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ຄວາມຄບືໜາ້ ໃນການພດັທະນາ ຄ ານຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງ 
ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ແຜນການເຈລະຈາ ຄັງ້ທ າອດິ ກບັ ສະຫະພາບເອ ຣບົ

ສະເໜ ໂດຍ: ຄ າເຝືອ ສ ຣວິງົ
ຫວົໜາ້ຫອ້ງການປະສານງານ ແຜນງານ FLEGT VPA

ໃນກອງປະຊຸມວຊິາການ ຂອງ ແຜນງານ FLEGT VPA
ຄັງ້ວນັທ  15 ທນັວາ 2016 ທ ີ່  ໂຮງແຮມເມ ຄ ວ

ລດັຖະມນົຕ ກະຊວງ ກະສກິ າ ແລະ 
ປີ່ າໄມ ້ແລະ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກ າ 
ແລະ ການຄາ້ ຍືີ່ ນໜງັສເືຈດຈ ານງົ 
ໃນການເຂົາ້ຮີ່ ວມ ແຜນງານ 

FLEGT VPA ໃຫແ້ກີ່  ສະຫະພາບ
ເອ ຣບົ

ການສກຶສາຂ ມູ້ນ
ພືນ້ຖານ ແລະ ການ
ເຄືີ່ ອນຍາ້ຍໄມ ້ສ າ

ເລດັຜນົ

ຮອງລດັຖະມນົຕ ກະຊວງ ກະສິ
ກ າ ແລະ ປີ່ າໄມ,້ ກະຊວງ ອຸດ
ສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ແລະ 
ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ້ມ ຍືີ່ ນ
ໜງັສເືຈດຈ ານງົ ເພືີ່ ອກະກຽມ
ການເຈລະຈາ FLEGT VPA

ໂຄງການ GIZ ສະໜບັສະ
ໜູນແຜນງານ  Lao-EU
FLEGT (ProFLEGT) 
ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ຂຶນ້

ກອງປະຊຸມຜີ່ ານ ວ ດ ໂອ 
ລະຫວີ່ າງ ລດັຖະບານລາວ 
ແລະ ສະຫະພາບເອ ຣບົ ໄດ ້

ຮບັການຈດັຕັງ້ຂຶນ້

ຫອ້ງການປະສານງານ 
FLEGT Standing Office 

ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້

ສາມແຂວງ ທດົລອງ ຂອງ 
ແຜນງານ FLEGT ໄດ ້
ຮບັການອະນຸມດັຮບັຮອງ

ສ ານກັງານນາຍກົຮບັຮອງ ການລິ
ເລ ີ່ ມການເຈລະຈາ ແຜນງານ 
FLEGT VPA ລະຫວີ່ າງ ປະເທດ
ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອ ຣບົ

ກອງປະຊຸມຄະນະຊ ນ້ າລະດບັ
ຊາດ (NSC) ຄັງ້ທ າອດິ ໄດຮ້ບັ

ການຈດັຕັງ້ຂຶນ້

ຫວົໜາ້ຄະນະເຈລະຈາປະຈ າ 
ສປປ ລາວ ແລະ ປະຈ າ 
ສະຫະພາບເອ ຣບົ ໄດ ້

ກະກຽມ ການເຈລະຈາຄັງ້ທ າ
ອດິໃນ ແຜນງານ  FLEGT

VPA

2010

2011

2012

2013

2014

2013

2014-2015

ມຖຸິນາ 2015

ເມສາ 2016

ຕຸລາ 2015

ແຜນງານ Lao-EU FLEGT: ປະຫວດັຄວາມເປັນມາ

ກອງປະຊຸມ 
NSC ຄັງ້ທ  2

ກ ລະກດົ 2016
ການປະຊຸມຜີ່ ານວ ດ ໂອ
ຄັງ້ທ  3 ລະຫວີ່ າງ ລາວ
ແລະ ສະຫະພາບເອ ຣບົ

ຕຸລາ
2016

ແຕີ່ ງຕັງ້ ຫວົໜາ້
ຫອ້ງການປະສານງານ 
ແຜນງານ FLEGT 

VPA

ກ ລະກດົ 2016
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ປັດຈບຸນັ
ກອງປະຊຸມ

ຄະນະວຊິາການ
ການເຈລະຈາ FLEGT VPA 

ຄັງ້ທ  1

ການຮບັຮອງ ຄ າ
ນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງ
ຕາມລະບຽບກດົໝ

າຍ

ການເຈລະຈາ FLEGT VPA 
ຄັງ້ທ  2

ການເຈລະຈາ FLEGT VPA 
ຄັງ້ທ  3

ການເຈລະຈາ FLEGT VPA 
ຄັງ້ທ  4

ການຄວບຄຸມລະບບົ
ຕີ່ ອງໂສ ້ການສະໜອງ

ການຮບັຮອງ 
ລະບບົການ
ຢັງ້ຢືນ

ການອອກໃບ 
ອະນຸຍາດ 
FLEGT 

ການຕດິຕາມ 
ອດິສະຫະ

ເຊນັຂ ຕ້ກົລງົ 
FLEGT

VPA 

ທນັວາ 2016

ທນັວາ 2016

2017

2017
2017

2017
2017

2017
2017

2017
2017

ແຜນງານ Lao-EU FLEGT: ແຜນວຽກຕ ີ່ ໜາ້

ຄ ານຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງ
ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ 
ສົີ່ ງໃຫ ້ສະຫະພາບເອ ຣບົ

2018

FLEGT VPA
ຄະ ນະກ າມະການຊ ້ນ າລະດບັ

ຊາດ (NSC)
ປະ ທານ: ລດັ ຖະມນົຕ ກະ ຊວງ ກະ ສິກ າ ແລະ ປີ່ າ ໄມ ້ຄະ ນະ ເຈລະຈາ

ຫວົ ໜາ້ຄະນະເຈລະຈາ: 
ຮອງ ລດັຖະມນົຕ ກະ 
ຊວງ ກະ ສິກ າ ແລະ ປີ່ າ 

ໄມ ້

ຄະ ນະ ຮບັຜດິຊອບເຮດັວຽກດາ້ນວິຊາ 
ການ (TWG)
TLD / TLAS

ຄະ ນະ ຮບັຜດິຊອບຊຸກຍູ ້ການ ເຈລະຈາ
(NSDC)

ກຸີ່ ມ ຊີ່ ຽວຊານສະເພາະດາ້ນ (TEG)
ກະ ກຽມຮີ່ າງ TLD

ຫອ້ງ ການປະສານງານ
ໂຄງ ການ FLEGT 

(DOFI)

Lao CSO 
FLEGT

LNCCI, LW
PA, 

LFA

7 ກະຊວງ

ພາກສ ີ່ວນທ  ີ່ກ ີ່ຽວຂອ້ງ

ສະຖາບນັການ
ສກຶສາ

ສະພາແຫ ີ່ງຊາດ
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ມາດຕະຖານນິ ຍາມ
ໄມທ້ ີ່ ຖກື ຕອ້ງຕາມ 
ກດົ ໝາຍ 1: 

ປີ່ າຜະລດິ (3)

ມາດຕະຖານນຍິາມ
ໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມ
ກດົໝາຍ 2:      

ເຂດການຫນັປີ່ ຽນທ ີ່
ດນິປີ່ າໄມ ້ ເພືີ່ ອນ າ
ໃຊເ້ຂົາ້ໃນເປົາ້ໝາຍ
ການພດັທະນາ (1)

ມາດຕະຖານນຍິາມ
ໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມ 
ກດົໝາຍ 3:     

ສວນປູກໄມ ້(2)

ມາດຕະຖານນ ິຍາມ
ໄມທ້ ີ່ ຖກື ຕອ້ງຕາມ
ກດົ   ໝາຍ 4:     

ປີ່ າໄມຊ້ມົໃຊຂ້ອງ
ບາ້ນ (2)

ມາດຕະຖານນ ິຍາມ
ໄມທ້ ີ່ ຖກື ຕອ້ງຕາມ
ກດົ  ໝາຍ 5:   

ໄມທ້ ີ່ ຖກືຢຶດ 

ມາດຕະຖານ ນຍິາມ
ໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມ
ກດົໝາຍ 6:       

ໄມທ້ ີ່ ນ າເຂົາ້ ຈາກ
ຕີ່ າງປະ ເທດ 

ມາດຕະຖານນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກື ຕອ້ງ ຕາມກດົໝາຍ 7:    ບນັດາພນັທະ ຕ ີ່ ວຽກງານແຮງງານ ໃນຂຸດຄົນ້ປີ່ າໄມ ້ແລະ ການປຸງແຕີ່ ງ ໄມ ້ (2)

ມາດຕະຖານນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກື ຕອ້ງ ຕາມກດົໝາຍ 8:     ການປຸງແຕີ່ ງໄມ ້ແລະ ການຄາ້ໄມ ້(1)

ມ ສະບບັຮີ່ າງນຍິາມໄມແ້ລວ້

ໂຄງສາ້ງມາດຕະຖານນຍິາມໄມ ້ທ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ

ແຜນການເຈລະຈາ ຄັງ້ທ າອດິ:
• ສະຖານທ ີ່ : ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ.
• ໄລຍະເວລາ: 27/2-3/3/2017

(ກອງປະຊຸມວຊິາການ 02-03 ວນັ + ກອງປະຊຸມຜູແ້ທນ ຂັນ້ສູງ 01 ວນັ).
• ເນືອ້ໃນການເຈລະຈາ: ນ າສະເໜ ບນັດາ ຄ ານຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງ ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ.
• ວາງແຜນການເຈລະຈາ ໃນຕ ີ່ ໜາ້: ກອງປະຊຸມຄັງ້ຕ ີ່ ໄປ ລວມທງັ ກອງປະຊຸມທາງໄກ,
ກອງປະຊຸມພບົປະສອງຝີ່ າຍ, ບນັດາເອກະສານທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ທ ີ່ ຈະຕອ້ງໄດສ້ບືຕ ີ່ ພດັທະນາ
ເຊັີ່ ນ: ຄ ານຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ, ລະບບົຄ ້າປະກນັໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງ
ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ, ໆລໆ......
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ຂ ຂອບໃຈ


