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ວາລະກອງປະຊຸມຄະນະກ າມະການຊ ີ້ນ າລະດບັຊາດ ຄັ ີ້ງທ  3 

ແຜນງານຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ີ້, ການຄຸ ີ້ມຄອງ ແລະ ການຄີ້າໄມ ີ້ (FLEGT)  

ເພ ່ ອຈະເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄ ີ້າໄມ ີ້ ແບບສະໝກັໃຈ ກບັ ສະຫະພາບເອ ຣບົ 
 

ວນັທ :    19 ມງັກອນ 2018. 

ສະຖານທ ່ : ໂຮງແຮມ ຈ າປາສກັແກຣນ, ເມ ອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈ າປາສກັ. 

ປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມ: ທ່ານ ປອ ພວງປາຣ ສກັ ປຣະວງົວຽງຄ າ  ຮອງລດັຖະມນົຕ ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ີ້. 
 ທ່ານ ໄຊຄ າ ອຸ່ນມ ໄຊ   ຮອງປະທານອງົການກວດກາລດັຖະບານ. 

 ທ່ານ ສມົໃຈ ເພດັສ ນວນ   ປະທານສະພາປະຊາຊນົແຂວງຄ າມ່ວນ. 

 ທ່ານ ບວົສອນ ວງົສອງຄອນ   ຮອງເຈົ ີ້າແຂວງຈ າປາສກັ. 

 ທ່ານ ສຸກສະໄໝ ຈນັທະມາດ   ຮອງເຈົ ີ້າແຂວງອດັຕະປ . 
ຜ ີ້ເຂົ ີ້າຮ່ວມ: ຄະນະ NSC, ຄະນະຊ່ວຍວຽກສະເພາະກດິ ແຜນງານ FLEGT, FSO, ProFLEGT, ຕາງໜີ້າຈາກ 

TWG, TEG, ຂະແໜງການເອກະຊນົ, ອງົການຈດັຕັ ີ້ງທາງສງັຄມົ ແລະ ແຂວງທດົລອງ. 
ພາສາ: ລາວ/ອງັກດິ. 

ຈດຸປະສງົ: 
1. ທບົທວນຄວາມຄ ບໜີ້າ ແລະ ຜນົສ າເລດັ ຂອງການຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັແຜນງານ FLEGT VPA ປ  2017 

 ລວມທງັການປະເມ ນຜນົການຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັຂອງອງົການຈດັຕັ ີ້ງທ ່ ກ່ຽວຂ ີ້ອງ 
2. ແຜນວຽກ ຂອງແຜນງານ FLEGT VPA  ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອ ຣບົ ແລະ ແຜນວຽກປະຈ າປ  2018 

3. ວຽກຈດຸສຸມດ ີ້ານວຊິາການ ໃນປ  2018 

 ການທດົລອງຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັ ຮ່າງຂ ີ້ຕກົລງົ ການຄຸຸ ີຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສ ີ້ການສະໜອງໄມ ີ້ ໃນຂະແໜງການອຸດສາຫະກ າປຸງ
ແຕ່ງໄມ ີ້ ທ ່ ແຂວງອດັຕະປ . 

 ຮ່າງ ລະບບົການຄຸ ີ້ມຄອງຕ່ອງໂສ ີ້ການສະໜອງໄມ ີ້ ແລະ ອງົປະກອບຂອງລະບບົກວດກາຢັີ້ງຢ ນຄວາມຖ ກຕ ີ້ອງຂອງໄມ ີ້, 
ລວມທງັ ລະບບົການຈດັການຂ ີ້ມ ນ ແລະ ຂ່າວສານ ທ ່ ກ່ຽວຂ ີ້ອງ. 

 ການທດົລອງນ າໃຊ ີ້ລະບບົຕດິຕາມກວດກາການຕດັໄມ ີ້ ແລະ ການທ າລາຍປ່າໄມ ີ້ ເພ ່ ອຕດິຕາມກວດກາໃນເຂດຫນັປ່ຽນ
ທ ່ ດນິປ່າໄມ ີ້. 

ເວລາ ຫວົຂ ີ້ນ າສະເໜ  ຜ ີ້ນ າສະເໜ /ຜ ີ້ຮບັຜດິຊອບ 

08:00-08:30 ລງົທະບຽນ ຫີ້ອງການປະສານງານແຜນງານ FLEGT. 

08:30-08:40 ກ່າວຕ ີ້ອນຮບັ ທ່ານຮອງເຈົ ີ້າແຂວງ ແຂວງຈ າປາສກັ. 
08:40-08:50 ກ່າວເປ ດກອງປະຊຸມ ທ່ານປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມ. 

08:50-10:00 

(30 ນາທ ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ລວມທງັ ການຖາມ-ຕອບ) 

I. ທບົທວນ ຄວາມຄ ບໜີ້າ ແລະ ຜນົສ າເລດັ ຂອງການຈດັຕັ ີ້ງ
ປະຕບິດັແຜນງານ FLEGT VPA ໃນປ  2017:   

 ການແນະນ າ ກ່ຽວກບັ FLEGT VPA ໂດຍຫຍ ີ້ 
 ຜນົສ າເລດັທ ່ ພົ ີ້ນເດັ່ ນ ໃນປ  2017 (12 ກ ລະກດົ 

2016 ເຖງິ 18 ມງັກອນ 2018): 

 ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັ ີ້ງ (ຄະນະຕ່າງໆທ ່ ກ່ຽວຂ ີ້ອງກບັ
ແຜນງານ FLEGT). 

 ສະຫ ຸບການຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັແຜນວຽກ (ຜນົໄດ ີ້ຮບັ 

A, B, C). 

 ການເຈລະຈາຊ່ອງໜີ້າ ຄັ ີ້ງທ  1. 

ທ່ານ ລນິທອງ ດວງພະຈນັ  

(ຫວົໜີ້າກມົກວດກາປ່າໄມ ີ້, ກະຊວງກະສກິ າ 
ແລະ ປ່າໄມ ີ້). 
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ເວລາ ຫວົຂ ີ້ນ າສະເໜ  ຜ ີ້ນ າສະເໜ /ຜ ີ້ຮບັຜດິຊອບ 

 

 

 
 

(20 ນາທ ) 
 

 

 

 

 
 

(10 ນາທ ) 

 ການສີ້າງ ແລະ ປັບປຸງບນັດານຍິາມໄມ ີ້ທ ່ ຖ ກຕ ີ້ອງ
ຕາມກດົໝາຍ. 

 ການປະເມ ນຮ່ວມສ າລບັການຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັແຜນ
ງານ (Joint Assessment); ການປະມ ນໄມ ີຸ້. 

 ບນັດາສິ່ ງທ ີ້າທາຍໃນການຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັ 
II. ບນັດາແຂວງທດົລອງ (ແຂວງຄ າມ່ວນ, ແຂວງອດັຕະປ ). 

 ແຂວງຄ າມ່ວນ: ຕວົຢ່າງໂຄງການຈາກເຂດຫນັປ່ຽນທ ່
ດນິປ່າໄມ ີ້ ໂດຍຍກົເອາົ ໂຄງການພະລງັງານໄຟຟີ້ານ ີ້າຕກົ
ຫ ນບ ນ (ທົ່ ງລມົ). 

 ແຂວງອດັຕະປ : ການທດົລອງຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັ (ຮ່າງ) ຂ
 ຸ ີຸ້ຕກົລງົວ່າດ ີ້ວຍ ການຄຸ ີ້ມຄອງຕ່ອງໂສ ີ້ການສະໜອງ

ໄມ ີ້ ສ າລບັອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມ ີ້. 

ຕາງໜີ້າ ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ີ້ ແຂວງ
ຄ າມ່ວນ, ຕາງໜີ້າຈາກພາກເອກະຊນົ. 

 

ຕາງໜີ້າ ພະແນກອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄີ້າ 
ແຂວງອດັຕະປ . 

III. ອງົການຈດັຕັ ີ້ງທາງສງັຄມົ (CSO). 

(ສະຫ ຸບໂດຍຫຍ ີ້ ກ່ຽວກບັ ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງອງົການ
ຈດັຕັ ີ້ງທາງສງັຄມົໃນແຜນງານ FLEGT VPA ລວມທງັ 
ການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັຂອງຫ າຍພາກສ່ວນ ກ່ຽວກບັ ເຂດ
ຫນັປ່ຽນທ ່ ດນິປ່າໄມ ີ້). 

ຕາງໜີ້າຈາກ CSO. 

10:00-10:30 ຖ່າຍຮ ບລວມ ແລະ ພກັດ ່ ມຊາ-ກາເຟ ຜ ີ້ເຂົ ີ້າຮ່ວມທຸກທ່ານ 

10:30-10:50 ແຜນວຽກ ຂອງແຜນງານ ລະຫວ່າງ EU ແລະ ສປປ ລາວ, 

ແຜນປະຈ າປ ຂອງແຜນງານ ປະຈ  ຸາປ  2018 (ລວມທງັ ການ
ຖາມ-ຕອບ) 

ທ່ານ ຊ ຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ 

(ຫວົໜີ້າກມົປ່າໄມ ີ້, ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ 

ປ່າໄມ ີ້) 

10:50-11:10 ການສີ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ຂ ີ້ຕກົລງົ ວ່າດ ີ້ວຍການຄຸ ີ້ມຄອງຕ່ອງໂສ ີ້
ການສະໜອງໄມ ີ້ ສ າລບັອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມ ີ້ (ລວມທງັ 
ການຖາມ-ຕອບ) 

ທ່ານ ວ່າງໃຈ ວ່າງ 
(ຫວົໜີ້າພະແນກ, ກມົການນ າເຂົ ີ້າ ແລະ ສົ່ ງ
ອອກ, ກະຊວງ ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄີ້າ) 

11:10-11:40 ນ າສະເໜ  ກ່ຽວກບັ ລະບບົການຄຸ ີ້ມຄອງຕ່ອງໂສ ີ້ການສະໜອງ
ໄມ ີ້ ແລະ ອງົປະກອບຂອງລະບບົກວດກາຢັີ້ງຢ ນຄວາມຖ ກຕ ີ້ອງ
ຂອງໄມ ີ້, ລວມທງັ ລະບບົການຈດັການຂ ີ້ມ ນ ແລະ ຂ່າວສານ ທ ່

ກ່ຽວຂ ີ້ອງ (ລວມທງັ ການຖາມ-ຕອບ) 

Heiko Woerner 

(CTA, ProFLEGT) 

11:40-13:30 ຮບັປະທານອາຫານທ່ຽງ ຜ ີ້ເຂົ ີ້າຮ່ວມທຸກທ່ານ 

13:30-14:00 ການທດົລອງ ລະບບົການຕດິຕາມກວດກາ ໃນການຂຸດຄົ ີ້ນໄມ ີ້ 
ແລະ ການເຊ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ ີ້ ໃນເຂດຫນັປ່ຽນທ ່ ດນິປ່າໄມ ີ້ 
(ລວມທງັ ການຖາມ-ຕອບ) 

ທ່ານ ຄ າເຝ ອ ສຣິວິງົ 
(ຮກັສາການຫວົໜີ້າພະແນກ, ກມົກວດກາປ່າ
ໄມ ີ້, ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ີ້) 

14:00-14:30 ປຶກສາຫາລ  ແລະ ທດິຊ ີ້ນ າ ຄະນະຊ ີ້ນ າລະດບັຊາດ 

14:30-15:00 ພກັດ ່ ມຊາ-ກາເຟ ຜ ີ້ເຂົ ີ້າຮ່ວມທຸກທ່ານ 

15:00-16:00 ປຶກສາຫາລ  ແລະ ທດິຊ ີ້ນ າ (ສ ບຕ ່ ) ຄະນະຊ ີ້ນ າລະດບັຊາດ 

16:00-16:30 ກ່າວປິດກອງປະຊຸມ ທ່ານປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມ. 

18:00 ຮບັປະທານອາຫານຄ ່ າ ຜ ີ້ເຂົ ີ້າຮ່ວມທຸກທ່ານ 

 


