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ສະພາບຄວາມຄບືໜາ້ ຂອງ FLEGT VPA ຂອງ ສປປ ລາວ

ສະເໜໂີດຍ: ທ່ານ ຄ າພຸດ ພນັດານຸວງົ
ຫວົໜາ້ ົມົົວດົາປ່າມມ,້

ົະ ຊວງ  ົະສິົ າ ແລະ ປ່າ ມມ.້

ົອງປະຊຸມປຶົສາຫາລ ືວາງແຜນດ າເນນີງານປະຈ າປີ 2017

ຄັງ້ວນັທ ີ8 ົຸມພາ 2017 ທີ່  ແຂວງອດັຕະປື

ຫວົຂ ບ້ດົສະເໜີ

1. ຜນົສ າເລດັ ຂອງ FLEGT VPA ຂອງ ສປປ ລາວ ມາຮອດປະຈບຸນັ
2. ຜນົຂອງົານປະຊຸມທາງມົຄັງ້ທ ີ3 ລະຫ່ວາງ ລາວ ົບັ EU                                
3.  ແຜນງານລວມ ໃນົານເຈລະຈາ ແລະ ົານສາ້ງລະບບົ TLAS ໃນປີ 2017
4. ົອບເວລາລະອຽດ ໃນົານສາ້ງ TLD, ລະບບົ TLAS, ົານປະຊຸມທາງມົ ແລະ ົານເຈລະຈາ 
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1. ຜນົສ າເລດັ ຂອງ FLEGT VPA ຂອງ ສປປ ລາວ ມາຮອດປະຈບຸນັ 

ປີ 2010
• ມດ ້ຍື່ ນໜງັສເືຈດຈ ານງົ ໃນົານເຂົາ້ຮ່ວມ ແຜນງານ FLEGT VPA ໃຫແ້ົ່ EU

ປີ 2011
• ມດສ້ າເລດັົານສຶົ ສາຂ ມູ້ນພືນ້ຖານ ແລະ ົານເຄື່ ອນຍາ້ຍ ມມ ້ໃນ ສປປ ລາວ 

ປີ 2012
• ມດຍ້ື່ ນໜງັສເືຈດຈ ານງົ ເພື່ ອົະົຽມົານເຈລະຈາ FLEGT VPA

ປີ 2013
• ມດສ້າ້ງຕັງ້ໂຄງົານ GIZ ສະໜບັສະໜນູແຜນງານ  Lao-EU FLEGT (Pro-

FLEGT)
• ມດສ້າ້ງຕັງ້ຫອ້ງົານປະສານງານ FLEGT VPA ຢູ່ົມົົວດົາປ່າມມ ້

ປີ 2014
• ມດຈ້ດັົອງປະຊຸມຜ່ານ ວດີໂີອທາງມົ ລະຫວ່າງ ລດັຖະບານລາວ ແລະ EU ຄັງ້ທ ີ1
• ມດຮ້ບັອະນຸມດັ ສາມແຂວງທດົລອງ (ແຂວງມຊຍະບູລ,ີ ຄ າມ່ວນ, ອດັຕະປື)

ປີ 2015
• ມຖຸິນາ 2015 ສ ານັົ ງານນາຍຍົົ ລດັຖະມນົຕ ີຮບັຮອງົານເຈລະຈາ ແຜນງານ 

FLEGT VPA ົບັ EU
• ຕຸລາ 2015 ມດຈ້ດັົອງປະຊຸມຄະນະຊີນ້ າລະດບັຊາດ (NSC) ຄັງ້ທ ີ1 ຢູ່ແຂວງຫຼວງ

ພະບາງ

ປີ 2016
• ເມສາ 2016 ຫວົໜາ້ເຈລະຈາ ຝ່າຍ EU ມດປ້ະຊຸມົບັ ຫວົໜາ້ເຈລະຈາຝ່າຍ ລາວ
• ົ ລະົດົ 2016 ມດຈ້ດັົອງປະຊຸມຄະນະຊີນ້ າລະດບັຊາດ (NSC) ຄັງ້ທ ີ2 ຢູ່ແຂວງ

ຫຼວງພະບາງ
• ົ ລະົດົ 2016 ມດແ້ຕ່ງຕັງ້ ຫວົໜາ້ຫອ້ງົານປະສານງານ ແຜນງານ FLEGT VPA
• ຕຸລາ 2016 ມດຈ້ດັປະຊຸມຜ່ານວດີໂີອທາງມົ ຄັງ້ທ ີ3 ລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ EU
• ທນັວາ 2016 ຫອ້ງົານປະສານງານ FLEGT VPA ມດສ້ົ່ ງນຍິາມມມ ້ທີ່ ຖືົ ຕອ້ງຕາມ

ົດົໝາຍ 5 ສະບບັ ແລະ ຂອບເຂດຜະລດິຕະພນັມມ ້ມປຍງັ EU ເພື່ ອເຈລະຈາຄັງ້ທ ີ1
ໃນເດອືນ ມນີາ 2017

• ມງັົອນ 2017 ມດສ້ າເລດັ ົານປະຊຸມ ຄະນະເຈລະຈາ ແລະ ວຊິາົານ ົບັ EFI 
ົ່ຽວົບັ ົານປະເມນີຂ ມູ້ນພືນ້ຖານ ຂອງວຽົງານ FLEGT VPA ຂອງ ລາວ ແລະ 
ມດແ້ນະນ າ ຂັນ້ຕອນ ແລະ ເນືອ້ໃນ ໃນົານເຈລະຈາຄັງ້ທ ີ1  ົບັ EU.

2. ຜນົຂອງົອງປະຊຸມທາງມົ ຜ່ານວດີໂີອ ຄັງ້ທ ີ3 ລະຫ່ວາງ ສປປ ລາວ ແລະ EU

ບາງຄ າເຫນັທີ່ ສ າຄນັຈາົຝ່າຍ ສປປ ລາວ:
• ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ມດມ້ຄີວາມເອາົໃຈໃສ່ ໃນົານເຂົາ້ຮ່ວມ ຂະບວນົານ FLEGT VPA, ຊຶ່ ງສະແດງ
ອອົ ໃນແຜນນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຂອງ ລດັຖະບານ (ເປັນໜຶ່ ງໃນເສາົຄ າ້ ທີ່ ສ າຄນັ ຂອງ ເສດຖະົດິ - ບ ່ ພຽງ
ແຕ່ມມ ້ແຕ່ຍງັລວມເຖງິ ອຸດສາຫະົ າປຸງແຕ່ງມມ ້ທີ່ ເປັນລະບບົຄບົຊຸດ).

• ແຕ່ ສປປ ລາວ ຍງັມສີິ່ ງທາ້ທາຍ ໃນົານຄຸມ້ຄອງຂະແໜງົານປ່າມມ ້ບ ່ ທນັມປີະສດິທຜິນົ ເທົ່ າທີ່ ຄວນ ທີ່ ຈະ
ຕອ້ງມດຮ້ບັົານແົມ້ຂ ໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົດຂີຶນ້ົວ່າເົົ່ າ.

• ົານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຄ າສັ່ ງ ຂອງ ນາຍົົ ລດັຖະມນົຕ ີເລົທ ີ15/ນຍ ແມ່ນມດຮ້ບັປະສດິທຜິນົສູງ.

• ມແີຜນົານ ສົ່ ງເສມີົານປູ ມົມ ້ແລະ ົານພດັທະນາອຸດສາຫະົ າປຸງແຕ່ງມມ ້ທີ່ ທນັສະມໝ ເພື່ ອຮບັປະົນັ 
ົານນ າໃຊມ້ມ ້ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ ເຊິ່ ງມດຮ້ຽົຮອ້ງໃຫ ້EU ພຈິາລະນາຊ່ວຍເຫຼອືໃນອານາຄດົ.
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2. ຜນົຂອງົອງປະຊຸມທາງມົ ຜ່ານວດີໂີອ ຄັງ້ທ ີ3 ລະຫ່ວາງ ສປປ ລາວ ແລະ EU

ບາງຄ າເຫນັທີ່ ສ າຄນັຈາົຝ່າຍ ຈາົຝ່າຍ ສະຫະພາບເອຣີບົ:
• ເຫນັວ່າ ສປປ ລາວ ມຄີວາມພອ້ມ ໃນົານເຂົາ້ເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາົານຄາ້ມມແ້ບບສະໜັົ ໃຈ 

(VPA) ແລະ ແຜນງານ FLEGT VPA ແມ່ນສອດຄ່ອງົບັ ຄ າສັ່ ງ 15/ນຍ.
• ຂະບວນົານ FLEGT VPA ເປັນຂະບວນົານທີ່ ຊບັຊອ້ນ ແລະ ເຂົາ້ໃຈຍາົ ຊຶ່ ງອາດຈະໃຊເ້ວລາ
ຫຼາຍປີ ໃນົານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພື່ ອບນັລຸົານເຊນັສນັຍາ VPA.

• ສະຫະພາບເອຣີບົ ຮຽົຮອ້ງໃຫມ້ລີະບບົົານປະເມນີຜນົ, ົວດົາ ແລະ ຕດິຕາມ ຄວາມຄບືໜາ້ 
ົານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຈນົຮອດົານເຊນັສນັຍາ VPA ເພື່ ອເປັນຂ ມູ້ນພືນ້ຖານ ຕັງ້ປະຕບິດັ ແຜນງານ
ຮ່ວມົນັ ຢ່າງສອດຄ່ອງ.

• ສະຫະພາບເອຣີບົ ມດສ້ະເໜສີົ່ ງບດົສະເໜແີນວຄວາມຄດິ ເພື່ ອໃຫຝ່້າຍລາວ ທບົທວນ ແລະ 
ປະົອບຄ າເຫນັ. 

• ອງີຕາມົານສະເໜນີີ ້EFI ມດມ້າປຶົສາຫາລ ືົບັ ຝ່າຍລາວ ແລະ ມດປັ້ບປຸງ ບດົສະເໜແີນວຄວາມ
ຄດິ ົານປະເມນີ ດັ່ ງົ່າວ ແລະ ຈະມດຈ້ດັຕັງ້ົານປະເມນີໃນຕ ່ ໜາ້. 

ປັດຈບຸນັ

ົອງປະຊຸມ
ຄະນະວຊິາົານ

ົານເຈລະຈາຊ່ອງໜາ້ FLEGT VPA 
ຄັງ້ທ ີ1

ໃຫຄ້ າເຫນັ ຈາົຝ່າຍ EU ົ່ຽວ
ົບັ ນຍິາມ ມມທ້ີ່ ຖືົ ຕອ້ງຕາມົດົ
ໝາຍ ແລະ ຂອບເຂດຜະລດິຕະ

ພນັມມ ້ຂອງ ສປປ ລາວ

ົານເຈລະຈາ ຊ່ອງໜາ້ FLEGT VPA 
ຄັງ້ທ ີ2

ສະບບັຮ່າງທ ີ1 ລະບບົຄວບຄຸມ
ຕ່ອງໂສ ້ົານສະໜອງມມ ້

ສະບບັຮ່າງ ທ ີ1 ລະບບົ
ົານົວດົາຢັງ້ຢືນ

ຮບັຮອງນຍິາມ ມມທ້ີ່ ຖືົ ຕອ້ງຕາມົດົ
ໝາຍສະບບັສຸດທາ້ຍ

ເຊນັຂ ຕ້ ົົ ລງົ 
FLEGT

VPA 

ທນັວາ 2016

ທນັວາ 2016 2017

ມນີາ 2017

ົນັຍາ 2017

ສງິຫາ 2017 ສງິຫາ 2017

ທນັວາ 2017

3. ແຜນງານລວມ ໃນົານເຈລະຈາ ແລະ ົານສາ້ງລະບບົ TLAS ໃນປີ 2017

ຄ ານຍິາມມມທ້ີ່ ຖືົ ຕອ້ງ
ຕາມົດົໝາຍ ມດສ້ົ່ ງໃຫ ້
ສະຫະພາບເອຣີບົ

2018

ົອງປະຊຸມວດິໂີອ ທາງມົ ຄັງ້ທີ 4

ົ ລະົດົ 2017

ທນັວາ 2017

ົອງປະຊຸມວດິໂີອ ທາງມົ ຄັງ້ທີ 5

ຮບັຮອງລະບບົຄວບຄຸມຕ່ອງ ໂສ ້ົານ
ສະໜອງມມ ້ແລະ ົວດົາຢັງ້ຢືນ
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• ຄາດໝາຍເວລາ ໃນົານສາ້ງ ນຍິາມ ມມທ້ີ່ ຖືົ ຕອ້ງຕາມລະບຽບ
ົດົໝາຍ (TLD)

08/02/2017 ົອງ ປະຊຸມ ຜ່ານ ແຜນ ດ າເນນີ ງານ ແຜນ ງານ FLEGT ປະຈ າສົົ ປີ 2017, ທີ່  ແຂວງ ອດັ ຕະປື 7

ພາົ ສະ ເໜີ – ົານ ເຊື່ ອມ ໂຍງົບັແຜນ ດ າ ເນນີົານເຈ
ລະ ຈາ

2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TLD 1: ປ່າ ຜະລດິ (LL1-3) F

TLD 2: ເຂດຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າມມ ້ ເພື່ ອ ເປົາ້ໝາຍົານພດັທະນາ 2 3 F

TLD 3: ສວນປູ ົມມ ້ 3 F

TLD 4: ປ່າ ມມ ້ຊົມໃຊ ້ຂອງບາ້ນ 1 2 F

TLD 5: ມມ ້ຢຶດ 1 2 F

TLD 6: ມມ ້ນ າເຂົາ້ຈາ ົຕ່າງ ປະ ເທດ 1 F
TLD 7: ພນັ ທະຕ ່ ວຽ ົງານແຮງງານ ໃນ ຂະແໜງົານປ່າມມ ້ແລະ ອຸດ ສາຫະ

ົ າ ປຸງແຕ່ງມມ ້ 2 F

TLD 8: ົານປຸງແຕ່ງ ມມ້້ ແລະ ົານ ຄາ້ມມ ້ 2 3 F

ສະບບັຮ່າງ ທີ ສະບບັສຸດທາ້ຍx F

• ຄາດໝາຍຂອບົ ານດົເວລາລະອຽດ ົານໃນສາ້ງລະບບົ TLAS

08/02/2017 ົອງ ປະຊຸມ ຜ່ານ ແຜນ ດ າເນນີ ງານ ແຜນ ງານ FLEGT ປະຈ າສົົ ປີ 2017, ທີ່  ແຂວງ ອດັ ຕະປື 8

ພາົ ສະ ເໜີ – ົານ ເຊື່ ອມໂຍງົບັແຜນ ດ າເນນີ
ົານເຈ ລະ ຈາ

2017

ອງົ ປະົອບຫຼ ັົ ຂອງ TLAS: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ນຍິາມມມທ້ີ່ ຖືົ ຕອ້ງ ຕາມລະ ບຽບົດົໝາຍ (TLD)
ຕ່ອງໂສ ້ົ ານສະໜອງມມ ້& ົານົວດົາຢັງ້ຢືນ
ໃບອະນຸຍາດ FLEGT
ົານຕດິຕາມົວດົາແບບອດິສະ ລະ

ົອງປະຊຸມທາງມົ ລະ ຫວ່າງ ສ ປ ປ  ລາວ ົບັ ສະ ຫະ ພາບ ເອີຣບົ 4 5

ົອງ ປະ ຊຸມເຈລະຈາແບບຊ່ອງໜາ້ 1 2

ນຍິາມມມທ້ີ່ ຖືົ ຕອ້ງ ຕາມລະ ບຽບົດົໝາຍ (TLD) ສະບບັສຸດທາ້ຍ F

ຕ່ອງໂສ ້ົ ານສະໜອງມມ ້& ົານົວດົາຢັງ້ຢືນ ສະບບັຮ່າງທີ 1 1

ົານເຈລະຈາ ໃນແຕ່ລະຄັງ້x

ໝາຍເຫດ: ົານສາ້ງໃບອະນຸຍາດ FLEGT ແລະ ົານຕດິຕາມົວດົາແບບອດິ
ສະລະ ແມ່ນຈະດ າເນນີງານໃນປີ 2018
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