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ແຜນງານສີຂຽວ:
“ການ ປົກ ປັກຮກັສາ ແລ ະ ນ າໃຊ ້ 
ລະ ບບົ ນິເວດປ່າໄມ ້ ແລະ ຊີວະ ນາໆ ພນັ
ແບບ ຍນື ຍງົ”

ໂດຍ: Marc Gross

ຫວົ ໜາ້ ແຜນ ງານ

ກອງ ປະ ຊຸມ ຜ່ານ ແຜນ ດ າ ເນນີ ງານ ປະ ຈ າ ສົກ ປີ 2017
ແຜນ ງານ ການ ຈດັ ຕັງ້ ປະ ຕິບັດ ກດົ ໝາຍ ປ່າ ໄມ,້ ການ ຄຸມ້ ຄອງ ແລະ ການ ຄາ້ ໄມ ້ ເພື່ ອ ການ ເປັນ ຄ ່ ຮ່ວມ ສັນ 

ຍາ ການ ຄາ້ ໄມ ້ແບບ ສະ ໝັກ ໃຈ (FLEGT VPA), 
ລະ ຫວ່າງວັນ ທີ 7-8 ກຸມ ພາ 2017, ທີ່ ໂຮງ ແຮມ ຮວງ ແອ໋ງ, ແຂວງ ອັດ ຕະ ປື, ສ ປ ປ ລາວ
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ໂຄງການ

ຂອງແຜນງານ

Hin Nam No 
ໂຄງການ

ຂອງແຜນງານ

ProCEEd
ໂຄງການຂອງແຜນງານ
(ສົ່ ງເສມີ ການສກຶ ສາ
ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ)

o ຊບັພະ ຍາ ກອນທີ່ ນ າໃຊ ້ໃນ ProFLEGT ຍງັຄງົຮກັ ສາໄວ ້ເໝອືນເດມີ
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ສະ ພາບລວມ
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o ລດັຖະ ບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະ ເທດເຢຍລະມນັ ໄດ ້ຕກົ ລງົເຊນັ ສນັຍາ
ກ່ຽວກບັ ແຜນງານສີຂຽວ ໃນເດອືນ ພະ ຈກິ 2016;

o ລ ຖາ້ ການ ຮບັຮອງຂັນ້ສຸດ ທາ້ຍ ຈາກ  ລດັຖະ ບານປະ ເທດເຢຍລະ ມນັ
(ຄາດ ໝາຍ ໃຫ ້ສ າ ເລດັ ໃນເດອືນ ມີນາ, ປີ 2017);

o ໄລຍະ ການ ດ າ ເນນີງານຂອງແຜນງານ ແມ່ນຈນົເຖງິ ເດອືນ ມີນາ, ປີ 2019;
o ງບົປະ ມານ ທີ່ ມີຢ ່ ປັດຈຸບນັ ແມ່ນຈດັສນັ ໄວ ້ສ າ ລບັແຕ່ ລະ ໂຄງການ ຂອງແຜນ
ງານຢ່າງເໝາະ ສມົ;

o ລດັຖະ ບານ ປະ ເທດເຢຍລະ ມນັ ໃຫ ້ການ ສະ ໜບັສະ ໜ ນເພີ່ ມ ຕື່ ມ ສ າ ລບັ 
ແຜນງານ ສີຂຽວ ປະ ມານ ສ່ວນ 3.75 ລາ້ນເອີໂຣ (EUR).
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ຄາດ ໝາຍ ຈາກການເຈລະຈາ ຂັນ້ລດັຖະບານ:
ສະ ຫະ ພາບເອີຣບົ (EU) ໄດ ້ສະ ແດງ ທດິທາງອນັຈະ ແຈງ້  ໃນການ ປະ ສານ ງານກບັລດັຖະ 
ບານ ແຫ່ງ  ສປປ ລາວ ເພື່ ອກຽມ ພອ້ມ ໃຫ ້ແກ່ການເຈລະ ຈາ ທາງ ດາ້ນ ວິຊາ ການ ແລະ ສິ່ ງ ອ າ 
ນວຍຄວາມ ສະ ດວກ ຕ່າງໆ. ອງີ ຕາມ ຂ ້ມ ນຈາກ EU, GIZ ໃຫ ້ການ ຊ່ວຍເຫ ອືແກ່ ລດັຖະ 
ບານລາວ ໃນການ ສະ ໜບັສະ ໜ ນສິ່ ງ ຕ່າງໆ ເຫ ົ່ າ ນີ.້ ດັ່ ງ ນັນ້, ເພື່ ອເປັນ ການ ສາ້ງ ຄວາມ ເຂັມ້ 
ແຂງ ໃຫ ້ແກ່ຫອ້ງ ການ ປະ ສານ ງານ ແຜນ ງານ FLEGT ຈຶ່ ງ ມີຄວາມ ຈ າ ເປັນ ໃນການ ຍກົ ລະ 
ດບັອງົ ການ ຈດັຕັງ້ ດັ່ ງ ກ່າວໃຫ ້ເປັນ ພະ ແນກ. ໄລຍະທີ່ ຜ່ານມາ, ໄດ ້ມີການ ແຕ່ງ ຕັງ້ ຫວົໜາ້
ຫອ້ງ ການ ປະ ສານ ງານ ແຜນ ງານ FLEGT ຢ່າງ ເປັນທາງ ການ ໃນ ເດອືນ ກ ລະ ກດົ 2016, 
ເມື່ ອສ າ ເລດັການ ຮບັຮອງ ແລະ ປັບປຸງຫອ້ງ ການ ປະ ສານ ງານ ແຜນ ງານ FLEGT ໃຫ ້ເປັນ

ພະ ແນກ ແລວ້ ກ ່ ຈະ ໄດມ້ີການບນັຈຸພະນກັງານເຂົາ້ຕາມໜາ້ວຽກຢ່າງເໝາະສມົ.
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ຄາດໝາຍ ຈາກການເຈລະຈາ ຂັນ້ລດັຖະບານ:

ຄາດໝາຍໃຫສ້ າ ເລດັ ການ ພດັທະ ນາ ລະ ບບົຄ າ້ ປະ ກນັໄມ ້ທີ່ ຖກື ຕອ້ງ ຕາມລະ
ບຽບ ກດົ ໝາຍ (TLAS) ໃນທາ້ຍປີ 2017 ຕາມຫ ກັ ການ ແລະ ຂ ້ກ າ ນດົ
ຂອງ ສະ ຫະ ພາບ ເອີຣບົ (EU).

ຄາດໝາຍຂອງການດ າເນນີງານແຜນງານ ໃນປີ 2018
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ຄາດໝາຍ ຈາກການເຈລະຈາ ຂັນ້ລດັຖະບານ:
ປ່າໄມ ້ຊມົໃຊ ້ຂອງ ບາ້ນ ແມ່ນແຫ ່ ງ ສະ ໜອງ ໄມ ້ແຫ່ງ ໜຶ່ ງ ໃນລາວ, ແຜນງານ FLEGT ໄດ ້ເຂົາ້ມາມີບດົ
ບາດ ໃນການສະ ໜບັສະ ໜ ນ ລະ ບບົການກວດກາ ແລະ ຢັງ້ ຢືນ ແຫ ່ ງ ທີ່ ມາຂອງ ໄມ ້ ຈາກປ່າ ໄມ ້ຊມົໃຊ ້
ຂອງ ບາ້ນ ຕາມຕ່ອງ ໂສ ້ການສະ ໜອງ ໄມໃ້ນຂະ ແໜງ ປຸງ ແຕ່ງ ໄມ,້ ຊຶ່ ງ ຖືໄດ ້ວ່າ ວຽກ ງານດັ່ ງ ກ່າວ ເປັນ
ວຽກ ງານທີ່ ສ າຄນັ ທີ່ ຈະ ຕອ້ງ ໄດ ້ເອາົໃຈໃສ່ ເພື່ ອຮບັປະ ກນັການສົ່ ງ ອອກ ຜະ ລດິຕະ ພນັໄມ ້ ໃຫ ້ເປັນໄປ
ຕາມຄວາມຖກື ຕອ້ງ ລະ ບຽບ ແລະ ກດົໝາຍ. ດັ່ ງ ນັນ້, ສປປ ລາວ ຈຶ່ ງກ າລງັ ດ າເນນີການ ເພື່ ອຊີ ້ແຈງ
ເຖງິ ຄວາມເປັນໄປໄດ ້ ຫາກມີການອະ ນຸຍາດໃຫ ້ຊມົໃຊ ້ໄມຈ້າກປ່າໄມ ້ຊມົໃຊ ້ຂອງ ບາ້ນ ເພື່ ອເປົາ້ໝາຍ
ຜະ ລດິເປັນສນິຄາ້ ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຂ ້ກ າ ນດົຂອງລະ ບບົນິຕິກ າ ໃນ ສປປ ລາວ (ຈະ ໄດ ້ຊີ ້
ແຈງບນັຫາ ດັ່ ງ ກ່າວໃນທາ້ຍເດອືນມິຖຸນາ 2017).

ຄາດໝາຍຂອງການດ າເນນີງານແຜນງານ ໃນປີ 2018
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ຄາດໝາຍ ຈາກການເຈລະຈາ ຂັນ້ລດັຖະບານ :
ນອກ ຈາກນັນ້, ໄມ ້ຈ າ ນວນຫ ວງຫ າຍ ແມ່ນມາ ຈາກເຂດ ປ່າ ສະ ຫງວນ ຊຶ່ ງ ລວມ ທງັ ເຂດປ່າ ສະ 
ຫງວນຫນີໜາມ ໜ ່ ແລະ ບ ລິເວນໃກ ້ຄຽງ. ດັ່ ງ ນັນ້, ສ ປປ ລາວ ຈຶ່ ງ ມີແຜນ ກ າ ນດົເອາົ ເມອືງ
ບວົລະ ພາ, ແຂວງ ຄ າ ມ່ວນ ເປັນເມອືງ ຕວົແບບ ເພື່ ອທດົ ລອງນ າ ໃຊ ້ ລະ ບບົຄ າ້ ປະ ກນັໄມ ້ທີ່ ຖກື 
ຕອ້ງ ຕາມ ລະ ບຽບ ກດົໝາຍ ພາຍໃຕ ້ແຜນ ງານ FLEGT, ທງັ ເປັນການ ສະ ໜບັສະ ໜ ນໃຫ ້ແກ່ 
ການ ຈດັຕັງ້ ປະ ຕິບດັ ຄ າ ສັ່ ງ ສະ ບບັເລກ ທີ 15/ນຍ, ລງົ ວນັທີ 13 ພດຶສະ ພາ 2016, ດວ້ຍການ 
ນ າ ໃຊ ້ ລະ ບບົຕດິຕາມກວດ ກາ ການ ເຄື່ ອນຍາ້ຍຂອງ ໄມ ້ ແລະ ມາດ ຖານ ຂອງ ການ ຄວບຄຸມ 
ຕ່ອງ ໂສ ້ການ ສະ ໜອງ ໄມ ້ ພອ້ມ ທງັກຽມ ພອ້ມ ແລະ ຈດັ ຕັງ້ ປະ ຕິບດັໃຫ ້ບນັລຸຕາມລະ ບຽບ ການ 
ຂອງ UNESCO ເພື່ ອການຕາ້ນ ແລະ ສະ ກດັກັນ້ການ ຕດັໄມ ້ທີ່ ຜດິກດົໝາຍ ຢ່າງ ມີປະ ສດິ ທີ
ຜນົ ໃນຂະ ບວນການ ກຽມ ພອ້ມ ເພື່ ອເຂົາ້ ເປັນເຂດມ ລະ ດກົ ໂລກ ຂອງ ອງົ ການ UNESCO. 
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o ມີການປະ ສານສມົ ທບົ ແລະ ເຮດັວຽກ ຮ່ວມ ກນັຫ າຍຂຶນ້ ລະ ຫວ່າງ:
 ໂຄງ ການ GIZ ສະ ໜບັສະ ໜ ນ ແຜນ ງານຈດັຕັງ້ ປະ ຕິບດັກດົໝາຍ ປ່າ ໄມ,້ ການ ຄຸມ້ 

ຄອງ ແລະ ການ ຄາ້ ໄມ ້ ເພື່ ອການ ເປັນຄ ່ ຮ່ວມ ສນັ ຍາ ການ ຄາ້ ໄມ ້ແບບ ສະໝກັ ໃຈ
(ProFLEGT);

 ໂຄງ ການ GIZ ສະ ໜບັສະ ໜ ນ ເພື່ ອການອະ ນຸລກັ ທ າ ມະ ຊາດແລະຄຸມ້ ຄອງ  ຊບັ
ພະ ຍາ ກອນ ແບບຍນືຍງົໃນເຂດປ່າ ສະ ຫງວນແຫ່ງ ຊາດຫນີໜາມ ໜ ່ Hin Nam 
No (HNN); ແລະ

 ໂຄງ ການ GIZ ສະ ໜບັສະ ໜ ນ ສົ່ ງ ເສມີ ການ ສກຶ ສາ ສິ່ ງ ແວດລອ້ມ ແລະ ການ ປ່ຽນ
ແປງ ດນິຟາ້ ອາ ກາດ (ProCEEd).

o ເຖງິແມ່ນວ່າ ProFLEGTຈະກາຍເປັນອງົປະ ກອບໜຶ່ ງໃນແຜນງານສີຂຽວ ແຕ່
ວຽກ ງານຈດຸສຸມ ຂອງ ProFLEGT ຍງັຄງົຮກັ ສາ ໄວ ້ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະ ຕິບດັຕາມ 
ແຜນງານເປັນປົກ ກະ ຕ.ິ

o ມີໂອກາດທີ່ ຈະ ໄດ ້ຮບັແຫ ່ ງທນຶເພີ່ ມ ຕື່ ມ ເພື່ ອສະ ໜບັສະ ໜ ນໃຫ້ແກ່ ໂຄງການ
FLEGT ແມ່ນມາ ຈາກ KfW (ອງົການຮ່ວມ ມືດາ້ນການເງນິຂອງປະ ເທດເຢຍລະ 
ມນັ): ລດັຖະ ບານລາວຈະ ສ າເລດັ ການສົ່ ງບດົສະ ເໜີໂຄງການ ໃນທາ້ຍ ເດອືນກຸມ 
ພາ ປີ 2017.

ທດິທາງການປ່ຽນແປງ
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