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ການທບົທວນຄນືຜນົສ າເລດັໃນສກົປີ2015-2016
ໂດຍ: ທ່ານ ຄ າເຝືອ ສຣີິວງົ

ຫວົ ໜາ້ຫອ້ງ ການປະສານງານ ແຜນງານ FLEGT VPA

ກອງ ປະຊຸມຜ່ານແຜນດ າເນນີງານປະ ຈ າສກົປີ 2017
ແຜນງານການຈດັຕັງ້ປະຕິບດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການ ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ ເພື່ ອການເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ໄມ ້ແບບສະໝກັໃຈ

(FLEGT VPA), ລະ ຫວ່າງວນັທີ 7-8 ກຸມ ພາ 2017, ທີ່ ໂຮງແຮມ ຮວງ ແອ໋ງ, ແຂວງ ອດັ ຕະປື, ສ ປ ປ ລາວ

• ພາກສະເໜີ
• ວິທີການທບົທວນຄນື
• ການສງັ ລວມໃນແຕ່ລະຜນົໄດ ້ຮບັ ຈາກການປະຕິບດັແຜນດ າ ເນນີງານ
ຂອງ ແຜນງານ
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ພາກສະເໜີ
 ແຜນດ າເນນີງານ ປະ ຈ າສກົ ປີ 2015-2016  ສ າລບັ ແຜນ
ງານ Lao-EU FLEGT
 ຮວບ ຮວມເອາົບນັ ດາກດິ ຈະກ າຫ ກັຂອງ ແຜນງານ ລວມທງັ ການ 
ເຂົາ້ຮ່ວມຂອງ ພາກ ສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວ ຂອ້ງ ແລະ ບນັ ດາໂຄງ ການ ສະ ໜ
ັັບ ສະ ໜ ນ.

 ແຜນ ດ າເນນີ ງານ ໄດ ້ອງີ ໃສ່ ແຜນ ການ ກ ານດົ ຜນົໄດ ້ຮບັຫ ກັ ດັ່ ງ ນີ:້
• ຜນົ ໄດ ້ຮບັ A: ): ໂຄງ ຮ່າງ ການ ຈດັ ຕັງ້ ເພື່ ອ ຊຸກ ຍ ້ໃຫ ້ແກ່ ການ 
ເຈ ລະ ຈາເຂົາ້ເປັນ ຄ ່ ຮ່ວມ ສນັຍາການ ຄາ້ໄມ ້ແບບ ສະ ໝກັ ໃຈ
(VPA)

• ຜນົ ໄດ ້ຮບັ B: ພດັ ທະ ນາ ນິຍາມໄມ ້ທີ່ ຖກື ຕອ້ງ ຕາມລະ ບຽບ 
ກດົ ໝາຍ (TLD) ແລະ ລ ະ ບບົ ຄ າ້ປະ ກນັ ໄມ ້ທີ່ ຖກືຕອ້ງ 
ຕາມລະ ບຽບ ກດົ ໝາຍ (TLAS)

• ຜນົ ໄດ ້ຮບັ C: ): ທດົ ລອງ ການ ນ າໃຊ ້ ນ ິຍາມໄມ ້ທີ່ ຖກື ຕອ້ງ 
ຕາມລະ ບຽບ ກດົ ໝາຍ (TLD) ແລະ ລ ະ ບບົ ຄ າ້ປະ ກນັ ໄມ ້ທີ່ 
ຖກື ຕອ້ງ ຕາມລະ ບຽບ ກດົ ໝາຍ (TLAS) ໃນ ແຂວງ ທດົ 
ລອງ ຂອງ ແຜນ ງານ

• ຜນົ ໄດ ້ຮບັ D: ການ ເຊື່ ອມ ໂຍງ ແຜນ ງານ ໃນ ລະ ດບັ ພາກ ພືນ້
ແລະ ໂຄງ ການ REDD+  

• ຜນົ ໄດ ້ຮບັ E: ບນັ ດາກດິ ຈະ ກ າປ່ິນ ອອ້ມເພື່ ອ ຊຸກຍ ້ໃຫ ້ຜນົ 
ໄດ ້ຮບັ ອື່ ນໆ (ກດິ ຈະ ກ າການ ສື່ ສານ).
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ພາກສະເໜີ

• ການ ຕດິຕາມກວດກາ & ປະ ເມນີຜນົ (M&E) 
• ການ ທບົ ທວນ ຄນື & ວາງ ແຜນ ຂອງ ພາກ ສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທງັ
ໝດົ ຂອງ ແຜນ ງານ FLEGT (ດາ້ນ ວິຊາການ):

• ລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ ໃຫ ້ແກ່ NSDC & TWG
• ຕດິຕາມກວດກາ & ປະເມນີຜນົ, ພອ້ມທງັ ປັບປຸງຂັນ້ຕອນ

ການດ າເນນີງານ, ຄວາມກ່ຽວເນື່ ອງ ຂອງ ບນັດາກດິຈະກ າ ແລະ
ການບ ລິຫານດາ້ນເວລາ ຂອງ ແຜນງານ

• ສ າເລດັ ການ ທບົ ທວນ ຄນືຄັງ້ ສຸດ ທາ້ຍ ສ າລບັ ການ ຈດັ ຕັງ້ ປະ ຕິ
ບດັ ແຜນ ດ າເນນີ ງານ ແມ່ນ ໃນ ໄຕ ມາດ ທີ 1 ຂອງ ປີ 2016

• M&E ພາຍ ໃນ ສກົ ປີ 2015/16 ແມ່ນ ໄດ ້ດ າເນນີ ບນົພືນ້ ຖານ 
ກ່ຽວ ກບັ:

• ທບົທວນຜນົສ າເລດັຂອງ ແຕ່ລະຜນົໄດ ້ຮບັ ໂດຍ ຄະນະຮບັ
ຜດິຊອບຫ ກັ

• ທບົທວນຄນື ບນັດາກດິຈະກ າທີ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ ປະຕິບດັ ໃນກອງ 
ປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂັນ້ແຂວງ

• ປັບ ປ່ຽນ ກ ານດົ ການ ສ າລບັ ການ ຕດິ ຕາມກວດ ກາ ແລະ ປະ 
ເມນີ ຜນົ ຈາກ ໄຕ ມາດ ມາເປັນ ການດ າເນນີ ໃນ ທຸກໆ 6 
ເດອືນ.
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ຮ ບແບບຕາຕະລາງ ທີ່ ນ າໃຊ ້ ສ າລບັ ການຄດິຕາມກວດກາ & ປະເມນີ
ຜນົ ໃນແຕ່ລະໄຕມາດຂອງ ການດ າເນນີງານ.
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 ວິເຄາະ ແລະ ສງັ ລວມ ຜນົໄດ ້ຮບັແຕ່ລະດາ້ນ ຈາກການປະຕິບດັ
ແຜນດ າ ເນນີງານ ຂອງ ແຜນງານ

• ບນັດາ ກດິຈະ ກ າຫ ກັ
• ຜນົສ າ ເລດັທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນ
• ສິ່ ງທາ້ ທາຍ
• ຂ ້ແນະນ າ
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ວິທີການທບົທວນຄນື
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ການທບົທວນຄນື ຜນົໄດ ້ຮບັ A

ແຜນດ າເນນີງານ/
ກດິ ຈະ ກ າຫ ກັ ຜນົ ສ າເລດັທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນ ສິ່ ງ ທາ້ ທາຍ ຂ ້ແນະນ າ

ການຊີນ້ າ -ນ າ ພາ ຂອງ
ຄະ ນະກ າມະການຊີ ້ນ າ 
ລະ ດບັຊາດ (NSC) 
ໃນ ການເຈລະຈາ VPA 

ສ າ ເລດັກອງປະ ຊຸມ NSC ຄັງ້ ທີ 2 ທີ່ ໄດ ້ຈດັຂຶນ້ໃນ
ວນັ ທິ 12 ກ ລະກດົ 2016. NSC ໄດ ້ໃຫ ້ທດິຊີ ້ນ າ
ກ່ຽວກບັ ການເຊື່ ອມ ໂຍງກນັ ລະ ຫວ່າງ ແຜນງານ
FLEGT ເຂົາ້ ກບັ ການ ຈດັຕັງ້ປະ ຕິບດັ ຄ າ ສັ່ ງ ສະ ບບັ
ເລກທີ 15/ນຍ ແລະ ເພື່ ອສບືຕ ່ ປັບປຸງ ລະ ບບົຄວບ
ຄຸມ ຕ່ອງໂສ ້ການສະ ໜອງໄມ ້ (CoC) ສ າ ລບັຂະ 
ແໜງການອຸດສາ ຫະ ກ າ ປຸງແຕ່ງໄມ,້ ພອ້ມ ທງັ ສ າ ເລດັ
ການຈດັກອງປະ ຊຸມ ທາງໄກ ຄັງ້ທີ 3 ລະ ຫວ່າງ ສປປ
ລາວ ແລະ ສະ ຫະ ພ າບເອີຣບົ.

ກອງປະ ຊຸມ NSC 
ແມ່ນຈດັຕັງ້ພຽງ 1
ຄັງ້ຕ ່ ປີ

ຄວນໄດ ້ຮບັການລາຍງານຂ ້
ມ ນ ແລະ ຄາມ ຄບືໜາ້ ຂອງ
ການຈດັຕັງ້ປະ ຕິບດັ ແຜນ
ງານ 2 ຄັງ້ຕ ່ ປີ.

ການຈດັຕັງ້ປະຕິບດັ
ວຽກງານ ຂອງຄະ ນະ
ຮບັ ຜດິຊອບຊຸກຍ ້ການ
ເຈ ລະຈາ (NSDC)

ໄດ ້ມີການແຕ່ງຕັງ້ ຄະ ນະ ຮບັຜດິຊອບຊຸກຍ ້ການເຈ
ລະ ຈາ ຂັນ້ສ ນກາງ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕາມ ຂ ້ຕກົລງົ
ຂອງກະ ຊວງ ກະ ສິກ າ ແລະ ປ່າ ໄມ,້ ສະ ບບັເລກທີ
1868/ກປ, ລງົວນັທີ 9 ມີນາ 2016 ແລະ ຂັນ້ແຂວງ
(ແຂວງໄຊຍະ ບ ລ,ີ ອດັຕະ ປື ແລະ ຄ າ ມ່ວນ). 

ສະ ມາ ຊກິ NSDC 
ບາງສ່ວນ ບ ່ ສາ ມາດ
ເຂົາ້ ຮ່ວມ ຈດັຕັງ້ປະ ຕິ
ບດັແຜນວຽກໄດ ້ຢ່າງ
ປົກກະ ຕ,ິ ນອກຈາກ
ນີ,້ ຍງັມີການຍກົ
ຍາ້ຍຜ ້ຮບັຊອບໜາ້ 
ວຽກ ຫ ື ບ າ ນານ

ສະ ມາ ຊກິ NSDC ຄວນເອາົ 
ໃຈໃສ່ຈດັສນັເວລາ ຢ່າງເໝາະ 
ສມົ ໃນການປະ ກອບສ່ວນ
ເຂົາ້ ໃນການຈດັຕັງ້ປະ ຕິບດັ
ແຜນງານ FLEGT ຢ່າງຕັງ້
ໜາ້.
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ການທບົທວນຄນື ຜນົໄດ ້ຮບັ A

ແຜນ ດ າເນນີງານ/
ກດິ ຈະກ າຫ ກັ ຜນົ ສ າເລດັທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນ ສິ່ ງ ທາ້ທາຍ ຂ ້ແນະນ າ

ການ ຈດັຕັງ້ ປະ ຕິບດັວຽກ
ງານ ຂອງ ຄະນະເຈລະຈາ

ສ າເລດັການແຕ່ງ ຕັງ້ ຄະນະເຈລະຈາ ຢ່າງ ເປັນທາງ ການ
ເພື່ ອກຽມພອ້ມໃຫ ້ແກ່ ກອງ ປະຊຸມເຈລະຈາແບບຊ່ອງ ໜ
ັ້າຄັງ້ ທ າອດິ, ຊຶ່ ງນ າພາໂດຍ ທ່ານ ປອ. ພວງ ປາຣິສກັ ປ
ຣະວງົ ວຽງ ຄ າ, ຮອງ ລດັຖະມນົຕີ ກະຊວງ ກະສິກ າ ແລະ
ປ່າໄມ,້ ທງັເປັນຫວົໜາ້ຄະນະເຈລະຈາ ສ າລບັ ແຜນງານ
ການຈດັຕັງ້ ປະຕິບດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ
ການຄາ້ໄມ ້ ເພື່ ອການເປັນຄຸ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ໄມ ້ແບບ
ສະໝກັໃຈ (FLEGT VPA)

ທບົທວນຄນືຄວາມພອ້ມຂອງ
ຄະນະເຈລະຈາ ໃນປັດຈຸບນັ,
ບນັຈຸສະມາຊກິຂອງ ຄະນະເຈ
ລະຈາ ເພີ່ ມຕື່ ມ ຕາມສະພາບ
ການຕວົຈງິ ແລະ ຕາມວາລະ
ການດ າເນນີງານ ຂອງ ຄະນະເຈ
ລະຈາ ໃນປັດຈຸບນັ, ພອ້ມທງັ 
ເພີ່ ມທະວີການຊີ ້ນ າຈາກ NSC 

ການ ຈດັຕັງ້ ປະ ຕິບດັວຽກ
ງານ ຂອງ ຫອ້ງການປະ 
ສານ ງານ ແຜນ ງານ
FLEGT

ຫວົໜາ້ ຫອ້ງ ການປະສານງານ ແຜນງານ FLEGT ໄດ ້
ຮບັການແຕ່ງ ຕັງ້ ຢ່າງ ເປັນທາງ ການ ແລະ ດ າເນນີງານ ຕາມ
ຂອບເຂດສດິ, ໜາ້ທີ່ ແລະ ມີພາລະບດົບາດ ຂອງຫອ້ງ 
ການປະສານງານ ແຜນງານ FLEGT ທີ່ ໄດ ້ກ ານດົ

ບຸກຄະລາກອນ ທີ່ ເປັນ
ກ າລງັຫ ກັ ເພື່ ອສະໜ
ັັບສະໜ ນ ໃຫ ້ແກ່
ຫວົໜາ້ ຫອ້ງ ການປະ
ສານງານ ແຜນງານ
FLEGT ຍງັ ມີຈ າກດັ

ສະເໜີໃຫ ້ ຍກົລະດບັ ຫອ້ງ 
ການປະສານງານ ແຜນງານ
FLEGT ເປັນ ພະແນກ ພອ້ມ
ທງັ ມີການບນັຈຸພະນກັງານເຂົາ້
ຕາມໜາ້ວຽກຢ່າງ ເໝາະສມົ
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ການທບົທວນຄນື ຜນົໄດ ້ຮບັ A
ແຜນ ດ າເນນີງານ/
ກດິ ຈະກ າຫ ກັ ຜນົ ສ າເລດັທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນ ສິ່ ງ ທາ້ທາຍ ຂ ້ແນະນ າ

ການ ຈດັຕັງ້ ປະ ຕິບດັວຽກ
ງານ ຂອງ ຄະນະຮບັຜດິ
ຊອບ ເຮດັວຽກດາ້ນວິຊາ
ການ (TWG)

ສາມາດຈດັຕັງ້ ກອງ ປະຊຸມປຶກ
ສາຫາລື ລະຫວ່າງ ຄະນະຮບັ
ຜດິຊອບເຮດັວຽກດາ້ນວິຊາ
ການ (TWG) ໃນທຸກໆ 2 
ເດອືນ

ມີການຍກົຍາ້ຍ ຫ ື ຊບັຊອ້ນ ພະນກັ
ງານ ຫ ື ສະມາຊກິຂອງ  TWG ໄປຮບັ
ຜດິຊອບວຽກອື່ ນ ແທນໜາ້ວຽກທີ່ 
ກ່ຽວພນັກບັ ແຜນງານ FLEGT

• ສະເໜີໃຫ ້ TWG ເອາົໃຈໃສ່ເພີ່ ມຕື່ ມໃນການ
ຈດັສນັເວລາ ແລະ ສຸມໃສ່ ການດ າເນນີແຜນ
ວຽກ ສ າລບັແຜນງານ FLEGT, ສະເໜີໃຫ ້
ຫ ກີລຽ້ງ ການຍກົຍາ້ຍ ຫ ື ຊບັຊອ້ນ ຜ ້ທີ່ ຖກື
ມອບ   ໝາຍ ແລະ ຮບັຜດິຊອບ ວຽກງານ
FLEGT ແລວ້, ແຕ່ສາມາດແຕ່ງ ຕັງ້ ຫ ື ບນັຈຸ
ພະນກັງານ ຈາກກມົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເຂົາ້ໃນ
FLEGT ໄດ.້

• ສະເໜີໃຫ ້ມກີານແຕ່ງ ຕັງ້ ຄະນະຊ່ວຍວຽກສະ
ເພາະກດິ ເພື່ ອສະໜບັສະໜ ນໃຫ ້ແກ່ວຽກງານ
TWG.

• ສະເໜີໃຫ ້ມັີການສງັ ລວມ ແລະ ເປັນເອກະ
ພາບ ທາງ ດາ້ນເນືອ້ໃນ ຂອງການເຊື່ ອມໂຍງ ລະ
ຫວ່າງ ແຜນງານ FLEGT ແລະ ການຈດັຕັງ້ 
ປະຕິບດັ ຄ າສັ່ ງ ສະບບັເລກທີ 15/ນຍ. 

ການປະ ສານສມົທບົກບັ
ບນັ ດາໂຄງ ການສະໜບັ
ສະ ໜ ນ ແຜ ນ ງານ
FLEGT

ໂຄງ ການສະໜບັສະໜ ນ
ແຜນງານ FLEGT ໄດ ້ຮ່ວມ
ປະສານງານ ກບັ ຫອ້ງ ການ
ປະສານງານ ແຜນ
ງານ FLEGT ເພື່ ອຮບັປະ
ກນັ ການປະສານສມົທບົ ໃນ
ການຈດັຕັງ້ ປະຕິບດັບນັດາກດິ
ຈະກ າຂອງ ແຜນງານໃຫ ້ເປັນ
ໄປໃນທດິທາງ ດຽວ

ການພວົພນັ ປະສານງານ ລະຫວ່າງ
ໂຄງ ການສະໜບັສະໜ ນ ແຜນງານ
FLEGT  ແລະ ຫອ້ງ ການປະສານ
ງານ ແຜນງານ FLEGT ຍງັ ຈ າກດັ,
ແລະ ການປະສານສມົທບົກນັລະ
ຫວ່າງ ຫອ້ງ ການປະສານງານ ແຜນ
ງານ FLEGT ແລະ ຜ ້ໃຫ ້ທນຶສະໜ
ັັບສະໜ ນ ກ ຍງັ ບ ່ ທນັພຽງ ພ .

ທຸກໂຄງ ການສະໜບັສະໜ ນ ແຜນງານ FLEGT 
ຈ າເປັນຕອ້ງ ຜ່ານການປະສານງານ ຂອງຫອ້ງ ການ
ປະສານງານ ແຜນງານ FLEGT ເພື່ ອໃຫ ້ເປັນ
ການລວມສ ນຂຶນ້ຕື່ ມ.
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ການທບົທວນຄນື ຜນົໄດ ້ຮບັ A

ແຜນດ າເນນີງານ/
ກດິ ຈະ ກ າຫ ກັ ຜນົ ສ າເລດັທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນ ສິ່ ງ ທາ້ທາຍ ຂ ້ແນະນ າ

ຈດັ ຕັງ້ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງ NPA (CSO) ໃນ 
ຂະ ບວນການ (NSDC 
& TWG)

ກມົກວດ ກາປ່າໄມ ້ ສ າເລດັ ການ ຄດັ 
ເລອືກ ເອາົ ຕາງ ໜາ້ ອງົ ການ ຈດັ ຕງັ 
ທາງສັງ ຄມົ (CSO) ເຂົາ້ຮ່ວມຈດັຕັງ້
ປະ ຕິບດັ ແຜນ ງານ FLEGT.
ຕາງ ໜາ້ຈາກ ອງົ ການ ຈດັ ຕັງ້ ທາງສງັ 
ຄມົ ຢ່າງ ໜອ້ຍ 2 ອງົ ການ ຈດັ ຕັງ້ ໄດ ້
ມີສ່ວນ ຮ່ວມເຂົາ້ໃນ ແຕ່ ລະກຸ່ມຊ່ຽວ 
ຊານ ສະ ເພາະ ດາ້ນ  (TEGs).

ການ ຮບັ ຮ ້ ແລະ ຄວາມ 
ເຂົາ້ໃຈ ຂອງ ອງົ ການ 
ຈດັ ຕັງ້ ທາງສງັ ຄມົ ກ່ຽວ 
ກບັ ແຜນ ງານ
FLEGT ຍງັ ຢ ່ ໃນ ລກັ 
ສະ ນະ ທີ່ ຈ າກດັ.

ເພີ່ ມທະ ວີການ ມີສ່ວນ ຮ່ວມຢ່າງ 
ຕັງ້ ໜາ້ ຂອງ ອງົ ການ ຈດັ ຕັງ້ ທາງ
ສງັ ຄມົ ເຂົາ້ໃນ ການ ຈດັ ຕງັ ປະ ຕິ
ບດັ ແຜນ ງານ FLEGT.

ກະ ກຽມ ແລະ ຈດັ ກອງ 
ປະ ຊຸມທາງ ໄກ ຜ່ານວີດີ
ໂອ ລະ ຫວ່າງ ຄະ ນະ ເຈ
ລະ ຈາຝ່າຍລາວ ແລະ ສະ 
ຫະ ພາບເອີຣບົ

ສ າເລດັ ການ ຈດັ ກອງ ປະ ຊຸມທາງ ໄກ
ຄັງ້ ທີ 3 ລະ ຫວ່າງ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ
ສະ ຫະ ພາບ ເອີຣບົ, ທີ່ ໄດ ້ຈດັ ຂຶນ້ ໃນ 
ວນັ ທີ 11 ຕຸ ລາ 2016, ຊຶ່ ງ ນາພາໂດຍ
ທ່ານ ປອ. ພວງ ປາຣິສກັ ປ ຣະ ວງົ 
ວຽງ ຄ າ, ຮອງ ລດັ ຖະ ມນົ ຕີ ກະ ຊວງ 
ກະ ສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ.້

ສະ ເໜີໃຫ ້ມີການ ກະ ກຽມ ແຜນ 
ດ າເນນີ ກອງ ປະ ຊຸມທາງໄກ ແລະ
ກອງ ປະ ຊຸມແບບ ຊ່ອງ ໜາ້ ຄັງ້ ຕ ່ ໄປ
ຕາມຂອບ ເຂດ ສດິ, ໜາ້ທີ ແລະ
ພາລະ ບດົ ບາດ ທີ່ ກ ານດົ ໄວ ້ຢ່າງ ຈະ 
ແຈງ້.
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ການທບົທວນຄນື ຜນົໄດ ້ຮບັ B

ແຜນດ າເນນີງານ/
ກດິ ຈະ ກ າຫ ກັ ຜນົ ສ າເລດັທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນ ສິ່ ງ ທາ້ທາຍ ຂ ້ແນະນ າ

ທບົ ທວນໂຄງສາ້ງທາງດາ້ນ
ນິຕິກ າ ແລະ ລະ ບຽບການ
ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອສະໜບັ
ສະ ໜ ນໃຫ ້ແກ່ ລະ ບບົຄ າ້
ປະ ກນັໄມ ້ທີ່ ຖກືຕອ້ງ ຕາມ
ລະ ບຽບກດົໝາຍ
(TLAS).

ສ າເລດັ ການ ສງັ ລວມດາ້ນ ນິຕິກ າ ທີ່ 
ກ່ຽວ ພນັ ໃນ ຂະ ແໜງ ການ ປ່າໄມ,້ ຊຶ່ ງ 
ສາມາດ ຕດິ ຕາມໄດ ້ຈາກ ເວບັ ໄຊ ຂອງ 
ແຜນ ງານ (www.flegtlaos.com) 
ແລະ ນ າໃຊ ້ ເຂົາ້ໃນ ການ ພດັ ທະ ນາ ນິ
ຍາມໄມ ້ທີ່ ຖກື ຕອ້ງ ຕາມລະ ບຽບກດົ  
ໝາຍ.
ຄວາມ ຄບື ໜາ້ໃນ ການພດັ ທະ ນາ
(ຮ່າງ) ດ າລດັ ວ່າດວ້ຍ ການ ຄຸມ້ຄອງ 
ໄມ ້ສົນ້ ເຂົາ້ ແລະ ສົນ້ ອອກ ສ າລບັ ຂະ 
ແໜງ ອຸດ ສາຫະ ກ າປຸງ ແຕ່ງ ໄມ ້ ແລະ
ການ ຄາ້ໄມ,້ ຊຶ່ ງເປັນ ເຈ ົາ້ການ ໂດຍ ກະ 
ຊວງ ອຸດ ສາຫະ ກ າ ແລະ ການ ຄາ້. 

ຂາດ ປະ ສບົ ການ ແລະ ທກັ 
ສະ ໃນ ການ ພດັ ທະ ນາ
TLDs.
ບດົສງັ ລວມດາ້ນ ນິຕິກ າ ທີ່ 
ກ່ຽວ ພນັ ໃນ ຂະ ແໜງ ການ ປ່າ
ໄມ ້ ຍງັ ບ ່ ທນັ ຖກື ນ າໃຊ ້ໃນ 
ຂອບ ເຂດ ທີ່ ກວາ້ງ ຂວາງ. 

ປັງ ປຸງ ຮ ບ ແບບ ຂອງ ຕາຕະ 
ລາງ ສ າລບັTLDs ເພື່ ອ 
ຮບັ ປະ ກນັ ຄວາມ ກ່ຽວ
ເນື່ ອງ ຂອງ ອງົ ປະ ກອບ ທງັ 
ໝດົ ທີ່ ລະ ບຸ ໄວ ້ໃນ TLDs.
ສົ່ ງ ເສມີ ແລະ ຊ ັຸກ ຍ ້ໃຫ ້
ມີການ ຮບັ ຮ ້ ແລະ ນ າໃຊ ້
ບດົສງັ ລວມດາ້ນ ນິຕິກ າ ທີ່ 
ກ່ຽວ ພນັ ໃນ ຂະ ແໜງ ການ 
ປ່າໄມ ້ ໃຫຫ້ າຍ ຂຶນ້.

ດ ັ າເນນີການສກຶສາປະ
ເມນີຜນົ ກ່ຽວ ກບັ ຕ່ອງ ໂສ ້
ການ ສະໜອງໄມ ້ໃນ ລະ 
ບບົການຕດິຕາມແຫ ່ ງ ທີ່ ມາ
ຂອງ ໄມ ້ໃນລາວ.

ສ າເລດັ ການສກຶ ສາຕ່ອງ ໂສ ້ການ ສະ 
ໜອງ ໄມ ້ ຢ ່ ແຂວງ ອດັ ຕະ ປື ແລະ ໄດ ້
ນ າສະ ເໜຜີນົ ຂອງ ການ ສກຶ ສາດັ່ ງ ກ່າວ
ໃຫ ້ແກ່ ພາກ ສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວ ຂອ້ງ ໃນ 
ແຂວງ ອດັ ຕະ ປື. 

ຍງັ ບ ່ ທນັ ມຫີ ກັ ການ ທີ່ ເປັນເອ 
ກະ ພາບ  ກ່ຽວ ກບັ ການ ເກບັ 
ກ າ, ເກບັ ມຽ້ນ ແລະ ການ 
ສມົທຽບຂ   ັັ້ມ ນ (ໄມ ້ສົນ້ 
ເຂົາ້ ແລະ ໄມ ້ສົນ້ ອອກ)

ນ າໃຊ ້ບນັ ດາຂ ້ມ ນ ຈາກ 
ການ ສກຶ ສາທີ່ ກ່ຽວ ຂອ້ງ
ເພື່ ອ ປັບ ປຸງ ລະ ບບົ COC 
ໃນ ການ ຂຸດ ຄົນ້ ໄມ ້ ແລະ 
ປຸງ ແຕ່ງ ໄມ.້

http://www.flegtlaos.com/
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ການທບົທວນຄນື ຜນົໄດ ້ຮບັ B

ແຜນດ າເນນີງານ/
ກດິ ຈະ ກ າຫ ກັ ຜນົ ສ າເລດັທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນ ສິ່ ງ ທາ້ທາຍ ຂ ້ແນະນ າ

ປັງ ປຸງລະບບົການຕດິຕາມ
ກວດກາແຫ ່ ງ ທີ່ ມາຂອງໄມ ້
ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ໂດຍປະ
ສານສມົທບົກບັຂະ ແໜງ 
ການ ເອກະຊນົ

ສ າເລດັ ການ ສາ້ງ ແຜນ ສ າລບັ ການ ຝຶກ 
ອບົ ຮມົ ແລະ ສາ້ງ ຄວາມ ອາດ ສາມາດ 
ໃຫ ້ແກ່ ຄ ຝຶກ ເພື່ ອ ຈດັ ຝຶກ ອບົ ຮມົໃຫ ້
ແກ່ ຫວົ ໜ່ວ ຍ ທຸ ລະ ກດິ, MOIC, 
POIC ກ່ຽວ ກບັການ ຄຸມ້ຄອງ ໄມ ້ສົນ້
ເຂົາ້-ສົນ້ ອອກ (COC) ໃນ ຂະ ແໜງ 
ການ ອຸດ ສາຫະ ກ າປຸງ ແຕ່ງ ໄມ ້ ແລະ
ການ ຄາ້ໄມ ້

ບ ລິສດັ ຫ ື ຜ ້ປະ ກອບ ການ
ທີ່ ໃຫ ້ຄວາມ ສນົ ໃຈ ທີ່ ຈະ 
ເຈ ົາ້ຮ່ວມ ຝຶກ ອບົ ຮມົຂອງ 
ແຜນ ງານ ຍງັ ມີຈ ານວນ ໜ
ັ້ອຍ.

ຄວນ ມີການ ອະ ທິບາຍ
ແລະ ໃຫ ້ຂ ້ມ ນ ທີ່ ລະ ອຽດ
ແລະ ຈະ ແຈງ້ ກ່ຽວ ກບັ
ຜນົ ປະ ໂຫຍດ ທີ່ ຈະ ໄດ ້ຮບັ
ຈາກ ການ ຈດັ ຕັງ້ ປະ ຕິບດັ
COC ໃນ ຂະ ແໜງ ການ 
ອຸດ ສາຫະ ກ າປຸງ ແຕ່ງ ໄມ ້
ແລະ ການ ຄາ້ໄມ.້ 

ທບົ ທວນຄນື ການຈດັຕັງ້
ປະ ຕິບດັ ລະ ບບົການຢັງ້
ຢືນກວດກາ ແລະ ລະ ບບົ
ຄວບຄຸມຕ່ອງ ໂສ ້ການສະ
ໜອງ ໄມ ້ ໃນ ເຂດປ່າຜະ 
ລດິ

ສ າເລດັການສກຶ ສາ ກ່ຽວ ກບັ ລະ ບບົ 
ການຢັງ້ ຢືນກວດ ກາ ແລະ ການ ຄຸມ້
ຄອງ ຕ່ອງ ໂສ ້ການ ສະ ໜອງ ໄມ ້ (ລວມ
ທງັ ການຢັງ້ ຢືນ FSC) ໃນ ເຂດ ປ່າຜະ 
ລດິ ແລະ ກ າລງັ ນ າໃຊ ້ຜນົ ຂອງ ການ 
ສກຶ ສາດັ່ ງ ກ່າວ ເຂົາ້ໃນ ການ ພດັ ທະ ນານິ
ຍາມໄມ ້ທີ່ ຖກື ຕອ້ງ ຕາມລະ ບຽບກດົ ໝ
າຍ ໃນ ຂອດ ຂອງ ການ ຂຸດ ຄົນ້ໄມ ້ ໃນ 
ເຂດ ຫນັ ປ່ຽນ ທີ່ ດນິປ່າໄມ ້ ເພື່ ອ ເປົາ້ໝ
າຍ ການ ພດັ ທະ ນາ. 

ເນື່ ອງ ຈາກ ມີຄ າສັ່ ງ ໃຫ ້ຢຸດ ຕິ
ການ ຂຸດ ຄົນ້ ໄມ ້ຈາກ ປ່າຜະ 
ລດິ ເປັນ ເວ ລາຫ າຍ ປີ ແລວ້,
ຈຶ່ ງ ບ ່ ສາມາດ ຮ ້ໄດ ້ເຖງິ ສະ ພາບ
ການ ແລະ ຂ ້ຫຍຸງ້ ຍາກ ຕວົ 
ຈງິ ໃນ ພາກ ສະ ໜາມ.

ຄວນ ນ າໃຊຮ້ ບ ແບບ ແລະ
ຂັນ້ ຕອນຂອງ ລະ ບບົ 
CoC ສ າລບັ ການ ດ າເນນີ 
ຂຸດ ຄົນ້ ໄມ ້ ໃນ ເຂດ ປ່າຜະ 
ລດິ ເຂົາ້ໃນ ການ ຂຸດ ຄົນ້ ໄມ ້ 
ໃນເຂດ ຫນັ ປ່ຽນ ທີ່ ດນິ ປ່າ
ໄມ ້ ເພື່ ອ ເປົາ້ໝາຍ ການ ພດັ 
ທະ ນາ. 
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ການທບົທວນຄນື ຜນົໄດ ້ຮບັ B

ແຜນ ດ າເນນີງານ/
ກດິ ຈະກ າຫ ກັ ຜນົ ສ າເລດັທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນ ສິ່ ງ ທາ້ທາຍ ຂ ້ແນະນ າ

ພດັ ທະນາ ແລະ ທດົ ລອງ ນ າ
ໃຊ ້ ຮ່າງ ນິຍາມ ໄມ ້ທີ່ ຖກືຕອ້ງ
ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ
(TLD) ໃນ ເຂດທດົລອງ ສ າ 
ລບັ ໄມ ້ທີ່ ມາ ຈາກເຂດຫນັປ່ຽນ
ທີ່ ດນິ ປ່າໄມ ້ ເພື່ ອເປົາ້ໝາຍ
ການ ພດັທະນາ. 

ໄດກ້ ານດົເອາົ ໂຄງ ການສາ້ງ ເຂື່ ອນ
ນ າ້ຫນີບ ນ, ເມອືງ ຄຸນຄ າ (ທົ່ ງ 
ລມົ), ແຂວງ ຄ າ ມ່ວນ ເປັນໂຄງ 
ການທດົລອງ ທີ່ ກ າ ນດົຈາກເຂດ
ຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າໄມ ້ ເພື່ ອເປົາ້ 
ໝາຍການພດັທະນາ. 

ການຈດັຕັງ້ ປະຕິບດັໜາ້ວຽກ
ຕວົຈງິ ຢ ່ ພາກສະໜາມ ແມ່ນມີ
ລກັສະນະຊກັຊາ້.

ຕອ້ງ ໄດ ້ຮບັການອະນຸຍາດຢ່າງ ເປັນທາງ ການ
ຈາກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ສ າລບັການກ າ
ນດົເອາົເຂດໂຄງ ການທດົລອງ ຈາກເຂດຫນັ
ປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າໄມ ້ ເພື່ ອເປົາ້ໝາຍການພດັທະ
ນາ. 
ມີຄວາມຈ າເປັນ ທີ່ ຈະຕອ້ງ ກ ານດົເອາົໂຄງ 
ການທດົລອງ ເພີ່ ມຕື່ ມ ນອກເໜອືຈາກ ໂຄງ 
ການທົ່ ງ ລມົ, ຄວນມີການກ ານດົເອາົໂຄງ ການ
ຕວົຢ່າງ ຈາກ ໂຄງ ການຂຸດຄົນ້ບ ່ ແຮ່ ແລະ ກະ
ສິກ າ ເປັນຕົນ້. 
ສບືຕ ່ ຈດັຕັງ້ປະຕິບດັກດິຈະກ າ ທີ່ ກ່ຽວພນັ
ກບັ ການທດົລອງ ນ າໃຊ ້ TLD ສ າລບັໄມ ້ທີ່
ມາຈາກເຂດຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າໄມ ້ ເພື່ ອເປົາ້ 
ໝາຍການພດັທະນາ, ພອ້ມທງັ ປັບປຸງວິທີ
ການ ສ າລບັ ການກ ານດົຂອບເຂດພືນ້ທີ່ , 
ການສ າຫ ວດກ່ອນການຂຸດຄົນ້ ແລະ ການ
ຕດິຕາມກວດກາ ການຂຸດຄົນ້ໄມ ້ໃນເຂດຫນັ
ປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າໄມ ້ ເພື່ ອເປົາ້ໝາຍການພດັທະ
ນາ, ລວມທງັ ການນ າໃຊ ້ TLAS ໃນອະນາ
ຄດົ (ຂ ້ຕກົລງົ 0112/ກປມ)
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ການທບົທວນຄນື ຜນົໄດ ້ຮບັ B

ແຜນດ າເນນີງານ/
ກດິ ຈະ ກ າຫ ກັ ຜນົ ສ າເລດັທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນ ສິ່ ງ ທາ້ທາຍ ຂ ້ແນະນ າ

ເສມີຂະຫຍາຍການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງ ຂະແ
ໜງ ການເອກະຊນົ
ເຂົາ້ ໃນແຜນງານ
FLEGT VPA ໂດຍ
ສະ ເພາະແມ່ນການພດັ
ທະ ນາ TLD

ໄດ ້ມີການ ສກຶ ສາ ການ ນ າໃຊ ້ໄມ ້ທີ່ ມີ
ໜາ້ຕາ້ງ ຂະ ໜາດ ນອ້ຍ ແລະ ໄດ ້ນ າ
ສະ ເໜີຜນົ ການ ສກຶ ສາໃຫ ້ແກ່ ພາກ 
ສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວ ຂອ້ງ. 
ສ າເລດັ ການ ສາ້ງ ແຜນ ສ າລບັ ການ 
ສາ້ງ ສ ນຝຶກ ອບົ ຮມົ ແລະ ການ ພດັ ທະ 
ນາ ໃນ ຂະ ແໜງ ການ ອຸດ ສາຫະ ກ າປຸງ 
ແຕ່ງ ໄມ.້
ຂະ ແໜງ ການ ເອ ກະ ຊນົ ໄດ ້ມີສ່ວນ 
ຮ່ວມໃນກຸ່ມຊ່ຽວ ຊານ ສະ ເພາະ ດາ້ນ
(TEG) ແລະ ພດັ ທະ ນາ ຂ ້ຕກົ ລງົ
ວ່າດວ້ຍ ການ ຄຸມ້ ຄອງ ໄມ ້ສົນ້ ເຂົາ້-ໄມ ້
ສົນ້ ອອກ ໃນ ຂະ ແໜງ ການ ອຸດ ສາຫະ 
ກ າປຸງ ແຕ່ງ ໄມ.້

ການ ລະ ດມົບ ລິສດັ ເຂົາ້
ຮ່ວມໃນ ຂະ ບວນ ການ 
ໃຫຫ້ າຍ ຂຶນ້ ແມ່ນ ຍງັ ມີ
ຄວາມ ຫຍຸງ້ ຍາກ.

ກ ານດົຫ ກັ ຫານ ໃນສາ້ງ ຄວາມ ອາດ ສາ
ມາດ ໃຫ ້ແກ່ ຜ ້ປະ ກອບ ການ ອຸດ ສາຫະ 
ກ າປຸງ ແຕ່ງ ໄມ ້ ເພື່ ອ ຍກົ ລະ ດບັ ຄວາມ ຮ ້
ຄວາມ ສາມາດ ແລະ ທກັ ສະ  ໃນ ຂະ 
ແໜງ ອຸດ ສາຫະ ກ າປຸງ ແຕ່ງ ໄມ ້ ໃຫ ້ທົ່ ວ 
ເຖງິ ໂດຍ ການ ສາ້ງ ໂຄງ ການ ມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງ ຂະ ແໜງ ການ ເອ ກະຊນົ
(PPP).
ເສມີຂະ ຫຍາຍ ການ ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ 
ຂະ ແໜງ ການ ເອ ກະ ຊນົ ໃນ ຂະ ບວນ 
ການ ປຶກ ສາຫາລື ໃນ ການ ພດັ ທະ ນາ
ຂ ້ຕກົ ລງົ ວ່າດວ້ຍ ການ ຄຸມ້ຄອງ ໄມ ້ສົນ້
ເຂົາ້-ໄມ ້ສົນ້ ອອກ ໃນ ຂະ ແໜງ ການ ອຸດ 
ສາຫະ ກ າປຸງ ແຕ່ງ ໄມ.້
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ການທບົທວນຄນື ຜນົໄດ ້ຮບັ B

ແຜນດ າເນນີງານ/
ກດິ ຈະ ກ າຫ ກັ ຜນົ ສ າເລດັທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນ ສິ່ ງ ທາ້ທາຍ ຂ ້ແນະນ າ

ມາດຕະ ຖານຂອງນິຍາມ
ໄມ ້ທີ່ ຖກື ຕອ້ງຕາມລະ
ບຽບກດົໝາຍ ໃນ ສ ປ ປ
ລາວ

ສ າເລດັການ ສາ້ງ ມາດ ຕະ ຖານ ລວມ
ຂອງ  ນິຍາມໄມ ້ທີ່ ຖກື ຕອ້ງ ຕາມລະ 
ບຽບ ກດົ ໝາຍ (8 TLDs) ແລະ ນ າ
ໃຊ ້ເຂົາ້ໃນ ການ ພດັ ທະ ນາ ນິຍາມໄມ ້ທີ່ 
ຖກື ຕອ້ງ ຕາມລະ ບຽບ ກດົ ໝາຍ.
ສ າເລດັ ການ ກ ານດົ ຮ ບ ແບບ ຕາຕະ ລາງ
ຂອງ TLD ທີ່ ປະ ກອບ ດວ້ຍ ຫ ກັ  
ຫານ, ມາດ ຖານ, ຕວົ ຊີ ້ບອກ, ຕວົ ຢັງ້ 
ຢືນ, ເອ ກະ ສານ ອາ້ງ ອງີ ດາ້ນ ນິຕິກ າ, 
ອງົ ການ ຈດັ ຕັງ້ ຮບັ ຜດິ ຊອບ ແລະ ວິທີ
ກວດ ກາຢັງ້ ຢືນ ຄວາມ ຖກື ຕອ້ງ, ພອ້ມ 
ທງັ ເຫນັ ດີເປັນ ເອ ກະພາບ ແລະ ນ າໃຊ ້
ເຂົາ້ໃນ ການ ພດັ ທະ ນາ TLD ສ າລບັ
6 ມາດ ຕະ ຖານຕາມແຫ ່ ງ ທີ່ ມາຂອງ ໄມ ້
ຕ່າງໆ. 

ຂາດ ປະ ສບົ ການ ແລະ
ຄວາມ ຮ ໃ້ນ ການ ພດັ ທະ ນາ
TLDs.

ໃຫ ້ສ າເລດັ  TLD ສະ ບບັ 
ສຸດ ທາ້ຍ ແລະ ພດັ ທະ ນາ/
ສາ້ງ ຮ່າງ ລະ ບບົ ການ ຄຸມ້
ຄອງ ແລະ ຢັງ້ ຢືນກວດ ກາ
ການ ຄວບ ຄຸມຕ່ອງ ໂສ ້ການ 
ສະ ໜອງ ໄມ ້ ຕາມທີ່ ໄດ ້
ວາງ ແຜນ ຮ່ວມກນັ EU.
ປັບ ປຸງຮ ບ ແບບ ຕາຕະ ລາງ
ຂອງ TLD ເພື່ ອ ຮບັ ປະ 
ກນັ ໃຫ ້ມັີຄວາມ ກ່ຽວ 
ເນື່ ອງ ກບັ ອງົ ປະ ກອບ 
ອື່ ນໆ ຂອງ TLAS ແລະ
ການ ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຢັງ້ ຢືນ
ກວດ ກາ ລະ ບບົ ຄວບ ຄຸມ
ຕ່ອງ ໂສ ້ການ ສະ ໜອງ ໄມ
ັ້. 
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ການທບົທວນຄນື ຜນົໄດ ້ຮບັ B

ແຜນດ າເນນີງານ/
ກດິ ຈະ ກ າຫ ກັ ຜນົ ສ າເລດັທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນ ສິ່ ງ ທາ້ທາຍ ຂ ້ແນະນ າ

ການ ພດັທະນາ TLDs 
ຂອງTEGs

ສ າເລດັ ການ ພດັ ທະ ນາ ຮ່າງ TLDs ແ ລະ
ລາຍ ງານ ໃຫ ້EU.
1. TLD  ສ າລບັ ປ່າຜະ ລດິ (ສະ ໜາມໄມ ້ 1-

3), ຮ່າງ ທີ 3.
2. TLD  ສ າລບັ ພນັ ທະ ທາງດາ້ນ ແຮງ ງານ
ໃນ ຂະ ແໜງ ການ ອຸດ ສາຫະ ກ າປຸງ ແຕ່ງ ໄມ,້ 
ຮ່າງ ທີ 2.

3. TLD  ສ າລບັ ສວນ ປ ກ ໄມ,້ ຮ່າງ ທີ 2. 
4.TLD  ສ າລບັ ຂະ ແໜງ ການ ອຸດ ສາຫະ ກ າ
ປຸງ ແຕງ້ ໄມ ້ ແລະ ການ ຄາ້ໄມ,້ ຮ່າງ ທີ 1.

• TLD  ສ າລບັ ໄມ ້ທີ່ ມາຈາກ ເຂດ ຫນັ ປ່ຽນ 
ທີ່ ດນິ ປ່າໄມ ້ ເພື່ ອ ເປົາ້ໝາຍ ການ ພດັ ທະ ນາ, 
ຮ່າງ ທີ 1. 

ຮ່າງ ທີ 1 ຂອງ TLD  ສ າລບັ ປ່າໄມ ້ຊມົໃຊ ້
ບາ້ນ ຈະ ຖກື ນ າໄປ ປຶກ ສາຫາລືກບັ ພາກ ສ່ວນ
ທີ່ ກ່ຽວ ຂອ້ງ ໃນ ຂັນ້ ຕ ່ ໄປ.

ມີການ ຍກົ ຍາ້ຍ ແລະ
ຊບັ ຊອ້ນ ພະ ນກັ ງານ ຫ ື
ຜ ້ທີ່ ຮບັ ຜດິ ຊອບ ຈຶ່ ງ 
ເຮດັ ໃຫ ້ການ ພດັ ທະ ນາ
ຮ່າງ TLD ເປັນ ໄປ 
ແບບບ ່ ຕ ່ ເນື່ ອງ.

ໃຫ ້ສ າເລດັ TLD ສະ ບບັ 
ສມົບ ນ ແລະ ສງັ ລວມເຂົາ້
ໃນ ເອ ກະ ສານ ຊອ້ນ ທາ້ຍ 
ຂອງ VPA. 
ໃຫ ້ສ າເລດັ ການ ຮ່າງ ລະ 
ບບົການ ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຢັງ້ 
ຢືນກວດ ກາ ລະ ບບົ ຄວບ 
ຄຸມຕ່ອງ ໂສ ້ການ ສະ ໜອງ 
ໄມ ້ ແລະ ສງັ ລວມເຂົາ້ໃນ
ເອ ກະ ສານ ຊອ້ນ ທາ້ຍ ຂອງ
VPA.
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ການທບົທວນຄນື ຜນົໄດ ້ຮບັ B

ແຜນດ າເນນີງານ/
ກດິ ຈະ ກ າຫ ກັ ຜນົ ສ າເລດັທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນ ສິ່ ງ ທາ້ທາຍ ຂ ້ແນະນ າ

ກ າ ນດົ ແລະ ຕກົ ລງົເປັນ
ເອ ກະພາບ ກ່ຽວ ກບັ 
ຂອບເຂດຜະລດິຕະພນັ.

ສ າເລດັ ການ ສາ້ງ ຮ່າງ ຂອບ ເຂດ ຜະ ລດິ
ຕະ ພນັ ສ າລບັ ໄມ ້ ແລະ ຜະ ລດິ ຕະ ພນັ 
ໄມ ້ ເພື່ ອ ການ ສົ່ ງ ອອກ ໃຫ ້ແກ່ ສະ ຫະ 
ພາບ ເອີຣບົ ແລະ ຕະຫ າດ ເປົາ້ໝາຍ 
ອື່ ນໆ, ພອ້ມທງັ ໄດ ້ສົ່ ງ ຮ່າງຂອບ ເຂດ 
ຜະ ລດິ ຕະ ພນັ ດັ່ ງ ກ່າວ ໃຫ ້ແກ່ EU 
ແລວ້. 

ຂາດ ປະ ສບົ ການ ແລະ
ຄວາມ ຮ ໃ້ນ ການ ພດັ ທະ ນາ
ຂອບ ເຂດ ຜະ ລດິ ຕະ ພນັ.

ໃຫ ້ສ າເລດັ ການປັບ ປຸງ
ຂອບ ເຂດ ຜະ ລດິ ຕະ ພນັ
ເປັນ ສະ ບບັ ສມົບ ນ ຕາມ
ຄ າຄດິ ເຫນັ ແລະ ຂ ້ສະ ເໜີ
ແນະ ຈາກ EU ແລະ ພາກ 
ສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວ ຂອ້ງ.
ສະ ເໜີໃຫ ້ມັີການ ເພີ່ ມຊື່ 
ວິທະ ຍາສາດ ສ າລບັ ຊະ 
ນດິ ພນັ ໄມ ້ ທີ່ ລະ ບຸ ໃນ ບນັ 
ຊີໄມ,້ ຂ ້ມ ນ ໄມ ້ສົນ້ ເຂົາ້/
ໄມ ້ສົນ້ ອອກ ໃນ ຂະ ແໜງ 
ການ ອຸດ ສາຫະ ກ າປຸງ ແຕ່ງ 
ໄມ,້ ໄມ ້ຢຶດ ແລະ ແບບ 
ຟອມທີ່ ກ່ຽວ ຂອ້ງ ທີ່ ນ າໃຊ ້
ໃນ ຂະ  ແໜງ ການພາສ.ີ 
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ທບົທວນຄນື ຜນົໄດ ້ຮບັ C

ແຜນດ າເນນີງານ/
ກດິ ຈະ ກ າຫ ກັ ຜນົ ສ າເລດັທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນ ສິ່ ງ ທາ້ທາຍ ຂ ້ແນະນ າ

ສາ້ງ ຕັງ້ ໂຄງຮ່າງການຈດັ
ຕັງ້ ໃນ ບນັດາແຂວງ 
ທດົ ລອງ. 

ສ າເລດັ ການ ແຕ່ງ ຕັງ້ ຄະ ນະ ກ າມະ 
ການ ຊີ ້ນ າຂັນ້ ແຂວງ (PSC) ແລະ
ຄະ ນະ ກ າມະ ການ ປະ ສານ ງານ ຂັນ້ 
ແຂວງ (PCC) ໃນ ແຂວງ ທດົ ລອງ
ຊຶ່ ງ ລວມທງັ ຂ ະ ແໜງ ການ ເອກະຊນົ
ພາຍ ໃນ ແຂວງ ທດົ ລອງທີ່ ກ່ຽວ 
ຂອ້ງ. 

ຂະ ບວນການ ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ອງົ 
ການ ຈດັ ຕັງ້ ທາງ ສງັ ຄມົ ໃນ ແຂວງ ທດົ 
ລອງ ພບົ ຂ ້ຫຍຸງ້ ຍາກ.
ການ ມີສ່ວນ ຮ່ວມ ຂອງ ຂະ ແໜງ ການ ທີ່ 
ກ່ຽວ ຂອ້ງ ຂັນ້ ແຂວງ ຍງັ ບ ່ ທນັ ເປັນ ປົກ 
ກະ ຕິ ແລະ ຕ ່ ເນື່ ອງ (ເຊັ່ ນ: ພະ ແນກ 
ການ ເງນິ ແຂວງ, ພະ ແນກ ແຜນ ການ
ແລະ ການ ລງົ ທນຶແຂວງ, ພະ ແນກ ພະ 
ລງັ ງານ ແລະ ບ ່ ແຮ່ ແຂວງ, ພະ ແນກ ໂຍ 
ທາທິການ ແລະ ຂນົ ສົ່ ງ ແຂວງ)

ທບົ ທວນ ຄນື ແລະ ປັບ 
ປ່ຽນ ສະ ມາຊກິ ຂອງ
PSC ແລະPCC ເພື່ ອ 
ໃຫ ້ແທດ ເໝາະ ແລະ
ສອດ ຄ່ອງ ກບັ ຂອບ ເຂດ 
ກດິ ຈະ ກ າຫ ກັ ຂອງ ແຕ່ 
ລະ ແຂວງ ທດົ ລອງ. 
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ການທບົທວນຄນື ຜນົໄດ ້ຮບັ C

ແຜນດ າເນນີງານ/
ກດິ ຈະ ກ າຫ ກັ ຜນົ ສ າເລດັທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນ ສິ່ ງ ທາ້ ທາຍ ຂ ້ແນະນ າ

ອະ ທິບາຍ, ທດົ ລອງ
ແລະ ປະ ເມນີຮ່າງນິຍາມ
ໄມ ້ທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມລະ
ບຽບກດົໝາຍ (TLD)
ແລະ ຮ ບ ແບບລະບບົ
ຂອງການຕດິຕາມໄມ ້
ໃນ ລະບບົຄ າ້ປະກນັໄມ ້
ທີ່ ຖກື ຕອ້ງຕາມລະບຽບ
ກດົ ໝາຍ (TLAS).

ປະ ກອບສ່ວນໃນ ການພດັທະ ນາ ຮ່າງ
TLD ໃນຂັນ້ແຂວງ (ປ່າ ຜະ ລດິ, 
ສວນປ ກໄມ)້.
ສ າ ເລດັການປຶກສາ ຫາ ລືໃນຂັນ້ແຂວງ
ເພື່ ອການແນະ ນ າ ກ່ຽວກບັ ການຕດິ
ຕາມກວດກາ ການ ເຄື່ ອນຍາ້ຍຂອງໄມ ້ 
ຊຶ່ ງເປັນຂັນ້ຕອນສ າ ຄນັໃນການພດັ
ທະ ນາ TLAS ໃນ ອະ ນາ ຄດົ ເພື່ ອນ າ 
ສະ ເໜໃີຫ ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ
ໃນແຂວງທດົລອງ.
ໄດ ້ມີການປະ ເມນີ ຜນົ ຂະ ບວນການ
ລງົທະ ບຽນສວນ ປ ກໄມ ້ ສ າ ລບັສວນ
ປ ກໄມ ້ຂະ ໜາດນອ້ຍ.

ການສອບຖາມ ແລະ ເກບັກ າ ຂ ້ມ ນຈາກ
ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຍງັມີຄວາມ ຫຍຸງ້
ຍາກ.
ເຄື່ ອງມ/ືແບບຟອມ ສ າ ລບັການເກບັກ າ ຂ ້
ມ ນ ຍງັບ ່ ທນັສອດຄ່ອງກນັກບັການຈດັ
ຕັງ້ປະ ຕິບດັຕວົຈງິ. ລະ ບບົການເກບັມຽ້ນ
ຂ ້ມ ນ ແລະ ເອກະ ສານບ ່ ທນັຄບົຖວ້ນ, ບ ່
ເປັນລະ ບບົ ແລະ ມີລກັສະ ນະ ກະ ແຈກ
ກະ ຈາຍ. 
ຜນົຂອງການສກຶສາການຕດິຕາມກວດກາ 
ການເຄື່ ອນຍາ້ຍຂອງໄມ ້ (TFM) ນງັບ ່ 
ທນັໄດ ້ນ າ ມາ ໝ ນໃຊ ້ຢ່າງຈງິໃຈໃນຂັນ້
ແຂວງ.

ສົ່ ງເສມີບນັດາ ກດິຈະ ກ າ ທີ່ 
ກ່ຽວຂອ້ງກບັ:
• ໄມ ້ທີ່ ມາ ຈາກເຂດຫນັ
ປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າ ໄມ ັ້
ເພື່ ອເປົາ້ ໝາຍການ
ພດັທະ ນາ.

• ໄມ ້ຢຶດ.
• ຂະ ແໜງການອຸດສາ 
ຫະ ກ າ ປຸງແຕ່ງໄມ.້

ປັບປຸງລະ ບບົການເກບັກ າ
ແລະ ການຄຸມ້ ຄອງທາງ
ດາ້ນຂ ້ມ ນ. 
ປັບປຸງລະ ບບົການຕດິຕາມ
ກວດກາ ການເຄື່ ອນຍາ້ຍ
ຂອງໄມ ້ (TFM) ເພື່ ອສະ 
ໜບັສະ ໜ ນໃຫ ້ແກ່ ການ
ຈດັຕັງ້ປະ ຕິບດັ ຄ າ ສັ່ ງ ສະ 
ບບັເລກທີ 15/ນຍ. 
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ແຜນດ າເນນີງານ/
ກດິ ຈະ ກ າຫ ກັ ຜນົ ສ າເລດັທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນ ສິ່ ງ ທາ້ ທາຍ ຂ ້ແນະນ າ

ການ ຈດັຕັງ້ປະຕິບດັ
ແຜນ ວຽກ ຂອງໂຄງ
ການ ສະໜບັສະໜ ນ
ແຜນ ງານ FLEGT 
VPA ໃນ ແຂວງທດົ
ລອງ.

ສ າ ເລດັການ ສກຶສາ ກ່ຽວກບັ ການ
ເຄື່ ອນຍາ້ຍ ຂອງໄມ ້ ໃນຂັນ້ເມອືງ, ຢ ່
ເມອືງມະ ຫາ ໄຊ ຊຶ່ ງດ າ ເນນີການສກຶ
ສາ ໂດຍ RRDPA.
ການປຶກສາ ຫາ ລື ໃນຂັນ້ຊຸມ ຊນົ ໄດ ້
ດ າ ເນນີຢ ່ ໃນ ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ຢ ່ ແຂວງ
ອດັຕະ ປື ແລະ ແຂວງຄ າ ມ່ວນ, ຊຶ່ ງ
ຈດັຕັງ້ປະ ຕິບດັໂດຍ LBA ແລະ
VFI.
VFI ໄດ ້ສ າ ເລດັການສາ້ງຕັງ້ຫອ້ງ
ການພວົພນັ ກບັຜ ້ປະ ສານງານຂອງ
ແຜນງານ ໃນຂອງແຂວງຄ າ ມ່ວນ
ແລະ ອດັ ຕະ ປື.  

ການປະ ສານງານ ແລະ ປະ ສານ 
ສມົ ທບົ ການດ າ ເນນີກດິຈະ ກ າ ທີ່ 
ກ່ຽວຂອ້ງຂອງໂຄງການສະ ໜບັ 
ສະ ໜ ນ ແຜນງານ FLEGT ມີ
ລກັສະ ນະ ຈ າ ກດັ.

ສະ ເໜີໃຫ ້ໂຄງການສະ ໜບັສະ ໜ ນ
ແຜນງານ FLEGT ປະ ສານງານ 
ກບັ ຫອ້ງການປະ ສານງານ ແຜນ 
ງານ FLEGT ສ າ ລບັການຈດັ ຕັງ້
ປະ ຕິບດັແຜນວຽກໃນແຂວງທດົ 
ລອງ, ທີ່ ປະ ກອບດວ້ຍ ບນັດາ ໂຄງ
ການທີ່ ຈດັຕັງ້ປະ ຕິບດັໂດຍ
ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ.

ການ ຈດັຝຶກອບົຮມົ ໃຫ ້
ແກ່ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວ
ຂອ້ງ ໃນ ຂັນ້ແຂວງ. 

ໄດ ້ມີການ ສາ້ງແຜນພດັທະ ນາ ແລະ
ຈດັຝຶກອບົ ຮມົ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ເຊັ່ ນ: 
ຝຶກອບົຮມົ ການນ າ ໃຊ ້GPS (ເຂົາ້ 
ໃນວຽກງານ ການສ າຫ ວດໄມ,້ ການ
ຂຶນ້ທະ ບຽນ ສວນປ ກ) ແລະ ຫ ກັສ ດ
ພາ ສາ ອງັກດິ ແລະ ອື່ ນໆ.

ແຜນການຝຶກອບົຮມົບ ່ ໄດ ້ຮບັ
ການຈດັຕັງ້ປະ ຕິບດັໄດ ້ທງັໝດົ. 
ການຈດັຫາ ຄ ຝຶກທີ່ ໃຫຫ້ ືເໝາະ 
ສມົກບັແຜ ນກດິຈະ ກ າ ແມ່ນ ມີ
ລກັສະ ນະ ຈ າ ກດັ. 

ສະ ເໜີໃຫ ້ມີການຕີລາ ຄາປະ ເມນີ
ຜນົ, ອອກແບບ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະ ຕິ
ບດັ ແຜນຝຶກອບົຮມົ ໃຫ ້ເໝາະ ສມົ
ກບັ ແຜນກດິຈະ ກ າ ຕວົຈງິ ທີ່ ດ າ 
ເນນີຢ ່ ໃນແຂວງທດົລອງ. 

ແຜນດ າເນນີງານ/
ກດິ ຈະ ກ າຫ ກັ ຜນົ ສ າເລດັທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນ ສິ່ ງ ທາ້ທາຍ ຂ ້ແນະນ າ

ຈດັ ຕັງ້ປະຕິບດັໂຄງ ການ
ຮ່ວມມື ລະ ຫວ່າງ ກມົ 
ກວດກາປ່າໄມ ້ (ສ ປປ 
ລາວ) ແລະ ກມົ ປອ້ງກນັ
ປ່າ ໄມ ້ (FPD) ຂອງ ສ ສ
ຫວຽດນາມ.

ໄດ ້ລງົ ນາມ MoU ລະ ຫວ່າງ ແຂວງ ອດັ ຕະ ປື
ແລະ ແຂວງ ຄວນ ຕຸມ້ ໃນ ເດອືນ ຕຸ ລາ 2016 
ພາຍ ໃຕ ້ຂອບ ການ ຮ່ວມມື6 ດາ້ນ.
ສງັ ລວມຂ ້ມ ນ ການ ສົ່ ງ ອອກ ຜະລດິ ຕະ ພນັ ໄມ ້
ຈາກ ດ່ານກວດ ກາພາສີສາກນົ ນ າ້ພາວ (ລາວ –
ຫວຽດ ນາມ).

ຂ ້ຈ າກດັ ທາງດາ້ນ ພາສາ ເສມີຂະ ຫຍາຍ ການປຶກ
ສາຫາລື ທາງດາ້ນຂອບ 
ເຂດ ຂອງ ນິຍາມໄມ ້ທີ່ 
ຖກື ຕອ້ງ ຕາມລະ ບຽບ 
ກດົ ໝາຍ ກບັ ສ ສ
ຫວຽດ ນາມ ໃນ ລະ ດບັ 
ການ ພວົ ພນັ ທີ່ ສ ງ ຂຶນ້.
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ແຜນ ດ າເນນີງານ/
ກດິ ຈະ ກ າຫ ກັ ຜນົ ສ າເລດັທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນ ສິ່ ງ ທາ້ ທາຍ ຂ ້ແນະນ າ

ປຶກ ສາ ຫາລື ແລະ ດ າ ເນນີ
ວຽກງານໃນຕ ່ ໜາ້ ຂອງ
ແຜນງານ FLEGT ກບັ 
ການຈດັຕັງ້ປະຕິບດັແຜນ
ງານ ໃນກຸ່ມປະ ເທດດອ້ຍ 
ພດັ ທະນາ.

ຕາງໜາ້ ຈາກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໄດ ້ເຂົາ້ ຮ່ວມ 6 
ກດິຈະ ກ າ ກນັຮ່ວມ ມືຂອງແຜນ ງານ ດັ່ ງລຸ່ມ ນີ:້ :
1. ກອງປະ ຊຸມ ສບັປະ ດາ ປ່າ ໄມ່ ໃນພາກພືນ້ອາຊີປາ ຊີ

ຟິກ, ທີ່ ປະ ເທດໄທ ແລະ ຟິ ລບິປິນ. 
2. ທດັສະ ນະ ສກຶສາ ຈາກຫ າຍພາກສ່ວນ ກ່ຽວກບັ 

ລະ ບບົການຮບັຮອງ ຂອງ FSC ສ າ ລບັການຄຸມ້ 
ຄອງປ່າ ໄມ ້ແບບຍນືຍງົ, ທີ່ ແຂວງ ຄວນຕຸມ້, ປະ 
ເທດ ຫວຽດນາມ, ພດຶສະ ພາ 2016.                                                       

3. “ກອງປະ ຊຸມ ລາຍງານຄວາມ ຄບືໜາ້ ກ່ຽວກບັ
ການຕດັໄມ ້ທີ່ ຜດິລະ ບຽບກດົໝາຍ ແລະ ການ
ປຶກສາ ຫາ ລືຂອງພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຄັງ້ທີ 6”, 
ທີ່ ປະ ເທດອງັກດິ, ມິຖຸນາ 2016.

4. ກອງປະ ຊຸມ ASOF, ວນັທີ 3 ສງິຫາ 2016, 
ນະ ຄອນຫ ວງວຽງຈນັ.  

5. ການຝຶກອບົຮມົ ກ່ຽວກບັ TLAS 5th ໃນລະ 
ດບັພາກພືນ້, ທນັວາ 2016, ຈກັກາ ຕາ, ອນິໂດ
ເນເຊຍ.

ມີຄວາມ ຈ າ ເປັນໃນການ
ຂະ ຫຍາຍ ການຮ່ວມ ມື
ແລະ ການແລກປ່ຽນຂ ້
ມ ນໃນ ລະ ດບັພາກພືນ້
ໃຫ ້ມີຄວາມ ເຂັມ້ແຂງຂຶນ້
ຍງັມີຄວາມ ຈ າ ກດັ.

ສບືຕ ່ ແລກປ່ຽນຂ ້ມ ນ
ແລະ ປະ ສບົການ ໃນ
ການເຈ ລະ ຈາ VPA.
ສບືຕ ່ ໃຫ ້ມີການໄປທດັ
ສະ ນະ ສກຶສາ ຢ ່ ປະ ເທດ
ອນິໂດ ເນເຊຍ ກ່ຽວກບັ
ຂະ ແໜງການອຸດສາ ຫະ 
ກ າ ປຸງແຕ່ງໄມ.້
ການໄປ ທດັສະ ນະ ສກຶ
ສາ ຢ ່ ປະ ເທດ ເຢຍລະ 
ມນັ ຂອງໂຄງການ
ProFLEGT & 
CliPAD, ໃນລະ ຫວ່າງ
ວນັທີ 13-26 ພດຶສະ ພາ
2017.         
ແລກປ່ຽນປະ ສບົການ
ກບັ ປະ ເທດ Ghana 
ແລະ Liberia.
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ແຜນດ າເນນີງານ/
ກດິ ຈະ ກ າຫ ກັ ຜນົ ສ າເລດັທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນ ສິ່ ງ ທາ້ ທາຍ ຂ ້ແນະນ າ

ວຽກງານທາງດາ້ນສື່ ສານ
ມວນຊນົ

ໄດ ້ມີການສາ້ງ ແລະ ປັບປຸງ ສື່ ສິ່ ງພມິ 
ຕ່າງໆ ເພື່ ອເປັນການສງັລວມ, ລາຍ
ງານ, ກະ ຈາຍຂ ້ມ ັ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງອນັ
ພົນ້ເດັ່ ນ ຕາມ ການປະ ກອບຄ າ ຄດິເຫນັ
ແລະ ຂ ້ແນະນ າ ຈາກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວ
ຂອ້ງ ໃນແຜນງານ ການ ຈດັຕງັປະ ຕິ
ບດັກດົໝາຍປ່າ ໄມ,້ ການ ຄຸມ້ ຄອງ
ແລະ ການຄາ້ ໄມ ້ ເພື່ ອການເປັນຄຸ່
ຮ່ວມ ສນັຍາ ການຄາ້ ໄມ ້ແບບສະ ໝກັ
ໃຈ (FLEGT VPA)  ລະ ຫວ່າງ ສປ
ປ ລາວ ແລະ ສະ ຫະ ພາບເອີຣບົ. 
ຂ່າວສານ ຂອງແຜນງານ Lao-EU 
FLEGT ແມ່ນໄດ ້ສງັລວມ ເອາົການ
ດ າ ເນນີກດິຈະ ກ າ ຂອງສື່ ມວນຊນົໃນ
ລະ ດບັທອ້ງຖິ່ ນ.

ບາງຄັງ້ພບົຄວາມ ຫຍຸງ້ຍາກໃນການ
ປະ ສານງານກບັນກັຂ່າວ ເນື່ ອງຈາກ
ວ່າ ມີການປ່ຽນແທນຜ ້ຮບັຜດິຊອບ
ເລືອ້ຍໆ ຈຶ່ ງເຮດັໃຫ ້ນກັຂ່າວ ບ ່ ມີ
ຄວາມ ເຂົາ້ ໃຈກ່ຽວກບັ ເນືອ້ໃນຈດິ
ໃຈຂອງແຜນງານໄດ ້ຢ່າງເລກິເຊິ່ ງ. 

ການປະ ສານງານກບັ ວຽກງານທາງ
ດາ້ນສື່ ສານມວນຊນົ ຂອງໂຄງການ
ສະ ໜບັສະ ໜ ນອື່ ນໆ.

ເສມີ ຂະ ຫຍາຍການຕດິຕ ່ ປະ 
ສານ ງານກບັ ໂຄງການສະ ໜບັ
ສະ ໜ ນ ອື່ ນໆ. 
ເພີ່ ມ ທະ ວີ ການຕດິຕ ່ ປະ ສານ
ງານ ລະ ຫວ່າງພາກສ່ວນທີ່ 
ກ່ຽວ ຂອ້ງໃນຂັນ້ສ ນກາງ
ແລະ ຂັນ້ອຂວງ (ບນັດາ 
ແຂວງທດົລອງ).

ລະ ບບົການຕດິຕາມ
ແລະ ປະ ເມນີຜນົ ຂອງ
ການຈດັຕັງ້ປະຕິບດັ
ແຜນງານ.

ໄດ ້ມີການຈດັຝຶກອບົຮມົ ກ່ຽວກບັ
M&E.

ເນື່ ອງຈາກແຜນກດິຈະ ກ າ ຂອງແຜນ
ງານມຫີ າຍເກນີໄປ ແລະ ໄລຍະເວ
ລາ ໃນການດ າ ເນນີງານທີ່ ມີຢ ່ ຈ າ ກດັ
ຈຶ່ ງເຮດັໃຫ ້ ການຈດັປະ ຊຸມ M&E 
ບ ່ ເປັນໄປຕາມ ແຜນທີ່ ວາງໄວ.້

ສະ ເໜີໃຫ ້ມີການປັບປຸງ ລະ 
ບບົ ຂອງ M&E ທີ່ ດີຂຶນ້ ເພື່ ອ
ຄ າ ນງຶເຖງິການຈດັຕັງ້ປະ ຕິບດັ
ໄດ ້ຢ່າງມີປະ ສດິທິຜນົ.
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