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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
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ບດົບນັທກຶ 

ກອງປະຊຸມຜ່ານແຜນດ າເນນີງານ FLEGT VPA ປະຈ າສກົປີ 2017 
ໃນວນັທ ີ08 ກຸມພາ 2017 ທີ່  ແຂວງອດັຕະປື 

 

ໃນວນັທ ີ08 ກຸມພາ 2017, ເວລາ 8:00 ໂມງ ໄດມ້ກີານຈດັກອງປະຊຸມ ຜ່ານແຜນດ າເນນີງານ ປະຈ າ
ສກົປີ 2017 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ເພື່ ອການເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການ
ຄາ້ໄມແ້ບບສະໝກັໃຈ (FLEGT VPA) ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ ທີ່  ຫອ້ງປະຊຸມ 
ໂຮງແຮມຮວ່າງແອງັ ແຂວງອດັຕະປື. ກອງປະຊຸມຄັງ້ນີ ້ໄດຮ້ບັກຽດການເປັນປະທານ ໂດຍ ທ່ານ ສຸກສະໄໝ ຈນັທະ
ມາດ, ຮອງເຈົາ້ແຂວງ ແຂວງອດັຕະປື, ຄະນະກ າມະການຊີນ້ າລະດບັຊາດ ກ່ຽວກບັ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ
ປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ (FLEGT) ແລະ ການເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ໄມແ້ບບສະໝກັໃຈ 
(VPA). ກອງປະຊຸມຄັງ້ນີ ້ ຍງັມບີນັດາຜ ເ້ຂົາ້ຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຈາກ ຂະແໜງການຂອງລດັ 

(government), ພາກທຸລະກດິ (private sector) ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ (CSO) ຈ ານວນ 103 
ທ່ານ (ຍງິ 14 ທ່ານ),ຊຶ່ ງໄດຕ້ດິຄດັ ມາພອ້ມນີ ້(ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທ ີ1). 
 

I. ຈດຸປະສງົ ຂອງ ກອງປະຊຸມ: 

1. ເພື່ ອນ າສະເໜຄີວາມຄບືໜາ້ຂອງແຜນງານ FLEGT VPA ໂດຍລວມ ມາຮອດປະຈບຸນັ; 
2. ເພື່ ອທບົທວນຄນື ຜນົສ າເລດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແຜນງານ FLEGT VPA ໃນສກົປີ 2015-2016; 
3. ເພື່ ອນ າສະເໜ ີກ່ຽວກບັ ແຜນດ າເນນີງານ FLEGT VPA ປະຈ າສກົປີ 2017 ເພື່ ອໃຫກ້ອງປະຊຸມມີ

ສ່ວນຮ່ວມໃນການປັບປຸງ ໃຫສ້ມົບ ນຂຶນ້; 
4. ເພື່ ອຄົນ້ຄວາ້ ເນືອ້ໃນ ທີ່ ເປັນບຸລມິະສດິ ຂອງ ຄ າສັ່ ງ ຂອງ ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີສະບບັເລກທ ີ15/ນຍ ວ່າ 

ແຜນງານ FLEGT VPA ສາມາດສະໜບັສະໜ ນ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຄ າສັ່ ງດັ່ ງກ່າວ. 
 

II. ເນືອ້ໃນ ຂອງ ກອງປະຊຸມ: 
ກອງປະຊຸມໃນຄັງ້ນີ ້ ໄດມ້ກີານນ າສະເໜ ີຈາກ ຄະນະຮບັຜດິຊອບຊຸກຍ ກ້ານເຈລະຈາ ການຕກົລງົເປັນຄ ່

ຮ່ວມການຄາ້ໄມແ້ບບສະໝກັໃຈ (VPA), ຄະນະຊ່ວຍວຽກສະເພາະກດິ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການ
ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ ເພື່ ອການເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ໄມແ້ບບສະໝກັໃຈ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກບັ 
ສະຫະພາບເອຣີບົ ແລະ ບນັດາຊ່ຽວຊານ ແຜນງານ FLEGT VPA ຊຶ່ ງຫວົຂ  ້ຂອງບດົສະເໜ ີລວມມ:ີ ຄວາມຄບື
ໜາ້ຂອງແຜນງານ FLEGT VPA ຂອງ ສປປ ລາວ ມາຮອດປະຈບຸນັ;  ແຜນງານພດັທະນາສຂີຽວ ປະຈ າສກົປີ 
2017; ຜນົສ າເລດັຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ ໃນສກົປີ 2015-2016; ແຜນດ າເນນີງານ FLEGT VPA 
ປະຈ າສກົປີ 2017 ທີ່ ກວມເອາົ ແຜນກດິຈະກ າ ຜນົໄດຮ້ບັ A,  ຜນົໄດຮ້ບັ B ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັ C; ແລະ ແຜນ
ກດິຈະກ າ ທີ່ ຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໃນສກົປີ 2017 ໃນສາມແຂວງທດົລອງ ຄ:ື ແຂວງອດັຕະປື, ຄ າມ່ວນ ແລະ ໄຊ
ຍະບ ລ.ີ ພອ້ມກນັນີ ້ຍງັໄດເ້ຮດັວຽກເປັນກຸ່ມ ເພື່ ອຄົນ້ຄວາ້ ເນືອ້ໃນ ຄ າສັ່ ງ ຂອງ ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີສະບບັເລກທ ີ
15/ນຍ ວ່າ ແຜນງານ FLEGT VPA ວ່າຈະມກີານສະໜບັສະໜ ນ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຄ າສັ່ ງດັ່ ງກ່າວ ໄດ ້
ແນວໃດ? ໂດຍອງີໃສ່ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ ແລະ ການທດັສະນະສກຶສາພາກສະໜາມ ເຊັ່ ນ: ການລງົຢຽ້ມຢາມ ໄມ ້
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ສະໜາມ 2, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ ້ແລະ ໂຮງງານແກະສະຫ ກັ ຂອງແຂວງອດັຕະປື ໃນວນັທ ີ7 ກຸມພາ 2017. ລາຍ
ລະອຽດ ຂອງຫວົຂ  ້ບດົສະເໜ ີແມ່ນໄດລ້ະບຸໄວ ້ໃນ ວາລະກອງປະຊຸມ (ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທ ີ2). 
 

III. ຜນົໄດຮ້ບັ ຂອງ ກອງປະຊຸມ: 

ທ່ານຮອງເຈົາ້ແຂວງ ແຂວງອດັຕະປື, ປະທານກອງປະຊຸມ ທງັເປັນ ຄະນະກ າມະການຊີນ້ າລະດບັຊາດ 
ກ່ຽວກບັ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແຜນງານ FLEGT VPA ໄດກ່້າວຕອ້ນຮບັ ແລະ ໃຫຄ້ວາມສ າຄນັ ເປັນຢ່າງຍິ່ ງ ຕ ່
ການຈດັກອງປະຊຸມ ຄັງ້ນີ ້ຢ ່ ທີ່  ແຂວງອດັຕະປື, ຊຶ່ ງຈະເປັນປັດໃຈສ າຄນັ ທີ່ ປະກອບສ່ວນ ເຂົາ້ໃນ ການພດັທະນາ 
ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ,້ ການປຸງແຕ່ງໄມ ້ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ທີ່ ສາ້ງມ ນຄ່າເພີ່ ມ ແລະ ມຄີວາມຍນືຍງົ ໃນອານາຄດົ. 
ເພື່ ອເຮດັໃຫ ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແຜນງານ FLEGT VPA ມປີະສດິທຜິນົດຂີຶນ້, ທ່ານປະທານ ໄດເ້ຈາະຈີມ້ ແລະ 
ຮຽກຮອ້ງ ໃຫກ້ອງປະຊຸມ ເພີ່ ມຄວາມເອາົໃຈໃສ່ ດັ່ ງນີ:້ 

 ໃຫພ້າກເອກະຊນົ ສບືຕ ່ ດ າເນນີ ການດດັສມົ ໂຮງງານ ຕາມທດິ ຂອງລດັຖະບານ, ຝຶກອບົຮມົສມີແືຮງງານ
ໃຫກ້ າມະກອນ, ແລະ ປັປປຸງຄຸນນະພາບຜະລດິຕະພນັໄມ ້ຕາມລະບບົ ໄມສ້ົນ້ເຂົ ້່ າ-ສົນ້ອອກ ເພື່ ອ
ກະກຽມຄວາມພອ້ມ ໃນການເຂົ ້າ້ສ ່  ຕະຫ າດ EU ແລະ ຕະຫ າດອື່ ນໆ. 

 ໃຫຂ້ະແໜງການ ຂັນ້ສ ນກາງ ແລະ ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ໃຫກ້ານຮ່ວມມ ືໃນການສາ້ງລະບບົຄ າ້ປະກນັໄມທ້ີ່
ຖືກຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ (TLAS) ຕາມໜາ້ວຽກ ແລະ ພາລະບດົບາດຂອງຕນົ ຢ່າງມຄີວາມ
ເອາົໃຈໃສ່ ແລະ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບສ ງ ຕາມທີ່ ລດັຖະບານ ໄດມ້ອບໝາຍໃຫ,້ ຖາ້ມບີນັຫາຄາ້ງຄາ ອນັ
ໃດ ແມ່ນໃຫລ້າຍງານ ໃຫຂ້ັນ້ເທງິ ເພື່ ອໃຫກ້ານຊີນ້ າ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາ ຢ່າງທນັເວລາ. 

 ໃຫຂ້ະແໜງການ ຂັນ້ແຂວງ ເປັນຕົນ້ແມ່ນ ສາມແຂວງທດົລອງ ຄ:ື ແຂວງໄຊຍະບ ລ,ີ ຄ າມ່ວນ ແລະ 
ອດັຕະປື ໃຫຄ້ວາມຮ່ວມມ ືໃນການທດົລອງ ລະບບົຄ າ້ປະກນັໄມທ້ີ່ ຖືກຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ 
(TLAS) ແລະ ການສກຶສາເກບັກ າຂ ມ້ ນທີ່ ຈ າເປັນອື່ ນໆ ເພື່ ອປັບປຸງລະບບົ TLAS ໃຫຖ້ືກຕອ້ງຕາມ
ສະພາບຕວົຈງິ. 

 ໃຫຊ່້ຽວຊານທີ່ ປຶກສາ ຂອງ ແຜນງານ ຕອບສະໜອງເຕກັນກິວຊິາການ ໃນການສາ້ງລະບບົ TLAS ໃຫ ້
ສ າເລດັຕາມແຜນການ ເພື່ ອປະກອບເຂົາ້ໃນເອກະສານສນັຍາ VPA. 

 

   ຫ ງັຈາກນັນ້, ທ່ານປະທານ ໄດດ້ າເນນີກອງປະຊຸມ ຕາມວາລະ ແລະ ມກີານປະກອບ ຄ າຄດິຄ າເຫນັ ຂອງ
ຜ ແ້ທນກອງປະຊຸມ ຈາກສ ນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ໄດມ້ກີານເຮດັວຽກເປັນກຸ່ມ, ຊຶ່ ງສາມາດສະຫ ຸບສງັລວມ 
ບນັດາເນືອ້ໃນສ າຄນັ ຂອງກອງປະຊຸມ ໄດດ້ັ່ ງນີ:້ 

1. ໂດຍພືນ້ຖານ, ກອງປະຊຸມເຫນັດ ີຕາມຜນົການທບົທວນຄນື ຜນົສ າເລດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແຜນງານ 
FLEGT VPA ໃນສກົປີ 2015-2016 ແລະ ແຜນດ າເນນີງານ ປະຈ າສກົປີ 2017 ທີ່ ໄດນ້ າສະເໜ.ີ 

2. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ເພື່ ອການເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້
ໄມແ້ບບສະໜກັໃຈ (FLEGT VPA) ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອຣີົບ ເປັນວຽກງານ ທີ່
ສ າຄນັ ແລະ ຕດິພນັກບັຫ າຍພາກສ່ວນ. ສະນັນ້, ການສບືຕ ່ ເຂົາ້ຮ່ວມ ພດັທະນາ, ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ 
ທດົລອງ ກດິຈະກ າ ຂອງແຜນງານດັ່ ງກ່າວ ຂອງ ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ, ເຊັ່ ນ: ຂະແໜງການຂອງລດັ 

(government), ພາກທຸລະກດິ (private sector) ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ (CSO) ຂັນ້ສ ງກາງ 
ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ຕດິພນັກບັປ່າໄມ,້ ແມ່ນມຄີວາມສ າຄນັ ແລະ ຈ າເປັນທີ່ ສຸດ 
ແລະ ຕອ້ງໄດເ້ອກະພາບກນັ ເພື່ ອໃຫສ້າມາດເຈລະຈາ ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ ໄດ.້ ຖາ້ມພີຽງແຕ່ ຂະແໜງ 
ການໃດໜຶ່ ງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ຈະມຄີວາມເປັນໄປໄດຍ້າກທີ່ ຈະສາມາດເຊນັສນັຍາການຄາ້ໄມແ້ບບສະໜກັ 
ໃຈ ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ. 
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3. ເພື່ ອໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແຜນງານ FLEGT VPA ມປີະສດິທຜິນົດຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າ, ມຄີວາມຈ າເປັນທີ່
ສຸດ ທີ່ ຈະຕອ້ງໄດເ້ອາົ ແຜນງານດັ່ ງກ່າວ ເຂົາ້ໃນ ໂຄງສາ້ງ ຂອງ ການຈດັຕັງ້ພາກລດັ ເພາະວ່າ ຈະມຜີ ້
ຄົນ້ຄວາ້, ຜ ຄ້ ົນ້ຄດິສະເພາະ, ເປັນວຽກປະຈ າ ແລະ ຈະເປັນໜາ້ທີ່ ການເມອືງ ສະເພາະ ຂອງຜ ຮ້ບັຜດິຊອບ 
ໂດຍການ ນ າສະເໜຍີກົລະດບັ ຫອ້ງການປະສານ ແຜນງານ FLEGT VPA ມາເປັນພະແນກ ທີ່ ຂຶນ້ກບັ 
ກມົກວດກາປ່າໄມ ້ເນື່ ອງຈາກວ່າ ວຽກງານ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຫ  ືບງັຄບັໃຊ ້ກດົໝາຍປ່າໄມ ້ແມ່ນພາລະ
ບດົບາດຫ ກັ ຂອງ ກມົກວດກາປ່າໄມ.້ 

4. ການຈດັກອງປະຊຸມ ຜ່ານແຜນດ າເນນີງານ FLEGT VPA ປະຈ າສກົປີ 2017 ແມ່ນມຄີວາມສ າຄນັຫ າຍ 
ແລະ ທງັເປັນເຄື່ ອງມ ືທີ່ ຈ າເປັນ ໃນການຜນັຂະຫຍາຍ ມະຕກິອງປະຊຸມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ທງັເປັນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຍຸດທະສາດປ່າໄມ ້ຮອດປີ 2020 ເພື່ ອໃຫສ້າມາດເພີ່ ມ ຄວາມປົກຫຸມ້ຂອງປ່າໄມ ້
ໃຫໄ້ດ ້70% ໃນປີ 2020 ໂດຍການເອາົໃຈໃສ່ ການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ,້ ການປ ກ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການ
ຄາ້ໄມ ້ທີ່ ເປັນລະບບົຄບົຊຸດ. 

5. ເພື່ ອເຮດັໃຫ ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແຜນດ າເນນີງານ ປະຈ າສກົປີ 2017 ມປີະສດິທຜິນົດຂີຶນ້, ຄວນໃຫມ້ີ
ການຈດັບຸລມິະສດິ ຂອງ ບນັດາກດິຈະກ າ ໂດຍການເຮດັແບບມຈີດຸສຸມ ເພື່ ອເຮດັໃຫວ້ຽກງານສ າເລດັ 
ຕາມແຜນການເຈລະຈາ ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ ໃນປີ 2018, ເປັນຕົນ້: 

- ການພດັທະນາ ນຍິາມໄມທ້ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ (TLD) ແລະ ລະບບົຄ າ້ປະກນັໄມທ້ີ່
ຖືກຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ (TLAS) ເພື່ ອສະເໜີໃຫ ້ລດັຖະບານ ຮບັຮອງ ກ່ອນຈະນ າເຂົາ້ ໃນ 
ວາລະການເຈລະຈາ ຈະໄດບ້ ? 

- ການສະໜບັສະໜ ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຄ າສັ່ ງ ຂອງ ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີສະບບັເລກທ ີ15/ນຍ, 
ເຊັ່ ນ: ການປັບປຸງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍປ່າໄມ ້ແລະ ລະບຽບການ 0112/ກປ ແລະ 0116/ກປ (ທີ່  
ກມົປ່າໄມ ້ກ າລງັຢ ່ ໃນຂັນ້ຕອນ ການປັບປຸງ) ແລະ ບນັດານຕິກິ າອື່ ນໆ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຊ່ອງຫວ່າງ 
ຂອງ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ້ຈາກ ການພດັທະນານຍິາມ ໄມທ້ີ່ ຖກືຕອ້ງ
ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ແມ່ນສາມາດບນັຈເຸຂົາ້ ໃນການປັບປຸງ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການນັນ້ 
ໄດເ້ລຍີ. 

6.  ການພດັທະນາ ແລະ ປັບປຸງ ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມ ້ແມ່ນມຄີວາມສ າຄນັທີ່ ສຸດ ໃນການເຂົາ້ເປັນ
ຄ ່ ຮ່ວມສັນຍາການຄາ້ໄມແ້ບບສະໝັກໃຈ ກບັ ສະຫະພາບເອີຣົບ, ຊຶ່ ງມຄີວາມຈ າເປັນ ຈະຕອ້ງໄດ ້
ພດັທະນາໄປພອ້ມກນັ. ໃນນັນ້, ຜ ປ້ະກອບການ ຈະເປັນຜ ປ້ະຕບິດັຕວົຈງິ ສ່ວນພາກລດັ ຈະເປັນຜ ຊຸ້ກຍ  ້
ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ການພດັທະນາ ຂະແໜງການດັ່ ງກ່າວ ຂອງ 
ປະເທດໃກຄ້ຽງ ແມ່ນມລີກັສະນະກາ້ວກະໂດດ ຖາ້ທຽບໃສ່ ລະບບົ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພາະວ່າ ພວກເຮາົ 
ຍງັຂາດລະບບົທີ່ ທນັສະໄໝ, ຂາດນະໂຍບາຍຮອງຮບັທີ່ ແນ່ນອນ, ຂາດພະນກັງານ ເຮດັວຽກວຊິາສະເພາະ 
ດາ້ນການປຸງແຕ່ງໄມ,້ ການບນັຈພຸະນກັງານປຸງແຕ່ງໄມ ້ເຂົາ້ໃນຕ າແໜ່ງງານ ຂອງລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົ 
ຍງັຕ ່ າ, ຂາດສ ນຝຶກອບົຮມົສມີແືຮງງານ ໃຫພ້ະນກັງານ ແລະ ນກັສກຶສາຝຶກງານ, ການຄົນ້ຄວາ້ທດົລອງ 
ການນ າໃຊໄ້ມ ້ໃຫໝ້ດົຄຸນຄ່າ ແລະ ມມີ ນຄ່າເພີ່ ມ ກ ່ ຍງັມໜີອ້ຍ ແລະ ອື່ ນໆ. 

7. ການເຮດັວຽກເປັນກຸ່ມ ໃນການຈດັບຸລມິະສດິ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  ຄ າສັ່ ງ 15/ນຍ ຊຶ່ ງສາມາດສະຫ ຸບ
ໄດຄ້:ື ສະເໜໃີຫ ້ສາ້ງລະບບົຄຸມ້ຄອງໄມສ້ົນ້ເຂົາ້ ແລະ ສົນ້ອອກ, ສາ້ງສ ນພດັທະນາທກັສະ ແລະ ສມີແືຮງ
ງານ ໃນການປຸງແຕ່ງໄມ,້ ລະດມົທນຶ ໃນການສາ້ງຕັງ້ກອງຂຸດຄົນ້ໄມ ້ຂອງລດັ ທີ່ ຂຸດຄົນ້ໄມເ້ປັນອາຊບີ 
ແລະ ຕ ່ ເນື່ ອງ, ໃຫພ້າກທຸລະກດິໄມ ້ດດັສມົໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ ້ໃຫທ້ນັສະ ໄໝ, ສົ່ ງເສມີ ການປຸງແຕ່ງ
ຜະລດິຕະພນັໄມ ້ສ າເລດັຮ ບ, ປັບປຸງການປະມ ນການຂາຍໄມ,້ ປັງປຸງພະລະບດົບາດ ແລະ ກນົໄກ ຂອງ
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ສະມາຄມົປຸງແຕ່ງໄມ,້ ສາ້ງລະບບົການວາງແຜນການສ າຫ ວດ ແລະ ການຕດິຕາມ ກວດກາໄມທ້ີ່ ຂຸດຄົນ້
ອອກຈາກ ເຂດຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າໄມ ້ແລະ ການສກຶສາ ກ່ຽວກບັ ການຕະຫ າດໄມ.້ 

 

IV. ສະຫ ຸບ: 

ກອງປະຊຸມເຫນັດ ີເປັນເອກະພາບ ກບັ ແຜນດ າເນນີງານ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້
ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ເພື່ ອການເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ໄມແ້ບບສະໝກັໃຈ (FLEGT VPA) ລະຫວ່າງ ສປປ 
ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ ປະຈ າສກົປີ 2017, ແຕ່ສະເໜໃີຫປັ້ບປຸງຄນື ບາງກດິຈະກ າ ທີ່ ເຫນັວ່າຈ າເປັນ ເປັນຕົນ້ 
ແມ່ນອງົການຈດັຕັງ້ຮບັຜດິຊອບ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແຜນງານ ແລະ ອື່ ນໆ. ຫ ງັຈາກ ໄດປັ້ບປຸງສ າເລດັແລວ້, 
ໃຫກ້ມົກວດກາປ່າໄມ ້ນ າສະເໜຂີຶນ້ ຫາ ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ເພື່ ອຂ ອະນຸມດັ ແຜນດ າເນນີງານ FLEGT 
VPA ປະຈ າສກົປີ 2017. ກອງປະຊຸມ ໄດປິ້ດລງົຢ່າງເປັນທາງການ ໃນເວລາ 30:16  ໂມງ. 
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