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ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງແຜນງານ FLEGT VPA ລະ ຫວ່າງ
ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣບົ

ໂດຍ: ທ່ານ. ຄ າເຝືອ ສິຣິວງົ
ຫວົໜາ້ຫອ້ງການປະ ສານງານ ແຜນງານ FLEGT,

ກະ ຊວງ ກະ ສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ,້ ສປປ ລາວ

ກອງປະ ຊ ຸ ມຄະ ນະ ຮບັ ຜດິ ຊອບເຮດັ ວຽກວິຊາ ການ (TWG)
ທີ່ ໂຮງແຮມ Crown Plaza , 2 ສງິຫາ 2017
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ຫວົຂ ້ໃນການນ າສະເໜີ
1. ປະຫວດັຄວາມ ເປັນມາ.   
2. ອງົ ປະກອບທາງ ດາ້ນ ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້.
3. ໝາກ ຜນົຂອງການ ດ າເນນີງານ/ໜາ້ ວຽກທີ່ ໄດຈ້ດັ ຕັງ້ ປະຕິບດັສ າ ເລດັ.
4. ແຜນວຽກ (Roadmap).
5. ການດ າ ເນນີງານ ຂັນ້ ຕ ່ ໄປ.
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1. ປະຫວດັຄວາມເປັນມາ:

3

2010 ກະ ຊວງກະ ສິກ າ ແລະ ປ່າ ໄມ,້ ແລະ ກະ ຊວງ ອ ດ ສາ ຫະ ກ າ ແລະ ການ ຄາ້ ໄດ ້ຍື່ ນໜງັສເືຈດຈ າ
ນງົ ໃນການເຂົາ້ຮ່ວມ ແຜນງານ FLEGT VPA ໃຫແ້ກ່ EU.

2011 ໄດສ້ າເລດັການສກຶສາຂ ມູ້ນພືນ້ຖານ ແລະ ການເຄື່ ອນຍາ້ຍໄມ ້ໃນ ສປປ ລາວ.
2012 ລດັຖະ ມນົຕີ MAF, MOIC ແລະ MONRE ໄດຍ້ື່ ນໜງັສເືຈດຈ ານງົ ເພື່ ອກະກຽມການ

ເຈລະຈາ FLEGT VPA
2013  ໄດສ້າ້ງຕັງ້ໂຄງການ GIZ ສະໜບັສະໜນູແຜນງານ  Lao-EU FLEGT (ProFLEGT).

 ໄດສ້າ້ງຕັງ້ຫອ້ງການປະສານງານ FLEGT VPA ຢູ່ກມົກວດກາປ່າໄມ ້
2014  ໄດຈ້ດັກອງປະຊ ມຜ່ານ ວດີໂີອທາງໄກ ລະຫວ່າງ ລດັຖະບານລາວ ແລະ EU ຄັງ້ທ ີ1

 ໄດຮ້ບັອະນ ມດັ ສາມແຂວງທດົລອງ (ແຂວງໄຊຍະບູລ,ີ ຄ າມ່ວນ, ອດັຕະປື)
2015 ແຜນງານ FLEGT VPA ລະ ຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະ ຫະ ພາບເອີຣບົ ໄດ ້ຮບັອະ ນ ມດັ

(ແຈງ້ການ ສະ ບບັເລກ ທີ 986/PMO; ຂ ້ຕກົ ລງົ 65/PM; 2598/MAF; 1868/MAF; 
0173/MAF, 2017).

2. ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້:
ຄະ ນະກ າມະການຊີ ້ນ າລະດບັ

ຊາດ (NSC)
ປະ ທານ: ລດັ ຖະມນົຕີ ກະ ຊວງ ກະ ສິກ າ ແລະ ປ່າ ໄມ ້ຄະ ນະ ເຈລະຈາ

ຫວົ ໜາ້ຄະນະ ເຈລະ 
ຈາ: ຮອງ ລດັຖະ ມນົ
ຕີ ກະ ຊວງ ກະ ສິກ າ

ແລະ ປ່າ ໄມ ້

ຄະ ນະ ຮບັຜດິຊອບເຮດັວຽກດາ້ນວິຊາ 
ການ (TWG)
TLD / TLAS

ຄະ ນະຮບັຜດິຊອບຊ ກຍູ ້ການເຈລະຈາ
(NSDC)

ກ ່ ມ ຊ່ຽວຊານສະເພາະດາ້ນ (TEG)
ກະ ກຽມຮ່າງ TLD

ຫອ້ງ ການປະສານງານ
ໂຄງ ການ FLEGT 

(DOFI)

Lao CSO 
FLEGT

LNCCI, LW
PA, 

LFA

7 ກະຊວງ

ພາກສ່ວນທ ີ ່ກ່ຽວຂອ້ງ

ສະຖາບນັການ
ສກຶສາ

ສະພາແຫ່ງຊາດ“ໜ່ວຍສະ ເພາະກດິ
ສະ ໜບັສະໜນູແຜນ
ງານ FLEGT 

VPA”

0173/MAF 
(03.02.2017)
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3. ໝາກຜນົຂອງການດ າເນນີງານ/ໜາ້ວຽກທີ່ ສ າເລດັ:

5

2015 ໄດຈ້ດັກອງປະຊ ມຄະນະຊີນ້ າລະດບັຊາດ (NSC) ຄັງ້ທ ີ1 ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ.
2016 • ເມສາ 2016 ຫວົໜາ້ເຈລະຈາ ຝ່າຍ EU ໄດປ້ະຊ ມກບັ ຫວົໜາ້ເຈລະຈາຝ່າຍ 

ລາວ.
• ກ ລະກດົ 2016 ໄດຈ້ດັກອງປະຊ ມຄະນະຊີນ້ າລະດບັຊາດ (NSC) ຄັງ້ທ ີ2 ຢູ່
ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

• ກ ລະກດົ 2016 ໄດແ້ຕ່ງຕັງ້ ຫວົໜາ້ຫອ້ງການປະສານງານ ແຜນງານ FLEGT 
VPA.

• ຕ ລາ 2016 ໄດຈ້ດັປະຊ ມຜ່ານວດີໂີອທາງໄກ ຄັງ້ທ ີ3 ລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ 
EU.

• ທນັວາ 2016 ຫອ້ງການປະສານງານ FLEGT VPA.
• ໄດສ້ົ່ ງນຍິາມໄມ ້ທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 5 ສະບບັ ແລະ ຂອບເຂດຜະລດິຕະ
ພນັໄມ ້ໄປຍງັ EU ເພື່ ອເຈລະຈາຄັງ້ທ ີ1.

3. ໝາກຜນົຂອງການດ າເນນີງານ/ໜາ້ວຽກທີ່ ສ າເລດັ:

6

2017 • EFI ຊ່ວຍສະ ໜບັສະ ໜນູ ໃນ ການ ກະ ກຽມ ການ ເຈລະ ຈາ ແບບຊ່ອງໜາ້ ຄັງ້ທ າ ອດິ.
• ກອງປະ ຊ ມ ກ່ຽວກບັ ແຜນ ການ ດ າ ເນນີງານ ປະ ຈ າ ປີ 2017 ທີ່ ແຂວງອດັຕະ ປື.
• ກອງປະ ຊ ມ ເຈລະ ຈາ ແບບຊ່ອງໜາ້ ຄັງ້ທີ 1 (JEM1 ແລະ TWG1) ໄດ ້ຈດັຂຶນ້ ລະ ຫວ່າງວນັ ທີ 24-28
ເມ ສາ 2017.

• ສາ້ງ ແຜນວຽກ ຮ່ວມ ກບັ ກ ່ ມ ວິຊາ ການຫຼກັ (core team) ສ າ ລບັການ ປັງປ ງTLD ໃນ ເດອືນພດຶສະ 
ພາ 5/2017.

• ໄດ ້ມີການ ປັບປ ງ ຮ່າງ TLD ສ າ ລບັ (1) ປ່າ ຜະ ລດິ; (2) ໄມ ້ທີ່ ມາ ຈາກ ເຂດຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິເພື່ ອເປົາ້ ໝາຍ 
ການ ພດັທະ ນາ; (3) ສວນປູກ ໄມ;້ (4) ພນັທະ ທາງດາ້ນແຮງ ງານ ໃນຂະ ແໜງປ່າ ໄມ ້ ແລະ ປ ງແຕ່ງໄມ;້ 
ແລະ (5) ຂະ ແໜງອ ດ ສາ ຫະ ກ າ ປ ງແຕ່ງໄມ ້ ແລະ ການ ຄາ້ ໄມ ້ ໃນລະ ຫວ່າງເດອືນ ພດຶ ສະ ພາ-ກ   ຸລະ 
ກດົ ປີ 2017.

• EFI ຮ່ວມ ປະ ຕິບດັໜາ້ ວຽກ ດາ້ນວິຊາ ການ ແລະ ກອງປະ ຊ ມ TEG ກ່ຽວກບັ ປ່າ ຜະ ລດິ, ໄມ ້ຈາກ ເຂດ
ຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິເພື່ ອເປົາ້ ໝາຍ ການ ພດັທະ ນາ ແລະ ຂະ ແໜງ ການ ປ່າ ໄມ ້ ແລະ ການ ຄາ້ ລະ ຫວ່າງວນັທີ
25-27/7/2017.

• ກດິຈະ ກ າເຄອືຄ່າຍວຽກ ງານ FLEGT ຄັງ້ທີ 1 ລະ ຫວ່າງ ລດັຖະ ບານລາວ, FAO ແລະ EU, ວນັທີ
28/7/2017.

• ກອງປະ ຊ ມ ຄະ ນະ ຮບັຜດິຊອບເຮດັວຽກ ດາ້ນວິຊາ ການ (TWG), ຄັງ້ວນັທີ 2/8/2017.
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4. ແຜນວຽກ:
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4. ແຜນວຽກ:
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4. ແຜນວຽກ:
ອງົ ປະ ກອບ ຂອງ TLAS:
1. ນິຍາມ ໄມ ້ທີ່ ຖກື ຕອ້ງ ຕາມກດົ ໝາຍ (TLD).
2. ລະບບົຄ ມ້ຄອງຕ່ອງໂສ ້ການສະໜອງໄມ.້
3. ລະບບົການຢັງ້ຢືນກວດກາ.
4. ການ ອອກ ໃບ ອະ ນ   ຸຍາດ FLEGT.
5. ການ ຕດິ ຕາມກວດ ກາຂອງ ໜ່ວຍງານ ອດິ ສະຫຼະ.

9

5. ການດ າເນນີງານຂັນ້ຕ ່ ໄປ:
1. ກອງປະຊຸ ມວິຊາການແບບລງົເລກິ ກ່ຽວກບັ TLD (ໂດຍ ສະ 

ເພາະ ແມ່ນ TLD ສ າລບັ ໄມ ້ທີ່ ມາຈາກການຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິ ເພື່ ອເປົາ້ໝາຍ
ການ ພດັ ທະ ນາ).

2. ການປັບປ ງ TLD (TLD ສ າລບັ ໄມ ້ນ າເຂົາ້ ແລະ ໄມ ້ຍດຶ).
3. ລະ ບບົ ຄ ມ້ຄອງຕ່ອງໂສ ້ການສະ ໜອງໄມ.້
4. ລະ ບບົ ການຢັງ້ຢືນກວດກາ.
5. ການອອກໃບອະ ນ  ຸ ຍາດ FLEGT.
6. ການຕດິ ຕາມກວດ ກາຂອງໜ່ວຍ ງານອດິສະຫະຼ.
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ຂ ຂອບໃຈ


