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ໜງັ ສືຮ ັບຮອງເອົ າການຄ ັດເລືອກ
ຕ ົວແທນສະມາຄ ົມເຂົົ້ າໃນຂະບວນ
ການແຜນງານຈ ັດຕງປະຕີ
ບ ັດກ ົດ
ັົ້
ໝາຍປ່າໄມ ົ້ ການຄມ
ົ້ ຄອງ ແລະ
ການຄາົ້ ໄມ ົ້ FLEGT-VPA
ເລກທີ 1278/ກກປມ
ວ ັນທີ 23 ກ ັນຍາ 2015

ຄ ັດເລືອກໄດ ົ້ 5 ສະມາຄ ົມ
ປະກອບຕວ
ົ້ ຍ:
1) ACTD: ສະມາຄ ົມຝຶກອ ົບຮ ົມ
ແລະພັດທະນາກຊມຊ ົນ(ເມືອງ
ຮມ
ົ່ , ແຂວງ ວຽງຈ ັນ)
2) LBA: ສະມາຄ ົມ ອະນລກ
ັ
ຊີວະນາໆພັນລາວ
3) MHP: ສະມາຄ ົມ ແມຍິ
່ ງ
ຮວ
່ ມໃຈ ພັດທະນາ(ແຂວງ ບ່
ແກວ
ົ້ )
4) RRDPA: ສະມາຄ ົມ ສງົ່ ເສີມ
ຄວາມຮ ົ້ ພັດທະນາຊ ົນນະບດ
ົ
5) WCA: ສະມາຄ ົມ ອະນລກ
ັ
ສ ັດປ່າ
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ຄະນະບລິຫານ 5 ທ່ານ

LBA, WCA, MHP, RRDPA, ACTD

ໂຄງຮາ່ ງຂອງ
CSO FLEGT
ໃນ FLEGT
VPA

ຝາ່ ຍສື່ ສານວຽກງານເຄືອຄາ່ ຍ

ຝາ່ ຍວິຊາການ

ຝາ່ ຍບລິຫານ

ກອງເລຂາ

ສະມາຊິກເຄືອຄາ່ ຍ 20

ອ ົງກອນ

ACTD, ARMI, CAMKID, CoDA, ECCDA, GCA, GCDA, MHP, RRDPA, SAEDA, SODA, WCA, CKSA, LBA
PADETC, ADWLE, KCDA, AVCD, PSNUA, CDEA

ົ້ ື່ ນໃນປີ 2017
1. ຜົນງານອັນພົນເດັ
ັ ປີ 2017
2. ສິື່ງທ ົ້າທາຍຫກ
ື່
ົ້ ດຕັງົ້
3. ບົດຮຽນທີຖອດຖອນໄດົ້ ແລະ ແຜນການຈະນາເຂົາຈັ
ັ ໃນແຜນປີ 2018
ປະຕິບດ
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ົ້ ເດັ່ນຂອງ CSO ໃນປີ 2017
ຜນ
ົ ງານອ ັນພົນ
ການປະກອບຄວາມເຫັ ນໃນກອງປະຊມຕາ່ ງໆ

ົ້ I ຂອງແຜນງານ FLEGT VPAລະຫວື່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຮບ
ົ ທີື່
ກອງປະຊຸ ມວິຊາການຮື່ວມໃນການກະກຽມການເຈລະຈາຄັງທີ
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນໃນວັນທີ 24-25 ເມສາ 2017
ົ້
ົ ຫ EU ຄ:
ຕາງໜົ້າ CSO ຊື່ວຍສະເໜີ 4 ຫົວຂໃນກອງປະຊຸ
ມເຈລະຈາ ລະຫວື່າງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣບ
1.
ການສົດເຊີຍເສັຍຫາຍຈາກການຊາປະທານທີື່ດິນ
2.
ການຂາຍໄມ ົ້ມາຈາກເຂດຫັນປື່ຽນ
3.
ການແກ ົ້ໄຂຜົນກະທົບ
4.
ການຮົ້ອງທຸກ
National Steering Committee Conference

-ຄາສບັ  “ການບງັ ຄ ັບໃຊກ
ັ ກ ົດ
ົ້ ົດໝາຍ” ທີ່ ເປັນສ ັບທີ່ເໝາະສ ົມ ແທນສ ັບທີ່ບ່ ເດັ ດຂາດເຊັ່ ນຄາວາ່ “ການຈ ັດຕງັ ົ້ ປະຕິບດ

ໝາຍ”.

-ມາດຖານການຄົ້າໄມ ົ້ຖກກົດໝາຍ ຍ ັງເປັນຫ່ວງ ເລື່ ອງ (1)ຄວາມບ່ ປງົ່ ໃສ. (2) ຂກົ້ ານສລົ້ າດບງັ ຫຼວງຈະມີກ ົນໄກສະກ ັດກນແນວໃດ?
ັ ົ້
TWG ແລະ Thematic Expert Group (TLD)

 ບັນດາຮາ
່ ງນິຍາມ(TLD)ໄມທ
ົ້ ີ່ ຖືກຕົ້ອງຕາມກ ົດໝາຍ ເຊີ່ ງໃຫົ້ກວມລວມພັນທະດາົ້ ນສ ັງຄ ົມ. ໃນດາົ້ ນສ ັງຄ ົມແມນ
່ ກຽ່ ວພັນກ ັບວິຖີ

ການດາລົງຊີວດ
ິ ຂອງປະຊາຊ ົນທີ່ ເພີ່ ງພາອາໃສປ່າໄມໃົ້ ຫົ້ເບີ່ ງຄືນກ ົດໝາຍປ່າໄມມ
ົ້ າດຕາທີ່ ກຽ່ ວຂອ
ົ້ ງກ ັບບັນຫາເຫຼ່ ົ ານີໃົ້ ຫົ້ຈະແຈງົ້ .

 ສິດທິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດການນາໄຊຂ
ົ້ ອງຊາວບົ້ານໃນການຄມ
ົ້ ຄອງ ທີ່ ກາ່ ວໃນນິຍາມຕ່າງໆໃຫົ້ຊ ັດເຈນ ແລະ ໃຫົ້ທກຄ ົນເຄົ າ

ຮ ົບ.

 TLD ປ່າຫັນປ່ຽນເພື່ ອການພັດທະນາ ສະເໜີໃຫົ້ມກ
ີ ານປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ ສິ່ ງແວດລົ້ອມ ສ ັງຄ ົມ ແລະ ທາມະຊາດແຜນຄມ
ົ້

ົ້ ນໄມທ
ຄອງ ປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ ງແວດລົ້ອມສ ັງຄ ົມ ແລະ ທາມະຊາດESMMPໃຫົ້ເປັນຕົວຢັງຢື
ົ້ ີ່ ຖືກຕົ້ອງຕາມກ ົດໝາຍ.

 ໃຫົ້ປະຊາຊ ົນມີສວ
່ ນຮວ
່ ມໃນການວາງແຜນແລະການປະເມີນຜົນກະທົບ.

ົ້ ເດັ່ນຂອງ CSO ໃນປີ 2017
ຜນ
ົ ງານອ ັນພົນ
ຂຽນບ ົດສະເໜີຂທຶນເພື່ ອສະໜ ັບສະໜນ CSO ໃນແຜນງານ FLEGT VPA

ັ ສະໜນ
ຶ ສາ SME ທຸລະກດ
ິ ຂະໜາດນ ົ້ອຍ ( ແບບຄອບຄວ
ົ ) ຍ ົ້ອນວື່າ
 FAO: ສະໜບ
ູ ສະມາຄົມ ECCDA ກື່ ຽວກັບ ສກ

ິ າທຮ
ີ ອງຮບ
ັ ຢື່າງຈະແຈ ົ້ງ. (ໃຫພົ້ າກສື່ວນທກ
ີ ຽວຄອ
ົ້ ງພຈ
ິ າລະນາຄນ ເພື່ ອຊຸກຍູ ໃົ້ ຫເົ້ ຂົາົ້ ເຈົາົ້ ເຂົາົ້ ສູື່ຂະ
ຍັງບື່ ມເີ ອກະສານ ຫ ນິຕກ
ົ້
ຶ ຕົ້ອງຕາມກດ
ົ ໜາຍ). ໄດົ້ເຫັນບັນຫາຂອງທຸລະກິດທີື່ບື່ ໄດົ້ຂນທະບຽນ
ບວນການຖກ
ໃນໄປຈະຊື່ວຍທຸລະກິດມີຄວາມ
ົ້
ເຂັມແຂງ

ົ້
ັ ສະໜນ
 FAO ສະໜບ
ູ ສະມາຄົມ LBA/ PADETC ກື່ ຽວກັບສົ້າງຂີດຄວາມຮູ ໃົ້ ຫ ົ້ ສະມາຊິກ ກື່ ຽວກັບຊື່ວຍຄົນຄວົ້າ

ົ້ ກສາຫາລກັບຊຸມຊົນ ແລະ ສົ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫ
ົ້
ົ້ CSOs
ປະກອບຄວາມເຫັນໃນແຜນງານ FLEGT-VPA . ຫາກເລີມປຶ
ເພື່ ອມີສື່ວນຮື່ວມໃນຂະບວນ FLEGT-VPAໃຫ ົ້ເປັນປະໂຫຽດ

ັ ສະໜນ
ຶ ນ
ັ ົ້ ບາົ້ ນກື່ ຽວກັບການນາໃຊົ້ ແລະ ການຄຸ ມ
ົ້ ຄອງປື່າໄມ ົ້.
 WWF ສະໜບ
ູ ສະມາຄົມ LBA: ປຶກສາຫາລຂ
ັ ສະໜນ
 WWF and Fern ສະໜບ
ູ ສະມາຄົມ RRDPA ແລະ MHP ເຜີຍແຜື່ໂຄສະນາ FLEGT-VPA ຜື່ານສື່ ມວນຊົນ
ົ້ ັງສົນໃຈກື່ ຽວກັບແຜນງານ FLEGT-VPA
, ຈັດລາຍການວິທະຍຸ ແລະ ອອກຂື່າວໜັງສພິມໃຫ ົ້ຜູ ຟ
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ັ ປີ 2017
ສິື່ງທົ້າທາຍຫກ

1. ທຶ ນສະໜັບສະໜນກິດຈະກາ CSOໃນແຜນງານ FLEGT-VPA ບ່
ຕ່ ເນື່ ອງແລະສາົ້ ງຄວາມຫຍງົ້ ຍາກຄະນະກາມະການບ່ ມີທຶນສະໜັບ
ສະໜນແຕເ່ ດືອນ 4/2017
2. CSO ມີກດ
ິ ຈະກາອື່ ນ ແລະບ່ ໄດເົ້ ຮັດວຽກ FLEGTຢາ່ ງດຽວ ວຽກ
ຫຼ ກ
ັ ໃນໂຄງການ
3. ການປະສານງານຕິດຕ່ ພົວພັນ ລະຫວາ່ ງ FLEGT Standing
Office ກ ັບ CSO ຍ ັງບ່ ໄດດ
ົ້ ເີ ທົ່ າທີ່ ຄວນ. ແຜນວຽກ FLEGT ທີ່
ໄດລ
ົ້ ະບສາລ ັບ CSOອາດບ່ ສາເລັ ດທັນເວລາ. ປະຈບ ັນໄດແ
ົ້ ກໄົ້ ຂ
ແລວ
ົ້

ົ້ ດຕັງົ້
ບົດຮຽນທີື່ຖອດຖອນໄດົ້ ແລະ ແຜນການຈະນາເຂົາຈັ
ັ ໃນແຜນປີ 2018
ປະຕິບດ
ຄວາມຄາດຫວັງ Lao-CSO FLEGT ຕື່ ກັບແຜນງານ FLEGT VPA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ັ ຜົນປະໂຫຍດເທົື່າທຽມກັນໃນແຜນງານ FLEGT-VPA.(ພັນທະດົ້ານ
ຢາກໃຫ ົ້ຊຸມຊົນມີຄວາມຍຸ ດຕິທາ ແລະ ໄດົ້ຮບ
ິ ການເປັນຢູື່ ຂອງຊຸມຊົນທີື່ມີຄວາມຜູ ກພັນກັບປື່າ)
ສັງຄົມ ຊີວດ
ົ້
ີ າທີື່ຂຽນໄວົ້ຖກຈັດຕັງປະຕິ
ັ ຈະເຮັດໄດົ້ຕາມທີື່ຂຽນໄວົ້
ນິຕກ
ບດ
ົ ແທື່ ນຂອງປະຊາຊົນເຂົາົ້ ຮື່ວມໃນຂະບວນການ FLEGT-VPA ຈະເຮັດໃຫ ົ້ຂະບວນການມີສື່ວນ
ໃຫ ົ້ໂອກາດມຕ
ີ ວ
ົ້ ຕື່ ມ
ຮື່ວມໃນແຜນງານ FLEGT-VPA ໜ ັກແໜນ
ົ້ ຂືນ
ົ ກື່ ຽວກັບການມີສື່ວນຮື່ວມແຜນງານ FLEGT-VPA ໂດຍສະເພາະຄວາມ
ສົ້າງກົນໄກສົື່ງເສີມຄວາມຮູ ົ້ໃຫ ົ້ປະຊາຊນ
ົ້ າົ້ ນກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ.
ຮັບຮູ ດ
ົ້ ູນຂື່າວສານກື່ ຽວກັບຄວາມຄບໜ ົ້າ ແຜນງານ FLEGT-VPA ໃຫ ົ້ກວົ້າງຂວາງໃຊົ້ສື່ ຫາຍຊື່ອງທາງ
ກະຈາຍຂມ
ົ້ ພາກລັດ, ພາກທຸລະກິດ ແລະ ພາກອົງການຈັດຕັງສະມາຄົ
ົ້
3 ອົງການຈັດຕັງ:
ມ ຕົ້ອງຮື່ວມມກັນໃຫ ົ້ຢື່າງແໜ ົ້ນແຝົ້ນຈິງ
ຈັງໃນການຂັບເຄື່ ອນແຜນງານ FLEGT-VPA ໃຫ ົ້ໄປເຖິງຄວາມສາເລັດ.
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ແຜນການຈະນາເຂົົ້າຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດໃນແຜນປີ 2018
ັົ້
ົ້ ແຂງໃຫປ
1. ຝຶກອ ົບຮ ົມສາົ້ ງຄວາມເຂັມ
ົ້ ະຊາຊ ົນ ແລະ ສະມາຊິກ
CSO FLEGT ທີ່ ກຽ່ ວຂອ
ົ້ ງແຜນງານ FLEGT VPA
2. ຕງໜ
ັົ້ າົ້ ເຂົົ້າຮວ
່ ມປະກອບຄວາມເຫັ ນປັບປງບ ັນດາຮາ່ ງນິຍາມ TLD
ົ້ ນເພື່ ອຊວ
3. ຊອກຂທຶນລ ົງເກັບກາຂມ
່ ຍສາົ້ ງກ ົນໄກໃນວຽກປ່າໄມບ
ົ້ າົ້ ນ.
4. ຊອກແຫຼ ງ
່ ທຶ ນສະໜັບສະໜນແຜນງານ FLEGT VPA

ທີ່ ຢ່ຕິດຕ່ ພົວພັນ ຫອ
ົ້ ງການກອງເລຂາ Lao CSO FLEGT
Lao Biodiversity Association (LBA)
Building 100 Nahaidiao Road, Vientiane, Lao PDR
Tel/Fax: (856-21) 251665;
Mob: (856-20) 55537187; 2222 759
Email: banglaobiodiversity2011@gmail.com;
thipphavongbang@gm
Website: http://www.laobiodiversity.wordpress.com

5

02/02/2018

ຂອບໃຈ!

Unofficial translation
Lao People's Democratic Republic
Peace Independence Democracy Unity Prosperity
Government
No. 238 /Gov
Vientiane Capital, 11 August 2017
DECREE
ON ASSOCIATIONS
- Pursuant to the Constitution of Lao PDR (amended version) No 63/NA dated 8 December 2015;
- Pursuant to the Law on Government (amended version) No 04/NA dated 8 November 2016;
- Referring to the letter of proposal from the Ministry of Home Affairs Ref. No. 207/MoHA dated 8 August 2017

Article 48: Dissolution
1.3 the Association does not operate at least for 12 months or has achieved its objectives or continue to operate after the
expire of its mandate;
Article 55: Funds, assets from domestic and foreign donators
The Associations can also receive funds and assets from foreign individuals, legal entities or organizations but they shall
be declared funds and assets with transparent sources and shall seek for an approval from the Ministry of Foreign Affairs
in accordance with specific regulations of the Ministry of Foreign Affairs based on the comments from the authorizing
agency and Ministry of Home Affairs.
Article 31: Prohibitions for Associations
7. to accept foreign experts and volunteers to have permanent work in the Association.
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