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Presented by: Sisavath
Lao CSO FLEGT Committee Member

ລາຍງານການເຄ ື່ ອນໄຫວກດິຈະກ າຂອງ CSO
ແຜນງານ FLEGT VPA 2017

ໜງັສືຮບັຮອງເອົາການຄດັເລືອກ
ຕວົແທນສະມາຄມົເຂົົ້າໃນຂະບວນ
ການແຜນງານຈດັຕ ັົ້ງປະຕີບດັກດົ
ໝາຍປ່າໄມ ົ້ ການຄ ົ້ມຄອງ ແລະ 
ການຄົ້າໄມ ົ້ FLEGT-VPA

ເລກທີ 1278/ກກປມ
ວນັທີ 23 ກນັຍາ 2015

ຄດັເລືອກໄດົ້  5 ສະມາຄມົ 
ປະກອບຕົ້ວຍ: 
1) ACTD: ສະມາຄມົຝຶກອບົຮມົ

ແລະພດັທະນາກຊ ມຊນົ(ເມອືງ 
ຮ ົ່ມ, ແຂວງ ວຽງຈນັ) 

2) LBA: ສະມາຄມົ ອະນ ລກັ 
ຊີວະນາໆພນັລາວ

3) MHP: ສະມາຄມົ ແມຍ່ິງ
ຮວ່ມໃຈ ພດັທະນາ(ແຂວງ ບ ່

ແກົ້ວ) 
4) RRDPA: ສະມາຄມົ ສ ົ່ງເສີມ

ຄວາມຮ ົ້ ພດັທະນາຊນົນະບດົ
5) WCA: ສະມາຄມົ ອະນ ລກັ 

ສດັປ່າ
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ຄະນະບ ລຫິານ 5 ທ່ານ

LBA, WCA, MHP, RRDPA, ACTD

ຝາ່ຍສ່ືສານວຽກງານເຄືອຄາ່ຍ ຝາ່ຍວຊິາການ ຝາ່ຍບ ລິຫານ

ສະມາຊກິເຄືອຄາ່ຍ 20 ອງົກອນ

ACTD, ARMI, CAMKID, CoDA, ECCDA, GCA,GCDA,MHP, RRDPA, SAEDA, SODA, WCA, CKSA, LBA 

PADETC, ADWLE, KCDA, AVCD, PSNUA, CDEA

ກອງເລຂາ

ໂຄງ ຮາ່ງ ຂອງ 
CSO FLEGT
ໃນ FLEGT 
VPA

1. ຜນົງານອນັພົ ົ້ນເດັື່ ນໃນປີ 2017
2. ສິື່ ງທ ົ້າທາຍຫ ກັ ປີ 2017
3. ບດົຮຽນທີື່ ຖອດຖອນໄດ ົ້ ແລະ ແຜນການຈະນ າເຂົ ົ້າຈດັຕັ ົ້ງ
ປະຕບິດັໃນແຜນປີ 2018
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ຜນົງານອນັພ ົົ້ນເດ່ັນຂອງ CSO ໃນປີ 2017
ການປະກອບຄວາມເຫັນໃນກອງປະຊ ມຕາ່ງໆ
ກອງປະຊຸມວຊິາການຮື່ ວມໃນການກະກຽມການເຈລະຈາຄັ ົ້ງທ ີI ຂອງແຜນງານ FLEGT VPAລະຫວື່ າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອຮີບົ ທີື່  
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັໃນວນັທ ີ24-25 ເມສາ 2017 
ຕາງໜົ້າ CSO ຊື່ ວຍສະເໜ ີ4 ຫວົຂ ົ້ໃນກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ລະຫວື່ າງ ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົ ຫ   EU ຄ :  

1. ການສດົເຊຍີເສຍັຫາຍຈາກການຊ າປະທານທີື່ ດນິ 
2. ການຂາຍໄມ ົ້ມາຈາກເຂດຫນັປື່ ຽນ
3. ການແກ ົ້ໄຂຜນົກະທບົ
4. ການຮ ົ້ອງທຸກ

National Steering Committee Conference
-ຄ າ ສບັ  “ການ ບງັຄບັໃຊົ້ກດົໝາຍ” ທ່ີເປັນ ສບັ ທ່ີເໝາະ ສມົ ແທນ ສບັ ທ່ີບ ່ ເດັດຂາດ ເຊ່ັນຄ  າວາ່ “ການຈດັ ຕ ັ ົ້ງປະຕິບດັ ກດົ   ໝາຍ”.
-ມາດຖານການຄ ົ້າໄມ ົ້ຖ ກກດົໝາຍ ຍງັເປັນຫ່ວງ ເລ່ືອງ (1)ຄວາມ ບ ່ ປົ່ງໃສ. (2) ຂ ົ້ການ ສ ົ້ລາດ ບງັຫຼວງຈະມກີນົໄກສະກດັກ ັ ົ້ນແນວໃດ?

TWG ແລະ Thematic Expert Group (TLD) 
 ບນັດາຮາ່ງນຍິາມ(TLD)ໄມ ົ້ທ່ີຖກືຕົ້ອງຕາມກດົໝາຍ ເຊີ່ງໃຫົ້ກວມລວມພນັທະດົ້ານສງັຄມົ. ໃນດົ້ານສງັຄມົແມນ່ກຽ່ວພນັກບັວຖິີ

ການດ  າລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົທ່ີເພ່ີງພາອາໃສປ່າໄມ ົ້ໃຫົ້ເບ່ີງຄນືກດົໝາຍປ່າໄມ ົ້ມາດຕາທ່ີກຽ່ວຂົ້ອງກບັບນັຫາເຫ່ົຼານີົ້ໃຫົ້ຈະແຈົ້ງ.
 ສດິທິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດການນ  າໄຊົ້ຂອງຊາວບົ້ານໃນການຄ ົ້ມຄອງ ທ່ີກາ່ວໃນນຍິາມຕ່າງໆໃຫົ້ຊດັເຈນ ແລະ ໃຫົ້ທ ກຄນົເຄົາ

ຮບົ.
 TLD ປ່າຫນັປ່ຽນເພ່ືອການພດັທະນາ ສະເໜີໃຫົ້ມກີານປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່  ສິ່ ງແວດລົ້ອມ ສງັຄມົ ແລະ ທ  າມະຊາດແຜນຄ ົ້ມ

ຄອງ ປະເມນີຜນົກະທບົສິ່ ງແວດລົ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ  າມະຊາດESMMPໃຫົ້ເປັນຕວົຢ ັ ົ້ງຢືນໄມ ົ້ທ່ີຖກືຕົ້ອງຕາມກດົໝາຍ.
 ໃຫົ້ປະຊາຊນົມສີວ່ນຮວ່ມໃນການວາງແຜນແລະການປະເມນີຜນົກະທບົ.

 FAO: ສະ ໜບັ ສະ ໜນູສະມາຄມົ ECCDA ກື່ ຽວກບັ ສຶກສາ SME  ທຸ ລະ ກດິຂະ ໜາດ ນ ົ້ອຍ ( ແບບ ຄອບ ຄວົ ) ຍ ົ້ອນວື່ າ
ຍງັ ບ ື່ ມີເອ ກະ ສານ ຫ  ນ ິຕິກ າທີຮອງ ຮບັ ຢື່ າງ ຈະ ແຈ ົ້ງ. (ໃຫ ົ້ພາກ ສື່ ວນ ທີກຽວ ຄ ົ້ອງ ພິຈາລະ ນາຄ ນ ເພ ື່ ອ ຊຸກຍູ ົ້ໃຫ ົ້ເຂົ ົ້າເຈ ົ ົ້າເຂົ ົ້າສູື່ ຂະ 
ບວນ ການ ຖກຶຕ ົ້ອງຕາມ ກດົໜາຍ). ໄດ ົ້ເຫນັບນັຫາຂອງທຸລະກດິທີື່ ບ ື່ ໄດ ົ້ຂ ົ້ນທະບຽນ ໃນໄປຈະຊື່ ວຍທຸລະກດິມຄີວາມ
ເຂັ ົ້ມແຂງ

 FAO ສະ ໜບັ ສະ ໜນູສະມາຄມົ LBA/ PADETC ກື່ ຽວກບັສ ົ້າງຂດີຄວາມຮູ ົ້ໃຫ ົ້ ສະມາຊກິ ກື່ ຽວກບັຊື່ ວຍຄົ ົ້ນຄວ ົ້າ
ປະກອບຄວາມເຫນັໃນແຜນງານ FLEGT-VPA . ຫາກ ເລີ ົ້ມປຶກສາຫາລ ກບັຊຸມຊນົ ແລະ ສ ົ້າງຄວາມເຂັ ົ້ມແຂງໃຫ ົ້ CSOs
ເພ ື່ ອມສີື່ ວນຮື່ ວມໃນຂະບວນ FLEGT-VPAໃຫ ົ້ເປັນປະໂຫຽດ

 WWF ສະ ໜບັ ສະ ໜນູສະມາຄມົ LBA: ປຶກ ສາຫາລຶຂັ ົ້ນ ບ ົ້ານກື່ ຽວກບັການ ນ າໃຊ ົ້ ແລະ ການຄຸ ົ້ມຄອງປື່ າໄມ ົ້.
 WWF and Fern ສະ ໜບັ ສະ ໜນູສະມາຄມົ RRDPA ແລະ MHP ເຜຍີແຜື່ ໂຄສະນາ FLEGT-VPA ຜື່ ານສ ື່ ມວນຊນົ

, ຈດັລາຍການວທິະຍຸ ແລະ ອອກຂື່ າວໜງັສ ພມິໃຫ ົ້ຜູ ົ້ຟັງສນົໃຈກື່ ຽວກບັແຜນງານ FLEGT-VPA



ຜນົງານອນັພ ົົ້ນເດ່ັນຂອງ CSO ໃນປີ 2017
ຂຽນບດົສະເໜີຂ ທຶນເພ່ືອສະໜບັສະໜ ນ CSO ໃນແຜນງານ FLEGT VPA
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ສິື່ ງທ ົ້າທາຍຫ ກັ ປີ 2017
1. ທຶນສະໜບັສະໜ ນກດິຈະກ  າ CSOໃນແຜນງານ FLEGT-VPA ບ ່

ຕ ່ ເນື່ ອງແລະສົ້າງຄວາມຫຍ ົ້ງຍາກຄະນະກ  າມະການບ ່ ມທຶີນສະໜບັ
ສະໜ ນແຕເ່ດອືນ 4/2017

2. CSO ມກີດິຈະກ  າອື່ ນ ແລະບ ່ ໄດົ້ເຮັດວຽກ FLEGTຢາ່ງດຽວ ວຽກ
ຫຼກັໃນໂຄງການ

3. ການປະສານງານຕິດຕ ່ ພວົພນັ ລະຫວາ່ງ FLEGT Standing 
Office ກບັ CSO ຍງັບ ່ ໄດົ້ດເີທ່ົາທ່ີຄວນ. ແຜນວຽກ FLEGT ທ່ີ
ໄດົ້ລະບ ສ  າລບັ CSOອາດບ ່ ສ  າເລັດທນັເວລາ. ປະຈ ບນັໄດົ້ແກົ້ໄຂ
ແລົ້ວ 

ບດົຮຽນທີື່ ຖອດຖອນໄດ ົ້ ແລະ ແຜນການຈະນ າເຂົ ົ້າຈດັຕັ ົ້ງ
ປະຕບິດັໃນແຜນປີ 2018

ຄວາມຄາດຫວງັ Lao-CSO FLEGT ຕ ື່ ກບັແຜນງານ FLEGT VPA.

1. ຢາກໃຫ ົ້ຊຸມຊນົມຄີວາມຍຸດຕທິ າ ແລະ ໄດ ົ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດເທົື່ າທຽມກນັໃນແຜນງານ FLEGT-VPA.(ພນັທະດ ົ້ານ
ສງັຄມົ ຊວີດິການເປັນຢູື່ ຂອງຊຸມຊນົທີື່ ມຄີວາມຜູກພນັກບັປື່ າ)

2. ນຕິກີ າທີື່ ຂຽນ ໄວ ົ້ຖ ກຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັຈະເຮດັໄດ ົ້ຕາມທີື່ ຂຽນໄວ ົ້
3. ໃຫົ້ໂອກາດມຕີວົ ແທື່ ນ ຂອງ ປະຊາຊນົເຂົ ົ້າຮື່ ວມໃນ ຂະ ບວນ ການ FLEGT-VPA ຈະເຮດັໃຫ ົ້ຂະບວນການມສີື່ ວນ

ຮື່ ວມໃນແຜນງານ FLEGT-VPA ໜກັແໜົ້ນຂືົ້ນຕ່ືມ
4. ສ ົ້າງກນົໄກສົື່ ງເສມີຄວາມຮູ ົ້ໃຫ ົ້ປະ ຊາຊນົກື່ ຽວກບັການມສີື່ ວນຮື່ ວມແຜນງານ FLEGT-VPA ໂດຍສະເພາະຄວາມ

ຮບັຮູ ົ້ດ ົ້ານກດົໝາຍ, ນະໂຍບາຍ.
5. ກະຈາຍ ຂ ົ້ມູນ ຂື່ າວ ສານກື່ ຽວກບັຄວາມຄ ບໜ ົ້າ ແຜນງານ FLEGT-VPA ໃຫ ົ້ກວ ົ້າງຂວາງໃຊ ົ້ສ ື່ ຫ າຍຊື່ ອງທາງ
6. 3 ອງົການຈດັຕັ ົ້ງ: ພາກລດັ, ພາກທຸລະກດິ ແລະ ພາກອງົການຈດັຕັ ົ້ງສະມາຄມົ ຕ ົ້ອງຮື່ ວມມ ກນັໃຫ ົ້ຢື່ າງແໜ ົ້ນແຝົ້ນຈງິ

ຈງັໃນການຂບັເຄ ື່ ອນແຜນງານ FLEGT-VPA ໃຫົ້ໄປເຖງິຄວາມສ າເລດັ.
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ແຜນການຈະນ  າເຂົົ້າຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັໃນແຜນປີ 2018

1. ຝຶກອບົຮມົສົ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫົ້ປະຊາຊນົ ແລະ ສະມາຊກິ
CSO FLEGT ທ່ີກຽ່ວຂົ້ອງແຜນງານ FLEGT VPA

2. ຕ ັົ້ງໜົ້າເຂົົ້າຮວ່ມປະກອບຄວາມເຫັນປບັປ ງບນັດາຮາ່ງນຍິາມ TLD

3. ຊອກຂ ທຶນລງົເກບັກ  າຂ ົ້ມ  ນເພ່ືອຊວ່ຍສົ້າງກນົໄກໃນວຽກປ່າໄມ ົ້ບົ້ານ.

4. ຊອກແຫຼງ່ທຶນສະໜບັສະໜ ນແຜນງານ FLEGT VPA

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

ທ່ີຢ ່ຕິດຕ ່ ພວົພນັ ຫົ້ອງການກອງເລຂາ Lao CSO FLEGT

mailto:banglaobiodiversity2011@gmail.com
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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.


