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ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ�ານວິຊາການ ກ�ຽວກັບ ນິຍາມໄມ�ທ່ີຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ��ລັບ ໄມ�ຈາກເຂດຫັນປ�ຽນທ່ີດິນປ�າໄມ� 

ໃນລະຫວ�າງວັນທີ 13-14 ສິງຫາ ທ່ີຜ�ານມາ, ໄດ�ມີການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ�ານວິຊາການ
ທີ່ນາປາກວາງຣີສອດ, ທ�າລາດ, ແຂວງວຽງຈັນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ�ຽນຄວາມຄືບໜ�າ 
ກ�ຽວກັບ ການປັບປຸງເນື້ອໃນຂອງນິຍາມໄມ�ທີ່ຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ��ລັບ ໄມ�ທີ່ມາຈາກເຂດ
ຫັນປ�ຽນທີ່ດິນປ�າໄມ� (TLD2), ແລະ ເພື່ອສືບຕ�່ແກ�ໄຂບັນດາຊ�ອງຫວ�າງ ແລະ ສ�ວນທີ່ຍັງບ�່ທັນ
ສອດຄ�ອງກັນທາງດ�ານເນ້ືອໃນ ທ່ີ��ນົດໄວ�ໃນຮ�າງສະບັບປັດຈຸບັນ, ຕົວຢ�າງ: ຂະບວນການທ່ີກ�ຽວ
ຂ�ອງໃນການອະນຸມັດ ��ລັບ ການຫັນປ�ຽນທ່ີດິນປ�າໄມ� ຫືຼ ການອະນຸມັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ. 
ນອກຈາກນັ້ນ, ພາຍຫຼັງ��ເລັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ�າວແລ�ວ, ຍັງໄດ�ມີການປຶກສາຫາລືສະເພາະກັບ 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພີ່ມຕື່ມ ໃນວັນທີ 23 ສິງຫາ ພ�ອມທັງ ກອງປະຊຸມກຸ�ມ
ຊ�ຽວຊານສະເພາະດ�ານ ��ລັບ ໄມ�ທ່ີມາຈາກເຂດຫັນປ�ຽນທ່ີດິນປ�າໄມ� ເພ່ືອສືບຕ�ປັ່ບປຸງ ແລະ ສັງລວມ
ດ�ານເນ້ືອໃນ ໃຫ�ເປັນນິຍາມໄມ�ທ່ີຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ ແລະ ສ່ົງໃຫ�ສະຫະພາບເອີຣົບ 
ໃນທ�າຍເດືອນຕຸລາ ເພື່ອປະກອບ��ຄິດເຫັນເພີ່ມຕື່ມ.

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືໃນຄ້ັງນ້ີ ເປັນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືນອກສະຖານທ່ີຄ້ັງທີ 4 ເຊ່ິງໃຫ�ກຽດ
ເຂ້ົາຮ�ວມໂດຍຕາງໜ�າຈາກ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກົມແຜນການ ແລະ ກົມສ່ົງເສີມ
ການລົງທຶນ), ສູນການພັດທະນາ ແລະ ສ່ິງແວດລ�ອມ (CDE), ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ��ມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມ (ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນ��ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມ), ກະຊວງ
ກະສິ�� ແລະ ປ�າໄມ� (ກົມປ�າໄມ�:ກອງ��ຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນປ�າໄມ�, ພະແນກຄຸ�ມຄອງປ�າຜະລິດ. 
ກົມກວດກາປ�າໄມ�: ພະແນກນິຕິ�� ແລະ ນະໂຍບາຍກວດກາປ�າໄມ�), ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ 
(ສະມາຄົມ ຊີວະນາໆພັນລາວ ແລະ ສະມາຄົມອະນຸລັກສັດປ�າ) ພ�ອມທັງ ທີມງານຈາກ ໜ�ວຍງານ 
ProFLEGT, ເຊ່ິງແມ�ນໜ�ວຍງານໜ່ຶງຂອງແຜນງານປົກປັກຮັກສາ ແລະ ��ໃຊ�ລະບົບນິເວດປ�າໄມ� 
ແລະ ຊີວະນາໆພັນແບບຍືນຍົງ. 

ເມື່ອກ�າວເຖິງ ເຂດຫັນປ�ຽນທີ່ດິນປ�າໄມ� ແມ�ນໝາຍເຖິງເຂດຫັນປ�ຽນປ�າໄມ���ມະຊາດ ໃຫ�ກາຍ
ເປັນປ�າປູກ ຫຼື ກິດຈະ��ອື່ນໆທີ່ບ�່ແມ�ນປ�າໄມ� ເຊັ່ນ: ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ�າງ, ບ�ແຮ� ຫຼື 
ເຂ່ືອນພະລັງງານນ�� ເຊ່ິງຮູບແບບສິດຂອງການ��ໃຊ�ພ້ືນທ່ີເພ່ືອຈຸດປະສົງດ່ັງກ�າວ ແມ�ນພາຍໃຕ�ຮູບ

ແບບສັນຍາເຊົ່າ ຫຼື ��ປະທານທີ່ດິນຈາກລັດ. ເມື່ອພື້ນທີ່ໄດ�ຮັບການອະນຸມັດໃຫ�ມີການຫັນປ�ຽນ 
ກ�ຈະມີການຕັດໄມ�ໃນໄລຍະການກະກຽມພື້ນທີ່ ເຊິ່ງຖືໄດ�ວ�າ ເຂດດັ່ງກ�າວເປັນແຫຼ່ງສະໜອງໄມ�
ອັນຕົ້ນຕ�ຢູ�ໃນ ສປປ ລາວ. ຍ�ອນສາເຫດນີ້, TLD2 ຈຶ່ງໄດ�ສຸມໃສ�ການປັບປຸງເນື້ອໃນ ເພື່ອຮັບ
ປະກັນວ�າ ຜູ�ພັດທະນາໂຄງການ ຈະຕ�ອງປະຕິບັດຕາມຂ�້��ນົດຕ�າງໆ ກ�ຽວກັບ ພັນທະດ�ານສິ່ງ
ແວດລ�ອມ ແລະ ສັງຄົມ ລວມທັງ ຂະບວນການອະນຸມັດການຫັນປ�ຽນທີ່ດິນປ�າໄມ� ແລະ ສັນຍາ
��ປະທານໂຄງການ ຢ�າງຖືກຕ�ອງ ແລະ ຄົບຖ�ວນຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ 
ແລະ ນອກຈາກນີ້, ກ�ຍັງມີຄວາມ��ເປັນທີ່ຕ�ອງທົບທວນເພີ່ມຕື່ມ ທາງດ�ານເນື້ອໃນ ກ�ຽວກັບ 
ຂັ້ນຕອນຕ�າງໆຂອງຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ� ເປັນຕົ້ນແມ�ນ ຂັ້ນຕອນການຂາຍ ແລະ ຂອດຂອງ
ການຂົນສົ່ງ. 
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ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ�ານວິຊາການ ກ�ຽວກັບ ນິຍາມໄມ�ທ່ີຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ��ລັບ 
ໄມ�ຈາກເຂດຫັນປ�ຽນທ່ີດິນປ�າໄມ�. 
 ຮູບພາບ: © GIZ/ Phetsaphone Thanasack

ຈົດໝາຍຂ�າວ
ລາວ-ອີຢູ FLEGT



ການຝຶກອົບຮົມ ກ�ຽວກັບ ການສົ່ງເສີມທັກສະດ�ານ
ການແກະສະຫຼັກໄມ� ໃຫ�ແກ�ຜູ�ປະກອບການຊ�າງໄມ�
ລະດັບຄອບຄົວ ແຂວງອັດຕະປື

ການຝຶກອົບຮົມ ກ�ຽວກັບ ນິຍາມໄມ�ທ່ີຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ 
ໃຫ�ແກ� ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ

ວັນທີ 20 ສິງຫາ 2018 ທ່ີຜ�ານມາ, ກົມອຸດສາຫະ�� ແລະ ຫັດຖະ�� ຮ�ວມກັບ ສະຖາບັນວິຈິດສິນ
ແຫ�ງຊາດ ໄດ�ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ກ�ຽວກັບ ການສົ່ງເສີມທັກສະການແກະສະຫຼັກໄມ� ໃຫ�ແກ�ນາຍ
ຊ�າງໄມ� ທ່ີ��ເນີນທຸລະກິດໂຮງງານປຸງແຕ�ງໄມ�ຂະໜາດນ�ອຍແບບຄອບຄົວ ��ນວນ 20 ຄົວເຮືອນ
ຈາກແຂວງອັດຕະປື ເປັນໄລຍະເວລາ 5 ວັນ. ການຝຶກອົບຮົມໃນຄ້ັງນ້ີ ແມ�ນໄດ�ສຸມໃສ�ການແກະ
ສະຫຼັກໄມ�ແບບພື້ນເມືອງ ເຊິ່ງເປັນການສົ່ງເສີມທັກສະໃນການອອກແບບ ແລະ ການຄວບຄຸມ
ຄຸນນະພາບ ຂອງຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອໃຫ�ຖືກຕ�ອງຕາມຂ�້��ນົດທາງລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ແທດ
ເໝາະກັບຄວາມຕ�ອງການຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕະຫຼາດສາກົນ.

ການຝຶກອົບຮົມຄ້ັງນ້ີ ໄດ�ຮັບໃຫ�ກຽດການເປັນປະທານຮ�ວມ ໂດຍ ທ�ານ ມະໂນຮັກ ຣາຊາຈັກ, ຫົວໜ�າ 
ກົມອຸດສາຫະ�� ແລະ ຫັດຖະ��, ແລະ ທ�ານ ປອ. ໄມສິງ ຈັນບຸດດີ, ຜູ���ນວຍການສະຖາບັນ
ວິຈິດສິນແຫ�ງຊາດ. ທ�ານ ມະໂນຮັກ ໄດ�ເນ້ັນ ເຖິງຄວາມ��ຄັນຂອງ ການອະນຸລັກ ແລະ ປົກປັກ
ຮັກສາ ບັນດາທັກສະການແກະສະຫັຼກໄມ� ທ່ີມີລັກສະນະສະເພາະອັນພ້ົນເດ່ັນດ່ັງກ�າວນ້ີໄວ�ໃຫ�ຄົນ
ຮຸ�ນຫຼັງສືບທອດຕ�່ໄປ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ກ�ເປັນໜຶ່ງໃນການປະກອບສ�ວນໃຫ�ແກ�ເປົ້າ
ໝາຍດັ່ງກ�າວນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ. ການຝຶກອົບຮົມ ໄດ�ສັງລວມເອົາທັງພາກທິດສະດີ ແລະ ການປະຕິ
ບັດຕົວຈິງ ເພ່ືອຊຸກຍູ�ໃຫ�ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມໄດ�ສະແດງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ທັກສະຂອງເຂົາເຈ້ົາໄດ�ຢ�າງ
ເຕັມທີ່ ໃນການ��ໃຊ�ບັນດາເຄື່ອງມື ແລະ ເຄື່ອງຈັກ ພ�ອມທັງເຕັກນິກພິເສດອັນສະເພາະ��ລັບ
ການສ�າງ ຮູບ��ລອງຂອງຊ້ິນສ�ວນງານສິລະປະແບບ 3 ມິຕິ ເຊ້ັນ: ສັດ, ດອກໄມ� ແລະ ສຽນພະ.

ການຝຶກອົບຮົມໃນຄ້ັງນ້ີ ແມ�ນການຮ�ວມສະໜັບສະໜູນໂດຍ ໂຄງການ “ການສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ
ໃຫ�ແກ�ຂະແໜງການປຸງແຕ�ງໄມ� ແລະ ຂະແໜງການລັດທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ໃນການ��ໃຊ� ແລະ ຢັ້ງຢືນ
ກວດກາຂ�້��ນົດຕ�າງໆທາງດ�ານກົດໝາຍ ໃນການຄວບຄຸມຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ� ��ລັບຫົວ
ໜ�ວຍຜູ�ປະກອບການດ�ານການປຸງແຕ�ງໄມ�” ເຊ່ິງໄດ�ລິເລ່ີມມາຕ້ັງແຕ� ເດືອນ ມິຖຸນາ ເປັນຕ້ົນມາ, ແລະ 
ແຜນງານ FAO-EU FLEGT, ໜ�ວຍງານ ProFLEGT ພາຍໃຕ� ແຜນງານການປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ��ໃຊ�ລະບົບນິເວດປ�າໄມ� ແລະ ຊີວະນາໆພັນແບບຍືນຍົງ (ProFEB) ແລະ ສະຖາບັນປ�າ
ໄມ�ເອີຣົບ (EFI-EU FLEGT Facility), ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກົມ
ອຸດສາຫະ�� ແລະ ຫັດຖະ�� ຮ�ວມກັບ ພະແນກອຸດສາຫະ�� ແລະ ການຄ�າ ແຂວງອັດຕະປື.

ໂດຍອີງຕາມແຜນວຽກຂອງໂຄງການ, ການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ�ແກ�ຫົວໜ�ວຍທຸລະກິດໂຮງງານປຸງແຕ�ງ
ໄມ�ຂະໜາດນ�ອຍແບບຄອບຄົວ ແຂວງອັດຕະປື ແມ�ນໄດ�ເລ່ີມຕ້ົນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໃນເດືອນ ກັນຍາ 
ເປັນຕົ້ນມາ ໃນຫົວຂ�້ ປະສິດທິພາບຂອງການຜະລິດ, ການອອກແບບເຟີນິເຈີ ແລະ ການປັບປຸງ
ລະບົບໃນການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາໄມ�ສ້ົນເຂ້ົາ ແລະ ສ້ົນອອກ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ, ແມ�ນຈະ

ໄດ�ສືບຕ�ຈັ່ດຝຶກອົບຮົມ ຫັຼກສູດຕ�າງໆ ທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ ໃຫ�ແກ�ບັນດາໂຮງງານປຸງແຕ�ງໄມ� ຢູ�ແຂວງອັດຕະປື 
ໂດຍສະເພາະແມ�ນ ວຽກງານການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມໄມ�ສົ້ນເຂົ້າ ແລະ ສົ້ນອອກ. ພ�ອມດຽວ
ກັນນັ້ນ, ກ�່ຈະໄດ�ຈັດຝຶກອົບຮົບ ກ�ຽວກັບ ວິທີການກວດສອບຄວາມຖືກຕ�ອງ ໃຫ�ແກ�ພະນັກງານ 
ພະແນກອຸດສາຫະ�� ແລະ ການຄ�າແຂວງ, ຫ�ອງການອຸດສາຫະ�� ແລະ ການຄ�າເມືອງ (POIC/DOIC) 
ເຊ່ິງເປັນໜ�ວຍງານຫັຼກຂອງພາກລັດ ທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນວຽກງານການຄວບຄຸມຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງ
ໄມ�ໃນໂຮງງານປຸງແຕ�ງໄມ�. ພາຍຫັຼງທ່ີ��ເລັດການ��ເນີນຝຶກອົບຮົມ, ທາງໂຄງການ ຈະເປັນສ�ວນໜ່ຶງ 
ໃນການສະໜັບສະໜຸນ ວຽກງານການສ�າງ ແລະ ປັບປຸງ ລະບົບຄ��ປະກັນໄມ�ທ່ີຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ 
(TLAS) ເຊິ່ງເປັນອົງປະກອບ��ຄັນທີ່ສຸດ ຂອງສັນຍາການຄ�າໄມ�ແບບສະໝັກໃຈ (VPA)
ຮ�ວມກັບສະຫະພາບເອີຣົບ.

ເຄືອຄ�າຍອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມລາວ ��ລັບ ແຜນງານ FLEGT ໄດ�ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ກ�ຽວກັບ
ນິຍາມໄມ�ທ່ີຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ��ລັບ ໄມ�ທ່ີມາຈາກເຂດຫັນປ�ຽນທ່ີດິນປ�າໄມ� (TLD2) ແລະ 
ປ�າປູກ (TLD3), ທ່ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃນລະຫວ�າງວັນທີ 1-2 ສິງຫາ 2018 ເຊ່ິງເຂ້ົາຮ�ວມ
ໂດຍຕາງໜ�າ ຈາກຄະນະເຄືອຄ�າຍອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ ທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ, ຊ�ຽວຊານຈາກ ProFLEGT 
ແລະ RECOFT.

ການຝຶກອົບຮົມໃນຄ້ັງນ້ີ ໄດ�ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ FAO/PADETC ໂດຍມີຈຸດ
ປະສົງ ເພ່ືອສ�າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ�ແກ�ສະມາຊິກຂອງເຄືອຄ�າຍອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ ໃຫ�ສາມາດ
ປະກອບສ�ວນເຂ້ົາໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນງານ FLEGT VPA ໃຫ�ໄດ�ດີຍ່ິງຂ້ຶນ. ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມ
ການຝຶກອົບຮົມໃນຄ້ັງນ້ີປະກອບດ�ວຍ ຕາງໜ�າຈາກ ສະມາຄົມຊີວະນາໆພັນລາວ (LBA), ສະມາ
ຄົມສົ່ງເສີມຄວາມຮູ�ກ�ຽວກັບການຄົ້ນຄວ�າ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (RRDPA), ສະມາຄົມ
ແມ�ຍິງຮ�ວມໃຈພັດທະນາ (MHP), ສະມາຄົມອະນຸລັກສັດປ�າ (WCA), ສະມາຄົມຝຶກອົບຮົມ 
ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນ (ACTD) ໂດຍມີການປຶກສາຫາລື ກ�ຽວກັບ ການປັບປຸງ TLD2 ແລະ 
TLD3 ເພື່ອໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ. ຜົນໄດ�ຮັບຈາກການ
ຝຶກອົບຮົມ ແມ�ນການປະກອບສ�ວນໂດຍກົງ ໃຫ�ແກ�ຂະບວນການປັບປຸງນິຍາມໄມ�ທ່ີຖືກຕ�ອງຕາມ
ກົດໝາຍ ພ�ອມທັງມີການລາຍງານໃຫ�ຫ�ອງການປະສານງານແຜນງານ FLEGT ຮັບຊາບ. ການຝຶກອົບ
ຮົມດ່ັງກ�າວ, ໄດ�ສ�າງເງ່ືອນໄຂອັນດີໃຫ�ແກ�ອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ ໃນການມີສ�ວນຮ�ວມຢ�າງເຕັມ
ເມັດເຕັມໜ�ວຍ ໃຫ�ແກ�ການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ.

ການຝຶກອົບຮົມ ກ�ຽວກັບ ການສ່ົງເສີມທັກສະດ�ານການແກະສະຫັຼກໄມ� ໃຫ�ແກ�ຜູ�ປະກອບການ
ຊ�າງໄມ�ລະດັບຄອບຄົວ ແຂວງອັດຕະປື 
 ຮູບພາບ: © Nguyen Thi Minh Thu
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ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ ໄດ�ຮ�ວມປຶກສາຫາລືກັນ 
ກ�ຽວກັບ ການປະກອບສ�ວນໃນຕ�່ໜ�າ ໃນການປັບປຸງການ
ຄຸ�ມຄອງປ�າໄມ�ໃນ ສປປ ລາວ

ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ຣາຊາອານາຈັກໄທ ໄດ���ເນີນການ
ເຈລະຈາແບບຊ�ອງໜ�າ ຄ້ັງທີ 2 ເພ່ືອປຶກສາຫາລື ກ�ຽວກັບ 
ສັນຍາການຄ�າໄມ�ທີ່ຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ

ໃນລະຫວ�າງວັນທີ 20-22 ສິງຫາ 2018, ຄະນະທີມງານຂອງອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ ແຜນງານ 
FLEGT ໄດ�ຈັດກອງປະຊຸມເພ່ືອປະເມີນຜົນຂອງການມີສ�ວນຮ�ວມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃຫ�ແກ� 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ Lao-EU FLEGT.

ໃນໄລຍະການ��ເນີນກອງປະຊຸມ, ຕາງໜ�າຈາກ ສະມາຄົມຊີວະນາໆພັນລາວ (LBA), ສະມາຄົມ
ສ່ົງເສີມຄວາມຮູ�ກ�ຽວກັບການຄ້ົນຄວ�າ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (RRDPA), ສະມາຄົມແມ�ຍິງ
ຮ�ວມໃຈພັດທະນາ (MHP), ສະມາຄົມອະນຸລັກສັດປ�າ (WCA), ສະມາຄົມຝຶກອົບຮົມ ແລະ 
ພັດທະນາຊຸມຊົນ (ACTD) ລວມທັງໝົດ 5 ສະມາຄົມ ໄດ�ຮັບການແຕ�ງຕ້ັງເປັນຄະນະ ໃນຄະນະ
ຊີ້��ລະດັບຊາດ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບຊຸກຍູ�ການເຈລະຈາ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮັດວຽກດ�ານ
ວິຊາການ ເຊ່ິງໄດ�ສະແດງໃຫ�ເຫັນເຖິງການປະກອບສ�ວນເຂ້ົາໃນການເຈລະຈາແຜນງານ FLEGT VPA 
ລວມທັງການແກ�ໄຂບັນດາສ່ິງທ�າທາຍ ແລະ ມີການປະສານສົມທົບໃນການວາງແຜນເພ່ືອສືບຕ�ຈັ່ດ
ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານພາຍຫົກເດືອນໃນຕ�່ໜ�າ.

ມາເຖິງປັດຈຸບັນ, ເຄືອຄ�າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມປະກອບດ�ວຍ 19 ສະມາຄົມຈາກຂອບເຂດ
ທ່ົວປະເທດ ເຊ່ິງໄດ�ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ�ຽວກັບ ບັນດານິຍາມໄມ�ທ່ີຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ 
ກົດໝາຍປ�າໄມ� ລວມທັງບັນດາການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກອງປະຊຸມຕ�າງໆຮ�ວມກັບພາກສ�ວນທີ່
ກ�ຽວຂ�ອງ ແລະ ຊ�ຽວຊານຕ�າງປະເທດ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີການ��ເນີນບັນດາບົດຄົ້ນຄວ�າ ເພື່ອ
ສະແດງເຖິງແນວຄວາມຄິດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ກ�ຽວກັບ ແຜນງານ VPA ທີ່��ລັງ
��ເນີນຢູ�. ປັດຈຸບັນ, ທີມງານ RRDPA ��ລັງເກັບ��ຂ�ມູ້ນ ກ�ຽວກັບ ຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ�
��ລັບປ�າໄມ�ບ�ານ ເພື່ອ��ມາເປັນບ�ອນອີງໃຫ�ແກ�ການປຶກສາຫາລື ກ�ຽວກັບ ລະບົບການຄວບຄຸມ
ຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ�ໃນເຂດດັ່ງກ�າວ ເຊິ່ງເປັນສ�ວນໜຶ່ງຂອງການເຈລະຈາ VPA. ພ�ອມດຽວ
ກັນນ້ັນ, WCA ກ�ໄດ�ສຶກສາ ກ�ຽວກັບ ກົນໄກການຊົດເຊີຍຄ�າເສຍຫາຍ��ລັບໂຄງການພັດທະນາ
ທີ່ມີການຫັນປ�ຽນທີ່ດິນປ�າໄມ� ແລະ ແນວທາງທີ່ຈະສາມາດປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ�ຂອງຜູ�ໄດ�ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການໃຫ�ດີຂຶ້ນ. ທັງສອງບົດສຶກສາ ດັ່ງກ�າວນີ້ ຄາດຄະເນຈະໃຫ���ເລັດໃນ
ທ�າຍປີ 2018 ແລະ ��ລັງວາງແຜນໃຫ�ແກ�ການສຶກສາ ກ�ຽວກັບ ຄວາມໂປ�ງໃສຂອງການ��ເນີນ
ງານ ໄວ�ໃນກາງປີ 2019.

ໂຄງການສ່ົງເສີມສິດຂອງປະຊາຊົນໃນການຄຸ�ມຄອງປ�າໄມ� ພາຍໃຕ�ແຜນງານ Lao-EU FLEGT 
VPA ມີການປະສານງານໂດຍ LBA, ເຊ່ິງໄດ�ມີການແຕ�ງຕ້ັງກອງເລຂາ ��ລັບ ເຄືອຄ�າຍ FLEGT 

CSO ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ສະຫະພາບເອີຣົບ. ໂຄງການດັ່ງກ�າວ ໄດ�ສ�າງໂອກາດ ແລະ ເງື່ອນ
ໄຂອັນດີໃຫ�ແກ� ເຄືອຄ�າຍ FLEGT CSO ລາວ ໃນການສະແດງອອກ ທາງດ�ານສິດ ແລະ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອປະກອບສ�ວນເຂົ້າໃນວຽກງານການຄຸ�ມຄອງປ�າໄມ� ຄືກັນກັບພາກ
ສ�ວນອ່ືນໆທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ. ໂຄງການດ່ັງກ�າວ ໄດ�ເລ່ີມຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາຕ້ັງແຕ� ເດືອນ ກຸມພາ 2018 
ແລະ ຈະສືບຕ�່��ເນີນໂຄງການເປັນໄລຍະເວລາ 3 ປີ.

ຣາຊາອານາຈັກໄທ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ���ເລັດການເຈລະຈາຊ�ອງໜ�າ ຄັ້ງທີ 2 ກ�ຽວກັບ 
ສັນຍາການຄ�າໄມ�ແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ເພື່ອປັບປຸງລະບົບການຄຸ�ມຄອງປ�າໄມ� ແລະ ສົ່ງເສີມ
ການຄ�າຜະລິດຕະພັນໄມ�ທ່ີຖືກກົດໝາຍ. ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນງານ FLEGT ໃນຣາຊາອານາ
ຈັກໄທ ໄດ�ມີການປັບປຸງນິຕິ����ນວນໜ່ຶງ, ລວມທັງ ການສ່ົງເສີມການຄຸ�ມຄອງປ�າໄມ�ຊຸມຊົນ ແລະ 
ການຂຸດຄົ້ນໄມ�ທີ່ປູກໃນຂອບເຂດທີ່ດິນຂອງຊາວກະສິກອນເອງ.

ການເຈລະຈາຊ�ອງໜ�າ ຄ້ັງທີ 2 ��ລັບ ແຜນງານ FLEGT VPA ດ່ັງກ�າວ ໄດ�ຈັດຂ້ຶນໃນວັນທີ 19 
ກ�ລະກົດ 2018, ທ່ີບາງກອກ, ເຊ່ິງທັງສອງຝ�າຍໄດ�ສຸມໃສ�ການປຶກສາຫາລື ກ�ຽວກັບ ເນ້ືອໃນທາງ
ດ�ານກົດໝາຍຂອງສັນຍາ, ຂອບເຂດຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບັນດານິຍາມໄມ�ທ່ີຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ
ຂອງໄທ ທ່ີ��ລັງມີການປັບປຸງ ບັນດາຫັຼກການ, ມາດຖານ ແລະ ຕົວຢ້ັງຢືນ ເພ່ືອລະບຸເຖິງຂ��້�ນົດ
ທາງດ�ານກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ ��ລັບໄມ�ທ່ີຖືກກົດໝາຍ. ຄະນະເຈລະຈາທັງ
ສອງຝ�າຍ ໄດ�ປຶກສາຫາລື ກ�ຽວກັບ ການຄວບຄຸມຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ� ແລະ ລະບົບຄ��ປະກັນ
ການ��ເຂ້ົາໄມ�ຂອງໄທ ວ�າປະເທດສ່ົງອອກໄມ� ໄດ���ເນີນການຂຸດຄ້ົນຢ�າງຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ. 
ຣາຊາອານາຈັກໄທ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ�ຕົກລົງເຫັນດີ ກ�ຽວກັບ ແຜນວຽກ (roadmap) 
��ລັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະ�� ແລະ ກອງປະຊຸມຂັ້ນວິຊາການ ເພື່ອກະກຽມໃຫ�
ແກ�ການເຈລະຈາຊ�ອງໜ�າ ຄ້ັງທີ 3 ເຊ່ິງໄດ���ນົດເອົາ ເດືອນ ມິຖູນາ-ກ�ລະກົດ 2019 ເປັນ��ນົດ
ການເບື້ອງຕົ້ນ.

ແຜນງານ VPA ລະຫວ�າງ ຣາຊາອານາຈັກໄທ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ�ລິເລີ່ມໃນ ເດືອນ 
ກັນຍາ 2013, ຄະນະເຈລະຈາທັງສອງຝ�າຍ ໄດ���ເລັດ ການ��ເນີນກອງປະຊຸມທາງໄກ 4 ຄັ້ງ, 
ການເຈລະຈາຊ�ອງໜ�າ 2 ຄ້ັງ ແລະ ກອງປະຊຸມຮ�ວມລະຫວ�າງຄະນະຊ�ຽວຊານສະເພາະດ�ານ 4 ຄ້ັງ 
ເພື່ອປຶກສາຫາລືດ�ານວິຊາການທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ.

ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ ໄດ�ຮ�ວມປຶກສາຫາລືກັນ ກ�ຽວກັບ ການປະກອບສ�ວນໃນຕ�່ໜ�າ 
ໃນການປັບປຸງການ ຄຸ�ມຄອງປ�າໄມ�ໃນ ສປປ ລາວ 
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