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ໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ ຄະນະຜູ�ແທນ ໂດຍລວມມີ ຕາງໜ�າ ສະຖານທູດ 
ສະຫະພັນເຢຍລະມັນ ປະຈ�າ ສປປ ລາວ, ອົງການ GIZ  ແລະ  ທະນາຄານ 
ພັດທະນາ ເຢຍລະມັນ (KfW) ໄດ�ລົງຢ�ຽມຢາມ ແຂວງ ອັດຕະປື, ເຊິ່ງເປັນ 
ແຂວງທົດລອງ ແຜນງານ FLEGT ເພ່ືອໃຫ�ເຂ້້ົາໃຈເຖິງ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ສ�າຄັນໃນພາກສະໜາມ ຂອງບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ�ຮັບ 
ການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະຫະພັນເຢຍລະມັນ. 

ຄະນະຜູ�ແທນ ໄດ�ພົບປະກັບ ຕາງໜ�າ ກອງກວດກາປ�າໄມ�ແຂວງ ແລະ ພະ 
ແນກ ອຸດສະຫະກ�າ ແລະ ການຄ�າແຂວງ ແຂວງ ອັດຕະປື ເພື່ອຮຽນຮູ�ບັນ 
ດາກິດຈະ��ທີ່ຜ�ານມາ ແລະ ກິດຈະກ�າຕ�່ໜ�າ ຂອງແຂວງທົດລອງຂອງແຜນ 
ງານ FLEGT. ໃນລະຫວ�າງ ການລົງຢ�ຽມຢາມ ເມືອງ ພູວົງ, ພະແນກ 
ອຸດສະຫະກ�າ ແລະ ການຄ�າແຂວງ ແຂວງ ອັດຕະປື ແລະ ໂຄງການ ປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ນ�າໃຊ�ລະບົບນິເວດປ�າໄມ� ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ແບບຍືນຍົງ 
(ProFEB) ໄດ�ນ�າສະເໜີກ�ຽວກັບ ການສະໜັບສະໜູນການຕິດຕັ້ງລະບົບ 
ການຄວບຄຸມການດ�າເນີນງານ ແລະ ການລາຍງານ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄ�າ 
ແນະນ�າ ກ�ຽວກັບ ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມ ໄມ�ສົ້ນເຂົ້າ-ສົ້ນອອກ 
ຂອງ ກະຊວງ ອຸດສະຫະກ�າ ແລະ ການຄ�າ (ອຄ) ທີ່ຈະໄດ�ຮັບການປະກາດ 
ໃຊ�ໃນໄວໆນີ້. ບ�ລິສັດ ທີ່ເປັນສ�ວນໜຶ່ງ ຂອງການສະໜັບສະໜູນ ການທົດ 
ລອງ ໄດ�ສະແດງໃຫ�ເຫັນລະບົບການຜະລິດພາຍໃນຂອງຕົນ ແລະ ສາທິດ 
ໃຫ�ເຫັນຈຸດການຄວບຄຸມທ່ີ��ຄັນຕ�າງໆ ເລ່ີມຈາກໄມ�ສ້ົນເຂ້ົາ ໄປເຖິງຜະລິດ 
ຕະພັນສຸດທ�າຍ ແລະ ວິທີການປັບລະບົບການຄຸ�ມຄອງ ໃຫ�ເຂົ້າກັບການປັບ 
ປຸງເອກະສານ ແລະ ການສົມທຽບຄືນຂ�້ມູນ. 

ຄະນະຜູ�ແທນໄດ�ສະແດງຄວາມສົນໃຈຢ�າງສູງຕ�່ກິດຈະ�� ຂອງແຜນງານ 
FLEGT ໃນແຂວງທົດລອງ, ແຂວງ ອັດຕະປື ແລະ ໄດ�ຍົກໃຫ�ເຫັນເຖິງ 
ຄວາມ��ຄັນຂອງຂະບວນການ FLEGT-VPA (ຫຼື ຂ�້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນ 
ຄູ�ຮ�ວມການຄ�າໄມ�ແບບສະໝັກໃຈ) ເພື່ອການຄຸ�ມຄອງປ�າໄມ� ແລະ ການ 
ເຄື່ອນຍ�າຍໄມ�ທີ່ຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ແບບຍືນຍົງ.

ໃນລະຫວ�າງການເຈລະຈາຊ�ອງໜ�າ ຄັ້ງທີ 3 ລະຫວ�າງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ສະຫະພາບເອີຣົບ, ທັງສອງຝ�າຍໄດ�ເໜ້ັນໜັກຄວາມ��ຄັນ ຂອງການທົດລອງ 
ບາງອົງປະກອບຂອງ TLAS. ໃນວັນທີ 14 ກຸມພາ, ກົມກວດກາປ�າໄມ� ໄດ� 
ສົ່ງແຈ�ງການຫາ ກົມປ�າໄມ� ແລະ ຫ�ອງການພະແນກກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�, 
ກອງກວດກາປ�າໄມ� ແຂວງ ��ມ�ວນ ແລະ ແຂວງ ອັດຕະປື ເພື່ອສອບຖາມ 
ກ�ຽວກັບ ການຄັດເລືອກພື້ນທີ່ ທີ່ມີທ�າແຮງ ສ�າລັບ ແຜນການທົດລອງ ແລະ 
ເພ່ືອໃຫ�ມີການເລ່ີມການປຶກສາຫາລື ກ�ຽວກັບ ການ��ນົດເວລາ ��ລັບແຜນ 
ການທົດລອງ.

ນິຍາມໄມ�ທີ່ຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ, ການຄຸ�ມຄອງຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ� 
ແລະ ການກວດກາຢ້ັງຢືນຄວາມຖືກຕ�ອງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນິຕິກ�າ ແມ�ນ 
ອົງປະກອບຫຼັກຂອງ TLAS ທີ່ສົມບູນ ແລະ ຄວນຈະຜ�ານການທົດລອງ 
ໃຊ�ກ�ອນການສະຫ�ບ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມຊັດເຈນຂອງ TLD ຕ�າງໆ ແລະ 
ເພື່ອຮັບປະກັນວ�າ ອົງປະກອບເຫຼົ່ານັ້ນໄດ�ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສາ 
ມາດກວດສອບໄດ�. ການທົດລອງໃນໄລຍະການເຈລະຈາຈະຊ�ວຍສະໜັບ 
ສະໜູນ ການເຈລະຈາ ລະຫວ�າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ 
ສາມາດ ��ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ�ແກ�ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ແຜນການທົດລອງທີ່ໄດ�ຖືກນ�າສະເໜີ ແມ�ນມີການເຊື່ອມໂຍງກັບວຽກງານ 
ຂອງຂະແໜງປ�າໄມ�, ເຊ່ິງປະຈຸບັນ ��ລັງມີການປັບປຸງຄ�າແນະ�� ເລກທີ 0962 
(2010) ກ�ຽວກັບການຄຸ�ມຄອງ ການຂົນສົ່ງໄມ�ຈາກສະໜາມໜຶ່ງ ຫາ ສະ 
ໜາມສອງ ເພື່ອຂະຫຍາຍໄປສູ�ເຂດຫັນປ�ຽນທີ່ດິນປ�າໄມ�. ການທົດລອງເປັນ 
ການເປີດໂອກາດ ໃຫ�ໄດ�ທົດລອງລະບົບທີ່ໄດ�ພັດທະນາຂຶ້ນມາໃໝ� ສ�າລັບ 
ການຄວບຄຸມຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ�. ໃນຂັ້ນຕອນທີສອງ ຂ�້ມູນການຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກ�າ ທີ່ຖືກສ�າງຂຶ້ນໃນລະຫວ�າງ ການທົດລອງ ການຄຸ�ມຄອງ 
ຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ� ຈະຖືກກວດສອບຢ�າງເປັນລະບົບ ໂດຍຈະກວດ 
ສອບວ�າ ການປະຕິບັດນິຕິກ�າ ໄດ�ຮັບການຢັ້ງຢືນ ຫຼື ມີຂ�້ບົກຜ�ອງ. ຂັ້ນຕອນ 
ທີສາມ ປະກອບມີ ການກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ�ອງຂອງ TLDs ຕ�າງໆ, 
ເຊິ່ງລະບົບຈະກວດຜູ�ປະກອບການ ຕາມບັນດາຕົວຊີ້ວັດທີ່ໄດ���ນົດໄວ� ໃນ 
TLDs ຕ�າງໆ ຢ�າງເປັນລະບົບ. ລາຍລະອຽດຂ້ັນຕອນຕ�າງໆ ��ລັບການ 
ກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ�ອງ ຈະໄດ�ຮັບພັດທະນາ ແລະ ບັນທຶກໄວ�ເປັນ 
ລາຍລັກອັກສອນໃນໄລຍະການທົດລອງ.

ແຕ�ວັນທີ 10 ຫາ 21 ກຸມພາ, ກົມກວດກາປ�າໄມ� ໄດ�ຈັດການຝຶກອົບຮົມ 
ກ�ຽວກັບ ລະບົບການຕິດຕາມການຂຸດຄົ້ນໄມ� (OLDM). ການຝຶກອົບຮົມ 
ດ່ັງກ�າວໄດ� ຮວບຮວມເອົານັກສ�າມະນາກອນ ໃນຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ຂ້ັນແຂວງ 
ເພື່ອສືບຕ�່ສ�າງຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງປ�າໄມ�. 
ກອງປະຊຸມການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ�າວ ແມ�ນກິດຈະ��ຮ�ວມ ແລະ ໄດ�ຮັບການ 
ສະໜັບສະໜູນ ຈາກ 3 ໂຄງການ (ໂຄງການ ອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນຕາມ 
ແລວເຊ່ືອມຕ� ່(BCC) ຂອງ ທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ, ໂຄງການ ອະນຸລັກ 
ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ປ�າໄມ�ແບບເຊື່ອມສານ (ICBF) ຂອງ KFW ແລະ 
ໂຄງການ ProFEB) ທ່ີ��ໃຊ�ເຄ່ືອງມືດຽວກັນ ໃນຈຸດປະສົງທ່ີແຕກຕ�າງກັນ. 
ຫຼັງຈາກການຝຶກອົບຮົມ ຈະມີການປະຕິບັດກິດຈະ��ພາກສະໜາມ ເພື່ອ 
ໃຫ�ໄດ���ໃຊ�ຄວາມຮູ�ທ່ີໄດ�ຮຽນມາ ແລະ ເພ່ືອສາມາດຢືນຢັນການເຊ່ືອມໂຊມ 
ຂອງປ�າໄມ� ກ�ລະນີຕ�າງໆ ທີ່ໄດ�ຍົກຂຶ້ນໃນລະຫວ�າງ ການຝຶກອົບຮົມ. ລະບົບ 
OLDM ແມ�ນເຄື່ອງມື TLAS ສະເພາະດ�ານ ໄວ���ລັບການກວດກາຢັ້ງຢືນ 
ຄວາມຖືກຕ�ອງ ໃນລະຫວ�າງການ��ເນີນການຂຸດຄົ້ນໄມ� ແລະ ເປັນການສະ 
ກັດກັ້ນການຕັດໄມ�ຜິດກົດໝາຍ ຢູ�ນອກເຂດຫັນປ�ຽນທີ່ດິນປ�າໄມ�.

ໃນວັນທີ 3 ຕຸລາ 2019, ກະຊວງກະສິ�� ແລະ ປ�າໄມ� (ກປ) ໄດ�ອອກ 
ຂ�້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 3711, ກ�ຽວກັບ ການປັບປຸງ ແລະ ��ນົດໂຄງສ�າງ 
ຂອງຂະບວນການ FLEGT ຢູ� ສປປ ລາວ. ກ�ອນໜ�ານີ້ ກຸ�ມຊ�ຽວຊານດ�ານ 
ວິຊາການ (TEG) ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດ�ານວິຊາການ ກ�ຽວກັບ ອົງປະກອບ

ຕ�າງໆຂອງ TLAS, ປະຈຸບັນແມ�ນໄດ�ຮວມເຂົ້າກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບດ�ານ 
ວິຊາການ (TWG) ຮັບຜິດຊອບ ກ�ຽວກັບ ການປຶກສາຫາລື, ການທົບທວນ 
ແລະ ການຕົກລົງເຫັນດີ ກ�ຽວກັບ ວຽກງານດ�ານວິຊາການ ແລະ ການຄຸ�ມ 
ຄອງແຜນວຽກຂອງຂະບວນການ FLEGT-VPA.

ກອງປະຊຸມຮ�ວມ ຄະນະປະສານງານຂ້ັນແຂວງ (PCC) ໄດ�ຈັດຂ້ຶນ ໃນວັນທີ 
5 ມີນາ 2020 ທີ່ ເມືອງ ທ�າແຂກ ໂດຍມີຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມຈາກ ຄະນະປະສານ 
ງານຂັ້ນແຂວງ ສອງແຂວງ ຄື: ຄ�າມ�ວນ ແລະ ອັດຕະປື.

ຄະນະປະສານງານຂັ້ນແຂວງ ແຂວງ ຄ�າມ�ວນ  ແລະ ອັດຕະປື ໄດ�ສ�າງຕັ້ງຂຶ້ນ 
ເພ່ືອຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ໃນດ�ານການປະສານງານ ກັບຄະນະຊ້ີນ�າຂ້ັນແຂວງ, 
ຄະນະຊີ້ນ�າຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງອື່ນໆ ໃນການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດວຽກງານການທົດລອງ ຂອງແຜນງານ FLEGT VPA. 

ນອກຈາກ ຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມ ຂອງທັງສອງແຂວງແລ�ວ ກ�່ຍັງມີຜູ�ຕາງໜ�າ ຂອງຫ�ອງ 
ການປະສານງານ FLEGT ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ແລະ ທີມງານໂຄງການ 
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນ�າໃຊ�ລະບົບນິເວດປ�າໄມ� ແລະ ຊີວະນາໆພັນແບບຍືນ 
ຍົງ (ProFEB) ກ�ເຂົ້າຮ�ວມເຊັ່ນດຽວກັນ. 

ໃນລະຫວ�າງການປະຊຸມ, ໄດ�ມີການ��ສະເໜີ ກ�ຽວກັບ ສະພາບລວມ ໃນ 
ປະຈຸບັນຂອງແຜນງານ FLEGT VPA ຢູ�ໃນ ສປປ ລາວ ຄຽງຄູ�ກັນນັ້ນ 
ກ�ໄດ���ສະເໜີ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກ�ຽວກັບ ຄວາມຄືບໜ�າ ໃນການຈັດຕັ້ງປະ 
ຕິບັດກິດຈະ��ຂອງແຜນງານ FLEGT ຢູ�ແຂວງທົດລອງໃນໄລຍະທີ່ຜ�ານ 
ມາ. ທີ່ປະຊຸມຍັງໄດ�ພ�ອມກັນຄົ້ນຄວ�າ ແລະ ເຫັນດີຮ�ວມກັນ ��ນົດບັນດາ 
ກິດຈະ�� ທ່ີຄາດວ�າຈະສາມາດ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໄດ�ໃນຊ�ວງໄລຍະນ້ີ. ນອກນ້ັນ, 
ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມທຸກທ�ານ ຍັງໄດ�ຕົກລົງເຫັນດີຮ�ວມກັນ ໃຫ�ມີການປັບປຸງໂຄງຮ�າງ 
ຂອງຂ�້ຕົກລົງ ວ�າດ�ວຍການແຕ�ງຕັ້ງຄະນະປະສານງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຄະ 
ນະຊີ້ນ�າຂັ້ນສູນກາງ ອີກດ�ວຍ. 

ຈົດໝາຍຂ�າວ
ລາວ-ອີຢູ FLEGT

ພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງຂອງແຜນງານ FLEGT ໄດ�ພົບປະກັນ ເພ່ືອປຶກສາຫາລື 
ຄວາມຄືບໜ�າ ຂອງນິຍາມໄມ�ທ່ີຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ (TLD) ແລະ ອົງປະ 
ກອບອ່ືນໆ ຂອງລະບົບຄ�າ້ປະກັນໄມ�ທ່ີຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ (TLAS) ໃນ 
ກອງປະຊຸມ ຄະນະ��ມະການຊຸກຍູ�ການເຈລະຈາ ຂອງແຜນງານ FLEGT 
VPA ລະຫວ�າງ  ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ (NSDC) ໃນເດືອນ 
ກຸມພາ ເພື່ອກະກຽມ ກອງປະຊຸມເຈລະຈາຊ�ອງໜ�າ ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ 
ຄັ້ງທີ່ 4.

ກອງປະຊຸມເຈລະຈາຊ�ອງໜ�າ ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2019 ທ່ີຜ�ານມານ້ີ, ທີມງານ 
ເຈລະຈາ ສະຫະພາບເອີຣົບໄດ�ມີຄ�າເຫັນສ�າຄັນໃຫ�ກັບ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ 
ດ�ານວິຊາການ (TWG) ຝ�າຍລາວ ເພື່ອນ�າໄປທົບທວນ ແລະ ພິຈາລະນາ. 
ໃນຕົ້ນເດືອນ ກຸມພາ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ�ານວິຊາການ (TWG) ເຊິ່ງປະ 
ກອບມີຜູ�ຕາງໜ�າຈາກບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ສະຖາບັນ 
ການສຶກສາ, ພາກສ�ວນເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສະໜັບສະໜູນ ໄດ� 
ຮ�ວມມືກັນເຮັດວຽກ ກ�ຽວກັບ ການທົບທວນ��ເຫັນ ແລະ ການສະຫ�ບ 
ນິຍາມໄມ�ທີ່ຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ (TLD) ໂດຍສະເພາະ ເຂດຫັນປ�ຽນທີ່ 
ດິນປ�າໄມ� (TLD 2), ປ�າປູກ (TLD 3), ປ�າໄມ�ຊົມໃຊ�ຂອງບ�ານ (TLD 4), 
ໄມ�ຮິບ (TLD 5) ແລະ ໄມ���ເຂ້ົາຈາກຕ�າງປະເທດ (TLD 6). ພ�ອມກັນນ້ັນ, 
ຄະນະກ�າມະການ NSDC, ຕາງໜ�າສະຖາບັນປ�າໄມ� ສະຫະພາບເອີຣົບ 
(EFI) ກ�່ໄດ�ເຂົ້າຮ�ວມ, ເຊິ່ງໄດ�ມີການແລກປ�ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ທົບ 
ທວນຄືນ ບັນດາຄ�າເຫັນຈາກການເຈລະຈາຊ�ອງໜ�າຄັ້ງກ�ອນໜ�ານີ້.

ຫ�ອງການປະສານງານ FLEGT ໄດ�ນ�າສະເໜີໃຫ�ກັບ ພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ 
ຂອງຂະບວນການ Lao-EU FLEGT VPA ກ�ຽວກັບ ການປັບປຸງນະໂຍ 

ບາຍຕ�າງໆທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຈົນເຖິງການເຈລະ 
ຈາຕ�່ໄປ. ພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງຕ�າງໆໄດ�ປຶກສາຫາລື ກ�ຽວກັບ ແຜນການ 
ທົດລອງ ການຄວບຄຸມຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ� ແລະ  ການກວດກາຢັ້ງຢືນ 
ຄວາມຖືກຕ�ອງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນິຕິກ�າ ຂອງອົງປະກອບ TLAS, ໂດຍ 
ສະເພາະແມ�ນ TLD 2, ພັດທະນາແຮງງານໃນວຽກງານ ການຂຸດຄົ້ນໄມ�, 
ການປຸງແຕ�ງໄມ� ແລະ ການຄ�າໄມ� (TLD7) ແລະ ການປຸງແຕ�ງໄມ� ແລະ 
ການຄ�າໄມ� (TLD8) ໃນໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ�າງ ໃນແຂວງ ອັດຕະປື ເຊິ່ງ 
ເປັນແຂວງທົດລອງ ຂອງແຜນງານ FLEGT. ຄະນະກ�າມະການ NSDC 
ໄດ�ຮ�ວມກັນ ແຕ�ງຕັ້ງຜູ�ແທນຫຼັກໃນການເຈລະຈາຄັ້ງຕ�່ໄປ.

ຜູ�ຕາງໜ�າ ແຜນງານ ການຮ�ວມມືເຢຍລະມັນ ເພື່ອການພັດທະນາ
ລົງຢ�ຽມຢາມ ແຂວງ ທົດລອງ ຂອງ ແຜນງານ FLEGT ຢູ�ອັດຕະປື

ພ�ອມນ້ັນ, ໃນກອງປະຊຸມ ກ�ໄ່ດ�ນ�າສະເໜີ ‘ການກະກຽມ ��ລັບ ການທົດລອງ 
TLAS' ແລະ ວຽກງານການທົດລອງ TLAS ກ�່ໄດ�ລວມເຂົ້າໃນແຜນວຽກ 
ຮ�ວມກັນ ຂອງສອງແຂວງ: ແຂວງ ��ມ�ວນ ແລະ  ອັດຕະປື, ເຊິ່ງປະຈຸບັນ 
ໄດ�ມີການປັບປຸງໃໝ�. ນອກຈາກນັ້ນ, ຂະແໜງປ�າໄມ� ທັງສອງແຂວງ ໄດ��� 
ສະເໜີການຄັດເລືອກພື້ນທີ່ໆມີເງື່ອນໄຂ ເພື່ອເຮັດການທົດລອງ. ຈາກພື້ນ 
ທີ່ໆຖືກ��ສະເໜີ, ແມ�ນໄດ�ເລືອກເອົາສອງເຂດຢູ� ແຂວງ ອັດຕະປື ໃຫ�ເປັນ 
ພື້ນທີ່��ລັບການທົດລອງ TLAS ຄື: ເຂດພັດທະນາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ�າ 
ນ�້າກົງ 3 ແລະ ເມືອງ ສະໜາມໄຊ. 

ປະທານກອງປະຊຸມ, ທ�ານ ບຸນຈັນ ໄຊປັນຍາ, ຫົວໜ�າພະແນກກະສິກ�າ 
ແລະ ປ�າໄມ� ແຂວງ ຄ�າມ�ວນ ແລະ ທ�ານ ສັນຕິໄຊ ສີລືໄຊ ຮອງຫົວໜ�າ 
ພະແນກ ອຸດສາຫະ�� ແລະ ການຄ�າແຂວງອັດຕະປື ໄດ�ກ�າວເນັ້ນເພີ່ມຕື່ມ 
ເຖິງຄວາມ��ຄັນຂອງ ຄະນະປະສານຂັ້ນແຂວງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ວຽກງານ ໃນແຜນງານ FLEGT VPA. 



ໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ ຄະນະຜູ�ແທນ ໂດຍລວມມີ ຕາງໜ�າ ສະຖານທູດ 
ສະຫະພັນເຢຍລະມັນ ປະຈ�າ ສປປ ລາວ, ອົງການ GIZ  ແລະ  ທະນາຄານ 
ພັດທະນາ ເຢຍລະມັນ (KfW) ໄດ�ລົງຢ�ຽມຢາມ ແຂວງ ອັດຕະປື, ເຊິ່ງເປັນ 
ແຂວງທົດລອງ ແຜນງານ FLEGT ເພ່ືອໃຫ�ເຂ້້ົາໃຈເຖິງ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ສ�າຄັນໃນພາກສະໜາມ ຂອງບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ�ຮັບ 
ການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະຫະພັນເຢຍລະມັນ. 

ຄະນະຜູ�ແທນ ໄດ�ພົບປະກັບ ຕາງໜ�າ ກອງກວດກາປ�າໄມ�ແຂວງ ແລະ ພະ 
ແນກ ອຸດສະຫະກ�າ ແລະ ການຄ�າແຂວງ ແຂວງ ອັດຕະປື ເພື່ອຮຽນຮູ�ບັນ 
ດາກິດຈະ��ທີ່ຜ�ານມາ ແລະ ກິດຈະກ�າຕ�່ໜ�າ ຂອງແຂວງທົດລອງຂອງແຜນ 
ງານ FLEGT. ໃນລະຫວ�າງ ການລົງຢ�ຽມຢາມ ເມືອງ ພູວົງ, ພະແນກ 
ອຸດສະຫະກ�າ ແລະ ການຄ�າແຂວງ ແຂວງ ອັດຕະປື ແລະ ໂຄງການ ປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ນ�າໃຊ�ລະບົບນິເວດປ�າໄມ� ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ແບບຍືນຍົງ 
(ProFEB) ໄດ�ນ�າສະເໜີກ�ຽວກັບ ການສະໜັບສະໜູນການຕິດຕັ້ງລະບົບ 
ການຄວບຄຸມການດ�າເນີນງານ ແລະ ການລາຍງານ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄ�າ 
ແນະນ�າ ກ�ຽວກັບ ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມ ໄມ�ສົ້ນເຂົ້າ-ສົ້ນອອກ 
ຂອງ ກະຊວງ ອຸດສະຫະກ�າ ແລະ ການຄ�າ (ອຄ) ທີ່ຈະໄດ�ຮັບການປະກາດ 
ໃຊ�ໃນໄວໆນີ້. ບ�ລິສັດ ທີ່ເປັນສ�ວນໜຶ່ງ ຂອງການສະໜັບສະໜູນ ການທົດ 
ລອງ ໄດ�ສະແດງໃຫ�ເຫັນລະບົບການຜະລິດພາຍໃນຂອງຕົນ ແລະ ສາທິດ 
ໃຫ�ເຫັນຈຸດການຄວບຄຸມທ່ີ��ຄັນຕ�າງໆ ເລ່ີມຈາກໄມ�ສ້ົນເຂ້ົາ ໄປເຖິງຜະລິດ 
ຕະພັນສຸດທ�າຍ ແລະ ວິທີການປັບລະບົບການຄຸ�ມຄອງ ໃຫ�ເຂົ້າກັບການປັບ 
ປຸງເອກະສານ ແລະ ການສົມທຽບຄືນຂ�້ມູນ. 

ຄະນະຜູ�ແທນໄດ�ສະແດງຄວາມສົນໃຈຢ�າງສູງຕ�່ກິດຈະ�� ຂອງແຜນງານ 
FLEGT ໃນແຂວງທົດລອງ, ແຂວງ ອັດຕະປື ແລະ ໄດ�ຍົກໃຫ�ເຫັນເຖິງ 
ຄວາມ��ຄັນຂອງຂະບວນການ FLEGT-VPA (ຫຼື ຂ�້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນ 
ຄູ�ຮ�ວມການຄ�າໄມ�ແບບສະໝັກໃຈ) ເພື່ອການຄຸ�ມຄອງປ�າໄມ� ແລະ ການ 
ເຄື່ອນຍ�າຍໄມ�ທີ່ຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ແບບຍືນຍົງ.

ໃນລະຫວ�າງການເຈລະຈາຊ�ອງໜ�າ ຄັ້ງທີ 3 ລະຫວ�າງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ສະຫະພາບເອີຣົບ, ທັງສອງຝ�າຍໄດ�ເໜ້ັນໜັກຄວາມ��ຄັນ ຂອງການທົດລອງ 
ບາງອົງປະກອບຂອງ TLAS. ໃນວັນທີ 14 ກຸມພາ, ກົມກວດກາປ�າໄມ� ໄດ� 
ສົ່ງແຈ�ງການຫາ ກົມປ�າໄມ� ແລະ ຫ�ອງການພະແນກກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�, 
ກອງກວດກາປ�າໄມ� ແຂວງ ��ມ�ວນ ແລະ ແຂວງ ອັດຕະປື ເພື່ອສອບຖາມ 
ກ�ຽວກັບ ການຄັດເລືອກພື້ນທີ່ ທີ່ມີທ�າແຮງ ສ�າລັບ ແຜນການທົດລອງ ແລະ 
ເພ່ືອໃຫ�ມີການເລ່ີມການປຶກສາຫາລື ກ�ຽວກັບ ການ��ນົດເວລາ ��ລັບແຜນ 
ການທົດລອງ.

ນິຍາມໄມ�ທີ່ຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ, ການຄຸ�ມຄອງຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ� 
ແລະ ການກວດກາຢ້ັງຢືນຄວາມຖືກຕ�ອງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນິຕິກ�າ ແມ�ນ 
ອົງປະກອບຫຼັກຂອງ TLAS ທີ່ສົມບູນ ແລະ ຄວນຈະຜ�ານການທົດລອງ 
ໃຊ�ກ�ອນການສະຫ�ບ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມຊັດເຈນຂອງ TLD ຕ�າງໆ ແລະ 
ເພື່ອຮັບປະກັນວ�າ ອົງປະກອບເຫຼົ່ານັ້ນໄດ�ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສາ 
ມາດກວດສອບໄດ�. ການທົດລອງໃນໄລຍະການເຈລະຈາຈະຊ�ວຍສະໜັບ 
ສະໜູນ ການເຈລະຈາ ລະຫວ�າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ 
ສາມາດ ��ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ�ແກ�ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ແຜນການທົດລອງທີ່ໄດ�ຖືກນ�າສະເໜີ ແມ�ນມີການເຊື່ອມໂຍງກັບວຽກງານ 
ຂອງຂະແໜງປ�າໄມ�, ເຊ່ິງປະຈຸບັນ ��ລັງມີການປັບປຸງຄ�າແນະ�� ເລກທີ 0962 
(2010) ກ�ຽວກັບການຄຸ�ມຄອງ ການຂົນສົ່ງໄມ�ຈາກສະໜາມໜຶ່ງ ຫາ ສະ 
ໜາມສອງ ເພື່ອຂະຫຍາຍໄປສູ�ເຂດຫັນປ�ຽນທີ່ດິນປ�າໄມ�. ການທົດລອງເປັນ 
ການເປີດໂອກາດ ໃຫ�ໄດ�ທົດລອງລະບົບທີ່ໄດ�ພັດທະນາຂຶ້ນມາໃໝ� ສ�າລັບ 
ການຄວບຄຸມຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ�. ໃນຂັ້ນຕອນທີສອງ ຂ�້ມູນການຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກ�າ ທີ່ຖືກສ�າງຂຶ້ນໃນລະຫວ�າງ ການທົດລອງ ການຄຸ�ມຄອງ 
ຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ� ຈະຖືກກວດສອບຢ�າງເປັນລະບົບ ໂດຍຈະກວດ 
ສອບວ�າ ການປະຕິບັດນິຕິກ�າ ໄດ�ຮັບການຢັ້ງຢືນ ຫຼື ມີຂ�້ບົກຜ�ອງ. ຂັ້ນຕອນ 
ທີສາມ ປະກອບມີ ການກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ�ອງຂອງ TLDs ຕ�າງໆ, 
ເຊິ່ງລະບົບຈະກວດຜູ�ປະກອບການ ຕາມບັນດາຕົວຊີ້ວັດທີ່ໄດ���ນົດໄວ� ໃນ 
TLDs ຕ�າງໆ ຢ�າງເປັນລະບົບ. ລາຍລະອຽດຂ້ັນຕອນຕ�າງໆ ��ລັບການ 
ກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ�ອງ ຈະໄດ�ຮັບພັດທະນາ ແລະ ບັນທຶກໄວ�ເປັນ 
ລາຍລັກອັກສອນໃນໄລຍະການທົດລອງ.

ແຕ�ວັນທີ 10 ຫາ 21 ກຸມພາ, ກົມກວດກາປ�າໄມ� ໄດ�ຈັດການຝຶກອົບຮົມ 
ກ�ຽວກັບ ລະບົບການຕິດຕາມການຂຸດຄົ້ນໄມ� (OLDM). ການຝຶກອົບຮົມ 
ດ່ັງກ�າວໄດ� ຮວບຮວມເອົານັກສ�າມະນາກອນ ໃນຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ຂ້ັນແຂວງ 
ເພື່ອສືບຕ�່ສ�າງຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງປ�າໄມ�. 
ກອງປະຊຸມການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ�າວ ແມ�ນກິດຈະ��ຮ�ວມ ແລະ ໄດ�ຮັບການ 
ສະໜັບສະໜູນ ຈາກ 3 ໂຄງການ (ໂຄງການ ອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນຕາມ 
ແລວເຊ່ືອມຕ� ່(BCC) ຂອງ ທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ, ໂຄງການ ອະນຸລັກ 
ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ປ�າໄມ�ແບບເຊື່ອມສານ (ICBF) ຂອງ KFW ແລະ 
ໂຄງການ ProFEB) ທ່ີ��ໃຊ�ເຄ່ືອງມືດຽວກັນ ໃນຈຸດປະສົງທ່ີແຕກຕ�າງກັນ. 
ຫຼັງຈາກການຝຶກອົບຮົມ ຈະມີການປະຕິບັດກິດຈະ��ພາກສະໜາມ ເພື່ອ 
ໃຫ�ໄດ���ໃຊ�ຄວາມຮູ�ທ່ີໄດ�ຮຽນມາ ແລະ ເພ່ືອສາມາດຢືນຢັນການເຊ່ືອມໂຊມ 
ຂອງປ�າໄມ� ກ�ລະນີຕ�າງໆ ທີ່ໄດ�ຍົກຂຶ້ນໃນລະຫວ�າງ ການຝຶກອົບຮົມ. ລະບົບ 
OLDM ແມ�ນເຄື່ອງມື TLAS ສະເພາະດ�ານ ໄວ���ລັບການກວດກາຢັ້ງຢືນ 
ຄວາມຖືກຕ�ອງ ໃນລະຫວ�າງການ��ເນີນການຂຸດຄົ້ນໄມ� ແລະ ເປັນການສະ 
ກັດກັ້ນການຕັດໄມ�ຜິດກົດໝາຍ ຢູ�ນອກເຂດຫັນປ�ຽນທີ່ດິນປ�າໄມ�.

ໃນວັນທີ 3 ຕຸລາ 2019, ກະຊວງກະສິ�� ແລະ ປ�າໄມ� (ກປ) ໄດ�ອອກ 
ຂ�້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 3711, ກ�ຽວກັບ ການປັບປຸງ ແລະ ��ນົດໂຄງສ�າງ 
ຂອງຂະບວນການ FLEGT ຢູ� ສປປ ລາວ. ກ�ອນໜ�ານີ້ ກຸ�ມຊ�ຽວຊານດ�ານ 
ວິຊາການ (TEG) ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດ�ານວິຊາການ ກ�ຽວກັບ ອົງປະກອບ

ຕ�າງໆຂອງ TLAS, ປະຈຸບັນແມ�ນໄດ�ຮວມເຂົ້າກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບດ�ານ 
ວິຊາການ (TWG) ຮັບຜິດຊອບ ກ�ຽວກັບ ການປຶກສາຫາລື, ການທົບທວນ 
ແລະ ການຕົກລົງເຫັນດີ ກ�ຽວກັບ ວຽກງານດ�ານວິຊາການ ແລະ ການຄຸ�ມ 
ຄອງແຜນວຽກຂອງຂະບວນການ FLEGT-VPA.

ກອງປະຊຸມຮ�ວມ ຄະນະປະສານງານຂ້ັນແຂວງ (PCC) ໄດ�ຈັດຂ້ຶນ ໃນວັນທີ 
5 ມີນາ 2020 ທີ່ ເມືອງ ທ�າແຂກ ໂດຍມີຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມຈາກ ຄະນະປະສານ 
ງານຂັ້ນແຂວງ ສອງແຂວງ ຄື: ຄ�າມ�ວນ ແລະ ອັດຕະປື.

ຄະນະປະສານງານຂັ້ນແຂວງ ແຂວງ ຄ�າມ�ວນ  ແລະ ອັດຕະປື ໄດ�ສ�າງຕັ້ງຂຶ້ນ 
ເພ່ືອຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ໃນດ�ານການປະສານງານ ກັບຄະນະຊ້ີນ�າຂ້ັນແຂວງ, 
ຄະນະຊີ້ນ�າຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງອື່ນໆ ໃນການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດວຽກງານການທົດລອງ ຂອງແຜນງານ FLEGT VPA. 

ນອກຈາກ ຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມ ຂອງທັງສອງແຂວງແລ�ວ ກ�່ຍັງມີຜູ�ຕາງໜ�າ ຂອງຫ�ອງ 
ການປະສານງານ FLEGT ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ແລະ ທີມງານໂຄງການ 
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນ�າໃຊ�ລະບົບນິເວດປ�າໄມ� ແລະ ຊີວະນາໆພັນແບບຍືນ 
ຍົງ (ProFEB) ກ�ເຂົ້າຮ�ວມເຊັ່ນດຽວກັນ. 

ໃນລະຫວ�າງການປະຊຸມ, ໄດ�ມີການ��ສະເໜີ ກ�ຽວກັບ ສະພາບລວມ ໃນ 
ປະຈຸບັນຂອງແຜນງານ FLEGT VPA ຢູ�ໃນ ສປປ ລາວ ຄຽງຄູ�ກັນນັ້ນ 
ກ�ໄດ���ສະເໜີ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກ�ຽວກັບ ຄວາມຄືບໜ�າ ໃນການຈັດຕັ້ງປະ 
ຕິບັດກິດຈະ��ຂອງແຜນງານ FLEGT ຢູ�ແຂວງທົດລອງໃນໄລຍະທີ່ຜ�ານ 
ມາ. ທີ່ປະຊຸມຍັງໄດ�ພ�ອມກັນຄົ້ນຄວ�າ ແລະ ເຫັນດີຮ�ວມກັນ ��ນົດບັນດາ 
ກິດຈະ�� ທ່ີຄາດວ�າຈະສາມາດ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໄດ�ໃນຊ�ວງໄລຍະນ້ີ. ນອກນ້ັນ, 
ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມທຸກທ�ານ ຍັງໄດ�ຕົກລົງເຫັນດີຮ�ວມກັນ ໃຫ�ມີການປັບປຸງໂຄງຮ�າງ 
ຂອງຂ�້ຕົກລົງ ວ�າດ�ວຍການແຕ�ງຕັ້ງຄະນະປະສານງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຄະ 
ນະຊີ້ນ�າຂັ້ນສູນກາງ ອີກດ�ວຍ. 

ພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງຂອງແຜນງານ FLEGT ໄດ�ພົບປະກັນ ເພ່ືອປຶກສາຫາລື 
ຄວາມຄືບໜ�າ ຂອງນິຍາມໄມ�ທ່ີຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ (TLD) ແລະ ອົງປະ 
ກອບອ່ືນໆ ຂອງລະບົບຄ�າ້ປະກັນໄມ�ທ່ີຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ (TLAS) ໃນ 
ກອງປະຊຸມ ຄະນະ��ມະການຊຸກຍູ�ການເຈລະຈາ ຂອງແຜນງານ FLEGT 
VPA ລະຫວ�າງ  ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ (NSDC) ໃນເດືອນ 
ກຸມພາ ເພື່ອກະກຽມ ກອງປະຊຸມເຈລະຈາຊ�ອງໜ�າ ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ 
ຄັ້ງທີ່ 4.

ກອງປະຊຸມເຈລະຈາຊ�ອງໜ�າ ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2019 ທ່ີຜ�ານມານ້ີ, ທີມງານ 
ເຈລະຈາ ສະຫະພາບເອີຣົບໄດ�ມີຄ�າເຫັນສ�າຄັນໃຫ�ກັບ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ 
ດ�ານວິຊາການ (TWG) ຝ�າຍລາວ ເພື່ອນ�າໄປທົບທວນ ແລະ ພິຈາລະນາ. 
ໃນຕົ້ນເດືອນ ກຸມພາ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ�ານວິຊາການ (TWG) ເຊິ່ງປະ 
ກອບມີຜູ�ຕາງໜ�າຈາກບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ສະຖາບັນ 
ການສຶກສາ, ພາກສ�ວນເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສະໜັບສະໜູນ ໄດ� 
ຮ�ວມມືກັນເຮັດວຽກ ກ�ຽວກັບ ການທົບທວນ��ເຫັນ ແລະ ການສະຫ�ບ 
ນິຍາມໄມ�ທີ່ຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ (TLD) ໂດຍສະເພາະ ເຂດຫັນປ�ຽນທີ່ 
ດິນປ�າໄມ� (TLD 2), ປ�າປູກ (TLD 3), ປ�າໄມ�ຊົມໃຊ�ຂອງບ�ານ (TLD 4), 
ໄມ�ຮິບ (TLD 5) ແລະ ໄມ���ເຂ້ົາຈາກຕ�າງປະເທດ (TLD 6). ພ�ອມກັນນ້ັນ, 
ຄະນະກ�າມະການ NSDC, ຕາງໜ�າສະຖາບັນປ�າໄມ� ສະຫະພາບເອີຣົບ 
(EFI) ກ�່ໄດ�ເຂົ້າຮ�ວມ, ເຊິ່ງໄດ�ມີການແລກປ�ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ທົບ 
ທວນຄືນ ບັນດາຄ�າເຫັນຈາກການເຈລະຈາຊ�ອງໜ�າຄັ້ງກ�ອນໜ�ານີ້.

ຫ�ອງການປະສານງານ FLEGT ໄດ�ນ�າສະເໜີໃຫ�ກັບ ພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ 
ຂອງຂະບວນການ Lao-EU FLEGT VPA ກ�ຽວກັບ ການປັບປຸງນະໂຍ 

ບາຍຕ�າງໆທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຈົນເຖິງການເຈລະ 
ຈາຕ�່ໄປ. ພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງຕ�າງໆໄດ�ປຶກສາຫາລື ກ�ຽວກັບ ແຜນການ 
ທົດລອງ ການຄວບຄຸມຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ� ແລະ  ການກວດກາຢັ້ງຢືນ 
ຄວາມຖືກຕ�ອງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນິຕິກ�າ ຂອງອົງປະກອບ TLAS, ໂດຍ 
ສະເພາະແມ�ນ TLD 2, ພັດທະນາແຮງງານໃນວຽກງານ ການຂຸດຄົ້ນໄມ�, 
ການປຸງແຕ�ງໄມ� ແລະ ການຄ�າໄມ� (TLD7) ແລະ ການປຸງແຕ�ງໄມ� ແລະ 
ການຄ�າໄມ� (TLD8) ໃນໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ�າງ ໃນແຂວງ ອັດຕະປື ເຊິ່ງ 
ເປັນແຂວງທົດລອງ ຂອງແຜນງານ FLEGT. ຄະນະກ�າມະການ NSDC 
ໄດ�ຮ�ວມກັນ ແຕ�ງຕັ້ງຜູ�ແທນຫຼັກໃນການເຈລະຈາຄັ້ງຕ�່ໄປ.

ສປປ ລາວ ກະກຽມ ການເຈລະຈາຊ�ອງໜ�າ ຄັ້ງທີ່ 4 ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ
ເພື່ອສ່ົງເສີມ ການຄ�າໄມ� ທີ່ຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ

ການກະກຽມທົດລອງ ການຄຸ�ມຄອງຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ� ແລະ ການກວດກາຢ້ັງຢືນ
ຄວາມຖືກຕ�ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກ�າ ຂອງແຜນງານ FLEGT ໃນບັນດາ ແຂວງທົດລອງ 

ພ�ອມນ້ັນ, ໃນກອງປະຊຸມ ກ�ໄ່ດ�ນ�າສະເໜີ ‘ການກະກຽມ ��ລັບ ການທົດລອງ 
TLAS' ແລະ ວຽກງານການທົດລອງ TLAS ກ�່ໄດ�ລວມເຂົ້າໃນແຜນວຽກ 
ຮ�ວມກັນ ຂອງສອງແຂວງ: ແຂວງ ��ມ�ວນ ແລະ  ອັດຕະປື, ເຊິ່ງປະຈຸບັນ 
ໄດ�ມີການປັບປຸງໃໝ�. ນອກຈາກນັ້ນ, ຂະແໜງປ�າໄມ� ທັງສອງແຂວງ ໄດ��� 
ສະເໜີການຄັດເລືອກພື້ນທີ່ໆມີເງື່ອນໄຂ ເພື່ອເຮັດການທົດລອງ. ຈາກພື້ນ 
ທີ່ໆຖືກ��ສະເໜີ, ແມ�ນໄດ�ເລືອກເອົາສອງເຂດຢູ� ແຂວງ ອັດຕະປື ໃຫ�ເປັນ 
ພື້ນທີ່��ລັບການທົດລອງ TLAS ຄື: ເຂດພັດທະນາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ�າ 
ນ�້າກົງ 3 ແລະ ເມືອງ ສະໜາມໄຊ. 

ປະທານກອງປະຊຸມ, ທ�ານ ບຸນຈັນ ໄຊປັນຍາ, ຫົວໜ�າພະແນກກະສິກ�າ 
ແລະ ປ�າໄມ� ແຂວງ ຄ�າມ�ວນ ແລະ ທ�ານ ສັນຕິໄຊ ສີລືໄຊ ຮອງຫົວໜ�າ 
ພະແນກ ອຸດສາຫະ�� ແລະ ການຄ�າແຂວງອັດຕະປື ໄດ�ກ�າວເນັ້ນເພີ່ມຕື່ມ 
ເຖິງຄວາມ��ຄັນຂອງ ຄະນະປະສານຂັ້ນແຂວງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ວຽກງານ ໃນແຜນງານ FLEGT VPA. 



ໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ ຄະນະຜູ�ແທນ ໂດຍລວມມີ ຕາງໜ�າ ສະຖານທູດ 
ສະຫະພັນເຢຍລະມັນ ປະຈ�າ ສປປ ລາວ, ອົງການ GIZ  ແລະ  ທະນາຄານ 
ພັດທະນາ ເຢຍລະມັນ (KfW) ໄດ�ລົງຢ�ຽມຢາມ ແຂວງ ອັດຕະປື, ເຊິ່ງເປັນ 
ແຂວງທົດລອງ ແຜນງານ FLEGT ເພ່ືອໃຫ�ເຂ້້ົາໃຈເຖິງ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ສ�າຄັນໃນພາກສະໜາມ ຂອງບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ�ຮັບ 
ການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະຫະພັນເຢຍລະມັນ. 

ຄະນະຜູ�ແທນ ໄດ�ພົບປະກັບ ຕາງໜ�າ ກອງກວດກາປ�າໄມ�ແຂວງ ແລະ ພະ 
ແນກ ອຸດສະຫະກ�າ ແລະ ການຄ�າແຂວງ ແຂວງ ອັດຕະປື ເພື່ອຮຽນຮູ�ບັນ 
ດາກິດຈະ��ທີ່ຜ�ານມາ ແລະ ກິດຈະກ�າຕ�່ໜ�າ ຂອງແຂວງທົດລອງຂອງແຜນ 
ງານ FLEGT. ໃນລະຫວ�າງ ການລົງຢ�ຽມຢາມ ເມືອງ ພູວົງ, ພະແນກ 
ອຸດສະຫະກ�າ ແລະ ການຄ�າແຂວງ ແຂວງ ອັດຕະປື ແລະ ໂຄງການ ປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ນ�າໃຊ�ລະບົບນິເວດປ�າໄມ� ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ແບບຍືນຍົງ 
(ProFEB) ໄດ�ນ�າສະເໜີກ�ຽວກັບ ການສະໜັບສະໜູນການຕິດຕັ້ງລະບົບ 
ການຄວບຄຸມການດ�າເນີນງານ ແລະ ການລາຍງານ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄ�າ 
ແນະນ�າ ກ�ຽວກັບ ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມ ໄມ�ສົ້ນເຂົ້າ-ສົ້ນອອກ 
ຂອງ ກະຊວງ ອຸດສະຫະກ�າ ແລະ ການຄ�າ (ອຄ) ທີ່ຈະໄດ�ຮັບການປະກາດ 
ໃຊ�ໃນໄວໆນີ້. ບ�ລິສັດ ທີ່ເປັນສ�ວນໜຶ່ງ ຂອງການສະໜັບສະໜູນ ການທົດ 
ລອງ ໄດ�ສະແດງໃຫ�ເຫັນລະບົບການຜະລິດພາຍໃນຂອງຕົນ ແລະ ສາທິດ 
ໃຫ�ເຫັນຈຸດການຄວບຄຸມທ່ີ��ຄັນຕ�າງໆ ເລ່ີມຈາກໄມ�ສ້ົນເຂ້ົາ ໄປເຖິງຜະລິດ 
ຕະພັນສຸດທ�າຍ ແລະ ວິທີການປັບລະບົບການຄຸ�ມຄອງ ໃຫ�ເຂົ້າກັບການປັບ 
ປຸງເອກະສານ ແລະ ການສົມທຽບຄືນຂ�້ມູນ. 

ຄະນະຜູ�ແທນໄດ�ສະແດງຄວາມສົນໃຈຢ�າງສູງຕ�່ກິດຈະ�� ຂອງແຜນງານ 
FLEGT ໃນແຂວງທົດລອງ, ແຂວງ ອັດຕະປື ແລະ ໄດ�ຍົກໃຫ�ເຫັນເຖິງ 
ຄວາມ��ຄັນຂອງຂະບວນການ FLEGT-VPA (ຫຼື ຂ�້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນ 
ຄູ�ຮ�ວມການຄ�າໄມ�ແບບສະໝັກໃຈ) ເພື່ອການຄຸ�ມຄອງປ�າໄມ� ແລະ ການ 
ເຄື່ອນຍ�າຍໄມ�ທີ່ຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ແບບຍືນຍົງ.

ໃນລະຫວ�າງການເຈລະຈາຊ�ອງໜ�າ ຄັ້ງທີ 3 ລະຫວ�າງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ສະຫະພາບເອີຣົບ, ທັງສອງຝ�າຍໄດ�ເໜ້ັນໜັກຄວາມ��ຄັນ ຂອງການທົດລອງ 
ບາງອົງປະກອບຂອງ TLAS. ໃນວັນທີ 14 ກຸມພາ, ກົມກວດກາປ�າໄມ� ໄດ� 
ສົ່ງແຈ�ງການຫາ ກົມປ�າໄມ� ແລະ ຫ�ອງການພະແນກກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�, 
ກອງກວດກາປ�າໄມ� ແຂວງ ��ມ�ວນ ແລະ ແຂວງ ອັດຕະປື ເພື່ອສອບຖາມ 
ກ�ຽວກັບ ການຄັດເລືອກພື້ນທີ່ ທີ່ມີທ�າແຮງ ສ�າລັບ ແຜນການທົດລອງ ແລະ 
ເພ່ືອໃຫ�ມີການເລ່ີມການປຶກສາຫາລື ກ�ຽວກັບ ການ��ນົດເວລາ ��ລັບແຜນ 
ການທົດລອງ.

ນິຍາມໄມ�ທີ່ຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ, ການຄຸ�ມຄອງຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ� 
ແລະ ການກວດກາຢ້ັງຢືນຄວາມຖືກຕ�ອງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນິຕິກ�າ ແມ�ນ 
ອົງປະກອບຫຼັກຂອງ TLAS ທີ່ສົມບູນ ແລະ ຄວນຈະຜ�ານການທົດລອງ 
ໃຊ�ກ�ອນການສະຫ�ບ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມຊັດເຈນຂອງ TLD ຕ�າງໆ ແລະ 
ເພື່ອຮັບປະກັນວ�າ ອົງປະກອບເຫຼົ່ານັ້ນໄດ�ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສາ 
ມາດກວດສອບໄດ�. ການທົດລອງໃນໄລຍະການເຈລະຈາຈະຊ�ວຍສະໜັບ 
ສະໜູນ ການເຈລະຈາ ລະຫວ�າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ 
ສາມາດ ��ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ�ແກ�ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ຝຶກອົບຮົມ ກ�ຽວກັບ ການທົດລອງ ລະບົບການຕິດຕາມການຂຸດຄົ້ນໄມ� 

ແຜນການທົດລອງທີ່ໄດ�ຖືກນ�າສະເໜີ ແມ�ນມີການເຊື່ອມໂຍງກັບວຽກງານ 
ຂອງຂະແໜງປ�າໄມ�, ເຊ່ິງປະຈຸບັນ ��ລັງມີການປັບປຸງຄ�າແນະ�� ເລກທີ 0962 
(2010) ກ�ຽວກັບການຄຸ�ມຄອງ ການຂົນສົ່ງໄມ�ຈາກສະໜາມໜຶ່ງ ຫາ ສະ 
ໜາມສອງ ເພື່ອຂະຫຍາຍໄປສູ�ເຂດຫັນປ�ຽນທີ່ດິນປ�າໄມ�. ການທົດລອງເປັນ 
ການເປີດໂອກາດ ໃຫ�ໄດ�ທົດລອງລະບົບທີ່ໄດ�ພັດທະນາຂຶ້ນມາໃໝ� ສ�າລັບ 
ການຄວບຄຸມຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ�. ໃນຂັ້ນຕອນທີສອງ ຂ�້ມູນການຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກ�າ ທີ່ຖືກສ�າງຂຶ້ນໃນລະຫວ�າງ ການທົດລອງ ການຄຸ�ມຄອງ 
ຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ� ຈະຖືກກວດສອບຢ�າງເປັນລະບົບ ໂດຍຈະກວດ 
ສອບວ�າ ການປະຕິບັດນິຕິກ�າ ໄດ�ຮັບການຢັ້ງຢືນ ຫຼື ມີຂ�້ບົກຜ�ອງ. ຂັ້ນຕອນ 
ທີສາມ ປະກອບມີ ການກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ�ອງຂອງ TLDs ຕ�າງໆ, 
ເຊິ່ງລະບົບຈະກວດຜູ�ປະກອບການ ຕາມບັນດາຕົວຊີ້ວັດທີ່ໄດ���ນົດໄວ� ໃນ 
TLDs ຕ�າງໆ ຢ�າງເປັນລະບົບ. ລາຍລະອຽດຂ້ັນຕອນຕ�າງໆ ��ລັບການ 
ກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ�ອງ ຈະໄດ�ຮັບພັດທະນາ ແລະ ບັນທຶກໄວ�ເປັນ 
ລາຍລັກອັກສອນໃນໄລຍະການທົດລອງ.

ແຕ�ວັນທີ 10 ຫາ 21 ກຸມພາ, ກົມກວດກາປ�າໄມ� ໄດ�ຈັດການຝຶກອົບຮົມ 
ກ�ຽວກັບ ລະບົບການຕິດຕາມການຂຸດຄົ້ນໄມ� (OLDM). ການຝຶກອົບຮົມ 
ດ່ັງກ�າວໄດ� ຮວບຮວມເອົານັກສ�າມະນາກອນ ໃນຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ຂ້ັນແຂວງ 
ເພື່ອສືບຕ�່ສ�າງຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງປ�າໄມ�. 
ກອງປະຊຸມການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ�າວ ແມ�ນກິດຈະ��ຮ�ວມ ແລະ ໄດ�ຮັບການ 
ສະໜັບສະໜູນ ຈາກ 3 ໂຄງການ (ໂຄງການ ອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນຕາມ 
ແລວເຊ່ືອມຕ� ່(BCC) ຂອງ ທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ, ໂຄງການ ອະນຸລັກ 
ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ປ�າໄມ�ແບບເຊື່ອມສານ (ICBF) ຂອງ KFW ແລະ 
ໂຄງການ ProFEB) ທ່ີ��ໃຊ�ເຄ່ືອງມືດຽວກັນ ໃນຈຸດປະສົງທ່ີແຕກຕ�າງກັນ. 
ຫຼັງຈາກການຝຶກອົບຮົມ ຈະມີການປະຕິບັດກິດຈະ��ພາກສະໜາມ ເພື່ອ 
ໃຫ�ໄດ���ໃຊ�ຄວາມຮູ�ທ່ີໄດ�ຮຽນມາ ແລະ ເພ່ືອສາມາດຢືນຢັນການເຊ່ືອມໂຊມ 
ຂອງປ�າໄມ� ກ�ລະນີຕ�າງໆ ທີ່ໄດ�ຍົກຂຶ້ນໃນລະຫວ�າງ ການຝຶກອົບຮົມ. ລະບົບ 
OLDM ແມ�ນເຄື່ອງມື TLAS ສະເພາະດ�ານ ໄວ���ລັບການກວດກາຢັ້ງຢືນ 
ຄວາມຖືກຕ�ອງ ໃນລະຫວ�າງການ��ເນີນການຂຸດຄົ້ນໄມ� ແລະ ເປັນການສະ 
ກັດກັ້ນການຕັດໄມ�ຜິດກົດໝາຍ ຢູ�ນອກເຂດຫັນປ�ຽນທີ່ດິນປ�າໄມ�.

ໃນວັນທີ 3 ຕຸລາ 2019, ກະຊວງກະສິ�� ແລະ ປ�າໄມ� (ກປ) ໄດ�ອອກ 
ຂ�້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 3711, ກ�ຽວກັບ ການປັບປຸງ ແລະ ��ນົດໂຄງສ�າງ 
ຂອງຂະບວນການ FLEGT ຢູ� ສປປ ລາວ. ກ�ອນໜ�ານີ້ ກຸ�ມຊ�ຽວຊານດ�ານ 
ວິຊາການ (TEG) ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດ�ານວິຊາການ ກ�ຽວກັບ ອົງປະກອບ

ຕ�າງໆຂອງ TLAS, ປະຈຸບັນແມ�ນໄດ�ຮວມເຂົ້າກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບດ�ານ 
ວິຊາການ (TWG) ຮັບຜິດຊອບ ກ�ຽວກັບ ການປຶກສາຫາລື, ການທົບທວນ 
ແລະ ການຕົກລົງເຫັນດີ ກ�ຽວກັບ ວຽກງານດ�ານວິຊາການ ແລະ ການຄຸ�ມ 
ຄອງແຜນວຽກຂອງຂະບວນການ FLEGT-VPA.

ກອງປະຊຸມຮ�ວມ ຄະນະປະສານງານຂ້ັນແຂວງ (PCC) ໄດ�ຈັດຂ້ຶນ ໃນວັນທີ 
5 ມີນາ 2020 ທີ່ ເມືອງ ທ�າແຂກ ໂດຍມີຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມຈາກ ຄະນະປະສານ 
ງານຂັ້ນແຂວງ ສອງແຂວງ ຄື: ຄ�າມ�ວນ ແລະ ອັດຕະປື.

ຄະນະປະສານງານຂັ້ນແຂວງ ແຂວງ ຄ�າມ�ວນ  ແລະ ອັດຕະປື ໄດ�ສ�າງຕັ້ງຂຶ້ນ 
ເພ່ືອຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ໃນດ�ານການປະສານງານ ກັບຄະນະຊ້ີນ�າຂ້ັນແຂວງ, 
ຄະນະຊີ້ນ�າຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງອື່ນໆ ໃນການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດວຽກງານການທົດລອງ ຂອງແຜນງານ FLEGT VPA. 

ນອກຈາກ ຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມ ຂອງທັງສອງແຂວງແລ�ວ ກ�່ຍັງມີຜູ�ຕາງໜ�າ ຂອງຫ�ອງ 
ການປະສານງານ FLEGT ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ແລະ ທີມງານໂຄງການ 
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນ�າໃຊ�ລະບົບນິເວດປ�າໄມ� ແລະ ຊີວະນາໆພັນແບບຍືນ 
ຍົງ (ProFEB) ກ�ເຂົ້າຮ�ວມເຊັ່ນດຽວກັນ. 

ໃນລະຫວ�າງການປະຊຸມ, ໄດ�ມີການ��ສະເໜີ ກ�ຽວກັບ ສະພາບລວມ ໃນ 
ປະຈຸບັນຂອງແຜນງານ FLEGT VPA ຢູ�ໃນ ສປປ ລາວ ຄຽງຄູ�ກັນນັ້ນ 
ກ�ໄດ���ສະເໜີ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກ�ຽວກັບ ຄວາມຄືບໜ�າ ໃນການຈັດຕັ້ງປະ 
ຕິບັດກິດຈະ��ຂອງແຜນງານ FLEGT ຢູ�ແຂວງທົດລອງໃນໄລຍະທີ່ຜ�ານ 
ມາ. ທີ່ປະຊຸມຍັງໄດ�ພ�ອມກັນຄົ້ນຄວ�າ ແລະ ເຫັນດີຮ�ວມກັນ ��ນົດບັນດາ 
ກິດຈະ�� ທ່ີຄາດວ�າຈະສາມາດ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໄດ�ໃນຊ�ວງໄລຍະນ້ີ. ນອກນ້ັນ, 
ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມທຸກທ�ານ ຍັງໄດ�ຕົກລົງເຫັນດີຮ�ວມກັນ ໃຫ�ມີການປັບປຸງໂຄງຮ�າງ 
ຂອງຂ�້ຕົກລົງ ວ�າດ�ວຍການແຕ�ງຕັ້ງຄະນະປະສານງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຄະ 
ນະຊີ້ນ�າຂັ້ນສູນກາງ ອີກດ�ວຍ. 

ພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງຂອງແຜນງານ FLEGT ໄດ�ພົບປະກັນ ເພ່ືອປຶກສາຫາລື 
ຄວາມຄືບໜ�າ ຂອງນິຍາມໄມ�ທ່ີຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ (TLD) ແລະ ອົງປະ 
ກອບອ່ືນໆ ຂອງລະບົບຄ�າ້ປະກັນໄມ�ທ່ີຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ (TLAS) ໃນ 
ກອງປະຊຸມ ຄະນະ��ມະການຊຸກຍູ�ການເຈລະຈາ ຂອງແຜນງານ FLEGT 
VPA ລະຫວ�າງ  ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ (NSDC) ໃນເດືອນ 
ກຸມພາ ເພື່ອກະກຽມ ກອງປະຊຸມເຈລະຈາຊ�ອງໜ�າ ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ 
ຄັ້ງທີ່ 4.

ກອງປະຊຸມເຈລະຈາຊ�ອງໜ�າ ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2019 ທ່ີຜ�ານມານ້ີ, ທີມງານ 
ເຈລະຈາ ສະຫະພາບເອີຣົບໄດ�ມີຄ�າເຫັນສ�າຄັນໃຫ�ກັບ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ 
ດ�ານວິຊາການ (TWG) ຝ�າຍລາວ ເພື່ອນ�າໄປທົບທວນ ແລະ ພິຈາລະນາ. 
ໃນຕົ້ນເດືອນ ກຸມພາ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ�ານວິຊາການ (TWG) ເຊິ່ງປະ 
ກອບມີຜູ�ຕາງໜ�າຈາກບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ສະຖາບັນ 
ການສຶກສາ, ພາກສ�ວນເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສະໜັບສະໜູນ ໄດ� 
ຮ�ວມມືກັນເຮັດວຽກ ກ�ຽວກັບ ການທົບທວນ��ເຫັນ ແລະ ການສະຫ�ບ 
ນິຍາມໄມ�ທີ່ຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ (TLD) ໂດຍສະເພາະ ເຂດຫັນປ�ຽນທີ່ 
ດິນປ�າໄມ� (TLD 2), ປ�າປູກ (TLD 3), ປ�າໄມ�ຊົມໃຊ�ຂອງບ�ານ (TLD 4), 
ໄມ�ຮິບ (TLD 5) ແລະ ໄມ���ເຂ້ົາຈາກຕ�າງປະເທດ (TLD 6). ພ�ອມກັນນ້ັນ, 
ຄະນະກ�າມະການ NSDC, ຕາງໜ�າສະຖາບັນປ�າໄມ� ສະຫະພາບເອີຣົບ 
(EFI) ກ�່ໄດ�ເຂົ້າຮ�ວມ, ເຊິ່ງໄດ�ມີການແລກປ�ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ທົບ 
ທວນຄືນ ບັນດາຄ�າເຫັນຈາກການເຈລະຈາຊ�ອງໜ�າຄັ້ງກ�ອນໜ�ານີ້.

ຫ�ອງການປະສານງານ FLEGT ໄດ�ນ�າສະເໜີໃຫ�ກັບ ພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ 
ຂອງຂະບວນການ Lao-EU FLEGT VPA ກ�ຽວກັບ ການປັບປຸງນະໂຍ 

ບາຍຕ�າງໆທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຈົນເຖິງການເຈລະ 
ຈາຕ�່ໄປ. ພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງຕ�າງໆໄດ�ປຶກສາຫາລື ກ�ຽວກັບ ແຜນການ 
ທົດລອງ ການຄວບຄຸມຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ� ແລະ  ການກວດກາຢັ້ງຢືນ 
ຄວາມຖືກຕ�ອງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນິຕິກ�າ ຂອງອົງປະກອບ TLAS, ໂດຍ 
ສະເພາະແມ�ນ TLD 2, ພັດທະນາແຮງງານໃນວຽກງານ ການຂຸດຄົ້ນໄມ�, 
ການປຸງແຕ�ງໄມ� ແລະ ການຄ�າໄມ� (TLD7) ແລະ ການປຸງແຕ�ງໄມ� ແລະ 
ການຄ�າໄມ� (TLD8) ໃນໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ�າງ ໃນແຂວງ ອັດຕະປື ເຊິ່ງ 
ເປັນແຂວງທົດລອງ ຂອງແຜນງານ FLEGT. ຄະນະກ�າມະການ NSDC 
ໄດ�ຮ�ວມກັນ ແຕ�ງຕັ້ງຜູ�ແທນຫຼັກໃນການເຈລະຈາຄັ້ງຕ�່ໄປ.

ໂຄງສ�າງ ຄະນະກ�າມະການ NSDC ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ
ດ�ານວິຊາການໃໝ� ທີ່ໄດ�ຕົກລົງເຫັນດີນ�າກັນ 

ໂຄງສ�າງ ແຜນງານ  FLEGT ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ປັບປຸງໃໝ�
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ພ�ອມນ້ັນ, ໃນກອງປະຊຸມ ກ�ໄ່ດ�ນ�າສະເໜີ ‘ການກະກຽມ ��ລັບ ການທົດລອງ 
TLAS' ແລະ ວຽກງານການທົດລອງ TLAS ກ�່ໄດ�ລວມເຂົ້າໃນແຜນວຽກ 
ຮ�ວມກັນ ຂອງສອງແຂວງ: ແຂວງ ��ມ�ວນ ແລະ  ອັດຕະປື, ເຊິ່ງປະຈຸບັນ 
ໄດ�ມີການປັບປຸງໃໝ�. ນອກຈາກນັ້ນ, ຂະແໜງປ�າໄມ� ທັງສອງແຂວງ ໄດ��� 
ສະເໜີການຄັດເລືອກພື້ນທີ່ໆມີເງື່ອນໄຂ ເພື່ອເຮັດການທົດລອງ. ຈາກພື້ນ 
ທີ່ໆຖືກ��ສະເໜີ, ແມ�ນໄດ�ເລືອກເອົາສອງເຂດຢູ� ແຂວງ ອັດຕະປື ໃຫ�ເປັນ 
ພື້ນທີ່��ລັບການທົດລອງ TLAS ຄື: ເຂດພັດທະນາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ�າ 
ນ�້າກົງ 3 ແລະ ເມືອງ ສະໜາມໄຊ. 

ປະທານກອງປະຊຸມ, ທ�ານ ບຸນຈັນ ໄຊປັນຍາ, ຫົວໜ�າພະແນກກະສິກ�າ 
ແລະ ປ�າໄມ� ແຂວງ ຄ�າມ�ວນ ແລະ ທ�ານ ສັນຕິໄຊ ສີລືໄຊ ຮອງຫົວໜ�າ 
ພະແນກ ອຸດສາຫະ�� ແລະ ການຄ�າແຂວງອັດຕະປື ໄດ�ກ�າວເນັ້ນເພີ່ມຕື່ມ 
ເຖິງຄວາມ��ຄັນຂອງ ຄະນະປະສານຂັ້ນແຂວງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ວຽກງານ ໃນແຜນງານ FLEGT VPA. 



ໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ ຄະນະຜູ�ແທນ ໂດຍລວມມີ ຕາງໜ�າ ສະຖານທູດ 
ສະຫະພັນເຢຍລະມັນ ປະຈ�າ ສປປ ລາວ, ອົງການ GIZ  ແລະ  ທະນາຄານ 
ພັດທະນາ ເຢຍລະມັນ (KfW) ໄດ�ລົງຢ�ຽມຢາມ ແຂວງ ອັດຕະປື, ເຊິ່ງເປັນ 
ແຂວງທົດລອງ ແຜນງານ FLEGT ເພ່ືອໃຫ�ເຂ້້ົາໃຈເຖິງ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ສ�າຄັນໃນພາກສະໜາມ ຂອງບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ�ຮັບ 
ການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະຫະພັນເຢຍລະມັນ. 

ຄະນະຜູ�ແທນ ໄດ�ພົບປະກັບ ຕາງໜ�າ ກອງກວດກາປ�າໄມ�ແຂວງ ແລະ ພະ 
ແນກ ອຸດສະຫະກ�າ ແລະ ການຄ�າແຂວງ ແຂວງ ອັດຕະປື ເພື່ອຮຽນຮູ�ບັນ 
ດາກິດຈະ��ທີ່ຜ�ານມາ ແລະ ກິດຈະກ�າຕ�່ໜ�າ ຂອງແຂວງທົດລອງຂອງແຜນ 
ງານ FLEGT. ໃນລະຫວ�າງ ການລົງຢ�ຽມຢາມ ເມືອງ ພູວົງ, ພະແນກ 
ອຸດສະຫະກ�າ ແລະ ການຄ�າແຂວງ ແຂວງ ອັດຕະປື ແລະ ໂຄງການ ປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ນ�າໃຊ�ລະບົບນິເວດປ�າໄມ� ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ແບບຍືນຍົງ 
(ProFEB) ໄດ�ນ�າສະເໜີກ�ຽວກັບ ການສະໜັບສະໜູນການຕິດຕັ້ງລະບົບ 
ການຄວບຄຸມການດ�າເນີນງານ ແລະ ການລາຍງານ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄ�າ 
ແນະນ�າ ກ�ຽວກັບ ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມ ໄມ�ສົ້ນເຂົ້າ-ສົ້ນອອກ 
ຂອງ ກະຊວງ ອຸດສະຫະກ�າ ແລະ ການຄ�າ (ອຄ) ທີ່ຈະໄດ�ຮັບການປະກາດ 
ໃຊ�ໃນໄວໆນີ້. ບ�ລິສັດ ທີ່ເປັນສ�ວນໜຶ່ງ ຂອງການສະໜັບສະໜູນ ການທົດ 
ລອງ ໄດ�ສະແດງໃຫ�ເຫັນລະບົບການຜະລິດພາຍໃນຂອງຕົນ ແລະ ສາທິດ 
ໃຫ�ເຫັນຈຸດການຄວບຄຸມທ່ີ��ຄັນຕ�າງໆ ເລ່ີມຈາກໄມ�ສ້ົນເຂ້ົາ ໄປເຖິງຜະລິດ 
ຕະພັນສຸດທ�າຍ ແລະ ວິທີການປັບລະບົບການຄຸ�ມຄອງ ໃຫ�ເຂົ້າກັບການປັບ 
ປຸງເອກະສານ ແລະ ການສົມທຽບຄືນຂ�້ມູນ. 

ຄະນະຜູ�ແທນໄດ�ສະແດງຄວາມສົນໃຈຢ�າງສູງຕ�່ກິດຈະ�� ຂອງແຜນງານ 
FLEGT ໃນແຂວງທົດລອງ, ແຂວງ ອັດຕະປື ແລະ ໄດ�ຍົກໃຫ�ເຫັນເຖິງ 
ຄວາມ��ຄັນຂອງຂະບວນການ FLEGT-VPA (ຫຼື ຂ�້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນ 
ຄູ�ຮ�ວມການຄ�າໄມ�ແບບສະໝັກໃຈ) ເພື່ອການຄຸ�ມຄອງປ�າໄມ� ແລະ ການ 
ເຄື່ອນຍ�າຍໄມ�ທີ່ຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ແບບຍືນຍົງ.

ໃນລະຫວ�າງການເຈລະຈາຊ�ອງໜ�າ ຄັ້ງທີ 3 ລະຫວ�າງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ສະຫະພາບເອີຣົບ, ທັງສອງຝ�າຍໄດ�ເໜ້ັນໜັກຄວາມ��ຄັນ ຂອງການທົດລອງ 
ບາງອົງປະກອບຂອງ TLAS. ໃນວັນທີ 14 ກຸມພາ, ກົມກວດກາປ�າໄມ� ໄດ� 
ສົ່ງແຈ�ງການຫາ ກົມປ�າໄມ� ແລະ ຫ�ອງການພະແນກກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�, 
ກອງກວດກາປ�າໄມ� ແຂວງ ��ມ�ວນ ແລະ ແຂວງ ອັດຕະປື ເພື່ອສອບຖາມ 
ກ�ຽວກັບ ການຄັດເລືອກພື້ນທີ່ ທີ່ມີທ�າແຮງ ສ�າລັບ ແຜນການທົດລອງ ແລະ 
ເພ່ືອໃຫ�ມີການເລ່ີມການປຶກສາຫາລື ກ�ຽວກັບ ການ��ນົດເວລາ ��ລັບແຜນ 
ການທົດລອງ.

ນິຍາມໄມ�ທີ່ຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ, ການຄຸ�ມຄອງຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ� 
ແລະ ການກວດກາຢ້ັງຢືນຄວາມຖືກຕ�ອງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນິຕິກ�າ ແມ�ນ 
ອົງປະກອບຫຼັກຂອງ TLAS ທີ່ສົມບູນ ແລະ ຄວນຈະຜ�ານການທົດລອງ 
ໃຊ�ກ�ອນການສະຫ�ບ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມຊັດເຈນຂອງ TLD ຕ�າງໆ ແລະ 
ເພື່ອຮັບປະກັນວ�າ ອົງປະກອບເຫຼົ່ານັ້ນໄດ�ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສາ 
ມາດກວດສອບໄດ�. ການທົດລອງໃນໄລຍະການເຈລະຈາຈະຊ�ວຍສະໜັບ 
ສະໜູນ ການເຈລະຈາ ລະຫວ�າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ 
ສາມາດ ��ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ�ແກ�ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ແຜນການທົດລອງທີ່ໄດ�ຖືກນ�າສະເໜີ ແມ�ນມີການເຊື່ອມໂຍງກັບວຽກງານ 
ຂອງຂະແໜງປ�າໄມ�, ເຊ່ິງປະຈຸບັນ ��ລັງມີການປັບປຸງຄ�າແນະ�� ເລກທີ 0962 
(2010) ກ�ຽວກັບການຄຸ�ມຄອງ ການຂົນສົ່ງໄມ�ຈາກສະໜາມໜຶ່ງ ຫາ ສະ 
ໜາມສອງ ເພື່ອຂະຫຍາຍໄປສູ�ເຂດຫັນປ�ຽນທີ່ດິນປ�າໄມ�. ການທົດລອງເປັນ 
ການເປີດໂອກາດ ໃຫ�ໄດ�ທົດລອງລະບົບທີ່ໄດ�ພັດທະນາຂຶ້ນມາໃໝ� ສ�າລັບ 
ການຄວບຄຸມຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ�. ໃນຂັ້ນຕອນທີສອງ ຂ�້ມູນການຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກ�າ ທີ່ຖືກສ�າງຂຶ້ນໃນລະຫວ�າງ ການທົດລອງ ການຄຸ�ມຄອງ 
ຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ� ຈະຖືກກວດສອບຢ�າງເປັນລະບົບ ໂດຍຈະກວດ 
ສອບວ�າ ການປະຕິບັດນິຕິກ�າ ໄດ�ຮັບການຢັ້ງຢືນ ຫຼື ມີຂ�້ບົກຜ�ອງ. ຂັ້ນຕອນ 
ທີສາມ ປະກອບມີ ການກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ�ອງຂອງ TLDs ຕ�າງໆ, 
ເຊິ່ງລະບົບຈະກວດຜູ�ປະກອບການ ຕາມບັນດາຕົວຊີ້ວັດທີ່ໄດ���ນົດໄວ� ໃນ 
TLDs ຕ�າງໆ ຢ�າງເປັນລະບົບ. ລາຍລະອຽດຂ້ັນຕອນຕ�າງໆ ��ລັບການ 
ກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ�ອງ ຈະໄດ�ຮັບພັດທະນາ ແລະ ບັນທຶກໄວ�ເປັນ 
ລາຍລັກອັກສອນໃນໄລຍະການທົດລອງ.

ແຕ�ວັນທີ 10 ຫາ 21 ກຸມພາ, ກົມກວດກາປ�າໄມ� ໄດ�ຈັດການຝຶກອົບຮົມ 
ກ�ຽວກັບ ລະບົບການຕິດຕາມການຂຸດຄົ້ນໄມ� (OLDM). ການຝຶກອົບຮົມ 
ດ່ັງກ�າວໄດ� ຮວບຮວມເອົານັກສ�າມະນາກອນ ໃນຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ຂ້ັນແຂວງ 
ເພື່ອສືບຕ�່ສ�າງຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງປ�າໄມ�. 
ກອງປະຊຸມການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ�າວ ແມ�ນກິດຈະ��ຮ�ວມ ແລະ ໄດ�ຮັບການ 
ສະໜັບສະໜູນ ຈາກ 3 ໂຄງການ (ໂຄງການ ອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນຕາມ 
ແລວເຊ່ືອມຕ� ່(BCC) ຂອງ ທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ, ໂຄງການ ອະນຸລັກ 
ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ປ�າໄມ�ແບບເຊື່ອມສານ (ICBF) ຂອງ KFW ແລະ 
ໂຄງການ ProFEB) ທ່ີ��ໃຊ�ເຄ່ືອງມືດຽວກັນ ໃນຈຸດປະສົງທ່ີແຕກຕ�າງກັນ. 
ຫຼັງຈາກການຝຶກອົບຮົມ ຈະມີການປະຕິບັດກິດຈະ��ພາກສະໜາມ ເພື່ອ 
ໃຫ�ໄດ���ໃຊ�ຄວາມຮູ�ທ່ີໄດ�ຮຽນມາ ແລະ ເພ່ືອສາມາດຢືນຢັນການເຊ່ືອມໂຊມ 
ຂອງປ�າໄມ� ກ�ລະນີຕ�າງໆ ທີ່ໄດ�ຍົກຂຶ້ນໃນລະຫວ�າງ ການຝຶກອົບຮົມ. ລະບົບ 
OLDM ແມ�ນເຄື່ອງມື TLAS ສະເພາະດ�ານ ໄວ���ລັບການກວດກາຢັ້ງຢືນ 
ຄວາມຖືກຕ�ອງ ໃນລະຫວ�າງການ��ເນີນການຂຸດຄົ້ນໄມ� ແລະ ເປັນການສະ 
ກັດກັ້ນການຕັດໄມ�ຜິດກົດໝາຍ ຢູ�ນອກເຂດຫັນປ�ຽນທີ່ດິນປ�າໄມ�.

ໃນວັນທີ 3 ຕຸລາ 2019, ກະຊວງກະສິ�� ແລະ ປ�າໄມ� (ກປ) ໄດ�ອອກ 
ຂ�້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 3711, ກ�ຽວກັບ ການປັບປຸງ ແລະ ��ນົດໂຄງສ�າງ 
ຂອງຂະບວນການ FLEGT ຢູ� ສປປ ລາວ. ກ�ອນໜ�ານີ້ ກຸ�ມຊ�ຽວຊານດ�ານ 
ວິຊາການ (TEG) ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດ�ານວິຊາການ ກ�ຽວກັບ ອົງປະກອບ

ຕ�າງໆຂອງ TLAS, ປະຈຸບັນແມ�ນໄດ�ຮວມເຂົ້າກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບດ�ານ 
ວິຊາການ (TWG) ຮັບຜິດຊອບ ກ�ຽວກັບ ການປຶກສາຫາລື, ການທົບທວນ 
ແລະ ການຕົກລົງເຫັນດີ ກ�ຽວກັບ ວຽກງານດ�ານວິຊາການ ແລະ ການຄຸ�ມ 
ຄອງແຜນວຽກຂອງຂະບວນການ FLEGT-VPA.

ກອງປະຊຸມຮ�ວມ ຄະນະປະສານງານຂ້ັນແຂວງ (PCC) ໄດ�ຈັດຂ້ຶນ ໃນວັນທີ 
5 ມີນາ 2020 ທີ່ ເມືອງ ທ�າແຂກ ໂດຍມີຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມຈາກ ຄະນະປະສານ 
ງານຂັ້ນແຂວງ ສອງແຂວງ ຄື: ຄ�າມ�ວນ ແລະ ອັດຕະປື.

ຄະນະປະສານງານຂັ້ນແຂວງ ແຂວງ ຄ�າມ�ວນ  ແລະ ອັດຕະປື ໄດ�ສ�າງຕັ້ງຂຶ້ນ 
ເພ່ືອຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ໃນດ�ານການປະສານງານ ກັບຄະນະຊ້ີນ�າຂ້ັນແຂວງ, 
ຄະນະຊີ້ນ�າຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງອື່ນໆ ໃນການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດວຽກງານການທົດລອງ ຂອງແຜນງານ FLEGT VPA. 

ນອກຈາກ ຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມ ຂອງທັງສອງແຂວງແລ�ວ ກ�່ຍັງມີຜູ�ຕາງໜ�າ ຂອງຫ�ອງ 
ການປະສານງານ FLEGT ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ແລະ ທີມງານໂຄງການ 
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນ�າໃຊ�ລະບົບນິເວດປ�າໄມ� ແລະ ຊີວະນາໆພັນແບບຍືນ 
ຍົງ (ProFEB) ກ�ເຂົ້າຮ�ວມເຊັ່ນດຽວກັນ. 

ໃນລະຫວ�າງການປະຊຸມ, ໄດ�ມີການ��ສະເໜີ ກ�ຽວກັບ ສະພາບລວມ ໃນ 
ປະຈຸບັນຂອງແຜນງານ FLEGT VPA ຢູ�ໃນ ສປປ ລາວ ຄຽງຄູ�ກັນນັ້ນ 
ກ�ໄດ���ສະເໜີ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກ�ຽວກັບ ຄວາມຄືບໜ�າ ໃນການຈັດຕັ້ງປະ 
ຕິບັດກິດຈະ��ຂອງແຜນງານ FLEGT ຢູ�ແຂວງທົດລອງໃນໄລຍະທີ່ຜ�ານ 
ມາ. ທີ່ປະຊຸມຍັງໄດ�ພ�ອມກັນຄົ້ນຄວ�າ ແລະ ເຫັນດີຮ�ວມກັນ ��ນົດບັນດາ 
ກິດຈະ�� ທ່ີຄາດວ�າຈະສາມາດ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໄດ�ໃນຊ�ວງໄລຍະນ້ີ. ນອກນ້ັນ, 
ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມທຸກທ�ານ ຍັງໄດ�ຕົກລົງເຫັນດີຮ�ວມກັນ ໃຫ�ມີການປັບປຸງໂຄງຮ�າງ 
ຂອງຂ�້ຕົກລົງ ວ�າດ�ວຍການແຕ�ງຕັ້ງຄະນະປະສານງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຄະ 
ນະຊີ້ນ�າຂັ້ນສູນກາງ ອີກດ�ວຍ. 

ພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງຂອງແຜນງານ FLEGT ໄດ�ພົບປະກັນ ເພ່ືອປຶກສາຫາລື 
ຄວາມຄືບໜ�າ ຂອງນິຍາມໄມ�ທ່ີຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ (TLD) ແລະ ອົງປະ 
ກອບອ່ືນໆ ຂອງລະບົບຄ�າ້ປະກັນໄມ�ທ່ີຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ (TLAS) ໃນ 
ກອງປະຊຸມ ຄະນະ��ມະການຊຸກຍູ�ການເຈລະຈາ ຂອງແຜນງານ FLEGT 
VPA ລະຫວ�າງ  ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ (NSDC) ໃນເດືອນ 
ກຸມພາ ເພື່ອກະກຽມ ກອງປະຊຸມເຈລະຈາຊ�ອງໜ�າ ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ 
ຄັ້ງທີ່ 4.

ກອງປະຊຸມເຈລະຈາຊ�ອງໜ�າ ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2019 ທ່ີຜ�ານມານ້ີ, ທີມງານ 
ເຈລະຈາ ສະຫະພາບເອີຣົບໄດ�ມີຄ�າເຫັນສ�າຄັນໃຫ�ກັບ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ 
ດ�ານວິຊາການ (TWG) ຝ�າຍລາວ ເພື່ອນ�າໄປທົບທວນ ແລະ ພິຈາລະນາ. 
ໃນຕົ້ນເດືອນ ກຸມພາ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ�ານວິຊາການ (TWG) ເຊິ່ງປະ 
ກອບມີຜູ�ຕາງໜ�າຈາກບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ສະຖາບັນ 
ການສຶກສາ, ພາກສ�ວນເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສະໜັບສະໜູນ ໄດ� 
ຮ�ວມມືກັນເຮັດວຽກ ກ�ຽວກັບ ການທົບທວນ��ເຫັນ ແລະ ການສະຫ�ບ 
ນິຍາມໄມ�ທີ່ຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ (TLD) ໂດຍສະເພາະ ເຂດຫັນປ�ຽນທີ່ 
ດິນປ�າໄມ� (TLD 2), ປ�າປູກ (TLD 3), ປ�າໄມ�ຊົມໃຊ�ຂອງບ�ານ (TLD 4), 
ໄມ�ຮິບ (TLD 5) ແລະ ໄມ���ເຂ້ົາຈາກຕ�າງປະເທດ (TLD 6). ພ�ອມກັນນ້ັນ, 
ຄະນະກ�າມະການ NSDC, ຕາງໜ�າສະຖາບັນປ�າໄມ� ສະຫະພາບເອີຣົບ 
(EFI) ກ�່ໄດ�ເຂົ້າຮ�ວມ, ເຊິ່ງໄດ�ມີການແລກປ�ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ທົບ 
ທວນຄືນ ບັນດາຄ�າເຫັນຈາກການເຈລະຈາຊ�ອງໜ�າຄັ້ງກ�ອນໜ�ານີ້.

ຫ�ອງການປະສານງານ FLEGT ໄດ�ນ�າສະເໜີໃຫ�ກັບ ພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ 
ຂອງຂະບວນການ Lao-EU FLEGT VPA ກ�ຽວກັບ ການປັບປຸງນະໂຍ 

ບາຍຕ�າງໆທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຈົນເຖິງການເຈລະ 
ຈາຕ�່ໄປ. ພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງຕ�າງໆໄດ�ປຶກສາຫາລື ກ�ຽວກັບ ແຜນການ 
ທົດລອງ ການຄວບຄຸມຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ� ແລະ  ການກວດກາຢັ້ງຢືນ 
ຄວາມຖືກຕ�ອງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນິຕິກ�າ ຂອງອົງປະກອບ TLAS, ໂດຍ 
ສະເພາະແມ�ນ TLD 2, ພັດທະນາແຮງງານໃນວຽກງານ ການຂຸດຄົ້ນໄມ�, 
ການປຸງແຕ�ງໄມ� ແລະ ການຄ�າໄມ� (TLD7) ແລະ ການປຸງແຕ�ງໄມ� ແລະ 
ການຄ�າໄມ� (TLD8) ໃນໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ�າງ ໃນແຂວງ ອັດຕະປື ເຊິ່ງ 
ເປັນແຂວງທົດລອງ ຂອງແຜນງານ FLEGT. ຄະນະກ�າມະການ NSDC 
ໄດ�ຮ�ວມກັນ ແຕ�ງຕັ້ງຜູ�ແທນຫຼັກໃນການເຈລະຈາຄັ້ງຕ�່ໄປ.

ພ�ອມນ້ັນ, ໃນກອງປະຊຸມ ກ�ໄ່ດ�ນ�າສະເໜີ ‘ການກະກຽມ ��ລັບ ການທົດລອງ 
TLAS' ແລະ ວຽກງານການທົດລອງ TLAS ກ�່ໄດ�ລວມເຂົ້າໃນແຜນວຽກ 
ຮ�ວມກັນ ຂອງສອງແຂວງ: ແຂວງ ��ມ�ວນ ແລະ  ອັດຕະປື, ເຊິ່ງປະຈຸບັນ 
ໄດ�ມີການປັບປຸງໃໝ�. ນອກຈາກນັ້ນ, ຂະແໜງປ�າໄມ� ທັງສອງແຂວງ ໄດ��� 
ສະເໜີການຄັດເລືອກພື້ນທີ່ໆມີເງື່ອນໄຂ ເພື່ອເຮັດການທົດລອງ. ຈາກພື້ນ 
ທີ່ໆຖືກ��ສະເໜີ, ແມ�ນໄດ�ເລືອກເອົາສອງເຂດຢູ� ແຂວງ ອັດຕະປື ໃຫ�ເປັນ 
ພື້ນທີ່��ລັບການທົດລອງ TLAS ຄື: ເຂດພັດທະນາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ�າ 
ນ�້າກົງ 3 ແລະ ເມືອງ ສະໜາມໄຊ. 

ປະທານກອງປະຊຸມ, ທ�ານ ບຸນຈັນ ໄຊປັນຍາ, ຫົວໜ�າພະແນກກະສິກ�າ 
ແລະ ປ�າໄມ� ແຂວງ ຄ�າມ�ວນ ແລະ ທ�ານ ສັນຕິໄຊ ສີລືໄຊ ຮອງຫົວໜ�າ 
ພະແນກ ອຸດສາຫະ�� ແລະ ການຄ�າແຂວງອັດຕະປື ໄດ�ກ�າວເນັ້ນເພີ່ມຕື່ມ 
ເຖິງຄວາມ��ຄັນຂອງ ຄະນະປະສານຂັ້ນແຂວງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ວຽກງານ ໃນແຜນງານ FLEGT VPA. 

ກອງປະຊຸມຮ�ວມ ຄະນະປະສານງານຂັ້ນແຂວງ ຈັດຂຶ້ນຢູ� ແຂວງ ຄ�າມ�ວນ 
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