
ຈດົໝາຍຂ່າວ

ລາວ FLEGT

່ ້ສປປລາວ ກາໍລງັກະກຽມນຍິາມຄວາມຖກືຕອ້ງທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງໄມເ້ພອືການເຈລະຈາ FLEGT VPA ຄງັທໍາອດິ ກບັ EU
່້ ້     ໃນກອງປະຊມຄງັວນັທ ີ26 ແລະ 27 ເມສາ 2016 ທຜ່ີານມາ, ຄະນະຮບັຜດິຊອບດາ້ນວຊິາການ ພາຍໃຕ ້ແຜນງານ ການຈດັຕງັປະຕບິດັກດົໝາຍ ຸ

່ ້ປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ ້ປັບປຸງຮ່າງນຍິາມຄວາມຖກືຕອ້ງທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງໄມ,້ ເຊງິເປັນຂນັຕອນໃນການ 

້ ້ກະກຽມ ການເຈລະຈາຊ່ອງໜາ້ຄງັທໍາອດິ ໃນ ແຜນງານ ການຈດັຕງັປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ 

່ ້ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົ ເຊງິຈະໄດຈ້ດັຂນຶໃນໄຕມາດສຸດທາ້ຍຂອງປີ 2016. 

     ທ່ານ ມະໂນຮກັ ຣາຊະຈກັ, ຫວົໜາ້ກມົອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ, ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້, ໄດກ່້າວວ່າ “ນຍິາມຄວາມຖກືຕອ້ງ 

່ ່ ້ ່ທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງໄມແ້ມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັສໍາລບັປະເທດລາວ ເນອືງຈາກວ່າ ນຍິາມດງັກ່າວປຽບເໝອືນ 'ໃບເປີດທາງ' ໃນການເຂາົເຖງິຕະຫຼາດສງົ 

່່ ່ອອກຜະລດິຕະພນັໄມແ້ຫ່ງໃໝ່ ໃນປະຊາຄມົເສດຖະກດິ ອາຊຽນ ຫຼ ືAEC ແລະ ຕະຫຼາດສງົອອກອນືໆ ເຊນັ ສະຫະພາບເອຣີບົ, ສະຫະລດັ 

່ ່້ ່ ້ອາເມລກິາ, ຈນີ, ບນັດາປະເທດອາຊຽນ, ອດົສະຕາລ,ີ ຍປຸ່ີນ ແລະ ເກາົຫລໃີຕ,້ ທສີນົໃຈນາໍເຂາົແຕ່ໄມທ້ຖີກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍເທາົນນັ”. 

່ ້ ້ ່     ໃນທປີະຊມ, ຜູເ້ຂາົຮ່ວມຍງັໄດມ້ໂີອກາດສນົທະນາເຖງິກອບການເຈລະຈາ ຜະລດິຕະພນັ, ປະເທດເປົາໝາຍການສງົອອກ ແລະ ແຫຼ່ງສະໜອງໄມ,້ ຸ
້ພອ້ມກບັຜນົການສກຶສາການຄວບຄຸມຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມ ້ແລະ ຂະບວນການຢັງຢືນໃນປ່າຜະລດິ, ພາຍໃຕ ້ແຜນງານ FLEGT. 

ສະບັບເດືອນ ມີນາ - ເມສາ 2016

     ທ່ານ ດຣ. ພວງປາຣສິກັ ປຣະວງົວຽງຄໍາ, ຮອງລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ທງັເປັນ ຫວົໜາ້ຄະນະເຈລະຈາ ຝ່າຍລາວ ໃນການ 

່ ້ ້ເຈລະຈາ ແຜນງານ FLEGT VPA ກບັສະຫະພາບເອຣີບົ ໄດພ້ບົປະສນົທະນາ ກ່ຽວກບັບາດກາ້ວຕໄໍປໃນການເຈລະຈາຄງັທໍາອດິ ໃນຂໍຕກົລງົການ 

້ ້ເຂາົເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ (VPA) ພາຍໃຕແ້ຜນງານ ການຈດັຕງັປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້

່(FLEGT) ກບັ ທ່ານນາງ Emmanuelle Maire, ຫວົໜາ້ຄະນະເຈລະຈາ ຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ ໃນວນັທ ີ8 ເມສາ 2016 ທຜ່ີານມາ. 

້ ້     ທ່ານ ດຣ. ພວງປາຣສິກັ ໄດກ່້າວວ່າ “ສປປ ລາວ ມຄີວາມພອ້ມໃນການເຂາົຮ່ວມການເຈລະຈາກບັສະຫະພາບເອຣີບົ. ການເຈລະຈາຂໍຕກົລງົ 

້ ່ ່ ່່ການຄາ້ນຕີອ້ງໄດດໍ້າເນນີໄປພອ້ມກນັກບັການສງົເສມີການເພມີມູນຄ່າໃນຂະແໜງການປຸງແຕ່ງໄມໃ້ນ ສປປ ລາວ ທໄີດຮ້ບັການສະໜອງວດັຖດບິທ ີຸ
່ ້້ ້ ່ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຈາກແຫຼ່ງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມແ້ບບຍນືຍງົ”. ທ່ານ ດຣ. ພວງປາຣສິກັ ຍງັກ່າວຕມືວ່າ “ການເຂາົຮ່ວມຂໍຕກົລງົດງັກ່າວນຈີະຊ່ວຍ 

່ ້ ່ ້ເພມີການເກບັລາຍຮບັຂອງພາກລດັ, ສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ເຂາົເຖງິຕະຫຼາດສງົອອກແຫ່ງໃໝ່ໃຫແ້ກ່ປະເທດລາວ. ພອ້ມກນັນນັ ມນັຍງັຮຽກຮອ້ງ 

້ ້ໃຫມ້ກີານຈດັຕງັປະຕບິດັກດົໝາຍຢ່າງເຂມັງວດ”.

ຫວົໜາ້ຄະນະເຈລະຈາຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົ ພບົປະສນົທະນາແຜນງານ FLEGT

ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ, ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ 

ຂອງລາວ ຈະມີວັດຖຸດິບໄມ້ທີ່ພຽງພໍ ທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ 

ສິນຄ້າໄມ້ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປຍັງປະເທດທີ່ 

ຕ້ອງການນໍາເຂົ້າໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນ
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     ໃນລະຫວ່າງ ວນັທ ີ5 ແລະ 6 ເມສາ 2016, ຕວົແທນ 

່ບນັດາພາກສ່ວນທກ່ີຽວຂອ້ງ ຈາກ ຄະນະຮບັຜດິຊອບ 

ວຽກງານດາ້ນວຊິາການ ປະຈາໍແຜນງານ FLEGT ໄດຈ້ດັກອງ 

ປະຊມ ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ປະຈາໍໄຕມາດ ທ ີ1 ຂອງປີ ຸ

2016 ກ່ຽວກບັ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງກດິຈະກາໍຕ່າງໆ ໃນ 

້ແຜນງານ ການຈດັຕງັປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ 

ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ 

່ສະຫະພາບເອຣີບົ. ບດົລາຍງານດງັກ່າວໄດຮ້ບັການຮບັຮອງ 

ຈາກ ຄະນະຮບັຜດິຊອບຊກຍູກ້ານເຈລະຈາ ໃນວນັທ ີ22 ຸ
່ ່້ ່ເມສາ 2016, ເຊງິທ່ານສາມາດເຂາົເບງິເອກະສານດງັກ່າວ 

່ໄດທ້:ີ

່     ສະຫະພາບເອຣີບົ ແລະ ປະເທດ ອນິໂດເນເຊຍພອ້ມແລວ້ທຈີະກາ້ວໄປສູ່ 

້ການອອກໃບອະນຸຍາດ ການຈດັຕງັປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ 

່ແລະ ການຄາ້ໄມ ້(FLEGT) ກ່ຽວກບັ ໄມເ້ຂດຮອ້ນທຖີກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ, 

່ເຊງິໄດຮ້ບັການປະກາດຢ່າງເປັນທາງການໂດຍ ທ່ານ Joko Widodo, ປະທານ 

ປະເທດ ອນິໂດເນເຊຍ, ທ່ານ Jean-Claude Juncker, ປະທານຄະນະ 

ກາໍມະທກິານ ສະຫະພາບເອຣີບົ, ແລະ ທ່ານ Donald Tusk, ປະທານສະພາ 

່ ່້ເອຣີບົ, ເຊງິມເີປົາໝາຍໃນການຫຼດຜ່ອນການຕດັໄມທ້ຜີດິກດົໝາຍ ແລະ ການ ຸ
່ສ່ງົເສມີການຄາ້ໄມທ້ຖີກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ລະຫວ່າງ ສະຫະພາບເອຣີບົ ແລະ 

ປະເທດ ອນິໂດເນເຊຍ.

້້     ການປະກາດໃນຄງັນເີປັນຜນົມາຈາກການປະເມນີຮ່ວມກນັວ່າປະເທດ 

້ ້ ້ອນິໂດເນເຊຍມຄີວາມພອ້ມໃນການຈດັຕງັປະຕບິດັ ຂໍຕກົລງົການເຂາົເປັນ 

ຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ ລະຫວ່າງ ປະເທດ ອນິໂດເນເຊຍ ແລະ 

່ ່ສະຫະພາບເອຣີບົ, ເຊງິອງີຕາມປະເພດກຸ່ມຜະລດິຕະພນັທກ່ີຽວຂອ້ງທງັໝດົ 

່້ ່ ່ ້ພາຍໃຕຂໍ້ຕກົລງົດງັກ່າວ. ດງັນນັ, ທງັສອງຝ່າຍ ຈງຶຖວ່ືາມຄີວາມພອ້ມໃນການ 

່ກາ້ວສູ່ ລະບບົການອອກໃບອະນຸຍາດຢ່າງເຕມັສ່ວນ, ເຊງິໄດເ້ຮດັໃຫ ້ປະເທດ 

່ອນິໂດເນເຊຍ ເປັນປະເທດທໍາອດິໃນ ແຜນງານດງັກ່າວ. 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ບົດຂ່າວຈາກ ຄະນະກໍາມະທິການ ສະຫະພາບເອີຣົບ, ວັນທີ 21 ເມສາ 2016.

່ສະຫະພາບເອຣີບົ ແລະ ປະເທດ ອນິໂດເນເຊຍ ຈະເລມີ ການ 
່່ອອກໃບອະນຸຍາດໃນການສງົອອກໄມທ້ຖີກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ

ບນັດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງປະເມນີຄວາມຄບືໜາ້ໃນ

ແຜນງານ FLEGT

້     ຜນົປະໂຫຍດຈາກການຢັງຢືນການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມໃ້ນປະເທດຫວຽດນາມ ໂດຍອງີຕາມ ສະພາປ່າໄມສ້າກນົ (Forest Stewardship Council 

່ ້ ່ ່່ ້ຫຼ ືFSC) ໄດເ້ພມີຂນຶເປັນສອງເທາົ. ຜນົປະໂຫຍດທໜີງຶທວີສິາຫະກດິໄມໄ້ດຮ້ບັຈາກການມໃີບຢັງຢືນ FSC ແມ່ນ ການໄດຮ້ບັການອະນຸຍາດໃນການ 

່ ້ຕດັໄມ ້ແລະ ຂາຍໄມຈ້າກປ່າທໍາມະຊາດ. ຜນົປະໂຫຍດທສີອງແມ່ນການສງົເສມີການເຂາົເຖງິຕະຫຼາດແຫ່ງໃໝ່, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສໍາລບັຊະນດິໄມ ້

່ ່ ້ ່່ທບໍີເປັນທຮູີຈ້ກັຫຼາຍ. ນແີມ່ນຜນົຈາກການຢຽ້ມຢາມລດັວສິາຫະກດິໄມ ້ທເີມອືງ ດກັໂຕ ແຂວງ ກອນຕຸມ ປະເທດຫວຽດນາມ ຂອງຄະນະທມີງານ 

່ ່ຝ່າຍລາວ ເຊງິນາໍພາ ໂດຍ ທ່ານ ຊຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ, ຫວົໜາ້ກມົປ່າໄມ,້ ໃນລະຫວ່າງ ວນັທ ີ21 ຫາ 25 ມນີາ 2016, ເຊງິມຕີວົແທນຈາກ ູ

ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້(ກມົປ່າໄມ ້ແລະ ກມົກວດກາປ່າໄມ)້, ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້, ກະຊວງການເງນິ ແລະ ໜ່ວຍງານພາກລດັ 

່ຂອງ 3 ແຂວງທດົລອງ ທກ່ີຽວຂອ້ງ ຈາກ ແຂວງ ໄຊຍະບູລ,ີ ຄໍາມ່ວນ ແລະ ອດັຕະປື, ລວມທງັ ພະນກັງານຈາກໂຄງການ GIZ ProFLEGT ແລະ 

້້ ້ອງົການ WWF ກໄໍດເ້ຂາົຮ່ວມການຢຽ້ມຢາມໃນຄງັນ.ີ

້ ້     ການບໍລຫິານຈດັການປ່າໄມຂ້ອງລດັວສິາຫະກດິປ່າໄມນ້ແີມ່ນໄດຮ້ບັການຢັງຢືນ 

້້ ້ ້FSC ຕງັແຕ່ປີ 2011. ການລງົພາກສະໜາມໃນຄງັນໄີດໃ້ຫບ້ດົຮຽນອນັລໍາຄ່າທາງ

້ ່ ່ ້ດາ້ນການຈດັການພນືທປ່ີາທໄີດຮ້ບັການຢັງຢືນ FSC ໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະ

້ ້ແລວ້ ການເຂາົຮ່ວມຈາກປະເທດລາວຍງັໄດເ້ປັນການສງັເກດຮູບແບບການຈດັຕງັ

ປະຕບິດັຕວົຈງິ ໃນລະບບົຄວບຄຸມຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມ,້ ລະບບົການສໍາຫຼວດ

້ປ່າໄມ,້ ການວາງແຜນການຕດັໄມ ້ແລະ ການໝາຍຕນົ, ລວມທງັ ລະບບົການປະມູນ

່ ້ໄມ ້ທຈີດັໂດຍບໍລສິດັ ດກັໂຕ. ພອ້ມນນັ, ຄະນະຝ່າຍລາວຍງັໄດຮ້ຽນຮູລ້ະບບົການ

່ແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດ ລະຫວ່າງ ບໍລສິດັໄມ ້ແລະ ປະຊາຊນົທອ້ງຖນິ ກ່ຽວກບັການ

ປົກປັກຮກັສາ ແລະ ການນາໍໃຊປ່້າ.

້ ່້     ການຢຽ້ມຢາມໃນຄງັນຍີງັເປັນໂອກາດໃນການເສມີສາ້ງການພວົພນັທດີ ີລະຫວ່າງ 

່ສອງແຂວງ ກຄໍ ືແຂວງ ອດັຕະປື ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ແຂວງ ກອນຕຸມ ຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະ ຍງັເປັນການຮຽນຮູກ່້ຽວກບັໜາ້ທ ີ

່້ແລະ ພາລະບດົບາດຂອງ ກມົປອ້ງກນັປ່າໄມ,້ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍມູນກ່ຽວກບັການເຄອືນຍາ້ຍໄມ ້ຈາກປະເທດລາວ ໄປຍງັ ປະເທດ ຫວຽດນາມ. 

່ ່ ່ ່ຄະນະທມີງານຝ່າຍລາວຍງັໄດຢ້ຽ້ມຢາມເຂດປ່າສະຫງວນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ເຂດປົກປັກຮກັສາໄມຂ້ະຍຸງ, ເຊງິເປັນໄມທ້ໃີກສູ້ນພນັ ທມີລີາຍຊ ືໃນ 

້້ສນົທສິນັຍາ CITES, ທງັໃນປະເທດຫວຽດນາມ, ລາວ, ໄທ ແລະ ກາໍປູເຈຍ. ການແລກປ່ຽນຂໍມູນນແີມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັໃນການສາ້ງຄວາມເປັນ 

່ ້ ່ ່ເອກະພາບໃນລະບບົການຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕອ້ງທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງໄມ ້(TLAS) ເຊງິໄດຮ້ບັການພດັທະນາຂນຶໃນສອງປະເທດ ທເີປັນສ່ວນໜງຶ 

້ ້ຂອງການເຈລະຈາ ພາຍໃຕ ້ຂໍຕກົລງົການເຂາົເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ ໃນ ແຜນງານ FLEGT ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ.

້ການຢັງຢືນປ່າໄມ ້ຈາກ ສະພາປ່າໄມສ້າກນົ ເຫນັຜນົໃນປະເທດຫວຽດນາມ

ທ່ານ ຊູຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ, ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້, ຮັບຟັງລະບົບການໝາຍຕົ້ນໃນປະເທດຫວຽດນາມ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ ແລະ ສົ່ງຂ່າວໄດ້ທີ່:

ຫອ້ງການປະສານງານ FLEGT

ກມົກວດກາປາ ່ ໄມ ້

ທາດດໍາ, ເມອືງ ຈນັທະບູລ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ; ຕໄູ້ປສະນ:ີ 1295; 

ໂທລະສບັ: +856-21-255 264; ໂທລະສານ: +856-21-255 263

ອເີມລ:໌ info@flegtlaos.com www.flegtlaos.com 

http://flegtlaos.com/resources/workshop-documentation/
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