
ຈດົໝາຍຂ່າວ

ີ ູລາວ-ອຢ FLEGT

ທມີງານເຈລະຈາຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົຈດັກອງປະຊມຜ່ານວດີໂີອຸ
້້     ກອງປະຊມທາງໄກໂດຍຜ່ານວດີໂີອ ຄງັທ ີ3 ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົ ໄດຈ້ດັຂນຶໃນວນັທ ີ11 ຸ

່ຕຸລາ 2016, ເຊງິນາໍພາຄະນະຝ່າຍລາວ ໂດຍທ່ານ ປອ. ພວງປາຣສີກັ ປຣະວງົວຽງຄໍາ, ຮອງລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງ 

ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ພອ້ມດວ້ຍ ຫວົໜາ້ກມົກວດກາປ່າໄມ,້ ກມົປ່າໄມ,້ ກມົອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ, ຮອງ 

້ ່ຫວົໜາ້ກມົນາໍເຂາົ ແລະ ສງົອອກ, ຫວົໜາ້ຫອ້ງການປະສານງານ FLEGT ລວມທງັຕາງໜາ້ຈາກ ກະຊວງ ການເງນິ 

້(ກມົພາສ)ີ, ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ, ຂະແໜງປ່າໄມແ້ຂວງຄໍາມ່ວນ, ອງົການຈດັຕງັທາງສງັຄມົ 

ແລະ ສະມາຄມົອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມ.້ ຄະນະຈາກ ສະຫະພາບເອຣີບົ ນາໍພາໂດຍ ທ່ານ ນາງ ເອມັມານແູອລ ໌ແມຣ, 

່ ່ຫວົໜາ້ໜ່ວຍປະສານງານດາ້ນສງິແວດລອ້ມຫຼາຍພາກສ່ວນ, ຫວົໜາ້ສງິແວດລອ້ມ, ຄະນະກາໍມະທກິານສະຫະພາບ 

ເອຣີບົ, ແລະ ທ່ານ ລໂີອ ຟາເບ,ີ ເອກອກັຄະລດັທະທດູ ສະຫະພາບເອຣີບົ ປະຈາໍ ສປປ ລາວ, ພອ້ມດວ້ຍທມີງານ 

ເຈລະຈາຂອງສະຫະພາບເອຣີບີ.

້ ່     ການປະຊມຜ່ານທາງວດີໂີອໄດມ້ກີານລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ອນັພນົເດນັທາງດາ້ນວຊິາການຂອງຝ່າຍລາວ ໃນການ ຸ
້ ້ ້ກະກຽມ ຂໍຕກົລງົການເຂາົເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ ໃນກອບ ຂອງແຜນງານ ການຈດັຕງັປະຕບິດັ 

ກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້(FLEGT).

້ ້     ທ່ານ ປອ. ພວງປາຣສີກັ ປຣະວງົວຽງຄໍາ ໄດກ່້າວວ່າ: “ພວກເຮາົເຂາົໃຈວ່າບນັຫາຕນົຕໍແມ່ນການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້

່ ່ ້ ່ ່່ ່ທບໍີມປີະສດິທພິາບ ແລະ ເຮດັແນວໃດເພອືບໍລຫິານຈດັການບນັດາຂະແໜງການໃຫດ້ຂີນຶກວ່າເກາົ. ເຫດຜນົໜງຶທຍີງັມ ີ

່ ້ ່ການຄາ້ໄມທ້ຜີດິກດົໝາຍນນັແມ່ນຍອ້ນປະເທດລາວ ຍງັບໍມຄີວາມຊໍານານງານໃນອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມ ້ຄກືບັບນັດາ 

່ ່ ່ ່້ປະເທດເພອືນບາ້ນ. ດວ້ຍເຫດນນັ ພວກເຮາົຈງຶມຄີວາມຕອ້ງການທຈີະເພມີຄວາມອາດສາມາດໃນຂອດການປຸງແຕ່ງ 

່ ້ ່ຂອງຕນົ ແລະ ຮບັປະກນັການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນໄມໃ້ຫມ້ປີະສດິທພິາບສູງສຸດ. ສງິນແີມ່ນມຄີວາມຈາໍເປັນ ທຈີະ 

ສະບັບທີ 6 / 2016

ເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ FLEGTlaos.com
ທ່ານສາມາດ:

້Ÿ ເຂາົຟັງ ບດົສໍາພາດ ທ່ານ ປອ. ພວງປະຣສີກັ 

ປຣະວງົວຽງຄໍາ, ທ່ານ ຊຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ, ູ

ທ່ານ ບຸນມ ີພມິມະສອນ, ທ່ານ ສຸກສະໄໝ 

້ຈນັທະມາດ, ພາຍຫຼງັກອງປະຊມ NSC ຄງັທ ີຸ
່2, ໄດທ້ ີwww.FLEGTlaos.com

້Ÿ ດາວໂຫຼດ ປຶມເອກະສານ ປະມວນສບັ 

່ໃນແຜນງານ Lao-EU FLEGT ໄດທ້ີ ້ນີ

Ÿ ດາວໂຫຼດ ບດົລາຍງານຜນົກອງປະຊມ ຸ

ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດາ້ນ ກ່ຽວກບັ:

້§ ໄມສ້ະໜາມ 1-3: ຄງັວນັທ ີ23-24 ສງິຫາ 

2016 ເປັນພາສາ ແລະ ລາວ ອງັກດິ

§  ວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ 

້ແຮງງານ: ຄງັວນັທ ີ2 ກນັຍາ 2016 

ເປັນພາສາ ລາວ

້§ ໄມສ້ວນປູກ: ຄງັວນັທ ີ8 ຫາ 9 ກນັຍາ 

2016 ເປັນພາສາ ແລະ ລາວ ອງັກດິ

້§  ປ່າຊມົໃຊບ້າ້ນ: ຄງັວນັທ ີ19 ຫາ 20 

ກນັຍາ 2016 ເປັນພາສາ ລາວ

່ແຜນງານ FLEGT ສາ້ງຄວາມໂປ່ງໃສໃນວຽກງານ ການເຄອືນຍາ້ຍໄມ ້

່ ່ ້້ ້ ້     ພາຍໃຕ ້ລະບບົຄໍາປະກນັໄມທ້ຖີກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ທຈີະຕອ້ງໄດຮ້ບັການພດັທະນາຂນຶໃນກອບ ຂໍຕກົລງົການເຂາົເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ, 

່ ່ ່ມນັມຄີວາມຈາໍເປັນຢ່າງຍງິທຈີະຕອ້ງມກີານຕດິຕາມການເຄອືນຍາ້ຍໄມຕ້ະຫຼອດຮອດຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມ.້

່ ້ ່ ່ ່ ່່ ້ ້ ່     ຂະບວນການດງັກ່າວແມ່ນເລມີຈາກ ພນືທປ່ີາສ່ວນໃດໜງຶ ທໄີດຮ້ບັການອະນຸຍາດ ໃນການຂຸດຄນົ, ຈາໍນວນໄມຕ້ວົຈງິທຖີກືຂຸດຄນົ, ຂາຍ ແລະ ຂນົສງົແມ່ນມ ີ

່ ່່ ່ ້ ່ເທາົໃດ. ຂະບວນການດງັກ່າວຍງັລວມເອາົຂໍມູນໄມ ້ທໄີດຮ້ບັການປຸງແຕ່ງໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງຢູ່ທອ້ງຖນິ ແມ່ນມເີທາົໃດ ຖາ້ສມົທຽບໃສ່ ຈາໍນວນຜະລດິ 

່ ່ຕະພນັໄມທ້ສີງົອອກ.

່ ່ ່ ້ ່ ່່ ້ ້     ເພອືແກໄ້ຂບນັຫາດງັກ່າວ, ລະບບົການຕດິຕາມການເຄອືນຍາ້ຍໄມຈ້ງຶໄດຮ້ບັການອອກແບບຂນຶ, ເຊງິເປັນລະບບົທສີງັລວມເອາົຂໍມູນທາງດາ້ນປະລມິານ ລວມເຂາົ

່້ ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫຜ້ະລດິຕະພນັໄມ ້ຂອງລາວ ເຂາົເຖງິຕະຫຼາດໃນສະຫະພາບເອຣີບົ, ຍປຸ່ີນ ແລະ ສະຫະລດັ ອາເມລກິາ”. ໃນກອງປະຊມດງັກ່າວ ຄະນະທງັສອງຝ່າຍຍງັ ຸ
້ ່້ໄດຕ້ກົລງົເຫນັດ ີຈດັກອງປະຊມເຈລະຈາ ຊ່ອງໜາ້ ຄງັທໍາອດິຂນຶ ໃນລະຫວ່າງ ວນັທ ີ27 ກຸມພາ ຫາ 3 ມນີາ 2017 ທ ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ.ຸ

ທມີງານເຈລະຈາຝ່າຍລາວ ແລະ ຕວົແທນຈາກ ສໍານກັງານ ຜູຕ້າງໜາ້ສະຫະພາບເອຣີບົ ປະຈາໍ ສປປ ລາວ ພບົປະ ພາຍຫຼງັກອງປະຊມ ຸ
່ ້້ທາງໄກໂດຍຜ່ານວດີໂີອຄງັທ ີ3 ກບັ ຄະນະກາໍມະທກິານສະຫະພາບເອຣີບົປະຈາໍ ບຣດັໂຊ  ເຊງິໄດຈ້ດັຂນຶໃນວນັທ ີ11 ຕຸລາ 2016. ຜູ່ທ ີ

9 ຈາກຊາ້ຍມ ືແມ່ນ ທ່ານ ປອ ພວງປາຮສີກັ ປຣະວງົວຽງຄໍາ, ຮອງລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ແລະ ຜູ່ທ ີ9 

ຈາກຂວາມ ືແມ່ນ ທ່ານ ລໂີອ ຟາເບ,ີ ເອກອກັຄະລດັທະທດູ ສະຫະພາບເອຣີບົ ປະຈາໍ ສປປ ລາວ. © Women Participating in Development

http://www.FLEGTlaos.com
http://flegtlaos.com/download/lao-flegt-glossary/
http://flegtlaos.com/wp-content/uploads/2015/10/2016-08-24-MoM_TEG_LL1-3_23-24Aug16_Lao.pdf
http://flegtlaos.com/wp-content/uploads/2015/10/2016-08-24-MoM_TEG_LL1-3_23-24Aug16_EN.pdf
http://flegtlaos.com/wp-content/uploads/2015/10/2016-09-06-MoM_TEG_OSH_2Sep16_Lao.pdf
http://flegtlaos.com/wp-content/uploads/2015/10/2016-09-12-MoM_TEG_Plantation_8-9Sep16_Lao.pdf
http://flegtlaos.com/wp-content/uploads/2015/10/2016-09-12-MoM_TEG_Plantation_8-9Sep16_EN.pdf
http://flegtlaos.com/wp-content/uploads/2015/10/2016-09-27-MoM_TEG_VUF_19-20Sep16_Lao.pdf


່ ່ກບັການວເິຄາະ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆທມີຢູ່ີ ໂດຍໜ່ວຍງານພາກລດັທກ່ີຽວຂອ້ງ.

່ ່     ໃນເດອືນ ພດຶສະພາ ປີ 2016 ທຜ່ີານມາ, ສາມ ແຂວງທດົລອງ ໃນແຜນງານ FLEGT ໄດເ້ລມີ 

່້ການເກບັກາໍຂໍມູນຕວົເລກ ໂດຍອງີໃສ່ ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດາ້ນເຊງິປະກອບມ:ີ ສວນປູກໄມສ້ກັ 

່ ້້ຢູ່ແຂວງ ໄຊຍະບູລ,ີ ໄມທ້ໄີດຮ້ບັການຂຸດຄນົຈາກເຂດປ່າຜະລດິ ແລະ ເຂດພດັທະນາພນືຖານໂຄງ 

່ ່ລ່າງ ຢູ່ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ, ໄມທ້ໄີດຮ້ບັການປຸງແຕ່ງ ແລະ ສງົອອກ ຢູ່ແຂວງ ອດັຕະປື. ບນັດາຊ່ອງວ່າງ 

່ແລະ ຈດຸບກົຜ່ອງຕ່າງໆ ແມ່ນໄດຮ້ບັການບນັທກຶໄວ,້ ແນະນາໍ ແລະ ອະທບິາຍລະອຽດ ເຊນັດຽວກບັ 

ຄວາມຕອ້ງການໃນການພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດກໄໍດຮ້ບັການນາໍສະເໜ.ີ

້ ້້     ຜນົການສກຶສາເບອືງຕນົໄດຖ້ກືນາໍສະເໜໃີນກອງປະຊມ “ຄະນະຊນີາໍລະດບັຊາດກ່ຽວກບັການ ຸ
້ຈດັຕງັປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ-້ການເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບ 

່ ້ ່ ້ສະໝກັໃຈ” ທໄີດຈ້ດັຂນຶໃນເດອືນ ກລໍະກດົ 2016 ທຜ່ີານມາ, ລວມທງັ ການຮບັຮູຂ້ອງບນັດາເຈາົ 

່ ້ຂອງສວນປູກຂະໜາດນອ້ຍ ຕໍກບັຂນັຕອນການຈດົທະບຽນສວນປູກ ຢູ່ແຂວງ ໄຊຍະບູລ ີແມ່ນຍງັ

່ ່ແຜນງານ FLEGT ສາ້ງຄວາມໂປ່ງໃສໃນວຽກງານ ການເຄອືນຍາ້ຍໄມ ້(ຕໍ)

່ ່     ພາຍໃຕແ້ຜນງານ FLEGT, ອງົການ ອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ໄດໃ້ຫທ້ນຶແກ່ ສາມ ໂຄງການຍ່ອຍ ເພອືສະໜບັສະໜນູແຜນງານ FLEGT ທໄີດຮ້ບັການຮບັ 

່່ ້ ້ຮອງຈາກລດັຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໂຄງການດງັກ່າວ ມເີປົາໝາຍເພອືສາ້ງຄວາມເຂມັແຂງໃຫແ້ກ່ວສິາຫະກດິປຸງແຕ່ງໄມ ້ຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ແລະ ໜ່ວຍງານ 

່ ້ພາກລດັທກ່ີຽວຂອ້ງ ຂອງ ລາວ ໃນການເຂາົຮ່ວມໃນຂະບວນການຕດັສນິໃຈກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ,້ ປັບປຸງທ່າແຮງຕ່າງໆ, ແກໄ້ຂບນັຫາການ 

່ ່ ່ຕດັໄມທໍ້າລາຍປ່າເພອືຜະລດິເປັນສນິຄາ້ ແລະ ເພອືປັບປຸງຂະບວນການຕ່າງໆທາງດາ້ນກດົໝາຍໃນຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມໃ້ຫເ້ປັນຮູບປະທໍາ. ໂຄງການດງັກ່າວ ແມ່ນ 

່ ້ສອດຄ່ອງກບັບູລມິະສດິຕ່າງໆໃນແຜນງານ FLEGT VPA ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊງິມລີາຍລະອຽດຂາ້ງລຸ່ມນ:ີ

່ ່· ສະມາຄມົພດັທະນາຊມຊນົ ແລະ ອານຸລກັສງິແວດລອ້ມ (ECCDA): “ສະໜບັສະໜນູການຜະລດິໄມທ້ຖີກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ໂດຍຜ່ານການປັບປຸງທ່າແຮງຕ່າງໆ ຸ

ໃຫແ້ກ່ວສິາຫະກດິປຸງແຕ່ງໄມຂ້ະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ໃນ ສປປ ລາວ”

່ ່່ ້· ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ: “ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃນການຈາໍແນກຊະນດິໄມ ້ເພອືສງົເສມີລະບບົຄໍາປະກນັໄມທ້ຖີກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ໃນ ສປປ ລາວ”

່້· ສະມາຄມົເຟີນເີຈລີາວ: “ພາກເອກະຊນົເປັນຕວົແບບໃນການຈດັຕງັປະຕບິດັທດີໃີຫແ້ກ່ ຜູປ້ະກອບການຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ 

້ໃນການຈດັຕງັປະຕບິດັກດົໝາຍໃນອຸດສາຫະກາໍໄມປູ້ກຂອງ ສປປ ລາວ”.

ໂຄງການຍ່ອຍສະໜບັສະໜນູແຜນງານ FLEGT ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ

່ແຜນງານ FLEGT ຊ່ວຍປັບປຸງການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມໃ້ນທວົໂລກ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ ແລະ ສົ່ງຂ່າວໄດ້ທີ່:

ຫອ້ງການປະສານງານ FLEGT

ກມົກວດກາປາ ່ ໄມ ້

ທາດດໍາ, ເມອືງ ຈນັທະບູລ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ

ສປປ ລາວ 

ໂທລະສບັ: +856-21-255 264 

ໂທລະສານ: +856-21-255 263

ອເີມລ:໌ info@flegtlaos.com

www.FLEGTlaos.com 

© WWF-Laos

່້ເຈາົໜາ້ທກີວດກາປ່າໄມປ້ະຈາໍແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ທໍາການກວດວຽກສໍາຫຼວດປ່າ
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້ໜອ້ຍ, ຈດຸອ່ອນຕ່າງໆໃນການສໍາຫຼວດປ່າໄມ,້ ການຄວບຄຸມການໝາຍເຂດແດນ ແລະ ການຕດັໄມໃ້ນເຂດພດັທະນາພນືຖານໂຄງລ່າງ ຢູ່ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ, ລວມທງັ 

່້ ້ ້ຄວາມຈາໍເປັນໃນການມລີະບບົ ການຕດິຕາມສນົເຂາົ-ສນົອອກທລີະອຽດໃນໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ ້ຢູ່ແຂວງ ອດັຕະປື.

່ ່້ ້ ່     ພອ້ມດຽວກນັນນັ, ຂໍມູນຕວົເລກ ທພີວົພນັເຖງິການສງົອອກຜະລດິຕະພນັໄມ ້ແລະ ໄມຢຶ້ດຕ່າງໆ ຢູ່ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ແມ່ນໄດຮ້ບັການເກບັກາໍ ແລະ ວເິຄາະ ເຊງິ 

ໄດຮ້ບັການຮ່ວມມຢ່ືາງໃກຊ້ດິຕດິແທດກບັໜ່ວຍງານພາສ ີແລະ ໜ່ວຍງານກວດກາປ່າໄມ.້

້ ່ ່ ່     ທ່ານ ຊຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ, ຫວົໜາ້ກມົປ່າໄມ,້ ໄດກ່້າວໃນກອງປະຊມ ຄະນະຊນີາໍລະດບັຊາດ ທຜ່ີານມາວ່າ ການຕດິຕາມການເຄອືນຍາ້ຍໄມ ້“ຈະຊ່ວຍສງົເສມີ ູ ຸ
່ ່້ ່ ້ການຈດັຕງັປະຕບິດັຄໍາສງັ ເລກທ ີ15/ນຍ ແລະ ຈະຊ່ວຍໃນການສະກດັກນັການຕດັໄມທໍ້າລາຍປ່າ, ເນອືງຈາກວ່າ ໜງຶໃນອງົປະກອບຫຼກັໃນແຜນງານ FLEGT 

່ ່ ່ແມ່ນການໃຫຄໍ້ານຍິາມວ່າ ໄມທ້ຖີກືກດົໝາຍແມ່ນໄມແ້ນວໃດ, ມແີຫຼ່ງທມີາຈາກໃສ ແລະ ມກີານຕດິຕາມການເຄອືນຍາ້ຍໄມແ້ບບໃດ ໃນຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມ”້.

່ ້ ່ ່່ ່     ຈາກຜນົການປະເມນີ ແຜນວຽກ EU FLEGT ທໄີດຮ້ບັການເຜຍີແຜ່ໃນວ່າງບໍດນົມານ ີໄດສ້ະຫຼບໃຫຮູ້ວ່້າ ແຜນວຽກ ດງັກ່າວ ແມ່ນແນວທາງລເິລມີທສີອດ ຸ
່ ່້ຄ່ອງກບັການສະກດັກນັການຕດັໄມທ້ຜີດິກດົໝາຍທແີທຈ້ງິ. ບດົລາຍງານໄດກ່້າວວ່າ ແຜນວຽກ EU FLEGT ແມ່ນມປີະສດິທພິາບໃນດາ້ນການສາ້ງຄວາມຮບັຮູ ້

່ ່ ່່ ້ ່ຕໍກບັບນັຫາການຕດັໄມທ້ຜີດິກດົໝາຍໃນທຸກລະດບັ, ເຊງິໄດປ້ະກອບສ່ວນເຂາົໃນການປັບປຸງການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມໃ້ນທວົໂລກ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນບນັດາປະເທດທ ີ

່ຜະລດິໄມ ້ແລະ ຍງັຊ່ວຍຫຼດຜ່ອນຄວາມຕອ້ງການໄມທ້ຜີດິກດົໝາຍໃນ ສະຫະພາບເອຣີບົອກີດວ້ຍ. ໃຈຄວາມສໍາຄນັຈາກ  ປະກອບມ:ີຸ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົ

່່ການອອກແບບໂດຍທວົໄປຂອງ ແຜນວຽກ EU FLEGT ແມ່ນກວມເອາົວງົກວາ້ງ ແລະ ເຫນັຜນົໃນໄລຍະຍາວ, ແຕ່ວ່າ ການຊ່ວຍເຫຼອືບນັດາປະເທດທຜີະລດິໄມ ້

່້ໃນແຜນງານ FLEGT ຄວນຈະຢູ່ໃນຮູບແບບ ຄວາມຕອ້ງການຂອງປະເທດນນັໆ ເປັນໂຕຂບັເຄອືນ (demand 

່ ້ ້-driven) ຫຼາຍກ່ວາ, ໃນຂະນະທ ີພາກສ່ວນເອກະຊນົ ຄວນຈະມສ່ີວນຮ່ວມຫຼາຍຂນຶ; ການຈດັຕງັປະຕບິດັ 

່ແຜນວຽກ EU FLEGT ທມີປີະສດິທພິາບ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານສະໜບັສະໜນູ ທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ 

່ ່ ່ນະໂຍບາຍ ທກີວາ້ງກວ່າເກາົ ແລະ ສງົເສມີຜ່ານບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ; ແຜນວຽກ EU 

່້FLEGT ແມ່ນມຄີວາມແທດເໝາະໃນການສະກດັກນັການຕດັໄມທ້ຜິີດິກດົໝາຍ. ແຕ່ວ່າ, ສະຫະພາບ ເອຣີບົ 

່ ່ມຄີວາມຈາໍເປັນທຕີອ້ງແກໄ້ຂສງິທາ້ທາຍໃໝ່ໆ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກບັການຕດັໄມທໍ້າລາຍປ່າ ແລະ 

້ ່ ້ ່່ການຫນັປ່ຽນພນືທປ່ີາໄມ ້ເຊນັ ການຫນັເອາົພນືທປ່ີາໄມໄ້ປປູກພດືທາງເສດຖະກດິຕ່າງໆ.

mailto:info@flegtlaos.com
http://www.flegtlaos.com
https://ec.europa.eu/europeaid/swd2016275-staff-working-document-evaluation-flegt-ap_en
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