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່່ ້   ຕວົເລກການສງົອອກໄມຈ້າກປະເທດລາວ ແລະ ຕວົເລກການນາໍເຂາົໄມຈ້າກປະເທດເພອືນບາ້ນຂອງລາວ ແມ່ນມຄີວາມແຕກໂຕນກນັຫຼາຍ. ຕວົເລກພາສ ີ

້ ່ ່້ ່ຈາກປະເທດຈນີ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດຊ້ໃີຫເ້ຫນັວ່າ ການນາໍເຂາົໄມຈ້າກປະເທດເພອືນບາ້ນ ແມ່ນມຢ່ີາງໜອ້ຍ 5 ເທາົ ຂອງຈາໍນວນຕວົເລກທໄີດຮ້ບັການ 

່ ່້ ່ ້ບນັທກຶຈາກໜ່ວຍງານພາສຂີອງລາວ. ພອ້ມກນັນນັ ການບໍປະຕບິດັລະບຽບການທກ່ີຽວຂອ້ງທໃີຊໃ້ນການຄຸມ້ຄອງການຂຸດຄນົໄມ ້ແລະ ການຂາຍໄມ ້

້ແມ່ນເກດີຂນຶໃນຫຼາຍລະດບັ.

້້ ່   ຂໍຫຍຸງ້ຍາກດງັກ່າວນໄີດຮ້ບັການສນົທະນາໃນກອງປະຊມ “ຸ ່້ແລກປ່ຽນບດົຮຽນກ່ຽວກບັຂໍມູນການເຄອືນຍາ້ຍໄມໃ້ນ ສປປ ລາວ ແລະ ການຄາ້ໄມລ້ະຫວ່າງ 

ປະເທດ ່ ້” ເຊງິຈດັຂນຶໂດຍ ກມົກວດກາປ່າໄມ,້ ກະຊວງ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ພາຍໃຕກ້ານສະໜບັສະໜນູຈາກ ໂຄງການ GIZ ສະໜບັສະໜນູແຜນງານ 

້ການຈດັຕງັປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ລະຫວ່າງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ ProFLEGT), ໃນວນັທ ີ23 

່ ້ ້ກລໍະກດົ 2015, ເຊງິມພີາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງລະດບັສູງເຂາົຮ່ວມເຖງິ 55 ທ່ານ ຈາກ ບນັດາກະຊວງ, ຕວົແທນຈາກ ຂນັແຂວງ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ.

   ຕວົແທນຈາກ ອງົກອນ Forest trends, ທ່ານ ດຣ. ໂຕຊວນຟູກ, ໄດສ້ະເໜຜີນົການສກຶສາການຄາ້ໄມທ່້ອນ ແລະ ໄມແ້ປຮູບໃນຫວຽດນາມວ່າ 

່້ ່ ້ ້ຈາກຂໍມູນທາງການຈາກພາສ ີໃນປີ 2014 ປະເທດຫວຽດນາມຍງັສບືຕໍການນາໍເຂາົໄມຈ້າກປະເທດໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນາໍຂອງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍທປີະເທດລາວ 

່ ່່ເປັນປະເທດທສີງົອອກໄມໄ້ປປະເທດຫວຽດນາມຫຼາຍທສຸີດ ຖາ້ອງີຕາມບໍລມິາດ. ໃນປີ 2014 ປະເທດລາວ ສະໜອງໄມທ່້ອນ ເຖງິ 308.600ມ3 ແລະ 

່ ່ໄມແ້ປຮູບຈາໍນວນ 495.000ມ3 ເຊງິມບໍີລມິາດທງັໝດົເຖງິ 1.244.433ມ3 (ທຽບເທາົໄມທ່້ອນ) ໄປປະເທດຫວຽດນາມ.

້   ອງົການ WWF ໄດສ້ະເໜຮ່ີາງຜນົການຄນົຄວາ້ໃນລະຫວ່າງ ເດອືນພະຈກິ 2012 ຫາ ເດອືນພດຶສະພາ 2015 ພາຍໃຕກ້ອບໂຄງການຂອງ WWF “ການ 

່ ່ຫຼກີລຽ້ງການຕດັໄມ ້ແລະ ການເຊອືມໂຊມຂອງປ່າໃນເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງ ພາກໃຕຂ້ອງລາວ ແລະ ພາກກາງຂອງຫວຽດນາມ ເພອືການຫຼດຜ່ອນການ ຸ

ປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນ ແລະ ການປົກປັກຮກັສາຊວີະນາໆພນັໃນໄລຍະຍາວ (ຫຼ ືໂຄງການ CarBi)”. ອງົການ WWF ໄດອ້ະທບິາຍເຖງິຄວາມແຕກໂຕນ 

່ ່ ່້ ່ກນັລະຫວ່າງ ມູນຄ່າທງັໝດົຂອງຜະລດິຕະພນັໄມລ້າວ ທລີາຍງານໂດຍບນັດາປະເທດນາໍເຂາົໄມ ້ແລະ ມູນຄ່າຂອງຜະລດິຕະພນັໄມທ້ສີງົອອກ ທລີາຍງານ 

່ ່່ ່ໂດຍພາສລີາວ. ໃນປີ 2013, ບໍລມິາດທງັໝດົຂອງການສງົອອກໄມທ່້ອນ ແລະ ໄມແ້ປຮູບ ທສີງົໄປປະເທດຈນີ ແລະ ຫວຽດນາມ ມເີຖງິ 913.000ມ3 ເຊງິ 

່່ ່ ່ມບໍີລມິາດທຽບເທາົກບັ ໄມທ່້ອນເຖງິ 1,4ລາ້ນມ3, ເຊງິເປັນຕວົເລກສູງເຖງິ 4,6 ເທາົ ຂອງ ໂຄຕາ້ການຕດັໄມແ້ຫ່ງຊາດຂອງລາວ ແລະ ສູງເຖງິ 10,4 ເທາົ 

່ຂອງຕວົເລກການຕດັໄມທ້ໄີດຮ້ບັການບນັທກຶຢ່າງເປັນທາງການໃນປະເທດລາວ.

້ ່່ ່   ການວເິຄາະດງັກ່າວນ ີໄດສຸ້ມໃສ່ເຂດສໍາປະທານ ແລະ ການນາໍໃຊຮູ້ບພາບຈາກດາວທຽມ ເຊງິໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິການບໍປະຕບິດັຕາມລະບຽບ 

້ ້່ ່ ້ ້ກດົໝາຍຂອງລາວ ຄດືງັນ:ີ ບໍມຂີອບເຂດຊາຍແດນໃນການຂຸດຄນົໄມຢ່້າງຈະແຈງ້ ຫຼ ືການຂຸດຄນົໄມເ້ກດີຂນຶຢູ່ນອກເຂດສໍາປະທານ; ການຕດັໄມແ້ມ່ນມແີຕ່ 

່ ່ ່ ່ ່ ່ສະເພາະໄມທ້ມີຄຸີນນະພາບດທີສຸີດຂອງຊະນດິໄມທ້ຕີອ້ງການໃນບໍລມິາດທຫຼີາຍທສຸີດ. ຄຸນນະພາບ ແລະ ຊະນດິໄມທ້ຕີດັຕວົຈງິແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກຄຸນນະ 

່ ່ ້ ່ ່ ້ພາບ ແລະ ຊະນດິໄມທ້ໄີດຮ້ບັອະນຸຍາດທລີະບຸໃນໂຄຕາ້; ການສໍາຫຼວດກ່ອນການຂຸດຄນົ ແມ່ນບໍໄດປ້ະຕບິດັ ຫຼ ືເຮດັການສໍາຫຼວດທາງດາ້ນເຕກັນກິເທາົນນັ 

່ ້ ້ ່ລດັຖະບານລາວປຶກສາຫາລກ່ືຽວກບັຄວາມບໍສອດຄ່ອງດາ້ນຂໍມູນໃນການຂຸດຄນົ, ການຂາຍ ແລະ ການສງົອອກໄມ ້



ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ ແລະ ສົ່ງຂ່າວໄດ້ທີ່:

ຫອ້ງການ ແຜນງານການຈດັຕງ ້ ັ ປະຕບິດັ, ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້(FLEGT Standing Office)

ກມົກວດກາປາ ່ ໄມ ້

ທາດດໍາ, ເມອືງ ຈນັທະບູລ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ

ຕໄູ້ປສະນ:ີ 1295. ໂທລະສບັ: +856-21-255 264 ໂທລະສານ: +856-21-255 263

້   ກະຊວງການເງນິໄດລ້ະບຸວ່າ ການເກບັລາຍຮບັເຂາົງບົປະມານແຫ່ງລດັໃນໄລຍະ 

່ຫຼາຍປີຜ່ານມາບໄໍດຕ້າມແຜນວາງໄວ,້ ໂດຍສະເພາະ ລາຍຮບັຈາກການຂາຍໄມ ້ໃນ 6 

້ ້ ້້ ້ເດອືນຕນົປີຄໃືນສກົປີ 2014-2015 ນໄີດຂ້ນຶແຜນໄວ ້100 ຕກືບີ, ແຕ່ການຈດັຕງັ 

້ປະຕບິດັເກບັໄດພ້ຽງ 13 ຕກືບີ. ໂດຍອງີຕາມ, ພະນກັງານອາວຸໂສຈາກກະຊວງການ 

ເງນິໄດແ້ຈງ້ວ່າ ໃນສກົປີ 2012-2013 ກະຊວງສາມາດເກບັລາຍຮບັພຽງແຕ່ 20ລາ້ນ 

່ໂດລາສະຫະລດັ, ຈາກຫຼາຍຮອ້ຍລາ້ນ, ຈາກພາສອີາກອນ ແລະ ພາສສີງົອອກຜະລດິ 

່ຕະພນັໄມໃ້ນປີດງັກ່າວ. 

່່ ່ ່   ຕໍກບັບນັຫາດງັກ່າວ, ກະຊວງການເງນິໄດສ້ະເໜຕໍີລດັຖະບານເພອືປັບປຸງກນົໄກ 

່ຄຸມ້ຄອງການຂາຍໄມ ້ເພອືຮບັປະກນັຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການສາ້ງລາຍຮບັຈາກການ 

້້ຂາຍໄມ ້ເຂາົງບົປະມານແຫ່ງລດັ ໃຫຫຼ້າຍຂນຶ.

( : ໜງັສພືມິວຽງຈນັທາມສ ໌ວນັທ ີ8 ກລໍະກດົ 2015)້ແຫຼ່ງຂໍມູນ

້ ່ ່   ທ່ານ ຄໍາບູນ ເຈາົພະສຫີມົຂາວ, ຜູຈ້ດັການທວົໄປຂອງໂຮງງານເຟີນເີຈດີງົຫຼວງ 

່ ່ເຊງິເປັນສະມາຊກິຂອງ ສະມາຄມົເຟີນເີຈລີາວ, ມຄີວາມກງັວນົຕໍກບັບນັຫາການ 

່ ່ ້ ່ຂາດແຄນວດັຖດບິ ແລະ ການແຂ່ງຂນັທາງການຕະຫຼາດທຈີະເພມີຂນຶ ພາຍຫຼງັທປີະ ຸ
້້ເທດລາວ ເຂາົຮ່ວມ ປະຊາຄມົຄມົເສດຖະກດິ ອາຊຽນ (AEC) ໃນທາ້ຍປີ 2015ນ ີ

່ໂດຍກ່າວວ່າ “ພວກເຮາົໄດຂໍ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືຈາກລດັຖະບານໃນການຢຸດການສງົ 

່ ່່ອອກວດັຖດບິ (ໄມທ່້ອນ) ທຍີງັບໍທນັໄດຮ້ບັການປຸງແຕ່ງ ເນອືງຈາກວ່າ ຜູປ້ະກອບ ຸ
່ການເຟີນເີຈທີອ້ງຖນິ ພວມປະສບົບນັຫາການຂາດແຄນວດັຖດບິ.”ຸ

່   ທ່ານ ຄໍາບູນ ຍງັໄດກ່້າວຕມືອກີວ່າ “ສະມາຄມົຍງັໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫລ້ດັຖະບານສະ 

່ ່ໜອງໄມເ້ພອືສງົເສມີການຜະລດິພາຍໃນ ແລະ ເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດຂອງ 

່ ່ ່ທຸລະກດິທອ້ງຖນິເພອືແຂ່ງຂນັກບັຄູ່ແຂ່ງຕ່າງປະເທດພາຍຫຼງັທເີປີດຕະຫຼາດ”.

( : ໜງັສພືມິ KPL ວນັທ ີ30 ກລໍະກດົ 2015)້ແຫຼ່ງຂໍມູນ

້   ຫອ້ງວ່າການລດັຖະບານໄດຮ້ບັຮອງການແຕ່ງຕງັຄະນະ 

້ກາໍມະການຊນີາໍລະດບັຊາດ, ລວມທງັ ພາລະບດົບາດ, ໃນ 

້ແຜນງານ FLEGT ໃນວນັທ ີ19 ສງິຫາ 2015, ພາຍໃຕຂໍ້ຕກົ 

້ລງົ . ຄະນະກາໍມະການຊນີາໍລະດບັຊາດແມ່ນ ເລກທ ີ65/ນຍ

່ ່ ້ໜ່ວຍງານທມີໜີາ້ທຊີນີາໍແຜນງານ FLEGT ແລະ 

ການເຈລະຈາ VPA ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ. ຄະນະກາໍມະ 

້ ້ການຊນີາໍລະດບັຊາດນປີະກອບມລີດັຖະມນົຕວ່ີາການ ກະຊວງ 

ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້(ເປັນຫວົໜາ້ຄະນະ), ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍ 

ວ່າການ ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້(ເປັນຮອງຫວົໜາ້ຄະນະ 

ແລະ ຜູປ້ະຈາໍການ), ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການ ກະຊວງ 

ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້, ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການ 

່ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສງິແວດລອ້ມ, 

ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, 

ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ 

ການລງົທນຶ, ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການກະຊວງການເງນິ, 

້ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການກະຊວງຍຸຕທໍິາ, ຮອງເຈາົແຂວງ 

້ແຂວງໄຊຍະບູລ,ີ ຮອງເຈາົແຂວງ ແຂວງຄໍາມ່ວນ, 

້ຮອງເຈາົແຂວງ ແຂວງອດັຕະປື, ປະທານສະພາການຄາ້ ແລະ 

້ອຸດສາຫະກາໍແຫ່ງຊາດ, ຜູ່ຕາງໜາ້ອງົການຈດັຕງັມະຫາຊນົ 

້ແລະ ຕວົແທນອງົການຈດັຕງັທາງສງັຄມົ.

້ຄະນະກາໍມະການຊນີາໍລະດບັຊາດ ໄດຮ້ບັການ 

ຮບັຮອງຈາກ ຫອ້ງວ່າການລດັຖະບານ

່ ່ລະບບົບນັຊທີບໍີໄດມ້າດຕະຖານເຮດັໃຫມ້ຊ່ີອງວ່າງໃນການເກບັລາຍ 

ຮບັຈາກໄມ ້

ຜູປ້ະກອບການເຟີນເີຈລີາວມຄີວາມກງັວນົກບັບນັຫາການຂາດແຄນ

ວດັຖດບິຸ

່ ່ ່່ ່ເພອືໃຫເ້ປັນທາງການ; ໄດມ້ກີານຕດັໄມຊ້ະນດິຫວງຫາ້ມ ແລະ ສງົອອກຊະນດິໄມທ້ບໍີມໃີນບນັທກຶ (ລວມທງັໄມຂ້ະຍຸງ); ມກີານຕດັໄມໃ້ນບໍລມິາດທ ີ

່ ່ ້່ຫຼາຍກວ່າການອະນຸມດັ; ການລາຍງານເຖງິຄຸນນະພາບຂອງໄມທ້ຕີດັຕໍາກວ່າຕວົຈງິໂດຍອໍານາດການປົກຄອງ ທຊີນີາໍການຂາຍ ຂອງລາວ ແລະ ການປະເມນີ 

່ ່ລາຄາໄມຕໍ້າໂດຍຜູສ້ງົອອກໄມລ້າວ.

່ ້ ້ ່ ່້   ໃນທປີະຊມ ໄດມ້ກີານສນົທະນາເປັນກຸ່ມ ຕາມຫວົຂໍຂາ້ງລຸ່ມນ:ີ 1. ຂະບວນການອະນຸມດັສໍາລບັໄມຈ້າກການປັບປ່ຽນພນືທປ່ີາເນອືງຈາກໂຄງການ ຸ
້ ່ ້ ່້ພດັທະນາພນືຖານໂຄງລ່າງ ຈາກການສໍາປະທານ ທກ່ີຽວຂອ້ງກບັການຂນຶທະບຽນ, ການໝາຍເຂດແດນ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງຂໍມູນກ່ອນເລມີການຕດັ; 

່2. ການຄວບຄຸມການສະໜອງໄມຈ້າກຈດຸຕດັໄມ ້ໄປເຖງິບ່ອນພກັໄມສ້ະໜາມທ ີ2 ສໍາລບັໄມຈ້າກປ່ຽນປ່າ ເນອືງຈາກການສໍາປະທານ; 3. ການຄຸມ້ຄອງ 

່້ ່ ່ຂໍມູນໄມທ່້ອນ ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມເ້ພອືສງົອອກ (ຊະນດິ, ບໍລມິາດສນິຄາ້, ມູນຄ່າ). ຈາກການສນົທະນາດງັກ່າວ ກຸ່ມຕ່າງ ໄໆດມ້ຮ່ີາງຜນົຂອງການປຶກສາ 

່ ່້ຫາລ ືລວມທງັແຜນວາດຂອງຂນັຕອນການສະໜອງໄມ,້ ຈດຸອ່ອນ ຫຼ ືສງິທາ້ທາຍຕ່າງ ໃໆນຈດຸການຄວບຄຸມທມີຄີວາມສ່ຽງໃນຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງ, ແນວ

່(ບດົຄວາມຕໍຈາກໜາ້ທໍາອດິ)

່ທາງການຄວບຄຸມໃນປະຈບຸນັ ແລະ ລາຍຊກືດົໝາຍ ແລະ ລະ 

່ບຽບການທສີອດຄ່ອງ, ພາລະບດົບາດຂອງໜ່ວຍງານຄວບ 

່ ້ຄຸມ ແລະ ຊ່ອງວ່າງທອີາດເກດີຂນຶໃນຂອບລະບຽບການ ຕ່າງໆ 

(ນຍິາມຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ກບັ ຂະບວນການກວດ 

ສອບຄວາມຖກືຕອ້ງ) ແລະ ແນວທາງໃນການປັບປຸງຕ່າງໆ.
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