
ຈດົໝາຍຂ່າວ

ລາວ FLEGT

້ ້   ຄະນະກາໍມະການຊນີາໍລະດບັຊາດ (NSC) ກ່ຽວກບັການເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ໄມແ້ບບສະໝກັໃຈ ແລະ ການຈດັຕງັປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ 

່ ້ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້(FLEGT- VPA), ເຊງິໄດຖ້ກືຮບັຮອງໂດຍນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີໃນວນັທ ີ19 ສງິຫາ 2015 ອງີຕາມຂໍຕກົລງົເລກທ ີ

່ ້ ້ ້65/ນຍ, ໄດເ້ລມີຕນົກຽມການເຈລະຈາກບັສະພາບເອຣີບົ (EU) ທາງດາ້ນ ຂໍຕກົລງົການເຂາົເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ (VPA) 

່ ່້ ້ໃນແຜນງານ ການຈດັຕງັປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້(FLEGT) ເພອືແກໄ້ຂບນັຫາການຂຸດຄນົໄມທ້ຜີດິກດົໝາຍ ແລະ 

່ ່່ເພອືເປັນການສງົເສມີການຄາ້ໄມທ້ຖີກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍກບັສະຫະພາບເອຣີບົ.

່ ່ ່້ ່ລດັຖະບານລາວເລມີກຽມການເຈລະຈາກບັສະຫະພາບເອຣີບົກ່ຽວກບັຂໍຕກົລງົການຄາ້ເພອືສງົເສມີການຄາ້ໄມທ້ຖີກືກດົໝາຍ
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ຮູບພາບຂອງບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ ຄັ້ງທໍາອິດ ທີ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

້   ທ່ານ ດຣ. ພວງປາຣສິກັ ປຣະວງົວຽງຄໍາ, ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການ ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້(MAF), ໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕງັໂດຍຄະນະ 

້ ່ກາໍມະການຊນີາໍລະດບັຊາດ ໃຫເ້ປັນ ຫວົໜາ້ທມີງານເຈລະຈາ ເພອືນາໍພາຄະນະຈາກ ສປປ ລາວ ໃນການເຈລະຈາ ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ. 

້ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຍງັໄດວ້າງເປົາໝາຍໃນການຈດັການເຈລະຈາຮອບທໍາອດິກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົກ່ອນທາ້ຍປີ 2015. 

້ ້ ້້   ກອງປະຊມຄງັທໍາອດິຂອງຄະນະກາໍມະການຊນີາໍລະດບັຊາດນ ີໄດຖ້ກືຈດັຂນຶໃນວນັທ ີ2 ຕຸລາ 2015 ໂດຍມ ີທ່ານ ດຣ. ພວງປາຣສິກັ ເປັນປະທານ ຸ
່ແລະ ມປີະທານຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ເຊງິໄດແ້ກ່ ທ່ານ ສຽວສະຫວາດ ສະແຫວງສກຶສາ (ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການ ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ 

່ການຄາ້), ທ່ານ ຈນັສອນ ແສງບຸດຕະລາດ (ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສງິແວດລອ້ມ), ທ່ານ ບຸນສະຫວາດ 

້ບຸບຜາ (ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການ ກະຊວງຍຸດຕທໍິາ), ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບນົປະເສດີ (ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການ ກະຊວງການເງນິ) ແລະ ຮອງເຈາົແຂວງ 

່ ້ຈາກ ສາມແຂວງທດົລອງຂອງແຜນງານ FLEGT ເຊງິລວມມ ີທ່ານ ສຸກສະໄໝ ຈນັທະມາດ (ຮອງເຈາົແຂວງ ແຂວງອດັຕະປື), ທ່ານ ສມົໃຈ 

້້ ້ເພດັສນີວນ (ຮອງເຈາົແຂວງ ແຂວງຄໍາມ່ວນ) ແລະ ທ່ານ ຍນັຍງົ ສປີະເສດີ (ຮອງເຈາົແຂວງ ແຂວງໄຊຍະບູລ)ີ. ນອກຈາກນ ີຍງັມສີະມາຊກິຂອງຄະນະ 

້ ້ກາໍມະການຊນີາໍລະດບັຊາດຕ່າງໆ ເຂາົຮ່ວມ ໄດແ້ກ່ ຕວົແທນຈາກອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມ ້(ປະທານ ສະພາການຄາ້ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍແຫ່ງຊາດລາວ) 

່້ແລະ ຕວົແທນຈາກອງົການຈດັຕງັທາງສງັຄມົທອ້ງຖນິ (CSO).

້ ່ ່້ ່   “ການເຈລະຈາຂໍຕກົລງົການຄາ້ນຕີອ້ງໄດດໍ້າເນນີໄປພອ້ມກນັກບັການສງົເສມີການເພມີມູນຄ່າໃນຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມໃ້ນປະເທດລາວ, ເຊງິຈະຊ່ວຍ 

່ ້ ່ເພມີການເກບັລາຍຮບັຂອງພາກລດັ, ສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ເຂາົເຖງິຕະຫຼາດສງົອອກແຫ່ງໃໝ່ໃຫແ້ກ່ປະເທດລາວ”, ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ດຣ. 

້ ້ ້ພວງປາຣສິກັ. “ພອ້ມກນັນນັ ມນັຍງັຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານຈດັຕງັປະຕບິດັກດົໝາຍຢ່າງເຂມັງວດ”.



່້   ກ່ອນການເຂາົຮ່ວມກອງປະຊມວາງແຜນຫຼາຍພາກສ່ວນທ ີຸ
່ແຂວງ ໄຊຍະບູລ ີໃນອາທດິສຸດທາ້ຍຂອງເດອືນ ກນັຍາ ທຜ່ີານມາ, 

້ຜູເ້ຂາົຮ່ວມໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮບົກ່ຽວກບັ ການປັບປຸງການ 

ຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້ ່, ເຊງິນາໍໂດຍທ່ານ ດຣ. ບຸນເດດ ສຸດທະວໄິລ 

(ກມົແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ,ື ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ)້ 

່ແລະ ທ່ານ ສມົຈດິ ພມົທະວງົ (ສະພາແຫ່ງຊາດ), ເຊງິທງັສອງ 

່່ ້ທ່ານເປັນສດິເກາົທໄີດເ້ຂາົຮ່ວມຫຼກັສູດຝຶກອບົຮມົ ການປັບປຸງ 

ການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້ ່ ທມີະຫາວທິະຍາໄລ ໂວເວແີຮມຕນັ, 

ປະເທດອງັກດິ. 

້   ຫຼງັຈາກການຝຶກອບົຮບົ ຜູເ້ຂາົຮ່ວມກອງປະຊມໄດໄ້ປຢຽ້ມຢາມ ຸ

ສວນປູກໄມສ້ກັຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ສນົທະນາກ່ຽວກບັບນັຫາ 

້ການບໍລຫິານ ແລະ ການຕະຫຼາດຂອງສວນໄມສ້ກັກບັເຈາົຂອງ 

ສວນ.

່   ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດາ້ນສໍາລບັສວນປູກໄມໄ້ດເ້ລມີດໍາເນນີການ 

່ ່ ່ໃນວນັທ ີ1 ຕຸລາ 2015 ທແີຂວງ ໄຊຍະບູລ,ີ ເຊງິເປັນໜງຶໃນແຂວງ 

່ ່ທດົລອງປະຕບິດັແຜນງານ FLEGT. ກອງປະຊມລເິລມີດງັກ່າວໄດມ້ ີຸ
້ ້ຕວົແທນເຂາົຮ່ວມຈາກພາກລດັ, ພາກເອກະຊນົ, ອງົການຈດັຕງັທາງ 

່ສງັຄມົ ແລະ ພາກສ່ວນທມີາຈາກແຜນງານສະໜບັສະໜນູ FLEGT 

ຄ:ື ອງົການ WWF ແລະ GIZ. 

່ ່   ເພອືເປັນການສະໜບັສະໜນູການພດັທະນານຍິາມໄມທ້ຖີກືຕອ້ງ 

່ ່ຕາມກດົໝາຍ (TLD) ເຊງິເປັນສ່ວນໜງຶຂອງແຜນງານ FLEGT 

ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົ, ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະ 

່ດາ້ນຈະດໍາເນນີການສງັລວມບນັດານຕິກິາໍ ແລະ ກດົລະບຽບທ ີ

່ກ່ຽວຂອ້ງກບັໄມ ້ແລະ ຜະລດິຕະພນັປ່າໄມທ້ມີາຈາກສວນປູກໄມ ້

ຢ່າງເປັນລະບບົ ແລະ ຈະທບົທວນຄນືບນັດາພາລະບດົບາດ ແລະ 

່ ່ໜາ້ທຮີບັຜດິຊອບທກ່ີຽວຂອ້ງຂອງພາກລດັ. ການທດົສອບຕວົຈງິ 

່້ທາງດາ້ນການຈດັຕງັປະຕບິດັຂອງຮ່າງນຍິາມໄມທ້ຖີກືຕອ້ງຕາມກດົ 

ໝາຍໄດຖ້ກືວາງແຜນໃຫດໍ້າເນນີການໃນແຂວງໄຊຍະບູລ.ີ 

ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດາ້ນຈະປະຕບິດັວຽກງານຂອງຕນົໂດຍອງີຕາມ 

ຮ່າງການສງັລວມບນັດານຕິກິາໍກ່ຽວກບັປ່າໄມ ້

່ ້່ເຊງິກາໍລງັໄດຮ້ບັການປັບປຸງໃນວ່າງບໍດນົມານ.ີ 

ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດາ້ນວເິຄາະຮ່າງກດົໝາຍສໍາລບັສວນ 

ປູກໄມລ້ະດບັຄວົເຮອືນ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍ

່້ ້ ້ການສາ້ງຕງັເຄອືຂ່າຍ ອງົການຈດັຕງັທາງສງັຄມົ ເພອືເຂາົຮ່ວມແຜນງານ FLEGT ຂອງລາວ 
້ ່້   ໂດຍອງີຕາມການຖກືເຊອືເຊນີຈາກກມົກວດກາປ່າໄມ ້(ກກປມ), ອງົການຈດັຕງັທາງສງັຄມົທກ່ີຽວຂອ້ງສໍາລບັແຜນງານ FLEGT VPA ຂອງລາວ 

້ ່ ່້ ່(ເອນີວ່າ: ອງົການ CSO FLEGT ລາວ), ເຊງິລວມມ ີ20 ອງົການຈດັຕງັທອ້ງຖນິ (ສະມາຄມົບໍຫວງັຜນົກາໍໄລ, NPA) ໄດຄ້ດັເລອືກ 5 ຕວົແທນ 

່ ່້ ່ ້ເພອືເຂາົຮ່ວມໃນຄະນະ FLEGT VPA ຂອງລາວ ໃນວນັທ ີ5 ສງິຫາ 2015, ເຊງິໄດແ້ກ່: 1. ສະມາຄມົສງົເສມີຄວາມຮູກ່້ຽວກບັການຄນົຄວາ້ ແລະ 

ພດັທະນາຊນົນະບດົ (RRDPA), 2. ສະມາຄມົຝຶກອບົຮມົ ແລະ ພດັທະນາຊມຊນົ (ACTD), 3. ສະມາຄມົຊວີະນານາພນັລາວ (LBA), 4. ຸ

ສະມາຄມົແມ່ຍງິຮ່ວມໃຈພດັທະນາ (MHP) ແລະ 5. ສະມາຄມົອານຸລກັສດັປ່າ (WCA). ຜນົການຄດັເລອືກຖກືຮບັຮອງໂດຍກມົກວດກາປ່າໄມ.້ 

້ ້ ້ພອ້ມນນັ, ທ່ານ ດຣ. ຫຸມພນັ ຣດັຕະນະວງົ, ປະທານສະມາຄມົຊວີະນານາພນັລາວ ຍງັຖກືເຊນີໃຫເ້ຂາົຮ່ວມກອງປະຊມຄງັທໍາອດິຂອງຄະນະ ຸ
້ກາໍມະການຊນີາໍລະດບັຊາດ ໃນແຜນງານ FLEGT. 

້   ຂະບວນການຄດັເລອືກນໄີດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກ ໂຄງການ GIZ ProFLEGT, ອງົການບາ້ນຈດຸສຸມສາກນົ, ຜູອໍ້ານວຍຄວາມສະດວກ 

ພາຍນອກ ແລະ ຜູສ້ງັເກດການອດິສະຫຼະຈາກ UNDP.
(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ບົດລາຍງານ ìກອງປະຊຸມສ້າງຕັ້ງ ສະມາຊິກ CSO FLEGT ແລະ ຄັດເລືອກຕົວແທນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການ FLEGT VPA ຂອງລາວî, ວັນທີ 5 ສິງຫາ 2015)

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ ແລະ ສົ່ງຂ່າວໄດ້ທີ່:

ຫອ້ງການ ແຜນງານການຈດັຕງ ້ ັ ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ 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

ການຝຶກອບົຮບົກ່ຽວກບັ ການປັບປຸງການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້

ຮູບພາບການສົນທະນາຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມກັບເຈົ້າຂອງສວນໄມ້ສັກ
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