
ຈດົໝາຍຂ່າວ

ລາວ FLEGT

້ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ກະກຽມຄງັສຸດທາ້ຍສໍາລບັການເຈລະຈາແຜນງານ FLEGT
່ ້   ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດຈ້ດັ “ກອງປະຊມດາ້ນວຊິາການກ່ຽວກບັ FLEGT ໃນ ສປປ ລາວ” ເຊງິຈດັຂນຶໃນລະຫວ່າງວນັທ ີ15 ຫາ 17 ທນັວາ ຸ

່ ້ ້2015 ເພອືກະກຽມຄວາມພອ້ມສໍາລບັການເຈລະຈາ ຂໍຕກົລງົການເຂາົເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ (VPA) ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ ໃນປີ 

້່2016 ພາຍໃຕກ້ອບແຜນງານ FLEGT. ກອງປະຊມດງັກ່າວ ໄດຈ້ດັຂນຶຮ່ວມກນັໂດຍ ກມົກວດກາປ່າໄມ,້ ຄະນະກາໍມະທກິານ ສະຫະພາບເອຣີບົ ຸ

ປະຈາໍລາວ, ສະຖາບນັປ່າໄມຂ້ອງສະຫະພາບເອຣີບົ (EFI), ໂຄງການ GIZ ສະໜັບສະໜູນແຜນງານ ລາວ EU-FLEGT (ProFLEGT) ແລະ 

ອງົການ WWF.

່   ທ່ານ ຈນັສອນ ແສນບຸດຕະລາດ, ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສງິແວດລອ້ມ ແລະ ຮອງຫວົໜາ້ຄະນະ 

້ ່ ້ເຈລະຈາ VPA ໄດກ່້າວວ່າ “ກອງປະຊມດາ້ນວຊິາການນ ີມຈີດຸປະສງົເພອືອະທບິາຍ ແລະ ໃຫຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດແກ່ ສະຫະພາບເອຣີບົ ກ່ຽວກບັ ຸ
່ ່ ່້ເປົາໝາຍຂອງ ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ສໍາລບັແຜນງານ VPA, ລວມທງັຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ສງິທາ້ທາຍທຄີາດວ່າຈະໄດຮ້ບັ, ແລະ ການເຊອືມໂຍງ 

່ ່ ່່ ້ຂອງແຜນງານດງັກ່າວ ກບັແນວຄວາມຄດິລເິລມີອນືໆ ໃນລະດບັຊາດ ທກ່ີຽວຂອ້ງກບັຂະແໜງຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປົກປັກຮກັສາປ່າໄມ,້ ກ່ອນການເຂາົ 

່້ ້ຮ່ວມການເຈລະຈາ VPA ຄງັທໍາອດິ ກບັ EU”. ທ່ານ ຈນັສອນ ແສນບຸດຕະລາດ ຍງັໄດກ່້າວເພມີເຕມີວ່າ  “ພວກເຮາົຍງັມຄີວາມກະຕລືລືນົໃນການ 

່ ່ ່້ໃຫແ້ນວທາງ ແລະ ຂໍມູນໃນການສສືານ ແລະ ຮ່ວມງານກບັບນັດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງອນືໆ ໃນແຜນງານ FLEGT, ເນອືງຈາກວ່າ ການມສ່ີວນຮ່ວມ 

່ ້ຂອງບນັດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງແມ່ນຫວົໃຈຫຼກັ ແລະ ເງອືນໄຂຕນົຕໍຂອງ EU ໃນແຜນງານ FLEGT VPA.” 

   ທ່ານ ມເິຊວ ໂກຟີນ (Michel Goffin), ຫວົໜາ້ຄະນະກາໍມະທກິານ ສະຫະພາບເອຣີບົ ປະຈາໍລາວ, ກ່າວວ່າ “ສະຫະພາບເອຣີບົ ມຄີວາມຍນິດ ີ

້ ້ ້ຮບັເອາົການຕດັສນິໃຈຂອງລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການເຂາົຮ່ວມການເຈລະຈາ ຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກບັ ຂໍຕກົລງົການເຂາົເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາ 

້ການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ ໃນກອບແຜນງານ ການຈດັຕງັປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້(FLEGT VPA) ແລະ ຍນິດຮີບັເອາົ 

່່ການປຶກສາຫາລຈືາກຫຼາຍພາກສ່ວນໃນການກະກຽມການເຈລະຈາດງັກ່າວ.” ທ່ານ ມເິຊວ ໂກຟີນ ຍງັໄດກ່້າວເພມີເຕມີວ່າ “ສະຫະພາບເອຣີບົມຄີວາມ 

່ ່ ່້ ້ ້ເຊອືໝນັວ່າ ການລງົທນຶທຸມ້ເທໃນ ຂະບວນການກະກຽມນນັ ໄດອ້ອກດອກເກດີຜນົ ເຊງິສາ້ງຄວາມເຂາົໃຈທດີ ີແລະ ມກີານສະໜບັສະໜນູການເຈລະ 

່້ ້ຂໍຕກົລງົການເຂາົເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ ຢ່າງກວ້າງຂວາງຈາກບນັດາພາກສ່ວນທກ່ີຽວຂອ້ງໃນ ສປປ ລາວ. ການຮບັປະກນັການມ ີ

້ ່ ່ສ່ວນຮ່ວມນ ີມຄີວາມສໍາຄນັຢ່າງຍງິຕໍການເຈລະຈາໃນອານາຄດົ.”

ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ການສຶກສາການສັງລວມຄວາມຮູ້ດ້ານກົດໝາຍປ່າໄມ້ ໄດ້ທີ່ http://flegtlaos.com/resources/forestry-legality-

compendium/ 

ສະບັບເດືອນ ທັນວາ 2015 - ມັງກອນ 2016
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ໃນກອງປະຊຸມການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ (Climate Change 

Conference, COP 21) ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງ ປາຣີ, ປະເທດຈີນໄດ້ຕົກລົງ 

ຮັບຊື້ຜະລິດຕະພັນໄມ້ຈາກປະເທດອິນໂດເນເຊຍທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ 

FLEGT ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນ.



່້ ້   ອງົການຈດັຕງັທາງສງັຄມົພາຍໃນ, ເຊງິໄດຈ້ດັຕງັເປັນກຸ່ມ Lao 

CSO FLEGT, ໄດມ້ກີານພບົປະກນັໃນວນັທ ີ10 ແລະ 11 

່ ່ເດອືນ ທນັວາ ປີ 2015 ເພອືກາໍນດົພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທ ີ

່ຮບັຜດິຊອບ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ໂດຍມຈີດຸປະສງົເພອືຍກົສູງ 

່ ້ການສະໜບັສະໜນູຂອງຕນົຕໍແຜນງານການຈດັຕງັປະຕບິດັກດົ 

ໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ 

ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ.

່   ໃນທກີອງປະຊມ, ຕວົແທນຈາກກມົກວດກາປ່າໄມ ້(ກະຊວງ ຸ

ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ)້ ໄດນ້າໍສະເໜ ີຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມ 

້ຄບືໜາ້ຂອງວຽກງານ FLEGT VPA ໃນ ສປປ ລາວ. ນອກນນັ 

ຕວົແທນຈາກເຄອືຂ່າຍ NGO-FLEGT ຂອງປະເທດ ຫວຽດ 

່ ່ ້້ ່ນາມ, ເຊງິເປັນກຸ່ມອງົການຈດັຕງັທບໍີຂນຶກບັລດັຖະບານຂອງ 

່ປະເທດຫວຽດນາມ (Vietnamese NGOs) ທສີະໜບັ 

ສະໜນູແຜນງານ FLEGT VPA, ໄດແ້ບ່ງປັນປະສບົການໃນ 

່້ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງອງົການຈດັຕງັທາງສງັຄມົທອ້ງຖນິ ແລະ 

້ ້ພາລະບດົບາດຂອງເຂາົເຈາົໃນວຽກງານການເຈລະຈາຂໍຕກົລງົການ 

້ເຂາົເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ. 

   ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົ ໄດສໍ້າເລດັການເຈລະຈາ 

້ ້ຮອບທ ີ5 ກ່ຽວກບັຂໍຕກົລງົການເຂາົເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະ 

ໝກັໃຈ (VPA) ພາຍໃຕແ້ຜນງານ ການປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ 

່ ່່ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້(FLEGT) ເຊງິໄດຮ້ບັຜນົເປັນຢ່າງດ,ີ ດງັທໄີດ ້

່ ້ລາຍງານໃນກອງປະຊມນກັຂ່າວທຈີດັຂນຶໃນວນັທ ີ22 ມງັກອນ.ຸ

   ໂດຍອງີຕາມລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການ ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ພດັທະ 

ນາຊນົນະບດົ, ທ່ານ ຮາກງົຕວນ (Ha Cong Tuan), ໄດກ່້າວວ່າ ຈດຸ 

ສໍາຄນັໃນການສນົທະນາໃນວນັທ ີ21 ແລະ 22 ມງັກອນ ແມ່ນໄດສຸ້ມໃສ່ 

່ ່ລະບບົການຄຸມ້ຄອງເພອືຮບັປະກນັໄມທ້ຖີກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງ 

່ ່ຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຫຼ່ງທມີາທຖີກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງ 

່ ່ໄມທ້ສີງົອອກ. 

່ ້ ້ ່   ເມອືຂໍຕກົລງົ VPA ມຜີນົບງັຄບັໃຊ,້ ຄາດວ່າຂໍຕກົລງົດງັກ່າວຈະຊ່ວຍ 

່ຊກຍູອຸ້ດສາຫະກາໍການປຸງແຕ່ງໄມ ້ແລະ ການສງົອອກຂອງປະເທດ ຫວຽດ ຸ

ນາມ ທງັໃນດາ້ນການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ການເຕບີໂຕແບບ 

ຍນືຍງົ. 

້ ້   ພາຍຫຼງັກອງປະຊມ, ທງັສອງຝ່າຍໄດເ້ນນັວ່າຈະພະຍາຍາມຈດັຕງັ ຸ

ປະຕບິດັການເຈລະຈາໃຫສໍ້າເລດັສມົບູນໃນທາ້ຍປີ 2016. 

່ ້   ຜນົໄດຮ້ບັຂອງການເຈລະຈາຮອບທ ີ5 ແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັຕໍຂໍຕກົລງົ 

ການຄາ້ເສລລີະຫວ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົ, ໂດຍ 

່ ້ສະເພາະແມ່ນໃນດາ້ນຄວາມຮບັຜດິຊອບທປີະກອບສ່ວນເຂາົໃນການປົກ 

່ປັກຮກັສາສງິແວດລອ້ມ ແລະ ຊວີະນານາພນັ. 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກອງປະຊຸມໃຫ້ຂ່າວຮ່ວມສອງຝ່າຍ ໃນວັນທີ 22 ມັງກອນ 2016. 

ການເຈລະຈາລະຫວ່າງ ສ.ສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພາບ 
່ ່້ເອຣີບົ ເພອືແກໄ້ຂບນັຫາການນາໍເຂາົໄມທ້ຜີດິກດົໝາຍ

້ອງົການຈດັຕງັທາງສງັຄມົຂອງລາວ ຍກົສູງການ 
່ສະໜບັສະໜນູຂອງຕນົ ຕໍແຜນງານ FLEGT

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

1. ສະພາ ແຫ່ງ ຊາດ ສະ ແດງ ຄວາມ ຊມົ ເຊຍີ  ແລະ  ສະໜບັສະໜນູ  ບນັດາ 

້ ້ ຂະ ແໜງ ການ ຕ່າງໆ ເວາົ ລວມ  ເວາົ ສະ ເພ າະ ກມົ ກວດກາ ປ່າ ໄມ,້  ກະຊວງ 

່ ກະສກິາໍ  ແລະ  ປ່າ ໄມ,້ ທ ໄີດ ຕ້ດັສນິ ໃຈ ສູງ  ຮບັ  ເອາົ ວຽກ ງານ FLEGT 

່້ ້VPA ມາ ສກຶສາ ຄນົຄວາ້ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ ້ ແລະ  ຈດັ ຕງັປະຕບິດັ  ເພອື 

່້ ່ ສະກດັ ກນັ ການ ຄາ້ຂາຍ ໄມ ທ້ ຜີດິ ກດົໝາຍ   ແລະ ສງົ ເສມີ ການ ຄາ້ຂາຍ ໄມ ້

່ ທ ຖີກືຕອ້ງ ຕາມ ກດົໝາຍ ;

່ ່2. ສະພາ ແຫ່ງ ຊາດ ຖ ວ່ືາວຽກງານ FLEGT VPA ເ ປັນ ວຽກ ງານ ໜງຶທ ີ

່ ່ ສໍາຄນັ  ທ ຈີະ ຊ່ວຍ  ເຮດັໃຫນ້ະ ໂຍບາຍ ຂອງ ລດັຖະບານ ກ ຄໍ ແືຜນ ຍຸດ ທະ 

້ ສາດ ປ່າ ໄມ ້ປີ 2020  ແລະ  ແຜນການສາ້ງ ໃຫ ້ສປປ ລາວ  ກາຍເປັນ ໝໍ  ໄຟ  

້ຂອງ ອາ ຊຽນ ສາມາດ ບນັລຸ ຜນົ ຕາມ ຈດຸປະສງົ  ເປົາ ໝາຍ ໄດ;້

3. ວຽກ ງານ FLEGT VPA ຊ່ວຍ ສະໜບັສະໜນູ ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດການ  

ພດັທະນາ ເສດຖະກດິ- ສງັຄມົ ປີ 2016-2025  ແລະ ວ ໄິສ ທດັ ປີ 2030 

 ໃຫ ສ້າມ າດບນັລຸ ຜນົ ໄດ ້ ໂດຍ ສະ ເພາະ ຍຸດ ທະ ສາດການ ປົກ ປັກ ຮກັສາ  ແລະ  

ນາໍ ໃຊ ຊ້ບັພະຍາກອນ ທໍາ ມະ ຊາດ ແບບ ຍນື ຍງົ, ມປີະສດິທ ຜິນົ  ແລະ 

 ຕາມ ທດິ ຫນັ ເປັນ ສຂີຽວ;

4. ວຽກ ງານ FLEGT VPA ຈະ ຊ່ວຍ ເຮດັ ໃຫ ລ້ດັຖະບານ  ສາມາດ ຄຸມ້  

້ຄອງ ການ ເກບັ ລາຍ ຮບັ-ລາຍ ຈ່າຍ  ຈາ ກການ ຄາ້ຂາຍ ໄມ,້ ສະກດັ ກນັການ  

່ລກັລອບ ຕດັ ໄມ ຊ້ະຊາຍ  ແລະ  ການ ຄາ້ ຂາຍ ໄມ ທ້ ຜີດິ ກດົໝາຍ;

5. ຮບັປະ ກນັ ສດິທ ິ ແລະ  ການມສ່ີວນ ຮ່ວມ ຂອງ ຫຼາຍ ພາກສ່ວນ ໃນ ການ  

ຄຸມ້ ຄອງ ປ່າ ໄມ,້ ການ ຄາ້ຂາຍ ໄມ ້ ແລະ ຜນົ ປະ ໂຫຍ ດຈາກ ການ ຄຸມ້ ຄອງ  

່ປ່າ ໄມ ້ ເພອື   ເຮດັ ໃຫກ້ານ ຄຸມ້ ຄອງ ປ່າ ໄມ ້ ແລະ ການຄາ້ຂາຍ ໄມ  ້ຖກືຕອ້ງ  

ຕາມ ກດົໝາຍ,  ເປັນທໍາ  ແລະ   ໂປ່ ງ ໃສ;

້6. ຊ່ວຍ ສາ້ງຄວາມ ເຂມັ ແຂງ ໃຫ ແ້ກ່ລດັຖະບານ  ໃນ ການສາ້ງ  ແລະ  ປັບປຸງ  

ນຕິ ກິາໍ ຕ່າງໆ ກ່ຽວ ກບັ ການ ຄຸມ້ຄອງ ຊບັພະຍາກອນ ທໍາ ມະ ຊາດ  ແລະ ສາ້ງ  

້ ້ຄວາມ ເຂມັ ແຂງ ໃຫ ແ້ກ່ສະພາ ແຫ່ງ ຊາດ  ໃນການຕດິຕາມ ກວດກາຈດັ ຕງັ  

ປະຕບິດັ ກດົໝາຍ ວ່າ ດວ້ຍ ປ່າ ໄມ ້ ແລະ  ການ ຈດັ ເກບັ ລາຍ ຮບັ- ລາຍ ຈ່າຍ  

້ຈາກ ການ ຂຸດ ຄນົ ໄມ ້ ແລະ ກາ ນຄາ້ຂາຍ ໄມ;້

້ ່່7. ສງົ ເສມີ ການ ຟືນ ຟູ ປ່າ ໄມ ້ ແລະ ການ ປູກ ໄມ ໃ້ຫ ເ້ປັນ ປ່າ  ເພອື ເຮດັ ໃຫ  ້

ທໍາມະ ຊາດ ມ ີ

ຄວາມ ສມົ ດູ ນ, 

ຮກັສາ ຊບັພະຍາ

້ກອນແຫຼ່ງນາໍ, 

ຄຸນ ນະພາ ບດນິ  

ແລະ  ຮບັປະກນັ 

ບໍ່ໃຫ ດ້ນິ ບກົແຫງ້

່ແລະ  ເຊາະເຈອືນ.

ທດັ ສະ ນະ ຂອງ ກມົ ເສດຖະກດິ ຫອ້ງ ວ່າການສະພາ ແຫ່ງ ຊາດ ກ່ຽວ ກບັ ວຽກງານ FLEGT VPA ຢູ່ ສປປ ລາວ

ທ່ານ ອ່ອນມາ ຣາຊະວົງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມເສດຖະກິດ ປະກອບຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບ FLEGT VPA© GIZ/Bounmee Maokhamphiou
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