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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 
----------====000====---------- 

ບດົກ່າວເປີດ 

ກອງປະຊຸມວຊິາການ ນນການຮ່າງນຍິາມໄມທ້ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງ                                                          
ແຜນງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້(FLEGT) 

 

ຮຽນ - ບນັດາທ່ານ, ແຂກທີ່ ມກີຽດ 
- ທ່ານຍງິ ແລະ ທ່ານຊາຍ ທີ່ ຮກັແພງ 

 

   ຂາ້ພະເຈົາ້ມຄີວາມພາກພູມນຈເປັນຢ່າງຍິ່ ງທີ່ ໄດຮ້ບັກຽດເປັນປະທານ ກອງປະຊຸມວຊິາການ ນນການຮ່າງນຍິາມ 

ໄມທ້ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງ ແຜນງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້(FLEGT) 

ຮ່ວມກບັບນັດາທ່ານ ບນັດາສະຫາຍ, ນນນາມປະທານ, ຕາງໜາ້ການນາໍ ກະຊວງ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ແລະ ຕາງໜາ້ 

ຄະນະຮບັຜດິຊອບຊຸກຍູກ້ານເຈລະຈາ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບອກົຂອບນຈ, ຂໍສະແດງຄວາມຊມົເຊຍີ ແລະ ຍນິດຕີອ້ນຮບັ 

ບນັດາທ່ານຜູແ້ທນ, ແຂກຜູມ້ກີຽດທີ່ ໄດສ້ະລະເວລາອນັມຄຸີນຄ່າ ແລະນຫກ້ຽດມາເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມນນຄັງ້ນີ.້ 

 

 ກອງປະຊຸມຂອງພວກເຮາົ ມຄີວາມພາກພູມນຈຢ່າງລົນ້ເຫລອື ທີ່ ໄດຕ້ອ້ນຮບັບນັດາແຂກທີ່ ມກີຽດຊ ່ ງມາຈາກ 

ຄະນະຮບັຜດິຊອບຊຸກຍູກ້ານເຈລະຈາ; ຄະນະປະສານງານດາ້ນວຊິາການ; ບນັດາທ່ານທີ່ ມາຈາກຈາກພະແນກການທີ່ ກ່ຽວ 

ຂອ້ງ, ບນັດາຊ່ຽວຊານປະຈາໍບນັໂຄງການທີ່ ໄດສ້ະໜບັສະໜນູແຜນງານ FLEFT-VPA ນນ ສປປ ລາວ Pro FLEFT 

– GIZ, FAO-EU FLEGT, WWF ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ. 

 

ການເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັງ້ນີຂ້ອງບນັດາທ່ານ ແມ່ນມຄີວາມໝາຍຄວາມສໍາຄນັຫລາຍ ນນການຮ່ວມກນັສບືຕໍ່  

ປະກອບຄໍາເຫນັຕໍ່ ວຽກງານການກະກຽມຂອງຝ່າຍວຊິາການ ເພື່ ອເຮດັນຫມ້ເີອກະສານອາ້ງອງີຄບົຖວ້ນຕື່ ມ ທາງດາ້ນວຊິາ 

ການ ທີ່ ຈະສົ່ ງນຫຄ້ະນະເຈລະຈາ ເປັນຂໍມູ້ນອາ້ງອງີເຂົາ້ນນການເຈລະຈາການເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ໄມແ້ບບສະໝກັນຈ 
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(VPA) ລະຫວ່າງ ສປປລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ຄັງ້ທໍາອດິນນໜາ້ນີ ້ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ນນຂະບວນ 

ການພດັທະນາວຽກງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍວ່າດວ້ຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ (FLEGT) ສໍາລບັ 

ສປປລາວນນຕໍ່ ໜາ້.  
 

       ວນັທ ີ 11 ຕຸລາ ຜ່ານມານນປີນີ ້ ກໍ່ໄດມ້ເີຫດການໜ ່ ງທີ່ ສໍາຄນັ ນັນ້ກໍ່ ແມ່ນການຈດັກອງປະຊຸມທາງໄກ (Video 

Conference) ຄັງ້ທ ີ3 ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບ ເອຣີບົ ຊິ່ ງເປັນວຽກງານໜ ່ ງທີ່ ສໍາຄນັ ຜ່ານຜນົສໍາເລດັດ ີ

ຍອ້ນມວ່ີາມກີານປະກອບສ່ວນຈາກຫລາຍພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ບາງທ່ານກາໍລງັຢູ່ກອງປະຊຸມກໍ່ ເປັນຜູໜ້ ່ ງທີ່ ມໂີອກາດ 

ຕ່າງໜາ້ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ ງກ່າວ ເຫນັວ່າ: ຄະນະທມີງານເຈລະຈາຝ່າຍ ສປປ ລາວ ໄດຕ້ລີາຄາ 

ສູງຕໍ່ ຄວາມ  ຄບືໜາ້ນນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້

ຂອງ ສປປ ລາວ ນນໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມຄບືໜາ້ຂອງກຸ່ມວຊິາການສະເພາະດາ້ນ; ກອງປະຊຸມຂອງ 

ພວກເຮາົສໍາລບັມືນ້ ີ ້ແມ່ນຈະໄດພ້ອ້ມກນັຮບັຟັງການລາຍງານ ແລະ ປ ກສາຫາລຫືວົຂໍທ້ີ່ ສໍາຄນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ:  

1) ຫອ້ງການຈດຸປະສານງານ FLEGT – VPA ນາໍເໜຜີນົການສງັລວມຂໍມູ້ນນໝ່ ກ່ຽວກບັ ການພດັທະນາການ 

ຮ່າງນຍິາມໄມທ້ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ການກະກຽມແຜນວຽກ ສໍາລບັກອງປະຊຸມການເຈລະຈາການເປັນ 

ຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ໄມແ້ບບສະໝກັນຈ (VPA) ລະຫວ່າງ ສປປລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU)                   

ຄັງ້ທໍາອດິ ຊ ່ ງຈະຈດັຂ ນ້ນນ ເດອືນກຸມພາ ປີ 2017; 

2) ຕວົແທນຈາກກມົປ່າໄມ ້ ຈະໄດນ້າໍສະເໜຜີນົການຮ່າງນຍິາມໄມທ້ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ທີ່ ຂຸດຄົນ້ໄມຈ້າກເຂດ 

ພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ຊ ່ ງເປັນສະບບັທໍາອດິ; 

3) ຕວົແທນຈາກກມົອຸດສາຫະກາໍ ຈະໄດນ້າໍສະເໜຜີນົການຮ່າງນຍິາມໄມທ້ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍສໍາລບັ ໄມຢູ່້ນນ 

ຂັນ້ຕອນການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ຊ ່ ງເປັນສະບບັທໍາອດິ; 

4) ປະທານສະມາຄມົອຸດສາຫະກາໍໄມລ້າວ ນນນາມຕ່າງໜາ້ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂ ນ້ນາໍສະເໜຂີອບເຂດຜະລດິ ຕະ

ພນັໄມ;້ 

5) ບນັດາຊ່ຽວຊານໂຄງການ Pro FLEGT – GIZ ຈະຂ ນ້ນາໍສະເໜຫີວົຂໍກ່້ຽວກບັຂັນ້ຕອນຂະບວນການ              

ຄວບຄຸມຕອ້ງໂສກ້ານສະໜອງໄມ ້ (CoC), ຂັນ້ຕອນຂະບວນການຢັງ້ຢືນໄມ ້ (Verification) ແລະ ຮູບແບບ 

ການຄຸມ້ຄອງໄມນ້ນເຂດພືນ້ທີ່  ທີ່ ມກີານສໍາປະທານ. 
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ນີຖ້ວ່ືາເປັນຜນົສໍາເລດັພືນ້ຖານທາງດາ້ນວຊິາການ ຂອງບນັດາກຸ່ມວຊິາການສະເພາະດາ້ນ ແລະ ຄະນະທມິງານ

ວຊິາການຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ກ່ຽວກບັ ການຮ່າງນຍິາມຄວາມຖກືຕອ້ງໄມ ້ນຫມ້ອີງົປະກອບຄບົຊຸດ ເພື່ ອຈະມອບ

ນຫຄ້ະນະເຈລະເຈມຂໍີມູ້ນອາ້ງອງີ ເພື່ ອນໍານຊເ້ຂົາ້ນນຂະບວນການປ ກສາຫາລແືບບສອງຝ່າຍ ສປປລາວ ແລະ ສະຫະພາບ

ເອຣີບົ. 
 

ກອງປະຊຸມຂອງພວກເຮາົນນວນັນີ ້ຈະໄດພ້ອ້ມກນັດໍາເນນີຕາມວາລະກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກບັ ຜນົສໍາເລດັບາງ   

ວຽກງານ, ວຽກງານທີ່ ກາໍລງັດໍາເນນີ, ແນວຄວາມຄດິທາງດາ້ນວຊິາການເພື່ ອປັບປຸງວຽກງານ FLEGT – VPA. 

 ສະນັນ້, ການເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງບນັດາທ່ານ ຄັງ້ນີຖ້ວ່ືາ ເປັນກຽດອນັສູງສົ່ ງນຫແ້ກ່ກອງປະຊຸມ, ຍງັສະ 

ແດງເຖງິການນຫຄ້ວາມສໍາຄນັ ແລະ ຄວາມເອາົນຈນສ່ ນນການຮ່ວມມກືນັປະກອບເຂົາ້ນນການປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ 

ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້(FLEGT – VPA) ນຫບ້ນັລຸເປົາ້ໝາຍຕາມທີ່ ໄດຄ້າດໄວ.້ 

 

 ອກີເທື່ ອໜ ່ ງ ຂາ້ພະເຈົາ້ນນນາມປະທານກອງປະຊຸມ ຂໍຖໂືອກາດນີສ້ະແດງຄວາມຊມົເຊຍີ ແລະ ຂອບນຈນນການ 

ຮ່ວມມເືຂົາ້ຮ່ວມຂອງບນັດາທ່ານນນກອງປະຊຸມຄັງ້ນີ.້ 

 

ບນັດາທ່ານທີ່ ຮກັແພງ! ເຖງິແມ່ນວ່າພວກເຮາົ ໄດມ້ກີານເອາົນຈນສ່ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ ນນຂະບວນການກະກຽມ 

ການເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ໄມແ້ບບສະໝກັນຈ (VPA) ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍວ່າດວ້ຍປ່າໄມ,້       ການ

ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ (FLEGT) ນນໄລຍະຜ່ານມາກຕໍາມ, ແຕ່ຍງັມຫີລາຍໜາ້ວຽກ ທີ່ ພວກເຮາົຍງັຈະສ ບຕໍ່  

ປະກອບສ່ວນອກີເຂົາ້ນນການພດັທະນາຂະບວນການດັ່ ງກ່າວນຫສໍ້າເລດັເປົາ້ໝາຍ.  

 
 

       ທາ້ຍນີ,້ ນນນາມປະທານກອງປະຊຸມ ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍອວຍໄຊນຫພ້ອນ ມາຍງັບນັດາທ່ານ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງ ປະຊຸມນນຄັງ້

ນີ ້ຈ ົ່ ງມສຸີຂະພາບແຂງແຮງ ສໍາເລດັໜາ້ທີ່ ການງານ ແລະ ໄດຮ້ບັຜນົສໍາເລດັຂອງກອງປະຊູມ, ນະໂອກາດອນັ ສະຫງ່າລາສ ີ

ນີ ້ ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍປະກາດກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ ນບັແຕ່ເວລານີເ້ປັນຕົນ້ໄປ. 

(ຂໍຊມົເຊຍີ) 


