
ຈດົໝາຍຂ່າວ

ີ ູລາວ-ອຢ FLEGT

້ ່ການຈດັຕງັປະຕບິດັຄໍາສງັນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເລກທ ີ15/ນຍ ແລະ ແຜນງານ FLEGT 

ມຄີວາມສອດຄ່ອງກນັ
້ ່ ້   ການຈດັຕງັປະຕບິດັ ຄໍາສງັນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເລກທ ີ15/ນຍ ແລະ ແຜນງານ ການຈດັຕງັປະຕບິດັກດົໝາຍ 

ປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ (Lao-EU FLEGT) 

່ ່ມຄີວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ສະໜບັສະໜນູ ເຊງິກນັ ແລະ ກນັ, ເຊງິໄດຖ້ກືຍກົໃຫເ້ຫນັໃນກອງປະຊມຜ່ານແຜນ ຸ
່ ້ດໍາເນນີງານ FLEGT ປະຈາໍປີ ທໄີດຈ້ດັຂນຶຢູ່ແຂວງ ອດັຕະປື ໃນລະຫວ່າງວນັທ ີ7 ຫາ 8 ກຸມພາ 2017 

້ ້ໂດຍມຜູີເ້ຂາົຮ່ວມຈາກ ພາກລດັ, ພາກເອກະຊນົ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບນັການສກຶສາ ແລະ ອງົການຈດັຕງັ 

ທາງສງັຄມົ.

້ ່ ້   ທ່ານ ສຸກສະໄໝ ຈນັທະມາດ, ຮອງເຈາົແຂວງ ອດັຕະປື, ໄດກ່້າວວ່າ “ແຜນງານ FLEGT ສງົເສມີການຈດັຕງັ 

່ປະຕບິດັຄໍາສງັນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເລກທ ີ15/ນຍ ໃນຫຼາຍດາ້ນ”. ທ່ານ ສຸກສະໄໝ ຈນັທະມາດ ໄດຍ້ກົໃຫເ້ຫນັ 

່ ່ວ່າ “ພາຍໃຕແ້ຜນງານ FLEGT, ແຜນແມ່ບດົເພອືສງົເສມີອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມລ້າວແມ່ນກາໍລງັໄດຮ້ບັການ 

່ ່ພດັທະນາ ແລະ ສູນອບົຮມົເພອືສາ້ງຄວາມອາດສາມາດຂອງບໍລສິດັຕ່າງ ໃໆນການເພມີມູນຄ່າໃຫຜ້ະລດິຕະພນັ 

່ ່ ້ ່່ ່ໄມແ້ມ່ນກາໍລງັດໍາເນນີການ, ເຊງິສງິດງັກ່າວນເີປັນການຜນັຂະຫຍາຍຄໍາສງັນາຍກົ ເພອືດດັສມົຂະແໜງການ 

ປ່າໄມພ້າຍໃນ. ລະບບົການຄຸມ້ຄອງຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມແ້ຫ່ງຊາດ (CoC) - ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການ 

່ ່້ ້ ້ ່ ້ຕດິຕາມສນົເຂາົ-ສນົອອກຂອງໄມ ້ທກີາໍລງັຢູ່ໃນຂະບວນການຮ່າງ ເພອືສງົເສມີການ ດໍາເນນີກດິຈະກາໍໃນຂນັ 

່ ່ບໍລສິດັ, ເຊງິເປັນການສງົເສມີການດດັສມົຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມ.້”

່ ່ເພມີເຕມີໄດທ້ ີFLEGTlaos.com
່ທ່ານສາມາດ ເບງິ ວດີໂີອ 

“ພາລະບດົບາດຂອງກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດາ້ນ 

ໃນແຜນງານ Lao-EU FLEGT” ່ ້ໄດທ້ນີີ

ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫຼດ ບດົນາໍສະເໜຕ່ີາງໆ 

ກ່ຽວກບັກອງປະຊມຂາ້ງລຸ່ມ :ຸ ່ ້ໄດທ້ນີີ

້·  ກອງປະຊມປຶກສາຫາລກ່ືຽວກບັຂໍຕກົລງົວ່າດວ້ຍ ຸ
້ ້ ້ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມໄມສ້ນົເຂາົ-ສນົອອກ 

ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມ ້ແລະ ການຄາ້, 

່ ້ເຊງິຈດັຂນຶ ໃນວນັທ ີ17 ກຸມພາ 2017

·  ກອງປະຊມຊ່ຽວຊານສະເພາະດາ້ນ ສໍາລບັ ຸ
່ ່ ່ ້ໄມທ້ມີາຈາກເຂດຫນັປ່ຽນທດີນິປ່າໄມເ້ພອືເປົາໝາຍການ

່ ້ພດັທະນາ, ເຊງິຈດັຂນຶ ໃນວນັທ ີ17 ມນີາ 2017

້·  ກອງປະຊມສະເໜກ່ີຽວກບັ ການສາ້ງຕງັສູນຝຶກອບົຮມົ ຸ
່ ້ແລະ ພດັທະນາ ໃນຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມລ້າວ, ເຊງິຈດັຂນຶ 

ໃນວນັທ ີ23 ມນີາ 2017
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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 

   ໂດຍອງີຕາມ ທ່ານ ຄໍາພຸດ ພນັດານຸວງົ, ຫວົໜາ້ກມົກວດກາປ່າໄມ,້ ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ທງັເປັນ ຫວົໜາ້ ຄະນະຮບັຜດິຊອບຊກຍູກ້ານເຈລະຈາ, ໄດໃ້ຫຮູ້ ຸ້
່ ່ ່ ້ ່ເພມີເຕມີກ່ຽວກບັຂງົເຂດອນືໆທ ີແຜນງານ FLEGT ໄດສ້ະໜບັສະໜນູການຈດັຕງັປະຕບິດັ ຄໍາສງັ ທ່ານນາຍກົເລກທ ີ15/ນຍ ວ່າມຄີ:ື

່· ການຕດິຕາມການເຄອືນຍາ້ຍໄມ ້ໃນບນັດາແຂວງທດົລອງ ໃນ ແຜນງານ FLEGT (ແຂວງອດັຕະປື, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ໄຊຍະບູລ)ີ ຊ່ວຍປັບປຸງລະບບົການບນັທກຶ 

່ ່ ່້ ້ ່ແລະ ການຈດັການຂໍມູນທໄີດຈ້າກ ລະບບົຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມ,້ ເຊງິເປັນການຊ່ວຍໃນການເກບັກາໍຂໍມູນລະອຽດ ເຊນັວ່າ ບໍລມິາດໄມ ້ແລະ ພນັທະທຕີກົຄາ້ງຢູ່ 

່້ສະໜາມໄມ ້2 ແລະ ຊກຍູປ້ະສານງານຂອງບນັດາເຈາົໜາ້ທໃີນການຈດັການໄມຍ້ດຶຂອງໜ່ວຍງານພາກລດັຕ່າງໆ.ຸ
່ ່ ້· ລະບຽບການ ເລກທ ີ0112 ກ່ຽວກບັການຕດັໄມ ້ໃນເຂດຫນັປ່ຽນທດີນິປ່າໄມເ້ພອືເປົາໝາຍການພດັທະນາ 

່ແມ່ນ ກາໍລງັໄດຮ້ບັການທບົທວນ ແລະ ທດົລອງໃນບນັດາແຂວງທດົລອງຕ່າງໆ ເພອືປັບປຸງການໝາຍເຂດແດນ 

່ ່ ່ ້້ໃນເຂດຫນັປ່ຽນທດີນິປ່າໄມເ້ພອືເປົາໝາຍການພດັທະນາ ແລະ ສວນປູກ, ເພອືປັບປຸງການຂນຶທະບຽນໄມ ້ແລະ 

ການຕດິຕາມການດໍາເນນີການຕດັໄມ.້

່ ່້ ່ ້ ້   ສປປ ລາວ ເລມີເຫນັໄດເ້ຖງິໝາກຜນົອນັພນົເດນັກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມທ້ເີຂມັແຂງ ແລະ ຄວາມຕງັໃຈ 

່ ່ ່ເພອືແກໄ້ຂບນັຫາຂອງປະເທດຊາດ ກ່ຽວກບັການຕດັໄມທ້ຜີດິກດົໝາຍ, ພາຍຫຼງັ ການປະກາດໃຊ ້ຄໍາສງັນາຍກົ 

່ ່້ເລກທ ີ15/ນຍ ຕງັແຕ່ເດອືນ ພດຶສະພາ 2016 ທຜ່ີານມາ. ແຜນງານ FLEGT ແມ່ນໜງຶໃນແນວຄວາມຄດິ 

່ ່ ່ ່ ້່ລເິລມີ ທຊ່ີວຍລດັຖະບານລາວ ເພອືຍາດໄດໝ້າກຜນົດງັກ່າວ, ເນອືງຈາກວ່າ ແຜນງານນຊ່ີວຍໃນການປັບປຸງການ 

ຄຸມ້ຄອງ ປ່າໄມຕ້ະຫຼອດຮອດຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມ.້

https://www.youtube.com/watch?v=GhlQAFKCNKo
https://flegtlaos.com/resources/workshop-documentation/
mailto:info@flegtlaos.com
http://www.flegtlaos.com


່ ້ ່ ່ ່   ໃນກອງປະຊມ ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດາ້ນ ທໄີດຈ້ດັຂນຶໃນວນັທ ີ17 ມນີາ 2017, ມາດຖານນຍິາມຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງໄມທ້ມີາຈາກເຂດຫນັປ່ຽນທດີນິປ່າໄມເ້ພອື ຸ
່້ການພດັທະນາ ໄດຮ້ບັການສນົທະນາ ແລະ ປຶກສາຫາລ ືເປັນຄງັທໍາອດິ ພາຍຫຼງັທ ີຮ່າງນຍິາມສະບບັທໍາອດິ ໄດນ້າໍສະເໜໃີນກອງປະຊມ ຄະນະຮບັຜດິຊອບດາ້ນ ຸ

່ ້ ່ ່ ່ ່່ ້ ່ວຊິາການ ໃນເດອືນ ທນັວາ 2016 ທຜ່ີານມາ. ຮ່າງນຍິາມນໄີດລ້ະບຸວ່າໄມທ້ສີາມາດຕດັໄດຈ້າກດນິປ່າໄມທ້ຫີນັປ່ຽນເພອືການພດັທະນາ ເຊນັ ການຂຸດຄນົບໍແຮ່, ເຂອືນ 

້ ່ໄຟຟາ້ນາໍຕກົ, ສວນປູກ ແລະ ການກສໍາ້ງຖະໜນົຫນົທາງ.

່   ທ່ານ ບຸນປອນ ແສງທອງ, ຮອງຫວົໜາ້ກມົປ່າໄມ,້ ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ໄດກ່້າວວ່າ “ການທບົທວນບນັດານຕິກິາໍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ທກ່ີຽວຂອ້ງກບັ 

່ ່ ່ ່່ ້ ່ເຂດຫນັປ່ຽນທດີນິປ່າໄມເ້ພອືການພດັທະນາ ແມ່ນເພອືຫຼດຜ່ອນຄວາມບໍສອດຄ່ອງ ແລະ ເຮດັໃຫພ້າລະບດົບາດມຄີວາມກະຈ່າງແຈງ້ ສາ້ງຄວາມເຂາົໃຈຕໍກບັ ໄມທ້ ີຸ
່ ່ ່ ່ ່ ່ຖກືກດົໝາຍທມີາຈາກ ເຂດຫນັປ່ຽນທດີນິປ່າໄມເ້ພອືການພດັທະນາ, ພອ້ມທງັ ຈະສາມາດ ຕດິຕາມການເຄອືນຍາ້ຍໄມ ້ແລະ ກວດສອບແຫຼ່ງທມີາຂອງໄມດ້ງັກ່າວ 

່ ້ ້ໄດ”້. ທ່ານ ບຸນປອນ ແສງທອງ ຍງັໄດຍ້ກົໃຫເ້ຫນັວ່າ “ນຍິາມໄມທ້ຖີກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຈະຊ່ວຍສາ້ງຄວາມເຂາົໃຈ ໃຫແ້ກ່ ບນັດາກະຊວງຕ່າງໆ, ອງົການຈດັຕງັທາງ 

່ ່ ້ ້ສງັຄມົ ແລະ ພາກເອກະຊນົ ທກ່ີຽວຂອ້ງ, ລວມທງັ ບນັດານກັລງົທນຶ ແລະ ນກັພດັທະນາ, ໂດຍສະເພາະ ເມອືເວາົເຖງິການຈດັຕງັປະຕບິດັກດົໝາຍຕ່າງໆ.”

   ສະມາຊກິຂອງກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດາ້ນໄດປຶ້ກສາຫາລ ືກ່ຽວກບັ ບນັດາຄໍາເຫນັ ແລະ ຄໍາຖາມຕ່າງໆ ຈາກ ສະຫະພາບເອຣີບົ, ລວມທງັຮູບແບບຂອງຄໍາຕອບຕ່າງໆ 

່ ່ ່່ ້ເຊນັວ່າ ຂະບວນການສໍາປະທານໂຄງການທຖີກືຕອ້ງຕາມລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍ ກ່ອນດໍາເນນີການຂຸດຄນົ ເພອືຮບັມກືບັບນັດາສງິທາ້ທາຍໃນການສໍາຫຼວດປ່າ ແລະ 

່ ່ ່ ່ ່ ່້ ່ພາລະບດົບາດຂອງຊມຊນົທໄີດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ. ບນັດາຜູເ້ຂາົຮ່ວມຍອມຮບັວ່າ ໃນເມອືກ່ອນ ໄມທ້ສີງົອອກ ທໄີດມ້າຈາກເຂດຫນັປ່ຽນທດີນິປ່າໄມເ້ພອື ຸ
່ ່ ່ ່່ ້ ້ການພດັທະນາ ສ່ວນໜງຶມາຈາກນອກເຂດຫນັປ່ຽນດງັກ່າວ ເຊງິເປັນໄມທ້ຜີດິກດົໝາຍ. ດວ້ຍເຫດນນັ ລະບບົການຢັງຢືນໄມທ້ຖີກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຈະສາມາດ 

້່ ່ປອ້ງກນັບນັຫາດງັກ່າວບໍໃຫເ້ກດີຂນຶ.

່ ່ ້ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດາ້ນການຫນັປ່ຽນທດີນິປ່າໄມເ້ພອືເປົາໝາຍການພດັທະນາໄດທ້ບົທວນຄໍາເຫນັຂອງ EU

© WWF-Laos່່ ້ ້ແລະ ວຽກງານຮບັຜດິຊອບໃນແຕ່ລະດາ້ນຢ່າງເທາົທຽມກນັ; ໃຫມ້ຄີວາມເຂາົໃຈກ່ຽວກບັແຜນງານ FLEGT ຕ່າງໆ ຢ່າງເລກິເຊງິ; ສະໜອງຄວາມຮູ ້ແລະ ຂໍມູນຕ່າງໆ 

່ ່້ ້ກ່ຽວກບັ ນຍິາມໄມທ້ຖີກືກດົໝາຍ, ລະບບົຢັງຢືນໄມທ້ຖີກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ, ແລະ ລະບບົຄຸມ້ຄອງຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມ;້ ເຂາົຮ່ວມໃນກອງປະຊມຕ່າງໆ, ຸ

່ ້ພອ້ມທງັຖ່າຍຖອດບດົຮຽນຕ່າງໆ ໄປບນັດາກະຊວງ ແລະ ກມົຕ່າງໆເພອືຈດັຕງັປະຕບິດັ.

້່   ສະມາຊກິຂອງຄະນະດງັກ່າວນປີະກອບມ:ີ (ຫວົໜາ້ຄະນະ) ທ່ານ ທອງພນັ ລດັຕະນະລງັສ:ີ ຮອງຫວົໜາ້ກມົກວດກາປ່າໄມ,້ ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ;້ (ຮອງ) 

ທ່ານ ປອ ຄໍາເຝືອ ສຣີວິງົ: ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກພດັທະນາມາດຖານເຕກັນກິໄມ,້ ກມົປ່າໄມ,້ ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ທງັເປັນຫວົໜາ້ຫອ້ງການປະສານ 

້ ້ ່ງານແຜນງານ FLEGT; (ຮອງ) ທ່ານ ໂພໄຊ ອນິທະບວົລ:ີ ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກຢັງຢືນແຫຼ່ງກາໍເນດີຂອງສນິຄາ້, ກມົນາໍເຂາົ ແລະ ສງົອອກ, ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ 

ແລະ ການຄາ້; ທ່ານ ປອ ພມົມ ີອນິທຈິກັ: ຫວົໜາ້ພະແນກຮ່ວມມສືາກນົ, ກມົແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ,ື ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ;້ ທ່ານ ປອ ໄກສອນ 

ເພງັໂສພາ: ຫວົໜາ້ພະແນກການສກຶສາຫຼງັປະຣນິຍາ, ຄະນະວທິະຍາສາດປ່າໄມ,້ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ; ທ່ານ ທອງດໍາ ຂຸນອຸດມົ: ຫວົໜາ້ພະແນກມາດຕະຖານ 

ຜະລດິຕະພນັ, ກມົອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ, ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້; ທ່ານ ຄໍາພູ ຜຸຍຍະວງົ: ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ,ື 

່້ສະຖາບນັຄນົຄວາ້ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມແ້ຫ່ງຊາດ, ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ;້ ທ່ານ ສມົຈດິ ພມົຖາວງົ: ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກສງິແວດລອ້ມ, ກມົຊບັພະຍາກອນ 

່ທໍາມະຊາດ ແລະ ສງິແວດລອ້ມ, ສະພາແຫ່ງຊາດ; ທ່ານ ສຸລພິອນ ກງົແສງຈດິ: ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກສະຖຕິ ິແລະ ແຜນການ, ກມົອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ, 

່້ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້; ແລະ ທ່ານ ນາງ ນລີະພາ ວໍຣະຈດິ: ເຈາົໜາ້ທປ່ີາໄມ,້ ກມົກວດກາປ່າໄມ,້ ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້
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່ ່ ້   ເນອືງຈາກການເຈລະຈາ FLEGT VPA ທກີາໍລງັຂຸນ້ຂຽ້ວ ແລະ ມກີານເຂາົ 

້້ຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ, ຄະນະຊ່ວຍວຽກສະເພາະກດິ ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕງັຂນຶ 

່ ້ເພອືອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະສານງານກ່ຽວກບັການຈດັຕງັປະຕບິດັ 

່ ່ ່ວຽກງານຕ່າງໆ ທກ່ີຽວຂອ້ງກບັແຜນງານ FLEGT ແລະ ເພອືເຊອືມໂຍງ 

່່ ້ແຜນງານດງັກ່າວເຂາົກບັພາກສ່ວນທກ່ີຽວຂອ້ງ.

້້ ່   ຂໍຕກົລງົດງັກ່າວນ ີໄດຮ້ບັການຮບັຮອງໂດຍ ລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງກະສກິາໍ 

່ ້ແລະ ປ່າໄມ ້ເຊງິໄດແ້ຕ່ງຕງັ 10 ທ່ານ ຈາກ 2 ກະຊວງ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງ 

່ ່ຊາດ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ເຊງິມໜີາ້ທໃີນການຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກ 

່ລະຫວ່າງອງົກອນທສີງັກດັຢູ່ ແລະ ແຜນງານ FLEGT, ພອ້ມທງັຕອ້ງໄດນ້າໍ 

່ ່ ່ປະສບົການ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດທມີ ີເພອືສບືຕໍປັບປຸງໃຫມ້ຄີວາມກາ້ວໜາ້.

   ທ່ານ ປອ ຄໍໍາເຝືອ ສຣີວິງົ, ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກພດັທະນາມາດຖານເຕກັນກິ 

ໄມ,້ ກມົປ່າໄມ,້ ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ທງັເປັນ ຫວົໜາ້ຫອ້ງການ 

ປະສານງານແຜນງານ FLEGT, ແລະ ເປັນຮອງ ຄະນະຊ່ວຍວຽກສະເພາະກດິ, 

ໄດກ່້າວວ່າ “ສະມາຊກິຄະນະຊ່ວຍວຽກສະເພາະກດິຈະໄດສ້ະໜບັສະໜນູ 

່ ່ວຽກງານຂອງບນັດາພາກສ່ວນທກ່ີຽວຂອ້ງທໄີດຮ້ບັໝາກຜນົດ ີໂດຍການປະສານ 

້ງານລະຫວ່າງ ຄະນະຊນີາໍລະດບັຊາດ ແລະ ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດາ້ນຕ່າງໆ, 

ພອ້ມທງັຊ່ວຍວຽກວຊິາການ”.

້   ຂໍຕກົລງົຍງັໄດກ້າໍນດົໃຫ ້ຄະນະຊ່ວຍວຽກສະເພາະກດິຈດັສນັພາລະບດົບາດ

ຄະນະຊ່ວຍວຽກສະເພາະກດິ ໃນແຜນງານ FLEGT
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້ ່     ອງີຕາມຂໍມູນຈາກ ພາສຫີວຽດນາມ, ການສງົອອກໄມທ່້ອນຈາກ  

ສປປ ລາວ ໄປປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫຼດລງົ ເຖງິ 89% ໃນປີ 2016 ຸ
່ ້່(ຖາ້ປຽບທຽບກບັຕວົເລກໃນປີ 2015). ການຫຼດລງົຢ່າງຕໍເນອືງນແີມ່ນ ຸ

່່ ້ຜນົມາຈາກ ຄໍາສງັນາຍກົ ເລກທ ີ15, ເຊງິໄດຮ້ບັການຮບັຮອງຕງັແຕ່ເດອືນ 

່ພດຶສະພາ 2016 ກ່ຽວກບັ ການຫາ້ມການສງົອອກໄມທ່້ອນ ແລະ 

່ຜະລດິຕະພນັໄມເ້ຄງິສໍາເລດັຮູບ ທງັໝດົ.

່ການສງົອອກໄມຂ້ອງລາວໄປຫວຽດນາມຫຼດລງົ ຸ
່່ຢ່າງຕໍເນອືງ

2010              2011           2012               2013            2014             2015                2016

່ໄມທ່້ອນສງົອອກຈາກປະເທດລາວໄປຫວຽດນາມ (m3)

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Laos Log and Sawnwood Export Ban: Impacts on the Vietnam-Lao Timber Trade

[http://forest-trends.org/publication_details.php?publicationID=5515]
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