
ຈດົໝາຍຂ່າວ

ລາວ FLEGT

້ ່ແຜນງານ FLEGT VPA ສະໜບັສະໜນູ ການຈດັຕງັປະຕບິດັ ຄໍາສງັຂອງ ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີສະບບັເລກທ ີ15/ນຍ

່ ້້ ້    (NSC) ໄດເ້ນນັໜກັ ໃນກອງປະຊມຄງັທ ີ2 ຂອງຄະນະ ທໄີດຈ້ດັຂນຶໃນວນັທ ີຸ້ຄະນະຊນີາໍລະດບັຊາດ

່ ່12 ກລໍະກດົ 2016 ວ່າ ແຜນງານ FLEGT VPA ເປັນກນົໄກທສໍີາຄນັ ໃນການຜນັຂະຫຍາຍ ຄໍາສງັຂອງ 

ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີສະບບັເລກທ ີ15/ນຍ ລງົວນັທ ີ13 ພດຶສະພາ 2016 ວ່າດວ້ຍ ່ການເພມີທະວຄີວາມ 

່້ ້ເຂມັງວດໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກວດກາ ການຂຸດຄນົໄມ,້ ການເຄອືນຍາ້ຍໄມ ້ແລະ ທຸລະກດິໄມ.້ 

່່ ່ ່ຄໍາສງັດງັກ່າວໄດຫ້າ້ມການສງົອອກໄມທ່້ອນ ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມເ້ຄງິສໍາເລດັຮູບ ຢ່າງເດດັຂາດ. 

້ ້້   ໃນກອງປະຊມຂອງຄະນະຊນີາໍລະດບັຊາດຄງັນ,ີ ທ່ານ ຊຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ, ຫວົໜາ້ກມົປ່າໄມ,້ ຸ ູ
້ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ໄດກ່້າວວ່າ “ແຜນງານ FLEGT, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂນັຕອນການຕດິຕາມ 

່ ່ ້ ່ການເຄອືນຍາ້ຍໄມທ້ໄີດຮ້ບັການປັບປຸງ, ຈະຜນັຂະຫຍາຍທດິຊນີາໍໃນການບງັຄບັໃຊຄໍ້າສງັເລກທ ີ15/ນຍ 

່ ່ ່້ແລະ ຊ່ວຍສະກດັກນັການຕດັໄມທໍ້າລາຍປ່າ ເນອືງຈາກວ່າ ໜງຶໃນອງົປະກອບທສໍີາຄນັຂອງແຜນງານ 

່ ່່FLEGT ແມ່ນການໃຫຄໍ້ານຍິາມວ່າ ໄມທ້ຖີກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍແມ່ນຫຍງັ, ໄມດ້ງັກ່າວມແີຫຼ່ງທມີາ 

່ ່ຈາກໃສ ແລະ ຈະມກີານຕດິຕາມການເຄອືນຍາ້ຍຂອງໄມດ້ງັກ່າວໄດແ້ນວໃດ ໃນຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມ'້'.

ກອງປະຊຸມຂອງຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດກ່ຽວກັບ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ ຄັ້ງທີສອງ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ປອ. ພວງປາຣິສັກ 

ປຣະວົງວຽງຄໍາ (ຮອງລັດຖະມົນຕ ີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ,້ ທັງເປັນຫົວໜ້າຄະນະເຈລະຈາ ສໍາລັບແຜນງານ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ 

ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ ້ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ) ແລະ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ 

ທ່ານ ຈັນສອນ ແສນບຸດຕະລາດ (ຮອງລັດຖະມົນຕ ີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ),  ທ່ານ ບຸນສະຫວາດ ບຸບຜາ  (ຮອງລັດຖະມົນຕ ີ

ກະຊວງຍຸຕິທໍາ), ທ່ານ ສຸກສະໄໝ ຈັນທະມາດ (ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງອັດຕະປ)ື, ທ່ານ ບຸນມ ີພິມມະສອນ (ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຄໍາມ່ວນ), ທ່ານ ຍັນຍົງ 

ສີປະເສີດ (ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງ ໄຊຍະບູລ)ີ ແລະ ທ່ານ ວົງສະຫວັນ ເທບພະຈັນ (ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ)© GIZ/Bounmee Maokhamphiou© GIZ/Bounmee Maokhamphiou

ສະບັບທີ 5 / 2016

່ຕວົເລກການສງົອອກໄມທ່້ອນຈາກ ສປປ ລາວ ໄປ ປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫຼດລງົ 84%ຸ

ເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ FLEGTlaos.com

້   ຈາກການວໄິຈຂອງ ອງົການ Forest Trends ໂດຍອງີໃສ່ຂໍມູນພາສຂີອງປະເທດຫວຽດນາມ 

່ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ການສງົອອກໄມທ່້ອນ ຈາກ ສປປ ລາວ ໄປຍງັ ປະເທດຫວຽດນາມ 

້ ້ແມ່ນຫຼດລງົ 84% ໃນ ຫກົ ເດອືນຕນົປີ 2016 (ປຽບທຽບກບັຕວົເລກຂອງ ຫກົ ເດອືນຕນົປີ ຸ
່2015). ໃນໄລຍະດຽວກນັ ການສງົອອກໄມແ້ປຮູບ ຈາກ ສປປ ລາວ ໄປຍງັ ປະເທດຫວຽດນາມ 

່ກຫຼໍດລງົ 62.5% ເຊນັດຽວກນັ.ຸ
່້ ່ ່   ລດັຖະບານລາວຊດໃໝ່ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ໃນການສະກດັກນັການສງົອອກໄມທ້ຜີດິກດົໝາຍ. ຄໍາສງັ ຸ

່່ເລກທ ີ15/ນຍ ໄດຫ້າ້ມການສງົອອກໄມທ່້ອນ ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມເ້ຄງິສໍາເລດັຮູບຢ່າງ 

ເດດັຂາດ.

ກິດຈະກໍາຕໍ່ໜ້າ

Ÿ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ືກ່ຽວກັບ ລະບົບ 

COC ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທ ີ 30-31 ສິງຫາ 

2016 ທີ່ແຂວງ ອັດຕະປື

Ÿ ກອງປະຊຸມ ຂອງຄະນະ ປະສານງານ 

ດ້ານວິຊາການ (TWG) ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທ ີ

27 ກັນຍາ 2016 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບົດລາຍງານຜົນກອງປະຊຸມ ຂອງຄະນະ 

ປະສານງານດ້ານວິຊາການ (TWG), ຄັ້ງວັນທ ີ

26 ຫາ 27 ເມສາ  2016 ສາມາດດາວໂຫຼດ 

ໄດ້ເປັນ  ແລະ ພາສາລາວ ພາສາອັງກິດ

ໄມ້ທ່ອນໄມ້ແປຮູບ

2015 (ມງັກອນ-

ມຖິນາ)ຸ

2016 (ມງັກອນ-

ມຖິນາ)ຸ

http://flegtlaos.com/events/
http://flegtlaos.com/lo/%E0%BB%81%E0%BA%AB%E0%BA%BC%E0%BB%88%E0%BA%87%E0%BA%82%E0%BB%8D%E0%BB%89%E0%BA%A1%E0%BA%B9%E0%BA%99/%E0%BB%80%E0%BA%AD%E0%BA%81%E0%BA%B0%E0%BA%AA%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BA%81%E0%BA%AD%E0%BA%87%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BA%8A%E0%BA%B8%E0%BA%A1/
http://flegtlaos.com/resources/workshop-documentation/


້   ທ່ານ ປອ. ລຽນ ທແິກວ້, ລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ໄດແ້ຕ່ງຕງັ ທ່ານ 

ປອ. ຄໍາເຝືອ ສຣີວິງົ, ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກພດັທະນາມາດຖານເຕກັນກິປ່າໄມ,້ ກມົປ່າໄມ,້ 

ໃຫເ້ປັນຫວົໜາ້ຫອ້ງການ ປະສານງານ FLEGT. 

   ທ່ານ ປອ. ລຽນ ທແິກວ້ ໄດກ່້າວວ່າ “ການມາປະຈາໍການຂອງຫວົໜາ້ຫອ້ງການປະສານ 

້ ່້ງານຈະເຮດັໃຫວ້ຽກງານ FLEGT ມຄີວາມເຂມັແຂງຂນຶ ໃນການເຮດັໜາ້ທເີປັນກອງເລຂາ 

່ເພອືປະສານງານ ກ່ຽວກບັ ການເຈລະຈາການເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ໄມແ້ບບສະໝກັໃຈ 

ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົ”. 

   ທ່ານ ປອ. ຄໍາເຝືອ ສຣີວິງົ, ສໍາເລດັການສກຶສາລະດບັປະລນິຍາເອກ ໃນຂະແໜງຄຸມ້ຄອງ 

່ ່ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຢູ່ປະເທດຍປຸ່ີນ, ເຄຍີຮບັໜາ້ທເີປັນເລຂາ ທ່ານ ວໄິລວນັ ພມົເຂ, 

ອາດດີ ລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ແຕ່ປີ 2011 ຫາ 2016.

້ລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດແ້ຕ່ງຕງັ ຫວົໜາ້ ຫອ້ງການປະສານງານ FLEGT 

້   ຄະນະຊນີາໍລະດບັຊາດ ກ່ຽວກບັ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ ໄດຮ້ບັຮອງເອາົ  ່ໂຄງສາ້ງ ນຍິາມໄມທ້ຖີກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ

່ ້ ້່(TLD), ເຊງິປະກອບດວ້ຍ 9 ມາດຕະຖານ. ໃນນ ີ6 ມາດຕະຖານໄດກ້ວມເອາົແຫຼ່ງໄມປ້ະເພດຕ່າງໆຄ:ື 1) ປ່າຜະລດິ, 2) ປ່າໄມເ້ຂດກສໍາ້ງພນືຖານ 

່ ່້ ້ໂຄງລ່າງ, 3) ສວນປູກໄມ,້ 4) ປ່າໄມຊ້າວບາ້ນ, 5) ໄມຢຶ້ດ, ແລະ 6) ໄມທ້ນີາໍເຂາົຈາກຕ່າງປະເທດ. ສ່ວນ 3 ມາດຕະຖານທເີຫອຼ ື  ແມ່ນເວາົເຖງິບນັຫາ 

່ ້ ່ ້ປິນອອ້ມຄ:ື 7) ລະບຽບການໃນການປຸງແຕ່ງໄມ,້ 8) ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານ, ແລະ 9) ຂນັຕອນການສງົອອກ. ພອ້ມກນັນນັ 

້ ່ຄະນະຊນີາໍລະດບັຊາດ ຍງັໄດຮ້ບັຮອງເອາົ  (VPA): ຕະຫຼາດສງົອອກ ແລະ ້ຂອບເຂດສໍາລບັ ຂໍຕກົລງົການເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ

່ ່ ້່ຕະຫຼາດ ພາຍໃນ ທງັໝດົ, ແຫຼ່ງທມີາທສໍີາຄນັຂອງໄມ:້ 1) ປ່າຜະລດິ, 2) ປ່າໄມເ້ຂດກສໍາ້ງພນືຖານໂຄງລ່າງ, 3) ສວນປູກໄມ,້ 4) ປ່າໄມຊ້າວບາ້ນ, ແລະ 

່ ່ ່ຂອບເຂດຜະລດິຕະພນັທກີວາ້ງຂວາງ, ລວມທງັ ຖ່ານຟືນ ເນອືງຈາກ ຜະລດິຕະພນັດງັກ່າວ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການດໍາລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົ.  

່ ່ ້້   ກອງປະຊມຄະນະຮບັຜດິຊອບວຽກງານວຊິາການ (TWG) ທມີຫຼີາຍພາກສ່ວນເຂາົຮ່ວມ, ເຊງິໄດຈ້ດັຂນຶໃນວນັທ ີ26 ກລໍະກດົ 2016, ໄດປຶ້ກສາ ຸ
່ ່ຫາລ ືເພມີເຕມີກ່ຽວກບັ ຮ່າງມາດຕະຖານ ສໍາລບັປ່າຜະລດິ, ສວນປູກໄມ ້ແລະ ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານ ເຊງິໄດຮ້ບັການປັບປຸງ 

່ ່ ່ເພມີເຕມີໂດຍກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດາ້ນ (TEG) ທກ່ີຽວຂອ້ງ. ການພດັທະນາບນັດາຮ່າງມາດຕະຖານສະບບັທໍາອດິ ສໍາລບັໄມທ້ມີາຈາກປ່າໄມເ້ຂດ 

້ ່ ່່ ້ ່ ່ກສໍາ້ງພນືຖານໂຄງລ່າງ, ປ່າຊມົໃຊຊ້າວບາ້ນ, ລະບຽບການໃນການປຸງແຕ່ງໄມ ້ແລະ ຂນັຕອນການສງົອອກໄມ ້ແມ່ນຈະໄດຮ້ບັການລເິລມີໃນເດອືນຕໄໍປ.

    ປະກອບດວ້ຍ 6 ຫຼກັການ ແລະ 9 ມາດຖານ.  ປະກອບມ ີ5 ຫຼກັການ ແລະ ຮ່າງ ມາດຕະຖານ ຂອງປ່າຜະລດິ ຮ່າງ ມາດຕະຖານ ຂອງ ສວນປູກໄມ ້

5 ມາດຖານ.  ປະກອບດວ້ຍ 2 ຫຼກັການ ແລະ 4 ມາດຖານ. ຮ່າງ ມາດຕະຖານ ຂອງ ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານ

້ ່ຄະນະຊນີາໍລະດບັຊາດ (NSC) ໄດຮ້ບັຮອງເອາົ ໂຄງສາ້ງ ນຍິາມໄມທ້ຖີກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ສໍາລບັ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາ 

ການຄາ້ໄມແ້ບບສະໝກັໃຈ (VPA)

່ ້   ຄະນະລດັຖະບານຊດໃໝ່ຂອງປະເທດມຽນມາ ໄດເ້ຫນັດໃີຫມ້ກີານຫາ້ມການຕດັໄມແ້ຫ່ງຊາດ ເຊງິຈະຖກືຈດັຕງັປະຕບິດັຈນົຮອດທາ້ຍເດອືນ ມນີາ ຸ
່ ່ ້ ່ປີ 2017, ເຊງິມຜີນົບງັຄບັໃຊ ້ໃນໜງຶຮອບວຽນຂອງລະດູການຂຸດຄນົໄມ.້  ການສງົໄມທ່້ອນອອກຕ່າງປະເທດທງັໝດົ ຖກືຫວງຫາ້ມນບັແຕ່ເດອືນ 

້ ່ ່້ເມສາ ປີ 2014. ໃນໄລຍະຫວງຫາ້ມຄງັໃໝ່ນ,ີ ປະເທດມຽນມາ ຈະອາໄສໄມທ້ເີກບັໄວໃ້ນສາງ ເພອືສະໜອງໃຫແ້ກ່ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມພ້າຍໃນ 

່ ່້ ້ແລະ ຕະຫຼາດສາກນົ. ການເຂາົເຖງິບນັດາໄມທ້ເີກບັໄວໃ້ນສາງນນັ ຈະໄດຮ້ບັການຄວບຄຸມໂດຍ ວສິາຫະກດິໄມຂ້ອງມຽນມາ (MTE), ເຊງິເປັນ 

ໜ່ວຍງານຂອງ ລດັຖະບານ.

່ ່ ່   ການປະຕຮູິບເພມີເຕມີທຄີາດວ່າຈະປະກາດໂດຍລດັຖະບານ ຈະບໍອະນຸຍາດບນັດາ

່້ບໍລສິດັເອກະຊນົຂຸດຄນົໄມໃ້ນປະເທດ. ທຜ່ີານມາ ວສິາຫະກດິໄມຂ້ອງປະເທດມຽນມາ 

່ ່້ໄດເ້ຮດັສນັຍາຮບັເໝາົຍ່ອຍກບັບໍລສິດັເອກະຊນົ ເພອືດໍາເນນີການຂຸດຄນົໄມ,້ ເຊງິບໍລສິດັ

້ຈາໍນວນຫຼາຍ ໄດມ້ກີານຂຸດຄນົໄມແ້ບບເກນີເລຍີ. 

້ ່່   ການຫວງຫາ້ມດງັກ່າວ ເກດີຂນຶຫຼງັຈາກ ມຽນມາ ຖກືຈດັຢູ່ໃນລໍາດບັປະເທດທມີກີານ

່ ່ ້ ່ທໍາລາຍປ່າໄມທ້ຮີາ້ຍແຮງທສຸີດ. ໃນລະຫວ່າງປີ 2010-2015, ປະເທດໄດສູ້ນເສຍພນືທປ່ີາ

່ ່ ່ໄມຈ້າໍນວນ 546,000 ເຮກັຕາ, ເຊງິເທາົກບັປະມານ 8.5 ເປີເຊນັ ຂອງປ່າປົກຫຸມ້ທວົ

່່ ້ປະເທດ ແລະ ມພີຽງປະເທດ ບຣາຊນີ ແລະ ອນິໂດເນເຊຍເທາົນນັ ທຖີກືຈດັຢູ່ໃນອນັດບັ

່ ້ການທໍາລາຍປ່າໄມທ້ຮີາ້ຍແຮງ. (ແຫຼ່ງຂໍມູນ: www.FLEGT.org)

່ການຫາ້ມຕດັໄມຂ້ອງ ມຽນມາ ເປັນບາດກາ້ວທສໍີາຄນັໃນການປະຕຮູິບ ຂະແໜງປ່າໄມ ້

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

ອເີມລ:໌ info@flegtlaos.com

www.FLEGTlaos.com 
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