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ກອງປະຊຸມຮ່ວມມອືາຊ່ຽນ ໃນຂະແໜງການປ່າໄມ ້ໂດຍຜ່ານ ກອງປະຊຸມສ າມະນາເຄອືຂ່າຍການ
ແລກປ່ຽນຄວາມຮ ດ້າ້້ນວຽກງານການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍປ່າໄມ ້ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ ໃນພາກພືນ້ອາຊ ີຄັງ້

ທ ີ5 ທີ່ ໂຮງແຮມດອນຈນັພາເລດໃນວນັທ ີ21/10/2014. 
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ວຽງຈນັວນັທ ີ21 ຕຸລາ 2014: ການຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ ການຄາ້ໄມຜ້ດິກດົໝາຍພາຍໃນປະເທດ , ພາກພືນ້ ອາຊ່ຽນ 
ແລະ ໃນໂລກ ໄດຖ້ກືສະກດັກັນ້ຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງໃນຫຼາຍຮ ບແບບ ແລະ ຫຼາຍລະດບັ. ປະຈບຸນັສິ່ ງດັ່ ງກ່າວໄດຖ້ກືດ າເນນີການ
ໃນເວທພີາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ ໂດຍຜ່ານເຄອືຂ່າຍການແລກປ່ຽນຄວາມຮ ດ້າ້້ນວຽກງານການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍປ່າໄມ ້
ແລະ ການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມໃ້ນພາກພືນ້ອາຊ ີຄັງ້ທ ີ5 (ARKN-FLEGT) ຈດັຮ່ວມໂດຍກອງເລຂາ ອາຊ່ຽນ, ລດັຖະບານ 
ສປປ ລາວ, ສະຖາບນັປ່າໄມເ້ອຣີບົ ແລະ ໂຄງການ ອາຊ່ຽນ-ເຢຍລະມນັ ວ່າດວ້ຍການແກໄ້ຂການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບ
ດນິຟາ້ອາກາດ (GAP-CC) . 
 
ກອງປະຊຸມໄດນ້ າເອາົຜ ເ້ຂົາ້ຮ່ວມທີ່ ສ າຄນັຈາກບນັດາສະມາຊກິປະເທດ ອາຊ່ຽນ ປະມານ 30 ທ່ານ, ສະຫະພາບເອຣີບົ 
(EU) ແລະ GAP-CC ເພື່ ອແລກປ່ຽນບດົຮຽນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ ດ ີແລະ ເພີ່ ມທະວກີານຮ່ວມມໃືນຂອບເຂດ
ສາກນົ, ປະສມົປະສານຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ, ແລກປ່ຽນບດົຮຽນ ແລະ ຊຸກຍ ກ້ານປະສານສມົທບົໃນການຄຸມ້
ຄອງປ່າໄມໃ້ນພາກພືນ້ ອາຊ່ຽນ ແລະ ໃນໂລກ. 
 
ການທ າລາຍປ່າໄມ,້ ໂດຍສະເພາະຈາກການຕດັໄມຜ້ດິກດົໝາຍ ແລະ ການຄາ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງບ ່ ພຽງແຕ່ກ ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍ
ຫາຍດາ້ນເສດຖະກດິອນັໃຫ່ຍຫຼວງໃຫແ້ກ່ປະເທດ, ມນັຍງັສົ່ ງຜນົກະທບົອນັຮາ້ຍແຮງຕ ່ ສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, 
ຕ ່ ຊວີະນາໆພນັທີ່ ຫາຍາກ ແລະ ລະບບົນເິວດວທິະຍາທີ່ ປ່າໄມສ້ະໜອງໃຫ.້ ນອກຈາກນັນ້, ຍງັສົ່ ງຜນົກະທບົທາງລບົຕ ່
ການດ າລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົຜ ທຸ້ກຍາກທີ່ ອາໃສລຽ້ງຊບີໂດຍປ່າໄມ.້ ພອ້ມດຽວກນັນັນ້, ອາດເວົາ້ໄດວ່້າການຄຸມ້ຄອງ
ປ່າໄມທ້ີ່ ບ ່ ມປີະສດິທພິາບຍງັ ມຄີວາມສ່ຽງຕ ່ ຄວາມເຊື່ ອຖ ືແລະ ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂນັໃນຕະຫຼາດສົ່ ງອອກຂອງບນັດາ
ປະເທດຜ ຜ້ະລດິໄມ.້  
 
ອາຊ່ຽນຍງັມຄີວາມພະຍາຍາມບນັລຸການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືຍງົໃນພາກພືນ້, ຊື່ ງລວມມກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງແຜນ
ຍຸດທະສາດ ອາຊ່ຽນ ວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືຍງົໂດຍຮ່ວມມກືບັຂະບວນການອື່ ນໆ ຂອງພາກພືນ້ທີ່ ກ າລງັ
ດ າເນນີງານໃນຂງົເຂດການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍປ່າໄມ ້ແລະ ການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມເ້ຊັ່ ນ: ແຜນງານບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍປ່າໄມ,້ 
ການຄ ້້ ຸມຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້(FLEGT) ຂອງ ສະຫະພາບເອຣີບົ, ແຜນງານຄ ່ ຮ່ວມພາຄຄຸີມ້ຄອງປ່າໄມ ້ອາຊ ີ
(AFP) ແລະ ແນວຄດິລເິລີມ້ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍປ່າໄມ ້ແລະ ການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້ໃນພາກພືນ້ ອາຊ ີຕາເວນັອອກ  
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ແຜນງານ ARKN-FLEGT ແມ່ນຮ ບແບບເພື່ ອສະກດັກັນ້ການຕດັໄມຜ້ດິກດົໝາຍ ແລະ ລວມທງັຫຼາຍບນັຫາທີ່
ກວາ້ງຂວາງນອກເໜອືຈາກການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ,້ ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດນິຟາ້ອາກາດ, ການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືຍງົ 
ແລະ ການພດັທະນາຊື່ ງນອນຢ ່ ໃນບນັຫາໃຈກາງຂອງການປຶກສາຫາລໃືນປະຈບຸນັ ວ່າດວ້ຍການແກໄ້ຂສາເຫດຂອງການ
ຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ ຄວາມເຊື່ ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ.້ 
 
ທ່ານ ທອງພນັ ລດັຕະນະລງັສ ີຮອງຫວົໜາ້ກມົກວດກາປ່າໄມ,້ ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດເ້ວົາ້ວ່າ “ສ າລບັ ສປປ 
ລາວ,ຂະບວນການ ARKN-FLEGT ຖວ່ືາເປັນເຄື່ ອງມຊ່ືວຍໃນການຊຸກຍ ກ້ານຄຸມ້ຄອງປ່າໄມໃ້ນປະເທດ. ການຄຸມ້ຄອງ
ທີ່ ດຂີອງຂະແໜງການປ່າໄມຈ້ະຊ່ວຍໃຫພ້ວກເຮາົມໂີອກາດເສມີຂະຫຍາຍຂະແໜງການປຸງແຕ່ງໄມພ້າຍໃນປະເທດ, ເພີມ້
ມ ນຄ່າໄມຜ້ະລດິຕະພນັ, ປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມຫຸຼດຜ່ອນຜນົເສຍຫາຍທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ຢຸດຕດິການຕດັໄມຜ້ດິ
ກດົໝາຍ. ທ່ານ ທອງພນັ ລດັຕະນະລງັສ ີຍງັໄດ,້ມຄີ າເຫນັຕື່ ມວ່າການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມຈ້ະ
ປະກອບສ່ວນໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືຍງົ ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມອຸດມົສມົບ ນຂອງ
ຊບັພະຍາກອນປ່າ ໄມໃ້ຫແ້ກ່ຄນົລຸນ້ຫຼງັໃນຊາດ ”. 
 
ການຮ່ວມມຂືອງ ອາຊ່ຽນ ວ່າດວ້ຍການເພມີທະວກີານບງັຄັບັໃຊກ້ດົໝາຍປ່າໄມ ້ແລະ ການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມໄ້ດຮ້ບັການ
ອະນຸມດັເຫນັດຈີາກການປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊ່ຽນ ຄັງ້ທ ີ13 ວ່າດວ້ຍທະແຫຼງການຄວາມຍນືຍງົດາ້ນສະພາບແວດລອ້ມ
ຂອງ ອາຊ່ຽນ “ເພື່ ອເພີ່ ມທະວກີານບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍປ່າໄມ,້ ສະກດັກັນ້ການຕດັໄມຜ້ດິກດົໝາຍ ແລະ ການຄາ້ຂາຍໄມຜ້ດິ
ກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ນອກຈາກນັນ້, ຍງັຖວ່ືາເປັນມາດຕະການທີ່ ສ າຄນັໃນການແກໄ້ຂມນົລະຜດິດາ້ນສະພາບແວດລອ້ມ
ຂາ້ມພມົແດນລວມທງັທາດມນົລະພດິ”. 
 

 

ກອງເລຂາອາຊຽນ 
ລດັຖະບານ ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ. ລາວ 
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ຂ ມ້ ນເພີ່ ມເຕມີສາມາດຕດິຕ ່ ພວົພນັໄດທ້ີ່ : 
 
ທ່ານ ແກວ້ພ ວງົ ຈນັທະປັນຍາ, ຫອ້ງການ FLEGT Standing Office, ມຖື:ື 00856 20 98 07 77 17, 
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mailto:ckeophouvong@yahoo.com

