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ສົ່ ງເສມີການຄາ້ໄມທ້ີ່ ຖກືກດົຫມາຍໃນປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ (AEC): ປະເທດລາວເປັນເຈ ົາ້ພາບກອງ
ປະຊຸມເຝິກອບົຮມົອາຊຽນກ່ຽວກບັການຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕອ້ງທາງກດົຫມາຍຂອງໄມ ້

 
(ສໍາລບັລງົຂ່າວທນັທ)ີ 

 
 
ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, 22 ຕຸລາ 2014: ກອງເລຂາອາຊຽນ (ASEAN Secretariat), ລດັຖະບານ ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ. 
ລາວ ແລະ ແຜນງານການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU FLEGT 
Facility) ໄດຮ່້ວມກນັຈດັຕັງ້ກອງປະຊຸມເຝິກອບົຮມົ ສາມວນັ ກ່ຽວກບັ ການຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕອ້ງທາງກດົຫມາຍ
ຂອງໄມ ້(TLAS), ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັການສະຫນບັສະຫນນູໂດຍ ສະຖາບນັປ່າໄມເ້ອຣີບົ (European Forest Institute). 
ກອງປະຊຸມຄັງ້ນີມ້ບີນັດາແຂກ ປະມານ 70 ທ່ານ ເຂົາ້ຮ່ວມ, ເຊິ່ ງລວມມ ີຄະນະຜູແ້ທນຂັນ້ສູງ, ຈາກ ແປດ ປະເທດ 
ອາຊຽນ, ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ແລະ ປະເທດ ອນິເດຍ. ເປົາ້ຫມາຍຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ ອສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ, 
ແລກປ່ຽນປະສບົການ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍການພວົພນັຮ່ວມມ ືລະຫວ່າງ ອງົກອນ ແລະ ກຸ່ມຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ 
ໃນ ອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້ທີ່ ປະຕບິດັງານຮ່ວມກນັກ່ຽວກບັຄວາມຖກືຕອ້ງທາງກດົຫມາຍຂອງໄມ.້  
 
ຕະຫລາດໄມທ້ົ່ ວໂລກໄດສ້ະກດັກັນ້ຕໍ່ ກບັບນັຫາການນາໍໃຊໄ້ມເ້ຖື່ ອນ ແລະ ການຄາ້ໄມທ້ີ່ ບ່ໍຖກືຕອ້ງຢ່າງເພີ່ ມຂ ນ້, ເນື່ ອງ
ຈາກຄວາມຕອ້ງການຂອງລູກຄາ້ຕໍ່ ກບັໄມທ້ີ່ ຖກືກດົຫມາຍ ໄດເ້ພີ່ ມຂ ນ້. ຕະຫລາດຜູບໍ້ລໂິພກ ເຊັ່ ນ ສະຫະພາບເອຣີບົ, 
ສະຫະລດັອາເມລກິາ ແລະ ອດົສະຕາລ ີໄດອ້ອກກດົລະບຽບການຕ່າງໆເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານນໍາເຂົາ້ໄມເ້ຖື່ ອນໃນຕະຫລາດ
ດັ່ ງກ່າວເປັນການຄາ້ຜດິກດົຫມາຍ. ອດັຕາສ່ວນຂອງໄມ ້ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມຈ້າໍນວນຫລາຍຈາກບນັດາປະເທດ 
ອາຊຽນ ແມ່ນໄດຖ້ກືສົ່ ງອອກໄປຍງັຕະຫລາດຜູບໍ້ລໂິພກດັ່ ງກ່າວ.  
 
“ບນັດາປະເທດຜະລດິ ແລະ ປຸງແຕ່ງໄມ ້ໃນ ອາຊຽນ ໄດເ້ຊີ່ ອືມຕໍ່ ເຂົາ້ຫາກນັ ໂດຍຜ່ານ ຕ່ອງໂສກ້ານສະຫນອງໄມຂ້ອງ
ພວກເຂາົ,” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ດຽນ ສຸມາຈາຍາ, ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສ ດາ້ນປາໄມ ້ຈາກ ພະແນກອຸດສາຫະກາໍການກະເສດ 
ແລະ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ກອງເລຂາອາຊຽນ. 
 
“ຜະລດິຕະພນັໄມທ້ີ່ ສົ່ ງອອກຕະຫລາດທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົຫມາຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນາໍໃຊໄ້ມທ້ີ່ ປູກໃນບນັດາປະເທດ
ສະມາຊກິອາຊຽນໃດຫນ ່ ງ ແລະ ໄດຖ້ກືປູງແຕ່ງຢູ່ອກີປະເທດຫນ ່ ງ. ສິ່ ງນີເ້ຮດັໃຫກ້ານປະສານງານລະຫວ່າງບນັດາປະເທດ
ອາຊຽນ ກ່ຽວກບັບນັຫາດັ່ ງກ່າວ ຍິ່ ງມຄີວາມສໍາຄນັເພີ່ ມຂ ນ້. ໃນຂະນະດຽວ, ແຜນງານການຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕອ້ງທາງ
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ກດົຫມາຍຂອງໄມເ້ຫລົ່ ານີ ້ຍງັຈະຊ່ວຍຮອງຮບັຄວາມຕອ້ງການຜະລດິຕະພນັໄມທ້ີ່ ເພີ່ ມຂ ນ້ພາຍໃນພາກພືນ້ ອາຊຽນ. 
ແນວຄວາມຄດິດັ່ ງກ່າວນີແ້ມ່ນສອດຄ່ອງກບັຄວາມພະຍາຍາມໃນການສາ້ງຄວາມໄດປ້ຽບຂອງຜະລດິຕະພນັໄມໃ້ຫແ້ກ່
ບນັດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ເພື່ ອຍາດໄດກ້ານເຂົາ້ເຖງິຕະຫລາດສາກນົ ເພື່ ອຜນົປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົ ແລະ ຍກົມູນ
ຄ່າເພີ່ ມໃຫແ້ກ່ຊບັພະຍາກອນໃນຂງົເຂດດັ່ ງກ່າວ.” 
 
ຫາ້ປະເທດຂອງອາຊຽນໄດມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນຂະບວນການເຈລະຈາຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັ
ໃຈ (Voluntary Partnership Agreements) ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ, ມຫີນ ່ ງປະເທດທີ່ ກາໍລງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ 
ສີ່ ປະເທດທີ່ ກາໍລງັກະກຽມ ຫລ ືເລີ່ ມການເຈລະຈາ. ປະເທດດັ່ ງກ່າວລວມມ ີອນິໂດເນເຊຍ, ສ.ປ.ປ. ລາວ, ມາເລເຊຍ, 
ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈນີ ້ແມ່ນ ຂໍຕ້ກົລງົການຄາ້ ລະຫວ່າງ 
ສະຫະພາບເອຣີບົ ແລະ ບນັດາປະເທດທີ່ ກາໍລງັພດັທະນາດາ້ນການຜະລດິ ແລະ ປຸງແຕ່ງຜະລດິະພນັ ເຊິ່ ງມເີປົາ້ຫມາຍທີ່

ຈະຢຸດຢັງ້ການຕດັໄມຜ້ດິກດົຫມາຍ ແລະ ການຄາ້ໄມບ່ໍ້ຖກືຕອ້ງ. ການຮ່ວມມນືີແ້ມ່ນເພື່ ອໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າມພີຽງແຕ່
ຜະລດິຕະພນັໄມທ້ີ່ ຖກືກດົຫມາຍເທົ່ ານັນ້ທີ່ ສາມາດນາໍເຂົາ້ຕະຫລາດ ສະຫະພາບເອຣີບົ, ສົ່ ງເສມີການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມທ້ີ່ ດ ີ
ແລະ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍໃນປະເທດທີ່ ກາໍລງັພດັທະນາດາ້ນປ່າ ໄມ ້ແລະ ຍງັຄໍານ ງເຖງິສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ 
ສງັຄມົຢ່າງກວ້າງຂວາງ.  
 
“ສ.ປ.ປ. ລາວ ກາໍລງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານເພື່ ອເສມີສາ້ງການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມພ້າຍໃນປະເທດ,” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ທອງພດັ 
ວງົມະນ,ີ ຫວົຫນາ້ກມົ, ກມົປ່າໄມ,້ ກະຊວງ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ.້ “FLEGT VPA ແມ່ນຫນ ່ ງໃນກນົໄກທີ່ ສາມາດ
ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນວຽກງານດັ່ ງກ່າວໄດ.້ ການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດຂີອງຂະແຫນງການປ່າໄມຈ້ະຊ່ວຍໃຫພ້ວກເຮາົສາ້ງໂອກາດ
ເພີ່ ມຂ ນ້ໃຫແ້ກ່ການປຸງແຕ່ງໄມໃ້ນປະເທດ, ສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມໃຫແ້ກ່ຜະລດິຕະພນັຂອງພວກເຮາົ, ສາ້ງວຽກງານໃນ
ຂະແຫນງການປ່າໄມ ້ແລະ ເປີດກວາ້ງຕະຫລາດສົ່ ງອອກເພີ່ ມຂ ນ້. ຖາ້ FLEGT VPA ດໍາເນນີການຢ່າງເຕມັຕວົ, 
ຜະລດິຕະພນັໄມຈ້າກ ສ.ປ.ປ. ລາວ ຈະຕອ້ງປະຕບິດັຕາມລະບຽບການຄຸມ້ຄອງ ໄມຂ້ອງ EU ຢ່າງຮອບດາ້ນ ເຊິ່ ງຫາ້ມ
ການຈາໍຫນ່າຍໄມທ້ີ່ ບ່ໍຖກືຕອ້ງ ໃນຕະຫລາດ EU. ຂໍຕ້ກົລງົດັ່ ງກ່າວນີຍ້ງັຊ່ວຍ ໃຫພ້ວກເຮາົເຂົາ້ເຖງິຕະຫລາດອື່ ນໄດງ່້າຍຂ ນ້ 
ເຊັ່ ນ ສະຫະລດັອາເມລກິາ ແລະ ອດົສະຕາລ.ີ” 
 
“ຂະບວນການ FLEGT VPA ຍງັຊ່ວຍປະກອບສ່ວນໃຫກ້ານຄຸມ້ຄອງປ່າໄມດ້ຂີ ນ້.” ກ່າວໂດຍທ່ານ ສະເຕຟານ ຊະ
ເລນີນິິ໋ ງ, ຫວົຫນາ້ຝ່າຍຮ່ວມມ,ື ສໍານກັງານຜູຕ້າງຫນາ້ ສະຫະພາບເອຣີບົ ປະຈາໍ ສ.ປ.ປ. ລາວ. “ຂະບວນການດັ່ ງກ່າວນີ ້

ແມ່ນການສະຫນບັສະຫນນູການພດັທະນາລະບບົການອອກໃບອະນຸຍາດໃຫແ້ກ່ຜະລດິຕະພນັໄມ,້ ຈດັຕັງ້ ແລະ 
ສະຫນບັສະຫນນູ ການປ ກສາຫາລກືບັຫລາຍພາກສ່ວນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫປ້ະເທດກາ້ວໄປຫາການບໍລຫິານຈດັການປ່າໄມ ້
ແບບຍນືຍງົ. ສິ່ ງເຫລົ່ ານີໄ້ດປ້ະກອບສ່ວນເພື່ ອຮບັປະກນັການຊມົໃຊຊ້ບັພະຍາກອນປ່າໄມແ້ບບຍນືຍງົໃນໄລຍະຍາວໃນ
ປະເທດລາວ.”  
 



ສະຫະພາບເອຣີບົ 

 

ໃນເດອືນ ພະຈກິ 2009, ແນວຄວາມຄດິກ່ຽວກບັການຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕອ້ງທາງກດົຫມາຍຂອງໄມ ້ໄດຮ້ບັຄວາມ
ສນົໃຈໃນອາຊ ີໃນຊ່ວງທີ່  ລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດຮ້ບັຮອງແຜນງານຄວາມຖກືຕອ້ງທາງກດົຫມາຍ
ຂອງໄມ ້ທີ່ ເອີນ້ວ່າ “ເງ ືອ່ນໄຂ ແລະ ຕວົຊີວ້ດັຄວາມຖກືຕອ້ງທາງກດົຫມາຍຂອງໄມ ້(ASEAN Criteria and 
Indicators for Legality of Timber)”.  
 
“ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕອ້ງທາງກດົຫມາຍຂອງໄມ ້ແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັເພື່ ອຮບັປະກນັການ
ບໍລຫິານຈດັການປ່າໄມທ້ີ່ ດ ີແລະ ການຄາ້ໄມທ້ີ່ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ,” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ດຣ. ອາເລກັຊນັເດ ີຮນິຣກິສ, 
ຜູນ້າໍພາກອງປະຊຸມ ແລະ ຫວົຫນາ້ທມີງານຮ່ວມປະຈາໍພາກພືນ້ອາຊຂີອງແຜນງານ EU FLEGT Facility. 
“ສະຫະພາບເອຣີບົໄດປ້ະຕບິດັວຽກງານຮ່ວມກບັບນັດາປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ ໃນຫວົຂໍດ້ັ່ ງກ່າວ ໃນຊ່ວງຊຸມປີທີ່ ຜ່ານ
ມາ. ການແບ່ງປັນປະສບົການລະຫວ່າງບນັດາປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນຈະຊ່ວຍພດັທະນາ ແລະ ປະສານສມົທບົເພີ່ ມເຕມີ 
ໃນຂະແຫນງການປ່າໄມ ້ຂອງ ອາຊຽນ ໂດຍການປັບປຸງການປະຕບິດັວຽກງານ, ຮບັປະກນັການເຂົາ້ເຖງິຕະຫລາດສາກນົ 
ແລະ ການສົ່ ງເສມີການຄຸມ້ຄອງ ພາຍໃນ ປະເທດສະມາຊກິ ແລະ ໃນຊາຄມົອາຊຽນ.” 
 
ກອງປະຊຸມການເຝິກອບົຮມົນີໄ້ດຈ້ດັຂ ນ້ເປັນຄັງ້ທສີີ່ , ເຊິ່ ງຄັງ້ກ່ອນໄດຈ້ດັຂ ນ້ທີ່  ຮາໂນຍ້ ທີ່  ປະເທດຫວຽດນາມ ໃນ ປີ 
2010, ໂຄຕາ ກນິນາບາລູ ທີ່  ປະເທດ ມາເລເຊຍ ໃນ ປີ 2011 ແລະ ກວົລາລໍາເປີ ທີ່  ປະເທດ ມາເລເຊຍ ໃນປີ 2013. 
ກອງປະຊຸມເຫລົ່ ານັນ້ເປັນການຊອກຫາແນວທາງສໍາລບັການເພີ່ ມຄວາມຖກືຕອ້ງທາງກດົຫມາຍຂອງໄມ ້ໃນພາກພືນ້ເຂດ
ປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍາ້ຂອງ. ນອກນີ ້ມນັຍງັເປັນເວທໃີນການແລກປ່ຽນບດົຮຽນໃນຂະນະທີ່ ພວມພດັທະນາລະບບົການ
ຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕອ້ງທາງກດົຫມາຍຂອງໄມ ້ໂດຍຜ່ານ ແຜນງານ FLEGT VPA. ໃນຖານະເປັນເຈົາ້ພາບກອງ
ປະຊຸມຄັງ້ທ ີສີ່ ນີ,້ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະເທດລາວແມ່ນເຫມາະສມົ ແລະ ຖ່ວງທນັເວລາ ເນື່ ອງຈາກວ່າປະເທດລາວ
ແມ່ນມຄີວາມຄບືຫນາ້ໃນການເຈລະຈາກອບແຜນງານ FLEGT VPA ຂອງຕວົເອງ.  
 

ກອງເລຂາອາຊຽນ 
ລດັຖະບານ ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ. ລາວ 
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ທ່ານ ແກວ້ພູວງົ ຈນັທະປັນຍາ, ຫອ້ງການແຜນງານ FLEGT Standing Office, ມຖື:ື 00856 20 98 07 77 17, 
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ສະຫະພາບເອຣີບົ 

 

ຂໍມ້ນູເພີ່ ມເຕມີສໍາລບັບນັນາທກິານ 
 
ໃນປີ 2003, ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ໄດຈ້ດັພມິແຜນວຽກການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້
(FLEGT) ເພື່ ອຕ່ໍສູຕ້າ້ນການຕດັໄມຜ້ດິກດົຫມາຍໃນບນັດາປະເທດທີ່ ນໍາເຂົາ້ໄມ.້ ອງົປະກອບທີ່ ສໍາຄນັຂອງແຜນວຽກ FLEGT 
ແມ່ນລະບບົການເຂົາ້ຮ່ວມແບບສະມກັໃຈ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ມພີຽງແຕ່ໄມທ້ີ່ ຖກືກດົຫມາຍເທົ່ ານັນ້ ທີ່ ຖກືນໍາເຂົາ້ຕະຫລາດ EU 
ຈາກປະເທດທີ່ ເຫນັດທີີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມໃນລະບບົນີ.້ ໂຄງຮ່າງກດົຫມາຍພາຍໃນຂອງ EU ສໍາລບັລະບບົນີແ້ມ່ນ ລະບຽບກດົຫມາຍທີ່ ຖກື
ຮບັຮອງໃນເດອືນ ທນັວາ 2005, ແລະ ລະບຽບກດົຫມາຍນໍາໃຊປ້ະຕບິດັໃນປີ 2008, ເຊິ່ ງສາມາດຄວບຄຸມການນໍາເຂົາ້ຂອງໄມສູ່້
ຕະຫລາດ EU ຈາກປະເທດທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການເຈລະຈາຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ (FLEGT 
VPAs) ກບັ EU.  
 
ອງົປະກອບອນັຕົນ້ຕໍ ຂອງ FLEGT VPA ແມ່ນ ການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງລະບບົການຮບັປະກນັຄວາມ
ຖກືຕອ້ງທາງກດົຫມາຍຂອງໄມ ້(TLAS) ເຊິ່ ງປະກອບມ ີນຍິາມໄມທ້ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົຫມາຍແຫ່ງຊາດ, ລະບບົການຄຸມ້ຄອງຕ່ອງ
ໂສກ້ານສະຫນອງ, ຂັນ້ຕອນການພສູິດ ໄມທ້ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົຫມາຍ ແລະ ຕ່ອງໂສກ້ານສະຫນອງ, ລະບບົການອອກອະນຸຍາດ 
FLEGT; ແລະ ການກວດສອບລະບບົທງັຫມດົແບບອດິສະຫລະ. 
 
ໃນກໍລະນທີີ່ ເຫນັດຕີກົລງົ, VPAs ຈະລວມເອາົຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ແຜນວຽກຈາກທງັສອງຝ່າຍໃນການຢຸດຢັງ້ການຄາ້ໄມທ້ີ່

ຜດິກດົຫມາຍ, ພອ້ມກບັ ລະບບົການອອກອະນຸຍາດເພື່ ອພສູິດຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມກດົຫມາຍຂອງໄມທ້ີ່ ສົ່ ງອອກໄປ EU. ຂໍຕ້ກົລງົ
ຍງັສົ່ ງເສມີການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍໄມທ້ີ່ ດຂີ ນ້ກວ່າເກົ່ າ ແລະ ສົ່ ງເສມີວທິກີານມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາສງັຄມົ ແລະ ພາກເອກະຊນົ. 
ປະເທດລາວແມ່ນຫນ ່ ງໃນບນັດາປະເທດທີ່ ເລີ່ ມເຈລະຈາ ເຊັ່ ນວ່າ ຂໍຕ້ກົລງົກບັສະຫະພາບເອຣີບົ, ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫລອືຈາກ
ໂຄງການ GIZ ການສະໜບັສະໜນູແຜນງານການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ລະຫວ່າງ ສ.ປ.ປ. ລາວ 
ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ (ProFLEGT). 
 
ProFLEGT ແມ່ນໂຄງການລເິລີ່ ມຮ່ວມຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ແລະ ການຮ່ວມມກືານພດັທະນາຂອງເຢຍລະມນັ, 
ເຊິ່ ງເປັນໂຄງການທີ່ ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັ ກະຊວງ ກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້(ໂດຍຜ່ານ ຫອ້ງການແຜນງານ FLEGT Standing Office 
ພາຍໃຕກ້ານດູແລກວດກາຂອງ ກມົກວດກາປ່າໄມ,້ DOFI), ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄາ້, ແລະ ກະຊວງ 
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ລວມທງັ ຫນ່ວຍງານພາກລດັ, ອງົກອນປະຊາສງັຄມົ, ສະຖາບນັການສ ກສາ ແລະ 
ອຸດສາຫະກໍາການປຸງແຕ່ງໄມ.້ 
 
ຫອ້ງການແຜນງານ FLEGT Standing Office ພາຍໃຕ ້DOFI ຈະຈດັກອງປະຊຸມຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຫລາກຫລາຍ
ພາກສ່ວນໃນເດອືນ ພະຈກິ ປີນີ ້ເພື່ ອເສມີສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈໃຫແ້ກ່ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກຝ່າຍລາວ ກ່ຽວກບັ ວທິກີານທີ່ ຈະກາ້ວ
ໄປເຖງິ ໄມທ້ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົຫມາຍ, ລວມທງັ ການເສມີສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈຕ່ໍກບັ ນຍິາມ ໄມທ້ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົຫມາຍ ວ່າຈະເປັນ
ແບບໃດ. 
 



ສະຫະພາບເອຣີບົ 

 

 
 
 
ຂ ໍ້ມູນເພີີ່ມເຕີມກີ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍປີ່າໄມໍ້ອາຊຽນສາມາດເຂ ໍ້າເບ ີ່ງໄດໍ້ທີີ່:  

http://www.asean.org/ 

 

ຂ ໍ້ມູນເພີີ່ມເຕີມກີ່ຽວກັບ ແນວຄວາມຄ ດລ ເລີີ່ມ ກີ່ຽວກັບ ການບັງຄັບໃຊໍ້ກ ດຫມາຍປີ່າໄມໍ້, ການຄ ໍ້ມຄອງ ແລະ ການຄໍ້າໄມໍ້ 

ສາມາດເຂ ໍ້າເບ ີ່ງໄດໍ້ທີີ່: 

http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en.c

fm  

www.euflegt.efi.int 

 

ຂ ໍ້ມູນເພີີ່ມເຕີມກີ່ຽວກັບ ຄວາມເຂ ໍ້າໃຈຕ ີ່ກັບ ການເຄ ີ່ອນຍໍ້າຍ ແລະ ການຄວບຄ ມໄມໍ້ ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ສາມາດເຂ ໍ້າເບ ີ່ງ

ໄດໍ້ທີີ່:  

http://www.euflegt.efi.int/publications/-/document/25520  
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