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ການກວດກາ ແລະ ຄວບຄ ຸ້ມການສ ົ່ ງ
ອອກໄມ ຸ້ ລະຫວົ່ າງ ສປປ ລາວ ແລະ 

ສສ ຫວຽດນາມ

ຄັ ຸ້ງວນັທ ີ15 -17 ທນັວາ 2015, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

ເນ ຸ້ອໃນ
• ເປັນຫຍງັວຽກງານນີ ຸ້ຈ  ົ່ ງມຄີວາມສ າຄນັ?
• ມພີາກສົ່ ວນໃດແດົ່ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂ ຸ້ອງກບັການສ ົ່ ງອອກໄມ ຸ້?
• ແມົ່ ນພາກສົ່ ວນໃດເປັນຜ ຸ້ກວດກາເອກະສານການສ ົ່ ງອອກ?
• ຂ ຸ້ມ ນດ ຸ້ານສະຖຕິກິານສ ົ່ ງໄມ ຸ້ຂອງ ສປປ ລາວ ໄປຍງັປະເທດຫວຽດນາມ 
• ບນັຫາການເກບັກ າຂ ຸ້ມ ນທີົ່ ຄ ງຄ ຸ້າງໃນປັດຈ ບນັ 
• ຈະແກ ຸ້ໄຂບນັຫາດ ຸ້ວຍວທິໃີດ ?
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ເປັນຫຍງັວຽກງານນີ ຸ້ຈ  ົ່ ງມຄີວາມສ າຄນັ?
• ຕ ວເລກການສ ົ່ ງອອກໄມ ຸ້ຂອງລາວ ສປປ ລາວທີົ່ ເກບັກ າໂດຍກ ມພາສ ີ ແລະ ຕ ວເລກ
ການນ າເຂ ຸ້າໄມ ຸ້ຂອງປະເທດຫວຽກນາມຈາກ ສປປ ລາວ ແມົ່ ນບ ົ່ ຄ ກນັ 

• ຕ ວເລກການນ າເຂ ຸ້າໄມ ຸ້ຈາກ ສປປ ລາວ ທີົ່ ເພີົ່ ມຂ ຸ້ນຢົ່ າງເຫນັໄດ ຸ້ແຈ ຸ້ງເຮດັໃຫ ຸ້ມຄີວາມ
ຫຍ ຸ້ງຍາກໃນການເຈລະຈາ VPA ສ າລບັ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປປ ລາວ 

• ການຮົ່ ວມມ ລະຫວົ່ າງລດັຖະບານ ສສ ຫວຽກນາມ ແລະ ສປປ ລາວ ແມົ່ ນມຄີວາມ
ຈ າເປັນ ເພ ົ່ ອຊ ກຍ ຸ້ໃຫ ຸ້ການເຈລະຈາ VPA ຂອງທງັສອງປະເທດ ສ າເລດັຜ ນ

ພາກສົ່ ວນໃດແດົ່ ທີົ່ ສາມາດອອກໃບອະນ ຍາດນ າອອກໄມ ຸ້?
• ຂັ ຸ້ນສ ນກາງ:

• ຫຸ້ອງວົ່ າການລດັຖະບານ
• ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປົ່ າໄມ ຸ້
• ກະຊວງອ ດສະຫະກ າ ແລະ ການຄ ຸ້າ
• ກະຊວງການເງນິ (ຜະລດິຕະພນັໄມ ຸ້ທີົ່ ສ າເລດັຮ ບ)

• ຂັ ຸ້ນທ ຸ້ອງຖິົ່ ນ:
• ຫຸ້ອງວົ່ າການແຂວງ (ຮກັສາ, ເກບັກ າຂ ຸ້ມ ນ, ຕດິຕາມກວດກາ ເປັນຕ ຸ້ນ)
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ແມົ່ ນພາກສົ່ ວນໃດເປັນຜ ຸ້ກວດກາເອກະສານການສ ົ່ ງອອກ?

• ລະດບັສ ນກາງ:
• ຫຸ້ອງວົ່ າການລດັຖະບານ (SAO)
• ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປົ່ າໄມ ຸ້ (DOFI, DOF ເປັນຕ ຸ້ນ), ກະຊວງອ ດສະຫະກ າ ແລະ ການຄ ຸ້າ 

(DIMEX, DOIC, DOI, DDT), ກະຊວງການເງນິ (LCD, SAD, TD), ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລ ຸ້ອມ (DFRM ເປັນຕ ຸ້ນ)

• ລະດບັທ ຸ້ອງຖິົ່ ນ:
• ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປົ່ າໄມ ຸ້ແຂວງ, ກອງກວດກາປົ່ າໄມ ຸ້, ພະແນກອ ດສະຫະກ າ ແລະ ການຄ ຸ້າ, 
ຂະແໜງພາສ ີ(ຫຸ້ອງການກວດກາ, ໜົ່ ວຍງານກວດກາ ແລະ ໜົ່ ວຍງານຍົ່ ອຍທີົ່ ປະຈ າຢ ົ່ ດົ່ ານຊາຍ
ແດນ) ເປັນຕ ຸ້ນ. 

ບນັຫາການເກບັກ າຂ ຸ້ມ ນທີົ່ ຄ ງຄ ຸ້າງໃນປັດຈ ບນັ

• ກ ນໄກການປະສານງານລະຫວົ່ າງອ ງການຈດັຕັ ຸ້ງຕົ່ າງໆ ຍງັບ ົ່ ດເີທ ົ່ າທີົ່ ຄວນ
• ລະບ ບການເຮດັວຽກບາງອນັທີົ່ ມຢີ ົ່ ໃນປັດຈ ບນັແມົ່ ນບ ົ່ ໄດ ຸ້ຮບັຜ ນດເີທ ົ່ າທີົ່ ຄວນ 
• ແຕົ່ ລະກະຊວງມລີະບ ບການເກບັເອກະສານສະເພາະຂອງກະຊວງຕ ນ ເຊິົ່ ງບ ົ່ ຄ ກນັ
• ລະບ ບຍງັບ ົ່ ສາມາດຕດິຕາມແຫຼົ່ ງທີົ່ ມາຂອງຂ ຸ້ມ ນ/ຍງັບ ົ່ ໜ ຸ້າເຊ ົ່ ອຖ ເທ ົ່ າທີົ່ ຄວນ 
• ຍງັຂາດແຄ ຸ້ນພະນກັງານສະເພາະ/ພະນກັງານທີົ່ໄດ ຸ້ຮບັການຝ ກອ ບຮ ມມາ 
• ການແຈ ຸ້ງພາສຍີງັມຄີວາມຜດິພາດ (ຈ ຸ້າຈ ດ, ຈ ຸ້າເມດັ)
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ຂ ຸ້ມ ນການສ ົ່ ງອອກໄມ ຸ້ຈາກ ສປປ ລາວ ໄປຫາ ສສ ຫວຽດນາມ ເປັນ 
ໂດລາ US
(ແຫຼົ່ ງຂ ຸ້ມ ນ: DIMEX/MOIC)
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ຈະແກ ຸ້ໄຂບນັຫາດ ຸ້ວຍວທິໃີດ?
• ລະບ ບນັດາຊົ່ ອງຫວົ່ າງ/ບນັຫາທີົ່ ມຢີ ົ່ ໃນປັດຈ ບນັ

• ດ າເນນີການວເິຄາະຂ ຸ້ມ ນການສ ົ່ ງອອກໄມ ຸ້ (ຈາກ ສປປ ລາວ) ແລະ ຂ ຸ້ມ ນການນ າເຂ ຸ້າ (ສສ 
ຫວຽກນາມ) ທີົ່ ເກບັກ າມາໄດ ຸ້

• ລະບ ຊະນດິ ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມ ຸ້ ລະຫວົ່ າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ 
• ປັບປ ງລະບ ບຕດິຕາມແຫຼົ່ ງທີົ່ ມາຂອງຂ ຸ້ມ ນ 

• ນ າໃຊ ຸ້ລະບ ບທີົ່ ມຢີ ົ່  ຕ ວຢົ່ າງເຊັົ່ ນ: ລະບ ບ CoC, ASYCUDA, ເປັນຕ ຸ້ນ.
• ການຝ ກອ ບຮ ບໃຫ ຸ້ແກົ່ ພະນກັງານ

• ມກີານຝ ກອ ບຮ ບຢົ່ າງເປັນປ ກກະຕໃິຫ ຸ້ແກົ່ ພະນກັງງານທີົ່ ກົ່ ຽວຂ ຸ້ອງ 
• ຍ ກສ ງຄ ນນະທ າຂອງພະນກັງານ

• ຄວາມໂປົ່ ງໃສ, ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ຄວາມໜຸ້າເຊ ົ່ ອຖ 

ກດິຈະກ າຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັ
• ເລ ອກເອ າດົ່ ານຢ ົ່ ຊາຍແດນໃດໜ ົ່ ງ (ໃນເຂດແຂວງທ ດລອງ  FLEGT) ແລະ ເຮດັວຽກຮົ່ ວມ
ກນັກບັທມິງານຫວຽດນາມ (FORESTTRENDS /ທມິງານພາສຫີວຽດນາມ), ແລ ຸ້ວ
ເລີົ່ ມຕ ຸ້ນດ າເນນີການຊອກຫາແຫຼົ່ ງທີົ່ ມາຂອງຂ ຸ້ມ ນການສ ົ່ ງອອກ ແລະ ນ າເຂ ຸ້າ ຂອງທງັສອງ
ຝົ່ າຍຢ ົ່ ທີົ່ ດົ່ ານຊາຍແດນ ໂດຍມກີານເອ າໃຈໃສົ່ ເປັນພເິສດຕ ົ່ ການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັການຫົ່ ວງຫ ຸ້າມ
ນ າອອກໄມ ຸ້ທົ່ ອນ ແລະ ໄມ ຸ້ເລ ົ່ ອຍ.

• ວເິຄາະອ ງປະກອບ (ຕ ວຢົ່ າງ: ຊົ່ ອງທາງ, ຂັ ຸ້ນຕອນ) ຂອງບນັດາລະບ ບອະນ ຍາດການສ ົ່ ງອອກ
ຜະລດິຕະພນັໄມ ຸ້ (ຕ ວຢົ່ າງ: ກ ມນ າເຂ ຸ້າ ແລະ ສ ົ່ ງອອກ, ຫຸ້ອງວົ່ າການລດັຖະບານ)  ແລະ ເບິົ່ ງ
ເຖງີຄວາມຄ ຸ້າຍຄ ກນັ, ຄວາມແຕກຕົ່ າງກນັຂອງລະບ ບເຫຼ  ົ່ ານີ ຸ້, ພ ຸ້ອມທງັເບີົ່ ງເຖງີການເຊ ອມ
ໂຍງກນັຂອງລະບ ບດັົ່ ງກົ່ າວ ແລະ ການບນັທ ກຂ ຸ້ມ ນຂອງພາສີ

• ກະກຽມບນັຊຊີະນດິໄມ ຸ້ທີົ່ ໄດ ຸ້ນ າເຂ ຸ້າ ສສ ຫວຽດນາມ ເຊິົ່ ງມາຈາກ ສປປ ລາວ. ໄມ ຸ້ແຕົ່ ລະ
ຊະນດິທີົ່ ນ າອອກ, ຈ າເປັນຕ ຸ້ອງມຊີ ົ່ ໄມ ຸ້ເປັນພາສາລາວ, ພາສາລາຕນິ ແລະ ພາສາຫວຽດນາມ. 
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ຂອບໃຈ


