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ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ, 15 ທ ນວາ 2016: ຄະນະຮ ບຜດິຊອບດ ັ້ານວຊິາການ ສໍາລ ບແຜນງານ FLEGT ສະຫຼ ບບ ນດາອງົ
ປະກອບສໍາຄ ນຂອງນຍິາມໄມ ັ້ທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍ ໃນວ ນທ ີ15 ທ ນວາ 2016, ເຊິ່ ງຈະໄດ ັ້ສະເໜໃີຫ ັ້ແກ່ ສະຫະພາບ 
ເອຣີບົ ໃນທ ັ້າຍປີ 2016, ພາຍ ໃຕ ັ້ແຜນງານ ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດກດົໝາຍປ່າໄມ ັ້, ການຄ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ 
ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົ (FLEGT). ການນາໍສະເໜ ີ ຮ່າງ ນຍິາມໄມ ັ້ທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍ ນີ ັ້ 
ແມ່ນບາດກ ັ້າວການກະກຽມທີ່ ສໍາຄ ນສໍາລ ບ ການເຈລະຈາຊ່ອງໜັ້າ ລະຫວ່າງ ລ ດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ສະຫະພາບເອຣີບົ ກ່ຽວກ ບ ຂໍ ັ້ຕກົລງົການເຂົ ັ້າເປ ນຄ ່ ຮ່ວມສ ນຍາການຄ ັ້າແບບສະໝ ກໃຈ (VPA), ເຊິ່ ງຈະໄດ ັ້ຈ  ດຂ ັ້ນໃນ
ທ ັ້າຍເດອືນ ກ ມພາ 2017. 
 
ທ່ານ ຄໍາພ ດ ພ ນດານ ວງົ, ຫວົໜັ້າກມົກວດກາປ່າໄມ ັ້, ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້, ທ ງເປ ນ ຫວົໜັ້າ ຄະນະຮ ບຜດິຊອບ
ຊ ກຍ ັ້ການເຈລະຈາ ໃນແຜນງານ FLEGT, ໄດ ັ້ກ່າວວ່າ “ນຍິາມໄມ ັ້ທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍ ແມ່ນມຄີວາມສໍາຄ ນຕໍ່ ກ  ບ
ການປ ບປ ງການຄ ັ້ມຄອງປ່າໄມ ັ້ແບບຍນືຍງົ ແລະ ການຄ ັ້ມຄອງທີ່ ດ ີ ໃນ ສປປ ລາວ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ມ ນສາມາດຊ່ວຍສ ັ້າງ
ຄວາມເຂົ ັ້າໃຈເພີ່ ມເຕມີໃຫ ັ້ແກ່ພະນ ກງານລ ດ ແລະ ພາກເອກະຊນົ ທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ໃນຂະແໜງປ່າໄມ ັ້ ແລະ ອ ດສາຫະກາໍໄມ ັ້, 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນວຽກງານການຕດິຕາມກວດກາປ່າໄມ ັ້”. ທ່ານ ຄໍາພ ດ ຍ ງໄດ ັ້ກ່າວຕື່ ມວ່າ “ນຍິາມໄມ ັ້ທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມ
ກດົໝາຍຍ ງສາມາດຊ່ວຍໃຫ ັ້ພວກເຮາົກາໍນດົຊ່ອງວ່າງ ແລະ ແກ ັ້ໄຂ ແລະ ປ ບປ ງບ ນດາກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງທີ່

ມຄີວາມຫຍ ັ້ງຍາກໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດ, ທີ່ ບ່ໍສອດຄ່ອງ ຫຼ ືສ ບສນົ”. 
 
ພາຍຫຼ ງທີ່ ນຍິາມໄມ ັ້ທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍໄດ ັ້ຮ ບການຮ່າງຂ ັ້ນ ໂດຍຜ່ານ ຂະບວນການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ 
ແລະ ການປ ກສາຫາລ ືກ ບ ສະຫະພາບເອຣີບົ ແລ ັ້ວ, ຈະໄດ ັ້ມກີານທດົລອງຕວົຈງິໃນພາກສະໜາມ ໂດຍສະເພາະຢ ່ ບ ນດາ



 
 

ແຂວງທດົລອງ. ການທດົລອງຕວົຈງິນີ ັ້ຈະລວມເອາົການປະເມນີເພີ່ ມຕື່ ມເພື່ ອຮ ບປະກ ນຄວາມເໝາະສມົໃນພາກສະ     
ໜາມ. 
 
ໃນກອງປະຊ ມ, ຜ ັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມຍ ງໄດ ັ້ມໂີອກາດສນົທະນາ ຂອບເຂດຂອງການເຈລະຈາ FLEGT VPA ທາງດ ັ້ານຜະລດິຕະ
ພ ນໄມ ັ້, ຕະຫຼາດ ແລະ ແຫ່ຼງທີ່ ມາຂອງໄມ ັ້. ຂໍ ັ້ມ ນກ່ຽວກ ບການຄວບຄ ມຕ່ອງໂສ ັ້ການສະໜອງໄມ ັ້ ແລະ ຂະບວນການ
ກວດກາຢ ັ້ງຢືນ ແມ່ນ ໄດ ັ້ຮ ບການນາໍສະເໜ ີເຊິ່ ງມຄີວາມສໍາຄ ນໃນແຜນງານ FLEGT VPA. ຮ່າງທໍາອດິຂອງນຍິາມໄມ ັ້ທີ່

ຖກືຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍໃນຂອດການປ ງແຕ່ງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ ແລະ ເຂດພ ດທະນາພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ກຍໍ  ງໄດ ັ້ຮ ບການ
ສນົທະນາໃນທີ່ ປະຊ ມ. 
 



 
 

ຂໍ ັ້ມ ນເພີ່ ມເຕມີສໍາລ ບບ ນນາທກິານ 
ໃນປີ 2003, ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ໄດ ັ້ຈ  ດພມິແຜນວຽກການຈ ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດກດົໝາຍປ່າໄມ ັ້, ການຄ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ 
(FLEGT) ເພື່ ອສະກ ດກ ັ້ນການຕ ດໄມ ັ້ຜດິກດົໝາຍໃນບ ນດາປະເທດທີ່ ນໍາເຂົ ັ້າໄມ ັ້. ອງົປະກອບທີ່ ສໍາຄ ນຂອງແຜນວຽກ FLEGT 
ແມ່ນລະບບົການເຂົ ັ້າຮ່ວມແບບສະມ ກໃຈ ເພື່ ອຮ ບປະກ ນວ່າ ມພີຽງແຕ່ໄມ ັ້ທີ່ ຖກືກດົໝາຍເທົ່ ານ ັ້ນ ທີ່ ຖກືນໍາເຂົ ັ້າຕະຫລາດ EU ຈາກ
ປະເທດທີ່ ເຫ ນດທີີ່ ເຂົ ັ້າຮ່ວມໃນລະບບົນີ ັ້. ໂຄງຮ່າງທາງດ ັ້ານກດົໝາຍພາຍໃນຂອງ EU ສໍາລ ບລະບບົນີ ັ້ແມ່ນ ລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ຖກື
ຮ ບຮອງໃນເດອືນ ທ ນວາ 2005, ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍນໍາໃຊ ັ້ປະຕບິ ດໃນປີ 2008, ເຊິ່ ງສາມາດຄວບຄ ມການນໍາເຂົ ັ້າຂອງໄມ ັ້ສ ່
ຕະຫຼາດ EU ຈາກປະເທດທີ່ ເຂົ ັ້າຮ່ວມການເຈລະຈາຂໍ ັ້ຕກົລງົການເຂົ ັ້າເປ ນຄ ່ ຮ່ວມສ ນຍາການຄັ້າແບບສະໝ ກໃຈ (FLEGT VPAs) 
ກ ບ EU.  
 
ອງົປະກອບອ ນຕົ ັ້ນຕໍ ຂອງ FLEGT VPA ແມ່ນ ການພ ດທະນາ ແລະ ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດຂອງລະບບົການຮ ບປະກ ນຄວາມ
ຖກືຕ ັ້ອງທາງກດົໝາຍຂອງໄມ ັ້ (TLAS) ເຊິ່ ງປະກອບມ ີນຍິາມໄມ ັ້ທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍແຫ່ງຊາດ, ລະບບົການຄ ັ້ມຄອງຕ່ອງໂສ ັ້
ການສະໜອງ, ຂ ັ້ນຕອນການພສິ ດ ໄມ ັ້ທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຕ່ອງໂສ ັ້ການສະໜອງ, ລະບບົການອອກອະນ ຍາດ FLEGT; 
ແລະ ການກວດສອບລະບບົທ ງໝດົແບບອດິສະຫຼະ. 
 
ໃນກໍລະນທີີ່ ເຫ ນດຕີກົລງົ, VPAs ຈະລວມເອາົຄວາມຮ ບຜດິຊອບ ແລະ ແຜນວຽກຈາກທ ງສອງຝ່າຍໃນການຢ ດຕກິານຄ ັ້າໄມ ັ້ທີ່ ຜດິ
ກດົໝາຍ, ພັ້ອມກ ບ ລະບບົການອອກອະນ ຍາດເພື່ ອພສິ ດຄວາມຖກືຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍຂອງໄມ ັ້ທີ່ ສົ່ ງອອກໄປ EU. ຂໍ ັ້ຕກົລງົຍ ງ
ສົ່ ງເສມີການບ ງຄ ບໃຊ ັ້ກດົໝາຍໄມ ັ້ທີ່ ດຂີ ັ້ນກວ່າເກົ່ າ ແລະ ສົ່ ງເສມີວທິກີານມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາສ ງຄມົ ແລະ ພາກເອກະຊນົ. 
 
ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ໄດ ັ້ລເິລີ່ ມແຜນງານການຈ ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດກດົໝາຍປ່າໄມ ັ້, ການຄ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ (FLEGT) ເພື່ ອ
ສະກ ດກ ັ້ນການຂ ດຄົ ັ້ນໄມ ັ້ທີ່ ຜດິກດົໝາຍໃນທົ່ ວໂລກ, ພັ້ອມນ ັ້ນ EU ຍ ງໄດ ັ້ກະກຽມການເຈລະຈາຂໍ ັ້ຕກົລງົການເຂົ ັ້າເປ ນຄ ່ ຮ່ວມສ ນຍາ
ການຄັ້າໄມ ັ້ແບບສະໝ ກໃຈ (VPA) ກ ບບ ນດາປະເທດຜະລດິໄມ ັ້, ເຊິ່ ງໄດ ັ້ວາງເຈດຈາໍນງົ ແລະ ແນວທາງໃນການຫຼ ດຜ່ອນການຄັ້າໄມ ັ້
ທີ່ ຜດິກດົໝາຍ, ພ ັ້ອມກ ບລະບບົການອອກອະນ ຍາດເພື່ ອຢ ັ້ງຢືນຄວາມຖກືຕ ັ້ອງຂອງໄມ ັ້ທີ່ ຈະສົ່ ງອອກໄປຕະຫຼາດເອຣີບົ. ນຍິາມທີ່ ຖກື
ກດົໝາຍຂອງໄມ ັ້ເປ ນອງົປະກອບໜ ່ ງທີ່ ສໍາຄ ນໃນລະບບົການຮ ບປະກ ນຄວາມຖກືຕ ັ້ອງທາງດ ັ້ານກດົໝາຍຂອງໄມ ັ້, ເຊິ່ ງເປ ນສ່ວນໜ ່ ງ
ຂອງຂໍ ັ້ຕກົລງົການເຂົ ັ້າເປ ນຄ ່ ຮ່ວມສ ນຍາການຄັ້າໄມ ັ້ແບບສະໝ ກໃຈ (VPA). 
 
ສປປ ລາວ ແມ່ນໜ ່ ງໃນບ ນດາປະເທດທີ່ ເລີ່ ມເຈລະຈາຂໍ ັ້ຕກົລງົການເປ ນຄ ່ ຮ່ວມສ ນຍາການຄັ້າແບບສະໝ ກໃຈ (VPA), ເຊິ່ ງເປ ນຂໍ ັ້
ຕກົລງົການຄ ັ້າກ ບສະຫະພາບເອຣີບົ, ທີ່ ໄດ ັ້ຮ ບການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກໂຄງການ ການສະໜ ບສະໜ ນແຜນງານການຈ ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດກດົໝ
າຍປ່າໄມ ັ້, ການຄ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກ ບ ສະຫະພາບເອຣີບົ (ProFLEGT) ພາຍໃຕ ັ້ການຮ່ວມມດື ັ້ານ
ການພ ດທະນາຂອງ ເຢຍລະມ ນ, ເຊິ່ ງຈ  ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດໂດຍ GIZ (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale 
Zusammenarbeit). 
 



 
 

ProFLEGT ແມ່ນໂຄງການລເິລີ່ ມຮ່ວມຂອງລ ດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ການຮ່ວມມກືານພ ດທະນາຂອງປະເທດເຢຍລະ
ມ ນ, ເຊິ່ ງເປ ນໂຄງການທີ່ ເຮ ດວຽກຮ່ວມກ ບ ກະຊວງ ກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ (ໂດຍຜ່ານ ຫ ັ້ອງການປະສານງານ FLEGT ພາຍໃຕ ັ້ການ
ຄ ັ້ມຄອງຂອງ ກມົກວດກາປ່າໄມ ັ້, DOFI), ກະຊວງ ອ ດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ ັ້າ, ແລະ ກະຊວງ ຊ ບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລັ້ອມ, ລວມທ ງ ໜ່ວຍງານພາກລ ດ, ອງົການຈ ດຕ ັ້ງທາງສ ງຄມົ, ສະຖາບ ນການສ ກສາ ແລະ ອ ດສາຫະກໍາປ ງແຕ່ງໄມ ັ້. 
 
ໃນ ໄລຍະທໍາອດິຂອງແຜນງານ FLEGT-VPA ນີ ັ້ແມ່ນໄດ ັ້ຈ  ດຕ ັ້ງຂ ັ້ນຢ ່  3 ແຂວງທດົລອງ ຄ:ື ແຂວງ ໄຊຍະບ ລ,ີ ຄໍາມ່ວນ ແລະ 
ອ ດຕະປື. ໃນນ ັ້ນ ອງົການ WWF ຈ  ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດແຜນງານ FLEGT ຮ່ວມກ ບ ກມົກວດກາປ່າໄມ ັ້ ໃນ ສອງ ແຂວງ ພາກໃຕ ັ້ 
(ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງ ອ ດຕະປື). ອງົການ WWF ໄດ ັ້ຈ  ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດວຽກງານໂດຍການຊອກຫາແນວທາງແກ ັ້ໄຂ, ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ ນໍາໃຊ ັ້ຮ ບແບບທີ່ ເໝາະສມົຂອງທ ັ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ສາກນົ ທີ່ ມກີານຮ່ວມມກື ນຂອງພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ 
ເພື່ ອຫຼ ດຜ່ອນການຕ ດໄມ ັ້ທໍາລາຍປ່າ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ ັ້.  
 
ຂໍ ັ້ມ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກ ບ ແຜນງານ ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດກດົໝາຍປ່າໄມ ັ້, ການຄ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ສະຫະພາບເອຣີບົ: http://flegtlaos.com/ 
 
ຂໍ ັ້ມ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກ ບ ແຜນວຽກ EU-FLEGT: http://www.flegt.org/  
 

ຂໍ ັ້ມ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກ ບ ສະເພາະນ ກຂ່າວ ໃນການລາຍງານຜນົການສະກ ດກ ັ້ນການຕ ດໄມ ັ້ທີ່ຜດິກດົໝາຍ ໂດຍຜ່ານ ແຜນວຽກ EU-
FLEGT: http://www.flegtmedia.org/  
 
ຂໍ ັ້ມ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກ ບ ນະໂຍບາຍປ່າໄມ ັ້ອາຊຽນສາມາດເຂົ ັ້າເບິ່ ງໄດ ັ້ທີ່ :  
http://www.asean.org/ 
 

ຂໍ ັ້ມ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກ ບ ແນວຄວາມຄດິລເິລີ່ມ ກ່ຽວກ ບ ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດກດົຫມາຍປ່າໄມ ັ້, ການຄ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ ສາມາດ
ເຂົ ັ້າເບິ່ ງໄດ ັ້ທີ່ : 
http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en.cf
m  

www.euflegt.efi.int 
 
ຂໍ ັ້ມ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກ ບ ຄວາມເຂົ ັ້າໃຈຕ່ໍກ ບ ການເຄື່ອນຍ ັ້າຍ ແລະ ການຄວບຄ ມໄມ ັ້ ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ສາມາດເຂົ ັ້າເບິ່ ງໄດ ັ້ທີ່ :  
http://www.euflegt.efi.int/publications/-/document/25520  
 

http://flegtlaos.com/
http://www.flegt.org/
http://www.flegtmedia.org/
http://www.asean.org/
http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en.cfm
http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en.cfm
http://www.euflegt.efi.int/
http://www.euflegt.efi.int/publications/-/document/25520


 
 

ຂໍ ັ້ມ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກ ບ ກດົລະບຽບການນາໍເຂົ ັ້າໄມ ັ້ເຂົ ັ້າສ ່ ສະຫະພາບເອຣີບົ 
http://www.cbi.eu/market-information/timber-products/eutr-guide 
 
ຂໍ ັ້ມ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກ ບ FLEGT, ເຊນີຕດິຕ່ໍ: 
ທ່ານ ຄໍາພອນ ບ ນທະວ,ີ FLEGT Standing Office, ມຖື:ື +856-20-9621 1288, khambtv@gmail.com 
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