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ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 12 ທນັວາ 2014: ເພ ່ ອເປັນການສົ່ ງເສມີການຄາ້ໄມຂ້ອງລາວ, ລະບຽບການທາງດາ້ນເຕກັນກິຂອງ
ຜະລດິຕະພນັໃນອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມແ້ມ່ນກາໍລງັໄດຮ້ບັການປັບປຸງ ໂດຍຜ່ານ “ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ກ່ຽວກບັການ
ປັບປຸງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັເລກທ ີ1415/ອຄ ວ່າດວ້ຍຮູບແບບ ແລະ ຂະໜາດຂອງຜະລດິຕະພນັໄມ ້ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈ 
ກ່ຽວກບັ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ FLEGT”, ເຊິ່ ງໄດຈ້ດັຂຶນ້
ໃນວນັທ ີ12 ທນັວາ 2014 ໂດຍ ກມົອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ, ກະຊວງ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້, ທີ່  ໂຮງແຮມ 
ວຽງຈນັ ພລາຊາ. ການປັບປຸງລະບຽບການທາງດາ້ນເຕກັນກິຂອງຜະລດິຕະພນັໄມນ້ີແ້ມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັຍິ່ ງຕໍ່ ກບັ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຄາ້ໄມທ້ີ່ ຖ ກກດົໝາຍ ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການເຈລະຈາຂໍຕ້ກົລງົການເປັນຄູ່ຮ່ວມການຄາ້ແບບ
ສະໝກັໃຈ (VPA) ພາຍໃຕກ້ອບວຽກການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້(FLEGT). 
 
ກອງປະຊຸມຄັງ້ນີໄ້ດເ້ຊນີເອາົບນັດາແຂກ 50 ທ່ານ ຈາກ ກມົອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ, ກມົກວດກາປ່າໄມ,້ ກມົ
ປ່າໄມ,້ ກມົນາໍເຂົາ້-ສົ່ ງອອກ, ພະແນກອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ທົ່ ວປະເທດ, ສະມາຄມົ ເຟີນເີຈີລ້າວ, ສະມາຄມົປຸງ
ແຕ່ງໄມແ້ຫ່ງຊາດ, ພາກສ່ວນທຸລະກດິຈາໍນວນໜຶ່ ງ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຕ່າງໆ ເພ ່ ອທໍາການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ ້
ແລະ ປະສບົການ, ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງແນວທາງຂອງພາກລດັເພ ່ ອຮບັປະກນັວ່າ ຊບັພະຍາກອນໄມທ້ີ່ ມຄຸີນຄ່າ ແລະ ມີ
ຢ່າງຈາໍກດັນີ ້ໃຫຖ້ ກນາໍໃຊຢ່້າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົທີ່ ສຸດ, ພອ້ມທງັເປັນການປົກປັກຮກັສາສະພາບແວດ
ລອ້ມ. 
 
ທ່ານ ມະໂນຮກັ ຣາຊະຈກັ, ຫວົໜາ້ກມົອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ, ກ່າວໃນທີ່ ກອງປະຊຸມວ່າ ລະບຽບການທາງດາ້ນ
ເຕກັນກິຂອງຜະລດິຕະພນັນີ ້ສາມາດຊ່ວຍພາກສ່ວນທຸລະກດິ ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມ ້ໃນການສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມ
ໃຫສູ້ງຂຶນ້, ສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາໃຫກ້ບັຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ສາ້ງລາຍຮບັໃຫແ້ກ່ລດັ, ພອ້ມທງັຜະລດິສນິຄາ້ຢ່າງມີ
ປະສດິທພິາບ ແລະ ຍງັເປັນການຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນການສົ່ ງອອກປະເພດຜະລດິຕະພນັເຄິ່ ງສໍາເລດັຮູບ ແລະ ປະເພດວດັຖຸດບິ 
ເຊັ່ ນ: ໄມທ່້ອນ ໄປຕ່າງປະເທດໄດ ້ເຊັ່ ນກນັ. 
 



 

“ລະບຽບການທາງດາ້ນເຕກັນກິຂອງຜະລດິຕະພນັ ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມແ້ມ່ນເປັນກນົໄກທີ່ ດໃີຫແ້ກ່ໜ່ວຍ
ງານພາກລດັໃນການສົ່ ງເສມີການຄຸມ້ຄອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມແ້ບບຍ ນຍງົ” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ຮາຍໂກະ ວໍເນ,ີ ທີ່ ປຶກສາ
ອາວຸໂສຂອງໂຄງການ ການສະໜບັສະໜນູແຜນງານການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້
ລະຫວ່າງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ (ProFLEGT). “ການປັບປຸງລະບຽບການທາງດາ້ນເຕກັນກິຂອງ
ຜະລດິຕະພນັໄມດ້ັ່ ງກ່າວນີມ້ອີງົປະກອບຂອງຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງ (CoC), ເຊິ່ ງຈະເຮດັໃຫບໍ້ລສິດັຕ່າງໆຕອ້ງປັບປຸງການ
ຄຸມ້ຄອງການຜະລດິ ແລະ ຊ່ວຍສົ່ ງເສມີການຄາ້ກບັບນັດາປະເທດເພ ່ ອນບາ້ນ, ລວມທງັຕະຫຼາດ EU, ໃນອານາຄດົ, 
ພອ້ມທງັຊ່ວຍພາກລດັໃນການກວດສອບແຫ່ຼງທີ່ ມາຂອງໄມດ້ັ່ ງກ່າວ, ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງ ແຜນງານ FLEGT ທີ່  
ລດັຖະບານລາວກາໍລງັສຸມໃສ່”, ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ຮາຍໂກະ. 
 
ສ.ປ.ປ. ລາວ ແມ່ນໜຶ່ ງໃນບນັດາປະເທດທີ່ ເລີ່ ມເຈລະຈາຂໍຕ້ກົລງົການເປັນຄູ່ຮ່ວມການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ (VPA), ເຊິ່ ງ
ເປັນຂໍຕ້ກົລງົການຄາ້ກບັສະຫະພາບເອຣີບົ, ທີ່  ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫລ ອຈາກໂຄງການ GIZ ແຫ່ງປະເທດເຢຍລະມນັ ຕໍ່ ການ
ສະໜບັສະໜນູແຜນງານການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ລະຫວ່າງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ກບັ 
ສະຫະພາບເອຣີບົ (ProFLEGT). 
 
ProFLEGT ແມ່ນໂຄງການລເິລີ່ ມຮ່ວມຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ແລະ ການຮ່ວມມ ການພດັທະນາຂອງ
ປະເທດເຢຍລະມນັ, ເຊິ່ ງເປັນໂຄງການທີ່ ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັ ກະຊວງ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້(ໂດຍຜ່ານ ຫອ້ງການແຜນງານ 
FLEGT Standing Office ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງກວດກາຂອງ ກມົກວດກາປ່າໄມ,້ DOFI), ກະຊວງ ອຸດສາຫະກາໍ 
ແລະ ການຄາ້, ແລະ ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ລວມທງັ ໜ່ວຍງານພາກລດັ, ອງົກອນ
ປະຊາສງັ ຄມົ, ສະຖາບນັການສກຶສາ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍການປຸງແຕ່ງໄມ.້ 
 



 

ຂໍມ້ນູເພີ່ ມເຕມີສໍາລບັບນັນາທກິານ 
ໃນປີ 2003, ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ໄດຈ້ດັພມິແຜນວຽກການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້
(FLEGT) ເພ ່ ອຕ່ໍສູຕ້າ້ນການຕດັໄມຜ້ດິກດົຫມາຍໃນບນັດາປະເທດທີ່ ນໍາເຂົາ້ໄມ.້ ອງົປະກອບທີ່ ສໍາຄນັຂອງແຜນວຽກ FLEGT 
ແມ່ນລະບບົການເຂົາ້ຮ່ວມແບບສະມກັໃຈ ເພ ່ ອຮບັປະກນັວ່າ ມພີຽງແຕ່ໄມທ້ີ່ ຖ ກກດົຫມາຍເທົ່ ານັນ້ ທີ່ ຖ ກນໍາເຂົາ້ຕະຫລາດ EU 
ຈາກປະເທດທີ່ ເຫນັດທີີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມໃນລະບບົນີ.້ ໂຄງຮ່າງກດົຫມາຍພາຍໃນຂອງ EU ສໍາລບັລະບບົນີແ້ມ່ນ ລະບຽບກດົຫມາຍທີ່ ຖ ກ
ຮບັຮອງໃນເດ ອນ ທນັວາ 2005, ແລະ ລະບຽບກດົຫມາຍນໍາໃຊປ້ະຕບິດັໃນປີ 2008, ເຊິ່ ງສາມາດຄວບຄຸມການນໍາເຂົາ້ຂອງໄມສູ່້
ຕະຫລາດ EU ຈາກປະເທດທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການເຈລະຈາຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ (FLEGT 
VPAs) ກບັ EU.  
 
ອງົປະກອບອນັຕົນ້ຕໍ ຂອງ FLEGT VPA ແມ່ນ ການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງລະບບົການຮບັປະກນັຄວາມ
ຖ ກຕອ້ງທາງກດົຫມາຍຂອງໄມ ້(TLAS) ເຊິ່ ງປະກອບມ ີນຍິາມໄມທ້ີ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົຫມາຍແຫ່ງຊາດ, ລະບບົການຄຸມ້ຄອງຕ່ອງ
ໂສກ້ານສະຫນອງ, ຂັນ້ຕອນການພສູິດ ໄມທ້ີ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົຫມາຍ ແລະ ຕ່ອງໂສກ້ານສະຫນອງ, ລະບບົການອອກອະນຸຍາດ 
FLEGT; ແລະ ການກວດສອບລະບບົທງັຫມດົແບບອດິສະຫລະ. 
 
ໃນກໍລະນທີີ່ ເຫນັດຕີກົລງົ, VPAs ຈະລວມເອາົຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ແຜນວຽກຈາກທງັສອງຝ່າຍໃນການຢຸດຢັງ້ການຄາ້ໄມທ້ີ່

ຜດິກດົຫມາຍ, ພອ້ມກບັ ລະບບົການອອກອະນຸຍາດເພ ່ ອພສູິດຄວາມຖ ກຕອ້ງຕາມກດົຫມາຍຂອງໄມທ້ີ່ ສົ່ ງອອກໄປ EU. ຂໍຕ້ກົລງົ
ຍງັສົ່ ງເສມີການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍໄມທ້ີ່ ດຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າ ແລະ ສົ່ ງເສມີວທິກີານມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາສງັຄມົ ແລະ ພາກເອກະຊນົ. 
 
ຂໍມູ້ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ນະໂຍບາຍປ່າໄມອ້າຊຽນສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທ້ີ່ :  
http://www.asean.org/ 
 

ຂໍມູ້ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ແນວຄວາມຄດິລເິລີ່ມ ກ່ຽວກບັ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ສາມາດເຂົາ້
ເບິ່ ງໄດທ້ີ່ : 
http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en.cf
m  

www.euflegt.efi.int 
 
ຂໍມູ້ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ຄວາມເຂົາ້ໃຈຕ່ໍກບັ ການເຄ ່ອນຍາ້ຍ ແລະ ການຄວບຄຸມໄມ ້ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທ້ີ່:  
http://www.euflegt.efi.int/publications/-/document/25520  
 
ຂໍມູ້ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ FLEGT, ເຊນີຕດິຕ່ໍ: 
ທ່ານ ແກວ້ພູວງົ ຈນັທະປັນຍາ, FLEGT Standing Office, ມ ຖ : 00856 20 98 07 77 17, 
ckeophouvong@yahoo.com 
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