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ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 24ກ ລະກດົ 2015: ກມົກວດກາປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ກມົປ່າໄມ ໍ້ໄດ ໍ້ລເິລ ່ ມ ການສງັລວມບນັດານຕິກິ າ
ປ່າໄມ ໍ້ ທ ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັຂອບຂອງກດົໝາຍທາງດ ໍ້ານພ ໍ້ນທ ່ ປ່າໄມ ໍ້, ການຄ ໍ້ມຄອງ ແລະ ການນ າໃຊ ໍ້ຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້ໃນ 
ສປປ ລາວ ໃນກອງປະຊ ມ “ປຶກສາຫາລ ການສງັລວມນຕິກິ າຂອງລດັທ ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການຄ ໍ້ມຄອງປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ທ ລະກດິ
ໄມ ໍ້” ທ ່ໄດ ໍ້ຈດັຂຶ ໍ້ນ ໃນວນັທ  24 ກ ລະກດົ 2015 ທ ່ ຜ່ານມາ, ເຊິ່ ງເປັນໂຄງການທ ່ ໄດ ໍ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູໂດຍ ອງົການ 
FAO, SUFORD ແລະ GIZ. 
 
ທ່ານຄ າພ ດ ພນັດານ ວງົ, ຫວົໜໍ້າກມົກວດກາປ່າໄມ ໍ້, ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ ໄດ ໍ້ກ່າວວ່າ: “ເນ ່ ອງຈາກວ່າຂອບຂອງ
ລະບຽບການຕ່າງໆທ ່ ໃຊ ໍ້ໃນການຄ ໍ້ມຄອງຂະແໜງປ່າໄມ ໍ້ແມ່ນມ ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ກວ ໍ້າງຂວາງ,ເຊິ່ ງໄດ ໍ້ຮບັຜນົມາຈາກກດົ
ໝາຍທ ່ ແຕກຕ່າງກນັໃນຂະແໜງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ການຄ ໍ້າ, ສິ່ ງເຫຼົ່ ານ ໍ້ໄດ ໍ້ເຮດັໃຫ ໍ້ເກ ດຄວາມບ ່ ຈະແຈ ໍ້ງ
ທາງດ ໍ້ານການນ າໃຊ ໍ້ກດົໝາຍ, ຄວາມບ ່ ສອດຄ່ອງ ຫຼ  ການມ ຂ ໍ້ກ ານດົຂອງກດົໝາຍ ທ ່ ທບັຊ ໍ້ອນເວລາມ ການດດັແກ ໍ້ກດົ
ໝາຍ, ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງອ ານາດການປົກຄອງທ ່ ມ  ສດິອ ານາດ, ການແປຄວາມໝາຍ ແລະ ການນ າໃຊ ໍ້ກດົລະບຽບ
ທ ່ ບ ່ ສອດຄ່ອງ ໃນຂັ ໍ້ນແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ຂັ ໍ້ນບ ໍ້ານ ທ່ານຄ າພ ດ ພນັດານ ວງົ ຍງັໄດ ໍ້ກ່າວຕ ່ ມອ ກວ່າ “ການສງັລວມນຕິກິ າ
ປ່າໄມ ໍ້ຈ ຶ່ ງມ ຄວາມສ າຄນັສ າລບັຂະແໜງປ່າໄມ ໍ້ໃນ ສປປ ລາວ ເພ ່ ອປະກອບສ່ວນເຂົ ໍ້າໃນການຄ ໍ້ມຄອງປ່າໄມ ໍ້ແບບຍ ນຍງົ
, ພ ໍ້ອມທງັເປັນການເພ ່ ມຈ ານວນການປົກຫ ໍ້ມຂອງປ່າຂຶ ໍ້ນເຖງິ 70% ພາຍໃນປ  2020 ທ ່ໄດ ໍ້ລະບ ໄວ ໍ້ໃນແຜນຍ ດທະ
ສາດປ່າໄມ ໍ້ ໂດຍ ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້” 
 
ການສງັລວມນຕິກິ າແມ່ນການລວບລວມລະບຽບການຕ່າງໆທ ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງທງັໝດົ ແລະ ການສະຫຼ ບສງັລວມຫຍ ໍ້ທາງ
ດ ໍ້ານຂອບກດົໝາຍປ່າໄມ ໍ້, ທ ່ ລວມມ ບນັດາລະບຽບການທ ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັປ່າໄມ ໍ້, ການຄ ໍ້ມຄອງ ແລະ ການນ າໃຊ ໍ້
ຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້, ເຊິ່ ງກວມເອາົເຂດພດັທະນາພ ໍ້ນຖານໂຄງລ່າງ /ປ່າສ າປະທານ, ການຂນົສົ່ ງ, ການປ ງແຕ່ງ ແລະ ການ



 
ຄ ໍ້າຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້ເຄິ່ ງສ າເລດັຮູບ ຫຼ  ໄມ ໍ້ທ ່ ບ ່ ໄດ ໍ້ຜ່ານການປ ງແຕ່ງ. ການສງັລວມນຕິກິ າຈະຊ່ວຍໃຫ ໍ້ເຫນັໄດ ໍ້ເຖງິຄວາມ
ບ ່ ສອດຄ່ອງ ຫຼ  ການທບັຊ ໍ້ອນທາງດ ໍ້ານໜໍ້າທ ່ ຮບັຜດິຊອບ, ການຍກົເລ ກ ຫຼ  ການນ າໃຊ ໍ້ກດົລະບຽບໃໝ່ປ່ຽນແທນ, 
ແລະ ການເຮດັໃຫ ໍ້ລະບຽບການຕ່າງໆຈະແຈ ໍ້ງຂຶ ໍ້ນຕ ່ ມ ເພ ່ ອເຮດັໃຫ ໍ້ຜູ ໍ້ທ ່ ໃຊ ໍ້ສາມາດຕ ຄວາມໝາຍ, ນ າໃຊ ໍ້ ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງ
ປະຕບິດັຂອບກດົໝາຍໄດ ໍ້ຢ່າງເປັນເອກະພາບ. 
 
ທ່ານ ຮາຍໂກະ ວ ເນ ,ທ ່ ປຶກສາອາວ ໂສຂອງໂຄງການ GIZ ການສະໜບັສະໜນູແຜນງານການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍ
ປ່າໄມ ໍ້, ການຄ ໍ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ ລະຫວ່າງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອ ຣບົ ໄດ ໍ້ກ່າວວ່າ“ໂດຍຜ່ານການ
ສງັລວມນຕິກິ າ, ການທບົທວນຄ ນທ ່ ຄວບຄ ມກ່ຽວກບັກອບກດົໝາຍໃນຂະແໜງປ່າໄມ ໍ້ໃນ ສປປ ລາວ ຈະໄດ ໍ້ຮບັການ
ສ ໍ້າງຂຶ ໍ້ນ, ເຊິ່ ງຈະໄດ ໍ້ຈດັຕາມຕ່ອງໂສ ໍ້ການສະໜອງໄມ ໍ້ ແລະ ເຄ ່ ອງປ່າຂອງດງົ -ເຊິ່ ງເລ ່ ມຕົ ໍ້ນຈາກການຈດັປະເພດປ່າ, 
ການໝາຍເຂດແດນ, ການສ າຫຼວດປ່າ, ການອະນ ມດັໂຄຕ ໍ້າ, ການຈດັການ ແລະ ການຂ ດຄົ ໍ້ນ, ການຂນົສົ່ ງ, ການປ ງແຕ່ງ
, ການຄ ໍ້າ ແລະ ການສົ່ ງອອກ,” . ທ່ານ ຮາຍໂກະ ວ ເນ  ໄດ ໍ້ກ່າວຕ ່ ມອ ກວ່າ “ຂ ໍ້ມູນຕ່າງໆທ ່ ໄດ ໍ້ຈາກການສງັລວມນຕິກິ ານ ໍ້
ສາມາດໃຊ ໍ້ເປັນຂ ໍ້ມູນທ ່ ສ າຄນັໃນການຮ່າງນຍິາມຄວາມຖ ກຕ ໍ້ອງທາງກດົໝາຍຂອງໄມ ໍ້ ເຊິ່ ງເປັນອງົປະກອບທ ່ ສ າຄນັໜຶ່ ງ
ຂອງລະບບົການຮບັປະກນັຄວາມຖ ກຕ ໍ້ອງຂອງໄມ ໍ້, ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນສ າຄນັໜຶ່ ງຂອງ ຂ ໍ້ຕກົລງົ VPAs”,  
 
ດຣ. ຮ ຣາລ  ສມດິທ,໌ ທ ່ ປຶກສາໂຄງການ FAO/GIZ ໄດ ໍ້ລະບ ບນັດາຜູ ໍ້ທ ່ ຈະ ໄດ ໍ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການສງັລວມນຕິິ
ກ ານ ໍ້ ເຊິ່ ງລວມມ  ບນັດານກັຊ່ຽວຊານສະເພາະດ ໍ້ານພາຍໃຕ ໍ້ແຜນງານ FLEGT/VPA ທ ່ ຈະສາມາດຮ່າງນຍິາມຄວາມ
ຖ ກຕ ໍ້ອງທາງກດົໝາຍຂອງໄມ ໍ້ ພ ໍ້ອມກບັ ເງ  ່ອນໄຂ, ຫຼກັການ, ຕວົກວດສອບ ແລະ ເອກະສານອ ໍ້າງອ ງດ ໍ້ານກດົໝ
າຍອ ່ ນໆ; ບນັດາຜູ ໍ້ອອກນະໂຍບາຍຈະສາມາດຮູ ໍ້ໄດ ໍ້ເຖງິຈ ດທ ່ ບ ່ ສອດຄ່ອງ, ສບັສນົ, ຊ່ອງວ່າງ ຫຼ  ຈ ດອ ່ ນໆທ ່ ຕ ໍ້ອງການ
ປັບປ ງ ທ ່ ພວົພນັເຖງິໜ ໍ້າທ ່  ແລະ ພາລະບດົບາດຕ່າງໆ; ອ ານາດການປົກຄອງໃນຂະແໜງປ່າໄມ ໍ້ໃນຂັ ໍ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, 
ເມ ອງ ແລະ ຂັ ໍ້ນບ ໍ້ານ ຈະໄດ ໍ້ຮບັຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈເພ ່ ມຕ ່ ມກ່ຽວກບັຂອບເຂດສດິອ ານາດ; ພາກເອກະຊນົຈະໄດ ໍ້ຮບັຄວາມຮູ ໍ້
ເພ ່ ມຂຶ ໍ້ນກ່ຽວກບັຂັ ໍ້ນຕອນການບ ລຫິານ, ນອກເໜ ອຈາກນກັລງົທນຶຕ່າງປະເທດໃນຂະແໜງປ່າໄມ ໍ້ໃນປະເທດລາວ 
ໂດຍສະເພາະກ ່ ມຄນົທ ່ ບ ່ ຮູ ໍ້ພາສາລາວກ ່ ຍງັສາມາດໄດ ໍ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການສງັລວມນຕິກິ າດັ່ ງກ່າວ. 
 
ສະຫະພາບເອ ຣບົ (EU) ໄດ ໍ້ລເິລ ່ ມແຜນງານການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ໍ້, ການຄ ໍ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ 
(FLEGT) ເພ ່ ອສະກດັກັ ໍ້ນການຂ ດຄົ ໍ້ນໄມ ໍ້ທ ່ ຜດິກດົໝາຍໃນທົ່ ວໂລກ, ພ ໍ້ອມນັ ໍ້ນ ສະຫະພາບເອ ຣບົEU ຍງັໄດ ໍ້ກະກຽມ
ການເຈລະຈາຂ ໍ້ຕກົລງົການເຂົ ໍ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ແບບສະໝກັໃຈ (VPA) ກບັບນັດາປະເທດຜູ ໍ້ຜະລດິໄມ ໍ້, 
ເຊິ່ ງໄດ ໍ້ວາງເຈດຈ ານງົ ແລະ ແນວທາງໃນການຫຼ ດຜ່ອນການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ທ ່ ຜດິກດົໝາຍ, ພ ໍ້ອມກບັລະບບົການອອກອະນ ຍາດ
ເພ ່ ອຢັໍ້ງຢ ນຄວາມຖ ກຕ ໍ້ອງຂອງໄມ ໍ້ທ ່ ຈະສົ່ ງອອກໄປຕະຫຼາດເອ ຣບົ. 

 



 
ສ.ປ.ປ. ລາວ ແມ່ນໜຶ່ ງໃນບນັດາປະເທດທ ່ ເລ ່ ມເຈລະຈາຂ ໍ້ຕກົລງົການເປັນຄູ່ຮ່ວມການຄ ໍ້າແບບສະໝກັໃຈ (VPA), 
ເຊິ່ ງເປັນຂ ໍ້ຕກົລງົການຄ ໍ້າກບັສະຫະພາບເອ ຣບົ, ທ ່  ໄດ ໍ້ຮບັການຊ່ວຍເຫລ ອຈາກໂຄງການ GIZ ແຫ່ງປະເທດເຢຍລະມນັ 
ຕ ່ ການສະໜບັສະໜນູແຜນງານການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ໍ້, ການຄ ໍ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ ລະຫວ່າງ ສ.ປ.ປ. 
ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອ ຣບົ (ProFLEGT). 

 

ProFLEGTແມ່ນໂຄງການລເິລ ່ ມຮ່ວມຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ແລະ ການຮ່ວມມ ການພດັທະນາຂອງ
ປະເທດເຢຍລະມນັ, ເຊິ່ ງເປັນໂຄງການທ ່ ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັ ກະຊວງ ກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ (ໂດຍຜ່ານ ຫ ໍ້ອງການແຜນ
ງານ FLEGT Standing Office ພາຍໃຕ ໍ້ການຄ ໍ້ມຄອງກວດກາຂອງ ກມົກວດກາປ່າໄມ ໍ້, DOFI), ກະຊວງ ອ ດ
ສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ໍ້າ, ແລະ ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ, ລວມທງັ ໜ່ວຍງານພາກລດັ, 
ອງົກອນປະຊາສງັຄມົ, ສະຖາບນັການສກຶສາ ແລະ ອ ດສາຫະກ າປ ງແຕ່ງໄມ ໍ້. 

 



 
ຂ ໍ້ມນູເພ ່ ມເຕ ມສ າລບັບນັນາທກິານ 

ໃນປ  2003, ສະຫະພາບເອ ຣບົ (EU) ໄດ ໍ້ຈດັພມິແຜນວຽກການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ໍ້, ການຄ ໍ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ 
(FLEGT) ເພ ່ ອຕ ໍ້ານແລະ ສະກດັກັ ໍ້ນການຕດັໄມ ໍ້ຜດິກດົໝາຍໃນບນັດາປະເທດທ ່ ນ າເຂົ ໍ້າໄມ ໍ້. ອງົປະກອບທ ່ ສ າຄນັຂອງແຜນວຽກ 
FLEGT ແມ່ນລະບບົການເຂົ ໍ້າຮ່ວມແບບສະມກັໃຈ ເພ ່ ອຮບັປະກນັວ່າ ມ ພຽງແຕ່ໄມ ໍ້ທ ່ ຖ ກກດົໝາຍເທົ່ ານັ ໍ້ນ ທ ່ ຖ ກນ າເຂົ ໍ້າ
ຕະຫລາດ EU ຈາກປະເທດທ ່ ເຫນັດ ທ ່ ເຂົ ໍ້າຮ່ວມໃນລະບບົນ ໍ້. ຂອບຂອງກດົໝາຍພາຍໃນຂອງ EU ສະບບັນ ໍ້ແມ່ນ ຖ ກນ າມາໃຊ ໍ້ງ
ໃນເດ ອນ ທນັວາ 2005, ແລະ ການປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍ ໃນປ  2008, ເຊິ່ ງສາມາດຄວບຄ ມການນ າເຂົ ໍ້າໄມ ໍ້ສູ່ຕະຫຼາດ EU 
ຈາກປະເທດທ ່ ເຂົ ໍ້າຮ່ວມການເຈລະຈາຂ ໍ້ຕກົລງົການເຂົ ໍ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄໍ້າແບບສະໝກັໃຈ (FLEGT VPAs) ກບັ EU.  

 

ອງົປະກອບຫຼກັ ຂອງ FLEGT VPA ແມ່ນ ການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຂອງລະບບົການຮບັປະກນັຄວາມຖ ກຕ ໍ້ອງ
ທາງກດົໝາຍຂອງໄມ ໍ້ (TLAS) ເຊິ່ ງປະກອບມ  ນຍິາມໄມ ໍ້ທ ່ ຖ ກຕ ໍ້ອງຕາມກດົໝາຍ ແຫ່ງຊາດ, ລະບບົການຄ ໍ້ມຄອງຕ່ອງໂສ ໍ້ການ
ສະໜອງ, ຂັ ໍ້ນຕອນການກວດສອບໄມ ໍ້ທ ່ ຖ ກຕ ໍ້ອງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຕ່ອງໂສ ໍ້ການສະໜອງ, ລະບບົການອອກ ໃບອະນ ຍາດ 
FLEGT; ແລະ ການກວດສອບລະບບົທງັໝດົແບບອດິສະຫຼະ. 

 

ໃນກ ລະນ ທ ່ ເຫນັດ ຕກົລງົ, VPAs ຈະລວມເອາົພນັທະ  ແລະ ແຜນວຽກຈາກທງັສອງຝ່າຍເພ ່ ອຈະຢ ດການຄໍ້າໄມ ໍ້ທ ່ ຜດິກດົໝາຍ, 
ພໍ້ອມກບັ ລະບບົການອອກອະນ ຍາດເພ ່ ອພສູິດຄວາມຖ ກຕ ໍ້ອງຕາມກດົໝາຍຂອງໄມ ໍ້ທ ່ ສົ່ ງອອກໄປ EU. ຂ ໍ້ຕກົລງົຍງັສົ່ ງເສ ມການ
ບງັຄບັໃຊ ໍ້ກດົໝາຍໄມ ໍ້ທ ່ ດ ຂຶ ໍ້ນກວ່າເກົ່ າ ແລະ ສົ່ ງເສ ມການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກປະຊາສງັຄມົແລະ ພາກເອກະຊນົ. 

 

ຂ ໍ້ມູນເພ ່ມເຕ ມກ່ຽວກບັ ນະໂຍບາຍປ່າໄມ ໍ້ອາຊຽນສາມາດເຂົ ໍ້າເບິ່ ງໄດ ໍ້ທ ່ :  

http://www.asean.org/ 

 

ຂ ໍ້ມູນເພ ່ມເຕ ມກ່ຽວກບັ ແນວຄວາມຄດິລເິລ ່ມ ກ່ຽວກບັ ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັກດົຫມາຍປ່າໄມ ໍ້, ການຄ ໍ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ 
ສາມາດເຂົ ໍ້າເບິ່ ງໄດ ໍ້ທ ່: 
http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en
.cfm 

www.euflegt.efi.int 

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/


 
 

ຂ ໍ້ມູນເພ ່ມເຕ ມກ່ຽວກບັ ຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈຕ ່ກບັ ການເຄ ່ອນຍ ໍ້າຍ ແລະ ການຄວບຄ ມໄມ ໍ້ ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ສາມາດເຂົ ໍ້າເບິ່ ງໄດ ໍ້ທ ່ :  

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

 

ຂ ໍ້ມູນເພ ່ມເຕ ມກ່ຽວກບັ ກດົລະບຽບການນ າເຂົ ໍ້າໄມ ໍ້ເຂົ ໍ້າສູ່ສະຫະພາບເອ ຣບົ 

http://www.cbi.eu/market-information/timber-products/eutr-guide 

 

ຂ ໍ້ມູນເພ ່ມເຕ ມກ່ຽວກບັ FLEGT, ເຊ ນຕດິຕ ່ : 

ທ່ານ ແກ ໍ້ວພູວງົ ຈນັທະປັນຍາ, FLEGT Standing Office, ມ ຖ : 00856 20 98 07 77 17, 
ckeophouvong@yahoo.com 

 

ຂ ໍ້ມູນເພ ່ມເຕ ມກ່ຽວກບັ ບ ລສິດັເຢຍລະມນັ STERNສາມາດເຂົ ໍ້າເບິ່ ງໄດ ໍ້ທ ່ : 

http://www.stern-moebel.de/en/home-en.html 

 

ຂ ໍ້ມູນເພ ່ມເຕ ມກ່ຽວກບັ ສະພາອ ດສາຫະກ າການຄ ໍ້າ ສະຫະພາບເອ ຣບົ ປະຈ າລາວສາມາດເຂົ ໍ້າເບິ່ ງໄດ ໍ້ທ ່ : 

http://eccil.org/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101 

http://www.euflegt.efi.int/publications/-/document/25520
mailto:ckeophouvong@yahoo.com
http://www.stern-moebel.de/en/home-en.html

