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ແຜນງານ FLEGT ສະໜບັສະໜນູການຊ່ວຍປັບປຸງວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ນນຂະ  ແ

ໜງປຸງແຕ່ງໄມ ້
 

(ສໍາລບັລງົຂ່າວທນັທ)ີ 
 
 
ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, 24 ກຸມພາ 2015: ວຽກງານຄວາມປອດໄພ, ສຸຂະພາບ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມນນສະຖານທີ່

ເຮດັວຽກນນຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມຈ້ະໄດຮ້ບັການປັບປຸງ ພາຍຫ ງັສໍາເລດັໂຄງການ “ການປັບປຸງວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ສຸຂະພາບແຮງງານນນຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມ ້ ແລະ ນຍິາມໄມທ້ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ” ນນທາ້ຍປີ 2015, ເຊິ່ ງຈະໄດຮ້ບັ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ (ຮສສ) ພາຍນຕກ້ອບແຜນວຽກ ການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັກດົໝາຍ, ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ (FLEGT), ເຊິ່ ງໄດກ່້າວນນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ື ນນວນັທ ີ 24 
ກຸມພາ 2015, ທີ່ ເຮອືນຮບັແຂກຂອງກະຊວງ ຮສສ. 
 
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ື ກ່ຽວກບັ “ການປັບປຸງວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານນນຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມ ້
ແລະ ນຍິາມໄມທ້ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ” ນີ ້ໄດເ້ຊນີເອາົບນັດາແຂກຈາໍນວນ 40 ທ່ານເຂົາ້ຮ່ວມ ເຊິ່ ງເປັນຕວົແທນມາຈາກ 
ກມົຄຸມ້ຄອງແຮງງານ, ກມົກວດກາປ່າໄມ,້ ກມົອຸດສາຫະກາໍ, ພະແນກວາງແຜນ ແລະ ການຮ່ວມມຂືອງກມົປ່າໄມ,້ ກມົ
ອະນາໄມ ແລະ ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ, ກມົຂນົສົ່ ງ, ກມົສິ່ ງແວດລອ້ມ, ກມົປົກປອ້ງແຮງງານ, ສູນກາງສະຫະພນັກາໍມະບານ
ລາວ, ສະພາການຄາ້ ແລະ ອຸດສະຫະກາໍແຫ່ງຊາດລາວ, ສະມາຄມົເຟີນເີຈີລ້າວ, ສະມາຄມົອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມລ້າວ 
ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊນົ ແລະ ບນັດາຕວົແທນອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ນນຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ, ເພື່ ອທໍາຄວາມເຂົາ້ນຈ
ຕໍ່ ເນືອ້ນນ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງ ໂຄງການ ແລະ ຍາດໄດກ້ານຮ່ວມມຈືາກທຸກພາກສ່ວນ. 
 
ທ່ານ ເພດັສະຫວ່າງ ສຸນນະລາດ ຮອງຫວົໜາ້ກມົຄຸມ້ຄອງແຮງງານ, ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ໄດ ້
ກ່າວນນພທິເີປີດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລວ່ືາ ‘ມນັມຄີວາມຈາໍເປັນທີ່ ຕອ້ງໄດປັ້ບປຸງວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ
ແຮງງານນຫແ້ກ່ຊາວຜູອ້ອກແຮງງານ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມຂອງ ໂຮງງານ ນນຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມ,້ ເນື່ ອງຈາກເປັນຂະ   ແ
ໜງໜຶ່ ງທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງສູງຈາກການເກດີອຸບດັຕເິຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊບີ, ທງັນີກ້ໍ່ ຍອ້ນວ່າແຮງງານລາວສ່ວນ
ນຫຍ່ແມ່ນແຮງງານທີ່ ເຄື່ ອນຍາ້ຍຈາກຊນົນະບດົເຂົາ້ມາເຮດັວຽກນນຕວົເມອືງ, ຄວາມຮູທ້າງດາ້ນນີແ້ມ່ນຍງັຕໍ່ າ, ເຮດັວຽກ



 
ຕາມມຕີາມເກດີ, ຈ ຶ່ ງມຄີວາມສ່ຽງຫ າຍທີ່ ຈະເກດີອຸບດັຕເິຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດຕ່າງໆ ຍອ້ນການເຮດັວຽກທີ່ ບ່ໍມີ
ຄວາມປອດໄພ’. ‘ໂດຍການເຂົາ້ຮ່ວມແຜນງານ FLEGT, ພວກເຮາົຍງັຈະສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົາ້ນນຂະບວນການ
ນຫຄໍ້ານຍິາມໄມທ້ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ, ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການເຈລະຈາລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບ
ເອຣີບົ ກ່ຽວກບັ ຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັນຈ (VPA) ເຊິ່ ງຢູ່ພາກນຕແ້ຜນງານ FLEGT 
ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການຄາ້ໄມທ້ີ່ ຖກືກດົໝາຍ ແລະ ການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືຍງົ, ເຖງິແມ່ນວ່າໂຄງການນີແ້ມ່ນມີ
ໄລຍະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 1 ປີ ເຊິ່ ງອາດຈະສາມາດສບືຕໍ່ ໄດ’້, ກ່າວເພີ່ ມຕື່ ມໂດຍ ທ່ານ ເພດັສະຫວ່າງ. 
 
‘ນຍິາມໄມທ້ີ່ ຖກືກດົໝາຍບ່ໍພຽງແຕ່ກ່າວເຖງິແຫ ່ ງທີ່ ມາຂອງໄມ ້ ແລະ ວທິກີານສະໜອງໄມນ້ນຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງ ຈາກ
ປ່າ ສູ່ການສົ່ ງອອກ ເທົ່ ານັນ້’, ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ຮາຍໂກະ ວໍເນ,ີ ທີ່ ປຶກສາອາວຸໂສຂອງໂຄງການ ການສະໜບັສະໜນູແຜນ
ງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ລະຫວ່າງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ 
(ProFLEGT). ‘ນຍິາມໄມທ້ີ່ ຖກືກດົໝາຍຍງັກວມເອາົສຸຂະພາບແຮງງານ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜູອ້ອກແຮງງານ 
ແລະ ຄອບຄວົຂອງພວກເຂາົ, ອາຍຸຂັນ້ຕໍ່ າສໍາລບັແຮງງານທີ່ ເຮດັວຽກພວົພນັກບັຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ກບັອນັຕະລາຍຕ່າງໆ, ສນັຍາ
ການເຮດັວຽກ, ການປະຕບິດັ ແລະ ຄ່າແຮງງານທີ່ ສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ກດົລະບຽບສາກນົຕ່າງໆ ເຫ ົ່ ານີ ້

ເປັນຕົນ້’, ກ່າວເພີ່ ມຕື່ ມໂດຍ ທ່ານ ຮາຍໂກະ. 
 
ນຍິາມໄມທ້ີ່ ຖກືກດົໝາຍເປັນອງົປະກອບໜຶ່ ງທີ່ ສໍາຄນັນນລະບບົການຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕອ້ງທາງກດົໝາຍຂອງໄມ ້
(TLAS) ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງ ຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັນຈ (VPA). ຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້
ເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັນຈ ເປັນຂໍຕ້ກົລງົການຄາ້ ລະຫວ່າງ ສະຫະພາບເອຣີບົ ແລະ ບນັດາປະເທດຜະລດິ
ໄມຕ່້າງໆ, ເຊິ່ ງມຈີດຸປະສງົນນການສົ່ ງເສມີການຕດັໄມທ້ີ່ ຖກືກດົໝາຍ ແລະ ການຄາ້ໄມດ້ັ່ ງກ່າວ. ຂໍຕ້ກົລງົດັ່ ງກ່າວນີ ້

ຮບັປະກນັວ່າ ມພີຽງແຕ່ຜະລດິຕະພນັໄມທ້ີ່ ຖກືກດົໝາຍເທົ່ ານັນ້ທີ່ ຖກືນາໍເຂົາ້ຕະຫ າດ ເອຣີບົ, ສົ່ ງເສມີການຄຸມ້ຄອງ ແລະ 
ການບງັຄບັນຊກ້ດົໝາຍປ່າໄມທ້ີ່ ດ ີ ນນບນັດາປະເທດຜະລດິໄມດ້ັ່ ງກ່າວ, ພອ້ມທງັຍງັຄໍານງຶເຖງິບນັຫາສະພາບແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົອກີດວ້ຍ.  
 
ສ.ປ.ປ. ລາວ ແມ່ນໜຶ່ ງນນບນັດາປະເທດທີ່ ເລີ່ ມເຈລະຈາຂໍຕ້ກົລງົການເປັນຄູ່ຮ່ວມການຄາ້ແບບສະໝກັນຈ (VPA), ເຊິ່ ງ
ເປັນຂໍຕ້ກົລງົການຄາ້ກບັສະຫະພາບເອຣີບົ, ທີ່  ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫລອືຈາກໂຄງການ GIZ ສະໜບັສະໜນູແຜນງານການ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ ລະຫວ່າງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ 
(ProFLEGT). 
 



 
ProFLEGT ແມ່ນໂຄງການລເິລີ່ ມຮ່ວມຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ແລະ ການຮ່ວມມກືານພດັທະນາຂອງ
ປະເທດເຢຍລະມນັ, ເຊິ່ ງເປັນໂຄງການທີ່ ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັ ກະຊວງ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້(ໂດຍຜ່ານ ຫອ້ງການແຜນງານ 
FLEGT Standing Office ພາຍນຕກ້ານຄຸມ້ຄອງກວດກາຂອງ ກມົກວດກາປ່າໄມ,້ DOFI), ກະຊວງ ອຸດສາຫະກາໍ 
ແລະ ການຄາ້, ແລະ ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ລວມທງັ ໜ່ວຍງານພາກລດັ, ອງົກອນ
ປະຊາສງັ ຄມົ, ສະຖາບນັການສກຶສາ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍການປຸງແຕ່ງໄມ.້ 



 
ຂໍມ້ນູເພີ່ ມເຕມີສໍາລບັບນັນາທກິານ 
 
ນນປີ 2003, ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ໄດຈ້ດັພມິແຜນວຽກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົຫມາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້
(FLEGT) ເພື່ ອຕ່ໍສູຕ້າ້ນການຕດັໄມຜ້ດິກດົຫມາຍນນບນັດາປະເທດທີ່ ນໍາເຂົາ້ໄມ.້ ອງົປະກອບທີ່ ສໍາຄນັຂອງແຜນວຽກ FLEGT 
ແມ່ນລະບບົການເຂົາ້ຮ່ວມແບບສະມກັນຈ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ມພີຽງແຕ່ໄມທ້ີ່ ຖກືກດົຫມາຍເທົ່ ານັນ້ ທີ່ ຖກືນໍາເຂົາ້ຕະຫລາດ EU 
ຈາກປະເທດທີ່ ເຫນັດທີີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມນນລະບບົນີ.້ ໂຄງຮ່າງກດົຫມາຍພາຍນນຂອງ EU ສໍາລບັລະບບົນີແ້ມ່ນ ລະບຽບກດົຫມາຍທີ່ ຖກື
ຮບັຮອງນນເດອືນ ທນັວາ 2005, ແລະ ລະບຽບກດົຫມາຍນໍານຊປ້ະຕບິດັນນປີ 2008, ເຊິ່ ງສາມາດຄວບຄຸມການນໍາເຂົາ້ຂອງໄມສູ່້
ຕະຫລາດ EU ຈາກປະເທດທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການເຈລະຈາຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັນຈ (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. 
 
ນນກໍລະນທີີ່ ເຫນັດຕີກົລງົ, VPAs ຈະລວມເອາົຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ແຜນວຽກຈາກທງັສອງຝ່າຍນນການຢຸດຢັງ້ການຄາ້ໄມທ້ີ່

ຜດິກດົຫມາຍ, ພອ້ມກບັ ລະບບົການອອກອະນຸຍາດເພື່ ອພສູິດຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມກດົຫມາຍຂອງໄມທ້ີ່ ສົ່ ງອອກໄປ EU. ຂໍຕ້ກົລງົ
ຍງັສົ່ ງເສມີການບງັຄບັນຊກ້ດົຫມາຍໄມທ້ີ່ ດຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າ ແລະ ສົ່ ງເສມີວທິກີານມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາສງັຄມົ ແລະ ພາກເອກະຊນົ. 
 
ຂໍມູ້ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ນະໂຍບາຍປ່າໄມອ້າຊຽນສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທ້ີ່ :  
http://www.asean.org/ 
 

ຂໍມູ້ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ແນວຄວາມຄດິລເິລີ່ມ ກ່ຽວກບັ ການບງັຄບັນຊກ້ດົຫມາຍປ່າໄມ,້ 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 ຄວາມເຂົາ້ນຈຕ່ໍກບັ ການເຄື່ອນຍາ້ຍ ແລະ ການຄວບຄຸມໄມ ້ນນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທ້ີ່ :  
http://www.euflegt.efi.int/publications/-/document/25520  
 

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


 
ຂໍມູ້ນເພີ່ມເຕມີ, ເຊນີຕດິຕ່ໍ: 
 
ທ່ານ ແກວ້ພູວງົ ຈນັທະປັນຍາ, FLEGT Standing Office, ມຖື:ື 00856 20 98 07 77 17, 
ckeophouvong@yahoo.com 
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