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ຫວົຂ ໍ້ການນ າສະເໜີ

1. FLEGT ຫຍ ໍ້ມາ ຈາກຫຍງັ?

2. VPA ແມ່ນຫຍງັ?

3. ລະບບົ TLAS

4. ຮູບແບບການເຄ ່ ອນ
ຍ ໍ້າຍໄມ ໍ້& ຄ າ ສັ່ ງ ເລກ ທີ

15/ນຍ
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ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕິບດັກດົໝາຍປ່າໄມ ໍ້, ການຄ ໍ້ມຄອງ ແລະ ການຄໍ້າໄມ ໍ້
(FLEGT) 

Forest ປ່າໄມ ໍ້
Law ກດົ ໝາຍ
Enforcement ການ ຈດັ ຕັ ໍ້ງ ປະ ຕິບດັ, ການ ບງັ ຄບັ ໃຊ ໍ້
Governance ການ ຄ ໍ້ມ ຄອງ
Trade ການ ຄ ໍ້າ

2. VPA ແມ່ນຫຍງັ? - ນຍິາມ

VPA ແມ່ນສນັຍາການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ ທີ່ ມຂີ ໍ້ຜູກມດັທີ່ ຖ ກຕ ໍ້ອງຕາມກດົໝາຍລະຫວ່າງສະຫະພາບ
ເອຣີບົ ແລະ ແຕ່ລະປະເທດທີ່ ສົ່ ງອອກໄມ ໍ້, ເພ ່ ອຮບັປະກນັ ໃນການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກຕ ໍ້ອງຕາມກດົໝ
າຍເທົ່ ານັ ໍ້ນ ແລະ ເພ ່ ອປັບປ ງວຽກງານຄ ໍ້ມຄອງປ່າໄມ ໍ້.

http://www.euflegt.efi.int/vpa

V oluntary = ຄວາມສະໝກັໃຈ

P artnership = ຄູ່ຮ່ວມການຄ ໍ້າ

A greement= ສນັຍາ (ຂ ໍ້ຕກົລງົ)
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3.3.

1.

Supported by

1.

ລດັຖະບານ

ອງົ ການຈດັຕັ ໍ້ງ ທາງສງັຄມົ

ພາກເອກະຊນົ

1.

2. VPA ແມ່ນຫຍງັ? - ຈະມກີານການເຈລະຈາຄ ແນວໃດ?

1. ການເຈລະຈາ ພາຍໃນ ບນັດາພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ
2. ການເຈລະຈາ ລະຫ່ວາງ ຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ
3. ການເຈລະຈາ ສອງຝ່າຍ ກບັສະຫະພາບເອຣີບົ

5. ການຕດິຕາມກວດກາຂອງອງົການອດິສະຫຼະ

3. ກວດກາຢັໍ້ງ ຢ ນ ການຈດັຕັ ໍ້ງ
ປະຕບິດັຂອງຜູ ໍ້ປະກອບການ 
ດ ໍ້ານນຍິາມໄມ ໍ້ ແລະ ຕ່ອງໂສ ໍ້

ການສະໜອງໄມ ໍ້

1. ນຍິາມ ໄມ ໍ້ທີ່ 
ຖ ກ ຕ ໍ້ອງ ຕາມກດົ

ໝາຍ

2. ຕ່ອງ ໂສ ໍ້ການ
ສະ ໜອງໄມ ໍ້  

4. ການອອກໃບອະນ 
ຍາດ FLEGT

5 ອງົ ປະກອບຫຼກັ ຂອງ ລະ ບບົຄ ໍ້າປະກນັໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກຕ ໍ້ອງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ (TLAS)
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3. ລະ ບບົ TLAS

2.

3.

2. 3.

4.

4.

5.

5.

1.

1.

ປ່າ ຜະລດິ ເຂດ ຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າໄມ ໍ້
ເພ ່ ອ ເປົໍ້າໝາຍການພດັ

ທະ ນາ
ສວນ ປູກໄມ ໍ້ ປ່າ ໄມ ໍ້ຊມົໃຊ ໍ້

ຂອງ ບໍ້ານ

ສະ ໜາມ ໄມ ໍ້ 1 ສະ ໜາມ ໄມ ໍ້2 ນ າ ໃຊ ໍ້ຕາມຈ ດປະສງົທາງ
ດ ໍ້ານຮດິຄອງປະເພນີ

ໄມ ໍ້ຢຶດ ສະ ໜາມ ໄມ ໍ້2

ໄມ ໍ້ທີ່ ບ ່ ສາ ມາດລະບ ແຫ່ຼງທີ່ ມາ ສົ່ ງ ອອກ

ສະ ໜອງໃຫ ໍ້ຕະຫຼາດພາຍໃນ
ຜດິ ກດົໝາຍ

ຜດິ ກດົໝາຍ

ຜດິ
ກດົ

ໝ
າຍ

ສະ ໜາມ ໄມ ໍ້3

ໂຮງງານອ ດສາຫະກ າ
ປ ງ ແຕ່ງໄມ ໍ້

ປະ ມນູ ໄມ ໍ້

ຮູບແບບຂອງການເຄ ່ ອນຍ ໍ້າຍໄມ ໍ້ ໃນ ສປປ ລາວ
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• ການ ຕດິຕາມກວດ ກາ ການ ຂ ດຄົ ໍ້ນໄມ ໍ້ມີຄວາມ ເຂັ ໍ້ມ ງວດຍິ່ ງຂຶ ໍ້ນ: ໂດຍສະ ເພາະ 
ແມ່ນ ໄມ ໍ້ທີ່ ມາ ຈາກ ເຂດຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິເພ ່ ອເປົໍ້າ ໝາຍການພດັທະ ນາ.

• ໄມ ໍ້ທງັໝດົ (ລວມ ທງັ ໄມ ໍ້ຢຶດ) ຈະ ຕ ໍ້ອງມີການ ປະ ມູນໄມ ໍ້ ໃນສະ ໜາມ ໄມ ໍ້ 2 
ແລະ ເສຍພນັທະໃຫ ໍ້ແກ່ ລດັຖະ ບານ. 

• ໄມ ໍ້ທງັໝດົ ຈະ ຕ ໍ້ອງຜ່ານການ ປ ງແຕ່ງ ຫຼ ຜະ ລດິ ໂດຍຂະ ແໜງການ ອ ດສາ ຫະ ກ າ 
ປ ງແຕ່ງໄມ ໍ້ພາຍໃນ ປະ ເທດ.

• ອະ ນ ຍາດ ໃຫ ໍ້ສົ່ ງ ອອກສະ ເພາະ ບນັດາຜະ ລດິຕະ ພນັໄມ ໍ້ສ າ ເລດັຮູບ ທີ່ ກ າ ນດົ ໄວ ໍ້
ໃນຂ ໍ້ຕກົ ລງົ ຂອງ ກະ ຊວງ ອ ດສາ ຫະ ກ າ ແລະ ການ ຄ ໍ້າ ເທົ່ າ ນັ ໍ້ນ.

ການປ່ຽນແປງ
ພາຍຫຼງັ ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕິບດັ ຄ າ ສັ່ ງ ເລກທີ 15/ນຍ

ປ່າ ຜະລດິ ເຂດ ຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າໄມ ໍ້
ເພ ່ ອ ເປົໍ້າໝາຍການພດັ

ທະ ນາ
ສວນ ປູກໄມ ໍ້ ປ່າ ໄມ ໍ້ຊມົໃຊ ໍ້

ຂອງ ບໍ້ານ

ສະ ໜາມ ໄມ ໍ້ 1 ສະ ໜາມ ໄມ ໍ້2 ນ າ ໃຊ ໍ້ຕາມຈ ດປະສງົທາງ
ດ ໍ້ານຮດິຄອງປະເພນີ

ໄມ ໍ້ຢຶດ ສະ ໜາມ ໄມ ໍ້2

ໄມ ໍ້ທີ່ ບ ່ ສາ ມາດລະບ ແຫ່ຼງທີ່ ມາ ສົ່ ງ ອອກ

ສະ ໜອງໃຫ ໍ້ຕະຫຼາດພາຍໃນ
ຜດິ ກດົໝາຍ

ຜດິ ກດົໝາຍ

ຜດິ
ກດົ

ໝ
າຍ

ສະ ໜາມ ໄມ ໍ້3

ໂຮງງານອ ດສາຫະກ າ
ປ ງ ແຕ່ງໄມ ໍ້

ປະ ມນູ ໄມ ໍ້

A

B

C

ຮູບແບບຂອງການເຄ ່ ອນຍ ໍ້າຍໄມ ໍ້ ໃນ ສປປ ລາວ
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ມາດຕະຖານນິ
ຍາມໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກ 
ຕ ໍ້ອງຕາມ ກດົໝາຍ
1: 

ປ່າຜະລດິ

ມາດຕະຖານນຍິາມ
ໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກຕ ໍ້ອງຕາມ
ກດົໝາຍ 2:      

ເຂດການຫນັປ່ຽນທີ່
ດນິປ່າໄມ ໍ້  ເພ ່ ອນ າ
ໃຊ ໍ້ເຂົ ໍ້າໃນເປົໍ້າໝາຍ
ການພດັທະນາ

ມາດຕະຖານນຍິາມ
ໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກຕ ໍ້ອງຕາມ 
ກດົໝາຍ 3:     

ສວນປູກໄມ ໍ້

ມາດຕະຖານນຍິາມ
ໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກ ຕ ໍ້ອງຕາມ
ກດົໝາຍ 4:     

ປ່າໄມ ໍ້ຊມົໃຊ ໍ້ຂອງ
ບ ໍ້ານ

ມາດຕະຖານນ ິ
ຍາມໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກ 
ຕ ໍ້ອງຕາມກດົໝາຍ 
5:   

ໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກຢຶດ 

ມາດຕະຖານ ນິ
ຍາມໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກຕ ໍ້ອງ
ຕາມກດົໝາຍ 6:       

ໄມ ໍ້ທີ່ ນ າເຂົ ໍ້າຈາກ
ຕ່າງປະເທດ 

ມາດຕະຖານນຍິາມໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກ ຕ ໍ້ອງ ຕາມກດົໝາຍ 7:    ບນັດາພນັທະ ຕ ່ ວຽກງານແຮງງານ ໃນຂ ດຄົ ໍ້ນປ່າໄມ ໍ້ 
ແລະ ການປ ງແຕ່ງ ໄມ ໍ້

ມາດຕະຖານນຍິາມໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກ ຕ ໍ້ອງ ຕາມກດົໝາຍ 8:     ການປ ງແຕ່ງໄມ ໍ້ ແລະ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້

ມສີະບບັຮ່າງນຍິາມໄມ ໍ້ແລ ໍ້ວ

ໂຄງສ ໍ້າງມາດຕະຖານນຍິາມໄມ ໍ້ ທີ່ ຖ ກຕ ໍ້ອງຕາມກດົໝາຍ
ໃນ ສ ປ ປ ລາວ

http://www.euflegt.efi.int/vpa-unpacked

https://flegtlaos.com/

ຂ ໍ້ມູນເພີ່ ມຕ ່ ມ:
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ຂ ຂອບໃຈ


