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ຫຼວງພະບາງ, 02 ຕຸລາ 2015: ຄະນະຊີ ໍ້ນ າລະດບັຊາດ (NSC) ໃນແຜນງານ FLEGT, ເຊ ່ ງໄດ ໍ້ຮບັການຮບັຮອງໂດຍ
ຫ ໍ້ອງວ່າການລດັຖະບານ ໃນວນັທ ີ19 ສ ງຫາ 2015 ພາຍໃຕ ໍ້ຂ ໍ້ຕກົລງົເລກທ ີ65/ນຍ, ໄດ ໍ້ເລີ່ ມຕົ ໍ້ນກຽມການເຈລະຈາ
ກບັສະພາບເອຣີບົ (EU) ທາງດ ໍ້ານ ຂ ໍ້ຕກົລງົການເຂົ ໍ້າເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄ ໍ້າແບບສະໝກັໃຈ (VPA) ໃນແຜນງານ 
ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕ ບດັກດົໝາຍປ່າໄມ ໍ້, ການຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ (FLEGT) ເພ ່ ອແກ ໍ້ໄຂບນັການການຂຸດຄົ ໍ້ນໄມ ໍ້ທີ່

ຜ ດກດົໝາຍ ແລະ ເພ ່ ອເປັນການສົ່ ງເສມີການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກຕ ໍ້ອງຕາມກດົໝາຍກບັສະຫະພາບເອຣີບົ. 

 

ທ່ານ ດຣ. ພວງປາຣ ສກັ ປຣະວງົວຽງຄ າ, ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການ ກະຊວງກະສ ກ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ (MAF), ໄດ ໍ້ຮບັ
ການແຕ່ງຕັ ໍ້ງໂດຍຄະນະຊີ ໍ້ນ າລະດບັຊາດ ໃຫ ໍ້ເປັນ ຫວົໜໍ້າທມີງານເຈລະຈາ ເພ ່ ອນ າພາຄະນະຈາກ ສປປ ລາວ ໃນການ
ເຈລະຈາ ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ. ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຍງັໄດ ໍ້ວາງເປົໍ້າໝາຍໃນການຈດັການເຈລະຈາຮອບທ າ
ອ ດກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົກ່ອນທ ໍ້າຍປີ 2015.  

 

ກອງປະຊຸມຄັ ໍ້ງທ າອ ດຂອງຄະນະຊີ ໍ້ນ າລະດບັຊາດນີ ໍ້ ໄດ ໍ້ຖ ກຈດັຂ ໍ້ນໃນວນັທ ີ2 ຕຸລາ 2015 ໂດຍມ ີທ່ານ ດຣ. ພວງ
ປາຣ ສກັ ເປັນປະທານ ແລະ ມປີະທ່ານຮ່ວມຈາກຫຼາຍສະຖາບນັ ເຊ ່ ງໄດ ໍ້ແກ່ ທ່ານ ສຽວສະຫວາດ ສະແຫວງສ ກສາ 
(ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ໍ້າ), ທ່ານ ຈນັສອນ ແສງບຸດຕະລາດ (ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍ



 
ວ່າການ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ່ ງແວດລ ໍ້ອມ), ທ່ານ ບຸນສະຫວາດ ບຸບຜາ (ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍ
ວ່າການ ກະຊວງຍຸດຕ ທ າ), ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບນົປະເສດີ (ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການ ກະຊວງການເງ  ນ) ແລະ ຮອງ
ເຈົ ໍ້າແຂວງ ຈາກ ສາມແຂວງທດົລອງຂອງແຜນງານ FLEGT ເຊ ່ ງລວມມ ີທ່ານ ສຸກສະໄໝ ຈນັທະມາດ (ຮອງ
ເຈົ ໍ້າແຂວງ ແຂວງອດັຕະປ ), ທ່ານ ສມົໃຈ ເພດັສນີວນ (ຮອງເຈົ ໍ້າແຂວງ ແຂວງຄ າມ່ວນ) ແລະ ທ່ານ ຍນັຍງົ ສປີະເສດີ 
(ຮອງເຈົ ໍ້າແຂວງ ແຂວງໄຊຍະບ ລ)ີ. ນອກນັ ໍ້ນ, ຍງັມສີະມາຊ ກຂອງຄະນະຊີ ໍ້ນ າລະດບັຊາດ ຕ່າງໆ ເຂົ ໍ້າຮ່ວມ ໄດ ໍ້ແກ່ ຕວົ
ແທນຈາກອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມ ໍ້ (ປະທານ ສະພາການຄ ໍ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກ າແຫ່ງຊາດລາວ) ແລະ ຕວົແທນຈາກອງົ
ການຈດັຕັ ໍ້ງທາງສງັຄມົທ ໍ້ອງຖ ່ ນ (CSO). 

 

“ການເຈລະຈາຂ ໍ້ຕກົລງົການຄ ໍ້ານີ ໍ້ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ດ າເນນີໄປພ ໍ້ອມກນັກບັການສົ່ ງເສມີການເພີ່ ມມ ນຄ່າໃນຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມ ໍ້ໃນ
ປະເທດລາວ, ເຊ ່ ງຈະຊ່ວຍເພີ່ ມການເກບັລາຍຮບັຂອງພາກລດັ, ສ ໍ້າງວຽກເຮດັງານທ າ ແລະ ເຂົ ໍ້າເຖ ງຕະຫຼາດສົ່ ງອອກ
ແຫ່ງໃໝ່ໃຫ ໍ້ແກ່ປະເທດລາວ”, ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ດຣ. ພວງປາຣ ສກັ. “ພ ໍ້ອມກນັນັ ໍ້ນ ມນັຍງັຮຽກຮ ໍ້ອງໃຫ ໍ້ມກີານຈດັຕັ ໍ້ງ
ປະຕ ບດັກດົໝາຍຢ່າງເຂັ ໍ້ມງວດ”. 

 

ນອກນັ ໍ້ນ ທ່ານ ຄ າພຸດ ພນັດານຸວງົ, ຫວົໜໍ້າກມົກວດກາປ່າໄມ ໍ້ (DOFI) ແລະ ຍງັເປັນ ຜ ໍ້ປະສານງານແຜນງານ 
FLEGT ປະຈ າຝ່າຍລາວ, ກ ຍງັເຂົ ໍ້າຮ່ວມການປະຊຸມໃນຄັ ໍ້ງນີ ໍ້ ພ ໍ້ອມກບັ ບນັດາຫວົໜໍ້າກມົ ແລະ ຮອງກມົ ຈາກ ກມົ
ປ່າໄມ ໍ້ (DOF), ກມົນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກ(DIMEX), ກມົນະໂຍບາຍການຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດ (FTPD), ກມົອຸດສາຫະ
ກ າ ແລະ ຫດັຖະກ າ (DOIH), ກມົຄຸ ໍ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ໍ້ (DFRM), ກມົແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ  
(DOPC, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທ ນ), ກມົພາສ,ີ ສະພາແຫ່ງຊາດ (ກມົເສດຖະກ ດ), ກມົແຜນການ ແລະ 
ການຮ່ວມມ  (DOPC, ກະຊວງກະສ ກ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້) ກ ໄດ ໍ້ເຂົ ໍ້າຮ່ວມ. 

 

ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ໄດ ໍ້ລ ເລີ່ ມແຜນງານການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕ ບດັກດົໝາຍປ່າໄມ ໍ້, ການຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ 
(FLEGT) ເພ ່ ອສະກດັກັ ໍ້ນການຂຸດຄົ ໍ້ນໄມ ໍ້ທີ່ ຜ ດກດົໝາຍໃນທົ່ ວໂລກ, ພ ໍ້ອມນັ ໍ້ນ EU ຍງັໄດ ໍ້ກະກຽມການເຈລະຈາຂ ໍ້

ຕກົລງົການເຂົ ໍ້າເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄ ໍ້າແບບສະໝກັໃຈ (VPA) ກບັບນັດາປະເທດຜະລ ດໄມ ໍ້. ຂ ໍ້ຕກົລງົ VPA 
ແມ່ນຂ ໍ້ຕກົລງົການຄ ໍ້າສາກນົເຊ ່ ງມຈີດຸປະສງົເພ ່ ອຫຸຼດຜ່ອນການຕດັໄມ ໍ້ທີ່ ຜ ດກດົໝາຍ ແລະ ສົ່ ງເສມີການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກ
ກດົໝາຍ. 

 



 
ສ.ປ.ປ. ລາວ ແມ່ນໜ ່ ງໃນບນັດາປະເທດທີ່ ເລີ່ ມເຈລະຈາຂ ໍ້ຕກົລງົການເຂົ ໍ້າເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາດັ່ ງກ່າວກບັສະຫະພາບ
ເອຣີບົ, ເຊ ່ ງໄດ ໍ້ຮບັການຊ່ວຍເຫຼ ອຈາກໂຄງການ GIZ ການສະໜບັສະໜ ນແຜນງານການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕ ບດັກດົໝາຍ
ປ່າໄມ ໍ້, ການຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ ລະຫວ່າງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ (ProFLEGT). 

 

ProFLEGT ແມ່ນໂຄງການລ ເລີ່ ມຮ່ວມກນັຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ແລະ ການຮ່ວມມ ການພດັທະນາ
ຂອງເຢຍລະມນັ, ເຊ ່ ງເປັນໂຄງການທີ່ ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັ ກະຊວງ ກະສ ກ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ (ໂດຍຜ່ານ ຫ ໍ້ອງການແຜນງານ 
FLEGT Standing Office ພາຍໃຕ ໍ້ການຊີ ໍ້ນ າຂອງ ກມົກວດກາປ່າໄມ ໍ້, DOFI), ກະຊວງ ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການ
ຄ ໍ້າ, ແລະ ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ່ ງແວດລ ໍ້ອມ, ລວມທງັ ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງອ ່ ນໆຂອງລດັ, ອງົກອນ
ຈດັຕັ ໍ້ງທາງສງັຄມົ, ສະຖາບນັການສ ກສາ ແລະ ອຸດສາຫະກ າການປຸງແຕ່ງໄມ ໍ້. 

 



 
ຂ ໍ້ມ ນເພີ່ ມເຕມີສ າລບັບນັນາທ ການ 

ໃນປີ 2003, ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ໄດ ໍ້ຈດັພ ມແຜນວຽກການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕ ບດັກດົໝາຍປ່າໄມ ໍ້, ການຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ 
(FLEGT) ເພ ່ ອຕ ໍ້ານແລະ ສະກດັກັ ໍ້ນການຕດັໄມ ໍ້ຜ ດກດົໝາຍໃນບນັດາປະເທດທີ່ ນ າເຂົ ໍ້າໄມ ໍ້. ອງົປະກອບທີ່ ສ າຄນັຂອງແຜນວຽກ 
FLEGT ແມ່ນລະບບົການເຂົ ໍ້າຮ່ວມແບບສະມກັໃຈ ເພ ່ ອຮບັປະກນັວ່າ ມພີຽງແຕ່ໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກກດົໝາຍເທົ່ ານັ ໍ້ນ ທີ່ ຖ ກນ າເຂົ ໍ້າ
ຕະຫລາດ EU ຈາກປະເທດທີ່ ເຫນັດທີີ່ ເຂົ ໍ້າຮ່ວມໃນລະບບົນີ ໍ້. ຂອບຂອງກດົໝາຍພາຍໃນຂອງ EU ສະບບັນີ ໍ້ແມ່ນ ຖ ກນ າມາໃຊ ໍ້ງ
ໃນເດ ອນ ທນັວາ 2005, ແລະ ການປະຕ ບດັລະບຽບກດົໝາຍ ໃນປີ 2008, ເຊ ່ ງສາມາດຄວບຄຸມການນ າເຂົ ໍ້າໄມ ໍ້ສ ່ ຕະຫຼາດ EU 
ຈາກປະເທດທີ່ ເຂົ ໍ້າຮ່ວມການເຈລະຈາຂ ໍ້ຕກົລງົການເຂົ ໍ້າເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄ ໍ້າແບບສະໝກັໃຈ (FLEGT VPAs) ກບັ EU.  

 

ອງົປະກອບຫຼກັ ຂອງ FLEGT VPA ແມ່ນ ການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕ ບດັຂອງລະບບົການຮບັປະກນັຄວາມຖ ກຕ ໍ້ອງ
ທາງກດົໝາຍຂອງໄມ ໍ້ (TLAS) ເຊ ່ ງປະກອບມ ີນ ຍາມໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກຕ ໍ້ອງຕາມກດົໝາຍ ແຫ່ງຊາດ, ລະບບົການຄຸ ໍ້ມຄອງຕ່ອງໂສ ໍ້ການ
ສະໜອງ, ຂັ ໍ້ນຕອນການກວດສອບໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກຕ ໍ້ອງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຕ່ອງໂສ ໍ້ການສະໜອງ, ລະບບົການອອກ ໃບອະນຸຍາດ 
FLEGT; ແລະ ການກວດສອບລະບບົທງັໝດົແບບອ ດສະຫຼະ. 

 

ໃນກ ລະນທີີ່ ເຫນັດຕີກົລງົ, VPAs ຈະລວມເອາົພນັທະ  ແລະ ແຜນວຽກຈາກທງັສອງຝ່າຍເພ ່ ອຈະຢຸດການຄໍ້າໄມ ໍ້ທີ່ ຜ ດກດົໝາຍ, 
ພໍ້ອມກບັ ລະບບົການອອກອະນຸຍາດເພ ່ ອພ ສ ດຄວາມຖ ກຕ ໍ້ອງຕາມກດົໝາຍຂອງໄມ ໍ້ທີ່ ສົ່ ງອອກໄປ EU. ຂ ໍ້ຕກົລງົຍງັສົ່ ງເສມີການ
ບງັຄບັໃຊ ໍ້ກດົໝາຍໄມ ໍ້ທີ່ ດຂີ ໍ້ນກວ່າເກົ່ າ ແລະ ສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກປະຊາສງັຄມົແລະ ພາກເອກະຊນົ. 

 

ຂ ໍ້ມ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ນະໂຍບາຍປ່າໄມ ໍ້ອາຊຽນສາມາດເຂົ ໍ້າເບ ່ ງໄດ ໍ້ທີ່ :  

http://www.asean.org/ 

 

ຂ ໍ້ມ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ແນວຄວາມຄ ດລ ເລີ່ມ ກ່ຽວກບັ ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕ ບດັກດົຫມາຍປ່າໄມ ໍ້, ການຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ 
ສາມາດເຂົ ໍ້າເບ ່ ງໄດ ໍ້ທີ່: 
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 ໍ້ມ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈຕ ່ກບັ ການເຄ ່ອນຍ ໍ້າຍ ແລະ ການຄວບຄຸມໄມ ໍ້ ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ສາມາດເຂົ ໍ້າເບ ່ ງໄດ ໍ້ທີ່ :  

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

 

ຂ ໍ້ມ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ກດົລະບຽບການນ າເຂົ ໍ້າໄມ ໍ້ເຂົ ໍ້າສ ່ ສະຫະພາບເອຣີບົ 

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

 

ຂ ໍ້ມ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ FLEGT, ເຊນີຕ ດຕ ່ : 

ທ່ານ ຄ າພອນ ບຸນທະວ,ີ FLEGT Standing Office, ມ ຖ : +856-20-9621 1288, khambtv@gmail.com 

 

http://www.euflegt.efi.int/publications/-/document/25520
mailto:khambtv@gmail.com

