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ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 26 ເມສາ 2016: ໃນກອງປະຊຸມຄັງ້ວນັທ ີ26 ແລະ 27 ເມສາ 2016, ຄະນະຮບັຜດິຊອບ
ດາ້ນວຊິາການ ພາຍໃຕ ້ແຜນງານ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ປະຈາໍລາວ ໄດ ້
ປັບປຸງຮ່າງນຍິາມຄວາມຖກືຕອ້ງທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງໄມ,້ ເຊິ່ ງເປັນຂັນ້ຕອນໃນການກະກຽມ ການເຈລະຈາຊ່ອງໜາ້
ຄັງ້ທໍາອດິ ໃນ ແຜນງານ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ 
ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົ ເຊິ່ ງຈະໄດຈ້ດັຂ ນ້ໃນໄຕມາດສຸດທາ້ຍຂອງປີ 2016. ກອງປະຊຸມດັ່ ງກ່າວ, ເຊິ່ ງຈດັໂດຍ ກມົ
ກວດກາປ່າໄມ,້ ກະຊວງ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ໄດເ້ຊນີບນັດາພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເຂົາ້ຮ່ວມເຖງິ 50 ທ່ານ, ເຊິ່ ງ
ເປັນຕວົແທນມາຈາກ ພາກລດັ, ພາກເອກະຊນົ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ ເພື່ ອຕກົລງົຮບັຮອງເອາົໂຄງຮ່າງຂອງ ນິ
ຍາມຄວາມຖກືຕອ້ງທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງໄມ ້ພອ້ມກບັຫຼກັການຕ່າງໆ. ພອ້ມນັນ້ ກອງປະຊຸມດັ່ ງກ່າວ ຍງັເປັນເວທີ
ສນົທະນາຮ່າງນຍິາມຄວາມຖກືຕອ້ງທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງໄມ ້ສໍາລບັ ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດາ້ນ ສະໜາມພກັໄມ ້1-
3 ຂອງປ່າຜະລດິ. 

 

ທ່ານ ມະໂນຮກັ ຣາຊະຈກັ, ຫວົໜາ້ກມົອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ, ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້, ໄດກ່້າວ
ວ່າ “ນຍິາມຄວາມຖກືຕອ້ງທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງໄມແ້ມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັສໍາລບັປະເທດລາວ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ນຍິາມ
ດັ່ ງກ່າວປຽບເໝອືນ ‘ໃບເປີດທາງ’ ໃນການເຂົາ້ເຖງິຕະຫຼາດສົ່ ງອອກແຫ່ງໃໝ່ ໃນ ຊຸມຊນົເສດຖະກດິ ອາຊຽນ ຫຼ ື
AEC ແລະ ຕະຫຼາດສົ່ ງອອກອື່ ນໆເຊັ່ ນ ສະຫະພາບເອຣີບົ, ສະຫະລດັ ອາເມລກິາ, ຈນີ, ບນັດາປະເທດອາຊຽນ, ອດົ
ສະຕາລ,ີ ຍປຸ່ີນ ແລະ ເກາົລໃີຕ,້ ທີ່ ສນົໃຈນາໍເຂົາ້ແຕ່ໄມທ້ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍເທົ່ ານັນ້”. ທ່ານ ມະໂນຮກັ ຍງັກ່າວ
ເພີ່ ມເຕມີວ່າ “ພາຍຫຼງັທີ່ ນຍິາມຄວາມຖກືຕອ້ງທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງໄມ ້ໄດຮ້ບັການລະບຸ ເປັນທີ່ ຮຽບຮອ້ຍແລວ້, 
ບາດກາ້ວຕໍ່ ໄປແມ່ນການເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫແ້ກ່ອຸດສາຫະກາໍໄມຂ້ອງລາວ ໂດຍການປັບປຸງການສະໜອງ



 
 
 
 
 
 

ວດັຖຸດບິ, ຄຸນວຸດທຂິອງພະນກັງານ ແລະ ນາຍຊ່າງ ໃນອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມ,້ ສະມາຄມົຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ແລະ 
ການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນທາງຕະຫຼາດ ແລະ ຜະລດິຕະພນັສໍາລບັບໍລສິດັທຸກແຫ່ງ”. 

 

ຄໍານຍິາມຂອງໄມທ້ີ່ ຖກືກດົໝາຍຈະເຮດັໃຫເ້ກດີຜນົດແີກ່ບນັດາຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ, ເຊິ່ ງໄດແ້ກ່ຊຸມ
ຊນົທອ້ງຖິ່ ນ, ພາກເອກະຊນົ ແລະ ໜ່ວຍງານພາກລດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ຊມົໃຊປ່້າໄມໃ້ນ ສປປ ລາວ ຈະ
ສາມາດດໍາເນນີການດໍາລງົຊວີດິຂອງພວກເຂາົໄດຢ່້າງຍນືຍງົ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ພວກເຂາົຈະສາມາດນາໍໃຊສ້ດິຂອງພວກເຂາົ
ໃນການເຂົາ້ເຖງິຊບັພະຍາກອນຕ່າງໆ ໃນເຂດທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸຍາດ ແລະ ຈດັສນັຄຸມ້ຄອງໂດຍພາກລດັ. ເຈ ົາ້ຂອງ
ບໍລສິດັ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍ ການປຸງແຕ່ງໄມ,້ ເຄື່ ອງຕບົແຕ່ງບາ້ນ ແລະ ຫດັຖະກາໍ, ຈະ
ສາມາດວາງແຜນການດໍາເນນີທຸລະກດິໄດຢ່້າງມປີະສດິທພິາບຂ ນ້ຕື່ ມ; ສິ່ ງນີຈ້ະເກດີຂ ນ້ໄດຍ້ອ້ນການສະໜອງວດັຖຸດບິ
ແລະ ການຄຸມ້ຄອງແບບຍນືຍງົ. 

 

“ນຍິາມຂອງໄມທ້ີ່ ຖກືກດົໝາຍຄວນຈະລວມເອາົກດົໝາຍ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຂະແໜງປ່າໄມ ້ພອ້ມທງັກວມເອາົຂະແໜງ 
ອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ເຊັ່ ນ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້, ນາໍເຂົາ້ ແລະ ສົ່ ງອອກ”, ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ຮາຍໂກະ ວໍເນ,ີ ທີ່

ປ ກສາອາວຸໂສຂອງໂຄງການ ການສະໜບັສະໜນູແຜນງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ 
ການຄາ້ໄມ ້ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ (ProFLEGT). “ການຈດັການປ ກສາຫາລກືບັຫຼາຍ
ພາກສ່ວນສາມາດຮບັປະກນັໄດວ່້າບນັດາຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທີ່ ຫຼາກຫຼາຍເຫຼົ່ ານັນ້ ເຊັ່ ນວ່າ ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ, ພາກ
ເອກະຊນົ ແລະ ພາກລດັ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຮ່ວມກນັຈາກການຄາ້ໄມ ້ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມທ້ີ່ ຖກືກດົໝາຍ”, 
ກ່າວເພີ່ ມເຕມີ ໂດຍທ່ານ ຮາຍໂກະ. 

 

ໃນທີ່ ປະຊຸມ, ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຍງັໄດມ້ໂີອກາດສນົທະນາເຖງິກອບການເຈລະຈາ ຜະລດິຕະພນັ, ປະເທດເປົາ້ໝາຍການສົ່ ງ
ອອກ ແລະ ແຫ່ຼງສະໜອງໄມ,້ ພອ້ມກບັຜນົການສ ກສາການຄວບຄຸມຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມ ້ແລະ ຂະບວນການ
ຢັງ້ຢືນໃນປ່າຜະລດິ, ພາຍໃຕ ້ແຜນງານ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ.້ 

 

ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ໄດລ້ເິລີ່ ມແຜນງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້
(FLEGT) ເພື່ ອສະກດັກັນ້ການຂຸດຄົນ້ໄມທ້ີ່ ຜດິກດົໝາຍໃນທົ່ ວໂລກ, ພອ້ມນັນ້ EU ຍງັໄດກ້ະກຽມການເຈລະຈາຂໍ ້



 
 
 
 
 
 

ຕກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ໄມແ້ບບສະໝກັໃຈ (VPA) ກບັບນັດາປະເທດຜະລດິໄມ,້ ເຊິ່ ງໄດວ້າງເຈດຈາໍ
ນງົ ແລະ ແນວທາງໃນການຫຸຼດຜ່ອນການຄາ້ໄມທ້ີ່ ຜດິກດົໝາຍ, ພອ້ມກບັລະບບົການອອກອະນຸຍາດເພື່ ອຢັງ້ຢືນຄວາມ
ຖກືຕອ້ງຂອງໄມທ້ີ່ ຈະສົ່ ງອອກໄປຕະຫຼາດເອຣີບົ. ນຍິາມທີ່ ຖກືກດົໝາຍຂອງໄມເ້ປັນອງົປະກອບໜ ່ ງທີ່ ສໍາຄນັໃນ
ລະບບົການຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕອ້ງທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງໄມ,້ ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນໜ ່ ງຂອງຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄູ່ຮ່ວມ
ສນັຍາການຄາ້ໄມແ້ບບສະໝກັໃຈ (VPA). 

 

ສປປ ລາວ ແມ່ນໜ ່ ງໃນບນັດາປະເທດທີ່ ເລີ່ ມເຈລະຈາຂໍຕ້ກົລງົການເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ 
(VPA), ເຊິ່ ງເປັນຂໍຕ້ກົລງົການຄາ້ກບັສະຫະພາບເອຣີບົ, ທີ່  ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກໂຄງການ GIZ ແຫ່ງປະເທດ
ເຢຍລະມນັ ຕໍ່ ການສະໜບັສະໜນູແຜນງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້
ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ (ProFLEGT). 

 

ProFLEGT ແມ່ນໂຄງການລເິລີ່ ມຮ່ວມຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ການຮ່ວມມກືານພດັທະນາຂອງ
ປະເທດເຢຍລະມນັ, ເຊິ່ ງເປັນໂຄງການທີ່ ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັ ກະຊວງ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້(ໂດຍຜ່ານ ຫອ້ງການ
ປະສານງານ FLEGT ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງ ກມົກວດກາປ່າໄມ,້ DOFI), ກະຊວງ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້, 
ແລະ ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ລວມທງັ ໜ່ວຍງານພາກລດັ, ອງົການຈດັຕັງ້ທາງ
ສງັຄມົ, ສະຖາບນັການສ ກສາ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມ.້ 

 

 



 
 
 
 
 
 

ຂໍມ້ນູເພີ່ ມເຕມີສໍາລບັບນັນາທກິານ 

ໃນປີ 2003, ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ໄດຈ້ດັພມິແຜນວຽກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້
(FLEGT) ເພື່ ອຕ່ໍສູຕ້າ້ນການຕດັໄມຜ້ດິກດົໝາຍໃນບນັດາປະເທດທີ່ ນໍາເຂົາ້ໄມ.້ ອງົປະກອບທີ່ ສໍາຄນັຂອງແຜນວຽກ FLEGT 
ແມ່ນລະບບົການເຂົາ້ຮ່ວມແບບສະມກັໃຈ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ມພີຽງແຕ່ໄມທ້ີ່ ຖກືກດົໝາຍເທົ່ ານັນ້ ທີ່ ຖກືນໍາເຂົາ້ຕະຫລາດ EU 
ຈາກປະເທດທີ່ ເຫນັດທີີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມໃນລະບບົນີ.້ ໂຄງຮ່າງກດົໝາຍພາຍໃນຂອງ EU ສໍາລບັລະບບົນີແ້ມ່ນ ລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ຖກື
ຮບັຮອງໃນເດອືນ ທນັວາ 2005, ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍນໍາໃຊປ້ະຕບິດັໃນປີ 2008, ເຊິ່ ງສາມາດຄວບຄຸມການນໍາເຂົາ້ຂອງໄມສູ່້
ຕະຫຼາດ EU ຈາກປະເທດທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການເຈລະຈາຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ (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 ການກວດສອບລະບບົທງັໝດົແບບອດິສະຫຼະ. 

 

ໃນກໍລະນທີີ່ ເຫນັດຕີກົລງົ, VPAs ຈະລວມເອາົຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ແຜນວຽກຈາກທງັສອງຝ່າຍໃນການຢຸດຢັງ້ການຄາ້ໄມ ້
ທີ່ ຜດິກດົໝາຍ, ພອ້ມກບັ ລະບບົການອອກອະນຸຍາດເພື່ ອພສູິດຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງໄມທ້ີ່ ສົ່ ງອອກໄປ EU. ຂໍ ້

ຕກົລງົຍງັສົ່ ງເສມີການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໄມທ້ີ່ ດຂີ ນ້ກວ່າເກົ່ າ ແລະ ສົ່ ງເສມີວທິກີານມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາສງັຄມົ ແລະ ພາກ
ເອກະຊນົ. 

 

ຂໍມູ້ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ແຜນງານ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ສະຫະພາບເອຣີບົ: http://flegtlaos.com/ 

 

ຂໍມູ້ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ນະໂຍບາຍປ່າໄມອ້າຊຽນສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທ້ີ່ :  

http://www.asean.org/ 

 

http://flegtlaos.com/
http://www.asean.org/


 
 
 
 
 
 

ຂໍມູ້ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ແນວຄວາມຄດິລເິລີ່ມ ກ່ຽວກບັ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົຫມາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້
ສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທ້ີ່: 
http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en
.cfm  

www.euflegt.efi.int 

 

ຂໍມູ້ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ຄວາມເຂົາ້ໃຈຕ່ໍກບັ ການເຄື່ອນຍາ້ຍ ແລະ ການຄວບຄຸມໄມ ້ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທ້ີ່ :  

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

 

ຂໍມູ້ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ກດົລະບຽບການນາໍເຂົາ້ໄມເ້ຂົາ້ສູ່ສະຫະພາບເອຣີບົ 

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

 

ຂໍມູ້ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ FLEGT, ເຊນີຕດິຕ່ໍ: 

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