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ແຜນງານ FLEGT ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຄໍາສັ່ ງເລກທ ີ15/ນຍ ໃນການປັບປຸງການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ສະກດັກັ ັ້ນ
ການທໍາລາຍປ່າໄມ ັ້ເພ ່ ອຮບັປະກນັການຄ ັ້າໄມ ັ້ທີ່ ຖ ກກດົໝາຍກບັສະຫະພາບເອຣີບົ 

 
(ສໍາລບັລງົຂ່າວທນັທ)ີ 

 
 
ຫຼວງພະບາງ, 12 ກລໍະກດົ 2016: ການປະກາດນາໍໃຊ ັ້ຄໍາສັ່ ງຂອງ ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບບັເລກທ ີ15/
ນຍ ແມ່ນໄດ ັ້ຮບັໝາກຜນົອນັໃຫຍ່ຫຼວງ, ເຊິ່ ງມນັໄດ ັ້ສະແດງອອກໃນກອງປະຊຸມ “ຄະນະຊີ ັ້ນາໍລະດບັຊາດກ່ຽວກບັ
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ັ້, ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້-ການເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄ ັ້າແບບສະໝກັໃຈ” ທີ່
ຈດັຂ ັ້ນຢ ່ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ. ພວງປາຣສີກັ ປຣະວງົວຽງຄໍາ (ຮອງລດັຖະມນົຕ ີ
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ແລະ ຫວົໜັ້າທມີເຈລະຈາລະດບັຊາດໃນແຜນງານ FLEGT/VPA), ຮ່ວມກບັ ທ່ານ ຈນັ
ສອນ ແສນບຸດຕະລາດ (ຮອງລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ), ທ່ານ ບຸນສະຫວາດ 
ບຸບຜາ (ຮອງລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງຍຸຕທໍິາ), ທ່ານ ສຸກສະໄໝ ຈນັທະມາດ (ຮອງເຈົ ັ້າແຂວງ ແຂວງອດັຕະປ ), ທ່ານ ບຸນມ ີ
ພມິມະສອນ (ຮອງເຈົ ັ້າແຂວງ ແຂວງຄໍາມ່ວນ), ແລະ ທ່ານ ຍນັຍງົ ສປີະເສດີ (ຮອງເຈົ ັ້າແຂວງ ແຂວງໄຊຍະບ ລ)ີ. ນອກ
ນັ ັ້ນ ຍງັມຕີວົແທນຈາກຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມ ັ້ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄມົກໄໍດ ັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມ. 
 
ກອງປະຊຸມໃນຄັ ັ້ງນີ ັ້ມຈີດຸປະສງົເພ ່ ອທບົທວນຄວາມຄ ບໜັ້າ ແລະ ແຜນການໃນຕໍ່ ໜ ັ້າຂອງແຜນງານ FLEGT, ເຊິ່ ງເປັນ
ກອງປະຊຸມທີ່ ມຄີວາມໝາຍຄວາມສໍາຄນັ ເພາະວ່າ ນອກຈາກຈະເປັນກອງ ຄະນະຊີ ັ້ນາໍລະດບັຊາດຄັ ັ້ງທ ີ2 ແລ ັ້ວ, ມນັຍງັ
ເປັນໄລຍະທີ່ ຂຸ ັ້ນຄ ັ້ຽວຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຄໍາສັ່ ງເລກທ ີ15/ນຍ ກ່ຽວກບັວຽກງານຄຸ ັ້ມຄອງປ່າໄມ ັ້ ແລະ ທຸລະກດິໄມ ັ້ຂອງ ສປປ 
ລາວ ອກີດ ັ້ວຍ. 
 
ການຄຸ ັ້ມຄອງປ່າໄມ ັ້ທີ່ ດ ີທີ່ ເປັນລະບບົຄບົຊຸດ ຈະເຮດັໃຫ ັ້ການຄ ັ້າຂາຍໄມ ັ້ຂອງ ສປປ ລາວ ເຂົ ັ້າເຖງິບນັດາຕະຫຼາດທີ່ ສໍາ
ຄນັເຊັ່ ນ ຕະຫຼາດອາຊຽນ, ສປ ຈນີ, ເກາົຫຼ,ີ ຍີ່ ປຸ່ນ, ອາເມລກິາ ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົ. ແນວຄວາມຄດິດັ່ ງກ່າວຍງັແມ່ນ
ເປົັ້າໝາຍຕົ ັ້ນຕໍຂອງແຜນງານ FLEGT, ເຊິ່ ງເປັນແນວຄວາມຄດິລເິລີ່ ມຂອງ ລດັຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ ພວມດໍາ
ເນນີການເພ ່ ອສົ່ ງເສມີການຄຸ ັ້ມຄອງຂະແໜງປ່າໄມ ັ້ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ທີ່ ຖ ກກດົໝາຍ ທີ່ ດ,ີ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການຄ ັ້າກບັ
ສະຫະພາບເອຣີບົ. 
 



 
 

ໃນກອງປະຊຸມຄັ ັ້ງນີ ັ້, ທ່ານ ຊ ຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ, ຫວົໜັ້າກມົປ່າໄມ ັ້, ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້, ໄດ ັ້ກ່າວວ່າ “ຄໍາສັ່ ງ
ຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີສະບບັເລກທ1ີ5/ນຍ ນີ ັ້ມຈີດຸປະສງົເພ ່ ອເພີ່ ມທະວໃີນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານການຄຸ ັ້ມຄອງ
ປ່າໄມ ັ້, ທຸລະກດິໄມ ັ້, ການຂຸດຄົ ັ້ນໄມ ັ້, ປຸງແຕ່ງໄມ ັ້ ແລະ ຊ ັ້-ຂາຍໄມ ັ້ ໃຫ ັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມງວດຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການຕ່າງໆ ທີ່ ລດັຖະບານໄດ ັ້ວາງອອກໃຫ ັ້ມຄີວາມສກັສດິ, ທງັເປັນການສະກດັກັ ັ້ນ, ຕ ັ້ານ ແລະ ແກ ັ້ໄຂປະກດົການຫຍໍ ັ້ທໍ ັ້
ດ ັ້ານຕ່າງໆ ໃນຂງົເຂດວຽກງານປ່າໄມ ັ້ ໃຫ ັ້ຫຸຼດລງົ ແລະ ໝດົໄປເທ ່ ອລະກ ັ້າວ”. ທ່ານຍງັໄດ ັ້ກ່າວເພີ່ ມຕ ່ ມວ່າ “ວຽກງານໃນ
ແຜນງານ FLEGT ຈະສົ່ ງເສມີ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ຄໍາສັ່ ງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີສະບບັເລກທ ີ15 ແລະ ຍງັເປັນການ
ສະກດັກັ ັ້ນການທໍາລາຍປ່າ ເນ ່ ອງຈາກວ່າ ອງົປະກອບໜ ່ ງທີ່ ສໍາຄນັຂອງ ແຜນງານ FLEGT ແມ່ນການໃຫ ັ້ນຍິາມຄວາມ
ຖ ກຕ ັ້ອງທາງດ ັ້ານກດົໝາຍຂອງໄມ ັ້, ແຫ່ຼງທີ່ ມາຂອງໄມ ັ້, ແລະ ວທິກີານຕດິຕາມການເຄ ່ ອນຍ ັ້າຍຂອງໄມ ັ້ໃນຕ່ອງໂສ ັ້ການສະ
ໜອງໄມ ັ້, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການຕດິຕາມການເຄ ່ ອນຍ ັ້າຍໄມ ັ້ ໃນບນັດາແຂວງທດົລອງ ເຊິ່ ງໄດ ັ້ຮບັການຮບັຮອງຈາກ 
ລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້”. 
 
ນຍິາມຄວາມຖ ກຕ ັ້ອງທາງດ ັ້ານກດົໝາຍຂອງໄມ ັ້ເປັນອງົປະກອບທີ່ ສໍາຄນັໃນ ລະບບົການຄໍ ັ້າປະກນັຄວາມຖ ກຕ ັ້ອງທາງ
ດ ັ້ານກດົໝາຍຂອງໄມ ັ້ ທີ່ ເປັນສ່ວນສໍາຄນັໜ ່ ງຂອງ ຂໍ ັ້ຕກົລງົການເຂົ ັ້າເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄ ັ້າແບບສະໝກັໃຈ (VPAs), 
ເຊິ່ ງເປັນສນັຍາການຄ ັ້າລະຫວ່າງ ສະຫະພາບເອຣີບົ ແລະ ບນັດາປະເທດທີ່ ສົ່ ງອອກໄມ ັ້, ທີ່ ມຈີດຸປະສງົໃນການສົ່ ງເສມີການ
ຕດັໄມ ັ້ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍ. ການຮ່ວມມ ດັ່ ງກ່າວແມ່ນເພ ່ ອຮບັປະກນັວ່າມພີຽງແຕ່ຜະລດິຕະພນັໄມ ັ້ທີ່
ຖ ກກດົໝາຍທີ່ ຈະສາມາດສົ່ ງເຂົ ັ້າຕະຫຼາດເອຣີບົໄດ ັ້; ພ ັ້ອມນັ ັ້ນ ຍງັເປັນການສົ່ ງເສມີການຄຸ ັ້ມຄອງປ່າໄມ ັ້ທີ່ ດ ີແລະ 
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍໃນບນັດາປະເທດທີ່ ສົ່ ງອອກໄມ ັ້ ແລະ ຍງັຄໍານ ງເຖງິບນັຫາດ ັ້ານສະພາບແວດລ ັ້ອມ ແລະ 
ສງັຄມົ.  
 
ທ່ານ ຄໍາພຸດ ພນັດານຸວງົ, ຫວົໜັ້າກມົກວດກາປ່າໄມ ັ້, ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້, ທງັເປັນ ຫວົໜັ້າ ຄະນະຮບັຜດິຊອບ
ຊຸກຍ ັ້ການເຈລະຈາ, ໄດ ັ້ເນັ ັ້ນໃນກອງປະຊຸມຄັ ັ້ງນີ ັ້ວ່າ: “ການສ ກສາການສງັລວມຄວາມຮ ັ້ດ ັ້ານກດົໝາຍປ່າໄມ ັ້ ເປັນວຽກງານ
ການສງັລວມກດົໝາຍທີ່ ສບັຊ ັ້ອນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງກບັຂະແໜງການປ່າໄມ ັ້ ໃນລາວ ຕະຫຼອດຮອດຕ່ອງໂສ ັ້ການສະໜອງ
ຜະລດິຕະພນັໄມ ັ້ - ເຊິ່ ງເລີ່ ມຈາກການຈດັປະເພດພ ັ້ນທີ່ ປ່າ, ການແບ່ງເຂດແດນ, ການເກບັກາໍຂໍ ັ້ມ ນ, ການອະນຸມດັ ໂຄຕ ັ້າ, 
ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຕດັໄມ ັ້, ການຂນົສົ່ ງ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການສົ່ ງອອກ.” ທ່ານຍງັໄດ ັ້ກ່າວເພີ່ ມຕ ່ ມອກີວ່າ “ການ
ສ ກສາການສງັລວມຄວາມຮ ັ້ດ ັ້ານກດົໝາຍປ່າໄມ ັ້ນີ ັ້ ເປັນບາດກ ັ້າວພ ັ້ນຖານທີ່ ສໍາຄນັໃນການພດັທະນາ ຮ່າງນຍິາມຄວາມ
ຖ ກຕ ັ້ອງທາງດ ັ້ານກດົໝາຍຂອງໄມ ັ້ໃນເຂດປ່າຜະລດິ – ລວມທງັຂອບເຂດຂອງຂໍ ັ້ຕກົລງົການເຂົ ັ້າເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄ ັ້າ
ແບບສະໝກັໃຈ (VPA) – ເຊິ່ ງຈະໄດ ັ້ນາໍສະເໜໃີນການເຈລະຈາຄັ ັ້ງທໍາອດິ ລະຫວ່າງ ລດັຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ສະຫະພາບເອຣີບົ ໃນແຜນງານ FLEGT/VPA ທີ່ ຈະໄດ ັ້ຈດັຂ ັ້ນໃນໄຕມາດສຸດທ ັ້າຍຂອງປີ 2016”.  
 
ທ່ານ ທອງສະຫວນັ ສຸລຍິະມາດ, ປະທານສະມາຄມົ ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມ ັ້ລາວ ໄດ ັ້ກ່າວໃນທີ່ ປະຊຸມວ່າ “ຄໍາສັ່ ງໃໝ່ຂອງ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ(ເລກທ ີ15/ນຍ) ຈະຊ່ວຍເສມີສ ັ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂນັຂອງອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມ ັ້
ລາວ ໂດຍການປັບປຸງການສະໜອງວດັຖຸດບິແບບຍ ນຍງົ, ພດັທະນາຄຸນນະພາບຂອງພະນກັງານ ແລະ ກາໍມະກອນໃນອຸດ



 
 

ສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມ ັ້”. ທ່ານ ທອງສະຫວນັ ຍງັໄດ ັ້ກ່າວເພີ່ ມຕ ່ ມວ່າ: “ເພ ່ ອບນັລຸໄດ ັ້ເປົັ້າໝາຍດັ່ ງກ່າວ, ຍຸດທະສາດຂອງພາກ
ເອກະຊນົໃນຂະແໜງການຈ ່ ງມຄີວາມສໍາຄນັເພ ່ ອສົ່ ງເສມີການແຂ່ງຂນັຂອງຜະລດິຕະພນັໄມ ັ້ລາວໃນລະດບັສາກນົ. ພ ັ້ອມ
ນັ ັ້ນ, ການພດັທະນາລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງຕ່ອງໂສ ັ້ການສະໜອງໄມ ັ້ແຫ່ງຊາດສໍາລບັບໍລສິດັປຸງແຕ່ງໄມ ັ້ກມໍຄີວາມຈາໍເປັນເພ ່ ອ
ຕດິຕາມລະບບົສົ ັ້ນເຂົ ັ້າ-ສົ ັ້ນອອກຂອງໄມ ັ້ ແລະ ແຫ່ຼງທີ່ ມາຂອງໄມ ັ້”. 
 
ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ໄດ ັ້ລເິລີ່ ມແຜນງານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ັ້, ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ 
(FLEGT) ເພ ່ ອສະກດັກັ ັ້ນການຂຸດຄົ ັ້ນໄມ ັ້ທີ່ ຜດິກດົໝາຍໃນທົ່ ວໂລກ, ພ ັ້ອມນັ ັ້ນ EU ຍງັໄດ ັ້ກະກຽມການເຈລະຈາຂໍ ັ້
ຕກົລງົການເຂົ ັ້າເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄ ັ້າໄມ ັ້ແບບສະໝກັໃຈ (VPA) ກບັບນັດາປະເທດຜະລດິໄມ ັ້, ເຊິ່ ງໄດ ັ້ວາງເຈດຈາໍນງົ 
ແລະ ແນວທາງໃນການຫຸຼດຜ່ອນການຄ ັ້າໄມ ັ້ທີ່ ຜດິກດົໝາຍ, ພ ັ້ອມກບັລະບບົການອອກອະນຸຍາດເພ ່ ອຢັັ້ງຢ ນຄວາມ
ຖ ກຕ ັ້ອງຂອງໄມ ັ້ທີ່ ຈະສົ່ ງອອກໄປຕະຫຼາດເອຣີບົ. ນຍິາມທີ່ ຖ ກກດົໝາຍຂອງໄມ ັ້ເປັນອງົປະກອບໜ ່ ງທີ່ ສໍາຄນັໃນລະບບົ
ການຮບັປະກນັຄວາມຖ ກຕ ັ້ອງທາງດ ັ້ານກດົໝາຍຂອງໄມ ັ້, ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນໜ ່ ງຂອງຂໍ ັ້ຕກົລງົການເຂົ ັ້າເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການ
ຄ ັ້າໄມ ັ້ແບບສະໝກັໃຈ (VPA). 
 
ສປປ ລາວ ແມ່ນໜ ່ ງໃນບນັດາປະເທດທີ່ ເລີ່ ມເຈລະຈາຂໍ ັ້ຕກົລງົການເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄ ັ້າແບບສະໝກັໃຈ (VPA), 
ເຊິ່ ງເປັນຂໍ ັ້ຕກົລງົການຄ ັ້າກບັສະຫະພາບເອຣີບົ, ທີ່ໄດ ັ້ຮບັການຊ່ວຍເຫຼ ອຈາກໂຄງການ ການສະໜບັສະໜ ນແຜນງານ
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ັ້, ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ 
(ProFLEGT) ພາຍໃຕ ັ້ການຮ່ວມມ ດ ັ້ານການພດັທະນາຂອງ ເຢຍລະມນັ, ເຊິ່ ງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂດຍ GIZ (Deutsche 
Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit). 
 
ProFLEGT ແມ່ນໂຄງການລເິລີ່ ມຮ່ວມຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ການຮ່ວມມ ການພດັທະນາຂອງປະເທດ
ເຢຍລະມນັ, ເຊິ່ ງເປັນໂຄງການທີ່ ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັ ກະຊວງ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ (ໂດຍຜ່ານ ຫ ັ້ອງການປະສານງານ 
FLEGT ພາຍໃຕ ັ້ການຄຸ ັ້ມຄອງຂອງ ກມົກວດກາປ່າໄມ ັ້, DOFI), ກະຊວງ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ ັ້າ, ແລະ ກະຊວງ 
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ລວມທງັ ໜ່ວຍງານພາກລດັ, ອງົການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄມົ, ສະຖາບນັການ
ສ ກສາ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມ ັ້. 
 
ໃນ ໄລຍະທໍາອດິຂອງແຜນງານ FLEGT-VPA ນີ ັ້ແມ່ນໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງຂ ັ້ນຢ ່  3 ແຂວງທດົລອງ ຄ : ແຂວງ ໄຊຍະບ ລ,ີ ຄໍາມ່ວນ 
ແລະ ອດັຕະປ . ໃນນັ ັ້ນ ອງົການ WWF ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງານ FLEGT ຮ່ວມກບັ ກມົກວດກາປ່າໄມ ັ້ ໃນ ສອງ 
ແຂວງ ພາກໃຕ ັ້ (ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງ ອດັຕະປ ). ອງົການ WWF ໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານໂດຍການຊອກຫາ
ແນວທາງແກ ັ້ໄຂ, ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ ນາໍໃຊ ັ້ຮ ບແບບທີ່ ເໝາະສມົຂອງທ ັ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ສາກນົ ທີ່ ມກີານ
ຮ່ວມມ ກນັຂອງພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ່ ອຫຸຼດຜ່ອນການຕດັໄມ ັ້ທໍາລາຍປ່າ ແລະ ການເຊ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ ັ້.  
 



 
 

ຂໍ ັ້ມ ນເພີ່ ມເຕມີສໍາລບັບນັນາທກິານ 
ໃນປີ 2003, ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ໄດ ັ້ຈດັພມິແຜນວຽກການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ັ້, ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ 
(FLEGT) ເພ ່ ອສະກດັກັ ັ້ນການຕດັໄມ ັ້ຜດິກດົໝາຍໃນບນັດາປະເທດທີ່ ນໍາເຂົ ັ້າໄມ ັ້. ອງົປະກອບທີ່ ສໍາຄນັຂອງແຜນວຽກ FLEGT 
ແມ່ນລະບບົການເຂົ ັ້າຮ່ວມແບບສະມກັໃຈ ເພ ່ ອຮບັປະກນັວ່າ ມພີຽງແຕ່ໄມ ັ້ທີ່ ຖ ກກດົໝາຍເທົ່ ານັ ັ້ນ ທີ່ ຖ ກນໍາເຂົ ັ້າຕະຫລາດ EU ຈາກ
ປະເທດທີ່ ເຫນັດທີີ່ ເຂົ ັ້າຮ່ວມໃນລະບບົນີ ັ້. ໂຄງຮ່າງທາງດ ັ້ານກດົໝາຍພາຍໃນຂອງ EU ສໍາລບັລະບບົນີ ັ້ແມ່ນ ລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ຖ ກ
ຮບັຮອງໃນເດ ອນ ທນັວາ 2005, ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍນໍາໃຊ ັ້ປະຕບິດັໃນປີ 2008, ເຊິ່ ງສາມາດຄວບຄຸມການນໍາເຂົ ັ້າຂອງ ໄມ ັ້ສ ່
ຕະຫຼາດ EU ຈາກປະເທດທີ່ ເຂົ ັ້າຮ່ວມການເຈລະຈາຂໍ ັ້ຕກົລງົການເຂົ ັ້າເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄ ັ້າແບບສະໝກັໃຈ (FLEGT VPAs) 
ກບັ EU.  
 
ອງົປະກອບອນັຕົ ັ້ນຕໍ ຂອງ FLEGT VPA ແມ່ນ ການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຂອງລະບບົການຮບັປະກນັຄວາມ
ຖ ກຕ ັ້ອງທາງກດົໝາຍຂອງໄມ ັ້ (TLAS) ເຊິ່ ງປະກອບມ ີນຍິາມໄມ ັ້ທີ່ ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍແຫ່ງຊາດ, ລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງຕ່ອງໂສ ັ້
ການສະໜອງ, ຂັ ັ້ນຕອນການພສິ ດ ໄມ ັ້ທີ່ ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຕ່ອງໂສ ັ້ການສະໜອງ, ລະບບົການອອກອະນຸຍາດ FLEGT; 
ແລະ ການກວດສອບລະບບົທງັໝດົແບບອດິສະຫຼະ. 
 
ໃນກໍລະນທີີ່ ເຫນັດຕີກົລງົ, VPAs ຈະລວມເອາົຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ແຜນວຽກຈາກທງັສອງຝ່າຍໃນການຢຸດຕກິານຄ ັ້າໄມ ັ້ທີ່ ຜດິ
ກດົໝາຍ, ພັ້ອມກບັ ລະບບົການອອກອະນຸຍາດເພ ່ ອພສິ ດຄວາມຖ ກຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍຂອງໄມ ັ້ທີ່ ສົ່ ງອອກໄປ EU. ຂໍ ັ້ຕກົລງົຍງັ
ສົ່ ງເສມີການບງັຄບັໃຊ ັ້ກດົໝາຍໄມ ັ້ທີ່ ດຂີ ັ້ນກວ່າເກົ່ າ ແລະ ສົ່ ງເສມີວທິກີານມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາສງັຄມົ ແລະ ພາກເອກະຊນົ. 
 
ຂໍ ັ້ມ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ແຜນງານ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ັ້, ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ສະຫະພາບເອຣີບົ: http://flegtlaos.com/ 
 
ຂໍ ັ້ມ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ແຜນວຽກ EU-FLEGT: http://www.flegt.org/  
 

ຂໍ ັ້ມ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ສະເພາະນກັຂ່າວ ໃນການລາຍງານຜນົການສະກດັກັ ັ້ນການຕດັໄມ ັ້ທີ່ຜດິກດົໝາຍ ໂດຍຜ່ານ ແຜນວຽກ EU-
FLEGT: http://www.flegtmedia.org/  
 
ຂໍ ັ້ມ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ນະໂຍບາຍປ່າໄມ ັ້ອາຊຽນສາມາດເຂົ ັ້າເບິ່ ງໄດ ັ້ທີ່ :  
http://www.asean.org/ 
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ຂໍ ັ້ມ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ແນວຄວາມຄດິລເິລີ່ມ ກ່ຽວກບັ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົຫມາຍປ່າໄມ ັ້, ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ ສາມາດ
ເຂົ ັ້າເບິ່ ງໄດ ັ້ທີ່ : 
http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en.cf
m  

www.euflegt.efi.int 
 
ຂໍ ັ້ມ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ຄວາມເຂົ ັ້າໃຈຕ່ໍກບັ ການເຄ ່ອນຍ ັ້າຍ ແລະ ການຄວບຄຸມໄມ ັ້ ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ສາມາດເຂົ ັ້າເບິ່ ງໄດ ັ້ທີ່ :  
http://www.euflegt.efi.int/publications/-/document/25520  
 
ຂໍ ັ້ມ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ກດົລະບຽບການນາໍເຂົ ັ້າໄມ ັ້ເຂົ ັ້າສ ່ ສະຫະພາບເອຣີບົ 
http://www.cbi.eu/market-information/timber-products/eutr-guide 
 
ຂໍ ັ້ມ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ FLEGT, ເຊນີຕດິຕ່ໍ: 
ທ່ານ ຄໍາພອນ ບຸນທະວ,ີ FLEGT Standing Office, ມ ຖ : +856-20-9621 1288, khambtv@gmail.com 

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
mailto:khambtv@gmail.com

