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ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 26 ກລໍະກດົ 2016: ພາກສ່ວນສໍາຄນັຂອງນຍິາມໄມທ້ ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍແມ່ນ ໄດ ້ັ ບັການັ່າງ 
ເພື່ ອຊ່ວຍັບັປະກນັການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມທ້ ່ ດ ໃນ ສປປ ລາວ, ພາຍໃຕແ້ນວຄວາມຄດິລເິລ ່ ມໂດຍ ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ແລະ ບນັດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຕ່າງໆ ທ ່ ມ  ສ່ວນັ່ວມໃນແຜນງານ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄ ມ້
ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອ ຣບົ (Lao EU-FLEGT Process). ບນັດາພາກສ່ວນ
ທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໃນ ຄະນະັບັຜດິຊອບດາ້ນວຊິາການ ໃນແຜນງານ FLEGT ໄດສ້ນົທະນາປຶກສາຫາລກ່ືຽວກບັ ນຍິາມ
ຄວາມຖກືຕອ້ງທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງໄມ ້ ໃນວນັທ  26 ກລໍະກດົ 2016, ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນໜຶ່ ງໃນການກະກຽມ ການ
ເຈລະຈາຊ່ອງໜາ້ ຄັງ້ທໍາອດິ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ-້ຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້
ເປັນຄ ່ ັ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອ ຣບົ (EU), ເຊິ່ ງຈະໄດຈ້ດັຂຶນ້ໃນໄຕ
ມາດສ ດທາ້ຍຂອງປ  2016.  
 
ທ່ານ ຄໍາພ ດ ພນັດານ ວງົ, ຫວົໜາ້ກມົກວດກາປ່າໄມ,້ ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ທງັເປັນ ຫວົໜາ້ ຄະນະັບັຜດິຊອບ
ຊ ກຍ ກ້ານເຈລະຈາ, ໄດກ່້າວວ່າ “ການັ່າງນຍິາມຄວາມຖກືຕອ້ງທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງໄມແ້ມ່ນມ ຄວາມສໍາຄນັໃຫແ້ກ່ 
ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງປຽບເໝອືນ ‘ໃບເບ ກທາງ’ ໃນການເຂົາ້ເຖງິຕະຫຼາດສົ່ ງອອກແຫ່ງໃໝ່ໃນກ ່ ມປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ 
ຫຼ ືAEC ແລະ ຕະຫຼາດສົ່ ງອອກແຫ່ງອື່ ນ ເຊັ່ ນ ເອ ຣບົ, ອາເມລກິາ, ຍ ່ ປ ່ ນ ແລະ ຈ ນ, ສໍາລບັຜະລດິຕະພນັທ ່ ມ  ທງັຄ ນ
ນະພາບດ  ແລະ ຖກືກດົໝາຍ”. ທ່ານ ຄໍາພ ດ ຍງັໄດກ່້າວຕື່ ມວ່າ “ພາຍຫຼງັທ ່ ນຍິາມໄມທ້ ່ ຖກືກດົໝາຍໄດ ້ັ ບັການັ່າງຂຶນ້, 
ບາດກາ້ວຕໍ່ ໄປແມ່ນການເສ ມສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂນັຂອງອ ດສາຫະກາໍປ ງແຕ່ງໄມລ້າວ ໂດຍການປັບປ ງ
ການສະໜອງວດັຖ ດບິແບບຍນືຍງົ, ພດັທະນາຄ ນນະພາບຂອງພະນກັງານ ແລະ ກາໍມະກອນໃນອ ດສາຫະກາໍປ ງແຕ່ງໄມ ້
ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ ນທາງດາ້ນຕະຫຼາດ ແລະ ສນິຄາ້ໃຫແ້ກ່ບນັດາບໍລສິດັຕ່າງໆ”. 
 



 
 

“ຄໍານຍິາມຂອງໄມທ້ ່ ຖກືກດົໝາຍຈະເັດັໃຫເ້ກ ດຜນົດ ແກ່ບນັດາຜ ທ້ ່ ໄດ ້ັ ບັຜນົປະໂຫຍດທ ່ ຫຼາກຫຼາຍ, ເຊິ່ ງໄດແ້ກ່ຊ ມຊນົ
ທອ້ງຖິ່ ນ, ພາກເອກະຊນົ ແລະ ໜ່ວຍງານພາກລດັທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງ”, ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ທ ມ ດໍເຊ ນ, ຊ່ຽວຊານອາວ ໂສ ຈາກສະ
ຖາບນັ EU FLEGT Facility – European Forest Institute. “ຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນທ ່ ຊມົໃຊປ່້າໄມໃ້ນ ສປປ ລາວ 
ຄວນຈະໄດ ້ັ ບັຄວາມກະຈ່າງແຈງ້ເພ ່ ມຕື່ ມກ່ຽວກບັສດິຂອງພວກເຂາົໃນການເຂົາ້ເຖງິຊບັພະຍາກອນຕ່າງໆ ໃນເຂດທ ່ ໄດ ້
ັບັການອະນ ຍາດ ແລະ ຈດັສນັຄ ມ້ຄອງໂດຍພາກລດັ. ເຈ ົາ້ຂອງບໍລສິດັ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂະແໜງອ ດສາຫະກາໍ 
ການປ ງແຕ່ງໄມ,້ ເຄື່ ອງຕບົແຕ່ງບາ້ນ ແລະ ຫດັຖະກາໍ, ຄວນຈະມ ຄວາມຊດັເຈນຫຼາຍຂຶນ້ກ່ຽວກບັການສະໜອງວດັຖ ດບິ
ທ ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ”, ກ່າວເພ ່ ມເຕ ມໂດຍ ທ່ານ ທ ມ ດໍເຊ ນ. 
 
ໂດຍຜ່ານຂະບວນການຕດິຕາມການເຄື່ ອນຍາ້ຍໄມຕ້ະຫຼອດຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມ ້ ທ ່ ໄດ ້ັ ບັການປັບປ ງ, ແຜນງານ 
FLEGT ໄດສ້ະໜບັສະໜ ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຄໍາສັ່ ງນາຍກົລດັຖະມນົຕ  ເລກທ  15/ນຍ ວ່າດວ້ຍ “ການເພ ່ ມທະວ 
ຄວາມເຂັມ້ງວດໃນການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ກວດກາ ການຂ ດຄົນ້ໄມ,້ ເຄື່ ອນຍາ້ຍໄມ ້ແລະ ທ ລະກດິໄມ”້. 
 
ໃນການປະຊ ມເຈລະຈາຊ່ອງໜາ້ ໃນແຜນງານ FLEGT/VPA ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອ ຣບົ, ໂຄງັ່າງ
ໂດຍລວມທໍາອດິກ່ຽວກບັນຍິາມໄມທ້ ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ທ ່ ຈະໄດຖ້ກືນາໍສະເໜ  ແມ່ນອາດລວມເອາົ ມາດຕະຖານທ ່

ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍກ່ຽວກບັປ່າຜະລດິ; ເຂດພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ; ປ່າປ ກ; ປ່າ ໄມບ້າ້ນ; ໄມຖ້ກືຍດຶ; ໄມນ້າໍເຂົາ້; 
ກດົໝາຍ ແລະ ກດົລະບຽບແັງງານ; ກດົລະບຽບໃນຂະແໜງປ ງແຕ່ງໄມ;້ ແລະ ການຂນົສົ່ ງ, ການຄາ້ ແລະ ການສົ່ ງອອກ
, ເຊິ່ ງລວມທງັໝດົເປັນ 9 ມາດຕະຖານທ ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ທ ່ ມ   ຫຼກັການ, ມາດຖານ, ຕວົຊ ວ້ດັ ແລະ ຕວົຢັງ້ຢືນ. 
ພອ້ມກນັນັນ້, ຂອບເຂດຜະລດິຕະພນັສນິຄາ້, ເຊິ່ ງເປັນລາຍການໄມ ້ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມຕ່້າງໆ, ຈະຖກືຍື່ ນໂດຍການາໍ
ໃຊລ້ະຫດັ ‘HS’, ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັລະບບົພາສ ໂລກ (World Customs) ເຊິ່ ງເປັນລະບບົທ ່ ນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຈດັ
ປະເພດສນິຄາ້ຕ່າງໆ. ລະຫດັ HS ສາມາດຊ່ວຍບນັດາໜ່ວຍງານພາສ ຕ່າງໆໃນສະຫະພາບເອ ຣບົໃນການຈດັປະເພດ
ຜະລດິຕະພນັເຂົາ້ໃນໝວດການນາໍເຂົາ້ທ ່ ເໝາະສມົ. 
 
 
 
 



 
 

ຂໍມ້ ນເພ ່ ມເຕ ມສໍາລບັບນັນາທກິານ 
ໃນປ  2003, ສະຫະພາບເອ ຣບົ (EU) ໄດຈ້ດັພມິແຜນວຽກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້
(FLEGT) ເພື່ ອສະກດັກັນ້ການຕດັໄມຜ້ດິກດົໝາຍໃນບນັດາປະເທດທ ່ ນໍາເຂົາ້ໄມ.້ ອງົປະກອບທ ່ ສໍາຄນັຂອງແຜນວຽກ FLEGT 
ແມ່ນລະບບົການເຂົາ້ັ່ວມແບບສະມກັໃຈ ເພື່ ອັບັປະກນັວ່າ ມ ພຽງແຕ່ໄມທ້ ່ ຖກືກດົໝາຍເທົ່ ານັນ້ ທ ່ ຖກືນໍາເຂົາ້ຕະຫລາດ EU ຈາກ
ປະເທດທ ່ ເຫນັດ ທ ່ ເຂົາ້ັ່ວມໃນລະບບົນ .້ ໂຄງັ່າງທາງດາ້ນກດົໝາຍພາຍໃນຂອງ EU ສໍາລບັລະບບົນ ແ້ມ່ນ ລະບຽບກດົໝາຍທ ່ ຖກື
ັບັັອງໃນເດອືນ ທນັວາ 2005, ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍນໍາໃຊປ້ະຕບິດັໃນປ  2008, ເຊິ່ ງສາມາດຄວບຄ ມການນໍາເຂົາ້ຂອງໄມສ້ ່
ຕະຫຼາດ EU ຈາກປະເທດທ ່ ເຂົາ້ັ່ວມການເຈລະຈາຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄ ່ ັ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ (FLEGT VPAs) 
ກບັ EU.  
 
ອງົປະກອບອນັຕົນ້ຕໍ ຂອງ FLEGT VPA ແມ່ນ ການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງລະບບົການັບັປະກນັຄວາມ
ຖກືຕອ້ງທາງກດົໝາຍຂອງໄມ ້(TLAS) ເຊິ່ ງປະກອບມ  ນຍິາມໄມທ້ ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍແຫ່ງຊາດ, ລະບບົການຄ ມ້ຄອງຕ່ອງໂສ ້
ການສະໜອງ, ຂັນ້ຕອນການພສິ ດ ໄມທ້ ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງ, ລະບບົການອອກອະນ ຍາດ FLEGT; 
ແລະ ການກວດສອບລະບບົທງັໝດົແບບອດິສະຫຼະ. 
 
ໃນກໍລະນ ທ ່ ເຫນັດ ຕກົລງົ, VPAs ຈະລວມເອາົຄວາມັບັຜດິຊອບ ແລະ ແຜນວຽກຈາກທງັສອງຝ່າຍໃນການຢ ດຕກິານຄາ້ໄມທ້ ່ ຜດິ
ກດົໝາຍ, ພອ້ມກບັ ລະບບົການອອກອະນ ຍາດເພື່ ອພສິ ດຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງໄມທ້ ່ ສົ່ ງອອກໄປ EU. ຂໍຕ້ກົລງົຍງັ
ສົ່ ງເສ ມການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໄມທ້ ່ ດ ຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ ແລະ ສົ່ ງເສ ມວທິ ການມ ສ່ວນັ່ວມຂອງປະຊາສງັຄມົ ແລະ ພາກເອກະຊນົ. 
 
ສະຫະພາບເອ ຣບົ (EU) ໄດລ້ເິລ ່ ມແຜນງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້(FLEGT) ເພື່ ອ
ສະກດັກັນ້ການຂ ດຄົນ້ໄມທ້ ່ ຜດິກດົໝາຍໃນທົ່ ວໂລກ, ພອ້ມນັນ້ EU ຍງັໄດກ້ະກຽມການເຈລະຈາຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄ ່ ັ່ວມສນັຍາ
ການຄາ້ໄມແ້ບບສະໝກັໃຈ (VPA) ກບັບນັດາປະເທດຜະລດິໄມ,້ ເຊິ່ ງໄດວ້າງເຈດຈາໍນງົ ແລະ ແນວທາງໃນການຫຼ ດຜ່ອນການຄາ້ໄມ ້
ທ ່ ຜດິກດົໝາຍ, ພອ້ມກບັລະບບົການອອກອະນ ຍາດເພື່ ອຢັງ້ຢືນຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງໄມທ້ ່ ຈະສົ່ ງອອກໄປຕະຫຼາດເອ ຣບົ. ນຍິາມທ ່ ຖກື
ກດົໝາຍຂອງໄມເ້ປັນອງົປະກອບໜຶ່ ງທ ່ ສໍາຄນັໃນລະບບົການັບັປະກນັຄວາມຖກືຕອ້ງທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງໄມ,້ ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນໜຶ່ ງ
ຂອງຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄ ່ ັ່ວມສນັຍາການຄາ້ໄມແ້ບບສະໝກັໃຈ (VPA). 
 
ສປປ ລາວ ແມ່ນໜຶ່ ງໃນບນັດາປະເທດທ ່ ເລ ່ ມເຈລະຈາຂໍຕ້ກົລງົການເປັນຄ ່ ັ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ (VPA), ເຊິ່ ງເປັນຂໍ ້
ຕກົລງົການຄາ້ກບັສະຫະພາບເອ ຣບົ, ທ ່ ໄດ ້ັ ບັການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກໂຄງການ ການສະໜບັສະໜ ນແຜນງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝ
າຍປ່າໄມ,້ ການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອ ຣບົ (ProFLEGT) ພາຍໃຕກ້ານັ່ວມມດືາ້ນ
ການພດັທະນາຂອງ ເຢຍລະມນັ, ເຊິ່ ງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍ GIZ (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale 
Zusammenarbeit). 
 



 
 

ProFLEGT ແມ່ນໂຄງການລເິລ ່ ມັ່ວມຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ການັ່ວມມກືານພດັທະນາຂອງປະເທດເຢຍລະ
ມນັ, ເຊິ່ ງເປັນໂຄງການທ ່ ເັດັວຽກັ່ວມກບັ ກະຊວງ ກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້(ໂດຍຜ່ານ ຫອ້ງການປະສານງານ FLEGT ພາຍໃຕກ້ານ
ຄ ມ້ຄອງຂອງ ກມົກວດກາປ່າໄມ,້ DOFI), ກະຊວງ ອ ດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້, ແລະ ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ລວມທງັ ໜ່ວຍງານພາກລດັ, ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ, ສະຖາບນັການສກຶສາ ແລະ ອ ດສາຫະກໍາປ ງແຕ່ງໄມ.້ 
 
ໃນ ໄລຍະທໍາອດິຂອງແຜນງານ FLEGT-VPA ນ ແ້ມ່ນໄດຈ້ດັຕັງ້ຂຶນ້ຢ ່  3 ແຂວງທດົລອງ ຄ:ື ແຂວງ ໄຊຍະບ ລ , ຄໍາມ່ວນ ແລະ 
ອດັຕະປື. ໃນນັນ້ ອງົການ WWF ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ FLEGT ັ່ວມກບັ ກມົກວດກາປ່າໄມ ້ໃນ ສອງ ແຂວງ ພາກໃຕ ້
(ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງ ອດັຕະປື). ອງົການ WWF ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານໂດຍການຊອກຫາແນວທາງແກໄ້ຂ, ການມ 
ສ່ວນັ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ ນໍາໃຊ ້ັ  ບແບບທ ່ ເໝາະສມົຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ສາກນົ ທ ່ ມ ການັ່ວມມກືນັຂອງພາກສ່ວນທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
ເພື່ ອຫຼ ດຜ່ອນການຕດັໄມທໍ້າລາຍປ່າ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ.້  
 
ຂໍມ້ ນເພ ່ມເຕ ມກ່ຽວກບັ ແຜນງານ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ສະຫະພາບເອ ຣບົ: http://flegtlaos.com/ 
 
ຂໍມ້ ນເພ ່ມເຕ ມກ່ຽວກບັ ແຜນວຽກ EU-FLEGT: http://www.flegt.org/  
 

ຂໍມ້ ນເພ ່ມເຕ ມກ່ຽວກບັ ສະເພາະນກັຂ່າວ ໃນການລາຍງານຜນົການສະກດັກັນ້ການຕດັໄມທ້ ່ຜດິກດົໝາຍ ໂດຍຜ່ານ ແຜນວຽກ EU-
FLEGT: http://www.flegtmedia.org/  
 
ຂໍມ້ ນເພ ່ມເຕ ມກ່ຽວກບັ ນະໂຍບາຍປ່າໄມອ້າຊຽນສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທ້ ່ :  
http://www.asean.org/ 
 

ຂໍມ້ ນເພ ່ມເຕ ມກ່ຽວກບັ ແນວຄວາມຄດິລເິລ ່ມ ກ່ຽວກບັ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົຫມາຍປ່າໄມ,້ ການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ສາມາດ
ເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທ້ ່ : 
http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en.cf
m  

www.euflegt.efi.int 
 
ຂໍມ້ ນເພ ່ມເຕ ມກ່ຽວກບັ ຄວາມເຂົາ້ໃຈຕ່ໍກບັ ການເຄື່ອນຍາ້ຍ ແລະ ການຄວບຄ ມໄມ ້ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທ້ ່ :  
http://www.euflegt.efi.int/publications/-/document/25520  
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ຂໍມ້ ນເພ ່ມເຕ ມກ່ຽວກບັ ກດົລະບຽບການນາໍເຂົາ້ໄມເ້ຂົາ້ສ ່ ສະຫະພາບເອ ຣບົ 
http://www.cbi.eu/market-information/timber-products/eutr-guide 
 
ຂໍມ້ ນເພ ່ມເຕ ມກ່ຽວກບັ FLEGT, ເຊ ນຕດິຕ່ໍ: 
ທ່ານ ຄໍາພອນ ບ ນທະວ , FLEGT Standing Office, ມຖື:ື +856-20-9621 1288, khambtv@gmail.com 
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