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ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຄໍາສັ່ ງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເລກທ ີ15 ແລະ ແຜນງານ FLEGT ມຄີວາມສອດຄ່ອງກນັ 
 

(ສໍາລບັລງົຂ່າວທນັທ)ີ 
 
 
ອດັຕະປື, 07-08 ກຸມພາ 2017: ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ຄໍາສັ່ ງນາຍກົລດັຖະມນັຕ ີເລກທ ີ15 ແລະ ແຜນງານ ການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ັ້, ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ (Lao-EU 
FLEGT) ມຄີວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຄວບຄ ່ ກນັ. ນີ ັ້ໄດ ັ້ຖກືຍກົໃຫ ັ້ເຫນັ ໃນກອງປະຸຸມຜ່ານແຜນດໍາເນນີງານ FLEGT ປະ
ຈາໍປີ 2017 ທີ່ ໄດ ັ້ຈດັຂ ັ້ນຢ ່ ແຂວງ ອດັຕະປື ໃນລະຫວ່າງວນັທ ີ7 ຫາ 8 ກຸມພາ 2017 ໂດຍມຜີ ັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມຈາກ ໜ່ວຍງານ
ພາກລດັ, ສະພາແຫ່ງຸາດ, ພາກເອກະຸນົໃນຂະແໜງປ່າໄມ ັ້, ສະຖາບນັການສ ກສາ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄມົ. 
 
ທ່ານ ສຸກສະໄໝ ຈນັທະມາດ, ຮອງເຈົ ັ້າແຂວງ ອດັຕະປື, ໄດ ັ້ກ່າວວ່າ “ແຜນງານ FLEGT ໄດ ັ້ສະໜບັສະໜ ນການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັຄໍາສັ່ ງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ເລກທ ີ 15 ໃນຫຼາຍດ ັ້ານ”. ທ່ານ ສຸກສະໄໝ ຈນັທະມາດ ໄດ ັ້ຍກົໃຫ ັ້ເຫນັວ່າ “ພາຍໃຕ ັ້
ແຜນງານ FLEGT, ໃນນັ ັ້ນປະກອບມແີຜນແມ່ບດົເພື່ ອສົ່ ງເສມີອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມ ັ້ລາວແມ່ນກາໍລງັໄດ ັ້ຮບັການ
ພດັທະນາ ແລະ ສ ນເຝິກອບົຮມົເພື່ ອເສມີສ ັ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງບໍລສິດັຕ່າງໆກ່ຽວກບັການເພີ່ ມມ ນຄ່າໃຫ ັ້ຜະລດິຕະ
ພນັໄມ ັ້ແມ່ນກາໍລງັດໍາເນນີການ, ເຸິ່ ງສິ່ ງດັ່ ງກ່າວນີ ັ້ເປັນການຜນັຂະຫຍາຍຄໍາສັ່ ງນາຍກົ ເພື່ ອດດັສມົຂະແໜງປ່າໄມ ັ້ພາຍໃນ. 
ລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງຕ່ອງໂສ ັ້ການສະໜອງໄມ ັ້ແຫ່ງຸາດ (CoC) - ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການຕດິຕາມສົ ັ້ນເຂົ ັ້າ-ສົ ັ້ນອອກຂອງ
ໄມ ັ້ - ແມ່ນມຄີວາມຈາໍເປັນ ເຸິ່ ງກາໍລງັຢ ່ ໃນຂະບວນການຮ່າງ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການດໍາເນນີກດິຈະກາໍໃນຂັ ັ້ນບໍລສິດັ, ເຸິ່ ງເປັນ
ການສົ່ ງເສມີການດດັສມົຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມ ັ້.” 
 
ໂດຍອງີຕາມ ທ່ານ ຄໍາພຸດ ພນັດານຸວງົ, ຫວົໜັ້າກມົກວດກາປ່າໄມ ັ້, ກະຸວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້, ທງັເປັນ ຫວົໜັ້າ ຄະນະ
ຮບັຜດິຸອບຸຸກຍ ັ້ການເຈລະຈາ, ໄດ ັ້ໃຫ ັ້ຮ ັ້ເພີ່ ມເຕມີກ່ຽວກບັຂງົເຂດອື່ ນໆທີ່  ແຜນງານ FLEGT ໄດ ັ້ສະໜບັສະໜ ນ
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ຄໍາສັ່ ງ ທ່ານນາຍກົເລກທ ີ15 ວ່າດັ່ ງນີ ັ້: 
 ການຕດິຕາມການເຄື່ ອນຍ ັ້າຍໄມ ັ້ ໃນບນັດາແຂວງທດົລອງ ຂອງ ແຜນງານ FLEGT (ອດັຕະປື, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ໄຸ

ຍະບ ລ)ີ ຸ່ວຍປັບປຸງລະບບົການບນັທ ກ ແລະ ການຈດັການຂໍ ັ້ມ ນທີ່ ໄດ ັ້ຈາກ ລະບບົຕ່ອງໂສ ັ້ການສະໜອງໄມ ັ້, ເຸິ່ ງ
ເປັນການຸ່ວຍກະຸວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ເພື່ ອເກບັກາໍຂໍ ັ້ມ ນລະອຽດ ເຸັ່ ນວ່າ ບໍລມິາດໄມ ັ້ ແລະ ພນັທະຕ່າງໆທີ່ ຕກົ
ຄ ັ້າງຢ ່ ສະໜາມໄມ ັ້ 2 ແລະ ການຸ່ວຍປະສານງານໃນການຈດັການໄມ ັ້ຍ ດຈາກໜ່ວຍງານພາກລດັຕ່າງໆ. 



 
 

 ລະບຽບການ ສະບບັ ເລກທ ີ 0112 ກ່ຽວກບັການຂຸດຄົ ັ້ນ ໄມ ັ້ ໃນເຂດຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າໄມ ັ້ເພື່ ອເປົັ້າໝາຍການ
ພດັທະນາ ແມ່ນ ກາໍລງັໄດ ັ້ຮບັການທບົທວນ ແລະ ທດົລອງໃຸ ັ້ໃນບນັດາແຂວງທດົລອງຕ່າງໆ ເພື່ ອປັບປຸງການໝາຍ
ເຂດແດນໃນເຂດຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າໄມ ັ້ເພື່ ອເປົັ້າໝາຍການພດັທະນາ ແລະ ສວນປ ກ, ເພື່ ອປັບປຸງການຂ ັ້ນທະບຽນໄມ ັ້ 
ແລະ ການຕດິຕາມການດໍາເນນີການຂຸດຄົ ັ້ນ ໄມ ັ້. 

 
ພາຍຫຼງັ ການປະກາດໃຸ ັ້ ຄໍາສັ່ ງນາຍກົ ເລກທ ີ15 ຕັ ັ້ງແຕ່ເດອືນ ພ ດສະພາ 2016 ທີ່ ຜ່ານມາ, ສປປ ລາວ ເລີ່ ມເຫນັໄດ ັ້ເຖງິ
ໝາກຜນົອນັພົ ັ້ນເດັ່ ນກ່ຽວກບັການຄຸ ັ້ມຄອງປ່າໄມ ັ້ທີ່ ເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມຕັ ັ້ງໃຈເພື່ ອແກ ັ້ໄຂບນັຫາຂອງປະເທດຸາດ ກ່ຽວ
ກບັການຕດັໄມ ັ້ທີ່ ຜດິກດົໝາຍ ແຜນງານ FLEGT ແມ່ນໜ ່ ງໃນແນວຄວາມຄດິລເິລີ່ ມ ທີ່ ຸ່ວຍສົ່ ງເສມີລດັຖະບານ ແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ເພື່ ອແກ ັ້ໄຂບນັຫາດັ່ ງກ່າວ, ເນື່ ອງຈາກວ່າ ແຜນງານນີ ັ້ກໍຸ ອກຫາວທິທີາງເພື່ ອປັບປຸງການຄຸ ັ້ມຄອງປ່າໄມ ັ້ໂດຍ
ຜ່ານຕ່ອງໂສ ັ້ການສະໜອງໄມ ັ້. 
 



 
 

ຂໍ ັ້ມ ນເພີ່ ມເຕມີສໍາລບັບນັນາທກິານ 
ໃນປີ 2003, ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ໄດ ັ້ຈດັພມິແຜນວຽກການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ັ້, ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ 
(FLEGT) ເພື່ ອສະກດັກັ ັ້ນການຕດັໄມ ັ້ຜດິກດົໝາຍໃນບນັດາປະເທດທີ່ ນໍາເຂົ ັ້າໄມ ັ້. ອງົປະກອບທີ່ ສໍາຄນັຂອງແຜນວຽກ FLEGT 
ແມ່ນລະບບົການເຂົ ັ້າຮ່ວມແບບສະມກັໃຈ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ມພີຽງແຕ່ໄມ ັ້ທີ່ ຖກືກດົໝາຍເທົ່ ານັ ັ້ນ ທີ່ ຖກືນໍາເຂົ ັ້າຕະຫລາດ EU ຈາກ
ປະເທດທີ່ ເຫນັດທີີ່ ເຂົ ັ້າຮ່ວມໃນລະບບົນີ ັ້. ໂຄງຮ່າງທາງດ ັ້ານກດົໝາຍພາຍໃນຂອງ EU ສໍາລບັລະບບົນີ ັ້ແມ່ນ ລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ຖກື
ຮບັຮອງໃນເດອືນ ທນັວາ 2005, ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍນໍາໃຸ ັ້ປະຕບິດັໃນປີ 2008, ເຸິ່ ງສາມາດຄວບຄຸມການນໍາເຂົ ັ້າຂອງໄມ ັ້ສ ່
ຕະຫຼາດ EU ຈາກປະເທດທີ່ ເຂົ ັ້າຮ່ວມການເຈລະຈາຂໍ ັ້ຕກົລງົການເຂົ ັ້າເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄ ັ້າແບບສະໝກັໃຈ (FLEGT VPAs) 
ກບັ EU.  
 
ອງົປະກອບອນັຕົ ັ້ນຕໍ ຂອງ FLEGT VPA ແມ່ນ ການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຂອງລະບບົການຮບັປະກນັຄວາມ
ຖກືຕ ັ້ອງທາງກດົໝາຍຂອງໄມ ັ້ (TLAS) ເຸິ່ ງປະກອບມ ີນຍິາມໄມ ັ້ທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍແຫ່ງຸາດ, ລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງຕ່ອງໂສ ັ້
ການສະໜອງ, ຂັ ັ້ນຕອນການພສິ ດ ໄມ ັ້ທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຕ່ອງໂສ ັ້ການສະໜອງ, ລະບບົການອອກອະນຸຍາດ FLEGT; 
ແລະ ການກວດສອບລະບບົທງັໝດົແບບອດິສະຫຼະ. 
 
ໃນກໍລະນທີີ່ ເຫນັດຕີກົລງົ, VPAs ຈະລວມເອາົຄວາມຮບັຜດິຸອບ ແລະ ແຜນວຽກຈາກທງັສອງຝ່າຍໃນການຢຸດຕກິານຄ ັ້າໄມ ັ້ທີ່ ຜດິ
ກດົໝາຍ, ພັ້ອມກບັ ລະບບົການອອກອະນຸຍາດເພື່ ອພສິ ດຄວາມຖກືຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍຂອງໄມ ັ້ທີ່ ສົ່ ງອອກໄປ EU. ຂໍ ັ້ຕກົລງົຍງັ
ສົ່ ງເສມີການບງັຄບັໃຸ ັ້ກດົໝາຍໄມ ັ້ທີ່ ດຂີ ັ້ນກວ່າເກົ່ າ ແລະ ສົ່ ງເສມີວທິກີານມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຸາສງັຄມົ ແລະ ພາກເອກະຸນົ. 
 
ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ໄດ ັ້ລເິລີ່ ມແຜນງານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ັ້, ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ (FLEGT) ເພື່ ອ
ສະກດັກັ ັ້ນການຂຸດຄົ ັ້ນໄມ ັ້ທີ່ ຜດິກດົໝາຍໃນທົ່ ວໂລກ, ພັ້ອມນັ ັ້ນ EU ຍງັໄດ ັ້ກະກຽມການເຈລະຈາຂໍ ັ້ຕກົລງົການເຂົ ັ້າເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາ
ການຄ ັ້າໄມ ັ້ແບບສະໝກັໃຈ (VPA) ກບັບນັດາປະເທດຜະລດິໄມ ັ້, ເຸິ່ ງໄດ ັ້ວາງເຈດຈາໍນງົ ແລະ ແນວທາງໃນການຫຸຼດຜ່ອນການຄັ້າໄມ ັ້
ທີ່ ຜດິກດົໝາຍ, ພ ັ້ອມກບັລະບບົການອອກອະນຸຍາດເພື່ ອຢັັ້ງຢືນຄວາມຖກືຕ ັ້ອງຂອງໄມ ັ້ທີ່ ຈະສົ່ ງອອກໄປຕະຫຼາດເອຣີບົ. ນຍິາມທີ່ ຖກື
ກດົໝາຍຂອງໄມ ັ້ເປັນອງົປະກອບໜ ່ ງທີ່ ສໍາຄນັໃນລະບບົການຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕ ັ້ອງທາງດ ັ້ານກດົໝາຍຂອງໄມ ັ້, ເຸິ່ ງເປັນສ່ວນໜ ່ ງ
ຂອງຂໍ ັ້ຕກົລງົການເຂົ ັ້າເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄ ັ້າໄມ ັ້ແບບສະໝກັໃຈ (VPA). 
 
ສປປ ລາວ ແມ່ນໜ ່ ງໃນບນັດາປະເທດທີ່ ເລີ່ ມເຈລະຈາຂໍ ັ້ຕກົລງົການເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄ ັ້າແບບສະໝກັໃຈ (VPA), ເຸິ່ ງເປັນຂໍ ັ້
ຕກົລງົການຄ ັ້າກບັສະຫະພາບເອຣີບົ, ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການຸ່ວຍເຫຼອືຈາກໂຄງການ ການສະໜບັສະໜ ນແຜນງານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝ
າຍປ່າໄມ ັ້, ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ (ProFLEGT) ພາຍໃຕ ັ້ການຮ່ວມມດື ັ້ານ
ການພດັທະນາຂອງ ເຢຍລະມນັ, ເຸິ່ ງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂດຍ GIZ (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale 
Zusammenarbeit). 
 
ProFLEGT ແມ່ນໂຄງການລເິລີ່ ມຮ່ວມຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ການຮ່ວມມກືານພດັທະນາຂອງປະເທດເຢຍລະ
ມນັ, ເຸິ່ ງເປັນໂຄງການທີ່ ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັ ກະຸວງ ກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ (ໂດຍຜ່ານ ຫ ັ້ອງການປະສານງານ FLEGT ພາຍໃຕ ັ້ການ



 
 

ຄຸ ັ້ມຄອງຂອງ ກມົກວດກາປ່າໄມ ັ້, DOFI), ກະຸວງ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ ັ້າ, ແລະ ກະຸວງ ຸບັພະຍາກອນທໍາມະຸາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລັ້ອມ, ລວມທງັ ໜ່ວຍງານພາກລດັ, ອງົການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄມົ, ສະຖາບນັການສ ກສາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ ັ້. 
 
ໃນ ໄລຍະທໍາອດິຂອງແຜນງານ FLEGT-VPA ນີ ັ້ແມ່ນໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງຂ ັ້ນຢ ່  3 ແຂວງທດົລອງ ຄ:ື ແຂວງ ໄຸຍະບ ລ,ີ ຄໍາມ່ວນ ແລະ 
ອດັຕະປື. ໃນນັ ັ້ນ ອງົການ WWF ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງານ FLEGT ຮ່ວມກບັ ກມົກວດກາປ່າໄມ ັ້ ໃນ ສອງ ແຂວງ ພາກໃຕ ັ້ 
(ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງ ອດັຕະປື). ອງົການ WWF ໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານໂດຍການຸອກຫາແນວທາງແກ ັ້ໄຂ, ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ ນໍາໃຸ ັ້ຮ ບແບບທີ່ ເໝາະສມົຂອງທ ັ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ສາກນົ ທີ່ ມກີານຮ່ວມມກືນັຂອງພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ 
ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການຕດັໄມ ັ້ທໍາລາຍປ່າ ແລະ ການເຸື່ ອມໂຸມຂອງປ່າໄມ ັ້.  
 
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 ັ້ອາຸຽນສາມາດເຂົ ັ້າເບິ່ ງໄດ ັ້ທີ່ :  
http://www.asean.org/ 
 

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 ການເຄື່ອນຍ ັ້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 
 

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


 
 

ຂໍ ັ້ມ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ FLEGT, ເຸນີຕດິຕ່ໍ: 
ທ່ານ ຄໍາພອນ ບຸນທະວ,ີ FLEGT Standing Office, ມຖື:ື +856-20-9621 1288, khambtv@gmail.com 
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