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ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 17 ກຸມພາ 2017: ໃນວນັທໄີ 17ໄ ກຸມພາໄ 2017ໄ ທີ່ ຜ່ານມາ,ໄ ຕວົແທນຈາກຫອ້ງການລດັຖະບານໄ
ແລະໄພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຕ່າງໆໄໄດຮ່້ວມກນັທບົທວນຮ່າງຂໍຕ້ກົລງົຂອງໄກະຊວງອຸດສາຫະກາໍໄແລະໄການຄາ້ໄເຊິ່ ງໄຖາ້ໄດ ້
ຮບັການຮບັຮອງໄ ຈະກາໍນດົກດົລະບຽບຕ່າງ ໃໆນການຄຸມ້ຄອງການປະກອບການໄ ແລະໄ ຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ລະບຽບກດົໝາຍໃນຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມໄ້ສໍາລບັໄໄມທ້ີ່ ໄດຮ້ບັການເຄກ່ ອນຍາ້ຍເຂົາ້ໄແລະໄອອກໄໂຮງງານແປຮ ບ,ໄລວມ
ເຖງິໄການເຄກ່ ອນຍາ້ຍລະຫວ່າງຜ ປ້ະກອບການໄແລະໄພາກສ່ວນແປຮ ບນາໍກນັ. 
 
ທ່ານໄມະໂນຮກັໄຣາຊະຈກັ,ໄຫວົໜາ້ກມົອຸດສາຫະກາໍໄແລະໄຫດັຖະກາໍ,ໄກະຊວງໄອຸດສາຫະກາໍໄແລະໄການຄາ້,ໄໄດກ່້າວວ່າໄ
“ລະບບົການຄຸມ້ຄອງຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມ,້ໄ ຫຼກໄ ທີ່ ເອີນ້ກນັວ່າໄ ລະບບົໄ COC,ໄ ແມ່ນລະບບົການບນັທກຶຂໍມ້ ນໄມສ້ົນ້
ເຂົາ້-ສົນ້ອອກໄ ຂອງຜ ປ້ະກອບການຈາກໄມສ້ະໜາມໄ 2ໄ ຈນົເຖງິຈດຸຈາໍໜ່າຍໃຫແ້ກ່ລຸກຄາ້ໃນຕະຫຼາດພາຍໃນໄ ຫຼກໄ ຈດຸສົ່ ງ
ອອກໄປຈາໍໜ່າຍຢ ່ ຕ່າງປະເທດ”.ໄ ລະບບົໄ COCໄ ດັ່ ງກ່າວຈະສະແດງໃຫເ້ຫນັໄດເ້ຖງິແຫ່ຼງທີ່ ມາຂອງໄມໄ້ ແລະໄ ສາມາດ
ຕດິຕາມໄມດ້ັ່ ງກ່າວໂດຍຜ່ານຜ ປ້ະກອບການທີ່ ຈາໍໜ່າຍ,ໄຂນົສົ່ ງໄແລະໄປຸງແຕ່ງໄມໄ້ເພກ່ ອຮບັປະກນັວ່າໄຜະລດິຕະພນັໄມທ້ງັ
ໝດົແມ່ນຖກກຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍຂອງໄສປປໄລາວ. 
 
ພາຍໃຕກ້ອບໄຄໍາສັ່ ງນາຍກົໄເລກທໄີ15ໄລງົວນັທໄີ13ໄພດຶສະພາໄ2016ໄວ່າດວ້ຍການເພີ່ມທະວຄີວາມເຂັມ້ງວດໃນການຄຸມ້
ຄອງ ແລະໄ ກວດກາການຂຸດຄົນ້ໄມ,້ໄ ການເຄກ່ອນຍາ້ຍໄ ແລະໄ ທຸລະກດິໄມໄ້ ເພກ່ ອຄຸມ້ຄອງກດົໝາຍປ່າໄມໄ້ ແລະໄ ສະກດັກັນ້
ທຸກກດິຈະກາໍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຄາ້ໄມທ້ີ່ ຜດິກດົໝາຍ,ໄ ແຜນງານໄ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ໄ ການຄຸມ້ຄອງໄ
ແລະໄ ການຄາ້ໄມໄ້ ເພກ່ ອການເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈໄ ລະຫວ່າງໄ ສປປໄ ລາວໄ ແລະໄ ສະຫະພາບເອຣີບົໄ
(FLEGT VPA)ໄໄດພ້ດັທະນາລະບບົເພກ່ ອຮບັປະກນັວ່າອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມຈ້ະປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍຂອງໄສປປໄ
ລາວ.ໄ ຮ່າງໄ “ຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງໄແລະໄການຕດິຕາມໄມສ້ົນ້ເຂົາ້-ສົນ້ອອກໃນຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມໄ້ແລະໄການຄາ້”ໄ
ດັ່ ງກ່າວນີໄ້ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ ງທີ່ ສໍາຄນັໃນໄ ລະບບົຄໍາ້ປະກນັໄມທ້ີ່ ຖກກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍໄ (TLAS)ໄ ເຊິ່ ງໄດເ້ລີ່ ມຮບັການ
ພດັທະນາຂຶນ້ຕັງ້ແຕ່ເດກອນໄ ກຸມພາໄ 2016,ໄ ກ່ອນການອອກໄ ຄໍາສັ່ ງນາຍກົໄ ເລກທໄີ 15,ໄ ໂດຍການສະໜບັສະໜ ນຈາກໄ



 
 

ໂຄງການໄ ສະໜບັສະໜ ນແຜນງານໄ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງໄ ແລະໄ ການຄາ້ໄມໄ້
(ProFLEGT), ພາຍໃຕກ້ານຮ່ວມມກດາ້ນການພດັທະນາຂອງເຢຍລະມນັ, ເຊິ່ ງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍໄGIZ (Deutsche 
Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit). 
 
ນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວຈະລວມເອາົຂະບວນການຕ່າງໆໃນການຕດິຕາມບໍລມິາດໄມສ້ົນ້ເຂົາ້-ສົນ້ອອກໄ ໂດຍຜ່ານຂໍມ້ ນບນັທກຶ
ຂອງຜ ປ້ະກອບການ,ໄພອ້ມທງັແນວທາງທີ່ ຈະແຈງ້ໃຫແ້ກ່ບນັດາຕວົແທນຕດິຕາມໄເພກ່ ອກວດກາຜ ປ້ະກອບການຕ່າງໆໄແລະໄ
ທບົທວນຄວາມຖກກຕອ້ງໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍຂອງບນັດາຜ ປ້ະກອບການເຫຼົ່ ານັນ້.ໄ ຜ ປ້ະກອບການທີ່ ບ່ໍປະຕບິດັ
ຕາມລະບບົບງັຄບັໄCOCໄຈະໄດຮ້ບັການລງົໂທດພາຍໃຕກ້ດົໝາຍ,ໄຕວົຢ່າງເຊັ່ ນໄຖກກປັບໄໝ,ໄຖກກຍດຶໄມໄ້ຫຼກໄຖກກລງົໂທດ
ທາງອາຍາ. 
 
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລກເພກ່ ອທບົທວນຂໍຕ້ກົລງົດັ່ ງກ່າວນີເ້ປັນໜຶ່ ງໃນກອງປະຊຸມທີ່ ຈະຕອ້ງໄດຈ້ດັຂຶນ້ກບັບນັດາພາກສ່ວນທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງໄ ກ່ອນຈະນາໍສະເໜຜີນົໄດຮ້ບັໃຫແ້ກ່ໄລດັຖະມນົຕໄີກະຊວງອຸດສາຫະກາໍໄແລະໄການຄາ້ໄ ເພກ່ ອຮບັຮອງ.ໄພາຍຫຼງັໄ
ຮບັຮອງຢ່າງເປັນທາງການ,ໄການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂໍຕ້ກົລງົດັ່ ງກ່າວຈະຢ ່ ພາຍໃຕຄ້ວາມຮບັຜດິຊອບຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກາໍໄ
ແລະໄການຄາ້. 

 



 
 

ຂໍມ້ ນເພີ່ ມເຕມີສໍາລບັບນັນາທກິານ 
ໃນປີໄ2003,ໄສະຫະພາບເອຣີບົໄ(EU)ໄໄດຈ້ດັພມິແຜນວຽກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງໄແລະໄການຄາ້ໄມ ້
(FLEGT) ເພກ່ ອສະກດັກັນ້ການຕດັໄມຜ້ດິກດົໝາຍໃນບນັດາປະເທດທີ່ ນໍາເຂົາ້ໄມ.້ ອງົປະກອບທີ່ ສໍາຄນັຂອງແຜນວຽກ FLEGT 
ແມ່ນລະບບົການເຂົາ້ຮ່ວມແບບສະມກັໃຈໄເພກ່ ອຮບັປະກນັວ່າໄມພີຽງແຕ່ໄມທ້ີ່ ຖກກກດົໝາຍເທົ່ ານັນ້ໄທີ່ ຖກກນໍາເຂົາ້ຕະຫລາດ EUໄຈາກ
ປະເທດທີ່ ເຫນັດທີີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມໃນລະບບົນີ.້ ໂຄງຮ່າງທາງດາ້ນກດົໝາຍພາຍໃນຂອງ EU ສໍາລບັລະບບົນີແ້ມ່ນໄລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ຖກກ
ຮບັຮອງໃນເດກອນໄທນັວາໄ2005, ແລະໄລະບຽບກດົໝາຍນໍາໃຊປ້ະຕບິດັໃນປີ 2008, ເຊິ່ ງສາມາດຄວບຄຸມການນໍາເຂົາ້ຂອງໄມສ້ ່
ຕະຫຼາດ EU ຈາກປະເທດທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການເຈລະຈາຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈໄ(FLEGT VPAs)ໄ
ກບັ EU.  
 
ອງົປະກອບອນັຕົນ້ຕໍໄຂອງໄFLEGT VPA ແມ່ນໄການພດັທະນາໄແລະໄການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງລະບບົການຮບັປະກນັຄວາມ
ຖກກຕອ້ງທາງກດົໝາຍຂອງໄມໄ້(TLAS) ເຊິ່ ງປະກອບມໄີນຍິາມໄມທ້ີ່ ຖກກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍແຫ່ງຊາດ, ລະບບົການຄຸມ້ຄອງຕ່ອງໂສ ້
ການສະໜອງ, ຂັນ້ຕອນການພສິ ດໄໄມທ້ີ່ ຖກກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍໄແລະໄຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງ, ລະບບົການອອກອະນຸຍາດໄFLEGT; 
ແລະໄການກວດສອບລະບບົທງັໝດົແບບອດິສະຫຼະ. 
 
ໃນກໍລະນທີີ່ ເຫນັດຕີກົລງົ, VPAs ຈະລວມເອາົຄວາມຮບັຜດິຊອບໄແລະໄແຜນວຽກຈາກທງັສອງຝ່າຍໃນການຢຸດຕກິານຄາ້ໄມທ້ີ່ ຜດິ
ກດົໝາຍ, ພອ້ມກບັໄລະບບົການອອກອະນຸຍາດເພກ່ ອພສິ ດຄວາມຖກກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງໄມທ້ີ່ ສົ່ ງອອກໄປໄEU. ຂໍຕ້ກົລງົຍງັ
ສົ່ ງເສມີການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໄມທ້ີ່ ດຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າໄແລະໄສົ່ ງເສມີວທິກີານມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາສງັຄມົໄແລະໄພາກເອກະຊນົ. 
 
ສະຫະພາບເອຣີບົໄ(EU) ໄດລ້ເິລີ່ ມແຜນງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ໄການຄຸມ້ຄອງໄແລະໄການຄາ້ໄມໄ້(FLEGT) ເພກ່ ອ
ສະກດັກັນ້ການຂຸດຄົນ້ໄມທ້ີ່ ຜດິກດົໝາຍໃນທົ່ ວໂລກ, ພອ້ມນັນ້ໄEU ຍງັໄດກ້ະກຽມການເຈລະຈາຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາ
ການຄາ້ໄມແ້ບບສະໝກັໃຈໄ(VPA) ກບັບນັດາປະເທດຜະລດິໄມ,້ໄເຊິ່ ງໄດວ້າງເຈດຈາໍນງົໄແລະໄແນວທາງໃນການຫຸຼດຜ່ອນການຄາ້ໄມ ້
ທີ່ ຜດິກດົໝາຍ,ໄພອ້ມກບັລະບບົການອອກອະນຸຍາດເພກ່ ອຢັງ້ຢກນຄວາມຖກກຕອ້ງຂອງໄມທ້ີ່ ຈະສົ່ ງອອກໄປຕະຫຼາດເອຣີບົ.ໄນຍິາມທີ່ ຖກກ
ກດົໝາຍຂອງໄມເ້ປັນອງົປະກອບໜຶ່ ງທີ່ ສໍາຄນັໃນລະບບົການຮບັປະກນັຄວາມຖກກຕອ້ງທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງໄມ,້ໄເຊິ່ ງເປັນສ່ວນໜຶ່ ງ
ຂອງຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ໄໄມແ້ບບສະໝກັໃຈໄ(VPA). 
 
ສປປໄລາວໄແມ່ນໜຶ່ ງໃນບນັດາປະເທດທີ່ ເລີ່ ມເຈລະຈາຂໍຕ້ກົລງົການເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ (VPA),ໄເຊິ່ ງເປັນຂໍ ້
ຕກົລງົການຄາ້ກບັສະຫະພາບເອຣີບົ, ທີ່ ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼກອຈາກໂຄງການໄການສະໜບັສະໜ ນແຜນງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝ
າຍປ່າໄມ,້ໄການຄຸມ້ຄອງໄແລະໄການຄາ້ໄມໄ້ລະຫວ່າງໄສປປໄລາວໄກບັໄສະຫະພາບເອຣີບົ (ProFLEGT)ໄພາຍໃຕກ້ານຮ່ວມມກດາ້ນ
ການພດັທະນາຂອງໄເຢຍລະມນັ,ໄເຊິ່ ງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍໄGIZ (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale 
Zusammenarbeit). 
 
ProFLEGT ແມ່ນໂຄງການລເິລີ່ ມຮ່ວມຂອງລດັຖະບານແຫ່ງໄສປປໄລາວໄແລະໄການຮ່ວມມກການພດັທະນາຂອງປະເທດເຢຍລະ
ມນັ, ເຊິ່ ງເປັນໂຄງການທີ່ ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັໄກະຊວງໄກະສກິໍາໄແລະໄປ່າໄມ ້(ໂດຍຜ່ານໄຫອ້ງການປະສານງານ FLEGT ພາຍໃຕກ້ານ



 
 

ຄຸມ້ຄອງຂອງໄກມົກວດກາປ່າໄມ,້ DOFI), ກະຊວງໄອຸດສາຫະກາໍໄແລະໄການຄາ້, ແລະໄກະຊວງໄຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດໄແລະໄ
ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ລວມທງັໄໜ່ວຍງານພາກລດັ,ໄອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ, ສະຖາບນັການສກຶສາໄແລະໄອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ.້ 
 
ໃນໄລຍະທໍາອດິຂອງແຜນງານໄFLEGT-VPAໄນີແ້ມ່ນໄດຈ້ດັຕັງ້ຂຶນ້ຢ ່ ໄ3ໄແຂວງທດົລອງໄຄກ:ໄແຂວງໄໄຊຍະບ ລ,ີໄຄໍາມ່ວນໄແລະໄ
ອດັຕະປກ.ໄໃນນັນ້ໄອງົການໄWWFໄຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານໄFLEGT ຮ່ວມກບັໄກມົກວດກາປ່າໄມໄ້ໃນໄສອງໄແຂວງໄພາກໄໃຕໄ້
(ແຂວງໄຄໍາມ່ວນໄແລະໄແຂວງໄອດັຕະປກ).ໄອງົການໄWWFໄໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານໂດຍການຊອກຫາແນວທາງແກໄ້ຂ, ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນໄນໍາໃຊຮ້ ບແບບທີ່ ເໝາະສມົຂອງທອ້ງຖິ່ ນໄແລະໄສາກນົໄທີ່ ມກີານຮ່ວມມກກນັຂອງພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໄ
ເພກ່ ອຫຸຼດຜ່ອນການຕດັໄມທໍ້າລາຍປ່າໄແລະໄການເຊກ່ ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ.້ໄ 
 
ຂໍມ້ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັໄ ແຜນງານໄ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ໄ ການຄຸມ້ຄອງໄ ແລະໄການຄາ້ໄມໄ້ ລະຫວ່າງໄ ສປປໄ ລາວໄ ແລະໄ
ສະຫະພາບເອຣີບົ:ໄhttp://flegtlaos.com/ 
 
ຂໍມ້ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັໄແຜນວຽກໄEU-FLEGT: http://www.flegt.org/  
 

ຂໍມ້ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັໄ ສະເພາະນກັຂ່າວໄ ໃນການລາຍງານຜນົການສະກດັກັນ້ການຕດັໄມທ້ີ່ຜດິກດົໝາຍໄ ໂດຍຜ່ານໄ ແຜນວຽກໄEU-
FLEGT: http://www.flegtmedia.org/  
 
ຂໍມ້ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັໄນະໂຍບາຍປ່າໄມອ້າຊຽນສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທ້ີ່ :  
http://www.asean.org/ 
 

ຂໍມ້ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັໄແນວຄວາມຄດິລເິລີ່ມໄກ່ຽວກບັໄການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົຫມາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງໄແລະໄການຄາ້ໄມໄ້ສາມາດ
ເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທ້ີ່ : 
http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en.cf
m  

www.euflegt.efi.int 
 
ຂໍມ້ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັໄຄວາມເຂົາ້ໃຈຕ່ໍກບັໄການເຄກ່ອນຍາ້ຍໄແລະໄການຄວບຄຸມໄມໄ້ໃນໄສ.ປ.ປ.ໄລາວໄສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທ້ີ່ :  
http://www.euflegt.efi.int/publications/-/document/25520  
 
ຂໍມ້ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັໄກດົລະບຽບການນາໍເຂົາ້ໄມເ້ຂົາ້ສ ່ ສະຫະພາບເອຣີບົ 
http://www.cbi.eu/market-information/timber-products/eutr-guide 
 

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


 
 

ຂໍມ້ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັໄFLEGT, ເຊນີຕດິຕ່ໍ: 
ທ່ານໄຄໍາພອນໄບຸນທະວ,ີ FLEGT Standing Office, ມກຖກ: +856-20-9621ໄ1288, khambtv@gmail.com 
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