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ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 17 ມນີາ 2017: ພາຍໃຕ ຸ້ກອບ ຄໍາສັ່ ງນາຍກົ ເລກທ ີ 15 ລງົວນັທ ີ 13 ພດຶສະພາ 2016 ວ່າດ ຸ້ວຍ
ການເພີ່ມທະວຄີວາມເຂັ ຸ້ມງວດໃນການຄຸ ຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການຂຸດຄົ ຸ້ນໄມ ຸ້, ການເຄ ່ອນຍ ຸ້າຍ ແລະ ທຸລະກດິໄມ ຸ້, ກມົ
ປ່າໄມ ຸ້ ໄດ ຸ້ເອາົໃຈໃສ່ເພີ່ ມຕ ່ ມຕໍ່ ກບັການສ ຸ້າງຄວາມເຂັ ຸ້ມແຂງໃນການຄຸ ຸ້ມຄອງປ່າໄມ ຸ້ ໂດຍສະເພາະໄມ ຸ້ທີ່ ມາຈາກເຂດຫນັປ່ຽນ
ທີ່ ດນິປ່າໄມ ຸ້ເພ ່ ອການພດັທະນາ ເນ ່ ອງຈາກ ໂຄງການກໍ່ ສ ຸ້າງພ ຸ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການຂຸດຄົ ຸ້ນບ່ໍແຮ່, ສວນປູກ ແລະ ການກໍ່ ສ ຸ້າງ
ຖະໜນົຫນົທາງ. ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ບນັດາພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ ເຊິ່ ງໄດ ຸ້ຖ ກຈດັຂຶ ຸ້ນ ໃນວນັທ ີ 17 ມນີາ 2017, 
ມາດຕະຖານນຍິາມໄມ ຸ້ທີ່ ມາຈາກເຂດຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າໄມ ຸ້ເພ ່ ອການພດັທະນາ ທີ່ ຖ ກກດົໝາຍ ແມ່ນໄດ ຸ້ຮບັການປຶກສາ
ຫາລ  ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງແນວຄວາມຄດິລເິລີ່ ມ ຂອງ ລດັຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບນັດາພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ
ຕ່າງໆ ທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນ ແຜນງານ ການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ຸ້, ການຄຸ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ຸ້າໄມ ຸ້ ລະຫວ່າງ ສປປ 
ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ (Lao-EU FLEGT). 
 
ທ່ານ ບຸນປອນ ແສງທອງ, ຮອງຫວົໜຸ້າກມົປ່າໄມ ຸ້, ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ຸ້, ໄດ ຸ້ກ່າວວ່າ “ການທບົທວນບນັດານຕິກິາໍ 
ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງກບັເຂດຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າໄມ ຸ້ເພ ່ ອການພດັທະນາ ເພ ່ ອຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ ລບົລ ຸ້າງຄວາມ
ບ່ໍສອດຄ່ອງ ແລະ ການສ ຸ້າງຄວາມກະຈ່າງແຈ ຸ້ງຕໍ່ ກບັພາລະບດົບາດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນບນັດາກະຊວງຕ່າງໆທີ່

ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ ຈະສາມາດສ ຸ້າງຄວາມເຂົ ຸ້າໃຈຕໍ່ ກບັ ໄມ ຸ້ທີ່ ຖ ກກດົໝາຍທີ່ ມາຈາກ ເຂດຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າໄມ ຸ້ເພ ່ ອການພດັທະນາ, 
ພ ຸ້ອມທງັ ຈະສາມາດ ຕດິຕາມການເຄ ່ ອນຍ ຸ້າຍໄມ ຸ້ ແລະ ກວດສອບແຫ່ຼງທີ່ ມາຂອງໄມ ຸ້ດັ່ ງກ່າວໄດ ຸ້”. ທ່ານ ບຸນປອນ ແສງ
ທອງ ຍງັ ໄດ ຸ້ຍກົໃຫ ຸ້ເຫນັວ່າ “ນຍິາມໄມ ຸ້ທີ່ ຖ ກຕ ຸ້ອງຕາມກດົໝາຍຈະຮບັປະກນັຄວາມເຂົ ຸ້າໃຈ ໃຫ ຸ້ແກ່ ບນັດາກະຊວງຕ່າງໆ, 
ອງົການຈດັຕັ ຸ້ງທາງສງັຄມົ ແລະ ພາກເອກະຊນົ ທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ, ລວມທງັ ບນັດານກັລງົທນຶ ແລະ ນກັພດັທະນາ, ໂດຍ
ສະເພາະ ເມ ່ ອເວົ ຸ້າເຖງິການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍຕ່າງໆ.” 
 
ພາຍຫຼງັທີ່ ນຍິາມໄມ ຸ້ທີ່ ຖ ກຕ ຸ້ອງຕາມກດົໝາຍໄດ ຸ້ຮບັການຮ່າງຂຶ ຸ້ນ ໂດຍຜ່ານ ຂະບວນການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລ  ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ ແລ ຸ້ວ, ຈະໄດ ຸ້ມກີານທດົລອງຕວົຈງິໃນພາກສະໜາມ ໂດຍສະເພາະຢູ່ບນັດາ



 
 

ແຂວງທດົລອງ. ການທດົລອງຕວົຈງິນີ ຸ້ຈະລວມເອາົການປະເມນີເພີ່ ມຕ ່ ມເພ ່ ອຮບັປະກນັຄວາມເໝາະສມົໃນພາກສະໜ
າມ. 
 
ໃນກອງປະຊຸມ, ຜູ ຸ້ເຂົ ຸ້າຮ່ວມຍງັໄດ ຸ້ມໂີອກາດສນົທະນາ ການທບົທວນລະບຽບການສະເພາະຂອງກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ຸ້ ທີ່ ຈະມຂີຶ ຸ້ນ ໃນຕໍ່ ໜ ຸ້າ ກ່ຽວກບັ ການຄຸ ຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສ ຸ້ການສະໜອງໄມ ຸ້ ແລະ ການກະກຽມ ກອງປະຊຸມຮ່ວມຂອງ
ຊ່ຽວຊານ ຈາກປະເທດລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົ ແລະ ການກະກຽມການເຈລະຈາຊ່ອງໜຸ້າ ຄັ ຸ້ງທໍາອດິ ລະຫວ່າງ 
ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົ ທີ່ ຈະຈດັຂຶ ຸ້ນ ໃນວນັລະຫວ່າງວນັທ ີ24 ຫາ 28 ເມສາ 2017 ທີ່  ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈນັ ພາຍໃຕ ຸ້ແຜນງານ Lao-EU FLEGT.  
 
 



 
 

ຂໍ ຸ້ມນູເພີ່ 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 ຸ້າຂອງໄມ ຸ້ສູ່
ຕະຫຼາດ EU ຈາກປະເທດທີ່ ເຂົ ຸ້າຮ່ວມການເຈລະຈາຂໍ ຸ້ຕກົລງົການເຂົ ຸ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄຸ້າແບບສະໝກັໃຈ (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 ຸ້ນຕອນການພສູິດ ໄມ ຸ້ທີ່ ຖ ກຕ ຸ້ອງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຕ່ອງໂສ ຸ້ການສະໜອງ, ລະບບົການອອກອະນຸຍາດ FLEGT; 
ແລະ ການກວດສອບລະບບົທງັໝດົແບບອດິສະຫຼະ. 
 
ໃນກໍລະນທີີ່ ເຫນັດຕີກົລງົ, VPAs ຈະລວມເອາົຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ແຜນວຽກຈາກທງັສອງຝ່າຍໃນການຢຸດຕກິານຄ ຸ້າໄມ ຸ້ທີ່ ຜດິ
ກດົໝາຍ, ພຸ້ອມກບັ ລະບບົການອອກອະນຸຍາດເພ ່ ອພສູິດຄວາມຖ ກຕ ຸ້ອງຕາມກດົໝາຍຂອງໄມ ຸ້ທີ່ ສົ່ ງອອກໄປ EU. ຂໍ ຸ້ຕກົລງົຍງັ
ສົ່ ງເສມີການບງັຄບັໃຊ ຸ້ກດົໝາຍໄມ ຸ້ທີ່ ດຂີຶ ຸ້ນກວ່າເກົ່ າ ແລະ ສົ່ ງເສມີວທິກີານມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາສງັຄມົ ແລະ ພາກເອກະຊນົ. 
 
ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ໄດ ຸ້ລເິລີ່ ມແຜນງານການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ຸ້, ການຄຸ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ຸ້າໄມ ຸ້ (FLEGT) ເພ ່ ອ
ສະກດັກັ ຸ້ນການຂຸດຄົ ຸ້ນໄມ ຸ້ທີ່ ຜດິກດົໝາຍໃນທົ່ ວໂລກ, ພຸ້ອມນັ ຸ້ນ EU ຍງັໄດ ຸ້ກະກຽມການເຈລະຈາຂໍ ຸ້ຕກົລງົການເຂົ ຸ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາ
ການຄຸ້າໄມ ຸ້ແບບສະໝກັໃຈ (VPA) ກບັບນັດາປະເທດຜະລດິໄມ ຸ້, ເຊິ່ ງໄດ ຸ້ວາງເຈດຈາໍນງົ ແລະ ແນວທາງໃນການຫຸຼດຜ່ອນການຄຸ້າໄມ ຸ້
ທີ່ ຜດິກດົໝາຍ, ພ ຸ້ອມກບັລະບບົການອອກອະນຸຍາດເພ ່ ອຢັຸ້ງຢ ນຄວາມຖ ກຕ ຸ້ອງຂອງໄມ ຸ້ທີ່ ຈະສົ່ ງອອກໄປຕະຫຼາດເອຣີບົ. ນຍິາມທີ່ ຖ ກ
ກດົໝາຍຂອງໄມ ຸ້ເປັນອງົປະກອບໜຶ່ ງທີ່ ສໍາຄນັໃນລະບບົການຮບັປະກນັຄວາມຖ ກຕ ຸ້ອງທາງດ ຸ້ານກດົໝາຍຂອງໄມ ຸ້, ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນໜຶ່ ງ
ຂອງຂໍ ຸ້ຕກົລງົການເຂົ ຸ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄຸ້າໄມ ຸ້ແບບສະໝກັໃຈ (VPA). 
 
ສປປ ລາວ ແມ່ນໜຶ່ ງໃນບນັດາປະເທດທີ່ ເລີ່ ມເຈລະຈາຂໍ ຸ້ຕກົລງົການເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄຸ້າແບບສະໝກັໃຈ (VPA), ເຊິ່ ງເປັນຂໍ ຸ້
ຕກົລງົການຄ ຸ້າກບັສະຫະພາບເອຣີບົ, ທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັການຊ່ວຍເຫຼ ອຈາກໂຄງການ ການສະໜບັສະໜນູແຜນງານການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັກດົໝ
າຍປ່າໄມ ຸ້, ການຄຸ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ຸ້າໄມ ຸ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ (ProFLEGT) ພາຍໃຕ ຸ້ການຮ່ວມມ ດ ຸ້ານ
ການພດັທະນາຂອງ ເຢຍລະມນັ, ເຊິ່ ງຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັໂດຍ GIZ (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale 
Zusammenarbeit). 
 
ProFLEGT ແມ່ນໂຄງການລເິລີ່ ມຮ່ວມຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ການຮ່ວມມ ການພດັທະນາຂອງປະເທດເຢຍລະ
ມນັ, ເຊິ່ ງເປັນໂຄງການທີ່ ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັ ກະຊວງ ກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ຸ້ (ໂດຍຜ່ານ ຫ ຸ້ອງການປະສານງານ FLEGT ພາຍໃຕ ຸ້ການ



 
 

ຄຸ ຸ້ມຄອງຂອງ ກມົກວດກາປ່າໄມ ຸ້, DOFI), ກະຊວງ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ ຸ້າ, ແລະ ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລຸ້ອມ, ລວມທງັ ໜ່ວຍງານພາກລດັ, ອງົການຈດັຕັ ຸ້ງທາງສງັຄມົ, ສະຖາບນັການສກຶສາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ ຸ້. 
 
ໃນ ໄລຍະທໍາອດິຂອງແຜນງານ FLEGT-VPA ນີ ຸ້ແມ່ນໄດ ຸ້ຈດັຕັ ຸ້ງຂຶ ຸ້ນຢູ່ 3 ແຂວງທດົລອງ ຄ : ແຂວງ ໄຊຍະບູລ,ີ 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 ຸ້ງປະຕບິດັວຽກງານໂດຍການຊອກຫາແນວທາງແກ ຸ້ໄຂ, ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ ນໍາໃຊ ຸ້ຮູບແບບທີ່ ເໝາະສມົຂອງທ ຸ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ສາກນົ ທີ່ ມກີານຮ່ວມມ ກນັຂອງພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ 
ເພ ່ ອຫຸຼດຜ່ອນການຕດັໄມ ຸ້ທໍາລາຍປ່າ ແລະ ການເຊ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ ຸ້.  
 
ຂໍ ຸ້ມູນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ແຜນງານ ການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ຸ້, ການຄຸ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ຸ້າໄມ ຸ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ສະຫະພາບເອຣີບົ: http://flegtlaos.com/ 
 
ຂໍ ຸ້ມູນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ແຜນວຽກ EU-FLEGT: http://www.flegt.org/  
 

ຂໍ ຸ້ມູນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ສະເພາະນກັຂ່າວ ໃນການລາຍງານຜນົການສະກດັກັ ຸ້ນການຕດັໄມ ຸ້ທີ່ຜດິກດົໝາຍ ໂດຍຜ່ານ ແຜນວຽກ EU-
FLEGT: http://www.flegtmedia.org/  
 
ຂໍ ຸ້ມູນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ນະໂຍບາຍປ່າໄມ ຸ້ອາຊຽນສາມາດເຂົ ຸ້າເບິ່ ງໄດ ຸ້ທີ່ :  
http://www.asean.org/ 
 

ຂໍ ຸ້ມູນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ 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 ຸ້ມູນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ 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 ຸ້ມູນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ກດົລະບຽບການນາໍເຂົ ຸ້າໄມ ຸ້ເຂົ ຸ້າສູ່ສະຫະພາບເອຣີບົ 
http://www.cbi.eu/market-information/timber-products/eutr-guide 
 

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


 
 

ຂໍ ຸ້ມູນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ FLEGT, ເຊນີຕດິຕ່ໍ: 
ທ່ານ ຄໍາພອນ ບຸນທະວ,ີ ຫຸ້ອງການປະສານງານ FLEGT, ມ ຖ : +856-20-9621 1288, khambtv@gmail.com 
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