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ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົ ເຈລະຈາຢ່າງເປັນທາງການຄັ ັ້ງທໍາອດິ ກ່ຽວກບັ ຂໍ ັ້ຕກົລງົການ
ເຂົ ັ້າເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄ ັ້າແບບສະໝກັໃຈ ທາງດ ັ້ານ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມລະບຽບກດົໝ

າຍ ແລະ ການຄ ັ້ມຄອງປ່າໄມ ັ້ 
 

(ສໍາລບັລງົຂ່າວທນັທ)ີ 

 

 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 24-28 ເມສາ 2017. ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົ ໄດ ັ້ຈດັກອງປະຊ ມ
ເຈລະຈາຄັ ັ້ງທໍາອດິ ກ່ຽວກບັ ຂໍ ັ້ຕກົລງົການເຂົ ັ້າເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄ ັ້າແບບສະໝກັໃຈ (VPA) ໃນແຜນງານ ການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ັ້, ການຄ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ (FLEGT) ເພື່ ອປັບປ ງການຄ ັ້ມຄອງປ່າໄມ ັ້ ແລະ ແກ ັ້ໄຂການຕດັ
ໄມ ັ້ທີ່ ຜດິລະບຽບກດົໝາຍ. ຂໍ ັ້ຕກົລງົດັ່ ງກ່າວມຈີ ດປະສງົໃນການສັ້າງລະບບົເພື່ ອຢັັ້ງຢືນຄວາມຖກືຕ ັ້ອງທາງດ ັ້ານລະບຽບກດົ
ໝາຍຂອງຜະລດິຕະພນັໄມ ັ້ ທີ່ ຖກືຕດັ ແລະ ສົ່ ງອອກຈາກລາວ, ພ ັ້ອມທງັ ຍງັເປັນການສົ່ ງເສມີການຄ ັ້າຜະລດິຕະພນັໄມ ັ້ທີ່

ຖກືຕ ັ້ອງຕາມລະບຽບກດົໝາຍອກີດ ັ້ວຍ.  

ການເຂົ ັ້າຮ່ວມໃນແຜນງານ FLEGT VPA ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ ແມ່ນ ຄວາມຕັ ັ້ງໃຈໜ ່ ງຂອງ ລດັຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ໃນການຕ ັ້ານການຕດັໄມ ັ້ທີ່ ຜດິລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ຜນົກະທບົຈາກການກະທໍາດັ່ ງກ່າວ ທີ່ ມຕ່ໍີ ສງັຄມົ, ເສດຖະກດິ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລັ້ອມ. ການປະຕຮິ ບ ຂະແໜງປ່າໄມ ັ້ ທີ່ ປະເທດລາວ ກໍາລງັຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ພາຍໃຕ ັ້ຄໍາສັ່ ງ ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ

ເລກທ ີ15/ນຍ ແມ່ນການສັ້າງພື ັ້ນຖານທີ່ ໝັ ັ້ນຄງົ ໃນການບນັລ ເປົັ້າໝາຍດັ່ ງກ່າວ. 

ການເຈລະຈາຄັ ັ້ງທໍາອດິນີ ັ້ ແມ່ນດໍາເນນີຂ ັ້ນພາຍຫຼງັການກະກຽມວຽກງານດ ັ້ານວຊິາການຕ່າງໆ ໃນຂັ ັ້ນສ ນກາງ ໂດຍຜ່ານ
ຂະບວນການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ. ເນື ັ້ອໃນສໍາຄນັຂອງການເຈລະຈາໃນຄັ ັ້ງນີ ັ້ ແມ່ນການສນົທະນາກ່ຽວກບັ ຂອບ
ເຂດຜະລດິຕະພນັໄມ ັ້ ໃນອານາຄດົ ໃນຂໍ ັ້ຕກົລງົດັ່ ງກ່າວ ແລະ ການໃຫັ້ຄໍານຍິາມໄມ ັ້ທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມລະບຽບກດົໝາຍຈາກ
ແຫ່ຼງຕ່າງໆ. ອໍານວຍການຜ ັ້ຮບັຜດິຊອບກ່ຽວກບັສິ່ ງແວດລັ້ອມ ປະຈາໍສະພາເອຣີບົ ແລະ ທມີງານ ໄດ ັ້ເປັນຕວົແທນ 
ສະຫະພາບເອຣີບົ ເຂົ ັ້າຮ່ວມການເຈລະຈາໃນຄັ ັ້ງນີ ັ້. 

 



 

 

 

ພາຍຫຼງັການເຈລະຈາໃນຄັ ັ້ງນີ ັ້, ຄະນະຊ່ຽວຊານຈະຍງັສບືຕ່ໍວຽກງານກ່ຽວກບັນຍິາມໄມ ັ້ທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ 
ແລະ ການພດັທະນາ ການຄ ັ້ມຄອງຕ່ອງໂສ ັ້ການສະໜອງໄມ ັ້ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງ ໃໆນການຢັັ້ງຢືນວ່າໄມ ັ້ແມ່ນຖກືຕ ັ້ອງ
ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ.  

ພາຍໃຕ ັ້ກອບການເຈລະຈາ ຂໍ ັ້ຕກົລງົການເຂົ ັ້າເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄ ັ້າແບບສະໝກັໃຈ, ສປປ ລາວ ກໍາລງັທບົທວນລະບຽບ
ການ ແລະ ນະໂຍບາຍປ່າໄມ ັ້, ພດັທະນາລະບບົເພື່ ອຢັັ້ງຢືນຄວາມຖກືຕ ັ້ອງທາງດ ັ້ານລະບຽບກດົໝາຍ ຂອງຜະລດິຕະພນັໄມ ັ້, 
ແລະ ຈະຍງັສບືຕ່ໍວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ ພວົພນັເຖງິຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການຕດິຕາມກວດກາແບບອດິສະຫຼະ.  

ການໃຫັ້ນຍິາມໄມ ັ້ທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ, ການພດັທະນາລະບບົຄໍ ັ້າປະກນັໄມ ັ້ທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ 
ແລະ ເງ ື່ອນໄຂອື່ ນໆໃນ ຂໍ ັ້ຕກົລງົການເຂົ ັ້າເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄ ັ້າແບບສະໝກັໃຈ ຈະໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາຂ ັ້ນ ພາຍໃຕ ັ້ 
ການພຈິະລະນາໂດຍລະອຽດໃນລະດບັສ ນກາງ ທີ່ ມຫຼີາຍພາກສ່ວນເຂົ ັ້າຮ່ວມ ເຊິ່ ງເປັນຕວົແທນຈາກ ພາກລດັ, ເອກະຊນົ 
ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄມົ. 

ທ່ານ ປອ. ພວງປາຣສີກັ ປຣະວງົວຽງຄໍາ, ຮອງລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ແລະ ຫວົໜັ້າທມີເຈລະຈາລະດບັ
ຊາດໃນແຜນງານ FLEGT VPA, ໄດ ັ້ກ່າວວ່າ: “ປະເທດລາວເລອືກທີ່ ຈະເຂົ ັ້າຮ່ວມໃນແຜນງານ FLEGT VPA ເພື່ ອ
ປັບປ ງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍ, ການສັ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການຄ ັ້ມຄອງໂດຍລວມ ໃນຂະແໜງການ

ປ່າໄມ ັ້.” ທ່ານ ຍງັໄດ ັ້ກ່າວເພີ່ ມຕື່ ມວ່າ “ຂໍ ັ້ຕກົລງົການເຂົ ັ້າເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄ ັ້າແບບສະໝກັໃຈ ຈະຍງັຊ່ວຍປະເທດລາວ
ໃນການສັ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນຂະແໜງອ ດສາຫະກໍາປ ງແຕ່ງໄມ ັ້ ໃນການເພີ່ ມມ ນຄ່າຜະລດິຕະພນັໄມ ັ້ ແລະ ການເຂົ ັ້າເຖງິ
ຕະຫຼາດໄມ ັ້ໃນພາກພື ັ້ນ ແລະ ເອຣີບົ ຫຼາຍຂ ັ້ນ, ແລະ ປັບປ ງການດໍາລງົຊວີດິໃນທັ້ອງຖິ່ ນ ໂດຍຜ່ານການຄ ັ້ມຄອງປ່າໄມ ັ້ທີ່ ດີ
ຂ ັ້ນກວ່າເກົ່ າ.” 

ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົໄດ ັ້ຮບັຮ ັ້ວ່າ ການເຈລະຈາ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ຂໍ ັ້ຕກົລງົການເຂົ ັ້າເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາ
ການຄ ັ້າແບບສະໝກັໃຈ ຈະເປັນຂະບວນການທີ່ ໃຊ ັ້ເວລາ ຂອງທງັສອງຝ່າຍ. ຈາກປະສບົການ ແລະ ຕວົຢ່າງທີ່ ເຫນັໄດ ັ້ຈາກ
ບນັດາປະເທດ VPA ອື່ ນໆ, ການສັ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບລະຫວ່າງບນັດາຜ ັ້ມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການ
ປະຕຮິ ບທງັໝດົ ລວມທງັ ການສ ັ້າງລະບບົທີ່ ເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ໜັ້າເຊື່ ອຖໄືດ ັ້ ທີ່ ຈາໍເປັນໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຂໍ ັ້ຕກົລງົ ແມ່ນ
ຈະໃຊ ັ້ເວລາ. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ແຜນງານ FLEGT VPA ໄດ ັ້ສ ັ້າງໂອກາດອນັຍິ່ ງໃຫຍ່ໃຫ ັ້ແກ່ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄມົຂອງລາວ ເພື່ ອເຂົ ັ້າຮ່ວມໃນການ
ສນົທະນາກ່ຽວກບັ ບນັດານະໂຍບາຍ ທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍກບັການຄ ັ້ມຄອງປ່າໄມ ັ້. ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງອງົການຈດັຕັ ັ້ງທາງ
ສງັຄມົ ແລະ ພາກເອກະຊນົ, ເຊິ່ ງເປັນຂໍ ັ້ບງັຄບັໜ ່ ງ ຂອງ ຂໍ ັ້ຕກົລງົ ກ່ຽວກບັ ວຽກງານ FLEGT VPA ຂອງ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີໃນປີ 2015, ຈະເປັນເງ ື່ອນໄຂອນັສໍາຄນັເພື່ ອທີ່ ຈະບນັລ ຜນົສໍາເລດັ ໃນການເຈລະຈາ ຂໍ ັ້ຕກົລງົການເຂົ ັ້າ
ເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄ ັ້າແບບສະໝກັໃຈ. ໂດຍການສະໜບັສະໜ ນການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການສ ັ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບ

ລະຫວ່າງບນັດາຜ ັ້ມສ່ີວນຮ່ວມ, ແຜນງານດັ່ ງກ່າວສາມາດຮບັປະກນັໄດ ັ້ຄວາມເປັນເຈົ ັ້າການຂອງປະເທດ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັ ຂໍ ັ້ຕກົລງົການເຂົ ັ້າເປັນຄ ່ ຮວ່ມສນັຍາການຄ ັ້າແບບສະໝກັໃຈ ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ. 

ທ່ານ ລອີງົ ຟາເບ,ີ ເອກອກັຄະລດັຖະທ ດ ສະຫະພາບເອຣີບົ ປະຈາໍ ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ກ່າວວ່າ: “ໂດຍການເລີ່ ມຕົ ັ້ນການ
ເຈລະຈາ FLEGT VPA ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ, ປະເທດລາວ ໄດ ັ້ສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັເຖງິຄວາມຕັ ັ້ງໃຈສ ງໃນການຄ ັ້ມຄອງ
ປ່າໄມ ັ້ແບບຍນືຍງົ ແລະ ຍງັເປັນການເຂົ ັ້າຮ່ວມຂະບວນການ ກບັບນັດາປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ ພວມກໍາລງັຕ່ໍສ ັ້ກບັການຕດັໄມ ັ້ທີ່ ຜດິ
ລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ປັບປ ງການຄ ັ້ມຄອງປ່າໄມ ັ້ທີ່ ດ.ີ” ທ່ານ ຍງັໄດ ັ້ກ່າວເພີ່ ມຕື່ ມວ່າ “ມ ີ15 ປະເທດ ທີ່ ກໍາລງັເຈລະຈາ ຫຼ ື
ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ຂໍ ັ້ຕກົລງົການເຂົ ັ້າເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄ ັ້າແບບສະໝກັໃຈ ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ ທີ່ ມທ່ີາກ ັ້າວສ ງ. 
ສະຫະພາບເອຣີບົ ແລະ ບນັດາຄ ່ ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮາົທງັໝດົ ໄດ ັ້ໝ ນໃຊ ັ້ ຄວາມໄດ ັ້ປຽບທາງການຄ ັ້າ ເຂົ ັ້າໃນການແກ ັ້ໄຂ
ບນັຫາຕ່າງໆທາງດ ັ້ານ ສງັຄມົ, ເສດຖະກດິ ແລະ ສິ່ ງແວດລັ້ອມ ທີ່ ເກດີມາຈາກການຕດັໄມ ັ້ທີ່ ຜດິກດົໝາຍ.” 

ຂໍ ັ້ຕກົລງົ ການເຂົ ັ້າເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄ ັ້າແບບສະໝກັໃຈ ແມ່ນ ອງົປະກອບທີ່ ສໍາຄນັໜ ່ ງ ຂອງແຜນປະຕບິດັງານ 
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ັ້, ການຄ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ (FLEGT Action Plan) ຂອງ ສະຫະພາບເອຣີບົ, 
ເຊິ່ ງມເີປົັ້າໝາຍໃນການຕ່ໍສ ັ້ຕ ັ້ານການຕດັໄມ ັ້ທີ່ ຜດິລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ຮບັປະກນັວ່າປ່າໄມ ັ້ຈະຊ່ວຍເຂົ ັ້າໃນການພດັທະນາ 
ແລະ ມຜີນົໃນການແກ ັ້ໄຂ ການປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟັ້າອາກາດ ແບບຍນືຍງົ.  



 

 

 

 

ຂໍ ັ້ມ ນເພີ່ ມເຕມີສໍາລບັບນັນາທກິານ 

ຂໍ ັ້ຕກົລງົການເຂົ ັ້າເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄ ັ້າແບບສະໝກັໃຈ (VPA) ໃນແຜນງານ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ັ້, 
ການຄ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ ແມ່ນຂໍ ັ້ຕກົລງົການຄ ັ້າທີ່ ມຜີນົຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ລະຫວ່າງ ສະຫະພາບເອຣີບົ ແລະ 
ປະເທດທີ່ ສົ່ ງອອກໄມ ັ້. ຂໍ ັ້ຕກົລງົ VPA ມຈີ ດປະສງົເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າໄມ ັ້ ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມ ັ້ທງັໝດົ ທີ່ ຈະສົ່ ງໄປ

ຕະຫຼາດເອຣີບົ ຈາກປະເທດຄ ່ ສນັຍາ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍຂອງປະເທດສົ່ ງອອກ. ຂໍ ັ້ຕກົລງົ VPA ຮຽກຮັ້ອງໃຫ ັ້ມີ
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ລະບບົຄໍ ັ້າປະກນັໄມ ັ້ທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ເພື່ ອຮບັປະກນັ ຄວາມຖກືຕ ັ້ອງຕາມລະບຽບກດົ
ໝາຍຂອງຜະລດິຕະພນັໄມ ັ້ ແລະ ຮ ບແບບການອອກໃບອະນ ຍາດ FLEGT. 

ຂໍ ັ້ຕກົລງົ VPA ແມ່ນ ອງົປະກອບທີ່ ສໍາຄນັໜ ່ ງ ຂອງແຜນປະຕບິດັງານ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ັ້, ການຄ ັ້ມຄອງ 

ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ (FLEGT Action Plan) ຂອງ ສະຫະພາບເອຣີບົ, ເຊິ່ ງເປັນນະໂຍບາຍຂອງ ສະຫະພາບເອຣີບົ ໃນ
ການຕ່ໍສ ັ້ຕ ັ້ານການຕດັໄມ ັ້ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ທີ່ ຜດິລະບຽບກດົໝາຍ. ມ ີ15 ປະເທດ ໃນເຂດປ່າໄມ ັ້ເຂດຮ ັ້ອນ ທີ່ ກໍາລງັຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັ ຫຼ ືເຈລະຈາ ຂໍ ັ້ຕກົລງົ VPA ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ, ໃນຂະນະທີ່  ປະເທດອື່ ນໆ ກໍໄດ ັ້ສະແດງເຈດຈາໍນງົ ແລະ 
ຄວາມສນົໃຈ ໃນການເຈລະຈາ ຂໍ ັ້ຕກົລງົ VPA.  

ຈ ດເດັ່ ນຂອງ ຂໍ ັ້ຕກົລງົ VPA ແມ່ນການເບິ່ ງບນັຫາທາງດ ັ້ານສິ່ ງແວດລັ້ອມ ແລະ ການພດັທະນາຕ່າງໆ, ນອກເໜອືຈາກການ

ຄັ້າ, ລວມທງັ ຜນົກະທບົທີ່ ມຕ່ໍີປະຊາຊນົທ ັ້ອງຖິ່ ນ. ນອກຈາກການສົ່ ງເສມີການຄ ັ້າໄມ ັ້ທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ, ຂໍ ັ້

ຕກົລງົ VPA ຍງັໄດ ັ້ແກ ັ້ໄຂສາເຫດຕ່າງໆຂອງການເຮດັຜດິລະບຽບກດົໝາຍ ໂດຍການປັບປ ງການຄ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງ

ປະຕບິດົກດົໝາຍປ່າໄມ ັ້. ຜນົປະໂຫຍດຕົ ັ້ນຕໍ ຂອງ ຂໍ ັ້ຕກົລງົ VPA ແມ່ນມຫຼີາກຫຼາຍ, ເຊິ່ ງລວມມ ີການປັບປ ງການ
ອະນ ລກັ ແລະ ການຄ ັ້ມຄອງ ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ັ້ ແບບຍນືຍງົ, ພາສລີາຍຮບັທີ່ ເພີ່ ມຂ ັ້ນ, ຄວາມໄດ ັ້ປຽບຂອງຜ ັ້ປະກອບ
ການດັ້ານກດົໝາຍ, ຊື່ ສຽງທີ່ ເພີ່ ມຂ ັ້ນຂອງອ ດສາຫະກໍາປ່າໄມ ັ້ ໃຫັ້ແກ່ປະເທດຄ ່ ສນັຍາ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດທີ່ ສ ງຂ ັ້ນໃນ
ການເຂົ ັ້າເຖງິຕະຫຼາດສາກນົ ທາງດ ັ້ານຜະລດິຕະພນັໄມ ັ້ທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ຍນືຍງົ. 

ບນັດາຜ ັ້ມສ່ີວນຮ່ວມ ຈາກພາກລດັ, ເອກະຊນົ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄມົ ໄດ ັ້ພດັທະນາ ຂໍ ັ້ຕກົລງົ VPA ໂດຍຜ່ານ 
ຂະບວນການມສ່ີວນຮ່ວມ. ດັ່ ງນັ ັ້ນ ຂໍ ັ້ຕກົລງົ VPA ຈ ່ ງເປັນກງົຈກັໜ ່ ງໃນການແກ ັ້ໄຂຄວາມຕັ້ອງການຂອງບນັດາຜ ັ້ມສ່ີວນ
ຮ່ວມທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ, ພ ັ້ອມທງັ ຍງັເປັນກນົໄກໜ ່ ງທີ່ ໄດ ັ້ລວມເອາົກ ່ ມຄນົ ຜ ັ້ທີ່ ບ່ໍເຄຍີໄດ ັ້ຮບັສດິໃນການອອກສຽງໃນຂະບວນ
ການຕດັສນິໃຈມາກ່ອນ. 

 

 



 

 

 

ພາຍໃຕ ັ້ ຂໍ ັ້ຕກົລງົ VPA, ປະເທດຄ ່ ສນັຍາ ໄດ ັ້ສ ັ້າງລະບບົຕ່າງໆເພື່ ອສະແດງ ຄວາມຖກືຕ ັ້ອງທາງດ ັ້ານລະບຽບກດົໝາຍ ໃນ

ການສົ່ ງອອກໄມ ັ້ ດ ັ້ວຍ ໃບອະນ ຍາດ FLEGT. ໜ ່ ງໃນບນັດາຜນົປະໂຫຍດຂອງໃບອະນ ຍາດດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນວ່າ ຜະລດິຕະ

ພນັທີ່ ໄດ ັ້ຮບັໃບອະນ ຍາດດັ່ ງກ່າວ ຈະບນັລ ເງ ື່ອນໄຂຂອງ ລະບຽບການວ່າດ ັ້ວຍໄມ ັ້ຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ (EUTR) ແບບ
ອດັຕະໂນມດັ, ເຊິ່ ງຫ ັ້າມບ່ໍໃຫ ັ້ຜ ັ້ປະກອບການ ໃນ ສະຫະພາບເອຣີບົ ຈາໍໜ່າຍ ໄມ ັ້ ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມ ັ້ ທີ່ ຜດິລະບຽບກດົ

ໝາຍ ໃນຕະຫຼາດເອຣີບົ. ລະບບົດັ່ ງກ່າວນີ ັ້ ຍງັຈະຊ່ວຍໃຫັ້ປະເທດລາວ ມຊີື່ ສຽງດຂີ ັ້ນ ໃນຕະຫຼາດສາກນົອື່ ນໆ ທີ່ ກໍາລງັຈດັ
ຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດິຈະກໍາຕ່າງໆ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ຜະລດິຕະພນັໄມ ັ້ທີ່ ນໍາເຂົ ັ້າ ແມ່ນຖກືຕ ັ້ອງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 

ປະເທດລາວ ໄດ ັ້ພະຍາຍາມແກ ັ້ໄຂການຕດັໄມ ັ້ທີ່ ຜດິລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ຄ ັ້ມຄອງປ່າໄມ ັ້ໃນປະເທດ. ລດັຖະບານ ແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ສົ່ ງເສມີການຫັ້າມສົ່ ງອອກໄມ ັ້ທ່ອນ ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມ ັ້ຈາກປ່າທໍາມະຊາດ ທີ່ ບ່ໍໄດ ັ້ຜ່ານການແປຮ ບ. ພັ້ອມ
ນັ ັ້ນ ລດັຖະບານຍງັໄດ ັ້ທບົທວນກດົໝາຍສໍາຄນັຫຼາຍຢ່າງ ເຊິ່ ງລວມທງັ ກດົໝາຍປ່າໄມ ັ້ ແລະ ກດົໝາຍທີ່ ດນິ.  

ປະເທດລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົ ເລີ່ ມຕົ ັ້ນແຜນງານ ໃນການກ ັ້າວສ ່ ການເຈລະຈາ ຂໍ ັ້ຕກົລງົ VPA ໃນປີ 2012. ທ່ານ 
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີໄດ ັ້ຮບັຮອງການເຈລະຈາ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນປີ 2015, ພ ັ້ອມທງັ ຍງັໄດ ັ້ ຈດັຕັ ັ້ງ ຄະນະກໍາມະການ
ຊີ ັ້ນໍາລະດບັຊາດ ໃນແຜນງານ FLEGT VPA, ໂດຍການ ໃຫ ັ້ສດິ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄມົໃນລາວ ມໂີອກາດໃນການເຂົ ັ້າ
ຮ່ວມໃນການສນົທະນາ ທາງດ ັ້ານນະໂຍບາຍທີ່ ຈະສົ່ ງຜນົຕ່ໍກບັການຄ ັ້ມຄອງປ່າໄມ ັ້. 

ໂດຍຜ່ານ ຂໍ ັ້ຕກົລງົ VPA, ລະບຽບການວ່າດ ັ້ວຍໄມ ັ້ຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ ແລະ ການສນົທະນາກບັຕະຫຼາດໄມ ັ້ທີ່ ສໍາ
ຄນັອື່ ນໆ, ລວມທງັ ຈນີ, ສະຫະພາບເອຣີບົ ແລະ ບນັດາປະເທດຄ ່ ຄ ັ້າ ໃນຂໍ ັ້ຕກົລງົ VPA ເປັນແນວໂນ ັ້ມທີ່ ທົ່ ວໂລກກາໍລງັ
ສນົໃຈເພີ່ ມຂ ັ້ນ ເພື່ ອແກ ັ້ໄຂການຄັ້າໄມ ັ້ ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມ ັ້ທີ່ ຜດິລະບຽບກດົໝາຍ. ສະພາບການ ຂອງ ຂໍ ັ້ຕກົລງົ VPA 
ໃນອາຊກີໍກໍາລງັດຂີ ັ້ນເປັນບາດກ ັ້າວ. ໃນເດອືນ ພະຈກິ 2016, ປະເທດ ອນິໂດເນເຊຍເປັນປະເທດທໍາອດິທີ່ ໄດ ັ້ອອກ ໃບ
ອະນ ຍາດ FLEGT. ໃນເດອືນດຽວກນັ, ປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົ ໄດ ັ້ເຫນັດກ່ີຽວກບັ ເນື ັ້ອໃນຂອງ ຂໍ ັ້

ຕກົລງົ VPA.  
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