
 

 

 
ບົດຂ່າວ 

 

ແຜນງານ FLEGT ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາສັງ່ເລກທ ີ15/ນຍ ໃນການປບັປງຸການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ສະກັດກ້ັນການທາໍລາຍປາ່ໄມ້ ເພ່ືອຮບັປະກັນການຄ້າໄມ້ທີຖື່ກກົດໝາຍ 

 

 

ແຂວງຈາໍປາສັກ, 19 ມງັກອນ 2018: ຜົນການດໍາເນີນງານ ຫລັງຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສ່ັງຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 

ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບໝາກຜົນ, ເຊິ່ງມັນໄດ້ສະແດງອອກໃນກອງປະຊຸມ “ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາລະດັບຊາດກ່ຽວ
ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ເພື່ອຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າໄມ້ແບບສະໝັກໃຈ 
ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ (Lao-EU FLEGT VPA)” ທີ່ຈັດຂ້ຶນ ໃນວັນທີິ 19 ມັງກອນ 2018 ຢູ່ 
ແຂວງ ຈໍາປາສັກ, ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ປອ ພວງປາຣສັີກ ປຣະວົງວຽງຄໍາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິ
ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ທັງເປັນ ຫົວໜ້າຄະນະເຈລະຈາລະດັບຊາດໃນແຜນງານ FLEGT/VPA. ນອກນ້ັນ ຍັງມີຕົວແທນຈາກ

ບັນດາພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ, ຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມກໍໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມ. 

 

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນ້ີ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນສໍາເລັດ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ FLEGT 

ແລະ ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ກ່ຽວກັບແຜນງານ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ. 

 

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນ້ີ, ທ່ານ ປອ ພວງປາຣີສັກ ປຣະວົງວຽງຄໍາ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ແຜນງານ FLEGT ສະໜັບສະໜຸນການຈັດຕັ້ງປະ

ຕິບັດ ຄໍາສ່ັງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອເພີ່ມທະວີໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 

ແລະ ສະກັດກັ້ນທຸກກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ.”  ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວເພີ່ມຕື່ມວ່າ “ວຽກງານໃນແຜນ

ງານ FLEGT ຫຼຸດຜ່ອນການທໍາລາຍປ່າໄມ້ເນ່ືອງຈາກວ່າ ອົງປະກອບໜ່ຶງຂອງແຜນງານ FLEGT ແມ່ນການໃຫ້ນິຍາມໄມ້ທີ່

ຖືກກົດໝາຍ, ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງໄມ້ ແລະ ລະບົບການຕິດຕາມການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງໄມ້ຕາມຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້”. 

 

ພາຍໃຕ້ກອບ ຄໍາສ່ັງນາຍົກ ສະບັບ ເລກທີ 15/ນຍ ລົງວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2016 ເພື່ອເພື່ອທະວີການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ແຜນ

ງານ FLEGT VPA ໄດ້ພັດທະນາລະບົບເພື່ອຮັບປະກັນວ່າອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ຈະປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ 

ລາວ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກການນໍາໃຊ້ລະບົບດ່ັງກ່າວ, ຮ່າງ “ຂ້ໍຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມ



ໄມ້ສ້ົນເຂ້ົາ-ສ້ົນອອກໃນຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າ”,  ເຊິ່ງແມ່ນສ່ວນໜ່ຶງທີ່ສໍາຄັນໃນ ລະບົບຄໍ້າປະກັນໄມ້ທີ່ຖືກກົດ 

ໝາຍ (TLAS), ທີ່ໄດ້ນໍາສະເໜີໃນກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນ້ີ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ທົດລອງນໍາໃຊ້ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສ້ການສະ  

ໜອງໄມ້, ຫຼື ທີ່ເອ້ີນກັນວ່າ ລະບົບ COC ຢູ່ ແຂວງອັດຕະປື.   

 

ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້, ຫຼື ທີ່ເອ້ີນກັນວ່າ ລະບົບ COC, ແມ່ນລະບົບການບັນທຶກຂ້ໍມູນໄມ້ສ້ົນເຂ້ົາ-ສ້ົນ

ອອກ ຂອງຜູ້ປະກອບການຈາກສະໜາມ 2 ຈົນເຖິງຈຸດຈໍາໜ່າຍໃຫ້ແກ່ລຸກຄ້າໃນຕະຫຼາດພາຍໃນ ຫຼື ຈຸດສ່ົງອອກໄປຈໍາໜ່າຍຢູ່

ຕ່າງປະເທດ. ລະບົບ COC ດ່ັງກ່າວຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖິງແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງໄມ້ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມໄມ້ດ່ັງກ່າວໂດຍຜ່ານ

ຜູ້ປະກອບການທີ່ຈໍາໜ່າຍ, ຂົນສ່ົງ ແລະ ປຸງແຕ່ງໄມ້ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ທັງໝົດແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດ
ໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. 

 
ນອກຈາກນ້ີ ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ເນ້ັນຄວາມສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບຂ້ໍສະເໜີໃນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີພາບຖ່າຍທາງ
ອາກາດ (Remote Sensing) ເຂ້ົາໃນລະບົບການຕິດຕາມກວດກາການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການທໍາລາຍ

ປ່າໄມ້ ໃນເຂດຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້. ເຕັກໂນໂລຊີດ່ັງກ່າວ ບ່ໍພຽງແຕ່ນໍາໃຊ້ ສໍາລັບການກວດສອບການເຊື່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້ 

REDD+ (ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຈາກການທໍາລາຍ ແລະ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້ລວມທັງມີການ

ຟ້ືນຟູ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້), ການສํາຫລວດການປົກຫ້ ຸມຂອງເນ້ືອທີ່ປ່າໄມ້ ເທົ່ານ້ັນ, ແຕ່ຍັງສາມາດນํາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການ
ຕິດຕາມກວດກາການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ແລະ ການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ໃນເຂດຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້ (ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າ, ຂຸດຄົ້ນບ່ໍ
ແຮ່, ອ່ືນໆ) ນໍາອີກ, ເຊິ່ງຈະເປັນອີກລະບົບໜ່ຶງ ທີ່ນອນຢູ່ໃນລະບົບຄໍ້າປະກັນໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ (TLAS) ຂອງແຜນງານ 

FLEGT ໃນອະນາຄົດ. 

 

 

ພາຍຫຼັງ ການປະກາດໃຊ້ ຄໍາສ່ັງນາຍົກ ເລກທີ 15 ຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ພຶດສະຫາ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ, ສປປ ລາວ ເລ່ີມເຫັນໄດ້ເຖິງ

ໝາກຜົນອັນພົ້ນເດ່ັນ ຈາກການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ທີ່ເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ ແລະ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ໃນແກ້ໄຂບັນຫາສ່ິງທ້າທາຍຂອງ

ປະເທດຊາດ ກ່ຽວກັບ ການຕັດໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ. ແຜນງານ FLEGT ແມ່ນໜ່ຶງໃນແນວຄວາມຄິດລິເລ່ີມ ທີ່ສ່ົງເສີມ

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ສາມາດຍາດໄດ້ໝາກຜົນດ່ັງກ່າວ, ເນ່ືອງຈາກວ່າ ແຜນງານດ່ັງກ່າວນ້ີ ຍັງໄດ້ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຜັນ

ຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ ເພື່ອປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຕະຫຼອດເຖິງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນໃນອາ

ນະຄົດ.  

 

 

 



ຂໍມ້ນູເພີມ່ເຕມີສໍາລບັບນັນາທິການ 

 

ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແມ່ນກໍາລງັເຈລະຈາຂ້ໍຕົກລົງການເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA), ເຊ່ິງເປັນຂ້ໍ

ຕົກລົງການຄ້າກັບສະຫະພາບເອີຣົບ, ທ່ີໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກໂຄງການ ການສະໜັບສະໜູນແຜນງານການຈດັຕ້ັງປະຕິບດັກດົໝາຍ

ປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ (ProFLEGT) ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືດ້ານການ

ພັດທະນາຂອງ ເຢຍລະມັນ, ເຊ່ິງຈດັຕ້ັງປະຕິບັດໂດຍ GIZ (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale 

Zusammenarbeit). 

 

ProFLEGT ແມ່ນໂຄງການລິເລີ່ມຮ່ວມຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ການຮ່ວມມືການພັດທະນາຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ, 

ເຊ່ິງເປັນໂຄງການທ່ີເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (ໂດຍຜ່ານ ຫ້ອງການປະສານງານ FLEGT ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ

ຂອງ ກົມກວດກາປ່າໄມ້, DOFI), ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ແລະ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ, 

ລວມທັງ ໜ່ວຍງານພາກລດັ, ອົງການຈດັຕ້ັງທາງສັງຄົມ, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້. 
 


