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ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣບົ ຮວ່ມສະຫຸຼບຜົນການເຈລະຈາຊອ່ງໜ້າ ຄ້ັງທ ີ2 ສາໍລັບ ແຜນງານ

ການຈັດຕັງ້ປະຕບິດັກົດໝາຍປາ່ໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ເພືອ່ກາຍເປນັຄູ່ສນັຍາການຄ້າໄມ້
ແບບສະໝັກໃຈ    

ໃນວັນທີ ່7 ມິຖຸນາ 2018                                                                                                             
 

(ສໍາລັບລົງຂ່າວທັນທີ) 

 

 

ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ແລະ ສປປ ລາວ ໄດຈ້ດັຕັງ້ກອງປະຊ ຸມເຈລະຈາຊອ່ງໜາ້ ຄັງ້ທ ີ2 ສໍາລບັ ແຜນງານການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ ເພືອ່ກາຍເປັນຄູສັ່ນຍາການຄາ້ໄມແ້ບບສະໝກັໃຈ (FLEGT 

VPA), ເປ້ົາໝາຍຂອງສັນຍາດັງ່ກາ່ວ ແມນ່ເພືອ່ກວດກາຢັງ້ຢນືຄວາມຖກືຕອ້ງທາງດາ້ນລະບຽບກດົໝາຍ ຂອງຜະລດິຕະ

ພນັໄມ ້ທີຜ່າ່ນການຂດຸຄົນ້, ນາໍເຂົາ້, ປຸງແຕງ່ ແລະ ສ່ົງອອກໂດຍ ສປປ ລາວ. ແຜນງານດັງ່ກາ່ວ ເປັນການສ່ົງເສີມໃຫແ້ກ່

ການຄາ້ຜະລດິຕະພນັໄມ,້ ປັບປ ຸງການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້ ແລະ ທງັເປັນການປະກອບສ່ວນໃນການສະກດັກັນ້ການຕດັໄມທ້ີ່

ຜດິກດົໝາຍ.  

“ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄໍາໝ້ັນໃນການສະກັດກັ້ນການຕັດໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ 

ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາຜົນກະທົບທີ່ສ່ົງຜົນຕໍ່ດ້ານສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ,” ທ່ານ ປອ, ພວງປາຣິສັກ 

ປຣະວົງວຽງຄໍາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ກ່າວ. “ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສ່ັງຂອງນາຍົກລັດຖະ

ມົນຕ ີ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່ ເຊິ່ງໄດ້ສຸມໃສ່ການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂ້ັມງວດ ໃນການຄຸ້ມຄອງການ

ຂຸດຄົ້ນໄມ້, ການກວດກາ, ການຂົນສ່ົງ ແລະ ການຄ້າໄມ້, ແມ່ນເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມຄືບໜ້າຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ່ັງ



ກ່າວ’ ທ່ານກ່າວຕື່ມ. ‘ໃນຕົວຈິງ, ຂ້າພະເຈ້ົາເຊື່ອໝ້ັນຢ່າງຍິ່ງວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສ່ັງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 

ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ແລະ ແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ເພື່ອກາຍ

ເປັນຄູ່ສັນຍາການຄ້າໄມ້ແບບສະໝັກໃຈ (FLEGT VPA) ເປັນສອງວຽກ ທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ 

ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ “ 

“ການເຈລະຈາຊ່ອງໜ້າຄັ້ງທີ 2 ຮ່ວມກັບ EU ຄັ້ງນ້ີ ໄດ້ເປັນຂີດໝາຍໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງ

ປ່າໄມ້ ລວມທັງການປັບປຸງຕອ່ງໂສ້ການສະໜອງໄມ້, ນອກຈາກນ້ັນ ຍັງເປັນການສະຫຼຸບຜນົ ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ 

ໜ້າວຽກທີເ່ປັນບຸລິມະສິດຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອກະກຽມໃຫແ້ກ່ VPA” ທ່ານ ປອ ພວງປຣາຣີສັກ ກ່າວ.  

ການເຈລະຈາຊ່ອງໜ້າຄັ້ງທ ີ2 ສໍາລັບແຜນງານ VPA ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ EU ໄດ້ຈັດຂ້ຶນລະຫວ່າງວັນທີ 4 

ຫາ 7 ມິຖຸນາ 2018. ການເຈລະຈາ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ ສອງວາລະການດໍາເນີນກອງປະຊຸມ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ກອງ

ປະຊ ຸມຮ່ວມດ້ານວິຊາການ (JEM) ເປັນເວລາສອງວັນ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ຊູຊາດ ໄຊຍະກຸມ

ມານ, ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ທ່ານ ນາງ ກໍດານາ ທອບປິກ (Gordana Topic), 

ເຈ້ົາໜ້າທີ່ດ້ານນະໂຍບາຍ ທັງເປັນຫົວໜ້າຮັບຜິດຊອບວຽກງານທາງດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ, ຄະນະກໍາມາທິການສະຫະພາບ

ເອີຣົບ (EC). ຫຼັງຈາກນ້ັນ, ແມ່ນວາລະຂອງກອງປະຊຸມເຈລະຈາຊ່ອງໜ້າ (TWG) ດ້ວຍການເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ 

ທ່ານ ປອ. ພວງ ປາຣິສັກ ປຣະວົງວຽງຄໍາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ທ່ານ ໂຣເຮ ຣອດຣີ

ເກັດສ໌ (Jorge Rodriguez Romero), ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ທັງເປັນຫົວໜ້າ ຮບັຜິດຊອບວຽກງານທາງດ້ານ

ສ່ິງແວດລ້ອມ, ຄະນະກໍາມາທິການສະຫະພາບເອີຣົບ (EC). 

ຄະນະເຈລະຈາທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ປຶກສາຫາລືເຖິງຄວາມຄືບໜ້າຂອງການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ລະບົບຄໍ້າປະກັນໄມ້ທີ່ຖືກ

ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (TLAS) ເຊິ່ງຈະເປັນລະບົບທີ່ນໍາໃຊ້ເພືອ່ຢັ້ງຢືນກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະ

ພັນໄມ້ຕາມລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ ໃນ ສປປ ລາວ. ພາຍຫລັງກອງປະຊຸມເຈລະຈາຊ່ອງໜ້າຄັ້ງທີ 1 ທີ່ໄດ້ຈັດຂ້ຶນ ໃນ

ເດືອນເມສາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ, ສປປ ລາວ ໄດ້ສຸມໃສ່ ປັບປຸງບັນດາອົງປະກອບຂອງລະບົບດ່ັງກ່າວ ແລະ ເຫັນໄດ້ເຖິງ

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປັບປຸງ ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (TLD) ເຊິ່ງເປັນການວິເຄາະ, ໄຈ້ແຍກບັນດານິຕິ

ກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອເລືອກເຟ້ັນເອົາເນ້ືອໃນສໍາຄັນທີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການກໍານົດ ແລະ ອ້າງອີງເຖິງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງໄມ້. ນອກຈາກນ້ີ, ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການປັບປຸງລະບົບຄຸ້ມຄອງ

ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້ (TLAS) ໂດຍມີການອະທິບາຍຂ້ັນຕອນ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕັ້ງແຕ່ຈຸດຕັດປ້ໍາ 



ຈົນເຖິງຂ້ັນຕອນຂອງການສ່ົງອອກ, ລວມທັງ ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການສ້າງລະບົບຢັ້ງຢືນກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ

ໄມ້ ເຊິ່ງເປັນການກວດກາ ໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ເພື່ອຮບັປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ 

ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (TLD) ໃນແຕ່ບາດກ້າວຂອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້.  

ຜ່ານການປຶກສາຫາລື ແລະ ສົນທະນາ, EU ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການທົບທວນບັນດາຮ່າງນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ

ກົດໝາຍ (TLD), ເຊິ່ງຮ່າງເຫຼົ່ານ້ີ ໄດ້ອະທິບາຍ ເຖິງລາຍລະອຽດຂອງໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ທີ່ຈະກໍານົດໄວ້ໃນ 

ສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA). ໃນທາງຫລັກການແລ້ວ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 

ເປັນເອກກະສານທີ່ສາມາດດັດປັບໄດ້, ແຕ່ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ສະບັບຮ່າງທີ່ສົມບຸນ ຂອງນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ

ຕາມກົດໝາຍ ຂອງ  (1) ປ່າຜະລິດ (2) ພັນທະແຮງງານ ແລະ (3) ການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າ ທີ່ໄດ້ບັນລຸຄວາມ

ສໍາເລັດ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້.  ໃນເມ່ືອ ຊ່ອງຫ່ວາງ ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ມີການປັບປຸງ

ແລ້ວ , ບັນດານິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ ຈັດຕັ້ງທົດລອງຕົວຈິງ ແລະ ເຜີຍແຜ ່ໃນບັນດາແຂວງ

ທົດລອງ ແລະ ໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ທາງດ້ານຄວາມສົມບຸນ ແລະ ການດໍາເນີນງານ

ຂອງນິຍາມໄມ້ດ່ັງກ່າວ.   ຫຼັງຈາກນ້ັນ, ຈະໄດ້ປັບປຸງກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການ ເພື່ອໃຫ້ນິຍາມໄມ້ນ້ີ ສາມາດ

ດໍາເນີນງານໄດ້.  ນອກຈາກນ້ັນ, ທັງສອງຝ່າຍ ຍັງໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ທາງດ້ານຂອບແຜນວຽກ (roadmap) ສໍາລັບ

ການປັບປຸງ ບັນດານິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (TLD) ແລະ ລະບົບຄໍ້າປະກັນໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 

(TLAS) ໃນຕໍ່ໜ້າ.  

“ຄຽງຄູ່ກັນນ້ັນ, EU ແລະ ສປປ ລາວ ພວມເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ໃນຂົງເຂດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີ ແລະ ການຄ້າ

ໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ເຊິ່ງບ່ໍພຽງແຕ່ຈະສ່ົງຜົນອັນດີໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການປ່າໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ເທົ່ານ້ັນ, ແຕ່

ຫາກຍັງສ່ົງຜົນອັນດີໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃນລະດັບສາກົນອີກດ້ວຍ” ທ່ານ ເລອົງ ຟາແບຣ໌ (Leo Faber), ເອກ

ອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ກ່າວ. “ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນ ໃນຖານະເປັນຜູສ່ົ້ງ

ອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້ໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດສໍາຄັນໃນຂົງເຂດພາກພື້ນ ເຊັ່ນ:  ປະເທດຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງທັງສອງປະ

ເທດ ກໍພວມຮ່ວມມື ກັບ EU ທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້. ພວກເຮົາຈ່ຶງ

ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບ ຄວາມຕັ້ງອົກຕັ້ງໃຈ  ແລະ  ເຈດຈໍານົງອັນຈະແຈ້ງ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບ

ຍືນຍົງ ເຊິ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານດ່ັງກ່າວ ເປັນການປະກອບສ່ວນທີສໍ່າຄັນໃຫ້ແກ່ການບັນລຸເປ້ົາໝາຍດ່ັງກ່າວ” 

EU ຍັງໄດ້ເນ້ັນຢໍ້າເຖິງ ການເປັນແບບຢ່າງອັນດີ ທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຈັດ

ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ VPA. ເວ້ົາສະເພາະ, ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝ້ັນ ແລະ ສະແດງເຈດຈໍານົງອັນຈະແຈ້ງ ໃນການສືບ



ຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ VPA ພ້ອມທັງເສີມຂະຫຍາຍການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ

ບັດແຜນງານ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງການລັດ, ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ. EU ແລະ ສປປ ລາວ 
ໄດ້ເຫັນດີ ຕໍ່ຄວາມສໍາຄັນ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນ ທ່າແຮ່ງຜົນກະທົບ ໃນການປັບປຸງຂະແຫນງການປ່າໄມ້ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
ທຸລະກິດຄອບຄົວ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ຂະໜາດນ້ອຍ.  

 

ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການເຈລະຈາຄັງ້ນ້ີແລ້ວ, ກໍຈະໄດ້ມີການສືບຕໍ່ປັບປຸງ ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (TLD) ໂດຍ

ສະເພາະແມ່ນການສຸມໃສ່ ການປັບປຸງ ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສໍາລັບໄມ ້ທີ່ມາຈາກເຂດຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າ

ໄມ້, ສວນປູກໄມ້, ປ່າໄມ້ບ້ານ, ໄມ້ຖືກຮິບ ແລະ ໄມ້ນໍາເຂ້ົາຈາກຕ່າງປະເທດ ລວມທັງ ອົງປະກອບອ່ືນໆຂອງລະບົບຄໍ້າ

ປະກັນໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (TLAS). ສໍາລັບ ProFLEGT ເຊິ່ງເປັນໜ່ວຍງານ ຂອງ  ແຜນງານ ການຮ່ວມ

ມື ເຢຍລະມັນ ເພື່ອການພັດທະນາ ‘ແຜນງານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ 

ແບບຍືນຍົງ (ProFEB)‘, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ  GIZ (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale 

Zusammenarbeit), ແລະ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນํານາຂອງຫ້ອງການປະສານງານ FLEGT , ກົມກວດກາປ່າໄມ້, ແມ່ນ

ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ ລັດຖະບານລາວ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປ້ົາໝາຍທີ່

ກໍານົດໄວ້ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ VPA ຮ່ວມກັບ EU.  

ແຜນງານ FLEGT ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ໂອກາດອັນດີໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ໃນການປະກອບສ່ວນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບ

ຫຼາຍປະເທດທີ່ມີເປ້ົາໝາຍອັນຕັ້ງໜ້າ ໃນການຕໍ່ສູ້ ແລະ ສະກັດກັ້ນກັບການຄ້າໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ພ້ອມທັງເປັນສ່ວນ

ໜ່ຶງ ໃນການປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂອບເຂດທົ່ວໂລກ, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນນ້ີີ ມີ 15 ປະເທດໃນຂອບເຂດທົ່ວ

ໂລກ ທີ່ພວມດໍາເນີນການເຈລະຈາ ຫຼື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ VPAs ຮ່ວມກັບ EU.  

 

 

 

  



ຄາໍຄດິເຫນັຈາກຜູກ້ວດແກ ້

ແຜນງານ FLEGT ເພື່ອກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າໄມ້ແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແມ່ນການຮ່ວມມື ໂດຍຜ່ານ

ການກໍານົດ ຂອບເຂດທາງດ້ານຂ້ໍຕົກລົງການຄ້າທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ລະຫວ່າງ EU ແລະ ບັນດາປະເທດສ່ົງອອກ

ໄມ້ ທີ່ບ່ໍແມ່ນບັນດາປະເທດນອນຢູ່ໃນ EU. VPA ມີເປ້ົາໝາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໄມ້ ແລະ ຜະລິດ

ຕະພັນໄມ້ ຕາມລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ ທີ່ຈະນໍາເຂ້ົາໃນຕະຫຼາດ EU ຈາກບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ ໂດຍອີງຕາມ

ກົດໝາຍທີ່ກໍານົດ ແລະ ນໍາໃຊ້ໃນປະເທດເຫຼົ່ານ້ັນ. VPA ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ມີການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ລະບົບຄໍ້າປະກັນໄມ້ທີ່

ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (TLAS) ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ໂດຍຮູບແບບ

ການອອກໃບອະນຸຍາດ FLEGT. 

VPA ແມ່ນອົງປະກອບຫຼັກ ຂອງແຜນແມ່ນບົດ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ 

(FLEGT) ຂອງ EU ເຊິ່ງມີນະໂຍບາຍ ເພື່ອຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັັ້ນການຕັດໄມ້ ລວມທັງການຄ້າໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ. 

ປັດຈຸບັນ, ປ່າໄມ້ເຂດຮ້ອນ ທີ່ນອນຢູ່ໃນ 15 ປະເທດ ແມ່ນກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເຈລະຈາ VPA ຮ່ວມກັບ EU 

ແລະ ຍັງມີປະເທດອ່ືນໆທີ່ໃຫ້ຄວາມສ ົນໃຈ ກ່ຽວກັບ ການເຈລະຈາ ແຜນງານ VPA ດ່ັງກ່າວ.  

ເປ້ົາໝາຍຫຼັກຂອງແຜນງານ VPA ແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ນອກເໜືອຈາກຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການຄ້າ ທີ່ແນໃສ່ການພັດ

ທະນາ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ລວມທັງການແກ້ໄຂຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ. ນອກຈາກນ້ັນ, 

ແຜນງານດ່ັງກ່າວ ຍັງເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ ເຊິ່ງ VPA ໄດ້ແກ້ໄຂບັນດາສາເຫດທີ່ກໍ່ໃຫ້

ເກີດກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດໝາຍ ດ້ວຍການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້ທີ່ດີຍິ່ງ

ຂ້ຶນ. VPA ໄດ້ສ້າງທ່າແຮງ ແລະ ໂອກາດຫຼາຍໆດ້ານ, ເຊັ່ນ: ປັບປຸງການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ

ປ່າໄມ້ທີ່ຍືນຍົງ, ເພີ່ມລາຍຮັບຈາກການເກັບພາສີຢ່າງເປັນລະບົບຍິ່ງຂ້ຶນ, ກໍານົດ ແລະ ປັບປຸງຂ້ໍກໍານົດອັນຈະແຈ້ງທີ່ຖືກ

ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ຜູປ້ະກອບການ, ປັບປຸງລະບົບໃນຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ ພ້ອມທັງສ່ົງເສີມ

ຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ ໃຫ້ມີຄວາມເທົ່າທຽມ ພ້ອມທັງສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ຢ່າງເທົ່າ

ທຽມ ກັບມາດຖານ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຍືນຍົງ ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນໄມ້ໃນຕະຫຼາດສາກົນໄດ້. 

ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະແໜງການລັດ, ຂະແໜງການເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ໄດ້ຮ່ວມ

ກັນພັດທະນາ VPA ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຢ່າງມີສ່ວນຮ່ວມ. ດ່ັງນ້ັນ, VPA ຈ່ຶງເປັນກົນໄກໃນການແກ້



ໄຂຄວາມຕ້ອງການຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ທັງເປັນການເປີດກວ້າງໃຫ້

ແກ່ພາກສ່ວນທີມີ່ພື້ນທີ່ຈໍາກັດໃນຕັດສິນໃຈ ແລະ ການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ.  

ພາຍໃຕ້ແຜນງານ VPA, ປະເທດຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ ໄດ້ສ້າງລະບົບທີ່ສາມາດຢັ້ງຢືນກວດກາ ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ໃຫ້ແກກ່ານສ່ົງອອກໄມ້ ໂດຍຮູບແບບການອອກ ແລະ ນໍາໃຊ້ໃບອະນຸຍາດ FLEGT. ເມ່ືອຜະລິດຕະພັນໃດ ຫາກໄດ້

ຮັບການຢັ້ງຢືນດ້ວຍ ໃບອະນຸຍາດ FLEGT ດ່ັງກ່າວແລ້ວ ກໍຖືວ່າ ຜະລິດຕະພັນດ່ັງກ່າວມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມຂ້ໍກໍາ

ນົດຈາກລະບຽບການດ້ານຜະລິດຕະພັນໄມ້ຂອງສະພາບເອີຣົບ ໄດ້ຢ່າງອັດຕະໂນມັດ, ເຊິ່ງມີຄວາມເຂ້ັມງວດຢ່າງເຄັ່ງຂັດ 

ໂດຍຫ້າມໃຫ້ຜູປ້ະກອບການ EU ນໍາເຂ້ົາຜະລິດຕະພັນໄມ້ ທີ່ຜ່ານການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ການຜະລິດທີ່ຜິດກົດໝາຍເຂ້ົາໃນ

ຕະຫຼາດ EU. ລະບົບດ່ັງກ່າວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດຍົກລະດັບຈຸດຢືນຂອງຕົນເອງໃຫ້ມີຄວາມສາມາດແຂ່ງ

ຂັນໃນຕະຫຼາດສາກົນ ທັງເປັນການເພີ່ມຂີດຄວາມອາດສາມາດ ໃນການຮັບປະກັນການນໍາເຂ້ົາຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ຖືກ

ກົດໝາຍ. 

ສປປ ລາວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການຕັດໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ທີ່ໃຫ້ດີ

ຍິ່ງຂ້ຶນ. ປັດຈຸບັນ, ລັດຖະບານໄດ້ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂ້ັມງວດ ໂດຍການຫ້າມການສ່ົງອອກໄມ້ທ່ອນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ

ໄມ້ເຄິ່ງສໍາເລັດຮູບຈາກເຂດປ່າຜະລິດ.  

ນອກຈາກນ້ີ, ລັດຖະບານ ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ການປັບປຸງບັນດາກົດໝາຍທີ່ສໍາຄັນ ລວມທັງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ ແລະ 

ກົດໝາຍ ວ່າໄດ້ວຍ ປ່າໄມ້.  

ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ລິເລ່ີມກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ VPA ໃນປີ 2012 ແລະ ໄດ້ຮັບການ

ອະນຸມັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຢ່າງເປັນທາງການ ຈາກນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນປີ 2015. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 

ຍັງໄດ້ອອກຂ້ໍຕົກລົງ ແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ (NSC) ສໍາລັບແຜນງານ VPA, ພ້ອມທັງເປີດໂອກາດໃຫ້ ອົງ

ການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເປັນສ່ວນໜ່ຶງ ໃນການກໍານົດທາງດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ມີຜົນໃຫ້ແກ່ການ

ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້. 

ສ່ວນໜ່ຶງຂອງຄວາມຄືບໜ້າຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ VPA, ລະບຽບການກ່ຽວກັບໄມ້ຂອງ EU ແລະ ຂະ

ບວນການປຶກສາຫາລື ຮ່ວມກັບທ່າແຮງຂອງຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນໃນຂົງເຂດອ່ືນໆທີ ່ເຊັ່ນ: ຕະຫຼາດໃນປະເທດຈີນ, ເຊິ່ງສະ

ຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ VPA ໄດ້ໃຫ້ການປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກກ່ານແກ້ໄຂບັນຫາໃນລະດັບ

ໂລກ ໃນການສະກັດກັ້ນການຕັດໄມ້ ແລະ ການຄ້າຂາຍຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ 



VPA ໃນຂົງເຂດທະວີບອາຊີ ແມ່ນກໍາລັງດໍາເນີນໄປຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ໃນເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2016, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ 

ໄດ້ກາຍເປັນປະເທດທໍາອິດຂອງໂລກ ທີ່ສາມາດອອກ ແລະ ນໍາໃຊ້ ໃບອະນຸຍາດ FLEGT ໄດ້ຢ່າງສໍາເລັດ; ແລະໃນ

ພາຍໃນເດືອນດຽວກັນ, ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ກໍານົດທາງດ້ານຫຼັກການເນ້ືອ

ໃນ VPA ຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ.  
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