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ພາກສະເໜ ີ
ໃນປະຈຸບັນ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍາລັງດໍາເນີນໃນການປັບປຸງ ບັນດາລະບຽບການ ທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ 

ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ຫຸຼດຜ່ອນການສ່ົງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້ທໍາມະຊາດ ທີ່ບ່ໍທັນໄດ້ຮັບການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການ

ຫັນມາສ່ົງເສີມການປູກໄມ້ເປັນສິນຄ້າ. ຄໍາສ່ັງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ 15/ນຍ1, ລົງວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 

2016 ໄດ້ເປັນບາດກ້າວບຸກທະລຸທີ່ສໍາຄັນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ປ່າໄມ້ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 

ເພື່ອແນ່ໃສ່ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແບບຍືນຍົງ. ໂດຍຄໍາສ່ັງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 15/ນຍ ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອ

ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດໃນການຂຸດຄ້ົນໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ, ການກວດກາ, ການຂົນສ່ົງ ແລະ ການດໍາເນີນ

ທຸລະກິດກ່ຽວກັບໄມ້. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສ່ັງ ເລກທີ 15/ນຍ ໄດ້ນໍາໄປສູ ່ການຍຸບເລີກທຸລະກິດໄມ້ຈ ໍານວນ

ຫຼວງຫຼາຍຂອງຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ ທີ່ບ່ໍມີເງື່ອນໄຂຕາມມາດຖານທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ຕາມການຜັນຂະຫຍາຍຂອງ 

ຄໍາສ່ັງເລກທ ີ 15/ນຍ ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້. ຈາກບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

ຄໍາສ່ັງເລກທ ີ15/ນຍ ມາຮອດທ້າຍປີ 2020 ຍັງມີພຽງ 969 ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ ທີ່ຍັງດໍາເນີນງານຢູ່, 

ເຊິ່ງໄດ້ຫຸຼດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກ ຈໍານວນ 2,103 ໂຮງງານກ່ອນມີຄໍາສ່ັງ ເລກທີ 15/ນຍ. ໃນບັນດາໂຮງງານ

ອຸດສາຫະກໍາປຸ່ງແຕ່ງໄມ້ ທີ່ຍັງເຫືຼອ ແລະ ດໍາເນີນງານມາຮອດປະຈຸບັນ ມີໂຮງເລ່ືອຍໄມ້ 6 ແຫ່ງ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງ

ໄມ້ 364 ແຫ່ງ, ໂຮງງານເຟີນີເຈີ 599 ແຫ່ງ, ແລະ ເຟີນີເຈີ ແບບຄອບຄົວ 121 ແຫ່ງ.  

 

 
1 ຄໍາສ່ັງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ 15/ນຍ, ລົງວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2016: ວ່າດ້ວຍການເພ່ີມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ

ການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ການເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້. 

 ບົດສັງລວມຫຍໍ້ 
ການສາໍຫວຼດຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິໄມ ້ທີສ່ົ່ງອອກຜະລດິຕະພນັໄມ ້ໃນ ສປປ ລາວ: 
ສະພາບໃນປະຈບຸນັ ແລະ ຄາໍເຫນັທາງດາ້ນນະໂຍບາຍ 



 

2 
 

WWW.FLEGTLAOS.COM 

ປະຈຸບັນ ລັດຖະບານມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຢ່າງສູງ ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ພະຍາຍາມຕ້ານທຸກການ 

ເຄ່ືອນໄຫວຂອງກິດຈະການປ່າໄມ້ ທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ພາຍໃຕ້ການລິເລ່ີມຂອງແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (FLEGT) ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (EU), ລັດຖະບານ

ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການເຈລະຈາກັບສະຫະພາບເອີຣົບ ກ່ຽວກັບຂ້ໍຕົກລົງການເຂ້ົາເປັນຄູ່ຮ່ວມ ການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ 

(VPA) ໃນເດືອນ ກຸມພາ ປີ 2012. ການເຈລະຈາ ແມ່ນແນໃສ່ການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ

ຂອງຜະລິດຕະພັນໄມ້ ຕາມຕ່ອງໂສ້ຂອງການສະໜອງໄມ້. ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກໍາລັງພັດທະນາລະບົບການ

ຮັບປະກັນໄມ້ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (TLAS) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຕາມນິຕິກໍາ 

ທີ່ຄາດໝາຍໄວ້ໃນ VPA. ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດຂອງການເຈລະຈາ, ລັດຖະບານ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ຕົກລົງທີ່

ຈະໄດ້ປະເມີນສະພາບການທາງດ້ານອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນປັດຈຸບັນ ທີ່ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ກັບ

ອຸດສາຫະກ ໍາປຸງແຕ່ງໄມ້. ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງການສໍາຫຼວດນ້ີ ແມ່ນເພື່ອປະເມີນບັນຫາ ແລະ ສ່ີງທາ້ທາຍຂອງຜູ້

ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ ້ໃນຂະບວນການສ່ົງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້.  
 

ວທິກີານ ແລະ ຄວາມເປນັມາ ຂອງການສາໍຫວຼດຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິໄມ ້
ບົດສັງລວມຫຍ້ໍນ້ີ ໄດ້ສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສໍາຄັນຂອງການປະເມີນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການອະທິບາຍເຖິງສ່ິງທ້າທາຍ 

ຂອງຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ ໃນການປະຕິບັດຕາມບັນດາຂ້ໍກໍານົດ ທາງດ້ານນິຕິກໍາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ລວມທັງສ່ິງ

ທ້າທາຍທີ່ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ ທີ່ໄດ້ພົບ ໃນຊ່ວງເວລາດໍາເນີນການກະກຽມການສ່ົງອອກໄມ້, ໃນໄລຍະເວລາຂອງ

ການສ່ົງອອກ, ແລະ ຫັຼງການສ່ົງອອກໄມ້. ນອກຈາກນ້ີ, ບົດສັງລວມຫຍ້ໍ ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖີງພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ 

ຂອງບັນດາຂະແໜງການຂອງລັດທີ່ມີພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະບວນການຕິດຕາມ

ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ເຫ່ົຼານ້ັນ. ການປະເມີນດ່ັງກ່າວນ້ີ ໄດ້ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດໂດຍ

ນໍາໃຊ້ຟອມສໍາພາດ ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ ຈໍານວນ 40 ວິສາຫະກິດ ທີ່ຢູ່ໃນ 6 ແຂວງ (ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈັນ, ຄໍາມ່ວນ, ຈໍາປາສັກ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື). ການດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ນ້ີ 

ໄດ້ດໍາເນີນ ໃນປີ 2020, ໂດຍແນໃສ່ ການເກັບກໍາຂ້ໍມູນຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ຂອງບັນດາຜູ້ດໍາເນີນ

ທຸລະກິດໄມ້ ໃນປີ 2019 ແລະ ກ່ອນໜ້ານ ັ ້ ້ນ. 

 

ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ ທີ່ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການສໍາຫຼວດ ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໂດຍອີງໃສ່ກິດຈະກ ໍາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ 

ສ່ົງອອກໄມ ້ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ທີ່ນອນຢູ່ໃນສອງກຸ່ມຫຼ ັກຄື.  ກຸ່ມທໍາອິດ (ປະມານເກືອບ 

90% ຂອງຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ທັງໝົດ ແມ່ນໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເຂ້ົາຮ່ວມໃນການສໍາຫຼວດນ້ີ) ແມ່ນຜູ້ດໍາເນີນທຸລະ
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ກິດການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການສ່ົງອອກ. ກຸມ່ທີສອງ ປະມານ 10% ແມ່ນຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ ທີ່ບ່ໍໄດ້ເຮັດການ 

ປຸງແຕ່ງໄມ,້ ມພີຽງແຕ່ດໍາເນີນການທຸລະກິດຊື້-ຂາຍ ໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ເພື່ອການສ່ົງອອກ. ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະ

ກິດໄມ້ ທີ່ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການສໍາຫຼວດ ປະມານ 50% ໄດ້ນໍາໃຊ້ໄມ້ທໍາມະຊາດ ແລະ ປະມານ 40% ແມ່ນນໍາໃຊ້ໄມ້

ປູກ ແລະ ສ່ວນທີ່ເຫືຼອ 10% ແມ່ນນໍາໃຊ້ທັງໄມ້ທໍາມະຊາດ ແລະ ໄມ້ປູກ. ໃນປີ 2019, ຈໍານວນຜູ້ດໍາເນີນທຸລະ

ກິດໄມ້ ຫຼາຍກວ່າ 50% ໄດ້ນໍາໃຊ້ໄມ້ເຂ້ົາໃນການປຸງແຕ່ງຫຼາຍກວ່າ 400ມ3 ຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ (ຮູບພາບທີ 1). ຜູ້

ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມໃ້ນການສໍາຫຼວດນ້ີ ມີເຈ້ົາຂອງວິສາຫະກິດເປັນຄົນລາວ 72%, ທຸລະກິດຮຸ້ນສ່ວນ (ລາວ ແລະ 

ຕ່າງປະເທດ) 8% ແລະ ຕ່າງປະເທດເປັນເຈ້ົາຂອງ 20%.  

 

ເຖີງແມ່ນວ່າຈໍານວນ (40 ຫົວໜ່ວຍ) ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ທີ່ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການສໍາຫຼວດນ້ີ ບ່ໍສາມາດເປັນຕົວແທນ

ໃຫ້ແກ່ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ ທີ່ມີທັງໝົດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບໄມ້ ດ່ັງກ່າວໄດ້ (969 ຜູ້

ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ)້. ໝາຍຄວາມວ່າ ຄວາມຄິດເຫັນຈາກການສໍາຫຼວດ ອາດບ່ໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນຈິງ 

ທັງໝົດຂອງຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຄິດເຫັນເຫ່ົຼານ້ີອາດ

ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ລັດຖະບານ ໃນການພິຈາລະນາວິທີການດໍາເນີນງານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ 

ມີຄວາມສະດວກຍ່ິງຂ້ືນ, ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ກິດຈະກໍາການສ່ົງອອກ ແລະ ເປັນການສ່ົງເສີມຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ 

ປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມນິຕິກໍາ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້. 
 

ຮູບພາບທີ 1. ການນໍາໃຊ້ໄມ້ຂອງຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ 
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ສິງ່ທາ້ທາຍທີສ່າໍຄນັ ຂອງຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິໄມ້  
ຫົວຂ້ໍນ້ີ ໄດ້ສັງລວມສ່ິງທ້າທາຍທີ່ເປັນອຸປະສັກ ໃນຂະບວນການຂອງການສ່ົງອອກໄມ້ ທີ່ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້

ໄດ້ປະເຊີນ. ໃນການສໍາຫຼວດ ມີຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ ໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ສ່ິງທ້າທາຍ ທີ່ເຂົາເຈ້ົາ ໃນ

ຂະບວນການສ່ົງອອກໄມ້ ເຊິ່ງສາມາດຈັດເຂ້ົາເປັນກຸ່ມໃນ 4 ຂົງເຂດຄື (ຮູບພາບທີ 2). 

 

ຮູບພາບທ່ີ 2. ສ່ິງທ້າທາຍທ່ີສໍາຄັນ ທ່ີຜ້ ດໍູາເນີນທຸລະກິດໄມ້ ໄດ້ພົບພໍ້ໃນການສ່ົງອອກໄມ້  

 
 

ຄວາມຫຍ ້ ຸງຍາກ ຂອງບນັດາຂັ້ນຕອນ ແລະ ຂໍ້ກາໍນົດ ໃນການສົງ່ອອກ 

ປະມານ 43% ຂອງຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ ໄດ້ກ່າວເຖີງ ສ່ິງທ້າທາຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂົງເຂດນ້ີ ຄື:  

o ການສ່ົງອອກແມ່ນຊັກຊ້າ ມີຫຼາຍຂ້້ັນຕອນໃນການອອກອະນຸຍາດ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກຄວາມສັບສົນຂອງ

ຂ້ັນຕອນ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດຂອງລັດໃນການອະນຸຍາດສ່ົງອອກ ທີ່ຍັງບ່ໍທັນກະທັດຮັດງ່າຍດາຍ. ຂ້ັນຕອນໃນການ

ສ່ົງອອກຍັງມີຫຼາຍຂ້ັນຕອນ ແລະ ຕ້ອງຜ່ານຫຼາຍພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ. 

o ມີຫຼາຍພາກສ່ວນໃນການລົງກວດກາ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ກ່ອນການສ່ົງອອກ. ການກວດກາແມ່ນນໍາໃຊ້ໃຊ້ເວລາ

ດົນ. ມີການບັນຈຸຈໍານວນໃນຄະນະກໍາມະການລົງກວດ ຫຼາຍກວ່າທີ່ລະບຽບການກໍານົດ, ບາງຄ້ັງມີກວດກາ

ທີ່ຊໍາ ຊ້້ອນກັນ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງບ່ໍທັນໄດ້ປະສານງານກັນຢ່າງກົມກຽວ; 

o ການກວດກາສີນຄ້າທີ່ສ່ົງອອກ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຫຼາຍດ່ານ, ຫຼາຍຈຸດກວດກາ ຕາມເສ້້ັນທາງຂົນສ່ົງ ແລະ 
ມີຫຼາຍພາກສ່ວນດໍາເນີນການກວດກາ. 

o ການປະຕິບັດຂ້ັນຕອນການກວດກາການເຄ່ືອນຍ້າຍໄມ້ປູກ ແມ່ນຍັງ ດໍາເນີນການກວດກາຄືກັນກັບການກວດ 

ກາການສ່ົງອອກໄມ້ທໍາມະຊາດ. ໝາຍຄວາມວ່າ ຍັງມີການບັງຄັບໃຊ້ນິຕິກໍາສໍາລັບສ່ົງອອກຜະລິດຕະພັນ 

ໄມ້ປູກ ຄືກັນກັບໄມ້ທໍາມະຊາດ. 
 

8%

43%
26%

23%

ຂ້ໍຈໍາກັດທາງດ້ານລະບຽບການ ໃນການສົ່ງອອກ

ຄວາມຫຍ້ ຸງຍາກ ຂອງບັນດາຂ້ັນຕອນ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດ 
ໃນການສ່ົງອອກ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສິ້້ນເປືອງຕ່າງໆ ທ່ີຕິດພັນກັບ ກິດຈະການສົ່ງ
ອອກ

ເຫດຜົນອ່ືນໆ
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ຄ່າໃຊຈ້າ່ຍສິ້້ນເປອືງຕາ່ງໆ ທີຕ່ດິພນັກັບການສົງ່ອອກໄມ ້

ມີຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ປະມານ 26% (10 ກວ່າບໍລິສັດ) ທີ່ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການສໍາຫຼວດ ໄດ້ຍົກບັນຫາທີ່ຕິດພັນ 

ກັບ ຄ່າສ້ິນເປືອງຕ່າງໆ ໃນຂະບວນການສ່ົງອອກ ເຊັ່ນ:  

• ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ໄດ້ ເບີກຈ່າຍເພີ່ມເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄ່າສ້້ິນເປືອງຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບ ບັນດາຂ້ັນຕອນການ

ສ່ົງອອກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເລ່ີມຈາກການກະກຽມເອກະສານສ່ົງອອກ, ການກວດກາສີນຄ້າຕົວຈິງໃນໂຮງງານ, 

ຈົນເຖິງການຂົນສ່ົງອອກຢູ່ດ່ານ; 

• ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄ່າສ້້ິນເປືອງຕ່າງໆເພີ່ມຂ້້ືນ ໃນການກວດກາສິນຄ້າຕົວຈິງເພື່ອສ່ົງອອກ ລວມທັງການກວດກາ 

ເອກະສານສ່ົງອອກ;   

• ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄ່າສ້້ິນເປືອງຕ່າງໆເພີ່ມຂ້ືນ ໃນລະຫວ່າງການຂົນສ່ົງສີນຄ້າຈາກໂຮງງານ ໄປຫາຊາຍແດນ;   
 

ຂໍ້ຈາໍກັດທາງດາ້ນລະບຽບການ ໃນການສົງ່ອອກ  

ມີຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ປະມານ 8% ທີ່ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການສໍາຫຼວດໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບຂ້ໍຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານ

ລະບຽບການທີ່ເປັນອຸປະສັກ ຕໍ່ການສ່ົງອອກໄມ້ ລວມມີ: 

• ການກໍານົດຂະໜາດຂອງຜະລິດຕະພັນໄມ້ ທີທ່າງກະຊວງອດຸສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບ 

ການນ້ັນ ຍັງມີບາງລາຍການບ່ໍສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດສ່ົງອອກ.   

• ບາງລາຍການຜະລິດຕະພັນໄມ້ສໍາເລັດຮູບ ທີ່ມີຂະໜາດ, ມາດຕະຖານສະເພາະທີທ່າງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ 

ການຄ້າ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ (ຂ້ໍຕົກລົງເລກທີ 0939/ອຄ.ກອຫ) ນ້ັນ ມີຜູ້ຊື້ບໍ ່ສົນໃຈ ແລະ ບ່ໍມັກແບບຜະລິດຕະ

ພັນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.  

• ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄໍາສ່ັງເລກທີ 15/ນຍ ບ່ໍໄດ້ຈໍາກັດ ການສ່ົງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້ສໍາເລັດຮູບ, ແຕ່ວ່າຜະລິດຕະພັນ

ໄມ້ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສ່ົງອອກນ້ັນ ແມ່ນຍັງມີຄວາມຈໍາກັດດ້ານຂະໜາດຢູ.່ 
 

ເຫດຜົນອືນ່ໆ  

ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ ປະມານ 23% ທີ່ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການສໍາຫຼວດ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບຂ້ໍຫຍຸ້ງຍາກດ້ານ 

ອື່ນໆ ລວມມ:ີ  

• ການສະໜັບສະໜູນຂອງພາກລັດ ທີ່ມີຕໍ່ບັນດາຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ ໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່

ກິດຈະກ ໍາການສ່ົງອອກນ້ັນ ແມ່ນຍັງຈໍາກັດ. 
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• ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບວິທີການກະກຽມເອກະສານສ່ົງອອກ ລວມທັງການປະກອບແບບຟອມການແຈ້ງເສຍພາສີ, ການ

ຄິດໄລ່ອາກອນ, ການເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບຕະຫຼາດທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ບັນຫາ ອື່ນໆ  ແມ່ນຜູ້ດໍາເນີນ

ທຸລະກິດໄມ້ ຍັງເຂ້ົາເຖີງໄດ້ຍາກ. 

• ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທຸລະກິດໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍ ແມ່ນມີຄວາມເສຍປຽບຫຼາຍກວ ່າ ຖ້າ

ທຽບໃສ່ກັບຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ ຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່.  

• ສະມາຄົມ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ລາວ ແລະ ສະມາຄົມເຟີນີເຈີລາວ ຍັງບ່ໍທັນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ 

ຂອງຕົນໄດ້ດີ. ມ ີບາງກິດຈະກໍາເທົ່ານ້ັນ ທີ່ສະມາຄົມໄດ້ເຜີຍແຜ່ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຂອງຕົນຮັບຊາບ. 

• ນອກນ້ີ ບັນຫາອື່ນໆ ທີ່ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ບາງສ່ວນ ໄດ້ຍົກຂ້ືນ ລວມມີ "ຕະຫຼາດທີ່ບ່ໍໝັ້ນຄົງ", "ສີມືແຮງ

ງານມີຈໍາກັດ", "ວັດຖຸດິບມີຈໍາກັດ" ຫືຼ "ການສະໜັບສະໜູນຈາກສະພາອຸດສາຫະກ ໍາ ແລະ ການຄ້າ ຍັງ

ມີຈໍາກັດ" ແລະ "ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດສ່ົງອອກຫຸຼດລົງ ຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19".   
 

ຂໍ້ສະເໜ ີໃນການປບັປງຸ  
ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສ່ິງທີທ່້າທາຍ ທີ່ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ໄດ້ປະເຊີນນ້ັນ ອາດສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ຄືດ່ັງ

ລຸ່ມນ້ີ:  

 

ປັບປງຸ ຂະບວນການ ແລະ ຂໍກ້າໍນດົ ໃນການສົງ່ອອກໃຫກ້ະທັດຮດັງາ່ຍດາຍ  

• ພາກລັດ ຄວນແຕ່ງຕັ້ງທີມງານແບບອິດສະຫຼະຂ້້ືນ, ອາດຈະນໍາພາ ໂດຍສະພາອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າຂອງ

ລາວ, ເພື່ອດໍາເນີນການທົບທວນຄືນ ກ່ຽວກັບຂ້ັນຕອນຂອງການສ່ົງອອກທັງໝົດ ລວມທັງບັນດາຫັຼກການ 

ແລະ ລະບຽບການໃນຂະບວນການສ່ົງອອກ ເພື່ອຈະໄດ້ກໍານົດບັນດາຂ້ັນຕອນ, ຫັຼກການ ແລະ ລະບຽບການ 

ສະເພາະໃຫ້ສ້ັນກະທັດຮັດງາຍດາຍ.  

• ທີມງານທົບທວນແບບອິດສະຫຼະນ້ີ ຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລືຢ່າງລະອຽດ ກັບບັນດາຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ທີ່ແຕກ

ຕ່າງກັນ ທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ ກຸ່ມຂອງຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ຂະໜາດ, ສັນຊາດ, ສາຍການ

ຜະລິດ, ແຫ່ຼງວັດຖຸດິບ, ແລະ ອື່ນໆ), ລວມທັງການປຶກສາຫາລື ກັບສອງສະມາຄົມທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ແລະ 

ບັນດາຕົວແທນຂອງຂະແໜງການຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັນ່: ກົມນໍາເຂ້ົາ ແລະ ສ່ົງອອກ, ກົມອຸດສາຫະກໍາ 

ແລະ ຫັດຖະກໍາ, ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ຫືຼ ນະຄອນຫຼວງ, ຕາງໜ້າຈາກກົມພາສີ ແລະ 

ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ເປັນຕົ້ນ.  
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• ການທົບທວນຄວນເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ຕໍ່ກັບ ຫັຼກການ ແລະ ກົດລະບຽບ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ່ົງອອກ, 

ກິດຈະກໍາ ແລະ ບັນດາຂ້ັນຕອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການກະກຽມເອກະສານສ່ົງອອກ, ການກວດກາສິນຄ້າຕົວຈິງ

ໃນໂຮງງານ ຂອງຄະນະກໍາມະການກວດກາ ແລະ ສະມາຊິກ ຂອງຄະນະກໍາມະການກວດກາ. ສໍາລັບການກໍານົດ

ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການລະບຸຈໍານວນສະມາຊິກພະນັກງານ ເຂ້ົາຮ່ວມໃນຂະບວນການສ່ົງອອກ ນ້ັນ 

ແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ.  

• ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ບັນດາຂະແໜງການຂອງລັດ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ ໃນການຄຸ້ມຄອງການ

ສ່ົງອອກໄມ,້ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການກວດກາສິນຄ້າຕົວຈິງໃນໂຮງງານ ໂດຍຄະນະກໍາມະການກວດກາ. ອົງ

ການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບມີໜ້າທີ່ ໃນການປະສານງານ ລະຫວ່າງຂະແໜງການຂອງພາກລັດດ້ວຍກັນ ໃນການ 

ກໍານົດຄະນະກ ໍາມະການກວດກາ ໂດຍບ່ໍມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ ປະສານແຕ່ລະຂະແໜ

ງການ ສະເພາະ. 

• ພາກລັດອາດສ້າງໃຫ້ມີລະບົບອອນລາຍ ໃນການຮັບໃບສະເໜີຂອງຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ ທີ່ມີຄວາມພ້ອມທີ່

ຈະສ່ົງອອກ ເພືອ່ລົງກວດກາສິນຄ້າຕົວຈິງຢູ່ໃນໂຮງງານ ໂດຍສາມາດລະບຸເຖີງ ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ ່ໃນການ

ກວດການ້ັນ ຜ່ານລະບົບອອນລາຍ. ອາດຈະໄດ້ກ ໍານົດ ເວລາທີ່ແນ່ນອນໃນການໄປກວດສິນຄ້າ (ເຊັ່ນ: 12 ຫືຼ 

48 ຊົ່ວໂມງ ຫັຼງຈາກຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ໄດ້ສ່ົງໃບສະເໜີ). ຂະແໜງການຂອງລັດ ສາມາດປະສານງານເຊິ່ງ

ກັນ ແລະ ກັນກໍານົດຄະນະກ ໍາມະການກວດກາ ຜ່ານລະບົບອອນລາຍ ແລ ້ວແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ຊາບ

ກ່ຽວກັບ ແຜນຈະລົງກວດກາຂອງຄະນະກໍາມະການ. ແຕ່ລະພາກສ່ວນອາດຈະກໍານົດສະມາຊິກເຂ້ົາຮ່ວມ 

ໃນທີມງານຈໍານວນໜ່ຶງທ່ານຕໍ່ຄ້ັງເທົ່ານ້ັນ. 

• ອີງຕາມ ແຜນຂອງພາກລັດ ນະໂຍບາຍເຫ່ົຼານ້ີອາດຈະໄດ້ທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ “ໄລຍະຂ້າມຜ່ານ” ກອ່ນ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂ້ໍຕົກລົງການເຂ້ົາເປັນຄູ່ຮ່ວມການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA). ໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານນ້ີ, 

ພາກລັດ ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງລະບົບການຮັບປະກັນໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (TLAS) ໃຫ້ເປັນລະບົບ

ຄົບຖ້ວນກ່ອນ. ໃນເມື່ອ VPA ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ລະບົບ TLAS ໄດ້ພັດທະນາຢ່າງສົມບຸນແລ້ວ, ໃບ

ຢັ້ງຢຶນເພື່ອສ່ົງອອກ ໃນປະຈຸບັນຈະຖືກແທນທີ່ໂດຍໃບອະນຸຍາດ FLEGT ແລະ ຂະບວນການດໍາເນີນແມ່ນຈະ

ໄດ້ນໍາໃຊ້ລະບົບ TLAS ເປັນອັນດຽວກັນສໍາລັບທັງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕະຫຼາດການສ່ົງອອກ. 
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ການແກໄ້ຂບັນຫາ ການຈາ່ຍເງນິສິ້ນເປອືງຕາ່ງໆ ທີຕ່ດິພນັກບັການສົງ່ອອກໄມ ້ 

• ພາກລັດ ຄວນມີຂ້ໍມູນທີ່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຂ້ັນຕອນການສ່ົງອອກ ແລະ ສ່ິງທີ່ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ ຕ້ອງໄດ້ 

ດໍາເນີນກ່ອນການສ່ົງອອກ, ໄລຍະການເວລາສ່ົງອອກ, ແລະ ຫັຼງການສ່ົງອອກ. ມີຂ້ໍມູນທີ່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບ 

ພາກສ່ວນ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຄູ້ມຄອງໃນແຕ່ລະຂ້ັນຕອນຂອງການສ່ົງອອກ. ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ດໍາເນີນ

ທຸລະກິດໄມ້ ທັງໝົດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ່ົງອອກ ຮັບຊາບ.  

• ຂ້ໍມູນ ກ່ຽວກັບບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວກັບ ກິດຈະການສ່ົງອອກ, ຂ້ັນຕອນການສ່ົງອອກ ແລະ 

ບັນດາກິດຈະກໍາຂອງຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໃນການສ່ົງອອກ ສາມາດກະຈາຍຜ່ານຫຼາຍຊ່ອງ

ທາງ ເຊັ່ນ: ໂທລະພາບ, ໜັງສືພິມ, ສ່ືສັງຄົມອອນລາຍທ່ີເປັນທາງການ, ແລະ ຜ່ານຊ່ອງທາງອື່ນໆ ຫືຼ ອາດລວມ

ທັງ ສອງສະມາຄົມ ແລະ ສະພາອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າລາວ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ຮັບຊາບ. 

• ພາກລັດ ຄວນພິຈາລະນາສ້າງຕ້ັງສາຍດ່ວນ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະກອບ 

ການລາຍງານ ກ່ຽວກັບການບ່ໍປະຕິບັດຕາມນິຕິກໍາຂອງພະນັກງານລັດ ແລະ ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້. ພອ້ມກັນນ້ີ

, ຕອ້ງໄດ້ສ້າງກົນໄກທີ່ດີ ເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ທີ່ລາຍງານກ່ຽວກັບການການລະເມີດນິຕິກໍາ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດການ 

ສ້ິນເປືອງຕ່າງໆ. 

• ພາກລັດອາດຫຸຼດຜ່ອນ ຈໍານວນຄ້ັງຂອງການກວດກາສິນຄ້າ ຢູ່ໂຮງງານ, ການກວດກາສິນຄ້າທີ່ຢູ່ຊາຍແດນ 

ແລະ ການກວດສິນຄ້າຕາມເສ້ັນທາງ. ຕູ້ສິນຄ້າຂອງ ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ທີ່ຜ່ານການກວດໂດຍຄະນະ

ກໍາມະການ ແລະ ໜີບກົ່ວ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ບ່ໍຄວນຕັດໜີບກົ່ວອອກ ແລະ ກວດກາສິນຄ້າຄືນໃໝ່ອີກ, 

ເວ້ັນເສຍ ແຕ່ໃນກໍລະນີມີຂ້ໍມູນສົງໄສວ່າຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ມີການລະເມີດນິຕິກໍາ. ຕູ້ສິນຄ້າທີ ່ຜ່ານການ 

ກວດກາ ແລະ ໜີບກົ່ວ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ອາດພິຈາລະນາວ່າມີຄວາມ “ປອດໄພ” ແລະ ຄວນອະນຸຍາດ

ໃຫ້ຜ່ານ “ຊ່ອງທາງສີຂຽວ” ຢູ່ດ່ານພາສີ ໃນເວລາທີ່ສ່ົງອອກໄດ້.  

• ພາກລັດຄວນມີການກະຕຸກຊຸກຍູ້ ໃຫ້ມີການລາຍງານກ່ຽວກັບການສວຍໃຊ້ອໍານາດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານລັດ 

ແລະ ລວມທັງການລະເມີດນິຕິກໍາ ແລ້ວພາໃຫ້ເກີດມີຄ່າສ້ີນເປຶຶືອງຕ່າງໆ ເພີມ່ຂ້້ືນ. 

• ພາຍໃຕ້ ແຜນງານ FLEGT VPA ຂອງປະເທດຫວຽດນາມ ໃນຕໍ່ໜ້າ ປະເທດຫວຽດນາມ ໄດ້ກໍານົດການ 

ອອກໃບອະນຸຍາດ FLEGT ຈະຜ່ານທາງອອນລາຍ1

2. ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ອາດຈະໄດ້ພິຈາລະນາວິທີການ

 
2 ພາຍໃຕ້ FLEGT VPA, ລັດຖະບານຫວຽດນາມໄດ້ກໍານົດ ການອະນຸຍາດ FLEGT ຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ ໃນອະນາຄົດ. ຜູ້ສ່ົງອອກຂອງຫວຽດນາມ 

ຈໍາເປັນຕ້ອງຍ່ືນເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນທັງໝົດດ້ວຍທາງອີເລັກໂທຣນິກ. ເອກະສານເຫຼົ່ານ້ີຈະຖືກທົບທວນຄືນໂດຍໜ່ວຍງານຂໍອະນຸຍາດ FLEGT ລວມ
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ນ້ີເຊັ່ນກັນ. ເບ້ືອງຕົ້ນອາດຈະເລ່ີມຕົ້ນດ້ວຍການທົດລອງວິທ ີສໍາລັບການກວດກາສິນຄ້າ ໃນພື້ນທີ່ຕົວຈິງແລ້ວ 

ອອກໃບຢັ້ງຢຶນເພື່ອສ່ົງອອກພອ້ມກັນເລີຍ. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການທົດລອງນ້ີ ຈະເປັນສ່ິງທີ່ສໍາຄັນ ສໍາລັບ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົນໄກ ໃນການອອກໃບອະນຸຍາດ FLEGT ໃນອະນາຄົດ. ການພົບປະແລກປ່ຽນ 

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ - ສສ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຈະມີຜົນດີ 

ໃນການພິຈາລະນາ ຂອງຝ່າຍ ສປປ ລາວ. 
 

ການປັບປງຸ ນຕິກິໍາ ໃຫກ້ະທດັຮັດ ສາໍລບັ ຜະລດິຕະພນັໄມປຸ້ກ   
o ລະບຽບການສະເພາະ ລວມທັງ ຄ່າອາກອນ, ຄ່າທໍານຽມ ສໍາລັບໄມ້ປູກ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ກະທັດຮັດງ່າຍດາຍ ແລະ 

ບ່ໍສັບສົນ ຄືກັບບັນດາຂ້ໍກໍານົດ ແລະ ລະບຽບການ ສໍາລັບໄມ້ທໍາມະຊາດ.   

o ບັນດາຂ້ັນຕອນການສ່ົງອອກໄມ້ປູກ, ລວມທັງການຫຸຼດຜ່ອນ ຈໍານວນຄ້ັງໃນການກວດກາສີນຄ້າຕົວຈິງ ກ່ອນ 

ການສ່ົງອອກ ແລະ ໄລຍະສ່ົງອອກນ້ັນ ຄວນປັບປຸງໃຫ້ກະທັດຮັດ. 

o ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປູກຄວນໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດ ແລະ ອາດກໍານົດເປັນ “ຊ່ອງທາງສີຂຽວ” ຢູ່ດ່ານສ່ົງອອກ. ພາກລັດ

ຄວນແຈ້ງຂ່າວ ຂ້ໍກໍານົດເຫ່ົຼານ້ີໃຫ້ຈະແຈ້ງ ແລະ ທົ່ວເຖີງໃຫ້ແກ່ບັນດາການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ແລະ ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະ

ກິດໄມ້ທີ່ໃຊ້ໄມ້ປູກ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ຮັບຊາບ ແລະ ກວ້າງຂວາງຂ້້ືນກວ່າເດີມ.  

o ປະຈຸບັນກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ກໍາລັງດໍາເນີນການປັບປຸງ ຄໍາແນະນໍາໃໝ່ສໍາລັບ ການສ່ົງອອກ

ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປູກ. ຂະບວນການ ໃນການປັບປຸງ ຄໍາແນະນໍານ້ີຄວນໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍໄວ. ບົດຮຽນທີ່ຖອດ

ຖອນໄດ້ ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄ ໍາແນະນໍາສໍາລັບການສ່ົງອອກໄມ້ປູກນ້ີ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ໃນການ 

ພັດທະນາຄໍາແນະນໍາ ສໍາລັບການສ່ົງອອກໄມທ້ໍາມະຊາດ ໃນອະນາຄົດ.  
 

ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກຽ່ວກບັຕະຫາຼດສົງ່ອອກ  
• ການເຂ້ົາໃຈ ເຖີງການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດສ່ົງອອກໄມ້ເປັນກຸນແຈສໍາຄັນ ໃນການຮັກສາການເຂ້ົາເຖິງ

ຕະຫຼາດ. ໃນປະຈຸບັນ, ຂ້ໍມູນຈາກຕະຫຼາດສ່ົງອອກໄມ້ ລວມທັງການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດ, ຄວາມຕ້ອງການ 

ຂອງລາຍການ ຜະລິດຕະພັນໄມ້, ຮູບແບບ, ຂະໜາດ ແລະ ຊະນິດພັນໄມ້ ແມ່ນຍັງຈໍາກັດສໍາລັບບັນດາຜູ້

ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້.  ປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ເປັນຕະຫຼາດທີ່ໃຫ່ຍ ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນໄມ້ຈາກ ສປປ ລາວ, 

 
ທັງ (ອົງການ CITES). ຖ້າເອກະສານດັ່ງກ່າວພຽງພໍ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້, ໜ່ວຍງານອະນຸຍາດ FLEGT ຈະອອກໃບອະນຸຍາດ FLEGT ຜ່ານທາງເອເລັກ

ໂຕຣນິກໃຫ້ຜູ້ສ່ົງອອກ. ໃນຂະບວນການນ້ີ, ບໍ່ມີການພົວພັນໃນກວດສິນຄ້າຕົວຈິງ ລະຫວ່າງຜູ້ສ່ົງອອກ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ, ເວ້ັນເສຍແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ມີ

ເຫດຜົນ ແລະ ຕ້ອງການດໍາເນີນການກວດສອບ. 
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ສະນ້ັນ ຄວນມີຄວາມພະຍາຍາມ ເຂ້ົາໃຈເຖີງຕະຫຼາດ ຂອງປະເທດຫວຽດນາມ ໃຫ້ເລິກເຊີ່ງຕື່ມ. ຂ້ໍມູນການ

ຕະຫຼາດອາດສາມາດໄດ້ຮັບໂດຍຜ່ານການຄ້ົນຄວ າ້ການຕະຫຼາດໃຫ້ລະອຽດ ໂດຍມີການປະເມີນຄວາມຕ້ອງ 

ການຂອງຕະຫຼາດໃນປະເທດຫວຽດນາມ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຄ້ົນຄວ້າເຫ່ົຼານ້ີ ຕ້ອງໄດ້ສ່ືສານກັບບັນດາ

ການຈັດຕັ້ງຂອງພາກລັດ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນ ກະຊວງອດຸສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ

ປ່າໄມ້  ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ສອງກະຊວງນ້ີ ອາດລວມໄປເຖີງລາຍລະອຽດອື່ນໆ ເພື່ອຄວາມເປັນໄດ້ 

ໃນການປ ່ຽນແປງ ດ້ານນະໂຍບາຍ (ຕົວຢ່າງ: ບັນຊໄີມ ້ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ທີ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ສ່ົງອອກ ນ້ັນ

ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ).  

• ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຄວນປຶກສາຫາລືກັບ ຄູ່ຮ່ວມງານຝ່າຍຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດ

ຕະການ ໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄ້າ. ນອກຈາກນ້ັນ, ບັນດາກິດຈະກໍາ ທີ່ລະບຸໃນບົດ

ບັນທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈ (MOU) ທີ່ມີຢູ່ ລະຫວ່າງ ກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການ 

ບໍລິຫານປ່າໄມ້ ຂອງ ປະເທດຫວຽດນາມ ອາດຈະໄດ້ມີການທົບທວນຄືນ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືທີ່ຜ່ານມາ ແລະ 

ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍແນໃສ່ ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍ ໃຫ້ແກ່ການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ

ຂອງສອງປະເທດ.  

• ກົນໄກທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຄວນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂ້ືນ ລະຫວ່າງ ສະມາຄົມໄມ້ ໃນສອງປະເທດ ເພື່ອແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນ
ຂ່າວສານດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ຮ່ວມ

ມືເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອດໍາເນີນ ທຸລະກິດ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ດ້ານການຄ້າ ທີ່ຖ ືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 

ຫ້ອງການ ປະສານງານ FLEGT ແລະ ໂຄງການ ProFEB ອາດສາມາດສະໜັບສະໜູນກິດຈະກໍາເຫ່ົຼານ້ີໄດ້. 

 
ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ  
• ການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ ແມ່ນວຽກງານທີ່ຮີບດ່ວນ. ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ ທີ່ໄດ້ 

ເຂ້ົາຮ່ວມ ໃນການສໍາຫຼວດໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ມີການສະໜັບສະໜູນ ເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດໃນຫລາຍໆດ້ານເຊັ່ນ: 

ການກະກຽມເອກະສານສ່ົງອອກ, ການຄິດໄລ່ອາກອນ, ການປັບປຸງທັກສະແຮງງານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ສໍາລັບ

ການປຸງແຕ່ງ. 

• ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ກົມນໍາເຂ້ົາ ແລະ ສ່ົງອອກ, ກົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ 

ຫັດຖະກໍາ ແລະ ສອງສະມາຄົມ ຄວນຮ່ວມມືກັນ ໃນການດໍາເນີນການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ທາງດ້ານການ

ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຫຼາກຫຼາຍບໍລິສັດ ທີ່ມີ 

ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ທາງດ້ານ (ຂະໜາດ, ແຮງງານ, ລາຍຮັບ, ສາຍການຜະລິດ, ຕະຫຼາດ, ຄວາມເປັນເຈ້ົາ
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ຂອງ). ການປະເມີນຜົນນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການ ໃນການຝຶກອົບຮົມສະເພາະ ສໍາລັບກຸ່ມຜູ້ດໍາເນີນ

ທຸລະກິດໄມ້ສະເພາະ. ຄວາມຕ້ອງການ ໃນການຝຶກອົບຮົມເຫ່ົຼານ້ີ ຄວນໄດ້ກໍານົດອອກເປັນ ໄລຍະສ້ັນ, ໄລຍະ

ກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ. 

• ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ບັນດາກະຊວງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄວນ

ໃຫ້ມີການສະໜັບ ສະໜູນ ແລະ ຈັດໃຫ້ມີການຝຶກອົບຮົມ ຕາມທີ່ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ຕ້ອງການ. ຄວນຈັດ

ບຸລິມະສິດໃນການຝຶກອົບຮົມ ເຊັ່ນ: ການກະກຽມເອກະສານສ່ົງອອກ ແລະ ການຄິດໄລ່ອາກອນ, ແລະ 

ຫົວຂ້ໍອື່ນໆ. ວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີຍັ່ງມີຊັບພະຍາກອນຈໍາກັດ ຄວນໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດ 

ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມກ່ອນ. 

• ໃນໄລຍະຍາວ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ບ ັນດາ ກະຊວງທີ່

ກ່ຽວຂ້ອງ ຄວນພິຈາລະນາ ໃນການພັດທະນາຍຸດທະສາດສະເພາະດ້ານ ກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກໍາໄມ້. ຍຸດທະສາດ

ດ່ັງກ່າວ ຄວນສະແດງ ໃຫ້ເຫັນເຖີງວິໄສທັດໃໝ່ຂອງພາກລັດຢ່າງຈະແຈ້ງໃນອະນາຄົດ. ອັນນ້ີກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ 

ຈະມີການກໍານົດຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອ່ອນ ຂອງຂະແໜງການກ່ຽວກັບແຫ່ຼງທີ່ມາຂອງໄມ,້ ຜະລິດ ຕະພັນ, 

ຕະຫລາດ, ແຮງງານ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ອື່ນໆ, ແລະ ອງີໃສ່ນະໂຍບາຍ, ມາດຕະການ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່

ຈໍາເປັນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ກິດຈະກໍາໃນຍຸດທະສາດນ້ັນ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. 

• ການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ສະມາຄົມອຸດສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ລາວ ແລະ ສະມາຄົມເຟີນິເຈີລາວ ແມ່ນມີ

ຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ສໍາລັບການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ ແລະ ການອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄ້າ. ບົດບາດ ຂອງສະມາຄົມ ຄວນໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ດ້ວຍກິດຈະກໍາທີ່ແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ມີ

ຂ້ໍມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສາມະຄົມ ແລະ ຕໍ່ຈາກນ້ັນ ອາດກະ

ຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄມ້ທີ່ບ່ໍເປັນສະມາຊິກ ເຂ້ົາຮ່ວມສະມາຄົມຫຼາຍຂ້້ືນ. 

• ອາດຈະໄດ້ດໍາເນີນ ການທົບທວນສະພາບ, ຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ ຈຸດອອ່ນຂອງສະມາຄົມໃນປະຈຸບັນ. ການ

ທົບທວນຄືນນ້ີ ຄວນວິເຄາະເຖີງບັນຫາ ກິດຈະກໍາຂອງສະມາຄົມ, ສະມາຊິກ, ຄວາມສໍາພັນຂອງສະມາຊິກ ກັບ

ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ (ເຊັ່ນ: ຜູ້ໃຫ້ທຶນ), ພ້ອມທັງ ກໍານົດຂ້ໍດີ ແລະ ຂ້ໍເສຍ. 

ຜົນໄດ້ຮັບຈາກ ການທົບທວນຄວນໄດ້ນໍາມາໃຊ້ເປັນປັດໄຈສໍາຄັນ ສໍາລັບການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່

ສະມາຄົມດ່ັງກ່າວ.  

• ພາກລັດ ຄວນພິຈາລະນາ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສອງສະມາຄົມໃນຂະບວນການສ້າງນະໂຍບາຍ. ສະມາຄົມ

ຕ້ອງມີຍຸດທະສາດ ໃນການສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 
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ແລະ ຂະໜາດກາງ. ຜົນປະໂຫຍດເຫ່ົຼານ້ັນອາດປະກອບມີນະໂຍບາຍ ໃນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ, 

ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດທຸລະກິດ ແລະ ຂ້ໍມູນ ກຽ່ວກັບຕະຫຼາດສ່ົງອອກ. ການຂະຫຍາຍການຮ່ວມ

ມື ກັບສະມາຄົມໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ຂອງປະເທດຫວຽດນາມ (VIFOREST) ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ 

ຕໍ່ການຂະຫຍາຍທາງດ້ານການຄ້າເຊັ່ນດຽວກັນ2

3.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
3 ໃນຫວຽດນາມ, ສະມາຄົມໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ແຫ່ງຊາດ (VIFOREST) ຈະກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງໃນຂະບວນການສ້າງນະໂຍບາຍ (ເຊັ່ນ: ການ

ເຈລະຈາ FLEGT VPA, ການພັດທະນາ ລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງໄມ້ ຂອງຫວຽດນາມ (VNTLAS), ການຊ່ວຍ
ພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຂອງລັດຖະບານໃນການຄວບຄຸມການນໍາເຂົ້າໄມ້ ແລະ ການຄ້າຂາຍໄມ້). 
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 ບົດສັງລວມຫຍ້ໍນ້ີ ແມ່ນກະກຽມໂດຍ ຊ່ຽວຊານ ຟຸກ ຊວນ ໂຕ ແລະ ສາຍຄໍາ ບຸດທະວົງ  
ແລະ ສະໜັບສະໜູນທຶນໂດຍ ລັດຖະບານ ອັງກິດ ແລະ ລັດຖະບານ ເຢລະມັນ 

 
Contact Details: 
 
FLEGT Standing Office.  
Legislation and Forest Inspection Policy Division.  
Department of Forest Inspection.   
  
That Dam Campus, Chanthabouly District, Vientiane Capital, Lao PDR.  
Telephone: + 856 21 255 264  
Fax: +856 21 255 263  
Website: www.FLEGTlaos.com  
Facebook: Lao FLEGT Standing Office  
 
 

 

http://www.flegtlaos.com/
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