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ີ ູລາວ-ອຢ FLEGT

້ການປະຊມທາງໄກ ຄງັທ ີ4 ໃນແຜນງານ Lao-EU FLEGTຸ

ສະບັບທີ 5 / 2017

່ ່ ້ການຕດັໄມທ້ຜີດິກດົໝາຍເພມີຂນຶ ໃນປະເທດກາໍປູເຈຍ
່ ່   ໃນເດອືນ ພດຶສະພາ 2017 ທຜ່ີານມາ, ໄດມ້ກີານເຜຍີແຜ່ການຕດັໄມທ້ຜີດິກດົໝາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດທາງພາກຕາເວນັອອກຂອງປະເທດກາໍປູເຈຍ. 

່ ່່ ້ ້ ່ ້ ່ລາຍລະອຽດຂອງບດົລາຍງານດງັກ່າວ ໄດລ້ະບຸຂໍມູນກ່ຽວກບັການນາໍເຂາົໄມທ້ບໍີມໃີບອະນຸຍາດ ເຂາົສູ່ພາກກາງຂອງປະເທດຫວຽດນາມ, ເຊງິລະເມດີ ລະບຽບການຫາ້ມສງົ 

້ ້ ່ອອກໄມທ່້ອນຂອງປະເທດກາໍປູເຈຍ. ຕງັແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕນົມາ ມໄີມຫຼ້າຍກວ່າ 300.000 ແມດັກອ້ນ ໄດຖ້ກືລກັລອບສງົອອກຈາກປະເທດກາໍປູເຈຍ.

່ ່່ ່ ່   ເພອືໃຫຄ້ວາມກະຈ່າງແຈງ້ຕໍກບັບດົລາຍງາຍດງັກ່າວ ແລະ ຄວາມສນົໃຈຈາກສາກນົ, ລດັຖະບານຫວຽດນາມປະກາດຈະທບົທວນຄນືຕໍກບັບນັຫາການຄາ້ທຜີດິກດົໝາຍ, 

່ ້ ່້ ້ ່ເຊງິຍງັໄດຍ້ກົຂນຶສນົທະນາກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ ໃນລະຫວ່າງການເຈລະຈາ ຂໍຕກົລງົ VPA ຄງັສຸດທາ້ຍ ໃນວນັທ ີ11 ເດອືນ ພດຶສະພາ ທຜ່ີານມາ. ເຖງິແມ່ນວ່າຈະຍງັບໍທນັມ ີ
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້ ້ຄະນະເຈລະຈາຝ່າຍລາວ ແລະ ຄະນະກາໍມະທກິານສະຫະພາບເອຣີບົ ຢູ່ເມອືງ ບຣດັໂຊ ໄດຈ້ດັກອງປະຊມທາງໄກຜ່ານວດີໂີອຄງັທ ີ4 ໃນວນັທ ີ30 ຕຸລາ 2017. ຜູເ້ຂາົຮ່ວມຈາກປະເທດລາວລວມມ ີທ່ານ ລໂີອ ຟາເບ,ີ ຸ

ເອກອກັຄະລດັທະທດູ ສະຫະພາບເອຣີບົ ປະຈາໍ ສປປ ລາວ; ທ່ານ ຄໍາພຸດ ພນັດານຸວງົ, ຫວົໜາ້ກມົກວດກາປ່າໄມ;້ ທ່ານ ຊຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ, ຫວົໜາ້ກມົປ່າໄມ;້ ທ່ານ ມະໂນຮກັ ຣາຊະຈກັ, ຫວົໜາ້ກມົອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ູ

ຫດັຖະກາໍ; ແລະ ທ່ານ ທອງສະຫວນັ ສຸລຍິະມາດ, ປະທານ ສະມາຄມົອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມລ້າວ

່ ່ເພມີເຕມີໄດທ້ ີFLEGTlaos.com

ປະທານຮ່ວມໃນກອງປະຊມທາງໄກ:ຸ

: ທ່ານ Luca Perez, Policy Officer, ສະຫະພາບເອຣີບົ

Directorate-General for Environment, 

European Commission

: ລາວ

ທ່ານ ຊຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ, ຫວົໜາ້ກມົປ່າໄມ ູ້

ທ່ານ ຄໍາພຸດ ພນັດານຸວງົ, ຫວົໜາ້ກມົກວດກາປ່າໄມ ້

ທ່ານ ມະໂນຮກັ ຣາຊະຈກັ, ຫວົໜາ້ກມົອຸດສາຫະກາໍ ແລະ 

ຫດັຖະກາໍ

່ ້   ໃນວນັທ ີ30 ເດອືນ ຕຸລາທຜ່ີານມາ, ຄະນະເຈລະຈາຝ່າຍລາວ ໃນແຜນງານ FLEGT ໄດເ້ຂາົຮ່ວມກອງປະຊມ ຸ
່ທາງໄກຜ່ານທາງວດີໂີອ ກບັ ຄະນະເຈລະຈາຝ່າຍສະຫະພາບເອຣີບົ ທ ີຫອ້ງການໃຫຍ່ ຂອງ ສະຫະພາບເອຣີບົ ປະຈາໍ 

້ ່້ສປປ ລາວ. ກອງປະຊມຄງັນມີຈີດຸປະສງົເພອືລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ຂອງທງັສອງຝ່າຍໃນການກະກຽມການເຈລະຈາ ຸ
່ ້້ ້ຊ່ອງໜາ້ ຄງັທ ີ2 ທຈີະຈດັຂນຶໃນຕນົປີ 2018.

່   ພາຍຫຼງັການນາໍສະເໜພີາບລວມຂອງການທບົທວນບນັດານະໂຍບາຍຕ່າງໆທກ່ີຽວຂອ້ງກບັແຜນງານ FLEGT ຂອງ 

ສປປ ລາວ ແລະ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງແຜນງານ FLEGT ໃນບນັດາປະເທດຕ່າງໆ, ຄະນະເຈລະຈາຝ່າຍລາວ ໄດນ້າໍ 

່ ່ ້ສະເໜຄີວາມຄບືໜາ້ຂອງມາດຖານນຍິາມໄມທ້ຖີກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ທໄີດປັ້ບປຸງ. ນອກຈາກນນັ ຍງັມມີາດຖານນຍິາມ 

່ ່ ່ ່ ້່ ່ ້ໄມ ້ທຖີກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ທຍີງັບໍທນັຮ່າງເຊນັ ນຍິາມໄມຍ້ດຶ ແລະ ໄມນ້າໍເຂາົ ເຊງິມແີຜນທຈີະຮ່າງຂນຶ ໂດຍກຸ່ມ 

ຊ່ຽວຊານສະເພາະດາ້ນ ແລະ ຈະໄດນ້າໍໄປສະເໜ ີໃນກອງປະຊມວຊິາການ ໃນເດອືນ ມງັກອນ ປີ 2018. ຄະນະເຈລະ ຸ
້ຈາຝ່າຍລາວຍງັໄດໃ້ຫເ້ຫດຜນົກ່ຽວກບັມາດຖານສໍາລບັ ໄມຊ້ມົໃຊບ້າ້ນ ວ່າອາດຈະຖກືລວມເຂາົໃນການຄຸມ້ຄອງຕ່ອງໂສ ້

່້ ້ ້ການສະໜອງໄມ ້ໃນຂໍຕກົລງົການເຂາົເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ (VPA) ແລະ ການຢັງຢືນໄມທ້ຖີກື 

່ ່ກດົໝາຍຫຼາຍກວ່າ ເປັນມາດຖານຂອງຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ, ເນອືງຈາກວ່າ ໄມທ້ມີາຈາກປ່າຊມົໃຊບ້າ້ນແມ່ນ 

່ ້ບໍສາມາດນາໍເຂາົໃຊໃ້ນການຄາ້ໄດ.້

້ ່້   ທງັສອງຝ່າຍຍງັໄດຮ້ບັຟັງຂໍມູນການນາໍສະເໜກ່ີຽວກບັການຂນຶທະບຽນທດີນິສໍາປະທານ ໂດຍທ່ານ ປອ ພມົມ ີ

້ອນິທຈິກັ, ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ.້ ທ່ານໄດອ້ະທບິາຍວ່າວຽກງານນໄີດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູໂດຍ ສູນພດັທະນາ 

່ ່້ ່ແລະ ສງິແວດລອ້ມ ໃນການເກບັກາໍ ແລະ ປະເມນີຂໍມູນກ່ຽວກບັທດີນິສໍາປະທານໃນທວົປະເທດ ແລະ ຈະເປັນປະ 

່່ ່ໂຫຍດຕໍກບັ ແຜນງານ FLEGT ທາງດາ້ນພາບລວມ ເຊນັ ຮູຂ້ະໜາດຂອງການສໍາປະທານທດີນິປ່າໄມ,້ ການມສ່ີວນ 

້ ່ ່້ຮ່ວມໃນການພດັທະນາກນົໄກໃນການຢັງຢືນ ແລະ ການຕດິຕາມເນອືທສໍີາປະທານທດີນິປ່າໄມ.້

້   ທງັສອງຝ່າຍຍງັໄດຮ້ບັຮູວ່້າ ທມິີງານຝ່າຍລາວໄດສຸ້ມໃສ່ວຽກງານໃນການພດັທະນາ ຂໍຕກົລງົ VPA ຢ່າງຫາ້ວຫນັ ແລະ
່້ ້ ້ຄາດວ່າຈະຈດັກອງປະຊມການເຈລະຈາຊ່ອງໜາ້ ຄງັທ ີ2 ໃນທາ້ຍເດອືນ ກຸມພາ ຫຼ ືຕນົເດອືນ ມນີາ 2018 ຢູ່ປະເທດລາວ ເຊງິຈະມຕີວົແທນຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນເຂາົຮ່ວມ ຸ

້ລວມທງັ ພາກລດັ, ເອກະຊນົ ແລະ ອງົການຈດັຕງັທາງສງັຄມົ.

ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫຼດ:

· ບດົບນັທກຶກອງປະຊມ ວຊິາການຮ່ວມ ໃນການກະກຽມ ຸ
້ ້ການເຈລະຈາ ຄງັທ ີI ຄງັວນັທ ີ24-25 ເມສາ 2017 

( )ພາສາອງັກດິ

້· ບດົບດັທກຶກອງປະຊມເຈລະຈາ ຄງັທ ີI ຂອງ ແຜນງານ ຸ
້FLEGT VPA ຄງັວນັທ ີ27-28 ເມສາ 2017 

( )ພາສາອງັກດິ

· ບດົນາໍສະເໜ ີ“Remote Sensing Tools for 

Monitoring of Conversion Areas in a future 

Timber Legality Assurance System for Lao 

PDR” ( )ພາສາອງັກດິ

https://flegtlaos.com/wp-content/uploads/2017/11/2017-04-25-Minutes-JEM1_FINAL_Latest-revised-on-25-Oct_EN.pdf
https://flegtlaos.com/wp-content/uploads/2017/11/2017-04-28-Minutes-TWG1_FINAL_Latest-revised-on-25-Oct_EN.pdf
https://flegtlaos.com/wp-content/uploads/2017/11/2017-10-30-RS-Options-Conversion-Areas_Training-JRC.pdf


່ ້່ ່ ່ລາຍລະອຽດຕໍກບັບນັຫາດງັກ່າວອອກມາກຕໍາມ, ປະເທດຫວຽດນາມຍງັສບືຕໍໃຫມ້ກີານປົກປັກຮກັສາປ່າໄມເ້ພມີຂນຶ. ທ່ານ ຫງວຽນ ຊວນຟຸກ ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີປະເທດ 

່ ່ ່ຫວຽດນາມ ເຊງິເປັນປະທານກອງປະຊມລະດບັຊາດກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້ໃນວນັທ ີ14 ເດອືນ ຕຸລາ ທຜ່ີານມາ, ໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫ ້ອໍານາດການປົກຄອງທກ່ີຽວຂອ້ງ ຸ
່່ ້ທຸກພາກສ່ວນຕອ້ງຮ່ວມກນັປະຕບິດັຄໍາສງັຂອງລດັຖະບານ ແລະ ລງົໂທດບນັດາບຸກຄນົ ແລະ ບໍລສິດັ ທມີສ່ີວນໃນການທໍາລາຍປ່າໄມຢ່້າງເຂມັງວດ. ໂດຍອງີຕາມ ຄະນະ 

້ ້ຜູແ້ທນສະຫະພາບເອຣີບົ ປະຈາໍ ປະເທດຫວຽດນາມ ໄດກ່້າວວ່າ ລດັຖະບານປະເທດຫວຽດນາມຍງັໄດໃ້ຫຄໍ້າໝນັສນັຍາໃນຂະບວນການພດັທະນາ ຂໍຕກົລງົ VPA ວ່າຈະ 

່ ່ ່ ່້ ່ ້ເພມີກດົໝາຍທຈີະຊ່ວຍເພມີທະວ ີໃນການກວດສອບການນາໍເຂາົໄມ.້ ຄວາມສໍາຄນັຂອງອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມຂ້ອງປະເທດຕໍກບັສາກນົ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການທຈີະຈດັຕງັ 

່ ້ ້້ ່ປະຕບິດັຂໍຕກົລງົ VPA ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ ແມ່ນສະແດງໃຫເ້ຫນັໃນການສງົອອກຜະລດິຕະພນັໄມຂ້ອງປະເທດຫວຽດນາມທມີມີູນຄ່າປະມານ 8 ຕ ືໂດລາສະຫະລດັ ໃນປີນ.ີ 

່ ່່ ້ ້ໃນຕໍໜາ້ ລດັຖະບານຫວຽດນາມຕອ້ງໄດຊ້ອກຫາແນວທາງແກໄ້ຂ ແລະ ຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວທຈີະຊ່ວຍບນັລຸເປົາໝາຍໃນການສາ້ງໃບຢັງຢືນໄມທ້ຖີກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 

ໃຫແ້ກ່ບນັດາໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ ້ພາຍໃນປີ 2021.
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້ການເຈລະຈາ ຄງັທໍາອດິ ລະຫວ່າງ ປະເທດ ໄທ ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົ ໃນແຜນງານ 
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້ ່້ ້ ້   ປະເທດໄທ ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົ ໄດຈ້ດັການເຈລະຈາຄງັທໍາອດິຂນຶ ເພອືບນັລຸ ຂໍຕກົລງົການເຂາົເປັນຄູ່ຮ່ວມ 

່ ່່ສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ (VPA) ເພອືປັບປຸງການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້ແລະ ສງົເສມີການຄາ້ໄມທ້ຖີກືກດົໝາຍ. ການ 

້ ່່ເຈລະຈາດງັກ່າວໄດຈ້ດັຂນຶໃນລະຫວ່າງວນັທ ີ29 ຫາ 30 ມຖິນາ 2017, ເຊງິໄດສຸ້ມໃສ່ການພດັທະນາຮ່າງ ນຍິາມໄມ ຸ້
່ ້ ່ທຖີກືກດົໝາຍ (TLD) ແລະ ເປົາໝາຍຕ່າງໆ ຈນົເຖງິ ເດອືນ ມນີາ 2018. ວຽກງານທາງດາ້ນວຊິາການ ເຊນັ ການທດົ 

່ສອບ TLD ພາກສະໜາມ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມ ້ໄດຮ້ບັການປັບປຸງເພມີເຕມີໃນກອງປະຊມ ຸ
່ ້ ່ ້້ຄະນະສະເພາະກດິ ທມີຂີນຶ 3 ຄງັ ເຊງິຈດັຂນຶໂດຍ ສໍານກັງານເລຂາທກິານແຜນງານ FLEGT ລະຫວ່າງ ປະເທດໄທ 

່ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົ (TEFSO) ໃນເດອືນ ກລໍະກດົ, ສງິຫາ ແລະ ກນັຍາ 2017 ທຜ່ີານມາ

້   ຖາ້ທ່ານຕອ້ງການຮບັຂໍມູນກ່ຽວກບັແຜນງານ FLEGT ລະຫວ່າງ ປະເທດໄທ ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົ, ທ່ານສາ 

່ມາດລງົທະບຽນຮບັຈດົໝາຍຂ່າວ ຈາກ TEFSO ໄດທ້:ີ http://tefso.org/en/category/newsletter-en/.

້ອງົການຈດັຕງັທາງສງັຄມົລາວ ແລກປ່ຽນບດົຮຽນກ່ຽວກບັ ແຜນງານ FLEGT VPA ຢູ່ປະເທດ ອນິໂດເນເຊຍ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ ແລະ ສົ່ງຂ່າວໄດ້ທີ:່

ພະແນກນຕິກິາໍ ແລະ ນະໂຍບາຍກວດກາປ່າໄມ ້
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່ ້   ໃນເດອືນ ກນັຍາ 2017 ທຜ່ີານມາ, ສະມາຊກິຂອງອງົການຈດັຕງັທາງສງັຄມົ ໃນແຜນງານ 

້ ້FLEGT VPA ຈາໍນວນ 5 ທ່ານ ໄດເ້ຂາົຮ່ວມການທດັສະນະສກຶສາໄລຍະສນັ ຢູ່ປະເທດ 

່ ່້ອນິໂດເນເຊຍ ເພອືສາ້ງຄວາມເຂາົໃຈກ່ຽວກບັ ແຜນງານ FLEGT VPA ທປີະເທດ ອນິໂດເນເຊຍ 

່ ່້ເພອືນາໍມາໃຊໃ້ຫແ້ທດເໝາະກບັປະເທດລາວ. ລະບບົຄໍາປະກນັໄມທ້ຖີກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງ

່ ້ປະເທດ ອນິໂດເນເຊຍ ເຊງິເອນີວ່າ SVLK (ຄໍາວ່າ TLAS ໃນ ພາສາອນິໂດເນເຊຍ) ເປັນລະບບົ 

່ ່ ່່ ້FLEGT ທໍາອດິ ທສີງົໄມທ້ຖີກືກດົໝາຍທມີໃີບຢັງຢືນ ອອກສູ່ຕະຫຼາດເອຣີບົ.

່້   ຜູເ້ຂາົຮ່ວມການທດັສະນະສກຶສາຢູ່ປະເທດ ອນິໂດເນເຊຍ ລວມມ ີ5 ທ່ານ ເຊງິເປັນຕວົແທນຈາກ 

່້ຄະນະຂອງອງົການຈດັຕງັທາງສງັຄມົຫຼກັໃນແຜນງານ FLEGT ເຊງິໄດຖ້ກືຄດັເລອືກໂດຍເຄອືຂ່າຍ

້້ ້ອງົການຈດັຕງັທາງສງັຄມົ ໃນແຜນງານ FLEGT. ການທດັສະນະສກຶສາໃນຄງັນ ີແມ່ນໄດຮ້ບັການ

ສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນທນຶຮອນໂດຍ ອງົການ WWF ປະຈາໍລາວ ແລະ ໂຄງການສະໜບັສະໜນູ

ແຜນງານ FLEGT FAO ແລະ ໄດຮ້ບັການຕອ້ນຮບັໂດຍ ອງົການ WWF ປະຈາໍປະເທດ ອນິໂດເນເຊຍ.

່   ສະມາຊກິ CSO ຂອງລາວ ໃຊເ້ວລາໃນການທດັສະນະສກຶສາເປັນເວລາ 1 ອາທດິ ຢູ່ Jakarta, Bogor, ແລະ Ponorogo ເພອືຮ່ວມປະຊມກບັລດັຖະບານ, ພາກ ຸ
່້ ້ ້ ້ ່ເອກະຊນົ, ອງົການຈດັຕງັທາງສງັຄມົ ແລະ ໜ່ວຍຄຸມ້ຄອງປ່າຂນັບາ້ນ (FMUs) ເຊງິໄດຮ້ຽນຮູວ່້າ ອງົການຈດັຕງັທາງສງັຄມົໃນປະເທດ ອນິໂດເນເຊຍ ມບີດົບາດອນັພນົເດນັ 

້ ່ ້ ້ ້ໃນການພດັທະນາ ຂໍຕກົລງົ VPA ແລະ SVLK ພອ້ມທງັຍງັສບືຕໍເຂາົຮ່ວມໃນການຈດັຕງັປະຕບິດັລະບບົ SVLK ໂດຍຜ່ານການສະໜບັສະໜນູໜ່ວຍ FMUs ໃນຂນັ 

່ ້ຊມຊນົທອ້ງຖນິ ແລະ ສວນປ່າປູກຂະໜາດນອ້ຍ; ໂດຍຜ່ານການຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ SVLK ແລະ ຂໍກາໍນດົໃນການອອກໃບອະນຸຍາດ ໃນຖານະ ຸ

ຜູກ້ວດສອບແບບອດິສະຫຼະ.

່ ່ ້ ່ ້ ້   ສງິທສີະແດງໃຫເ້ຫນັໄດຢ່້າງພນົເດນັໃນລະຫວ່າງການທດັສະນະສກຶສາແມ່ນນາໍໃຈໃນການປະສານງານ ແລະ ຄວາມເປັນເຈາົການໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືຍງົ ແລະ 

່ ້ການຄາ້ໄມທ້ຖີກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ໂດຍລດັຖະບານ ອນິໂດເນເຊຍ, ພາກເອກະຊນົ ແລະ ອງົການຈດັຕງັທາງສງັຄມົ. ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມທງັໝດົໄດໃ້ຫເ້ຫນັວ່າການມ ີ

້ສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເອາົຈງິເອາົຈງັໂດຍຄູ່ຮ່ວມງານ FLEGT ໄດສ້າ້ງຄວາມສມົບູນແບບ ແລະ ຄວາມໄວວ້າງໃຈ ໃນຂໍຕກົລງົ VPA ແລະ SVLK.

້ ່ ້ ່້ ້ ່ ້   ການທດັສະນະສກຶສາໃນມສຸືດທາ້ຍແມ່ນການຢຽ້ມຢາມໜ່ວຍຄຸມ້ຄອງປ່າຂນັບາ້ນ, Enga Mulyo, ແລະ ອງົການຈດັຕງັທບໍີຂນຶກບັລດັຖະບານ ໃນຂນັທອ້ງຖນິ, 

່ ່ ່ ່້PERSEPSI, ທສີະໜບັສະໜນູພວກເຂາົ. Enga Mulyo ແມ່ນໄດຮ້ບັໃບອະນຸຍາດ SVLK ແລະ ໃບຢັງຢືນ FSC ເພອືສະໜອງໄມທ້ຖີກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ທປູີກຢູ່ໃນ 

່ ້ ່ສວນປູກຂະໜາດນອ້ຍ ໂດຍປະຊາຊນົ. ສະມາຊກິ CSO ຂອງລາວໄດໃ້ຫຮູ້ວ່້າ ແບບທຄີາ້ຍຄກືນັນຈີະສາມາດນາໍໄປໃຊໄ້ດໃ້ນປະເທດລາວ ແລະ ຍງັສນົທະນາເພອືສະເໜ ີ

່່ ້ແນວທາງອອກດງັກ່າວໃຫແ້ກ່ ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນແຜນງານ Lao FLEGT ແລະ ອງົການຈດັຕງັຕ່າງໆ ທໃີຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ.

້ຮູບພາບຕວົແທນຈາກ ຄະນະຂອງອງົການຈດັຕງັທາງສງັຄມົຫຼກັໃນແຜນງານ FLEGT, 

ພະນກັງານ ອງົການ WWF ປະຈາໍ ລາວ ແລະ WWF ປະຈາໍ ອນິໂດເນເຊຍ ພອ້ມດວ້ຍ 

້ອງົການຈດັຕງັທາງສງັຄມົຂອງປະເທດ ອນິໂດເນເຊຍ

mailto:info@flegtlaos.com
http://www.flegtlaos.com
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