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ລດັຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ການກະກຽມຄັ ັ້ງສຸດທ ັ້າຍສ າລບັການເຈລະຈາແຜນງານ FLEGT: ແຜນ
ງານລເິລ ່ ມໃນການປັບປຸງການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຈດັການປ່າໄມ ັ້ແບບຍນືຍງົ  

 (ສ າລບັລງົຂ່າວທນັທ ) 

 

 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 15 ທນັວາ 2015: ລດັຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ລເິລ ່ ມການກະກຽມການເຈລະຈາຂ ັ້ຕກົລງົ
ການເຂົ ັ້າເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄ ັ້າແບບສະໝກັໃຈ (VPA) ກບັ ສະຫະພາບເອ ຣບົ ໃນປ  2016 ໃນກອບແຜນງານ 
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ັ້, ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ (FLEGT) ຂອງ ສະຫະພາບເອ ຣບົ, ໂດຍຜ່ານ
ການຈດັຕັ ັ້ງກອງປະຊຸມດ ັ້ານວຊິາການເປັນເວລາ 3 ວນັ. ແຜນງານດັ່ ງກ່າວນ ັ້ແມ່ນສ່ວນໜ ່ ງຂອງການລເິລ ່ ມຂອງ
ລດັຖະບານລາວເພື່ ອຮບັປະກນັການປັບປຸງການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຈດັການປ່າໄມ ັ້ແບບຍນືຍງົ ໃນ ສປປ ລາວ. “ກອງ
ປະຊຸມດ ັ້ານວຊິາການກ່ຽວກບັແຜນງານ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ັ້, ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ ໃນ ສປປ 
ລາວ” ຄັ ັ້ງນ ັ້ ຈະໄດ ັ້ຈດັຂ ັ້ນໃນລະຫວ່າງວນັທ  15 ຫາ 17 ທນັວາ 2015, ເຊິ່ ງຈດັໂດຍ ກມົກວດກາປ່າໄມ ັ້, ກະຊວງກະສິ
ກ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້, ຄະນະກ າມະທກິານ ສະຫາພາບເອ ຣບົ ປະຈ າລາວ, ຫັ້ອງການ EU FLEGT Facility – 
European Forest Institute (EFI), ໂຄງການ GIZ ສະໜບັສະໜ ນແຜນງານ ລາວ EU-FLEGT 
(ProFLEGT) ແລະ ອງົການ WWF. 

 

“ຈດຸປະສງົຂອງການຈດັກອງປະຊຸມດ ັ້ານວຊິາການໃນຄັ ັ້ງນ ັ້ແມ່ນເພື່ ອໃຫ ັ້ຂ ັ້ມ ນແກ່ ຫ ັ້ອງການ EFI ໃຫ ັ້ຮບັຮ ັ້ເຖງິເປົັ້     
ໝາຍຂອງລດັຖະບານໃນແຜນງານ FLEGT VPA ລວມທງັຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ຂ ັ້ຫຍຸ ັ້ງຍາກທ ່ ຄາດວ່າຈະໄດ ັ້ຮບັ, 
ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງຂອງແຜນງານດັ່ ງກ່າວ ກບັ ແນວຄວາມຄດິລເິລ ່ ມອື່ ນໆ ໃນລະດບັຊາດ ທ ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງກບັຂະ          
ແໜງຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮກັສາປ່າໄມ ັ້, ກ່ອນການເຂົ ັ້າຮ່ວມການເຈລະຈາ VPA ຄັ ັ້ງທ າອດິ ກບັ EU”, ກ່າວໂດຍ



 
 

ທ່ານ ຈນັສອນ ແສນບຸດຕະລາດ, ລດັຖະມນົຕ ຊ່ວຍ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ. “ພ ັ້ອມ
ນັ ັ້ນ ພວກເຮາົຍງັມ ຄວາມກຕລືລືົ ັ້ນໃນການໃຫ ັ້ແນວທາງ ແລະ ຂ ັ້ມ ນ ໃນການສື່ ສານ ແລະ ຮ່ວມງານກບັ ບນັດາ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ັ້ອງອື່ ນໆ ໃນແຜນງານ FLEGT, ເນື່ ອງຈາກວ່າ ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງບນັດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ັ້ອງ
ແມ່ນຫວົໃຈຫຼກັ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຕົ ັ້ນຕ ຂອງ EU ໃນແຜນງານ FLEGT VPA,” ກ່າວເພ ່ ມເຕ ມໂດຍ ທ່ານ ຈນັສອນ 
ແສນບຸດຕະລາດ. 

 

 “ສປປ ລາວ ພວມອອກແຮງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານເພື່ ອສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫ ັ້ແກ່ການຄຸ ັ້ມຄອງປ່າໄມ ັ້ໃນປະເທດ,” 
ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ຄ າພຸດ ພນັດານຸວງົ, ຫວົໜັ້າກມົກວດກາປ່າໄມ ັ້, ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້. “ແຜນງານ ການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ັ້, ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ ແລະ ຂ ັ້ຕກົລງົການເຂົ ັ້າເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄ ັ້າແບບສະ
ໝກັໃຈ (FLEGT VPA) ແມ່ນຂ ດໝາຍອນັສ າຄນັທ ່ ປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້າໃນວຽກງານການຄຸ ັ້ມຄອງປ່າໄມ ັ້. ການຄຸ ັ້ມ
ຄອງປ່າໄມ ັ້ທ ່ ດ ນ ັ ັ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ ັ້ພວກເຮາົສາມາດປົກປັກຮກັສາປ່າໄມ ັ້ ເພື່ ອອານາຄດົຂອງຄນົລຸ ັ້ນໃໝ່, ເສ ມຂະຫຍາຍ
ໂອກາດໃຫ ັ້ແກ່ຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມ ັ້ໃນປະເທດ, ສ ັ້າງມ ນຄ່າເພ ່ ມໃຫ ັ້ແກ່ຜະລດິຕະພນັໄມ ັ້, ສ ັ້າງໂອກາດໃນການຈ ັ້າງງານ
ໃນຂະແໜງປ່າໄມ ັ້ ແລະ ເປ ດກ ັ້ວາງໂອກາດທາງການຕະຫຼາດທ ່ ໃຫຍ່ຂ ັ້ນກວ່າເກົ່ າ. ພາຍຫຼງັທ ່ ແຜນງານ ການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ັ້, ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ ແລະ ຂ ັ້ຕກົລງົການເຂົ ັ້າເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄ ັ້າແບບສະ
ໝກັໃຈ ໄດ ັ້ຖກືຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແລ ັ້ວ, ຜະລດິຕະພນັໄມ ັ້ຂອງ ສປປ ລາວ ກ ຈະສາມາດຕອບສະໜອງຕາມກດົລະບຽບວ່າ
ດ ັ້ວຍໄມ ັ້ຂອງສະຫະພາບເອ ຣບົ ເຊິ່ ງຈະເປັນການສົ່ ງເສ ມການສົ່ ງອອກໄມ ັ້ທ ່ ຖກືກດົໝາຍໄປຍງັຕະຫຼາດຂອງສະຫະພາບ
ເອ ຣບົ ແລະ ປະເທດຄ ່ ຮ່ວມການຄ ັ້າຂອງສະຫະພາບເອ ຣບົ. ພ ັ້ອມກນັນັ ັ້ນ ບນັດາບ ລສິດັປຸງແຕ່ງໄມ ັ້ໃນ ສປປ ລາວ ກ ່

ຈະສາມາດເຂົ ັ້າເຖງິຕະຫຼາດອື່ ນໆໄດ ັ້ງ່າຍຂ ັ້ນ ເປັນຕົ ັ້ນແມ່ນເຂົ ັ້າເຖງິຕະຫຼາດຂອງບນັດາປະເທດ ອາຊຽນ, ສະຫະລດັ
ອາເມລກິາ, ອດົສະຕາລ , ນວິຊ ແລນ ແລະ ຍ ່ ປຸ່ນ,” ກ່າວເພ ່ ມເຕ ມໂດຍ ທ່ານ ຄ າພຸດ ພນັດານຸວງົ. 

 

“ສະຫະພາບເອ ຣບົແມ່ນມ ຄວາມຍນິດ ຮບັເອາົການຕດັສນິໃຈຈາກລດັຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການເຂົ ັ້າຮ່ວມການ
ເຈລະຈາຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກບັ ແຜນງານ FLEGT VPA ແລະ ຍນິດ ຮບັເອາົການປ ກສາຫາລຈືາກຫຼາຍພາກສ່ວນ
ໃນການກະກຽມການເຈລະຈາດັ່ ງກ່າວ ” ກ່າວໂດຍທ່ານ ມເິຊວ ໂກຟ ນ (Michel Goffin), ຫວົໜັ້າຄະນະກ າມະທິ
ການ ສະຫະພາບເອ ຣບົ ປະຈ າລາວ. “ສະຫະພາບເອ ຣບົມ ຄວາມເຊື່ ອໝັ ັ້ນວ່າ ການລງົທ ນທຸ ັ້ມເທ ໃນຂະບວນການ



 
 

ກະກຽມນັ ັ້ນ ໄດ ັ້ອອກດອກເກ ດຜນົ ເຊິ່ ງສ ັ້າງຄວາມເຂົ ັ້າອກົເຂົ ັ້າໃຈທ ່ ດ  ແລະ ມ ການສະໜບັສະໜ ນການເຈລະ ຂ ັ້ຕກົລງົ
ການເຂົ ັ້າເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄ ັ້າແບບສະໝກັໃຈ ຢ່າງກ ັ້ວາງຂວາງຈາກບນັດາພາກສ່ວນທ ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງໃນ ສປປ ລາວ. 
ການຮບັປະກນັການມ ສ່ວນຮ່ວມນ ັ້ ມ ຄວາມສ າຄນັຢ່າງຍິ່ ງຕ ່ ການເຈລະຈາໃນອານາຄດົ ,” ທ່ານ ມເິຊວ ໂກຟ ນ ກ່າວຕື່ ມ. 

 

ຫຼາຍປ ຜ່ານມາ, ສະຫະພາບເອ ຣບົ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ມ ການຮ່ວມມຢ່ືາງສ ັ້າງສນັ ແລະ ມ ການປ ກສາຫາລກ່ືຽວກບັ 
ແຜນປະຕບິດັງານຂອງ FLEGT. ນອກນັ ັ້ນ ສະຫະພາບເອ ຣບົ ແລະ ບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ກ ໄດ ັ້ໃຫ ັ້ການສະໜອງ
ຂ ັ້ມ ນຕ່າງໆ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອືດ ັ້ານວຊິາການແກ່ລດັຖະບານລາວ ແລະ ບນັດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ັ້ອງ ເຊິ່ ງເປັນຕວົແທນ
ໃຫ ັ້ແກ່ພາກເອກະຊນົ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄມົ ເພື່ ອກະກຽມການເຈລະຈາ VPA. 

 

ໃນກອງປະຊຸມພບົປະດ ັ້ານວຊິາການ, ຕວົແທນຈາກ ສປປ ລາວ ຈະນ າສະເໜ ເຖງິ ຄວາມຄບືໜັ້າຂອງວຽກງານທ ່

ກ່ຽວຂ ັ້ອງກບັ FLEGT VPA ໃນ ສປປ ລາວ ເປັນຕົ ັ້ນແມ່ນດ ັ້ານວຊິາການ, ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທ ່

ກ່ຽວຂ ັ້ອງໃນແຜນງານທງັໃນລະດບັສ ນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ, ການພດັທະນານຍິາມໄມ ັ້ທ ່ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍ, ລວມ
ທງັຂັ ັ້ນຕອນຕ່າງໆທ ່ ຈະຕ ັ້ອງປະຕບິດັ ໃນການລເິລ ່ ມການເຈລະຈາ VPA. 

 

ສະຫະພາບເອ ຣບົ (EU) ໄດ ັ້ລເິລ ່ ມແຜນງານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ັ້, ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ 
(FLEGT) ເພື່ ອສະກດັກັ ັ້ນການຂຸດຄົ ັ້ນໄມ ັ້ທ ່ ຜດິກດົໝາຍໃນທົ່ ວໂລກ, ພ ັ້ອມນັ ັ້ນ EU ຍງັໄດ ັ້ກະກຽມການເຈລະຈາຂ ັ້

ຕກົລງົການເຂົ ັ້າເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄ ັ້າແບບສະໝກັໃຈ (VPA) ກບັບນັດາປະເທດຜະລດິໄມ ັ້. ຂ ັ້ຕກົລງົ VPA ແມ່ນ
ຂ ັ້ຕກົລງົການຄ ັ້າສາກນົເຊິ່ ງມ ຈດຸປະສງົເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການຕດັໄມ ັ້ທ ່ ຜດິກດົໝາຍ ແລະ ສົ່ ງເສ ມການຄ ັ້າໄມ ັ້ທ ່ ຖກືກດົ    ໝ
າຍ. 

 

ສ.ປ.ປ. ລາວ ແມ່ນໜ ່ ງໃນບນັດາປະເທດທ ່ ເລ ່ ມເຈລະຈາຂ ັ້ຕກົລງົການເຂົ ັ້າເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາດັ່ ງກ່າວກບັສະຫະພາບ
ເອ ຣບົ, ເຊິ່ ງໄດ ັ້ຮບັການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກໂຄງການ GIZ ການສະໜບັສະໜ ນແຜນງານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ັ້
, ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ ລະຫວ່າງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອ ຣບົ (ProFLEGT). 



 
 

 

ProFLEGT ແມ່ນໂຄງການລເິລ ່ ມຮ່ວມກນັຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ແລະ ການຮ່ວມມກືານພດັທະນາ
ຂອງເຢຍລະມນັ, ເຊິ່ ງເປັນໂຄງການທ ່ ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັ ກະຊວງ ກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ (ໂດຍຜ່ານ ຫ ັ້ອງການແຜນງານ 
FLEGT Standing Office ພາຍໃຕ ັ້ການຊ ັ້ນ າຂອງ ກມົກວດກາປ່າໄມ ັ້, DOFI), ກະຊວງ ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການ
ຄ ັ້າ, ແລະ ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ລວມທງັ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງອື່ ນໆຂອງລດັ, ອງົ
ການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄມົ, ສະຖາບນັການສ ກສາ ແລະ ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມ ັ້. 

 

ໃນປະເທດລາວ, ອງົການ WWF ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງານ FLEGT ຮ່ວມກບັ ກມົກວດກາປ່າໄມ ັ້ ໃນ ສອງ ແຂວງ 
ພາກໃຕ ັ້ (ແຂວງ ຄ າມ່ວນ ແລະ ແຂວງ ອດັຕະປື). ອງົການ WWF ໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານໂດຍການຊອກຫາ
ແນວທາງແກ ັ້ໄຂ, ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ ນ າໃຊ ັ້ຮ ບແບບທ ່ ເໝາະສມົຂອງທ ັ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ສາກນົ ທ ່ ມ  
ການຮ່ວມມກືນັຂອງພາກສ່ວນທ ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ເພື່ ອສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ກບັປັດໄຈຕ່າງໆທ ່ ພາໃຫ ັ້ມ ການຕດັໄມ ັ້ທ າລາຍປ່າ ແລະ 
ການເຊື່ ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ ັ້.  

 



 
 

ຂ ັ້ມ ນເພ ່ ມເຕ ມສ າລບັບນັນາທກິານ 

ໃນປ  2003, ສະຫະພາບເອ ຣບົ (EU) ໄດ ັ້ຈດັພມິແຜນວຽກການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ັ້, ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ 
(FLEGT) ເພື່ ອຕ ັ້ານ ແລະ ສະກດັກັ ັ້ນການຕດັໄມ ັ້ຜດິກດົໝາຍໃນບນັດາປະເທດທ ່ ນ າເຂົ ັ້າໄມ ັ້. ອງົປະກອບທ ່ ສ າຄນັຂອງແຜນວຽກ 
FLEGT ແມ່ນລະບບົການເຂົ ັ້າຮ່ວມແບບສະໝກັໃຈ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ມ ພຽງແຕ່ໄມ ັ້ທ ່ ຖກືກດົໝາຍເທົ່ ານັ ັ້ນ ທ ່ ຖກືນ າເຂົ ັ້າ
ຕະຫລາດ EU ຈາກປະເທດທ ່ ເຫນັດ ທ ່ ເຂົ ັ້າຮ່ວມໃນລະບບົນ ັ້. ຂອບຂອງກດົໝາຍພາຍໃນຂອງ EU ສະບບັນ ັ້ແມ່ນ ຖກືນ າມາໃຊ ັ້
ໃນເດອືນ ທນັວາ 2005, ແລະ ການປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍ ໃນປ  2008, ເຊິ່ ງສາມາດຄວບຄຸມການນ າເຂົ ັ້າໄມ ັ້ສ ່ ຕະຫຼາດ EU 
ຈາກປະເທດທ ່ ເຂົ ັ້າຮ່ວມການເຈລະຈາຂ ັ້ຕກົລງົການເຂົ ັ້າເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄ ັ້າແບບສະໝກັໃຈ (FLEGT VPAs) ກບັ EU.  

 

ອງົປະກອບຫຼກັ ຂອງ FLEGT VPA ແມ່ນ ການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຂອງລະບບົການຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕ ັ້ອງ
ທາງກດົໝາຍຂອງໄມ ັ້ (TLAS) ເຊິ່ ງປະກອບມ  ນຍິາມໄມ ັ້ທ ່ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍ ແຫ່ງຊາດ, ລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງຕ່ອງໂສ ັ້ການ
ສະໜອງ, ຂັ ັ້ນຕອນການກວດສອບໄມ ັ້ທ ່ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຕ່ອງໂສ ັ້ການສະໜອງ, ລະບບົການອອກ ໃບອະນຸຍາດ 
FLEGT; ແລະ ການກວດສອບລະບບົທງັໝດົແບບອດິສະຫຼະ. 

 

ໃນກ ລະນ ທ ່ ເຫນັດ ຕກົລງົ, VPAs ຈະລວມເອາົພນັທະ ແລະ ແຜນວຽກຈາກທງັສອງຝ່າຍເພື່ ອຈະຢຸດການຄັ້າໄມ ັ້ທ ່ ຜດິກດົໝາຍ, 
ພັ້ອມກບັ ລະບບົການອອກອະນຸຍາດເພື່ ອພສິ ດຄວາມຖກືຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍຂອງໄມ ັ້ທ ່ ສົ່ ງອອກໄປ EU. ຂ ັ້ຕກົລງົຍງັສົ່ ງເສ ມການ
ບງັຄບັໃຊ ັ້ກດົໝາຍໄມ ັ້ທ ່ ດ ຂ ັ້ນກວ່າເກົ່ າ ແລະ ສົ່ ງເສ ມການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກປະຊາສງັຄມົແລະ ພາກເອກະຊນົ. 

 

ຂ ັ້ມ ນເພ ່ມເຕ ມກ່ຽວກບັ ແຜນງານ Lao EU-FLEGT Process ສາມາດເຂົ ັ້າເບິ່ ງໄດ ັ້ທ ່ : http://flegtlaos.com/ 

 

ຂ ັ້ມ ນເພ ່ມເຕ ມກ່ຽວກບັ ນະໂຍບາຍປ່າໄມ ັ້ອາຊຽນສາມາດເຂົ ັ້າເບິ່ ງໄດ ັ້ທ ່ :  

http://www.asean.org/ 

 

http://flegtlaos.com/
http://www.asean.org/


 
 

ຂ ັ້ມ ນເພ ່ມເຕ ມກ່ຽວກບັ ແນວຄວາມຄດິລເິລ ່ມ ກ່ຽວກບັ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົຫມາຍປ່າໄມ ັ້, ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ 
ສາມາດເຂົ ັ້າເບິ່ ງໄດ ັ້ທ ່: 
http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en
.cfm 

www.euflegt.efi.int 

 

ຂ ັ້ມ ນເພ ່ມເຕ ມກ່ຽວກບັ ຄວາມເຂົ ັ້າໃຈຕ ່ກບັ ການເຄື່ອນຍ ັ້າຍ ແລະ ການຄວບຄຸມໄມ ັ້ ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ສາມາດເຂົ ັ້າເບິ່ ງໄດ ັ້ທ ່ :  

http://www.euflegt.efi.int/publications/-/document/25520 

 

ຂ ັ້ມ ນເພ ່ມເຕ ມກ່ຽວກບັ ກດົລະບຽບການນ າເຂົ ັ້າໄມ ັ້ເຂົ ັ້າສ ່ ສະຫະພາບເອ ຣບົ 

http://www.cbi.eu/market-information/timber-products/eutr-guide 

 

ຂ ັ້ມ ນເພ ່ມເຕ ມກ່ຽວກບັ FLEGT, ເຊ ນຕດິຕ ່ : 

ທ່ານ ຄ າພອນ ບຸນທະວ , FLEGT Standing Office, ມຖື:ື +856-20-9621 1288, khambtv@gmail.com 
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