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ທີ່ ັະເທດຟີລບິັິນ, ໝນວບນທໃີ22-26 າງມພາ 2016: ລບດຖະບານແຫ່ງໃສັັໃລາວ,ໃຮ່ວມາບບໃສະມາ ມົອງດສາຫະາາໍ ງັງ
ແຕ່ງໄມ ູ້ລາວ, ໄດ ູ້ເຜຍີແຜ່່າາຜນົາ່ຽວາບບແນວທາງໝ່່ເພ ່ ອໝຊ ູ້ເຂົ ູ້າໝນາານ ບັບ ງັງາານ ງ ູ້ມ ອງັ່າໄມ ູ້ໝນັະເທດລາວ,ໃ
ເຊິ່ ງເອີ ູ້ນວ່າໃ “າານສາຶສາາານສບງລວມ ວາມຮ ູ້ດ ູ້ານາດົ່າຍັ່າໄມ ູ້”, ໝນາອງັະຊງມັ່າໄມ ູັ້ ະຈາໍພາາພ ູ້ນໃ ອາຊ-ີັາຊຟິິາໃ
(Asia-Pacific Forestry Week)ໃ ໝນລະຫວ່າງໃວບນທ ີ 22-26 າງມພາ 2016 ທີ່ ັະເທດໃ ຟີລບິັິນ, ເຊິ່ ງເ ບັນາອງ
ັະຊງມໜຶ່ ງທີ່ ສໍາ ບນາ່ຽວາບບວຽາງານັ່າໄມ ູ້ໃແລະໃໝຫຍ່ທີ່ ສງດໝນພາາພ ູ້ນ.  
 
ທ່ານໃຊ ຊາດໃ ໄຊຍະາງມມານ, ຫວົໜູ້າາມົັ່າໄມ ູ້, າະຊວງາະສາິາໍໃ ແລະໃ ັ່າໄມ ູ້,ໃ ໄດ ູ້າ່າວວ່າໃ່າາຜນົທີ່ ສໍາ ບນໜຶ່ ງທີ່ ໄດ ູ້
ຖ ານາໍສະເໜໝີນາອງັະຊງມັ່າໄມ ູັ້ ະຈາໍພາາພ ູ້ນໃ ອາຊ-ີັາຊຟິິາໃ ແມ່ນໃ າານສາຶສາາານສບງລວມ ວາມຮ ູ້ດ ູ້ານາດົ່າຍ
ັ່າໄມ ູ້. ທ່ານໃຊ ຊາດໃໄຊຍະາງມມານໃໄດ ູ້າ່າວວ່າໃ“າານສາຶສາາານສບງລວມ ວາມຮ ູ້ດ ູ້ານາດົ່າຍັ່າໄມ ູ້ ເ ບັນວຽາງານາານ
ສບງລວມາດົ່າຍທີ່ ສບບຊ ູ້ອນທີ່ າ່ຽວຂ ູ້ອງາບບຂະແໜງັ່າໄມ ູ້ ໝນລາວໃຕະຫຼອດຮອດຕ່ອງໂສ ູ້າານສະໜອງຜະລດິຕະພບນໄມ ູ້ 
- ເຊິ່ ງເລີ່ ມຈາາາານຈບດັະເພດພ ູ້ນທີ່ ັ່າ, າານແບ່ງເຂດແດນ, າານເາບບາາໍຂໍ ູ້ມ ນ, າານອະນງມ ບດໃ ໂ ຕ ູ້າ, າານ ງ ູ້ມ ອງໃ
ແລະໃາານຕບດໄມ ູ້, າານຂນົສົ່ ງ, າານ ງັງແຕ່ງໃແລະໃາານສົ່ ງອອາ.” ທ່ານໃຊ ຊາດໃ ໄຊຍະາງມມານໃຍບງໄດ ູ້າ່າວເພີ່ ມຕ ່ ມວ່າ 
“າານສບງລວມນຕິາິາໍາ່ຽວາບບວຽາງານັ່າໄມ ູ້ນີ ູ້ຈະສາມາດຊ່ວຍເຂົ ູ້າໝນາານຮ່າງນຍິາມ ວາມຖ າຕ ູ້ອງທາງາດົ່າຍຂອງ
ໄມ ູ້ໃ ເຊິ່ ງເ ບັນສ່ວນສໍາ ບນຂອງໃ ແຜນງານາານຈບດຕບ ູ້ງັະຕບິບດາດົ່າຍັ່າໄມ ູ້,ໃ າານ ງ ູ້ມ ອງໃ ແລະໃ າານ ູ້າໄມ ູ້ໃ (FLEGT 
VPA), ເຊິ່ ງລບດຖະບານລາວາາໍລບງເອາົໝຈໝສ່ໝນາານຈບດຕບ ູ້ງັະຕບິບດ.” 
 
ທ່ານໃ ທອງສະຫວບນໃ ສງລຍິະມາດ, ັະທານສະມາ ມົອງດສາຫະາາໍ ງັງແຕ່ງໄມ ູ້ລາວໃ ໄດ ູ້າ່າວໝນາອງັະຊງມັ່າໄມ ູັ້ ະຈາໍ
ພາາພ ູ້ນໃອາຊ-ີັາຊຟິິາໃວ່າ “ລບດຖະບານແຫ່ງໃສັັໃລາວໃໄດ ູ້ເລບ່ ງເຫບນ ວາມສໍາ ບນຂອງພາາເອາະຊນົໝນາານເ ບັນໜ່ວຍ
ງານຕົ ູ້ນຕໍເພ ່ ອພບດທະນາຂະແໜງອງດສາຫະາາໍ ງັງແຕ່ງໄມ ູ້ໃ ແລະໃ ເ ບັນໜ່ວຍງານທີ່ ມພີາລະບດົບາດສໍາ ບນໃໝນແຜນງານໃ
FLEGTໃ VPA, ເຊິ່ ງເ ບັນແນວ ດິລເິລີ່ ມໝ່່ເພ ່ ອຮບບັະາບນາານສະໜອງໄມ ູ້ທີ່ ຖ າຕ ູ້ອງຕາມາດົ່າຍໝຫ ູ້ຂະແໜງອງດ
ສາຫະາາໍຢ່າງພຽງພໍໃ ແລະໃ ຮບບັະາບນາານ ບັບ ງັງາານ ງ ູ້ມ ອງັ່າໄມ ູ້ ແລະໃ າານບໍລຫິານຈບດາານັ່າໄມ ູ້ແບບຍ ນຍງົໝນ
ັະເທດລາວ”. 



 

 
ໝນທີ່ ັະຊງມ,ໃ  ະນະຕວົແທນຈາາັະເທດລາວໄດ ູ້ລາຍງານ ວາມ  ບໜູ້າາ່ຽວາບບາານເພີ່ ມຂຶ ູ້ນຂອງັ່າໄມ ູັ້ ົາຫງ ູ້ມໃ ໝນ
ລະຫວ່າງໃັີໃ2010ໃຫາໃ2015ໃເຊິ່ ງເ ບັນ່າາຜນົຈາາາານຫຼງດຜ່ອນທາງດ ູ້ານາານຕບດໄມ ູ້ໃແລະໃາານເພີ່ ມຂຶ ູ້ນຂອງາານຟ ູ້ນ
ຟ ັ່າ,ໃ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໝນເຂດທີ່ ມາີານຕບດໄມ ູ້,ໃ ພ ູ້ອມທບງາານັະຕບິບດແນວທາງາານມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາາສ່ວນຕ່າງໆ,ໃ
າານັົາ ບັາຮບາສາລະບບົນເິວດວທິະຍາ,ໃແລະໃາານສ ູ້າງຜນົັະໂຫຍດຕໍ່ າານດໍາລງົຊວີດິໝນາານຟ ູ້ນຟ ັ່າ. 
 
ທ່ານໃ  ໍາພງດໃ ພບນດານງວງົ, ຫວົໜູ້າາມົາວດາາັ່າໄມ ູ້, າະຊວງາະສາິາໍໃ ແລະໃ ັ່າໄມ ູ້ໃ ໄດ ູ້າ່າວວ່າ “ສັັໃ ລາວໃ ພວມ
ອອາແຮງຈບດຕບ ູ້ງັະຕບິບດວຽາງານເພ ່ ອສ ູ້າງ ວາມເຂບ ູ້ມແຂງໝຫ ູ້ແາ່າານ ງ ູ້ມ ອງັ່າໄມ ູ້ໝນັະເທດ.ໃ ແຜນງານໃ າານຈບດຕບ ູ້ງ
ັະຕບິບດາດົ່າຍັ່າໄມ ູ້, າານ ງ ູ້ມ ອງໃ ແລະໃ າານ ູ້າໄມ ູ້ໃ ແລະໃ ຂໍ ູ້ຕາົລງົາານເຂົ ູ້າເ ບັນ  ່ ຮ່ວມສບນຍາາານ ູ້າແບບສະ່ບາ
ໝຈໃ(FLEGT VPA)ໃແມ່ນຂດີ່າຍອບນສໍາ ບນທີ່ ັະາອບສ່ວນເຂົ ູ້າໝນວຽາງານາານ ງ ູ້ມ ອງັ່າໄມ ູ້.ໃາານ ງ ູ້ມ ອງັ່າໄມ ູ້
ທີ່ ດນີ ບ ູ້ນໃ ຈະຊ່ວຍໝຫ ູ້ພວາເຮາົສາມາດັົາ ບັາຮບາສາັ່າໄມ ູ້ໃ ເພ ່ ອອານາ ດົຂອງ ນົລງ ູ້ນໝ່່, ເສມີຂະຫຍາຍໂອາາດໝຫ ູ້ແາ່
ຂະແໜງາານ ງັງແຕ່ງໄມ ູ້ໝນັະເທດ,ໃ ສ ູ້າງມ ນ ່າເພີ່ ມໝຫ ູ້ແາ່ຜະລດິຕະພບນໄມ ູ້, ສ ູ້າງໂອາາດໝນາານຈ ູ້າງງານໝນຂະແໜງັ່າ
ໄມ ູ້ໃ ແລະໃ ເັີດາ ູ້ວາງໂອາາດທາງາານຕະຫຼາດທີ່ ໝຫຍ່ຂຶ ູ້ນາວ່າເາົ່ າ.ໃ ພາຍຫຼບງທີ່ ແຜນງານໃ າານຈບດຕບ ູ້ງັະຕບິບດາດົ່າຍ
ັ່າໄມ ູ້, າານ ງ ູ້ມ ອງໃ ແລະໃ າານ ູ້າໄມ ູ້ໃ ແລະໃ ຂໍ ູ້ຕາົລງົາານເຂົ ູ້າເ ບັນ  ່ ຮ່ວມສບນຍາາານ ູ້າແບບສະ່ບາໝຈໃ ໄດ ູ້ຖ າຈບດຕບ ູ້ງ
ັະຕບິບດແລ ູ້ວ,ໃ ຜະລດິຕະພບນໄມ ູ້ຂອງໃ ສັັໃ ລາວໃ າຈໍະສາມາດຕອບສະໜອງຕາມາດົລະບຽບວ່າດ ູ້ວຍໄມ ູ້ຂອງ
ສະຫະພາບເອຣີບົໃ ເຊິ່ ງຈະເ ບັນາານສົ່ ງເສມີາານສົ່ ງອອາໄມ ູ້ທີ່ ຖ າາດົ່າຍໄັຍບງຕະຫຼາດຂອງສະຫະພາບເອຣີບົໃ ແລະໃ
ັະເທດ  ່ ຮ່ວມາານ ູ້າຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ.ໃ ພ ູ້ອມາບນນບ ູ້ນໃ ບບນດາບໍລສິບດ ງັງແຕ່ງໃໄມ ູ້ໝນໃ ສັັໃ ລາວໃ າຈໍະສາມາດເຂົ ູ້າ
ເຖງິຕະຫຼາດອ ່ ນໆໄດ ູ້ງ່າຍຂຶ ູ້ນໃເ ບັນຕົ ູ້ນແມ່ນເຂົ ູ້າເຖງິຕະຫຼາດຂອງບບນດາັະເທດໃອາຊຽນ, ສະຫະລບດອາເມລາິາ, ອດົສະຕາ
ລ,ີ ນວິຊແີລນໃແລະໃຍີ່ ງັ່ ນ.” 
 
າອງັະຊງມັ່າໄມ ູັ້ ະຈາໍພາາພ ູ້ນໃ ອາຊ-ີັາຊຟິິາ,ໃ ເຊິ່ ງຈ ບດຂຶ ູ້ນທງາໆໃ 4ັີ,ໃ ແມ່ນເວທໜີຶ່ ງຂອງວຽາງານັ່າໄມ ູ້ທີ່ ໝຫຍ່ໃ ແລະໃ
ສໍາ ບນທີ່ ສງດໝນພາາພ ູ້ນ.ໃາອງັະຊງມດບ່ ງາ່າວມຜີ ູ້ເຂົ ູ້າຮ່ວມຫຼາຍາວ່າພບນ ນົໃ ເຊິ່ ງເ ບັນຕວົແທນຈາາພາາລບດໝນຂະແໜງັ່າ
ໄມ ູ້,ໃຊບບພະຍາາອນທໍາມະຊາດໃແລະໃບບນດາພາາສ່ວນທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມຕ່າງໆໃ ເຊບ່ ນໃ ໜ່ວຍງານາາໍນດົໃແລະໃອອາລະບຽບ
ນະໂຍບາຍ,ໃຊ່ຽວຊານ,ໃສະຖາບບນາານສາຶສາ,ໃສະຖາບບນາານ ົ ູ້ນ ູ້ວາ,ໃອງົາານຈບດຕບ ູ້ງທີ່ ບ່ໍຂຶ ູ້ນາບບລບດຖະບານໃແລະໃພາາ
ເອາະຊນົໃຈາາຫຼາຍາວ່າໃ30ໃັະເທດ, ເພ ່ ອັະເມນີາານພບດທະນາຕ່າງໆທາງດ ູ້ານຕະຫຼາດໃແລະໃາານ ູ້າໄມ ູ້ສາານົ, ແລະໃ
ເພ ່ ອແາ ູ້ໄຂບບນຫາຕ່າງໆທີ່ າ່ຽວຂ ູ້ອງາບບແນວໂນ ູ້ມໃ ແລະໃ ອານາ ດົຂອງຕະຫຼາດໃ ແລະໃ າານ ູ້າໄມ ູ້ສາານົໃ ໝນຂງົເຂດາານ
 ູ້າໄມ ູ້ແບບຍ ນຍງົໃແລະໃແນວທາງາານຮ່າງນຍິາມ ວາມຖ າຕ ູ້ອງທາງາດົ່າຍຂອງໄມ ູ້ໃ ແລະໃາານຂະຫຍາຍຕວົໝນອານາ
 ດົພາຍໝນພາາພ ູ້ນ.  
 
ສະຫະພາບເອຣີບົໃ (EU) ໄດ ູ້ລເິລີ່ ມແຜນງານາານຈບດຕບ ູ້ງັະຕບິບດາດົ່າຍັ່າໄມ ູ້,ໃ າານ ງ ູ້ມ ອງໃ ແລະໃ າານ ູ້າໄມ ູ້ໃ
(FLEGT) ເພ ່ ອສະາບດາບ ູ້ນາານຂງດ ົ ູ້ນໄມ ູ້ທີ່ ຜດິາດົ່າຍໝນທົ່ ວໂລາ, ພ ູ້ອມນບ ູ້ນໃ EU ຍບງໄດ ູ້າະາຽມາານເຈລະຈາຂໍ ູ້



 

ຕາົລງົາານເຂົ ູ້າເ ບັນ  ່ ຮ່ວມສບນຍາາານ ູ້າແບບສະ່ບາໝຈໃ (VPA) າບບບບນດາັະເທດຜະລດິໄມ ູ້. ຂໍ ູ້ຕາົລງົໃVPAໃແມ່ນຂໍ ູ້
ຕາົລງົາານ ູ້າສາານົເຊິ່ ງມຈີງດັະສງົເພ ່ ອຫຼງດຜ່ອນາານຕບດໄມ ູ້ທີ່ ຜດິາດົ່າຍໃແລະໃສົ່ ງເສມີາານ ູ້າໄມ ູ້ທີ່ ຖ າາດົ່າຍ. 
 
ສ.ັ.ັ.ໃລາວໃແມ່ນໜຶ່ ງໝນບບນດາັະເທດທີ່ ເລີ່ ມເຈລະຈາຂໍ ູ້ຕາົລງົາານເຂົ ູ້າເ ບັນ  ່ ຮ່ວມສບນຍາດບ່ ງາ່າວາບບສະຫະພາບເອຣີບົ
, ເຊິ່ ງໄດ ູ້ຮບບາານຊ່ວຍເຫຼ ອຈາາໂ ງາານໃ GIZ າານສະໜບບສະໜ ນແຜນງານາານຈບດຕບ ູ້ງັະຕບິບດາດົ່າຍັ່າໄມ ູ້, າານ
 ງ ູ້ມ ອງໃແລະໃາານ ູ້າໄມ ູ້ໃລະຫວ່າງໃສ.ັ.ັ.ໃລາວໃາບບໃສະຫະພາບເອຣີບົ (ProFLEGT). 
 
ProFLEGT ແມ່ນໂ ງາານລເິລີ່ ມຮ່ວມາບນຂອງລບດຖະບານແຫ່ງໃສັັໃລາວໃແລະໃາານຮ່ວມມ າານພບດທະນາຂອງເຢຍ
ລະມບນ, ເຊິ່ ງເ ບັນໂ ງາານທີ່ ເຮບດວຽາຮ່ວມາບບໃາະຊວງໃາະສາິາໍໃແລະໃັ່າໄມ ູ້ (ໂດຍຜ່ານໃຫ ູ້ອງາານແຜນງານ FLEGT 
Standing Office ພາຍໝຕ ູ້າານຊີ ູ້ນາໍຂອງໃ າມົາວດາາັ່າໄມ ູ້, DOFI), າະຊວງໃ ອງດສາຫະາາໍໃ ແລະໃ າານ ູ້າ, ແລະໃ
າະຊວງໃ ຊບບພະຍາາອນທໍາມະຊາດໃ ແລະໃ ສິ່ ງແວດລ ູ້ອມ, ລວມທບງໃ ອງົາານຈບດຕບ ູ້ງອ ່ ນໆຂອງລບດ, ອງົາານຈບດຕບ ູ້ງທາງ
ສບງ ມົ, ສະຖາບບນາານສາຶສາໃແລະໃອງດສາຫະາາໍ ງັງແຕ່ງໄມ ູ້. 
 
 
 



 

ຂໍ ູ້ມ ນເພີ່ ມເຕມີສໍາລບບບບນນາທາິານ 
ໝນັີໃ 2003,ໃ ສະຫະພາບເອຣີບົໃ (EU)ໃ ໄດ ູ້ຈ ບດພມິແຜນວຽາາານຈບດຕບ ູ້ງັະຕບິບດາດົ່າຍັ່າໄມ ູ້, າານ ງ ູ້ມ ອງໃ ແລະໃ າານ ູ້າໄມ ູ້ 
(FLEGT) ເພ ່ ອຕ ູ້ານໃ ແລະໃ ສະາບດາບ ູ້ນາານຕບດໄມ ູ້ຜດິາດົ່າຍໝນບບນດາັະເທດທີ່ ນໍາເຂົ ູ້າໄມ ູ້. ອງົັະາອບທີ່ ສໍາ ບນຂອງແຜນວຽາ 
FLEGT ແມ່ນລະບບົາານເຂົ ູ້າຮ່ວມແບບສະ່ບາໝຈໃເພ ່ ອຮບບັະາບນວ່າໃມພີຽງແຕ່ໄມ ູ້ທີ່ ຖ າາດົ່າຍເທົ່ ານບ ູ້ນໃທີ່ ຖ ານໍາເຂົ ູ້າຕະຫລາດ 
EUໃ ຈາາັະເທດທີ່ ເຫບນດທີີ່ ເຂົ ູ້າຮ່ວມໝນລະບບົນີ ູ້. ຂອບຂອງາດົ່າຍພາຍໝນຂອງ EU ສະບບບນີ ູ້ແມ່ນໃ ຖ ານໍາມາໝຊ ູ້ໝນເດ ອນໃ
ທບນວາໃ2005, ແລະໃາານັະຕບິບດລະບຽບາດົ່າຍໃໝນັີ 2008, ເຊິ່ ງສາມາດ ວບ ງມາານນໍາເຂົ ູ້າໄມ ູ້ສ ່ ຕະຫຼາດ EU ຈາາັະເທດ
ທີ່ ເຂົ ູ້າຮ່ວມາານເຈລະຈາຂໍ ູ້ຕາົລງົາານເຂົ ູ້າເ ບັນ  ່ ຮ່ວມສບນຍາາານ ູ້າແບບສະ່ບາໝຈໃ(FLEGT VPAs)ໃາບບ EU.  
 
ອງົັະາອບຫຼບາໃຂອງໃFLEGT VPA ແມ່ນໃາານພບດທະນາໃແລະໃາານຈບດຕບ ູ້ງັະຕບິບດຂອງລະບບົາານຮບບັະາບນ ວາມຖ າຕ ູ້ອງ
ທາງາດົ່າຍຂອງໄມ ູ້ໃ (TLAS) ເຊິ່ ງັະາອບມໃີນຍິາມໄມ ູ້ທີ່ ຖ າຕ ູ້ອງຕາມາດົ່າຍໃແຫ່ງຊາດ, ລະບບົາານ ງ ູ້ມ ອງຕ່ອງໂສ ູ້າານສະ
ໜອງ, ຂບ ູ້ນຕອນາານາວດສອບໄມ ູ້ທີ່ ຖ າຕ ູ້ອງຕາມາດົ່າຍໃແລະໃ ຕ່ອງໂສ ູ້າານສະໜອງ, ລະບບົາານອອາໝບອະນງຍາດໃFLEGT; 
ແລະໃາານາວດສອບລະບບົທບງ່ດົແບບອດິສະຫຼະ. 
 
ໝນາໍລະນທີີ່ ເຫບນດຕີາົລງົ, VPAs ຈະລວມເອາົພບນທະໃ ແລະໃ ແຜນວຽາຈາາທບງສອງຝ່າຍເພ ່ ອຈະຢງດາານ ູ້າໄມ ູ້ທີ່ ຜດິາດົ່າຍ, 
ພູ້ອມາບບໃ ລະບບົາານອອາອະນງຍາດເພ ່ ອພສິ ດ ວາມຖ າຕ ູ້ອງຕາມາດົ່າຍຂອງໄມ ູ້ທີ່ ສົ່ ງອອາໄັໃ EU. ຂໍ ູ້ຕາົລງົຍບງສົ່ ງເສມີາານ
ບບງ ບບໝຊ ູ້າດົ່າຍໄມ ູ້ທີ່ ດຂີຶ ູ້ນາວ່າເາົ່ າໃແລະໃສົ່ ງເສມີາານມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາາັະຊາສບງ ມົແລະໃພາາເອາະຊນົ. 
 
ຂໍ ູ້ມ ນເພີ່ມເຕມີາ່ຽວາບບໃແຜນງານໃLao EU-FLEGT Processໃສາມາດເຂົ ູ້າເບິ່ ງໄດ ູ້ທີ່ : http://flegtlaos.com/ 
 
ຂໍ ູ້ມ ນເພີ່ມເຕມີາ່ຽວາບບໃນະໂຍບາຍັ່າໄມ ູ້ອາຊຽນສາມາດເຂົ ູ້າເບິ່ ງໄດ ູ້ທີ່ :  
http://www.asean.org/ 
 

ຂໍ ູ້ມ ນເພີ່ມເຕມີາ່ຽວາບບໃແນວ ວາມ ດິລເິລີ່ມໃາ່ຽວາບບໃາານຈບດຕບ ູ້ງັະຕບິບດາດົຫມາຍັ່າໄມ ູ້, າານ ງ ູ້ມ ອງໃແລະໃາານ ູ້າໄມ ູ້ໃສາມາດ
ເຂົ ູ້າເບິ່ ງໄດ ູ້ທີ່ : 
http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en.cf
m 

www.euflegt.efi.int 
 
ຂໍ ູ້ມ ນເພີ່ມເຕມີາ່ຽວາບບໃ ວາມເຂົ ູ້າໝຈຕ່ໍາບບໃາານເ  ່ອນຍ ູ້າຍໃແລະໃາານ ວບ ງມໄມ ູ້ໃໝນໃສ.ັ.ັ.ໃລາວໃສາມາດເຂົ ູ້າເບິ່ ງໄດ ູ້ທີ່ :  
http://www.euflegt.efi.int/publications/-/document/25520 
 
ຂໍ ູ້ມ ນເພີ່ມເຕມີາ່ຽວາບບໃາດົລະບຽບາານນາໍເຂົ ູ້າໄມ ູ້ເຂົ ູ້າສ ່ ສະຫະພາບເອຣີບົ 
http://www.cbi.eu/market-information/timber-products/eutr-guide 

http://flegtlaos.com/
http://www.asean.org/
http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en.cfm
http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en.cfm
http://www.euflegt.efi.int/
http://www.euflegt.efi.int/publications/-/document/25520


 

 
ຂໍ ູ້ມ ນເພີ່ມເຕມີາ່ຽວາບບໃFLEGT, ເຊນີຕດິຕ່ໍ: 
ທ່ານໃ ໍາພອນໃບງນທະວ,ີ FLEGT Standing Office, ມ ຖ : +856-20-9621ໃ1288, khambtv@gmail.com 
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