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ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 31 ພດຶສະພາ 2016: ຂະແໜງການອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມລ້າວຈະສາມາດເພີ່ ມການຜະລດິ ແລະ 
ຜນົກາໍໄລ ຈາກການນາໍໃຊໄ້ມທ້ີ່ ມໜີາ້ຕາ້ງນອ້ຍ ແລະ ໄມທ້ີ່ ບ່ໍເປັນທີ່ ນຍິມົ ໃຊ ້ ເພ ່ ອຜະລດິເປັນຜະລດິຕະພນັສນິຄາ້ທີ່ ມມີູນ
ຄ່າສູງ. ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດເ້ບ ອ້ງຕົນ້ສໍາລບັ ໂງງງານຜະລດິໄມແ້ປນ້ຕວົແບບແມ່ນໄດງ້ບັການຈດັຕັງ້ຂຶນ້ ໂດຍການ
ສະໜບັສະໜນູຈາກ ໂຄງການ ສະໜບັສະໜນູແຜນງານ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້
ໄມ ້ (ProFLEGT), ພາຍໃຕກ້ານງ່ວມມ ດາ້ນການພດັທະນາຂອງເຢຍລະມນັ, ເຊິ່ ງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍ GIZ 
(Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit). ຜນົການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດເ້ບ ອ້ງ
ຕົນ້ໃນການຜະລດິ ຫຼ  ປຸງແຕ່ງ ຈາກໄມທ້ີ່ ມໜີາ້ຕາ້ງນອ້ຍ ແລະ ໄມທ້ີ່ ບ່ໍເປັນນຍິມົໃຊ ້ນີໄ້ດງ້ບັການເຜຍີແຜ່ ໃນກອງປະຊຸມ
ຄັງ້ວນັທ ີ30 ແລະ 31 ພດຶສະພາ 2016, ໂດຍ ກມົອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ, ກະຊວງ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້, 
ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງແຜນຍຸດທະສາດທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງພາກລດັ ເພ ່ ອງບັປະກນັການເພີ່ ມມູນຄ່າໃຫແ້ກ່
ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມຂ້ອງປະເທດຊາດ ແລະ ທງັເປັນສ່ວນໜຶ່ ງໃນແຜນການເຈລະຈາຂອງລດັຖະບານລາວ ກບັ 
ສະຫະພາບເອຣີບົ ໃນຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄູ່ງ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ (VPA) ພາຍໃຕ ້ແຜນງານ ການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົ (Lao EU-
FLEGT process). 
 
ທ່ານ ມະໂນງກັ ຣາຊະຈກັ, ຫວົໜາ້ກມົອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ, ກະຊວງ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ກ່າວວ່າ 
“ຂະແໜງການອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມລ້າວຈະສາມາດແກໄ້ຂບນັຫາ ການຂາດແຄນ ແລະ ການສະໜອງວດັຖຸດບິໄມທ້ີ່ ບ່ໍ
ເປັນປົກກະຕ ິ ໂດຍການນາໍໃຊ ້ ໄມທ້ີ່ ບ່ໍເປັນທີ່ ນຍິມົໃຊ,້ ໄມທ້ີ່ ມໜີາ້ຕາ້ງຂະໜາດນອ້ຍ, ກິ່ ງໄມ ້ ແລະ ເສດໄມ”້. ທ່ານ 
ມະໂນງກັ ຍງັກ່າວເພີ່ ມຕ ່ ມວ່າ “ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນງູບແບບນີຍ້ງັສາມາດສາ້ງ ແລະ ງກັສາວຽກເງດັງານທໍາ ໂດຍ
ສະເພາະໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ, ເພີ່ ມຄຸນນະພາບ ແລະ ມູນຄ່າໃຫແ້ກ່ຜະລດິຕະພນັທີ່ ເງດັມາຈາກຊບັພະຍາກອນທີ່ ມີ
ມູນຄ່າຕໍ່ າພາຍໃນທອ້ງຖິ່ ນ, ເພີ່ ມການນາໍໃຊໄ້ມໃ້ຫມ້ປີະສດິທພິາບ ແລະ ເພີ່ ມລາຍງບັໃຫແ້ກ່ລດັຖະບານຈາກການເກບັ
ພາສອີາກອນ”. 
 



 
 
 
 
 

ອງີຕາມຜນົ “ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດເ້ບ ອ້ງຕົນ້ ໃນການຜະລດິໄມແ້ປນ້ ແລະ ໄມແ້ປນ້ອດັແໜນ້ 1-/3 - ຊັນ້ ທີ່ ໃຊ ້
ຊະນດິພນັໄມທ້ີ່ ບ່ໍນຍິມົໃຊ,້ ໄມທ່້ອນ ຂະໜາດນອ້ຍ, ງ່າໄມ ້ແລະ ໄມເ້ສດ”, ໂດຍ ບໍລສິດັ Applikatio ປະຈາໍ ປະເທດ 
ເຢຍລະມນັ, ຜະລດິຕະພນັໄມທ້ີ່ ໄດງ້ບັການແນະນາໍ ສໍາລບັວດັຖຸດບິເຫຼົ່ ານີ ້ແມ່ນ ແຜ່ນໄມອ້ດັ ແລະ ໄມແ້ປນ້ຊັນ້ດຽວ 
ແລະ ໄມແ້ປນ້ສາມຊັນ້. ຜະລດິຕະພນັດັ່ ງກ່າວເປັນທີ່ ນຍິມົໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຕບົແຕ່ງພາຍໃນ ແລະ ສາມາດນາໍໃຊໄ້ມຫຼ້າຍ
ຊະນດິເຂົາ້ໃນການຜະລດິສນິຄາ້ປະເພດນີ;້ ພອ້ມນັນ້ ຍງັມຄີວາມສະດວກໃນການໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປຸງແຕ່ງເພີ່ ມຕ ່ ມ ໂດຍ
ການນາໍໃຊຄ້ວາມງູ,້ ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ່ ອງຈກັທີ່ ມຢູ່ີ. 
 
ທ່ານ ດຣ. ເດຍເຕ ີຟິງ ກ່າວວ່າ “ຜະລດິຕະພນັໄມທ້ງັສາມປະເພດສະໜອງໂອກາດໃນການເຂົາ້ເຖງິຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ 
ສາກນົ ເຊັ່ ນ ປະເທດອນິເດຍ, ໄທ, ຈນີ, ຕຸລະກ ີແລະ ເອຣີບົ”. ທ່ານ ດຣ. ຟິງ ຍງັກ່າວເພີ່ ມຕ ່ ມວ່າ “ໂອກາດດັ່ ງກ່າວນີ ້ຍງັ
ຂຶນ້ກບັ ຄຸນສມົບດັສະເພາະ ແລະ ຄວາມນຍິມົຂອງຊະນດິໄມທ້ີ່ ໃຊ,້ ໂດຍສະເພາະເມ ່ ອນາໍໃຊ ້ໄມທ້ີ່ ບ່ໍເປັນທີ່ ນຍິມົໃຊ,້ ຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ເວລາໃນການຂນົສົ່ ງ, ລາຄາ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ການຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການ
ສະເພາະຂອງລູກຄາ້”. 
 
ທ່ານ ງາຍໂກະ ວໍເນ,ີ ທີ່ ປຶກສາອາວຸໂສຂອງໂຄງການ ການສະໜບັສະໜນູແຜນງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ 
ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ (ProFLEGT) ໄດກ່້າວວ່າ “ໃນການປຸງ
ແຕ່ງຊບັພະຍາກອນທີ່ ບ່ໍຖ ກນາໍໃຊໃ້ຫກ້າຍເປັນຜະລດິຕະພນັທີ່ ມມີູນຄ່າເພີ່ ມ, ໂງງງານຜະລດິສາມາດເປັນແບບຢ່າງໃຫແ້ກ່
ຜູປ້ະກອບການ ແລະ ນກັລງົທນຶອ ່ ນໆ ທາງດາ້ນ ລະບບົການຄວມຄຸມຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມ ້ (CoC), ເຕກັໂນໂລຍີ
ການຜະລດິທີ່ ທນັສະໄໝ, ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ເປັນມດິຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ລະບບົການຄຸມ້ຄອງການຜະລດິ ທີ່ ເຊ ່ ອມໂຍງ
ກບັ ລະບບົການຄວມຄຸມຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມ,້ ແລະ ລະບບົການງກັສາອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ່ ອງຈກັປອ້ງກນັຕ່າງໆ”. 
ພອ້ມນັນ້ ທ່ານ ງາຍໂກະ ຍງັໄດກ່້າວເພີ່ ມຕ ່ ມວ່າ “ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ເພ ່ ອບນັລຸໄດເ້ປົາ້ໝາຍດັ່ ງກ່າວນີ,້ ມນັງຽກງອ້ງໃຫມ້ີ
ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫແ້ກ່ພະນກັງານໃນຫວົຂໍຕ່້າງໆທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ ຢ່າງງບີດ່ວນ ເຊັ່ ນວ່າ ການຄຸມ້ຄອງການຜະລດິ 
ແລະ ລະບບົການຄວມຄຸມຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມ,້ ການຕດິຕາມການປະຕບິດັງານ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍຕ່າງ ໃໆນໂງງງານ
ຜະລດິ, ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມງູພ້ ນ້ຖານທາງດາ້ນເຕກັໂນໂລຍໄີມ ້ແລະ ວທິະຍາສາດວດັສະດຸ”. 
 
ໃນທີ່ ປະຊຸມ, ຜູເ້ຂົາ້ງ່ວມຍງັໄດມ້ໂີອກາດສນົທະນາ ແລະ ເຫນັດ ີ ຕໍ່ ກບັບາດກາ້ວໃນການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ ແນວທາງດັ່ ງກ່າວ, ພອ້ມທງັ ລະບຸ ແລະ ເຫນັດໃີນການງບັງອງເອາົບໍລສິດັເອກະຊນົເຂົາ້ງ່ວມໃນການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັໂຄງການທດົລອງດັ່ ງກ່າວ. 
 
ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ໄດລ້ເິລີ່ ມແຜນງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້
(FLEGT) ເພ ່ ອສະກດັກັນ້ການຂຸດຄົນ້ໄມທ້ີ່ ຜດິກດົໝາຍໃນທົ່ ວໂລກ, ພອ້ມນັນ້ EU ຍງັໄດກ້ະກຽມການເຈລະຈາຂໍ ້
ຕກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄູ່ງ່ວມສນັຍາການຄາ້ໄມແ້ບບສະໝກັໃຈ (VPA) ກບັບນັດາປະເທດຜະລດິໄມ,້ ເຊິ່ ງໄດວ້າງເຈດຈາໍນງົ 



 
 
 
 
 

ແລະ ແນວທາງໃນການຫຸຼດຜ່ອນການຄາ້ໄມທ້ີ່ ຜດິກດົໝາຍ, ພອ້ມກບັລະບບົການອອກອະນຸຍາດເພ ່ ອຢັງ້ຢ ນຄວາມ
ຖ ກຕອ້ງຂອງໄມທ້ີ່ ຈະສົ່ ງອອກໄປຕະຫຼາດເອຣີບົ. ນຍິາມທີ່ ຖ ກກດົໝາຍຂອງໄມເ້ປັນອງົປະກອບໜຶ່ ງທີ່ ສໍາຄນັໃນລະບບົ
ການງບັປະກນັຄວາມຖ ກຕອ້ງທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງໄມ,້ ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄູ່ງ່ວມສນັຍາການ
ຄາ້ໄມແ້ບບສະໝກັໃຈ (VPA). 
 
ສປປ ລາວ ແມ່ນໜຶ່ ງໃນບນັດາປະເທດທີ່ ເລີ່ ມເຈລະຈາຂໍຕ້ກົລງົການເປັນຄູ່ງ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ (VPA), 
ເຊິ່ ງເປັນຂໍຕ້ກົລງົການຄາ້ກບັສະຫະພາບເອຣີບົ, ທີ່ໄດງ້ບັການຊ່ວຍເຫຼ ອຈາກໂຄງການ GIZ ແຫ່ງປະເທດເຢຍລະມນັ ຕໍ່

ການສະໜບັສະໜນູແຜນງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ 
ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ (ProFLEGT). 
 
ProFLEGT ແມ່ນໂຄງການລເິລີ່ ມງ່ວມຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ການງ່ວມມ ການພດັທະນາຂອງປະເທດ
ເຢຍລະມນັ, ເຊິ່ ງເປັນໂຄງການທີ່ ເງດັວຽກງ່ວມກບັ ກະຊວງ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້(ໂດຍຜ່ານ ຫອ້ງການປະສານງານ 
FLEGT ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງ ກມົກວດກາປ່າໄມ,້ DOFI), ກະຊວງ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້, ແລະ ກະຊວງ 
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ລວມທງັ ໜ່ວຍງານພາກລດັ, ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ, ສະຖາບນັການ
ສກຶສາ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມ.້ 
 
ໃນປະເທດລາວ, ອງົການ WWF ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ FLEGT ງ່ວມກບັ ກມົກວດກາປ່າໄມ ້ໃນ ສອງ ແຂວງ ພາກ
ໃຕ ້(ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງ ອດັຕະປ ). ອງົການ WWF ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານໂດຍການຊອກຫາແນວທາງ
ແກໄ້ຂ, ການມສ່ີວນງ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ ນາໍໃຊງູ້ບແບບທີ່ ເໝາະສມົຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ສາກນົ ທີ່ ມກີານງ່ວມມ ກນັ
ຂອງພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພ ່ ອຫຸຼດຜ່ອນການຕດັໄມທໍ້າລາຍປ່າ ແລະ ການເຊ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ.້  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ຂໍມ້ນູເພີ່ ມເຕມີສໍາລບັບນັນາທກິານ 
ໃນປີ 2003, ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ໄດຈ້ດັພມິແຜນວຽກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້
(FLEGT) ເພ ່ ອຕ່ໍສູຕ້າ້ນການຕດັໄມຜ້ດິກດົໝາຍໃນບນັດາປະເທດທີ່ ນໍາເຂົາ້ໄມ.້ ອງົປະກອບທີ່ ສໍາຄນັຂອງແຜນວຽກ FLEGT 
ແມ່ນລະບບົການເຂົາ້ງ່ວມແບບສະມກັໃຈ ເພ ່ ອງບັປະກນັວ່າ ມພີຽງແຕ່ໄມທ້ີ່ ຖ ກກດົໝາຍເທົ່ ານັນ້ ທີ່ ຖ ກນໍາເຂົາ້ຕະຫລາດ EU ຈາກ
ປະເທດທີ່ ເຫນັດທີີ່ ເຂົາ້ງ່ວມໃນລະບບົນີ.້ ໂຄງງ່າງກດົໝາຍພາຍໃນຂອງ EU ສໍາລບັລະບບົນີແ້ມ່ນ ລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ຖ ກງບັງອງ
ໃນເດ ອນ ທນັວາ 2005, ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍນໍາໃຊປ້ະຕບິດັໃນປີ 2008, ເຊິ່ ງສາມາດຄວບຄຸມການນໍາເຂົາ້ຂອງໄມສູ່້ຕະຫຼາດ 
EU ຈາກປະເທດທີ່ ເຂົາ້ງ່ວມການເຈລະຈາຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄູ່ງ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ (FLEGT VPAs) ກບັ 
EU.  
 
ອງົປະກອບອນັຕົນ້ຕໍ ຂອງ FLEGT VPA ແມ່ນ ການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງລະບບົການງບັປະກນັຄວາມ
ຖ ກຕອ້ງທາງກດົໝາຍຂອງໄມ ້(TLAS) ເຊິ່ ງປະກອບມ ີນຍິາມໄມທ້ີ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍແຫ່ງຊາດ, ລະບບົການຄຸມ້ຄອງຕ່ອງໂສ ້
ການສະໜອງ, ຂັນ້ຕອນການພສູິດ ໄມທ້ີ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງ, ລະບບົການອອກອະນຸຍາດ FLEGT; 
ແລະ ການກວດສອບລະບບົທງັໝດົແບບອດິສະຫຼະ. 
 
ໃນກໍລະນທີີ່ ເຫນັດຕີກົລງົ, VPAs ຈະລວມເອາົຄວາມງບັຜດິຊອບ ແລະ ແຜນວຽກຈາກທງັສອງຝ່າຍໃນການຢຸດຢັງ້ການຄາ້ໄມທ້ີ່

ຜດິກດົໝາຍ, ພອ້ມກບັ ລະບບົການອອກອະນຸຍາດເພ ່ ອພສູິດຄວາມຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງໄມທ້ີ່ ສົ່ ງອອກໄປ EU. ຂໍຕ້ກົລງົຍງັ
ສົ່ ງເສມີການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໄມທ້ີ່ ດຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າ ແລະ ສົ່ ງເສມີວທິກີານມສ່ີວນງ່ວມຂອງປະຊາສງັຄມົ ແລະ ພາກເອກະຊນົ. 
 
ຂໍມູ້ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ແຜນງານ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ສະຫະພາບເອຣີບົ: http://flegtlaos.com/ 
 
ຂໍມູ້ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ແຜນວຽກ EU-FLEGT: http://www.flegt.org/  
 

ຂໍມູ້ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ສະເພາະນກັຂ່າວ ໃນການລາຍງານຜນົການສະກດັກັນ້ການຕດັໄມທ້ີ່ຜດິກດົໝາຍ ໂດຍຜ່ານ ແຜນວຽກ EU-
FLEGT: http://www.flegtmedia.org/  
 
ຂໍມູ້ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ນະໂຍບາຍປ່າໄມອ້າຊຽນສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທ້ີ່ :  
http://www.asean.org/ 
 

ຂໍມູ້ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ແນວຄວາມຄດິລເິລີ່ມ ກ່ຽວກບັ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົຫມາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ສາມາດ
ເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທ້ີ່ : 

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


 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en.cf
m  

www.euflegt.efi.int 
 
ຂໍມູ້ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ຄວາມເຂົາ້ໃຈຕ່ໍກບັ ການເຄ ່ອນຍາ້ຍ ແລະ ການຄວບຄຸມໄມ ້ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທ້ີ່ :  
http://www.euflegt.efi.int/publications/-/document/25520  
 
ຂໍມູ້ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ກດົລະບຽບການນາໍເຂົາ້ໄມເ້ຂົາ້ສູ່ສະຫະພາບເອຣີບົ 
http://www.cbi.eu/market-information/timber-products/eutr-guide 
 
ຂໍມູ້ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ FLEGT, ເຊນີຕດິຕ່ໍ: 
ທ່ານ ແກວ້ພູວງົ ຈນັທະປັນຍາ, FLEGT Standing Office, ມ ຖ : 00856 20 98 07 77 17, 
ckeophouvong@yahoo.com 
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