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ສປປ ລາວ ລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນການຕດັໄມທ້ ່ ຜດິກດົໝາຍຢ່າງມ ປະສດິທຜິນົພາຍໃຕ ້
ແຜນງານ FLEGT/VPA ໃນກອງປະຊຼຸມສາກນົ CHATHAM HOUSE ທ ່  ປະເທດອງັກດິ 

 
(ສໍາລບັລງົຂ່າວທນັທ ) 

 
 

ປະເທດອງັກດິ, 16-17 ມຖິຼຸນາ 2016: ຄະນະຜ ່ ແທນຈາກພາກລດັ, ພາກເອກະຊນົ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົຂອງ
ລາວ ໄດນ້າໍສະເໜ ຜນົສໍາເລດັໃນການປັບປຼຸງການຄຼຸມ້ຄອງປ່າໄມໃ້ນ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕແ້ຜນງານ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົ
ໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຼຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອ ຣບົ (Lao EU-FLEGT 
process) ໃນລະຫວ່າງ ກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລກ່ືຽວກບັການຕດັໄມທ້ ່ ຜດິກດົໝາຍ ຄັງ້ທ  26: Illegal Logging 
Update and Stakeholder Consultation Meeting ໃນລະຫວ່າງ ວນັທ  16 ແລະ 17 ມຖິຼຸນາ 2016 ທ ່  ເມອືງ 
ລອນດອນ, ເຊິ່ ງເປັນກອງປະຊຼຸມສາກນົໃນຂະແໜງປ່າໄມທ້ ່ ມ  ຄວາມສໍາຄນັໃນການແກໄ້ຂບນັຫາການຕດັໄມ ້ແລະ ການຄາ້
ໄມ ້ທ ່ ຜດິກດົໝາຍ. 
 
ໝາກຜນົທ ່ ສໍາຄນັໜຶ່ ງທ ່ ໄດຖ້ກືນາໍສະເໜ ໃນກອງປະຊຼຸມ ໂດຍກມົປ່າໄມ,້ ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ແມ່ນ ການສກຶສາ
ການສງັລວມຄວາມຮ ດ້າ້ນກດົໝາຍປ່າໄມ.້ “ການສກຶສາການສງັລວມຄວາມຮ ດ້າ້ນກດົໝາຍປ່າໄມ ້ ເປັນວຽກງານການ
ສງັລວມກດົໝາຍທ ່ ສບັຊອ້ນທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຂະແໜງການປ່າໄມ ້ ໃນລາວ ຕະຫ ອດຮອດຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງຜະລດິຕະ
ພນັໄມ ້- ເຊິ່ ງເລ ່ ມຈາກການຈດັປະເພດພືນ້ທ ່ ປ່າ, ການແບ່ງເຂດແດນ, ການເກບັກາໍຂໍມ້ ນ, ການອະນຼຸມດັ ໂຄຕາ້, ການຄຼຸມ້
ຄອງ ແລະ ການຕດັໄມ,້ ການຂນົສົ່ ງ, ການປຼຸງແຕ່ງ ແລະ ການສົ່ ງອອກ.” ກມົປ່າໄມ ້ຍງັໄດກ່້າວເພ ່ ມຕື່ ມວ່າ “ການສກຶສາ
ການສງັລວມຄວາມຮ ດ້າ້ນກດົໝາຍປ່າໄມນ້  ້ ເປັນບາດກາ້ວພືນ້ຖານທ ່ ສໍາຄນັໃນການພດັທະນາ ຮ່າງນຍິາມຄວາມຖກືຕອ້ງ
ທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງໄມໃ້ນເຂດປ່າຜະລດິ – ລວມທງັຂອບເຂດຂອງຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບ
ສະໝກັໃຈ (VPA) – ເຊິ່ ງຈະໄດນ້າໍສະເໜ ໃນການເຈລະຈາຄັງ້ທໍາອດິ ລະຫວ່າງ ລດັຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ສະຫະພາບເອ ຣບົ ໃນແຜນງານ FLEGT/VPA ທ ່ ຈະໄດຈ້ດັຂຶນ້ໃນໄຕມາດສຼຸດທາ້ຍຂອງປ  2016”.  
 



 
 

ທ່ານນາງ ວນັສ  ແສນຍະວງົ, ຜ ່ ອໍານວຍການ ສະມາຄມົແມ່ຍງິຮ່ວມໃຈພດັທະນາ, ແລະ ເປັນຕວົແທນຂອງອງົການຈດັຕັງ້
ທາງສງັຄມົປະຈາໍແຜນງານ FLEGT ໃນ ສປປ ລາວ: Lao CSO FLEGT, ໄດກ່້າວວ່າ “ເພື່ ອໃຫແ້ຜນງານ FLEGT 
ມ ຄວາມຍນືຍງົ, ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົໃນລາວ ມ ພາລະບດົບາດໃນການສະໜບັສະໜ ນການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຼຸມຊນົ
ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຮບັປະກນັວ່າ ທຼຸກຂໍສ້ງົໃສ ແລະ ຄວາມຄດິເຫນັຈະໄດຮ້ບັການຍກົຂຶນ້ ແລະ ສະທອ້ນເຂົາ້ໃນນຍິາມຄວາມ
ຖກືຕອ້ງທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງໄມ”້. 
 
ທ່ານ ໂພໄຊ ອນິທະບວົລ , ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກວາງແຜນ ແລະ ຄົນ້ຄວາ້, ກມົນາໍເຂົາ້-ສົ່ ງອອກ, ກະຊວງອຼຸດສາຫະກາໍ 
ແລະ ການຄາ້, ໄດກ່້າວວ່າ “ການຮ່າງນຍິາມຄວາມຖກືຕອ້ງທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງໄມແ້ມ່ນມ ຄວາມສໍາຄນັໃຫແ້ກ່ປະເທດ
ລາວ ເຊິ່ ງປຽບເໝອືນ ‘ໃບເບ ກທາງ’ ໃນການເຂົາ້ເຖງິຕະຫ າດສົ່ ງອອກແຫ່ງໃໝ່ໃນກຼຸ່ ມປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ ຫ  ື
AEC ແລະ ຕະຫ າດສົ່ ງອອກແຫ່ງອື່ ນ ເຊັ່ ນ ເອ ຣບົ, ອາເມລກິາ, ຍ ່ ປຼຸ່ ນ ແລະ ຈ ນ ສໍາລບັຜະລດິຕະພນັທ ່ ມ  ທງັຄຼຸນນະພາບ
ດ  ແລະ ຖກືກດົໝາຍ”. ທ່ານ ໂພໄຊ ຍງັໄດກ່້າວຕື່ ມວ່າ “ພາຍຫ ງັທ ່ ນຍິາມໄມທ້ ່ ຖກືກດົໝາຍໄດຮ້ບັການຮ່າງຂຶນ້, ບາດກາ້ວ
ຕໍ່ ໄປແມ່ນການເສ ມສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂນັຂອງອຼຸດສາຫະກາໍປຼຸງແຕ່ງໄມລ້າວ ໂດຍການປັບປຼຸງການສະໜອງ
ວດັຖຼຸດບິແບບຍນືຍງົ, ພດັທະນາຄຼຸນນະພາບຂອງພະນກັງານ ແລະ ກາໍມະກອນໃນອຼຸດສາຫະກາໍປຼຸງແຕ່ງໄມ ້ແລະ ການເຂົາ້
ເຖງິຂໍມ້ ນທາງດາ້ນຕະຫ າດ ແລະ ສນິຄາ້ໃຫແ້ກ່ບນັດາບໍລສິດັຕ່າງໆ”. 
 
ໃນບ່ໍດນົມານ ,້ ນາຍກົລດັຖະມນົຕ  ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ ້ ອອກຄໍາສັ່ ງ (ເລກທ  15/ນຍ) ເພື່ ອເປັນການເພ ່ ມທະວ ໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານການຄຼຸມ້ຄອງປ່າໄມ,້ ທຼຸລະກດິໄມ,້ ການຂຼຸດຄົນ້ໄມ,້ ປຼຸງແຕ່ງໄມ ້ແລະ ຊື-້ຂາຍໄມ ້ໃຫມ້ ຄວາມ
ເຂັມ້ງວດຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ທ ່ ລດັຖະບານໄດວ້າງອອກໃຫມ້ ຄວາມສກັສດິ, ທງັເປັນການສະກດັກັນ້, 
ຕາ້ນ ແລະ ແກໄ້ຂປະກດົການຫຍໍທໍ້ດ້າ້ນຕ່າງໆ ໃນຂງົເຂດວຽກງານປ່າໄມ ້ໃຫຫ້ ຼຸດລງົ ແລະ ໝດົໄປເທື່ ອລະກາ້ວ. 
 
ທ່ານ ທອງສະຫວນັ ສຼຸລຍິະມາດ, ປະທານສະມາຄມົ ອຼຸດສາຫະກາໍປຼຸງແຕ່ງໄມລ້າວ ໄດກ່້າວໃນທ ່ ປະຊຼຸມວ່າ “ຄໍາສັ່ ງ ໃໝ່ຂອງ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ  (ເລກທ  15/ນຍ) ວ່າດວ້ຍ “ການເພ ່ ມທະວ ຄວາມເຂັມ້ງວດໃນການຄຼຸມ້ຄອງ ແລະ ກວດກາ ການຂຼຸດ
ຄົນ້ໄມ,້ ເຄື່ ອນຍາ້ຍໄມ ້ແລະ ທຼຸລະກດິໄມ”້ ໄດຖ້ກືປະກາດອອກເພື່ ອຮດັກຼຸມການຢຼຸດຕກິານສົ່ ງອອກໄມທ່້ອນ ແລະ ໄມແ້ປ
ຮ ບທງັໝດົທ ່ ໄດປ້ະກາດໃຊໃ້ນເດອືນ ສງິຫາ 2015 ທ ່ ຜ່ານມາ. ອ ງຕາມຄໍາສັ່ ງໃໝ່ດັ່ ງກ່າວນ ,້ ມ ພຽງແຕ່ຜະລດິຕະພນັໄມສໍ້າ
ເລດັຮ ບທ ່ ອາດຈະໄດຮ້ບັອະນຼຸຍາດໃນການສົ່ ງອອກ ແລະ ການສົ່ ງອອກຜະລດິຕະພນັໄມອ້ື່ ນໆ (ໄມທ່້ອນ, ໄມແ້ປຮ ບ, 
ຜະລດິຕະພນັເຄິ່ ງສໍາເລດັຮ ບ ແລະ ອື່ ນໆ) ແມ່ນຜດິກດົໝາຍ”.  
 



 
 

Illegal Logging Update and Stakeholder Consultation Meeting ເປັນກອງປະຊຼຸມໃນຂະແໜງການປ່າໄມ ້
ໜຶ່ ງທ ່ ໃຫຍ່ ແລະ ມ ຄວາມສໍາຄນັທ ່ ສຼຸດໃນເວທ ສາກນົທ ່ ຈດັຂຶນ້ທຼຸກໆປ , ເຊິ່ ງເປັນກອງປະຊຼຸມທ ່ ສນົທະນາກ່ຽວກບັບນັຫາ
ສໍາຄນັຕໍ່ ກບັການຄາ້ໄມທ້ ່ ຜດິກດົໝາຍ, ລວມທງັການພວົພນັລະຫວ່າງ ແຜນງານ FLEGT ແລະ ແຜນງານ ການຫ ຼຸດຜ່ອນ
ອາຍຜດິຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມ ້ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຊມຂອງປ່າ (REDD), ການຄວບຄຼຸມຕະຫ າດໄມພ້າຍໃນປະເທດ, 
ການຕດິຕາມປ່າແບບເອກະລາດ ແລະ ການຕດິຕາມການຄາ້ໄມດ້ ່ ທ ່ ຜດິກດົໝາຍ. 
 
ສະຫະພາບເອ ຣບົ (EU) ໄດລ້ເິລ ່ ມແຜນງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຼຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້
(FLEGT) ເພື່ ອສະກດັກັນ້ການຂຼຸດຄົນ້ໄມທ້ ່ ຜດິກດົໝາຍໃນທົ່ ວໂລກ, ພອ້ມນັນ້ EU ຍງັໄດກ້ະກຽມການເຈລະຈາຂໍ ້
ຕກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ໄມແ້ບບສະໝກັໃຈ (VPA) ກບັບນັດາປະເທດຜະລດິໄມ,້ ເຊິ່ ງໄດວ້າງເຈດຈາໍນງົ 
ແລະ ແນວທາງໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນການຄາ້ໄມທ້ ່ ຜດິກດົໝາຍ, ພອ້ມກບັລະບບົການອອກອະນຼຸຍາດເພື່ ອຢັງ້ຢືນຄວາມ
ຖກືຕອ້ງຂອງໄມທ້ ່ ຈະສົ່ ງອອກໄປຕະຫ າດເອ ຣບົ. ນຍິາມທ ່ ຖກືກດົໝາຍຂອງໄມເ້ປັນອງົປະກອບໜຶ່ ງທ ່ ສໍາຄນັໃນລະບບົ
ການຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕອ້ງທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງໄມ,້ ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການ
ຄາ້ໄມແ້ບບສະໝກັໃຈ (VPA). 
 
ສປປ ລາວ ແມ່ນໜຶ່ ງໃນບນັດາປະເທດທ ່ ເລ ່ ມເຈລະຈາຂໍຕ້ກົລງົການເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ (VPA), 
ເຊິ່ ງເປັນຂໍຕ້ກົລງົການຄາ້ກບັສະຫະພາບເອ ຣບົ, ທ ່ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫ ອືຈາກໂຄງການ ການສະໜບັສະໜ ນແຜນງານ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຼຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອ ຣບົ 
(ProFLEGT) ພາຍໃຕກ້ານຮ່ວມມດືາ້ນການພດັທະນາຂອງ ເຢຍລະມນັ, ເຊິ່ ງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍ GIZ (Deutsche 
Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit). 
 
ProFLEGT ແມ່ນໂຄງການລເິລ ່ ມຮ່ວມຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ການຮ່ວມມກືານພດັທະນາຂອງປະເທດ
ເຢຍລະມນັ, ເຊິ່ ງເປັນໂຄງການທ ່ ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັ ກະຊວງ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້(ໂດຍຜ່ານ ຫອ້ງການປະສານງານ 
FLEGT ພາຍໃຕກ້ານຄຼຸມ້ຄອງຂອງ ກມົກວດກາປ່າໄມ,້ DOFI), ກະຊວງ ອຼຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້, ແລະ ກະຊວງ 
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ລວມທງັ ໜ່ວຍງານພາກລດັ, ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ, ສະຖາບນັການ
ສກຶສາ ແລະ ອຼຸດສາຫະກາໍປຼຸງແຕ່ງໄມ.້ 
 



 
 

ຂໍມ້ ນເພ ່ ມເຕ ມສໍາລບັບນັນາທກິານ 
ໃນປ  2003, ສະຫະພາບເອ ຣບົ (EU) ໄດຈ້ດັພມິແຜນວຽກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຼຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້
(FLEGT) ເພື່ ອສະກດັກັນ້ການຕດັໄມຜ້ດິກດົໝາຍໃນບນັດາປະເທດທ ່ ນໍາເຂົາ້ໄມ.້ ອງົປະກອບທ ່ ສໍາຄນັຂອງແຜນວຽກ FLEGT 
ແມ່ນລະບບົການເຂົາ້ຮ່ວມແບບສະມກັໃຈ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ມ ພຽງແຕ່ໄມທ້ ່ ຖກືກດົໝາຍເທົ່ ານັນ້ ທ ່ ຖກືນໍາເຂົາ້ຕະຫລາດ EU ຈາກ
ປະເທດທ ່ ເຫນັດ ທ ່ ເຂົາ້ຮ່ວມໃນລະບບົນ .້ ໂຄງຮ່າງທາງດາ້ນກດົໝາຍພາຍໃນຂອງ EU ສໍາລບັລະບບົນ ແ້ມ່ນ ລະບຽບກດົໝາຍທ ່ ຖກື
ຮບັຮອງໃນເດອືນ ທນັວາ 2005, ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍນໍາໃຊປ້ະຕບິດັໃນປ  2008, ເຊິ່ ງສາມາດຄວບຄຼຸມການນໍາເຂົາ້ຂອງໄມສ້ ່
ຕະຫ າດ EU ຈາກປະເທດທ ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການເຈລະຈາຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ (FLEGT VPAs) 
ກບັ EU.  
 
ອງົປະກອບອນັຕົນ້ຕໍ ຂອງ FLEGT VPA ແມ່ນ ການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງລະບບົການຮບັປະກນັຄວາມ
ຖກືຕອ້ງທາງກດົໝາຍຂອງໄມ ້(TLAS) ເຊິ່ ງປະກອບມ  ນຍິາມໄມທ້ ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍແຫ່ງຊາດ, ລະບບົການຄຼຸມ້ຄອງຕ່ອງໂສ ້
ການສະໜອງ, ຂັນ້ຕອນການພສິ ດ ໄມທ້ ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງ, ລະບບົການອອກອະນຼຸຍາດ FLEGT; 
ແລະ ການກວດສອບລະບບົທງັໝດົແບບອດິສະຫ ະ. 
 
ໃນກໍລະນ ທ ່ ເຫນັດ ຕກົລງົ, VPAs ຈະລວມເອາົຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ແຜນວຽກຈາກທງັສອງຝ່າຍໃນການຢຼຸດຕກິານຄາ້ໄມທ້ ່ ຜດິ
ກດົໝາຍ, ພອ້ມກບັ ລະບບົການອອກອະນຼຸຍາດເພື່ ອພສິ ດຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງໄມທ້ ່ ສົ່ ງອອກໄປ EU. ຂໍຕ້ກົລງົຍງັ
ສົ່ ງເສ ມການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໄມທ້ ່ ດ ຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ ແລະ ສົ່ ງເສ ມວທິ ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາສງັຄມົ ແລະ ພາກເອກະຊນົ. 
 
ຂໍມ້ ນເພ ່ມເຕ ມກ່ຽວກບັ ແຜນງານ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຼຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ສະຫະພາບເອ ຣບົ: http://flegtlaos.com/ 
 
ຂໍມ້ ນເພ ່ມເຕ ມກ່ຽວກບັ ແຜນວຽກ EU-FLEGT: http://www.flegt.org/  
 

ຂໍມ້ ນເພ ່ມເຕ ມກ່ຽວກບັ ສະເພາະນກັຂ່າວ ໃນການລາຍງານຜນົການສະກດັກັນ້ການຕດັໄມທ້ ່ຜດິກດົໝາຍ ໂດຍຜ່ານ ແຜນວຽກ EU-
FLEGT: http://www.flegtmedia.org/  
 
ຂໍມ້ ນເພ ່ມເຕ ມກ່ຽວກບັ ນະໂຍບາຍປ່າໄມອ້າຊຽນສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທ້ ່ :  
http://www.asean.org/ 
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ຂໍມ້ ນເພ ່ມເຕ ມກ່ຽວກບັ ແນວຄວາມຄດິລເິລ ່ມ ກ່ຽວກບັ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົຫມາຍປ່າໄມ,້ ການຄຼຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ສາມາດ
ເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທ້ ່ : 
http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en.cf
m  

www.euflegt.efi.int 
 
ຂໍມ້ ນເພ ່ມເຕ ມກ່ຽວກບັ ຄວາມເຂົາ້ໃຈຕ່ໍກບັ ການເຄື່ອນຍາ້ຍ ແລະ ການຄວບຄຼຸມໄມ ້ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທ້ ່ :  
http://www.euflegt.efi.int/publications/-/document/25520  
 
ຂໍມ້ ນເພ ່ມເຕ ມກ່ຽວກບັ ກດົລະບຽບການນາໍເຂົາ້ໄມເ້ຂົາ້ສ ່ ສະຫະພາບເອ ຣບົ 
http://www.cbi.eu/market-information/timber-products/eutr-guide 
 
ຂໍມ້ ນເພ ່ມເຕ ມກ່ຽວກບັ FLEGT, ເຊ ນຕດິຕ່ໍ: 
ທ່ານ ຄໍາພອນ ບຼຸນທະວ , FLEGT Standing Office, ມຖື:ື +856-20-9621 1288, khambtv@gmail.com 
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