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ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 2 ສງິຫາ 2017: ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ກບັ ວຽກງານປ່າໄມ ັ້ ມຄີວາມຄ ບໜັ້າ ໃນການປັບປຸງ ນິ
ຍາມໄມ ັ້ທີ່ ຖ ກກດົໝາຍ ເພ ່ ອເປັນບາດກ ັ້າວສໍາຄນັໃນການເຂົ ັ້າສ ່ ຕະຫຼາດ ສະຫະພາບເອຣີບົ, ເຊິ່ ງເປັນຂອດທີ່ ຈາໍເປັນ ໂດຍ
ອງີຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ການນາໍເຂົ ັ້າ ແລະ ການຂາຍໄມ ັ້ ທີ່ ຜດິກດົໝາຍ ໃນຕະຫຼາດ ສະຫະພາບເອຣີບົ ແມ່ນຖ ກຫ ັ້າມ. 
ນຍິາມໄມ ັ້ທີ່ ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍ ໄດ ັ້ຮບັການປຶກສາຫາລ  ແລະ ປັບປຸງເພີ່ ມເຕມີ ໃນກອງປະຊຸມດ ັ້ານວຊິາການ ຮ່ວມກບັ 
ພາກສວ່ນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ໃນວນັທ ີ2 ສງິຫາ 2017 ທີ່ ຜ່ານມາ ໂດຍມຕີວົແທນ ຈາກ ລດັຖະບານ, ອງົການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄມົ 
ແລະ ຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມ ັ້ ເຂົ ັ້າຮວ່ມ ເພ ່ ອເປັນການກະກຽມ ໃນການເຈລະຈາຄັ ັ້ງທ ີ 2 ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ 
ໃນຂໍ ັ້ຕກົລງົການເຂົ ັ້າເປັນຄ ່ ຮວ່ມສນັຍາການຄ ັ້າແບບສະໝກັໃຈ (Voluntary Partnership Agreement) ພາຍໃຕ ັ້
ແຜນງານ ການຈັດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ັ້, ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບ
ເອຣີບົ (Lao-EU FLEGT process). 
 
ທ່ານ ຊ ຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ, ຫວົໜັ້າກມົປ່າໄມ ັ້, ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້, ໄດ ັ້ກ່າວວ່າ: “ນຍິາມໄມ ັ້ທີ່ ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມ
ກດົໝາຍ ຈະສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັ ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງປ່າໄມ ັ້ທີ່ ດ ີແລະ ການບໍລຫິານຈດັການປ່າໄມ ັ້ແບບຍ ນຍງົ, ເຊິ່ ງຈະສົ່ ງຜນົດີ
ຕໍ່ ກບັການເພີ່ ມຂຶ ັ້ນຂອງເນ ັ້ອທີ່ ປົກຫຸ ັ້ມຂອງ ປ່າໄມ ັ້ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ເຖງິ 70% ດັ່ ງທີ່ ໄດ ັ້ລະບຸໄວ ັ້ໃນແຜນຍຸດທະສາດປ່າໄມ ັ້ ປີ 
2020”. ທ່ານ ຊ ຊາດ ຍງັ ໄດ ັ້ກ່າວເພີ່ ມເຕມີວ່າ: “ພາຍໃຕ ັ້ແຜນງານ Lao-EU FLEGT ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການ
ປັບປຸງ ວຽກງານ ການຕດິຕາມການເຄ ່ ອນຍ ັ້າຍຂອງໄມ ັ້ ໃນບນັດາແຂວງທດົລອງຕ່າງໆ, ເຊິ່ ງຊ່ວຍບນັລຸເປົັ້າໝາຍໂດຍລວມ
ຂອງຄໍາສັ່ ງ ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເລກທ ີ15 ອກີດ ັ້ວຍ”. 
 
ທ່ານ ທມິ ດໍສນັ, ຊ່ຽວຊານ ປະຈາໍ ຫ ັ້ອງການ EU FLEGT Facility – ສະຖາບນັປ່າໄມ ັ້ເອຣີບົ (European Forest 
Institute) ໄດ ັ້ກ່າວວ່າ: “ສປປ ລາວ ເຂົ ັ້າຮ່ວມໃນແຜນງານ VPA ຮ່ວມກບັ EU ເຊິ່ ງຈດຸປະສງົເພ ່ ອຕ ັ້ານ ແລະ ສະກດັ



 
 

ກັ ັ້ນການຕດັໄມ ັ້ທີ່ ຜດິກດົໝາຍ ທີ່ ພວົພນັກບັການຄ ັ້າ. ທ່ານຍງັໄດ ັ້ກ່າວຕ ່ ມອກີວ່າ: ແຜນງານ FLEGT VPA ຈະຊ່ວຍ
ເພີ່ ມທະວ ີ ການຄຸ ັ້ມຄອງ ໃນຂະແໜງການປ່າໄມ ັ້ ເຊິ່ ງຍງັເປັນພ ັ້ນຖານ ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງປ່າໄມ ັ້ແບບຍ ນຍງົ. ແຜນງານ
ດັ່ ງກ່າວ ຍງັເຮດັໃຫ ັ້ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແບບ ເຕມັເມດັເຕມັໜ່ວຍ ຄ ກບັປະເທດອນິໂດເນເຊຍ ທີ່ ໄດ ັ້ໃບຢັັ້ງຢ ນ ລະບບົ 
FLEGT ໃນປີ 2016, ປະເທດຜ ັ້ຜະລດິໄມ ັ້ ແມ່ນຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເຮດັຕາມລະບຽບຫຼກັການຂອງ EU ຢ່າງເຂັ ັ້ມງວດ ເຊິ່ ງ
ຫ ັ້າມໄມ ັ້ ທີ່ ຜດິກດົໝາຍເຂົ ັ້າສ ່ ສະຫະພາບເອຣີບົ 
 
ແຜນງານ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ັ້, ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບ
ເອຣີບົ (Lao-EU FLEGT), ເຊິ່ ງໄດ ັ້ຮບັການລເິລີ່ ມໂດຍ ລດັຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບນັດາພາກສວ່ນທີ່

ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ທງັຈາກ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ມເີປົັ້າໝາຍໃນການສົ່ ງເສມີການຄຸ ັ້ມຄອງປ່າໄມ ັ້ທີ່ ດ ີ ແລະ ການຫຸຼດຜ່ອນ
ການຕດັໄມ ັ້ທີ່ ຜດິກດົໝາຍໃນປະເທດລາວ. ຂໍ ັ້ຕກົລງົການເຂົ ັ້າເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄ ັ້າແບບສະໝກັໃຈ (VPAs), ເຊິ່ ງ
ເປັນຂໍ ັ້ຕກົລງົການຄ ັ້າສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ສະຫະພາບເອຣີບົ ແລະ ປະເທດທີ່ ຜະລດິໄມ ັ້ເພ ່ ອການສົ່ ງອອກ, ແມ່ນຈດຸສໍາຄນັ
ຂອງແຜນງານດັ່ ງກ່າວ. ເປົັ້າໝາຍສໍາຄນັຂອງ ຂໍ ັ້ຕກົລງົ VPAs ແມ່ນການແກ ັ້ໄຂການຕດັໄມ ັ້ທີ່ ຜດິກດົໝາຍ ແລະ ສົ່ ງເສມີ
ການຄ ັ້າຜະລດິຕະພນັໄມ ັ້ທີ່ ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍ. 
 
ພາຍໃຕ ັ້ຂໍ ັ້ຕກົລງົ VPA, ປະເທດລາວຈະສ ບຕໍ່ ພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ລະບບົຄໍ ັ້າປະກນັໄມ ັ້ທີ່ ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມກດົ 
ໝາຍ (TLAS), ເຊິ່ ງຈະທດົລອງໃນບນັດາແຂວງທດົລອງ ເຊັ່ ນ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ແລະ ອດັຕະປ  ກ່ອນທີ່ ຈະຂະຫຍາຍໄປ
ທົ່ ວປະເທດ. 

 
ສປປ ລາວ ແມ່ນໜຶ່ ງໃນບນັດາປະເທດທີ່ ເລີ່ ມເຈລະຈາຂໍ ັ້ຕກົລງົການເຂົ ັ້າເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄ ັ້າແບບສະໝກັໃຈ 
(VPA), ເຊິ່ ງເປັນຂໍ ັ້ຕກົລງົການຄ ັ້າກບັສະຫະພາບເອຣີບົ, ທີ່ໄດ ັ້ຮບັການຊ່ວຍເຫຼ ອຈາກໂຄງການ ການສະໜບັສະໜ ນແຜນ
ງານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ັ້, ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ 
(ProFLEGT) ພາຍໃຕ ັ້ການຮ່ວມມ ດ ັ້ານການພດັທະນາຂອງ ເຢຍລະມນັ, ເຊິ່ ງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂດຍ GIZ (Deutsche 
Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit). 



 
 

ຂໍ ັ້ມ ນເພີ່ ມເຕມີສໍາລບັບນັນາທກິານ 
ໃນປີ 2003, ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ໄດ ັ້ຈດັພມິແຜນວຽກການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ັ້, ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ 
(FLEGT) ເພ ່ ອສະກດັກັ ັ້ນການຕດັໄມ ັ້ຜດິກດົໝາຍໃນບນັດາປະເທດທີ່ ນໍາເຂົ ັ້າໄມ ັ້. ອງົປະກອບທີ່ ສໍາຄນັຂອງແຜນວຽກ FLEGT 
ແມ່ນລະບບົການເຂົ ັ້າຮ່ວມແບບສະມກັໃຈ ເພ ່ ອຮບັປະກນັວ່າ ມພີຽງແຕ່ໄມ ັ້ທີ່ ຖ ກກດົໝາຍເທົ່ ານັ ັ້ນ ທີ່ ຖ ກນໍາເຂົ ັ້າຕະຫລາດ EU ຈາກ
ປະເທດທີ່ ເຫນັດທີີ່ ເຂົ ັ້າຮ່ວມໃນລະບບົນີ ັ້. ໂຄງຮ່າງທາງດ ັ້ານກດົໝາຍພາຍໃນຂອງ EU ສໍາລບັລະບບົນີ ັ້ແມ່ນ ລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ຖ ກ
ຮບັຮອງໃນເດ ອນ ທນັວາ 2005, ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍນໍາໃຊ ັ້ປະຕບິດັໃນປີ 2008, ເຊິ່ ງສາມາດຄວບຄຸມການນໍາເຂົ ັ້າຂອງໄມ ັ້ສ ່
ຕະຫຼາດ EU ຈາກປະເທດທີ່ ເຂົ ັ້າຮ່ວມການເຈລະຈາຂໍ ັ້ຕກົລງົການເຂົ ັ້າເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄ ັ້າແບບສະໝກັໃຈ (FLEGT VPAs) 
ກບັ EU.  
 
ອງົປະກອບອນັຕົ ັ້ນຕໍ ຂອງ FLEGT VPA ແມ່ນ ການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຂອງລະບບົການຮບັປະກນັຄວາມ
ຖ ກຕ ັ້ອງທາງກດົໝາຍຂອງໄມ ັ້ (TLAS) ເຊິ່ ງປະກອບມ ີນຍິາມໄມ ັ້ທີ່ ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍແຫ່ງຊາດ, ລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງຕ່ອງໂສ ັ້
ການສະໜອງ, ຂັ ັ້ນຕອນການພສິ ດ ໄມ ັ້ທີ່ ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຕ່ອງໂສ ັ້ການສະໜອງ, ລະບບົການອອກອະນຸຍາດ FLEGT; 
ແລະ ການກວດສອບລະບບົທງັໝດົແບບອດິສະຫຼະ. 
 
ໃນກໍລະນທີີ່ ເຫນັດຕີກົລງົ, VPAs ຈະລວມເອາົຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ແຜນວຽກຈາກທງັສອງຝ່າຍໃນການຢຸດຕກິານຄ ັ້າໄມ ັ້ທີ່ ຜດິ
ກດົໝາຍ, ພັ້ອມກບັ ລະບບົການອອກອະນຸຍາດເພ ່ ອພສິ ດຄວາມຖ ກຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍຂອງໄມ ັ້ທີ່ ສົ່ ງອອກໄປ EU. ຂໍ ັ້ຕກົລງົຍງັ
ສົ່ ງເສມີການບງັຄບັໃຊ ັ້ກດົໝາຍໄມ ັ້ທີ່ ດຂີຶ ັ້ນກວ່າເກົ່ າ ແລະ ສົ່ ງເສມີວທິກີານມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາສງັຄມົ ແລະ ພາກເອກະຊນົ. 
 
ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ໄດ ັ້ລເິລີ່ ມແຜນງານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ັ້, ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ (FLEGT) ເພ ່ ອ
ສະກດັກັ ັ້ນການຂຸດຄົ ັ້ນໄມ ັ້ທີ່ ຜດິກດົໝາຍໃນທົ່ ວໂລກ, ພັ້ອມນັ ັ້ນ EU ຍງັໄດ ັ້ກະກຽມການເຈລະຈາຂໍ ັ້ຕກົລງົການເຂົ ັ້າເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາ
ການຄ ັ້າໄມ ັ້ແບບສະໝກັໃຈ (VPA) ກບັບນັດາປະເທດຜະລດິໄມ ັ້, ເຊິ່ ງໄດ ັ້ວາງເຈດຈາໍນງົ ແລະ ແນວທາງໃນການຫຸຼດຜ່ອນການຄັ້າໄມ ັ້
ທີ່ ຜດິກດົໝາຍ, ພ ັ້ອມກບັລະບບົການອອກອະນຸຍາດເພ ່ ອຢັັ້ງຢ ນຄວາມຖ ກຕ ັ້ອງຂອງໄມ ັ້ທີ່ ຈະສົ່ ງອອກໄປຕະຫຼາດເອຣີບົ. ນຍິາມທີ່ ຖ ກ
ກດົໝາຍຂອງໄມ ັ້ເປັນອງົປະກອບໜຶ່ ງທີ່ ສໍາຄນັໃນລະບບົການຮບັປະກນັຄວາມຖ ກຕ ັ້ອງທາງດ ັ້ານກດົໝາຍຂອງໄມ ັ້, ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນໜຶ່ ງ
ຂອງຂໍ ັ້ຕກົລງົການເຂົ ັ້າເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄ ັ້າໄມ ັ້ແບບສະໝກັໃຈ (VPA). 
 
ສປປ ລາວ ແມ່ນໜຶ່ ງໃນບນັດາປະເທດທີ່ ເລີ່ ມເຈລະຈາຂໍ ັ້ຕກົລງົການເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄ ັ້າແບບສະໝກັໃຈ (VPA), ເຊິ່ ງເປັນຂໍ ັ້
ຕກົລງົການຄ ັ້າກບັສະຫະພາບເອຣີບົ, ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການຊ່ວຍເຫຼ ອຈາກໂຄງການ ການສະໜບັສະໜ ນແຜນງານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝ
າຍປ່າໄມ ັ້, ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ (ProFLEGT) ພາຍໃຕ ັ້ການຮ່ວມມ ດ ັ້ານ
ການພດັທະນາຂອງ ເຢຍລະມນັ, ເຊິ່ ງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂດຍ GIZ (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale 
Zusammenarbeit). 
 



 
 

ProFLEGT ແມ່ນໂຄງການລເິລີ່ ມຮ່ວມຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ການຮ່ວມມ ການພດັທະນາຂອງປະເທດເຢຍລະ
ມນັ, ເຊິ່ ງເປັນໂຄງການທີ່ ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັ ກະຊວງ ກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ (ໂດຍຜ່ານ ຫ ັ້ອງການປະສານງານ FLEGT ພາຍໃຕ ັ້ການ
ຄຸ ັ້ມຄອງຂອງ ກມົກວດກາປ່າໄມ ັ້, DOFI), ກະຊວງ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ ັ້າ, ແລະ ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລັ້ອມ, ລວມທງັ ໜ່ວຍງານພາກລດັ, ອງົການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄມົ, ສະຖາບນັການສກຶສາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ ັ້. 
 
ໃນ ໄລຍະທໍາອດິຂອງແຜນງານ FLEGT-VPA ນີ ັ້ແມ່ນໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງຂຶ ັ້ນຢ ່  3 ແຂວງທດົລອງ ຄ : ແຂວງ ໄຊຍະບ ລ,ີ ຄໍາມ່ວນ ແລະ 
ອດັຕະປ . ໃນນັ ັ້ນ ອງົການ WWF ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງານ FLEGT ຮ່ວມກບັ ກມົກວດກາປ່າໄມ ັ້ ໃນ ສອງ ແຂວງ ພາກໃຕ ັ້ 
(ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງ ອດັຕະປ ). ອງົການ WWF ໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານໂດຍການຊອກຫາແນວທາງແກ ັ້ໄຂ, ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ ນໍາໃຊ ັ້ຮ ບແບບທີ່ ເໝາະສມົຂອງທ ັ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ສາກນົ ທີ່ ມກີານຮ່ວມມ ກນັຂອງພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ 
ເພ ່ ອຫຸຼດຜ່ອນການຕດັໄມ ັ້ທໍາລາຍປ່າ ແລະ ການເຊ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ ັ້.  
 
ຂໍ ັ້ມ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ແຜນງານ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ັ້, ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ສະຫະພາບເອຣີບົ: http://flegtlaos.com/ 
 
ຂໍ ັ້ມ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ແຜນວຽກ EU-FLEGT: http://www.flegt.org/  
 

ຂໍ ັ້ມ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ສະເພາະນກັຂ່າວ ໃນການລາຍງານຜນົການສະກດັກັ ັ້ນການຕດັໄມ ັ້ທີ່ຜດິກດົໝາຍ ໂດຍຜ່ານ ແຜນວຽກ EU-
FLEGT: http://www.flegtmedia.org/  
 
ຂໍ ັ້ມ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ນະໂຍບາຍປ່າໄມ ັ້ອາຊຽນສາມາດເຂົ ັ້າເບິ່ ງໄດ ັ້ທີ່ :  
http://www.asean.org/ 
 

ຂໍ ັ້ມ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ແນວຄວາມຄດິລເິລີ່ມ ກ່ຽວກບັ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົຫມາຍປ່າໄມ ັ້, ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້ ສາມາດ
ເຂົ ັ້າເບິ່ ງໄດ ັ້ທີ່ : 
http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en.cf
m  

www.euflegt.efi.int 
 
ຂໍ ັ້ມ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ຄວາມເຂົ ັ້າໃຈຕ່ໍກບັ ການເຄ ່ອນຍ ັ້າຍ ແລະ ການຄວບຄຸມໄມ ັ້ ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ສາມາດເຂົ ັ້າເບິ່ ງໄດ ັ້ທີ່ :  
http://www.euflegt.efi.int/publications/-/document/25520  
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ຂໍ ັ້ມ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ກດົລະບຽບການນາໍເຂົ ັ້າໄມ ັ້ເຂົ ັ້າສ ່ ສະຫະພາບເອຣີບົ 
http://www.cbi.eu/market-information/timber-products/eutr-guide 
 
ຂໍ ັ້ມ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ FLEGT, ເຊນີຕດິຕ່ໍ: 
ທ່ານ ປອ. ຄໍາເຝ ອ ສຣີວິງົ 
ຫວົໜັ້າຫ ັ້ອງການປະສານງານ FLEGT 
ມ ຖ : +856-20-5541 9493 
Email: khamfeua.s@flegtlaos.com 


