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ກອງປະຊຸມຄະນະຊ ີ້ນ ຳລະດບັຊຳດ ຄັ ີ້ງທ 3
ແຜນງຳນ FLEGT VPA ລະຫວ່ຳງ ສປປ ລຳວ ແລະ ສະຫະພຳບເອ ຣບົ

19 ມງັ ກອນ 2018
ໂຮງແຮມ ຈ ຳ ປຳສກັແກຣນ, ເມອືງປຳກເຊ, ແຂວງຈ ຳ ປຳສກັ

ແຜນວຽກ ຂອງແຜນງຳນ FLEGT VPA 
ລະຫວ່ຳງ ສປປ ລຳວ ແລະ EU 

 ແຜນວຽກ (Roadmap) ສ ຳ ລບັ ກຳນເຈລະຈຳ VPA ຈນົ 
ຮອດ ປ 2020.

ກຳນເຈ ລະຈຳ ຊ່ອງ ໜີ້ຳ ຄັ ີ້ງ ທ 2.
 ແຜນວຽກ (Roadmap) ຂອງ ແຜນງຳນ FLEGT VPA 
ລະຫວ່ຳງ ສປປ ລຳວ ແລະ EU.

 ແຜນກຳນ ປັບປຸງ TLD ປ 2018.
ກດິຈະ ກ ຳ ຕ່ຳງໆ ໃນປີ 2018 ທ ່ ເຊື່ ອມໂຍງ ກບັ ຄ ຳ ສັ່ ງ ເລກ
ທ 15/ນຍ.

19/01/2018

ທ່ຳນ ຊູຊຳດ ໄຊຍະກຸມມຳນ
ຫວົໜີ້ຳກມົປ່ຳ ໄມ ີ້, ກະ ຊວງກະສິກ ຳ ແລະ ປ່ຳ ໄມ ີ້

ກອງ ປະຊຸມ ຄະນະກ ຳມະກຳນຊ ີ້ນ ຳລະດບັ ຊຳດ ຄັ ີ້ງ ທ 3
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• ກຳນກຽມພ ີ້ອມ ແລະ ເອກະພຳບດ ີ້ຳນຂ ີ້ມນູ

• ກຳນເຈລະຈຳ ທ ່ ເປັນທຳງກຳນ (ສ ປ ປ ລຳວ ກ ຳ ລງັດ ຳເນ ນບຳດ ກ ີ້ຳວດັ່ ງກ່ຳວ)
• ເນື ີ້ອໃນທ ່ ສ ຳ ຄນັທ ່ ກ ຳ ນດົໄວ ີ້ໃນສນັຍຳ (VPA).
• TLAS ແລະ ເອກະ ສຳນ ຊ ີ້ອນທີ້ຳຍ VPA ຕ່ຳງໆ.

• ເຊນັລງົນຳມ ແລະ ກຳນ ຈດັຕັ ີ້ງປະຕິບດັ
• ລງົນຳມ VPA
• ຈດັຕັ ີ້ງປະ ຕິບດັ TLAS (ລວມ ທງັ ແນະ ນ ຳ ກ່ຽວກ ີັບລະ ບບົດັ່ ງກ່ຳວ!)

• ອອກໃບອະນຸຍຳດ FLEGT 

01/19/2018 National Steering Committee Meeting

4 ບຳດກ ີ້ຳວ ຂອງ ແຜນງຳນ VPA

ແຜນວຽກ (Roadmap) 
ສ ຳ ລບັ ກຳນເຈລະຈຳ VPA ຈນົຮອດ ປ 2020

01/19/2018

2017 2018 2019 2020

ລ.ດ ກຳນ ເຈ ລະ ຈຳຊ່ອງ ໜີ້ຳ Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1 ກຳນ ເຈ ລະ ຈຳຊ່ອງ ໜີ້ຳ ຄັ ີ້ງ ທ 1 x

2 ກຳນ ເຈ ລະ ຈຳຊ່ອງ ໜີ້ຳ ຄັ ີ້ງ ທ 2 x

3 ກຳນ ເຈ ລະ ຈຳຊ່ອງ ໜີ້ຳ ຄັ ີ້ງ ທ 3 x

4 ກຳນ ເຈ ລະ ຈຳຊ່ອງ ໜີ້ຳ ຄັ ີ້ງ ທ 4 x

5 ກຳນ ເຈ ລະຈຳຊ່ອງ ໜີ້ຳ ຄັ ີ້ງ ທ 5 x

6
ກອງ ປະຊຸມສະຫ ຸບຜນົ ແລະ
ເຂົ ີ້ຳເປັນສະ ມຳຊກິໃນ VPA x

7
ສະ ພຳແຫ່ງ ຊຳດ ໃຫ ີ້ສດັ ຕະ ຍຳ
ບນັ ໃນ VPA x

8
ຝ່ຳຍ ສ ປ ປ ລຳວ ລງົ ນຳມເຊນັ
VPA x

9 ມ ຜນົ ບງັ ຄບັ ໃຊ ີ້VPA x

ກອງ ປະຊຸມ ຄະນະກ ຳມະກຳນຊ ີ້ນ ຳລະດບັ ຊຳດ ຄັ ີ້ງ ທ 3
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ກຳນເຈລະຈຳຊ່ອງໜີ້ຳ ຄັ ີ້ງທ 2

01/19/2018

ກອງ ປະຊຸມຮ່ວມຄະ ນະວິຊຳກຳນ ຄັ ີ້ງ ທ 2 (JEM) ກອງ ປະຊຸມຄະ ນະ ເຈລະຈຳທງັສອງຝ່ຳຍ ຄັ ີ້ງ ທ 2 
(TWG)

ວນັທ : 5-6 ມ ນຳ 2018 (ກ ຳນດົກຳນເບື ີ້ອງ ຕົ ີ້ນ) ວນັທ : 9 March 2018 (ກ ຳນດົກຳນເບື ີ້ອງ ຕົ ີ້ນ)

ສະ ຖຳນທ ່ : ນະ ຄອນຫ ວງວຽງ ຈນັ, ສປປ ລຳວ ສະ ຖຳນທ ່ : ນະ ຄອນຫ ວງວຽງ ຈນັ, ສປປ ລຳວ

ປະ ທຳນຮ່ວມ: ຫວົໜີ້ຳກມົກວດກຳປ່ຳໄມ ີ້ ຫ ື ຫວົໜີ້ຳ
ກມົປ່ຳໄມ ີ້, ກະ ຊວງກະ ສິກ ຳ ແລະ ປ່ຳໄມ ີ້.

ປະ ທຳນຮ່ວມ: ຮອງ ລດັຖະ ມນົຕ ກະ ຊວງ ກະ ສິກ ຳ ແລະ
ປ່ຳໄມ ີ້.

ຫວົ ຂ ີ້ສ ຳລບັກຳນປຶກສຳຫຳລ:ື
• ຂອບເຂດຜະ ລດິຕະ ພນັ.
• 8 TLDs ສ ຳລບັ (1) ປ່ຳຜະ ລດິ; (2) ເຂດຫນັ

ປ່ຽນທ ່ ດນິປ່ຳໄມ ີ້; (3) ສວນປູກ ໄມ ີ້; (4) ປ່ຳໄມ ີ້
ຊມົໃຊ ີ້ຂອງ ບ ີ້ຳນ; (5) ໄມ ີ້ຢຶດ; (6) ໄມ ີ້ນ ຳເຂົ ີ້ຳ; 
(7) ພນັທະ ທຳງດ ີ້ຳນແຮງ ງຳນ; ແລະ (8) ຂະ ແໜງ 
ອຸດສຳຫະ ກ ຳປຸງ ແຕ່ງ ໄມ ີ້ ແລະ ກຳນຄ ີ້ຳ.

• ກຳນຄຸ ີ້ມຄອງຕ່ອງ ໂສ ີ້ກຳນສະໜອງ ໄມ ີ້ ແລະ ກຳນ
ກວດກຳຢັີ້ງ ຢືນຄວຳມຖກື ຕ ີ້ອງ.

• ແຜນວຽກ ແລະ ຫວົຂ ີ້ທ ່ ນ ຳໄປປຶກ ສຳຫຳລໃືນກອງ 
ປະ ຊຸມ TWG.

ຫວົ ຂ ີ້ສ ຳລບັກຳນປຶກສຳຫຳລ:ື

ຫວົ ຂ ີ້/ເນື ີ້ອໃນທ ່ ພົ ີ້ນເດັ່ ນ ແລະ ສ ຳ ຄນັ ສ ຳ ລບັກຳນປຶກສຳ
ຫຳ ລື ກ່ຽວກບັ
• ຂອບເຂດຜະ ລດິຕະ ພນັ;
• 8 TLDs.
• ກຳນຄຸ ີ້ມຄອງ ຕ່ອງ ໂສ ີ້ກຳນສະ ໜອງ ໄມ ີ້ ແລະ ກຳນ

ກວດກຳຢັີ້ງ ຢືນຄວຳມຖກືຕີ້ອງ.
• ແຜນວຽກ ແລະ ຫວົຂ ີ້ທ ່ ປຶກ ສຳຫຳລ.ື
• ບຳດກ ີ້ຳວໃນຕ ່ ໜີ້ຳ.

ກອງ ປະຊຸມ ຄະນະກ ຳມະກຳນຊ ີ້ນ ຳລະດບັ ຊຳດ ຄັ ີ້ງ ທ 3

ແຜນວຽກ (Roadmap) ຂອງແຜນງຳນ FLEGT VPA 
ລະ ຫວ່ຳງ ສປປ ລຳວ ແລະ EU

01/19/2018

ກອງປະຊຸມຜ່ຳນວ ດ 
ໂອ ຄັ ີ້ງທ  3 

(11.10.2016)

ກອງປະຊຸມຜ່ຳນວ ດ 
ໂອ ຄັ ີ້ງທ  4 

(30.10.2017)

ກອງປະຊຸມເຈລະຈຳ ຄັ ີ້ງ
ທ  1 (24-28.04.2017)

ກອງ ປະຊຸມ ຄະນະກ ຳມະກຳນຊ ີ້ນ ຳລະດບັ ຊຳດ ຄັ ີ້ງ ທ 3
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ແຜນວຽກ (Roadmap) ຂອງແຜນງຳນ FLEGT 
VPA ລະຫວ່ຳງ ສປປ ລຳວ ແລະ EU (ຕ ່ )

01/19/2018

30/10/2017
ກອງ ປະຊຸມທຳງ ໄກຜ່ຳນວ ດ ໂອ ຄັ ີ້ງ ທ 4 ເພື່ ອທບົທວນຄວຳມຄບືໜີ້ຳ ໃນ ກຳນປັບປຸງ
TLDs , ນິຕິກ ຳທ ່ ກ່ຽວຂ ີ້ອງ, ຂ ີ້ມນູໃນກຳນສ ຳຫ ວດເຂດຫນັປ່ຽນທ ່ ດນິປ່ຳໄມ ີ້ແລະ ຕກົ ລງົ
ເຫນັດ ກ ຳ ນດົກຳນ ສ ຳ ລບັ JEM2/TWG2

20/11/2017
ເລ ່ ມດ ຳເນ ນກຳນຊຸກຍູ ີ້ດີ້ຳນວິຊຳກຳນ ໃຫ ີ້ແກ່ຝ່ຳຍ ສປປ ລຳວ ໃນກຳນປັບປຸງ TLDs, 
ຂອບເຂດຜະ ລດິຕະ ພນັ ແລະ ກຳນປະ ເມ ນຮ່ວມ

12/01/2018

ຝ່ຳຍ ສ ປ ປ ລຳວ ສົ່ ງ ເອກະສຳນທ ່ ກ່ຽວຂ ີ້ອງ JEM2/TWG2 ລວມທງັ ຮ່ຳງ ນິຍຳມໄມ ີ້ທ ່ 
ຖກື ຕ ີ້ອງຕຳມກດົໝຳຍ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ແລະ ຮ່ຳງເອກະສຳນຊ ີ້ອນທ ີ້ຳຍ TLAS 
ສະ ບບັທ ຳອດິ ກ່ຽວກບັ ກຳນຄຸ ີ້ມຄອງ ຕ່ອງ ໂສ ີ້ກຳນສະໜອງໄມ ີ້ແລະ ກຳນກວດກຳຢັີ້ງ ຢືນ
ຄວຳມຖກືຕ ີ້ອງ

30/01/2018
EU ສົ່ ງ ຄ ຳຄດິເຫນັ ແລະ ຂ ີ້ສະ ເໜ ແນະ ກ່ຽບກບັ ນິຍຳມໄມ ີ້ທ ່ ຖກື ຕ ີ້ອງ ຕຳມກດົໝຳຍ 1, 
2, 3, 4, 6, 7, 8 ແລະ ບນັດຳເອກະ ສຳນຊ ີ້ອນທ ີ້ຳຍ TLAS

5-9/3/2018
ກອງ ປະຊຸມເຈ ລະຈຳ  ຄັ ີ້ງ ທິ 2-JEM2 ແລະ TWG2 ທ ່  ນະ ຄອນຫ ວງວຽງ ຈນັ
(ສ ຳ ລບັຄັ ີ້ງ ທ 3 ແມ່ນຈະ ຈດັຂຶ ີ້ນທ ່ Brussels)

31/03/2018 ມ ບນັດຳນິຍຳມໄມ ີ້ທ ່ ຖກື ຕ ີ້ອງ ຕຳມກດົໝຳຍສະ ບບັປັບປຸງ

ກອງ ປະຊຸມ ຄະນະກ ຳມະກຳນຊ ີ້ນ ຳລະດບັ ຊຳດ ຄັ ີ້ງ ທ 3

ອງົປະກອບ TLAS - ແຜນກຳນປັບປຸງ ປ 2018

01/19/2018

2018
1 2 3

ຮ່ຳງ ສະ ບບັສຸດທີ້ຳຍ:
TLD 1 ສ ຳ ລບັ ປ່ຳ ຜະ ລດິ x
TLD 2 ສ ຳ ລບັ ໄມ ີ້ທ ່ ມຳ ຈຳກເຂດ ຫນັ ປ່ຽນ ທ ່ ດນິ ປ່ຳ ໄມ ີ້ x
TLD 3 ສ ຳ ລບັ ສວນ ປູກໄມ ີ້ x
TLD 7 ສ ຳ ລບັ ພນັ ທະ ດ ີ້ຳນ ແຮງງຳນ ໃນ ຂະ ແໜງກຳນ ປ່ຳ ໄມ ີ້ ແລະ ອຸດ ສຳ ຫະ ກ ຳ ປຸງແຕ່ງ
ໄມ ີ້ x
TLD 8 ສ ຳ ລບັ ຂະແໜງອ ີຸດ ສຳ ຫະກ ຳ ປຸງແຕ່ງໄມ ີ້ ແລະ ກຳນ ຄ ີ້ຳ x
ຮ່ຳງ ສະ ບບັທ ຳອດິ:
TLD 4 ສ ຳ ລບັ ປ່ຳ ໄມ ີ້ຊມົໃຊ ີ້ຂອງບ ີ້ຳນ (ໂດຍ ສຸມ ໃສ່ ກຳນ ຄຸ ີ້ມຄອງຕ່ອງໂສ ີ້ກຳນ ສະ ໜອງ
ໄມ ີ້) x
TLD 5 ສ ຳ ລບັ ໄມ ີ້ຢຶດ x
TLD 6 ສ ຳ ລບັ ໄມ ີ້ນ ຳ ເຂົ ີ້ຳ ຈຳກຕ່ຳງປະ ເທດ x
ສະ ບບັຮ່ຳງ ອງົ ປະ ກອບຂອງ TLAS:
ຕ່ອງໂສ ີ້ຫຳນ ສະ ໜອງໄມ ີ້ ສ ຳ ລບັ ປ່ຳ ຜະ ລດິ x
ຕ່ອງໂສ ີ້ຫຳນ ສະ ໜອງໄມ ີ້ ໃນ ຂະ ແໜງກຳນ ອຸດ ສຳ ຫະ ກ ຳ ປຸງແຕ່ງໄມ ີ້ ແລະ ກຳນ ຄ ີ້ຳ x
ຕ່ອງໂສ ີ້ຫຳນ ສະ ໜອງໄມ ີ້ ສ ຳ ລບັ ເຂດ ຫນັ ປ່ຽນ ທ ່ ດນິ ປ່ຳ ໄມ ີ້ x

ກອງ ປະຊຸມ ຄະນະກ ຳມະກຳນຊ ີ້ນ ຳລະດບັ ຊຳດ ຄັ ີ້ງ ທ 3
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• ກຳນປັບປຸງ ຂ ີ້ຕກົລງົ ວ່ຳ ດ ີ້ວຍ ກຳນຄຸ ີ້ມຄອງ ໄມ ີ້ສົ ີ້ນເຂົ ີ້ຳ-ສົ ີ້ນອອກ
(COC).

• ກຳນທດົລອງ ລະບບົກຳນຕດິຕຳມກວດກຳ ໃນກຳນຂຸດຄົ ີ້ນໄມ ີ້ ແລະ 
ກຳນເຊື່ ອມໂຊມຂອງປ່ຳໄມ ີ້ ໃນເຂດຫນັປ່ຽນທ ່ ດນິປ່ຳໄມ ີ້.

• ຊຸກຍີູີີ້ ກຳນປັບປຸງ ລະບຽບກຳນທ ່ ກ່ຽວຂ ີ້ອງກບັ ກຳນປະມູນໄມ ີ້ ຂອງ
ກະຊວງ ອຸດສຳ ຫະກ ຳ ແລະ ກຳນຄ ີ້ຳ (MOIC).

• ຊຸກຍີູີີ້ ກຳນປັບປຸງ ລະບຽບກຳນ 0116, 0112 ແລະ 0962 ຂອງ
ກມົປ່ຳ ໄມ ີ້ (DOF).

• ລະບບົຄຸ ີ້ມຄອງ ຂ ີ້ມູນ ເພື່ ອນ ຳ ໃຊ ີ້ເຂົ ີ້ຳ ໃນກຳນກວດ ກຳຢັີ້ງ ຢືນຄວຳມຖກື
ຕ ີ້ອງ.
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ກດິຈະກ ຳຕ່ຳງໆ ໃນປ  ີ 2018 
ທ ່ ເຊື່ ອມໂຍງກບັ ຄ ຳ ສັ່ ງ ເລກທ 15/ນຍ.

ກອງ ປະຊຸມ ຄະນະກ ຳມະກຳນຊ ີ້ນ ຳລະດບັ ຊຳດ ຄັ ີ້ງ ທ 3
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ຂ ຂອບໃຈ


