
ກອງປະຊຸມສະຫຸຼບຜນົການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການປະຈາໍໄຕມາດ 6 ເດອືນ 

ຂອງໂຄງການຄຸມ້ຄອງການປະມງົແບບມສີວ່ນຮວ່ມຢູເ່ຂດແມນ່ ໍາ້ຂອງຕອນ

ກາງ(15/6/2016-15/6/2017)  

ໂຄງການຄຸມ້ຄອງການປະມງົແບບມສີວ່ນຮວ່ມຢູເ່ຂດແມນ່ ໍາ້ຂອງຕອນກາງ (ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ 

ແລະ ແຂວງຄາໍມວ່ນ) ມເີປ້ົາໝາຍປບັປງຸການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ຢູເ່ຂດນ ໍາ້ຕອນກາງ ໂດຍ

ຜາ່ນການສາ້ງວງັສະຫງວນ ຄດັເລືອກຄະນະຄຸມ້ຄອງວງັສະຫງວນ ແລະ ໜວ່ຍງານກວດກາການ

ປະມງົຂ ັນ້ບາ້ນ ພອ້ມທງັສ ົ່ງເສມີຊວີດິການເປັນຢູພ່ດັທະນາທາງເລືອກໃນການສາ້ງລາຍຮບັ ຫຸຼດຜອ່ນ

ການທາໍລາຍຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດຢູນ່ ໍາ້ ແລະ ປກູຈດິສາໍນກຶຂອງຊຸມຊນົເພ່ືອໃຫມ້ຄີວາມເຂ້ົາໃຈ

ຫຼາຍຂຶນ້ກຽ່ວກບັຜນົປະໂຫຍດຂອງວງັສະຫງວນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງການປະມງົ ເຊິ່ ງເລ່ີມຈດັຕ ັງ້

ປະຕບິດັໂຄງການແຕວ່ນັທີ 15 ທນັວາ ປີ 2016 ເປັນຕ ົນ້ມາ ເພ່ືອເປັນການປຶກສາຫາລື ແລະ ທບົ

ທວນຄນືບນັດາຈດຸດ ີຈດຸອອ່ນ ສິ່ ງທາ້ທາຍການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໄລຍະ 6 ເດອືນຜາ່ນມາ ແລະ ວາງ

ແຜນສບືຕ່ໍໂຄງການໃນຕ່ໍໜາ້ ວນັທີ 15 ມຖິນຸາ 2017 ກອງທຶນອະນຮຸກັທາໍມະຊາດໂລກ ປະຈາໍລາວ 

(WWF) ຈດັກອງປະຊຸມສະຫຸຼບຜນົການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການປະຈາໍໄຕມາດ 6 ເດືອນ 

(15/6/2016-15/6/2017) ທ່ີພະແນກກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ແຂວງຄາໍມວ່ນ ເປັນປະທານຂອງທາ່ນ 

ບນຸທອງ ຊາພກັດ ີຮອງຫວົໜາ້ກມົລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ທງັ

ເປັນປະທານຜູຊ້ີນ້າໍໂຄງການຄຸມ້ຄອງການປະມງົແບບມສີວ່ນຮວ່ມຢູເ່ຂດແມນ່ ໍາ້ຂອງຕອນກາງມບີນັດາ

ຜູຕ້າງໜາ້ຈາກກມົກຽ່ວຂອ້ງກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ພະແນກກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ແຂວງບໍລິ

ຄາໍໄຊ ແລະ ແຂວງຄາໍມວ່ນ ຜູປ້ະສານງານຈາກອງົການ WWF ປະຈາໍລາວ ແລະ ປະເທດໄທ

ເຂ້ົາຮວ່ມ. 

 ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວໄລຍະ 6 ເດອືນຜາ່ນມາໄດສ້າໍເລັດການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ

ພ້ືນຖານທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ກດິຈະກາໍສາໍຫຼວດຂໍມ້ນູຄວາມຮູພ້ື້ນຖານ ທດັສະນະຄະຕ ິ

ແລະ ການປະຕິບດັກຽ່ວຂອ້ງກບັການດາໍລງົຊວີດິຂອງຊຸມຊນົກຽ່ວກບັການປະມງົ ຢູ ່ 19 ບາ້ນ

ເປ້ົາໝາຍ 6 ເມອືງຂອງ 2 ແຂວງຄ:ືແຂວງບໍລິຄາໍໄຊມ ີ 9 ບາ້ນເປ້ົາໝາຍ ມ ີ 1.847 ຄອບຄວົ 

ແລະ ແຂວງຄາໍມວ່ນມ ີ 10 ບາ້ນເປ້ົາໝາຍ ລວມມ ີ 2.058 ຄອບຄວົ ໄດດ້າໍເນນີການສາໍຫຼວດເກບັ

ກາໍຄວາມອດຸມົສມົບນູຂອງຊວີະນາໆພນັ ຂໍມ້ນູທາງດາ້ນຄນຸະພາບນ ໍາ້ ໂດຍເລືອກເອົາ 4 ຈດຸຄ:ືບາ້ນ



ແກງ້ສະດອກ ແລະ ບາ້ນບງຸກວາງ ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ ບາ້ນຫີນບນູເໜືອ-ໃຕ ້ ແລະ ບາ້ນນາເມອືງ 

ແຂວງຄາໍມວ່ນ ພອ້ມທງັຈດັເຝິກອບົຮມົໃຫຊ້າວປະມງົຂອງບາ້ນເປັນຜູບ້ນັທຶກ ແລະ ຕດິຕາມການຫາ

ປາ ເຊິ່ ງກາໍນນດົເວລາການຕດິຕາມຫາປາລະດຝູນົລະຫວາ່ງເດອືນ ມຖິນຸາ ຫາ ເດອືນສງິຫາ ແລະ 

ລະດແູລງ້ລະຫວາ່ງເດອືນ ທນັວາ ຫາ ເດອືນ ກມຸພາ ຂອງທກຸໆປີ ພອ້ມນ ັນ້ໄດສ້າໍພາດຂໍມ້ນູດາ້ນ

ຊະນດິພນັປາທ່ີໃກຈ້ະສນູພນັ ເພ່ືອເປັນຕວົຊີວ້ດັໃນການສາ້ງວງັສະຫງວນ ແລະ ຜາ່ນການສາໍພາດ

ເຫັນດກີາໍນດົເອົາ 8 ຊະນດິພນັປາທ່ີເປັນຕວົຊີວ້ດັເປັນຕ ົນ້ ປາບກຶ ປາຝາໄລ (ປະເພດຫວງຫາ້ມບນັຊ ີ

I) ປາເຄງິ ປາເອນິຂາວ ປານາງແດງ (ປະເພດຄຸມ້ຄອງບນັຊທີີ II) ປາແຂຄ້ວາຍ ປາວາໜາ້ນ ໍ

(ປະເພດທົ່ວໄປບນັຊ ີIII) ສາໍລບັກດິຈະກາໍສາ້ງຕ ັງ້ວງັສະຫງວນແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ ມ ີ9 ບາ້ນເປ້ົາໝາຍ 

8 ວງັ ໄດສ້າໍເລັດການກາໍນດົສະຖານທ່ີສາ້ງວງັສະຫງວນ ຈດັຕ ັງ້ລະບຽບການຄຸມ້ຄອງ ຄດັເລືອກ

ໜວ່ຍງານຮບັຜິດຊອບຂ ັນ້ບາ້ນ 4 ບາ້ນໃນຈາໍນວນ 9 ບາ້ນຢູໃ່ນ 3 ເມອືງ ສວ່ນແຂວງຄາໍມວ່ນມ ີ

10 ບາ້ນເປ້ົາໝາຍ 9 ວງັສະຫງວນ ໄດສ້າໍເລັດກາໍນດົສະຖານທ່ີສາ້ງສະຫງວນ ຈດັຕ ັງ້ລະບຽບການ

ຄຸມ້ຄອງ ຄດັເລືອກໜວ່ຍງານຮບັຜິດຊອບຂ ັນ້ບາ້ນ 3 ບາ້ນໃນຈາໍນວນ 10 ບາ້ນຂອງ 3 ເມອືງ.  

 ຜາ່ນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການຕວົຈງິໄດມ້ກີານປ່ຽນແປງເຂດສາ້ງວງັສະຫງວນ ເນື່ອງ

ຈາກພ້ືນທ່ີບາ້ນທ່ີເລືອກບ່ໍເໝາະສມົໃນການສາ້ງເຂດສະຫງວນປາ ແລະ ສດັນ ໍາ້ອື່ ນໆ ການເປັນ

ເອກະພາບຕກົລງົເຫັນດປ່ີຽນຈາກອກົານຈດັຕ ັງ້ທກຸຂ ັນ້ພ້ືນຖານຂອງບາ້ນ ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ

ຫອ້ງການກະສກິາໍເມອືງ ຂະແໜງການລຽ້ງສດັ-ການປະມງົ ແລະ ພະແນກການທ່ີເຫັນພອ້ມໃນການ

ປ່ຽນບາ້ນທ່ີເໝາະສມົແທນຄ:ື ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ ບາ້ນປາກຊນັປ່ຽນແທນບາ້ນນ ໍາ້ຫງຽບ ບາ້ນຊອດປ່ຽນ

ແທນບາ້ນປາກກະດງິເໜືອ ແລະ ບາ້ນທາ່ກະຖິ່ນ ປ່ຽນແທນບາ້ນປາກກະດງິໃຕ ້ ແຂວງຄາໍມວ່ນ 

ບາ້ນຫວ້ຍລ້ີ ປ່ຽນແທນບາ້ນມວ່ງສມຸ ບາ້ນຈອມແຈງ້ປ່ຽນແທນບາ້ນປາກເປ່ັງ ແລະ ບາ້ນຫີນລາດ 

ປ່ຽນແທນ ບາ້ນແມງ້. 

 ສາໍລບັທິດທາງ 6 ເດອືນຕ່ໍໜາ້ໂຄງການຈະສບືຕ່ໍຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັບນັດາກດິຈະກາໍທ່ີຍງັບ່ໍທນັສາໍ

ເລັດ ພອ້ມທງັກາໍນດົສະຖານທ່ີສາ້ງວງັສະຫງວນ ຮາ່ງລະບຽບຄດັເລືອກຄະນະກາໍມະການ ຈດັຕ ັງ້

ໜວ່ຍງານຮບັຜິດຊອບ ທບົທວນ-ຜາ່ນກດົລະບຽບຂ ັນ້ບາ້ນ ກຸມ່ ແລະ ເມອືງ ເພ່ືອຮອງຮບັເອົາກດົ

ລະບຽບຂອງບາ້ນເປ້ົາໝາຍຄ:ືແຂວງບໍລິຄາໍໄຊມ ີ ບາ້ນທາ່ໂພນສນັ ທາ່ພະບາດ ຜາ່ໂປ່ງ ກວ້ຍອດຸມົ 

ແລະ ບາ້ນປາກຊນັ ແຂວງຄາໍມວ່ນມ ີບາ້ນດອນຂຽວໃຕ ້ບຶ່ ງສານທາ່ ກດຸຈບັ ຫວ້ຍນາງລ້ີ ປູ່ງເໜືອ 

ແລະ ບາ້ນຫີນລາດ ແລະ ອື່ ນໆ. 


