ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ

8 ທີມ, 8 ບ້ານ, 62 ເຈົ້າໜ້າທີ່

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນນັ້ນ ຖືໄດ້ວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ວຽກງານ
ລາດຕະເວນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພາກສ່ວນລັດຖະບານ, ເອກະຊົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການອື່ນໆ
ທີ່ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ວາງນະໂຍບາຍທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຕໍ່ການປະມົງ ທັງເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍມີຊຸມຊົນໃນເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການເປັນເຈົ້າການ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເກັບກຳ ແລະ ເຜີຍ
ແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ລວມໄປເຖິງການຫາປາ, ຮັບຊື້ - ຂາຍ ແບບຜິດກົດໝາຍ. ຖ້າຫາກ
ບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ວຽກງານລາດຕະເວນບໍ່ມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ປະສິດຕິຜົນ.

ວຽກງານ
ກວດກາ - ລາດຕະເວນ

2 ເມືອງ: ເມືອງໂຂງ ແລະ
ເມືອງ ມຸນລະປາໂມກ

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ການປະມົງຂັ້ນບ້ານຕໍ່ການນໍາໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະມົງ

ລາດຕະເວນ 15+ ມື້ /
ເດືອນ / ທີມ

ລາດຕະເວນກວມເອົາ
1,956 ເຮັກຕາ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໂຄງການໂດຍ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ (ຜ່ານຂະແໜງລ້ຽງສັດ
ແລະ ການປະມົງ ແຂວງຈໍາປາສັກ) ແລະ ອົງການກອງທຶນອະນຸຮັກທໍາມະຊາດໂລກ
ປະຈໍາ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ແລະ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກກະຊວງການຮ່ວມມື
ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ ຂອງສະຫະພັນເຢຍລະມັນ.

ອົງການກອງທຶນອະນຸຮກ
ັ ທໍາມະຊາດໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ (WWF-Laos), ເຮືອນເລກທີ 39, ໜ່ວຍ 5
ເມືອງຈັນທະບູລ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
If there is no URL
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Why we are here
To stop the degradation of the planet’s natural environment and
to build a future in which humans live in harmony with nature.

ໂທ: +856 21 21 6080
ອີເມວ: laos@wwfgreatermekong.org
ເວບໄຊ້: www.wwflaos.org
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ຮູບກິດຈະກໍາລາດຕະເວນບາງສ່ວນ

ພາບລວມໂຄງການ
ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊົມໃຊ້ປາ ແລະ ສັດນ້ຳອື່ນໆ ແບບຍືນຍົງ ຢູ່ເຂດສີພັນດອນ ໄລຍະ 2
ແມ່ນກວມເອົາສອງເມືອງ; ເມືອງມຸນລະປາໂມກ ແລະ ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ.
ຈຸດປະສົງລວມແມ່ນເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ໂດຍລວມຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍຜ່ານ
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊົມໃຊ້ປາ ແລະ ສັດນ້ຳອື່ນໆແບບຍືນຍົງຢູ່ໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ເຊິ່ງສົ່ງເສີມກິດ
ຈະກໍາລາດຕະເວນໜ້ານຳ້ ໂດຍມີການແຕ່ງຕັ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ການປະມົງຂັ້ນບ້ານເພຶ່ອກວດກາ,
ປ້ອງກັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການປະມົງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີກິດຈະກໍາ ສ້າງ
ຕັ້ງວັງສະຫງວນ ແລະ ຄະນະຄຸ້ມຄອງວັງສະຫງວນ, ປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບກົດໜາຍວ່າດ້ວຍ
ການປະມົງ, ສົ່ງເສີມວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ການລ້ຽງສັດນຳ້.

1

ອົງການປົກຄອງບ້ານຄັດເລືອກຊາວບ້ານ ແລະ ນໍາສະເໜີຫາຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ
ປ່າໄມ້ເມືອງ ເພື່ອນໍາສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງຈາກທ່ານເຈົ້າເມືອງ.

2

ເຈົ້າເມືອງອອກຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ກຳນົດສິດ ແລະ ພາລະບົດບາດເຈົ້າໜ້າທີ່ປະມົງ
ຂັ້ນບ້ານ ໃນການເຄື່ອນໄຫວ.

3

ຂໍ້ຫ້າມຕໍ່ການຫາປາ

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ການປະມົງຂັ້ນບ້ານ

ການລາດຕະເວນມີຄວາມສຳຄັນໃນການ
ເກັບກຳ ແລະ ລວບລວມຂໍ້ມູນເພື່ອນຳມາ
ວາງແຜນຕໍ່ການແກ້ໄຂ, ປັບປຸງ, ຄຸ້ມຄອງ
ການປະມົງ ໃຫ້ເກີດມີຄວາມຍືນຍົງ.
1

1

ຫ້າມນຳໃຊ້ທາດເບື່ອ, ລະເບີດ, ອາວຸດ, ເຄື່ອງໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງແສງ, ສຽງທຽມ ຫຼື ສິ່ງ
ອື່ນ ທີ່ເກືອດຫ້າມເພື່ອຫາ ຫຼື ຈັບສັດນ້ຳ; ຖິ້ມສິ່ງເສດເຫຼືອ, ປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນ ຫຼື
ສານເຄມີ ລົງແຫຼ່ງນ້ຳ.

2

ຫ້າມຮັບເອົາ, ຊື້ຂາຍ, ຄອບຄອງ ຫຼື ຂົນສົ່ງສັດນ້ຳ ທີ່ໄດ້ມາໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍ.

3
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ການກວດກາລາດຕະເວນການປະມົງ
ໝາຍເຖິງການກວດກາທຸກພື້ນທີ່; ພື້ນທີ່
ທາງບົກ ແລະ ທາງນ້ຳໃນຂອບເຂດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເພື່ອກວດກາ, ປ້ອງ
ກັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການປະມົງໃຫ້ມີປະສິດ
ທິພາບ ໂດຍການບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບ
ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະມົງ ຕໍ່ຜູ້
ກະທຳຜິດ.

ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາ
ວຽກງານການລາດຕະເວນໄດ້ກວມເອົາ 5 ບ້ານເປົ້າໝາຍໃນເມືອງໂຂງ ແລະ 3 ບ້ານເປົ້າ
ໝາຍໃນເມືອງມຸນລະປາໂມກເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ຂອບເຂດການລາດຕະເວນທັງໝົດປະມານ 1,956
ເຮັກຕາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວແມ່ນສະເລ່ຍໄດ້ບ້ານລະ 15 ມື້ຕໍ່ເດືອນ.
ສະໜັບສະໜູນທຶນ ແລະ ອຸປະກອນ ເຂົ້າໃນການລາດຕະເວນໂດຍໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ຊົມໃຊ້ປາ ແລະ ສັດນ້ຳອື່ນໆ ແບບຍືນຍົງ ຢູ່ເຂດສີພັນດອນໄລຍະ 2.

ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ,ໂຄງການ, ປະສານງານແຂວງ, ເມືອງ ລົງເປີດກອງ
ປະຊຸມຂັ້ນບ້ານເພື່ອປະກາດຂໍ້ຕົກລົງຂອງເຈົ້າເມືອງໃນການແຕ່ງຕັ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ປະມົງ
ຂັ້ນບ້ານ ໃຫ້ຮັບຊາບ ແລະ ປະຕິບັດໂດຍທົ່ວກັນ.
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ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ

ຂັ້ນຕອນການແຕ່ງຕັ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ການປະມົງຂັ້ນບ້ານ

1

ກວດກາການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການປະມົງ ເຊັ່ນ
ເອກະສານ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດການດຳເນີນທຸລະກິດ, ສິ່ງປຸກສ້າງ, ການລ້ຽງ, ການຜະລິດ
ປາ ແລະ ສັດນ້ຳ.

2

ສິດໃນການສັ່ງຢຸດເພື່ອກວດກາ, ຊອກຄົ້ນ ຫຼື ຍຶດພາຫະນະ, ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນ
ການຫາປາ ແລະ ສັດນ້ຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

3

ສິດໃນການກ່າວຕັກເຕືອນ, ຈັບກຸມ ຫຼື ກັກຕົວ ແລະ ສົ່ງຕົວຜູ້ຫາປາ ແລະ ສັດນ້ຳ
ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປະມົງ ໃຫ້ກັບຕໍ່າຫຼວດ.
2

4

ຫ້າມຜະລິດ, ນຳເຂົ້າ ຫຼື ຂາຍເຄື່ອງມືຫາປາທີ່ເກືອດຫ້າມ ທຸກປະເພດ.

ຫ້າມນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືຫາປາທີ່ເປັນການກີດຂວາງທາງເດີນຂອງສັດນ້ຳເຊັ່ນ: ອວນ,
ມອງກວາດ, ລີ່, ຈິບ ແລະ ໂຕ່ງ.

5

ຫ້າມດັກເອົາປາຈາກແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະຊາດດ້ວຍການຕັນຫ້ວຍ, ໂສກ, ບຸ່ງ, ຄອງນ້ຳ,
ຂຸດໜອງ ຫຼື ດູດໜອງທຳມະຊາດທີ່ມີນ້ຳຕະຫຼອດປີ,ຈັບປາໃນລວງຍາມລະດູປາໄຂ່.

6

ຫ້າມທຳລາຍວັງສະຫງວນ, ຫາສັດນ້ຳໃນບໍລິເວນປາປະສົມພັນ, ບ່ອນປາອໍ ຫຼື
ປາກອງ ແລະ ບ່ອນປາວາງໄຂ່ຕາມທຳມະຊາດ, ຕາມການກຳນົດຂອງຄະນະກຳມະ
ການຄຸ້ມຄອງການປະມົງປະຈຳພື້ນທີ່ແຫຼ່ງນ້ຳ ຫຼື ຕາມກົດລະບຽບຄຸ້ມຄອງການປະ
ມົງຂັ້ນບ້ານ.

7

ຫ້າມຈັບປາ ຫຼື ສັດນ້ຳອື່ນປະເພດຫວງຫ້າມ ແລະ ປະເພດຄຸ້ມຄອງລວມທັງປາ ຫຼື
ສັດນ້ຳອື່ນ ທີ່ຍັງເປັນລູກຢູ່.
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