
A.  ນາໍສະເໜກີານບໍລຫິານການຈດັການແບບຍນືຍງົຢ່າງມປີະສດິຕພິາບ. 

A.1. ການຈດັຕັງ້ໄດນ້າໍໃຊລ້ະບບົການບໍລຫິານໄລຍະຍາວແບບຍນືຍງົເຊິ່ ງສອດຄ່ອງກບັສະພາບແວດລອ້ມ

ຄວາມເປັນຈງິ ແລະ ຂງົເຂດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ທີ່ ສາມາດແກໄ້ຂບນັຫາສິ່ ງແວດລອ້ມ, ວດັທະນະທໍາ, ຄຸນ

ນະພາບ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ. 

A.2. ການຈດັຕັງ້ແມ່ນຕອ້ງປະຕບິດັໃຫສ້ອດຄ່ອງເໝາະສມົຕາມແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນຈນົໄປຫາລະດບັສາກນົທີ່

ເໝາະສມົບໍ່ ວ່າຈະເປັນດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ກດົລະບຽບຂໍບ້ງັຄບັ (ລວມມຂີງົເຂດອື່ ນໆ ເຊັ່ ນ

ຂງົເຂດດາ້ນສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ລກັສະນະຕ່າງໆດາ້ນແຮງງານ ແລະ ກ່ຽວກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ). 

A.3. ທຸກຂະແໜງການຈະໄດຮ້ບັການແນະນາໍເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ  ການຝຶກອບົຮມົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ

ບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຕ່າງໆໃນຂງົເຂດ ສະພາບແວດລອມ້, ສງັຄມົ, ວດັທະນະທໍາ, 

ເສດຖະກດິ, ຄຸນນະພາບ, ບນັຫາຕ່າງໆດາ້ນສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ. 

A.4. ຄວາມເພງິພໍໃຈຂອງລູກຄາ້ລວມມພີາກສ່ວນທາງດາ້ນຄວາມຍນືຍງົ ຈະຖກືວດັແທກ ແລະ ແກໄ້ຂໃຫ ້

ຖກືຕອ້ງ. 

A.5. ເຄື່ ອງມດືາ້ນການສົ່ ງເສມີ ແມ່ນ ມຄີວາມຖກືຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນ ຕາມແນວທາງຂອງອງົການຈດັຕັງ້  

ແລະ ຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການບໍລກິານຂອງທາງອງົການຈດັຕັງ້, ລວມເຖງິການຮຽກຮອ້ງອາ້ງສດິ

ທາງດາ້ນຄວາມຍນືຍງົ. ໂດຍບໍ່ ໄດໃ້ຫຄ້ໍາໝັນ້ສນັຍາເກນີກວ່າຄວາມສາມາດທີ່ ຈະຕອບສະໜອງໄດໃ້ນຕວົ

ຈງິ. 

A.6. ການວາງແຜນ, ການອອກແບບ, ການກໍ່ ສາ້ງ, ການປັບປຸງປະຕຮູິບ, ການດໍາເນນີການ ແລະ ການຮືຖ້ອນ

ຕກຶ ແລະ ໂຄງລ່າງ…                                        

• A.6.1. ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຂໍຮ້ຽກຮອ້ງຕອ້ງການທາງດາ້ນການແບ່ງຂອບເຂດ ແລະ 

ສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍຕ່າງໆໃນການປົກປອ້ງພືນ້ທີ່ ຕ່າງໆ ແລະ ກາໍນດົກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ

ເຂດອະນຸລກັ  ແລະ ເຂດມລໍະດກົ. 

• A.6.2. ເຄາົລບົນບັຖດືາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ຢູ່ອອ້ມຂາ້ງຂອງມູນມລໍະດກົດາ້ນທໍາມະຊາດ ແລະ 

ວດັທະນະທໍາ ໃນການວາງແຜນ, ການກາໍນດົສະຖານທ◌ີ◌,່ ການປະເມນີຜນົການອອກແບບ 

ແລະ ຜນົກະທບົທີ່ ຈະເກດີຂຶນ້. 

• A.6.3. ນາໍໃຊກ້ານປະຕບິດັ ແລະ ວດັຖຸດບິ ທີ່ ຍນືຍງົໂດຍເໝາະສມົກບັທອ້ງຖິ່ ນ. 

• A.6.4. ຕອບສະໜອງການເຂົາ້ເຖງິໃຫແ້ກ່ບນັດາບຸກຄນົທີ່ ມຄີວາມຕອ້ງການພເິສດຕາມແຕ່ລະ

ຄວາມເໝາະສມົ 

 

 

 

 



 

 

A.7

. 

ສດິນາໍໃຊທ້ ີ່ ດນິ, ນໍາ້, ແລະ ການໄດມ້າຂອງຊບັສມົບດັແມ່ນຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ, ສອດຄ່ອງກບັສດິທິ

ທອ້ງຖິ່ ນອນັເປັນແບບລວມສູນ ແລະ ຢູ່ໃນທອ້ງຖິ່ ນ, ລວມເຖງິ ສດິເສລພີາບ, ໄດຮ້ບັຄວາມຍນິຍອມ

ເຫນັດ ີແລະ ແຈງ້ໃຫຮູ້ ້ ແລະ ບໍ່ ມກີານຮຽກຮອ້ງໃຫຍ້ກົຍາ້ຍຖິ່ ນ. 

A.8

.  

ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການຕລີາຄາທາງດາ້ນສະພາບແວດລອ້ມທາງທໍາມະຊາດ, ວດັທະນະທໍາທອ້ງຖິ່ ນ, ແລະ 

ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາ ແມ່ນໄດມ້ກີານເຜຍີແຜ່ໃຫແ້ກ່ບນັດາລູກຄາ້, 

ພອ້ມທງັຊີແ້ຈງເຖງິຄວາມເໝາະສມົໃນການວາງໂຕໃນເວລາທີ່ ໄປຢຽ້ມຊມົສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວທາງດາ້ນ

ທໍາມະຊາດ, ຢຽ້ມຊມົວຖິກີານດໍາລງົຊວີດິ ແລະ ສະຖານທີ່ ມລໍະດກົທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B.  ເສມີຂະຫຍາຍຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົໃນທອ້ງ

ຖິ່ ນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຜນົກະທບົທາງດາ້ນລບົ. 
B.1. ການຈດັຕັງ້ໄດມ້ກີານສະໜບັສະໜນູການລເິລີ່ ມຕໍ່ ການພດັທະນາຊຸມຊນົ ແລະ ໂຄງລ່າງທອ້ງຖິ່ ນລວມ

ເຖງິບນັດາພາກສ່ວນອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ການສກຶສາ, ການຝຶກອບົຮມົ, ດາ້ນສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະອານາ

ໄມ. 

B.2. ປະຊາຊນົພາຍ ໃນທອ້ງຖິ່ ນ ແມ່ນໄດຮ້ບັໂອກາດອນັເທົ່ າທຽມກນັໃນການຈາ້ງງານລວມທງັການໄດຮ້ບັຕໍາ

ແໜ່ງຕ່າງໆໃນລະດບັບໍລຫິານ. ລູກຈາ້ງທຸກຄນົຈະໄດຮ້ບັໂອກາດໃນການຝຶກອບົຮມົຢ່າງເປັນປົກກະຕ,ິ 

ແລະ ໂອກາດ ກາ້ວໜາ້ດາ້ນໜາ້ທີ່ ວຽກງານທີ່ ເທົ່ າທຽມກນັ. 

B.3. ການບໍລກິານ ແລະ ຜະລດິຕະພນັຕ່າງໆໃນທອ້ງຖິ່ ນຖກືຈດັຊື ້ແລະ ຖກືນາໍສະເໜຈີາກອງົການຈດັຕັງ້,

ໂດຍການປະຕບິດັຕາມຫຼກັການການຄາ້ທີ່ ຍຸດຕທິໍາ. 

B.4. ອງົການຈດັຕັງ້ສະເໜລີາຍໄດໃ້ຫບ້ນັດານກັທຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍໃນທອ້ງຖິ່ ນເພື່ ອມາພດັທະນາ ແລະ 

ການຂາຍຜະລດິຕະພນັແບບຍນືຍງົໂດຍຖກືອງີໃສ່ທໍາມະຊາດ,ປະຫວດັສາດ ແລະ ວດັທະນະທໍາຂອງ

ຂງົເຂດດັ່ ງກ່າວ (ລວມມຈີາໍພວກອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມຕ່າງໆ, ຫດັຖະກາໍ, ການສະແດງທາງດາ້ນສລິະ

ປະ, ຜະລດິຕະພນັທາງດາ້ນກະສກິາໍ, ແລະ ອື່ ນໆ.).  

B.5. ກດົລະບຽບອນັມກີານບນັທກຶເກບັກາໍມຽ້ນສໍາລບັກດິຈະກາໍຕ່າງໆໃນແຕ່ລະຊຸມຊນົທີ່ ມເີອກະລກັພືນ້

ເມອືງດັງ້ເດມີ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນໄດຖ້ກືພດັທະນາ ແລະ ປະຕບິດັໂດຍການຮ່ວມມ ືແລະ ການເຫນັ

ພອ້ມຕອ້ງກນັກບັຊຸມຊນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

B.6. ການຈດັຕັງ້ໄດປ້ະຕບິດັນາໍໃຊນ້ະໂຍບາຍຕໍ່ ຕາ້ນກບັການໂຄສະນາສນິຄາ້ຕ່າງໆແບບຫວງັຜນົກາໍໄລ, 

ເປັນຕົນ້ແມ່ນການຄາ້ປະເວນ ີຫຼ ືຮູບແບບໃດໜຶ່ ງທີ່ ມລີກັສະນະຂູດຮດີ ແລະ ສາ້ງຄວາມລໍາບາກ, ໂດຍ

ສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກບັບນັດາເດກັນອ້ຍ, ຊາວໜຸ່ມ, ແມ່ຍງິ ແລະ ຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ. 

B.7. ອງົການຈດັຕັງ້ສະເໜໂີອກາດໃນການຈາ້ງງານອນັເທົ່ າທຽມໃຫກ້ບັແມ່ຍງິ, ຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍໃນທອ້ງຖິ່ ນ 

ແລະ ອື່ ນໆ, ລວມທງັໂອກາດດາ້ນຕໍາແໜ່ງການຈດັການບໍລຫິານ,ແລະ ມກີານສະກດັກັນ້ການໃຊແ້ຮງ

ງານເດກັນອ້ຍ. 

B.8. ການປົກປອ້ງຄຸມ້ຄອງຕາມກດົໝາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກນົຕໍ່ ກບັລູກຈາ້ງໃຫຄ້ວາມເຄາົລບົໃນ

ການປະຕບິດັໃຫເ້ຄັ່ ງຄດັ, ແລະ ບນັດາລູກຈາ້ງຕອ້ງໄດຮ້ບັຄ່າຈາ້ງອງີຕາມຄ່າຄອງຊບີຂັນ້ຕໍ່ າ. 

 

 

 

 



B.9. ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງການຈດັຕັງ້ 

ບໍ່ ໄດເ້ຮດັໃຫຊຸ້ມຊນົທີ່ ຢູ່ໃກຄ້ຽງຕກົຢູ່ໃນສະພາວະຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫກ້ານບໍລກິານພືນ້ຖານຕ່າງໆ,

ເປັນຕົນ້ແມ່ນ ອາຫານ, ນໍາ້, ພະລງັງານ, ການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ ຫຼ ືການສົ່ ງເສມີອານາໄມ, ໃຫຊຸ່້ມຊນົ

ຕ່າງໆໃນເຂດອອ້ມຂາ້ງ. 

B.10. ກດິຈະກາໍທາງດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວ ບໍ່ ໄດ ້ມກີານກະທບົຕໍ່ ກບັສດິ ແລະ ໂອກາດຂອງຄນົພາຍໃນທອ້ງຖິ່ ນ

ໃນການຫາລຽ້ງຊບີ,ລວມມດີາ້ນການນາໍໃຊ ້ດນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທາງນໍາ້, ສດິໃນການສນັຈອນໄປ

ມາ, ການຂນົສົ່ ງ ແລະ ຈດັສນັທີ່ ຢູ່ອາໃສ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C.  ເສມີຂະຫຍາຍຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນ 

ຜນົກະທບົທາງດາ້ນລບົ 
 

C.1. ການຈດັຕັງ້ຕດິຕາມທາງດາ້ນແບບແຜນ ຫຼ ືກດົລະບຽບດາ້ນພດຶຕກິາໍສໍາລບັການຢຽ້ມຢາມຈດຸທີ່

ຕັງ້ຕ່າງໆທີ່ ມຄີວາມລະອຽດອ່ອນທາງປະຫວດັສາດ ແລະ ວດັທະນະທໍາ, ເພື່ ອເປັນການຫລຸດຜ່ອນ

ຜນົກະທບົດາ້ນລບົຈາກແຂກຜູມ້າຢຽ້ມຢາມ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍຄວາມມ່ວນຊື່ ນໃນການທ່ອງທ່ຽວ. 

C.2. ວດັຖຸບູຮານ ແມ່ນຖກືຫາ້ມບໍ່ ໃຫມ້ກີານຊື-້ຂາຍ, ແລກປ່ຽນ, ນຳໄປວາງສະແດງ ຫຼ ືເພື່ ອຈດຸປະສງົທາງ

ການຄາ້, ຍກົເວັນ້ແຕ່ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກກດົໝາຍທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ສາກນົ. 

C.3. ການຈດັຕັງ້ມສ່ີວນຊ່ວຍໃນການປອ້ງກນັ ແລະ ການປົກປັກຮກັສາຊບັສມົບດັ ແລະ ທີ່ ຕັງ້ ອນັມຄີວາມ

ສໍາຄນັທາງດາ້ນ ວດັທະນະທໍາ, ບູຮານ ແລະ ປະຫວດັສາດອນັເກ ົ່ າແກ່ຂອງທອ້ງຖິ່ ນ, ແລະ ບໍ່ ໄດຂ້ດັຂວາງ

ສດິໂອກາດການເຂົາ້ເຖງິຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນເຊັ່ ນດຽວກນັ. 

C.4. ການຈດັຕັງ້ລວບລວມອງົປະກອບຕ່າງໆທາງດາ້ນສ◌ີລິະປະ,ສະຖາປັດຍະກາໍ ຫຼ ືມູນມລໍະດກົທາງ

ວດັທະນະທໍາເຂົາ້ເປັນໜຶ່ ງດຽວໃນການດໍາເນນີງານ, ການອອກແບບ, ການປະດບັ, ອາຫານ, ຫຼ ືຮາ້ນຄາ້

ຕ່າງໆ; ພອ້ມກບັໃຫຄ້ວາມເຄາົລບົນບັຖຊືບັສນິທາງປັນຍາຂອງປະຊາຊນົໃນທອ້ງຖິ່ ນ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D.  ເສມີຂະຫຍາຍຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມໃຫຫ້ຼາຍຂືນ້ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຜນົ

ກະທບົໃນທາງລບົ. 
 

D.1. ການສະຫງວນຮກັສາແຫຼ່ ງຊບັພະຍາກອນ 

• D.1.1. ມນີະໂຍບາຍສະໜບັສະໜນູໃຫຊ້ືຜ້ະລດິຕະພນັໃນທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ 

ຜະລດິຕະພນັທີ່ ເປັນມດິຕໍ່ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມ, ລວມມ ີວດັສະດຸໃນການປຸກສາ້ງ, ສນິຄາ້ທີ່ ເປັນທນຶ

ຮອນ, ອາຫານ, ເຄື່ ອງດື່ ມ ແລະ ສນິຄາ້ບໍລໂິພກ. 

D.1.2. ກາານຊື ້ແລະ ການຊມົໃຊຜ້ະລດິຕະພນັທີ່ ບໍ່ ຍ່ອຍສະຫຼາຍ ແລະ 

ຍ່ອຍສະຫຼາຍແມ່ນໄດຖ້ຶກືປະເມນີ ແລະ 

ການຈດັຕັງ້ໄດມ້ກີານຄົນ້ຫາວທິທີາງໃນການຫລຸດຜ່ອນການນາໍໃຊຜ້ະລດິຕະພນັເຫຼ ົ່ ານ ັນ້. 

• D.1.3. ການຊມົໃຊພ້ະລງັງານຖກືວດັແທກກາໍກບັ, ແຫຼ່ ງທີ່ ມາຖກືລະບຸໄວ,້ ແລະ ການວດັ

ແທກຕ່າງໆແມ່ນຖກືນາໍມາປະຕບິດັ ເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນການຊມົໃຊທ້ ົ່ ວທຸກດາ້ນ, ແລະ ຊຸກຍູສ້ ົ່ ງ

ເສມີການຊມົ ໃຊພ້ະລງັງານທດົແທນ. 

• D.1.4. ການຊມົໃຊນ້ໍາ້ແມ່ນຖກືວດັແທກ, ແຫຼ່ ງທີ່ ມາຖກືລະບຸໄວ,້ ແລະ ການວດັແທກ

ແມ່ນຖກືນາໍມາປະຕບິດັ ເພື່ ອຫຼຸດຜ່ອນການນາໍໃຊນ້ໍາ້ໂດຍລວມ. ແຫຼ່ ງທີ່ ມາຂອງນໍາ້ 

ແມ່ນມຄີວາມຄງົຕວົ ແລະ ບໍ່ ໄດສ້ ົ່ ງຜນົກະທບົທາງດາ້ນລບົໃຫກ້ບັສະພາບແວດລອ້ມ. 

D.2. ການຫລຸດຜ່ອນມນົລະພດິ 

• D.2.1. ການປ່ອຍອາຍພດິເຮອືນແກວ້ກະຈກົຈາກແຫຼ່ ງຕ່າງໆ ແມ່ນໄດຖ້ກືຄວບຄຸມໂດຍ 

ອງົການຈດັຕັງ້, ໄດມ້ກີານວດັແທກການປ່ອຍອາຍພດິ, 

ຂັນ້ຕອນໃນການຄວບຄຸມແມ່ນໄດຖ້ກືນາໍມາປະຕບິດັເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນ ແລະ ລບົລາ້ງການ

ປ່ອຍອາຍພດິເຮອືນແກວ້ກະຈກົທີ່ ຍງັຄງົເຫຼອືຢູ່. 

• D.2.2. ການຈດັຕັງ້ ຊຸກຍູໃ້ຫບ້ນັດາລູກຄາ້, ພະນກັງານ ແລະ ບນັດາຜູສ້ະໜອງຜະລດິຕະພນັ

ຕ່າງໆ ຊ◌່ວຍກນັຫລຸດຜອ່ນການຂນົສົ່ ງທີ່ ອາດກໍ່ ໃຫເ້ກດີມີ

ການປ່ອຍອາຍພດິເຮອືນແກວ້ກະຈກົ. 

• D.2.3. ນໍາ້ເປືອ້ນ, ນໍາ້ເສຍ ແມ່ນໄດຖ້ກືນາໍມາບໍາບດັເພື່ ອໃຫມ້ຄຸີນນະພາບທີ່ ດຂີ ືນ້ ແລະ 

ເພື່ ອນາໍກບັມາຊມົໃຊຄ້ນືໃໝ່ ຫຼ ືປ່ອຍລງົສູ່ແຫຼ່ ງນໍາ້ໂດຍບໍ່ ສ ົ່ ງຜນົກະທບົທາງ ດາ້ນລບົ 

ໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົໃນພືນ້ທີ່  ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 



D.2. • D.2.4. ສິ່ ງເສດເຫຼອື (ຂີເ້ຫຍືອ້) ແມ່ນໄດຖ້ກືວດັແທກ, ການບໍາບດັແມ່ນໄດຖ້ກືນາໍມາປະຕບິດັ 

ເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນປະລມິານສິ່ ງເສດເຫຼອື, ຖາ້ຫາກບໍ່ ສາມາດຫລຸດຜ່ອນສິ່ ງເສດເຫຼອືເລົ່ ານັນ້ໄດ ້

ກໍ່ ຕອ້ງມກີານນາໍເອາົກບັມາໃຊຄ້ນືໃໝ່. ນຳໃຊວ້ທິກີານກາໍຈດັຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ຕກົຄາ້ງໃດໜຶ່ ງທີ່ ບໍ່ ເປັນ

ຜນົຮາ້ຍຕໍ່ ກບັປະຊາຊນົ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມທອ້ງຖິ່ ນ. 

• D.2.5. ຫລຸດຜ່ອນການນາໍໃຊບ້ນັດາວດັຖຸຕ່າງໆທີ່ ເປັນອນັຕະລາຍ, ລວມມ ີຢາຂາ້ໜ,ູ ແມງ

ໄມ,້ ແລະ ພດື, ສານຂາ້ເຊືອ້ຕ່າງໆໃນສະລອຍນໍາ້, ແລະ ອຸປະກອນວດັຖຸໃຊໃ້ນການອະນາໄມ. 

ນາໍໃຊສ້ ິ່ ງທີ່ ມຢູ່ີ ທ◌ີ◌ສ່າມາດທດົແທນໄດ,້ ໂດຍໃຊຜ້ະລດິຕະພນັທີ່ ບໍ່ ເປັນອນັຕະລາຍ. ການ

ເກບັມຽ້ນທງັໝດົ, ການນາໍໃຊ,້ ການກາໍຈດັ, ແລະ ການກາໍຈດັສານເຄມໂີດຍມກີານຈດັການ

ອນັເໝາະສມົ. 

• D.2.6. ການຈດັຕັງ້ມກີານດໍາເນນີການປະຕບິດັງານເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນມນົລະພດິທາງສຽງ,

ແສງ,ທາດແຫຼວທີ່ ສາມາດລະລາຍ, ລະເຫຍີ ລວມເຖງິສິ່ ງເສດເຫຼອືຈາກຂະບວນການ

ຜະລດິ,ການເຊາະເຈ ື່ ອນຂອງດນິ,ການປະກອບຂຶນ້ຂອງຊັນ້ ໂອໂຊນຕ່າງໆທີ່ ມຢູ່ີຖກືທໍາລາຍ, 

ແລະ ສິ່ ງປົນເປືອ້ນໃນອາກາດ, ນໍາ້ ແລະ ດນິ. 

D.3. ການອະນຸລກັຊວີະວທິະຍານາໆພນັ, ລະບບົນເິວດວທິະຍາ, ແລະ ລກັສະນະໜາ້ດນິຕ່າງໆ 

• D.3.1. ສາຍພນັສດັປ່າຕ່າງໆບໍ່ ໄດຖ້ກືໄລ່ລ່າ, ບໍ່ ໄດຖ້ກືບໍລໂິພກ, ວາງສະແດງ, ຂາຍ, ຫຼ ືເພື່ ອ

ການຄາ້, ຍກົເວັນ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງກດິຈະກາໍທີ່ ມກີານວາງລະບຽບທີ່ ຮບັປະກນັວ່າການນາໍໃຊ ້

ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ມຄີວາມຍນືຍງົ, ແລະ ມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນຈນົເຖງິລະ

ດບັສາກນົ. 

• D.3.2.  ຫາ້ມບໍ່ ໃຫມ້ກີານກກັຂງັສດັປ່າໄວ,້ ຍກົເວັນ້ແຕ່ແມ່ນກດິຈະກາໍຕາມທີ່

ກດົລະບຽບກາໍນດົໄວເ້ໝາະສມົ, ທງັໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ກດົ 

ໝາຍສາກນົ. ສິ່ ງມຊີວີດິຕ່າງໆທີ່ຖກືປົກປອ້ງ ແລະ ສດັປ່າຈະຖກືຮກັສາໂດຍບນັດາບຸກຄນົທີ່

ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ແລະ ມກີານຮກັສາສດັປ່າເລົ່ ານັນ້ໄວໃ້ນບ່ອນຢູ່ ແລະ ມກີານເອາົໃຈໃສ່ຮກັສາ

ໄວຢ່້າງເໝາະສມົ ແລະ ມເີມດຕາກະລຸນາ. 

• D.3.3. ການຈດັຕັງ້ດໍາເນນີການຄວບຄຸມເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງການຮຸກຮານ ພນັໄມຫ້າຍາກ. 

ພນັໄມດ້ັງ້ເດມີ ໃນທອ້ງຖິ່ ນແມ່ນຖກືນາໍໃຊເ້ພື່ ອການຈດັການດດັແປງຕອນດນິ ແລະ ເຮດັໃຫກ້ບັ

ຄນືສູ່ສະພາບເດມີ. 

• D.3.4. ການຈດັຕັງ້ສະໜບັສະໜນູ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມຕໍ່ ການຮກັສາລະບບົນເິວດວທິະຍາ   

ລວມມເີຂດປ່າສະຫງວນຕ່າງໆ ແລະ  ເຂດຕ່າງໆທີ່ ມຄຸີນຄ່າສູງທາງໃນດາ້ນນເິວດວທິະຍາ.  

• D.3.5. ການປະຕບິດັຕໍ່ ສດັປ່າ, ພຈິາລະນາບນັດາຜນົກະທບົທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້, ຫາ້ມສາ້ງຜນົກະທບົ

ອນັເປັນໄປໃນທາງບໍ່ ດຕີໍ່ ກບັການຢູ່ລອດ ແລະ ພດຶຕກິາໍຂອງບນັດາປະຊາຊນົໃນການດໍາລງົ

ຊວີດິຄູ່ ກບັປ່າ. ຫລຸດຜ່ອນສິ່ ງທີ່ ລບົກວນລະບບົນເິວດວທິະຍາທາງທໍາມະຊາດ, ຊ່ວຍປັບຕວົ

ເຂົາ້ສູ່ຊວີດິປົກກະຕ,ິ ແລະ ຊ່ວຍຊດົເຊຍີການຄຸມ້ຄອງສດັປ່າເພື່ ອການອະນຸລກັໄວ.້ 

 



 


