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ວຽງຈນັ (ໂຄງການປບັປ ງສະຫນາມຂີື້ເຫຍຼືື້ອ ກ ໂລແມັດ 32) 
 

ບດົສະຫລ ບຫຍ ໍ້ 

(ບດົສະຫລ ບຫຍ ໍ້ສ າລບັການເປດີເຜຍີຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ປກຶສາຫາລຼືກບັມວນຊນົ) 

 

ກະກຽມໂດຍ: 

ກອງທຶນປົກປ້ອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ວັນທ ີ14 ພະຈ ກ 2022



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
 

 

 

                        Page 2 of 23 

ການຟ ື້ນຟ  ແລະ ປັບປ ງ ສະຫນາມຂີື້ເຫຍຼືື້ອບາງສ່ວນ ຢ ູ່ ສະຫນາມຂີື້ເຫຍຼືື້ອປັດຈ ບັນ ຫລັກ 32 ແມ່ນຫນ ິ່ງໃນບັນດາ

ກ ດຈະກ າທີິ່ພ ຈາລະນາໃນການສະໜອງທ ນພາຍໃຕຸ້ອົງປະກອບທີ 3 ຂອງໂຄງການຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສ ິ່ງເສດ

ເຫລຼືອ (EWMP), ເຊ ິ່ງເປັນໂຄງການທີິ່ພວມພັດທະນາເພຼືິ່ອການສະໜອງທ ນຈາກທະນາຄານໂລກ. ວຽກງານຟ ື້ນຟ  
ແລະ ການປັບປ ງຈະປະກອບມີ: 

(a) ກ ໍ່ສຸ້າງຂ ມຂີື້ເຫຍຼືື້ອທີິ່ມີຮົື້ວອອຸ້ມໃໝ່ ຈ ານວນ ສອງ (02) ຂ ມ ເຊ ິ່ງມີຄວາມຈ ທງັໝົດ 1,15 ລຸ້ານແມັດ

ກຸ້ອນ; 

(b) ຂ ດ ແລະ ຂົນຍຸ້າຍສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອປະມານ 156,000 ແມັດກຸ້ອນ ເພຼືິ່ອສຸ້າງພຼືື້ນທີິ່ສ າລັບຂ ມຂີື້ເຫຍຼືື້ອໃໝ່; 

(c) ກ ໍ່ສຸ້າງບ່ອນເກັບມຸ້ຽນຂີື້ເຫຍຼືື້ອອັນຕະລາຍໃນຂະຫນາດພຼືື້ນທີິ່ 900 ຕາແມັດ ສ າລັບຂີື້ເຫຍຼືື້ອທີິ່ເຂົື້າມາຈາກ
ເທດສະບານ. 

(d) ກ ໍ່ສຸ້າງສະຖານທີິ່ບ າບັດນ ໍ້າເປ ື້ອນເຊ ິ່ງປະກອບມີລະບົບ Up-flow Anaerobic Sludge Blanket 

Reactor (UASB) ແລະ ລະບົບ an aerobic rotary disc system ແລະ ລວມທັງການປ ຜຸ້າຢາງກັນ

ຊ ມ (HDPE) ຢ ູ່ອ່າງເກັບນ ໍ້າເປ ື້ອນ ທີິ່ໄຫລ ອອກມາຈາກ ຂ ມຂີື້ເຫຍຼືື້ອໃໝ່. 

(e) ກ ໍ່ສຸ້າງອາຄານບ ລ ຫານ ໃນຂະຫນາດພຼືື້ນທີິ່ 3,200 ຕາແມັດ, ມີຂົວຊັັ່ງນ ໍ້າໜັກ, ລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ, 

ແລະ ທາງຄອນກຣີດທີິ່ມີຄວາມກວຸ້າງ 7 ແມັດ ປະມານ 1 ກ ໂລແມັດ; 

(f) ຍົກລະດັບສະຖານທີິ່ຄັດແຍກຂີື້ເຫຍຼືື້ອ ແລະ ສ ນຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ເພຼືິ່ອປັບປ ງເງຼືິ່ອນໄຂການເຮັດວຽກ 
ແລະ ເພີິ່ມມ ນຄ່າຂອງຂີື້ເຫຍຼືື້ອທີິ່ນ າມາໃຊຸ້ຄຼືນ; ແລະ, 

(g) ກ ໍ່ສຸ້າງຈ ດຕ ດຕາມກວດການໍ້ າໃຕຸ້ດ ນຈ ານວນ ສີິ່ (04) ບ ໍ່. 

ການປະເມີນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເບຼືື້ອງຕົື້ນ (the preliminary ESIA8 ນີື້ແມ່ນເປັນສ່ວນໜ ິ່ງຂອງ
ເອກະສານປ້ອງກັນການປະເມີນລ່ວງໜຸ້າ (the pre-appraisal safeguards documents) ທີິ່ຖຼືກກະກຽມໃຫຸ້ໂຄງການ 
ຕາມທີິ່ໄດຸ້ເຫັນດີກັບທະນາຄານໂລກ. ຈ ດປະສົງຕົື້ນຕ ຂອງ the preliminary ESIA  ແມ່ນເພຼືິ່ອປະເມີນຄວາມສ່ຽງແລະ
ຜົນກະທົບ ຂອງ ແນວຄວາມຄ ດໂຄງການ ແລະ ການອອກແບບ ໃນເບຼືື້ອງຕົື້ນ ແລະ ອີງໃສ່ຜົນໄດຸ້ຮັບຂອງການປະເມີນ
ນີື້,  ໃນການແນະນ າລັກສະນະການອອກແບບ ແລະ ມາດຕະການການຄ ຸ້ມຄອງ, ລວມທັງການສ ກສາລາຍລະອຽດເພີິ່ມ
ເຕີມຕາມຄວາມຈ າເປັນ. 

 

ສະພາບສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງພຼືື້ນທີິ່ໂຄງການທີິ່ຖຼືກສະເຫນ ີ
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ສະຫນາມຖ ື້ມຂີື້ເຫຍຼືື້ອກ ໂລແມັດ 32 ຕັື້ງຢ ູ່ເມຼືອງໄຊທານີ ຫ່າງຈາກໃຈກາງນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ປະມານ 32 

ກ ໂລແມັດ. ເປັນເຈົື້າຂອງ ແລະ ດ າເນີນງານໂດຍ ຫຸ້ອງການຄ ຸ້ມຄອງບ ລ ການຕົວເມຼືອງວຽງຈນັ(VCOMS). 

ສະຫນາມຖ ື້ມຂີື້ເຫຍຼືື້ອດັັ່ງກ່າວມີເນຼືື້ອທີິ່ທັງໝົດ 50 ເຮັກຕາ ແລະ ປະຈ ບັນສາມາດຮອງຮັບຂີື້ເຫຍຼືື້ອທີິ່ບ ໍ່ທັນຄັດແຍກໄດຸ້

ປະມານ 400 ໂຕນຕ ໍ່ມຼືື້. 

ອ ຕ ນ ຍມົ 

ຂ ໍ້ມ ນອ ຕ ນ ຍົມ ແລະ ອ ທົກກະສາດ ໃຫຸ້ຮ ຸ້ວ່າ: ນັບຕັື້ງແຕ່ປີ 1950 ເປັນຕົື້ນມາ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ມີທ່າອ່ຽງຂອງ

ອ ນຫະພ ມປະຈ າປເີພີິ່ມຂ ື້ນເລັກນຸ້ອຍ (ເຊັັ່ນ: ປະມານ 0.02 ອົງສາ ຕ ໍ່ປີ) ແລະ ປະລ ມານຝົນທັງໝົດມີທ່າອ່ຽງຫ ຼຸດລົງ

ເລັກນຸ້ອຍ (ເຊັັ່ນ: ສະເລ່ຍປະມານ 3.6 ມມ/ປີ). ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນຕັື້ງຢ ູ່ໃນພາກພຼືື້ນຂອງຄວາມສ່ຽງແຜ່ນດ ນໄຫວ

ຕ ່າ. ຄວາມໄວລົມຢ ູ່ລະຫວາ່ງ 2.0 ຫາ 2.7 m/s. ປົກກະຕ ແລຸ້ວ ພາກພຼືື້ນນີື້ບ ໍ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລົມພະຍ ໄຕຸ້ຝ ູ່ນ 
ແຕ່ມີພຽງຝົນຕົກໜັກ ແລະນ ໍ້າຖຸ້ວມ. 

ອ ທກົກະສາດ ແລະ ຄ ນນະພາບນ ໍ້າ 

ສະຫນາມຖ ື້ມຂີື້ເຫຍຼືື້ອຕັື້ງຢ ູ່ເຂດການຕົກຂຸ້ອນຂອງຕະກອນຫ ນຊາຍ( sedimentary sandstone)  ເຊ ິ່ງເປັນຊັື້ນຫ ນທີິ່ດ ີ
ແລະ ເປັນແຫ ່ງສະໜອງນ ໍ້າທີິ່ສ າຄັນພາຍໃນຂງົເຂດ. ຂ ໍ້ມ ນກຽ່ວກັບລະດັບນໍ້ າໃຕຸ້ດ ນຊີື້ໃຫຸ້ເຫັນເຂດທີິ່ບ ໍ່ອີິ່ມຕົວ 5-7 m 

ໂດຍອີງໃສ່ການຂ ດເຈາະຢ ູ່ໃກຸ້ກັບສະຫນາມຖ ື້ມຂີື້ເຫຍຼືື້ອ. ສະຖານທີິ່ດັັ່ງກ່າວມບ ໍ່ນ ໍ້າໃຕຸ້ດ ນ 2 ແຫ່ງ, ແລະ ນ ໍ້າສຸ້າງສ່ວນ

ບ ກຄົນ 2 ແຫ່ງຢ ູ່ຫາ່ງຈາກສະຖານທີິ່ດັັ່ງກ່າວປະມານ 500 ແມັດ. ນ ໍ້າຈາກໜຸ້າດ ນ ໄຫ ລົງສ ່ ນ ໍ້າງຼືິ່ມ. ມີໜອງນ ໍ້າຫ າຍ

ແຫ່ງຢ ູ່ພາຍໃນ ແລະ ໃກຸ້ກັບສະຫນາມຖ ື້ມຂີື້ເຫຍຼືື້ອ. ນ ໍ້າຫນຸ້າດ ນຈາກສະຫນາມຂີື້ເຫຍຼືື້ອ ໄຫລລົງສ ່ນ ໍ້າ ງ ິ່ມ ປະມານ 7.5 
ກລມ ຈາກສະຫນາມຂີື້ເຫຍຼືື້ື້ອ. ມີຫນອງນ ໍ້າຢ ູ່ພາຍໃນ ແລະ ໄກຸ້ກັບສະຫນາມຖ ື້ມຂີື້ເຫຍຼືື້ອ, ຫນອງນ ໍ້າຈ ານວນນ ິ່ງເຮັດ
ຫນຸ້າທີິ່ເປັນຫນອງບ າບັດນ ໍ້າເປ ື້ອນໃນເບຼືື້ອງຕົື້ນ. ຕົວຢູ່າງດ ນທີິ່ເກັບໄດຸ້ຢ ູ່ໃກຸ້ກັບໜອງນ ໍ້າໜ ິ່ງພາຍໃນສະຫນາມຖ ື້ມຂີື້
ເຫຍຼືື້ອ ແມ່ນມີຄວາມເຂັື້ມຂ ຸ້ນຂອງທາດອາເຊນ ກ ແລະ ແຄດມຸ້ຽມ ສ ງຫ າຍ, ເຊ ິ່ງພວົພັນກັບການກວດພົບທາດ 
ແຄດມຸ້ຽມ ທີິ່ສ ງຈາກຕົວຢູ່າງນ ໍ້າເປ ື້ອນທີິ່ເກັບຈາກຈ ດນ ໍ້າໄຫລອອກຈາກໜອງ. ຕົວຢູ່າງນໍ້ າຫນຸ້າດ ນໃນສະຫນາມຖ ື້ມຂີື້
ເຫຍຼືື້ອມີຄວາມເຂັື້ມຂ ຸ້ນຂອງ COD ແລະ BOD ສ ງ, ສະແດງເຖ ງຜົນກະທົບຂອງນ ໍ້າເປ ື້ອນຈາກບ່ອນຖ ື້ມຂີື້ເຫຍຼືື້ອ. ຈ າ

ນວນເຊຼືື້ອແບັກທີເຣັຍ ໂຄລີຟອມ(coliform) ແມ່ນສ ງໂດຍສະເພາະຢ ູ່ໃນ ສະຫນາມຖ ື້ມຂີື້ເຫຍຼືື້ອບ່ອນທີິ່ມີຄວາມເຂັື້ມ

ຂ ຸ້ນຂອງສານຄຮ ລາຍ (chloride) ສ ງ. ຕົວຢູ່າງນ ໍ້າໃຕຸ້ດ ນທີິ່ເກັບຈາກນ ໍ້າສຸ້າງຢ ູ່ໃກຸ້ກັບບ່ອນຖ ື້ມຂີື້ເຫຍຼືື້ອຍັງສະແດງໃຫຸ້

ເຫັນເຖ ງທາດລະລາຍ (TDS) ທີິ່ລະລາຍສ ງ, ມີເຊຼືື້ອແບັກທີເຣັຍສ ງ, ແລະ ຄວາມເຂັື້ມຂ ຸ້ນຂອງແບັກທີເຣັຍ ໂຄລີຟອມ 
ຈາກອາຈົມ ປfecal coliform) ສ ງຜ ດປົກກະຕ . 

ຄ ນນະພາບອາກາດ ແລະ ສຽງ 



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
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ການວັດແທກຄ ນນະພາບອາກາດຈາກສະຖານີຕ ດຕາມກວດກາຊີື້ໃຫຸ້ເຫັນວ່າທ ກຕົວວັດແທກແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ
ມາດຕະຖານຄ ນນະພາບອາກາດຂອງລາວ. ຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຄວາມເຂັື້ມຂ ຸ້ນຂອງຝ ູ່ນ PM10 ແມ່ນສ ງກວ່າທີິ່ອົງການ

ອະນາໄມໂລກ(WHO) ແນະນ າກ່ຽວກັບຄ ນນະພາບອາກາດ 2 ເທົັ່າ. ການວັດແທກສຽງແມ່ນ ວັດແທກ ຢ ູ່ໃນສະຖານີ
ດຽວກັນກັບສະຖານີຕ ດຕາມກວດກາຄ ນນະພາບອາກາດ, ຕົວວັດແທກທັງຫມົດແມ່ນຢ ູ່ໃນມາດຕະຖານ ຂອງ
ລັດຖະບານ ແລະ ຄ າແນະນ າດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງ ອົງການການເງ ນສາກົນ (IFC 

EHS). 

 

 

 

ພຼືດ ແລະ ສດັ 

ສະຫນາມຂີື້ເຫຍຼືື້ອບ ໍ່ຢ ູ່ໃນ ຫ ຼື ໃກຸ້ກັບເຂດອະນ ລັກຊີວະນາໆພັນໃດໆ. ພຼືື້ນທີິ່ແມ່ນອຸ້ອມຮອບໄປດຸ້ວຍທົັ່ງນາ, ທົັ່ງຫຍຸ້າ 

ແລະ ປູ່າເກີດໄຫມ່ຂັື້ນສອງ. ສັດລຸ້ຽງ ລວມມີ ງົວ, ຄວາຍ ແລະ ແບຸ້ ພົບເຫັນຢ ູ່ອຸ້ອມຮອບ ແລະ ພາຍໃນສະຫນາມຂີື້

ເຫຍຼືື້ອຍຸ້ອນຮົື້ວເປູ່ເພໃນຫ າຍສວ່ນ. ການສ າຫ ວດພາກສະໜາມບ ໍ່ໄດຸ້ລະບ ຊະນ ດພັນພຼືດ, ສັດ ຫ ຼືບ່ອນຢ ູ່ອາໃສທີິ່ລະອຽດ
ອ່ອນ ແລະ ບ ໍ່ມີຊະນ ດທີິ່ຖຼືກຄ ກຄາມຢ ູ່ໃນສະຫນາມຂີື້ເຫຍຼືື້ອ ແລະ ບ ລ ເວນໃກຸ້ຄຽງ. 

ໂຄງສຸ້າງທາງສງັຄມົ 

ສະຫນາມຂີື້ເຫຍຼືື້ອຕັື້ງຢ ູ່ໃນພຼືື້ນທີິ່ທີິ່ບ ໍ່ມີປະຊາກອນ. ບຸ້ານທີິ່ໃກຸ້ທີິ່ສ ດແມ່ນປະມານ 2.5 ກ ໂລແມັດ ທາງໃຕຸ້ຂອງ

ສະຫນາມຂີື້ເຫຍຼືື້ອ. ເຂດທີິ່ຢ ູ່ອາໄສໃໝ່ປະມານ 20 ຫລັງຄາ ພວມຖຼືກສຸ້າງຂ ື້ນ ປະມານ 1,4 ກ ໂລແມັດ ທາງທ ດຕາ

ເວັນຕົກສຽງໃຕຸ້ຂອງສະຫນາມຂີື້ເຫຍຼືື້ອ, ແຕ່ປະກົດວ່າຍງັບ ໍ່ທນັມີຄົນເຂົື້າມາຢ ູ່. ຫ າຍກວາ່ 90% ຂອງປະຊາຊົນໃນບຸ້ານ

ແມ່ນເຮັກກການກະສ ກ າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຮັດນາ, ປ ກຜັກ, ລຸ້ຽງສັດ, ແລະການປະມົງ. ແຫ ່ງລາຍຮັບອຼືິ່ນໆລວມມີ

ທ ລະກ ດຂະຫນາດນຸ້ອຍ, ຮັບຈຸ້າງລາຍວັນ, ແລະ ເປັນພະນັກງານລັດ. ຊົນເຜົັ່າສ່ວນນຸ້ອຍໄດຸ້ລາຍຮັບຈາກການເກັບຂີື້
ເຫຍຼືື້ອ. 

ປະຊາຊົນທີິ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກໂຄງການແມ່ນຜ ຸ້ເກບັຂີື້ເຫຍຼືື້ອ ແລະ ຄັດແຍກຂີື້ເຫຍຼືື້ອ. ອີງຕາມ ຫຸ້ອງການຄ ຸ້ມ
ຄອງບ ລ ການຕົວເມຼືອງ ວຽງຈນັ(VCOMS), ມີປະມານຜ ຸ້ເກັບຂີື້ເຫຍຼືື້ອທີິ່ລົງທະບຽນ ຈ ານວນ 264 ຄົນ. ເຂົາເຈົື້າໄດຸ້
ຕັື້ງຄຸ້າຍພັກຢ ູ່ໃນທີິ່ດ ນໄຫຸ້ເຊົັ່ານອກສະຫນາມຂີື້ເຫຍຼືື້ອ ເຊ ງ ເປັນທັງບ່ອນທີິ່ເຂົາເຈົື້າເກັບມຸ້ຽນຂີື້ເຫຍຼືື້ອທີິ່ເກັບມາໄດຸ້.ສອງ
ສາມຄົນແມ່ນອາໄສຢ ູ່ໃນຄຸ້າຍພັກນີື້. ພະນັກງານເກັບຂີື້ເຫຍຼືື້ອມີຈ ານວນປະມານ 113 ຄົນ, ເປັນພະນັກງານຂອງບ ລ ສັດ

ເກັບຂີື້ເຫຍຼືື້ອ, ເປັນລ ກມຼືປະຈ າລົດເກັບຂີື້ເຫຍຼືື້ອ. 



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
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ປະຊາກອນໃນເມຼືອງໄຊທານີປະກອບມີ 4 ຊົນເຜົັ່າຄຼື: ລາວໄຕ-ລາວ, ມອນ-ຂະແມ, ຊ ໂນ-ທ ເບດ ແລະ ມົື້ງ-ອຽນ. ໃນ

ຈ ານວນປະຊາກອນໃນເມຼືອງນີື້, 90.6%, 7.2%, ແລະ 2.2% ແມ່ນຖຼືສາສະຫນາພ ດ, ຜີ, ຫ ຼືຄຣ ສຕຽນ ຕາມລ າດັບ. 

ຄົວເຮຼືອນທັງໝົດໃນ 3 ບຸ້ານໃກຸ້ກັບ ກມ 32 ລະບ ວ່າຕົນເອງເປັນລາວ, ເຊ ິ່ງຕົກຢ ູ່ໃນຄອບຄົວ ໄຕ-ກະດາ, ຍັງເອີື້ນວາ່ 

ລາວລ ມ່. ປະຊາກອນສ່ວນຫ າຍ (90%) ໃນສາມບຸ້ານແມ່ນນັບຖຼືສາສະໜາພ ດ, ສ່ວນທີິ່ຍັງເຫ ຼືອແມ່ນເຊຼືິ່ອສາສະຫນາຜ ີ

(7,2%) ແລະ ຄຣ ສຕຽນ (2,2%). ຄົນເກັບຂີື້ເຫຍຼືື້ອສ່ວນຫ າຍແມ່ນຄົນລາວໄທ. 

 

ບນັຫາສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ 

ຈາກການສ າພາດ ແລະ ໂອຸ້ລົມກັບຊາວບຸ້ານ ແລະ ຜ ຸ້ເກັບຂີື້ເຫຍຼືື້ອ, ບັນຫາທີິ່ຕ ດພັນກັບການຖ ື້ມຂີື້ເຫຍຼືື້ອໃນ

ປັດຈ ບັນລວມມີ: (ກ) ຊາວບຸ້ານໄດຸ້ຮັບມົນລະພ ດທາງອາກາດຈາກການຈ ດຂີື້ເຫຍຼືື້ອຢ ູ່ສະຫນາມຂີື້ເຫຍຼືື້ອ, ເຮັດໃຫຸ້ເກີດ

ບັນຫາທາງເດີນຫາຍໃຈ ໂດຍສະເພາະຜ ຸ້ເຖົື້າ; (b) ຮົື້ວທີິ່ເປູ່ເພ ແລະ ບ ໍ່ໄດຸ້ຮັບການຮັກສາທີິ່ດີເຮັດໃຫຸ້ສັດລຸ້ຽງເຂົື້າໄປຫາ

ອາຫານໃນສະຫນາມຂີື້ເຫຍຼືື້ອເຮັດໃຫຸ້ພວກມັນເຈັບປູ່ວຍ; (ງ) ນ ໍ້າເປ ື້ອນໄຫລອອກສ ່ທົັ່ງນາໃນລະດ ຝົນ ເຮັດໃຫຸ້ເກີດ

ການປົນເປ ື້ອນ, ຜົນກະທົບຕ ໍ່ການປ ກພຼືດແລະເຮັດໃຫຸ້ເກີດການຜຼືິ່ນຜ ວໜັງໃຫຸ້ແກ່ຊາວກະສ ກອນ; (e) ລົດບັນທ ກທີິ່

ພາໃຫຸ້ເກີດຂີື້ເຫຍຼືື້ອຕາມເສັື້ນທາງຂົນສົັ່ງ ເນຼືິ່ອງຈາກລົດບັນທ ກເກີນ ແລະ ບ ໍ່ມີໜຸ້າປົກ; (e) ສະພາບການເຮັດວຽກຂອງ

ຜ ຸ້ເກັບຂີື້ເຫຍຼືື້ອ, ໂດຍສະເພາະການຂາດນ ໍ້າ ແລະ ສ ຂາພ ບານຢ ູ່ສະຖານທີິ່ ແລະ ຂາດການຝຶກອົບຮົມໃນການຈັດການສ ິ່ງ

ເສດເຫ ຼືອອັນຕະລາຍ; ແລະ, (f) ການມີແຮງງານເດັກນຸ້ອຍໃນບັນດາຄົນເກັບສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ 

ຜົນກະທບົສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ທາງບວກ 

ໂຄງການດັັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ຕ ໍ່ກັບການກ າຈັດສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອທີິ່ຈະເຂົື້າມາສະຫນາມຂີື້
ເຫຍຼືື້ອ ກ ໂລແມັດ 32 ໃນອານາຄົດ. ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອທີິ່ໄປຫາຂ ມຂີື້ເຫຍຼືື້ອໃຫມ່ຈະບ ໍ່ຖຼືກລົມ ແລະ ສັດລົບກວນ, ຈະບ ໍ່ເກີດ

ເຫດການໄຟໄຫມຸ້ຂີື້ເຫຍຼືື້ອ, ແລະ ນ ໍ້າເປ ື້ອນຈາກຂີື້ເຫຍຼືື້ອຈະບ ໍ່ຖຼືກອະນ ຍາດໃຫຸ້ຊ ມລົງດ ນ ແລະ ປົນເປ ື້ອນນ ໍ້າຫນຸ້າດ ນ 
ແລະ ນໍ້ າໃຕຸ້ດ ນ. ສ ິ່ງເຫ ົັ່ານີື້ຈະຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ສ ຂະພາບຂອງຄົນຈາກການສ າຜັດກັບອາກາດທີິ່ເປັນມົນລະພ ດຈາກ
ການເຜົາໄຫມຸ້ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ແລະ ການບ ລ ໂພກນໍ້ າ ແລະ ອາຫານທີິ່ປົນເປ ື້ອນກັບນ ໍ້າເປ ື້ອນ. ສ ິ່ງລົບກວນຈາກກ ິ່ນ ແລະ 
ການຖ ື້ມສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອຊະຊາຍຈະຫ ຼຸດລົງ. ໂຄງການດັັ່ງກ່າວຍັງຈະຫ ຼຸດຜ່ອນການປູ່ອຍອາຍແກັສມເີທນອອກສ ່ບັນຍາກາດ
ໂດຍກົງ. ໃນທີິ່ສ ດ, ເມຼືິ່ອປິດຂ ມຂີື້ເຫຍຼືື້ອລົງ, ຂ ມຂີື້ເຫຍຼືື້ອທີິ່ສຸ້າງດຸ້ວຍຫລັກການວ ສະວະກ ານີື້ຈະອ ານວຍໄຫຸ້ມີການນ າ
ໃຊຸ້ເນຼືື້ອທີິ່ດ ນທີິ່ມີປະສ ດທ ຜົນຫ າຍຢູ່າງເຊັັ່ນ: ການປ ກພຼືດ ແລະ ສຸ້າງທົັ່ງຫຍຸ້າລຸ້ຽງສັດ. ໂຄງການດັັ່ງກ່າວຍັງຈະປັບປ ງ
ສະຫວັດດີການ ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜ ຸ້ໄຈຸ້ແຍກຂີື້ເຫຍຼືື້ອ ແລະ ຄົນງານ. 

ຜົນກະທບົທາງລບົຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ຄວາມສຽ່ງ 



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
 

 

 

                        Page 6 of 23 

ໄລຍະກ ສຸ້າງ 

ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນລະຫວ່າງການກ ໍ່ສຸ້າງ ແມ່ນໄດຸ້ຖຼືກປະເມີນວ່າ ຢ ູ່ໃນ
ລະດັບປານກາງ, ຊົັ່ວຄາວ, ແລະ ມີລັກສະນະທຸ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ສາມາດຫ ຼຸດຜ່ອນໄດຸ້ຢູ່າງມີປະສ ດທ ພາບ ດຸ້ວຍວ ທີການ

ມາດຕະຖານ. ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງເຫ ົັ່ານີື້ລວມມີ: (a) ຄວາມສ່ຽງທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການຄ ຸ້ມຄອງແຮງງານແລະ

ເງຼືິ່ອນໄຂການເຮັດວຽກ, ລວມທັງສ ຂະພາບອາຊີບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານກ ໍ່ສຸ້າງ ແລະ ຜ ຸ້ອອກແຮງງານໃນ

ປະຈ ບັນໃນການກ າຈັດຂີື້ເຫຍຼືື້ອໂດຍສະເພາະຜ ຸ້ເກັບຂີື້ເຫຍຼືື້ອ; (b) ຂີື້ຝ ູ່ນ ແລະ ສຽງດັງ ແລະ ອາດເກີດການຕົກຕະກອນ

ຂອງພຼືື້ນທີິ່ຕອນລ ່ມ ເນຼືິ່ອງຈາກການຂ ດສະຖານທີິ່ກ ໍ່ສຸ້າງ ແລະ ການນ າໄຊຸ້ບ ໍ່ດ ນ; (c) ຄວາມສ່ຽງດຸ້ານສ ຂະພາບ ແລະ 

ຄວາມປອດໄພຂອງຊຼຸມຊົນ ເນຼືິ່ອງຈາກການປະຕ ບັດງານໃນສະຫນາມຂີື້ເຫຍຼືື້ອໃນປັດຈ ບັນ, ລວມທັງຜ ຸ້ເກັບຂີື້ເຫຍຼືື້ອ, ຜ ຸ້

ໄຈຸ້ແຍກຂີື້ເຫຍຼືື້ອ ແລະ ຊຼຸມຊົນຕາມເສັື້ນທາງການກ ໍ່ສຸ້າງ, ຕ ໍ່ກັບອັນຕະລາຍທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການກ ໍ່ສຸ້າງ. 

ແຮງງານແລະເງຼືິ່ອນໄຂການເຮດັວຽກ. ຄວາມສ່ຽງທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງກັບແຮງງານໃນລະຫວ່າງການກ ໍ່ສຸ້າງປະກອບມີ: (i) 

ການຈ າແນກການຈຸ້າງງານ, (ii) ການປະຕ ເສດສ ດທ ຂອງແຮງງານຂັື້ນພຼືື້ນຖານ; (iii) ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງດຸ້ານແຮງງານທີິ່ບ ໍ່ໄດຸ້ຮັບ

ການແກຸ້ໄຂ, (iv) ການຂ ດຮີດທາງເພດ ແລະ ການລວນລາມ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ (SEA/SH), (v) ແຮງ

ງານເດັກນຸ້ອຍ; (vi) ອ ປະຕ ເຫດ ແລະ ການບາດເຈັບທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການຂ ດ ແລະ ການນ າໃຊຸ້ເຄຼືິ່ອງມຼືຫນັກ; ແລະ (vii) 

ການບາດເຈັບ ແລະ ການເຈັບປູ່ວຍຍຸ້ອນການສ າຜັດກັບສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອທີິ່ອາດມີສານພ ດ, ວັດຖຼຸແຫ ມ, ແລະເຊຼືື້ອພະຍາດ

ເຊັັ່ນດຽວກັນກັບການສ າຜັດກບັດ ນທີິ່ປົນເປ ື້ອນແລະຂີື້ຝ ູ່ນໃນສະຖານທີິ່ກ ໍ່ສຸ້າງ. ຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ຄວາມສຽ່ງເຫ ົັ່ານີື້ຖຼືກ
ພ ຈາລະນາໃນລະດັບປານກາງ. 
 

ມນົລະພ ດແລະການຕກົຕະກອນ. ກ ດຈະກ າການກ ໍ່ສຸ້າງອາດຈະສຸ້າງຂີື້ຝ ູ່ນ ແລະ ການປູ່ອຍມົນລະຜ ດທາງອາກາດອຼືິ່ນໆທີິ່
ຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄ ນນະພາບອາກາດຢ ູ່ພຼືື້ນທີິ່ໄຕຸ້ລົມ. ອາດຈະມີການຕົກຕະກອນຢ ູ່ພຼືື້ນທີິ່ຕອນລ ່ມເຂດກ ໍ່ສຸ້າງ ເນຼືິ່ອງຈາກ
ກ ດຈະກ າເຄຼືິ່ອນຍຸ້າຍດ ນຢ ູ່ບ່ອນກ ໍ່ສຸ້າງ ແລະ ບ ໍ່ດ ນ. ການສຸ້າງສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອທົັ່ວໃປຢ ູ່ພາຍໃນຄຸ້າຍພັກແຮງງານ. ຄວາມສ່ຽງ 
ແລະ ຜົນກະທົບເຫ ົັ່ານີື້ຖຼືກພ ຈາລະນາໃນລະດັບປານກາງ, ຊົັ່ວຄາວ, ແລະ ມີລັກສະນະຄອບຄ ມແບບສະເພາະພຼືື້ນທີິ່. 

ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຊຼຸມຊນົ. ຜ ຸ້ເກັບຂີື້ເຫຍຼືື້ອ, ຜ ຸ້ໄຈຸ້ແຍກຂີື້ເຫຍຼືື້ອ ແລະ ຄົນງານອຼືິ່ນໆ ໃນການປະຕ ບັດການ
ວຽກງານການກ າຈັດຂີື້ເຫຍຼືື້ອໃນປັດຈ ບັນ ຈະສ່ຽງກັບອັນຕະລາຍໃນການກ ໍ່ສຸ້າງເຊັັ່ນ: ການເຄຼືິ່ອນຍຸ້າຍຂອງອ ປະກອນ
ຫນັກ, ການຂ ດເລ ກ, ຂີື້ຝ ູ່ນໃນການກ ໍ່ສຸ້າງ, ແລະ ສຽງດັງ. ປະຊາຊົນທີິ່ຢ ູ່ໃກຸ້ຄຽງ ແລະ ຊາວກະສ ກອນທີິ່ເຮັດວຽກຢ ູ່ທາງ
ລ ່ມພຼືື້ນທີິ່ກ ໍ່ສຸ້າງ ອາດຈະໄດຸ້ຮັບຝ ູ່ນລະອອງ ໃນຂະນະທີິ່ ປະຊາຊົນທີິ່ຢ ູ່ໃກຸ້ຄຽງ ເສັື້ນທາງການກ ໍ່ສຸ້າງອາດຈະໄດຸ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຈາກການຈາລະຈອນທີິ່ພົວພັນກັບການກ ໍ່ສຸ້າງ. ການລັັ່ງໄຫ ເຂົື້າມາແບບຊົັ່ວຄາວຂອງກ າມະກອນກ ໍ່ສຸ້າງ ອາດຈະ
ສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ບຸ້ານໃກຸ້ຄຽງ, ອາດຈະເພີິ່ມການເກີດການໃຊຸ້ສານເສບຕ ດ ແລະ ຄວາມຮ ນແຮງຕ ໍ່ເພດ ແລະ ການແຜ່



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
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ລະບາດຂອງພະຍາດຕ ດຕ ໍ່. ສ ດທຸ້າຍ, ໃນຂະນະທີິ່ສະຫນາມຂີື້ເຫຍຼືື້ອຢ ູ່ນອກເຂດອັນຕະລາຍຈາກລະເບີດທີິ່ບ ໍ່ທັນແຕກ 

(UXO), ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງທີິ່ຈະພົບກັບ UXO ໃນບ ໍ່ດ ນ. ຄວາມສ່ຽງເຫ ົັ່ານີື້ແມ່ນຢ ູ່ໃນລະດັບປານກາງ. 

ຜົນກະທບົຕ ໍ່ພຼືດ ແລະ ສັດ. ຜົນກະທົບຕ ໍ່ພຼືດ ແລະ ສັດຈາກກ ດຈະກ າການກ ໍ່ສຸ້າງ ຖຼືວ່າເປັນສ ິ່ງທີິ່ເລີຍມາແລຸ້ວ ເພາະ
ສະຖານທີິ່ຖ ື້ມຂີື້ເຫຍຼືື້ອເປັນພຼືື້ນທີິ່ໆຖຼືກລົບກວນມາແລຸ້ວ ເຊ ິ່ງມີສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອຖຼືກຖ ື້ມໃສ່ພຼືື້ນທີິ່ທ ກສ່ວນ ແລະ ບ ໍ່ມີພຼືດພັນ 
ຫ ຼື ສັດທີິ່ມີມ ນຄ່າການອະນ ລັກຢ ູ່ ຫ ຼື ໃກຸ້ກັບສະຖານທີິ່. ເຖ ງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ການສຸ້າງບ ໍ່ດ ນ ຫລຼື ກອງຖ ື້ມດ ນໃຫມ່ອາດ
ຈະສຸ້າງຜົນກະທົບຕ ໍ່ພຼືດ ແລະ ສັດ. ຄວາມສ່ຽງເຫ ົັ່ານີື້ມີຄວາມສ າຄັນຕ ່າສາມາດຫ ີກລຽ່ງໄດຸ້ໂດຍການຄັດເລຼືອກບ ໍ່ດ ນ 
ແລະ ພຼືື້ນທີິ່ຖ ື້ມດ ນ ໃຫຸ້ເໝາະສົມ. 

ຊນົເຜົັ່າພຼືື້ນເມຼືອງ ແລະ ຊົນເຜົັ່າສວ່ນນຸ້ອຍ. ສະຖານທີິ່ດັັ່ງກ່າວ( ສະຫນາມຂີື້ເຫຍຼືື້ອ) ແມ່ນເປັນເຈົື້າຂອງໂດຍ 
VCOMS ແລະ ບ ໍ່ມີຊົນເຜົັ່າສ່ວນໜຸ້ອຍທີິ່ອຸ້າງເອົາກ າມະສ ດລວມ ຫ ຼື ກ າມະສ ດທີິ່ຕ ດພັນທາງດຸ້ານວັດທະນະທ າກັບ
ສະຫນາມຂີື້ເຫຍຼືື້ອ ແລະ ບ ລ ເວນອຸ້ອມຂຸ້າງ. 

ໄລຍະດ າເນນີງານ  

ການເປີດນ າໄຊຸ້ສ ິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກອັນສຸ້າງຂຼືື້ນໃໝ່ ແລະ ອັນທີິ່ໄດຸ້ຮັບການຟ ື້ນຟ ຂ ື້ນມາເຊ ິ່ງເປັນສ່ວນນ ິ່ງຂອງ
ການດ າເນີນວຽກງານຂອງສະຫນາມຂີື້ເຫຍຼືື້ອທັງໝົດ, ໂດຍທົັ່ວໄປແລຸ້ວຈະປັບປ ງຜົນກະທົບດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມຂອງ
ສ ິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ. ຄວາມສ່ຽງດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຈະປະກອບມີ: (ກ) ຄວາມສ່ຽງທີິ່ອາດມີຕ ໍ່ການ
ຄ ຸ້ມຄອງແຮງງານ ແລະ ເງຼືິ່ອນໄຂຂອງການເຮັດວຽກ, ໂດຍສະເພາະການປະເຊີນກັບສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ແລະ ວັດສະດ 

ອັນຕະລາຍ; (ຂ) ມົນລະພ ດທາງນ ໍ້າ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີິ່ອາດຈະເກີດຂ ື້ນຕ ໍ່ການປ ກເຂົື້າ ແລະ ພຼືດ ແລະ ສັດນ ໍ້າທົັ່ວໄປ 

ເນຼືິ່ອງຈາກການປົນເປ ື້ອນຂອງນ ໍ້າໜຸ້າດ ນ ແລະ ນ ໍ້າໃຕຸ້ດ ນຈາກນ ໍ້າເປ ື້ອນ; (ຄ) ມົນລະພ ດທາງອາກາດຍຸ້ອນການເຜົາ

ໄຫມຸ້ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ, ຂີື້ຝ ູ່ນຈາກການສັນຈອນປະຈ າວັນ, ການປູ່ອຍກ ິ່ນ ແລະ ອາຍກາສເຮຼືອນແກຸ້ວ GHG; (ງ) ຄວາມ
ສ່ຽງດຸ້ານສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຊຼຸມຊົນ ລວມເຖ ງຜ ຸ້ໄຈຸ້ແຍກຂີື້ເຫຍຼືື້ອໃນສະຫນາມຂີື້ເຫຍຼືື້ອ ແລະ ຊຼຸມຊົນ
ທີິ່ຢ ູ່ໃກຸ້ຄຽງ ແລະ ຕາມເສັື້ນທາງຂົນສົັ່ງຂີື້ເຫຼືື້ຍອໃນແຕ່ລະວັນ, ອ ບັດຕ ເຫດເຮັດໃຫຸ້ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອຕົກເຮ່ຍ, ອ ບັດຕ ເຫດນ ໍ້າ

ເປ ື້ອນ ແລະ ວັດສະດ ອັນຕະລາຍອຼືິ່ນໆ ຮົັ່ວຍຸ້ອຍ ອອກສ ່ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ; ແລະ (ຈ) ຜົນກະທົບຕ ໍ່ມ ນຄ່າຊັບສ ນ ແລະຄວາມ
ງາມຂອງພຼືື້ນທີິ່ໄກຸ້ຄຽງ. 

ແຮງງານ ແລະ ເງຼືິ່ອນໄຂການເຮດັວຽກ. ຄວາມສຽ່ງທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບແຮງງານໃນລະຫວ່າງການກ ໍ່ສຸ້າງປະກອບມີ: (i) 
ການຈ າແນກການຈຸ້າງງານ, (ii) ການປະຕ ເສດສ ດທ ຂອງແຮງງານຂັື້ນພຼືື້ນຖານ; (iii) ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງດຸ້ານແຮງງານທີິ່ບ ໍ່ໄດຸ້ຮັບ

ການແກຸ້ໄຂ, (iv) ການຂ ດຮີດທາງເພດ ແລະ ການລວນລາມ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ (SEA/SH), (v) 
ອ ປະຕ ເຫດທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບໄຟໄຫມຸ້ ແລະ ການລະເບີດຂອງອາຍແກັສຈາກສະຫນາມຂີື້ເຫຍຼືື້ອ ແລະ ການຮົັ່ວໄຫລຂອງ
ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອອັນຕະລາຍ ແລະ ນ ໍ້າເປ ື້ອນ; (vi) ຄວາມສ່ຽງດຸ້ານສ ຂະພາບຈາກການສ າຜັດກບັແມງວັນ ແລະ ແມງໄມຸ້ທີິ່



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
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ເປັນພາຫະອຼືິ່ນໆເຊ ິ່ງເກີດຈາກສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອໃນປັດຈ ບັນ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອທີິ່ຖຼືກເຂຼືິ່ອນຍຸ້າຍ ເຊ ິ່ງຕາມການອອກແບບ
ແມ່ນຈະບ ໍ່ຖຼືກປົກຄ ມ. 

ມນົລະພ ດທາງອາກາດ ແລະ ນ ໍ້າ. ຄວາມສຽ່ງການປົນເປ ື້ອນຂອງນໍ້ າຫນຸ້າດ ນ ແລະ ນໍ້ າໃຕຸ້ດ ນຈາກນ ື້າເປ ື້ອນ ແລະ ມົນ
ລະພ ດທາງອາກາດຈາກການເຜົາໄຫມຸ້ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ແລະ ຈາກກ ິ່ນເຫມັນຈາກສ ິ່ງເສດເຫລຼືອເນົັ່າເປ ື່ອຍ ຈະຕ ່າກວ່າ
ຄວາມສ່ຽງທີິ່ກ າລັງເກີດຂ ື້ນໃນປັດຈ ບັນ ແລະ ອາດຈະສຼືບຕ ໍ່ ເຊ ິ່ງເກີດຈາກຂ ມຂີື້ເຫຍຼືື້ອທີິ່ເຫລຼືອເຊ ິ່ງບ ໍ່ແມ່ນສ່ວນຫນ ິ່ງ
ຂອງໂຄງການ. ເຖ ງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ຍັງມີຄວາມສ່ຽງທີິ່ສ າຄັນຈາກການຮົັ່ວໄຫລຖຸ້າຫາກວ່າ ແຜ່ນຢາງປ ກັນຊ ມ 

(HDPE) ບ ມີປະສ ດທ ພາບ ແລະ ຖຸ້າຫາກວ່າ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອທີິ່ບ ໍ່ໄດຸ້ຖຼືກປົກຄ ມນັື້ນເກີດການຕ ດໄຟ. ນອກຈາກນີື້, ການ

ອອກແບບຂອງຂ ມ ສ າລັບຂີື້ເຫຍຼືື້ອທີິ່ຈະຖຼືກເຂຼືິ່ອນຍຸ້າຍໃປຖ ື້ມນັື້ນ ແມ່ນບ ໍ່ມີການປົກຄ ມດຸ້ວຍດ ນ, ຊ ິ່ງຫມາຍຄວາມວ່າ

ມັນຈະຍັງຄົງປູ່ອຍກ ິ່ນ. ເຖ ງແມ່ນວ່າຂ ມຂີື້ເຫຍຼືື້ອໄຫມ່ນີື້ຈະມີຄວາມສ່ຽງເກີດມົນລະພ ດທີິ່ຕ ່າກວ່າ, ກ ລະນີຂອງການປົນ

ເປ ື້ອນຂອງນ ໍ້າ ຫ ຼື ມົນລະພ ດທາງອາກາດ ຈະຖຼືກ ເຊຼືິ່ອມໂຍງກັບໂຄງການໂດຍປະຊາຊົນ. ດຸ້ວຍ ເຫດຜົນເຫ ົັ່ານີື້, ຄວາມ
ສ່ຽງຂອງມົນລະພ ດທາງອາກາດ ແລະ ນ ໍ້າຍັງຖຼືວ່າສ ງ. 

ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຊຼຸມຊນົ. ການສ າຜັດຂອງ ສັດ ແລະ ຄົນ ກັບສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອຈະຫນຸ້ອຍທີິ່ສ ດໃນການດ າເນີນ
ງານຂ ມຂີື້ເຫຍຼືື້ອໃຫມ່, ຍຸ້ອນວາ່ຂ ມໄຫມ່ຖຼືກອຸ້ອມຮົື້ວໄວຸ້ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອຈະຖຼືກປົກຄ ມດຸ້ວຍດ ນເປັນປະຈ າ. ຄວາມ
ສ່ຽງທີິ່ຊຼຸມຊົນຈະປະເຊີນກັບການຮົັ່ວໄຫ ໂດຍອ ບັດເຫດ ຫ ຼື ການປູ່ອຍນ ໍ້າເປ ື້ອນອອກເນຼືິ່ອງຈາກລະບົບກັກເກັບ ແລະ 
ບ າບັດນ ໍ້າເປ ື້ອນເພ ນັື້ນແມ່ນຍັງຕ ່າ ເພາະວ່າມີໄລຍະຫ່າງຂອງບຸ້ານຕ່າງໆຈາກສະຖານທີິ່ດັັ່ງກ່າວ. ເຖ ງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, 
ຄວາມສ່ຽງດຸ້ານສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຊຼຸມຊົນໂດຍລວມ ທີິ່ມາຈາກການປະຕ ບັດງານຂອງສະຫນາມຂີື້
ເຫຍຼືື້ອໃນສ່ວນທີິ່ນອກເຫນຼືອຈາກໂຄງການນີື້ແມ່ນຈະຍັງມີໃນຍະສ າຄັນ (significant). ຄາດວ່າບັນດາບຸ້ານຕອນລ ່ມ
ຍັງຄົງຈະໄດຸ້ຮັບກ ິ່ນເໝັນ ແລະ ມົນລະພ ດທາງອາກາດຈາກການຈ ດຂີື້ເຫຍຼືື້ອ. ຊາວກະສ ກອນ ແລະທົັ່ງນາໃກຸ້ຄຽງຈະຍັງ
ປະເຊີນກັບນ ໍ້າເປ ື້ອນຈາກຂີື້ເຫຍຼືິ່ອທີິ່ບ ໍ່ແມ່ນສ່ວນຫນ ິ່ງຂອງໂຄງການ. ຄວາມສຽ່ງຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຕ ດ
ແປດຈາກແມງວັນແລະ ສັດທີິ່ເປັນພາຫະ ຈະຍັງສ ງຢ ູ່. ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສ ຂະພາບຂອງປະຊາຊົນຈາກການນ າໃຊຸ້ນ ໍ້າໄຕຸ້ດ ນທີິ່
ປົນເປ ື້ອນສ າລັບເປັນນ ໍ້າດຼືິ່ມ. ຜ ຸ້ເກັບ-ໄຈຸ້ແຍກ ຂີື້ເຫຍຼືື້ອຈະສຼືບຕ ໍ່ເປັນກ ່ມທີຢ ູ່ໄກຸ້ໄພອັນຕະລາຍເຫ ົັ່ານີື້ຫ າຍທີິ່ສ ດ. ສັດບຸ້ານ 
ແລະ ສັດລຸ້ຽງ ອາດຈະສຼືບຕ ໍ່ປະກົດເຫັນຢ ູ່ຂ ມຂີື້ເຫຍຼືື້ອຂ ມອຼືິ່ນທີິ່ຜ ຸ້ສ າປະທານຂີື້ເຫຍຼືື້ອອຼືິ່ນໆນ າໃຊຸ້ ຖຸ້າຮົື້ວໃນເຂດຂອງ
ເຂົາເຈົື້າບ ໍ່ໄດຸ້ຮັບການບ າລ ງຮັກສາຢູ່າງຖຼືກຕຸ້ອງ. 

ຂ ໍ້ຈ າກດັທີິ່ອາດເປນັໃປໄດຸ້ ຫ ຼື ການສ ນເສຍການເຂົື້າເຖ ງແຫ ງ່ປະກອບອາຊບີ. ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອຢ ູ່ໃນຂ ມຂີື້ເຫຍຼືື້ອໃຫມ່ຈະຖຼືກ
ປົກຄ ມດຸ້ວຍດ ນເປັນປະຈ າ. ດັັ່ງນັື້ນ, ຜ ຸ້ເກັບແຍກຂີື້ເຫຍຼືື້ອຈະມີຂ ໍ້ຈ າກັດໃນການເຂົື້າເຖ ງສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອຢ ູ່ໃນຂ ມຂີື້ເຫຍຼືື້ອ
ໃຫມ່. ການປຶກສາຫາລຼືແບບກ ່ມກັບຜ ຸ້ເກັບແຍກຂີື້ເຫຍຼືື້ອຕາມລະດ ການ ແລະ ທີິ່ໄດຸ້ຂ ື້ນທະບຽນແລຸ້ວ ລະບ ວ່າຫ າຍຄົນ
ຄາດວ່າຂີື້ເຫຍຼືື້ອທີິ່ເຂົື້າມາ ສະຫນາມຂີື້ເຫຍຼືື້ອ ກມ 32 ຈະມີການຫລ ດລົງ ເນຼືິ່ອງຈາກການດ າເນີນງານຂອງສະຖານທີິ່ຄ ຸ້ມ

ຄອງສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອແບບປະສົມປະສານຢ ູ່ເມຼືອງນາຊາຍທອງ ແລະ ຢ ູ່ກ ໂລແມັດທີ 16 ເຊ ິ່ງຖຼືກນ າສະເໜີພາຍໃຕຸ້ອົງ

ປະກອບທີ 3. 



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
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ໄລຍະປດິ  

ຄວາມສ່ຽງດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມສ່ວນໃຫຍ່ໃນໄລຍະການດ າເນີນງານ ຍັງສຼືບຕ ໍ່ມີຄວາມກຽ່ວຂຸ້ອງກບັໃນ
ໄລຍະປິດ. ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການປົນເປ ື້ອນຂອງນ ໍ້າໃຕຸ້ດ ນ ແລະ ຫນຸ້າດ ນເນຼືິ່ອງຈາກຄວາມລົື້ມເຫ ວຂອງ ແຜ່ນຢາງກັນຊ ມ 
ແລະ ລະບົບການເກັບ ແລະ ບ າບັດນ ໍ້າເປ ື້ອນ ຂອງຂ ມຂີື້ເຫຍຼືື້ອໃຫມ່ຈະຄຼືກັນກັບໃນລະຫວ່າງການປະຕ ບັດງານ. ຢູ່າງໃດ
ກ ໍ່ຕາມ, ຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ໃນການເກີດຄວາມລົື້ມເຫ ວການປິດຂ ມຂີື້ເຫຍຼືື້ອຄງັສ ດທຸ້າຍ,ເພຼືິ່ອປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫຸ້ນ ໍ້າຊ ມເຂົື້າໄປ
ໃນຊັື້ນຂີື້ເຫຍຼືື້ອເຊ ິ່ງຈະເກີດຜົນກະທົບແບບແອ໋ງນ ໍ້າ "bathtub effect", ເຊ ິ່ງຈະເຮັດໃຫຸ້ນ ໍ້າທີິ່ຊ ມເຂົື້າເກີດການສະສົມ ແລະ 
ລົື້ນອອກ ຫລຼືຊ ມຜ່ານຄັນຄ ຂອງຂ ມຂີື້ເຫຍຼືື້ອ.  

ຂ ມຂີື້ເຫຍຼືື້ອທີິ່ບ ໍ່ແມ່ນສ່ວນຫນ ິ່ງຂອງໂຄງການຈະສຼືບຕ ໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຫ າຍຂອງນ ໍ້າໃຕຸ້ດ ນ ແລະ ມົນລະພ ດນ ໍ້າຫນຸ້າດ ນ. 
ນ ໍ້າເປ ື້ອນໄຫ ອອກຫາທົັ່ງນາ ແລະ ຫຸ້ວຍນ ໍ້າໃນລະດ ຝົນຍັງຈະສຼືບຕ ໍ່ມີຄວາມສ າຄັນ. ເຊັັ່ນດຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການແຜ່
ລະບາດຂອງພະຍາດໂດຍແມງໄມຸ້ ແລະ ສັດ ທີິ່ເປັນພາຫະ, ລົດບັນທ ກຂີື້ເຫຍຼືື້ອ ແລະ ລົມພັດລົມຂີື້ເຫຍຼືື້ອ, ແລະ ສດັ
ປະປູ່ອຍ. 

ການປົນເປ ື້ອນຂອງນ ໍ້າຫນຸ້າດ ນຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຜົນຜະລ ດ ແລະ ຄ ນນະພາບຂອງການຜະລ ດເຂົື້າ ແລະ ການຜະລ ດ
ກະສ ກ າອຼືິ່ນໆໃນພຼືື້ນທີິ່ອຸ້ອມຂຸ້າງ; ແລະຍັງອາດຈະສຸ້າງຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ສ ຂະພາບຂອງຊາວກະສ ກອນ, ສັດລຸ້ຽງ, ແລະສັດປູ່າ; 
ແລະໂດຍທົັ່ວໄປອາດຈະເຮັດໃຫຸ້ແຫ ່ງນ ໍ້າໃນສາຍນ ໍ້າທີິ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບບ ໍ່ສາມາດນ າໃຊຸ້ໄດຸ້. 

 

 

 

 

 

ແຜນຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຫ ຼຸດຜອ່ນຜົນກະທບົ 

ມາດຕະການອອກແບບ 

ມາດຕະການອອກແບບຕ ໍ່ໄປນີື້ແມ່ນຖຼືກແນະນ າ: 



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
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(a) ເພີິ່ມຊັື້ນດ ນໜຽວອັດແຫນຸ້ນທີິ່ມີຄວາມຫນາພຽງພ ໃສ່ກຸ້ອງແຜ່ນຢາງກັນຊ ມ (HDPE) ສ າລັບ

ທ ກໆຂ ມຂີື້ເຫຍຼືື້ອ, ລວມທັງຂ ມສ າລັບສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອທີິ່ຈະຖຼືກເຂຼືິ່ອນຍຸ້າຍໃປຖ ື້ມໃສ່, ແລະ ຫນອງນ ໍ້າ

ເປ ື້ອນ. ເຊ ິ່ງຈະຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງນ ໍ້າເປ ື້ອນຊ ມລົງດ ນໃນກ ລະນທີີິ່ແຜ່ນກັນຊ ທເກີດການຮົັ່ວ.  

(b) ເຮັດຫນອງ ແລະ ລະບົບດ ນທາມແບບທ າມະດາໃນການບ າບັດນ ໍ້າເປ ື້ອນແທນທີິ່ຈະເປັນລະບົບ 
UASB ທີິ່ສະເຫນີ ແລະ ເທັກໂນໂລຍີ rotating disc ທີິ່ຕຸ້ອງການພະລັງງານ ແລະ ສາມາດເປູ່ເພ
ໄດຸ້ງ່າຍ.  

(c) ເພຼືິ່ອຫ ີກລຸ້ຽງນ າເປ ື້ອນລົື້ນອອກ (ຜົນກະທົບແບບແອ໋ງນ ໍ້າ) ໃນໄລຍະການປິດຂ ມ, ຊັື້ນປິດສ ດທຸ້າຍ

ທີິ່ປະກອບດຸ້ວຍຊັື້ນດ ນຫນາ 2 ແມັດ ຄວນໄດຸ້ຮັບການປັບປ ງໂດຍປະກອບມີ (i) ຊັື້ນດ ນປ ກຝັງ  

(topsoil layer)  ຫນາ 150 ມມ, (ii) ຊັື້ນຮອງ (intermediate layer) ຫນາ 150 ຫາ 300 

ມມ  , (iii) ຊັື້ນກາງ (barrier layer) ຫນາ 600 ມມ ແລະ ຊັື້ນເກັບກ໊າຊ (gas collection layer) 

ຫນາ 150 ຫາ 300 ມມ. ຄວນເຮັດຄຼືກັນສ າລັບຂ ມຮອງຮບັຂີື້ເຫຍຼືື້ອທີິ່ຈະຖຼືກຍົກຍຸ້າຍໃປຖ ື້ມ. 

(d) ລວມເອົາລະບົບການຫມ ນວຽນນ ໍ້າພຼືິ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນການລະບາຍນ ໍ້າທີິ່ໄດຸ້ຜ່ານການບ າບັດແລຸ້ວອອກສ ່
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ເລັັ່ງໄຫຸ້ເກີດການຍ່ອຍສະຫ າຍຂອງສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ແລະ ກຸ້າວໄປສ ່ໄລຍະສະຖຽນ 
(Stabilization phase)ໄວຂ ື້ນ. 

(e)  ເພຼືິ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນປະລ ມານນ ໍ້າໄຫລເຂົື້າລະບົບບ າບັດນ ໍ້າເປ ື້ອນ, ລະບົບການເກັບນ ໍ້າເປ ື້ອນຄວນຈະຖຼືກ
ອອກແບບໃຫຸ້ລວມນ ໍ້າຝົນຈາກຂ ມທີິ່ຍັງບ ໍ່ໄດຸ້ຖ ື້ມຂີື້ເຫຍຼືື້ອ ແລະ ປູ່ອຍນ ໍ້າສະອາດນີື້ອອກຕ່າງຫາກ 
ແລະ ມີພຽງ ນ ໍ້າເປ ື້ອນຈາກຂີື້ເຫຍຼືື້ອ ທີິ່ຈະຖຼືກລວມເຂົື້າໃປຫາລະບົບບ າບັດ. ແຕ່ລະສ່ວນຂອງຂ ມຂີື້
ເຫຍຼືື້ອຄວນຕ ດຕັື້ງລະບົບທ ໍ່ທີິ່ສາມາດລະບາຍນ ໍ້າ ລະຫວ່າງ ນ ໍ້າສະອາດ ແລະ ນ ໍ້າເປ ື້ອນ. 

(f) ຕ ດຕັື້ງລະບົບລະບາຍນ ໍ້າຝົນໄຫຸ້ຄອບຄ ມທົັ່ວສະຖານທີິ່ທັງຫມດົເພຼືິ່ອເວັື້ນນ ໍ້າຝົນອອກຈາກຫົນທາງ, 

ຂ ມຂີື້ເຫຍຼືື້ອ, ອາຄານ, ແລະ ສ ິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ, ແລະ ເພຼືິ່ອຫ ີກເວັື້ນການປະສົມກັບນ ໍ້າ

ເປ ື້ອນ. ເຊ ິ່ງຈະປ້ອງກັນການປົນເປ ື້ອນຂອງ ນ ໍ້າຝົນກັບນ ໍ້າເປ ື້ອນຈາກຂີື້ເຫຍຼືື້ອ. 

(g) ປັບປ ງເສັື້ນທາງເຂົື້າຢູ່າງນຸ້ອຍໃຫຸ້ເປັນທາງປ ຫ ນທີິ່ເໝາະສົມເພຼືິ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຂີື້ຝ ູ່ນ ແລະ ຂີື້ຕົມ, 
ຫ ຼຸດຜ່ອນການເກີດອ ບັດຕ ເຫດ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການບ າລ ງຮັກສາ. 

(h) ຍົກລະດັບຮົື້ວອຸ້ອມຮອບບ ລ ເວນສະຖານທີິ່ເພຼືິ່ອປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫຸ້ສັດລຸ້ຽງເຂົື້າໄປໃນພຼືື້ນທີິ່ຂີື້ເຫຍຼືື້ອ. 

ມາດຕະການການອອກແບບເຫ ົັ່ານີື້ຄວນໄດຸ້ຮັບການປະເມີນໂດຍທີມງານວ ສະວະກອນເພຼືິ່ອກ ານົດຄວາມເປັນໄປໄດຸ້. 

 

ມາດຕະການຫ ຼຸດຜອ່ນ 



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
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ໄລຍະກອ່ນການກ ໍ່ສຸ້າງ. ຫນ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ (PMU) ຈະປັບປ ງ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມເບຼືື້ອງຕົື້ນນີື້ດຸ້ວຍລາຍລະອຽດເພີິ່ມເຕີມ ແລະ ການປະເມີນທີິ່ສ ມໃສ່ການອອກແບບໄລຍະສ ດທຸ້າຍ. ບົດປະ
ເມີນຜົນກະທົບດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຈະຖຼືກທົບທວນ ແລະ ອະນ ມັດໂດຍ ກະຊວງ ໂຍທາທ ການ ແລະ ຂົນສົັ່ງ
, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ສ ດທຸ້າຍໂດຍ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທ າມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ສ າລັບການອອກ
ໃບຢັື້ງຢ ນຄວາມສອດຄ່ອງທາງດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (Environmental Compliance Certificate). ບົດປະເມີນຜົນກະທົບ
ດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມສ ດທຸ້າຍ ຈະກວມເອົາ ພຼືື້ນທີິ່ໂຄງການ ຢ ູ່ ກມ 16 ແລະ ເມຼືອງນາຊາຍທອງ. ຊຼຸມຊົນ
ທຸ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ຜ ຸ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງອຼືິ່ນໆຈະໄດຸ້ຮັບການແຈຸ້ງໃຫຸ້ຊາບ ແລະ ປຶກສາຫາລຼືກ່ຽວກັບຜົນຂອງການສ ກສາຜົນ
ກະທົບດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. 

ໄລຍະການກ ໍ່ສຸ້າງ. ຜ ຸ້ຮບັເຫມາົຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ກະກຽມແຜນການຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມໃນການກ ໍ່ສຸ້າງ (CEMP) ໂດຍ

ອີງໃສ່ມາດຕະການແນະນ າໃນ ESIA ສ ດທຸ້າຍ. CEMP ຈະແກຸ້ໄຂຜົນກະທົບດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບກ ດ

ຈະກ າການກ ໍ່ສຸ້າງ ເຊັັ່ນ: ການເຊາະເຈຼືິ່ອນ ແລະ ການຕົກຕະກອນໃນພຼືື້ນທີິ່, ການສຸ້າງສຽງລົບກວນ ແລະ ການສັັ່ນສະ

ເທຼືອນ, ການເກີດຂີື້ຝ ູ່ນ, ການສຸ້າງສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອຈາກການກ ໍ່ສຸ້າງ, ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອພາຍໃນຄຸ້າຍພັກແຮງງານ. CEMP 

ຍັງຈະລວມເອົາແຜນຂອງຜ ຸ້ຮັບເໝົາໃນການຈັດຫາວັດສະດ ກ ໍ່ສຸ້າງ, ການຈັດຫາສະຖານທີິ່ ແລະ ສ ິ່ງອ ານວຍຄວາມ

ສະດວກຕ່າງໆ ແລະ ການຂ ອະນ ຍາດຈາກພາກລັດ (ລວມທັງການເກັບກ ຸ້ ລະເບີດທີິ່ບ ທັນແຕກ) ສ າລັບສະຖານທີິ່

ຊົັ່ວຄາວ ເຊັັ່ນ: ຄຸ້າຍພັກແຮງງານ, ບ ໍ່ດ ນ, ແລະ ສະຖານຖ ື້ມເສດດ ນ. 

ເພຼືິ່ອແກຸ້ໄຂຄວາມສຽ່ງທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການຄ ຸ້ມຄອງແຮງງານ, PMU ຈະຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ຜ ຸ້ຮັບເຫມົາມີແຜນການຄ ຸ້ມຄອງ

ແຮງງານ (LMP) ທີິ່ແກຸ້ໄຂບັນຫາທີິ່ອາດເກີດຂຼືື້ນຂອງການຈ າແນກການຈຸ້າງງານ, ການຂາດການເຂົື້າເຖ ງກົນໄກການ

ຮຸ້ອງທ ກ, ການຂ ດຮີດທາງເພດ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ແລະ ການຂົັ່ມເຫັງທາງເພດ (SEA/SH) ໃນ

ສະຖານທີິ່ເຮັດວຽກ, ແຮງງານເດັກນຸ້ອຍ ແລະ ຄວາມຕຸ້ອງການອຼືິ່ນໆໂດຍໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບ ມາດຖະຖານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 

ແລະ ສັງຄົມ ທີ 2 (ESS 2) ແລະ ສົນທ ສັນຍາພຼືື້ນຖານຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ(ILO). ເພຼືິ່ອຮັບປະກັນດຸ້ານ

ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນອາຊີບ, ລວມທັງການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຕ ດຕ ໍ່ລະຫວ່າງຜ ຸ້

ອອກແຮງງານ, ຜ ຸ້ຮັບເໝົາຈະຕຸ້ອງສຸ້າງ ແລະ ປັບເແຜນຄ ຸ້ມຄອງ ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (OSHP). 

ເພຼືິ່ອຄ ຸ້ມຄອງຜົນກະທົບທາງດຸ້ານສັງຄົມທີິ່ອາດຈະເກີດຈາກການເຂົື້າມາຂອງແຮງງານຕ ໍ່ຊຼຸມຊນົທຸ້ອງຖ ິ່ນ ເຊັັ່ນ: ການໃຊຸ້
ສານເສບຕ ດເພີິ່ມຂຼືື້ນ, ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເພີິ່ມຂຼືື້ນ, ຄວາມຮ ນແຮງທາງເພດ, ແລະ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ

, PMU ຄວນສົັ່ງເສີມການຈຸ້າງແຮງງານໃນທຸ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ຜ ຸ້ຮັບເຫມາົຮັບເອັາ ຫ ັກຈັນຍາບັນແຮງານ 

(Workers' Code of Conduct) . PMU ຍັງຈະໃດຸ້ຈັດໃຫຸ້ມີການຝຶກອົບຮົມການປ ກຈ ດສ ານ ກຜ່ານຜ ຸ້ໃຫຸ້



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
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ບ ລ ການບ ກຄົນທີສາມ, ກ່ຽວກັບ SEA/SH, ການໃຊຸ້ສານເສບຕ ດ, ຄວາມຮ ນແຮງຕ ໍ່ເພດ, ແລະ ການປ້ອງກັນການ
ຕ ດຕ ໍ່ຂອງພະຍາດ. 

PMU ຈະບັງຄັບໃຊຸ້ການຈ າກດັຄວາມໄວໃນທ ກໆຍານພາຫະນະຂອງໂຄງການໂດຍສະເພາະໃນເຂດທີິ່ມີປະຊາຊົນຕາມ

ເສັື້ນທາງການກ ໍ່ສຸ້າງ. ຕະຫ ອດໄລຍະການກ ໍ່ສຸ້າງ, ຜ ຸ້ຮັບເໝົາຈະຕຸ້ອງດ າເນີນການສຸ້ອມແປງ ແລະ ບ າລ ງຮັກສາເສັື້ນທາງ
ຖຸ້າມີການນ າໃຊຸ້ເລຼືື້ອຍໆ. 

ເພຼືິ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ພຼືື້ນທີິ່ທີິ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວທາງດຸ້ານນ ເວດວ ທະຍາ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່
ຊັບສ ນທາງວັດທະນະທ າ ແລະ ໂອກາດການຈະພົບເຫັນວັດຖຼຸບ ຮານຢ ູ່ໃນບ ໍ່ດ ນ ແລະ ບ ໍ່ຂ ດຄົື້ນຫ ນ, ຜ ຸ້ຮັບເຫມົາຈະຕຸ້ອງ

ໄດຸ້ນ າໃຊຸ້ບັນຊີລາຍການລົບ (Negative List), ດ າເນີນຄັດກອງດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ES 

Screening) ໃນທ ກສະຖານທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງໂດຍອີງໃສ່ຂອບການຄ ຸ້ມຄອງດານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMF) 
ແລະ ພັດທະນາ ແລະ ຕ ດຕາມການຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດແຜນການຄ ຸ້ມຄອງບ ໍ່ດ ນ ແລະ ຂ ດຄົື້ນຫ ນ ໃຫຸ້ເປັນສ່ວນຫນ ິ່ງຂອງ 
CEMP. ຜ ຸ້ຮັບເໝົາຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ປະຕ ບັດຂັື້ນຕອນການພົບເຫັນວັດຖຼຸໂບຮານຕາມລະບຽບການຂອງປະເທດ. 

ເພຼືິ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນບັນຫາຂັດຂວາງ ຫ ຼື ຂ ໍ້ຈ າກັດທີິ່ອາດຈະເກີດຂ ື້ນກັບກ ດຈະກ າການໄຈຸ້ແຍກຂີື້ເຫຍຼືື້ອຍຸ້ອນວ່າມີການຍົກຍຸ້າຍ
ສ ິ່ງເສດເຫລຼືອ, PMU ຈະຊຼຸກຍ ຸ້ໃຫຸ້ຜ ຸ້ຮັບເໝົາຈຸ້າງຄົນໄຈຸ້ແຍກຂີື້ເຫຍຼືື້ອເປັນແຮງງານໃນການກ ໍ່ສຸ້າງ. 

ໄລຍະການດ າເນນີງານ. ຄ ່ມຼືການດ າເນີນງານ ແລະ ການບ າລ ງຮັກສາ ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ອະນ ມັດໂດຍ 
PMU. ຢູ່າງຫນຸ້ອຍ ຄ ່ມຼືການດ າເນີນງານຄວນມີຂ ໍ້ແນະນ າ ແລະ ຂັື້ນຕອນດັັ່ງນີື້: (ກ) ຂັື້ນຕອນການບີບອັດສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ; 

(ຂ) ການຄວບຄ ມ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອຈາກລົມພັດ (ຄ) ຂັື້ນຕອນການຈັດການກັບສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອທີິ່ບ ໍ່ເປັນ

ອັນຕະລາຍ; (ງ) ຂັື້ນຕອນການຄວບຄ ມ ແລະ ບັນທ ກສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອທີິ່ຖ ື້ມໃນສະຫນາມຂີື້ເຫຍຼືື້ອ ລວມທັງທີິ່ມາ, 

ປະລ ມານ, ປະເພດຂອງສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ, ຜ ຸ້ເກັບ; (ຈ) ຂັື້ນຕອນການຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດການຈັດການນ ໍ້າເປ ື້ອນ (ສ) ຂັື້ນຕອນ
ການຈັດການສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອອັນຕະລາຍລວມທັງການກ ານົດວ່າສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອໄດທີິ່ຍອມຮັບໄດຸ້ສ າລັບການເກັບຮັກສາ
ຊົັ່ວຄາວໃນສະຖານທີິ່ເກັບຮັກສາສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອອັນຕະລາຍ, ການຂົນສົັ່ງ, ການຕ ດສະຫ າກ, ການເກັບຮັກສາຊົັ່ວຄາວ, 

ການແຍກອອກຕາມປະເພດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ, ແລະ ການກ າຈັດຖາວອນ - ໂດຍໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການຂອງ

ທຸ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ສາກົນ; (ຊ) ຂັື້ນຕອນການຄ ຸ້ມຄອງສັດຕ ພຼືດ (ຍ) ສ ຂະພາບ  ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ 

ແລະ ການນ າໃຊຸ້ອ ປະກອນປ້ອງກັນ (PPEs) ; (ຈ) ການພົວພັນຊຼຸມຊົນ ແລະ ແຜນສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ; 

ແລະ (ສ) ແຜນຕອບໂຕຸ້ເຫດສ ກເສີນ. 

PMU ແລະ ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງສະຫນາມຂີື້ເຫຍຼືື້ອຄວນດ າເນນີການຝຶກອົບຮົມໃນໜຸ້າວຽກ (on-the-job training) 
ກ່ຽວກັບຄ ່ມຼືການດ າເນີນງານ ແລະ ບ າລ ງຮັກສາ. 



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
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ເພຼືິ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງການດ າເນີນງານໃນຂ ມຂີື້ເຫຍຼືື້ອທີິ່ສຸ້າງຂ ື້ນໃຫມ່ຕ ໍ່ການດ າລົງຊວີ ດຂອງຜ ຸ້ຄັດແຍກຂີື້ເຫຍຼືື້ອ 
ແລະ ຜ ຸ້ໄຈຸ້ແຍກຂີື້ເຫຍຼືື້ອຕາມລະດ ການ ເຊ ິ່ງເປັນຜ ຸ້ເຂົື້າເຖ ງຂີື້ເຫຍຼືື້ອທີິ່ສາມາດນ າມາໃຊຸ້ຄຼືນໄດຸ້ ເຊ ິ່ງອາດຈະຫ ຼຸດລົງ, 
ໂຄງການຈະ: (ກ) ສະຫນອງໂອກາດໃຫຸ້ຜ ຸ້ໄຈຸ້ແຍກຂີື້ເຫຍຼືື້ອໃນການເຮັດວຽກຢ ູ່ສະຖານທີິ່ຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອແຫ່ງໃໝ່
ຢ ູ່ ກມ 32 ແລະ ຫ ັກ 16 ແລະ ເມຼືອງນາຊາຍທອງ; (ຂ) ສະເໜີການຝຶກອົບຮົມວ ຊາຊີບໃຫຸ້ຜ ຸ້ໄຈຸ້ແຍກຂີື້ເຫຍຼືື້ອມີທັກສະ

ດຸ້ານອ່ານ-ຂຽນ, ຕົວເລກ, ການປະກອບການ ແລະ ອຼືິ່ນໆ ເພຼືິ່ອປັບປ ງຊີວ ດການເປັນຢ ູ່ຂອງເຂົາເຈົື້າ ແລະ ປ້ອງກັນການ

ສ ນເສຍວຽກ; (ຄ) ປັບປ ງເງຼືິ່ອນໄຂການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົື້າໂດຍການຍົກລະດັບສະຖານທີິ່ໄຈຸ້ແຍກຂີື້ເຫຍຼືື້ອ ແລະ ສ ນ

ຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອທີິ່ມີຢ ູ່ແລຸ້ວ, ສະຫນອງການຝຶກອົບຮົມໃນການຈັດການສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ, ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອອັນຕະລາຍ ແລະ

ການສະຫນອງອ ປະກອນປ້ອງກັນ. 

ເພຼືິ່ອແກຸ້ໄຂບັນຫາສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຊຼຸມຊົນ, ເຊັັ່ນ: ຄວາມສຽ່ງຕ ໍ່ການເກີດອ ບັດຕ ເຫດທີິ່ມີຜ ຸ້ຂາຍສ ິ່ງ

ເສດເຫລຼືອ ແລະ ເດັກນຸ້ອຍຢ ູ່ໃກຸ້ເສັື້ນທາງເຂົື້າໄປສະຫນາມຂີື້ເຫຍຼືື້ອ, ແລະ ຊຼຸມຊົນປະສົບກັຍຂີື້ຝ ູ່ນ, ສຽງດັງ, ກ ິ່ນເໝັນ, 

ຂີື້ເຫຍຼືື້ອຕົກເຮຍ່, ມົນລະພ ດທາງນ ໍ້າ ແລະ ບັນຫາຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ, ໂຄງການຈະຟ ື້ນຟ /ປ ຢາງເສັື້ນທາງເຂົື້າໄປ
ສະຫນາມຂີື້ເຫຍຼືື້ອ. ຫົນທາງຈະມີມາດຕະການຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ ເຊັັ່ນ: ທາງຍາ່ງແຄມທາງ ແລະ ປ້າຍຈາລະ
ຈອນຢູ່າງພຽງພ . 

ໄລຍະປດິ. VCOMS ຈະພດັທະນາແຜນການປິດ ຫົກ (6) ເດຼືອນກ່ອນທີິ່ຈະຄາດວ່າຈະປິດຂ ມຂີື້ຫຍຼືື້ອທ າອ ດເພຼືິ່ອຂ  

ອະນ ມັດຈາກ PMU. ການກະກຽມແຜນການປິດຈະປະກອບມີການປຶກສາຫາລຼືກັບພະນັກງານສະຫນາມຂີື້ເຫຍຼືື້ອ, ຜ ຸ້

ໄຈຸ້ແຍກຂີື້ເຫຍຼືື້ອ, ອ ານາດການປົກຄອງທຸ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 

(MONRE). ແຜນການປິດຈະປະກອບມີ, ໃນບັນດາສ ິ່ງອຼືິ່ນໆ: (ກ) ລາຍລະອຽດການອອກແບບການປິດບ ໍ່ລວມທັງ

ວັດສະດ ທີິ່ຈະນ າໃຊຸ້ ແລະ ທີິ່ມາ (ຂ) ວ ທີການກ ໍ່ສຸ້າງ ແລະໄລຍະເວລາ; (ຄ) ມາດຕະການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕ ດຕາມຫ ັງປິດ

ບ ໍ່ (ການດ ແລຫ ັງການປິດບ ໍ່) ສ າລັບນ ໍ້າເປ ື້ອນ, ນ ໍ້າຝົນ, ອາຍແກັສຈາກຂີື້ເຫຍຼືື້ອ, ກ ິ່ນ, ຂີື້ຝ ູ່ນ, ຂີື້ເຫຍຼືື້ອຕົກເຮ່ຍ ແລະ 

ຄວາມສົມບ ນຊັື້ນປິດສ ດທຸ້າຍ; (ງ) ກ ານົດການນ າໃຊຸ້ພຼືື້ນທີິ່ໆເປັນໄປໄດຸ້ໃນອະນາຄົດ; (ຈ) ບັນທ ກການປຶກສາຫາລຼືກັບ

ຜ ຸ້ຢ ູ່ໃກຸ້ຄຽງ, ຜ ່ເຮັດທ ລະກ ດ ແລະ ອ ານາດການປົກຄອງທຸ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ MONRE; (ສ) ມາດຕະການເພຼືິ່ອຮັບປະກັນວາ່

ບ ໍ່ມີການຮັບສ ິ່ງເສດເຫລຼືອເຂົື້າມາກ າຈັດໃນພຼືື້ນທີິ່/ຂ ມຂີື້ເຫຍຼືື້ອ ຫລັງຈາກຢ ດເຊົາການດ າເນີນງານສະຫນາມຂີື້ເຫຍຼືື້ອ; 

(ຊ) ແຜນການກວດກາຂ ມຂີື້ເຫຍຼືື້ອທີິ່ຖຼືກປິດ; (ຍ) ການບ າລ ງຮັກສາ ແລະ ການຮັກສາພຼືື້ນທີິ່ພາຍຫ ັງການປິດບ ໍ່, ພຼືດພັນ

, ລະບົບລະບາຍນ ໍ້າ ແລະ ລະບົບລະບາຍອາຍແກັສ; (ຈ) ວາງແຜນການສະໜັບສະໜ ນພະນັກງານທີິ່ອາດຈະມີວຽກຊ ໍ້າ

ຊຸ້ອນກັນເປັນຜົນມາຈາກການປິດບ ໍ່; ແລະ, (ດ) ຂອບເວລາທັງຫມົດສ າລັບໄລຍະປິດບ ໍ່. 

ໂຄງການດັັ່ງກ່າວຈະຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດບັນດາໂຄງການຕ ດຕາມຄ ນນະພາບສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຢູ່າງຮອບດຸ້ານ ໃນ
ໄລຍະການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດໂຄງການຕັື້ງແຕ່ກ່ອນການກ ໍ່ສຸ້າງ, ໂດຍຜ່ານການກ ໍ່ສຸ້າງ, ການດ າເນີນງານ 



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
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ແລະ ການປິດຂ ມຂີື້ເຫຍຼືື້ອ. ການຕ ດຕາມຄ ນນະພາບສ ິ່ງແວດລຸ້ອມຢ ູ່ພາຍໃນສະຖານທີິ່ ແລະ ຂອບເຂດອຸ້ອມຮອບ 
ໂຄງການ ມີຈ ດປະສົງເພຼືິ່ອໃຫຸ້ໄດຸ້ຂ ໍ້ມ ນທີິ່ເຊຼືິ່ອຖຼືໄດຸ້ເພຼືິ່ອກ ານົດ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບໂຄງການ ແລະ
ຄວາມຕຸ້ອງການໃນການການແກຸ້ໄຂຜົນກະທົບ. ການຕ ດຕາມຄ ນນະພາບສ ິ່ງແວດລຸ້ອມຈະປະກອບມີນ ໍ້າໃຕຸ້ດ ນ, 

ນ ໍ້າຫນຸ້າດ ນ, ນ ໍ້າເປ ື້ອນຈ ດໄຫລອອກຈາກສະຖານທີິ່ບ າບັດນ ໍ້າ, ກ ິ່ນ, ອາຍແກັສຈາກຂີື້ເຫຍຼືື້ອ ແລະ ສຽງລົບກວນ. 

 

ການຕ ດຕາມສັງຄົມຈະເນັື້ນໃສ່ລາຍຮັບ, ຊີວ ດການເປັນຢ ູ່ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງປະຊາຊົນທີິ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການ ເພຼືິ່ອກ ານົດ ແລະ ປະເມີນປະສ ດທ ຜົນຂອງແຜນງານທາງສັງຄົມ ແລະ ການປັບປ ງຊີວ ດການເປັນຢ ູ່ ເຊ ິ່ງຈະຖຼືກ
ຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດໂດຍໂຄງການ, ແລະ ເພຼືິ່ອເປັນການຊ່ວຍເຮັດໃຫຸ້ລາຍຮັບ ແລະ ຊີວ ດການເປັນຢ ູ່ຂອງເຂົາເຈົື້າໄດຸ້ຮັບການ
ຟ ື້ນຟ . 

 

 

 

 

 

ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 
 

ສະຖານທີິ່ໂຄງການ ແລະ ແນວຄວາມຄ ດການອອກແບບ 
 

ສະຖານທີິ່ໂຄງການ 

 

 



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
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ທີິ່ຕັື້ງໂຄງການ 

 

              

        

              

            

         

             



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
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ແນວຄວາມຄ ດການອອກແບບໂຄງການສະຫນາມຂີື້ເຫຍຼືື້ອ KM 32 



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
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Weighbridge

Leachate treatment facility

Leachate regulating pond

14,000㎡(1700 /day)

38,000㎡（140,000 ）

40×40×2F=3,200㎡
Administration office

Rehabilitation of Landfill site

114,534㎡(1,146,493 )

Administration
48,200㎡

Rehabilitation plan in KM32 landfill site  S=1/4,000

B

A

B

A
Solar power system

5,000㎡

Hazardous waste facility

30×30=900㎡

Medical waste incinerator

30×30=900㎡

Waste reception area

120×35=４,200㎡

C7

C9

C12

C6

C8

C2

C5

C1

C3

C4

C11

C10

41,188㎡

51,132㎡(508,530 )

50,776㎡(410,960 )

50,944㎡(412,528 )

51,049㎡(413,524 )

60,231㎡(612,351 )

114,559㎡(221,382 )

44,891㎡

53,865㎡

51,132㎡

52,329㎡

55,113㎡

54,303㎡(534,142 )

P

P

P



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
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ແນວຄວາມຄ ດການອອກແບບລະບບົກນັຊ ມຂອງສະຫນາມຂີື້ເຫຍຼືື້ອ

 
 

ແນວຄວາມຄ ດການອອກແບບລະບບົທ ໍ່ລະບາຍນ ໍ້າເປ ື້ອນ 

 

sand 



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
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ສະພາບພຼືື້ນທີິ່ໄນປດັຈ ບນັ 
ອ ທກົກະສາດໃນພຼືື້ນທີິ່ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km 32 Landfill Site

Nam Ngum River



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
 

 

 

                        Page 20 of 23 

 

 

ຮອ່ງລະບາຍນ ໍ້າເປ ື້ອນຈາກທ ດເໜຼືອຂອງສະຫນາມຂີື້ເຫຍຼືື້ອ ກມ 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
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PONDS ON THE KM 32 LANDFILL, 06 SEPTEMBER 2022 
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