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3R ຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດ, ນໍາເອາົມາໃຊຄື້ນ ແລະ ນໍາເອາົໄປຜະລິດຄືນໃໝ່ 
ADB ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ
CSO ອງົການຈດັຕັ້ງທາງສັງຄມົ  

DAF ພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ 
DES ພະແນກ ສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ 

DOIC ພະແນກ ອດຸສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 

DOH ພະແນກ ສາທາລະນະສຸກ 
DPWT ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 

DONRE ພະແນກ ຊບັພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອ້ມ
EPF ກອງທຶນປົກປັກຮກັສາສິ່ງແວດລອ້ມ 

EEP ຄູຮ່ວ່ມ ວຽກພະລັງງານ ແລະ ສິ່ງແວດລອ້ມ 

EPR ຫຼກັການຂະຫຍາຍຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຜູຜ້ະລິດ
EU ສະຫະພາບເອີຣົບ 

GCF ກອງທຶນສີຂຽວດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
GDP ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ
GGGI ສະຖາບນັການເຕີບໂຕສີຂຽວສາກົນ
GIS ລະບບົຂໍ້ມູນຂາ່ວສານທາງພມິູສາດ
GOV ລັດຖະບານ  
HHs ຄອບຄວົ
JFPR ກອງທຶນຫຼຸດຜອ່ນຄວາມທຸກຍາກ ຍີ່ປຸ່ນ 
JICA ອງົການຮວ່ມມືສາກົນ ຍີ່ປຸ່ນ 
KOICA ອງົການຮວ່ມມືສາກົນ ສ. ເກາົຫີຼ 
LAO PDR ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

LAK ລາວກບີ 
LSB ສູນສະຖຕິິແຫງ່ຊາດ
MBT ການບາໍບດັ ແບບກົນຈກັ ແລະ ຊວີະພາບ 

MSW ຂີ້ເຫຍື້ອ ເທດສະບານ 

MONRE ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອ້ມ
NGOs ອງົການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ 

NGGS ຍດຸທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫງ່ຊາດ
PPP ຄູຮ່ວ່ມມືພາກລັດ ແລະ ເອກະຊນົ
RDF ເຊື້ອໄຟຈາກຂີ້ເຫຍື້ອ
SDGs ເປົ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 

SOs ຜນົໄດ້ຮບັ ຂອງຍດຸທະສາດ
TPD ໂຕນ ຕໍ່ ວັນ 

USD ໂດລາສະຫະລັດ 

VCOMS ຫ້ອງການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລິການຕວົເມືອງວຽງຈນັ  

VTE ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ
WB ທະນາຄານໂລກ 

WHO ອງົການອະນາໄມໂລກ 

ອະທິບາຍຄໍາສັບຫຍໍ້ 
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 ການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອແມ່ນໜຶ່ ງໃນບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຮບີດ່ວນທີ່ສຸດ ແລະ ເປນັຍຸດທະສາດບຸລິມະສິດຂອງ
ອົງການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມີການຄົ້ນຄວາ້ຢ່າງຮບີດ່ວນເພື່ອແກໄ້ຂ
ບັນຫາໃນການກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ລວມທັງການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອແບບຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການຈູດເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອກາງແຈງ້ ຊຶ່ງເປນັກດິ
ຈະວັດປະຈໍາວັນຂອງປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່. ມີຂີ້ເຫຍື້ອໃນຕົວເມືອງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຖກືເກບັມຽ້ນ ແລະ ສ່ວນທີ່ຈັດ
ເກບັໄປນັ້ນ ກໍເອາົໄປຖອກເທ ແບບຂາດການຄວບຄຸມທີ່ດີຢູ່ທີ່ສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອຫຼັກ 32 ທີ່ຍັງບໍ່ມີການບໍາບັດໃຫ້ຖກືວິທີ.
 ການຈັດການ ແລະ ການບຳບັດຂີ້ເຫຍື້ອໃນປັດຈຸບັນເຫັນວ່າ ຍັງມີຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ຂອງປະຊາຊົນ 
ແລະ ສິ່ງແວດລອ້ມ. ໃນນີ້ ການຈູດຂີ້ເຫຍື້ອແບບກາງແຈງ້ ແມ່ນເປນັສາເຫດໃຫ້ເກດີມົນລະພິດ ແລະ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບ
ທາງເດີນຫາຍໃຈ ຊຶ່ງຈະນຳໄປສູ່ການເຈບັປ່ວຍ ແລະ ເສຍຊວິີດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ການທໍາລາຍຂີ້ເຫຍື້ອອົງຄະທາດຢູ່ສະໜາມ
ຂີ້ເຫຍື້ອ ດ້ວຍວິທີບຳບັດທີ່ບໍ່ຖກືຕ້ອງເໝາະສົມ ຈະກໍ່ໃຫ້ເກດີທາດອາຍແກ໊ດເມຕານ, ມີສ່ວນປະກອບເຮດັໃຫ້ເກດີການປ່ອຍ
ອາຍພິດເຮອືນແກວ້ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກດີພາວະໂລກຮອ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມີຄຸນຄ່າ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖກືເກບັຮວບຮວມຈຶ່ງພາໃຫ້ເກດີ
ສູນເສຍເສດຖະກດິໄປຈໍານວນໜຶ່ ງ ແລະ ສາມາດເກບັຮວບຮວມຄືນມາໄດ້ ຖາ້ຫາກມີການຈັດການທີ່ດີ.
 ເຖງິວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ນະຄອນຫຼວງຕ້ອງປະເຊນີຢູ່, ບັນດາໂອກາດ ແລະ ນະໂຍບາຍໃນການປ່ຽນຖ່າຍໄປ
ສູ່ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຍນືຍົງກໍຍັງມີຢູ່. ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ ຈາກສະຖາບັນການ
ເຕີບໂຕສີຂຽວສາກົນ (GGGI) ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງນິ ຈາກອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ສ. ເກາົຫີຼ (KOICA) 
ແລະ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລອ້ມ (EPF).  ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຕົວເມືອງວຽງຈັນ (ຄບຕ) ໄດ້ສ້າງວິໄສ
ທັດ 10 ປ ີແລະ ຍຸດທະສາດຮອດປ ີ2030 ຊຶ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ວິໄສທັດ, 6 ຜົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກຍຸດທະສາດ, ເປົ້າໝາຍໃນ
ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ແລະ ແຜນວຽກທີ່ກ່ຽວຂອ້ງອື່ນໆ. 
 ນອກຈາກນີ້ ຍັງວາງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ເພື່ອປ່ຽນແປງແບບແຜນຈາກການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອທໍາມະດາ ໄປສູ່
ແບບແຜນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ທັງນີ້ກໍເພື່ອສ້າງໂອກາດການເອາົຂີ້ເຫຍື້ອມາເປນັຊັບພະຍາກອນໃຫ້
ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ນັບມື້ໜ້ອຍລົງ.
 ຍຸດທະສາດນີ້ປະກອບມີ 4 ພາກຫລັກ: i) ສະພາບການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ii) ວິໄສທັດ 
ແລະ ຍຸດທະສາດ ການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອແບບຍນືຍົງ ຮອດປ ີ2030, iii) ແຜນງານ ແລະ ກດິຈະກຳ ແຕ່ປ ີ2021-2030 ແລະ 
iv) ກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
 ການພັດທະນາຍຸດທະສາດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກບົດບາດການນຳພາຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ (ຄບຕ) ເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງບໍລິການສາທາລະນະແບບຍນືຍົງເພື່ອໃຫ້ບັນລຸ ການເປນັນະຄອນ
ທີ່ສະອາດ, ສີຂຽວ ແລະ ໜ້າຢູ່. 

ສັງລວມໂດຍຫຍໍ້
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1. ປະຫວັດຄວາມເປນັມາ
 ກ່ອນປ ີ1998, ການບໍລິຫານຈດັການຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແມນ່ສຸມໃສ່ໃຫ້ບໍລິການແກ ່ຂົງເຂດທຸລະກດິ 
ເຊັ່ນ: ຕະຫຼາດ, ຮາ້ນອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ, ໂດຍພາຍໃຕ້ການບໍລິຫານງານຂອງກອງອະນາໄມເທດສະບານ ແຕປັ່ດຈຸບັນ 
ການບໍລິຫານຈດັການຂີ້ເຫຍື້ອ ແມນ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫ້ອງການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລິການຕວົເມືອງວຽງຈນັ (ຄບຕ).
 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ໄດ້ຮບັທຶນຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ຈາກອງົການພັດທະນາສາກົນ ເພື່ອປັບປຸງລະບບົການຄຸມ້ຄອງ 
ຂີ້ເຫຍື້ອຕັ້ງແຕປ່ ີ1998. ໂດຍໄດ້ຮບັທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລາ້ຊຸດທໍາອິດມູນຄາ່ 5.5 ລາ້ນໂດລາ ຈາກອງົການຮວ່ມມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນ 
(JICA) ເພື່ອຈດັຊື້ພາຫະນະຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ກົນຈກັໜັກ, ອາຄານຫ້ອງການບໍລິຫານ, ອາຄານສ້ອມແປງກົນຈກັ ແລະ 
ການກໍ່ສ້າງສະໜາມກໍາຈດັຂີ້ເຫຍື້ອຫຼກັ 18, ຊຶ່ງຕໍ່ມາໃນປ ີ2009 ໄດ້ຖກືຍາ້ຍໄປຢູ່ຫຼກັ 32, ບ້ານ ຜາສຸກ, ເມືອງ ໄຊທານ,ີ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 
 ທຶນຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ ຈາກກອງທຶນຫຼຸດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ (JFPR) ໂດຍຜາ່ນທະນາຄານ
ພດັທະນາອາຊ ີ(ADB) ແນໃສປັ່ບປຸງເງື່ອນໄຂທາງດ້ານສິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ການປະຕິບດັງານຕວົຈງິໃນການຄຸມ້ຄອງຂີ້ເຫຍື້ອ
ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ສູນເກບັຊື້ເຄື່ອງເສດທີ່ຣໄີຊເຄີນ ໄດ້ຖກືສ້າງຂື້ນແຕປ່ ີ2005 ທີ່ສະໜາມຫຼກັ 18 ແລະ ຍາ້ຍມາຫຼກັ 32 
ໃນປ ີ2009 ເພື່ອຮບັຊື້ວັດຖຸຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຍງັມີຄນຸຄາ່ຈາກຄນົເກບັຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ໄດ້ຄດັແຍກມາຈາກຂີ້ເຫຍື້ອໃນສະໜາມ ເພື່ອເປນັ
ການສ້າງລາຍຮບັເພີ່ມ ແລະ ເປນັມາດຕະການຫຼຸດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກໃນຂະແໜງຂີ້ເຫຍື້ອ. ສູນເກບັຊື້ເຄື່ອງເສດແຫງ່ດັ່ງ
ກ່າວແມນ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ດໍາເນນີງານໂດຍຊຸມຊນົເອງ. 
 ການຊ່ວຍເຫືຼອເພີ່ມຕື່ມຈາກ ອງົການ JICA ໃນຊຸມປ ີ2011-2015 ຜາ່ນໂຄງການຕວົແບບຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນດ້ານການພັດທະນາເພື່ອເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າອາຊຽນ ໃນອງົປະກອບການຄຸມ້ຄອງສິ່ງແວດລອ້ມ (LPPE). 
ໂຄງການນີ້ໄດ້ຖກືຈດັຕັ້ງປະຕິບດັຢູ່ 3 ເທດສະບານເມືອງຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ເມືອງ ໄຊຍະບູ
ລີ, ວັດຖຸປະສົງ ເພື່ອປັບປຸງສະໜາມກໍາຈດັຂີ້ເຫຍື້ອ ລວມທັງການດໍາເນນີງານຕາ່ງໆເປນັຕົ້ນ: ທາງເຂົ້າຫາສະໜາມກໍາຈດັ
ຂີ້ເຫຍື້ອ, ການປັບປຸງສະໜາມບອ່ນກໍາຈດັຂີ້ເຫຍື້ອ, ລະບບົບາໍບດັນໍ້າເປື້ອນຈາກອາຈມົ ແລະ ສິ່ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກອື່ນ
ໆ. ຜ່ານໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອພດັທະນາໄລຍະຕໍ່ມາ ໄດ້ມີການກໍ່ສ້າງສະຖານຄີຽ່ນຖ່າຍຂີ້ເຫຍື້ອ 1 ແຫງ່ ພ້ອມດ້ວຍພາຫານະ
ຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ ຈາໍນວນ 50 ຄນັ, ລົດອດັຂີ້ເຫຍື້ອຂະໜາດໃຫຍ ່2 ຄນັ, ລົດນໍ້າ 1 ຄນັ ແລະ ລດົດາມຂົນດິນ 3 ຄນັ. ເຖງິວ່າຈະ
ມີການສະໜັບສະໜູນຈາກອງົການຊວ່ຍເຫືຼອສາກົນກໍຕາມ, ອດັຕາການໃຊບໍ້ລິການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອຄວົເຮອືນໃນຕວົເມືອງ
ວຽງຈນັກໍຍງັຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າກວ່າ 40% ແລະ ຍງັຂາດຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຫນັເອາົຂີ້ເຫຍື້ອມາເປນັຊບັພະຍາກອນອີກດ້ວຍ.
  ເພື່ອເພີ່ມການເຂົ້າເຖງິການບໍລິການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເໝາະສົມແກປ່ະຊາຊນົທຸກຄນົ ແລະ ເພື່ອເປນັການສົ່ງເສີມ
ໂອກາດໃນການຫນັເອາົຂີ້ເຫຍື້ອມາເປນັຊບັພະຍາກອນ, ສະຖາບນັການເຕີບໂຕສີຂຽວສາກົນ (GGGI), ຜ່ານອງົການຮວ່ມມື
ສາກົນ ສ. ເກາົຫີຼ ຫືຼ (KOICA) ພາຍໃຕ້ທຶນໂຄງການທີ່ມີຊື່ວາ່ “ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ການບາໍບດັຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ນໍ້າ
ເປື້ອນ ເພື່ອປັບປຸງສິ່ງແວດລອ້ມຕວົເມືອງ ໃນ ສປປ ລາວ” ຊຶ່ງໂຄງການດັ່ງກາ່ວ ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບດັມາແຕ ່ປ ີ2019 ແລະ ຈະໄດ້
ຈດັຕັ້ງປະຕິບດັໄປຈນົຮອດ ປ ີ2023.
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ຕາຕະລາງ 1 ຊື່ບໍລິສັດ ແລະ ພະນກັງານ-ກໍາມະກອນເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ1

1- ຂໍ້ມູນຈາກບົດລາຍງານສັງລວມຈາກຂະແໜງບໍລິການຂົນສົ່ງ ແລະ ກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ຂອງ ຄບຕ  (2018)

ລ/ດ ຊື່ຂອງບໍລິສັດ ຈຳນວນພະນັກງານ ລວມ
ພະນັກງານ
ລັດຖະກອນ

ພະນັກງານ
ຕາມສັນຍາ

I ການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ 16 221 237

1 ໜ່ວຍບໍລິການເກບັມຽ້ນ, ຂົນສົ່ງ ແລະ ທໍາລາຍຂີ້ເຫຍື້ອຂອງ ຄບຕ 13 209 222

2 ໜ່ວຍບໍລິການເກບັ-ຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ 3 12 15

II ບໍລິສັດເກບັມຽ້ນຂີ້ຫຍື້ອເອກະຊົນ - 251 251

3 ບໍລິສັດ ບໍລິການຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ (ເມືອງ ໄຊເສດຖາ) - 50 50

4 ບໍລິສັດ ບໍລິການຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ ສີສັດຕະນາກຈຳກັດ - 40 40

5 ບໍລິສັດ ຈັນທະບູລີ ທຳຄວາມສະອາດຈຳກັດ - 30 30

6 ບໍລິສັດ ລາວກາເບດສ໌ ຈຳກັດ - 23 23

7 ວິສາຫະກດິບໍລິການ - 18 18

8 ບໍລິສັດ ທຳຄວາມສະອາດ ເອສເຄດີ (SKD) - 18 28

9 ບໍລິສັດ ດາວໄຊ ຂົນສົ່ງເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອ - 14 14

10 ບໍລິສັດ ເວສໂປຣ ຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອຈຳກັດ (Waste Pro) - 36 36

11 ບໍລິສັດ ທອບວັນພັດທະນາ ຂົນສົ່ງເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອ (Top One) - 10 10

12 ບໍລິສັດ ເອສັເອສັ ບໍລິການທໍາຄວາມສະອາດສ່ວນບກຸຄນົ - 12 12

ລວມທັງໝົດ 16 472 488

2. ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ 
 ຫ້ອງການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລິການຕວົເມືອງວຽງຈນັ (ຄບຕ) ເປນັຂະແໜງການໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຮບັຜິດຊອບການ
ຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອເທດສະບານ. ການໃຫ້ບໍລິການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອ ປະກອບມີສອງພາກສວ່ນຫລັກ ໄດ້ແກ:່  ໜ່ວຍບໍລິການເກບັມຽ້ນ
ຂີ້ເຫຍື້ອຂອງລັດ 2 ຫນ່ວຍ ແລະ 10 ບໍລິສັດ ເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອຂອງເອກະຊນົ, ທງັສອງພາກສວ່ນແມນ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນາໍຂອງ ຄບຕ. 
ຕາຕະລາງຂາ້ງລຸມ່ນີ້ ສະແດງລາຍຊື່ບໍລິສັດເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ຂໍ້ມູນຂາ່ວສານກ່ຽວກັບຊບັພະຍາກອນມະນດຸ.

3. ການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອ  

 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັປະກອບມີ 9 ເມືອງຄື: ເມືອງ ຈນັທະບລີູ, ສີໂຄດຕະບອງ, ສີສັດຕະນາກ, ໄຊເສດຖາ, ໄຊທານ,ີ 
ນາຊາຍທອງ, ຫາດຊາຍຟອງ, ສັງທອງ ແລະ ປາກງື່ມ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ ສູນສະຖຕິິແຫງ່ຊາດ (LSB) ແລະ ຄບຕ, ພາຍໃນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ທັງໝົດມີ 481 ບ້ານ ແລະ 161,655 ຄວົເຮອືນ, ມີປະຊາກອນທັງໝົດ 948,447 ຄນົໃນປ ີ2020.
 ອີງຕາມຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພນົລະເມືອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັແບງ່ຄວາມໜາແໜ້ນອອກເປນັ 4 ເຂດ ຄື: i) ຄວາມ
ໜາແໜ້ນ ຂອງພນົລະເມືອງຫຼາຍກວາ່ 2,000 ຄນົ/ກມ2  ປະກອບມີ: ເມືອງ ຈນັທະບລີູ ແລະ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ii) ຄວາມ
ໜາແໜ້ນ ຂອງພນົລະເມືອງລະຫວາ່ງ 650-750 ຄນົ/ກມ2 ປະກອບມີ: ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ແລະ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, iii) ຄວາມ
ໜາແໜ້ນ ຂອງພນົລະເມືອງ ລະຫວາ່ງ 180-300 ຄນົ/ກມ2 ປະກອບມີ: ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ ແລະ ເມືອງ ໄຊທານ,ີ ແລະ iv) 
ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພນົລະເມືອງຕໍ່າກວາ່ 100 ຄນົ/ກມ2  ປະກອບມີ: ເມືອງ ປາກງື່ມ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ ແລະ ເມືອງ ສັງທອງ.
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ຕາຕະລາງ 2 ຄາດຄະເນການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອເທດສະບານນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2021-2030

 ອີງຕາມການສໍາຫຼວດໂດຍ GGGI ໃນປ ີ2020, ການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອຕໍ່ຫວົຄນົແມນ່ 750 ກຼາມ/ມື້2 . ຕາມການຄິດໄລ່
ຂີ້ເຫຍື້ອຈາກຄວົເຮອືນຈະມີຢູ່ປະມານ 711 ໂຕນ/ມື້, ອີງໃສຂ່ໍ້ມູນຈາກຫ້ອງການສະຖຕິິກຽ່ວກັບປະຊາກອນ ຂອງນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈນັ ເມື່ອລວມກັບການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອຈາກແຫຼງ່ອື່ນໆເຊັ່ນ: ພາກສວ່ນທຸລະກດິ ແລະ ອາຄານສາທາລະນະຕາ່ງໆແລວ້ 
ການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອທງັໝົດພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຄາດວາ່ມີປະມານ 970 ໂຕນ/ມື້ ພາຍໃນປ ີ2020.
• ການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອຕໍ່ຫວົຄນົ: 750 ກຼາມ/ມື້
• ການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອຈາກຄວົເຮອືນທັງໝົດ: 711 ໂຕນ/ມື້ 
• ອດັຕາການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອ: 31%3    
• ຄາດຄະເນການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອອື່ນໆ: 259 ໂຕນ/ມື້4 
• ການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອທງັໝົດ: 970 ໂຕນ/ມື້.
 ໃນການຄິດໄລເ່ພື່ອຄາດຄະເນການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອຕໍ່ຫວົຄນົຈາກປ ີ2021-2030 ແມນ່ອີງຕາມຮູບແບບການຄິດ
ໄລຄື່ນຫຼງັຂອງ ທະນາຄານໂລກ (World Bank, 2018) ຊຶ່ງຈະຕ້ອງມີການພວົພນັກັນລະຫວ່າງ GDP ຕໍ່ຫວົຄນົ ແລະ ການ
ຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອຕໍ່ຫວົຄນົ. ຕວົຊີ້ວັດ GDP ຕໍ່ຫວົຄນົ ຂອງການພັດທະນາໂລກ (2011 PPP international $/year) ແມນ່ໄດ້
ນາໍມາໃຊໃ້ນການຄາດຄະເນ GDP ຕໍ່ຫວົຄນົ ແຕປ່ ີ2021 ຫາປ ີ2030 ແລະ ເພື່ອກໍານດົອດັຕາການປ່ຽນແປງການຜະລິດ
ຂີ້ເຫຍື້ອ. ເພື່ອຄິດໄລຄ່າດຄະເນການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອຄວົເຮອືນຈາກປ ີ2021-2030 ອີງຕາມຂໍ້ມູນການຄາດຄະເນຈຳນວນ
ປະຊາກອນຈາກຫ້ອງການສະຖຕິິ, ອດັຕາການຈະເລີນເຕິບໂຕສະເລຍ່ຂອງ GDP ຕໍ່ຫວົຄນົ ຕໍ່ປ ີແມນ່ເທົ່າກັບ 6% ຈາກປ ີ
2021 ຫາ 2030, ອີງຕາມການວິເຄາະ GDP ຕໍ່ຫວົຄນົໃນແຕລ່ະໄລຍະ ແມນ່ໄດ້ຖກືນາໍໃຊໃ້ນການຄາດຄະເນບໍລິມາດການ
ຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອອື່ນໆ ຈາກປ ີ2021 ຫາ 2030. 

2- ຕວົຢ່າງຂີ້ເຫຍື້ອຈາກ 40 ຫັຼງຄາເຮອືນໃນ 9 ຕວົເມືອງໄດ້ຖກືເກບັມາເພື່ອວັດແທກປະລິມານການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອຕໍ່ຫວົຄນົໃນປ ີ2020. 

3- ອດັຕາການເກບັຂີ້ເຫຍື້ອລະດບັຄວົເຮອືນໃນປ ີ2020 ທີ່ລາຍງານຈາກ ຄບຕ.  
4- ການຄິດໄລປ່ະລິມານດັ່ງກ່າວ ແມນ່ອີງໃສອ່ດັຕາການເກບັຂີ້ເຫຍື້ອຈາກຄວົເຮອຶນ (31% ໃນປ ີ2020), ອດັຕາສ່ວນການລີໄຊເຄີນຂີ້ ້ເຫຍື້ອຄວົເຮອືນ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອອື່ນໆຈາກການ
ສຳຫຼວດໃນປ ີ2020, ປະລິມານທີ່ທໍາລາຍຢູ່ສະໜາມໃນແຕ່ລະວັນ (394 ໂຕນ/ມື້), ອດັຕາການເກບັຂີ້ເຫຍື້ອອື່ນໆ (87% JICA 2011).
5- ຂີ້ເຫຍື້ອອື່ນໆລວມມີ ຂີ້ເຫຍື້ອຈາກຫວົໜວ່ຍການຄ້າ (ຮາ້ນ ຄາເຟ, ຮາ້ນອາຫານ, ໂຮງແຮມ) ແລະ ອາຄານສາທາລະນະ.

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ພົນລະເມືອງ (ຄົນ)

968,990 989,289 1,009,272 1,028,914 1,048,170 1,067,286 1,068,217 1,104,975 1,123,532 1,141,911 

ຂີ້ເຫຍື້ອຄົວເຮອືນ/ຄົນ (ກຼາມ/ຄົນ/ມື້)
766 783 799 816 833 850 867 884 901 918 

ປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອຄົວເຮອຶນ (ໂຕນ/ມື້)
742 774 807 840 873 907 926 977 1,012 1,048 

ປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອອື່ນໆ5  (ໂຕນ/ມື້)
275 291 308 327 347 367 389 413 438 464 

ການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອ ເທດສະບານ (MSW) (ໂຕນ/ມື້)
1,017 1,065 1,115 1,167 1,219 1,274 1,315 1,389 1,450 1,512 
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ຮູບພາບ  1 ສ່ວນປະກອບຂອງຂີ້ເຫຍື້ອໃນເທດສະບານ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (%)6 

ຮູບພາບ 2 ສ່ວນປະກອບຂອງຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ທີ່ສະໜາມ
ບຳບັດຂີ້ເຫຍື້ອ (%)

ຂ�ເຫຍ�ອອ�ງຄະທາດ (67%)

ປລາສຕ�ກ (12.1%)

ເຈ�ຍ ແລະ ກ�ອງເຈ�ຍ (8.8%)

ເສດຜ�າ (0.3%)

ອ�ນໆ (7.8%)

ກະປ�ອງ (0.7%)

ແກ�ວ (3.3%)

ໂລຫະ ແລະ ໂລ (0.1%)

ອົງປະກອບຂອງຂີ້ເຫຍື້ອ ປະເພດຂອງຂີ້ເຫຍື້ອ ອັດຕາສ່ວນ (%)

ຂີ້ເຫຍື້ອອົງຄະທາດ ເສດອາຫານ 44.3

ເສດໄມໃ້ບຫຍາ້ 22.7

ປລາສຕິກ ປລາສຕິກໃສ 3.5

ໂຟມ 0.2

ປລາສຕິກອື່ນໆ 8.3

ເສດເຈຍ້/ກ່ອງເຈຍ້ ກ່ອງເຈຍ້ 4.8

ເສດເຈຍ້ 4.0

ແກວ້ ແກວ້ 3.3

ກະປ໋ອງ ກະປ໋ອງ 0.7

ເສດຜ້າ ເສດຜ້າ 0.3

ໂລຫະ ແລະ ໂລ ໂລຫະ ແລະ ໂລ 0.1

 ອື່ນໆ ອື່ນໆ 7.8

ຕາຕະລາງ 3 ສ່ວນປະກອບຂອງຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ທີ່ສະໜາມບຳບັດຂີ້ເຫຍື້ອ

6- ອີງຕາມຜົນການສໍາຫຼວດຂອງອົງການ GGGI ທີ່ດໍາເນນີໃນປ ີ2020.

4. ສ່ວນປະກອບຂອງຂີ້ເຫຍື້ອ  
 ອີງຕາມການວິເຄາະ ສວ່ນປະກອບຂອງຂີ້ເຫຍື້ອໃນປ ີ2020 ຊຶ່ງດໍາເນນີການໂດຍ GGGI, ສ່ວນໃຫຍຈ່ະປະກອບ
ໄປດ້ວຍຂີ້ເຫຍື້ອອງົຄະທາດທີ່ເປື່ອຍງາ່ຍ (ເສດອາຫານ, ເສດໄມ,້ ໄມໄ້ຜ,່ ໃບໄມເ້ປນັຕົ້ນ) ຊຶ່ງກວມອດັຕາສ່ວນເຖງິ 67% ຂອງ
ປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອທັງໝົດທີ່ເກດີຂຶ້ນ, ຕາມມາດ້ວຍຂີ້ເຫຍື້ອປລາສຕິກ 12.1%, ເສດເຈຍ້ ແລະ ກອ່ງເຈຍ້ຕາ່ງໆ 8.8%, ເສດ
ແກວ້ 3.3% ແລະ ອື່ນໆ.  

ຂ�ເຫຍ�ອອ�ງຄະທາດ (56%)

ຂ�ເຫຍ�ອປລາສຕ�ກ (27%)

ເຈ�ຍ/ກ�ອງເຈ�ຍ (6%)

ຂ�ເຫຍ�ອອ�ນໆ (6%)

ແກ�ວ (2%)

ເສດຜ�າ (3%)
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ຮູບພາບ 3 ເຂດເຂົ້າເຖງິການບໍລິການ ແລະ ອດັຕາການເກບັຂີ້ເຫຍື້ອໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັຂອງປ ີ2020

ເມືອງ  ບ້ານ  ຄົວເຮອືນ7 

ເຂດບໍລິການ ເຂດບໍ່ໄດ້ຮັບ ບໍລິການ ອັດຕາການເກບັ (%)

ບ້ານ
ຄົວເຮອືນ

(ຄຮ)
ມີສັນຍາ ບໍ່ມີສັນຍາ ຈໍານວນ 

ບ້ານ
ຈໍານວນ 
ຄົວເຮອືນ

ຄຮ ມີ
ສັນຍາ
(%)

ຄຮ ບໍ່ມີ
ສັນຍາ 
(%)

ຈັນທະບູລີ 30 13,535 30 13,535 7,946 5,589 0 0 59 41

ໄຊເສດຖາ 48 24,064 46 23,593 9,730 13,863 2 471 40 60

ສີໂຄດຕະບອງ 60 26,656 59 26,600 8,129 18,471 1 56 30 70

ສິສັດຕະນາກ 37 11,993  37 11,993 7,922 4,071 0 0 66 34

ຫາດຊາຍຟອງ 60 21,444 56 20,491 8,206 12,285 4 953 38 62

ໄຊທານີ 104 34,397 73 29,119 7,037 22,082 31 5,278 20 80

ນາຊາຍທອງ 54 13,413 40 10,595 1,200 9,395 18 2,818 9 91

ສັງທອງ 35 6,187 1 394 38 356 32 5,793 1 99

ປາກງື່ມ 53 9,966 9 2,458 416 2,042 44 7,508 4 96

ລວມ 481 161,655 351 138,778 50,624 88,154 132 22,877 31 69

ຕາຕະລາງ 4 ການປົກຄມຸ ແລະ ອດັຕາການເກບັຂີ້ເຫຍື້ອໃນແຕລ່ະເມືອງຂອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັໃນປ ີ2020

7- ຈຳນວນຄົວເຮອືນຂອງແຕ່ລະເມືອງແມ່ນປະເມີນມາຈາກຄ່າສະເລ່ຍຂອງຂະໜາດຄົວເຮອືນ ເຊີ່ງຄຳນວນໂດຍເອາົຈຳນວນຄົວເຮອືນທັງຫມົດ ແລະ ຈຳນວນປະຊາກອນ ໂດຍມີ
ຂໍ້ມູນມາຈາກສູນສະຖຕິິແຫ່ງຊາດ. ສະເລ່ຍຄົວເຮອືນຫນື່ງມີສະມາຊກິຢູ່ 5.3 ຕາມການຄາດຄະເນ https://laosis.lsb.gov.la/tblInfo/TblInfoList.do

5. ອັດຕາ ແລະ ເຂດປົກຄຸມການຈັດເກບັຂີ້ເຫຍື້ອ  
 ການບໍລິການຈດັເກບັຂີ້ເຫຍື້ອ ຍງັບໍ່ສາມາດກວມເອາົພື້ນທີ່ທັງໝົດ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ມີປະມານ 22,877 
ຄວົເຮອືນ ເທົ່າກັບ 14% ຂອງ ຈຳນວນຄວົເຮອືນທງັໝົດ ແມນ່ບໍ່ນອນຢູ່ໃນເຂດໃຫ້ບໍລິການ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງ ຄບຕ ກຽ່ວກັບ
ສັນຍາການໃຫ້ບໍລິການ ໃນປ ີ2020, ຖາ້ທຽບໃສຄ່ວົເຮອືນທງັໝົດໃນທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັແມນ່ມີພຽງ 31% (50,624 ຄວົ
ເຮອືນ) ຂອງຄວົເຮອືນທງັໝົດທີ່ໄດ້ເຮດັສັນຍານາໍໃຊກ້ານບໍລິການເກບັຂີ້ເຫຍື້ອເທດສະບານ. 
 ອີງຕາມການສຶກສາຢູ່ພາກສະໜາມຂອງ ຄບຕ ແລະ ອງົການ GGGI ໃນປ ີ2017 ເຫັນວ່າເປເີຊນັ ຂອງຜູຊ້ມົໃຊຕ້ວົ
ຈງິໃນລະດັບຄວົເຮອືນແມນ່ສູງກວ່າອດັຕາການເກບັ ເນື່ອງຈາກຫຼາຍຄວົເຮອືນ ແມ່ນໄດ້ໃຊສັ້ນຍາອນັດຽວກັນ ເພື່ ່ອປະຢັດການ
ໃຊຈ້າ່ຍ ຄາ່ບໍລິການເກບັຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ. ສະນັ້ນ, ອດັຕາການເກບັໃນປັດຈຸບນັ (31%) ແມນ່ບໍ່ສາມາດປະເມີນໄດ້ ຖາ້ສົມທຽບກັບ
ສະພາບການປະຕິບດັຕວົຈງິ.

ຈໍານວນຄອບຄົວທັງໝົດ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  161,655 ຄອບຄົວ

ເຂດການບໍລິການ:138,778 ຄົວເຮອືນ (86%)

ມີສັນຍາ
50,624 ຄົວເຮອືນ

ບໍ່ມີສັນຍາ
88,154 ຄົວເຮອືນ

ຈໍານວນ ຄົວເຮອືນ ບໍ່ເຂົ້າເຖງິການ ບໍລິການ(14 %)

22,877 ຄົວເຮອືນ
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6. ເວລາຂອງການບໍລິການເກບັຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ
 ການບໍລິການເກບັຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ໃນປັດຈຸບນັແມນ່ຍງັນຳໃຊພ້າຫະນະເລາະເກບັຂີ້ເຫຍື້ອ
ແຕລ່ະຫຼງັຄາເຮອືນທີ່ຢູ່ຕາມແຄມທາງ, ຈຸດເກບັລວມຊົ່ວຄາວຈາກອາຄານ/ຄວົເຮອືນ, ເຮດັທລຸະກດິ, ສໍານກັງານຫ້ອງການຕາ່ງ
ໆ 1 ຄັ້ງ/ທິດ. ບາງຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິຍງັໄດ້ມີການບໍລິການເກບັທກຸໆມື້, ແລະ ຄວາມຖີ່ໃນການເກບັ ແມ່ນຂຶ້ນກັບການຕກົລົງ
ເຫັນດີນາໍກັນກັບບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂອ້ງ. ເພື່ອຫີຼກເວັ້ນບນັຫາການຈະລາຈອນແອອດັ, ເວລາເກບັຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປນັທາງການແມນ່ເລີ່ມ
ແຕເ່ວລາ 20:00 - 5:00 ໂມງເຊົ້າ. ແຕ ່ພາກສ່ວນບໍລິສັດເກບັຂີ້ເຫຍື້ອຂອງເອກະຊນົສວ່ນຫຼາຍຍງັເກບັຕາມໂມງການທົ່ວໄປ. ມື້
ເຮດັວຽກແມນ່ເລີ່ມຈາກ ວັນຈນັ-ວັນເສົາ, ສ່ວນວັນອາທິດ ເປນັວັນພກັຜ່ອນຂອງໂຊເຟີລົດ ແລະ ກຳມະກອນ. 

7. ສະໜາມກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ 
 ປ ີ1998 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ໄດ້ມີການສ້າງສະໜາມກໍາຈດັຂີ້ເຫຍື້ອຂຶ້ນທີ່ ບ້ານ ໂພຄາໍ, ເມືອງ ໄຊທານ ີຫາ່ງຈາກ
ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 18 ກໂິລແມດັ ຕາມເສັ້ນທາງ 13 ໃຕ້ ໂດຍການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກອງົການ JICA. ຕໍ່ມາສະໜາມກໍາ
ຈດັຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ຖກືຍາ້ຍໄປ ບ້ານ ຜາສຸກ, ເມືອງ ໄຊທານ ີຫາ່ງຈາກຕວົເມືອງ 32 ກໂິລແມດັ ແລະ ຫາ່ງຈາກເສັ້ນທາງ 13 ໃຕ້ ເຂົ້າ
ໄປໃນປະມານ 2.5 ກໂິລແມດັ ໃນເນື້ອທີ່ອະນມັຸດໃຫ້ນາໍໃຊ ້ປະມານ 748 ເຮກັຕາ ແຕໄ່ດ້ບກຸເບີກນາໍໃຊທ້ີ່ດິນແລວ້ປະມານ 100 
ເຮກັຕາ (ຕາມຄາໍສັ່ງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ສະບບັເລກທີ 430/ຈນວ, ລົງວັນທີ 10 ກັນຍາ 2007). 
 ໃນປັດຈຸບນັ ຄາດວາ່ມີປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ສະສົມຢູ່ສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອ 700,000 ໂຕນ ອີງຕາມຂໍ້ມູນປ ີ2019 ແລະ 
ຄາດວ່າຈະມີອາຍກຸານນາໍໃຊອີ້ກປະມານ 10 ປ ີຖາ້ຫາກບໍ່ມີມາດຕະການໃດໜຶ່ ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນ. ຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປຈະບາໍບດັດ້ວຍວິທີ
ຍູຊ້ະ, ຢຽບໃຫ້ແໜ້ນ ແລະ ຖົມດ້ວຍຊັ້ນດິນ ເພື່ອຫີຼກລ່ຽງການດຶງດູດເອາົແມງວັນ, ໜູ ແລະ ກິ່ນ. 
 ບນັດາບໍລິສັດເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອຂອງພາກສວ່ນເອກະຊນົໄດ້ໃຊຈ້າ່ຍຄາ່ບໍລິການສະໜາມ 40,000 ກບີ/ໂຕນ. ໃນ
ປັດຈຸບນັ ມີຄນົຊອກເກບັຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຣໄີຊເຄີນຢູ່ພາຍໃນສະໜາມຈາໍນວນ 220 ຄນົ ແລວ້ນາໍເອາົວັດຖຸດັ່ງກາ່ວໄປຂາຍ ໃຫ້ສູນເກບັ
ຊື້ຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ພາຍໃນສະໜາມນັ້ນເອງ.
 ອີງຕາມການຄາດຄະເນ ການເກດີຂຶ້ນຂອງຂີ້ເຫຍື້ອໃນຕວົເມືອງ ແລະ ປະລິມານຂອງຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ນາໍເຂົ້າມາໃນສະໜາມ
ບຳບດັຂີ້ເຫຍື້ອເຫັນວາ່ 41% ຂອງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເກດີຂຶ້ນໃນເທດສະບານນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັແມນ່ໄດ້ຖກືເກບັ ແລະ ນາໍມາທາໍລາຍຢູ່
ສະໜາມໃນທກຸໆວັນ.

ປີ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອ 
ປະຈໍາວັນ (ໂຕນ)

236 248 273 284 278 312 349 405 394

ປະລິມານ ຂີ້ເຫຍື້ອ 
ປະຈໍາປ ີ (ໂຕນ)

86,023 90,407 99,604 103,662 101,641 114,063 127,408 147,835 143,891

ຕາຕະລາງ 5 ປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເອາົມາທໍາລາຍຢູ່ສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອຫລັກ 32 ແຕ ່ປ ີ2012-20208

8- ຂໍ້ມູນນີ້ມາຈາກ ຂະແໜງບໍລິການຂົນສົ່ງ ແລະ ກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ຂອງ ຄບຕ ປ ີ2020.
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8. ຂີ້ເຫຍື້ອຈາກສາທາລະນະສຸກ
 ອີງຕາມນຍິາມຂອງອງົການອະນາໄມໂລກ, ຂີ້ເຫຍື້ອຈາກສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແມນ່ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່
ເກດີຂຶ້ນທັງໝົດ ຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະພາບ, ສິ່ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການຄົ້ນຄວາ້ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງຕາ່ງໆ. 
ນອກຈາກນີ້ ຍງັລວມໄປເຖງິຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ພວົພນັກັບການດູແລສຸຂະພາບ ທີ່ມາຈາກແຫຼງ່ອື່ນໆ ຫືຼ ແຫຼງ່ທີ່ກະແຈກກະຈາຍທີ່
ເກດີຈາກການດູແລຄນົເຈບັໃນຄອບຄວົ (ເຊັ່ນ: ຜ້າອອ້ມ, ຜ້າພນັບາດແຜ, ເຄື່ອງໃຊໃ້ນການສັກຢາອິນຊູລິນ ແລະ ອື່ນໆ). 
 ປະມານ 75-90% ຂອງຂີ້ເຫຍື້ອຈາກສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ຖວ່ືາເປນັຂີ້ເຫຍື້ອບໍ່ຕິດເຊື້ອ ຫືຼ ຂີ້ເຫຍື້ອ
ທົ່ວໄປ ເໝືອນກັບຂີ້ເຫຍື້ອຄວົເຮອືນ. ຂີ້ເຫຍື້ອສ່ວນໃຫຍ ່ມາຈາກການບໍລິຫານ ແລະ ການເຮດັອະນາໄມອາຄານທົ່ວໄປ ລວມ
ທງັຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເກດີຂຶ້ນ ຈາກການສ້ອມແປງອາຄານຕາ່ງໆ. ສວ່ນທີ່ເຫືຼອ 10-25% ຂອງຂີ້ເຫຍື້ອຈາກສະຖານທີ່ບໍລິການ
ສາທາລະນະສຸກ ຖກືພິຈາລະນາວ່າ ເປນັຂີ້ເຫຍື້ອມີພິດ, ເປນັອນັຕະລາຍຕິດເຊື້ອ ແລະ ມີຄວາມສຽ່ງຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍ
ຢ່າງ. ຂີ້ເຫຍື້ອການແພດ ຍງັເປນັແຫຼງ່ສະສົມເຊື້ອຈຸລິນຊທີີ່ເປນັອນັຕະລາຍຊຶ່ງສາມາດສົ່ງຜນົກະທບົຕໍ່ຄນົເຈບັ, ພະນກັງານ
ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ປະຊາຊນົທົ່ວໄປ. ຄວາມສຽ່ງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອອື່ນໆ ລວມເຖງິການກະຈາຍຂອງຈຸລິນຊຈີາກສະຖານທີ່
ບໍລິການສາທາລະນະສຸກໄປສູ່ສິ່ງແວດລອ້ມ.
 ຍອ້ນວ່າຂີ້ເຫຍື້ອທາງການແພດ ຈຳນວນໜຶ່ ງຖວືາ່ເປນັອນັຕະລາຍ, ມັນຈຳເປນັຕ້ອງຖກືແຍກອອກຈາກຂີ້ເຫຍື້ອ
ທົ່ວໄປ. ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຕິດເຊື້ອ ຈຳເປນັຕ້ອງໄດ້ອະເຊື້ອ ຫືຼ ບາໍບດັໂດຍເຕົາອບົ (Autoclave) ກອ່ນທີ່ຈະຂົນສົ່ງໄປສະໜາມບຳບດັ
ຂີ້ເຫຍື້ອ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກຈຳນວນໜຶ່ ງ ບໍ່ສາມາດທາໍການອະເຊື້ອດັ່ງກາ່ວໄດ້ ຍອ້ນຂາດ
ອປຸະກອນ, ຂາດຄວາມຮູ ້ແລະ ຂາດຈດິສໍານກຶ.
 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ພາກສວ່ນບໍລິການຂົນສົ່ງ ແລະ ທາໍລາຍຂີ້ເຫຍື້ອຂອງ ຄບຕ ແມນ່ເປນັຜູ້ຮບັຜິດຊອບໃນ
ການຄຸມ້ຄອງຂີ້ເຫຍື້ອຕິດເຊື້ອຈາກໂຮງໝໍ. ຂີ້ເຫຍື້ອການແພດ ໄດ້ນາໍເອາົໄປທາໍລາຍຢູ່ເຕົາເຜົາ 2 ເຕົາ ທີ່ສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອຫຼກັ 
32 ດ້ວຍອນຸນະພມູສູງປະມານ 1200o C ຊຶ່ງສາມາດກໍາຈດັຂີ້ເຫຍື້ອຕິດເຊື້ອໄດ້ປະມານ 200 ກໂິລກຼາມ/ວັນ ແລະ 600 ກໂິລ
ກຼາມ/ວັນ ຕາມລໍາດັບ. ລວມແລວ້ທງັສອງເຕົາເຜົາສາມາດ ກໍາຈດັຂີ້ເຫຍື້ອຕິດເຊື້ອໄດ້  800 ກໂິລກຼາມ/ວັນ ແຕ ່ໃນປັດຈຸບນັນີ້ 
ຂີ້ເຫຍື້ອຕິດເຊື້ອທີ່ເອາົໄປທໍາລາຍຢູ່ສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອມີພຽງ 338 ກໂິລກຼາມ/ວັນ ຈາກຂໍ້ມູນປ ີ20199. 
 ປັດຈຸບນັນີ້, ມີສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກຈຳນວນ 29 ແຫງ່ທີ່ໄດ້ເຮດັສັນຍາກັບ ຄບຕ. ຂີ້ເຫຍື້ອຈາກ 
ສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ມີ 3 ປະເພດຄື: i) ຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປ, ii) ຂີ້ເຫຍື້ອອະເຊື້ອແລວ້ ແລະ iii) ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຕິດເຊື້ອ. 
ສໍາລັບຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອອະເຊື້ອແລວ້ ຈະເອາົໄປທໍາລາຍຢູ່ສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປ, ສ່ວນຂີ້ເຫຍື້ອຕິດເຊື້ອ ຈາໍເປນັ
ຕ້ອງນຳໄປທາໍລາຍຢູ່ເຕົາເຜົາ. 

9- ຂໍ້ມູນນີ້ມາຈາກຫ້ອງການ ຄບຕ, ຂະແໜງບໍລິການຂົນສົ່ງ ແລະ ກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ.
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10- ຂໍ້ມູນແມ່ນລາຍງານຈາກຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາຄວາມບໍ່ສະອາດຕົວເມືອງຂອງ ຄບຕ ປ ີ2019.

ຕາຕະລາງ 6 ປະເພດ ແລະ ຈຳນວນພາຫະນະທີ່ໃຊບໍ້ລິການເກບັ ແລະ ຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ10

ລ/ດ ພາກສ່ວນບໍລິການຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ ລົດອັດແໜ້ນ ລົດດາມ ລົດຄອນເທນເນີ້ ລົດຂົນຂີ້ເຫຍື້ອ 
ໂຮງໝໍ

I ພາກລັດ 42 6 8 2

1 ໜ່ວຍບໍລິການເກບັມຽ້ນ, ຂົນສົ່ງ ແລະ ທໍາ
ລາຍຂີ້ເຫຍື້ອຂອງ ຄບຕ

40 5 8 2

2 ໜ່ວຍບໍລິການເກບັ-ຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ ເມືອງ 
ຈັນທະບູລີ

2 1

II ພາກເອກະຊົນ 32 41 9 0

3 ບໍລິສັດ ບໍລິການຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ (ເມືອງ 
ໄຊເສດຖາ)

3 12

4 ບໍລິສັດ ບໍລິການຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ ສີສັດຕະ
ນາກຈຳກັດ

16 2 3

5 ບໍລິສັດ ຈັນທະບູລີ ທຳຄວາມສະອາດ
ຈຳກັດ

1 6

6 ບໍລິສັດ ລາວກາເບດສ໌ ຈຳກັດ 2 3

7 ວິສາຫະກດິບໍລິການ 1 4

8 ບໍລິສັດ ທຳຄວາມສະອາດ ເອສເຄດີ 

(SKD)

2 5 2

9 ບໍລິສັດ ດາວໄຊ ຂົນສົ່ງເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອ 4

10 ບໍລິສັດ ເວສໂປຣ ຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອຈຳກັດ 

(Waste Pro)

4 1 3

9. ພາຫະນະຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ
 ມີພາຫະນະທີ່ນາໍໃຊໃ້ນການຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອທງັໝົດ 140 ຄນັ ແລະ ແບງ່ເປນັ 4 ປະເພດໃຫຍ ່ຄື: ລົດອດັແໜ້ນ
ຂີ້ເຫຍື້ອ 74 ຄນັ, ລົດດາມດັດແປງ 47 ຄນັ, ລົດແກຕູ່ຄ້ອນເທນເນ ີ17 ຄນັ ແລະ ລດົຂົນຂີ້ເຫຍື້ອໂຮງໝໍ 2 ຄນັ. 

11 ບໍລິສັດ ທອບວັນພັດທະນາ ຂົນສົ່ງເກບັ
ມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອ (Top One)

3

12 ບໍລິສັດ ເອສັເອສັ ບໍລິການທໍາຄວາມ
ສະອາດສ່ວນບກຸຄນົ

3 1 1

ລວມທັງໝົດ 74 47 17 2
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ໄດ້, ປຸງແຕງ່ເປນັອາຫານໃຫ້ສັດ. 
 2 2. ປະເພດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ບໍ່ຍ. ປະເພດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ບໍ່ຍ່ອ່ຍສະຫຼາຍໄວ ແລະ ສາມາດຣໄີຊເຄີນໄດອຍສະຫຼາຍໄວ ແລະ ສາມາດຣໄີຊເຄີນໄດ້້ ຊຶ່ງສາມາດນາໍໄປແປຮບູ, ປັບປຸງ, ນາໍໄປຜະລິດຄືນໃໝ່

ໄດ້ ເຊັ່ນ: ຈາໍພວກຂວດນໍ້າປລາສຕິກ, ເສດເຈຍ້ ແລະ ກອ່ງເຈຍ້, ເສດໂລຫະ, ແກວ້ ແລະ ເສດແກວ້. 
 3 3. ປະເພດຂີ້ເຫຍື້ອແຫ. ປະເພດຂີ້ເຫຍື້ອແຫ້້ງທີ່ບໍ່ສາມາດນຳໄປຣໄີຊເຄີນໄດງທີ່ບໍ່ສາມາດນຳໄປຣໄີຊເຄີນໄດ້້  ເຊັ່ນ: ຖົງຢາງປລາສຕິກ ຫືຼ ປະເພດທີ່ບໍ່ຄຸມ້ຄາ່ໃນການນຳໄປຣໄີຊ

ເຄີນແລວ້, ເຄື່ອງໃຊໄ້ຟຟ້າເກົ່າ, ຖ່ານໄຟ, ດອກໄຟ, ໃບມີດແຖ, ບາຫຼອດ ຊຶ່ງຈຳເປນັຕ້ອງນຳໄປກໍາຈດັ ຢູ່ສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອ.
 ການເກບັເງນິຄາ່ບໍລິການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອແມນ່ ພາກສ່ວນຜູ້ສະໜອງບໍລິການເກບັມຽ້ນ ແລະ ຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອເປນັ
ຜູ້ຮບັຜິດຊອບຄຸມ້ຄອງເອງ ໂດຍປະຕິບດັຕາມແຈງ້ການຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັວາງອອກ. ເຈົ້າຂອງຜູ້ຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອຕ້ອງ
ຈາ່ຍຄາ່ບໍລິການເກບັ, ຂົນສົ່ງ ແລະ ທາໍລາຍໃຫ້ແກຜູ່້ປະກອບການຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອຢ່າງເປນັປົກກະຕິໄປແຕລ່ະເດືອນຕາມ
ປະລິມານ ແລະ ອດັຕາທີ່ໄດ້ລະບໄຸວໃ້ນສັນຍາ. ສ່ວນກອງຂອງລດັແມນ່ໄດ້ເອາົລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈາ່ຍມາຜາ່ນຈດົຮັບ-ຈດົ
ຈາ່ຍນຳຫ້ອງການ ຄບຕ. ສໍາລບັບໍລິສັດເອກະຊນົແມນ່ບໍ່ໄດ້ຜາ່ນ, ແຕຕ້່ອງໄດ້ຖອກພນັທະສັນຍາ 5,000 ກບີຕໍ່ໜຶ່ ງສັນຍາ/
ເດືອນ ໃຫ້ແກຫ້່ອງການ ຄບຕ. ຫ້ອງການປົກຄອງບ້ານເປນັຜູ້ຈດັສັນຫາຜູ້ເກບັເງນິ, ສະນັ້ນ 10-12% ຂອງລາຍຮັບທີ່ເກບັໄດ້
ຈາກຄາ່ບໍລິການແມນ່ໄດ້ມອບໃຫ້ຫ້ອງການບ້ານ ຫືຼ ຜູ້ເກບັເງນິ ເພື່ອເປນັຄາ່ຕອບແທນ. ສໍາລບັຄາ່ບໍລິການເກບັຂີ້ເຫຍື້ອແມ່ນ
ອີງຕາມຂໍ້ຕກົລົງຂອງທາ່ນເຈົ້າຄອງ ໃນການປັບປຸງລາຄາຫວົໜວ່ຍຄາ່ບໍລິການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 
ສະບບັເລກທີ 175/ຈນວ ລົງວັນທີ 23 ພະຈກິ 2015 ດັ່ງນີ້:
 • • ຄ ຄ່າ່ຂົນສົ່ງາຂົນສົ່ງ
  • 1 ກະຕາ່ /ຖົງ (20-25 ກໂິລກຼາມ) = 10,000 ກບີ/ ຖົງ
  • ຖັງ (32.5 ກໂິລກຼາມ ຫືຼ 60 ລິດ)   = 13,000 ກບີ/ ຖັງ
  • ຕູຄ້ອນເທນເນີ້ (2.5 ໂຕນ)    = 500,000 ກບີ/ ຕູ້
 • • ຄ ຄ່າ່ຖອກຢູາຖອກຢູ່່ສະໜາມ:ສະໜາມ:      40 ກບີ/ ກໂິລກຼາມ
 • • ຄ ຄ່າ່ເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອຕິດເຊື້ອ:າເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອຕິດເຊື້ອ: 10,600 ກບີ/ ກໂິລກຼາມ

 1 1. ປະເພດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຍ. ປະເພດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຍ່ອ່ຍສະຫຼາຍ ແລະ ເປື່ອຍງອຍສະຫຼາຍ ແລະ ເປື່ອຍງ່າ່ຍາຍ ໄດ້ແກ:່ ຈາໍພວກເສດພືດຜກັຈາກການກະເສດ, ຈາກການປຸງແຕ່ງ
ອາຫານ. ຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດນີ້ກວມອດັຕາ 60% ຂອງປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຜະລິດຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດນາໍໄປເຮດັຝຸ່ນຊວີະພາບ

10. ວິທີການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ຄ່າບໍລິການ
 ຜູ້ຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຕນົສ້າງຂຶ້ນນັ້ນໄດ້ຖກືບນັຈຸ ຫືຼ ເກບັໄວໃ້ນ
ພາຊະນະທີ່ປອດໄພ, ບໍ່ມີຜນົກະທບົຕໍ່ຄອບຄວົໃກຄ້ຽງ, ມີການແຍກປະເພດຂີ້ເຫຍື້ອຕັ້ງແຕມ່ື້ທີ່ຜະລິດຂຶ້ນມາຢ່າງໜ້ອຍເປນັ 
3 ປະເພດໃຫຍຄື່: 
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11. ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
• ເຖງິແມ່ນວ່າຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອ ຈາກອົງການພັດທະນາສາກົນ ເພື່ອປັບປຸງພາຫະນະຂົນສົ່ງ, ແຕ່ອັດຕາການ

ໃຊບໍ້ລິການເກບັ, ຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອຈາກຄົວເຮອືນມີພຽງແຕ່ 31 %, ໃນຂະນະທີ່ຍັງເຫືຼອ 69 % ແມ່ນບໍ່ໄດ້ໃຊບໍ້ລິການເກບັ
ຂີ້ເຫຍື້ອຂອງເທດສະບານ. ຍອ້ນສາເຫດດັ່ງກ່າວ ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ ຈຶ່ງຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອແບບຊະຊາຍ ແລະ ຈູດຂີ້ເຫຍື້ອ 
ເພື່ອກໍາຈັດດ້ວຍຕົນເອງ ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກດີເປນັຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ເປນັມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລອ້ມ. 
ຕາມການສຳຫຼວດ ຂອງ GGGI ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄ່າບໍລິການເກບັ, ຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອໃນປັດຈຸບັນມີລາຄາສູງ ແມ່ນໜຶ່ ງ
ໃນອຸປະສັກຂອງການໃຊບໍ້ລິການ.

• ສິ່ງທີ່ເປນັອຸປະສັກຂອງລົດເກບັຂີ້ເຫຍື້ອທັງໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊານເມືອງແມ່ນມີເສັ້ນທາງທີ່ນອ້ຍແຄບ ແລະ ສະພາບ
ຖະໜົນທີ່ຫຍຸງ້ຍາກ ເຮດັໃຫ້ລົດບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປເກບັຂີ້ເຫຍື້ອຂອງເຮອືນທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ. ການອອກແບບຈຸດທ້ອນໂຮມ
ຂີ້ເຫຍື້ອ ໂດຍມີການນຳໃຊລົ້ດຂົນຂີ້ເຫຍື້ອຂະໜາດນອ້ຍລົງ ຈະສາມາດເປນັທາງເລືອກໜຶ່ ງ ເພື່ອເພີ່ມອັດຕາການໃຊ້
ບໍລິການເກບັ, ຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນຍັງເປນັການເສີມສ້າງອາຊບີສີຂຽວນໍາອີກ.

• ປັດຈຸບັນ, ເທດສະບານຍັງບໍ່ທັນມີກົນໄກໃດທີ່ເປນັການຊຸກຍູນ້ໍາພາການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອແຕ່ຕົ້ນທາງ, ເພາະສະນັ້ນ ຂີ້ເຫຍື້ອ
ທຸກປະເພດ ຈຶ່ງຖກືຖິ້ມປະປົນກັນ ແລະ ເອາົໄປທໍາລາຍຮ່ວມກັນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວເຮດັໃຫ້ເກດີການສູນເສຍທາງດ້ານເສດຖະ
ກດິແບບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຂອງຂີ້ເຫຍື້ອ ຊຶ່ງເທົ່າກັບວ່າ ຊັບພະຍາກອນບໍ່ໄດ້ຖກືເກບັຮວບຮວມຄືນ ແລະ ເຮດັໃຫ້ສະໜາມ
ກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອມີໂອກາດເຕັມໄວ ຫືຼ ມີໄລຍະເວລານໍາໃຊສ້ັ້ນລົງ.

• ສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອຫຼັກ 32 ຍັງບໍ່ທັນແມ່ນສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຖກືສຸຂະລັກສະນະ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເອາົໄປທໍາລາຍຍັງ
ຖອກເທ ແລະ ບໍາບັດແບບບໍ່ທັນເໝາະສົມເທື່ອ. ການຟື້ນຟູສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອຄືນໃໝ່ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປນັ ແລະ ສຳຄັນ
ຫຼາຍ. ນອກຈາກນີ້, ກໍຍັງສັງເກດເຫັນວ່າ ມີບາງເມືອງມີການສິ້ນເປອືງຫຼາຍໃນການຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອເພື່ອເອາົໄປທໍາລາຍຢູ່
ສະໜາມຫັຼກ 32. ສະນັ້ນ, ແຕ່ລະເມືອງກໍມີຄວາມຈໍາເປນັໃນການສ້າງແຜນການ ເພື່ອກະກຽມໃນການສ້າງສະຖານທີ່ກໍາ
ຈັດຂີ້ເຫຍື້ອໃນຂອບເຂດເມືອງຂອງຕົນຢ່າງເໝາະສົມໃນອະນາຄົດອັນໃກນ້ີ້.

• ຍັງບໍ່ທັນມີນະໂຍບາຍ ຫືຼ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃດໆ ທີ່ຈະຊຸກຍູກ້ານລິເລີ່ມ ການຫັນປ່ຽນສິ່ງເສດເຫືຼອເປນັ
ຊັບພະຍາກອນ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການສົ່ງເສີມກດິຈະກໍາ 3R (ຫຼຸດຜ່ອນ, ນຳໃຊຄື້ນໃໝ່, ການນໍາໄປ
ຜະລິດຄືນ) ໃນລະດັບຕົວເມືອງ.

• ເທດສະບານນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຍັງບໍ່ມີໂຮງງານແປຮູບຂີ້ເຫຍື້ອ ເປນັຂອງຕົນເອງ ທີ່ສາມາດແຍກຂີ້ເຫຍື້ອຈຳນວນຫຼາຍ
ທີ່ເກດີຂຶ້ນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເຊັ່ນ: ຂີ້ເຫຍື້ອອົງຄະທາດ ແລະ ປລາສຕິກ.

• ງົບປະມານປະຈຳປ ີຂອງ ຄບຕ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ບໍລິການເກບັຂີ້ເຫຍື້ອແມ່ນປະມານ 18 ຕື້ກບີ. ຄ່າໃຊຈ້່າຍໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການເກບັຄ່າບໍລິການຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ຄ່າບໍລິການຢູ່ສະໜາມ
ຂີ້ເຫຍື້ອ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຍັງບໍ່ພຽງພໍກັບການໃຊຈ້່າຍທັງໝົດ ເນື່ອງຈາກອັດຕາການໃຊບໍ້ລິການເກບັ, ຂົນສົ່ງ
ຂີ້ເຫຍື້ອໃນລະດັບຄົວເຮອືນຍັງຕໍ່າ. 
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02
ວິໄສທັດ ແລະ 
ແຜນຍດຸທະສາດການຄຸມ້ຄອງຂີ້ເຫຍື້ອແບບຍນືຍງົ  
ຮອດ ປ ີ2030
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1. ວິໄສທັດ

“

“

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
ມີຄວາມສະອາດ, ສີຂຽວ ແລະ ໜ້າຢູ່ 

2. ເປົ້າໝາຍ 
•  ຮອດປ ີ2030, ພົນລະເມືອງຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທຸກຄົນ ຈະໄດ້ເຂົ້າເຖງິການໃຊບໍ້ລິການເກບັ, ຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ

ທີ່ເໝາະສົມ, ໂດຍການລິເລີ່ມ ແລະ ສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເກບັຮວບຮວມເອົາຂີ້ເຫຍື້ອເທດສະບານ
ມາເປນັຊັບພະຍາກອນ;

•  ປະຊາຊົນທຸກຄົນມີຄວາມຮັບຮູ,້ ເຂົ້າໃຈ/ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອກັບທີ່ ຢູ່ບ່ອນຜະລິດ (ຄົວເຮອືນ) 
ຊຶ່ງຈະເຮດັໃຫ້ອັດຕາການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອຕໍ່ຫົວຄົນຫຼຸດລົງ;

•  ຈະຕ້ອງມີການປະສານສົມທົບກັບຄົນເກບັຂີ້ເຫຍື້ອນອກລະບົບ (ຄົນເກບັຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປ) ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນລະບົບການ
ຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອຢ່າງຖກືຕ້ອງ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປອ້ງທາງສັງຄົມດ້ວຍ. 

3. ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ (SOs) 
1. ຜົນໄດ້ຮັບ 1: ເພີ່ມການເຂົ້າເຖງິການບໍລິການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ພຽງພໍ ໂດຍຮັບປະກັນອັດຕາການເກບັມຽ້ນ

ຂີ້ເຫຍື້ອຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ 100% ພາຍໃນປ ີ2030;
2. ຜົນໄດ້ຮັບ 2: ເພີ່ມກາລະໂອກາດຢ່າງສູງໃຫ້ແກ່ການຫັນເອາົຂີ້ເຫຍື້ອມາເປນັຊັບພະຍາກອນ ໂດຍການຮັບຮອງເອາົ

ການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ຈຸດກໍາເນດີ ແລະ ປັບປຸງກົນໄກການຂົນສົ່ງ; 
3. ຜົນໄດ້ຮັບ 3: ເພີ່ມອັດຕາການເກບັຮວບຮວມເອົາວັດຖຸທີ່ຍັງມີມູນຄ່າໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ໂດຍການເພີ່ມຂດີຄວາມສາມາດໃນ

ການບຳບັດຂີ້ເຫຍື້ອຜ່ານທາງຂະບວນການກົນຈັກ ແລະ ຊວີະພາບບໍາບັດ (MBT);
4. ຜົນໄດ້ຮັບ 4: ຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ;
5. ຜົນໄດ້ຮັບ 5: ປັບປຸງປະສິດທິພາບດ້ານການເງນິ, ການດຳເນນີງານຂອງຂະແໜງການ ແລະ ພາລະບົດບາດຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບຂອງ ຄບຕ ໃນດ້ານການບໍລິການເກບັ, ຂົນສົ່ງ ແລະ ບໍາບັດຂີ້ເຫຍື້ອ;
6. ຜົນໄດ້ຮັບ 6: ສະໜັບສະໜູນໂອກາດໃນການມີວຽກເຮດັງານທໍາທີ່ດີ (ສີຂຽວ)/ເໝາະສົມ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການ

ຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປ. 
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 ເປົ້າໝາຍ
• ຮອດປ ີ2030, ພົນລະເມືອງຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທຸກຄົນ ຈະໄດ້ເຂົ້າເຖງິການໃຊບໍ້ລິການເກບັ, ຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ

ທີ່ເໝາະສົມ, ໂດຍການລິເລີ່ມ ແລະ ສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເກບັຮວບຮວມເອົາຂີ້ເຫຍື້ອເທດສະບານ
ມາເປນັຊັບພະຍາກອນ;

• ປະຊາຊົນທຸກຄົນມີຄວາມຮັບຮູ,້ ເຂົ້າໃຈ/ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອກັບທີ່ ຢູ່ບ່ອນຜະລິດ (ຄົວເຮອືນ) 
ຊຶ່ງຈະເຮດັໃຫ້ອັດຕາການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອຕໍ່ຫົວຄົນຫຼຸດລົງ;

• ຈະຕ້ອງມີການປະສານສົມທົບກັບຄົນເກບັຂີ້ເຫຍື້ອນອກລະບົບ (ຄົນເກບັຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປ) ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນລະບົບການ
ຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອຢ່າງຖກືຕ້ອງ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປອ້ງທາງສັງຄົມດ້ວຍ.

ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ ເປົ້າໝາຍໄລຍະກາງ
2021-2025

ເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວ
2026-2030

SO1: ເພີ່ມການເຂົ້າເຖງິ
ການບໍລິການໃນການເກບັ
ມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ພຽງພໍໂດຍ
ຮັບປະກັນອັດຕາການເກບັ
ມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອ ໃຫ້ໄດ້ 100% 
ພາຍໃນປ ີ2030.

• ເພີ່ມອັດຕາການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້
ໄດ້ເຖງິ 70%.

• ມີການສາທິດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ການຂະຫຍາຍເຂດບໍລິການເກບັ
ຂີ້ເຫຍື້ອ.

• ຄ່າການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ຖກື
ປັບປຸງອີງໃສ່ຄວາມຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ 
ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍ
ຂອງປະຊາຊົນ. 

• ປະຊາກອນທັງໝົດໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖງິ
ການບໍລິການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອ 100%.

• ການຂະຫຍາຍບໍລິການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອ
ໄດ້ຖກືຍົກລະດັບຂຶ້ນໃນທົ່ວເມືອງ.

4. ແຜນງານ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ເພື່ອບັນລຸຜົນຕາມຍຸດທະສາດ 

 ຕາຕະລາງຂາ້ງລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແຜນງານ ແລະ ໄລຍະເວລາ ຂອງ 6 ຜົນໄດ້ຮັບ ໂດຍກໍານົດເວລາ 5 ປ ີແລະ 
ໃນໄລຍະເວລາ 10 ປ.ີ ຕາຕະລາງຍັງສະເໜີ ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍສະເພາະທີ່ຕ້ອງບັນລຸໃນແຕ່ລະໄລຍະ.  

SO2: ເພີ່ມໂອກາດການນໍາ
ເອາົຂີ້ເຫຍື້ອມາເປນັຊັບພະ
ຍາກອນໃຫ້ສູງຂຶ້ນໂດຍຜ່ານ
ການຮັບຮອງເອາົການແຍກ
ຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ຈຸດກຳເນດີ ແລະ 
ປັບປຸງກົນໄກການຂົນສົ່ງ. 

• ກົນໄກການຂົນສົ່ງແບບແຍກເກບັສໍາ
ລັບຂີ້ເຫຍື້ອອິນຊ/ີແຫ້ງ ຈະຖກືສ້າງ
ຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ມີການບັງຄັບໃຊ.້

• ສາມາດບັນລຸການນໍາໃຊຂ້ີ້ເຫຍື້ອຄືນ
ໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ 20%.

• ຊຸມຊົນຕົວແບບໃນການຮວບຮວມເອາົ
ຂີ້ເຫຍື້ອມາຜະລິດຄືນໃໝ່ໄດ້ເຊັ່ນ: 
ທະນາຄານຂີ້ເຫຍື້ອ, ຈຸດເກບັມຽ້ນ
ຂີ້ຫຍື້ອທີ່ຣໄີຊເຄີນໃຫ້ໄດ້ໃນ 4 ເມືອງ
ຈາກ 9 ເມືອງ.

• ການປະຕິບັດການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້
ຖກືບັງຄັບໃຊໃ້ນທຸກອາຄານຂອງລັດ 
ແລະ ທຸກສະຖາບັນການແພດໃນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

• ຊຸມຊົນຕົວແບບໃນການເກບັຮວບຮວມ
ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ສາມາດນຳມາໃຊຄື້ນໃໝ່ໄດ້ມີ
ແຜ່ຫຼາຍໃນທົ່ວເມືອງ.

• ອັດຕາການນໍາເອາົຂີ້ເຫຍື້ອໄປຜະລິດຄືນ
ໃໝ່ຕ້ອງໃຫ້ບັນລຸ 40%.

• ຂະຫຍາຍແຜນງານຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ໃຫ້ຜູ້ຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອອີເລກັໂຕຣນກິ ແລະ 
ວັດສະດຸທີ່ສາມາດເອາົມາຜະລິດຄືນໃໝ່
ໄດ້ (ເຊັ່ນ: ປລາສຕິກ ແລະ ຂວດແກວ້) 
ໂດຍແມ່ນຜູ້ບໍລິໂພກເປນັຜູ້ແຈງ້ໃຫ້ຮູ້
ວ່າເປນັບໍລິສັດທີ່ດີ.

•  ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດໍາເນນີງານສູນປຸງແຕ່ງ
ຂີ້ເຫຍື້ອຣໄີຊເຄີນເພື່ອເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ແກ່
ວັດຖຸເຫຼົ່ານັ້ນ.  
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SO3: ເພີ່ມອັດຕາການ
ຮວບຮວມເອົາວັດຖຸທີ່ຍັງມີ
ມູນຄ່າໃຫ້ສູງສຸດໂດຍການ
ເພີ່ມຂດີຄວາມສາມາດໃນ
ການບຳບັດຂີ້ເຫຍື້ອຜ່ານສິ່ງ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງ
ດ້ານ ກົນຈັກ ແລະ ຊວີະພາບ 
(MBT).

• ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນ
ການບຳບັດຂີ້ເຫຍື້ອດ້ວຍລະບົບ
ກົນຈັກ ແລະ ຂະບວນການທາງ
ຊວີະພາບ (MBT) ຢູ່ທີ່ສະໜາມຖິ້ມ
ຂີ້ເຫຍື້ອ.

• ກະຈາຍຈຸດທົດລອງສິ່ງອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກໃນການບຳບັດ
ຂີ້ເຫຍື້ອ (ເອາົຂີ້ເຫຍື້ອ-ເປນັຝຸ່ນ,  ເອາົ
ຂີ້ເຫຍື້ອ-ເປນັພະລັງງານ).

• ປຸ໋ຍໝັກຈາກຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ຮັບການຢັ້ງ
ຢນືເປນັປຸ໋ຍທີ່ສາມາດນຳໃຊໃ້ນການ
ກະສິກຳ.

• ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການ
ບໍາບັດດ້ວຍກົນຈັກ ແລະ ຊວີະພາບ 
(MBT) ທີ່ສະໜາມຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້
ດຳເນນີງານຢ່າງເຕັມທີ່.

• 40% ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ນໍາໄປຖິ້ມຢູ່ສະໜາມໄດ້
ຮັບການບຳບັດ.

• 80% ຂອງຂີ້ເຫຍື້ອພາຍໃນສະໜາມໄດ້
ຮັບການບຳບັດຢ່າງເໝາະສົມ.

• ການກະຈາຍຈຸດທົດລອງສິ່ງອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກໃນການບຳບັດຂີ້ເຫຍື້ອ
ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ
ໃນທົ່ວເມືອງ. 

SO4: ຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດ
ຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

• ວາງເປົ້າໝາຍຄວາມຄືບໜ້າໃນການ
ຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອຕໍ່ຫົວ
ຄົນ ຈົນຮອດປ ີ2030.

• ສ້າງແຜນງານການມີສ່ວນຮ່ວມກັບ
ຜູ້ບໍລິໂພກ,ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ
ທີ່ຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ຜູ້ຂາຍຍ່ອຍ
ເພື່ອສະໜອງທາງເລືອກໃຫ້ເຂາົເຈົ້າ
ກ່ຽວກັບການນໍາມາໃຊຄື້ນ, ການ
ເອາົໄປຜະລິດຄືນໃໝ່ ແລະ ການ
ຫຼຸດຜ່ອນຕ່າງໆ (ຕົວຢ່າງ:ບໍ່ນໍາໃຊ້
ປລາສຕິກທີ່ໃຊພ້ຽງຄັ້ງດຽວແລວ້ຖິ້ມ). 

• ອອກລະບຽບການຫ້າມການນຳໃຊ້
ປລາສຕິກຄັ້ງດຽວແລວ້ຖິ້ມ.

• ດໍາເນນີການປຸກລະດົມ, ການປູກຈດິ
ສຳນກຶ ແລະ ໂຄສະນາສຶກສາໃນການ 
ຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

• ການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອຕໍ່ຫົວຄົນໃນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີສະພາບຄົງທີ່.

• ການບັງຄັບໃຊກົ້ດລະບຽບ ຫ້າມນຳໃຊ້
ປລາສຕິກທີ່ໃຊເ້ທື່ອດຽວແລວ້ຖິ້ມໄດ້ຖກື
ປະຕິບັດໃນທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

SO5: ປັບປຸງປະສິດທິພາບ
ດ້ານການເງນິ ແລະ ການ
ດຳເນນີງານຂອງຂະແໜງ
ການ ແລະ ພາລະບົດບາດ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຄບຕ 
ໃນການໃຫ້ບໍລິການເກບັມຽ້ນ 
ແລະ ການບໍາບັດຂີ້ເຫຍື້ອ.

• ນໍາໃຊ ້ແລະ ສ້າງຕົວແບບກ່ຽວກັບ
ກົນໄກສັນຍາບໍລິການເກບັມຽ້ນ ແລະ 
ບໍາບັດຂີ້ເຫຍື້ອໃໝ່ ໂດຍ ຄບຕ.

• ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດໍາເນນີການໜ່ວຍ
ງານໃໝ່ ໃນການຄຸ້ມຄອງເກບັມຽ້ນ
ຂີ້ເຫຍື້ອໂດຍມີການຮ່ວມມືກັບຄົນ
ເກບັຂີ້ເຫຍື້ອນອກລະບົບທົ່ວໄປ.

• ຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງນິກ່ຽວກັບການ
ເກບັມຽ້ນ ແລະ ກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ດ້ວຍ
ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນ
ທ່ຽງ.

• ປັບປຸງເສັ້ນທາງເດີນລົດໃນການເກບັ
ມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບກວ່າ
ເກົ່າ ແລະ ນຳໃຊລ້ະບົບ GIS ສໍາລັບກອງ
ຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອຂອງ ຄບຕ.
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ຜົນໄດ້ຮັບ ເປົ້າໝາຍ (2030) NGGS (2030) SDGs

SO1: ເພີ່ມການເຂົ້າເຖງິ
ການບໍລິການໃນການເກບັ
ມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ພຽງພໍໂດຍ
ຮັບປະກັນອັດຕາການເກບັ
ມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອ ໃຫ້ໄດ້ 100% 
ໃຫ້ພົນລະເມືອງທຸກຄົນ
ພາຍໃນປ ີ2030.

ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບ
ປະໂຫຍດຈາກການ
ບໍລິການເກບັຂີ້ເຫຍື້ອ 
100%.

ປັບປຸງລະບົບ
ຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ມີ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ມີ
ປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ.

SDG 11.6. ພາຍໃນປ ີ2030, 
ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່
ສິ່ງແວດລອ້ມໃນຕົວເມືອງ ໂດຍການ
ເອາົໃຈໃສ່ເປນັພິເສດຕໍ່ຄຸນນະພາບ
ອາກາດ, ການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອໃນ
ເຂດເທດສະບານ ແລະ ອື່ນໆ.

SO2: ເພີ່ມໂອກາດການ
ນໍາເອາົຂີ້ເຫຍື້ອມາເປນັ
ຊັບພະຍາກອນໃຫ້ສູງຂຶ້ນໂດຍ 
ຜ່ານການຮັບຮອງເອົາການ
ແຍກຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ຈຸດກຳເນດີ 
ແລະ ປັບປຸງກົນໄກການ
ຂົນສົ່ງ. 

ບັນລຸອັດຕາ 40%  ໃນ
ການເອາົໄປຜະລິດ
ຄືນໃໝ່.

SDG 12.3. ພາຍໃນປ ີ2030, ຫຼຸດ
ຜ່ອນ ເສດອາຫານຕໍ່ຫົວຄົນໃນ
ທົ່ວໂລກໃຫ້ໄດ້ເຄິ່ງໜຶ່ ງໃນລະດັບ
ຜູ້ຂາຍ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ຫຼຸດ 
ຜ່ອນການສູນເສຍສະບຽງອາຫານໃນ
ຂອບເຂດການຜະລິດ ແລະ ລະບົບ
ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ, ລວມທັງການ
ສູນເສຍພາຍຫັຼງການເກບັກ່ຽວ.

SO6: ສະໜັບສະໜູນໂອ
ກາດໃນການສ້າງໃຫ້ມີວຽກ
ເຮດັງານທໍາທີ່ເປນັມິດກັບ
ສິ່ງແວດລອ້ມ/ ເໝາະສົມ ແກ່
ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວ
ໄປອື່ນໆ.

• ຜູ້ເກບັຂີ້ເຫຍື້ອນອກລະບົບທົ່ວໄປ
ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຂະຫຍາຍເຂດ
ສະໜອງບໍລິການເກບັຂີ້ເຫຍື້ອອອກ
ໄປ.

• ຄບຕ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊີ້ນໍາ
ສູນເກບັຮວບຮວມວັດຖຸທີ່ດຳເນນີ
ງານໂດຍຊຸມຊົນຄົນເກບັຂີ້ເຫຍື້ອເປນັ
ເຈົ້າຂອງ. 

• ຄົນເກບັຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປຈະໄດ້ຖກືຈັດຕັ້ງ
ຂຶ້ນໃນຮູບແບບສະມາຄົມ/ອົງການທີ່ບໍ່
ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ (NGOs) ຫືຼ ຮູບແບບ
ສະຫະກອນ.

• ບັນດາຄົນເກບັຂີ້ເຫຍື້ອຈະເປນັເຈົ້າຂອງ
ໃນການດຳເນນີງານສູນເກບັຮວບຮວມ
ວັດຖຸ/ນໍາໄປຜະລິດຄືນໃໝ່ ແລະ ຍັງ
ອະນຸຍາດຢ່າງຖກືຕ້ອງໃຫ້ສະໜອງການ
ບໍລິການໄປເກບັເອາົວັດຖຸທີ່ສາມາດນໍາ
ໄປຜະລິດຄືນໃໝ່ໄດ້ໃນທົ່ວນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນນໍາອີກ. 

• ຜູ້ເກບັຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ຮັບໂອກາດປັບປຸງການ
ມີວຽກເຮດັງານທໍາໂດຍການຊີ້ນໍາຂອງ
ເທດສະບານເມືອງ.

5. ເປົ້າໝາຍຕົວຊີ້ວັດທີ່ສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາແບບຍນືຍົງ ແລະ
ຍຸດທະສາດ ການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ
 ເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວ ຂອງການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອແບບຍນືຍົງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນການປະກອບສ່ວນ
ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ (NGGS) ຂອງ ສປປ ລາວ ຈົນເຖງິ 2030 ແລະ 
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນືຍົງ (SDGs). ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງິເປົ້າໝາຍຕົວຊີ້ວັດໃນໄລຍະຍາວ ຂອງ
ແຕ່ລະຜົນໄດ້ຮັບ, ເຊິ່ງຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ກ່ຽວຂອ້ງອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະ ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ
ແຫ່ງຊາດ (NGGS) ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນືຍົງ (SDGs).
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SO3: ເພີ່ມອັດຕາການ
ກອບກູວ້ັດຖຸທີ່ຍັງມີມູນຄ່າ
ໃຫ້ສູງສຸດໂດຍການເພີ່ມຂດີ
ຄວາມສາມາດໃນການບຳບັດ
ຂີ້ເຫຍື້ອຜ່ານສິ່ງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກທາງດ້ານ
ກົນຈັກ ແລະ ຊວີະພາບ 
(MBT).

80% ຂອງຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່
ສະໜາມໄດ້ຖກືບຳບັດ
ຢ່າງຖກືຕ້ອງ.

ເປເີຊນັຂອງຂີ້ເຫຍື້ອ 
ຫືຼ ສິ່ງເສດເຫືຼອທີ່ຖກື
ນຳມາໃຊຄື້ນໃໝ່ ຫືຼ 
ບຳບັດແບບຖກືຕ້ອງ
ໄດ້ 50%, ຈະເພີ່ມເປນັ 
65% ໃນປ ີ2025 ແລະ 
80% ໃນປ ີ2030.

SDG 9.4. ພາຍໃນປ ີ2030, 
ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລາ່ງ ແລະ ຍກົ
ລະດັບອດຸສາຫະກຳ ໃຫ້ທນັສະໄໝ 
ແລະ ມີຄວາມຍນືຍງົ, ພ້ອມທງັ
ເພີ່ມທະວີປະສິດທິຜນົໃນການນຳ
ໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ ແລະ ນຳໃຊ້
ຂະບວນການເຕັກໂນໂລຊທີີ່ສະອາດ 
ແລະ ເປນັມິດກັບສິ່ງແວດລອ້ມໃຫ້ 
ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ທກຸປະເທດຕ້ອງໄດ້
ເຄື່ອນໄຫວ ອີງຕາມຄວາມສາມາດ
ຂອງຕນົເອງ.

SO4: ຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດ
ຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

ການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອ
ຕໍ່ຫົວຄົນໃນນະຄອນ 
ຫຼວງວຽງຈັນຄົງທີ່. 

ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຖກືຖິ້ມມີປະ
ມານ 237 ກໂິລກຼາມ/
ຄົນ/ປ ີໃນປ ີ2015. 
ພາຍໃນປ ີ2025 ໃຫ້ມີ
ພຽງ 210 ກໂິລກຼາມ/
ຄົນ/ປ ີແລະປ ີ2030 
ໃຫ້ເຫືຼອຢູ່ 180 ກໂິລ
ກຼາມ/ຄົນ/ປ.ີ

SDG 12.5. ພາຍໃນປ ີ2030, ຫຼຸດ
ຜ່ອນການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອແບບຍນື
ຍົງໂດຍການປອ້ງກັນ, ຫຼຸດຜ່ອນ, ນໍາ
ໄປຜະລິດຄືນ ແລະ ນຳເອາົມາໃຊຄື້ນ
ໃໝ່.

SO5: ປັບປຸງປະສິດທິພາບ
ດ້ານການເງນິ ແລະ ການ
ດຳເນນີງານຂອງຂະແໜງ
ການ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຄບຕ 
ໃນການບໍລິການເກບັ, ຂົນສົ່ງ 
ແລະ ບຳບັດຂີ້ເຫຍື້ອ.

ການຄຸ້ມຄອງການເງນິ
ຂອງການເກບັມຽ້ນ 
ແລະ ບຳບັດຂີ້ເຫຍື້ອ
ຕ້ອງມີຄວາມໂປ່ງໃສ 
ແລະ ໝັ້ນຄົງ.

SDG 8.4. ພາຍໃນປ ີ2030, ປັບປຸງ
ຄວາມຄືບໜ້າເປນັກາ້ວໆ ປະສິດທິ
ຜົນຂອງການນຳໃຊຊ້ັບພະຍາກອນ
ທົ່ວໂລກ, ການຜະລິດ ແລະ ພະຍາ
ຍາມຈໍາແນກລະຫວ່າງການ
ຂະຫຍາຍຕົວທາງ ເສດຖະກດິ ກັບ 
ຄວາມເສື່ອມໂຊມຂອງສິ່ງແວດລອ້ມ.

SO6: ສະໜັບສະໜູນໂອກາດ
ໃນການສ້າງໃຫ້ມີວຽກເຮດັ
ງານທໍາສີຂຽວ/ເໝາະສົມແກ່
ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວ
ໄປອື່ນໆ.

ຜູເ້ກບັຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປ
ໄດ້ຮບັໂອກາດປັບປຸງ
ການມີວຽກເຮດັງານ
ທາໍໂດຍການຊີ້ນາໍຂອງ
ເທດສະບານເມືອງ. 

SDG 8.3. ສົ່ງເສີມນະໂຍບາຍທີ່ເລັ່ງ
ໃສ່ການພດັທະນາ ທີ່ສະໜັບສະໜູນ
ກດິຈະກຳການຜະລິດ, ການສ້າງ
ວຽກເຮດັງານທຳ, ການປະກອບ
ການ, ຫວົຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ນະ
ວັດຕະກຳ ແລະ ຊຸກຍູກ້ານສ້າງ ແລະ 
ຂະຫຍາຍຕວົຂອງວິສາຫະກດິຈຸລະ
ພາກ, ຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດ
ກາງ ພ້ອມທງັເຂົ້າເຖງິການບໍລິການ
ທາງດ້ານການເງນິດ້ວຍ.
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1 . ແຜນວຽກທີ 1:
 ເພີ່ມການເຂົ້າເຖງິການບໍລິການໃນການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ພຽງພໍໂດຍຮັບປະກັນອັດຕາການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້
ໄດ້ 100% ໃຫ້ພົນລະເມືອງທຸກຄົນພາຍໃນປ ີ2030.

 ການເພີ່ມອັດຕາການໃຊບໍ້ລິການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ ໃນການຄວບຄຸມ ຄວາມສ່ຽງ 
ທີ່ມີຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ສິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ. ນອກຈາກນີ້, ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການຈັດການ ແລະ 
ການບໍາບັດຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ຖກືສຸຂະອະນາໄມແມ່ນບຸລິມະສິດຕົ້ນຕໍຂອງອົງການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍສະເພາະ 
ການຢຸດຕິການຈູດ ແລະ ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ. ດັ່ງນັັ້ນ, ການບັນລຸການເຂົ້າເຖງິການບໍລິການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອ ສໍາລັບ
ປະຊາຊົນທຸກຄົນ ແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບຕົ້ນຕໍຂອງຍຸດທະສາດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ລະບຸໄວຊ້ັດເຈນ.

 ຜົນໄດ້ຮັບທໍາອິດຂອງຍຸດທະສາດ ຈະຕ້ອງໄດ້ສະໜັບສະໜູນດ້ວຍມາດຕະການ ແລະ ແຜນວຽກດັ່ງນີ້:
 

1.  ກດິຈະກຳທີ 1: ປັບປຸງໂຄງສ້າງຄ່າບໍລິການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອ
ກ. ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອປັບປຸງໂຄງສ້າງຄ່າບໍລິການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ບໍ່ແພງເກນີໄປ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ ເພື່ອເປນັການ
ຊຸກຍູໃ້ຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າມາໃຊບໍ້ລິການ ແລະ ຄັດແຍກຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ແຫຼ່ງກໍາເນດີ.
ຂ. ບັນດາກດິຈະກໍາຕົ້ນຕໍ: 
•  ເຮດັການສໍາຫຼວດລະດັບຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍຄ່າບໍລິການ ແລະ ປຸກລະດົມໃຫ້ມີການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ແຫຼ່ງ

ກໍາເນດີ.
•  ເຮດັການທົດລອງໃນການຫຼຸດຄ່າເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບອັດຕາການເກບັ

ມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອ.
•  ປັບປຸງ ຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຄ່າບໍລິການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອເພື່ອນໍາໃຊໄ້ດ້ໃນທົ່ວເມືອງ.

 
2.  ກດິຈະກຳທີ 2: ປັບປຸງກົນໄກການຈ່າຍຄ່າບໍລິການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອ

ກ. ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິຜົນໃນການເກບັຄ່າບໍລິການ ແລະ ເພີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສໃນການສ້າງແຫຼ່ງລາຍຮັບໃຫ້
ແກ່ອົງການເທດສະບານ.
ຂ. ບັນດາກດິຈະກໍາຕົ້ນຕໍ:  
• ພັດທະນາຮູບແບບອອນລາຍ ຕົວຢ່າງ: ນໍາໃຊຜ້່ານໂທລະສັບແບບທັນສະໄໝ ໃນການຈ່າຍຄ່າບໍລິການໂດຍການ

ສົມທົບກັບທະນາຄານທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນໜຶ່ ງ.
• ນໍາສະເໜີການເກບັຄ່າບໍລິການຂີ້ເຫຍື້ອໂດຍເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າໃນໃບບິນຂອງພາກສ່ວນອື່ນ (ໃບບິນຄ່າໄຟຟ້າ ແລະ ຄ່າ

ນໍ້າປະປາ) ຫືຼ ພາສີຊັບສິນອື່ນໆ.
 
3.  ກດິຈະກຳທີ 3: ກະຈາຍການບໍລິການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ກ. ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການໃຊບໍ້ລິການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ເຂດທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີການບໍລິການ ແລະ ປັບປຸງ
ເສັ້ນທາງເດີນລົດເກບັຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
ຂ. ບັນດາກດິຈະກໍາຕົ້ນຕໍ: 
• ການນຳໃຊວິ້ທີການແບ່ງຂັ້ນບໍລິການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອ ໂດຍຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນ ເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອນອກລະບົບ

ທົ່ວໄປ/ຄົນປັດກວດເສັ້ນທາງຕ່າງໆ. 
• ສ້າງຈຸດເຕົ້າໂຮມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມີການແຍກໄວສໍ້າລັບຂີ້ເຫຍື້ອປຽກ/ແຫ້ງ ແລະ ເສດໄມໃ້ບຫຍາ້. 
• ປະເມີນການປະຕິບັດໂຄງການຕົວແບບ ແລະ ຍົກລະດັບການບໍລິການ.
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4.  ກດິຈະກຳທີ 4: ການບັງຄັບໃຊກົ້ດໝາຍ ແລະ ການປູກຈດິສຳນກຶ
ກ. ຈຸດປະສົງ:  ເພື່ອຍົກສູງຈດິສໍານກຶ, ປຸກລະດົມໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຕິບັດລະບຽບວ່າດ້ວຍການ
ບໍລິການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ໃຊມ້າດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ.
ຂ. ບັນດາກດິຈະກໍາຕົ້ນຕໍ: 
• ການບັງຄັບໃຊກົ້ດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການນໍາໃຊບໍ້ລິການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອພາຍໃນເທດສະບານ.
• ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ໃຫ້ການສຶກສາໂດຍການນໍາພາຂອງນາຍບ້ານ ກ່ຽວກັບການບໍລິການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອ

ແບບໃໝ່, ໂຄງສ້າງລາຄາຫົວໜ່ວຍ ແລະ ກົນໄກການຈ່າຍຄ່າບໍລິການ.
• ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ໃຫ້ການສຶກສາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ກັບອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ (NGOs) ພາຍໃນ

ທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບການແຍກ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ແຫຼ່ງກໍາເນດີ. 

2. ແຜນວຽກທີ 2: 

 ເພີ່ມໂອກາດການນໍາເອາົຂີ້ເຫຍື້ອມາເປນັຊັບພະຍາກອນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງເອົາການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່
ແຫຼ່ງກຳເນດີ ແລະ ປັບປຸງກົນໄກແຍກການຂົນສົ່ງ. 

 ເພື່ອໃຫ້ບນັລຸເປົ້າໝາຍການປະກອບສວ່ນໃນເສດຖະກດິໝູນວຽນ ໂດຍຖວືາ່ຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ກາຍເປນັແຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນ
ນບັແຕຈຸ່ດກໍາເນດີຈນົຮອດການນາໍໃຊສຸ້ດທ້າຍ/ການນາໍໃຊຄື້ນ ເໝືອນກັບວ່າເປນັວັດສະດຸອນັດັບສອງ. ຂໍກຸນແຈທີ່ເຮດັໃຫ້ການດໍາ
ເນນີງານໄດ້ຮບັຜນົດີ ຂອງການລິເລີ່ມນາໍໃຊຂ້ີ້ເຫຍື້ອມາເປນັຊບັພະຍາກອນໃນຮບູແບບຕາ່ງໆ ແມນ່ການບນັລຸຜນົສໍາເລດັໃນການ
ຮບັປະກັນການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ແຫຼງ່ກໍາເນດີ. ນອກຈາກນີ້, ຍງັສາມາດເພີ່ມມູນຄາ່ດ້ານເສດຖະກດິຂອງວັດຖຸທຸກຢ່າງດ້ວຍການ
ເພີ່ມຄນຸນະພາບຂອງຜະລິດຕະພນັ ຫືຼ ຜະລິດຕະພນັສຸດທ້າຍພາຍຫຼງັນາໍມາຜະລິດຄືນໃໝ.່ ຮບູແບບຂອງແຜນວຽກຕາ່ງໆແມນ່
ອີງໃສເ່ປົ້າໝາຍເພື່ອຮັບປະກັນໃນການແຍກຢູ່ແຫຼງ່ກໍາເນດີ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການບາໍບດັ. ການກອບກູເ້ອາົວັດສະດຸແມນ່ຈະເນັ້ນ
ໃສ່ຈາໍພວກຂີ້ເຫຍື້ອອງົຄະທາດ, ຈາໍພວກປລາສຕິກ, ຈາໍພວກກະປ໋ອງ/ຂວດແກວ້ ແລະ ອື່ນໆ.  

1.  ກດິຈະກຳທີ 1: ກໍານົດວິທີການຄັດແຍກຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ແຫຼ່ງກໍາເນດີຂີ້ເຫຍື້ອຕົ້ນທາງ ແລະ ແຈກຢາຍຖັງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ສອດຄ່ອງ
ກັບປະເພດຂີ້ເຫຍື້ອ

ກ. ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອສົ່ງເສີມຄົວເຮອືນ, ອາຄານສາທາລະນະ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກດິຕ່າງໆໃຫ້ມີການແຍກ
ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ສາມາດນໍາໄປຜະລິດຄືນໃໝ່ໄດ້ ເຊັ່ນ: ຂີ້ເຫຍື້ອອົງຄະທາດ, ປລາສຕິກ, ຂວດແກວ້ຈາກແຫຼ່ງກໍາເນດີ.
ຂ. ບັນດາກດິຈະກໍາຕົ້ນຕໍ: 
• ແຈກຢາຍຖັງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເໝາະສົມເພື່ອເກບັມຽ້ນເສດອາຫານຢູ່ໃນລະດັບຄົວເຮອືນ.
• ແຈກຢາຍຖົງຢາງທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ໃຫ້ບັນດາຜູ້ຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອລາຍໃຫຍ່ (ຕົວຢ່າງ: ຕະຫຼາດ, ຮາ້ນອາຫານ, 

ໂຮງແຮມ) ສໍາລັບໃສ່ຂີ້ເຫຍື້ອອົງຄະທາດ.
• ຈັດວາງຖັງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເໝາະສົມຈົບງາມໄວຕ້າມສະຖານທີ່ສາທາລະນະຕ່າງໆໃຫ້ທົ່ວຕົວເມືອງ.

2.  ກດິຈະກຳທີ 2: ກຳນົດກົນໄກການຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ແຍກແລວ້ໃຫ້ຮັບປະກັນເຖງິຈຸດໝາຍປາຍທາງ
ກ. ຈຸດປະສົງ: ການສ້າງກົນໄກການຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ ເພື່ອປອ້ງກັນເຫດການທີ່ວ່າ ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ແຍກໄວຢ່້າງດີແລວ້ນັ້ນ ບໍ່
ໃຫ້ມາຖິ້ມປົນກັນອີກໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງ.
ຂ. ບັນດາກດິຈະກໍາຕົ້ນຕໍ:
• ນາໍໃຊລ້ະບບົການແຍກເກບັ/ຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອອງົຄະທາດ (ເສດອາຫານ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອສວນຄວົ) ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດແຫ້ງ.
• ນໍາໃຊມ້າດຕະຖານເຕັກນກິ ສໍາລັບພາຫະນະຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ.
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• ບັງຄັບໃຫ້ພາຫະນະຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອຕ້ອງໄດ້ຕາມມາດຕະຖານເຕັກນກິ (ຕົວຢ່າງ: ລົດເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອຕ້ອງມີຫ້ອງ
ສໍາລັບໃສ່ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ແຍກໄວແ້ລວ້) ສໍາລັບໃສ່ຂີ້ເຫຍື້ອອົງຄະທາດ/ຂີ້ເຫຍື້ອປຽກ ຕ້ອງໄດ້ແຍກອອກຈາກກັນຕ່າງຫາກ.

• ບັງຄັບໃຫ້ມີການແຍກເກບັ ແລະ ການທໍາລາຍຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ເປນັອັນຕະລາຍຈາກໂຮງໝໍ, ຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍຈາກຄົວ
ເຮອືນ ແລະ ສະຖານທີ່ບໍລິການອື່ນໆ.

 
3.  ກດິຈະກຳທີ 3: ກະຈາຍການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອອົງຄະທາດ (ຍ່ອຍສະຫຼາຍງ່າຍ) ແລະ ລະບົບການບຳບັດ

ກ. ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອກໍານົດ ແລະ ສົ່ງເສີມວິທີການບໍາບັດແບບຊວີະພາບທີ່ເໝາະສົມໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
ຂ. ບັນດາກດິຈະກໍາຕົ້ນຕໍ:
• ກະຈາຍສະຖານທີ່ເຮດັຝຸ່ນບົ່ມ/ແກ໊ດຊວີະພາບ ຢູ່ສູນການຄ້າ ແລະ ອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສ (ເປນັຕົ້ນ: ຕະຫຼາດສົດ, 

ໂຮງແຮມ, ຮາ້ນອາຫານ, ອາພາດເມັ້ນ).
• ໃຫ້ການແນະນໍາ ແລະ ສົ່ງເສີມການເຮດັຝຸ່ນບົ່ມຢູ່ລະດັບຄອບຄົວ.
• ສ້າງຕັ້ງສະຖານທີ່ເຮດັຝຸ່ນອົງຄະທາດແບບພື້ນຖານຢູ່ສະຖານຄີ່ຽນຖ່າຍຂີ້ເຫຍື້ອ.

 
4.  ກດິຈະກຳທີ 4: ກະຈາຍການສ້າງສູນເກບັຮວບຮວມວັດຖຸສິ່ງເສດເຫືຼອ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການນໍາເອົາ
ຂີ້ເຫຍື້ອມາຜະລິດຄືນໃໝ່

ກ. ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອສະໜັບສະໜູນກົນໄກ ການເກບັຮວບຮວມເອົາວັດຖຸມາຜະລິດຄືນໃໝ່ຢູ່ແຫຼ່ງກໍາເນດີ ລວມທັງການ
ສ້າງຊຸມຊົນຕົວແບບ.
ຂ. ບັນດາກດິຈະກໍາຕົ້ນຕໍ:
• ສ້າງສູນເກບັຮວບຮວມວັດຖຸ ເພື່ອມາຜະລິດຄືນໃໝ່ໃຫ້ຫຼາຍ ທີ່ດໍາເນນີງານໂດຍຄົນເກບັຂີ້ເຫຍື້ອນອກລະບົບທົ່ວໄປ.
• ສ້າງສູນນະວັດຕະກໍາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອເພີ່ມອັດຕາການເກບັກູເ້ອາົສິ່ງເສດເຫືຼອມາຜະລິດຄືນໃໝ່  ແລະ ເປນັການ

ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການຂີ້ເຫຍື້ອ.
• ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການກ່ຽວກັບການເພີ່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຜະລິດ ເພື່ອສ້າງມູນຄ່າແກ່ວົງຈອນການນຳ

ວັດຖຸມານໍາໃຊຄື້ນໃໝ່ ຊຶ່ງໂດຍປົກກະຕິແລວ້ຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດປລາສຕິກທີ່ເຄືອບໂລຫະ, ຂີ້ເຫຍື້ອອີເລກັໂຕຣນກິ ຈະ
ບໍ່ມີການເກບັມຽ້ນຈາກໜ່ວຍບໍລິການສາທາລະນະ. ດັ່ງນັ້ນ, ໂຮງງານຜູ້ຜະລິດວັດຖຸດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບໃນການເກບັມຽ້ນ, ນໍາໃຊຄື້ນ  ແລະ ນໍາກັບໄປຜະລິດຄືນໃໝ່ໃນໂຮງງານຂອງຕົນໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ.

3. ແຜນວຽກທີ 3: 
 ເພີ່ມອັດຕາການເກບັຮວບຮວມເອົາວັດຖຸສູງຂຶ້ນໂດຍຜ່ານ ການສ້າງຕັ້ງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆທີ່
ເໝາະສົມໃນການບໍາບັດຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ກາຍເປນັຊັບພະຍາກອນ. 

 ໃນປັດຈຸບນັ, ປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ສະສົມຢູ່ສະໜາມກໍາຈດັຂີ້ເຫຍື້ອຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ມີປະມານ 700,000 ໂຕນ, 
ຈາກສະຖຕິິໃນປ ີ2019 ທີ່ຜາ່ນມາເຫັນວ່າຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເອາົມາຖອກແມ່ນ 400 ໂຕນ/ວັນ, ຖາ້ຫາກຍງັບໍ່ມີການບຳບດັຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ສະໜາມ 
ອາຍກຸານນາໍໃຊສ້ະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອແມນ່ສູງສຸດພຽງອີກປະມານ 10 ປ.ີ ພາຍຫຼງັຈາກມີການຄດັແຍກຂີ້ເຫຍື້ອແຕລ່ະປະເພດ ຂີ້ເຫຍື້ອ
ຈະຕ້ອງຂົນສົ່ງໄປຍງັບອ່ນທໍາການບາໍບດັໃຫ້ເໝາະສົມທັງໃນຮູບແບບລວມສູນ ຫືຼ ແບບບໍ່ລວມສູນ ຕາມແຕລ່ະເຂດຂອງທ້ອງຖິ່ນ. 
ເພື່ອເປນັການບຳບດັຂີ້ເຫຍື້ອຈຳນວນຫຼາຍຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແມນ່ຈຳເປນັຕ້ອງໄດ້ກໍານດົ ແລະ ສົ່ງເສີມການສ້າງສິ່ງອາໍນວຍ
ຄວາມສະດວກແບບລະບບົກົນຈກັ ແລະ ແບບຊວີະພາບ ທີ່ເໝາະສົມ. ແລະ ອີກຢ່າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັກໍ່ຍງັບໍ່ທນັມີລະບບົບາໍບດັ
ຂີ້ເຫຍື້ອເທດສະບານດັ່ງກາ່ວ. ຜນົໄດ້ຮບັທີ 3 ໄດ້ກໍານດົອອກດ້ວຍຄວາມຫວັງເພື່ອເພີ່ມອດັຕາການກອບກູເ້ອາົວັດຖຸໂດຍຜາ່ນການ
ນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊທີີ່ເໝາະສົມໃນການດໍາເນນີການ ແລະ ປະກອບສວ່ນໃນການບາໍບດັຂີ້ເຫຍື້ອຈຳນວນຫຼາຍ. 
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1.  ກດິຈະກຳທີ 1: ກໍານດົ ແລະ ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເກບັຮວບຮວມສິ່ງເສດເຫືຼອ ແລະ ບຳບດັຂີ້ເຫຍື້ອທີ່
ເໝາະສົມຢູ່ພາກສະໜາມ 

ກ. ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອເພີ່ມສະມັດຖະພາບໃນການບໍາບັດຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.  
ຂ. ບັນດາກດິຈະກໍາຕົ້ນຕໍ:
• ສຶກສາຄວາມເປນັໄປໄດ້ໃນການສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກແບບກົນຈັກ ແລະ ຊວີະພາບບໍາບັດ (MBT) ດ້ວຍ

ການນໍາໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊ ີເພື່ອຜະລິດເປນັເຊື້ອໄຟຈາກຂີ້ເຫຍື້ອ (RDF) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
• ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດໍາເນນີງານ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກແບບກົນຈັກ ແລະ ຊວີະພາບບໍາບັດ (MBT) ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ.້
• ປັບປຸງສະໜາມບຳບັດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ.

 
2.  ກດິຈະກຳທີ 2: ສ້າງສູນຮວບຮວມວັດຖຸສິ່ງເສດເຫືຼອ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂະໜາດໃຫຍ່.

ກ. ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອປັບປຸງການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອຈໍານວນຫຼາຍໃນການເກບັຮວບຮວມເອົາວັດຖຸຣໄີຊເຄີນທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງ ແລະ 
ຂີ້ເຫຍື້ອອົງຄະທາດ ກ່ອນທີ່ຈະນໍາໄປກໍາຈັດຢູ່ສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອ.  
ຂ. ບັນດາກດິຈະກໍາຕົ້ນຕໍ: 
• ສຶກສາຄວາມເປນັໄປໄດ້ໃນການສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເກບັຮວບຮວມຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ສະຖານຄີ່ຽນ

ຖ່າຍ.
• ຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນເພື່ອສ້າງຕັ້ງສູນເກບັຮວບຮວມເອົາວັດຖຸທີ່ສາມາດຜະລິດຄືນໃໝ່ໄດ້.  

4. ແຜນວຽກທີ  4: 
 ຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

 ຍອ້ນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກດິ ຈຶ່ງຄາດວ່ານີ້
ຄືສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອຕໍ່ຫົວຄົນເພີ່ມສູງຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ເມື່ອມີການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່າໃດ ກໍໝາຍ
ຄວາມວ່າຈະຕ້ອງນຳເອາົໄປທໍາລາຍຢູ່ສະໜາມຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ, ຖາ້ບໍ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ດີຈະໃຫ້ມີຜົນກະທົບທາງລົບ
ຕໍ່ສິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ. ການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການປອ້ງກັນ ບໍ່ໃຫ້ມີຂີ້ເຫຍື້ອ ແມ່ນຄາດໝາຍສູງສຸດຂອງຂະບວນການ
ຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອເຮດັໃຫ້ແຜນການດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້
ຮ່ວມມືກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນໄລຍະຍາວ ໃນການຫັນປ່ຽນຈາກເສດຖະກດິແບບດັ້ງເດີມມາເປນັເສດຖະກດິແບບໝູນວຽນ 
ແລະ ກາຍເປນັຕົວເມືອງທີ່ປອດຂີ້ເຫຍື້ອ. 
 
1.  ກດິຈະກຳທີ 1: ກໍານົດເປົ້າໝາຍການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອຕໍ່ຫົວຄົນໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ

ກ. ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອເຮດັໃຫ້ການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອຕໍ່ຫົວຄົນຄົງທີ່, ມີສະຖຽນລະພາບ.  
ຂ. ບັນດາກດິຈະກໍາຕົ້ນຕໍ: 
• ກໍານົດເປົ້າໝາຍຄວາມຄືບໜ້າໃນການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອຕໍ່ຫົວຄົນຈົນຮອດປ ີ2030.
• ປັບປຸງການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ວິທີການລາຍງານຜົນສໍາເລດັ ຕາມເປົ້າໝາຍການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອຕໍ່ຫົວຄົນຢ່າງ

ເປນັປົກກະຕິ.
• ຍົກສູງວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶ.
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2.  ກດິຈະກຳທີ 2: ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳທີ່ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມຮັບຜິດຊອບໃນການເກບັຊື້ ເພື່ອ
ນໍາໃຊຄື້ນໃໝ່, ການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການນໍາໄປຜະລິດຄືນໃໝ່ 

ກ. ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເກດີ/ຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊນ້ະໂຍບາຍຕ່າງໆ.  
ຂ. ບັນດາກດິຈະກໍາຕົ້ນຕໍ:
• ນໍາສະເໜີລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊປ້ລາສຕິກຄັ້ງດຽວ (ຫ້າມນໍາໃຊປ້ລາສຕິກທີ່ໃຊ້

ໄດ້ຄັ້ງດຽວແລວ້ຖິ້ມຕາມຮາ້ນຄ້າທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ)້.
• ຈໍາກັດ ແລະ ຫີຼກລ່ຽງໃຊສ້ິ່ງຫໍ່ຫຸ້ມສິນຄ້າທີ່ບໍ່ຈໍາເປນັໃຫ້ເຫືຼອໜ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຮດັໄດ້.

5. ແຜນວຽກທີ 5: 
 ປັບປຸງປະສິດທິພາບດ້ານການເງນິ, ການດໍາເນນີງານຂອງຂະແໜງການ ແລະ ພາລະບົດບາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງ ຫ້ອງການ ຄບຕ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນການບໍລິການເກບັ, ຂົນສົ່ງ ແລະ ບຳບັດຂີ້ເຫຍື້ອ. 
 
 ລະບບົການຄຸມ້ຄອງຂີ້ເຫຍື້ອ ເລີ່ມແຕກ່ານເກບັມຽ້ນຈນົຮອດບອ່ນກໍາຈດັ ແມ່ນໜ້າທີ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງ 
ຫ້ອງການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລິການຕວົເມືອງວຽງຈນັ (ຄບຕ). ມັນມີຄວາມຈຳເປນັ ທີ່ຈະພດັທະນາ ແລະ ໃຫ້ມີການອອກແຮງ
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິຜນົຂອງການບໍລິການ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງກົນໄກສັນຍາຕາ່ງໆໂດຍ ຄບຕ. ເນື່ອງຈາກການ
ໃຫ້ບໍລິການຄຸມ້ຄອງຂີ້ເຫຍື້ອເປນັວຽກທີ່ໃຫຍ,່ ມີຫຼາຍກດິຈະກໍາ ແລະ ຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ນບັແຕກ່ານບໍລິຫານຈດັການລົດຂົນສົ່ງ
ຂີ້ເຫຍື້ອ, ການຄຸມ້ຄອງສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ການຕິດຕາມການເຮດັສັນຍາຂອງບໍລິສັດຜູປ້ະກອບການໃນການໃຫ້ບໍລິການ
ຕາ່ງໆ ລວມທັງບໍລິສັດເອກະຊນົເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ສູນເກບັຊື້ເຄື່ອງເສດ ເຊັ່ນດຽວກັບບນັດາຄວົເຮອືນທັງໝົດທີ່ຊມົໃຊ້
ການບໍລິການຂອງຫ້ອງການ ຄບຕ. ການບໍລິຫານຈດັການໃນຫຼາຍໜ້າວຽກຢ່າງກວາ້ງຂວາງຄືແນວນີ້, ກໍເພື່ອຮບັປະກັນໃຫ້ມີ
ຄວາມໝັ້ນຄງົ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສເແກກ່ານຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານຂອງລັດ, ດັ່ງນັ້ນ ຜນົໄດ້ຮບັທີ 5 ຈະປະກອບມີແຜນວຽກດັ່ງນີ້: 
 
1.  ກດິຈະກຳທີ 1: ທົບທວນຄືນພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຄບຕ

ກ. ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອປັບປຸງພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຄບຕ ໃນການຄຸ້ມຄອງສັນຍາບໍລິການ ແລະ 
ການເກບັຄ່າບໍລິການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອ. 
ຂ. ບັນດາກດິຈະກໍາຕົ້ນຕໍ:
• ສ້າງໜ່ວຍງານໃໝ່ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງທຸກໆສັນຍາບໍລິການ ລວມທັງການບໍລິການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອຂອງພາກສ່ວນ

ບໍລິສັດເອກະຊົນດ້ວຍ.
• ບໍລິສັດເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອຕ້ອງປະຕິບັດຕາມແຜນງານ, ລະບຽບການຄັດແຍກຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ແຫຼ່ງກໍາເນດີ ແລະ ການເກບັ

ຮວບຮວມຄືນຊັບພະຍາກອນ, ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍນືຍົງ ແລະ ເປນັມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລອ້ມ.
• ສ້າງແຜນເດີນລົດເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມີປະສິດທິພາບກວ່າເກົ່າ ແລະ ນໍາໃຊລ້ະບົບການຕິດຕາມລົດທີ່ທັນສະໄໝ GIS 

ສໍາລັບລົດເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອທຸກຄັນ.
• ສ້າງລະບຽບດ້ານການເງນິ (Financial ring-fencing) ສໍາລັບການບໍລິການເກບັມຽ້ນ ແລະ ການກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ.
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2.  ກດິຈະກຳທີ 2: ຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງຫ້ອງການ ຄບຕ
ກ. ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດພາຍໃນ ຄບຕ. 
ຂ. ບັນດາກດິຈະກໍາຕົ້ນຕໍ: 
• ສ້າງແຜນເຝກິອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ ຄບຕ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງນິໃຫ້ມີຄວາມຍນືຍົງ ໃນການບໍລິການ

ເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ວຽກການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ການເຕີບໂຕສີຂຽວຂອງການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອ.
• ສ້າງແຜນແລກປ່ຽນບດົຮຽນໃຫ້ແກພ່ະນກັງານ ຄບຕ ໃນຂົງເຂດ ແລະ ພາກພື້ນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກຄູຮ່່ວມ

ພດັທະນາສາກົນກ່ຽວກັບການບໍລິການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອແບບບໍ່ລວມສູນ ແລະ  ການນາໍເອາົຂີ້ເຫຍື້ອມາເປນັຊບັພະຍາກອນ.
• ການຖ່າຍທອດເຕັກນກິວິຊາການໃນການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ມີຄວາມຍນືຍົງກັບບັນດາປະເທດ/ເມືອງແຮກສ່ຽວ. 

6. ແຜນວຽກທີ 6 :
 ສະໜັບສະໜູນໂອກາດໃນການສ້າງໃຫ້ມີວຽກເຮດັງານທາໍທີ່ເປນັມິດກັບສິ່ງແວດລອ້ມ/ເໝາະສົມແກ່ຂະແໜງຄຸມ້ຄອງ 
ແລະ ກໍາຈດັຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປອື່ນໆ. 
 
 ຄນົເກບັຂີ້ເຫຍື້ອນອກລະບບົທົ່ວໄປແມນ່ ຜູທ້ີ່ມີສວ່ນຮວ່ມສໍາຄນັ ແລະ ເປນັຜູທ້ີ່ມີບດົບາດ ໃນວຽກງານຄຸມ້ຄອງຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ດັ່ງນັ້ນ ການສະໜັບສະໜູນກດິຈະກໍາການເກບັຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ແຫຼງ່ກໍາເນດີແມນ່ວົງຈອນເພີ່ມມູນຄາ່ວັດຖຸ ໂດຍ
ການເກບັຮວບຮວມເອາົວັດຖຸທີ່ສາມາດນຳເອາົໄປຜະລິດຄືນໃໝ່ໄດ້ ຈາກແຕລ່ະຫຼງັຄາເຮອືນນີ້ ຈະຊວ່ຍໃຫ້ພວກເຂາົສາມາດເກບັຂີ້
ເຫຍື້ອຣໄີຊເຄີນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຖງິແມນ່ວ່າ ພວກເຂາົຈະມີພາລະໜ້າທີ່ອນັສໍາຄນັໃນການເອາົຂີ້ເຫຍື້ອມາຜະລິດຄືນໃໝ່ ພວກເຂາົກໍຍງັ
ແມນ່ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນບນັດາຜູທ້ີ່ມີສວ່ນຮວ່ມທງັຫຼາຍໃນການຄຸມ້ຄອງຂີ້ເຫຍື້ອ. ການເຮດັວຽກໃນສະພາບແວດລອ້ມ ທີ່ມີຄວາມ
ສ່ຽງອນັຕະລາຍ ແລະ ມີລາຍຮບັລາຍວັນແລວ້ ມັນຍງັມີຄວາມສຽ່ງຕໍ່ກັບອດັຕາການຂຶ້ນລົງຂອງຕະຫຼາດຊື້ຂາຍວັດຖຸຣໄີຊເຄີນອີກ
ດ້ວຍ. ຍອ້ນວ່າມັນເປນັການສ້າງລາຍຮບັທີ່ຕໍ່າໃນຕອ່ງໂສ້ມູນຄາ່ ແລະ ພວກເຂາົຍງັເປນັກຸມ່ທີ່ໄດ້ຮບັຜນົກະທບົທາງລົບຫຼາຍກວາ່ໝູ່ 
ເມື່ອເວລາມູນຄາ່ວັດຖຸທີ່ເກບັໄດ້ມີລາຄາຕໍ່າລົງ. ຜນົໄດ້ຮບັທີ 6 ນີ້ ໄດ້ກໍານດົອອກ ເພື່ອສົ່ງເສີມບດົບາດຂອງຄນົເກບັຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປດັ່ງ
ກ່າວ ແລະ ເປນັການສ້າງໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກດິໃຫ້ແກພ່ວກເຂາົ ໃຫ້ບນັລຸຕາມວິໄສທັດຂອງການຄຸມ້ຄອງຂີ້ເຫຍື້ອ.

1.  ກດິຈະກຳທີ 1: ຄຸ້ມຄອງພາກສ່ວນເກບັຂີ້ເຫຍື້ອນອກລະບົບໃຫ້ເຂົ້າຢູ່ໃນລະບຽບການຂອງ ຄບຕ ວາງອອກ 

ກ. ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ ້ແລະ ໃຫ້ໂອກາດໃນການຊອກຫາວຽກເຮດັງານທໍາແກ່ຄົນເກບັຂີ້ເຫຍື້ອນອກລະບົບ
ທົ່ວໄປ ຜ່ານການບໍລິການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອຂອງເທດສະບານ. 
ຂ. ບັນດາກດິຈະກໍາຕົ້ນຕໍ:
•  ສ້າງໜ່ວຍປະສານງານ ເພື່ອວ່າຈາ້ງຄົນເກບັຂີ້ເຫຍື້ອນອກລະບົບທົ່ວໄປ ໃຫ້ເຂົ້າມາບໍລິການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອຂອງ

ເທດສະບານ.
• ຂຶ້ນແຜນໃນການປົກປອ້ງທາງສັງຄົມໃຫ້ແກ່ຄົນເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປ ໃຫ້ເຂົ້າມາຢູ່ໃນລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອ

ຂອງເທດສະບານ.
 
2.  ກດິຈະກໍາ 2:  ສ້າງຕັ້ງສູນຣໄີຊເຄີນຂອງເທດສະບານ

ກ. ຈຸດປະສົງ:  ເພື່ອສົ່ງເສີມການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນເກບັຂີ້ເຫຍື້ອນອກລະບົບ ພ້ອມທັງເປນັການເພີ່ມອັດຕາ
ການຣໄີຊເຄີນຂີ້ເຫຍື້ອ. 
ຂ. ບັນດາກດິຈະກໍາຕົ້ນຕໍ:
• ສ້າງຕັ້ງສູນຣໄີຊເຄີນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍດໍາເນນີການ / ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຜູ້ເກບັຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປ.
• ສ້າງຕັ້ງສູນນະວັດຕະກໍາເພື່ອການໝູນໃຊຂ້ີ້ເຫຍື້ອຄືນໃໝ່ ໂດຍຮ່ວມມືກັບຜູ້ເກບັຂີ້ເຫຍື້ອນອກລະບົບ.
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ພາກທີ  4
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04
ກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
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 ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ບັນລຸຜົນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງຕາມວິໄສທັດທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໄດ້ວາງອອກ, ຜົນໄດ້ຮັບຂອງບັນດາແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງທຸກໆແຜນວຽກທີ່ກໍານົດໄວໃ້ນຍຸດທະສາດການ
ຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແມ່ນຈະໄດ້ວາງໄວດ້ັ່ງນີ້: 

1. ໂຄງສ້າງ, ອົງປະກອບ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະຂັ້ນ
1. ຄະນະຊີ້ນໍາລວມປະກອບມີດັ່ງນີ້:
   ກ. ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອ້ມ (ກຊສ);
   ຂ. ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ຍທຂ);
   ຄ. ອົງການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;
   ບົດບາດຂອງຄະນະຊີ້ນໍາລວມປະກອບມີ:

• ມີໜ້າທີ່ຊີ້ນໍາລວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດສະບັບນີ້, ຕິດຕາມກວດກາ, ລະດົມຈັດຫາແຫຼ່ງທຶນ 
ແລະ ພົວພັນກັບອົງການຊ່ວຍເຫືຼອຕ່າງໆ ເພື່ອມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ.

• ຊີ້ນໍາບັນດາອົງກອນກ່ຽວຂອ້ງໃນການນໍາເອາົແຜນຍຸດທະສາດໄປຜັນຂະຫຍາຍເປນັໂຄງການ ແລະ ເປນັແຜນ
ງານລະອຽດຢ່າງເປນັປົກກະຕິ.

2. ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດປະກອບມີດັ່ງນີ້:
   ກ. ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຕົວເມືອງວຽງຈັນ (ຄບຕ)
   ຂ. ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອ້ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ພຊສ.ນວ)
   ຄ. ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ຍທຂ.ນວ)
   ງ. ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ອຄ.ນວ)
   ຈ. ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ສທ.ນວ)
   ສ. ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ
   ຊ. ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ
3. ພາລະບົດບາດຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດປະກອບມີດັ່ງນີ້:
ກ. ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຕົວເມືອງວຽງຈັນ (ຄບຕ)

• ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຕົວເມືອງວຽງຈັນ (ຄບຕ) ເປນັອົງການຈັດຕັ້ງຫຼັກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ
ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານຕາມການຊີ້ນໍາລວມ.

• ມີໜ້າທີ່ໃນການປະສານສົມທົບກັບ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂອ້ງ, ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ, ແນວໂຮມຂັ້ນ ເມືອງ 
ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໂຄງການ, ປູກຈດິສໍານກຶໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມໄດ້ຮັບຊາບ ແລະ 
ເຂົ້າຮ່ວມເຮດັສັນຍາໃຊບໍ້ລິການຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ຄວບຄຸມທຸກພື້ນທີ່ໃນຂອບເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

• ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນຕິິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບແຜນຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ.

• ປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຄາ ແລະ ກົນໄກການເກບັຄ່າບໍລິການຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ສອດຄ່ອງໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
• ກໍານົດເປົ້າໝາຍການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອຕໍ່ຫົວຄົນພາຍໃນນະຄອນຫຼວງໃຫ້ຊັດເຈນໂດຍການສໍາຫຼວດເກບັກຳສະຖຕິິ

ຕາມຫຼັກວິຊາການ.
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• ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ເຮດັສັນຍາກັບຄົນເກບັຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປ.
• ກໍານົດກດິຈະກໍາໃຫ້ມີການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ກັບທີ່, ກໍານົດຮູບແບບ ແລະ ວິທີການໃຫ້ອົງກອນທີ່ບໍລິການເກບັມຽ້ນ

ຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ.
• ຂະຫຍາຍ ແລະ ສົ່ງເສີມກດິຈະກໍາການນໍາເອາົສິ່ງເສດເຫືຼອປະເພດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍງ່າຍ (ເສດຜັກ, ເສດ

ພືດ, ເສດອາຫານ) ເພື່ອມາເຮດັຝຸ່ນບົ່ມຢູ່ກັບທີ່ ຫືຼ ຂົນສົ່ງໄປສະຖານທີ່ເຮດັຝຸ່ນບົ່ມ.
• ສົ່ງເສີມ ແລະ ຂະຫຍາຍໃຫ້ມີບ່ອນເກບັຮວບຮວມເສດວັດຖຸທີ່ສາມາດນຳໄປແປຮູບ (ຣໄີຊເຄີນ) ໄດ້ຢູ່ບັນດາເມືອງ

ຕ່າງໆ.
• ສ້າງສູນແປຮູບ (ຣໄີຊເຄີນ) ຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງ ຄບຕ (ນວ), ເປນັບ່ອນເກບັຮວບຮວມເສດວັດຖຸ ເພື່ອນໍາໄປແປຮູບ.
• ທົບທວນຄືນພາລະບົດບາດຂອງ ຄບຕ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ກຳມະກອນໃນການ

ຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອ.
• ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ລາຍງານຄວາມ

ຄືບໜ້າໃຫ້ອົງການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຊາບເປນັປະຈຳ.
ຂ. ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອ້ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ພຊສ.ນວ)

 ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອ້ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ພຊສ.ນວ) ມີສ່ວນຮ່ວມກັບ ຄບຕ 
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດດັ່ງນີ້:
• ຄົ້ນຄວາ້ບັນຫາ ແລະ ບັນດານຕິິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວພັນ, ລະບຽບການ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລອ້ມ

ທີ່ອາດຈະເກດີຂຶ້ນຈາກສິ່ງເສດເຫືຼອໃນຂອບເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
• ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຄາ ແລະ ກົນໄກການເກບັຄ່າບໍລິການຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ.
• ປະສານສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ, ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອ້ມ ປະຈຳ

ເມືອງ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ໃນການປູກຈດິສໍານກຶ, ສຶກສາອົມຮົມ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລະບຽບການ ແລະ 
ການບັງຄັບໃຊກົ້ດໝາຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂອ້ງກັບວຽກງານສິ່ງແວດລອ້ມ ໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມໄດ້ຮັບຊາບ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

• ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊຸກຍູສ້ົ່ງເສີມໃຫ້ມີການນໍາໃຊສ້ິ່ງເສດເຫືຼອຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍງ່າຍເຊັ່ນ: ເສດຜັກ, ເສດພືດ, 
ເສດອາຫານ ແລະ ອື່ນໆ ມາເຮດັຝຸ່ນບົ່ມຢູ່ກັບທີ່ ຫືຼ ຂົນສົ່ງໄປສະຖານທີ່ເຮດັຝຸ່ນບົ່ມ.

• ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສຶກສາ, ສໍາຫຼວດເກບັກໍາຂໍ້ມູນການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອຕໍ່ຫົວຄົນໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ.
• ຊີ້ນໍາ, ຕິດຕາມກວດກາບັນດາໂຄງການທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ອົງການ

ປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສາຍຕັ້ງຂອງຕົນຊາບຢ່າງເປນັປົກກະຕິ.
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ຄ. ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ຍທຂ.ນວ)
 ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ຍທຂ.ນວ) ມີສ່ວນຮ່ວມກັບ ຄບຕ ໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດຄື: 
• ສະໜອງດ້ານເຕັກນກິການກໍ່ສ້າງສະໜາມ ແລະ ທາງເຂົ້າສະໜາມໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກນກິການ

ກໍ່ສ້າງທີ່ວາງໄວ,້ ຢັ້ງຢນືເຕັກນກິການກໍ່ສ້າງໂຮງງານຄັດແຍກ ແລະ ປຸງແຕ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ, ແນະນໍາເຕັກນກິການນໍາໃຊ້
ພາຫະນະຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເໝາະສົມ.

• ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປູກຈດິສໍານກຶ, ສຶກສາອົມຮົມ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂອ້ງກັບວຽກງານ
ການປຸກສ້າງ ແລະ ຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍຕາມເສັ້ນທາງ ແລະ ແນະນໍາຜູ້ປະກອບການກໍ່ສ້າງກ່ຽວກັບການ
ກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫືຼອຈາກການກໍ່ສ້າງໃຫ້ຖກືວິທີຢູ່ຂັ້ນສຳນັກງານ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ.

• ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການແນະນຳຜູ້ປະກອບການຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອກ່ຽວກັບການວາງແຜນເສັ້ນທາງເດີນລົດ ແລະ ເວລາ
ຂອງການບໍລິການໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ປອດໄພ.

ງ. ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ອຄ.ນວ)
 ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ອຄ.ນວ) ມີສ່ວນຮ່ວມກັບ ຄບຕ ໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດດັ່ງນີ້: 
• ມີສ່ວນຮ່ວມແນະນຳຜູ້ເຮດັທຸລະກດິການຄ້າ-ສູນການຄ້າ-ຕະຫຼາດ, ບັນດາໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ-ຫັດຖະກໍາປຸງ

ແຕ່ງໃຫ້ຮັກສາອະນາໄມ, ເກບັມຽ້ນ, ບໍາບັດ ແລະ ທໍາລາຍສິ່ງເສດເຫືຼອໃຫ້ຖກືຕ້ອງຕາມຫຼັກວິຊາການ.
• ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີອຸດສາຫະກໍາທີ່ສະອາດເປນັມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລອ້ມ, ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນດ້ານການນໍາເອາົສິ່ງເສດເຫືຼອ

ມາແປຮູບ ແລະ ມາຜະລິດຄືນໃໝ່ໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ.
• ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ບັນດານຕິິກຳ, ຕິດຕາມກວດກາ ກ່ຽວກັບສິ່ງເສດເຫືຼອທີ່ເປນັພິດ ແລະ ສານ

ເຄມີທີ່ເປນັອັນຕະລາຍ ຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ປະກອບການຕ່າງໆ.
ຈ. ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ສທ.ນວ)

 ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ສທ.ນວ) ມີສ່ວນຮ່ວມກັບ ຄບຕ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ຍຸດທະສາດດັ່ງນີ້:
• ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊຸກຍູບັ້ນດາໂຮງໝໍເມືອງ, ໂຮງໝໍສູນກາງ, ຫ້ອງກວດພະຍາດໃນທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້

ເອາົໃຈໃສ່ການຄັດແຍກຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຕິດເຊື້ອບໍ່ໃຫ້ປະປົນກັບຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປ ແລະ ເກບັມຽ້ນ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃຫ້
ແກ່ໜ່ວຍງານຂົນສົ່ງທີ່ມາເອາົໄປທໍາລາຍເຊັ່ນ: ຂີ້ເຫຍື້ອຕິດເຊື້ອຶຕ້ອງເອາົໄປທໍາລາຍຢູ່ເຕົາເຜົາທີ່ມີຄວາມຮອ້ນສູງໄດ້
ມາດຕະຖານ.

• ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ວ່າດ້ວຍການ
ຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອຈາກໂຮງໝໍ.
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ສ. ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ
 ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ ແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມກັບຫ້ອງການ ຄບຕ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດດັ່ງນີ້:
• ຊີ້ນຳບັນດາຂະແໜງການ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນເມືອງ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງ

ບ້ານໃຫ້ປຸກລະດົມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ບຸກຄົນ, ນຕິິບຸກຄົນຢູ່ພາຍໃນເມືອງຂອງຕົນໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຕິບັດ
ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ນຕິິກໍາຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກອະນາໄມ, ຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້
ມີການຄັດແຍກຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ກັບທີ່ ຢູ່ພາຍໃນເມືອງຂອງຕົນ.

• ຊີ້ນຳອຳນາດການປົກຄອງບ້ານໃນການຕິດຕາມກວດກາບັນດາຜູ້ທີ່ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍໃນການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ
ຊະຊາຍ, ຊຸກຍູໃ້ຫ້ບັນດາຄົວເຮອືນຕ້ອງໄດ້ເຮດັສັນຍາ ແລະ ຈ່າຍຄ່າບໍລິການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອກັບ ຜູ້ປະກອບການ.

• ມີສ່ວນຮ່ວມກັບ ຫ້ອງການ ຄບຕ ໃນການປະຕິບັດມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການວ່າດ້ວຍ
ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລອ້ມໃນຕົວເມືອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຖກືວິທີ.

• ກະກຽມສະຖານທີ່ ເພື່ອຈະສ້າງເປນັສະໜາມກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອໃນອະນາຄົດພາຍໃນຂອບເຂດເມືອງຂອງຕົນ.
ຊ.  ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ

 ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານມີສ່ວນຮ່ວມກັບຫ້ອງການ ຄບຕ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດດັ່ງນີ້: 
• ເປນັເຈົ້າການໃນການປຸກລະດົມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ບຸກຄົນ, ນຕິິບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕ້ອງ

ປະຕິບັດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ນຕິິກຳຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມສະອາດໃນຕົວເມືອງ, ຮັກສາ
ສິ່ງແວດລອ້ມໃນຕົວເມືອງ ແລະ ການຄັດແຍກຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຖກືວິທີ ຂອງຂັ້ນເທິງວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

• ຕິດຕາມກວດກາ ພຶດຕິກຳຂອງແຕ່ລະຄົວເຮອືນ, ຜູ້ປະກອບການຫົວໜ່ວຍທຸລະກດິທີ່ນອນຢູ່ໃນເຂດບ້ານຂອງຕົນ
ໃນການເຮດັສັນຍາບໍລິການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອກັບຜູ້ບໍລິການໂດຍກົງ.

• ປະຕິບັດມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ, ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອໃນຂອບເຂດບ້ານຂອງຕົນຢ່າງເຂັ້ມ
ງວດ.

• ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄົ້ນຄວາ້ຈຸດທີ່ຕັ້ງບ່ອນທ້ອນໂຮມຂີ້ເຫຍື້ອຊົ່ວຄາວ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລົດ
ຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ.

• ປຸກລະດົມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ບຸກຄົນ ແລະ ນຕິິບຸກຄົນ ໃຫ້ຄັດແຍກເອາົຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍງ່າຍເຊັ່ນ: ເສດຜັກ, 
ເສດພືດ, ເສດອາຫານ ແລະ ອື່ນໆ ມາເຮດັຝຸ່ນບົ່ມຢູ່ກັບທີ່ ຫືຼ ຂົນສົ່ງໄປສະຖານທີ່ເຮດັຝຸ່ນ.

• ປຸກລະດົມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ບຸກຄົນ ແລະ ນຕິິບຸກຄົນ ພາຍໃນບ້ານເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຮດັອະນາໄມລວມໃນວັນສໍາ
ຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ.
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2. ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ
1. ຄະນະຊີ້ນໍາຂັ້ນສູນກາງ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອ້ມ 

(ກຊສ), ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ຍທຂ) ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການປົກຄອງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕ້ອງໄດ້ລົງຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່າງ
ໜ້ອຍ 2 ຄັ້ງ/ປ.ີ

2. ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂອ້ງໃນຄະນະຊີ້ນໍາສະເພາະ ຕ້ອງເຮດັໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ເພື່ອ
ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດ, ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງ
ກ່າວ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບຕີລາຄາທຸກໆ 3 ເດືອນ.

3. ຫ້ອງການ ຄບຕ ເປນັອົງການຫຼັກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈງິໃນແຕ່ລະວັນ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ຂະແໜງ ການ
ທີ່ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຄຸ້ມຄອງກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຢ່າງຄົບຊຸດ ແລະ ຖກືຕ້ອງຕາມ
ເຕັກນກິ.

4. ຫ້ອງການ ຄບຕ ປະຈຳເມືອງ ຕ້ອງໄດ້ປະສານສົມທົບກັນຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂອ້ງພາຍໃນເມືອງ, ອໍານາດການ
ປົກຄອງບ້ານ ແລະ ແນວລາວສ້າງຊາດ ລວ້ນແຕ່ມີສິດໃນການປະກອບສ່ວນຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຫ້ອງການ 
ຄບຕ.ນວ ຢ່າງເປນັປົກກະຕິ ແລະ ທັນເວລາ.

3. ການປັບປຸງແກໄ້ຂ
 ແຜນຍຸດທະສາດສະບັບນີ້ ສາມາດປັບປຸງແກໄ້ຂ ຫືຼ ເພີ່ມຕື່ມຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຖາ້ເຫັນວ່າມີບັນຫາໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະໃດໜຶ່ ງ (ອີງຕາມການປະເມີນຜົນໂຄງການຜ່ານມາ) ໂດຍມີການປກຶສາຫາລືພາຍໃນຄະນະຊີ້ນໍາ
ສະເພາະ, ແລວ້ນໍາສະເໜີຕໍ່ຄະນະຊີ້ນໍາຂັ້ນກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພ້ອມທັງຮ່າງບົດສະເໜີທີ່
ຈະມີການປັບປຸງແກໄ້ຂດັ່ງກ່າວໃຫ້ຊັດເຈນ.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 
ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
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ຮັບຜິດຊອບ
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ໄລຍະເວລາ ຄາດຄະເນງົບ
ປະມານ (ໂດລາ)

ອົງການຮັບຜິດຊອບ
1 ປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຄາຄ່າບໍລິການເກບັຂີ້ເຫຍື້ອ 2021-2022 50,000 ຄບຕ, ພຊສ, ເມືອງ

2 ປັບປຸງກົນໄກການຈ່າຍຄ່າບໍລິການເກບັຂີ້ເຫຍື້ອ 2021-2022 50,000 ຄບຕ, ທນຄ, ບສ 
3 ກະຈາຍການບໍລິການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນໃຫ້ຫຼາຍ

ຂຶ້ນ
2021-2024 4,500,000 ຄບຕ, ເມືອງ, ບ້ານ

4 ການບັງຄັບໃຊກົ້ດໝາຍ ແລະ ການປູກຈດິສໍານກຶ 2023-2030 300,000  ເມືອງ, ບ້ານ, ຄບຕ

5 ກໍານົດ ວິທີການຄັດແຍກຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ແຫຼ່ງເກດີຂີ້ເຫຍື້ອ
ຕົ້ນທາງ ແລະ ແຈກຢາຍຖັງໃສ່ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່   ສອດຄ່ອງ
ກັບປະເພດຂີ້ເຫຍື້ອ

2023-2026 2,600,000 ຄບຕ, ພຊສ, ເມືອງ, 
ບ້ານ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ

6 ກໍານົດກົນໄກການຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ແຍກແລວ້ໃຫ້
ຮັບປະກັນເຖງິຈຸດໝາຍປາຍທາງ

2021-2024 2,000,000 ຄບຕ, ຍທຂ, ພຊສ

7 ກະຈາຍການເກບັມຽ້ນຂີ້ເຫຍື້ອອົງຄະທາດ ແລະ ລະບົບ
ການບໍາບັດ

2021-2024 2,000,000 ຄບຕ, ພຊສ, ກສ

8 ກະຈາຍການສ້າງສູນເກບັຮວບຮວມວັດຖຸສິ່ງເສດເຫືຼອ 
ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເອົາຂີ້ເຫຍື້ອມາ
ຜະລິດຄືນໃໝ່

2022-2026 300,000 ຄບຕ, ພຊສ, ອຄ, 
ສຶກສາ-ກລິາ

9 ກໍານົດ/ສ້າງຕັ້ງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການ
ເກບັຮວບຮວມສິ່ງເສດເຫືຼອ ແລະ ບໍາບັດຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່
ເໝາະສົມຢູ່ສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອ

2021-2023 300,000 ຄບຕ, ອຄ

10 ສ້າງສູນຮວບຮວມວັດຖຸສິ່ງເສດເຫືຼອ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກຂະໜາດໃຫຍ່

2023-2030 20,000,000 ຄບຕ, ອຄ, ຍທຂ, 
ພຊສ, ຜກທ

11 ກໍານົດເປົ້າໝາຍການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອຕໍ່ຫົວຄົນໃຫ້ມີ
ຄວາມຊັດເຈນ

2021-2025 20,000 ຄບຕ, ພຊສ, ເມືອງ, 
ບ້ານ

12 ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳທີ່ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຈໍາໜ່າຍ ສິນຄ້າ
ຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມຮັບຜິດຊອບໃນການເກບັຊື້ຄືນ ເພື່ອນໍາ
ໄປໃຊຄື້ນໃໝ່, ການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການນໍາມາຜະລິດ
ຄືນໃໝ່

2024-2030 300,000 ຄບຕ, ອຄ, ສຶກສາ-
ກລິາ, ຜູ້ປະກອບ
ການຜະລິດ ແລະ 
ຜູ້ຈຳໜ່າຍສິນຄ້າ

13 ທົບທວນຄືນພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງ ຄບຕ

2021-2021 - ຄບຕ

14 ຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງ 
ຫ້ອງການ ຄບຕ

2021-2030 100,000 ຄບຕ

15 ຄຸ້ມຄອງພາກສ່ວນເກບັຂີ້ເຫຍື້ອນອກລະບົບ ໃຫ້ເຂົ້າຢູ່ໃນ
ລະບຽບການຂອງ ຄບຕ ວາງອອກ

2021-2030 100,000 ຄບຕ, ພສຊ, ເມືອງ, 
ບ້ານ
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