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ໂຄງການກັນ, ຄວມຄຸມ ແລະ ຕອບໂຕ້ຕ ໍ່ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນ ສປປ ລາວ  

ບົດສະຫຼຸບ 

I. ຄວາມເປັນມາ ແລະ ເນ ື້ອໃນໂຄງການ 

 

1. ເອກະສານສະບບັນ ີ້ ສງັລວມມາດຕະການຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຫຼຸດຜອ່ນຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສງັຄົມ ທ ໍ່ສະເໜ ໃນກອບການຄຸມ້ຄອງສິໍ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການກັນ, ຄວບຄມຸ ແລະ ຕອບໂຕ້ຕ ໍ່ການ
ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ໃນ ສປປ ລາວ  (P173817). ບົດສະຫຼຸບແມ່ນຖືກນ າສະເໜ  ແລະ ສນົທະນາກັບຜ ທ້ ໍ່ 
ມ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດບັຊາດ ແລະ ຂັີ້ນແຂວງ ໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລືທາງອິນເຕ ເນັດ (WhatsApp ແລະ 
ໂທລະສບັ).  ເນືໍ່ອງຈາກວ່າ ກຄສສ ແມ່ນຖືກກະກຽມໃນສະພາບການສຸກເສ ນ ແລະ ຈ າກັດການເດ ນທາງ ສະນັີ້ນຈຶໍ່ງໄດ້
ມ ແຕ່ ແຜນຄວາມຮບັຜິດຊອບດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ຜຮສສ) ແລະ ແຜນການມ ສວ່ນຮວ່ມຂອງຜ ້ທ ໍ່ມ ສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ (ຜສຜສ) ປຶກສາຫາລືກັນໃນອາທິດຂອງວັນທ  20 ເມສາ. ກຄສສ ຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືຕືໍ່ມອ ກໃນລະຫວ່າງ
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບດັກິດຈະກ າ, ຄ າແນະນ າ ແລະ ຄ າເຫັນທ ໍ່ໄດຮ້ບັລະຫວ່າງການປຶກສາຫາລືແມນ່ຈະໄດ້ຮວບຮວ່ມ ເພືໍ່ອ
ແກ້ໄຂປບັປຸງ ແລະ ສະຫຼຸບ ກຄສສ ພ້ອມໆກບັເຄືໍ່ອງມືອືໍ່ນໆ ທ ໍ່ກ ານົດພາຍໃຕ້ ກອບນະໂຍບາຍສິໍ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສັງຄົມ  ຂອງທະນາຄານໂລກ. 

 

 

2. ສປປ ລາວ ມ ຊາຍແດນຕດິກັບ 5 ປະເທດ (ມ ຄື: ປະເທດໄທ, ມຽນມາ, ຈ ນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກ າປ ເຈຍ) ທ ໍ່ລວ້ນ
ແລ້ວແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ ໂຄໂຣນາ (ໂຄວດິ-19) ທ ໍ່ກ າລັງລະບາດຢ ່. ເຊິໍ່ງໃນປະເທດລາວແມ່ນມ ທັງໝົດ 
19 ກ ລະນ ຢືນຢັນຕດິພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນລະຫວ່າງທ ໍ່ກ າລງັກະກຽມ ກຄສສ. ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍ
ຜ່ານ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນກ າລັງຈດັຕັີ້ງປະຕິບດັໂຄງການ ດ້ວຍເງິນຂອງທະນາຄານໂລກ (ປະມານ 18 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ ໃນລະຫວ່າງປ  2020 ຫາ 2022), ເຊິໍ່ງເອ ີ້ນວາ່ ໂຄງການກນັ, ຄວມຄວບ ແລະ ຕອບໂຕ້ການລະບາດ
ຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນ ສປປ ລາວ (LCRP). ໂຄງການນ ີ້ໄດ້ຮບັການອານຸມັດຈາກສະພາບ ລຫິານ ທະນາຄານ
ໂລກ ໃນວນັທ  6 ເມສາ 2020 ແລະ ມ ຜົນບງັຄັບໃຊ້ໃນວັນທ  7 ເມສາ 2020 ເຊິໍ່ງມ  ກະຊວງສາທາລະນະສຸກເຮດັ
ຫນາ້ທ ໍ່ຮບັຜດິຊອບຈັດຕັີ້ງປະຕບິັດ ກຄສສ.  

3. ກຄສສ ຖືກສ້າງຂຶີ້ນເພືໍ່ອສະໜບັສະໜ ນ ກິດຈະກ າສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ສ&ສ) ທ ໍ່ໄດ້ຮບັເງິນທນຶຈາກໂຄງການ. 
ກຄສສ ມ ຈດຸປະສົງ ຊ ີ້ນ າ ບນັດາອົງການຈດັຕັີ້ງປະຕິບດັຂອງໂຄງການ ເພືໍ່ອກ ານົດຫາຄວາມສ່ຽງດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມທ ໍ່ເປັນໄປໄດ້, ພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊ້ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ໃນລະຫວ່າງການຈດັຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, 
ລວມທັງແຜນການຍ່ອຍສະເພາະທ ໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທ ໍ່ສາມາດພດັທະນາໄດ້ຕາມແຜນມາດຕະຖານສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ 
(ມສສ) ຂອງທະນາຄານໂລກ ທ ໍ່ມ ໃນກອບນະໂຍບາຍສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ. ເວົີ້າສະເພາະຄື: ກຄສສ (ກ) ປະ
ເມ ນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທບົດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄມົທ ໍ່ຈະເກ ດຈາກກິດຈະກ າຂອງໂຄງການ (ທັງດ້ານບວກ 
ແລະ ລົບ), ແລະ ສະເໜ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທ ໍ່ຈະສາມາດແກໄ້ຂຄວາມສ່ຽງ/ຜົນກະທົບ ໄດ້ຢາ່ງມ ປະສິດທິພາບ, (ຂ) 
ສ້າງຕັີ້ງຂັີ້ນຕອນທ ໍ່ຊັດເຈນໃນການວາງແຜນ ສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ, ການທົບທວນ, ການອະນຸມດັ ແລະ 
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບດັ ຂອງກິດຈະກ າ/ໂຄງການຍອ່ຍ, ການຊ່ວຍເຫ ືອທາງວຊິາການ ແລະ ກດິຈະກ າອືໍ່ນໆ ທ ໍ່ຈະໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜ ນພາຍໃຕ້ໂຄງການ; (ຄ) ອະທິບາຍກນົໄກສະເພາະໃນການປຶກສາຫາລ ື ແລະ ການເປ ດເຜ ຍ
ເອກະສານດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ ພ້ອມທງັແກ້ໄຂຄ າຮ້ອງທຸກ; ແລະ (ງ) ລະບຸພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມ
ຮັບຜດິຊອບ ຂອງໜ່ວຍງານຕ່າງໆທ ໍ່ຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕບິັດ ມາດຕະການສິໍ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ 
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(ສ&ສ) ທ ໍ່ໄດສ້ະເໜ ໄປ ເຊິໍ່ງລວມມ  ການຝຶກອົບຮົມການກ ານົດບ ລິມະສດິ, ການສ້າງຄວາມສາມາດ, ການຊ່ວຍເຫ ອື
ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ງົບປະມານ ກຄສສ. 

4. ລາຍລະອຽດເພ ໍ່ມເຕ ມກ່ຽວກບັຮ ບແບບສະເພາະ ແລະ ການຊ ີ້ນ າທາງວິຊາການສ າລບັ (i) ການວິພາກບນັຫາສິໍ່ງແວດ 
ລ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ ຫາກິດຈະກ າທ ໍ່ບ ໍ່ມ ສິດ, ການຢືນຢັນ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ມາດຕະຖານດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ (ມສສ) ສ າລັບກິດຈະກ າ (ເອກະສານຄັດຕິດ II) ແລະ (ii) ຮ່າງຕວົແບບສ າລບັ ແຜນການຄຸ້ມຄອງດ້ານສິໍ່ງແວດ 
ລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ຜຄສສ) ແລະ ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ (ເອກະສານຄດັຕິດ III), ຮ່າງຕົວແບບ 
ແຜນການຄວບຄຸມການຕິດເຊືີ້ອ ແລະ ການກ າຈັດຂ ີ້ເຫຍືີ້ອ (ICWMP) (ເອກະສານຄັດຕິດ IV), ວິທ ການບ ລິຫານ
ຈັດການແຮງງານ (LMP, ເອກະສານຄດັຕິດ V), ຫ ັກການປະຕິບັດດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ (ECOP), ຫ ັກການປະຕິບັດ 
ດ້ານສັງຄົມ (SCOC) ແມ່ນມ ໃນ (ເອກະສານຄດັຕດິ VI) ແລະ ລາຍການແຫ ໍ່ງຂ ີ້ມ ນ ທ ໍ່ມ ຄ ມ່ືຕ່າງໆກ່ຽວກັບໂຄວດິ-
19 ແມ່ນມ ໃນເອກະສານຄັດຕດິ VII. 
 

 

II. ເນ ື້ອໃນໂຄງການ 

5. ຈຸດປະສົງໃນການພດັທະນາໂຄງການແມ່ນເພືໍ່ອຕອບໂຕ້ກບັການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ແລະ ເພືໍ່ອສ້າງຄວາມ
ເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ກັບລະບບົສາທາລະນະສຸກ ສປປ ລາວ. ໂຄງການດັໍ່ງກ່າວຈະໃຫ້ການສະໜບັສະໜ ນໃນຂອບເຂດທົໍ່ວ
ປະເທດ ແລະ ຄາດວ່າຈະໄດຮ້ັບຜົນປະໂຫຍດແກ່ປະຊາຊົນໃນທົໍ່ວ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະ ຜ ້ທ ໍ່ມ ຄວາມສຽ່ງໃນການ
ຕິດເຊືີ້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19.  

6. ໂຄງການປະກອບມ ອົງປະກອບດັໍ່ງຕ ໍ່ໄປນ ີ້: 
• ອົງປະກອບທ  1: ການຕອບໂຕ້ແບບສຸກເສ ນຕ ໍ່ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 [12.83 ລ້ານໂດລາ

ສະຫະລດັ]: ອງົປະກອບນ ີ້ສະໜັບສະໜ ນ ການກຽມຄວາມພອ້ມ ແລະ ກິດຈະກ າຕອບໂຕສ້ກຸເສ ນ ໃນການ
ແກ້ໄຂຊອ່ງຫວ່າງກະທັນຫັນ ສ າລັບການຕອບໂຕ້ຕ ໍ່ກັບການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ໃນ ສປປ ລາວ 
ໂດຍສຸມໃສ່ຂງົເຂດດັໍ່ງຕ ໍ່ໄປນ ີ້: (ກ) ການປະສານງານການຕອບໂຕ້; (ຂ) ການປອ້ງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການ
ຕິດເຊືີ້ອ; (ຄ) ການກວດຄົີ້ນກ ລະນ , ການຢືນຢັນ ແລະ ການກວດສອບການຕິດຕ ໍ່ສ າຜດັກັບກ ລະນ ; (ງ) ການ
ຄຸ້ມຄອງກ ລະນ ; ແລະ (ຈ) ການສືໍ່ສານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການມ ສ່ວນຮວ່ມຂອງຊຸມຊນົ. ບັນດາວັດຖ,ຸ ວຽກ
ງານ ແລະ ບ ລິການຕ່າງໆທ ໍ່ໄດ້ຮບັການສະໜບັສະໜ ນຈາກອົງປະກອບນ ີ້ລວມມ ຄ:ື (ກ) ອປຸະກອນການປອ້ງ
ກັນສ່ວນບຸກຄນົ (PPE), (ຂ) ອຸປະກອນທາງການແພດ, (ຄ) ອຸປະກອນຫອ້ງວິເຄາະ ແລະ ເຄືໍ່ອງບ ລິໂພກ, 
(ງ) ວຽກງານກ ໍ່ສ້າງນ້ອຍໆ, ເຄືໍ່ອງໃຊ້ ແລະ ສິນຄ້າອືໍ່ນໆສ າລບັການປ້ອງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມ ລວມມ ການ
ປັບປຸງ ລະບບົນ ີ້າໃຊສ້ະອາດ ແລະ ປອດໄພ ແລະ ໃນລະບົບຈດັການ ແລະ ກ າຈດັສິໍ່ງເສດເຫ ອືທາງການແພດ
, ແລະ (ສ) ການສ້າງຕັີ້ງ ສາຍດ່ວນ ເພືໍ່ອ ຂ ີ້ມ ນຂ່າວສານກຽ່ວກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເຂົີ້າເຖິງຊຸມຊົນ ແລະ 
ການຕອບຄ າຖາມຈາກ ປະຊາຊນົ ແລະ ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການທາງການແພດ. 

• ອົງປກອບທ  2: ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບໂຕຕ້ອບການລະບາດແບບສຸກເສ ນ [3.6 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລດັ]: ອົງປະກອບດັໍ່ງກ່າວນ ີ້ຈະຊ່ວຍເສ ມສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບລະບົບສາທາລະນະສຸກໃນການ
ຕອບສະໜອງຕ ໍ່ກບັເຫດສຸກເສ ນ ໂດຍການສະໜັບສະໜ ນ ການຕອບສະໜອງທາງຄຣ ນິກ, ຫ້ອງວິເຄາະ, 
ການແຍກປ່ຽວ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງກ ລະນ  ຂອງສາທາລະນະສຸກໃນຂັີ້ນສ ນກາງ ແລະ ຂັີ້ນ
ແຂວງ, ລວມທັງສະໜບັສະໜ ນ ອຸປະກອນການແພດ, ເຟ ນ ເຈ , ສະຖານທ ໍ່ປະຊຸມຜ່ານອນິເຕ ເນັດ ແລະ ຕດິ
ຕັີ້ງເຄືອຂ່າຍ ເພືໍ່ອຄຸ້ມຄອງກ ລະນ ທ ໍ່ໍ່ຕດິພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ປະກອບມ ກິດຈະກ າຕ່າງໆ ຄ:ື (ກ) ວຽກງານ
ກ ໍ່ສ້າງຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ການດັດສ້າງຫ້ອງແຍກປ່ຽວ ແລະ ສ ນຮັກສາພະຍາດ ໃນສະຖານທ ໍ່ສາທາລະນະ
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ສຸກທ ໍ່ມ ຢ ່ແລ້ວ, (ຂ) ການເຝິກອົບຮົມ ແລະ ການເສ ມສ້າງຄວາມສາມາດ ໃຫ້ກັບນັກວຊິາການໃນຫ້ອງວິເຄາະ
ກ່ຽວກັບການບົໍ່ງມະຕິດ້ານໂມເລກຸນ ແລະ ພະນັກງານແພດກຽ່ວກັບແນວທາງການປິໍ່ນປົວ ແລະ ການຄວບ
ຄຸມການຕິດເຊືີ້ອໃນໂຮງໝ ; ແລະ (ຄ) ເສ ມສ້າງລະບົບຂ ີ້ມ ນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດເພືໍ່ອຍົກສ ງ
ຄວາມສາມາດໃນການເຝົີ້າລະວັງ. 

• ອົງປະກອບທ  3: ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມ ນຜນົໂຄງການ [1.5 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລດັ]: ອົງປະກອບນ ີ້ສະໜັບສະໜ ນກິດຈະກ າຕ່າງໆ ທ ໍ່ພົວພນັກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການ
, ລວມທັງ ໜວ່ຍງານການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົໂຄງການ, ແລະ ການຮັບປະກັນ
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບດັ ກຄສສ ຢ່າງມ ປະສດິທຜິົນ.  

 

 

III. ນະໂຍບາຍ, ນິຕກິ າ ແລະ ລະບຽບການ 

7. ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, ກດົໝາຍ ແລະ ສະຖາບັນທ ີ່ພົວພັນກັບຂະແໜງການສາທາລະນະສກຸ 
ແລະ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19ໂດຍສະເພາະແມນ່ໄດກ້ ານດົດັີ່ງຕ ີ່ໄປນ ື້:  

• ນະໂບາຍຂອງລດັຖະບານລາວກຽ່ວກັບ ໂຄວດິ-19 ມ ຄື: (ກ) ຂ ີ້ແນະນ ານ າກ່ຽວກບັການປ້ອງກັນ ການສົໍ່ງຕ ໍ່ 
ແລະ ການຕິດເຊືີ້ອ ໂຄວດິ-19 ຢ ່ສະໜາມບິນສາກົນ, ດ່ານຊາຍແດນ ແລະ ສະຖານ ໂດຍສານທາງລົດ; (ຂ) 
ຂ ີ້ແນະນ າກ່ຽວກບັການປ້ອງກັນ ການແຜ່ລະບາດ ແລະ ການຕດິເຊືີ້ອ ໂຄວດິ-19 ໃນເຂດທ ໍ່ກຸມ່ສ່ຽງຕດິເຊືີ້ອ 
ຫ ື ສ ນກັກກັນຊົໍ່ວຄາວ; (ຄ) ການຊ ີ້ນ າກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດ ແລະ ການຕດິເຊືີ້ອ ໂຄວດິ-19 
ໃນສະຖານທ  ໍ່ສາທາລະນະ (ໂຮງແຮມ, ເຮອືນພັກ, ຫອ້ງການ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ອືໍ່ນໆ); ແລະ (ງ) ໃນວນັທ  
29ເດືອນມ ນາ ປ  2020, ນາຍົກລັດຖະມົນຕ ໄດອ້ອກຄ າສັໍ່ງ ກ່ຽວກັບມາດຕະການເສ ມສ້າງຕ ໍ່ກັບການປດິ
ລ້ອມ, ການປອ້ງກັນ ແລະ ການຕອບໂຕ້ຢ່າງເຕັມທ ໍ່ຕ ໍ່ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 (ສະບັບເລກທ  
06/ນຍ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ). ເພ ໍ່ມເຕ ມໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຖ້າມ .  

• ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກມ ຄ:ື ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປິໍ່ນປົວ ສະບັບປັບປງຸໃນປ  2014 (ສະບບັເລັກທ  58/
ສຊ, ລງົວນັທ  24 ທັນວາ 2014). ບາງລະບຽບການທ ໍ່ອອກໂດຍ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສ າລັບການຈດັຕັີ້ງ
ປະຕບິັດ ບັນຫາສະເພາະດ້ານການດ ແລສຸຂະພາບ ປະກອບມ ແຕ່ບ ໍ່ຈ າກັດຄື (ກ) ຄ ່ມືການຄຸ້ມຄອງຂ ີ້ເຫຍືີ້ອທ ໍ່
ແຫ ມຄົມ, ອອກໂດຍຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ,ື ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ (DPV /MOH), 
ລົງວັນທ  10 ຕຸລາ 2019, (ຂ) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໃຊວ້ັກຊ ນກັນພະຍາດ, ຮັບຮອງໂດຍ ສະພະປະຊາຊົນ
ແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທ  9 ສິງຫາ 2018, (ຄ) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕ ໍ່, 
ຮັບຮອງໂດຍ ສະພາປະຊາຊນົແຫ່ງຊາດໃນວນັທ  19 ທັນວາ 2017, (ງ) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປິໍ່ນປົວ, 
ຮັບຮອງໂດຍ ສະພາແຫ່ງຊາດໃນວັນທ  22 ມັງກອນ 2015. 

• ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດ ການສັງຄົມມ ຄື: ກົດໝາຍວາ່ດ້ວຍແຮງງານປ  2016 ນ າໃຊ້ກັບຜ ້ໃຊແ້ຮງ
ງານທຸກຄນົ, ຜ ທ້ ໍ່ໄດຈ້ົດທະບຽນ ແລະ ບ ໍ່ໄດ້ຈດົທະບຽນ, ພະນັກງານຄົນລາວທ ໍ່ເຮັດວຽກໃນອົງການຈັດຕັີ້ງ
ຕ່າງປະເທດ, ແລະ ພະນັກງານຕ່າງປະເທດທ ໍ່ເຮັດວຽກໃນ ສປປ ລາວ.  

• ສົນທສິັນຍາສາກົນ: ສປປ ລາວ ຍັງເປັນສະມາຊິກຂອງ ຂອງສົນທ ສັນຍາ ບາເຊວ, ສນົທສິັນຍາ ສະຕອ໋ກໂຮມ
ແລະ ສົນທິສັນຍາ ມ ນາມາຕະ ວ່າດ້ວຍສານບາຫ ອດ. 
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8. ມາດຕະຖານດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ມສສ) ຂອງທະນາຄານໂລກທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ໂຄງການ. ຄວາມສຽ່ງທາງດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄົມແມ່ນຖືວ່າສ ງສົມຄວນ. ຫົກໃນສິບ ມາດຕະຖານດ້ານ
ສິໍ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນ ມສສ ຂອງທະນາຄານໂລກ ທ ໍ່ຖກືຄັດເລືອກວ່າມ ຄວາມກ່ຽວຂອ້ງ ລວມມ ຄື: (1) ມສສ
1: ການປະເມ ນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ການຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, (2) ມສສ2: 
ເງືໍ່ອນໄຂດ້ານແຮງງານ ແລະ ການເຮັດວຽກ, (3) ມສສ 3: ປະສິດທພິາບດ້ານຊບັພະຍາກອນ ແລະ ການປອ້ງກັນ ແລະ 
ຈັດການມົນລະພດິ, (4) ມສສ 4: ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ, (5) ມສສ 7: ຊົນເຜົໍ່າພືີ້ນເມືອງ/ຊຸມ
ຊົນທອ້ງຖິໍ່ນດັີ້ງເດ ມ ທ ໍ່ບ ໍ່ໄດຮ້ບັການດ ແລໃນປະຫວັດສາດທ ໍ່ຜ່ານມາຢ ່ເຂດລຸ່ມຊາຮາຣາຂອງທະວ ບອາຟຣິກາ, ແລະ 
(6) ມສສ 10: ການມ ສວ່ນຮວ່ມຂອງຜ ້ທ ໍ່ມ ສວ່ນກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ການເປ ດເຜ ຍຂ ີ້ມ ນ. ແບບຟອມການວພິາກ ແລະ 
ລາຍການກິດຈະກ າທ ໍ່ບ ໍ່ມ ສດິ ແມ່ນມ ຢ ່ໃນເອກະສານຄດັຕິດ II ຂອງ ກຄສສ. ແນວທາງຊ ີ້ນ າຂອງທະນາຄານໂລກຖືກ
ພັດທະນາຂຶີ້ນ ໂດຍອ ງໃສ່ການປະຕບິັດທ ໍ່ດ ທ ໍ່ສ້າງຕັີ້ງຂຶີ້ນຕາມມາດຕະຖານຂອງ ອົງການອານາໄມໂລກ ກ່ຽວກັບການ
ກະກຽມເຄືໍ່ອງມື ດ້ານສິໍ່ງແວດລອ້ມແລະ ສັງຄົມ.  

IV. ຂ ື້ມູນເບ ື້ອງຕົື້ນດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

9. ສິີ່ງແວດລ້ອມ. ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທ ໍ່ມ ເຂດພ ດອຍ, ອດຸົມສົມບ ນໄປດ້ວຍຊ ວະນາໆພນັ, ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງ
ພົນລະເມືອງຕ ໍ່າ, ແລະ ມ ການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນເຂດຕົວເມືອງ, ໄພພິບດັທາງທ າມະຊາດສ່ວນໃຫຍ ່(ຍ້ອນນ ີ້າ
ຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລງ້, ການລະບາດຂອງຕັກກະແຕນ) ເຊິໍ່ງໄດສ້ົໍ່ງຜນົກະທບົຕ ໍ່ຂະແໜງກະສິກ າ. ສະພາບການທົໍ່ວໄປ
ຂອງ ນ ີ້າ, ດນິ ແລະ ອາກາດ ແມ່ນຍັງຖວື່າດ . ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ຄວາມສາມາດໃນການຈດັການເກັບຂ ີ້ເຫຍືີ້ອແມ່ນຍັງ
ມ ຄວາມຈ າກັດຫ າຍ ແລະ ກ າລງັເປັນບນັຫາ ເນືໍ່ອງຈາກການພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ການເພ ໍ່ມຂຶີ້ນຂອງປະຊາກອນ 
ແລະ ການຫນັເປັນຕົວເມືອງ. ເຊິໍ່ງບ ໍ່ໄດ້ມ ນະໂຍບາຍ ຫ ືກດົລະບຽບໃດໆ ທັງໃນລະດັບຊາດ ຫ ື ຂັີ້ນເມືອງ ໃນການ
ສະຫນັບສະໜ ນ ວິທ ການຫັນ ສິໍ່ງເສດເຫ ືອ-ສ -່ຊັບພະຍາກອນ ຫ ື ຫ ັກການໃນການຫຼຸດຜອ່ນ, ນ າໃຊ້ໃໝ່, ນ າໃຊ້ຄນື 
(Reduce, Reuse, Recycle (3R).  

10.  ສິໍ່ງເສດເຫ ືອທາງການແພດ ທ ໍ່ຖືວ່າເປັນສິໍ່ງເສດເຫ ືອໃນຕົວເມອືງ ແລະ ກະຊວງສະທາລະນະສຸກ ກ ໍ່ມ ໜ້າທ ໍ່ໃນການ
ຮັບຜດິຊອບ ລວມທັງການເກບັ ແລະ ການຈັດມ້ຽນ. ອ ງຕາມດ າລັດສະບັບເລກທ  1706/ກຊ, ລງົວັນທ  2/7/2004, ສິໍ່ງ
ເສດເຫ ືອຈາກສະຖານທ ປິໍ່ນປວົພະຍາດ ຈ າເປັນຕອ້ງໄດແ້ຍກອອກເປັນ 3 ປະເພດປະກອບມ ຄື: ຂ ີ້ເຫຍືີ້ອ ທ ໍ່ຕິດເຊືີ້ອ, 
ແຫ ມຄົມ ແລະ ທົໍ່ວໄປ. ມ ການຊ່ວຍເຫ ືອກ່ຽວກັບສະຖານທ ໍ່ຂ້າເຊືີ້ອໂລກ ໃນສຸກສາລາຕ່າງໆ, ແຕ່ກ ໍ່ຍງັຖວື່າບ ໍ່ພຽງພ  
ແລະ ລະບົບດັໍ່ງກ່າວຕອ້ງໄດ້ຮບັການປະເມ ນ ແລະ ເສ ມສ້າງ ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາແຂວງຕ່າງໆ ໃນການ ກ າຈດັສິໍ່ງ
ເສດເຫ ືອທ ໍ່ເກ ດຈາກການລະບາດຂອງ ໂຄວດິ-19. ການປະເມ ນຜົນຄັີ້ງລ່າສດຸໄດແ້ນະນ າວ່າ ຮ ບແບບເຕົາອົບຂ ີ້ເຫຍືີ້ອທ ໍ່
ມ ຢ ່ແລ້ວນັີ້ນ, ທ ໍ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນຂ ີ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ເລກທ  408/ກມ ລົງວັນທ  14/2/2014 ວ່າ
ດ້ວຍມາດຕະຖານໂຮງໝ ຊຸມຊນົ, ແມ່ນບ ໍ່ຜ່ານມາດຕະຖານການປ່ອຍອາຍພິດທ ໍ່ທນັສະໄໝ, ແລະ ການຈ ດສິໍ່ງເສດ
ເຫ ືອ ຈາກໂຮງໝ  ແມ່ນເປັນການປ່ອຍອາຍພດິ ດ ໂອຊ ນ ແລະ ຟິວແລນ ອອກສ ອ່າກາດ ອັນດບັທ  2 ໃນ ສປປ ລາວ. 
 

 

11. ທາງດ້ານສັງຄົມ. ປະເທດລາວເປັນປະເທດທ ໍ່ມ ປະຊາກອນຫ າກຫ າຍຊົນເຜົໍ່າທັງໝດົ 7.1 ລ້ານຄົນ ເຊິໍ່ງໃນນັີ້ນມ 
ປະມານ ສອງໃນສາມທ ໍ່ອາໄສຢ ່ໃນເຂດຊົນນະບດົ ຫ່າງໄກຊອກຫ  ກ ທ ໍ່ບ ໍ່ສາມາດເຂົີ້າເຖິງ, ຫ ືຖືກຈ າກັດການເຂົີ້າເຖິງ 
ການສຶກສາ, ການບ ລິການທາງສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະດ້ານສາທາລະນະສຸກຕ່າງໆ. ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງ
ການບ ລິການດ້ານສາທາລະນະສກຸແມ່ນຍັງເປນັບນັຫາຄົງຄ້າງ ທ ໍ່ສົໍ່ງຜົນກະທົບຫ າຍຕ ໍ່ກຸ່ມຄນົທ ໍ່ມ ຄວາມສຽ່ງ ໂດຍ
ສະເພາະ ກຸ່ມຜ ້ສ ງອາຍຸ, ເດັກນ້ອຍທ ໍ່ຂາດສານອາຫານ, ຜ ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜ ທ້ ໍ່ມ ເງືໍ່ອນໄຂດ້ານສຸຂະພາບ. ສິໍ່ງດັໍ່ງກ່າວນ ີ້
ເປັນບັນຫາທ້າທາຍອນັໃຫຍ່ຫ ວງ ໃນແງ່ຂອງການຕອບໂຕ້ກັບພະຍາດ ໂຄວດິ-19.   
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V. ຄວາມສ່ຽງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 

12. ດັໍ່ງທ ໍ່ໄດ້ກ່າວໄວຂ້້າງເທິງນັີ້ນ ໃນອົງປະກອບທ  1 ແລະ 2, ໂຄງການຈະສະໜັບສະໜ ນ ບັນດາເຄືໍ່ອງຂອງ ແລະ ບ ລິການ
ຕ່າງໆ,ໃຫ້ການຊວ່ຍເຫ ອືດ້ານວຊິາການ ແລະ ວຽກງານກ ໍ່ສ້າງຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ການດັດປັບຫ້ອງກັກຕົວດຽ່ວ ແລະ 
ສ ນປິໍ່ນປົວສຸຂະພາບ ໃນສະຖານທ ໍ່ຮັກສາສຸຂະພາບທ ໍ່ມ ຢ ່ແລວ້ (HCF). ຄວາມສ່ຽງທາງສິໍ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ 
ແລະ ມາດຕະການການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງແມ່ນກ ານດົໄວ້ໃນ ມສສ 2, ມສສ 3, ມສສ 4, ມສສ 7 ແລະ ມສສ 10 
ແລະ ສະເໜ ໃນຕາຕະລາງທ  5.1 (ໃນເອກະສານຫ ັກ) ແລະ ສະແດງຢ ດ່້ານລຸ່ມ ເພືໍ່ອສະຫຼຸບຄວາມສ່ຽງດ້ານ
ສິໍ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄົມຫ ັກ ແລະ ມາດຕະການໃນການຫຼຸດຜອ່ນຄວາມສ່ຽງທ ໍ່ສະເໜ  ສ າລັບກິດຈະກ າຂອງ
ໂຄງການ.   

 

ຕາຕະລາງ  5.1.  ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທ ີ່ກ ານົດ
ໃນ ກຄສສ 

ກິຈະກ າ
ໂຄງການ 

ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທບົ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ 

 

 

 

 

 

(1)  

ວຽກງານກ 
ສ້າງສອມແປງ
ຂະ  ໜາດ
ນ້ອຍເພ ີ່ອປັງ
ປຸງສະຖານທ ີ່
ຮັກສາ
ສຸຂະພາບ 
ພາຍໃຕ້ອົງ
ປະກອບ 1 
ແລະ 2 

 

• ການອອກແບບການສອ້ມແປງ ສະຖານທ ໍ່ບ ລິການ ລວມທັງ 
ຫ້ອງວິເຄາະ, ສ ນກັກກັນ, ຫອ້ງແຍກປ່ຽວ ແລະ ສ ນປິໍ່ນປົວ ທ ໍ່
ອາດຈະບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫ ັກວິຊາການ, ເພ ໍ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການ
ແຜ່ເຊືີ້ອ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ກບັຜ ທ້ ໍ່ເຮັດວຽກ ແລະ ຜ ທ້ ໍ່ໃກ້ທ ໍ່ຈະ
ເຂົີ້າຮ່ວມໃນສະຖານທ ໍ່ປິໍ່ນປົວພະຍາດນ ີ້.  

• ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 1 

ຈະວາງແຜນ ແລະ 
ຈັດຕັີ້ງປະຕິບດັ ທຸກໆ
ມາດຕະການທ ໍ່
ຕ້ອງການ ທ ໍ່ເປັນສ່ວນ
ໜຶໍ່ງຂອງ ກຄສສ ແລະ 
ຮັບປະກັນການຄຸ້ມ
ຄອງ ຮັບເໝົາ 2   ທ ໍ່ມ 
ປະສິດທິພາບ (ເບິໍ່ງລາຍ
ລະອຽດເພ ໍ່ມເຕ ມໃນ 
ເອກະສານຄັດຕິດ III 
ແລະ VI) 

• ຂ ີ້ຝຸ່ນ, ສຽງດັງ ແລະ ການສັໍ່ນສະເທືອນຈາກການກ ໍ່ສ້າງຂະໜາດ
ນ້ອຍ; ສິໍ່ງເສດເຫ ອືຈາກເຂດກ ໍ່ສ້າງ; ວດັສະດ ທ ໍ່ມ ສານອາເບສ
ໂຕສ (ACM) ທ ໍ່ເກ ດຈາກການປັບປຸງຫ ືວຽກງານກ ໍ່ສ້າງ;  

• ຜ ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງໄດ້
ປະຕບິັດຕາມຫ ັກການ
ປະຕບິັດດ້ານສິໍ່ງ ແວດ
ລ້ອມ ແລະ ການ

 
1 ອົງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ (IA) ຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນຫ້ອງການປະສານງານ (POC) ຂອງກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ແລະ 
ກົມວິຊາການ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ພະແນກອືໍ່ນໆທ ໍ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບຊາດ ແລະ ຂັີ້ນແຂວງ ລວມທັງໂຮງໝ ຕ່າງໆ.  
2   ເພືໍ່ອຮັບປະກັນການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທ ໍ່ອາດເກ ດຂຶີ້ນລະຫວ່າງການກ ໍ່ສ້າງ, ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການ ແລະ ບັນດາ ອົງການຈັດຕົີ້ງ
ປະຕິບັດ ທ ໍ່ຮັບຜິດຊອບຈະປັບປຸງ ຫ ັກການປະຕິບັດດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ ທົໍ່ວໄປ, ແລະ ລວມເອົາມັນເຂົີ້າໃນການປະມ ນ ແລະ ເອກະສານສັນຍາ 
(BD/CD) ແລະ ຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງຜ ້ຮັບເໝົາຢ່າງໃກ້ຊິດ. ຫ ັກການປະຕິບັດດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ ຍັງແກ້ໄຂບັນຫາສັງຄົມທ ໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບພຶດຕິກ າຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ ແລະ ສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ.  
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• ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ ລະຫວ່າງການເຮັດວຽກ, ບຸກຄະ 
ລາກອນແພດ, ຄນົເຈັບ ແລະ ຍາດພ ໍ່ນ້ອງ, ການເຮັດວຽກໃກ້ຊດິ 
ແລະ ສະພາບການດ າລົງຊ ວິດທ ໍ່ບ ໍ່ດ  ແລະ ການເຮັດວຽກທ ໍ່ປິດຢ ່
ແຕ່ໃນແຄ້ມ ອາດເປນັເງືໍ່ອນໄຂທ ໍ່ເຮັດໃຫ້ພະຍາດໂຄວດິ-19 ແຜ່
ລະບາດ ແລະ ຕິດເຊືີ້ອໃນຄນົຈ ານວນຫ າຍໄດງ້່າຍ; ການຈ້າງ
ແຮງງານ, ຜ ້ອອກແຮງງານບ ໍ່ໄດຮ້ັບການດ ແລທ ໍ່ຈ າເປັນຖາ້
ຕິດພະຍາດ ໂຄວດິ-19 
 

 

ຫຼຸດຜອ່ນຄວາມສ່ຽງ
ໃນ ສະຖານກ ໍ່ສ້າງໃດ
ໜຶໍ່ງຕາມທ ໍ່ກ ານົດໄວ້
ໃນ ຫ ັກປະຕບິັດດ້ານ
ສິໍ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ແຜນການຄວບຄຸມ
ການຕິດເຊືີ້ອ (ເບິໍ່ງ
ເອກະສານຄັດຕິດ IV) 

 

• ອາດເປັນໄປໄດ້ທ ໍ່ຜ ້ຮັບເໝົາຈະບ ໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍແຮງງານປ  2013 • ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 
ຈະຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດ ວິທ ການບ ລິ 
ຫານຈັດການແຮງງານ 
ໃຫ້ກັບຜ ້ຮັບເໝົາ(ເບິໍ່ງ
ເອກະສານຄັດຕິດ V) 
 

 

 

 

(2) 

 ການປະຕິບັດ
ງານນສະຖານທ ີ່
ບ ລິການດ້ານ
ສາທາລະນະສຸກ
ທ ີ່ມ ຢູ່ ເກົີ່າ ແລະ       
ໃໝ ່ ແລະ ບ ລິ 
ການອ ີ່ນໆຂອງ
ການຕອບສະໜ
ອງຕ ີ່ກັບເຫດ
ສຸກເສ ນ (ER)  
ແມ່ນປະຕິບັດພາຍ
ໃຕ້ C1 ແລະ C2 

• ການເພ ໍ່ມຂຶີ້ນຂອງສິໍ່ງເສດເຫ ືອທ ໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ສານເຄມ ໃນ
ໂຮງໝ  ຫ  ື ສ ນຮັກສາສຸຂະພາບ ອາດເປັນອັນຕະລາຍຕ ໍ່ບຸກຄະລາ
ກອນແພດ ແລະ ບັນດາພະນັກງານ. 

• ສິໍ່ງເສດເຫ ືອທາງການແພດທ ໍ່ຜະລດິໄດ້ຈາກໄລຍະການກວດຫາ
ພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ບ ໍໍລິການ ການຮັກສາ ແລະ ປິໍ່ນປົວແມ່ນເຕັມ
ໄປດ້ວຍເຊືີ້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ການເກັບມຽ້ນ, ການຂົນສົໍ່ງ ແລະ 
ການກ າຈັດສິໍ່ງເສດເຫ ືອທ ໍ່ຕິດເຊືີ້ອແບບບ ໍ່ຖືກຕ້ອງນັີ້ນ ມັນຈະ
ກາຍເປັນຕົວນ າພາການແຜ່ລະບາດຂອງເຊືີ້ອໄວຣັສ. 

• ການຮັກສາສຸຂະອະນາໄມທ ໍ່ບ ໍ່ດ  ແລະ ການຈັດການກັບນ ີ້າເສຍທ ໍ່ບ ໍ່
ຖືກຕ້ອງທ ໍ່ກ່ຽວພັນກັບການກວດຫາເຊືີ້ອພະຍາດ ແລະ ບ ລິການ
ປິໍ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ ຈະສາມາດເປັນການແຜ່ລະບາດເຊືີ້ອໃຫ້ກບັ
ຊຸມຊົນ ແລະ ທ າລາຍສະພາບແວດລ້ອມ. 

• ການເກັບຕົວຢ່າງແລະການກວດວິເຄາະຫາເຊືີ້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ທ ໍ່ບ ໍ່ຖືກ
ວິທ  ອາດເປັນເຫດໃຫ້ເຊືີ້ອພະຍາດແຜ່ລະບາດໃຫ້ກັບແພດໝ  ຫ ື ແພດໃນ
ຫ້ອງວິເຄາະ ຫ ື ຄົນທ ໍ່ຢ ່ໃນລະຫວ່າງການຂົນສົໍ່ງ ຕົວຢ່າງທ ໍ່ຕິດເຊືີ້ອ. 

• ການບ ໍ່ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນ ແລະ 
ຄວບຄຸມການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຊືີ້ອ ໃນ ສະຖານທ ໍ່ກກັຕົວ ແລະ 
ປິໍ່ນປົວ ກ ລະນ ຜ ້ຕິດເຊືີ້ອ ແມ່ນສາມາດແຜ່ກະຈາຍພະຍາດ ໂຄວິດ-
19 ໄດ້ພາຍໃນສະຖານທ ໍ່ຮັກສາສຸຂະພາບ. 

• ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, 
ໂດຍສະເພາະທຸກໆໂຮງ
ໝ  ແລະ ຫ້ອງວິເຄາະ, 
ຈະວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດການມາດ
ຕະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງທ ໍ່ກ ານົດໃນ ຜຄສສ 
(ເອກະສານຄັດຕິດ III) 
ໂດຍຄ ານຶງເຖິງ IPCP. 

 

 
ໃນເວລາກຸ່ມຊົນເຜົໍ່າຜ ້ມ 
ຄວາມສ່ຽງ 3  ສະເໜ ຢ ່ໃນ
ເຂດໂຄງການຍ່ອຍ
ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ມ ການ
ກະກຽມ EGEP 
 

• ຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເປັນ
ພິເສດຕ ໍ່ການແກ້ໄຂມາດ
ຕະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ

 
3 ໃນປະເທດລາວ, ກຸ່ມຄົນຊົນເຜົໍ່າທ ໍ່ດ້ອຍໂອກາດຫ ືມ ຄວາມສ່ຽງແມ່ນໄດ້ແກ່ ຊົນເຜົີ້າມອນ-ຂະແມ, ຊົນເຜົໍ່າມົີ້ງ-ອິວມຽນ ແລະ ຊົນເຜົໍ່າຈ ນ-ຕ 
ເບດ 
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• ກຸ່ມຜ ້ດ້ອຍໂອກາດ (ໂດຍສະເພາະຜ ້ທຸກຍາກ, ຜ ້ສ ງອາຍຸ ຫ ື ຄົນທ ໍ່ມ 
ພະຍາດຊ າເຮືີ້ອ ແລະ ກຸ່ມຄົນຊົນເຜົໍ່າ), ຜ ້ທ ໍ່ອາດຈະຕິດເຊືີ້ອໂຄວິດ-
19 ຢ່າງຮຸນແຮງ ແຕ່ຂາດການເຂົີ້າເຖິງການບົໍ່ງມະຕິພະຍາດ, ບ ໍ່ໄດ້
ຖືກກັກປ່ຽວ, ແຍກປ່ຽວ ແລະ ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການປິໍ່ນປົວອືໍ່ນໆ. 

• ອາດມ ການຈ າແນກທາງສົງຄົມ/ການດ ຖ ກກຸມ່ຜ ້ດ້ອຍໂອກາດ (ຜ ້
ທຸກຍາກ, ຜ ້ສ ງອາຍຸ ຫ  ື ຄົນທ ໍ່ມ ພະຍາດຊ າເຮືີ້ອ ແລະ ກຸມ່ຄົນ
ຊົນເຜົໍ່າ) ໃນລະຫວ່າງການລະບຸຫາ ແລະ ບົໍ່ງມະຕິພະຍາດ. 
 

ສ່ຽງທ ໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້
ໃນຜຄສສ (ເອກະສານ
ຄັດຕິດ III) 

• ຄວາມສ່ຽງສະເພາະດ້ານສັງຄົມ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທ ໍ່
ກ ານົດໄວ້ (ເບິໍ່ງເອກະສານຄັດຕິດ III) ມິຄື: (1) ຄວາມສ່ຽງດ້ານ
ສຸຂະພາບຂອງພະນັກງານລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ ເຊິໍ່ງແມ່ນ
ຄວາມສ່ຽງທ ໍ່ຂາດມາດຕະການ ດ້ານສຸຂະອະນາໄມ, ສຸຂະພິບານບ ໍ່
ດ  ຫ ື ການຈັດຕັີ້ງບ່ອນກັກປ່ຽວ ແລະ/ຫ ື ສ ນປິໍ່ນປົວພະຍາດບ ໍ່ດ  
ອາດເຮັດໃຫ້ບຸກຄະລາກອນແພດ ແລະ ພະນັກງານ ລວມເຖິງ ຜ ທ້ າ
ຄວາມສະອາດ, ຜ ້ປ່ວຍຄົນອືໍ່ນໆ ຫ ືຜ ້ທ ໍ່ມາຢ້ຽມຢາມ ສ າຜັດກັບ
ພະຍາດ ໂຄວິດ-19; (2) ການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດ
ໄພຂອງຊຸມຊົນ: ເນືໍ່ອງຈາກການຄຸ້ມຄອງທ ໍ່ບ ໍ່ເໝາະສົມ (ການ
ຂົນສົໍ່ງຂ ີ້ເຫືີ້ຍອ/ຕົວຢ່າງ ທ ໍ່ອັນຕະລາຍ, ອືໍ່ນໆ); (3) ການຍົກເວັີ້ນ
ໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ ໃນການໃຫ້ບ ລິການ ຕ ໍ່ກຸ່ມຜ ້ດ້ອຍໂອກາດ; 
(4) ການດ ຖ ກຈ າແຍກທາງສັງຄົມ; (5) ຜົນກະທົບທາງອ້ອມແກ່
ກຸ່ມຜ ້ດ້ອຍໂອກາດ; (6) ກຸ່ມຄົນຊົນເຜົໍ່າ ແລະ ຊຸມຊົນຫາ່ງໄກ
ສອກຫ  ກ; (7) ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຜ ້ທ ໍ່ມ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 
ການແກ້ໄຂຂ ີ້ຮ້ອງທຸກ; (8) ຜົນກະທົບຕ ໍ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ; (9) 
ສິດທິແຮງງານ, ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ແຮງງານເດັກ; ແລະ (10)  
ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ບົດບາດຍິງຊາຍ (GBV) ແລະ/ຫ  ືຄວາມຮຸນແຮງ
ຕ ໍ່ເດັກ (VAC). 
  

 

(3) 

ການຈັດຊ ື້ສິີ່ງ
ຂອງພາຍໃຕ້
ໂຄງການ 
 

 

 

• ພືີ້ນຜິວຂອງວັດສະດຸທ ໍ່ນ າເຂົີ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດອາດປົນເປືີ້ອນເຊືີ້ອ
ພະຍາດ ແລະ ການຈັດການລະຫວ່າງການຂົນສົໍ່ງກ ອາດເປັນການແຜ່
ເຊືີ້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19; ອຸປະກອນປ້ອງກັນການຕິດເຊືີ້ອທ ໍ່ບ ໍ່ໄດ້
ມາດຕະຖານຈະເຮັດໃຫ້ເຊືີ້ອຕິດໃສ່ບຸກຄະລາກອນແພດ ແລະ ຄົນ
ເຮັດອະນາໄມ; ເຈວລ້າງມືແອວກ ຫ  ອາດບ ໍ່ສາມາດຄວບຄຸມການ
ຕິດເຊືີ້ອໄດ້ດ ເທົໍ່າການລ້າງມືດ້ວຍສະບ  ແລະ ນ ີ້າ.  

• ຄວາມບ ໍ່ໂປ່ງໃສ ແລະ ລະບົບ ແລະ ການປະຕິບັດການບ ລິຫານ
ການແຈກຢາຍທ ໍ່ອ່ອນແອ  ສາມາດເຮັດໃຫ້ສະພາບການຂາດວັດຖຸ
ອຸປະກອນຍິໍ່ງຮ້າຍແຮງລົງ ສົໍ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ປະສິດທິພາບການນ າໃຊ້
ທຶນ. ກຸ່ມຜ ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ກຸມ່ຄົນທ ໍ່ມ ຄວາມສ່ຽງ ອາດພົບ
ຄວາມຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົີ້າເຖິງແຫ ໍ່ງທຶນ ຫ  ື ຂ່າວສານ ເຊິໍ່ງອາດເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຂົາມ ຄວາມສ່ຽງສ ງ ທ ໍ່ຈະຕິດເຊືີ້ອຍິໍ່ງຂຶີ້ນ.  

 

• ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ຈະວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດມາດຕະການ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທ ໍ່
ກ ານົດໃນ ຜຄສສ 
(ເອກະສານຄັດຕິດ III) 
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• ອາດມ ການຈ າແນກທາງສົງຄົມ/ການດ ຖ ກກຸມ່ຜ ້ດ້ອຍໂອກາດ (ຜ ້
ທຸກຍາກ, ຜ ້ສ ງອາຍຸ ຫ  ື ຄົນທ ໍ່ມ ພະຍາດຊ າເຮືີ້ອ ແລະ ກຸມ່ຄົນ
ຊົນເຜົໍ່າ) ໃນລະຫວ່າງການລະບຸຫາ ແລະ ບົໍ່ງມະຕິພະຍາດ. ເນືໍ່ອງ
ຈາກທຶນຮອນທ ໍ່ຫາຍາກ ກຸມ່ຜ ້ດ້ອຍໂອກາດ (ຜ ້ທຸກຍາກ, ຜ ້ສ ງອາຍຸ 
ຫ ື ຄົນທ ໍ່ມ ພະຍາດຊ າເຮືີ້ອ ແລະ ກຸ່ມຄົນຊົນເຜົໍ່າ) ອາດຖກືຍົກເວັີ້ນ
ອອກຈາກການກກັກັນ, ແຍກປ່ຽວ ແລະ ບ ລິການປິໍ່ນປົວພະຍາດ.  

 

• ຂ ີ້ເຫຍືີ້ອທ ໍ່ເກ ດຈາກແຜນງານສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ ຫ ື ຈາກການປິໍ່ນປົວ
ພະຍາດບ ໍ່ໄດ້ຖືກຈັດການຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເຮັດໃຫ້ນ າໄປສ ່ການຕິດເຊືີ້ອເພ ໍ່ມ
ເຕ ມ.  

• ວັດສະດຸ ຫ  ື ສິໍ່ງທ ໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ທ ໍ່ເກ ດຂຶີ້ນໃນລະຫວ່າງການ 
ບົໍ່ງມະຕິພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ການດ ແລຮັກສາ ແລະ ການປິໍ່ນປົວ. 
ສານເຄທ ທ ໍ່ອັນຕະລາຍໃນໂຮງໝ  ແລະ ສ ນປິໍ່ນປົວ ຄວນຖືກຈ າກດັ
ໃຫ້ຢ ່ໃນປະລິມານໜ້ອຍ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນນ ີ້າຢາທົດສອບ, ສານເຄມ , 
ສານລະລາຍ, ກາສຢາອືໍ່ນໆ. 

 

 

• ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກຈະວາງແຜນ ແລະ 
ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດມາດ
ຕະການຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງທ ໍ່ກ ານົດໃນ 
ຜຄສສ (ເອກະສານຄັດ
ຕິດ III) 

 

(4) ການ
ຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານ
ວິຊາການ ແລະ 
ການສ້າງຄວາມ
ສາມາດ 
ພາຍໃຕ້
ໂຄງການ 

• ການໃຫ້ຂ ີ້ມ ນ, ຄ າແນະນ າ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມອາດບ ໍ່ໄດ້ປັງປຸງອັບເດດ
ເປັນປະຈ າເນືໍ່ອງຈາກຫ າຍໆຄົນແມ່ນມ ຄວາມເຂົີ້າໃຈແລ້ວວ່າເຊືີ້ອໄວຮັສ
ຕອບໂຕ້ຕ ໍ່ກັບການປິໍ່ນປົວ ແລະ ແຜ່ເຊືີ້ອແນວໃດ; 

• ການສະໜອງການຊ່ວຍເຫ ືອກຸມ່ຜ ້ດ້ອຍໂອກາດແມ່ນບ ໍ່ໄດ້ລວມຢ ່
ໃນແຜນງານການຊ່ວຍເຫ ືອດ້ານວິຊາການ ແລະ ການສ້າງຄວາມ
ສາມາດ.  

 

• ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກຈະວາງແຜນແລະ 
ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດມາດ
ຕະການຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງທ ໍ່ກ ານົດໃນ 
ຜຄສສ (ເອກະສານຄັດ
ຕິດ III) 

 

 

VI. ວິທ ການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

13. ວິທ ການຕາມ ກອບການຄຸ້ມຄອງສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ກຄສສ) ປະກອບມ  5 ຂັີ້ນຕອນຄື: (1) ການໃຈ້
ແຍກ ສ&ສ ຕາມຂັີ້ນຕອນໃນ ກຄສສ; (2) ການກະກຽມເຄືໍ່ອງມື ແລະ ແຜນການ ສ&ສ ລວມທັງການປຶກສາ
ຫາລື ແລະ ເຜ ຍແຜ່ເອກະສານ ຕາມແຜນຄຸ້ມຄອງສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ຜຄສສ) ຫ ືອືໍ່ນໆ; (3) ເອກະສານ 
ສ&ສ ຕ້ອງຖືກກວດຄືນ ແລະ ຮັບຮອງຈາກທະນາຄານໂລກ, ອະນຸມັດໂດຍລັດຖະບານລາວ; (4) ການເຜ ຍແຜ່
ເອກະສານ ສ&ສ; (5) ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການທົບທວນຄືນ. ໂຄງການຈະບ ໍ່ສະໜອງທຶນ
ໃຫ້ແກ່ກິດຈະກ າໃດໆທ ໍ່ຖືກວ່າ ມ ຄວາມສ່ຽງ “ສ ງ”ທາງດ້ານ ສ&ສ ໂດຍສະເພາະບັນດາກດິຈະກ າທ ໍ່ສາມາດສ້າງ
ຄວາມເສຍຫາຍອັນໃຫຍ່ຫ ວງ ຫ  ື ສ້າງຄວາມເຊືໍ່ອມໂຊມໃຫ້ກັບຖິໍ່ນຢ ່ອາໄສທາງທ າມະຊາດ; ສົໍ່ງຜົນກະທົບທ ໍ່ບ ໍ່ດ 
ໃຫ້ກັບປ່າໄມ້, ຫ ື ສະຖານທ ໍ່ທ ໍ່ມ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ; ແລະ/ຫ ື ສົໍ່ງຜົນກະທົບທ ໍ່ບ ໍ່ດ ຕ ໍ່ການຍຶດທ ໍ່ດິນ, ການ
ຍົກຍ້າຍບ້ານ, ການສ ນເສຍຊັບສິນ ຫ ື ການສ ນເສຍແຫ ໍ່ງລາຍໄດ້ ຫ ືວິທ ການດ າລົງຊ ວິດອືໍ່ນໆ, ແລະ ແຊກແຊງການ
ນ າໃຊ້ທ ໍ່ດິນ ແລະ ຊ ວິດຂອງເປັນຢ ່ຂອງຄອບຄົວ.  
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14. ຄ ່ມືແນະນ າ ແລະ ຂັີ້ນຕອນກຽ່ວກັບການໃຈ້ແຍກ ສ&ສ, ການພັດທະນາ ຜຄສສ ແລະ ເຄືໍ່ອງມືອືໍ່ນໆ ປະກອບມ  
ຫ ັກການປະຕິບັດດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ, ແຜນການຄວບຄຸມການຕິດເຊືີ້ອ ແລະ ການກ າຈດັຂ ີ້ເຫຍືີ້ອ, ວິທ ການ
ບ ລິຫານຈັດການແຮງງານ ແລະ ລາຍການຂ ີ້ມ ນອືໍ່ນໆ ແມ່ນຢ ່ໃນເອກະສານຄັດຕິດ.  

15. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ພ້ອມດ້ວຍການສະໜັບສະໜ ນຈາກທະນາຄານໂລກ ຈະສ້າງ ແລະ ນ າໃຊ້ເຄືໍ່ອງມື ກ່ຽວ
ກັບກອບວຽກສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທ ໍ່ໄດ້ກ່າວໄປນັີ້ນ. ເອກະສານທ ໍ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ກັບ ກຄສສ ຈະຕ້ອງ
ຜ່ານການປຶກສາຫາລື ແລະ ດັດແກ້ຕາມຜົນຂອງການປຶກສາເພືໍ່ອພັດທະນາຕ ໍ່ໄປ.  
 

VII. ການປຶກສາຫາລ ືແລະ ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຜ ້ທ ໍ່ມ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 

16.  ແຜນການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຜ ້ທ ໍ່ມ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ (ຜສຜສ) ໄດ້ຖືກກຽມພ້ອມໃຫ້ກັບໂຄງການໃນການສົໍ່ງເສ ມ
ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງຜ ້ທ ໍ່ມ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄ າຄິດເຫັນຂອງພວກເຂົາເຂົີ້າໃນການອອກແບບ ແລະ ຈັດ
ຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ຜສຜສ ກ ານົດແຜນງານສ າລັບການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຜ ້ທ ໍ່ມ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງການ
ເປ ດເຜ ຍຂ ີ້ມ ນ ແລະ ການປຶກສາຫາລື ຕະຫ ອດຮອບວຽນຂອງໂຄງການ ແລະ ຍັງໄດ້ກ ານົດຍຸດທະສາດການສືໍ່ສານ
ກັບບັນດາຜ ້ທ ໍ່ມ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງໂຄງການ ແລະ ສະເໜ ກົນໄກໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດສະແດງຄວາມກັງວົນໃຈ, 
ສະແດງຄ າຄິດເຫັນ, ຫ ື ຕ ານິໂຄງການ. ຜ ້ທ ໍ່ມ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫ ັກທ ໍ່ຖືກກະທົບແມ່ນຈະລະບຸຢ ່ໃນກ່ອງ 1 ສ່ວນຜ ້
ທ ໍ່ມ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທ ໍ່ມ ຄວາມສົນໃຈແມ່ນຢ ່ໃນກ່ອງທ  2.  
ກ່ອງ 1. ກຸ່ມຜ ້ມ ສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງໃນໂຄງການ 

• ບຸກຄົນ, ຄົວເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນທ ໍ່ລະບຸວ່າມ ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການຕິດໂຄວິດ-19, ລວມທັງບັນດາບຸກຄົນ, ຄົວເຮືອນ ຫ ື 
ຊຸມຊົນທ ໍ່ຖືວ່າດ້ອຍໂອກາດ ຫ ື ມ ຄວາມສ່ຽງ ທ ໍ່ກ ານົດໂດຍໂຄງການເນືໍ່ອງຈາກສະຖານະພາບທາງສັງຄົມ ຫ ື 
ເສດຖະກິດ. 

• ຄົນທ ໍ່ຕິດພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ກຸ່ມຄົນທ ໍ່ຢ ່ໃນສ ນກັກກັນທ ໍ່ບ ໍ່ກ່ຽວພັນກັບ
ຜ ້ຕິດເຊືີ້ອ; 

• ແຮງງານທ ໍ່ກັບມາຈາກປະເທດເພືໍ່ອນບ້ານ; 
• ບຸກຄະລາກອນແພດແຖວໜ້າທ ໍ່ເຮັດວຽກປິໍ່ນປົວຄົນຕິດເຊືີ້ອ;  
• ແຮງງານທ ໍ່ສ້ອມແປງ ແລະ ປັງປຸງ ສະຖານທ ໍ່ບ ລິການສາທາລະນະສຸກ; ແລະ 
• ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະນັກທຸລະກິດສ່ວນບຸກຄົນທ ໍ່ສະໜອງວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ບ ລິການ ເພືໍ່ອປ້ອງກັນ ແລະ 

ຕອບໂຕ້ພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊັໍ່ນ: ແຮງງານຂອງບ ລິສັດເກັບ ແລະ ກ າຈັດຂ ີ້ເຫຍືີ້ອໃນເຂດເທດສະບານ; ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກໂດຍຜ່ານ ສ ນປະຕິບັດງານສຸກເສ ນສາທາລະນະສຸກ, ນ າພາໂດຍ ລັດຖະມົນຕ ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ ແລະ ປະກອບດ້ວຍຜ ້ຕາງໜ້າຈາກພະແນກການທ ໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການ, ນ າພາໂດຍຫົວໜ້າ
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ໂດຍມ ຮອງຫົວໜ້າສອງທ່ານຄື: (i) ຫົວໜ້າກົມການເງິນ ແລະ (ii) ຮອງຫົວໜ້າ
ກົມແຜນການແລະການຮ່ວມມື. ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການ, ຜ ້ທ ໍ່ຈະລາຍງານໂດຍກົງຕ ໍ່ ສ ນປະຕິບັດງານສຸກເສ ນ
ສາທາລະນະສຸກ, ແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການໃນແຕ່ລະວັນ; ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ ແລະ ໝ  
ຈາກຫ້ອງວິເຄາະ, ໂຮງໝ , ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ສຸກສາລາຊຸມຊົນ ແລະ ກຸ່ມບ້ານ; ເຈົີ້າ
ໜ້າທ ໍ່ພາກລັດ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນທ ໍ່ອາດຈະເຮັດວຽກໂດຍກົງໃນໂຄງການ, ເຊັໍ່ນ: ເຈົີ້າໜ້າທ ໍ່ກົດໝາຍ ເຮັດວຽກໃນການ
ກວດກາຫ ືເຈົີ້າໜ້າທ ໍ່ທ້ອງຖິໍ່ນທ ໍ່ເຮັດວຽກດ້ານການສືໍ່ສານ ແລະ ການເຜ ຍແຜ່. 

 

ກ່ອງ 2 ກຸ່ມຜູ້ທ ີ່ ຄວາມສົນໃຈຕ ີ່ໂຄງການ 

17. ແມ່ນຄົນທ ໍ່ບ ໍ່ໄດ້ຖືກກະທົບຈາກໂຄງການ ແຕ່ມ ຄວາມສົນໃຈຕ ໍ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ ຫ ື ມ ອິດທິພົນຕ ໍ່ໂຄງການ. ກຸ່ມຜ ້ທ ໍ່
ກ່ຽວຂ້ອງທ ໍ່ມ ຄວາມສົນໃຈແມ່ນມ ດັໍ່ງຕ ໍ່ໄປນ ີ້:  
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• ປະຊາຊົນລາວທົໍ່ວໄປ ໃນລະດັບຄົວເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນ ຜ ້ທ ໍ່ເຂົີ້າໃຈວິທ ການປ້ອງກັນ ແລະ ຕອບໂຕ້ພະຍາດໂຄວິດ-
19 ຂອງລັດຖະບານລາວ; 

• ປະຊາຊົນຜ ້ທ ໍ່ອາໃສຢ ່ໃກ້ຊາຍແດນ ແລະ ເຂດທ ໍ່ມ ປະຊາກອນໜາແໜ້ນ ເຊັໍ່ນ: ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ແລະ ແຂວງຈ າປາສັກ.  ກຸ່ມຄົນເຫ ົໍ່ານ ີ້ ອາດມ ຄວາມສ່ຽງຕິດເຊືີ້ອພະຍາດໂຄ
ວິດ-19 ຈາກຄົນທ ໍ່ກັບຈາກປະເທດທ ໍ່ຕິດເຊືີ້ອ; 

• ພະນັກງານລັດ, ໜ່ວຍງານທ ໍ່ຖືກອະນຸຍາດຕາມລະບຽບການຢ ່ຂັີ້ນສ ນກາງ, ພັກ ແລະ ຊຸມຊົນ, ລວມທັງໜ່ວຍງານ
ສິໍ່ງແວດລ້ອມ,  ໜ່ວຍງານຊ່ວຍເຫ ືອ ແລະ ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ແລະ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງແຮງງານ;  

• ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງເພືໍ່ອສັງຄົມ, ຕາງໜ້າຊົນເຜົໍ່າ, ອົງການຈັດຕັີ້ງທ ໍ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດ ຢ ່ສ ນກາງ
ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນ ທ ໍ່ອາດຈະກາຍເປັນຄ ່ຮ່ວມຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ;  

• ເຈົີ້າຂອງທຸລະກິດ ແລະ ຜ ້ສະໜອງການບ ລິການ, ວັດຖຸປະກອນ, ແລະ ວັດສະດຸ ພາຍໃນເຂດປົກຄຸມຂອງໂຄງການ 
ທ ໍ່ຈະເປັນສ່ວນ ໜຶໍ່ງຂອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໃນວົງກວ້າງ ຫ ື ອາດຈະຖືກພິຈາລະນາໃຫ້ເປັນຜ ້ສະໜອງ ຂອງ
ໂຄງການໃນອະນາຄົດ; ແລະ 

• ສືໍ່ມວນຊົນ ແລະ ສ ານັກຂ່າວ ລວມທັງ ຢ ່ທ້ອງຖິໍ່ນ, ພາກ, ສ ນກາງ ທ ໍ່ເຮັດການເຜ ຍແຜ່ສືໍ່ ຜ່ານການກະຈາຍສຽງ 
ແລະ ພາບທາງໂທລະທັດ, ວິທະຍຸ, ຫ ື ເຜ ຍແຜ່ຂ່າວສານ ຜ່ານລະບົບອອນລາຍ ແລະ ສືໍ່ສັງຄົມອືໍ່ນໆ. 

 

 

18.  ການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການເປ ດເຜ ຍຂ ື້ມນູ ແມນ່ຈະໄດ້ຈັດຂຶື້ນຕະຫ ອດຮອບວຽນຂອງໂຄງການ. 
 

• ລະຫວ່າງການກະກຽມໂຄງການ, ການປຶກສາຫາລືໃນເບືີ້ອງຕົີ້ນ ແມ່ນໄດ້ດ າເນ ນໃນລະຫວ່າງສັນທ  
13-17 ເມສາ 2020 ໂດຍຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ພ້ອມກັບ
ຕາງຫນາ້ຜ ້ທ ໍ່ມ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທ ໍ່ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງ. ການປຶກສາຫາລື ແມ່ນເພືໍ່ອແຈ້ງໃຫ້ພວກເຂົາຮ ້ກ່ຽວກັບ
ໂຄງການ ພ້ອມທັງເປ ດຮັບຄ າແນະນ າ ແລະ ຄ າຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ ແລະ ມາດຕະການການຫຼຸດຜ່ອນທ ໍ່ໄດ້ແນະນ າໄປ. ເນືໍ່ອງຈາກຂ ີ້ຈ າກັດທ ໍ່ຄົງຄ້າງ, ການປຶກສາຫາລື
ແມ່ນໄດ້ດ າເນ ນໂດຍການສ້າງຕັີ້ງກຸ່ມ WhatsApp ທ ໍ່ນອກເໜືອຈາກ ເວັບໄຊຂອງກະຊວງບ່ອນທ ໍ່ມ ການ
ແລກປ່ຽນ ແລະ ສົນທະນາກຽ່ວໂຄງການຂອງຜ ້ທ ໍ່ມ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ບາງຈຸດທ ໍ່ໜ້າສົນໃຈທ ໍ່ໄດ້ຈາກການ
ປຶກສາຫາລືກັບຜ ້ທ ໍ່ມ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງມ ຄື: ທິມງານປະຕິບັດງານ ສະເພາະກິດ ໂຄວິດ 19, ກົມອະນາໄມ 
ແລະ ສົໍ່ງເສ ມສຸຂະພາບ, ກົມຄວມຄຸມພະຍາດຕິດຕ ໍ່, ກົມປິໍ່ນປົວ ແລະ ຟືີ້ນຟ ໜ້າທ ໍ່ການ, ກົມອາຫານ 
ແລະ ຢາ, ການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກົມອືໍ່ນໆ, ບັນດາສ ນ, ເຈົີ້າເມືອງຈັນທະບ ລ , ບ້ານທ ໍ່ຂືີ້ນກັບ
ເມືອງຈັນທະບ ລ  ຈ ານວນ 10 ບ້ານ, ອົງການແຄ, CHAI, GIZ, SCI ແລະ ອືໍ່ນໆ. 
ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການປຶກສາຫາລືແມ່ນເບິໍ່ງໄດ້ໃນເອກະສານຄັດຕິດ IX. 

• ລະຫວ່າງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການເປ ດເຜ ຍຂ ີ້ມ ນຂ່າວສານຈະ
ເປັນຂະບວນການຕ ໍ່ເນືໍ່ອງຂອງອົງປະກອບທ  1 ຂອງໂຄງການ: ການຕອບໂຕ້ສຸກເສ ນ, ຍ້ອນວ່າຈະມ 
ການຈັດຕັີ້ງສາຍດ່ວນທ ໍ່ໃຫ້ຂ ີ້ມ ນກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19. ການປຶກສາຫາລືເຫ ົໍ່ານ ີ້ຈະໄດ້ຈັດຂຶີ້ນ, ດັໍ່ງທ ໍ່
ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ຜສຜສ, ຮ່ວມກັບຜ ້ທ ໍ່ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທ ໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫ ືມ ຄວາມສົນໃຈກັບໂຄງການ 
ຕາມຄວາມຈ າເປັນ, ໂດຍນ າໃຊ້ວິທ ການສືໍ່ສານຕ່າງໆທ ໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂ ີ້ຈ າກັດທ ໍ່ກ າລັງ
ດ າເນ ນຢ ່ ເຊັໍ່ນ: ການນ າໃຊ້ WhatsApp/Facebook, ທາງໂທລະສັບ ແລະ ການປຶກສາຫາລືແບບເຊິໍ່ງໆ
ໜ້າໃນເວລາໃດໜຶໍ່ງ ຫ ື ສະຖານທ ໍ່ໃດໜຶໍ່ງທ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ມັນສ າຄັນຫ າຍທ ໍ່ຈະຕ້ອງປຶກສາກັບຜ ້ທ ໍ່ມ 
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພືໍ່ອຖາມຄ າຄິດເຫັນ ແລະ ຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານໂຄງການ. ຜົນທ ໍ່ໄດ້ຮບັ
ຈະຖືກລາຍງານກັບໄປຫາບັນດາຜ ້ທ ໍ່ມ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກິດຈະກ າຕິດຕາມສະເພາະຈະຕິດຕາມຄືນ
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ດ້ວຍວິທ ການທ ໍ່ເໝາະສົມ.  
 

19. ກົນໄກແກ້ໄຂການຮອ້ງທກຸ  
ສ້າງຂຶີ້ນເຂົີ້າໃນລະບົບເພືໍ່ອຮອງຮັບຄ າຕ ານິ ແລະ ຂ ີ້ຮ້ອງທຸກຕ່າງໆ ໃນລັກສະນະທ ໍ່ກົງຕ ໍ່ເວລາ, ມ ປະສິດທິພາບ, ແລະ ສ້າງ
ຄວາມເພິໍ່ງພ ໃຈໃຫ້ກັບທກຸໆພາກສ່ວທ ໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສາມາດຍືໍ່ນຄ າຮ້ອງທຸກມາໄດ້ຖ້າຫາກບຸກຄົນນັີ້ນໆເຊືໍ່ອວ່າໂຄງການສົໍ່ງຜົນ
ກະທົບທ ໍ່ບ ໍ່ດ ໃຫ້ກັບຊຸມຊົນ, ສິໍ່ງແວດລ້ອມ ຫ ື ຄຸນະພາບຂອງຊ ວິດເຂົາເຈົີ້າ. ບັນດາຜ ້ທ ໍ່ມ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສາມາດສະເໜ ຍືໍ່ນຄ າ
ຄິດເຫັນ ແລະ ຄ າແນະນ າ ເຂົີ້າມາເພືໍ່ອເສ ມສ້າງ ຮ ບແບບ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການ. ນອກຈາກນ ີ້ ການຮ້ອງທຸກ
ຍັງຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ ່ແຕ່ລະໂຮງໝ  ຂັັີ້ນເມືອງ/ແຂວງ ແລະ ຈາກຂັີ້ນບ້ານເຖິງລະດັບຊາດຜ່ານໜ່ວຍງານ ຫ  ື ຄະນະ
ກ າມະການໄກ່ເກ່ຍຂັີ້ນບ້ານ ແລະ ໂຄງສ້າງ/ອົງກອນທ ໍ່ມ ຢ ່ແລ້ວຈາກຂັີ້ນເມືອງເຖິງລະດັບຊາດ. ຈະມ ການສ້າງສາຍດ່ວນຂຶີ້ນ
ໂດຍມ ຈຸດປະສານງານທິໍ່ຖກືມອບໝາຍໃຫ້ ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການ ໃນການຈັດການ, ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ 
ສະຖານະການຂອງການຮ້ອງທຸກທ ໍ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ແກ້ໄຂແລ້ວ. ບ ລິສັດທ ໍ່ໃຫ້ບ ລິການ ແກ້ໄຂຂ ີ້ຮ້ອງທກຸ GRS ຂອງທະນາຄານ
ໂລກ ແມ່ນຈະສາມາດເຂົີ້າເຖິງໄດ້ໂດຍຜ່ານເວັບໄຊຂອງທະນາຄານໂລກ: http://www.worldbank.org/en/projects-

operations/products-and-services/grievance-redress-service ໃນຂະນະທ ໍ່ມ  
www.inspectionpanel.org ໃຫ້ຂ ີ້ມ ນ ກ່ຽວກັບການຍືໍ່ນຄ າຮ້ອງທຸກ ຕ ໍ່ຄະນະກ າມະການກວດກາທະນາຄານໂລກ.  
 
 

VIII.  ການຈັດວາງສະຖາບັນ, ໜ້າທ ີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການສ້າງຄວາມສາມາດ 

20. ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ. ການປະຕິບັດງານຂອງ ກຄສສ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຂອງ
ໂຄງການ ແລະ ໜ່ວຍງານທ ໍ່ສ າຄັນທ ໍ່ມ ໜ້າທ ໍ່ຮັບຜິດຊອບຕົີ້ນຕ ຄື: 

• ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການ ຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື (ຜ່ານອົງປະກອບ 3) ແມ່ນມ ໜ້າທ ໍ່
ຮັບຜິດຊອບ ການເຮັດວຽກດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ, ສະໜອງການຊ່ວຍເຫ ືອດ້ານວິຊາການ 
ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ກຄສສ ເຊິໍ່ງປະກອບມ  ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ
ຕ ໍ່ທະນາຄານໂລກ. ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການຈະແຕ່ງຕັີ້ງພະນັກງານຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄົນ (ພະນັກງານ ສ&ສ) ຫ ື
ທ ໍ່ປຶກສາສ່ວນບຸກຄົນໃຫ້ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ໜ້າທ ໍ່ເຫ ົໍ່ານ ີ້ ລວມທັງວຽກງານທ ໍ່ກຽ່ວຂ້ອງກັບການປຶກສາຫາລື, ການ
ເປ ດເຜ ຍຂ ີ້ມ ນ ແລະ ການຕິດຕາມ ກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ. TORs ໜ່ວຍງານທ ໍ່ປຶກສາ ຈະຖືກກະກຽມ ແລະ 
ຍືໍ່ນສະເໜ ຕ ໍ່ທະນາຄານໂລກ ເພືໍ່ອການເກັບກ  ້ກ່ອນການລະດົມ. ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການຈະຮັບເອົາການຊ ີ້
ນ າດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ລາຍງານໂດຍກົງຕ ໍ່ EOC4 ຂອງລັດຖະບານລາວ ແລະ ຈະເຮັດວຽກໃກ້ຊິດກັບພະແນກ
ວິຊາການຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ໂຮງໝ ສ ນກາງ ແລະ 
ໂຮງໝ ແຂວງ, ແລະ ໜ່ວຍງານອືໍ່ນໆເຊັໍ່ນ: ສືໍ່ມວນຊົນ, ເຈົີ້າໜ້າທ ໍ່ບ ລິຫານການຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ ອ ານາດການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິໍ່ນທ ໍ່ກຽ່ວຂ້ອງ (ລວມມ  PONRE/DONRE) ໃຫມ້ ສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.  

•  ກມົຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕ ໍ່ (DCDC) ຈະຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິຈະກ າ ສ&ສ ທ ໍ່ພົວພັນກັບອົງ
ປະກອບ 1 (ຕອບໂຕ້ແບບສຸກເສ ນຕ ໍ່ການລະບາດ ພະຍາດໂຄວິດ-19) ໃນຂະນະທ ໍ່ ກົມປິໍ່ນປົວ ແລະ ຟືີ້ນຟ ໜ້າທ ໍ່
ການ (DHCR) ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າ ສ&ສ ທ ໍ່ກຽວຂ້ອງກັບອົງປະກອບ 2 (ສ້າງຄວາມ
ເຂັີ້ນແຂງໃຫ້ລະບົບສາທາລະນາະສຸກ). ກມົຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕ ໍ່ (DCDC) ແລະ ກົມປິໍ່ນປົວ ແລະ ຟືີ້ນຟ ໜ້າທ ໍ່

 
4  EOC ນ າພາໂດຍລັດຖະມົນຕ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ປະກອບດ້ວຍຜ ້ຕາງໜ້າຈາກພະແນກທ ໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ເປ ດໃຊ້ງານຕັີ້ງແຕ່ເດືອນ
ມັງກອນ ປ  2020 ໂດຍມ ໜ້າທ ໍ່ໃຫ້ຄ າແນະນ າດ້ານຍຸດທະສາດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆໃນການຕ ໍ່ສ ້ກັບ
ພະຍາດໂຄວິດ-19. EOC ລາຍງານໂດຍກົງຕ ໍ່ຄະນະກ າມະການວຽກງານລັດຖະບານ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໂດຍລວມໃນບັນດາ
ອົງການຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ.  

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://www.inspectionpanel.org/
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ການ (DHCR) ຈະເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ ກົມອະນາໄມ ແລະ ສົໍ່ງເສ ມສຸຂະພາບ (DHHP), ກມົອາຫານ ແລະ 
ຢາ (FDD), ສ ນສະໜອງຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ (MPSC), ແລະ ກົມອືໍ່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງ 
EOC ແລະ/ຫ ື ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.  
 

 

21. ການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ (M&R). ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ M&R ໃນການຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດ ກຄສສ ແລະ ກດິຈະກ າ ສ&ສ ຕ ໍ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ລວມທັງ ທະນາຄານໂລກ. ບັນດາ
ອົງການທ ໍ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າຂອງໂຄງການຈະກະກຽມ ແລະ ຍືໍ່ນສະເໜ  ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ສ&
ສ ແລະ ປະຈ າໄຕມາດ M&R ໃຫ້ ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການ. ແບບຟອມສະເພາະ ແລະ ວັນທ ຍືໍ່ນສະເໜ  ສາມາດ
ປຶກສາຫາລື ແລະ ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງ ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ.  

22. ການເຝິກອົບຮົມ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານວິຊາການ. ລະຫວ່າງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ການເຝິກອົບຮົມ
ກ່ຽວກັບ ສ&ສ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ືອດ້ານວິຊາການຈະຖກືຈັດຫາໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດທັງໃນລະດັບສ ນກາງ ແລະ 
ທ້ອງຖິໍ່ນ. ພະນັກງານຫ ກັຂອງ ຫອ້ງການປະສາງານໂຄງການ, ບັນດາອົງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ
ແຂວງ ຈະໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດຂອງ ກອບສິໍ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ ແລະ ມາດຕະຖານ
ສິໍ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ (ມສສ) ແລະ ການກະກຽມການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ກຄສສ, ຜຄສສ, ຜສຜສ, ວິທ ການບ ລິຫານ
ຈັດການແຮງງານ, ຫ ັກການປະຕິບັດດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ/ແຜນການຄວບຄຸມການຕິດເຊືີ້ອ (ESCOP/COC), 
ແລະ EGEP ຕາມຄວາມຈ າເປັນ.  

 

23. ງົບປະມານໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ກຄສສ. ງົບປະມານໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ກຄສສ ປະກອບດ້ວຍ (ກ) 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ າລັບການທົບທວນເອກະສານ ສ&ສ (ກຄສສ, ຫ ັກການປະຕິບັດດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ/ແຜນການ
ຄວບຄຸມການຕິດເຊືີ້ອ (ESCOP/COC, ຜສຜສ, ວິທ ການບ ລິຫານຈັດການແຮງງານ) ຂອງກິດຈະກ າໂຄງການ/ໂຄງການ
ຍ່ອຍ ປະກອບມ ການປຶກສາຫາລືກັບຜ ້ທ ໍ່ມ ສ່ວນກຽ່ວຂ້ອງ (ຂ) ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ າລັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຜຄສສ (ICWMP 

ແລະ IPCP) ຜ່ານບ ລິການທ ໍ່ປຶກສາ, (ຄ) ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ າລັບການຊ ີ້ນ າ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມກຽ່ວກັບບັນຫາ 
ສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ລວມມ  ການຊ ີ້ນ າວຽກງານ ແລະ ການຕິດຕມ ຜຄສສ, ແລະ ຫ ກັການປະຕິບັດດ້ານ
ສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ/ແຜນການຄວບຄຸມການຕິດເຊືີ້ອ (ESCOP/COC, ຜສຜສ, ວິທ ການບ ລິຫານຈັດການແຮງງານ 
(ຖ້າຮຽກຮ້ອງໂດຍທະນາຄານໂລກ); (ງ) ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈ້າງທ ໍ່ປຶກສາພາຍໃນ (ເປັນບຸກຄົນ ຫ  ືບ ລິສັດ) ທ ໍ່ມ ຄຸນນະພາບ
ໃນການຊ່ວຍເຫ ືອ ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ໃນການປະສານງານ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ 
ກຄສສ ລວມມ  ການເຝິກອົບຮົມ ແລະ ການກະກຽມບົດລາຍງານ; ແລະ (ຈ) ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ າລັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຫ ັກການ
ປະຕິບັດດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ/ແຜນການຄວບຄຸມການຕິດເຊືີ້ອ (ESCOP) ແລະ COC ໃຫ້ກັບ GBV ແລະ 
VAC ແລະ ມາດຕະການສະເພາະຂອງສະຖານທ ໍ່ກ ໍ່ສ້າງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ າລັບກິຈະກ າເຫ ົໍ່ານ ີ້ (ຍົກເວັີ້ນຂ ີ້ (ຈ)) ແມ່ນຈະ
ສະຫນອງໃຫ້ພາຍໃຕ້ອົງປະກອບ 3 ຂອງໂຄງການ ເປັນງົບປະມານຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ກຄສສ (ປະມານ 250.000 ໂດລາ
ສະຫະລັດ). ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ າລັບ (ຈ) ຈະຖືກລວມໃນສັນຍາວຽກງານກ ໍ່ສ້າງ.  
 


