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ສະຫ ຼຸບຫຍໍໍ້  

ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜ ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ (SEP) ນີີ້ປະກອບມີຂະບວນການຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ 

ຂອງຜ ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພຼືິ່ອຈ ດປະສົງທີິ່ຊັດເຈນເພຼືິ່ອບັນລ ຜົນໄດ້ຮັບທີິ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ. ໃນປັດຈ ບັນມັນຍັງຖຼືກຮັບຮ ້ 

ວ່າເປັນກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບພຼືີ້ນຖານນັບຕັີ້ງແຕ່   ການກໍາໜົດ ໃຫ້ອົງການຈັດຕັີ້ງມີສວ່ນຮ່ວມໃນການກ ານົດ 

ແລະ ເຂົີ້າໃຈກ່ຽວກັບແຜນງານ / ໂຄງການສະເພາະ ແລະ ຕອບສະຫນອງຕ ໍ່ບັນຫາ ແລະ ຄວາມກັງວົນທີິ່ຜ ້  ມີ

ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຍົກຂຶີ້ນມາສ າລບັການຕັດສິນໃຈ, ການປະຕິບັດ ແລະ ດັົ່ງນັີ້ນເພ ື່ອເປັນການປັບປ ງການປະຕິບັດ 

ແຜນງານ / ໂຄງການ. . 

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ( ຜ ຮ້ບັທນຶ ) ຈະຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງ 

ການຄ ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ (EWMP) (“ ໂຄງການ ”), ໂດຍມີ (ກ) ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາ 

ສິິ່ງແວດລ້ອມ (EPF) ຜ່ານ EPF. (EPF); (ຂ) ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ 

(MONRE) ຜ່ານກົມສິິ່ງແວດລ້ອມ (DOE), ກົມກວດກາຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ 

(DNEI), ສະຖາບັນຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ (NRERI), ກົມການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 

(DCC), ກົມຊັບພະຍາກອນນໍ້ າ (DWR), ແລະ ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ (DPF); (ຄ) ກະຊວງ ພະລັງງານ 

ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ (MEM) ຜ່ານກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (DEPP); (ງ) ກະຊວງແຜນການ ແລະ 

ການລົງທຶນ (MPI) ຜ່ານກົມແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (DPI); (ຈ) ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ 

(MPWT) ຜ່ານກົມແຜນການທີິ່ຢ ່ອາໄສ ແລະ ວາງແຜນຕົວເມຼືອງ (DHUP) ແລະ ສະຖາບັນໂຍທາທິການ ແລະ 

ຂົນສົົ່ງ (PTI); ແລະ (ສ) ອົງການພັດທະນາຕົວເມຼືອງວຽງຈນັ (VUDA) ແລະ ອົງການພັດທະນາການບ ລິຫານຕົວ

ເມຼືອງ (UDAAs) ຂອງແຂວງທີິ່ໄດຮ້ັບຄັດເລຼືອກ, ຕາມທີິ່ກ ານົດໄວ້ໃນສັນຍາການເງິນ. ສະມາຄົມການ 

ພັດທະນາສາກົນໄດ້ຕົກລົງທີິ່ຈະສະຫນອງການເງິນ (P175996) ສ າລັບໂຄງການ, ຕາມທີິ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນສັນຍາ 

ອ້າງອີງ. 

 ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາຫ ັກຂອງ EWMP ແມ່ນເພຼືິ່ອເສີມສ້າງລະບົບການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ, 

ປັບປ ງການຄ ້ມຄອງຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອຂອງເທດສະບານໃນເມຼືອງທີິ່ເລຼືອກໃນ ສປປ ລາວ, ແລະ ສະໜອງການຕອບໂຕ້ 

ຢ່າງທັນການ ແລະ ມີປະສິດທິພາບໃນກ ລະນີເກີດວິກິດການ ຫ ຼື ເຫດການສ ກເສີນ. ກິດຈະກ າດັົ່ງກ່າວຈະສະໜັບ 
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ສະໜ ນການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງທາງດ້ານສະຖາບັນໃນລະດັບຊາດ ເພຼືິ່ອເພີິ່ມ 

ທະວີການກວດກາ ແລະ ການວາງແຜນກ່ຽວກບັຂະແໜງຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ, ສະໜັບສະໜ ນການຄ ມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງດ້ານ 

ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ເພີິ່ມທະວີການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄວບຄ ມມົນລະພິດ 

ປະເພດສ າຄັນໃນປະເທດ. 

 

 ໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ເມຼືອງ, ໂຄງການຈະສ ມໃສ່ການສະໜັບສະໜ ນການບ ລິການຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອທີິ່ດີຂຶີ້ນ ແລະ 

ເພີິ່ມທະວີຄວາມຍຼືນຍົງທາງດາ້ນການເງິນ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງວຽກງານການຄ ້ມຄອງຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ ໂດຍຜ່ານ 

ການຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານວິຊາການ ແລະ ການລົງທຶນທາງດ້ານພຼືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ອ ປະກອນ. ໂຄງການດັົ່ງກ່າວ 

ຈະອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການສ້າງຕົວແບບໃນການຈັດການຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອໃນເມຼືອງທີິ່ເລຼືອກໄວ້ ທີິ່ສາມາດ 

ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງປະສິດທິພາບທີິ່ດີຂຶີ້ນ ແລະ ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ກັບເມຼືອງ 

ອຼືິ່ນໆ. 

 

 ໂຄງການດັົ່ງກ່າວຈະພະຍາຍາມສະໜັບສະໜ ນການຮ່ວມມຼືຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນທ ກຂົງເຂດ, 

ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິິ່ງແມ່ນ MONRE, MPWT, EPF, ລວມທັງລັດຖະບານທ້ອງຖິິ່ນທີິ່ຮັບຜິດຊອບ 

ການຄ ້ມຄອງຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ. 

 ໂຄງການຈະວັດແທກຄວາມສ າເລັດຂອງຕົນໂດຍຕົວຊີີ້ວັດດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີີ້: 

(ກ)    ລະບົບການປົກປ້ອງສິິ່ງແວດລ້ອມ (ພາກປະຕິບັດ) ໄດ້ຮັບການປັບປ ງ (ຄະແນນ) 

(ຂ) ເພີິ່ມທະວີການຄ ້ມຄອງການເກັບຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອຂອງເທດສະບານຈາກບັນດາຄອບຄົວ ແລະ ທ ລະກິດໃນ

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ (ສ່ວນຮ້ອຍ) 

(ຄ) ຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອຖືກນ າມາໃຊ້ໃໝ່, ນາໍມາໝັກເປັນປ ຸ໋ຍ ແລະ/ຫ ຼື ບ າບັດເພຼືິ່ອຫ ຼຸດປະລິມານການກ າຈັດສິິ່ງເສດ 

ເຫ ຼືອ (ເປີເຊັນ) 

(ງ)    ການຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮຼືອນແກ້ວສ ດທິ (metric ໂຕນ/ປີ) 

 

(c) ອງົປະກອບຂອງໂຄງການ 

 

ກິດຈະກ າຂອງໂຄງການຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໂດຍຜ່ານ 5 ອົງປະກອບຄຼື:  
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- ອງົປະກອບທ ີ 1 (C1): ການຈັດຕັີ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ແລະ ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ . 

ອົງປະກອບນີີ້ຈະເສີມຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ, ກອບໜ້າວຽກທາງດ້ານສະຖາບັນ, ແລະ ຄວາມສາມາດ 

ຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງຂອງລັດຖະບານສູນກາງ (ໂດຍສະເພາະ MONRE ແລະ MPWT) ຮັບຜິດຊອບ 

ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການບ ລິຫານຕ່າງໆຂອງສິິ່ງແວດລ້ອມ, ມົນລະພິດ, ຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ, ແລະ ການຈັດການກັບ

ພາດສະຕິກ, ລວມທັງການລິເລີິ່ມກົນໄກການການສະໜັບສະໜູນທຶນສົມທົບກັບຂະແໜງທ ີ່ໄດ້ຮັບການ

ຄັດເລຼືອກ. ກິດຈະກ າດັົ່ງກ່າວຈະຖຼືກຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂດຍອົງການທີິ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍຜ່ານ 5 ອົງປະກອບ 

ຍ່ອຍດັົ່ງທີິ່ສະແດງຢ ່ໃນຕາຕະລາງ 1-1:  

ຕາຕະລາງ 0-1: ອົງປະກອບຍ່ອຍ C1 (ບ່ອນອ້າງອີງ: ບົດລາຍງານ No: PAD4795) 

ອງົປະກອບ ອງົການນ າພາການປະຕບິດັ 
ງບົປະມານທງັໝົດ 

(ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ) 

ອງົປະກອບ 1. ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ແລະ 

ການເພີິ່ມປະສດິທພິາບ (PICE) 

MONRE 
12.12 

ອົງປະກອບຍ່ອຍ 1A. ນະໂຍບາຍ ແລະ ຄວາມສາມາດສະ

ຫນັບສະຫນ ນກ່ຽວກັບ EIA/IEE/SEA, ການຄ ້ມຄອງ

ສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ ແລະ ສິິ່ງເສດເຫ ຼືອທີິ່ເປັນພິດ ແລະ ອັນຕະ

ລາຍ (THW) 

DOE/DWR-MONRE 

2.72 

ອົງປະກອບຍ່ອຍ 1B. ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ 

ການສະໜັບສະໜ ນທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ SMEs 

ກ່ຽວກັບການຄ ້ມຄອງສິິ່ງເວກລ້ອມ ແລະ ສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ 

EPF 

2.36 

ອົງປະກອບຍ່ອຍ 1C. ນະໂຍບາຍ ແລະ ການສະຫນັບ 

ສະຫນ ນດ້ານຄວາມສາມາດກຽ່ວກັບ ການປະຕິບັດຕາມ 

ECC ແລະ ກອບການຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ 

DNEI/NRERI/DWR-

MONRE 3.65 

ອົງປະກອບຍ່ອຍ 1D. ນະໂຍບາຍ ແລະ ຄວາມສາມາດສະ

ຫນັບສະຫນ ນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ: ການພັດ

ທະນາຄວາມທົນທານຕໍໍ່ຄາບອນຕ ິ່  າ 

DCC-MONRE/ 

DOP-MPI 1.5 

ອົງປະກອບຍ່ອຍ 1E. ນະໂຍບາຍ ແລະ ຄວາມສາມາດສະ DOE/DPF-MONRE 1.59 
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ຫນັບສະຫນ ນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດຫມາຍວ່າ

ດ້ວຍພາດສະຕິກ 

• ການສະໜບັສະໜນູທນຶສມົທບົ (LEMGP): ກິດຈະກ າການສະໜັບສະໜູນທຶນສົມທົບ (ເອີີ້ນວ່າ 

ແຜນງານການສະໜັບສະໜູນທຶນສົມທົບໃຫ້ແກ່ SMEs ກຽ່ວກັບການຄ ້ມຄອງ ສ ີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ີ່ງ

ເສດເຫ ືອ ຢູູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຫ ຼື LEMGP) ເປັນການພະຍາຍາມໃນການລິເລີິ່ມການມີສ່ວນພົວພັນ 

ຢ່າງຫ້າວຫັນກັບວິສາຫະກິດ ແລະ ທ ລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ (SMEBs) 

ທີິ່ສາມາດສະໜອງຊັບພະຍາກອນ ຫ ຼື ວິທີແກ້ໄຂຕົວຈິງສ າລັບ ແກ້ໄຂບັນຫາທີິ່ຮບີດ່ວນທີິ່ສ ດກ່ຽວກັບ

ການນ າໃຊຊ້ັບພະຍາກອນທ າມະຊາດຢ່າງມປີະສິດທຜິົນ, ການຜະລິດສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ, ຄ ນນະພາບ ສິິ່ງແວດ

ລ້ອມ ແລະ ສິິ່ງທ້າທາຍ ໃນການຄວບຄ ມມົນລະພິດໂດຍຄ ານຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ກາລະໂອກາດ

ໃຫ້ SMEB ທີິ່ໄດຮ້ັບການຄັດເລຼືອກ ສຼືບຕ ໍ່ດ າເນີນທ ລະກິດພາຍຫ ັງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ແລະ 

ປະກອບສ່ວນຊຼຸກຍ ້ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດສ ່ທິດທາງການເຕີບໂຕສີຂຽວ . ຜ ້ສະຫມັກທີິ່ມີສິດໄດ ້

ຮັບປະກອບມີ SMEs ຕາມກົດຫມາຍ SME ແລະ ທ ລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ / ຂະຫນາດກາງ 

ລວມທັງອ ານາດການປົກທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ຊຼຸມຊົນທ້ອງຖິິ່ນທີິ່ມີຄວາມມ ່ງຫມັີ້ນ ແລະ ຄວາມສາມາດ 

ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການປະຕິບັດແຜນທ ລະກິດສີຂຽວ (GBP) ຫ ຼື Green, Clean, and 

Beautiful Plan (GCBP) ທ ີ່ສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບຂອງ GOL ແລະ ຕັີ້ງຢ ່ໃນເຂດເປົົ້າຫມາຍ / 

ໂຄງການ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທງັໝົດຂອງ LEMGP ແມ່ນປະມານ 1.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ດ້ວຍທຶນຊ່ວຍ 

ເຫ ຼືອສົມທົບສ ງສ ດ ແມ່ນ 100,000 ໂດລາຕ ໍ່ໜຶິ່ງ PSMEB ທີິ່ສາມາດເຊັນສັນຍາຍ່ອຍກັບ EPFO 

(ຕາມການສະເໜີຂອງ WB), ຄາດວ່າ 10-15 ແຜນສີຂຽວຈະຖຼືກກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ. ກ ດ

ຈະກໍາຕ່າງໆຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດພາຍໃນ 1-2 ປີ. 

- ອງົປະກອບ 2 (C2): ການສະຫນບັສະຫນ ນລວມ ແລະ ການສາ້ງຄວາມສາມາດສ າລບັລດັຖະບານທອ້ງ

ຖິິ່ນ ແລະ ເທດສະບານ . 

ອົງປະກອບນີີ້ຊອກຫາການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຈ າກັດຕົີ້ນຕ ໃນການປັບປ ງການປະຕິບັດຂອງຂະແຫນງການລວມທັງຄ

ວາມສາມາດດ້ານວິຊາການ, ການຈັດຕັີ້ງ, ແລະ ທາງດ້ານການເງິນຂອງລັດຖະບານທ້ອງຖິິ່ນ ເພຼືິ່ອ 

ສະຫນອງການບ ລິການການຄ ້ມຄອງຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອຢາ່ງມີປະສິດທິພາບ. ອົງປະກອບນີີ້ຈະສະຫນັບ 

ສະຫນ ນລັດຖະບານທ້ອງຖິິ່ນໃນການກະກຽມທີິ່ດີກວ່າສ າລັບການລົງທຼືນພາຍໃຕ້ອົງປະກອບທີ 3. 

ກິດຈະກ າຕ່າງໆຈະຖຼືກປະຕິບັດໂດຍອົງການທີິ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍຜ່ານສາມອົງປະກອບຍ່ອຍຕ ໍ່ໄປນີີ້ຕາມຕາ

ຕະລາງ 1-2:  

ຕາຕະລາງ 0-2: ອົງປະກອບຍ່ອຍ C2 (ບ່ອນອ້າງອີງ: ບົດລາຍງານ No: PAD4795)) 
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ອງົປະກອບ 
ອງົການນ າພາການປະຕິ

ບດັ 

ງບົປະມານທງັໝົດ 

(ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ) 

ອງົປະກອບ 2. ການສະໜບັສະໜ ນແບບປະສມົປະສານ 

ແລະ 

ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫແ້ກລ່ດັຖະບານທອ້ງຖິິ່ນ 

ແລະ ເທດສະບານ 

MONRE 

4.54 

ອົງປະກອບຍ່ອຍ 2A. ສະໜັບສະໜ ນ ແລະ 

ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກລ່ັດຖະບານທ້ອງຖິິ່ນກ່ຽວກັ

ບຂ ໍ້ມ ນຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ ແລະ ມົນລະພິດ ແລະ 

ລະບົບຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ການບ ລິການດ້ານການຄ ້ມ

ຄອງສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ 

DNEI/NRERI-

MONRE 

0.09 

ອົງປະກອບຍ່ອຍ 2B. ໂຄງການ GCB ແລະ 3R + 

ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍ

ບາຍ NPAP/ພາດສະຕ ກ ໃນເມຼືອງເປົົ້າໝາຍ 

DOE-MONRE 

3.92 

ອົງປະກອບຍ່ອຍ 2C. ສະໜັບສະໜ ນການຮ່ວມມຼືພາກ

ເອກະຊົນ - ສາທາລະນະ ແລະ ເພີິ່ມທະວີການສະໜອງ

ການບ ລິການສິິ່ງເສດເຫ ຼືອທີິ່ອີງໃສ່ຜົນຜະລິດ ແລະ ຄວາມ

ສາມາດຟ ົ້ນຟ ຕົີ້ນທຶນ 

TBD 

0.53 

- ອງົປະກອບທ ີ 3 (C3): ການລງົທນຶດາ້ນພຼືີ້ນຖານໂຄງລາ່ງສ າລບັການຈດັການຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ ແລະ ພລາສຕກິ 

ອົງປະກອບນີີ້ຈະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ການຄ ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ ແລະ ການລົງທຶນພຼືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ 

ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ປັບປ ງປະສິດທຜິົນ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການຄ ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ ແລະ 

ປາດສະຕິກ ເພຼືິ່ອຍົກລະດັບການບ ລິການ ແລະ ຄວາມຍຼືນຍງົດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃນ 3 ສະຖານທີິ່ຄັດ 

ເລຼືອກໃນ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ລວມມ  (i) ເມຼືອງ ນາຊາຍທອງ ເພຼືິ່ອຕິດຕັີ້ງສະຖານີຍົກຍ້າຍ 

ສິິ່ງເສດເຫ ຼືອແຫ່ງໃໝ່; (ii) ຢ ່ທີິ່ຫ ັກ 16 ເມຼືອງໄຊເສດຖາ ເພຼືິ່ອຍົກລະດັບບ່ອນເກັບກ ້ວັດສະດ  ແລະ 

ອ ປະກອນການເກັບຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ ແລະ ການຂົນສົົ່ງ; ແລະ (iii) ທີິ່ຫ ັກ 32 (ສະຖານທ ີ່ຖ ິ້ມຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອທີິ່ 

ມີຢ ່ແລ້ວ) ເມຼືອງໄຊເສດຖາ ເພຼືິ່ອຟ ົ້ນຟ ບາງສ່ວນ ແລະ ກ ໍ່ສ້າງບ່ອນຖ ິ້ມຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ ແລະ ສະຖານທີິ່ບ າບັດ 

ນ ໍ້າເປ ົ້ອນ, ສະຖານທີິ່ເກັບມ້ຽນຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອອັນຕະລາຍຊົົ່ວຄາວ, ພຼືີ້ນທີິ່ຮັບຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ, ຍົກລະດັບສະຖານທ ີ່ຄ ້ມ
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ຄອງສິິ່ງເສດເຫ ຼືອທ ີ່ນໍາມາໃຊຄ້ນືໃໝ່ ແລະ ສິິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່າແຮງການລົງ 

ທຶນໃນເທັກໂນໂລຍີການຮວບຮວມພລາສຕິກໃນແມ່ນ ໍ້າຈະຖຼືກສະໜອງໃຫ້ພາຍໃຕ້ອົງປະກອບນີີ້, ລວມ 

ທັງການສະໜັບສະໜ ນການສ້າງຕັີ້ງລະບົບການດ າເນີນການ ແລະ ການກ າຈັດ ແລະ ການເຊຼືິ່ອມໂຍງກັບ 

ລະບົບ SWM ທົົ່ວໄປ. ນີີ້ຈະສົມທົບກັບການສ້າງຕັີ້ງສະຖານີຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດພາດສະຕິກ ແລະ 

ສະຫນອງຄວາມຮັບຜ ດຊອບທາງດ້ານວິທະຍາສາດພົນລະເມຼືອງ ແລະ ການລາຍງານຄວາມເປັນ 

ໄປໄດ້ໃນການຕິດຕາມຜົນກະທົບ. ກິດຈະກ າດັົ່ງກ່າວຈະຖຼືກຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ໂດຍອົງການທີິ່ຮັບຜິດຊອບ 

ໂດຍຜ່ານສອງອົງປະກອບຍ່ອຍຕ ໍ່ໄປນີີ້ດັົ່ງທີິ່ສະແດງຢ ່ໃນຕາຕະລາງ 1-3:   

ຕາຕະລາງ 0-3: ອົງປະກອບຍ່ອຍ C3 (ອ້າງອີງ: ບົດລາຍງານ No: PAD4795) 

ອງົປະກອບ 
ອງົການນ າພາກາ

ນປະຕບິດັ 

ງບົປະມານທງັໝົດ 

(ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ

) 

ອງົປະກອບ 3. ການຄ ມ້ຄອງສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ ແລະ ພລາສຕກິ 

ການລງົທນຶພຼືີ້ນຖານໂຄງລາ່ງ 

MPWT 24.62 

ການລົງທຶນຈະຖຼືກແບ່ງອອກເປັນສາມສະຖານທີິ່ ທີິ່ເລຼືອກຕາມ

ຍ ດທະສາດໃນ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ເພຼືິ່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ສິິ່ງເສດ 

ເຫ ຼືອ ສ ່ຊັບພະຍາກອນສ ງສ ດ, ຫ ຼຸດຜ່ອນປະລິມານຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອທີິ່ຈະ 

ຖຼືກຖົມຢ ຫ່ ັກ 32 ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ສັງຄົມຈາກການຄ ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ. ທັງສາມສະຖານທີິ່ແມ່ນດັົ່ງຕ ໍ່

ໄປນີີ້: 

• ຢ ່ ເມຼືອງນາຊາຍທອງ ທາງທດິຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜຼືອ ຂອງ 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ຈະຕິດຕັີ້ງສະຖານີຂົນສົົ່ງສິິ່ງເສດ 

ເຫ ຼືອແຫ່ງໃໝ່ ພ້ອມດ້ວຍບ່ອນເກັບກ ້ວັດສະດ , ອ ປະກອນ 

ເກັບຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ ແລະ ອ ປະກອນຂົນສົົ່ງ ສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ. 

• ກມ 16 ເມຼືອງໄຊເສດຖາ ຍົກລະດັບເປັນບ່ອນເກັບກ ້ 

ວັດສະດ  ແລະ ຮອງຮັບອ ປະກອນເກັບຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ ແລະ 

ຂົນສົົ່ງ. 

DHUP 24.62 
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• ຖົມຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອທີິ່ກມ 32 ປະຈ ບັນ ຈະໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງ 

ບາງສ່ວນ ເພຼືິ່ອຍຼືດອາຍ ການຖົມຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ ແລະ ຕິດຕັີ້ງພຼືີ້ນ 

ທີິ່ຮັບຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ, ປັບປ ງສະຖານທີິ່ເກັບຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອຄຼືນໃຫມ່, 

ຮັບປະກັນສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີິ່ປອດໄພ 

ແລະ ມີສ ຂະພາບດີຂອງຜ ້ເກັບຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອນອກລະບົບ, 

ປັບປ ງການບ າບັດນ ໍ້າເປ ົ້ອນ ແລະ ລະບຽບການ. ອ ານວຍ 

ຄວາມສະດວກໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນການລະບາຍນ ໍ້າເສຍໂດຍ

ກົງໄປຍັງບ ລິເວນອ້ອມຂ້າງ ແລະ ຍັງໄດ້ຕິດຕັີ້ງບ່ອນເກັບ 

ມ້ຽນສິິ່ງເສດເຫ ຼືອອັນຕະລາຍເພຼືິ່ອເກັບມ້ຽນສິິ່ງເສດເຫ ຼືອທີິ່ 

ເປັນພິດ ແລະ ອັນຕະລາຍຢ່າງປອດໄພ. 

- ອງົປະກອບທ ີ 4: ການປະສານງານ ແລະ ການລາຍງານໂຄງການ . ອົງປະກອບນີີ້ຈະສ ມໃສ່ການປະສານ

ງານລະຫວ່າງກະຊວງ, ການລາຍງານຄວາມຄຼືບໜ້າ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ, ການເພີິ່ມທະວີ

ການປະຕິບັດ ແລະ ຄວາມສາມາດຄ ້ມຄອງຈະມີການສະຫນັບສະຫນ ນ ໂຄງການການຄ ້ມຄອງ ແລະການ

ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ໃນທົົ່ວອົງການປະຕິບັດ ໃນທ ກຂັີ້ນ. ກິດຈະກ າດັົ່ງກ່າວ 

ຈະຖຼືກຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂດຍອົງການທີິ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍຜ່ານສອງອົງປະກອບຍ່ອຍຕ ໍ່ໄປນີີ້ດັົ່ງທີິ່ສະແດງຢ ່ໃນ

ຕາຕະລາງ 1-4:   

ຕາຕະລາງ 0-4: ອົງປະກອບຍ່ອຍ C4 (ບ່ອນອ້າງອີງ: ບົດລາຍງານ No: PAD4795) 

ອງົປະກອບ ອງົການນ າພາການປະຕບິດັ 
ງບົປະມານທງັໝົດ 

(ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ) 

ອງົປະກອບ 4. ການປະສານງານ ແລະ ການລາຍງານ 

ໂຄງການ 

EPF 
3.81 

ອົງປະກອບຍ່ອຍ 4A. ການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ບ ລິຫານ 

ໂຄງການ 

EPF 
2.90 

ອົງປະກອບຍ່ອຍ 4B. ການສຼືິ່ສານ, ການມີສ່ວນພົວພັນ, 

ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງ EPF 

EPF 
0.91 
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- ອງົປະກອບ 5. ການຕອບໂຕສ້ ກເສນີທີິ່ອາດເກ ດຂຶິ້ນ ( CERC). ອົງປະກອບນີີ້ໄດ້ຖຼືກອອກແບບ 

ເພຼືິ່ອສະຫນອງການຕອບສະຫນອງຢ່າງໄວວາໃນກ ລະນີທີິ່ເກີດວິກິດການ ຫ ຼື ເຫດສ ກເສີນ, ໂດຍການ 

ໃຫ້ GOL ຮ້ອງຂ ໃຫ້ທະນາຄານໂລກຈັດສັນກອງທຶນໂຄງການເພຼືິ່ອສະຫນັບສະຫນ ນ ການຕອບໂຕ້ 

ສ ກເສີນ ແລະການກ ໍ່ສ້າງຄຼືນໃຫມ່. 

ອົງການ MONRE ຈະນ າພາການປະຕິບັດອົງປະກອບ 1 ແລະ 2 ກິດຈະກ າໂຄງການໂດຍນ າໃຊ້ 

ກົນໄກໂຄງການຍ່ອຍຂອງກອງທຶນປົກປ້ອງສິິ່ງແວດລ້ອມ (EPF) ໃນຂະນະທີິ່ຫ້ອງການ EPF (EPFO) 

ຈະນ າພາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດອົງປະກອບ 4 ແລະ ການລາຍງານໂຄງການໂດຍລວມຕ ໍ່ WB. ພຼືີ້ນທີິ່ໂຄງການ 

ສ າລັບອົງປະກອບ 1, 2 ແລະ 4 (C124) ຈະຢ ່ໃນທົົ່ວປະເທດໂດຍມີບາງພຼືີ້ນທີິ່ ສະເພາະທີິ່ຈະຖຼືກກ ານົດ 

ໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດສ າລັບໂຄງການຍ່ອຍທີິ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼືອລ້າ ແລະ ກດິຈະກ າທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 

ສີຂຽວ, ສະອາດ ແລະ ສວຍງາມຂອງ ສປປ ລາວ (GCB); ການຫ ຼຸດຜ່ອນ, ເອົາມາໃຊ້ຄຼືນ, ແລະ ຟ ົ້ນຟ  (3R); 

ແລະ/ຫ ຼື ແຜນປະຕິບັດງານປາດສະຕິກແຫ່ງຊາດ (NPAP) ທີິ່ຈະຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດພາຍໃຕ້ອົງປະກອບທີ 1. 

ອົງປະກອບທີ 3 (C3) ຈະຖຼືກຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂດຍ MPWT ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂັີ້ນຕອນຂອງ MPWT 

ທີິ່ໃຊ້ກັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ສະຖານທີິ່ທີິ່ເລຼືອກແມ່ນຕັີ້ງຢ ່ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ເຊິິ່ງປະກອບດ້ວຍ (ກ) 

ສະຖານທ ີ່ຖ ິ້ມຂ ິ້ເຫຍືິ້ອ ແລະ ສິິ່ງເສດເຫ ຼືອທີິ່ມີຢ ່ແລ້ວ ຢ ່ຫ ັກ 32 (ກມ32) ເມຼືອງໄຊທານ ີ , (ຂ) ສະຖານີຂົນສົົ່ງ 

ແລະ ສິິ່ງເສດເຫ ຼືອທີິ່ມີຢ ່ຫ ັກ 16 ເມຼືອງໄຊທານີ ; ແລະ (ຄ) ສະຖານທ ີ່ເກັບມ້ຽນສິິ່ງເສດເຫ ຼືອທ ີ່ສະເໜີຢ ່ ເມຼືອງ 

ນາຊາຍທອງ . ກິດຈະກ າຂອງໂຄງການເຊັົ່ນດຽວກັນກັບສະຖານທີິ່ສະເພາະຈະໄດ້ຮັບການກ ານົດ ແລະ / ຫ ຼື 

ຢ ນຢັນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດໂຄງການ.    

ນອກຈາກນັີ້ນ, SEP ນີີ້ອະທິບາຍວິທີການທີິ່ EPF; MPWT, MONRE ອົງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ 

ໂຄງການອຼືິ່ນໆ, ທີິ່ປຶກສາ ແລະ ຜ ້ຮັບເຫມົາຈະຕິດຕ ໍ່ສຼືິ່ສານກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ກົນໄກທີິ່ປະຊາຊົນສາມາດຍົກ 

ຄວາມກັງວົນຂອງເຂາົເຈົີ້າ, ແລະ ວິທີການທີິ່ຄວາມກັງວົນທີິ່ຍົກຂຶີ້ນມາຈະຖຼືກປະຕິບັດ ແລະ ຕອບສະຫນອງຕ ໍ່ 

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຫ ົົ່ານີີ້ຖຼືກລະບ ວ່າເປັນຜ ້ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ/ຫ ຼື ພາກສ່ວນທີິ່ສົນໃຈ. ການກ ານົດ 

ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມພາຍໃຕ້ EWMP ຈະອີງໃສ່ (i) ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົີ້າ; ແລະ 

ອິດທິພົນ / ຄວາມສົນໃຈທີິ່ເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວກັບໂຄງການ. ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດຕ ໍ່ບ ກຄົນ ທ ີ່ມ ຄວາມ 

ສ່ຽຕໍໍ່ການຖຼືກຍົກເວັີ້ນຈາກກິດຈະກ າຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງປະກອບມີ: (ກ) ຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນ 

ກະທົບໂດຍກົງ: ຄົນເກັບທ້ອນເຫຍຼືີ້ອ ແລະ ຄົນເກັບຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂາົເຈົີ້າ (ຂ) ອົງການຈັດຕັີ້ງ 

ລັດຖະບານສູນກາງ ລວມທັງ EPF, MONRE, MPWT ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສ ກ, (ຄ) ອ ານາດການ 

ປົກຄອງທ້ອງຖິິ່ນຂັີ້ນແຂວງ, ເມຼືອງ ແລະ ບ້ານ; (ງ) ບ ກຄົນ ແລະ ຊຼຸມຊົນທີິ່ຕັີ້ງຢ ່ໃກ້ໆກັບການລົງທຶນຂອງ 
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ໂຄງການ, (ຈ) ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງ ທາງສັງຄົມ ທີິ່ເຮັດວຽກກັບແມ່ຍິງ, ຊາວໜ ່ມ, 

ຊົນເຜົົ່າ ແລະ ພາກສ່ວນອຼືິ່ນໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ - (ສ) ພາກສ່ວນເອກະຊົນລວມທັງບ ລິສັດຄ ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ, ບ ລິສັດ

ທ ີ່ເອົາຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອນໍາກັບມາໃຊຄ້ືນໃໝ່, - ຜ ້ຕາງຫນ້າຜູ້ເກັບຂ ິ້ເຫຍືິ້ອ, (ຊ) ນັກວິຊາການ, ອົງການຈັດຕັີ້ງ 

ສິິ່ງແວດລ້ອມ, NGOs ສາກົນ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມງານພັດທະນາອຼືິ່ນໆ ທີິ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຄ ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ, 

ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບັນຫາທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ບ ກຄົນທີິ່ມຄີວາມສຽ່ງ ຫ ຼື ຜ ດ້້ອຍໂອກາດທີິ່ໄດກ້ ານົດລວມມີ, ເດັກນ້ອຍ, 

ແມ່ຍິງ, ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ, ຄົນພກິານ, ຜ ້ສ ງອາຍ  ແລະ ຊາວໜ ່ມ. ການເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການປຶກສາ 

ຫາລຼືກັບພາກສ່ວນກຽ່ວຂ້ອງຈະດ າເນີນໂດຍຜ່ານເຕັກນິກຕ່າງໆ ລວມທັງການສົນທະນາກ ່ມຈ ດສ ມ (ອີງຕາມອາຍ , 

ເພດ ແລະ ອາຊີບ), ການສ າພາດ, ຜ ້ໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນຫ ັກ ແລະ ອີເມວ. ການແປຄ າເວົີ້າຈະຖຼືກ ສະໜອງໃຫ້ເປັນ 

ພາສາຊົນເຜົົ່າໃນຊຼຸມຊົນທີິ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. 

ການເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການປຶກສາຫາລຼືກັບພາກສວ່ນກ່ຽວຂ້ອງຈະດ າເນີນໂດຍຜ່ານເຕັກນິກຕ່າງໆ 

ລວມທັງການສົນທະນາກ ່ມຈ ດສ ມ (ອີງຕາມອາຍ , ເພດ ແລະ ອາຊີບ), ການສ າພາດ, ຜ ້ໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນຫ ັກ ແລະ 

ອີເມວ. ການແປຄ າເວົີ້າຈະຖຼືກສະໜອງໃຫ້ເປັນພາສາຊົນເຜົົ່າໃນຊຼຸມຊົນທີິ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. 

ການປຶກສາຫາລຼືອາດຈະໃຊ້ຮ ບແບບການພົບປະແບບຕຊ່ອງໜ້າ. ຈົດໝາຍທ ີ່ເປັນທາງການຈະຖຼືກສົົ່ງມາຢ່າງໜ້ອຍ 

ສອງອາທິດກ່ອນການປຶກສາຫາລຼືທີິ່ກ ານົດໄວ້ ເພຼືິ່ອແຈ້ງໃຫພ້າກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜ ້ສົນໃຈກ່ຽວກັບຈ ດປະສົງ 

ຂອງກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລຼື. ການປະຊຼຸມແບບຊ່ອງໜ້າແມ່ນຈະໄດ້ຈັດຂຶິ້ນ, ແນວໃດກ ໍ່ຕາມ, ເນຼືິ່ອງຈາກມາດ 

ຕະການປ້ອງກັນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Covid-19, ການປະຊຼຸມປຶກສາຫາລຼືອາດຈະຖຼືກດ າເນີນ ແລະ ຈັດຂຼືີ້ນໂດຍໃຊ້ 

ແພລດຟອມເຊຼືິ່ອມຕ ໍ່ສະເໝຼືອນອືີ່ນໆ (ເຊັົ່ນ: Zoom, Webex , ແລະ ແອັບພລິເຄຊັນອຼືິ່ນໆ ທີິ່ມີຢ ່) 

ນອກຈາກນັີ້ນ, ຂ ໍ້ມ ນສະເພາະໂຄງການ (ເຊັົ່ນ: ESMF, RPF, EGEF ແລະ ອຼືິ່ນໆ ), ຈະຖຼືກເປີດ 

ເຜີຍໃນ ເວັບໄຊທ໌ຂອງ EPF; MONRE ແລະ MPWT ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບເວັບໄຊທ໌ພາຍນອກຂອງ 

ທະນາຄານໂລກ. ຂ ໍ້ມ ນຫ ັກຈະໄດຮ້ັບການເປີດເຜີຍທັງໃນພາສາອັງກິດແລະ ພາສາລາວ ຫ ຼື ຮ ບແບບຮ ບພາບ ຫ ຼື 

ຮ ບແຕ້ມ / ການພິມ (ເຊັົ່ນ: ປຶົ້ມພັບ ຫ ຼື ໃບປິວ). ສ າລັບ ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ທີິ່ສາມາດເຂົີ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ. Error! 

Reference source not found.ເຄຼືິ່ອງມຼື E&S ໄດ້ຖຼືກເປີດເຜີຍໃນລະຫວ່າງວັນທີຕ ໍ່ໄປນີີ້: 

 

ຕາຕະລາງ 1 ກ ານດົເວລາການເປດີເຜຍີ ESF 

ລາຍການ ການກະທ າ ທາມລາຍ ຮບັຜດິຊອບ 
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1.  ເປີດເຜີຍ ຮ່າງ ESMF ແລະ Pre-ESIA 

ສະບັບປັບປ ງຢ ່ໃນເວັບໄຊທ໌ EPF ແລະ 

MPWT 

ວັນທ ີ29 ພະຈິກ 2022 EPF ແລະ 

MPWT 

2.  ການປຶກສາຫາລຼືກັບຜ ້ມີສ່ວນຮວ່ມສູນກາງ: ວັນທ ີ14 ທັນວາ 2022 EPF ແລະ 

MPWT 

3.  PELOSI ການເປີດເຜີຍເອກະສານ ESF 

ທີິ່ເປີດເຜີຍຢ ່ໃນ ເວັບໄຊທ໌ GoL ແລະ 

ຜ່ານ WB. 

ວັນທ ີ23 ທັນວາ 2022 GoL (EPF, 

MONRE, 

MPWT) 

ແລະຜ່ານ WB. 

4.  ການເປີດເຜີຍຂອງເຄຼືິ່ອງມຼື ESF ສ ດທ້າຍ 

(ຕາມຄວາມຕ້ອງການ) 

ພຶດສະພາ 2023 GoL (EPF, 

MONRE, 

MPWT) 

ຄວາມຄິດເຫັນຈາກຜ ້ມີສ່ວນຮວ່ມຈະໄດ້ຮັບໂດຍ ໂຄງການໃນຮ ບແບບລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ປາກເປົົ່າ 

(ການນ າໃຊ້ກ່ອງຄ າແນະນ າ, ການມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜ ້ນ າຊຼຸມຊົນ, ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຼຸມສາທາລະນະ, ການສ າພາດ, 

ອີເມວ ແລະ ອຼືິ່ນໆ ). PMUs ແລະ PIU ທີິ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນ ນຈາກທີື່ປຶກສາ E&S ຈາກ EPF 

ຈະທົບທວນຄຼືນຄ າຄິດເຫັນຂອງຜ ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສົົ່ງຄຼືນການຕັດສິນໃຈສ ດທ້າຍ ແລະ ບົດສະຫ ຼຸບກ່ຽວ 

ກັບວິທີທີິ່ຄ າຄິດຄ າເຫັນທີື່ຖຼືກພິຈາລະນາ. ຈະມີການສ້າງຕັີ້ງຄະນະກ າມະການ GRM ຢ ່ຂັີ້ນບ້ານ, ເມຼືອງ ແລະ 

ຂັີ້ນສ ນກາງ ພ້ອມທັງຢ ່ໜ່ວຍງານຄ ້ມຄອງໂຄງການຂອງ EPF; ໜ່ວຍງານຄ ້ມຄອງໂຄງການຂອງ MPWT ແລະ 

ໜ່ວຍງານຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂອງກະຊວງອຼືິ່ນໆ. ສ າລັບຄົນງານທີິ່ຖຼືກຈ້າງໂດຍຜ ້ຮັບເຫມົາ, ຜ ້ຮັບເຫມາົ 

ຈະຕ້ອງ າງສ້ ຂັີ້ນຕອນ GRM ຂອງພວກເຂົາເປັນເງຼືິ່ອນໄຂເບຼືີ້ອງຕົີ້ນສ າລັບການປະມ ນທີິ່ຢ່າງຫນ້ອຍສອດຄ່ອງ 

ກັບຂ ໍ້ກ ານົດເຫ ົົ່ານີີ້. 

ເອກະສານ SEP ສະບັບນີີ້ສະເໜີຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ສ າລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ 

ພາ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕັີ້ງແຕ່ເລີິ່ມຕົີ້ນໂຄງການຈົນເຖິງສ າເລັດ. SEP ແມ່ນເອກະສານທີິ່ຈະຖຼືກທົບທວນຄຼືນ ແລະ 

ປັບປ ງຕາມຄວາມຕ້ອງການເພຼືິ່ອສະທ້ອນເຖິງການພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃຫມ່ຖ້າມີ. 

 


