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Official Use 

ແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

1. ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ ຜູ້ຮັບ) ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຢ່າງເປັນລະບົບ (ໂຄງການ), ຊຶ່ງມີໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ

ຫຼັກແມ່ນກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) ໂດຍແມ່ນກົມທີ່ດິນ ແລະ ການຮ່ວມມື
ກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການເງ ິນ, ກົມແຜນທີ່ ແລະ ກົມ
ປ່າໄມ້ ທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ. ສະມາຄົມການພັດທະນາສາກົນ (ຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນ
ວ່າ ສະມາຄົມ) ໄດ້ເຫັນດີທີ່ຈະສະໜອງເງ ິນຮ່ວມກັນສຳລັບໂຄງການນີ້. ແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິ່ງແວດ

ລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສະບັບນີ້ຍັງໄດ້ສະເໜີຂໍທຶນຮ່ວມຈາກສະວິດ (Swiss).  
 
2. ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການທີ່ສຳຄັນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການດັ່ງ
ກ່າວຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ມສສ). ແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ຜຮສສ) ສະບັບນີ້ໄດ້ວາງມາດຕະການສຳຄັນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຊຶ່ງປະກອບມີ
ເອກະສານສະເພາະ ຫຼື ແຜນ ລວມທັງຂອບເວລາສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ. 
 
3. ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຈະປະຕິບັດຕາມເອກະສານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ ຊຶ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງຢູ່
ພາຍໃຕ້ຂອບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ໄດ້ກ່າວເຖິງຢູ່ໃນແຜນຄຳໝັ້ນສັນຍາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງ
ຄົມສະບັບນີ້ ເປັນຕົ້ນ ຂອບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMF), ຂອບນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກ
ຍ້າຍ (RPF), ຂອບການພັດທະນາຊົນເຜົ່າ (EGDF), ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ (LMP), ແຜນການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ (SEP) ແລະ ຂອບເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດສະເພາະຢູ່ໃນເອກະສານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງ
ຄົມ. 

 

4. ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບການປະຕິບັດຕາມເງ ື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນ ຂອງຄວາມຮັບຜິດ

ຊອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຊຶ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການສຳຄັນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຈະຖືກ
ດຳເນີນການ ໂດຍກະຊວງ, ອົງການ ຫຼື ໜ່ວຍງານ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນຂໍ້ທີ 1 ຂ້າງເທິງ. 
 
5. ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການທີ່ສຳຄັນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໄດ້ວາງອອກຢູ່ໃນແຜນຄວາມຮັບ

ຜິດຊອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະຖືກຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ສະມາຄົມໂດຍຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຕາມເງ ື່ອນ
ໄຂຂອງແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂການເຫັນດີທາງດ້ານກົດໝາຍ. ສະ
ມາຄົມຈະຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງມາດຕະການສຳຄັນ ແລະ ການເຄື່ອນ

ໄຫວຕະຫຼອດໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນີ້.   
 
6. ຄືທີ່ໄດ້ເຫັນດີນຳກັນລະຫວ່າງ ສະມາຄົມ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນ, ແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ ອາດຈະຖືກທົບທວນເປັນແຕ່ລະໄລຍະຢູ່ໃນຊ່ວງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເພື່ອສະທ້ອນຄືນເຖິງ
ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ເຫດການທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດໄວ້ລ່ວງໜ້າ ຫຼື ການຕອບສະໜອງໃນການປະເມີນການຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດໂຄງການທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມສະບັບນີ້. ໃນກໍລະນີທ່ີມີເຫດ
ການທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດໄວ້ລ່ວງໜ້າເກີດຂຶ້ນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ໂດຍຜ່ານກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ
ລ້ອມຈະເຫັນດີທີ່ຈະປ່ຽນແປງກັບສະມາຄົມ ແລະ ຈະປັບປຸງແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງ
ຄົມ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການປ່ຽນແປງນັ້ນ. ການເຫັນດີຕໍ່ການປ່ຽນແປງແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 
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ແລະ ສັງຄົມ ຈະຖືກເປັນເອກະສານ ໂດຍຜ່ານການປ່ຽນຈົດໝາຍທີ່ລົງນາມລະຫວ່າງສະມາຄົມ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນ 
ຜ່ານກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.  ຈາກນັ້ນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ
ແວດລ້ອມຈະເຜີຍແຜ່ແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສະບັບປັບປຸງຢ່າງໄວວາ. 
 
7. ເມື່ອໂຄງການມີການປ່ຽນແປງ, ມີເຫດການທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດໄວ້ລ່ວງໜ້າ ຫຼື ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢູ່
ໃນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຊ່ວງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈະສະໜອງທຶນ

ເພີ່ມຕາມທີ່ຕ້ອງການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງລວມທັງຜົນ
ກະທົບຕໍ່ກຳມະກອນທີ່ເຮັດວຽກໃນໂຄງການ, ຜົນກະທົບຕໍ່ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຜົນກະ
ທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ, ຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ຜົນກະທົບຕໍ່ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ແລະ ຜົນ
ກະທົບຕໍ່ມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ.  
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ມາດຕະການສຳຄັນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອບເວລາ ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ  
ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ 

A ການລາຍງານປົກກະຕິ  
ກະກຽມ ແລະ ສ່ົງບົດລາຍງານການຕິດຕາມໃຫ້ສະມາຄົມເປັນປົກກະຕິກ່ຽວກັບຄວາມຄືບ
ໜ້າການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານສ່ິງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 
(ESHS) ລວມທັງສະພາບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ, ສະຖານະພາບການກະກຽມ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເອກະສານສ່ິງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມທ່ີຢູ່ພາຍໃຕ້ແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ກິດຈະກຳ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ທ່ີມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ໂຄງສ້າງຂອງກົນໄກການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ 
(GRM). 

ບົດລາຍງານ 6 ເດືອນ ໂດຍເລ່ີມຈາກ 6 
ເດືອນພາຍຫັຼງມ້ືທ່ີມີຜົນສັກສິດ ໃນການຈັດຕ້ັງປະ
ຕິບັດໂຄງການ 
 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ 
ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ (ກຊສ) 

B ເຫດການ ແລະ ອຸປະຕິເຫດ 
ແຈ້ງໃຫ້ສະມາຄົມຮູ້ໃນທັນທີທັນໃດໃນກໍລະນີມີເຫດການ ແລະ ອຸປະຕິເຫດທ່ີພົວພັນ
ເຖິງໂຄງການ ເພ່ືອຈະໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳຕ່ໍກັບຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ, ຊຸມຊົນ, ພາກລັດ ຫືຼ 
ກຳມະກອນ. ຕົວຢ່າງ: ອຸປະຕິເຫດທ່ີຈະເປັນເຫດໃຫ້ແກ່ຄວາມເສຍຊີວິດ ຫືຼ ການນຳສ່ົງກຳມະ
ກອນໄປໂຮງໝໍ, ເຫດການທ່ີເກີດຈາກລະເບີດຝັງດິນ ແລະ ສ່ິງເສດເຫືຼອຈາກວັດຖຸລະ
ເບີດຂອງສົງຄາມ, ການປ່ຽນແປງທ່ີພົບເຫັນຕ່ໍກັບມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ, ການລົບກວນ
ຂອງປະຊາຊົນ ຫືຼ ສ່ິງທ່ີພົວພັນຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີໂຄງການ). ພ້ອມທັງສະໜອງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ
ເຫດການ ແລະ ອຸປະຕິເຫດ, ຫາມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນ ຫືຼ ວາງແຜນແກ້ໄຂບັນຫາ
ດ່ັງກ່າວ ແລະ ສະໜອງຂ້ໍມູນ ແລະ ຄຳແນະນຳແກ່ບໍລິສັດຮັບເໝົາທ່ີເໝາະສົມ. ຕ່ໍມາ, ຕາມ
ການຮຽນກຮ້ອງຂອງສະມາຄົມແມ່ນໃຫ້ກະກຽມບົດລາຍງານຕ່ໍກັບເຫດການ ຫືຼ ອຸປະຕິເຫດ 
ແລະ ສະເໜີມາດຕະການປ້ອງກັນບ່ໍໃຫ້ເຫດການເກີດຂຶ້ນຊ້ຳອີກ. ລາຍລະອຽດສາມາດເບ່ິງຄຳ
ແນະນຳກ່ຽວກັບມາດຕະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຢູ່ໃນລະ
ບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ.  
 

 
ແຈ້ງໃຫ້ສະມາຄົມຮັບຮູ້ບ່ໍໃຫ້ກາຍ 48 ຊ່ົວໂມງ 
ຫັຼງຈາກທ່ີໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບການເກີດເຫດການ 
ແລະ ອຸປະຕິເຫດ ແລະ ເຮັດບົດລາຍງານສ່ົງໃຫ້ສະ
ມາຄົມຢ່າງໄວ 
 

ກຊສ 

C ບົດລາຍງານປະຈຳເດືອນຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ 
ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກ່ໍສ້າງ ຫືຼ ກິດຈະກຳການຕົບແຕ່ງໃໝ່ ລວມທັງການສັງລວມບົດລາຍ
ງານການຕິດຕາມປະຈຳເດືອນຂອງຜູ້ຮັບເໝົາແມ່ນໄດ້ນຳສ່ົງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ (ລາຍການ A). 
ຕາມທ່ີໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃນຂ້າງເທິງຂອງສະມາຄົມ, ຜູ້ຮັບເໝົາຈະສ່ົງບົດລາຍງານປະຈຳເດືອນ. 

ບົດລາຍງານປະຈຳ 6 ເດືອນ (1-3 ປີ), ບົດລາຍ
ງານປະຈຳປີ (4-5 ປີ) ແລະ ສ່ົງບົດລາຍງານປະຈຳ
ເດືອນຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕາມທ່ີສະມາຄົມຕ້ອງການ 
 

ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາ
ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດ
ລ້ອມ 
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ມສສ1 (ESS 1):  ການປະເມີນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
1.1 ໂຄງສ້າງຂອງອົງກອນ 

ສ້າງຕ້ັງ ແລະ ຮັກສາໄວ້ໂຄງສ້າງຂອງອົງກອນ ຫືຼ ໜ່ວຍງານ ໂດຍໃຫ້ມີພະນັກ
ງານທ່ີມີຄຸນນະວຸດ ແລະ ມີຊັບພະຍາກອນທ່ີສະໜັບສະໜູນການຄຸ້ມຄອງຄວາມ
ສ່ຽງຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ ຊຶ່ງລວມມີ: 
 
• ກຊສ ສ້າງທີມງານຂອບສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຢູ່ພາຍໃຕ້ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ
ໂຄງການ (PMU) ທ່ີຖືກສ້າງຕ້ັງຂຶ້ນຢູ່ໃນກົມທ່ີດິນ ໂດຍໃຫ້ປະກອຍມີ: 
- ຜູ້ປະສານງານດ້ານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈຳ
ນວນ 2 ທ່ານ; 

- ທ່ີປຶກສາທ່ີມີປະສົບການດ້ານຂອບສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈຳນວນ 2 
ທ່ານ (ທ່ີປຶກສາສາກົນ 1 ທ່ານ ແລະ ພາຍໃນ 1 ທ່ານ) ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ
ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການໃນການປະສານງານ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະ
ກຳດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ປະກອບສ່ວນ
ໃນການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖ່ິນ ໂດຍຜ່ານການຮຽນຮູ້ຈາກການ
ປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ. 

 
• ກຊສ ຈະວ່າຈ້າງທ່ີປຶກສາໜຸ່ມນ້ອຍດ້ານຂອບສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃນ
ການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ຂອງໂຄງການຢູ່ໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ເມືອງ. ຈຳນວນທ່ີປຶກສາໜຸ່ມແມ່ນຈະກຳ
ນົດໃຫ້ມີຢ່າງໜ້ອຍ 1 ທ່ານຢູ່ໃນແຕ່ລະແຂວງ. 
 

- ສ້າງທີມງານຂອບສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຢູ່
ພາຍໃຕ້ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ (PMU) 
ໂດຍການປະກອບຜູ້ປະສານງານຢ່າງໜ້ອຍ 2 
ທ່ານ ກ່ອນທ່ີຈະເລ່ີມຕ້ົນກິດຈກຳໂຄງການ 
 
- ການຮັບເອົາທ່ີປຶກສາແມ່ນໃຫ້ສຳເລັດຢູ່ພາຍໃນ 
90 ວັນ ພາຍຫັຼງມ້ືໂຄງການມີຜົນສັກສິດ. ພະນັກ
ງານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທຸກທ່ານທ່ີໄດ້ລະ
ບຸໄວ້ໃນຂ້ໍ 1.1 ແມ່ນຖືກຮັກສາໄວ້ໃນຊ່ວງໄລຍະ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ; 
 
- ການຮັບເອົາທ່ີປຶກສາໜຸ່ມນ້ອຍດ້ານຂອບສ່ິງ
ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທ່ີຈະໄປສະໜັບສະໜູນ
ວຽກງານຢູ່ລະດັບແຂວງ ແລະ ເມືອງ ກ່ອນທ່ີເລ່ີມ
ຕ້ົນກິດຈະກຳໂຄງການ. 
 

ກຊສ 
ພຊສ 
ຫຊສ 
 

1.2 ຂອບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
ກະກຽມ, ເປີດເຜີຍ, ປຶກສາ, ຮັບຮອງ, ປັບປຸງໃນກໍລະນີຈຳເປັນ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິ
ບັດຕາມການຮັບຮອງຂອບການຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມສຳລັບໂຄງ
ການຂອງສະມາຄົມ. 

ການຮັບຮອງກ່ອນໂຄງການ, ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ແລະ ປັບປຸງໃນກໍລະນີຈຳເປັນ ຜ່ານການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດໂຄງການ 
 
 

ກຊສ 
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1.3 ຄຳແນະນຳ ແລະ ເຄື່ອງມືການຄຸ້ມຄອງ 
ດຳເນີນການກ່ັນຕອງ ແລະ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມຂອງກິດຈະກຳໂຄງການ; ທັງກະກຽມ, ຮັບຮອງ, ປັບປຸງ ແລະ ຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດແຜນຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMPs) ສະເພາະ ແລະ ຄຳ
ແນະນຳກ່ຽວກັບສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ທ່ີພົວພັນຢູ່ໃນຂອບການຄຸ້ມຄອງສ່ິງ
ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທ່ີຮັບຮອງໂດຍສະມາຄົມ. ສ່ົງແຜນໃຫ້ສະມາຄົມສຳລັບ
ການທົບທວນ, ພິຈາລະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ແຜນດ່ັງກ່າວລົງໃນເວັບໄຊ ແລະ ຊຸມຊົນ
ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະ
ທົບ ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂອບການຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. 
 
ກະກຽມ, ເປີດເຜີຍ, ປຶກສາ ແລະ ດຳເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານຍຸດທະສາດ
ຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (SESA) ສຳລັບຂອບນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບກິດຈະກຳການຊ່ວຍເຫືຼອຢູ່ພາຍໃຕ້ ມສສ ແລະ ການຮັບຮອງຈາກສະມາ
ຄົມ ເພ່ືອໃສອດຄ່ອງກັບຂອບການຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. 

 
 
- ກະກຽມ, ເປີດເຜີຍ, ປຶກສາ ແລະ ຮັບຮອງຄຳ
ແນະນຳດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມສະເພາະ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຈາກສະມາຄົມ
ກ່ອນຈະເລ່ີມຕ້ົນກິດຈະກຳໂຄງການ. ຈັດຕ້ັງປະ
ຕິບັດຄຳແນະນຳດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ໃນໄລຍະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ. 

- ໃນໄລຍະການກະກຽມ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິ
ບັດກິດຈະກຳການຊ່ວຍເຫືຼອ ທາງດ້ານວິຊາ
ການ, ການຕົກລົງ ແລະ ການຮັບຮອງນະໂຍ
ບາຍ ແລະ ຂອບນິຕິກຳທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກ່ອນທ່ີຈະ
ນຳໃຊ້. 

 

 
ກຊສ 
ພຊສ 
ຫຊສ 
 

1.4 ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ຮັບເໝົາ  
ລວມແຜນ ແລະ ເອກະສານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ລະບຽບ
ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ທ່ີໄດ້ລະບຸຢ່າງລະອຽດຂອງໜ້າວຽກທາງດ້ານສ່ິງແວດ
ລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຢູ່ໃນເອກະສານຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງ ແລະ 
ໜ້າວຽກຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ; 
 
ຫັຼງຈາກນ້ັນໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ຮັບເໝົາ ຈະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານດ້ານສ່ິງແວດ
ລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (ESHS) ທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນ
ຍາການກ່ໍສ້າງ. 

ໃນຂະບວນການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງສຳລັບກິດຈະກຳ
ຂອງໂຄງການ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ ໃນໄລຍະຈັດ
ຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ 
 

ກຊສ 
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1.5. ການສະໜອງງົບປະມານສຳລັບເຫດການສຸກເສີນ 
a. ຮັບປະກັນວ່າ ຄູ່ມືກ່ຽວກັບອົງປະກອບການຕອບສະໜອງຕ່ໍເຫດການສຸກເສີນ 

(CERC) ແມ່ນສັນຍາທາງດ້ານການເງ ິນສະເພາະ ລວມມີ ການອະທິບາຍ
ກ່ຽວກັບການປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 
ແລະ ການກະກຽມການຄຸ້ມຄອງຢູ່ໃນຄູ່ມືກ່ຽວກັບອົງປະກອບການຕອບສະ
ໜອງຕ່ໍເຫດການສຸກເສີນ-ຂອບການຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ;  

b. ກະກຽມ, ເປີດເຜີຍ, ປຶກສາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນ ຫືຼ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການ
ຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທ່ີໄດ້ຮຽກຮ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ຄູ່ມືກ່ຽວກັບອົງ
ປະກອບການຕອບສະໜອງຕ່ໍເຫດການສຸກເສີນຂອງໂຄງການ ເພ່ືອໃຫ້ສອດ
ຄ່ອງກັບມາດຕະຖານດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ, ຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດມາດຕະການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນ ຫືຼ ຄຳແນະ
ນຳໃນການຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຕາມຂອບເວລາທ່ີໄດ້ກຳ
ນົດໄວ້. 

  

a) ປະຕິບັດຕາມຄູ່ມືຄູ່ມືກ່ຽວກັບ ອົງປະກອບ 
ການຕອບສະໜອງຕ່ໍເຫດການສຸກເສີນ ໃນ
ຮູບແບບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງ
ທະນາຄານ ຕາມທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາທາງ
ການເງ ິນຂອງໂຄງການ; 

b) ແຜນ ແລະ ຄຳແນະນຳໃນການຄຸ້ມຄອງສ່ິງ
ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະຖືກກະກຽມ, 
ເປີດເຜີຍ, ປຶກສາ ແລະ ຮັບເອົາ ກ່ອນທ່ີຈະດຳ
ເນີນກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ທ່ີໄດ້ລະບຸຢູ່
ພາຍໃຕ້ຄູ່ມືກ່ຽວກັບ ອົງປະກອບການຕອບ
ສະໜອງຕ່ໍເຫດການສຸກເສີນ. ແຜນແຜນ 
ແລະ ຄຳແນະນຳໃນການຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດ
ລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ຕາມສັນຍາທ່ີຈະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ. 

ກຊສ 
ພຊສ 
ຫຊສ 
 

1.6 ການບັນທຶກດິນທ່ີຄອບຄອງໂດຍສ່ວນລວມ ຫືຼ ການຮັບຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍທ່ີ
ດິນສະບັບປັດຈຸບັນ (2019) ເປັນດິນສ່ວນລວມ ລວມທັງ ທ່ີດິນທ່ີບຸກຄົນຄອບ
ຄອງ ເພ່ືອປັບປຸງຄວາມໝ້ັນຄົງໃນການຄອບຄອງທ່ີດິນທ່ີອາດຈະເກີດຈາກຊ່ອງ 
ວ່າງດ້ານທ່ີດິນ, ການອ້າງສິດແບບຊ້ຳຊ້ອນ ແລະ ການຍິນຍອມແບບປາສະຈາກ
ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ. 
 

ໃນໄລຍະການກ່ັນຕອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະ
ທົບ ແລະ ກ່ອນທ່ີຈະສຳເລັດການຂຶ້ນທະບຽນທ່ີ
ດິນໃນບັນດາບ້ານ ແລະ ຂອບເຂດດິນທ່ີຄອບ
ຄອງໂດຍສ່ວນລວມ ແລະ ທ່ີດິນທ່ີຄອບຄອງ
ໂດຍບຸກຄົນ ໄດ້ຖືກຈຳແນກ. 
 

ກຊສ 
ພຊສ 
ຫຊສ 
 

ມສສ2 (ESS 2):  ແຮງງານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ    
2.1 ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ 

ຮັບຮອງ, ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການ. 
 

- ປັບປຸງ ແລະ ຮັບຮອງຊ້າສຸດບ່ໍໃຫ້ກາຍ 90 ວັນ 
ຫັຼງຈາກມືໂຄງການມີຜົນສັກສິດ; 

- ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໂດຍຜ່ານໄລຍະການຈັດຕ້ັງປະ
ຕິບັດໂຄງການ.  

 

ກຊສ 
ພຊສ 
ຫຊສ 
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2.2 ກົນໄກການຮ້ອງທຸກສຳລັບຜູ່ອອກແຮງງານໂຄງການ 
ສ້າງຕ້ັງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ດຳເນີນການໃຫ້ມີກົນໄກການຮ້ອງທຸກສຳລັບຜູ່ອອກ
ແຮງງານໃນໂຄງການ ດ່ັງລາຍລະອຽດທ່ີໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງ
ງານ ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. 
 

- ປັບປຸງ ແລະ ຮັບຮອງຊ້າສຸດບ່ໍໃຫ້ກາຍ 90 ວັນ 
ຫັຼງຈາກມືໂຄງການມີຜົນສັກສິດ; 

- ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໂດຍຜ່ານໄລຍະການຈັດຕ້ັງປະ
ຕິບັດໂຄງການ.  

ກຊສ 
ຜູ້ຮັບເໝົາ 

2.3 ມາດຕະການຄວາມປອດໄພດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ອາຊີບ ສຳລັບຜູ່ອອກແຮງງານໃນ
ໂຄງການ 
ຮັບຮອງ, ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, ປັບປຸງ ແລະ ເປີດເຜີຍຄືນມາດຕະການຄວາມປອດໄພ
ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ອາຊີບ ທ່ີເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂອບການຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ. 
 
ຮັບປະກັນ ເພ່ືອໃຫ້ກຳມະກອນໂຄງການ ລວມທັງ ຜູ່ອອກແຮງງານໂດຍກົງ, ຜູ່
ອອກແຮງງານຕາມສັນຍາ, ຜູ່ອອກແຮງງານໃນຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານສະ
ນອງຫັຼກ ໄດ້ມີການຍອມຮັບຕ່ໍຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ ສຳລັບການຈັດ
ຕ້ັງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຄວາມປອດໄພດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ອາຊີບ; 
 
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ ຍອມຮັບຕ່ໍການເພ່ີມທະວີ
ຕ່ໍຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພຕ່ໍສຸຂະພາບ ແລະ ອາຊີບ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນ
ຈຸຢູ່ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ (ລວມທັງ ການບັນຈຸໃຫ້ເປັນຈັນຍາບັນຂອງ
ກຳມະກອນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສັງຄົມ). 
 

- ປັບປຸງ ແລະ ຮັບຮອງຊ້າສຸດບ່ໍໃຫ້ກາຍ 90 ວັນ 
ຫັຼງຈາກມືໂຄງການມີຜົນສັກສິດ; 

- ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໂດຍຜ່ານໄລຍະການຈັດຕ້ັງປະ
ຕິບັດໂຄງການ.  

ກຊສ 
ພຊສ 
ຫຊສ 
ຜູ້ຮັບເໝົາ 
 
 

ມສສ3 (ESS 3):  ປະສິດທິພາບການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງມົນລະພິດ 
3.1 ປະສິດທິພາບການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ 

ພັດທະນາ, ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕາມແຜນການຄຸ້ມຄອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ຕົວ
ຢ່າງ: ແຜນການຄຸ້ມຄອງສ່ິງເສດເຫືຼອທ່ີໄດ້ມາດຕະຖານ, ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງສ່ິງ
ເສດເຫືຼອແບບອີເລັກໂຕນິກ ແລະ ມາດຕະການອື່ນໆ ທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຂອບການ
ຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.  

ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໂດຍຜ່ານໄລຍະການຈັດຕ້ັງປະຕິ
ບັດໂຄງການ. 

ກຊສ 
ພຊສ 
ຫຊສ 
ທີງງານມືຖືທຸກທ່ານ 
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3.2 ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງມົນລະພິດ 
ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະການສຳລັບປະສິດທິພາບການນຳໃຊ້ຊັບພະ
ຍາກອນ ແລະ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ທ່ີເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນການຄຸ້ມຄອງ
ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສຳລັບກິດຈະກຳການກ່ໍສ້າງໃໝ່. 

ກ່ອນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ການກ່ໍສ້າງ 
ແລະ ໄລຍະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ 
 

ກຊສ 
ພຊສ 
ຫຊສ 
ຜູ້ຮັບເໝົາ 
 

ມສສ 4 (ESS 4):  ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ    
4.1 ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ 

ທຸກໆພ້ືນທ່ີຂອງໂຄງການຈະຕ້ອງມີການປະເມີນສຳລັບການປ້ອງກັນລະເບີດບ່ໍທັນ
ແຕກ ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຂອງໂຄງການສຳລັບການແກ້ໄຂບັນຫາລະ
ເບີດບ່ໍທັນແຕກ ທ່ີໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂອບການຄຸ້ມຄອງສິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. 
 
ຖ້າຫາກມີການຄົ້ນພົບລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ, ກຊສ ຈະຕ້ອງການປຶກສາກັບອົງການ
ເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດຂອງສປປ ລາວ ເພ່ືອໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທ່ີ
ອາດຈະເກີດຈາກລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ ຕ່ໍກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ. 
 

 
ຄວາມສ່ຽງຂອງລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ ຈະຖືກຢືນ
ຢັນແຕ່ຫົວທີ ກ່ອນທ່ີຈະດຳເນີນກິດຈະກຳຢູ່ໃຕ້
ດິນທ່ີນອນຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີໂຄງການ ແລະ ເປັນລະ
ບຽບທ່ີຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ໃນໄລຍະການຈັດ
ຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ.  

ກຊສ 
ພຊສ 
ຫຊສ 
ຜູ້ຮັບເໝົາ 
 

4.2 ຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ 
ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ລວມທັງ 
ການປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ການໃຫ້ການສຶກສາແກ່ພະນັກງານໂຄງການ ແລະ ຜູ່ຮັບ
ເໝົາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ, ຕາມທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຂອບການຄຸ້ມ
ຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ. 
 

ກ່ອນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳຂອງໂຄງ
ການ ແລະ ໄລຍະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ 
 

ກຊສ 
ພຊສ 
ຫຊສ 
ຜູ້ຮັບເໝົາ 
 

4.3 ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ  
ກະກຽມ, ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ 
ເພ່ືອປະເມີນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບສະເພາະຈາກກິດຈະກຳ
ຂອງໂຄງການ ທ່ີຈະມີຕ່ໍຊຸມຊົນ ລວມທັງ ພຶດຕິກຳຂອງຜູ່ອອກແຮງງານຮັບເໝົາ, 
ຄວາມສ່ຽງຈາກການເພ່ີມຂຶ້ນຂອງແຮງງານ, ການຕອບສະໜອງຕ່ໍສະຖານະການ
ສຸກເສີນ; ດ່ັງທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ ຊຶ່ງ
ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂອບການຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ລະບຽບ
ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ.   

ໄລຍະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ ກຊສ 
ພຊສ 
ຫຊສ 
ຜູ້ຮັບເໝົາ 
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4.4 ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕາມແຜນປະຕິບັດການຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ທ່ີ
ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂອບການຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເພ່ືອປະເມີນ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ, ການຂູດຮີດທາງເພດ ແລະ ການ
ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ. 
 

ໄລຍະຂະບວນການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງ ແລະ ໄລ
ຍະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ. 

ກຊສ 
ພຊສ 
ຫຊສ 
ຜູ້ຮັບເໝົາ 
 

ມສສ 5 (ESS 5):  ການເວນຄືນທີ່ດິນ, ການຈຳກັດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ການການຈັດສັນຍົກຍ້າຍແບບບໍ່ສະໝັກໃຈ   
5.1 ຂອບນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ແລະ ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ 

ກະກຽມ, ເປີດເຜີຍ, ປຶກສາ, ຮັບຮອງ, ປັບປຸງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂອບນະໂຍ
ບາຍການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (RPF) ສຳລັບໂຄງການ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ
ຂອບການຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ໃນກໍລະນີ, ການເວນຄືນທ່ີດິນ 
ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍແບບບ່ໍສະໝັກໃຈເກີດຂຶ້ນ; ການກະກຽມ, ການເປີດ
ເຜີຍ, ການຮັບຮອງ, ການປັບປຸງ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນຈັດສັນຍົກຍ້າຍ 
(RP) ລວມທັງ ມາດຕະການຕ່າງໆທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ ໃນຂອບນະໂຍບາຍການຈັດສັນ
ຍົກຍ້າຍທ່ີຖືກຮັບຮອງໂດຍສະມາຄົມ.  
 

RPF ໄດ້ກະກຽມ, ເປີດເຜີຍ, ປຶກສາ ແລະ ຮັບ
ຮອງກ່ອນທ່ີຈະອະນຸມັດໂຄງການ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນ
ໜຶ່ງຂອງ ESMF ແລະ ໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນໄລ
ຍະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ. ການກະກຽມ, 
ເປີດເຜີຍ, ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ RP 
ເພ່ືອເວນຄືນທ່ີດິນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍໃນ
ໄລຍະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ. ການທົບ
ທວນກ່ອນ ແລະ ການສຳລະສະສາງຈາກສະມາ
ຄົມ ຈະຖືກຮຽກຮ້ອງສຳລັບໄລຍະທຳອິດຂອງ
ງວດທີສາມຂອງ RP. RP ເພ່ີມເຕີມອາດຈະຖືກ
ທົບທວນກ່ອນ ແລະ ສາມາດທົບທວນໃນໄລຍະ
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ.   

ກຊສ 
ພຊສ 
 

5.2 ກົນໄກການຮ້ອງທຸກ 
ກົນໄກການຮ້ອງທຸກເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂອບນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ທ່ີ
ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຂ້ໍ 5.1 ການສ້າງຕ້ັງ, ຮັກສາ ແລະ ດຳເນີນກົນໄກການແກ້ໄຂການ
ຮ້ອງທຸກສຳລັບປະຊາຊົນ ຜູ້ທ່ີມີຄວາມເປັນໄດ້ທ່ີຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກກິດຈະ
ກຳຂອງໂຄງການ. 

ສ້າງຕ້ັງກົນໄກການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ ແລະ ຈັດ
ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ໃນການກະ
ກຽມແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ, ການເວນຄືນທ່ີ
ດິນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍໃນໄລຍະການຈັດ
ຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ 
 

ກຊສ 
ພຊສ 
 

ມສສ 7 (ESS 7): ຊົນເຜົ່າ  
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7.1 ຂອບການພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜົ່າ 
ກະກຽມ, ເປີດເຜີຍ, ປຶກສາ, ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂອບພັດທະນາກຸ່ມຊົນ
ເຜ່ົາ (EGDF) ສຳລັບໂຄງການ ລວມທັງ ສຳເລັດແບບຟອມການກ່ັນຕອງຊົນເຜ່ົາ
ໃນພ້ືນທ່ີໂຄງການທ່ີມີຊົນເຜ່ົາຢູ່ ຫືຼ ການຄົ້ນພົບກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ. ກະກຽມ ແລະ ຈັດຕ້ັງ
ຂອບເຂດການລາຍງານ, ການປາສະຈາກການນາບຂູ່ຕາມທ່ີໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂອບ
ພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ ທ່ີຜ່ານການຮັບຮອງຈາກສະມາຄົມ. 
 

EGDF ໄດ້ກະກຽມ, ເປີດເຜີຍ, ປຶກສາ ແລະ ຮັບ
ຮອງກ່ອນການອະນຸມັດໂຄງການ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະ
ຕິບັດຕະລອດໄລຍະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ 
ລວມທັງ ການກ່ັນຕອງເບ່ິງຊົນເຜ່ົາໃນພ້ືນທ່ີໂຄງ
ການ; ຖ້າມີຊົນເຜ່ົາໃນພ້ືນທ່ີໂຄງການແມ່ນກະ
ກຽມບົດລາຍງານ ເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກັບກິດຈະ
ກຳຂອງໂຄງການ ທ່ີພົວພັນກັບຂອບພັດທະນາ
ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ. 

ກຊສ 
ພຊສ 
ຫຊສ 
 

7.2 ກົນໄກການຮ້ອງທຸກ 
ກະກຽມ, ເປີດເຜີຍ, ປຶກສາ, ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສຳລັບການກະກຽມ
ກົນໄກການຮ້ອງທຸກໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ ແລະ ຊົນເຜ່ົາ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້
ຂອບພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ (ຖ້າກົນໄກການຮ້ອງທຸກແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກບາງສ່ວນ
ພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 10 ຊຶ່ງເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງ
ການກະກຽມໂຄງການ. 
 

 
ອີງຕາມຂອບພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ, ກ່ອນຈະດຳ
ເນີນກິດຈະກຳໂຄງການ ທ່ີກະທົບຕ່ໍກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ 
ແລະ ຊົນເຜ່ົາ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕະຫຼອດໄລຍະ
ໂຄງການ. 
 

ກຊສ 
ພຊສ 
ຫຊສ 
 

ມສສ 8 (ESS 8): ມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ  
8.1 ຂອບນະໂຍບາຍດ້ານມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ 

ກະກຽມ, ເປີດເຜີຍ, ປຶກສາ, ປັບປຸງ, ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂອບນະໂຍ
ບາຍດ້ານມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂອບການຄຸ້ມຄອງສ່ິງ
ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.  

ກະກຽມ, ເປີດເຜີຍ, ປຶກສາ, ຮັບຮອງ ແລະ ປັບ
ປຸງຂອບນະໂຍບາຍດ້ານມໍລະດົກທາງວັດທະນະ
ທຳ ກ່ອນທ່ີຈະອະນຸມັດໂຄງການ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນ
ໜຶ່ງຂອງຂອບການຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຕະຫຼອດໄລຍະໂຄງ
ການ. 
 

ກຊສ 
ພຊສ 
ຫຊສ 
ຜູ້ຮັບເໝົາ 

ມສສ 10 (ESS 10): ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 
10.1 ການກະກຽມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີສ່ວນ

ກ່ຽວຂ້ອງ 
ກະກຽມ, ເປີດເຜີຍ, ຮັບຮອງ, ປັບປຸງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງຜູ້ທ່ີມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ (SEP). 
 

ຮ່າງແຜນແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ທ່ີມີສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ກະກຽມ, ເປີດເຜີຍ, ປຶກສາ ແລະ 
ຮັບຮອງກ່ອນອະນຸມັດໂຄງການ. ທັງໄດ້ຈັດຕ້ັງປະ
ຕິບັດ ແລະ ປັບປຸງຕະຫຼອດໄລຍະໂຄງການ. 
 

ກຊສ 
ພຊສ 
ຫຊສ 
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10.2 ກົນໄກການຮ້ອງທຸກຂອງໂຄງການ 
ກຊສ ຈະສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ ແລະ ດຳເນີນກົນໄກການຮ້ອງທຸກຂອງໂຄງການ 
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. 
 

ກົນໄກການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກຂອງໂຄງການ
ຈະຖືກສ້າງຕ້ັງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທ່ີມີສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ເພ່ືອໃຫ້ປະ
ຊາຊົນໄດ້ເຂ້ົາເຖິງກົນໄກການແກ້ໄຂ ການຮ້ອງ
ທຸກ ທ່ີພົວພັນເຖິງຄວາມບ່ໍພໍໃຈ ຕ່ໍກິດຈະກຳຂອງ
ໂຄງການ ຊຶ່ງກົນໄກນ້ີສາມາດດຳເນີນໄປໄລຍະ 3 
ເດືອນ ພາຍຫັຼງໂຄງການມີຜົນສັກສິດ ແລະ ດຳ
ເນີນໄປຕະລອດໄລຍະໂຄງການ. 
 

ກຊສ 
ພຊສ 
ຫຊສ 
 

ການສະໜັບສະໜູນຄວາມສາມາດ (ການຝຶກອົບຮົມ) 
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CS1 ແຜນການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດ
ລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
 
ການຈັດຕ້ງປະຕິບັດແຜນການສ້າງຄວາມສາມາດສຳລັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍ
ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໄດ້ຂຽນໄວ້ຢູ່ໃນຂອບການຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍມີຜົນໄດ້ຮັບດ່ັງນ້ີ: 
• ການແນະນຳຂອບສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ລວມທັງ ຂອບນະໂຍບາຍການ

ຈັດສັນຍົກຍ້າຍ, ຂອບການພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ, ບັນຊີຜົນກະທົບດ້ານລົບ; 
• ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກົນໄກການຮ້ອງທຸກໃຫ້

ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 10; 
• ລະບຽບ ຫືຼ ແຜນການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ລວມທັງຈັນຍາບັນ, ກົນໄກການແກ້

ການຮ້ອງທຸກສຳລັບກຳມະກອນໂຄງການ; 
• ການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ 

ສັງຄົມສຳລັບໜ້າວຽກການກ່ໍສ້າງໃໝ່; 
• ສະໜອງກົນໄກການປ້ອງກັນການຂູດຮີດທາງເພດ, ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 

ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ; 
• ການຝຶກອົບຮົມຢູ່ລະດັບເມືອງ ແລະ ແຂວງ ເພ່ືອຮັບປະກັນການແກ້ໄຂບັນ

ຫາທ່ີເອົາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເປັນໃຈກາງ ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄຳແນະນຳຂອງ
ທະນາຄານໂລກ ກ່ຽວກັບການຂູດຮີດທາງເພດ, ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ; 

• ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບສຸດຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ (ລວມທັງ 
ຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ ແລະ ບັນຫາລົດຕິດ); 

• ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ; 
• ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ມສສ 5 ທ່ີພົວພັນກັບໂຄງການ ເປັນຕ້ົນ ການເວນ

ຄືນທ່ີດິນ, ການຈາກັດການນຳໃຊ້ທ່ີດິນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ; 
• ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ມສສ 7 ກ່ຽວກັບຊົນເຜ່ົາ ທ່ີພົວພັນກັບໂຄງການ; 
• ການໝູນໃຊ້ຈັນຍາບັນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມສຳລັບໂຄງການກ່ໍສ້າງ; 
• ແຜນການຄຸ້ມຄອງສ່ິງເສດເຫືຼອ ທ່ີໄດ້ມາດຕະຖານ; 
• ຂອບມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ; 

 
- ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງງານໂຄງການ ແລະ 
ທ່ີປຶກສາກ່ຽວກັບຄຳແນະນຳ ໃນການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະຖຶກ
ດຳເນີນພາຍໃນ 6 ເດືອນ ພາຍຫັຼງໂຄງການມີ
ຜົນສັກສິດ ຊຶ່ງຫັຼກສູດຢ່າງນ້ອຍແມ່ນ 1 ປີ 
ແລະ ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນໄລຍະການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດໂຄງການ; 

- ອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມ ສຳລັບທຸກຫົວຂ້ໍ
ແມ່ນຈະຖືກພັດທະນາໃນປີທຳອິດ ນັບແຕ່ໂຄງ
ການມີຜົນສັກສິດ; 

- ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາ, ພະນັກງານ-ກຳ
ມະກອນ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ອນການ
ດຳເນີນກິດຈະກຳໂຄງການ ແລະ ຕະຫຼອດໄລຍະ
ປະຕິບັດໂຄງການ. 

 
 

ກຊສ 
ພຊສ 
ຫຊສ 
ຜູ້ຮັບເໝົາ 
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Official Use 

• ຈັນຍາບັນ (ອັນໃດຄວນເຮັດ ແລະ ອັນໃດບ່ໍຄວນເຮັດ ເພ່ືອເປັນການປ້ອງກັນ
ພະນັກງານ ບ່ໍໃຫ້ທ່ີພົວພັນກັບການບໍລິໂພກ ແລະ ຄ້າຂາຍສັດປ່າ); 

• ການປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມແບບຍຸດທະສາດ. 
 

 


