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ແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
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).
1.

ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການທີ່ສຳຄັນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການດັ່ງ
ກ່າວຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ມສສ). ແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ຜຮສສ) ສະບັບນີ້ໄດ້ວາງມາດຕະການສຳຄັນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຊຶ່ງປະກອບມີ
ເອກະສານສະເພາະ ຫຼື ແຜນ ລວມທັງຂອບເວລາສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ.
2.

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.
3.

ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບການປະຕິບັດຕາມເງ ື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນ ຂອງຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຊຶ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການສຳຄັນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຈະຖືກ
ດຳເນີນການ ໂດຍກະຊວງ, ອົງການ ຫຼື ໜ່ວຍງານ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນຂໍ້ທີ 1 ຂ້າງເທິງ.
4.

5.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການທີ່ສຳຄັນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໄດ້ວາງອອກຢູ່ໃນແຜນຄວາມຮັບ

ຜິດຊອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະຖືກຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ສະມາຄົມໂດຍຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຕາມເງ ື່ອນ
ໄຂຂອງແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂການເຫັນດີທາງດ້ານກົດໝາຍ. ສະ
ມາຄົມຈະຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງມາດຕະການສຳຄັນ ແລະ ການເຄື່ອນ
ໄຫວຕະຫຼອດໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນີ້.
ຄືທີ່ໄດ້ເຫັນດີນຳກັນລະຫວ່າງ ສະມາຄົມ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນ, ແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ສັງຄົມ ອາດຈະຖືກທົບທວນເປັນແຕ່ລະໄລຍະຢູ່ໃນຊ່ວງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເພື່ອສະທ້ອນຄືນເຖິງ
ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ເຫດການທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດໄວ້ລ່ວງໜ້າ ຫຼື ການຕອບສະໜອງໃນການປະເມີນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມສະບັບນີ້. ໃນກໍລະນີທີ່ມີເຫດ
ການທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດໄວ້ລ່ວງໜ້າເກີດຂຶ້ນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ໂດຍຜ່ານກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ
ລ້ອມຈະເຫັນດີທີ່ຈະປ່ຽນແປງກັບສະມາຄົມ ແລະ ຈະປັບປຸງແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງ
ຄົມ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການປ່ຽນແປງນັ້ນ. ການເຫັນດີຕໍ່ການປ່ຽນແປງແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
6.
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ແລະ ສັງຄົມ ຈະຖືກເປັນເອກະສານ ໂດຍຜ່ານການປ່ຽນຈົດໝາຍທີ່ລົງນາມລະຫວ່າງສະມາຄົມ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນ
ຜ່ານກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ຈາກນັ້ນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ
ແວດລ້ອມຈະເຜີຍແຜ່ແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສະບັບປັບປຸງຢ່າງໄວວາ.
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.
7.
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ມາດຕະການສຳຄັນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ
A
ການລາຍງານປົກກະຕິ

B

C

ກະກຽມ ແລະ ສົ່ງບົດລາຍງານການຕິດຕາມໃຫ້ສະມາຄົມເປັນປົກກະຕິກ່ຽວກັບຄວາມຄືບ
ໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
(ESHS) ລວມທັງສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ສັງຄົມ, ສະຖານະພາບການກະກຽມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເອກະສານສິ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ສັງຄົມທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ກິດຈະກຳ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ໂຄງສ້າງຂອງກົນໄກການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ
(GRM).
ເຫດການ ແລະ ອຸປະຕິເຫດ
ແຈ້ງໃຫ້ສະມາຄົມຮູ້ໃນທັນທີທັນໃດໃນກໍລະນີມີເຫດການ
ແລະ
ອຸປະຕິເຫດທີ່ພົວພັນ
ເຖິງໂຄງການ ເພື່ອຈະໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳຕໍ່ກັບຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊຸມຊົນ, ພາກລັດ ຫຼື
ກຳມະກອນ. ຕົວຢ່າງ: ອຸປະຕິເຫດທີ່ຈະເປັນເຫດໃຫ້ແກ່ຄວາມເສຍຊີວິດ ຫຼື ການນຳສົ່ງກຳມະ
ກອນໄປໂຮງໝໍ, ເຫດການທີ່ເກີດຈາກລະເບີດຝັງດິນ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກວັດຖຸລະ
ເບີດຂອງສົງຄາມ, ການປ່ຽນແປງທີ່ພົບເຫັນຕໍ່ກັບມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ, ການລົບກວນ
ຂອງປະຊາຊົນ ຫຼື ສິ່ງທີ່ພົວພັນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ). ພ້ອມທັງສະໜອງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ
ເຫດການ ແລະ ອຸປະຕິເຫດ, ຫາມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນ ຫຼື ວາງແຜນແກ້ໄຂບັນຫາ
ດັ່ງກ່າວ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຳແນະນຳແກ່ບໍລິສັດຮັບເໝົາທີ່ເໝາະສົມ. ຕໍ່ມາ, ຕາມ
ການຮຽນກຮ້ອງຂອງສະມາຄົມແມ່ນໃຫ້ກະກຽມບົດລາຍງານຕໍ່ກັບເຫດການ ຫຼື ອຸປະຕິເຫດ
ແລະ ສະເໜີມາດຕະການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຫດການເກີດຂຶ້ນຊ້ຳອີກ. ລາຍລະອຽດສາມາດເບິ່ງຄຳ
ແນະນຳກ່ຽວກັບມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຢູ່ໃນລະ
ບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ.
ບົດລາຍງານປະຈຳເດືອນຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ກິດຈະກຳການຕົບແຕ່ງໃໝ່ ລວມທັງການສັງລວມບົດລາຍ
ງານການຕິດຕາມປະຈຳເດືອນຂອງຜູ້ຮັບເໝົາແມ່ນໄດ້ນຳສົ່ງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ (ລາຍການ A).
ຕາມທີ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃນຂ້າງເທິງຂອງສະມາຄົມ, ຜູ້ຮັບເໝົາຈະສົ່ງບົດລາຍງານປະຈຳເດືອນ.

ຂອບເວລາ

ບົດລາຍງານ 6 ເດືອນ ໂດຍເລີ່ມຈາກ 6
ເດືອນພາຍຫຼັງມື້ທີ່ມີຜົນສັກສິດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດໂຄງການ

ແຈ້ງໃຫ້ສະມາຄົມຮັບຮູ້ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 48 ຊົ່ວໂມງ
ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບການເກີດເຫດການ
ແລະ ອຸປະຕິເຫດ ແລະ ເຮັດບົດລາຍງານສົ່ງໃຫ້ສະ
ມາຄົມຢ່າງໄວ

ບົດລາຍງານປະຈຳ 6 ເດືອນ (1-3 ປີ), ບົດລາຍ
ງານປະຈຳປີ (4-5 ປີ) ແລະ ສົ່ງບົດລາຍງານປະຈຳ
ເດືອນຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕາມທີ່ສະມາຄົມຕ້ອງການ

ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ)

ກຊສ

ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາ
ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ
ລ້ອມ
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ມສສ1 (ESS 1): ການປະເມີນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
1.1
ໂຄງສ້າງຂອງອົງກອນ
- ສ້າງທີມງານຂອບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຢູ່
ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຮັກສາໄວ້ໂຄງສ້າງຂອງອົງກອນ ຫຼື ໜ່ວຍງານ ໂດຍໃຫ້ມີພະນັກ
ພາຍໃຕ້ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ (PMU)
ງານທີ່ມີຄຸນນະວຸດ ແລະ ມີຊັບພະຍາກອນທີ່ສະໜັບສະໜູນການຄຸ້ມຄອງຄວາມ
ໂດຍການປະກອບຜູ້ປະສານງານຢ່າງໜ້ອຍ
2
ສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ ຊຶ່ງລວມມີ:
ທ່ານ ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນກິດຈກຳໂຄງການ
• ກຊສ ສ້າງທີມງານຂອບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຢູ່ພາຍໃຕ້ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ
ໂຄງການ (PMU) ທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ໃນກົມທີ່ດິນ ໂດຍໃຫ້ປະກອຍມີ:
- ຜູ້ປະສານງານດ້ານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈຳ
ນວນ 2 ທ່ານ;
- ທີ່ປຶກສາທີ່ມີປະສົບການດ້ານຂອບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈຳນວນ 2
ທ່ານ (ທີ່ປຶກສາສາກົນ 1 ທ່ານ ແລະ ພາຍໃນ 1 ທ່ານ) ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ
ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການໃນການປະສານງານ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະ
ກຳດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ປະກອບສ່ວນ
ໃນການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍຜ່ານການຮຽນຮູ້ຈາກການ
ປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ.

ກຊສ
ພຊສ
ຫຊສ

- ການຮັບເອົາທີ່ປຶກສາແມ່ນໃຫ້ສຳເລັດຢູ່ພາຍໃນ
90 ວັນ ພາຍຫຼັງມື້ໂຄງການມີຜົນສັກສິດ. ພະນັກ
ງານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທຸກທ່ານທີ່ໄດ້ລະ
ບຸໄວ້ໃນຂໍ້ 1.1 ແມ່ນຖືກຮັກສາໄວ້ໃນຊ່ວງໄລຍະ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ;
- ການຮັບເອົາທີ່ປຶກສາໜຸ່ມນ້ອຍດ້ານຂອບສິ່ງ
ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ຈະໄປສະໜັບສະໜູນ
ວຽກງານຢູ່ລະດັບແຂວງ ແລະ ເມືອງ ກ່ອນທີ່ເລີ່ມ
ຕົ້ນກິດຈະກຳໂຄງການ.

• ກຊສ ຈະວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາໜຸ່ມນ້ອຍດ້ານຂອບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃນ
ການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ຂອງໂຄງການຢູ່ໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ເມືອງ. ຈຳນວນທີ່ປຶກສາໜຸ່ມແມ່ນຈະກຳ
ນົດໃຫ້ມີຢ່າງໜ້ອຍ 1 ທ່ານຢູ່ໃນແຕ່ລະແຂວງ.
1.2

ຂອບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ກະກຽມ, ເປີດເຜີຍ, ປຶກສາ, ຮັບຮອງ, ປັບປຸງໃນກໍລະນີຈຳເປັນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດຕາມການຮັບຮອງຂອບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມສຳລັບໂຄງ
ການຂອງສະມາຄົມ.

ການຮັບຮອງກ່ອນໂຄງການ,
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແລະ ປັບປຸງໃນກໍລະນີຈຳເປັນ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການ

ກຊສ
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1.3

1.4

ຄຳແນະນຳ ແລະ ເຄື່ອງມືການຄຸ້ມຄອງ

ດຳເນີນການກັ່ນຕອງ ແລະ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
- ກະກຽມ, ເປີດເຜີຍ, ປຶກສາ ແລະ ຮັບຮອງຄຳ
ແລະ ສັງຄົມຂອງກິດຈະກຳໂຄງການ; ທັງກະກຽມ, ຮັບຮອງ, ປັບປຸງ ແລະ ຈັດຕັ້ງ
ແນະນຳດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມສະເພາະ
ປະຕິບັດແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMPs) ສະເພາະ ແລະ ຄຳ
ແລະ
ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຈາກສະມາຄົມ
ແນະນຳກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ພົວພັນຢູ່ໃນຂອບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງ
ກ່ອນຈະເລີ່ມຕົ້ນກິດຈະກຳໂຄງການ. ຈັດຕັ້ງປະ
ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ຮັບຮອງໂດຍສະມາຄົມ. ສົ່ງແຜນໃຫ້ສະມາຄົມສຳລັບ
ຕິບັດຄຳແນະນຳດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ການທົບທວນ, ພິຈາລະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ແຜນດັ່ງກ່າວລົງໃນເວັບໄຊ ແລະ ຊຸມຊົນ
ໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະ
- ໃນໄລຍະການກະກຽມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ທົບ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂອບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.
ບັດກິດຈະກຳການຊ່ວຍເຫຼືອ
ທາງດ້ານວິຊາ
ການ, ການຕົກລົງ ແລະ ການຮັບຮອງນະໂຍ
ກະກຽມ, ເປີດເຜີຍ, ປຶກສາ ແລະ ດຳເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານຍຸດທະສາດ
ບາຍ ແລະ ຂອບນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ອນທີ່ຈະ
ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (SESA) ສຳລັບຂອບນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳກ່ຽວ
ນຳໃຊ້.
ຂ້ອງກັບກິດຈະກຳການຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ພາຍໃຕ້ ມສສ ແລະ ການຮັບຮອງຈາກສະມາ
ຄົມ ເພື່ອໃສອດຄ່ອງກັບຂອບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.
ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ຮັບເໝົາ
ໃນຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສຳລັບກິດຈະກຳ
ລວມແຜນ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ລະບຽບ ຂອງໂຄງການ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ ໃນໄລຍະຈັດ
ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ
ທີ່ໄດ້ລະບຸຢ່າງລະອຽດຂອງໜ້າວຽກທາງດ້ານສິ່ງແວດ ຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຢູ່ໃນເອກະສານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ
ໜ້າວຽກຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ;

ກຊສ
ພຊສ
ຫຊສ

ກຊສ

ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ຮັບເໝົາ ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດ້ານສິ່ງແວດ
ລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (ESHS) ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນ
ຍາການກໍ່ສ້າງ.
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1.5.

ການສະໜອງງົບປະມານສຳລັບເຫດການສຸກເສີນ

a)

ປະຕິບັດຕາມຄູ່ມືຄູ່ມືກ່ຽວກັບ ອົງປະກອບ
a. ຮັບປະກັນວ່າ ຄູ່ມືກ່ຽວກັບອົງປະກອບການຕອບສະໜອງຕໍ່ເຫດການສຸກເສີນ
ການຕອບສະໜອງຕໍ່ເຫດການສຸກເສີນ ໃນ
(CERC) ແມ່ນສັນຍາທາງດ້ານການເງ ິນສະເພາະ ລວມມີ ການອະທິບາຍ
ຮູບແບບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງ
ກ່ຽວກັບການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ທະນາຄານ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາທາງ
ແລະ ການກະກຽມການຄຸ້ມຄອງຢູ່ໃນຄູ່ມືກ່ຽວກັບອົງປະກອບການຕອບສະ
ການເງ ິນຂອງໂຄງການ;
ໜອງຕໍ່ເຫດການສຸກເສີນ-ຂອບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ b) ແຜນ ແລະ ຄຳແນະນຳໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງ
ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ;
ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະຖືກກະກຽມ,
ເປີດເຜີຍ, ປຶກສາ ແລະ ຮັບເອົາ ກ່ອນທີ່ຈະດຳ
b. ກະກຽມ, ເປີດເຜີຍ, ປຶກສາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນ ຫຼື ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການ
ເນີນກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ
ທີ່ໄດ້ລະບຸຢູ່
ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ຄູ່ມືກ່ຽວກັບອົງ
ພາຍໃຕ້ຄູ່ມືກ່ຽວກັບ ອົງປະກອບການຕອບ
ປະກອບການຕອບສະໜອງຕໍ່ເຫດການສຸກເສີນຂອງໂຄງການ ເພື່ອໃຫ້ສອດ
ສະໜອງຕໍ່ເຫດການສຸກເສີນ.
ແຜນແຜນ
ຄ່ອງກັບມາດຕະຖານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຈັດຕັ້ງ
ແລະ
ຄຳແນະນຳໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດ
ປະຕິບັດມາດຕະການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນ ຫຼື ຄຳແນະ
ລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ນຳໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຕາມຂອບເວລາທີ່ໄດ້ກຳ
ຕາມສັນຍາທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
ນົດໄວ້.

ກຊສ
ພຊສ
ຫຊສ

1.6

ການບັນທຶກດິນທີ່ຄອບຄອງໂດຍສ່ວນລວມ ຫຼື ການຮັບຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່
ດິນສະບັບປັດຈຸບັນ (2019) ເປັນດິນສ່ວນລວມ ລວມທັງ ທີ່ດິນທີ່ບຸກຄົນຄອບ
ຄອງ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການຄອບຄອງທີ່ດິນທີ່ອາດຈະເກີດຈາກຊ່ອງ
ວ່າງດ້ານທີ່ດິນ, ການອ້າງສິດແບບຊ້ຳຊ້ອນ ແລະ ການຍິນຍອມແບບປາສະຈາກ
ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ.

ໃນໄລຍະການກັ່ນຕອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະ
ທົບ ແລະ ກ່ອນທີ່ຈະສຳເລັດການຂຶ້ນທະບຽນທີ່
ດິນໃນບັນດາບ້ານ ແລະ ຂອບເຂດດິນທີ່ຄອບ
ຄອງໂດຍສ່ວນລວມ ແລະ ທີ່ດິນທີ່ຄອບຄອງ
ໂດຍບຸກຄົນ ໄດ້ຖືກຈຳແນກ.

ກຊສ
ພຊສ
ຫຊສ

- ປັບປຸງ ແລະ ຮັບຮອງຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍ 90 ວັນ
ຫຼັງຈາກມືໂຄງການມີຜົນສັກສິດ;
- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍຜ່ານໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດໂຄງການ.

ກຊສ
ພຊສ
ຫຊສ

ມສສ2 (ESS 2): ແຮງງານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ
2.1

ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ

ຮັບຮອງ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການ.

Page 6 of 6

Official Use

2.2

ກົນໄກການຮ້ອງທຸກສຳລັບຜູ່ອອກແຮງງານໂຄງການ

ສ້າງຕັ້ງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ດຳເນີນການໃຫ້ມີກົນໄກການຮ້ອງທຸກສຳລັບຜູ່ອອກ
ແຮງງານໃນໂຄງການ ດັ່ງລາຍລະອຽດທີ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງ
ງານ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.
2.3

ມາດຕະການຄວາມປອດໄພດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ອາຊີບ ສຳລັບຜູ່ອອກແຮງງານໃນ
ໂຄງການ

ຮັບຮອງ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ປັບປຸງ ແລະ ເປີດເຜີຍຄືນມາດຕະການຄວາມປອດໄພ
ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ອາຊີບ ທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂອບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ສັງຄົມ.

- ປັບປຸງ ແລະ ຮັບຮອງຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍ 90 ວັນ
ຫຼັງຈາກມືໂຄງການມີຜົນສັກສິດ;
- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍຜ່ານໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດໂຄງການ.

ກຊສ
ຜູ້ຮັບເໝົາ

- ປັບປຸງ ແລະ ຮັບຮອງຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍ 90 ວັນ
ຫຼັງຈາກມືໂຄງການມີຜົນສັກສິດ;
- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍຜ່ານໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດໂຄງການ.

ກຊສ
ພຊສ
ຫຊສ
ຜູ້ຮັບເໝົາ

ຮັບປະກັນ ເພື່ອໃຫ້ກຳມະກອນໂຄງການ ລວມທັງ ຜູ່ອອກແຮງງານໂດຍກົງ, ຜູ່
ອອກແຮງງານຕາມສັນຍາ, ຜູ່ອອກແຮງງານໃນຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານສະ
ນອງຫຼັກ ໄດ້ມີການຍອມຮັບຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ ສຳລັບການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຄວາມປອດໄພດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ອາຊີບ;
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ
ຍອມຮັບຕໍ່ການເພີ່ມທະວີ
ຕໍ່ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ອາຊີບ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນ
ຈຸຢູ່ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ (ລວມທັງ ການບັນຈຸໃຫ້ເປັນຈັນຍາບັນຂອງ
ກຳມະກອນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສັງຄົມ).

3.1

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

ພັດທະນາ, ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນການຄຸ້ມຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຕົວ
ຢ່າງ: ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງ
ເສດເຫຼືອແບບອີເລັກໂຕນິກ ແລະ ມາດຕະການອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຂອບການ
ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍຜ່ານໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດໂຄງການ.

ກຊສ
ພຊສ
ຫຊສ
ທີງງານມືຖືທຸກທ່ານ
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3.2

ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງມົນລະພິດ

ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການສຳລັບປະສິດທິພາບການນຳໃຊ້ຊັບພະ
ຍາກອນ ແລະ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນການຄຸ້ມຄອງ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສຳລັບກິດຈະກຳການກໍ່ສ້າງໃໝ່.

ກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ການກໍ່ສ້າງ
ແລະ ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

ມສສ 4 (ESS 4): ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ
4.1

ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

ທຸກໆພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການຈະຕ້ອງມີການປະເມີນສຳລັບການປ້ອງກັນລະເບີດບໍ່ທັນ
ແຕກ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຂອງໂຄງການສຳລັບການແກ້ໄຂບັນຫາລະ
ເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂອບການຄຸ້ມຄອງສິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.
ຖ້າຫາກມີການຄົ້ນພົບລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ກຊສ ຈະຕ້ອງການປຶກສາກັບອົງການ
ເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດຂອງສປປ ລາວ ເພື່ອໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່
ອາດຈະເກີດຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຕໍ່ກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ.
4.2

ຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ

ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ລວມທັງ
ການປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ການໃຫ້ການສຶກສາແກ່ພະນັກງານໂຄງການ ແລະ ຜູ່ຮັບ
ເໝົາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ, ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຂອບການຄຸ້ມ
ຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ.
4.3

ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ

ກະກຽມ, ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ເພື່ອປະເມີນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບສະເພາະຈາກກິດຈະກຳ
ຂອງໂຄງການ ທີ່ຈະມີຕໍ່ຊຸມຊົນ ລວມທັງ ພຶດຕິກຳຂອງຜູ່ອອກແຮງງານຮັບເໝົາ,
ຄວາມສ່ຽງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງແຮງງານ, ການຕອບສະໜອງຕໍ່ສະຖານະການ
ສຸກເສີນ; ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ ຊຶ່ງ
ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂອບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ລະບຽບ
ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ.

ຄວາມສ່ຽງຂອງລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຈະຖືກຢືນ
ຢັນແຕ່ຫົວທີ ກ່ອນທີ່ຈະດຳເນີນກິດຈະກຳຢູ່ໃຕ້
ດິນທີ່ນອນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ ແລະ ເປັນລະ
ບຽບທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ໃນໄລຍະການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

ກຊສ
ພຊສ
ຫຊສ
ຜູ້ຮັບເໝົາ

ກຊສ
ພຊສ
ຫຊສ
ຜູ້ຮັບເໝົາ

ກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ກິດຈະກຳຂອງໂຄງ
ການ ແລະ ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

ກຊສ
ພຊສ
ຫຊສ
ຜູ້ຮັບເໝົາ

ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

ກຊສ
ພຊສ
ຫຊສ
ຜູ້ຮັບເໝົາ
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4.4

ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ

ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນປະຕິບັດການຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ທີ່
ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂອບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເພື່ອປະເມີນ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ, ການຂູດຮີດທາງເພດ ແລະ ການ
ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ.

ໄລຍະຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
ຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

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

ຂອບນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ແລະ ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ

ກະກຽມ, ເປີດເຜີຍ, ປຶກສາ, ຮັບຮອງ, ປັບປຸງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອບນະໂຍ
ບາຍການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (RPF) ສຳລັບໂຄງການ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ
ຂອບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ໃນກໍລະນີ, ການເວນຄືນທີ່ດິນ
ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍແບບບໍ່ສະໝັກໃຈເກີດຂຶ້ນ; ການກະກຽມ, ການເປີດ
ເຜີຍ, ການຮັບຮອງ, ການປັບປຸງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຈັດສັນຍົກຍ້າຍ
(RP) ລວມທັງ ມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ໃນຂອບນະໂຍບາຍການຈັດສັນ
ຍົກຍ້າຍທີ່ຖືກຮັບຮອງໂດຍສະມາຄົມ.

5.2

ກົນໄກການຮ້ອງທຸກ

ກົນໄກການຮ້ອງທຸກເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂອບນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ທີ່
ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ 5.1 ການສ້າງຕັ້ງ, ຮັກສາ ແລະ ດຳເນີນກົນໄກການແກ້ໄຂການ
ຮ້ອງທຸກສຳລັບປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມເປັນໄດ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກກິດຈະ
ກຳຂອງໂຄງການ.

ແລະ

ໄລ

RPF ໄດ້ກະກຽມ, ເປີດເຜີຍ, ປຶກສາ ແລະ ຮັບ
ຮອງກ່ອນທີ່ຈະອະນຸມັດໂຄງການ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນ
ໜຶ່ງຂອງ ESMF ແລະ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລ
ຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ການກະກຽມ,
ເປີດເຜີຍ, ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ RP
ເພື່ອເວນຄືນທີ່ດິນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍໃນ
ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ການທົບ
ທວນກ່ອນ ແລະ ການສຳລະສະສາງຈາກສະມາ
ຄົມ ຈະຖືກຮຽກຮ້ອງສຳລັບໄລຍະທຳອິດຂອງ
ງວດທີສາມຂອງ RP. RP ເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກ
ທົບທວນກ່ອນ ແລະ ສາມາດທົບທວນໃນໄລຍະ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
ສ້າງຕັ້ງກົນໄກການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ ແລະ ຈັດ
ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ
ໃນການກະ
ກຽມແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ, ການເວນຄືນທີ່
ດິນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍໃນໄລຍະການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

ກຊສ
ພຊສ
ຫຊສ
ຜູ້ຮັບເໝົາ

ກຊສ
ພຊສ

ກຊສ
ພຊສ

ມສສ 7 (ESS 7): ຊົນເຜົ່າ
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7.1

ຂອບການພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜົ່າ

ກະກຽມ, ເປີດເຜີຍ, ປຶກສາ, ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອບພັດທະນາກຸ່ມຊົນ
ເຜົ່າ (EGDF) ສຳລັບໂຄງການ ລວມທັງ ສຳເລັດແບບຟອມການກັ່ນຕອງຊົນເຜົ່າ
ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການທີ່ມີຊົນເຜົ່າຢູ່ ຫຼື ການຄົ້ນພົບກຸ່ມຊົນເຜົ່າ. ກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັ້ງ
ຂອບເຂດການລາຍງານ, ການປາສະຈາກການນາບຂູ່ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂອບ
ພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກສະມາຄົມ.

7.2

EGDF ໄດ້ກະກຽມ, ເປີດເຜີຍ, ປຶກສາ ແລະ ຮັບ
ຮອງກ່ອນການອະນຸມັດໂຄງການ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດຕະລອດໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ລວມທັງ ການກັ່ນຕອງເບິ່ງຊົນເຜົ່າໃນພື້ນທີ່ໂຄງ
ການ; ຖ້າມີຊົນເຜົ່າໃນພື້ນທີ່ໂຄງການແມ່ນກະ
ກຽມບົດລາຍງານ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກັບກິດຈະ
ກຳຂອງໂຄງການ ທີ່ພົວພັນກັບຂອບພັດທະນາ
ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ.

ກົນໄກການຮ້ອງທຸກ

ກະກຽມ, ເປີດເຜີຍ, ປຶກສາ, ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳລັບການກະກຽມ
ກົນໄກການຮ້ອງທຸກໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ແລະ ຊົນເຜົ່າ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້
ຂອບພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜົ່າ (ຖ້າກົນໄກການຮ້ອງທຸກແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກບາງສ່ວນ
ພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 10 ຊຶ່ງເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງ
ການກະກຽມໂຄງການ.

ອີງຕາມຂອບພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜົ່າ, ກ່ອນຈະດຳ
ເນີນກິດຈະກຳໂຄງການ ທີ່ກະທົບຕໍ່ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ
ແລະ ຊົນເຜົ່າ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕະຫຼອດໄລຍະ
ໂຄງການ.

ກຊສ
ພຊສ
ຫຊສ

ກຊສ
ພຊສ
ຫຊສ

ມສສ 8 (ESS 8): ມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ
8.1

ຂອບນະໂຍບາຍດ້ານມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ

ກະກຽມ, ເປີດເຜີຍ, ປຶກສາ, ປັບປຸງ, ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອບນະໂຍ
ບາຍດ້ານມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂອບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງ
ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.

ກະກຽມ, ເປີດເຜີຍ, ປຶກສາ, ຮັບຮອງ ແລະ ປັບ
ປຸງຂອບນະໂຍບາຍດ້ານມໍລະດົກທາງວັດທະນະ
ທຳ ກ່ອນທີ່ຈະອະນຸມັດໂຄງການ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນ
ໜຶ່ງຂອງຂອບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕະຫຼອດໄລຍະໂຄງ
ການ.

ກຊສ
ພຊສ
ຫຊສ
ຜູ້ຮັບເໝົາ

ມສສ 10 (ESS 10): ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
10.1

ການກະກຽມ

ແລະ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີສ່ວນ

ກ່ຽວຂ້ອງ

ກະກຽມ, ເປີດເຜີຍ, ຮັບຮອງ, ປັບປຸງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ (SEP).

ຮ່າງແຜນແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ກະກຽມ, ເປີດເຜີຍ, ປຶກສາ ແລະ
ຮັບຮອງກ່ອນອະນຸມັດໂຄງການ. ທັງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດ ແລະ ປັບປຸງຕະຫຼອດໄລຍະໂຄງການ.

ກຊສ
ພຊສ
ຫຊສ
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10.2

ກົນໄກການຮ້ອງທຸກຂອງໂຄງການ

ກຊສ ຈະສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ ແລະ ດຳເນີນກົນໄກການຮ້ອງທຸກຂອງໂຄງການ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

ກົນໄກການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກຂອງໂຄງການ
ຈະຖືກສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ເພື່ອໃຫ້ປະ
ຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງກົນໄກການແກ້ໄຂ ການຮ້ອງ
ທຸກ ທີ່ພົວພັນເຖິງຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ຕໍ່ກິດຈະກຳຂອງ
ໂຄງການ ຊຶ່ງກົນໄກນີ້ສາມາດດຳເນີນໄປໄລຍະ 3
ເດືອນ ພາຍຫຼັງໂຄງການມີຜົນສັກສິດ ແລະ ດຳ
ເນີນໄປຕະລອດໄລຍະໂຄງການ.

ກຊສ
ພຊສ
ຫຊສ

ການສະໜັບສະໜູນຄວາມສາມາດ (ການຝຶກອົບຮົມ)
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CS1

ແຜນການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດ
ລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ການຈັດຕ້ງປະຕິບັດແຜນການສ້າງຄວາມສາມາດສຳລັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໄດ້ຂຽນໄວ້ຢູ່ໃນຂອບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍມີຜົນໄດ້ຮັບດັ່ງນີ້:
• ການແນະນຳຂອບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ລວມທັງ ຂອບນະໂຍບາຍການ
ຈັດສັນຍົກຍ້າຍ, ຂອບການພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜົ່າ, ບັນຊີຜົນກະທົບດ້ານລົບ;
• ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກົນໄກການຮ້ອງທຸກໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 10;
• ລະບຽບ ຫຼື ແຜນການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ລວມທັງຈັນຍາບັນ, ກົນໄກການແກ້
ການຮ້ອງທຸກສຳລັບກຳມະກອນໂຄງການ;
• ການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມສຳລັບໜ້າວຽກການກໍ່ສ້າງໃໝ່;
• ສະໜອງກົນໄກການປ້ອງກັນການຂູດຮີດທາງເພດ, ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ
ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ;
• ການຝຶກອົບຮົມຢູ່ລະດັບເມືອງ ແລະ ແຂວງ ເພື່ອຮັບປະກັນການແກ້ໄຂບັນ
ຫາທີ່ເອົາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເປັນໃຈກາງ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄຳແນະນຳຂອງ
ທະນາຄານໂລກ ກ່ຽວກັບການຂູດຮີດທາງເພດ, ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ
ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ;
• ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບສຸດຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ (ລວມທັງ
ຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ ແລະ ບັນຫາລົດຕິດ);
• ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ;
• ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ມສສ 5 ທີ່ພົວພັນກັບໂຄງການ ເປັນຕົ້ນ ການເວນ
ຄືນທີ່ດິນ, ການຈາກັດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ;
• ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ມສສ 7 ກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າ ທີ່ພົວພັນກັບໂຄງການ;
• ການໝູນໃຊ້ຈັນຍາບັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສຳລັບໂຄງການກໍ່ສ້າງ;
• ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ;
• ຂອບມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ;

- ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງງານໂຄງການ ແລະ
ທີ່ປຶກສາກ່ຽວກັບຄຳແນະນຳ ໃນການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະຖຶກ
ດຳເນີນພາຍໃນ 6 ເດືອນ ພາຍຫຼັງໂຄງການມີ
ຜົນສັກສິດ ຊຶ່ງຫຼັກສູດຢ່າງນ້ອຍແມ່ນ 1 ປີ
ແລະ ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການ;
- ອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມ
ສຳລັບທຸກຫົວຂໍ້
ແມ່ນຈະຖືກພັດທະນາໃນປີທຳອິດ ນັບແຕ່ໂຄງ
ການມີຜົນສັກສິດ;
- ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາ, ພະນັກງານ-ກຳ
ມະກອນ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ອນການ
ດຳເນີນກິດຈະກຳໂຄງການ ແລະ ຕະຫຼອດໄລຍະ
ປະຕິບັດໂຄງການ.

ກຊສ
ພຊສ
ຫຊສ
ຜູ້ຮັບເໝົາ
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•
•

ຈັນຍາບັນ (ອັນໃດຄວນເຮັດ ແລະ ອັນໃດບໍ່ຄວນເຮັດ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນ
ພະນັກງານ ບໍ່ໃຫ້ທີ່ພົວພັນກັບການບໍລິໂພກ ແລະ ຄ້າຂາຍສັດປ່າ);
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມແບບຍຸດທະສາດ.
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