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ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ເມສາ 2021

Official Use

ຄຳສັບຫຍໍ້

COC

ຫຼັກການປະຕິບັດ

DOL

ກົມທີ່ດິນ

DONRE

ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງ

EA/IA

ອົງການບໍລິຫານ ຫຼື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

ESHS

ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

ESCP

ແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ESF

ຂອບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ESMF

ຂອບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ESLRP

ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຢາງເປັນລະບົບ

ESO

ພະນັກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ESRS

ການສັງລວມການທົບທວນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ESS

ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

GBV

ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ

GOL

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

GRM

ກົນໄກການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ

HIV

ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ

IA

ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ISWSC

ການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ການໃຫ້ຄຳແນະນຳຂອງທີ່ປຶກສາ

Lao PDR

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

LMP

ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ

MONRE

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

MLSW

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ii

NA

ສະພາແຫ່ງຊາດ

NPMO

ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການແຫ່ງຊາດ

OHS

ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບ

PD

ຫົວໜ້າໂຄງການ

PM

ຜູ້ຈັດການໂຄງການ

PMU

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

PONRE

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

PPE

ອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົວ

PPMO

ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂັ້ນແຂວງ

SEA

ການທາລຸນ ແລະ ການຂູດຮີດທາງເພດ

SH

ການລົບກວນທາງເພດ

SEP

ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

SLR

ການອອກໃບຕາດິນທີ່ເປັນລະບົບ

STD

ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ

UXO

ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

UXO-NRA

ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດສຳລັບລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຢູ່ໃນສປປ ລາວ

VAC

ການຕ້ານການຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ

WB

ທະນາຄານໂລກ

iii

ຄຳຂອບໃຈ

ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ສະບັບນີ້ໄດ້ຖືກກະກຽມໂດຍກົມທີ່ດິນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) ສຳລັບ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຢ່າງເປັນລະບົບ. ລະ
ບຽບການສະບັບນີ້ ໄດ້ຖືກກະກຽມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໂດຍກົງຈາກ ທ່ານ ອານົງສອນ ພົມມະຈັນ ຫົວໜ້າກົມທີ່ດິນ,
ທ່ານ ພອນທິບ ໜໍ່ແກ້ວ ຫົວໜ້າພະແນກນິຕິກຳທີ່ດິຍ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຄະນະນຳ ກະຊວງຊັບພະຍາ
ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສນາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ
ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ນອກນີ້, ມີທ່ານ ບົວວັນ ຄຳພິລາວົງ, ທ່ານ ນາງ ມະລິນ່າ ໄຊຍະວົງ, ທ່ານ ບຸນລ້ອມ ລໍມະນີ, ທ່ານ ນາງ ທອງວັນ
ແກ້ວບຸນພັນ ແລະ ທ່ານ ປອ. ພູວຽງ ວົງແສງເດືອນ ທີ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃຕ້ກົມທີ່ດິນ ຊຶ່ງໄດ້
ເຮັດວຽກໄກ້ສິດກັບທີ່ປຶກສາ.
ຂໍຂອບໃຈພິເສດໄປຍັງທີມງານຂອງທະນາຄານໂລກ ໂດຍສະເພາະ ທ່ານ ມາກັສ ໂອລາວີ ກັກໂກເນັນ, ທ່ານ
ເດວິດ ບາຣິງໂກ, ທ່ານ ວິນລ້ຽມ ເອກເບີດ ວານ ເດິະ ເມີ, ທ່ານ ວຽງແກ້ວ ເພັດນະວົງໄຊ ແລະ ທ່ານ ສີບູນເຮືອງ
ພັນດານຸວົງ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນໄລຍະກະກຽມລະບຽບການດັ່ງກ່າວ.
ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຈະບໍ່ສຳເລັດລົງໄດ້ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການປະກອບສ່ວນ ແລະ ຮ່ວມມືຈາກຜູ້ທີ່ມີສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶ່ງລວມມີ ບັນດາກະຊວງ, ກົມ, ພະແນກ, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ອົງການຈັດ
ຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ສັງຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ສະໜອງເອກະສານ, ຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢູ່
ໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລືໃນການຮ່າງລະບຽບການນີ້.
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1.0

ພາກສະເໜີ

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານກົມທີ່ດິນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊ
ສ) ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສະໝັກສຳລັບການກູ້ຢືມເງ ິນຈາກທະນາຄານໂລກ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນ
ການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຢ່າງເປັນລະບົບ. ໂຄງການນີ້ຈະແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຜ່ານ
ຂອບການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESF) ຂອງທະນາຄານໂລກ ໂດຍການໝູນໃຊ້ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ສັງຄົມ (ມສສ).
ໜຶ່ງໃນ 10 ມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນ ມສສ 2 ທີ່ໄດ້ພົວພັນເຖິງ ແຮງງານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ ຊຶ່ງ
ຄາດຫວັງວ່າ ຜູ້ກູ້ຢືມ (ກົມທີ່ດິນ) ຈະພັດທະນາລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ. ການສະເໜີລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງ
ງານແມ່ນເພື່ອກຳນົດຄວາມຕ້ອງການດ້ານແຮງງານ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ພົວພັນກັບໂຄງການ ແລະ ຊ່ວຍກົມທີ່ດິນໃນ
ການສຳຫຼວດຫາຊັບພະຍາກອນທີ່ຕ້ອງການ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາແຮງງານຢູ່ໃນໂຄງການ. ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ
ຄວນຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ພົວພັນກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ ເປັນຕົ້ນ ບຸກຄະລາກອນໃນໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ
ໂຄງການ, ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ ແລະ ພະນັກງານໂຄງການ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການ
ເຮັດວຽກ. ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານແມ່ນເປັນເລື່ອງຈຳເປັນໃນການດຳລົງຊີວິດ ໂດຍເລີ່ມແຕ່ການວາງແຜນໂຄງ
ການ, ການທົບທວນ, ການປັບປຸງໃນໄລຍະການພັດທະນາ ແລະ ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
ຂອບເຂດຂອງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍຢູ່ໃນມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
(ມສສ2) ຂອງທະນາຄານໂລກ. ການມີສ່ວນຮ່ວມຈະຖືກວາງແຜນໃຫ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປະເມີນ ແລະ ການອອກ
ແບບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ. ເອກະສານີ້ປະກອບມີ 13 ພາກ ຄື ພາກທີ1 ແມ່ນພາກສະເໜີ,
ພາກທີ2 ແມ່ນສະພາບການນຳໃຊ້ແຮງງານຂອງໂຄງການ, ພາກທີ 3 ແມ່ນຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານແຮງງານ, ພາກທີ 4
ແມ່ນສະພາບຂອງກົດໝາຍແຮງງານສຳລັບຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ, ພາກທີ 5 ແມ່ນສະພາບຂອງກົດໝາຍແຮງງານ
ທີ່ເວົ້າເຖິງສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບ, ພາກທີ 6 ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ, ພາກທີ 7
ແມ່ນນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ພາກທີ 8 ແມ່ນອາຍຸຂອງການຈ້າງງານ, ພາກທີ 9 ແມ່ນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ເງ ື່ອນ
ໄຂ, ພາກທີ 10 ແມ່ນກົນໄກການຮ້ອງທຸກຂອງແຮງງານ, ພາກທີ 11 ແມ່ນການຄຸ້ມຄອງຜູ້ຮັບເໝົາ, ພາກທີ 12 ແມ່ນ
ຜູ້ອອກແຮງງານໃນຊຸມຊົນ ແລະ ພາກທີ 13 ແມ່ນຜູ້ອອກແຮງງານສະໜອງຫຼັກ.
2.0

ສະພາບຂອງການນຳໃຊ້ແຮງງານໃນໂຄງການ

ໂຄງການບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຄາດຫວັງທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນວຽກພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ວຽກການກໍ່ສ້າງຫຼັກ ທີ່ຈະເຮັດ
ໃຫ້ມີການນຳເຂົ້າແຮງງານຈາກທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາຍນອກ. ວຽກງານອອກໃບຕາດິນທັງໝົດຈະຖືກປະຕິບັດໂດຍພະນັກ
ງານລັດ ຫຼື ພະນັກງານຕາມສັນຍາ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງພະນັກງານລັດ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນບໍ່ທັນມີຜູ້ສຳຫຼວດ
ຈາກພາກເອກະຊົນໃນລາວ (ກົມທີ່ດິນຈະຈັດສັນງົບປະມານບາງສ່ວນເພື່ອວ່າຈ້າງພາກເອກະຊົນມາສຳຫຼວດທີ່ດິນ ທີ່
ເປັນການສຶກສາໃນໄລຍະສັ້ນ). ໜ້າວຽກສຳຫຼວດຄວນຈະໄດ້ປະສານງານກັບທີມງານຂັ້ນເມືອງ ໂດຍການນຳໃຊ້ໜ່ວຍ
ງານທາງມືຖືຢູ່ໃນບັນດາບ້ານ ແລະ ການລາຍງານຄືນໃຫ້ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງ. ຫ້ອງການໃນເມືອງໜ່ງອາດຈະລວມ
ເອົາເມືອງອື່ນໆ ໂດຍອີງຕາມການເຮັດວຽກຕົວຈິງ ຊຶ່ງວິທີການນີ້ຈະເປັນການຕັດສິນໃຈເຖິງຜົນສຳເລັດໃນການເຮັດ
ວຽກລະດັບຊາດ. ໃນຈຸດນີ້, ມີຫຼາຍເມືອງປານໃດທີ່ຈະສາມາດສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານມືຖືຢ່າງເປັນລະບົບ; ແຕ່ຄາດຫວັງວ່າ
ມັອາດຈະແມ່ນລະຫວ່າງ 2 ແລະ 5 ໜ່ວຍງານຕໍ່ແຂວງ. ພະນັກງານສັນຍາຈະຖືກວ່າຈ້າງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມສຳລັບການ
1

ນຳໃຊ້ລະບົບມືຖື. ໂຄງການຈະໄດ້ໃຊ້ພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 780 ຄົນ ທີ່ມີວິຊາຊີບດ້ານການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ
ກັບໜ່ວຍງານມືຖື ລວມທັງ ກຳມະກອນຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບມີສັນຍາ ຈຳນວນ 390 ຄົນ ໂດຍການເຮັດສັນຍາໄລຍະ
ສັ້ນ (3 ເດືອນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ) ໃນການດຳເນີນການລົງທະບຍນທີ່ດິນ. ຕົວເລກເພີ່ມ ແລະ ຂະໜາດຂອງໜ່ວຍງານມືຖື
(ການລົງທະບຽນດິນ ຫຼື ທີມງານການສຳຫຼວດ)ແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມຈຳນວນຕອນດິນ ແລະ ບັນດາບ້ານທີ່ມີຢູ່ຕົວຈິງ. ກຳ
ມະກອນເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນຈະເອົາຢູ່ໃນບ້ານທີ່ໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່. ໂຄງການອາດຈະລວມເອົາຊາວບ້ານ ຫຼື ກຳມະ
ກອນໃນຊຸມຊົນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນທີມງານ ເພື່ອເປັນອາສາສະໝັກຢູ່ໃນຂະບວນການລົງທະບຽນທີ່ດິນ. ທີມເຫຼົ່ານີ້ຈະ
ພັກຢູ່ໃນເທດສະບານເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດໃນໄລຍະການປະຕິບັດວຽກພາກສະໜາມ. ກົມທີ່ດິນແມ່ນຖືກຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຢູ່ໃນໂຄງການ ຊຶ່ງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຂອບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງ
ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຈະຖືກສ້າງໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດວຽກພາກສະໜາມ
ແລະ ຈະນຳໃຊ້ກັບແຮງງານທຸກປະເພດ. ພ້ອມນີ້, ກຳມະກອນໃນໂຄງການຈະຖືກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ປະຕິ
ບັດຕາມກົດໝາຍແຮງງານ ແລະ ມສສ2 ສະບັບນີ້. ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຈະຮັບປະກັນວ່າ ທີມງານລົງທະ
ບຽນທີ່ດິນ ແລະ ກຳມະກອນໃນຊຸມຊົນຈະຖືກສະໜອງຊັບພະຍາກອນຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ປະກອບເຄື່ອງມືຢ່າງຄົບຊຸດ,
ການສະໜອງທີ່ພັກທີ່ປອດໄພ, ການເດີນທາງ ແລະ ສະໜອງຊຸດປະຕິບັດງານພາກສະໜາມທີ່ສາມາດປ້ອງກັນເຫດການ
ໃນກໍລະນີມີເຫດການສຸກເສີນ. ກົມທີ່ດິນຈະຮັບປະກັນວ່າ ການປະກັນສັງຄົມ (ການປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດ) ຈະ
ຖືກສະໜອງໃຫ້ສະມາຊິກທີມງານໂຄງການທຸກຄົນ ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍແຮງງານກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດໜ້າວຽກ.
ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຈະໝູນໃຊ້ແກ່ພະນັກງານລາຍກວ່າຜູ້ຮັບໃຊ້ ທີ່ຖືກຈ້າງໂດຍກົງໂດຍໂຄງການຢູ່
ໃນຫ້ອງການໂຄງການ ແລະ ແຕ່ລະແຂວງ; ພະນັກງານ, ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງ
ການໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ໃນວຽກງານຂອງຊຸມຊົນ. ພະນັກງານທີ່ເປັນຜູ້ສະໜອງຫຼັກໃຫ້ແກ່ໂຄງການຖືວ່າເປັນກຳມະກອນ
ສະໜອງຕົ້ນຕໍ ແລະ ຍັງລວມເອົາການສະໜອງໃນລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ທີ່ພົວພັນເຖິງການປ້ອງກັນການນຳໃຊ້
ແຮງງານເດັກ, ການຂູດຮີດແຮງງານ ແລະ ບັນຫາຄວາມປອດໄພອື່ນໆ.
ກົມທີ່ດິນຈະພັດທະນາກົນໄກການຮ້ອງທຸກຂອງແຮງງານ ຊຶ່ງເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງ
ງານ. ສຳລັບກຳມະກອນທີ່ອອກແຮງງານໂດຍກົງ ແລະ ກຳມະກອນສັນຍາໃນໂຄງການຈະຖືກຮັບຮອງໃຫ້ເປັນຜູ້ເກັບກຳ
ການຮ້ອງທຸກຈາກກຳມະກອນໃນຊຸມຊົນ.
2.1 ປະເພດຂອງແຮງງານ

ມສສ2 ໄດ້ຈຳແນກຜູ່ອອກແຮງງານ (ກຳມະກອນ) ອອກເປັນຫຼາຍປະເພດ ຄື ຜູ່ອອກແຮງງານໂດຍກົງ, ຜູ່ອອກ
ແຮງງານຕາມສັນຍາ, ຜູ່ອອກແຮງງານໃນຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານສະໜອງຫຼັກ. ພະນັກງານສັນຍາແມ່ນຖືກພິຈາ
ລະນາວ່າເປັນຜູ່ອອກແຮງງານໂດຍກົງ ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະເປັນຜູ້ວ່າຈ້າງມາຈາກທາງນອກ ແລະ ຊາວໜຸ່ມທີ່ສຳເລັດການສຶກ
ສາ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານມືຖືໃນການດຳເນີນກິດຈະກຳການລົງທະບຽນທີ່ດິນຢູ່ໃນພາກສະໜາມ. ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວ
ໄວ້ໃນການກະກຽມແນວຄວາມຄິດຂອງບົດສັງລວມການທົບທວນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ; ກຳລັງ
ແຮງງານຂອງໂຄງການຈະລວມເອົາພະນັກງານໂດຍກົງ ທີ່ໄດ້ວ່າຈ້າງໂດຍໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການຢູ່ໃນຫ້ອງການ
ຄຸ້ມຄອງໂຄງການລະດັບຊາດ (NPMO) ແລະ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລະດັບແຂວງ (PPMO), ພະນັກງານທີ່ບໍ່
ແນ່ນອນຈະຖືກຮັບເອົາໂດຍບຸກຄົນທີ່ສາມເປັນຕົ້ນ ຜູ່ຮັບເໝົາ, ທີ່ປຶກສາ ແລະ ພະນັກງານສະໜອງຫຼັກ. ໂຄງການແມ່ນ
ຈະໄດ້ລວມເອົາຜູ່ອອກແຮງງານໃນຊຸມຊົນເພື່ອຖາງແລວທາງໃນການສຳຫຼວດທີ່ດິນ, ການແບ່ງເຂດແດນ ແລະ ການຂົນ
ສົ່ງອຸປະກອນ ຫຼື ເຄື່ອງມືໄປເຖິງພາກສະໜາມ; ໃນຄະນະທີ່ຜູ້ຮັບເໝົາແມ່ນຈະຮັບຜິດຊອບວຽກກໍ່ສ້າງ. ໃນພາກລຸ່ມນີ້
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ໄດ້ສະໜອງການລາຍງານຢ່າງລະອຽດຂອງຮູບແບບ ແລະ ຈຳນວນພະນັກງານທີ່ຈະຮັບເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ໃນວົງຈອນຂອງ
ໂຄງການ (ເບິ່ງຮູບທີ 1).
ເພາະສະນັ້ນ, ຄາດຄະເນວ່າມີພຽງ 3 ກຸ່ມພະນັກງານຈະຖືກບັນຈຸເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ໃນວົງຈອນຂອງໂຄງການ ຊຶ່ງປະ
ກອບມີ:
- ຜູ່ອອກແຮງງານໂດຍກົງ: ໂຄງການຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບການອອກ
ໃບຕາດິນແບບເປັນລະບົບ ໂດຍໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ທີ່ຈະຖືກພັດທະນາຂຶ້ນໃນແຕ່ລະວັນສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ
ໂຄງການ ແລະ ເຮັດໜ້າາທີ່ເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງ ໂຄງການ ແລະ ທະນາຄານໂລກ. ພະນັກງານ ຫຼື ຜູ່ອອກແຮງງານໂດຍ
ກົງແມ່ນຈະປະຕິບັດວຽກງານຮ່ວມກັນລະຫວ່າງພະນັກງານລັດ ແລະ ທີ່ປຶກສາມືອາຊີບແບບເຕັມເວລາ ແລະ ບໍ່ເຕັມເວ
ລາ ໂດຍໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ. ໃນອະດີດແມ່ນຈະຖືກວາງລະບຽບໂດຍນິຕິກຳການບໍລິການປະຊາຊົນ ແລະ ຕໍ່ຈ
າກນັ້ນດ້ວຍການເຮັດສັນຍາປະຈຳປີ. ພະນັກງານກະຊວງ ແລະ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການໄດ້ບັນຈຸເຂົ້າເປັນພະນັກ
ງານປະຈຳໂຄງການ.
- ຜູ່ອອກແຮງງານຕາມສັນຍາ: ຜູ້ຄົນຈະຖືກວ່າຈ້າງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍບຸກຄົນທີ່ສາມ ເພື່ອດຳເນີນວຽກງານທີ່ພົວພັນ
ກັບວຽກສຳຄັນຂອງໂຄງການແມ່ນຈະໄດ້ບັນຈຸພະນັກງານ ລວມທັງ ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ, ຜູ້ສະໜອງການບໍລິການ ແລະ ຜູ້
ສະໜອງສິນຄ້າທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ສະຖານະການທີ່ແນ່ນອນ. ຕົວຢ່າງ: ການເຮັດສັນຍາໃນການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຢູ່ພາກສະ
ໜາມ.

- ຜູ່ອອກແຮງງານສະໜອງຫຼັກ: ຜູ່ອອກແຮງງານກຸ່ມນີ້ແມ່ນຄົນທີ່ຖືກຈ້າງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍເປັນຜູ້ສະໜອງ ຊຶ່ງເປັນ
ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ຫຼື ອຸປະກອນກົງໃຫ້ແກ່ໂຄງການ ທີ່ເຮັດໃຫ້ໂຄງການສາມາດດຳເນີນຕໍ່ໄປໄດ້. ສິ່ງສຳຄັນ, ພະນັກ
ງານຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຈາກຂົງເຂດການຜະລິດອາດຈະຖືກທົບທວນ ແລະ ຄັດເລືອກໃຫ້ໄດ້ຕາມເງ ື່ອນໄຂ. ເງ ື່ອນໄຂນີ້
ລວມທັງກຳມະກອນຢູ່ໃນຂະແໜງການ ທີ່ຂອບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໄດ້ໃຫ້ຄວາມກາງວົນ ລວມມີ
ມາດຕະຖານດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນອາຊີບ, ການນຳໃຊ້ ແລະ ການຂູດຮີດແຮງງານເດັກ, ການສ້າງຕັ້ງ
ຟາມສະໜອງຜົນຜະລິດໃຫ້ໂຄງການ, ວັດສະດຸຮັບໃຊ້ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສິ່ງຈຳເປັນອື່ນໆໃຫ້ແກ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເຊັ່ນ ດິນ
ຈີ່ ແລະ ກະເບື້ອງ.

2.2 ຈຳນວນຜູ່ອອກແຮງງານໃນໂຄງການ

ກົມທີ່ດິນມີພະນັກງານ 1,369 ຄົນ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນຢູ່ໃນລະດັບການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ
ແລະ ມີພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ ຫຼື ອາສາສະໝັກປະມານ 688 ຄົນ ທີ່ສາມາດຈ້າງໃຫ້ເປັນພະນັກງານສັນຍາຈ້າງໃນໂຄງ
ການ; ເພາະສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຮັບປະກັນວ່າມີຊັບພະຍາກອນມະນຸດພຽງພໍສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນີ້. ທຸກວຽກລົງ
ທະບຽນທີ່ດິນຈະຖືກປະຕິບັດໂດຍພະນັກງານລັດ (ກົມທີ່ດິນ, ຂະແໜງທີ່ດິນທີ່ຂຶ້ນກັບພຊສ ແລະ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງທີ່
ດິນທີ່ຂຶ້ນກັບຫຊສ) ຫຼື ພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງພະນັກງານລັດ. ວຽກງານໂຄງການຈະຖືກຈັດ
ແຈງໂດຍການສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານມືຖືໄປເຮັດວຽກປະຈຳຢູ່ແຕ່ລະບ້ານ ແລະ ລາຍງານຄືນໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນ
ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ຫຊສ) ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ພຊ
ສ) ຂັ້ນແຂວງ. ຫຼັງຈາກການປຶກສາຫາລືກັບຫຼາຍຂະແໜງການຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ການທົບທວນກິດຈະ
ກຳຂອງໂຄງການທີ່ຈະປະຕິບັດແລ້ວ, ທາງໂຄງການຈະຄັດເລືອກເອົາພະນັກງານປະມານ 170 ຄົນ (ໂດຍສ້າງຕັ້ງ 1
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ໜ່ວຍງານຢູ່ແຕ່ລະເມືອງໃນທຸກໆແຂວງ) ເພື່ອຊ່ວຍວຽກຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການຈົນຮອດປີ 2025.
ເພາະສະນັ້ນ, ຈຳນວນຂອງພະນັກງານທັງໝົດທີ່ຄາດວ່າຈະເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ໃນໜ່ວຍງານມືຖືແມ່ນ 780 ຄົນ ລວມ
ທັງພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ 390 ຄົນ ເພື່ອລົງທະບຽນທີ່ດິນຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານ. ຈຳນວນ ແລະ ຂະໜາດຂອງໜ່ວຍງານມືຖື
ຈະໄດ້ພິຈາລະນາຕື່ມອີກໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຊຶ່ງຈະປ່ຽນແປງຈາກແຂວງສູ່ແຂວງ ໂດຍຈະອີງຕາມຈຳນວນ
ຕອນດິນຂອງແຕ່ລະບ້ານທີ່ຈະຖືກຄັດເລືອກ. ຈຳນວນຊ່ຽວຊານ ແລະ ພະນັກງານລັດ (ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ) ຈະໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ
ແລະ ຮັບເອົາມາເຮັດວຽກນຳໂຄງການແມ່ນມີທັງໝົດ 12 ທ່ານ (ເບິ່ງຮູບທີ 1, ຮູບທີ 2 ແລະ ຮູບທີ 3).
ຈຳນວນຜູ່ອອກແຮງງານທີ່ເປັນສັນຍາຈ້າງທີ່ມາເຮັດວຽກນຳໂຄງການມີ 390 ຄົນ ຊຶ່ງລວມເອົາກຳມະກອນໃນ
ສັນຍາຢູ່ໃນໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂັ້ນແຂວງ ແລະ ໜ່ວຍງານມືຖື (ເພື່ອຊ່ວຍວຽກສຳຫຼວດ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍການສຳ
ພາດ) ແລະ ພະນັກງານວິຊາການອີກ 4 ທ່ານ ທີ່ເຮັດວຽກກັບໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂັ້ນແຂວງ ຢູ່ໃນແຕ່ລະໂຄງ
ການອອກໃບຕາດິນແຕ່ລະແຂວງ.
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ຫົວໜ້າກົມທີ່ດິນ
(1 ທ່ານ)

ຮອງຫົວໜ້າກົມທີ່ດິນ
(2 ທ່ານ)

ຜູ້ຈັດການໂຄງການ
(1 ທ່ານ)

ຜູ້ຈັດການໂຄງການ
(2 ທ່ານ)

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
ຂັ້ນແຂວງ-ຂະແໜງທີ່ດິນ
(18 ແຂວງ)

ພຊສ- ໜ່ວຍງານທີ່ດິນ
(ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານມືຖື
ຢູ່ 148 ເມືອງ)

ການຄຸ້ມຄອງການເງ ິນ

ພະນັກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ວຽກສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ

ການຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນ

ການສະໜັບສະໜູນວິຊາການ

(ພະນັກງານກົມ 5 ທ່ານ ແລະ
ທີ່ປຶກສາ 3 ທ່ານ)

(ພະນັກງານກົມ 3 ທ່ານ ແລະ ທີ່
ປຶກສາ 1 ທ່ານ)

(ພະນັກງານກົມ 2 ທ່ານ ແລະ ທີ່
ປຶກສາ 3 ທ່ານ) )

(ພະນັກງານກົມ 2 ທ່ານ ແລະ ທີ່
ປຶກສາ 1 ທ່ານ) )

(ພະນັກງານກົມ 2 ທ່ານ ແລະ ທີ່
ປຶກສາ 4 ທ່ານ)

ຮູ ບ ທີ 1: ການກະກຽມສຳລັ ບ ການຄຸ ້ ມ ຄອງໂຄງການຢູ ່ ຂ ັ ້ ນ ສູ ນ ກາງ
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ຫົວໜ້າພະແນກ ພຊສ
(1 ທ່ານ)

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ພຊສ
(ຂະແໜງທີ່ດິນ)
(1 ທ່ານ)

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ
(2 ທ່ານ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງ)

ປະຊາສຳພັນ

ຄຸ້ມຄອງການເງ ິນ

ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

(ພະນັກງານລັດ 1 ທ່ານ)

(ພະນັກງານລັດ 2 ທ່ານ)

(ພະນັກງານລັດ 1 ທ່ານ)

ການສະໜັບສະໜູນວິຊາການ
(ພະນັກງານລັດ 4 ທ່ານ ແລະ ທີ່ປຶກສາ
4 ທ່ານ)

ຮູ ບ ທີ 2: ການກະກຽມສຳລັ ບ ການຄຸ ້ ມ ຄອງໂຄງການຢູ ່ ຂ ັ ້ ນ ແຂວງ
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ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ

ກຸ່ມເຮັດວຽກວິຊາການທີ່ດິນຂັ້ນເມືອງ
(ຄະນະກຳມະການຈຸດໃຈກາງ)

ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ

ໜ່ວຍງານມືຖືກ່ຽວກັບການສຳ
ຫຼວດຕາດິນ

ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ

ກຸ່ມເຮັດວຽກວິຊາການທີ່ດິນຢູ່ພາກສະ
ໜາມ (ສຳພາດສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ)

- ບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ (1 ທ່ານ)
- ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ (1 ທ່ານ)

ທີມສຳຫຼວດ 1

ທີມສຳຫຼວດ 2

ທີມສຳຫຼວດ 3

ທີມສຳຫຼວດ 4

ທີມສຳຫຼວດ 5

ທີມສຳພາດ 1

ທີມສຳພາດ 2

ທີມສຳພາດ 3

ທີມສຳພາດ 4

ທີມສຳພາດ 5

- ຜູ້ສຳຫຼວດ (1 ທ່ານ)

- ຜູ້ສຳຫຼວດ (1 ທ່ານ)

- ຜູ້ສຳຫຼວດ (1 ທ່ານ)

- ຜູ້ສຳຫຼວດ (1 ທ່ານ)

- ຜູ້ສຳຫຼວດ (1 ທ່ານ)

- ຜູ້ສຳພາດ (1 ທ່ານ)

- ຜູ້ສຳພາດ (1 ທ່ານ)

- ຜູ້ສຳພາດ (1 ທ່ານ)

- ຜູ້ສຳພາດ (1 ທ່ານ)

- ຜູ້ສຳພາດ (1 ທ່ານ)

- ຜູ້ຊ່ວຍ (1 ທ່ານ)

- ຜູ້ຊ່ວຍ (1 ທ່ານ)

- ຜູ້ຊ່ວຍ (1 ທ່ານ)

- ຜູ້ຊ່ວຍ (1 ທ່ານ)

- ຜູ້ຊ່ວຍ (1 ທ່ານ)

- ຜູ້ຊ່ວຍ (1 ທ່ານ))

- ຜູ້ຊ່ວຍ (1 ທ່ານ))

- ຜູ້ຊ່ວຍ (1 ທ່ານ))

- ຜູ້ຊ່ວຍ (1 ທ່ານ))

- ຜູ້ຊ່ວຍ (1 ທ່ານ))

Source: Ministerial Agreement no. 3429/MONRE on the Approval and Promulgation of the Organization and
Activities of the Systematic Land Registration Team, dated July 17, 2020

ຮູ ບ ທີ 3: ໂຄງຮ່ າ ງການຈັ ດ ຕັ ້ ງ ຂອງໜ່ ວ ຍງານລະບົ ບ ມື ຖ ື ຂ ັ ້ ນ ເມື ອ ງ
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2.3 ຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ່ອອກແຮງງານໃນໂຄງການ

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ (PMU) ແມ່ນຈະປະກອບມີຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານຢ່າງໜ້ອຍ 12 ທ່ານ ເພື່ອມາ
ຊ່ວຍໃນໄລຍະລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຊຶ່ງປະກອບມີຜູ້ຈັດການໂຄງການ, ຜູ້ຈັດການການປະຕິບັດງານ, ຜູ້ປະ
ສານງານໂຄງການ, ຊ່ຽວຊານດ້ານການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ຫຼື ນິຕິກຳກ່ຽວກັບທີ່ດິນ, ຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວ
ສານ, ພະນັກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ຊ່ຽວຊານດ້ານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ພະນັກງານປະຊາສຳພັນ. ຖ້າຫາກ
ໂຄງການມີປະສິດທິຜົນ, ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການຈະຖືກເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ເປັນຊ່ຽວຊານດ້ານການຕິດຕາມ ແລະ ກວດ
ກາ ແລະ ເປັນຊ່ຽວຊານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມແບບບໍ່ເຕັມເວລາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຊ່ຽວຊານທີ່ເປັນມືອາຊີບ ຫຼື
ສຳນານງານຈະຖືກຮັບເປັນພະນັກງານ
ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບປຸງໂຄງສ້າງວຽກງານຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ກ່ຽວກັບການອອກໃບຕາດິນແບບເປັນລະບົບ ໂດຍສະເພາະການບໍລິການທີ່ດິນຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ
ລວມທັງເຂົ້າຮ່ວມການຕິດຕາມຢູ່ພາກສະໜາມ.
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ທຸລະກິດມືອາຊີບ ຫຼື ບໍລິສັດສ້າງຄວາມສາມາດຄວນຈະຖືກເຮັດສັນຍາເພື່ອດຳເນີນການ
ສຳຫຼວດ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຊ່ວຍປະເມີນໂຄງການ. ກຳມະກອນທີ່ມີທັກສະ ຫຼື ຊ່ຽວຊານຈະຖືກນຳໃຊ້ໃຫ້ເປັນກຳລັງ
ແຮງງານ.
2.4 ກຳນົດເວລາທີ່ຕ້ອງການແຮງງານ

ກຳມະກອນໂດຍກົງ (ພະນັກງານຂອງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ) ຈະຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດວຽກເຕັມເວລາ
ແລະ ໃນຕະຫຼອດປີສຳລັບຊ່ວງໄລຍະໂຄງການ (ພະນັກງານບາງຄົນຈະເຂົ້າຮ່ວມໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການໃນຊ່ວງຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ). ໃນຊ່ວງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ຊ່ຽວຊານ ຫຼື ທີ່ປຶກສາຈະຖືກຮັບເປັນພະນັກງານຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການ. ຊ່ວງການເຂົ້າຮ່ວມຂອງກຳມະກອນໃນສັນຍາຄວນຈະຖືກຮັບເອົາຕາມທີຫຼັງ, ເນື່ອງຈາກພວກເຂົາເຈົ້າຈະຖືກ
ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳໂຄງການຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍອີງຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະອົງປະກອບຂອງ
ໂຄງການ.
2.5 ຜູ່ອອກແຮງງານຕາມສັນຍາ

ຫຼັງຈາກທີ່ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຢ່າງເປັນລະບົບ ໄດ້ວາງແຜນວ່າຈ້າງ
ພະນັກງານໂດຍກົງ ທີ່ຈະມາເຮັດວຽກຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ຊຶ່ງຫັນວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຄວນຈ້າງພະນັກງານມາເຮັດວຽກ
ຕາມໜ້າທີ່ຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງກິດຈະກຳຫຼັກຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບການອອກໃບຕາດິນແບບເປັນ
ລະບົບ ໂດຍຜ່ານບຸກຄົນທີສາມ.
2.6 ຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ

ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງກຳມະກອນເຄື່ອນຍ້າຍຈາກພາຍໃນອາດຈະເກີດຂຶ້ນ,
ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີກຳມະກອນໂດຍກົງ
ຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ ຫຼື ເຂດຄອບຄອງທີ່ດິນຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບການອອກໃບ
ຕາດິນແບບເປັນລະບົບ. ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຕົວເມືອງ ຫຼື ພື້ນທີ່, ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍສາມາດ
ເປັນພະນັກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ຜູ້ສຳຫຼວດທີ່ດິນ, ນັກວິສະວະກຳ ຫຼື ທີ່ປຶກສາ. ກຳນົດເວລາທີ່ຕ້ອງການແຮງ
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ງານສຳລັບຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຈະອີງຕາມປະເພດຂອງການບໍລິການທີ່ຈະສະໜອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ຊຶ່ງໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບກຳນົດເວລາສຳລັບຜູ່ອອກແຮງງານໂດຍກົງທີ່ໄດ້ກົດນົດລາຍຊື່ໄວ້ຂ້າງເທິງ.
3.0

ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຫຼັກທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກັບແຮງງານ

1.1 ກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ

ບັນດາກິດຈະກຳທີ່ຈະຖືກດຳເນີນໂດຍຜູ່ອອກແຮງງານໂດຍກົງ
ກັບການອອກໃບຕາດິນແບບເປັນລະບົບ ປະກອບມີ:

ຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກ່ຽວ

• ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ວຽກວິຊາການທີ່ດຳເນນຢູ່ຫ້ອງການໂຄງການປະຈຳຢູ່ກົມທີ່ດິນ, ພະແນກຊັບພະຍາ
ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຕ່ລະແຂງ ແລະ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຕ່ລະເມືອງ ຊຶ່ງມີທັງພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກກັບໂຄງການໂດຍກົງ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານຕາມສັນຍາຕາມວິຊາ
ຊີບທີ່ຕ່າງກັນ.
• ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ກິດຈະກຳການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນວຽກງານການລົງທະບຽນທີ່
ດິນແບບເປັນລະບົບຢູ່ໃນ ພຊສ ແຕ່ລະແຂວງ ຊຶ່ງລວມມີພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກກັບໂຄງການໂດຍກົງ ແລະ ຜູ່
ອອກແຮງງານໃນຊຸມຊົນໃນເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການ.
• ກິດຈະກຳການອອກໃບຕາດິນ ລວມມີ ການສຳຫຼວດ, ການສ້າງແຜນທີ່ ແລະ ການແບ່ງເຂດດິນສຳລັບການລົງ
ທະບຽນທີ່ດິນແບບເປັນລະບົບ ຊຶ່ງລວມມີພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກກັບໂຄງການໂດຍກົງ, ຜູ່ອອກແຮງງານໃນຊຸມ
ຊົນ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານຕາມສັນຍາບາງສ່ວນ.
• ການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການຫຼັງໃໝ່ ແລະ ການປັບປຸງຫ້ອງການຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ
ລ້ອມ ແລະ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ເປັນຫ້ອງການບໍລິການລົງທະບຽນທີ່
ດິນ ຊຶ່ງລວມມີຜູ່ອອກແຮງງານຕາມສັນຍາ ເປັນຕົ້ນ ຜູ້ຊີ້ນຳ, ວິຊາການ, ພະນັກງານກໍ່ສ້າງ ແລະ ວິສະວະກອນ ທີ່
ມີຄຸນນະວຸດທີ່ສາມາດເປັນຜູ້ບໍໃຫ້ບໍລິການໄດ້.
ທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການແມ່ນຈະຖືກຄັດເລືອກ ໂດຍອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນຊ່ວງເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
ມີຫຼາຍພື້ນທີ່ຢູ່ພາຍໃນ 18 ແຂວງ ລວມທັງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຂອງສປປ ລາວ. ຂໍ້ມູນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງ
ຄົມຈະໄດ້ກຳນົດປັດໄຈທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຢູ່ໃນແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ພື້ນທີ່ຕົວຢ່າງ.
1.2 ຄວາມສ່ຽງຕົ້ນຕໍດ້ານແຮງງານ

ອີງຕາມປະສົບການຕົວຈິງຂອງຜູ້ປະຕິບັດພາກສະໜາມຢູ່ກົມທີ່ດິນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ
ແວດລ້ອມ, ຄວາມສ່ຽງຕົ້ນຕໍທີ່ຮູ້ລ່ວງໜ້າໃນຊ່ວງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບການອອກໃບ
ຕາດິນແບບເປັນລະບົບ ອາດຈະລວມມີ:
1.2.1 ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບ
ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼັກທີ່ຮູ້ລ່ວງໜ້າຕໍ່ກຳມະກອນທີ່ເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບໂຄງການຢູ່ໃນຫ້ອງການໂຄງການທີ່ປະຈຳ
ຢູ່ກົມທີ່ດິນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຫ້ອງການປະຈຳຢູ່ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳ
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ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ລະບຽບການສຳລັບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຕ້ອງການໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ
ແຮງງານ ຊຶ່ງຄວນຮ່າງຂຶ້ນ ແລະ ບັນຈຸໄວ້ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງກຳລັງແຮງງານ (ເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2).
ການເດີນທາງ ແລະ ການເຮັດວຽກຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການ ໂດຍສະເພາະເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກແມ່ນອາດຈະມີ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບແກ່ກຳມະກອນທີ່ເຮັດວຽກກັບໂຄງການໂດຍກົງ. ຄວາມສ່ຽງ
ເຫຼົ່ານັ້ນອາດຈະລວມມີ (ກ) ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ໂດຍສະເພາະກຳມະກອນທີ່ຂີ່ລົດຈັກ;
(ຂ) ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ ລວມທັງການປຸ້ນຈີ້ຊີງຊັບ; (ຄ) ຄວາມສ່ຽງຈາກເຊື້ອໂລກທີ່ມາຈາກນ້ຳ ຫຼື ພະຍາດ
ຕິດຕໍ່ ເປັນຕົ້ນ ມາເລເລຍໆ; (ງ) ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດຈາກງູຕອດ ແລະ ແມງໄມ້ກັດ. ນອກຈາກນີ້, ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງ
ຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຢູ່ໃນບາງພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການ. ເນື່ອງຈາກ ສປປ ລາວ ໄດ້ປະສົບກັບລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່
ຕົກຄ້າງຈາກສົງຄາມອິນດູຈີນ. ໂດຍປະມານ 2 ລ້ານໂຕນຂອງລະເບີດຍັງຕົກຄ້າງຢູ່ໃນສປປ ລາວ; ໃນນີ້ຈຳນວນ 7
ແຂວງ (ຫຼວງພະບາງ, ໄຊສົມບູນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື) ຂອງພື້ນທີ່ສະເໜີໂຄງການ
ແມ່ນຍັງມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ກັບລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ. ທຸກກິດຈະກຳຂອງການລົງທະບຽນທີ່ດິນແມ່ນຈະຖືກດຳເນີນຢູ່ໃນ
ພື້ນທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ມີການປະເມີນຄວາມສ່ຽງກ່ອນຈະລົງປະຕິບັດວຽກງານພາກສະໜາມ ແລະ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດ
ຕາມມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 17 ຂອງຂອບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມ-ລະບຽບການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ.
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຜູ່ອອກແຮງງານຕາມສັນຍາຢູ່ໃນຫຼາຍປະເພດ (ຕົວຢ່າງ ການບໍລິການຂອງຜູ່ສະໜອງ) ແມ່ນພົວພັນ
ກັບຜູ່ເຮັດວຽກໂຄງການໂດຍກົງ. ການບໍລິການຂອງຜູ່ສະໜອງຄວນຈະຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ດຳເນີນມາດຕະການທີ່ຈະເຮັດ
ໃຫ້ມີການປະກັນເຖິງຄວາມປອດໄພໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ.
ຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງແຮງງານແບບທຳມະດາຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ ແລະ ແຮງງານ ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງອຸດສາ
ຫະກຳການກໍ່ສ້າງທີ່ອາດຈະມີຜົນເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຜູ່ອອກແຮງງານ ຊຶ່ງລວມມີ (ກ) ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂການ
ຈ້າງງານແບບບໍ່ຈະແຈ້ງ ຫຼື ບໍ່ແນ່ນອນ, (ຂ) ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຈຳແນກການຕໍ່ຕ້ານແມ່ຍິງ ຫຼື ສະມາຊິກຸ່ມອື່ນໆ,
(ຄ) ການປະຕິເສດສິດທິຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ, (ງ) ການບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງກົດໄກການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ. ຂໍ້ກຳນົດ
ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບຄວນກຳນົດຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຢ່າງຈະແຈ້ງສຳລັບສິ່ງທີ່ຈະບັງຄັບໃຫ້ປະຕິບັດ
ຕາມ ຊຶ່ງຈະຖືກຄວບຄຸມໃຫ້ເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຄວບຄຸມວຽກງງານການກໍ່ສ້າງ.
ຄູ່ມືສຳລັບຜູ່ອອກແຮງງານຕາມສັນຍາ ແລະ ແຮງງານແມ່ນຈະຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ກັບຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່
ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບ ຊຶ່ງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຫາມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຢ່າງເໝາະສົມ ຕາມມາດຕະຖານ
ການປະຕິບັດຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບໃນພື້ນທີ່ການກໍ່ສ້າງ.
ຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະລວມມີ:
•
•
•

•

ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ໂດຍສະເພາະການດຳເນີນການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເມື່ອເຮັດ
ວຽກການກໍ່ສ້າງທີ່ມີຄວາມສູງ, ເຮັດວຽກກັບອຸປະກອນໜັກ ແລະ ວັດສະດຸອື່ນໆ;
ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍຈາກຂີ້ຝຸ່ນ, ຊີເມັນ, ເຄມີການກໍ່ສ້າງ ແລະ ອື່ນໆ;
ຄວາມສ່ຽງທີ່ພົວພັນກັບສະພາບການດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນທີ່ພັກ ຊຶ່ງລວມທັງນ້ຳບໍ່ພຽງພໍ, ການສະໜອງສຸຂະພິ
ບານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມສ່ຽງຢູ່ໃນທີ່ພັກອາດຈະມີພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ຫຼື ເຊື້ອໂລກ ເປັນຕົ້ນ ມາ
ເລເລຍໆ, ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຈາກງູຕອດ ແລະ ແມງໄມ້ກັດ;
ຄວາມສ່ຽງຈາກການປະເຊີນກັບລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໃນໄລຍະດຳເນີນວຽກງານການກໍ່ສ້າງ.
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ຄວາມສ່ຽງທີ່ພົວພັນກັບສະພາບການດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນທີ່ພັກ ຊຶ່ງລວມທັງນ້ຳບໍ່ພຽງພໍ ຊຶ່ງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳມະ
ກອນຊຸມຊົນ (ຜູ້ທີ່ຈະວ່າຈ້າງມາຊ່ວຍວຽກສຳຫຼວດທີ່ດິນ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາສຳລັບການປັບປຸງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ
ຫ້ອງການໂຄງການຂອງ ພຊສ ແລະ ຫຊສ) ທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຊຶ່ງຂຶ້ນກັບປະເພດຂອງ
ກິດຈະກຳທີ່ຈະປະຕິບັດ. ຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຂົ້າໃຈວ່າຈະບໍ່ອັນຕະລາຍຫຼາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງອາດຈະລວມ
ມີ:
- ຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບວຽກກໍ່ສ້າງ ໂດຍສະເພາະການກໍ່ສ້າງອາຄານ ແລະ ໂຄງສ້າງ ຫຼື ການຂຸດທີ່ເລິກແມ່ນຈະຖືກ
ດຳເນີນຢູ່ໃນວຽກຊຸມຊົນ;
- ສະຖານທີ່ພົວພັນເຖິງຄວາມສ່ຽງອາດຈະລວມເອົາຄວາມສ່ຽງຈາກງູ ແລະ ແມງໄມ້ມີພິດ, ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ;
- ຄວາມສ່ຽງທີ່ພົວພັນກັບການເດີນທາງຂອງກຳມະກອນທີ່ເຮັດວຽກກັບໂຄງການໂດຍກົງ ສຳລັບອາສາສະມັກ
ແລະ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຖືກວ່າຈ້າງ ແລະ ຈ່າຍຄ່າແຮງງານໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດໂຄງການ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ຜູ້ທີ່ຮູ້ດີວ່າພະນັກງານຊຸມຊົນ.

•

1.2.2 ການປະຕິບັດທີ່ເປັນທຳ ແລະ ການບໍ່ຈຳແນກ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະຕິບັດກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ເປັນທຳ ແລະ ການຈຳແນກອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອຮັບເອົາພະນັກງານ
ທີ່ເຮັດວຽກກັບໂຄງການໂດຍກົງ ແລະ ວ່າຈ້າງພະນັກງານຈາກຜູ່ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ່ສະໜອງຫຼັກ (ເຖິງແມ່ນວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່
ໄດ້ກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງຢູ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບການອອກໃບຕາດິນແບບເປັນລະ
ບົບ). ການຂັດແຍ່ງສາມາດເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນການເກັບກຳຄ່າແຮງງານຊັກຊ້າ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນເງ ື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ ແລະ
ບັນຫາສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບ. ການຍົກຍ້າຍຜູ່ອອກແຮງງານໄປສູ້ສູ່ອີກພື້ນທີ່ໜຶ່ງ ທີ່ບຸກຄົນບໍ່ຕ້ອງ
ການ ຊຶ່ງອາດຈະເປັນຄວາມສ່ຽງຂອງການຂັດແຍ່ງດ້ານແຮງງານໄດ້. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ່ອອກແຮງງານໃນຊຸມຊົນ
ອາດຈະບໍ່ຍຸດຕິທຳ ຫຼື ການລຳອຽງໄດ້ ໂດຍສະເພາະເມື່ອການບໍລິການຊຸມຊົນໄດ້ຖືກທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍດ້ວຍເງ ິນ
ສົດ, ການທົດແທນ ຫຼື ການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ.
1.2.3 ການຮ້ອງທຸກຂອງແຮງງານ
ກົດໝາຍແຮງງານ ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນງານ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຕັ້ງຂະບວນການຮ້ອງທຸກຂອງຄົນ
ງານ; ເພາະສະນັ້ນ, ມັນຄືຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຜູ້ຮັບເໝົາໂຄງການພາກເອກະຊົນຈະມີມາດຕະຖານ, ແຜນການທີ່ມີຢູ່ໃນປັດ
ຈຸບັນ ແລະ ຮູ້ທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງແຜນການຂຶ້ນ. ເພາະສະນັ້ນ, ພະນັກງານໂຄງການຜູ້ທີ່ປະສົບບັນຫາ ຫຼື ປະສົງທີ່ຈະດຳເນີນການ
ຮ້ອງທຸກສາມາດຊອກຫາວິທີການ ຊຶ່ງພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ທີວິທີທາງປະຕິບັດແບບນັ້ນ ຫຼື ປະເຊີນກັບການລົງໂທດກັບມາສຳ
ລັບການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການແກ້ໄຂທາງການບໍລິຫານແມ່ນເປັນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້
ຂັດແຍ່ງທີ່ພົວພັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ (ກົດໝາຍແຮງງານ, 2013). ອົງການຄຸ້ມຄອງແຮງ
ງານຈະສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການສຳລັບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງແຮງງານຂຶ້ນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາແຮງງານ.
1.2.4 ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງອຸປະຕິເຫດ ແລະ ເຫດການສຸກເສີນ
ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງຢູ່ໃນຂ້າງເທິງ, ອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ແລະ ອຸປະຕິເຫດທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານ, ພື້ນທີ່
ໂຄງການຢູ່ບາງແຂວງແມ່ນມັກຈະເກີດມີໄພນ້ຳຖ້ວມ.
ອັນນີ້ສາມາດລວມເອົານ້ຳຖ້ວມໃນເວລາສັ້ນໆຢູ່ໃນບາງພື້ນທີ່
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ແລະ ນ້ຳຖ້ວມຢ່າງກະທັນຫັນ ຈາກການປ້ອຍນ້ຳຈາກຕອນເທິງແມ່ນ້ຳ ແລະ ຍັງມີໄຟໃໝ້ປ່າເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຫຼາຍແຂວງ;
ແຕ່ວ່າບໍ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຍັງມີການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດອາດຈະສ້າງຄວາມອັນຕະລາຍຫຼາຍ
ກວ່າ. ນອກນັ້ນ, ລົມພະຍຸ ແລະ ຟ້າຜ່າຢູ່ໃນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການແມ່ນຈະເປັນອັນຕະລາຍໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
1.2.5 ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ແລະ ການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ
ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ແລະ ການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກແມ່ນຄວາມກາງວົນທີ່ຮູ້ຈັກດີຢູ່ເຂດຊົນນະ
ບົດຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງສ່ວນຫຼາຍມັກມີຢູ່ໃນລະດັບຄອບຄົວ ຫຼື ຊຸມຊົນ. ຄວາມສ່ຽງຈາກຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດພົວ
ພັນເຖິງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານໃນໂຄງການ ອາດຈະລວມມີ:
•

ຄວາມສ່ຽງທີ່ເປັນໄປໄດ້ສຳກຳມະກອນເພດຍິງເດີນທາງຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ (ຄວາມສ່ຽງນີ້ບໍ່ຄວນເປັນ
ການຫ້າມການຈ້າງງານຂອງແມ່ຍິງທີ່ພົວພັນເຖງການສ້າງຄວາມສາມາດ;

•

ຄວາມສ່ຽງທີ່ເປັນໄປຕໍ່ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ໂດຍໃຫ້ກຳມະກອນກໍ່ສ້າງປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາ ລວມທັງພະ
ນັກງານຊົ່ວຄາວທີ່ອາໄສຢູ່ຫ້ອງການຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ແລະ
ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງ ສຳລັບການດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການປັບ
ປຸງຫ້ອງການບໍລິການລົງທະບຽນທີ່ດິນ.

4.0

ສະພາບລວມຂອງກົດໝາຍແຮງງານ: ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ

ຜູ່ອອກແຮງງານຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຖືກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ຢູ່ໃນຂອບກົດໝາຍ. ນິຕິກຳກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບແຮງງານໃນສປປ ລາວ ແມ່ນມີລາຍຊື່ລຸ່ມນີ້:
•
•
•
•
•
•
•
•

ລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງສປປ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ 2015), ເລກທີ 63/ສພຊ ລົງວັນທີ 8 ທັນວາ 2015;
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປະກັນສັງຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ 2018), ເລກທີ 54/ສພຊ ລົງວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2018;
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ (ສະບັບປັບປຸງ 2013), ເລກທີ 43/ສພຊ ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2013;
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສຸຂະອະນາໄມ, ການສະກັດກັ້ນພະຍາດ ແລະ ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ (ສະບັບປັບປຸງ 2011),
ເລກທີ 08/ສພຊ ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2011;
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນໄພ (2018), ເລກທີ 60/ສພຊ ລົງວັນທີ 13 ທັນວາ 2018;
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ຈັນຍາບັນ ຂອງພະນັກງານຜບລຫດຖະກອນ, ເລກທີ 184/ນຍ ລົງວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2019;
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບໃນຂະແໜງການກໍ່ສ້າງ, ເລກທີ
2006/ກຮສສ ລົງວັນທີ 21 ສິງຫາ 2013;
ຄຳແນະນຳວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປະກັນສັງຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ), ເລກທີ 2751/ກຮສສ ລົງວັນທີ
24 ກໍລະກົດ 2015.
ລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ, 2015) ມາດຕາ 27 ໄດ້ກຳນົດໄວ້ວ່າ ລັດ ແລະ ສັງຄົມ ເອົາ

ໃຈໃສ່ພັດທະນາສີມືແຮງງານ; ຍົກສູງວິໄນແຮງງານ, ສົ່ງເສີມວິຊາຊີບ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳຂອງປະຊາຊົນ; ປົກປ້ອງ
ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ.
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ (ສະບັບປັບປຸງ, 2013), ນິຕິກຳຫຼັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈ້າງງານຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ
ແມ່ນກົດໝາຍແຮງງານສະບັບປັບປຸງໃນປີ 2013 ຊຶ່ງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງເລກທີ 45/ສພຊແມ່ນຖືກຮັບຮອງໂດຍສະ

ພາແຫ່ງຊາດໃນວັນທີ 24 ທັນວາ 2013. ກົດໝາຍສະບັບນີ້ໄດ້ກຳນົດລະບຽບການ, ຫຼັກການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວ
ກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາການພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ການຈັດຫາງານ, ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ, ການປົກ
ປ້ອງແຮງງານ ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ຜະລິດຕະພາບຂອງງານໃນສັງຄົມ, ຮອງຮັບການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນ
ສະໄໝ, ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳ ແລະ ຊີ
ວິດການເປັນຢູ່ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ພັດທະນາເສດຖະກິດສັ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ,
ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ກົດໝາຍໄດ້ຍອມຮັບການປົກປ້ອງກຸ່ມຜູ່ອອກແຮງງານ ລວມທັງແມ່ຍິງ, ເດັກ
ນ້ອນ ແລະ ອື່ນໆ ດັ່ງທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີຢູ່ໃນບາງມາດຕາລຸ່ມນີ້:
• ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍໃນການເຮັດວຽກ: ມາດຕາ 96 ໄດ້ກຳນົດໄວ້ວ່າ ຜູ່ອອກແຮງງານເພດຍິງມີ
ສິດ ມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ປະກອບອາຊີບໃນທຸກຂະແໜງການຜະລິດ, ທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ບໍ່ຂັດ
ກັບລະບຽບກົດໝາຍ ລວມທັງການເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບສີມືແຮງງານ, ລະດັບວິຊາສະເພາະ ແລະ
ໄດ້ຮັບເງ ິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານໃນການເຮັດວຽກດຽວກັນຢ່າງເທົ່າທຽມກັນກັນເພດຊາຍ, ຍົກເວັ້ນບາງວຽກທີ່
ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນຂອງແມ່ຍິງ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໃນແຕ່ລະກໍລະນີ.
• ການຮັບເອົາຜູ່ອອກແຮງງານໄວໜຸ່ມ: ມາດຕາ 101 ໄດ້ກຳນົດໄວ້ວ່າ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານສາມາດຮັບເອົາຜູ່ອອກແຮງ
ງານທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 14 ປີ ເຂົ້າເຮັດວຽກໄດ້ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງ. ໃນກໍລະນີຈຳ
ເປັນຜູ່ໃຊ້ແຮງງສາມາດຮັບເອົາ ແລະ ນຳໃຊ້ຜູ່ອອກແຮງງານທີ່ມີອາຍຸ ຕ່ຳກວ່າ 14 ປີ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 12 ປີ ເຂົ້າ
ເຮັດວຽກໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າວຽກໃຫ້ເຮັດນັ້ນເປັນວຽກເບົາດັ່ງນີ້: (1) ວຽກທີ່ບໍ່ສົ່ງຜົນຮ້າຍແຮງຕໍ່ການພັດ
ທະນາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ມັນສະໝອງ; (2) ວຽກທີ່ບໍ່ເປັນການກີດກັ້ນການເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ການ
ເຂົ້າຮ່ວມການແນະແນວວິຊາຊີບ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ. ວຽກເບົາໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນາລະບານຕ່າງຫາກ.
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ມາດຕາ 102 ໄດ້ກຳນົດ ການບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ແຮງງານໄວໜຸ່ມ ຊຶ່ງໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ ກໍລະ
ນີບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ແຮງງານໄວໜຸ່ມ ມີດັ່ງນີ້: (1) ເຮັດວຽກໃນກິດຈະກຳ, ໜ້າວຽກ ແລະ ສະຖານທີ່ ທີ່ບໍ່ມີ
ຄວາມປອດໄພ, ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ, ຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ມັນສະໝອງ; (2) ເຮັດວຽກແບບບັງຄັບ;
(3) ເຮັດວຽກເພື່ອໃຊ້ແທນໜີ້; (4) ເຂົ້າໃນການຄ້າມະນຸດ; (5) ຊື້ຂາຍປະເວນີ ຫຼື ຊັກຊວນໃຫ້ເປັນໂສເພນີ,
ຖ່າຍຮູບ ຫຼື ສະແດງແບບລາມົກອະນາຈານ; (6) ຊື້ຂາຍ ຫຼື ຊັກຊວນເຂົ້າໃນຂະບວນການຜະລິດ, ການຂົນສົ່ງ,
ການມີໄວ້ໃນຄອບຄອງຢາເສບຕິດ ຫຼື ສິ່ງເສບຕິດທຸກປະເພດ.
• ແຮງງານພິການ: ມາດຕາ 33 ກຳນົດໄວ້ວ່າ ການສົ່ງເສີມອາຊີບອິດສະຫຼະ, ການເອົາວຽກມາເຮັດຢູ່ບ້ານ ຫຼື ເຮືອນ
ຂອງຕົນເອງ, ການຈ້າງງານ ແຮງງານຜູ່ດ້ອຍໂອກາດ, ເພດຍິງ, ແຮງງານພິການ, ແຮງງານຜູ່ສູງອາຍຸ.
ເວົ້າສະເພາະກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ແມ່ນເປັນນິຕິກຳທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ ຊຶ່ງສອດຄ່ອງກັບການຮຽກຮ້ອງຂອງ
ມາດຕະຖານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ມສສ2) ວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ ຊຶ່ງລາຍລະ
ອຽດໄດ້ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການວິເຄາະຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ ມສສ2 ແລະ ກົດໝາຍແຮງງານ ໄວ້ຕ່າງຫາກ.
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ, 2013), ກົດໝາຍສະບັບນີ້ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ
ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາວຽກງານການປະກັນສັງຄົມ ໃຫ້ເປັນ

ລະບົບ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານ
ດ້ວຍການປະກອບທຶນສົມທົບ ແລະ ການສະໜອງການອຸດໜູນການປະກັນສັງຄົມ ແນໃສ່ຄ້ຳປະກັນການດຳລົງຊີວິດຂັ້ນ
ພື້ນຖານ, ການສ້າງຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ ແລະ ທັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສຸຂະພາບ (2018), ກົດໝາຍສະບັບນີ້ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດ
ຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາວຽກງານການປະກັນສຸຂະພາບ ເພື່ອໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ

ດັ່ງກ່າວເປັນລະບົບ, ມີຄຸນນະພາບ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວ ໄດ້ຮັບປະ
ກັນການປະກັນຄຸນນະພາບ, ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການປິ່ນປົວຢ່າງສະໝີພາບ, ເປັນທຳ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບ
ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ.
ສະພາບລວມຂອງກົດໝາຍແຮງງານ: ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບ

5.0

ຢູ່ໃນລາວ, ນິຕິກຳຫຼັກທີ່ພົວພັນເຖິງສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບ ປະກອບມີ 4 ນິຕິກຳ ຊຶ່ງລາຍລະ
ອຽດແມ່ນໄດ້ກຳນົດເນື້ອໃນລະອຽດຢູ່ໃນນິຕິກຳລຸ່ມນີ້:
•
•
•
•
6.0

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ (ສະບັບປັບປຸງ 2013), ເລກທີ 43/ສພຊ ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2013;
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສຸຂະອະນາໄມ, ການສະກັດກັ້ນພະຍາດ ແລະ ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ (ສະບັບປັບປຸງ 2011),
ເລກທີ 08/ສພຊ ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2011;
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບໃນຂະແໜງການກໍ່ສ້າງ, ເລກທີ
2006/ກຮສສ ລົງວັນທີ 21 ສິງຫາ 2013;
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພແຮງງານ, ເລກທີ 22/ລບ ລົງວັນທີ 05 ກຸມພາ 2019.
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຢາງເປັນລະບົບ
ຈະເປັນ
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບສຳລັບການກະກຽມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຜູ່ອອກແຮງງານໃນໂຄງການພາຍໃນແຂວງ ແລະ ເມືອງ
ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບ ແລະ ແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກຂອງແຮງງານ. ໜ່ວຍ
ງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດັ່ງນີ້:
6.1

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການແມ່ນກົມທີ່ດິນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶ່ງຈະຮັບ
ຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ການປະສານງານໂຄງການ ລວມທັງ ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານທີ່ຮຽກ
ຮ້ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຮງງານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການຈະບັນຈຸຕຳແໜ່ງງານ
ເປັນຕົ້ນ ຫົວໜ້າໂຄງການ, ຜູ້ຈັດການໂຄງການ, ພະນັກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນຂອງໂຄງ
ການ. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການຈະວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາທີ່ມີປະສົບການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ
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ຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບ. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການຈະຖືກຮັບຜິດຊອບໜ້າວຽກທີ່ພົວພັນກັບແຮງງານ ແລະ ເງ ື່ອນ
ໄຂເຮັດວຽກດັ່ງລຸ່ມນີ້:
•
•

•
•
•
•
•

•

•

ດຳເນີນການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ;
ຮັບປະກັນຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ
ໂດຍການສະໜອງຂໍ້ຕົກລົງສຳລັບພະນັກງານໂຄງການຢູ່ໃນ
ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ, ຫ້ອງການຊັບພະ
ຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງ ໃນການປະຕິບັດຕາມດຳລັດວ່າດ້ວຍຈັນຍາບັນຂອງພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນ;
ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຜູ້ຮັບເໝົາ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍໃນການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ
ແລະ ເອກະສານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ;
ຕິດຕາມຜູ້ຮັບເໝົາ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຜູ່ອອກແຮງງານຕາມສັນຍາ ໂດຍປະຕິບັດຕາມ
ກົດໝາຍແຮງງານ, ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ແລະ ຂອບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ;
ທິດຕາມຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ທີ່ອາດຈະເປັນບັນຫາຕໍ່ຄວາມບໍ່ປອດໄພຢູ່ໃນການປະຕິບັດກິດຈະກຳ
ຂອງໂຄງການ;
ຕິດຕາມການຝຶກອົບຮົມທີ່ພົວພັນເຖິງຜູ່ອອກແຮງງານໃນໂຄງການ;
ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົນໄກການຮ້ອງທຸກສຳລັບຜູ່ອອກແຮງງານໂດຍກົງ ໂດຍການຮັບປະກັນ ທີ່ຈະ
ຮັບຄຳຮ້ອງທຸກຈາກຜູ່ອອກແຮງງານ, ແກ້ໄຂຢ່າງທັນການ ແລະ ການລາຍງານສະພາບການຂອງການຮ້ອງທຸກ
ແລະ ການແກ້ໄຂ;
ການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການປະຕິບັດວຽກງານ, ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງ
ຄົມ, ຫຼັກການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມາດຕະການອື່ນໆ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງຈາກການຂູດຮີດ
ແລະ ທາລຸນທາງເພດ, ການລົບກວນທາງເພດ;
ລາຍງານໃຫ້ທະນາຄານໂລກກ່ຽວກັບການປະຕິບັດດ້ານແຮງງານ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບ.
ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການດູແລຂອງທີ່ປຶກສາ

6.2

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບສຳລັບການຕິດຕາມຜູ້ຮັບເໝົາການກໍ່ສ້າງ ໂດຍຢຶດໝັ້ນຕາມ
ຕາມບົດແນະນຳຂອງຂອບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການຈະຄວບຄຸມການປະຕິບັດຕໍ່ສຸຂະ
ພາບ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂການເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະວັນ ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ່ຕາງໜ້າໃຫ້ກົມທີ່ດິນ ແລະ ຈະຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ກົມ
ທີ່ດິນຮັບຊາບ ພາຍຫຼັງການກໍ່ສ້າງສຳເລັດ.
ຜູ້ຮັບເໝົາ

6.3

ຜູ້ຮັບເໝົາຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດັ່ງລຸ່ມນີ້:
•
•

ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຂອງໂຄງການ ແລະ ຂອບ
ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ;
ບັນທຶກການຮັບເອົາ ແລະ ການຈ້າງງານຂອງແຮງງານຕາມສັນຍາ (ລວມທັງຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ) ໃນການກວດ
ສອບອາຍຸຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ ເພື່ອຫຼີກລຽງການນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກ;
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•
•

•

•

•

ສະໜອງການແນະນຳ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຢ່າງເປັນປົກກະຕິໃຫ້ແກ່ຜູ່ອອກແຮງງານຕາມສັນຍາກ່ຽວກັບບັນ
ຫາສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບ;
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ສະໜອງຫຼັກ ເພື່ອກຳນົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການໃຊ້ແຮງງານເດັກ, ການຂູດຮີດແຮງ
ງານ, ບັນຫາຄວາມບໍ່ປອດໄພ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມ ແລະ ການຈຳແນກສຳລັບຜູ່ອອກແຮງງານສະ
ໜອງຫຼັກ;
ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົນໄກການຮ້ອງທຸກສຳລັບຜູ່ອອກແຮງງານໂດຍກົງ ໂດຍການຮັບປະກັນ ທີ່ຈະ
ຮັບຄຳຮ້ອງທຸກຈາກຜູ່ອອກແຮງງານ, ແກ້ໄຂຢ່າງທັນການ ແລະ ການລາຍງານສະພາບການຂອງການຮ້ອງທຸກ
ແລະ ການແກ້ໄຂ;
ຮັບປະກັນທີ່ຈະໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍເຂົ້າໃຈ ແລະ ລົງນາມປະຕິບັດຕາມຫຼັກການປະຕິບັດວຽກງ
ານແຕ່ຫົວທີກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດວຽກ, ຫາມາດຕະການແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຈາກການຂູດຮີດ ແລະ
ທາລຸນທາງເພດ, ການລົບກວນທາງເພດ ໂດຍສະເພາະລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ຫຼື ຂອບ
ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຕ່າງໆ;
ລາຍງານໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການກ່ຽວກັບການປະຕິບັດດ້ານແຮງງານ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງ
ອາຊີບ.
ຕາລາງ 1: ສັ ງ ລວມຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຂອງໂຄງການສຳລັ ບ ບັ ນ ຫາຫຼ ັ ກ ຕ່ າ ງໆ
ບັນຫາ

ການວ່າຈ້າງ ແລະ ການ
ຄຸ້ມຄອງ
ຜູ່ອອກແຮງງານລະດັບ
ບຸກຄົນໃນໂຄງການ
ຂະພາບ ແລະ ຄວາມ
ປອດໄພທາງອາຊີບ

ຜູ່ອອກແຮງງານໂດຍກົງ

- PMU ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼື ຄຸ້ມຄອງທີ່ປຶກ
ສາ

ຜູ່ອອກແຮງງານໂດຍກົງ

- ຜູ້ຮັບເໝົາ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ (ຜູ່ຈັດການ
ພາກສະໜາມ ຫຼື ພະນັກງານດ້ານສຸຂະພາບ
ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບ)

- ຜູ່ຮັບເໝົາຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ຜູ່ສະໜອງຫຼັກ
ເພື່ອກຳນົດ/ ແກ້ໄຂບັນຫາແຮງງານເດັກ/
ການບັງຄັບແຮງງານ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ
ດ້ານຄວາມປອດໄພ
- PMU/ ທີ່ປຶກສາຄວບຄຸມການກໍ່ສ້າງ
ເພື່ອທົບທວນ

- ບໍ່ມີ (ຜູ່ອອກແຮງງານໂດຍກົງຈະປະຕິບັດ
ຕາມມາດຕະການດ້ານສຸຂະພາບ
ແລະ
ຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບ ໃນເມື່ອມີການ
ລົງຢ້ຽມຟາມພາກສະໜາມ
- ບໍ່ມີ (ຜູ່ອອກແຮງງານຕາມສັນຍາໃນໂຄງ
ການຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ແຮງງານ
ເດັກ ແລະ ການບັງຄັບແຮງານ

ການຝຶກອົບຮົມ

- PMU/ ທີ່ປຶກສາຄວບຄຸມການກໍ່ສ້າງ

ຫຼັກການປະຕິບັດ

- ບໍ່ມີ (ຜູ່ອອກແຮງງານຕາມສັນຍາໃນໂຄງ
ການຈະແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)

ການໄກການຮ້ອງທຸກ

- PMU/ ທີ່ປຶກສາຄວບຄຸມການກໍ່ສ້າງ

- ຜູ່ຮັບເໝົາ ແລະ ທີ່ປຶກສາຄວບຄຸມການກໍ່
ສ້າງ

ການຕິດຕາມ ແລະ

- PMU/ ທີ່ປຶກສາຄວບຄຸມການກໍ່ສ້າງ ຈະ
ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ ໃຫ້ທະນາຄານ
ໂລກ.

- ຜູ່ຮັບເໝົາຈະຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານຫາ
PMU.
- PMU/ ທີ່ປຶກສາຄວບຄຸມການກໍ່ສ້າງ ຈະ
ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ ໃຫ້ທະນາຄານ
ໂລກ

ການລາຍງານ

- ບໍ່ມີ (ຢູ່ນອກຂອບເຂດຂອງ ມສສ2)

- PMU ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼື ຄຸ້ມຄອງຂອງທີ່
ປຶກສາຄວບຄຸມການກໍ່ສ້າງ

ການຂູດຮີດແຮງງານ

ແຮງງານເດັກ ແລະ

ຜູ່ອອກແຮງງານສະໜອງຫຼັກ

- ບໍ່ມີ (ຢູ່ນອກຂອບເຂດຂອງ ມສສ2)

- ຮັບເໝົາຈະຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານຫາ
PMU.
- PMU/ ທີ່ປຶກສາຄວບຄຸມການກໍ່ສ້າງ ຈະ
ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ ໃຫ້ທະນາຄານ
ໂລກ.
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7.0

ນະໂນບາຍ ແລະ ລະບຽບການ

7.1

ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ

ກົມທີ່ດິນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈະຕ້ອງຮັບເອົາຄຳແນະນຳຕ່າງໆລຸ່ມນີ້ ແລະ ມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບການຮັບປະກັນໃນການປະຕິບັດຕາມ:
• ຍຸດທະສາດດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບຂອງຜູ່ອອກແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກໂຄງການໂດຍກົງ;
• ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂສຳລັບການຈ້າງງານຂອງຜູ່ອອກແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກໃນໂຄງການໂດຍກົງ;
• ຂໍ້ກຳນົດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບ ຄວນຈະສະໜອງໃຫ້ສຳລັບການ
ເຮັດສັນຍາກັບຜູ່ອອກແຮງງານຕາມສັນຍາ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບ ຊຶ່ງ
ມີ 3 ເອກະສານຄວນຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນ (ກ) ສຳລັບໃຊ້ກັບສັນຍາສຳລັບຜູ່ສະໜອງການບໍລິການ; (ຂ) ສຳລັບໃຊ້ກັບ
ສັນຍາສຳລັບການເຮັດວຽກລະດັບຊາດ; ແລະ (ຄ) ສະບັບສຸດທ້າຍທີ່ງ່າຍດາຍແມ່ນສຳລັບໃຊ້ກັບສັນຍາສຳລັບ
ວຽກນ້ອຍຢູ່ໃນລະດັບບ້ານ.
• ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານໃນຊຸມຊົນ;
• ກົນໄກການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກສຳລັບຜູ່ອອກແຮງງານ (ເບິ່ງພາກທີ 8).
ທຸກໆກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ (ລວມທັງວຽກການປັບປຸງ ຫຼື ວຽກການກໍ່ສ້າງທີ່ຖືກດຳເນີນໂດຍຜູ້ຮັບເໝົາ)
ຄວນຈະກຳນົດຄວາມສ່ຽງ ເປັນຕົ້ນ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການ.
ມາດຕະການແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບຄວນຈະກ່າວໄວ້ໃນຂອບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງ
ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຂອງໂຄງການ.
ຜູ້ຮັບເໝົາຄວນຈະດຳເນີນການແຜນຄວາມປອດໄພຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບສຳ
ລັບວຽກພາກສະໜາມ ຊຶ່ງລວມທັງ (1) ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ພົວພັນກັບອຸປະຕິເຫດ, ອັນຕະລາຍຈາກເຄມີ, ທີ່ຕັ້ງ
ແລະ ພາກສະໜາມ; (2) ມາດຕະການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພການເຮັດວຽກກັບກົນຈັກການກໍ່ສ້າງ; (3) ມາດຕະ
ການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພການເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນສູງ; (4) ມາດຕະການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ
ກັບວັດຖຸອັນຕະລາຍ; (5) ການສະໜອງອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົວ; (6) ການຈ້າງງານຂອງຜູ່ອອກແຮງງານທີ່ມີອາຍຸ 1517 ປີ; (7) ການກຳນົດຜູ່ອອກແຮງງານ ແລະ ໜ້າວຽກທີ່ເຂົາເຈົ້າຮັບຜິດຊອບ; (8) ທີ່ຕັ້ງ, ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ແລະ ແຜນຜັງຂອງທີ່ພັກແຮງງານ; (9) ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອໄລຍະຕົ້ນຢູ່ສະໜາມ; (10) ມີລະບຽບຄຸ້ມຄອງອຸປະຕິ
ເຫດ ແລະ ເຫດການສຸກເສີນ ລວມທັງເຄື່ອງມືປ້ອງກັນສຸຂະພາບຕ່າງໆ. ຜູ້ຄວບຄຸມທາງດ້ານວິສະວະກຳຈະຕ້ອງຮ່ວມມື
ກັບຜູ້ຮັບເໝົາ ເພື່ອກະກຽມ ແລະ ປັບປຸງແຜນສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບ.
7.2

ຜູ່ອອກແຮງງານໂຄງການໂດຍກົງ

ກົມທີ່ດິນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຖານະທີ່ເປັນອົງກອນທີ່ຈະຖືກຮ່ວມມືກັບ
ທີ່ປຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃນການພັດທະນາແຜນສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບສຳລັບຜູ່ອອກ
ແຮງງານເຮັດວຽກໂຄງການໂດຍກົງທຸກຄົນ ໂດຍການຮັບເອົາແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ແຜນສຸຂະພາບ
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ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ, ຫຼັກການປະຕິບັດວຽກງານ, ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດຕໍ່ກັບການບໍລິໂພກ
ແລະ ການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນຂອບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ໄດ້ລວມເອົາສິ່ງເຫຼົ່າເຂົ້າຢູ່
ໃນວຽກລະດັບແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ. ແຜນຄວນຮັບຮູ້ສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທີ່ເກີດຈາກກິດ
ຈະກຳຂອງໂຄງການ ແລະ ລວມທັງຄວາມສ່ຽງຈາກການເດີນທາງຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ຜູ່ອອກແຮງງານທີ່ເຮັດ
ວຽກໂຄງການໂດຍກົງຈະຖືກປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມກາງວົນຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ. ຍຸດທະສາດດ້ານສຸ
ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບຈະກຳນົດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ເໝາະສົມ. ສະມາຊິກ 1 ທ່ານຂອງທີມງານ
ໂຄງການລະດັບຊາດຈະຖືກຕັ້ງຊື່ໃຫ້ເປັນຈຸດປະສານງານດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບ ແລະ ຈະມີການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປັບປຸງແຜນດັ່ງກ່າວຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ແຜນດັ່ງກ່າວຈະລວມເອົາໂຄງສ້າງການຕິດຕາມກ່ຽວກັບສຸຂະ
ພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (ອຸປະຕິເຫດ ແລະ ເຫດການອື່ນໆທີ່ກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານ)
ຈະຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍຈຸດປະສານງານດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບ.
ແຜນສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບຈະລວມເອົາມາດຕະການສະເພາະ ທີ່ຈະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ
ໃນການເດີນທາງຂອງຜູ່ອອກແຮງງານຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຊຶ່ງປະກອບມີ (ກ) ລົດໂຄງການ ແມ່ນຈະຂັບໂດຍສະ
ເຟີລົດທີ່ມີທັກສະຢ່າງດຽວ; (ຂ) ສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດຕະຫຼອດເວລາສຳລັບພະນັກງານຂັບລົດ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານແມ່ນ
ໃສ່ໝວກກັນກະທົບໃນເວລາມີການນຳໃຊ້ລົດຈັກຂອງໂຄງການ ແລະ ລົດຈັກສ່ວນຕົວສຳລັບໜ້າວຽກຂອງໂຄງການ;
(ຄ) ການເດີນທາງດ້ວຍລົດຈັກແມ່ນສຳລັບວຽກງານຂອງໂຄງການຢ່າງດຽວຢູ່ໃນໂມງການ; (ງ) ການຕິດຕາມ, ການ
ຄາດເຫດການລ່ວງໜ້າ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອັນຕະລາຍໃນຄະນະທີ່ມີການຂັບຂີ່ ດ້ວຍການຕິດຕໍ່ປະສານງານກັບ
ເຈົ້າໜ້າຕຳຫຼວດ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານໂຄງການສະແດງຄວາມ
ກາງວົນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຜູ່ອອກແຮງງານຂອງໂຄງການທີ່ຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກລີກ ອາດຈະເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ
ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຊຶ່ງລວມມີການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ ທີ່ຈະເກີດຈາກອາຫານ, ນ້ຳ, ເຊື້ອໂລກ, ຫຼີກລຽງບໍ່ໃຫ້ງູ
ຕອດ ແລະ ແມງໄມ້ກັດ.
ຄວາມສ່ຽງຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຄວນຈະຖືກແກ້ໄຂໂດຍການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງຢູ່ພາກສະໜາມ
ໂດຍການ
ຊອກຂໍ້ມູນຈາກອົງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ຫຼື ຂະແໜງປະຕິບັດການກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ໃນສປປ ລາວ ແລະ ມາດຕະ
ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກລະເບີດ (ເບິ່ງໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 17 ຂອງຂອບການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງ
ຄົມ ແລະ ລະບຽບການແກ້ໄນລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ).
ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂສຳລັບການຈ້າງງານກັບຜູ່ອອກແຮງງານເຮັດວຽກໂຄງການໂດຍກົງຄວນຈະຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍການວ່າຈ້າງແບບບໍ່ຈຳແນກສຳລັບອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງ
ການ. ກົມທີ່ດິນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຈະຕ້ອງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກັບອົງ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງການ ເພື່ອລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
7.3

ຜູ່ອອກແຮງງານຕາມສັນຍາ

ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຈະຖືກລວມເອົາຢູ່ໃນເອກະສານສັນຍາ
ສຳລັບທຸກໆສັນຍາທີ່ຈະເຊັນກັບຜູ່ອອກແຮງງານຕາມສັນຍາ. ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸ
ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຈະເປັນສິ່ງຈຳເປັນ ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການຈ່າຍ ຊຶ່ງຈະມີການກວດເຊັກໂດຍ
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ພະນັກງານ ແລະ ວິສະວະກອນ. ສິ່ງຕ່າງໆຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຈະລວມຢູ່ໃນຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະ
ພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ:
• ການຮັບປະກັນເງ ື່ອນໄຂດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບຈະປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ
ແລະ ນິຕິກຳຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຢ່າງໜ້ອຍ ແລະ ການສະໜອງ (ກ) ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂັ້ນ
ພື້ນຖານຈະຖືກດຳເນີນແກ່ທຸກຄົນ ເພື່ອເປັນເງ ື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນສຳລັບການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນຢູ່ໃນວຽກງານ
ກໍ່ສ້າງພາກສະໜາມ; (ຂ) ພະນັກງານກໍ່ສ້າງຢູ່ພາກສະໜາມທຸກຄົນຈະຖືກປະຕິບັດໃຫ້ເໝາະສົມກັບໂດຍການໃສ່
ໝວກກັນກະທົບ, ເກີບກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ນວມປ້ອງກັນຕົວ; (ຄ) ການຊ່ວຍເຫຼືອອຸປະກອນຄັ້ງທຳອິດ
ແລະ ການບໍລິການຈະຖືກສະໜອງໃຫ້ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 3006
ແລະ (ງ) ການບໍລິການດ້ານສຸຂະອະນາໄມຢ່າງເໝາະສົມ, ບ່ອນພັກຜ່ອນ ແລະ ອື່ນໆ;
• ຜູ່ອອກແຮງງານທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບປະກັນໄພອັນຕະລາຍຈາກບ່ອນເຮັດວຽກ;
• ວຽກຢູ່ພາກສະໜາມທຸກອັນຈະສະໜອງແຜນສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ລວມທັງການກຳນົດຄວາມອັນຕະ
ລາຍ, ມາດຕະການແກ້ໄຂເຫດການສຸກເສີນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ;
• ສະຖານທີ່ພັກຈະເປັນບ່ອນທີ່ປອດໄພ ແລະ ຖືກສຸຂະອະນາໄມ ລວມທັງການສະໜອງນ້ຳໃຊ້ຢ່າງເໝາະສົມ, ບ່ອນ
ຊັກເຄື່ອງ, ສຸຂະພິບານ, ທີ່ພັກ ແລະ ບ່ອນແຕ່ງກິນ. ສະຖານທີ ແລະ ແຜນຜັງຂອງທີ່ພັກແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການເຫັນ
ດີຈາກຊ່ຽວຊານການກໍ່ສ້າງ ແລະ ມີການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ;
• ບ່ອນພັກຂອງຜູ່ອອກແຮງງານຢູ່ພາກສະໜາມແມ່ນຈະມີການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອພະ
ຍາດທີ່ອາດຈະເກີດຈາກອາຫານ, ນ້ຳ ຫຼື ເຊື້ອໂລກ ແລະ ຫຼີກລຽງພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ;
• ການປະຕິບັດກ່ຽວກັບຄວາມເປັນທຳ ແລະ ການບໍ່ຈຳແນກຂອງພະນັກງານ, ບ່ອນທີ່ຜູ້ຮັບເໝົາວ່າຈ້າງຜູ່ອອກແຮງ
ງານຈາກຊຸມຊົນ, ສະມາຊິກຊຸມຊົນທີ່ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມີໂອກາດການເຂົ້າເຖິງທີ່ເທົ່າທຽມ
ກັນ. ຢູ່ບ່ອນໃດທີ່ມີການຈ້າງງານຈຳນວນຫຼາຍຂອງສະມາຊິກຊຸມຊົນ ຄວນຈະມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນ
ການລ້ຽງດູເດັກ;
• ການຈ້າງການເດັກແມ່ນຈະຖືກຈຳກັດ ໂດຍອີງຕາມພາກທີ 8;
• ພະນັກງານທຸກຄົນຈະຖືກປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວການມີສິດຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ລວມທັງສິດໃນການຈັດຕັ້ງ;
• ພະນັກງານທຸກຄົນຈະຖືກແນະນຳກ່ຽວກັບສິດໃນການສົ່ງຄຳຮ້ອງທຸກ ຜ່ານກົນໄກການຮ້ອງທຸກຂອງຜູ່ອອກແຮງ
ງານໃນໂຄງການ.
ຜູ່ອອກແຮງງານຕາມສັນຍາທຸກຄົນຈະຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຊັນ ຫຼື ລົງນາມຫຼັກການປະຕິບັດວຽກງານ (ເບິ່ງເອກະ
ສານຊ້ອນທ້າຍ 1) ກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການ ຊຶ່ງລວມທັງການແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ.
ການຕິດຕາມການປະຕິບັດຂໍ້ກຳນົດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ທີ່ລວມຢູ່ໃນລະ
ບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ແມ່ນຈະຖືກແນະນຳໃຫ້ເປັນອົງປະກອບຫຼັກໃນການແນະນຳສັນຍາການຈ້າງງານ ຊຶ່ງຈະເປັນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຄວບຄຸມວຽກງານວິສະວະກຳ (ຜູ່ອອກແຮງງານຕາມສັນຍາ) ຫຼື ພະນັກງານຄວບຄຸມໂຄງການ
ທີ່ເປັນພະນັກງານໂຄງການ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມງານ. ການຢັ້ງຢືນເງ ື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໃຫ້ມີສອດຄ່ອງກັບເງ ື່ອນໄຂຂອງການກຳ
ນົດການໃຊ້ຈ່າຍ. ໃນກໍລະນີຢູ່ບ່ອນທີ່ມີການຝ່າຝືນສັນຍາ, ຜູ້ຄວບຄຸມຈະອອກຄໍາສັ່ງແຈ້ງເຕືອນເພື່ອຄວບຄຸມການກະ
ທຳຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ໃນກໍລະນີຮ້າຍແຮງ ແລະ ເກີດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຢ່າງໄວວາຢູ່ໃນວຽກງານ
ການກໍ່ສ້າງ, ວຽກງານພາກສະໜາມຈະຖືກສັ່ງຢຸດຕິຈົນກວ່າການກະກະທຳໄດ້ຖືກແກ້ໄຂ. ໃນກໍລະນີຮີບດ່ວນໜ້ອຍ
ກວ່າ ວຽກຢູ່ພາກສະໜາມຈະຖືກຢຸດຕິຫຼັງຈາກ 7 ວັນ ຖ້າບັນຫາບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ.
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8.0

ອາຍຸຂອງການຈ້າງງານ

ໂດຍອີງຕາມມາດຕາ 3 ຂອງກົດໝາຍແຮງງານ ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ ແຮງງານເດັກແມ່ນແຮງງານໄວໜຸ່ມ ທີ່ບໍ່ອະນຸ
ຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການ ແລະ ອາຊີບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ເຮັດວຽກເກີນເວລາປົກກະຕິ ແລະ ເຮັດວຽກໜັກ
ລວມທັງເດັກທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 12 ປີ ເຮັດວຽກສ້າງເສດຖະກິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແຮງງານເດັກຈະຖືກກຳນົດຢູ່ໃນ 2
ປະເພດ ຄື:
• ເດັກທີ່ມີອາຍຸ 14-17 ປີ ອາດຈະຖືກຈ້າງງານໄດ້ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ;
• ເດັກທີ່ມີອາຍຸ 12-13 ປີ ອາດຈະຖືກຈ້າງງານໄດ້ສຳລັບວຽກເບົາ ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຕິບັດວຽກທີ່
ເຫັນວ່າບໍ່ປອດໄພ, ບໍ່ເປັນການລົບກວນການຮຽນ ຫຼື ການຝຶກອົບຮົມທາງວິຊາຊີບ ຊຶ່ງມັນຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່
ຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ຫຼື ມັນສະໝອງ.
ການພິຈາລະນານີ້, ອາຍຸຕ່ຳສຸດຂອງຜູ່ອອກແຮງງານຂອງໂຄງການສຳລັບວຽກກໍ່ສ້າງຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການນີ້ແມ່ນ
ກຳນົດໄວ້ 18 ປີ ແລະ ອາຍຸຕ່ຳສຸດຂອງຜູ່ອອກແຮງງານໂຄງການເໝາະສົມສຳລັບວຽກງານກໍ່ສ້າງແມ່ນກຳນົດ 18 ປີ.
ອັນນີ້ຄວນເປັນໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ເພື່ອກວດອາຍຸຂອງຜູ່ອອກແຮງງານຕາມສັນຍາ. ພະນັກງານຄວບຄຸມ ແລະ
ວິສະວະກອນອາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດອາຍຸຂອງຜູ່ອອກແຮງງານທີ່ສົງໃສວ່າມີອາຍຸ 15 ປີ ຫຼື ຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ ແລະ
ການປະຕິບັດໜ້າວຽກແມ່ນບໍ່ຄວນອະນຸມັດໃຫ້ກຸ່ມອາຍຸນີ້.
ຜູ້ສະໜອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການຕ້ອງແນະນຳໃຫ້ເປັນເງ ື່ອນໄຂທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດຢູ່ໃນສັນຍາ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບກົດໝາຍແຮງງານວ່າດ້ວຍແຮງງານເດັກ. ການຕິດຕາມສຳລັບຂະແໜງການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຈະຖືກດຳເນີນການ
ຕາມວິທີການລຸ່ມນີ້:
• ການກວດກາໂດຍກົງຕໍ່ກັບສະຖານທີ່ຂອງຜູ້ສະໜອງ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມກັບທີມງານຂອງແຂວງ ແລະ ພະນັກ
ງານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ;
• ການຢັ້ງຢືນໂດຍກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຫຼື ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ໂດຍການຢັ້ງຢືນວ່າ ສະຖານທີ່ຂອງຜູ້ສະນອງໄດ້ຖືກກວດກາ ແລະ ບໍ່ມີການລະເມີດກົດມາຍແຮງງານ ຫຼື ການບັງ
ຄັບໃຊ້ແຮງງານໄດ້ຖືກພົບເຫັນ;
ການພິຈາລະນາການລະເມີດໂດຍຄູ່ຮ່ວມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕໍ່ກັບອາຍຸການເຮັດວຽກທີ່ຕ່ຳສຸດແມ່ນຈະ
ນຳໄປສູ່ການຍົກເລີກສັນຍາທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ. ການຝ່າຝືນໂດຍເຈດຕະນາຈາກຜູ້ຮັບເໝົາອາດຈະເປັນຜົນໃຫ້ເປັນການ
ຍົກເລີກສັນຍາ.
ກໍລະນີບ່ອນໃດໄດ້ຖືກກຳນົດ ຊຶ່ງການລະເມີດທີ່ບໍ່ໄດ້ເຈດຕະນາຕໍ່ການຈ້າງງານອາຍຸຕ່ຳສຸດ ເນື່ອງຈາກການບໍ່ປະ
ຕິບັດຕາມຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ເພື່ອກວດສອບອາຍຸຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ ຈະເປັນຜົນໃນ: (1) ການຢຸດເຊົາວຽກຈົນກວ່າຈະ
ປະຕິບັດໃຫ້ຄົບຕາມເງ ື່ອນໄຂການກວດສອບ; ແລະ (2) ບໍ່ຍອມຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບໜ້າວຽກສຳເລັດທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ແຮງ
ງານເດັກ;
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ການກວດສອບກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຂອງຜູ້ສະໜອງທີ່ຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງສູງຂ້າງເທິງ ຕໍ່ກັບການນຳໃຊ້ແຮງງານ
ເດັກຈະຕ້ອງສຳເລັດກ່ອນການສົ່ງເຖິງພາກສະໜາມ ຫຼື ການສຳລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສາມາດສຳລະສຳລັບວຽກ
ງານການກໍ່ສ້າງໂດຍຜູ້ຮັບເໝົາ; ຍົກເວັ້ນຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າໄດ້ຜ່ານການກວດກາການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການວ່າດ້ວຍ
ແຮງງານເດັກ.
9.0

ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ
ຜູ່ອອກແຮງງານໂດຍກົງ: ການໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງດ້ານມາດຕະຖານຂອງທະນາຄານໂລກ, ຊຶ່ງໄດ້ວາງມາດຕະ

ຖານສູງກວ່າກົດໝາຍແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍຈະກວມເອົາຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂສຳລັບກຳມະກອນໂດຍກົງ
ຢູ່ໃນໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ທີ່ປຶກສາຢູ່ໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຜູ້ຄວບຄຸມທີ່ປຶກສາ.
ຜູ່ອອກແຮງງານຕາມສັນຍາ: ກົດໝາຍແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວໄດ້ນຳສະເໜີຢູ່ໃນພາກທີ 5 (ສັນຍາແຮງງານ)

ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ແມ່ນເປັນການແນະນຳຕໍ່ກັບຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂການຈ້າງງານສຳລັບຜູ່ອອກແຮງງານຕາມ
ສັນຍາ.
ການກະກຽມການຂຽນສັນຍາຈ້າງງານຂອງບຸກຄົນ: ການຂຽນສັນຍາການຈ້າງງານຂອງບຸກຄົນຄວນຈະລະບຸໃຫ້

ຜູ່ອອກແຮງງານໃນລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້: (ກ) ຊື່ຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ; (ຂ) ທີ່ຢູ່, ອາຊີບ, ອາຍຸ ແລະ ເພດ; (ຄ) ຊື່ ແລະ
ທີ່ຢູ່ຂອງນາຍຈ້າງ; (ງ) ລັກສະນະ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາ; (ຈ) ຊົ່ວໂມງ ແລະ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ; (ສ) ຄ່າຈ້າງທີ່
ຈະຈ່າຍໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ; (ຊ) ລະບຽບການຢຸດເຊົາ ຫຼື ການຍົກເລີກສັນຍາ. ໂດຍອີງຕາມຕົ້ນກຳເນີດຂອງຜູ່ໃຊ້ແຮງ
ງານ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານ, ຂໍ້ຮຽນຮ້ອງ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງການຈ້າງງານຈະຖືກພົວພັນຢູ່ໃນພາສາທີ່ເຂົ້າໃຈທັງສອງ
ຝ່າຍ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ການຂຽນເອກະສານ, ການອະທິບາຍປາກເປົ່າກ່ຽວກັບຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂການຈ້າງ
ງານຈະຖືກດຳເນີນໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານຜູ່ທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເອກະສານຍາກ.
ການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ: ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງອາດຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ທີ່ບໍ່ມີກຳນົດເວລາເມື່ອໃດ

ກໍ່ໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຄູ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໜຶ່ງຮັບຊາບກ່ອນ ຢ່າງໜ້ອຍ 30 ວັນ ສຳລັບຜູ່ອອກແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກທາງ
ດ້ານຮ່າງກາຍເປັນຕົ້ນຕໍ ແລະ 40 ວັນ ສຳລັບຜູ່ອອກແຮງງານທາງດ້ານມັນສະໝອງ (ມາດຕາ 80, ກົດໝາຍແຮງງານ).
ຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳສຸດ: ຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່ສຸດແມ່ນລະດັບເງ ິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານທີ່ລັດຖະບານໄດ້ປະກາດໃນ

ແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອຮັບປະກັນການດຳລົງຊີວິດຂັ້ນພື້ນຖານຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ (ມາດຕາ 105, ກົດໝາຍແຮງງານ).
ໃນຄະນະດຽວກັນນັ້ນ, ມາດຕາ 108 ຍັງໄດ້ກຳນົດໄວ້ວ່າ ລັດເປັນຜູ່ປະກາດໃຊ້ລະດັບເງ ິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳ
ສຸດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍອີງຕາມຜົນຂອງການປຶກສາຫາລືຂອງອົງການສາມຝ່າຍ. ການກຳນົດຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳສຸດ
ມັນບໍ່ເປັນໂຄງສ້າງໃນປັດຈຸບັນ. ອັດຕາໃນທ້ອງຕະຫຼາດແມ່ນຈະເອົາມາໃຊ້ໄດ້ສຳລັບແຕ່ລະປະເພດອາຊີບຢູ່ໃນສະຖານ
ທີ່ຕ່າງກັນ. ອັດຕາທ້ອງຕະຫຼາດທີ່ເປັນທຳຈະຖືກກຳນົດ ແລະ ໝູນໃຊ້ສຳລັບຜູ່ອອກແຮງງານຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໃນການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຢ່າງເປັນລະບົບ.
ເວລາເຮັດວຽກ: ເວລາເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານຢູ່ໃນທຸກຫົວໜ່ວຍແຮງງານຈະບໍ່ເກີນ 6 ມື້ຕໍ່ອາທິດ
ແລະ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ຫຼື ອາທິດໜຶ່ງບໍ່ເກີນ 48 ຊົ່ວໂມງ ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບປະເພດການຮັບເງ ິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ (ມາດ

ຕາ 51, ກົດໝາຍແຮງງານ).
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ການພັກປະຈຳອາທິດ: ຜູ່ອອກແຮງງານມີສິດໄດ້ພັກວຽກຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງວັນຕໍ່ອາທິດ ຫຼື 4 ວັນຕໍ່ເດືອນ, ຈະເປັນ
ວັນທິດ ຫຼື ວັນໃດ ວັນໜຶ່ງກໍໄດ້ ຕາມການຕົກລົງກັນ ລະຫວ່າງ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານກັບຜູ່ອອກແຮງງານ (ມາດຕາ 54, ກົດ

ໝາຍແຮງງານ).
ການພັກວຽກເນື່ອງຈາກການເຈັບເປັນ:

ຜູ່ອອກແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກຕາມລະບອບເງ ິນເດືອນມີສິດພັກວຽກ
ຍ້ອນການເຈັບເປັນ ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຈາກແພດ ທັງໝົດບໍ່ເກີນ 30 ວັນ ໂດຍໄດ້ຮັບເງ ິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານເຕັມ
ຕາມປົກກະຕິ. ສຳລັບຜູ່ອອກແຮງານທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານເປັນວັນ, ເປັນຊົ່ວໂມງ, ຕາມຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ຕາມການມອບ
ເໝົາ ທີ່ມີສັນຍາແຮງງານນຳກັນ ທີ່ເຮັດວຽກເກີນ 90 ວັນ ຈະໄດ້ຮັບເງ ິນຄ່າແຮງງານໃນເວລາພັກວຽກເນື່ອງມາຈາກ
ການເຈັບເປັນ (ມາດຕາ 56, ກົດໝາຍແຮງງານ).
ການພັກວຽກປະຈຳປີ: ຜູ່ອອກແຮງງານທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຕິດຕໍ່ກັນຄົບ 1 ປີ ມີສິດໄດ້ພັກປະຈຳປີ 15 ວັນ. ຜູ່ໃຊ້
ແຮງງານເປັນຜູ່ກຳນົດວັນພັກດັ່ງກ່າວລ່ວງໜ້າໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ ຫຼື ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີ ລະຫວ່າງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ

ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານ (ມາດຕາ 57, ກົດໝາຍແຮງງານ).
ການພັກເກີດລູກ: ຜູ່ອອກແຮງງານເພດຍິງມີສິດໄດ້ພັກວຽກກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງອອກລູກ ຢ່າງໜ້ອຍ 105 ວັນ, ແຕ່
ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງໄດ້ພັກວຽກບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 42 ວັນ ຫຼັງຈາກອອກລູກ. ໃນກໍລະນີອອກລູກຝາແຝດ, ໃຫ້ພັກວຽກຢ່າງໜ້ອຍ

120 ວັນ. ໃນເວລາພັກວຽກນັ້ນຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຮັບເງ ິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານເຕັມ ຕາມປົກກະຕິຈາກຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ (ມາດ
ຕາ 98, ກົດໝາຍແຮງງານ).
ຜົນປະໂຫຍດຈາກການເສຍຊີວິດ: ຜູ່ອອກແຮງງານທີ່ປະສົບເຄາະຮ້າຍ ນອກຈາກອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະ

ຍາດອາຊີບ ຊຶ່ງພັກປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູສຸຂະພາບ ຕິດຕໍ່ກັນເກີນກວ່າ 1 ເດືອນ ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຂອງແພດ ມີສິດໄດ້ຮັບ
ເງ ິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ 1 ເດືອນ ຫຼື 30 ວັນຕໍ່ 1 ປີ ຈາກຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ. ຖ້າມີການສືບຕໍ່ປິ່ນປົວ ກໍລະນີຈະໄດ້ເງ ິນ
ອຸດໜູນປ່ວຍການ ຈາກຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຫຼື ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກປະກັນສັງຄົມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການປະກັນສັງຄົມ. ຖ້າຜູ່ອອກແຮງງານຫາກເສຍຊີວິດນັ້ນ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຫຼື ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກປະກັນສັງຄົມ ຕ້ອງ
ຈ່າຍເງ ິນອຸດໜູນເສຍຊີວິດເທື່ອດຽວໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ຫຼື ຜູ່ມີສິດສືບທອດຂອງຜູ່ເສຍຊີວິດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສັງຄົມ (ມາດຕາ 129, ກົດໝາຍແຮງງານ).
ການຕົກລົງຮ່ວມກັນ: ການຕົກລົງຮ່ວມກັນເປັນການຕົກລົງທີ່ພົວພັນເຖິງຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງວຽກ
ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ ລະຫວ່າງ ຜູ່ຕາງໜ້າຂອງກຳມະບານ ແລະ ຜູ່ຕາງໜ້າຂອງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ. ການຕົກລົງຮ່ວມກັນມີຢູ່ລະ

ຫວ່າງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານ ໃນໂຄງການ ໂດຍສະເພາະການຕົກລົງຈະຖືກໝູນໃຊ້ແກ່ຂະແໜງການກ່ຽວ
ຂ້ອງ.
10.0 ກົນໄກການຮ້ອງທຸກຂອງແຮງງານ
ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຢ່າງເປັນລະບົບ ຈະສ້າງຕັ້ງກົນໄກການແກ້ໄຂ
ການຮ້ອງທຸກຂອງແຮງງານ ທີ່ຈະໃຫ້ມີສຳລັບຜູ່ອອກແຮງງານໂດຍກົງ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານຕາມສັນຍາຢູ່ໃນໂຄງການ.
ກົນໄກການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກແມ່ນແຍກຈາກກົນໄກການແກໄຂການຮ້ອງທຸກທົ່ວໄປ ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຍວຂ້ອງ. ການສະເໜີກົນໄກການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກແມ່ນເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມກາງວົນ
ຂອງບ່ອນເຮັດວຽກຢ່າງທັນການ ໂດຍການນຳໃຊ້ຂະບວນການເຂົ້າໃຈໄດ້ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ ທີ່ຈະສົ່ງຄຳຕຳນິສົ່ງຂ່າວ
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ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ຕາມພາສາທີ່ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈ ໂດຍປາສະຈາກການແກ້ແຄ້ນ. ກົນໄກການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກຈຳຕ້ອງ
ເຮັດວຽກແບບເອກະລາດ ແລະ ວິທີເຂົ້າຫາທາງການວິເຄາະ.
ກົນໄກການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກຂອງແຮງງານ ຈະຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໂດຍອີງຕາມດຳລັດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດ
ແຍ່ງດ້ານແຮງງານ ສະບັບເລກທີ 76/ລບ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນນິຕິກຳສຳລັບກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຮ່ງດ້ານແຮງງານ ທີ່
ໄດ້ກ່າວໄວ້ຢູ່ໃນກົດໝາຍແຮງງານ (2013). ດຳລັດສະບັບນີ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ເພື່ອ
ຄາດການລ່ວງໜ້າ ແລະ ວາງແຜນແກ້ໄຂບັນຫາແຮງງານ ແລະ ຄວບຄຸມການປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າໃນໄລຍະມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
ແຮງງານ.
ດຳລັດນີ້ໄດ້ພະຍາຍາມກຳນົດ 4 ແນວທາງໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງແຮງງານລະຫວ່າງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ່
ອອກແຮງງານຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງປະກອບມີ ການໄກ່ເກ່ຍ, ການແກ້ໄຂທາງການບໍລິຫານ, ຄະນະກຳມາການສຳລັບການ
ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງແຮງງານ ແລະ ການຕັດສິນຂອງສານປະຊາຊົນ. ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ມີລັກສະນະສາກົນແມ່ນໄດ້
ບັນຈຸຢູ່ໃນດຳລັດສະບັບນີ້ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂໂດຍອົງການກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ສົນທີສັນຍາສາກົນທີ່ຢືນຢັນໂດຍລາວ. ໂດຍ
ທົ່ວໄປແລ້ວ, ແຕ່ລະວິທີການຈະໄດ້ພິຈາລະນາທັງຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະດັບບຸກຄົນ ແລະ ສ່ວນລວມ, ຈາກນັ້ນສະແດງລັກສະນະ
ໂດຍການກ່າວອ້າງກ່ຽວກັບສິດ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານສ່ວນຫຼາຍຢູ່ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຫຼື ກຸ່ມທຸລະກິດ
(ຄວາມໝາຍໃໝ່ທີ່ໄດ້ກຳນົດຢູ່ໃນດຳລັດແມ່ນຫົວໜ່ວຍແຮງງານລວມໝູ່).
ຜູ່ອອກແຮງງານໂດຍກົງ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານຕາມສັນຍາທຸກຄົນຈະຖືກແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າເຖິງ
ກົນໄກການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກຂອງແຮງງານ ແລະ ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ທີ່ພົວພັນກັບຈຸດປະສານງານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງຕົວ
ຢ່າງທຳອິດຂອງການຮ້ອງທຸກຈະເຮັດໃຫ້ເບິ່ງ.
ຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຄວນຈະສ້າງກົນໄກການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ (GRM) ຂອງຕົນເອງ ແລະ
ທຳອິດເຮັດເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ເບິ່ງກ່ອນ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ພະນັກງານສົ່ງຄຳຮ້ອງທຸກມາເຖິງກົນໄກພາຍໃນສາກ່ອນ; ແຕ່
ຄວນແນະນຳໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານກ່ຽວກັບສິດໃນການເຂົ້າເຖິງກົນໄກການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ. ການນຳໃຊ້ກົນໄກພາຍ
ໃນສຳລັບການແກ້ໄຂບໍ່ຄວນຖືກເປັນເງ ື່ອນໄຂບັງຄັບກ່ອນ ໂດຍກົນໄກການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກຂອງແຮງານ.
ທຸກໆອົງການບໍລິຫານ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ລວມທັງທີມງານໂຄງການຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການຈະແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານ 1 ຄົນເປັນຈຸດປະສານງານຂອງກົນໄກການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກຂອງ
ແຮງງານ. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຕິດຕໍ່ພົວພັນຄວນຈະຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ທີ່ເປັນຈຸດປະສານງານ. ທາງເລືອກ
ຂອງຜູ່ອອກແຮງງານສຳລັບສົ່ງການຮ້ອງທຸກເຖິງຈຸດປະສານງານ ລວມມີ (1) ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກປະຈຳວັນ ຊຶ່ງເປັນ
ບ່ອນທີ່ຈຸດປະສານງານເຂົ້າເຖິງບຸກຄົນ ຫຼື ສົ່ງທາງອີແມ໋ວ; (2) ເລກໂທລະສັບ (ໂຄງການຈະຕ້ອງແຈ້ງເລກໂທລະສັບສຳ
ລັບເປົ້າໝາຍນີ້ ແລະ ຊົ່ວໂມງທີ່ເລກໝາຍນັ້ນສາມາດຕິດຕໍ່ຫາໄດ້); (3) ສື່ສັງຄົມຢູ່ພາກສະໜາມ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ການ
ແກ້ໄຂສາມາດຕິດປະກາດໄວ້ (ວິທີນີ້ຈະຖືກດຳເນີນໃນທິດທາງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນໆເຂົ້າເຖິງ).
ໂດຍອີງຕາມດຳລັດສະບັບເລກທີ 76, ລະບຽບການຈະຖືກນຳໃຊ້ຢູ່ໃນກົນໄກການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກຂອງແຮງ
ງານ ທີ່ໄດ້ກຳນົດອອກເປັນ 2 ປະເພດ ຄື: ແບບປະນິປະນອມ ແລະ ການແກ້ໄຂແບບບໍລິຫານ.
10.1 ການປະນິປະນອມ
ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານທີ່ເປັນບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມຂອງຜູ່ອອກແຮງງານຄວນຈະປະສົງແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
ແຮງງານຜ່ານການປຶກສາຫາລື ເພື່ອກ້າວໄປເຖິງການປະນິປະນອມ. ເພື່ອປຶກສາຫາລືແຕ່ຫົວທີ, ການສະເໜີຂໍ້ຂັດແຍ່ງຈະ
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ຕ້ອງຖືກສົ່ງໂດຍພາກສ່ວນໜຶ່ງເຖິງອີກພາກສ່ວນໜຶ່ງ. ແຕ່ລະພາກສ່ວນຄວນແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຕາງໜ້າ ເພື່ອນຳພາການສົນທະ
ນາ ຫຼື ນຳສະເໜີໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ສາມ ທີ່ເປັນຜູ່ໄກ່ເກ່ຍໃຫ້ສອງຝ່າຍເຂົ້າໃຈກັນ.
ການປຶກສາຫາລືທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຈະລວມມີຢູ່ໃນການຂຽນຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສົນທະນາ
ຊຶ່ງປະກອບມີວິ
ທີການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງຄຳຖາມ ແລະ ລົງລາຍເຊັນຂອງພາກສ່ວນອື່ນຢູ່ນຳ. ດຳລັດໄດ້ລະບຸວ່າ ການ
ປະນິປະນອມເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານບຸກຄົນ ຄວນຈະຖືກແກ້ໄຂພາຍໃນ
15 ວັນ ນັບຈາກວັນທີ ທີ່ພາກສ່ວນໜຶ່ງໄດ້ຮັບຄຳສະເໜີຈາກພາກສ່ວນໜຶ່ງ.
ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານອາດຈະປະເຊີນໜ້າກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂະໜາດໃຫຍ່, ມີການພົວພັນກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ ແລະ ຫຼາຍອົງ
ການຈັດຕັ້ງ ເຊັ່ນ ສະຫະພັນແຮງງານ, ການປະຕິບັດເປັນຜູ່ຕາງໜ້າໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານຢູ່ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຫຼື ກຸ່ມ
ທຸລະກິດ. ໃນບາງກໍລະນີ, ຜູ່ຕາງໜ້າໃຫ້ແຮງງານອາດຈະສົ່ງຂໍ້ສະເໜີໃຫ້ແກ່ຜູ່ໃຊ້ແຮງງງານດຳເນີນການຕໍ່ລອງແບບ
ລວມກຸ່ມ. ຄ້າຍຄືກັນນັ້ນ, ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຫຼື ຜູ່ຕາງໜ້າສາມາດລິເລີ່ມການຕໍ່ລອງແບບລວມກຸ່ມກັບຫົວໜ່ວຍແຮງງານ
ສະເພາະ, ຖ້າເຊື່ອວ່າ ການດຳເນີນຂອງຫົວໜ່ວຍ ຫຼື ກຸ່ມມີຜົນກະທົບດ້ານລົບຈາກກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ.
ຂໍ້ຕົກລົງແຮງງານຮ່ວມກັນຈະຮັບຮອງການຕໍ່ລອງແບບລວມກຸ່ມ. ເພື່ອໃຫ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້, ຂໍ້ຕົກລົງຈະຕ້ອງຖືກ
ເຊັນໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບຸກຄົນທີ່ສາມ ແລະ ລົງທະບຽນກັບອົງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ຊຶ່ງການລົງທະບຽນກັບກັບ
ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນການບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ອີງຕາມດຳລັດສະບັບ 76, ການປະນິປະນອມ
ເພື່ອການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານຄວນໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນ 30 ວັນ ໂດຍເລີ່ມ
ຈາກມື້ໄດ້ຮັບຄຳສະເໜີຂອງພາກສ່ວນໜຶ່ງ. ຖ້າພາກສ່ວນໜຶ່ງບໍ່ພໍໃຈກັບຕົກລົງ, ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດນຳໃຊ້ວິທີການ
ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງແບບອື່ນໆ.

10.2 ການແກ້ໄຂທາງການບໍລິຫານ
ອີງຕາມດຳລັດສະບັບເລກທີ 76, ການແກ້ໄຂທາງການບໍລິຫານກຳນົດໃຫ້ຫັນໄປອາໄສພາກສ່ວນອື່ນຢູ່ໃນຫຼາຍ
ປະເພດຂອງຂອບເຂດທາງນິຕິກຳ ເປັນຕົ້ນ ແຮງງານ, ຊັບສິນ, ທະນາຄານ ແລະ ການເງ ິນ, ການປະກັນໄພ ແລະ ອື່ນໆ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ວິທີການແກ້ໄຂແບບນີ້ຂາດຂະບວນການລະອຽດ ຊຶ່ງລະບຽບການເປັນຮູບແບບປະຕິບັດກັບສິດອຳ
ນາດ ຫຼື ຜູ້ມີສິດອຳນາດ ຫຼາຍກວ່າລະບຽບການຕົວຈິງ ຫຼື ນິຕິກຳ. ດຳລັດພະຍາຍາມລະບຸຂອບນິຕິກຳຢ່າງລະອຽດສຳລັບ
ໃຊ້ໃນການແກ້ໄຂທາງການບໍລິຫານຢູ່ໃນຂໍ້ຂັດແຍ່ງແຮງງານ.
ຂະບວນການສຳລັບການເຂົ້າເຖິງການແກ້ໄຂທາງການບໍລິຫານແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເມື່ອມີການຮ້ອງທຸກເກີດຂຶ້ນຢູ່
ໃນອົງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ໃນລະດັບບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ກະຊວງ. ໂດຍອີງຕາມປະເພດຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ
ແລະ ຈຳນວນຂອງຜູ່ອອກແຮງງານເຂົ້າຮ່ວມ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງແຮງງານຄວນເລີ່ມຕົ້ນຈາກລະດັບໜຶ່ງ ແລະ ຈະຖືກຮ້າຍແຮງ
ຂຶ້ນ ຫຼື ຂະຫຍາຍຂຶ້ນໄປໃນລະດັບສູງ.
ຢູ່ໃນແຕ່ລະລະດັບ, ຜູ່ໄກ່ເກ່ຍຈະຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ເພື່ອຊອກຫາການແກ້ໄຂທີ່ເປັນທີ່ພໍ
ໃຈຢູ່ພາຍໃນ 15 ວັນ ຈາກວັນທີໄດ້ຮັບຄຳກ່າວອ້າງທີ່ຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງສອງຝ່າຍໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່.
ຂະບວນການແກ້ໄຂທາງການບໍລິຫານສຳລັບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງແຮງງານໃນ 4 ລະດັບສາມາດແຕ້ມເປັນໂຄງ
ຮ່າງອອກມາ ຕາມຕາລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້.
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ຕາລາງ 2: ການແກ້ໄຂທາງການບໍລິຫານຢູ່ໃນແຕ່ລະລະດັບ
ລະດັບ

ອົງການ

ປະເພດຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
ແຮງງານ

ບ່ອນເພິ່ງ ຖ້າບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂ
ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

ບ້ານ

ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະ
ຫວັດດີການສັງຄົມຢູ່ພາຍໃນ
ບ້ານ (ຫຼື ຂະແໜງໄກ່ເກ່ຍ,
ຖ້າຫາກບໍ່ມີຂະແໜງແຮງ
ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງ
ຄົມ)

ຂໍ້ໂຕ້ຖຽງທີ່ພົວພັນເຖິງຜູ່ໃຊ້ແຮງ
ງານທີ່ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນ (ຕົວຢ່າງ:
ການເຮັດວຽກຂອງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ
ຢູ່ນອກຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ລວມ
ທັງຜູ່ອອກແຮງງານແບບອິດສະ
ຫຼະ) ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານຢູ່ເຮືອນ
(ຕົວຢ່າງ: ຜູ່ອອກແຮງງານຢູ່ເຮືອນ
ສຳລັບຄົນອື່ນ, ການຈ້າງງານທີ່ອີງ
ໃສ່ສັນຍາ ເຮັດວຽກຕາມໜ້າທີ່,
ການເຮັດວຽກເປັນໂມງ,
ເງ ິນ
ເດືອນ,
ເງ ື່ອນໄຂການໃຊ້ຈ່າຍ
ແລະ ເງ ື່ອນໄຂດ້ານທີ່ພັກ)

ສົ່ງເອກະສານຂໍ້ໂຕ້ແຍ່ງ ໃຫ້
ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະ
ຫວັດດີການສັງຄົມ ຢູ່ໃນລະ
ດັບເມືອງ

ເມືອງ

ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະ • ຂໍ້ໂຕແຍ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໂດຍ
ຫວັດດີການສັງຄົມ
ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດ
ດີການສັງຄົມ

ສົ່ງເອກະສານຂໍ້ໂຕ້ແຍ່ງ ໃຫ້ພະ
ແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດ
ດີການສັງຄົມ
ຢູ່ໃນລະ
ດັບແຂວງ

• ຂໍ້ໂຕ້ງແຍ້ງ
ທີ່ພົວພັນກັບຫົວ
ໜ່ວຍແຮງງານ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຜູ່ ນຳເລື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ອນສົ່ງ
ອອກແຮງງານໜ້ອຍກວ່າ 10 ຄົນ ໃຫ້ສານປະຊາຊົນ
ທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້
ແຂວງ

ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະ • ຂໍ້ໂຕແຍ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໂດຍ ສົ່ງເອກະສານຂໍ້ໂຕ້ແຍ່ງ ໃຫ້
ຫວັດດີການສັງຄົມ
ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດ ກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ,
ກະ
ດີການສັງຄົມ
ຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ ຢູ່ໃນລະດັບສູນ
• ຂໍ້ໂຕ້ງແຍ້ງ
ທີ່ພົວພັນກັບຫົວ ກາງ
ໜ່ວຍແຮງງານ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຜູ່
ອອກແຮງງານ 10 ຄົນຂຶ້ນໄປ
ນຳເລື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ອນສົ່ງ
ໃຫ້ສານປະຊາຊົນ

ລະດັບຊາດ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະ •ຂໍ້ໂຕແຍ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂ
ຫວັດດີການສັງຄົມ
ໂດຍພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະ
ຫວັດດີການສັງຄົມ

Bring the matter
before the Lao
People’s Court

•ຂໍ້ໂຕ້ງແຍ້ງ
ທີ່ພົວພັນກັບຫົວ
ໜ່ວຍແຮງງານ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຜູ່
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ອອກແຮງງານ
ຫຼາຍກວ່າ

100

ຄົນ

(ຄັດມາຈາກດຳລັດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງແຮງງານ, ສະບັບເລກທີ 76/ ລບ ລົງວັນທີ 28 ກຸມພາ 2018 ແລະ
ຄູ່ມືກ່ຽວກັບກົດໝາຍແຮງງານ, 2018)
ຢູ່ໃນການບໍລິຫານແຕ່ລະຂັ້ນ, ຜູ່ໄກ່ເກ່ຍຈະຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ເພື່ອຊອກຫາການແກ້ໄຂທີ່ໜ້າພໍໃຈສຳລັບການແກ້ໄຂຂໍ້
ຂັດແຍ່ງແຮງງານ. ໜ້າທີ່ຂອງຜູ່ໄກ່ເກ່ຍແມ່ນປະກອບດ້ວຍ ການກວດສອບ ແລະ ການພິຈາລະນາວິທີການແກ້ໄຂທາງ
ການບໍລິຫານໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ; ການບັນທຶກກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ; ການສ້າງ
ແຜນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງແຮງງານ ແລະ ການຕິດຕໍ່ຫາຜູ່ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ໃນຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍ; ການດຳເນີນຂະ
ບວນການໄກ່ໄກ່; ການຢັ້ງຢືນ ແລະການຮັບປະກັນຜົນຂອງການໄກ່ເກ່ຍໃຫ້ເປັນທຳ, ທັນເວລາ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;
ການບັນທຶກການຕົກລົງທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍ; ການລາຍງານຜົນຂອງການໄກ່ເກ່ຍໃຫ້ແກ່ອົງການ
ຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ແລະ ການນຳສົ່ງເອກະສານໃຫ້ແກ່ສານປະຊາຊົນ, ຖ້າເລື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຜ່ານວິທີ
ການທາງການບໍລິຫານ.
11.0 ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ຮັບເໝົາ
ສັນຍາການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສັນຍາອື່ນໆຈະບັນຈຸຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພແຮງງານ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນ
ຢູ່ໃນນິຕິກຳຂອງສປປ ລາວ ແລະ ເອກະສານມາດຕະຖານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງທະນາຄານໂລກ.
ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຢ່າງເປັນລະບົບ ຈະຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມຜົນ
ໄດ້ຮັບຂອງຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ພົວພັນເຖິງການຈ້າງງານ ທີ່ຈະເນັ້ນໜັກຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມສັນຍາຂອງຜູ້ຮັບເໝົາພາຍໃຕ້ການ
ຕົກລົງຢູ່ໃນສັນຍາ (ເງ ື່ອນໄຂ, ຄຳສັນຍາ ແລະ ການຮັບປະກັນ) ແລະ ລະບຽບແຮງງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ອັນນີ້ຈຳເປັນຕ້ອງ
ປະເມີນປົກກະຕິ, ການທົບທວນ ແລະ ການກວດຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ ແລະ ວຽກພາກສະໜາມ ລວມທັງເອກະສານ
ແລະ ແຈ້ງການຕ່າງໆໂດຍຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ກັບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ.
ການບັນທຶກ ແລະ ການລາຍງານການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຄວນຈະຖືກທົບທວນ ໂດຍຈະປະກອບມີ
ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງສັນຍາແຮງງານ ຫຼື ການກະກຽມລະຫວ່າງບຸກຄົນທີ່ສາມ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານຕາມສັນຍາ, ການບັນທຶກ
ການໄດ້ຮັບຮ້ອງທຸກ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂຂອງພວກເຂົາ, ການລາຍງານການຕິດຕາມກວດກາຄວາມປອດໄພ ລວມທັງສິ່ງ
ອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ເຫດການ ແລະ ການປະຕິບັດ, ການບັນທຶກເຫດການທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ການ
ບັນທຶກການຝຶກອົບຮົມສຳລັບຜູ່ອອກແຮງງານ ເພື່ອອະທິບາຍຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ
ຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບ.
12.0 ຜູ່ອອກແຮງງານໃນຊຸມຊົນ
ຄືທີ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃນມສສ2, ຊຶ່ງເປັນຜົນຂອງຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຊຸມຊົນ, ທຸກອົງ
ການບໍລິຫານ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ດຳເນີນວຽກງານໃນຊຸມຊົນ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານໃນຊຸມຊົນຖືກດຳເນີນໄປເປັນແບບອາສາສະໝັກ. ການໝູນໃຊ້ ມສສ2 ຈະຕ້ອງຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດໂດຍອົງການບໍລິຫານ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມງານຢູ່ໃນຮູບແບບທີ່ເປັນຕົວແທນ ແລະ
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ເປັນສັດສ່ວນ ທີ່ມີ (ກ) ຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ຂອບເຂດຂອງໂຄງການ, (ຂ) ກິດຈະກຳໂຄງການເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວທີ່
ລວມຢູ່ໃນການຈ້າງງານໃນຊຸມຊົນ, (ຄ) ຂອບເຂດສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ສຳລັບຜູ່ອອກແຮງງານ
ໃນຊຸມຊົນ.
ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານໃນຊຸມຊົນຈະຖືກກະກຽມໂດຍຜູ້ຮັບເໝົາ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ແລະ ຜູ້ສະໜອງ ທີ່ຕ້ອງການວ່າຈ້າງຜູ່ອອກແຮງງານທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອມາຊ່ວຍວຽກ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການ.
ແຜນການຈະຕ້ອງສຳເລັດ ແລະ ສົ່ງເຖິງກົມທີ່ດິນ ເພື່ອທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງກ່ອນຈະເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກ.
ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ກົມທີ່ດິນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ລະບຽບ
ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຊຸມຊົນຈະປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານສະບັບນີ້ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ
ສປປ ລາວ ທີ່ຈະລວມມີໜ້າວຽກດັ່ງລຸ່ມນີ້:
• ສ້າງຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂສຳລັບແຕ່ລະກຸ່ມຜູ່ອອກແຮງງານໃນຊຸມຊົນ ລວມທັງ ຈຳນວນ ແລະ ວິທີການ
ຈ່າຍຄ່າແຮງງານ;
• ສ້າງລະບຽບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສຸຂະພາບ ເພື່ອກຳນົດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງ
ອາຊີບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກການປະຕິບັດວຽກງານ. ກະກຽມແຜນຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມ
ປອດໄພທາງອາຊີບ ທີ່ຫຼີກລຽງ ແລະ ມີມາດຕະການຢ່າງເໝາະສົມ ຊຶ່ງລວມມີ (1) ການສະໜອງອຸປະກອນທີ່
ປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, (2) ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຄັ້ງທຳອິດ, (3) ຮັບປະ
ກັນວ່າສະມາຊິກຊຸມຊົນຈະບໍ່ສ້າງຄວາມອັນຕະລາຍ ເຊັ່ນ ການໃຊ້ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກ
ອົບຮົມນຳໃຊ້, (4) ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຜູ່ຄວບຄຸມທີ່ມີຄຸນນະວຸດປະຈຳຢູ່ພາກສະໜາມ ເພື່ອຄອຍໃຫ້ຄຳແນະນຳ ໃນ
ເວລາມີໜ້າວຽກທີ່ອາດຈະບໍ່ປອດໄພ;
• ກຳນົດມາດຕະການຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນ ລວມທັງ ວິທີການຄົນສົ່ງຜູ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍໄປເຖິງສູນຊ່ວຍເຫຼືອ
ອຸປະຕິເຫດ ແລະ ເຫດການສຸກເສີນ ສຳລັບທຸກໜ້າວຽກໃນຊຸມຊົນ;
• ກຳນົດຈຸດປະສານງານ ຫຼື ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແກ່ຜູ້ນຳຊຸມຊົນສຳລັບສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ໂດຍ
ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການບັນທຶກເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຊຶ່ງພົວພັນກັບສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ;
• ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ສ້າງຄວາມອັນຕະລາຍທຸກຮູບແບບຢູ່ໃນການກໍ່ສ້າງ ລວມມີ (1) ການຂັບຂີ່ໄປໃນພື້ນທີ່ ທີ່ມີອຸປະ
ກອນການກໍ່ສ້າງ, (2) ດຳເນີນວຽກການກໍ່ສ້າງຢູ່ຕ່ຳກວ່າລະດັບ, (3) ວຽກການກໍ່ສ້າງທີ່ຂຸດເລີກເກີນໄປ, (4)
ການຖື ຫຼື ຈັບອຸປະກອນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ;
• ຫ້າມນຳເອົາເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ ມາເຂົ້າຮ່ວມປະຕິບັດໜ້າວຽກຂອງໂຄງການໃນຊຸມຊົນ;
• ເດັກນ້ອຍທີ່ມີຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ ຈະບໍ່ຖືກຈ້າງງານ ຫຼື ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ໃນກິດຈະກຳໂຄງການ ເພາະມັນອາດຈະເປັນ
ອັນຕະລາຍ ແລະ ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການສຶກສາຂອງເດັກ ຫຼື ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ, ຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ
ການພັດທະນາສັງຄົມຂອງເດັກ.
13.0 ຜູ່ອອກແຮງງານສະໜອງຫຼັກ
ພາກນີ້ພະຍາຍາມແກ້ໄຂການຄຸ້ມຄວາມສ່ຽງແຮງງານທີ່ພົວພັນເຖິງພະນັກງານທີ່ໄດ້ຈ້າງງານ ແລະ
ໂດຍຜູ່ສະໜອງຫຼັກຢູ່ໃນໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຢ່າງເປັນລະບົບ.
ໜອງຫຼັກແມ່ນຜູ່ສະໜອງຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການຕ່າງໆ ໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ໂຄງການ.

ເຂົ້າຮ່ວມ
ຜູ່ສະ
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ໂຄງການຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະໜອງຈຳນວນອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຫ້ອງການຢ່າງພຽງພໍ ເປັນຕົ້ນ ຊີ
ມັງ, ເຫຼັກ, ດິນຈີ່, ກະເບື້ອງ ແລະ ອື່ນໆ. ຄວາມສ່ຽງທີ່ພົວພັນກັບຜູ່ສະໜອງຫຼັກແມ່ນຈະຍົກຂຶ້ນມາຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ຊຶ່ງຜູ່ສະ
ໜອງຫຼັກມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຈັດຫາ ແລະ ສະໜອງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ແກ່ໂຄງການ. ຜູ່ສະໜອງໃໝ່
ຈະຖືກກັ່ນຕອງການນຳໃຊ້ ແລະ ກວດກາຜູ່ສະໜອງວ່າ ມີການເສຍພາສີ, ມີໃບຢັ້ງຢືນ, ມີໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ
ແລະ ມີການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຫຼື ຈ່າຍຄ່າແຮງງານໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ. ແບບຟອມສະເພາະສຳລັບຜູ່ສະໜອງຫຼັກຈະ
ກຳນົດໃຫ້ພະນັກງານບໍລິສັດ ແລະ ເປີດເຜີຍຜົນການຕັດສິນ ຫຼື ອະຊະຍາກຳທຸກຮູບແບບ. ການລົງທະບຽນຂອງຜູ້ສະ
ໜອງແມ່ນຂຶ້ນກັບການກວດກາຂອງໜ່ວຍງານບໍລິການທາງການຄ້າຂອງກົມທີ່ດິນ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໂຄງການສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບການອອກໃບຕາດິນແບບເປັນລະບົບ. ການວິເຄາະແມ່ນຈະດຳເນີນ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ ແລະ ມີການເຂົ້າ
ຮ່ວມຂອງພະນັກງານ ເພື່ອຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງຜູ່ສະໜອງ ແລະ ຕອບສະໜອງຕາມການບໍລິການທາງ
ການຄ້າ.
ບ່ອນໃດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກ ຫຼື ບັນຫາຄວາມບໍ່ປອດໄພທີ່ຮ້າຍແຮງ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ່ສະ
ໜອງຫຼັກ, ລະບຽບການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານສຳລັບຜູ່ອອກແຮງງານສະໜອງຫຼັກ ຈະມີຫຼາຍມາດຕະການ ທີ່ສ້າງ
ຂຶ້ນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ນັ້ນໆ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພວກເຂົາເຈົ້າ ເປັນຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນແຮງງານ
ເດັກຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ຫຼື ບ້ານ. ເມື່ອພົບເຫັນກໍລະນີມີການໃຊ້ແຮງງານເດັກ, ຈະຕ້ອງມີການລາຍງານຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
(ກົດໝາຍແຮງງານໄດ້ລະບຸກ່ຽວກັບການລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ການລົງໂທດທາງການບໍລິຫານ ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ປະ
ຕິບັດຕາມກົດໝາຍກຳນົດ). ໃນກໍລະນີເຫດການເກີດຂຶ້ນ, ການລົງໂທດຈະປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍແຮງງານ ຊຶ່ງຈະກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບບໍລິສັດສະໜອງຫຼັກ.

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ຄຳແນະນຳຕໍ່ກັບຫຼັກການປະຕິບັດ

ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ໜ້າພໍໃຈຈຳຕ້ອງບັນຈຸໃຫ້ມີຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ (ລວມທັງຜູ້
ຮັບເໝົາ) ແມ່ນພຽງພໍ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລຸ່ມນີ້. ບົດບາດເພີ່ມເຕີມສາມາດໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ພົວພັນ
ກັບຜູ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ສະຖານທີ່ ແລະ ໂຄງການ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງສະເພາະສຳລັບໂຄງການ.
ຫຼັກການປະຕິບັດຄວນຈະຖືກຂຽນໃຫ້ເປັນພາສາລາວ ແລະ ເຊັນຮັບຮອງໂດຍຜູ່ອອກແຮງງານແຕ່ລະຄົນ ເພື່ອສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມີ:
•
•
•
•

ໄດ້ຮັບສຳເນົາເອກະສານຫຼັກການປະຕິບັດ;
ມີການອະທິບາຍຫຼັກການປະຕິບັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ;
ຍອມຮັບທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຫຼັກການປະຕິບັດ ຊຶ່ງເປັນເງ ື່ອນໄຂຂອງການຈ້າງງານ;
ເຂົ້າໃຈວ່າການລະເມີດຕໍ່ຫຼັກການປະຕິບັດສາມາດເປັນຜົນເສຍເກີດຂຶ້ນໄດ້ ເຊັ່ນ ການໄລ່ອອກການ ຫຼື ພົວພັນ
ເຖິງການກະທຳຜິດທາງກົດໝາຍຂອງອຳນາດການປົກຄອງ;

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ພະນັກງານປະຕິບັດຕາມຫຼກການປະຕິບັດ, ຜູ່ຮັບເໝົາຈະປະຕິບັດກ່ຽວກັບກິດຈະກຳການປູກ
ຈິດສຳນຶກ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ. ຜູ່ຮັບເໝົາຈະຮັບປະກັນວ່າຢູ່ສະຖານທີ່ພັກແມ່ນຈະຮັບຮູ້ທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ
ປະຕິບັດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສາມາດລາຍງານການປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ຊຶ່ງບັນຫາຈະຖືກແກ້ໄຂລວມມີຄື:
28

1) ການປະຕິບັດຕາມສິດອຳນາດຂອງກົດໝາຍ, ລະບຽບ ແລະ ນິຕິກຳກ່ຽວຂ້ອງ;
2) ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຮຽກຮ້ອງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ລວມມີ ການໃສ່ເຄື່ອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ
ຕົວ, ການປ້ອງກັນອຸປະຕິເຫດ ແລະ ການລາຍງານເງ ື່ອນໄຂ ຫຼື ການປະຕິບັດສຳລັບຄວາມບໍ່ປອດໄພ ຫຼື ໄພ
ຂົ່ມຂູ່ຈາກສະພາບແວດລ້ອມ;
3) ການນຳໃຊ້ສານທີ່ຜິດກົດໝາຍ;
4) ການບໍ່ຈຳແນກ (ຕົວຢ່າງ ສະຖານະພາບຄອບຄົວ, ຊົນເຜົ່າ, ຜີວພັນ, ບົດບາກຍິງຊາຍ, ສາສະໜາ, ພາສາ, ສະ
ຖານະພາບການແຕ່ງງານ, ການເກີດ, ອາຍຸ,ພິການ ແລະ ຄວາມຄິດທາງການເມືອງ;
5) ການລົບກວນທາງເພດ (ຕົວຢ່າງ ສະກັດກັ້ນ, ການຊື້, ຄວາມຮຸນແຮງ, ການເວົ້າເຖິງເລື່ອງເພດ, ການເສຍກຽດ
ຫຼື ການບໍ່ຍອມັຮບທາງວັດທະນະທຳ, ການຕໍ່ຕ້ານແມ່ຍິງ ຫຼື ເດັນນ້ອຍ).
6) ຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼື ການຂູດຮີດ (ຕົວຢ່າງ: ການຫ້າມແລກປ່ຽນເງ ິນຕາ, ການຈ້າງງານ, ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ
ທາງເພດ ລວມທັງ ການສະໜັບສະໜູນທາງເພດ ຫຼື ຮູບແບບອື່ນໆ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ເປັນຕາອັບອາຍ ຫຼື ພຶດ
ຕິກຳການຂູດຮີດ.
7) ການຮຽກຮ້ອງດ້ານສຸຂະພິບານ (ຕົວຢ່າງ: ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານໄດ້ນຳໃຊ້ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະ
ດວກທີ່ຖືກສຸຂະອະນາໄມ ທີ່ສະໜອງໂດຍຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ບໍ່ເປັນເຂດໂລ່ງ.
8) ການຫຼີກລຽງຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ (ຕົວຢ່າງ ຜົນປະໂຫຍດ, ສັນຍາ ແລະ ການຈ້າງງານ ຫຼື ການແນະ
ນຳ ຫຼື ການສະນັບສະໜູນ ທີ່ບໍ່ຖືກສະໜອງ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ ທີ່ພົວພັນເຖິງການຕິດຕໍ່ທາງການເງ ິນ, ຄອບຄົວ
ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນ.
9) ການນັບຖືຄຳແນະນຳການເຮັດວຽກ (ລວມທັງ ບັນທັດຖານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ).
10) ການປົກປ້ອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບສົມບັດຢ່າງເໝາະສົມ (ຕົວຢ່າງ: ເພື່ອຫ້າມລັກ, ຄວາມບໍ່ລະມັດລະວັງ ຫຼື ສິ່ງ
ເສດເຫຼືອ).
11) ໜ້າທີ່ການລາຍງານການລະເມີດຫຼັກການປະຕິບັດ.
12) ບໍ່ມີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນການຕໍ່ຕ້ານຜູ່ອອກແຮງງານ ທີ່ລາຍງານການລະເມີດຫຼັກການປະຕິບັດ, ຖ້າຫາກການ
ລາຍງານໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນຢູ່ໃນຄວາມເຊື່ອຖືທີ່ດີ.
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ຜູ່ອອກແຮງງານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ

ຄວາມກາງວົນຢູ່ໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແມນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ຜົນກະທົບດ້ານລົບ ຂອງການ
ປະຕິບັດຕໍ່ກັນລະຫວ່າງ ແຮງງານ (ຄົນງານ) ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ຫຼັກການປະຕິບັດຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອກຳນົດໂຄງຮ່າງ
ໃນການປະຕິບັດ, ການນຳໃຊ້ຢາ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ. ຜູ່ອອກແຮງງານແຕ່ລະຄົນຈະຖືກແນະ
ນຳກ່ຽວກັບຫຼັກການປະຕິບັດໃນຄະນະທີ່ມີການຈ້າງງານຈາກຜູ້ຮັບເໝົາ. ຫຼັກການປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ ຄວນຈະມີຢູ່ໃນສະ
ຖານທີ່ພັກ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫຼື ຢູ່ສະຖານທີ່ອື່ນໆ.
ຜູ່ຮັບເໝົາແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບການສະໜອງໃຫ້ແກ່ຜູ່ອອກແຮງງານທຸກຄົນ ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບ
ຮົມຢ່າງເໝາະສົມ ຊຶ່ງອີງຕາມລະດັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົ້າ ສຳລັບບັນຫາເສດຖະກິດ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມ
ປອດໄພ. ຫຼັກການປະຕິບັດ ຄວນຈະແກ້ໄຂບາງມາດຕະການລຸ່ມນີ້ (ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດທໍ່ນີ້):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ຄົນງານທຸກຄົນຈະເຊັນຢູ່ໃນຫຼັກການປະຕິບັດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳຂອງສສ ປລາວ;
ສານທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ອາວຸດ ແລະ ອາວຸດປືນ ຄວນຈະຖືກຫ້າມ;
ອຸປະກອນລາມົກ ແລະ ເກມ ຄວນຈະຖືກຫ້າມ;
ການຕໍ່ສູ້ (ທາງກາຍ ແລະ ຄຳເວົ້າ) ຄວນຈະຖືກຫ້າມ;
ການສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນ ແລະ ການລົບກວນ ຢູ່ໃນ ຫຼື ໄກ້ຊຸມຊົນ ຄວນຈະຖືກຫ້າມ;
ການຂາດຄວາມເຄົາລົບນັບຖືປະເພນີ ແລະ ຮີດຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຄວນຈະຖືກຫ້າມ;
ການສູບຢາ ຈະຖືກອະນຸຍາດໃນເຂດທີ່ກຳນົດໃຫ້ເທົ່ານັ້ນ;
ການຮັກສາໄວ້ມາດຕະຖານທີ່ເໝາະສົມຂອງການນຸ່ງຖື ແລະ ສຸຂະອະນາໄມຂອງບຸກຄົນ;
ການຮັກສາໄວ້ໃດຕະຖານດ້ານສຸຂະອະນາໄມຢ່າງເໝາະສົມຢູ່ໃນບ່ອນພັກຂອງເຂົາເຈົ້າ;
ການຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ພັກຄົນງານໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ຄວນຈະໃຫ້ມີການປະພຶດຕາມຫຼັກການປະຕິບັດ;
ຄວາມບໍ່ສຳເລັດໃນການປະຕິບັດຕາມຫຼັກການປະຕິບັດ ຫຼື ລະບຽບ, ນິຕິກຳ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດຢູ່
ໃນສະຖານທີ່ພັກການກໍ່ສ້າງ ຊຶ່ງຈະເປັນຜົນໃນການກະທຳທາງວິໄນ;
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• ພັດທະນາຫຼັກການປະຕິບັດ ສຳລັບການຂູດຮູດທາງເພດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດ
ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຄວນໃຫ້ຄຳແນະນຳຢ່າງເຄັ່ງຄັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກັບຫຼັກ
ການນີ້. ການຈັດກິດຈະກຳຢ່າງປົກກະຕິ ເພື່ອເປັນການປູກຈິດສຳນຶກທາງກົດໝາຍ ສຳລັບຜູ່ອອກແຮງງານເພດ
ຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ເຊັ່ນ ການສະໜອງໃບໂຄສະນາ ແລະ ກິດຈະກຳປົກກະຕິ.

ການຫ້າມ: ກິດຈະກຳຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນໄດ້ຫ້າມຢູ່ໃນບໍລິເວນ ຫຼື ໄກ້ພື້ນທີ່ໂຄງການ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ການຕັດໄມ້ສຳລັບເຫດຜົນທາງນອກ ທີ່ຮັບຮອງຈາກພື້ນທີ່ການກໍ່ສ້າງ;
ການລ່າສັດ, ການຫາປາ, ການຈບເອົາສັດປ່າ ຫຼື ເກັບພຶດພັນ;
ການຊີ້ສັດປ່າສຳລັບເປັນອາຫານ;
ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ເປັນພິດ ລວມທັງ ນ້ຳສີ, ແຮ່ ແລະ ອື່ນໆ;
ການລົບກວນສິ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານສະຖາປັດຕິຍະກຳສາດ ແລະ ປະຫວັດສາດ;
ການຈູດອາຄານ;
ການນຳໃຊ້ອາວຸດປືນ (ຍົກເວັ້ນເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ);
ນຳໃຊ້ສຸລາໂດຍຜູ່ອອກແຮງງານ ໃນໄລຍະຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ;
ການຫຼີ້ນເກມຄວນຈະຖືກຫ້າມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ;
ການລ້າງລົດ ຫຼື ເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນສາຍຫ້ວຍ ຫຼື ຫ້ວຍ;
ການປະຕິບັດ (ການປ່ຽນນ້ຳມັນ ຫຼື ໝໍ້ກອງລົດ) ຂອງລົດ ແລະ ອຸປະກອນຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ ທີ່ບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດ;
ການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອໃນສະຖານທີ່ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
ການຂັບຂີ່ທີ່ບໍ່ມີຄວາມບໍ່ປອດໄພໃນທາງຊຸມຊົນ;
ມີການກັກຂັງສັດປ່າ (ໂດຍສະເພາະນົກ) ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ພັກ;
ການເຮັດວຽກທີ່ປາສະຈາກອຸປະກອນຮັກສາຄວາມປອດໄພ (ເກີບບູດ ແລະ ໝວກກັນໄພ);
ສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນ ແລະ ການລົບກວນ ຢູ່ໃນ ຫຼື ໄກ້ຊຸມຊົນ;
ການນຳໃຊ້ແມ່ນ້ຳ ຫຼື ຫ້ວຍສຳລັບຊັກເຄື່ອງ;
ການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອແບບບໍ່ເລືອກໜ້າ ຫຼື ຂີ້ເຫຍື້ອການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ເສດດິນຈີ່;
ເຮັດຮົກເຮື້ອ ຫຼື ເປື້ອນໃນພາກສະໜາມ;
ການປ່ອຍມົນລະພິດທີ່ລົ້ນອອກມາ ເຊັ່ນ ຜະລິດຕະພັນນ້ຳມັນເສຍ;
ການຕັດໄມ້ຟືນ;
ການລ່ວງລ້ຳເຂົ້າໄປລັກລ່າສັດທຸກຊະນິດ;
ການນຳໃຊ້ວັດຖຸລະເບີດ ແລະ ເຄມີໃນການຫາປາ;
ການສ້າງວິດຖ່າຍ (ສ້ວມ) ຢູ່ນອກເຂດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້;
ການຈູດຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ຕົ້ນໄມ້.

ຄວາມປອດໄພ: ບາງມາດຕະການຮັກສາຄວາມປອດໄພຄວນຈະໃຫ້ມີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະຖານທີ່ພັກມີຄວາມປອດໄພ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພສຳລັບການປັບປຸງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ
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ແວດລ້ອມມ ແລະ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສຳລັບເປັນບ່ອນບໍການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ.
ບາງມາດຕະການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ມີດັ່ງນີ້:
• ລາຍຊືຜູ່ອອກແຮງງານຈະຖືກລົງທະບຽນ ກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງຂອງສປປ ລາວ;
• ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ ຈະບໍ່ຖືກວ່າຈ້າງຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການນີ້;
• ຄວາມສະຫວ່າງໃນກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ ຈະຖືກສະໜອງຢ່າງພຽງພໍ;
• ການຄວບຄຸມທີ່ພັກຂອງຄົນງານ. ການເຂົ້າເຖິງທີ່ພັກຄົນງານ, ທີ່ພັກຢູ່ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຢ້ຽມຢາມຂອງ
ບຸກຄົນ ຫຼື ທຸລະກິດ ຄວນຈະຖືກຈຳກັດ;
• ຜູ່ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ຄວນຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຜູ່ຈັດການທີ່ພັກຢູ່ພາກສະໜາມສາກ່ອນ ຈຶ່ງເຂົ້າໄປໄດ້;
• ສະຖານທີ່ ທີ່ມີການກໍ່ສ້າງ ຄວນເຮັດຮົ້ວກັນສູງຢ່າງໜ້ອຍ 2 ແມັດ;
• ການສະໜອງ ແລະ ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນດັບເພີງຢູ່ໃນທຸກອາຄານ ແລະ ມີເຄື່ອງມອດໄພ.
ພະນັກງານ, ຜູ່ອອກແຮງງານຂອງຜູ່ຮັບເໝົາ ຫຼື ບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ທີ່ໄດ້ພົບເຫັນໃນການລະເມີດຂໍ້
ຫ້າມຂ້າງເທິງ ຈະຖືກປະຕິບັດວິໄນ ໂດຍການຕັກເຕືອນ ແລະ ຍົກເລີດສັນຍາການປະຕິບັດວຽກງານ ຊຶ່ງອີງຕາມຄວາມ
ໜັກເບົາຂອງການລະເມີດ. ຜູ່ອອກແຮງງານຕາມສັນຍາ ທີ່ຈະເຮັດວຽກປະຈຳຢູ່ໃນຫ້ອງການປັບປຸງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຕິບັດຕາມແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ຫຼັກການປະຕິບັດວຽກງານ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່
ໃນຂອບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3: ເງ ື່ອນໄຂດ້ານທີ່ພັກຂອງຜູ່ອອກແຮງງານສຳລັບວຽກງານການກໍ່ສ້າງ

ທີ່ພັກຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງຢູ່ພາກສະໜາມ: ຕາມປົກກະຕິຜູ່ອອກແຮງງານແມ່ນ

ໄດ້ຖືກອະນຸມັດໃຫ້ດຳເນີນສຳລັບປະເພດການກໍ່ສ້າງຂະໜາດໜ້ອຍ (ໜ້ອຍກວ່າ 100,000 ໂດລາສະຫະລັດ); ໃນໄລ
ຍະການພົບປະກັບການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງໄດ້ມີການສົນທະນາ ແລະ ສະເໜີສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງ
ບ່ອນພັກຜູ່ອອກແຮງງານໃນກໍລະນີທີ່ມີວຽກງານການກໍ່ສ້າງ. ຖ້າຈະຖືກຮຽກຮ້ອງ, ບ່ອນພັກພາກສະໜາມຂອງ ວຽກ
ງານການກໍ່ສ້າງຈະຖືກຮັບຮອງໂດຍອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເຫັນດີໃຫ້ຢູ່ໄກ້ກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ສະຖານທີ່
ພັກ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງອາຄານພາກສະໜາມແມ່ນຈະຖືກຄັດເລືອກ ໂດຍອີງຕາມເງ ື່ອນໄຂຂ້າງລຸ່ມນີ້:

• ການກໍ່ສ້າງພາກຢູ່ສະໜາມ ລວມທັງ ບ່ອນປະສົມຊີມັງ, ບ່ອນຢາງລາດທາງ ແລະ ສະຖານທີ່ພັກຂອງການກໍ່ສ້າງ
ຈະຫຼຸດຜ່ອນການຄອບຄອງພື້ນທີ່ດິນ ໂດຍການສ້າງຕັ້ງຢູ່ທີ່ພື້ນທີ່ໄດ້ແລກປ່ຽນ ຕາມທີ່ຈະຕ້ອງການ;
• ສະຖານທີ່ພັກ (ແຄ້ມ) ຂອງຜູ່ອອກແຮງງານຈະຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ຫ່າງຈາກແມ່ນ້ຳຢ່າງໜ້ອຍ 100 ແມັດ ແລະ
ຖືກດຳເນີນໄດ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີມົນລະພິດລົງໄປໃນແມ່ນ້ຳ. ພື້ນທີ່ສະຖານທີ່ພັກຄວນຈະຕັ້ງຢູ່ບ່ອນທີ່ມີລະບົບລະ
ບາຍນ້ຳທຳມາດຊາດໄຫຼ;
• ສະຖານທີ່ພັກການກໍ່ສ້າງທຸກແຫ່ງຄວນຈະແບ່ງເປັນເຂດ ໂດຍອີງຕາມການນຳໃຊ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ (ຕົວຢ່າງ: ເຂດສະ
ຖານທີ່ພັກຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ, ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບສຸຂະພິບານ, ຫ້ອງການ, ອື່ນໆ);
• ບ່ອນເຮັດວຽກຄວນຈະສະໜອງໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ, ເໝາະສົມ ແລະ ບ່ອນຢູ່ທີ່ສະດວກສະບາຍ. ພວກເຂົາຈຳ
ຕ້ອງຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂທາງດ້ານສຸຂະພິບານ;
• ໃນທຸກໆສະຖານທີ່ ທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ເໝາະສົມ ສຳລັບການຊັກເຄື່ອງ ແລະ
ເຄື່ອງໃຊ້ໃນບ້ານ ຄວນຈະຖືກສະໜອງ ແລະ ຮັກສາສຳລັບການນຳໃຊ້ຂອງຜູ່ອອກແຮງງານຕາມສັນຍາ;
• ນ້ຳດື່ມສຳລັບການບໍລິໂພກຄວນຈະຖືກສະໜອງໃຫ້ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ພັກ, ຫ້ອງການພາກສະໜາມ, ຢາຮັກສາພະ
ຍາດ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆ. ນ້ຳດື່ມຄວນປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານນ້ຳດື່ມແຫ່ງຊາດສຳລັບຄຸນນະພາບນ້ຳດື່ມ;
• ລະບົບລະບາຍນ້ຳ, ການຈັດການກັບນ້ຳເສຍ ແລະ ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອສຳລັບສະຖານທີ່ການກໍ່ສ້າງຄວນຈະປະ
ຕິບັດຕາມນິຕິກຳແຫ່ງຊາດ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີຢູ່ໃນແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມ, ແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ;
• ອຸປະກອນປ້ອງກັນອັກຄີໄພ ແລະ ເຄື່ອງດັບເພີງ ຄວນຈະຖືກສະໜອງຢູ່ໃນທຸກໆສະຖານທີ່ພັກ (ແຄ້ມ)ຂອງຜູ່
ອອກແຮງງານ.

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກກ່ຽວກັບອະນາໄມ. ຫ້ອງນ້ຳສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢູ່ໃນວຽກການປັບປຸງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ
ຢູ່ພາກສະໜາມ. ໃນກໍລະນີຫ້ອງນ້ຳຕ້ອງການແຍກສຳລັບຜູ່ອອກແຮງງານຢ່າງດຽວ, ທຸກໆສະຖານທີ່ພັກພາກສະໜາມ
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ຈະຖືກແຍກ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນຫ້ອງນ້ຳຢ່າງເໝາະສົມຄວນຄະຖືກສະນອງໃຫ້ສຳລັບຜູ່ອອກແຮງງານ
ແພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ. ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ຄວນສະໜອງຢູ່ໃນຫ້ອງນ້ຳປະກອບມີ ອຸປະກອນສຳລັບນ້ຳໄຫຼ,
ສະບູ່, ແລະ ເຈ້ຍ. ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຄວນຈະສະໜອງໃຫ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ ແລະ ຄວນຈະເກັບຮັກສາໃຫ້ສະ
ອາດ ແລະ ຖືກສຸຂະອະນາໄມ.
• ຢູ່ບ່ອນທີ່ມີຜູ່ອອກແຮງງານທັງເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງຖືກຈ້າງງານ, ຫ້ອງນ້ຳຄວນຈະຖືກຈັດເປັນແຕ່ລະຫ້ອງສະ
ເພາະສຳລັບຫ້ອງຖ່າຍໜັກ ແລະ ຫ້ອງຖ່າຍເບົາ; ພ້ອມຕິດຄຳເຕືອນເປັນພາສາທີ່ຜູ່ອອກແຮງງານສາມາດເຂົ້າ
ໃຈໄດ້ ເປັນຕົ້ນ ສຳລັບເພດຊາຍ ຫຼື ສຳລັບເພດຍິງ;
• ການຈັດແຈງອະນາໄມຢູ່ຫ້ອງຖ່າຍໜັກ ແລະ ຫ້ອງຖ່າຍເບົາຄວນຈະຖືກສະໜອງໃຫ້ຢູ່ໃນທຸກໆສະຖານທີ່. ຖ້າ
ບ່ອນທີ່ມີຜູ່ອອກແຮງງານເພດຍິງຖືກຈ້າງງານ, ຄວນຈະມີຫ້ອງນ້ຳຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຫ້ອງສຳລັບທຸກໆ 25 ຄົນ ແລະ
ບ່ອນທີ່ມີຜູ່ອອກແຮງງານເພດຊາຍຖືກຈ້າງງານ, ຄວນຈະມີຫ້ອງນ້ຳຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຫ້ອງສຳລັບທຸກໆ 25 ຄົນ ເຊັ່ນ
ດຽວກັນ.
• ຢູ່ທຸກໆສະຖານທີ່ພັກການກໍ່ສ້າງ ຈຳຕ້ອງມີຖັງວິດຊຶມເຄື່ອນທີ່ໄດ້ ຢ່າງນ້ອຍ 1 ອັນ. ນ້ຳເສຍຈາກຖັງບໍ່ຄວນປ່ອຍ
ລົງໃນແມ່ນ້ຳ. ນ້ຳເສຍຄວນຈະຖືກຂົນສົ່ງເປັນຖັງນ້ຳໄປຍັງບ່ອນຈຳກັດທີ່ໄກ້ຄຽງ.

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງການແພດ: ເຄື່ອງມືທາງການແພດ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆຄວນຈະ
ສະໜອງຢູ່ໃນແຕ່ລະສະຖານທີ່ພັກ ເປັນຕົ້ນ ການຊ່ວຍເຫຼືອຊຸດເຄື່ອງນຸ່ງຄັ້ງທຳອິດ, ຕູ້ໃສ່ຢາ, ຖົງຢາງປ້ອງກັນໂລກ, ເລກ
ໂທລະສັບສຸເສີນ, ເລກໂທລະສັບຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄວາມປອດໄພ, ຫົວໜ້າຄວບຄຸມງານກໍ່ສ້າງ, ສາຍດ່ວນ ແລະ ອື່ນໆ.
ທຸກໆເຄື່ອງມືການຊ່ວຍເລືອງຄັ້ງທຳອິດຄວນຈະຖືກກວດກາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງປົກກະຕິ.

ອຸປະກອນປ້ອງກັນອັກຄີໄພ: ເຄື່ອງດັບເພີງ ຈຳຕ້ອງຈະຖືກສະໜອງ ແລະ ສ້າງຄຳແນະນຳຄວາມປອດໄພຕໍ່ການ
ປ້ອງກັນໄຟໃໝ້ ແລະ ເລກໂທລະສັບຕິດຕໍ່ເຫດການສຸກເສີນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ພັກ ຫຼື ພື້ນທີ່ເຮັດວຽກປັບປຸງ.
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