ແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ຜຮສສ) ໂຄງການ ກັນ, ຄວມຄຸ ມ ແລະ ຕອບໂຕ້ຕິ່ ການລະບາດພະຍາດ COVID-19 ໃນ ສປປລາວ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
***************
ກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກ
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮິ່ວມມື
ໂຄງການ ກັນ, ຄວບຄຸ ມ ແລະ ຕອບໂຕ້ການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຢິ່ ສປປ ລາວ

(P173817)
ຮິ່າງແຜນການ
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ແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ຜຮສສ) ໂຄງການ ກັນ, ຄວມຄຸ ມ ແລະ ຕອບໂຕ້ຕິ່ ການລະບາດພະຍາດ COVID-19 ໃນ ສປປລາວ

1.

ແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
້ ຜກ
ື ) ຜິ່ານກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກ ຈະດາເນນ
້ ຢ້ ມ
ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ) (ຕິ່ ໄປນຄື
້
ັ ໂຄງການ ກັນ, ຄວບຄຸ ມ ແລະ ຕອບໂຕ້ການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນປະເທດລາວ, ດ້ວຍການ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ມສິ່ ວນຮິ່ ວມຂອງ ພະແນກສາທາລະສຸ ກແຂວງ, ຫ້ອງການສາທາລະສຸ ກເມືອງ, ແລະ ບັນດາສຸ ກສາລາ. ອົງການພັດທະນາສາກົນ (ຕິ່
້ ຜ ້ ໃຫ້ກຢ້ ມ
ື ) ໄດ້ຕກ
ົ ລົງສະໜອງທຶນໃຫ້ແກິ່ ໂຄງການ.
ໄປນຄື

ື ຈະປະຕິບດ
້ ຢ້ ມ
ັ ຕາມມາດຕະການ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ ທິ່ ສາຄັນ ເພືິ່ອໃຫ້ໂຄງການດາເນນງານໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສິິ່ງແວດ
2. ຜກ
ລ້ອມ ແລະສັງຄົມ (ມສສ). ແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ຜຮສສ) ໄດ້ຕາມມາດຕະການ ແລະ ກິດ
ັ ແຕິ່ ລະກິດຈະກາໄປພ້ອມ
ຈະກາທິ່ ສາຄັນ, ລວມມ ເອກະສານສະເພາະ ແລະ ແຜນການຕິ່ າງໆ ພ້ອມດ້ວຍການົດໄລຍະເວລາໃຫ້ກບ
ເລຍ.
ື ແມິ່ ນມໜ້າທິ່ ຮັບຜິດຊອບ ໃນການປະຕິບດ
້ ຢ້ ມ
ັ ຕາມຄວາມຕ້ອງການທັງໝົດຂອງ (ຜຮສສ) ທັງໃນເວລາໃນການດາເນນງານ
3. ຜກ
້ າງໆທິ່ ໄດ້ກິ່າວໄວ້ໃນ
ັ ກິດຈະກາ ໂດຍກະຊວງ, ໜິ່ວຍງານ ຫ ື ຫົວໜິ່ວຍຈັດຕັງຕິ່
ມາດຕະການສະເພາະເຈາະຈົງ ແລະ ການປະຕິບດ
້ 1 ຂ້າງເທິງນັນ.
້
ຂທ

ັ ທິ່ ສາຄັນ ການົດໄວ້ໃນ (ຜຮສສ) ນ ້ ແມິ່ ນຈະໄດ້ຮບ
ັ ການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍ
4. ການດາເນນງານຂອງມາດຕະການ ແລະ ການປະຕິບດ
ິ່
ື ດັິ່ງທໄດ້ຮຽກຮ້ອງໂດຍ (ຜຮສສ) ຂອງ ບັນດາມາດຕະການ ແລະ ເງິ່ ອນໄຂ
້ ຢ້ ມ
ື
ງານໃຫ້ແກິ່ ສະມາຄົມ (ທະນາຄານໂລກ) ໂດຍຜກ
ິ ຕາມ ແລະ ປະເມນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນສາເລັດຂອງການນາໃຊ້
ການເຫັນດທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ສະມາຄົມຈະໄດ້ຕດ
້
ັ ຕະຫອດການດາເນນງານໂຄງການ.
ເຄືິ່ອງມືປະເມນ ແລະ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

້ ນຈະໄດ້ຖກ
້
ື , ຜຮສສ ນແມິ່
ັ ປຸ ງແກໄ້ ຂເປນ
ັ ຄັງຄາວໄປໃນ
ົ ລົງກັນໂດຍ ສະມາຄົມ (ທະນາຄານໂລກ) ແລະ ຜກ
້ ້ຢມ
ື ປບ
5. ດັິ່ງທິ່ ໄດ້ຕກ
້ ິ່ ຽນແປງ ແລະ ສະພາບການທິ່ ບິ່
ັ ຕົວໄດ້ຂອງບັນດາຂປ
ໄລຍະເວລາຂອງດາເນນໂຄງການ, ເພືິ່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນການຈັດການທິ່ ປບ

ັ
ສາມາດເບິິ່ງເຫັນໄດ້ຂອງໂຄງການ ຫ ື ເພືິ່ອຕອບສະໜອງຕິ່ ກັບ ການປະເມນຜົນ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງໂຄງການ ທິ່ ໄດ້ຮບ
້
ື ຈະທາການຕົກລົງຕິ່ ກັບ ສະມາຄົມ ແລະ ຈະປບ
ັ ປຸ ງ
ັ ໂດຍອງໃສິ່ ຜຮສສ . ໃນສະພາບການດັິ່ງກິ່ າວ, ຜກ
້ ຢ້ ມ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
້ ກລົງຕິ່ ກັບການປິ່ຽນແປງໃນ ຜຮສສ ຈະຖືກບັນທຶກຜິ່ານການແລກປິ່ຽນ
ຜຮສສ ເພືິ່ອໃຫ້ສະທ້ອນເຖິງການປິ່ຽນແປງດັິ່ງກິ່ າວ. ຂຕົ
ື . ຜກ
ື ຈະລົງເຜຍແຜິ່ການປບ
ັ ປຸ ງຂອງ ຜຮສສ ທັນທ.
້ ຢ້ ມ
້ ຢ້ ມ
ຈົດໝາຍທິ່ ມລາຍເຊັນ ລະຫວິ່ າງສະມາຄົມ ແລະ ຜກ

້ ໄ້ ຂ, ສະພາບການທິ່ ເບິ່ ງບິ່ ເຫັນນັນ,
້ ຫ ື ການປະຕິບດ
ັ ໂຄງການສົິ່ງຜົນໃຫ້ມການປິ່ຽນແປງຕິ່ ກັບ ຄວາມສິ່ ຽງ
6. ໃນກລະນທິ່ ບັນດາຂແກ
ັ , ໃຫ້ແກິ່
ແລະ ຜົນກະທົບ ໃນລະຫວິ່ າງ ການດາເນນໂຄງການ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກຈະສະໜອງເງ ິນທຶນເພິ່ ມເຕມ, ຖ້າຈາເປນ
້
ັ ຕິ່ າງໆ ເພືິ່ອແກໄ້ ຂບັນດາຄວາມສິ່ ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບດັິ່ງກິ່ າວນັນ.
ການດາເນນງານ ມາດຕະການ ແລະ ການປະຕິບດ
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ແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ຜຮສສ) ໂຄງການ ກັນ, ຄວມຄຸ ມ ແລະ ຕອບໂຕ້ຕິ່ ການລະບາດພະຍາດ COVID-19 ໃນ ສປປລາວ

ັ ທິ່ ສາຄັນ
ມາດຕະການ ແລະ ການປະຕິບດ
ົ ້ ດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ
ການເຝາຕິ
A

ັ ປະຈາ: ກະກຽມ ແລະ ສົິ່ງ ໃຫ້ກບ
ັ ປະຈາກິ່ ຽວກັບບັນດາ ບົດລາຍ
ັ ສະມາຄົມ ເປນ
ການລາຍງານເປນ
ິ່
ັ ງານທາງສິງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ງານຕິດຕາມຂອງການປະຕິບດ

້ ິ່ ມສິ່ ວນ
(ESHS) ຂອງໂຄງການ, ລວມເຖິງແຕິ່ ບິ່ ຈາກັດ, ບັນດາກິດຈະກາການມສິ່ ວນຮິ່ ວມຂອງຜທ

ຂອບເຂດໄລຍະເວລາ

LAO PDR

້ າທິ່ ຮັບຜິດຊອບ
ິ ຸ ກຄົນ / ເຈົາໜ້
ນິຕບ

ປະຈາໄຕມາດ, ທຸກໆຫົກເດືອນ, ປະຈາປ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກ-ກົມແຜນການ

ຕະຫອດການດາເນນໂຄງການ.

ແລະ ການຮິ່ ວມມື

ກິ່ ຽວຂ້ອງ ແລະ ການຮ້ອງທຸກ.

ມສສ 1: ການປະເມນຜົນ ແລະ ການຈັດການ ຂອງບັນດາຄວາມສິ່ ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
້
1.1
ໂຄງຮິ່ າງການຈັດຕັງຂອງອົ
ງກອນ: ກົມແຜນການ ແລະ ການຮິ່ ວມມື ກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກ ຈະ
ພະນັກງານດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ (1 ESHS) ແລະ
ັ ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການ ເພືິ່ອຄຸ ມ
້ ຄອງ ແລະ ການປະສານງານຂອງໂຄງການ ແລະ ຈັດຫາ
ເປນ
ິ່
ິ່
້ ິ່ ຽວຊານ
ພະນັກງານທມຄຸ ນສົມບັດ, ເຊິງລວມມ ພະນັກງານດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ຜຊ

້ ອນການປະຕິບດ
ັ ການແຕິ່ ງຕັງກິ່
ັ
ສັງຄົມ (1) ໄດ້ຮບ

ໄພ ຂອງໂຄງການ.

ລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຈະຖືກຮັກສາໄວ້ສາລັບການ
້
ດາເນນງານເຄືິ່ອງມື ແນະນາເຄືິ່ອງມື ກອບການຄຸ ມ

້ ອຂອງໂຮງໝ
້
ດ້ານການຈັດການຂເຫຍື
ແລະ ບັນດາຊັບພະຍາກອນຕິ່ າງໆ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜນການ
້ ຄອງຈັດການຄວາມສິ່ ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຕິ່ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດ
ຄຸ ມ

ກິຈະກາຕິ່ າງໆຂອງໂຄງການພ້ອມກັບຄວາມສິ່ ຽງ
ັ ໄປໄດ້ຂອງແຜນການ
ແລະ ຜົນກະທົບທິ່ ເປນ
້
ESHS. ການແຕິ່ ງຕັງພະນັກງານດ້ານສິິ່ງແວດ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກ-ກົມແຜນການ
ແລະ ການຮິ່ ວມມື

ຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ກຄສສ)

ຕະຫອດໄລຍະເວລາການດາເນນການໂຄງການ.
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ແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ຜຮສສ) ໂຄງການ ກັນ, ຄວມຄຸ ມ ແລະ ຕອບໂຕ້ຕິ່ ການລະບາດພະຍາດ COVID-19 ໃນ ສປປລາວ

ັ ທິ່ ສາຄັນ
ມາດຕະການ ແລະ ການປະຕິບດ
1.2

ແຜນການປະເມນຜົນ/ການຄຸ ້ມຄອງ ທາງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ເຄືິ່ອງມື/ຜເ້ ຮັດສັນຍາ
ກ. ປະເມິນຜົນຄວາມສິ່ ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງກິດຈະກາໂຄງການ
້ ຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ກຄສສ) ໃນການ
ທິ່ ໄດ້ສະເໜ, ໂດຍອງຕາມ ກອບການຄຸ ມ
ັ ໂຄງການ, ເຊິິ່ງປະກອບມການຮັບປະກັນວິ່ າ ບຸ ກຄົນ
ກະກຽມ, ເຜຍແຜິ່ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ໃຫ້ກບ

້ ິ່ ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ອິ່ ອນແອ ອາດຈະດ້ວຍສະພາບການສະເພາະໃດໜຶິ່ງ,
ຕິ່ າງໆ ແລະ ບັນດາກຸິ່ ມຜທ
້ ງຜົນປະໂຫຍດພັດທະນາ ທິ່ ເປນ
ັ ຜົນມາຈາກໂຄງການ.
ສາມາດເຂົາເຖິ
້ ຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ຂ. ກະກຽມ, ເຜຍແຜິ່, ຮັບຮອງເອົາ ແລະ ດາເນນງານ ທຸກໆແຜນການຄຸ ມ
ັ ໃຫ້ແກິ່ ກິດຈະກາໂຄງການຕາມລາດັບ ໂດຍອງຕາມຂະບວນການ
ື ທິ່ ຈາເປນ
ສົງຄົມ ຫ ື ເຄືິ່ອງມືອິ່ ນໆ
້ ຄອງ
ປະເມນຜົນທິ່ ສອດຄອງກັບມາດຕະຖານດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ມກອບການຄຸ ມ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ກຄສສ), ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

ຂອບເຂດໄລຍະເວລາ

້ ຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ
ກ. ກອບການຄຸ ມ

LAO PDR

້ າທິ່ ຮັບຜິດຊອບ
ິ ຸ ກຄົນ / ເຈົາໜ້
ນິຕບ

(ກຄສສ) ແມິ່ ນໃຫ້ກະກຽມພາຍໃນ 30ວັນຫງັ
ັ
ຈາກວັນທການົດໃຊ້ ແລະ ກິ່ ອນການປະຕິບດ
ິ່
ກິດຈະກາໃດໜຶງ, ແລະ ການດາເນນການປະເມນ
ັ ບັນດາກິດຈະກາທິ່
ຜົນແມິ່ ນກິ່ ອນການປະຕິບດ
ກິ່ ຽວຂ້ອງໂຄງການ.
ັ ບັນດາກິດຈະກາທິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງ
ຂ. ກິ່ ອນການປະຕິບດ
ັ
ໂຄງການ, ແລະ ຫງັ ຈາກ ຕະຫອດການປະຕິບດ
ກິດຈະກາດັິ່ງກິ່ າວ.

ັ ທິ່ ດໃນດ້ານອຸ ສະຫະກາໃນລະດັບສາກົນ (GIIP) ອືິ່ນໆທິ່
(ESHS), ແລະ ວິທການປະຕິບດ
ິ່
ກິ່ ຽວຂ້ອງ ເຊິງລວມມ ແນວທາງຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ກິ່ ຽວກັບ ການຕອບໂຕ້ຕິ່ ການລະບາດ
ຂອງ ໂຄວິດ-19 ໃນລັກສະນະ ທິ່ ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ຕິ່ ກັບສະມາຄົມ.

ຄ. ລວມເອົາລັກສະນະທິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງຂອງແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
້ ແຜນການສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຫ ື ເຄືິ່ອງມືອິ່ ນໆ,
ື
(ຜຮສສ) ເຊິິ່ງປະກອບມ ໃນຈານວນນັນມ

້ ານົດໃນ ມສສ 2 ແລະ ມາດຕະການອືິ່ນໆທິ່ ຈາເປນ
້
້ ານົດຂອງ ສິິ່ງແວດລ້ອມ
ັ ໃດໜຶິ່ງ, ເຂົາໃນ
ຂກ
ຂກ

ັ
ຄ. ກິ່ ອນການເປດຕົວຂະບວນການຈັດຊື ້ ໃຫ້ກບ
ິ່
ກິດຈະກາໂຄງການທກິ່ ຽວຂ້ອງ, ແລະ ຫງັ ຈາກ
ັ ກິຈະກາດັິ່ງກິ່ າວ.
ຕະຫອດການປະຕິບດ

, ສັງຄົມ, ສຸ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (ESHS) ຂອງເອກະສານຈັດຫາ ແລະ ສັນຍາ ກັບຜເ້ ຮັດ
ັ ກາກັບດແລ. ຫງັ ຈາກນັນ້ ຮັບປະກັນວິ່ າຜເ້ ຮັດສັນຍາ ແລະ ບລິສດ
ັ ກັບກາດແລ
ສັນຍາ ແລະ ບລິສດ
້ ານົດ ຂອງສິິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (ESHS)
ັ ຕາມຂກ
ນັນ້ ປະຕິບດ
ຂອງສັນຍາທິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງ.
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ແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ຜຮສສ) ໂຄງການ ກັນ, ຄວມຄຸ ມ ແລະ ຕອບໂຕ້ຕິ່ ການລະບາດພະຍາດ COVID-19 ໃນ ສປປລາວ

ັ ທິ່ ສາຄັນ
ມາດຕະການ ແລະ ການປະຕິບດ
1.3

້ ິ່ ບິ່ ມສິດນາໃຊ້ທນ
້
ົ ທ
ຶ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ:
ຂຈ້ າກັດ: ຍົກເວັນປະເພດກິ
ດຈະກາເຫິ່ ານ
ິ່
ິ່
 ໂຄງສ້າງເຊັນ: ຕຶກອາຄານຕິ່ າງໆໃໝິ່ , ເພືອຫກລ້ຽງການຄອບຄອງທິ່ ດິນ ແລະ ການຍ້າຍຖິິ່ນຖານ
ຕົວຈິງ ແລະ/ຫເື ສດຖະກິດ
ທ້ອງຖິິ່ນຈາກການປຸ ກສ້າງ.



້ ິ່ ກັບສິິ່ງແວດລ້ອມໃນ
ແລະຜົນກະທົບອືິ່ນໆທິ່ ອາດຈະເກດຂຶນຕ

ຂອບເຂດໄລຍະເວລາ

ໃນລະຫວິ່ າງຂະບວນການປະເມນຜົນທິ່
ັ ພາຍໃຕ້ການປະຕິບດ
ັ 1.2.ກ ຂ້າງເທິງ.
ປະຕິບດ

LAO PDR

້ າທິ່ ຮັບຜິດຊອບ
ິ ຸ ກຄົນ / ເຈົາໜ້
ນິຕບ
ກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກ-ກົມແຜນການ
ແລະການຮິ່ ວມມື

ັ ໄດ້ສງທິ່ ຈະສົິ່ງຜົນກະທົບດ້ານລົບໃຫ້ກບ
ັ ສຸ ຂະພາບຂອງຄົນ
ກິດຈະກາຕິ່ າງໆທິ່ ມຄວາມເປນ
ິ່
ິ່
ິ່
ິ່
ແລະ/ຫ ື ຕກັບສິງແວດລ້ອມທບໄດ້ກິ່ຽວຂ້ອງກັບການຮັກສາພະຍາດ ໂຄວິດ-19.
ກິດຈະກາໃດໜຶິ່ງທິ່ ຕ້ອງການໃຫ້ມການເຫັນດ

້ ນ
ັ ອິດສະຫະໂດຍໄດ້ຮບ
ັ ຂມ
ເຫັນພ້ອມຢິ່າງເປນ

ລິ່ ວງໜ້າ, ລົງເຜຍແຜິ່ ແລະ ພຽງພ ພາຍໃຕ້ ມສສ 7.
້ ກເວັນອື
້ ິ່ ນໆແມິ່ ນຈະການົດໃນ ແຜນການ ໂຄງການ.
ຂຍົ

ື
ມສສ 2: ເງິ່ ອນໄຂ
ແຮງງານແລະການເຮັດວຽກ
2.1

້ ານົດໃຊ້ຂອງ ມສສ 2, ໃນ
ັ ໂດຍສອດຄອງກັບຂກ
ການຈັດການແຮງງານ: ໂຄງການແມິ່ ນຈະປະຕິບດ
້
ລັກສະນະທິ່ ຍອມຮັບໄດ້ຕິ່ ກັບສະມາຄົມ, ເຊິິ່ງປະກອບມ ໃນຈານວນນັນແມິ່
ນ, ການດາເນນມາດ

ຕະການວຽກງານສາທາລະນະສຸ ກ ແລະ ຄວາມປອດໄພທິ່ ພຽງພ (ປະກອບມການກຽມພ້ອມສາລັບ
້ ຄອງການຮ້ອງທຸກໃຫ້ກບ
ັ ຜ້
ເຫດສຸ ກເສນ ແລະ ມາດຕະການຕອບສະໜອງ), ການົດການຄຸ ມ
້
້
້
ອອກແຮງງານໃນໂຄງການ, ແລະ ການລວມເອົາຂການົດແຮງງານເຂົາໃສິ່ ໃນ ຂການົດຂອງ

ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (ESHS) ຂອງເອກະສານຈັດຊື ້ ແລະ ການ
ັ ສິ່ ວນໜຶິ່ງຂອງ ກຄສສ, ຈະ
ັ ຄຸ ມ
້ ຄອງດແລ. ໃນຖານະທິ່ ເປນ
ເຮັດສັນຍາ ກັບຜເ້ ຮັດສັນຍາ ແລະ ບລິສດ
້ ານົດ
ມການກະກຽມ ຂະບວນການຈັດການແຮງງານ (LMP) ແລະ ດາເນນງານໂດຍສອດຄອງກັບຂກ
ໃຊ້ຂອງ ມສສ 2, ໃນລັກສະນະທິ່ ຍອມຮັບໄດ້ຕິ່ ກັບສະມາຄົມ.

້ ງກັນມົນລະພິດ ແລະ ການຄຸ ມ
້ ຄອງ
ມສສ 3: ປະສິດທິພາບຂອງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການປອ

ກະກຽມ ຂະບວນການຈັດການແຮງງານ
ັ ສິ່ ວນໜຶິ່ງຂອງ ກຄສສ ພາຍໃນ
(LMP) ໃຫ້ເປນ
30 ວັນ ນັບແຕິ່ ໂຄງການມຜົນສັກສິດ ແລະ
້ ສິ່ ວນ
ກິ່ ອນທິ່ ຈະໃຫ້ພະນັກງານໂຄງການເຂົາມ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກ-ກົມແຜນການ
ແລະ ການຮິ່ ວມມື

ຮິ່ ວມໃນການດາເນນກິຈະກາຕິ່ າງໆ.
ມາດຕະການອືິ່ນໆທຸກໆມາດຕະການທິ່ ເວົາ້
້ ນໃກ ້ດາເນນການ
ສະເພາະໃນ 2.1 ນແມິ່
ຕະຫອດການດາເນນໂຄງການ.

້ ອຈາກ
້
ັ ພາຍໃຕ້ການປະຕິບດ
ັ ເກນທິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງຂອງມາດຕະຖານນ ້ ຕາມຄວາມຈາເປນ
ັ 1.2 ຂ້າງເທິງ ເຊິິ່ງປະກອບມ ສົມມະນາມພາຍໃນ, ມາດຕະການໃນການຄວບຄຸ ມຂເຫຍື
ໄດ້ມການພິຈາລະນາ ຫກ
້ ອທ
້ ິ່ ເປນ
ັ ອັນຕະລາຍ ແລະ ບິ່ ເປນ
ັ ອັນຕະລາຍອືິ່ນໆ.
ໂຮງໝ ແລະ ປະເພດຂເຫຍື

ມສສ 4: ສຸ ຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ
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ແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ຜຮສສ) ໂຄງການ ກັນ, ຄວມຄຸ ມ ແລະ ຕອບໂຕ້ຕິ່ ການລະບາດພະຍາດ COVID-19 ໃນ ສປປລາວ

ັ ທິ່ ສາຄັນ
ມາດຕະການ ແລະ ການປະຕິບດ

ຂອບເຂດໄລຍະເວລາ

LAO PDR

້ າທິ່ ຮັບຜິດຊອບ
ິ ຸ ກຄົນ / ເຈົາໜ້
ນິຕບ

ັ ພາຍໃຕ້ໜາ້ ວຽກ 1.2 ຂ້າງເທິງ ເຊິິ່ງປະກອບມ ສົມມະນາມພາຍໃນ, ມາດຕະການໃນການ: ຫຸ ດຜິ່ອນຄວາມສິ່ ຽງຂອງຊຸມ
ັ ເກນທິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງຂອງມາດຕະຖານນ ້ ຕາມຄວາມຈາເປນ
ໄດ້ມການພິຈາລະນາ ຫກ
້
້ ງຜົນປະໂຫຍດທິ່ ເກດຈາກໂຄງການໄດ້; ຄວບ
້ ິ່ ອາດຈະດ້ອຍໂອກາດ ຫ ື ອິ່ ອນແອ, ຍ້ອນສະພາບການສະເພາະໃດໜຶິ່ງ, ນັນສາມາດເຂົ
ຊົນຕິ່ ກັບພະຍາດຕິດຕິ່ ; ຮັບປະກັນວິ່ າບັນດາບຸ ກຄົນ ຫ ື ກຸິ່ ມຄົນ ຜທ
າເຖິ
້
້ ງກັນ ແລະ ຕອບສະໜອງຕິ່ ກັບ ການທາຮ້າຍ ແລະການ
ຄຸ ມຄວາມສິ່ ຽງຂອງການນາໃຊ້ ບຸ ກຄະລາກອນຮັກສາຄວາມປອດໄພ; ຈັດການກັບຄວາມສິ່ ຽງຂອງການເກດມການໄຫເຂົາຂອງແຮງງານ;
ແລະ ປອ
ລະເມດທາງເພດ ແລະ ການທາລຸ ນທາງເພດ.

້ ິ່ ດິນ, ຂຈ້ າກັດຂອງການນາໃຊ້ທິ່ ດິນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍແບບບິ່ ສະໝັກໃຈ
ມສສ 5: ການຊືທ
ບິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງ

ັ ຊັບພະຍາກອນຊວະນາໆພັນ ແລະການຄຸ ມ
້ ຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດທິ່ ມຊວິດແບບຍືນຍົງ
ມສສ 6: ການອານຸລກ
ັ ພາຍໃຕ້ໜາ້ ວຽກ 1.2 ຂ້າງເທິງ
ັ ເກນທິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງຂອງມາດຕະຖານນ ້ ຕາມຄວາມຈາເປນ
ໄດ້ມການພິຈາລະນາ, ຫກ

້ ອງ/ຊຸມຊົນທ້ອງຖິິ່ນດັງເດ
້ ມທິ່ ບິ່ ໄດ້ຮບ
ັ ການດແລໃນປະຫັວດສາດທິ່ ຜິ່ານມາຢິ່ ເຂດລຸິ່ ມຊາຮາຣາຂອງທະວບອາຟຣກາ
ມສສ 7: ຊົນເຜົິ່າພືນເມື
ັ ພາຍໃຕ້ໜາ້ ວຽກ 1.2 ຂ້າງເທິງ
ັ ເກນທິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງຂອງມາດຕະຖານນ ້ ຕາມຄວາມຈາເປນ
ໄດ້ມການພິຈາລະນາ, ຫກ

ມສສ 8: ວັດທະນາທາປະເພນ

້
້ ບ ແມິ່ ນຈະໄດ້ຖກ
ັ ພາຍໃຕ້ໜາ້ ວຽກ 1.2 ຂ້າງເທິງ. ຂັນຕອນໃນໂອກາດຄົ
ັ ສິ່ ວນໜຶິ່ງຂອງ
ັ ເກນທິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງຂອງມາດຕະຖານນ ້ ຕາມຄວາມຈາເປນ
ື ກະກຽມ ແລະ ຈັດໃຫ້ເປນ
ໄດ້ມການພິຈາລະນາ, ຫກ
ນພົ
ັ .
ກຄສສ ແລະ ນາໃຊ້ຕາມຄວາມຈາເປນ

ມສສ 9: ກອງທຶນການເງ ິນ
ບິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງ.

້ ນ
້ ິ່ ມສິ່ ວນກິ່ ຽວຂ້ອງ ແລະ ການລົງເຜຍແຜິ່ຂມ
ມສສ 10: ການມສິ່ ວນຮິ່ ວມຂອງຜທ
10.1

້ ິ່ ມສິ່ ວນກິ່ ຽວຂ້ອງ: ໃຫ້ກະກຽມ, ລົງເຜຍແຜິ່, ນາໃຊ້ ແລະ ດາເນນການ
ແຜນການມສິ່ ວນຮິ່ ວມຂອງຜທ
້ ິ່ ມສິ່ ວນກິ່ ຽວຂ້ອງ (ຜສຜສ) ທິ່ ສອດຄິ່ ອງກັບ ມສສ 10, ໃນລັກສະນະ
ແຜນການມສິ່ ວນຮິ່ ວມຂອງຜທ
ທິ່ ຍອມຮັບໄດ້ຕິ່ ກັບສະມາຄົມ.

ແຜນຮິ່ າງ ຜສຜສ ແມິ່ ນໄດ້ມການກະກຽມ
ັ ການ
ແລະ ລົງເຜຍແຜິ່ແລ້ວ ແລະຈະໄດ້ຮບ
ິ່
ັ ປຸ ງໃນໄລຍະເວລາບເກນ 30 ວັນ ຫງັ ຈາກມື ້
ປບ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກ-ກົມແຜນການ
ແລະ ການຮິ່ ວມມື

ປະກາດຜົນສັກສິດ. ຜສຜສ ຈະຖືກດາເນນ
ການຕະຫອດໄລຍະການດາເນນໂຄງການ.
10.2

້ ງໄດ້ຕິ່ ສາທາລະນະຊົນ ເພືິ່ອ
ກົນໄກຂອງການຮ້ອງທຸກ: ທາການຈັດໃຫ້ມການຮ້ອງທຸກທິ່ ສາມາດເຂົາເຖິ
້ ອງໃຈ ແລະ ການຮ້ອງທຸກໃດໆທິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ
ື ໄຂຂຂ້
ຮັບຄາຮ້ອງ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຊິ່ ວຍເຫອ
, ທິ່ ສອດຄິ່ ອງກັບ ມສສ 10 ໃນລັກສະນະທິ່ ຍອມຮັບໄດ້ຕິ່ ກັບສະມາຄົມ.

ຕະຫອດໄລຍະການດາເນນໂຄງການ.

ກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກ-ກົມແຜນການ
ແລະ ການຮິ່ ວມມື
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ແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ຜຮສສ) ໂຄງການ ກັນ, ຄວມຄຸ ມ ແລະ ຕອບໂຕ້ຕິ່ ການລະບາດພະຍາດ COVID-19 ໃນ ສປປລາວ

ັ ທິ່ ສາຄັນ
ມາດຕະການ ແລະ ການປະຕິບດ

ຶ ອົບຮົມ)
ການສະໜັບສະໜນຄວາມສາມາດເຮັດວຽກ (ການຝກ

ຶ ອົບຮົມ
ຈະໄດ້ທາການປະເມນຜົນຄວາມສາມາດ ເຊິິ່ງຈະໄດ້ແຈ ້ງໃຫ້ຮເ້ ຖິງ ການພັດທະນາການຝກ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (ESHS) ແລະ ແຜນການສ້າງຄວາມ

ັ ບຸ ກຄະລາກອນທິ່ ຈະມສິ່ ວນຮິ່ ວມໃນການດາເນນໂຄງການ, ເຊິິ່ງປະກອບມແຕິ່ ມ
ສາມາດ ໃຫ້ກບ
ຈາກັດດັິ່ງຕິ່ ໄປນ:້
ິ່ ນປ
້ ອຈາກການປ
້
ຶ ອົບຮົມກິ່ ຽວກັບ ການຄວບຄຸ ມ ແລະ ການກາຈັດຂເຫຍື
ິ ວ
ົ , ໂດຍ
 ການຝກ
້ ອທ
້ ິ່ ເປນ
້
້ ກ ບັນດາຂເຫຍື
ັ ອັນຕະລາຍ ແລະ ຕິດເຊືອໄດ້
ຶ ອົບຮົມໃຫ້
ເນັນໜັ
ເຊິິ່ງຈະມການຝກ
ິ່
ິ ວ
ົ ພະຍາດໃນທຸກໆລະດັບ.
ກັບພະນັກງານປນປ


ຂອບເຂດໄລຍະເວລາ
ຕະຫອດໄລຍະການດາເນນໂຄງການ.

LAO PDR

້ າທິ່ ຮັບຜິດຊອບ
ິ ຸ ກຄົນ / ເຈົາໜ້
ນິຕບ
ກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກ-ກົມແຜນການ
ແລະ ການຮິ່ ວມມື

້ ອທ
້ ິ່ ຕິດເຊືອ້ ໃຫ້ແກິ່ ອາສາ
ຶ ອົບຮົມກິ່ ຽວກັບການຄວບຄຸ ມ ແລະ ການກາຈັດຂເຫຍື
ການຝກ
ິ ງານ ແລະ ຜທ
້ ິ່ ເຮັດວຽກຊິ່ ວຍເຫອ
ື ສັງຄົມ ທຸກໆຄົນທິ່ ມສິ່ ວນຮິ່ ວມໃນ
ສະໝັກ, ຜເ້ ຝກ
ໂຄງການ.



້ ນ, ສືິ່ສຸ ຂະສຶກສາ (IEC) ກິ່ ຽວ
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