ໂຄວິດ-19 Response ESMF – ICWMP
ໂຄງການກັນ, ຄວມຄຸມ ແລະ ຕອບໂຕ້ຕໍ່ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນ ສປປ ລາວ
ບົດສະຫຼຸບ

I. ຄວາມເປັນມາ ແລະ ເນອ
ື້ ໃນໂຄງການ
1. ເອກະສານສະບັບນີ້ ສັງລວມມາດຕະການຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມ ທໍ່ສະເໜໃນກອບການຄຸມ
້ ຄອງສິງໍ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ຕອບໂຕ້ຕໍ່ການ
ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນ ສປປ ລາວ (P173817). ບົດສະຫຼຸບແມ່ນຖືກນາສະເໜ ແລະ ສົນທະນາກັບຜທ
້ ໍ່
ມສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບຊາດ ແລະ ຂັີ້ນແຂວງ ໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລືທາງອິນເຕເນັດ (WhatsApp ແລະ
ໂທລະສັບ). ເນືອ
ໍ່ ງຈາກວ່າ ກຄສສ ແມ່ນຖືກກະກຽມໃນສະພາບການສຸກເສນ ແລະ ຈາກັດການເດນທາງ ສະນັີ້ນຈຶໍ່ງໄດ້
ມແຕ່ ແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ຜຮສສ) ແລະ ແຜນການມສ່ວນຮ່ວມຂອງຜ້ທໍ່ມສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ (ຜສຜສ) ປຶກສາຫາລືກັນໃນອາທິດຂອງວັນທ 20 ເມສາ. ກຄສສ ຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືຕືໍ່ມອກໃນລະຫວ່າງ
ການຈັດຕັງີ້ ປະຕິບດ
ັ ກິດຈະກາ, ຄາແນະນາ ແລະ ຄາເຫັນທໍ່ໄດ້ຮບ
ັ ລະຫວ່າງການປຶກສາຫາລືແມ່ນຈະໄດ້ຮວບຮ່ວມ ເພືໍ່ອ
ແກ້ໄຂປັບປຸງ ແລະ ສະຫຼຸບ ກຄສສ ພ້ອມໆກັບເຄືໍ່ອງມືອືໍ່ນໆ ທໍ່ການົດພາຍໃຕ້ ກອບນະໂຍບາຍສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມ ຂອງທະນາຄານໂລກ.

2. ສປປ ລາວ ມຊາຍແດນຕິດກັບ 5 ປະເທດ (ມຄື: ປະເທດໄທ, ມຽນມາ, ຈນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກາປເຈຍ) ທໍ່ລວ
້ ນ
ແລ້ວແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ ໂຄໂຣນາ (ໂຄວິດ-19) ທໍ່ກາລັງລະບາດຢ່. ເຊິງໍ່ ໃນປະເທດລາວແມ່ນມທັງໝົດ
19 ກລະນຢືນຢັນຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນລະຫວ່າງທໍ່ກາລັງກະກຽມ ກຄສສ. ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍ
ຜ່ານ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນກາລັງຈັດຕັງີ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ ດ້ວຍເງິນຂອງທະນາຄານໂລກ (ປະມານ 18 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ ໃນລະຫວ່າງປ 2020 ຫາ 2022), ເຊິໍ່ງເອີ້ນວ່າ ໂຄງການກັນ, ຄວມຄວບ ແລະ ຕອບໂຕ້ການລະບາດ
ຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນ ສປປ ລາວ (LCRP). ໂຄງການນີ້ໄດ້ຮບ
ັ ການອານຸມັດຈາກສະພາບລິຫານ ທະນາຄານ
ໂລກ ໃນວັນທ 6 ເມສາ 2020 ແລະ ມຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທ 7 ເມສາ 2020 ເຊິໍ່ງມ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເຮັດ
ຫນ້າທໍ່ຮບ
ັ ຜິດຊອບຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ກຄສສ.
3. ກຄສສ ຖືກສ້າງຂຶນ
ີ້ ເພືໍ່ອສະໜັບສະໜນ ກິດຈະກາສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ສ&ສ) ທໍ່ໄດ້ຮບ
ັ ເງິນທຶນຈາກໂຄງການ.
ກຄສສ ມຈຸດປະສົງ ຊນ
ີ້ າ ບັນດາອົງການຈັດຕັງີ້ ປະຕິບດ
ັ ຂອງໂຄງການ ເພືອ
ໍ່ ການົດຫາຄວາມສ່ຽງດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ສັງຄົມທໍ່ເປັນໄປໄດ້, ພັດທະນາ ແລະ ນາໃຊ້ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ,
ລວມທັງແຜນການຍ່ອຍສະເພາະທໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທໍ່ສາມາດພັດທະນາໄດ້ຕາມແຜນມາດຕະຖານສິງໍ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
(ມສສ) ຂອງທະນາຄານໂລກ ທໍ່ມໃນກອບນະໂຍບາຍສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ເວົີ້າສະເພາະຄື: ກຄສສ (ກ) ປະ
ເມນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທໍ່ຈະເກດຈາກກິດຈະກາຂອງໂຄງການ (ທັງດ້ານບວກ
ແລະ ລົບ), ແລະ ສະເໜມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທໍ່ຈະສາມາດແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງ/ຜົນກະທົບ ໄດ້ຢາ່ ງມປະສິດທິພາບ, (ຂ)
ສ້າງຕັີ້ງຂັີ້ນຕອນທໍ່ຊັດເຈນໃນການວາງແຜນ ສິງໍ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ການທົບທວນ, ການອະນຸມດ
ັ ແລະ
ການຈັດຕັງີ້ ປະຕິບດ
ັ ຂອງກິດຈະກາ/ໂຄງການຍ່ອຍ, ການຊ່ວຍເຫືອທາງວິຊາການ ແລະ ກິດຈະກາອືໍ່ນໆ ທຈ
ໍ່ ະໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜນພາຍໃຕ້ໂຄງການ; (ຄ) ອະທິບາຍກົນໄກສະເພາະໃນການປຶກສາຫາລື ແລະ ການເປດເຜຍ
ເອກະສານດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພ້ອມທັງແກ້ໄຂຄາຮ້ອງທຸກ; ແລະ (ງ) ລະບຸພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ຂອງໜ່ວຍງານຕ່າງໆທຮ
ໍ່ ັບຜິດຊອບ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
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(ສ&ສ) ທໍ່ໄດ້ສະເໜໄປ ເຊິໍ່ງລວມມ ການຝຶກອົບຮົມການການົດບລິມະສິດ, ການສ້າງຄວາມສາມາດ, ການຊ່ວຍເຫອ
ື
ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ງົບປະມານ ກຄສສ.
4. ລາຍລະອຽດເພໍ່ມເຕມກ່ຽວກັບຮບແບບສະເພາະ ແລະ ການຊນ
ີ້ າທາງວິຊາການສາລັບ (i) ການວິພາກບັນຫາສິໍ່ງແວດ
ລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຫາກິດຈະກາທໍ່ບໍ່ມສິດ, ການຢືນຢັນ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ມາດຕະຖານດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມ (ມສສ) ສາລັບກິດຈະກາ (ເອກະສານຄັດຕິດ II) ແລະ (ii) ຮ່າງຕົວແບບສາລັບ ແຜນການຄຸ້ມຄອງດ້ານສິໍ່ງແວດ
ລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ຜຄສສ) ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ (ເອກະສານຄັດຕິດ III), ຮ່າງຕົວແບບ
ແຜນການຄວບຄຸມການຕິດເຊືີ້ອ ແລະ ການກາຈັດຂີ້ເຫຍືີ້ອ (ICWMP) (ເອກະສານຄັດຕິດ IV), ວິທການບລິຫານ
ຈັດການແຮງງານ (LMP, ເອກະສານຄັດຕິດ V), ຫັກການປະຕິບັດດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ (ECOP), ຫັກການປະຕິບັດ
ດ້ານສັງຄົມ (SCOC) ແມ່ນມໃນ (ເອກະສານຄັດຕິດ VI) ແລະ ລາຍການແຫງໍ່ ຂີ້ມນ ທໍ່ມຄມ
່ ືຕ່າງໆກ່ຽວກັບໂຄວິດ19 ແມ່ນມໃນເອກະສານຄັດຕິດ VII.

II. ເນື້ອໃນໂຄງການ
5. ຈຸດປະສົງໃນການພັດທະນາໂຄງການແມ່ນເພືໍ່ອຕອບໂຕ້ກບ
ັ ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ເພືໍ່ອສ້າງຄວາມ
ເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ກັບລະບົບສາທາລະນະສຸກ ສປປ ລາວ. ໂຄງການດັໍ່ງກ່າວຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜນໃນຂອບເຂດທົໍ່ວ
ປະເທດ ແລະ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດແກ່ປະຊາຊົນໃນທົໍ່ວ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະ ຜ້ທໍ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການ
ຕິດເຊືີ້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19.
6. ໂຄງການປະກອບມອົງປະກອບດັໍ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ອົງປະກອບທ 1: ການຕອບໂຕ້ແບບສຸກເສນຕໍ່ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 [12.83 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ]: ອົງປະກອບນີ້ສະໜັບສະໜນ ການກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ກິດຈະກາຕອບໂຕ້ສກ
ຸ ເສນ ໃນການ
ແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງກະທັນຫັນ ສາລັບການຕອບໂຕ້ຕໍ່ກັບການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນ ສປປ ລາວ
ໂດຍສຸມໃສ່ຂງົ ເຂດດັໍ່ງຕໄໍ່ ປນ:ີ້ (ກ) ການປະສານງານການຕອບໂຕ້; (ຂ) ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການ
ຕິດເຊືີ້ອ; (ຄ) ການກວດຄົີ້ນກລະນ, ການຢືນຢັນ ແລະ ການກວດສອບການຕິດຕໍ່ສາຜັດກັບກລະນ; (ງ) ການ
ຄຸ້ມຄອງກລະນ; ແລະ (ຈ) ການສືໍ່ສານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການມສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ. ບັນດາວັດຖຸ, ວຽກ
ງານ ແລະ ບລິການຕ່າງໆທໄໍ່ ດ້ຮບ
ັ ການສະໜັບສະໜນຈາກອົງປະກອບນີ້ລວມມຄື: (ກ) ອຸປະກອນການປ້ອງ
ກັນສ່ວນບຸກຄົນ (PPE), (ຂ) ອຸປະກອນທາງການແພດ, (ຄ) ອຸປະກອນຫ້ອງວິເຄາະ ແລະ ເຄືໍ່ອງບລິໂພກ,
(ງ) ວຽກງານກໍ່ສ້າງນ້ອຍໆ, ເຄືອ
ໍ່ ງໃຊ້ ແລະ ສິນຄ້າອືໍ່ນໆສາລັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ລວມມການ
ປັບປຸງ ລະບົບນີ້າໃຊ້ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ ແລະ ໃນລະບົບຈັດການ ແລະ ກາຈັດສິໍ່ງເສດເຫອ
ື ທາງການແພດ
, ແລະ (ສ) ການສ້າງຕັງີ້ ສາຍດ່ວນ ເພືໍ່ອ ຂີ້ມນຂ່າວສານກ່ຽວກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເຂົີ້າເຖິງຊຸມຊົນ ແລະ
ການຕອບຄາຖາມຈາກ ປະຊາຊົນ ແລະ ຜ້ໃຫ້ບລິການທາງການແພດ.
• ອົງປກອບທ 2: ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບໂຕ້ຕອບການລະບາດແບບສຸກເສນ [3.6 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ]:
ອົງປະກອບດັງໍ່ ກ່າວນີ້ຈະຊ່ວຍເສມສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບລະບົບສາທາລະນະສຸກໃນການ
ຕອບສະໜອງຕໍ່ກບ
ັ ເຫດສຸກເສນ ໂດຍການສະໜັບສະໜນ ການຕອບສະໜອງທາງຄຣນິກ, ຫ້ອງວິເຄາະ,
ການແຍກປ່ຽວ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງກລະນ ຂອງສາທາລະນະສຸກໃນຂັນ
ີ້ ສນກາງ ແລະ ຂັີ້ນ
ແຂວງ, ລວມທັງສະໜັບສະໜນ ອຸປະກອນການແພດ, ເຟນເຈ, ສະຖານທໍ່ປະຊຸມຜ່ານອິນເຕເນັດ ແລະ ຕິດ
ຕັີ້ງເຄືອຂ່າຍ ເພືໍ່ອຄຸ້ມຄອງກລະນທໍ່ຕດ
ິ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ປະກອບມກິດຈະກາຕ່າງໆ ຄື: (ກ) ວຽກງານ
ກໍ່ສ້າງຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ການດັດສ້າງຫ້ອງແຍກປ່ຽວ ແລະ ສນຮັກສາພະຍາດ ໃນສະຖານທໍ່ສາທາລະນະ
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•

ສຸກທໍ່ມຢ່ແລ້ວ, (ຂ) ການເຝິກອົບຮົມ ແລະ ການເສມສ້າງຄວາມສາມາດ ໃຫ້ກັບນັກວິຊາການໃນຫ້ອງວິເຄາະ
ກ່ຽວກັບການບົງໍ່ ມະຕິດ້ານໂມເລກຸນ ແລະ ພະນັກງານແພດກ່ຽວກັບແນວທາງການປິໍ່ນປົວ ແລະ ການຄວບ
ຄຸມການຕິດເຊືອ
ີ້ ໃນໂຮງໝ; ແລະ (ຄ) ເສມສ້າງລະບົບຂີ້ມນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດເພືໍ່ອຍົກສງ
ຄວາມສາມາດໃນການເຝົີ້າລະວັງ.
ອົງປະກອບທ 3: ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມນຜົນໂຄງການ [1.5 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ]: ອົງປະກອບນສ
ີ້ ະໜັບສະໜນກິດຈະກາຕ່າງໆ ທພ
ໍ່ ົວພັນກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການ
, ລວມທັງ ໜ່ວຍງານການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນໂຄງການ, ແລະ ການຮັບປະກັນ
ການຈັດຕັງີ້ ປະຕິບດ
ັ ກຄສສ ຢ່າງມປະສິດທິຜົນ.

III. ນະໂຍບາຍ, ນິຕກ
ິ າ ແລະ ລະບຽບການ
7. ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ສະຖາບັນທີ່ພົວພັນກັບຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ

ແລະ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດ້ການົດດັີ່ງຕີ່ໄປນື້:
•

•

•

•

ນະໂບາຍຂອງລັດຖະບານລາວກ່ຽວກັບ ໂຄວິດ-19 ມຄື: (ກ) ຂີ້ແນະນານາກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ການສົໍ່ງຕໍ່
ແລະ ການຕິດເຊືີ້ອ ໂຄວິດ-19 ຢ່ສະໜາມບິນສາກົນ, ດ່ານຊາຍແດນ ແລະ ສະຖານໂດຍສານທາງລົດ; (ຂ)
ຂີ້ແນະນາກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ການແຜ່ລະບາດ ແລະ ການຕິດເຊືີ້ອ ໂຄວິດ-19 ໃນເຂດທໍ່ກມ
ຸ່ ສ່ຽງຕິດເຊືີ້ອ
ຫື ສນກັກກັນຊົວ
ໍ່ ຄາວ; (ຄ) ການຊີ້ນາກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດ ແລະ ການຕິດເຊືີ້ອ ໂຄວິດ-19
ໃນສະຖານທສ
ໍ່ າທາລະນະ (ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ, ຫ້ອງການ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ອືນ
ໍ່ ໆ); ແລະ (ງ) ໃນວັນທ
29ເດືອນມນາ ປ 2020, ນາຍົກລັດຖະມົນຕໄດ້ອອກຄາສັງໍ່ ກ່ຽວກັບມາດຕະການເສມສ້າງຕໍ່ກັບການປິດ
ລ້ອມ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຕອບໂຕ້ຢ່າງເຕັມທໍ່ຕໍ່ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 (ສະບັບເລກທ
06/ນຍ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ). ເພໍ່ມເຕມໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຖ້າມ.
ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກມຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປິໍ່ນປົວ ສະບັບປັບປຸງໃນປ 2014 (ສະບັບເລັກທ 58/
ສຊ, ລົງວັນທ 24 ທັນວາ 2014). ບາງລະບຽບການທໍ່ອອກໂດຍ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສາລັບການຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດ ບັນຫາສະເພາະດ້ານການດແລສຸຂະພາບ ປະກອບມແຕ່ບໍ່ຈາກັດຄື (ກ) ຄ່ມືການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍືີ້ອທໍ່
ແຫມຄົມ, ອອກໂດຍຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ (DPV /MOH),
ລົງວັນທ 10 ຕຸລາ 2019, (ຂ) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໃຊ້ວັກຊນກັນພະຍາດ, ຮັບຮອງໂດຍ ສະພະປະຊາຊົນ
ແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທ 9 ສິງຫາ 2018, (ຄ) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່,
ຮັບຮອງໂດຍ ສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດໃນວັນທ 19 ທັນວາ 2017, (ງ) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປິໍ່ນປົວ,
ຮັບຮອງໂດຍ ສະພາແຫ່ງຊາດໃນວັນທ 22 ມັງກອນ 2015.
ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດການສັງຄົມມຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານປ 2016 ນາໃຊ້ກັບຜ້ໃຊ້ແຮງ
ງານທຸກຄົນ, ຜທ
້ ໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນ ແລະ ບໄໍ່ ດ້ຈດ
ົ ທະບຽນ, ພະນັກງານຄົນລາວທໍ່ເຮັດວຽກໃນອົງການຈັດຕັີ້ງ
ຕ່າງປະເທດ, ແລະ ພະນັກງານຕ່າງປະເທດທໍ່ເຮັດວຽກໃນ ສປປ ລາວ.
ສົນທິສັນຍາສາກົນ: ສປປ ລາວ ຍັງເປັນສະມາຊິກຂອງ ຂອງສົນທສັນຍາ ບາເຊວ, ສົນທິສັນຍາ ສະຕ໋ອກໂຮມ
ແລະ ສົນທິສັນຍາ ມນາມາຕະ ວ່າດ້ວຍສານບາຫອດ.
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8. ມາດຕະຖານດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ມສສ) ຂອງທະນາຄານໂລກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ໂຄງການ. ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມແມ່ນຖືວ່າສງສົມຄວນ. ຫົກໃນສິບ ມາດຕະຖານດ້ານ
ສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນ ມສສ ຂອງທະນາຄານໂລກ ທຖ
ໍ່ ກ
ື ຄັດເລືອກວ່າມຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ ລວມມຄື: (1) ມສສ
1: ການປະເມນ ແລະ ການຄຸມ
້ ຄອງ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຜົນກະທົບຕໍ່ສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, (2) ມສສ2:
ເງືໍ່ອນໄຂດ້ານແຮງງານ ແລະ ການເຮັດວຽກ, (3) ມສສ 3: ປະສິດທິພາບດ້ານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການປ້ອງກັນ ແລະ
ຈັດການມົນລະພິດ, (4) ມສສ 4: ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ, (5) ມສສ 7: ຊົນເຜົໍ່າພືີ້ນເມືອງ/ຊຸມ
ຊົນທ້ອງຖິນ
ໍ່ ດັງີ້ ເດມ ທບ
ໍ່ ໍ່ໄດ້ຮບ
ັ ການດແລໃນປະຫັວດສາດທຜ
ໍ່ ່ານມາຢ່ເຂດລຸ່ມຊາຮາຣາຂອງທະວບອາຟຣິກາ, ແລະ
(6) ມສສ 10: ການມສ່ວນຮ່ວມຂອງຜ້ທໍ່ມສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການເປດເຜຍຂີ້ມນ. ແບບຟອມການວິພາກ ແລະ
ລາຍການກິດຈະກາທໍ່ບໍ່ມສິດ ແມ່ນມຢ່ໃນເອກະສານຄັດຕິດ II ຂອງ ກຄສສ. ແນວທາງຊນ
ີ້ າຂອງທະນາຄານໂລກຖືກ
ພັດທະນາຂຶນ
ີ້ ໂດຍອງໃສ່ການປະຕິບັດທໍ່ດທສ
ໍ່ ້າງຕັງີ້ ຂຶີ້ນຕາມມາດຕະຖານຂອງ ອົງການອານາໄມໂລກ ກ່ຽວກັບການ
ກະກຽມເຄືໍ່ອງມື ດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມແລະ ສັງຄົມ.
IV. ຂື້ມູນເບື້ອງຕົນ
ື້ ດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
9. ສິີ່ງແວດລ້ອມ. ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທໍ່ມເຂດພດອຍ, ອຸດົມສົມບນໄປດ້ວຍຊວະນາໆພັນ, ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງ
ພົນລະເມືອງຕໍ່າ, ແລະ ມການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນເຂດຕົວເມືອງ, ໄພພິບດ
ັ ທາງທາມະຊາດສ່ວນໃຫຍ່ (ຍ້ອນນີ້າ
ຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ການລະບາດຂອງຕັກກະແຕນ) ເຊິໍ່ງໄດ້ສົໍ່ງຜົນກະທົບຕຂ
ໍ່ ະແໜງກະສິກາ. ສະພາບການທົໍ່ວໄປ
ຂອງ ນີ້າ, ດິນ ແລະ ອາກາດ ແມ່ນຍັງຖືວ່າດ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ຄວາມສາມາດໃນການຈັດການເກັບຂີ້ເຫຍືອ
ີ້ ແມ່ນຍັງ
ມຄວາມຈາກັດຫາຍ ແລະ ກາລັງເປັນບັນຫາ ເນືອ
ໍ່ ງຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ການເພໍ່ມຂຶີ້ນຂອງປະຊາກອນ
ແລະ ການຫັນເປັນຕົວເມືອງ. ເຊິໍ່ງບໍ່ໄດ້ມນະໂຍບາຍ ຫືກດ
ົ ລະບຽບໃດໆ ທັງໃນລະດັບຊາດ ຫື ຂັີ້ນເມືອງ ໃນການ
ສະຫນັບສະໜນ ວິທການຫັນ ສິໍ່ງເສດເຫືອ-ສ-່ ຊັບພະຍາກອນ ຫື ຫັກການໃນການຫຼຸດຜ່ອນ, ນາໃຊ້ໃໝ່, ນາໃຊ້ຄນ
ື
(Reduce, Reuse, Recycle (3R).
10. ສິໍ່ງເສດເຫືອທາງການແພດ ທຖ
ໍ່ ືວ່າເປັນສິງໍ່ ເສດເຫືອໃນຕົວເມືອງ ແລະ ກະຊວງສະທາລະນະສຸກ ກໍ່ມໜ້າທໍ່ໃນການ
ຮັບຜິດຊອບ ລວມທັງການເກັບ ແລະ ການຈັດມ້ຽນ. ອງຕາມດາລັດສະບັບເລກທ 1706/ກຊ, ລົງວັນທ 2/7/2004, ສິໍ່ງ
ເສດເຫືອຈາກສະຖານທປິນ
ໍ່ ປົວພະຍາດ ຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ແຍກອອກເປັນ 3 ປະເພດປະກອບມຄື: ຂີ້ເຫຍືີ້ອ ທຕ
ໍ່ ິດເຊືອ
ີ້ ,
ແຫມຄົມ ແລະ ທົວ
ໍ່ ໄປ. ມການຊ່ວຍເຫືອກ່ຽວກັບສະຖານທຂ
ໍ່ ້າເຊືີ້ອໂລກ ໃນສຸກສາລາຕ່າງໆ, ແຕ່ກໍ່ຍງັ ຖືວ່າບໍ່ພຽງພ
ແລະ ລະບົບດັໍ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ການປະເມນ ແລະ ເສມສ້າງ ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາແຂວງຕ່າງໆ ໃນການ ກາຈັດສິໍ່ງ
ເສດເຫືອທໍ່ເກດຈາກການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19. ການປະເມນຜົນຄັີ້ງລ່າສຸດໄດ້ແນະນາວ່າ ຮບແບບເຕົາອົບຂີ້ເຫຍືອ
ີ້ ທໍ່
ມຢ່ແລ້ວນັີ້ນ, ທໍ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນຂຕ
ີ້ ົກລົງຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ເລກທ 408/ກມ ລົງວັນທ 14/2/2014 ວ່າ
ດ້ວຍມາດຕະຖານໂຮງໝຊຸມຊົນ, ແມ່ນບຜ
ໍ່ ່ານມາດຕະຖານການປ່ອຍອາຍພິດທໍ່ທນ
ັ ສະໄໝ, ແລະ ການຈດສິໍ່ງເສດ
ເຫືອ ຈາກໂຮງໝ ແມ່ນເປັນການປ່ອຍອາຍພິດ ດໂອຊນ ແລະ ຟິວແລນ ອອກສອ
່ າກາດ ອັນດັບທ 2 ໃນ ສປປ ລາວ.
11. ທາງດ້ານສັງຄົມ. ປະເທດລາວເປັນປະເທດທໍ່ມປະຊາກອນຫາກຫາຍຊົນເຜົໍ່າທັງໝົດ 7.1 ລ້ານຄົນ ເຊິໍ່ງໃນນັນ
ີ້ ມ
ປະມານ ສອງໃນສາມທອ
ໍ່ າໄສຢ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ຫ່າງໄກຊອກຫກ ທໍ່ບສ
ໍ່ າມາດເຂົີ້າເຖິງ, ຫືຖືກຈາກັດການເຂົີ້າເຖິງ
ການສຶກສາ, ການບລິການທາງສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະດ້ານສາທາລະນະສຸກຕ່າງໆ. ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງ
ການບລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກແມ່ນຍັງເປັນບັນຫາຄົງຄ້າງ ທໍ່ສົໍ່ງຜົນກະທົບຫາຍຕໍ່ກຸ່ມຄົນທໍ່ມຄວາມສ່ຽງ ໂດຍ
ສະເພາະ ກຸ່ມຜ້ສງອາຍຸ, ເດັກນ້ອຍທຂ
ໍ່ າດສານອາຫານ, ຜ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜທ
້ ໍ່ມເງືໍ່ອນໄຂດ້ານສຸຂະພາບ. ສິງໍ່ ດັໍ່ງກ່າວນີ້
ເປັນບັນຫາທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫວງ ໃນແງ່ຂອງການຕອບໂຕ້ກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19.
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V. ຄວາມສ່ຽງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
12. ດັໍ່ງທໍ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງນັີ້ນ ໃນອົງປະກອບທ 1 ແລະ 2, ໂຄງການຈະສະໜັບສະໜນ ບັນດາເຄືໍ່ອງຂອງ ແລະ ບລິການ
ຕ່າງໆ,ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫອ
ື ດ້ານວິຊາການ ແລະ ວຽກງານກໍ່ສ້າງຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ການດັດປັບຫ້ອງກັກຕົວດ່ຽວ ແລະ
ສນປິນ
ໍ່ ປົວສຸຂະພາບ ໃນສະຖານທໍ່ຮັກສາສຸຂະພາບທໍ່ມຢ່ແລ້ວ (HCF). ຄວາມສ່ຽງທາງສິງໍ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ແລະ ມາດຕະການການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງແມ່ນການົດໄວ້ໃນ ມສສ 2, ມສສ 3, ມສສ 4, ມສສ 7 ແລະ ມສສ 10
ແລະ ສະເໜໃນຕາຕະລາງທ 5.1 (ໃນເອກະສານຫັກ) ແລະ ສະແດງຢດ
່ ້ານລຸ່ມ ເພືໍ່ອສະຫຼຸບຄວາມສ່ຽງດ້ານ
ສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຫັກ ແລະ ມາດຕະການໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທໍ່ສະເໜ ສາລັບກິດຈະກາຂອງ
ໂຄງການ.
ຕາຕະລາງ 5.1. ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ການົດ
ໃນ ກຄສສ
ກິຈະກາ
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ
ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ
ໂຄງການ
• ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 1
• ການອອກແບບການສ້ອມແປງ ສະຖານທໍ່ບລິການ ລວມທັງ
ຈະວາງແຜນ
ແລະ
ຫ້ອງວິເຄາະ, ສນກັກກັນ, ຫ້ອງແຍກປ່ຽວ ແລະ ສນປິນ
ໍ່ ປົວ ທໍ່
ຈັດຕັງີ້ ປະຕິບດ
ັ ທຸກໆ
ອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫັກວິຊາການ, ເພໍ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການ
ມາດຕະການທໍ່
ແຜ່ເຊືີ້ອ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ກບ
ັ ຜທ
້ ເໍ່ ຮັດວຽກ ແລະ ຜທ
້ ໍ່ໃກ້ທໍ່ຈະ
(1)
ຕ້ອງການ ທໍ່ເປັນສ່ວນ
ເຂົີ້າຮ່ວມໃນສະຖານທໍ່ປິໍ່ນປົວພະຍາດນີ້.
ວຽກງານກ
ໜຶໍ່ງຂອງ ກຄສສ ແລະ
ສ້າງສອມແປງ
ຮັບປະກັນການຄຸ້ມ
ຂະ
ໜາດ
ຄອງ ຮັບເໝົາ 2 ທໍ່ມ
ນ້ອຍເພີ່ອປັງ
ປະສິດທິພາບ (ເບິໍ່ງລາຍ
ປຸງສະຖານທີ່
ລະອຽດເພໍ່ມເຕມໃນ
ຮັກສາ
ເອກະສານຄັດຕິດ
III
ສຸຂະພາບ
ແລະ VI)
ພາຍໃຕ້ອົງ
• ຂີ້ຝຸ່ນ, ສຽງດັງ ແລະ ການສັນ
ໍ່ ສະເທືອນຈາກການກໍ່ສ້າງຂະໜາດ • ຜ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງໄດ້
ປະກອບ
1
ນ້ອຍ; ສິໍ່ງເສດເຫອ
ື ຈາກເຂດກສ
ໍ່ ້າງ; ວັດສະດທໍ່ມສານອາເບສ
ປະຕິບັດຕາມຫັກການ
ແລະ 2
ໂຕສ (ACM) ທໍ່ເກດຈາກການປັບປຸງຫືວຽກງານກໍ່ສ້າງ;
ປະຕິບັດດ້ານສິໍ່ງ ແວດ
ລ້ອມ ແລະ ການ
ອົງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ (IA) ຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນຫ້ອງການປະສານງານ (POC) ຂອງກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ແລະ
ກົມວິຊາການ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ພະແນກອືໍ່ນໆທໍ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບຊາດ ແລະ ຂັີ້ນແຂວງ ລວມທັງໂຮງໝຕ່າງໆ.
2
ເພືໍ່ອຮັບປະກັນການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທໍ່ອາດເກດຂຶີ້ນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ, ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການ ແລະ ບັນດາ ອົງການຈັດຕົີ້ງ
ປະຕິບດ
ັ ທໍ່ຮັບຜິດຊອບຈະປັບປຸງ ຫັກການປະຕິບັດດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ ທົໍ່ວໄປ, ແລະ ລວມເອົາມັນເຂົີ້າໃນການປະມນ ແລະ ເອກະສານສັນຍາ
(BD/CD) ແລະ ຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງຜ້ຮັບເໝົາຢ່າງໃກ້ຊິດ. ຫັກການປະຕິບັດດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ ຍັງແກ້ໄຂບັນຫາສັງຄົມທໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບພຶດຕິກາຂອງຜ້ອອກແຮງງານ ແລະ ສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ.
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•

ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ ລະຫວ່າງການເຮັດວຽກ, ບຸກຄະ
ລາກອນແພດ, ຄົນເຈັບ ແລະ ຍາດພໍ່ນ້ອງ, ການເຮັດວຽກໃກ້ຊດ
ິ
ແລະ ສະພາບການດາລົງຊວິດທບ
ໍ່ ໍ່ດ ແລະ ການເຮັດວຽກທປ
ໍ່ ິດຢ່
ແຕ່ໃນແຄ້ມ ອາດເປັນເງືໍ່ອນໄຂທໍ່ເຮັດໃຫ້ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຜ່
ລະບາດ ແລະ ຕິດເຊືີ້ອໃນຄົນຈານວນຫາຍໄດ້ງ່າຍ; ການຈ້າງ
ແຮງງານ,
ຜ້ອອກແຮງງານບໍ່ໄດ້ຮັບການດແລທໍ່ຈາເປັນຖ້າ
ຕິດພະຍາດ ໂຄວິດ-19

•

ອາດເປັນໄປໄດ້ທໍ່ຜ້ຮັບເໝົາຈະບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍແຮງງານປ 2013

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ໃນ ສະຖານກໍ່ສ້າງໃດ
ໜຶໍ່ງຕາມທໍ່ການົດໄວ້
ໃນ ຫັກປະຕິບັດດ້ານ
ສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ແຜນການຄວບຄຸມ
ການຕິດເຊືີ້ອ
(ເບິງໍ່
ເອກະສານຄັດຕິດ IV)
•

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ຈະຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັງີ້

ວິທການບລິ
ຫານຈັດການແຮງງານ
ປະຕິບດ
ັ

ໃຫ້ກັບຜ້ຮັບເໝົາ(ເບິໍ່ງ

ເອກະສານຄັດຕິດ V)
•
(2)

•
ການປະຕິບັດ
ງານນສະຖານທີ່
ບລິການດ້ານ
ສາທາລະນະສຸກ
ທີ່ມຢູ່ ເກົີ່າ ແລະ
ໃໝ່ ແລະ ບລິ
•
ການອີ່ນໆຂອງ
ການຕອບສະໜ
ອງຕີ່ກັບເຫດ
ສຸກເສນ
(ER)
ແມ່ນປະຕິບັດພາຍ •
ໃຕ້ C1 ແລະ C2

•

ການເພໍ່ມຂຶີ້ນຂອງສິໍ່ງເສດເຫືອທໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ສານເຄມໃນ

•

ໂຮງໝ ຫື ສນຮັກສາສຸຂະພາບ ອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ບຸກຄະລາ
ກອນແພດ ແລະ ບັນດາພະນັກງານ.
ສິໍ່ງເສດເຫືອທາງການແພດທໍ່ຜະລິດໄດ້ຈາກໄລຍະການກວດຫາ
ພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ບໍໍລິການ ການຮັກສາ ແລະ ປິໍ່ນປົວແມ່ນເຕັມ
ໄປດ້ວຍເຊືີ້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ການເກັບມ້ຽນ, ການຂົນສົໍ່ງ ແລະ
ການກາຈັດສິໍ່ງເສດເຫືອທໍ່ຕິດເຊືີ້ອແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງນັີ້ນ
ມັນຈະ
ກາຍເປັນຕົວນາພາການແຜ່ລະບາດຂອງເຊືີ້ອໄວຣັສ.
ການຮັກສາສຸຂະອະນາໄມທໍ່ບໍ່ດ ແລະ ການຈັດການກັບນີ້າເສຍທບ
ໍ່ ໍ່
ຖືກຕ້ອງທກ
ໍ່ ່ຽວພັນກັບການກວດຫາເຊືີ້ອພະຍາດ ແລະ ບລິການ
ປິໍ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ ຈະສາມາດເປັນການແຜ່ລະບາດເຊືີ້ອໃຫ້ກບ
ັ
ຊຸມຊົນ ແລະ ທາລາຍສະພາບແວດລ້ອມ.
ການເກັບຕົວຢ່າງແລະການກວດວິເຄາະຫາເຊືີ້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ທໍ່ບໍ່ຖືກ
ວິທ ອາດເປັນເຫດໃຫ້ເຊືີ້ອພະຍາດແຜ່ລະບາດໃຫ້ກັບແພດໝ ຫື ແພດໃນ
ຫ້ອງວິເຄາະ ຫື ຄົນທໍ່ຢ່ໃນລະຫວ່າງການຂົນສົໍ່ງ ຕົວຢ່າງທໍ່ຕິດເຊືີ້ອ.

ການບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນ ແລະ
ຄວບຄຸມການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຊືີ້ອ ໃນ ສະຖານທໍ່ກກ
ັ ຕົວ ແລະ •
ປິໍ່ນປົວ ກລະນຜ້ຕິດເຊືີ້ອ ແມ່ນສາມາດແຜ່ກະຈາຍພະຍາດ ໂຄວິດ19 ໄດ້ພາຍໃນສະຖານທໍ່ຮັກສາສຸຂະພາບ.

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ,
ໂດຍສະເພາະທຸກໆໂຮງ
ໝ ແລະ ຫ້ອງວິເຄາະ,
ຈະວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັງີ້
ປະຕິບດ
ັ ການມາດ
ຕະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງທໍ່ການົດໃນ ຜຄສສ

(ເອກະສານຄັດຕິດ III)
ໂດຍຄານຶງເຖິງ IPCP.

ໃນເວລາກຸ່ມຊົນເຜົໍ່າຜ້ມ
ຄວາມສ່ຽງ 3 ສະເໜຢ່ໃນ
ເຂດໂຄງການຍ່ອຍ

ຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ມການ
ກະກຽມ EGEP
ຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເປັນ
ພິເສດຕໍ່ການແກ້ໄຂມາດ
ຕະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ

ໃນປະເທດລາວ, ກຸ່ມຄົນຊົນເຜົໍ່າທໍ່ດ້ອຍໂອກາດຫືມຄວາມສ່ຽງແມ່ນໄດ້ແກ່ ຊົນເຜົີ້າມອນ-ຂະແມ, ຊົນເຜົໍ່າມົີ້ງ-ອິວມຽນ ແລະ ຊົນເຜົໍ່າຈນ-ຕ
ເບດ
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•

•

ກຸ່ມຜ້ດ້ອຍໂອກາດ (ໂດຍສະເພາະຜ້ທຸກຍາກ, ຜ້ສງອາຍຸ ຫື ຄົນທມ
ໍ່
ພະຍາດຊາເຮືີ້ອ ແລະ ກຸ່ມຄົນຊົນເຜົໍ່າ), ຜ້ທໍ່ອາດຈະຕິດເຊືີ້ອໂຄວິດ19 ຢ່າງຮຸນແຮງ ແຕ່ຂາດການເຂົີ້າເຖິງການບົໍ່ງມະຕິພະຍາດ, ບໍ່ໄດ້
ຖືກກັກປ່ຽວ, ແຍກປ່ຽວ ແລະ ບໄໍ່ ດ້ຮັບການປິໍ່ນປົວອືໍ່ນໆ.
ອາດມການຈາແນກທາງສົງຄົມ/ການດຖກກຸມ
່ ຜ້ດ້ອຍໂອກາດ (ຜ້
ທຸກຍາກ, ຜ້ສງອາຍຸ ຫື ຄົນທມ
ໍ່ ພະຍາດຊາເຮືີ້ອ ແລະ ກຸມ
່ ຄົນ
ຊົນເຜົໍ່າ) ໃນລະຫວ່າງການລະບຸຫາ ແລະ ບົໍ່ງມະຕິພະຍາດ.

•

ຄວາມສ່ຽງສະເພາະດ້ານສັງຄົມ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທໍ່
ການົດໄວ້ (ເບິໍ່ງເອກະສານຄັດຕິດ III) ມິຄື: (1) ຄວາມສ່ຽງດ້ານ
ສຸຂະພາບຂອງພະນັກງານລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ
ເຊິໍ່ງແມ່ນ
ຄວາມສ່ຽງທໍ່ຂາດມາດຕະການ ດ້ານສຸຂະອະນາໄມ, ສຸຂະພິບານບໍ່
ດ ຫື ການຈັດຕັີ້ງບ່ອນກັກປ່ຽວ ແລະ/ຫື ສນປິໍ່ນປົວພະຍາດບໍ່ດ
ອາດເຮັດໃຫ້ບຸກຄະລາກອນແພດ ແລະ ພະນັກງານ ລວມເຖິງ ຜທ
້ າ
ຄວາມສະອາດ, ຜ້ປ່ວຍຄົນອືໍ່ນໆ ຫືຜ້ທມ
ໍ່ າຢ້ຽມຢາມ ສາຜັດກັບ
ພະຍາດ ໂຄວິດ-19; (2) ການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດ
ໄພຂອງຊຸມຊົນ: ເນືໍ່ອງຈາກການຄຸ້ມຄອງທໍ່ບໍ່ເໝາະສົມ (ການ
ຂົນສົໍ່ງຂີ້ເຫືີ້ຍອ/ຕົວຢ່າງ ທໍ່ອັນຕະລາຍ, ອືໍ່ນໆ); (3) ການຍົກເວັີ້ນ
ໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ ໃນການໃຫ້ບລິການ ຕກ
ໍ່ ຸ່ມຜ້ດ້ອຍໂອກາດ;
(4) ການດຖກຈາແຍກທາງສັງຄົມ; (5) ຜົນກະທົບທາງອ້ອມແກ່
ກຸ່ມຜ້ດ້ອຍໂອກາດ; (6) ກຸ່ມຄົນຊົນເຜົໍ່າ ແລະ ຊຸມຊົນຫ່າງໄກ
ສອກຫກ; (7) ການມສ່ວນຮ່ວມຂອງຜ້ທໍ່ມສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ
ການແກ້ໄຂຂີ້ຮ້ອງທຸກ; (8) ຜົນກະທົບຕໍ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ; (9)
ສິດທິແຮງງານ, ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ແຮງງານເດັກ; ແລະ (10)
ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ບົດບາດຍິງຊາຍ (GBV) ແລະ/ຫື ຄວາມຮຸນແຮງ
ຕໍ່ເດັກ (VAC).

•

ພືີ້ນຜິວຂອງວັດສະດຸທໍ່ນາເຂົີ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດອາດປົນເປືີ້ອນເຊືີ້ອ

(3)
ການຈັດຊື້ສິີ່ງ
ຂອງພາຍໃຕ້
ໂຄງການ

•

ພະຍາດ ແລະ ການຈັດການລະຫວ່າງການຂົນສົໍ່ງກອາດເປັນການແຜ່ •
ເຊືີ້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19; ອຸປະກອນປ້ອງກັນການຕິດເຊືີ້ອທໍ່ບໍ່ໄດ້
ມາດຕະຖານຈະເຮັດໃຫ້ເຊືີ້ອຕິດໃສ່ບຸກຄະລາກອນແພດ ແລະ ຄົນ
ເຮັດອະນາໄມ; ເຈວລ້າງມືແອວກຫ ອາດບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມການ
ຕິດເຊືີ້ອໄດ້ດເທົໍ່າການລ້າງມືດ້ວຍສະບ ແລະ ນີ້າ.
ຄວາມບໍ່ໂປ່ງໃສ ແລະ ລະບົບ ແລະ ການປະຕິບັດການບລິຫານ
ການແຈກຢາຍທໍ່ອ່ອນແອ ສາມາດເຮັດໃຫ້ສະພາບການຂາດວັດຖຸ
ອຸປະກອນຍິໍ່ງຮ້າຍແຮງລົງ ສົໍ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບການນາໃຊ້
ທຶນ. ກຸ່ມຜ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ກຸມ
່ ຄົນທໍ່ມຄວາມສ່ຽງ ອາດພົບ
ຄວາມຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົີ້າເຖິງແຫໍ່ງທຶນ ຫື ຂ່າວສານ ເຊິໍ່ງອາດເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຂົາມຄວາມສ່ຽງສງ ທໍ່ຈະຕິດເຊືີ້ອຍິໍ່ງຂຶີ້ນ.

ສ່ຽງທໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້
ໃນຜຄສສ

(ເອກະສານ

ຄັດຕິດ III)

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ຈະວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັງີ້
ປະຕິບດ
ັ ມາດຕະການ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທໍ່
ການົດໃນ
ຜຄສສ
(ເອກະສານຄັດຕິດ III)
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•

ອາດມການຈາແນກທາງສົງຄົມ/ການດຖກກຸມ
່ ຜ້ດ້ອຍໂອກາດ (ຜ້
ທຸກຍາກ, ຜ້ສງອາຍຸ ຫື ຄົນທມ
ໍ່ ພະຍາດຊາເຮືີ້ອ ແລະ ກຸມ
່ ຄົນ
ຊົນເຜົໍ່າ) ໃນລະຫວ່າງການລະບຸຫາ ແລະ ບົໍ່ງມະຕິພະຍາດ. ເນືອ
ໍ່ ງ
ຈາກທຶນຮອນທໍ່ຫາຍາກ ກຸມ
່ ຜ້ດ້ອຍໂອກາດ (ຜ້ທຸກຍາກ, ຜ້ສງອາຍຸ
ຫື ຄົນທໍ່ມພະຍາດຊາເຮືີ້ອ ແລະ ກຸ່ມຄົນຊົນເຜົໍ່າ) ອາດຖືກຍົກເວັນ
ີ້
ອອກຈາກການກັກກັນ, ແຍກປ່ຽວ ແລະ ບລິການປິໍ່ນປົວພະຍາດ.

•

ຂີ້ເຫຍືີ້ອທໍ່ເກດຈາກແຜນງານສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ ຫື ຈາກການປິໍ່ນປົວ
ພະຍາດບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດການຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເຮັດໃຫ້ນາໄປສ່ການຕິດເຊືີ້ອເພໍ່ມ
ເຕມ.

•

ວັດສະດຸ ຫື ສິໍ່ງທໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ທໍ່ເກດຂຶີ້ນໃນລະຫວ່າງການ
ບົໍ່ງມະຕິພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ການດແລຮັກສາ ແລະ ການປິໍ່ນປົວ.
ສານເຄທທໍ່ອັນຕະລາຍໃນໂຮງໝ ແລະ ສນປິໍ່ນປົວ ຄວນຖືກຈາກັດ
ໃຫ້ຢ່ໃນປະລິມານໜ້ອຍ ເປັນຕົນ
ີ້ ແມ່ນນີ້າຢາທົດສອບ, ສານເຄມ,
ສານລະລາຍ, ກາສຢາອືໍ່ນໆ.

ການ •
ຊ່ວຍເຫອດ້ານ
ວິຊາການ ແລະ
ການສ້າງຄວາມ •
ສາມາດ
ພາຍໃຕ້
ໂຄງການ

ການໃຫ້ຂີ້ມນ, ຄາແນະນາ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມອາດບໍ່ໄດ້ປັງປຸງອັບເດດ
ເປັນປະຈາເນືໍ່ອງຈາກຫາຍໆຄົນແມ່ນມຄວາມເຂົີ້າໃຈແລ້ວວ່າເຊືີ້ອໄວຮັສ
ຕອບໂຕ້ຕໍ່ກັບການປິໍ່ນປົວ ແລະ ແຜ່ເຊືີ້ອແນວໃດ;

(4)

ການສະໜອງການຊ່ວຍເຫືອກຸມ
່ ຜ້ດ້ອຍໂອກາດແມ່ນບໍ່ໄດ້ລວມຢ່
ໃນແຜນງານການຊ່ວຍເຫືອດ້ານວິຊາການ ແລະ ການສ້າງຄວາມ
ສາມາດ.

•

ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກຈະວາງແຜນ ແລະ
ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດມາດ
ຕະການຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງທໍ່ການົດໃນ
ຜຄສສ (ເອກະສານຄັດ
ຕິດ III)

•

ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກຈະວາງແຜນແລະ
ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດມາດ
ຕະການຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງທໍ່ການົດໃນ
ຜຄສສ (ເອກະສານຄັດ
ຕິດ III)

VI. ວິທການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
13. ວິທການຕາມ ກອບການຄຸ້ມຄອງສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ກຄສສ) ປະກອບມ 5 ຂັີ້ນຕອນຄື: (1) ການໃຈ້
ແຍກ ສ&ສ ຕາມຂັີ້ນຕອນໃນ ກຄສສ; (2) ການກະກຽມເຄືໍ່ອງມື ແລະ ແຜນການ ສ&ສ ລວມທັງການປຶກສາ
ຫາລື ແລະ ເຜຍແຜ່ເອກະສານ ຕາມແຜນຄຸ້ມຄອງສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ຜຄສສ) ຫືອືໍ່ນໆ; (3) ເອກະສານ
ສ&ສ ຕ້ອງຖືກກວດຄືນ ແລະ ຮັບຮອງຈາກທະນາຄານໂລກ, ອະນຸມັດໂດຍລັດຖະບານລາວ; (4) ການເຜຍແຜ່
ເອກະສານ ສ&ສ; (5) ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການທົບທວນຄືນ. ໂຄງການຈະບໍ່ສະໜອງທຶນ
ໃຫ້ແກ່ກິດຈະກາໃດໆທໍ່ຖືກວ່າ ມຄວາມສ່ຽງ “ສງ”ທາງດ້ານ ສ&ສ ໂດຍສະເພາະບັນດາກິດຈະກາທໍ່ສາມາດສ້າງ
ຄວາມເສຍຫາຍອັນໃຫຍ່ຫວງ ຫື ສ້າງຄວາມເຊືໍ່ອມໂຊມໃຫ້ກັບຖິໍ່ນຢ່ອາໄສທາງທາມະຊາດ; ສົໍ່ງຜົນກະທົບທໍ່ບໍ່ດ
ໃຫ້ກັບປ່າໄມ້, ຫື ສະຖານທໍ່ທໍ່ມຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ; ແລະ/ຫື ສົໍ່ງຜົນກະທົບທໍ່ບໍ່ດຕໍ່ການຍຶດທໍ່ດິນ, ການ
ຍົກຍ້າຍບ້ານ, ການສນເສຍຊັບສິນ ຫື ການສນເສຍແຫໍ່ງລາຍໄດ້ ຫືວິທການດາລົງຊວິດອືໍ່ນໆ, ແລະ ແຊກແຊງການ
ນາໃຊ້ທໍ່ດິນ ແລະ ຊວິດຂອງເປັນຢ່ຂອງຄອບຄົວ.

ໂຄວິດ-19 Response ESMF – ICWMP

14. ຄ່ມືແນະນາ ແລະ ຂັີ້ນຕອນກ່ຽວກັບການໃຈ້ແຍກ ສ&ສ, ການພັດທະນາ ຜຄສສ ແລະ ເຄືໍ່ອງມືອືໍ່ນໆ ປະກອບມ
ຫັກການປະຕິບັດດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ, ແຜນການຄວບຄຸມການຕິດເຊືີ້ອ ແລະ ການກາຈັດຂີ້ເຫຍືີ້ອ, ວິທການ
ບລິຫານຈັດການແຮງງານ ແລະ ລາຍການຂີ້ມນອືໍ່ນໆ ແມ່ນຢ່ໃນເອກະສານຄັດຕິດ.
15. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ພ້ອມດ້ວຍການສະໜັບສະໜນຈາກທະນາຄານໂລກ ຈະສ້າງ ແລະ ນາໃຊ້ເຄືໍ່ອງມື ກ່ຽວ
ກັບກອບວຽກສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທໍ່ໄດ້ກ່າວໄປນັີ້ນ. ເອກະສານທໍ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ກັບ ກຄສສ ຈະຕ້ອງ
ຜ່ານການປຶກສາຫາລື ແລະ ດັດແກ້ຕາມຜົນຂອງການປຶກສາເພືໍ່ອພັດທະນາຕໍ່ໄປ.
VII. ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການມສ່ວນຮ່ວມຂອງຜ້ທໍ່ມສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
16. ແຜນການມສ່ວນຮ່ວມຂອງຜ້ທໍ່ມສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ (ຜສຜສ) ໄດ້ຖືກກຽມພ້ອມໃຫ້ກັບໂຄງການໃນການສົໍ່ງເສມ
ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງຜ້ທໍ່ມສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄາຄິດເຫັນຂອງພວກເຂົາເຂົີ້າໃນການອອກແບບ ແລະ ຈັດ
ຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ຜສຜສ ການົດແຜນງານສາລັບການມສ່ວນຮ່ວມຂອງຜ້ທໍ່ມສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງການ
ເປດເຜຍຂີ້ມນ ແລະ ການປຶກສາຫາລື ຕະຫອດຮອບວຽນຂອງໂຄງການ ແລະ ຍັງໄດ້ການົດຍຸດທະສາດການສືໍ່ສານ
ກັບບັນດາຜ້ທໍ່ມສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງໂຄງການ ແລະ ສະເໜກົນໄກໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດສະແດງຄວາມກັງວົນໃຈ,
ສະແດງຄາຄິດເຫັນ, ຫື ຕານິໂຄງການ. ຜ້ທໍ່ມສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫັກທໍ່ຖືກກະທົບແມ່ນຈະລະບຸຢ່ໃນກ່ອງ 1 ສ່ວນຜ້
ທໍ່ມສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທໍ່ມຄວາມສົນໃຈແມ່ນຢ່ໃນກ່ອງທ 2.
ກ່ອງ 1. ກຸ່ມຜ້ມສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງໃນໂຄງການ
•

•
•
•
•
•

ບຸກຄົນ, ຄົວເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນທໍ່ລະບຸວ່າມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດໂຄວິດ-19, ລວມທັງບັນດາບຸກຄົນ, ຄົວເຮືອນ ຫື
ຊຸມຊົນທໍ່ຖືວ່າດ້ອຍໂອກາດ ຫື ມຄວາມສ່ຽງ ທໍ່ການົດໂດຍໂຄງການເນືໍ່ອງຈາກສະຖານະພາບທາງສັງຄົມ ຫື
ເສດຖະກິດ.
ຄົນທໍ່ຕິດພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ກຸ່ມຄົນທໍ່ຢ່ໃນສນກັກກັນທໍ່ບໍ່ກ່ຽວພັນກັບ
ຜ້ຕິດເຊືີ້ອ;
ແຮງງານທໍ່ກັບມາຈາກປະເທດເພືໍ່ອນບ້ານ;
ບຸກຄະລາກອນແພດແຖວໜ້າທໍ່ເຮັດວຽກປິໍ່ນປົວຄົນຕິດເຊືີ້ອ;
ແຮງງານທໍ່ສ້ອມແປງ ແລະ ປັງປຸງ ສະຖານທໍ່ບລິການສາທາລະນະສຸກ; ແລະ
ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະນັກທຸລະກິດສ່ວນບຸກຄົນທໍ່ສະໜອງວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ບລິການ ເພືໍ່ອປ້ອງກັນ ແລະ
ຕອບໂຕ້ພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊັໍ່ນ: ແຮງງານຂອງບລິສັດເກັບ ແລະ ກາຈັດຂີ້ເຫຍືີ້ອໃນເຂດເທດສະບານ; ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກໂດຍຜ່ານ ສນປະຕິບັດງານສຸກເສນສາທາລະນະສຸກ, ນາພາໂດຍ ລັດຖະມົນຕກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ ແລະ ປະກອບດ້ວຍຜ້ຕາງໜ້າຈາກພະແນກການທໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການ, ນາພາໂດຍຫົວໜ້າ
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ໂດຍມຮອງຫົວໜ້າສອງທ່ານຄື: (i) ຫົວໜ້າກົມການເງິນ ແລະ (ii) ຮອງຫົວໜ້າ
ກົມແຜນການແລະການຮ່ວມມື. ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການ, ຜ້ທໍ່ຈະລາຍງານໂດຍກົງຕໍ່ ສນປະຕິບັດງານສຸກເສນ
ສາທາລະນະສຸກ, ແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການໃນແຕ່ລະວັນ; ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ ແລະ ໝ
ຈາກຫ້ອງວິເຄາະ, ໂຮງໝ, ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ສຸກສາລາຊຸມຊົນ ແລະ ກຸ່ມບ້ານ; ເຈົີ້າ
ໜ້າທໍ່ພາກລັດ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນທໍ່ອາດຈະເຮັດວຽກໂດຍກົງໃນໂຄງການ, ເຊັໍ່ນ: ເຈົີ້າໜ້າທໍ່ກົດໝາຍ ເຮັດວຽກໃນການ
ກວດກາຫືເຈົີ້າໜ້າທໍ່ທ້ອງຖິໍ່ນທໍ່ເຮັດວຽກດ້ານການສືໍ່ສານ ແລະ ການເຜຍແຜ່.

ກ່ອງ 2 ກຸ່ມຜູ້ທີ່ຄວາມສົນໃຈຕີ່ໂຄງການ
17. ແມ່ນຄົນທໍ່ບໍ່ໄດ້ຖືກກະທົບຈາກໂຄງການ ແຕ່ມຄວາມສົນໃຈຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ ຫື ມອິດທິພົນຕໍ່ໂຄງການ. ກຸ່ມຜ້ທໍ່
ກ່ຽວຂ້ອງທໍ່ມຄວາມສົນໃຈແມ່ນມດັໍ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ໂຄວິດ-19 Response ESMF – ICWMP
•
•

•
•
•

•

ປະຊາຊົນລາວທົໍ່ວໄປ ໃນລະດັບຄົວເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນ ຜ້ທໍ່ເຂົີ້າໃຈວິທການປ້ອງກັນ ແລະ ຕອບໂຕ້ພະຍາດໂຄວິດ19 ຂອງລັດຖະບານລາວ;
ປະຊາຊົນຜ້ທໍ່ອາໃສຢ່ໃກ້ຊາຍແດນ ແລະ ເຂດທໍ່ມປະຊາກອນໜາແໜ້ນ ເຊັໍ່ນ: ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງຫວງພະບາງ, ແລະ ແຂວງຈາປາສັກ. ກຸ່ມຄົນເຫົໍ່ານີ້ ອາດມຄວາມສ່ຽງຕິດເຊືີ້ອພະຍາດໂຄ
ວິດ-19 ຈາກຄົນທໍ່ກັບຈາກປະເທດທໍ່ຕິດເຊືີ້ອ;
ພະນັກງານລັດ, ໜ່ວຍງານທໍ່ຖືກອະນຸຍາດຕາມລະບຽບການຢ່ຂັີ້ນສນກາງ, ພັກ ແລະ ຊຸມຊົນ, ລວມທັງໜ່ວຍງານ
ສິໍ່ງແວດລ້ອມ, ໜ່ວຍງານຊ່ວຍເຫືອ ແລະ ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ແລະ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງແຮງງານ;
ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງເພືໍ່ອສັງຄົມ, ຕາງໜ້າຊົນເຜົໍ່າ, ອົງການຈັດຕັີ້ງທໍ່ບໍ່ສັງກັດລັດ ຢ່ສນກາງ
ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນ ທໍ່ອາດຈະກາຍເປັນຄ່ຮ່ວມຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ;
ເຈົີ້າຂອງທຸລະກິດ ແລະ ຜ້ສະໜອງການບລິການ, ວັດຖຸປະກອນ, ແລະ ວັດສະດຸ ພາຍໃນເຂດປົກຄຸມຂອງໂຄງການ
ທໍ່ຈະເປັນສ່ວນ ໜຶໍ່ງຂອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໃນວົງກວ້າງ ຫື ອາດຈະຖືກພິຈາລະນາໃຫ້ເປັນຜ້ສະໜອງ ຂອງ
ໂຄງການໃນອະນາຄົດ; ແລະ
ສືໍ່ມວນຊົນ ແລະ ສານັກຂ່າວ ລວມທັງ ຢ່ທ້ອງຖິໍ່ນ, ພາກ, ສນກາງ ທໍ່ເຮັດການເຜຍແຜ່ສືໍ່ ຜ່ານການກະຈາຍສຽງ
ແລະ ພາບທາງໂທລະທັດ, ວິທະຍຸ, ຫື ເຜຍແຜ່ຂ່າວສານ ຜ່ານລະບົບອອນລາຍ ແລະ ສືໍ່ສັງຄົມອືໍ່ນໆ.

18. ການປຶກສາຫາລ ແລະ ການເປດເຜຍຂື້ມນ
ູ ແມ່ນຈະໄດ້ຈັດຂຶື້ນຕະຫອດຮອບວຽນຂອງໂຄງການ.
•

•

ລະຫວ່າງການກະກຽມໂຄງການ, ການປຶກສາຫາລືໃນເບືີ້ອງຕົີ້ນ ແມ່ນໄດ້ດາເນນໃນລະຫວ່າງສັນທ
13-17 ເມສາ 2020 ໂດຍຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ພ້ອມກັບ
ຕາງຫນ້າຜ້ທໍ່ມສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທໍ່ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງ. ການປຶກສາຫາລື ແມ່ນເພືໍ່ອແຈ້ງໃຫ້ພວກເຂົາຮ້ກ່ຽວກັບ
ໂຄງການ ພ້ອມທັງເປດຮັບຄາແນະນາ ແລະ ຄາຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມ ແລະ ມາດຕະການການຫຼຸດຜ່ອນທໍ່ໄດ້ແນະນາໄປ. ເນືໍ່ອງຈາກຂີ້ຈາກັດທໍ່ຄົງຄ້າງ, ການປຶກສາຫາລື
ແມ່ນໄດ້ດາເນນໂດຍການສ້າງຕັີ້ງກຸ່ມ WhatsApp ທໍ່ນອກເໜືອຈາກ ເວັບໄຊຂອງກະຊວງບ່ອນທໍ່ມການ
ແລກປ່ຽນ ແລະ ສົນທະນາກ່ຽວໂຄງການຂອງຜ້ທໍ່ມສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ບາງຈຸດທໍ່ໜ້າສົນໃຈທໍ່ໄດ້ຈາກການ
ປຶກສາຫາລືກັບຜ້ທໍ່ມສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງມຄື: ທິມງານປະຕິບັດງານ ສະເພາະກິດ ໂຄວິດ 19, ກົມອະນາໄມ
ແລະ ສົໍ່ງເສມສຸຂະພາບ, ກົມຄວມຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ກົມປິໍ່ນປົວ ແລະ ຟືີ້ນຟໜ້າທໍ່ການ, ກົມອາຫານ
ແລະ ຢາ, ການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກົມອືໍ່ນໆ, ບັນດາສນ, ເຈົີ້າເມືອງຈັນທະບລ, ບ້ານທໍ່ຂືີ້ນກັບ
ເມືອງຈັນທະບລ ຈານວນ 10 ບ້ານ, ອົງການແຄ, CHAI, GIZ, SCI ແລະ ອືໍ່ນໆ.
ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການປຶກສາຫາລືແມ່ນເບິໍ່ງໄດ້ໃນເອກະສານຄັດຕິດ IX.
ລະຫວ່າງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການເປດເຜຍຂີ້ມນຂ່າວສານຈະ
ເປັນຂະບວນການຕໍ່ເນືໍ່ອງຂອງອົງປະກອບທ 1 ຂອງໂຄງການ: ການຕອບໂຕ້ສຸກເສນ, ຍ້ອນວ່າຈະມ
ການຈັດຕັີ້ງສາຍດ່ວນທໍ່ໃຫ້ຂີ້ມນກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19. ການປຶກສາຫາລືເຫົໍ່ານີ້ຈະໄດ້ຈັດຂຶີ້ນ, ດັໍ່ງທໍ່
ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ຜສຜສ, ຮ່ວມກັບຜ້ທໍ່ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫືມຄວາມສົນໃຈກັບໂຄງການ
ຕາມຄວາມຈາເປັນ, ໂດຍນາໃຊ້ວິທການສືໍ່ສານຕ່າງໆທໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂີ້ຈາກັດທໍ່ກາລັງ
ດາເນນຢ່ ເຊັໍ່ນ: ການນາໃຊ້ WhatsApp/Facebook, ທາງໂທລະສັບ ແລະ ການປຶກສາຫາລືແບບເຊິໍ່ງໆ
ໜ້າໃນເວລາໃດໜຶໍ່ງ ຫື ສະຖານທໍ່ໃດໜຶໍ່ງທໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ມັນສາຄັນຫາຍທໍ່ຈະຕ້ອງປຶກສາກັບຜ້ທໍ່ມ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພືໍ່ອຖາມຄາຄິດເຫັນ ແລະ ຄາແນະນາກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານໂຄງການ. ຜົນທໍ່ໄດ້ຮບ
ັ
ຈະຖືກລາຍງານກັບໄປຫາບັນດາຜ້ທໍ່ມສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກິດຈະກາຕິດຕາມສະເພາະຈະຕິດຕາມຄືນ
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ດ້ວຍວິທການທໍ່ເໝາະສົມ.
19. ກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ
ສ້າງຂຶີ້ນເຂົີ້າໃນລະບົບເພືໍ່ອຮອງຮັບຄາຕານິ ແລະ ຂີ້ຮ້ອງທຸກຕ່າງໆ ໃນລັກສະນະທກ
ໍ່ ົງຕໍ່ເວລາ, ມປະສິດທິພາບ, ແລະ ສ້າງ
ຄວາມເພິໍ່ງພໃຈໃຫ້ກັບທຸກໆພາກສ່ວທໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສາມາດຍືໍ່ນຄາຮ້ອງທຸກມາໄດ້ຖ້າຫາກບຸກຄົນນັີ້ນໆເຊືໍ່ອວ່າໂຄງການສົໍ່ງຜົນ
ກະທົບທໍ່ບໍ່ດໃຫ້ກັບຊຸມຊົນ, ສິໍ່ງແວດລ້ອມ ຫື ຄຸນະພາບຂອງຊວິດເຂົາເຈົີ້າ. ບັນດາຜ້ທໍ່ມສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສາມາດສະເໜຍືໍ່ນຄາ
ຄິດເຫັນ ແລະ ຄາແນະນາ ເຂົີ້າມາເພືໍ່ອເສມສ້າງ ຮບແບບ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການ. ນອກຈາກນີ້ ການຮ້ອງທຸກ
ຍັງຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່ແຕ່ລະໂຮງໝ ຂັັີ້ນເມືອງ/ແຂວງ ແລະ ຈາກຂັີ້ນບ້ານເຖິງລະດັບຊາດຜ່ານໜ່ວຍງານ ຫື ຄະນະ
ກາມະການໄກ່ເກ່ຍຂັີ້ນບ້ານ ແລະ ໂຄງສ້າງ/ອົງກອນທມ
ໍ່ ຢ່ແລ້ວຈາກຂັີ້ນເມືອງເຖິງລະດັບຊາດ. ຈະມການສ້າງສາຍດ່ວນຂຶີ້ນ
ໂດຍມຈຸດປະສານງານທິໍ່ຖກ
ື ມອບໝາຍໃຫ້ ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການ ໃນການຈັດການ, ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ
ສະຖານະການຂອງການຮ້ອງທຸກທໍ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ແກ້ໄຂແລ້ວ. ບລິສັດທໍ່ໃຫ້ບລິການ ແກ້ໄຂຂີ້ຮ້ອງທຸກ GRS ຂອງທະນາຄານ
ໂລກ ແມ່ນຈະສາມາດເຂົີ້າເຖິງໄດ້ໂດຍຜ່ານເວັບໄຊຂອງທະນາຄານໂລກ: http://www.worldbank.org/en/projects-

operations/products-and-services/grievance-redress-service
ໃນຂະນະທໍ່ມ
www.inspectionpanel.org ໃຫ້ຂີ້ມນ ກ່ຽວກັບການຍືໍ່ນຄາຮ້ອງທຸກ ຕໍ່ຄະນະກາມະການກວດກາທະນາຄານໂລກ.

VIII. ການຈັດວາງສະຖາບັນ, ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການສ້າງຄວາມສາມາດ
20. ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ. ການປະຕິບັດງານຂອງ ກຄສສ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຂອງ
ໂຄງການ ແລະ ໜ່ວຍງານທໍ່ສາຄັນທໍ່ມໜ້າທໍ່ຮັບຜິດຊອບຕົີ້ນຕຄື:
• ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການ ຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື (ຜ່ານອົງປະກອບ 3) ແມ່ນມໜ້າທໍ່
ຮັບຜິດຊອບ ການເຮັດວຽກດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ, ສະໜອງການຊ່ວຍເຫືອດ້ານວິຊາການ
ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ກຄສສ ເຊິໍ່ງປະກອບມ ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ
ຕໍ່ທະນາຄານໂລກ. ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການຈະແຕ່ງຕັີ້ງພະນັກງານຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄົນ (ພະນັກງານ ສ&ສ) ຫື
ທໍ່ປຶກສາສ່ວນບຸກຄົນໃຫ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທໍ່ເຫົໍ່ານີ້ ລວມທັງວຽກງານທໍ່ກຽ່ ວຂ້ອງກັບການປຶກສາຫາລື, ການ
ເປດເຜຍຂີ້ມນ ແລະ ການຕິດຕາມ ກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ. TORs ໜ່ວຍງານທໍ່ປຶກສາ ຈະຖືກກະກຽມ ແລະ
ຍືໍ່ນສະເໜຕໍ່ທະນາຄານໂລກ ເພືອ
ໍ່ ການເກັບກ້ ກ່ອນການລະດົມ. ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການຈະຮັບເອົາການຊີ້
ນາດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ລາຍງານໂດຍກົງຕໍ່ EOC4 ຂອງລັດຖະບານລາວ ແລະ ຈະເຮັດວຽກໃກ້ຊດ
ິ ກັບພະແນກ
ວິຊາການຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ໂຮງໝສນກາງ ແລະ
ໂຮງໝແຂວງ, ແລະ ໜ່ວຍງານອືໍ່ນໆເຊັໍ່ນ: ສືໍ່ມວນຊົນ, ເຈົີ້າໜ້າທໍ່ບລິຫານການຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ ອານາດການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິໍ່ນທໍ່ກຽ່ ວຂ້ອງ (ລວມມ PONRE/DONRE) ໃຫ້ມສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
• ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ (DCDC) ຈະຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິຈະກາ ສ&ສ ທໍ່ພົວພັນກັບອົງ
ປະກອບ 1 (ຕອບໂຕ້ແບບສຸກເສນຕໍ່ການລະບາດ ພະຍາດໂຄວິດ-19) ໃນຂະນະທໍ່ ກົມປິໍ່ນປົວ ແລະ ຟືີ້ນຟໜ້າທໍ່
ການ (DHCR) ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາ ສ&ສ ທໍ່ກຽວຂ້ອງກັບອົງປະກອບ 2 (ສ້າງຄວາມ
ເຂັີ້ນແຂງໃຫ້ລະບົບສາທາລະນາະສຸກ). ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ (DCDC) ແລະ ກົມປິໍ່ນປົວ ແລະ ຟືີ້ນຟໜ້າທໍ່
EOC ນາພາໂດຍລັດຖະມົນຕກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ປະກອບດ້ວຍຜ້ຕາງໜ້າຈາກພະແນກທໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ເປດໃຊ້ງານຕັີ້ງແຕ່ເດືອນ
ມັງກອນ ປ 2020 ໂດຍມໜ້າທໍ່ໃຫ້ຄາແນະນາດ້ານຍຸດທະສາດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆໃນການຕໍ່ສ້ກັບ
ພະຍາດໂຄວິດ-19. EOC ລາຍງານໂດຍກົງຕໍ່ຄະນະກາມະການວຽກງານລັດຖະບານ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກໂດຍລວມໃນບັນດາ
ອົງການຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ.
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ການ (DHCR) ຈະເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ ກົມອະນາໄມ ແລະ ສົໍ່ງເສມສຸຂະພາບ (DHHP), ກົມອາຫານ ແລະ
ຢາ (FDD), ສນສະໜອງຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ (MPSC), ແລະ ກົມອືໍ່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງ
EOC ແລະ/ຫື ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

21. ການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ (M&R). ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ M&R ໃນການຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດ ກຄສສ ແລະ ກິດຈະກາ ສ&ສ ຕໍ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ລວມທັງ ທະນາຄານໂລກ. ບັນດາ
ອົງການທໍ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາຂອງໂຄງການຈະກະກຽມ ແລະ ຍືໍ່ນສະເໜ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ສ&
ສ ແລະ ປະຈາໄຕມາດ M&R ໃຫ້ ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການ. ແບບຟອມສະເພາະ ແລະ ວັນທຍືໍ່ນສະເໜ ສາມາດ
ປຶກສາຫາລື ແລະ ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງ ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ.
22. ການເຝິກອົບຮົມ ແລະ ການຊ່ວຍເຫອດ້ານວິຊາການ. ລະຫວ່າງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ການເຝິກອົບຮົມ
ກ່ຽວກັບ ສ&ສ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືອດ້ານວິຊາການຈະຖືກຈັດຫາໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດທັງໃນລະດັບສນກາງ ແລະ
ທ້ອງຖິໍ່ນ. ພະນັກງານຫກ
ັ ຂອງ ຫ້ອງການປະສາງານໂຄງການ, ບັນດາອົງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ
ແຂວງ ຈະໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດຂອງ ກອບສິໍ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ ແລະ ມາດຕະຖານ
ສິໍ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ (ມສສ) ແລະ ການກະກຽມການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ກຄສສ, ຜຄສສ, ຜສຜສ, ວິທການບລິຫານ
ຈັດການແຮງງານ, ຫັກການປະຕິບັດດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ/ແຜນການຄວບຄຸມການຕິດເຊືີ້ອ (ESCOP/COC),
ແລະ EGEP ຕາມຄວາມຈາເປັນ.

23. ງົບປະມານໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ກຄສສ. ງົບປະມານໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ກຄສສ ປະກອບດ້ວຍ (ກ)
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສາລັບການທົບທວນເອກະສານ ສ&ສ (ກຄສສ, ຫັກການປະຕິບັດດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ/ແຜນການ
ຄວບຄຸມການຕິດເຊືີ້ອ (ESCOP/COC, ຜສຜສ, ວິທການບລິຫານຈັດການແຮງງານ) ຂອງກິດຈະກາໂຄງການ/ໂຄງການ
ຍ່ອຍ ປະກອບມການປຶກສາຫາລືກັບຜ້ທໍ່ມສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ (ຂ) ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສາລັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຜຄສສ (ICWMP
ແລະ IPCP) ຜ່ານບລິການທໍ່ປຶກສາ, (ຄ) ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສາລັບການຊນ
ີ້ າ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບບັນຫາ
ສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ລວມມ ການຊີ້ນາວຽກງານ ແລະ ການຕິດຕມ ຜຄສສ, ແລະ ຫກ
ັ ການປະຕິບັດດ້ານ
ສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ/ແຜນການຄວບຄຸມການຕິດເຊືີ້ອ (ESCOP/COC, ຜສຜສ, ວິທການບລິຫານຈັດການແຮງງານ
(ຖ້າຮຽກຮ້ອງໂດຍທະນາຄານໂລກ); (ງ) ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈ້າງທໍ່ປຶກສາພາຍໃນ (ເປັນບຸກຄົນ ຫື ບລິສັດ) ທມ
ໍ່ ຄຸນນະພາບ
ໃນການຊ່ວຍເຫືອ ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ໃນການປະສານງານ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ
ກຄສສ ລວມມ ການເຝິກອົບຮົມ ແລະ ການກະກຽມບົດລາຍງານ; ແລະ (ຈ) ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສາລັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຫັກການ
ປະຕິບັດດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ/ແຜນການຄວບຄຸມການຕິດເຊືີ້ອ (ESCOP) ແລະ COC ໃຫ້ກັບ GBV ແລະ
VAC ແລະ ມາດຕະການສະເພາະຂອງສະຖານທກ
ໍ່ ໍ່ສ້າງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສາລັບກິຈະກາເຫົໍ່ານີ້ (ຍົກເວັີ້ນຂີ້ (ຈ)) ແມ່ນຈະ
ສະຫນອງໃຫ້ພາຍໃຕ້ອົງປະກອບ 3 ຂອງໂຄງການ ເປັນງົບປະມານຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ກຄສສ (ປະມານ 250.000 ໂດລາ
ສະຫະລັດ). ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສາລັບ (ຈ) ຈະຖືກລວມໃນສັນຍາວຽກງານກໍ່ສ້າງ.

