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1. ບົດສະຫ'ບໂຄງການ
ກະຊວງສຶກສາ ແລະກິລາ (MOES) ພວມເຮັດວຽກກັບທະນາຄານໂລກ ເພື່ອກະກຽມໂຄງການ ກອງທຶນຮ່ວມມື
ສາກົນ ເພື່ອການສຶກສາໄລຍະ III (Global Partnership for Education) (GPE) III: ໂຄງການ
ການຮຽນຮູ' ແລະ ຄວາມເທົ່າທຽມ(Learning Equity Acceleration) (P173407) ຫຼື ເອີ້ນໂດຍຫຍໍ້ວ່າ
ໂຄງການ. ຈຸດປະ ສົງຕົ້ນຕໍຂອງໂຄງການ ແມ+ນປັບປຸງຜົນໄດ+ຮັບດ້ານການຮໍ່າຮຽນໃນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໃຫ#ແກ&ຄູ ແລະ ຂະແໜງສຶກສາ ດ້ານຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມໂປ'ງໃສທີ່ສາມາດກວດສອບໄດ3ຢູ'
ສປປ ລາວ.
ໂຄງການທີ່ສະເໜີນີ້ ແມ&ນໄດ)ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານໂລກ ແລະ ກອງທຶນຮ່ວມ ມື
ສາ ກົນເພື່ອການສຶກສາ(GPE) ລວມທັງການປະກອບສ່ວນຈາກອົງການ JICA ແລະ ການຮ່ວມມືຢ*າງໄກ-ສິດ
ກັບຄູ&ຮ່ວມ ພັດທະນາຕ່າງໆ (DFAT, ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ UICEF ແລະ ອື່ນໆ) ເພື່ອປະຕິບັດໃຫ/ມີ
ປະສິດທິຜົນສູງ ເພື່ອປັບປຸງລະບົບ, ອົງປະກອບຂອງໂຄງການນີ້ມີ:
•
•
•

ອົງປະກອບ 1: ການກະກຽມ ແລະ ຊຸກຍູ-ຜູ-ຮຽນ;
ອົງປະກອບ 2: ການກະກຽມ ແລະ ຊຸກຍູ-ຄູ
ອົງປະກອບ 3: ການບໍລິຫານທີມ
່ ີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອປັບປຸງການ-ການສອນ.

ອົງປະກອບ 1 ແລະ 3 ແມ#ນເປັນວຽກທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ ຂອງໂຄງການ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ(ECEP) ທີ່ໄດ&ຮັບທຶນ

ຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ໂຄງການ GPE II ອົງປະກອບ 2 ຈະໄດ%ໜັບສະໜູນເຂົ້າໃນວຽກໃໝ# ຫຼື ເປັນການຂະ
ຫຍາຍວຽກງານຕ່າງໆ

ທີ່ອີງໃສ2ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ9

ນໍາໃຊ&ວິທີການ

ຈາກໂຄງການເຫຼົ່ານີ້.

ອົງປະກອບ

ສະໜອງທຶນແບບເກົ່າທີ່ອີງໃສ,ລາຍຈ່າຍໂຕຈິງ

2

ແລະ

3
ແລະ

ວິທີການສະໜອງທຶນແບບອີງໃສ"ຜົນໄດ#ຮັບເປັນຕົ້ນຕໍ(RBF)
ໂດຍນໍາໃຊ)ການເຮັດສັນຍາແບບເປີດກວ້າງ(Public-Based Contract (PBCs).ໃນຂະນະທີ່ອົງປະກອບ 1
ນໍາໃຊ&

ພຽງແຕ&ວິທີການສະໜອງທຶນແບບເກົ່າທີ່ອີງໃສ&ລາຍຈ່າຍໂຕຈິງ.

ໂຄງການນີ້

ຍັງໄດ-ມີການອອກແບບ

ເພື່ອຮັບມືກັບໂຄ ວິດ 19 ເຂົ້າໃນແຕ-ລະອົງປະກອບ.
ໄດ#ມີການສະໜອງ ການອະທິບາຍກ່ຽວກັບໂຄງການ, ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາເມືອງເປົ້າໝາຍຢູ2ໃນວັກ 31.
ນອກນັ້ນ

ຍັງຄາດວ່າ

ໂດຍນໍາໃຊ)ການເຮັດສັນຍາກັບ

ຈະມີການເຮັດວຽກກໍ່ສ້າງເຫຼັກນ້ອຍ
ຊຸມຊົນ(community-based

ທີ່ດໍາເນີນໂດຍຊຸມຊົນເອງ
contract

(CBC))ຊຶ່ງໄດ$ຖືກນໍາໃຊ$ໃນໂຄງການປັດຈຸບັນຄື ໂຄງການ ການສຶກສາ ກ່ອນໄວຮຽນ.
ເພືື່ອປະຕິບັດຕາມຂອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESF) ຂອງທະນາຄານໂລກ, ໄດ#ມີການປະເມີນ 10
ມາດຕະ ຖານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESSs), ຫົກມາດຖານນີ້ ຊຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ(ESS1,
ESS2, ESS3, ESS4, ESS7, ແລະESS10) ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ESMF ໄດ#ຖືກອອກແບບເພື່ອ
ຊອກຫາຄວາມ ສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ພົວພັນກັບ ESS5, ESS6 ແລະ ESS8. ແຜນພັນທະທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມ (An Environment and Social Management Commitment Plan (ESCP),
ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ(SEP), ແລະຂອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ (ESMF)
(ເອກະສານສະບັບນີ້) ໄດ#ຖືກ ກະກຽມຂຶ້ນ ເພື່ອສົ່ງໃຫ3ທະນາຄານໂລກ (WB). ເນື່ອງຈາກຈຸດປະສົງຂອງ ESF
ບໍ່ພຽງແຕ)ໃຫ#ໄດ"ຜົນໄດ"ຮັບສູງ ສຸດດ້ານການພັດທະນາແບບດັ້ງເດີມ ແບບບໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ#
1

Detailed descriptions of Components 1, 2 and 3 are available in the Project Appraisal Document.

2

ESMF ຍັງໄດ&ຊອກຄົ້ນກາລະ ໂອກາດຕ່າງໆ ສໍາລັບການເພີ້ມຜົນກະທົບທາງບວກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມຂອງໂຄງການໃຫ#ສູງຂຶ້ນ.
ເນື້ອໃນທີ 1. 1 ບັນດາຫຼັກການຕົ້ນຕໍ ຂອງຂອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ

ESF ຂອງທະນາຄານໂລກ, ຊຶ່ງໄດ'ຮັບການຮັບຮອງເອົາຢ2າງເປັນທາງການ ແລະເລີ້ມປະຕິບັດໃນເດືອນ ຕຸລາ 2018,
ແມ#ນໄດ'ຖືກນໍາໃຊ#ກັບໂຄງການທີ່ສະເໜີນີ້. ຈຸດປະສົງ ຂອງ ESF ແມ#ນບໍ່ພຽງແຕ)ໃຫ#ໄດ#ຜົນໄດ#ຮັບສູງສຸດດ້ານການ
ພັດທະນາແບບດັ້ງເດີມ ແບບບໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ. ESSs ຂອງທະນາຄານໂລກໄດ#ກໍານົດ ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຕ່າງໆ
ສໍາລັບລູກຄ້າ ທີ່ພົວພັນກັບການກໍານົດ ແລະ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ທີ່ພົວພັນກັບໂຄງການຕ່າງໆທີ່ໄດ&ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຜ່ານການສະໜອງທຶນທີ່ລົງທຶນໃຫ&ແກ;ໂຄງການ. ESSs
ແມ#ນຖືກອອກແບບ ເພື່ອຊ່ວຍບັນດາລູກຄ້າ ຂອງທະນາຄານໂລກໃນການປະຕິບັດຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການ
ການກໍານົດ ແລະ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ESSs ຍັງຖືກ
ອອກແບບເພື່ອຊ່ວຍລູກຄ້າ ຂອງທະນາຄານໂລກ ໃນເປົ້າໝາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຈະຫ7ດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ
ເພີ້ມຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີ ໃນວິທີທາງທີ່ຍືນຍົງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ ຂອງປະຊາ
ຊົນຂອງຕົນ, ໂດຍສະເພາະໃນ (i) ການບັນລຸການປະຕິບັດທີ່ດີສາກົນ ທີ່ພົວພັນກັບຄວາມຍືນຍົນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ສັງຄົມ; (ii) ປະຕິບັດພັນທະແຫ-ງຊາດ ແລະ ສາກົນ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງຕົນ; ຍົກສູງ
ການບໍ່ຈໍາແນກ, ຄວາມໂປ'ງໃສ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ຄວາມໂປງໃສທີ່ສາມາດກວດສອບໄດ6 ແລະການປົກຄອງ;
ແລະ
ເພີ້ມຜົນໄດ$ຮັບທີ່ຍືນຍົງດ້ານການພັດທະນາ
ຂອງໂຄງການຕ່າງໆໂດຍຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນບອ່ນທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ#, ESSs
10 ດັ່ງລຸ#ມນີ້ ແມ#ນຈະຖືກນໍາໃຊ) ຕະຫຼອດຮອບວຽນຂອງໂຄງການ:
ESS1: ການປະເມີນ ແລະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະຜົນກະທົບທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ
ESS2: ເງື່ອນໄຂດ້ານການອອກແຮງງານ ແລະການເຮັດວຽກ
ESS3: ການຄຸ&ມຄອງປະສິດທິຜົນ ຂອງການນໍາໃຊ2ຊັບພະຍາກອນ ແລະການປ2ອງກັນມົນລະພິດ
ESS4: ສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພ ຂອງຊຸມຊົນ
ESS5: ການວຽນຄືນທີ່ດິນ, ການຈໍາກັດການນໍາໃຊ&ດິນ ແລະການຍົກຍ້າຍແບບສະໝັກໃຈ
ESS6: ການອະນຸລັກຊີວະນາພັນ ແລະການຄຸ/ມຄອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນທໍາມະຊາດ
ESS7: ຊຸມຊົນທີ່ບໍ່ໄດ-ຮັບການບໍລິການພຽງພໍ ແລະຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ
ທີ່ເປັນປະຊາຊົນພື້ນເມືອງ/ຄົນຢູ1ທະເລຊາຍຊັບຊາຮາຣາ
• ESS8: ມໍລະດົກດ້ານວັດທະນະທໍາ
• ESS9: ສື່ກາງດ້ານການເງິນ
• ESS10: ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ແລະການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.
ໂຄງການແມ)ນມີຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ: 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 148 ເມືອງ
•
•
•
•
•
•
•

ໃນທົ່ວປະເທດ,

ພ້ອມນັ້ນ

ກໍ່ມີຈຸດສຸມໃສ1ເມືອງທີ່ມີອັດຕາການເຂົ້າຮຽນ

ແລະ

ຜົນການຮຽນທີ່ຕໍ່າ.

ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການແມ0ນ ຈະສຸມ ໃສ#ບັນດາໂຮງຮຽນ ທີ່ໄດ.ຖືກກໍານົດແລ.ວໃນ 40 ເມືອງທຸກທີ່ສຸດ ຂອງ
ສປປ

ລາວ.

ສະນັ້ນ,

ທີ່ຕັ້ງໂຄງການ

ແມ#ນລວມເອົາບ້ານຊົນນະບົດທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍຊົນເຜົ່າ

ແລະກິດຈະກໍາດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະການດໍາລົງ ຊີວິດ.
ໂຄງການຈະບໍ່ມີການປ/ຽນແປງຫຼັກສູດການຮຽນໃນປັດຈຸບັນ,ຊຶ່ງຫາກໍ່ໄດ+ຮັບການປັບປຸງໂດຍກະຊວງສຶກສາ
ກິ ລາ.
ພ້ອມ

ແລະ

ແຕ#ໂຄງການຈະມີການກະກຽມຊຸດຝືກອົບຮົມ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ບົດສອນ ແລະ ປຶ້ມຮຽນ,
ທັງດັດປັບການຝືກອົບຮົມຄູຕາມສະພາບໃນແຕ-ລະເຂດ

ອີງຕາມເຄື່ອງມືການວັດແທກຜົນການສອນທີ່ສຸມ

ໃສ#

ການຮຽກ
3

ຮູ#ແຕ&ໄວເດັກ.

ແລະ
ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍອັນໜຶ່ງ

ຂອງໂຄງການ

ແມ+ນແກ,ໄຂບັນຫາການປ+ຽນແປງໃຫ+ຍ

ໃນລະ

ບົບສຶກສາຂອງລາວ

ດ້ານການກໍານົດອຸປະສັກຕໍ່ການເຂົ້າຮຽນ ແລະ ການຮັກສາທັງນັກຮຽນ ແລະ ຄູ ໃຫ%ສືບຕໍ່ ຮຽນ ແລະ ສອນ
ໃນບັນດາ

ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆໃນເມືອງບູລິມະສິດ.

ສິ່ງນີ້,

ຈະລວມມີການບູລະນະໂຮງຮຽນທີ່ມີຢູ2ແລ4ວ

ໃນເມືອງທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ໂດຍ ຜ່ານທຶນບໍລິຫານໂຮງຮຽນ.

1. ການປະເມີນດ້ານສັງຄົມ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ
ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ
2.1

ການປະເມີນດ້ານສັງຄົມ
ໄດ#ມີການກະກຽມການປະເມີນດ້ານສັງຄົມ ສໍາລັບໂຄງການGPEIIIຊຶ່ງໄດ'ເບິ່ງສະພາບດ້ານສັງຄົມຕ່າງໆ, ລວມທັງ
ການພັດທະນາສັງຄົມ ໂດຍລວມ ແລະບັນຫາການປົກປ6ອງທາງສັງຄົມ ທີ່ວພົວພັນກັບການໃຊ6ຄວາມຮູນແຮງທາງ
ເພດ (GBV), ການປົກປ&ອງເດັກ, ການຂູດຮີດ ແລະຮຸກຮານ ທາງເພດ ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມ. ເຖິງ
ໂຄງການ ແມ)ນຄາດວ່າຈະພາໃຫ2ເກີດຜົນກະທົບດ້ານບວກ ແລະການປັບປຸງການສອນແຕ#ໄວເດັກ, ການຮຽນ ແລະ
ການຄຸ&ມຄອງ ຜົນໄດ&ຮັບ,ແຕ,ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານສັງຄົມບາງອັນທີ່ພົວພັນກັບບັນຫາການຮຽນແຕ1ໄວເດັກໃນປັດຈຸບັນ
ແລະ ຜົນກະທົບ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ແລະ ກິດຈະກໍາ
ການຫ%ດຜ່ອນຄວາມ ສ່ຽງຕົ້ນຕໍຕ່າງໆທີ່ພົວພັນກັບສັນຍາການເຮັດວຽກຕ່າງໆ. ນອກນັ້ນ ຍັງມີໂອກາດໃນການເພີ້ມ
ຄວາມຮູ'ກ່ຽວກັບຜົນ ກະທົບດ້ານບວກຂອງໂຄງການ ກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມ ແລະການປ;ອງກັນການ
ໃຊ#ຄວາມຮູນແຮງຕໍ່ແມ0ຍິງ ແລະເດັກ(VAWC) ໂດຍການເຊື່ອມສານບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໃນການ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊ
ການ ແລະ ການຝຶືກອົບຮົມ ໃນບ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ*, ມີການສະໜອງບົດລາຍງານດ້ານການປະເມີນສັງຄົມ ແບບຄົບ
ຊຸດແຍກຕ່າງຫາກ.

2.2

ການປະເມີນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
(a) ຄວາມສ່ຽງ ແລະຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ

ຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ES) ທີ່ກໍານົດໄດ+ ແມ.ນມີເລັກນ້ອຍ, ທຸກກິດຈະກໍາໂຄງການ ຈະຕ້ອງ
ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງວິຊາການ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ເທົ່ານັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ພາຍໄຕ@
ອົງປະກອບ 3 ຍັງຈະມີການສະໜັບສະໜູນເງິນບໍລິຫານໂຮງຮຽນ (SBGs) ຊຶ່ງອາດລວມມີ ການສະໜບັສະໜູນ
ການລົງທຶນເລັກນ້ອຍໃສ0ວຽກປັບປຸງ ແລະ/ຫຼື ບໍາລຸງຮັກສາໂຮງຮຽນ. ເງິນບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ແມ/ນເປັນເງິນກີບ
ຈໍານວນ 100,000 ກີບ ($12.5) ຕໍ່ນັກຮຽນ 1 ຄົນ ແລະຈະຖືກນໍາໃຊ4ສ່ວນໜ່ຶງ ສໍາລັບວຽກກໍ່ສ້າງ, ຕົກແຕ=ງ
ແລະ ຊ້ອມແປງນ້ອຍ(ການຕິດຕັ້ງວິດຖ່າຍ, ແປງຝາເຮືອນ, ປ5ຽນຫຼັງຄາທີ່ຮົ່ວ, ປະຕູ, ປ%ອຍຢ)ຽມ ແລະ/ຫຼືໂຕະຕັ້ງ
ໃນ ຫອ້ງຮຽນ) ໃນໂຮງຮຽນທີ່ປຸກແລ/ວ ແລະອາດແມ6ນວຽກທີ່ຊຸມຊົນເຮັດເອງ.
ຄວາມສ່ຽງ ແລະຜົນກະທົບທາງລົບ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຈາກວຽກກໍ່ສ້າງ, ຕົກແຕ.ງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ຄາດວ່າຈະເລັກ
ນອ້ຍ ເຖິງປານກາງ ແລະ ສາມາດຄວບຄຸມໄດ) ໂດຍການກວດກາ ແລະ ການນໍາໃຊ'ມາດຕະການບັນເທົາທີ່ແທດ
ເໝາະ. ບໍ່ຄາດວ່າຈະມີການວຽນຄືນທີ່ດິນ ແລະ ການກໍ່ສ້າງດ້ານນອກຂອງໂຮງຮຽນ.
ໂຄງການຈະບໍ່ກະທົບສິ່ງມີຊີວິດ ແລະ ຊີວະນາພັນໃດໆ ແລະ ບໍ່ມີການພົວພັນກັບການສ້າງພະລັງງານຂອງສິ່ງມີຊີ
ວິດໃນທໍາມະຊາດ ຫຼື ການເກັບກ່ຽວຂອງຊັບພະຍາກອນສິ່ງມີຊີວິດຕາມທໍາມະຊາດ.

4

ແຜນການຄຸ(ມຄອງ E&S ຂອງໂຄງການບໍ່ພຽງແຕ0ຖືກອອກແບບ ເພື່ອບັນເທົາຜົນກະທົບດ້ານລົບ, ແຕ#ຍັງສຸມ
ໃສ#ການ ນໍາໃຊ&ກາລະໂອກາດຕ່າງໆ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກ ຂອງເດັກດ້ານການອານຸລັກທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິ່ງແວດ ລ້ອມ, ຕົ້ນໄມ* ແລະ ສັດ. ນອກນັ້ນ ຍັງເປັນການປູກຈິດສໍານຶກ ຂອງບັນດາຜູ5ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ, ຄູ ແລະ
ພໍ່ແມ&ກ່ຽວ ກັບການປ'ຽນແປງດິນຟ.າອາກາດ, ຄວາມສ່ຽງທີ່ພົວພັນກັບນໍ້າຖ້ວມ ແລະດິນທະລົ່ມ ແລະ ໂຮງຮຽນ
ຈະສາມາດຈັດການຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານັ້ນແນວໃດ. ມັນຍັງຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເປົ້າໝາຍຂອງໂຮງຮຽນສີຂຽວ, ສະ
ອາດ ແລະ ສວຍງາມ (GCB) ຊຶ່ງໂຄງການຈະເລີ້ມປະຕິບັດ ກະຊວງພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ
(MORE)2. ເປົ້າໝາຍອື່ນໆ ລວມມີການພັດທະນາສື່ການສອນ ສໍາລັບຫ້ອງຮຽນ ຂອງໂຮງຮຽນກຽມປະຖົມ
ແລະປະຖົມໂດຍການຮ່ວມງານ ກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າການສຶກສາ ແລະ ວິດທະຍາສາດແຫ+ງຊາດ, ສົ່ງເສີມກິດຈະ
ກໍາໂຮງຮຽນ ທີ່ພົວພັນກັບເດັກໃນ ໂຮງຮຽນເຊັ່ນ ການປູກຕົ້ນໄມ/ ເພື່ອປະດັບປະດາ ແລະການປ/ອງກັນດິນເຈື່ອນ,
ແລະກິດຈະກໍາອື່ນໆທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ທີ່ກະຕຸ8ນການຊອກຮູ8ຂອງເດັກ ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ພ້ອມ
ກັນນັ້ນ ກໍ່ເປັນການສ້າງຜົນກະທົບທີ່ດີຕໍ່ ໂຮງຮຽນ ແລະເດັກນ້ອຍ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ໂດຍຮັບຮູ(ຄວາມສ່ຽງທີ່ສູງ ດ້ານໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ຢູ9 ສປປ ລາວ, ໂຄງການຈະສະໜັບສະໜູນ
ການປະຕິບັດຄວາມພ້ອມຕໍ່ເຫດການສຸກເສີນແລະແຜນຕອບໂຕ* (EPP) ສໍາລັບໂຮງຮຽນໂດຍການສ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດຄູ ແລະ ຜູ#ບໍລິຫານໂຮງຮຽນໃນການປະຕິບັດລະບຽບໃນເຫດການສຸກເສີນທີ່ເປັນມາດຕະຖານ.

ຕາຕະລາງ5.1 ກໍານົດຄວາມສ່ຽງ ແລະຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ແລະໃຫ=ມາດຕະການຫ?ດຜ່ອນ. ທຸກກິດຈະກໍາ
ໂຄງການ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຈະຖືກກໍານົດ, ຄັດເລືອກ ແລະ ອອກແບບໃນໄລຍະການປະຕິບັດໂຄງການ. ເພື່ອເປັນການ
ຕອບ ໂຕ#ກັບການລະບາດຂອງໂຄວິດ19, ທຸກກິດຈະກໍາໂຄງການຍັງຈະມີມາດຕະການ ທີ່ແທດເໝາະເພື່ອປ.ອງກັນ
ໂຄວິດ 19.
ຕາຕະລາງ 5. 1 ການປະເມີນ ຄວາມສ່ຽງແລະຜົນກະທົບ ຂອງ ESS ແລະສະເໜີມາດຕະການເພື່ອຫ3ດຜ່ອນ.
ກິດຈະກໍາໂຄງການ
ການວ່າຈ້າງຊ່ຽວຊານໂຄງການ

ຄວາມສ່ຽງ/ຜົນກະທົບ

ມາດຕະການຫ)ດຜ່ອນທີສະເໝີ

ປານກາງ

ກະກຽມລະບຽບຄຸ$ມຄອງແຮງງານ

ແລະຜູ#ຊ່ວຍວຽກຈາກຊຸມຊົນ
ທົດລອງກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງ
ໂຮງຮຽນສີຂຽວ, ສະອາດ ແລະ

ຕໍ່າ

ຕາມທີ່ລະບຸໃນວັກທີ 6

ປະຕິບັດຕາມ
ESS2

ວາງແຜນ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຮງຮຽນ GCB (ເບິງ່ ວັກທີ 10)

ປະຕິບັດຕາມ
ESS1.

ສວຍງາມ (GCB) ຫຼື ແຜນກະ
ກຽມຄວາມພ້ອມຕໍ່ເຫດ

ແລະ/ຫຼື ໂຮງຮຽນ EPP
ອີງຕາມການຊີ້ນໍາ ຂອງ

ການສຸກເສີນ (EPP)

ລັດຖະບານລາວ ແລະ/ຫຼື
ກະຊວງສຶກສາແລະກິລາ.

ວຽກປົວແປງເຫຼັກນ້ອຍ ຂອງໂຮງ
ຮຽນ ທີ່ມີຢູ*ແລ-ວ,ລວມທັງ ທີ່

ຕໍ່າ

ນໍາໃຊ&ESCOP
(ເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 )

ປະຕິບັດຕາມ
ESS1, 2, 4,
6, 7.

ຕໍ່າ ເຖິງກາງ

ນໍາໃຊ&ຂະບວນການ CBC ທີ່ສ້າງຂຶ້ນ
ສໍາລັບໂຄງການ ECE (ເບິ່ງເອກະ

ປະຕິບັດຕາມ
ESS1, 2, 4,
6, 7.

ຜູ#ຊ່ວຍວຽກໃນຊຸມຊົມສ້າງເອງ
ສ້າງໂຮງຮຽນໃໝ+ ໂດຍໃຊ%ການ
ເຮັດສັນຍາກັບຊຸມຊົນ (CBC)

ສານຊ້ອນທ້າຍ 3) ແລະມີການ
ນໍາໃຊ&ຫຼັກການ ແລະລະບຽບ ທີ່ລະ
ບຸໃນພາກທີ 6, 7, 8, ແລະ9.
2

ໝາຍເຫດ

Guideline on implementation of green, clean, and beautiful school, MONRE, 2019 (in Laos)
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TA, ການຝຶກອົບຮົມ, ສິນຄ້າ

ຕໍ່າ

ເຊື່ອມຄວາມຮູ,ກ່ຽວກັບບັນຫາ

ແລະເອກະສານຕ່າງໆ
ພາຍໄຕ&ອົງປະກອບ1, 2, ແລະ 3

ແລະ

ການເຮັດວຽກ ES ເຂົ້າໃນການອອກ
ແບບໂຄງການລຸ+ມນີ້ ແລະຍັງໄດ4ມີການ

ເບິ່ງວັກຕໍ່ໄປ
ດ້ານ ລຸ#ມ

ນໍາໃຊ&ຫຼັກການແລະ ລະບຽບທີ່ລະບຸ
ໃນວັກ 6, 7, 8, ແລະ 9

(b) ມາດຕະການຫ)ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງແລະຜົນກະທົບ ທີ່ຖືກເອົາເຂົ້າໃນການອອກແບບໂຄງການ
ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ໂຄງການມີການຫ6ດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານລົບ ຕໍ່ ຊຸມຊົນ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ, ເງິນບໍລິຫານໂຮງ
ຮຽນ ຈະຕ້ອງໃຊ,ເພື່ອຊື້ອຸປະກອນ ແລະມີການອອກແບບ ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດ
ລ້ອມ ໃນລະ ຫວ່າງການເຮັດວຽກກໍ່ສ້າງຈະມີການບັນເທົາລົງໂດຍຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດESM. ການໃຊ&ຊັບ
ພະຍາກອນຢ)າງປະ ຢັດ ແລະ ການປ%ອງກັນມົນລະພິດ ແລະມາດຕະການຄຸ%ມຄອງ ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນ ແລະຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດ ເພື່ອຮັບປະກັນ ການນໍາໃຊ'ນໍ້າ ແລະ ໄຟຟ#າ ແລະ ການຄຸ&ມຄອງປາສຕິກ ແລະສິ່ງເສດເຫຼືອແຂງ ແມ5ນໄດ#ຮັບ
ການພິຈາລະນາເປັນຢ-າງດີ ເຊັ່ນກັນໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນວຽກງານຂອງໂຮງຮຽນ.
ເພື່ອສ້າງຄວາມພ້ອມກັບເຫດການສຸກເສີນ ສໍາລັບສູນຝຶກອົບຮົມຄູ ແລະໂຮງຮຽນ, ໂຄງການຈະສະໜອງການຝຶກ
ອົບ ຮົມເຫດການສຸກເສີນ ແກ.ຜູ1ເບິ່ງແຍງ, ຄູ, ອໍານວຍການ, ຄູນິເທດ, PESS ແລະພະນັກງານກ່ຽວຂ້ອງ
ເພື່ອກະ ກຽມ ແລະດໍາເນີນການອົບພະຍົກຄົນໃນກໍລະນີສຸກເສີນດ້ານໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ເຊັ່ນນໍ້າຖ້ວາມ,
ພະຍຸ ແລະ ໄຟປ$າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຄງການ ຍັງຈະເສື່ອມສານຄວາມຮູ) ກ່ຽວກັບການປ0ຽນແປງດິນຟ)າອາກາດ,
ໄພພິບັດທໍາ ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບຄູ ເພື່ອສ້າງຈິດສໍານຶກ ແລະ
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແກ#ຄວາມສາມາດ ເພິ່ງພາຕົນເອງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນສະພາບທີ່ສິ່ງແວດລ້ອມເຊື່ອມສະພາບ.
ເພື່ອຫ'ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານການປ6ຽນແປງດິນຟ:າອາກາດ ແລະ ປັບປຸງການຄວບຄຸມນໍ້າຖ້ວາມ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ
ດ້ານນໍ້າ ຖ້ວມສູງຂຶ້ນ, ໂຄງການ ຈະລວມເອົາມາດຕະການອອກແບບທີ່ທົນຕໍ່ການປ5ຽນແປງດິນຟ:າອາກາດເຂົ້າໃນ
ການຮຽນຮູ' ECE ໂດຍການປັບປູງລະບົບລະບາຍນໍ້າແກ#ອາຄານ, ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການໝູນວຽນໃຊ*ນໍ້າຝົນ
ໃນເຂດທີ່ຂາດນໍ້າ, ແລະການປູກກົກໄມ5 ເພື່ອປ5ອງກັນເຂດໂຮງຮຽນ ຈາກດິນເຈື່ອນ ແລະຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ແລະອື່ນໆ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງຈະມີ ການຝຶກອົບຮົມຜູ0ເບິ່ງແຍງ ແລະ ຄູ ກ່ຽວກັບການຕອບໂຕ.ເຫດການສຸກເສີນ ແລະຄວາມຮູ.
ກ່ຽວກັບການອານຸລັກ ແລະການປະຢັດຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ.

(c) ຄວາມເປັນໄປໄດ+ ທີ່ຈະມີການພົວພັນ ກັບວຽກກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ ພາຍໄຕ+ໂຄງການ ຂອງ JICA
ເພື່ອເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຮ່ວມ ໃນ GPE, ສປປ ລາວ ໄດ(ຮັບທຶນເພີ້ມ ຈາກທະນາຄານໂລກ (IDA) ແລະ ໂຄງການ
ໜຶ່ງ ຂອງ JICA ທີ່ມີການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງໂຮງຮຽນສາທິດ ທີ່ສະຖາບັນສ້າງຄູ 8 ແຫ)ງ ຢູ) ສປປ ລາວ.
ໃນຂະນະທີ່ ການຊ່ວຍເຫຼືອທຶນ ຂອງ JICA ແມ#ນຖືກນໍາໃຊ,ເພື່ອເພີ້ມກອງທຶນຮ່ວມ ທີ່ໃຊ,ສໍາລັບການເຄື່ນໄຫວ
ແລະ ກິດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ໃນໄລຍະດຽວກັນກັບGPEIII, ການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ ຂອງ
JICA ບໍ່ກ່ຽວ ຂ້ອງໂດຍກົງ ແລະຫຼາຍ ກັບກິດຈະກໍາ ຂອງ GPEIII ຫຼື ບໍ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຄວາມສືບເນື່ອງຂອງ
ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ແລະຈະບໍ່ມີການກໍ່ສ້າງ, ຂະຫຍາຍ ຫຼື ປະຕິບັດ ຖ້າບໍ່ມີໂຄງການຢູ@ແລAວ. ອົງການ JICA
ໃຫ#ທຶນແກ)ການສ້າງສະຖານທີ່ຮຽນ. ສະນັ້ນ, ໂຮງຮຽນເຫຼົ່ານັ້ນ ບໍ່ຖືເປັນສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນກັບໂຄງການ ເພື່ອຈຸດ
ປະສົງດ້ານການບໍລິຫານ ຄວາມສ່ຽງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ແຕ)ເປັນການລະມັດລະວັງເພີ້ມ, ການກວດ
ກາວຽກງານກໍ່ສ້າງໃໝ- ພາຍໄຕ2ໂຄງການ GPEIII ຈະລວມເອົາການກໍານົດ ວ່າມີສ່ວນໃດທີ່ພົວພັນກັບໂຄງການກໍ່
ສ້າງໂຮງຮຽນ ຂອງ JICA ບໍ່.
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2.3

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ໂຄງການໄດ)ສ້າງ SEP ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ESS 10 ຂອງທະນາຄານໂລກ: ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກສ່ວນ
ກ່ຽວ ຂ້ອງ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ. ໄດ#ມີການສ້າງແຜນເປັນເອກະສານແຍກຕ່າງຫາກ, ແຕ1ແຜນແມ%ນສ່ວນໜຶ່ງ
ຂອງ ESMF.
ຫຼັກການພື້ນຖານ ຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງໂຄງການGPEIII ແມ#ນການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີຕ
່ ້ອງມີຄວາມຮູ,ຄວາມສາມາດ, ຄວາມເຄົາລົບ ແລະເປີດເຜີຍ. ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຄວນໄດ&ຮັບ ການວາງແຜນ ແລະ ປະຕິບັດ ເພື່ອສ້າງສະພາບຂອງການເປີດເຜີຍ ແລະ ເຄົາລົບ ໃນບັນດາຄົນ,
ໃຫ#ໂອ

ກາດແກ%ຄົນໄດ#ໃຊ#ຄວາມຮູ#ຄວາມສາມາດໃນການແກ&ໄຂບັນຫາ

ແລະ

ຊອກທາງອອກຂອງບັນຫາ.

ເຖິງການມີແຜນ ແລະ ການ ກໍານົດກົດເກນ ແລະ ລະບຽບການ ສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ສໍໍາລັບໂຄງການ ແມ#ນຈໍາເປັນ ແລະເປັນປະໂຫຍດ ແຕ# ບໍ່ມີການຄໍ້າປະກັນ ຜົນໄດ&ຮັບທີ່ສໍາເລັດຜົນ. ສະນັ້ນ,
ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມ

ຂອງພາກສ່ວນ

ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງບໍ່ເປັນໂຄງສ້າງທີ່ຕາຍໂຕ,

ຕ້ອງມີຄວາມຢືດຢຸ.ນໃນລະດັບໜຶ່ງ ຍ້ອນພວກເຮົາບໍ່ຮູ8ວ່າ ອັນໃດຈະໄດ)ຮັບຜົນດີກ່ອນຈະມີການນໍາໃຊ-ໂຕຈິງ.

2.4

ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຊົນເຜົ່າ
ເຖິງວ່າການເຂົ້າເຖິງໂຄງການ
ECE
ໂດຍລວມ

ແມ(ນໄດ$ຮັບການປັບປຸງ

ແລະ

ສປປ

ລາວ

ກໍ່ໄກ%ຈະບັນລຸການສຶກສາ ພື້ນຖານເພື່ອທຸກຄົນ, ຍັງສືບຕໍ່ມີຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ. ນັບແຕ& ປີ 2015 ໃນ 40 ເມືອງ
ທີ່ທຸກທີ່ສຸດ ຂອງປະເທດ (ຊຶ່ງເປັນໄປໄດ+ສູງວ່າຈະແມ5ນທີ່ຕັ້ງໂຄງການນີ້) ການເຂົ້າຮຽນ ສໍາລັບ ເດັກ ອາຍຸ 3-5
ປີໄດ%ເພີ້ມຂຶ້ນ ຈາກ 56 ເປັນ 76 ເປີເຊັນ ແຕ) ຍັງມີອັດຕາທີ່ຕໍ່າຫຼາຍ ໃນເຂດຊົນນະບົດ.ເມືອງເຫຼົ່ານີ້
ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ແລະ ມີຊຸມຊົນທີ່ຫຼາກຫຼາຍຊົນເຜົ່າ ທີ່ຢູ2ໃນເຂດຫ່າງໄກຊອກຫຼິກ
ຊຶ່ງມີຄວາມສາມາດແຂ.ງຂັນຕໍ່າ

ດ້ານການບໍລິການ

ສຶກສາ

ແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.ເປັນໄປໄດ6ສູງ

ທີ່ທຶນບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ແລະກິດຈະກໍາອື່ນ ຈະສຸມໃສ0 ບັນດາເມືອງ ບຸລິມະສິດນີ້.
ອຸປະສັກທີ່ມີມາດົນ ຕໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມ ລວມມີ:
i.

ຄຸນນະພາບ ຂອງການສຶກສາ ສໍາລັບຊຸມຊົນ/ບ້ານ ຊົນເຜົ່າໃນຊົນນະບົດ, ທັງດ້ານຄູ ແລະນັກຮຽນ, ບວກກັບບັນຫາ

ii.

ໂຄງລ່າງ ດ້ານໂຮງຮຽນ, ສະພາບຫ້ອງຮຽນແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ການສະໜອງນໍ້າ, ລະບົບສຸ

ຕ່າງໆ ດ້ານພາສາ, ວັດທະນະທໍາ, ຄວາມຫ່າງໄກຊອກຫຼິກ ແລະຄວາມທຸກຍາກ;
ຂາ ພິບານ, ບ່ອນພັກຜ່ອນ ສໍາລັບຄູ ແລະບອ່ນຫຼິ້ນ ສໍາລັບນັກຮຽນ.

ມາດຕະການຫ)ດຜ່ອນອຸປະສັກດ້ານໂຄງລ່າງ ຕໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົ່າ ລວມມີ:

•

ການບັນຈູຊ່ຽວຊານດ້ານການພັດທະນາສັງຄົມ/ຊົນເຜົ່າ: ນອກນັ້ນ ຍັງເປັນຊ່ຽວຊານດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ເພື່ອມາ
ເຮັດ
ວຽກແບບບໍ່ເຕັມເວລາຕະຫຼອດການດໍາເນີນໂຄງການແລະເພື່ອເຮັດກວດກາດ້ານຄວາມສ່ຽງດ້ານສັງຄົມສໍາລັບທີ່ຕັ້ງ
ໂຄງ ການໃໝ#ທຸກບ່ອນທີ່ຖືກສະເໜີ.

•

ເຮັດການວິເຄາະວິໃຈ ແບບແຍກປະເພດເພີ້ມເຕີມໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດໂຄງການ ກ່ຽວກັບອັດຕາການເຂົາ້
ຮຽນ, ການອອກໂຮງຮຽນ ແລະການເລື່ອນຊັ້ນ ເພື່ອເບິ່ງປັດໃຈດ້ານເພດ, ຊົນເຜົ່າ ແລະຄວາມພິການ.

•

ສ້າງສື່ຂໍ້ຄວາມດ້ານຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາ ໃນຄູ%ມືເຮັດວຽກໃນທີ່ຕັ້ງໂຄງການ ທີ່ລວມເອົາແນວຄວາມ
ຄິດ ກ່ຽວກັບຄວາມອ່ອນໄຫວທາງຊົນເຜົ່າ(ການຕອບສະໜອງທາງວັດທະນະທໍາ) ແລະ ການປຶກສາຫາລືແບບມີ
ສ່ວນຮ່ວມ /ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງສັງຄົມ.

•

ຈັດບູລິມະສິດການສະໜອງທຶນບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ແລະການຝຶກອົບຮົມ ຂອງໂຄງການ ໃນບໍ່ທີ່ໄດAມີການລະບຸວ່າ
ມີຊ່ອງວ່າງທາງຊົນເຜົ່າ ແລະ ເພດ(ເຊັ່ນ: ພາສາ, ວັດທະນະທໍາ, ໂຄງສ້າງດ້ານສັງຄົມ, ທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານ ທີ່ຊອກ
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ຫຼິກ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ) ເພື່ອໃຫ1ການເລືອກເຟັ້ນແບບໃຫ1ບູລິມະສິດ ແລະວາງແຜນງ#ບປະມານ ສໍາລັບຄູຊົນເຜົ່າ
ແລະ ຄອບ ຄົວ/ນັກຮຽນທຸກຍາກທີ່ມີແນວໂນ)ມວ່າຈະຂາດການເຂົ້າເຖິງບໍລິການຂອງໂຄງການ ຍ້ອນຄວາມຫ່າງ
ໄກ, ຄວາມທຸກ ຍາກ, ພາສາ, ລະດັບການສຶກສາ.

•

•
•
•

ຮັບປະກັນ ວ່າ ໂຄງການ ແລະພະນັກງານໂຄງການ ແລະຜູ2ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ ເຄົາລົບດິນທີ່ເປັນດິນມູນມໍ
ລະ ດົກ ແລະ ດິນສັກສິດ ແລະ ການນໍາໃຊ'ປ)າ ແລະການຮັກສາຄວາມລະອຽດອ່ອນຂອງການນໍາໃຊ'
ດິນແບບປະເພນີ ໂດຍຊຸມຊົນ, ໂດຍສະເພາະ ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ.
ທຸກການເຜີຍແຜ+ຂໍ້ມູນຕ້ອງຈະແຈ7ງ
ແລະ
ເປັນພາສາທອ້ງຖິ່ນທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍເພື່ອຊ່ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ& ທີ່ ບໍ່ໄດ&ໜັງສືເທົ່າຜູ&ອື່ນ.
ຈະມີການນໍາໃຊ+ຜູ+ແປພາສາທ້ອງຖິ່ນເພື່ອແກ(ໄຂບັນຫາອຸປະສັກ ດ້ານພາສາເພື່ອຫຼິກລ້ຽງຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ
ແລະ ເພີ້ມການໃຫ+ຄວາມຮ່ວມມື ແລະການປະກອບສ່ວນໃນກິດຈະກໍາ.
ນໍາສະເໜີປື້ມເວົ້າໄດ+/ກ່ອງເວົ້າໄດ+ ສໍາລັບການສື່ສານ ພ້ອມທັງ ລວມເອົາເຂົ້າໃນຫຼັກສູດ. ປື້ມເວົ້າໄດ)
ແມ#ນ ສຽງອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ ເພື່ອຊຸກຍູ=ທັກສະການຮຽນຮູ=ແບບດັ້ງເດີມ ຂອງການອ່ານ
ແລະຂຽນ, ພອ້ມທັງ ການຮຽນແບບດີຈີຕອນ ທີ່ມີສຽງ, ພາບ, ຮູບສະແດງ, ສື່ສານຫຼາກຫຼາຍ ແລະ
ອື່ນໆ...

2. ຂອບການຄຸ)ມຄອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ
ESMF ແລະເອກກະສານອື່ນ ທີ່ໃຫ&ລາຍການບັນຊີໃນພາກນີ້ ແມ3ນເພື່ອປະຕິບັດຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ ESF ສໍາລັບໂຄງ
ການGPEIIIແລະໄດ&ຖືກສະແດງໃຫ&ແຜນວາດ ແຜນວາດ 2.1..ມີການປະເມີນທາງສັງຄົມ (SA) ໃນເດືອນ
ກໍລະ ກົດ ແລະມີຖູນາ 2020 ແລະມີບົດລາຍງານ ທີ່ປົກຄຸມເອົາທັງໝົດໄລຍະໂຄງການ.

3.1

ບົດລາຍງານການປະເມີນດ້ານສັງຄົມ.
ບົດລາຍງານການປະເມີນດ້ານສັງຄົມປະກອບດ້ວຍ (i) ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ ດ້ານສິ່ງແວດ
ລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທີ່ພົວພັນກັບໂຄງການ;(ii) ມາດຕະການທີ່ສະເໜີແນະ ກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົ່າ
ແລະການມີ ສ່ວນຮ່ວມ ສໍາລັບການອອກແບບໂຄງການ; ແລະ (iii) ມາດຕະການປະເມີນ ແລະ ບໍລິຫານຄວາມ
ສ່ຽງໃນຮູບແບບການຂູດຮີດ ແລະການທາລຸນທາງເພດ (SEA) ແລະການໃຊ)ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ(VAC). ຜົນ
ຂອງການປະເມີນ ແລະຂໍ້ສະເໜີແນະ ແມ2ນຖືກລວມເຂົ້າໃນESCP, ESMF, ແລະ SEP.

3.2

ແຜນພັນທະນາທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ (ESCP).
ESCPມາດຕະການ ແລະການດໍາເນີນງານຕົ້ນຕໍທີ່ຕ້ອງມີ ສໍາລັບໂຄງການ ເພື່ອຫ7ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະ
ທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ໂດຍປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບESSs ຂອງທະນາຄານໂລກ.
ESCP ລະບຸຂອບເວລາ ແລະພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ສໍາລັບການປະຕິບັດພັນທະ. ESCP ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງຂໍ້
ຕົກລົງທາງກົດໝາຍຂອງໂຄງການ, ສະນັ້ນ, ທຸກເອກະສານຈະຖືກນໍາໃຊ+ ແລະ ປະຕິບັດ ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງ
ໂຄງການ.

3.3 ຂອບການຄຸ)ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ (ESMF)
ESMF ລວມມີ (i) ອະທິບາຍກ່ຽວກັບໂຄງການ ແລະຂໍ້ຕົກລົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, (ii) ລະບຽບ/ກົດໝາຍ ຂອງ
ປະເທດ ແລະ ESS ທີ່ຖືກນໍາໃຊ,ກບໂຄງການ (ພາກ 4), (iii) ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະຜົນກະທົບ
ESS,(iv) ການໃຊ&ການເຮັດສັນຍາກັບຊຸມຊົນ;(v) ກົດການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ (ESCOP)
ສໍາລັບວຽກ ປັບປູງຊ້ອມແປງນ້ອຍ;(vi) ລະບຽບການຄຸ*ມຄອງແຮງງານ ແລະການອອກແຮງງານ GRM; (vii)
ກົດການປະພືດ ດ້ານການປົກປ(ອງເດັກ ແລະຄວາມຮູນແຮງທາງເພດ; (vii) ໂຮງຮຽນສີຂຽວ, ສະອາດ ແລະງາມ;
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(viii) ການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ລາຍງານ; (ix) ແຜນສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານສະຖາບັນ; ແລະ (x) ງ"ບປະ
ມານການປະຕິບັດ ESMF. ESMF ກໍານົດ ບັນດາຫຼັກການ, ຂະບວນການ, ລະບຽບການ ແລະຄູ-ມື ທີ່ຈະຖືກ
ນໍາໃຊ&ໃນຖານະສ່ວນໜຶ່ງຂອງກິດຈະກໍາການວາງແຜນ ແລະ ປະຕິບັດໂຄງການເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຄວາມສ່ຽງ ແລະ
ຜົນ ກະທົບທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ES) ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ຈາກໂຄງການ ແລະ/ຫຼື ກິດຈະກໍາ
ຂອງໂຄງການ ຍ່ອຍ ແມ&ນຖືກກໍານົດ ແລະ ບັນ ເທົາຢ&າງແທດເໝາະ. ESMF ໄດ#ລວມເອົາການພັດທະນາຊົນເຜົ່າ
ແລະ ມາດ ຕະການຕ່າງໆ ເຂົ້າໃນການອອກແບບ ໂຄງການ.

ແຜນວາດ 2. 1 ຂອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ
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3.4 ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ (SEP).
SEPໄດ#ຖືກກະກຽຂຶ້ນ ເພື່ອກໍານົດວ່າ ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ລວມທັງ ປະຊາຊົນ/ຊຸມຊົນ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບ,
ຜູ# ໄດ#ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະຜູ#ປະຕິບັດໂຄງການ ຈະໄດ#ຮັບການແຈ#ງ ກ່ຽວກັບໂຄງການ ແນວໃດ ແລະຈະມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນການຕັດສິນບັນຫາແນວໃດ.SEP ລວມມີ ການວິເຄາະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະກົນໄກການແກ7ໄຂການ
ຮອ້ງທຸກ (GRM)ທີ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສາມາດນໍາໃຊ5 ໃນຖານະເປັນເວທີ ສໍາລັບການສົນທະນາ ກ່ຽວກັບບັນຫາ,
ຄວາມກັງວົນ, ຂໍ້ແນະນໍາ ແລະບູລິມະສິດ ຂອງຕົນ.
ເອກະສານE&S ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ຈະໃຫ2ແນວທາງ ແກ5ກະຊວງສຶກສາ ແລະກິລາ ບໍ່ພຽງແຕ5ໃນການກໍານົດ
ແລະແກ%ໄຂຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມເທົ່ານັ້ນ, ແຕ#ຍັງເປັນການຊອກວິທີທາງ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງ ແກ%ລະບົບການຄຸ.ມຄອງ ສູນຝຶກອົບຮົມຄູ, ສົ່ງເສີມ ການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກທີ່ມີອາຍຸນອ້ຍ ແລະການເອົາກຸ9ມ
ດ້ອຍໂອກາດເຂົ້ານໍາ (ແມ#ຍິງ, ຊົນເຜົ່າ) ໃນການຂຽນການສອນພື້ນຖານທີ່ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາ, ສົ່ງເສີມກໍາລັງແຮງ
ງານ ແລະ ລວມເອົາການມີສ່ວນຮ່ວມທາງສັງຄົມ ແລະຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນກິດຈະກໍາໂຄງການ ຕະ
ຫຼອດໄລຍະຂອງໂຄງການ.
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3.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ແລະການປະຕິບັດໂຄງການ

4.1 ການແບ&ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍລວມ
ESSs ທີ່ສາມາດນໍາໃຊ,ກັບ ໂຄງການGPEIII ລວມທັງ ບັນດາພັນທະໃນ ESCP, SEP, ແລະມາດຕະການ ຕ່າໆ
ທີ່ກໍານົດໄວ,ໃນ ESMF ສະບັບນີ້ ໂດຍສະເພາະການກວດກາ ESS, ESCOP, ລະບຽບຄຸ'ມຄອງແຮງ ງານ,
ແຜນສ້າງຂີິດຄວາມສາມາດ

ແລະ

GRM

ຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຜ່ານໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງເກົ່າຂອງກະ

ຊວງສຶກ ສາ ແລະກິລາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຂອງພະນັກງານໂຄງການ ແລະທີ່ປຶກສາ ທີ່ມີຢູ<ໃນພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງກະຊວງ.
ໂດຍສອດຄອ່ງກັບພາລະບົດບາດລວມ ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານ ລາວ ແລະຄ້າຍຄືກັບການຕົກລົງ
ຕ່າງໆໃນໂຄງການ GPEII, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະໜ້າວຽກ ທີ່ພົວພັນກັບ ESSs ພາຍໄຕ&ໂຄງການ GPEIII
ໂດຍລວມແລ(ວແບ*ງອອກເປັນ ສອງລະດັບ:
ລະດັບນະໂຍບາຍ ແລະຍຸດທະສາດ ຄືລະດັບຂອງກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໂດຍຮ່ວມມືກັບພະແນກສຶກສາ
ແລະ ກິລາ ແຂວງ (PESS) ໃນຖານະເປັນເສນາທິການໃຫ.ກະຊວງ ໃນຂັ້ນແຂວງ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍ
ລວມມີ:
•
•
•
•
•

ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງສຸດ ສໍາລັບຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ອີງຕາມມາດຕະຖານດ້ານ
ບໍລິຫານ,ການເງິນ, ວິຊາວະກໍາ, ສັງຄົມ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ.
ຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ສອດຄ່ອງກັບພັນທະໃນ ESCP ແລະ SEP.
ຮັບປະກັນການປະຕິບັດມາດຕະການໃນ ESMF.
ປັບປຸງ ແລະຮັກສາ ESCP, SEP, ແລະ ESMF.
ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງໂຄງການ.

ລະດັບການປະຕິບັດງານ ແມ/ນລະດັບບ້ານໃນເຂດໂຄງການ ໂດຍມີຄະນະພັດທະນາສຶກສາຂັ້ນບ້ານ (VEDC)
ນໍາພາໂດຍນາຍບ້ານ ໃນຖານະເປັນຄູ2ຮ່ວມງານ ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນໂຄງການ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍ ລວມມີ:
•
•
•
•

ປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ໃນຂັ້ນບ້ານ.
ປະຕິບັດຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາກັບຊຸມຊົນ ສໍາລັບການກໍ່ສ້າງ, ບູລະນະ ຫຼື ຮັກສາ ໂຮງຮຽນ.
ຈັດຊຶ້ຈັດຈ້າງ ແລະການບັນຊີ ທຶນໂຄງການໄດ5ຮັບ ສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍ
ຕິດຕາມ ແລະລາຍງານ ຕໍ່ PESS.

4.2 ການແບ&ງຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງພາກສ່ວນຕ່າງໆ
ຄືກັບໂຄງການ GPE II ແລະ ECE ທີ່ພົວດໍາເນີນ, ກົມແຜນການກະຊວງສຶກສາ ແລະກິລາ ຈະຮັບຜິດຊອບ
ການປະ ສານງານ ແລະການຄຸ,ມຄອງໂຄງການ ໂດຍຜ່ານໜ່ວຍງານປະສານງານໂຄງການ (ECU)/ກົມແຜນການ
ແລະຈະຮັບຜິດຊອບການບໍລິຫານລວມຂອງໂຄງການ ແລະການປະຕິບັດໂດຍສອດຄອ່ງກັບESCP, SEP ແລະ
ESMF.
ກະຊວງສຶກສາແລະກິລາ ຈະແຕ.ງຕັ້ງພະນັກງານECU ໃນລະດັບຫົວໜ້າ ຫຼື ຮອງ ECU ເປັນຜູ'ບໍລິຫານດ້ານສິ່ງ
ແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ

(ESM) ເພື່ອຮັບຜິດຊອບການຄຸ2ມຄອງ ແລະຊີ້ນໍາວຽກປະຈໍາວັນ ທີ່ພັວພັນກັບຄວາມ

ສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ ທີ່ພົວພັນກັບໂຄງການ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມອີກສອງຄົນ (ESO, ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ຜູ0ຮັບຜິດຊອບດ້ານສັງຄົມ 1 ທ່ານ ແລະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 1 ທ່ານ)
ທີ່ຈະໄດ(ຮັບການແຕ1ງຕັ້ງ ເພື່ອຊ່ວຍວຽກ ESM.
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ການປະຕິບັດກິດຈະກໍາໂຄງການຈະເຮັດໂດຍກົມກ່ຽວຂ້ອງ

(ທີ່ເອີ້ນວ່າໜ່ວຍງານປະຕິບັດໂຄງການ

ຫຼື

IUs)

ສໍາລັບ ແຕ)ລະອົງປະກອບ:
ອົງປະກອບ 1: ກົມການສຶກສາກ່ອoໄວເດັກ (DECE), ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາການສຶກສາ (RIES), ກົມສ້າງ
ຄູ (DTE)ແລະກົມການເງິນ;
ອົງປະກອບ2: ກົມສ້າງຄູ (DTE), ສູນພັດທະນາຄູ (TDC), ສະຖານການສຶກສ້າຄູ (TTC) ແລະ ສະຖາບັນພັດ
ທະນາບໍລິຫານການສຶກສາ (IFEAD), ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ (DOP); ແລະ
ອົງປະກອບ 3: ກົມສາມັນສຶກສາ (DGE), ສູນຄຸ&ມຄອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສຶກສາ (EMIS)/ ກົມແຜນການ,
ກົມ ກວດກາ, ລະບົບການບໍລິຫານການສ້ອງຄູ(TMIS), ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານນ
(PMIS), ກົມນິຕິກໍາ ແລະ ປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ອື່ນໆ.

4.3 ພະນັກງານ ແລະທີ່ປຶກສາໂຄງການ
ເພື່ອຄຸ(ມຄອງ ແລະຕິດຕາມສິ່ງທ້າທາຍທາງສັງຄົມ ແລະຊົນເຜົ່າຢ7າງມີປະສິດທິຜົນ, ໂຄງການຈະວ່າຈ້າງາຊ່ຽວຊານ
1 ທ່ານ ທີ່ຍັງເປັນຊ່ຽວຊານດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະດ້ານການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ຈະເຮັດວຽກເຄິ່ງເວລາ ຕະ
ຫຼອດໄລຍະຂອງໂຄງການ. ຊ່ຽວຊານດ້ານການພັດທະນາສັງຄົມ/ຊົນເຜົ່າ ຈະຕ້ອງມີຄວາມຮູCກ່ຽວກັບທ້ອງຖິ່ນເປັນ
ຢ"າງດີ,ໂດຍສະເພາະ ໃນດ້ານຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານວັດທະນະທໍາຊົນເຜົ່າຢູ; ສປປ ລາວ, ແລະມີຄວາມຮູ+ເທົ່າທຽມ
ກັນດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ຄວາມຄົບຖ້ວນສົມບູນດ້ານສັງຄົມ/ວັດທະນະທໍາ ແລະລະບົບການສຶກສາ ຢູ:
ສປປ ລາວ.ນອກຈາກ ວຽກງານດ້ານສັງຄົມ ແລະບົດບາດຍິງຊາຍ, ຊ່ຽວຊານດ້ານການພັດທະນາສັງຄົມ/ຊົນເຜົ່າ
ຍັງຕ້ອງໄດ)ເຮັດໜ້າວຽກຕໍ່ໄປນີ້:
•
•
•

•
•
•

•
•
•

ຊ່ວຍກະຊວງສຶກສາແລະກິລາໃນການປະຕິບັດSEPແລະ ESMF ແລະ ເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງກັບ ESS
ເຮັດການກວດກາຄວາມສ່ຽງດ້ານສັງຄົມໃນທີ່ຕັ້ງໂຄງການ ສໍາລັບແຕ<ລະໂຄງການຍ່ອຍທີ່ສະເໜີ.
ສ້າງໂຕຊີ້ວັດການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານສັງຄົມ ທີ່ສອ່ງແສງໃຫ>ເຫັນ ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ ESS1, 2, 4, 7, 8
ແລະ 10. ຕົວຊີ້ວັດຕົ້ນຕໍ ຄວນລວມມີ, ແລະອື່ນໆ,: (a) ການພັດທະນາຍຸດທະສາດການສື່ສານ
ເພື່ອຮັບ ປະກັນ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົ່າ; (b) ການປຶກສາຫາລື ແລະການສື່ສານເປັນພາສາ
ທີ່ຊົນເຜົ່າສາມາດ
ເຂົ້າໃຈໄດ*;
(c)
ຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຢ/າງຫ້າວຫັນ
ຂອງຊົນເຜົ່າໃນກິດຈະກໍາໂຄງການ ແລະໃນ ການໄດ&ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ; ແລະ (d)
ປະຕິບັດມາດຕະການດ້ານສັງຄົມ
ເພື່ອໃຫ8ຜູ8ທຸກຍາກ
ແລະອ່ອນໄຫວ
ສາມາດເຂົ້າເຖິງ/ໄດ(ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ;
ຮັບປະກັນວ່າບັນທຶກຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂັ້ນບ້ານ ແລະກອງປະຊຸມຂັ້ນແຂວງ ມີການເກັບມ້ຽນ,
ລວມທັງ ບັນທຶກທີ່ແຍກເປັນແຕ2ລະຊົນເຜົ່າ ແລະເພດ;
ຈັດກອງປະຊຸມຫາລືຂັ້ນໂຮງຮຽນ
ແລະຂັ້ນບ້ານ
ເພື່ອໃຫ/ຜູ/ເຂົ້າຮ່ວມຍ
ຮັບ
ຫຼື
ຂັດຄ້ານກິດຈະກໍາໂຄງການ;
ຈັດປະຊຸມເປັນກຸ,ມນ້ອຍໃນຂັ້ນບ້ານ ໂດຍນໍາໃຊ7ຜູ7ແປພາສາ ຫຼື ຜູ7ເວົ້າທີ່ເວົ້າພາສາທ້ອງຖິ່ນ ຕາມຄວາມ
ແທດເໝາະ ເພື່ອປະຊຸມກັບກຸ3ມຕ່າງໆທີ່ແຍກຕາມເພດ ເພື່ອຫາລືຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຈາກກິດຈະ
ກໍາໂຄງການ, ທັງດ້ານລົບ ແລະດ້ານບວກ, ກ່ອນຈະມີການເລີ້ມທຸກການບູລະນະ/ກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ. ຕ້ອງ
ເກັບກໍາບັນ ທຶກທີ່ຈະແຈ/ງ ທີ່ສະແດງໃຫ/ເຫັນ ວ່າໄດ/ມີການປຶກສາຫາລືກັນແທ/;
ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະຂ່າວສານແບບແຍກເພດ ແລະແຍກຊົນເຜົ່າ ທີ່ພົວພັນກັບການຝຶກອົບຮົມຄູ;
ສ້າງຄູ'ມືຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ;
ສ້າງບັນຊີກວດລາຍການດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ສໍາລັບທຸກຜົນຮັບຂອງໂຄງການ;
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•

•

ສ້າງລະບົບຕິດຕາມກວດກາ
ແລະລາຍລາຍດ້ານສັງຄົມແລະໃຫ1ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຕົ້ນຕໍຂອງໂຄງການ
ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດ SEP ແລະ ESMF ແລະ ລາຍງານປະ
ຈໍາໄຕມາດ ແລະ ປີ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ ຕໍ່ ທະນາຄານໂລກ ແລະລັດຖະບານ;
ຊ່ວຍຜູ'ປະສານງານດ້ານການແກ'ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ຂອງໂຄງການ ໃນການເຮັດການແກ'ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ, ລວມທັງການກວດກາ, ຈັດບູລິມະສິດ, ສືບຄວາມຈິງ ແລະເກັບກໍາບັນທຶກ ທຸກຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງ
ໂຄງການ.

4. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ
ເພື່ອເຜີຍແຜ*ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂ້າງເທິງ ໃຫ;ຜູ;ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວົງກ້ວາງ ແລະເພື່ອປະຕິບັດຕາມແຜນການມີ
ສ່ວນຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງທະນາຄານໂລກ, ໄດ$ມີການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂຶ້ນໃນ
ວັນພະຫັດ ທີ3 ກັນຍາ 2020 ທີ່ກະຊວງສຶກສາ ແລະກິລາ ໃນເວລາ 13:30-15:30. ກອງປະຊຸມ
ຄັ້ງນີ້ຖືເປັນ ການປຶກສາຫາລືທົ່ວປະເທດ ຊຶ່ງທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງສຶກສາ ຈະຖືກຮັບເຊີນ
ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະມີການເຊີນບັນດາກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ: ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດ
ລ້ອມ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ, ກະຊວງການເງິນ ແລະກະຊວງສຶກສາ ແລະກິລາ. ໃນໄລຍະ
ການລະບາດຂອງໂຄວິດ 19, ມັນເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄ້າຍຄືກັນນີ້ ໃນລະດັບ
ແຂວງ, ສະນັ້ນ ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ບົດສະຫ'ບສັງລວມດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ (ເອກະສານສະບັບນີ້)
ທີ່ເປັນພາສາລາວ ຈະຖືກແຈກຢາຍ ໃຫ7ບັນດາແຂວງ ເພື່ອຂໍຄໍາເຫັນ ເພີ້ມ.
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