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I. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ I: GGC E&S ຂອບວຽກ 

GGC E&S ກອບ ປະກອບດ້ວຍຫ້າເສົາຫ ັ ກ, ເຊິື່ ງສະແດງຢ ື່ ໃນຮ ບຂ້າງລຸື່ມນ້ີ. ຮື່ວມກັນ, ຫ້າເສົາຄ້ໍາປະກອບເປັນກອບການ overaching 

ສໍາລັບການບັນລຸເປ້ົາຫມາຍແລະຈຸດປະສົງຂອງ GGC. ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ E&S ແມື່ນສື່ວນໜຶື່ ງຂອງເສົາຫ ັ ກ 1 ຂອງກອບວຽກ GGC E&S, 

ແຕື່ຄວນອື່ານ ແລະ ເຂ້ົາໃຈຮື່ວມກັນກັບສີື່ ເສົາຫ ັ ກອ ື່ ນໆ. 

 

 

 

 

 



 

4ລະບົບການຄ ້ມຄອງ GGC E&S – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ VII    

II. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ I: ລາຍຊືິ່ ການຍົກເວ້ັນ GGC  

GGC ຈະຫ ີ ກເວ້ັນການສະຫນອງການຄ້ໍາປະກັນໃນສະຖານະການຕໍິ່ ໄປນ້ີ. 

ການຍົກເວ້ັນເຫ ົິ່ ານ້ີແມິ່ ນລວມຢ ິ່ໃນບັດຄະແນນການເຮັດທ ລະກໍາເຊ ິ່ ງເປັນສິ່ວນຫນ ິ່ ງຂອງຂະບວນການຄັດເລືອກທ ລະກໍາຂອງ 

GGC (ເບ ິ່ ງພາກ 8). 

ການຍົກເວ້ັນ ລາຍລະອຽດ 

 

ທຸລະກໍາທີື່ ຖ ກຈັດປະເພດໂດຍ GGC 

ເປັນໂຄງການປະເພດ A. 

 

 

ໂຄງການປະເພດ A ອາດຈະມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍື່ ສິື່ ງແວດລ້ອມ ແລະ/ຫ   ສັງຄົມຢື່າງໃຫຍື່ຫ ວງ 

ທີື່ ບໍື່ ສາມາດປ້ີນກັບກັນໄດ້, ມີຄວາມລະອຽດອື່ອນ, ມີຄວາມຫ າກຫ າຍ ຫ   

ບໍື່ ເຄີຍມີມາກື່ອນເມ ື່ ອບໍື່ ມີມາດຕະການຫ ຸ ດຜື່ ອນພຽງພໍ. ໂຄງການປະເພດ A 

ແມື່ນຖ ວື່າມີຄວາມສື່ຽງສ ງ. 

 

 

ໂຄງການທີື່ ມີຜົນກະທົບບາງກຸື່ມວັດ

ທະນະທໍາ-ສັງຄົມ. 

 

 

ມີບາງກຸື່ມວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມທີື່ ມີຢ ື່ ໃນ ຫ  ນໍາໃຊ້ພ ້ ນທີື່ ໂຄງການທີື່ ອາດຈະຖ ກພິຈາລະນາເປັນ "ຊົນເຜົື່ າ" 

(ຊົນເຜົື່ າພ , ຊົນເຜົື່ າຕາຕະລາງ, ຊົນເຜົື່ າ), "ຊົນເຜົື່ າ" (ຊົນເຜົື່ າຫ  ຊົນເຜົື່ າ), ຫ   "ຊຸມຊົນພ ້ ນເມ ອງ". 

ກຸື່ມເຫ ົື່ ານ້ັນອາດຈະເປັນ: 

- ກະທົບ ທາງລົບ ຢື່າງ ຫ ວງຫ າຍ ຈາກ ໂຄງການທີື່ ຈະຕົກຢ ື່ພາຍໃຕ້ປະເພດ A; ແລະ/ຫ   

- ບໍື່ ໄດ້ປຶກສາຫາລ ພາຍໃຕ້ຫ ັ ກການຍິນຍອມໂດຍການຟຣີ, ກື່ອນທີື່ ຈະແຈ້ງແລະແຈ້ງການ; 

ແລະ/ຫ   

- ການຢຸດການຍິນຍອມຂອງເຂົາເຈ້ົາ ພາຍໃຕ້ຫ ັ ກການການຍິນຍອມແບບເສລີ, ລື່ວງໜ້າ 

ແລະໃຫ້ຂ້ໍມ ນ; 

ການເຮັດທຸລະກໍາກັບຜ ້ ກ ້ຢ ມທີື່ ກິດຈະ

ກໍາທຸລະກິດຕ້ົນຕໍແມື່ ນຢ ື່ ໃນຂະແຫນ

ງການຫ້າມ. 

 

ຕໍື່ ໄປນ້ີແມື່ ນຂະແຫນງການຫ້າມ: 

ການພະນັນ; 

ການສ ື່ ສານຂອງຜ ້ ໃຫຍື່ຫ  ລັກສະນະທາງການເມ ອງ; 

ການຜະລິດທາງທະຫານ ຫ  ການຂາຍ; 

ເຄ ື່ ອງດ ື່ ມແອນກໍຮໍ; 

ຢາສ ບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ; 

ການຜະລິດ ຫ   ການຄ້າວັດຖຸ radioactive; 

ການຜະລິດ ຫ  ການຄ້າໃນເສ້ັນໄຍ asbestos ທີື່ ບໍື່ ມີການຜ ກມັດ. 

ນ້ີບໍື່ ໄດ້ນໍາໃຊ້ກັບການຊ ້ ແລະການນໍາໃຊ້ແຜື່ນຊີມັງ asbestos ຜ ກມັດທີື່ ເນ ້ ອໃນ asbestos ຫນ້ອຍກວື່າ 

20%; 

ການຜະລິດ ຫ   ການຄ້າສິນຄ້າ ຫ   ການເຄ ື່ ອນໄຫວທີື່ ຖ ວື່ າຜິດກົດໝາຍພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ຫ   

ລະບຽບການຂອງປະເທດເຈ້ົາພາບ ຫ   ສົນທິສັນຍາ ແລະ ຂ້ໍຕົກລົງລະຫວື່າງປະເທດ, ຫ   

ພາຍໃຕ້ການຫ້າມສາກົນ, ເຊັື່ ນ: ຢາ, ຢາປາບສັດຕ ພ ດ/ຢາຂ້າຫຍ້າ, ສານທໍາລາຍໂອໂຊນ, PCB, ສັດປື່ າ 

ຫ   ຜະລິດຕະພັນທີື່ ຖ ກຄວບຄຸມພາຍໃຕ້ CITES. 

ການຜະລິດ, ການຄ້າຫ  ການນໍາໃຊ້ເຄ ື່ ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີື່ ມີທື່ າແຮງ depletion ozone (ODP). 

 

ທຸລະກໍາທີື່ ທະນາຄານພັດທະນາຫ າຍ

ຝື່າຍຈະເປັນຜ ້ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາ

ກການຄ້ໍາປະກັນຂອງ GGC. 

GGC ຈະຫ ີ ກເວ້ັນການສະຫນອງການຄ້ໍາປະກັນໃຫ້ແກື່ທະນາຄານພັດທະນາຫ າຍຝື່າຍ. ຄະນະກໍາມະການ 

GGC ອາດຈະພິຈາລະນາແລະອະນຸມັດຂ້ໍຍົກເວ້ັນທີື່  GGC 

ສະຫນອງການຄ້ໍາປະກັນໃຫ້ແກື່ທະນາຄານພັດທະນາຫ າຍຝື່າຍແມື່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພ ື່ ອເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້

າງທາງດ້ານການເງິນທີື່ ສຸດທ້າຍຈະຫລີກລ້ຽງຄວາມສື່ຽງແລະລະດົມທຶນທາງດ້ານການເງິນຈາກສະຖາບັນ

ຂອງພາກເອກະຊົນເຂ້ົາໄປໃນປະເທດທີື່ ກໍາລັງພັດທະນາ. 

 

 

ທຸລະກໍາທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບການສະຫນອ

ງທຶນແຍກຕື່າງຫາກຈາກກອງທຶນສະ

ພາບອາກາດສີຂຽວ. 

GGC 

ຈະຫ ີ ກເວ້ັນການສະຫນອງການຄ້ໍາປະກັນທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບການສະຫນອງທຶນແຍກຕື່າງຫາກຈາກກອງທຶນ

ສະພາບອາກາດສີຂຽວໂດຍບໍື່ ມີການຍິນຍອມທີື່ ຈະເຮັດແນວນ້ັນ. ນ້ີແມື່ ນເພ ື່ ອຫ ີ ກເວ້ັນການທີື່ ມີທື່າແຮງ

ສໍາລັບການນັບສອງຂອງຜົນກະທົບດິນຟ້າອາກາດ. 
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ການເຮັດທຸລະກໍາຄ ນເງິນຄ ນໂຄງກາ

ນການປັບຕົວ 

ຫ  ໂຄງການຫ ຸ ດຜື່ ອນສະພາບອາກາດ

ທີື່ ມີຢ ື່  (ຂ້ຶນກັບຂ້ໍຍົກເວ້ັນສະເພາະ). 

 

GGC ຈະຫ ີ ກເວ້ັນການສະຫນອງການຄ້ໍາປະກັນທີື່ ພຽງແຕື່  refinance 

ຫນ້ີສິນຂອງການປັບຕົວສະພາບອາກາດທີື່ ມີຢ ື່ແລ້ວແລະ / ຫ  ໂຄງການຫ ຸ ດຜື່ ອນ. 

ການເຕີມເງິນສາມາດຖ ກພິຈາລະນາໃນກໍລະນີສະເພາະຕໍື່ ໄປນ້ີ. 

 

Refinancing ຜົນໄດ້ຮັບໃນການລະດົມທຶນດ້ານສະພາບອາກາດໃນຈໍານວນເທົື່ າທຽມກັນສໍາລັບໂຄງ

ການດິນຟ້າອາກາດທີື່ ມີສິດໃຫມື່ . 

 

ຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂ້າງເທິງຮັບຮ ້ວື່ າໃນປະເທດທີື່ ກໍາລັງພັດທະນາວື່າໂຄງສ້າງພ ້ ນຖານດ້ານດິນຟ້າອາກາດອາດຈະ

ຖ ກກໍື່ ສ້າງໃນຫ າຍຂ້ັນຕອນແລະດັື່ ງນ້ັນ GGC ສະຫນັບສະຫນ ນການ refinancing 

ຂອງຂ້ັນຕອນກື່ອນຫນ້າຂອງການກໍື່ ສ້າງເພ ື່ ອໃຫ້ຂ້ັນຕອນຕໍື່ ໄປຂອງການກໍື່ ສ້າງສໍາລັບໂຄງການສະພາບ

ອາກາດທີື່ ມີສິດໄດ້ຮັບສາມາດໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນຂອບເຂດທີື່ ສະຫນອງໃຫ້, ສໍາລັບ. 

ການຫ ີ ກລື່ຽງຄວາມສົງໃສ, ນຶື່ ງ USD ຂອງ GGC 

ການຄ້ໍາປະກັນຈະເຊ ື່ ອມໂຍງກັບການສະຫນອງທຶນຫນຶື່ ງ USD 

ສໍາລັບໂຄງການດິນຟ້າອາກາດໃຫມື່ ທີື່ ມີສິດໄດ້ຮັບ. 

 

ຂ້ໍຕົກລົງການເຕີມເງິນກັບ GGC 

ໄດ້ຖ ກລົງນາມກື່ອນການກໍື່ ສ້າງໂຄງການດິນຟ້າອາກາດທີື່ ເໝາະສົມໄດ້ເລີື່ ມຂ້ຶນ. 

 

ຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂ້າງເທິງຮັບຮ ້ວື່ ານັກລົງທຶນສະຖາບັນທົື່ ວໂລກອາດຈະບໍື່ ຢາກມີຄວາມສື່ຽງດ້ານການກໍື່ ສ້າງໃນບັ

ນດາປະເທດທີື່ ກໍາລັງພັດທະນາແຕື່ເຕັມໃຈທີື່ ຈະລົງທຶນເມ ື່ ອໂຄງການສະພາບອາກາດທີື່ ມີສິດໄດ້ຮັບການ

ດໍາເນີນການ. ຂ້ໍຍົກເວ້ັນດັື່ ງກື່າວໄດ້ພິຈາລະນາສະຖານະການທີື່ , 

ດ້ວຍການສະຫນອງທຶນຄ ນໃຫມື່ ທີື່ ຕົກລົງກັນກື່ອນໂດຍ GGC, 

ທະນາຄານການຄ້າໄດ້ສະຫນອງເງິນທຶນໃນການກໍື່ ສ້າງໄລຍະສ້ັນໃຫ້ກັບໂຄງການສະພາບອາກາດທີື່ ມີສິດໄ

ດ້ຮັບດ້ວຍການ refinancing ທີື່ ເກີດຂ້ຶນພາຍໃນ 2 ປີຂອງການດໍາເນີນການການຄ້າເລີື່ ມຕ້ົນ. 

 

Bioenergy 

(ລວມທັງນ້ໍາມັນເຊ ້ ອໄຟຊີວະພາບ) 

ທຸລະກໍາທີື່ ມີລັກສະນະດັື່ ງຕໍື່ ໄປນ້ີ. 
 

ຕໍື່ ໄປນ້ີແມື່ ນລັກສະນະທີື່ ຫ້າມສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາພະລັງງານຊີວະພາບ: 

ນ້ໍາມັນເຊ ້ ອໄຟຊີວະພາບລຸ້ນທໍາອິດທີື່ ຜະລິດຈາກພ ດພະລັງງານທີື່ ກິນໄດ້ໂດຍບໍື່ ຄໍານຶງເຖິງດັດຊະນີຄວາມ

ອຶດຫິວທົື່ ວໂລກແລະການປະເມີນຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງປະເທດເຈ້ົາພາບ. 

ເຊ ້ ອໄຟຊີວະພາບທີື່ ປ ກຢ ື່ ໃນພ ້ ນທີື່ ປື່ ຽນໃຈເຫລ ້ ອມໃສພາຍຫ ັ ງປີ 2015 

ຈາກທີື່ ດິນທີື່ ມີກາກບອນສ ງໃນເມ ື່ ອກື່ອນ, ເຊັື່ ນ: ດິນທາມ ຫ   ປື່າໄມ້. 

ນ້ໍາມັນເຊ ້ ອໄຟຊີວະພາບທີື່ ຜະລິດຈາກວັດຖຸດິບທີື່ ໄດ້ມາຈາກດິນທີື່ ມີຄວາມຫ າກຫ າຍທາງຊີວະພາບສ ງ 

ເຊັື່ ນ: ປື່າຂ້ັນຕ້ົນ ຫ   ທົື່ ງຫຍ້າທີື່ ມີຊີວະນາໆພັນສ ງ. 

 

 

ການເຮັດທຸລະກໍາໄຮໂດຣເຈນທີື່ ມີລັກ

ສະນະດັື່ ງຕໍື່ ໄປນ້ີ. 

 

ໄຮໂດເຈນໃດໆນອກຈາກຜະລິດຈາກ electrolysis ນໍ້າໂດຍພະລັງງານທົດແທນ 100%. 

 

ທຸລະກໍາການຂົນສົື່ ງທີື່ ມີລັກສະນະຫ້າ

ມດັື່ ງຕໍື່ ໄປນ້ີ. 

ຕໍື່ ໄປນ້ີແມື່ ນລັກສະນະຫ້າມສໍາລັບທຸລະກໍາການຂົນສົື່ ງ: 

ນໍາໃຊ້ພາຫະນະ ແລະ ເຮ ອທີື່ ອີງໃສື່ນ້ໍາມັນເຊ ້ ອໄຟປະເພດໃດນຶື່ ງ ລວມທັງເຮ ອປະສົມ. 

ການນໍາໃຊ້ລົດເມ CNG, ການສະໜອງນ້ໍາມັນເຊ ້ ອໄຟທີື່ ບໍື່ ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ 100% ໂດຍການຜະລິດ

ຄ ນໃໝື່ ທີື່ ມາຈາກທ້ອງຖິື່ ນໃນຕະຫ ອດຊີວິດຂອງລົດເມ. 

ການຊື່ວຍເຫ  ອດ້ານການເງິນທຸກຮ ບແບບເພ ື່ ອສົື່ ງເສີມການເປັນເຈ້ົາຂອງຍານພາຫະນະເອກະຊົນ 

ລວມທັງພາຫະນະໄຟຟ້າ. 

ການກໍື່ ສ້າງເສ້ັນທາງໃດກໍື່ ຕາມ 
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III. ເອກະສານ ຊ້ອນທ້າຍ II: ຄະແນນການເຮັດທ ລະກໍາ (ລາຍການກວດສອບ E& S ) 

ຕາຕະລາງຄະແນນການເຮັດທຸລະກໍາແມື່ນຕາຕະລາງ excel ແບບໂຕ້ຕອບທີື່ ສາມາດເບິື່ ງໄດ້ຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍ. 

 

ບັດຄະແນນການເຮັດທຸລະກໍາແມື່ ນເຄ ື່ ອງມ ທີື່ ຊື່ວຍໃຫ້ GGC ສາມາດປະເມີນການເຮັດທຸລະກໍາຕໍື່ ກັບເງ ື່ ອນໄຂສະເພາະທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ. 

Scorecard ແມື່ນໃຊ້ໃນລະຫວື່າງການກວດສອບຄວາມພາກພຽນເບ ້ ອງຕ້ົນ (ຂ້ັນຕອນທີ 2 ຂອງຂະບວນການຄັດເລ ອກການເຮັດທຸລະກໍາ) 

ແລະໃນລະຫວື່າງຂ້ັນຕອນການດໍາເນີນການຄັດເລ ອກຢື່າງເລິກເຊິື່ ງ (ຂ້ັນຕອນທີ 4 ຂອງຂະບວນການຄັດເລ ອກທຸລະກໍາ). 

 

ໃນລະຫວື່າງການກວດກາເບ ້ ອງຕ້ົນຕາມຄວາມພາກພຽນ, Scorecard 

ຖ ກນໍາໃຊ້ເພ ື່ ອກໍານົດທື່າແຮງຜົນກະທົບດ້ານສະພາບອາກາດຂອງທຸລະກໍາທີື່ ສະເຫນີ. ທີມງານຜົນກະທົບຂອງ GGC 

ຈະດໍາເນີນການກວດກາຢ ື່ ໃນຂ້ັນຕອນນ້ີ, ເຊິື່ ງເປັນການອອກກໍາລັງກາຍທີື່ ອີງໃສື່ໂຕະ. ຖ້າຕ້ອງການ, 

ຄວາມຊື່ຽວຊານຈາກພາຍນອກຈະຖ ກນໍາເຂ້ົາມາ. ເພ ື່ ອຜື່ ານການກວດສອບເບ ້ ອງຕ້ົນ, 

ໂຄງການຕ້ອງມີຄະແນນຕໍາ ື່່ ສຸດທີື່ ທັງການປັບຕົວຂອງດິນຟ້າອາກາດຫ  ການຫ ຸ ດຜື່ ອນສະພາບອາກາດແລະນອກຈາກນ້ັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ

ຕາມເງ ື່ ອນໄຂການກວດສອບທີື່ ບໍື່ ແມື່ ນສະພາບອາກາດທີື່ ແນື່ ນອນ. 

 

ໃນລະຫວື່າງການ Deep Dive Due Diligence, ທີື່ ປຶກສາເອກະລາດໃນປະເທດຈະມີສື່ວນຮື່ວມເພ ື່ ອດໍາເນີນການຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊຮື່ວມກັບທີມງານ

ການລົງທຶນຂອງ GGC ແລະຜ ້ ກ ້ຢ ມເງິນ. ໃນຂະຫນານກັບການໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີື່ , 

ການສໍາພາດກັບພາກສື່ວນກື່ຽວຂ້ອງຈະຖ ກດໍາເນີນເພ ື່ ອກວດສອບຂ້ໍມ ນທີື່ ສົື່ ງມາ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງຂ້ັນຕອນການ Dive Dive Due Diligence 

ແມື່ນຄະແນນສຸດທ້າຍສໍາລັບຜົນກະທົບດ້ານສະພາບອາກາດ, E&S, ການຢ້ັງຢ ນບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະດິນຟ້າອາກາດ, ເຊັື່ ນດຽວກັນກັບບົດລາຍງານ 

Due Diligence ລາຍລະອຽດສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາ. 

 

ຮ ບພາບຂ້າງລຸື່ມນ້ີສະແດງໃຫ້ເຫັນແຖບສຸດທ້າຍຂອງເຄ ື່ ອງມ , ເຊິື່ ງເປັນພາບລວມຂອງຜົນໄດ້ຮັບສຸດທ້າຍຂອງ Deep Dive Due Diligence. 
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8ລະບົບການຄ ້ມຄອງ GGC E&S – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ VII    

IV. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ I II: 

ເອກະສານການປະຊ ມການຕັດສ ນຂອງຄະນະກໍາມະການຜົນກະທົບເບ້ືອງຕ້ົນ  

ລາຍລະອຽດການຮັບປະກັນ  

ປະເພດຂອງການຄ້ໍາປະກັນ 

(ໂດຍກົງ ຫ  ທາງອ້ອມ) 

 

ຊ ື່ ຜ ້ ອອກ  

ຊ ື່ ຂອງຊັບສິນ / 

ໂຄງການຫ  ພັນທະບັດ / 

ເງິນກ ້  

 

ສະຖານທີື່  (ພາກພ ້ ນ / 

ປະເທດ) 

 

ຂະແໜງການ  

ຂະແໜງການຍື່ ອຍ  

 

ສະຫ  ບຄວາມສິ່ຽງດ້ານວັດຖ  - ການຄ້ໍາປະກັນໂດຍກົງ 

ຄວາມສື່ຽງຂອງຂະແໜງກາ

ນ E&S ທີື່ ຖ ກລະບຸໄວ້ 

•  

•  

•  

ຮັບປະກັນຄວາມສື່ຽງ E&S 

ສະເພາະ 

•  

•  

•  

ບັນຫາທີື່ ຖ ກກໍານົດ   

 

ສະຫ  ບຄວາມສິ່ຽງດ້ານວັດສະດ  - ການຄ້ໍາປະກັນທາງອ້ອມ 

ຂອບເຂດຂອງການລົງທຶນ 

(ຄາດຄະເນ). 

•  

•  

•  

ຄວາມສື່ຽງຂອງຂະແໜງການ 

E&S ທີື່ ຖ ກລະບຸໄວ້ 

•  

•  

•  

ບັນຫາທີື່ ຖ ກກໍານົດ  

 

ມາດຕະຖານການປະຕ ບັດ IFC ທີິ່ ໃຊ້ໄດ້ 

PS 1: SMS ແມື່ນ/ບໍື່  PS 5: ການຍຶດທີື່ ດິນ ແມື່ນ/ບໍື່  

PS 2: ແຮງງານ ແມື່ນ/ບໍື່  PS 6: ຊີວະນາໆພັນ ແມື່ນ/ບໍື່  

PS 3: 

ປະສິດທິພາບຊັບພະຍາກອນ 
ແມື່ນ/ບໍື່  PS 7: ຄົນພ ້ ນເມ ອງ ແມື່ນ/ບໍື່  

PS 4: ຊຸມຊົນ ແມື່ນ/ບໍື່  PS 8: ມໍລະດົກວັດທະນະທໍາ ແມື່ນ/ບໍື່  

ຄໍາເຫັນ  
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ມາດຕະຖານ E&S ອືິ່ ນໆ 

ລວມເອົາມາດຕະຖານ E&S 

ອ ື່ ນໆທີື່ ນໍາໃຊ້ 

 

ລວມເອົາມາດຕະຖານ E&S 

ອ ື່ ນໆທີື່ ນໍາໃຊ້ 

 

ຄໍາເຫັນ 
 
 

 

 

ການຈັດປະເພດຄວາມສິ່ຽງ ແລະ ຄວາມສິ່ຽງເບ້ືອງຕ້ົນ 

ໝວດໝ ື່ ຄວາມສື່ຽງຂອງ 
IFC 

(ການຄ້ໍາປະກັນໂດຍກົງ) 

(ປະເພດ B ຫ   C) 

ໝວດໝ ື່ ຄວາມສື່ຽງຂອງ 
IFC 

(ການຄ້ໍາປະກັນທາງອ້ອມ) 

(ໝວດໝ ື່  FI-2 ຫ   FI-3) 

ລາຍລະອຽດຄວາມສື່ຽງ IFC  

ຄໍາເຫັນ  

 

ຄະແນນການເຮັດທ ລະກໍາ ຄະແນນ 

ຄະແນນລວມ  

ຄໍາເຫັນ 

(ຍ້ອນວື່າພວກ

ມັນກື່ຽວຂ້ອງກັ

ບ E&S) 

 

 

E&S DUE DILIGENCE Plan 

E&S 

ຄວາມຕ້ອງການຄວ

າມພາກພຽນເນ ື່ ອງ

ຈາກ 

 
 
 

ກໍານົດເວລາ  

ຜົນກະທົບຕໍື່ ຄື່າໃຊ້ຈື່

າຍ 

 
 

ຄໍາແນະນໍາພ ເສດຂອງ E&S 

Ο ດໍາເນີນທຸລະກໍາ Ο ຢື່າດໍາເນີນທຸລະກໍາ 

ວັນທີ  

ລາຍເຊັນ  

 

 

  



 

10ລະບົບການຄ ້ມຄອງ GGC E&S – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ VII    

V. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ IV: ຊ ດເຄືິ່ ອງມືຄວາມປອດໄພ   

ຊຸດເຄ ື່ ອງມ ປົກປ້ອງແມື່ນເຮັດຈາກແຜນການມີສື່ວນຮື່ວມຂອງຜ ້ ມີສື່ວນກື່ຽວຂ້ອງ, ກົນໄກການຮ້ອງທຸກ, ໂອກາດຊອກຫາຂ້ັນຕອນ ແລະ LARF 

ດັື່ ງທີື່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸື່ມນ້ີ. 
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VI. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ V: E&S DUE DILIGENCE 

ການກວດສອບການຄ້ໍາປະກັນທາງກົງ ແລະທາງອ້ອມ  

 

ບັນຊີລາຍຊືິ່ ການກວດສອບ E&S   

ລາຍລະອຽດການເຮັດທ ລະກໍາ 

ຄໍາຖາມ ຄໍາຕອບ 

ລ ກຄ້າປະເພດໃດທີື່ ກໍາລັງຊອກຫາການຄ້ໍາປະກັນ (ສະຖາບັນການເງິນ (ທາງອ້ອມ) ຫ  ຊັບສິນ / ໂຄງການ 

(ທາງອ້ອມ)? 

 

ການນໍາໃຊ້ທີື່ ໄດ້ຮັບເປັນທີື່ ຮ ້ ຈັກ? (ແມື່ນ/ບໍື່ ) 
 

ຂະແໜງອຸດສາຫະ ກໍາ ລ ກຄ້າ/ໂຄງການ ແມື່ນຫຍັງ (ເຊັື່ ນ: ກະສິກໍາ, ພ ້ ນຖານໂຄງລື່າງ, ການຜະລິດ, 

ພະລັງງານ, ແລະອ ື່ ນໆ )? 

 

ຈຸດສຸມທາງພ ມິສາດຂອງລ ກຄ້າ / ໂຄງການແມື່ນຫຍັງ (ເຊັື່ ນ, ຂ້ໍມ ນປະເທດ) 
 

ຂ້ັນຕອນຂອງວົງຈອນຊີວິດຂອງໂຄງການແມື່ນຫຍັງ (ເຊັື່ ນ: ແນວຄວາມຄິດແລະການອອກແບບ, 

ການກໍື່ ສ້າງ, ການດໍາເນີນງານ, ແລະອ ື່ ນໆ ) 

 

ນ້ີແມື່ນລ ກຄ້າຊ້ໍາຄ ນຂອງ GGC ບໍ? ຖ້າແມື່ນ, ມີບັນທຶກກື່ອນໜ້ານ້ີໃຫ້ກວດສອບບໍ? 
 

ການເຮັດທຸລະກໍາກື່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາຫນຶື່ ງຫ  ຫ າຍອັນທີື່ ລວມຢ ື່ ໃນບັນຊີລາຍຊ ື່ ການຍົກເວ້ັນຂອງ GGC 

ບໍ? 

 

  

ທ ລະກໍາ ແລະ ຄວາມສິ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ 

ຄໍາຖາມ ຄໍາຕອບ 

ຄວາມສື່ຽງ, ຜົນກະທົບ ແລະກາລະໂອກາດຂອງ E&S ທາງດ້ານວັດຖຸລະດັບສ ງ 

ທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບລ ກຄ້າ/ໂຄງການແມື່ນຫຍັງ? 

 

ລ ກຄ້າ/ໂຄງການ ກະຕຸ້ນ IFC PS 5 ເຖິງ 8 (ເຊັື່ ນ: ການຍຶດເອົາທີື່ ດິນ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ, 

ຄົນພ ້ ນເມ ອງ, ມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາ, ການສ ນເສຍຊີວະນາໆພັນ, ແລະອ ື່ ນໆ) ບໍ? 

 

  

ການຈັດປະເພດຄວາມສິ່ຽງທັງໝົດເບ້ືອງຕ້ົນ 

ຄໍາຖາມ ຄໍາຕອບ 

ສໍາລັບການຮັບປະກັນໂດຍກົງເທົິ່ ານ້ັນ 
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ການເຮັດທຸລະກໍາສ້າງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍື່ ສິື່ ງແວດລ້ອມແລະ / ຫ  ສັງຄົມແລະ / 

ຫ  ຜົນກະທົບທີື່ ມີຄວາມຫ າກຫ າຍ, ປື່ ຽນແປງບໍື່ ໄດ້, ຫ  ບໍື່ ເຄີຍມີມາກື່ອນບໍ? 

ເລ ອກ 

ການເຮັດທຸລະກໍາສ້າງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍື່ ສິື່ ງແວດລ້ອມແລະ / ຫ  ສັງຄົມທີື່ ຈໍາກັດແລະ / 

ຫ  ຜົນກະທົບທີື່ ມີຈໍານວນຫນ້ອຍ, ໂດຍທົື່ ວໄປແລ້ວສະເພາະເວັບໄຊທ໌, ສື່ວນໃຫຍື່ສາມາດປ້ີນກັບກັນໄດ້, 

ແລະແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍຜື່ ານມາດຕະການຫ ຸ ດຜື່ ອນ? 

ເລ ອກ 

ທຸລະກໍາສ້າງຄວາມສື່ຽງຕໍື່ ສິື່ ງແວດລ້ອມ ຫ   ສັງຄົມ ແລະ/ຫ   ຜົນກະທົບໜ້ອຍທີື່ ສຸດຫ  ບໍື່ . ເລ ອກ 

ຄໍາເຫັນ 
 

  

ສໍາລັບການຮັບປະກັນທາງອ້ອມເທົິ່ ານ້ັນ 
 

ຫ ັ ກຊັບທີື່ ມີຢ ື່ແລ້ວຫ  ການສະເຫນີຂອງ FI ປະກອບມີ, ຫ  ຄາດວື່າຈະລວມເຖິງ, 

ການເປີດເຜີຍທາງດ້ານການເງິນກັບກິດຈະກໍາທາງທຸລະກິດທີື່ ອາດຈະມີຄວາມສື່ຽງຕໍື່ ສິື່ ງແວດລ້ອມຫ  ສັງຄົ

ມທີື່ ບໍື່ ດີຫ  ຜົນກະທົບທີື່ ມີຄວາມຫ າກຫ າຍ, ປື່ຽນແປງບໍື່ ໄດ້, ຫ  ບໍື່ ເຄີຍມີມາກື່ອນບໍ? 

ເລ ອກ 

ຫ ັ ກຊັບທີື່ ມີຢ ື່ແລ້ວຫ  ການສະເຫນີຂອງ FI ປະກອບມີ, ຫ  ຄາດວື່າຈະປະກອບມີ, 

ຄວາມສື່ຽງທາງດ້ານການເງິນຢື່າງຫ ວງຫ າຍຕໍື່ ກັບກິດຈະກໍາທີື່ ອາດຈະຈໍາກັດຜົນກະທົບທາງລົບຕໍື່ ສິື່ ງແວດ

ລ້ອມຫ  ສັງຄົມທີື່ ມີຫນ້ອຍ, ໂດຍທົື່ ວໄປແລ້ວສະເພາະສະຖານທີື່ , ສື່ວນໃຫຍື່ ສາມາດປ້ີນກັບກັນໄດ້, 

ແລະແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍຜື່ ານມາດຕະການຫ ຸ ດຜື່ ອນ; 

ແລະບໍື່ ລວມເອົາກິດຈະກໍາໃດໆທີື່ ມີຄວາມສື່ຽງແລະຜົນກະທົບທາງລົບຕໍື່ ສິື່ ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມທີື່ ສໍາຄັນ

ທີື່ , ສື່ວນບຸກຄົນຫ  ສະສົມ, ມີຄວາມຫ າກຫ າຍ, ປື່ ຽນແປງບໍື່ ໄດ້, ຫ  ບໍື່ ເຄີຍມີມາກື່ອນບໍ? 

ເລ ອກ 

ກິດຈະກໍາ ຫ  ໂຄງການທາງທຸລະກິດຂອງ FI ມີຜົນກະທົບ ຫ   ຄວາມສື່ຽງຕໍື່ ສັງຄົມ ຫ   ສິື່ ງແວດລ້ອມໜ້ອຍ ຫ   

ບໍື່ ? 

ເລ ອກ 

ຄໍາເຫັນ 
 

  

ການພ ຈາລະນາສໍາລັບ ESDD 

ຄໍາຖາມ ຄໍາຕອບ 

ອີງຕາມການ ຈັດປະເພດ ຄວາມສື່ຽງຂອງ E&S ເບ ້ ອງຕ້ົນ , ESDD 

ປະເພດໃດທີື່ ຕ້ອງການເພ ື່ ອປະເມີນບັນຫາ E&S ທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດທຸລະກໍາ (ເຊັື່ ນ: ESDD 

ປະຕິບັດໂດຍຜ ້ ໃຫ້ບໍລິການພາຍນອກຫ  ຊັບພະຍາກອນ E&S ພາຍໃນ, ESDD 

ທີື່ ມີການປ້ອນຂ້ໍມ ນຈາກຜ ້ ຊື່ຽວຊານ, ແລະອ ື່ ນໆ )? 

 

ມາດຕະຖານ ແລະ ຂ້ໍແນະນໍາຂອງ E&S ໃດ (ເຊັື່ ນ: ນິຕິກໍາທ້ອງຖິື່ ນ, ມາດຕະຖານການປະຕິບັດ IFC, 

ແລະອ ື່ ນໆ ) ແມື່ນໃຊ້ໄດ້ກັບທຸລະກໍາ ແລະຄວນຖ ກປະເມີນຕໍື່ ? 

 

ກໍານົດເວລາສໍາລັບການປະເມີນ ESDD ແມື່ນຫຍັງ? 
 

ຄື່າໃຊ້ຈື່າຍທີື່ ຄາດຄະເນສໍາລັບ ESDD ແມື່ນຫຍັງ? 
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ຜົນໄດ້ຮັບທີື່ ຕ້ອງການຂອງການປະເມີນ ESDD ແມື່ນຫຍັງ (ເຊັື່ ນ: ບົດລາຍງານ ESDD, 

ແຜນປະຕິບັດງານດ້ານສິື່ ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ (ESAP), ແລະອ ື່ ນໆ )? 

  

ຂ້ັນຕອນຕໍື່ ໄປສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາແມື່ນຫຍັງ (ເຊັື່ ນ, 

ການຕັດສິນໃຈດໍາເນີນການກັບຂ້ັນຕອນຕໍື່ ໄປຫ  ບໍື່ , ພັດທະນາເງ ື່ ອນໄຂການອ້າງອິງ ESDD ( ToR ) 

ເພ ື່ ອແຕື່ງຕ້ັງບຸກຄົນທີສາມ, ຢ ນຢັນເວລາສໍາລັບ ESDD, ແລະອ ື່ ນໆ )? 

  

 

ລາຍການກວດກາ 1: ຄວາມສິ່ຽງດ້ານສ ຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພ 

S = ພໍໃຈ 

U = ບໍື່ ພໍໃຈ 

NA = ບໍື່ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ 

ສະບັບ ຄໍາຖາມທີິ່ ແນະນໍາເພືິ່ ອກໍານົດຄວາມກິ່ຽວຂ້ອງຂອງບັນຫາກັບຄວາມເປັ

ນໄປໄດ້ຂອງທ ລະກ ດ 

ຄະແ

ນນ 

ຕ້ອງການບັນທ ກ/ກາ

ນກະທໍາ 
S/U/N

A 

ປຶກສາຫາລ ກັບຄົນງານ 

ສຸຂະພາບ ແລະ 

ຄວາມປອດໄພໃນອາຊີບລວມຢ ື່ໃນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານແຮງງານບໍ?   

ການກວດກາ 

ມີການກວດກາສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພຢື່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ 

ມີປະສິດທິພາບບໍ?   

ການດໍາເນີນຄະດີທີື່ ຍັງຄ້າງຢ ື່ 

ມີການຟ້ອງຮ້ອງ ຫ  ຍັງຄ້າງຢ ື່ກື່ອນໜ້ານ້ີ ກື່ຽວກັບການລະເມີດສຸຂະພາບ 

ແລະຄວາມປອດໄພໂດຍຜ ້ ສະໜັບສະໜ ນໂຄງການ ຫ  ບໍລິສັດບໍ?   

ບັນທຶກ H&S 

ບັນທຶກສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພໃນປະຈຸບັນຂອງຜ ້ ສະໜັບສະໜ ນ 

ຫ  ບໍລິສັດແມື່ນຫຍັງ?   

ຊຸມຊົນ 

ມີຄວາມສື່ຽງດ້ານສຸຂະພາບ 

ແລະຄວາມປອດໄພຕໍື່ ກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິື່ ນທີື່ ກື່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນບໍ?   

ໂຄງການຝຶກອົບຮົມ ມີການຝຶກອົບຮົມດ້ານຄວາມປອດໄພທົື່ ວໄປ ແລະສະເພາະບໍ?   

ການຍົກການໂຫ ດ ເຄ ື່ ອງຊື່ວຍຍົກກົນຈັກໄດ້ສະໜອງໃຫ້ບໍ?   

ການລາຍງານອຸປະຕິເຫດແລະການ

ສ ບສວນ 

ມີລາຍງານອຸປະຕິເຫດບໍ? ສະຖິຕິຖ ກຮັກສາໄວ້ບໍ? 

ການສ ບສວນໄດ້ຖ ກປະຕິບັດບໍ?   

ບໍາລຸງຮັກສາ 

ໂຄງການ ມີໂຄງການບໍາລຸງຮັກສາປ້ອງກັນບໍ?   

ຄວາມປອດໄພຂອງເຄ ື່ ອງຈັກ: 

ກອງແລະໄຟຟ້າ 

ມີກອງເຄ ື່ ອງຈັກຕິດຕ້ັງບໍ? ສະຖານທີື່ ເຮັດວຽກມີຄວາມກະທັດຮັດບໍ? 

ແສງສະຫວື່າງພຽງພໍບໍ?   

ອະນຸຍາດໃຫ້ລະບົບການເຮັດວຽກ 

ລະບົບ "ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກ" 

ຖ ກນໍາໃຊ້ເພ ື່ ອຮັບປະກັນວື່າອຸປະກອນມີຄວາມປອດໄພກື່ອນທີື່ ຈະເລີື່ ມຕ້ົນການ

ບໍາລຸງຮັກສາບໍ?   
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ສະບັບ ຄໍາຖາມທີິ່ ແນະນໍາເພືິ່ ອກໍານົດຄວາມກິ່ຽວຂ້ອງຂອງບັນຫາກັບຄວາມເປັ

ນໄປໄດ້ຂອງທ ລະກ ດ 

ຄະແ

ນນ 

ຕ້ອງການບັນທ ກ/ກາ

ນກະທໍາ 
S/U/N

A 

ຄວາມປອດໄພໄຟຟ້າ, ສາຍ 

overhead, ຕ ້  

ການຕິດຕ້ັງໄຟຟ້າມີມາດຕະຖານທີື່ ສົມເຫດສົມຜົນບໍ? 

ຊື່າງໄຟຟ້າໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມບໍ? (ມາດຕະຖານ IEE)   

ໄຟແລະລະເບີດ beam 

ມີອັນຕະລາຍຈາກໄຟໄຫມ້ແລະການລະເບີດເຊັື່ ນ: ຝຸື່ນ (ແປ້ງ, ນ້ໍາຕານ), ແກ໊ສ, 

ນ້ໍາມັນເຊ ້ ອໄຟ, ສານລະລາຍບໍ? ມີລະບົບເຕ ອນໄພບໍ? 

ແລະອຸປະກອນດັບເພີງມີສະໜອງໃຫ້ບໍ? ຢ ື່ໃສ 

ນ້ໍາທີື່ ຕິດເຊ ້ ອໄຟຈະລະບາຍໃຫ້ບໍ?   

ການຂົນສົື່ ງຄົນແລະ 

ວັດສະດຸ 

ມີມາດຕະຖານທີື່ ກໍານົດໄວ້ສໍາລັບຄົນຂັບລົດຂອງບໍລິສັດບໍ? 

ມີການທົດສອບທາງການແພດແລະຄວາມສາມາດບໍ?   

ຂ້ີຝຸື່ນ, ອາຍພິດ 
ແມື່ນສານເຄມີ / ວັດຖຸອັນຕະລາຍ (ເຊັື່ ນ: ສານລະລາຍ, ຝຸື່ນ, asbestos, 

ຢາປາບສັດຕ ພ ດ) ໃຊ້ແລ້ວ ແລະ ຄົນງານຖ ກວາງໄວ້ບໍ?   

ການສະຫນອງອຸປະກອນປ້ອງກັນສື່

ວນບຸກຄົນ 

ມີການຕິດຕ້ັງການປ້ອງກັນ / ການລະບາຍອາກາດ / 

ການສະກັດເອົາຫ  ມີອຸປະກອນປ້ອງກັນສື່ວນບຸກຄົນທີື່ ເຫມາະສົມບໍ?   

ລະດັບສຽງ 

ການສໍາຜັດສິື່ ງລົບກວນຂອງພະນັກງານເກີນ 85 dB(A) ບໍ? ຖ້າເປັນດັື່ ງນ້ັນ, 

ແມື່ນ 

earmuffs ຫ   plugs ສະຫນອງໃຫ້ແລະໃສື່?   

ການສະຫນອງການຊື່ວຍເຫ  ອຄ້ັງທໍາ

ອິດ 

ມີອຸປະກອນການຊື່ວຍເຫ  ອຄ້ັງທໍາອິດບໍ? 

ມີຜ ້ ປະຖົມພະຍາບານທີື່ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມບໍ?   

ສຸຂະພາບກື່ຽວກັບແຜນການເຝ້ົາລ

ະວັງ 

ການປິື່ ນປົວກື່ອນການຈ້າງງານ ແລະການປິື່ ນປົວປົກກະຕິ (ເຊັື່ ນ: 

ການສ ນເສຍການໄດ້ຍິນ, ການໄດ້ຮັບສານເຄມີ, ການທໍາງານຂອງປອດ) 

ໄດ້ດໍາເນີນຢ ື່ບື່ ອນທີື່ ຈໍາເປັນບໍ?   

ແຜນການສຸກເສີນແລະການຝຶກ

ອົບຮົມ 

ມີການຝຶກຊ້ອມດັບເພີງ/ຄວາມປອດໄພບໍ? 

ມີແຜນການສຸກເສີນສໍາລັບເຫດການຢ ື່ໃນສະຖານທີື່ ແລະນອກສະຖານທີື່ ບໍ?   

 

ລາຍການກວດກາ 2: ຄວາມສິ່ຽງດ້ານສ ິ່ ງແວດລ້ອມ 

ສະບັບ ຄໍາຖາມທີິ່ ແນະນໍາເພືິ່ ອກໍານົດຄວາມກິ່ຽວຂ້ອງຂອງບັນຫາກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງທ ລະກ 

ດ 

ຄະແ

ນນ 

ຕ້ອງການບັນທ 

ກ/ການກະທໍາ 
S/U/
NA 

ນໍາໃຊ້ໄດ້ 

ກົດໝາຍ 

ກົດໝາຍ, ມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການດ້ານສິື່ ງແວດລ້ອມທ້ອງຖິື່ ນທີື່ ນໍາໃຊ້ກັບການລົງທຶນ. 

ມີຜ ້ ສະຫນັບສະຫນ ນໂຄງການຫ  ບໍລິສັດທີື່ ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດທາງດ້ານຈິດໃຈແລະໃບຢ້ັງຢ ນສະພາບແວ

ດລ້ອມທີື່ ທັນສະໄຫມບໍ? ມາດຕະຖານສິື່ ງແວດລ້ອມສາກົນທີື່ ກື່ຽວຂ້ອງ? ການນໍາໃຊ້ WBG EHS 

ຂ້ໍແນະນໍາ?   

ຄຸ້ມຄອງຄວາມສື່ຽງ ຂະບວນການກໍານົດ, ຫ ຸ ດຜື່ ອນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສື່ຽງ ດ້ານສິື່ ງແວດລ້ອມ ແມື່ນຫຍັງ?   
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ສະບັບ ຄໍາຖາມທີິ່ ແນະນໍາເພືິ່ ອກໍານົດຄວາມກິ່ຽວຂ້ອງຂອງບັນຫາກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງທ ລະກ 

ດ 

ຄະແ

ນນ 

ຕ້ອງການບັນທ 

ກ/ການກະທໍາ 
S/U/
NA 

ຄຸນະພາບນໍ້າ 

ການບໍລິໂພກນໍ້າຫ  ການກໍາຈັດນໍ້າເສຍທີື່ ມີນໍ້າມີແນວໂນ້ມທີື່ ຈະສົື່ ງຜົນກະທົບຕໍື່ ຜ ້ ໃຊ້ອ ື່ ນໆຂອງການສະ

ຫນອງນ້ີບໍ? 

ແຫ ື່ງ / s & ປະລິມານຂອງນໍ້າທີື່ ຕ້ອງການ? ການບໍາບັດນ້ໍາເສຍຫ  ການປື່ອຍປະຊາຊົນ?   

ບັນທຶກການຕິດຕາມ

ສິື່ ງແວດລ້ອມ 

ມີລາຍງານເຫດການສິື່ ງແວດລ້ອມກັບຜ ້ ສະໜັບສະໜ ນໂຄງການ ຫ  ບໍລິສັດໃນ 5 ປີຜື່ ານມາບໍ? 

ຖ້າແມື່ ນໃຫ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດ.   

ຊີວະນາໆພັນ 
ທ ລະກໍາໄດ້ກໍານົດແລະແກ້ໄຂຜົນກະທົບດ້ານຊີວະນາໆພັນທັງຫມົດຂອງການດໍາເນີນງາ

ນຂອງຕົນໂດຍຜິ່ ານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ ສ ິ່ ງແວດລ້ອມບໍ? 
 

  

ຄຸນະພາບອາກາດໃນທ້

ອງຖິື່ ນ 

ຄຸນນະພາບອາກາດຢ ື່ບື່ ອນເຮັດວຽກ, ຢ ື່ບື່ ອນເຮັດວຽກ ແລະ ບໍລິເວນອ້ອມຮອບເປັນທີື່ ພໍໃຈບໍ? ຂ້ີຝຸື່ນ, 

ການປື່ອຍອາຍພິດຫ  ຄວັນໄຟອ ື່ ນໆຈາກຍານພາຫະນະ, ພ ດຫ  ອຸປະກອນ? 

ລະບົບການຫ ຸ ດຜື່ ອນປະສິດທິພາບໄດ້ຖ ກຕິດຕ້ັງ?   

ການຂາດໂອໂຊນ CFCs ຖ ກໃຊ້ໃນເຄ ື່ ອງເຮັດຄວາມເຢັນຫ  ລະບົບເຄ ື່ ອງປັບອາກາດບໍ? ທາງເລ ອກທີື່ ພິຈາລະນາ?   

ສານອັນຕະລາຍ 
ມີສານອັນຕະລາຍມີສື່ວນຮື່ວມໃນຂະບວນການບໍ? 

ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຖ ກຄຸ້ມຄອງຢື່າງມີປະສິດທິພາບບໍ? ມີ PCBs ຢ ື່ໃນນໍ້າມັນຫມ້ໍແປງບໍ? ຖັງມັດ?   

ຂ້ີເຫຍ ້ ອແຂງ ໂຄງການຫ ຸ ດຜື່ ອນສິື່ ງເສດເຫ  ອ: ການນໍາໃຊ້ໃຫມື່ , ການນໍາໃຊ້ໃຫມື່ ຂອງອຸປະກອນການຫຸ້ມຫໍື່ ?   

ດິນປົນເປ ້ ອນ 
ມີສັນຍານການປົນເປ ້ ອນຂອງທີື່ ດິນຈາກກິດຈະກໍາທີື່ ຜື່ ານມາຢ ື່ໃນສະຖານທີື່  

(ກະສິກໍາແລະອຸດສາຫະກໍາ)?   

ຜົນກະທົບຕໍື່ ສິື່ ງອໍານວ

ຍຄວາມສະດວກ ມີສິື່ ງລົບກວນຫ  ສິື່ ງລົບກວນອ ື່ ນໆບໍ?   

 

ລາຍການກວດກາ 3: ຄວາມສິ່ຽງທາງດ້ານສັງຄົມ 

ສະບັບ ຄໍາຖາມທີິ່ ແນະນໍາເພືິ່ ອກໍານົດຄວາມກິ່ຽວຂ້ອງຂອງບັນຫາກັບຄວາມເປັນໄປໄ

ດ້ຂອງທ ລະກ ດ 

ຄະແ

ນນ 

ບັນທ ກ/ການ

ກະທໍາ 

ຕ້ອງການ 
S/U/
NA 

ຄື່າຈ້າງຕໍື່ າ 

ຄື່າຈ້າງຢ ື່ ໃນລະດັບຫ  ປະມານລະດັບຂອງຄື່າຈ້າງຂ້ັນຕື່ໍ າ? 

ມີແນວໂນ້ມທີື່ ຈະຫ ຸ ດລົງຕໍື່ າກວື່ າລະດັບທີື່ ພຽງພໍເພ ື່ ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການພ ້

ນຖານ?   

ຊຸມຊົນ 

ການພັດທະນາ 

ການລົງທຶນປະກອບສື່ວນເຂ້ົາໃນໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນໂດຍຜື່ ານການບໍລິຈາກເງິນ 

ຫ  ດ້ວຍວິທີອ ື່ ນບໍ? 

ກິດຈະກໍາຂອງບໍລິສັດອາດມີຜົນກະທົບອັນໃດຕໍື່ ກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິື່ ນ 

ແລະຜ ້ ມີສື່ວນກື່ຽວຂ້ອງອ ື່ ນໆ?   

ນະໂຍບາຍ ນະໂຍບາຍ HR ທີື່ ມີປະສິດທິພາບຢ ື່ ໃນສະຖານທີື່ ບໍ?   

ສັນຍາ ມີສັນຍາແຮງງານທີື່ ເຫມາະສົມກັບພະນັກງານບໍ?   
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ສະບັບ ຄໍາຖາມທີິ່ ແນະນໍາເພືິ່ ອກໍານົດຄວາມກິ່ຽວຂ້ອງຂອງບັນຫາກັບຄວາມເປັນໄປໄ

ດ້ຂອງທ ລະກ ດ 

ຄະແ

ນນ 

ບັນທ ກ/ການ

ກະທໍາ 

ຕ້ອງການ 
S/U/
NA 

ບື່ ອນເຮັດວຽກທີື່ ປຶກສາ 

ໂຄງສ້າງ 

ມີກົນໄກການຮ້ອງທຸກທີື່ ມີປະສິດທິພາບບໍ? (ການດ ແລໂດຍສະເພາະແມື່ນຈໍາເປັນໃນປະ

ເທດທີື່ ມີກົດຫມາຍຈໍາກັດສະຫະພັນການຄ້າ.)   

ແຮງງານເດັກ 
ເດັກນ້ອຍຕໍື່ າກວື່ າ 18 ປີມີວຽກເຮັດບໍ? ຖ້າເປັນດັື່ ງນ້ັນ, 

ສໍາລັບການເຮັດວຽກປະເພດໃດແລະອາຍຸເທົື່ າໃດ?   

ການຈໍາແນກ 
ບໍລິສັດຈໍາແນກບົນພ ້ ນຖານເພດ, ເຊ ້ ອຊາດ, ສີຜິວ, ຄວາມພິການ, ຄວາມຄິດເຫັນທາງ

ດ້ານການເມ ອງ, ສາສະໜາ ຫ  ຕ້ົນກໍາເນີດທາງສັງຄົມບໍ?   

ບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ 
ວຽກງານໃດຖ ກສະກັດພາຍໃຕ້ການບັງຄັບ ຫ   ການລົງໂທດ ເຊັື່ ນວື່າ 

ນາຍຈ້າງຖ ເອກະສານຕົວຕົນຂອງຜ ້ ອອກແຮງງານບໍ?   

Retrenchment 
ການສ ນເສຍວຽກທີື່ ຄາດວື່າຈະເກີດຂ້ຶນຈາກການລົງທຶນ (ເຊັື່ ນ: ເອກະຊົນ, 

ການປັບໂຄງສ້າງ) ບໍ?   

ການເຂ້ົາເຖິງສິື່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວ

ກຫ  ການບໍລິການ 

ມາດຕະຖານຂອງສິື່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຫ  ການບໍລິການທີື່ ມີຢ ື່  ຫ  ສະເໜີໃຫ້ – 

ທີື່ ພັກອາໃສ, ການສຶກສາ, ສຸຂະພາບ, ອາຫານ, ນ້ໍາ?   

ແຮງງານທີື່ ບໍື່ ແມື່ນທ້ອງຖິື່ ນ 

ທຸລະກິດ (ຫ  ຜ ້ ຮັບເຫມົາຍື່ອຍ) 

ຈະນໍາເຂ້ົາແຮງງານທີື່ ບໍື່ ແມື່ ນທ້ອງຖິື່ ນທີື່ ຕ້ອງການທີື່ ພັກແລະການເຂ້ົາເຖິງສິື່ ງອໍານວຍຄ

ວາມສະດວກໃນໄລຍະເວລາຫ າຍກວື່າ 3 ເດ ອນບໍ?   

ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ/ເສດຖະກິດ 
ປະຊາຊົນຖ ກຍ້າຍຈາກຫ  ຖ ກຍົກເວ້ັນຈາກສະຖານທີື່ ລົງທຶນ, 

ໂດຍສະເພາະບົນພ ້ ນຖານທີື່ ບໍື່ ສະຫມັກໃຈ?   

ຊັບສິນທາງວັດທະນະທໍາ 

ການລົງທຶນສົື່ ງຜົນກະທົບຕໍື່ ສະຖານທີື່ ທາງສາສະໜາ ຫ  ບັນພະບ ລຸດ, 

ຫ  ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີື່ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິື່ ນມອບໃຫ້ມີຄວາມໝາຍທາງດ້ານວັດທະ

ນະທໍາ/ສັກສິດບໍ?   

ຊົນເຜົື່ າພ ້ ນເມ ອງ ການລົງທ ນມີຜົນກະທົບກັບຄົນພ ້ ນເມ ອງ ຫ   ມີສື່ວນຮື່ວມກັບຊຸມຊົນພ ້ ນເມ ອງບໍ?   
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VII. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ VI: ເງືິ່ ອນໄຂການອ້າງອີງ (TOR) ສໍາລັບ E&S DUE 

DILIGENCE 

E&S DUE DILIGENCE ເງືິ່ ອນໄຂຂອງການອ້າງອ ງ (TOR) ແມິ່ແບບ 

ບໍລິສັດຄ້ໍາປະກັນສີຂຽວ ('GGC') 

ເປັນບໍລິສັດຄ້ໍາປະກັນທີື່ ມີຈຸດປະສົງສະເພາະເພ ື່ ອລະດົມທຶນຮອນດ້ານດິນຟ້າອາກາດຂອງພາກເອກະຊົນໃຫ້ຫ າຍຂ້ຶນໄປສ ື່ປະເທດທີື່ ກໍາລັງພັດທະນາ. 

GGC ໃຫ້ການຄ້ໍາປະກັນທາງກົງ ແລະທາງອ້ອມໃຫ້ແກື່ເງິນກ ້  ແລະພັນທະບັດທີື່ ອອກມາຈາກປະເທດທີື່ ກໍາລັງພັດທະນາ. 

ການຄ້ໍາປະກັນໂດຍກົງແມື່ນໄດ້ສະໜອງໃຫ້ແກື່ຫົວໜື່ວຍປະຕິບັດງານ/ໂຄງການ ແລະ ການຄ້ໍາປະກັນທາງອ້ອມໃຫ້ແກື່ສະຖາບັນການເງິນ 

(ກວມເອົາຊັບສິນ/ໂຄງການຫ າຍອັນ). ການນໍາໃຊ້ລາຍຮັບຂອງເງິນກ ້  / ພັນທະບັດທີື່ ການຄ້ໍາປະກັນໄດ້ຖ ກສະຫນອງໃຫ້ສາມາດເປັນທີື່ ຮ ້ຈັກ 

(ການຄ້ໍາປະກັນໂດຍກົງ) ຫ  ບໍື່ ຮ ້ (ການຄ້ໍາປະກັນທາງອ້ອມ) ໃນເວລາເຮັດທຸລະກໍາ. ຖ້າການນໍາໃຊ້ລາຍໄດ້ແມື່ນບໍື່ ຮ ້ (ຫ  ຍັງບໍື່ ທັນໄດ້ກໍານົດຢື່າງຄົບຖ້ວນ) 

ໃນເວລາຄວາມພາກພຽນ, ການປະເມີນຈະຕ້ອງເນ້ັນໃສື່ຫ ັ ກຊັບທັງຫມົດຂອງຜ ້ ອອກຫ  ອະນາຄົດ. 

 

ພວກເຮົາຢາກເຊີນ [ ໃສື່ຊ ື່ ຜ ້ ໃຫ້ບໍລິການ ] ເພ ື່ ອສະເໜີໃຫ້ບໍລິສັດຮັບປະກັນສີຂຽວ ('GGC') ໃຫ້ບໍລິການເພ ື່ ອປະຕິບັດການປະເມີນດ້ານສິື່ ງແວດລ້ອມ 

ແລະສັງຄົມ (“ESDD”) ຂອງການຄ້ໍາປະກັນທີື່ ສະເໜີໃຫ້ [ ໃສື່ຊ ື່ ຂອງການປະຕິບັດງານ ຊັບສິນ ] / ສະຖາບັນການເງິນ [ ໃສື່ຊ ື່ ຂອງສະຖາບັນການເງິນ ] 

(ຕໍື່ ໄປນ້ີເອ້ີນວື່າ “ການເຮັດທຸລະກໍາໃນອະນາຄົດ”). ຜ ້ ຊື່ຽວຊານດ້ານ E&S ຕ້ອງມີປະສົບການເຮັດວຽກກັບ [ໃສື່ການຈັດປະເພດຄວາມສື່ຽງ (ເຊັື່ ນ: 

ປະເພດ A/FI-1 ຫ   ປະເພດ B/FI-2 ] ການລົງທຶນ (ໃນເງ ື່ ອນໄຂຂອງ IFC E&S ຄໍາແນະນໍາການຈັດປະເພດຄວາມສື່ຽງ), ໃນ 

[ໃສື່ອໍານາດການດໍາເນີນທຸລະກໍາໃນອະນາຄົດ( . s)], ແລະປະສົບການການດໍາເນີນການ ESDD ພາຍໃນ [ໃສື່ຂະແຫນງການເຮັດທຸລະກໍາໃນອະນາຄົດ 

/ ປະເພດຍື່ອຍ] ຂະແຫນງການ / ຍື່ອຍ. 

 

ໃນເລ ື່ ອງນ້ີ, ເງ ື່ ອນໄຂການອ້າງອິງ ( ToR ) ນ້ີອະທິບາຍລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການແລະຂ້ໍກໍານົດການປະເມີນເພ ື່ ອຮັບປະກັນວື່າຜ ້ ຊື່ຽວຊານດ້ານ E&S 

ທີື່ ຖ ກແຕື່ງຕ້ັງປະຕິບັດການປະເມີນ ESDD ຕາມນະໂຍບາຍ GGC ແລະການປະຕິບັດທີື່ ດີທີື່ ສຸດຂອງສາກົນ. 

 

1. ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ 

[ ໃສື່ລາຍລະອຽດສ້ັນໆຂອງຊັບສິນທີື່ ດໍາເນີນງານ / ສະຖາບັນການເງິນລວມທັງປະເພດຂອງທຸລະກິດ, ພ ມສາດ, ຂະແຫນງການ, 

ຂະຫນາດຂອງການດໍາເນີນງານ, ຂະຫນາດຂອງກໍາລັງແຮງງານ, ແລະອ ື່ ນໆ ] 

 

2. ມາດຕະຖານ E&S ທີື່ ໃຊ້ໄດ້ 

ທຸລະກໍາໃນອະນາຄົດຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນຕໍື່ ກັບກອບການອ້າງອີງຕໍື່ ໄປນ້ີ: 

(ໝາຍເຫດເຖິງ GGC: ເລ ອກປະເພດທຸລະກໍາທີື່ ນໍາໃຊ້ໄດ້) 

ການຮັບປະກັນໂດຍກົງ: 
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• ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບແຫື່ງຊາດທີື່ ນໍາໃຊ້ໄດ້ 

• ຕະຖານການປະຕິບັດ IFC ທີື່  ໃຊ້ ໄດ້ 

• [ໃສື່ມາດຕະຖານເພີື່ ມເຕີມຕາມຄວາມຕ້ອງການ] 

ຮັບປະກັນທາງອ້ອມ: 

• ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບແຫື່ງຊາດທີື່ ນໍາໃຊ້ໄດ້ 

• ມາດຕະຖານການປະຕິບັດ IFC 1 ແລະ 2 

• ບັນທຶກການຕີຄວາມຂອງ IFC ກື່ຽວກັບຕົວກາງທາງດ້ານການເງິນ (FIs) (2018) 

• [ໃສື່ມາດຕະຖານເພີື່ ມເຕີມຕາມຄວາມຕ້ອງການ] 

 

3. ການລາຍງານແລະການຈັດສົິ່ ງ 

ທີື່ ປຶກສາ E&S ຄວນນໍາສະເໜີຜົນການຄ້ົນພົບຂອງ ESDD ຢື່າງຊັດເຈນ ເປັນບົດລາຍງານທີື່ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຂອບເຂດຂອງວຽກງານ, 

ສະຫ ຸ ບສັງລວມຂອງຄວາມສື່ຽງ, ໂອກາດ ແລະຜົນກະທົບຂອງ E&S, ຊື່ອງຫວື່າງການປະຕິບັດຕາມກອບການອ້າງອີງທີື່ ໄດ້ກໍານົດ 

ແລະການປະຕິບັດການແກ້ໄຂທີື່ ສອດຄ້ອງກັນ, ນໍາສະເຫນີໃນ ESAP - ການນໍາໃຊ້. ຮ ບແບບການລາຍງານຕົວຢື່າງທີື່ ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 

1. 

 

ຫມາຍເຫດ, ຜົນໄດ້ຮັບທີື່ ສໍາຄັນຂອງ ESDD ຄວນຈະເປັນພາບລວມຂອງຄວາມສື່ຽງແລະຜົນກະທົບທີື່ ສໍາຄັນຂອງ E&S 

ທີື່ ໄດ້ກໍານົດແລະມາດຕະການຫ ຸ ດຜື່ ອນທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງເຊັື່ ນດຽວກັນກັບໂອກາດ E&S ທີື່ ສໍາຄັນເພ ື່ ອແຈ້ງການຕັດສິນໃຈຂອງ GGC (ເສີມໂດຍ ESAP) 

ດັື່ ງທີື່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸື່ມນ້ີ: 

 

ລັກສະນະ ການກໍານົດຄວາມສື່ຽງ ການຈັດອັນດັບຄວາມສື່ຽງ ມາດຕະການຫ ຸ ດຜື່ ອນ

ການສະເຫນີ 

ຄື່າໃຊ້ຈື່າຍ & 

ເວລາ 

ລະບົບການຄ ້ມຄອງ E&S     

    

    

ສະພາບແວດລ້ອມ     

    

    

ສ ຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພ     

    

    

ສັງຄົມ     

    

    

ສະຫ  ບຂອງໂອກາດ E&S 
 

 

4. ໂຄງສ້າງການສະເຫນີ 

ການສະເຫນີສໍາລັບ ESDD ນ້ີຄວນຈະມີດັື່ ງຕໍື່ ໄປນ້ີ [ ປະກອບມີພາກສື່ວນເພີື່ ມເຕີມຕາມຄວາມເຫມາະສົມ ]: 

a. ປະຫວັດບໍລິສັດ 

b. ຂ້ໍມ ນ ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງທີມງານໂຄງການ: 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards
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• ລາຍລະອຽດຂອງຈຸດຕ້ົນຕໍຂອງການຕິດຕໍື່ ສໍາລັບການສະເຫນີນ້ີ. 

• ລາຍລະອຽດຂອງທີື່ ປຶກສາທີື່ ສະເຫນີແລະຜ ້ ຮັບເຫມົາຍື່ອຍທີື່ ກື່ຽວຂ້ອງກັບ ESDD, ລວມທັງຊ ື່ , CV ແລະລາຍລະອຽດໂດຍຫຍ້ໍຂອງ

ບົດບາດຂອງເຂົາເຈ້ົາພາຍໃນທີມງານໂຄງການ; 

• ບັນຊີລາຍຊ ື່ ຂອງປະສົບການທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງແລະຄຸນສົມບັດຂອງທີື່ ປຶກສາທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກວມເອົາຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການ, 

ປະສົບການໂຄງການທີື່ ຜື່ ານມາສະເພາະທີື່ ຄ້າຍຄ ກັນກັບໂຄງການນ້ີ, ປະສົບການແລະຄວາມຮ ້ພາຍໃນປະເທດສະເພາະ, 

ທັກສະພາສາສະເພາະ, ແລະອ ື່ ນໆ. 

c. ຫນ້າວຽກ 

• ລາຍລະອຽດຂອງວິທີການ ESDD ທີື່ ສະເຫນີເພ ື່ ອໃຫ້ສໍາເລັດວຽກງານທີື່ ຕ້ອງການ, ລວມທັງການຢ້ຽມຢາມສະຖານທີື່  / ການກວດ

ສອບ, ເອກະສານທີື່ ຈະໄດ້ຮັບການທົບທວນຄ ນ, ການສໍາພາດ, ແລະອ ື່ ນໆ. 

• ຖ້າຜ ້ ຊື່ຽວຊານດ້ານ E&S ຮ ້ສຶກວື່າວຽກງານເພີື່ ມເຕີມຫ  ອົງປະກອບພາຍໃນຫນ້າວຽກທີື່ ຕ້ອງການໄດ້ຖ ກແນະນໍາຫ  ຮັບປະກັນ, 

ສິື່ ງເຫ ົື່ ານ້ີຄວນຈະຖ ກລະບຸແລະກໍານົດເປັນ "ວຽກທາງເລ ອກ". 

d. ຄື່າໃຊ້ຈື່າຍ 

• ຕົວຊ້ີວັດຂອງຄື່າໃຊ້ຈື່າຍທັງຫມົດເພ ື່ ອປະຕິບັດ ESDD [ໃນສະກຸນເງິນທີື່ ຕ້ອງການເຊັື່ ນ, ໂດລາສະຫະລັດ].  

• ການແບື່ ງຂ້ັນຕ້ົນຂອງຄື່າໃຊ້ຈື່າຍໂດຍປະມານຂອງວຽກງານຈະຕ້ອງຖ ກນໍາສະເຫນີ (ເຊັື່ ນ: ຮ ບແບບຕາຕະລາງ) 

ແລະຄວນປະກອບມີຄື່າໃຊ້ຈື່າຍແຮງງານໂດຍກົງ (ຈໍານວນຊົື່ ວໂມງຫ  ມ ້ ຕໍື່ ພະນັກງານແລະຄື່າໃຊ້ຈື່າຍຫນື່ ວຍງານທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ) 

ແລະຄື່າໃຊ້ຈື່າຍແຮງງານທາງອ້ອມ (ເຊັື່ ນ: ການເດີນທາງ, ຕໍື່ ມ ້ , ຍື່ອຍ. - ຜ ້ ຮັບເໝົາ, ແລະອ ື່ ນໆ). 

e. ຕາຕະລາງ 

• ຕາຕະລາງການເຮັດວຽກທີື່ ສະເຫນີ 

f. ຖະແຫ ງການຄວາມຂັດແຍ້ງກື່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດ 

• ເປັນສື່ວນຫນຶື່ ງຂອງການສະເຫນີ, 

ກະລຸນາຢ ນຢັນວື່າບໍື່ ມີຂ້ໍຂັດແຍື່ ງຂອງຜົນປະໂຫຍດແລະວື່າທື່ ານຢ ື່ ໃນຕໍາແຫນື່ ງທີື່ ຈະສະຫນອງການທົບທວນຄ ນພຽງພໍ, 

ຖ ກຕ້ອງແລະຈຸດປະສົງຂອງທຸລະກໍາໃນອະນາຄົດ. 

 

ຂ້ໍສະເໜີຄວນຖ ກສົື່ ງເປັນພາສາອັງກິດໃນເວລາປິດທຸລະກິດ [insert date] ເພ ື່ ອ [ໃສື່ຜ ້ ຕິດຕໍື່  GGC ທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ ແລະທີື່ ຢ ື່ ອີເມວ]. 

ກະລຸນາຮັກສາໂຄງການນ້ີເປັນຄວາມລັບ. 
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VIII. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ VII: ຕົວຢິ່າງແຜນການເຄືິ່ ອນໄຫວດ້ານສ ິ່ ງແວດລ້ອມ 

ແລະ ສັງຄົມ (ESAP) ແລະ ສັງຄົມ (ESAP) 

1. ຫ  ບ ສັງລວມ ການປະຕ ບັດ 
ສະເໜີພາບລວມຂອງຄວາມສື່ຽງ E&S ແລະມາດຕະການຫ ຸ ດຜື່ ອນ ແລະໂອກາດໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸື່ມນ້ີ: 

ລັກສະນະ ການກໍານົດຄວາມສື່ຽງ ການຈັດອັນດັບຄວາມສື່ຽງ ມາດຕະການຫ ຸ ດຜື່ ອນ

ການສະເຫນີ 

ຄື່າໃຊ້ຈື່າຍ & 

ເວລາ 

ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ E&S     
    
    

ສະພາບແວດລ້ອມ     
    
    

ສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພ     
    
    

ສັງຄົມ     
    
    

ສະຫ ຸ ບຂອງໂອກາດ E&S 
 

 

2. ລາຍລະອຽດການເຮັດທ ລະກໍາໃນອະນາຄົດ 

ສະໜອງຂ້ໍມ ນທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກື່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກໍາໃນອະນາຄົດ (ເຊັື່ ນ: ອຸດສາຫະກໍາ, ຂະແໜງການຂອງກິດຈະກໍາ, ສະຖານທີື່ ຕ້ັງ, 

ຂ້ໍມ ນສະພາບແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ, ການນໍາໃຊ້ທີື່ ດິນອ້ອມຂ້າງ), ປະຫວັດ, ສະຖານທີື່ ເຮັດທຸລະກໍາໃນອະນາຄົດ ແລະໂຄງສ້າງພ ້ ນຖານ, 

ສະຖານະພາບການອະນຸຍາດ, ແລະອ ື່ ນໆ. .). 

 

3. ກໍານົດມາດຕະຖານການປະຕ ບັດທີິ່ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ແລະຂ້ໍກໍານົດທາງດ້ານກົດຫມາຍ 

ສະຫນອງລາຍລະອຽດຂອງກອບການອ້າງອິງທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງທີື່ ຖ ກນໍາໃຊ້ແລະຕໍື່ ກັບການປະເມີນການເຮັດທຸລະກໍາໃນອະນາຄົດ. 

 

4. ເຫດຜົນການຈັດປະເພດຄວາມສິ່ຽງດ້ານສ ິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ 

ສະຫນອງການປະເມີນການຈັດປະເພດຄວາມສື່ຽງຂອງທຸລະກໍາໃນອະນາຄົດ (ໃນຂ້ໍກໍານົດຂອງ ຄໍາແນະນໍາການຈັດປະເພດຄວາມສື່ຽງຂອງ IFC E&S 

) ສະຫນອງເຫດຜົນສໍາລັບການຈັດປະເພດສຸດທ້າຍທີື່ ມອບໃຫ້. 

 

5. ລະບົບການຈັດການດ້ານສ ິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງທ ລະກໍາໃນອະນາຄົດ 

ລາຍລະອຽດຂອງລະບົບການຄຸ້ມຄອງ E&S ຂອງການເຮັດທຸລະກໍາທີື່ ຈະມີຢ ື່ ໃນສະຖານທີື່  (ເພ ື່ ອຄຸ້ມຄອງຄວາມສື່ຽງ E&S ແລະກາລະໂອກາດສໍາລັບ

ການດໍາເນີນງານພາຍໃນແລະການປະຕິບັດໃນລະດັບຊັບສິນທີື່ ສາມາດໃຊ້ໄດ້). 

6. ຜົນການຄ້ົນຫາການປະເມີນຄວາມດ ໝັິ່ ນຂອງ E&S 

ລາຍລະອຽດຂອງຄວາມສື່ຽງ E&S ທີື່ ສໍາຄັນ, ຜົນກະທົບແລະກາລະໂອກາດທີື່ ລະບຸຕໍື່ ກັບຄວາມຕ້ອງການ E&S ທີື່ ນໍາໃຊ້ (ເຊັື່ ນໂຄງການອ້າງອີງ). 

 

7. ການຊອກຫາໂອກາດ E&S 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/es-categorization
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/es-categorization
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ລາຍລະອຽດຂອງການສັງເກດທີື່ ສໍາຄັນທີື່ ກື່ຽວຂ້ອງກັບການປະເມີນຜົນຂອງການເພີື່ ມມ ນຄື່າ E&S ທີື່ ມີທື່າແຮງ. 

 

8. ແຜນປະຕ ບັດງານ E&S ທີິ່ ແນະນໍາ (ESAP) 

ສໍາລັບ ຊື່ອງຫວື່າງການປະຕິບັດ E&S, ແນະນໍາການແກ້ໄຂທີື່ ມີຕາຕະລາງທີື່ ສອດຄ້ອງກັນ, ຊ້ີບອກບ ລິມະສິດ, 

ແລະແນະນໍາວິທີການລວມເອົາສິື່ ງເຫ ົື່ ານ້ີເຂ້ົາໃນສັນຍາທຸລະກໍາ, ຕາມເງ ື່ ອນໄຂກື່ອນຫນ້າຫ  ການຈັດການ. 

ລວມເອົາຕາຕະລາງໃນຫນ້າຕໍື່ ໄປໃນບົດລາຍງານ E&SDD ແລະສໍາລັບການລວມເຂ້ົາໃນສັນຍາທຸລະກໍາທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ. ESAP ຄວນຖ ກຜະລິດເປັນ [ 

insert language requirement ie, English and in French]. 
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ຕົວຢິ່າງແຜນປະຕ ບັດງານດ້ານສ ິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ (ESAP) ແມິ່ແບບ 

 

ອ້າງອີງ 

ເລກ 

ມາດຕະຖານອ້າງອີງ / 

ກົດໝາຍ / 

ລະບຽບການ 

ປະເພດຂອງການຊ

ອກຫາ 

ສະບັບ ການປະຕິບັດ ມ ້ ກໍານົດສົື່ ງ ບ ລິມະສິດ ຜົນກະທົບຕໍື່ ຄື່ າ

ໃຊ້ຈື່າຍ 

ຕົວຊ້ີວັດການສໍາເ

ລັດ 

ບຸກຄົນທີື່ ຮັບ

ຜິດຊອບ 

 (ຊ້ີບອກມາດຕະຖານກະສາ

ນອ້າງອີງທີື່ ກື່ຽວຂ້ອງ / 

ກົດໝາຍ / 

ລະບຽບການເຊັື່ ນ: 

ມາດຕະຖານການປະຕິບັດ 
IFC 1) 

(ການປະຕິບັດຕາມ E&S 

/ ການເພີື່ ມມ ນຄື່າ / 

ຜົນກະທົບ) 

ລາຍລະອຽດສະຫ ຸ ບຂອງ

ຄວາມສື່ຽງຫ  ຊື່ອງຫວື່າງ

ສະເພາະໃດຫນຶື່ ງໄດ້ກໍານົດ
. 

ຄໍາແນະນໍາເພ ື່ ອຫ ີ ກເວ້ັ

ນການ, 

ຫ ຸ ດຜື່ ອນຫ  ການຄຸ້ມຄ

ອງບັນຫາທີື່ ໄດ້ກໍານົດ. 

(ໄລຍະເວລາສໍາເລັດ

ການດໍາເນີນການ) 

(ຕໍື່ າ, ປານກາງ 

ຫ  ສ ງ) 

(ສື່ວນຫ າຍແມື່ ນຄື່າໃ

ຊ້ຈື່າຍແລະກໍລະນີທີື່

ຮ້າຍແຮງທີື່ ສຸດທີື່ ສົມ

ເຫດສົມຜົນ) 

(ການຈັດສົື່ ງຫ  ລາຍກາ

ນທີື່ ຈະສະຫນອງໃຫ້ສະ

ແດງໃຫ້ເຫັນວື່າການແ

ກ້ໄຂໄດ້ຖ ກປະຕິບັດແລ້

ວ) 

(ມອບຄວາມຮັບຜິ

ດຊອບໃຫ້ບຸກຄະລາ

ກອນທີື່ ເໝາະສົມ) 
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IX. ເອກະສານຊ້ອນ ທ້າຍ VIII: ການກວດສອບບັນຊີລາຍການສໍາລັບ (ຂ້ອຍ) 

ໄປ/ບໍິ່ ໄປປະຊ ມ & (II) ກອງປະຊ ມການຕັດສ ນໃຈການລົງທ ນຄ້ັງສ ດທ້າຍ 

(i) ໄປ/ບໍິ່ ໄປປະຊ ມ 

ຊືິ່ ໂຄງການ: ປະເທດ: ID ໂຄງການ: 

# 

ການຄັດເລືອກລາ

ຍການຍົກເວ້ັນ: 

Y/N 

ນະໂຍບາຍ GGC 

E&S: Y/N 

ການຈັດປະເພດຊົິ່

ວຄາວ: 

A, B ຫ ື  C 

ຜ ້ ປະເມີນ E&S: ການອະນ ມັດ E&S: ວັນທີຂອງການ

ທົບທວນຄືນ: 

ສະຖານະໂຄງການ

: 

ສະເໜີ/ກໍິ່ ສ້າງ/ດໍາ

ເນີນງານ 

ການລົງທ ນທີິ່ ສະເໜີໃຫ້: 

TA 

ທີິ່ ຈະສະໜອງໃຫ້: 

Y/N 

ລາຍລະອຽດໂຄງການໂດຍຫຍ້ໍ: 

 

 

 

ສະຫ  ບຂອງບັນຫາ E&S ທີິ່ ເປັນໄປໄດ້: 

ໃນການປະເມີນຜົນບັນຫາສໍາຄັນໄດ້ຖ ກກໍານົດເປັນ: 

•   

•   

•   

•   

 

 

 

ສະບັບ 
ຄໍາຖາມທີື່ ໃຊ້ເພ ື່ ອປະເມີນຄວາມສື່ຽງ EHS ທີື່ ເປັນໄປໄດ້ ແລະ 

ກໍານົດປະເພດຄວາມສື່ຽງໂດຍລວມ 

ຄວາມສື່ຽງ 

H/M/L ຫ   NA 

ຄວາມສື່ຽງ 

ເຫດຜົນ 

ບັນຫາສ ິ່ ງແວດລ້ອມ 

ພ ້ ນທີື່ ຂອງອິດທິພົນ 
ໂຄງການມີພ ້ ນທີື່ ຂະຫນາດໃຫຍື່ຂອງອິດທິພົນແລະມີສິື່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີື່ ກື່ຽວ

ຂ້ອງທັງຫມົດລວມທັງ RoW ສໍາລັບສາຍສົື່ ງໃດໆທີື່ ໄດ້ຮັບການປະເມີນບໍ?   

ມົນລະພິດ ທື່າແຮງທີື່ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດທີື່ ສໍາຄັນຂອງອາກາດ, ດິນຫ  ນໍ້າ.   
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ການສ ນເສຍທີື່ ຢ ື່ອາໄສ 

ແລະ 

ຜົນກະທົບຕໍື່ ຊີວະນາໆພັ

ນ 

ແມື່ນໂຄງການທີື່ ຄາດວື່ າຈະສົື່ ງຜົນໃຫ້ມີການປື່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີື່ ດິນເຊັື່ ນ: 

ປື່າໄມ້ໄປສ ື່ການກະສິກໍາ; ກະສິກໍາໄປສ ື່ກະສິກໍາ/ອຸດສາຫະກໍາທີື່ ເຂ້ັມຂຸ້ນກວື່າ? 

ນ້ີຈະກື່ຽວຂ້ອງກັບການເກັບກ ້ ທີື່ ດິນແລະ/ຫ  ຄວາມສື່ຽງຂອງມົນລະພິດນໍ້າ? 

ການນໍາໃຊ້ຫ  ຜົນກະທົບຕໍື່ ພ ້ ນທີື່ ທີື່ ອື່ອນແອໂດຍສະເພາະເຊັື່ ນດິນທາມ?   

ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກ

ອນ 

ການບໍລິໂພກນໍ້າຫ  ການກໍາຈັດນໍ້າເສຍທີື່ ມີນໍ້າມີແນວໂນ້ມທີື່ ຈະສົື່ ງຜົນກະທົບຕໍື່ ຜ ້ ໃຊ້ອ ື່

ນໆຂອງການສະຫນອງນ້ີບໍ?   

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະ

ຊາດ 

ໂຄງການຄາດວື່າຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີອັນໃດອັນໜຶື່ ງຕໍື່ ໄປນ້ີ: 

ດິນເຊາະເຈ ື່ ອນ? 

ຮຸ້ນປາຫ ຸ ດລົງ? ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປື່າ? 

ຖົມດິນ?   

ລະບົບຕື່ອງໂສ້ການສະ

ຫນອງ ວັດສະດຸຈາກແຫ ື່ງທີື່ ຍ ນຍົງບໍ?   

ດິນປົນເປ ້ ອນ 

ມີສັນຍານການປົນເປ ້ ອນຂອງທີື່ ດິນຈາກກິດຈະກໍາທີື່ ຜື່ ານມາຢ ື່ໃນສະຖານທີື່  

(ກະສິກໍາແລະອຸດສາຫະກໍາ)? ຖັງຖ ກມັດໄວ້ບໍ? ມາດຕະຖານການເກັບຮັກສາ drums 

ແມື່ນຫຍັງ? ມີການຮົື່ ວໄຫ ຢື່າງຈະແຈ້ງບໍ? ການກໍາຈັດທົື່ ວໄປຂອງເຈ້ຍ / ພາດສະຕິກ? 

ການກໍາຈັດສິື່ ງເສດເຫ  ອຈາກອຸດສາຫະກໍາ/ເຄມີບໍ? ການປົນເປ ້ ອນສິື່ ງເສດເຫ  ອອິນຊີ? 

ນ້ໍາທີື່ ບໍື່ ປອດໄພ / ປົນເປ ້ ອນ   

ບັນຫາສັງຄົມ 

ການສ ນເສຍວຽກຢື່າງ

ຫ ວງຫ າຍ 

ການສ ນເສຍວຽກເຮັດງານທໍາຢື່າງຫ ວງຫ າຍຫ  ການຍົກຍ້າຍທາງດ້ານເສດຖະກິດຄາດ

ວື່າຈະເກີດຂ ້ ນຈາກໂຄງການຫ  ການປັບໂຄງສ້າງການລົງທຶນຄ ນໃຫມື່ ບໍ? 

ຫ  ພວກເຂົາເກີດຂ້ຶນແລ້ວເປັນຜົນມາຈາກໂຄງການ?   

ໂຄງການ 

ແລະສິື່ ງອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກທີື່ ກື່ຽວຂ້ອງ, 

ພ ້ ນທີື່ ຂອງອິດທິພົນ 

ແລະ: 

ການຍົກຍ້າຍ 

ການກໍື່ ສ້າງຫ  ການດໍາເນີນງານຂອງໂຄງການຈະສົື່ ງຜົນ (ຫ  ມີຜົນແລ້ວ) 

ໃນການຍົກຍ້າຍຫ  ການຍົກຍ້າຍເສດຖະກິດຂອງປະຊາຊົນ, ບໍື່ ສະຫມັກໃຈຫ  ອ ື່ ນໆ? 

ຖ້າເປັນດັື່ ງນ້ັນ, ຢ ື່ ທີື່ ນ້ັນ / ຈະມີແຜນການປະຕິບັດການຍົກຍ້າຍ (RAP) / 

ແຜນການຟ ້ ນຟ ຊີວິດການເປັນຢ ື່  (LRP) ບໍ? ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍບໍ? 

ນ້ີໄດ້ຖ ກຕິດຕາມບໍ? ມີການຮຽກຮ້ອງ/ໜ້ີສິນທີື່ ຍັງຄ້າງຢ ື່ ບໍ?   

ຄວາມກັງວົນຂອງພາກ

ສື່ວນກື່ຽວຂ້ອງ 

ປະຈຸບັນນ້ີຜ ້ ມີສື່ວນກື່ຽວຂ້ອງ (ລວມທັງອົງການ NGOs) 

ມີຄວາມເປັນຫື່ວງກື່ຽວກັບໂຄງການ ຫ  ບັນດານັກລົງທຶນ/ຜ ້ ຮັບເໝົາທີື່ ສະເໜີໃຫ້ບໍ? 

ຄວາມກັງວົນດັື່ ງກື່າວເປັນໄປໄດ້ບໍ?   

ການດໍາເນີນງານຂອງ 

ແຮງງານ 

ມີຄວາມສື່ຽງທີື່ ໂຄງການຈະບໍື່ ໄດ້ຮັບການກໍື່ ສ້າງ / ການດໍາເນີນງານສອດຄື່ອງກັບສົນທິ

ສັນຍາ ILO ພ ້ ນຖານ / PS2 ຂ້ໍກໍານົດ? ຕົວຢື່າງ: ເດັກນ້ອຍ ຫ  ແຮງງານຖ ກບັງຄັບ , 

ການຈໍາແນກ, ການປະຕິເສດທີື່ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີເສລີພາບໃນການສ້າງຕ້ັງສະມາຄົມ 

ແລະລວມໝ ື່  

ການຕໍື່ ລອງ   

ຊົນເຜົື່ າພ ້ ນເມ ອງ 

ໂຄງການຈະສົື່ ງຜົນກະທົບຕໍື່ ຊົນເຜົື່ າພ ້ ນເມ ອງບໍ? 

ມີການຍິນຍອມເຫັນດີໂດຍບໍື່ ເສຍຄື່າ, ລື່ວງໜ້າ ແລະໃຫ້ຂ້ໍມ ນ (FPIC) ບໍ? 

ມີການສະຫນັບສະຫນ ນຊຸມຊົນຢື່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບໂຄງການບໍ?   
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ມໍລະດົກທາງວັດທະນະ

ທໍາ 

ແມື່ນໂຄງການໃນການຈັດສັນທີື່ ມີຜົນກະທົບຫ  ອາດຈະມີຜົນກະທົບຢື່າງຫ ວງຫ າຍຕໍື່ ມໍ

ລະດົກວັດທະນະທໍາ   

 

(ii) ກອງປະຊ ມຕັດສ ນໃຈການລົງທ ນຄ້ັງສ ດທ້າຍ 

ລາຍລະອຽດການຮັບປະກັນ  

ປະເພດຂອງການຄ້ໍາປະກັນ 

(ໂດຍກົງ ຫ  ທາງອ້ອມ) 

 

ຊ ື່ ຜ ້ອອກ  

ຊ ື່ ຂອງຊັບສິນ / 

ໂຄງການຫ  ພັນທະບັດ / 

ເງິນກ ້  

 

ສະຖານທີື່  (ພາກພ ້ ນ / 

ປະເທດ) 

 

ຂະແໜງການ  

ຂະແໜງການຍື່ອຍ  

 

ເອກະສານ E&S 

ເອກະສານຄັດຕ ດ ຄວາມສິ່ຽງ E&S ປານກາງ: 

cat. B  

ຫ ື  FI-2 

ຄວາມສິ່ຽງ E&S ຕໍິ່ າ: 

cat. C  

ຫ ື  FI-3 

ຄໍາເຫັນ 

 ສໍາເລັດລາຍການກວດສອບ E&S 

ແລ້ວ 

ຕ້ອງການ ຕ້ອງການ  

 ສໍາເລັດການເຮັດທຸລະກໍາ Scorecard ຕ້ອງການ ຕ້ອງການ  

 ບົດລາຍງານການດຸໝັື່ ນການເຮັດທຸລ

ະກໍາ 

ຕ້ອງການ ບໍື່ ຈໍາເປັນ  

 ຍຸດທະສາດການແກ້ໄຂ ຕ້ອງການ ຕ້ອງການຖ້າຈໍາເປັນ  

 ຍຸດທະສາດ M&E ຕ້ອງການ ຕ້ອງການຖ້າຈໍາເປັນ  

 ແຜນປະຕິບັດງານ E&S (ESAP) ຕ້ອງການ ຕ້ອງການຖ້າຈໍາເປັນ  

 E&S Clauses ຕ້ອງການ ຕ້ອງການ  

 

E&S DUE DILIGENCE ສະຫ  ບສັງລວມ 

ມາດຕະຖານ E&S ທີິ່ ໃຊ້ໄດ້ ອະທິບາຍມາດຕະຖານການປະຕິບັດຂອງ IFC, ນິຕິກໍາທ້ອງຖິື່ ນ ແລະ ລະດັບຊາດ, 

ສົນທິສັນຍາພ ້ ນຖານຂອງ ILO ແລະ ອ ື່ ນໆ, ນໍາໃຊ້ເພ ື່ ອປະເມີນລ ກຄ້າ/ໂຄງການຕໍື່ ລະຫວື່າງ E&S 

DD. 

ການຈັດປະເພດຄວາມສິ່ຽງ E&S ຈັດປະເພດ ຄວາມສື່ຽງຂອງ E&S (ໝວດ B ຫ   C/FI-2 ຫ   FI-3) ທີື່ ມອບໃຫ້ລ ກຄ້າ/ໂຄງການ, 

ລວມທັງບົດສະຫ ຸ ບລະດັບສ ງຂອງເຫດຜົນ ແລະເຫດຜົນສໍາລັບໝວດທີື່ ເລ ອກ. 
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ສິື່ ງສໍາຄັນທີື່ ຄວນສັງເກດວື່າການ ຈັດປະເພດ 

ອາດຈະຖ ກດັດແກ້ນັບຕ້ັງແຕື່ ຂ້ັນຕອນຂອງການຄັດເລ ອກ. 

ຜ ້ ປະເມີນ ຄວາມພາກພຽນ ຊ້ີບອກຜ ້ ທີື່ ປະຕິບັດ E&S DD ສໍາລັບທຸລະກໍາ (ເຊັື່ ນ, ພາຍໃນໂດຍທີມງານ deal ແລະ / 

ຫ  ເຈ້ົາຫນ້າທີື່  E&S ຫ  ຊ ື່ ຂອງຜ ້ ໃຫ້ບໍລິການພາຍນອກທີື່ ຖ ກແຕື່ງຕ້ັງ, ແລະອ ື່ ນໆ). 

E&S Due Diligence Methodology ໃຫ້ລາຍລະອຽດລະດັບສ ງຂອງວິທີການ E&S DD ທີື່ ດໍາເນີນ. ຍົກຕົວຢື່າງ: 

• ການທົບທວນຄ ນຂອງ E&S desktop (ເຊັື່ ນ: ປະເພດຂອງແຫ ື່ງຂ້ໍມ ນເຊັື່ ນ: 

ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍື່ ສິື່ ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ (ESIA), ໃບອະນຸຍາດ E&S, 

ນະໂຍບາຍຂອງລ ກຄ້າ / ໂຄງການ E&S ແລະຂ້ັນຕອນການຄຸ້ມຄອງ, 

ຂ້ໍມ ນໂດເມນສາທາລະນະ, ແລະອ ື່ ນໆ); 

• ການສໍາພາດກັບລ ກຄ້າ / ໂຄງການ (ບັນຊີລາຍຊ ື່ ຂອງພະນັກງານລ ກຄ້າສໍາພາດ, 

ຊ ື່ ວຽກເຮັດງານທໍາ, ພາລະບົດບາດແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ປະສົບການ E&S, ແລະອ ື່ ນໆ) 

 

ກໍານົດຄວາມສິ່ຽງ E&S ທີິ່ ສໍາຄັນ 

ຄວາມສິ່ຽງ E&S 

ຕ້ົນຕໍຖືກລະບ  

ຜ ້ ອອກໃບປະກາດມີມາດຕະການຄວບຄ ມ E&S 

ທີິ່ ພຽງພໍເພືິ່ ອຄ ້ມຄອງຄວາມສິ່ຽງທີິ່ ໄດ້ລະບ ໄວ້ຢິ່າງພຽງພໍບໍ? 

ອະທິບາຍຄວາມສື່ຽງ, 

ຜົນກະທົບ ແລະໂອກາດຂອງ 

E&S ຫ ັ ກທີື່  ສະຫ ຸ ບ 

ໂດຍອີງຕາມຫົວຂ້ໍທີື່ ຄຸ້ມຄອງໂດ

ຍ IFC PS 

ແລະມາດຕະຖານອ ື່ ນໆທີື່ ກື່ ຽວຂ້

ອງ 

 ແມື່ນແລ້ວ  ບໍື່ , ອ້າງເຖິງ ESAP 

  ແມື່ນແລ້ວ  ບໍື່ , ອ້າງເຖິງ ESAP 

  ແມື່ນແລ້ວ  ບໍື່ , ອ້າງເຖິງ ESAP 

  ແມື່ນແລ້ວ  ບໍື່ , ອ້າງເຖິງ ESAP 

  ແມື່ນແລ້ວ  ບໍື່ , ອ້າງເຖິງ ESAP 

  ແມື່ນແລ້ວ  ບໍື່ , ອ້າງເຖິງ ESAP 

 

ເຄືິ່ ອງມືຄວາມປອດໄພຂອງ E&S ຮັບປະກັນໂດຍກົງ 

ທ ລະກໍາປະເພດ B 

ຈໍາເປັນ:   

ESIA ແລະ ບົດລາຍງານ 

ການກວດສອບ 
ໃນສະຖານທີື່  / ໂດດເດັື່ ນ ຖ້າຄ້າງຢ ື່ , ໃຫ້ໃສື່ໝາຍເລກອ້າງອີງ ESAP 

ແຜນການຄຸ້ມຄອງ E&S / 

ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ 
ໃນສະຖານທີື່  / ໂດດເດັື່ ນ ຖ້າຄ້າງຢ ື່ , ໃຫ້ໃສື່ໝາຍເລກອ້າງອີງ ESAP 

ບື່ ອນທີື່ ນໍາໃຊ້:   
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ແຜນການມີສື່ວນຮື່ວມຂອງຜ ້ ມີສື່

ວນກື່ຽວຂ້ອງ 
ໃນສະຖານທີື່  / ໂດດເດັື່ ນ ຖ້າຄ້າງຢ ື່ , ໃຫ້ໃສື່ໝາຍເລກອ້າງອີງ ESAP 

ແຜນຈັດສັນທີື່ ດິນ ແລະ 

ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ 
ໃນສະຖານທີື່  / ໂດດເດັື່ ນ ຖ້າຄ້າງຢ ື່ , ໃຫ້ໃສື່ໝາຍເລກອ້າງອີງ ESAP 

ກົນໄກການຮ້ອງທຸກ ໃນສະຖານທີື່  / ໂດດເດັື່ ນ ຖ້າຄ້າງຢ ື່ , ໃຫ້ໃສື່ໝາຍເລກອ້າງອີງ ESAP 

ແຜນຊາວພ ້ ນເມ ອງ ໃນສະຖານທີື່  / ໂດດເດັື່ ນ ຖ້າຄ້າງຢ ື່ , ໃຫ້ໃສື່ໝາຍເລກອ້າງອີງ ESAP 

ທ ລະກໍາປະເພດ C 

ຈໍາເປັນ:  

ໃບອະນຸຍາດ / ໃບອະນຸຍາດຂອງ 

E&S ທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ, 

ຕາມທີື່ ກໍານົດໄວ້ໃນກົດຫມາຍ 

ໃນສະຖານທີື່  / ໂດດເດັື່ ນ ຖ້າຄ້າງຢ ື່ , ໃຫ້ໃສື່ໝາຍເລກອ້າງອີງ ESAP 

 

E&S ເຄືິ່ ອງມືຄວາມປອດໄພ ຮັບປະກັນທາງອ້ອມ 

ປະເພດທ ລະກໍາ FI-2 ແລະ FI-3 

ຈໍາເປັນ:   

ນະໂຍບາຍ E&S ໃນສະຖານທີື່  / ໂດດເດັື່ ນ ຖ້າຄ້າງຢ ື່ , ໃຫ້ໃສື່ໝາຍເລກອ້າງອີງ ESAP 

ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ E&S, 

ສອດຄື່ອງກັບ IFC PS 1 
ໃນສະຖານທີື່  / ໂດດເດັື່ ນ ຖ້າຄ້າງຢ ື່ , ໃຫ້ໃສື່ໝາຍເລກອ້າງອີງ ESAP 

ບັນຊີລາຍຊ ື່ ຍົກເວ້ັນ ໃນສະຖານທີື່  / ໂດດເດັື່ ນ ຖ້າຄ້າງຢ ື່ , ໃຫ້ໃສື່ໝາຍເລກອ້າງອີງ ESAP 

ບົດລາຍງານ ESDD ໃນສະຖານທີື່  / ໂດດເດັື່ ນ ຖ້າຄ້າງຢ ື່ , ໃຫ້ໃສື່ໝາຍເລກອ້າງອີງ ESAP 

ກົນໄກການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ ໃນສະຖານທີື່  / ໂດດເດັື່ ນ ຖ້າຄ້າງຢ ື່ , ໃຫ້ໃສື່ໝາຍເລກອ້າງອີງ ESAP 

 

 

 

ຄວາມຕ້ອງການ ESMS ສໍາລັບການປະຕ ບັດຊັບສ ນ / ໂຄງການ 

ອົງປະກອບ ESMS 
ສອດຄິ່ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ 

GGC 
ຄໍາເຫັນ 

ນະໂຍບາຍ E&S 
ຢື່າງເຕັມສື່ວນ / ບາງສື່ວນ / 

ບໍື່ ສອດຄື່ອງ 
 

ການກໍານົດຄວາມສື່ຽງ E&S 
ຢື່າງເຕັມສື່ວນ / ບາງສື່ວນ / 

ບໍື່ ສອດຄື່ອງ 
 

ຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕ້ັງ 

ແລະຄວາມສາມາດ 

ຢື່າງເຕັມສື່ວນ / ບາງສື່ວນ / 

ບໍື່ ສອດຄື່ອງ 
 

ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ 
ຢື່າງເຕັມສື່ວນ / ບາງສື່ວນ / 

ບໍື່ ສອດຄື່ອງ 
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ການວາງແຜນສຸກເສີນ 
ຢື່າງເຕັມສື່ວນ / ບາງສື່ວນ / 

ບໍື່ ສອດຄື່ອງ 
 

ການຕິດຕາມແລະການທົບທວນຄ ນ 
ຢື່າງເຕັມສື່ວນ / ບາງສື່ວນ / 

ບໍື່ ສອດຄື່ອງ 
 

ການມີສື່ວນພົວພັນຂອງຜ ້ ຖ ຫຸ້ນ 
ຢື່າງເຕັມສື່ວນ / ບາງສື່ວນ / 

ບໍື່ ສອດຄື່ອງ 
 

ການສ ື່ ສານ ແລະລາຍງານພາຍນອກ 
ຢື່າງເຕັມສື່ວນ / ບາງສື່ວນ / 

ບໍື່ ສອດຄື່ອງ 
 

 

ຄວາມຕ້ອງການ ESMS ສໍາລັບສະຖາບັນການເງ ນ 

ອົງປະກອບ ESMS 
ສອດຄິ່ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ 

GGC 
ຄໍາເຫັນ 

ນະໂຍບາຍ E&S 
ຢື່າງເຕັມສື່ວນ / ບາງສື່ວນ / 

ບໍື່ ສອດຄື່ອງ 
 

ບັນຊີລາຍຊ ື່ ຍົກເວ້ັນ 
ຢື່າງເຕັມສື່ວນ / ບາງສື່ວນ / 

ບໍື່ ສອດຄື່ອງ 
 

ການຈັດປະເພດຄວາມສື່ຽງ E&S 
ຢື່າງເຕັມສື່ວນ / ບາງສື່ວນ / 

ບໍື່ ສອດຄື່ອງ 
 

ການປະເມີນ E&S 
ຢື່າງເຕັມສື່ວນ / ບາງສື່ວນ / 

ບໍື່ ສອດຄື່ອງ 
 

ລາຍງານເຫດການໃຫຍື່  
ຢື່າງເຕັມສື່ວນ / ບາງສື່ວນ / 

ບໍື່ ສອດຄື່ອງ 
 

ການຕິດຕາມ E&S 
ຢື່າງເຕັມສື່ວນ / ບາງສື່ວນ / 

ບໍື່ ສອດຄື່ອງ 
 

ບົດບາດ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ 

E&S 

ຢື່າງເຕັມສື່ວນ / ບາງສື່ວນ / 

ບໍື່ ສອດຄື່ອງ 
 

ກົນໄກການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ 
ຢື່າງເຕັມສື່ວນ / ບາງສື່ວນ / 

ບໍື່ ສອດຄື່ອງ 
 

  

ຄະນະກໍາມະຜົນກະທົບຄໍາແນະນໍາ 

Ο ດໍາເນີນທຸລະກໍາ Ο ຢື່າ ດໍາ ເນີນທຸລະກໍາ 

ວັນທີ  

ລາຍເຊັນ  
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X. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ IX: 

ບົດລາຍງານການເປີດເຜີຍໂຄງການຍິ່ອຍຂອງກອງທ ນສະພາບອາກາດສີຂຽວ  

ຂ້ໍມ ນໂຄງການຫ  ໂຄງການພ ້ ນຖານ 

ຫົວຂ້ໍໂຄງການຫ  ໂຄງການ [__] 

ການມີຢ ື່ຂອງໂຄງການຍື່ອຍທີື່ ຈະຖ ກກໍານົດຫ ັ ງຈາກການອະນຸມັດຂອງຄະນະກໍາມະການ 

GCF 
[  Yes/ No] 

ຂະແໜງການ (ສາທາລະນະ ຫ   ເອກະຊົນ) ສ່ວນຕົວ 

ນິຕິບຸກຄົນ [__] 

ໝວດການປົກປ້ອງສິື່ ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ (ESS). ໝວດ A 

ສະຖານທີື່  - ສະຖານທີື່ ສະເພາະຂອງໂຄງການ ຫ  ປະເທດເປ້ົາໝາຍ 

ຫ  ສະຖານທີື່ ຂອງໂຄງການ 
[__] 

ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍື່ ສິື່ ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ (ESIA) (ຖ້າມີ) 

ວັນທີຂອງການເປີດເຜີຍຢ ື່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງອົງການທີື່ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ວັນພຸດ 1 ມັງກອນ 2020 

ພາສາຂອງການເປີດເຜີຍ [__] 

ຄໍາອະທິບາຍກື່ຽວກັບພາສາ [__] 

ເຊ ື່ ອມຕໍື່ ຫາການເປີດເຜີຍ [__] 

ລ້ິງອ ື່ ນໆ [__] 

ຂ້ໍສັງເກດ 
[ESIA ທີື່ ສອດຄ້ອງກັບຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບ Category 

Aໂຄງການແມື່ນມີຢ ື່ໃນ “___”.] 

ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິື່ ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ (ESMP) (ຖ້າມີ) 

ວັນທີຂອງການເປີດເຜີຍຢ ື່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງອົງການທີື່ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ວັນພຸດ 1 ມັງກອນ 2020 

ພາສາຂອງການເປີດເຜີຍ [__] 

ຄໍາອະທິບາຍກື່ຽວກັບພາສາ [__] 

ເຊ ື່ ອມຕໍື່ ຫາການເປີດເຜີຍ [__] 

ລ້ິງອ ື່ ນໆ [__] 

ຂ້ໍສັງເກດ 
[ESMP ທີື່ ສອດຄ້ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ Category 

Aໂຄງການແມື່ນມີຢ ື່ໃນ “___”.] 

ການຄຸ້ມຄອງສິື່ ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ (ESMS) (ຖ້າມີ) 

ວັນທີຂອງການເປີດເຜີຍຢ ື່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງອົງການທີື່ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ວັນພຸດ 1 ມັງກອນ 2020 

ພາສາຂອງການເປີດເຜີຍ [__] 

ຄໍາອະທິບາຍກື່ຽວກັບພາສາ [__] 

ເຊ ື່ ອມຕໍື່ ຫາການເປີດເຜີຍ [__] 

ລ້ິງອ ື່ ນໆ [__] 

ຂ້ໍສັງເກດ 
[ESMS ທີື່ ສອດຄື່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ Category I-

1ໂຄງການແມື່ນມີຢ ື່ ໃນ “___”.] 
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ບົດລາຍງານ ESS ອ ື່ ນໆທີື່ ກື່ຽວຂ້ອງ, ເຊັື່ ນ: ແຜນປະຕິບັດງານການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ (RAP), ກອບນະໂຍບາຍການຕ້ັງຖິື່ ນຖານໃໝື່  (RPF), ແຜນຄົນພ ້ ນເມ ອງ 

(IPP), IPP Framework (ຖ້າມີ) 

ລາຍລະອຽດຂອງບົດລາຍງານ / ການເປີດເຜີຍກື່ຽວກັບເວັບໄຊທ່໌ຂອງຫນື່ ວຍງານທີື່

ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ 
ວັນພຸດ 1 ມັງກອນ 2020 

ພາສາຂອງການເປີດເຜີຍ [__] 

ຄໍາອະທິບາຍກື່ຽວກັບພາສາ [__] 

ເຊ ື່ ອມຕໍື່ ຫາການເປີດເຜີຍ [__] 

ລ້ິງອ ື່ ນໆ [__] 

ຂ້ໍສັງເກດ [__] 

ການເປີດເຜີຍຢ ື່ໃນສະຖານທີື່ ສະດວກຕໍື່ ປະຊາຊົນທີື່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ (ຜ ້ ມີສື່ວນຮື່ວມ) 

ວັນທີ ວັນພຸດ 1 ມັງກອນ 2020 

ສະຖານທີື່  [__] 

ວັນທີຂອງກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການທີື່  FP ມີຈຸດປະສົງເພ ື່ ອພິຈາລະນາ 

ວັນທີຂອງກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຂອງອົງການທີື່ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ວັນພຸດ 1 ມັງກອນ 2020 

ວັນທີຂອງກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຂອງ GCF ວັນພຸດ 1 ມັງກອນ 2020 

 

ໝາຍເຫດ: ແບບຟອມນ້ີຖ ກກະກຽມໂດຍໜື່ວຍງານທີື່ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງທີື່ ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ. 
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XI. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ IX: E&S CLAUSES ແນະນໍາຄ ິ່ ມື  

E&S ຄໍານ ຍາມ 

• “ E&S ” ປັດໄຈທີື່ ບໍື່ ແມື່ ນທາງດ້ານການເງິນທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບ ສິື່ ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ 

• "ແຜນປະຕ ບັດງານດ້ານສ ິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ (E&S)" ໝາຍເຖິງ ແຜນການ ຫ  ແຜນການທີື່ ໄດ້ຕົກລົງກັນລະຫວື່າງ GGC 

ແລະຜ ້ ອອກໃບປະກາດ, ກໍານົດ, ແຕື່ບໍື່ ຈໍາກັດ, ການປະຕິບັດການແກ້ໄຂ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄື່າໃຊ້ຈື່າຍທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ, ການຈັດສົື່ ງໄດ້, 

ແລະໄລຍະເວລາສໍາລັບມາດຕະການທີື່ ຈໍາເປັນເພ ື່ ອແກ້ໄຂໃດໆ. ການບໍື່ ປະຕິບັດຕາມທີື່ ຮ ້ຈັກຂອງກິດຈະກໍາທາງທຸລະກິດກັບຂ້ໍກໍານົດ E&S 

ແລະສໍາລັບມາດຕະການອ ື່ ນໆທີື່ ຕົກລົງ, ຕາມການດັດແກ້ບາງຄ້ັງ. 

• "ເຈ້ົາຫນ້າທີິ່  E&S " ຫມາຍເຖິງຜ ້ ທີື່ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມທີື່ ເຫມາະສົມກັບຜ ້ ອອກ, 

ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການພັດທະນາຕົວຈິງແລະປະຈໍາວັນ, ການປະຕິບັດແລະການດໍາເນີນງານຂອງ ESMS. 

• " ຜ ້ ຈັດການ E&S " ໝາຍ ເຖິງຜ ້ ຕາງຫນ້າອາວຸໂສ ຂອງຜ ້ ອອກໃບປະກາດ ທີື່ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງ, ໃນບັນດາ 

ສິື່ ງອ ື່ ນໆ, ສໍາລັບການຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານທີື່ ເຫມາະສົມແລະການຮັກສາ ESMS. 

• "ຄວາມຕ້ອງການ E&S" ລວມມີ ນະໂຍບາຍ, ຫ ັ ກການ ແລະມາດຕະຖານທີື່ ສ້າງຂ້ຶນໂດຍນະໂຍບາຍ GGC E&S ແລະ ESMS 

ທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ. 

• “E&S ບົດລາຍງານການປະຕ ບັດ ” ຫມາຍເຖິງບົດລາຍງານການຕິດຕາມກວດກາ E&S 

ປະຈໍາປີທີື່ ສະຫນອງຂ້ໍມ ນຕາມທີື່ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໂດຍ GGC. 

• "ຄໍາແນະນໍາ E&S " ຫມາຍເຖິງຄໍາແນະນໍາກື່ຽວກັບບົດລາຍງານຄວາມດຸຫມັື່ ນຂອງ E&S 

ທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນທີື່ ຄາດວື່າຈະສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ GGC ໂດຍສອດຄື່ອງກັບຂ້ໍກໍານົດ E&S ທີື່ ກໍານົດໄວ້. 

• “ EHS Guidelines ” ໝາຍເຖິງ ຂະແໜງການທົື່ ວໄປ ແລະ ທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງສະເພາະ ແນວທາງ EHS ຂອງກຸື່ມທະນາຄານໂລກ, 

ເຊິື່ ງອາດຈະຖ ກປັບປຸງເປັນບາງໂອກາດ 1. 

• "ESMS " ຫມາຍເຖິງລະບົບການຄຸ້ມຄອງສິື່ ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມຂອງຜ ້ ອອກທີື່ ປະກອບມີນະໂຍບາຍທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ, 

ໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງ, ກິດຈະກໍາການວາງແຜນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການປະຕິບັດ, 

ຂ້ັນຕອນແລະຊັບພະຍາກອນສໍາລັບການພັດທະນາ, ປະຕິບັດ, ບັນລຸ, ທົບທວນແລະຮັກສາການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກໍານົດ E&S ທີື່ ກໍານົດໄວ້, 

ອຸທິດຕົນ. ຕໍື່ ກັບການປັບປຸງລະບົບ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງປະສິດທິພາບ E&S, ໂດຍສະເພາະເປ້ົາໝາຍເພ ື່ ອກໍານົດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສື່ຽງ 

ແລະ ໂອກາດຂອງ E&S ໃນຂະບວນການປະເມີນການລົງທຶນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສໍາລັບ: 

(a) ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມບັນຊີລາຍການຍົກເວ້ັນ. 

(b) ການປະເມີນແລະຈັດປະເພດ (ຕ ື່່ ່ໍາ, ຂະຫນາດກາງຫ  ສ ງ) ຄວາມສື່ຽງດ້ານສິື່ ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ແຮງງານ, ສຸຂະພາບແລະ

ຄວາມປອດໄພທີື່ ກື່ຽວຂ້ອງກັບຜ ້ ລົງທຶນແຕື່ລະຄົນ. 

(c) ການກວດສອບວື່ານັກລົງທຶນແຕື່ລະຄົນປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກໍານົດ E&S. 

(d) ຕົກລົງເຫັນດີກັບນັກລົງທຶນແຕື່ລະຄົນວື່າມັນຈະປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກໍານົດ E&S. 

(e) ຕົກລົງເຫັນດີກັບແຜນປະຕິບັດງານ E&S ລະຫວື່າງຜ ້ ອອກ ແລະຜ ້ ລົງທຶນຂອງຕົນທີື່ ບໍື່ ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກໍານົດຂອງ E&S ( 

ລົບອອກສໍາລັບການຄ້ໍາປະກັນໂດຍກົງ ), ແລະ 

 

 

1 www.ifc.org/ehsguidelines  

http://www.ifc.org/ehsguidelines
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(f) ຕິດຕາມ, ປະເມີນ ແລະ ລາຍງານເປັນປະຈໍາ ແລະ ຢື່າງໜ້ອຍທຸກໆປີ 

ກື່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກລົງທຶນແຕື່ລະຄົນທີື່ ມີຄວາມຕ້ອງການ E&S ແລະ, ຖ້າມີ, 

ແຜນປະຕິບັດງານ E&S ຫ  ການກະທໍາອ ື່ ນໆທີື່ ພົບວື່າມີຄວາມຈໍາເປັນເພ ື່ ອບັນລຸການປະຕິບັດຕາມ, 

ລວມທັງມາດຕະການແກ້ໄຂຕື່າງໆ. 

• “ລາຍຊືິ່ ການຍົກເວ້ັນ” ບັນຊີລາຍຊ ື່ ຂອງກິດຈະກໍາທີື່ ຕ້ອງຫ້າມຂອງ GGC 

• "ມາດຕະຖານການປະຕ ບັດຂອງ IFC " ຫມາຍເຖິງອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) 2012 

ມາດຕະຖານການປະຕິບັດກື່ຽວກັບຄວາມຍ ນຍົງທາງດ້ານສັງຄົມແລະສິື່ ງແວດລ້ອມ (ລວມທັງ ເອກະສານອ້າງອີງ ທາງວິຊາການ ທີື່ ຮ ້ຈັກ 

ເປັນຄໍາແນະນໍາດ້ານສິື່ ງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ, ແລະຄວາມປອດໄພຂອງກຸື່ມທະນາຄານໂລກ (EHS)) ເຊິື່ ງສາມາດມາຈາກຂ້າງລຸື່ມນ້ີ. 

ເວັບໄຊທ໌: 

o ມາດຕະຖານການປະຕິບັດ IFC ; ແລະ 

o ຂ້ໍແນະນໍາ EHS ຂອງກຸື່ມທະນາຄານໂລກ  

• “ ນັກລົງ ທ ນ ” ໝາຍເຖິງທຸລະກິດທັງໝົດທີື່ ຜ ້ ອອກທຶນລົງທຶນ. ( ເອົາອອກສໍາລັບການຮັບປະກັນໂດຍກົງ ) 

• “ອ ບັດເຫດ” ໝາຍເຖິງເຫດການ, ອຸບັດເຫດ, ຫ  ສະພາບການທີື່ ສົມເຫດສົມຜົນທີື່ ຄາດວື່າຈະມີ, ຜົນກະທົບທາງລົບດ້ານວັດຖຸ 

ຫ  ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍື່ ຜ ້ ລົງທຶນ/ການດໍາເນີນງານຂອງຜ ້ ອອກ; ແລະ / ຫ  ກື່ ຽວຂ້ອງກັບຫ  ສາ ເຫດ, 

ຫ  ມີແນວໂນ້ມທີື່ ສົມເຫດສົມຜົນທີື່ ຈະມີສື່ວນຮື່ວມຫ  ເຮັດໃຫ້ເກີດ, ການລະເມີດເອກະສານໃດໆຂອງຂ້ໍກໍານົດ E&S. 

• " ມາດຕະການແກ້ໄຂ " ຫມາຍເຖິງການລົງທຶນທີື່ ມີຢ ື່ແລ້ວໃນນັກລົງທຶນ, 

ມາດຕະການດັື່ ງກື່າວມີຄວາມຈໍາເປັນຫ  ເຫມາະສົມເພ ື່ ອແກ້ໄຂການລະເມີດທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງໄລຍະເວລາທີື່ ເຫມາະສົມສໍາລັບ 

ການຈັດຕ້ັງ ປະຕິບັດ ມາດຕະການດັື່ ງກື່າວ. 

 

ຂ້ໍ E&S ສໍາລັບສັນຍາທາງກົດໝາຍຂອງຜ ້ ອອກພັນທະບັດ 

ທີື່ ຢ ື່ພາຍໃນແມື່ນແນະນໍາ ແລະປັບແຕື່ງໃຫ້ເໝາະສົມກັບຂ້ໍບັງຄັບ ແລະຂ້ໍບັນຍັດຂອງ E&S ສໍາລັບການລວມເຂ້ົາໃນສັນຍາທາງກົດໝາຍ 

ແລະເອກະສານລະຫວື່າງບໍລິສັດຄ້ໍາປະກັນສີຂຽວ ('GGC') ແລະຜ ້ ອອກພັນທະບັດ ('ຜ ້ ອອກ'). ການກໍານົດຂ້ໍກໍານົດແລະຂ້ໍສະຫນອງ E&S 

ທີື່ ເຫມາະສົມທີື່ ສຸດແມື່ນຂ້ຶນກັບລັກສະນະແລະປະເພດຂອງການຄ້ໍາປະກັນໃນຄໍາຖາມ. GGC ຈະຕ້ອງເຈລະຈາ ແລະຕົກລົງຕາມເງ ື່ ອນໄຂ E&S 

ທີື່ ລວມຢ ື່ ໃນຂ້ໍຕົກລົງທາງກົດໝາຍກັບຜ ້ ອອກເພ ື່ ອບັນລຸຄວາມເຂ້ົາໃຈທີື່ ຊັດເຈນ ແລະບັນທຶກຄວາມຄາດຫວັງຂອງ GGC. 

E&S CLAUSES & PROVISION 

ການດໍາເນີນງານແລະການປະຕ ບັດລະບົບການຄ ້ມຄອງ E&S ຂອງຜ ້ ອອກ 

[ອີງຕາມການຕ້ັງຄື່າ ແລະຈຸດສຸມຂອງຜ ້ ອອກໃບປະກາດ, ຂ້ໍແນະນໍາ ແລະບົດບັນຍັດຕ້ອງໄດ້ຮັບການດັດແປງໂດຍ GGC 

ເພ ື່ ອໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ] 

1 ຜ ້ ອອກຈໍາໜື່ າຍຈະຕ້ອງດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນຢ ື່ຕະຫ ອດເວລາຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບການດ້ານສິື່ ງແວດລ້ອມແຫື່ງຊາດ, ອາຊີບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສັງຄົມ. 

2 ຜ ້ ອອກສິນຄ້າຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບັດຂອງ IFC. 

3 ຜ ້ ອອກໃບປະກາດຕົກລົງທີື່ ຈະບໍື່ ເຂ້ົາຮື່ວມ (ຫ  ອະນຸຍາດຫ  ບຸກຄົນອ ື່ ນທີື່ ດໍາເນີນການໃນນາມຂອງຕົນໃນການມີສື່ວນຮື່ວມ) 

ຫ  ການເງິນກິດຈະກໍາໃດໆທີື່ ມີລາຍຊ ື່ ຢ ື່ ໃນບັນຊີລາຍຊ ື່ ການຍົກເວ້ັນ GGC [ 

ໃສື່ການອ້າງອິງບັນຊີລາຍຊ ື່ ເປັນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງສັນຍາທາງດ້ານກົດຫມາຍ ]. 

4 ຜ ້ ອອກໃບປະກາດຈະຕ້ອງສ້າງຕ້ັງ, ປະຕິບັດ, ແລະຮັກສາ, ສອດຄື່ອງກັບມາດຕະຖານການປະຕິບັດ IFC 1, 

ລະບົບການຄຸ້ມຄອງສິື່ ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ (ESMS) ທີື່ ເຫມາະສົມກັບຊັບສິນທີື່ ດໍາເນີນງານຫ  ໂຄງການແລະຄວາມສື່ຽງທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ / 

http://www.ifc.org/PerformanceStandards
http://www.ifc.org/EHSGuidelines
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ກິດຈະກໍາການລົງທຶນແລະຄວາມສື່ຽງທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບຫ ັ ກຊັບ] . ຜ ້ ອອກຈໍາໜື່ າຍຈະຕ້ອງຮັບປະກັນວື່າ ESMS ຈະປະເມີນ ແລະ 

ຄຸ້ມຄອງປະສິດທິພາບ E&S ຂອງຊັບສິນ ຫ  ໂຄງການ / ຫ ັ ກຊັບການລົງທຶນຂອງຕົນໃຫ້ສອດຄື່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ GGC ຂອງ E&S. 

ໂດຍສະເພາະ, 

4.1. ຜ ້ ອອກຈໍາໜື່ າຍຈະຕ້ອງແຕື່ງຕ້ັງ ແລະ ຮັກສາ [ ໃສື່ຂ້ໍກໍານົດສໍາລັບຊັບພະຍາກອນ E&S ເຊັື່ ນ: ຜ ້ ຈັດການ E&S ທີື່ ອຸທິດຕົນ / ເຈ້ົາຫນ້າທີື່  

E&S ທີື່ ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການປະຕິບັດປະຈໍາວັນ; ແລະແຕື່ງຕ້ັງຜ ້ ບໍລິຫານລະດັບສ ງສໍາລັບຄວາມຮັບຜິດຊອບລວມຂອງ E&S ]. 

ຜ ້ ອອກບັດຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ GGC ຖ້າຜ ້ ທີື່ ຖ ກແຕື່ງຕ້ັງຖ ກປື່ ຽນແທນຫ  ທີມງານທີື່ ຮັບຜິດຊອບໄດ້ຖ ກຂະຫຍາຍຫ  ຫ ຸ ດລົງ, 

ສະແດງຊ ື່ ແລະຫນ້າທີື່ ຂອງຜ ້ ຮັບຜິດຊອບແລະຄວາມຊໍານານທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ. 

4.2. ຜ ້ ອອກຈໍາໜື່ າຍຈະຕ້ອງກໍານົດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເລ ື່ ອງ E&S ໃຫ້ກັບບຸກຄົນທີື່ ເໝາະສົມພາຍໃນອົງການ. 

ບຸກຄົນນ້ີຈະເປັນຜ ້ ຕິດຕໍື່ ຫ ັ ກຂອງ GGC ກື່ຽວກັບບັນຫາ E&S ທີື່ ເກີດຂ້ຶນຢ ື່ຜ ້ ອອກ. 

4.3. ຜ ້ ອອກໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແລະປຶກສາຫາລ ກັບ GGC 

ກື່ຽວກັບການປື່ ຽນແປງໃດໆທີື່ ສະເຫນີໃນຈຸດປະສົງຫ  ການດໍາເນີນງານຂອງຊັບສິນປະຕິບັດງານຫ  ໂຄງການ / ຫ ັ ກຊັບຂອງການລົງທຶນ 

(ຄາດຄະເນ), ລວມທັງຄວາມສື່ຽງດ້ານ E&S ໃດໆທີື່ ເກີດຂ ້ ນໂດຍການປື່ ຽນແປງທີື່ ສະເຫນີ; ແລະຖ້າໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍໂດຍ GGC, ແກ້ໄຂ 

ESMS ເພ ື່ ອປະເມີນແລະຈັດການຄວາມສື່ຽງເພີື່ ມເຕີມດັື່ ງກື່າວໂດຍປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກໍານົດ E&S ຂອງ GGC ແລະຂ້ໍກໍານົດເຫ ົື່ ານ້ີ, 

ໃນລັກສະນະທີື່ ສົມເຫດສົມຜົນທີື່  GGC ຍອມຮັບ. 

4.4. ຜ ້ ອອກຈໍາໜື່ າຍຈະຕ້ອງຜ ກມັດຊັບສິນ ຫ  ໂຄງການຕາມສັນຍາເພ ື່ ອປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກໍານົດ E&S ຂອງ GGC 

ຕາມທີື່ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂ້ໍຕົກລົງທາງກົດໝາຍນ້ີ. 

5 ຜ ້ ອອກບັດຕ້ອງພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົນໄກການຮ້ອງທຸກທີື່ ພໍໃຈກັບ GGC, ເຊິື່ ງສາມາດເຂ້ົາເຖິງປະຊາຊົນທົື່ ວໄປ ແລະ 

ໂດຍສະເພາະຜ ້ ທີື່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການເຄ ື່ ອນໄຫວ ຫ   ການລົງທຶນຂອງຜ ້ ອອກ, ລວມທັງຜ ້ ລົງທຶນທີື່ ໄດ້ຮັບທຶນ ແລະ 

ແຮງງານຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

6 ຜ ້ ອອກໃບປະກາດຈະ, ບົນພ ້ ນຖານຄວາມພະຍາຍາມທີື່ ດີທີື່ ສຸດ, ຊຸກຍ ້ ໃຫ້ຊັບສິນປະຕິບັດງານຫ  ໂຄງການ / 

ນັກລົງທຶນຂອງຕົນປະຕິບັດນະໂຍບາຍແລະຄໍາຫມ້ັນສັນຍາການປັບປຸງຢື່າງຕໍື່ ເນ ື່ ອງກື່ຽວກັບ E&S. 

 

ການລົງທ ນຂອງຜ ້ ອອກ 

7 ໃນການເຊ ື່ ອມຕໍື່ ກັບການລົງທຶນທີື່ ສະເຫນີໂດຍຜ ້ ອອກບໍລິການ ( ສໍາລັບການຮັບປະກັນທາງອ້ອມ )  : 

7.1 ກື່ອນທີື່ ຜ ້ ອອກຈໍາໜື່ າຍຈະລົງທ ນໃນນັກລົງທຶນທີື່ ສະເໜີໃຫ້ (ລວມທັງການລົງທຶນໃໝື່  ຫ   

ການລົງທຶນຕາມການລົງທ ນໃນນັກລົງທຶນທີື່ ມີຢ ື່ແລ້ວ), ຜ ້ ອອກຈະກວດກາຄ ນ ແລະ 

ສ ບສວນຂ້ໍມ ນທີື່ ມີຢ ື່ ໃນສາທາລະນະກື່ຽວກັບຜົນກະທົບທາງລົບຕໍື່ ຊຸມຊົນ ຫ   ຄົນງານ ຫ   ບຸກຄົນ. 

ສະພາບແວດລ້ອມຫ  ການປະຕິບັດທາງລົບຕໍື່ ສິື່ ງແວດລ້ອມຫ  ສັງຄົມທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບຜ ້ ລົງທຶນທີື່ ສະເຫນີ. 

7.2 ຜ ້ ອອກໃບປະກາດຈະບໍື່ ສະໜອງທຶນໃຫ້ກັບກິດຈະກໍາໃດໆທີື່ ລະບຸໄວ້ໃນບັນຊີການຍົກເວ້ັນ ແລະ ບັນຊີການຍົກເວ້ັນ GGC. 

7.3 ຜ ້ ອອກຈໍາໜື່ າຍຈະບໍື່ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກື່ໂຄງການ E&S ທີື່ ມີຄວາມສື່ຽງສ ງ (ປະເພດ A). 

7.4 ຜ ້ ອອກຈໍາໜື່ າຍຈະປະເມີນຄວາມສື່ຽງດ້ານສິື່ ງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຊຸມຊົນ ແລະ 

ຜົນກະທົບຂອງການດໍາເນີນງານຂອງຜ ້ ລົງທຶນ, ຈັດປະເພດການດໍາເນີນງານຕາມຄວາມເໝາະສົມເປັນຂະໜາດກາງ (ໝວດ B) ແລະ 

ຄວາມສື່ຽງຕໍື່ າ (ໝວດ C), ບັນທຶກເຫດຜົນສໍາລັບການຈັດໝວດໝ ື່ ດັື່ ງກື່າວ ແລະ [ ຖ້າມີ, ແຈ້ງ GGC 

ໃນຕອນເລີື່ ມຕ້ົນຂອງຄວາມພາກພຽນອັນເນ ື່ ອງມາຈາກ ]. 

8 ຜ ້ ອອກຈໍາໜື່ າຍຈະປະກອບດ້ວຍຜ ້ ຊື່ຽວຊານພາຍໃນ ຫ   ພາຍນອກທີື່ ມີຄຸນວຸດທິພຽງພໍເພ ື່ ອປະເມີນ ແລະ 

ຕິດຕາມການປະຕິບັດຕາມການສະເໜີຂອງນັກລົງທຶນທັງໝົດຕໍື່ ກັບຄວາມຕ້ອງການ E&S ທີື່ ກໍານົດໄວ້. 
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9 ຜ ້ ອອກທຶນຈະຕ້ອງລົງທຶນໃນນັກລົງທຶນທີື່ ສະເໜີໃຫ້ເທົື່ ານ້ັນ (ລວມທັງການລົງທຶນໃໝື່  ຫ  ການລົງທຶນທີື່ ຕິດຕາມໃນນັກລົງທຶນທີື່ ມີຢ ື່ແລ້ວ) 

ຖ້າ ( ພຽງແຕິ່ສໍາລັບການຄ້ໍາປະກັນທາງອ້ອມ ): 

9.1 ຜົນກະທົບທາງລົບຫ  ການປະຕິບັດທີື່ ຖ ກກໍານົດໄດ້ຖ ກລະບຸໄວ້ໃນແຜນປະຕິບັດງານ E&S ໂດຍສອດຄື່ອງກັບຂ້ໍກໍານົດ E&S 

ທີື່ ກໍານົດໄວ້ແລະ / ຫ  ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍສອດຄື່ອງກັບຂ້ໍກໍານົດ E&S ທີື່ ກໍານົດໄວ້; ຫ   

9.2 ຜ ້ ລົງທ ນທີື່ ສະເໜີໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີກັບແຜນປະຕິບັດງານ E&S ເພ ື່ ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບທາງລົບ ຫ   

ການປະຕິບັດທີື່ ລະບຸໄວ້ພາຍໃນໄລຍະເວລາທີື່ ເໝາະສົມ (ລວມທັງເງ ື່ ອນໄຂທີື່ ເໝາະສົມກື່ອນການລົງທຶນທີື່ ສະເໜີໃຫ້), ແລະ 

ເອກະສານການລົງທຶນລວມເຖິງການແກ້ໄຂທີື່ ເໝາະສົມ ຖ້າຜ ້ ລົງທຶນທີື່ ສະເໜີມາບໍື່ ປະຕິບັດ E&S Action. ແຜນການ. 

10 ຜ ້ ອອກໃບປະກາດຈະຕິດຕາມການປະຕິບັດ E&S ແລະການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກໍານົດຂອງ E&S, ລວມທັງແຜນປະຕິບັດງານ E&S, 

ໃນຄວາມຖີື່ ທີື່ ພຽງພໍກັບການຈັດປະເພດຄວາມສື່ຽງທີື່ ມອບໃຫ້ນັກລົງທຶນແລະຕາມຄວາມຈໍາເປັນກື່ຽວກັບເຫດການທີື່ ຖ ກລາຍງານ. 

11 ໃນກໍລະນີທີື່ ຊັບສິນທີື່ ດໍາເນີນງານຫ  ໂຄງການ / ນັກລົງທຶນຄາດວື່ າຈະມີການໄລື່ອອກລວມຫ າຍກວື່າ 10% ຂອງກໍາລັງແຮງງານແລະ / 

ຫ  ຫ າຍກວື່າ 50 ພະນັກງານທັງຫມົດ, ຜ ້ ອອກຈະຊຸກຍ ້ ໃຫ້ຜ ້ ລົງທຶນບົນພ ້ ນຖານຄວາມພະຍາຍາມທີື່ ດີທີື່ ສຸດ, ເພ ື່ ອພັດທະນາ 

ແຜນການປົກປ້ອງວຽກ. ຫ ຸ ດຜື່ ອນຜົນກະທົບທາງລົບຂອງການ retrench ສອດຄື່ອງກັບກົດຫມາຍແຫື່ງຊາດ, ມາດຕະຖານການປະຕິບັດ 

IFC 2 ("ແຮງງານແລະເງ ື່ ອນໄຂການເຮັດວຽກ") 

ແລະການປະຕິບັດອຸດສາຫະກໍາທີື່ ດີແລະອີງໃສື່ຫ ັ ກການຂອງການບໍື່ ຈໍາແນກແລະການປຶກສາຫາລ ທີື່ ຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນແຜນການ 

retrench ສຸດທ້າຍ. 

 

ການຕ ດຕາມແລະການລາຍງານ 

12   ຜ ້ ອອກໃບປະກາດຈະ: 

12.1 ພາຍໃນ [ ຕ ື່ ມໄລຍະເວລາໃສື່ທີື່ ນ້ີ ຕົວຢື່າງ: ເກ້ົາສິບ (90) ວັນຫ ັ ງຈາກສ້ິນສຸດແຕື່ລະປີການເງິນ ], ສົື່ ງສໍາເນົາບົດລາຍງານການປະຕິບັດ E&S 

ໃຫ້ກັບ GGC. ຜ ້ ອອກບັດຈະຕ້ອງໃຫ້ຂ້ໍມ ນຄົບຖ້ວນ ແລະຖ ກຕ້ອງ. 

12.2 ພາຍໃນ [ ຕ ື່ ມໄລຍະເວລາໃສື່ທີື່ ນ້ີ ຕົວຢື່າງ: ສາມ (5) ວັນ ] ຫ ັ ງຈາກຮ ້ເຖິງເຫດການດັື່ ງກື່ າວ, ແຈ້ງ GGC ກື່ຽວກັບເຫດການສິື່ ງແວດລ້ອມ, 

ສັງຄົມ, ແຮງງານ ຫ  ສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພ, ອຸບັດເຫດ ຫ  ສະພາບການກື່ຽວກັບຜ ້ ລົງທຶນທີື່ ມີຢ ື່ແລ້ວ ຫ  ທີື່ ສະເໜີໃຫ້ (ກ) ມີ. , 

ຫ  ອາດຈະຖ ກຄາດຫມາຍຢື່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ຜົນກະທົບທາງລົບທາງດ້ານວັດຖຸຫ  ຜົນກະທົບຕໍື່  GGC, ຜ ້ ອອກ, 

ຊັບສິນທີື່ ດໍາເນີນງານຫ  ໂຄງການ / ຜ ້ ລົງທຶນ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ຊຸມຊົນຫ  ກໍາລັງແຮງງານ, ຫ   (b) ກື່ຽວຂ້ອງກັບຫ  ສາເຫດ, 

ຫ  ມີແນວໂນ້ມທີື່ ສົມເຫດສົມຜົນທີື່ ຈະ. ມີສື່ວນຮື່ວມຫ  ເຮັດໃຫ້ເກີດ, ການລະເມີດເອກະສານໃດໆຂອງຂ້ໍກໍານົດ E&S, 

ການລະບຸລັກສະນະຂອງເຫດການ, ອຸປະຕິເຫດ, ຫ  ສະຖານະການແລະຜົນກະທົບຫ  ຜົນກະທົບທີື່ ອາດຈະເກີດຂ ້ ນ, 

ແລະມາດຕະການທີື່ ຖ ກປະຕິບັດ, ຫ  ແຜນການທີື່ ຈະປະຕິບັດ, ເພ ື່ ອແກ້ໄຂພວກມັນ. ແລະປ້ອງກັນເຫດການທີື່ ຄ້າຍຄ ກັນໃນອະນາຄົດ; 

ແລະຮັກສາ GGC ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກື່ ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະການເຫ ົື່ ານ້ັນຢື່າງຕໍື່ ເນ ື່ ອງ; ແລະ 

12.3 ພາຍໃນ [ ຕ ື່ ມໄລຍະເວລາໃສື່ທີື່ ນ້ີ ຕົວຢື່າງ: ສິບ (10) ວັນ ] ຂອງການຮ້ອງຂໍຈາກ GGC, 

ໃຫ້ຂ້ໍມ ນດັື່ ງກື່າວເປັນການຮ້ອງຂໍຢື່າງສົມເຫດສົມຜົນຈາກພາກສື່ວນນ້ັນເພ ື່ ອຢ ນຢັນວື່າຜ ້ ອອກແມື່ນປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກໍານົດ E&S ທີື່ ຕ້ັງໄວ້. 

 

13 ຜ ້ ອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ຜ ້ ຕາງຫນ້າຂອງ GGC ມີສິດທີື່ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ, ຕາມແຈ້ງການທີື່ ສົມເຫດສົມຜົນແລະຄື່າໃຊ້ຈື່າຍຂອງ GGC, 

ສະຖານທີື່ ປະຕິບັດງານໃດໆ, ສາມາດເຂ້ົາເຖິງການຄຸ້ມຄອງຂອງຜ ້ ອອກ, ແລະມີການເຂ້ົາເຖິງບັນທຶກແລະປ ້ ມບັນຊີຂອງຕົນ, ໃນແຕື່ລະກໍລະນີ, 

a) ຕິດຕາມການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກໍານົດ E&S; b) ປະເມີນຄວາມສື່ຽງທາງດ້ານກົດໝາຍ ຫ  ຊ ື່ ສຽງທີື່ ເກີດຂ ້ ນກັບ GGC 

ຫ  ນັກລົງທຶນຂອງຕົນໂດຍເຫດການ, ອຸບັດຕິເຫດ ຫ  ສະພາບການ; ແລະ/ຫ   c) ປະເມີນຄວາມຄ ບໜ້າຕໍື່ ກັບແຜນປະຕິບັດງານ E&S. 

 



 

36ລະບົບການຄ ້ມຄອງ GGC E&S – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ VII    

ການຊ້ີນໍາແລະການອອກກໍາລັງກາຍຂອງການແກ້ໄຂ 

14 ຖ້າຜ ້ ອອກໃຫ້ຮ ້ເຖິງຄວາມສື່ຽງເພີື່ ມເຕີມຂອງ E&S ທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນ ຫ  ໂຄງການ/ນັກລົງທຶນທີື່ ມີຢ ື່ແລ້ວ, ຜ ້ ອອກຈໍາໜື່ າຍຈະຢ ນຢັນກັບ 

GGC ວື່າ ESMS ມີຄວາມສາມາດພຽງພໍ, ລວມທັງຄຸນນະພາບຂອງພະນັກງານ ແລະ ຄວາມຊື່ຽວຊານ, ເພ ື່ ອປະເມີນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສື່ຽງ 

E&S ຢື່າງຕໍື່ ເນ ື່ ອງ. ພ ້ ນຖານ, ຕາມການພິຈາລະນາໂດຍຄວາມຕ້ອງການ E&S ທີື່ ກໍານົດໄວ້. 

15 ຖ້າ GGC ຕັດສິນຢື່າງສົມເຫດສົມຜົນວື່າຜ ້ ອອກກໍາລັງລະເມີດຂ້ໍກໍານົດຂອງ E&S, ມັນຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜ ້ ອອກຄໍາສັື່ ງປະຕິບັດ, 

ພາຍໃນໄລຍະເວລາທີື່ ກໍານົດໄວ້, ມາດຕະການແກ້ໄຂທີື່ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ GGC. ຖ້າມາດຕະການແກ້ໄຂບໍື່ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຫ   

ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແຕື່ຜ ້ ອອກບັດບໍື່ ປະຕິບັດມາດຕະການແກ້ໄຂດັື່ ງກື່າວພາຍໃນໄລຍະເວລາທີື່ ໄດ້ຕົກລົງກັນ, GGC 

ຈະໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມທີື່ ສົມເຫດສົມຜົນທັງໝົດເພ ື່ ອ (ກ) ຢ ນຢັນ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ສິດທິໃດໆຂອງ GGC 

ເພ ື່ ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜ ້ ອອກປະກາດປະຕິບັດຕາມ. ດ້ວຍການປະຕິບັດດັື່ ງກື່າວ, ລວມທັງແຕື່ ບໍື່ ຈໍາກັດ, 

ການດໍາເນີນການໃດໆທີື່ ມີຢ ື່ ສໍາລັບການປະຕິບັດສະເພາະໃດຫນຶື່ ງຫ  ການແກ້ໄຂທີື່ ຄ້າຍຄ ກັນ, ແລະ / ຫ   (b) 

ການຂາດການແກ້ໄຂທີື່ ທັນເວລາຫ  ສົມເຫດສົມຜົນ, ຍົກເລີກການຮັບປະກັນຂອງ GGC 

ໃຫ້ກັບຜ ້ ອອກໃນເງ ື່ ອນໄຂທີື່ ສົມເຫດສົມຜົນທາງການຄ້າ. 

XII. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ X: ແມິ່ແບບການລາຍງານການກວດກາປະຈໍາປີ 

ແລະໄຕມາດ 

ແນະນໍາ 

ບໍລິສັດຮັບປະກັນສີຂຽວ (ຕໍື່ ມາເອ້ີນວື່າ "GGC") ຮ້ອງຂໍ [Insert Issuer] ເພ ື່ ອເຮັດແບບສອບຖາມປະຈໍາໄຕມາດ / ປະຈໍາປີນ້ີ, 

ຕາມທີື່ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້, ເພ ື່ ອກໍານົດວື່າທຸລະກໍາຂອງຕົນແມື່ນປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກໍານົດ E&S 

ທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງທີື່ ໄດ້ຕົກລົງໃນລະຫວື່າງການເຈລະຈາທຸລະກໍາແລະໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາປະຈຸບັນ. ແລະເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງມັນ 

(ແລະໂດຍສະເພາະໃນແຜນປະຕິບັດງານ E&S). ຄໍາວື່າ “ສິື່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ” ລວມມີບັນຫາສິື່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບ ແລະ 

ຄວາມປອດໄພ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ສິດທິແຮງງານ ແລະ ສະພາບແຮງງານ, ດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຄວາມສື່ຽງ ແລະ 

ໂອກາດທາງດ້ານສັງຄົມ/ວັດທະນະທໍາ. 

 

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແບບສອບຖາມຈະຖ ກນໍາໃຊ້ເພ ື່ ອຊື່ວຍໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວື່າບັນຫາ E&S ສໍາຄັນທີື່ ສຸດສໍາລັບທຸລະກິດຂອງທື່ານແລະ GGC, 

ຊຶື່ ງໃນນ້ັນຈະແຈ້ງໃຫ້ວິທີທີື່ ພວກເຮົາຊອກຫາທີື່ ຈະມີສື່ວນຮື່ວມໃນປະເພດຂອງຫົວຂ້ໍເຫ ົື່ ານ້ີຕໍື່ ໄປ. 

ຂ້ໍມ ນດັື່ ງກື່າວຍັງຈະຖ ກນໍາໃຊ້ເພ ື່ ອສະແດງວຽກງານທີື່ ດີທີື່ ກໍາລັງເຮັດໃນທົື່ ວຫ ັ ກຊັບ. ການສໍາຫ ວດຍັງຈະເບິື່ ງເພ ື່ ອເຂ້ົາໃຈບ ລິມະສິດ E&S 

ຂອງບໍລິສັດ / ສະຖາບັນການເງິນໃນປະຈຸບັນ, ແລະຄວາມມຸື່ ງຫວັງທີື່ ເຈ້ົາມີຕໍື່ ບໍລິສັດ / ສະຖາບັນການເງິນຂອງເຈ້ົາຈາກທັດສະນະ E&S ຕໍື່ ໄປ. 

 

ຄໍາຕອບຂອງທື່ານຕໍື່ ກັບການສໍາຫ ວດນ້ີຈະບໍື່ ຖ ກໃຊ້ໃນທາງໃດກໍື່ ຕາມເພ ື່ ອເຮັດໃຫ້ເສຍຊ ື່ ສຽງ, ລົງໂທດ, ຫ  ທໍາລາຍທຸລະກິດຂອງທື່ານ, 

ແລະຖ ກອອກແບບຢື່າງເຂ້ັມງວດເພ ື່ ອຈຸດປະສົງສະຫນັບສະຫນ ນການປະຕິບັດ E&S ພາຍໃນຫ ັ ກຊັບຂອງ GGC. 

 

ກະລຸນາຕ ື່ ມຂ້ໍມ ນໃສື່ ແລະສົື່ ງຄ ນແບບສອບຖາມພາຍໃນ [insert date] ເພ ື່ ອ [ໃສື່ລາຍລະອຽດຕົວແທນຂອງ GGC ທີື່ ເໝາະສົມ]. 

 

ຂໍຂອບໃຈທື່ານສໍາລັບການຮື່ວມມ ຂອງທື່ານ. 

ບໍລິສັດຮັບປະກັນສີຂຽວ 
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ໝາຍເຫດເຖ ງ GGC: 

ແມື່ແບບນ້ີປະກອບດ້ວຍພາກບັງຄັບ (1-7) ແລະພາກເສີມ (8-9). ພາກສື່ວນເພີື່ ມເຕີມສາມາດຖ ກໂຍກຍ້າຍອອກຖ້າເຫັນວື່າບໍື່ ຈໍາເປັນ (ຕົວຢື່າງ, 

ຖ້າຂ້ໍມ ນແມື່ນຕ້ອງການພຽງແຕື່ປະຈໍາປີແລະແມື່ແບບນ້ີຖ ກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດ). ກະລຸນາປັບຕົວແບບໃຫ້ກັບການນໍາໃຊ້ສະ

ເພາະ (ເຊັື່ ນ, ສໍາລັບການຮັບປະກັນໂດຍກົງຫ  ທາງອ້ອມ). ຕົວຢື່າງ: ພາກທີ 3 'ສະຖານະຂອງພັນທະບັດການຄ້ໍາປະກັນໃໝື່ ' 

ແມື່ນກື່ຽວຂ້ອງພຽງແຕື່ສໍາລັບການຄ້ໍາປະກັນທາງອ້ອມເທົື່ ານ້ັນ. 

 

ພາກບັງຄັບ 

 

1. ລາຍງານຂ້ໍມ ນ  

ໄລຍະເວລາການລາຍງານ (ເດ ອນ/ປີ – ເດ ອນ/ປີ) 

ຊ ື່ ຜ ້ ອອກ  

ຊ ື່ ຊັບສິນ/ໂຄງການ ຫ  ບໍລິສັດລົງທຶນ  

ສະຖານທີື່  (ພາກພ ້ ນ / ປະເທດ)  

ທີື່ ຢ ື່ທາງດ້ານຮື່າງກາຍ  

ບົດລາຍງານສໍາເລັດໂດຍ (ຊ ື່ ແລະຊ ື່ ) 

ເບີໂທລະສັບຕິດຕໍື່   

ຕິດຕໍື່ ທີື່ ຢ ື່ ອີເມວ  

 

2. ລາຍລະອຽດຜ ້ ອອກ  

ບຸກຄົນ E&S ທີື່ ສໍາຄັນ (ຊ ື່ , ຊ ື່  ແລະລາຍລະອຽດການຕິດຕໍື່ ) 

ຜ ້ ບໍລິຫານ / 

ສະມາຊິກຄະນະຮັບຜິດຊອ

ບສໍາລັບ E&S 

(ຊ ື່ , ຊ ື່  ແລະລາຍລະອຽດການຕິດຕໍື່ ) 

ລາຍລະອຽດສ້ັນໆຂອງທຸລະ

ກິດຜ ້ ອອກໃບປະກາດ 

(ໃສື່ທີື່ ຕ້ັງແລະລາຍລະອຽດຂອງທຸລະກິດລວມທັງປະເພດຂອງຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການ, ຜ ້

ໄດ້ຮັບເປ້ົາຫມາຍ, ຈຸດສຸມຂະແຫນງການແລະພ ມສາດ, ແລະອ ື່ ນໆ ) 
 

 

3. ສະຖານະຂອງພັນທະ 2ບັດການຄ້ໍາປະກັນ ໃໝິ່  

ຈໍານວນພັນທະບັດຮັບປະກັນ

ໃຫມື່  

 

 ຊ ື່  ຊັບສິນ/ໂຄງການ ຫ   

ບໍລິສັດລົງທຶນ 

ຈຸດປະສົ

ງ 
ຂະແໜງກ

ານ 
ມອບໝາຍໝວດ

ໝ ື່  E&S 
ປະເພດຂອງການປະເ

ມີນ E&S 

E&S 

ບໍື່ ປະຕິບັດຕ

າມ 

ESAP 

ພັດທະນ

າ 
(ແມື່ນ/

ບໍື່ ) 
1        

2        

3        

4        

5        

6        

 

 

2 ໃຫມື່ຫມາຍເຖິງພັນທະບັດທີື່ ສະຫນອງໃຫ້ໃນໄລຍະເວລາລາຍງານ. 
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7        

8        

9        

10        
 

4. ສະຖານະຂອງພັນທະບັດການຄ້ໍາປະກັນທີິ່ ມີຢ ິ່ແລ້ວ 

ຈໍານວນຂອງພັນທະບັດການຮັບປະກັນທີິ່ ມີຢ ິ່ແລ້ວຕໍິ່ ປະເພດຄວາມສິ່ຽງ E&S 

ຈໍານວນພັນທະບັດຄ້ໍາປະກັນທີື່ ມີຢ ື່ແລ້ວ (Cat. B)  

ຈໍານວນພັນທະບັດຄ້ໍາປະກັນທີື່ ມີຢ ື່ແລ້ວ (Cat. C)  

ການຕ ດຕາມແລະການລາຍງານ 

ຜ ້ ອອກໄດ້ດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕິດຕາມກວດກາໃນລະຫວື່

າງໄຕມາດບໍ? 

(ແມື່ນ/ບໍື່ ) 

ຖ້າ 'ແມື່ນ', ກະລຸນາອະທິບາຍ: 

 
 
 

 

ຄວາມສິ່ຽງຕໍິ່ ການເປີດເຜີຍ 

ມີການລະບຸບັນຫາ E&S ໃໝື່  

ຫ  ຢື່າງຕໍື່ ເນ ື່ ອງໃນໄລຍະການລາຍງານຫ ້າສຸດບໍ? 

 

ບັນຫາ E&S ອາດຮວມເຖິງການຮ້ອງຮຽນ, ຄໍາຮ້ອງທຸກ ຫ   

ແຈ້ງການທີື່ ຍົກຂ້ຶນມາໂດຍພາກສື່ວນກື່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ ຫ   ພາຍນອກ, 

ການຮຽກຮ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ຫ   ການຊົດເຊີຍຂອງພະນັກງານ, 

ເຫດການມົນລະພິດ ຫ   ເຫດການທີື່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການອະນາໄມ ແລະ 
ອ ື່ ນໆ. 

ເຫດການ 

ຈໍານວນເຫດການສໍາຄັນທີື່ ເກີດຂ້ຶນ  

ຈໍານວນການບໍື່ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ 

ແລະກົດລະບຽບຂອງ E&S ແຫື່ງຊາດ 

 

ຈໍານວນຄໍາຮ້ອງທຸກທີື່ ສໍາຄັນທີື່ ໄດ້ຮັບ  

 

5. ສະຖານະຂອງແຜນການປະຕ ບັດການ E&S (ຖ້າກິ່ຽວຂ້ອງ) 

ກະລ ນາແນບສະບັບຫລ້າສ ດຂອງ ESAP ເປັນໄຟລ໌ແນບກັບບົດລາຍງານນ້ີ 

ໃຫ້ອັບເດດກື່ຽວກັບ ESAP  

ແມື່ນຫຍັງຄ ບ ລິມະສິດທີື່ ສໍາຄັນຈາກທັດສະນະການຄຸ້ມ

ຄອງ E&S 

ທີື່ ຈະຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂໃນໄລຍະການລາຍງານຕໍື່ ໄປ? 

 

ໃຫ້ຂ້ໍມ ນກື່ຽວກັບການຍົກເວ້ັນຫ  ແຜນການທີື່ ຈະແກ້ໄຂ

ລາຍການທີື່ ຍັງຄ້າງ / ເກີນກໍານົດ) 

 

 

 

6. E&S KPIs 

(ພາກນ້ີຄວນປະກອບມີ KPIs ທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກໍາ, ເພ ື່ ອກໍານົດເປັນກໍລະນີແຕື່ລະກໍລະນີ) 
 ມາດຕະຖານອ້າງອີງ ຫົວໜື່ວຍວັດແທກ ມ ນຄື່າ 

ສໍາລັບຕົວຢື່າງ, 

ການບໍລິໂພກນໍ້າ 

   

ຕົວຢື່າງ: 

ສິື່ ງເສດເຫ  ອທັງໝົດ 
(ສິື່ ງເສດເຫ  ອທີື່ ເປັນອັນ

ຕະລາຍ ແລະ 
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ບໍື່ ເປັນອັນຕະລາຍ) 

ຈາກກິດຈະກໍາການຜະ

ລິດ 

ໃສື່ KPIs ເພີື່ ມເຕີມ    

ໃສື່ KPIs ເພີື່ ມເຕີມ    

ໃສື່ KPIs ເພີື່ ມເຕີມ    

 

7. E&S ປະສ ດທ ພາບ 

ອະທິບາຍຄວາມຄ ບໜ້າຂອງການແຊກແຊງທີື່ ເລ ອກ  

ກະລຸນາລະບຸຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 

ແລະ/ຫ  ຂ້ໍຈໍາກັດທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 

ຫ  ການວາງແຜນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດດ້ານ E&S ທີື່ ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງບໍ? 

 

ອະທິບາຍແຜນການ E&S ທີື່ ສໍາຄັນ / 

ບ ລິມະສິດສໍາລັບໄລຍະເວລາການລາຍງານທີື່ ຈະມາເຖິງ 

 

ກະລຸນາລາຍງານຂ້ໍມ ນອ ື່ ນໆທີື່  GGC ຄວນຮ ້?  

 

ພາກສິ່ວນເສີມ 

8. ສະຖານະຂອງການຄ ້ມຄອງຄວາມສິ່ຽງຂອງ E&S (ການຄ້ໍາປະກັນໂດຍກົງ) 

ລະບົບການຈັດການ E&S 

ອະທິບາຍວິທີການຄຸ້ມຄອງສິື່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃນປັດຈຸບັນ?  

ບໍລິສັດຂອງທື່ານໄດ້ພັດທະນາ, ປັບປຸງ, ຫ  ປະຕິບັດ ESMS 

ໃນລະຫວື່າງໄລຍະເວລາການລາຍງານບໍ? ຖ້າ 'ແມື່ນ', 

ກະລຸນາອະທິບາຍການປື່ ຽນແປງທີື່ ເກີດຂ້ຶນໃນໄລຍະເວລາລາຍງານ. 

 

ການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການດ້ານສິື່ ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ສັງຄົມແຫື່ງຊາດມີການຄຸ້ມຄອງແນວໃດ? 

 

ກະລຸນາລະບຸຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ/ຫ  ຂ້ໍຈໍາກັດທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 

ຫ  ການວາງແຜນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດດ້ານ E&S ທີື່ ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງບໍ? 

 

ການດໍາເນີນງານຂອງບໍລິສັດໄດ້ຖ ກກວດກາຫ  ກວດສອບໂດຍຜ ້ ຄວບຄຸມ / 

ອົງການພາຍນອກໃນໄລຍະເວລາລາຍງານບໍ? ຖ້າເປັນດັື່ ງນ້ັນ, 

ກະລຸນາໃຫ້ວັນທີແລະເຫດຜົນສໍາລັບການກວດກາຫ  ການກວດສອບບໍ? 

ກະລຸນາອະທິບາຍລະອຽດກື່ຽວກັບຜົນການກວດກາ ແລະ 

ການກະທໍາອັນໃດທີື່ ຍັງຄ້າງຄາທີື່ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສື່? 

 

ບໍລິສັດໄດ້ມີສື່ວນຮື່ວມຢື່າງເປັນປົກກະຕິກັບຜ ້ ມີສື່ວນກື່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ ຫ   ພາຍນອກ 

ຫ   ລ ກຄ້າກື່ຽວກັບບັນຫາສິື່ ງແວດລ້ອມ ຫ   ສັງຄົມໃນໄລຍະການລາຍງານບໍ? 

ກະລຸນາອະທິບາຍລະອຽດກື່ຽວກັບຫົວຂ້ໍສະເພາະທີື່ ມີສື່ວນຮື່ວມ 

ແລະຊື່ອງທາງການມີສື່ວນຮື່ວມ (ການສໍາຫ ວດອອນໄລນ໌, ການສໍາພາດ, ກອງປະຊຸມ, 

ແລະອ ື່ ນໆ). 

 

ມີການປື່ ຽນແປງໃດໆໃນລະຫວື່າງໄລຍະເວລາການລາຍງານຕໍື່ ກັບກົນໄກການຮ້ອງທຸກເ

ພ ື່ ອຮັບຄໍາຮ້ອງທຸກຫ  ຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນຈາກພາກສື່ວນກື່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນແລະພາຍນອກ

, ລວມທັງພະນັກງານ, ຜ ້ ຮັບເຫມົາ, ລ ກຄ້າ, ຜ ້ ສະຫນອງ, ແລະອ ື່ ນໆ ? ຖ້າ 'ແມື່ນ', 

ກະລຸນາອະທິບາຍການປື່ ຽນແປງ. 

 

ຊັບພະຍາກອນ ແລະການຝ ກອົບຮົມ E&S 

ໃນລະຫວື່າງໄລຍະເວລາການລາຍງານ, 

ມີການປື່ ຽນແປງພາລະບົດບາດແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບສະເພາະຫ  ຖ ກມອບຫມາຍໃຫ້ຄຸ້

ມຄອງດ້ານ E&S ບໍ? ຖ້າ 'ແມື່ນ', ກະລຸນາອະທິບາຍການປື່ ຽນແປງ. 

 

ງົບປະມານລາຍຈື່າຍທຶນຮອນດ້ານສິື່ ງແວດລ້ອມ ຫ   ສັງຄົມ 

ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຈາກໄລຍະການລາຍງານທີື່ ຜື່ ານມາບໍ? ຖ້າເປັນດັື່ ງນ້ັນ, 
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ແມື່ນຫຍັງທີື່ ມີການປື່ ຽນແປງທີື່ ຈະມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການເພີື່ ມຫ  ຫ ຸ ດລົງຂອງງົບປະມາ

ນ? 

ສະຖາບັນຂອງທື່ານໄດ້ສະຫນອງການຝຶກອົບຮົມ E&S 

ໃຫ້ແກື່ພະນັກງານໃນໄລຍະເວລາລາຍງານບໍ? ຖ້າ 'ແມື່ນ', ກະລຸນາອະທິບາຍ. 

 

 

9. ສະຖານະຂອງການຄ ້ມຄອງຄວາມສິ່ຽງຂອງ E&S (ການຄ້ໍາປະກັນທາງອ້ອມ) 

ລະບົບການຈັດການ E&S 

ສະຖາບັນຂອງທື່ານໄດ້ພັດທະນາ, ຍົກລະດັບ, ຫ  ປະຕິບັດ 

ESMS ໃນລະຫວື່າງໄລຍະເວລາການລາຍງານບໍ? ຖ້າ 

'ແມື່ນ', 

ກະລຸນາອະທິບາຍການປື່ ຽນແປງທີື່ ເກີດຂ້ຶນໃນໄລຍະເວລາ

ລາຍງານ. 

 

ສະຖາບັນຂອງທື່ານດໍາເນີນການ E&S 

ເນ ື່ ອງຈາກຄວາມພາກພຽນ / 

ການປະເມີນຄວາມສື່ຽງຕໍື່ ການເຮັດທຸລະກໍາທີື່ ກື່ຽວຂ້ອງເ

ພ ື່ ອປະເມີນຄວາມສື່ຽງແລະຜົນກະທົບທີື່ ລະບຸໄວ້ບໍ? 

 

ສະຖາບັນຂອງທື່ານຈັດປະເພດທຸລະກໍາຂອງຕົນໂດຍອີງໃ

ສື່ຄວາມສື່ຽງຕໍື່  E&S ແລະຜົນກະທົບບໍ? 

 

ເມ ື່ ອກໍານົດ, ການປະເມີນ, ຫ ຸ ດຜື່ ອນ, 

ແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສື່ຽງ E&S 

ທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດທຸລະກໍາ, 

ສະຖາບັນຂອງເຈ້ົານໍາໃຊ້ມາດຕະຖານອັນໃດ? 

 

ສະຖາບັນຂອງທື່ານມີສັນຍາຜ ກມັດລ ກຄ້າເພ ື່ ອປະຕິບັດ

ຕາມມາດຕະຖານທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງບໍ? 

 

ສະຖາບັນຂອງທື່ານຕິດຕາມປະສິດທິພາບ E&S 

ຂອງລ ກຄ້າ/ທຸລະກໍາທາງການເງິນຂອງທື່ານບໍ? [ຕົວຢື່າງ

ລວມເຖິງການຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊຂອງພະນັກງານຂອງສະ

ຖາບັນຂອງທື່ານ, ການກວດກາໂດຍອົງການປົກຄອງສິື່ ງ

ແວດລ້ອມ / ສຸຂະພາບ, ສໍາເນົາຂອງການອະນຸຍາດທີື່ ປັບ

ປຸງຫ  ຕໍື່ ອາຍຸ, ບົດລາຍງານຈາກລ ກຄ້າ, ແລະອ ື່ ນໆ ] 

 

ກະລຸນາບອກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແລະ / ຫ  ຂ້ໍຈໍາກັດທີື່ ກື່ ຽວ

ຂ້ອງກັບການປະຕິບັດຫ  ການວາງແຜນການປະຕິບັດ

ດ້ານ E&S ໃດ? 

 

ຊັບພະຍາກອນ ແລະການຝ ກອົບຮົມ E&S 

ໃນລະຫວື່າງໄລຍະເວລາການລາຍງານ, 

ມີການປື່ ຽນແປງພາລະບົດບາດແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ສະເພາະຫ  ຖ ກມອບຫມາຍໃຫ້ຄຸ້ມຄອງດ້ານ E&S ບໍ? ຖ້າ 

'ແມື່ນ', ກະລຸນາອະທິບາຍການປື່ ຽນແປງ. 

 

ງົບປະມານລາຍຈື່າຍທຶນຮອນດ້ານສິື່ ງແວດລ້ອມ ຫ   

ສັງຄົມ 

ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຈາກໄລຍະການລາຍງານທີື່ ຜື່ ານມາບໍ? 

ຖ້າເປັນດັື່ ງນ້ັນ, 

ແມື່ນຫຍັງທີື່ ມີການປື່ ຽນແປງທີື່ ຈະມີຄວາມຈໍາເປັນໃນກາ

ນເພີື່ ມຫ  ຫ ຸ ດລົງຂອງງົບປະມານ? 

 

ສະຖາບັນຂອງທື່ານໄດ້ສະຫນອງການຝຶກອົບຮົມ E&S 

ໃຫ້ແກື່ພະນັກງານໃນໄລຍະເວລາລາຍງານບໍ? ຖ້າ 'ແມື່ນ', 

ກະລຸນາອະທິບາຍ. 
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ເຂ້ົາສ ິ່ລະບົບ 

ແບບຟອມທີື່ ຕ ື່ ມໃສື່

ໂດຍ 

 ເບີໂທລະສັບ  

ທີື່ ຢ ື່ ອີເມວ  

ລາຍເຊັນ  

 

ວັນທີ  
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XIII. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ XII: ແບບຟອມລາຍງານເຫດການໃຫຍິ່   

 

ລາຍລະອຽດການຮັບປະກັນ  

ຊ ື່ ຜ ້ ອອກ  

ຊ ື່ ຊັບສິນ/ໂຄງການ ຫ  ບໍລິສັດລົງທຶນທີື່ ເກີດເຫດການ  

ສະຖານທີື່  (ພາກພ ້ ນ / ປະເທດ)  

ຂະແໜງການ  

ຂະແໜງການຍື່ ອຍ  

ແບບຟອມສໍາເລັດໂດຍ  

ວັນທີສໍາເລັດ  

ລາຍລະອຽດຕິດຕໍື່   

 

ຄໍາອະທ ບາຍລາຍລະອຽດຂອງເຫດການ 

ປະເພດຂອງເຫດການ (ຕົວຢື່າງ, ໄຟໄຫມ້ / ການລະເບີດ, ການໂຈມຕີ, ການບາດເຈັບ / 

ການເສຍຊີວິດທີື່ ກື່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດວຽກ, ການລະເມີດຄວາມປອດໄພ, ການ  

ປື່ອຍມົນລະພິດທີື່ ສໍາຄັນ, ຄວາມບໍື່ ສະຫງົບໃນຊຸມຊົນຫ  ເຫດການການພົວພັນສາທາລະນະ, 

ແລະອ ື່ ນໆ). 

ວັນທີ  

ເວລາ  

ສະຖານທີື່ ເກີດເຫດ  

ລາຍລະອຽດຂອງເຫດການ (ລາຍລະອຽດແລະຊັດເຈນກື່ຽວກັບສະຖານທີື່ , ສະຖານະການ, ອຸປະກອນ, ແລະຈໍານວນຂອງບຸກຄົນ 

(ບຸກຄະລາກອນ, ຜ ້ ຮັບເຫມົາ, ນັກທື່ອງທື່ຽວ, ປະຊາຊົນທົື່ ວໄປ) ມີສື່ວນຮື່ວມ) 
 

ວັນທີຜ ້ ອອກແຈ້ງການຂອງ

ເຫດການ 

 

ວັນທີ GGC ແຈ້ງເຫດການ  

 

ທໍາມະຊາດຂອງຜົນສະທ້ອນ 

ບຸກຄົນໃດໄດ້ຮັບບາດເຈັບບໍ? 

ຖ້າ “ແມື່ນ”, ກະລຸນາໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີື່ ມເຕີມ (ເຊັື່ ນ: 

ບຸກຄົນຫ າຍປານໃດ, ລັກສະນະຂອງການບາດເຈັບ, ແລະອ ື່ ນໆ ) 

ແມື່ນ / ບໍື່  / NA 

 

ມີຄວາມເສຍຫາຍໃດໆທີື່ ເປັນຜົນມາຈາກເຫດການນ້ີ (ຕົວຢື່າງ, 

ສິື່ ງແວດລ້ອມຫ  ຄວາມເສຍຫາຍຕໍື່ ອຸປະກອນ / ຊັບສິນ, 

ແລະອ ື່ ນໆ )? 

 

ຖ້າ “ແມື່ນ”, ກະລຸນາໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີື່ ມເຕີມ. 

ແມື່ນ / ບໍື່  / NA 

 

ແມື່ນ / ບໍື່  / NA 

The Major Incident Reporting Form Template is a template that should help the Issuer with monitoring the occurrence 

of incidents at Clients. Incidents can vary in scale and severity as well as their nature, e.g., environmental incidents, 

worker incidents, incidents with local communities, etc. It provides information to the Issuer about exposure to E&S 

risk and about the effectiveness of the E&S Management System that the Client has implemented.  
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ເຫດການໄດ້ຖ ກລາຍງານໃຫ້ຜ ້ ບໍລິຫານລະດັບສ ງ / 

ຜ ້ ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດພາຍໃນທີື່ ສໍາຄັນບໍ? 
 

ຖ້າ “ແມື່ນ”, ກະລຸນາໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີື່ ມເຕີມ. 

 

ໜື່ວຍງານຄວບຄຸມ, ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ ນ ຫ   

ການບໍລິການສຸກເສີນໄດ້ມີສື່ວນຮື່ວມ ຫ   ແຈ້ງເຫດການນ້ີບໍ? 

 

ຖ້າ “ແມື່ນ”, ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີື່ ມເຕີມ. 

ແມື່ນ/ບໍື່  

 

ສາເຫດໃດທີື່ ຖ ກລະບຸວື່າເປັນການນໍາໄປສ ື່ເຫດການ (ຖ້າຮ ້)?  
 

 
 

ມີການກະທໍາແນວໃດເພ ື່ ອແກ້ໄຂສະຖານະການ?  
 

 
 

ສະຫນອງການຊ້ີບອກຂອງຄື່າໃຊ້ຈື່າຍທາງດ້ານການເງິນທີື່ ເກີດຂ້ຶ

ນໂດຍຊັບສິນທີື່ ດໍາເນີນງານ / 

ໂຄງການຫ  ບໍລິສັດນັກລົງທຶນເປັນຜົນມາຈາກເຫດການ (ເຊັື່ ນ: 

ການປັບໄຫມ / ການລົງໂທດ / 

ຄື່າໃຊ້ຈື່າຍເນ ື່ ອງຈາກການດໍາເນີນງານທີື່ ຢຸດເຊົາ / 

ຄື່າໃຊ້ຈື່າຍທາງການແພດ / ການຮຽກຮ້ອງຄື່າຊົດເຊີຍ, 

ແລະອ ື່ ນໆ)? 

 
 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງເຫດການນ້ີເກີດຂ້ຶນອີກເທ ື່ ອຫນຶື່ ງ 

(ເຊັື່ ນຄວາມສື່ຽງທີື່ ຕົກຄ້າງ) ແມື່ນຫຍັງ? 

 

 

ເຂ້ົາສ ິ່ລະບົບ 

ແບບຟອມທີື່ ຕ ື່ ມໃສື່

ໂດຍ 

 ເບີໂທລະສັບ  

ທີື່ ຢ ື່ ອີເມວ  

ລາຍເຊັນ  

 

ວັນທີ  
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XIV. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ XII: ແຜນ ການມີສິ່ວນຮິ່ວມຂອງຜ ້ ຖືຮ ້ນ GGC  

ລາຍລະອຽດທັງໝົດກິ່ຽວກັບແຜນການມີສິ່ວນຮິ່ວມຂອງຜ ້ ຖືຮ ້ນແມິ່ນໄດ້ຖືກບັນທ ກໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 7 

 

ຂະບວນການດໍາເນີນການປ ກສາຫາລື 

ການປຶກສາຫາລ ຂອງຜ ້ ມີສື່ວນຮື່ວມແມື່ນຕ້ອງການຕະຫ ອດຮອບວຽນຂອງໂຄງການ. ແຜນວາດຂ້າງລຸື່ມນ້ີສະ 

3ແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂ້ັນຕອນການມີສື່ວນຮື່ວມໃນໄລຍະການປຶກສາຫາລ ທີື່ ມີຄວາມໝາຍກັບຊຸມຊົນທີື່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, 

ອໍານາດການປົກຄອງແຫື່ງຊາດ ແລະ ສັງຄົມພົນລະເຮ ອນຄວນເກີດຂ້ຶນ: 

 

 

 

ການປຶກສາຫາລ ຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ, ສອດຄື່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ, ແລະ ຈະພິຈາລະນາ

ບັນດາອົງປະກອບດັື່ ງນ້ີ: 

ຂ້ໍມ ນສະໜອງໃຫ້: 

• ເຈ້ົາຂອງໂຄງການຈະສະໜອງຂ້ໍມ ນໂຄງການໃຫ້ຜ ້ ມີສື່ວນກື່ຽວຂ້ອງເປັນພາສາທ້ອງຖິື່ ນຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

ຂ້ໍມ ນນ້ີຈະລວມເຖິງຜົນກະທົບທາງດ້ານເພດ, E&S, ຊົນເຜົື່ າພ ້ ນເມ ອງທີື່ ເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງລະວັງກື່ອນທີື່ ໂຄງການຈະຖ ກດໍາເນີນ. 

• ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍື່ ຂອງເຈ້ົາຂອງໂຄງການພ້ອມທັງວິທີການສໍາລັບການຕິດຕໍື່ ເພີື່ ມເຕີມຖ້າຫາກວື່າມີບັນຫາຫ  ຄໍາຖາມທີື່ ເກີດຂ້ຶນໃນ

ລະຫວື່າງຫ  ຈາກກອງປະຊຸມ. 

ຮ ບແບບການປ ກສາຫາລື: 

• ກອງປະຊຸມສາມາດປະກອບດ້ວຍກອງປະຊຸມດ້ວຍຕົນເອງຫ  ກອງປະຊຸມ (ບື່ ອນທີື່ ມີໂຄງສ້າງພ ້ ນຖານ, ກອງປະຊຸມ virtual 

ຍັງຈະຖ ກຈັດເປັນທາງເລ ອກສຸດທ້າຍພາຍໃຕ້ການຕົກລົງຂອງຊຸມຊົນ) 

• ຜ ້ ກ ້ຢ ມຕ້ອງກໍານົດການຄຸ້ມຄອງແລະພະນັກງານທີື່ ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການມີສື່ວນຮື່ວມຂອງພາກສື່ວນກື່ຽວຂ້ອງ. ການຄຸ້ມຄອງຈາກ

ຫ າຍຫົວຫນື່ ວຍທຸລະກິດ, ເຊັື່ ນ: ການມີສື່ວນຮື່ວມຂອງຊຸມຊົນ, ສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພ, HR, ຜ ້ ບໍລິຫານ, ແລະອ ື່ ນໆ, ຈໍາເປັນຕ້ອງມີ

ສື່ວນຮື່ວມຢື່າງຫ້າວຫັນໃນລະດັບຕື່າງໆໃນການມີສື່ວນຮື່ວມຂອງຊຸມຊົນ. 

• ຜ ້ ກ ້ຢ ມຕ້ອງສ້າງໂຄງສ້າງການມີສື່ວນຮື່ວມຂອງຊຸມຊົນໂດຍຜື່ ານແຜນການ, 

ເຮັດໃຫ້ມີການມີສື່ວນຮື່ວມທີື່ ມີໂຄງສ້າງແລະເປັນປົກກະຕິກັບຜ ້ ມີສື່ວນຮື່ວມທີື່ ກໍານົດ. 

• ການມີສື່ວນພົວພັນສາມາດປະກອບດ້ວຍການປະຊຸມດ້ວຍຕົນເອງຫ  ກອງປະຊຸມ (ບື່ ອນທີື່ ມີໂຄງສ້າງພ ້ ນຖານ, ກອງປະຊຸມ virtual 

ຍັງຈະຖ ກຈັດເປັນທາງເລ ອກສຸດທ້າຍພາຍໃຕ້ການຕົກລົງຂອງຊຸມຊົນ). ໂຄງການດັື່ ງກື່າວຈະຊຸກຍ ້ ການມີສື່ວນຮື່ວມຢື່າງສະເໝີພາບ 

 

 

3 ແຫ ື່ງຂ້ໍມ ນ: USAID, ຄ ື່ມ ການມີສື່ວນຮື່ວມຂອງຊຸມຊົນສໍາລັບໂຄງການພະລັງງານໃນ Kenya, 2018 
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ແລະ ມີປະສິດທິພາບຂອງຜ ້ ຊາຍ ແລະ ແມື່ ຍິງໃນການປຶກສາຫາລ ກັບຜ ້ ມີສື່ວນຮື່ວມ (ອັນນ້ີຍັງລວມເຖິງຄວາມເໝາະສົມຂອງສະຖານທີື່  

ແລະ ເວລາຂອງການປຶກສາຫາລ ). ຜ ້ ກ ້ຢ ມຕ້ອງໃຊ້ວິທີການສະເພາະເພ ື່ ອເຂ້ົາຮື່ວມປະຊາກອນທີື່ ມີຄວາມສື່ຽງ. 

• ເມ ື່ ອໃດກໍື່ ຕາມທີື່ ຕ້ອງການຜ ້ ກ ້ຢ ມຄວນສ້າງຕ້ັງເວທີການມີສື່ວນພົວພັນສະເພາະເຊັື່ ນກຸື່ມຈຸດສຸມທີື່ ອຸທິດຕົນ. 

• ຄວນເອົາໃຈໃສື່ເປັນພິເສດຕໍື່ ຄວາມຈິງທີື່ ວື່ າໂຄງການຄວນພິຈາລະນາຄໍາຕິຊົມຂອງພາກສື່ວນກື່ຽວຂ້ອງແລະດັດແປງການອອກແບບໂຄງ

ການ, ການປະຕິບັດແລະການປິດ, ທຸກຄ້ັງທີື່ ສົມເຫດສົມຜົນແລະເປັນໄປໄດ້. 

• ໂຄງການທັງໝົດຈະສ້າງກົນໄກການປ້ອນຂ້ໍມ ນ, ຕໍານິຕິຊົມ ແລະ ຮ້ອງທຸກຢື່າງເປັນທາງການ 

ເພ ື່ ອໃຫ້ພາກສື່ວນກື່ຽວຂ້ອງໄດ້ມີໂອກາດສົື່ ງຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນ ຫ  ຄໍາຮ້ອງທຸກຕະຫ ອດຊີວິດຂອງໂຄງການ. 

ບັນທ ກທີິ່ ສ້າງຂ ້ ນໃນລະຫວິ່າງຂະບວນການ: 

• ການມີສື່ວນພົວພັນທັງໝົດຈະຕ້ອງຖ ກຕິດຕາມດ້ວຍນາທີທີື່ ລົງວັນທີ. ບົດບັນທຶກຢື່າງນ້ອຍຈະມີຜ ້ ເຂ້ົາຮື່ວມ, ການຕ້ັງຄື່າ, 

ຈຸດເດັື່ ນຂອງການມີສື່ວນພົວພັນ, ການປະຕິບັດ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບພາຍຫ ັ ງການມີສື່ວນພົວພັນ. 

• ການມີສື່ວນພົວພັນຄວນຈະເປັນຂະບວນການຊຸກຍ ້  / ດຶງ, ໃນໄລຍະທີື່ ຜ ້ ກ ້ຢ ມຈະສ ື່ ສານຂ້ໍມ ນກື່ຽວກັບໂຄງການ, 

ແລະຈະໄດ້ຮັບຂ້ໍມ ນແລະຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນຈາກຜ ້ ມີສື່ວນຮື່ວມ. 

• ເຈ້ົາຂອງໂຄງການຈະນໍາໃຊ້ທັດສະນະເພດແລະຮັບປະກັນຄວາມກື່ຽວຂ້ອງຂອງຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນທີື່ ໄດ້ຮັບ. 

• ໂຄງການຈະທົບທວນຄ ນຄໍາຄິດເຫັນທີື່ ສົື່ ງໂດຍພາກສື່ວນກື່ຽວຂ້ອງແລະລາຍງານກື່ຽວກັບວິທີການຄໍາຄິດຄໍາເຫັນເຫ ົື່ ານ້ີຖ ກພິຈາລະນາ. 

ມັນຍັງອາດຈະກື່ຽວຂ້ອງກັບການປື່ ຽນແປງການອອກແບບໂຄງການ, ຖ້າເຫມາະສົມ. 

ຜ ້ ສົື່ ງເສີມໂຄງການຈະຕິດຕາມເຫດຜົນໃນເວລາທີື່ ການສັງເກດການບໍື່ ໄດ້ຖ ກລວມຫ  ແກ້ໄຂ, 

ແລະຈະຕິດຕໍື່ ກັບຜ ້ ທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກື່ຽວກັບເຫດຜົນເຫ ົື່ ານ້ັນ. 

ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ: 

ເຈ້ົາຂອງໂຄງການຈະເກັບຂ້ໍມ ນທີື່ ລວບລວມໄວ້ ແລະໃຫ້ລາຍລະອຽດຫ ັ ກໆໃຫ້ກັບໜື່ວຍງານທີື່ ຮັບຮອງໃນລະຫວື່າງຂະບວນການລົງທຶນ. 

 

XV. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ XIV: ກົນໄກການຮ້ອງທ ກຂອງ GGC ໃນລະດັບກອງທ ນ 

(ລະດັບໂລກ GGC ໃນລະດັບກອງທ ນ) 

ອີງຕາມຫ ັ ກການທີ 3 ຂອງຫ ັ ກການແນະນໍາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກື່ຽວກັບທຸລະກິດແລະສິດທິມະນຸດ ( UNGPs ) 

ແລະຕາມຖະແຫ ງການສາກົນກື່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ, 

ບໍລິສັດມີພັນທະທີື່ ຈະແກ້ໄຂຜົນກະທົບທາງລົບທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາທາງທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ. 

ຫນຶື່ ງໃນອົງປະກອບຂອງການເຂ້ົາເຖິງການແກ້ໄຂແມື່ນກົນໄກການຮ້ອງທຸກທີື່ ບໍື່ ແມື່ ນສານຕັດສິນ (GM). 

 

A GM ແມື່ນຂະບວນການທີື່ ມີລະບົບ, ມີໂຄງສ້າງແລະຊັບພະຍາກອນທີື່ ຈະໄດ້ຮັບ, ປະເມີນ, ວິເຄາະ, ແລະສະຫນອງການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກແລະ / 

ຫ  ການຮ້ອງທຸກທີື່ ຍົກຂ້ຶນມາໂດຍຜ ້ ຮ້ອງທຸກ. ໂດຍທົື່ ວໄປແລ້ວ GMs ສາມາດບໍລິຫານໄດ້ໃນ ລະດັບໂຄງການ (ລະດັບຜ ້ ກ ້ ຢືມ) ແລະ/ຫ   

ໃນລະດັບຜ ້ ໃຫ້ກ ້  (ລະດັບ G G C) , ຜ ້ ດຽວ ຫ  ຮື່ວມມ ກັບຜ ້ ມີສື່ວນກື່ຽວຂ້ອງອ ື່ ນໆ, ເຊັື່ ນບໍລິສັດອ ື່ ນໆ, ອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ, ແລະອ ື່ ນໆ. 

 

GMs ຄວນມີຄວາມເຫມາະສົມທາງດ້ານວັດທະນະທໍາແລະສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້, ໂດຍບໍື່ ມີຄື່າໃຊ້ຈື່າຍຕໍື່ ຜ ້ ຮ້ອງທຸກ, 

ແລະໂດຍບໍື່ ມີການແກ້ແຄ້ນຕໍື່ ບຸກຄົນ, ກຸື່ມ, ຫ  ຊຸມຊົນທີື່ ຍົກບັນຫາຫ  ຄວາມກັງວົນ. GM ຍັງຈະຄໍານຶງເຖິງ “ມາດຖານປະສິດທິຜົນ” ທີື່ ລະບຸໄວ້ໃນ 

UNGPs ເພ ື່ ອເຮັດໃຫ້ປະສິດທິຜົນສ ງສຸດ: 
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• ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ : ສ້າງຄວາມໄວ້ເນ ້ ອເຊ ື່ ອໃຈຈາກກຸື່ມຜ ້ ມີສື່ວນກື່ຽວຂ້ອງທີື່ ມີຈຸດປະສົງເພ ື່ ອນໍາໃຊ້, ແລະ 

ຮັບຜິດຊອບຕໍື່ ການປະພຶດທີື່ ຍຸດຕິທໍາຂອງຂະບວນການຮ້ອງທຸກ; 

• ສາມາດເຂ້ົາເຖ ງ ໄດ້ : ເປັນທີື່ ຮ ້ ຈັກກັບທຸກກຸື່ມຜ ້ ມີສື່ວນຮື່ວມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີື່ ເຂົາເຈ້ົາມີຈຸດປະສົງ, 

ແລະການສະຫນອງການຊື່ວຍເຫ  ອທີື່ ພຽງພໍສໍາລັບຜ ້ ທີື່ ອາດຈະປະເຊີນກັບອຸປະສັກໂດຍສະເພາະໃນການເຂ້ົາເຖິງ; 

• ຄາດ ຄະເນ : ການໃຫ້ຂ້ັນຕອນທີື່ ຈະແຈ້ງແລະເປັນທີື່ ຮ ້ຈັກທີື່ ມີຂອບເຂດທີື່ ໃຊ້ເວລາຕົວຊ້ີວັດສໍາລັບແຕື່ລະຂ້ັນຕອນ, ແລະຄວາມຈະແຈ້ງ

ກື່ຽວກັບປະເພດຂະບວນການແລະຜົນໄດ້ຮັບແລະວິທີການຂອງການຕິດຕາມການປະຕິບັດ; 

• ເໝີພາບ : ພະຍາຍາມຮັບປະກັນໃຫ້ພາກສື່ວນທີື່ ເສຍຫາຍໄດ້ເຂ້ົາເຖິງແຫ ື່ງຂ້ໍມ ນຂື່າວສານ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ 

ຄວາມຊື່ຽວຊານທີື່ ສົມເຫດສົມຜົນເພ ື່ ອເຂ້ົາຮື່ວມຂະບວນການຮ້ອງທຸກຕາມເງ ື່ ອນໄຂທີື່ ຍຸຕິທໍາ, ແຈ້ງ ແລະເຄົາລົບ; 

• ໂປິ່ ງໃສ : ຮັກສາໃຫ້ພາກສື່ວນທີື່ ຮັບການຮ້ອງທຸກໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກື່ຽວກັບຄວາມຄ ບໜ້າຂອງຕົນ, 

ແລະໃຫ້ຂ້ໍມ ນພຽງພໍກື່ຽວກັບການປະຕິບັດຂອງກົນໄກເພ ື່ ອສ້າງຄວາມເຊ ື່ ອໝ້ັນໃນປະສິດທິຜົນຂອງຕົນ ແລະ 

ຕອບສະໜອງຜົນປະໂຫຍດຂອງສາທາລະນະຊົນ; 

• ສ ດ-ເຂ້ົາກັນໄດ້ : ຮັບປະກັນວື່າຜົນໄດ້ຮັບ ແລະການແກ້ໄຂສອດຄື່ອງກັບສິດທິມະນຸດທີື່ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກສາກົນ; 

• ແຫ ິ່ ງການຮຽນຮ ້ຢິ່າງຕໍິ່ ເນືິ່ ອງ : ວາງອອກບັນດາມາດຕະການທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງເພ ື່ ອກໍານົດບົດຮຽນໃນການປັບປຸງກົນໄກ ແລະ 

ສະກັດກ້ັນປະກົດການຫຍ້ໍທ້ໍ ແລະ ອັນຕະລາຍໃນອະນາຄົດ; 

• ອີງໃສິ່ການມີສິ່ວນພົວພັນແລະການປ ກສາຫາລື (ລະດັບໂຄງການ GM ໂດຍສະເພາະ): 

ປຶກສາຫາລ ກັບກຸື່ມຜ ້ ມີສື່ວນຮື່ວມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີື່ ເຂົາເຈ້ົາມີຈຸດປະສົງໃນການອອກແບບແລະການປະຕິບັດຂອງເຂົາເຈ້ົາ, 

ແລະສຸມໃສື່ການສົນທະນາເປັນວິທີການແກ້ໄຂແລະແກ້ໄຂຂ້ໍຂ້ອງໃຈ. 

 

ກົນໄກການຮ້ອງທ ກລະດັບຜ ້ ກ ້ ຢືມ 

ລະດັບຜ ້ ກ ້ຢ ມ ຫ   ລະດັບໂຄງການ GM ປົກກະຕິຈະປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນຢື່າງຕໍື່ ເນ ື່ ອງ, ຈົນກື່ວາຄໍາຮ້ອງທຸກສະເພາະໄດ້ຖ ກສະຫນອງການແກ້ໄຂ, 

ປະເມີນອອກຈາກຂອບເຂດ, ຫ  ໂອນໄປຫາກົນໄກການພິພາກສາຫ  ການພິພາກສາອ ື່ ນໆ. ຂ້າງລຸື່ມນ້ີແມື່ ນແຜນວາດທີື່ ອະທິບາຍ 4ໂ ໂດຍ 

schematically ສິື່ ງທີື່ ເປັນຂ້ັນຕອນທີື່ ສໍາຄັນທີື່ ສຸດຂອງ GM ລະດັບໂຄງການ: 

 

 

4ແຫ ື່ງທີື່ ມາ: ສະຖາບັນທຸລະກິດ ແລະສິດທິມະນຸດຂອງເດນມາກ, ຕາຕະລາງຂ້ັນຕອນກົນໄກການຮ້ອງທຸກ 
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ໃນດ້ານພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ລະດັບໂຄງການ GM ຄວນກໍານົດພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີື່ ຈະແຈ້ງ, 

ຊັບພະຍາກອນໃຫ້ເໝາະສົມກັບແຕື່ລະພາລະບົດບາດ ແລະ 

ຮັບປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບແມື່ ນໄດ້ຮັບຄວາມເຂ້ົາໃຈຢື່າງພຽງພໍຈາກຜ ້ ອອກແຮງງານທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ. 

ຕົວຢື່າງຂອງພາລະບົດບາດປົກກະຕິເພ ື່ ອຊັບພະຍາກອນ GM, ພ້ອມກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ, ແມື່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸື່ມນ້ີ: 

ບົດບາດ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ 

ພະນັກງານ

ການຮ້ອງທຸ

ກ 

• ແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນຊາບກື່ຽວກັບກົນໄກຮ້ອງທຸກ. 

• ຮັບປະກັນວື່າບຸກຄົນທຸກຄົນທີື່ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບພາຍໃຕ້ກົນໄກການຮ້ອງທຸກໄດ້ຖ ກຮັບຮ ້ເຖິງການມີ

ຢ ື່ຂອງຂະບວນການແລະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢື່າງພຽງພໍ. 

• ຮັບແລະລາຍງານການຮ້ອງຮຽນ. 

• ເຮັດຫນ້າທີື່ ເປັນຈຸດສໍາຄັນຂອງການຕິດຕໍື່ ແລະການຕິດຕໍື່ ກັບຜ ້ ຮ້ອງທຸກ. 

• ຮັບປະກັນການສ ື່ ສານກັບຜ ້ ຮ້ອງທຸກ ແລະປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນ ແລະກໍານົດເວລາທີື່ ກໍານົດໄວ້. 

• ຮັກສາບັນທຶກການຮ້ອງຮຽນທີື່ ໄດ້ຮັບ. 

• ແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກທີື່ ບໍື່ ຕ້ອງການຜ ້ ຊື່ຽວຊານຫ ັ ກ. 

• ສະຫນັບສະຫນ ນຜ ້ ຊື່ຽວຊານທີື່ ສໍາຄັນ, ຖ້າຈໍາເປັນ. 

• ເຮັດຫນ້າທີື່ ເປັນການພົວພັນລະຫວື່າງບໍລິສັດແລະພາກສື່ວນທີສາມ, ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. 

• ຕິດຕາມກວດກາການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ. 

• ກະກຽມບົດລາຍງານການຕິດຕາມ. 
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• ໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນກື່ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງກົນໄກການຮ້ອງທຸກຕໍື່ ການຄຸ້ມຄອງ. 

ເຈ້ົາຂອງຄໍາ

ຮ້ອງທຸກ 

• ຮັບຜິດຊອບການສ ບສວນ ແລະ ແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ. 

ເຈ້ົາຂອງຄໍາຮ້ອງທຸກອາດຈະເປັນ: 

• ເຈ້ົາຫນ້າທີື່ ການຮ້ອງທຸກ, 

ຖ້າຄໍາຮ້ອງທຸກສາມາດຖ ກແກ້ໄຂດ້ວຍຄວາມຊື່ຽວຊານດ້ານຂ້ໍມ ນເພີື່ ມເຕີມຫ  ຊັບພະຍາກອນທີື່ ຈໍາກັດ; ຫ   

• ຜ ້ ຊື່ຽວຊານຫ ັ ກໆ ເຊັື່ ນ: ຜ ້ ຈັດການຈາກພ ້ ນທີື່ ດໍາເນີນງານທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບການຮ້ອງຮຽນ, 

ຖ້າການຮ້ອງຮຽນບໍື່ ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ງື່າຍ ຫ   ວື່ອງໄວໂດຍເຈ້ົາໜ້າທີື່ ການຮ້ອງທຸກ. 

ຄະນະກໍາມ

ະການອຸທອ

ນ 

• ອາດຈະປະກອບດ້ວຍເຈ້ົາໜ້າທີື່ ບໍລິສັດທີື່ ບໍື່ ມີສື່ວນກື່ຽວຂ້ອງກັບການຮ້ອງຮຽນມາຮອດປະຈຸບັນ. 

• ອາດຈະລວມເອົາຫ  ປະກອບສະເພາະແຕື່ ຄົນອ ື່ ນໆທີື່ ໄວ້ວາງໃຈຈາກພາຍນອກບໍລິສັດ, 

ຖ້າທັດສະນະທີື່ ເປັນເອກະລາດແມື່ ນມີຄວາມຈໍາເປັນ. 

• ແຊກແຊງໃນເວລາທີື່ ການແກ້ໄຂທີື່ ສະເຫນີບໍື່ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກຜ ້ ຮ້ອງທຸກແລະກໍານົດການດໍາເນີນ

ການເພີື່ ມເຕີມເພ ື່ ອແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ. 

• ອະນຸມັດການປິດການຮ້ອງຮຽນເມ ື່ ອບໍື່ ສາມາດບັນລຸຂ້ໍຕົກລົງກັບຜ ້ ຮ້ອງຮຽນໄດ້. 

ຜ ້ ຮັບເໝົາ • ເຂ້ົາໃຈພ ້ ນຖານຂອງກົນໄກການຮ້ອງທຸກ, ໄດ້ຮັບຂ້ໍມ ນກື່ຽວກັບ ແລະ 

ການຝຶກອົບຮົມຂະບວນການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກຈາກບໍລິສັດ. 

• ຊື່ວຍເຈ້ົາຂອງຄໍາຮ້ອງທຸກໃນການຄຸ້ມຄອງແລະແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກຢື່າງທັນເວລາໃນເວລາທີື່ ຜ ້ ຮັບເຫມົາອາ

ດຈະມີສື່ວນຮື່ວມ. 

ຜ ້ ຈັດການໂ

ຄງການ / 

ການດໍາເນີ

ນງານ 

• ອະນຸມັດ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົນໄກການຮ້ອງທຸກ. 

• ສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນ ນການປະຕິບັດຂະບວນການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກແລະການບັງຄັບໃຊ້ສັນຍາສ

ະເພາະ. 

 

ໃນແງື່ຂອງການເຂ້ົາເຖິງຂອງ GM, ມັນ ກໍື່ ມີຄວາມສໍາຄັນທີື່ ຈະສະເຫນີວິທີການປະສົມປະສານຂອງຄວາມລັບ, ບໍື່ ເປີດເຜີຍຊ ື່ , 

ເຄິື່ ງສາທາລະນະແລະສາທາລະນະໃນການເຂ້ົາເຖິງ. ບາງຕົວຢື່າງຂອງຈຸດເຂ້ົາເຖິງລວມມີ: 

• ພະນັກງານຕິດຕໍື່ ພົວພັນກັບຊຸມຊົນ (ຄວາມລັບ); 

• ສາຍດື່ວນຮ້ອງຮຽນ (ເປັນຄວາມລັບ ຫ   ບໍື່ ເປີດເຜີຍຊ ື່ ); 

• ໜ້າເວັບ (ເປັນຄວາມລັບ ຫ   ບໍື່ ເປີດເຜີຍຊ ື່ ); 

• ທີື່ ຢ ື່ ອີເມລ໌ (ເປັນຄວາມລັບຫ  ເຄິື່ ງສາທາລະນະ); 

• ການສົື່ ງຂ້ໍຄວາມ (ເປັນຄວາມລັບຫ  ເຄິື່ ງສາທາລະນະ); 

• ກື່ອງຮ້ອງທຸກຢ ື່ ໃນພ ້ ນທີື່ ສາທາລະນະ (ບໍື່ ເປີດເຜີຍຊ ື່ , ເປັນຄວາມລັບ, ຫ  ເຄິື່ ງສາທາລະນະ); 

• ຜ ້ ນໍາຊຸມຊົນ (ເປັນຄວາມລັບ, ເຄິື່ ງສາທາລະນະ, ຫ  ສາທາລະນະ); ແລະ 

• NGOs (ບໍື່ ເປີດເຜີຍຊ ື່ , ເປັນຄວາມລັບ, ເຄິື່ ງສາທາລະນະ, ຫ  ສາທາລະນະ). 

ບໍລິສັດຄວນຫ ີ ກລື່ຽງວິທີການເຂ້ົາເຖິງ GM ລະດັບໂຄງການທີື່ ຖ ກປົກປ້ອງໂດຍຄວາມປອດໄພຂອງບໍລິສັດ, 

ຕ້ັງຢ ື່ ໃນຊັບສິນຂອງບໍລິສັດບື່ ອນທີື່ ສະມາຊິກຊຸມຊົນຖ ກຫ້າມ, ຫ  ຢ ື່ ໃນອາຄານທີື່ ມັກຈະຖ ກລັອກຫ  ຢ ື່ ໄກຈາກຊຸມຊົນ. 

 

A ລະດັບໂຄງການ GM ຈະປະກອບມີແຕື່ບໍື່ ຈໍາກັດພຽງແຕື່ ອົງປະກອບດັື່ ງຕໍື່ ໄປນ້ີ: 
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• ຜ ້ ກ ້ ຢືມຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງຕ້ັງ ແລະປະຕ ບັດການ, ເຂ້ົາເຖ ງໄດ້ ແລະລວມສ ນຜ ້ ລອດຊີວ ດ, SEAH ທີິ່ ກິ່ຽວຂ້ອງ 

ແລະກົນໄກການແກ້ໄຂຂ້ໍຂ້ອງໃຈທາງເພດທີິ່ : 

o ລວມມີການຊ້ີນໍາຂອງພາກສື່ວນກື່ຽວຂ້ອງເພ ື່ ອກໍານົດ SEAH ທ້ອງຖິື່ ນທີື່ ມີຢ ື່  ແລະທື່າແຮງ 

ເພ ື່ ອເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາດັື່ ງກື່າວມີປະສິດທິພາບ. 

o ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປຶກສາຫາລ ກັບຜ ້ ນໍາແມື່ ຍິງ ແລະຜ ້ ທີື່ ເຮັດວຽກກັບເດັກຍິງໄວລຸ້ນ ແລະເດັກຊາຍ 

ແລະກຸື່ມທີື່ ມີຄວາມສື່ຽງອ ື່ ນໆ ຄວນໄດ້ຮັບການບ ລິມະສິດເພ ື່ ອໃຫ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈກື່ຽວກັບຄວາມສື່ຽງ ແລະແນວໂນ້ມຂອງ SEA/SH 

ໃນຊຸມຊົນ. 

o ຕິດຕາມຕົວຊ້ີວັດ SEAH ແລະ GBV ເພ ື່ ອຕິດຕາມຄວາມສື່ຽງ ຫ  ສິື່ ງທ້າທາຍທີື່ ເປັນໄປໄດ້. 

o ສະເໜີວິທີການຕື່າງໆເພ ື່ ອຮ້ອງຟ້ອງປະກອບມີອອນໄລນ່໌, ໂທລະສັບ, ອີເມວ, ຈົດຫມາຍສະບັບຫ  ຕົວທື່ານເອງ. 

o ສະໜອງຄວາມລັບ/ການປິດບັງຊ ື່ ໃຫ້ຜ ້ ຮ້ອງຮຽນ ຫ  ຕົວແທນຫາກມີການຮ້ອງຂໍຈາກຜ ້ ຮ້ອງຮຽນ. 

o ແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນຢື່າງວື່ອງໄວແລະມີປະສິດທິຜົນໂດຍບໍື່ ມີຄື່າໃຊ້ຈື່າຍແລະໂດຍບໍື່ ມີການແກ້ແຄ້ນ. 

o ຈັດການຄວາມຮ້ອງທຸກໃນລັກສະນະທີື່ ເໝາະສົມທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ, ຮອບຄອບ, ມີເປ້ົາໝາຍ, ໂປື່ງໃສ, 

ມີຄວາມລະອຽດອື່ອນ ແລະ ຕອບສະໜອງ. 

• ປະຕິບັດມາດຕະການເພ ື່ ອປົກປ້ອງຜ ້ ຮ້ອງທຸກຈາກການຕອບໂຕ້, 

ລວມທັງການປະເມີນຄວາມສື່ຽງຕໍື່ ຜ ້ ຮ້ອງທຸກຫ ັ ງຈາກໄດ້ຍ ື່ ນຄໍາຮ້ອງທຸກ; 

• ຮັບປະກັນໃຫ້ຜ ້ ມີຄວາມສື່ຽງໄດ້ເຂ້ົາເຖິງກົນໄກ ແລະ ສາມາດຍ ື່ ນຄໍາຮ້ອງທຸກ; 

• ອະນຸຍາດໃຫ້ຍ ື່ ນສະເໜີໂດຍຜ ້ ຕາງຫນ້າທີື່ ມີໃບປະກາດ ຫ   ອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ; 

• ຮັກສາຕົວຕົນຂອງຜ ້ ຮ້ອງຮຽນເປັນຄວາມລັບ, ໂດຍສະເພາະໃນກໍລະນີທີື່ ຜ ້ ຮ້ອງຮຽນຢ້ານການຕອບໂຕ້; 

• ສະຫນອງການຕີຄວາມ / ການແປເພ ື່ ອເອົາຊະນະອຸປະສັກ / ຂ້ໍຈໍາກັດຂອງພາສາ; 

• ຂ້ັນຕອນການໂຄສະນາສາທາລະນະ, ການກໍານົດວິທີການສົື່ ງຄໍາຮ້ອງທຸກ, 

ກໍານົດໄລຍະເວລາທີື່ ຜ ້ ໃຊ້ສາມາດຄາດຫວັງວື່າຈະລໍຖ້າການຮັບຮ ້, ຕອບສະຫນອງແລະການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງເຂົາເຈ້ົາ, 

ຄໍາອະທິບາຍກື່ຽວກັບຄວາມໂປື່ງໃສຂອງຂ້ັນຕອນ, ແລະໂຄງສ້າງການຄຸ້ມຄອງແລະການຕັດສິນໃຈ; 

• ເຜີຍແຜື່ ຂ້ໍມ ນກື່ຽວກັບກົນໄກການຮ້ອງທຸກອ ື່ ນໆທີື່ ມີຢ ື່ , ລວມທັງກົນໄກການແກ້ໄຂເອກະລາດຂອງ GGC 

ແລະກົນໄກການຮ້ອງທຸກຂອງຫົວໜື່ວຍທີື່ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. 

 

ຖານຂ້ໍມ ນທີື່ ງື່າຍດາຍຕ້ອງຢ ື່ ໃນສະຖານທີື່ ເພ ື່ ອຈັດການແລະຕິດຕາມການຮ້ອງທຸກ. ບັນທຶກການຮ້ອງທຸກທັງໝົດ, ແມື່ນແຕື່ເລ ື່ ອງທີື່ ເກີດຂ້ຶນຊ້ໍາໆ 

ຫ  ຄວາມຮ້ອງທຸກທີື່ ຈະຖ ກຍົກເລີກໃນທີື່ ສຸດວື່າບໍື່ ມີເຫດຜົນ ຫ  ນອກຂອບເຂດ. ໂດຍບໍື່ ຄໍານຶງເຖິງການສ້າງຕ້ັງຕົວຈິງຂອງຖານຂ້ໍມ ນດັື່ ງກື່າວ, 

ໂດຍທົື່ ວໄປແລ້ວເອກະສານກື່ຽວກັບການຮ້ອງທຸກຕິດຕາມ: 

• ຊ ື່  ແລະລາຍລະອຽດຕິດຕໍື່ ຂອງຜ ້ ຮ້ອງຮຽນ 

• ຖ້າເໝາະສົມວັນທີ ແລະລັກສະນະຂອງການຮ້ອງຮຽນ 

• ຊ ື່ ຂອງພະນັກງານວິຊາການທີື່ ຖ ກກື່າວຫາໃນການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ 

• ຖ້າຫາກວື່າຄວາມເຫມາະສົມການປະຕິບັດການຕິດຕາມການສະເຫນີແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ 

• ວິທີການແລະເວລາທີື່ ການຕັດສິນໃຈຂອງໂຄງການທີື່ ກື່ຽວຂ້ອງໄດ້ຖ ກສ ື່ ສານກັບຜ ້ ຮ້ອງຮຽນ 

• ການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງໄລຍະຍາວໄດ້ຖ ກປະຕິບັດເພ ື່ ອຫ ີ ກເວ້ັນການເກີດການຮ້ອງທຸກທີື່ ຄ້າຍຄ ກັນໃນອະນາຄົດ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້. 

 

ເຈ້ົາຂອງໂຄງການຈະຮັບຮ ້ການຮ້ອງຮຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນຢື່າງທັນການ ແລະລາຍງານຄ ນໃຫ້ AE ໃນຂ້ັນຕອນຕໍື່ ໄປ. 

ການສ ບສວນການຮ້ອງຮຽນອາດຈະແຕກຕື່າງກັນໄປຕາມລັກສະນະຂອງຄໍາຮ້ອງທຸກ, 



 

50ລະບົບການຄ ້ມຄອງ GGC E&S – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ VII    

ແຕື່ ທຸກຄວາມພະຍາຍາມຄວນເຮັດເພ ື່ ອຮັບປະກັນວື່າຄໍາຮ້ອງທຸກຈະຖ ກແກ້ໄຂໂດຍທັນທີ. ການສ ບສວນສື່ວນໃຫຍື່ ບໍື່ ຄວນໃຊ້ເວລາດົນກວື່າ 90 ມ ້ . 

ເນ ້ ອໃນຂອງທະບຽນການຮ້ອງຮຽນ ແລະການຄຸ້ມຄອງສິື່ ງເຫ ົື່ ານ້ີຕ້ອງເຄົາລົບຄວາມລັບຂອງພາກສື່ວນທີື່ ເສຍຫາຍໃນຂອບເຂດທີື່ ເປັນໄປໄດ້, ແລະ 

ບໍື່ ຄວນມີການແກ້ແຄ້ນຕໍື່ ຜ ້ ເສຍຫາຍ ຫ  ຜ ້ ຮ້ອງທຸກ. ໃນບາງກໍລະນີ, 

ມັນອາດຈະເໝາະສົມທີື່ ເຈ້ົາຂອງໂຄງການສ ບຕໍື່ ມີສື່ວນຮື່ວມກັບພາກສື່ວນທີື່ ເສຍຫາຍໃນລະຫວື່າງການສ ບສວນການຮ້ອງຮຽນ. 

ອັນນ້ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນໂດຍການເຊີນພາກສື່ວນທີື່ ໂສກເສ້ົາມາປະຊຸມ, ການປະຊຸມ, ຫ  ໃຫ້ຄໍາໝ້ັນສັນຍາເພີື່ ມເຕີມເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 

ທຸກໆການມີສື່ວນພົວພັນຢື່າງຕໍື່ ເນ ື່ ອງກັບຜ ້ ເສຍຫາຍຈະຕ້ອງຖ ກບັນທຶກໄວ້ໃນທະບຽນຄໍາຮ້ອງທຸກ 

 

ກົນໄກການຮ້ອງທ ກລະດັບຂອງຜ ້ ໃຫ້ກ ້  

ການຮ້ອງທຸກໃດນຶື່ ງແມື່ນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໄດ້ດີທີື່ ສຸດໃຫ້ໃກ້ຄຽງກັບຜົນກະທົບເທົື່ າທີື່ ເປັນໄປໄດ້, ແລະດັື່ ງນ້ັນ 

ກົນໄກການຮ້ອງທຸກໃນລະດັບຜ ້ ກ ້ຢ ມອາດເປັນເສ້ັນທາງທີື່ ເໝາະສົມທີື່ ສຸດສໍາລັບຜ ້ ຖ ສິດຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ. ຢື່າງໃດກໍື່ ຕາມ, ນ້ີສົມມຸດວື່າ GM 

ດັື່ ງກື່າວມີຢ ື່ແລະມີປະສິດຕິຜົນ, ເຊິື່ ງອາດຈະບໍື່ ແມື່ ນສະເຫມີໄປ. ນອກຈາກນ້ັນ, 

ສະຖາບັນການເງິນບໍື່ ສາມາດປະຕິບັດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງເພ ື່ ອສະຫນອງຫ  ຮື່ວມມ  - 

ການແກ້ໄຂຜົນກະທົບທາງລົບທີື່ ມັນໄດ້ປະກອບສື່ວນໂດຍການອອກການແກ້ໄຂໃຫ້ແກື່ລ ກຄ້າ. 

ວິທີທາງອອກທີື່ ປື່ອຍໃຫ້ການແກ້ໄຂທັງໝົດໃຫ້ກັບຜ ້ ກ ້ຢ ມມີຄວາມສື່ຽງທີື່ ຈະແຈ້ງສໍາລັບຜ ້ ໃຫ້ກ ້  ພ້ອມທັງຜ ້ ຖ ສິດ. 

ຫ ັ ກການທີື່ ຄໍາຮ້ອງທຸກແມື່ນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໄດ້ດີທີື່ ສຸດຕໍື່ ກັບຜົນກະທົບນ້ັນບໍື່ ໄດ້ເອົາໄປຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜ ້ ໃຫ້ກ ້ ທີື່ ຈະສ້າງຕ້ັງ ຫ   

ເຂ້ົາຮື່ວມໃນກົນໄກການຮ້ອງທຸກໃນລະດັບໂຄງການເອງ. ຊຸມຊົນອາດຈະຕ້ອງການຍົກຄໍາຮ້ອງທຸກກື່ຽວກັບໂຄງການ 

ຫ  ບໍລິສັດໃຫ້ກັບຜ ້ ໃຫ້ກ ້ ທີື່ ສະໜອງທຶນໃຫ້ກັບມັນດ້ວຍເຫດຜົນຫ າຍຢື່າງ: 

• ຜ ້ ກ ້ຢ ມອາດຈະພຽງແຕື່ບໍື່ ເຕັມໃຈທີື່ ຈະແກ້ໄຂຜົນກະທົບຫ  ອາດຈະບໍື່ ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຊຸມຊົນ; 

• ຜ ້ ຖ ສິດທິອາດຈະຮ ້ ສຶກວື່າພວກເຂົາມີໂອກາດຫ າຍກວື່າເກົື່ າທີື່ ຈະຮັບປະກັນການແກ້ໄຂດ້ວຍການມີສື່ວນຮື່ວມຂອງຜ ້ ໃຫ້ກ ້ ; 

• ຜ ້ ຖ ສິດອາດຈະຮັບຮ ້ວື່ າທະນາຄານໄດ້ລະເມີດນະໂຍບາຍຂອງຕົນເອງ. 

ກົນໄກການຮ້ອງທຸກຄວນມີຄວາມພ້ອມເພ ື່ ອປະສານງານຕາມຄວາມເໝາະສົມກັບກໍລະນີທີື່ ຢ ື່ ໃນມ . 

ຜ ້ ຖ ສິດ ຫ  ຊຸມຊົນທີື່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບອາດຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫ າຍໃນການໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຈາກຜ ້ ກ ້ຢ ມ. 

ນ້ີແມື່ ນໂດຍສະເພາະໃນຕົວຢື່າງທີື່ ຜ ້ ກ ້ຢ ມກໍາລັງປະຕິບັດຢ ື່ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີື່ ມີການຄຸ້ມຄອງທີື່ ອື່ອນແອ, 

ການສ້ໍລາດບັງຫ ວງແລະລະບຽບກົດຫມາຍທີື່ ບໍື່ ດີ. ມັນຍັງເປັນເລ ື່ ອງຍາກທີື່ ນັກປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະຜ ້ ຮ້ອງຮຽນມີຄວາມສື່ຽງຕໍື່ ການຕອບໂຕ້. 

ຜ ້ ກ ້ຢ ມອາດຈະບໍື່ ຮ ້ສຶກເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີື່ ຈະແກ້ໄຂເມ ື່ ອການກະທໍາທີື່ ຕົນປະຕິບັດບໍື່ ໄດ້ຖ ກດໍາເນີນຄະດີໃນປະເທດທີື່ ດໍາເນີນການ, 

ແຕື່ຖ ກຖ ວື່າເປັນການລະເມີດສິດທິມະນຸດພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານດ້ານສິດທິມະນຸດແລະທຸລະກິດສາກົນ. 

 

GM ລະດັບຜ ້ ໃຫ້ກ ້ ເຮັດຫນ້າທີື່ ຕາມຫ ັ ກການແລະຂະບວນການດຽວກັນກື່ວາ GM ລະດັບໂຄງການ, 

ໃນຂ້ໍກໍານົດຂອງຕາຕະລາງຂະບວນການປົກກະຕິ, ເງ ື່ ອນໄຂປະສິດທິພາບແລະພະນັກງານ (ເບິື່ ງຂ້າງເທິງ). ເຊັື່ ນດຽວກັນ, 

ຜ ້ ໃຫ້ກ ້ ຕ້ອງອຸທິດຊັບພະຍາກອນໃນລະດັບຜ ້ ໃຫ້ກ ້ ເພ ື່ ອເກັບກໍາຂ້ໍຮ້ອງທຸກ, ການວິເຄາະແລະການແກ້ໄຂ. 

 

ຄໍາສັື່ ງຂອງ GM ລະດັບຜ ້ ໃຫ້ກ ້ແມື່ ນ: 

• ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄໍາຮ້ອງທຸກຈາກປະຊາຊົນຜ ້ ທີື່ ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ, 

ໂດຍຜື່ ານການແກ້ໄຂບັນຫາທີື່ ຍົກຂ້ຶນມາກື່ຽວກັບຜົນກະທົບດ້ານສິື່ ງແວດລ້ອມ ແລະ/ຫ   

ສັງຄົມຂອງໂຄງການໂດຍຜື່ ານວິທີການທີື່ ເປັນກາງ, ຮື່ວມມ ກັນ, ແກ້ໄຂບັນຫາ 

ແລະປະກອບສື່ວນປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບໃນລະດັບຂອງໂຄງການ. 
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• ເສີມຂະຫຍາຍຜົນໄດ້ຮັບຂອງ E&S ຂອງໂຄງການ, 

ໂດຍຜື່ ານການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກື່ຜ ້ ກ ້ຢ ມເພ ື່ ອແນໃສື່ປັບປຸງການປະຕິບັດລະບົບກື່ຽວກັບຄວາມຍ ນຍົງດ້ານສິື່ ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມແລະ

ຫ ຸ ດຜື່ ອນຄວາມສື່ຽງຕໍື່ ຄວາມເສຍຫາຍ. 

• ສົື່ ງເສີມຄວາມຮັບຜິດຊອບສາທາລະນະຂອງທັງຜ ້ ໃຫ້ກ ້  ແລະຜ ້ ກ ້ຢ ມ. 

 

ເນ ື່ ອງຈາກການຫື່າງໄກຂອງຜ ້ ໃຫ້ກ ້ຈາກໂຄງການ, ຕະຫ າດເປ້ົາຫມາຍ, 

ການສ ື່ ສານສະເພາະແລະຄວາມພະຍາຍາມເຜີຍແຜື່ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ ື່ ໃນລະດັບຜ ້ ໃຫ້ກ ້ . GGC ຈະເຜີຍແຜື່ ຂ້ໍມ ນກື່ຽວກັບຜ ້ ໃຫ້ກ ້ລະດັບ GM 

ຜື່ ານອົງການຈັດຕ້ັງສັງຄົມພົນລະເຮ ອນສາກົນ ແລະ ທ້ອງຖິື່ ນ, ຫ້ອງການ GGC, ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄ ື່ຮື່ວມງານ, ຊຸມຊົນທຸລະກິດ, 

ສະຖາບັນການສຶກສາ, ແລະອົງການຈັດຕ້ັງອ ື່ ນໆ. ເມ ື່ ອເຂ້ົາສ ື່ຕະຫ າດໃຫມື່ , 

ຜ ້ ໃຫ້ກ ້ຈະຕ້ອງຊອກຫາຄໍາແນະນໍາຈາກຜ ້ ຊື່ຽວຊານທີື່ ມີຄວາມຮ ້ພາຍໃນປະເທດເພ ື່ ອກໍານົດເປ້ົາຫມາຍການສ ື່ ສານຂອງຜ ້ ໃຫ້ກ ້ ກັບຜ ້ ມີສື່ວນກື່ຽວຂ້ອ

ງແລະການເຂ້ົາເຖິງຜ ້ ໃຫ້ກ ້ ໃນລະດັບ GM ຕໍື່ ກັບຜ ້ ທີື່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. GGC ຈະຕ້ອງກໍານົດໃຫ້ຜ ້ ກ ້ຢ ມວື່າການສ ື່ ສານສະເພາະປະມານ GM 

ລະດັບຜ ້ ໃຫ້ກ ້  (ເພ ື່ ອໃຫ້ເຫມາະສົມກັບລັກສະນະພາຍໃນປະເທດ, ເຊັື່ ນ: ໃບປິວ, ວິທະຍຸ, ສັນຍານຢ ື່ ໃນສະຖານທີື່ , ການປະຊຸມໃນບຸກຄົນ, ແລະອ ື່ ນໆ) 

ແມື່ນຄວາມຕ້ອງການ. ຄໍາຮ້ອງທຸກ ແລະ ຄໍາຮ້ອງທຸກຕ້ອງຖ ກສົື່ ງຕໍື່ ຈາກໄລຍະໄກ, ໂດຍມີລາຍຊ ື່ ຈຸດເຂ້ົາເຖິງທີື່ ອາດມີດັື່ ງລຸື່ມນ້ີ: 

 

• ສາຍດື່ວນຮ້ອງຮຽນ (ເປັນຄວາມລັບ ຫ   ບໍື່ ເປີດເຜີຍຊ ື່ ); 

• ໜ້າເວັບ (ເປັນຄວາມລັບ ຫ   ບໍື່ ເປີດເຜີຍຊ ື່ ); 

• ທີື່ ຢ ື່ ອີເມລ໌ (ເປັນຄວາມລັບຫ  ເຄິື່ ງສາທາລະນະ); 

• ການສົື່ ງຂ້ໍຄວາມ (ເປັນຄວາມລັບຫ  ເຄິື່ ງສາທາລະນະ); 

 

ຂະບວນການຍຸຕິທໍາ ແລະ ໂປື່ງໃສຈະຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍ, ຄ້າຍຄ ກັບ GM ລະດັບໂຄງການ. ຖ້າຄໍາຮ້ອງທຸກຫ  ຄໍາຮ້ອງທຸກແມື່ນມີສິດໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, 

ຜ ້ ໃຫ້ກ ້ຄວນຈະສະຫນອງການແກ້ໄຂ, ໂດຍກົງ, ຫ  ໂດຍຜື່ ານການນໍາໃຊ້ leverage ໃນຜ ້ ກ ້ຢ ມເພ ື່ ອສະຫນອງການແກ້ໄຂໃນນາມຂອງຜ ້ ໃຫ້ກ ້ , 

ເປັນກໍລະນີໂດຍກໍລະນີ, ການແກ້ໄຂປະສິດທິພາບ. ການສະຫນອງເປັນຈຸດປະສົງຕ້ົນຕໍ. ໃນທັງສອງກໍລະນີ, 

ການຕິດຕາມການສະຫນອງການແກ້ໄຂຢື່າງພຽງພໍຄວນຖ ກເຜີຍແຜື່ . 

  



 

52ລະບົບການຄ ້ມຄອງ GGC E&S – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ VII    

XVI. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ XIV: ໂອກາດຊອກຫາຂ້ັນຕອນ  

ການອອກແບບອາດຈະມີການປິ່ ຽນແປງ* 

ກ ດຈະກໍາໂຄງການ 

▪ ໄລຍະກື່ອນການກໍື່ ສ້າງໂດຍຜື່ ານການກະກຽມສະຖານທີື່ ; 

▪ ໄລຍະການກໍື່ ສ້າງ; 

▪ ຕະຫ ອດໂຄງການດໍາລົງຊີວິດດ້ວຍການເຄ ື່ ອນໄຫວຈາກຄົນງານ ແລະ ພາຫະນະຢ ື່ບື່ ອນ; ແລະ 

▪ ການປົດຕໍາແຫນື່ ງຂອງສະຖານທີື່ . 
 

ຄວາມສິ່ຽງ 

ວັດຖຸ ຫ  ສິື່ ງຂອງທີື່ ເປັນມໍລະດົກ, ລວມທັງໂຄງສ້າງທາງກາຍະພາບ, ໂບຮານຄະດີ, ບ ຮານຄະດີ, ອຸຕຸນິຍົມ, ສະຖານທີື່ ພິທີກໍາ ແລະ 

ອານຸສາວະລີສາທາລະນະທີື່ ພົບເຫັນຢ ື່ ໃນສະຖານທີື່ ນ້ັນຖ ກຄຸ້ມຄອງ ຫ   ທໍາລາຍຢື່າງບໍື່ ເໝາະສົມ. 
 

ມາດຕະການຫ  ດຜິ່ອນ 

ການລະບ ເບ້ືອງຕ້ົນ ແລະ/ຫ ື  ການເປີດເຜີຍ 

1. ເຖິງແມື່ນວື່າບໍື່ ມີການລະບຸສະຖານທີື່ ມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາຢ ື່ ໃນສະຖານທີື່ , 

ມັນແນະນໍາວື່າໂຄງການຄວນຮັບຮ ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີື່ ສະຖານທີື່ ໂບຮານຄະດີອາດຈະຖ ກພົບເຫັນໃນລະຫວື່າງການເຮັດວຽກຂອງສະຖານ

ທີື່ . 

2. ພະນັກງານ/ຜ ້ ຮັບເໝົາທັງໝົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກື່ຽວກັບຂ້ັນຕອນນ້ີເພ ື່ ອຮັບມ ກັບການຄ້ົນພົບວັດຖຸ/ສະຖານທີື່ ທີື່ ເປັນມໍລະດົ

ກເຊັື່ ນ: ເຄ ື່ ອງມ ຫີນ, ວັດຖຸບ ຮານ ຫ  ກະດ ກ ແລະ ຟອດຊິນ. 

ການຝຶກອົບຮົມຢື່າງໜ້ອຍຕ້ອງແຊກແຊງໃນລະຫວື່າງການຝຶກອົບຮົມການຊັກນໍາຂອງຜ ້ ອອກແຮງງານ, ແລະ 

ຄວນມີການຈັດການແຈ້ງເຕ ອນເປັນປະຈໍາ. 

3. ພະນັກງານ / ຜ ້ ຮັບເຫມົາທັງຫມົດຕ້ອງຮັກສາ, ຕະຫ ອດເວລາ, 

ລະດັບສ ງຂອງຄວາມຮັບຮ ້ຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຄ້ົນພົບສະຖານທີື່ ມໍລະດົກ. 

4. ບຸກຄົນ, ຫ  ກຸື່ມ (ຕົວລະບຸ), ຜ ້ ທີື່ ລະບຸ ຫ  ເປີດເຜີຍເວັບໄຊດັື່ ງກື່ າວຕ້ອງຢຸດການເຄ ື່ ອນໄຫວທັງໝົດໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງຂອງເວັບໄຊດັື່ ງກື່າວ. 

5. ຕົວລະບຸຕ້ອງບັນທຶກການຊອກຫາທັນທີໂດຍຜື່ ານການຖື່າຍຮ ບ. 

6. ຕົວລະບຸຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ ້ ຄຸມງານຂອງລາວຮ ້ທັນທີກື່ຽວກັບການຄ້ົນພົບ. 

7. ຜ ້ ຄຸມຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ ້ ຈັດການໂຄງການສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະສິື່ ງແວດລ້ອມ (HSE) 5. 

8. ຜ ້ ຄຸມງານແລະຜ ້ ຈັດການ HSE ຕ້ອງຮັບປະກັນວື່າສະຖານທີື່ ແມື່ ນປອດໄພ, 

ແລະມີການຄວບຄຸມການເຂ້ົາເຖິງເພ ື່ ອຫ ີ ກເວ້ັນແລະປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕໍື່ ວັດຖຸຫ  ໂຄງສ້າງທີື່ ຄ້ົນພົບ. 

9. ຫ ັ ງຈາກນ້ັນ, ຜ ້ ຈັດການ HSE ຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ ້ ຈັດການກໍື່ ສ້າງຜ ້ ທີື່ ຈະແຈ້ງໃຫ້ຜ ້ ຈັດການໂຄງການ. 
 

ມໍລະດົກແລະຊັບພະຍາກອນໂບຮານຄະດີ 

1. ຜ ້ ຈັດການໂຄງການຕ້ອງແຕື່ງຕ້ັງຜ ້ ຊື່ຽວຊານທີື່ ມີຄຸນວຸດທິ (ນັກໂບຮານຄະດີແລະ / ຫ  ຜ ້ ຊື່ຽວຊານດ້ານມໍລະດົກທີື່ ມີຄຸນວຸດທິທີື່ ເຫມາະສົມ) 

ເພ ື່ ອພິຈາລະນາຊັບພະຍາກອນມໍລະດົກ, ທັງການສ ື່ ສານຜື່ ານທາງໂທລະສັບຫ  ອີເມລ໌, ຫ  ຜື່ ານການກວດສອບສະຖານທີື່ ໂດຍກົງ. 

2. ຜ ້ ຊື່ຽວຊານຕ້ອງສະເໜີມາດຕະການທີື່ ເໝາະສົມຕໍື່ ການຄຸ້ມຄອງການກໍື່ ສ້າງເພ ື່ ອອະນຸມັດເພ ື່ ອປົກປັກຮັກສາສິື່ ງປະດິດ. 

3. ຖ້າຜ ້ ຊື່ຽວຊານສະຫ ຸ ບວື່າການຄ້ົນພົບເປັນຊັບພະຍາກອນມໍລະດົກທີື່ ຖ ກປົກປ້ອງໃນດ້ານນິຕິກໍາແຫື່ງຊາດແລະພິທີການສາກົນ, 

ຜ ້ ຈັດການໂຄງການ / ຜ ້ ຈັດການ HSE ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ອໍານາດການປົກມໍລະດົກແຫື່ງຊາດທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງຂອງປະເທດທີື່ ໂຄງການຕ້ັງຢ ື່ . 

4. ມັນອາດຈະຖ ກກໍານົດໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານມໍລະດົກ, ເຊິື່ ງອາດຈະປະກອບມີການຂຸດຄ້ົນກ ້ ໄພ. 

ຂະໜາດຂອງການຂຸດຄ້ົນຕ້ອງຖ ກກໍານົດໂດຍຜ ້ ຊື່ຽວຊານດ້ານມໍລະດົກ ແລະ ອົງການມໍລະດົກແຫື່ງຊາດ. 

5. ກິດຈະກໍາອາດຈະຖ ກເລີື່ ມຕ້ົນໃຫມື່ພຽງແຕື່ເມ ື່ ອຄໍາຄິດເຫັນໃນທາງບວກຈາກອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ ນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລະໄດ້ຮັ

ບການອະນຸຍາດ. 
 

ບິ່ ອນຝັງສົບ ແລະບິ່ ອນຝັງສົບ 

1. ໃນກໍລະນີທີື່ ຊາກສົບຂອງມະນຸດຖ ກເປີດເຜີຍໂດຍບັງເອີນ, 

ຜ ້ ຈັດການໂຄງການຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຮ ້ທັນທີກື່ຽວກັບການຄ້ົນພົບເພ ື່ ອດໍາເນີນຂ້ັນຕອນທີື່ ຈໍາເປັນຕ ື່ ມອີກ. 

2. ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ ນພ້ອມທັງຕໍາຫ ວດທ້ອງຖິື່ ນຕ້ອງໄດ້ຮັບແຈ້ງການໃນນາມຂອງໂຄງການ; ແລະຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ຜ ້ ຊື່ຽວຊານທີື່

ມີຄຸນວຸດທິທີື່ ເໝາະສົມ (ບໍື່ ວື່ າຈະເປັນຜ ້ ຊື່ຽວຊານດ້ານການແພດ, ສົບຫ  ຜ ້ ຊື່ຽວຊານດ້ານມໍລະດົກ) ເພ ື່ ອກວດກາການຝັງສົບ ແລະ ກໍານົດ, 

ໂດຍປຶກສາຫາລ ກັບຕໍາຫ ວດທ້ອງຖິື່ ນ ແລະ ການນໍາຂອງຊຸມຊົນ: (1) ສະພາບການຊົື່ ວຄາວຂອງຊາກສົບ, ເຊັື່ ນ: ດ້ານວິຊາການ. 

ຂຸມຝັງສົບທີື່ ແທ້ຈິງ, ຫ  ໂບຮານຄະດີ. ແລະ (2) ຂຸມຝັງສົບເພີື່ ມເຕີມອາດມີຢ ື່ ໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ. 

 

 

5 ການຕ້ັງຊ ື່ ອາດຈະມີການປື່ຽນແປງ. 
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3. ຖ້າຜ ້ ຊື່ຽວຊານສະຫ ຸ ບວື່າສິື່ ງທີື່ ພົບເຫັນແມື່ນຊັບພະຍາກອນມໍລະດົກທີື່ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມກົດຫມາຍແຫື່ງຊາດ, 

ພວກເຂົາຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ອົງການມໍລະດົກແຫື່ງຊາດໃນນາມຂອງໂຄງການ. 

4. ອໍານາດການປົກມໍລະດົກອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກໍານົດຜ ້ ທີື່ ມີຄວາມສົນໃຈ, ການປຶກສາຫາລ ແລະ / 

ຫ  ການຍົກຍ້າຍບື່ ອນຝັງສົບເກີດຂ້ຶນ. 

5. ການປຶກສາຫາລ ຕ້ອງດໍາເນີນໄປຕາມກົດໝາຍແຫື່ງຊາດ. 

6. ການຍົກຍ້າຍຢື່າງໜັກໜື່ວງຕ້ອງດໍາເນີນໄປຕາມຂ້ໍກໍານົດຂອງສະພາແຫື່ງຊາດ. 

7. ກິດຈະກໍາອາດຈະຖ ກເລີື່ ມຕ້ົນໃຫມື່ພຽງແຕື່ເມ ື່ ອຄໍາຄິດເຫັນໃນທາງບວກຈາກອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ ນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລະໄດ້ຮັ

ບການອະນຸຍາດ. 
 

ການຕ ດຕາມແລະການລາຍງານ 

ການຕ ດຕາມ 

▪ ມາດຕະຖານການຂຸດຄ້ົນແບບທໍາມະດາ; ແລະ 

▪ ເອກະສານແລະການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານກື່ຽວກັບໂອກາດຊອກຫາຂ້ັນຕອນທີື່ ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ. 
 

ລາຍງານ 

▪ ການຄ້ົນພົບມໍລະດົກ ແລະ ໂບຮານຄະດີທັງໝົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການບັນທຶກໄວ້ ແລະ 

ສະເໜີເປັນພ ້ ນທີື່ ເພ ື່ ອຕິດຕາມສະຖານທີື່ ຄ້ົນພົບດັື່ ງກື່າວ, 

ດັື່ ງນ້ັນຈຶື່ ງຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຊັບພະຍາກອນທີື່ ຄ້າຍຄ ກັນທີື່ ປະກົດຢ ື່ ໃນພ ້ ນທີື່ ທີື່ ຕ້ັງ; 

▪ ການຝຶກອົບຮົມ / ການລົງທະບຽນ induction; 

▪ ທະບຽນການຮ້ອງທຸກຂອງຊຸມຊົນ; 

▪ ການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງມໍລະດົກ (ຖ້າມີ); 

▪ ໃບອະນຸຍາດ/ໃບອະນຸຍາດຈາກອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ ນ (ຖ້າມີ); ແລະ 

▪ ລົງທະບຽນເຂ້ົາຮື່ວມການປຶກສາຫາລ  (ຖ້າມີ). 
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XVII. ແຜນການ ຈັດຫາທີິ່  ດ ນ PPENDIX XV, ແຜນປະຕ ບັດການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ, 

ແຜນການຟ້ືນຟ ຊີວ ດການເປັນຢ ິ່  ແລະແຜນການໃຫ້ຊາວພ້ືນເມືອງ 

ບົດແນະນໍາກິ່ຽວກັບແຜນດໍາເນີນງານການຍ ດເອົາທີິ່ ດ ນ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ: 

ຂອບການຮັບ ແລະ ຍົກຍ້າຍຈັດສັນທີື່ ດິນ (“ LARF” ) ກໍານົດຂ້ັນຕອນການກວດກາ, ປະເມີນ, ການຊົດເຊີຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສື່ຽງ ແລະ 

ຜົນກະທົບທີື່ ອາດເກີດຂ້ຶນຈາກການຊ ້ -ຂາຍທີື່ ດິນ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຍ້ອນການດໍາເນີນງານຂອງບໍລິສັດຄ້ໍາປະກັນສີຂຽວ. A LARF 

ສະຫນອງພ ້ ນຖານທີື່ ຈໍາເປັນເພ ື່ ອຮັບປະກັນວື່າການດໍາເນີນງານໃດໆທີື່ ອາດຈະກື່ຽວຂ້ອງກັບການຊ ້ ທີື່ ດິນແລະ / 

ຫ  ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນແລະການສ ນເສຍຊີວິດການເປັນຢ ື່ຂອງປະຊາຊົນທີື່ ຖ ກກະທົບຈະປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍແຫື່ງຊາດແລະຂ້ໍກໍານົດ ESMS 

ຂອງ GGC. ສໍາລັບແຕື່ລະການດໍາເນີນງານທີື່ ຈະມີກິດຈະກໍາທີື່ ຈະສ້າງຜົນກະທົບການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ, LARP ຈະຖ ກກະກຽມ. LARF 

ອະທິບາຍເງ ື່ ອນໄຂການອອກແບບສໍາລັບການຍົກຍ້າຍຜ ້ ທີື່ ຖ ກກະທົບໃນໄລຍະການປະຕິບັດໂຄງການ, ສະພາບການທາງດ້ານກົດຫມາຍ, 

ຂະບວນການສໍາລັບການກະກຽມຂອງ LARP, ເນ ້ ອໃນແລະຂະບວນການສໍາລັບການປະຕິບັດຂອງຕົນ, 

ແລະສຸດທ້າຍແມື່ນອົງການຈັດຕ້ັງສະຖາບັນທີື່ ຕ້ອງການ. 

 

ຂອບເຂດຂອງ LARF: 

ນະໂຍບາຍນ້ີຮັບຮ ້ການໄດ້ຮັບແລະການຕ້ັງຖິື່ ນຖານທີື່ ດິນເປັນຫ າຍຈຸດປະສົງແລະເປັນບັນຫາລະຫວື່າງຂະແຫນງການ. ມັນໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກປະເພດ, 

ຮ ບແບບ ແລະຂະບວນການຂອງການຊ ້ ສິດທິທີື່ ດິນ - ໂດຍບໍື່ ຄໍານຶງເຖິງການບັງຄັບໃຫ້ຢຶດເອົາທີື່ ດິນ - 

ແລະໃນທຸກສະຖານະການທີື່ ມີຜົນກະທົບທາງດ້ານຮື່າງກາຍ (ທີື່ ພັກອາໄສ) ແລະ/ຫ   ເສດຖະກິດ (ຊີວິດການເປັນຢ ື່) ການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ. 

 

ສໍາລັບສະພາບການ, ການ ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ 

ແມື່ນຂະບວນການທີື່ ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ຂອງການຊ ້ ທີື່ ດິນແລະການສະຫນອງການຊົດເຊີຍຜົນກະທົບຂອງການຍົກຍ້າຍທີື່ ເກີດຈາກການໄດ້ຮັບຫ  ຂ້ໍຈໍາກັ

ດໃນການນໍາໃຊ້ທີື່ ດິນ. ການຕ້ັງຖິື່ ນຖານໃໝື່ ເກີດຂ້ຶນເມ ື່ ອປະຊາຊົນຖ ກຍົກຍ້າຍອອກຈາກເຮ ອນ, ທີື່ ພັກອາໄສ ແລະ/ຫ   

ການຍົກຍ້າຍທາງດ້ານເສດຖະກິດຈາກສວນໄຮື່, ປື່າໄມ້, ທຸລະກິດ ຫ   ຊັບສິນທີື່ ເປັນຜົນຜະລິດອ ື່ ນໆທີື່ ເຂົາເຈ້ົາມາຫາລ້ຽງຊີບ ຫ   ເມ ື່ ອເຂົາເຈ້ົາສ ນເສຍ 

(ການເຂ້ົາເຖິງ) ການຈ້າງງານ, ດິນແດນ ຫ   ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີື່ ເຂົາເຈ້ົາອາໄສ. ເພ ື່ ອຄວາມຢ ື່ລອດ, ເປັນຜົນມາຈາກການຊ ້ ທີື່ ດິນ. 

ການຕ້ັງຖິື່ ນຖານໃຫມື່ ດັື່ ງນ້ັນຫມາຍເຖິງການສະຫນອງເງິນສົດທີື່ ເຫມາະສົມແລະ / 

ຫ  ການຊົດເຊີຍໃນປະເພດສໍາລັບການສ ນເສຍທັງຫມົດທີື່ ເກີດຂ ້ ນແລະບໍື່ ຄວນສັບສົນກັບການສະຫນອງການຍົກຍ້າຍທາງດ້ານຮື່າງກາຍ. 

ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນແມື່ນຖ ວື່າບໍື່ ສະໝັກໃຈ ບໍື່ ວື່ າຈະເກີດຂ້ຶນເມ ື່ ອບໍື່ ມີການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກຜ ້ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, 

ຫ  ໃນກໍລະນີທີື່ ເຂົາເຈ້ົາບໍື່ ມີອໍານາດທີື່ ຈະປະຕິເສດການຍົກຍ້າຍ ບໍື່ ວື່ າຈະເປັນການອະນຸມັດ ຫ   ບໍື່ . ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການຟ ້ ນ ຟ  , 

ຫມາຍເຖິງການຟ ້ ນຟ , ແລະດີກວື່າ, ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢ ື່ແລະເງ ື່ ອນໄຂຂອງຜ ້ ທີື່ ຖ ກກະທົບຈາກການຍົກຍ້າຍ, 

ລວມທັງປະຊາຊົນທີື່ ຖ ກຍົກຍ້າຍຈາກສົງຄາມແລະໄພພິບັດທໍາມະຊາດ. 

 

ດັື່ ງນ້ັນ, ກອບນ້ີໃຊ້ກັບການ ຍົກຍ້າຍທາງກາຍຍະພາບ ແລະ ເສດຖະກ ດແບບຖາວອນ ຫ ື  ຊົິ່ ວຄາວ 

ທີື່ ເກີດຈາກການຈັດຫາທີື່ ດິນປະເພດຕໍື່ ໄປນ້ີ ຫ   ຂ້ໍຈໍາກັດກື່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທີື່ ດິນທີື່ ດໍາເນີນ ຫ   ກໍານົດທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ: 

• ສິດນໍາໃຊ້ທີື່ ດິນ ຫ   ສິດນໍາໃຊ້ທີື່ ດິນທີື່ ໄດ້ມາ ຫ   ຈໍາກັດ ໂດຍຜື່ ານ ການเวนคนื ຫ   ຂ້ັນຕອນການບັງຄັບອ ື່ ນໆ ຕາມກົດໝາຍແຫື່ງຊາດ; 

• ສິດນໍາໃຊ້ທີື່ ດິນ ຫ   ສິດນໍາໃຊ້ທີື່ ດິນທີື່ ໄດ້ມາ ຫ   ຈໍາກັດ ຜື່ ານການເຈລະຈາກັບເຈ້ົາຂອງຊັບສິນ ຫ   ຜ ້ ທີື່ ມີສິດທາງດ້ານກົດໝາຍໃນທີື່ ດິນ, 

ຖ້າບໍື່ ບັນລຸການຕ້ັງຖິື່ ນຖານຈະສົື່ ງຜົນໃຫ້ມີການเว່ັນ ຫ   ຂ້ັນຕອນການບັງຄັບອ ື່ ນໆ; 

• ການຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ທີື່ ດິນ ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທີື່ ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນ ຫ   

ກຸື່ມຄົນພາຍໃນຊຸມຊົນສ ນເສຍການເຂ້ົາເຖິງການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີື່ ເຂົາເຈ້ົາມີສິດຄອບຄອງນໍາໃຊ້ແບບດ້ັງເດີມ ຫ   
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ຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ຫ   ສິດການນໍາໃຊ້ທີື່ ຮັບຮ ້ ໄດ້. ອັນນ້ີອາດຈະລວມເຖິງສະຖານະການທີື່ ເຂດປື່າສະຫງວນ, ປື່າໄມ້, ເຂດຊີວະນາໆພັນ ຫ   

ເຂດກັນຊົນທີື່ ຖ ກກໍານົດຢື່າງຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຖ ກສ້າງຕ້ັງຂ ້ ນກັບໂຄງການ; 

• ການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນທີື່ ບໍື່ ມີສິດນໍາໃຊ້ຢື່າງເປັນທາງການ, ແບບດ້ັງເດີມ ຫ   ຮັບຮ ້ໄດ້, ຜ ້ ທີື່ ຄອບຄອງ ຫ   

ນໍາໃຊ້ທີື່ ດິນກື່ອນວັນຕັດສິດສະເພາະຂອງໂຄງການ ; 

• ການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນເປັນຜົນມາຈາກຜົນກະທົບຂອງໂຄງການທີື່ ເຮັດໃຫ້ທີື່ ດິນຂອງເຂົາເຈ້ົາບໍື່ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ ຫ   ເຂ້ົາເຖິງບໍື່ ໄດ້; 

• ການຈໍາກັດການເຂ້ົາເຖິງທີື່ ດິນ ຫ   ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນອ ື່ ນໆ ລວມທັງຊັບສິນຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເຊັື່ ນ: 

ຊັບພະຍາກອນທາງທະເລ ແລະ ສັດນ້ໍາ, ໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກໄມ້, ນ້ໍາຈ ດ, ພ ດທີື່ ເປັນຢາ, ການລື່າສັດ ແລະ ພ ້ ນທີື່ ເກັບກື່ຽວ ແລະ 

ທົື່ ງຫຍ້າ ແລະ ການປ ກພ ດ; 

• ສິດ ຫ   ການຮຽກຮ້ອງທີື່ ດິນ, ຫ   ຊັບພະຍາກອນທີື່ ບຸກຄົນ ຫ   ຊຸມຊົນຖ ກປົດປື່ອຍໂດຍບໍື່ ໄດ້ຮັບຄື່າຕອບແທນຄົບຖ້ວນ; 

• ການຍຶດເອົາທີື່ ດິນ ຫ   ຂ້ໍຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ທີື່ ດິນທີື່ ເກີດຂ ້ ນກື່ອນໂຄງການ, ແຕື່ວື່າໄດ້ດໍາເນີນ ຫ  ລິເລີື່ ມໃນການຄາດການ, 

ຫ  ໃນການກະກຽມໂຄງການ. 

ເນ ື່ ອງຈາກໂຄງການຍື່ອຍທີື່  GGC ຈະຮັບປະກັນແມື່ນຍັງບໍື່ ທັນຮ ້ເທ ື່ ອ, ບັນຊີລາຍຊ ື່ ຂ້າງເທິງນ້ີບໍື່ ໄດ້ຖ ກພິຈາລະນາຢື່າງສ້ິນເຊີງ ແລະ 

ຈະຖ ກຂະຫຍາຍອອກໄປເມ ື່ ອໂຄງການຍື່ອຍຖ ກບັນທຶກ. 

ຈ ດປະສົງ: 

GGC ມີຈຸດປະສົງ ເພ ື່ ອ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຊ ້ ທີື່ ດິນ ແລະ 

ຫ ຸ ດຜື່ ອນການຂັດແຍ້ງໂດຍການຮັບປະກັນໃຫ້ຜ ້ ຍົກຍ້າຍຈັດສັນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢື່າງຍຸດຕິທໍາ ແລະ ສະເໝີພາບ ແລະ 

ບໍື່ ທຸກຍາກໃນຂະບວນການ. 

 

ຫ ັ ກການຊ້ີນໍາ: 

ຫ ັ ກການແນະນໍາການຄຸ້ມຄອງ LARF ມີດັື່ ງນ້ີ: 

• ຮັບປະກັນການມີສື່ວນຮື່ວມຢື່າງໂປື່ງໃສ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີຄວາມໝາຍກັບຊຸມຊົນທີື່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ເປັນເຈ້ົາພາບ 

ແລະ ທຸກພາກສື່ວນທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ; 

• ຫ ຸ ດຜື່ ອນຄວາມເສຍຫາຍຕໍື່ ສັງຄົມ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນຄວາມພະຍາຍາມປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢ ື່ຂອງຜ ້ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ; 

• ຮັດແໜ້ນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຂະບວນການຍຶດເອົາທີື່ ດິນ, ການຕ້ັງຖິື່ ນຖານ ແລະ ການຟ ້ ນຟ ຄ ນໃໝື່ຢື່າງມີປະສິດທິຜົນ, ມີຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເທົື່ າທຽມກັນ; 

• ຫ ຸ ດຜື່ ອນຜົນກະທົບທາງລົບທາງດ້ານສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສິື່ ງແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະຕໍື່ ຊີວິດການເປັນຢ ື່  ແລະ 

ຊີວິດການເປັນຢ ື່ຂອງຜ ້ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

• ການຍ້າຍຖິື່ ນຖານແມື່ນຫ ີ ກລື່ຽງໄດ້ ແລະ ຖ້າຫ ີ ກລື່ຽງບໍື່ ໄດ້, ໃຫ້ຫ ຸ ດຫນ້ອຍລົງໃນຂອບເຂດທີື່ ເປັນໄປໄດ້. 

ການຕ້ັງຖິື່ ນຖານໃຫມື່ ແມື່ ນທາງເລ ອກສຸດທ້າຍ; 

• ການໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີລື່ວງໜ້າ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບໂດຍອີງໃສື່ການມີສື່ວນຮື່ວມຂອງພາກສື່ວນກື່ຽວຂ້ອງກື່ອນ ແລະ 

ຢື່າງຕໍື່ ເນ ື່ ອງ; 

• ສິດທິຊັບສິນທີື່ ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທັງໝົດ, ລວມທັງການເປັນເຈ້ົາຂອງແບບບໍື່ ເປັນທາງການ, ການນໍາໃຊ້ ແລະສິດທິຂ້ັນສອງ ແລະ 

ຊ້ັນສ ງອ ື່ ນໆ ໄດ້ຖ ກຮັບຮ ້, ເຄົາລົບ ແລະ ຊົດເຊີຍ; 

 

ການຈັດປະເພດການມີສ ດໄດ້ຮັບ: 
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ບຸກຄົນທີື່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບອາດຈະຖ ກຈັດປະເພດເປັນບຸກຄົນ: (ກ) ຜ ້ ທີື່ ມີສິດທາງດ້ານກົດໝາຍຢື່າງເປັນທາງການໃນທີື່ ດິນ ຫ  ຊັບສິນ; (b) 

ຜ ້ ທີື່ ບໍື່ ມີສິດທາງດ້ານກົດໝາຍຢື່າງເປັນທາງການໃນທີື່ ດິນ ຫ   ຊັບສິນ, ແຕື່ ມີການອ້າງສິດທີື່ ດິນ ຫ   ຊັບສິນທີື່ ຮັບຮ ້ ຫ   

ຮັບຮ ້ໄດ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍແຫື່ງຊາດ; ຫ   (c) ຜ ້ ທີື່ ບໍື່ ມີສິດທາງດ້ານກົດໝາຍທີື່ ຮັບຮ ້ໄດ້ ຫ   ອ້າງເອົາທີື່ ດິນ ຫ  ຊັບສິນທີື່ ເຂົາເຈ້ົາຄອບຄອງ ຫ  ນໍາໃຊ້. 

 

ການອອກແບບໂຄງການ: 

ກຸນແຈທີື່ ຖ ກອອກແບບຂອງ LARF ຈະຢ ື່ ກັບຜ ້ ກ ້ຢ ມ. ຜ ້ ກ ້ຢ ມຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວື່າການຄອບຄອງທີື່ ດິນແບບບໍື່ ສະໝັກໃຈ ຫ   

ຂ້ໍຈໍາກັດໃນການນໍາໃຊ້ທີື່ ດິນແມື່ນຈໍາກັດຕໍື່ ຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການໂດຍກົງສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການທີື່ ກໍານົດໄວ້ຢື່າງຊັດເຈນພາຍໃນໄລ

ຍະເວລາທີື່ ກໍານົດຢື່າງຊັດເຈນ. 

ຜ ້ ກ ້ຢ ມຈະພິຈາລະນາການອອກແບບໂຄງການທາງເລ ອກທີື່ ເປັນໄປໄດ້ເພ ື່ ອຫ ີ ກລື່ຽງຫ  ຫ ຸ ດຜື່ ອນການຄອບຄອງທີື່ ດິນຫ  ຂ້ໍຈໍາກັດໃນການນໍາໃຊ້ທີື່ ດິນ, 

ໂດຍສະເພາະບື່ ອນທີື່ ນ້ີຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການໂຍກຍ້າຍທາງດ້ານຮື່າງກາຍຫ  ເສດຖະກິດ, ໃນຂະນະທີື່ ການດຸື່ນດື່ຽງ 

ຄື່າໃຊ້ຈື່າຍແລະຜົນປະໂຫຍດດ້ານສິື່ ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມແລະທາງດ້ານການເງິນ, ແລະເອົາໃຈໃສື່ໂດຍສະເພາະຜົນກະທົບຕໍື່ ບົດບາດຍິງຊາຍ. ແລະຜົນ

ກະທົບຕໍື່ ຜ ້ ທຸກຍາກແລະມີຄວາມສື່ຽງ. 

 

ຄິ່າຊົດເຊີຍ ແລະຜົນປະໂຫຍດ: 

ເມ ື່ ອການຄອບຄອງທີື່ ດິນ ຫ   ຂ້ໍຈໍາກັດໃນການນໍາໃຊ້ທີື່ ດິນ (ບໍື່ ວື່ າຈະເປັນການຖາວອນ ຫ   ຊົື່ ວຄາວ) ແມື່ນບໍື່ ສາມາດຫ ີ ກລື່ຽງໄດ້, 

ຜ ້ ກ ້ຢ ມຈະໃຫ້ເງິນຊົດເຊີຍຜ ້ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນມ ນຄື່າທົດແທນ, ແລະ ການຊື່ວຍເຫ  ອອ ື່ ນໆຕາມຄວາມຈໍາເປັນ ເພ ື່ ອຊື່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາປັບປຸງ ຫ   

ຢື່າງໜ້ອຍກໍື່ ຟ ້ ນຟ ມາດຕະຖານການດໍາລົງຊີວິດ ຫ   ຊີວິດການເປັນຢ ື່ຂອງເຂົາເຈ້ົາ. . ມາດຕະຖານການຊົດເຊີຍສໍາລັບປະເພດທີື່ ດິນ ແລະ 

ຊັບສິນຄົງທີື່ ຈະຖ ກເປີດເຜີຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ຢື່າງສະໝໍື່ າສະເໝີ. 

ອັດຕາຄື່າຊົດເຊີຍອາດຈະຂ້ຶນກັບການປັບຕົວສ ງຂ້ຶນບື່ ອນທີື່ ຍຸດທະສາດການເຈລະຈາຖ ກນໍາໃຊ້. ໃນທຸກໆກໍລະນີ, 

ພ ້ ນຖານທີື່ ຈະແຈ້ງສໍາລັບການຄິດໄລື່ຄື່າຊົດເຊີຍຈະຖ ກບັນທຶກ, ແລະການຊົດເຊີຍແຈກຢາຍຕາມຂ້ັນຕອນທີື່ ໂປື່ ງໃສ. 

 

ຜ ້ ກ ້ຢ ມຈະຄອບຄອງທີື່ ດິນທີື່ ໄດ້ມາແລະຊັບສິນທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງພຽງແຕື່ຫ ັ ງຈາກການຊົດເຊີຍຕາມ ESMS ສະບັບນ້ີໄດ້ຖ ກເຮັດໃຫ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ແລະ, 

ໃນກໍລະນີໃດກໍື່ ຕາມ, 

ປະຊາຊົນທີື່ ຖ ກຍົກຍ້າຍໄດ້ຖ ກຍົກຍ້າຍແລະເງິນອຸດໜ ນການເຄ ື່ ອນຍ້າຍໄດ້ຖ ກສະຫນອງໃຫ້ແກື່ຜ ້ ຍົກຍ້າຍນອກເຫນ ອການຊົດເຊີຍ. 

ນອກຈາກນ້ັນ, ໂຄງການຟ ້ ນຟ  ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢ ື່ຈະເລີື່ ມຂ້ຶນຢື່າງທັນການ 

ເພ ື່ ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜ ້ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄດ້ກຽມພ້ອມຢື່າງພຽງພໍເພ ື່ ອຍາດແຍື່ ງເອົາໂອກາດໃນການດໍາລົງຊີວິດທາງເລ ອກຕາມຄວາມຕ້ອງການທີື່ ເກີ

ດຂ ້ ນ. 

 

ການມີສິ່ວນຮິ່ວມຂອງຜ ້ ມີສິ່ວນກິ່ຽວຂ້ອງ: 

ຜ ້ ກ ້ຢ ມຈະມີສື່ວນຮື່ວມກັບຊຸມຊົນທີື່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ລວມທັງຊຸມຊົນເຈ້ົາພາບ, 

ໂດຍຜື່ ານຂະບວນການຂອງການມີສື່ວນຮື່ວມຂອງຜ ້ ມີສື່ວນກື່ຽວຂ້ອງ ( ອີງຕາມຂະບວນການທີິ່ ໄດ້ລະບ ໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 7 ). 

ຂະບວນການປຶກສາຫາລ ຄວນຮັບປະກັນວື່າໄດ້ຮັບທັດສະນະຂອງແມື່ ຍິງ, 

ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈ້ົາແມື່ ນປັດໄຈໃນທຸກໆດ້ານຂອງການວາງແຜນແລະການປະຕິບັດການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ. 

ການແກ້ໄຂຜົນກະທົບດ້ານຊີວິດການເປັນຢ ື່ອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວິເຄາະພາຍໃນຄົວເຮ ອນ ຫ  ການສໍາມະໂນຄົວ 

ໃນກໍລະນີທີື່ ຊີວິດການເປັນຢ ື່ຂອງແມື່ ຍິງ ແລະຜ ້ ຊາຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແຕກຕື່າງກັນ. ຄວາມມັກຂອງແມື່ ຍິງ ແລະ 

ຜ ້ ຊາຍໃນດ້ານກົນໄກການຊົດເຊີຍ ເຊັື່ ນ: ທີື່ ດິນທົດແທນ ຫ   ທາງເລ ອກໃນການເຂ້ົາຫາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແທນທີື່ ຈະເປັນເງິນສົດ, 

ຄວນໄດ້ຮັບການຂຸດຄ້ົນ. 

 

ກົນໄກການແກ້ໄຂຂ້ໍຂ້ອງໃຈ: 
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ຜ ້ ກ ້ຢ ມຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງຕ້ັງກົນໄກການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ( ໂດຍອີງຕາມຂະບວນການທີິ່ ໄດ້ລະບ ໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 7 ) 

ເພ ື່ ອໃຫ້ຜ ້ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຊອກຫາການແກ້ໄຂຂ້ໍຮ້ອງທຸກທີື່ ອາດຈະເກີດຂ ້ ນໃນໄລຍະການວາງແຜນແລະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຂອງພວກເ

ຂົາ. 

 

ການວາງແຜນແລະການຈັດຕ້ັງປະຕ ບັດ: 

ບື່ ອນທີື່ ການຄອບຄອງທີື່ ດິນຫ  ຂ້ໍຈໍາກັດໃນການນໍາໃຊ້ທີື່ ດິນແມື່ນບໍື່ ສາມາດຫ ີ ກລື່ຽງໄດ້, ຜ ້ ກ ້ຢ ມຈະ, 

ເປັນສື່ວນຫນຶື່ ງຂອງການປະເມີນສິື່ ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ, ດໍາເນີນການສໍາມະໂນຄົວເພ ື່ ອກໍານົດຜ ້ ທີື່ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ, 

ການສ້າງສາງທີື່ ດິນແລະຊັບສິນທີື່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. , ເພ ື່ ອກໍານົດຜ ້ ທີື່ ຈະມີສິດໄດ້ຮັບຄື່າຊົດເຊີຍແລະການຊື່ວຍເຫ  ອ, ແລະຂັດຂວາງຜ ້ ທີື່ ບໍື່ ມີເງ ື່ ອນໄຂ, 

ເຊັື່ ນ: ຜ ້ ຕ້ັງຖິື່ ນຖານທີື່ ສວຍໂອກາດ, ຈາກການຮຽກຮ້ອງຜົນປະໂຫຍດ. ການປະເມີນສັງຄົມຍັງຈະແກ້ໄຂການຮຽກຮ້ອງຂອງຊຸມຊົນຫ  ກຸື່ມທີື່ , 

ສໍາລັບເຫດຜົນທີື່ ຖ ກຕ້ອງ, ອາດຈະບໍື່ ມີຢ ື່ ໃນພ ້ ນທີື່ ໂຄງການໃນໄລຍະເວລາຂອງການສໍາມະໂນຄົວ, ເຊັື່ ນຜ ້ ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຕາມລະດ ການ. 

ຄຽງຄ ື່ ກັບການສໍາມະໂນຄົວ, ຜ ້ ກ ້ຢ ມຈະກໍານົດວັນທີຕັດອອກສໍາລັບການມີສິດໄດ້ຮັບ. ຂ້ໍມ ນກື່ຽວກັບວັນທີຕັດອອກຈະຖ ກບັນທຶກໄວ້ຢື່າງດີ ແລະ 

ຈະຖ ກເຜີຍແຜື່ ໃນທົື່ ວພ ້ ນທີື່ ໂຄງການໃນແຕື່ລະໄລຍະເປັນປະຈໍາເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ (ຕາມຄວາມເໝາະສົມ) ຮ ບແບບທີື່ ບໍື່ ໄດ້ຂຽນ ແລະ 

ເປັນພາສາທ້ອງຖິື່ ນທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ. 

ນ້ີຈະລວມເຖິງການປະກາດເຕ ອນວື່າບຸກຄົນທີື່ ຕ້ັງຖິື່ ນຖານຢ ື່ ໃນພ ້ ນທີື່ ໂຄງການຫ ັ ງຈາກມ ້ ຕັດປິດອາດຈະຖ ກໂຍກຍ້າຍ. 

 

ເພ ື່ ອແກ້ໄຂບັນຫາທີື່ ລະບຸໄວ້ໃນການປະເມີນສິື່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ຜ ້ ກ ້ຢ ມຈະກະກຽມແຜນການໃຫ້ສັດສື່ວນກັບຄວາມສື່ຽງ ແລະ 

ຜົນກະທົບທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ: 

A. ສໍາລັບໂຄງການທີື່ ມີການຊ ້ -ຂາຍທີື່ ດິນເລັກນ້ອຍ ຫ   ຂ້ໍຈໍາກັດໃນການນໍາໃຊ້ທີື່ ດິນ, ຈະບໍື່ ມີ ຜົນກະທົບອັນໃຫຍື່ຫ ວງຕໍື່ ລາຍຮັບ ຫ   

ຊີວິດການເປັນຢ ື່ , ແຜນການຈະ ກໍານົດມາດຖານການມີສ ດໄດ້ຮັບສໍາລັບຜ ້ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, 

ກໍານົດຂ້ັນຕອນແລະມາດຕະຖານການຊົດເຊີຍ, ແລະລວມເອົາການຈັດການສໍາລັບ. ການປ ກສາຫາລື, ການຕ ດຕາມແລະ

ແກ້ໄຂຄວາມຮ້ອງທ ກ ; 

B. ສໍາລັບໂຄງການທີື່ ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຄ ື່ ອນຍ້າຍທາງດ້ານວັດຖຸ, ແຜນການຈະກໍານົດມາດຕະການເພີື່ ມເຕີມກື່ຽວກັບ ການຍົກຍ້າຍຜ ້

ປະສົບໄພ; 

C. ສໍາລັບໂຄງການທີື່ ຕິດພັນກັບການເຄ ື່ ອນຍ້າຍທາງດ້ານເສດຖະກິດທີື່ ມີຜົນກະທົບຢື່າງຫ ວງຫ າຍຕໍື່ ຊີວິດການເປັນຢ ື່ຫ  ການສ້າງລາຍຮັບ, 

ແຜນການຈະກໍານົດ ມາດຕະການເພີິ່ ມເຕີມທີິ່ ກິ່ຽວຂ້ອງກັບການປັບປ ງຫ ື ການຟ້ືນຟ ຊີວ ດການ ເປັນຢ ື່ ; ແລະ 

D. ສໍາລັບໂຄງການທີື່ ອາດຈະກໍານົດການປື່ ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີື່ ດິນທີື່ ຈໍາກັດການເຂ້ົາເຖິງຊັບພະຍາກອນໃນສວນສາທາລະນະ ຫ   ປື່າສະຫງວນ 

ຫ   ຊັບພະຍາກອນຊັບສິນທົື່ ວໄປອ ື່ ນໆທີື່ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິື່ ນອາດຈະເພິື່ ງພາອາໄສເພ ື່ ອການດໍາລົງຊີວິດ, ແຜນດັື່ ງກື່າວຈະສ້າງ 

ຂະບວນການມີສິ່ວນຮິ່ວມເພືິ່ ອກໍານົດຂ້ໍຈໍາກັດທີິ່ ເໝາະສົມໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ. ວາງມາດຕະການຫ  ດຜິ່ອນຜົນກະທົບ

ທາງລົບຕໍິ່ ການດໍາລົງຊີວ ດທີິ່ ອາດຈະເກີດຈາກຂ້ໍຈໍາກັດດັິ່ ງກິ່າວ. 

 

ແຜນການຂອງຜ ້ ກ ້ຢ ມຍັງຈະກໍານົດພາລະບົດບາດແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບການເງິນແລະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແລະລວມເອົາການຈັ

ດການທາງດ້ານການເງິນທີື່ ອາດຈະເກີດຂ້ຶນເພ ື່ ອຕອບສະຫນອງຄື່າໃຊ້ຈື່າຍທີື່ ບໍື່ ໄດ້ຄາດຫວັງ, 

ເຊັື່ ນດຽວກັນກັບການຈັດການການຕອບສະຫນອງທີື່ ທັນເວລາແລະປະສານງານກັບສະຖານະການທີື່ ບໍື່ ໄດ້ຄາດໄວ້ທີື່ ຂັດຂວາງຄວາມກ້າວຫນ້າໄປສ ື່ຜົ

ນໄດ້ຮັບທີື່ ຕ້ອງການ. 

ຄິ່າໃຊ້ຈິ່າຍເຕັມທີິ່ ຂອງກ ດຈະກໍາການຍົກຍ້າຍຈັດສັນທີິ່ ຈໍາເປັນເພືິ່ ອບັນລ ຈ ດປະສົງຂອງໂຄງການແມິ່ ນລວມຢ ິ່ໃນຄິ່າໃຊ້ຈິ່າຍທັງຫ

ມົດຂອງໂຄງການ. 

ຜ ້ ກ ້ຢ ມຍັງຈະສ້າງຂ້ັນຕອນໃນການຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການແລະຈະດໍາເນີນການແກ້ໄຂຕາມຄວາມຈໍາເປັນໃນລະຫ

ວື່າງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເພ ື່ ອບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງ ESMS ນ້ີ. 
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ການປະຕິບັດແຜນການຂອງຜ ້ ກ ້ຢ ມຈະຖ ກພິຈາລະນາສໍາເລັດເມ ື່ ອຜົນກະທົບທາງລົບຂອງການຍົກຍ້າຍຈັດສັນໄດ້ຖ ກແກ້ໄຂໃນລັກສະນະທີື່ ສອດຄື່

ອງກັບແຜນການທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງເຊັື່ ນດຽວກັນກັບຈຸດປະສົງຂອງ ESMS ນ້ີ. 

 

ການເຄືິ່ ອນຍ້າຍທາງດ້ານຮິ່າງກາຍ: 

ໃນກໍລະນີຂອງການຍົກຍ້າຍທາງດ້ານຮື່າງກາຍ, ຜ ້ ກ ້ຢ ມຈະພັດທະນາແຜນການທີື່ ກວມເອົາ, ຢື່າງຫນ້ອຍ, ຂ້ໍກໍານົດທີື່ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຂອງ ESMS 

ນ້ີໂດຍບໍື່ ຄໍານຶງເຖິງຈໍານວນຜ ້ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ແຜນການດັື່ ງກື່າວຈະຖ ກອອກແບບເພ ື່ ອຫ ຸ ດຜື່ ອນຜົນກະທົບທາງລົບຂອງການຍົກຍ້າຍແລະ, 

ຕາມການຮັບປະກັນ, ເພ ື່ ອກໍານົດໂອກາດການພັດທະນາ. 

ມັນຈະປະກອບມີງົບປະມານການຍົກຍ້າຍຈັດສັນແລະຕາຕະລາງການປະຕິບັດແລະສ້າງຕ້ັງການມີສິດໄດ້ຮັບຂອງທຸກປະເພດຂອງຜ ້ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົ

ບ (ລວມທັງຊຸມຊົນເຈ້ົາພາບ). ຈະເອົາໃຈໃສື່ເປັນພິເສດຕໍື່ ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ ້ ທຸກຍາກ ແລະຜ ້ ດ້ອຍໂອກາດ. 

ຜ ້ ກ ້ຢ ມຈະບັນທຶກການເຮັດທຸລະກໍາທັງຫມົດທີື່ ຈະໄດ້ຮັບສິດທິໃນທີື່ ດິນ, 

ການສະຫນອງການຊົດເຊີຍແລະການຊື່ວຍເຫ  ອອ ື່ ນໆທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາການຍົກຍ້າຍ. 

• ຖ້າປະຊາຊົນທີື່ ອາໃສຢ ື່ ໃນເຂດໂຄງການຕ້ອງຍ້າຍໄປຢ ື່ບື່ ອນອ ື່ ນ, ຜ ້ ກ ້ຢ ມຈະ: ສະເໜີທາງເລ ອກຜ ້ ຖ ກຍົກຍ້າຍ 

ໃນບັນດາທາງເລ ອກການຍົກຍ້າຍທີື່ ເປັນໄປໄດ້, ລວມທັງການທົດແທນທີື່ ພຽງພໍ ຫ   ການຊົດເຊີຍເງິນສົດ; ແລະ 

• ສະໜອງການຊື່ວຍເຫ  ອດ້ານການຍົກຍ້າຍທີື່ ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕື່ລະກຸື່ມຂອງຜ ້ ຍົກຍ້າຍ. 

ສະຖານທີື່ ຕ້ັງຖິື່ ນຖານໃໝື່ຈະໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢ ື່ຢື່ າງນ້ອຍເທົື່ າກັບຜ ້ ທີື່ ເຄີຍມີມາກື່ອນ, ຫ  ສອດຄື່ອງກັບລະຫັດ ຫ  ມາດຕະຖານຂ້ັນຕໍື່ າ, 

ມາດຕະຖານທີື່ ກໍານົດໄວ້ຈະສ ງກວື່ າ. ຖ້າສະຖານທີື່ ຍົກຍ້າຍຈັດສັນໃຫມື່ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກະກຽມ, 

ຊຸມຊົນເຈ້ົາພາບຈະໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລ ກື່ຽວກັບທາງເລ ອກໃນການວາງແຜນ, 

ແລະແຜນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຈະຮັບປະກັນການເຂ້ົາເຖິງຢື່າງຕໍື່ ເນ ື່ ອງ, ຢື່າງຫນ້ອຍໃນລະດັບຫ  ມາດຕະຖານທີື່ ມີຢ ື່ແລ້ວ, 

ສໍາລັບຊຸມຊົນເຈ້ົາພາບກັບສິື່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກແລະການບໍລິການ. ຄວາມມັກຂອງຜ ້ ຖ ກຍົກຍ້າຍທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບການຍົກຍ້າຍໃນຊຸມຊົນ 

ແລະກຸື່ມທີື່ ມີຢ ື່ກື່ອນແລ້ວຈະຖ ກເຄົາລົບໃນບື່ ອນທີື່ ເປັນໄປໄດ້. ສະຖາບັນວັດທະນະທໍາ ແລະ ສັງຄົມທີື່ ມີຢ ື່ແລ້ວຂອງຜ ້ ຍົກຍ້າຍ 

ແລະຊຸມຊົນທີື່ ເປັນເຈ້ົາພາບຈະຖ ກເຄົາລົບນັບຖ . 

 

ຜ ້ ກ ້ຢ ມຈະບໍື່ ອີງໃສື່ການບັງຄັບໃຫ້ຂັບໄລື່ຜ ້ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. “ການຂັບໄລື່ໂດຍບັງຄັບ” ຖ ກກໍານົດເປັນການຂັບໄລື່ແບບຖາວອນ ຫ  ຊົື່ ວຄາວຕໍື່ ຄວາມ

ຕ້ັງໃຈຂອງບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ, ແລະ/ຫ  ຊຸມຊົນຈາກບ້ານເຮ ອນ ແລະ/ຫ  ທີື່ ດິນທີື່ ເຂົາເຈ້ົາຄອບຄອງໂດຍບໍື່ ມີການສະຫນອງ, ແລະການເຂ້ົາເຖິງ, ຮ ບ

ແບບທາງດ້ານກົດໝາຍແລະການປົກປ້ອງອ ື່ ນໆທີື່ ເໝາະສົມ. , ລວມທັງຂ້ັນຕອນ ແລະຫ ັ ກການທີື່ ໃຊ້ໄດ້ທັງໝົດໃນ ESMS ນ້ີ. 

 

ເປັນທາງເລ ອກໃນການຍົກຍ້າຍ, 

ຜ ້ ກ ້ຢ ມອາດຈະພິຈາລະນາການເຈລະຈາໃນການຈັດການການພັດທະນາທີື່ ດິນໂດຍຜ ້ ທີື່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບອາດຈະເລ ອກທີື່ ຈະຍອມຮັບການສ ນເສຍບາ

ງສື່ວນຂອງທີື່ ດິນຫ  ການຍົກຍ້າຍທ້ອງຖິື່ ນເພ ື່ ອຕອບແທນການປັບປຸງທີື່ ຈະເພີື່ ມມ ນຄື່າຊັບສິນຂອງເຂົາເຈ້ົາຫ ັ ງຈາກການພັດທະນາ. 

ບຸກຄົນໃດທີື່ ບໍື່ ຕ້ອງການເຂ້ົາຮື່ວມຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເລ ອກແທນສໍາລັບການຊົດເຊີຍຢື່າງເຕັມທີື່ ແລະການຊື່ວຍເຫ  ອອ ື່ ນໆຕາມຄວາມຕ້ອງການໃ

ນ ESMS ນ້ີ . 

 

ການຟ້ືນຟ ຊີວ ດການເປັນຢ ິ່ : 

ໂດຍການອອກໃບຄ້ໍາປະກັນໂຄງການ, 

ການປະຕິບັດງານບາງຢື່າງອາດຈະສົື່ ງຜົນກະທົບຕໍື່ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິື່ ນຕໍື່ ກັບຊັບພະຍາກອນທີື່ ເຮັດໃຫ້ເກີດການສ ນເສຍຊີວິດການເປັນຢ ື່ . ດັື່ ງນ້ັນ, 

ຜ ້ ກ ້ຢ ມຄວນຮັບຮ ້ເຖິງທື່າແຮງ ແລະ ຂະໜາດຂອງຜົນກະທົບທາງລົບຂອງໂຄງການຂອງເຂົາເຈ້ົາ ແລະ 

ພັດທະນາທາງເລ ອກການຟ ້ ນຟ ຊີວິດການເປັນຢ ື່ ທີື່ ສາມາດພິຈາລະນາດັື່ ງຕໍື່ ໄປນ້ີ: 
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• ການຟ ້ ນຟ ຊີວິດການເປັນຢ ື່ຂອງປະຊາຊົນທີື່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຄວນອ້າງອີງເຖິງສະພາບນິເວດ, ຊີວິດການເປັນຢ ື່  ແລະ 

ລັກສະນະວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມທີື່ ຜ ້ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ; 

• ການຟ ້ ນຟ ຊີວິດການເປັນຢ ື່ຄວນສາມາດໜ ນຊື່ວຍຜ ້ ທີື່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການໃຫ້ມີຊີວິດການເປັນຢ ື່ ທີື່ ຄ້າຍຄ ກັນ ຫ  ດີຂ້ຶນຢື່າງ

ເປັນເອກະລາດ. ສິື່ ງສໍາຄັນແມື່ນຂະບວນການຈັດຫາທີື່ ດິນ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ຈະບໍື່ ເຮັດໃຫ້ເກີດການເພິື່ ງພາອາໄສໂຄງການ 

ເຊິື່ ງໃນທີື່ ສຸດກໍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຫ າຍຂ້ຶນໃນອະນາຄົດ; 

• ການມີສື່ວນຮື່ວມຂອງຕົວແທນຂອງທັງສອງຊຸມຊົນ, ປະຊາຊົນທີື່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການແລະປະຊາກອນເຈ້ົາພາບ, 

ໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລ ເພ ື່ ອສ້າງຄວາມຄຸ້ນເຄີຍແລະແກ້ໄຂຂ້ໍຂັດແຍ້ງທີື່ ຄາດວື່າຈະເກີດຂ ້ ນໃນລະຫວື່າງແລະຫ ັ ງຈາກຂະບວນການຍົ

ກຍ້າຍ. 

 

ການຍົກຍ້າຍເສດຖະກ ດ 

ໃນກໍລະນີຂອງໂຄງການທີື່ ມີຜົນກະທົບຕໍື່ ການດໍາລົງຊີວິດຫ  ການສ້າງລາຍຮັບ, 

ແຜນການຂອງຜ ້ ກ ້ຢ ມຈະປະກອບມີມາດຕະການເພ ື່ ອໃຫ້ຜ ້ ທີື່ ຖ ກຜົນກະທົບປັບປຸງ, ຫ  ຢື່າງຫນ້ອຍ, ຟ ້ ນຟ ລາຍຮັບຫ  ຊີວິດການເປັນຢ ື່ຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

ແຜນການດັື່ ງກື່າວຈະສ້າງສິດຂອງຜ ້ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ/ຫ   ຊຸມຊົນ, ເອົາໃຈໃສື່ໂດຍສະເພາະດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ 

ຄວາມຕ້ອງການຂອງບັນດາກຸື່ມທີື່ ມີຄວາມສື່ຽງຂອງຊຸມຊົນ, ແລະ ຈະຮັບປະກັນວື່າສິື່ ງເຫ ົື່ ານ້ີໄດ້ຖ ກສະໜອງໃຫ້ຢື່າງໂປື່ງໃສ, ສອດຄື່ອງ ແລະ 

ສະເໝີພາບ. ແຜນການດັື່ ງກື່າວຈະລວມເອົາການຈັດການຕິດຕາມປະສິດທິຜົນຂອງມາດຕະການຊີວິດການເປັນຢ ື່ ໃນລະຫວື່າງການປະຕິບັດ, 

ພ້ອມທັງການປະເມີນຜົນເມ ື່ ອການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສໍາເລັດ. 

ການຫ ຸ ດຜື່ ອນການໂຍກຍ້າຍທາງດ້ານເສດຖະກິດຈະຖ ກພິຈາລະນາຢື່າງສົມບ ນເມ ື່ ອການກວດສອບສໍາເລັດການສະຫ ຸ ບວື່າຜ ້ ທີື່ ຖ ກກະທົບຫ  ຊຸມຊົນໄ

ດ້ຮັບການຊື່ວຍເຫ  ອທັງຫມົດທີື່ ເຂົາເຈ້ົາມີສິດ, ແລະໄດ້ຮັບການສະຫນອງໂອກາດທີື່ ພຽງພໍໃນການຟ ້ ນຟ ຊີວິດການເປັນຢ ື່ຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

ກົນໄກການຊົດເຊີຍທາງເສດຖະກິດຈະຖ ກອອກແບບ ແລະ ອະທິບາຍໂດຍຜ ້ ກ ້ຢ ມໃນເອກະສານກະກຽມ. 

 

ແຜນປະຕ ບັດງານການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ: 

ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ຜ ້ ກ ້ຢ ມຈະຕ້ອງໄດ້ລວບລວມແຜນປະຕິບັດງານການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ (RAP) ທີື່ ລາຍລະອຽດ ຂ້ັນຕອນ ທີື່ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ແລະ 

ມາດຕະ ການ ທີື່ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດເພ ື່ ອຈັດສັນຖິື່ ນຖານໃໝື່  ແລະ ຊົດເຊີຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນທີື່ ຖ ກຜົນກະທົບ. RAP 

ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄໍາໝ້ັນສັນຍາຂອງຜ ້ ກ ້ຢ ມຕໍື່ ຜ ້ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແລະຊຸມຊົນເພ ື່ ອຕອບສະຫນອງພັນທະທີື່ ເກີດຂ ້ ນຈາກການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ. 

RAP ຄວນກວມເອົາອົງປະກອບດັື່ ງຕໍື່ ໄປນ້ີ: 

1. ແນະນໍາ 

• ອະທິບາຍໂຄງການໂດຍຫຍ້ໍ. 

• ອະທິບາຍອົງປະກອບຂອງໂຄງການທີື່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍຶດເອົາທີື່ ດິນ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ; ໃຫ້ການຄາດຄະເນໂດຍລວມຂອງການ

ໄດ້ຮັບທີື່ ດິນແລະການຕ້ັງຖິື່ ນຖານໃຫມື່ . 

• ໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍກື່ຽວກັບວິທີການເຄ ື່ ອນຍ້າຍແມື່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພ ື່ ອບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ, ວິທີການຂອງໂຄງການແມື່ນຢ ື່ ໃນ 

'ຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະ' ແລະວິທີການຍົກຍ້າຍແມື່ນອັດຕາສື່ວນກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ. 

2. ຫ  ດຜິ່ອນການຕ້ັງຖ ິ່ ນຖານໃຫມິ່  

• ອະທິບາຍເຫດຜົນສໍາລັບການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ. 

• ອະທິບາຍຄວາມພະຍາຍາມແລະມາດຕະການເພ ື່ ອຫ ຸ ດຜື່ ອນການຍົກຍ້າຍ, 

ແລະຜົນໄດ້ຮັບທີື່ ຄາດໄວ້ຂອງຄວາມພະຍາຍາມແລະມາດຕະການເຫ ົື່ ານ້ີ. 

3. ກອບກົດໝາຍ 
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• ອະທິບາຍທຸກກົດໝາຍ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງສາກົນ, ລະດັບຊາດ, ທ້ອງຖິື່ ນ ແລະ ຊຸມຊົນ ທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບການຍົກຍ້າຍ ແລະ 

ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ, ໂດຍເອົາໃຈໃສື່ເປັນພິເສດຕໍື່ ກົດໝາຍ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບສິດຄອບຄອງນໍາໃຊ້; 

ເນ້ັນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຂັດແຍ້ງທີື່ ອາດຈະເກີດຂ້ຶນ. 

• ອະທິບາຍວື່າໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີໂດຍບໍື່ ເສຍຄື່າ, ລື່ວງໜ້າແນວໃດສໍາລັບການຕ້ັງຖິື່ ນຖານໃໝື່ຂອງຊົນເຜົື່ າພ ້ ນເມ ອງ ແລະ 

ຊຸມຊົນຊົນເຜົື່ າ, ຖ້າມີ. 

4. ສະຖານທີິ່ ຕ້ັງຖ ິ່ ນຖານແລະທີິ່ ຢ ິ່ອາໄສ 

• ຖ້າໂຄງການຕ້ອງການການຍົກຍ້າຍ, 

ອະທິບາຍວິທີການທີື່ ຜ ້ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄດ້ມີສື່ວນຮື່ວມໃນຂະບວນການມີສື່ວນຮື່ວມເພ ື່ ອກໍານົດສະຖານທີື່ , 

ປະເມີນຂ້ໍດີແລະຂ້ໍເສຍຂອງແຕື່ລະສະຖານທີື່ , ແລະເລ ອກສະຖານທີື່ ທີື່ ຕ້ອງການ. 

• ຖ້າທີື່ ຢ ື່ອາໄສຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດແທນ, 

ອະທິບາຍວິທີການທີື່ ຜ ້ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບມີສື່ວນຮື່ວມໃນການພັດທະນາຍຸດທະສາດທີື່ ຍອມຮັບສໍາລັບການທົດແທນທີື່ ຢ ື່ອາໄສແລະວິທີການ

ທີື່ ຢ ື່ອາໄສທາງເລ ອກທີື່ ສອດຄື່ອງກັບເງ ື່ ອນໄຂທີື່ ຢ ື່ອາໄສທີື່ ພຽງພໍ. 

• ອະທິບາຍຂະບວນການສະເພາະຂອງປະຊາກອນທີື່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນການກໍານົດສະຖານທີື່ ທີື່ ຢ ື່ອາໄສ, ການປະເມີນຂ້ໍດີແລະຂ້ໍເສຍ, 

ແລະການເລ ອກສະຖານທີື່ . 

• ຖ້າໂຄງການກື່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດສັນທີື່ ດິນກະສິກໍາ ຫ  ທົື່ ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ/ທົື່ ງຫຍ້າ, 

ອະທິບາຍວິທີການຂອງແຕື່ລະຄົວເຮ ອນທີື່ ຈະໄດ້ຮັບການຈັດສັນທີື່ ດິນມີສື່ວນຮື່ວມໃນການກໍານົດສະຖານທີື່ ໃຫມື່ ທີື່ ມີທື່າແຮງ, 

ແລະວິທີການທີື່ ເຂົາເຈ້ົາຍອມຮັບຢື່າງຈະແຈ້ງກື່ຽວກັບສະຖານທີື່ ທີື່ ເລ ອກ. 

• ອະທິບາຍການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີື່ ດໍາເນີນການເພ ື່ ອກໍານົດຄວາມເຫມາະສົມຂອງສະຖານທີື່ ຍົກຍ້າຍແລະທີື່ ຢ ື່ອາໄສ, 

ລວມທັງສະຖານທີື່ ທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະສິື່ ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງສະຖານທີື່ . 

• ອະທິບາຍກົນໄກການ: (1) ການຈັດຊ ້ , (2) ພັດທະນາ ແລະ (3) ການຈັດສັນທີື່ ຢ ື່ອາໄສ ແລະ ທີື່ ຢ ື່ອາໄສ ລວມທັງການມອບໃບຕາດິນ ຫ   

ສິດນໍາໃຊ້ທີື່ ດິນຈັດສັນ. ຊ້ີບອກໃຫ້ຜ ້ ໃດຜ ້ ໜຶື່ ງຊ ື່  ແລະສິດນໍາໃຊ້ຈະຖ ກຈັດສັນ, ລວມທັງເພດ. 

• ຊ້ີບອກວື່າການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຊົື່ ວຄາວຈະມີຄວາມຈໍາເປັນຫ  ບໍື່  ແລະຈະຮັກສາທຶນສັງຄົມຂອງຊຸມຊົນແນວໃດ. 

5. ການເພີິ່ ມລາຍຮັບ/ການຟ້ືນຟ  

• ສິດທິໃນການຊົດເຊີຍພຽງພໍເພ ື່ ອເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ຟ ້ ນຟ ຊີວິດການເປັນຢ ື່  ແລະ ລາຍຮັບຂອງແຕື່ລະປະເພດຜົນກະທົບບໍ? 

ເພີື່ ມມາດຕະການຟ ້ ນຟ ເສດຖະກິດເພີື່ ມເຕີມແມື່ນມີຄວາມຈໍາເປັນບໍ? 

6. ການຈັດຕ້ັງຂອງສະຖາບັນ 

• ອະທິບາຍສະຖາບັນທີື່ ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການຈັດສົື່ ງຂອງແຕື່ລະລາຍການ / ກິດຈະກໍາໃນນະໂຍບາຍສິດ; 

ການປະຕິບັດໂຄງການຟ ້ ນຟ ລາຍຮັບ; ແລະການປະສານງານຂອງກິດຈະກໍາທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບແລະອະທິບາຍໃນແຜນການດໍາເນີນງານການ

ຕ້ັງຖິື່ ນຖານຄ ນໃຫມື່ . 

• ຊ້ີແຈງວື່າບັນຫາການປະສານງານຈະຖ ກແກ້ໄຂແນວໃດ 

ບື່ ອນທີື່ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນແມື່ນແຜື່ ຂະຫຍາຍຢ ື່ ໃນຂອບເຂດຂອບເຂດສິດອໍານາດຫ າຍແຫື່ງ 

ຫ  ບື່ ອນທີື່ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຈະຖ ກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນຂ້ັນຕອນໃນໄລຍະຍາວ. 

• ກໍານົດອົງການທີື່ ຈະປະສານງານອົງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດທັງຫມົດ. 

• ອະທິບາຍເຖິງສະຖາບັນພາຍນອກ (ທີື່ ບໍື່ ແມື່ ນໂຄງການ) ທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການຟ ້ ນຟ ລາຍຮັບ (ການພັດທະນາທີື່ ດິນ, 

ການຈັດສັນທີື່ ດິນ, ສິນເຊ ື່ ອ, ການຝຶກອົບຮົມ) ແລະກົນໄກເພ ື່ ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີື່ ພຽງພໍຂອງສະຖາບັນເຫ ົື່ ານ້ີ. 

• ປຶກສາຫາລ ກື່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບັນ ແລະຄໍາໝ້ັນສັນຍາໃນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ. 
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• ອະທິບາຍກົນໄກສໍາລັບການຮັບປະກັນການກວດສອບເອກະລາດ, ການປະເມີນຜົນ, ແລະການກວດສອບທາງດ້ານການເງິນຂອງ RAP 

ແລະເພ ື່ ອຮັບປະກັນວື່າມາດຕະການແກ້ໄຂໄດ້ຖ ກປະຕິບັດຢື່າງທັນເວລາ. 

7. ຕາຕະລາງການຈັດຕ້ັງປະຕ ບັດ 

• ບອກຂ້ັນຕອນຕາມລໍາດັບໃນການປະຕິບັດ RAP, 

ລວມທັງການກໍານົດອົງການທີື່ ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບແຕື່ລະກິດຈະກໍາແລະຄໍາອະທິບາຍສ້ັນໆຂອງແຕື່ລະກິດຈະກໍາ. 

8. ການມີສິ່ວນຮິ່ວມແລະການປ ກສາຫາລື 

• ອະທິບາຍຜ ້ ມີສື່ວນກື່ຽວຂ້ອງຕື່າງໆ . 

• ອະທິບາຍຂະບວນການສົື່ ງເສີມການປຶກສາຫາລ /ການມີສື່ວນຮື່ວມຂອງປະຊາກອນທີື່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ 

ພາກສື່ວນກື່ຽວຂ້ອງໃນການກະກຽມ ແລະ ວາງແຜນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ. 

9. ການແກ້ໄຂຂ້ໍຂ້ອງໃຈ 

• ອະທິບາຍວິທີການທີື່ ກົນໄກດັື່ ງກື່າວໄດ້ຮັບປະກັນການເຂ້ົາເຖິງແບບບໍື່ ຈໍາກັດ, ຄວາມໂປື່ງໃສ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ວິທີການບັນທຶກກໍລະນີ 

ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຜ ້ ຮ້ອງຮຽນ ແລະ ການຈັດຕ້ັງຂອງສະຖາບັນ. 

10. ການຕ ດຕາມແລະການປະເມີນຜົນ 

• ອະທິບາຍຂະບວນການຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນພາຍໃນ/ການປະຕິບັດ. 

ຮັບປະກັນວື່າໂຄງການຕິດຕາມກວດກາຊອກຫາການວັດແທກວື່າຜ ້ ຖ ກຍົກຍ້າຍມີຄວາມສຸກຢື່າງນ້ອຍມາດຕະຖານການດໍາລົງຊີວິດ 

ແລະການເຂ້ົາເຖິງຊີວິດການເປັນຢ ື່ ເທົື່ າກັບສິື່ ງທີື່ ເຂົາເຈ້ົາມັກກື່ອນການຍົກຍ້າຍ. 

11. ຄິ່າໃຊ້ຈິ່າຍແລະງົບປະມານ 

• ສະໜອງໃບແຈ້ງການທີື່ ຈະແຈ້ງກື່ ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ສິດອໍານາດ. 

• ລາຍຊ ື່ ແຫ ື່ງທຶນສໍາລັບການຍົກຍ້າຍຈັດສັນແລະອະທິບາຍການໄຫ ເຂ້ົາຂອງກອງທຶນ. 

 

 

ການປົກປ້ອງທີື່ ນໍາສະເຫນີໃນ "ກອບນະໂຍບາຍລະບົບການຄຸ້ມຄອງສິື່ ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ" ຊື່ວຍໃຫ້ໂຄງການກໍານົດ, 

ປ້ອງກັນແລະຫ ຸ ດຜື່ ອນຜົນສະທ້ອນທາງລົບແລະບໍື່ ໄດ້ຄາດຫວັງທີື່ ອາດຈະເກີດຂ ້ ນຈາກການແຊກແຊງ. 

ສະຫນັບສະຫນ ນສາທາລະນະສໍາລັບການດໍາເນີນການສະພາບອາກາດ. 

 

ຕໍື່ ໄປນ້ີແມື່ນໂຄງຮື່າງຂອງຫ ັ ກການປົກປັກຮັກສາທົື່ ວໄປທີື່ ໂຄງການຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຕະຫ ອດການຂອງຕົນ: 

ຫ ັ ກການປົກປ້ອງ 

ສັງຄົມ ຫ ັ ກການທີ 1 – ສິດທິມະນຸດ 

ຫ ັ ກການທີ 2 – ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວື່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສິດທິຂອງແມື່ ຍິງ 

ຫ ັ ກການທີ 3 – ສຸຂະພາບຊຸມຊົນ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະພາບການເຮັດວຽກ 

ຫ ັ ກການທີ 4 – ມໍລະດົກວັດທະນະທໍາ, ຊົນເຜົື່ າພ ້ ນເມ ອງ, ການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ. 

ຫ ັ ກການ 5 – ການສ້ໍລາດບັງຫ ວງ 

ເສດຖະກ ດ ຫ ັ ກການທີ 6 – ຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

ສ ິ່ ງແວດລ້ອມ & ນ ເວດວ ທະຍາ 
ຫ ັ ກການ 8 – ນໍ້າ 

ຫ ັ ກການທີ 9 – ສິື່ ງແວດລ້ອມ, ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີື່ ດິນ 

 

ຂ້ໍກໍານົດທີື່ ອະທິບາຍໄວ້ໃນເອກະສານນ້ີຈະເປັນຄໍາແນະນໍາສໍາລັບໂຄງການ: 
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(a) ກໍານົດຄວາມສື່ຽງທີື່ ເປັນໄປໄດ້ແລະຜົນໄດ້ຮັບທາງລົບຂອງກິດຈະກໍາຂອງທື່ານ 

(b) ຮັບຮອງເອົາຍຸດທະສາດການຫ ຸ ດຜື່ ອນການເພ ື່ ອຫ ີ ກເວ້ັນການຫ  , ໃນເວລາທີື່ ມັນເປັນໄປບໍື່ ໄດ້ທີື່ ຈະຫ ີ ກເວ້ັນ, 

ຫ ຸ ດຜື່ ອນຄວາມສື່ຽງທີື່ ໄດ້ກໍານົດ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພ ື່ ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີື່ ກໍານົດໄວ້. 

ການປົກປ້ອງຫ ັ ກການຂ້ັນຕອນການປະເມີນ 

ຂ້ັນຕອນການປະເມີນຫ ັ ກການປົກປັກຮັກສາທີື່ ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານນ້ີປະກອບມີອົງປະກອບທີື່ ສໍາຄັນດັື່ ງຕໍື່ ໄປນ້ີ: 

 

(a) ຫ ັ ກການ : ຫ ັ ກການທົື່ ວໄປ ແລະເຫດຜົນສໍາລັບການລວມເອົາການປະເມີນທີື່ ໄດ້ມອບໃຫ້. 

(b) ຄໍາຖາມການປະເມີນ : 

ຄໍາຖາມປະເມີນຄວາມປອດໄພເພ ື່ ອກໍານົດຄວາມສື່ຽງທີື່ ອາດຈະເກີດຂ້ຶນແລະຜົນໄດ້ຮັບທາງລົບຂອງໂຄງການແລະກໍານົດວິທີການກໍານົດຂອ

ງແຕື່ລະຫ ັ ກການຈະໄດ້ຮັບການຕອບສະຫນອງ. 

(c) ຄວາມຕ້ອງການ : ຄວາມຕ້ອງການກໍານົດສິື່ ງທີື່ ໂຄງການຈະບັນລຸໄດ້ໂດຍການອອກແບບ, ການຄຸ້ມຄອງ, ຫ  ຫ ຸ ດຜື່ ອນຄວາມສື່ຽງ. 

 

ໂຄງການທັງຫມົດຈະປະຕິບັດການປະເມີນຜົນເບ ້ ອງຕ້ົນຕໍື່ ກັບຫ ັ ກການປົກປັກຮັກສາແລະຈະປະຕິບັດໂຄງການຂອງເຂົາເຈ້ົາຕາມຄວາມຕ້ອງການ

ທີື່ ໄດ້ສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນ. ການປະເມີນຈະຖ ກນໍາໃຊ້ກັບສະຖານະການໂຄງການ, 

ເຖິງແມື່ນວື່າຄໍາຖາມການປະເມີນຜົນແລະຂ້ໍກໍານົດທີື່ ກື່ຽວຂ້ອງກັບການປຽບທຽບກັບສະຖານະການອ້າງອີງແລະ / 

ຫ  ຂ້ັນຕອນການປະຕິບັດຫ  ການປິດໂຄງການ. 

 

ບັນຊີລາຍຊ ື່ ຄໍາຖາມການປະເມີນທີື່ ບໍື່ ຄົບຖ້ວນແມື່ນສະຫນອງໃຫ້ສໍາລັບແຕື່ລະຫ ັ ກການ. ໂຄງການຈະໃຫ້ຄໍາຕອບຕໍື່ ຄໍາຖາມເຫ ົື່ ານ້ີ, 

ລວມທັງເຫດຜົນສໍາລັບຄໍາຕອບຕາມຄໍາແນະນໍາຂ້າງລຸື່ມນ້ີ: 

 

" ແມິ່ນ " - ຫມາຍຄວາມວື່າຄວາມສື່ຽງຫ  ບັນຫາທີື່ ຄາດວື່າຈະຖ ກລະບຸໄວ້ໃນຄໍາຖາມການປະເມີນຜົນແມື່ນກື່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການແລະສະພາບການ. 

ຂ້ໍກໍານົດຈະຖ ກນໍາໄປໃຊ້ແລະການປະຕິບັດຕາມພວກມັນຈະຖ ກສະແດງໃຫ້ເຫັນ. ຂ້ໍມ ນທັງໝົດຄວນຖ ກລວມເຂ້ົາໃນແຜນການຕິດຕາມ ແລະ 

ລາຍງານ ແລະ ໃນບົດລາຍງານການຕິດຕາມໃນອະນາຄົດ. 

 

" ທິ່າແຮງ " - 

ຫມາຍຄວາມວື່າຄວາມສື່ຽງຫ  ບັນຫາທີື່ ຄາດໄວ້ອາດຈະມີຄວາມກື່ຽວຂ້ອງໃນບາງຈຸດໃນຮອບວຽນໂຄງການແຕື່ບໍື່ ຈໍາເປັນທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງໃນປັດຈຸບັນແລະ 

/ ຫ  ອາດຈະບໍື່ ເກີດຂ ້ ນ. ຂ້ໍກໍານົດດັື່ ງກື່າວນໍາໃຊ້, 

ແຕື່ຜ ້ ສະຫນັບສະຫນ ນໂຄງການສາມາດໃຫ້ເຫດຜົນວື່າເປັນຫຍັງມັນບໍື່ ຈໍາເປັນທີື່ ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວື່າຄວາມຕ້ອງການເຫ ົ ື່ ານ້ັນແມື່ນບັນລຸໄດ້. 

 

" ບໍິ່  " - ຫມາຍຄວາມວື່າຄວາມສື່ຽງຫ  ບັນຫາທີື່ ຄາດໄວ້ບໍື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ. ຈະມີການໃຫ້ເຫດຜົນເພ ື່ ອສະໜັບສະໜ ນຂ້ໍສະຫ ຸ ບນ້ີ, ດ້ວຍຫ ັ ກຖານ

ທີື່ ຈໍາເປັນ . 

 

ຄວາມຕ້ອງການຈະຖ ກນໍາໃຊ້ເພ ື່ ອນໍາພາການສະເຫນີການອອກແບບໃຫມື່  / ການຫ ຸ ດຜື່ ອນເມ ື່ ອຄວາມສື່ຽງຖ ກລະບຸ, ນ້ັນແມື່ນ, 

ການຕອບສະຫນອງຕໍື່ ຜົນໄດ້ຮັບທີື່ ກໍານົດຈະຖ ກອອກແບບດ້ວຍຄວາມຕ້ັງໃຈທີື່ ຈະບັນລຸຄວາມຕ້ອງການທີື່ ກໍານົດໄວ້. 

 

ໂຄງການຈະໃຫ້ຂ້ໍມ ນຕໍື່ ໄປນ້ີກື່ ຽວກັບການປະເມີນຄວາມປອດໄພໃນຂ້ັນຕອນຕື່າງໆ 

ໂຄງການ: 
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ປົກປ້ອງຂ້ໍມ ນການປະເມີນ 

ຂ້ັນຕອນຂອງໂຄງການ ຂ້ໍມ ນ 

ການໃຫ້ຄໍາປ ກສາຜ ້ ມີສິ່ວນຮິ່ວມ ຂ້ໍມ ນກື່ຽວກັບຮື່າງການປະເມີນຫ ັ ກການປົກປັກຮັກສາລວມທັງບົດສະຫ ຸ ບສັງລວມຜົນກະທົບສິື່ ງແວດລ້ອມ, ສັງ

ຄົມແລະເສດຖະກິດຂອງໂຄງການຈະມີໃຫ້ຜ ້ ມີສື່ວນຮື່ວມເພ ື່ ອຊອກຫາຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນໃນລະຫວື່າງການປຶກສາຫາ

ລ . 

ການທົບທວນຄືນເບ້ືອງຕ້ົນ ຮື່າງການປະເມີນຫ ັ ກການການປົກປ້ອງ 

ການທົບທວນຄືນການອອກແບບ ການປະເມີນຫ ັ ກການການປົກປ້ອງທີື່ ສໍາເລັດແລ້ວທີື່ ປະເມີນຢື່າງເຕັມສື່ວນໂດຍການປະຕິບັດການກວດສອບ 

/ ການກວດສອບມາດຕະຖານຄໍາ (GS-VB) 

ການທົບທວນຄືນປະສ ດທ ພາບ ບົດລາຍງານການຕ ດຕາມຈະປະກອບມີ: 
 

(a) ການປັບປຸງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດລວມທັງຂ້ໍມ ນກື່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດແລະຄວາມລ້ົມເຫລວທີື່ ກື່ຽວຂ້ອງ, 

ຫ  ການປັບປຸງມາດຕະການຫ ຸ ດຜື່ ອນທີື່ ສະເຫນີ. 

(b) ການຕິດຕາມແລະການລາຍງານກື່ຽວກັບຕົວຊ້ີວັດທີື່ ສໍາຄັນໃດໆທີື່ ໄດ້ກໍານົດ, 

ລວມທັງຕໍື່ ກັບຄວາມທົນທານທີື່ ກໍານົດໄວ້ກື່ອນ. 

(c) ຂ້ໍມ ນກື່ຽວກັບຄໍາຖາມການປະເມີນຜົນໃດຫນຶື່ ງຕອບ 'ມີທື່າແຮງຫ  ບື່ ອນທີື່ ຄວາມຕ້ອງການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ

ການປະເມີນຄ ນເປັນປົກກະຕິ. 
 

 

ຫ ັ ກການ GS 4 – ມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາ, ຊົນເຜົິ່ າພ້ືນເມືອງ, ການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ 

ຫ ັ ກການກື່ຽວກັບມໍລະດົກວັດທະນະທໍາ, ຊົນເຜົື່ າພ ້ ນເມ ອງ, ການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ: 

• ສົື່ ງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກວັດທະນະທໍາ ແລະ 

ການແຈກຢາຍຢື່າງສະເໝີພາບຂອງຜົນປະໂຫຍດທີື່ ມາຈາກການນໍາໃຊ້ມໍລະດົກວັດທະນະທໍາ. 

• ຜ ້ ສະໜັບສະໜ ນຫ ີ ກເວ້ັນການປື່ ຽນແປງ, ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຫ  ການລົບລ້າງວັດຖຸບ ຮານ ແລະ ວັດຖຸພັນທີື່ ມີມ ນຄື່າວັດທະນະທໍາ 

• ຮັບຮ ້ແລະເຄົາລົບການຫ້າມການບັງຄັບໃຫ້ຂັບໄລື່ແລະການນໍາໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໂດຍທົື່ ວໄປ 

• ຮັບຮ ້ ແລະ ຊຸກຍ ້ ໃຫ້ເຄົາລົບສິດທິມະນຸດຂອງຊົນເຜົື່ າພ ້ ນເມ ອງຢື່າງຄົບຖ້ວນຕາມທີື່ ຮັບຮ ້  

• ກົດໝາຍ, ລວມທັງ, ໃນບັນດາສິື່ ງອ ື່ ນໆ, ສິດໃນການກໍານົດຕົນເອງ, ທີື່ ດິນ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະອານາເຂດ, ການດໍາລົງຊີວິດແບບດ້ັງເດີມ 

ແລະວັດທະນະທໍາຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

• ຮັບປະກັນບັນດາໂຄງການທີື່ ອາດຈະສົື່ ງຜົນກະທົບເຖິງປະຊາຊົນບັນດາເຜົື່ າ 

ແລະຊາວກະສິກອນທ້ອງຖິື່ ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາດ້ວຍຈິດໃຈຮື່ວມມ ກັບເຂົາເຈ້ົາ, ດ້ວຍການເຂ້ົາຮື່ວມຢື່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, 

ມຸື່ ງໄປເຖິງການຮັບປະກັນຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຢື່າງເສລີ, ລື່ວງໜ້າ ແລະ ແຈ້ງລື່ວງໜ້າ (FPIC) 6ໂ ເມ ື່ ອສິດຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ທີື່ ດິນ, 

ຊັບພະຍາກອນ, ດິນແດນ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດແບບດ້ັງເດີມອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. 

 

ຄໍາຖາມການປະເມີນ 

ຫ ັ ກການ ຫ ັ ກການຍິ່ອຍ ຄໍາຖາມການປະເມີນ 

 

 

6  ການຍິນຍອມແບບເສລີ, ລື່ວງໜ້າ ແລະ ຂ້ໍມ ນຂື່ າວສານ (FPIC) ແມື່ນສິດທິສະເພາະທີື່ ກື່ຽວຂ້ອງກັບຊົນເຜົື່ າພ ້ ນເມ ອງ ແລະ 

ຖ ກຮັບຮ ້ໃນຖະແຫ ງການຂອງສະຫະປະຊາຊາດກື່ຽວກັບສິດທິຂອງຊົນເຜົື່ າພ ້ ນເມ ອງ (UNDRIP). ກອບມາດຕະຖານຂອງ FPIC 

ປະກອບດ້ວຍບັນດາເຄ ື່ ອງມ ສາກົນທາງດ້ານກົດໝາຍລວມທັງຖະແຫ ງການສະຫະປະຊາຊາດກື່ຽວກັບສິດທິຂອງຊົນເຜົື່ າພ ້ ນເມ ອງ (UNDRIP), ສົນທິສັນຍາອົງການແຮງງານສາກົນ 

169 (ILO 169), ແລະສົນທິສັນຍາວື່າດ້ວຍຄວາມຫ າກຫ າຍທາງຊີວະພາບ (CBD), ໃນບັນດາ. ອ ື່ ນໆ, ເຊັື່ ນດຽວກັນກັບກົດຫມາຍແຫື່ງຊາດ. 

ກະລຸນາເບິື່ ງທີື່ ລ້ິງສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີື່ ມເຕີມ. http://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/en/ 
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ຫ ັ ກການທີ 4 – 

ມໍລະດົກວັດທະນະທໍາ, 

ຊົນເຜົິ່ າພ້ືນເມືອງ, 

ການຍົກຍ້າຍ ແລະ 

ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ. 

4.1 

ສະຖານທີື່ ຂອງມໍລະດົກວັດທະນະທໍາແລະປະຫວັດສາດ 

ພ ້ ນທີື່ ໂຄງການປະກອບມີສະຖານທີື່ , ໂຄງສ້າງ, 

ຫ  ວັດຖຸທີື່ ມີຄຸນຄື່າທາງປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທໍາ, ສິລະປະ, 

ປະເພນີຫ  ສາສະຫນາຫ  ຮ ບແບບວັດທະນະທໍາທີື່ ບໍື່ ມີຕົວຕົນ (ຕົວຢື່າງ, 

ຄວາມຮ ້, ການປະດິດສ້າງ, ຫ  ສັນຕິພາບ) ບໍ? 

4.2 ການຂັບໄລື່ແລະການຍົກຍ້າຍໂດຍບັງຄັບ 
ໂຄງການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫ  ເຮັດໃຫ້ການຍົກຍ້າຍທາງດ້ານຮື່າງກາຍຫ  ເສດ

ຖະກິດຂອງປະຊາຊົນ (ຊົື່ ວຄາວຫ  ຖາວອນ, ເຕັມຫ  ບາງສື່ວນ)? 

4.3 ການຄອບຄອງທີື່ ດິນ ແລະ ສິດອ ື່ ນໆ 

ໂຄງການຕ້ອງການການປື່ຽນແປງການຈັດສັນທີື່ ດິນ 

ແລະ/ຫ  ສິດອ ື່ ນໆບໍ? 

ສໍາລັບໂຄງການທີື່ ກື່ຽວຂ້ອງກັບການຄອບຄອງນໍາໃຊ້ທີື່ ດິນ, 

ມີຄວາມບໍື່ ແນື່ ນອນກື່ຽວກັບການຄອບຄອງທີື່ ດິນ, ສິດການເຂ້ົາເຖິງ, 

ສິດນໍາໃຊ້ ຫ   ການເປັນເຈ້ົາຂອງທີື່ ດິນບໍ? ຕົວຢື່າງລວມມີ, 

ແຕື່ບໍື່ ຈໍາກັດສິດການເຂ້ົາເຖິງນໍ້າ, ສິດຊັບສິນໃນຊຸມຊົນ 

ແລະສິດທິຕາມປະເພນີ. 

4.4 ຊົນເຜົື່ າພ ້ ນເມ ອງ 
ຊົນເຜົື່ າພ ້ ນເມ ອງມີຢ ື່ ໃນ ຫ   ຢ ື່ໃນເຂດທີື່ ມີອິດທິພົນຂອງໂຄງການ 

ແລະ/ຫ   ໂຄງການຕ້ັງຢ ື່ ເທິງດິນ/ດິນແດນທີື່ ຄົນພ ້ ນເມ ອງອ້າງບໍື່ ? 

 

ຫ ັ ກການ 4.1 - ຂ້ໍກໍານົດສໍາລັບສະຖານທີິ່ ມໍລະດົກວັດທະນະທໍາແລະປະຫວັດສາດ 

• ໂຄງການດັື່ ງກື່າວຈະບໍື່ ມີສື່ວນຮື່ວມຫ  ຊັບຊ້ອນໃນການປື່ ຽນແປງ, ຄວາມເສຍຫາຍຫ  ການໂຍກຍ້າຍຂອງສະຖານທີື່ , ວັດຖຸຫ  ໂຄງສ້າງຂອງມໍ

ລະດົກວັດທະນະທໍາທີື່ ສໍາຄັນ. 

• ເມ ື່ ອໂຄງການສະເຫນີໃຫ້ນໍາໃຊ້ມໍລະດົກວັດທະນະທໍາ, ລວມທັງຄວາມຮ ້, ນະວັດກໍາຫ  ການປະຕິບັດຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິື່ ນ, 

ຊຸມຊົນທີື່ ຖ ກກະທົບຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ: 

o ສິດທິຂອງທື່ານພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍທີື່ ໃຊ້ໄດ້, 

o ຂອບເຂດແລະລັກສະນະຂອງການພັດທະນາທຸລະກິດທີື່ ສະເຫນີ; ແລະ 

o ຜົນສະທ້ອນທີື່ ເປັນໄປໄດ້ຂອງການພັດທະນານ້ີ. 

• ໂຄງການຕ້ອງສະຫນອງການແຈກຢາຍຢື່າງສະເຫມີພາບຂອງຜົນປະໂຫຍດຂອງການຄ້າຂອງຜະລິດຕະພັນດັື່ ງກື່າວ. ຄວາມຮ ້, 

ການປະດິດສ້າງຫ  ການປະຕິບັດ, ຕາມປະເພນີແລະປະເພນີຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

• ຄວາມຄິດເຫັນແລະຂ້ໍສະເຫນີແນະຂອງຜ ້ ຊື່ຽວຊານຫ  ພາກສື່ວນທີື່ ມີຄວາມສົນໃຈຈະໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍແລະມັນຈະຖ ກສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ລ

ວມຢ ື່ ໃນການອອກແບບໂຄງການ. 

 

ຫ ັ ກການ 4.2 - ຄວາມຕ້ອງການຂັບໄລິ່  ແລະບັງຄັບໃຫ້ຍົກຍ້າຍ 

• ໂຄງການດັື່ ງກື່າວຈະບໍື່ ມີສື່ວນຮື່ວມ ຫ  ສັບສົນໃນການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນໂດຍບໍື່ ສະໝັກໃຈ 

• ໂຄງການຈະປ້ອງກັນທາງກາຍະພາບ (ເຊັື່ ນ: ການຍົກຍ້າຍ ຫ   ການສ ນເສຍທີື່ ຢ ື່ອາໃສ) ແລະ ການຍົກຍ້າຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ເຊັື່ ນ: 

ການສ ນເສຍຊັບສິນ ຫ   ການເຂ້ົາເຖິງຊັບສິນທີື່ ພາໃຫ້ສ ນເສຍແຫ ື່ງລາຍຮັບ ຫ   ການດໍາລົງຊີວິດ) ແລະ 

ຫ ຸ ດຜື່ ອນຜົນກະທົບຂອງການຍົກຍ້າຍຕໍື່ ຜ ້ ຍົກຍ້າຍຖິື່ ນຖານ ແລະ ຊຸມຊົນເຈ້ົາພາບທີື່ ການຍົກຍ້າຍບໍື່ ສາມາດມີ. ຫ ີ ກເວ້ັນ. 

ໃນກໍລະນີດັື່ ງກື່າວ, 

ໂຄງການຈະລວມເຂ້ົາໃນເອກະສານໂຄງການແຜນປະຕິບັດງານການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຫ  ແຜນປະຕິບັດງານການດໍາລົງຊີວິດ, 

ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ. ກະລຸນາອີງໃສື່ UNDP ມາດຕະຖານ 5: ການຍົກຍ້າຍແລະການຕ້ັງຖິື່ ນຖານທີື່ ຕ້ອງການ 7. 

 

 

7 ມາດຕະຖານສັງຄົມ ແລະ ສິື່ ງແວດລ້ອມຂອງ UNDP; https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/undp-social-

andenvironmentalstandards.html 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/undp-social-andenvironmentalstandards.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/undp-social-andenvironmentalstandards.html
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• ຄວາມຄິດເຫັນແລະຄໍາແນະນໍາຈາກຫນຶື່ ງຫ  ຫ າຍພາກສື່ວນກື່ຽວຂ້ອງຜ ້ ຊື່ຽວຊານຈະໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນເພ ື່ ອປະກອບໃ

ຫ້ເຂົາເຈ້ົາໃນການອອກແບບໂຄງການ. 

 

ຫ ັ ກການ 4.3 - ການຄອບຄອງທີິ່ ດ ນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການສ ດອືິ່ ນໆ 

• ຜ ້ ພັດທະນາໂຄງການຈະລະບຸສະຖານທີື່ /ວັດສະດຸທັງໝົດທີື່ ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. 

ສໍາລັບທຸກສະຖານທີື່ /ບັນຫາທີື່ ລະບຸໄວ້ເຫ ົື່ ານ້ີ, ໂຄງການຈະເຄົາລົບ ແລະປົກປ້ອງ: 

o ສິດທາງດ້ານກົດໝາຍ, ຫ   

o ສິດທິຕາມປະເພນີ, ຫ   

o ການສົື່ ງເສີມ / ປົກປັກຮັກສາວັດທະນະທໍາ, ນິເວດ, ເສດຖະກິດ, ຄວາມສໍາຄັນທາງສາດສະຫນາຈະໄດ້ຮັບການສະແດງໃຫ້ເຫັນ 

• ການປື່ຽນແປງກົດໝາຍຕ້ອງເປັນໄປຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ ກື່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍດັື່ ງກື່າວຢື່າງເຂ້ັມ

ງວດ. ຂ້ໍຂັດແຍື່ ງທາງດ້ານກົດໝາຍທັງໝົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂກື່ອນທີື່ ໂຄງການຈະດໍາເນີນໃນຂົງເຂດດັື່ ງກື່າວ. ການປື່ຽນແປງທັງ

ຫມົດເຫ ົື່ ານ້ີຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະແດງໃຫ້ເຫັນຕາມທີື່ ໄດ້ຕົກລົງມີການຍິນຍອມຢື່າງຟຣີ, ກື່ອນຫນ້າແລະແຈ້ງການ. 

• ຜ ້ ພັດທະນາໂຄງການຈະຕ້ອງມີຫົວຂ້ໍທີື່ ບໍື່ ໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັບຂອບເຂດໂຄງການທັງຫມົດ, ແລະອ ື່ ນໆ . 

ເພ ື່ ອເຮັດສໍາເລັດການຢ້ັງຢ ນການອອກແບບໂຄງການ. 

• ຄວາມຄິດເຫັນແລະຄໍາແນະນໍາຈາກຜ ້ ມີສື່ວນກື່ຽວຂ້ອງຫນຶື່ ງຫ  ຫ າຍກວື່າຜ ້ ຊື່ຽວຊານຈະໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນເປັນລວມຢ ື່

ໃນການອອກແບບໂຄງການ. 

 

ຫ ັ ກການ 4.4 - 8ຄວາມຕ້ອງການ ຊົນເຜົິ່ າພ້ືນເມືອງ 

 

ກະລ ນາເບ ິ່ ງໂຄງຮິ່າງການຄົນພ້ືນເມືອງສໍາລັບຂ້ໍມ ນເພີິ່ ມເຕີມ 

 

• ຜ ້ ພັດທະນາໂຄງການຈະຮັບຮ ້ ແລະ ເຄົາລົບສິດລວມຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົື່ າພ ້ ນເມ ອງໃນການເປັນເຈ້ົາຂອງ, ນໍາໃຊ້, ແລະ ພັດທະນາ 

ແລະ ຄວບຄຸມທີື່ ດິນ, ຊັບພະຍາກອນ, ແລະ ອານາເຂດທີື່ ເຂົາເຈ້ົາເຄີຍເປັນເຈ້ົາຂອງ, ຄອບຄອງ, ຫ  ນໍາໃຊ້ ຫ   ທີື່ ໄດ້ມາ, ລວມທັງທີື່ ດິນ ແລະ 

ອານາເຂດຂອງພວກມັນ. ຜ ້ ທີື່ ຍັງບໍື່ ທັນມີຫົວຂ້ໍ. 

• ຜ ້ ພັດທະນາໂຄງການຈະເຄົາລົບ, ປົກປ້ອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ບໍື່ ເອົາຊັບສິນທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ, ປັນຍາ, ສາສະໜາ ແລະ 

ຈິດໃຈຂອງຊົນເຜົື່ າພ ້ ນເມ ອງ ໂດຍບໍື່ ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມລື່ວງໜ້າ (FPIC). 

• ຜ ້ ສະໜັບສະໜ ນໂຄງການຈະຮັບປະກັນວື່າຊົນເຜົື່ າພ ້ ນເມ ອງໄດ້ຮັບການແຈກຢາຍຢື່າງສະເໝີພາບຂອງຜົນປະໂຫຍດທີື່ ເກີດຈາກການ

ນໍາໃຊ້ ແລະ/ຫ   ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນຜ ນແຜື່ນດິນ ແລະ ດິນແດນ ຫ   ຈາກການນໍາໃຊ້ຄວາມຮ ້ ແລະ 

ຮີດຄອງປະເພນີຂອງເຂົາເຈ້ົາໂດຍຮື່າງ. ນ້ີຈະດໍາເນີນໄປໃນທາງທີື່ ເໝາະສົມທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ລວມກັນ ແລະ 

ບໍື່ ຂັດຂວາງສິດທີື່ ດິນ ຫ   ການເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການພ ້ ນຖານທີື່ ເທົື່ າທຽມກັນ ລວມທັງການບໍລິການສຸຂະພາບ, ນ້ໍາສະອາດ, ພະລັງງານ, 

ການສຶກສາ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ເງ ື່ ອນໄຂການເຮັດວຽກທີື່ ເໝາະສົມ. ແລະທີື່ ຢ ື່ອາໄສ. 

 

 

8  ບໍື່ ມີຄໍານິຍາມຂອງຊົນເຜົື່ າພ ້ ນເມ ອງທີື່ ຍອມຮັບໂດຍທົື່ ວໄປ. ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງມາດຕະຖານນ້ີ "ຊົນເຜົື່ າພ ້ ນເມ ອງ" ຫມາຍເຖິງການລວບລວມທີື່ ແຕກຕື່າງກັນ, 

ໂດຍບໍື່ ຄໍານຶງເຖິງຄໍາສັບທ້ອງຖິື່ ນ, ລະດັບຊາດແລະພາກພ ້ ນທີື່ ໃຊ້ກັບພວກເຂົາ (ຕົວຢື່າງ, "ຊົນເຜົື່ າ", "ປະຊາຊົນທໍາອິດ", "ຊົນເຜົື່ າທີື່ ກໍານົດ", " pastoralist", ". ປະຊາຊົນໃນເຂດພ .”), 

ຜ ້ ທີື່ ຕອບສະຫນອງຄໍານິຍາມໃດນຶື່ ງທີື່ ຍອມຮັບໂດຍທົື່ ວໄປຂອງຊົນເຜົື່ າພ ້ ນເມ ອງ. ລວມທັງແຕື່ ບໍື່ ຈໍາກັດສະເພາະທີື່ ໃຫ້ຢ ື່ ໃນສົນທິສັນຍາກື່ຽວກັບຊົນເຜົື່ າພ ້ ນເມ ອງ 

ແລະຊົນເຜົື່ າໃນປະເທດເອກະລາດ (ສົນທິສັນຍາ ILO ສະບັບເລກທີ 169), ການສຶກສາກື່ຽວກັບບັນຫາການຈໍາແນກຕໍື່ ປະຊາກອນຊົນເຜົື່ າພ ້ ນເມ ອງ ("ການສຶກສາ Martinez Cobo "), 

ແລະເອກະສານການເຮັດວຽກ ກື່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດ “ຊາວພ ້ ນເມ ອງ” ທີື່ ຈັດຕ້ັງໂດຍຄະນະເຮັດວຽກກື່ຽວກັບປະຊາກອນພ ້ ນເມ ອງ. 
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• ຄວາມຄິດເຫັນແລະຄໍາແນະນໍາຂອງຜ ້ ມີສື່ວນກື່ຽວຂ້ອງຜ ້ ຊື່ຽວຊານຈະຖ ກຊັກຊວນແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນເປັນສື່ວນຫນຶື່ ງຂອງການອອກແ

ບບໂຄງການ. 
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XVIII. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ XVI ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ ສ ິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ສັງຄົມ - ຕາຕະລາງເນ້ືອໃນທົິ່ ວໄປ 

I. ແນະນໍາ 

a. ສະພາບການຂອງໂຄງການ 

b. ເຫດຜົນຂອງໂຄງການ 

c. ການນໍາສະເໜີຜ ້ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ 

d. ຈຸດປະສົງ ESIA 

II. ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ກອບສະຖາບັນ 

a. ກອບນິຕິກໍາແຫື່ງຊາດ 

b. ອົງການຈັດຕ້ັງຂອງລັດຖະບານ 

c. ລັດຖະບານແຫື່ງຊາດ 

d. ລັດຖະບານທ້ອງຖິື່ ນ 

e. ໂຄງຮື່າງການບໍລິຫານສິື່ ງແວດລ້ອມແຫື່ງຊາດ 

f. ຂະບວນການ ປະເມີນ ຜົນກະທົບຕໍື່  ສິື່ ງແວດລ້ອມ ແຫື່ງຊາດ 

g. ສິື່ ງແວດລ້ອມ ແຫື່ງຊາດ ມາດຕະຖານ ຄຸນນະພາບ 

h. ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຂ້ໍຕົກລົງດ້ານສິື່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຫ າຍຝື່າຍທີື່ ນໍາໃຊ້ກັບໂຄງການ 

III. ການປະຕິບັດທີື່ ດີທີື່ ສຸດ ແລະມາດຕະຖານສາກົນທີື່ ໃຊ້ໄດ້ກັບໂຄງການ 

IV. ນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ 

V. ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ 

VI. ໂຄງການທາງເລ ອກ 

VII. ການສ້າງແຜນທີື່ ຜ ້ ມີສື່ວນຮື່ວມ ແລະກອບການປຶກສາຫາລ  

VIII. ພ ້ ນຖານດ້ານສິື່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

a. ສະພາບແວດລ້ອມທາງກາຍະພາບ 

b. ສະພາບແວດລ້ອມທາງຊີວະພາບ 

c. ພ ້ ນຖານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 

IX. ການປະເມີນຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສື່ຽງຂອງໂຄງການ 

X. ມາດຕະການຫ ຸ ດຜື່ ອນສິື່ ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ 

XI. ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິື່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
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XIX. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ XVII ບົດລາຍງານການກວດສອບສ ິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ສັງຄົມ - ຕາຕະລາງທົິ່ ວໄປ 

I. ແນະນໍາ 

a. ສະພາບການຂອງໂຄງການ 

b. ການນໍາສະເໜີຜ ້ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ 

c. ຈຸດປະສົງການກວດສອບ E&S 

d. ກອບການອ້າງອີງຂອງການກວດສອບ E&S 

II. ຂ້ໍມ ນພ ້ ນຖານດ້ານສິື່ ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ 

III. ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ກອບສະຖາບັນ 

IV. ການສ້າງແຜນທີື່ ຜ ້ ມີສື່ວນຮື່ວມ ແລະກອບການປຶກສາຫາລ  

V. ຜົນການກວດສອບ 

VI. ຄໍາແນະນໍາການກວດສອບ 


