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ການຮັບຮູ້ 

ເອກະສານຕ ໍ່ ໄປນີີ້ ຖືກສ ໍ່ ງໂດຍສອດຄໍ່ອງກັບການຍືໍ່ ນສະເຫນີການສະໜອງທຶນເຕັມຂອງບ ລິສັດຄ ີ້ າປະກັນສີຂຽວໃຫີ້ກັບກອງທຶນດິນຟີ້າອາກາດສີຂ

ຽວ, ສອດຄໍ່ອງກັບການຍືໍ່ ນສະເຫນີໂຄງການກະກຽມສິໍ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ (PPF) ລ ງວັນທີ 13 ຕຸລາ 2021. 

ທີມງານທີໍ່ ຮັບຜິດຊອບໃນການລວບລວມເອກະສານມີດັໍ່ ງນີີ້ : 

• ບ ລິສັດຄ ີ້ າປະກັນການພັດທະນາ  

• ບ ລິສັດ Green Guarantee  

• ບ ລິສັດ Pegasysຈ າກັດ  

• ທີໍ່ ປຶກສາ IBIS  

• ທີໍ່ ປຶກສາ SR  

ການປະກອບສໍ່ວນຂອງແຕໍ່ລະອ ງການພີ້ ອມທັງທີໍ່ ປຶກສາເອກະລາດແມໍ່ນສ າຄັນ. 

ເຖິງແມໍ່ນວໍ່າພວກເຮ າບ ໍ່ ສາມາດຮັບຮ ີ້ສະເພາະບຸກຄ ນທີໍ່ ມີຊືໍ່ ຂີ້ າງລຸໍ່ມນີີ້ ສ າລັບຄວາມຊ ານານ, ຄວາມພະຍາຍາມ, ພະລັງງານ, ແລະ 

ຄວາມເອືີ້ ອເຟືີ້ ອເພືໍ່ ອແຜໍ່ , ບ ດບາດຂອງພວກເຂ າໃນການລວບລວມເອກະສານຊີ້ອນທີ້າຍແມໍ່ນສັງເກດເຫັນໄດີ້ດີ. ຜ ນກະທ ບ ຂອງ 

ເອກະສານຊີ້ອນທີ້າຍນີີ້ ຈະເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງການປະກອບສໍ່ວນລວມຂອງພວກເຂ າ. 
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1 ການແນະນ າ  

1.1 ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ຂອງ ບ ລ ສັດຄ ້ າປະກັນສ ຂຽວ  

ບ ລິສັດຄ ີ້ າປະກັນສີຂຽວ (GGC) ເປັນຜ ີ້ ຄ ີ້ າປະກັນສ າລັບພັນທະບັດສີຂຽວ ແລະ ສະພາບດິນຟີ້າອາກາດ ແລະ ເງິນກ ີ້ . ພາລະກິດ ຂອງ GGC 

ແມໍ່ນເພືໍ່ ອຊໍ່ວຍໃຫີ້ບັນດາປະເທດທີໍ່ ກ າລັງພັດທະນາເຂ ີ້ າເຖິງທຶນທ ໍ່ ວໂລກ ສ າລັບການສະໜອງທຶນສະພາບອາກາດ 

ໂດຍການໂອນລະດັບການລ ງທຶນຂອງຕ ນໂດຍຜໍ່ ານການຄ ີ້ າປະກັນໃຫີ້ແກໍ່ຜ ີ້ ກ ີ້ ຢືມ ຂອງ ປະເທດກ າລັງພັດທະນາ. ການຄ ີ້ າປະກັນ 

ກໍ່ຽວກັບພັນທະບັດ ຫ ື  ເງິນກ ີ້ຈະກ າຈັດຄວາມສໍ່ຽງເບືີ້ ອງຕ ີ້ ນກໍ່ຽວກັບດອກເບີ້ ຍ ແລະ ການຈໍ່າຍເງິນຕ ີ້ ນໂດຍການມີ GGC ເປັນຜ ີ້  

ຈໍ່າຍສ າຮອງຖີ້າຜ ີ້ ກ ີ້ ຢືມບ ໍ່ ສາມາດປະຕິບັດພັນທະຂອງຕ ນໃຫີ້ ກັບຜ ີ້ ໃຫີ້ກ ີ້ . ການຄ ີ້ າປະກັນທີໍ່ ສະໜອງໃຫີ້ໂດຍ GGC ຈະຊໍ່ວຍໃຫີ້ສິນ 

ເຊືໍ່ ອເສີມຂະຫຍາຍໂຄງການການປໍ່ ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດໃນປະເທດທີໍ່ ກ າລັງພັດທະນາ, ປັບປຸງລະດັບສິນເຊືໍ່ ອລະດັບການລ ງທຶນຍໍ່ອຍ 

ຂອງເຂ າເຈ ີ້ າ ໄປສ ໍ່ລະດັບການລ ງທຶນເພືໍ່ ອໃຫີ້ເຂ າເຈ ີ້ າກາຍເປັນຜ ີ້ ທີໍ່ ມີສິດໄດີ້ ຮັບ 

ສ າລັບນັກລ ງທຶນຈາກຕະຫ າດທຶນສາກ ນເພືໍ່ ອພິຈາລະນາການລ ງທຶນຂອງເຂ າເຈ ີ້ າ.  

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເຄືໍ່ ອງມືການເງິນສີຂຽວຈະມີບ ດບາດສ າຄັນໃນທ ໍ່ ວທຸກຂະແໜງການຫ ຸ ດຜໍ່ ອນສະພາບອາກາດ ແລະ 

ການປັບຕ ວຂອງດິນຟີ້າອາກາດ. ເຫ  ໍ່ ານີີ້ ລວມມີພັນທະບັດສີຂຽວ ແລະ ເງິນກ ີ້ ສີຂຽວທີໍ່ ຈັດສັນການນ າໃຊີ້ລາຍໄດີ້ໃຫີ້ແກໍ່ການ 

ລ ງທຶນດີ້ານສະພາບອາກາດທີໍ່ ມີສິດໄດີ້ຮັບ.  

ການຄ ີ້ າປະກັນຂອງ GGC ຈະໃຫີ້ ສິນເຊືໍ່ ອເພີໍ່ ມພັນທະບັດ ແລະເງິນກ ີ້  ເພືໍ່ ອໃຫີ້ຕະຫ າດທຶນທ ໍ່ ວໂລກສາມາດລ ງທຶນໃນພັນທະບັດສີຂຽວ 

ແລະສະພາບອາກາດ ແລະເງິນກ ີ້ຈາກບັນດາປະເທດທີໍ່ ກ າລັງ ພັດທະນາ - ການຈັດລ າດັບຄວາມສ າຄັນ ຂອງ ການແຍກທາດກາກບອນ ແລະ 

ເສັີ້ ນທາງຄາບອນຕໍ່ າໃນທ ໍ່ ວຕະຫ າດທີໍ່ ເກີດໃຫມໍ່ . ຈຸດປະສ ງຂອງ GCC 

ແມໍ່ນເພືໍ່ ອນ າໃຊີ້ການຄ ີ້ າປະກັນເພືໍ່ ອສະໜອງໂຄງການຫ ຸ ດຜໍ່ ອນສະພາບອາກາດທີໍ່ ຊໍ່ວຍເຮັດໃຫີ້ເສດ ຖະກິດຄາບອນສຸດທິ ແລະ 

ໂຄງການປັບຕ ວສະພາບອາກາດທີໍ່ ສະໜອງຄວາມຍືນຍ ງດີ້ານສິໍ່ ງແວດລີ້ອມ ແລະ ສັງຄ ມ.    

ການສີ້າງເສດຖະກິດທີໍ່ ພ ີ້ ນເດັໍ່ ນຂຶີ້ ນໃນມືີ້ ນີີ້ ໃຫີ້ເປັນສີຂຽວໃນມືີ້ ອືໍ່ ນສາມາດຊໍ່ວຍຫ ີ ກລໍ່ຽງວິກິດການດີ້ານການເງິນແລະເສດຖະກິດທີໍ່ ເກີດຈາກດິນຟີ້າອ

າກາດ, ປ ກປັກຮັກສາການລ ງທຶນໃນປະຈຸບັນໃຫີ້ຟືີ້ ນຟ  ແລະ ສີ້າງຜ ນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດທີໍ່ ຍືນຍ ງ. ການສຶກສາທີໍ່ ຜໍ່ ານມາໂດຍ IFC (2021) 

ສະແດງໃຫີ້ເຫັນວໍ່າມາດຕະການຟືີ້ ນຟ ສີຂຽວໃນທ ໍ່ ວ 21 ເສດຖະກິດຕະຫ າດ ທີໍ່ ເກີດໃຫມໍ່ ທີໍ່ ສ າຄັນ (ກວມເອ າ 62 ສໍ່ວນຮີ້ອຍຂອງປະຊາກອນໂລກ 

ແລະ 48 ສໍ່ວນຮີ້ອຍ ຂອງ ການປໍ່ອຍອາຍພິດທ ໍ່ ວໂລກ) ໃນຂະແຫນງການທີໍ່ ເລືອກສາມາດສີ້າງໂອກາດການລ ງທຶນ 10.2 ພັນຕືີ້ ໂດລາ, ສີ້າງ 213 

ລີ້ານ ວຽກງານໂດຍກ ງໃໝໍ່ສະສ ມ ແລະ ການຫ ຸ ດຜໍ່ ອນ CO2e ໃນການປໍ່ອຍອາຍພິດ GHG 4 ຕືີ້ ໂຕນຕ ໍ່ ປີລະຫວໍ່າງປີ 2020-2030. ຫ ັ ກຊັບ ຂອງ 

GGC ກວມເອ າ 11 ປະເທດເຫ  ໍ່ ານີີ້ ເຊັໍ່ ນດຽວກັນກັບ 8 ປະເທດອືໍ່ ນໆ. 

ນອກເຫນືອຈາກການພິຈາລະນາຜ ນກະທ ບທາງບວກ ທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂີ້ອງກັບການເງິນທີໍ່ ສະໜອງໃຫີ້ , GGC ຍັງຮັບຮ ີ້ຄວາມສ າຄັນ ຂອງ 

ການຄ ີ້ າປະກັນການປະຕິບັດດີ້ານສິໍ່ ງແວດລີ້ອມ ແລະ ສັງຄ ມ (E&S) ທີໍ່ ດີເພືໍ່ ອຫ ີ ກເວັີ້ ນ ແລະ/ຫ ື  ຫ ຸ ດຜໍ່ ອນຄວາມຮັບຜິດ ຊອບທາງດີ້ານການເງິນ 

ແລະ ຊືໍ່ ສຽງ. ດັໍ່ ງນັີ້ ນ, ການພິຈາລະນາປັດໄຈ E&S ແລະ ການປ ກປີ້ອງກາຍເປັນສໍ່ວນໜ ່ ງທີໍ່ ສ າຄັນ ຂອງ ການຕັດສິນໃຈຂອງ GGC ແລະ 

ຂະບວນການເຮັດທຸລະກ າເພືໍ່ ອຄ ີ້ າປະກັນຄວາມສໍ່ຽງ ແລະ ຜ ນກະທ ບທີໍ່ ສ າຄັນຖືກຄຸີ້ມຄອງຢໍ່າງ ມີປະສິດທິພາບຕະຫ ອດຊີວິດການເຮັດທຸລະກ າ. 



 

 

  

 

6 ກອບການເຮັດວຽກຂອງຄົນພ້ືນເມືອງ  

1.2 ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງກອບວຽກ  

ຄ າໝັີ້ ນສັນຍາວາລະປີ 2030 ທີໍ່ ຈະ “ບ ໍ່ ປະໃຫີ້ຜ ີ້ ໃດຢ ໍ່ ເບືີ້ ອງຫ ັ ງ” ໄດີ້ນ າເອ າຄວາມເອ າໃຈໃສໍ່ໃໝໍ່ ໃນການລວມເອ າ ແລະ ຄ ີ້ າປະກັນບຸລິມະສິດ ຂອງຊ ນ

ເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງ. ຖະແຫ ງການຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກໍ່ຽວກັບ ສິດທິຂອງຊ ນເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງ (UNDRIP) 

ໄດີ້ ຮັບຮອງເອ າໂດຍກອງປະຊຸມໃຫຍໍ່ສະຫະປະຊາຊາດໃນເດືອນ ກັນຍາ 2007. ຊ ນເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງມີການປະກອບສໍ່ວນອັນລ ີ້ າຄໍ່າ ເພືໍ່ ອ 

ແກີ້ໄຂບັນຫາການຫ ຸ ດຜໍ່ ອນສະພາບອາກາດ ແລະ ການປັບຕ ວ.  

ກອງປະຊຸມຂອງບັນດາຝໍ່າຍ (COP) ກັບສ ນທິສັນຍາຂອບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກໍ່ຽວກັບ ການປໍ່ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດ (UNFCCC) 

ໄດີ້ ຮັບຮ ີ້ຄວາມສ າຄັນຂອງການມີສໍ່ວນຮໍ່ວມກັບຄ ນພືີ້ ນເມືອງ, ແລະ ນີີ້ ໄດີ້ຖືກລວມເຂ ີ້ າໃນຂ ີ້ ຕ ກລ ງ Cancun (ການຕັດສິນໃຈ 1/CP.16). ສັນຍາ

ປາຣີ ກໍ່າວຕືໍ່ ມວໍ່າ: ເມືໍ່ ອຝໍ່າຍຕໍ່າງໆແກີ້ ໄຂບັນຫາການປໍ່ ຽນແປງຂອງ ດິນຟີ້າອາກາດເຂ າເຈ ີ້ າ ຄວນເຄ າລ ບ, ຊຸກຍ ີ້  ແລະ ພິຈາລະນາສິດຂອງຊ ນເຜ ໍ່ າ

ພືີ້ ນເມືອງ. ນອກຈາກນັີ້ ນ, ການຕັດສິນໃຈຂອງ COP ຂອງ ສັນຍາປາຣີ (ການຕັດສິນໃຈ 1/CP.21) 

ໄດີ້ ຮັບຮ ີ້ເຖິງຄວາມຈ າເປັນເພືໍ່ ອເສີມສີ້າງການປະຕິບັດ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງຊຸມຊ ນທີ້ອງຖິໍ່ ນ ແລະ 

ເວທີຂອງປະຊາຊ ນພືີ້ ນເມືອງເພືໍ່ ອເຮັດສິໍ່ ງນີີ້ ໃຫີ້ສ າເລັດ. COP ຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້  GCF ດ າເນີນການປັບປຸງເພືໍ່ ອລວມເອ າຄວາມຮ ີ້ ແລະ 

ການປະຕິບັດຂອງທີ້ອງຖິໍ່ ນ, ຮີດຄອງປະເພນີ, ແລະ ຊ ນເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງຕະຫ ອດໄລຍະການປັບຕ ວຂອງການວາງແຜນ, ການປະຕິບັດ, 

ການຕິດຕາມ, ການວາງແຜນ ແລະ ການລາຍງານ. 

ຊ ນເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງມັກຈະມີຄວາມດີ້ອຍໂອກາດທາງດີ້ານສັງຄ ມ, ທາງດີ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ທາງດີ້ານກ ດໝາຍ ແລະ ບ ໍ່ ສາມາດ ປ ກປີ້ອງສິດ, 

ດິນແດນ, ທີໍ່ ດິນ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ເຂ າເຈ ີ້ າອາດຈະຖືກຈ າກັດໃນການເຂ ີ້ າຮໍ່ວມ ແລະ 

ໄດີ້ ຮັບຜ ນປະໂຫຍດຈາກການລິເລີໍ່ ມການພັດທະນາ ແລະ ການປໍ່ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດ. ພວກເຂ າເຈ ີ້ າອາດຈະບ ໍ່ ສາມາດເຂ ີ້ າເຖິງ 

ຜ ນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ, ຫ ື  ຜ ນປະໂຫຍດບ ໍ່ ໄດີ້ມາຫ ື ສ ໍ່ ງໃນລັກສະນະທີໍ່ ບ ໍ່ ເຫມາະສ ມທາງດີ້ານວັດທະນະທ າ, ຍີ້ອນວໍ່າພວກເຂ າ 

ບ ໍ່ ໄດີ້ ຮັບການປຶກສາຫາລືກໍ່ຽວກັບການອອກແບບ ຫ ື  ການປະຕິບັດໂຄງການທີໍ່ ມີຜ ນກະທ ບຕ ໍ່ ຊີວິດຂອງພວກເຂ າ. 

ນະໂຍບາຍອືໍ່ ນໆທີໍ່ ສະຫນັບສະຫນ ນການລວມເອ າຄ ນພືີ້ ນເມືອງຢ ໍ່ ໃນ GCF ລວມມີການປ ກປີ້ອງສິໍ່ ງແວດລີ້ອມແລະສັງຄ ມຊ ໍ່ ວຄາວ (ESS) 

ແລະຮໍ່າງມາດຕະຖານການຄຸີ້ມຄອງສິໍ່ ງແວດລີ້ອມແລະສັງຄ ມ (EMS). ສິໍ່ ງເຫ  ໍ່ ານີີ້ ສະໜັບສະໜ ນສິດທິ ຂອງ ຊ ນເຜ ໍ່ າ ພືີ້ ນເມືອງໃນການອອກແບບ, 

ການປະຕິບັດ ແລະ ການເງິນຂອງໂຄງການດິນຟີ້າອາກາດໂດຍ GCF.  

ການຕັດສິນໃຈຂອງສະພາບ ລິຫານ GCF (B.15/01) ຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້ກອງເລຂາສີ້າງນະໂຍບາຍຄ ນພືີ້ ນເມືອງທ ໍ່ ວກອງທຶນ (IPP). 

ນະໂຍບາຍຊ ນເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງຂອງ GCF ໄດີ້ຖືກນ າພາໂດຍຫ ັ ກການນະໂຍບາຍສາກ ນອືໍ່ ນໆ ແລະ ໄດີ້ ຮັບການສະຫນັບສະຫນ ນ 

ຈາກອ ງການຈັດຕັີ້ ງຂອງຊ ນເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງໂດຍຜໍ່ ານຂະບວນການປຶກສາຫາລື.  

ໃນຂະນະທ ິ່  GGC ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງຄູິ່ຮິ່ວມງານຂອງຕົນພະຍາຍາມເພ ິ່ ມທະວ ການຮິ່ວມມືຂອງ ເຂົາເຈ້ົາກັບ GCF ກິ່ຽວກັບ 

ການລ ເລ ິ່ ມການຫ ຼຸ ດຜິ່ອນສະພາບອາກາດ ແລະ ການປັບຕົວ, ເອກະສານກອບວຽກນ ້ ກິ່ຽວກັບຊົນເຜົິ່ າພ້ືນເມືອງ, ຮິ່ວມກັນກັບ 

ບົດບາດຍ ງຊາຍ ແລະ ກອບວຽກ E&S, ແມິ່ນສະຫນັບສະຫນູນຄ າຮ້ອງສະຫມັກການສະໜອງທຶນທ ິ່ ສົິ່ ງໃຫ້ GCF. 

1.3 ຈຼຸ ດປະສົງຂອງເອກະສານ 

ເອກະສານສະບັບນີີ້ ຈະຊໍ່ວຍ GGC ໃນການລວມເອ າການພິຈາລະນາທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂີ້ອງກັບຊ ນເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງເຂ ີ້ າໃນຂະບວນການ 

ເງືໍ່ ອນໄຂການລ ງທຶນຂອງຕ ນ ໃນຂະນະທີໍ່ ເຮັດວຽກໄປສ ໍ່ເປ ີ້ າໝາຍການຫ ຸ ດຜໍ່ ອນການປໍ່ ຽນແປງ ແລະ ການປັບຕ ວຂອງດິນ ຟີ້າອາກາດ. 

ເອກະສານດັໍ່ ງກໍ່າວອະນຸຍາດໃຫີ້  GGC ແລະສ າຄັນກວໍ່າເຈ ີ້ າຂອງໂຄງການ, ຄາດຄະເນ ແລະ ຫ ີ ກເວັີ້ ນຜ ນກະທ ບທາງ 

ລ ບໃດໆທີໍ່ ກິດຈະກ າຂອງມັນອາດມີຕ ໍ່ ສິດທິ, ຜ ນປະໂຫຍດ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງປະຊາຊ ນພືີ້ ນເມືອງ, ແລະ ໃນເວລາທີໍ່ ການ 



 

 

  

 

7 ກອບການເຮັດວຽກຂອງຄົນພ້ືນເມືອງ  

ຫ ີ ກລໍ່ຽງບ ໍ່ ເປັນໄປໄດີ້ທີໍ່ ຈະຫ ຸ ດຜໍ່ ອນ, ຫ ຸ ດຜໍ່ ອນ ແລະ/ຫ ື  ການຊ ດເຊີຍທີໍ່ ເຫມາະສ ມ ແລະ ສະເໝີພາບຕ ໍ່ ຜ ນກະທ ບດັໍ່ ງກໍ່າວ, ໃນທາງ ທີໍ່ ສອດຄໍ່ອງ ແລະ 

ປັບປຸງຜ ນໄດີ້ຮັບຕາມການເວລາ. 

1.4 ຄ ານ ຍາມຂອງຄ າສ າຄັນ  

ການປ ກປີ້ອງຄ ນພືີ້ ນເມືອງຖືກກະຕຸີ້ນ ຖີ້າໂຄງການໃດໜຶໍ່ ງສ ໍ່ ງຜ ນກະທ ບທາງກ ງ ຫ ື  ທາງອີ້ອມຕ ໍ່ ກຽດສັກສີ, ສິດທິມະນຸດ, ລະບ ບການດ າລ ງຊີວິດ, ຫ ື  

ວັດທະນະທ າຂອງຊ ນເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງ ຫ ື  ກະທ ບຕ ໍ່ ດິນແດນ ຫ ື  ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ຫ ື  ວັດທະນະທ າ ທີໍ່ ຊ ນເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງເປັນເຈ ີ້ າຂອງ, ນ າໃຊີ້, 

ຄອບຄອງ ຫ ື  ອີ້າງວໍ່າເປັນບັນໂດເມນ ຫ ື  ຊັບສິນພະບຸລຸດ.  

ຄ າວໍ່າຄ ນພືີ້ ນເມືອງແມໍ່ນໃຊີ້ໃນຄວາມໝາຍ ທ ໍ່ ວໄປເພືໍ່ ອອີ້າງອີງເຖິງກຸໍ່ມທີໍ່ ແຕກຕໍ່າງ, ມີຄວາມສໍ່ຽງ, ສັງຄ ມ ແລະ ວັດທະນະທ າ 

ທີໍ່ ມີລັກສະນະດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີີ້ ໃນລະດັບທີໍ່ ແຕກຕໍ່າງກັນ:  

i. ການກ ານ ດຕ ນເອງເປັນສະມາຊິກຂອງກຸໍ່ມວັດທະນະທ າພືີ້ ນເມືອງທີໍ່ ແຕກຕໍ່າງກັນ ແລະ ການຮັບຮ ີ້ເອກະລັກນີີ້ ໂດຍຜ ີ້ ອືໍ່ ນ; 

ii. ການຕິດພັນກັບແຫ ໍ່ງທີໍ່ ຢ ໍ່ອາໄສ ຫ ື  ອານາເຂດຂອງບັນພະບຸລຸດໃນເຂດໂຄງການ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດໃນແຫ ໍ່ງ ທີໍ່ ຢ ໍ່ອາໄສ ແລະ 

ອານາເຂດ;  

iii. ປະເພນີວັດທະນະທ າ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄ ມ, ຫ ື  ສະຖາບັນການເມືອງທີໍ່ ແຍກອອກຈາກສັງຄ ມ ແລະ ວັດທະນະທ າທີໍ່ ເດັໍ່ ນຊັດ; ແລະ 

iv.  ພາສາທີໍ່ ແຕກຕໍ່າງ, ມັກຈະແຕກຕໍ່າງຈາກພາສາທາງການຂອງປະເທດ ຫ ື  ພາກພືີ້ ນ.  

ໃນການພິຈາລະນາລັກສະນະເຫ  ໍ່ ານີີ້ , ນິຕິກ າແຫໍ່ງຊາດ, ກ ດຫມາຍປະເພນີ, ແລະ ສ ນທິສັນຍາສາກ ນໃດໆທີໍ່ ປະເທດ ເປັນພາຄີຈະຖືກພິຈາລະນາ, 

ສັງເກດວໍ່ານະໂຍບາຍຊ ນເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງ GCF ລະບຸວໍ່າ 'ການໃຊີ້ນະໂຍບາຍຈະບ ໍ່ ຖືກຈ າກັດໂດຍການບ ໍ່ ມີການຮັບຮ ີ້ທາງກ ດຫມາຍ ຫ ື

ການລະບຸຕ ວຕ ວຂອງຊ ນເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງໂດຍລັດ. ມັນຍັງຈະບ ໍ່ ຖືກຈ າກັດໂດຍສະຖານະທາງກ ດໝາຍ ຂອງການໃຫີ້ໃບຕາດິນ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ 

ອານາເຂດຂອງຊ ນເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງນ າອີກ.' ໂດຍລວມແລີ້ວເຈ ີ້ າຂອງໂຄງການຈະພິຈາ ລະນາເງືໍ່ ອນໄຂທີໍ່ ຍອມຮັບທ ໍ່ ວໄປ ແລະ 

ນ າໃຊີ້ໃນການກ ານ ດຄ ນພືີ້ ນເມືອງ, ການເຄ າລ ບການກ ານ ດຕ ນເອງວໍ່າເປັນຊ ນເຜ ໍ່ າ ພືີ້ ນເມືອງ ຫ ື  ຊ ນເຜ ໍ່ າ 

ເປັນເງືໍ່ ອນໄຂພືີ້ ນຖານໃນການກ ານ ດການຈັດຕັີ້ ງປະຕິບັດກອບວຽກນີີ້ .  

 



 

2 ຜົນກະທົບທາງລົບ ແລະ ທາງບວກຕ ິ່ ຄົນພ້ືນເມືອງ  

ຂີ້າງລຸໍ່ມນີີ້ ແມໍ່ ນຕາຕະລາງຂອງຜ ນກະທ ບທາງລ ບແລະທາງບວກຕ ໍ່ ຄ ນພືີ້ ນເມືອງ ລວມທັງມາດຕະການຫ ຸ ດຜໍ່ ອນລະດັບສ ງ: 

ຮູບ 1 ຜົນກະທົບທາງລົບ ແລະ ທາງບວກ 

 

 

 

 

#
Nature of 

Borrower
Geography Sector GCF Result Area 

Project Description 

(Example)
Alignment with NDC Typial Risk Typical Risk for Indigenous People Mitigant Measure Positive outcomes 

1 Private Sector Indonesia Buildings 

Mitigation

Results Area 3

(Building, cities, industries, 

appliances)

Bond raised by local financial 

institution to fund construction of 

earthquake resistant low income 

housing projects

Government of Indonesia has 

made improvement of human 

settlements and climate resilient 

infrastructure development a 

priority in its NDC. 

Poor Air and Water Management (quality, consumption & 

extraction) 

Extreme weather

Habitat and ecosystem destruction

Poor labour and working conditions

Cultural heritage sites 

Land acquisition 

Limited to no Occupational Health and Safety guidelines 

Noise, dust and pollution

Negative impacts to traditional sustainable livelihoods and cultures 

through restriction of access to lands and natural resources

No free, prior informed consent is obtained 

Possible displacement of indigenous peoples, including economic 

displacement

Exclusion of indigenous peoples including through inadequate 

consultation and free, prior and consent processes

Mismanagement of relations prior to and during consultation, failure 

to tailor consultations to

indigenous peoples' styles of consensus-building and group 

decision-making and paying

inadequate attention to land rights and cultural traditions

Lack of recognition and protection of indigenous people’s land or 

communities through disjointed and fragmented consultation 

processes

Labor management framework and procedures

Occupational Health and Safety (OHS) management procedures

Workers’ codes of conduct, particularly in relation to GBV/SEA prevention

Emergency Preparedness and Response Plan

Resource Efficiency and Pollution Prevention and Management

Establishment of regular control measures of the intensity of noise pollution

Respecting national regulations (building safety and prevention of fire and 

explosion risks)

Compliance with national regulations for the protection of historical and cultural 

property

During dry conditions, access roads will be wetted or treated with a biodegradable 

(e.g. lignin-based) road sealing products to prevent dust generation

Stakeholder management plan 

Chance find procedures for cultural heritage and grievance redress mechanism for 

addressing public grievances regarding the project

Workers’ codes of conduct, particularly in relation to GBV/SEA prevention

Chance find procedures for cultural heritage and grievance redress mechanism for 

addressing public grievances regarding the project

Application of the Indigenous People Framework including partcipation and 

consent

Access to affordable and safer housing

Reduced number of casualities and injuries during a disaster

Lower cost of reconstruction following a disaster

Improvements to gender equality through reducing women's greater disaster 

vulnerability

Greater ability of communities to resume work quickly following a disaster

Reduced mental health impacts caused by destruction of homes

Local job creation 

More affordable housing can allow remaining capital to be invested in 

entrepreneurial activities

New technical skills, capacity building and technology transfer

2 Sub-National Laos Energy 

Mitigation

Results Area 1

(Energy generation and 

access)

240 MW floating solar project

Government of Laos is seeking 

to increase the share of 

renewable energy (excluding 

hydro) in its energy mix to 30% 

by 2025

Poor Air and Water Management (quality, consumption & 

extraction) 

Exposure to hazardous materials 

Poor use of sustainable resources and materials

Labour and Working Conditions

Occupational Health and Safety

National energy and infrastructures laws may include elements that 

conflict with laws regarding

indigenous peoples’ rights

Critical ecosystem services are lost, including water for

fisheries or to support agriculture

Hazardous chemical substances used during construction shall be stored in 

designated storage areas, when not in use. 

Labor management framework and procedures

Occupational Health and Safety (OHS) management procedures

Ensure safe disposal of solar panels and battery systems by including provisions in 

contracts

Establishing stakeholder engagement plan for the project  

Undertaking feasibility assessments prior to undertaking floating solar installation 

site and technology specific feasibility assessments to ensure it is not situated in 

areas that have sensitive marine biodiversity documented and well away from 

protected areas

Workers’ codes of conduct, particularly in relation to GBV/SEA prevention

Access to clean electricity for resilience

Higher electrification rate, which will i) improve ability to study and therefore 

improve educational opportunities; ii) reduce the workload of women and girls; 

iii) increase time available for income-generating activities; iv) improve health 

outcomes, for example through providing electricity to hospitals or through 

enabling safe food storage

Transition to a low carbon economy

Local job creation

New technical skills, capacity building and technology transfer

Reduction in evaporation and water loss at the project site, promoting water 

security

3 Private Sector Indonesia Energy 

Mitigation

Results Area 1

(Energy generation and 

access)

 1 GW of integrated solar and 

energy projects in Batam, Bintan 

and Karimun regions.

Government of Indonesia is 

seeking to install circa 22 GW of 

renewable energy by 2030.

Poor Air and Water Management (quality, consumption & 

extraction)

Hazardous materials 

Poor use of sustainable resources and materials

Poor labour and Working Conditions

Limited to no Occupational Health and Safety guidelines 

Inadequate disposal of batteries 

Potential to increase pressure on indigenous peoples' lives and 

livelihoods

Traditional practices / knowledge are sidelined due to new 

technologies

Social exclusion and negative impacts to disadvantaged and 

vulnerable groups, in particular due to potential exclusion from 

project benefits

Lack of recognition and protection of indigenous people’s land or 

communities through disjointed and fragmented consultation 

processes

Making provisions for the use of PV rather than lead acid batteries

Labor management framework and procedures

Occupational Health and Safety (OHS) management procedures

Stakeholder management plan

Workers’ codes of conduct, particularly in relation to GBV/SEA prevention

Compliance with national regulations for the protection of historical and cultural 

property

Chance find procedures for cultural heritage and grievance redress mechanism for 

addressing public grievances regarding the project

Hazardous chemical substances used during construction shall be stored in 

designated storage areas, when not in use. 

Communication programme to inform the population of about ongoing

works

Access to clean electricity for resilience

Higher electrification rate, which will i) improve ability to study and therefore 

improve educational opportunities; ii) reduce the workload of women and girls; 

iii) increase time available for income-generating activities; iv) improve health 

outcomes, for example through providing electricity to hospitals or through 

enabling safe food storage

Transition to a low carbon economy

Local job creation

New technical skills, capacity building and technology transfer

Opportunity to provide a source of income for indigenous peoples if their land 

is used

4 Private Sector Philippines Energy 

Mitigation

Results Area 1

(Energy generation and 

access)

Construction of 110MW of solar 

plants on Luzon Island

Philippines' National Climate 

Change Action Plan has 

renewable energy as a stated 

priority.

Poor Water Management (quality, consumption & extraction) 

Exposure to hazardous materials 

Poor use of sustainable resources and materials

Poor labour and Working Conditions

Limited to no Occupational Health and Safety guideline

Potential to increase pressure on indigenous peoples' land and 

livelihoods

Traditional practices / knowledge are sidelined due to new 

technologies

National energy and infrastructures laws may include elements that 

conflict with laws regarding

indigenous peoples’ rights

Negative impacts to traditional sustainable livelihoods and cultures 

through restriction of access to lands and natural resources

No free, prior informed consent is obtained 

Possible displacement of indigenous peoples, including economic 

displacement

Labor management framework and procedures

Occupational Health and Safety (OHS) management procedures

Workers’ codes of conduct, particularly in relation to GBV/SEA prevention

Emergency Preparedness and Response Plan

Resource Efficiency and Pollution Prevention and Management

Stakeholder management plan

Chance find procedures for cultural heritage and grievance redress mechanism for 

addressing public grievances regarding the project

Hazardous chemical substances used during construction shall be stored in 

designated storage areas, when not in use. 

Solid Waste Management plan for hazardous materials 

Communication programme to inform the population of about ongoing

works

Access to clean electricity for resilience

Higher electrification rate, which will i) improve ability to study and therefore 

improve educational opportunities; ii) reduce the workload of women and girls; 

iii) increase time available for income-generating activities; iv) improve health 

outcomes, for example through providing electricity to hospitals or through 

enabling safe food storage

Transition to a low carbon economy

Local job creation

New technical skills, capacity building and technology transfer

Opportunity to provide a source of income for indigenous peoples if their land 

is used



 

 

  

 

#
Nature of 

Borrower
Geography Sector GCF Result Area 

Project Description 

(Example)
Alignment with NDC Typial Risk Typical Risk for Indigenous People Mitigant Measure Positive outcomes 

5 Sub-National Rwanda Energy/Buildings

Mitigation

Results Area 1

(Energy generation and 

access); Adaptation

Results Area 3

(Infrastructure and built 

environment)

Green bond/loan raised by a sub-

national financial institution to 

finance a pipeline of small scale 

distributed renewable energy 

projects

The Government of Rwanda's 

Green Growth and Climate 

Resilience Strategy has 

sustainable small-scale energy 

installations in rural areas as a 

stated priority.

Poor Water Management (quality, consumption & extraction) 

Hazardous materials 

No access to sustainable resource and materials

Extreme weather

Habitat and ecosystem destruction

Use of pesticides and agrochemicals

Poor labour and Working Conditions

Limited to no Occupational Health and Safety guideline

Noise, dust and pollution 

Social exclusion and negative impacts to disadvantaged and 

vulnerable groups, in particular due to potential exclusion from 

project benefits

Potential to increase pressure on indigenous peoples' land and 

livelihood

National energy and infrastructures laws may include elements that 

conflict with laws regarding

indigenous peoples’ rights

Traditional practices / knowledge are sidelined due to new 

technologies

Labor management framework and procedures

Occupational Health and Safety (OHS) management procedures

Stakeholder management plan

Chance find procedures for cultural heritage and grievance redress mechanism for 

addressing public grievances regarding the project

Protection and conservation of biodiversity at project sites and captured in 

respective ESIAs, which include measures to avoid, minimize, mitigate or offset 

any potential impacts to natural habitats and living natural resource

Targetd consultation with users and residents in the affected areas

Workers’ codes of conduct, particularly in relation to GBV/SEA prevention

Establishment of regular control measures of the intensity of noise pollution

Integrate physical climate risks and adaptation into core business processes.

Large and consistent social benefits off-grid solar systems and mini-grids that 

would replace lighting systems that are either fossil fuel-based such as diesel 

generators and kerosene lamps or woody biomass, or non-reusable dry-cell 

batteries

Higher electrification rate, which will i) improve ability to study and therefore 

improve educational opportunities; ii) reduce the workload of women and girls; 

iii) increase time available for income-generating activities; iv) improve health 

outcomes, for example through providing electricity to hospitals or through 

enabling safe food storage

Access to solar PV systems

No greenhouse gases (GHGs) or air pollutants emitted into the atmosphere 

during installation and operation of solar PV systems

Local job creation

New technical skills, capacity building and technology transfer

Opportunity to provide a source of income for indigenous peoples if their land 

is used

Transition to a low carbon economy

6 Sub-National Laos Transport

Mitigation

Results Area 2

(Low emission transport)

Installation of EV charging 

stations

Government of Laos is seeking 

to increase the share of electric 

vehicles (EV) to over 30% of the 

vehicle population by 2030

Hazardous waste management 

Emissions, noise, dust and pollution

Habitat and ecosystem destruction

Sustainable resource and materials

Poor labour and Working Conditions

Limited to no Occupational Health and Safety guideline

Traffic congestion

Social exclusion and negative impacts to disadvantaged and 

vulnerable groups, in particular due to potential

exclusion from project benefits

Traditional practices / knowledge are sidelined due to new 

technologies 

National energy and infrastructures laws may include elements that 

conflict with laws regarding

indigenous peoples’ rights

Land Acquisition

Road safety management procedure to address potential hazards on communities 

resulting from construction activities and operatinalisation of construction 

equipment 

Land acquisition, restrictions on land use and involuntary resettlement policy

Hazardous chemical substances used during construction shall be stored in 

designated storage areas, when not in use. 

Labor management framework and procedures

Occupational Health and Safety (OHS) management procedures

Stakeholder management plan

Solid Waste Management plan for hazardous materials 

Workers’ codes of conduct, particularly in relation to GBV/SEA prevention

Establishment of regular control measures of the intensity of noise pollution

Traffic management plan

Technological innovation

Transition to a low carbon economy

Reducing pollutants and CO2 emissions caused by burning fossil fuels

Reducing major air pollutants like NOx, SO2, PM2.5, and other pollutants, 

providing health benefits

Demonstratable new business model for mitigating negative environment 

impacts by applying renewables into the auto industry

Reducing reliance on imported fossil fuels, thereby improving energy security

Opportunity to reduce the running cost of vehicles, improving the accessibility 

of transport

7 Private Sector India Transport

Mitigation

Results Area 2

(Low emission transport)

Construction of more than 

100,000 EV charging points for 

two-wheeler electric vehicles

Government of India has set a 

national target for 30% of all new 

vehicle sales to be electric by 

2030 (with 80% of 2 wheeler 

sales expected to be electric by 

2030).

Hazardous waste management 

Emissions, noise, dust and pollution.

Habitat and ecosystem destruction

Poor use of sustainable resources and materials

Land Acquisition

Poor labour and Working Conditions

Limited to no Occupational Health and Safety guideline

Social exclusion and negative impacts to disadvantaged and 

vulnerable groups, in particular due to potential

exclusion from project benefits

Traditional practices / knowledge are sidelined due to new 

technologies

Road safety management procedure to address potential hazards on communities 

resulting from construction activities and operationalisation of construction 

equipment 

Hazardous chemical substances used during construction shall be stored in 

designated storage areas, when not in use. 

Land acquisition, restrictions on land use and involuntary resettlement policy

Labor management framework and procedures

Occupational Health and Safety (OHS) management procedures

Stakeholder management plan

Chance find procedures for cultural heritage and grievance redress mechanism for 

addressing public grievances regarding the project

Workers’ codes of conduct, particularly in relation to GBV/SEA prevention

Technological innovation

Transition to a low carbon economy

Reducing pollutants and CO2 emissions caused by burning fossil fuels

Reducing major air pollutants like NOx, SO2, PM2.5, and other pollutants, 

providing health benefits

Demonstratable new business model for mitigating negative environment 

impacts by applying renewables into the auto industry

Reducing reliance on imported fossil fuels, thereby improving energy security

Opportunity to reduce the running cost of vehicles, improving the accessibility 

of transport

8 Pivate Sector Indonesia Waste Management

Adaptation

Results Area 3

(Infrastructure and built 

environment)

Construction of an Integrated 

Waste Treatment Facility in 

Tangerang City in the Greater 

Jakarta Area. The facility will 

have the capacity to generate 

energy from waste as well.

Government of Indonesia has 

made improvement of human 

settlements and climate resilient 

infrastructure development a 

priority in its NDC. 

Land Acquisition/displacement /disturbance 

Landfills require large areas of land and may have an impact far 

beyond the actual disposal site

Emissions, noise, dust, and pollution

Habitat and ecosystem destruction

Traditional practices / knowledge are sidelined due to new 

technologies

Poor labour and Working Conditions

Limited to no Occupational Health and Safety guideline

Recycling processes may be very energy-intensive

Access to natural resources 

Risk Associated with Gender-Based Violence

Negative impacts to traditional sustainable livelihoods and cultures 

through restriction of access to lands and natural resources

Possible displacement of indigenous peoples, including economic 

displacement

Exclusion of indigenous peoples including through inadequate 

consultation and free, prior and consent processes

Lack of recognition and protection of indigenous people’s land or 

communities through disjointed and fragmented consultation 

processes

Social exclusion and negative impacts to disadvantaged and 

vulnerable groups, in particular due to potential

exclusion from project benefits

National energy and infrastructures laws may include elements that 

conflict with laws regarding

indigenous peoples’ rights

Integrate physical climate risks and adaptation into core

business processes

Compile Method Statement outlining how waste will be managed on site, 

temporary storage areas, waste types to be recycled, as well as methods of 

disposal

No on-site burying, burning or dumping of waste is allowed

Different waste types to be stored separately

Contractor to investigate options of “take-back” policies for any materials, 

packaging, etc., not used on site. Examples could include used pallets, plastic 

wrapping, etc., prior to recycling materials

Land acquisition, restrictions on land use and involuntary resettlement policy

Labor management framework and procedures

Occupational Health and Safety (OHS) management procedures

All waste metals generated on site during the construction phase should be 

collected separately and stored in a suitable, secure location prior to disposal. 

Contaminated waste metals will require recovery by a suitable waste contractor for 

decontamination

Stakeholder management plan

Chance find procedures for cultural heritage and grievance redress mechanism for 

addressing public grievances regarding the project

Communication programme to inform the population of about ongoing

works

Application of the Indigenous People Framework including partcipation and 

consent

Transition to a low carbon economy

Improving access to clean energy, thereby reducing pollution caused by using 

fossil fuels

Reducing reliance on fossil fuel imports, thereby improving energy security

Improving recycling and increasing waste collection

Reducing plastic pollution, protecting the environment

Alleviating pressure on Rawa Kucing landfill site, protecting the water quality of 

the Cisadane River

Anaerobic processes can provide energy benefits from CH4 recovery and use

Can destroy pathogens and provide useful soil amendments if properly 

implemented using source-separated organic waste or collected wastewater

Can be aided by NGO efforts, private capital for recycling industries, 

enforcement of environmental regulations, and urban planning to segregate 

waste treatment and disposal activities from community life

Local job creation

New technical skills, capacity building and technology transfer

9 Private Sector Philippines Water

Adaptation

Results Area 2

(Health, wellbeing, food and 

water security)

 Bulk water supply project in 

Luzon Island to provide up to 

200 million liters per day

Philippines' National Climate 

Change Action Plan has water 

sufficiency as a stated priority.

Extreme weather

Habitat and ecosystem destruction (fauna and flora)

Use of pesticides and agrochemicals

Water Management (quality, consumption and extraction)

Poor labour and Working Conditions

Limited occupational Health and Safety -Heavy machinery may 

present a health and safety risk to worker

Accidents with chlorine gas entail severe risks for health and safety

Risk Associated with Gender-Based Violence

Social exclusion and negative impacts to disadvantaged and 

vulnerable groups, in particular due to potential exclusion from 

project benefits

Traditional practices / knowledge are sidelined due to new 

technologies

Integrate physical climate risks and adaptation into core business processes.

Chlorine gas is stored in containers in a covered area, away from hot sun and 

other sources of heat

Labor management framework and procedures

Occupational Health and Safety (OHS) management procedures

Stakeholder management plan

Chance find procedures for cultural heritage and grievance redress mechanism for 

addressing public grievances regarding the project

Workers’ codes of conduct, particularly in relation to GBV/SEA prevention

Water quality management procedures

Communication programme to inform the population of about ongoing

works

Hazardous material management and an emergency response plans

Improvement of hygiene conditions and reducing the prevalence of waterborne 

diseases

Enhancement of water supply security.

Increasing access to clean water, improving communities' health

Improving availability of water for sanitation

Improving water supply for agriculture, supporting income generation

Reducing the workload of women and men involved in water collection 

activities, thereby increasing the time available for income-generating activities

Decreasing spend on treatment of water-borne diseases, meaning more capital 

is available for income-generating activities

Local job creation 

Potential to improve water supply to tourism facilities, supporting employment 

opportunities

New technical skills, capacity building and technology transfer

Mitigating against the growing insecurity of water supply, caused by climate 

change



 

 

ຊ ນເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງແມໍ່ນໜ ່ ງໃນບັນດາກຸໍ່ມທ າອິດທີໍ່ ປະສ ບຜ ນກະທ ບໂດຍກ ງຈາກການປໍ່ ຽນແປງ ຂອງດິນຟີ້າອາກາດ, ເຖິງແມໍ່ນ 

ວໍ່າພວກເຂ າປະກອບສໍ່ວນເລັກນີ້ ອຍຕ ໍ່ ການລະບາຍອາຍແກັສເຮືອນແກີ້ວ. 

ພວກເຂ າເຈ ີ້ າຍັງໄດີ້ ຮັບຜ ນກະທ ບໂດຍກ ງຈາກການທ າລາຍສິໍ່ ງແວດລີ້ອມ, ເຊິໍ່ ງເປັນສາເຫດຕ ີ້ ນຕ  ຂອງການປໍ່ ຽນແປງ ຂອງ ດິນຟີ້າອາກາດ, ເຊັໍ່ ນ: 

ການທ າລາຍປໍ່ າໄມີ້ , ການທ າລາຍທີໍ່ ດິນ, ແລະ ມ ນລະພິດຈາກການຂຸດຄ ີ້ ນບ ໍ່ ແຮໍ່ ແລະ ການຂຸດຄ ີ້ ນນ ີ້ າມັນ ແລະ ອາຍແກັສ. 

ການປໍ່ຽນແປງຂອງດິນຟີ້າອາກາດເປັນໄພຂ ໍ່ ມຂ ໍ່ຮີ້າຍແຮງຕ ໍ່ ຊີວິດການເປັນຢ ໍ່ , ວັດທະນະທ າ, ເອກະລັກ ແລະ ວິຖີຊີວິດຂອງເຂ າເຈ ີ້ າ 

ເນືໍ່ ອງຈາກຊ ນເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງສໍ່ວນໃຫຍໍ່ ມີຄວາມສ າພັນທາງດີ້ານວັດທະນະທ າທີໍ່ ໃກີ້ ຊິດກັບສິໍ່ ງແວດລີ້ອມ ແລະ ມັກຈະອາໄສທີໍ່ ດິນ ແລະ 

ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ເພືໍ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕີ້ອງການດີ້ານການດ າລ ງຊີວິດຂອງເຂ າເຈ ີ້ າ. ການປໍ່ຽນແປງຂອງດິນຟີ້າອາກາດຍັງມີຄວາມ

ສໍ່ຽງຕ ໍ່ ການເພີໍ່ ມຄວາມສໍ່ຽງທາງດີ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມທີໍ່ ມີຢ ໍ່ແລີ້ວ. ໂຄງການນີີ້ ຈະຊໍ່ວຍໃຫີ້ແນໍ່ ໃຈວໍ່າຜ ນກະທ ບທາງລ ບແມໍ່ນໄດີ້ຮັບການຫ ີ ກເວັີ້ ນ

ການໃນຂະນະທີໍ່ ຜ ນໄດີ້ຮັບໃນທາງບວກແມໍ່ນບັນລຸໄດີ້ . ບາງຜ ນກະທ ບທາງບວກ ແລະ ທາງລ ບທີໍ່ ໜີ້ າສັງເກດ  

ທ່າແຮງທີໍ່ ສາມາດໄດີ້ ຮັບອິດທິພ ນຈາກໂຄງການຂອງ GGC ລວມມີ: 

ຜົນກະທົບທາງລົບທ ິ່ ເປັນໄປໄດ້: 

• ຜ ນກະທ ບທາງລ ບຕ ໍ່ ຊີວິດການເປັນຢ ໍ່ແບບຍືນຍ ງ ແລະ ວັດທະນະທ າແບບດັີ້ ງເດີມ ໂດຍຜໍ່ ານການຈ າກັດການເຂ ີ້ າເຖິງ ທີໍ່ ດິນ ແລະ 

ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ 

• ການຍ ກຍີ້ າຍທີໍ່ ເປັນໄປໄດີ້ຂອງຊ ນເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງ, ລວມທັງການຍ ກຍີ້ າຍທາງເສດຖະກິດ 

• ການຍ ກເວັີ້ ນຄ ນພືີ້ ນເມືອງລວມທັງຜໍ່ ານການປຶກສາຫາລືທີໍ່ ບ ໍ່ ພຽງພ  ແລະ ຂະບວນການຟຣີ, ກໍ່ອນຫນີ້ າແລະການ ຍິນຍອມເຫັນດີ 

• ຂາດການຮັບຮ ີ້ ແລະ ປ ກປີ້ອງທີໍ່ ດິນຂອງປະຊາຊ ນພືີ້ ນເມືອງ ຫ ື  ຊຸມຊ ນໂດຍຜໍ່ ານຂະບວນການປຶກສາຫາລືທີໍ່ ບ ໍ່ ຮໍ່ວມກັນ ແລະ 

ແຕກແຍກກັນ. 

• ໂຄງຮໍ່າງການຊ ນເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງບ ໍ່ ໄດີ້ ຖືກຈັດຕັີ້ ງປະຕິບັດໂດຍ GGC ຫ ື ຕິດຕາມໂດຍ AE ຢໍ່າງມີປະສິດທິຜ ນ  

ຜົນກະທົບທາງບວກ: 

• ໂດຍຜໍ່ ານການປຶກສາຫາລື, ການແຊກແຊງໄດີ້ ຖືກອອກແບບໂດຍການຮໍ່ວມມືກັບຊຸມຊ ນຊ ນເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງເຊິໍ່ ງລວມມີ 

ຄວາມພະຍາຍາມຫ ຸ ດຜໍ່ ອນການຫ ຸ ດຜໍ່ ອນການປໍ່ອຍອາຍພິດຈາກການທ າລາຍປໍ່ າໄມີ້  ແລະ ການທ າລາຍປໍ່ າໄມີ້ , ສ ໍ່ ງເສີມ ການອະນຸລັກ, 

ການຄຸີ້ມຄອງປໍ່ າໄມີ້ ແບບຍືນຍ ງ, ແລະ ການປັບປຸງຫ ັ ກຊັບກາກບອນປໍ່າໄມີ້  (ເຊັໍ່ ນ: REDD+), ເຊັໍ່ ນດຽວກັນ ກັບການປັບຕ ວ. 

ການປະຕິບັດດີ້ານກະສິກ າຕ ໍ່ ກັບການປໍ່ ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດ. 

• ການຊໍ່ວຍເຫ ື ອຊາວພືີ້ ນເມືອງໃຫີ້ເຂ ີ້ າເຖິງກາລະໂອກາດເຮັດວຽກທີໍ່ ເໝາະສ ມ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຫລຸດຜໍ່ ອນ ແລະ ຊຸກຍ ີ້ ວິສາຫະກິດ

ແບບຍືນຍ ງຄືສະຫະກອນ 

• ຕ ວຊີີ້ ວັດ ແລະ ເປ ີ້ າໝາຍທີໍ່ ຊໍ່ວຍຊຸກຍ ີ້ ຄວາມກີ້າວໜີ້ າຂອງສິດທິຂອງຊ ນເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງ ແມໍ່ນໄດີ້ລວມເຂ ີ້ າໃນບັດ 

ຄະແນນການເຮັດທຸລະກ າ ແລະ ໄດີ້ຖືກວັດແທກ ແລະ ລາຍງານເປັນຜ ນກະທ ບຕ ໍ່ ນັກລ ງທຶນ  



 

 

  

 

11 ກອບການເຮັດວຽກຂອງຄົນພ້ືນເມືອງ  

3 ຂອບເຂດ, ຈຼຸ ດປະສົງ ແລະ ຫ ັ ກການ  

3.1 ຂອບເຂດຂອງແອັບພລ ເຄຊັນ  

ກອບວຽກ ຈະນ າໃຊີ້ກັບທຸກກິດຈະກ າທີໍ່ ຄ ີ້ າປະກັນ ຂອງ GGC ໃນຂ ງເຂດທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂີ້ອງໃນຂອບເຂດທີໍ່ ເປັນໄປໄດີ້ . ຍິໍ່ ງໄປກວໍ່ານັີ້ ນ, 

ກອບວຽກນ າໃຊີ້ເມືໍ່ ອໃດກ ໍ່ ຕາມທີໍ່ ມີຊ ນເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງຢ ໍ່ ໃນ ຫ ື  ມີຄວາມຜ ກມັດລວມ ຫ ື  ສິດໃນພືີ້ ນທີໍ່ . ຄ າຮີ້ອງສະຫມັກນີີ້ ຈະນ າ 

ໃຊີ້ໂດຍບ ໍ່ ຄ ານຶງເຖິງວໍ່າຊ ນເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງໄດີ້ຮັບຜ ນກະທ ບທາງບວກ ຫ ື  ທາງລ ບ, ແລະ ບ ໍ່ ຄ ານຶງເຖິງຄວາມສ າຄັນ ຂອງ ຜ ນກະທ ບ ດັໍ່ ງກໍ່າວ. 

ບັນຊີລາຍຊືໍ່ ຍ ກເວັີ້ ນ 

ເອກະສານດັໍ່ ງກໍ່າວຈະບ ໍ່ ນ າໃຊີ້ກັບໂຄງການໝວດ A ກັບຄ ນພືີ້ ນເມືອງ ຫ ື  ກິດຈະກ າທີໍ່ ດິນ, ເພາະວໍ່າໂຄງການໝວດ A ບ ໍ່ ໄດີ້ຖືກລວມ ເຂ ີ້ າໃນ GGC.  

GGC ຈະບ ໍ່ ໃຫີ້ທຶນໃນການເຄືໍ່ ອນໄຫວທີໍ່ ສ ໍ່ ງຜ ນໃຫີ້ ມີການຕັີ້ ງຖິໍ່ ນຖານໃໝໍ່ ໂດຍບ ໍ່ ສະໝັກໃຈ ຂອງຊ ນເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງ. GGC ຈະ 

ຫ ີ ກເວັີ້ ນກິດຈະກ າການສະໜອງທຶນທີໍ່ ອາດຈະກໍ່ຽວຂີ້ອງກັບການຍ ກຍີ້ າຍທາງດີ້ານຮໍ່າງກາຍ (i.e. ການຍ ກຍີ້ າຍ, ລວມທັງການ 

ຍ ກຍີ້ າຍທີໍ່ ຈ າເປັນຍີ້ອນການສ ນເສຍທີໍ່ ພັກອາໄສ), ບ ໍ່ ວໍ່ າຈະເຕັມ ຫ ື  ບາງສໍ່ວນ ແລະ ຖາວອນ ຫ ື  ຊ ໍ່ ວຄາວ, ຫ ື  ການຍ ກຍີ້ າຍທາງ ດີ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 

ອາຊີບ (i.e. ການສ ນເສຍຊັບສິນຫ ື ການເຂ ີ້ າເຖິງຊັບສິນທີໍ່ . ນ າໄປສ ໍ່ການສ ນເສຍແຫ ໍ່ງລາຍຮັບ ຫ ື  ວິທີການ ດ າລ ງຊີວິດ) ເປັນຜ ນມາຈາກກິດຈະກ າ 

GGC ຈະບ ໍ່ ສະໜອງທຶນໃຫີ້ກັບກິດຈະກ າໃດໆທີໍ່ ເຮັດໃຫີ້ການຕິດຕ ໍ່ ກັບກຸໍ່ມພາຍນອກທີໍ່ ບ ໍ່ ເປັນການຕີ້ອງການ, ຊຶໍ່ ງເອີີ້ ນກັນວໍ່າປະຊາ ຊ ນ 

“ຢ ໍ່ ໃນການໂດດດໍ່ຽວແບບສະໝັກໃຈ”, “ຄ ນໂດດດໍ່ຽວ” ຫ ື  “ຢ ໍ່ ໃນການຕິດຕ ໍ່ ໃນເບືີ້ ອງຕ ີ້ ນ”.   

3.2 ເປ້ົາໝາຍສ າລັບກອບວຽກ  

ເປ ີ້ າໝາຍຂອງ GGC ແມໍ່ນເພືໍ່ ອສ ໍ່ ງເສີມສາຍພ ວພັນທີໍ່ ເຄ າລ ບ ແລະ ຮໍ່ວມມືກັນເພືໍ່ ອສີ້າງຊຸມຊ ນທີໍ່ ປອດໄພກວໍ່າ ແລະ 

ຕອບສະໜອງຄວາມຕີ້ອງການຂອງກອບວຽກທີໍ່ ໃຫີ້ຜ ນປະໂຫຍດແກໍ່ບັນດາໂຄງການ ແລະ ຄ ນລຸີ້ນຕ ໍ່ ໄປ. ຫ ັ ກການຂອງ 

'ບ ໍ່ ເປັນອັນຕະລາຍຍັງເປັນຫ ັ ກການພືີ້ ນຖານຂອງ GGC ເພືໍ່ ອຄ ີ້ າປະກັນວໍ່າບ ໍ່ ມີອັນຕະລາຍເກີດຂຶີ້ ນຍີ້ອນຄວາມຕັີ້ ງໃຈ ຫ ື  ຜ ນກະທ ບ 

ຂອງການອອກໃບຄ ີ້ າປະກັນ. ນີີ້ ແມໍ່ ນເຮັດໄດີ້ໂດຍການມີຄວາມເຂ ີ້ າໃຈຢໍ່າງແຂງແຮງກໍ່ຽວກັບສະພາບການທີໍ່  GGC ເຮັດວຽກ ແລະ 

ໂດຍການບັງຄັບໃຫີ້ເຈ ີ້ າຂອງ ໂຄງການນ າໃຊີ້ກອບຢໍ່າງພາກພຽນຕະຫ ອດໄລຍະການປະຕິບັດໂຄງການ. 

3.3 ຈຼຸ ດປະສົງຂອງກອບວຽກ 

ຈຸດປະສ ງໂດຍລວມຂອງກອບວຽກນີີ້ ແມໍ່ ນເພືໍ່ ອສີ້າງໂຄງສີ້າງ ເພືໍ່ ອຄ ີ້ າປະກັນວໍ່າກິດຈະກ າໂຄງການຂອງ GGC ແລະ 

ຄ ໍ່ຮໍ່ວມງານໄດີ້ຖືກພັດທະນາໃຫີ້ສອດຄໍ່ອງກັບນະໂຍບາຍການຊີີ້ ນ າທີໍ່ ກ ານ ດໂດຍ GCF. ໂຄງຮໍ່າງການນີີ້ ຈະຄ ີ້ າປະກັນວໍ່າກິດຈະກ າ 

ດີ້ານດິນຟີ້າອາກາດໄດີ້ ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັີ້ ງປະຕິບັດໃນລັກສະນະທີໍ່ ສ ໍ່ ງເສີມການເຄ າລ ບ, ສ ໍ່ ງເສີມ ແລະ ປ ກປັກ 

ຮັກສາຊ ນເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງຢໍ່າງຄ ບຖີ້ວນ ເພືໍ່ ອໃຫີ້ເຂ າເຈ ີ້ າ a) ໄດີ້ ຮັບຜ ນປະໂຫຍດຈາກກິດຈະກ າ ແລະ ໂຄງການທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບທຶນຈາກ GCF 

ໃນລັກສະນະທີໍ່ ເໝາະສ ມທາງດີ້ານວັດທະນະທ າ, ແລະ b) ບ ໍ່ ໄດີ້ ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫ ື  ຜ ນກະທ ບທາງລ ບຈາກການອອກແບບ ແລະ 

ການປະຕິບັດກິດຈະກ າທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບທຶນຈາກ GCF. 

3.4 ຈຼຸ ດປະສົງສະເພາະ 

ຈຸດປະສ ງນະໂຍບາຍສະເພາະປະກອບມີ: 



 

 

  

 

12 ກອບການເຮັດວຽກຂອງຄົນພ້ືນເມືອງ  

1. ເພືໍ່ ອແນໃສໍ່ຫ ຸ ດຜໍ່ ອນຜ ນກະທ ບທາງລ ບໃດໆທີໍ່  GCF ໄດີ້ໃຫີ້ ໂຄງການດີ້ານການເງິນຕ ໍ່ ກັບຊຸມຊ ນທີ້ອງຖິໍ່ ນ ຫ ື  ຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດ 

ລີ້ອມລວມທັງສິດທິທີໍ່ ດິນຂອງເຂ າເຈ ີ້ າ.  

2. ນ າໃຊີ້ການກວດສອບວິເຄາະສະຖານະການເພືໍ່ ອຫ ີ ກລີ້ຽງການລະເມີດສິດທິມະນຸດ (“ຫີ້າມທ າອັນຕະລາຍ”) ແລະ 

ແກີ້ໄຂຜ ນກະທ ບທາງລ ບດີ້ານສິດທິມະນຸດຕ ໍ່ ກັບຊຸມຊ ນຊ ນເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງ ແລະ ສະມາຊິກຊຸມຊ ນທີໍ່ ມີຄວາມສໍ່ຽງ. 

3. ສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ສ ໍ່ ງເສີມຊີວິດການເປັນຢ ໍ່ , ການປະກອບສໍ່ວນໃນທາງບວກ, ແລະ ການນ າພາ ຂອງຊ ນເຜ ໍ່ າ 

ພືີ້ ນເມືອງໃນການແກີ້ ໄຂບັນຫາການຫ ຸ ດຜໍ່ ອນ ແລະ ການປັບຕ ວຂອງດິນຟີ້າອາກາດ, ອີງໃສໍ່ລະບ ບຄວາມຮ ີ້ພືີ້ ນເມືອງ, ຊີວິດການເປັນຢ ໍ່ , 

ລະບ ບການຄຸີ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນແບບຍືນຍ ງ ແລະ ການປະຕິບັດ, ແລະ ສະໜັບສະໜ ນການເຂ ີ້ າ ເຖິງທີໍ່ ສະເໝີພາບ ແລະ 

ສິດສະເໝີພາບ, ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວໍ່າງຍິງ-ຊາຍ, ແລະເຫມາະສ ມທາງວັດທະນະທ າ.  

4. ເພືໍ່ ອເຮັດໃຫີ້ການມີສໍ່ວນຮໍ່ວມຂອງປະຊາຊ ນບັນດາເຜ ໍ່ າໃນຂະບວນການບັນລຸຜ ນກະທ ບ ແລະ ຜ ນໄດີ້ ຮັບຈາກການປໍ່ ຽນ 

ແປງດິນຟີ້າອາກາດແບບຍືນຍ ງກວໍ່າໃນໄລຍະການຈັດຕັີ້ ງປະຕິບັດໂຄງການ. 

5. ການຮັບຮ ີ້ ແລະ ຄ າຫມັີ້ ນສັນຍາກັບຜ ນໄດີ້ຮັບທີໍ່ ຈະແຈີ້ງ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດີ້ . 

6. ການວາງແຜນ ແລະ ການຕິດຕາມກິດຈະກ າແມໍ່ນເຮັດໂດຍການຮໍ່ວມມືກັບຊຸມຊ ນຊ ນເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງເພືໍ່ ອຄ ີ້ າປະກັນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮໍ່ວມກັນ. 

7. ຄ ີ້ າປະກັນວໍ່າບັນດາໂຄງການທີໍ່ ຄ ີ້ າປະກັນມີຄວາມຍືນຍ ງ ແລະ ສ ໍ່ ງຜ ນໃຫີ້ມີຄວາມສາມາດໃນການຊຸມຊ ນເພີໍ່ ມຂຶີ້ ນ ແລະ 

ສີ້າງຄວາມຢືດຢຸໍ່ນ.  

3.5 ຫ ັ ກການທົິ່ ວໄປ  

ຫ ັ ກການແນະນ າຂອງນະໂຍບາຍນີີ້ ລວມມີ: 

1. ເຄ າລ ບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສິດຂອງຊາວເຜ ໍ່ າຈ າຕ ໍ່ ທີໍ່ ດິນ, ເຂດດິນແດນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຂອງເຂ າເຈ ີ້ າ. 

2. ຮັບຮ ີ້ສິດທິ ແລະ ຫ ັ ກການສາກ ນທີໍ່ ສ າຄັນຕາມທີໍ່ ລະບຸໄວີ້ ໃນ UNDRIP, ແລະ ເຄືໍ່ ອງມືສາກ ນ ແລະ ພາກພືີ້ ນອືໍ່ ນໆທີໍ່ ກໍ່ ຽວ 

ຂີ້ອງເຖິງສິດທິຂອງຄ ນພືີ້ ນເມືອງ ແລະ ບຸກຄ ນ, ລວມທັງກ ລະນີທີໍ່ ນ າໃຊີ້ແຕໍ່ບ ໍ່ ຈ າກັດເຖິງ, ສ ນທິສັນຍາ ILO ເລກທີໍ່  169, 

ສ ນທິສັນຍາສາກ ນວໍ່າດີ້ວຍສິດທິທາງດີ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄ ມ ແລະ ວັດທະນະທ າ ແລະ ສ ນທິສັນຍາສາກ ນກໍ່ຽວກັບການ 

ລ ບລີ້າງການຈ າແນກເຊືີ້ ອຊາດທຸກຮ ບແບບ. 

3. ເຄ າລ ບສິດຂອງຊ ນເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງ ແລະ ໃຫີ້ຄ າໝັີ້ ນສັນຍາທີໍ່ ຈະສະແຫວງຫາຄວາມຍິນດີເຫັນພີ້ ອມໂດຍບ ໍ່ ເສຍຄໍ່າ, ຜໍ່ ານການແຈີ້ງການ. 

4. ເຄ າລ ບ ແລະ ຮັບຮ ີ້ຄວາມຮ ີ້ພືີ້ ນເມືອງ ແລະ ລະບ ບການດ າລ ງຊີວິດ. 

5. ກ ານ ດຜ ນປະໂຫຍດທາງດີ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄ ມໃຫີ້ແກໍ່ຊ ນເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບຜ ນກະທ ບທີໍ່ ເໝາະສ ມທາງ ດີ້ານວັດທະນະທ າ 

ແລະ ເພດ ແລະ ແຕໍ່ລະຮຸໍ່ນຄ ນ ແລະ ສີ້າງມາດຕະການເພືໍ່ ອຫ ີ ກລໍ່ຽງ, ຫ ຸ ດຜໍ່ ອນ ແລະ/ຫ ື  ຫ ຸ ດຜໍ່ ອນຜ ນ 

ກະທ ບທາງລ ບຕ ໍ່ ຊ ນເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງ. 

6. ດ າເນີນການປຶກສາຫາລືທີໍ່ ມີຄວາມຫມາຍກັບຊຸມຊ ນຊ ນເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບຜ ນກະທ ບ ແລະ ອ ງການຈັດຕັີ້ ງຊ ນ 

ເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂີ້ອງເພືໍ່ ອຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້ມີການມີສໍ່ວນຮໍ່ວມຂອງພວກເຂ າ (i) ໃນການອອກແບບ, ປະຕິບັດ, ແລະ 

ການຕິດຕາມມາດຕະການເພືໍ່ ອຫ ີ ກເວັີ້ ນຜ ນກະທ ບທາງລ ບ ຫ ື  ເມືໍ່ ອຫລີກລີ້ຽງບ ໍ່ ໄດີ້ , ເພືໍ່ ອຫ ຸ ດຜໍ່ ອນ, ກ າຈັດ ຫ ື  ຊ ດເຊີຍຜ ນ 

ກະທ ບດັໍ່ ງກໍ່າວ. 
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7. ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດ IPP ໂດຍໃຊີ້ຜ ີ້ ຊໍ່ຽວຊານທີໍ່ ມີຄຸນວຸດທິ ແລະ ມີປະສ ບການ; ຮັບຮອງເອ າວິທີການຕິດ 

ຕາມກວດກາແບບມີສໍ່ວນຮໍ່ວມ, ໃນທຸກທີໍ່ ທີໍ່ ເປັນໄປໄດີ້ ; ແລະ ປະເມີນວໍ່າຈຸດປະສ ງຂອງ IPP ແລະ ຜ ນໄດີ້ຮັບທີໍ່  ຕີ້ອງການໄດີ້ບັນລຸຫ ື ບ ໍ່ , 

ໂດຍຄ ານຶງເຖິງເງືໍ່ ອນໄຂພືີ້ ນຖານ ແລະ ຜ ນໄດີ້ຮັບຂອງການຕິດຕາມ IPP. ເປີດເຜີຍບ ດລາຍ ງານການຕິດຕາມ. 

3.6 ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທ ິ່ ຮັບຜ ດຊອບ  

ໜໍ່ວຍງານທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບການຮັບຮອງ (AE) ມີໜີ້ າທີໍ່ ຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາບ ລິສັດຄ ີ້ າປະກັນສີຂຽວ (GGC) ແລະ 

ຄ ີ້ າປະກັນວໍ່າມັນປະຕິບັດຕາມຫ ັ ກການ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງ GCF, ມາດຕະຖານການປ ກປີ້ອງສິໍ່ ງແວດລີ້ອມ ແລະ ສັງຄ ມ ແລະ 

ນະໂຍບາຍບ ດບາດຍິງຊາຍ, ແລະ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂ ີ້ ກ ານ ດ GCF ທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂີ້ອງອືໍ່ ນໆ ຕ ໍ່ ໄປນີີ້  ຂ ີ້ ຕ ກລ ງທາງກ ດໝາຍທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂີ້ອງ 

(ຂ ີ້ ຕ ກລ ງແມໍ່ບ ດການຮັບຮອງ ແລະ ຂ ີ້ ຕ ກລ ງກິດຈະກ າທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບທຶນ).  

AE ຈະຊໍ່ວຍໃນການກວດສອບ ແລະ ສ ໍ່ ງບ ດລາຍງານຜ ນກະທ ບດີ້ານດິນຟີ້າອາກາດປະຈ າໄຕມາດ ແລະ ປະຈ າປີ ພີ້ ອມທັງແຜນການຕິດຕາມ 

ແລະ ປະເມີນຜ ນລວມ/ສັງລວມໃຫີ້  GCF. ໃນຂະນະທີໍ່  GGC ກາຍເປັນການດ າເນີນງານ, AE ຍັງຈະຊໍ່ວຍໃນ ການຢືນຢັນວໍ່າ GGC 

ມີລະບ ບສະຖາບັນ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັີ້ ນຕອນການດ າເນີນໂຄງການຢໍ່າງພຽງພ . AE ຈະຕິດຕາມຢໍ່າງ ຕ ໍ່ ເນືໍ່ ອງວໍ່າ GGC ສາມາດຕິດຕາມ, 

ລາຍງານ ແລະ ກວດສອບຂ ີ້ ມ ນ ແລະ ວໍ່າມາດຕະຖານ GCF ທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂີ້ອງ, ການປ ກປີ້ອງ ແລະ ນະໂຍບາຍຈະຖືກຍຶດຫມັີ້ ນ. 

ໃນເງືໍ່ ອນໄຂຂອງເອກະສານຊີ້ອນທີ້າຍ 11, ງ ບປະມານໄດີ້ ຖືກຈັດສັນໃຫີ້ແກໍ່ການຕິດຕາມກວດກາ, 

ການປະເມີນຜ ນແລະການລາຍງານຂອງຕ ວຊີີ້ ວັດທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂີ້ອງກັບ IP ແລະ ຜ ນກະທ ບເຊິໍ່ ງ AE ຈະມີການຄວບຄຸມທັງງ ບປະມານ 

ເຊັໍ່ ນດຽວກັນກັບການປະຕິບັດກອງທຶນເພືໍ່ ອບັນລຸກິດຈະກ າ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, AE ໄດີ້ດ າເນີນການຄວາມພາກພຽນທີໍ່ ເຂັີ້ ມແຂງ ແລະ 

ປະເມີນຄວາມສໍ່ຽງກໍ່ຽວກັບ GGC ເພືໍ່ ອຄ ີ້ າປະກັນວໍ່າກອງທຶນທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບຈະຖືກຄຸີ້ມຄອງເພືໍ່ ອໃຫີ້ສ າເລັດຂອງໂຄງການ.  

ແທີ້ຈິງແລີ້ວ, AE ເຊັໍ່ ນດຽວກັນກັບຜ ີ້ ປະເມີນພາກສໍ່ວນທີສາມທີໍ່ ຖືກແຕໍ່ງຕັີ້ ງ, ທີມງານຜ ີ້ ຊໍ່ຽວຊານດີ້ານສະພາບອາກາດ, ບ ດບາດ ຍິງຊາຍ ແລະ 

E&S ໄດີ້ປະເມີນຄວາມສາມາດ ຂອງ GGC ໃນການປະຕິບັດແລະຮັກສານະໂຍບາຍ GCF GCF ແລະ 

ຢືນຢັນຄ າຫມັີ້ ນສັນຍາຂອງພວກເຂ າທີໍ່ ຈະປະຕິບັດຕາມອະນຸສັນຍາຂອງ GCF ຢໍ່າງສ ມບ ນ. AE ຈະຍັງຄ ງມີຄວາມຄໍ່ອງແຄີ້ວ ແລະ 

ວໍ່ອງໄວໃນສະພາບແວດລີ້ອມນະໂຍບາຍ GCF ທີໍ່ ພວມພັດທະນາ ແລະ ຄ ີ້ າປະກັນວໍ່າ GCF ຈະຖືກຮັກສາໃຫີ້ ທັນກັບການພັດທະນາ ຫ ື  

ການປໍ່ຽນແປງທີໍ່ ອາດຈະເກີດຂຶີ້ ນໃນລະຫວໍ່າງການຈັດຕັີ້ ງປະຕິບັດໂຄງການ.  

GGC ໃນຖານະເປັນອ ງການປະຕິບັດ (EE) ຈະໄດີ້ຮັບການຊີີ້ ນ າໂດຍ AE. ດັໍ່ ງນັີ້ ນ GGC ຈຶໍ່ ງມີໜີ້ າທີໍ່ ຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດ ຫ ື  

ດ າເນີນໂຄງການທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບທຶນຈາກ GCF ແລະ ຈະທ ບທວນຄືນແຜນປະຕິບັດງານ, ການປະເມີນ ແລະ ລາຍງານຜ ນກະທ ບ ຂອງ ດິນຟີ້າອາກາດ 

ຕາມທີໍ່  ແລະເມືໍ່ ອຜ ີ້ ກ ີ້ ຢືມໄດີ້ສ ໍ່ ງໃຫີ້ . EE ຍັງມີຄວາມຮ ີ້ ແລະ ປະສ ບການຂອງສະຖາບັນເພືໍ່ ອປະຕິບັດການຕິດ ຕາມກວດກາການປະເມີນຜ ນ ແລະ 

ຂ ີ້ ກ ານ ດການລາຍງານຍີ້ອນວໍ່າພວກເຂ າກໍ່ຽວຂີ້ອງກັບຕ ວຊີີ້ ວັດສະເພາະເພດໂດຍອີງໃສໍ່ປະສ ບການທີໍ່ ຜໍ່ ານມາຂອງພວກເຂ າໃນການອອກພັນທະບັ

ດສີຂຽວ.   
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4 ຄ າຮ້ອງສະຫມັກຂອງກອບວຽກ  

4.1 ຂະບວນການຄັດເລືອກທຼຸລະກ າຂອງ GGC (TSP) 

ໃນການຕິດຕາມເພືໍ່ ອການບັນລຸພາລະກິດ, GGC ຈະພິຈາລະນາຜ ນກະທ ບທາງບວກ ແລະ ທາງລ ບທີໍ່ ກວີ້າງຂວາງຂອງທຸລະກ າ 

ທີໍ່ ມັນຊອກຫາການຮັບປະກັນສິນເຊືໍ່ ອ. ການພິຈາລະນາສະເພາະຈະຖືກມອບໃຫີ້ກັບຄວາມເຂ ີ້ າໃຈ, ການວັດແທກ ແລະ ການຄຸີ້ມ 

ຄອງຜ ນກະທ ບຂອງທຸລະກ າໂດຍອີງໃສໍ່ສີໍ່ ອ ງປະກອບຫ ັ ກຕ ໍ່ ໄປນີີ້ : 

 

 

 

  
ຈຼຸ ດປະສົງ ຄົນ ໂລກ ກ າໄລ 

ຜ ນກະທ ບທາງບວກຂອງຜ ີ້ ກ ີ້ ຢືມມີ

ຜ ນກະທ ບຕ ໍ່ ການປໍ່ ຽນແປງດິນຟີ້າ

ອາກາດນອກເຫນືອການເຮັດທຸລະ

ກ າ: ມີການຈ າລອງ, 

ການສີ້າງແບບຢໍ່າງ ຫ ື  

ການແກີ້ໄຂຂ ີ້ ມ ນທີໍ່ ບ ໍ່ ສອດຄໍ່ອງກັນ 

ແລະ 

ດັໍ່ ງນັີ້ ນຈຶໍ່ ງສີ້າງເສັີ້ ນທາງສ າລັບການ

ສະໜອງທຶນສະພາບອາກາດທີໍ່ ໃຫ
ຍໍ່ກວໍ່ າຈາກຕະຫ າດທຶນສາກ ນ.  

ຜ ນກະທ ບທາງບວກ ແລະ 

ທາງລ ບຂອງຜ ີ້ ກ ີ້ ຢືມທີໍ່ ມີຕ ໍ່ ກັບຜ ີ້

ມີສໍ່ວນກໍ່ຽວຂີ້ອງທີໍ່ ສ າຄັນທີໍ່ ສຸດ. 

ບຸດຄ ນເຫ  ໍ່ ານີີ້ ລວມມີພະນັກງານ, 

ຄອບຄ ວ, ລ ກຄີ້າ, ຜ ີ້ ສະໜອງ, 

ຊຸມຊ ນ, ແລະ 

ບຸກຄ ນອືໍ່ ນໆທີໍ່ ມີອິດທິພ ນ ຫ ື  

ໄດີ້ຮັບຜ ນກະທ ບຈາກຜ ີ້ ກ ີ້ ຢືມ. 

ຜ ນກະທ ບທາງບວກ ແລະ 

ທາງລ ບທີໍ່ ຜ ີ້ ກ ີ້ ຢືມມີຕ ໍ່ ສະພາບແວ

ດລີ້ອມທ າມະຊາດຂອງມັນ. 

ອັນນີີ້ ລວມເຖິງການນ າໃຊີ້ຊັບພະຍ

າກອນທ າມະຊາດ, 

ວັດຖຸທີໍ່ ເປັນພິດ ແລະ ອືໍ່ ນໆ, 

ແຕໍ່ຍັງເປັນການກ າຈັດສິໍ່ ງເສດເຫ ື

ອຢໍ່າງຫີ້າວຫັນ, ການຟືີ້ ນຟ ປໍ່ າ 

ແລະ 

ການຟືີ້ ນຟ ຄວາມເສຍຫາຍທາງທ າ

ມະຊາດ. 

ຜ ນກະທ ບທາງບວກແລະ ທາງ

ລ ບທີໍ່ ຜ ີ້ ກ ີ້ ຢືມມີຕ ໍ່ ເສດຖະກິດ

ທີ້ອງຖິໍ່ ນ, ປະເທດ ແລະສາກ ນ. 

ນີີ້ ລວມເຖິງການສີ້າງວຽກເຮັດ

ງານທ າ, ສີ້າງນະວັດຕະກ າ, 

ການຈໍ່າຍພາສີ, ການສີ້າງ

ຄວາມຮັໍ່ ງມີ, ແລະ ຜ ນກະທ ບ

ທາງເສດຖະກິດອືໍ່ ນໆທີໍ່ ຜ ີ້ ກ ີ້ ຢືມ

ມີ. 

ຮູບ 2 ຂະບວນການເຮັດທຼຸລະກ າ 

 

ໃນສະພາບການຂີ້າງເທິງ, GGC ຮັບຮ ີ້ຄວາມສ າຄັນຂອງການຮັບປະກັນ ການປະຕິບັດດີ້ານສິໍ່ ງແວດລີ້ອມ ແລະ ສັງຄ ມທີໍ່ ດີ (E&S) ເພືໍ່ ອຫ ີ ກເວັີ້ ນ 

ແລະ/ຫ ື  ຫ ຸ ດຜໍ່ ອນໜີີ້ ສິນທາງດີ້ານການເງິນ ແລະ ຊືໍ່ ສຽງທີໍ່ ອາດຈະເກີດຂຶີ້ ນ. ດັໍ່ ງນັີ້ ນ, ການພິຈາລະນາປັດໄຈ E&S ແລະ 

ການປ ກປີ້ອງຈຶໍ່ ງກາຍເປັນສໍ່ວນໜ ່ ງທີໍ່ ສ າຄັນຂອງຕາຕະລາງການເຮັດທຸລະກ າຂອງ GGC ທີໍ່ ຖືກນ າໃຊີ້ເພືໍ່ ອເລືອກທຸລະກ າທີໍ່ ຮັບ ປະກັນຄວາມສໍ່ຽງ 

ແລະ ຜ ນກະທ ບຂອງ E&S ທີໍ່ ສ າຄັນທີໍ່ ໄດີ້ລະບຸ ແລະ ຖືກຄຸີ້ມຄອງຢໍ່າງມີປະສິດທິພາບຕະຫ ອດຊີວິດ ການເຮັດທຸລະກ າ. 

ການພັດທະນາຂອງໂຄງການທີໍ່ ສາມາດກ ີ້ ຢືມໄດີ້ໂດຍປ ກກະຕິຈະເປັນຂະບວນການທີໍ່ ຍາວນານ, ໂດຍສະເພາະຖີ້າຫາກວໍ່າຊັບສິນໂຄງ ສີ້າງພືີ້ ນຖານ 

ຫ ື  ການແຊກແຊງມີຂະຫນາດໃຫຍໍ່ . ໃນຖານະຜ ີ້ ຄ ີ້ າປະກັນ, ຄາດວໍ່າ GGC ຈະຖືກນ າສະເໜີເຂ ີ້ າໃນການເຮັດທຸລະກ າ 

ໃນຂັີ້ ນຕອນຕ ໍ່ ມາຂອງການພັດທະນາໂຄງການ, 

ເຊິໍ່ ງມັກຊໍ່ວຍໃຫີ້ໂຄງການບັນລຸໄດີ້ຢໍ່າງໃກີ້ ສິດທາງດີ້ານການເງິນໂດຍການສະໜອງການຄ ີ້ າປະກັນສິນເຊືໍ່ ອໃຫີ້ແກໍ່ຜ ີ້ ສະໜອງທຶນຫນີີ້ ສິນຂັີ້ ນສ ງ.  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

15 ກອບການເຮັດວຽກຂອງຄົນພ້ືນເມືອງ  

ກຣາຟຟິກຂີ້າງລຸໍ່ມສະແດງໃຫີ້ເຫັນເຖິງເລືໍ່ ອງນີີ້ , ໂດຍສະແດງໃຫີ້ເຫັນ 'ຜ ີ້ ຄ ີ້ າປະກັນ' ທີໍ່ ແຊກແຊງຢ ໍ່ ໃນໄລຍະ 'ການຈັດຕັີ້ ງປະຕິບັດ' ແລະ 

'ການດ າເນີນງານ' ຂອງວ ງຈອນການພັດທະນາໂຄງການ. 

 

ຮູບ 3 ຂ້ັນຕອນຂະບວນການ 

ດັໍ່ ງນັີ້ ນ, GGC ອາດຈະບ ໍ່ ມີໂອກາດທີໍ່ ຈະມີອິດທິພ ນຕ ໍ່ ການປະເມ ນ E&S, ຂອງໂຄງການສະພາບອາກາດຢ ໍ່ ໃນໄລຍະຕ ີ້ ນຂອງວ ງ 

ຈອນການພັດທະນາໂຄງການ. GGC ອີງໃສໍ່ການມີຂະບວນການຄັດເລືອກທຼຸລະກ າ (TSP) ທີໍ່ ເຂັີ້ ມແຂງແທນ, ເຊິໍ່ ງຈະທ ບທວນຄືນ ແລະ 

ດ າເນີນການກວດສອບສະຖານະດີ້ານຍຸດທະສາດໃນເອກະສານ, ຂະບວນການ ແລະ ລະບ ບ E&S ທີໍ່ ມີຢ ໍ່ແລີ້ວຂອງຜ ີ້ ກ ີ້ ຢືມ 

ເພືໍ່ ອກ ານ ດວໍ່າພວກເຂ າສອດຄໍ່ອງກັບຂ ີ້ ກ ານ ດຂອງກອບການຄຼຸ້ມຄອງ E&S ຂອງ GGC ຫ ື  ບ . ມັນກ ງກັນຂີ້າມກັບສິໍ່ ງຫຍ ີ້ ທ ີ້ ນີີ້ ທີໍ່  TSP 

ທີໍ່ ເຂັີ້ ມແຂງຂອງ GGC ໄດີ້ ຖືກພັດທະນາ, ແລະ ປະກອບມີເຈັດ (7) ຂັີ້ ນຕອນຍຸດທະສາດທີໍ່  GGC ຈະປະຕິບັດຕາມໃນການ 

ກ ານ ດວໍ່າໂຄງການໃດໜ ່ ງຕອບສະໜອງມາດຕະຖານ E&S ທີໍ່ ຕີ້ອງການ. ຍິໍ່ ງໄປກວໍ່ານັີ້ ນ, TSP ແມໍ່ນ ຂະບວນການທ ິ່ ເປັນເອກະລັກ ທີໍ່

ຊອກຫາການແຈີ້ງການຄັດເລືອກໂຄງການສະພາບອາກາດທີໍ່ ມີຜ ນກະທ ບໃນເວລາທີໍ່ ບ ໍ່ ມີ GGC ເປັນຜ ີ້ ພັດທະນາໂຄງການຫ ື  ຜ ີ້ ສະໜັບສະໜ ນ. 

ຕ ວຢໍ່າງທີໍ່ ງໍ່າຍດາຍຂອງ TSP ແມໍ່ນສະໜອງໃຫີ້ຂີ້າງລຸໍ່ມນີີ້  ແລະ ແຕໍ່ລະຂັີ້ ນຕອນໄດີ້ຖືກອະທິບາຍຫ ັ ງຈາກນັີ້ ນ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບ 4 ຂະບວນການເຮັດທຼຸລະກ າ 

4.1.1 ຂ້ັນຕອນ 1: ຕ້ົນກ າເນ ດທຼຸລະກ າ (1-2 ອາທ ດ) 

ທຸລະກ າຈະມີຕ ີ້ ນກ າເນີດມາຈາກຄ ໍ່ຮໍ່ວມງານຕ ີ້ ນກ າເນີດຂອງ GGC (ເຊັໍ່ ນ: MUFG, Deutsche Bank, ແລະ ອືໍ່ ນໆ) ເຊິໍ່ ງຈະໄດີ້ 

ຮັບການຝຶກອ ບຮ ມຈາກ GGC ໃນກອບວຽກການຄຼຸ້ມຄອງ E&S ຂອງມັນ ແລະ ວໍ່າທຸລະກ າໂຄງການທີໍ່ ຍອມຮັບໄດີ້ຈາກ ທັດສະນະຂອງ E&S 

ຈະມີລັກສະນະແນວໃດ. ການນ າໃຊີ້ມາດຕະຖານການປະຕ ບັດຂອງ IFC ຂອງ GGC ເປັນພືີ້ ນຖານ ສ າລັບກອບການຄຼຸ້ມຄອງ E&S 

ຂອງມັນຈະເປັນປະໂຫຍດຫ າຍ ຍີ້ອນວໍ່າມີການເຜີຍແຜໍ່ຢໍ່າງກວີ້າງຂວາງໃນຕະຫ າດສິນເຊືໍ່ ອ ແລະ ຕະຫ າດທຶນທ ໍ່ ວໂລກ, ດັໍ່ ງນັີ້ ນ 

ຈຶໍ່ ງໄດີ້ ຮັບຜ ນປະໂຫຍດຈາກລະດັບຄວາມຮັບຮ ີ້ທີໍ່ ສ ງກວໍ່າມາດຕະຖານທີໍ່ ກ ານ ດເອງ.  

ທີໍ່ ຕ ີ້ ນກ າເນີດທຸລະກ າ, ການພ ວພັນຄ ໍ່ຮໍ່ວມຕ ີ້ ນກ າເນີດຂອງ GGC ກັບຜ ີ້ ກ ີ້ ຢືມຂອງໂຄງການ ການເຮັດທຸລະກ າເພືໍ່ ອເກັບກ າຂ ີ້ ມ ນ ແລະ 

ເອກະສານຫ ີ້າສຸດສ າລັບການເຮັດທຸລະກ າໂຄງການ. ເຫັນວໍ່າ GGC ມີແນວໂນີ້ ມທີໍ່ ຈະມີການພ ວພັນກັນຕອນໃກີ້ຈະສິີ້ ນສຸດ 

ຮອບວຽນການພັດທະນາໂຄງການ, ຄາດວໍ່າຢໍ່າງຫນີ້ ອຍ, ເອກະສານຕ ໍ່ ໄປນີີ້ ຈະຖືກສະເໜີໃຫີ້ມີການກວດສອບຕືໍ່ ມອີກໂດຍບັນດາ ຜ ີ້ ຊໍ່ຽວຊານ ແລະ 

ຄະນະກ າມາທິການທີໍ່ ຈ າເປັນຂອງ GGC, ຕໍ່າງປະເທດ: 



 

 

  

 

16 ກອບການເຮັດວຽກຂອງຄົນພ້ືນເມືອງ  

i. ການວິເຄາະຜ ນກະທ ບຂອງສະພາບດິນຟີ້າອາກາດ (ການຫ ຸ ດຜໍ່ ອນ) ແລະ/ຫ ື  ການປະເມີນຜ ນກະທ ບຕ ໍ່ ສະພາບດິນຟີ້າອາກາດ 

(ການປັບຕ ວ); 

ii. ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການປະຕິບັດບ ດບາດຍິງ-ຊາຍ; 

iii. ການປະເມີນຜ ນກະທ ບຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລີ້ອມ ແລະ ສັງຄ ມ (ESIA); ແລະ 

iv. ການຢັີ້ ງຢືນພັນທະບັດດິນຟີ້າອາກາດ ແລະ/ຫ ື  ເງິນກ ີ້ . 

ຄ ໍ່ຮໍ່ວມງານຕ ີ້ ນກ າເນີດທີໍ່ ມີການຊໍ່ວຍເຫ ື ອຂອງເຈ ີ້ າຂອງໂຄງການຈະຮັບຜິດຊອບໃນການກ ານົດກຸໍ່ມຊ ນເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບຜ ນກະທ ບໃນເຂດໂ

ຄງການ. ໃນບາງປະເທດ, ເອີີ້ ນກຸໍ່ມຄ ນດັໍ່ ງກໍ່າວວໍ່າຄ ນພືີ້ ນເມືອງ. ໃນປະເທດອືໍ່ ນ, ພວກເຂ າອາດຈະເອີີ້ ນໂດຍ ຄ າສັບອືໍ່ ນໆ, ເຊັໍ່ ນ: "ຄ ນພືີ້ ນເມືອງ ແລະ 

ຊຸມຊ ນທີ້ອງຖິໍ່ ນ", "ຊຸມຊ ນທີ້ອງຖິໍ່ ນ", "ຊຸມຊ ນທີ້ອງຖິໍ່ ນແບບດັີ້ ງເດີມໃນພາກ ໃຕີ້ຊາຮາຣາອາຟຣິກາທີໍ່ ດີ້ອຍໂອກາດທາງປະຫວັດສາດ", 

"ຊ ນເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງກຸໍ່ມນີ້ ອຍ", "ຊຸມຊ ນທີໍ່ ສືບເຊືີ້ ອສາຍອາເມລິກາໃຕີ້  ແລະ ຄາລິບຽນ", "ກຸໍ່ມຊ ນເຜ ໍ່ າ", "ຊ ນເຜ ໍ່ າດັີ້ ງເດີມ", "ຊ ນເຜ ໍ່ າເຂດພ ດອຍ", 

"ກຸໍ່ມທີໍ່ ມີຄວາມສໍ່ຽງ ແລະ ເຂດດີ້ອຍໂອກາດ", "ຊ ນເຜ ໍ່ າສໍ່ວນນີ້ ອຍ", "ຊ ນເຜ ໍ່ າທີໍ່ ກ ານ ດ", "ຊາດທ າອິດ", "ກຸໍ່ມຊ ນເຜ ໍ່ າ", “ພວກລີ້ຽງສັດ”, 

“ພວກລໍ່າສັດ”, “ກຸໍ່ມຄ ນລີ້ຽງສັດ” ຫ ື  “ຊາວປໍ່າ”. ໂດຍບ ໍ່ ຄ ານຶງເຖິງວໍ່າຈະໃຊີ້ຄ າສັບໃດ, ຂ ີ້ ກ ານ ດຂອງກອບນີີ້ ຈະນ າໃຊີ້ກັບທຸກກຸໍ່ມດັໍ່ ງກໍ່າວ. 

ຖີ້າອັນນີີ້ ຖືກລະບຸວໍ່າເປັນຜ ນກະ ທ ບທີໍ່ ອາດເກີດຂຶີ້ ນ, ການກວດສອບເບືີ້ ອງຕ ີ້ ນຈະຖືກດ າເນີນການ.  

4.1.2 ຂ້ັນຕອນທ  2: ການກວດສອບເບ້ືອງຕ້ົນ ແລະ ການຈັດປະເພດ (1-3 ອາທ ດ) 

ເມືໍ່ ອຄ ໍ່ຮໍ່ວມງານຕ ີ້ ນກ າເນີດໄດີ້ນ າສະເຫນີການເຮັດທຸລະກ າ ມັນຈະໄດີ້ຮັບການກວດສອບເບືີ້ ອງຕ ີ້ ນໂດຍໃຊີ້ລາຍການກວດສອບສີແດງ, ສີອ າພັນ, 

ສີຂຽວ ("RAG"). ບັນຊີລາຍການກວດສອບ RAG ເປັນສໍ່ວນໜຶໍ່ ງຂອງຕາຕະລາງການເຮັດທຸລະກ າທີໍ່ ເປັນເອກະລັກ, ຫ າຍຮ ບຫ າຍແບບ, 

ບັດຄະແນນການເຮັດທຼຸລະກ າ, ເຊິໍ່ ງເປັນຊັບສິນການຄັດເລືອກໂຄງການທີໍ່ ເປັນກ າມະສິດຂອງ GGC. ຈາກທັດສະນະຂອງ E&S ການກວດສອບ 

RAG ຈະຮຽກ ຮີ້ອງໃຫີ້  GGC ສີ້າງຄ າຕອບຕ ໍ່ ຄ າຖາມຕ ໍ່ ໄປນີີ້ : 

ຕາຕະລາງ 1 ລາຍການກວດສອບ RAG 

ລາຍການກວດສອບ RAG  ແດງ ເຫ ື ອງເຂັີ້ ມ ຂຽວ 

ຜ ີ້ ກ ີ້ ຢືມ/ໂຄງການທີໍ່ ສະເໜີເຮັດໃຫີ້ເກີດກິດຈະກ າທີໍ່ ຖືກຍ ກເວັີ້ ນ/ຫີ້າມໃນ

ລາຍການຍ ດເວັີ້ ນຂອງ GGC ບ ?  
ແມໍ່ນ ອາດຈະ ບ ໍ່  

ຜ ີ້ ກ ີ້ ຢືມ/ໂຄງການເຄີຍໄດີ້ປະເຊີນກັບການຂັດແຍີ້ ງ(ເຊັໍ່ ນ: 

ເຫດການທາງດີ້ານສິໍ່ ງແວດລີ້ອມ ຫ ື  ສັງຄ ມເຊັໍ່ ນ: ການປະທີ້ວງ 
ແຮງງານ, ການປັບໃໝ ແລະ ການລ ງໂທດການບ ໍ່ ປະຕິບັດຕາມ, 

ມ ນລະພິດສິໍ່ ງແວດລີ້ອມ, ຄວາມຮຸນແຮງບ ນພືີ້ ນຖານທາງ 
ແພດ/ການລໍ່ວງລະເມີດທາງເພດ, ແລະ ອືໍ່ ນໆ) ໃນ 3 ປີຜໍ່ ານ ມາບ ? 

ແມໍ່ນ ອາດຈະ ບ ໍ່ ແມໍ່ ນ 

ຜ ີ້ ກ ີ້ ຢືມ/ໂຄງການຈະສ ໍ່ ງຜ ນກະທ ບທາງລ ບຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລີ້ອມຢໍ່າງຫ ວງຫ າ

ຍແມໍ່ນບ ?  
ແມໍ່ນ ອາດຈະ ບ ໍ່  

ຖີ້າມີກຸໍ່ມວັດທະນະທ າ-ສັງຄ ມຢ ໍ່ໃນ ຫ ື  ນ າໃຊີ້ພືີ້ ນທີໍ່ ໂຄງການ 

ທີໍ່ ອາດຈະຖືວໍ່ າເປັນ "ຊ ນເຜ ໍ່ າ" (ຊ ນເຜ ໍ່ າເຂດພ ດອຍ, ຊ ນເຜ ໍ່ າທີໍ່ ກ ານ ດ, 

ຊ ນເຜ ໍ່ າ), "ຊ ນເຜ ໍ່ າກຸໍ່ມນີ້ ອຍ" (ຊ ນເຜ ໍ່ ານີ້ ອຍ ຫ ື  

ຊ ນເຜ ໍ່ າກຸໍ່ມນີ້ ອຍແຫໍ່ງຊາດ), ຫ ື  "ຊຸມຊ ນຄ ນພືີ້ ນເມືອງ" 

ທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບຜ ນກະທ ບຈາກໂຄງການ, 

ໄດີ້ດ າເນີນການປຶກສາຫາລືທີໍ່ ມີຄວາມຫມາຍກັບກຸໍ່ມເຫ  ໍ່ ານີີ້  ແລະ, 

ເມືໍ່ ອທີໍ່ ເຫມາະສ ມ, ມີຂະບວນການຍິນຍອມເຫັນ ດີໂດຍບ ໍ່ ເສຍຄໍ່າ, 
ລໍ່ວງຫນີ້ າ ແລະ ໄດີ້ຮັບການແຈີ້ງໃຫີ້ຊາບ ແມໍ່ນບ ? 

ບ ໍ່  ອາດຈະ ແມໍ່ນ 

ໂຄງການມີນະໂຍບາຍສິໍ່ ງແວດລີ້ອມ ແລະ ສັງຄ ມ, ການປະເມີນ 
ຜ ນກະທ ບຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລີ້ອມ ແລະ ສັງຄ ມ, ແລະ ລະບ ບການຈັດ 
ການສິໍ່ ງແວດລີ້ອມ ແລະ ສັງຄ ມບ ? 

ບ ໍ່  ອາດຈະ ແມໍ່ນ 



 

 

  

 

17 ກອບການເຮັດວຽກຂອງຄົນພ້ືນເມືອງ  

ກິດຈະກ າໂຄງການໃດນຶໍ່ ງຈະສ ໍ່ ງຜ ນໃຫີ້ເກີດການຍ ກຍີ້ າຍຖິໍ່ ນຖາ

ນໃຫມໍ່ແບບບ ໍ່ ສະໝັກໃຈ ຂອງຊ ນເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງບ ? 
ແມໍ່ນ ອາດຈະ ບ ໍ່  

ກິດຈະກ າໂຄງການໃດໆ 

ທີໍ່ ເຮັດໃຫີ້ເກີດການຕິດຕ ໍ່ ທີໍ່ ບ ໍ່ ຕີ້ອງການກັບກຸໍ່ມຫໍ່າງໄກສອກຫ ີ ກ

ທີໍ່ ມີການຕິດຕ ໍ່ ພາຍນອກຈ າກັດ, ເຊິໍ່ ງເອີີ້ ນກັນວໍ່າປະຊາຊ ນ 

"ຢ ໍ່ ໃນຄວາມໂດດດໍ່ຽວໂດຍສະຫມັກໃຈ", "ຄ ນໂດດດໍ່ຽວ" ຫ ື  

"ຢ ໍ່ ໃນການຕິດຕ ໍ່ ເບືີ້ ອງຕ ີ້ ນ"? 

ແມໍ່ນ ອາດຈະ ບ ໍ່  

 

ຖີ້າຄ າຕອບຂອງຄ າຖາມໃດໆຂີ້າງເທິງນີີ້ ແມໍ່ ນ ສ ແດງ ຫ ັ ງຈາກນັີ້ ນ, ທຸລະກ າຈະຖືກປະຕິເສດ ແລະ ຈະບ ໍ່ ມີການດ າເນີນອີກຕ ໍ່ ໄປໂດຍ GGC. 

ເພືໍ່ ອຫ ີ ກເວັີ້ ນການສ ງໃສ, ໂຄງການ GCF ໂຄງການ A ໃດໆບ ໍ່ ຢ ໍ່ ໃນການມອບໝາຍຂອງ GGC ທີໍ່ ຈະດ າເນີນການ ແລະ ຈະບ ໍ່ ຖືກດ າເນີນ.   

ບໍ່ ອນທີໍ່ ມີຂ ີ້ ມ ນບ ໍ່ ພຽງພ ເພືໍ່ ອສະຫ ຸ ບທີໍ່ ຊັດເຈນ ແລະ/ຫ ື ມີປັດໃຈຫ ຸ ດຜໍ່ ອນ (ເຊັໍ່ ນ: ຜ ີ້ ກ ີ້ ຢືມກ າລັງພະຍາຍາມທີໍ່ ໜີ້ າເຊືໍ່ ອຖື ເພືໍ່ ອກີ້າວໄປສ ໍ່ການປະຕິບັດ

ຕາມຈາກ ສີແດງ), ທຸລະກ າຖືກຈັດປະເພດເປັນ ສ ອ າພັນ ແລະ ຖືກອີ້າງເຖິງ GGC's ຄະນະບ ລິຫານງານ. ຄະນະກ າມະການກ ານ ດວໍ່າ 

ຊັບພະຍາກອນທີໍ່ ມີການເອ າໃຈໃສໍ່ເພີໍ່ ມເຕີມຄວນຈະຖືກລ ງທຶນ ເພືໍ່ ອຊໍ່ວຍຜ ີ້ ກ ີ້ ຢືມເພືໍ່ ອຍີ້ າຍໄປເປັນ ສີຂຽວ.  

ຖີ້າທຸລະກ າໄດີ້ຄະແນນ ສ ຂຽວ ສ າລັບຄ າຕອບຕ ໍ່ ທຸກຄ າຖາມຢ ໍ່ ໃນລາຍການກວດສອບ RAG, ຫ ັ ງຈາກນັີ້ ນທຸລະກ າຈະກີ້າວໄປສ ໍ່ຂັີ້ ນ 

ຕອນຕ ໍ່ ໄປຂອງຂະບວນການຄັດ ເລືອກທຸລະກ າ, ຈາກທັດສະນະ E&S.  

4.1.3 ຂັີ້ ນຕອນທີ 3: ຂ້ັນຕອນທ  3: ການທົບທວນ ແລະສ ິ່ ງທ້າທາຍ (1-3 ອາທ ດ) 

ຫ ັ ງຈາກການກວດສອບແບບມືອາຊີບຂອງຂ ີ້ ມ ນ ແລະ ເອກະສານ E&S ທີໍ່ ມີຢ ໍ່ , ສ ມທ ບກັບການສ ນທະນາກັບທີມງານ 

ການຄຸີ້ມຄອງຂັີ້ ນສ ງຂອງຜ ີ້ ກ ີ້ ຢືມ, ອ ງປະກອບ E&S ຂອງຕາຕະລາງການເຮັດທຸລະກ າຈະສ າເລັດ ໂດຍທີມງານການລ ງທຶນຂອງ GGC 

ພາຍໃຕີ້ການຊີີ້ ນ າຂອງຜ ີ້ ຊໍ່ຽວຊານດີ້ານ E&S ພາຍໃນຂອງ GGC. ບັນທຶກການກວດສອບແມໍ່ນໃຊີ້ເພືໍ່ ອສະຫ ຸ ບການວິເຄາະ ແລະ 

ສ ມມຸດຕິຖານທີໍ່ ສະໜັບສະໜ ນການປີ້ອນຂ ີ້ ມ ນຂອງພວກເຂ າເຂ ີ້ າໃນຕາຕະລາງການເຮັດທຸລະກ າ.  

ຮໍ່າງຕາຕະລາງການເຮັດທຸລະກ າຈະຖືກນ າສະເໜີໃນຫ ັ ງຈາກນັີ້ ນ ເພືໍ່ ອທ ບທວນຄືນຕ ໍ່ ຄະນະກ າມະການຜ ນກະທ ບຂອງ GGC, 

ເຊິໍ່ ງປະກອບດີ້ວຍຜ ີ້ ຊໍ່ຽວຊານເຊັໍ່ ນ: ຜ ີ້ ຊໍ່ຽວຊານດີ້ານ E&S ທີໍ່ ເປັນເອກະລາດ. ຜ ີ້ ຊໍ່ຽວຊານເຫ  ໍ່ ານີີ້ ທີ້ າທາຍການວິເຄາະ ແລະ 

ການສ ມມຸດຕິຖານທີໍ່ ເຮັດໂດຍທີມງານການລ ງທຶນຂອງ GGC ເພືໍ່ ອຮັບປະກັນວໍ່າມີຄວາມເຄັໍ່ ງຄັດພຽງພ ໃນວິທີການປະເມີນຜ ນ, ການຄິດໄລໍ່ ແລະ 

ຜ  ນການຄ ີ້ ນພ ບຕໍ່າງໆ, ລວມທັງການປຶກສາຫາລືທີໍ່ ມີຄວາມຫມາຍກັບຄ ນພືີ້ ນເມືອງ ແລະ ການຍິນຍອມໂດຍ ບ ໍ່ ເສຍຄໍ່າ, 

ໄດີ້ ຮັບການແຈີ້ງໃຫີ້ຊາບລໍ່ວງຫນີ້ າຕາມຄວາມເຫມາະສ ມ. 

ເມືໍ່ ອພ ໃຈແລີ້ວ, ຄະນະກ າມະການຜ ນກະທ ບຂອງ GGC ຈະອະນຸມັດການເຮັດທຸລະກ າເພືໍ່ ອກີ້າວໄປສ ໍ່ໄລຍະຄວາມພາກພຽນ ແລະ 

ຍຸດທະສາດການແກີ້ ໄຂຢໍ່າງເປັນທາງການ. 

4.1.4 ຂ້ັນຕອນທ  4: ການກວດສອບສະຖານະ (2-5 ອາທ ດ) 

ຂັີ້ ນຕອນການກວດສອບສະຖານະເລີໍ່ ມຕ ີ້ ນດີ້ວຍການມີສໍ່ວນຮໍ່ວມກັບທີໍ່ ປຶກສາ E&S ໃນປະເທດທີໍ່ ເປັນເອກະລາດຂອງ GGC 

ເພືໍ່ ອດ າເນີນການຢີ້ຽມຢາມສະຖານທີໍ່ ກັບທີມງານການລ ງທຶນຂອງ GGC ແລະ ຜ ີ້ ກ ີ້ ຢືມ. ຄຽງຄ ໍ່ ກັບການໄປຢີ້ຽມຢາມສະຖານທີໍ່  ທາງດີ້ານຮໍ່າງກາຍ, 

ພວກເຂ າໄດີ້ ເຂ ີ້ າຮໍ່ວມການສ າພາດກັບຜ ີ້ ທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂີ້ອງ ເພືໍ່ ອກ ານ ດວໍ່ າຂ ີ້ ມ ນ E&S ທີໍ່ ສ ໍ່ ງມານັີ້ ນຖືກຕີ້ອງ ແລະ ສອດຄໍ່ອງກັບຄວາມປາຖະຫນາ ແລະ 



 

 

  

 

18 ກອບການເຮັດວຽກຂອງຄົນພ້ືນເມືອງ  

ການຮຽກຮີ້ອງໃນເອກະສານ ຫ ື  ບ . ຜ ີ້ ຊໍ່ຽວຊານດີ້ານ E&S ຍັງຈະຮັບປະກັນວໍ່າ ການຍ ນຍອມເຫັນດ ໂດຍບ ິ່ ເສຍຄິ່າ, ລິ່ວງໜ້າ ແລະ 

ໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຊາບກິ່ຽວກັບຄົນພ້ືນເມືອງໄດ້ຮັບການສະໜອງ ໃຫ້ຢິ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍພາກສິ່ວນທ ິ່ ກິ່ຽວຂ້ອງ1.  

ຜ ີ້ ຊໍ່ຽວຊານດີ້ານ E&S ຍັງຈະຮັບປະກັນວໍ່າກ ດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂີ້ອງ ແລະ ພັນທະໂດຍສະເພາະພາຍໃຕີ້ສ ນ ທິສັນຍາ ແລະ 

ຂ ີ້ ຕ ກລ ງສາກ ນທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂີ້ອງໄດີ້ຮັບການພິຈາລະນາ.  

ທີມງານທີໍ່ ກວີ້າງຂວາງຍັງຈະພະຍາຍາມສີ້າງຄວາມຫມັີ້ ນໃຈໃນຄ າຫມັີ້ ນສັນຍາ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຜ ີ້ ກ ີ້ ຢືມ ທີໍ່ ຈະສ ໍ່ ງມອບໃນ 

ແຜນການຄຼຸ້ມຄອງ E&S ຂອງຕ ນ. 

GGC ຍອມຮັບວໍ່າການຄັດເລືອກ, ແລະ ການສີ້າງຄວາມສ າພັນກັບ, ທີໍ່ ປຶກສາຜ ີ້ ຊໍ່ຽວຊານ E&S ໃນປະເທດແມໍ່ນອ ງປະກອບ 

ທີໍ່ ສ າຄັນຂອງຂະບວນການຮັບປະກັນພາຍໃນຂອງ GGC. ທີໍ່ ປຶກສາຜ ີ້ ຊໍ່ຽວຊານດີ້ານ E&S ໃນປະເທດຍັງຈະຊໍ່ວຍ GGC 

ໃນການດ າເນີນການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜ ນສະເພາະ (M&E) ຂອງໂຄງການທຸລະກ າທີໍ່ ເລືອກ, ຫ ັ ງການປິດການເງິນ, 

ເຊັໍ່ ນດຽວກັນກັບການເຮັດວຽກກັບຜ ີ້ ກ ີ້ ຢືມເພືໍ່ ອປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຄຼຸ້ມຄອງ E&S ຂອງພວກເຂ າ. 

ຜ ນໄດີ້ ຮັບຂອງຂັີ້ ນຕອນການກວດສອບສະຖານະຈະເປັນຕາຕະລາງການເຮັດທຸລະກ າທີໍ່ ປັບປຸງໃໝໍ່  ແລະ ບ ດລາຍງານ DD 

ການເຮັດທຸລະກ າແບບລະອຽດຈາກທີມງານການລ ງທຶນ, ເຊິໍ່ ງເສີມໂດຍທີໍ່ ປຶກສາຜ ີ້ ຊໍ່ຽວຊານດີ້ານ E&S ໃນປະເທດ. 

ບ ດລາຍງານສະໜອງຫ ັ ກຖານເພືໍ່ ອກວດສອບການປະເມີນຜ ນການເຮັດທຸລະກ າຕໍ່າງໆ, ການວິເຄາະ ແລະ ການສ ມມຸດຕິຖານພືີ້ ນຖານ 

ຂອງພວກເຂ າ. ທີໍ່ ສ າຄັນ, ມັນຍັງຊີີ້ ໃຫີ້ເຫັນຊໍ່ອງຫວໍ່າງໃດໆ ແລະ/ຫ ື  ຄວາມບິດເບືອນທີໍ່ ມີຄວາມໝາຍທີໍ່ ໄດີ້ ຖືກເປີດເຜີຍໃນລະຫວໍ່າງການເອ າໃຈໃສໍ່, 

ເຊິໍ່ ງຈະຕີ້ອງໄດີ້ແກີ້ ໄຂໂດຍຜ ີ້ ກ ີ້ ຢືມ. 

 

 

ຕາຕະລາງ 2 ຕົວຢິ່າງຂອງ{ລາຍການກວດສອບສ າລັບການກວດສອບສະຖານະ  

ຄ າຖາມທ ິ່ ສ າຄັນ  ຄ າຕອບ ຄວາມຄ ດເຫັນ  

ກະລຼຸນາອິ່ານຂອບເຂດການນ າໃຊ້ນະໂຍບາຍຄົນພ້ືນເມືອງຂອງ GCF2.  

ມ ກຼຸ ິ່ມວັດທະນະທ າ-ສັງຄົມຢູິ່ໃນ ຫ ື  ນ າໃຊ້ພ້ືນທ ິ່ ໂຄງການທ ິ່ ຕົກຢູິ່ໃນຂອບເຂດຂອງການນ າໃຊ້ບ ?  

ແມໍ່ນ 

ບ ໍ່ ແມໍ່ ນ 

ບ ໍ່ ຮ ີ້ 

 

ມີກົດໝາຍ ຫ ື  ນະໂຍບາຍແຫິ່ງຊາດ ຫ ື  ທ້ອງຖ ິ່ ນ ລວມທັງການຄ້ົນຄວ້າ/ການສຶກສາດ້ານມະນຼຸດ 
ວ ທະຍາທ ິ່ ພ ຈາລະນາວິ່າກຼຸ ິ່ມເຫ ົິ່ ານ ້ ຢູິ່ ໃນ ຫ ື  ນ າໃຊ້ພ້ືນທ ິ່ ໂຄງການເປັນຂອງ "ຊົນເຜົິ່ າກຼຸ ິ່ມນ້ອຍ",  

ຊົນເຜົິ່ າທ ິ່  ກ ານົດ, ຊົນເຜົິ່ າ, ຊົນເຜົິ່ າສິ່ວນນ້ອຍ ຫ ື  ຊຼຸມຊົນວັດທະນະທ າແມິ່ ນບ ? 

ແມໍ່ນ 

ບ ໍ່ ແມໍ່ ນ 

ບ ໍ່ ຮ ີ້ 

 

ລັດໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສົນທ ສັນຍາ ILO ສະບັບທ  169 ແລະ/ຫ ື  

ໄດ້ຮັບຮອງສ ດທ ຂອງຄົນພ້ືນເມືອງ ຢິ່າງເປັນທາງການໃນກົດໝາຍຂອງຕົນແມິ່ ນບ ? 

ແມໍ່ນ 

ບ ໍ່ ແມໍ່ ນ 

ບ ໍ່ ຮ ີ້ 

 

ມ ບ ລ ສັດອືິ່ ນທ ິ່ ດ າເນ ນການກິ່ຽວກັບທ ິ່ ດ ນຂອງຊົນເຜົິ່ າພ້ືນເມືອງໃນປະເທດ ຫ ື   ແມໍ່ນ  

 

 

1  ໃນກ ລະນີທີໍ່ ກິດຈະກ າທີໍ່ ສະເໜີໃຫີ້  GGC ຮັບປະກັນນ າໃຊີ້ມ ລະດ ກທາງວັດທະນະທ າຂອງປະຊາຊ ນພືີ້ ນເມືອງເພືໍ່ ອຈຸດປະສ ງທາງ ການຄີ້າ, 

ເຈ ີ້ າຂອງໂຄງການຈະແຈີ້ງໃຫີ້ຄ ນພືີ້ ນເມືອງທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບຜ ນກະທ ບເປັນພາສາທີ້ອງຖິໍ່ ນທີໍ່ ສາມາດເຂ ີ້ າເຖິງໄດີ້ກໍ່ຽວກັບສິດທິ ຂອງ ພວກເຂ າ; ຂອບເຂດ 

ແລະ ລັກສະນະຂອງການພັດທະນາທາງດີ້ານການຄີ້າ ແລະ ຜ ນທີໍ່ ອາດຈະເກີດຂຶີ້ ນຂອງການພັດທະນາ ແລະ ການນ າໃຊີ້. 

ເຈ ີ້ າຂອງໂຄງການຍັງຕີ້ອງຮັບປະກັນໃຫີ້ຄ ນພືີ້ ນເມືອງມີສໍ່ວນຮໍ່ວມຢໍ່າງ ສະເໝີພາບໃນການເຂ ີ້ າເຖິງ 
ຜ ນປະໂຫຍດທີໍ່ ມາຈາກການພັດທະນາທີໍ່ ສອດຄໍ່ອງກັບຂະນ ບທ ານຽມ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງ ຜືນ ແຜໍ່ນດິນ ແລະ ປະຊາຊ ນ.  
2 https://www.greenclimate.fund/document/indigenous-peoples-policy 



 

 

  

 

19 ກອບການເຮັດວຽກຂອງຄົນພ້ືນເມືອງ  

ພ້ືນທ ິ່ ທ ິ່ ປະສົບກັບຄວາມ ຂັດແຍ້ງແມິ່ ນບ ? ບ ໍ່ ແມໍ່ ນ 

ບ ໍ່ ຮ ີ້ 

ການປຶກສາຫາລືເບ້ືອງຕ້ົນ, ລວມທັງກັບຄົນພ້ືນເມືອງ, ໄດ້ຊ ້ ໃຫ້ເຫັນເຖ ງຄວາມຂັດແຍ້ງທ ິ່ ອາດ  

ຈະເກ ດຂ້ຶນ ລະຫວິ່າງໂຄງການ ແລະ ຄົນພ້ືນເມືອງ, 

ລວມທັງຄວາມມຼຸິ່ ງຫວັງໃນການພັດທະນາຂອງພວກເຂົາແມິ່ ນບ ? 

ແມໍ່ນ 

ບ ໍ່ ແມໍ່ ນ 

 

ການວ ເຄາະໂຄງຮິ່າງກົດໝາຍ ແລະ ສະຖາບັນທ ິ່ ມ ຢູິ່ແລ້ວໄດ້ເປ ດເຜ ຍຊິ່ອງຫວິ່າງທາງກົດໝາຍ, 

ໂດຍສະເພາະ ກິ່ຽວກັບສ ດທ ທ ິ່ ດ ນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຂ ້ ກ ານົດໃນການປຶກສາຫາລື ແລະ 

ການຍ ນຍອມເຫັນດ ໂດຍບ ິ່ ເສຍຄິ່າ, ລິ່ວງໜ້າ ແລະ ໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຊາບແມິ່ ນບ ? 

ແມໍ່ນ 

ບ ໍ່ ແມໍ່ ນ 

ບ ໍ່ ຮ ີ້ 

 

ຂະບວນການປະເມ ນຜົນກະທົບ, ລວມທັງວ ທ ການ ແລະ ການຄ້ົນພົບ, ໄດ້ຖືກບັນທຶກ ແລະ 

ສືິ່ ສານຢິ່າງພຽງ ພ ແລ້ວແມິ່ ນບ ? 

ແມໍ່ນ 

ບ ໍ່ ແມໍ່ ນ 

ບ ໍ່ ຮ ີ້ 

 

ໄດ້ມ ຂະບວນການປຶກສາຫາລືທ ິ່ ມ ຄວາມໝາຍທ ິ່ ເຫມາະສົມກັບທຼຸກສະຖາບັນທ ິ່ ເປັນຕົວແທນຂອ 

ງຄົນພ້ືນເມືອງຢູິ່ໃນຂອບເຂດໂຄງການຢິ່າງກວ້າງຂວາງແລ້ວແມິ່ ນບ ? 

ແມໍ່ນ 

ບ ໍ່ ແມໍ່ ນ 

ບ ໍ່ ຮ ີ້ 

 

ໄດ້ດ າເນ ນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຍ ນຍອມເຫັນດ ໂດຍບ ິ່ ເສຍຄິ່າ, ລິ່ວງຫນ້າ ແລະ  

ໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ໃນເມືິ່ ອຈ າເປັນແລ້ວແມິ່ ນບ ? 

ແມໍ່ນ 

ບ ໍ່ ແມໍ່ ນ 

ບ ໍ່ ຮ ີ້ 

 

ໂຄງການຈະເຮັດໃຫ້ມ ການຍົກຍ້າຍ, ການຍ້າຍຖ ິ່ ນຖານ ຫ ື  ການຕ້ັງຖ ິ່ ນຖານຄືນໃຫມິ່ແມິ່ ນບ ? ແມໍ່ນ 

ບ ໍ່ ແມໍ່ ນ 

ບ ໍ່ ຮ ີ້ 

 

ກ ດຈະກ າຂອງໂຄງການຈະລວມເຖ ງການພັດທະນາທາງດ້ານການຄ້າຂອງຊັບພະຍາກອ 

ນທ າມະຊາດ (ເຊັິ່ ນ: ແຮິ່ທາດ, ໄຮໂດຄາບອນ, ປິ່ າໄມ້, ນ້ າ, ການລິ່າສັດ ຫ ື  ການຫາປາ) 

ພາຍໃນທ ິ່ ດ ນຕາມຂະນົບ ທ ານຽມທ ິ່ ບ ິ່ ມ ການນ າໃຊ້ທ ິ່ ຈະສົິ່ ງຜົນກະທົບຕ ິ່ ການດ າລົງຊ ວ ດ  

ຫ ື  ການໃຊ້ວັດທະນະທ າ, ພ ທ ການ, ຈ ດວ ນຍານທ ິ່ ກ ານົດເອກະລັກ ແລະ 

ຊຼຸມຊົນຂອງຄົນພ້ືນເມືອງແມິ່ ນບ ? 

ແມໍ່ນ 

ບ ໍ່ ແມໍ່ ນ 

ບ ໍ່ ຮ ີ້ 

 

 

4.1.5 ຂ້ັນຕອນທ  5: ການແກ້ໄຂ ແລະ ການເປ ດເຜ ຍ (2-5 ອາທ ດ) 

ຂັີ້ ນຕອນການແກີ້ ໄຂ ແລະ ການເປີດເຜີຍສ ມທ ບກັບຂັີ້ ນຕອນການກວດສອບສະຖານະ, ແຕີ້ມໂດຍກ ງຈາກບ ດລາຍງານ DD 

ການເຮັດທຸລະກ າແບບລະອຽດ. ໃນກ ລະນີມີຊໍ່ອງຫວໍ່າງ ແລະ/ຫ ື  ຄວາມບໍ່ ຽງເບນຢ ໍ່  ທີມງານການລ ງທຶນຂອງ GGC, ພາຍໃຕີ້ການ 

ຊີີ້ ນ າຂອງຜ ີ້ ຊໍ່ຽວຊານດີ້ານ E&S ພາຍໃນຂອງ GGC, ຈະເຮັດວຽກຮໍ່ວມກັບທີໍ່ ປຶກສາຜ ີ້ ຊໍ່ຽວຊານດີ້ານ E&S ໃນປະເທດ 

ເພືໍ່ ອຊໍ່ວຍຜ ີ້ ກ ີ້ ຢືມພັດທະນາຍຸດທະສາດການແກີ້ ໄຂ ເພືໍ່ ອແກີ້ ໄຂຊໍ່ອງຫວໍ່າງ/ຄວາມບໍ່ ຽງເບນ. 

ເມືໍ່ ອຍຼຸດທະສາດການແກ້ໄຂໄດີ້ ຮັບການພັດທະນາແລີ້ວ, ຜ ີ້ ກ ີ້ ຢືມຈະຕີ້ອງໃຫີ້ຄ າຫມັີ້ ນສັນຍາທີໍ່ ຈະສ ໍ່ ງມອບຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ 

ການປະຕິບັດງານ, ພາຍໃນໄລຍະເວລາທີໍ່ ໄດີ້ຕ ກລ ງກັນໄວີ້ . ໃນກ ລະນີທີໍ່ ຜ ີ້ ກ ີ້ ຢືມບ ໍ່ ໄດີ້ ສັນຍາ ຫ ື  ສະແດງຄວາມບ ໍ່ ເຕັມໃຈຢໍ່າງຈະແຈີ້ງ ໃນການພັດທະນາ 

ແລະ/ຫ ື  ສ ໍ່ ງມອບຍຸດທະສາດການແກີ້ ໄຂ, ທຸລະກ າຈະຖືກປະຕິເສດໂດຍທີມງານການລ ງທຶນຂອງ GGC. 

ເພືໍ່ ອຄວາມຄືບຫນີ້ າ, ຍຸດທະສາດການແກີ້ ໄຂ ແລະ ການດ າເນີນການຕີ້ອງສ ໍ່ ງມອບໃຫີ້ຜ ີ້ ຊໍ່ຽວຊານດີ້ານ E&S ພາຍໃນຂອງ GGC ດີ້ວຍຄວາມພ ໃຈ, 

ຄຽງຄ ໍ່ ກັບຄ າຫມັີ້ ນສັນຍາທີໍ່ ຫນັກແຫນີ້ ນຂອງຜ ີ້ ກ ີ້ ຢືມທີໍ່ ຈະດ າເນີນການຕາມຍຸດທະສາດ.  

ນອກຈາກນີີ້ , ໂດຍອີງໃສໍ່ການຕອບສະໜອງການກວດສອບສະຖານະ ແລະ ໂດຍສະເພາະໃນກ ລະນີທີໍ່ ມີຊໍ່ອງຫວໍ່າງ ຫ ື  ຈຸດອໍ່ອນທີໍ່ ລະບຸ, GGC 

ຈະຮັບປະກັນວໍ່າມີການພັດທະນາເຊິໍ່ ງປະກອບດີ້ວຍມາດຕະການຫ ີ ກເວັີ້ ນ ຫ ື  ການຫ ຸ ດຜໍ່ ອນທີໍ່ ແນະນ າ ສ າລັບຄວາມສໍ່ຽງ, ໂອກາດ ແລະ 

ຜ ນກະທ ບທີໍ່ ລະບຸ, ພີ້ ອມດ າເນີນການແກີ້ ໄຂທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂີ້ອງ ເພືໍ່ ອແກີ້ ໄຂບັນຫາເຫ  ໍ່ ານີີ້ , ລວມທັງເງືໍ່ ອນໄຂບັງຄັບກໍ່ອນ (CPs). 
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ສ ິ່ ງທ ິ່ ໃຊ້ກັບຄົນພ້ືນເມືອງ ແລະ ທ ິ່ ດ ນ3 ຈະຖືກເນ້ັນໃຫ້ເຫັນເຖ ງຄວາມສ າຄັນອັນຢິ່າງຍ ິ່ ງໃນ IPP. 

ແຜນການຈະໃຫີ້ລາຍລະອຽດກໍ່ຽວກັບຂ ີ້ ມ ນພືີ້ ນຖານທີໍ່ ຈ າເປັນ ສ າລັບເຈ ີ້ າຂອງໂຄງການເພືໍ່ ອສະແດງໃຫີ້ເຫັນຄວາມຮ ີ້ ແລະ 

ຜ ນກະທ ບຂອງກິດຈະກ າທີໍ່ ສະເຫນີຂອງພວກເຂ າ.  

ແຜນການຄົນພ້ືນເມືອງຈະພິຈາລະນາບັນດາອ ງປະກອບຕາມທີໍ່ ໄດີ້ລະບຸດັໍ່ ງລຸໍ່ມນີີ້ : 

1. ຂ ີ້ ມ ນພືີ້ ນຖານ (ຈາກຜ ີ້ ຊໍ່ຽວຊານ, ການປະເມີນ ແລະ ຂະບວນການດີ້ານຄວາມສໍ່ຽງ ແລະ ຜ ນກະທ ບຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລີ້ອມ ແລະ ສັງຄ ມທີໍ່ ເປັນ

ເອກະລາດ ແລະ ມີສໍ່ວນຮໍ່ວມ)  

2. ຜ ນການຄ ີ້ ນພ ບ ແລະ ການວິເຄາະທີໍ່ ສ າຄັນຂອງຜ ນກະທ ບ, ຄວາມສໍ່ຽງ ແລະ ໂອກາດ 

3. ມາດຕະການເພືໍ່ ອຫ ີ ກລີ້ຽງ, ຫ ຸ ດຜໍ່ ອນ ແລະ ບັນເທ າຜ ນກະທ ບທາງລ ບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຜ ນກະທ ບທາງບວກ ແລະ ໂອກາດ  

4. ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜ ນ ແລະ ການລາຍງານ 

5. ການຄຸີ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດຂອງຊຸມຊ ນ ແລະ ການແຂີ້ ໄຂຂ ີ້ ຂີ້ອງໃຈ  

6. ຜ ນໄດີ້ ຮັບຂອງການປຶກສາຫາລື (ໃນລະຫວໍ່າງຂະບວນການປະເມີນຄວາມສໍ່ຽງ ແລະ ຜ ນກະທ ບຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລີ້ອມ ແລະ ສັງຄ ມ), 

ລວມທັງບັນຊີລາຍຊືໍ່ ຂອງປະຊາຊ ນ ແລະ ອ ງການຈັດຕັີ້ ງທີໍ່ ເຂ ີ້ າຮໍ່ວມ, ຕາຕະລາງເວລາ, ຜ ີ້ ທີໍ່ ຮັບຜິດຊອບສ າລັບ ແຕໍ່ລະກິດຈະກ າ, 

ການຍິນຍອມເຫັນດີໂດຍບ ໍ່ ເສຍຄໍ່າ, ລໍ່ວງຫນີ້ າ ແລະ ໄດີ້ ຮັບການແຈີ້ງໃຫີ້ຊາບ, ແລະ ແຜນການມີສໍ່ວນ ຮໍ່ວມໃນອະນາຄ ດ;  

7. ການເຊືໍ່ ອມໂຍງກັບການປະເມີນ ແລະ ແຜນການປະຕິບັດບ ດບາດຍິງ-ຊາຍ (ເອກະສານຊີ້ອນທີ້າຍ 8)  

8. ການແບໍ່ ງປັນຜ ນປະໂຫຍດ ແລະ ການຈັດການສິດຄອບຄອງ  

9. ຄໍ່າໃຊີ້ຈໍ່າຍ, ງ ບປະມານ, ຕາຕະລາງເວລາ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອ ງການຈັດຕັີ້ ງ  

10. ເອກະສານຂອງການຍິນຍອມເຫັນດີໂດຍບ ໍ່ ເສຍຄໍ່າ, ລໍ່ວງໜີ້ າ ແລະ ໄດີ້ ຮັບການແຈີ້ງໃຫີ້ຊາບເມືໍ່ ອຈ າເປັນ 

ຫ ັ ງຈາກນັີ້ ນ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການປະຕິບັດຈະຖືກຈັດໃສໍ່ຕາຕະລາງກັບຕາຕະລາງການເຮັດທຸລະກ າທີໍ່ ປັບປຸງ, ບ ດລາຍງານ DD 

ການເຮັດທຸລະກ າແບບລະອຽດ, ແລະ ຍຸດທະສາດ M&E (ເບິໍ່ ງຂັີ້ ນຕອນທີ 6), ສ າລັບການພິຈາລະນາຂອງຄະນະກ າມະ ການຜ ນກະທ ບຂອງ GGC. 

ສະບັບຂອງບ ດລາຍງານ (ປະຕິບັດຕາມຂ ີ້ ກ ານ ດການເປີດເຜີຍຂອງ GCF) ຈະຖືກເປີດເຜີຍຢ ໍ່ ໃນເວັບໄຊທ໌ GGC ແລະ ສ ໍ່ ງໃຫີ້  GCF 

ໂດຍມີໄລຍະການທ ບທວນຄືນ 30 ວັນ (ມືີ້ ຕາມປະຕິທິນ). ນະໂຍບາຍ IP ລະບຸວໍ່າ ໜໍ່ວຍງານທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ 

ໜໍ່ວຍງານປະຕິບັດການຈະຮັບປະກັນວໍ່າຂ ີ້ ມ ນທີໍ່ ເປີດເຜີຍທັງໝ ດຈະໄດີ້ຮັບການສະໜອງໃຫີ້ໃນລັກສະນະທີໍ່ ເໝາະສ ມທາງດີ້ານວັດທະນະທ າ ແລະ 

ສັງຄ ມ, ລວມທັງພາສາພືີ້ ນເມືອງທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂີ້ອງ, ແກໍ່ຄ ນພືີ້ ນເມືອງ ແລະ ທີໍ່ ປຶກສາທີໍ່ ຖືກຕີ້ອງຕາມກ ດໝາຍ ຂອງພວກເຂ າ ແລະ 

ຍັງຈະຮັບປະກັນວໍ່າຄ ນພືີ້ ນເມືອງມີເວລາພຽງພ ທີໍ່ ຈະທ ບທວນຄືນ ແລະ ພິຈາລະນາຂ ີ້ ມ ນທີໍ່ ເປີດເຜີຍ. 

 

 

3 ໃນກ ລະນີທີໍ່ ກິດຈະກ າທີໍ່ ສະເໜີໃຫີ້ ໄດີ້ ຮັບການຄ ີ້ າປະກັນໂດຍ GGC ຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້ມີການສີ້າງຕັີ້ ງສິດທິທີໍ່ ຖືກຕີ້ອງຕາມ ກ ດໝາຍໃນທີໍ່ ດິນ ແລະ 

ດິນແດນ, ເຈ ີ້ າຂອງໂຄງການທີໍ່ ເຮັດວຽກກັບລັດ ແລະ ຄ ນພືີ້ ນເມືອງທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບຜ ນກະທ ບ, ຈະກະກຽມແຜນການ 

ເພືໍ່ ອຮັບປະກັນການຮັບຮ ີ້ທາງດີ້ານກ ດໝາຍຂອງ ສິດທິຊັບສິນດັໍ່ ງກໍ່າວຕາມກ ດໝາຍທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂີ້ອງ ແລະ ພັນທະຂອງລັດຂອງພວກເຂ າ. GGC 

ຍັງຈະບ ໍ່ ຮັບປະກັນກິດຈະກ າທີໍ່ ຈະສ ໍ່ ງຜ ນໃຫີ້ມີການຕັີ້ ງ ຖິໍ່ ນຖານຄືນໃຫມໍ່ ໂດຍບ ໍ່ ໄດີ້ສະຫມັກ 
ໃຈຂອງຄ ນພືີ້ ນເມືອງຍ ກເວັີ້ ນຕາມທີໍ່ ກ ານ ດໂດຍນະໂຍບາຍ GCF.  



 

 

  

 

21 ກອບການເຮັດວຽກຂອງຄົນພ້ືນເມືອງ  

ໄລຍະການທ ບທວນຄືນເລີໍ່ ມຈາກການຢືນຢັນຈາກ GCF ວໍ່າໄດີ້ສ ໍ່ ງບ ດລາຍງານໃຫີ້ຄະນະກ າມະການຂອງຕ ນແລີ້ວ. 

ຄ າເຫັນໃດໆທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບໂດຍຜໍ່ ານຂະບວນການເປີດເຜີຍຈະຖືກພິຈາລະນາພາຍໃນຍຸດທະສາດການແກີ້ ໄຂ.  

4.1.6 ຂ້ັນຕອນທ  6: ຍຼຸດທະສາດການຕ ດຕາມ ແລະ ການປະເມ ນຜົນ (2-5 ອາທ ດ) 

ຂັີ້ ນຕອນຍຸດທະສາດການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜ ນ (M&E) ແມໍ່ນດ າເນີນໄປຄຽງຄ ໍ່ ກັບຂັີ້ ນຕອນການແກີ້ໄຂ. ຍຸດທະສາດ M&E 

ໄດີ້ ຮັບການພັດທະນາໂດຍທີມງານການລ ງທຶນຂອງ GGC ໂດຍຮໍ່ວມມືກັບທີໍ່ ປຶກສາຜ ີ້ ຊໍ່ຽວຊານພາຍໃນປະເທດຂອງ GGC ແລະ ຜ ີ້ ກ ີ້ ຢືມ. 

ຍຸດທະສາດ M&E ເຊືໍ່ ອມຕ ໍ່ ໂດຍກ ງກັບທິດສະດີການປໍ່ ຽນແປງຂອງ GGC, ຕາມການອະນຸມັດໂດຍ GCF. ແຕໍ່ລະກິດຈະກ າ, ຜ ນຜະລິດ, ຜ ນໄດີ້ຮັບ 

ແລະ ເປ ີ້ າໝາຍສ ງສຸດ, ໄດີ້ ຖືກອະທິບາຍໄວີ້ໃນຍຸດທະສາດ M&E ດີ້ວຍການດ າເນີນການ ທີໍ່ ຊັດເຈນວໍ່າຂ ີ້ ມ ນ ແລະ ຂ ີ້ ມ ນຂໍ່າວສານຖືກເກັບກ າ, 

ປະເມີນ ແລະ ລາຍງານແນວໃດ, ແລະ ໂດຍໃຜ, ໃນສໍ່ວນທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂີ້ອງກັບອ ງປະ ກອບການຈັດການ E&S ຂອງທຸລະກ າ. 

ຍຸດທະສາດ M&E ຈະຕີ້ອງໄດີ້ຮັບຄ າໝັີ້ ນສັນຍາທີໍ່ ຊັດເຈນໂດຍຜ ີ້ ກ ີ້ ຢືມ, ກໍ່ອນທີໍ່ ຈະຖືກຈັດໃສໍ່ຕາຕະລາງຄຽງຂີ້າງກັບຕາຕະລາງ ການເຮັດທຸລະກ າ, 

ບ ດລາຍງານ DD ການເຮັດທຸລະກ າແບບລະອຽດ, ແລະ ຍຸດທະສາດການແກີ້ ໄຂ, ສ າລັບການພິຈາລະນາ ຂອງຄະນະກ າມະການຜ ນກະທ ບ GGC. 

ເຊັໍ່ ນດຽວກັນກັບຍຸດທະສາດການແກີ້ ໄຂ, ທີໍ່ ຜ ີ້ ກ ີ້ ຢືມບ ໍ່ ໄດີ້ ສັນຍາ ຫ ື  ສະແດງຄວາມບ ໍ່ ເຕັມ ຢໍ່າງຈະແຈີ້ງໃນການພັດທະນາ ແລະ/ຫ ື  ສ ໍ່ ງມອບຍຸດທະສາດ 

M&E, ການເຮັດທຸລະກ າຈະຖືກປະຕິເສດໂດຍທີມງານການລ ງທຶນຂອງ GGC ກໍ່ອນທີໍ່ ຈະນ າສະເໜີຕ ໍ່ ຄະນະກ າມະການຜ ນກະທ ບຂອງ GGC 

ເພືໍ່ ອພິຈາລະນາ. 

4.1.7 ຂ້ັນຕອນທ  7: ການອະນຼຸ ມັດ (1-2 ອາທ ດ) 

ຄະນະກ າມະການຜ ນກະທ ບຂອງ GGC, ເຊິໍ່ ງປະກອບດີ້ວຍຜ ີ້ ຊໍ່ຽວຊານທີໍ່ ເປັນເອກະລາດ, ຈະກວດສອບຄືນຕາຕະລາງການ ເຮັດທຸລະກ າ, 

ບ ດລາຍງານ DD ການເຮັດທຸລະກ າແບບລະອຽດ, ຍຸດທະສາດການແກີ້ ໄຂ ແລະ ຍຸດທະສາດ M&E ທີໍ່ ໄດີ້ ປັບປຸງ 

ທີໍ່ ສະໜອງໃຫີ້ໂດຍທີມງານການລ ງທຶນ GGC. ເມືໍ່ ອພ ໃຈວໍ່າການເຮັດທຸລະກ າແມໍ່ນປະຕິບັດຕາມກອບວຽກການຄຼຸ້ມຄອງ E&S ຂອງ GGC, 

ຈະມີການຮີ້ອງຂ ໃຫີ້ຄະນະກ າມະການຜ ນກະທ ບໃຫີ້ການອະນຸມັດສ າລັບການເຮັດທຸລະກ າເພືໍ່ ອກີ້າວໄປສ ໍ່ການກ ານ ດ ການອອກການຄ ີ້ າປະກັນ. 

ຢໍ່າງໃດກ ຕາມ, ຖີ້າຄະນະກ າມະການຜ ນກະທ ບຂອງ GGC ມີຄວາມກັງວ ນກໍ່ຽວກັບການຄຼຸ້ມຄອງ E&S, ລວມທັງ IPPF, 

ອ ງປະກອບຂອງການເຮັດທຸລະກ າ, ຫ ັ ງຈາກນັີ້ ນ, ທີມງານການລ ງທຶນຂອງ GGC ຈະຕີ້ອງກັບຄືນໄປຂັີ້ ນຕອນທີ 5 (ການແກີ້ໄຂ ແລະ 

ການເປີດເຜີຍ) ແລະ ເຮັດວຽກຢໍ່າງໃກີ້ ຊິດກັບຜ ີ້ ກ ີ້ ຢືມ ເພືໍ່ ອແກີ້ ໄຂຄວາມກັງວ ນຂອງຄະນະກ າມະການຜ ນກະທ ບຂອງ GGC. 

ເມືໍ່ ອຄະນະກ າມະການຜ ນກະທ ບຂອງ GGC ໄດີ້ອະນຸມັດການເຮັດທຸລະກ າແລີ້ວ, ມັນຈະກີ້າວໄປສ ໍ່ຄະນະກ າມະການການລ ງທຶນຂອງ GGC 

ເຊິໍ່ ງຈະພິຈາລະນາທາງດີ້ານວັດຖຸ, ທາງດີ້ານການເງິນ ແລະ ການຄີ້າຂອງທຸລະກ າ. ສິໍ່ ງສ າຄັນ, ຄະນະກ າມະການ 

ລ ງທຶນຈະອະນຸມັດໄດີ້ພຽງແຕໍ່ການເຮັດທຸລະກ າທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບການອະນຸມັດຈາກຄະນະກ າມະການຜ ນກະທ ບຄັີ້ ງທ າອິດເທ ໍ່ ານັີ້ ນ. 

ນີີ້ ຮັບປະກັນວໍ່າທຸລະກ າທີໍ່ ມີທໍ່ າແຮງທັງໝົດມີຈຼຸ ດປະສົງດີ້ານສະພາບອາກາດທີໍ່ ຊັດເຈນ, ແລະ ຈັດລ າດັບຄວາມສ າຄັນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ 

ໂລກກິ່ອນທ ິ່ ຈະມ ການພ ຈາລະນາຜົນກ າໄລ. ດັິ່ ງນ້ັນ, ການອະນຼຸ ມັດອົງປະກອບ 'ຈຼຸ ດປະສົງ, ປະຊາຊົນ ແລະ ໂລກ' 

ຂອງທຼຸລະກ າຈຶິ່ ງເປັນຂ ້ ກ ານົດເບ້ືອງຕ້ົນສ າລັບຜົນກ າໄລ. 

ຖີ້າຄະນະກ າມະການລ ງທຶນຂອງ GGC ມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນດີ້ານການເງິນ ແລະ ການຄີ້າຂອງທຸລະກ າ, ມັນຈະອອກການອະນຸ 

ມັດຢໍ່າງເປັນທາງການ ເພືໍ່ ອສະໜອງການຄ ີ້ າປະກັນໃນນາມຂອງຜ ີ້ ກ ີ້ ຢືມ.  

ຈາກ ເຈ້ົາຂອງໂຄງການ / ຜູ້ພັດທະນາ / ຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ ກໍ່ຽວກັບຄວາມຄືບຫນີ້ າເພືໍ່ ອຕອບສະໜອງຈຸດອໍ່ອນ ແລະ ຊໍ່ອງຫວໍ່າງ 

ທີໍ່ ໄດີ້ກ ານ ດ.  



 

 

  

 

22 ກອບການເຮັດວຽກຂອງຄົນພ້ືນເມືອງ  

4.1.8 ສາຍປ້ອງກັນຫ າຍວ ຊາສະເພາະ 

ດັໍ່ ງນັີ້ ນ, GGC ໃຊີ້ 'ສາຍປີ້ອງກັນ' ຫ າຍວິຊາສະເພາະໃນ TSP ຂີ້າງເທິງເພືໍ່ ອຫ ຸ ດຜໍ່ ອນຄວາມສໍ່ຽງທີໍ່ ຈະຖືກເປີດເຜີຍຕ ໍ່ ຄວາມສໍ່ຽງຕ ໍ່  E&S 

ໃນທຸລະກ າທີໍ່ ເລືອກຈະຮັບປະກັນ. ສາຍປີ້ອງກັນເຫ  ໍ່ ານີີ້ ແມໍ່ ນຜ ີ້ ຊໍ່ຽວຊານດີ້ານວິຊາຊີບໃນດີ້ານສະພາບອາກາດ, ເພດ, ວິທະຍາສາດສິໍ່ ງແວດລີ້ອມ 

ແລະ ສັງຄ ມ, ແລະ ການຢັີ້ ງຢືນພັນທະບັດສະພາບອາກາດ. ສິໍ່ ງສ າຄັນ, GGC ຈະພ ວພັນກັບ GCF ກໍ່ຽວກັບການແຕໍ່ງຕັີ້ ງຜ ີ້ ຊໍ່ຽວຊານເຫ  ໍ່ ານີີ້ . ໃນແງໍ່

ຂອງອ ງປະກອບການຄຼຸ້ມຄອງ E&S, ສາຍປີ້ອງກັນເຫ  ໍ່ ານີີ້ ມີດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີີ້ : 

ຕາຕະລາງ 3 ຜູ້ຊິ່ຽວຊານ 

ຜູ້ຊິ່ຽວຊານດ້ານ E&S ພາຍໃນ ຜູ້ຊິ່ຽວຊານດ້ານ E&S 

ພາຍໃນຄາດວິ່າຈະເປັນຜູ້ຈ້າງງານລະດັບກາງເຖ ງລະດັບສູງທ ິ່ ມ ປະສົບ 
ການຢິ່າງຫນ້ອຍ 10 ປ ທ ິ່ ເຮັດວຽກຢູິ່ໃນດ້ານ E&S 

ໂດຍເນ້ັນໃສິ່ຕະຫ າດທ ິ່ ເກ ດໃຫມິ່ .  

ຜູ້ຊິ່ຽວຊານດ້ານ E&S ຂອງ 
ຄະນະກ າມະການຜົນກະທົບ 

ຜ ີ້ ຊໍ່ຽວຊານດີ້ານ E&S ຂອງຄະນະກ າມະການຜ ນກະທ ບຄາດວໍ່າຈະເປັນຜ ີ້  
ຈີ້າງງານລະດັບສ ງທີໍ່ ມີປະສ ບການຢໍ່າງຫນີ້ ອຍ 15 ປີທີໍ່ ເຮັດວຽກຢ ໍ່ ໃນດີ້ານ E&S 

ໂດຍເນັີ້ ນໃສໍ່ຕະຫ າດທີໍ່ ເກີດໃຫມໍ່ . 

ທ ິ່ ປຶກສາດ້ານ E&S ໃນປະເທດ ທີໍ່ ປຶກສາດີ້ານ E&S4 ໃນປະເທດຄາດວໍ່າຈະເປັນບ ລິສັດທີໍ່ ປຶກສາດີ້ານ E&S 

ໃນທີ້ອງຖິໍ່ ນທີໍ່ ມີຊືໍ່ ສຽງ ຫ ື  ພາກພືີ້ ນທີໍ່ ມີປະຫວັດການເຮັດວຽກທີໍ່ ໜີ້ າ ເຊືໍ່ ອຖືຢໍ່າງໜີ້ອຍ 

5 ປີໃນການເຮັດວຽກກັບ ແລະ ນ າໃຊີ້ມາດຕະຖານການ ປະຕິບັດຂອງ IFC. 

 

ນອກເຫນືອຈາກຂີ້າງເທິງ, ສະມາຊິກທີມງານການລ ງທຶນຂອງ GGC ທັງໝົດຈະໄດີ້ ຮັບການຝຶກອ ບຮ ມການຄຼຸ້ມຄອງ E&S 

ເປັນປະຈ າເພືໍ່ ອຮັບປະກັນວໍ່າມີຄວາມເຂ ີ້ າໃຈຢໍ່າງຫນັກແຫນີ້ ນກໍ່ຽວກັບຂ ີ້ ກ ານ ດຂອງກອບວຽກການຄຼຸ້ມຄອງ E&S ຂອງ GGC. 

ສະມາຊິກໃນທີມຍັງຈະໄດີ້ຮັບການສອນທັກສະກໍ່ຽວກັບວິທີການກ ານ ດຄວາມສາມາດທີໍ່ ສ າຄັນຂອງຜ ີ້ ກ ີ້ ຢືມເພືໍ່ ອໃຫີ້ສາມາດປະຕິບັດຕາມຂ ີ້ ກ ານ ດເບືີ້

ອງຕ ີ້ ນຂອງຫ າຍວິຊາເຫ  ໍ່ ານີີ້ . 

4.1.9 ກອບເວລາ TSP ທ ິ່ ຄາດການໄວ້ 

ຈາກປະສ ບການຂອງທີມງານທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບຈາກການລິເລີໍ່ ມຂອງຜ ີ້ ຄ ີ້ າປະກັນ ແລະ ອ ງການຜ ີ້ ຄ ີ້ າປະກັນທ ໍ່ ວໂລກທີໍ່ ຄີ້າຍຄືກັນ (ເຊັໍ່ ນ: GuarantCo), 

ຄາດວໍ່າຂະບວນການຄັດເລືອກທຸລະກ າຄວນໃຊີ້ເວລາລະຫວໍ່າງ 12 - 24 ອາທິດ (ຫ ື  3 - 6 ເດືອນ). ພາບປະກອບ 

ຂອງກອບເວລາຂີ້າງລຸໍ່ມນີີ້ ສະແດງໃຫີ້ເຫັນວໍ່າ 'ກອບເວລາທີໍ່ ມີປະສິດທິພາບ' ສາມາດໃຊີ້ເວລາ 12 ອາທິດ, ກ ງກັນຂີ້າມ 'ກອບເວລາທີໍ່ ຍືດເຍືີ້ ອ' 

ສາມາດໃຊີ້ເວລາເຖິງ (ແລະ ອາດຈະຍາວກວໍ່າ) 24 ອາທິດ. 

4.2 ຫ ັ ງການອອກພັນທະບັດ ຫ ື  ເງ ນກູ້ເພືິ່ ອຄວາມຂຽວຂອງດ ນຟ້າອາກາດ  

ເມືໍ່ ອອອກພັນທະບັດ ຫ ື  ເງິນກ ີ້ແລີ້ວ, GGC ຈະນ າໃຊີ້ມາດຕະການຄວາມສໍ່ຽງຢໍ່າງຕ ໍ່ ເນືໍ່ ອງ ເພືໍ່ ອຮັບປະກັນວໍ່າກອບການເຮັດ 

ວຽກຖືກນ າໃຊີ້ຢໍ່າງສະໝ ໍ່ າສະເໝີໂດຍການປະຕິບັດໜີ້ າທີໍ່ ດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີີ້ :  

 

 

4 ຢໍ່າງຕ ໍ່ າ, ບ ລິສັດທີໍ່ ປຶກສາ E&S ໃນປະເທດຈະຕີ້ອງສະແດງຄວາມຊໍ່ຽວຊານດີ້ານວິທະຍາສາດສັງຄ ມ ແລະ ປະສ ບການກັບຊຸມຊ ນໃນປະເທດ. 
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A. ເຈ ີ້ າຂອງໂຄງການຕີ້ອງຮັບປະກັນວໍ່າການແກີ້ ໄຂທີໍ່ ກ ານ ດໄວີ້ໃນ ESAP ແມໍ່ນໄດີ້ຮັບການແກີ້ ໄຂແລີ້ວ.  

B. GGC ຈະຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້  ເຈ້ົາຂອງໂຄງການ / ຜູ້ພັດທະນາ / ຜູ້ສະໜັບສະໜຼຸນ ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການເຄືໍ່ ອນໄຫວ ແລະ 

ການປະຕິບັດຕາມກອບການເຮັດວຽກ. ຕ ວຢໍ່າງທີໍ່ ເປັນໄປໄດີ້ຂອງລາຍການກວດສອບທີໍ່ ສາມາດໃຊີ້ໄດີ້ໃນລະ ຫວໍ່າງການ 

ຂະບວນການນີີ້ ແມໍ່ ນສັງເກດເຫັນຂີ້າງລຸໍ່ມນີີ້ : 

 

 

 

 

ຕາຕະລາງ 4 ລາຍການກວດສອບສ າລັບການຕ ດຕາມແລະ ການປະເມ ນຜົນ 

ຄ າຖາມທ ິ່ ສ າຄັນ  ຄ າຕອບ ຄວາມຄ ດເຫັນ  

ມ ການຈັດຕ້ັງປະຕ ບັດແຜນການ E&S ແລະ IPP ແລ້ວແມິ່ ນບ ?  ແມໍ່ນ 

ບ ໍ່ ແມໍ່ ນ 

 

ໄດ້ມ ຍຼຸດທະສາດການຕ ດຕາມແບບມ ສິ່ວນຮິ່ວມເພືິ່ ອຕ ດຕາມການປະຕ  

ບັດຕ ິ່ ກັບຄວາມສິ່ຽງທ ິ່ ສ າຄັນ ຫ ື  ຜົນກະທົບທ ິ່ ອາດຈະເກ ດຂ້ຶນທ ິ່ ໄດ້ລະບຼຸ ໄວ້ແລ້ວແມິ່ ນບ ? 

ແມໍ່ນ 

ບ ໍ່ ແມໍ່ ນ 

 

ກົນໄກການຮ້ອງທຼຸກລະດັບໂຄງການໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ  

ຕົກລົງເຫັນດ ກັບຄົນພ້ືນ ເມືອງ/ຊຼຸມຊົນ ແລະ/ຫ ື  ຜູ້ຊິ່ຽວຊານພາຍນອກທ ິ່ ກິ່ຽວຂ້ອງ 

ແລ້ວແມິ່ ນບ ? ຂ ້ ມູນນ ້ ໄດ້ຖືກເຜ ຍ ແຜິ່ໃຫ້ຜູ້ຖືສ ດທ ທ ິ່ ກິ່ຽວຂ້ອງແລ້ວແມິ່ ນບ ? 

ແມໍ່ນ 

ບ ໍ່ ແມໍ່ ນ 

 

ໄດ້ຮັບຄ າຮ້ອງທຼຸກ ແລະ ສ ິ່ ງທ ິ່ ເປັນຜົນໄດ້ຮັບ/ການແກ້ໄຂແລ້ວແມິ່ ນບ ? ແມໍ່ນ 

ບ ໍ່ ແມໍ່ ນ 

 

ຍຼຸດທະສາດການສືິ່ ສານທ ິ່ ໂປິ່ ງໃສໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ  

ຕົກລົງເຫັນດ ກັບຄົນພ້ືນເມືອງ/ ຊຼຸມຊົນທ ິ່ ກິ່ຽວຂ້ອງ, 

ລວມທັງການກ ານົດຊິ່ອງທາງການສືິ່ ສານທ ິ່ ພຽງພ ແລ້ວແມິ່ ນບ ? 

ແມໍ່ນ 

ບ ໍ່ ແມໍ່ ນ 

 

 

C. ເຈ ີ້ າຂອງໂຄງການຈະຕິດຕາມກວດກາ, ທ ບທວນຄືນ ແລະ ລາຍງານຫນີ້ າທີໍ່ ທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂີ້ອງກັບການປະຕິບັດກິດຈະກ າ ແລະ 

ຮັບປະກັນວໍ່າພວກເຂ າສອດຄໍ່ອງກັບກອບການເຮັດວຽກໂດຍການລາຍງານຜ ນກະທ ບ ແລະ ຜ ນໄດີ້ຮັບຂອງກິດຈະກ າ 

ຂອງພວກເຂ າໃນບ ດລາຍງານຜ ນກະທ ບທີໍ່ ຕີ້ອງການ.  

D. GGC ຈະຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້ມີການປັບປຸງໂຄງການຖີ້າມີການປະຕິບັດງານ ຫ ື  ການຂະຫຍາຍໂຄງການ, ການປໍ່ຽນແປງ ຫ ື  

ຕີ້ອງການການປັບຕ ວ ແລະ ດັໍ່ ງນັີ້ ນຈຶໍ່ ງຈະຕີ້ອງມີຂະບວນການກວດສອບສະຖານະໃຫມໍ່ ເພືໍ່ ອໃຫີ້ສ າເລັດ ເຊິໍ່ ງຈະກ ານ ດວໍ່ າ 

ຈະຕີ້ອງພິຈາລະນາມາດຕະການເພີໍ່ ມເຕີມ ຫ ື  ບ ໍ່  ເພືໍ່ ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄໍ່ອງຂອງກອບການເຮັດວຽກ.  

E. ຫາກຈ າເປັນຕີ້ອງມີການດ າເນີນການແກີ້ ໄຂຈາກບັນຫາ/ການຮີ້ອງຮຽນທີໍ່ ບັນທຶກໄວີ້ໃນກ ນໄກການແກີ້ ໄຂຄ າຮີ້ອງທຸກ, 

ສະນັີ້ ນການດ າເນີນການແກີ້ ໄຂຕີ້ອງດ າເນີນການໃນທັນທີ ແລະ ດີ້ວຍຄວາມເຄ າລ ບນັບເປັນຢໍ່າງສ ງ.  
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F. ຈະມີການຈັດສັນງ ບປະມານທີໍ່ ພຽງພ ເພືໍ່ ອສີ້າງເອກະສານຂີ້າງເທິງ ແລະ ດ າເນີນຂັີ້ ນຕອນທີໍ່ ຈ າເປັນໂດຍເຈ ີ້ າຂອງໂຄງການ.  

G. ສຸດທີ້າຍ, GGC ຈະສ ໍ່ ງເອກະສານທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂີ້ອງສ າລັບການເປີດເຜີຍໄປຍັງເວັບໄຊທ໌ຂອງ GCF ທີໍ່ ປະກອບມີເອກະສານ E&S ແລະ 

ບ ດລາຍງານການປ ກປີ້ອງຄ ນພືີ້ ນເມືອງ.  
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5 ກົນໄກແກ້ໄຂຄ າຮ້ອງທຼຸກ ແລະການມ ສິ່ວນຮິ່ວມຂອງຜູ້ທ ິ່ ມ 

ສິ່ວນຮິ່ວມ  

5.1 ການມ ສິ່ວນຮິ່ວມຂອງຜູ້ທ ິ່ ມ ສິ່ວນຮິ່ວມ 

ການມີສໍ່ວນຮໍ່ວມຂອງຜ ີ້ ທີໍ່ ມີສໍ່ວນຮໍ່ວມແມໍ່ນເປັນສໍ່ວນໜຶໍ່ ງທີໍ່ ສ າຄັນຂອງມາດຕະຖານ ແລະ ຂ ີ້ ກ ານ ດດີ້ານຄວາມສໍ່ຽງຂອງ E&S 

ເພືໍ່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຊືໍ່ ອມໂຍງຂອງການຄຸີ້ມຄອງຄວາມສໍ່ຽງຂອງ E&S ເຂ ີ້ າໃນວ ງຈອນການເງິນ ແລະ ການຕັດສິນ ໃຈຂອງ 

GGC. ໃນສະພາບການນີີ້ , ການມີສໍ່ວນຮໍ່ວມຂອງຜ ີ້ ທີໍ່ ມີສໍ່ວນຮໍ່ວມຫມາຍເຖິງການປຶກສາຫາລື, ການແບໍ່ ງປັນຂ ີ້ ມ ນ ແລະ ການພ ວພັນລະຫວໍ່າງ 

GGC ກັບຜ ີ້ ທີໍ່ ມີສໍ່ວນຮໍ່ວມຢໍ່າງຕ ໍ່ ເນືໍ່ ອງ (ຕາມທີໍ່ ລະບຸໄວີ້ ໃນເອກະສານຊີ້ອນທີ້າຍ 6). ດັໍ່ ງນັີ້ ນ, GGC ໃຫີ້ຄ າໝັີ້ ນສັນຍາທີໍ່ ຈະພັດທະນາ ແລະ 

ຈັດຕັີ້ ງປະຕິບັດກ ນໄກການມີສໍ່ວນຮໍ່ວມຂອງຜ ີ້ ທີໍ່ ມີສໍ່ວນຮໍ່ວມຢໍ່າງມີປະສິດທິພາບ (ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ແລະ 

ຕາມທີໍ່ ລະບຸໄວີ້ ໃນເອກະສານຊີ້ອນທີ້າຍ 7) ເພືໍ່ ອສະໜັບສະໜ ນວັດທະນະທ າຄວາມໂປໍ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການຮຽນຮ ີ້ ແລະ 

ການປັບປຸງຢໍ່າງຕ ໍ່ ເນືໍ່ ອງ. ຕ ວຢໍ່າງ, ປະຕິບັດການພ ວພັນທ ໍ່ ວທີມງານເປັນປະຈ າ, ກອງປະຊຸມຫນີ້ າທີໍ່  ແລະ ການນ າສະເຫນີກໍ່ຽວກັບຫ ວຂ ີ້  E&S, 

ການສືໍ່ ສານ E&S ພາຍໃນໂດຍກ ງຜໍ່ ານທາງອີເມລ໌, ຈ ດຫມາຍຂໍ່າວ, ແລະ ອືໍ່ ນໆ. 

ດັໍ່ ງນັີ້ ນ ເຈ ີ້ າຂອງໂຄງການຈ າເປັນຕີ້ອງອອກແບບຂັີ້ ນຕອນການມີສໍ່ວນຮໍ່ວມຂອງຜ ີ້ ທີໍ່ ມີສໍ່ວນຮໍ່ວມທີໍ່ ຮັບປະກັນວໍ່າ: 

• ຄວາມກັງວ ນຂອງຜ ີ້ ມີສໍ່ວນຮໍ່ວມແມໍ່ນໄດີ້ຮັບການບັນທຶກ ແລະ ມີການລະບຸຄວາມສໍ່ຽງທີໍ່ ອາດຈະເກີດຂຶີ້ ນຢໍ່າງພຽງພ ; 

• ກຸໍ່ມຄ ນ ແລະ ປະຊາຊ ນທີໍ່ ອາດຈະໄດີ້ຮັບຜ ນກະທ ບຈາກໂຄງການໄດີ້ ຮັບການປຶກສາຫາລືຢໍ່າງຖືກຕີ້ອງເພືໍ່ ອກວດສອບ ແລະ 

• ປະເມີນຄວາມສ າຄັນຂອງຜ ນກະທ ບໃດໆ; 

• ກຸໍ່ມຄ ນທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບຜ ນກະທ ບ ແລະ ຊຸມຊ ນໄດີ້ເຂ ີ້ າຮໍ່ວມໃນການພັດທະນາມາດຕະການການຫ ຸ ດຜໍ່ ອນ, ການບ ໍ່ ຕັດສິນໃຈ 

• ກໍ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຂ າ, ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດຂອງພວກເຂ າ. 

ໃນແງໍ່ຂອງເວລາ, ແຜນວາດຂີ້າງລຸໍ່ມນີີ້ ສະແດງໃຫີ້ເຫັນເຖິງໄລຍະການປຶກສາຫາລືທີໍ່ ມີຄວາມຫມາຍກັບຊຸມຊ ນທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບຜ ນກະທ ບ: 
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ຂະບວນການປຶກສາຫາລືຍັງຈະດ າເນ ນໄປດັິ່ ງລຼຸິ່ມນ ້ : 

1. ຊຼຸມຊົນໄດ້ລະບຼຸ : 

• ຈະມີການລະບຸຊຸມຊ ນທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂີ້ອງຕາມທີໍ່ ໄດີ້ລະບຸໄວີ້ ໃນກອບການເຮັດວຽກ. ການປຶກສາຫາລືແບບເຊິໍ່ ງໜີ້ າ 

ຈະຖືກຈັດໃສໍ່ກັບຜ ີ້ ນ າທີໍ່ ສ າຄັນ ແລະ ຜ ີ້ ຕັດສິນໃຈທີໍ່ ນ າສະເຫນີເພືໍ່ ອຮັບປະກັນຄວາມເຫັນດີນ າກັນກໍ່ອນທີໍ່  

ຈະຮັບຮອງການຕັດສິນໃຈ. 

• ຈະມີການແຕໍ່ງຕັີ້ ງນາຍແປພາສາເພືໍ່ ອຊຸກຍ ີ້ ການສ ນທະນາເພືໍ່ ອບ ໍ່ ໃຫີ້ຄວາມແຕກຕໍ່າງຂອງພາສາສ ນເສຍໄປໃນການແປ.  

2. ຂ ້ ມູນທ ິ່ ສະໜອງໃຫ້: 

• ເຈ ີ້ າຂອງໂຄງການຈະສະໜອງຂ ີ້ ມ ນໂຄງການໃຫີ້ຜ ີ້ ທີໍ່ ມີສໍ່ວນຮໍ່ວມເປັນພາສາທີ້ອງຖິໍ່ ນຂອງພວກເຂ າ. 

ຂ ີ້ ມ ນນີີ້ ຈະລວມເຖິງຜ ນກະທ ບທາງດີ້ານເພດ, E&S, ແລະ ຄ ນພືີ້ ນເມືອງທີໍ່ ອາດຈະເກີດຂຶີ້ ນ ທີໍ່ ພວກເຂ າຕີ້ອງ 

ລະວັງກໍ່ອນທີໍ່ ຈະດ າເນີນໂຄງການ. 

• ລາຍລະອຽດການຕິດຕ ໍ່ ຂອງເຈ ີ້ າຂອງໂຄງການເຊັໍ່ ນດຽວກັນກັບວິທີການສ າລັບການຕິດຕ ໍ່ ເພີໍ່ ມເຕີມຖີ້າຫາກວໍ່າມີບັນຫາ ຫ ື  ຄ າ

ຖາມເກີດຂຶີ້ ນໃນລະຫວໍ່າງການ ຫ ື ຈາກກອງປະຊຸມ.  

3. ຮູບແບບການປຶກສາຫາລື: 

• ກອງປະຊຸມສາມາດປະກອບດີ້ວຍການປະຊຸມແບບເຊິໍ່ ງໜີ້ າ ຫ ື  ກອງປະຊຸມ (ບໍ່ ອນທີໍ່ ພືີ້ ນຖານໂຄງລໍ່າງ ສາມາດ ໃຊີ້ໄດີ້ , 

ກອງປະຊຸມ ອອນລາຍຍັງຈະໄດີ້ຮັບການຈັດເປັນທາງເລືອກສຸດທີ້າຍພາຍໃຕີ້ການຕ ກລ ງຂອງຊຸມຊ ນ). 

• ໂຄງການດັໍ່ ງກໍ່າວຈະຊຸກຍ ີ້ ການມີສໍ່ວນຮໍ່ວມຢໍ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຂອງຜ ີ້ ຊາຍ ແລະ ແມໍ່ ຍິງໃນ 

ການປຶກສາຫາລືຂອງຜ ີ້ ທີໍ່ ມີສໍ່ວນຮໍ່ວມ (ອັນນີີ້ ຍັງລວມເຖິງຄວາມເໝາະສ ມຂອງສະຖານທີໍ່  ແລະ ເວລາຂອງ ການປຶກສາຫາລື). 

• ຄວນເອ າໃຈໃສໍ່ເປັນພິເສດຕ ໍ່ ຄວາມຈິງທີໍ່ ວໍ່ າໂຄງການຄວນຄ ານຶງເຖິງຄ າຕິຊ ມຂອງຜ ີ້ ທີໍ່ ມີສໍ່ວນຮໍ່ວມ ແລະ 

ດັດແປງການອອກແບບໂຄງການ, ໃນເມືໍ່ ອທີໍ່ ສ ມເຫດສ ມຜ ນ. 

• ໂຄງການທັງໝ ດຈະສີ້າງກ ນໄກການປີ້ອນຂ ີ້ ມ ນ, ຄ າຄິດຄ າເຫັນ ແລະ ຄ າຮີ້ອງທຸກຢໍ່າງເປັນທາງການ ເພືໍ່ ອໃຫີ້ຜ ີ້  ທີໍ່ ມີສໍ່ວນຮໍ່ວມ 

ໄດີ້ມີໂອກາດສ ໍ່ ງຄ າຄິດຄ າເຫັນ ຫ ື  ຄ າຮີ້ອງທຸກຕະຫ ອດຊີວິດຂອງໂຄງການ. 

4. ບັນທຶກທ ິ່ ສ້າງຂ້ຶນໃນລະຫວິ່າງຂະບວນການ: 

• ເຈ ີ້ າຂອງໂຄງການຈະນ າໃຊີ້ຄ ນພືີ້ ນເມືອງ ຫ ື  ທັດສະນະຊຸມຊ ນທີໍ່ ມີຄວາມສໍ່ຽງ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມກໍ່ຽວຂີ້ອງ 

ຂອງຄ າຄິດຄ າເຫັນທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບ. 

• ໂຄງການຈະທ ບທວນຄືນຄ າຄິດຄ າເຫັນທີໍ່ ສ ໍ່ ງໂດຍຜ ີ້ ທີໍ່ ມີສໍ່ວນຮໍ່ວມ ແລະ ລາຍງານວິທີການທີໍ່ ຄ າຄິດຄ າເຫັນເຫ  ໍ່ ານີີ້  

ໄດີ້ ຮັບການພິຈາລະນາ. ນອກຈາກນີີ້  ມັນຍັງອາດຈະກໍ່ຽວຂີ້ອງກັບການປໍ່ ຽນແປງການອອກແບບໂຄງການ, ບໍ່ ອນທີໍ່ ເຫມາະສ ມ. 

ເຈ ີ້ າຂອງໂຄງການຈະສະແດງເຫດຜ ນໃນເມືໍ່ ອສັງເກດເຫັນວໍ່າບ ໍ່ ຖືກລວມເຂ ີ້ າ ຫ ື  ໄດີ້ ຮັບ ການແກີ້ ໄຂ. 

5. ການຕັດສ ນໃຈ  



 

 

  

 

27 ກອບການເຮັດວຽກຂອງຄົນພ້ືນເມືອງ  

• ກອງປະຊຸມສ າມະນາຫ າຍໆຄັີ້ ງຈະຖືກຈັດຂຶີ້ ນຖີ້ າຫ ວຂ ີ້ ຈ າເປັນຕີ້ອງມີການສ ນທະນາຢໍ່າງກວີ້າງຂວາງກໍ່ອນທີໍ່ ຈະມີຂະບວນການ 

ແລະ ແຜນການດ າເນີນການ. 

• ການຕັດສິນໃຈຈະຖືກບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ມີໃຫີ້ຜ ີ້ ນ າຊຸມຊ ນເພືໍ່ ອຂ ການອະນຸມັດຂອງພວກເຂ າ 

ກໍ່ອນທີໍ່ ຖືເປັນຄັີ້ ງສຸດທີ້າຍ.  

6. ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ: 

• ເຈ ີ້ າຂອງໂຄງການຈະເກັບຂ ີ້ ມ ນທີໍ່ ລວບລວມໄວີ້  ແລະ ໃຫີ້ລາຍລະອຽດທີໍ່ ສ າຄັນກັບຫນໍ່ ວຍງານທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບການ ຮັບຮອງໃນລະ 

ຫວໍ່າງຂະບວນການລ ງທຶນ.  

ລາຍລະອຽດເພ ິ່ ມເຕ ມກິ່ຽວກັບການມ ສິ່ວນຮິ່ວມຂອງຜູ້ທ ິ່ ມ ສິ່ວນຮິ່ວມສາມາດເບ ິ່ ງໄດ້ຢູິ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 7.  

5.2 ກົນໄກການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຼຸກ 

 

ນະໂຍບາຍ IP ລວມມີອ ງປະກອບເຫ  ໍ່ ານີີ້ ສ າລັບກ ນໄກການຮີ້ອງທຸກ: 

 

• ກ ນໄກຈະໄດີ້ຮັບການອອກແບບໂດຍປຶກສາຫາລືກັບບັນດາຊຸມຊ ນຄ ນພືີ້ ນເມືອງທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບຜ ນກະທ ບ ຫ ື  ອາດຈະໄດີ້ຮັບຜ ນກະທ ບ.  

• ກ ນໄກຈະອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫີ້ແກໍ່ການແກີ້ ໄຂຄ າຮີ້ອງທຸກໃນທັນທີ ໂດຍຜໍ່ ານຂະບວນການທີໍ່ ສາມາດເຂ ີ້ າເຖິງ, ຍຸຕິທ າ, ໂປໍ່ ງໃສ ແລະ 

ສີ້າງສັນ.  

• ນອກຈາກນັີ້ ນ ມັນຍັງຈະເຫມາະສ ມທາງດີ້ານວັດທະນະທ າ ແລະ ສາມາດເຂ ີ້ າເຖິງໄດີ້ , ໂດຍບ ໍ່ ມີຄໍ່າໃຊີ້ຈໍ່າຍຕ ໍ່ ຊຸມ ຊ ນທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບຜ ນກະທ ບ, 

ແລະ ໂດຍບ ໍ່ ມີການແກີ້ແຄີ້ນຕ ໍ່ ບຸກຄ ນ, ກຸໍ່ມຄ ນ, ຫ ື  ຊຸມຊ ນທີໍ່ ຍ ກບັນຫາ ຫ ື  ຄວາມກັງວ ນ.  

• ຖີ້າເປັນໄປໄດີ້  ແລະ ເໝາະສ ມກັບໂຄງການ, ກ ນໄກການຮີ້ອງທຸກຈະນ າໃຊີ້ກ ນໄກການຮີ້ອງທຸກທີໍ່ ເປັນທາງການ ຫ ື  ບ ໍ່ ເປັນທາງການທີໍ່ ມີຢ ໍ່ , 

ເສີມຕາມຄວາມຈ າເປັນດີ້ວຍການຈັດການສະເພາະໂຄງການ.  

• ກ ນໄກຈະບ ໍ່ ຂັດຂວາງການເຂ ີ້ າເຖິງການຕັດສິນຂອງສານ ຫ ື  ການບ ລິຫານທີໍ່ ອາດມີຜໍ່ ານລະບ ບຂອງລັດ, ຍອມຮັບວໍ່າລະບ ບ 

ທີ້ອງຖິໍ່ ນເຫ  ໍ່ ານີີ້ ອາດຈະສະໜອງຂ ີ້ ມ ນທີໍ່ ເຂັີ້ ມແຂງກວໍ່າ ແລະ ສະທີ້ອນໃຫີ້ເຫັນເຖິງສະພາບການຂອງບັນຫາໃນ ພືີ້ ນທີໍ່ ໄດີ້ ດີຂຶີ້ ນ.  

• ນອກຈາກນັີ້ ນ ມັນຍັງຈະບ ໍ່ ຂັດຂວາງການເຂ ີ້ າເຖິງກ ນໄກການແກີ້ ໄຂທີໍ່ ເປັນເອກະລາດຂອງ GCF ຫ ື  ກ ນໄກການແກີ້ໄຂຄ າ 

ຮີ້ອງທຸກຂອງຫນໍ່ ວຍງານທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບການຮັບຮອງ ຫ ື  ປະຕິບັດ. 

ກໍ່ຽວກັບກ ນໄກການສືໍ່ ສານພາຍນອກ, ກ ນໄກສ າຄັນທີໍ່  GGC ຕີ້ອງປະຕິບັດ ແລະ ຮັກສາໄວີ້ແມໍ່ ນກ ນໄກແກີ້ ໄຂຄ າຮີ້ອງທຸກ. ນີີ້ ຈະສະຫນັບສະຫນ ນ 

GGC ເພືໍ່ ອກ ານ ດ, ຮັບ, ລ ງທະບຽນ, ກວດສອບ ແລະ ປະເມີນຜ ນ, ຕິດຕາມ ແລະ ແກີ້ໄຂຄ າຮີ້ອງທຸກ ຫ ື  

ຄ າຄິດຄ າເຫັນຈາກຜ ີ້ ທີໍ່ ມີສໍ່ວນຮໍ່ວມຢໍ່າງມີປະສິດທິຜ ນກໍ່ຽວກັບກິດຈະກ າຂອງ GGC ຢໍ່າງເປັນທາງການ. ກ ນໄກຈະອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫີ້ແກໍ່

ການແກີ້ ໄຂຄ າຮີ້ອງທຸກໃນທັນທີ ໂດຍຜໍ່ ານຂະບວນການທີໍ່ ສາມາດເຂ ີ້ າເຖິງ, ຍຸຕິທ າ, ໂປໍ່ງໃສ ແລະ ສີ້າງສັນ. ນອກຈາກນັີ້ ນ 

ມັນຍັງຈະເຫມາະສ ມທາງດີ້ານວັດທະນະທ າ ແລະ ສາມາດເຂ ີ້ າເຖິງໄດີ້ , ໂດຍບ ໍ່ ມີຄໍ່າໃຊີ້ຈໍ່າຍຕ ໍ່ ຊຸມຊ ນທີໍ່  ໄດີ້ ຮັບຜ ນກະທ ບ, ແລະ 

ໂດຍບ ໍ່ ມີການແກີ້ແຄີ້ນຕ ໍ່ ບຸກຄ ນ, ກຸໍ່ມຄ ນ, ຫ ື  ຊຸມຊ ນທີໍ່ ຍ ກບັນຫາ ຫ ື  ຄວາມກັງວ ນ. ກ ນໄກຮີ້ອງທຸກຈະລວມເຖິງ ແຕໍ່ບ ໍ່ ຈ າກັດໃນອ ງປະກອບດັໍ່ ງຕ ໍ່

ໄປນີີ້ : 



 

 

  

 

28 ກອບການເຮັດວຽກຂອງຄົນພ້ືນເມືອງ  

• ວິທີຕໍ່າງໆ ທີໍ່ ຄ ນພືີ້ ນເມືອງສາມາດສ ໍ່ ງຄ າຮີ້ອງທຸກຂອງພວກເຂ າໄດີ້ , ແລະ ຄ ານຶງເຖິງອຸປະສັກ/ຂ ີ້ ຈ າກັດທາງດີ້ານພາສາ ແລະ 

ຄວາມຈ າເປັນໃນການປິດບັງຊືໍ່  ຖີ້າຜ ີ້ ຮີ້ອງຮຽນຢີ້ານການຕອບໂຕີ້  ຫ ື  ການຍືໍ່ ນສະເໜີໂດຍຜ ີ້ ຕາງໜີ້ າທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບອະນຸຍາດ ຫ ື  

ອ ງການພາກປະຊາສັງຄ ມ; 

• ຂ ີ້ ກ ານ ດເພືໍ່ ອຮັກສາຄວາມລັບຜ ີ້ ຮີ້ອງຮຽນ, ໂດຍສະເພາະແມໍ່ນໃນກ ລະນີທີໍ່ ຜ ີ້ ຮີ້ອງຮຽນຢີ້ານກ ວການຕອບໂຕີ້ ; 

• ຂ ີ້ ກ ານ ດສ າລັບການແປພາສາດີ້ວຍວາຈາ/ການແປສາເປັນລາຍລັກອັກສອນເພືໍ່ ອເອ າຊະນະອຸປະສັກ/ຂ ີ້ ຈ າກັດທາງພາສາ; 

• ບັນທຶກທີໍ່ ການຮີ້ອງທຸກຖືກລ ງທະບຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຮັກສາໄວີ້ ເປັນຖານຂ ີ້ ມ ນທີໍ່ ເປີດເຜີຍຕ ໍ່ ສາທາລະນະ. 

ຖານຂ ີ້ ມ ນຄວນມີຂ ີ້ ມ ນກໍ່ຽວກັບການຮີ້ອງຮຽນ ແລະ ການແກີ້ ໄຂການຮີ້ອງຮຽນ, ລວມທັງການແກີ້ ໄຂທີໍ່ ສະໜອງໃຫີ້ , ໂດຍຄ າ

ນຶງເຖິງວໍ່າສາມາດປິດບັງຕ ວຕ ນ ຂອງຜ ີ້ ຮີ້ອງຮຽນໄດີ້ຖີ້າມິີການຮີ້ອງຂ . ຖານຂ ີ້ ມ ນນີີ້ ຄວນຖືກແບໍ່ ງປັນກັບ 

ກ ນໄກການແກີ້ ໄຂທີໍ່ ເປັນເອກະລາດຂອງ GCF; 

• ຂັີ້ ນຕອນທີໍ່ ໂຄສະຕ ໍ່ ນາສາທາລະນະ, ການກ ານ ດວິທີການສ ໍ່ ງຄ າຮີ້ອງທຸກ, ກ ານ ດໄລຍະເວລາທີໍ່ ຜ ີ້ ໃຊີ້ສາມາດຄາດຫວັງວໍ່າ 

ຈະລ ຖີ້າການຮັບຮ ີ້, ຄ າຕອບ ແລະ ການແກີ້ໄຂຄ າຮີ້ອງທຸກຂອງພວກເຂ າ, ຄ າອະທິບາຍກໍ່ຽວກັບຄວາມໂປໍ່ງໃສ ຂອງຂັີ້ ນຕອນ, ແລະ 

ໂຄງສີ້າງການປ ກຄອງ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ; 

• ຂະບວນການອຸທອນທີໍ່ ອາດມີການອີ້າງອີງເຖິງຄ າຮີ້ອງທຸກທີໍ່ ບ ໍ່ ພ ໃຈເມືໍ່ ອການແກີ້ ໄຂຄ າຮີ້ອງທຸກຍັງບ ໍ່ ທັນໄດີ້ບັນລຸ; 

• ຂ ີ້ ມ ນກໍ່ຽວກັບກ ນໄກການຮີ້ອງທຸກອືໍ່ ນໆທີໍ່ ມີຢ ໍ່ , ລວມທັງກ ນໄກແກີ້ ໄຂທີໍ່ ເປັນເອກະລາດຂອງ GCF ແລະ ກ ນໄກການ 

ຮີ້ອງທຸກຂອງຫນໍ່ ວຍງານທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ປະຕິບັດ; ແລະ 

• ມີມາດຕະການປ ກປີ້ອງຜ ີ້ ຮີ້ອງຮຽນຈາກການຕອບໂຕີ້ . 

 

 

 

 

 

 

ຮູບ 5 ກົນໄກການມ ສິ່ວນຮິ່ວມຂອງຜູ້ທ ິ່ ມ ສິ່ວນຮິ່ວມ ແລະ ການຮ້ອງທຼຸກ 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສີ້າງຕັີ້ ງ ແລະ ຮັກສາກ ນໄກການຮີ້ອງທຸກຈະຂຶີ້ ນກັບເຈ ີ້ າຂອງໂຄງການ ຫ ື  ຜ ີ້ ສະໜັບສະໜ ນ.  

ເຈ ີ້ າຂອງໂຄງການຈະຮັບຜິດຊອບໃນການປະຊຸມກັບທີ້ອງຖິໍ່ ນ/ຜ ີ້ ທີໍ່ ມີສໍ່ວນຮໍ່ວມທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບຜ ນກະທ ບຈາກໂຄງການ ເພືໍ່ ອອະທິບາຍ ແລະ 

ປຶກສາຫາລືກໍ່ຽວກັບກ ນໄກການລາຍງານ ແລະ ຂະບວນການຕໍ່າງໆ ທີໍ່ ຜ ີ້ ທີໍ່ ມີສໍ່ວນຮໍ່ວມຕ ກລ ງເຫັນດີກັບວິທີການ ທີໍ່ ເລືອກທີໍ່ ເໝາະສ ມທີໍ່ ສຸດ.  

ລາຍລະອຽດຂອງການສ ນທະນາຈະຖືກບັນທຶກໄວີ້  ແລະ ລວມເຂ ີ້ າໃນບ ດສະຫ ຸ ບກອງປະຊຸມຂອງຜ ີ້ ທີໍ່  ມີສໍ່ວນຮໍ່ວມ.  ຈະມີການສະໜອງໂທລະສັບ 

ແລະ ທີໍ່ ຢ ໍ່ ອີເມລ໌ສໍ່ວນກາງ ທີໍ່ ຈະອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຮີ້ອງທຸກ ແລະ ຮັບປະກັນ 

ວໍ່າຈະມີການແບໍ່ ງປັນໂດຍບຸກຄ ນທີໍ່ ເຫມາະສ ມທີໍ່ ເບິໍ່ ງແຍງບັນຫາ. ອີເມລ໌ ແລະ ໂທລະສັບທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບຈະຖືກຮັກສາໄວີ້ ເປັນຄວາມລັບ.  

ເຈ ີ້ າຂອງໂຄງການຈະຕີ້ອງຮັກສາບັນທຶກທີໍ່ ປະກອບດີ້ວຍ:  



 

 

  

 

29 ກອບການເຮັດວຽກຂອງຄົນພ້ືນເມືອງ  

• ວັນທີຂອງການຮີ້ອງຮຽນ 

• ຊືໍ່ ຂອງຝໍ່າຍທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບຜ ນກະທ ບ ແລະ ຝໍ່າຍກໍ່ຽວຂີ້ອງ/ອ ງການຈັດຕັີ້ ງໃດໆ 

• ລາຍລະອຽດການຕິດຕ ໍ່ ຂອງຝໍ່າຍທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບຜ ນກະທ ບ 

• ປະເພດຂອງການຮີ້ອງຮຽນ (ສິໍ່ ງແວດລີ້ອມ, ສັງຄ ມ, ລັດຖະບານ, ອືໍ່ ນໆ) 

• ຖີ້າການຮີ້ອງຮຽນເປັນການອຸທອນຕ ໍ່ ກັບຜ ນການຈັດການການຮີ້ອງຮຽນກໍ່ອນໜີ້ ານີີ້  

• ແນະນ າການສືບສວນບັນຫາ 

• ວັນທີປິດ ແລະ ຂ ີ້ ມ ນທີໍ່ ໄດີ້ສະໜອງໃຫີ້ກັບຝໍ່າຍທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບຜ ນກະທ ບ 

• ບັນທຶກຜ ນຂອງການສືບສວນເປັນໄຟລ໌ Excel, ລວມທັງການສະຫ ຸ ບການດ າເນີນການ ຫ ື  ເຫດຜ ນສ າລັບການ ບ ໍ່ ດ າເນີນການ ແລະ 

ວັນທີຕອບໃຫີ້ຝໍ່ າຍທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບຜ ນກະທ ບ 

ເຈ ີ້ າຂອງໂຄງການຈະຮັບຮ ີ້ການຮີ້ອງຮຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນຢໍ່າງທັນການ ແລະ ລາຍງານຄືນໃຫີ້  AE ໃນຂັີ້ ນຕອນຕ ໍ່ ໄປ. 

ການສືບສວນການຮີ້ອງຮຽນອາດຈະແຕກຕໍ່າງກັນໄປຕາມລັກສະນະຂອງການຮີ້ອງຮຽນ, ແຕໍ່ທຸກຄວາມພະຍາຍາມຄວນເຮັດ 

ເພືໍ່ ອຮັບປະກັນວໍ່າການຮີ້ອງຮຽນຈະຖືກແກີ້ ໄຂໂດຍທັນທີ. ການສືບສວນສໍ່ວນໃຫຍໍ່ບ ໍ່ ຄວນໃຊີ້ເວລາດ ນກວໍ່າ 90 ມືີ້ . 

ເນືີ້ ອໃນຂອງການຮີ້ອງຮຽນທີໍ່ ໄດີ້ລ ງທະບຽນ ແລະ ການຄຸີ້ມຄອງສິໍ່ ງເຫ  ໍ່ ານີີ້ ຕີ້ອງຮັກສາຄວາມລັບຂອງຝໍ່າຍທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບຜ ນກະທ ບໃນ 

ຂອບເຂດທີໍ່ ເປັນໄປໄດີ້ , ແລະ ບ ໍ່ ຄວນມີການແກີ້ແຄີ້ນຕ ໍ່ ຝໍ່າຍທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບຜ ນກະທ ບ ຫ ື  ຜ ີ້ ຮີ້ອງທຸກ. ໃນບາງກ ລະນີ, ມັນອາດຈະເໝາະສ ມ 

ສ າລັບເຈ ີ້ າຂອງໂຄງການທີໍ່ ຈະສືບຕ ໍ່ ພ ວພັນກັບຝໍ່າຍທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບຜ ນກະທ ບ ໃນລະຫວໍ່າງການສືບສວນການຮີ້ອງຮຽນ. ອັນນີີ້ ອາດຈະ 

ເກີດຂຶີ້ ນໂດຍການເຊີນຝໍ່າຍທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບຜ ນກະທ ບມາປະຊຸມ, ປະຊຸມທາງໂທລະສັບ, ຫ ື  ໃຫີ້ຄ າໝັີ້ ນສັນຍາເພີໍ່ ມເຕີມເປັນລາຍ ລັກອັກສອນ. 

ການມີສໍ່ວນພ ວພັນຢໍ່າງຕ ໍ່ ເນືໍ່ ອງໃດໆກັບຝໍ່າຍທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບຜ ນກະທ ບຈະຕີ້ອງຖືກບັນທຶກໄວີ້ໃນທະບຽນການຮີ້ອງຮຽນ 
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