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ການຮັບຮ ້  

ເອກະສານຕ ິ່ ໄປນີ ້ ຖື ກສົິ່ ງໂດຍສອດຄິ່ ອງກັບການຍືິ່ ນສະເຫນີ ການສະໜອງທຶນເຕັມຂອງບ ລ ສັດຄ ້ າປະກັນສີ ຂຽວໃຫ້ກັບກ

ອງທຶນດ ນຟ້າອາກາດສີ ຂຽວ, ສອດຄິ່ ອງກັບການຍືິ່ ນສະເຫນີ ໂຄງການກະກຽມສ ິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ (PPF) ລົງວັນທີ  

13 ຕ ລາ 2021 ແລະຂ ໍ້ ສະເຫນີການສະຫນອງທຶນຢ່າງເຕັມທ່ີໄດໍ້ຍ ່ ນໃນປີ 2022. 

ທີ ມງານທີິ່ ຮັບຜ ດຊອບໃນການລວບລວມເອກະສານມີ ດັິ່ ງນີ ້ : 

• ບ ລ ສັດຄ ້ າປະກັນການພັດທະນາ  

• ບ ລ ສັດ Green Guarantee  

• ບ ລ ສັດ Pegasysຈ າກັດ  

• ທີິ່ ປຶ ກສາ IBIS  

• ທີິ່ ປຶ ກສາ SR  

ການປະກອບສິ່ ວນຂອງແຕິ່ ລະອົງການຈັດຕ້ັງ ແລະ ທີິ່ ປຶ ກສາອ ດສະຫ ະແມິ່ ນມີ ຄວາມສ າຄັນ. 

ເຖ ງແມິ່ ນວິ່ າພວກເຮົ າບ ິ່ ສາມາດຮັບຮ ້ ບ ກຄົນທີິ່ ມີ ຊືິ່ ຂ້າງລ ິ່ ມນີ ້ ສ າລັບຄວາມຊ ານານ , ການອ ທ ດຕົນ, ພະລັງງານ, ແລະ 

ຄວາມເອື ້ ອເຟື ້ ອເພືິ່ ອແຜິ່ ຂອງພວກເຂົ າ, ບົດບາດຂອງພວກເຂົ າໃນການລວບລວມເອກະສານຊ້ອນແມິ່ ນເຮັດໄດ້ດີ . 

ຜົນກະທົບຂອງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍນີ ້ ຈະເປັນຜະລ ດຕະພັນຂອງການປະກອບສິ່ ວນລວມຂອງພວກເຂົ າ. 

  



1 ຄ ິ່ ມື  E&S ຂອງ GGC, ໂຄງປະກອບ ແລະ ນະໂຍບາຍ 

1.1 ເນື ້ ອໃນໂຄງການ  

ກ ິ່ ມ Development Guarantee (“DGG”) ແມິ່ ນອ ທ ດຕົນເພືິ່ ອການຮັບປະກັນການພັດທະນາຜະລ ດຕະພັນ ແລະ ເວທີ ການ

ຄ ້ ມຄອງໄດ້ສ ມໃສິ່ ການພັດທະນາວ ທີ ການຮັບປະກັນຄວາມສິ່ ຽງທີິ່ ມີ ຫົວຄ ດປະ ດ ດສ້າງເພືິ່ ອແກ້ໄຂບາງສ ິ່ ງທ້າທາຍໃນການ

ພັດທະນາທີິ່ ຮີ ບດິ່ ວນທີິ່ ສ ດຂອງໂລກ. DGG ເຊືິ່ ອວິ່ າການຮັບປະກັນສາມາດຊິ່ ວຍໃຫ້ບັນດາປະເທດພັດທະນາເຂົ ້ າເຖ ງການ

ເງ ນດ້ານ ດ ນຟ້າອາກາດຈາກຕະຫ າດພັນທະບັດຂຽວຂອງໂລກ ແລະ ດັິ່ ງນ້ັນຈຶິ່ ງຊອກຫາການອອກແບບ, ກ ິ່ ສ້າງ ແລະ 

ດ າເນີ ນງານຂອງບ ລ ສັດGreen Guarantee (“GGC”) ເພືິ່ ອເຮັດໜ້າທີິ່ ເປັນຜ ້ ຊະນະເລ ດໃນຕະຫ າດ ແລະ 

ລະດົມທຶນຮອນດ້ານສະພາບດ ນຟ້າອາກາດຂອງພາກເອກະຊົນໃຫ້ຫ າຍຂຶ ້ ນເພືິ່ ອໄປສ ິ່ ປະເທດທີິ່  ກ າລັງພັດທະນາ. GGC 

ຈະເປັນບ ລ ສັດຮັບປະກັນທ າອ ດທີິ່ ເຄີ ຍມີ ຢ ິ່ ໃນຕະຫ າດທຶນທົິ່ ວໂລກ 

ດ້ວຍຈ ດປະສົງສະເພາະນີ ້ ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຂ ້ ລ ເລີິ່ ມທີິ່ ມີ ນະວັດຕະກ າສ ງ ແລະ ເປັນຂ ້ ລ ເລີິ່ ມທີິ່ ແຕກຕິ່ າງ.  

GGC ຈະຊອກຫາວ ທີ ຮັບປະກັນນັກລົງທຶນທົິ່ ວໂລກ ເພືິ່ ອກະຕ ້ ນການລົງທຶນເຂົ ້ າໄປໃນພັນທະບັດສີ ຂຽວ ແລະ 

ເງ ນກ ້ ທີິ່ ອອກມາຈາກປະເທດທີິ່ ກ າລັງພັດທະນາ. ເພືິ່ ອຮັບປະກັນຄວາມໄວຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕ ບັດ, ການສະເໜີ GGC 

ແມິ່ ນອີ ງໃສິ່ ການເຮັດວຽກກັບຜ ້ ເຂົ ້ າຮິ່ ວມຕະຫ າດທີິ່ ມີ ຢ ິ່ ແລ້ວ, ໂຄງສ້າງພ້ືນຖານ, ແລະ 

ມາດຕະຖານເພືິ່ ອສະໜອງການແກ້ໄຂທີິ່ ພ ສ ດໄດ້ໂດຍການຫ  ດຜິ່ ອນຄວາມສິ່ ຽງຕ ິ່ ການ ປະຕ ບັດ ແລະ 

ເພີິ່ ມໂອກາດການຂະຫຍາຍດ້ວຍຄວາມໄວ.  

ມີ ການຄາດວິ່ າ, GGC ຈະລົງທຶນ 4 ຕື ້  USD ເຂົ ້ າໃນບັນດາໂຄງການຫ  ດຜິ່ ອນສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ/ຫ ື  ການປັບຕົວ

ໃນໄລຍະ 10 ປີ , ຢ ິ່ ບັນດາປະເທດເປົ ້ າໝາຍໃນອາຟຣີ ກາ, ອາຊີ ທີິ່ ກ າລັງພັດທະນາ, ອາເມລ ກາໃຕ້ ແລະ ຄາຣ ບຽນ. 

GGC ຈະສະໜັບສະໜ ນເປົ ້ າໝາຍການພັດທະນາແບບຍື ນຍົງ (SDGs) ທີິ່ ຕ ດພັນກັບສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ 

ການປະກອບສິ່ ວນທີິ່ ກ ານົດໃນລະດັບຊາດຢ ິ່ ໃນບັນດາປະເທດທີິ່ ກ າລັງພັດທະນາ, 

ເພືິ່ ອລົງທຶນໃນໂຄງການທີິ່ ທົນທານຕ ິ່ ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ. GGC 

ຍັງຈະປະຕ ບັດຕາມການປະຕ ບັດທີິ່ ດີ ທີິ່ ສ ດຂອງສາກົນກິ່ ຽວກັບການກວດສອບ ESG ແລະ ການລາຍງານ, 

ໂດຍຜິ່ ານຮ ບແບບດ ຈ ຕອນ bespoke ສະໜອງການສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ 

ການບ ລ ການລາຍງານກັບອົງການຈັດຕ້ັງຄ ິ່ ຮິ່ ວມງານໃນລະບົບຕິ່ ອງໂສ້ມ ນຄິ່ າ, ລວມທັງທັງຜ ້ ອອກ ແລະ 

ນັກລົງທຶນໃນພັນທະບັດສີ ຂຽວ ແລະ ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ເງ ນກ ້ .  

ໃນຂະນະທີິ່ ມີ ຜ ້ ຮັບປະກັນຢ ິ່ ແລ້ວຈ ານວນໜຶິ່ ງ, ເຊ ິ່ ງເລີິ່ ມຕ້ົນ ແລະ ດ າເນີ ນການໂດຍຜ ້ ຮິ່ ວມກ ິ່ ຕ້ັງຂອງ GGC, GGC 

ເປັນພຽງຜ ້ ຮັບປະກັນທີິ່ ໂດດເດັິ່ ນ ທີິ່ ສ ມໃສິ່ ຕະຫ າດທຶນທົິ່ ວໂລກທີິ່ ຊອກຫາການສ້າງຂົວຕ ິ່ ລະຫວິ່ າງສະຖານທີິ່ ເງ ນຝາກປະ 

ຢັດທີິ່ ອ ດົມສົມບ ນໃນປະເທດທີິ່ ພັດທະນາ ແລະ ໂຄງການສີ ຂຽວໃນປະເທດທີິ່ ກ າພັດທະນາ. 



1.2 ຄວາມເປັນມາຂອງຄ ິ່ ມື  

ບ ລ ສັດGreen Guarantee (ເອີ ້ ນວິ່ າ “GGC”), ຜ ້ ຮັບປະກັນພັນທະບັດ ແລະ ເງ ນກ ້ ສີ ຂຽວ ແລະ ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ, 

ໄດ້ພັດທະນາວ ທີ ການຄ ້ ມຄອງຄວາມສິ່ ຽງດ້ານສ ິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (E&S) ທີິ່ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົມບ ນ 

ເຊ ິ່ ງປະກອບດ້ວຍໂຄງປະກອບຫ ັ ກນະໂຍບາຍ ແລະ ຂ້ັນຕອນການດ າເນີ ນງານຕ ິ່ ໄປນີ ້ :  

• ໂຄງປະກອບຂອງ GGC E&S ອະທ ບາຍວ ທີ ການທີິ່ ໃຊ້ໂດຍ GGC ສ າລັບການຄັດເລື ອກການຫ  ດຜິ່ ອນສະພາບດ ນ
ຟ້າອາກາດ ແລະ/ຫ ື  ພັນທະບັດການປັບຕົວ ແລະ/ຫ ື  

ເງ ນກ ້ ເພືິ່ ອຄ ້ າປະກັນທີິ່ ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຈ ດປະສົງຂອງຜົນກະ ທົບດ້ານສະພາບດີ ນ
ຟ້າອາກາດໂດຍລວມຢິ່ າງມີ ປະສ ດທ ພາບເທົິ່ າທີິ່ ຈະເປັນໄປໄດ້ (ຜົນກະທົບ/$) (ເບ ິ່ ງໃນພາກ 2 ແລະ 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ I).  

• ນະໂຍບາຍຂອງ GGC E&S ກ ານົດຢິ່ າງຊັດແຈນ, ຊີ ້ ບອກ, ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖ ງຄ າໝ້ັນສັນຍາ ແລະ 
ວ ທີ ການຂອງອົງການຈັດຕ້ັງຕ ິ່ ກັບ E&S, ແລະ ສ້າງພ້ືນຖານຂອງວ ທີ ການ E&S ຂອງ GGC. 

ໃນນີ ້ ລວມມີ ຫ ັ ກການ ແລະ ມາດຕະຖານຄວາມສິ່ ຽງຂອງ E&S ແລະ ຂ ້ ກ ານົດທີິ່  GGC, ຄ ິ່ ຮິ່ ວມງານ, ແລະ 
ໂຄງການຄາດວິ່ າຈະປະຕ ບັດຕາມ (ເບ ິ່ ງໃນພາກ 0). 

• ລະບົບການຄ ້ ມຄອງຂອງ GCC E&S (ໃນທີິ່ ນີ ້ ເອີ ້ ນວິ່ າ 'ESMS') ໄດ້ຖື ກພັດທະນາ ແລະ 
ຮັບຮອງເອົ າເປັນສິ່ ວນໜຶິ່ ງຂອງກ ດຈະກ າ ແລະ ຂະບວນການທາງທ ລະກ ດປະຈ າວັນຂອງ GGC 

ເພືິ່ ອການດ າເນີ ນການ, ແລະ ບັນລ ການປະຕ ບັດຕາມ, ນະໂຍບາຍ E&S (ແມິ່ ນຄ າໝ້ັນສັນຍາ ແລະ 
ຂ ້ ກ ານົດທີິ່ ກ ານົດໄວ້) (ເບ ິ່ ງພາກ 4 ເຖ ງ 8 ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ. 

 

ຄ ິ່ ມື ລາຍລະອຽດນະໂຍບາຍຂອງ GGC E&S ເຊັິ່ ນດຽວກັນກັບອົງປະກອບທີິ່ ປະກອບເປັນ ESMS, ເຮັດໃຫ້ GGC 

ຮັບປະກັນການປະຕ ບັດການຄ ້ ມຄອງຄວາມສິ່ ຽງ E&S ທີິ່ ດີ ເພືິ່ ອຫ ີ ກເວ້ັນການ ແລະ/ຫ ື  

ຫ  ດຜິ່ ອນຄວາມສິ່ ຽງທາງດ້ານການເງ ນ ແລະ ໜ້ີສ ນທາງຊືິ່ ສຽງທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງກັບກ ດຈະກ າທາງດ້ານການເງ ນຂອງຕົນ.  

ເພືິ່ ອຈ ດປະສົງທີິ່ ຊັດເຈນ ແລະ ເພືິ່ ອຮັບປະກັນວິ່ າເອກະສານອິ່ ານໄດ້ງິ່ າຍ, ຂ ້ ກ ານົດຕ ິ່ ໄປນີ ້ ໄດ້ຖື ກໃຊ້ແລກປິ່ ຽນກັນໄດ້:  

• GGC: ບ ລ ສັດGreen Guarantee / Guarantor ຫ ື  Organisation  

• ຜ ້ ອອກພັນທະບັດ: ຄ ິ່ ຮິ່ ວມງານ ແລະ/ຫ ື  ຜ ້ ອອກພັນທະບັດ (ກວມເອົ າທັງສະຖາບັນການເງ ນ (FIs) ແລະ/ຫ ື  

ໜິ່ ວຍງານດ າເນີ ນງານ / ໂຄງການທີິ່ ໄດ້ສ້າງຕ້ັງການອອກພັນທະບັດ, 

ເວ້ັນເສຍແຕິ່ ໄດ້ລະບ ໄວ້ເປັນຢິ່ າງອືິ່ ນໃນເອກະສານ)  

• ພັນທະບັດຄ ້ າປະກັນ ແລະ/ຫ ື  ເງ ນກ ້ : ໂຄງການ ແລະ/ຫ ື  ທ ລະກ າ  

1.3 ຄ າໝ້ັນສັນຍາຂອງ GGC  

GGC ຈະບ ລ ມະສ ດການຄ ້ ມຄອງຄວາມສິ່ ຽງດ້ານສ ິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (E&S) ທີິ່ ມີ ປະສ ດຕ ຜົນ ແລະ 

ມີ ຜົນກະທົບທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນຂອງຕົນ. GGC ໄດ້ຮັບການຊ ກຍ ້ ໃຫ້ປະກອບສິ່ ວນເຂົ ້ າໃນການຫ  ດຜິ່ ອນ 

ອາຍແກັສເຮື ອນແກ້ວ (GHG); ປົກປັກຮັກສາຊີ ວະນາໆພັນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ; 

ເຄົ າລົບມ ລະດົກທາງວັດທະນະທ າ ແລະ ຊົນເຜົິ່ າພ້ືນເມື ອງ; ການລວມເອົ າທັດສະນະທາງດ້ານນບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ; 

ມາດຕະຖານແຮງງານ ແລະ ເງືິ່ ອນໄຂການເຮັດວຽກ, ພ້ອມທັງສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜ ້ ອອກແຮງງານ; 

ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຊ ມຊົນ; ການປ້ອງກັນມົນລະພ ດ; ແລະ 



ປ້ອງກັນການຍົກຍ້າຍຖ ິ່ ນຖານໂດຍບ ິ່ ໄດ້ສະໝັກໃຈ ຫ ື  ການສ ນເສຍຊີ ວ ດການເປັນຢ ິ່ . ດັິ່ ງນ້ັນ, GGC 

ຈະບ ິ່ ລົງທຶນໃນໂຄງການທີິ່ ມີ ຄວາມສິ່ ຽງສ ງ (ອັນທີິ່ ເອີ ້ ນວິ່ າໂຄງການປະເພດ A / FI -1), ແລະ 

ຈະຈ າກັດຕົວເອງຕ ິ່ ໂຄງການທີິ່ ມີ ຄວາມສິ່ ຽງປານກາງ ຫ ື  ຕ ິ່ າ (ປະເພດ B / FI-2 ແລະ C / FI-3). 

 



2 ໂຄງປະກອບຂອງ GGC E&S  

ໂຄງປະກອບ E&S ຂອງ GGC ແມິ່ ນປະກອບດ້ວຍຫ້າເສົ າຫ ັ ກ, ເຊ ິ່ ງຮິ່ ວມກັນສ້າງຂອບເຂດລວມ, ແລະ ເທົິ່ າທຽມກັນ, ປະກອບສິ່ ວນເຂົ ້ າໃນເປົ ້ າໝາຍ ແລະ 

ເປົ ້ າໝາຍລວມຂອງ GGC ດັິ່ ງທີິ່ ໄດ້ກິ່ າວໄວ້ໃນ ຮ ບ1 ຂ້າງລ ິ່ ມນີ ້ . ໂຄງປະກອບກອບສາມາດພົບໄດ້ໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ I ສ າລັບການອິ່ ານເພີິ່ ມເຕີ ມ. ຄ ິ່ ມື  E&S 

ສະບັບນີ ້ ສ້າງຂຶ ້ ນຕາມເສົ າຫ ັ ກ 1 ຂອງໂຄງປະກອບ, ມາດຕະຖານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຄວາມສິ່ ຽງຂອງ E&S) ແລະ ຄວນອິ່ ານຮິ່ ວມກັບນະໂຍບາຍ ແລະ 

ຂ້ັນຕອນອືິ່ ນໆທີິ່ ພັດທະນາເປັນສິ່ ວນໜຶິ່ ງຂອງເສົ າຄ ້ າ 2 (ຜົນກະທົບດ້ານການຫ  ດຜິ່ ອນ ແລະ ການປັບຕົວຂອງສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ), 3 

(ການຢ້ັງຢື ນພັນທະບັດສີ ຂຽວ ແລະ ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ) ແລະ 4 (ບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮ ບ1: ພາບລວມບົດບາດຂອງ GGC E&S Framework 



3 ນະໂຍບາຍດ້ານສ ິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງGGC  

 

3.1 ຈ ດປະສົງ ແລະ ຂອບເຂດວຽກ 

ນະໂຍບາຍ E&S ຂອງ GGC ກ ານົດຄວາມມ ິ່ ງໝ້ັນຂອງອົງການຈັດຕ້ັງທີິ່ ຈະລວມເອົ າການພ ຈາລະນາ E&S 

ເຂົ ້ າໃນການເຄືິ່ ອນໄຫວກ ດຈະກ າທ ລະກ ດປະຈ າວັນ ແລະ ຂະບວນການເຮັດທ ລະກ າ. ໂດຍການເຮັດດັິ່ ງນ້ັນ, ເຮັດໃຫ້ GGC 

ຮັບຜ ດຊອບໃນການປະຕ ບັດຕາມໜ້າທີິ່ ເປັນຜ ້ ຮັບປະກັນມີ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ, ແລະ 

ຄ າໝ້ັນສັນຍາຂອງຕົນໃນການສະໜອງເສດຖະກ ດຄາບອນສ ດທ ເປັນສ ນ, ໃນຂະນະທີິ່ ຫ ີ ກເວ້ັນສ ິ່ ງອັນຕະລາຍ ແລະ 

ຄວາມຮັບຜ ດຊອບທາງດ້ານການເງ ນ ແລະ ໜ້ີສ ນທາງຊືິ່ ສຽງ.  

ນະໂຍບາຍກ ານົດຫ ັ ກການຊີ ້ ນ າ E&S, ຄ າໝ້ັນສັນຍາ ແລະ ມາດຕະຖານຄວາມສິ່ ຽງຂອງ E&S ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີິ່

ຮອງຮັບວ ທີ ການຄ ້ ມຄອງ E&S ຂອງ GGC. ສ ິ່ ງເຫ ົິ່ ານີ ້ ໄດ້ຖື ກຄັດເລື ອກຢິ່ າງລະມັດລະວັງໂດຍອີ ງໃສິ່ ຄວາມກິ່ ຽວຂ້ອງຂອງ 

GGC ເປັນອົງການຈັດຕ້ັງ ແລະ ຍ ດທະສາດການລົງທຶນຂອງຕົນ, ການຄ ານຶ ງເຖ ງປະເພດຂອງຜ ້ ອອກ, 

ການນ າໃຊ້ການດ າເນີ ນການ, ຂະແໜງການ, ແລະ ອ ານາດການປົກປ້ອງການປະຕ ບັດການ, 

ເຊັິ່ ນດຽວກັນກັບການກ ານົດນັກລົງທຶນ ແລະ ຂ ້ ກ ານົດການປະຕ ບັດທີິ່ ດີ ອືິ່ ນໆ.  

ນະໂຍບາຍ E&S ຂອງ GGC ແມິ່ ນນ າໃຊ້ກັບທ ກການເຄືິ່ ອນໄຫວການເງ ນຂອງ GGC. 

3.2 ແນະນ າຫ ັ ກການ E&S 

GGC, ຄ ິ່ ຮິ່ ວມງານ, ແລະ ໂຄງການຈະປະຕ ບັດຕາມ, ຫ ື  ຊອກຫາວ ທີ ທີິ່ ຈະປະຕ ບັດຕາມ, 

ສ ິ່ ງທີິ່ ກ ານົດໄວ້ຕ ິ່ ໄປນີ ້ ຂອງຫ ັ ກການພ້ືນຖານ E&S ຂ້າງລ ິ່ ມນີ ້ . ໃນຂະນະທີິ່ ບາງຄ ິ່ ຮິ່ ວມງານ ແລະ 

ໂຄງການອາດຈະບ ິ່ ຕອບສະໜອງຫ ັ ກການທັງຫມົດໃນເວລາທີິ່ ການຮັບປະກັນໄດ້ຖື ກອອກ, GGC 

ຈະຊ ກຍ ້ ໃຫ້ທ ກພາກສິ່ ວນເຮັດສອດຄິ່ ອງກັບສ ິ່ ງເຫ ົິ່ ານີ ້ ໃນລະຫວິ່ າງໄລຍະເວລາຂອງການເງ ນ. 

ສະພາບແວດລ້ອມ 

• ປະກອບສິ່ ວນໃນການປົກປັກຮັກສາສ ິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ຫ  ດຜິ່ ອນມົນລະພ ດ. 

• ຫ  ດຜິ່ ອນການບ ລ ໂພກຊັບພະຍາກອນຂອງພວກເຮົ າ ແລະ 
ປັບປ ງການນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເຫ ົິ່ ານ້ັນໃຫ້ມີ ປະສ ດທ ພາບ. 

• ນ າໃຊ້ຫ ັ ກການລະມັດລະວັງເພືິ່ ອຫ ີ ກລິ່ ຽງ ຫ ື  ປ້ອງກັນຜົນກະທົບທີິ່ ບ ິ່ ສາມາດປິ່ ຽນແປງໄດ້ຕ ິ່ ຊີ ວະນາໆພັນ ແລະ 
ລະບົບນ ເວດ ໃນກ ລະນີ ທີິ່ ຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມເສຍຫາຍ ຫ ື  ການສ ນເສຍທີິ່ ອາດຈະມີ ຄວາມສ າຄັນ, ແລະ 
ຄວາມຮ ້ ທີິ່ ຈ າເປັນໃນການຄ ້ ມຄອງຄວາມສິ່ ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບແມິ່ ນຍັງຂາດ. 

• ຮັບຮອງເອົ າການດ າເນີ ນການສະພາບອາກາດທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງໂດຍຜິ່ ານການແກ້ໄຂບັນຫາທາງກາຍຍະພາບ ແລະ 
ການຫັນປິ່ ຽນວ ທີ ການການຄ ້ ມຄອງຄວາມສິ່ ຽງເພືິ່ ອຊິ່ ວຍຫ  ດຜິ່ ອນການມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມຂອງພວກເຮົ າ ແລະ 
ຜົນກະທົບຈາກການປິ່ ຽນແປງຂອງສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ. 



• ເຂົ ້ າໃຈ ແລະ ຄ ້ ມຄອງຄວາມສິ່ ຽງທາງດ້ານກາຍະພາບ ແລະ ໂອກາດຈາກການປິ່ ຽນແປງຂອງສະພາບດ ນ
ຟ້າອາກາດ (ເຊັິ່ ນ: ອ ນຫະພ ມທີິ່ ເພີິ່ ມຂຶ ້ ນ ແລະ ຄວາມຮ ນແຮງຂອງເຫດການນ ້ າຖ້ວມ ຫ ື  ພາຍ ). 

• ເຂົ ້ າໃຈ ແລະ ຄ ້ ມຄອງຄວາມສິ່ ຽງໃນການປິ່ ຽນແປງ ແລະ ກາລະໂອກາດຈາກການປິ່ ຽນແປງຂອງສະພາບດ ນ
ຟ້າອາກາດ (ເຊັິ່ ນ: ເພີິ່ ມການຄວບຄ ມຄາບອນ, ຄວາມກົດດັນຂອງຜ ້ ບ ລ ໂພກສ າລັບຜະລ ດຕະພັນຄາບອນຕ ິ່ າ, 
ແລະ ອືິ່ ນໆ.). 

ສັງຄົມ 

• ສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ເຄົ າລົບການປົກປ້ອງສ ດທ ມະນ ດໃນລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ. 

• ສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ເຄົ າລົບເງືິ່ ອນໄຂ ແລະ ການປະຕ ບັດແຮງງານທີິ່ ມີ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ແລະ ຍ ຕ ທ າ. 

• ປົກປ້ອງສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສ ຂະພາບຂອງພະນັກງານ, ຜ ້ ຮັບເໝົາ, ຊ ມຊົນອ້ອມຂ້າງ ແລະ 
ລ ກຄ້າທັງໝົດ. 

• ຫ້າມເຂົ ້ າຮິ່ ວມ ຫ ື  ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການໃຊ້ແຮງງານແບບບັງຄັບ ຫ ື  ບັງຄັບ ແລະ/ຫ ື  ແຮງງານເດັກ.  

• ລົບລ້າງທ ກຮ ບແບບຂອງຄວາມຮ ນແຮງບົນພ້ືນຖານທາງເພດ ຫ ື  ການຈ າແນກໃນດ້ານການຈ້າງງານ ແລະ 
ການປະຕ ບັດໃນທ ລະກ ດອືິ່ ນໆ ລວມທັງ SEAH (ທາງເພດ, ການຂ ດຮີ ດ, ການລິ່ ວງລະເມີ ດທາງເພດ) ຫ ື  

ຜົນກະທົບທາງລົບທີິ່ ອາດຈະເກີດຂຶ ້ ນກັບແມິ່ ຍ ງ, ຜ ້ ຊາຍ, ເດັກຍ ງ ແລະ ເດັກຊາຍ ໃຫ້ໄວເທົິ່ າທີິ່ ຈະໄວໄດ້.  

• ສົິ່ ງເສີ ມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວິ່ າງ ຍ ງ-ຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນຄິ່ າຕອບແທນຂອງບ ລ ສັດ, 

ການຈ້າງງານ, ແລະ ການປະຕ ບັດການຈັດຊື ້ . 

• ຊ ກຍ ້ ໃຫ້ມີ ການປ ກຈ ດສ ານຶ ກການຈັດຕ້ັງປະຕ ບັດສ າລັບຊ ມຊົນທີິ່ ເປັນເຈົ ້ າພາບ ແລະ 
ກ າລັງແຮງງານຂອງໂຄງການໃນ SEAH ເພືິ່ ອເພີິ່ ມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວິ່ າງ ຍ ງ-ຊາຍ ແລະ ປ້ອງກັນ, ແກ້ໄຂ 

ແລະ ລົບລ້າງ SEAH.  

• ລົບລ້າງທ ກຮ ບແບບຂອງຄວາມຮ ນແຮງບົນພ້ືນຖານທາງເພດ ຫ ື  ການຈ າແນກໃນດ້ານການຈ້າງງານ ແລະ 
ການປະຕ ບັດໃນທ ລະກ ດອືິ່ ນໆ.  

• ເຄົ າລົບຊ ມຊົນທ້ອງຖ ິ່ ນ ແລະ ຄົນພ້ືນເມື ອງ. 

• ຮັບປະກັນການປະຕ ບັດຕາມຂ ້ ກ ານົດຂອງພາກສິ່ ວນກິ່ ຽວຂ້ອງ ແລະ ການເຂົ ້ າຮິ່ ວມຂອງປະຊາຊົນ ເພືິ່ ອ
ຮັບປະກັນສ ດ, ກຽດສັກສີ , ວັດທະນະທ າ, ຊີ ວ ດການເປັນຢ ິ່ ຂອງບັນດາພາກສິ່ ວນທີິ່ ສົນໃຈ ແລະ 
ພາກສິ່ ວນທີິ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃຫ້ຖື ກເຄົ າລົບ, ດ ແລ ແລະ ຮັກສາ.  

3.3 ມາດຕະຖານຄວາມສິ່ ຽງ ແລະ ຂ ້ ກ ານົດຂອງE&S  

GGC, ຄ ິ່ ຮິ່ ວມງານ ແລະ ໂຄງການແມິ່ ນຈ າເປັນຕ້ອງປະຕ ບັດໃຫ້ສອດຄິ່ ອງກັບ E&S ແລະ ຄ າແນະນ າຕ ິ່ ໄປນີ ້ : 

• ກົດໝາຍ E&S ລະດັບປະເທດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖ ິ່ ນທີິ່ ບັງຄັບໃຊ້ ແລະ 
ລະບຽບການຕິ່ າງໆໃນຂອບເຂດການປະຕ ບັດການທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງ. 



• ອົງການການເງ ນສາກົນ (IFC) ມາດຕະຖານການປະຕ ບັດ 1 ເຖ ງ 8 ກິ່ ຽວກັບຄວາມຍື ນຍົງດ້ານສ ິ່ ງແວດລ້ອມ 

ແລະ ສັງຄົມ (2012)1. ແປດມາດຕະຖານມີ ດັິ່ ງນີ ້ :  

o ມາດຕະຖານການປະຕ ບັດທີ  1: ການປະເມີ ນ ແລະ ການຄ ້ ມຄອງຄວາມສິ່ ຽງ ແລະ 
ຜົນກະທົບດ້ານສ ິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

o ມາດຕະຖານການປະຕ ບັດທີ  2: ແຮງງານ ແລະ ເງືິ່ ອນໄຂການເຮັດວຽກ 

o ມາດຕະຖານການປະຕ ບັດທີ  3: ປະສ ດທ ພາບຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການປ້ອງກັນມົນລະພ ດ 

o ມາດຕະຖານການປະຕ ບັດທີ  4: ສ ຂະພາບຂອງຊ ມຊົນ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະ ຄວາມໝ້ັນຄົງ 

o ມາດຕະຖານການປະຕ ບັດທີ  5: ການຍຶ ດທີິ່ ດ ນ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນແບບສະໝັກໃຈ 

o ມາດຕະຖານການປະຕ ບັດທີ  6: ການອະນ ລັກຊີ ວະນາໆພັນ ແລະ 
ການຄ ້ ມຄອງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດທີິ່ ມີ ຊີ ວ ດຊີ ວາຢິ່ າງຍື ນຍົງ 

o ມາດຕະຖານການປະຕ ບັດທີ  7: ຊົນເຜົິ່ າພ້ືນເມື ອງ 

o ມາດຕະຖານການປະຕ ບັດທີ  8: ມ ລະດົກວັດທະນະທ າ 

GGC ຈະບ ິ່ ຮັບປະກັນການອອກພັນທະບັດ ແລະ ການກ ້ ຢື ມໃດໆທີິ່ , ໃນຄວາມຄ ດເຫັນທີິ່ ສົມເຫດສົມຜົນຂອງມັນ, ຈະບ ິ່ ໄດ້

ຕາມ, , ຂ ້ ກ ານົດມາດຕະຖານ E&S ທີິ່ ໃຊ້ໄດ້, ຕະຫ ອດໄລຍະຂອງທ ລະກ າຂອງ GGC. GGC 

ອາດຈະຮຽກຮ້ອງມາດຕະຖານສາກົນອືິ່ ນໆ ແລະ/ຫ ື  ຄ າແນະນ າຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

3.4 ຫ ັ ກຄ າໝ້ັນສັນຍາຂອງ E&S  

ເພືິ່ ອຮັບປະກັນວິ່ າ E&S ປະກອບເປັນສິ່ ວນໜຶິ່ ງທີິ່ ສ າຄັນຂອງຂະບວນການທ ລະກ າ ແລະ ການຕັດສ ນໃຈຂອງ GGC, 

ຜ ້ ຄ ້ າປະກັນຈະໃຫ້ຄ າໝ້ັນສັນຍາຕ ິ່ ການປະຕ ບັດຕ ິ່ ໄປນີ ້ :  

• ໃຫ້ແນິ່ ໃຈວິ່ າການພ ຈາລະນາ E&S ເປັນສິ່ ວນໜຶິ່ ງຂອງຂະບວນການທ ລະກ າ ແລະ ການຕັດສ ນໃຈ.  

• ພັດທະນາ, ປະຕ ບັດ ແລະ ຮັກສາ ESMS ທີິ່ ເຂ້ັມແຂງ, ອີ ງໃສິ່ ມາດຕະຖານການປະຕ ບັດທີິ່ ດີ ທີິ່ ສ ດຂອງສາກົນ 

ແລະສອດຄິ່ ອງກັບ E&S ໂຄງປະກອບ ແລະ ນະໂຍບາຍ E&S, ເພືິ່ ອຮັບປະກັນການນ າໃຊ້ E&S ທີິ່ ສອດຄິ່ ອງ ແລະ 
ເຂ້ັມແຂງໃນທົິ່ ວທ ກກ ດຈະກ າທ ລະກ ດ. 

• ຈັດສັນຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕ້ັງໃຫ້ພຽງພ  ແລະ 
ຄວາມສາມາດເພືິ່ ອສະໜັບສະໜ ນການປະຕ ບັດໂຄງປະກອບ E&S ຂອງ GGC, ນະໂຍບາຍ, ແລະ ESMS 

ທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງ.  

• ທົບທວນຄື ນຂ ້ ສະເໜ ການອອກໃຫ້ໂດຍຄ ິ່ ຮິ່ ວມງານເພືິ່ ອ a) ກ ານົດຄວາມສິ່ ຽງ ແລະ 
ຜົນກະທົບທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ, b) ກ ານົດການຈັດປະເພດຄວາມສິ່ ຽງຂອງ E&S ທີິ່ ເຫມາະສົມ, ແລະ c) 

ຢື ນຢັນການປະຕ ບັດຕາມຂ ້ ກ ານົດຂອງ E&S ທີິ່ ກ ານົດໄວ້. ໃນກ ລະນີ ທີິ່ , ພ້ືນທີິ່ ຂອງຄວາມບ ິ່ ສອດຄິ່ ອງເກີດຂຶ ້ ນ, 

ໃຫ້ຮັບປະກັນມາດຕະການຫ  ດຜິ່ ອນທີິ່ ຖື ກກ ານົດ ແລະ 

 

 

1 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
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards


ລວມເຂົ ້ າໃນສັນຍາທາງດ້ານກົດໝາຍລະຫວິ່ າງຄ ິ່ ຮິ່ ວມງານ (ຜ ້ ອອກພັນທະບັດ ຫ ື  ເງ ນກ ້ ທີິ່ ຈະຮັບປະກັນໂດຍ 

GGC) ແລະ ໂຄງການ, ໃນຮ ບແບບຂອງແຜນປະຕ ບັດງານ E&S (ESAP) (ຫ ື ຄ້າຍຄື ກັນ). 

• ຫ້າມລົງທຶນເຂົ ້ າໃນທ ລະກ າທີິ່ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດກ ດຈະກ າທີິ່ ຖື ກຍົກເວ້ັນ ຫ ື  

ຖື ກຫ້າມຕາມທີິ່ ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນບັນຊີ ການຍົກເວ້ັນ GGC ແລະ/ຫ ື  

ທ ລະກ າໃດໆທີິ່ ຖື ກຈັດປະເພດເປັນຄວາມສິ່ ຽງສ ງ (ອ້າງເຖ ງ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ I).  

• ຊອກຫາການເປີ ດເຜີຍທີິ່ ເຫມາະສົມກິ່ ຽວກັບການຄ ້ ມຄອງ E&S ແລະ ການປະຕ ບັດຈາກຄ ິ່ ຮິ່ ວມງານ ແລະ 
ໂຄງການທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງທີິ່  GGC ຮັບປະກັນ. 

• ຊອກຫາການປັບປ ງຢິ່ າງຕ ິ່ ເນືິ່ ອງ ແລະ ຄວາມຄື ບໜ້າຢ ິ່ ຜ ້ ຮັບປະກັນ ແລະ ລະດັບຜ ້ ອອກໂດຍຜິ່ ານການຕ ດ

ຕາມຢິ່ າງຕ ິ່ ເນືິ່ ອງ, ການປະເມີ ນຜົນ, ແລະການລາຍງານຄວາມຄື ບໜ້າຕ ິ່ ກັບເປົ ້ າໝາຍທີິ່  E&S ກ ານົດໄວ້. 

• ໃຫ້ຮັບປະກັນວິ່ າມີ ຂ ້ ບັງຄັບ ຫ ື  ກົນໄກການແກ້ໄຂສະເພາະເພືິ່ ອແກ້ໄຂການລະເມີ ດໃນມາດຕະຖານ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມສິ່ ຽງຂອງ E&S ລະຫວິ່ າງ GGC ແລະ ຄ ິ່ ຮິ່ ວມງານ. 

• ສ້າງການເປີ ດເຜີຍແບບສະໝ ິ່ າສະເໝີ ແລະ ໂປິ່ ງໃສກິ່ ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງ E&S, ກ ດຈະກ າ ແລະ 
ຄວາມຄື ບໜ້າກັບນັກລົງທຶນແລະ ຜ ້ ມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງອືິ່ ນໆ. 

• ທົບທວນໂຄງປະກອບຂອງ GGC E&S ເປັນໄລຍະໆ, ນະໂຍບາຍ, ແລະ ESMS 

ເພືິ່ ອຮັບປະກັນໃຫ້ສອດຄິ່ ອງກັບການປະຕ ບັດທີິ່ ດີ ທີິ່ ສ ດທີິ່ ສ ດທີິ່ ພ້ົນເດັິ່ ນຂື ້ ນ ແລະ 

ການປັບປ ງຢິ່ າງຕ ິ່ ເນືິ່ ອງຂອງການປະຕ ບັດຕ ິ່ ກັບຈ ດປະສົງ ແລະ ເປົ ້ າໝາຍທີິ່ ກ ານົດໄວ້. 

3.5 ກ ດຈະກ າທີິ່ ຍົກເວ້ັນ 

GGC ຈະຮັບປະກັນວິ່ າບ ິ່ ມີ ກ ດຈະກ າ ແລະ/ຫ ື  ໂຄງການທີິ່ ຖື ກຍົກເວ້ັນ ແລະ/ຫ ື  

ໂຄງການຖື ກຮັບປະກັນຕາມລາຍຊືິ່ ການຍົກເວ້ັນ GGC (ອ້າງອີ ງເຖ ງ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ II). ນອກເໜືອໄປຈາກນີ ້ , GGC 

ຈະບ ິ່ ໃຫ້ການຮັບປະກັນຕ ິ່ ທ ລະກ າໃດໆທີິ່ ຈັດເປັນປະເພດ A ຫ ື  FI-1.  

3.6 ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ, ການປະຕ ບັດ, ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕ ບັດ 

ຄວາມຮັບຜ ດຊອບໂດຍລວມສ າລັບການປະຕ ບັດນະໂຍບາຍ E&S ຂອງ GGC ແມິ່ ນຂຶ ້ ນກັບທີ ມງານຜ ້ ນ າອາວ ໂສຂອງ 

GGC. ໃນສິ່ ວນນີ ້ , ທີ ມງານຜ ້ ນ າອາວ ໂສ GGC ຮັບຜ ດຊອບເພືິ່ ອຮັບປະກັນວິ່ າຊັບພະຍາກອນທີິ່ ໄດ້ຖື ກສະໜອງພຽງພ , 

ບ ິ່ ວິ່ າຈະເປັນງົບປະມານ, ການຈັດສັນເວລາຂອງພະນັກງານ ຫ ື  ຄວາມຊິ່ ຽວຊານທີິ່ ເຫມາະສົມ. 

ເພືິ່ ອຮັບປະກັນວິ່ າຄວາມສາມາດທີິ່ ຈ າເປັນ (ພະນັກງານພາຍໃນ ຫ ື  ຄວາມຊິ່ ຽວຊານດ້ານນອກ) 

ໄດ້ຖື ກນ າໃຊ້ຢິ່ າງມີ ປະສ ດທ ພາບເພືິ່ ອກວດກາ ແລະ ປະຕ ບັດຂ ້ ກ ານົດຂອງນະໂຍບາຍ E&S ແລະ ESMS ທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງ.  

ສະມາຊ ກພະນັກງານຂອງ GGC ທັງໝົດຈະຮັບຜ ດຊອບໃນການຮັບປະກັນວິ່ າຂະບວນການທ ລະກ າ ແລະ 

ການເຄືິ່ ອນໄຫວທ ລະກ ດຖື ກຈັດຕ້ັງປະຕ ບັດໃນລັກສະນະທີິ່ ຍື ນຍົງທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ ງແວດລ້ອມ, 

ມີ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ແລະ ສອດຄິ່ ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງປະກອບ ຂອງ GGC E&S. ເມືິ່ ອຕ້ອງການ, GGC 

ຈະນ າໃຊ້ຄວາມຊ ານານຂອງພາກສິ່ ວນທີິ່ ສາມ ແລະ ການສະໜັບສະໜ ນຈາກຜ ້ ໃຫ້ບ ລ ການທີິ່ ມີ ທັກສະ ແລະ ມີ ຄ ນວ ດທ . 

GGC ຈະເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍນີ ້ ເປີ ດເຜີຍຕ ິ່ ສາທາລະນະ ແລະ ເປີ ດເຜີຍເອກະສານ ຫ ື  ຂ ້ ມ ນທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງ.
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4 ລະບົບການຄ ້ ມຄອງ E&S ຂອງ GGC  

4.1 ຄວາມເປັນມາຂອງລະບົບ 

GGC ESMS ຄ ້ ມຄອງການລວມເຂົ ້ າກັນຢິ່ າງມີ ປະສ ດທ ພາບ ແລະ ການຄ ້ ມຄອງປັດໄຈຂອງ E&S ແລະ 

ການປົກປ້ອງຕະຫ ອດໃນຂ້ັນຕອນການຕັດສ ນໃຈ ແລະ ທ ລະກ າເພືິ່ ອຮັບປະກັນວິ່ າຄວາມສິ່ ຽງ ແລະ 

ຜົນກະທົບຂອງ E&S ຈະຖື ກຄ ້ ມຄອງຢິ່ າງມີ ປະສ ດທ ພາບ. ESMS 

ປະກອບດ້ວຍຫ າຍອົງປະກອບຕາມທີິ່ ສະແດງຢ ິ່ ໃນ  

ຮ ບ 2 ຂ້າງລ ິ່ ມນີ ້ ເຊ ິ່ ງໄດ້ອະທ ບາຍໄວ້ໃນລາຍລະອຽດເພີິ່ ມເຕີ ມໃນພາກສິ່ ວນຕ ິ່ ໄປນີ ້ . 

ເຊ ິ່ ງນີ ້ ສະໜອງຂ ້ ມ ນທີິ່ ຈ າເປັນເພືິ່ ອສະໜັບສະໜ ນການປະຕ ບັດ ແລະ ການດ າເນີ ນການຂອງ ESMS. GGC 

ESMS ແມິ່ ນຖື ກນ າໃຊ້ກັບທ ກກ ດຈະກ າຂອງ GGC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮ ບ 2: ອົງປະກອບຂອງລະບົບການຈັດການຂອງ GGC E&S 

ESMS ນີ ້ ຈະຖື ກຈັດຕ້ັງປະຕ ບັດໃນລະດັບ GGC (ຜ ້ ຮັບປະກັນ), ເຊ ິ່ ງທີ ມງານຜ ້ ນ າອາວ ໂສຂອງ GGC 

ມີ ໜ້າທີິ່ ຮັບຜ ດຊອບໃນການຮັບປະກັນການສ້າງຕ້ັງ ແລະ ການບ າລ ງຮັກສາເພືິ່ ອປະເມີ ນ,ເບ ິ່ ງແຍງ ແລະ 

ສະໜັບສະໜ ນການຈັດການເລືິ່ ອງ E&S ທັງຄ ິ່ ຮິ່ ວມ (ແລະ ໂຄງການ) ແລະ ລະດັບຫ ັ ກຊັບການລົງທຶນໂດຍລວມ.  

ສ ິ່ ງທີິ່ ສ າຄັນ, ESMS ປະກອບດ້ວຍຂ ້ ກ ານົດຂອງ E&S ທີິ່ ຈະຖື ກສົິ່ ງໃຫ້ທັງຜ ້ ອອກພັນທະບັດ ແລະ ໂຄງການ. 

ຢິ່ າງໃດກ ິ່ ຕາມ, ພາກສິ່ ວນເຫ ົິ່ ານີ ້ ຄາດວິ່ າຈະຈັດຕ້ັງລະບົບ E&S, ຂະບວນການ, ແລະ 

ຊັບພະຍາກອນເພືິ່ ອສ້າງແລະຮັກສາການປະຕ ບັດ E&S 

ຂອງຕົນເອງລວມທັງການຄ ້ ມຄອງຄວາມສິ່ ຽງທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ, ໃຫ້ສອດຄິ່ ອງກັບຂ ້ ກ ານົດ E&S ຂອງ 

GGC.  
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ເມືິ່ ອເປັນໄປໄດ້, GGC ຈະສະໜັບສະໜ ນຄ ິ່ ຮິ່ ວມງານເພືິ່ ອຮັບປະກັນການປະຕ ບັດຕາມຂ ້ ກ ານົດເຫ ົິ່ ານີ ້  ແລະ/ຫ ື  

ຈະຫ ີ ກລິ່ ຽງການໃຫ້ການຄ ້ າປະກັນໃນກ ລະນີ ທີິ່ ການບ ິ່ ປະຕ ບັດຕາມຈະບ ິ່ ສາມາດບັນລ ໄດ້ 

ໃນໄລຍະເວລາຂອງການເງ ນຂອງພວກເຂົ າ.  

GGC ປະຕ ບັດຕາມວ ທີ ການຄ ້ ມຄອງຂອງ E&S ຢິ່ າງເປັນລະບົບຕະຫ ອດຊີ ວ ດຂອງທ ລະກ າທັງຫມົດ 

(ຕ້ັງແຕິ່ ການເລີິ່ ມຕ້ົນຂອງຂ ້ ຕົກລົງ, ຜິ່ ານການກວດກາ ແລະ ຄວາມພາກພຽນອັນເນືິ່ ອງມາຈາກ, 

ການເຂົ ້ າໃນການອະນ ມັດ ແລະ ການສ້າງໂຄງສ້າງ, ແລະ ຕອນສ ດທ້າຍ, 

ຈົນເຖ ງການຕ ດຕາມກວດກາຫ ັ ງການລົງທຶນ) – 

ວ ທີ ການນີ ້ ແມິ່ ນລວມເຂົ ້ າກັນກັບຂະບວນການທາງດ້ານກົດໝາຍ, ການຄ້າ, ການເງ ນ, ເພືິ່ ອສ້າງຂະບວນການ.  
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4.2 ຄວາມສິ່ ຽງ ແລະຜົນກະທົບຂອງ E&S  

ຕາຕະລາງລາຍລະອຽດເພ່ີມເຕີມແມ່ນຕິດຄັດຕິດເອກະສານສະແຕນດຽວໃນຮູບແບບ excel.ພາບລວມລະດັບສ ງຂອງຄວາມສິ່ ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງ E&S 

ປົກກະຕ ທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງກັບກ ດຈະກ າທີິ່  GGC ຈະຊອກຫາເພືິ່ ອສະໜັບສະໜ ນໂດຍຜິ່ ານການຮັບປະກັນຂອງມັນແມິ່ ນສະໜອງໃຫ້ຢ ິ່  ໃນຕາຕະລາງ 1 ຂ້າງລ ິ່ ມນີ ້ . ຄວາມສິ່ ຽງ ແລະ 

ຜົນກະທົບຂອງ E&S ສະເພາະທ ລະກ າຈະຖື ກສອບສວນ ແລະ ມາດຕະການຫ  ດຜິ່ ອນທີິ່ ເປັນໄປໄດ້ ແລະ 

ການຄ ້ ມຄອງ/ການປ້ອງກັນທີິ່ ຈະຖື ກຈັດຕ້ັງປະຕ ບັດເພືິ່ ອຄ ້ ມຄອງຄວາມສິ່ ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບປົກກະຕ ເຫ ົິ່ ານີ ້ ໃນລະຫວິ່ າງຂະບວນການຄັດເລື ອກທ ລະກ າແບບຄົບວົງຈອນ 

(TSP) ຂອງ GGC ດັິ່ ງທີິ່ ໄດ້ລະບ ໄວ້ໃນພາກຕ ິ່ ໄປ. 

ເປົ ້ າໝາຍພື ້ ນທີ ິ່ ຜົນໄດ້ຮັບ 

ການຜະລ ດ ແລະ 

ການເຂົ ້ າເຖ ງພະລັງງ
ານ 

ການຂົນສົິ່ ງທີິ່ ປິ່ ອຍອາຍພ ດຕ ິ່ າ 
ອາຄານ, ເມື ອງ, 

ອ ດສາຫະກ າ, ແລະ ເຄືິ່ ອງໃຊ້
ໄຟຟ້າ 

ສ ຂະພາບ, ສະຫວັດດີ ການ, 

ອາຫານ, ແລະ 

ຄວາມປອດໄພທາງນ ້ າ 

ໂຄງສ້າງພື ້ ນຖານ ແລະ 

ສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ ສ້າງຂຶ ້

ນ 

ຕັດຂ້າມຄວາມສິ່ ຽງ & 

ຜົນກະທົບ 

• ເງືິ່ ອນໄຂແຮງງານ ແລະ ການເຮັດວຽກ 

• ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຊີ ບ 

• ການຄ ້ ມຄອງສ ິ່ ງເສດເຫ ື ອແລະ ນ ້ າເສຍ (ການຜະລ ດ ແລະ ການກ າຈັດ) 

ຄວາມສິ່ ຽງສະເພາະຂະແໜງກ
ານ & ຜົນກະທົບ 

• ການຄ ້ ມຄອງນ້ າ 

(ຄ ນນະພາບ, 

ການບ ລ ໂພກ ແລະ 
ການສະກັດ)  

• ວັດສະດ ອັນຕະລາຍ  

• ຊັບພະຍາກອນ 

ແລະ 
ວັດສະດ ແບບຍື ນຍົ
ງ 

• ການຄ ້ ມຄອງສ ິ່ ງເສດເຫ ື ອອັນຕະ
ລາຍ  

• ການປິ່ ອຍອາຍພ ດ, ສ ິ່ ງລົບກວນ, 

ຂີ ້ ຝ ິ່ ນ ແລະ ມົນລະພ ດ. 

• ທີິ່ ຢ ິ່ ອາໄສ ແລະ 
ການທ າລາຍລະບົບນ ເວດ 

• ຊັບພະຍາກອນ ແລະ 
ວັດສະດ ແບບຍື ນຍົງ 

• ການຍຶ ດທີິ່ ດ ນ 
 

• ລະບົບຕິ່ ອງໂສ້ການສະໜ
ອງ  

• ຊັບພະຍາກອນ ແລະ 
ວັດສະດ ແບບຍື ນຍົງ 

• ສະພາບອາກາດທີິ່ ຮ ນແຮ
ງ 

• ທີິ່ ຢ ິ່ ອາໄສ ແລະ 
ການທ າລາຍລະບົບນ ເວ
ດ 

• ການນ າໃຊ້ຢາປາບສັດຕ 
ພືດ ແລະ 
ສານເຄມີ ກະສ ກ າ  

• ການຄ ້ ມຄອງນ້ າ 

(ຄ ນນະພາບ, 

ການບ ລ ໂພກ ແລະ 
ການສະກັດ)  

• ການຍຶ ດທີິ່ ດ ນ 

• ການປິ່ ອຍອາຍພ ດ, 

ສ ິ່ ງລົບກວນ, ຂີ ້ ຝ ິ່ ນ ແລະ 
ມົນລະພ ດ. 

• ທີິ່ ຢ ິ່ ອາໄສ ແລະ 
ການທ າລາຍລະບົບນ ເວດ 

• ລະບົບຕິ່ ອງໂສ້ການສະໜ
ອງ  

• ຊັບພະຍາກອນ ແລະ 
ວັດສະດ ແບບຍື ນຍົງ  

ຕາຕະລາງ 1:  ຄວາມສິ່ ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງ E&S ທົິ່ ວໄປທີ ິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງກັບການຮັບປະກັນຂອງ GGC  
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ຮ ບ 3: ຄວາມສ່ຽງແລະການຫ ຼຸ ດຜ່ອນ 

 

 

#
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
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#
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
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4.3 ຂະບວນການເລື ອກທ ລະກ າ GGC (TSP) 

ໃນການຕ ດຕາມເພືິ່ ອການບັນລ ພາລະກ ດ, GGC ຈະພ ຈາລະນາຜົນກະທົບທາງບວກ ແລະ 

ທາງລົບທີິ່ ກວ້າງຂວາງຂອງທ ລະກ າທີິ່ ມັນຊອກຫາການຮັບປະກັນສ ນເຊືິ່ ອ. 

ການພ ຈາລະນາສະເພາະຈະຖື ກມອບໃຫ້ກັບຄວາມເຂົ ້ າໃຈ, ການວັດແທກ ແລະ 

ການຄ ້ ມຄອງຜົນກະທົບຂອງທ ລະກ າໂດຍອີ ງໃສິ່ ສີິ່ ອົງປະກອບຫ ັ ກຕ ິ່ ໄປນີ ້ : 

   

 

 

 
 

 

ຈ ດປະສົງ ຄົນ ໂລກ ກ າໄລ 

ຜົນກະທົບທາງບວກຂອງຜ ້ ກ ້ ຢື ມ
ມີ ຜົນກະທົບຕ ິ່ ການປິ່ ຽນແປງສະ
ພາບດ ນຟ້າອາກາດນອກ 

ເໜືອຈາກການເຮັດທ ລະກ າ: 
ສາມາດຈ າລອງໄດ້, 

ການສ້າງແບບຢິ່ າງ, ຫ ື  

ການແກ້ໄຂຂ ້ ມ ນທີິ່ ບ ິ່ ສອດຄິ່ ອງກັ
ນ, ແລະ 
ດັິ່ ງນ້ັນຈຶິ່ ງສ້າງເສ້ັນທາງສ າລັບກາ
ນສະໜອງທຶ ນສະພາບດ ນ
ຟ້າອາກາດທີິ່ ໃຫຍິ່ ກວິ່ າຈາກຕະຫ 
າດທຶ ນທົິ່ ວໂລກ. 

ຜົນກະທົບທາງບວກ ແລະ 
ທາງລົບຂອງຜ ້ ກ ້ ຢື ມທີິ່ ມີ ຕ ິ່ ກັບ
ຜ ້ ມີ ສິ່ ວນກິ່ ຽວຂ້ອງທີິ່ ສ າຄັນທີິ່ ສ 
ດ. 

ບ ດຄົນເຫ ົິ່ ານີ ້ ລວມມີ ພະນັກງາ
ນ, ຄອບຄົວ, ລ ກຄ້າ, 
ຜ ້ ສະໜອງ, ຊ ມຊົນ, ແລະ 
ບ ກຄົນອືິ່ ນໆທີິ່ ມີ ອ ດທ ພົນ ຫ ື  

ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຜ ້ ກ ້ ຢື ມ. 

ຜົນກະທົບທາງບວກ ແລະ 
ທາງລົບທີິ່ ຜ ້ ກ ້ ຢື ມມີ ຕ ິ່ ສະພາບແວ
ດລ້ອມທ າມະຊາດຂອງມັນ. 

ອັນນີ ້ ລວມເຖ ງການນ າໃຊ້ຊັບພະ
ຍາກອນທ າມະຊາດ, 

ວັດຖ ທີິ່ ເປັນພ ດ ແລະ ອືິ່ ນໆ, 

ແຕິ່ ຍັງເປັນການກ າຈັດສ ິ່ ງເສດເ
ຫ ື ອຢິ່ າງຫ້າວຫັນ, ການຟື ້ ນຟ ປິ່ າ 
ແລະ 
ການຟື ້ ນຟ ຄວາມເສຍຫາຍທາງ
ທ າມະຊາດ. 

ຜົນກະທົບທາງບວກແລະ 
ທາງລົບທີິ່ ຜ ້ ກ ້ ຢື ມມີ ຕ ິ່ ເສດ
ຖະກ ດທ້ອງຖ ິ່ ນ, ປະເທດ 

ແລະສາກົນ. ນີ ້ ລວມເຖ ງ
ການສ້າງວຽກເຮັດງານ
ທ າ, ສ້າງນະວັດຕະກ າ, 
ການຈິ່ າຍພາສີ , ການສ້າງ
ຄວາມຮັິ່ ງມີ , ແລະຜົນກະ
ທົບທາງເສດຖະກ ດອືິ່ ນໆ
ທີິ່ ຜ ້ ກ ້ ຢື ມມີ . 

 

ຮ ບ 4: ພື ້ ນທີ ິ່ ຈ ດສ ມຂອງ GGC 

ໃນສະພາບການທີິ່ ກິ່ າວມາຂ້າງເທ ງ, GGC 

ຮັບຮ ້ ເຖ ງຄວາມສ າຄັນຂອງການຮັບປະກັນການປະຕ ບັດດ້ານສ ິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (E&S) ທີິ່ ດີ ເພືິ່ ອຫ ີ ກ

ເວ້ັນ ແລະ / ຫ ື ຫ  ດຜິ່ ອນຄວາມສາມາດທາງດ້ານການເງ ນແລະໜ້ີສ ນທາງຊືິ່ ສຽງ. ດັິ່ ງນ້ັນ, ການພ ຈາລະນາປັດໄຈ 

E&S ແລະ ການປົກປ້ອງຈຶິ່ ງເປັນສິ່ ວນສ າຄັນຂອງບັດຄະແນນທ ລະກ າຂອງ GGC (ອ້າງອີ ງເຖ ງ 

ຄະແນນການເຮັດທ ລະກ າຂອງGGC , ອີ ງໃສິ່ ໂປຣແກມ 

excel,ເປັນເຄືິ່ ອງມື ການຄ ້ ມຄອງຍ ດທະສາດທີິ່ ສະໜັບສະໜ ນ GGC 

ເພືິ່ ອປະເມີ ນການເຮັດທ ລະກ າຕ ິ່ ກັບເງືິ່ ອນໄຂສະເພາະໃນທົິ່ ວສີິ່ ຂົງເຂດຈ ດສ ມ, ປະຊາຊົນ, ກ າໄລ, ໂລກ ແລະ 

ຈ ດປະສົງ. ສ າລັບແຕິ່ ລະຂົງເຂດ, 

ເຄືິ່ ອງມື ປະກອບດ້ວຍບັນຊີ ລາຍຊືິ່ ຂອງຄ າຖະແຫ ງທີິ່ ຄວນຈະໄດ້ຮັບຄະແນນໂດຍອີ ງໃສິ່  

ບິ່ ອນທີິ່ ທ ລະກ າແມິ່ ນຢ ິ່ ໃນເງືິ່ ອນໄຂຂອງການປະຕ ບັດຕາມເງືິ່ ອນໄຂນ້ັນ. 

ຄະແນນການເຮັດທ ລະກ າໂດຍລວມແມິ່ ນໄດ້ຖື ກຕືິ່ ມຂ ້ ມ ນໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ 

ຖື ກນ າໃຊ້ເພືິ່ ອແຈ້ງການຕັດສ ນໃຈຂອງ GGC. 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ III) ເຊ ິ່ ງຖື ກນ າໃຊ້ເພືິ່ ອເລື ອກທ ລະກ າທີິ່ ຮັບປະກັນຄວາມສິ່ ຽງຫ ັ ກຂອງ E&S ແລະ. 

ຜົນກະທົບໄດ້ຖື ກກ ານົດ ແລະ ຖື ກຄ ້ ມຄອງຢິ່ າງມີ ປະສ ດທ ພາບຕະຫ ອດວົງຈອນຊີ ວ ດການເຮັດທ ລະກ າ. 

ການພັດທະນາໂຄງການທະນາຄານໂດຍປົກກະຕ ແມິ່ ນຂະບວນການທີິ່ ຍາວນານ, 

ໂດຍສະເພາະຖ້າຊັບສ ນພ້ືນຖານໂຄງລິ່ າງ ຫ ື  ການແຊກແຊງ ແມິ່ ນຂື ້ ນກັບຂະໜາດ. ໃນຖານະຜ ້ ຄ ້ າປະກັນ, 

ຄາດວິ່ າ GGC ຈະຖື ກນ າສະເໜີເຂົ ້ າໃນການເຮັດທ ລະກ າໃນຂ້ັນຕອນຕ ິ່ ມາຂອງການພັດທະນາໂຄງການ, 

ເລື ້ ອຍໆເພືິ່ ອຊິ່ ວຍໃຫ້ໂຄງການບັນລ ໄດ້ຢິ່ າງໃກ້ສ ດທາງດ້ານການເງ ນໂດຍການສະໜອງການຮັບປະກັນສ ນເຊືິ່ ອໃ

ຫ້ກັບຜ ້ ໃຫ້ທຶນໜ້ີສ ນອາວ ໂສ. ຮ ບພາບຂ້າງລ ິ່ ມນີ ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖ ງເລືິ່ ອງນີ ້ , ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນ 'ຜ ້ ຮັບປະກັນ' 

ແຊກແຊງໃນໄລຍະ 'ການຈັດຕ້ັງປະຕ ບັດ' ແລະ 'ການດ າເນີ ນງານ' ຂອງວົງຈອນການພັດທະນາໂຄງການ. 

ຮ ບ 5: ແຜນວາດຂະບວນການ GGC 

 ເພາະສະນັໍ້ ນ, GGC ຄົງຈະບ ່ ມີໂອກາດທ່ີຈະມີອິດທິພົນຕ ່ ການປະເມີນ E&S 

ຂອງໂຄງການສະພາບອາກາດໃນຕອນຕົໍ້ ນຂອງວົງຈອນການພັດທະນາໂຄງການ. GGC 

ອີງໃສ່ການມີຂະບວນການຄັດເລືອກທຸລະກໍາທີີ່ ເຂັັ້ ມແຂງແທນ (TSP), ເຊ່ິງຈະທົບທວນຄ ນ ແລະ 

ປະຕິບັດຄວາມພາກພຽນທາງດັ້ານຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບເອກະສານ, ຂະບວນການ, ແລະ ລະບົບ E&S 

ທ່ີມີຢູ່ແລໍ້ວຂອງຜູໍ້ ກູໍ້ຢ ມເພ ່ ອກ ານົດວ່າພວກເຂົາສອດຄ່ອງກັບຂ ໍ້ ກ ານົດຂອງການບໍລິຫານໂຄງປະກອບ E&S ຂອງ GGC. 

ມັນກົງກັນຂໍ້າມກັບສ່ິງຫຍ ໍ້ ທ ໍ້ ນີໍ້ ທ່ີ TSP ທ່ີເຂັໍ້ ມແຂງຂອງ GGC ໄດໍ້ຖ ກພັດທະນາ, ແລະ ປະກອບມີເຈັດ (7) ຂັໍ້ ນຕອນຍຸດທະສາດທ່ີ 

GGC ຈະປະຕິບັດຕາມໃນການກ ານົດວ່າໂຄງການໃດໜ ່ ງຕອບສະໜອງມາດຕະຖານ E&S ທ່ີຕໍ້ອງການ. ຍ່ິງໄປກວ່ານັໍ້ ນ, 

TSP ແມີ່ນຂະບວນການທ່ີເປັນເອກະລັກທ່ີຊອກຫາການແຈໍ້ງການຄັດເລ ອກໂຄງການສະພາບ 

ອາກາດທ່ີມີຜົນກະທົບໃນເວລາທ່ີບ ່ ມີ GGC ເປັນຜູໍ້ ພັດທະນາໂຄງການຫ  ຜູໍ້ ສະຫນັບສະຫນູນ. ຕົວຢ່າງທ່ີງ່າຍຂອງ TSP 

ແມ່ນສະໜອງໃຫໍ້ຂໍ້າງລຸ່ມນີໍ້ ຢູ່ໃນ  

 

 

 

 

 

ຮ ບ 6, ແລະ ແຕິ່ ລະຂ້ັນຕອນໄດ້ຖື ກອະທ ບາຍຫ ັ ງຈາກນ້ັນ.  
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ຮ ບ 6: ຂະບວນການເລື ອກທ ລະກ າ GGC (TSP) 
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4.3.1 ຂ້ັນຕອນທີ  1: ຕ້ົນກ າເນີ ດທ ລະກ າ (1-2 ອາທ ດ) 

ທ ລະກ າຈະມີ ຕ້ົນກ າເນີ ດມາຈາກຄ ິ່ ຮິ່ ວມງານຕ້ົນກ າເນີ ດຂອງ GGC (ເຊັິ່ ນ: MUFG, Deutsche Bank, ແລະ ອືິ່ ນໆ) 

ເຊ ິ່ ງຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຈາກ GGC ໃນໂຄງປະກອບການຄ ້ ມຄອງຂອງ E&S ແລະ 

ການເຮັດທ ລະກ າໂຄງການທີິ່ ຍອມຮັບໄດ້ຈາກທັດສະນະ E&S ວິ່ າຈະມີ ລັກສະນະແນວໃດ. GGC 

ໃຊ້ມາດຕະຖານການປະຕ ບັດ IFC ເປັນພ້ືນຖານສ າລັບໂຄງປະກອບການຄ ້ ມຄອງຂອງ E&S 

ຈະເປັນປະໂຫຍດຫ າຍຍ້ອນວິ່ າມັນໄດ້ຖື ກເຜີຍແຜິ່ ຢິ່ າງກ້ວາງຂວາງໃນຕະຫ າດສ ນເຊືິ່ ອ ແລະທຶນຮອນທົິ່ ວໂລກ, 

ດັິ່ ງນ້ັນຈຶິ່ ງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກລະດັບຄວາມຮັບຮ ້ ທີິ່ ສ ງກວິ່ າມາດຕະຖານທີິ່ ໄດ້ກ າຫນົດ.  

ທີິ່ ຕ້ົນກ າເນີ ດທ ລະກ າ, ການພົວພັນຄ ິ່ ຮິ່ ວມຕ້ົນກ າເນີ ດຂອງ GGC ກັບຜ ້ ກ ້ ຢື ມຂອງໂຄງການ 

ການເຮັດທ ລະກ າເພືິ່ ອເກັບກ າຂ ້ ມ ນ ແລະ ເອກະສານຫ ້ າສ ດສ າລັບການເຮັດທ ລະກ າໂຄງການ. ເຫັນວິ່ າ GGC 

ມີ ແນວໂນ້ມທີິ່ ຈະມີ ການພົວພັນກັນຕອນໃກ້ຈະສ ້ ນສ ດຮອບວຽນການພັດທະນາໂຄງການ, ຄາດວິ່ າຢິ່ າງຫນ້ອຍ, 

ເອກະສານຕ ິ່ ໄປນີ ້ ຈະຖື ກສະເໜີໃຫ້ມີ ການກວດສອບຕືິ່ ມອີ ກໂດຍບັນດາຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານ ແລະ 

ຄະນະກ າມາທ ການທີິ່ ຈ າເປັນຂອງ GGC, ຕິ່ າງປະເທດ: 

i. ການວ ເຄາະຜົນກະທົບຂອງສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ (ການຫ  ດຜິ່ ອນ) ແລະ/ຫ ື  

ການປະເມີ ນຜົນກະທົບຕ ິ່ ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ (ການປັບຕົວ); 

ii. ນະໂຍບາຍ & ແຜນປະຕ ບັດງານບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ; 

iii. ການປະເມີນຜົນກະທົບຕ ່ ສ່ິງແວດລໍ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA), ລວມທັງບົດລາຍງານ/ແຜນການທ່ີກ່ຽວຂໍ້ອງ ເຊ່ັນ: 

ແຜນປະຕິບັດງານການຍົກຍໍ້ າຍຈັດສັນ, ແຜນການຊົນເຜ່ົາພ ໍ້ ນເມ ອງ, ແຜນປະຕິບັດງານດໍ້ານຊີວະນາໆພັນ, 

ບ່ອນທ່ີກ່ຽວຂໍ້ອງ;. 

ການສໍ້າງແຜນຜັງຄົນພ ໍ້ ນເມ ອງຄວນໄດໍ້ຮັບການຊີໍ້ ນ າໂດຍໂຄງຮ່າງການວາງແຜນຂອງຊົນເຜ່ົາພ ໍ້ ນເມ ອງ 

(ເບ່ິງເອກະສານຊໍ້ອນທໍ້າຍ 6 ຫົວຂ ໍ້  ກອບວຽກງານຊົນເຜ່ົາພ ໍ້ ນເມ ອງ);;  

iv. ນະໂຍບາຍສ ິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ລະບົບການຈັດການ (ESMS), 

ລວມທັງບົດລາຍງານການກວດສອບ ແລະ ການຕ ດຕາມການປະຕ ບັດຕາມ, ບິ່ ອນທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງ; ແລະ 
v. ພັນທະບັດສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ/ຫ ື  ການຢ້ັງຢື ນເງ ນກ ້ . 

4.3.2 ຂ້ັນຕອນທີ  2: ການກວດ (1-3 ອາທ ດ) 

ສ າລັບໂອກາດການເຮັດທ ລະກ າທັງຫມົດທີິ່ ນ າສະເໜີໂດຍຄ ິ່ ຮິ່ ວມງານຕ້ົນກ າເນີ ດ, GGC ຈະດ າເນີ ນການກວດກາ 

ແລະ ກວດສອບຄື ນຂ ້ ມ ນທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງທັງໝົດທີິ່ ມີ ໃຫ້ພວກເຂົ າໂດຍຄ ິ່ ຮິ່ ວມງານເພືິ່ ອປະເມີ ນ:  

• ຈັດຮຽງດ້ວຍລາຍຊືິ່ ການຍົກເວ້ັນ GGC (ອ້າງອີ ງໃສິ່  ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ II)  

• ຄວາມສອດຄິ່ ອງກັບໂຄງປະກອບຂອງ E&S ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ E&S ກັບ GGC (ອ້າງເຖ ງ 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ I ແລະ ພາກທີ  3 ຕາມລ າດັບ) 

• ຄວາມສິ່ ຽງດ້ານ E&S ເບື ້ ອງຕ້ົນລວມທັງຄວາມສິ່ ຽງສະເພາະຂອງຂະແໜງສະເພາະ ແລະ/ຫ ື  

ການເຮັດທ ລະກ າສະເພາະດ້ານ E&S, ໂອກາດ ແລະ 
ຜົນກະທົບ.(ທີິ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ການສອບສວນເພີິ່ ມເຕີ ມໃນໄລຍະຂ້ັນຕອນການກວດສອບວ  

ເຄາະສະຖານະການ)  

ໃນລະຫວິ່ າງການກວດສອບ, GGC ຈະນ າໃຊ້ຄະແນນການເຮັດທ ລະກ າເພືິ່ ອດ າເນີ ນການໄປ / ບ ິ່  - ໄປປະເມີ ນຜົນ

ຂອງການນ າສະເຫນີ , ໂດຍອີ ງໃສິ່ ລາຍການກວດສອບ RAG Checklist (ສີ ແດງ, ສີ ເຫ ື ອງເຂ້ັມ ຫ ື  ສີ ຂຽວ) (ອ້າງເຖ ງ 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ III). ຕົວຢິ່ າງຂອງການກວດສອບຄວາມສິ່ ຽງໂດຍໃຊ້ວ ທີ ການ RAG ແມິ່ ນຢ ິ່ ຂ້າງລ ິ່ ມນີ ້  



 

ລະບົບການຄ ້ ມຄອງ E&S ຂອງ GGC Pegasys ສ ດທ້າຍ xxiii 

 

(ອ້າງອີ ງໃສິ່  ຮ ບ 7:7). ທ ກໆຄ າຕອບ ສີ ແດງ ໝາຍຄວາມວິ່ າການເຮັດທ ລະກ າແມິ່ ນ "ບ ິ່ ໄປ" ແລະ 

ຖື ກປະຕ ເສດທັນທີ . ການສະໜັບສະໜ ນ GGC 

ໃນການປະຕ ບັດຕາມຄ າສັິ່ ງການລົງທຶນຂອງການບບ ິ່ ລົງທຶນເຂົ ້ າໄປໃນທ ລະກ າທີິ່ ມີ ຄວາມສິ່ ຽງສ ງ.  

 

 

ລາຍການກວດສອບ RAG  ແດງ ເຫ ື ອງເຂ້ັມ ຂຽວ 

ຜ ້ ກ ້ ຢື ມ/ໂຄງການທີິ່ ສະເໜີເຮັດໃຫ້ເກີດກ ດຈະກ າທີິ່ ຖື ກຍົກເວ້ັນ/ຫ້
າມໃນລາຍການຍົດເວ້ັນຂອງ GGC ບ ?  

ແມິ່ ນ ອາດຈະ ບ ິ່  

ຜ ້ ກ ້ ຢື ມ/ໂຄງການເຄີ ຍໄດ້ປະເຊີ ນກັບການຂັດແຍ້ງ(ເຊັິ່ ນ: 

ເຫດການທາງດ້ານສ ິ່ ງແວດລ້ອມ ຫ ື  ສັງຄົມເຊັິ່ ນ: 

ການປະທ້ວງແຮງງານ, ການປັບໃໝ ແລະ 
ການລົງໂທດການບ ິ່ ປະຕ ບັດຕາມ, ມົນລະພ ດສ ິ່ ງແວດລ້ອມ, 

ຄວາມຮ ນແຮງບົນພ້ືນຖານທາງແພດ/ການລິ່ ວງລະເມີ ດທາງເພດ, 

ແລະ ອືິ່ ນໆ) ໃນ 3 ປີ ຜິ່ ານມາບ ? 

ແມິ່ ນ ອາດຈະ ບ ິ່  

ຜ ້ ກ ້ ຢື ມ/ເຈົ ້ າຂອງໂຄງການຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທາງລົບຕ ິ່ ສ ິ່ ງ
ແວດລ້ອມຢິ່ າງຫ ວງຫ າຍບ ິ່ ?  

ແມິ່ ນ ອາດຈະ ບ ິ່  

ມີ ກ ິ່ ມວັດທະນະທ າ - ສັງຄົມທີິ່ ມີ ຢ ິ່ ໃນ ຫ ື  

ນ າໃຊ້ພ້ືນທີິ່ ໂຄງການທີິ່ ອາດຈະຖື ວິ່ າເປັນ "ຊົນເຜົິ່ າ" 
(ຊົນເຜົິ່ າທີິ່ ຢ ິ່ ຕາມເປີ ້ ນພ , ຊົນເຜົິ່ າທີິ່ ຖຶກກ ານົດ, ກ ິ່ ມຄົນຊົນເຜົິ່ າ) 
"ສິ່ ວນນ້ອຍ" (ຊົນເຜົິ່ າ ຫ ື  ຊົນຊາດສິ່ ວນໜ້ອຍ) ຊ ມຊົນພ້ືນເມື ອງ 

ທີິ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍໂຄງການ? 

ແມິ່ ນ ອາດຈະ ບ ິ່  

ໂຄງການມີ ນະໂຍບາຍສ ິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, 

ການປະເມີ ນຜົນກະທົບຕ ິ່ ສ ິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ແລະ 
ລະບົບການຈັດການສ ິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມບ ? 

ບ ິ່  ອາດຈະ ແມິ່ ນ 

ຜ ້ ກ ້ ຢື ມມີ ກົດລະບຽບການປະພຶດ / 

ນະໂຍບາຍຢ ິ່ ໃນສະຖານທີິ່ ເຊ ິ່ ງປະກອບມີ  SEAH ແລະ 
ສະແດງຄວາມອົດທົນເປັນສ ນ (ເຊັິ່ ນ: 

ອະທ ບາຍມາດຕະຖານພຶດຕ ກ າຂອງພະນັກງານ ແລະ 
ຫ້າມການຂ ດຮີ ດທາງເພດ, ການລິ່ ວງລະເມີ ດ ແລະ ການຂົິ່ ມເຫັງ) 

ຕ ິ່ ການກະທ າທີິ່ ມີ ລັກສະນະ SEAH ຕາມທີິ່ ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ESMS 

ຂອງ GGC.  

ບ ິ່  ອາດຈະ ແມິ່ ນ 

ກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທ ກຂອງຜ ້ ກ ້ ຢື ມໃຫ້ໂອກາດທີິ່ ປອດໄພສ າລັ
ບກ ລະນີ ທີິ່ ຈະລາຍງານ ແລະ 
ຜ ້ ຄົນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການຕອບໂຕ້. 

ບ ິ່  ອາດຈະ ແມິ່ ນ 

ກົນໄກແກ້ໄຂຄ າຮ້ອງທ ກຂອງຜ ້ ກ ້ ຢື ມໃຫ້ຂະບວນການສ າລັບກ ລະ
ນີ ທີິ່ ຈະໄດ້ຮັບການລາຍງານຢິ່ າງຖື ກຕ້ອງ, ບັນທຶ ກ ແລະ 
ວ ເຄາະເພືິ່ ອປັບປ ງການປ້ອງກັນ  

ບ ິ່  ອາດຈະ ແມິ່ ນ 

ຜ ້ ກ ້ ຢື ມໄດ້ກ ານົດຄວາມສິ່ ຽງ SEAH ແລະ 
ມາດຕະການຫ  ດຜິ່ ອນໃນເອກະສານການກະກຽມຂອງພວກເຂົ າ  

ບ ິ່  ອາດຈະ ແມິ່ ນ 

ຮ ບ 7: ລາຍການກວດສອບ RAG 

ຖ້າທ ລະກ າທີິ່ ສະເຫນີ ກົງກັບເງືິ່ ອນໄຂທີິ່ ຈ າເປັນເພືິ່ ອດ າເນີ ນການ, GGC ຈະຕ້ອງກ ານົດການຈັດໝວດຄວາມສິ່ ຽງ 

E&S ເບື ້ ອງຕ້ົນ (ໝວດ B/C ຫ ື  FI-2/FI-3) ໃຫ້ກັບທ ລະກ າທີິ່ ສະເໜີ, ສະຫນັບສະຫນ ນໂດຍ Transaction Scorecard 

ແລະ ບັນຊີ ລາຍການກວດສອບພາຍໃນ. GGC 
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ຍັງຈະພ ຈາລະນາການສະໜັບສະໜ ນຊັບພະຍາກອນ/ຂ ້ ແນະນ າຂອງຂະແໜງການຕິ່ າງໆ 

ໃນລະຫວິ່ າງຂະບວນການນີ ້ ລວມທັງ, ແຕິ່ ບ ິ່ ຈ າກັດສະເພາະ, ຂ ້ ມ ນຂະແໜງການ CDC, ບົດສະຫ  ບຫຍ ້ ຂອງ E&S, 

ມາດຕະຖານການປະຕ ບັດຂອງ IFC, ໂດຍທົິ່ ວໄປແລ້ວຂອງທະນາຄານໂລກ, ແລະ ຂ ້ ແນະນ າດ້ານສ ຂະພາບ ແລະ 

ຄວາມປອດໄພຂອງຂະແໜງສ ິ່ ງແວດລ້ອມ (EHS), ສົນທ ສັນຍາພ້ືນຖານຂອງ ILO. , ແລະ ອືິ່ ນໆ. 

ການຈັດໝວດຄວາມສິ່ ຽງ E&S ຈະຖື ກໃຊ້ເປັນພ້ືນຖານເພືິ່ ອວາງແຜນ ແລະ 

ກ ານົດຂອບເຂດຂອງການກວດສອບວ ເຄາະສະຖານະການຂອງ E&S 

(ລວມທັງການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນທີິ່ ຈ າເປັນ, ທັງເງ ນຕາ ແລະ ບ ກຄະລາກອນ). 

ກະລ ນາເບ ິ່ ງພາກສິ່ ວນການຈັດໝວດຄວາມສິ່ ຽງຂ້າງລ ິ່ ມນີ ້ ສ າລັບລາຍລະອຽດເພີິ່ ມເຕີ ມ.  

ໂຄງການດັິ່ ງກິ່ າວຈະກ ານົດຄວາມສິ່ ຽງຂອງ SEAH ຫ ື  ຜົນກະທົບທາງລົບທີິ່ ອາດຈະເກີດຂຶ ້ ນກັບແມິ່ ຍ ງ, ຜ ້ ຊາຍ, 

ເດັກຍ ງ, ແລະ ເດັກຊາຍໄວເທົິ່ າທີິ່ ຈະໄວໄດ້ ເປັນສິ່ ວນໜຶິ່ ງຂອງການກວດສອບກ ດຈະກ າທາງດ້ານການເງ ນຂອງ 

GCF ແລະ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມສິ່ ຽງ ຫ ື  ຜົນກະທົບດັິ່ ງກິ່ າວໃນເຄືິ່ ອງມື ປົກປ້ອງທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງ (ລວມທັງ ESIA ແລະ 

ESMP ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ), ແລະ ແຍກຄວາມແຕກຕິ່ າງຕາມເພດ ແລະ ອາຍ ທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງ SEAH 

(ຫ ື  ເງືິ່ ອນໄຂທີິ່ ຄ້າຍຄື ກັນທີິ່  AE ນ າໃຊ້ທີິ່ ທຽບເທົິ່ າກັບ GCF ໃນທ ກດ້ານຂອງເອກະສານ). 

ການຄ້ົນພົບ E&S ທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງຈາກການກວດກາຈະຖື ກລວມເຂົ ້ າໃນເອກະສານຂອງຄະນະກ າມະການຜົນກະ 

ທົບເບື ້ ອງຕ້ົນເພືິ່ ອແຈ້ງການຕັດສ ນໃຈ (ອ້າງອີ ງໃສິ່  ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ IV). 

ຄະນະກ າມະການຈະຕ້ອງພ ຈາລະນາກິ່ ຽວກັບການຄ້ົນພົບເຫ ົິ່ ານີ ້ ເພືິ່ ອສະຫນັບສະຫນ ນການຕັດ 

ສ ນໃຈຂອງເຂົ າເຈົ ້ າກິ່ ຽວກັບວິ່ າຈະດ າເນີ ນຂ້ັນຕອນຕ ິ່ ໄປຂອງຂະບວນການ ຫ ື  ບ ິ່  (i.e., 

ການກວດສອບວ ເຄາະສະຖານະການ) ແລະ/ຫ ື  ຊັບພະຍາກອນທີິ່ ຈ າເປັນທີິ່ ຈະຈັດສັນ. 

ການຈັດໝວດຄວາມສິ່ ຽງຂອງ E&S 

ເພືິ່ ອສະທ້ອນເຖ ງຂະໜາດຂອງຄວາມສິ່ ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງ E&S ທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງກັບທ ລະກ າທີິ່ ສະເໜີ (ແລະ 

ແຈ້ງລະດັບການປະເມີ ນທີິ່ ຈ າເປັນ), GGC ຈະຈັດໝວດທ ກໆທ ລະກ າທີິ່ ສະເໜີເປັນສີ ແດງ, ສີ ເຫ ື ອງເຂ້ັມຫ ື  ສີ ຂຽວ 

ໂດຍອີ ງໃສິ່ ລະດັບການສ າຜັດກັບຄວາມສິ່ ຽງ E&S ທີິ່ ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຜົນກະທົບ.  

ປັດໄຈການປະກອບສິ່ ວນທີິ່ ສ າຄັນທີິ່ ຈະພ ຈາລະນາໃນເວລາທີິ່ ກ ານົດການຈັດໝວດຄວາມ 

ສິ່ ຽງປະກອບມີ ການນ າໃຊ້ລາຍໄດ້ (ຮ ້ ຈັກ ກັບ ບ ິ່ ຮ ້ ), ໝວດຂອງການຄ ້ າປະກັນ ('ໂດຍກົງ' 

ກັບຫນິ່ ວຍງານປະຕ ບັດງານ / ໂຄງການທຽບກັບ 'ທາງອ້ອມ' ກັບສະຖາບັນການເງ ນ (FI)), ຂະຫນາດ ແລະ 

ໄລຍະເວລາຂອງ ການຄ ້ າປະກັນ, ການເປີ ດເຜີຍຂອງຂະແໜງການ ແລະ ພ ມສັນຖານ, ແລະຄວາມອິ່ ອນໄຫວ 

ແລະ ຂະໜາດຂອງຄວາມສິ່ ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງ E&S, ລວມທັງຜົນກະທົບທາງກົງ, ທາງອ້ອມ, ແຮງຈ ງໃຈ, 

ແລະ ຜົນກະທົບສະສົມ. 
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ລະບົບການຈັດໝວດຄວາມສິ່ ຽງທີິ່ ນ າໃຊ້ແມິ່ ນອີ ງໃສິ່ ຂ ້ ແນະນ າການຈັດໝວດໝ ິ່ ຄວາມສິ່ ຽງຂອງ IFC E&S2 ແລະ 

ບັນທຶກການຕີ ຄວາມໝາຍຂອງ IFC ກິ່ ຽວກັບຕົວກາງທາງການເງ ນ (FIs)3 ແລະ 

ຄວາມແຕກຕິ່ າງລະຫວິ່ າງການຄ ້ າປະກັນທີິ່ ອອກໃຫ້ໜິ່ ວຍງານດ າເນີ ນງານ ຫ ື  ໂຄງການ (ໂດຍກົງ – 

ບິ່ ອນທີິ່ ມີ ການນ າໃຊ້ລາຍຮັບ. ເປັນທີິ່ ຮ ້ ຈັກ) ແລະ ສະຖາບັນການເງ ນ (FIs) (ທາງອ້ອມ - 

ບິ່ ອນທີິ່ ການນ າໃຊ້ລາຍໄດ້ແມິ່ ນບ ິ່ ຮ ້  ຫ ື  ຮ ້ ຈັກ).  

ໝວດໝ ິ່ ທີິ່ ໃຊ້, ຜົນສະທ້ອນຂອງພວກມັນໃນລະດັບ ແລະ ຂອບເຂດການກວດສອບວ ເຄາະສະຖານະການຂອງ 

E&S ເຊັິ່ ນດຽວກັນກັບກ ດຈະກ າຕົວຢິ່ າງ, ແມິ່ ນໄດ້ອະທ ບາຍໄວ້ຂ້າງລ ິ່ ມນີ ້ :  

ຮັບປະກັນໂດຍກົງ 

• ໝວດ A (ຄວາມສິ່ ຽງສ ງ): ກ ດຈະກ າທາງທ ລະກ ດທີິ່ ອາດມີ ຜົນສະທ້ອນທາງລົບຕ ິ່ ສ ິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ/ຫ ື  ສັງຄົມ 

ແລະ/ຫ ື  ຜົນກະທົບທີິ່ ມີ ຄວາມຫ າກຫ າຍ, ປິ່ ຽນແປງບ ິ່ ໄດ້ ຫ ື  ບ ິ່ ເຄີ ຍມີ ມາກິ່ ອນ.  

GGC ຈະບ ິ່ ຮັບປະກັນທ ລະກ າໝວດ A. 

ການເຮັດທ ລະກ າທີິ່ ສະເຫນີ ຈະຖື ກຍົກເລີ ກເຊ ິ່ ງບ ິ່ ມີ ການກວດສອບວ ເຄາະສະ ຖານະການເພີິ່ ມເຕີ ມ. ແທ້ຈ ງແລ້ວ, 

ພັນທະບັດທັງຫມົດທີິ່ ກ ານົດການນ າໃຊ້ ລາຍໄດ້ຈະຍົກເວ້ັນໂຄງການປະເພດ A. 

ບ ິ່ ມີ ພັນທະບັດຂອງບ ລ ສັດທົິ່ ວໄປສ າລັບຜ ້ ອອກທີິ່ ມີ ປະເພດ A ຈະເກີດຂຶ ້ ນ.  

ຕົວຢິ່ າງກ ດຈະກ າ 

• ໂຄງການພ້ືນຖານໂຄງລິ່ າງຂະຫນາດໃຫຍິ່  (ເຊັິ່ ນ: ທາງລົດໄຟ, ທິ່ າເຮື ອ, ທິ່ າເຮື ອໃຫຍິ່ ແລະ ສະຖານທີິ່ , ສະ

ຫນາມບ ນ, ຖະຫນົນຫົນທາງທາງໄກ, ເຂືິ່ ອນໃຫຍິ່ , ແລະອືິ່ ນໆ). 

• ອ ດສາຫະກ າສະກັດ (ເຊັິ່ ນ: ນ ້ າມັນ & ແກັສ, ການຂ ດຄ້ົນ). 

• ການຜະລ ດກະສ ກ າຂ້ັນຕ້ົນ ແລະ ການຜະລ ດ ຂະໜາດໃຫຍິ່  (ເຊັິ່ ນ: ການຜະລ ດຊີ ມັງ, ການຜະລ ດຝ ິ່ ນ, 

ການກັິ່ ນນ ້ າມັນ ແລະ ອືິ່ ນໆ). 

 

 

2 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-

standards/es-categorization 

3 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-

ifc/publications/publications_policy_interpretationnote-fi 

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
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_policy_interpretationnote-fi
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_policy_interpretationnote-fi
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• ໝວດ B (ຄວາມສິ່ ຽງປານກາງ):  ກ ດຈະກ າທາງທ ລະກ ດທີິ່ ອາດຈະຈ າກັດຜົນກະທົບທາງລົບຕ ິ່ ສ ິ່ ງແວດລ້ອມ 

ແລະ/ຫ ື  ສັງຄົມ ແລະ/ຫ ື  ຜົນກະທົບທີິ່ ມີ ຈ ານວນຫນ້ອຍ, ໂດຍທົິ່ ວໄປແລ້ວສະຖານທີິ່ ສະເພາະ, 

ສິ່ ວນໃຫຍິ່ ສາມາດປີ ້ ນກັບກັນໄດ້, ແລະ ແກ້ໄຂໄດ້ງິ່ າຍໂດຍຜິ່ ານມາດຕະການຫ  ດຜິ່ ອນ. 

ການກວດສອບວ ເຄາະສະຖານະຂອງ E&S ຈະປະເມີ ນຫົວໜິ່ ວຍປະຕ ບັດການ ຫ ື  

ການປະຕ ບັດໂຄງການຕ ິ່ ກັບຂ ້ ກ ານົດຂອງ E&S ທີິ່ ກ ານົດໄວ້, ໂດຍສະເພາະກົດລະບຽບທ້ອງຖ ິ່ ນ ແລະ ປະເທດ ແລະ 

IFC PS 1 ເຖ ງ 8.  

ນີ ້ ຈະປະກອບມີ ການສ າພາດກັບຜ ້ ຈັດການ, ການຢ້ຽມຢາມສະຖານທີິ່ ທີິ່ ມີ ທິ່ າແຮງ ແລະ 

ການກວດສອບເອກະສານທີິ່ ສ າຄັນເພືິ່ ອຮັບປະກັນເຄືິ່ ອງມື ປົກປ້ອງທີິ່ ເຫມາະສົມ ແລະ ຖື ວິ່ າຍອມຮັບໄດ້. 

ຢິ່ າງຫນ້ອຍ, ການປະເມີ ນຜົນກະທົບຕ ິ່ ສ ິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA), ແຜນການຈັດການ (ESMPs) ແລະ/ຫ ື  

ລະບົບການຈັດການສ ິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMS), ແລະ ບົດລາຍງານການກວດສອບທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງ. 

ນອກຈາກນ້ັນ, ສ າລັບບິ່ ອນທີິ່ ສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້, ການປະເມີ ນສະເພາະເຊັິ່ ນ ແຜນປະຕ ບັດງານການຍົກຍ້າຍ, 

ແຜນການມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມຂອງຜ ້ ມີ ສິ່ ວນກິ່ ຽວຂ້ອງ, ໂຄງປະກອບນະໂຍບາຍການຍົກຍ້າຍ, ແຜນການຊົນເຜົິ່ າພ້ືນ

ເມື ອງ, ໂອກາດຊອກຫາຂ້ັນຕອນ, ແລະ/ຫ ື  ແຜນການຊື ້ ທີິ່ ດ ນ.   

ຄວາມພາກພຽນອັນເນືິ່ ອງມາຈາກ E&S ຈະຖື ກປະຕ ບັດພາຍໃນໂດຍ ຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານພາຍໃນ GGC E&S ແລະ 

ສະຫນັບສະຫນ ນໂດຍຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານດ້ານ E&S ພາຍໃນປະເທດ/ພາຍນອກ, ຖ້າຈ າເປັນ. ຕົວຢິ່ າງ, ກ ລະນີ ທີິ່  IFC PS 5 

ການຍຶ ດທີິ່ ດ ນ ແລະ ການຕ້ັງຖ ິ່ ນຖານຄື ນໃໝິ່ ແບບບ ິ່ ສະໝັກໃຈໄດ້ເກີດຂຶ ້ ນ GGC 

ຈະແຕິ່ ງຕ້ັງຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານດ້ານການຍົກຍ້າຍຈັດສັນທີິ່ ດ ນເພືິ່ ອສະຫນັບສະຫນ ນການກວດສອບວ ເຄາະສະຖານະການຂ

ອງE&S.  

ນອກຈາກນ້ັນ, ສ າລັບທ ລະກ າໝວດ B ທີິ່ ໄດ້ຮັບທຶ ນຮິ່ ວມກັນໂດຍ DFI ຫ ື  IFI, ການປະເມີ ນຈະຖື ກປະຕ ບັດຮິ່ ວມກັນ 

ແລະ ນ າພາໂດຍພະນັກງານ E&S ທີິ່ ມີ ປະສົບການຫ າຍທີິ່ ສ ດໃນໂຄງການທີິ່ ຄ້າຍຄື ກັນ. 

ຕົວຢິ່ າງກ ດຈະກ າ  

• ໂຄງການກ ິ່ ສ້າງພ້ືນຖານໂຄງລິ່ າງຂະໜາດນ້ອຍ (ເຊັິ່ ນ: ເຂືິ່ ອນຂະໜາດນ້ອຍ, 

ໂຄງການກ ິ່ ສ້າງລະດັບປານກາງ, ການຍົກລະດັບພ້ືນຖານໂຄງລິ່ າງ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອືິ່ ນໆ). 

• ໂຮງໝ  ແລະ ສະຖານທີິ່ ທາງການແພດຂະໜາດນ້ອຍຫາກາງ. 

• ການປ ງແຕິ່ ງອາຫານ ແລະ ເຄືິ່ ອງດືິ່ ມຂະໜາດກາງ. 

• ບ ລ ສັດຂົນສົິ່ ງສ ນຄ້າຕາມເສ້ັນທາງເພືິ່ ອຂົນສົິ່ ງສ ນຄ້າທີິ່ ບ ິ່ ເປັນອັນຕະລາຍ. 
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• ໝວດ C (ຄວາມສິ່ ຽງຕ ິ່ າ):  ກ ດຈະກ າທາງທ ລະກ ດທີິ່ ມີ ຄວາມສິ່ ຽງຕ ິ່ ສ ິ່ ງແວດລ້ອມ ຫ ື  ສັງຄົມ ແລະ/ຫ ື  

ຜົນກະທົບໜ້ອຍທີິ່ ສ ດ ຫ ື  ບ ິ່ ມີ .  

ການກວດສອບວ ເຄາະສະຖານະຂອງ E&S ຈະປະເມີ ນຫົວໜິ່ ວຍປະຕ ບັດການ ຫ ື  

ການປະຕ ບັດໂຄງການຕ ິ່ ກັບຂ ້ ກ ານົດຂອງ E&S ທີິ່ ກ ານົດໄວ້, ໂດຍສະເພາະກົດລະບຽບທ້ອງຖ ິ່ ນ ແລະ ປະເທດ ແລະ 

IFC PS 1 ເຖ ງ 8. ນີ ້ ຈະກິ່ ຽວຂ້ອງກັບການທົບທວນໂດຍໃຊ້ຄອມພ ວເຕ້ີທີິ່ ດ າເນີ ນພາຍໃນໂດຍ GGC. 

ສ ິ່ ງນີ ້ ຈະເນ້ັນໃສິ່ ການປະຕ ບັດຕາມກົດລະບຽບທ້ອງຖ ິ່ ນ ແລະ ລະດັບປະເທດ, ແລະ IFC PS 1 ຫາ 4, 

ດ້ວຍການພ ຈາລະນາ IFC 5 ຫາ 8 ໃນກ ລະນີ ທີິ່ ບ ິ່ ໜ້າຈະເກີດຂຶ ້ ນ ແລະ 

ອາດຈະກິ່ ຽວຂ້ອງກັບການຕ ດຕາມການສ າພາດກັບການຈັດການ.   

ການເຮັດທ ລະກ າໝວດ C ແມິ່ ນບ ິ່ ຄາດວິ່ າຈະສ້າງຜົນກະທົບ E&S ທີິ່ ສ າຄັນ ແລະ 

ດັິ່ ງນ້ັນຈ ິ່ ງບ ິ່ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຕ້ອງການສ າລັບການປະເມີ ນສະເພາະໃດໜຶິ່ ງ ຫ ື  ເຄືິ່ ອງມື ປົກປ້ອງ, 

ເວ້ັນເສຍແຕິ່ ໄດ້ລະບ ໄວ້ເປັນຢິ່ າງອືິ່ ນໃນລະຫວິ່ າງການກວດກາ ແລະ/ຫ ື  ຂະບວນການກວດສອບສະຖານະ.  

ຕົວຢິ່ າງກ ດຈະກ າ:  

• ທ ລະກ ດໃນຫ້ອງການ, ການບ ລ ການດ້ານວ ຊາຊີ ບ, (ເຊັິ່ ນ: ບ ລ ສັດກົດໝາຍ, ທີິ່ ປຶ ກສາດ້ານການຈັດການ, 

ນັກບັນຊີ ). 

• ສະຖານທີິ່ ການສຶ ກສາຂະຫນາດນ້ອຍ.  

ໝາຍເຫດຄ າແນະນ າ: ບິ່ ອນທີິ່ ມີ ການນ າໃຊ້ເງ ນທີິ່ ການຈັດການໂດຍການຄ ້ າປະກັນຂອງ GGC 

ໃນເວລາຕັດສ ນໃຈໃຫ້ການຈັດການ, GGC ຈະກ ານົດໝວດໝ ິ່ ຄວາມສິ່ ຽງ E&S ໂດຍອີ ງໃສິ່ ຄວາມສິ່ ຽງ 

ແລະ/ຫ ື  ຜົນກະທົບຂອງ E&S ທີິ່ ເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ. ສ າລັບການປະຕ ບັດງານທີິ່ ມີ ຢ ິ່ ແລ້ວ, 

ນີ ້ ຈະປະກອບມີ ຜົນກະທົບການດ າເນີ ນງານທີິ່ ຮ ້ ຈັກ. ນີ ້ ຮວມເຖ ງການພ ຈາລະນາຄວາມສິ່ ຽງ E&S 

ທີິ່ ເກີດຂຶ ້ ນກັບຂະແໜງການໃດນຶິ່ ງ ຮວມເຖ ງສະພາບການຂອງກ ດຈະກ າຂອງໂຄງການ. 
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ການຮັບປະກັນທາງອ້ອມ 

ໝວດສະຖາບັນການເງ ນ (FI): ການເຄືິ່ ອນໄຫວທ ລະກ ດທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶ ນໃນ ສະຖາບັນ ທາງດ້ານການເງ ນ ຫ ື  

ຜິ່ ານກົນໄກການຈັດສົິ່ ງທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງກັບຕົວກາງທາງດ້ານການເງ ນ.  

• ໝວດ FI-1 (ຄວາມສິ່ ຽງສ ງ): ເມືິ່ ອຫ ັ ກຊັບທີິ່ ມີ ຢ ິ່  ຫ ື  ທີິ່ ສະເໜີມາຂອງ FI ລວມມີ , ຫ ື ຄາດວິ່ າຈະມີ , 

ຄວາມສິ່ ຽງດ້ານການເງ ນຕ ິ່ ກັບກ ດຈະກ າທາງທ ລະກ ດທີິ່ ມີ ທິ່ າແຮງທີິ່ ບ ິ່ ດີ ຕ ິ່ ສ ິ່ ງແວດລ້ອມ ຫ ື  ສັງຄົມ. ຄວາມສິ່ ຽງ ຫ ື  

ຜົນກະທົບທີິ່ ມີ ຄວາມຫ າກຫ າຍ, ປິ່ ຽນແປງບ ິ່ ໄດ້ ຫ ື ບ ິ່ ເຄີ ຍມີ ມາກິ່ ອນ. 

GGC ຈະບ ິ່  ຮັບປະກັນທ ລະກ າໝວດ FI-1. 

ການເຮັດທ ລະກ າທີິ່ ສະເຫນີ ຈະຖື ກຍົກເລີ ກເຊ ິ່ ງບ ິ່ ມີ ການກວດສອບວ ເຄາະສະ ຖານະການເພີິ່ ມເຕີ ມ.  

• ໝວດ FI-2 (ຄວາມສິ່ ຽງປານກາງ):  FI's ເມືິ່ ອຫ ັ ກຊັບທີິ່ ມີ ຢ ິ່ ແລ້ວ ຫ ື  ສະເໜີຕົວຂອງກາງປະກອບມີ , ຫ ື  

ຄາດວິ່ າຈະລວມ, ຄວມສິ່ ຽງທາງດ້ານການເງ ນຢິ່ າງຫ ວງຫ າຍຕ ິ່ ກ ດຈະກ າທີິ່ ອາດຈະຈ າກັດຜົນກະທົບຕ ິ່ ສ ິ່ ງແວດລ້ອມ 

ຫ ື  ສັງຄົມທີິ່ ມີ ໜ້ອຍ, ໂດຍທົິ່ ວໄປແລ້ວສະຖານທີິ່ ສະເພາະ, ສິ່ ວນຫ າຍສາມາດກັບຄື ນໄດ້ ແລະ ແກ້ໄຂການຫ  ດຜິ່ ອນ; 

ແລະ ບ ິ່ ລວມເຖ ງກ ດຈະກ າທີິ່ ມີ ຄວາມສິ່ ຽງທາງລົບຕ ິ່ ສ ິ່ ງແວດລ້ອມແລະ ສັງຄົມທີິ່ ມີ ທິ່ າແຮງທີິ່ ເປັນສິ່ ວນບ ກຄົນຫ ື ສະ

ສົມ, ມີ ຄວາມຫ າກຫ າຍ, ປິ່ ຽນແປງຄື ນໄດ້, ຫ ື ບ ິ່ ເຄີ ຍມີ ມາກິ່ ອນ. 

ໝາຍເຫດສ າຄັນ: ສ າລັບ FI ທັງໝົດທີິ່ ຖື ກຈັດປະເພດເປັນ FI-2, GGC 

ຈະຮັບປະກັນພຽງແຕິ່ ພັນທະບັດ/ເງ ນກ ້ ເທົິ່ ານ້ັນ ບິ່ ອນທີິ່ ການນ າໃຊ້ເງ ນໄດ້ຕາມເກນການມີ ສ ດຂອງ GGC, 

ຕາມທີິ່ ກ ານົດໄວ້ໃນນະໂຍບາຍການຄ ້ າປະກັນ GGC. 

ອັນນີ ້ ບ ິ່ ລວມເອົ າການຮັບປະກັນໂຄງການທີິ່ ມີ ຄວາມສິ່ ຽງສ ງຢິ່ າງຈະແຈ້ງ. 

ການກວດສອບວ ເຄາະສະຖານະຂອງ E&S 

ຈະປະເມີ ນໂຄງການທີິ່ ສະເໜີໃຫ້ມີ ການປະຕ ບັດທີິ່ ຮັບປະກັນຕ ິ່ ກັບຂ ້ ກ ານົດຂອງ E&S ທີິ່ ກ ານົດໄວ້, 

ໂດຍສະເພາະກົດລະບຽບທ້ອງຖ ິ່ ນ ແລະລະດັບປະເທດ ແລະ IFC PS 1 ເຖ ງ 8 ຫ ື  ການເປີ ດເຜີຍຄວາມສິ່ ຽງ E&S 

ຂອງໂປຣໄຟລ໌ ທີິ່ ມີ ຢ ິ່ ແລ້ວ ແລະອະນາຄົດຂອງ FI ແລະ ຄວາມພຽງພ ຂອງນະໂຍບາຍ E&S ຂອງ FI, ລະບົບ, ແລະ 

ຊັບພະຍາກອນທີິ່ ຈະເປັນຕົວຕົນ, ການຈັດການ ແລະ ຕ ດຕາມຄວາມສິ່ ຽງຂອງE&S ແລະ 

ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍຂອງມັນ.  

ເຊ ິ່ ງຈະປະກອບມີ ການສ າພາດກັບຜ ້ ຈັດການ, ການໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີິ່ ທີິ່ ມີ ທິ່ າແຮງ ແລະ 

ການກວດສອບເອກະສານທີິ່ ສ າຄັນລວມທັງ ແຕິ່ ບ ິ່ ຈ າກັດ, ນະໂຍບາຍ FI E&S, ຂ້ັນຕອນການດ າເນີ ນງານ E&S, 

ເຄືິ່ ອງມື  E&S ແລະ ແມິ່ ແບບ, ໂຄງສ້າງອົງການຈັດຕ້ັງ, ຄ າອະທ ບາຍວຽກ E&S ທີິ່ ຖື ກແຕິ່ ງຕ້ັງ, 

ກົນໄກການຮ້ອງທ ກ, ແລະ ອືິ່ ນໆ. ຄວາມພາກພຽນອັນເນືິ່ ອງມາຈາກ E&S ຈະຖື ກປະຕ ບັດພາຍໃນໂດຍ 

ຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານພາຍໃນ GGC E&S ແລະ ສະຫນັບສະຫນ ນໂດຍຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານດ້ານ E&S ພາຍໃນປະເທດ/ພາຍນອກ, 

ຖ້າຈ າເປັນ. 



 

ລະບົບການຄ ້ ມຄອງ E&S ຂອງ GGC Pegasys ສ ດທ້າຍ xxix 

 

• ໝວດ FI-3 (ຄວາມສິ່ ຽງຕ ິ່ າ): FI's ກັບກ ດຈະກ າທາງທ ລະກ ດ ຫ ື  ໂຄງການທີິ່ ມີ ຜົນກະທົບ ຫ ື  ຄວາມສິ່ ຽງຕ ິ່ ສັງຄົມ ຫ ື  

ສ ິ່ ງແວດລ້ອມໜ້ອຍ ຫ ື  ບ ິ່ ມີ ເລີ ຍ.  

ການດ າເນີ ນການນີ ້ ຈະກິ່ ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບໂດຍຄອມທີິ່ ດ າເນີ ນພາຍໃນໂດຍ GGC 

ເພືິ່ ອຢື ນຢັນການປະຕ ບັດໂຄງການຕ ິ່ ກັບຂ ້ ກ ານົດຂອງ E&S ທີິ່ ກ ານົດໄວ້, ໂດຍສະເພາະກົດລະບຽບທ້ອງຖ ິ່ ນ ແລະ 

ລະດັບປະເທດ ແລະ IFC PS 1 ຫາ 4 ແລະ ຄວາມພຽງພ ຂອງ ESMS ແລະ ຊັບພະຍາກອນຂອງ FI. 

ນີ ້ ອາດຈະກິ່ ຽວຂ້ອງກັບການຕ ດຕາມການສ າພາດກັບຜ ້ ຈັດການ, ຖ້າເຫັນວິ່ າມີ ຄວາມຈ າເປັນ.  

ຂ ້ ແນະນ າສ າລັບ FI's:   

• ກ ລະນີທ່ີ GGC ໃຫໍ້ການຄ ໍ້ າປະກັນທ່ີມີຈຸດປະສົງເພ ່ ອໃຊໍ້ໃນຕອນທໍ້າຍທ່ີລະບຸໄວໍ້ , ໝວດ FI ຈະອີງໃສ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ 

ຜົນກະທົບທ່ີກ່ຽວຂໍ້ອງກັບກິດຈະກ າການນ າໃຊໍ້ທ່ີສຸດເທ່ົານັໍ້ ນ. 

• ກ ລະນີ ທີິ່ ພັນທະບັດ / ເງ ນກ ້ ທີິ່ ຈະຮັບປະກັນແມິ່ ນບ ິ່ ຮ ້  (ຫ ື  ບ ິ່ ໄດ້ກ ານົດຢິ່ າງເຕັມສິ່ ວນໃນຂ້ັນຕອນນີ ້ ), 

ຫ ັ ກຊັບທັງຫມົດ ຫ ື  ອະນາຄົດຂອງ FI ຈະຖື ກພ ຈາລະນາເພືິ່ ອຈັດປະເພດຄວາມສິ່ ຽງ. 

• ບ ິ່ ມີ ໂຄງການທີິ່ ມີ ຄວາມສິ່ ຽງສ ງຈະໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນໂດຍ GGC ຜິ່ ານ FIs 

ຕາມນະໂຍບາຍການຄ ້ າປະກັນ GGC. 

ສະຫ  ບຂອງເຄືິ່ ອງມື ປ້ອງກັນຂ້ັນຕິ່ າ  

ການຈັດໝວດຄວາມສິ່ ຽງ  ເຄືິ່ ອງມື ປ້ອງກັນ 

ຮັບປະກັນໂດຍກົງ 

ໝວດ A ບ ິ່ ສາມາດໃຊ້ໄດ້  

ໝວດ B 

ຢິ່ າງຫນ້ອຍ:  

• ການປະເມີ ນຜົນກະທົບຕ ິ່ ສ ິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA) ແລະ ບົດລາຍງານການກວດສອບ  

• ແຜນການຈັດການ (ESMPs) ແລະ/ຫ ື  ລະບົບການຈັດການສ ິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMS)  

ບິ່ ອນທີິ່ ສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້,  

• ແຜນການມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມຂອງຜ ້ ມີ ສິ່ ວນກິ່ ຽວຂ້ອງ 

• ແຜນຈັດສັນທີິ່ ດ ນ ແລະ ການຍົກຍ້າຍ  

• ກົນໄກການຮ້ອງທ ກ 

• ແຜນການຊົນເຜົິ່ າພ້ືນເມື ອງ 

ໝວດ C ຢິ່ າງຫນ້ອຍ, ໃບອະນ ຍາດ / ໃບອະນ ຍາດ E&S ທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງ, ແລະ 
ອືິ່ ນໆຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບຽບການທ້ອງຖ ິ່ ນ ແລະ ລະດັບຊາດ. 

ການຮັບປະກັນທາງອ້ອມ 

FI-1 ບ ິ່ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ 

FI-2 

ຢິ່ າງຫນ້ອຍ:  

• ນະໂຍບາຍ E&S ແລະ ລະບົບການຈັດການ E&S (ESMS) (ສົມທຽບກັບລະດັບຄວາມສິ່ ຽງຂອງ E&S 

ໃນຫ ັ ກຊັບຂອງຕົນ, ແລະ ກ ດຈະກ າທາງທ ລະກ ດໃນອະນາຄົດ ແລະ 
ປະຕ ບັດຕາມມາດຕະຖານການປະຕ ບັດ IFC 1) 

• ບັນຊີ ລາຍຊືິ່ ຍົກເວ້ັນ 

• ບົດລາຍງານ ESDD  

• ກົນໄກການແກ້ໄຂການຮ້ອງທ ກ 

FI-3  

ຢິ່ າງຫນ້ອຍ:  

• ນະໂຍບາຍ E&S ແລະ ລະບົບການຈັດການ E&S (ESMS) (ສົມທຽບກັບລະດັບຄວາມສິ່ ຽງຂອງ E&S 

ໃນຫ ັ ກຊັບຂອງຕົນ, ແລະ ກ ດຈະກ າທາງທ ລະກ ດໃນອະນາຄົດ ແລະ 
ປະຕ ບັດຕາມມາດຕະຖານການປະຕ ບັດ IFC 1) 
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• ບັນຊີ ລາຍຊືິ່ ຍົກເວ້ັນ 

• ບົດລາຍງານ ESDD  

• ກົນໄກການແກ້ໄຂການຮ້ອງທ ກ 

 

GGCຈະສະໜອງຊ ດເຄືິ່ ອງມື ປົກປ້ອງຜ ້ ກ ້ ຢື ມທີິ່ ປະກອບດ້ວຍບົດແນະນ າລະດັບສ ງຕິ່ າງໆເພືິ່ ອຮອງຮັບການພັດທະນາ

ເຄືິ່ ອງມື ປ້ອງກັນສະເພາະຕາມທີິ່ ລະບ ໄວ້ໃນຕາຕະລາງຂ້າງເທ ງ (ອ້າງອີ ງເຖ ງ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ V).  

4.3.3 ຂ້ັນຕອນທີ  3: ທົບທວນ ແລະ ສ ິ່ ງທ້າທາຍ (1-3 ອາທ ດ) 

ຫ ັ ງຈາກການກວດສອບແບບມື ອາຊີ ບຂອງຂ ້ ມ ນ ແລະ ເອກະສານ E&S ທີິ່ ມີ ຢ ິ່ , 

ສົມທົບກັບການສົນທະນາກັບທີ ມງານການຄ ້ ມຄອງຂ້ັນສ ງຂອງຜ ້ ກ ້ ຢື ມ, ອົງປະກອບ E&S 

ຂອງຕາຕະລາງການເຮັດທ ລະກ າຈະສ າເລັດ ໂດຍທີ ມງານການລົງທຶນຂອງ GGC 

ພາຍໃຕ້ການຊີ ້ ນ າຂອງຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານດ້ານ E&S ພາຍໃນຂອງ GGC. 

ບັນທຶກການກວດກາແມິ່ ນໃຊ້ເພືິ່ ອສະຫ  ບການວ ເຄາະ ແລະ 

ສົມມ ດຕ ຖານທີິ່ ຢ ິ່ ເບື ້ ອງຫ ັ ງການປ້ອນຂ ້ ມ ນຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໃນບັດຄະແນນທ ລະກ າ  

ຫ ັ ງຈາກນ້ັນ, ຮິ່ າງບັດຄະແນນທ ລະກ າຈະຖື ກນ າສະເໜີເພືິ່ ອກວດສອບຕ ິ່ ຄະນະກ າມະການຜົນກະທົບຂອງ GGC, 

ເຊ ິ່ ງປະກອບດ້ວຍຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານເຊັິ່ ນ: ຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານດ້ານ E&S ທີິ່ ເປັນອ ດສະຫ ະ. ຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານເຫ ົິ່ ານີ ້ ທ້າທາຍການວ ເຄາະ 

ແລະ ການສົມມ ດຕ ຖານທີິ່ ເຮັດໂດຍທີ ມງານການລົງທຶນຂອງ GGC 

ເພືິ່ ອຮັບປະກັນວິ່ າມີ ຄວາມເຂ້ັມງວດພຽງພ ໃນວ ທີ ການ, ການຄ ດໄລິ່  ແລະ ການຄ້ົນພົບການປະເມີ ນຜົນຕິ່ າງໆ. 

ເມືິ່ ອພ ໃຈແລ້ວ, ຄະນະກ າມະການຜົນກະທົບຂອງ GGC 

ຈະອະນ ມັດການເຮັດທ ລະກ າເພືິ່ ອກ້າວໄປສ ິ່ ໄລຍະຄວາມພາກພຽນ ແລະ 

ຍ ດທະສາດການແກ້ໄຂຢິ່ າງເປັນທາງການ. 
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4.3.4 ຂ້ັນຕອນທີ  4: ການກວດສອບວ ເຄາະສະຖານະການ (2-5 ອາທ ດ)  

ຂະບວນການການກວດສອບະວ ເຄາະສະຖານະການຂອງ GGC 

ແມິ່ ນພ້ືນຖານເພືິ່ ອເຂົ ້ າໃຈຢິ່ າງເຕັມສິ່ ວນກິ່ ຽວກັບຄວາມສິ່ ຽງ, ຜົນກະທົບ ແລະ ໂອກາດຂອງ E&S 

ທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງກັບທ ລະກ າທີິ່ ສະເໜີ, ກິ່ ອນທີິ່  GGC ຈະສະໜອງທຶນໃດໆ. 

ນີ ້ ກິ່ ຽວຂ້ອງກັບການດ າເນີ ນການສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີິ່ ມເຕີ ມກິ່ ຽວກັບບັນຫາ E&S (ເຊັິ່ ນ ຄວາມສິ່ ຽງ ແລະ 

ຜົນກະທົບທີິ່ ມີ ຢ ິ່  ແລະ ຄາດການໄດ້, ນະໂຍບາຍທີິ່ ມີ ຢ ິ່ ແລ້ວ ລະບົບ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຢ ິ່ ໃນສະຖານທີິ່ , ແລະ 

ອືິ່ ນໆ), ການປະເມີ ນການປະຕ ບັດຕາມມາດຕະຖານຄວາມສິ່ ຽງ E&S ທີິ່ ກ ານົດໄວ້ຂອງ GGC ແລະ 

ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການເຂົ ້ າໃຈລະດັບຂອງຜ ້ ອອກຄ າໝ້ັນສັນຍາກັບການຈັດການ E&S. 

ການຄ້ົນພົບຈະກ ານົດເງືິ່ ອນໄຂ E&S ສະເພາະສ າລັບການຮັບປະກັນທີິ່ ສະເຫນີ  ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ GGC ຕັດສ ນໃຈ.  

ການກວດສອບວ ເຄາະສະຖານະຈະດ າເນີ ນໂດຍທີິ່ ປຶ ກສາ E&S 

ໃນປະເທດທີິ່ ເປັນອ ດສະຫ ະເຊ ິ່ ງຈະດ າເນີ ນການຢ້ຽມຢາມສະຖານທີິ່ ກັບທີ ມງານການລົງທຶນ ຂອງ GGC ແລະ 

ຜ ້ ກ ້ ຢື ມ. GGC ຮັບຮ ້ ວິ່ າການຄັດເລື ອກ ແລະ ການສ້າງຄວາມສ າພັນກັບ, ທີິ່ ປຶ ກສາຊິ່ ຽວຊານ E&S 

ໃນປະເທດແມິ່ ນອົງປະກອບທີິ່ ສ າຄັນຂອງຂະບວນການຮັບປະກັນພາຍໃນຂອງ GGC. ທີິ່ ປຶ ກສາຊິ່ ຽວຊານດ້ານ E&S 

ໃນປະເທດຍັງຈະຊິ່ ວຍ GGC ໃນການດ າເນີ ນການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມີ ນຜົນ (M&E) ແບບສະເພາະ 

ຂອງໂຄງການທ ລະກ າທີິ່ ເລື ອກ, ຫ ັ ງຈາກປ ດການເງ ນ, 

ເຊັິ່ ນດຽວກັນກັບການເຮັດວຽກຮິ່ ວມກັບຜ ້ ກ ້ ຢື ມເພືິ່ ອປັບປ ງຄວາມສາມາດດ້ານການຄ ້ ມຄອງ E&S ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ. 

ໂດຍປົກກະຕ , ການເຮັດທ ລະກ າທີິ່ ມີ ຄວາມສິ່ ຽງສ ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການແຕິ່ ງຕ້ັງທີິ່ ປຶ ກສາພາຍນອກ, 

ເຊ ິ່ ງບ ິ່ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນກ ລະນີ ຂອງ GGC ຍ້ອນວິ່ າທ ລະກ າປະເພດ A ແລະ FI-1 

ບ ິ່ ໄດ້ຖື ກຍົກເວ້ັນສ າລັບທ ິ່ ສົິ່ ງນ ້ າມັນ.  

ທ ລະກ າທີິ່ ມີ ຄວາມສິ່ ຽງປານກາງສາມາດດ າເນີ ນການພາຍໃນໄດ້ໂດຍໃຊ້ບັນຊີ ລາຍການກວດ ສອບ E&S 

ສ າລັບການຮັບປະກັນທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ (ອ້າງອີ ງໃສິ່  ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ VI) ແລະ 

ອາດຈະຕ້ອງການການຊິ່ ວຍເຫ ື ອຈາກ ຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານພາຍໃນປະເທດ / ພາຍນອກ 

ທີິ່ ສ ມໃສິ່ ຂົງເຂດຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານດ້ານວ ຊາການບາງຢິ່ າງທີິ່  GGC ເຫັນວິ່ າມີ ຄວາມຈ າເປັນໃນການສອບຖາມເພີິ່ ມເຕີ ມ. 

ຕົວຢິ່ າງ, ຄວາມສິ່ ຽງທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງກັບ IFC PS 5 ຫາ 8 ໄດ້ຖື ກກ ານົດໄວ້ແລ້ວ. GGC 

ຈະຕ້ອງໃຊ້ມາດຕະຖານການອ້າງອ ງສ າລັບການກວດສອບວ ເຄາະສະຖານະການ E&S (ToR) 

ເພືິ່ ອມອບໝາຍໜ້າທີິ່ ໃຫ້ພາກສິ່ ວນອ ດສະຫ ະເພືິ່ ອດ າເນີ ນການປະເມີ ນ ແລະ ກະກຽມການຄ້ົນພົບ ແລະ 

ບົດລາຍງານ (ອ້າງອີ ງໃສິ່  ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ VII).  

ທ ລະກ າທີິ່ ມີ ຄວາມສິ່ ຽງຕ ິ່ າສາມາດດ າເນີ ນການພາຍໃນໄດ້ຢິ່ າງພຽງພ ໂດຍບ ກຄະລາກອນທີິ່ ມີ ຄ ນວ ດທ ໂດຍໃຊ້ກາ

ນກວດສອບວ ເຄາະສະຖານະການບັນຊີ ລາຍການແບບສອບຖາມ E&S ສ າລັບການຄ ້ າປະກັນທາງກົງ ແລະ 

ທາງອ້ອມ (ອ້າງອີ ງໃສິ່  ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ VI) . 

ເນືິ່ ອງຈາກຈ ດຢື ນຂອງ GGC ໃນວົງຈອນການເງ ນທີິ່ ກວ້າງຂວາງຂຶ ້ ນ, 

ຜ ້ ຄ ້ າປະກັນຈຶິ່ ງຕ້ອງໄດ້ອີ ງໃສິ່ ຜ ້ ອອກໃຫ້ຫ າຍເພືິ່ ອປະຕ ບັດ ແລະ ໃຫ້ຂ ້ ມ ນ E&S ທີິ່ ຖື ກຕ້ອງ ແລະ 

ແຂງແຮງທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງກັບທ ລະກ າທີິ່ ສະເຫນີ , ເພືິ່ ອສະຫນັບສະຫນ ນ GGC ໃນການປະເມີ ນຄວາມສິ່ ຽງ ແລະ 



 

ລະບົບການຄ ້ ມຄອງ E&S ຂອງ GGC Pegasys ສ ດທ້າຍ xxxii 

 

ຜົນກະທົບຂອງ E&S ຢິ່ າງພຽງພ  ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍໃນລະດັບທີິ່ ສ ິ່ ງເຫ ົິ່ ານີ ້ ຈະ. ໄດ້ຮັບການຫ  ດຜິ່ ອນ 

ແລະ ການຄ ້ ມຄອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ E&S ທີິ່ ກ ານົດໄວ້.   



 

ລະບົບການຄ ້ ມຄອງ E&S ຂອງ GGC Pegasys ສ ດທ້າຍ xxxiii 

 

ໃນລະຫວິ່ າງການກວດສອບວ ເຄາະສະຖານະການ, GGC ຈະສະຫນັບສະຫນ ນໂດຍ E&S 

ລາຍການການກວດສອບວ ເຄາະສະຖານະການ:  

i. ກວດສອບຄື ນຂ ້ ມ ນ, ບັນທຶກ, ແລະ ເອກະສານທັງໝົດທີິ່ ມີ ຢ ິ່ ທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສິ່ ຽງ E&S ແລະ/ຫ ື  

ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ;  

ii. ດ າເນີ ນການກວດກາສະຖານທີິ່  ແລະ ການສ າພາດກັບບັນດາບັນຫາ ແລະ/ຫ ື  ບ ກຄະລາກອນຂອງ
ໂຄງການ ແລະ ພາກສິ່ ວນທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງ, ຖ້າຫາກວິ່ າເໝາະສົມ;  

iii. ວ ເຄາະຜ ້ ອອກ ແລະ/ຫ ື  ປະສ ດຕ ພາບໂຄງການ E&S ທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງກັບມາດຕະຖານ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຄວາມສິ່ ຽງຂອງ E&S ຂອງ GGC (ເຊັິ່ ນ: ນະໂຍບາຍ GGC E&S, ລະບຽບການທ້ອງຖ ິ່ ນ 

ແລະລະດັບຊາດ ແລະ ມາດຕະຖານການປະຕ ບັດຂອງ IFC), ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ; ແລະ  

iv. ການກ ານົດຊິ່ ອງຫວິ່ າງລະຫວິ່ າງການປະຕ ບັດ ແລະ ຂ ້ ກ ານົດ ແລະ ກ ານົດມາດຕະການແກ້ໄຂ ແລະ 
ການປະຕ ບັດທີິ່ ສອດຄ້ອງກັນເພືິ່ ອແກ້ໄຂສ ິ່ ງເຫ ົິ່ ານີ ້ , ໃນຮ ບແບບຂອງແຜນປະຕ ບັດງານ E&S (ESAP). 

ESAP ປະກອບມີ ການແກ້ໄຂທີິ່ ແນະນ າ ແລະ ຄິ່ າໃຊ້ຈິ່ າຍທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງ, ຂອບເວລາ ແລະ 
ພາກສິ່ ວນທີິ່ ຮັບຜ ດຊອບ (ອ້າງອີ ງໃສິ່  ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ IX). 

ສະຫລ ບລວມແລ້ວ, GGC ຈະຕ້ອງດ າເນີ ນການກວດສອບຄື ນຂ ້ ມ ນທີິ່ ມີ ຢ ິ່ ທັງໝົດຕ ິ່ ກັບນະໂຍບາຍ GGC E&S, 

ຕາມລະບຽບການທ້ອງຖ ິ່ ນ ແລະ ລະດັບປະເທດ ແລະ IFC PS 1 ເຖ ງ 8, 

ກ ານົດໂຄງການປະຕ ບັດຕາມມາດຕະຖານເຫ ົິ່ ານີ ້ ໂດຍອີ ງໃສິ່ ສ ິ່ ງທີິ່ ການປະເມີ ນ E&S, ການກວດກາ, 

ການກວດສອບ, ແລະ ອືິ່ ນໆ. ຈົນມາຮອດປະຈ ບັນລວມທັງສະຖານະພາບຂອງໃບອະນ ຍາດ / ໃບອະນ ຍາດ, 

ຊັບພະຍາກອນ, ລະບົບ, ແລະອືິ່ ນໆ, ແລະ ກ ານົດຊິ່ ອງຫວິ່ າງໃດໆ ແລະ 

ການປະຕ ບັດທີິ່ ແນະນ າເພືິ່ ອປ ດຊິ່ ອງຫວິ່ າງເຫ ົິ່ ານີ ້ .  

ການຄ້ົນພົບການກວດສອບວ ເຄາະສະຖານະການຂອງການຂອງ E&S 

ຈະຖື ກສັງລວມເຂົ ້ າໃນເອກະສານຂອງຄະນະກ າມະການຂ້ັນສ ດທ້າຍເຊ ິ່ ງເປັນສິ່ ວນໜຶິ່ ງຂອງເອກະສານການເຮັດ

ທ ລະກ າທີິ່ ກວ້າງຂວາງເພືິ່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຕັດສ ນໃຈທີິ່ ມີ ຂ ້ ມ ນ, ລວມທັງ ESAP 

(ອ້າງເຖ ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ VIII). 

ການກວດສອບວ ເຄາະສະຖານະການຂອງການຮັບປະກັນໂດຍກົງຕາມ (ຫນິ່ ວຍງານ / ໂຄງການ - ຍົກເວ້ັນສະຖາ

ບັນການເງ ນ) 

ການປະເມີ ນຈະສອດຄິ່ ອງກັບລັກສະນະ, ຂະຫນາດ, ແລະ ຂ້ັນຕອນຂອງໂຄງການ (i.e., ການອອກແບບ, 

ການກ ິ່ ສ້າງ, ຫ ື  ຂ້ັນຕອນການດ າເນີ ນງານ), ແລະ ໃນລະດັບຄວາມສິ່ ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງ E&S.  

• ສ າລັບໂຄງການໄລຍະຕ້ົນ, ໂດຍສະເພາະການອອກແບບໂຄງການ, 

ຂຶ ້ ນກັບລັກສະນະຂອງກ ດຈະກ າທາງທ ລະກ ດ, GGC 

ອາດຈະສາມາດສະໜັບສະໜ ນລ ກຄ້າໄດ້ຢິ່ າງມີ ປະສ ດທ ພາບຫ າຍຂຶ ້ ນໃນການຄາດການແລະ 
ແກ້ໄຂຄວາມສິ່ ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບສະເພາະ; ໃນການລະບ ໂອກາດ; ແລະ 
ໃນການຄ ້ ມຄອງສ ິ່ ງເຫ ົິ່ ານີ ້ ຕະຫ ອດຊີ ວ ດຂອງໂຄງການ. 

• ສ າລັບໂຄງການໄລຍະຕ ິ່ ມາ ແລະ / ຫ ື  ໜິ່ ວຍງານປະຕ ບັດງານ, ການປະເມີ ນຈະກວດສອບຄື ນ ESMS 

ແລະ ການປະຕ ບັດການຄ ້ ມຄອງຄວາມສິ່ ຽງທີິ່ ມີ ຢ ິ່ ແລ້ວ, ເຊັິ່ ນດຽວກັນກັບການປະເມີ ນ E&S ແລະ 



 

ລະບົບການຄ ້ ມຄອງ E&S ຂອງ GGC Pegasys ສ ດທ້າຍ xxxiv 

 

ການມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມຂອງຊ ມຊົນທີິ່ ດ າເນີ ນໂດຍໂຄງການ ແລະ/ຫ ື  ພາກສິ່ ວນທີ ສາມໃດໆ 

ກິ່ ອນທີິ່ ຈະພ ຈາລະນາການຮັບປະກັນຂອງ GGC.  

ໃນບາງກ ລະນີ , ຕ້ອງຮ ້ ຈັກ ແລະ 

ເຂົ ້ າໃຈເຂົ ້ າໃຈສິ່ ວນໃຫຍິ່ ຂອງການນ າໃຊ້ເງ ນທີິ່ ໄດ້ຮັບທີິ່ ຄ ້ ມຄອງໂດຍການຮັບປະກັນຂອງ GGC, ແລະ ຄວາມສິ່ ຽງ 

ແລະ ຜົນກະທົບຂອງ E&S ທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງ ໃນເວລາທີິ່ ການຕັດສ ນໃຈຂອງ GGC ເພືິ່ ອສະໜອງການຄ ້ ມຄອງ. 

ເຖ ງຢິ່ າງໃດກ ຕາມ, ໃນກ ລະນີ ອືິ່ ນໆ, ການຄ ້ າປະກັນຂອງ GGC ບ ິ່ ໄດ້ມ ້ ງໄປສ ິ່ ຊັບສ ນທາງດ້ານຮິ່ າງກາຍໂດຍກົງ ຫ ື  

ຈະນ າໄປສ ິ່ ການລົງທຶນໃນອະນາຄົດ ແລະ ການນ າໃຊ້ເງ ນທີິ່ ໄດ້ຮັບ, ແລະ ດັິ່ ງນ້ັນຈຶິ່ ງບ ິ່ ສາມາດກ ານົດໄດ້ ຄວາມສິ່ ຽງ 

ແລະ ຜົນກະທົບຂອງ E&S ສິ່ ວນໃຫຍິ່  ໃນເວລາທີິ່ ການຕັດສ ນໃຈຂອງ GGC ເພືິ່ ອສະໜອງການຄ ້ ມຄອງ. 

ອັນນີ ້ ຍັງສົິ່ ງຜົນໃຫ້ຂ ້ ມ ນໃນລະດັບຕິ່ າງໆທີິ່ ມີ ຢ ິ່ ໃນເວລາການກວດສອບສະຖານະຂອງ GGC.  

• ບ ິ່ ຮ ້ ຈັກການນ າໃຊ້ທີິ່ ໄດ້ຮັບ  

ຖ້າການນ າໃຊ້ການຄ ້ າປະກັນທີິ່ ສະເໜີບ ິ່ ໄດ້ຖື ກກ ານົດຢິ່ າງເຕັມສິ່ ວນ 

ໃນເວລາການກວດສອບສະຖານະ, GGC 

ອາດຈະຂະຫຍາຍການກວດສອບຄື ນຂອງຕົນໄປສ ິ່ ກ ດຈະກ າທ ລະກ ດອືິ່ ນໆຂອງຜ ້ ອອກ. 

ນອກຈາກນ້ັນ, ປະເພດຄວາມສິ່ ຽງ E&S 

ໂດຍລວມສ າລັບການເຮັດທ ລະກ າຈະທຽບເທົິ່ າກັບກ ດຈະກ າທ ລະກ ດທີິ່ ມີ ຄວາມສິ່ ຽງສ ງສ ດ.  

• ຮ ້ ຈັກການນ າໃຊ້ທີິ່ ໄດ້ຮັບ 

ໃນກ ລະນີ ທີິ່ ມີ ກ ານົດການນ າໃຊ້ເງ ນທີິ່ ໄດ້ຮັບ ສ າລັບການຄ ້ າປະກັນຂອງ GGC ແລະ ຂ ້ ມ ນຄວາມສິ່ ຽງ 

E&S ທີິ່ ໄດ້ກ ານົດໄວ້ຢິ່ າງຊັດເຈນ, ຂ ້ ກ ານົດຂອງ GGC ກິ່ ຽວກັບການຄ ້ ມຄອງຄວາມສິ່ ຽງ E&S 

ຈະນ າໃຊ້ກັບກ ດຈະກ າທາງທ ລະກ ດທີິ່ ໄດ້ຮັບການຄ ້ ມຄອງ ໂດຍການຄ ້ າປະກັນຂອງ GGC. 

ເຖ ງຢິ່ າງໃດກ ິ່ ຕາມ, GGC ຈະຊ ກຍ ້ ໃຫ້ໂຄງການຄ ້ ມຄອງຄວາມສິ່ ຽງ E&S 

ຢິ່ າງຕ ິ່ ເນືິ່ ອງໃນທົິ່ ວທ ກການດ າເນີ ນງານ. 

ການກວດສອບສະຖານະຂອງການຄ ້ າປະກັນທາງອ້ອມ (ສະຖາບັນການເງ ນ) 

ການພ ຈາລະນາທີິ່ ສ າຄັນໃນລະຫວິ່ າງການກວດສອບສະຖານະຂອງບັນດາ FI ແມິ່ ນຂ ້ ມ ນຄວາມສິ່ ຽງ E&S 

ທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງກັບຂ ້ ມ ນທີິ່ ມີ ຢ ິ່ ແລ້ວຂອງ FI, ຄວາມສາມາດໃນການປະຕ ບັດ (ເຊັິ່ ນ: ຊັບພະຍາກອນ) ແລະ 

ສະຖານະພາບຂອງນະໂຍບາຍ E&S, ລະບົບ ແລະ ຂ້ັນຕອນ (ເຊັິ່ ນ: ESMS) ຢ ິ່ ໃນສະຖານທີິ່ , ຕາມທີິ່  IFC PS 1 

ກ ານົດ ແລະ ໝາຍເຫດການແປຂອງຕົວກາງທາງການເງ ນຂອງ IFC PS. ນີ ້ ພະຍາຍາມລະບ ບິ່ ອນທີິ່  FI ແລະ 

GGC ອາດມີ ຄວາມສິ່ ຽງທີິ່ ເປັນຜົນມາຈາກການສະໜັບສະໜ ນຂອງພວກເຂົ າ ແລະ ກ ານົດຂ ້ ກ ານົດ 

ສ າລັບການຄ ້ ມຄອງຄວາມສິ່ ຽງເຫ ົິ່ ານີ ້ . 

• ຂ ້ ກ ານົດສ າລັບ FI ທັງໝົດ 

o ບັນດາ FI ຈ າເປັນຕ້ອງພັດທະນາ ແລະ ດ າເນີ ນການ ESMS ທີິ່ ສອດຄິ່ ອງກັບລະດັບຂອງຄວາມສິ່ ຽງ 

E&S ໃນຫ ັ ກຊັບຂອງຕົນ, ແລະ ກ ດຈະກ າທາງທ ລະກ ດໃນອະນາຄົດ. ESMS 

ຄວນລວມເອົ າຫ ັ ກການທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງຂອງມາດຕະຖານປະສ ດທ ພາບ IFC 1. 



 

ລະບົບການຄ ້ ມຄອງ E&S ຂອງ GGC Pegasys ສ ດທ້າຍ xxxv 

 

o ບັນດາ FI ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ນ າໃຊ້ລັກສະນະທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງຂອງ IFC PS 2 

ກັບກ າລັງແຮງງານຂອງພວກເຂົ າ. 

o ບັນດາ FI ຈະນ າໃຊ້ລາຍການການຍົກເວ້ັນ GCC ແລະ 
ປະຕ ບັດຕາມກົດໝາຍແຫິ່ ງຊາດທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງ.  

o ບັນດາ FI ທີິ່ ມີ ຫ ັ ກຊັບ ແລະ/ຫ ື  ກ ດຈະກ າທາງທ ລະກ ດໃນອະນາຄົດທີິ່ ມີ ຄວາມສິ່ ຽງປານກາງ E&S 

(FI-2) ຈະຕ້ອງມີ ກ ດຈະກ າທາງທ ລະກ ດທີິ່ ມີ ຄວາມສິ່ ຽງສ ງທີິ່ ພວກເຂົ າສະໜັບສະໜ ນ 

ເພືິ່ ອນ າໃຊ້ຂ ້ ກ ານົດທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງຂອງມາດຕະຖານປະສ ດທ ພາບ IFC 2 ຫາ 8. 

o ບັນດາ FI ຈະປະຕ ບັດຂະບວນການຕ ດຕາມປະສ ດທ ພາບ E&S ໂດຍອີ ງໃສິ່ ຄວາມສິ່ ຽງ, 

ລວມທັງການລາຍງານເຫດການໃຫຍິ່ . 

o ບັນດາ FI ຈະມອບຄວາມຮັບຜ ດຊອບຂອງ E&S ໃຫ້ກັບຜ ້ ຕາງຫນ້າຂອງຜ ້ ຈັດການຂ້ັນສ ງ ແລະ/ຫ ື  

ສະມາຊ ກໃນຄະນະ ເພືິ່ ອຮັບຜ ດຊອບຕ ິ່ ການຄ ້ ມຄອງ E&S ໂດຍລວມຂອງ FI 

ລວມທັງການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນທີິ່ ເໝາະສົມສ າລັບການຈັດຕ້ັງປະຕ ບັດ ESMS 

(ຊັບພະຍາກອນມະນ ດ ແລະ ການເງ ນ). 

o ບັນດາ FI ຈະພັດທະນາ ແລະ ຮັກສາກົນໄກການແກ້ໄຂຄ າຮ້ອງທ ກ 

ທີິ່ ອະນ ຍາດໃຫ້ຜ ້ ທີິ່ ມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມທີິ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ມີ ຄວາມກັງວົນ ສາມາດຍົກຄ າຮ້ອງຮຽນ 

ຫ ື  ຄ າຮ້ອງທ ກທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນຂອງ FI.  

 

• ບ ິ່ ຮ ້ ຈັກການນ າໃຊ້ທີິ່ ໄດ້ຮັບ  

ໃນກ ລະນີ ທີິ່  GGC ສະໜອງການຄ ້ າປະກັນຕ ິ່ ພັນທະບັດ ແລະ / ຫ ື  ເງ ນກ ້ ທີິ່ ບ ິ່ ໄດ້ກ ານົດຢິ່ າງຄົບຖ້ວນ 

ໃນເວລາການກວດສອບສະຖານະ, ຂ ້ ກ ານົດຂອງ GGC E&S ຈະນ າໃຊ້ກັບຫ ັ ກຊັບທັງໝົດຂອງ FI.  

• ຮ ້ ຈັກການນ າໃຊ້ທີິ່ ໄດ້ຮັບ 

ໃນກ ລະນີ ທີິ່  GGC ສະໜອງການຄ ້ າປະກັນ ເພືິ່ ອຄ ້ ມຄອງການນ າໃຊ້ຄ້ັງສ ດທ້າຍທີິ່ ລະບ ໄວ້, ຂ ້ ກ ານົດ E&S 

ຂອງ GGC ຈະຄ ້ ມຄອງເລືິ່ ອງນີ ້ ໂດຍສະເພາະ, ແລະ ປະເພດຊັບສ ນທັງໝົດ 

ທີິ່ ການນ າໃຊ້ຄ້ັງສ ດທ້າຍທີິ່ ລະບ ໄວ້ເປັນສິ່ ວນໜຶິ່ ງ. GGC ຍັງຈະຊ ກຍ ້ ໃຫ້ FI ຈັດການຄວາມສິ່ ຽງ E&S 

ໃນທົິ່ ວຫ ັ ກຊັບຂອງພວກເຂົ າ. 

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງຂ້ັນຕອນການກວດສອບສະຖານະຈະເປັນຕາຕະລາງການເຮັດທ ລະກ າທີິ່ ປັບປ ງໃໝິ່  ແລະ 

ບົດລາຍງານ DD ການເຮັດທ ລະກ າແບບລະອຽດຈາກທີ ມງານການລົງທຶນ, 

ເຊ ິ່ ງເສີ ມໂດຍທີິ່ ປຶ ກສາຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານດ້ານ E&S ໃນປະເທດ. ບົດລາຍງານສະໜອງຫ ັ ກຖານ ເພືິ່ ອກວດສອບການປະ

ເມີ ນຜົນການເຮັດທ ລະກ າຕິ່ າງໆ, ການວ ເຄາະ ແລະ ການສົມມ ດຕ ຖານພ້ືນຖານຂອງພວກເຂົ າ. ທີິ່ ສ າຄັນ, ມັນຍັງ

ຊີ ້ ໃຫ້ເຫັນຊິ່ ອງຫວິ່ າງໃດໆ ແລະ/ຫ ື  ຄວາມບ ດເບື ອນທີິ່ ມີ ຄວາມໝາຍທີິ່ ໄດ້ຖື ກເປີ ດເຜີຍໃນລະຫວິ່ າງການເອົ າໃຈໃສິ່ , 

ເຊ ິ່ ງຈະຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂໂດຍຜ ້ ກ ້ ຢື ມ. 

4.3.5 ຂ້ັນຕອນທີ  5: ການແກ້ໄຂ ແລະ ການເປີ ດເຜີ ຍ (2-5 ອາທ ດ)  

ຂ້ັນຕອນການແກ້ໄຂ ແລະ ການເປີ ດເຜີຍສົມທົບກັບຂ້ັນຕອນການກວດສອບສະຖານະ, 

ແຕ້ມໂດຍກົງຈາກບົດລາຍງານ DD ການເຮັດທ ລະກ າແບບລະອຽດ. ໃນກ ລະນີ ມີ ຊິ່ ອງຫວິ່ າງ ແລະ/ຫ ື  

ຄວາມບິ່ ຽງເບນຢ ິ່  ທີ ມງານການລົງທຶນຂອງ GGC, ພາຍໃຕ້ການຊີ ້ ນ າຂອງຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານດ້ານ E&S ພາຍໃນຂອງ 
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GGC, ຈະເຮັດວຽກຮິ່ ວມກັບທີິ່ ປຶ ກສາຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານດ້ານ E&S ໃນປະເທດ 

ເພືິ່ ອຊິ່ ວຍຜ ້ ກ ້ ຢື ມພັດທະນາຍ ດທະສາດການແກ້ໄຂ ເພືິ່ ອແກ້ໄຂຊິ່ ອງຫວິ່ າງ/ຄວາມບິ່ ຽງເບນ. 

ເມືິ່ ອຍ ດທະສາດການແກ້ໄຂໄດ້ຮັບການພັດທະນາແລ້ວ, 

ຜ ້ ກ ້ ຢື ມຈະຕ້ອງໃຫ້ຄ າໝ້ັນສັນຍາທີິ່ ຈະສົິ່ ງມອບຍ ດທະສາດ, ພາຍໃນໄລຍະເວລາທີິ່ ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້. 

ໃນກ ລະນີ ທີິ່ ຜ ້ ກ ້ ຢື ມບ ິ່ ໄດ້ສັນຍາ, ຫ ື  ສະແດງຄວາມບ ິ່ ເຕັມໃຈຢິ່ າງຈະແຈ້ງໃນການພັດທະນາ ແລະ / ຫ ື  

ສົິ່ ງມອບຍ ດທະສາດການແກ້ໄຂ, ທ ລະກ າຈະຖື ກປະຕ ເສດໂດຍທີ ມງານການລົງທຶ ນຂອງ GGC. 

ເພືິ່ ອຄວາມຄື ບຫນ້າ, ຍ ດທະສາດການແກ້ໄຂຕ້ອງສົິ່ ງມອບໃຫ້ຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານດ້ານ E&S ພາຍໃນຂອງ GGC 

ດ້ວຍຄວາມພ ໃຈ, ຄຽງຄ ິ່ ກັບຄ າໝ້ັນສັນຍາທີິ່ ໜັກແຫນ້ນຂອງຜ ້ ກ ້ ຢື ມທີິ່ ຈະດ າເນີ ນການຕາມຍ ດທະສາດ. 

ຫ ັ ງຈາກນ້ັນອັນນີ ້ ຈະຖື ກຈັດໃສິ່ ຕາຕະລາງກັບຕາຕະລາງການເຮັດທ ລະກ າທີິ່ ປັບປ ງ, ບົດລາຍງານ DD 

ການເຮັດທ ລະກ າແບບລະອຽດ, ແລະ ຍ ດທະສາດ M&E (ເບ ິ່ ງຂ້ັນຕອນທີ  6), 

ສ າລັບການພ ຈາລະນາຂອງຄະນະກ າມະການຜົນກະທົບຂອງ GGC.  

GGC ຍັງຈະຕ້ອງປະຕ ບັດຕາມຂ ້ ກ ານົດການເປີ ດເຜີຍຂອງຜ ້ ລົງທຶນຂອງຕົນ 

ໂດຍການອອກແບບຟອມການເປີ ດເຜີຍ E&S ໃຫ້ກັບກອງທຶນຫ  ດຜິ່ ອນການປິ່ ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ 

(GCF) ພາຍໃນສາມສ ບ (30) ວັນ ສ າລັບໂຄງການປະເພດ B ແລະ / ຫ ື  FI-2 

ກິ່ ອນວັນທີ ກອງປະຊ ມຄະນະກ າມະການ GCF ຫ ື  GGC, ອັນໃດກ ິ່ ຕາມທີິ່ ມາເຖ ງກິ່ ອນ. 

(ບ ິ່ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບທ ລະກ າທີິ່ ມີ ຄວາມສິ່ ຽງຕ ິ່ າ). ບົດລາຍງານນີ ້ ຈະກວມເອົ າຂ ້ ມ ນໂຄງການພ້ືນຖານ, 

ສະຖານະຂອງ ESIA, ESMP, ESMS (ຖ້າມີ ) ແລະ ບົດລາຍງານການປົກປ້ອງ E&S ອືິ່ ນໆທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງເຊັິ່ ນ: 

ແຜນການປະຕ ບັດການຕ້ັງຖ ິ່ ນຖານຄື ນໃໝິ່  (RAP), ກອບນະໂຍບາຍການຕ້ັງຖ ິ່ ນຖານຄື ນໃໝິ່  (RPF), 

ແຜນການຄົນພ້ືນເມື ອງ (IPP), ກອບ IPP (ຖ້າມີ ), ສະຖານະການເປີ ດເຜີຍໃຫ້ປະຊາຊົນທົິ່ ວໄປ, ແລະ ອືິ່ ນໆ. GCF 

ມີ ເວລາ 30 ມື ້ ນັບຈາກມື ້ ທີິ່ ຍືິ່ ນສະເໜີ ເພືິ່ ອໃຫ້ຄ າເຫັນໃນແບບຟອມ (ເບ ິ່ ງ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ X). 

ບົດລາຍງານເຫ ົິ່ ານີ ້ ຈະຖື ກເປີ ດເຜີຍຕ ິ່ ສາທາລະນະຢ ິ່ ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ GCF 

ພ້ອມກັບການສະເໜີເງ ນທຶນທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງ. 

ຄ າເຫັນໃດໆທີິ່ ໄດ້ຮັບໂດຍຜິ່ ານຂະບວນການເປີ ດເຜີຍຈະຖື ກພ ຈາລະນາ ພາຍໃນຍ ດທະສາດການແກ້ໄຂ. 

ກິ່ ຽວຂ້ອງກັບແຕິ່ ລະໂຄງການຍິ່ ອຍທີິ່ ເປັນປະເພດ B (ອີ ງຕາມປະເພດຄວາມສິ່ ຽງດ້ານສ ິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ສັງຄົມ), ໜິ່ ວຍງານທີິ່ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈະເຮັດຕາມສັນຍາຮັບປະກັນວິ່ າໜິ່ ວຍງານປະຕ ບັດການເປີ ດເຜີຍ 

ESIA ແລະ ESMP ແລະ, ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ລວມທັງການຊື ້ ທີິ່ ດ ນ ແລະ/ຫ ື . 

ແຜນປະຕ ບັດງານການຕ້ັງຖ ິ່ ນຖານໃໝິ່  (“LARAP”) ແລະ ຂ ້ ມ ນທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງອືິ່ ນໆ 

ລວມທັງສ ິ່ ງທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງກັບຄົນພ້ືນເມື ອງທີິ່ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເປີ ດເຜີຍຕາມນະໂຍບາຍການເປີ ດເຜີຍຂ ້ ມ ນ ແລະ 

ນະໂຍບາຍສ ິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ແຕິ່ ລະອັນ, “ຊ ດການເປີ ດເຜີຍໂຄງການຍິ່ ອຍ”). 

ໜິ່ ວຍງານທີິ່ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈະເຮັດຕາມສັນຍາຮັບປະກັນວິ່ າຫົວໜິ່ ວຍປະຕ ບັດການຕາມລະບົບການຄ ້ ມຄ

ອງສ ິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ, 

ຈະຕ້ອງເປີ ດເຜີຍຊ ດການເປີ ດເຜີຍໂຄງການຍິ່ ອຍຢິ່ າງໜ້ອຍສາມສ ບ (30) 

ວັນປະຕ ທ ນກິ່ ອນການອະນ ມັດໂຄງການຍິ່ ອຍປະເພດ B ທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງ, ເປັນພາສາອັງກ ດ ແລະ ພາສາທ້ອງຖ ິ່ ນ. 



 

ລະບົບການຄ ້ ມຄອງ E&S ຂອງ GGC Pegasys ສ ດທ້າຍ xxxvii 

 

(ຖ້າບ ິ່ ແມິ່ ນພາສາອັງກ ດ), ຢ ິ່ ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງຕົນ ແລະ ໃນສະຖານທີິ່ ທີິ່ ສະດວກຕ ິ່ ປະຊາຊົນທີິ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, 

ແລະ ໜິ່ ວຍງານທີິ່ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈະສົິ່ ງຊ ດການເປີ ດເຜີຍໂຄງການຍິ່ ອຍໃຫ້ກັບກອງທຶນ, 

ເຊ ິ່ ງຈະປະກອບມີ ການເຊືິ່ ອມຕ ິ່ ກັບອົງການທີິ່ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ/ຫ ື  

ເວັບໄຊທ໌ຂອງໜິ່ ວຍງານທີິ່ ດ າເນີ ນການກັບຊ ດການເປີ ດເຜີຍໂຄງການ, 

ສ າລັບການແຈກຢາຍຕ ິ່ ມາກັບຄະນະກ າມະການ GCF ແລະ ຜ ້ ສັງເກດການການເຄືິ່ ອນໄຫວຂອງກອງທຶນ ແລະ 

ສ າລັບການເຜີຍແຜິ່ ຢ ິ່ ໃນເວັບໄຊທ໌ GCF; 

ປະຕ ບັດຕາມຂ້ັນຕອນການຕົກລົງເຫັນດີ ຂອງບັນດາພາກສິ່ ວນທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການຍິ່ ອຍປະເພດ B, 

ກິ່ ອນທີິ່ ຈະສ າເລັດການເປີ ດເຜີຍແຕິ່ ລະຊ ດຍິ່ ອຍຂອງໂຄງການ, 

ໜິ່ ວຍງານທີິ່ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈະຕ້ອງສົິ່ ງເອກະສານດັິ່ ງກິ່ າວເພືິ່ ອກວດສອບ ແລະ 

ປະກອບຄ າຄ ດເຫັນໂດຍກອງທຶນ ແລະ 

ພ ຈາລະນາຄ າຄ ດເຫັນດັິ່ ງກິ່ າວໃນການສະຫ  ບຊ ດການເປີ ດເຜີຍໂຄງການຍິ່ ອຍ; 

4.3.6 ຂ້ັນຕອນທີ  6: ຍ ດທະສາດການຕ ດຕາມ ແລະ ການປະເມີ ນຜົນ (2-5 ອາທ ດ) 

ຂ້ັນຕອນຍ ດທະສາດ M&E ແມິ່ ນດ າເນີ ນໄປຄຽງຄ ິ່ ກັບຂ້ັນຕອນການແກ້ໄຂ. ຍ ດທະສາດ M&E 

ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂດຍທີ ມງານການລົງທຶນຂອງ GGC 

ໂດຍຮິ່ ວມມື ກັບທີິ່ ປຶ ກສາຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານພາຍໃນປະເທດຂອງ GGC ແລະ ຜ ້ ກ ້ ຢື ມ. ຍ ດທະສາດ M&E 

ເຊືິ່ ອມຕ ິ່ ໂດຍກົງກັບທ ດສະດີ ການປິ່ ຽນແປງຂອງ GGC, ຕາມການອະນ ມັດໂດຍ GCF. ແຕິ່ ລະກ ດຈະກ າ, 

ຜົນຜະລ ດ, ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ເປົ ້ າໝາຍສ ງສ ດ, ໄດ້ຖື ກອະທ ບາຍໄວ້ໃນຍ ດທະສາດ M&E 

ດ້ວຍການດ າເນີ ນການທີິ່ ຊັດເຈນວິ່ າຂ ້ ມ ນ ແລະ ຂ ້ ມ ນຂິ່ າວສານຖື ກເກັບກ າ, ປະເມີ ນ ແລະ ລາຍງານແນວໃດ, 

ແລະ ໂດຍໃຜ, ໃນສິ່ ວນທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງກັບອົງປະກອບການຈັດການ E&S ຂອງທ ລະກ າ. 

ຍ ດທະສາດ M&E ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄ າໝ້ັນສັນຍາທີິ່ ຊັດເຈນໂດຍຜ ້ ກ ້ ຢື ມ, 

ກິ່ ອນທີິ່ ຈະຖື ກຈັດໃສິ່ ຕາຕະລາງຄຽງຂ້າງກັບຕາຕະລາງການເຮັດທ ລະກ າ, ບົດລາຍງານ DD 

ການເຮັດທ ລະກ າແບບລະອຽດ, ແລະ ຍ ດທະສາດການແກ້ໄຂ, 

ສ າລັບການພ ຈາລະນາຂອງຄະນະກ າມະການຜົນກະທົບ GGC ເຊັິ່ ນດຽວກັນກັບຍ ດທະສາດການແກ້ໄຂ, 

ທີິ່ ຜ ້ ກ ້ ຢື ມບ ິ່ ໄດ້ສັນຍາ, ຫ ື  ສະແດງຄວາມບ ິ່ ເຕັມຢິ່ າງຈະແຈ້ງໃນການພັດທະນາ ແລະ/ຫ ື  ການສົິ່ ງມອບຍ ດທະສາດ 

M&E, ການເຮັດທ ລະກ າຈະຖື ກປະຕ ເສດໂດຍທີ ມງານການລົງທຶນຂອງ GGC 

ກິ່ ອນທີິ່ ຈະນ າສະເໜີຕ ິ່ ຄະນະກ າມະການຜົນກະທົບຂອງ GGC ເພືິ່ ອພ ຈາລະນາ. 

4.3.7 ຂ້ັນຕອນທີ  7: ການອະນ ມັດ (1-2 ອາທ ດ) 

ຄະນະກ າມະການຜົນກະທົບຂອງ GGC, ເຊ ິ່ ງປະກອບດ້ວຍຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານທີິ່ ເປັນເອກະລາດ, 

ຈະກວດສອບຄື ນຕາຕະລາງການເຮັດທ ລະກ າ, ບົດລາຍງານ DD ການເຮັດທ ລະກ າແບບລະອຽດ, 

ຍ ດທະສາດການແກ້ໄຂ ແລະ ຍ ດທະສາດ M&E ທີິ່ ໄດ້ປັບປ ງທີິ່ ສະໜອງໃຫ້ໂດຍທີ ມງານການລົງທຶນ GGC. 

ເມືິ່ ອພ ໃຈວິ່ າການເຮັດທ ລະກ າແມິ່ ນປະຕ ບັດຕາມກອບການຄ ້ ມຄອງ E&S ຂອງ GGC, 

ຈະມີ ການຮ້ອງຂ ໃຫ້ຄະນະກ າມະການຜົນກະທົບໃຫ້ການອະນ ມັດ 

ສ າລັບການເຮັດທ ລະກ າເພືິ່ ອກ້າວໄປສ ິ່ ການກ ານົດການອອກການຄ ້ າປະກັນ. 
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ຢິ່ າງໃດກ ຕາມ, ຖ້າຄະນະກ າມະການຜົນກະທົບຂອງ GGC 

ມີ ຄວາມກັງວົນກິ່ ຽວກັບອົງປະກອບຂອງການເຮັດທ ລະກ າການຄ ້ ມຄອງ E&S, ຫ ັ ງຈາກນ້ັນ, 

ທີ ມງານການລົງທຶນຂອງ GGC ຈະຕ້ອງກັບຄື ນໄປຂ້ັນຕອນທີ  5 (ການແກ້ໄຂ ແລະ ການເປີ ດເຜີຍ), ແລະ 

ເຮັດວຽກຢິ່ າງໃກ້ຊ ດກັບຜ ້ ກ ້ ຢື ມ ເພືິ່ ອແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນຂອງຄະນະກ າມະການຜົນກະທົບຂອງ GGC. 

ເມືິ່ ອຄະນະກ າມະການຜົນກະທົບຂອງ GGC ໄດ້ອະນ ມັດການເຮັດທ ລະກ າແລ້ວ 

ມັນຈະກ້າວໄປສ ິ່ ຄະນະກ າມະການການລົງທຶນຂອງ GGC ທີິ່ ຈະພ ຈາລະນາທາງດ້ານວັດຖ , ທາງດ້ານການເງ ນ ແລະ 

ການຄ້າຂອງທ ລະກ າ. ສ ິ່ ງສ າຄັນ, ຄະນະກ າມະການລົງທຶນ ພຽງແຕິ່ ຈະອະນ ມັດການເຮັດທ ລະກ າທີິ່ ໄດ້ຮັບການ

ອະນ ມັດຄ້ັງທ າອ ດໂດຍ ຄະນະກ າມະການຜົນກະທົບ. ນີ ້ ຮັບປະກັນວິ່ າ ທ ລະກ າທີິ່ ມີ ທິ່ າແຮງທັງໝົດ

ມີ ຈ ດປະສົງສະພາບອາກາດທີິ່ ຊັດເຈນ, ແລະ ຈັດລ າດັບຄວາມສ າຄັນຂອງຄົນ ແລະ ໂລກ, ກິ່ ອນທີິ່ ຈະມີ ກ າໄລໄດ້ມີ

ການພ ຈາລະນາ. ການອະນ ມັດທ ລະກ າ 'ຈ ດປະສົງ, ຄົນ ແລະ ໂລກ' ອົງປະກອບແມິ່ ນເປັນເງືິ່ ອນໄຂເບື ້ ອງຕ້ົນສ າລັບ

ກ າໄລ. 

ຖ້າຄະນະກ າມະການລົງທຶ ນຂອງ GGC ມີ ຄວາມສະດວກສະບາຍໃນດ້ານການເງ ນ ແລະ ການຄ້າຂອງທ ລະກ າ, 

ມັນຈະອອກການອະນ ມັດຢິ່ າງເປັນທາງການ ເພືິ່ ອສະໜອງການຄ ້ າປະກັນໃນນາມຂອງຜ ້ ກ ້ ຢື ມ.  

ຫ ັ ງຈາກນ້ັນ, GGC ຈະກ ານົດເງືິ່ ອນໄຂ E&S ສ າລັບການເຮັດທ ລະກ າທີິ່ ສອດຄິ່ ອງກັບຂ ້ ກ ານົດທີິ່ ກ ານົດໄວ້ ແລະ 

ຄວາມຄາດຫວັງທີິ່ ຈະເນ້ັນໃຫ້ເຫັນຢິ່ າງຈະແຈ້ງໃນຜ ້ ທີິ່ ມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງທ ກຄົນ ແລະ/ຫ ື  

ຂ ້ ຕົກລົງທາງກົດໝາຍອືິ່ ນໆລະຫວິ່ າງ GGC, ແລະ ຜ ້ ອອກກິ່ ອນການເບີ ກຈິ່ າຍ. 

ນີ ້ ກິ່ ຽວຂ້ອງກັບການພ ຈາລະນາຜົນການຄ້ົນພົບທີິ່ ລວບລວມຜິ່ ານການກວດກາ ແລະ ການກວດສອບສະຖານະ 

ແລະ ການກ ານົດຂ ້ ກ ານົດ ແລະ ຂ ້ ສະເຫນີ  E&S ທີິ່ ເໝາະສົມ ໂດຍໃຊ້ບັນທຶກຂ ້ ແນະນ າຂອງ E&S (ເບ ິ່ ງ 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ XI). ສ ິ່ ງເຫ ົິ່ ານີ ້ ຈະກວມເອົ າມາດຕະຖານ ແລະ ຂ ້ ກ ານົດຄວາມສິ່ ຽງ E&S, 

ຂ ້ ກ ານົດການລາຍງານທີິ່ ຊັດເຈນ, ລວມທັງ ESAP, ຜົນສະທ້ອນຂອງການລະເມີ ດຂ ້ ກ ານົດ ES, ແລະ ອືິ່ ນໆ. 

ຂ ້ ກ ານົດເຫ ົິ່ ານີ ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຖິ່ າຍທອດຈາກຜ ້ ອອກໃຫ້ກັບໂຄງການທີິ່ ຮັບປະກັນໂດຍ GGC, 

ເພືິ່ ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄິ່ ອງຂອງຂ ້ ກ ານົດ E&S ຂອງ GGC. 

4.3.8 ກອບເວລາ TSP ທີິ່ ຄາດການໄວ້ 

ຈາກປະສົບການຂອງທີ ມງານທີິ່ ໄດ້ຮັບຈາກການລ ເລີິ່ ມຂອງຜ ້ ຄ ້ າປະກັນ ແລະ 

ອົງການຜ ້ ຄ ້ າປະກັນທົິ່ ວໂລກທີິ່ ຄ້າຍຄື ກັນ (ເຊັິ່ ນ: GuarantCo), 

ຄາດວິ່ າຂະບວນການຄັດເລື ອກທ ລະກ າຄວນໃຊ້ເວລາລະຫວິ່ າງ 12 - 24 ອາທ ດ (ຫ ື  3 - 6 ເດື ອນ). 

ພາບປະກອບຂອງກອບເວລາຂ້າງລ ິ່ ມນີ ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິ່ າ 'ກອບເວລາທີິ່ ມີ ປະສ ດທ ພາບ' ສາມາດໃຊ້ເວລາ 12 

ອາທ ດ, ກົງກັນຂ້າມ 'ກອບເວລາທີິ່ ຍື ດເຍື ້ ອ' ສາມາດໃຊ້ເວລາເຖ ງ (ແລະ ອາດຈະຍາວກວິ່ າ) 24 ອາທ ດ.  
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ຮ ບ 8 ກອບເວລາ TSP 
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4.4 ພາຍຫ ັ ງການອອກໃບຄ ້ າປະກັນ  

ພາກສິ່ ວນຕ ິ່ ໄປນີ ້ ໃຫ້ລາຍລະອຽດກິ່ ຽວກັບອົງປະກອບຫ ັ ກທີິ່ ໄດ້ປະຕ ບັດໂດຍ GGC 

ໃນລະຫວິ່ າງການອອກໃບຄ ້ າປະກັນ.  

4.4.1 E&S ໃນຂ ້ ຕົກລົງຕາມສັນຍາສັນຍາ  

GGC ຈະເນ້ັນຢິ່ າງຈະແຈ້ງກິ່ ຽວກັບເງືິ່ ອນໄຂ E&S ຂອງການສະໜອງທຶນ ໂດຍຜິ່ ານພັນທະສັນຍາ E&S ແລະ 

ຂ ້ ກ ານົດທີິ່ ເໝາະສົມໃນຂ ້ ຕົກລົງທາງດ້ານກົດໝາຍ. ນີ ້ ຈະສະທ້ອນເຖ ງຂ ້ ກ ານົດທີິ່ ບັງຄັບໃຊ້ ແລະ 

ຄວາມຄາດຫວັງຂອງ GGC ທີິ່ ຜ ້ ກ ້ ຢື ມດ າເນີ ນເພືິ່ ອການປະຕ ບັດຕາມ, ການບ ິ່ ປະຕ ບັດຕາມ ແລະ 

ມາດຕະການຫ  ດຜິ່ ອນທີິ່ ສະເໜີເປັນລາຍລັກອັກສອນ (ເຊັິ່ ນ: ESAP), ຂ ້ ກ ານົດການຕ ດຕາມ ແລະ ລາຍງານ E&S, 

ການຍ ນຍອມໃຫ້ການຕ ດຕາມການຢ້ຽມຢາມສະຖາທີິ່ ໂດຍ GGC, ແລະ ອືິ່ ນໆ.  

ຖ້າຜ ້ ອອກບ ິ່ ປະຕ ບັດຕາມເງືິ່ ອນໄຂ E&S ຂອງຕົນທີິ່ ສະແດງອອກໃນຂ ້ ຕົກລົງທາງກົດໝາຍ, GGC 

ຈະເຮັດວຽກກັບພວກເຂົ າເພືິ່ ອບັນລ ການປະຕ ບັດຕາມ ແລະ / ຫ ື  ອາດຈະໃຊ້ສ ດ ແລະ ການແກ້ໄຂ, 

ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

4.4.2 ຕ ດຕາມກວດກາ, ປະເມີ ນຜົນ ແລະ ການລາຍງານ – ຫ ັ ງຈາກການອອກພັນທະບັດສີ
ຂຽວ ແລະ ເງ ນກ ້ ຢື ມ 

ໃນລະຫວິ່ າງໄລຍະເວລາການຮັບປະກັນ, GGC ຈະຮິ່ ວມມື ກັບຜ ້ ອອກ 

ເພືິ່ ອຮັບປະກັນວິ່ າການດ າເນີ ນທ ລະກ ດທີິ່ ຮັບຜ ດຊອບ ແລະ ການປະຕ ບັດໄດ້ຮັບການປະຕ ບັດຕາມຂ ້ ກ ານົດ E&S 

ທີິ່ ກ ານົດໄວ້ ແລະ ຊ ກຍ ້ ໃຫ້ມີ ການປັບປ ງ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້. 

ນີ ້ ກິ່ ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕ້ັງປະຕ ບັດກົນໄກການຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານທີິ່ ຄັດເລື ອກ ເພືິ່ ອປະເມີ ນ, 

ວັດແທກ ແລະ ປະເມີ ນປະສ ດທ ພາບຢິ່ າງຕ ິ່ ເນືິ່ ອງຂອງການຮັບປະກັນຂອງຕົນ ແລະ ໃນທາງກັບກັນ, 

ປະສ ດທ ພາບ E&S ໂດຍລວມຂອງ GGC.  

ສິ່ ວນໜຶິ່ ງຂອງສ ິ່ ງນີ ້ , GGC ປະຕ ບັດວ ທີ ການຕ ດຕາມ ແລະ ການລາຍງານຫ າຍຊ້ັນ, ລະຫວິ່ າງ GGC ແລະ 

ຜ ້ ອອກຂອງຕົນເຊັິ່ ນດຽວກັນກັບ GGC ແລະ ນັກລົງທຶນຂອງຕົນ (ດັິ່ ງທີິ່ ໄດ້ລະບ ໄວ້ໃນ ຮ ບ 9). 
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ຮ ບ 10: ຂະບວນການຕ ດຕາມ ແລະ ລາຍງານ E&S ຫ າຍຊ້ັນຂອງ GGC 

ບາງກົນໄກການຕ ດຕາມ, ການປະເມີ ນ ແລະ ການລາຍງານ E&S ທີິ່ ສ າຄັນທີິ່ ໃຊ້ໂດຍ GGC ລວມມີ  (ແລະ 

ອະທ ບາຍໄວ້ໃນລາຍລະອຽດເພີິ່ ມເຕີ ມຂ້າງລ ິ່ ມນີ ້ ):  

• ການຕ ດຕາມຕົວຊີ ້ ວັດປະສ ດທ ພາບທີິ່ ສ າຄັນທາງດ້ານ E&S  

• ການຕ ດຕາມແຜນການປະຕ ບັດ E&S  

• ການຕ ດຕາມເຫດການໃຫຍິ່  ແລະ ການຮ້ອງທ ກ 

• ການຢ້ຽມຢາມສະຖາທີິ່ ຕ ດຕາມ E&S, ຖ້າເປັນໄປໄດ້  

ລະດັບ ແລະ ປະເພດຂອງການຕ ດຕາມ E&S, ການປະເມີ ນ ແລະ ການລາຍງານທີິ່ ນ າໃຊ້ກັບການຄ ້ າປະກັນ 

ໃນແຕິ່ ລະຫ ັ ກຊັບການລົງທຶນຈະທຽບເທົິ່ າກັບຄວາມສິ່ ຽງ E&S ຂອງມັນ ແລະ 

ດັິ່ ງນ້ັນຈຶິ່ ງຖື ກກ ານົດບົນພ້ືນຖານການເຮັດທ ລະກ າສິ່ ວນບ ກຄົນ, 

ໂດຍອີ ງໃສິ່ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການກວດສອບສະຖານະ E&S.  

ຕົວຢິ່ າງ, ການເຮັດທ ລະກ າທີິ່ ມີ ຄວາມສິ່ ຽງສ ງຈ າເປັນຕ້ອງມີ ການຕ ດຕາມທີິ່ ເຂ້ັມງວດ ແລະ 

ເລື ້ ອຍໆເມືິ່ ອທຽບກັບການເຮັດທ ລະກ າທີິ່ ມີ ຄວາມສິ່ ຽງຕ ິ່ າ ເພືິ່ ອຈັດການ ແລະ ຫ  ດຜິ່ ອນຄວາມສິ່ ຽງ ແລະ 

ຜົນກະທົບຂອງ E&S. ໃນບາງກ ລະນີ , GGC ອາດຈະເພີິ່ ມຂ ້ ກ ານົດການຕ ດຕາມກວດກາທີິ່ ນ າໃຊ້ກັບທ ລະກ າ 

ຖ້າຄວາມສິ່ ຽງໃໝິ່ ຖື ກລະບ ໃນລະຫວິ່ າງໄລຍະເວລາການເຮັດທ ລະກ າ. ດ້ວຍການເຄົ າລົບ SEAH, GGC ຈະຕ ດຕາມ 

ແລະ ລາຍງານຄວາມຄື ບຫນ້າ ແລະ ປະສ ດທ ພາບໃນ SEAH ໃຫ້ກັບ GCF 

ຜິ່ ານກົນໄກການລາຍງານຂອງພວກເຂົ າ. ໃນຕ ິ່ ມາລວມເຖ ງການປັບປ ງທ ກມາດຕະການຢິ່ າງຕ ິ່ ເນືິ່ ອງ 

ເພືິ່ ອຫ  ດຜິ່ ອນ ແລະ ຄ ້ ມຄອງຄວາມສິ່ ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງ SEAH ທີິ່ ລະບ ໄວ້.  

ລະດັບຜ ້ ອອກ  
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ຜ ້ ອອກມີ ໜ້າທີິ່ ຮັບຜ ດຊອບໃນການຄ ້ ມຄອງ ແລະ ຕ ດຕາມກວດກາປະສ ດທ ພາບ E&S 

ຂອງການດ າເນີ ນງານຂອງພວກເຂົ າເອງເຊັິ່ ນດຽວກັນກັບພັນທະບັດ ແລະ / ຫ ື  ເງ ນກ ້ ທີິ່ ມີ ການຄ ້ າປະກັນ, ແລະ 

ໃນທາງກັບກັນ, ຮັບຜ ດຊອບໃນການລາຍງານປະສ ດທ ພາບນີ ້ ເປັນໄລຍະຜິ່ ານຂະບວນການທີິ່ ເລື ອກໄປຍັງ GGC.   

ການຕ ດຕາມ E&S KPI  

ຜ ້ ອອກຈະລາຍງານເປັນໄລຍະຕ ິ່  GGC ກິ່ ຽວກັບຊ ດຕົວຊີ ້ ວັດທີິ່ ກ ານົດໄວ້ 

ເຊ ິ່ ງຖື ວິ່ າເປັນວັດຖ ຕ ິ່ ກັບການເຮັດທ ລະກ າ ແລະ ຜົນສ າເລັດຂອງມັນ. ນີ ້ ກິ່ ຽວຂ້ອງກັບການເກັບກ າ, ການຕ ດ

ຕາມ, ແລະ ການລາຍງານເປັນປະຈ າໄຕມາດ ແລະ / ຫ ື  ປະຈ າປີ ຕ ິ່ ກັບຕົວຊີ ້ ວັດທີິ່ ຄັດເລື ອກ (ເບ ິ່ ງ 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ XII). ໂດຍປົກກະຕ , 

ບົດລາຍງານປະຈ າໄຕມາດຈະສະໜອງການປັບປ ງທົິ່ ວໄປກິ່ ຽວກັບເລືິ່ ອງ E&S ແລະ 

ບັນຫາທີິ່ ປະສົບການໃນໄລຍະເວລາການລາຍງານ, ລວມທັງການປັບປ ງກິ່ ຽວກັບການແຊກແຊງ. 

ໃນຂະນະທີິ່ ການລາຍງານປະຈ າປີ ໃຫ້ຂ ້ ມ ນລະອຽດກິ່ ຽວກັບປະສ ດທ ພາບ E&S ຂອງພັນທະບັດ ຫ ື  

ເງ ນກ ້ ທີິ່ ມີ ການຄ ້ າປະກັນ. 

ຕົວຊີ ້ ວັດຈະອີ ງໃສິ່ ມາດຕະຖານ ແລະ ແນວທາງການລາຍງານການປະຕ ບັດທີິ່ ດີ ທີິ່ ສ ດລະດັບສາກົນເຊັິ່ ນ: 

ຂ ້ ລ ເລີິ່ ມການລາຍງານທົິ່ ວໂລກ, ແລະ ຄະນະກ າມະການມາດຕະຖານການບັນຊີ ຄວາມຍື ນຍົງ (SASB) 

ເພືິ່ ອຮັບປະກັນຄວາມແຂງແຮງ, ຄວາມສອດຄິ່ ອງ ແລະ 

ສົມທຽບກັບຂ ້ ມ ນທີິ່ ເກັບກ າໃນທົິ່ ວຫ ັ ກຊັບການລົງທຶນຂອງ GGC. 

GGC ຈະກວດສອບຄື ນ ແລະ ຕ ດຕາມບົດລາຍງານທີິ່ ສະໜອງໃຫ້ບົນພ້ືນຖານຢິ່ າງຕ ິ່ ເນືິ່ ອງ ເພືິ່ ອວ ເຄາະຂ ້ ມ ນ 

ແລະ ຕອບສະໜອງຕ ິ່ ທິ່ າອິ່ ຽງທີິ່ ເກີດຂຶ ້ ນ, ໃຫ້ຄ າຄ ດຄ າເຫັນກິ່ ຽວກັບບັນຫາທີິ່ ໄດ້ລະບ  ແລະ / ຫ ື  

ຄວາມບ ິ່ ສອດຄິ່ ອງທີິ່ ສັງເກດເຫັນ, ແລະ ຮັບປະກັນວິ່ າຈະໄດ້ຮັບຂ ້ ມ ໃນລັກສະນະທີິ່ ສອດຄິ່ ອງ, ຖື ກຕ້ອງ ແລະ 

ປຽບທຽບໄດ້. 

ການຕ ດຕາມແຜນການປະຕ ບັດ E&S  

ຜ ້ ອອກຈະສະໜອງການປັບປ ງເປັນປົກກະຕ ໃຫ້ກັບ 

GGCກິ່ ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕ ບັດປະສ ດທ ພາບຂອງແຜນການປະຕ ບັດ E&S ຂອງພວກເຂົ າ 

ເພືິ່ ອຮັບປະກັນການປະຕ ບັດຕາມຂ ້ ກ ານົດ E&S ຂອງ GGC ຢິ່ າງຕ ິ່ ເນືິ່ ອງ. 

ຄວາມຖີິ່ ຂອງການປັບປ ງຄວາມຄື ບຫນ້າຈະຖື ກກ ານົດຕ ິ່ ກັບລາຍການທີິ່ ກ ານົດໄວ້ / ຈ ດໝາຍສ າຄັນ.   

ໂດຍສະເພາະສ າລັບຜ ້ ອອກ FI, GGC ຈະພະຍາຍາມກ ານົດປະສ ດທ ຜົນຂອງ ESMS ຂອງ FI, 

ໂດຍຜິ່ ານບັນທຶກການຈັດຕ້ັງປະຕ ບັດ, ແລະ ອືິ່ ນໆ, ແລະ ແກ້ໄຂຂ ້ ບົກຜິ່ ອງໃນ ESMS. 

ການຕ ດຕາມເຫດການໃຫຍິ່  ແລະ ການຮ້ອງທ ກ  

ຜ ້ ອອກທ ກຄົນຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ GGC ກິ່ ຽວກັບເຫດການ ຫ ື  ເຫດການຕິ່ າງໆທາງດ້ານ E&S ທີິ່ ຍ ິ່ ງໃຫຍິ່  / 

ສ າຄັນທີິ່ ບ ິ່ ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງກັບການດ າເນີ ນງານ ແລະ / ຫ ື  ບັນດາໂຄງການ, 

ເຊ ິ່ ງສາມາດສົິ່ ງຜົນກະທົບຕ ິ່ ການດ າເນີ ນງານ ແລະ / ຫ ື  ການປະຕ ບັດງານຂອງພວກເຂົ າ. ຕົວຢິ່ າງ: 
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ການເສຍຊີ ວ ດ, ການບາດເຈັບສາຫັດ, ໄຟໄຫມ້, ເຫດການການໃຫ້ສ ນບົນ ຫ ື  ການຟອກເງ ນ, 

ການປະທ້ວງແຮງງານ, ຄວາມຜ ດປົກກະຕ ທາງດ້ານການເງ ນ ແລະ ອືິ່ ນໆ. 

ໃນກ ລະນີ ທີິ່ ມີ ເຫດການໃຫຍິ່ /ອ ບັດເຫດ/ເຫດການເກີດຂຶ ້ ນ, ຜ ້ ຈັດການຜ ້ ອອກ ຫ ື  ຜ ້ ຮັບຜ ດຊອບຕ້ອງໃຊ້ 

ແບບຟອມການລາຍງານເຫດການໃຫຍິ່  ຂອງ GGC (ຫ ື  ສ ິ່ ງຄ້າຍຄື ກັນ) ເພືິ່ ອລາຍງານເຫດການ, 

ໃຫ້ໄວເທົິ່ າທີິ່ ຈະໄວໄດ້ແຕິ່ ບ ິ່ ເກີນສອງ (2) ວັນຫ ັ ງຈາກເຫດການເກີດຂຶ ້ ນ, ລາຍລະອຽດກິ່ ຽວກັບສ ິ່ ງທີິ່ ເກີດຂຶ ້ ນ, 

ໄດ້ມີ ການສື ບສວນແນວໃດ ແລະ ໄດ້ມີ ການດ າເນີ ນການແກ້ໄຂສະຖານະການແນວໃດ (ເບ ິ່ ງ 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ XIII). ໂດຍສະເພາະ, ຜ ້ ກ ້ ຢື ມຈ າເປັນຕ້ອງສ້າງຕ້ັງ ແລະ 

ປະຕ ບັດກົນໄກການແກ້ບັນຫາການຮ້ອງທ ກແບບລວມເອົ າຜ ້ ລອດຊີ ວ ດ ແລະ ເພດ (GRMs) 

ທີິ່ ສາມາດເຂົ ້ າເຖ ງໄດ້, ໂດຍມີ ຂ້ັນຕອນສະເພາະສ າລັບ SEAH 

ລວມທັງການລາຍງານຄວາມລັບທີິ່ ມີ ເອກະສານທີິ່ ປອດໄພ ແລະ ມີ ຈັນຍາບັນຂອງກ ລະນີ ດັິ່ ງກິ່ າວ, 

ເຊ ິ່ ງຊີ ້ ບອກວິ່ າມີ ການລາຍງານເຫດການເມືິ່ ອໃດ ແລະ ບິ່ ອນໃດ, ແລະ ຈະດ າເນີ ນການຕ ດຕາມແນວໃດ; ແລະ 

ວ ທີ ການເພືິ່ ອສະໜອງການບ ລ ການທີິ່ ທັນເວລາ ແລະ ການແກ້ໄຂຜ ້ ລອດຊີ ວ ດ, 

ລວມທັງຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ການດ ແລທາງການແພດ, ການສະໜັບສະໜ ນທາງດ້ານຈ ດໃຈ, 

ການສະໜັບສະໜ ນທາງດ້ານກົດໝາຍ, ມາດຕະການປົກປ້ອງຊ ມຊົນ, ແລະ ການກັບຄື ນສ ິ່ ສະພາບເດີ ມ.  

ກົນໄກນີ ້ ພະຍາຍາມຮັບປະກັນວິ່ າ GGC ໄດ້ຖື ກແຈ້ງໃຫ້ຊາບໃນລັກສະນະທີິ່ ສອດຄິ່ ອງ ແລະ 

ທັນເວລາກິ່ ຽວກັບເຫດການທີິ່ ເກີດຂຶ ້ ນພາຍໃນຫ ັ ກຊັບການລົງທຶນຂອງຕົນ. GGC 

ຈະຕ້ອງກວດສອບຄື ນຂ ້ ມ ນທີິ່ ສະໜອງໃຫ້ ແລະ 

ຢື ນຢັນວິ່ າເຫດການໄດ້ຮັບການຈັດການຕາມຂ ້ ກ ານົດຂອງມັນ (ເຊັິ່ ນ: ກົດລະບຽບທ້ອງຖ ິ່ ນ ແລະ ລະດັບຊາດ, 

ມາດຕະຖານປະສ ດທ ພາບຂອງ IFC, ແລະ ອືິ່ ນໆ). 

ການຢ້ຽມຢາມສະຖາທີ ິ່ ຕ ດຕາມ E&S 

GGC ຈະດ າເນີ ນການຢ້ຽມຢາມສະຖາທີິ່ ຕ ດຕາມ E&S ເປັນບາງຄ້ັງຄາວ ເພືິ່ ອຄັດເລື ອກຜ ້ ອອກ ແລະ 

ໂຄງການຂອງພວກເຂົ າເພືິ່ ອກວດສອບຄື ນປະສ ດທ ພາບ E&S ຂອງພວກເຂົ າ. ຕາມກົດລະບຽບທົິ່ ວໄປ, 

ການຢ້ຽມຢາມສະຖາທີິ່ ອາດຈະດ າເນີ ນເປັນປະຈ າປີ  ສ າລັບການລົງທຶນທີິ່ ມີ ຄວາມສິ່ ຽງປານກາງ, ແລະ 

ການໄປຢ້ຽມຢາມການລົງທຶນທີິ່ ມີ ຄວາມສິ່ ຽງຕ ິ່ າເປັນບາງຄ້ັງຄາວ, ເວ້ັນເສຍແຕິ່ ວິ່ າເກີດມາຈາກເຫດຜົນ 

E&S ທີິ່ ສ າຄັນ (ເຊັິ່ ນ: ການເສຍຊີ ວ ດ, ການປິ່ ຽນແປງການຄ ້ ມຄອງ, ການປິ່ ຽນແປງຂອບເຂດໂຄງການ, ແລະ 

ອືິ່ ນໆ).  

ການຢ້ຽມຢາມຕ ດຕາມເຫ ົິ່ ານີ ້ ພະຍາຍາມຊອກຫາຄວາມຈ ງຂອງປະສ ດທ ພາບ E&S ແລະ 

ກ ານົດຄ າແນະນ າສ າລັບການປັບປ ງ, ຖ້າມີ ການລະບ ເຖ ງການບ ິ່ ປະຕ ບັດຕາມ. ການຄ້ົນພົບວັດຖ , 

ລວມທັງຄວາມສິ່ ຽງ ຫ ື  ໂອກາດທີິ່ ລະບ ໃໝິ່ , ແລະ ການປະຕ ບັດທີິ່ ແນະນ າຈະຖື ກບັນທຶກໄວ້ໃນ ESAP ສະບັບຈ ງ 

ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີ ກັບຜ ້ ອອກຫ ັ ງການໄປຢ້ຽມຢາມ. 

ລະດັບ GGC  

ການຕ ດຕາມປະສ ດທ ພາບຫ ັ ກຊັບພາຍໃນ  
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GGC ຈະນ າສະເຫນີ ຂ ້ ມ ນ E&S 

ທີິ່ ສ າຄັນທີິ່ ເກັບກ າຈາກຄວາມພະຍາຍາມຕ ດຕາມຢິ່ າງຕ ິ່ ເນືິ່ ອງຕ ິ່ ການຄ ້ ມຄອງ GGC ແລະ 

ຄະນະກ າມະການທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງ (ເຊັິ່ ນ: ຄະນະກ າມະການຄວາມສິ່ ຽງ, ຄະນະກ າມະການ E&S, ຄະນະກ າມະການ, 

ຄະນະກ າມະການທ ລະກ າ, ແລະ ອືິ່ ນໆ). ນີ ້ ມີ ຈ ດປະສົງເພືິ່ ອສະໜອງການປັບປ ງໃຫ້ພຽງພ  ແລະ 

ຈ ດເດັິ່ ນກິ່ ຽວກັບປະສ ດທ ພາບ E&S ໃນທົິ່ ວຫ ັ ກຊັບການລົງທຶນ, ຈາກທັງທັດສະນະດ້ານການເງ ນ ແລະ E&S. 

ນີ ້ ກິ່ ຽວຂ້ອງກັບການລວບລວມຂ ້ ມ ນການຕ ດຕາມ E&S ທີິ່ ສ າຄັນເຂົ ້ າໄປໃນຮ ບແບບທີິ່ ເໝາະສົມ 

ສ າລັບການສົນທະນາໃນລະຫວິ່ າງເວທີ ເຫ ົິ່ ານີ ້ .  

ໂດຍທົິ່ ວໄປແລ້ວ ນີ ້ ກວມເອົ າການປັບປ ງສະຖານະການໂດຍຫຍ ້ ກິ່ ຽວກັບບັນຫາ E&S, ຄວາມສິ່ ຽງຂອງ E&S 

ທີິ່ ມີ ຢ ິ່ ແລ້ວ ຫ ື  ໃໝິ່  ຫ ື  ການບ ິ່ ປະຕ ບັດຕາມ E&S ທີິ່ ອາດມີ ຜົນສະທ້ອນທາງວັດຖ , ເຫດການ ແລະ 

ຂ ້ ຂ້ອງໃຈໃດໆທີິ່ ລາຍງານ, ການລ ເລີິ່ ມ E&S ທີິ່ ເກີດຂຶ ້ ນໃນລະຫວິ່ າງໄລຍະເວລາການລາຍງານ, 

ບົດລາຍງານຄວາມຄື ບໜ້າກິ່ ຽວກັບ ESAP, ແລະ ອືິ່ ນໆ. ນີ ້ ຮັບປະກັນວິ່ າທີ ມງານຜ ້ ນ າຂ້ັນສ ງຂອງ GGC (ເຊັິ່ ນ: 

ຄ ິ່ ຮິ່ ວມງານ) ແລະ ຜ ້ ທີິ່ ມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມທີິ່ ສ າຄັນອືິ່ ນໆຈະໄດ້ຮັບການເຕື ອນກິ່ ຽວກັບບັນຫາ E&S 

ໃນລັກສະນະທີິ່ ທັນເວລາ. 

ສິ່ ວນໜຶິ່ ງຂອງສ ິ່ ງນີ ້ , GGC ຈະລວບລວມຂ ້ ມ ນ E&S ທີິ່ ເກັບກ າຈາກຫ ັ ກຊັບ ເພືິ່ ອຕ ດຕາມຄວາມສິ່ ຽງ ແລະ 

ຜົນກະທົບຂອງ E&S ໂດຍລວມໃນຫ ັ ກຊັບ ແລະ ຄວາມຄື ບໜ້າຕາມຂ ້ ກ ານົດ ແລະ ຈ ດປະສົງທີິ່ ກ ານົດໄວ້.  

ການເປີ ດເຜີ ຍ E&S ປະຈ າປີ   

GGC ຈະເຜີຍແຜິ່ ຂ ້ ມ ນປະສ ດທ ພາບຂອງ E&S ໃຫ້ແກິ່ ນັກລົງທຶນ ແລະ ຜ ້ ທີິ່ ມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມອືິ່ ນໆ 

ເພືິ່ ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖ ງຄວາມພະຍາຍາມຂອງ E&S ແລະ ປະສ ດທ ພາບ E&S. 

ເພືິ່ ອການດ າເນີ ນການດັິ່ ງກິ່ າວ, GGC ຈະຂຽນບົດລາຍງານ E&S ປະຈ າປີ  

ເພືິ່ ອແຈກຢາຍໃຫ້ພາກສິ່ ວນທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງ. ບົດລາຍງານນີ ້ ມີ ຈ ດປະສົງ 

ເພືິ່ ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວຽກງານທີິ່ ໄດ້ເຮັດໃນດ້ານທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງກັບ E&S ເຊັິ່ ນດຽວກັນກັບວ ທີ ການທີິ່  GGC 

ກ າລັງປະຕ ບັດຈາກທັດສະນະຂອງ E&S. ໂດຍສະເພາະ, ເນື ້ ອໃນຂອງບົດລາຍງານ ແລະ 

ໂຄງສ້າງຈະພັດທະນາໃນປີ ຕ ິ່ ປີ  ແລະ ຈະສອດຄິ່ ອງກັບຂ ້ ກ ານົດ ແລະ / ຫ ື  

ຄວາມຄາດຫວັງທີິ່ ສະແດງໂດຍນັກລົງທຶນ (ເປັນສິ່ ວນໜຶິ່ ງຂອງຈົດໝາຍຂ້າງຄຽງ).  

GGC ຈະພະຍາຍາມຈັດສົິ່ ງບົດລາຍງານເຫ ົິ່ ານີ ້ ພາຍໃນ 90 ວັນຫ ັ ງຈາກສ ້ ນສ ດປີ ການເງ ນ, 

ເວ້ັນເສຍແຕິ່ ໄດ້ລະບ ໄວ້ເປັນຢິ່ າງອືິ່ ນໃນຂ ້ ຕົກລົງທາງກົດໝາຍກັບນັກລົງທຶນ.  

ການລາຍງານສະເພາະຂອງນັກລົງທຶ ນ  

GGC ຈະສະໜອງຂ ້ ມ ນ E&S ໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນຕາມຂ ້ ກ ານົດການລາຍງານ ແລະ 

ການເປີ ດເຜີຍຂອງນັກລົງທຶນຕາມທີິ່ ລະບ ໄວ້ໃນຈົດໝາຍຂ້າງຄຽງ / ຂ ້ ຕົກລົງທາງກົດໝາຍ.  

ໂດຍສະເພາະ, GGC ຈະແບິ່ ງປັນບົດລາຍງານການປົກປ້ອງ E&S 

ທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງກັບໂອກາດໃຫ້ແກິ່ ກອງທຶນຫ  ດຜິ່ ອນການປິ່ ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ (GCF) ພາຍໃນສາມສ ບ 

(30) ວັນສ າລັບໂຄງການປະເພດ B ແລະ / ຫ ື  FI-2 ກິ່ ອນວັນທີ ກອງປະຊ ມຄະນະກ າມະການ GCF ຫ ື  GGC, 

ອັນໃດກ ິ່ ຕາມທີິ່ ມາເຖ ງກິ່ ອນ. ບ ິ່ ຈ າເປັນຕ້ອງມີ ການເປີ ດເຜີຍຂ້ັນສ ງ ສ າລັບໂຄງການປະເພດ C ແລະ / ຫ ື  FI-
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3. ບົດລາຍງານເຫ ົິ່ ານີ ້ ຈະຖື ກເປີ ດເຜີຍຕ ິ່ ສາທາລະນະຢ ິ່ ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ GCF 

ພ້ອມກັບການສະເໜີເງ ນທຶນທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງ.   
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5 ການມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມຂອງຜ ້ ທີິ່ ມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມ 

ການມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມຂອງຜ ້ ທີິ່ ມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມແມິ່ ນເປັນສິ່ ວນໜຶິ່ ງທີິ່ ສ າຄັນຂອງໂຄງປະກອບການເຮັດວຽກ 

ເພືິ່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການລວມເອົ າການພ ຈາລະນາບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ 

ເຂົ ້ າໃນວົງຈອນຊີ ວ ດດ້ານການເງ ນ ແລະ ການຕັດສ ນໃຈຂອງ GGC. ໃນສະພາບການນີ ້ , ການມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມຂອງ

ຜ ້ ທີິ່ ມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມໝາຍເຖ ງການເຈລະຈາຢິ່ າງຕ ິ່ ເນືິ່ ອງ, ການແບິ່ ງປັນຂ ້ ມ ນ ແລະ ການພົວພັນລະຫວິ່ າງ GGC ກັບ

ບັນດາຜ ້ ທີິ່ ມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມເຊັິ່ ນ: ບັນດາອົງການທີິ່ ນ າພາຂອງແມິ່ ຍ ງ. ດັິ່ ງນ້ັນ, GGC ໃຫ້ຄ າໝ້ັນສັນຍາໃນການ

ພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕ ບັດກົນໄກການມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມຂອງຜ ້ ທີິ່ ມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມຢິ່ າງມີ ປະສ ດທ ພາບ (ພາຍໃນ 

ແລະ ພາຍນອກ ແລະ ດັິ່ ງທີິ່ ໄດ້ລະບ ໄວ້ໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ XIV) 

ເພືິ່ ອສະໜັບສະໜ ນວັດທະນະທ າຂອງຄວາມໂປິ່ ງໃສ ແລະ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ແລະ ການຮຽນຮ ້  ແລະ 

ການປັບປ ງຢິ່ າງຕ ິ່ ເນືິ່ ອງ. ຕົວຢິ່ າງ, ການຈັດຕ້ັງປະຕ ບັດການພົວພັນລະຫວິ່ າງທີ ມເປັນປະຈ າ, ກອງປະຊ ມໜ້າທີິ່  

ແລະ ການນ າສະເໜີກິ່ ຽວກັບບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ແລະ ຫົວຂ ້  E&S, ການສືິ່ ສານພາຍໃນໂດຍກົງຜິ່ ານທາງອີ ເມລ໌ , 

ຈົດໝາຍຂິ່ າວ, ແລະ ອືິ່ ນໆ. 

ການມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມຂອງຜ ້ ທີິ່ ມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມໃນສະພາບການລະດັບໂຄງການໝາຍເຖ ງຂະບວນການຢິ່ າງຕ ິ່ ເນືິ່ ອງທີິ່ ອາ

ດຈະກິ່ ຽວຂ້ອງກັບການວ ເຄາະ ແລະ ການວາງແຜນຂອງຜ ້ ທີິ່ ມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມ, ການເປີ ດເຜີຍ ແລະ 

ການເຜີຍແຜິ່ ຂ ້ ມ ນ, ການປຶ ກສາຫາລື  ແລະ ການມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມ, ກົນໄກການຮ້ອງທ ກ, ແລະ 

ການລາຍງານຕ ິ່ ຊ ມຊົນທີິ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ລັກສະນະ, ຄວາມຖີິ່ , ແລະ 

ລະດັບຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງການມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມຂອງຜ ້ ທີິ່ ມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມຈະແຕກຕິ່ າງກັນຢິ່ າງຫ ວງຫ າຍໄປຕາມ

ຄວາມສິ່ ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງລົບຂອງໂຄງການ, ແລະ ໄລຍະການພັດທະນາຂອງໂຄງການ. ໂດຍປົກກະຕ ແລ້ວ 

ອັນນີ ້ ລວມເຖ ງການວ ເຄາະຂອງຜ ້ ທີິ່ ມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມ ແລະ ການວາງແຜນການມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມ, ການເປີ ດເຜີຍ ແລະ 

ການເຜີຍແຜິ່ ຂ ້ ມ ນທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງກິ່ ຽວກັບການດ າເນີ ນໂຄງການ, ການປຶ ກສາຫາລື ສາທາລະນະ ແລະ 

ການມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມຂອງຜ ້ ທີິ່ ມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມ ແລະ ການສ້າງຕ້ັງກົນໄກການຮ້ອງທ ກທີິ່ ມີ ປະສ ດທ ພາບ 

(ທີິ່ ເໝາະສົມທາງດ້ານວັດທະນະທ າ ແລະ ຄວາມໂປິ່ ງໃສ). 



 

ລະບົບການຄ ້ ມຄອງ E&S ຂອງ GGC Pegasys ສ ດທ້າຍ xlvii 

 

6 ກົນໄກການຮ້ອງທ ກ 

ກິ່ ຽວກັບກົນໄກການສືິ່ ສານພາຍນອກ, ກົນໄກທີິ່ ສ າຄັນທີິ່ ຈະປະຕ ບັດ ແລະ ຮັກສາແມິ່ ນກົນໄກການຮ້ອງທ ກ, 

ທັງໃນລະດັບ GGC ແລະ ຜ ້ ກ ້ ຢື ມ. ນີ ້ ຈະສະໜັບສະໜ ນຂະບວນການເພືິ່ ອກ ານົດ, ຮັບ, ລົງທະບຽນ, ກວດກາ ແລະ 

ປະເມີ ນຜົນ, ຕ ດຕາມ ແລະ ແກ້ໄຂຄ າຮ້ອງທ ກ ຫ ື  ຄ າຄ ດຄ າເຫັນຈາກຜ ້ ທີິ່ ມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມພາຍໃນ ແລະ 

ພາຍນອກຢິ່ າງມີ ປະສ ດທ ຜົນກິ່ ຽວກັບກ ດຈະກ າທາງດ້ານເສດຖະກ ດ ແລະ / ຫ ື  ກ ດຈະກ າໂຄງການຍິ່ ອຍຂອງ 

GGC. ກົນໄກຈະອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກິ່ ການແກ້ໄຂຄ າຮ້ອງທ ກໃນທັນທີ  

ໂດຍຜິ່ ານຂະບວນການທີິ່ ສາມາດເຂົ ້ າເຖ ງ, ຍ ຕ ທ າ, ໂປິ່ ງໃສ ແລະ ສ້າງສັນ. ນອກຈາກນ້ັນ 

ມັນຍັງຈະເໝາະສົມທາງດ້ານວັດທະນະທ າ ແລະ ສາມາດເຂົ ້ າເຖ ງໄດ້, 

ໂດຍບ ິ່ ມີ ຄິ່ າໃຊ້ຈິ່ າຍຕ ິ່ ຊ ມຊົນທີິ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ແລະ ໂດຍບ ິ່ ມີ ການແກ້ແຄ້ນຕ ິ່ ບ ກຄົນ, ກ ິ່ ມຄົນ, ຫ ື  

ຊ ມຊົນທີິ່ ຍົກບັນຫາ ຫ ື  ຄວາມກັງວົນ.  

ຂ້ັນຕອນກົນໄກການຮ້ອງທ ກຂອງ GGC ຮັບປະກັນວິ່ າບັນດາບັນທຶກຢິ່ າງເປັນທາງການຈະຖື ກເກັບຮັກສາ, 

ມີ ການຕອບສະໜອງທີິ່ ເໝາະສົມ ແລະ ມີ ການລາຍງານການຮ້ອງທ ກຕ ິ່ ພະນັກງານ ແລະ 

ນັກລົງທຶນທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງຂອງ GGC, ຖ້າຈ າເປັນ. ສ າລັບທ ກໆຄ າຮ້ອງທ ກທີິ່ ໄດ້ຮັບ, GGC ຈະປະເມີ ນຄວາມກິ່ ຽວຂ້ອງ 

ແລະ/ຫ ື  ຄວາມຮ ນແຮງຂອງຄ າຮ້ອງທ ກທີິ່ ສົິ່ ງມາ ແລະ ກ ານົດລະດັບການຕອບສະໜອງທີິ່ ຈ າເປັນ, ຖ້າມີ , 

ເພືິ່ ອບັນລ ການແກ້ໄຂທີິ່ ຍ ຕ ທ າ. ຂະບວນການທີິ່ ໄດ້ລະບ ໄວ້ໃນ 10 ຂ້າງລ ິ່ ມຈະໄດ້ຮັບການປະຕ ບັດຕາມ, 

ເຊ ິ່ ງໄດ້ອະທ ບາຍຢ ິ່ ໃນລາຍລະອຽດເພີິ່ ມເຕີ ມໃນຂ້ັນຕອນການຮ້ອງທ ກຂອງ GGC (ເບ ິ່ ງ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ XV). 

 

 

 

 

ຮ ບ 11: ຂະບວນການຂອງກົນໄກການຮ້ອງທ ກຢິ່ າງເປັນທາງການຂອງ GGC 

ລະດັບຜ ້ ອອກ / ຜ ້ ກ ້ ຢື ມ  

ກົນໄກຮ້ອງທ ກລະດັບຜ ້ ກ ້ ຢື ມຈະລວມເຖ ງ ແຕິ່ ບ ິ່ ຈ າກັດໃນອົງປະກອບດັິ່ ງຕ ິ່ ໄປນີ ້ : 

• ຜ ້ ກ ້ ຢື ມຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ການສ້າງຕ້ັງ ແລະ ປະຕ ບັດການ, ເຂົ ້ າເຖ ງໄດ້ ແລະ ລວມສ ນຜ ້ ລອດຊີ ວ ດ, 

SEAH ທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງ ແລະ ກົນໄກການແກ້ໄຂຂ ້ ຂ້ອງໃຈທາງເພດທີິ່ : 

o ລວມແນວທາງຂອງຜ ້ ທີິ່ ມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມເພືິ່ ອລະບ  SEAH ໃນທ້ອງຖ ິ່ ນທີິ່ ມີ ຢ ິ່  ແລະ ມີ ທິ່ າແຮງ 

ເພືິ່ ອເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາດັິ່ ງກິ່ າວມີ ປະສ ດທ ພາບ.  

o ຄວນໄດ້ຮັບການຈັດລ າດັບຄວາມສ າຄັນໃນການປຶ ກສາຫາລື ກັບຜ ້ ນ າທີິ່ ເປັນແມິ່ ຍ ງ ແລະ 
ຜ ້ ທີິ່ ເຮັດວຽກກັບເດັກຍ ງໄວໜ ິ່ ມ ແລະ ເດັກຊາຍ ແລະ ກ ິ່ ມທີິ່ ມີ ຄວາມສິ່ ຽງອືິ່ ນໆ 

ເພືິ່ ອໃຫ້ເຂົ ້ າໃຈກິ່ ຽວກັບຄວາມສິ່ ຽງ ແລະ ແນວໂນ້ມຂອງ SEA/SH ໃນຊ ມຊົນ. 

o ຕ ດຕາມຕົວຊີ ້ ວັດ SEAH ແລະ GBV ເພືິ່ ອຕ ດຕາມຄວາມສິ່ ຽງ ຫ ື  ສ ິ່ ງທ້າທາຍທີິ່ ເປັນໄປໄດ້. 

o ສະເໜີວ ທີ ການຕິ່ າງໆເພືິ່ ອຍືິ່ ນຄ າຮ້ອງທ ກລວມທັງອອນໄລນ໌, ອີ ເມວ, ຈົດໝາຍ ຫ ື  ຕົວຕ ິ່ ຕົວ. 

ການຍ ື່ ນເລ ື່ ອງ
ຮ້ອງທຸກ

ຮັບ ແລະ 
ບັນທຶ ກ

ໄດ້ຮັບການ
ຮັບຮ ້

ການປະເມີ ນ
ການສ ບສວນ 
ແລະ ການແກ້

ໄຂ

ການຕິດຕາມ 
ແລະ ການປິ ດ
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o ສະໜອງຄວາມລັບ/ການປ ດບັງຊືິ່ ໃຫ້ຜ ້ ຮ້ອງຮຽນ ຫ ື  ຜ ້ ຕາງໜ້າຖ້າມີ ການຮ້ອງຂ ຈາກຜ ້ ຮ້ອງຮຽນ. 

o ແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນໃນທັນທີ  ແລະ ມີ ປະສ ດທ ຜົນໂດຍບ ິ່ ເສຍຄິ່ າໃຊ້ຈິ່ າຍ ແລະ ໂດຍບ ິ່ ມີ ການແກ້

ແຄ້ນ.  

o ການແກ້ໄຂການຮ້ອງທ ກໃນລັກສະນະທີິ່ ເໝາະສົມທາງວັດທະນະທ າ, ທີິ່ ມີ ຄວາມລະມັດລະວັງ, ມີ ຈ ດ

ປະສົງ, ໂປິ່ ງໃສ, ທີິ່ ລະອຽດອິ່ ອນ ແລະ ການຕອບສະໜອງ.  

• ວ ທີ ການຕິ່ າງໆທີິ່ ຜ ້ ດ້ອຍໂອກາດສາມາດສົິ່ ງຄ າຮ້ອງທ ກຂອງພວກເຂົ າໄດ້, ແລະ ຄ ານຶ ງເຖ ງອ ປະສັກ/ 

ຂ ້ ຈ າກັດທາງດ້ານພາສາ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການສ າລັບການປ ດບັງຊືິ່ ຖ້າຫາກວິ່ າຜ ້ ຮ້ອງຮຽນຢ້ານການຕອບໂຕ້ ຫ ື  

ການຍືິ່ ນສະເໜີໂດຍຕົວແທນທີິ່ ໄດ້ຮັບອະນ ຍາດ ຫ ື  ອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ; 

• ຂ ້ ກ ານົດເພືິ່ ອຮັກສາຄວາມລັບຜ ້ ຮ້ອງຮຽນ, 

ໂດຍສະເພາະແມິ່ ນໃນກ ລະນີ ທີິ່ ຜ ້ ຮ້ອງຮຽນຢ້ານກົວການຕອບໂຕ້; 

• ຂ ້ ກ ານົດສ າລັບການແປພາສາດ້ວຍວາຈາ/ການແປສາເປັນລາຍລັກອັກສອນເພືິ່ ອເອົ າຊະນະອ ປະສັກ/ຂ ້ ຈ 
າກັດທາງພາສາ; 

• ບັນທຶກທີິ່ ການຮ້ອງທ ກຖື ກລົງທະບຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ 
ຮັກສາໄວ້ເປັນຖານຂ ້ ມ ນທີິ່ ເປີ ດເຜີຍຕ ິ່ ສາທາລະນະ. ຖານຂ ້ ມ ນຄວນມີ ຂ ້ ມ ນກິ່ ຽວກັບການຮ້ອງຮຽນ ແລະ 
ການແກ້ໄຂການຮ້ອງຮຽນ, ລວມທັງການແກ້ໄຂທີິ່ ສະໜອງໃຫ້, 

ໂດຍຄ ານຶ ງເຖ ງວິ່ າສາມາດປ ດບັງຕົວຕົນຂອງຜ ້ ຮ້ອງຮຽນໄດ້ຖ້າມີ ການຮ້ອງຂ . 

ຖານຂ ້ ມ ນນີ ້ ຄວນຖື ກແບິ່ ງປັນກັບກົນໄກການແກ້ໄຂທີິ່ ເປັນເອກະລາດຂອງ GCF; 

• ຂ້ັນຕອນທີິ່ ໂຄສະຕ ິ່ ນາສາທາລະນະ, ການກ ານົດວ ທີ ການສົິ່ ງຄ າຮ້ອງທ ກ, 

ກ ານົດໄລຍະເວລາທີິ່ ຜ ້ ໃຊ້ສາມາດຄາດຫວັງວິ່ າຈະລ ຖ້າການຮັບຮ ້ , ຄ າຕອບ ແລະ 
ການແກ້ໄຂຄ າຮ້ອງທ ກຂອງພວກເຂົ າ, ຄ າອະທ ບາຍກິ່ ຽວກັບຄວາມໂປິ່ ງໃສຂອງຂ້ັນຕອນ; 

• ຂະບວນການອ ທອນທີິ່ ອາດມີ ການອ້າງອີ ງເຖ ງຄ າຮ້ອງທ ກທີິ່ ບ ິ່ ພ ໃຈເມືິ່ ອການແກ້ໄຂຄ າຮ້ອງທ ກຍັງບ ິ່ ທັນ
ໄດ້ບັນລ ; 

• ຂ ້ ມ ນກິ່ ຽວກັບກົນໄກການຮ້ອງທ ກອືິ່ ນໆທີິ່ ມີ ຢ ິ່ , ລວມທັງກົນໄກແກ້ໄຂທີິ່ ເປັນເອກະລາດຂອງ GCF ແລະ 
ກົນໄກການຮ້ອງທ ກຂອງໜິ່ ວຍງານທີິ່ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ປະຕ ບັດ; ແລະ 

• ມີ ມາດຕະການປົກປ້ອງຜ ້ ຮ້ອງຮຽນຈາກການຕອບໂຕ້. 
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ຮ ບ 12: ຕົວຢິ່ າງຂອງກົນໄກການຮ້ອງທ ກ 

ຄວາມຮັບຜ ດຊອບໃນການສ້າງຕ້ັງ ແລະ ຮັກສາກົນໄກການຮ້ອງທ ກຈະຂຶ ້ ນກັບເຈົ ້ າຂອງໂຄງການ ຫ ື  

ຜ ້ ສະໜັບສະໜ ນ.  

ເຈົ ້ າຂອງໂຄງການຈະຮັບຜ ດຊອບໃນການປະຊ ມກັບທ້ອງຖ ິ່ ນ/ຜ ້ ທີິ່ ມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມທີິ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ 

ເພືິ່ ອອະທ ບາຍ ແລະ ປຶ ກສາຫາລື ກິ່ ຽວກັບກົນໄກການລາຍງານ ແລະ ຂະບວນການຕິ່ າງໆ 

ທີິ່ ຜ ້ ທີິ່ ມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມຕົກລົງເຫັນດີ ກັບວ ທີ ການທີິ່ ເລື ອກທີິ່ ເໝາະສົມທີິ່ ສ ດ.ໜ  

ລາຍລະອຽດຂອງການສົນທະນາຈະຖື ກບັນທຶກໄວ້ ແລະ ລວມເຂົ ້ າໃນບົດສະຫ  ບກອງປະຊ ມຂອງຜ ້ ທີິ່ ມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມ. 

ຈະມີ ການສະໜອງໂທລະສັບ ແລະ ທີິ່ ຢ ິ່ ອີ ເມລ໌ ສິ່ ວນກາງ ທີິ່ ຈະອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຮ້ອງທ ກ ແລະ 

ຮັບປະກັນວິ່ າຈະມີ ການແບິ່ ງປັນໂດຍບ ກຄົນທີິ່ ເຫມາະສົມທີິ່ ເບ ິ່ ງແຍງບັນຫາ. ອີ ເມລ໌  ແລະ 

ໂທລະສັບທີິ່ ໄດ້ຮັບຈະຖື ກຮັກສາໄວ້ເປັນຄວາມລັບ.  ເຈົ ້ າຂອງໂຄງການຈະຕ້ອງຮັກສາບັນທຶກທີິ່ ປະກອບດ້ວຍ:  

1. ວັນທີ ຂອງການຮ້ອງຮຽນ 

2. ຊືິ່ ຂອງຝິ່ າຍທີິ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຝິ່ າຍກິ່ ຽວຂ້ອງ/ອົງການຈັດຕ້ັງໃດໆ 

3. ລາຍລະອຽດການຕ ດຕ ິ່ ຂອງຝິ່ າຍທີິ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

4. ປະເພດຂອງການຮ້ອງຮຽນ (ສ ິ່ ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ລັດຖະບານ, ອືິ່ ນໆ) 

5. ຖ້າການຮ້ອງຮຽນເປັນການອ ທອນຕ ິ່ ກັບຜົນການຈັດການການຮ້ອງຮຽນກິ່ ອນໜ້ານີ ້  

6. ແນະນ າການສື ບສວນບັນຫາ 

7. ວັນທີ ປ ດ ແລະ ຂ ້ ມ ນທີິ່ ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ກັບຝິ່ າຍທີິ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

8. ບັນທຶກຜົນຂອງການສື ບສວນເປັນໄຟລ໌  Excel, ລວມທັງການສະຫ  ບການດ າເນີ ນການ ຫ ື  

ເຫດຜົນສ າລັບການບ ິ່ ດ າເນີ ນການ ແລະ ວັນທີ ຕອບໃຫ້ຝິ່ າຍທີິ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
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ເຈົ ້ າຂອງໂຄງການຈະຮັບຮ ້ ການຮ້ອງຮຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນຢິ່ າງທັນການ ແລະ ລາຍງານຄື ນໃຫ້ AE 

ໃນຂ້ັນຕອນຕ ິ່ ໄປ. ການສື ບສວນການຮ້ອງຮຽນອາດຈະແຕກຕິ່ າງກັນໄປຕາມລັກສະນະຂອງການຮ້ອງຮຽນ, 

ແຕິ່ ທ ກຄວາມພະຍາຍາມຄວນເຮັດເພືິ່ ອຮັບປະກັນວິ່ າການຮ້ອງຮຽນຈະຖື ກແກ້ໄຂໂດຍທັນທີ . 

ການສື ບສວນສິ່ ວນໃຫຍິ່ ບ ິ່ ຄວນໃຊ້ເວລາດົນກວິ່ າ 90 ມື ້ . ເນື ້ ອໃນຂອງຄ າຮ້ອງຮຽນທີິ່ ລົງທະບຽນ ແລະ 

ການຄ ້ ມຄອງສ ິ່ ງເຫ ົິ່ ານີ ້ ຕ້ອງຮັກສາຄວາມລັບຂອງຝິ່ າຍທີິ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນຂອບເຂດທີິ່ ເປັນໄປໄດ້, ແລະ 

ບ ິ່ ຄວນມີ ການແກ້ແຄ້ນຕ ິ່ ຝິ່ າຍທີິ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຫ ື  ຜ ້ ຮ້ອງທ ກ. ໃນບາງກ ລະນີ , 

ມັນອາດຈະເໝາະສົມສ າລັບເຈົ ້ າຂອງໂຄງການທີິ່ ຈະສື ບຕ ິ່ ພົວພັນກັບຝິ່ າຍທີິ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

ໃນລະຫວິ່ າງການສື ບສວນການຮ້ອງຮຽນ. ອັນນີ ້ ອາດຈະເກີດຂຶ ້ ນໂດຍການເຊີ ນຝິ່ າຍທີິ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບມາປະຊ ມ, 

ປະຊ ມທາງໂທລະສັບ, ຫ ື  ໃຫ້ຄ າໝ້ັນສັນຍາເພີິ່ ມເຕີ ມເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 

ການມີ ສິ່ ວນພົວພັນຢິ່ າງຕ ິ່ ເນືິ່ ອງໃດໆກັບຝິ່ າຍທີິ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈະຕ້ອງຖື ກບັນທຶກໄວ້ໃນທະບຽນການຮ້ອງຮຽນ 
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7 ການຝຶກອົບຮົມ E&S ແລະ 
ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ 

GGC ຈະສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ E&S ທີິ່ ເໝາະສົມ ແລະ ການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກິ່ ພະນັກງານປະຈ າປີ , 

ບົນພ້ືນຖານຄວາມຕ້ອງການໂດຍຄວາມຕ້ອງການ, ເພືິ່ ອສະໜັບສະໜ ນການປະຕ ບັດ ແລະ ການຄ ້ ມຄອງ 

ESMS ທີິ່ ມີ ປະສ ດທ ພາບ ແລະ ຮັບປະກັນວິ່ າບ ກຄະລາກອນມີ ທັກສະ ແລະ ຄວາມຊ ານານທີິ່ ຈ າເປັນເພືິ່ ອກ ານົດ, 

ປະເມີ ນ ແລະ ການຄ ້ ມຄອງຄວາມສິ່ ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງ E&S ຢິ່ າງມີ ປະສ ດທ ພາບ. 

ນີ ້ ຈະກິ່ ຽວຂ້ອງກັບການດ າເນີ ນການກວດສອບຄື ນປະຈ າປີ  ກິ່ ຽວກັບຂ ້ ກ ານົດການຝຶກອົບຮົມພາຍໃນຂອງ GGC 

ແລະ ທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນປະຈ ບັນ ແລະ ກ ານົດສ ິ່ ງທີິ່ ຕ້ອງການການຝຶກອົບຮົມ 

ເພືິ່ ອແກ້ໄຂຊິ່ ອງຫວິ່ າງທີິ່ ມີ ຢ ິ່ ແລ້ວທີິ່ ໄດ້ກ ານົດ. ຜົນການຄ້ົນພົບຈະຖື ກລວບລວມເຂົ ້ າໃນແຜນການຝຶກອົບຮົມ 

E&S ປະຈ າປີ , ລວມທັງຊັບພະຍາກອນທີິ່ ຈ າເປັນ (ເຊັິ່ ນ: ງົບປະມານສ າລັບຜ ້ ໃຫ້ບ ລ ການພາຍນອກ, ແລະ ອືິ່ ນໆ) 

ແລະ ເສ້ັນເວລາ, ແລະ ສະໜອງໃຫ້ທີ ມງານຜ ້ ນ າຂ້ັນສ ງ ເພືິ່ ອພ ຈາລະນາ ແລະ ອະນ ມັດ.  
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8 ການກວດສອບຄື ນປະສ ດທ ພາບ ESMS ເປັນໄລຍະ 
GGC ຈະດ າເນີ ນການກວດສອບຄື ນຄວາມພະຍາຍາມ E&S ຂອງຕົນເປັນໄລຍະສອງປີ  / ສາມປີ  

(ຕາມຄວາມຈ າເປັນ), ເພືິ່ ອປະເມີ ນຄວາມພຽງພ , ປະສ ດທ ຜົນ, ແລະ ປະສ ດທ ພາບຂອງ ESMS ແລະ 

ຮັບປະກັນວິ່ າ ESMS ຍັງຄົງທັນສະໄໝກັບແນວໂນ້ມ E&S ທີິ່ ພ້ົນເດັິ່ ນຂຶ ້ ນ, ການປະຕ ບັດທີິ່ ດີ ທີິ່ ສ ດ ແລະ 

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອົງການຈັດຕ້ັງ.  

ຄວາມສ າເລັດຂອງການກວດສອບຄື ນແຕິ່ ລະໄລຍະແມິ່ ນມີ ເງືິ່ ອນໄຂກິ່ ຽວກັບບັນທຶກທີິ່ ເໝາະສົມ ແລະ 

ເອກະສານຂອງກ ດຈະກ າທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງກັບ E&S ແລະ ການລ ເລີິ່ ມທີິ່ ຖື ກເກັບຮັກສາ ແລະ ຍືິ່ ນ (ເຊັິ່ ນ: 

ບັນທຶກທ ກຂະບວນການ E&S ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບສ າລັບທ ກໆທ ລະກ າ ແລະ ສ ິ່ ງທ້າທາຍໃດໆທີິ່ ພົບ).  

ການກວດສອບຄື ນນີ ້ ຈະເນ້ັນໃສິ່ ອົງປະກອບທີິ່ ສ າຄັນຕ ິ່ ໄປນີ ້ , ແຕິ່ ບ ິ່ ຈ າກັດສະເພາະ:  

• ປະເມີ ນກອບ GGC E&S ແລະ ນະໂຍບາຍ E&S ຕ ິ່ ກັບການປິ່ ຽນແປງຂອງອົງການຈັດຕ້ັງ ແລະ / ຫ ື  

ຍ ດທະສາດການລົງທຶນ, ຫ ັ ກຊັບການລົງທຶນ, ຂ ້ ກ ານົດຂອງຜ ້ ລົງທຶນ ແລະ / ຫ ື  ການປະຕ ບັດທີິ່ ດີ ທີິ່ ສ ດ 

ແລະ ມາດຕະຖານທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງ;  

• ປະເມີ ນຄວາມພຽງພ  ແລະ ປະສ ດທ ພາບຂອງຊັບພະຍາກອນພາຍໃນຕ ິ່ ກັບພາລະບົດບາດ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜ ດຊອບທາງດ້ານ E&S ຂອງພວກເຂົ າ, ລວມທັງການມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມກັບ ESMS (ເຊັິ່ ນ: 

ການມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມຢິ່ າງຈ ງຈັງກັບຜົນການກວດກາ, ບົດລາຍງານການກວດສອບສະຖານະ, 
ເອກະສານຂອງຄະນະກ າມະການ, ຂ ້ ຕົກລົງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ເອກະສານການຕ ດຕາມກວດກາ 

ແລະ ການລາຍງານ, ແລະ ອືິ່ ນໆ);   

• ແຫ ິ່ ງຂ ້ ມ ນ ແລະ ກວດສອບຄື ນຄ າຄ ດເຫັນຈາກທີ ມງານຕິ່ າງໆ 

ທີິ່ ກວມເອົ າສ ິ່ ງທ້າທາຍທີິ່ ປະເຊີ ນໜ້າໃນເມືິ່ ອປະຕ ບັດ ESMS, ພ້ືນທີິ່ ການປັບປ ງທີິ່ ແນະນ າ, 

ບົດເລືິ່ ອງຄວາມສ າເລັດ, ແລະ ອືິ່ ນໆ, ເພືິ່ ອຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ປັບປ ງປະສ ດທ ພາບຂອງ ESMS;  

• ປະເມີ ນຂອບເຂດທີິ່ ໄດ້ປະຕ ຕາມຂ ້ ກ ານົດຂອງ E&S ແລະ ຄ າໝ້ັນສັນຍາ ແລະ ລະດັບທີິ່ ຄວາມພະຍາ
ຍາມ E&S ປະກອບສິ່ ວນໃນການປະຕ ບັດການດ າເນີ ນງານ; 

• ກ ານົດມາດຕະການແກ້ໄຂທີິ່ ເໝາະສົມເພືິ່ ອແກ້ໄຂຊິ່ ອງຫວິ່ າງ, ຂ ້ ຈ າກັດ ແລະ ພ້ືນທີິ່ ການປັບປ ງດ້ວຍ 

ESMS; 

• ກ ານົດຊັບພະຍາກອນທີິ່ ຈ າເປັນເພືິ່ ອປະຕ ບັດມາດຕະການແກ້ໄຂ ເພືິ່ ອແກ້ໄຂຂ ້ ຈ າກັດ ຫ ື  

ຊິ່ ອງຫວິ່ າງທີິ່ ໄດ້ກ ານົດ. ນີ ້ ອາດຈະລວມເຖ ງການຝຶກອົບຮົມເພີິ່ ມເຕີ ມ ແລະ ການປ ກຈ ດສ ານຶ ກ; 

ການປັບປ ງການກວດກາອົງປະກອບ ແລະ ຂ້ັນຕອນ; ການລວມເອົ າປະສ ດທ ພາບຂອງ E&S 

ເຂົ ້ າໃນຈ ດປະສົງສິ່ ວນບ ກຄົນຂອງພະນັກງານ; ປັບປ ງຂ້ັນຕອນ E&S, ເຄືິ່ ອງມື , ແລະ ແມິ່ ແບບ, 

ການນ າໃຊ້ຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານພາຍນອກເພືິ່ ອແນະນ າທີ ມງານ; ການຮຽນຮ ້ ຈາກໝ ິ່ ເພືິ່ ອນພາຍໃນ ແລະ 
ທົິ່ ວທີ ມງານ, ແລະ ອືິ່ ນໆ. 

• ສື ບສວນແນວໂນ້ມທົິ່ ວໂລກ ແລະ ວ ທີ ການຂອງຄ ິ່ ແຂິ່ ງຕ ິ່ ກັບ E&S.  

ການກວດສອບແຕິ່ ລະໄລຍະທີິ່ ບ ິ່ ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ອາດຈະຖື ກກະຕ ້ ນໂດຍການປິ່ ຽນແປງໃດໆໃນຂ ້ ຕົກລົງຜ ້ ທີິ່ ມີ ສິ່ ວ

ນຮິ່ ວມ; ຄວາມລ້ົມເຫ ວໃນການຄ ້ ມຄອງຄວາມສິ່ ຽງ E&S ແລະ / ຫ ື  ການປິ່ ຽນແປງໃດໆໃນນະໂຍບາຍ / 

ຍ ດທະສາດການລົງທຶນຂອງ GGC ຢິ່ າງເໝາະສົມ. ນັກລົງທຶນ ແລະ ຜ ້ ອອກ, ຕາມຄວາມກິ່ ຽວຂ້ອງ, 

ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຮ ້ ເຖ ງການປິ່ ຽນແປງທີິ່ ສ າຄັນຕ ິ່ ກັບກອບ E&S ຂອງ GGC, ນະໂຍບາຍ E&S ແລະ ESM.



 

ລະບົບການຄ ້ ມຄອງ E&S ຂອງ GGC Pegasys ສ ດທ້າຍ liii 

 

9 ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ 

ການປະຕ ບັດກອບ E&S ຂອງ GGC, ນະໂຍບາຍ E&S ແລະ ESMS 

ທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງຈ າເປັນຕ້ອງມີ ການແຕິ່ ງຕ້ັງຊັບພະຍາກອນ E&S ທີິ່ ມີ ຄວາມສາມາດ ແລະ 

ໜ້າທີິ່ ທີິ່ ມີ ຄວາມສາມາດພຽງພ  ເພືິ່ ອຊ ກຍ ້ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ E&S ພາຍໃນອົງການ ແລະ ຫ ັ ກຊັບການລົງທຶນ. 

ສະມາຊ ກໃນທີ ມງານການລົງທຶນທ ກຄົນຂອງ GGC ຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມດ້ານການຄ ້ ມຄອງ E&S ເປັນປະຈ າ 

ເພືິ່ ອຮັບປະກັນວິ່ າມີ ຄວາມເຂົ ້ າໃຈຢິ່ າງໜັກແໜ້ນກິ່ ຽວກັບຂ ້ ກ ານົດຂອງກອບການຄ ້ ມຄອງ E&S ຂອງ GGC. 

ສະມາຊ ກໃນທີ ມຍັງຈະໄດ້ຮັບການສອນທັກສະກິ່ ຽວກັບວ ທີ ການກ ານົດ 

ຄວາມສາມາດທີິ່ ສ າຄັນຂອງຜ ້ ກ ້ ຢື ມເພືິ່ ອໃຫ້ສາມາດປະຕ ບັດຕາມຂ ້ ກ ານົດເບື ້ ອງຕ້ົນຂອງຫ າຍວ ຊາເຫ ົິ່ ານີ ້ . 

GGC ນ າໃຊ້ໂຄງສ້າງສອງຊ້ັນທີິ່ ປະກອບດ້ວຍ (i) ຊັບພະຍາກອນ E&S ລະດັບ GGC, ໜ້າທີິ່ ສະໜັບສະໜ ນ ແລະ 

ການຄ ້ ມຄອງ ແລະ (ii) ຊັບພະຍາກອນ E&S ລະດັບຜ ້ ອອກ, ດັິ່ ງທີິ່ ອະທ ບາຍໄວ້ໃນ  

ຮ ບ 13:2 ຂ້າງລ ິ່ ມ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮ ບ 13: ແຜນວາດອົງການຈັດຕ້ັງ E&S ຂອງ GGC 

ພາບລວມລະດັບສ ງຂອງພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບສະເພາະຂອງ E&S 

ທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງກັບການແຕິ່ ງຕ້ັງຕິ່ າງໆແມິ່ ນໄດ້ລະບ ໄວ້ໃນພາກສິ່ ວນລ ິ່ ມນີ ້ . 

9.1 ການເປັນຜ ້ ນ າຂ້ັນສ ງຂອງ GGC 

ຄວາມຮັບຜ ດຊອບໂດຍລວມ ແລະ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບຕ ິ່ ການປະຕ ບັດກອບ E&S ຂອງ GGC, ນະໂຍບາຍ E&S 

ແລະ ESMS ທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງແມິ່ ນຂຶ ້ ນກັບທີ ມງານຜ ້ ນ າຂ້ັນສ ງຂອງ GGC. ທີ ມງານຜ ້ ນ າຂ້ັນສ ງມີ ພັນທະ, 

ແຕິ່ ບ ິ່ ຈ າກັດສະເພາະ:  
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• ຮັບປະກັນວິ່ າກອບ E&S ແລະ ນະໂຍບາຍ E&S ສະທ້ອນເຖ ງຄ ນຄິ່ າ, ຍ ດທະສາດທາງທ ລະກ ດ ແລະ 
ຍ ດທະສາດການລົງທຶນຂອງ GGC.  

• ຮັບປະກັນວິ່ າ ESMS ໄດ້ຖື ກຈັດຕ້ັງປະຕ ບັດຕາມຄ າສັິ່ ງການລົງທຶນຂອງກອງທຶນ ແລະ 
ຂ ້ ກ ານົດຂອງນັກລົງທຶນ. 

• ຮັບປະກັນວິ່ າມີ ຄວາມສາມາດທີິ່ ຈ າເປັນ (ພະນັກງານພາຍໃນ ຫ ື  ຄວາມຊ ານານພາຍນອກ) ເພືິ່ ອກວດກາ 
ແລະ ປະຕ ບັດຂ ້ ກ ານົດຂອງ ESMS, ລວມທັງການແຕິ່ ງຕ້ັງຊັບພະຍາກອນ E&S ທີິ່ ມີ ຄວາມສາມາດ ແລະ 
ອ ທ ດຕົນ. 

• ກວດສອບຄື ນຄວາມສາມາດພາຍໃນຢິ່ າງຕ ິ່ ເນືິ່ ອງ. 

• ຄວບຄ ມວັດທະນະທ າ E&S ທີິ່ ມີ ຈ ດປະສົງໃນທົິ່ ວ GGC. 

9.2 ຄະນະກ າມະການຜົນກະທົບ  

ຄະນະກ າມະການຜົນກະທົບຈະປະກອບດ້ວຍຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານພັນທະບັດສີ ຂຽວ, ຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານດ້ານສະພາບອາກາດ, 

ຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານ E&S ແລະ ຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານດ້ານບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ. ປະສົບການຂອງຄະນະກ າມະການປະກອບມີ :  

ຕາຕະລາງ 2:  ຂ ້ ກ ານົດຂອງຄະນະກ າມະການຜົນກະທົບ 

ຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານດ້ານ E&S 

ພາຍໃນ 

ຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານດ້ານ E&S ພາຍໃນຄາດວິ່ າ ຈະເປັນຜ ້ ຈ້າງລະດັບກາງເຖ ງລະດັບອາວ ໂສ
ທີິ່ ມີ ປະສົບການຢິ່ າງໜ້ອຍ 10 ປີ  ຂອງການເຮັດວຽກໃນພາກສະໜາມ E&S ໂດຍ
ສ ມໃສິ່ ຕະຫ າດທີິ່ ພ້ົນເດັິ່ ນຂື ້ ນ.  

ຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານດ້ານ E&S 

ຂອງຄະນະກ າມະການຜົນກະ
ທົບ 

ຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານດ້ານ E&S 

ຄະນະກ າມະການຜົນກະທົບຄາດວິ່ າຈະເປັນຜ ້ ຈ້າງງານລະດັບສ ງທີິ່ ມີ ປະສົບການຢິ່ າ

ງໜ້ອຍ 15 ປີ ຂອງການເຮັດວຽກໃນດ້ານ E&S ໂດຍເນ້ັນໃສິ່ ຕະຫ າດທີິ່ ເກີດໃໝິ່ . 

ທີິ່ ປຶ ກສາດ້ານ E&S 

ໃນປະເທດ 

ທີິ່ ປຶ ກສາດ້ານ E&S ໃນປະເທດຄາດວິ່ າຈະເປັນບ ລ ສັດທີິ່ ປຶ ກສາດ້ານ E&S 

ໃນທ້ອງຖ ິ່ ນທີິ່ ມີ ຊືິ່ ສຽງ ຫ ື  

ພາກພ້ືນເຊ ິ່ ງມີ ປະຫວັດການເຮັດວຽກທີິ່ ໜ້າເຊືິ່ ອຖື ຢິ່ າງໜ້ອຍ 5 

ປີ ໃນການເຮັດວຽກກັບ ແລະ ນ າໃຊ້ມາດຕະຖານປະສ ດທ ພາບຂອງ IFC. 

9.3 ຊັບພະຍາກອນ E&S ຂອງ GGC ທີິ່ ອ ທ ດຕົນ / ຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານພາຍໃນ  

ຊັບພະຍາກອນ E&S ທີິ່ ອ ທ ດຕົນແມິ່ ນຮັບຜ ດຊອບຕ ິ່ ການປະຕ ບັດປະຈ າວັນ ແລະ ການຄ ້ ມຄອງ GGC ESMS. 

ບ ກຄົນນີ ້ ຈະມີ ຕ າແໜິ່ ງສ ງໃນທ ລະກ ດ ແລະ ມີ ການເຂົ ້ າເຖ ງຊັບພະຍາກອນທີິ່ ຈ າເປັນ, ບ ິ່ ວິ່ າຈະເປັນງົບປະມານ ຫ ື  

ການຈັດສັນເວລາຂອງພະນັກງານ, ເພືິ່ ອຮັບປະກັນວິ່ າມີ ຄວາມສາມາດທີິ່ ຈ າເປັນ (ພະນັກງານພາຍໃນ ຫ ື  

ຄວາມຊ ານານພາຍນອກ) ເພືິ່ ອກວດກາ ແລະ ປະຕ ບັດຂ ້ ກ ານົດຂອງ ESMS ຢິ່ າງມີ ປະສ ດທ ພາບ. ໜ້າທີິ່ ເຫ ົິ່ າ

ນີ ້ ມີ ດັິ່ ງຕ ິ່ ໄປນີ ້ , ແຕິ່ ບ ິ່ ຈ າກັດສະເພາະ:  

• ມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມຢິ່ າງຕ ິ່ ເນືິ່ ອງກັບທີ ມງານການລົງທຶນໃນລະຫວິ່ າງໄລຍະກິ່ ອນ ແລະ ຫ ັ ງການເຮັດທ ລະກ າ 

ເພືິ່ ອຮັບປະກັນວິ່ າປັດໄຈ E&S ກ າລັງຖື ກພ ຈາລະນາໃຫ້ສອດຄິ່ ອງກັບ ESMS, 

ລວມທັງການນ າໃຊ້ຂ້ັນຕອນ, ລາຍການກວດສອບ ແລະ ແມິ່ ແບບ.  



 

ລະບົບການຄ ້ ມຄອງ E&S ຂອງ GGC Pegasys ສ ດທ້າຍ lv 

 

• ຮັບປະກັນວິ່ າການຕັດສ ນໃຈເຮັດທ ລະກ າທັງໝົດໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນ ໂດຍເອກະສານ E&S 

ທີິ່ ເໝາະສົມ ແລະ ເປັນຕົວແທນຂອງ E&S 

ຢ ິ່ ໃນປະຕ ການຕັດສ ນໃຈທີິ່ ສ າຄັນຕະຫ ອດຂະບວນການເຮັດທ ລະກ າ.  

• ຮັບປະກັນການແຕິ່ ງຕ້ັງຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານດ້ານ ESG&I ພາຍນອກທີິ່ ມີ ຄ ນວ ດທ , ຕາມທີິ່  ແລະ ເມືິ່ ອຈ າເປັນ;  

• ສ້າງຄວາມສ າພັນທີິ່ ດີ  ແລະ ການມີ ສິ່ ວນພົວພັນຮິ່ ວມມື ກັບຈ ດຕ ດຕ ິ່  E&S ຂອງຜ ້ ອອກ (ເຊັິ່ ນ: 

ຜ ້ ຈັດການ E&S, ເຈົ ້ າໜ້າທີິ່  E&S ຫ ື  ຜ ້ ທີິ່ ຄ້າຍຄື ກັນ)).  

• ໄດ້ຮັບທັນເວລາ (ຕາມທີິ່ ກ ານົດໄວ້ໃນຂ ້ ຕົກລົງທາງດ້ານກົດໝາຍ) ແລະ ຂ ້ ມ ນ E&S ທີິ່ ເຂ້ັມແຂງຈາກຜ ້
ອອກ ເພືິ່ ອທົບທວນຄື ນ, ເກັບກ າ ແລະ ລວບລວມເພືິ່ ອປະເມີ ນປະສ ດທ ພາບ E&S ຢິ່ າງຕ ິ່ ເນືິ່ ອງ, ທັງໃນ
ລະດັບຜ ້ ອອກ ແລະ ຫ ັ ກຊັບສິ່ ວນບ ກຄົນ. 

• ຄ ້ ມຄອງ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດການ E&S ທີິ່ ສ າຄັນໃດໆທີິ່ ເກີດຂຶ ້ ນໃນທົິ່ ວຫ ັ ກຊັບຢິ່ າງເໝາະສົມ ແລະ 
ສົິ່ ງບັນຫາເຫ ົິ່ ານີ ້ ໃຫ້ກັບການນ າຂ້ັນສ ງ (ແລະ ນັກລົງທຶນ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້).  

• ສ້າງການເປີ ດເຜີຍ E&S ທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງ ສ າລັບການນ າໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ 

(ລວມທັງການແຈກຢາຍໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນ). 

• ເປັນຜ ້ ຮັບຜ ດຊອບຄ າຖາມ ແລະ ຄ າຕອບທັງໝົດ (Q&A) ກິ່ ຽວກັບປະສ ດທ ພາບ ແລະ ແຜນການຂອງ 

E&S. 

9.4 ຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານ ການລົງທຶ ນຂອງ GGC  

ຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານການລົງທຶນ / ນັກວ ເຄາະຂອງ GGC ມີ ໜ້າຮັບຜ ດຊອບ, ແຕິ່ ບ ິ່ ຈ າກັດສະເພາະ:  

• ປະຕ ບັດຕາມຂ ້ ກ ານົດ E&S ຂອງ GGC ໃນທ ກກ ດຈະກ າທາງທ ລະກ ດ; 

• ຜະລ ດ ແລະ / ຫ ື  ກວດສອບຄື ນຜົນງານ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ E&S ກິ່ ອນການລົງທື ນ; 

• ຮັບປະກັນວິ່ າການຕັດສ ນໃຈການລົງທຶນທັງໝົດພ ຈາລະນາປັດໄຈ E&S ແລະ 
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນໂດຍເອກະສານທີິ່ ເໝາະສົມ; 

• ຮັບປະກັນເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການລົງທຶນ ລວມເຖ ງຂ ້ ກ ານົດ E&S ຂອງ GGC ແລະ 
ກະຕ ກາ ແລະ ຂ ້ ກ ານົດທີິ່ ເໝາະສົມ; ແລະ  

• ຕ ດຕາມປະສ ດທ ພາບ E&S ໃນການເຮັດທ ລະກ າ, ລວມທັງບັນຫາ ແລະ ການລະເມີ ດ, ຄວາມສິ່ ຽງໃໝິ່ , 

ແລະ ອືິ່ ນໆ. 

9.5 ຜ ້ ອອກຜ ້ ຮັບຜ ດຊອບ 

ຜ ້ ອອກຜ ້ ຮັບຜ ດຊອບບັນຫາ E&S ຈະທີ ໜ້າທີິ່ ຮັບຜ ດຊອບດັິ່ ງຕ ິ່ ໄປນີ ້ , ແຕິ່ ບ ິ່ ຈ າກັດສະເພາະ:  

• ເຮັດໜ້າທີິ່ ເປັນຈ ດສ າຄັນຂອງການຕ ດຕ ິ່ ໃນທ ກດ້ານ E&S ສ າລັບ GGC; 

• ຮັກສານະໂຍບາຍ, ລະບົບ ແລະ ຂະບວນການ E&S ເປັນຢິ່ າງດີ  ແລະ ເໝາະສົມ, ດ້ວຍການຄວບຄ ມ ແລະ 
ເກັບຮັກສາເອກະສານທີິ່ ຖື ກຕ້ອງ, ຕາມຂ ້ ກ ານົດ E&S ຂອງ GGC; 

• ຮັບປະກັນວິ່ າທ ລະກ ດຍັງຄົງປະຕ ບັດຕາມກົດໝາຍແຫິ່ ງຊາດທີິ່ ນ າໃຊ້ ແລະ ຂ ້ ກ ານົດ E&S ຂອງ GGC 

ທີິ່ ໄດ້ກ ານົດ. 

• ຮັບປະກັນວິ່ າໄດ້ລະບ ຄວາມສິ່ ຽງຂອງ E&S ແລະ ພ້ືນທີິ່ ທີິ່ ບ ິ່ ປະຕ ບັດຕາມຂ ້ ກ ານົດ, 

ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈທີິ່ ເໝາະສົມ ເພືິ່ ອຄ ້ ມຄອງ ແລະ ແກ້ໄຂຢິ່ າງທັນເວລາ.  



 

ລະບົບການຄ ້ ມຄອງ E&S ຂອງ GGC Pegasys ສ ດທ້າຍ lvi 

 

• ປະຕ ບັດລາຍການແຜນການປະຕ ບັດ E&S ແລະ ການດ າເນີ ນການແກ້ໄຂ, 

ກ ານົດເປັນສິ່ ວນໜຶິ່ ງຂອງຂະບວນການກວດສອບສະຖານະ E&S ຂອງ GGC ແລະ/ຫ ື  

ກ ດຈະກ າການຕ ດຕາມອືິ່ ນໆ; 

• ບັນທຶກ ແລະ ລາຍງານເຫດການທີິ່ ຮ້າຍແຮງ, ບັນຫາ ແລະ / ຫ ື  ການລະເມີ ດຕ ິ່  GGC ໂດຍໃຊ້ 

ແບບຟອມການລາຍງານເຫດການໃຫຍິ່  ທີິ່ ກ ານົດໄວ້ (ຫ ື  ສ ິ່ ງທີິ່ ຄ້າຍຄື ກັນ); 

• ເກັບກ າ ແລະ ລວບລວມຂ ້ ມ ນ E&S ເຂົ ້ າໄປໃນບົດລາຍງານ E&S ປົກກະຕ , ແລະ ສົິ່ ງໃຫ້ GGC 

ເປັນປະຈ າໄຕມາດ / ປະຈ າປີ , ໂດຍໃຊ້ຮ ບແບບທີິ່ ກ ານົດໄວ້ (ຫ ື  ສ ິ່ ງທີິ່ ຄ້າຍຄື ກັນ); 

• ບັນທຶກ ແລະ ຄ ້ ມຄອງການຮ້ອງທ ກທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງກັບດ້ານ E&S 

ລວມເຖ ງການແຈ້ງໃຫ້ບ ກຄະລາກອນພາຍໃນທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງ ແລະ GGC ທັນທີ ; ແລະ  

• ຮັບປະກັນວິ່ າສະມາຊ ກພະນັກງານໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢິ່ າງເປັນປົກກະຕ  ກິ່ ຽວກັບບັນຫາ E&S 

ເນືິ່ ອງຈາກວິ່ າພວກເຂົ າກິ່ ຽວຂ້ອງກັບກ ດຈະກ າຂອງທ ລະກ ດ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕ ບັດ ESMS. 

9.6 ຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານພາກສິ່ ວນທີ ສາມ / ຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານພາຍໃນປະເທດ 

GGC ຈະແຕິ່ ງຕ້ັງຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານ E&S ພາກສິ່ ວນທີ ສາມ / ຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານ ເພືິ່ ອສະໜັບສະໜ ນຄວາມພະຍາຍາມ E&S 

ຕິ່ າງໆ, ຕາມທີິ່  ແລະ ເມືິ່ ອຈ າເປັນ. ນີ ້ ອາດຈະລວມເຖ ງ, ແຕິ່ ບ ິ່ ຈ າກັດສະເພາະ:  

• ດ າເນີ ນການປະເມີ ນການກວດສອບສະຖານະຂອງ E&S; 

• ກວດສອບຄື ນ, ປັບປ ງ ແລະ ຮັກສາກອບ E&S ຂອງ GGC, ນະໂຍບາຍ E&S ແລະ / ຫ ື  ESMS ທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງ; 

• ຊິ່ ວຍເຫ ື ອໃນການສື ບສວນເຫດການທີິ່ ສ າຄັນທີິ່ ເກີດຂຶ ້ ນຢ ິ່ ໃນບັນດາໂຄງການ;  

• ສະໜັບສະໜ ນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສ້າງຂີ ດຄວາມສາມາດກິ່ ຽວກັບ E&S ທັງໃນລະດັບ GGC 

ແລະ ຜ ້ ອອກ; ແລະ 

• ກວດກາ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນການຕ ດຕາມກວດກາ E&S ຢິ່ າງຕ ິ່ ເນືິ່ ອງ ແລະ ລາຍງານກ ດຈະກ າຂອງ
ການເຮັດທ ລະກ າ. 

 



 

ລະບົບການຄ ້ ມຄອງ E&S ຂອງ GGC Pegasys ສ ດທ້າຍ lvii 

 

10 ລະບົບການຄ ້ ມຄອງ E&S ຂອງ GGC – ແຜນການເຮັດວຽກ  

GGC ຈະໃຫ້ຄ າໝ້ັນສັນຍາທີິ່ ຈະເຮັດໃຫ້ສ າເລັດແມິ່ ແບບດັິ່ ງຕ ິ່ ໄປນີ ້  ຕາມທີິ່ ໄດ້ລະບ ໄວ້ໃນຂ້າງລ ິ່ ມ:  

• ການພັດທະນາເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງ ESMS  

ປະເພດເຄືິ່ ອງມື ຂອງ ESMS/ ແມິ່ ແບບ/ ລາຍການກວດສອບ ສະຖານະ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ຕົວຊີ ້ ວັດຄວາມສ າເລັດ ເສ້ັນເວລາຄວາມສ າເລັດ  

1 

ລະບົບການຄຸໍ້ມຄອງ E&S ຂອງ GGC (ຄູ່ມ ) 

ສ າເລັດ 

GGC, 

ສະໜັບສະໜູນໂດຍຜູໍ້

ຊ່ຽວຊານດໍ້ານ E&S 

ທ່ີມີຄຸນວຸດທິພາຍນອ

ກ 

ສ າເລັດ (ເວັໍ້ ນເສຍແຕ່ GCF 

ຈະໃຫໍ້ຄ າຄິດຄ າເຫັນເພ່ີມເຕີມເພ ່ ອແກໍ້ ໄ

ຂ) 

ສະບັບສຸດທໍ້າຍພາຍໃນ 2 

ເດ ອນຫ ັ ງຈາກປິດດໍ້ານການເງິນ  

2 ເອກະສານຊໍ້ອນທໍ້າຍ I: ກອບ E&S GGC ສ າເລັດ ບັນດາເອກະສານ Word 

ອະນຸມັດໂດຍການນ າຂັໍ້ ນສູງຂອງ GGC  3 ເອກະສານຊໍ້ອນທໍ້າຍ II : ລາຍການຍົກເວັໍ້ ນຂອງ GGC ສ າເລັດ 

4 
ເອກະສານຊໍ້ອນທໍ້າຍ III: ຕາຕະລາງການເຮັດທຸລະກ າ 

(ປະກອບມີລາຍການກວດສອບ E&S) 

ສ າເລັດ ສ າເລັດ (ເວັໍ້ ນເສຍແຕ່ GCF 

ຈະໃຫໍ້ຄ າຄິດຄ າເຫັນເພ່ີມເຕີມເພ ່ ອແກໍ້ ໄ

ຂ)  

5 ເອກະສານຊໍ້ອນທໍ້າຍ IV: 

ເອກະສານກອງປະຊຸມຄະນະກ າມະການຜົນກະທົບເບ ໍ້ ອງຕົໍ້ ນ - 

ແມ່ແບບ 

ສ າເລັດ 
ເອກະສານ Word 

ອະນຸມັດໂດຍການນ າຂັໍ້ ນສູງຂອງ GGC  

6 
ເອກະສານຊໍ້ອນທໍ້າຍ V: ຊຸດເຄ ່ ອງມ ປົກປໍ້ອງ ສ າເລັດ  

7 ເອກະສານຊໍ້ອນທໍ້າຍ VI: ລາຍການການກວດສອບສະຖານະ 

E&S ສ າລັບການຄ ໍ້ າປະກັນທາງກົງ ແລະ ທາງອໍ້ອມ 

ສ າເລັດ Excel ອະນຸມັດໂດຍການນ າຂັໍ້ ນສູງຂອງ 

GGC  

8 ເອກະສານຊໍ້ອນທໍ້າຍ VII: ເງ ່ ອນໄຂການອໍ້າງອີງ (ToR) 

ສ າລັບການກວດສອບສະຖານະ E&S  

ສ າເລັດ 

ບັນດາເອກະສານ Word 

ອະນຸມັດໂດຍການນ າຂັໍ້ ນສູງຂອງ GGC 

9 ເອກະສານຊໍ້ອນທໍ້າຍ VIII: 

ແມ່ແບບແຜນການປະຕິບັດດໍ້ານສ່ິງແວດລໍ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
(ESAP) 

ສ າເລັດ 

10 ເອກະສານຊໍ້ອນທໍ້າຍ IX: 

ເອກະສານກອງປະຊຸມຕັດສິນໃຈການລົງທຶນຄັໍ້ ງສຸດທໍ້າຍ - 

ແມ່ແບບ 

ສ າເລັດ 

11 ເອກະສານຊໍ້ອນທໍ້າຍ X: ບົດລາຍງານການເປີດເຜີຍ E&S 

ຂອງກອງທຶນຫ ຸ ດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ  

ສ າເລັດ 
ບ ່ ສາມາດໃຊໍ້ໄດໍ້  ບ ່ ສາມາດໃຊໍ້ໄດໍ້  

ສ າເລັດ 

12 ເອກະສານຊໍ້ອນທໍ້າຍ XI: ບັນທຶກຂ ໍ້ ແນະນ າຂອງ E&S ສ າເລັດ 



 

ລະບົບການຄ ້ ມຄອງ E&S ຂອງ GGC Pegasys ສ ດທ້າຍ lviii 

 

 

 

13 ເອກະສານຊໍ້ອນທໍ້າຍ XII: 

ແມ່ແບບບົດລາຍງານການຕິດຕາມປະຈ າປີ / ປະຈ າໄຕມາດ 

ສ າເລັດ 

GGC, 

ສະໜັບສະໜູນໂດຍຜູໍ້

ຊ່ຽວຊານດໍ້ານ E&S 

ທ່ີມີຄຸນວຸດທິພາຍນອ

ກ 

ບັນດາເອກະສານ Word 

ອະນຸມັດໂດຍການນ າຂັໍ້ ນສູງຂອງ GGC  

ສະບັບສຸດທໍ້າຍພາຍໃນ 2 

ເດ ອນຫ ັ ງຈາກປິດດໍ້ານການເງິນ 

14 ເອກະສານຊໍ້ອນທໍ້າຍ XIII: ແບບຟອມລາຍງານເຫດການໃຫຍ່ ສ າເລັດ 

15 
ເອກະສານຊໍ້ອນທໍ້າຍ XIV: 

ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູໍ້ ທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ GGC 

ສ າເລັດ ສ າເລັດ (ເວັໍ້ ນເສຍແຕ່ GCF 

ຈະໃຫໍ້ຄ າຄິດຄ າເຫັນເພ່ີມເຕີມເພ ່ ອແກໍ້ ໄ

ຂ) 

16 
ເອກະສານຊໍ້ອນທໍ້າຍ XV: ກົນໄກການຮໍ້ອງທຸກຂອງ GGC 

ສ າເລັດ ບັນດາເອກະສານ Word 

ອະນຸມັດໂດຍການນ າຂັໍ້ ນສູງຂອງ GGC  

17 

ເອກະສານຊໍ້ອນທໍ້າຍ XVI: ໂອກາດຊອກຫາຂັໍ້ ນຕອນ 

ສ າເລັດ GGC, 

ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ

ຜູໍ້ ຊ່ຽວຊານດໍ້ານ E&S 

ທ່ີມີຄຸນວຸດທິພາຍນອ

ກ 

ເອກະສານ Word 

ອະນຸມັດໂດຍຜູໍ້ ນ າອາວຸໂສ GGC 

 

18 
ເອກະສານຊໍ້ອນທໍ້າຍ XVII: ແຜນຈັດສັນທ່ີດິນ, 

ແຜນປະຕິບັດງານເພ ່ ອຍົກຍໍ້ າຍຈັດສັນ, 

ແຜນຟ ໍ້ ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ 

ແຜນວຽກຂອງຊົນເຜ່ົາພ ໍ້ ນເມ ອງ 

ສ າເລັດ GGC, 

ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ

ຜູໍ້ ຊ່ຽວຊານດໍ້ານ E&S 

ທ່ີມີຄຸນວຸດທິພາຍນອ

ກ 

ເອກະສານ Word 

ອະນຸມັດໂດຍຜູໍ້ ນ າອາວຸໂສ GGC 

 

19 
ເອກະສານຊໍ້ອນທໍ້າຍ XVIII: 

ການປະເມີນຜົນກະທົບຕ ່ ສ່ິງແວດລໍ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ – 

ຕາຕະລາງເນ ໍ້ ອໃນທ່ົວໄປ 

ສ າເລັດ GGC, 

ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ

ຜູໍ້ ຊ່ຽວຊານດໍ້ານ E&S 

ທ່ີມີຄຸນວຸດທິພາຍນອ

ກ 

ເອກະສານ Word 

ອະນຸມັດໂດຍຜູໍ້ ນ າອາວຸໂສ GGC 

 

20 
ເອກະສານຊໍ້ອນທໍ້າຍ XIX: 

ບົດລາຍງານການກວດສອບສ່ິງແວດລໍ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ – 

ຕາຕະລາງເນ ໍ້ ອໃນທ່ົວໄປ 

ສ າເລັດ GGC, 

ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ

ຜູໍ້ ຊ່ຽວຊານດໍ້ານ E&S 

ທ່ີມີຄຸນວຸດທິພາຍນອ

ກ 

ເອກະສານ Word 

ອະນຸມັດໂດຍຜູໍ້ ນ າອາວຸໂສ GGC 

 



 

ລະບົບການຄ ້ ມຄອງ E&S ຂອງ GGC Pegasys ສ ດທ້າຍ lix 

 

 

• ການແຕິ່ ງຕ້ັງຊັບພະຍາກອນ E&S 

ປະເພດຂອງການແຕິ່ ງຕ້ັງ ສະຖານະ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ຕົວຊີ ້ ວັດຄວາມສ າເລັດ  ເສ້ັນເວລາຄວາມສ າເລັດ  

1 ຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານດ້ານ E&S ພາຍໃນ 

ກ າລັງລ ຖ້າການອະນ ມັດການສະເໜີໃຫ້ທຶນ 
ບ ລ ສັດ Green 

Guarantee   

ຈົດໝາຍການແຕິ່ ງຕ້ັງ / 

ຂ ້ ຕົກລົງຕາມສັນຍາສັນຍາ  
ພາຍໃນ 6 

ເດື ອນຫ ັ ງຈາກປ ດດ້ານການເງ ນ   
2 ຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານດ້ານ E&S 

ຂອງຄະນະກ າມະການຜົນກະທົບ 

 

• ການຝັງຕົວຂອງ ESMS ແລະ ການສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ  

ປະເພດຂອງການຝຶກອົບຮົມ ສະຖານະ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ຕົວຊີ ້ ວັດຄວາມສ າເລັດ ເສ້ັນເວລາຄວາມສ າເລັດ  

1 ການຝຶກອົບຮົມການເປັນຜ ້ ນ າຂ້ັນສ 

ງຂອງ GGC  

ກ າລັງລ ຖ້າການອະນ ມັດການສະເໜີ
ໃຫ້ທຶນ 

ຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານດ້ານ E&S 

ທີິ່ ມີ ຄ ນວ ດທ ພາຍນອ
ກ / ຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານດ້ານ 

E&S ຂອງ GGC 

ພາຍໃນ 

(ເງືິ່ ອນໄຂໃນການແຕິ່ ງ
ຕ້ັງ) 

ເອກະສານກອງປະຊ ມຝຶກອົ
ບຮົມ ແລະ 
ການລົງທະບຽນເຂົ ້ າຮິ່ ວມ  

ພາຍໃນ 1 

ເດື ອນຫ ັ ງຈາກສ າເລັດເອກະສານຊ້ອ
ນທ້າຍ ESMS  

2 
ການຝຶກອົບຮົມຜ ້ ຊິ່ ຽວຊານ E&S 

ຂອງ GGC  

 

 



 

11 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ  

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ I: ກອບ E&S GGC 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ II: ລາຍການຍົກເວ້ັນຂອງ GGC 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ III: ຕາຕະລາງການເຮັດທ ລະກ າ (ປະກອບມີ ລາຍການກວດສອບ E&S – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 24) 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ IV: ເອກະສານກອງປະຊ ມຄະນະກ າມະການຜົນກະທົບເບື ້ ອງຕ້ົນ - ແມິ່ ແບບ 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ V: ຊ ດເຄືິ່ ອງມື ປົກປ້ອງ 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ VI: ລາຍການການກວດສອບສະຖານະ E&S ສ າລັບການຄ ້ າປະກັນທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ VII: ເງືິ່ ອນໄຂການອ້າງອີ ງ (ToR) ສ າລັບການກວດສອບສະຖານະ E&S  

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ VIII: ແມິ່ ແບບແຜນການປະຕ ບັດດ້ານສ ິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESAP) 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ IX: ເອກະສານກອງປະຊ ມຕັດສ ນໃຈການລົງທຶ ນຄ້ັງສ ດທ້າຍ - ແມິ່ ແບບ 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ X: ບົດລາຍງານການເປີ ດເຜີ ຍ E&S ຂອງກອງທຶ ນຫ  ດຜິ່ ອນການປິ່ ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ  

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ XI: ບັນທຶ ກຂ ້ ແນະນ າຂອງ E&S 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ XII: ແມິ່ ແບບບົດລາຍງານການຕ ດຕາມປະຈ າປີ  / ປະຈ າໄຕມາດ 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ XIII: ແບບຟອມລາຍງານເຫດການໃຫຍິ່  

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ XIV: ແຜນການມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມຂອງຜ ້ ທີິ່ ມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມຂອງ GGC 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ XV: ກົນໄກການຮ້ອງທ ກຂອງ GGC 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ XVI: ໂອກາດຊອກຫາຂ້ັນຕອນ 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ XVII: ແຜນການຊື ້ ທີິ່ ດ ນ, ແຜນການປະຕ ບັດສ າລັບການຕ້ັງຖ ິ່ ນຖານຄື ນໃໝິ່ , ແຜນການຟື ້ ນຟ ຊີ ວ ດການ

ເປັນຢ ິ່  ແລະ ແຜນການສ າລັບຄົນພື ້ ນເມື ອງ 

ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ XVIII: ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ – ຕາຕະລາງເນືັ້ ອໃນທົີ່ ວໄປ 

ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ XIX: ບົດລາຍງານການກວດສອບສິີ່ ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ – ຕາຕະລາງເນືັ້ ອໃນທົີ່ ວໄປ 

ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍໂຄງຮີ່າງການວາງແຜນຊົນເຜົີ່ າພືັ້ ນເມືອງ (ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍແຍກຕີ່າງຫາກ) 
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