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ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການການເງນິສາກນົB ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການການເງນິສາກນົ i

ສາລະບານ 
  

ພາບລວມ    

ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 1: ການປະເມນີ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງ ແລະ 
ຜົນກະທົບທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ

ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 2: ແຮງງານ ແລະ ສະພາບເງືອ່ນໄຂຂອງ 
ການເຮັດວຽກ 

ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 3: ປະສດິທິິພາບຂອງຊັບພະຍາກອນ ແລະ 
ການປ້ອງກນັມນົລະພິດ    

ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 4: ສຂຸະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການປ້ອງກນັ 
ຄວາມສະຫງບົຂອງຊຸມຊົນ   

ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 5: ການໄດມ້າຂອງທ່ີດນິ ແລະ ການຍົກຍ້າຍ 
ປະຊາຊົນແບບບ່ໍສະໝກັໃຈ   

ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 6: ການອະນລຸກັຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ່ີມຊີີວດິແບບຍືນຍົງ

ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 7: ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ    
   
ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 8: ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາ 
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ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການການເງນິສາກນົ ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການການເງນິສາກນົ 1ii

ຕົວອັກສອນຫຍ້ໍ

EHS Guidelines  World Bank Group Environmental, Health, and Safety  
    Guidelines
    ບົດແນະນາໍທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ, ສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງ   
    ກຸມ່ທະນາຄານໂລກ

ESMS   Environmental and Social Management System
    ລະບົບການຄຸມ້ຄອງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ

FPIC   Free, Prior, and Informed Consent
    ການເຫັນດເີຫັນພ້ອມດວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈ ໂດຍໄດຮັ້ບຂ້ໍມນູລ່ວງໜາ້ ແລະ   
    ພຽງພໍ

GHG   Greenhouse gases
    ທາດອາຍພິດເຮືອນແກວ້

GIIP   Good international industry practice
    ບົດຮຽນຂອງສາກນົທ່ີດກີຽ່ວກບັວຽກງານອດຸສະຫະກຳ

ICP    Informed Consultation and Participation
    ການປຶກສາຫາລ ືທ່ີໃຫ້ຂ້ໍມນູຄບົຖ້ວນ ແລະ ການມສີວ່ນຮ່ວມ

ILO    International Labour Organisation
    ອງົການແຮງງານສາກນົ

IPM    Integrated pest management
    ການຄຸມ້ຄອງສດັຕພືູດເແບບປະສມົປະສານ

IUCN   International Union for Conservation of Nature
    ອງົການສາກນົເພ່ືອການອະນລຸກັທໍາມະຊາດ

IVM    Integrated vector management
    ການຄຸມ້ຄອງພາຫະນາໍເຊ້ືອແບບປະສມົປະສານ

UN    United Nations
    ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ
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ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການການເງນິສາກນົ2 ສະພາບລວມ 3

ສະພາບລວມ

1. ກອບຄວາມຍືນຍົງຂອງອງົການການເງນິສາກນົ 
(International Finance Corperation, IFC ) 
ໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸງ່ໝັນ້ ທາງຍດຸທະສາດຕໍ່
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງອງົການ ແລະ ຍັງປະກອບ 
ເປັນສ່ວນໜຶງ່ທ່ີສຳຄນັຂອງວທີິການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ 
ຂອງອງົການ. ກອບຄວາມຍືນຍົງດັງ່ກາ່ວ ປະກອບມ ີ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນ 
ຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ແລະ 
ນະໂຍບາຍການເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມນູຂ່າວສານຂອງອງົການ. 
ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສງັຄມົໄດອ້ະທິບາຍເຖິງຄວາມມຸງ່ໝັນ້, ບົດບາດ 
ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການທ່ີກ່ຽວພັນກັບ
ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. 
ນະໂຍບາຍການເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນຂ່າວສານຂອງອົງການ 
ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸງ່ໝັນ້ຂອງອງົການຕໍຄ່ວາມ
ໂປ່ງໃສ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທ່ີດີຕໍ່ກັບການ 
ເຄື່ອນໄຫວວຽກຕ່າງໆ ເຊ່ິງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້
ອະທິບາຍພັນທະໃນການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນໃນລະດັບສະ
ຖາບັນກຽ່ວກບັການລງົທຶນ ແລະ ການບໍລກິານໃຫ້ຄາໍ 
ປຶກສາຂອງອົງການ. ມາດຕະຖານການດໍາເນນີງານ 
ຕ່າງໆ ແມ່ນມີເປ້ົາໝາຍແນໃສ່ລູກຄ້າຂອງອົງການ 
ການເງນິສາກົນ (ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບການ
ຊ່ວຍເຫືຼອຈາກອງົການການເງນິສາກນົ), ໂດຍສະໜອງ 
ທິດທາງໃນການລະບຸຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບ, ແລະ 
ໄດຖື້ກອອກແບບມາເພ່ືອຊ່ວຍຫີຼກເວັນ້, ຫຸຼດຜ່ອນ, ແລະ 
ຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບ ເຊ່ິງເປັນວທີິທາງ
ໃນການດາໍເນນີທລຸະກດິໃຫ້ມຄີວາມຍືນຍົງ ໂດຍລວມທັງ 
ພັນທະ ໃນການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ 
ແລະ ການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນຂ່າວສານຂອງລກູຄ້າ ທ່ີພົວ
ພັນກັບບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃນລະດັບໂຄງການ. 
ໃນກລໍະນທ່ີີເປັັນການລງົທຶນໂດຍກງົ (ລວມທັງຮບູການ 
ສະໜອງທຶນໃຫ້ໂຄງການ ແລະ ການສະໜອງທຶນ 
ໃຫ້ວິສາຫະກິດ ໂດຍຜ່ານສື່ກາງທາງການເງນິ ຫືຼ 
ຫົວໜວ່ຍທ່ີໃຫ້ກູ້ຢມື), ອົງການການເງນິສາກົນ ຈະ 
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລກູຄ້າຂອງຕົນຕ້ອງນາໍໃຊ້ມາດຕະຖານ
ການດາໍເນນີງານຂອງອງົການເພ່ືອຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງ
ທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ຜົນກະທົບ 
ຕ່າງໆ ເພ່ືອເຮັດແນວໃດໃຫ້ໂອກາດໃນການພັດທະນາ 
ໄດຮັ້ບການເສມີຂະຫຍາຍຍ່ິງຂ້ຶນ. ອງົການການເງນິສາກນົ 

ນໍາໃຊ້ກອບຄວາມຍືນຍົງຄຽງຄູ່ກັນກັບຍຸດທະສາດ, 
ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂ້ໍລິເລີ່ມຕ່າງໆເພ່ືອຊ້ີນໍາບັນດາກິດ
ຈະກຳທາງທລຸະກດິຂອງອງົການເພ່ືອໃຫ້ບັນລໄຸດຕ້າມ
ບັນດາຈດຸປະສງົດ້ານການພັດທະນາໂດຍລວມຂອງ 
ອງົການການເງນິສາກນົ. ບັນດາສະຖາບັນການເງນິສາກນົ 
ອືນ່ໆ ກໍສ່າມາດນາໍໃຊ້ມາດຕະຖານດາ້ນການດາໍເນນີງານ
ດັງ່ກາ່ວຂອງອງົການການເງນິສາກນົໄດ.້

2. ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທັງແປດດັງ່ກ່າວ 
ແມ່ນກາໍນດົບັນດາມາດຕະຖານຕາ່ງໆຕໍລ່ກູຄາ້1 ໃຫ້ຕອ້ງ
ປະຕິບັດຕາມຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການລົງທຶນໂດຍ 
ອງົການການເງນິສາກນົ:

ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 1:  ການປະເມນີ ແລະ 
 ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດາ້ນ 
 ສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ
ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 2: ແຮງງານ 
 ແລະ ສະພາບເງືອ່ນໄຂຂອງການເຮັດວຽກ
ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 3: ປະສດິທິພາບຂອງ  
 ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການປ້ອງກນັມນົລະພິດ
ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 4: ສຂຸະພາບ, ຄວາມ  
 ປອດໄພ ແລະ ການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງບົຂອງ 
 ຊຸມຊົນ
ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 5: ການໄດ້ມາຂອງ 
 ທ່ີດິນ ແລະ ການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນແບບບ່ໍ
 ສະໝກັໃຈ
ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 6: ການອະນລຸັກຊີວະ  
 ນາໆພັນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ 
 ທໍາມະຊາດ ທ່ີມີຊີວດິແບບຍືນຍົງ
ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 7: 
 ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງ  
ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 8: 
 ມໍລະດົກທາງວດັທະນະທໍາ

3. ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 1 ກາໍນດົຄວາມ 
ສາໍຄນັຂອງ (i) ການປະເມນີຜົນແບບປະສມົປະສານ 
ເພ່ືອລະບຸໂອກາດ, ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດາ້ນ 
ສິງ່ແວດລ້ອມ  ແລະ ສງັຄມົຂອງໂຄງການ; (ii) ການມ ີ
ສວ່ນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນຢ່າງ ມປີະສດິທິຜົນໂດຍ ຜ່ານ 
ການເປດີເຜີຍຂ້ໍມນູຂ່າວສານຕ່າງໆກ່ຽວກບັໂຄງການ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລືກບັຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນກຽ່ວກບັປະ
ເດນັຕ່າງໆທ່ີສົງ່ຜົນກະທົບຕໍເ່ຂົາເຈົາ້ ໂດຍກງົ; ແລະ 
(iii) ການຄຸມ້ຄອງການດຳເນນີງານທາງດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົຂອງລກູຄາ້ ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງ ໂຄງການ. 
ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 2 ຫາ 8 ກາໍນດົວດັຖຸ 
ປະສງົ ແລະ ເງືອ່ນໄຂຕ່າງໆເພ່ືອຫີຼກເວັນ້, ຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ 
ໃນກລໍະນທ່ີີຍັງມຜົີນກະທົບຄງົຄາ້ງ,ຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານ
ຊົດເຊີຍ/ສ້າງສົມດຸນຄືນສໍາລັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຜົນກະທົບທ່ີມຕີໍຜູ້່ອອກແຮງງານ, ບັນດາຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັ້ບ 
ຜົນກະທົບ ແລະ ສິງ່ແວດລອ້ມ. ໃນຂະນະທ່ີຕອ້ງໄດ ້
ພິຈາລະນາຄວາມສຽ່ງ ແລະ ທ່າແຮງຜົນກະທົບທກຸຢ່າງ
ທ່ີກຽ່ວຂ້ອງໃນຖານະເປັນສ່ວນໜຶງ່ຂອງການປະເມນີດັງ່
ກາ່ວ, ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 2 ຫາ 8 ອະທິບາຍ 
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ 
ສງັຄມົ ທ່ີອາດຈະເກດີຂ້ຶນ ແລະ ຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ເປັນ 
ພິເສດ. ສຳລບັຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດາ້ນ 
ສິງ່ແວດລອ້ມ ຫືຼ ສງັຄມົທ່ີໄດລ້ະບຸແລວ້, ລກູຄາ້ຕອ້ງໄດມ້ ີ
ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບເຫ່ົຼານັນ້ ຜ່ານ 
ລະບົບຄຸມ້ຄອງດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຂອງຕນົ  
ໂດຍສອດຄອ່ງກບັມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 1.

4. ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 1 ແມນ່ຖືກນາໍໃຊ້
ກບັທກຸໆໂຄງການທ່ີມຄີວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງ 
ດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ. ມາດຕະຖານການ 
ດາໍເນນີງານອືນ່ໆ ອາດຈະມກີານນາໍໃຊ້ເຊ່ັນດຽວກນັ ໂດຍ
ຂ້ຶນກັບສະພາບເງືອ່ນໄຂຂອງແຕ່ລະໂຄງການ ແລະ 
ຄວນຖືກນາໍໃຊ້ ແລະ ອ້າງອງີ ຄວບຄູກ່ນັໄປ. ພາກເງືອ່ນ 
ໄຂຂອງແຕລ່ະມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານ ແມນ່ນາໍ
ໃຊ້ກບັທກຸໆກດິຈະກາໍທ່ີໄດຮັ້ບທຶນສະໜບັສະໜນູຈາກ
ໂຄງການ ເວັນ້ເສຍແຕ່ວາ່ຈະຖືກກາໍນດົຕ່າງຫາກເປັນຂ້ໍ
ຈາໍກດັ ສະເພາະທ່ີໄດອ້ະທິບາຍໄວຢູ່້ແຕ່ລະວກັ. ລກູຄາ້ 
ຄວນນໍາໃຊ້ລະບົບຄຸມ້ຄອງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ 
ສງັຄມົ ທ່ີຖືກສາ້ງຂ້ຶນພາຍໄຕມ້າດຕະຖານການດຳເນນີ
ງານທີ 1 ກບັທກຸໆກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ ໂດຍບ່ໍຕອ້ງ
ຄາໍນງຶວາ່ແຫ່ຼງທຶນຈະມາຈາກໃສ. ໃນເອກະສານສະບັບນີ,້ 
ຫຼາຍມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານ ແມນ່ໄດກ້າ່ວເຖິງ
ຫົວຂ້ໍທ່ີເປັນບັນຫາຮ່ວມຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ເຊ່ັນ: 
ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດນິຟ້າອາກາດ, ບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍ, ສດິທິມະນດຸ ແລະ ນໍາ້.  

1 ຄໍາວ່າ “ລູກຄ້າ” ຖືກນໍາໃຊ້ໃນມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານສະບັບນີ້ 
ເຊ່ິງໂດຍລວມ ໝາຍເຖິງຝ່າຍທ່ີມີໜາ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ແລະ ດໍາເນນີໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບທຶນ ຫືຼ ຂ້ຶນກັບໂຄງສ້າງຂອງ ໂຄງການ ແລະ 
ປະເພດຂອງການສະໜອງທຶນ. ນຍິາມຂອງຄໍາວາ່ “ໂຄງການ” ໄດ້ກໍານດົ 
ໃນມາດຕະຖານການດໍາເນນີງານທີ 1.

5. ນອກຈາກການປະຕບັິດໃຫ້ບັນລຕຸາມເງືອ່ນໄຂພາຍ
ໃຕມ້າດຕະຖານການດາໍເນນີງານແລວ້, ລກູຄາ້ຕອ້ງປະ
ຕບັິດຕາມກດົໝາຍທ່ີມຜົີນ ບັງຄບັໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ 
ເຊ່ິງລວມທັງບັນດາກດົໝາຍທ່ີປະຕບັິດພັນທະຕ່າງໆ
ຂອງປະເທດເຈົາ້ພາບພາຍໄຕກ້ດົໝາຍສາກນົ.

6. ບົດແນະນາໍທາງດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ, ສຂຸະພາບ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພຂອງກຸມ່ທະນາຄານໂລກແມນ່ເອກະສານ
ອ້າງອງີທາງວຊິາການ ທ່ີຮວບຮວມເອາົຕວົຢ່າງລວມ 
ແລະ ສະເພາະຂອງບົດຮຽນທ່ີດຂີອງສາກນົກຽ່ວກບັ 
ວຽກງານອດຸສາຫະກຳ. ອງົການການເງນິສາກນົນາໍໃຊ້ 
ບົດແນະນຳດັງ່ກ່າວເພ່ືອເປັນແຫ່ຼງຂ້ໍມູນວຊິາການໃນ 
ລະຫວາ່ງການປະເມນີໂຄງການ. ບົດແນະນາໍທາງດາ້ນ 
ສິງ່ແວດລ້ອມ, ສຂຸະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງກຸມ່ 
ທະນາຄານໂລກ ປະກອບມລີະດບັ ແລະ ມາດຕະການ 
ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດອນັເປັນທ່ີຍອມຮັບຂອງອົງການ
ການເງນິສາກນົ ແລະ ໂດຍລວມເຫັນວາ່: ບັນດາໂຄງການ 
ໃໝ ່ສາມາດປະຕບັິດຕາມໄດໃ້ນລະດບັຕົນ້ທຶນທ່ີສມົເຫດ
ສມົຜົນແລະດ້ວຍເຕກັໂນໂລຊີທ່ີມໃີນປະຈບັຸນ. ສາໍລບັ 
ໂຄງການທ່ີໄດຮັ້ບທຶນຈາກອງົການການເງນິສາກນົ, ການ
ນາໍໃຊ້ບົດແນະນາໍທາງດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ, ສຂຸະພາບ 
ແລະຄວາມປອດໄພຂອງກຸມ່ທະນາຄານໂລກກບັໂຄງ 
ການທ່ີມຢູ່ີແລ້ວ ອາດຈະຕອ້ງໄດກ້າໍນດົເປ້ົາໝາຍສະ 
ເພາະຕໍເ່ຂດໂຄງການ ແລະ ມຕີາຕະລາງເວລາທ່ີເໝາະ
ສມົໃນການບັນລໃຸຫ້ໄດຕ້າມເປ້ົາໝາຍເຫ່ົຼານັນ້. ຂະບວນ 
ການປະເມນີສິງ່ແວດລ້ອມ ອາດຈະແນະນາໍລະດບັ ຫືຼ 
ມາດຕະການທາງເລອືກອືນ່ (ທ່ີສງູກວ່າ ຫືຼ ຕໍາ່ກ່ວາ) ອນັ 
ເປັນທ່ີຍອມຮັບໄດຕ້ໍອ່ງົການການເງນິສາກນົ ເຊ່ິງຈະກາຍ 
ເປັນເງືອ່ນໄຂສະເພາະໂຄງການ/ຂອງເຂດໂຄງການ. 
ບົດແນະນາໍດັງ່ກາ່ວໂດຍລວມແລ້ວ ປະກອບມຂ້ໍີມນູກຽ່ວ
ກບັບັນຫາຮ່ວມລະຫວາ່ງຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂ້ອງກບັ
ສິງ່ແວດລ້ອມ, ສຂຸະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພ ທ່ີສາມາດ
ນາໍໃຊ້ໄດກ້ບັທກຸໆຂະແໜງການ. ແນະນາໍໃຫ້ນາໍໃຊ້ເອກະ
ສານສະບັບນີຮ່້ວມກນັກບັບົດແນະນາໍຕ່າງໆຂອງຂະແໜງ
ການທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ. ບົດແນະນາໍທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ, 
ສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງກຸມ່ທະນາຄານ 
ໂລກອາດຈະມກີານປັບປຸງເປັນເປັນແຕ່ລະ ໄລຍະ.

7. ໃນກລໍະນະທ່ີລະບຽບການຂອງປະເທດເຈົາ້ພາບ 
ແຕກຕ່າງຈາກລະດບັແລະມາດຕະການໃນບົດແນະນາໍ
ທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ ແລະຄວາມ 
ປອດໄພຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ, ໂຄງການຄວນ 
ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ຫືຼ ມາດຕະການທ່ີເຄັ່ງ 
ຄດັກວ່າ. ຖ້າການນາໍໃຊ້ລະດບັ ແລະ ມາດຕະການ 
ທ່ີເຄັງ່ຄດັໜອ້ຍກວ່າຫາກເຫັນວາ່: ມຄີວາມເໝາະສມົ
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ການປະເມນີ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບ ທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການການເງນິສາກນົ4

ຕາມເງື່ອນໄຂໂຄງການຫຼາຍກວ່າ, ໂຄງການ ຈະຕ້ອງ
ຮ່າງເຫດຜົນລາຍລະອຽດຄບົຖ້ວນສາໍລບັທກຸທາງເລອືກ
ທ່ີສະເໜ ີໃນຖານະເປັນສວ່ນໜ່ຶງ່ຂອງການປະເມນີຜົນ
ທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມສະເພາະເຂດໂຄງການ. ເຫດຜົນ 
ດັງ່ກາ່ວຄວນສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່: ທກຸທາງເລອືກລະດບັ 
ການດາໍເນນີແມ່ນໄດ້ຄາໍນງຶເຖິງການປົກປ້ອງສຂຸະພາບ 
ຂອງຄນົ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ.

8. ຊຸດບົດແນະນໍາທັງແປດທ່ີສອດຄ່ອງຕໍ່ກັບ 
ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານແຕ່ລະອນັ ແລະ ບົດການ 
ຕຄີວາມໝາຍເພ່ີມເຕມີກຽ່ວກບັສື່ກາງ ທາງການເງນິ 
ຫືຼ ຜູ້ສະໜອງທຶນ ໄດສ້ະໜອງທິດນາໍກຽ່ວກບັເງືອ່ນໄຂ 
ຕ່າງໆທ່ີມີ ຢູ່ໃນມາດຕະຖານການດໍາ ເນີນງານ 
ເຊ່ິງລວມທັງເອກະສານອາ້ງອງີ, ແລະ ຍັງໄດໃ້ຫ້ທິດນາໍ 
ກຽ່ວກບັວທີິປະຕບັິດທ່ີດ ີ ດາ້ນຄວາມແບບຍືນຍົງເພ່ືອ
ຊ່ວຍລູກຄ້າ ປັບປຸງ ການຈັດຕັ້ ງປະຕິ ບັດໂຄງ 
ການຂອງເຂົາເຈົາ້. ເອກະສານບົດແນະນາໍແລະເອກະ 
ສານຕຄີວາມໝາຍ ເພ່ີມເຕມີ ອາດຈະມກີານປັບປຸງເປັນ 
ແຕ່ລະໄລຍະ.
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ການປະເມນີ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ
ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດ້ານ
ສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ

ພາກສະເໜ ີ

1. ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 1 ເນັນ້ໜກັຄວາມ 
ສາໍຄນັຂອງການຄຸມ້ຄອງການດາໍເນນີງານທາງດ້ານສິງ່
ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຕະຫຼອດໄລຍະອາຍຂຸອງໂຄງການ. 
ລະບົບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທ່ີມີ
ປະສດິທິຜົນແມນ່ຂະບວນການທ່ີບ່ໍຢຸດນິງ້ ແລະ ຕໍເ່ນືອ່ງ 
ທ່ີໄດ້ລເິລີມ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜບັສະໜນູຈາກຄະນະ 
ຜູ້ບໍລຫິານ ແລະ ຍັງລວມເອາົການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງລກູ 
ຄາ້, ຜູ້ອອກແຮງງານຂອງຕນົ, ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນທ່ີໄດຮັ້ບ
ຜົນກະທົບໂດຍກງົຈາກໂຄງການ (ຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນ 
ກະທົບ) ແລະ ໃນກລໍະນທ່ີີ ສມົເຫດສມົຜົນຍັງລວມເອາົ 
ພາກສວ່ນກຽ່ວຂ້ອງອ່ືນໆ.1  ໂດຍການຖອດຖອນບົດຮຽນ
ຈາກອົງປະກອບຕາ່ງໆຂອງຂະບວນການຄຸມ້ຄອງການ 
ເຮັດວຽກຄ ື“ວາງແຜນ, ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ, ກວດກາ ແລະ 
ດາໍເນນີການແກໄ້ຂ ປັບປຸງ”, ລະບົບການຄຸມ້ຄອງສິງ່ 
ແວດລ້ອມ  ແລະ ສງັຄມົ ລວມເອາົວທີິການວທິະຍາໃນ
ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງ2 ແລະ ຜົນກະທົບ3ທາງດາ້ນ 
ສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ໃນລັກສະນະທ່ີມໂີຄງສ້າງ 
ບົນພ້ືນຖານຂອງຄວາມຕໍເ່ນືອ່ງ. ລະບົບການຄຸມ້ຄອງ 
ສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົທ່ີດ,ີ ເໝາະສມົຕໍລ່ກັສະນະ 

ແລະ  ຂະໜາດຂອງໂຄງການ ຈະສົງ່ເສມີຜົນການດາໍເນນີ 
ງານທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົໃຫ້ເຂ້ັມແຂງ 
ແລະ ຍືນຍົງ, ແລະ ສາມາດນາໍໄປສູກ່ານປັບປຸງຜົນໄດ້
ຮັບທາງດ້ານການເງນິ, ສງັຄມົ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ.

2. ໃນບາງຄັງ້ຄາວການປະເມນີຜົນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ 
ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົ ແນນ່ອນບາງຢ່າງອາດຈະເປັນໜາ້ທ່ີຮັບ
ຜິດຊອບຂອງລດັຖະບານ ຫືຼ ຝ່າຍທີສາມ ເຊ່ິງລກູຄາ້ 
ບ່ໍສາມາດຄວບຄມຸ ຫືຼ ມອີດິທິພົນຕໍເ່ຂົາເຈົາ້ໄດ້4 ເຊ່ັນ: 
(i) ເວລາທ່ີລດັຖະບານ ຫືຼ ຝ່າຍທີສາມຕດັສນິໃຈກຽ່ວ
ກບັການວາງແຜນໃດໜຶງ່ແຕຫົ່ວທີອນັສົງ່ຜົນກະທົບຕໍ່
ກບັການເລອືກເຂດໂຄງການ ແລະ/ຫືຼ ການອອກແບບ 
ໂຄງການ; ແລະ/ຫືຼ (ii) ໃນເວລາທ່ີກດິຈະກາໍສະເພາະ
ໃດໜຶງ່ເຊ່ິງພົວພັນໂດຍກົງກັບໂຄງການ ຖືກຈັດຕັ້ງ 
ປະຕບັິດໂດຍລດັຖະບານ ຫືຼ ຝ່າຍ ທີສາມ ເຊ່ັນການ 
ສະໜອງທ່ີດິນໃຫ້ໂຄງການທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ 
ຍົກຍ້າຍຈດັສນັຊຸມຊົນ ຫືຼ ບຸກຄນົ ແລະ/ຫືຼ ອາດນາໍໄປ 
ສູກ່ານສນູເສຍຊີວະນາໆພັນ. ເຖິງວາ່ລກູຄາ້ຈະບ່ໍສາມາດ
ຄວບຄມຸກດິຈະກາໍດັງ່ກ່າວຂອງລັດຖະບານ ຫືຼ ຝ່າຍທີສາມ 
ໄດ,້ ລະບົບການຄຸມ້ຄອງສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ທ່ີ
ມປີະສດິທິພາບຄວນສາມາດລະບຸບັນດາອງົການຕ່າງໆ
ທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ ແລະ ບົດບາດຂອງເຂົາເຈົາ້, ຄວາມສຽ່ງ 
ກຽ່ວຂ້ອງທ່ີມຕີໍລ່ກູຄາ້ ແລະ ໂອກາດໃນການປະສານສມົ 
ທົບກບັຝ່າຍທີສາມ ຫືຼ ບຸກຄນົທີສາມ ເພ່ືອຊ່ວຍບັນລໃຸຫ້
ໄດຕ້າມຜົນໄດຮັ້ບທາງດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 
ທ່ີສອດຄອ່ງກບັມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານ.

1 ພາກສວ່ນກຽ່ວຂ້ອງອ່ືນໆ ແມ່ນ ຜູ້ທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກງົຈາກໂຄງ 
ການແຕ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ. ກຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວລວມມີ ອໍານາດການ 
ປົກຄ້ອງຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ, ໂຄງການທ່ີຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ/ຫືຼ ອົງການ
ຈດັຕັ້ງທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດຖະບານ.

2 ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມແມ່ນການປະສົມປະສານ
ຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ່ີໄພອັນຕະລາຍໃດໜຶງ່ອາດຈະເກີດຂ້ຶນ ແລະ ຄວາມ 
ຮຸນແຮງຂອງຜົນກະທົບທ່ີເກີດຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວ.

3 ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໝາຍເຖິງການປ່ຽນແປງ 
ໃດໜຶງ່ທ່ີອາດເກດີຂ້ຶນ ຫືຼ ໄດເ້ກດີຂ້ຶນໃນຕວົຈງິຕໍກ່ບັ (i) ສະພາບແວດລ້ອມທາງ 
ກາຍະພາບ, ທໍາມະຊາດ ຫືຼ ວດັທະນະທໍາ ແລະ (ii) ຜົນກະທົບຕໍກ່ບັຊຸມຊົນ 
ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານທ່ີຢູ່ອ້ອມຂ້າງອນັເນື່ອງມາຈາກ ກດິຈະການຂອງທລຸະ
ກິດທ່ີໄດ້ຮັບການສະໜບັສະໜນູ.

4 ຜູ້ຮັບເໝາົໃຫ້ລກູຄ້າ ຫືຼ ເຮັດໜາ້ທ່ີຕາງໜາ້ໃຫ້ລກູຄ້າກໍຖືວາ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ 
ການຄວບຄມຸໂດຍກງົຂອງລກູຄາ້ ແລະ ບ່ໍຖືວາ່ເປັນຝ່າຍທີສາມໃນເອກະສານ 
ມາດຕະຖານການດໍາເນນີງານສະບັບນີ້.



ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການການເງນິສາກນົ6 7ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 1 
ການປະເມນີ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບ ທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ

ນອກຈາກນີ,້ ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານ ຍັງສະໜບັ 
ສະໜນູການນໍາໃຊ້ກົນໄກການຮ້ອງທກຸອັນມີປະສິດ 
ທິຜົນ ທ່ີສາມາດອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການກາໍນດົ 
ແລະ ຊອກຫາວທີິແກໄ້ຂໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອວາ່ຕນົໄດຮັ້ບຜົນ 
ກະທົບທາງລບົຈາກກດິຈະກາໍຕ່າງໆຂອງຂອງລກູຄາ້. 

3. ທລຸະກດິ ຄວນຈະເຄາົລບົສດິທິມະນດຸເຊ່ິງໝາຍ
ຄວາມວາ່ຈະຕ້ອງຫລກີເວັນ້ການລະເມດີສດິທິມະນດຸ 
ຂອງຜູ້ອືນ່ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະ ທົບທາງລບົຕໍສ່ດິທິມະນດຸ 
ທ່ີທລຸະກດິອາດຈະປະກອບສວ່ນ ຫືຼ ກໍໃ່ຫ້ເກດີ. ມາດ 
ຕະຖານການດາໍເນນີງານແຕ່ລະມາດຕະຖານ ມອີງົປະ 
ກອບທ່ີກຽ່ວຂ້ອງກບັສດິທິມະນດຸ ເຊ່ິງໂຄງການອາດຈະ
ປະເຊີນໃນໄລຍະເຄືອ່ນໄຫວໂຄງການ. ການປະຕບັິດຕາມ 
ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານຈະຊ່ວຍໃຫ້ລກູຄາ້ແກ້ໄຂ
ບັນຫາທາງດ້ານສດິທິມະນດຸໃນໂຄງການຂອງຕນົໄດ.້

 ວດັຖຸປະສງົ 

• ເພ່ືອກຳນດົ ແລະ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ  
 ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ  
 ຂອງໂຄງການ.
• ເພ່ືອທ່ີຈະນາໍໃຊ້ລໍາດັບການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ 
 ໃນການຄາດການ ແລະ ຫີຼກເວັນ້ ຫືຼ ໃນກໍລະນ ີ 
 ທ່ີບ່ໍສາມາດຫີຼກເວັນ້ໄດ້ ໃຫ້ຫຸຼດຜ່ອນ5 ແລະ ໃນ
 ກລໍະນທ່ີີຍັງມຜົີນກະທົບຕກົຄາ້ງແມ່ນໃຫ້ຊົດເຊີຍ 
 ຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຜູ້ອອກ  
 ແຮງງານ, ຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ  
 ສິ່ງແວດລ້ອມ.
• ເພ່ືອສົງ່ເສມີການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດທາງສິງ່ແວດລອ້ມ  
 ແລະ ສງັຄມົຂອງລກູຄາ້ໂດຍຜ່ານການນາໍໃຊ້ລະບົບ 
 ຄຸມ້ຄອງຢ່າງມປີະສດິທິຜົນ.
• ເພ່ືອຮັບປະກນັໃຫ້ມກີານຕອບສະໜອງຕໍກ່ບັການ
 ຮ້ອງທກຸຂອງຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ ແລະ 
 ມກີານສະໜອງຂ້ໍມນູໃຫ້ພາຍນອກ ແລະ ມກີານ 
 ຄຸມ້ຄອງຢ່າງເໝາະສມົ.
• ເພ່ືອສົ່ງເສີມໃຫ້ມີຊ່ອງທາງການມີສວ່ນຮ່ວມຢ່າງ
 ພຽງພໍຂອງຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບໃນຕະຫຼອດ
 ໄລຍະອາຍຂຸອງໂຄງການຕໍກ່ບັບັນຫາທ່ີມທ່ີາແຮງ
 ສົງ່ຜົນກະທົບຕໍກ່ບັເຂົາເຈົາ້ ແລະ ເພ່ືອຮັບປະກນັໃຫ້ 
 ມກີານເປດີເຜີຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມນູຂ່າວສານກຽ່ວ
 ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂອບເຂດການນາໍໃຊ້                                         
.

4. ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານດັງ່ກາ່ວນີແ້ມ່ນຖືກນາໍ
ໃຊ້ກບັກດິຈະການທ່ີມຄີວາມສຽ່ງ ແລະ/ຫືຼ ຜົນກະທົບ 
ດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ/ຫືຼ ສງັຄມົ. ໃນມາດຕະຖານການ
ດາໍເນນີງານດັງ່ກາ່ວນີ,້ ຄາໍວາ່ “ໂຄງການ” ໝາຍເຖິງຊຸດ
ກດິຈະກາໍທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ ້ເຊ່ິງລວມເອາົກດິຈະກາໍຕ່າງໆ 
ທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້ກາໍນດົອງົປະກອບທາງກາຍຍະພາກ, ທິດທາງ 
ແລະ ສິງ່ອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ທ່ີໜາ້ຈະສ້າງຄວາມ 
ສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບຕາ່ງໆ6. ໃນຂອດທ່ີສາມາດນາໍໃຊ້ໄດ,້ 
ສິງ່ດັງ່ກາ່ວອາດລວມເອາົດາ້ນຕາ່ງໆຈາກໄລຍະເລີມ່ພັດ 
ທະນາໂຄງການໄປຕະຫຼອດໄລຍະຮອບວຽນຊີວດິຂອງ 
ໂຄງການ (ການອອກແບບ, ການກໍສ້່າງ, ການຈາ້ງວຊິາ 
ການສະເພາະ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ, ການຢຸດເຊົາສນັຍາ 
ຈາ້ງວຊິາການສະເພາະ, ການປິດໂຄງການ ຫືຼ ໄລຍະຫັຼງ 
ການປິດໂຄງການຕາມຄວາມເໝາະສມົ)7 , ເງືອ່ນໄຂຂອງ
ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດັງ່ກາ່ວນີ ້ແມນ່ນາໍໃຊ້ ກບັ
ທກຸກດິຈະການເວັນ້ເສຍແຕວ່າ່ໄດກ້າໍນດົສະເພາະຕາ່ງ
ຫາກໃນແຕ່ລະວກັຂ້າງລຸມ່ນີ.້

6 ຕົວຢ່າງ, ຫົວໜວ່ຍທລຸະກິດທ່ີມີບັນຊີຊັບສິນທາງກາຍຍະພາກ ແລະ/
ຫືຼ ເຈດຕະນາທ່ີຈະສ້າງ ຫືຼ ຊ້ືສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອັນໃໝ່ ແລະ 
ກອງທຶນເພ່ືອການລງົທຶນ ຫືຼ ສະຖາບັນ ທ່ີສະໜອງທຶນກຸຢ້ມືທ່ີມບັີນຊີຊັບສນິ 
ແລະ/ຫືຼ  ທ່ີມີເຈດຕະນາລົງທຶນໃນສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃໝ.່

7 ຜູ້ນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານດັ່ງກ່າວນີ້ຄວນຈະແຍກກິດຈະ
ການທລຸະກິດທ່ີຄວນມີການນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວນີ້ອອກຕ່າງຫາກ 
ຍ້ອນມີສະຖາບັນການເງນິ, ນກັລົງທຶນ, ບໍລິສັດປະກັນໄພ ແລະ ເຈົາ້ຂອງ/
ຜູ້ດໍາເນີນໂຄງການຫຼາກຫຼາຍຫົວໜວ່ຍແຕກຕ່າງກັນທ່ີນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານ 
ການດໍາເນນີງານດັ່ງກ່າວນີ້.

8 ໝາຍເຖິງຝ່າຍຕ່າງໆທ່ີມີພັນທະ ແລະ ໜາ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບຕາມກົດໝາຍ
ໃນການປະເມີນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບສະເພາະໃດໜຶງ່ 
(ເຊ່ັນ: ການຍົກຍ້າຍຈດັສັນທ່ີ ລັດຖະບານເປັນເຈົາ້ການດໍາເນນີ).

5 ທາງເລືອກທ່ີເປັນທ່ີຍອມຮັບເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນນັ້ນຈະແຕກຕ່າງກັນ ແລະ 
ປະກອບມີ: ບັນເທົາ, ແກ້ໄຂ, ປົວແປງ ແລະ/ຫືຼ ຟ້ືນຟູຜົນກະທົບ 
ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. ມກີານອະທິບາຍ ລາໍດບັຂ້ັນຂອງການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມ 
ສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຕື່ມຢູ່ພາກມາດຕະຖານການດໍາເນນີງານທີ 2 ຫາ 8 
ຕາມຄວາມສອດຄ່ອງ.

 ເງືອ່ນໄຂ  
                                       .

ລະບົບຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການປະເມນີຜົນກະທົບ 
ດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ

5. ໂດຍປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັງ້ຂອງລັດທ່ີ 
ກຽ່ວຂ້ຽວຂ້ອງ ແລະ ຝ່າຍທີສາມຕາມຄວາມເໝາະສມົ8,  
ລກູຄາ້ຈະດາໍເນນີຂະບວນການປະເມນີຜົນກະທົບທາງ 
ດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ,ສາ້ງ ແລະ ຮັກສາລະບົບ 
ການຄຸມ້ຄອງສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົທ່ີແທດເໝາະ 
ກບັລກັສະນະຕວົຈງິ ແລະ ຂະໜາດຂອງໂຄງການ ແລະ 
ສອດຄອ່ງກບັລະດບັຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງ 
ດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ. ລະບົບດັງ່ກາ່ວຈະກວມ
ເອາົອງົປະກອບເຫ່ົຼານີຄ້:ື (i) ນະໂຍບາຍ; (ii) ການກຳນດົ 
ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບ; (iii) ການຄຸມ້ຄອງແຜນ 

ງານ; (iv) ຄວາມສາມາດ ແລະ ສກັກະຍະພາບຂອງ 
ອງົການຈດັຕັງ້; (v) ການກຽມພ້ອມ ແລະ ຕອບໂຕ້ 
ເຫດສກຸເສນີ; (vi) ການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງພາກສວ່ນ 
ກຽ່ວຂ້ອງ; ແລະ (vii) ການຕດິຕາມກວດກາ ກຄໍື 
ການທົບທວນຄນື.

ນະໂຍບາຍ

6. ລກູຄ້າ ຈະກາໍນດົນະໂຍບາຍໂດຍລວມທ່ີມລີາຍ 
ລະອຽດກຽ່ວກບັວດັຖຸປະສງົ ແລະ ຫັຼກການທາງດ້ານ 
ສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ເພ່ືອເປັນບ່ອນອິງໃຫ້ກບັໂຄງ
ການໃນການບັນລຸການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມທ່ີດີ.9 ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວກໍານົດກອບຂອງ 
ຂະບວນການ ການປະເມນີຜົນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນ 
ສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ເຈາະຈງົວາ່ໂຄງການ 
(ຫືຼ ກດິຈະການຕາມ ຄວາມເໝາະສມົ) ຈະປະຕບັິດ 
ຕາມລະບຽບກດົໝາຍທ້ອງຖ່ິນທ່ີກຽ່ວຂ້ອງຂອງປະເທດ
ທ່ີມກີານຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການຢູ່ ລວມທັງກດົໝາຍ
ຕາ່ງໆທ່ີຈດັຕັງ້ປະຕບັິດພັນທະຂອງປະເທດເຈົາ້ພາບ 
ພາຍໄຕກ້ດົໝາຍສາກນົ. ນະໂຍບາຍດັງ່ກາ່ວຄວນຈະ
ສອດຄ່ອງກັບຫັຼກການຕ່າງໆຂອງມາດຕະຖານການ 
ການດາໍເນນີງານ. ໃນບາງສະຖານະການ, ລກູຄ້າອາດຈະ
ປະຕບັິດຕາມມາດຕະຖານອື່ນໆເຊ່ັນ: ລະບົບອອກໃບ 
ຢ້ັງຢນື ຫືຼ ລະບຽບຫັຼກປະຕບັິດທ່ີຮັບຮູໃ້ນລະດບັສາກນົ 
ເຊ່ິງສິງ່ເຫ່ົຼານີ້ ກໍຄ່ວນຖືກລວມເຂ້ົາໃນນະໂຍບາຍຂອງ 
ລກູຄາ້. ນະໂຍບາຍດັງ່ກາ່ວຈະກາໍນດົວາ່ຜູ້ໃດພາຍໃນ 
ອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລກູຄາ້ທ່ີຈະເປັນຜູ້ຮັບປະກນັການ 
ປະຕບັິດໃຫ້ສອດຄອ່ງກບັນະໂຍບາຍດັງ່ກາ່ວ ແລະ ຮັບ 
ຜິດຊອບຕໍກ່ບັການປະຕບັິດດັງ່ກ່າວ (ໂດຍປະສານງານ 
ກບັອົງການຈດັຕັງ້ລັດຖະບານທ່ີມໜີາ້ທີ່ີຮັບຜິດຊອບ 
ຫືຼ ຝ່າຍທີສາມ ຕາມຄວາມຈາໍເປັນ). ລກູຄາ້ຈະເຜີຍແຜ່
ນະໂຍບາຍໃຫ້ທກຸຂ້ັນພາຍໃນອົງການຈດັຕັງ້ຂອງລກູຄາ້ 
ໄດຮັ້ບຮູນ້ະໂຍບາຍດັງ່ກາ່ວ. 

ການກຳນດົຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບ

7. ລກູຄາ້ ຈະສ້າງ ແລະ ຮັກສາຂະບວນການໃນການ 
ກຳນດົຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົຂອງໂຄງການ (ໃຫ້ເບ່ິງວກັທີ 18 ສາໍລບັ 
ເງືອ່ນໄຂທາງດາ້ນສກັກະຍະພາບ). ປະເພດ, ຂະໜາດ 
ແລະ ທ່ີຕັງ້ຂອງໂຄງການ ຈະເປັນປັດໄຈ ກາໍນດົຂອບເຂດ 

9 ເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນນະໂຍບາຍແຍກຕ່າງຫາກທ່ີມີຄວາມສະ 
ເພາະເຈາະຈງົຕາມໂຄງການ ແລະ ບ່ໍມເີຈດຕະນາສົງ່ຜົນກະທົບ (ຫືຼ ກາໍນດົ 
ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ) ນະໂຍບາຍທ່ີມີຢູ່ແລ້ວທ່ີລູກຄ້າອາດຈະໄດ້ກໍານົດ 
ໄວສ້າໍລບັໂຄງການ, ກດິຈະການທລຸະກດິ ຫືຼ ກດິຈະການທາງການບໍລຫິານວິ
ສາຫະກດິຂ້ັນສງູຕາ່ງໆທ່ີບ່ໍກຽ່ວຂ້ອງ.

10 ມີນຍິາມວາ່ການນາໍໃຊ້ສີມືແຮງງານ, ຄວາມດໝຸັນ່, ຄວາມຮອບຄອບ 
ແລະ ການເບ່ິງການໄກທ່ີຄາດການໃຫ້ບັນດາພະນັກງານວິຊາຊີບທ່ີມີທັກ
ສະ ແລະ ປະສົບການຄວນມີເຊ່ິງເປັນຜູ້ທ່ີເຮັດວຽກປະເພດດຽວກັນພາຍໃຕ້
ສະພາບເງືອ່ນໄຂຄ້າຍຄືກັນຢູ່ທ່ົວໂລກ ຫືຼ ໃນພາກພ້ືນ.

11 ສາໍລັບການພັດທະນາດນິທ່ີຍັງບ່ໍໄດມ້ກີານພັດທະນາ ຫືຼ ການຂະຫຍາຍ 
ຂະໜາດໃຫຍ່ທ່ີມອີງົປະກອບທາງກາຍະພາກ, ດາ້ນຕາ່ງໆ ແລະ ສິງ່ອາໍນວຍ
ຄວາມສະດວກທ່ີອາດມຜົີນກະທົບຫຼາຍຕໍສ່ິງ່ແວດລ້ອມ ແລະສງັຄມົນັນ້ລກູຄ້າ 
ຈະດາໍເນນີການປະເມນີຜົນກະທົບທາງດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມແລະສງັຄມົແບບຄບົ
ຊຸດເຊ່ິງລວມທັງການສາໍຫຼວດຫາທາງເລອືກ ຕາ່ງໆຕາມຄວາມເໝາະສມົ.

12 ໃນສະພາບເງືອ່ນໄຂທ່ີມີຄວາມສ່ຽງສູງແບບຈາໍກັດອາດຈະແທດເໝາະ
ກ່ວາໃນການໃຫ້ລູກຄ້າດໍາເນີນການປະເມີນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບສິດທິມະນຸດສະ 
ເພາະໃດໜຶງ່ທ່ີສອດຄອ່ງ ກບັ ທລຸະກດິຈາໍເພາະໃດໜຶງ່ ເພ່ືອເປັນການເສມີຕື່ມ 
ໃຫ້ຂະບວນການກໍານດົຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ.

ແລະ ລະດບັຄວາມພະຍາຍາມທ່ີອທິຸດໃຫ້ຂະບວນການ
ກາໍນດົຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ. ຂະບວນການກາໍນດົ 
ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບຈະຕ້ອງສອດຄອ່ງກບັວທີິ
ປະຕບັິດສາກນົທ່ີດຂີອງວຽກງານອຸດສາຫະກຳ10  ແລະ 
ຈະເປັນຕວົກາໍນດົວທີິການ ແລະ ເຄື່ອງມກືານປະເມນີ 
ທ່ີເໝາະສມົ ແລະ ສອດຄອ່ງ. ຂະບວນການດັງ່ກາ່ວ 
ອາດຈະປະກອບມກີານປະເມນີຜົນກະທົບທາງດ້ານສິງ່
ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົແບບຄບົຊຸດ, ການປະເມນີຜົນ 
ທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃນວງົແຄບ ຫືຼ 
ແບບມຈີດຸສມຸ ຫືຼ ການນາໍໃຊ້ໂດຍກງົຕໍກ່ບັມາດຕະຖານ 
ການກາໍນດົສະຖານທ່ີຕັງ້ທ່ີຮັບປະກນັດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ, 
ມາດຕະຖານດ້ານມນົລະພິດ, ມາດຕະຖານເງືອ່ນໄຂ 
ການອອກແບບ, ຫືຼ ມາດຕະຖານການກໍສ້່າງ11. ໃນກລໍະນ ີ
ໂຄງການຫາກກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນທ່ີມີຢູ່ກ່ອນແລ້ວ, 
ການກວດສອບທາງດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ/ຫືຼ ສງັຄມົ 
ຫືຼ ການປະເມນີຜົນຄວາມສ່ຽງ/ໄພອນັຕະລາຍ ອາດຈະ 
ເໝາະສມົ ແລະ ພຽງພໍຕໍກ່ານກາໍນດົຄວາມສຽ່ງແລະ
ຜົນກະທົບ. ຖ້າຍັງບ່ໍໄດ້ກາໍນດົບັນດາຊັບສນິທ່ີຕ້ອງສ້າງ, 
ທ່ີຕອ້ງໃຫ້ໄດມ້າ ຫືຼ ທ່ີຕອ້ງຊ້ືຜ່ານຮບູການກູຢ້ມື, ການ
ສາ້ງຂະບວນຮັບປະກນັທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ 
ສງັຄມົ ຈະຊ່ວຍກາໍນດົບັນດາຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະ
ທົບໃນຈດຸເວລາໃດໜຶງ່ໃນອະນາຄດົເມືອ່ມຄີວາມເຂ້ົາໃຈ
ໃນລະດບັທ່ີສມົເຫດສມົຜົນຕໍກ່ບັອົງປະກອບທາງກາຍະ 
ພາກ, ຊັບສນິ ແລະ ສິງ່ອາໍນວຍຄວາມສະດວກຕາ່ງໆ. 
ຂະບວນການກາໍນດົຄວາມສ່ຽງ ແລະຜົນກະທົບດັງ່ກ່າວ
ຈະອງີໃສ່ຂ້ໍມນູພ້ືນຖານທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ 
ທ່ີມໃີນລະດບັລາຍລະອຽດເໝາະສມົ. ຂະບວນການດັງ່ 
ກາ່ວຈະພິຈາລະນາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງ 
ດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົທກຸຢ່າງຂອງໂຄງການ 
ລວມທັງບັນຫາທ່ີໄດ້ກາໍນດົໃນມາດຕະຖານການດາໍເນນີ
ງານທີ 2 ຫາ 8 ແລະ ຜູ້ຄນົທ່ີມທ່ີາອ່ຽງຖືກກະທົບຈາກ
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບເຫ່ົຼານັນ້.12 ຂະບວນການກາໍນດົ 
ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບດັງ່ກາ່ວ ຈະພິຈາລະນາການ
ປ່ອຍທາດອາຍພິດເຮືອນແກວ້, ຄວາມສຽ່ງຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວ



ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການການເງນິສາກນົ8 9ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 1 
ການປະເມນີ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບ ທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ

ຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ 
ແລະ ໂອກາດໃນການປັບຕວົ, ຕະຫຼອດເຖິງຜົນກະທົບຂ້າມ
ປະເທດທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນເຊ່ັນ: ມົນລະພິດທາງອາກາດ 
ຫືຼ ການນາໍໃຊ້ ຫືຼ ມນົລະພິດການທາງເດນີເຮືອລະຫວາ່ງ
ປະເທດ.

8. ໃນກໍລະນີເປັນໂຄງການກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບ 
ອງົປະກອບທາງກາຍະພາກ, ປັດໄຈ ແລະ ສິງ່ອາໍນວຍ
ຄວາມສະດວກຕາ່ງໆທ່ີສາມາດສາ້ງ ຜົນກະທົບແມນ່ 
ຈະຕອ້ງໄດກ້າໍນດົຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດາ້ນ 
ສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົອງີຕາມສະພາບເງືອ່ນໄຂຂອງ 
ຂົງເຂດທ່ີໂຄງການສົງ່ອິດທິຜົນກະທົບ. ຂົງເຂດທ່ີໂຄງ 
ການສົງ່ອດິທິຜົນກະທົບກວມເອົາຂົງເຂດດັງ່ລຸມ່ນີຕ້າມ 
ຄວາມເໝາະສມົ:

• ຂົງເຂດທ່ີມີທ່າອ່ຽງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ:  
 (i) ໂຄງການດັ່ງກ່າວ13 ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງ 
 ລກູຄ້າ ແລະ ສິງ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກທ່ີເປັນ 
 ອງົປະກອບ ໜຶງ່ຂອງໂຄງການ ທ່ີໂຄງການ 
 (ລວມທັງຜູ້ຮັບເໝາົ) ເປັນເຈົາ້ຂອງ,ເປັນຜູ້ນາໍ
 ໃຊ້ ຫືຼ ເປັນຜູ້ຄຸມ້ຄອງ;14 (ii) ຜົນກະທົບຈາກ  
 ການພັດທະນາທ່ີບ່ໍໄດວ້າງແຜນໄວ ້ແຕ່ສາມາດຄາດ 
 ຄະເນໄດ ້ທ່ີອາດຈະເກດີຂ້ຶນໃນພາຍຫັຼງ ຫືຼ ເກດີຂ້ຶນ
 ຢູ່ບ່ອນອື່ນ; ຫືຼ (iii) ຜົນກະທົບທາງອ້ອມຈາກ  
 ໂຄງການຕໍກ່ບັຊີວະນາໆພັນ ຫືຼ ຕໍກ່ບັການບໍລກິານ  
 ຂອງລະບົບນເິວດທ່ີເປັນທ່ີເພ່ິງພາອາໄສຕໍກ່ານ 
 ດາໍລົງຊີວດິຂອງຊຸມຊົນທ່ີຖືກຜົນກະທົບ.

• ບັນດາສິງ່ອາໍນວຍຄວາມສະດວກທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ 
 ເຊ່ິງເປັນສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທ່ີບ່ໍໄດ້ເປັນ
 ພາກສວ່ນໜຶງ່ຂອງທຶນງບົປະມານຈາກໂຄງການ  
 ແລະ ຈະບ່ໍໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ ຫືຼ ຂະຫຍາຍຖ້າ  
 ຫາກວາ່ບ່ໍມໂີຄງການ ຫືຼ ຖ້າປາສະຈາກໂຄງການ 
 ລ້ວນແລ້ວຈະບ່ໍສາມາດນາໍໃຊ້ໄດ້.15 

• ຜົນກະທົບສະສມົ ອນັເນືອ່ງມາຈາກຜົນກະທົບທ່ີ 
 ເພ່ີມທະວຂ້ຶີນເທ່ືອລະໜອ້ຍ - ໃນເຂດ ຫືຼ 

13 ຕວົຢ່າງລວມມເີຂດໂຄງການ, ເຂດ airshed (ຂອບເຂດຈາໍກດັການກະ
ຈາຍມນົລະພິດທາງອາກາດ) ແລະ ອາ່ງໂຕງ່ ແລະ ແລວຄມົມະນາຄມົຂົນສົງ່.

14 ຕົວຢ່າງມີຄື: ແລວສາຍສົ່ງ, ທ່ໍສົ່ງ, ຄອງນໍາ້, ອຸໂມງ, ການຍົກຍ້າຍ ແລະ 
ເສັນ້ທາງເຂ້ົາເຖິງ, ເຂດບ່ໍດນິ ແລະ ເຂດຖ້ິມດນິເສດ/ສິງ່ເສດເຫືຼອ, ແຄມ້ກໍສ່າ້ງ 
ແລະ ທ່ີພັກພາກສະໜາມ ແລະ ດິນທ່ີມີການປົນເປື້ ອນ (ເຊ່ັນ: ໜາ້ດິນ, 
ນໍາ້ໄຕ້ດິນ, ນໍາ້ໜາ້ດິນ ແລະ ຕະກອນ).

15 ສິງ່ອາໍນວຍຄວາມສະດວກທ່ີກຽ່ວຂ້ອງອາດລວມມ ີທາງລດົໄຟ, ຫົນທາງ, 
ໂຮງພະລງັງານ ຫືຼ ສາຍສົງ່ໄຟຟ້າທ່ີສະໜອງໃຫ້ໂຄງການສະເພາະ, ທ່ໍສົງ່, 
ສາທາລະນປຸະໂພກ, ສາງ ເກບັເຄື່ອງ ແລະ ທ່າຂົນສົງ່ສນິຄາ້.

16 ຜົນກະທົບສະສົມຈໍາກັດຢູ່ທ່ີບັນດາຜົນກະທົບທ່ີໂດຍລວມແລ້ວເຫັນ
ວ່າມີຄວາມສໍາຄັນຕາມພ້ືນຖານຜົນກະທົບທາງວິທະຍາສາດ ແລະ/ຫືຼ 
ຜົນກະທົບຕໍຊຸ່ມຊົນຜູ້ໄດຮັ້ບຜົນກະ ທົບ. ຕວົຢ່າງຂອງຜົນກະທົບສະສມົປະກອບມ:ີ 
ການປ່ອຍອາຍໃນເຂດ airshed (ຂອບເຂດຈາໍກດັການກະຈາຍມນົລະພິດ 
ທາງອາກາດ); ການຫຸຼດຜ່ອນປະລມິານນໍາ້ໄຫຼໃນອາ່ງ ໂຕງ່ຍ້ອນການດດູນໍາ້ອອກ 
ຫຼາຍຄັງ້; ການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງປະລມິານຕະກອນໃນອ່າງໂຕງ່; ການລົບກວນ 
ແລວຍົກຍ້າຍຂອງສດັນໍາ້ ຫືຼ ການເຄືອ່ນຍ້າຍຂອງສດັປ່າ; ຫືຼ ມລີດົຕດິ ຫືຼ ອບັຸດຕເິຫດ
ຈາກການສນັຈອນຍ້ອນມພີາຫະນະສນັຈອນຕາມຖະໜນົຂອງຊຸມຊົນຫຼາຍຂ້ຶນ.

17 ລກູຄາ້ສາມາດພິຈາລະນາສິງ່ດັງ່ກາ່ວໂດຍການສມຸໃສກ່ານປະກອບສວ່ນທ່ີເພ່ີມ 
ທະວຂ້ຶີນເທ່ືອລະໜອ້ຍຕໍກ່ບັຜົນກະທົບບາງຢ່າງທ່ີໂດຍລວມແລ້ວ ເຫັນວາ່ມີ 
ຄວາມສາໍຄນັບົນພ້ືນຖານຜົນກະທົບທາງວທິະຍາສາດ ຫືຼ ຜົນກະທົບ ຕໍຊຸ່ມຊົນ
ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບພາຍໃນຂົງເຂດທ່ີໄດ້ກວມລວມເອາົໃນບົດສກຶສາຄົນ້ຄວ້າ ຫືຼ 
ການປະເມນີຜົນສະສມົໃນຂອບເຂດ ພາກພ້ືນທ່ີກວ້າງຂວາງຂ້ຶນ.

 ຊັບພະຍາກອນທ່ີຖືກນາໍໃຊ້ ຫືຼໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ  
 ຈາກ ໂຄງການໂດຍກົງ -ຈາກການພັດທະນາ  
 ອືນ່ໆທ່ີມຢູ່ີແລ້ວ, ທ່ີມໃີນແຜນ ຫືຼ ໄດ້ກາໍນດົໄວໃ້ນ  
 ເວລາທ່ີມກີານ ດາໍເນນີຂະບວນການກາໍນດົຄວາມ 
 ສ່ຽງແລະຜົນກະທົບ.16

9. ໃນກລໍະນທ່ີີຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບໃນຂົງເຂດ
ໂຄງການທ່ີເກດີຈາກການກະທໍາຂອງຝ່າຍທີສາມນັນ້, 
ລກູຄາ້ ຈະແກ້ໄຂຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບເຫ່ົຼານັນ້
ໃນລກັສະນະສມົສວ່ນກບັລະດບັການຄວບຄມຸ ແລະ ບົດ
ບາດອດິທິພົນຂອງລກູຄາ້ທ່ີມຕີໍຝ່່າຍທີສາມ ໂດຍມກີານ
ພິຈາລະນາເບ່ິງບັນຫາຜົນປະໂຫຍດທັບຊ້ອນ.

10. ໃນກລໍະນທ່ີີລກູຄາ້ສາມາດປະຕບັິດການຄວບຄມຸ
ໄດ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ຂະບວນການກໍານດົຄວາມ 
ສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບ ຈະພິຈາລະນາຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຜົນກະທົບເຫ່ົຼານັນ້ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກບັຕອ່ງໂສ້ການສະໜອງ
ຕົນ້ຕດໍັງ່ທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕະຖານດາໍເນນີງານທີ 2 
(ວກັທີ 27-29) ແລະ ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 
6 (ວກັທີ 30).

11. ໃນກລໍະນທ່ີີໂຄງການກຽ່ວຂ້ອງກບັອງົປະກອບທາງ
ກາຍະພາກ, ດາ້ນຕາ່ງໆ ແລະ ສິງ່ອາໍນວຍຄວາມສະດວກ
ທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວຢ່້າງສະເພາະເຈາະຈງົທ່ີອາດສາ້ງຜົນກະທົບ
ທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມແລະສງັຄມົນັນ້, ການກາໍນດົຄວາມ 
ສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບດັງ່ກ່າວນັນ້ ຈະພິຈາລະນາເບ່ິງສິງ່
ຄົນ້ພົບແລະຂ້ໍສະຫຸຼບຈາກແຜນ, ບົດຄົນ້ຄ້ວາ ຫືຼ ການ
ປະເມນີຜົນກ່ຽວຂ້ອງທ່ີຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂດຍອງົການກ່ຽວ
ຂ້ອງຂອງລດັ ຫືຼ ຝ່າຍອືນ່ໆທ່ີກຽ່ວຂ້ອງໂດຍກງົກບັໂຄງ
ການ ຫືຼ ເຂດທ່ີໂຄງການສົງ່ອດິທິພົນ.17 ສິງ່ເຫ່ົຼານີ ້ລວມ
ເອາົແຜນແມບົ່ດການພັດທະນາເສດຖະກດິ, ແຜນປະເທດ 
ຫືຼ ພາກພ້ືນ, ບົດວພິາກເສດຖະກດິ, ການວເິຄາະທາງ 
ເລືອກຕາ່ງໆ ແລະ ການປະເມນີຜົນກະທົບທາງດ້ານສິງ່
ແວດລອ້ມແບບສະສມົ, ໃນລະດບັພາກພ້ືນ, ຂະແໜງການ 
ຫືຼ ແບບຍດຸທະສາດທ່ີເຫັນວາ່ສອດຄອ່ງ. ການກາໍນດົ 

ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບຈະພິຈາລະນາເອົາຜົນໄດ້
ຮັບຈາກຂະບວນການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນຜູ້ໄດຮັ້ບ
ຜົນກະທົບຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 

12. ໃນກລໍະນທ່ີີໂຄງການກ່ຽວຂ້ອງກບັອງົປະກອບທາງ 
ກາຍະພາກ, ດາ້ນຕາ່ງໆ ແລະ ສິງ່ອາໍນວຍຄວາມສະດວກ
ທ່ີໄດ້ກາໍນດົໄວຢ່້າງສະເພາະເຈາະຈງົເຊ່ິງມີທ່່າອ່ຽງທ່ີຈະ 
ສາ້ງຜົນກະທົບ ແລະ ເປັນພາກສ່ວນໜຶງ່ຂອງຂະບວນ
ການກາໍນດົຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ, ລກູຄາ້ຈະລະບຸ 
ສວ່ນບຸກຄນົ ຫືຼ ກຸມ່ຄນົ ທ່ີອາດຈະໄດຮັ້ບຜົນກະທົບຈາກ 
ໂຄງການໂດຍກງົ ແລະ ຖືກກະທົບຕາ່ງ ກນັ ຫືຼ ບ່ໍເທ່ົາກນັ 
ອນັເນືອ່ງມາຈາກວາ່ເຂົາເຈົາ້ມສີະຖານະເປັນບຸກຄນົ ຫືຼ 
ກຸມ່ຄນົທ່ີດອ້ຍໂອກາດ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດປົກປ້ອງຕນົເອງໄດ້. 
ໃນກລໍະນທ່ີີໄດລ້ະບຸວາ່ສວ່ນບຸກຄນົ ຫືຼ ກຸມ່ຄນົດັງ່ກາ່ວ 
ເປັນກຸ່ມຄົນທ່ີດ້ອຍໂອກາດ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດປົກປ້ອງ 
ຕນົເອງໄດ້ 18, ລກູຄາ້ຈະສະເໜ ີແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ 
ມາດຕະການຕາ່ງໆ ເພ່ືອທ່ີວາ່ຜົນກະທົບດາ້ນລົບຈະບ່ໍ
ກະທົບກຸມ່ຄນົດັງ່ກາ່ວແບບບ່ໍເທ່ົາກນັ ແລະ ເຂົາເຈົາ້ຈະ
ບ່ໍດ້ອຍກ່ວາກຸ່ມອ່ືນໃນການໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນຜົນ 
ປະໂຫຍດຕາ່ງໆ ແລະ ໂອກາດຕາ່ງໆ.

ແຜນງານການຄຸ້ມຄອງ

13. ໂດຍປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ, 
ວດັຖຸປະສງົ, ແລະ ຫັຼກການຂອງລກູຄາ້ທ່ີກາໍນດົໄວ,້ ລກູ
ຄາ້ຈະສາ້ງບັນດາແຜນງານການຄຸມ້ຄອງ(ເມືອ່ລວມເຂ້ົາ
ກັນທັງໝດົແລ້ວ) ຈະອະທິບາຍມາດຕະການ ແລະ 
ກດິຈະກາໍຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ ປັບປຸງຜົນການດາໍເນນີງານ 
ພ້ອມທັງແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິງ່ 
ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົທ່ີຖືກລະບຸໄວຂ້ອງໂຄງການ.

14. ອງີໃສລ່ກັສະນະຕວົຈງິ ແລະ ຂະໜາດຂອງໂຄງການ, 
ແຜນງານເຫ່ົຼານີ ້ອາດຈະປະກອບດ້ວຍບັນດາລະບຽບ
ມາດຕະຖານ, ວທີິການ, ແຜນ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ 
ທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ (ລວມທັງສນັຍາທາງກດົໝາຍຕາ່ງໆ) ໂດຍ
ໄດຮັ້ບການຄຸມ້ຄອງຢ່າງເປັນລະບົບ.19 ແຜນງານອາດ 
18 ສະຖານະເປັນຄົນດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ມີຄວາມບ່ໍສາມາດປົກປ້ອງຕົນເອງ 
ໄດ້ອາດຈະກໍານດົຕາມສະຖານະທາງດ້ານເຊ້ືອຊາດ, ສີຜິວ, ເພດ, ພາສາ, 
ສາສະໜາ, ທັດສະນະດ້ານການ ເມືອງ ຫືຼ ດ້ານອື່ນໆ, ຊົນຊາດ, ຊັບສິນ, 
ການເກດີ ຫືຼ ສະຖານະທາງດ້ານອ່ືນ. ລກູຄ້າຄວນຈະພິຈາລະນາປັດໄຈຕ່າງໆ 
ເຊ່ັນ: ບົດບາດຍິງ-ຊາດ, ອາຍຸ, ຊົນເຜ່ົາ, ວດັທະນະທໍາ, ຄວາມຮູ້ ໜງັສື, 
ພະຍາດ, ຄວາມພິການທາງຮ່າງກາຍ ຫືຼ ມັນສະໝອງ, ຄວາມທກຸຍາກ ຫືຼ 
ຄວາມດ້ອຍໂອກາດທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການເອື່ອຍອີງຕໍ່ຊັບພະຍາກອນ 
ທໍາມະຊາດທ່ີເປັນເອກະລັກສະເພາະໃດໜຶງ່.

19 ຂ້ໍຕົກລົງທາງກົດໝາຍລະຫວາ່ງລກູຄ້າ ແລະ ຝ່າຍທີສາມທ່ີກໍານດົກິດ 
ຈະກໍາການຫຸຼດຜ່ອນຕໍ່ກັບຜົນກະທົບສະເພາະໃດໜຶ່ງປະກອບເປັນພາກ 
ສ່ວນໜຶງ່ຂອງແຜນງານ; ຕົວຢ່າງ ເຊ່ັນ: ໜາ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການດໍາເນນີ 
ການຍົກຍ້າຍຈດັສັນທ່ີຄຸ້ມຄອງໂດຍລັດຖະບານທ່ີໄດ້ກໍານດົໄວໃ້ນຂ້ໍຕົກລົງ.

20 ຄວາມເປັນໄປໄດ້ (ການວພິາກ) ທາງດ້ານເຕັກນກິແມ່ນອີງໃສ່ວາ່ມາດ 
ຕະການ ແລະ ກິດຈະກໍາທ່ີໄດ້ສະເໜີນັ້ນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ໂດຍ
ທ່ີມີສີມືແຮງງານ, ອຸປະກອນ ແລະ ວັດສະດຸທ່ີຫາຊ້ືໄດ້ ໂດຍພິຈາລະນາ
ປັດໄຈທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນທ້ອງຖ່ິນເຊ່ັນ ດິນຟ້າອາກາດ, ພູມສາດ, ປະຊາກອນ, 
ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ, ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, 
ຄວາມສາມາດ, ແລະ ຄວາມໜາ້ເຊ່ືອຖືຂອງການດໍາເນນີວຽກງານ.

21 ຄວາມເປັນໄປໄດ້ (ການວິພາກ) ທາງດ້ານການເງິນແມ່ນອີງໃສ່ການ
ພິຈາລະນາທາງດ້ານທລຸະກິດລວມທັງຜົນກະທົບຂອງຕົ້ນທຶນທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນ
ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ມາດຕະການ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆໂດຍສົມທຽບກັບ 
ການລົງທຶນໃນໂຄງການ, ການບໍລິຫານ, ແລະ ຕົ້ນທຶນໃນການບໍາລງຸຮັກສາ 
ແລະ ຕໍ່ກັບວ່າຕົ້ນທຶນທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າເຫັນວ່າໂຄງການ 
ບ່ໍສາມາດດໍາເນນີຕໍ່ໄປໄດ້ ຫືຼ ບ່ໍ.

22 ແຜນດາໍເນນີງານອາດຈະລວມເອາົແຜນດາໍເນນີງານທາງດ້ານສິງ່ແວດ
ລ້ອມແລະສງັຄມົໂດຍລວມທ່ີຈາໍເປັນໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຊຸດມາດຕະການ 
ຫຸຼດຜ່ອນ ຫືຼ ແຜນດາໍເນນີງານສະເພາະຫົວຂ້ໍເຊ່ັນ: ແຜນດາໍເນນີງານວ່າ 
ດວ້ຍການຍົກຍ້າຍຈດັສນັ ຫືຼ ແຜນດາໍເນນີງານວາ່ດວ້ຍຊີວະນາໆພັນ. ແຜນດາໍ
ເນນີງານອາດຈະເປັນແຜນທ່ີຖືກອອກແບບມາເພ່ືອອດັຊ່ອງຫວາ່ງທ່ີປະກດົໃນ
ແຜນງານການຄຸມ້ຄອງເພ່ືອຮັບປະກນັໃຫ້ມຄີວາມສອດຄອ່ງກບັມາດຕະຖານ
ການດາໍເນນີງານ ຫືຼ ອາດຈະເປັນແຜນແຍກສະເພາະ ທ່ີກາໍນດົລາຍລະອຽດຍດຸ 
ທະສາດໃນການຫຸຼດຜ່ອນ. ບາງຂະແໜງການເຂ້ົາໃຈຄາໍວາ່ “ແຜນດາໍເນນີ ງານ” 
ແມ່ນແຜນຄຸມ້ຄອງ ຫືຼ ແຜນພັດທະນາ. ໃນກລໍະນດີັງ່ກ່າວ ຕວົຢ່າງມ ີຫຼວງຫຼາຍ 
ແລະ ກວມເອົາ ແຜນຄຸມ້ຄອງສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົທ່ີມຫຼີາກຫຼາຍປະເພດ.

ຈະນາໍໃຊ້ໃນວງົກວ້າງທ່ົວອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລກູຄາ້ ເຊ່ິງ 
ລວມທັງຜູ້ຮັບເໝາົ ແລະ ຜູ້ສະໜອງຫັຼກທ່ີອງົການຈດັ
ຕັງ້ຂອງລກູຄາ້ມອີາໍນາດໃນການຄວບຄມຸ ຫືຼ ມອີດິທິພົນ ຫືຼ 
ຕໍກ່ບັບັນດາເຂດສະໜາມຂອງໂຄງການ, ສິງ່ອາໍນວຍ 
ຄວາມສະດວກ ຫືຼ ກດິຈະກາໍສະເພາະຕາ່ງໆ. ລາໍດບັຂ້ັນ 
ຂອງການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບທ່ີໄດມ້ີ
ການກາໍນດົໄວນ້ັນ້ຈະຕອ້ງຖືເອາົການຫີຼກເວັນ້ຜົນກະທົບ 
ເປັນບູລມິະສດິກ່ອນການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ; ໃນກລໍະນ ີ
ຜົນກະທົບທ່ີຄົງຄ້າງ, ແມ່ນຕ້ອງມີການຊົດເຊີຍ/
ສາ້ງສມົດນຸ ຄນືຫາກມຄີວາມເປັນໄປໄດທ້າງເຕກັນກິ20 

ແລະ ການເງນິ.21

15. ໃນກລໍະນທ່ີີບ່ໍສາມາດຫີຼກເວັນ້ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນ
ກະທົບທ່ີໄດ້ມກີານກາໍນດົໄວນ້ັນ້ ລກູຄ້າຈະກາໍນດົມາດ 
ຕະການຫຸຼດຜ່ອນແລະການດາໍເນນີງານ, ພ້ອມທັງສາ້ງ 
ກດິຈະກາໍຕາ່ງໆທ່ີສອດຄອ່ງ ເພ່ືອຮັບປະກນັວາ່ໂຄງການ 
ຈະດາໍເນນີງານໂດຍປະຕບັິດຕາມລະບຽບກດົໝາຍ 
ກຽ່ວຂ້ອງ ແລະ ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມເງືອ່ນໄຂຕາ່ງໆໃນ
ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 1 ຫາ 8. ລະດບັຂອງລາຍ 
ລະອຽດ ແລະ ຄວາມສະຫັຼບຊັບຊ້ອນຂອງຊຸດແຜນງານ
ການຄຸມ້ຄອງດັງ່ກາ່ວບວກກບັບູລມິະສດິຂອງມາດຕະການ 
ແລະ ກດິຈະກາໍຕາ່ງໆທ່ີໄດກ້າໍນດົນັນ້ຈະສມົສວ່ນກບັລະດບັ
ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ, ພ້ອມທັງພິຈາ
ລະນາລວມເອາົຜົນໄດ້ຮັບຈາກ ຂະບວນການມສ່ີວນຮ່ວມ
ຂອງຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບຕາມຄວາມເໝາະສມົ.

16. ແຜນງານການຄຸ້ມຄອງຈະກໍານົດແຜນດໍາເນີນ 
ງານທາງດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ22 ທ່ີຈະກາໍນດົ 



ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການການເງນິສາກນົ10 11ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 1 
ການປະເມນີ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບ ທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ

ລາຍລະອຽດຜົນໄດຮັ້ບ ແລະ ການດາໍເນນີງານຕາ່ງໆ
ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາທ່ີໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນໃນຂະບວນການກາໍ
ນດົຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບ ໂດຍແບ່ງເປັນ ໄລຍະ
ເວລາທ່ີສາມາດວດັແທກໄດໃ້ຫ້ໄດຫຼ້າຍທ່ີສດຸເທ່ົາທ່ີຈະ 
ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ມີອົງປະກອບເຊ່ັນ ຕົວຊ້ີວັດການ 
ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ, ເປ້ົາໝາຍ, ຫືຼ ເງືອ່ນໄຂສາໍລບັການ 
ຍອມຮັບທ່ີສາມາດຕິດຕາມຄືນໄດ້ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ 
ແລະ ມກີານຄາດຄະເນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ໜາ້ທ່ີຮັບ 
ຜິດຊອບຕ່າງໆສາໍລັບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ. ໂດຍອງີຕາມ 
ຄວາມເໝາະສົມແຜນງານການຄຸມ້ຄອງດັງ່ກ່າວຈະ 
ຮັບຮູ້ ແລະ ລວມເອົາບົດບາດຂອງກິດຈະກໍາຕ່າງໆ 
ແລະ ເຫດການຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂ້ອງທ່ີຄວບຄມຸໂດຍຝ່າຍ
ທີສາມເພ່ືອແກໄ້ຂຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບທ່ີກາໍນດົໄວ.້ 
ຍ້ອນຮັບຮູວ້າ່ໂຄງການມລີກັສະນະທ່ີສາມາດປ່ຽນແປງ 
ໄດຕ້ະຫຼອດເວລາ, ແຜນງານການຄຸມ້ຄອງຈະຕອບສະ 
ໜອງຕໍກ່ານປ່ຽນແປງຕາ່ງໆໃນແຕ ່ລະສະຖານະການ, 
ໃນເຫດສດຸວໄິສ ແລະ ຜົນໄດຮັ້ບຂອງການຕດິຕາມກວດ 
ກາ ແລະ ການທົບທວນ.

ຄວາມສາມາດ ແລະ ສັກກະຍະພາບຂອງ 
ອົງການຈດັຕັ້ງ

17. ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບຝ່າຍທີສາມຕາມ 
ຄວາມເໝາະສມົ ແລະ ສອດຄ່ອງ, ລກູຄາ້ ຈະສ້າງ, 
ຮັກສາ ແລະ ເສມີສາ້ງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ໃຫ້ໂຄງຮ່າງການ
ຈດັຕັງ້ຕາມຄວາມຈາໍເປັນໂດຍມກີານກາໍນດົລາຍລະອຽດ
ຂອງບົດບາດ, ໜາ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສດິອາໍນາດ 
ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕິບັດລະບົບຄຸມ້ຄອງສິງ່ແວດລ້ອມ 
ແລະ ສງັຄມົ. ລກູຄ້າຄວນມກີານມອບໝາຍສາຍງານ
ໜາ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບທ່ີຊັດເຈນໃຫ້ບຸກຄະລາກອນແຕລ່ະ
ຄນົລວມທັງຜູ້ຕາງໜາ້ຈາກຄະນະຜູ້ບໍລຫິານ. ພ້ອມ 
ດຽວກນັນັນ້, ກໍຄ່ວນມກີານກາໍນດົໜາ້ທີ່ີຮັບຜິດຊອບ 
ທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຕົນ້ຕຕໍາ່ງໆຢ່າງ 
ຊັດເຈນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ບຸກຄະລາກອນທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ 
ໄດຮັ້ບຮູທ່ົ້ວທັງອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລກູຄາ້. ການນຳຂອງ
ລູກຄ້າຄວນໃຫ້ການສະໜບັສະໜນູ, ສະໜອງຊັບ 
ພະຍາກອນມະນດຸ ແລະ ການເງນິຢ່າງພຽງພໍ ແລະ 
ຕໍເ່ນືອ່ງ ເພ່ືອໃຫ້ບັນລໄຸດຜົ້ນງານທາງດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົທ່ີມປີະສດິທິຜົນ ແລະ ມຄີວາມຕໍເ່ນືອ່ງ.

18. ບຸກຄະລາກອນພາຍໃນອົງການຈດັຕັງ້ຂອງລກູຄາ້
ທ່ີມໜີາ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບໂດຍກງົສາໍລັບການດາໍເນນີງານ 
ທາງດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຈະຕອ້ງມຄີວາມຮູ,້ 
ທັກສະ ແລະ ປະສົບການທ່ີຈາໍເປັນໃນການປະຕິບັດ 
ວຽກງານຂອງເຂົາເຈົາ້ລວມທັງຄວາມຮູ້ຕໍກ່ບັເງືອ່ນໄຂ 

ທາງດ້ານລະບຽບກດົໝາຍຂອງປະເທດເຈົາ້ພາບ ແລະ 
ເງືອ່ນໄຂຂອງມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 1 ຫາ 
8 ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ບຸກຄະລາກອນທ່ີຮັບຜິດຊອບ 
ຍັງຕ້ອງມີຄວາມຮູ້, ທັກສະສີມື ແລະ ປະສົບການໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການແລະກິດຈະກໍາສະ 
ເພາະທ່ີຕ້ອງປະຕິບັດຕາມພາຍໃຕ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງ 
ສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ, ແລະ ຕໍກ່ບັວທີິການຈາໍເປັນ 
ໃນການປະຕບັິດວຽກງານໃນລກັສະນະທ່ີມຄີວາມສາມາດ
ແລະມີປະສິດທິພາບ.

19. ຂະບວນການໃນການກຳນດົຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນ 
ກະທົບຈະປະກອບມກີານປະເມນີຜົນ ແລະ ນາໍສະເໜ ີ
ຜົນໃນລກັສະນະທ່ີພຽງພໍ, ຖືກຕອ້ງ ແລະ ມລີກັສະນະ
ພາວະວໄິສທ່ີກະກຽມໂດຍວຊິາການທ່ີມຄີວາມສາມາດ. 
ສາໍລບັໂຄງການທ່ີມທ່ີາອຽ່ງວາ່ອາດສາ້ງຜົນກະທົບທາງ
ລບົຫຼາຍ ຫືຼ ໃນກລໍະນທ່ີີມບັີນຫາທ່ີສະຫັຼບຊັບຊ້ອນມາ
ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼາຍລູກຄ້າອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຫາຜູ້
ຊ່ຽວຊານຈາກພາຍນອກມາຊ່ວຍໃນຂະບວນການກຳ
ນດົຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບ.

ການກຽມພ້ອມ ແລະ ຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ

20. ໃນກລໍະນທ່ີີໂຄງການກຽ່ວຂ້ອງຢ່າງສະເພາະເຈາະ
ຈງົກບັອົງປະກອບທາງກາຍະພາກ, ດາ້ນຕາ່ງໆ ແລະ 
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆທ່ີມີທ່າອ່ຽງຈະສ້າງ 
ຜົນກະທົບ, ລະບົບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມຈະສ້າງ ແລະ ຮັກສາລະບົບການກຽມພ້ອມ 
ແລະ ຕອບໂຕ ້ເຫດສກຸເສນີເພ່ືອເຮັດໃຫ້ລກູຄ້າ - ໂດຍ 
ການປະສານສົມທົບກັນກັບຝ່າຍທີສາມທ່ີເຫັນວ່າ 
ເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄ່ອງ - ມີຄວາມພ້ອມໃນການ
ຕອບໂຕສ້ະຖານະການທ່ີເປັນອບັຸດຕເິຫດ ຫືຼ ເປັນເຫດ
ສກຸເສນີທ່ີກຽ່ວຂ້ອງກບັໂຄງການໃນລກັສະນະທ່ີເໝາະ
ສົມເພ່ືອສະກັດກັ້ນ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ 
ຜູ້ຄົນ ແລະ/ຫືຼ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ການກະກຽມດັ່ງກ່າວ
ຈະປະກອບມີການກໍານດົຂົງເຂດທ່ີອາດຈະເກີດອຸບັດ 
ຕເິຫດ ແລະ ເຫດການສກຸເສນີຂ້ຶນ, ຊຸມຊົນ ຫືຼ ບຸກຄນົ 
ທ່ີອາດຈະໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ, ຂ້ັນຕອນໃນການຕອບໂຕ,້ 
ການສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຕາ່ງໆ, 
ການມອບໝາຍໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ, ການສື່ສານ, 
ລວມທັງຊຸມຊົນທ່ີ ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ມີການ 
ຝຶກອົບຮົມເປັນແຕລ່ະໄລຍະ ເພ່ືອຮັບປະກນັການຕອບ
ໂຕ້ທ່ີມີປະສິດທິຜົນ. ກິດຈະກໍາການກຽມພ້ອມ ແລະ 
ຕອບໂຕ້ເຫດສກຸເສນີຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົບທວນຄນື 
ແລະ ປັບປຸງດດັແກເ້ປັນແຕລ່ະໄລຍະຕາມຄວາມຈາໍເປັນ
ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບເງືອ່ນໄຂທ່ີມີການປ່ຽນແປງ.

21. ຖ້າມຄີວາມສອດຄ່ອງ, ລກູຄ້າຍັງຈະຊ່ວຍເຫືຼອ 
ແລະ ປະສານສມົທົບກບັຊຸມຊົນທ່ີອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນ 
ກະທົບ (ໃຫ້ອ້າງອີງຫາມາດຕະຖານການດຳເນນີງານ
ທີ 4) ແລະ ອາໍນາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນໃນການກຽມ
ພ້ອມເພ່ືອຕອບໂຕ້ເຫດສຸກເສີນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ 
ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທ່ີການມສີວ່ນຮ່ວມ ແລະ ການຮ່ວມ
ມືຂອງເຂົາເຈົາ້ນັນ້ເປັນສິງ່ຈາໍເປັນໃນການຮັບປະກັນ 
ໃຫ້ມກີານຕອບໂຕ້ທ່ີມປີະສດິທິຜົນ. ຖ້າຫາກອາໍນາດ 
ການປົກຄອ້ງທ້ອງຖ່ິນມຄີວາມສາມາດທ່ີຈາໍກດັ ຫືຼ ບ່ໍມີ
ຄວາມສາມາດໃນການຕອບໂຕຢ່້າງມປີະສດິທິຜົນ ລກູ
ຄາ້ຈະຕອ້ງເຮັດບົດບາດທ່ີຫ້າວຫັນໃນການກຽມພ້ອມ 
ແລະ ຕອບໂຕເ້ຫດສກຸເສນີທ່ີກຽ່ວຂ້ອງກບັໂຄງການ. 
ລກູຄາ້ຈະບັນທຶກກດິຈະກາໍ, ຊັບພະຍາກອນ, ແລະ ໜາ້ທ່ີ 
ຮັບຜິດຊອບຕໍກ່ານກຽມພ້ອມ ແລະ ການຕອບໂຕເ້ຫດ 
ສກຸເສນີຂອງເຂົາເຈົາ້ ແລະ ຈະສະໜອງຂ້ໍມນູຂ່າວສານທ່ີ
ແທດເໝາະໃຫ້ກບັຊຸມຊົນທ່ີມທ່ີາອ່ຽງທ່ີຈະໄດ້ຮັບຜົນ 
ກະທົບ ແລະ ອງົກອນຂອງລດັຖະບານຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ.

ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການທົບທວນ

22. ລກູຄາ້ຈະສາ້ງຂ້ັນຕອນໃນການຕດິຕາມກວດກາ 
ແລະ ວດັແທກປະສດິທິຜົນຂອງແຜນງານການຄຸມ້ຄອງ
ພ້ອມທັງຄວາມສອດຄ່ອງຕາມພັນທະໜ້າທ່ີ ແລະ 
ເງືອ່ນໄຂທາງກດົໝາຍ ຫືຼ ຕາມຂ້ໍຜູກພັນທາງສນັຍາຕາ່ງໆ
ທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ. ໃນກລໍະນທ່ີີລດັຖະບານ ຫືຼ ຝ່າຍທີສາມ 
ອື່ນໆມໜີາ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງ 
ແລະ ຜົນກະທົບສະເພາະໃດໜຶງ່ ແລະ ຕໍກ່ບັມາດຕະ
ການໃນການຫຸຼດຜ່ອນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງລກູຄ້າຈະປະສານ 
ສມົທົບໃນການສາ້ງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາມາດຕະຖານ 
ໃນການຫຸຼດຜ່ອນເຫ່ົຼານັນ້. ໃນກລໍະນທ່ີີເຫັນວາ່ເໝາະສມົ 
ລກູຄ້າຈະພິຈາລະນາໃຫ້ມສີວ່ນຮ່ວມຂອງຕວົແທນຊຸມ
ຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເພ່ືອໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດ 
ຈະກາໍການຕດິຕາມກວດກາ.23 ແຜນງານການຕດິຕາມ 
ກວດກາຂອງລກູຄ້າຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບ
ໂດຍຜູ້ທ່ີດາໍລງົຕາໍແໜງ່ໃນລະດບັທ່ີເຫັນວາ່ເໝາະສມົ 
ໃນອງົການຈດັຕັງ້. ສາໍລບັໂຄງການທ່ີມຜົີນກະທົບຫຼາຍ 
ລກູຄາ້ຈະຕ້ອງຮັກສາຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຈາກພາຍນອກເພ່ືອ
ຢນືຢັນຂ້ໍມນູຂອງການຕດິຕາມກວດກາຂອງເຂົາເຈົາ້. 
ລະດບັຂອງການຕດິຕາມກວດກາຄວນສອດຄ່ອງກບັ 
ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ 
ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ປະຕບັິດສອດຄອ່ງກບັເງືອ່ນໄຂຕາ່ງໆ.

23 ຕົວຢ່າງ: ການຕິດຕາມກວດການໍາ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.

23. ນອກຈາກການບັນທຶກຂ້ໍມນູຂ່າວສານເພ່ືອຕດິຕາມ
ຄນືຜົນການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ ແລະ ສາ້ງມາດຕະການ 
ຄວບຄມຸການເຮັດວຽກທ່ີສອດຄອ່ງແລວ້ ລກູຄາ້ຄວນໃຊ້
ກນົໄກທ່ີຫຼາກຫຼາຍເຊ່ັນການກວດກາ ແລະ ກວດສອບ 
ພາຍໃນ ຖ້າເຫັນວາ່ສອດຄອ່ງ ເພ່ືອຢນືຢັນການປະຕບັິດ 
ຕາມຂ້ໍກາໍນດົ ແລະ ຢນືຢັນຄວາມຄບືໜາ້ຕາມຜົນໄດຮັ້ບ 
ທ່ີຕອ້ງການ. ໂດຍປົກກະຕແິລວ້ ການຕດິຕາມກວດກາ 
ລວມເອົາການບັນທຶກຂ້ໍມນູຂ່າວສານເພ່ືອຕດິຕາມຄນືຜົນ 
ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ ແລະ ສມົທຽບກບັຂ້ໍມນູດັງ່ກາ່ວກບັ
ມາດຕະຖານ ແລະ ເງືອ່ນໄຂທ່ີໄດ ້ກາໍນດົໄວກ້ອ່ນໜາ້ນີ ້
ໃນແຜນງານການຄຸມ້ຄອງດັງ່ກາ່ວ. ຄວນມກີານດດັປັບ
ການຕດິຕາມກວດກາຕາມປະສບົການການຈດັຕັງ້ປະຕິ
ບັດ ແລະ ກດິຈະກາໍທ່ີອາໍນາດການປົກຄອງທ່ີເປັນຜູ້ອອກ
ລະບຽບການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຕບັິດຕາມ. ລກູຄ້າຈະ 
ບັນທຶກຜົນການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ກາໍນດົ ແລະ 
ສະທ້ອນການດາໍເນນີການແກໄ້ຂ ແລະ ສະກດັກັນ້ບັນຫາ
ທ່ີຈາໍເປັນໃນແຜນງານ ແລະ ແຜນການຄຸມ້ຄອງທ່ີໄດດ້ດັ 
ປັບ. ໂດຍປະສານສມົທົບກບັຝ່າຍທີສາມທ່ີເຫັນວາ່ເໝາະ
ສມົແລະກຽ່ວຂ້ອງ ລກູຄາ້ຈະຈດັຕັງ້ປະຕບັິດການແກໄ້ຂ 
ແລະ ການສະກດັກັນ້ບັນຫາ, ຕດິຕາມການແກໄ້ຂ ແລະ 
ສະກດັກັນ້ບັນຫາເຫ່ົຼານັນ້ໃນຮອບວຽນຂອງການຕດິຕາມ 
ກວດກາໃນຮອບຕໍໄ່ປເພ່ືອຮັບປະກນັປະສດິທິຜົນ.

24. ການນຳຂ້ັນອາວໂຸສໃນອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລກູຄາ້
ຈະໄດ້ຮັບບົດການປະເມນີຜົນງານກ່ຽວກບັປະສດິທິພາບ 
ຂອງລະບົບຄຸມ້ຄອງສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ເປັນແຕ່
ລະໄລຍະໂດຍອງີໃສກ່ານເກບັກາໍ ແລະ ການວເິຄາະຂ້ໍມນູ 
ທ່ີເປັນລະບົບ. ຂອບເຂດ ແລະ ຄວາມຖ່ີຂອງການລາຍ
ງານດັງ່ກາ່ວຈະຂ້ຶນກບັລກັສະນະຕວົຈງິ ແລະ ຂອບເຂດ
ຂອງກິດຈະກໍາຕ່າງໆທ່ີໄດ້ກໍານົດ ແລະ ໄດ້ດໍາເນີນ 
ໂດຍອີງຕາມລະບົບດັງ່ກາ່ວ ແລະ ເງືອ່ນໄຂອືນ່ໆທ່ີກ່ຽວ
ຂ້ອງຂອງລກູຄາ້. ອງີໃສຜົ່ນໄດຮັ້ບຈາກບົດການປະເມນີ
ຜົນງານເຫ່ົຼານີ້, ຄະນະຜູ້ບໍລຫິານຂ້ັນອາວໂຸສຈະສາ້ງ 
ບາດກາ້ວທ່ີຈາໍເປັນ ແລະ ເໝາະສມົ ເພ່ືອຮັບປະກນັວາ່
ຈະສາມາດບັນລໄຸດຕ້າມຄວາມຕັງ້ໃຈທ່ີໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ 
ນະໂຍບາຍຂອງລກູຄາ້ ແລະ ຂະບວນການ, ວທີິການ 
ປະຕບັິດ ແລະ ແຜນການຕ່າງໆນັນ້ໄດຮັ້ບການຈດັຕັງ້
ປະຕບັິດ ແລະ ເຫັນວາ່ມປີະສດິທິຜົນ.



ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການການເງນິສາກນົ12 13ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 1 
ການປະເມນີ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບ ທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ

25. ການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງຜູ້ທ່ີກຽ່ວຂ້ອງແມນ່ພ້ືນຖານ
ຂອງການສ້າງສາຍພົວພັນທ່ີຮັດແໜນ້, ມລັີກສະນະ 
ສາ້ງສນັ ແລະ ມລີກັສະນະທ່ີຕອບສະໜອງດອີນັຈາໍເປັນ
ສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ 
ແລະ ສງັຄມົຂອງໂຄງການຢ່າງມຜົີນສາໍເລັດ.24  ການ
ມສີວ່ນຮ່ວມຂອງຜູ້ທ່ີກຽ່ວຂ້ອງແມນ່ເປັນຂະບວນການ
ທ່ີປະຕບັິດຢ່າງຕໍເ່ນືອ່ງ ແລະ ອາດຈະປະກອບມອີງົປະກອບ 
ເຫ່ົຼານີ ້ໃນລະດບັທ່ີແຕກຕາ່ງກນັໄປຄ:ື ການວເິຄາະ ແລະ 
ການວາງແຜນພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ການເປີດເຜີຍ 
ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມນູຂ່າວສານ, ການປຶກສາຫາລ ືແລະ 
ການມສີວ່ນຮ່ວມ, ກນົໄກການຮ້ອງທກຸ ແລະ ການລາຍ
ງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ກັບຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. 
ລກັສະນະຕວົຈງິ, ຄວາມຖ່ີ ແລະ ລະດບັຂອງການມສີວ່ນ
ຮ່ວມຂອງຜູ້ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງອາດຈະແຕກຕາ່ງກນັໄປຫຼາຍ 
ໂດຍອງີໃສລ່ະດບັຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງລບົ 
ຂອງໂຄງການ ຕາມໄລຍະຂອງການພັດທະນາໂຄງການ.

ການວເິຄາະພາກສວ່ນກຽ່ວຂ້ອງ ແລະ ການວາງແຜນ 
ການມສີວ່ນຮ່ວມ
26. ລກູຄາ້ຄວນກາໍນດົພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງຫຼາຍ
ທ່ີອາດຈະມຄີວາມສນົໃຈໃນການດາໍເນນີງານຂອງເຂົາ 
ເຈົາ້ ແລະ ພິຈາລະນາວາ່ຄວນມວີທີິການສື່ສານ ຂ້ໍມນູ
ຂ່າວສານສຳລບັພາກສວ່ນພາຍນອກນັນ້ແນວໃດເພ່ືອ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສົນທະນາ ກັບພາກ 
ສວ່ນກ່ຽວຂ້ອງທັງໝດົ (ເບ່ິງວກັທີ 34 ດ້ານລຸມ່ນີ)້. ໃນ
ກລໍະນທ່ີີໂຄງການມຄີວາມກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກງົກບັອງົປະ 
ກອບທາງກາຍະພາກ, ດາ້ນຕາ່ງໆ ແລະ ສິງ່ອາໍນວຍ 
ຄວາມສະດວກຕ່າງໆທ່ີມີທ່າອ່ຽງຈະສ້າງຜົນກະທົບ 
ດາ້ນລົບທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຕໍກ່ບັຊຸມ
ຊົນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ, ລກູຄ້າຈະກາໍນດົບັນດາຊຸມຊົນ 
ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຫ່ົຼານັນ້ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດບັ້ນລຕຸາມ
ເງືອ່ນໄຂທ່ີໄດອ້ະທິບາຍໄວຂ້້າງລຸມ່ນີ.້

27. ລກູຄາ້ຈະພັດທະນາ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດແຜນ
ການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງພາກສວ່ນກຽ່ວຂ້ອງທ່ີມລີະດບັ 
ແທດເໝາະກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງ 
ໂຄງການ ແລະ ແທດເໝາະກບັຂ້ັນຂອງການພັດທະນາ 
ພ້ອມທັງອອກແບບໃຫ້ແທດເໝາະຕາມຄນຸລກັສະນະ 
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. 
ໃນກລໍະນທ່ີີສອດຄອ່ງ, ແຜນການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກ

ສວ່ນກຽ່ວຂ້ອງ ຈະລວມເອາົບັນດາມາດຕະການຕາ່ງໆ 
ເພ່ືອຮັບປະກນັວາ່ ຄນົທ່ີດອ້ຍໂອກາດ ແລະ ບ່ໍສາມາດ 
ປົກປ້ອງຕນົເອງໄດ້ກໍໄ່ດມ້ສີວ່ນຮ່ວມຢ່າງມປີະສດິທິຜົນ. 
ໃນເວລາທ່ີຂະບວນການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງນັນ້ຂ້ຶນກບັຜູ້ຕາງໜາ້ຂອງຊຸມຊົນເປັນຫັຼກ25, ລກູຄາ້ 
ຈະຕອ້ງເຮັດທກຸວທີິທາງຕາມຄວາມເໝາະສມົເພ່ືອຢນື 
ຢັນວ່າພວກກ່ຽວນັ້ນຕົວຈິງແລ້ວແມ່ນເປັນກະບອກ 
ສຽງຂອງຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບຢ່າງແທ້ຈງິ ແລະ 
ສາມາດອາໄສໃຫ້ເຂົາເຈົາ້ຊ່ວຍເຜີຍແຜ່ຜົນໄດຮັ້ບຂອງ 
ການປຶກສາຫາລໃືຫ້ຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົາ້ໄດຮັ້ບຮູ້ຢ່າງ
ຊ່ືສັດໄດ້.

28. ໃນກລໍະນທ່ີີບ່ໍຮູທ່ີ້ຕັງ້ຕວົຈງິຂອງໂຄງການແຕ່ຄາດ
ການວາ່ໂຄງການຈະສົງ່ຜົນກະທົບຫຼາຍຕໍກ່ບັຊຸມຊົນໃນ
ທ້ອງຖ່ິນ ລກູຄາ້ຈະຕອ້ງກະກຽມຂອບການມສີວ່ນຮ່ວມ 
ຂອງພາກສວ່ນກຽ່ວຂ້ອງເຊ່ິງເປັນພາກສວ່ນໜຶງ່ຂອງ
ແຜນງານການຄຸມ້ຄອງຂອງລກູຄ້າທ່ີມີລາຍລະອຽດ 
ກຽ່ວກບັຫັຼກການໂດຍລວມ ແລະ ຍດຸທະສາດໃນການ
ກາໍນດົຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ ແລະ ພາກສ່ວນກຽ່ວຂ້ອງ 
ອື່ນໆ ແລະ ແຜນສາໍລັບຂະບວນການມສ່ີວນຮ່ວມທ່ີ 
ສອດຄອ່ງກບັມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທ່ີຈະຈດັຕັງ້
ປະຕບັິດຫັຼງຈາກທ່ີຮູທ່ີ້ຕັງ້ຂອງໂຄງການແລວ້.

ການເປດີເຜີຍຂ້ໍມນູຂ່າວສານ
29. ການເປດີເຜີຍຂ້ໍມນູຂ່າວສານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຂອງໂຄງ
ການຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ ແລະ ພາກສວ່ນ 
ກຽ່ວຂ້ອງອືນ່ໆເຂ້ົາໃຈຄວາມສຽ່ງ, ຜົນກະທົບ ແລະ 
ໂອກາດຕາ່ງໆຂອງໂຄງການ. ລກູຄາ້ຈະໃຫ້ຊຸມຊົນທ່ີໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມນູຂ່າວສານທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ26 
ກ່ຽວກັບ: (i) ຈດຸປະສົງ, ລັກສະນະຕົວຈິງ ແລະ 
ຂະໜາດຂອງໂຄງການ; (ii) ກາໍນດົເວລາຂອງກດິຈະກາໍ 
ຂອງໂຄງການທ່ີໄດສ້ະເໜ;ີ (iii) ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ທ່າ
ແຮງຜົນກະທົບຕໍກ່ບັຊຸມຊົນດັງ່ກາ່ວ ແລະ ມາດຕະການ

ໃນການຫຸຼດຜ່ອນທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ; (iv) ຂະບວນການມສີວ່ນ 
ຮ່ວມຂອງຜູ້ທ່ີມສີວ່ນກຽ່ວຂ້ອງທ່ີໄດວ້າງແຜນໄວ;້ ແລະ 
(v) ກນົໄກການຮ້ອງທກຸ.

ການປຶກສາຫາລື
30. ໃນເວລາທ່ີຊຸມຊົນໄດຮັ້ບຜົນກະທົບຈະປະເຊີນກບົ 
ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງລບົຈາກໂຄງການທ່ີ 
ໄດກ້າໍນດົໄວນ້ັນ້ ລກູຄາ້ຈະຕ້ອງດາໍເນນີຂະບວນການຂໍ
ຄາໍປຶກສາໃນລກັສະນະທ່ີໃຫ້ໂອກາດຕໍຊຸ່ມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບໃນການສະແດງຄວາມຄດິເຫັນຂອງເຂົາເຈົາ້
ຕໍກ່ບັຄວາມສຽ່ງ, ຜົນກະທົບ ແລະ ມາດຕະການຫຸຼດ 
ຜ່ອນຂອງໂຄງການ ແລະ ເພ່ືອໃຫ້ລກູຄາ້ພິຈາລະນາ 
ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງເຂົາເຈົາ້. 
ລະດບັ ແລະ ເນືອ້ໃນຂອງການມສີວ່ນຮ່ວມທ່ີຕອ້ງການ
ໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລຄືວນມລີະດບັທ່ີສມົເຫດ 
ສມົຜົນກບັຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງລບົຂອງ 
ໂຄງການ ແລະ ຄວາມກັງວົນຂອງຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບ 
ຜົນກະທົບ. ການປຶກສາຫາລືທ່ີມີປະສິດທິຜົນແມ່ນ 
ຂະບວນການປຶກສາຫາລືສອງສົ້ນທ່ີຄວນຈະ: (i) 
ມຂີະບວນການກາໍນດົຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງ 
ດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຕັງ້ແຕ່ຫົວທີ ແລະ 
ສບືຕໍຢ່່າງຕໍເ່ນືອ່ງຕາມຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບທ່ີ 
ເກດີຂ້ຶນ; (ii) ອງີໃສ່ການເປດີເຜີຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມນູ 
ຂ່າວສານທ່ີສອດຄອ່ງ, ໂປ່ງໃສ, ມພີາວະວໄິສ, ມຄີວາມ 
ໝາຍ ແລະ ເຂ້ົາເຖິງໄດງ້າ່ຍດາຍທ່ີເປັນພາສາທ້ອງຖ່ິນ 
ແລະ ມຮີບູການອນັແທດເໝາະກບັວດັທະນະທໍາທ້ອງຖ່ິນ 
ແລະ ລກັສະນະທ່ີຊຸມຊົນ ທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບສາມາດ 
ເຂ້ົາໃຈໄດ້ງາ່ຍ; (iii) ສມຸໃສກ່ານມສີວ່ນຮ່ວມທ່ີກວມເອົາ 
ທກຸຄນົ27 ໃນກຸມ່ທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບໂດຍກງົແທນທ່ີຈະ 
ເອາົແຕ່ຜູ້ທ່ີບ່ໍໄດຮັ້ບຜົນກະທົບໂດຍກງົ; (iv) ປາສະຈາກ 
ການບິດເບືອນ, ແຊກແຊງ, ບັງຄບັ ຫືຼ ຂ່ົມຂູຈ່າກພາຍ 
ນອກ; (v) ເອ້ືອອາໍນວຍໃຫ້ມສີວ່ນຮ່ວມແບບມຄີວາມ
ໝາຍຕາມຄວາມສອດຄ່ອງ; ແລະ (vi) ມກີານບັນທຶກ. 
ລກູຄາ້ຈະອອກແບບຂະບວນ ການມສີວ່ນຮ່ວມໂດຍໃຊ້
ພາສາທ່ີຊຸມຊົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕ້ອງການໃຊ້, ຕາມ 
ຂະບວນການຕດັສນິໃຈຂອງເຂົາເຈົາ້ ແລະ ຕາມຄວາມ
ຈາໍເປັນຂອງກຸມ່ທ່ີດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ບ່ໍສາມາດປົກປ້ອງ 
ຕນົເອງໄດ້. ຖ້າຫາກລກູຄາ້ໄດດ້າໍເນນີຂະບວນການດັງ່
ກາ່ວແລ້ວ ເຂົາເຈົາ້ຕ້ອງສາມາດສະໜອງຫັຼກຖານທ່ີໄດ້
ບັນທຶກການມສີວ່ນຮ່ວມດັງ່ກາ່ວ.

24 ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 2 ມລີາຍລະອຽດຂອງເງືອ່ນໄຂກ່ຽວກບັ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຂ້ັນຕອນຂອງກົນໄກການຮ້ອງ
ທກຸຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

25 ຕົວຢ່າງ: ຜູ້ນາໍຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ນາໍທາງສາສະໜາ, ຜູ້ຕາງໜາ້ອໍານາດ 
ການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ, ຜູ້ຕາງໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ, ນກັການເມອືງ, 
ຄສູອນ, ແລະ/ຫືຼ ຜູ້ອື່ນທ່ີເປັນຜູ້ ຕາງໜາ້ຂອງກຸ່ມພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທ່ີໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບກຸ່ມໜຶງ່ ຫືຼ ຫຼາຍກຸ່ມ.

26 ໂດຍຂ້ຶນກບັຂະໜາດຂອງໂຄງການ ແລະ ລະດບັຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນ
ກະທົບເອກະສານຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂ້ອງອາດຈະກວມເອາົບົດປະເມນີຜົນທາງດາ້ນ
ສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ແຜນຈດັຕັງ້ປະຕບັິດແບບຄບົຊຸດ (ເຊ່ັນ: 
ແຜນການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກສວ່ນກຽ່ວຂ້ອງ, ແຜນຈດັຕັງ້ປະຕບັິດການ
ຍົກຍ້າຍຈດັສັນ, ແຜນຈດັຕັງ້ປະຕິບັດຊີວະນາໆພັນ, ແຜນການຄຸມ້ຄອງ 
ວດັຖຸທ່ີເປັນອນັຕະລາຍ, ແຜນການກຽມພ້ອມ ແລະ ຕອບໂຕ້ເຫດສກຸເສນີ, 
ແຜນສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ, ແຜນຟ້ືນຟູລະບົບນເິວດ, 
ແລະ ແຜນພັດທະນາຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ ແລະ ອ່ືນ) ຈນົເຖິງບົດສະຫຸຼບທ່ີເຂ້ົາໃຈ 
ໄດງ້າ່ຍດາຍຂອງບັນຫາ ແລະ ຄາໍໝາຍໝັນ້ຕົນ້ຕຕ່ໍາງໆ. ເອກະສານເຫ່ົຼານີ້ 
ອາດຈະກວມເອາົນະໂຍບາຍທາງສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຂອງລກູຄາ້ ແລະ 
ມາດຕະການ ແລະ ການດາໍເນນີງານເພ່ີມເຕມີຕາ່ງໆທ່ີເປັນຜົນມາຈາກການປະ
ເມນີຜົນເອກະລາດທ່ີຜູ້ໃຫ້ທຶນເປັນຜູ້ດາໍເນນີເອງ.

27 ເຊ່ັນ: ຜູ້ຊາຍ, ແມ່ຍິງ, ຜູ້ສູງອາຍຸ, ໄວໜຸມ່, ຄົນທ່ີຖືກຍົກຍ້າຍຈດັສັນ 
ແລະ ບຸກຄົນ ຫືຼ ກຸ່ມຄົນທ່ີບ່ໍສາມາດປົກປ້ອງຕົນເອງໄດ້ ຫືຼ ດ້ອຍໂອກາດ.

ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມທ່ີມີຂ້ໍມູນ 
ຄບົຖ້ວນ
31. ສາໍລັບໂຄງການທ່ີມທ່ີາອ່ຽງວາ່ຈະເກດີຜົນກະທົບ
ທາງລົບຫຼາຍຕໍ່ກັບຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບລູກຄ້າ
ຈະຕ້ອງດໍາເນີນຂະບວນການປຶກສາຫາລື ແລະ 
ມີສ່ວນຮ່ວມທ່ີມີຂ້ໍມູນຄົບຖ້ວນ (Informed Con-
sultation and Participation ຫືຼ ICP) ທ່ີ
ຈະເສີມຂະຫຍາຍຕໍ່ຈາກບາດກ້າວຕ່າງໆທ່ີໄດ້ກໍານດົ 
ໄວຂ້້າງເທິງໃນພາກການປຶກສາຫາລ ືແລະ ຈະສ້າງໃຫ້ 
ເກດີມກີານມສີວ່ນຮ່ວມທ່ີໄດຮັ້ບຂ້ໍມນູຄບົຖ້ວນຂອງຊຸມ
ຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ICP ລວມເອົາ ການແລກປ່ຽນ 
ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຂ້ໍມູນຂ່າວສານແບບລົງເລິກ 
ແລະ ເປັນການປຶກສາຫາລືທ່ີມີການຈັດສັນ ແລະ 
ເນັນ້ຢ້ໍາຄັກແນ ່ ເຊ່ິງນາໍໄປສູ່ຂະບວນການໆຕັດສິນໃຈ
ທ່ີລກູຄາ້ພິຈາລະນາຮັບເອາົຄວາມຄດິເຫັນຂອງຊຸມຊົນ
ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕໍ່ກັບປະເດັນທ່ີສົ່ງຜົນກະທົບ 
ໂດຍກງົຕໍເ່ຂົາເຈົາ້ ເຊ່ັນ ມາດຕະການໃນການຫຸຼດຜ່ອນ
ທ່ີໄດສ້ະເໜໄີວ,້ ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ໂອກາດ 
ໃນການພັດທະນາ ແລະ ບັນຫາໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ. 
ຂະບວນການໃນການປຶກສາຫາລຄືວນຈະ (i) ກວມເອາົ 
ຄາໍຄດິເຫັນຂອງທັງຊາຍ ແລະ ຍິງ ຖ້າຈາໍເປັນກໃໍຫ້ດາໍເນນີ 
ໃນກອງປະຊຸມ ຫືຼ ການມສີວ່ນຮ່ວມທ່ີແຍກທັງສອງເພດ, 
ແລະ (ii) ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຂ້ໍກງັວນົ ແລະ ບູລິມະສດິ 
ຂອງທັງຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງຕໍກ່ບັຜົນກະທົບ, ກນົໄກການ 
ຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
ລກູຄາ້ຈະບັນທຶກຂະບວນການດັງ່ກ່າວໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ມາດຕະການຕ່າງໆທ່ີໄດ້ດໍາເນນີເພ່ືອຫີຼກເວັນ້ ແລະ 
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງລບົຕໍກ່ບັ 
ຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ ແລະ ຈະແຈງ້ຂ້ໍມນູໃຫ້ຊຸມຊົນ
ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮັບຮູວ້າ່ໄດ້ມກີານພິຈາລະນາຂ້ໍກງັ
ວນົຂອງເຂົາເຈົາ້ແນວໃດແດ່.  

ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ
32. ສາໍລັບໂຄງການທ່ີສົງ່ຜົນກະທົບທາງລບົຕໍຊົ່ນເຜ່ົາ 
ພ້ືນເມອືງລກູຄ້າຈາໍຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ເຂົາເຈົາ້ມສ່ີວນຮ່ວມໃນ 
ຂະບວນການປຶກສາຫາລື  ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມທ່ີມຂ້ໍີມນູ 
ຄບົຖ້ວນ (ICP) ແລະ ໃນບາງກລໍະນລີກູຄ້າຈາໍຕ້ອງໄດ້
ຮັບການເຫັນດເີຫັນພ້ອມດວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈໂດຍ 
ໄດຮັ້ບຂ້ໍມນູລວ່ງໜາ້ ແລະ ພຽງພໍຈາກເຂົາເຈົາ້ເສຍກອ່ນ. 
ເງືອ່ນໄຂກຽ່ວກບັຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ ແລະ ນຍິາມຂອງ 
ເງືອ່ນໄຂພິເສດທ່ີຕອ້ງໄດມ້ກີານເຫັນດເີຫັນພ້ອມແມນ່ 
ໄດອ້ະທິບາຍຢູ່ໃນມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 7.
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ແຮງງານ ແລະ ສະພາບເງືອ່ນໄຂຂອງການເຮັດວຽກມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການການເງນິສາກນົ14

ໜາ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນພາຍໄຕ້ 
ຂະບວນການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທ່ີ 
ລດັຖະບານເປັນເຈົາ້ການດາໍເນນີ
33. ໃນກລໍະນທ່ີີຂະບວນການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງພາກ 
ສວ່ນກຽ່ວຂ້ອງແມນ່ໜາ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງລດັຖະບານ
ປະເທດເຈົາ້ພາບໃນການເປັນຜູ້ດາໍເນນີ, ລກູຄາ້ຈະປະ
ສານສມົທົບກບັອງົການຂອງລັດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຕາມລະດບັ
ທ່ີອງົການຂອງລດັດັງ່ກ່າວໄດໄ້ດອ້ະນຍຸາດເພ່ືອບັນລໃຸຫ້
ໄດຕ້າມຜົນໄດຮັ້ບທ່ີສອດຄອ່ງກບັຈດຸປະສງົຂອງມາດ
ຕະຖານການດໍາເນນີງານດັ່ງກ່າວນີ້. ນອກຈາກນີ້, ໃນ
ກໍລະນີທ່ີຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານຍັງມີຄວາມ 
ຈາໍກດັ, ລກູຄາ້ຈະເຮັດບົດບາດຫັຼກໃນລະຫວາ່ງການ 
ວາງແຜນ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ, ແລະ ການຕດິຕາມ 
ກວດກາການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຂອງພາກສ່ວນກຽ່ວຂ້ອງ 
ແລະ ໃນກລໍະນທ່ີີເໝາະສມົ ໃຫ້ກາໍນດົກດິຈະກາໍເພ່ີມ 
ເຕມີຕາ່ງໆ.

ການສື່ສານຂ້ໍມູນຂ່າວສານພາຍນອກ ແລະ 
ກົນໄກການຮ້ອງທກຸ

ການສື່ສານຂ້ໍມນູຂ່າວສານພາຍນອກ
34. ລກູຄ້າຈະຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຮັກສາຂ້ັນຕອນ
ສາໍລບັການສືສ່ານຂ້ໍມນູຂ່າວສານພາຍນອກທ່ີກວມເອົາ
ວທີິການໃນການ (i) ຮັບເອົາ ແລະ ບັນທຶກການສື່ສານ
ຂ້ໍມູນຂ່າວສານພາຍນອກຈາກສັງຄົມ; (ii) ຄັດເລືອກ 
ແລະ ປະເມນີບັນຫາທ່ີໄດຍົ້ກຂ້ຶນ ແລະ ກາໍນດົວທີິການ 
ແກໄ້ຂ; (iii) ສະໜອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ບັນທຶກການຕອບ 
ໂຕ້ຕ່າງໆ ຖ້າມີ; ແລະ (iv) ດັດປັບແຜນງານການຄຸ້ມ 
ຄອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ຊຸກຍູ້ 
ໃຫ້ລກູຄາ້ເຜີຍແຜ່ເປດີກວ້າງບົດລາຍງານຕໍກ່ບັຄວາມຍືນ
ຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມແຕ່ລະໄລຍະ.

ກນົໄກການຮ້ອງທກຸສາໍລບັຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ
35. ໃນກລໍະນທ່ີີມຊຸີມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບລກູຄ້າຈະ
ຕອ້ງສາ້ງກນົໄກການຮ້ອງທກຸເພ່ືອຮັບເອາົ ແລະ ອາໍນວຍ 
ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການແກໄ້ຂ ຂ້ໍກງັວນົຂອງຊຸມຊົນ
ທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ ແລະ ຄຳຮ້ອງທກຸກຽ່ວກບັການຈດັຕັງ້
ປະຕບັິດວຽກງານທາງດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ. 

ລະດບັຂອງກນົໄກການຮ້ອງທກຸຄວນແທດເໝາະກບັ 
ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງລບົຂອງໂຄງການ ແລະ 
ຮອງຮັບໃຫ້ຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເປັນຜູ້ນາໍໃຊ້ຕົນ້ຕ.ໍ 
ກນົໄກດັງ່ກາ່ວຄວນແກໄ້ຂຂ້ໍກງັວນົໃຫ້ໄວໂດຍການນາໍ 
ໃຊ້ຂະບວນການປຶກສາຫາລທ່ີືເຂ້ົາໃຈໄດ້ດ ີແລະ ໂປ່ງໃສ 
ເຊ່ິງເປັນຂະບວນການທ່ີມຄີວາມເໝາະສມົທາງດ້ານ 
ວດັທະນະທໍາ ແລະ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ເມືອ່ຕອ້ງການ ແລະ 
ບ່ໍມຄີາ່ໃຊ້ຈາ່ຍ ແລະ ປາສະຈາກການແກ້ແຄ້ນ/ເອາົຄນື 
ຕໍກ່ບັ ຝ່າຍທ່ີຍົກບັນຫາ ຫືຼ ຂ້ໍກງັວນົດັງ່ກາ່ວຂ້ຶນມາ. ລກູຄາ້ 
ຈະແຈງ້ໃຫ້ຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບຮັບຮູຂ້ໍ້ມນູກຽ່ວກບັ
ກນົໄກດັງ່ກ່າວໃນລະຫວາ່ງການດາໍເນນີຂະບວນການ
ມີສ່ວນຮ່ວມກບັຜູ້ທ່ີມສີວ່ນກຽ່ວຂ້ອງ.

ການລາຍງານແບບຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ກັບຊຸມຊົນທ່ີ 
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

36. ລກູຄາ້ຈະສະໜອງບົດລາຍງານເປັນແຕ່ລະໄລຍະ
ໃຫ້ຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບເພ່ືອອະທິບາຍເຖິງຄວາມຄບື
ໜາ້ກຽ່ວກບັການປະຕບັິດຕາມແຜນດາໍເນນີງານຂອງ
ໂຄງການຕໍກ່ບັບັນຫາທ່ີຍັງມຄີວາມສຽ່ງ ຫືຼ ສາ້ງຜົນກະ
ທົບໃຫ້ເຂົາເຈົາ້ພ້ອມທັງບັນຫາອືນ່ທ່ີຂະບວນການປຶກສາ 
ຫາລ ື ຫືຼ ກນົໄກແກໄ້ຂຄາໍຮ້ອງທກຸໄດກ້າໍນດົໄວວ້າ່ເປັນຂ້ໍ 
ກງັວນົຂອງຊຸມຊົມເຫ່ົຼານັນ້. ຖ້າຫາກແຜນງານຄຸມ້ຄອງ 
ຫາກພາໃຫ້ເກດີມກີານປ່ຽນແປງ ຫືຼ ເພ່ີມເຕມີມາດຕະການ 
ຂອງການຫຸຼດຜ່ອນ ຫືຼ ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດທ່ີໄດອ້ະທິບາຍ
ໄວໃ້ນແຜນດາໍເນນີງານຂອງໂຄງການຕໍກ່ບັບັນຫາທ່ີຊຸມຊົນ
ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບມຄີວາມເປັນກງັວນົ, ການປ່ຽນແປງ 
ເຫ່ົຼານັນ້ຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານສືສ່ານໃຫ້ຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນ 
ກະທົບຮັບຮູນ້ຳ. ຄວາມຖ່ີຂອງການສາ້ງບົດລາຍງານຈະ
ຕອ້ງໃຫ້ສມົສດັສວ່ນກບັຂ້ໍວຕິກົກງັວນົຂອງຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັ້ບ
ຜົນກະທົບແຕ່ບ່ໍໃຫ້ໜອ້ຍກວ່າປລີະຄັງ້.   

ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 2 

ແຮງງານ ແລະ ສະພາບເງືອ່ນໄຂຂອງການ 
ເຮັດວຽກ

ພາກສະເໜ ີ

1. ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 2 ຮັບຮູຄ້ວາມ
ສາໍຄນັວາ່ການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິໂດຍຜ່ານການ 
ສາ້ງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ການສາ້ງລາຍຮັບໃຫ້ຜູ້ອອກ 
ແຮງງານຕ້ອງພັດທະນາຄຽງຄູກ່ນັໄປກບັການປົກປ້ອງ
ສດິທິພ້ືນຖານ1 ຂອງບັນດາຜູ້ອອກແຮງງານເຫ່ົຼານັນ້. 
ບ່ໍວາ່ຈະເປັນທລຸະກດິປະເພດໃດ ກາໍລງັແຮງງານແມ່ນ 
ຊັບສນິອນັມຄີາ່ ແລະ ສາຍພົວພັນທ່ີດລີະຫວາ່ງຜູ້ອອກ 
ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ບໍລຫິານແມ່ນອງົປະກອບອັນສາໍຄນັ
ສາໍລບັຄວາມຍືນຍົງຂອງບໍລສິດັ. ຖ້າບົກຜ່ອງທ່ີຈະສາ້ງ 
ແລະ ສົງ່ເສມີສາຍພົວພັນທ່ີດລີະຫວາ່ງຜູ້ອອກແຮງງານ 
ແລະ ຜູ້ບໍລຫິານ ສິງ່ດັງ່ກ່າວສາມາດສົງ່ຜົນກະທົບທາງ
ລບົຕໍແ່ນວຄດິຢຶດໝັນ້ໃນການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ອອກແຮງ
ງານ ແລະ ຮັກສາຜູ້ອອກແຮງງານໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ ້ແລະ 
ສາມາດກາຍເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍກ່ບັໂຄງການໄດ.້ໃນທາງ 
ກງົກນັຂ້າມ, ຖ້າມສີາຍພົວພັນລະຫວາ່ງຜູ້ອອກແຮງງານ 
ແລະ ຜູ້ບໍລຫິານທ່ີດ ີແລະ ຖ້າມກີານປະຕບັິດຕໍຜູ້່ອອກ 
ແຮງງານຢ່າງຍດຸຕທໍິາ ແລະ ສະໜອງສະພາບເງືອ່ນໄຂ
ໃນການເຮັດວຽກທ່ີຮັບປະກນັຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຂຸະ 
ພາບຂອງຜູ້ອອກແຮງງານລກູຄ້າກອໍາດຈະໄດ້ຜົນປະ 
ໂຫຍດທ່ີເປັນຮບູປະທໍາເຊ່ັນ: ການເພ່ີມພູນປະສດິ ຕພິາບ 
ແລະ ຜະລດິຕະພາບຂອງການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົາ້.

2. ພາກສ່ວນໜຶງ່ຂອງເງືອ່ນໄຂທ່ີໄດ້ກາໍນດົໃນມາດ 
ຕະຖານການດໍາເນນີງານນີ້ ສ່ວນໜຶງ່ແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ 
ຂ້ໍແນະນາໍຂອງບັນດາສນົທິສນັຍາ ແລະ ເຄື່ອງມສືາກນົ 
ຫຼາຍຢ່າງ ລວມທັງຂອງອງົການແຮງງານສາກນົ (ILO) 
ແລະ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ (UN).2 

ວດັຖຸປະສງົ                                             
.

• ເພ່ືອສົງ່ເສມີການປະຕບັິດທ່ີຍດຸຕທໍິາ, ບ່ໍຈາໍແນກ  
 ແລະ ໂອກາດທ່ີສະເໝພີາບຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ.
• ເພ່ືອສ້າງ, ຮັກສາ, ແລະ ປັບປຸງສາຍພົວພັນ 
 ລະຫວາ່ງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ບໍລຫິານ.
• ເພ່ືອສົງ່ເສມີຄວາມສອດຄອ່ງຕໍກ່ບັກດົໝາຍ
 ການວາ່ຈາ້ງ ແລະ ແຮງງານຂອງປະເທດ.
• ເພ່ືອປົກປ້ອງຜູ້ອອກແຮງງານ ລວມທັງຜູ້ອອກແຮງ 
 ງານປະເພດທ່ີບ່ໍສາມາດຊ່ວຍເຫືຼອຕນົເອງໄດ້ເຊ່ັນ  
 ເດກັນອ້ຍ, ແຮງງານເຄືອ່ນຍ້າຍ,ແຮງງານທ່ີຖືກຈາ້ງ  
 ໂດຍຝ່າຍທີສາມ, ແລະ ແຮງງານທ່ີເຮັດວຽກໃນຕອ່ງ
 ໂສກ້ານສະໜອງໃດໜຶງ່ຂອງລກູຄາ້.
• ເພ່ືອສົງ່ເສມີສະພາບເງືອ່ນໄຂການເຮັດວຽກ
 ທ່ີຮັບປະກນັຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຂຸະພາບ 
 ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ສົງ່ເສມີການຮັກ
 ສາສຂຸະພາບຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ.
•    ເພ່ືອຫີຼກເວັນ້ການນາໍໃຊ້ແຮງງານທ່ີຖືກບັງຄບັ

1 ຕາມຂ້ໍແນະນາໍໃນສົນທິສັນຍາຕ່າງໆທ່ີໄດ້ຂຽນໄວໃ້ນຂ້ໍມູນອ້າງອີງທ້າຍໜ້
າເຈຍ້ (footnote) ທີ 30.

2 ສນົທິສນັຍາເຫ່ົຼານີມ້ຄີ:ື
• ສນົທິສນັຍາ ILO ເລກທີ 87 ວາ່ດວ້ຍເສລພີາບໃນການສາ້ງຕັງ້ກາໍມະບານ 
  ແລະ ການປົກປ້ອງສິດໃນການສ້າງຕັ້ງກໍາມະບານ
• ສນົທິສນັຍາ ILO ເລກທີ 98 ວາ່ດວ້ຍສດິທິໃນການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຈລະຈາ 
  ຕໍລ່ອງລວມໝູ່
• ສນົທິສນັຍາ ILO ເລກທີ 29 ວາ່ດວ້ຍການບັງຄບັໃຫ້ອອກແຮງງານ
• ສນົທິສນັຍາ ILO ເລກທີ 105 ວາ່ດວ້ຍການລົບລາ້ງການບັງຄບັໃຫ້ອອກແຮງງານ
• ສນົທິສນັຍາ ILO ເລກທີ 138 ວາ່ດວ້ຍອາຍຕຸໍາ່ສດຸໃນການເຮັດວຽກ
• ສນົທິສນັຍາ ILO ເລກທີ 182 ວາ່ດວ້ຍຮບູແບບທ່ີຮ້າຍແຮງທ່ີສດຸຂອງການ
  ນາໍໃຊ້ແຮງງານເດກັ
• ສນົທິສນັຍາ ILO ເລກທີ 100 ວາ່ດວ້ຍຄາ່ແຮງງານທ່ີສະເໝພີາບ
• ສນົທິສນັຍາ ILO ເລກທີ 111 ວາ່ດວ້ຍການຈາໍແນກ (ການຈາ້ງງານ ແລະ 
  ການປະກອບອາຊີບ)
• ສນົທິສນັຍາ UN ວາ່ດວ້ຍສດິທິຂອງເດກັ, ມາດຕາ 32.1
• ສນົທິສນັຍາ UN ວາ່ດວ້ຍການປົກປ້ອງສດິທິຂອງແຮງງານເຄືອ່ນຍ້າຍ ແລະ 
  ສະມາຊິກໃນຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົາ້



ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການການເງນິສາກນົ16 17ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 2
ແຮງງານ ແລະ ສະພາບເງືອ່ນໄຂຂອງການເຮັດວຽກ

3 ຂະບວນການດາໍເນນີວຽກງານທ່ີເປັນແກນຫັຼກປະກອບມຂີະບວນການຜະລດິ 
ແລະ/ຫືຼ ໃຫ້ບໍລິການຕາ່ງໆທ່ີຈາໍເປັນສາໍລັບກດິຈະການທລຸະກດິສະເພາະເຈາະຈງົ
ໃດໜຶງ່ ເຊ່ິງຖ້າຫາກ ປາສະຈາກຂະບວນການເຫ່ົຼານີແ້ລ້ວ ກດິຈະການຂອງທລຸະກິ
ດກບ່ໍໍສາມາດສບືຕໍໄ່ປໄດ.້

4  ຜູ້ສະໜອງຫັຼກແມນ່ຜູ້ທ່ີສະໜອງສນິຄາ້, ແລະ ວດັສະດທ່ີຸຈາໍເປັນຢ່າງຕໍ່
ເນືອ່ງສາໍລັບຂະບວນການດາໍເນນີວຽກງານທ່ີເປັນແກນຫັຼກຂອງໂຄງການ .

5 ຕວົຢ່າງສະພາບເງືອ່ນໄຂການເຮັດວຽກ ແລະ ຂ້ໍກາໍນດົຕາ່ງໆຂອງການວາ່ 
ຈາ້ງງານມເີງນິຄ່າແຮງງານ ແລະ ອດຸໜນຸຕາ່ງໆ; ການຕດັເງນິຄາ່ແຮງງານ; 
ຊ່ົວໂມງໃນການເຮັດວຽກ, ການຈດັສັນເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ ແລະ ຄ່າຊົດ 
ເຊີຍການເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ; ໄລຍະພັກຜ່ອນ; ວນັພັກຜ່ອນ; ແລະ ການລາພັກ 
ຍ້ອນເຈບັປ່ວຍ, ເກດີລກູ, ພັກປະຈາໍປ ີຫືຼ ວນັພັກລດັ ຖະການ/ປະເພນ.ີ

6 ສາມາດຕລີາຄາ ສະພາບເງືອ່ນໄຂໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຂ້ໍກາໍນດົໃນການ
ວາ່ຈາ້ງງານທ່ີສມົເຫດສມົຜົນຕາມປັດໄຈເຫ່ົຼານີ:້ (i) ເງືອ່ນໄຂທ່ີກາໍນດົໄວສ້າໍລັ
ບວຽກໃນລກັສະນະດຽວກນັໃນຂະແໜງການ ຫືຼ ອດຸສາຫະກາໍທ່ີກຽ່ວຂ້ອງຢູ່ 
ໃນຂົງເຂດ/ພາກພ້ືນທ່ີມກີານດາໍເນນີວຽກດັງ່ກ່າວຢູ່; (ii) ສນັຍາລວມໝູ ່ຫືຼ ການ 
ເຈລະຈາທ່ີຮັບຮູອ້ືນ່ໆລະຫວາ່ງອົງການຈດັຕັງ້ອືນ່ໆຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຂອງ 
ຜູ້ຕາງໜາ້ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໃນຂະແໜງການ ຫືຼ ອດຸສາຫະກາໍທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ; 
(iii) ຄາໍຕດັສນິຂອງຄະນະກາໍມະການໄກເ່ກ່ຍ; ຫືຼ (iv) ເງືອ່ນໄຂທ່ີກາໍນດົໂດຍ 
ກດົໝາຍຂອງປະເທດ.

ຂອບເຂດການນາໍໃຊ້                                             
.

3. ຄວາມສາມາດໃນການນາໍໃຊ້ໄດຂ້ອງມາດຕະຖານ
ການດໍາເນນີງານດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນໃນລະ
ຫວາ່ງຂະບວນການກາໍນດົຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບ 
ທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ. ການຈດັຕັງ້ປະຕິ
ບັດການດາໍເນນີການຕາ່ງໆທ່ີຈາໍເປັນເພ່ືອໃຫ້ບັນລຕຸາມ 
ເງືອ່ນໄຂຂອງມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດັງ່ກ່າວນີ້
ແມນ່ໄດຮັ້ບການຄຸມ້ຄອງໂດຍຜ່ານລະບົບຄຸມ້ຄອງສິງ່ 
ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ, ເຊ່ິງອງົປະກອບຂອງລະບົບ
ດັງ່ກາ່ວໄດຖື້ກກາໍນດົໄວໃ້ນມາດຕະຖານການດາໍເນນີ 
ງານທີ 1.

4. ຂອບເຂດການນາໍໃຊ້ມາດຕະຖານການຈດັຕັງ້ປະ
ຕບັິດນີແ້ມນ່ຂ້ຶນກບັປະເພດຂອງສາຍພົວພັນການວາ່ຈາ້ງ
ລະຫວາ່ງລກູຄາ້ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ. ມາດຕະຖານ
ນີນ້າໍໃຊ້ກບັຜູ້ອອກແຮງງານທ່ີລກູຄ້າເປັນຜູ້ວາ່ຈາ້ງໂດຍ
ກງົ (ຜູ້ອອກແຮງງານໂດຍກງົ), ຜູ້ອອກແຮງງານທ່ີຝ່າຍ
ທີສາມເປັນຜູ້ວາ່ຈາ້ງເພ່ືອເຮັດວຽກທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກບັຂະ
ບວນການທລຸະກດິທ່ີເປັນແກນຫັຼກ3 ຂອງໂຄງການເຊ່ິງ 
ເປັນໄລຍະເວລາທ່ີຍາວນານພໍສມົຄວນ (ຜູ້ອອກແຮງງານ 
ສນັຍາຈາ້ງ) ກຄໍຜູ້ືອອກແຮງງານທ່ີຖືກວາ່ຈາ້ງໂດຍຜູ້ສະ
ໜອງຫັຼກຂອງລູກຄ້າ (ຜູ້ອອກແຮງງານໃນຕ່ອງ 
ໂສກ້ານສະໜອງ).4

ຜູ້ອອກແຮງງານໂດຍກງົ
5. ສາໍລບັຜູ້ອອກແຮງງານໂດຍກງົ, ລກູຄາ້ຈະນາໍໃຊ້ 
ເງືອ່ນໄຂຂອງວັກທີ 8-23 ຂອງມາດຕະຖານການ 
ດາໍເນນີງານນີ.້

ຜູ້ອອກແຮງງານສນັຍາຈາ້ງ
6. ສາໍລບັຜູ້ອອກແຮງງານສນັຍາຈາ້ງ, ລກູຄ້າຈະນາໍ 
ໃຊ້ເງືອ່ນໄຂຂອງວກັທີ 23-26 ຂອງມາດຕະຖານການ 
ດາໍເນນີງານນີ.້

ຜູ້ອອກແຮງງານໃນຕອ່ງໂສກ້ານສະໜອງ
7. ສາໍລບັຜູ້ອອກແຮງງານໃນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ, 
ລກູຄາ້ຈະນາໍໃຊ້ເງືອ່ນໄຂຂອງວກັທີ 27-29 ຂອງມາດ 
ຕະຖານການດາໍເນນີງານນີ.້

ເງືອ່ນໄຂ   

ສະພາບເງືອ່ນໄຂການເຮັດວຽກ ແລະ ການ
ຄຸ້ມຄອງສາຍພົວພັນກັບຜູ້ອອກແຮງງານ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບຂ້ັນຕອນທາງດາ້ນຊັບພະຍາ 
ກອນມະນດຸ
8. ລກູຄ້າຈະດດັປັບ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດນະໂຍບາຍ 
ແລະ ລະບຽບຂ້ັນຕອນຕາ່ງໆດາ້ນຊັບພະຍາກອນມະ
ນດຸທ່ີແທດເໝາະກບັຂະໜາດຂອງລກູຄ້າ ແລະ ກາໍລງັ 
ແຮງງານ ເຊ່ິງກາໍນດົວທີິການໃນການຄຸມ້ຄອງຜູ້ອອກ 
ແຮງງານທ່ີສອດຄອ່ງກບັເງືອ່ນໄຂຂອງມາດຕະຖານການ 
ດາໍເນນີງານດັງ່ກາ່ວ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັກດົໝາຍຂອງ 
ປະເທດ.

9 . ລູກຄ້າຈະສະໜອງເອກະສານຂ້ໍມູນທ່ີຊັດເຈນ 
ແລະ ສາມາດເຂ້ົາໃຈໄດໃ້ຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານໄດຮັ້ບຮູກ້ຽ່ວ
ກບັສດິທິຂອງເຂົາເຈົາ້ພາຍໄຕ້ ກດົໝາຍແຮງງານ ແລະ 
ການຈາ້ງງານຂອງປະເທດ ແລະ ສນັຍາລວມໝູອ່ືນ່ໆທ່ີ 
ກຽ່ວຂ້ອງ ລວມທັງສດິທິຂອງເຂົາເຈົາ້ທ່ີກຽ່ວຂ້ອງກບັ 
ຈາໍນວນຊ່ົວໂມງໃນການເຮັດວຽກ, ຄາ່ແຮງງານ, ຄາ່ລວ່ງ 
ເວລາ, ຄາ່ຕອບແທນ, ແລະ ອຸດໜນຸຕາ່ງໆໃນເວລາທ່ີເລີມ່ 
ສາ້ງສາຍພົວພັນການ ເຮັດວຽກ ແລະ ໃນເວລາທ່ີມກີານ 
ປ່ຽນແປງອນັສາໍຄນັຕ່າງໆເກດີຂ້ຶນ.

ສະພາບເງືອ່ນໄຂໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ເງືອ່ນໄຂ 
ຂອງການຈາ້ງງານ
10. ໃນກລໍະນທ່ີີລກູຄ້າແມນ່ຝ່າຍໃດໜຶງ່ທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມສນັ 
ຍາການເຈລະຈາລວມໝູກ່ບັທາງກາໍມະບານຂອງຜູ້ອອກ
ແຮງງານ, ສນັຍາດັງ່ກາ່ວຈະຕອ້ງໄດຮັ້ບການເຄາົລບົ. 
ໃນກລໍະນທ່ີີບ່ໍມສີນັຍາເຫ່ົຼານີ້ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ກາ່ວເຖິງສະພາບ 
ເງືອ່ນໄຂຂອງການເຮັດວຽກ ແລະ ຂ້ໍກາໍນດົຕາ່ງໆຂອງ 
ການຈາ້ງງານ5, ລກູຄາ້ຈະສະໜອງສະພາບເງືອ່ນໄຂໃນ 
ການເຮັດວຽກ ແລະ ຂ້ໍກາໍນດົໃນການຈາ້ງງານທ່ີສມົເຫດ 
ສມົຜົນໃຫ້.6

11. ລກູຄາ້ຈະກາໍນດົບັນດາຜູ້ອອກແຮງງານເຄືອ່ນຍ້າຍ 
ແລະ ຮັບປະກນັວາ່ເຂົາເຈົາ້ໄດຮັ້ບການວາ່ຈາ້ງໃນຂ້ໍກາໍນດົ 
ແລະ ເງືອ່ນໄຂທ່ີເທ່ົາທຽມ ກນັກບັຜູ້ອອກແຮງງານທ່ີບ່ໍ 
ແມນ່ຜູ້ອອກແຮງງານເຄືອ່ນຍ້າຍເຊ່ິງດາໍເນນີວຽກງານທ່ີ
ຄາ້ຍຄກືນັ.

12. ໃນກລໍະນທ່ີີມບໍີລກິານທ່ີພັກເຊົາ7 ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງ 
ງານຕາມທ່ີໄດ້ກວມເອາົພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານການຈດັຕັງ້
ປະຕບັິດນີ ້ລກູຄາ້ຈະສ້າງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດນະໂຍ
ບາຍກຽ່ວກບັຄນຸນະພາບ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງທ່ີພັກເຊົາ 
ແລະ ການສະໜອງບັນດາບໍລິການພ້ືນຖານ 8. ບໍລກິານ 
ທ່ີິພັກເຊົາຈະສະໜອງໃນລກັສະນະທ່ີສອດຄ່ອງກບັຫັຼກ
ການໆບ່ໍຈາໍແນກ ແລະ ມໂີອກາດທ່ີສະເໝພີາບກນັ.  
ການຈດັສນັທ່ີພັກເຊົາຂອງຜູ້ອອກແຮງງານບ່ໍຄວນຈະ
ຈາໍກດັອດິສະລະພາບໃນການເຄື່ອນໄຫວກດິຈະກາໍ ຫືຼ 
ດາໍເນນີວຽກກາໍມະບານ.

ອງົການຈດັຕັງ້ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ
13. ລກູຄາ້ຈະຕອ້ງປະຕບັິດໃຫ້ສອດຄອ່ງຕາມກດົໝາຍ
ຂອງປະເທດໃນບັນດາປະເທດທ່ີມກີດົໝາຍທ່ີຮັບຮູສ້ດິ
ທິຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໃນ ການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ເຂ້ົາຮ່ວມ
ກາໍມະບານຂອງຜູ້ອອກແຮງງານຕາມຄວາມສະໝກັ 
ໃຈຂອງເຂົາເຈົາ້ ໂດຍປາສະຈາກການແຊກແຊງລບົກວນ 
ແລະເພ່ືອເຈລະຈາລວມໝູ.່ ໃນກລໍະນທ່ີີກດົໝາຍຂອງ
ປະເທດຈາໍກດັບ່ໍໃຫ້ມກີາໍມະບານຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ 
ລກູຄາ້ຈະບ່ໍຈາໍກດັຜູ້ອອກແຮງງານໃນການສ້າງກນົໄກ
ທາງເລອືກຂ້ຶນມາເພ່ືອສະແດງການຮ້ອງທກຸ ແລະ ການ
ປົກປ້ອງສດິທິຂອງເຂົາເຈົາ້ກຽ່ວກບັສະພາບເງືອ່ນໄຂ 
ຂອງການເຮັດວຽກ ແລະ ຂ້ໍກາໍນດົຂອງການຈາ້ງແຮງ
ງານຂອງເຂົາເຈົາ້. ລກູຄ້າຈະບ່ໍຄວນສະແຫວງຫາແນວ
ທາງໃນການສາ້ງອດິທິພົນຕໍ ່ແລະ ຄວບຄມຸກນົໄກເຫ່ົຼານີ.້

14. ໃນກໍລະນີໃດກໍຕາມທ່ີໄດ້ກ່າວມາໃນວັກທີ 13 
ຂອງມາດຕະຖານການດໍາເນນີງານນີ້ ແລະ ໃນກໍລະນີ
ທ່ີກດົໝາຍຂອງປະເທດບ່ໍໄດບັ້ງຄບັນາໍໃຊ້ລກູຄາ້ຈະບ່ໍ
ກດີຂວາງຜູ້ອອກແຮງງານໃຫ້ເລອືກຕັງ້ເອາົຜູ້ຕາງໜາ້ຂອງ
ຜູ້ອອກແຮງງານ, ສາ້ງ ຫືຼ ເຂ້ົາຮ່ວມກາໍມະບານຂອງຜູ້ 
ອອກແຮງງານຕາມຄວາມສະໝກັໃຈຂອງເຂົາເຈົາ້ ຫືຼ 

ການເຈລະຈາລວມໝູ ່ແລະ ຈະບ່ໍຈາໍແນກ ຫືຼ ແກແ້ຄ້ນຕໍ່
ກບັຜູ້ອອກແຮງງານທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມ ຫືຼ ຕອ້ງການເຂ້ົາຮ່ວມ 
ກາໍມະບານ ຫືຼ ການເຈລະຈາລວມໝູດ່ັງ່ກາ່ວ. ລກູຄາ້
ຈະຕອ້ງປະສານກນັກບັຜູ້ຕາງໜາ້ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ 
ຫືຼ ກໍາມະບານຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ສະໜອງ
ຂ້ໍມນູຂ່າວສານທ່ີຈາໍເປັນໃນການເຈລະຈາຢ່າງມຄີວາມ
ໝາຍໃນລກັສະນະທ່ີທັນເວລາ. ກາໍມະບານຂອງຜູ້ອອກ
ແຮງງານຄວນເປັນຜູ້ຕາງໜາ້ຜູ້ອອກແຮງງານໃນກໍາ
ລັງແຮງງານຢ່າງຍຸດຕິທໍາ.

ການບ່ໍຈາໍແນກ ແລະ ໂອກາດທ່ີສະເໝພີາບກນັ
15. ລກູຄາ້ຈະບ່ໍຕດັສນິໃຈກຽ່ວກບັການຈາ້ງງານບົນພ້ືນ
ຖານຄນຸລກັສະນະສວ່ນຕວົ9 ທ່ີບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກບັເງືອ່ນໄຂ
ທ່ີມໃີນຕວົຂອງວຽກງານ. ລກູຄ້າຈະສາ້ງສາຍພົວພັນ 
ໃນການຈາ້ງງານບົນພ້ືນຖານຫັຼກການຂອງໂອກາດທ່ີສະ 
ເໝພີາບກນັ ແລະ ການປະຕບັິດຢ່າງຍດຸຕທໍິາ ແລະ ຈະ
ບ່ໍຈາໍແນກໃນທກຸໆດ້ານຂອງສາຍພົວພັນການຈາ້ງງານ 
ເຊ່ັນ: ການບັນຈ ຸແລະ ການຈາ້ງ, ການໃຫ້ຄາ່ຕອບແທນ 
(ລວມ ທັງເງນິຄ່າແຮງງານ ແລະ ອຸດໜນຸຕ່າງໆ), 
ສະພາບເງືອ່ນໄຂໃນການເຮັດວຽກ, ການມອບໝາຍ 
ວຽກງານ, ການເລືອ່ນຂ້ັນ/ຊ້ັນ, ການຍົກເລກີສນັຍາຈາ້ງ 
ງານ ຫືຼ ການກະສຽນ, ແລະ ການປະຕບັິດ ວໄິນຕ່າງໆ. 
ລກູຄາ້ຈະມມີາດຕະການເພ່ືອສະກດັກັນ້ ແລະ ແກ້ໄຂ 
ບັນຫາການລະເມດີ, ການຂ່ົມຂູ,່ ແລະ/ຫືຼ ການຂດູຮີດ 
ໂດຍສະເພາະຕໍ່ກັບແມ່ຍິງ. ຫັຼກການບ່ໍມີການຈາໍແນກ
ແມ່ນຈະຖືກນາໍໃຊ້ກບັຜູ້ອອກແຮງງານທ່ີເປັນແຮງງານ
ຕາ່ງດາ້ວເຊ່ັນກນັ.

16. ຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທ່ີມກີດົໝາຍກາໍນດົກຽ່ວກບັ
ການບ່ໍຈາໍແນກໃນການຈາ້ງງານ, ລກູຄ້າຈະປະຕບັິດໃຫ້
ສອດຄອ່ງກບັກດົໝາຍເຫ່ົຼານັນ້. ຖ້າຫາກບ່ໍມກີານກຳນດົ 
ກຽ່ວກບັການບ່ໍຈາໍແນກໃນການຈາ້ງງານໃນກດົໝາຍທ່ີ
ກຽ່ວຂ້ອງຂອງປະເທດນັນ້ໆ, ລກູຄາ້ຈະຕອ້ງປະຕບັິດ
ຕາມມາດຕະຖານການດຳເນນີງານນີ.້ ໃນກລໍະນທ່ີີກດົ
ໝາຍຂອງປະເທດບ່ໍສອດຄອ່ງກບັມາດຕະຖານການດາໍ
ເນນີງານນີ້ ຊຸກຍູໃ້ຫ້ລກູຄ້າດາໍເນນີງານໃຫ້ສອດຄອ່ງ 
ຕາມຈດຸປະສງົຂອງວກັທີ 15 ຂ້າງເທິງໂດຍບ່ໍມກີານຝ່າ
ຝືນກດົໝາຍທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ.

17. ມາດຕະການພິເສດສາໍລບັການປົກປ້ອງ ແລະ ການ
ຊ່ວຍເຫືຼອເພ່ືອບັນເທົາການຈາໍແນກໃນອະດດີ ຫືຼ ການ
ເລືອກໃຫ້ເຮັດວຽກໃດໜຶງ່ບົນພ້ືນຖານເງືອ່ນໄຂທ່ີມີ 

7 ອາດຈະແມນ່ລກູຄາ້ ຫືຼ ຝ່າຍທີສາມທ່ີເປັນຜູ້ໃຫ້ການບໍລກິານເຫ່ົຼານີ້ໂດຍກງົ

8 ເງືອ່ນໄຂການບໍລກິານພ້ືນຖານໝາຍເຖິງເນືອ້ທ່ີຂ້ັນຕໍາ່ສດຸ, ການສະໜອງນໍາ້, 
ລະບົບການຖ່າຍເທນໍາ້ເປ້ຶອນ ແລະ ກາໍຈດັຂ້ີເຫຍ້ືອທ່ີພຽງພໍ, ການປ້ອງກນັຄວາມ 
ຮ້ອນ, ຄວາມເຢັນ, ຄວາມຊຸ່ມ, ສຽງລບົກວນ, ໄຟໄໝ ້ແລະ ສດັທ່ີເປັນພາຫະນາໍ
ເຊ້ືອພະຍາດທ່ີເໝາະສມົ, ສິງ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານສຂຸາພິບານ ແລະ 
ອະນາໄມທ່ີພຽງພໍ, ລະບົບລະບາຍອາກາດ, ສິງ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການ
ແຕງ່ຢູ່ຄວົກນິ ແລະ ເກບັຮັກສາອາຫານ ແລະ ແສງທໍາມະຊາດ ແລະ ແສງໄຟຟ້າ 
ແລະ ໃນບາງກລໍະນກີມໍບໍີລກິານປ່ິນປົວຂ້ັນພ້ືນຖານ.

9  ເຊ່ັນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ເຊ້ືອຊາດ, ສນັຊາດ, ຊົນເຜ່ົາ, ແຫ່ຼງທ່ີມາທາງສງັຄມົ 
ແລະ ພ້ືນເມືອງດັ້ງເດີມ, ສາສະໜາ ແລະ ຄວາມເຊ່ືອ, ຄວາມພິການ, ອາຍຸ  
ຫືຼ ເພດວຖີິ.



ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການການເງນິສາກນົ18 19ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 2
ແຮງງານ ແລະ ສະພາບເງືອ່ນໄຂຂອງການເຮັດວຽກ

ໃນຕວົຂອງວຽກ, ຈະບ່ໍຖືວາ່ເປັນການຈາໍແນກ ຖ້າຫາກວາ່ 
ມນັສອດຄອ່ງກບັກດົໝາຍຂອງປະເທດ.

ການຫຸຼດຜ່ອນວຽກງານ
18. ກອ່ນທ່ີຈະມກີານຈດັຕັງ້ປະຕບັິດການຖອນພະນກັ
ງານແບບລວມໝູ ່10, ລກູຄາ້ຈະຕອ້ງດາໍເນນີການວເິຄາະ 
ທາງເລອືກອືນ່ໆເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນວຽກງານ11. ຖ້າຫາກການ
ວເິຄາະດັງ່ກາ່ວບ່ໍສາມາດກາໍນດົທາງເລອືກອື່ນໃນການ
ຫຸຼດຜ່ອນວຽກງານໄດ,້ ຈະຕ້ອງພັດທະນາ ແລະ ຈດັຕັງ້
ປະຕບັິດແຜນການຫຸຼດຜ່ອນວຽກງານເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຜົນ
ກະທົບທາງລບົຂອງການຫຸຼດຜ່ອນວຽກງານທ່ີມຕີໍຜູ້່ອອກ
ແຮງງານ. ແຜນການຫຸຼດຜ່ອນຈະຢູ່ບົນພ້ືນຖານການບ່ໍ
ຈາໍແນກ ແລະ ຈະພິຈາລະນາເອາົການປຶກສາຫາລືກບັ
ຜູ້ອອກແຮງງານ, ໜວ່ຍງານກາໍມະບານຂອງເຂົາເຈົາ້ 
ແລະ ລດັຖະບານ ຖ້າເຫັນວາ່ເໝາະສມົ ແລະ ປະຕບັິດ
ຕາມສນັຍາການເຈລະຈາລວມໝູຖ້່າມສີນັຍາດັງ່ກ່າວ. 
ລກູຄ້າຈະປະຕບັິດຕາມຂ້ໍກາໍນດົເງືອ່ນໄຂທາງກດົໝາຍ 
ແລະ ຂ້ໍຜູກພັນທາງສນັຍາຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂ້ອງເພ່ືອຈາ້ງ
ໃຫ້ອາໍນາດການປົກຄອງຂອງລດັ ແລະ ການສະໜອງຂ້ໍມນູ 
ຂ່າວສານໃຫ້ກັບ ແລະ ການປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ອອກ 
ແຮງງານ ແລະ ກາໍມະບານຂອງເຂົາເຈົາ້.

19. ລກູຄາ້ຄວນຮັບປະກນັວາ່ຜູ້ອອກແຮງງານທກຸຄນົ
ໄດຮັ້ບການແຈງ້ການຕໍກ່ບັການຖອນພະນກັງານ ແລະ 
ໄດຮັ້ບເງນິຊົດເຊີຍຕາມກດົໝາຍ ແລະ ສນັຍາລວມໝູ່
ຕາມກຳນດົເວລາທ່ີເໝາະສມົ. ທກຸໆເງນິຄາ້ງຊໍາລະ ຫືຼ 
ເງນິອດຸໜນຸປະກນັສງັຄມົ ຫືຼ ເງນິປະກອບສ່ວນໃສບໍ່າ
ນານຕາ່ງໆຈະຕ້ອງໄດຮັ້ບການຊໍາລະ (i) ໃນວນັ ຫືຼ ກ່ອນ
ວັນຍົກເລີກສາຍພົວພັນການເຮັດວຽກກັບຜູ້ອອກ 
ແຮງງານ, (ii) ໃນກລໍະນທ່ີີເໝາະສມົ, ເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດ 
ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ, ຫືຼ (iii) ຈະມກີານຊໍາລະຕາມ 
ກາໍນດົເວລາທ່ີໄດຕ້ກົລງົເຫັນດໃີນສນັຍາລວມໝູ.່ ໃນກໍ
ລະນທ່ີີການຊໍາລະດັງ່ກ່າວແມ່ນເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ຜູ້ອອກແຮງງານ, ຜູ້ອອກແຮງງານຈະໄດຮັ້ບຫັຼກຖານ 
ຂອງການຊໍາລະດັງ່ກາ່ວ.

ກນົໄກການຮ້ອງທກຸ
20. ລກູຄາ້ຈະເປັນຜູ້ສະໜອງກນົໄກການຮ້ອງທກຸໃຫ້
ຜູ້ອອກແຮງງານ (ແລະ ໃຫ້ກບັກາໍມະບານຂອງເຂົາເຈົາ້ 
ຖ້າມ)ີ ເພ່ືອຍົກປະເດນັຂ້ໍກງັວນົຕ່າງໆໃນສະຖານທ່ີເຮັດ
ວຽກຂ້ຶນ. ລກູຄາ້ຈະແຈງ້ຂ້ໍມນູຕໍກ່ບັກນົໄກການຮ້ອງທກຸ
ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ຮັບຮູໃ້ນເວລາການຈດັຫາງານ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ສາມາດເຂ້ົາເຖິງກນົໄກດັງ່ກ່າວໄດ້ງາ່ຍດາຍ. 
ກນົໄກດັງ່ກ່າວຄວນມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຜູ້ບໍລຫິານໃນລະ
ດບັທ່ີສມົຄວນ ແລະ ແກໄ້ຂຂ້ໍກງັວນົໂດຍໄວໂດຍການນາໍ
ໃຊ້ຂະບວນການທ່ີສາມາດເຂ້ົາໃຈໄດ ້ແລະ ມຄີວາມໂປ່ງ
ໃສທ່ີສະໜອງຄາໍຕອບໃຫ້ກບັຜູ້ທ່ີກຽ່ວຂ້ອງໄດຕ້າມກາໍ
ນດົເວລາໂດຍປາສະຈາກການເອາົຄນື/ແກແ້ຄນ້. ກນົໄກ 
ດັງ່ກາ່ວກໍຄ່ວນອະນຍຸາດໃຫ້ມກີານຮ້ອງທກຸແບບປົກປິດ
ຊ່ືໄດ.້ ກນົໄກດັງ່ກາ່ວຕອ້ງບ່ໍກດີຂວາງການເຂ້ົາເຖິງຂະ
ບວນແກ້ໄຂທາງດາ້ນຕລຸາການ ຫືຼ ດາ້ນບໍລຫິານທ່ີກດົ
ໝາຍອາດໄດ້ກໍານດົໄວ ້ ຫືຼ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການ 
ໄກເ່ກ່ຍ ຫືຼ ກນົໄກທ່ີມາແທນທ່ີໃຫ້ກນົໄກການຮ້ອງທກຸ
ທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ນສນັຍາລວມໝູ.່

ການປົກປ້ອງກໍາລັງແຮງງານ

ແຮງງານເດກັ
21. ລກູຄາ້ຈະບ່ໍວາ່ຈາ້ງ ຫືຼ ໃຊ້ແຮງງານເດກັໃນທກຸໆ
ຮບູການທ່ີເປັນລກັສະນະການຂດູຮີດທາງດ້ານເສດ 
ຖະກດິ ຫືຼ ມທ່ີາອ່ຽງທ່ີຈະເປັນອນັຕະລາຍ ຫືຼ ແຊກແຊງ 
ການສກຶສາຂອງເດກັນອ້ຍ ຫືຼ ມໄີພອັນຕະລາຍຕໍກ່ບັ 
ສຂຸະພາບຂອງເດກັ ຫືຼ ຕໍກ່ບັພັດທະນາການທາງດາ້ນ 
ຮ່າງກາຍ, ຈດິໃຈ, ຈດິວນິຍານ, ສນິທໍາ ຫືຼ ທາງສງັຄມົ. 
ລກູຄາ້ຈະລະບຸຫາທກຸຄນົທ່ີມອີາຍຕຸໍາ່ກວ່າ 18 ປ.ີ ໃນ
ກລໍະນທ່ີີກດົໝາຍຂອງປະເທດມຂ້ໍີກາໍນດົກ່ຽວກບັການ
ວາ່ຈາ້ງແຮງງານເດັກນອ້ຍ, ລກູຄ້າຈະຕ້ອງປະຕິບັດ 
ຕາມກດົໝາຍດັງ່ກາ່ວທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ. ບ່ໍໃຫ້ຈາ້ງແຮງງານ 
ເດກັນອ້ຍທ່ີມອີາຍຕຸໍາ່ກວ່າ 18 ປເີພ່ືອເຮັດວຽກທ່ີເປັນ 
ອນັຕະລາຍ.12  ວຽກຂອງຄນົທ່ີມອີາຍຕຸໍາ່ກ່ວາ 18 ປຈີະ 
ຕອ້ງໄດຮັ້ບການປະເມນີຄວາມສຽ່ງທ່ີເໝາະສມົ ແລະ 
ມກີານຕດິຕາມກວດກາສຂຸະພາບ, ສະພາບເງືອ່ນໄຂໃນ 
ການເຮັດວຽກ ແລະ ຊ່ົວໂມງໃນການເຮັດວຽກຢ່າງເປັນ 
ປະຈາໍ.

10 ການຖອນພະນກັງານແບບລວມໝູກ່ວມເອາົການຖອນພະນກັງານຈາໍນວນ
ຫຼາຍອັນເນືອ່ງມາຈາກເຫດຜົນທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ເຕກັນກິ ຫືຼ ອງົການຈດັຕັງ້; ຫືຼ 
ຍ້ອນສາເຫດ ອືນ່ໆທ່ີບ່ໍກຽ່ວຂ້ອງກບັຜົນການເຮັດວຽກ ຫືຼ ເຫດຜົນສວ່ນຕວົຕາ່ງໆ.

11 ຕວົຢ່າງຂອງທາງເລອືກອາດລວມມແີຜນງານການເຈລະຈາການຫຸຼດຜ່ອນ
ຈາໍນວນເວລາເຮັດວຽກ, ແຜນງານການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນກັງານ; 
ດາໍເນນີວຽກບໍາລງຸຮັກສາ ໄລຍະຍາວໃນລະຫວາ່ງທ່ີມກີານຜະລິດຕໍາ່ ໆລໆ.

12 ຕົວຢ່າງກິດຈະກໍາວຽກທ່ີອັນຕະລາຍລວມເອົາວຽກ (i) ທ່ີມີຄວາມສ່ຽງ 
ຕໍ່ການລະເມີດທາງຮ່າງກາຍ, ຈດິໃຈ ຫືຼ ທາງເພດ; (ii) ຢູ່ໄຕ້ດິນ, ໄຕ້ນໍາ້, 
ເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນສງູ, ຫືຼ ໃນ ພ້ືນທ່ີຄບັແຄບ; (iii) ທ່ີຕ້ອງໃຊ້ກນົຈກັ, ອຸປະກອນ 
ຫືຼ ເຄື່ອງມືທ່ີອັນຕະລາຍ ຫືຼ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫາບເຄ່ືອງໜກັ; (iv) ໃນສະ
ພາບແວດລ້ອມທ່ີບ່ໍຮັບປະກນັທາງດ້ານສຂຸະພາບ ທ່ີເຮັດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ 
ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ທາດໃດໜຶງ່, ຂະບວນການ, ອຸນຫະພູມ, ສຽງລົບກວນ, ຫືຼ 
ການສັ່ນໄກວທ່ີເປັນອັນຕະລາຍ ສົ່ງຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ; ຫືຼ (v) ຢູ່
ໃນສະພາບເງືອ່ນໄຂທ່ີລໍາບາກເຊ່ັນ: ຊ່ົວໂມງເຮັດວຽກດົນ, ເຮັດວຽກເດິກ ຫືຼ 
ມີການຈາໍກັດພ້ືນທ່ີໂດຍຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ.

ແຮງງານທ່ີຖືກບັງຄບັ
22. ລູກຄ້າຈະບ່ໍວ່າຈ້າງແຮງງານທ່ີຖືກບັງຄັບເຊ່ິງ 
ປະກອບມວີຽກ ຫືຼ ການບໍລິການທ່ີດາໍເນນີແບບບ່ໍສະ
ໝກັໃຈເຊ່ິງດາໍເນນີພາຍໃຕ້ການບັງຄບັຂ່ົມ ຂູ ່ຫືຼ ການ 
ໃສໂ່ທດຕໍບຸ່ກຄນົໃດໜຶງ່ ເຊ່ິງກວມເອາົແຮງງານປະເພດ
ໃດກໄໍດທ່ີ້ບ່ໍມລັີກສະນະສະໝກັໃຈ ຫືຼ ເປັນລກັສະນະ 
ບັງຄບັ ເຊ່ັນ: ແຮງງານຕາມສນັຍາ, ແຮງງານໃຊ້ໜີ ້ຫືຼ 
ແຮງງານທ່ີມີສາຍພົວພັນທາງດ້ານສັນຍາແຮງງານ 
ຕາ່ງໆ. ລກູຄ້າຈະບ່ໍໃຊ້ແຮງງານທ່ີຕກົເປັນເຫຍ່ືອການ 
ຄາ້ມະມດຸ13.

ສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານ

23. ລກູຄາ້ຈະຕອ້ງສະໜອງສະພາບແວດລອ້ມໃນການ
ເຮັດວຽກທ່ີປອດໄພ ແລະ ຮັບປະກນັທາງດ້ານສຂຸະພາບ 
ໂດຍພິຈາລະນາຄວາມ ສຽ່ງຕາ່ງໆທ່ີມໃີນຕວົໃນຂະແໜງ
ການສະເພາະໃດໜຶງ່ ແລະ ປະເພດໄພອັນຕະລາຍ 
ສະເພາະໃດໜຶງ່ໃນເຂດການເຮັດວຽກຂອງລູກຄ້າ 
ລວມທັງ ໄພອນັຕະລາຍຕໍຮ່່າງກາຍ, ສານເຄມ ີ ແລະ 
ລງັສວີທິະຍາ ແລະ ໄພຂ່ົມຂູສ່ະເພາະເຈາະຈງົຕໍແ່ມ່ຍິງ. 
ລກູຄ້າຈະສາ້ງບາດກາ້ວຕາ່ງໆໃນການປ້ອງກນັອຸບັດຕິ
ເຫດ, ການບາດເຈບັ ແລະ ພະຍາດທ່ີເກດີຂ້ຶນຈາກ ແລະ 
ກຽ່ວພັນກບັ ຫືຼ ເກດີຂ້ຶນໃນລະຫວາ່ງການເຮັດວຽກ 
ໂດຍ ການຫຸຼດຜ່ອນສາຍເຫດຂອງໄພອນັຕະລາຍຕາ່ງໆ
ໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນທ່ີສຸດເທ່ົາທ່ີຈະປະຕິບັດໄດ້. ໂດຍ 
ປະຕບັິດໃຫ້ສອດຄອ່ງກບັວທີິປະຕບັິດ ແລະ ບົດຮຽນ 
ທ່ີດສີາກນົຂອງອດຸສະຫະກຳ14, ດັງ່ທ່ີມຢູ່ີໃນແຫ່ຼງຂ້ໍມນູ
ທ່ີຮັບຮູຂ້ັ້ນສາກນົຕາ່ງໆລວມທັງໃນບົດແນະນາໍວາ່ດວ້ຍ
ສິງ່ແວດລອ້ມ, ສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງກຸມ່ 
ທະນາຄານໂລກ ລກູຄາ້ຈະແກ້ໄຂຂົງເຂດຕາ່ງໆທ່ີລວມ
ເອົາ (i) ການກາໍນດົທ່າອ່ຽງຂອງໄພອນັຕະລາຍຕໍກ່ບັ
ຜູ້ອອກແຮງງານ ໂດຍສະເພາະແມນ່ໄພທ່ີອນັຕະລາຍ 
ເຖິງຊີວດິ; (ii) ການສະໜອງມາດຕະການໃນການ 
ສະກດັກັນ້ ແລະ ປ້ອງກນັ ລວມທັງການດດັປັບ, ປ່ຽນແທນ 
ແລະ ລບົລ້າງເງືອ່ນໄຂ ຫືຼ ສານທ່ີເປັນອນັຕະລາຍ; (iii) 
ການຝຶກອບົຮົມໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ; (iv) ການບັນທຶກ 

ແລະ ການລາຍງານອບັຸດຕເິຫດ, ພະຍາດ ຫືຼ ເຫດການ 
ດາ້ນແຮງງານ; ແລະ (v) ການສະກດັກັນ້, ການກຽມພ້ອມ 
ແລະ ການ ຕອບໂຕເ້ຫດສກຸເສນີ. ສາໍລບັຂ້ໍມນູເພ່ີມເຕມີ
ກຽ່ວກບັການກຽມພ້ອມ ແລະ ຕອບໂຕເ້ຫດສກຸເສນີ 
ແມນ່ໃຫ້ອ້າງອງີຫາມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 1.

ຜູ້ອອກແຮງງານທ່ີໄດ້ຮັບການວ່າຈ້າງໂດຍ 
ຝ່າຍທີສາມ

24. ສາໍລບັຜູ້ອອກແຮງງານສນັຍາຈາ້ງ ລກູຄາ້ຈະໃຊ້
ຄວາມພະຍາຍາມທ່ີສມົເຫດສມົຜົນທາງດາ້ນການຄາ້
ເພ່ືອຮັບປະກັນວາ່ບຸກຄົນທີ ສາມທ່ີເຮັດສັນຍາຈາ້ງຜູ້
ອອກແຮງງານເຫ່ົຼານີ້ແມ່ນວິສາຫະກິດທ່ີມີຊ່ືສຽງທ່ີດີ 
ແລະ ຖືກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ມລີະບົບການຄຸມ້ຄອງ 
ທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົທ່ີເໝາະສມົເພ່ືອ 
ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົາ້ດາໍເນນີງານໃນຮບູການທ່ີສອດຄ່ອງ 
ກບັຂ້ໍກາໍນດົເງືອ່ນຂອງມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານ
ດັ່ງກ່າວນີ້ ຍົກເວັນ້ໃນວກັທີ 18-19 ແລະ 27-29.

25. ລກູຄາ້ຈະສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການເພ່ືອ 
ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາຜົນງານຂອງນາຍຈາ້ງ
ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທ່ີເປັນສນັຍາຈາ້ງຕາມເງືອ່ນໄຂຂອງ
ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານນີ.້ ນອກຈາກນີ,້ ລກູຄ້າຈະ 
ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມທ່ີສມົເຫດສມົຜົນທາງດາ້ນການຄາ້
ເພ່ືອເຊ່ືອມສານເອາົເງືອ່ນໄຂເຫ່ົຼານີ ້ ເຂ້ົາໃນຂ້ໍຕກົລງົຂອງ
ສນັຍາກບັຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຝ່າຍທີສາມ.

26. ລກູຄ້າຈະຮັບປະກັນວາ່ຜູ້ອອກແຮງງານສັນຍາ 
ຈາ້ງທ່ີໄດກ້າ່ວເຖິງໃນວກັທີ 24-25 ຂອງມາດຕະຖານ
ການດາໍເນນີງານດັງ່ກາ່ວນີມ້ກີນົໄກການຮ້ອງທກຸ. ໃນກໍ
ລະນທ່ີີຝ່າຍທີສາມບ່ໍສາມາດສະໜອງກນົໄກການຮ້ອງ
ທກຸໃຫ້ໄດ ້ລກູຄາ້ຈະຂະຫຍາຍຂອບເຂດກນົໄກການຮ້ອງ
ທກຸຂອງຕນົໃຫ້ກວມເອາົຜູ້ອອກແຮງງານຂອງຝ່າຍທີ 
ສາມນາໍ.

ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ

27. ໃນກລໍະນທ່ີີມຄີວາມສຽ່ງໃນການໃຊ້ແຮງງານເດກັ 
ຫືຼ ແຮງງງານທ່ີຖືກບັງຄບັ15 ໃນຕ່ອງໂສ້ງການສະໜອງ 
ຂ້ັນຕົນ້, ລກູຄ້າຈະລະບຸຫາຄວາມສ່ຽງເຫ່ົຼານັນ້ໃຫ້ສອດ 
ຄອ່ງກບັວກັທີ 21 ແລະ 22 ຂ້າງເທິງນີ.້ ຖ້າໄດລ້ະບຸ 
ເຫັນກລໍະນຂີອງການໃຊ້ແຮງງານເດກັ ຫືຼ ແຮງງານທ່ີ 

13 ການຄ້າມະນຸດມີນິຍາມວ່າການຈັດຫາງານໃຫ້, ການຂົນສົ່ງ , 
ການຊຸກເຊ່ືອງ ຫືຼ ການຮັບເອົາບຸກຄົນໂດຍວິທີທາງໃນການຂ່ົມຂູ່ ຫືຼ 
ໃຊ້ກໍາລັງຂູ່ ຫືຼ ຮູບການອື່ນໆໃນການບັງຄັບ, ລັກພາຕົວ, ສໍ້ໂກງ, ຕົວະຍົວະ, 
ສວຍໃຊ້ອໍານາດ, ຫືຼ ຢູ່ໃນຈດຸຢືນທ່ີບ່ໍສາມາດຊ່ວຍເຫືຼອຕົວເອງໄດ້ ຫືຼ 
ການນາໍໃຊ້ເງນິ ຫືຼ ຜົນປະໂຫຍດອ່ືນເພ່ືອຊ້ືການຍິມຍອມໂດຍຄນົທ່ີມອໍີານາດ 
ຄວບຄຸມຜູ້ອື່ນ ເພ່ືອຈດຸປະສົງໃນການຂູດຮີດ. ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 
ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ແມ່ນບຸກຄົນທ່ີມີຄວາມບອບບາງທ່ີຈະຕົກເປັນເຫຍ່ືອ
ການຄ້າມະນດຸ.

14 ມີນຍິາມວາ່ການນາໍໃຊ້ສີມືແຮງງານ, ຄວາມດໝຸັນ່, ຄວາມຮອບຄອບ, 
ແລະ ການເບ່ິງການໄກທ່ີຄາດການໃຫ້ບັນດາພະນັກງານວິຊາຊີບທ່ີມີທັກ 
ສະສມີ ືແລະ ປະສບົການຄວນມ ີເຊ່ິງເປັນຜູ້ທ່ີເຮັດວຽກປະເພດດຽວກນັພາຍ 
ໃຕ້ສະພາບເງືອ່ນໄຂຄ້າຍຄືກັນຢູ່ທ່ົວໂລກ ຫືຼ ໃນພາກພ້ືນ.

15 ທ່າອ່ຽງຄວາມສ່ຽງຂອງແຮງງານເດັກ ແລະ ແຮງງານທ່ີຖືກບັງຄັບຈະ
ມີການກໍານດົໃນລະຫວາ່ງຂະບວນການກໍານດົຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ 
ຕາທ່ີໄດ້ຂຽນໄວໃ້ນມາດຕະຖານ ການດໍາເນນີງານທີ 1.



21ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 3
ປະສດິທິພາບຂອງການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການສະກດັກັນ້ມນົລະພິດມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການການເງນິສາກນົ20

ຖືກບັງຄບັແລ້ວລກູຄາ້ຈະດາໍເນນີບາດກ້າວທ່ີເໝາະສມົ
ໃນການແກໄ້ຂບັນຫາເຫ່ົຼານີ.້ ລກູຄ້າຈະຕດິ ຕາມກວດ
ກາຕອ່ງໂສກ້ານສະໜອງຂ້ັນຕົນ້ຂອງຕນົເອງຢ່າງຕໍ ່
ເນືອ່ງເພ່ືອກາໍນດົຫາການປ່ຽນແປງທ່ີສາໍຄນັຕ່າງໆໃນ
ຕອ່ງໂສ້ມນູຄາ່ດັງ່ກາ່ວ ແລະ ຖ້າຫາກພົບເຫັນຄວາມ 
ສຽ່ງ ຫືຼ ເຫດການແຮງງານເດກັ/ແຮງງານທ່ີຖືກບັງຄບັ 
ອນັໃໝລ່ກູຄາ້ຈະດາໍເນນີບາດກາ້ວທ່ີເໝາະສມົໃນການ 
ແກ້ໄຂບັນຫາໃໝເ່ຫ່ົຼານີ.້

28. ນອກເໜອືຈາກນີ,້ ໃນກລໍະນທ່ີີມຄີວາມສ່ຽງສງູ
ດາ້ນຄວາມປອດໄພທ່ີກຽ່ວຂ້ອງກບັຜູ້ອອກແຮງງານ
ໃນຕອ່ງໂສກ້ານສະໜອງ, ລກູຄາ້ຈະນາໍສະເໜລີະບຽບ 
ການ ແລະ ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສຽ່ງເພ່ືອຮັບ
ປະກນັວາ່ຜູ້ສະໜອງຂ້ັນຕົນ້ພາຍໃນຕ່ອງໂສກ້ານສະ
ໜອງໄດ້ດາໍເນນີບາດກາ້ວຕ່າງໆເພ່ືອສະກດັກັນ້ ແລະ 
ແກ້ໄຂສະຖານະການທ່ີມໄີພຕໍຊີ່ວດິຂອງເຂົາເຈົາ້.

29. ຄວາມສາມາດຂອງລກູຄາ້ໃນການແກໄ້ຂຄວາມ
ສຽ່ງຢ່າງເຕມັສວ່ນຈະຂ້ຶນກບັລະດບັຂອງການຄວບຄມຸ 
ຫືຼ ອດິທິພົນຂອງຝ່າຍບໍລິຫານຂອງລກູຄາ້ຕໍກ່ບັຜູ້ 
ສະໜອງຂ້ັນຕົນ້ຂອງເຂົາເຈົາ້. ໃນກລໍະນທ່ີີບ່ໍສາມາດ 
ແກໄ້ຂໄດ້ລກູຄາ້ຈະຄ່ອຍໆປ່ຽນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ
ຂ້ັນຕົນ້ຂອງຕນົໄປຫາຜູ້ສະໜອງທ່ີສາມາດສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນວາ່ເຂົາເຈົາ້ສາມາດປະຕບັິດໃຫ້ສອດຄອ່ງຕາມ
ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານໄດ.້ 
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ປະສດິທິພາບຂອງການນຳໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນ ແລະ
ການປ້ອງກນັມນົລະພິດ

ພາກສະເໜ ີ

1. ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 3 ຮັບຮູວ້າ່ ກດິຈະ 
ກາໍທາງເສດຖະກດິ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົເມອືງມກັເພ່ີມ 
ລະດບັຂອງມນົລະພິດທາງອາກາດ, ທາງນໍາ້, ທາງບົກ 
ແລະ ຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ່ີມຈີາໍກດັໃນຮບູການທ່ີເປັນ
ໄພອນັຕະລາຍຕໍກ່ບັຜູ້ຄນົ ແລະ ສິງ່ແວດລອ້ມໃນຂ້ັນທ້ອງ 
ຖ່ິນ, ພາກພ້ືນ ແລະ ທ່ົວໂລກ.1 ປະຈບັຸນກໍມ່ຄີວາມເປັນ
ເອກະພາບກນັຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນທ່ົວໂລກວາ່ ລະດບັຂອງ
ຄວາມເຂ້ັມຂຸນ້ຂອງທາດອາຍພິດເຮືອນແກວ້ໃນຊ້ັນບັນ
ຍາກາດກາໍລງັເປັນໄພຄກຸຄາມແກ່ຂະແໜງສາທາລະ 
ນະສກຸ ແລະ ສະຫວດັດກີານຂອງຄນົໃນຍກຸປະຈບັຸນ 
ແລະ ອະນາຄດົ. ໃນເວລາດຽວກນັ, ການນາໍໃຊ້ຊັບພະຍາ 
ກອນທ່ີມປີະສດິຕພິາບ ແລະ ປະສດິທິຜົນ ຫຼາຍກວ່າເກົາ່ 
ແລະ ການປ້ອງກນັມນົລະພິດ2 ແລະ ການ ຫີຼກເວັນ້ການ
ປ່ອຍທາດອາຍພິດເຮືອນແກວ້ ແລະ ເຕກັໂນ ໂລຊີ ແລະ 
ວທີິປະຕບັິດໃນການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະ
ທົບກສໍາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດງ້າ່ຍຂ້ຶນ ແລະ ສາມາດນາໍໃຊ້ 
ໄດຢູ່້ໃນທກຸໆບ່ອນທ່ົວໂລກ ເຊ່ິງສວ່ນໃຫຍ່ສາມາດຈດັຕັງ້ 
ປະຕບັິດໄດໂ້ດຍຜ່ານການປັບປຸງວທີິການ ວທິະຍາຢ່າງ
ຕໍເ່ນືອ່ງເພ່ືອປັບປຸງຄນຸນະພາບ ຫືຼ ຜະລິດຕະພາບທ່ີເປັນ 
ທ່ີຮູຈ້ກັກນັດໂີດຍທ່ົວໄປໃນບັນດາບໍລສິດັໃນຂະແໜງ 
ການອດຸສາຫະກາໍ, ກະສກິາໍ ແລະ ບໍລກິານ ສ່ວນໃຫຍ່.

2. ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານດັງ່ກ່າວ ອະທິບາຍ
ວທີິການໃນລະດັບໂຄງການຕໍກ່ັບປະສິດທິພາບຂອງ 
ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການປ້ອງກນັ ແລະ ຄວບຄມຸມນົ
ລະພິດທ່ີສອດຄອ່ງກບັເຕກັໂນໂລຊີ ແລະ ວທີິປະຕບັິດ
ທ່ີໄດ້ມີກິານເຜີຍແຜ່ຢູ່ລະດບັສາກນົ. ນອກຈາກນີ,້ ມາດ
ຕະຖານການດຳເນນີງານກໍຍັ່ງສົງ່ເສມີຄວາມສາມາດ 
ຂອງບໍລສິດັເອກະຊົນໃນການນາໍໃຊ້ເຕກັໂນໂລຊີ ແລະ 
ວທີິປະຕບັິດຕາບໃດທ່ີການນາໍໃຊ້ຂອງ ເຂົາເຈົາ້ນັນ້ເປັນ
ໄປໄດ້ໃນສະພາບເງືອ່ນໄຂຂອງໂຄງການທ່ີອາໄສສີມື 
ແຮງງານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ່ີຫາໄດ້ໃນທ້ອງຕະຫຼາດ.

ວດັຖຸປະສງົ                                             
.

• ເພ່ືອຫີຼກເວັນ້ ຫືຼ ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລບົຕໍກ່ບັ 
 ສຂຸະພາບຂອງມະນດຸ ແລະ ສິງ່ແວດລອ້ມໂດຍການ 
 ຫີຼກເວັນ້ ຫືຼ ຫຸຼດຜ່ອນປະລິມານຂອງມນົລະພິດທ່ີ 
 ເກດີຈາກກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ.
• ເພ່ືອສົງ່ເສມີການນາໍໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃຫ້ມ ີ
 ຄວາມຍືນຍົງຫຼາຍຂ້ຶນ ລວມທັງພະລງັງານ 
 ແລະ ນໍາ້.
• ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກວ້ທ່ີ
 ກຽ່ວພັນກບັໂຄງການ.

ຂອບເຂດການນາໍໃຊ້                                             
.

3. ຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານການ
ດາໍເນນີງານດັງ່ກ່າວນີ້ແມ່ນຖືກກາໍນດົໃນລະຫວາ່ງຂະ 
ບວນການກາໍນດົຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດ້ານ 
ສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ. ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດການ
ດາໍເນນີງານຕາ່ງໆທ່ີຈາໍເປັນເພ່ືອປະຕບັິດໃຫ້ສອດຄອ່ງ 
ຕາມຂ້ໍກາໍນດົເງືອ່ນໄຂຂອງມາດຕະຖານການດາໍເນນີ 

1 ໃນຈດຸປະສງົຂອງມາດຕະຖານການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດດັງ່ກາ່ວນີ ້ຄາໍວາ່ “ມນົລະພິດ” 
ໝາຍເຖິງມນົລະພິດທາງເຄມທ່ີີເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ບ່ໍອັນຕະລາຍໃນພາວະແຂງ, 
ພາວະແຫຼວ ຫືຼ ພາວະອາຍ ແລະ ລວມເອາົອງົປະກອບອ່ືນໆເຊ່ັນ ສດັຕພືູດ, 
ເຊ້ືອພະຍາດ, ການປ່ອຍອາຍຮ້ອນທ່ີມຜົີນກະທົບຕໍນ່ໍາ້, ການປ່ອຍທາດອາຍພິດ 
ເຮືອນແກ້ວ (GHG), ກິນ່ເໝນັລົບກວນ, ສຽງລບົກວນ, ການສັນ່ໄກວ, ລງັສ,ີ 
ພະລງັງານແມເ່ຫັຼກໄຟຟ້າ ແລະ ການສາ້ງທ່າແຮງຜົນກະທົບທາງສາຍຕາລວມ 
ເຖິງແສງ. 

2 ໃນຈດຸປະສົງຂອງມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານດັ່ງກ່າວນີ້ ຄໍາວ່າ 
“ການປ້ອງກັນມົນລະພິດ” ບ່ໍໄດ້ໝາຍເຖິງການລົບລ້າງການປ່ອຍມົນ 
ລະພິດຢ່າງເດັດຖານ ແຕ່ ແມ່ນການຫີຼກເວັນ້ໃນເວລາທ່ີສາມາດເຮັດໄດ້ 
ແລະ ຖ້າເປັນໄປບ່ໍໄດ້ ກໍໃ່ຫ້ຫຸຼດຜ່ອນປະລິມານຂອງມົນລະພິດໃຫ້ຕໍາ່ສຸດ 
ໃນລະດບັທ່ີໜາ້ ເພ່ິງພໍໃຈຕາມຈດຸປະສງົຂອງ ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານນີ.້
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3 ຄວາມເປັນໄປໄດ ້ (ການວພິາກ) ທາງດາ້ນເຕກັນກິແມນ່ອງີໃສວ່າ່ມາດຕະ 
ການ ແລະ ກດິຈະກາໍທ່ີໄດ້ສະເໜນີັນ້ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໄດໂ້ດຍຜູ້ທ່ີມສີມີື
ແຮງງານ, ອປຸະກອນ ແລະ ວດັສະດທ່ີຸຫາຊ້ືໄດ້ໂດຍພິຈາລະນາປັດໄຈທ່ີເກດີ 
ຂ້ຶນໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນເຊ່ັນ ດນິຟ້າອາກາດ, ພູມສາດ, ປະຊາກອນ, ໂຄງລ່າງ 
ພ້ືນຖານ, ການປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ, ຄວາມສາມາດ, 
ແລະ ຄວາມໜ້າເຊ່ືອຖືໃນການດໍາເນີນວຽກງານ. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ 
(ການວພິາກ) ທາງດາ້ນການເງນິແມນ່ອງີໃສກ່ານພິຈາລະນາ ທາງດາ້ນທລຸະກດິ 
ລວມທັງຜົນກະທົບຂອງຕົນ້ທຶນທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນສາໍລບັການນາໍໃຊ້ມາດຕະການ ແລະ 
ການດໍາເນີນການຕ່າງໆໂດຍສົມທຽບກັບການລົງທຶນໃນໂຄງການ, 
ການບໍລິຫານ, ແລະ ຕົນ້ທຶນໃນການບໍາລງຸຮັກສາ.

4  GIIP ມນີຍິາມວາ່ການນາໍໃຊ້ສມີແືຮງງານ, ຄວາມດໝຸັນ່, ຄວາມຮອບຄອບ, 
ແລະ ການເບ່ິງການໄກທ່ີຄາດການໃຫ້ບັນດາພະນກັງານວຊິາຊີບທ່ີມທັີກສະສມີ ື
ແລະ ປະສບົການ ຄວນມ ີເຊ່ິງເປັນຜູ້ທ່ີເຮັດວຽກປະເພດດຽວກນັພາຍໄຕສ້ະ
ພາບເງືອ່ນໄຂຄ້າຍຄກືນັຢູ່ທ່ົວໂລກ ຫືຼ ໃນພາກພ້ືນ. ຜົນໄດຮັ້ບຂອງການນາໍໃຊ້
ດັງ່ກາ່ວຄວນແມນ່ວາ່ ໂຄງການໄດນ້າໍໃຊ້ ເຕກັໂນໂລຊີຕາ່ງໆທ່ີເໝາະສມົທ່ີສດຸ
ໃນສະຖານະການຕາ່ງໆທ່ີມຄີວາມສະເພາະເຈາະຈງົຕໍໂ່ຄງການ. 

ງານດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນມີການຄຸ້ມຄອງໂດຍຜ່ານລະບົບ 
ການຄຸມ້ຄອງສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ເຊ່ິງອງົປະກອບ 
ຂອງລະບົບດັງ່ກ່າວແມ່ນໄດ້ຂຽນລາຍລະອຽດໄວໃ້ນ 
ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 1.

ເງືອ່ນໄຂ   

4. ໃນລະຫວາ່ງຕະຫຼອດໄລຍະຮອບວຽນອາຍຂຸອງ 
ໂຄງການລກູຄາ້ຈະຕອ້ງພິຈາລະນາສະພາບແວດລອ້ມ
ທັງໝດົ ແລະ ນາໍໃຊ້ຫັຼກການ ແລະ ເຕກັນກິປະສທິິພາບ 
ຂອງຊັບປະຍາກອນທ່ີເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເຕກັນກິ ແລະ 
ທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ການສະກດັກັນ້ມນົລະພິດທ່ີ 
ແທດເໝາະທ່ີສດຸໃນການຫີຼກເວັນ້ ຫືຼ ໃນກລໍະນທ່ີີບ່ໍ ສາ
ມາດຫີຼກເວັນ້ໄດເ້ພ່ືອຫູຼດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຕໍກ່ບັ
ສຂຸະພາບຂອງມະນດຸ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ3. ຫັຼກການ 
ແລະ ເຕກັນກິທ່ີໄດຖື້ກນາໍໃຊ້ໃນໄລຍະຕະຫຼອດໄລຍະຮອບ
ວຽນອາຍຂຸອງໂຄງການຈະຖືກອອກແບບ ອີງຕາມປະເພດ 
ຂອງໄພອນັຕະລາຍ ແລະ ຄວາມສຽ່ງທ່ີກຽ່ວພັນກບັລກັ 
ສະນະຕວົຈງິຂອງໂຄງການ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັບົດຮຽນ
ທ່ີດຂີອງສາກນົໃນວຽກງານອຸດສາຫະກຳ4, ຕາມທ່ີໄດ້ສະ
ແດງໃນແຫ່ຼງຂ້ໍມນູທ່ີມກີານຮັບຮູໃ້ນຂ້ັນສາກນົ ລວມທັງບົດ
ແນະນາໍທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພຂອງກຸມ່ທະນາຄານໂລກ. 

5. ລກູຄາ້ຈະອ້າງອງີຫາບົດແນະນາໍທາງດ້ານສິງ່ແວດ
ລ້ອມ, ສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຫືຼ ແຫ່ຼງຂ້ໍມນູ
ທ່ີມກີານຮັບຮູໃ້ນຂ້ັນສາກນົອ່ືນໆ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ
ໃນເວລາທ່ີປະເມນີຜົນ ແລະ ເລອືກເອົາຊັບພະຍາກອນ 
ທ່ີມປີະສດິທິພາບ ແລະ ເຕກັນກິ ເພ່ືອຄວບຄມຸ ແລະ 
ປ້ອງກນັມນົລະພິດ. ບົດແນະນາໍທາງດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ, 
ສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພປະກອບມລີະດບັ ແລະ 
ມາດຕະຖານຂອງຜົນງານໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດທ່ີມກີ
ານຍອມຮັບຕາມປົກກະຕ ິແລະ ນາໍໃຊ້ໄດກ້ບັໂຄງການ. 

ໃນກລໍະນະທ່ີລະບຽບການຂອງປະເທດເຈົາ້ພາບແຕກຕ່າງ
ຈາກລະດບັ ແລະ ມາດຕະການທ່ີປະກດົຢູ່ໃນບົດແນະນຳ 
ດັງ່ກາ່ວ, ໂຄງການຄວນປະຕບັິດຕາມຕວົໃດກໍໄ່ດທ່ີ້ເຫັນ
ວາ່ມຄີວາມຮັດກມຸຫຼາຍກ່ວາ. ຖ້າຫາກເຫັນວາ່ການໃຊ້ 
ລະດບັ ແລະ ມາດຕະການທ່ີຮັດກມຸໜອ້ຍກວ່ານັນ້ມ ີ
ຄວາມເໝາະສມົກວ່າຕາມທັດສະນະສະພາບເງືອ່ນໄຂ
ສະເພາະຂອງໂຄງການ ລກູຄາ້ຈະຕ້ອງມກີານຮ່າງເຫດ
ຜົນລາຍລະອຽດຄບົຊຸດຕໍກ່ບັທາງເລອືກອືນ່ທ່ີໄດ້ສະເໜ ີ
ໂດຍຜ່ານຂະບວນການກາໍນດົ ແລະ ປະເມນີຜົນຄວາມສຽ່ງ 
ແລະ ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ. 
ການໃຫ້ເຫດຜົນດັງ່ກາ່ວຄວນສະແເດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ການ
ເລອືກເອາົລະດບັການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດທາງເລອືກໃດໜຶງ່ນັນ້ 
ແມນ່ມຄີວາມສອດຄອ່ງກບັຈດຸປະສງົຂອງມາດຕະຖານ
ການດາໍເນນີງານນີ.້ 

ປະສດິທິພາບຂອງການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ           

6. ລກູຄ້າຈະຈດັຕັງ້ປະຕບັິດມາດຕະການທ່ີມຄີວາມ 
ເປັນໄປໄດທ້າງດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ແລະ ປະຢັດຕົນ້ 
ທຶນ5 ເພ່ືອການປັບປຸງປະສດິທິຜົນໃນການຊົມໃຊ້ພະລັງ 
ງານ, ນໍາ້, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ວດັສະດຕຸາ່ງໆ ໂດຍມີ
ຈດຸສມຸໃນຂົງເຂດຕາ່ງໆທ່ີພິຈາລະນາວາ່ເປັນກດິຈະການ
ທລຸະກດິແກນຫັຼກ. ມາດຕະການເຫ່ົຼານີຈ້ະເຊ່ືອມສານຫັຼກ
ການໃນການຜະລິດທ່ີສະອາດ ເຂ້ົາໃນການອອກແບບ 
ຜະລດິຕະພັນ ແລະ ຂະບວນການຜະລດິຫຼາຍຂ້ຶນໂດຍມີ
ຈດຸປະສງົໃນການປະຢັດວດັຖຸດບິ, ພະລງັງານ ແລະ ນໍາ້. 
ໃນກລໍະນທ່ີີມຂ້ໍີມນູມາດຕະຖານລກູຄາ້ຈະດາໍເນນີການ
ສມົທຽບເພ່ືອສ້າງລະດບັສາໍພັນຂອງປະສດິທິພາບ.

ທາດອາຍພິດເຮືອນແກວ້
7. ນອກຈາກມາດຕະການ ຂອງການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາ
ກອນຢ່າງມປີະສດິທິພາບທ່ີໄດອ້ະທິບາຍໄວຂ້້າງເທິງແລວ້, 
ລກູຄາ້ຈະພິຈາລະນາທາງເລອືກຕ່າງໆ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕິ
ບັດທາງເລືອກທ່ີມຄີວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເຕກັນກິ 
ແລະ ການເງນິ ແລະ ປະຢັດຕົນ້ທຶນເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນການ
ປ່ອຍທາດອາຍພິດເຮືອນແກວ້ທ່ີກຽ່ວຂ້ອງກບັໂຄງການ 
ໃນລະຫວາ່ງການອອກແບບ ແລະ ການດາໍເນນີກດິຈະກຳ 
ຂອງໂຄງງານ. ທາງເລອືກເຫ່ົຼານີອ້າດຈະລວມເອົາແຕບ່ໍ່
ຈາໍກດັຢູ່ພຽງແຕ່ທາງເລອືກທ່ີຕັງ້ໂຄງການອືນ່, ການນາໍໃຊ້ 
ແຫ່ຼງພະລັງງານສະອາດ ແລະ ມອີດັຕາການປ່ອຍທາດ 
ອາຍກາກບອນຕໍາ່, ວທີິການຄຸມ້ຄອງກະສກິາໍ, ປ່າໄມ້ 
ແລະ ລຽ້ງສດັແບບຍືນຍົງ, ການຫຸຼດຜ່ອນທາດອາດ 
ທ່ີຮ່ົວໄຫຼ ແລະ ການຫຸຼດຜ່ອນແປວໄຟຂອງອາຍ.

5  ຄວາມປະຢັດຕົນ້ທຶນແມນ່ຖືກກາໍນດົໂດຍອີງຕາມຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍຂອງທຶນ ແລະ 
ຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍບໍລຫິານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທາງການເງນິຂອງມາດຕະການທ່ີມ ີ
ການພິຈາລະນາຕາມກາໍນດົຕະຫຼອດໄລຍະຂອງມາດຕະການ.  

8. ສາໍລບັໂຄງການທ່ີຄາດການວາ່ຈະຜະລດິ ຫືຼ ປະຈຸ
ບັນມກີາໍລງັຜະລດິທ່ີມປີະລມິານຂອງທາດອາຍກາກໂບ
ນກິທຽບເທ່ົາຫຼາຍກວ່າ 25.000 ໂຕນ ຕໍ ່ປ ີ6,  ລກູຄາ້ 
ຈະຄດິໄລ່ປະລມິານການປ່ອຍທາດອາຍ ຈາກສິງ່ປະກອບ 
ສາ້ງທ່ີເປັນເຈົາ້ຂອງ ຫືຼ ຄວບຄມຸຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງ 
ໂຄງການໂດຍກງົ7, ພ້ອມທັງການປ່ອຍທາດອາຍໂດຍທາງ
ອ້ອມທ່ີກຽ່ວຂ້ອງກບັການຜະລດິພະລງັງານນອກເຂດ 
ໂຄງການ8 ໂດຍໂຄງການ. ລກູຄາ້ຈະເປັນຜູ້ດາໍເນນີການຄດິ 
ໄລປ່ະລມິານຂອງການປ່ອຍທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ 
ປະຈາໍປໂີດຍສອດຄ່ອງກບັວທີິິການວທິະຍາ ແລະ ວທີິ 
ປະຕບັິດທ່ີດ ີແລະ ເປັນທ່ີຮັບຮູໃ້ນລະດບັສາກນົ.9

ການຊົມໃຊ້ນໍາ້
9. ໃນກລໍະນທ່ີີໂຄງການມທ່ີາອຽ່ງວາ່ຈະເປັນຜູ້ຊົມໃຊ້
ນໍາ້ໃນປະລມິານຫຼາຍ, ນອກຈາກການນາໍໃຊ້ເງືອ່ນໄຂກ່ຽວ
ກບັຊັບພະຍາກອນທ່ີມປີະສດິທິພາບໃນມາດຕະຖານ 
ການດາໍເນນີງານດັງ່ກາ່ວນີແ້ລວ້, ລກູຄາ້ຄວນຈະນາໍໃຊ້ 
ມາດຕະການທ່ີຫີຼກເວັນ້ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນການນາໍໃຊ້ນໍາ້ເພ່ືອ
ໃຫ້ການຊົມໃຊ້ນໍາ້ຂອງໂຄງການບ່ໍສົງ່ຜົນກະທົບທາງລົບ
ຫຼາຍຕໍຜູ້່ອື່ນ. ມາດຕະການເຫ່ົຼານີລ້ວມເອົາແຕ່ບ່ໍຈາໍກດັ
ພຽງແຕ່ການນາໍໃຊ້ມາດຕະການປະຢັດນໍາ້ທ່ີມຄີວາມເປັນ
ໄປໄດທ້າງເຕກັນກິພາຍໃນການດາໍເນນີງານຂອງລກູຄາ້, 
ການນາໍໃຊ້ແຫ່ຼງນໍາ້ທ່ີເປັນທາງເລອືກອ່ືນ, ການທົດແທນ/   
ຊົດເຊີຍການຊົມໃຊ້ນໍາ້ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມຕອ້ງການ 
ຊັບພະຍາກອນນໍາ້ໂດຍລວມພາຍໃນຂອບຂອງຄວາມ
ສາມາດໃນການສະໜອງ, ແລະ ການປະເມນີຫາທ່ີຕັງ້ທ່ີ
ເປັນທາງເລອືກອືນ່ຂອງໂຄງການ.

ການປ້ອງກັນມົນລະພິດ

10. ລກູຄາ້ຈະຫີຼກເວັນ້ການປ່ອຍສານມນົລະພິດ ຫືຼ 
ໃນກລໍະນທ່ີີບ່ໍສາມາດຫີຼກເວັນ້ໄດ້ ລກູຄາ້ຈະຫຸຼດຜ່ອນ 
ແລະ/ຫືຼ ຄວບຄມຸຄວາມເຂ້ັມຂຸນ້ ແລະ ປະລມິານມວນ

ສານຂອງການປ່ອຍໃຫ້ຕໍາ່ສດຸ. ການຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ/
ຫືຼ ການຄວບຄມຸດັງ່ກ່າວຈະນາໍໃຊ້ກບັການປ່ອຍສານມນົ
ລະພິດໃສອ່າກາດ, ນໍາ້ ແລະ ດນິ ອນັເນືອ່ງມາຈາກສະ
ພາບເງືອ່ນໄຂປົກກະຕ,ິ ບ່ໍປົກກະຕ ິແລະ ບັງເອນີ ທ່ີມີ
ທ່າແຮງສົງ່ຜົນກະທົບໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນ, ພາກພ້ືນ 
ແລະ ຂ້າມປະເທດ10. ໃນກລໍະນທ່ີີມປີະຫວດັເກດີມນົ 
ລະພິດມາກອ່ນແລ້ວເຊ່ັນ ມສີິງ່ເຈອືປົນໃນດນິ ແລະ ໃນ
ນໍາ້ບາດານລກູຄາ້ຈະຊອກຫາວທີິທາງເພ່ືອກາໍນດົວາ່ 
ເຂົາເຈົາ້ມໜີາ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງມາດຕະການ
ຫຸຼດຜ່ອນ ຫືຼ ບ່ໍ. ຖ້າກາໍນດົເຫັນວາ່ລກູຄາ້ມໜີາ້ທ່ີຮັບຜິດ 
ຊອບທາງກດົໝາຍ, ກໍໝ່າຍຄວາມວາ່ພັນທະໜາ້ທ່ີເຫ່ົຼາ
ນີ ້ຈະໄດຮັ້ບການແກໄ້ຂໂດຍອງີຕາມກດົໝາຍຂອງປະເທດ 
ຫືຼ ຖ້າກດົໝາຍບ່ໍສາມາດນາໍໃຊ້ໄດ,້ ກໍໃ່ຫ້ປະຕບັິດຕາມບົດ 
ຮຽນທ່ີດຂີອງສາກນົກຽ່ວກບັວຽກງານອດຸສາຫະກຳ.11

11. ເພ່ືອແກໄ້ຂທ່າແຮງຜົນກະທົບທາງລົບຂອງໂຄງ 
ການຕໍສ່ະພາບແວດລອ້ມປະຈບັຸນ12, ລກູຄ້າຈະພິຈາລະ
ນາປັດໄຈຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂ້ອງຕວົຢ່າງ: (i) ສະພາບແວດ 
ລ້ອມໃນປະຈບັຸນ; (ii) ຄວາມສາມາດໃນການດດູຊຶມ 
ທ່ີຈາໍກດັ13 ຂອງສິງ່ແວດລ້ອມ; (iii) ການນາໍໃຊ້ທ່ີດນິທ່ີ 
ມຢູ່ີໃນປະຈບັຸນ ແລະ ໃນອະນາຄດົ; (iv) ໄລຍະຫ່າງ 
ຂອງໂຄງການທ່ີໃກກ້ບັເຂດທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັທາງດາ້ນ
ຊີວະນາໆພັນ; ແລະ (v) ທ່າອ່ຽງຂອງການເກດີຜົນ 
ກະທົບສະສມົທ່ີມຜົີນຕາມມາອນັບ່ໍແນນ່ອນ ແລະ/ຫືຼ 
ບ່ໍສາມາດເອາົກບັມາຄນືໄດ້. ໃນກລໍະນທ່ີີໂຄງການມທ່ີາ 
ແຮງທ່ີຈະປະກອບສ່ວນເປັນແຫ່ຼງປ່ອຍມນົລະພິດທ່ີຫຼວງ
ຫຼາຍໃນເຂດທ່ີມຄີວາມຊຸດໂຊມຢູ່ແລ້ວ - ນອກຈາກການ 
ນາໍໃຊ້ມາດຕະການຂອງຊັບພະຍາກອນທ່ີມປີະສດິທິພາບ 
ແລະ ການຄວບຄມຸມນົລະພິດທ່ີໄດ້ກາໍນດົໄວໃ້ນມາດ 
ຕະຖານການດາໍເນນີງານດັງ່ກ່າວນີ ້- ລກູຄາ້ຈະຕອ້ງພິ
ຈາລະນາຍດຸທະສາດເພ່ີມເຕມີ ແລະ ນາໍໃຊ້ມາດຕະການ 
ເພ່ືອຫີຼກເວັ້ນ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບ. 
ຍດຸທະສາດເຫ່ົຼານີລ້ວມເອາົ ແຕບ່ໍ່ຈາໍກດັພຽງແຕກ່ານ 
ປະເມນີຜົນຫາທ່ີຕັງ້ອ່ືນຂອງໂຄງການ ແລະ ການສາ້ງ 
ຄວາມສມົດນຸຄນື.6 ການຄດິໄລ່ປະລມິານຂອງການປ່ອຍທາດອາຍພິດຄວນພິຈາລະນາແຫ່ຼງ 

ປ່ອຍທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວທ່ີ ຫຼາຍກ່ວາໝູ ່ລວມທັງແຫ່ຼງປ່ອຍທ່ີບ່ໍກຽ່ວກບັ 
ພະລງັງານເຊ່ັນ ອາຍມແີທນ (methane) ແລະ ອາຍໄນຕຣັດອອກຊາຍ 
(nitrous oxide) ແລະ ອື່ນໆ.

7 ການປ່ຽນແປງອນັເນື່ອງມາຈາກໂຄງການ ຕໍກ່ບັປະລິມານຂອງທາດກາກ 
ບອນໃນດນິ ຫືຼ ໃນມວນຊີວະເທິງໜາ້ດນິ ແລະ ການຍ່ອຍສະຫຼາຍຂອງສານ 
ອນິຊີອນັ ເນືອ່ງມາຈາກໂຄງການອາດຈະປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນແຫ່ຼງປ່ອຍທາດ
ອາຍໂດຍກົງ ແລະ ຄວນລວມໃນການຄິດໄລ່ປະລິມານການປ່ອຍທາດ 
ອາຍໃນບ່ອນທ່ີຄາດການວາ່ ຈະມກີານປ່ອຍທາດອາຍເປັນຈາໍນວນຫຼາຍ.

8 ໝາຍເຖິງການຜະລິດໄຟຟ້າອັນອ່ືນນອກເຂດສະໜາມໂຄງການ ແລະ 
ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ ຫືຼ ຄວາມເຢັນທ່ີນາໍໃຊ້ໃນໂຄງການ.

9 ຄະນະກາໍມະການລະຫວາ່ງລັດຖະບານວາ່ດວ້ຍການປ່ຽນແປງຂອງດນິ 
ຟ້າອາກາດ, ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົຕາ່ງໆ,  ແລະ ອງົກອນທ່ີກຽ່ວຂ້ອງຂອງປະ 
ເທດເຈົາ້ພາບຈະເປັນຜູ້ສະໜອງວທີິການວທິະຍາໃນການຄດິໄລກ່ານປະເມນີໃຫ້.

10 ມນົລະພິດຂ້າມປະເທດລວມມສີິງ່ຕາ່ງໆທ່ີໄດກ້ວມເອາົພາຍໄຕສ້ນົທິສນັຍາ 
ວາ່ດວ້ຍການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງມນົລະພິດທາງອາກາດ.

11 ອາດຈະຈາໍເປັນຕອ້ງປະສານງານກບັອາໍນາດການປົກຄອງຂ້ັນສນູກາງ ແລະ 
ທ້ອງຖ່ິນ, ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ປະກອບສ່ວນຕໍກ່ານເຈອືປົນດັງ່ກ່າວ ແລະ ໃຫ້ມກີານ 
ປະເມນີຜົນທ່ີປະຕ ິ ບັດຕາມວທີິການບົນພ້ືນຖານຄວາມສຽ່ງທ່ີສອດຄອ່ງກບັ 
ວທີິປະຕບັິດສາກນົທ່ີດຂີອງວຽກງານອຸດສາຫະກາໍດັງ່ທ່ີໄດກ້າໍນດົໃນບົດແນະ 
ນາໍດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ, ສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.

12 ເຊ່ັນທາງອາກາດ, ໜາ້ນໍາ້ ແລະ ນໍາ້ໄຕ້ດນິ ແລະ ໜາ້ດນິ.

13 ຄວາມສາມາດຂອງສິງ່ແວດລອ້ມໃນການດດູເອາົປະລມິານທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນຂອງ
ສານມນົລະພິດ ແຕ ່ກໍຮັ່ກສາລະດບັມນົລະພິດໃຫ້ບ່ໍເກນີເພດານທ່ີເປັນຄວາມ
ສຽ່ງທ່ີບ່ໍສາມາດຍອມ ຮັບໄດຕ້ໍກ່ບັສຂຸະພາບຂອງມະນດຸ ແລະ ສິງ່ແວດລອ້ມ.



ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການການເງນິສາກນົ24 25ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 3
ປະສດິທິພາບຂອງການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການສະກດັກັນ້ມນົລະພິດ

ສິງ່ເສດເຫືຼອ
12. ລກູຄາ້ຈະຫີຼກເວັນ້ການສາ້ງສິງ່ເສດເຫືຼອທ່ີເປັນອນັ
ຕະລາຍ ແລະ ບ່ໍເປັນອນັຕະລາຍ. ໃນກລໍະນທ່ີີບ່ໍສາມາດ
ຫີຼກເວັນ້ການສາ້ງສິງ່ເສດເຫືຼອໄດ ້ລກູຄາ້ຈະຫຸຼດຜ່ອນການ 
ສາ້ງສິງ່ເສດເຫືຼອ ແລະ ກູເ້ອາົ ແລະ ໝນູໃຊ້ສິງ່ເສດເຫືຼອ 
ຄືນໃໝ່ໃນລັກສະນະທ່ີປອດໄພຕໍ່ສຸຂະພາບ  ແລະ 
ສິງ່ແວດລອ້ມ. ໃນກລໍະນທ່ີີບ່ໍສາມາດກູເ້ອາົ ຫືຼ ໝນູໃຊ້ 
ສິ່ງເສດເຫືຼອຄືນໃໝໄ່ດ້ລກູຄ້າຈະບໍາບັດ, ທໍາລາຍ ຫືຼ 
ກໍາຈດັສິ່ງເສດເຫືຼອໃນລັກສະນະທ່ີປອດໄພຕໍ່ສິ່ງແວດ
ລ້ອມທ່ີມີການຄວບຄມຸການປ່ອຍທາດອາຍພິດ ແລະ 
ສິງ່ຕກົຄາ້ງທ່ີເປັນຜົນມາຈາກການຂົນສົງ່ ແລະ ຈດັການ 
ກບັສິງ່ເສດເຫືຼອ. ຖ້າຫາກສິງ່ເສດເຫືຼອທ່ີສາ້ງຂ້ຶນເຫັນ
ວາ່ເປັນອັນຕະລາຍ,14 ລກູຄາ້ຈະນາໍໃຊ້ທາງເລືອກຂອງ
ບົດຮຽນຂອງສາກົນທ່ີດີກ່ຽວກັບວຽກງານອຸດສາຫະ
ກຳໃນການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫືຼອທ່ີຮັບປະກັນທາງດ້ານ
ສິ່ງແວດລ້ອມໃນເວລາດຽວກນັກປໍະຕບັິດຕາມຂ້ໍຈາໍກດັ
ຂອງການເຄືອ່ນຍ້າຍສິງ່ເສດເຫືຼອທ່ີເປັນອັນຕະລາຍຂ້າມ
ປະເທດ.15 ໃນກໍລະນີທ່ີຝ່າຍທີສາມເປັນຜູ້ກໍາຈັດສິ່ງ 
ເສດເຫືຼອອນັຕະລາຍລກູຄ້າຈະໃຊ້ບໍລສິດັຜູ້ຮັບເໝາົທ່ີ
ມີສຽງ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທ່ີໄດ້ຮັບໃບອະນຸ
ຍາດຈາກອົງກອນຄຸ້ມຄອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ແລະ 
ໄດ້ຮັບເອກະສານຕາມຕ່ອງໂສ້ງການຄຸມ້ຄອງ (ຫືຼ chain 
of custody documentation) ຈນົຮອດປາຍທາງ 
ສດຸທ້າຍ. ລກູຄາ້ຈະຕອ້ງຮັບປະກນັວາ່ສະໜາມກາໍຈດັ
ສິ່ງເສດເຫືຼອທ່ີມີໃບອະນຍຸາດໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕາມມາດ
ຕະຖານທ່ີຍອມຮັບໄດ ້ຫືຼ ບ່ໍ ແລະ ເຄືອ່ນໄຫວຢູ່ໃສ ກອ່ນ
ທ່ີລກູຄາ້ຈະນາໍໃຊ້ສະໜາມກາໍຈດັສິງ່ເສດເຫືຼອເຫ່ົຼານີ້. 
ຖ້າເປັນໄປບ່ໍໄດ້ລູກຄ້າຄວນຫຸຼດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫືຼອທ່ີ 
ຈະສົງ່ໄປສະໜາມດັງ່ກາ່ວ ແລະ ພິຈາລະນາທາງເລອືກ 
ອືນ່ໃນການກາໍຈດັລວມ ທັງຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການສາ້ງ
ບ່ອນກູ້ຄືນ ຫືຼ ຝັງກົບຂອງຕົນເອງໃນເຂດໂຄງການ. 

ການຄຸມ້ຄອງວດັຖຸທ່ີເປັນອນັຕະລາຍ  
13. ບາງຄັງ້ໂຄງການກໍນ່າໍໃຊ້ວດັຖຸທ່ີເປັນອນັຕະລາຍ
ເພ່ືອເປັນວດັຖຸດບິ ຫືຼ ເພ່ືອສາ້ງຜະລິດຕະພັນໃດໜຶງ່ຂ້ຶນ. 
ລກູຄ້າຈະຫີຼກເວັນ້ ຫືຼ ໃນກໍລະນທ່ີີບ່ໍສາມາດທ່ີຈະຫີຼກ 
ເວັ້ນໄດ້, ຈະຫຸຼດຜ່ອນ ຫືຼ ຄວບຄຸມການປ່ອຍວັດຖຸ 
ອນັຕະລາຍອອກສູສ່ິງ່ແວດລ້ອມ. ໃນກລໍະນນີີ້, ລກູຄ້າ 
ຕ້ອງໄດ້ເຮັດການປະເມີນການຜະລິດ, ການຂົນສົ່ງ, 

ການຮັບມື, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການນາໍໃຊ້ວດັຖຸທ່ີ
ເປັນອນັຕະລາຍໃນກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ. ລກູຄ້າຈະ 
ພິຈາລະນານາໍໃຊ້ວດັຖຸທ່ີເປັນອັນຕະລາຍໜອ້ຍກ່ວາ
ແທນ ໃນກໍລະນີທ່ີວັດຖຸອັນຕະລາຍຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນ 
ຂະບວນການຜະລດິ ແລະ ກດິຈະກຳອື່ນໆ. ລກູຄ້າຈະ 
ຫີຼກເວັນ້ການຜະລິດ, ການຄ້າ ແລະ ການນາໍໃຊ້ສານເຄມ ີ
ແລະ ວດັຖຸອັນຕະລາຍທ່ີມີການຫວງຫ້າມໃນລະດັບ 
ສາກົນ ຫືຼ ຄ່ອຍໆຢຸດເຊົາ ອັນເນື່ອງມາຈາກສານພິດ
ປະລມິານສງູສຳລບັສິງ່ທ່ີມຊີີວດິ, ມສີານຕກົຄ້າງຍາວ
ນານໃນສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີທ່າອ່ຽງໃນການເກີດການ 
ສະສົມສານພິດໃນສິ່ງທ່ີມີຊີວດິ ຫືຼ ທ່າອ່ຽງທ່ີເຮັດໃຫ້
ຊ້ັນໂອໂຊນໃນຊ້ັນບັນຍາກາດບາງລງົ.16

ການນາໍໃຊ້ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຢາປາບສດັຕພືູດ
14. ໃນກລໍະນທ່ີີເໝາະສມົ ລກູຄ້າຈະສ້າງ ແລະ ຈດັຕັງ້ 
ປະຕບັິດວທີິການ ການຄຸມ້ຄອງສດັຕພືູດແບບປະສມົ 
ປະສານ (IPM) ແລະ/ຫືຼ ການຄຸມ້ຄອງພາຫະນາໍເຊ້ືອ 
ແບບປະສມົປະສານ (IVM) ໂດຍຕັງ້ເປ້ົາໃສກ່ານຕດິ 
ແປດຂອງສດັຕພືູດທ່ີສົງ່ຜົນກະທົບທາງເສດຖະກດິຢ່າງ
ຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ພາຫະນາໍເຊ້ືອພະຍາດທ່ີສົງ່ຜົນກະທົບ 
ຕໍສ່າທາລະນະສກຸ. ແຜນງານການຄຸມ້ຄອງສດັຕພືູດ 
ແບບປະສມົປະສານ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງພາຫະນາໍເຊ້ືອ 
ແບບປະສມົປະສານຂອງລກູຄາ້ຈະເຊື່ອມສານເອາົການ 
ປະສານນາໍໃຊ້ຂ້ໍມນູຂ່າວສານທາງດາ້ນສດັຕພືູດ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມຄຽງຄູ່ກັນກັບວທີິການໃນການຄວບຄມຸ
ສດັຕພືູດທ່ີລວມທັງວທີິປະຕບັິດຂອງວດັທະນະທໍາທ້ອງ 
ຖ່ິນ, ທາງຊີວະວທິະຍາ, ທາງກາໍມະພັນ ແລະ ສາໍລບັ
ທາງເລືອກສຸດທ້າຍແມ່ນວທີິການທາງດ້ານເຄມີເພ່ືອ 
ສະກດັກັນ້ການກໍຄ່ວາມເສຍຫາຍຂອງສດັຕພືູດທ່ີມຜົີນ 
ກະທົບຮນຸແຮງທາງເສດຖະກດິ ແລະ/ຫືຼ ການຕດິເຊ້ືອ 
ພະຍາດໃນຄນົ ແລະ ສດັ.

15. ໃນກລໍະນທ່ີີກດິຈະກາໍການຄຸມ້ຄອງສດັຕພືູດລວມ
ເອາົການນາໍໃຊ້ຢາປາບສດັຕພືູດທ່ີເປັນສານເຄມ,ີ ລກູຄາ້
ຈະເລືອກຢາເຄມປີາບສດັຕພືູດທ່ີມລີະດບັເປັນພິດຕໍາ່ຕໍ່
ມະນດຸ ແລະ ຮັບຮູວ້າ່ມປີະສດິທິຜົນຕໍພັ່ນສດັຕພືູດເປ້ົາ 
ໝາຍ ແລະ ມຜົີນກະທົບຕໍາ່ສດຸຕໍສ່ິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ 
ພັນສັດທ່ີບ່ໍແມ່ນເປ້ົາໝາຍ. ໃນເວລາທ່ີລກູຄ້າເລືອກ 
ສານເຄມີປາບສັດຕພືູດ, ການເລືອກໃຊ້ສານດັ່ງກ່າວ
ຕອ້ງຢູ່ບົນພ້ືນຖານຂ້ໍກາໍນດົເງືອ່ນໄຂທ່ີວາ່ຢາປາບສດັຕູ
ພືດດັງ່ກາ່ວມກີານຫຸ້ມຫ່ໍໃນພາຊະນະບັນຈທ່ີຸປອດໄພ, 14 ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໂດຍສນົທິສນັຍາສາກນົ ຫືຼ ນຕິກິາໍຂອງປະເທດດັງ່ກາ່ວ.

15 ການເຄືອ່ນຍ້າຍສິງ່ເສດເຫືຼອທ່ີເປັນອນັຕະລາຍຂ້າມປະເທດຄວນສອດຄອ່ງ
ກບັກດົໝາຍຂອງປະເທດ, ຂອງທ້ອງຖ່ິນ, ແລະ ຂອງສາກນົ ລວມທັງ ສນົທິສນັຍາ 
ບາເຊວວາ່ດ້ວຍ ການຄວບຄມຸການເຄື່ອນຍ້າຍຂ້າມແດນ ແລະ ການກໍາຈດັ
ສິງ່ເສດເຫືຼອທ່ີເປັນອນັຕະລາຍ ແລະ ສນົທິສນັຍາລອນດອນວາ່ດ້ວຍການສະກດັ
ກັນ້ມນົລະພິດທາງທະເລອັນເປັນຜົນມາຈາກສິງ່ເສດເຫືຼອ ແລະ ວດັສະດອຸືນ່ໆ.

16 ສອດຄ່ອງກັບຈດຸປະສົງຂອງສົນທິສັນຍາສະຕອກໂຮມວ່າດ້ວຍສານ 
ພິດທ່ີຕກົຄ້າງຍາວນານ ແລະ ອະນສຸນັຍາມອນທຣຽວວາ່ດວ້ຍສານທໍາລາຍຊ້ັນ
ໂອໂຊນ. ຄວນມກີານພິຈາລະນາໃນລກັສະນະດຽວຕໍກ່ບັການນາໍໃຊ້ເກນຈດັ
ປະເພດຂອງຢາປາບສດັຕພືູດຂອງອງົການອະນາໄມໂລກ.

ມສີະຫຼາກຕດິວາ່ນາໍໃຊ້ໄດປ້ອດໄພ ແລະ ເໝາະສົມ 
ແລະ ຜູ້ຜະລິດຢາປາບສດັຕພືູດດັງ່ກາ່ວແມ່ນຫົວໜວ່ຍ
ທ່ີເຄື່ອນໄຫວໃນປັດຈບັຸນ ແລະ ມີໃບອະນຸຍາດຈາກ 
ອົງການຂອງລັດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

16. ລກູຄ້າຈະອອກແບບລະບອບການນາໍໃຊ້ຢາປາບ
ສດັຕພືູດຂອງເຂົາເຈົາ້ເພ່ືອ (i) ຫີຼກເວັນ້ສົງ່ຜົນເສຍຫາຍ 
ຕໍສ່ດັຕທໍູາມະຊາດຂອງສດັຕພືູດ ທ່ີເປັນເປ້ົາໝາຍ ແລະ 
ໃຫ້ຫຸຼດຜ່ອນໃຫ້ຕໍາ່ສດຸໃນກລໍະນທ່ີີບ່ໍສາມາດຫີຼກເວັນ້ໄດ້ 
ແລະ (ii) ຫີຼກເວັນ້ຄວາມສ່ຽງທ່ີກຽ່ວຂ້ອງກບັການພັດ 
ທະນາຄວາມດື້ຢາຂອງສດັຕພືູດ ແລະ ພາຫະນາໍເຊ້ືອ 
ພະຍາດ ແລະ ໃຫ້ຫຸຼດຜ່ອນໃຫ້ຕໍາ່ສຸດໃນກໍລະນທ່ີີບ່ໍ 
ສາມາດຫີຼກເວັນ້ໄດ້. ນອກຈາກນີ ້ການຮັບມ,ື ການເກບັ 
ຮັກສາ, ການນາໍໃຊ້ ແລະ ການກາໍຈດັຢາປາບສດັຕພືູດ
ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບສາກົນວາ່ດ້ວຍການແຈກ 
ຢາຍ ແລະ ການນາໍໃຊ້ຢາປາບສດັຕພືູດຂອງອງົການ 
ອາຫານ ແລະ ການກະເສດໂລກ (FAO) ຫືຼ ວທີິປະຕິ
ບັດສາກນົທ່ີດຂີອງວຽກງານອດຸສາຫະກຳອ່ືນໆ.

17. ລກູຄ້າຈະບ່ໍຊ້ື, ເກບັຮັກສາ, ນາໍໃຊ້, ຜະລດິ ຫືຼ 
ຄາ້ຜະລດິຕະພັນທ່ີນອນຢູ່ໃນປະເພດທີ 1a (ອນັຕະລາຍ 
ຮ້າຍແຮງ) ຂອງບົດແນະນາໍການຈດັປະເພດຢາປາບ 
ສດັຕພືູດຕາມຄວາມອນັຕະລາຍຂອງອງົການ WHO; 
ຫືຼ 1b (ອັນຕະລາຍຫຼາຍ). ລກູຄາ້ຈະບ່ໍຊ້ື, ເກບັຮັກສາ, 
ນາໍໃຊ້, ຜະລິດ ຫືຼ ຄ້າຢາປາບສັດຕພືູດປະເພດ 2 
(ອນັຕະລາຍປານກາງ) ເວັນ້ເສຍແຕ່ວາ່ໂຄງການຈະມີ
ການຄວບຄມຸການຜະລິດ, ການຈດັຊ້ື, ຫືຼ ການຈດັ 
ຈາໍໜາ່ຍ/ແຈກຢາຍ ແລະ/ຫືຼ ນາໍໃຊ້ສານເຄມເີຫ່ົຼານັນ້
ຢ່າງເໝາະສມົ. ບ່ໍຄວນໃຫ້ບຸກຄະລາກອນທ່ົວໄປສາມາດ
ເຂ້ົາເຖິງສານເຄມີເຫ່ົຼານີ້ໄດ້ໂດຍປາສະຈາກການຝຶກ 
ອບົຮົມ, ອປຸະກອນ ແລະ ສິງ່ອາໍນວຍຄວາມສະດວກ 
ຕາ່ງໆທ່ີແທດເໝາະໃນການຮັບມ,ື ເກບັຮັກສາ, ນາໍໃຊ້ 
ແລະ ກາໍຈດັຜະລດິຕະພັນເຫ່ົຼານີຢ່້າງເໝາະສມົ.



ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການການເງນິສາກນົ26 27ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 4
ສຂຸະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຂອງຊຸມຊົນ

ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 4 

ສຂຸະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ການປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ຂອງຊຸມຊົນ

ພາກສະເໜ ີ

1. ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 4 ຮັບຮູວ້າ່ກດິຈະກາໍ, 
ອປຸະກອນ ແລະ ໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານຂອງໂຄງການສາມາດ
ເພ່ີມຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍຊຸ່ມຊົນໄດ້. ນອກຈາກນີ,້ 
ບັນດາຊຸມຊົນທ່ີຈະພົບກບັຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງ
ຂອງດນິຟ້າອາກາດອາດຈະປະສບົກບັຜົນກະທົບທ່ີຫຼາຍ 
ແລະ/ຫືຼ ຮ້າຍແຮງຂ້ຶນອນັເປັນຜົນມາຈາກກດິຈະກາໍ 
ຂອງໂຄງການ. ໃນຂະນະທ່ີມກີານຮັບຮູເ້ຖິງບົດບາດຂອງ
ອໍານາດການປົກຄອງຂອງລດັຕໍກ່ບັການສົງ່ເສມີສຂຸະ
ພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ
ຂອງສງັຄມົແລວ້ ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານນີ້ໄດ້ 
ອະທິບາຍເຖິງໜາ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງລກູຄາ້ເພ່ືອຫີຼກ 
ເວັນ້ ຫືຼ ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບໃຫ້ຕໍາ່ສດຸ
ຕໍກ່ບັສຂຸະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງບົໃຫ້ 
ຊຸມຊົນ ທ່ີອາດຈະເກດີຈາກກດິຈະກາໍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກບັ 
ໂຄງການ ໂດຍເອາົໃຈໃສສ່ະເພາະກບັກຸມ່ທ່ີບ່ໍສາມາດຊ່ວຍ
ເຫືຼອຕນົເອງໄດ້. 

2. ໃນເຂດທ່ີມີການຂັດແຍ່ງ ຫືຼ ຫັຼງການຂັດແຍ່ງ, 
ລະດບັຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບທ່ີໄດ້ອະທິບາຍໃນ
ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານອາດຈະສງູກວ່າ. ຄວາມ
ສຽ່ງທ່ີວາ່ໂຄງການອາດຈະເປັນຕວົເຮັດໃຫ້ສະຖານະ 
ການທ້ອງຖ່ິນທ່ີອອ່ນໄຫວຢູ່ແລ້ວນັນ້ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົາ່ 
ແລະ ເພ່ີມຄວາມກດົດນັຕໍຊັ່ບພະຍາກອນທ້ອງຖ່ິນທ່ີມີ
ຈໍາກັດຢູ່ແລ້ວບ່ໍຄວນຖືກເບ່ິງຂ້າມ ຍ້ອນວ່າມັນອາດ 
ຈະນາໍໄປສູຂ້ໍ່ຂັດແຍ່ງເພ່ີມເຕມີ.

ວດັຖຸປະສງົ                                             
.

• ເພ່ືອຄາດການ ແລະ ຫີຼກເວັນ້ຜົນກະທົບທາງລບົຕໍ ່
 ກບັສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນທ່ີ
 ໄດຮັ້ບຜົນກະທົບຕະຫຼອດໄລຍະອາຍຂຸອງໂຄງການ

 ທັງໃນສະພາບເງືອ່ນໄຂປົກກະຕ ິແລະ ບ່ໍປົກກະຕ.ິ
• ເພ່ືອຮັບປະກນັວາ່ການປົກປ້ອງບຸກຄະລາກອນ  
 ແລະ ຊັບສນິມກີານດາໍເນນີໂດຍສອດຄອ່ງກບັຫັຼກ 
 ການສດິທິມະນດຸຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ ແລະ ເປັນລັກ 
 ສະນະທ່ີຫີຼກເວັນ້ຄວາມສຽ່ງຕໍຊຸ່ມຊົນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນ
 ກະທົບ.

ຂອບເຂດການນາໍໃຊ້     

3. ຄວາມສາມາດໃນການນາໍໃຊ້ມາດຕະຖານການດາໍ 
ເນນີງານນີ້ແມ່ນກາໍນດົຂ້ຶນໃນລະຫວາ່ງຂະບວນການ 
ກາໍນດົຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິງ່ແວດ 
ລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ. ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດການດາໍເນນີ 
ງານຕາ່ງໆທ່ີຈາໍເປັນເພ່ືອສາມາດປະຕບັິດຕາມຂ້ໍກາໍນດົ
ເງືອ່ນໄຂຂອງມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດັງ່ກ່າວນີ້
ແມນ່ຄຸມ້ຄອງໂດຍຜ່ານລະບົບການຄຸມ້ຄອງສິງ່ແວດລ້ອມ 
ແລະ ສງັຄມົ ເຊ່ິງລາຍລະອຽດຂອງລະບົບດັງ່ກ່າວແມ່ນ 
ໄດກ້າໍນດົໃນມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 1 ແລວ້.

4. ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານນີໄ້ດ້ແກໄ້ຂຄວາມສຽ່ງ 
ແລະ ຜົນກະທົບຕໍກ່ບັຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກກດິ 
ຈະກາໍຂອງໂຄງການ. ເງືອ່ນໄຂທາງດາ້ນສຂຸະພາບ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານແມ່ນໄດລ້ວມເຂ້ົາໃນມາດ 
ຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 2 ແລ້ວ ແລະ ມາດຕະຖານ
ທາງສິງ່ແວດລ້ອມເພ່ືອຫີຼກເວັນ້ ຫືຼ ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ
ຕໍສ່ຂຸະພາບຂອງຄນົ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມອນັເປັນຜົນມາ
ຈາກມນົລະພິດແມນ່ໄດລ້ວມເຂ້ົາໃນມາດຕະຖານການ 
ດາໍເນນີງານທີ 3 ແລ້ວ.

ເງືອ່ນໄຂ   

ສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ

5. ລກູຄາ້ຈະປະເມນີຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ ່
ກບັສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັ້ບ 
ຜົນກະທົບໃນຕະຫຼອດໄລຍະວງົຈອນຂອງໂຄງການ ແລະ 
ສາ້ງມາດຕະການໃນການສະກດັກັນ້ ແລະ ຄວບຄມຸທ່ີ 
ສອດຄອ່ງກບັບົດຮຽນທ່ີດຂີອງສາກນົກຽ່ວກບັວຽກງານ
ອດຸສາຫະກຳ, 1 ເຊ່ັນບົດແນະນາໍທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ,  
ສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງກຸມ່ທະນາຄານໂລກ 
ຫືຼ ແຫ່ຼງຂ້ໍມນູອືນ່ໆທ່ີຮັບຮູໃ້ນຂ້ັນສາກນົ. ລກູຄາ້ຈະກາໍນດົ 
ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບ ແລະ ສະເໜມີາດຕະການ
ໃນການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບທ່ີສມົສດັ
ສວ່ນກບັລກັສະນະຕວົຈງິ ແລະ ຂະໜາດຂອງຄວາມສຽ່ງ 
ແລະ ຜົນກະທົບ. ມາດຕະການເຫ່ົຼານີຈ້ະຖືເອາົການຫີຼກ
ເວັນ້ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບເປັນຫັຼກຫຼາຍກ່ວາການ 
ຫຸຼດຜ່ອນ.

ການອອກແບບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງໂຄງລ່າງ 
ພ້ືນຖານ ແລະ ອປຸະກອນ
6. ລກູຄາ້ຈະອອກແບບ, ກໍສ່າ້ງ, ນາໍໃຊ້, ແລະ ຮ້ືຖອນ 
ອງົປະກອບຕ່າງໆຂອງໂຄງສ້າງ ຂອງໂຄງການອງີຕາມ
ບົດຮຽນທ່ີດຂີອງສາກນົສຳລບັວຽກງານອດຸສາຫະກຳ 
ໂດຍພິຈາລະນາຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ 
ຕໍຝ່່າຍທີສາມ ຫືຼ ຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ. ໃນເວລາ
ທ່ີຄນົທ່ົວໄປຈະເຂ້ົາມາໃນຕກຶອາຄານ ຫືຼ ໂຄງສ້າງທ່ີຫາ 
ກໍສ່າ້ງແລ້ວໃໝ ່ລກູຄ້າຈະພິຈາລະນາຄວາມສຽ່ງທ່ີເພ່ີມ
ຂ້ຶນ ກລໍະນທ່ີີຄນົທ່ົວໄປຈະປະເຊີນຕໍອ່ບັຸດຕເິຫດ ແລະ/
ຫືຼ ໄພອນັຕະລາຍທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ການພິຈາລະນາ 
ດັງ່ກາ່ວຈະຕ້ອງສອດຄອ່ງກບັຫັຼກການສາກນົກຽ່ວກບັ
ການເຂ້ົາເຖິງໄດ.້ ອງົປະກອບຂອງໂຄງສາ້ງຈະໄດຮັ້ບການ 
ອອກແບບ ແລະ ກໍສ້່າງ ໂດຍນກັວຊິາການທ່ີມຄີວາມ 
ສາມາດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢ້ັງຢນື ຫືຼ ອະນມຸດັຈາກອາໍນາດ 
ການປົກຄອງ ຫືຼ ວຊິາການທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ. ໃນເວລາທ່ີອງົ
ປະກອບຂອງໂຄງສາ້ງເຊ່ັນ: ເຂ່ືອນ, ເຂ່ືອນເກບັກກັສິງ່ 
ເສດເຫືຼອຈາກການຜະລິດ (tailing dam), ຫືຼ 
ອ່າງເກບັຂ່ີເທ່ົາ (ash ponds) ຕັງ້ຢູ່ເຂດທ່ີມຄີວາມ 
ສຽ່ງສງູ, ຖ້າຫາກໂຄງສາ້ງເຫ່ົຼານີຫ້າກພັງລົງ ຫືຼ ເກດີ 
ຄວາມບົກຜ່ອງກອໍາດຈະເປັນໄພຄກຸຄາມຕໍຄ່ວາມປອດ 
ໄພຂອງຊຸມຊົນໄດ;້ ລກູຄາ້ຈະຈາ້ງຜູ້ຊ່ຽວຊານຄນົໜຶງ່ 

ຫືຼ ຫຼາຍຄນົທ່ີມປີະສບົການໃນໂຄງການທ່ີຄາ້ຍຄກືນັ, 
ແຕບ່ໍ່ແມ່ນ ຄນົທ່ີກຽ່ວຂ້ອງກບັບັນດາຜູ້ມໜີາ້ທ່ີຮັບຜິດ  
ຊອບໃນການອອກແບບ ແລະ ກໍສ້່າງ, ເພ່ືອໃຫ້ເຂົາເຈົາ້
ດໍາເນນີການທົບທວນຕັງ້ແຕ່ເລ່ີມຕົນ້ໃຫ້ໄວເທ່ົາທ່ີຈະ 
ເປັນໄປໄດໃ້ນການພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ທົບທວນ 
ຕະຫຼອດໄລຍະຕາ່ງໆຂອງການອອກແບບ, ການກໍສ່າ້ງ, 
ການນາໍໃຊ້, ແລະ ການຮ້ືຖອນໂຄງການ. ສາໍລບັໂຄງການ 
ທ່ີນາໍໃຊ້ອປຸະກອນທ່ີມກີານເຄືອ່ນຍ້າຍຢູ່ຕາມທ້ອງຖະໜນົ 
ຫືຼ ເປັນໂຄງລ່າງພ້ືນຖານໃນລກັສະນະອ່ືນໆ, ລກູຄາ້ຈະ
ຊອກຫາວທີິຫີຼກເວັນ້ການເກດີອບັຸດຕເິຫດ ແລະ ການ
ບາດເຈບັຕໍປ່ະຊາຊົນທ່ີກຽ່ວຂ້ອງກບັການນາໍໃຊ້ອປຸະ 
ກອນດັງ່ກາ່ວ.

ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງວດັຖຸອນັຕະລາຍ
7. ລກູຄາ້ຈະຫີຼກເວັນ້ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນທ່າອ່ຽງຄວາມ 
ສຽ່ງຂອງຊຸມຊົນຕໍກ່ບັວດັຖຸ ແລະ ສານທ່ີເປັນອນັຕະລາຍ 
ທ່ີໂຄງການອາດຈະປ່ອຍອອກມາ. ໃນກລໍະນທ່ີີມທ່ີາອ່ຽງ 
ວາ່ ສາທາລະນະຊົນ (ລວມທັງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ 
ຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົາ້) ອາດຈະໄດ້ຮັບໄພອນັຕະລາຍ 
ໂດຍສະເພາະແມນ່ໄພເຖິງຊີວດິ ລກູຄາ້ຈະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມ
ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເພ່ືອຫີຼກເວັນ້ ຫືຼ ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສຽ່ງ 
ໂດຍການດດັປັບ, ປ່ຽນແທນ ຫືຼ ລບົລ້າງເງືອ່ນໄຂ ຫືຼ ວດັຖຸ 
ທ່ີກໍໃ່ຫ້ເກດີທ່າແຮງໄພອນັຕະລາຍເຫ່ົຼານັນ້. ໃນກລໍະນທ່ີີ
ວດັຖຸອັນຕະລາຍເປັນພາກສວ່ນໜຶງ່ຂອງໂຄງລາ່ງພ້ືນ 
ຖານ ຫືຼ ອງົປະກອບຂອງໂຄງການທ່ີມຢູ່ີ ລກູຄ້າຈະຕ້ອງ
ໄດເ້ອາົໃຈໃສເ່ປັນພິເສດໃນເວລາດາໍເນນີກດິຈະກາໍຮ້ືຖອນ 
ໂຄງການ ເພ່ືອທ່ີຈະຫີຼກເວັນ້ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບຊຸມຊົນ. 
ລກູຄາ້ຈະໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມທ່ີສມົເຫດສມົຜົນທາງ
ດາ້ນການຄ້າເພ່ືອຄວບຄມຸຄວາມປອດໄພໃນການຂົນສົງ່ 
ວດັຖຸອນັຕະລາຍ ແລະ ການຂົນສົງ່ ແລະ ການກາໍຈດັສິງ່ 
ເສດເຫືຼອທ່ີເປັນອນັຕະລາຍ ແລະ ຈະຈດັຕັງ້ປະຕບັິດມາດ
ຕະການເພ່ືອຫີຼກເວັນ້ ແລະ ຄວບຄມຸຄວາມສຽ່ງຂອງຊຸມ
ຊົນຕໍຢ່າປາບສດັຕພືູດໂດຍອງີຕາມຂ້ໍກາໍນດົເງືອ່ນໄຂໃນ
ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 3.

ການບໍລກິານລະບົບນເິວດ
8. ຜົນກະທົບໂດຍກົງຂອງໂຄງການຕໍກ່ັບບໍລິການ 
ລະບົບນເິວດບູລມິະສດິອາດຈະເປັນຜົນໃຫ້ເກດີຄວາມ
ສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງລບົຕໍສ່ຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມ 
ສຽ່ງຕໍກ່ບັຊຸມຊົນ. ໃນມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານນີ້ 
ບໍລກິານລະບົບນເິວດແມ່ນຈາໍກດັສະເພາະແຕ່ປະເພດ
ບໍລກິານທ່ີສະໜອງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການບໍລກິານຕ່າງໆ
ດັງ່ທ່ີໄດກ້າໍນດົໃນວກັທີ 2 ຂອງມາດຕະຖານການດາໍເນນີ 
ງານທີ 6. ຕວົຢ່າງ, ການປ່ຽນແປງການນາໍໃຊ້ທ່ີດນິ ຫືຼ 
ການສນູເສຍເຂດກນັຊົນທຳມະຊາດເຊ່ັນດນິບໍລິເວນນໍາ້, 

1  ມີນຍິາມວາ່ການນາໍໃຊ້ສີມືແຮງງານ, ຄວາມດໝຸັນ່, ຄວາມຮອບຄອບ, 
ແລະ ການເບ່ິງການໄກທ່ີຄາດການໃຫ້ບັນດາພະນກັງານວຊິາຊີບທ່ີມີທັກສະ 
ແລະ ປະສົບການຄວນມີ ເຊ່ິງເປັນຜູ້ທ່ີເຮັດວຽກປະເພດດຽວກັນພາຍໄຕ້ສະ
ພາບເງືອ່ນໄຂຄ້າຍຄືກັນຢູ່ທ່ົວໂລກ ຫືຼ ໃນພາກພ້ືນ.



ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການການເງນິສາກນົ28 29ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 4
ສຂຸະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຂອງຊຸມຊົນ

ປ່າແຄມຝ່ັງທະເລ, ແລະ ປ່າເຂດເນນີສງູທ່ີຫຸຼດຜ່ອນຜົນ
ກະທົບຂອງໄພອັນຕະລາຍທາງທໍາມະຊາດເຊ່ັນ: ອທົຸກ 
ກະໄພ, ດນິເຈືອ່ນ, ແລະ ອັກຄໄີພ ເຊ່ິງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເພ່ີມ 
ຄວາມບອບບາງ ແລະ ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບທ່ີ
ກຽ່ວຂ້ອງກບັຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ. ການຫຸຼດຜ່ອນ 
ຫືຼ ການເຊ່ືອມໂຊມຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດເຊ່ັນ: 
ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍຄ່ນຸນະພາບ, ປະລິມານ ແລະ 
ບໍລິມາດຂອງນໍາ້ຈືດ2 ອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງ 
ແລະ ຜົນກະທົບທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກບັສຂຸະພາບ. ໃນກລໍະນທ່ີີ 
ເໝາະສມົ ແລະ ເປັນໄປໄດ,້ ລກູຄາ້ຈະກາໍນດົຄວາມສຽ່ງ 
ແລະ ທ່າແຮງຜົນກະທົບ ເຫ່ົຼານັນ້ຕໍກ່ບັການບໍລກິານ 
ຂອງລະບົບນເິວດບູລມິະສດິທ່ີອາດຈະຖືກຜົນກະທົບດາ້ນ
ລບົຫຼາຍຂ້ຶນຈາກການປ່ຽນຂອງດນິຟ້າອາກາດ. ຄວນ 
ຫີຼກເວັນ້ຜົນກະທົບທາງລບົ ແລະ ຖ້າບ່ໍສາມາດຫີຼກເວັນ້
ຜົນກະທົບເຫ່ົຼານີໄ້ດ້ ລກູຄ້າຈະຈດັຕັງ້ປະຕບັິດມາດຕະ
ການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບຕາມວກັທີ 
24 ແລະ 25 ຂອງມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 6. 
ຕໍກ່ບັການນາໍໃຊ້ຂອງ ແລະ ການສນູເສຍການເຂ້ົາເຖິງ
ບໍລກິານລະບົບນເິວດຕາ່ງໆ ລກູຄາ້ຈະຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ
ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຕາມ 
ວກັທີ 25 – 29 ຂອງມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 5.

ຄວາມສຽ່ງຂອງຊຸມຊົນຕໍກ່ບັພະຍາດ
9. ລກູຄາ້ຈະຫີຼກເວັນ້ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນທ່າອ່ຽງທ່ີຊຸມ
ຊົນຈະຖືກກະທົບໃຫ້ຕໍາ່ສດຸຕໍກ່ບັພະຍາດທ່ີເກດີຈາກນໍາ້, 
ພະຍາດທ່ີອາໄສນໍາ້, ພະຍາດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກບັນໍາ້ ແລະ 
ພະຍາດທ່ີເກດີຈາກພາຫະນາໍເຊ້ືອ ແລະ ພະຍາດຕດິຕໍ ່
ຕາ່ງໆທ່ີອາດເກດີຈາກກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ ໂດຍການ
ພິຈາລະນາຄວາມສຽ່ງທ່ີແຕກຕາ່ງກນັຕາ່ງໆຕໍກຸ່ມ່ຄນົທ່ີ
ບ່ໍສາມາດຊ່ວຍເຫືຼອຕນົເອງໄດ້ ແລະ ຄວາມອອ່ນໄຫວ 
ຂອງກຸມ່ຄນົດັງ່ກາ່ວ. ໃນກລໍະນທ່ີີພະຍາດໃດໜຶງ່ແຜ່ 
ລະບາດໃນຊຸມຊົນໃນຂົງເຂດທ່ີໂຄງການດຳເນນີການຢູ່, 
ລກູຄາ້ຄວນສາໍຫຼວດຫາໂອກາດຕາ່ງໆຕະຫຼອດ ໄລຍະ
ຮອບວຽນອາຍຂຸອງໂຄງການເພ່ືອປັບປຸງເງືອ່ນໄຂທາງ
ສິງ່ແວດລ້ອມທ່ີອາດຈະຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນຈາໍນວນຜູ້ຕິດ 
ແປດພະຍາດ. 

10. ລກູຄາ້ຈະຫີຼກເວັນ້ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນການແຜ່ລາມ
ຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ທ່ີອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂ້ົາ 
ມາເຮັດວຽກຂອງແຮງງານຊ່ົວຄາວ ແລະ ແຮງງານ 
ຖາວອນ.

ການກຽມພ້ອມ ແລະ ຕອບໂຕເ້ຫດສກຸເສນີ
11. ນອກຈາກເງືອ່ນໄຂກຽ່ວກບັການກຽມພ້ອມ ແລະ 
ການຕອບໂຕ້ເຫດສຸກເສີນທ່ີໄດ້ອະທິບາຍໃນມາດຕະ 
ຖານການດາໍເນນີງານທີ 1 ແລ້ວ, ລກູຄາ້ຈະໃຫ້ການ 
ຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະ ປະສານສມົທົບກບັຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນ
ກະທົບ, ອາໍນາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ, ແລະ ຝ່າຍອ່ືນໆ 
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນການກະກຽມຂອງເຂົາເຈົາ້ເພ່ືອຕອບໂຕ້ 
ເຫດສກຸເສນີຢ່າງມປີະສດິທິຜົນໂດຍສະເພາະໃນເວລາ 
ທ່ີການມສີວ່ນຮ່ວມ ແລະ ການປະສານ ສມົທົບຂອງເຂົາ 
ເຈົາ້ນັນ້ເປັນສິງ່ຈາໍເປັນໃນການຕອບໂຕ້ເຫດສກຸເສນີດັງ່
ກາ່ວ. ຖ້າຫາກອາໍນາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນມຄີວາມ 
ສາມາດທ່ີຈາໍກດັ ຫືຼ ບ່ໍມເີລີຍຕໍກ່ບັການຕອບໂຕຢ່້າງມ ີ
ປະສດິທິຜົນ ລກູຄ້າຈະເຮັດບົດບາດຢ່າງຫ້າວຫັນໃນ 
ການກະກຽມ  ແລະ ຕອບໂຕເ້ຫດສກຸເສນີທ່ີກຽ່ວຂ້ອງກບັ 
ໂຄງການ. ລກູຄາ້ຈະບັນທຶກກດິຈະກາໍ,ຊັບພະຍາກອນ 
ແລະ ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບການກຽມພ້ອມ ແລະ 
ຕອບໂຕເ້ຫດ ສກຸເສນີຂອງລກູຄາ້ ແລະ ຈະເປດີເຜີຍຂ້ໍ
ມນູຂ່າວສານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, 
ອາໍນາດການ ປົກຄອງທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ, ຫືຼ ຝ່າຍຕາ່ງໆ 
ໄດຮັ້ບຮູ.້

ພະນກັງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງບົ

12. ໃນເວລາທ່ີລກູຄາ້ຈາ້ງພະນກັງານໂດຍກງົ ຫືຼ ສນັຍາ
ຈ້າງມາເປັນພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ຄວາມສະຫງບົເພ່ືອປົກປ້ອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ 
ຊັບສນິຂອງລກູຄາ້, ລກູຄາ້ຈະປະເມນີຄວາມສຽ່ງຂອງ
ການດໍາເນີນການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງບົຕໍ່ກັບຄົນທ່ີ 
ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກເຂດຂອງໂຄງການ. ໃນການດາໍເນນີ 
ການດັງ່ກາ່ວ ລກູຄາ້ຈະດາໍເນນີໄປຕາມຫັຼກການສມົສດັ 
ສວ່ນ ແລະ ບົດຮຽນທ່ີດຂີອງສາກນົກຽ່ວກບັວຽກງານ 
ອດຸສາຫະກຳ3 ທ່ີກຽ່ວຂ້ອງກບັການວາ່ຈາ້ງ, ກດົລະບຽບ 
ພະນກັງານ, ການຝຶກອບົຮົມ, ການປະກອບອປຸະກອນ, 
ການຕິດຕາມກວດກາຜູ້ອອກແຮງງານດັ່ງກ່າວ ແລະ 
ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ລກູຄ້າຈະຕ້ອງ 
ດໍາເນີນການສອບຖາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນເພ່ືອຮັບ 
ປະກນັວາ່ຜູ້ທ່ີປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົບ່ໍໄດມ້ສີວ່ນກຽ່ວ
ພັນກັບກໍລະນກີານສວຍໃຊ້ອໍານາດເກີນຂອບເຂດໃນ
ອະດດີ; ຈະຝຶກອບົຮົມເຂົາເຈົາ້ໃຫ້ພຽງພໍຕໍກ່ບັການນາໍ
ໃຊ້ກາໍລງັ (ຫືຼ ນາໍໃຊ້ອວຸດຸໃນກລໍະນທ່ີີສອດຄ່ອງ), ແລະ 
ການປະພຶດທ່ີເໝາະສົມຕໍ່ກັບຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ 
ຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ; ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົາ 
ເຈົາ້ປະຕບັິດພາຍໃຕກ້ດົໝາຍທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ. ລກູຄາ້ຈະ

2 ນໍາ້ຈດືແມ່ນຕົວຢ່າງອັນໜຶງ່ຂອງບໍລິການລະບົບນເິວດ.

3 ລວມທັງວທີິປະຕິບັດທ່ີສອດຄ່ອງກັບຫັຼກປະຕິບັດຂອງອົງການສະຫະປະ 
ຊາຊາດສາໍລບັເຈົາ້ໜາ້ທ່ີບັງຄບັໃຊ້ກດົໝາຍ ແລະ ຫັຼກການພ້ືນຖານຂອງ UN 
ວາ່ດ້ວຍການນາໍໃຊ້ກໍາລັງ ແລະ ອາວດຸຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ.

ບ່ໍສະໜບັສະໜນູການນາໍໃຊ້ກາໍລງັໃດໆຍົກເວັນ້ໃນການ
ນາໍໃຊ້ເພ່ືອຈດຸປະສງົໃນການປົກປ້ອງ ຫືຼ ປ້ອງກນັທ່ີສມົ
ສວ່ນກບັລກັສະນະຕວົຈງິ ແລະ ລະດບັຂອງຄວາມສຽ່ງ. 
ລກູຄາ້ຈະສະໜອງກນົໄກການຮ້ອງທກຸຕໍກ່ບັຊຸມຊົນທ່ີ
ໄດຮັ້ບຜົນກະທົບເພ່ືອໃຫ້ແຈງ້ຂ້ໍກງັວນົກຽ່ວກບັການຮັກ
ສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ການປະຕບັິດຂອງພະນກັງານ 
ຮັກສາຄວາມປອດໄພ.

13. ລກູຄາ້ຈະປະເມນີ ແລະ ບັນທຶກເອກະສານຄວາມ
ສຽ່ງທ່ີເກດີຈາກການນາໍໃຊ້ພະນກັງານປ້ອງກນັຄວາມ
ສະຫງບົຂອງລັດທ່ີຖືກສົງ່ໄປສະໜອງການບໍລກິານປ້ອງ
ກນັຄວາມສະຫງບົຢູ່ທ່ີສະຖານທ່ີຕັງ້ຂອງໂຄງການ. ລກູ
ຄາ້ຈະຮັບປະກນັວາ່ພະນກັງງານປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ
ຂອງລດັຈະຕອ້ງ ປະ ພຶດຕນົໃນລກັສະນະທ່ີສອດຄອ່ງ
ກບັວກັທີ 12 ຂ້າງເທິງນີ ້ແລະ ຊຸກຍູໃ້ຫ້ອງົການລັດທ່ີ 
ກຽ່ວຂ້ອງຕອ້ງເປດີເຜີຍໃຫ້ສງັຄມົຮູກ້ຽ່ວກບັລະບົບການ
ຈດັຕັງ້ການຮັກສາຄວາມສະຫງບົຢູ່ທ່ີບັນດາຕກຶອາຄານ
ຂອງລກູຄ້າບົນພ້ືນຖານບ່ໍຂັດກບັຂ້ໍກງັວນົດ້ານການຮັກ 
ສາຄວາມສະຫງບົ.

14. ລກູຄາ້ຈະພິຈາລະນາ ແລະ ໃນກລໍະນທ່ີີເໝາະສມົ 
ສບືສວນສອບສວນທກຸການກ່າວຫາກ່ຽວກບັການກະ
ທໍາທ່ີຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ທາລນຸນະກໍາຂອງພະນກັງານ
ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງບົ, ດໍາເນນີການ (ຫືຼ ຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ຝ່າຍທ່ີກຽ່ວຂ້ອງດາໍເນນີການ) ເພ່ືອສະກດັກນັບ່ໍໃຫ້ 
ເກດີຂ້ຶນອກີ, ແລະ ລາຍງານການກະທໍາທ່ີຜິດກດົໝາຍ 
ຫືຼ ທາລນຸນະກໍາໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງໄດ້ຮັບຮູ້.



ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການການເງນິສາກນົ30 31ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 5
ການໄດມ້າຂອງທ່ີດນິ ແລະ ການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນແບບບ່ໍສະໝກັໃຈ

ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 5 

ການໄດມ້າຂອງທ່ີດນິ ແລະ ການຍົກຍ້າຍ 
ປະຊາຊົນແບບບ່ໍສະໝກັໃຈ

ພາກສະເໜ ີ

1. ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 5 ຮັບຮູວ້າ່ການ 
ໄດມ້າຂອງທ່ີດນິ ແລະ ການຈາໍກດັຕໍກ່ານນາໍໃຊ້ທ່ີດນິ 
ເຊ່ິງພົວພົນກບັໂຄງການນັນ້ສາມາດສົງ່ຜົນກະທົບທາງ
ລບົຫຼາຍຢ່າງຕໍຊຸ່ມຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນທ່ີນາໍໃຊ້ທ່ີດນິ 
ກຽ່ວຂ້ອງດັງ່ກ່າວ. ການຍົກຍ້າຍຈດັສນັປະຊາຊົນແບບ 
ບ່ໍສະໝັກໃຈໝາຍເຖິງທັງສອງກໍລະນີຄືດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 
ການຍົກຍ້າຍທາງກາຍະພາກ (ການຈດັສນັທ່ີຢູ່ອາໄສ 
ຄນືໃໝ ່ແລະ ການສນູເສຍທ່ີຢູ່ອາໄສເດມີ) ໄປຈນົເຖິງ
ກໍລະນກີານຍົກຍ້າຍທາງເສດຖະກິດ (ການສູນເສຍ 
ຊັບສນິ ຫືຼ ການສນູເສຍການເຂ້ົາເຖິງຊັບສນິທ່ີນາໍໄປສູ ່
ການສນູເສຍລາຍໄດ ້ ຫືຼ ຮບູການອື່ນໆຂອງການຫາ 
ລ້ຽງຊີບ 1 ) ອນັເປັນຜົນເນືອ່ງມາຈາກການໄດມ້າຂອງ
ທ່ີດນິ2 ແລະ/ຫືຼ ການຈາໍກດັຕໍກ່ານນາໍໃຊ້ທ່ີດນິເຊ່ິງພົວ
ພັນກັບໂຄງການ. ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ 
ຈະຖືວາ່ ເປັນການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດແບບບ່ໍສະໝກັໃຈໃນ
ກລໍະນທ່ີີປະຊາຊົນ ຫືຼ ຊຸມຊົນທ່ີຖືກກະທົບບ່ໍມສີດິທ່ີຈະ
ປະຕເິສດການໄດມ້າຂອງທ່ິດນິ ຫືຼ ການຈາໍກດັຕໍກ່ານນາໍ 
ໃຊ້ທ່ີດນິອັນເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ມກີານຍົກຍ້າຍທາງກາຍະ 
ພາກ ຫືຼ ການຍົກຍ້າຍທາງເສດຖະກດິ. ການຍົກຍ້າຍ
ປະຊາຊົນແບບບ່ໍສະໝກັໃຈເກດີຂ້ຶນໃນກລໍະນ ີ(i) ມກີານ
ເວນຄນືທ່ີດນິທ່ີຖືກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຫືຼ ການຈາໍກດັ 
ແບບຊ່ົວຄາວ ຫືຼ ຖາວອນຕໍສ່ດິນາໍໃຊ້ທ່ີດນິ ແລະ ການ
ເຈລະຕາຍົກຍ້າຍເຊ່ິງຜູ້ຊ້ືສາມາດນາໍໃຊ້ມາດຕະການ 
ເວນຄນືທ່ີດນິ ຫືຼ ວາງຂ້ໍກາໍນດົທາງກດົໝາຍຕໍສ່ດິນາໍ 
ໃຊ້ທ່ີດນິຖ້າການເຈລະຈາເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ຂາຍຍອມຍົກຍ້າຍ
ຫາກບ່ໍປະສບົຜົນສາໍເລດັ.

2. ເວັນ້ເສຍແຕ່ມກີານຄຸມ້ຄອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ການຍົກ
ຍ້າຍປະຊາຊົນແບບບ່ໍສະໝກັໃຈອາດຈະເປັນຜົນນາໍໄປ
ສູກ່ານເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ
ຕອ້ງປະເຊີນກບັຄວາມຫຍຸງ້ຍາກລາໍບາກ ແລະ ຄວາມ 
ທກຸຍາກໃນໄລຍະຍາວ ກຄໍຜົືນກະທົບທາງສິງ່ແວດລ້ອມ 
ແລະ ຜົນກະທົບທາງລບົດ້ານເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃນເຂດ
ທ່ີເຂົາເຈົາ້ຖືກຍົກຍ້າຍຈດັສນັໄປຢູ່ໃໝ.່ ດວ້ຍເຫດຜົນ 
ເຫ່ົຼານີ,້ ຈິງ່ຄວນຫີຼກເວັນ້ການຍົກຍ້າຍຈດັສນັປະຊາຊົນ 
ແບບບ່ໍສະໝກັໃຈ. ຢ່າງໃດກດໍ,ີ ໃນກລໍະນທ່ີີບ່ໍສາມາດຫີຼກ 
ເວັນ້ການຍົກຍ້າຍຈດັສນັປະຊາຊົນແບບບ່ໍສະໝກັໃຈໄດ້ 
ແມ່ນຄວນກະທໍາໃນລກັສະນະຈາໍກດັ ແລະ ມກີານວາງແຜນ 
ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດມາດຕະການທ່ີເໝາະສມົ ເພ່ືອຫຸຼດ
ຜ່ອນຜົນກະທົບໃນທາງລບົທ່ີຈະເກດີຕໍກ່ບັປະຊາຊົນທ່ີຖື
ກຍົກຍ້າຍຈດັສນັ ແລະ ຊຸມຊົນເຈົາ້ພາບ3. ລດັຖະບານ
ມບົີດບາດເປັນໃຈກາງໃນຂະບວນການໄດ້ມາຂອງທ່ີດນິ 
ເຊ່ິງລວມເອາົການກາໍນດົອດັຕາຄາ່ຊົດເຊີຍ ເພາະສະນັນ້ 
ລດັຖະບານຈະເປັນບຸກຄນົທີສາມທ່ີສຳຄນັໃນຫຼາກຫຼາຍ 
ສະພາບການ. ປະສບົການທ່ີຜ່ານມາສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ 
ການເຂ້ົາມສີວ່ນຮ່ວມໂດຍກງົຂອງຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ
ໃນກດິຈະກາໍການຍົກຍ້າຍຈດັສນັປະຊາຊົນສາມາດເຮັດ
ໃຫ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດບັນດາກດິຈະກາໍຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວ 
ຂ້ອງກບັການຍົກຍ້າຍຈດັສນັ ກໍຄ່ກືານນາໍສະເໜວີທີິການ 
ຕາ່ງໆທ່ີເປັນນະວດັຕະກາໍໃໝເ່ພ່ືອປັບປຸງຊີວດິການເປັນ
ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທ່ີຖືກກະທົບຈາກການຍົກຍ້າຍໄດໃ້ນ 
ລກັສະນະທ່ີປະຢັດ, ມປີະສດິທິພາບ ແລະ ວອ່ງໄວ.

1 ຄໍາວ່າ “ການຫາລ້ຽງຊີບ” ໝາຍເຖິງວິທີການໃນຂອບເຂດກ້ວາງ 
ຂວາງທ່ີບຸກຄນົ, ຄອບຄວົແລະຊຸມຊົນນາໍໃຊ້ເພ່ືອຫາລ້ຽງຊີບ ເຊ່ັນ: ລາຍໄດ້ທ່ີ 
ເປັນເງນິເດອືນ, ການຜະລດິກະສ ິກາໍ, ການຫາປາ, ການຫາອາຫານແລະເກບັ 
ເຄື່ອງປ່າຂອງດງົ, ການຫາລ້ຽງຊີບບົນພ້ືນຖານການນາໍໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ, ການຂາຍເລກັໆນອ້ຍໆ, ແລະ ການເອາົຜົນຜະລິດແລກປ່ຽນກນັ.
2 ການໄດ້ມາຂອງທ່ີດນິ ລວມເອາົທັງກລໍະນຊ້ືີສດິນາໍໃຊ້ທ່ີດນິຂາດຕວົ ແລະ 
ການໄດມ້າຂອງສດິໃນການເຂ້ົາເຖິງເຊ່ັນ: ສດິຜ່ານດນິຜູ້ອື່ນເພ່ືອເຂ້ົາເຖິງທ່ີດນິ
ຂອງຕນົ ຫືຼ ສດິຕນັ ທາງເຂ້ົາ. 3 ຊຸມຊົນເຈົາ້ພາບແມ່ນຊຸມຊົນທ່ີຮັບເອົາຜູ້ທ່ີຖືກຍົກຍ້າຍເຂ້ົາມາອາໄສຢູ່ນາໍ.

3. ເພ່ືອຫີຼກເວັນ້ການເວນຄນືທ່ີດນິ ແລະ ຕດັບັນຫາ
ຄວາມຈາໍເປັນທ່ີຕອ້ງໃຊ້ອາໍນາດການປົກຄອງລດັເພ່ືອ
ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດການຍົກຍ້າຍ, ຊຸກຍູໃ້ຫ້ລກູຄາ້ນາໍໃຊ້ຮບູ 
ການເຈລະຈາການຍົກຍ້າຍຈດັສນັທ່ີຕອບສະໜອງໄດ້
ຕາມບັນດາເງືອ່ນໄຂຂອງມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານ 
ນີ ້ເຖິງວາ່ເຂົາເຈົາ້ຈະມວີທີິການທາງກດົໝາຍເພ່ືອເອົາ
ທ່ີດນິໂດຍປາສະຈາກຄວາມຍິນຍອມຂອງຜູ້ຂາຍກໍຕ່າມ.

ວດັຖຸປະສງົ                                             
.

• ເພ່ືອຫີຼກເວັນ້ ແລະ ໃນກລໍະນທ່ີີບ່ໍສາມາດຫີຼກເວັນ້ໄດ ້ 
 ແມ່ນໃຫ້ຈາໍກດັການຍົກຍ້າຍຈດັສນັໂດຍການສກຶສາ
 ເບ່ິງບັນດາການອອກແບບໂຄງການທ່ີເປັນທາງເລືອກ.
• ເພ່ືອຫີຼກເວັນ້ການບັງຄບັໃຫ້ອອກຈາກທ່ີດນິ.
• ເພ່ືອຄາດກະ ແລະ ຫີຼກເວັນ້ ຫືຼໃນກລໍະນທ່ີີບ່ໍສາ
 ມາດຫີຼກເວັນ້ໄດແ້ມ່ນໃຫ້ຈາໍກດັຜົນກະທົບທາງ  
 ລບົດ້ານເສດຖະກດິ-ສງັຄມົທ່ີເກດີຈາກການໄດ້ມາ  
 ຂອງທ່ີດນິ ຫືຼ ຂ້ໍຈາໍກດັຕໍສ່ດິການນາໍໃຊ້ທ່ີດນິດວ້ຍ  
 (i) ການສະໜອງຄາ່ຊົດເຊີຍໃຫ້ການສນູເສຍຊັບ 
 ສນິຕາມມນູຄາ່ທົດແທນ4 ແລະ (ii) ການຮັບປະກນັ
 ວາ່ກດິຈະກາໍຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂ້ອງກບັການຍົກຍ້າຍ 
 ແມ່ນໄດຮັ້ບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດດວ້ຍການເຜີຍ
 ແຜ່ຂ້ໍມນູຂ່າວສານຢ່າງເໝາະສມົ,ການຂໍຄາໍປຶກສາ
  ແລະ ການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງຜູ້ທ່ີຖືກກະທົບໂດຍ 
 ໄດຮັ້ບຂ້ໍມນູ ເປັນຢ່າງດ.ີ
•  ເພ່ືອປັບປຸງ ຫືຼ ປົວແປງການຫາລ້ຽງຊີບ ແລະ  
 ມາດຕະຖານການດາໍລງົຊີວດິຂອງຜູ້ທ່ີຖືກຍົກຍ້າຍ.
•  ເພ່ືອປັບປຸງເງືອ່ນໄຂການດາໍລງົຊີວດິໃຫ້ຜູ້ທ່ີຖືກຍົກ
 ຍ້າຍທາງກາຍະພາກຜ່ານການສະໜອງທ່ີຢູ່ອາໄສ
 ຢ່າງພຽງພໍເຊ່ິງມກີານຄໍາ້ປະກນັສດິນາໍໃຊ້ທ່ີດນິ5 
 ໃນເຂດຍົກຍ້າຍຈດັສນັ.

ຂອບເຂດການນາໍໃຊ້                                             
.

4. ຄວາມສາມາດໃນການນາໍໃຊ້ມາດຕະຖານການດາໍ 
ເນນີງານນີ ້ແມ່ນຖືກກາໍນດົໄວໃ້ນໄລຍະການກາໍນດົຄວາມ 
ສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງ ດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ 
ສງັຄມົ. ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດກດິຈະກາໍຕາ່ງໆທ່ີຈາໍເປັນ
ເພ່ືອຕອບສະໜອງໃຫ້ໄດຕ້າມເງືອ່ນໄຂຕ່າງໆຂອງມາດ 
ຕະຖານການດາໍເນນີງານນີແ້ມ່ນຖືກຄຸມ້ຄອງຜ່ານລະບົບ
ຄຸມ້ຄອງສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຂອງລກູຄາ້, ເຊ່ິງ 
ບັນດາອົງປະກອບຕ່າງໆແມ່ນຖືກກໍານົດໄວ້ໃນມາດ 
ຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 1.

5. ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານນີນ້າໍໃຊ້ຕໍກ່ານຍົກຍ້າຍ
ທາງກາຍະພາກ ແລະ/ຫືຼ ທາງເສດຖະກດິອນັເປັນຜົນ
ເນືອ່ງມາຈາກບັນດາປະເພດ ຕ່າງໆຂອງທລຸະກາໍທ່ີພົວ
ພັນກບັທ່ີດນິຄດືັງ່ຕໍໄ່ປນີ:້
• ສິດຕໍ່ທ່ີດິນ ຫືຼ ສິດນາໍໃຊ້ທ່ີດິນທ່ີໄດ້ມາຜ່ານການ
 ເວນຄືນທ່ີດິນ ຫືຼ ຂ້ັນຕອນການດໍາເນນີການອື່ນໆ 
 ທ່ີເປັນພາກບັງຄບັຕາມລະບົບກດົໝາຍຂອງປະເທດ
 ເຈົາ້ພາບ;
• ສິດຕໍ່ທ່ີດິນ ຫືຼ ສິດນາໍໃຊ້ທ່ີດິນຜ່ານການເຈລະຈາ 
 ການຍົກຍ້າຍກບັເຈົາ້ຂອງທ່ີດນິ ຫືຼ ຜູ້ທ່ີມສີດິທາງ 
 ກດົໝາຍຕໍທ່ີ່ດນິຖ້າຫາກບ່ໍປະສບົຜົນສະເລດັໃນ
 ການບັນລຂ້ໍຸຕກົລງົໃນການຍົກຍ້າຍແມນ່ອາດເປັນ 
 ຜົນນາໍໄປສູກ່ານເວນຄນືທ່ີດນິ ຫືຼ ຂ້ັນຕອນການດາໍ 
 ເນນີການອ່ືນໆທ່ີເປັນພາກບັງຄບັທາງກດົໝາຍ.6
• ສະພາບເງືອ່ນໄຂຂອງໂຄງການໃນກລໍະນທ່ີີມກີານ 
 ກາໍນດົຂ້ໍຈາໍກດັແບບບ່ໍສະໝກັໃຈຕໍກ່ານນາໍໃຊ້ທ່ີດນິ  
 ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງຊັບພະຍາກອນ ເຊ່ິງເຂົາເຈົາ້ມີ
 ສດິນາໍໃຊ້ຕາມປະເພນ ີແລະ ສດິນາໍໃຊ້ຂອງເຂົາ 
 ເຈົາ້ຖືກຮັບຮູ;້7 ຫືຼ 
• ສະພາບຂອງໂຄງການທ່ີຈຳເປັນຕອ້ງໄດຍົ້ກຍ້າຍ 
 ຄນົທ່ີຈບັຈອງດນິທ່ີບ່ໍເປັນທາງການ, ບ່ໍມສີດິນຳໃຊ້  
 ຕາມປະເພນ,ີ ບ່ໍມສີດິນຳໃຊ້ອືນ່ທ່ີເປັນທ່ີຮັບຮູອ້ອກ8;

4 ມູນຄ່າທົດແທນຖືກກໍານົດວ່າເປັນມູນຄ່າຂອງຊັບສິນຕາມມູນຄ່າໃນ 
ຕະຫຼາດບວກກັບຄ່າທລຸະກໍາ. ໃນການນາໍໃຊ້ວທີິການປະເມີນມູນຄ່າແບບນີ້, 
ການຫັກຄາ່ຫຸ້ຼຍຫ້ຽນຂອງໂຄງສາ້ງ ແລະ ຊັບສນິແມນ່ບ່ໍຄວນຖືກພິຈາລະນາ 
ລວມເຂ້ົາ. ມນູຄ່າຕາມຕະຫຼາດຖືກກາໍນດົວາ່ເປັນມນູຄ່າທ່ີຕ້ອງການໃຫ້ຊຸມຊົນ 
ແລະ ບຸກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສາມາດທົດແທນ ຊັບສິນທ່ີສູນເສຍໄປດ້ວຍ 
ຊັບສນິທ່ີມມີນູຄາ່ຄາ້ຍຄກືນັ. ວທີິການປະເມນີມນູຄາ່ສາໍລັບການກາໍນດົມນູຄາ່
ທົດແທນຄວນຖືກບັນທຶກເປັນເອກະສານ ແລະ ລວມເຂ້ົາໃນແຜນຍົກຍ້າຍ 
ຈັດສັນ ແລະ/ຫືຼ ແຜນປົວແປງຊີວິດການເປັນຢູ່ (ສໍາລັບລາຍລະອຽດ 
ໃຫ້ເບ່ິງຢູ່ວກັທີ 18 ແລະ 25).

5 ການຄໍ້າປະກັນກໍາມະສິດທ່ີດິນໝາຍເຖິງບຸກຄົນ ຫືຼ ຊຸມຊົນທ່ີຖືກຍົກຍ້າຍ 
ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້າຍເຂ້ົາໃນເຂດທ່ີເຂົາເຈົ້າສາມາດຄອບຄອງທ່ີດິນໄດ້ຢ່າງ 
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ເຂົາເຈົາ້ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກຄວາມສ່ຽງ 
ເກີດ ການບັງຄັບໃຫ້ອອກຈາກທ່ີດິນ.

6 ສິງ່ດັງ່ກ່າວຍັງນໍາໃຊ້ກັບສິດຕາມປະເພນີ ທ່ີຖືກຮັບຮູ້ ຫືຼ ສາມາດຮັບ
ຮູ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ. ການເຈລະຈາອາດຈະຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍລັດຖະບານ ຫືຼ ໂດຍບໍ ລິສັດ (ບາງກໍລະນີໃນຖານະເປັນ 
ຕົວແທນຂອງລັດຖະບານ).

7 ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວ, ພົບເລ້ືອຍໆວາ່: ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບບ່ໍມີ 
ກໍາມະສິດເປັນເຈົາ້ຂອງທ່ີຖືກຮັບຮູ້ທາງການ ເຊ່ິງອາດຈະລວມເອົາສິ່ງແວດ 
ລ້ອມນໍາ້ຈດື ແລະ ນໍາ້ທະເລ. ມາດຕະຖານການດໍາເນນີງານນີ້ອາດຈະນາໍໃຊ້
ເມື່ອເຂດຊີວະນາໆພັນທ່ີພົວພັນກບັໂຄງການ ຫືຼ ເຂດກນັຊົນທ່ີຖືກກາໍນດົຕາມ 
ກົດໝາຍລະບຸໄວແ້ຕ່ລກູຄ້າບ່ໍໄດ້ເອົາເຂດດັ່ງກ່າວ.

8 ໃນຂະນະທ່ີຄົນຈຳນວນໜຶງ່ບ່ໍມີສິດໃນທ່ີດິນທ່ີເຂົາເຈົາ້ຈບັຈອງຢູ່, ມາດຕະ 
ຖານການດໍາເນນີງານນີ້ຕ້ອງການໃຫ້ເກັບຮັກສາ, ປ່ຽນແທນ, ຫືຼ ຊົດເຊີຍ 
ຊັບສິນທ່ີບ່ໍແມ່ນທ່ີດິນ; ການຍົກຍ້າຍຈດັສັນຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກດຳເນນີໃນຮູບ
ການທ່ີມີຄວາມໝັນ້ຄົງຂອງກໍາມະສິດເປັນເຈົາ້ຂອງທ່ີດິນ; ແລະ ຊີວດິການ
ເປັນຢູ່ທ່ີໄດ້ສູນເສຍໄປມີການສ້າງຄືນໃໝ.່



ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການການເງນິສາກນົ32 33ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 5
ການໄດມ້າຂອງທ່ີດນິ ແລະ ການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນແບບບ່ໍສະໝກັໃຈ

• ຂ້ໍຈາໍກດັຕໍກ່ານເຂ້ົາເຖິງທ່ີດນິ ຫືຼ ການນາໍໃຊ້ຊັບ 
 ພະຍາກອນອ່ືນໆເຊ່ິງລວມທັງທ່ີດນິລວມຂອງຊຸມ
 ຊົນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດເຊ່ັນ: 
 ຊັບພະຍາກອນທາງທະເລ ແລະ ທາງນໍາ້, ໄມ້ 
 ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດງົ, ນໍາ້ຈດື,ພືດທ່ີເປັນຢາປົວ
 ພະຍາດ, ເຂດລາ່ ສດັ ແລະ ຫາອາຫານ ແລະ 
 ເຄືອ່ງປ່າຂອງດງົ,ເຂດລຽ້ງສດັ ແລະ ເຂດປູກຝັງ.9

6. ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານນີບ່ໍ້ນາໍໃຊ້ກບັການ 
ຍົກຍ້າຍທ່ີເປັນຜົນເນືອ່ງມາຈາກທລຸະກາໍຊ້ື-ຂາຍທ່ີດນິ 
ແບບສະໝກັໃຈ(ໝາຍເຖິງທລຸະກາໍຊ້ື-ຂາຍກນັໃນຕະຫຼາດ 
ເຊ່ິງຜູ້ຂາຍບ່ໍມພັີນທະຕອ້ງຂາຍ ແລະ ຜູ້ຊ້ື ບ່ໍສາມາດທ່ີ
ຈະນາໍໃຊ້ມາດຕະການຂ້ັນສດຸທ້າຍທ່ີເປັນການເວນຄນື 
ທ່ີດນິ ຫືຼ ຂ້ັນຕອນບັງຄບັທາງກດົໝາຍອື່ນໆທ່ີຖືກຮັບ
ຮອງໂດຍລະບົບກົດໝາຍຂອງປະເທດເຈົ້າພາບຖ້າ 
ການເຈລະຈາຫາກຫ້ົຼມເຫຼວ). ມາດຕະຖານການດາໍເນນີ 
ງານນີ້ຍັງບ່ໍນາໍໃຊ້ກັບຜົນກະທົບຕ່າງໆທ່ີມີຕໍກ່ານຫາ 
ລ້ຽງຊີບໃນກລໍະນທ່ີີໂຄງການ ບ່ໍໄດປ່້ຽນແປງການນາໍ 
ໃຊ້ທ່ີດນິຂອງກຸມ່ຕາ່ງໆ ຫືຼ ຊຸມຊົນ10 ທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ.

7. ໃນກໍລະນີທ່ີຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຕໍ່ທ່ີດິນ, 
ຊັບສນິ ຫືຼ ການເຂ້ົາເຖິງຊັບສນິຫາກກາຍເປັນຜົນກະທົບ 
ທາງລບົໃນລະດບັສງູພາຍໃນໄລຍະໃດໜຶງ່ຂອງການຈດັ
ຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການ, ລກູຄາ້ ຄວນພິຈາລະນານາໍໃຊ້ 
ເງືອ່ນໄຂຕ່າງໆຂອງມາດຕະຖານການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດນີ ້
ເຖິງວາ່ຈະບ່ໍມກີານດາໍເນນີການໄດ້ມາຂອງທ່ີດນິ ຫືຼ ການ
ຈາໍກດັສດິການນາໍໃຊ້ທ່ີດນິກຽ່ວຂ້ອງກໍຕ່າມ.

ເງືອ່ນໄຂ   

ຂ້ໍກາໍນດົທ່ົວໄປ

ການອອກແບບໂຄງການ
8. ລກູຄ້າຈະຕອ້ງພິຈາລະນາເບ່ິງການອອກແບບໂຄງ 
ການທ່ີເປັນທາງເລອືກຕາ່ງໆເພ່ືອຫີຼກເວັນ້ ຫືຼ ຈາໍກດັ ການ
ຍົກຍ້າຍຈັດສັນຕົວຈິງທາງກາຍະພາກ ແລະ/ຫືຼ 
ທາງເສດຖະກດິ ໃນຂະນະດຽວກນັກໍຮັ່ກສາຄວາມສມົ

ດນຸລະຫວາ່ງຜົນໄດ ້ແລະ ຜົນເສຍທາງສິງ່ ແວດລອ້ມ, 
ສງັຄມົ ແລະ ການເງນິ, ເອາົໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍຜົ່ນກະ
ທົບທ່ີມຕີໍຄ່ນົທກຸ ແລະ ຜູ້ທ່ີບ່ໍສາມາດປົກປ້ອງຕນົເອງໄດ້.

ການຊົດເຊີຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສາໍລບັຜູ້ທ່ີຖືກຍົກຍ້າຍ
9 ຫາກບ່ໍສາມາດຫີຼກເວັນ້ການຍົກຍ້າຍໄດ,້ ລກູຄາ້ 
ຈະຕອ້ງສະໜອງການຊົດເຊີຍຕໍກ່ານສນູເສຍຊັບສນິໃນ 
ມນູຄາ່ເຕມັຂອງການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອອືນ່ໆ11 
ໃຫ້ຊຸມຊົນ ແລະ ຄນົທ່ີຖືກຍົກຍ້າຍ ເພ່ືອຊ່ວຍເຂົາເຈົາ້ປັບ 
ປຸງ ຫືຼ ປົວແປງມາດຕະຖານການດາໍລງົຊີວດິ ຫືຼ ການ
ຫາລ້ຽງຊີບຂອງເຂົາເຈົາ້ຕາມທ່ີກໍານດົໄວໃ້ນມາດຕະ 
ຖານການດາໍເນນີງານນີ.້ ມາດຕະຖານການຊົດເຊີຍຈະ 
ຕອ້ງໂປ່ງໃສ ແລະ ຖືກນາໍໃຊ້ຢ່າງສະເໝຕີົນ້ສະເໝປີາຍ 
ກບັທກຸຊຸມຊົນ ແລະ ກຸມ່ຄນົທ່ີຖືກກະທົບຈາກການຍົກ
ຍ້າຍດັງ່ກາ່ວ. ກລໍະນກີານຫາລຽ້ງຊີບຂອງຄນົທ່ີຖືກຍົກ 
ຍ້າຍຫາກຢູ່ບົນພ້ືນຖານການນາໍໃຊ້ທ່ີດນິ12, ຫືຼ ກລໍະນີ
ທ່ີທ່ີດນິເປັນກາໍມະສດິລວມໝູ,່ ລກູຄ້າ (ເທ່ົາທ່ີສາມາດ 
ເຮັດໄດ້13) ຈະຕອ້ງສະໜອງການຊົດເຊີຍທ່ີດນິຢູ່ເຂດ
ຍົກຍ້າຍຈດັສນັ. ລກູຄາ້ຈະເຂ້ົາ ຖືຄອງທ່ີດນິທ່ີໄດມ້າ 
ແລະ ຊັບສນິກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆໄດ້ ກໍຕ່ໍເ່ມື່ອວາ່: ໄດ້ມກີານ 
ສະໜອງການຊົດເຊີຍແລ້ວ14 ແລະ ຕາມທ່ີເຫັນວ່າ 
ເໝາະສມົຄໄືດມ້ກີານຈາ່ຍຄາ່ອດຸໜນູເຂດຍົກຍ້າຍຈດັ 
ສນັ ແລະ ຄ່າອດຸໜນູການຍົກຍ້າຍໃຫ້ຜູ້ທ່ີຖືກຍົກຍ້າຍ
ແລວ້ ນອກເໜອືຈາກການຊົດເຊີຍ15. ລກູຄາ້ຍັງຈະຕ້ອງ 
ສະໜອງໂອກາດໃຫ້ຊຸມຊົນ ແລະ ຄນົທ່ີຖືກຍົກຍ້າຍໃນ
ການເຮັດໃຫ້ຕນົເອງໄດຮັ້ບຜົນປະໂຫຍດດາ້ນການພັດ
ທະນາທ່ີເໝາະສມົຈາກໂຄງການ.

9 ຊັບສິນທ່ີເປັນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ່ີອ້າງອີງໃນມາດຕະຖານການ
ດໍາເນນີງານນີ້ແມ່ນທຽບເທ່ົາກັບບໍລິການສະໜອງຂອງລະບົບນເິວດຕາມທ່ີ
ອະທິບາຍໄວໃ້ນມາດຕະຖານ ການດໍາເນນີງານທີ 6.

10 ຜົນກະທົບທ່ີມີລັກສະນະທ່ົວໄປເຊ່ິງສົ່ງຜົນຕໍ່ຊຸມຊົນ ແລະ ກຸ່ມຄົນຕ່າງໆ 
ແມ່ນຖືກສົນທະນາໃນມາດຕະຖານການດໍາເນນີງານ 1. ຕົວຢ່າງ: ການລົບ 
ກວນຕໍ່ການເຂ້ົາເຖິງແຮ່ທາດຂອງປະຊາຊົນທ່ີປະກອບອາຊີບຮ່ອນແຮ່ແມ່ນ
ໄດ້ສົນທະນາໄວໃ້ນມາດຕະຖານການດໍາເນນີງານ 1.

11 ຄດືັງ່ທ່ີອະທິບາຍໄວໃ້ນວກັທີ 19 ແລະ 26.

12 ຄາໍວາ່: “ບົນພ້ືນຖານການນາໍໃຊ້ທ່ີດນິ” ລວມເອາົກດິຈະກາໍຫາລຽ້ງຊີບ 
ຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ການປູກຝັງແບບເອື່ອຍອງີທໍາມະຊາດຜະລດິພໍກຸມ້ຢູ່ກຸມ້ກນິ ແລະ 
ການລຽ້ງສດັ ກໍຄ່ກືານເກບັກຽ່ວຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.

13 ສະເໜໃີຫ້ອ້າງອງີໃສວ່ກັທີ 26 ຂອງມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານນີສ້າໍ
ລບັເງືອ່ນໄຂເພ່ີມເຕມີ.

14 ໃນບາງກລໍະນ,ີ ອາດຈະເປັນໄປບ່ໍໄດ້ທ່ີຈະປະຕບັິດການຊົດເຊີຍໃຫ້ທກຸຄນົທ່ີຖືກ
ກະທົບກອ່ນທ່ີຈະເຂ້ົາຄອບຄອງທ່ີດນິ, ຕວົຢ່າງ: ເມືອ່ກາໍມະສດິຕໍທ່ີ່ດນິກຽ່ວຂ້ອງ 
ຫາກຍັງມີຂ້ໍຂັດແຍ່ງຢູ່. ສະພາບເງືອ່ນໄຂຄືດັງ່ກ່າວ ຄວນຖືກກໍານດົ ແລະ 
ຕກົລງົກນັເປັນຕາມແຕ່ລະກລໍະນໄີປ; ແລະ ຄວນສ້າງກອງທຶນຊົດເຊີຍ, ຕວົຢ່າງ: 
ຜ່ານການຝາກເງນິເຂ້ົາໃນບັນຊີທ່ີຢູ່ພາຍໄຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງບຸກຄນົທີສາມກອ່ນ
ທ່ີຈະຈດັຕັງ້ປະຕບັິດການຍົກຍ້າຍ. 

15 ເວັນ້ເສຍແຕເ່ປັນການຍົກຍ້າຍພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງລັດ ແລະ ໃນ
ກໍລະນີທ່ີລູກຄ້າບ່ໍມີບົດບາດອິດທິພົນໂດຍກົງຕໍ່ການກໍານົດເວລາໃນການ 
ປະຕິບັດການຊົດເຊີຍ. ກໍລະນເີຊ່ັນນັນ້ຄວນຖືກແກ້ໄຂຕາມວກັທີ 27-29 
ຂອງມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານນີ.້ ອາດຈະປະຕບັິດການຊົດເຊີຍເປັນແຕ່ 
ລະໄລຍະຫາກກລໍະນກີານຊົດເຊີຍເປັນເງນິສດົທ່ີປະຕບັິດຄັງ້ດຽວແລວ້ອາດ 
ຈະຈາໍກດັການບັນລຈຸດຸປະສງົທາງສງັຄມົ ແລະ/ຫືຼ ຈດຸປະສງົດ້ານການຍົກຍ້າຍ 
ຫືຼ ໃນກລໍະນທ່ີີມຜົີນກະທົບຕໍເ່ນືອ່ງຕໍກ່ດິຈະກາໍຫາລ້ຽງຊີບ.

ການເຂ້ົາມສີວ່ນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ
10. ລູກຄ້າ ຈະຕ້ອງເອົາຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
ເຂ້ົາມີສ່ວນຮ່ວມເຊ່ິງລວມທັງ: ຊຸມຊົນເຈົ້າພາບໂດຍ 
ຜ່ານຂະບວນການເຂ້ົາມສີວ່ນຮ່ວມຂອງພາກສວ່ນກຽ່ວ
ຂ້ອງຕາມທ່ີອະທິບາຍໄວໃ້ນມາດຕະຖານການດາໍເນນີ
ງານທີ 1. ຂະບວນການຕັດສິນບັນຫາທ່ີພົວພັນກັບ 
ການຍົກຍ້າຍຈດັສນັ ແລະ ການປົວແປງຊີວດິການເປັນ 
ຢູ່ຄວນລວມເອາົບັນດາທາງເລອືກຕ່າງໆຕາມທ່ີເຫັນວາ່ 
ເໝາະສມົ. ການເປີດເຜີຍຂ້ໍມນູຂ່າວສານທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ 
ແລະ ການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຄນົທ່ີໄດຮັ້ບ
ຜົນກະທົບຈະຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕໍ່ເນື່ອງຕະຫຼອດ 
ໄລຍະການວາງແຜນ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ, ການຕດິ 
ຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມນີການປະຕບັິດການຊົດ 
ເຊີຍ ແລະ ການຍົກຍ້າຍເພ່ືອໃຫ້ໄດຮັ້ບຜົນໄດ້ຮັບຕາ່ງໆ
ທ່ີສອດຄອ່ງກບັຈດຸປະສງົຂອງມາດຕະຖານການດາໍເນນີ
ງານນີ.້16 ບັນດາຂ້ໍກາໍນດົອ່ືນໆ ທ່ີນາໍໃຊ້ຕໍກ່ານຂໍຄາໍປຶກ
ສາກບັຄນົພ້ືນເມອືງດັງ້ເດມີແມ່ນອງີຕາມມາດຕະຖານ 
ການດາໍເນນີງານທີ 7.

ກນົໄກການຮ້ອງທກຸ
11. ລູກຄ້າຈະຕ້ອງສ້າງກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທກຸທ່ີ 
ສອດຄອ່ງກບັມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານ 1 ຂ້ຶນໃນ 
ໄລຍະການພັດທະນາໂຄງການໃຫ້ໄວເ້ທ່ົາທ່ີຈະໄວໄດ.້ ນີ້ 
ຈະຊ່ວຍອະນຍຸາດໃຫ້ລກູຄາ້ໃຫ້ໄດຮັ້ບ ແລະ ແກ້ໄຂຂ້ໍກງັ
ວນົສະເພາະກຽ່ວກບັການຊົດເຊີຍ ແລະ ການຍົກຍ້າຍ 
ຈດັສນັທ່ີຍົກຂ້ຶນໂດຍຜູ້ຖືກຍົກຍ້າຍ ຫືຼ ຄນົໃນຊຸມຊົນເຈົາ້ 
ພາບໃນລັກສະນະທ່ີທ່ວງທັນເວລາເຊ່ິງລວມທັງກນົໄກ
ແກ້ໄຂທ່ີຖືກອອກແບບມາເພ່ືອແກ້ໄຂຂ້ໍຂັດແຍ່ງຕາ່ງໆ 
ໃນລັກສະນະທ່ີເປັນກາງ.

ການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດການຍົກຍ້າຍ 
ແລະ ການປົວແປງຊີວດິການເປັນຢູ່
12. ກລໍະນທ່ີີການຍົກຍ້າຍ ຫາກບ່ໍສາມາດຫີຼກເວັນ້ໄດ ້
ອາດເປັນຍ້ອນຜົນຂອງການເຈລະຈາການຍົກຍ້າຍ ຫືຼ 
ການເວນຄືນທ່ີດິນ, ຈະຕ້ອງດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ 
ພົນລະເມອືງ ເພ່ືອເກບັກາໍຂ້ໍມນູພ້ືນຖານດ້ານເສດຖະກດິ 
-ສງັຄມົເພ່ືອກາໍ ນດົຜູ້ທ່ີຈະຖືກຍົກຍ້າຍໂດຍໂຄງການ, 
ກໍານົດຜູ້ທ່ີຄົບເງື່ອນໄຂໃນການໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ 
ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອ17, ແລະ ບ່ໍຊຸກຍູຜູ້້ທ່ີບ່ໍຄບົເງືອ່ນໄຂ 
ເຊ່ັນ: ຜູ້ທ່ີ ສວຍໂອກາດມາຕັງ້ຖ່ິນຖານບ່ໍໃຫ້ກາ່ວທວງ 
ເອົາຜົນປະໂຫຍດໃດໆຈາກການຊົດເຊີຍ. ກໍລະນບ່ໍີມີ
ຂ້ັນຕອນທາງການຂອງລດັຖະບານປະເທດເຈົາ້ພາບ, 
ລກູຄາ້ຈະຕອ້ງກາໍນດົວນັທີໝດົສດິສາໍລັບການໄດ້ຮັບ
ການຊົດເຊີຍ. ຂ້ໍມນູກ່ຽວກບັວນັທີໝດົສດິຕ້ອງມກີານ 
ບັນທຶກເປັນເອກະສານຄກັແນ ່ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຮູ້ທ່ົວ 
ກັນໃນເຂດທ່ີຕັ້ງຂອງໂຄງການ.

13. ໃນກລໍະນທ່ີີຜູ້ໄດຮັ້ບຜົນກະທົບຫາກປະຕເິສດ ຂ້ໍ
ສະເໜີການຊົດເຊີຍທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງ 
ມາດຕະຖານການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດນີ້ ເຊ່ິງເປັນຜົນເຮັດ
ໃຫ້ສາມາດລິເລີ່ມຂ້ັນຕອນການເວນຄືນທ່ີດິນ ຫືຼ ຂ້ັນ 
ຕອນທາງກົດໝາຍອື່ນໆ, ລກູຄ້າຈະຕ້ອງສຶກສາເບ່ິງ 
ໂອກາດໃນການປະສານສົມທົບກັບອົງການລັດທ່ີຮັບ
ຜິດຊອບ ແລະ ຖ້າໄດຮັ້ບອະນຍຸາດຈາກອງົການທ່ີຮັບ 
ຜິດຊອບ, ລກູຄ້າຕ້ອງດໍາ ເນນີບົດບາດທ່ີຫ້າວຫັນໃນ
ການວາງແຜນ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ ແລະ ການຕດິຕາມ 
ກວດກາການຍົກຍ້າຍ (ລະອຽດໃຫ້ເບ່ິງວກັທີ 30-32). 

14. ລກູຄ້າຈະຕອ້ງສາ້ງຂ້ັນຕອນເພ່ືອຕດິຕາມກວດກາ 
ແລະ ປະເມນີຜົນການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດແຜນຍົກຍ້າຍຈດັ
ສນັ ຫືຼ ແຜນປົວແປງຊີວດິການເປັນຢູ່ (ລະອຽດເບ່ິງວກັທີ 
19 ແລະ 25) ແລະ ປະຕບັິດກດິຈະກາໍກວດແກຕ້າມ 
ຄວາມຈາໍເປັນ. ຂອບເຂດຂອງກດິຈະກາໍຕດິຕາມກວດ
ກາຈະຕ້ອງສມົສ່ວນກບັຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ 
ຂອງໂຄງການ. ສາໍລບັໂຄງການທ່ີມຄີວາມສ່ຽງສງູດ້ານ
ການຍົກຍ້າຍຈດັສນັແບບບ່ໍສະໝກັໃຈ, ລກູຄ້າຈະຕ້ອງ
ຮັກສາວຊິາການອາຊີບທ່ີມຄີວາມຮູດ້າ້ນການຍົກຍ້າຍ
ຈດັສນັ ເພ່ືອສະໜອງຄາໍແນະ ນາໍໃຫ້ຕນົສາມາດປະຕິ
ບັດໄດຕ້າມມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານນີ ້ແລະ ເພ່ືອ
ຢ້ັງຢນືຂ້ໍມນູຂ່າວສານການຕດິຕາມກວດກາຂອງລກູຄາ້. 
ຜູ້ທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບຈະຕອ້ງໄດຮັ້ບການຂໍຄາໍປຶກສາໃນ
ໄລຍະດາໍເນນີຂະບວນການຕດິຕາມກວດກາດັງ່ກາ່ວ. 

15. ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດແຜນຍົກຍ້າຍ ຫືຼ ແຜນປົວ 
ແປງຊີວດິການເປັນຢູ່ ຈະຖືວາ່ສາໍເລັດກໍຕ່ໍເ່ມືອ່ບັນດາຜົນ 

16 ຂະບວນການຂໍຄາໍປຶກສາຄວນຮັບປະກນັວາ່: ໄດ້ຮັບຟັງທັດສະນະຂອງແມ່ຍິງ 
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົາ້ຖືກລວມເຂ້ົາໃນທກຸດ້ານຂອງການວາງແຜນ 
ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດການຍົກຍ້າຍ. ການແກໄ້ຂຜົນກະທົບຕໍກ່ານຫາລ້ຽງ 
ຊີບອາດຈະຕ້ອງເຮັດການວເິຄາະພາຍໃນຄົວເຮືອນ ກໍລະນກີານຫາລ້ຽງຊີບ 
ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍຫາກຖືກກະທົບຕ່າງກນັ. ຄວນມກີານສກຶສາເບ່ິງ 
ຄວາມນຍົິມມກັຂອງແມຍິ່ງ ແລະ ຜູ້ຊາຍໃນດາ້ນກນົໄກການຊົດເຊີຍເຊ່ັນ: ການ 
ຊົດເຊີຍເປັນວດັຖຸແທນການຊົດເຊີຍເປັນເງນິສົດ. 

17 ເອກະສານຢ້ັງຢນືກາໍມະສດິ ຫືຼ ການຄອບຄອງ ແລະ ສາຍພົວພັນໃນການຊົດ 
ເຊີຍຄວນຖືກອອກເປັນຊ່ືຂອງຄູຜົ່ວເມຍ ຫືຼ ຊ່ືຫົວໜາ້ຄອບຄວົ, ສວ່ນການຊ່ວຍ
ເຫືຼອອ່ືນໆດາ້ນການຍົກຍ້າຍເຊ່ັນ: ການຝຶກອບົຮົມສມີແືຮງງານ, ການເຂ້ົາເຖິງ 
ສນິເຊ່ືອ, ແລະ ໂອກາດໃນການມວີຽກເຮັດງານທໍາຄວນຈະມສີະໜອງໃຫ້ແມ່
ຍິງໃນລກັສະນະສະເໝພີາບກບັຜູ້ຊາຍ ແລະ ດດັປັບໃຫ້ຖືກຕອ້ງກບັຄວາມ 
ຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົາ້. ກໍລະນີກົດໝາຍແລະລະບົບຄໍາ້ປະກັນກໍາມະສິດ
ຕາມກດົໝາຍພາຍໃນບ່ໍຮັບຮູສ້ດິຂອງແມ່ຍິງໃນການເປັນເຈົາ້ຂອງທ່ີດນິ ຫືຼ 
ເຮັດສນັຍາທ່ີພົວພັນກບັທ່ີດນິ, ຄວນພິຈາລະນາມາດຕະການຕ່າງໆເພ່ືອສະ
ໜອງການປົກປ້ອງແມ່ຍິງໃຫ້ຫຼາຍເທ່ົາທ່ີຈະຫຼາຍໄດ້ໂດຍມຈີດຸປະສງົທ່ີຕອ້ງການ
ບັນລຄຸວາມສະເໝ ີພາບຍິງ-ຊາຍ.



ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການການເງນິສາກນົ34 35ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 5
ການໄດມ້າຂອງທ່ີດນິ ແລະ ການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນແບບບ່ໍສະໝກັໃຈ

ກະທົບທາງລບົຈາກການຍົກຍ້າຍດັງ່ກ່າວໄດ້ຮັບການ 
ແກໄ້ຂໃນລັກສະນະທ່ີສອດຄ່ອງກບັແຜນກ່ຽວຂ້ອງ ກໍຄ່ື
ຈດຸປະສງົຂອງມາດຕະຖານດາໍເນນີງານນີ.້ ອາດເປັນສິງ່ 
ຈາໍເປັນສາໍລບັລກູຄາ້ທ່ີຕ້ອງຈາ້ງພາກສວ່ນກວດສອບ 
ພາຍນອກໃຫ້ມາກວດສອບການສາໍເລດັການຈດັຕັງ້ປະ
ຕບັິດແຜນຍົກຍ້າຍ ຫືຼ ແຜນປົວແປງຊີວດິການເປັນຢູ່ 
ເພ່ືອປະເມນີເບ່ິງວາ່: ປະຕບັິດໄດຕ້າມຂ້ໍກາໍນດົຕາ່ງໆທັງ
ນີທັ້ງນັນ້ແມນ່ຂ້ຶນກບັຂະໜາດ ແລະ/ຫືຼ ຄວາມສະຫັຼບ
ຊັບຊ້ອນຂອງການຍົກຍ້າຍທາງກາຍະພາກ ແລະ ທາງ 
ເສດຖະກດິທ່ີພົວພັນກບັໂຄງການ.ການກວດສອບຜົນ
ສາໍເລດັດັງ່ກ່າວຄວນຈດັຕັງ້ປະຕບັິດທັນທີເມື່ອສາໍເລດັ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດທກຸມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະ
ທົບ ແລະ ເມື່ອເຫັນວາ່: ຜູ້ທ່ີຖືກຍົກຍ້າຍໄດຮັ້ບການ 
ສະໜອງໂອກາດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອທ່ີພຽງພໍເພ່ືອ 
ໃຫ້ເຂົາເຈົາ້ສາມາດປົວແປງຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງຕນົ 
ໃນລກັສະນະທ່ີຍືນຍົງ. ການກວດສອບຜົນສາໍເລດັດັງ່
ກາ່ວຈະລວມເອາົຢ່າງໜອ້ຍສດຸການທົບທວນຄວາມ 
ຄບົຖ້ວນທັງໝດົຂອງ ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ 
ທ່ີຖືກຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂດຍລກູຄາ້, ການສມົທຽບຜົນໄດ້
ຮັບຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໃສຈ່ດຸປະສງົທ່ີໄດຕ້ກົລງົ 
ກນັໄວແ້ລະຂ້ໍສະຫຸຼບທ່ີວາ່: ຈະຍດຸຕຂິະບວນການຕດິ 
ຕາມກວດກາໄດ ້ຫືຼ ບ່ໍ.18 

16. ກລໍະນທ່ີີລກັສະນະຕວົຈງິ ຫືຼ ຂະໜາດຂອງການ 
ໄດມ້າຂອງທ່ີດນິ ຫືຼ ການຈາໍກດັຕໍກ່ານນາໍໃຊ້ທ່ີດນິທ່ີພົວ
ພັນກບັໂຄງການ ບ່ໍຮູທ່້າແຮງທ່ີເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ມ ີ
ການຍົກຍ້າຍທາງກາຍະພາກ ແລະ/ຫືຼ ທາງເສດຖະກດິ
ອນັເປັນຍ້ອນໄລຍະການພັດທະນາໂຄງການ, ລກູຄາ້ຈະ
ຕອ້ງສາ້ງກອບຄຸມ້ຄອງການຍົກຍ້າຍ ແລະ/ຫືຼ ການປົວ
ແປງຊີວດິການເປັນຢູ່ທ່ີກາໍນດົຫັຼກການລວມໂດຍສອດ 
ຄອ່ງກບັມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານນີ.້ ເມືອ່ກາໍນດົບັນ
ດາອງົປະກອບຕາ່ງໆຂອງໂຄງການແລວ້ ແລະ ມຂ້ໍີມນູ 
ຂ່າວສານຈາໍເປັນພ້ອມສະໜອງໃຫ້ແລວ້, ກອບຄຸມ້ຄອງ
ດັ່ງກ່າວຈະຖືກຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນຍົກຍ້າຍ ຫືຼ 
ແຜນປົວແປງຊີວດິການເປັນຢູ່ສະເພາະ ແລະ ຂ້ັນຕອນ 
ຕາ່ງໆ ໂດຍອງີຕາມເນື້ອໃນຂອງວກັທີ 19 ແລະ 25 
ຂ້າງລຸມ່ນີ.້

ການຍົກຍ້າຍ

17. ຜູ້ທ່ີຖືກຍົກຍ້າຍອາດຈະຖືກຈດັວາ່ເປັນຜູ້ທ່ີ (i) 
ມສີດິຖືກຕ້ອງຕາມກດົໝາຍຕໍທ່ີ່ດນິ ຫືຼ ຊັບສນິທ່ີເຂົາເຈົາ້ 
ຄອບຄອງ ຫືຼ ນາໍໃຊ້; (ii) ທ່ີບ່ໍມສີດິຖືກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 
ຕໍທ່ີ່ດນິ ຫືຼ ຊັບສນິແຕສ່າມາດກາ່ວທວງສດິຕໍທ່ີ່ດນິດັງ່
ກາ່ວ ເຊ່ິງຖືກຮັບຮູ ້ຫືຼ ສາມາດຖືກຮັບຮູໄ້ດພ້າຍໃຕກ້ດົ 
ໝາຍພາຍໃນປະເທດ19;  ຫືຼ (iii) ເປັນຜູ້ທ່ີບ່ໍມສີດິທ່ີຖືກ 
ຮັບຮູທ້າງກດົໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດກາ່ວທວງສດິຕໍທ່ີ່ດນິ 
ຫືຼ ຊັບສນິ ທ່ີເຂົາເຈົາ້ຄອບຄອງ ຫືຼ ນາໍໃຊ້ຢູ່. ການສາໍຫຼວດ
ພົນລະເມອືງຈະກາໍນດົສະຖານະ ຫືຼ ປະເພດຂອງຜູ້ທ່ີຖືກ 
ຍົກຍ້າຍ. 

18. ການໄດມ້າຂອງທ່ີດນິ ແລະ/ຫືຼ ການຈາໍກດັຕໍກ່ານ 
ນາໍໃຊ້ທ່ີດນິທ່ີພົວພັນກບັໂຄງການ ອາດຈະເປັນຜົນນາໍ 
ໄປສູກ່ານຍົກຍ້າຍທາງກາຍະ ພາກ ກໍຄ່ ືການຍົກຍ້າຍ 
ທາງເສດຖະກດິຕໍປ່ະຊາຊົນໃນເຂດສະຖານທ່ີຕັງ້ຂອງ 
ໂຄງການ. ຜົນສະທ້ອນຕາມມາ, ເງືອ່ນໄຂຂອງມາດຕະ 
ຖານການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດນີ້ທ່ີພົວພັນກບັການຍົກຍ້າຍ
ທາງກາຍະພາກ ແລະ ທາງເສດຖະກິດອາດຈະນາໍໃຊ້
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.20

ການຍົກຍ້າຍທາງກາຍະພາກ
19. ໃນກໍລະນີຂອງການຍົກຍ້າຍທາງກາຍະພາກ, 
ລກູຄ້າຈະຕອ້ງສາ້ງແຜນຍົກຍ້າຍ ທ່ີກວມເອາົຢ່າງໜອ້ຍ 
ສດຸເງືືອ່ນໄຂທ່ີສາມາດນາໍໃຊ້ໄດພ້າຍໃຕ້ມາດຕະຖານ 
ການດາໍເນນີງານນີໂ້ດຍບ່ໍກ່ຽວກບັຈາໍນວນຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບເຊ່ິງອາດຈະລວມເອົາການຊົດເຊີຍຄົບຖ້ວນ 
ຕາມມນູຄາ່ການຍົກຍ້າຍສາໍລບັທ່ີດນິ ແລະ ຊັບສນິອ່ືນໆ 
ທ່ີຖືກສນູເສຍ. ແຜນດັງ່ກ່າວແມ່ນຈະຖືກອອກແບບມາ 
ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຈາກການຍົກຍ້າຍ; 
ກາໍນດົໂອກາດດ້ານການພັດທະນາ; ສ້າງງບົປະມານ 
ແລະ ຕາຕະລາງເວລາສາໍລັບການຍົກຍ້າຍ; ແລະ ກາໍນດົ
ສິດທ່ີຄວນຈະໄດ້ຮັບຂອງຜູ້ຖືກກະທົບທກຸປະເພດ 
(ເຊ່ິງລວມທັງຊຸມຊົນເຈົາ້ພາບ). ຈະເອາົໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ 
ຕໍຄ່ວາມຕອ້ງການຂອງຄນົທກຸ ແລະ ຜູ້ທ່ີບ່ໍສາມາດປົກ 
ປ້ອງຕນົເອງໄດ້. ລກູຄາ້ຈະຕ້ອງບັນທຶກເປັນເອກະສານ
ຂອງທກຸທລຸະກາໍກຽ່ວກບັການໄດມ້າຂອງສດິຕໍທ່ີ່ດນິ 

18 ການກວດສອບຜົນສາໍເລດັຂອງແຜນຍົກຍ້າຍ ແລະ/ຫືຼ ແຜນປົວແປງຊີວດິ 
ການເປັນຢູ່ແມນ່ຈະຖືກຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂດຍຊ່ຽວຊານສາກນົດາ້ນການຍົກຍ້າຍຈດັ
ສນັເມືອ່ສະຫຸຼບໄລຍະຕດິຕາມກວດກາທ່ີໄດ້ຕກົລງົກນັໄວ,້ ແລະ ຈະລວມເອາົການ 
ປະເມນີແບບເລກິເຊ່ິງຫຼາຍກ່ວາທ່ີມໃີນກດິຈະກາໍຕດິຕາມກວດກາແບບປົກກະຕຕິໍ່
ການຍົກຍ້າຍຢ່າງໜອ້ຍສດຸແມນ່ລວມເອາົການທົບທວນຕໍກ່ານຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ 
ຂອງລກູຄາ້ຕໍທ່ກຸມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບທ່ີພົວກນັກບັການຍົກຍ້າຍທາງ
ກາຍະພາກ ແລະ/ຫືຼ ທາງເສດຖະກດິ, ສມົທຽບຜົນ ໄດຮັ້ບຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕິ
ບັດໃສຈ່ດຸປະສງົທ່ີຕກົລງົກນັໄວ,້ ຂ້ໍສະຫຸຼບເບ່ິງວາ່: ຂະບວນການຕດິຕາມກວດກາ
ສາມາດຍຕຸລິງົໄດຫືຼ້ບ່ໍ, ຕາມທ່ີເຫັນວາ່: ເໝາະສມົແຜນກດິຈະກາໍກວດແກມ້ລີາຍ
ການຂອງທກຸກດິຈະກາໍຈາໍເປັນທ່ີຕອ້ງເຮັດເພ່ືອໃຫ້ບັນລໄຸດຕ້າມຈດຸປະສງົຕາ່ງໆ. 

19 ການກ່າວທວງສິດໃນລັກສະນະດັ່ງກ່າວ ສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມລະບົບກໍາ
ນດົສາຍພົວພັນສດິເປັນເຈົາ້ຂອງຕາມປະເພນ ີ ຫືຼ ລະບົບທ່ີອະນຍຸາດໃຫ້ຜູ້ນາໍ
ໃຊ້ຂໍສິດຕໍ່ທ່ີດິນທ່ີຕົນນາໍໃຊ້.

20 ກໍລະນໂີຄງການເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ມີການຍົກຍ້າຍທັງກາຍະພາກ ແລະ 
ທາງເສດຖະກິດ, ເງືອ່ນໄຂຂອງວກັທີ 25 ແລະ 26 (ການເຄື່ອນຍ້າຍທາງ 
ເສດຖະກິດ) ຄວນຖືກລວມເອົາເຂ້ົາໃນແຜນຍົກຍ້າຍ ຫືຼ ຂອບຄຸ້ມຄອງການ 
ຍົກຍ້າຍ (ໝາຍວ່າ: ບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງມີແຜນຍົກຍ້າຍ ແລະ ແຜນປົວແປງ 
ຊີວດິການເປັນຢູ່ ແຍກສະເພາະແຜນໃຜລາວ).

ກໍຄ່ ືມາດຕະຖານຊົດເຊີຍ ແລະ ກດິຈະກາໍຍົກຍ້າຍ.

20. ຖ້າປະຊາຊົນທ່ີດາໍລງົຊີວດິຢູ່ຕາມເຂດສະຖານທ່ີ
ຕັງ້ຂອງໂຄງການຫາກຕ້ອງຍ້າຍໄປສູສ່ະຖານທ່ີຕັງ້ໃໝ,່ 
ລກູຄາ້ຈະຕອ້ງ (i)ສະໜອງບັນດາທາງເລອືກໃນການ
ຍົກຍ້າຍທ່ີເປັນໄປໄດໃ້ຫ້ຜູ້ທ່ີຖືກຍົກຍ້າຍ, ເຊ່ິງລວມທັງ
ທ່ີຢູ່ອາໄສທົດແທນທ່ີພຽງພໍ ຫືຼ ການຊົດເຊີຍເປັນເງນິສດົ 
ຕາມຄວາມເໝາະສມົ; ແລະ (ii) ສະໜອງການຊ່ວຍເຫືຼອ
ການຍົກຍ້າຍທ່ີເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ 
ແຕລ່ະກຸມ່ຄນົທ່ີຖືກຍົກຍ້າຍ. ເຂດຍົກຍ້າຍຈດັສນັໃໝທ່ີ່ 
ສ້າງຂ້ຶນສໍາລັບຜູ້ຖືກຍົກຍ້າຍຕ້ອງສະໜອງເງືອ່ນໄຂ 
ການດາໍລງົຊີວດິທ່ີດກ່ີວາເດມີ. ຄວາມມກັ ຫືຼ ຄວາມນຍົິມ 
ຂອງຜູ້ຖືກຍົກຍ້າຍທ່ີມກີຽ່ວກບັການຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ນາໍຊຸມຊົນ 
ແລະ ກຸມ່ຄນົທ່ີມຢູ່ີແລວ້ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບ ການພິຈາລະນາ. 
ສະຖາບັນດ້ານສງັຄມົແລະວດັທະທໍາທ່ີມຢູ່ີຂອງຜູ້ຖືກຍົກ
ຍ້າຍ ແລະ ຊຸມຊົນເຈົາ້ພາບຈະຕອ້ງໄດຮັ້ບຄວາມເຄາົລບົ.  

21. ໃນກລໍະນຂີອງຜູ້ຖືກຍົກຍ້າຍທາງກາຍະພາກພາຍ
ໃຕວ້ກັ 17 (i) ຫືຼ (ii), ລກູຄ້າຈະຕ້ອງສະໜອງທາງເລອືກ
ຂອງຊັບສນິປ່ຽນແທນທ່ີມມີນູຄ່າເທ່ົາກນັ ຫືຼ ສງູກ່ວາ, ການ
ຄໍາ້ປະກນັກາໍມະສດິເປັນເຈົາ້ຂອງທ່ີດນິທ່ີມຄີນຸລກັສະນະ
ເທ່ົາທຽມກນັ ຫືຼ ດກ່ີວາ, ແລະ ຄວາມໄດ້ປຽບຂອງ 
ສະຖານທ່ີຕັງ້ ຫືຼ ການຊົດເຊີຍເປັນເງນິສດົຕາມຄວາມ 
ເໝາະສມົ. ຄວນພິຈາລະນາການຊົດເຊີຍເປັນວດັຖຸແທນ 
ການຊົດເຊີຍເປັນເງນິ. ລະດບັການຊົດເຊີຍເປັນເງນິຄວ
ນພຽງພໍເພ່ືອທົດແທນທ່ີດນິທ່ີເສຍໄປ ແລະ ຊັບສນິອືນ່ໆ 
ໃນມນູຄາ່ທົດແທນເຕມັຕາມລາຄາຕະຫຼາດທ້ອງຖ່ິນ.21

22. ກລໍະນເີປັນຜູ້ທ່ີຖືກຍົກຍ້າຍທາງກາຍະພາກພາຍ
ໃຕວ້ກັ 17(iii), ລກູຄ້າຈະຕ້ອງສະໜອງທາງເລອືກສາໍລບັ 
ການທ່ີມ ີທ່ີຢູ່ອາໄສພຽງພໍ ພ້ອມດວ້ຍການຄໍາ້ປະກນັກາໍ
ມະສດິເປັນເຈົາ້ຂອງເພ່ືອໃຫ້ເຂົາເຈົາ້ສາມາດຍ້າຍໄປຢູ່
ຢ່າງຖືກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍໂດຍປາສະຈາກການສຽ່ງ 
ຖືກບັງຄບັໃຫ້ອອກຈາກທ່ີດນິ. ກລໍະນທ່ີີຜູ້ຖືກຍົກຍ້າຍ 
ເປັນເຈົາ້ຂອງ ແລະ ຄອບຄອງໂຄງສ້າງ, ລກູຄາ້ຈະຕ້ອງ
ຊົດເຊີຍເຂົາເຈົາ້ສາໍລບັການສນູເສຍຊັບສນິອືນ່ໆ ນອກ 
ຈາກທ່ີດນິເຊ່ັນ: ເຮືອນຢູ່ອາໄສ ແລະ ການປັບປຸງອ່ືນໆ
ທ່ີເຂົາເຈົາ້ໄດ້ເຮັດໃນດນິຕອນນັນ້ຕາມລາຄາທົດແທນເຕມັ 
ສວ່ນບົນພ້ືນຖານເງືອ່ນໄຂທ່ີວາ່ ບຸກຄນົເຫ່ົຼານັນ້ໄດ້ຄອບ
ຄອງດນິໃນເຂດສະຖານທ່ີຕັງ້ຂອງໂຄງການກອ່ນວນັທີ

ໝດົສດິຄບົເງືອ່ນໄຂໄດຮັ້ບການຊົດເຊີຍ. ບົນພ້ືນຖານ
ການຂໍຄາໍປຶກສາກບັຜູ້ທ່ີຖືກຍົກຍ້າຍ, ລກູຄາ້ຈະຕ້ອງສະ
ໜອງການຊ່ວຍເຫືຼອໃນການຍົກຍ້າຍໃນລະດບັພຽງພໍໃຫ້ 
ເຂົາເຈົາ້ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດປົວແປງມາດຕະຖານການດາໍລງົ
ຊີວດິໃນລະດບັພຽງພໍຢູ່ສະຖານທ່ີອ່ືນເປັນທາງເລືອກ.22 

23. ລກູຄາ້ ບ່ໍຕອ້ງຊົດເຊີຍ ຫືຼ ຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ທ່ີບກຸລກຸ 
ເນື້ອທ່ີດນິໃນເຂດສະຖານທ່ີຕັງ້ຂອງໂຄງການພາຍຫັຼງ 
ວນັທີໝດົສດິໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ ຫາກເງືອ່ນໄຂວນັທີ
ໝດົສດິໄດຮັ້ບການຊົດເຊີຍ ໄດຖື້ກກາໍນດົຢ່າງຈະແຈງ້ 
ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ສງັຄມົໄດຮັ້ບຮູ.້

24. ການບັງຄບັໃຫ້ອອກຈາກທ່ີດນິ23 ຈະບ່ໍຖືກຈດັຕັງ້ 
ປະຕິບັດ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າເປັນການປະຕິບັດຕາມກົດ
ໝາຍແລະເງື່ອນໄຂຕ່າງໆທ່ີມີໃນມາດຕະຖານການ 
ດໍາເນນີງານນີ້.

ການຍົກຍ້າຍທາງເສດຖະກດິ
25. ກລໍະນໂີຄງການມກີານຍົກຍ້າຍທາງເສດຖະກດິ 
ພຽງຢ່າງດຽວ, ລກູຄ້າຈະຕ້ອງສ້າງແຜນປົວແປງຊີວດິ
ການເປັນຢູ່ເພ່ືອຊົດເຊີຍໃຫ້ຜູ້ທ່ີຖືກກະທົບ ແລະ/ຫືຼ 
ຊຸມຊົນທ່ີຖືກກະທົບ ແລະ ສະໜອງການຊ່ວຍເຫືຼອອືນ່ໆ 
ທ່ີຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຈດຸປະສງົຂອງມາດຕະຖານ 
ການດາໍເນນີງານນີ.້ ແຜນປົວແປງຊີວດິການເປັນຢູ່ຈະ
ກາໍນດົສດິທ່ີຄວນໄດຮັ້ບຂອງຜູ້ໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ ແລະ/ 
ຫືຼ ຊຸມຊົນທ່ີຖືກກະທົບ ແລະ ຮັບປະກນັວາ່ສດິເຫ່ົຼານັນ້ 
ໄດ້ຮັບການສະໜອງໃນລັກສະທ່ີໂປ່ງໃສ, ສອດຄ່ອງ 
ແລະ ສະເໝພີາບ. ການບັນເທົາຜົນກະທົບຈາກການ
ຍົກຍ້າຍທາງເສດຖະກດິຈະຖືວາ່ສາໍເລດັແລວ້ເມືອ່ຜູ້ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບ ຫືຼ ຊຸມຊົນທ່ີຖືກກະທົບໄດຮັ້ບການຊົດ 
ເຊີຍ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອອືນ່ໆຕາມເງືອ່ນໄຂຂອງແຜນ 
ປົວແປງຊີວດິການເປັນຢູ່ ແລະ ມາດຕະຖານການຈດັຕັງ້ 
ປະຕບັິດນີ ້ແລະ ເມື່ອເຫັນວາ່: ໄດ້ຮັບການສະໜອງໂອ
ກາດທ່ີພຽງພໍໃນການຫາລຽ້ງຊີບຂອງເຂົາເຈົາ້. 

21 ການຊົດເຊີຍເປັນເງນິສດົ ອາດຈະເໝາະສມົ ໃນກລໍະນ ີ(i) ການຫາລຽ້ງຊີບ 
ບ່ໍໄດຢູ່້ບົນພ້ືນຖານການນາໍໃຊ້ທ່ີດນິ (ii) ການຫາລຽ້ງຊີບບົນພ້ືນຖານການນໍ
າໃຊ້ທ່ີດິນ, ແຕ່ວາ່ສ່ວນ ທ່ີດິນຖືກໂຄງການນັນ້ ເປັນສ່ວນນອ້ຍຂອງຊັບສິນທ່ີ
ຖືກກະທົບ ແລະ ສ່ວນທ່ີດິນຍັງເຫືຼອ ນັນ້ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງເສດຖະກິດ; 
ຫືຼ (iii) ມີຕະຫຼາດທ່ີເກີດຂ້ຶນສໍາລັບທ່ີດິນ, ເຮືອນ ຢູ່ອາໄສ ແລະ ແຮງງານ, 
ຜູ້ຖືກຍົກຍ້າຍ ນາໍໃຊ້ກົນໄກຕະຫຼາດດັ່ງກ່າວ, ໂດຍມີການສະໜອງທ່ີພຽງພໍ
ຂອງທ່ີດິນແລະເຮືອນຢູ່ອາໄສ ພາຍໃນຕະຫຼາດທ່ີມີຢູ່. 

22 ການຍົກຍ້າຍຈດັສັນຜູ້ເຂ້ົາມາຕັ້ງຖ່ິນຖານແບບບ່ໍຖືກຕ້ອງຕາມທາງການ 
ໃນບັນດາເຂດຕວົເມອືງ ອາດຈະມບັີນຫາການເລອືກໄດ-້ເລອືກເສຍ. ຕວົຢ່າງ: 
ຄອບຄົວທ່ີຖືກຍົກຍ້າຍອາດຈະໄດ້ຮັບການຄໍ້າປະກັນກໍາມະສິດຕໍ່ທ່ີດິນ, ແຕ່ 
ເຂົາເຈົາ້ອາດຈະເສຍຄວາມໄດປ້ຽບຂອງສະຖານທ່ີຕັງ້ເຊ່ິງເປັນເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສ. 
ການປ່ຽນແປງຕໍສ່ະຖານທ່ີຕັງ້ທ່ີອາດຈະສົງ່ຜົນຕໍໂ່ອກາດໃນການຫາລ້ຽງຊີບ
ຄວນຈະໄດຮັ້ບການແກໄ້ຂຕາມຫັຼກການຂອງມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານ
ນີ ້(ລະອຽດເບ່ິງວກັ 25).

23 ເປັນການໃຫ້ສວ່ນບຸກຄນົ, ຄອບຄວົ ແລະ/ຫືຼ ຊຸມຊົນຍ້າຍອອກຈາກເຮືອນ 
ແລະ/ຫືຼ ທ່່ີດນິທ່ີເຂົາເຈົາ້ຄອບຄອງໂດຍປາສະຈາກການສະໜອງ, ການເຂ້ົາ 
ເຖິງການປົກປ້ອງທາງ ກດົໝາຍໃນຮບູການທ່ີເໝາະສມົ ແລະ ການປົກປ້ອງ 
ໃນຮູບການອື່ນໆ ເຊ່ິງເປັນການໃຫ້ອອກແບບຖາວອນ ຫືຼ ຊ່ົວຄາວ ໃນລັກສະ
ນະທ່ີຂັດກັບຈດິໃຈຂອງເຂົາເຈົາ້. 



ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການການເງນິສາກນົ36 37ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 5
ການໄດມ້າຂອງທ່ີດນິ ແລະ ການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນແບບບ່ໍສະໝກັໃຈ

26. ຖ້າການໄດມ້າຂອງທ່ີດນິ ຫືຼ ການຈາໍກດັຕໍສ່ດິການ 
ນາໍໃຊ້ທ່ີດນິເປັນຜົນນາໍໄປສູກ່ານຍົກຍ້າຍທາງເສດຖະກດິ 
ທ່ີຖືກກາໍນດົວາ່ເປັນການສນູເສຍຊັບສນິ ແລະ/ຫືຼ ວທີິການ 
ຫາລ້ຽງຊີບໂດຍບ່ໍກ່ຽວກບັວາ່: ຜູ້ຖືກກະທົບຖືກຕ້ອງ 
ຍົກຍ້າຍທາງກາຍະພາກ ຫືຼ ບ່ໍ, ລກູຄ້າຈະຕ້ອງຕອບ 
ສະໜອງຕາມເງືອ່ນໄຂຕ່າງໆທ່ີສາມາດນາໍໃຊ້ໄດໃ້ນວກັ
ທີ 27-29 ຂ້າງລຸມ່ນີ.້ 
27. ຜູ້ທ່ີຖືກຍົກຍ້າຍທາງເສດຖະກິດທ່ີປະເຊີນກັບ 
ການສນູເສຍຊັບສນິ ຫືຼ ການເຂ້ົາເຖິງຊັບສນິຈະຕ້ອງໄດ້
ຮັບການຊົດເຊີຍສາໍລບັການສນູເສຍດັງ່ກາ່ວຕາມມນູ 
ຄາ່ທົດແທນເຕມັ.
• ກລໍະນທ່ີີການໄດມ້າຂອງທ່ີດນິ ຫືຼ ການຈາໍກດັຕໍ ່ 
 ການນາໍໃຊ້ທ່ີດນິຫາກສົງ່ຜົນກະທົບຕໍໂ່ຄງສາ້ງທາງ 
 ທລຸະກດິ, ເຈົາ້ຂອງທລຸະກດິທ່ີຖືກກະທົບຈະໄດ ້ 
 ຮັບການຊົດເຊີຍໃນມນູຄາ່ການດາໍເນນີທລຸະກດິ  
 ຂອງຕນົຢູ່ບ່ອນອ່ືນ,ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍການສນູ  
 ເສຍລາຍໄດສ້ດຸທິໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ, ແລະ ມນູຄ່າ
 ການເຄື່ອນຍ້າຍແລະການຕດິຕັງ້ຄນືຂອງໂຮງຈກັ
 ໂຮງງານ, ເຄື່ອງກນົຈກັ ແລະ ອຸປະກອນອ່ືນໆ.
• ກລໍະນຜູ້ີຖືກກະທົບມສີດິທ່ີຖືກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 
 ຫືຼ ສາມາດກາ່ວທວງສດິທ່ີຖືກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ
 ຕໍທ່ີ່ດນິ ເຊ່ິງກດົໝາຍພາຍໃນຮັບຮູ ້ຫືຼ ສາມາດ  
 ຮັບຮູ ້(ລະອຽດເບ່ິງວກັ 17 (i) ແລະ (ii)), ທ່ີດນິ  
 ທົດແທນ (ຕ.ຢ:ສະຖານທ່ີຕັງ້ຂອງບ່ອນຜະລດິ  
 ກະສ ິກາໍ ຫືຼ ບ່ອນເຮັດທລຸະກດິ) ທ່ີມມີນູຄາ່ເທ່ົາ  
 ກນັ ຫືຼ ສງູກວ່າ ຈະຕອ້ງຖືກສະໜອງໃຫ້ ຫືຼ ຕາມ  
 ຄວາມເໝາະສມົຕອ້ງຊົດເຊີຍເປັນເງນິສດົຕາມ  
 ມນູຄາ່ທົດແທນເຕມັ.
• ຜູ້ທ່ີຖືກຍົກຍ້າຍທາງເສດຖະກດິທ່ີບ່ໍສາມາດທວງ 
 ສດິຕາມກດົໝາຍຕໍທ່ີ່ດນິ (ລະອຽດເບ່ິງວກັ 17  
 (iii)) ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຕາມມນູຄາ່  
 ຂອງຊັບສນິທ່ີສນູເສຍແທນທ່ີຈະເອາົຕາມມນູຄາ່ 
 ຂອງທ່ີດນິ (ເຊ່ັນ: ພືດຜົນລະປູກ,ພ້ືນຖານໂຄງ  
 ລ່າງຊົນລະປະທານ ແລະ ການປັບປຸງອື່ນໆທ່ີໄດ້ 
 ເຮັດຢູ່ໃນຕອນດນິດັງ່ກາ່ວ) ຕາມມນູຄາ່ທົດແທນ  
 ເຕມັ. ລກູຄາ້ບ່ໍຕອ້ງຊົດເຊີຍ ຫືຼ ຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ສວຍ 
 ໂອກາດເຂ້ົາມາຕັງ້ຖ່ິນຖານທ່ີບຸກລກຸເອາົດນິທ່ີນອນ
 ໃນເຂດສະຖານທ່ີຕັງ້ຂອງໂຄງການພາຍຫັຼງວນັທີ
 ໝດົສດິຄບົເງືອ່ນໄຂໄດຮັ້ບການຊົດເຊີຍ.

28. ນອກຈາກການຊົດເຊີຍສາໍລບັການສນູເສຍຊັບສນິ 
ແລວ້ (ຖ້າມ)ີ ຕາມເງືອ່ນໄຂທ່ີມພີາຍໃຕ້ວກັ 27, ຜູ້ທ່ີຖືກ 
ຍົກຍ້າຍທາງເສດຖະກດິ ເຊ່ິງລະດບັການຫາລຽ້ງຊີບ 
ຫືຼ ລາຍໄດຂ້ອງເຂົາເຈົາ້ຖືກກະທົບໃນທາງລົບແມ່ນຈະ 
ໄດຮັ້ບການສະໜອງໂອກາດເພ່ືອປັບປຸງ ຫືຼ ຢ່າງໜອ້ຍ 

ສດຸຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການຫາລາຍໄດຂ້ອງເຂົາ 
ເຈົາ້, ລະດບັການຜະລິດແລະມາດຕະຖານການດາໍລງົ
ຊີວດິຂອງເຂົາເຈົາ້:
• ສາໍລບັຜູ້ທ່ີມກີານຫາລ້ຽງຊີບບົນພ້ືນຖານການນາໍ
 ໃຊ້ທ່ີດນິ, ຄວນຈະໄດ້ຮັບການສະໜອງທ່ີດນິທົດ
 ແທນທ່ີມທ່ີາແຮງໃນການ ຜະລດິ,ມຂ້ໍີໄດປ້ຽບທາງ
 ສະຖານທ່ີຕັງ້ ແລະ ປັດໄຈອື່ນໆ ຢ່າງໜອ້ຍທຽບ
 ເທ່ົາກບັທ່ີດນິທ່ີຖືກສນູເສຍເປັນບູລິມະສດິ. 
• ສາໍລບັຜູ້ທ່ີການຫາລ້ຽງຊີບຢູ່ບົນພ້ືນຖານການເພ່ິງ 
 ພາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການທ່ີໂຄງ  
 ການຈາໍກດັການເຂ້ົາເຖິງ ຊັບພະຍາກອນດັງ່ກ່າວ  
 ຕາມທ່ີສນົທະນາໃນວກັ 5, ແມນ່ຈະມກີານຈດັຕັງ້ 
 ປະຕບັິດມາດຕະການເພ່ືອສບືຕໍອ່ະນຍຸາດໃຫ້  
 ເຂົາເຈົາ້ ເຂ້ົາເຖິງຊັບພະຍາກອນທ່ີຖືກກະທົບ ຫືຼ  
 ສະໜອງການເຂ້ົາເຖິງຊັບພະຍາກອນທາງເລອືກ 
 ທ່ີມທ່ີາແຮງໃນການຫາ ລ້ຽງຊີບແລະຄວາມສາ 
 ມາດໃນການເຂ້ົາເຖິງເທ່ົາທຽມກນັ.ຕາມທ່ີເຫັນວາ່  
 ເໝາະສມົ, ການສະໜອງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ  
 ການຊົດເຊີຍທ່ີພົວພັນກບັການນາໍໃຊ້ຊັບພະຍາ
 ກອນທໍາມະຊາດອາດຈະມລັີກສະນະລວມໝູ ່ 
 ແທນທ່ີຈະເປັນການສະໜອງ ໃຫ້ບຸກ ຄນົ ຫືຼ  
 ຄວົເຮືອນໂດຍກງົ.
• ຖ້າສະພາບເງືອ່ນໄຂ ຫາກຈາໍກດັລກູຄາ້ບ່ໍໃຫ້ສາມາດ
 ສະໜອງທ່ີດນິ ຫືຼ ຊັບພະຍາກອນທ່ີຄາ້ຍຄກືນັ 
 ຕາມທ່ີອະທິບາຍໄວຂ້້າງ ເທິງ, ອາດຈະຖືກສະໜອງ
 ໂອກາດສາ້ງລາຍໄດທ່ີ້ເປັນທາງເລືອກໃຫ້ແທນເຊ່ັນ: 
 ກນົໄກໃຫ້ສນິເຊ່ືອ, ຝຶກອບົຮົມວຊິາຊີບ ຫືຼ ສມີແືຮງ 
 ງານ, ຊົດເຊີຍເປັນເງນິສດົ, ຫືຼ ສະໜອງໂອກາດ
 ໃນການປະກອບອາຊີບ. ຢ່າງໃດກໍດ່ໂີດຍປົກກະຕິ
 ແລ້ວການຊົດເຊີຍເປັນເງນິສດົພຽງຢ່າງດຽວແມນ່ 
 ບ່ໍພຽງພໍໃນການປົວແປງຊີວດິການເປັນຢູ່.

29. ຕາມຄວາມຈາໍເປັນ, ຄວນຈະສະໜອງການຊ່ວຍ
ເຫືຼອໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ໃຫ້ທກຸຄົນທ່ີຖືກຍົກຍ້າຍ 
ທາງເສດຖະກດິ ບົນພ້ືນຖານກາໍນດົເວລາທ່ີສມົເຫດສມົ
ຜົນ ເຊ່ິງຈາໍເປັນໃນການປົວແປງຄວາມສາມາດໃນການ
ຫາລາຍໄດ,້ ລະດບັການຜະລດິ ແລະ ມາດຕະຖານການ
ດາໍລງົຊີວດິຂອງເຂົາເຈົາ້.

ໜາ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງພາກເອກະຊົນໃນການ
ຍົກຍ້າຍຈດັສນັທ່ີຄຸມ້ຄອງໂດຍລດັຖະບານ

30. ໃນກໍລະນກີານໄດ້ມາຂອງທ່ີດິນ ແລະ ການຍົກ 
ຍ້າຍຈດັສນັທ່ີເປັນໜາ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງລດັຖະບານ 
ລກູຄາ້ຈະປະສານສມົທົບກບັອົງ ການຂອງລດັທ່ີກ່ຽວ

ຂ້ອງຕາມລະດັບທ່ີອະນຍຸາດພາຍໃຕ້ອົງການດັ່ງກ່າວ
ເພ່ືອບັນລຕຸາມຜົນໄດຮັ້ບທ່ີສອດຄອ່ງກບັມາດຕະຖານ 
ການດໍາເນີນງານ. ນອກຈາກນີ້, ໃນກໍລະນີທ່ີຄວາມ 
ສາມາດຂອງລັດຖະບານມີຈາໍກັດ, ລກູຄ້າຈະເຮັດບົດ
ບາດທ່ີຕັງ້ໜາ້ໃນການວາງແຜນ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບັັິດ 
ແລະ ການຕດິຕາມກວດກາໃນລະຫວາ່ງການຍົກຍ້າຍ
ຈດັສັນດັ່ງທ່ີໄດ້ອະທິບາຍໄວຂ້້າງລຸ່ມນີ້.

31. ໃນກລໍະນຂີອງການໄດມ້າຂອງສດິນາໍໃຊ້ທ່ີດນິ ຫືຼ 
ການເຂ້ົາເຖິງທ່ີດນິໂດຍຜ່ານວທີິການບັງຄບັ ແລະ ການ
ຍົກຍ້າຍຈດັສນັທ່ີໄດເ້ຈລະຈາເຊ່ິງປະກອບມກີານຍົກຍ້າຍ 
ທາງກາຍະພາກ, ລກູຄາ້ຈະກາໍນດົ ແລະ ອະທິບາຍ 24 
ມາດຕະການຍົກຍ້າຍຈດັສນັຂອງລດັຖະບານ. ຖ້າຫາກ
ມາດຕະການເຫ່ົຼານີ້ບ່ໍໄດ້ຕາມເງືອ່ນໄຂທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນ
ມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານດັ່ງກ່າວນີ້ (ເງື່ອນໄຂ 
ທ່ົວໄປ ແລະ ຂ້ໍກາໍນດົຂອງການຍົກຍ້າຍທາງກາຍະພາກ 
ແລະ ການຍົກຍ້າຍທາງເສດຖະກດິຂ້າງເທິງນີ)້. ລກູຄ້າ 
ຈະຕອ້ງໄດເ້ອາົເຂ້ົາແຜນຍົກຍ້າຍຈດັສນັເພ່ີມເຕມີຢ່າງຕໍາ່
ສດຸໃຫ້ມ ີ(i) ການກາໍນດົຄນົທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ ແລະ 
ບັນດາຜົນກະທົບ; (ii) ລາຍລະອຽດຂອງກດິຈະກາໍທ່ີ
ມກີານຄຸມ້ຄອງລວມທັງສດິທ່ີຄວນໄດຮັ້ບຂອງຄນົທ່ີຖືກ
ຍົກຍ້າຍຈດັສນັຕາມທ່ີໄດ້ກາໍນດົພາຍໃຕ້ກດົໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການແຫ່ງຊາດທ່ີ ກຽ່ວຂ້ອງ; (iii) ມາດຕະການ 
ເພ່ີມເຕມີເພ່ືອບັນລຕຸາມ ຂ້ໍກາໍນດົໃນມາດຕະຖານການ
ດາໍເນນີງານດັງ່ທ່ີໄດໃ້ຫ້ລາຍລະອຽດໄວໃ້ນວກັທີ 19 – 
29 ຕາມທ່ີໄດອ້ະນມຸດັໂດຍອງົການທ່ີຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຕາຕະລາງເວລາ; ແລະ (iv) ໜາ້ທ່ີຮັບ 
ຜິດຊອບທາງດ້ານການເງນິ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ 
ຂອງລກູຄ້າໃນການປະຕບັິດແຜນການຍົກຍ້າຍຈດັສນັ
ເພ່ີມເຕມີ.

32. ໃນກລໍະນຂີອງໂຄງການທ່ີກຽ່ວຂ້ອງກບັການຍົກ 
ຍ້າຍທາງດ້ານເສດຖະກິດພຽງຢ່າງດຽວ, ລູກຄ້າ 
ຈະກາໍນດົ ແລະອະທິບາຍມາດຕະການທ່ີອງົການຂອງ 
ລັດທ່ີມີໜາ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບວາງແຜນທ່ີຈະນາໍໃຊ້ເພ່ືອ 
ຊົດເຊີຍໃຫ້ຊຸມຊົນ ແລະ ບຸກຄນົທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ. ຖ້າ
ຫາກມາດຕະການເຫ່ົຼານີບ່ໍ້ໄດ້ຕາມເງືອ່ນໄຂຂອງມາດຕ
ະຖານການດາໍເນນີງານນີ ້ລກູຄາ້ຈະຕ້ອງສາ້ງແຜນດາໍ
ເນນີງານທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົເພ່ືອສະ
ໜບັສະໜນູເສມີໃຫ້ກດິຈະກາໍຂອງລດັຖະບານ. ສິງ່ດັງ່
ກາ່ວອາດລວມເອາົການຊົດເຊີຍເພ່ີມເຕມີສາໍລບັຊັບສນິ 
ທ່ີຖືກສນູເສຍໄປ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມເພ່ີມເຕມີເພ່ືອ
ຟ້ືນຟູຊີວດິການເປັນຢູ່ໃນກລໍະນທ່ີີມຄີວາມສອດຄອ່ງ.

24 ຖ້າມີອາດຈະນໍາໃຊ້ເອກະສານຂອງລັດຖະບານເພ່ືອກໍານົດມາດຕະ 
ການເຫ່ົຼານັນ້.



ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການການເງນິສາກນົ38 39ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 6
ການອະນລຸກັຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງແບບຍືນຍົງ ຕໍຊັ່ບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ່ີມຊີີວດິ

ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 6 

ການອະນລຸກັຊີວະນາໆພັນ ແລະ 
ການຄຸມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນ 
ທໍາມະຊາດທ່ີມຊີີວດິ ແບບຍືນຍົງ

ພາກສະເໜ ີ

1. ມາດຕະຖານການດຳເນີນງານທີ 6 ຮັບຮູ້ວ່າ: 
ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການອະນລຸກັຊີວະນາໆພັນໆ, 
ການຮັກສາບໍລກິານດາ້ນລະບົບນເິວດ ແລະ ການຄຸມ້
ຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ່ີມຊີີວດິ ແບບຍືນຍົງ 
ຖືເປັນພ້ືນຖານຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ບັນດາ
ເງືອ່ນໄຂທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ນມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານຂ້ໍນີ ້
ແມນ່ຢູ່ພາຍໄຕ້ກອບຂອງສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍຄວາມຫຼາກ
ຫຼາຍດາ້ນຊີວະນາໆພັນ ເຊ່ິງໄດ້ນຍິາມຄຳວາ່ຊີວະນາໆ
ພັນວາ່ແມ່ນ “ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສິງ່ທ່ີມຊີີວດິຈາກທກຸ
ແຫ່ຼງ ເຊ່ິງລວມທັງ (ແຕບ່ໍ່ໄດ້ຈາໍກດັພຽງແຕ)່ ລະບົບນເິວດ 
ຂອງດນິ, ທະເລ ແລະ ບັນດາລະບົບນເິວດທາງນໍາ້ອ່ືນໆ 
ຕະຫຼອດເຖິງບັນດາຄວາມສະຫັຼບຊັບຊ້ອນທາງລະບົບ
ນເິວດ ເຊ່ິງສິງ່ທ່ີມຊີີວດິປະກອບເປັນສວ່ນໜຶງ່ໃນນັນ້; 
ເຊ່ິງລວມເອົາຄວາມຫຼາກຫຼາຍພາຍໃນຊະນິດພັນ, 
ລະຫວາ່ງຊະນດິພັນ ແລະ ຂອງລະບົບນເິວດຕ່າງໆ.”

2. ການບໍລກິານດ້ານລະບົບນເິວດ ແມ່ນຜົນປະໂຫຍດ 
ທ່ີປະຊາຊົນ ເຊ່ິງລວມທັງທລຸະກດິຕ່າງໆທ່ີໄດ້ຮັບຈາກ 
ບັນດາລະບົບນເິວດຕ່າງໆ. ການບໍລກິານດາ້ນລະບົບ 
ນເິວດ ຖືກແບ່ງອອກເປັນສີປ່ະເພດຄ:ື (i) ການບໍລກິານ 
ເພ່ືອສະໜອງເຊ່ິງໝາຍເຖິງຜະລດິຕະພັນຕ່າງໆທ່ີປະຊາ
ຊົນໄດ້ຮັບຈາກບັນດາລະບົບນເິວດ; (ii) ການບໍລິການ 
ທ່ີຄຸມ້ຄອງດດັສມົ ໝາຍເຖິງບັນດາຜົນປະໂຫຍດທ່ີປະ
ຊາຊົນໄດຮັ້ບຈາກການຄຸມ້ຄອງ ດດັສມົຂະບວນການທາງ 
ລະບົບນເິວດ (iii) ການບໍລກິານດ້ານວດັທະນະທໍາ 
ໝາຍເຖິງ ບັນດາຜົນປະໂຫຍດທ່ີບ່ໍແມ່ນວດັຖຸ ທ່ີປະຊາຊົນ
ໄດຮັ້ບຈາກບັນດາລະບົບນເິວດ; ແລະ (iv) ການບໍລິການ 
ເພ່ືອຄໍາ້ຊູຊ່ວຍເຫືຼອ ໝາຍເຖິງບັນດາຂະບວນການທາງ
ທໍາມະຊາດທ່ີບໍາລງຸຮັກສາການບໍລກິານອືນ່ໆ.1

3. ໂດຍປົກກະຕແິລວ້, ການບໍລກິານດາ້ນລະບົບນເິວດ
ທ່ີມະນດຸໃຫ້ຄວາມສາໍຄນັນັນ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການຄໍາ້ຊູໂດຍ
ຊີວະນາໆພັນ. ດ້ວຍເຫດນັນ້, ຜົນກະທົບຕໍຊີ່ວະນາໆພັນ 
ໂດຍປົກກະຕແິລວ້ ສາມາດສົງ່ຜົນກະທົບໃນທາງລົບຕໍ່
ການສະໜອງການບໍລກິານຕາ່ງໆຂອງລະບົບນເິວດ. 
ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານນີໄ້ດເ້ວົາ້ເຖິງວທີິທ່ີລກູຄາ້
ຈະສາມາດຄຸມ້ຄອງແບບຍືນຍົງ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຜົນ 
ກະທົບ ຕໍຊີ່ວະນາໆພັນ ແລະ ການບໍລິການລະບົບນເິວດ
ຕະຫຼອດໄລຍະຮອບວຽນອາຍຂຸອງໂຄງການ.  

• ເພ່ືອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ອະນລັຸກຊີວະນາໆພັນ. 
• ເພ່ືອບໍາລງຸຮັກສາບັນດາຜົນປະໂຫຍດຕາ່ງໆຈາກ
 ການບໍລກິານລະບົບນເິວດ.  
• ເພ່ືອສົງ່ເສມີການຄຸມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະ  
 ຊາດທ່ີມຊີີວດິແບບຍືນຍົງຜ່ານການຮັບຮອງເອົາ  
 ແບບວທີິປະຕບັິດ ທ່ີເຊ່ືອມສານຄວາມຕອ້ງການ 
 ດາ້ນການອະນລຸກັ ແລະ ບູລມິະສດິດາ້ນການ 
 ພັດທະນາ.

ຂອບເຂດການນາໍໃຊ້                                 

4. ຄວາມສາມາດໃນການນາໍໃຊ້ມາດຕະຖານການດາໍ 
ເນນີງານຂ້ໍນີ ້ແມ່ນກາໍນດົໃຫ້ນາໍໃຊ້ໃນຂະບວນການກາໍ
ນດົຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມ ສ່ຽງທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ 
ແລະ ສງັຄມົ. ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດບັນດາກດິຈະກາໍທ່ີ 

1 ຕວົຢ່າງມຄີ:ື (i) ການບໍລກິານເພ່ືອສະໜອງ ອາດຈະລວມເອາົສະບຽງອາຫານ, 
ນໍາ້ຈດື, ໄມ້, ເສັນ້ໄຍພືດ, ພຶດທ່ີເປັນຢາປົວພະຍາດ; (ii) ການບໍລິການດ້ານການຄຸມ້ 
ຄອງດດັສມົ ອາດຈະລວມເອາົການກັນ່ຕອງນໍາ້ເທິງໜາ້ດນິ, ການເກບັກກັ 
ແລະ ການດດູຊັບທາດອາຍກາກບອນ, ການຄຸມ້ຄອງດດັສມົສະພາບດນິຟ້າ
ອາກາດ, ການປົກປ້ອງຈາກໄພອນັຕະລາຍທາງທໍາມະຊາດ; (iii) ການ 
ບໍລກິານດາ້ນວດັທະນະທໍາ ອາດຈະລວມເອາົຂອບເຂດທາງທໍາມະຊາດທ່ີ 
ເປັນສະຖານທ່ີສກັສດິ ແລະ ຂົງເຂດທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັທາງດາ້ນກດິຈະກາໍພັກ 
ຜ່ອນ, ສັງສັນ ແລະ ຊ່ືນຊົມຄວາມສວາຍງາມ; (iv) ການບໍລິການເພ່ືອອຸ້ມຊູ
ຊ່ວຍເຫືຼອອາດຈະລວມເອາົການປະກອບເປັນດນິ, ຮອບວຽນຈລຸະສານອາຫານ, 
ການຜະລດິຕົນ້ຕ.ໍ 

ຈາໍເປັນເພ່ືອຕອບສະໜອງໃຫ້ໄດຕ້າມບັນດາເງືອ່ນໄຂ 
ຕາ່ງໆຂອງມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດັງ່ກາ່ວແມນ່ 
ຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງພາຍໃນລະບົບຄຸມ້ຄອງສິງ່ແວດ
ລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ (ESMS) ຂອງລກູຄາ້, ບັນດາອງົ
ປະກອບຂອງລະບົບດັງ່ກາ່ວແມນ່ຖືກກາໍນດົໄວໃ້ນມາດ
ຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 1. 

5. ບົນພ້ືນຖານຂະບວນການກາໍນດົຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຜົນກະທົບ, ບັນດາເງືອ່ນໄຂຂອງມາດຕະຖານການດາໍ
ເນນີງານຂ້ໍນີ້ແມນ່ນາໍໃຊ້ກບັບັນດາໂຄງການຕາ່ງໆ (i) 
ທ່ີຕັງ້ຢູ່ໃນເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີຖືກດດັປັບ, ເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສ 
ທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສຈາໍເປັນ; (ii) ທ່ີມ ີ
ທ່າແຮງສົງ່ຜົນກະທົບຕໍ ່ ຫືຼ ທ່ີເພ່ິງພາອາໄສບໍລກິານ 
ລະບົບນເິວດ ເຊ່ິງເປັນຂົງເຂດທ່ີລກູຄ້າມກີານຄວບຄມຸ 
ຄຸມ້ຄອງໂດຍກງົ ຫືຼ ມບົີດບາດສງູ; ຫືຼ (iii) ທ່ີລວມເອາົ
ການຜະລິດຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ່ີມີຊີວິດ  
(ຕວົຢ່າງ: ການປູກຝັງ, ການລ້ຽງສດັ, ການປະມງົ, 
ການປ່າໄມ)້.

ເງືອ່ນໄຂ                                

ເງືອ່ນໄຂທ່ົວໄປ

6. ຂະບວນການກາໍນດົຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສຽ່ງ
ທ່ີຖືກກາໍນດົໄວໃ້ນມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 1 ຄວນ
ພິຈາລະນາບັນດາຜົນກະທົບທາງກງົແລະທາງອອ້ມຂອງ
ໂຄງການທ່ີມຕີໍຊີ່ວະນາໆພັນ ແລະ ບໍລກິານລະບົບນເິວດ, 
ແລະ ກາໍນດົທກຸຜົນກະທົບຕກົຄາ້ງໃນລະດບັສງູ. ຂະບວນ
ການດັງ່ກາ່ວຈະພິຈາລະນາບັນດາໄພຂ່ົມຂູທ່ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່
ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການບໍລກິານດາ້ນລະບົບນເິວດໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນສມຸໃສ່ການສນູເສຍເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສ, ການ 
ເຊ່ືອມໂຊມ ແລະ ການຕດັແຍກ, ຊະນດິພັນຕາ່ງຖ່ິນທ່ີ 
ຄກຸຄາມ, ການຂດຸຄົນ້ເກນີຄວາມສາມາດທົດແທນ, ການ 
ປ່ຽນແປງທາງອທົຸກກະສາດ, ການສະສມົປະລມິານຂອງ 
ຈລຸະສານອາຫານ ແລະ ມນົລະພິດ. ຂະບວນການດັງ່ກ່າວ 
ຍັງພິຈາລະນາລວມເອົາບັນດາຄ່າຕາ່ງໆທ່ີພົວພັນກບັຊີວະ
ນາໆພັນ ແລະ ບໍລິການລະບົບນເິວດ ຕາມຊຸມຊົນທ່ີຖືກ 
ກະທົບ ແລະ ພາກສ່ວນກຽ່ວຂ້ອງອື່ນໆຕາມຄວາມ 
ເໝາະສມົ. ໃນຂອດທ່ີວກັທີ 13-19 ສາມາດນາໍໃຊ້ໄດ,້ 
ລກູຄາ້ຄວນພິຈາລະນາເບ່ິງບັນດາຜົນກະທົບຕາ່ງໆຈາກ
ໂຄງການຕໍທ່ົ່ວພູມມທັິດ ຫືຼ ພູມມທັິດທາງທະເລທ່ີມທ່ີາ
ແຮງຖືກກະທົບ.  

7. ອງີຕາມບູລິມະສດິ, ລກູຄາ້ຄວນຊອກຫາວທີິຫີຼກ 
ເວັນ້ຜົນກະທົບຕໍຊີ່ວະນາໆພັນ ແລະ ການບໍລກິານ 
ດາ້ນລະບົບນເິວດ. ຫາກບ່ໍສາມາດຫີຼກເວັນ້ຜົນກະທົບໄດ້, 
ຄວນຈດັຕັງ້ປະຕບັິດບັນດາມາດຕະການເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນ 
ຜົນກະທົບ ແລະ ຟ້ືນຟູຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການບໍລກິານ 
ດາ້ນລະບົບນເິວດ. ໂດຍພິຈາລະນາຕາມຄວາມສະຫັຼບ
ຊັບຊ້ອນໃນການຄາດຄະເນຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ 
ຕໍຊີ່ວະນາໆພັນ ແລະ ການບໍລິການດ້ານລະບົບນເິວດ 
ໃນໄລຍະຍາວ, ລກູຄາ້ຄວນຮັບຮອງເອາົການຄຸມ້ຄອງ 
ແບບປັບປ່ຽນ ເຊ່ິງການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດມາດຕະການຄຸມ້
ຄອງ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນ ຜົນກະທົບສາມາດຕອບສະໜອງ
ໄດຕ້າມເງືອ່ນໄຂທ່ີມກີານປ່ຽນແປງ ແລະ ບັນດາຜົນໄດ້
ຮັບຈາກການຕດິຕາມກວດກາຕະຫຼອດໄລຍະຮອບວຽນ 
ອາຍຂຸອງໂຄງການ. 

8. ໃນຂອດທ່ີວກັທີ 13-15 ສາມາດນາໍໃຊ້ໄດ,້ ລກູຄ້າ 
ຈະຮັກສາພະນກັງານວຊິາການທ່ີມຄີວາມສາມາດເພ່ືອ 
ຊ່ວຍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຂະບວນການກາໍນດົຄວາມ
ສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. ໃນຂອດທ່ີວກັທີ 
16-19 ສາມາດນາໍໃຊ້ໄດ,້ ລກູຄາ້ຄວນຮັກສາຊ່ຽວຊານ
ສາກນົທ່ີມປີະສບົການເໝາະສມົໃນລະດບັພາກພ້ືນເພ່ືອ
ຊ່ວຍສາ້ງລະດບັຂ້ັນການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ທ່ີປະຕບັິດ 
ໄດຕ້າມມາດຕະຖານດາໍເນນີງານນີ ້ແລະ ເພ່ືອຊ່ວຍຢ້ັງຢນື
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນ 
ຜົນກະທົບເຫ່ົຼານັນ້.

ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການອະນລຸັກຊີວະ 
ນາໆພັນ

9. ເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສ ຖືກນຍິາມວາ່ເປັນ:  ເຂດດນິ, ນໍາ້ຈດື 
ຫືຼ ຫົວໜວ່ຍພູມສາດຂອງນໍາ້ທະເລ ຫືຼ ທາງອາກາດທ່ີ
ສະໜບັສະໜນູຄໍາ້ຊູການລວມຕົວຂອງສິງ່ທ່ີມີຊີວດິ 
ແລະ ການປະຕສິາໍພັນລະຫວາ່ງສິງ່ທ່ີມຊີີວດິກບັສິງ່ແວດ
ລ້ອມທ່ີບ່ໍມີຊີວິດ. ເພ່ືອຮັບໃຊ້ຈດຸປະສົງຂອງມາດ 
ຕະຖານການດາໍເນນີງານນີ,້ ເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສ ຖືກແບ່ງອອກ 
ເປັນເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີຖືກດດັປັບ, ເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສຕາມ 
ທໍາມະຊາດ ແລະ ເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສຈາໍເປັນ. ເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສ 
ຈາໍເປັນແມ່ນກຸມ່ຍ່ອຍຂອງເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີຖືກດດັປັບ ຫືຼ 
ເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສຕາມທໍາມະຊາດ.

10. ເພ່ືອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ອະນລຸກັຊີວະນາໆພັນ, 
ລະດບັຂ້ັນຂອງການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ 
ລວມເອາົລະບົບການຊົດເຊີຍດາ້ນຊີວະນາໆພັນ ທ່ີຖືກ
ກະທົບເຊ່ິງອາດຈະພິຈາລະນາຈດັຕັງ້ປະຕບັິດສະເພາະ



ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການການເງນິສາກນົ40 41ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 6
ການອະນລຸກັຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງແບບຍືນຍົງ ຕໍຊັ່ບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ່ີມຊີີວດິ

ໃນກໍລະນຫັຼີງຈາກທ່ີໄດ້ນາໍໃຊ້ 2 ບັນດາມາດຕະການທ່ີ 
ເໝາະສມົໃນດາ້ນການຫີຼກເວັນ້ຜົນກະທົບ, ການຫຸຼດຜ່ອນ 
ຜົນກະທົບ ແລະ ການຟ້ືນຟູ. ລະບົບການຊົດເຊີຍດ້ານ
ຊີວະນາໆພັນທ່ີຖືກກະທົບຄວນຖືກອອກແບບແລະຈດັ
ຕັງ້ປະຕບັິດເພ່ືອບັນລບັຸນດາຜົນໄດຮັ້ບ3 ດາ້ນການອະນຸ
ລກັທ່ີສາມາດວດັແທກໄດເ້ຊ່ິງສາມາດຄາດຫວງັໄດໃ້ນ
ລະດບັທ່ີສມົເຫດສມົຜົນວາ່ຈະເປັນຜົນບ່ໍໃຫ້ມກີານສນູ
ເສຍ ສດຸທິ (no net loss) ແລະ ດແີທ້ຄສ່ືວນທ່ີໄດ້ເພ່ີມ 
ເຕມີຈາກການຊົດເຊີຍ (net gain) ທາງຊີວະນາໆພັນ; 
ຢ່າງໃດກໍດ່,ີ ການໄດຜົ້ນປະໂຫຍດສດຸທິຖືເປັນເງືອ່ນໄຂ
ທ່ີຕອ້ງບັນລໃຸນເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີຈາໍເປັນ. ການອອກແບບ
ລະບົບການສ້າງຄວາມສົມດນຸຄືນທາງຊີວະນາໆພັນ 
(biodiversity offset) ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ 
ຫັຼກການ4  “ຊົດເຊີຍໃຫ້ຄເືກົາ່ ຫືຼ ໃຫ້ດກີວ່າເກົາ່” ແລະ 
ຕອ້ງໄດຮັ້ບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໃຫ້ສອດຄອ່ງກບັຂ້ໍມນູ
ຂ່າວສານດທ່ີີສດຸທ່ີມຢູ່ີແລະແບບວທີິປະຕບັິດຫ້ຼາສດຸ. 
ເມືອ່ລກູຄາ້ພິຈາລະນາສ້າງລະບົບສ້າງຄວາມສມົດນຸຄນື
ໃນຖານະເປັນສວ່ນໜຶງ່ຂອງຍດຸທະສາດຫຸຼດຜ່ອນຜົນ
ກະທົບ, ແມ່ນຕອ້ງໄດເ້ອົາຊ່ຽວຊານສາກນົ ທ່ີມຄີວາມ
ຮູດ້າ້ນການອອກແບບແລະການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດລະບົບ
ສາ້ງຄວາມສມົດນຸຄນືທາງຊີວະນາໆພັນເຂ້ົາມາມສ່ີວນ
ຮ່ວມໃນຂະບວນການສາ້ງລະບົບດັງ່ກ່າວ.

ເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີຖືກດດັປັບ
11. ເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີຖືກດດັປັບ ແມນ່ຂົງເຂດທ່ີອາດ 
ຈະມສີດັສວ່ນຂະໜາດກ້ວາງໃຫຍ່ຂອງພືດ ແລະ/ຫືຼ 
ຊະນດິພັນສດັທ່ີມແີຫ່ຼງກາໍເນດີຕາ່ງຖ່ິນ, ແລະ/ຫືຼ ເປັນ
ກລໍະນທ່ີີກດິຈະກາໍຂອງມະນດຸໄດ້ດດັປັບພາລະບົດບາດ 
ທາງລະບົບນເິວດຕົນ້ຕຢ່ໍາງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ໂຄງປະກອບ5 

ຂອງຊະນດິພັນໃນເຂດດັງ່ກາ່ວ. ເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີຖືກດດັ
ປັບອາດຈະລວມເອົາບັນດາຂົງເຂດທ່ີຖືກຄຸມ້ຄອງສາໍລບັ 
ການປູກຝັງ, ການປູກປ່າ, ເຂດຊາຍຝ່ັງທ່ີເກດີຈາກການ
ເອົາດນິມາຖົມ6 ແລະ ເຂດດນິບໍລເິວນນໍາ້ທ່ີເກດີຈາກການ 
ເອົາດນິມາຖົມ.

12. ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານນີ ້ແມນ່ນາໍໃຊ້ຕໍບັ່ນ
ດາເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີຖືກດດັປັບ ເຊ່ິງລວມເອາົຄນູຄາ່ທາງ 
ຊີວະນາໆພັນທ່ີສາໍຄນັ ດັງ່ທ່ີຖືກກາໍນດົໄວພ້າຍໃຕ້ຂະ 
ບວນການກາໍນດົຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບເຊ່ິງເປັນ
ເງືອ່ນໄຂທ່ີຕອ້ງເຮັດໃນມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 
1. ລກູຄາ້ຄວນຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບທ່ີຈະມຕີໍຊີ່ວະນາໆ
ພັນໃນລກັສະນະດັງ່ກາ່ວ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດມາດຕະ 
ການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຕາມຄວາມເໝາະສມົ.

ເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສຕາມທໍາມະຊາດ
13. ເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສຕາມທໍາມະຊາດ ແມນ່ເຂດທ່ີປະ 
ກອບດ້ວຍບັນດາຊະນດິພັນພືດ ແລະ/ຫືຼ ຊະນດິພັນສດັ 
ທ່ີສາມາດມຊີີວດິຢູ່ລອດ ເຊ່ິງສວ່ນໃຫຍ່ແມ່ນເປັນຊະນດິ 
ພັນທ້ອງຖ່ິນ, ແລະ/ຫືຼ ເປັນກລໍະນທ່ີີກດິຈະກາໍມະນດຸ ບ່ໍ
ໄດດ້ດັປັບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍພ່າລະບົດບາດ ທາງລະບົບນິ
ເວດຕົນ້ຕແໍລະອງົປະກອບຊະນດິພັນຂອງເຂດດັງ່ກາ່ວ. 

14. ລກູຄ້າຈະບ່ໍປ່ຽນ ຫືຼ ສາ້ງຄວາມເຊ່ືອມໂຊມ7 ໃນ 
ລະດບັສງູຕໍເ່ຂດທ່ີຢູ່ອາໄສຕາມທໍາມະຊາດ ເວັນ້ເສຍແຕ ່
ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ບັນດາຂົງເຂດຕາ່ງໆດັງ່ຕໍໄ່ປນີ:້
• ບ່ໍມທີາງເລອືກອືນ່ທ່ີເປັນໄປໄດ້ແລ້ວພາຍໃນເຂດດັງ່  
 ກາ່ວສາໍລບັການພັດທະນາໂຄງການຕາມເຂດທ່ີຢູ່ 
 ອາໄສທ່ີຖືກດດັປັບ; 
• ໄດມ້ກີານຂໍຄາໍປຶກສາກບັບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ  
 ເຊ່ິງລວມທັງຊຸມຊົນທ່ີຖືກກະທົບເພ່ືອແລກປ່ຽນ  
 ທັດສະນະກຽ່ວກບັ ຂອບເຂດຂອງການປ່ຽນແປງ

2 ການ ຊົດເຊີຍດາ້ນຊີວະນາໆພັນທ່ີຖືກຜົນກະທົບ (biodiversity offset) 
ແມ່ນຜົນໄດຮັ້ບດາ້ນການອະນລຸກັທ່ີສາມາດວດັແທກໄດ ້ອນັເປັນຜົນເນືອ່ງມາ 
ຈາກບັນດາມາດຕະການທ່ີຖືກອອກແບບມາ ເພ່ືອຊົດເຊີຍບັນດາຜົນກະທົບຄງົ
ຄາ້ງທາງລົບໃນລະດບັສງູຕໍຊີ່ວະນາໆພັນ ເຊ່ິງເກດີຈາກການພັດທະນາໂຄງການ 
ແລະ ການສບືຕໍຈ່ດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການ ຫັຼງຈາກທ່ີໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບັິດບັນດາມາດ
ຕະການທ່ີເໝາະສມົໃນດ້ານການຫີຼກເວັນ້ຜົນກະທົບ, ການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ 
ແລະ ການຟ້ືນຟູແລ້ວ. 

3 ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານການອະນຸລັກທ່ີສາມາດວັດແທກໄດ້ສໍາລັບການອະນຸ 
ລັກຊີວະນາໆພັນ ຕ້ອງຖືກສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນລະດັບຈລຸັງ (ຂ້ັນຮາກຖານ) 
ແລະ ໃນຂະໜາດພູມສາດທ່ີເໝາະສົມໃດໜຶງ່ (ຕ.ຢ: ລະດັບທ້ອງຖ່ິນ, 
ລະດບັພູມມທັິດ, ລະດບັຊາດ, ລະດບັພາກພ້ືນ).

4  ຫັຼກການວາ່ດວ້ຍ “ຊົດເຊີຍໃຫ້ຄເືກົາ່ ຫືຼ ໃຫ້ດກີວ່າເກົາ່” ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່: 
ລະບົບການຊົດເຊີຍດ້ານຊີວະນາໆພັນທ່ີຖືກຜົນກະທົບຕ້ອງໄດຮັ້ບການອອກ
ແບບເພ່ືອອະນລັຸກຄນຸຄາ່ທາງຊີວະນາໆພັນທ່ີຖືກກະທົບຈາກໂຄງການ ໃຫ້ຄືເກົ່າ 
(ການຊົດເຊີຍ“ໃນເຂດພ້ືນທ່ີຖືກກະທົບ”). ຢ່າງໃດກໍຕ່າມ, ໃນບາງສະພາບ 
ເງືອ່ນໄຂ, ຂົງເຂດຊີວະນາໆພັນທ່ີຈະຖືກກະທົບຈາກໂຄງການອາດຈະບ່ໍແມ່ນ
ບູລມິະສດິໃນລະດບັຊາດ ຫືຼ ໃນລະດບັທ້ອງຖ່ິນ, ແລະ ອາດຈະມຂົີງເຂດ 
ຊີວະນາໆພັນອ່ືນໆທ່ີມຄີນຸຄ່າຄກືນັ ແຕ່ພັດມບູີລິມະສດິສງູກ່ວາ ສາໍລັບການ 
ອະນລັຸກ ແລະ ການນາໍໃຊ້ແບບຍືນຍົງ, ຖືກໄພຂ່ົມຂູ່ອນັໃຫຍ່ຫຼວງ ຫືຼ ມຄີວາມ
ຈາໍເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ  ຫືຼ ການຄຸມ້ຄອງທ່ີມປີະສດິທິຜົນ. 
ພາຍໄຕສ້ະພາບທ່ີກາ່ວ ນີ,້ ອາດຈະເໝາະສມົທ່ີຕອ້ງພິຈາລະນາການຊົດເຊີຍດາ້
ນຊີວະນາໆພັນທ່ີ “ຢູ່ນອກພ້ືນທ່ີຖືກກະທົບ” ໂດຍ “ມກີານແລກປ່ຽນເອາົ” (ເຊ່ັນ: 
ກລໍະນທ່ີີການຊົດເຊີຍດາ້ນຊີວະນາໆພັນໄດ ້ ເລັງເປ້ົາໝາຍໃສຊີ່ວະນາໆພັນທ່ີມີ
ບູລິມະສດິສງູກ່ວາຊີວະນາໆພັນທ່ີຖືກກະທົບໂດຍໂຄງການ) ກລໍະນນີີ,້ ຖ້າຫາກ
ເປັນເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີຈຳເປັນ, ແມນ່ຕອບສະໜອງໄດຕ້າມເງືອ່ນໄຂຂອງວກັ 17 
ໃນມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານນີ.້ 

5 ບ່ໍໄດ້ລວມເອາົເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີຖືກປ່ຽນແປງ ຍ້ອນການຄາດກະກ່ຽວກບັ 
ການພັດທະນາໂຄງການ.  

6 ການຖົມດິນ ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ໃນສະພາບເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຂະບວນ 
ການສ້າງດິນໃໝຈ່າກເຂດທ່ີເປັນທະເລ ຫືຼ ເຂດທ່ີເປັນນໍາ້ເພ່ືອຮັບໃຊ້ຈດຸປະ
ສົງຂອງການຜະລິດ.

7 ການປ່ຽນແປງ ຫືຼ ການສ້າງຄວາມເຊ່ືອມໂຊມໃນລະດັບສູງ ແມ່ນ 
(i) ການເຮັດໃຫ້ສູນເສຍ ຫືຼ ຫຸຼດລົງໃນລະດັບຮ້າຍແຮງຕໍ່ຄວາມສົມບູນ 
ຂອງເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສ ອັນເປັນເຫດ ຈາກການປ່ຽນແປງຂະໜາດໃຫຍ່ແລະ/
ຫືຼໄລຍະຍາວຕໍ່ການນາໍໃຊ້ທ່ີດິນ ຫືຼ ນໍາ້; (ii) ການດັດປັບທ່ີຈາໍກັດໃນລະດັບ
ສູງຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງເຂດຢູ່ອາໄສໃນການຮັກສາປະຊາກອນ ຂອງຊະນດິ
ພັນທ້ອງຖ່ິນໃຫ້ສາມາດມີຊີວດິຢູ່ລອດໄດ້.

 ແລະການເຊ່ືອມໂຊມ8; ແລະ
• ທກຸການປ່ຽນແປງ ຫືຼ ທກຸຄວາມເຊ່ືອມໂຊມ    
 ແມ່ນໄດຖື້ກຫຸຼດຜ່ອນບັນເທົາຕາມລະດບັຂ້ັນຂອງ 
 ການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບແລ້ວ.

15. ໃນບັນດາເຂດທ່ີເປັນເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສຕາມທໍາ ມະຊາດ, 
ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຈະຖືກອອກແບບມາ 
ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ມກີານສນູເສຍສດຸທິ9ຂອງຊີວະນາໆພັນໃນບ່ອນ 
ທ່ີສາມາດເຮັດໄດ.້ ບັນດາມາດຕະຖານທ່ີເໝາະສມົລວມມ:ີ
• ຫີຼກເວັນ້ຜົນກະທົບທ່ີມຕີໍຊີ່ວະນາໆພັນຜ່ານການ
 ກາໍນດົ ແລະ ການປົກປ້ອງບັນດາເຂດທ່ີຖືກແຍກ
 ອອກຈາກການພັດທະນາ;10
• ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດບັນດາມາດຕະການເພ່ືອຈາໍກດັການ
 ແບ່ງແຍກເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສເຊ່ັນ:ເຂດເຊ່ືອມຕໍດ່າ້ນ
 ຊີວະນາໆພັນ; 
• ຟ້ືນຟູເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສໃນໄລຍະການຜະລດິ ແລະ/ 
 ຫືຼ ຫັຼງໄລຍະການຜະລດິ; ແລະ 
• ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດການຊົດເຊີຍດາ້ນຊີວະນາໆພັນທ່ີ
 ຖືກກະທົບ.

ເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສຈາໍເປັນ
16. ເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສຈາໍເປັນແມນ່ເຂດທ່ີມຄີນຸຄາ່ຊີວະນາໆ 
ພັນສງູ ເຊ່ິງລວມທັງ (i) ເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັ
ຫຼາຍຕໍຊ່ະນດິພັນທ່ີສຽ່ງໃກຈ້ະສນູພັນສງູ ແລະ/ຫືຼ ທ່ີໃກ ້
ຈະສນູພັນ11 ; (ii) ເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັລະດບັ
ສງູຕໍຊ່ະນດິພັນທ່ີມສີະເພາະໃນທ້ອງຖ່ິນນັນ້ ແລະ/ຫືຼ ທ່ີ
ມຂີອບເຂດຈາໍກດັໃນທ້ອງຖ່ິນນັນ້; (iii) ເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສ
ທ່ີຄໍາ້ຊູການຈຸມ້ຕວົໃນລະດບັສງູຂອງຊະນດິພັນ ທ່ີເຄືອ່ນ
ຍ້າຍຖ່ິນຖານຕາມລະດກູານໃນລະດັບໂລກ ແລະ/ຫືຼ 
ຊະນດິພັນທ່ີລວມຕວົກນັເປັນຝູງໃຫຍ່; (iv) ລະບົບນເິວດ 
ທ່ີຖືກໄພຂ່ົມຂູຄ່ກຸຄາມໃນລະດບັສງູ ແລະ/ຫືຼ ລະບົບນເິວດ 

ທ່ີມລີກັສະນະສະເພາະ; ແລະ/ຫືຼ (v) ບັນດາເຂດທ່ີພົວ
ພັນກບັຂະບວນການວວິດັທ່ີສາໍຄນັຕາ່ງໆ.

17. ໃນບັນດາເຂດທ່ີເປັນເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສຈາໍເປັນ, ລກູຄ້າ 
ຈະບ່ໍຈດັຕັງ້ປະຕບັິດກດິຈະກາໍໃດໆຂອງໂຄງການເວັນ້ 
ເສຍແຕ່ວ່າ ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນຄົບຖ້ວນທກຸ 
ເງືອ່ນໄຂດັງ່ຕໍໄ່ປນີ:້ 
• ບ່ໍມທີາງເລອືກອືນ່ທ່ີເປັນໄປໄດ້ພາຍໃນເຂດດັງ່ກາ່ວ 
 ໃນການທ່ີຈະພັດທະນາໂຄງການໃສເ່ຂດທ່ີຢູ່ອາໄສ 
 ທ່ີຖືກດດັປັບ ຫືຼ ເຂດທ່ີ ຢູ່ອາໄສຕາມທໍາມະຊິດທ່ີ 
 ບ່ໍແມນ່ເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສຈາໍເປັນ; 
• ໂຄງການ ບ່ໍໄດນ້າໍໄປສູກ່ານມຜົີນກະທົບໃນທາງລບົ 
 ທ່ີສາມາດວດັແທກໄດຕ້ໍບັ່ນດາຄນຸຄາ່ທາງຊີວະ  
 ນາໆພັນ ເຊ່ິງຖືກຮອງຮັບ ໂດຍເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສຈາໍ 
 ເປັນເຊ່ິງຖືກກາໍນດົໄວຮ້ອງຮັບສະເພາະ; ແລະ ຕໍ ່
 ບັນດາຂະບວນການທາງນເິວດທ່ີຄໍາ້ຊູບັນດາຄນຸ 
 ຄາ່ທາງຊີວະນາໆພັນເຫ່ົຼານັນ້;12
• ໂຄງການບ່ໍໄດນ້າໍໄປສູກ່ານຫຸຼດຜ່ອນສດຸທິໃນ
 ຈາໍນວນປະຊາກອນໃນລະດບັໂລກ13/ລະດບັ 
 ຊາດ/ລະດບັພາກຂອງທກຸຊະນດິພັນທ່ີສຽ່ງໃກ້
 ສນູພັນສງູ ຫືຼ ທ່ີໃກຈ້ະສນູພັນຕາມໄລຍະເວລາທ່ີ 
 ສມົເຫດສມົຜົນ 14; ແລະ
• ໄດມ້ກີານເຊ່ືອມສານແຜນງານຕດິຕາມກວດກາ  
 ແລະ ປະເມນີຜົນຊີວະນາໆພັນໃນໄລຍະຍາວທ່ີ 
 ເຂ້ັມແຂງ, ແລະ ຖືກອອກແບບມາຢ່າງເໝາະ 
 ສມົເຂ້ົາໃນແຜນງານຄຸມ້ຄອງຂອງລກູຄາ້ແລ້ວ.

8 ຖືກຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໃນຖານະເປັນສ່ວນໜຶງ່ຂອງຂະບວນການການມີສ່ວນ 
ຮ່ວມ ແລະ ຂໍຄໍາປຶກສານາໍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ດັ່ງທ່ີອະທິບາຍໄວໃ້ນມາດ 
ຕະຖານການດໍາເນນີງານ 1.

9 ບ່ໍມີການສູນເສຍສຸດທິຖືກກໍານົດຍ້ອນຈດຸເວລາທ່ີຜົນກະທົບກ່ຽວ 
ຂ້ອງກບັໂຄງການມຕີໍຊີ່ວະນາໆພັນ ແມນ່ຖືກປັບສມົດນຸຄນືຜ່ານບັນດາມາດ 
ຕະການທ່ີໄດຮັ້ບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດເພ່ືອຫີຼກເວັນ້ ແລະ ຈາໍກດັບັນດາຜົນກະ 
ທົບຈາກໂຄງການ, ເພ່ືອຟ້ືນຟູປົວແປງເຂດທ່ີຖືກກະທົບ ແລະ ສດຸທ້າຍເພ່ືອສ້າງ 
ຄວາມສມົດນຸຄນືຕໍບັ່ນດາຜົນກະທົບຄງົຄ້າງໃນລະດບັສງູ (ຖ້າມ)ີ ໃນຂະໜາດ 
ພູມສາດທ່ີເໝາະສມົ (ເຊ່ັນ: ລະດບັທ້ອງຖ່ິນ, ລະດບັພູມມທັິດ, ລະດບັຊາດ, 
ລະດບັພາກພ້ືນ)

10 ເຂດທ່ີແຍກຈາກການພັດທະນາແມ່ນເຂດທ່ີດນິພາຍໃນຂອບເຂດຂອງ 
ໂຄງການ ຫືຼ ເຂດທ່ີລູກຄ້າມີສິດຄວບຄຸມຄຸ້ມຄອງເຊ່ິງບ່ໍໄດ້ຖືກລວມເຂ້ົາ 
ໃນການພັດທະນາ ແລະ ເປັນເຂດເປ້ົາໝາຍສາໍລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດມາດ 
ຕະການປັບປຸງການອະນລຸກັ. ເຂດທ່ີແຍກຈາກການພັດທະນາມຄີວາມເປັນ 
ໄດສ້ງູທ່ີຈະມຄີນຸຄ່າຊີວະນາໆພັນໃນລະດບັສງູ ແລະ/ຫືຼ ສະໜອງບໍລິການ 
ລະບົບນເິວດທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັໃນລະດບັທ້ອງຖ່ິນ, ຊາດ ແລະ/ຫືຼ ພາກພ້ືນ. 
ເຂດທ່ີແຍກການພັດທະນາຄວນຖືກກາໍນດົໂດຍນາໍໃຊ້ວທີິການດາໍເນນີງານ ຫືຼ 
ວທີິການວທິະຍາທ່ີສາກນົຍອມຮັບ (ເຊ່ັນ: ຄນຸຄາ່ການອະນລຸກັສງູ, ການວາງ 
ແຜນອະນລຸກັຢ່າງເປັນລະບົບ).

11 ຕາມທ່ີໄດຂ້ຶ້ນບັນຊີແດງ, ບັນຊີຊະນດິພັນທ່ີຖືກຄກຸຄາມຂອງອງົການສາກນົ
ເພ່ືອການອະນລຸກັທໍາມະຊາດ (IUCN). ການກາໍນດົເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສຈາໍເປັນ 
ບົນພ້ືນຖານບັນຊີອື່ນໆ ມີຄືດັ່ງນີ້ : (i) ຖ້າຊະນິດພັນຖືກຂ້ຶນບັນຊີໃນ 
ລະດັບຊາດ/ລະດັບພາກພ້ືນວ່າເປັນຊະນິດພັນທ່ີສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນສູງ ຫືຼ 
ໃກ້ຈະສູນພັນ ໃນບັນດາປະເທດທ່ີປະຕິບັດຕາມບົດແນະນໍາຂອງອົງການ 
IUCN, ການກາໍນດົເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສຈາໍເປັນ ແມ່ນຈະປະຕບັິດບົນພ້ືນຖານຕາມ 
ແຕ່ລະກໍລະນີໂຄງການໂດຍມີການຂໍຄໍາປຶກສາກັບບັນດາວິຊາການທ່ີມີ
ຄວາມສາມາດ; ແລະ (ii) ໃນກໍລະນີ ທ່ີການຈັດປະເພດຊະນິດພັນທ່ີ 
ຂ້ຶນບັນຊີໄວ້ໃນລະດັບຊາດ ຫືຼ ພາກພ້ືນ ຫາກບ່ໍກົງກັບບັນຊີຂອງອົງການ 
IUCN (ເຊ່ັນ: ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ບາງປະເທດຂ້ຶນບັນຊີຊະນດິພັນເປັນ 
“ຊະນດິພັນປົກປ້ອງ” ຫືຼ “ຊະນດິພັນຈາໍກດັ”), ແມ່ນຈະມກີານເຮັດການປະເມນີ 
ເພ່ືອກາໍນດົເຫດຜົນ ແລະ ເປ້ົາໝາຍຂອງການຂ້ຶນບັນຊີດັງ່ກ່າວ. ໃນກລໍະນຄີ ື
ເຊ່ັນນັນ້, ການກາໍນດົເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສຈາໍເປັນ ແມ່ນຈະເອາົຕາມຜົນຂອງການ
ປະເມນີດັງ່ກ່າວ. 

12 ຄນຸຄາ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຂະບວນການທາງນເິວດວທິະຍາທ່ີຄໍາ້ຊູຄນຸຄາ່ 
ເຫ່ົຼານັນ້ຈະຖືກກາໍນດົໃນລະດບັຂະໜາດທ່ີສອດຄອ່ງທາງນເິວດວທິະຍາ.

13 ການຫຸຼດລງົສດຸທິເປັນການສນູເສຍດຽ່ວ ຫືຼ ການສນູເສຍແບບສະສມົຂອງ
ສວ່ນບຸກຄນົທ່ີສົງ່ຜົນກະທົບຕໍຄ່ວາມສາມາດຂອງຊະນດິພັນໃນການສບືຕໍຄ່ງົຢູ່
ໃນລະດບັຂະໜາດສາກນົ ແລະ/ຫືຼ ພາກພ້ືນ/ລະດບັຊາດໄປອກີຫຼາຍເຊ່ັນຄນົ 
ຫືຼ ເປັນໄລຍະຍາວ. ຂະໜາດ (ເຊ່ັນ: ລະດັບຂະໜາດສາກົນ ແລະ/ຫືຼ 
ພາກພ້ືນ/ລະດບັຊາດ) ຂອງການຫຸຼດລງົສດຸທິທ່ີອາດຈະເກດີຂ້ຶນແມ່ນຖືກກາໍ
ນດົບົນພ້ືນຖານ ການຂ້ຶນບັນຊີຊະນດິພັນຕາມບັນຊີແດງຂອງອງົການ IUCN 
(ລະດບັສາກນົ) ແລະ/ຫືຼ ບົນພ້ືນຖານບັນຊີລະດບັພາກພ້ືນ/ລະດບັຊາດ.
ສໍາລັບຊະນິດພັນທ່ີຂ້ຶນບັນຊີທັງໃນບັນຊີແດງຂອງອົງການ IUCN 
(ລະດບັສາກນົ) ແລະບັນຊີລະດບັພາກພ້ືນ/ລະດບັຊາດ, ການຫຸຼດລງົສດຸທິດ 
ແມ່ນຈະຖືກກາໍນດົບົນພ້ືນຖານປະຊາກອນລະດບັຊາດ/ລະດບັພາກພ້ືນ.



ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການການເງນິສາກນົ42 43ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 6
ການອະນລຸກັຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງແບບຍືນຍົງ ຕໍຊັ່ບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ່ີມຊີີວດິ

18. ກລໍະນທ່ີີລກູຄາ້ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມບັນ
ດາເງືອ່ນໄຂທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ນວກັທີ 17, ຍດຸທະສາດຫຸຼດຜ່ອນ 
ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຈະຖືກອະທິບາຍໄວໃ້ນແຜນ 
ດາໍເນນີງານວາ່ດວ້ຍຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການ
ອອກແບບເພ່ືອຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໃຫ້ສາມາດບັນລກຸານເພ່ີມ
ສດຸທິ15 ຂອງບັນດາມນູຄາ່ຊີວະນາໆພັນເຫ່ົຼານັນ້ເຊ່ິງຖືກ
ຮອງຮັບໂດຍເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສຈາໍເປັນທ່ີໄດ້ກາໍນດົໄວເ້ພ່ືອ 
ຮອງຮັບເປັນການສະເພາະ. 

19. ໃນກລໍະນມີກີານສະເໜແີຜນການສາ້ງຄວາມສມົ
ດນຸທາງຊີວະນາໆພັນໃນຖານະເປັນສ່ວນໜຶງ່ຂອງຍດຸ
ທະສາດຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ, ລກູຄ້າຕອ້ງ 
ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ຜ່ານການປະເມນີໃດໜຶງ່ທ່ີ
ຜົນກະທົບຄງົຄ້າງໃນລະດບັສງູຈາກໂຄງການທ່ີມຕີໍຊີ່ວະ
ນາໆພັນແມ່ນໄດ້ຈະໄດ້ຮັບການຫຸຼດຜ່ອນໃນລະດບັພຽງ 
ພໍເພ່ືອຕອບສະໜອງໃຫ້ໄດ້ຕາມບັນດາເງືອ່ນໄຂທ່ີກາໍນດົ
ໄວໃ້ນວກັທີ 17.

ເຂດປ່າສະຫງວນຕາມກດົໝາຍ ແລະ ເຂດທ່ີຖືກຮັບຮູ ້
ໃນລະດບັສາກນົ
20. ໃນກລໍະນໂີຄງການທ່ີຖືກສະເໜ ີຫາກຕັງ້ຢູ່ພາຍ 
ໃນເຂດປ່າສະຫງວນຕາມກດົໝາຍ16 ຫືຼ ເຂດທ່ີຖືກຮັບ 
ຮູ້ໃນລະດັບສາກົນ17, ລກູຄ້າຈະຕ້ອງຕອບສະໜອງ 
ໃຫ້ໄດຕ້າມບັນດາເງືອ່ນໄຂໃນວກັທີ 13 ເຖິງ 19 ຂອງ 
ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານນີຕ້າມທ່ີສາມາດນາໍໃຊ້ໄດ.້ 
ນອກຈາກນັນ້, ລກູຄາ້ຍັງຈະຕ້ອງ:
• ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່: ການສະເໜພັີດທະນາໃນເຂດ  
 ດັງ່ກາ່ວ ແມ່ນໄດຮັ້ບອະນຍຸາດຖືກຕອ້ງຕາມກດົ  
 ໝາຍ; 

• ປະຕບັິດໃນລກັສະນະທ່ີສອດຄອ່ງກບັບັນດາແຜນ 
 ຄຸມ້ຄອງຂອງລດັຖະບານທ່ີມສີາໍລັບເຂດດັງ່ກາ່ວ; 
• ຂໍຄາໍປຶກສາກບັຜູ້ອປຸະຖໍາແລະຜູ້ຄຸມ້ຄອງເຂດປ່າ 
 ສະຫງວນ, ຊຸມຊົນທ່ີຖືກກະທົບ, ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ  
 ແລະ ພາກສວ່ນກຽ່ວ ຂ້ອງອືນ່ໆກຽ່ວກບັໂຄງການ
 ທ່ີສະເໜຈີດັຕັງ້ປະຕບັິດຕາມຄວາມເໝາະສມົ 
 ແລະ 
• ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດບັນດາແຜນງານເພ່ີມເຕມີຕາມ 
 ຄວາມເໝາະສມົ ເພ່ືອສົງ່ເສມີແລະປັບປຸງບັນດາ 
 ເປ້ົາໝາຍການອະນລຸກັ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງທ່ີມ ີ
 ປະສດິທິຜົນຕໍເ່ຂດດັງ່ກາ່ວ.18

ຊະນດິພັນຕາ່ງຖ່ິນທ່ີຮກຸຮານ
21. ການນາໍເອົາຊະນດິພັນພືດ ແລະ ສັດຕ່າງຖ່ິນ ຫືຼ 
ທ່ີບ່ໍແມ່ນຈາກທ້ອງຖ່ິນດັງ່ກາ່ວເຂ້ົາສູເ່ຂດທ່ີຕາມປົກະຕິ
ແລ້ວບ່ໍພົບເຫັນຊະນດິພັນເຫ່ົຼານັນ້ ອາດຈະເປັນເຮັດໃຫ້
ເກດີມໄີພຂ່ົມຂູຄ່ກຸຄາມໃນລະດບັສງູຕໍຊີ່ວະນາໆພັນຂອງ
ເຂດດັງ່ກ່າວບ່ໍວາ່ຈະເປັນການນາໍສະເໜເີຂ້ົາມາແບບ 
ຕັງ້ໃຈ ຫືຼ ແບບບ່ໍຕັງ້ໃຈກໍຕ່າມ ຍ້ອນວາ່ບາງຊະນດິພັນ 
ຕ່າງຖ່ິນສາມາດກາຍເປັນຊະນິດພັນຮຸກຮານ, ແຜ່ 
ຂະຫຍາຍຢ່າງວອ່ງໄວ ແລະ ຄ່ອຍໆເຮັດໃຫ້ຊະນດິພັນ
ທ້ອງຖ່ິນເດມີຖືກທໍາລາຍຫາຍໄປ. 

22. ລກູຄາ້ຈະຕອ້ງບ່ໍເຈດຕະນານາໍເອາົທກຸຊະນດິພັນ
ຕາ່ງຖ່ິນ (ທ່ີປະຈບັຸນບ່ໍມຢູ່ີໃນປະເທດ ຫືຼ ພ້ືນທ່ີຂອງ 
ໂຄງການ) ເຂ້ົາໄປໃນເຂດໂຄງການເວັນ້ເສຍແຕວ່າ່: ເປັນ
ການປະຕບັິດຕາມກອບລະບຽບກດົໝາຍທ່ີມຢູ່ີສາໍລບັ
ການນາໍເອາົເຂ້ົາມາດັງ່ກາ່ວ. ໂດຍບ່ໍກຽ່ວກບັປະໂຫຍກ 
ກອ່ນໜາ້ນີ,້ ລກູຄາ້ຈະຕ້ອງບ່ໍເຈດຕະນານາໍເອາົທກຸຊະ
ນດິພັນຕາ່ງຖ່ິນທ່ີມຄີວາມສຽ່ງສງູດາ້ນພຶດຕກິາໍຮກຸຮານ 
ເວັນ້ເສຍແຕ່ວາ່ ການນາໍສະເໜດີັງ່ກາ່ວໄດຮັ້ບອະນຍຸາດ
ພາຍໄຕ້ກອບລະບຽບກດົໝາຍທ່ີມຢູ່ີ. ທກຸການນາໍເອາົ 
ຊະນິດພັນຕ່າງຖ່ິນເຂ້ົາໃນເຂດໂຄງການຈະຕ້ອງຖືກ 
ປະເມນີຄວາມສຽ່ງ (ໃນຖານະເປັນສ່ວນໜຶງ່ຂອງຂະບວນ
ການກາໍນດົຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິງ່ 
ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງລກູຄາ້) ເພ່ືອກາໍນດົເບ່ິງ 
ທ່າແຮງຂອງພຶດຕກິາໍຮກຸຮານ. ລກູຄ້າຈະຕອ້ງຈດັຕັງ້
ປະຕບັິດບັນດາມາດຕະການຕ່າງໆເພ່ືອຫີຼກເວັນ້ຄວາມ
ເປັນໄປໄດທ່ີ້ຈະເກດີມກີານນາໍສະເໜຊີະນດິພັນຕາ່ງຖ່ິນ 

14 ຂອບເຂດເວລາທ່ີລກູຄາ້ຕອ້ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່: “ບ່ໍມກີານຫຸຼດລງົສດຸທິ ຫືຼ 
no net loss” ຂອງຊະນດິພັນທ່ີໃກ້ສຽ່ງຈະສນູພັນສງູ ແລະ ສ່ຽງຈະສນູພັນ 
ໂດຍກາໍນດົຕາມແຕ່ລະກລໍະນຜ່ີານຂະບວນການຂໍຄາໍປຶກສາກບັຊ່ຽວຊານສາກນົ.

15 ການເພ່ີມສຸດທິ ເປັນຜົນໄດ້ຮັບເພ່ີມເຕີມດ້ານການອະນຸລັກທ່ີສາມາດ
ບັນລຸໄດ້ສໍາລັບຄຸນຄ່າຊີວະນາໆພັນທ່ີມີເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສຈໍາເປັນ ຖືກກໍານົດ 
ໄວຮ້ອງຮັບສະເພາະ. ການເພ່ີມສດຸທິ ອາດຈະບັນລໄຸດຜ່້ານການສາ້ງມາດຕະ
ການສາ້ງຄວາມສມົດນຸທາງຊີວະນາໆພັນ ແລະ/ຫືຼ ໃນກລໍະນທ່ີີລກູຄ້າ ສາມາດ 
ຕອບສະໜອງໄດຕ້າມເງືອ່ນໄຂຂອງວກັ 17 ມາດຕະຖານການດໍາເນນີງານນີ້ 
ໂດຍປາສະຈາກມາດຕະການສ້າງຄວາມສົມດນຸທາງຊີວະນາໆພັນ, ລກູຄ້າ 
ຄວນບັນລຸການເພ່ີມສຸດທິຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຕ່າງໆທ່ີສາ 
ມາດຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໄດ້ໃນຂ້ັນຮາກຖານ ເພ່ືອປັບປຸງເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສ, ປົກປ້ອງ 
ແລະ ອະນລຸັກຊີວະນາໆພັນ.

16 ມາດຕະຖານການດໍາເນນີງານນີ້ ຮັບຮູ້ບັນດາເຂດປ່າສະຫງວນຕາມກົດ 
ໝາຍທ່ີຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄໍານຍິາມຂອງອົງການ IUCN: “ຂອບເຂດ 
ເນື້ອທ່ີທາງພູມສາດທ່ີຖືກກໍານດົຢ່າງຈະແຈງ້, ຖືກຮັບຮູ້, ຖືກຈດັສັນ ແລະ 
ຄຸມ້ຄອງຜ່ານຮບູການທາງກດົໝາຍ ຫືຼ ຮບູການທ່ີມຜົີນສກັສດິອ່ືນໆ ເພ່ືອບັນ 
ລຸການອະນຸລັກທໍາມະຊາດໃນໄລຍະຍາວພ້ອມດ້ວຍບໍລິການລະບົບນິເວດ 
ແລະ ຄນຸຄ່າທາງວັດທະນະທໍາ”. ເພ່ືອຮັບໃຊ້ຈດຸປະສົງຂອງມາດຕະຖານ 
ການດໍາເນນີງານນີ້, ຄໍານຍິາມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນລວມເອົາບັນດາເຂດປ່າທ່ີ ລັດ
ຖະບານສະເໜເີພ່ືອສ້າງຕັ້ງເປັນເຂດປ່າສະຫງວນ.

17 ຖືກກາໍນດົເປັນການສະເພາະໂດຍອງົການ UNESCO ວາ່ເປັນເຂດມລໍະດກົ 
ໂລກທາງທໍາມະຊາດ, ເຂດສະຫງວນເພ່ືອປັບປຸງສາຍພົວພັນລະຫວາ່ງມະນດຸກບັ 
ສິງ່ແວດລ້ອມ (MAB), ເຂດຊີວະນາໆພັນຕົນ້ຕ,ໍ ແລະ ເປັນເຂດດນິບໍລເິວນນໍາ້ 
ພາຍໃຕ້ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍດນິບໍລເິວນນໍາ້ທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັໃນລະດບັສາກນົ 
(ສນົທິສນັຍາຣໍາຊາ-Ramsar).

18 ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດບັນດາແຜນງານເພ່ີມເຕມີ ບ່ໍຈາໍເປັນວາ່ແມ່ນແຕ່ສາໍລບັ
ໂຄງການທ່ີບ່ໍສ້າງຮ່ອງຮອຍຜົນກະທົບໃໝຕ່ໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (footprint).

ໃນລກັສະນະເປັນອບັຸດຕເິຫດ ຫືຼ ບ່ໍເຈດຕະນາ ເຊ່ິງລວມ 
ທັງການຂົນສົງ່ທາດຕົນ້ ແລະ ພາຫະຕ່າງໆ (ເຊ່ັນ: ດນິ, 
ແຮ່, ແລະ ທາດທ່ີເປັນສວ່ນປະກອບຂອງພືດ) ທ່ີອາດ 
ຈະເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງຊະນດິພັນຕາ່ງຖ່ິນ. 

23. ໃນກລໍະນທ່ີີຊະນດິພັນຕາ່ງຖ່ິນ ຫາກມຢູ່ີພາຍໃນ 
ປະເທດ ຫືຼ ເຂດທ່ີສະເໜຈີະຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການແລວ້, 
ລກູຄາ້ຈະຕ້ອງຈດັຕັງ້ປະຕບັິດມາດຕະການທ່ີຮອບຄອບ
ໃນການຈາໍກດັບ່ໍໃຫ້ຊະນດິພັນດັງ່ກ່າວແຜ່ໄປສູເ່ຂດອືນ່ໆ
ທ່ີບ່ໍເຄຍີພົບຊະນດິພັນ ດັງ່ກາ່ວມາກອ່ນ. ເທ່ົາທ່ີສາມາດ 
ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໄດ,້ ລກູຄາ້ຄວນດາໍເນນີມາດຕະການເພ່ືອ
ກາໍຈດັຊະນດິພັນຕ່າງຖ່ິນຈາກເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສທາງທໍາມະ
ຊາດທ່ີຢູ່ໃນເຂດຄວບຄມຸຄຸມ້ຄອງຂອງເຂົາເຈົາ້.

ການຄຸມ້ຄອງການບໍລກິານດ້ານລະບົບນເິວດ

24. ໃນກລໍະນທ່ີີໂຄງການມຄີວາມເປັນໄປໄດວ້າ່ຈະສົງ່ 
ຜົນກະທົບໃນທາງລົບຕໍກ່ານບໍລິການດາ້ນລະບົບນເິວດ 
ຕາມທ່ີໄດ້ຖືກກາໍນດົໄວໃ້ນຂະບວນການກາໍນດົຄວາມ 
ສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບ, ລກູຄາ້ຈະຕອ້ງຈດັການທົບທວນ 
ຢ່າງເປັນລະບົບເພ່ືອກາໍນດົການບໍລກິານດ້ານລະບົບ 
ນເິວດທ່ີເປັນບູລມິະສດິ. ການບໍລກິານຂອງລະບົບນເິວດ 
ທ່ີເປັນບູລມິະສດິມສີອງຢ່າງຄ:ື (i) ການບໍລິການທ່ີການ
ດາໍເນນີງານຂອງໂຄງການມຄີວາມເປັນໄປໄດຫຼ້າຍສດຸ 
ທ່ີຈະສົງ່ຜົນກະທົບໃນທາງລົບຕໍບັ່ນດາຊຸມຊົນທ່ີຖືກ 
ກະທົບ; ແລະ/ຫືຼ (ii) ການບໍລກິານທ່ີໂຄງການຕ້ອງເພ່ິງ
ພາອາໄສໂດຍກງົເພ່ືອການດາໍເນນີງານຂອງໂຄງການ 
(ເຊ່ັນ: ນໍາ້). ຫາກມຄີວາມເປັນໄປໄດທ່ີ້ຊຸມຊົນຈະຖືກ 
ກະທົບຈາກໂຄງການ, ເຂົາເຈົາ້ຄວນເຂ້ົາມສີວ່ນຮ່ວມໃນ
ການກາໍນດົການບໍລກິານດາ້ນລະບົບນເິວດທ່ີເປັນບູລິ 
ມະສດິຕາມຂະບວນການເອົາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂ້ົາ
ມສີວ່ນຮ່ວມດັງ່ທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ນມາດຕະຖານການດາໍເນນີ
ງານທີ 1.  

25. ກຽ່ວແກ່ກບັຜົນກະທົບຕ່າງໆທ່ີມຕີໍບໍ່ລກິານລະບົບ 
ນເິວດທ່ີເປັນບູລມິະສດິທ່ີພົວພັນກບັຊຸມຊົນທ່ີຖືກກະທົບ 
ແລະ ໃນກລໍະນທ່ີີລກູ ຄາ້ ມກີານຄວບຄມຸຄຸມ້ຄອງໂດຍກງົ 
ຫືຼ ມບົີດບາດໃນລະດບັສງູຕໍບໍ່ລິການລະບົບນເິວດດັງ່ກ່າວ, 
ແມນ່ຄວນຈະຫີຼກເວັນ້ບ່ໍໃຫ້ເກດີມຜົີນກະທົບທາງລົບ. 
ຖ້າຫາກບ່ໍສາມາດຫີຼກເວັນ້ຜົນກະທົບເຫ່ົຼານັນ້, ລກູຄ້າ 
ຈະຕອ້ງຈາໍກດັຜົນກະທົບ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດມາດ 
ຕະການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບທ່ີມເີປ້ົາໝາຍເພ່ືອຮັກສາ 
ຄນຸຄາ່ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງການບໍລກິານດາ້ນລະບົບນເິວດ
ທ່ີເປັນບູລມິະສດິ. ກ່ຽວແກ່ກບັຜົນກະທົບຕໍລ່ະບົບນເິວດ
ທ່ີເປັນບູລມິະສດິ ເຊ່ິງໂຄງການຕອ້ງເພ່ິງພາອາໄສ, ລກູ

ຄາ້ຄວນຈາໍກດັຜົນກະທົບຕໍກ່ານບໍລກິານລະບົບນເິວດ 
ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດມາດຕະການເພ່ືອເພ່ີມປະສດິທິ 
ພາບຊັບພະຍາກອນຂອງການດາໍເນນີງານຂອງລະບົບ
ນເິວດ ດັງ່ທ່ີໄດ້ອະທິບາຍ ໄວໃ້ນມາດຕະຖານການດາໍເນນີ 
ງານທີ 3. ຂ້ໍກາໍນດົເພ່ີມເຕມີສາໍລບັບໍລກິານລະບົບນເິວດ
ແມນ່ໄດລ້ວມໄວໃ້ນມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 4, 
5, 7 ແລະ 8.19

ການຄຸມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ່ີມີ
ຊີວດິແບບຍືນຍົງ

26. ລກູຄາ້ທ່ີມສ່ີວນຮ່ວມຕົນ້ຕໃໍນການສ້າງຊັບພະຍາ
ກອນທໍາມະຊາດທ່ີມຊີີວດິເຊ່ິງລວມທັງປ່າທໍາມະຊາດ 
ແລະ ປ່າປູກ, ການປູກຝັງ, ການລ້ຽງສດັ, ການປູກພືດ 
ໃນນໍາ້ ແລະ ການປະມງົ ແມນ່ປະຕບັິດຕາມເງືອ່ນໄຂຂອງ 
ວກັ 26 ຫາ 30 ນອກເໜອືຈາກເງືອ່ນໄຂອື່ນໆ ທ່ີມໃີນ
ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານນີ.້ ເທ່ົາທ່ີສາມາດເຮັດໄດ້, 
ລກູຄາ້ຈະກາໍນດົທ່ີຕັງ້ທລຸະກດິກະສກິາໍທ່ີຕອ້ງໃຊ້ທ່ີດນິ 
ແລະ ໂຄງການປ່າໄມໃ້ນເຂດທ່ີແມນ່ເຂດປ່າ ຫືຼ ທ່ີດນິ 
ທ່ີຖືກປ່ຽນຮບູການນາໍໃຊ້ແລ້ວ. ລກູຄ້າທ່ີມສ່ີວນຮ່ວມໃນ 
ຂະແໜງທ່ີກາ່ວມານັນ້ຈະຄຸມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດທ່ີມຊີີວດິໃນລັກສະນະຍືນຍົງ ຜ່ານການນາໍໃຊ້
ແບບວິທີການຄຸ້ມຄອງທ່ີດີສະເພາະແຕ່ລະຂະແໜງ 
ແລະ ເຕກັໂນໂລຊີທ່ີມ.ີ ໃນກລໍະນກີານຜະລິດຕົນ້ຕ ໍຫາກ
ຖືກກາໍນດົລະຫັດໃນມາດຕະຖານທ່ີຮັບຮູໂ້ດຍສາກນົ, 
ພາກພ້ືນ ຫືຼ ລະດບັຊາດ, ລກູຄາ້ຈະຕ້ອງຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ
ແບບວິທີີການຄຸມ້ຄອງແບບຍືນຍົງຕາມໜຶງ່ ຫືຼ ຫຼາຍ 
ມາດຕະຖານທ່ີສອດຄອ່ງ ແລະ ມຄີວາມໜາ້ເຊ່ືອຖືດັງ່ທ່ີ 
ຖືກຢ້ັງຢນືໂດຍການຢ້ັງຢນື ຫືຼ ໃບຢ້ັງຢນືທ່ີເປັນເອກະລາດ.  

27. ມາດຕະຖານທ່ີມຄີວາມໜາ້ເຊ່ືອຖືທ່ີຖືກຮັບຮູໃ້ນ
ລະດບັສາກນົ, ພາກພ້ືນ ຫືຼ ລະດບັຊາດສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງ 
ຕໍຊັ່ບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ່ີມຊີີວດິ ແບບຍືນຍົງແມ່ນ 
ມາດຕະຖານທ່ີ (i) ພາວະວໄິສ ແລະ ສາມາດບັນລໄຸດ;້ 
(ii) ຖືກສາ້ງຂ້ຶນບົນພ້ືນຖານຂະບວນການ ຂໍຄາໍປຶກສາ
ກບັຫຼາກຫຼາຍພາກສວ່ນກຽ່ວຂ້ອງ; (iii) ຊຸກຍູກ້ານ 
ປັບປຸງທ່ີເຮັດເປັນເທ່ືອລະບາດກາ້ວ ແລະ ຕໍເ່ນືອ່ງ; ແລະ 
(iv) ສະໜອງ ການການຢ້ັງຢນື ຫືຼ ການອອກໃບຢ້ັງຢນື 
ທ່ີເປັນເອກະລາດໂດຍອງົການ ຫືຼ ຄະນະກາໍມະການທ່ີ
ມີຄວາມສາມາດເໝາະສົມສໍາລັບມາດຕະຖານດັ່ງ 
ກ່າວ.20

19 ເອກະສານອ້າງອີງກຽ່ວກບັການບໍລກິານດ້ານລະບົບນເິວດ ແມນ່ສາມາດເບ່ິງ 
ໄດໃ້ນມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 4, ວກັ 8; ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 
5, ວກັ 5 ແລະ ວກັ 25-29; ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 7, ວກັ 13-17 
ແລະ 20; ແລະ ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 8, ວກັ 11
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ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການການເງນິສາກນົ44

28. ໃນກໍລະນີທ່ີມີມາດຕະຖານສອດຄ່ອງ ແລະ 
ມຄີວາມ ໜາ້ເຊ່ືອຖື ແຕລ່ກູຄ້າ ຍັງບ່ໍທັນໄດຮັ້ບການຢ້ັງຢນື 
ຫືຼ ການອອກໃບຢ້ັງຢນື ທ່ີເປັນເອກະລາດຕໍມ່າດຕະຖານ
ດັງ່ກາ່ວ, ລກູຄາ້ຈະຕ້ອງເຮັດການປະເມນີກອ່ນການຈດັ
ຕັງ້ປະຕບັິດເພ່ືອເບ່ິງຄວາມສອດຄອ່ງຂອງມາດຕະຖານ 
ດັງ່ກາ່ວກບັ (ບັນດາ) ມາດຕະຖານທ່ີສາມາດນາໍໃຊ້ 
ແລະ ດາໍເນນີການເພ່ືອໃຫ້ໄດຮັ້ບການຢ້ັງຢນື ຫືຼ ໃບຢ້ັງ
ຢນືພາຍໃນກາໍນດົເວລາທ່ີເໝາະສມົ. 

29. ໃນກໍລະນີທ່ີບ່ໍມີມາດຕະຖານສອດຄ່ອງ ແລະ 
ມຄີວາມໜາ້ເຊ່ືອຖືໃນລະດບັສາກນົ, ພາກພ້ືນ ຫືຼ ລະດບັ
ຊາດສໍາລັບຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ່ີມີຊີວິດ 
ສະເພາະໃດໜຶງ່ໃນປະເທດທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ, ລກູຄາ້ ຈະຕອ້ງ: 
• ໃຫ້ຄາໍໝັນ້ສນັຍາຕໍກ່ານນາໍໃຊ້ຫັຼກການດາໍເນນີ
 ງານ, ແບບວທີິການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊີທ່ີ
 ດໃີນລະດບັສາກນົສາໍລບັຂະແໜງ ຫືຼ   
 ອດຸສາຫະກາໍ ຂອງຕນົ; ແລະ
• ມສີວ່ນຮ່ວມແລະສະໜບັສະໜນູຢ່າງຫ້າວຫັນຕໍ ່
 ການສາ້ງມາດຕະຖານລະດບັຊາດຕາມທ່ີເຫັນວາ່ 
 ສອດຄອ່ງ ເຊ່ິງລວມທັງການສກຶ ສາຕາ່ງໆທ່ີຈະ 
 ປະກອບສວ່ນໃສກ່ານກາໍນດົແລະການສາທິດໃຫ້ 
 ເຫັນເຖິງແບບວທີິການຄຸມ້ຄອງທ່ີຍືນຍົງ.

ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ

30. ໃນກລໍະນທ່ີີລກູຄາ້ຊ້ືການຜະລດິຕົນ້ຕ ໍ (ໂດຍສະ 
ເພາະຜະລດິຕະພັນທ່ີເປັນອາຫານ ແລະ ເສັນ້ໄຍພືດ 
ແຕ່ບ່ໍໄດຈ້າໍກດັແຕພ່ຽງເທ່ົານີ)້ ເຊ່ິງເປັນທ່ີຮູກ້ນັວາ່ ຖືກ
ຜະລດິຂ້ຶນໃນເຂດໃດໜຶງ່ທ່ີມຄີວາມສ່ຽງເກດີການປ່ຽນ
ແປງສງູຕໍເ່ຂດທ່ີຢູ່ອາໄສຕາມທໍາມະຊາດ ແລະ/ຫືຼ ເຂດ 
ທ່ີຢູ່ອາໄສສຳຄນັ, ລກູຄາ້ຈະຕອ້ງໄດຮັ້ບຮອງເອາົລະບົບ 
ແລະ ວທີິການຢ້ັງຢນືເພ່ືອເປັນສ່ວນໜຶງ່ຂອງລະບົບຄຸມ້
ຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງລູກຄ້າເພ່ືອ 
ປະເມນີຜູ້ສະໜອງຕົນ້ຕ.ໍ21 ລະບົບແລະວທີິການຢ້ັງ 
ຢນືຈະ (i) ກາໍນດົແຫ່ຼງທ່ີມາຂອງຜະລດິຕະພັນ ແລະ 
ປະເພດເຂດທ່ີປູກຜະລດິຕະພັນດັງ່ກ່າວ; (ii) ຊ່ວຍໃນ 
ການທົບທວນຕອ່ງໂສກ້ານສະໜອງຜະຕົນ້ຕຂໍອງລກູ
ຄາ້ຕໍເ່ນືອ່ງ; (iii) ຈາໍກດັການຈດັຊ້ື-ຈດັຈາ້ງໄວແ້ຕ່ກບັ

ຜູ້ສະໜອງຕົນ້ຕທ່ີໍສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ເຂົາເຈົາ້
ບ່ໍໄດປ້ະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການປ່ຽນແປງຄັງ້ໃຫຍ່ຕໍເ່ຂດ
ທ່ີຢູ່ອາໄສຕາມທໍາມະຊາດ ແລະ/ຫືຼ ເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສ 
ຈາໍເປັນ (ເຊ່ິງອາດຈະ ສາມາດສາທິດໃຫ້ເຫັນໄດໂ້ດຍ 
ການສະໜອງຜະລິດຕະພັນທ່ີມໃີບຢ້ັງຢນື, ຫືຼ ຄວາມ 
ຄບືໜາ້ໃນການໄດຮັ້ບການຢ້ັງຢນື ຫືຼ ໃບຢ້ັງຢນື ພາຍໃນ 
ລະບົບທ່ີມຄີວາມໜາ້ເຊ່ືອຖືສາໍລັບຜະລດິຕະພັນບາງຈາໍ
ນວນ ແລະ/ຫືຼ ສະຖານທ່ີຕັງ້); ແລະ (iv) ຕາມທ່ີເຫັນວາ່ 
ເໝາະສມົ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມມີາດຕະການເພ່ືອຫັນປ່ຽນ
ຕອ່ງໂສກ້ານສະໜອງຕົນ້ຕຂໍອງລກູຄາ້ຕາມໄລຍະເວລາ
ໄປສູຜູ້່ສະໜອງອືນ່ທ່ີສາມາດສາ ທິດເຫັນໄດ້ວາ່ເຂົາເຈົາ້
ບ່ໍໄດ້ສາ້ງຜົນກະທົບທາງລບົໃນລະດບັສງູຕໍເ່ຂດດັງ່ກາ່ວ. 
ຄວາມສາມາດຂອງລກູຄາ້ໃນການແກ້ໄຂບັນດາຄວາມ 
ສຽ່ງເຫ່ົຼານີໃ້ຫ້ໄດຢ່້າງຄບົຖ້ວນແມນ່ຂ້ຶນກບັລະດບັການ 
ຄວບຄມຸ-ຄຸມ້ຄອງ ຫືຼ ບົດບາດອດິທິພົນຂອງລກູຄາ້ທ່ີ
ມຕີໍຜູ້່ສະໜອງຕົນ້ຕຂໍອງເຂົາເຈົາ້.

20 ລະບົບການອອກໃບຢ້ັງຢນືທ່ີໜາ້ເຊ່ືອຖື ແມນ່ລະບົບທ່ີມຄີວາມເປັນເອກະລາດ, 
ປະຢັດຕົນ້ທຶນ, ບົນພ້ືນຖານມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທ່ີພາວະວໄິສ ແລະ 
ສາມາດວດັແທກໄດ້ ແລະ ໄດ້ຮັບການສ້າງຂ້ຶນຜ່ານການຂໍຄາໍປຶກສາກບັບັນດາ
ພາກສວ່ນກຽ່ວຂ້ອງເຊ່ັນ: ປະຊາຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ, ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ, 
ແລະ ອົງການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົທ່ີເປັນຕວົແທນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້, ຜູ້ຜະລດິ ແລະ 
ເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດ ໃນການອະນລຸກັ. ລະບົບໃນລັກສະນະດັງ່ກາ່ວມຂ້ັີນຕອນການ 
ຕດັສນິບັນຫາທ່ີເປັນທໍາ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນເອກະລາດ ເຊ່ິງຫີຼກເວັນ້ບັນຫາຂອງ 
ການມຜົີນປະໂຫຍດທັບຊ້ອນ. 

21 ຜູ້ສະໜອງຕົ້ນຕໍ ແມ່ນຜູ້ສະໜອງປົກກະຕິທ່ີສະໜອງຊັບພະຍາກອນ 
ທໍາມະຊາດທ່ີມຊີີວດິ, ສນິຄ້າ ແລະ ທາດວດັຖຸຕ່າງໆໃນສດັສ່ວນໃຫຍ່ທ່ີຈາໍເປັນ 
ຕໍ່ຂະບວນການເຮັດວຽກໃຈກາງ ຫືຼ ດໍາເນນີທລຸະກິດໃຈກາງຂອງໂຄງການ. 
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ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ

ພາກສະເໜ ີ

1. ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 7 ຮັບຮູວ້າ່: ຊົນເຜ່ົາ 
ພ້ືນເມອືງເປັນກຸມ່ສງັຄມົທ່ີມເີອກະລັກສະເພາະເຊ່ິງແຕກ 
ຕາ່ງຈາກບັນດາກຸມ່ຄນົຫັຼກທ່ີເປັນສ່ວນປະກອບໃນສງັຄມົ 
ຂອງຊາດ ແລະ ໂດຍປົກກະຕແິລວ້ ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ 
ເປັນກຸມ່ປະຊາກອນທ່ີໂດດດ່ຽວ ຫຼາຍສດຸ ແລະ ບ່ໍສາມາດ 
ປົກປ້ອງຕນົເອງໄດ.້ ໃນຫຼາຍກລໍະນ,ີ ສະຖານະພາບທາງ 
ດາ້ນເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ກດົໝາຍຂອງເຂົາເຈົາ້
ຈາໍກດັຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົາ້ໃນການປົກປ້ອງສດິທິ
ຕາ່ງໆຂອງຕນົ, ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕນົ, ຕະຫຼອດ 
ເຖິງຊັບພະຍາກອນທ່ີດນິ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ; ແລະ ອາດ
ຈະຈໍາກັດຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການເຂ້ົາ 
ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການ 
ພັດທະນາ. ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ ຍ່ິງຈະຂາດຄວາມສາມາດ 
ປົກປ້ອງຕນົເອງຫຼາຍກ່ວາເກົາ່ຫາກທ່ີດນິ ແລະ ຊັບພະ
ຍາກອນຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈົາ້ຖືກປ່ຽນຮບູ, ຖືກບຸກລກຸ 
ອ້ອມຮ້ົວເອາົ ຫືຼ ຖືກເຮັດໃຫ້ເຊ່ືອມໂຊມ. ຫາກເປັນເຊ່ັນນັນ້ 
ພາສາ, ວດັທະນະທໍາ, ສາສະໜາ, ຄວາມເຊ່ືອທາງຈດິ 
ວນິຍານ, ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈົາ້ກໍຍັ່ງອາດ
ຈະຖືກໄພຂ່ົມຂູຄ່ກຸຄາມໄດ້. ຜົນສະທ້ອນທ່ີອາດຕາມ 
ມາມຄີ:ື ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງດັງ້ເດມີອາດຈະຍ່ິງບ່ໍສາມາດ 
ປົກປ້ອງຕນົເອງໄດ້ຈາກຜົນກະທົບທາງລບົທ່ີພົວພັນກບັ
ການພັດທະນາໂຄງການ ເມື່ອສມົທຽບໃສຊຸ່ມຊົນອື່ນທ່ີ
ບ່ໍແມນ່ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ. ຄວາມບ່ໍສາມາດປົກປ້ອງຕນົ
ເອງໄດ້ດັງ່ກາ່ວນີ ້ ອາດຈະລວມເອາົການສນູເສຍເອກະ
ລກັສະເພາະ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ວຖີີການຫາລ້ຽງຊີບ
ທ່ີຕດິແທດກບັຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ກໍຄ່ ືຄວາມ 
ສຽ່ງຖືກກະທົບຈາກຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ພະຍາດຕາ່ງໆ. 

2. ບັນດາໂຄງການຂອງພາກເອກະຊົນ ສາມາດສາ້ງ
ໂອກາດໃຫ້ຊົນເຜ່ົານພ້ືນເມອືງເຂ້ົາມສີວ່ນຮ່ວມ ແລະ ໄດ້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກບັນດາກດິຈະກາໍຕ່າງໆທ່ີພົວພັນ
ກບັໂຄງການ ທ່ີອາດຈະຊ່ວຍເຂົາເຈົາ້ບັນລໄຸດ້ຕາມຄວາມ
ມຸງ່ຫວງັໃນການພັດທະນາສະພາບເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 
ຂອງຕນົ. ນອກຈາກນັນ້, ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງອາດຈະຍັງມ ີ
ບົດບາດໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງດວ້ຍການສົງ່ເສມີ 
ແລະ ຄຸມ້ຄອງບັນດາກດິຈະກາໍແລະວສິາຫະກດິຕາ່ງໆ 
ໃນຖານະເປັນຄູຮ່່ວມງານໃນການພັດທະນາ. ພົບເລືອ້ຍໆ 
ວາ່ ລດັຖະບານມບົີດບາດໃຈກາງໃນການຄຸມ້ຄອງແກໄ້ຂ
ບັນຫາຕ່າງໆຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ ແລະ  ລກູຄາ້ຄວນ 
ປະສານສົມທົບກັບບັນດາອົງການທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນ 
ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນບັນດາຜົນກະ
ທົບຕາ່ງໆທ່ີເກດີຈາກກດິຈະກາໍຂອງຕນົ.1

ວດັຖຸປະສງົ                                 

• ເພ່ືອຮັບປະກນັວາ່ ຂະບວນການພັດທະນາເສມີສາ້ງ 
 ຄວາມເຄາົລົບເປັນຢ່າງສງູຕໍສ່ດິທິມະນດຸ, ກຽດສກັສ,ີ 
 ຄວາມມຸງ່ຫວງັ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ວຖີິການຫາ
 ລ້ຽງຊີບທ່ີອາໄສທໍາມະຊາດຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ. 
• ເພ່ືອຄາດຄະເນ ແລະ ຫີຼກເວັນ້ບັນດາຜົນກະທົບ 
 ທາງລບົຈາກບັນດາໂຄງການຕາ່ງໆທ່ີອາດຈະເກດີ
 ຂ້ຶນຕໍຊຸ່ມຊົນຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ ຫືຼ ໃນກ ໍລະນທ່ີີ
 ບ່ໍສາມາດເຮັດໄດແ້ມ່ນເພ່ືອຈາໍກດັ ແລະ/ຫືຼ ຊົດເຊີຍ 
 ບັນດາຜົນກະທົບ ດັງ່ກາ່ວ.
• ເພ່ືອສົງ່ເສມີໃຫ້ມຜົີນປະໂຫຍດ ແລະ ໂອກາດຈາກ
 ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃຫ້ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງໃນ
 ລກັສະນະທ່ີເໝາະສມົທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ.  
1 ນອກຈາກການຕອບສະໜອງໃຫ້ໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຕ່າງໆພາຍໃຕ້ມາດ 
ຕະຖານການດໍາເນີນງານນີ້ແລ້ວ, ລູກຄ້າ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທ່ີ 
ນາໍໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ ເຊ່ິງ ລວມທັງກົດໝາຍທ່ີຈດັຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງ 
ປະເທດເຈົາ້ພາບພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສາກົນ.



ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການການເງນິສາກນົ46 47ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 7
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• ເພ່ືອສ້າງ ແລະ ຮັກສາສາຍພົວພັນຕໍເ່ນືອ່ງບົນພ້ືນ  
 ຖານການຂໍຄາໍປຶກສາ ແລະ ມສີວ່ນຮ່ວມກບັຄນົ 
 ພ້ືນເມອືງດັງ້ເດມີທ່ີຖືກກະທົບຈາກໂຄງການ 
 ຕະລອດໄລຍະຮອບວຽນອາຍຂຸອງໂຄງການ. 
• ເພ່ືອຮັບປະກນັໃຫ້ໄດຮັ້ບການເຫັນດເີຫັນພ້ອມດວ້ຍ
 ຄວາມສະໝກັໃຈ ໂດຍໄດຮັ້ບຂ້ໍມນູລ່ວງໜາ້ ແລະ 
 ພຽງພໍ (FPIC) ຈາກຊຸມຊົນຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ 
 ທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ ຫາກເກດີມສີະພາບເງືອ່ນໄຂຄື
 ດັງ່ທ່ີໄດອ້ະທິບາຍໄວໃ້ນມາດຕະຖານການຈດັຕັງ້
 ປະຕບັິດນີ.້ 
• ເພ່ືອເຄາົລບົ ແລະ ອະນລັຸກວດັທະນະທໍາ, ຄວາມຮູ ້
 ແລະ ແບບວທີິປະຕບັິດຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ.

ຂອບເຂດການນາໍໃຊ້                    

3. ຄວາມສາມາດໃນການນາໍໃຊ້ມາດຕະຖານການ 
ດາໍເນນີງານນີ ້ແມ່ນຖືກກາໍນດົຂ້ຶນໃນຂະບວນການກາໍນດົ
ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ 
ແລະສງັຄມົ. ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດບັນດາກດິຈະກາໍທ່ີຈາໍ 
ເປັນເພ່ືອຕອບສະໜອງໃຫ້ໄດ້ຕາມເງືອ່ນໄຂຕ່າງໆຂອງ
ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານນີແ້ມ່ນຖືກຄຸມ້ຄອງຜ່ານ
ລະບົບການຄຸມ້ຄອງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ 
ລກູຄາ້ເຊ່ິງບັນດາອງົປະກອບຂອງລະບົບດັງ່ກ່າວແມນ່
ຖືກກາໍນດົໄວໃ້ນມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 1.       

4. ຍັງບ່ໍທັນມຄີາໍນຍິາມກຽ່ວກບັ “ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ” 
ອັນເປັນທ່ີຍອມຮັບຢ່າງເປັນເອກະພາບທ່ົວສາກົນ. 
ຫຼາຍປະເທດ ອາດຈະອ້າງອງີເຖິງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງດ້ວຍ
ຄໍາສັບຕ່າງໆເຊ່ັນ: “ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງສ່ວນນ້ອຍ”, 
“ຄນົອາບໍລຈິນິຂອງອດົສະຕາລ”ີ, “ຊົນເຜ່ົາພູດອຍ”, 
“ຄນົເຊ້ືອຊາດສ່ວນນອ້ຍ”, “ເຜ່ົາວນັນະຕໍາ່ໃນອນິເດຍ”, 
“ຊົນຊາດບຸກເບີກ ຫືຼ ເຟີດສເ໌ນເຊີນຢູ່ຄານາດາ” ຫືຼ 
“ກຸມ່ເຜ່ົາຕາ່ງໆ”. 

5. ໃນມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານນີ້ , ຄໍາວ່າ: 
“ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ” ແມ່ນນາໍໃຊ້ໃນລກັສະນະທ່ົວໄປເພ່ືອ
ໝາຍເຖິງກຸມ່ຄນົທ່ີມລີກັສະນະສະເພາະທາງດາ້ນສງັຄມົ 
ແລະ ວດັທະນະທໍາ ທ່ີມຄີນຸລກັສະນະແຕກຕາ່ງໃນຫຼາຍ
ລະດບັຄດືັງ່ຕໍໄ່ປນີ:້  
• ມເີອກະລກັສະເພາະຕວົໃນຖານະເປັນສະມາຊິກຂອງ 
 ກຸມ່ວດັທະນະທໍາພ້ືນເມອືງດັງ້ເດມີສະເພາະ ແລະ 
 ກຸມ່ອືນ່ໆ ຮັບຮູຕ້ໍເ່ອກະລກັສະນະສະເພາະດັງ່ກາ່ວ;  
• ມຄີວາມຜູກພັນລວມໝູກ່ບັເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີມລັີກ 
 ສະນະສະເພາະທາງພູມສາດ ຫືຼ ອະນາເຂດທ່ີຢູ່  

 ອາໄສສບືກນັມາແຕ່ບັນພະບູລດຸໃນເຂດທ່ີຕັງ້ຂອງ  
 ໂຄງການ ແລະ ຜູກພັນກບັຊັບພະຍາກອນທໍາມະ 
 ຊາດໃນເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສ ແລະ ອະນາເຂດເຫ່ົຼານັນ້;  
 ບັນດາສະຖາບັນທາງວດັທະນະທໍາປະເພນ,ີ  
 ເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ຫືຼ ການເມອືງທ່ີຕາ່ງຈາກສິງ່ 
 ທ່ີມຢູ່ີໃນສງັຄມົ ຫືຼ ວດັທະນະ ທໍາຫັຼກ; ຫືຼ 
• ມພີາສາ ຫືຼ ພາສາທ້ອງຖ່ິນທ່ີມລັີກສະນະ  
 ສະເພາະ ເຊ່ິງພົບເລ້ືອຍໆວາ່ຕາ່ງຈາກພາສາທາງ 
 ການຂອງປະເທດ ຫືຼ ເຂດທ່ີເຂົາເຈົາ້ອາໄສຢູ່.  

6. ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດັງ່ກ່າວນີນ້າໍໃຊ້ກບັ 
ບັນດາຊຸມຊົນ ຫືຼ ກຸມ່ຄນົຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງທ່ີຮັກສາ 
ຄວາມຜູກພັນລວມໝູຂ່ອງເຂົາເຈົາ້ ໝາຍເຖິງເອກະລກັ
ສະເພາະໃນຖານະເປັນກຸມ່ ຫືຼ ຊຸມຊົນ ມຄີວາມເຊ່ືອມໂຍງ  
ກບັເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີມ ີລກັສະນະສະເພາະ ຫືຼ ອະນາເຂດ
ທ່ີຢູ່ສບືກນັມາແຕ່ບັນພະບູລດຸ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດທ່ີມໃີນເຂດນັນ້. ມາດຕະຖານນີ ້ຍັງອາດຈະນາໍ 
ໃຊ້ກບັຊຸມຊົນ ຫືຼ ກຸມ່ທ່ີສນູເສຍຄວາມຜູກພັນລວມໝູ່
ຂອງເຂົາເຈົາ້ທ່ີມຕີໍເ່ຂດທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີມລີກັສະນະສະເພາະ 
ຫືຼ ອະນາເຂດທ່ີຢູ່ສບືກນັມາແຕບັ່ນພະບູລດຸພາຍໃນເຂດ
ທ່ີຕັງ້ຂອງໂຄງການເຊ່ິງເກດີຂ້ຶນໃນຊ່ົວໄລຍະຊີວດິໜຶງ່ 
ເຊ່ັນຄນົພາຍໃນກຸມ່ກຽ່ວຂ້ອງດັງ່ກາ່ວຍ້ອນແຜນງານຍົກ
ຍ້າຍທ່ີຢູ່ອາໄສຂອງລັດທ່ີບັງຄັບໃຫ້ອອກໄປ, ທ່ີມີຂ້ໍ 
ຂັດແຍ່ງ, ຍ້ອນມີການຢຶດຄອງເອົາດິນຂອງເຂົາເຈົາ້, 
ຍ້ອນໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ຫືຼ ຍ້ອນການລວມເອາົເຂດ
ຢູ່ອາໄສຂອງເຂົາເຈົາ້ເຂ້ົາເປັນເຂດຕວົເມອືງ.

7. ລກູຄາ້ອາດຈະຕອ້ງຂໍຄາໍເຫັນຈາກວຊິາການອາຊີບ
ທ່ີມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ເພ່ືອຢ້ັງຢນືວາ່ກຸມ່ສະເພາະ
ໃດໜຶງ່ຈະຖືເປັນຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ ຫືຼ ບ່ໍ ເພ່ືອຕອບສະ
ໜອງໃຫ້ໄດ້ຕາມຈດຸປະສງົເປ້ົາໝາຍຂອງມາດຕະຖານ
ການດາໍເນນີງານນີ.້

ເງືອ່ນໄຂ                                        

ເງືອ່ນໄຂທ່ົວໄປ

ຫີຼກເວັນ້ການເກດີຜົນກະທົບທາງລົບ
8. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂະບວນການກໍານົດ 
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສງັຄມົ, ລກູຄ້າຈະຕ້ອງກາໍນດົເອາົທກຸຊຸມຊົນຂອງ
ຊົນເຜ່ົາດັງ້ເດມີພາຍໃນເຂດທ່ີຕັງ້ຂອງໂຄງການທ່ີອາດ
ຈະຖືກກະທົບຈາກໂຄງການກໍຄ່ທືາດແທ້ ແລະ ລະດບັຂອງ 
ຜົນກະທົບທາງເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທໍາ 

(ເຊ່ິງລວມເອົາທັງມໍລະດົກທາງວດັທະນະທໍາ2 ) ແລະ 
ສິງ່ແວດລ້ອມທາງກງົ ແລະ ທາງອ້ອມທ່ີຄາດວາ່ຈະສົງ່
ຜົນຕໍ່ເຂົາເຈົາ້.    

9. ຄວນພະຍາຍາມຫີຼກເວັນ້ຜົນກະທົບທາງລບົຕໍຊຸ່ມ
ຊົນຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງເທ່ົາທ່ີສາມາດເຮັດໄດ້ . ຫາກ 
ມກີານສກຶສາເບ່ິງທາງເລອືກອື່ນແລ້ວແຕ່ບ່ໍສາມາດຫີຼກ
ເວັນ້ຜົນກະທົບທາງລບົໄດ,້ ລກູຄາ້ຈະຕອ້ງຈາໍກດັ, ປົວແປງ, 
ແລະ/ຫືຼ ຊົດເຊີຍຕໍບັ່ນດາຜົນກະທົບເຫ່ົຼານັນ້ ໃນລັກສະນະ 
ທ່ີເໝາະສມົທາງວດັທະນະທໍາໂດຍສມົສ່ວນກບັທາດແທ້ 
ແລະ ຂະໜາດຂອງຜົນກະທົບດັງ່ກ່າວ ແລະ ຄວາມ 
ບອບບາງ ຫືຼ ຄວາມບ່ໍສາມາດປົກປ້ອງຕນົເອງໄດ້ຂອງ
ຊຸມຊົນຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. 
ກດິຈະກາໍທ່ີສະເໜໂີດຍລກູຄ້າ ຈະຕ້ອງຖືກສ້າງຂ້ຶນຈາກ 
ການປຶກສາຫາລ ືແລະ ການມສີວ່ນຮ່ວມທ່ີມຂ້ໍີມນູຄບົ
ຖ້ວນຂອງຊຸມຊົນຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
ແລະ ຖືກລວມເຂ້ົາໃນແຜນທ່ີມກີາໍນດົເວລາຈດັຕັງ້ປະຕິ
ບັດຄກັແນ ່ ເຊ່ັນ: ແຜນວາ່ດວ້ຍຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ ຫືຼ 
ແຜນພັດທະນາຊຸມຊົນໂດຍລວມ ເຊ່ິງປະກອບອງົປະກອບ 
ຍ່ອຍ ສະເພາະຕາ່ງຫາກສາໍລັບຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ.3

ການມສີວ່ນຮ່ວມ ແລະ ການເຫັນດເີຫັນພ້ອມ
10. ລກູຄ້າຈະຕອ້ງດາໍເນນີຂະບວນການເອົາຊຸມຊົນ 
ຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບໃຫ້ເຂ້ົາມສີວ່ນ
ຮ່ວມຕາມເງືອ່ນໄຂທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ນມາດຕະຖານການດາໍ
ເນນີງານທີ 1. ຂະບວນການເອາົເຂ້ົາມາມສ່ີວນຮ່ວມດັງ່
ກາ່ວ ລວມເອາົການວເິຄາະພາກສວ່ນກຽ່ວຂ້ອງ ແລະ 
ການວາງແຜນທ່ີມສີວ່ນຮ່ວມ, ການເປດີເຜີຍຂ້ໍມນູຂ່າວ 
ສານ, ການຂໍຄາໍປຶກສາ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມໃນລັກສະນະ 
ທ່ີເໝາະສມົທາງວດັທະນະທໍາ. ນອກຈາກນັນ້, ຂະບວນ 
ການດັງ່ກາ່ວຈະຕ້ອງ: 
• ລວມເອາົບັນດາຄະນະກາໍມະການ ແລະ ອົງກອນ 
 ທ່ີຕາງໜາ້ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ (ຕວົຢ່າງ: ຄະນະເຖ້ົາແກ່ 
 ແນວໂຮມ ຫືຼ ຄະນະອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ) 
 ກໍຄ່ ືສາມະຊິກຂອງຊຸມຊົນຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ
 ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ; ແລະ  
• ສະໜອງກາໍນດົເວລາທ່ີພຽງພໍໃຫ້ຂະບວນການ 
 ຕດັສນິບັນຫາ4 ຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ. 

11. ຊຸມຊົນຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ
ອາດຈະມີຄວາມບອບບາງເປັນພິເສດຕໍ່ການສູນເສຍ, 
ຖືກກດີກນັຈາກ ຫືຼ ຫ້າມນຳໃຊ້ທ່ີດນິຂອງເຂົາເຈົາ້ ແລະ 
ເຂ້ົາເຖິງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ວດັທະນະທໍາ.5 
ໂດຍຮັບຮູ້ຕໍ່ເຖິງຄວາມບອບບາງດັ່ງກ່າວ, ນອກຈາກ 
ເງືອ່ນໄຂທ່ົວໄປຂອງມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານນີ້ 
ແລ້ວ, ລກູຄາ້ຈະຕ້ອງໄດຮັ້ບການເຫັນດເີຫັນພ້ອມຢ່າງ
ສະໝັກໃຈໂດຍໄດ້ຮັບຂ້ໍມູນລ່ວງໜ້າຢ່າງພຽງພໍ 
(FPIC) ຈາກ ຊຸມຊົນຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງທ່ີໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຕາມສະພາບເງືອ່ນໄຂທ່ີອະທິບາຍໄວ ້ໃນວກັ 
ທີ 13-17 ຂອງມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານນີ.້ ການ
ເຫັນດເີຫັນພ້ອມດັງ່ກາ່ວແມນ່ຖືກນາໍໃຊ້ກບັການອອກ
ແບບ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການ ແລະ ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ 
ຮັບຂອງໂຄງການທ່ີພົວພັນກບັຜົນກະທົບຕ່າງໆທ່ີມຕີໍ່
ຊຸມຊົນຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ. ກລໍະນທ່ີີເງືອ່ນໄຂໃດໜຶງ່
ທ່ີກ່າວເຖິງນັນ້ຫາກຖືກນາໍໃຊ້, ລກູຄາ້ຈະນຳໃຊ້ຊ່ຽວຊານ 
ທ່ີເປັນບຸກຄນົພາຍນອກເພ່ືອຊ່ວຍການກາໍນດົຄວາມສຽ່ງ 
ແລະ ຜົນກະທົບຕ່າງໆຂອງໂຄງການ.

12. ຍັງບ່ໍທັນມຄີາໍນຍິາມກຽ່ວກບັການເຫັນດເີຫັນພ້ອມ
ຢ່າງສະໝກັໃຈໂດຍໄດຮັ້ບຂ້ໍມນູລ່ວງໜາ້ ແລະ ພຽງພໍ 
(FPIC) ທ່ີເປັນທ່ີຍອມຮັບທ່ົວໂລກເທ່ືອ. ເຖິງຢ່າງໃດ 
ກໍຕ່າມ, ເພ່ືອຮັບໃຊ້ຈດຸປະສງົຂອງມາດຕະຖານການດາໍ
ເນນີງານທີ 1, 7 ແລະ 8, ຄວາມໝາຍຂອງ “FPIC” 
ແມນ່ຖືກອະທິບາຍໄວໃ້ນວກັນີ.້ ການເຫັນດເີຫັນພ້ອມຢ່າງ
ສະໝັກໃຈໂດຍໄດ້ຮັບຂ້ໍມູນລ່ວງໜ້າຢ່າງພຽງພໍ 
(FPIC) ເປັນການສານຕໍ ່ ແລະ ຂະຫຍາຍຂະບວນ 
ການການປຶກສາຫາລທ່ີື ໄດອ້ະທິບາຍໄວໃ້ນມາດຕະຖານ
ການດຳເນນີງານທີ 1 ແລະ ຈະຖືກກາໍນດົຂ້ຶນໂດຍຜ່ານ
ການເຈລະຈາທ່ີມຄີວາມຈງິໃຈລະຫວາ່ງລກູຄາ້ ແລະ ຊຸມ
ຊົນຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ. ລກູຄາ້
ຈະບັນທຶກເປັນເອກະສານກຽ່ວກບັ: (i) ຂະບວນການ 
ເຈລະຈາທ່ີເປັນທ່ີຍອມຮັບໄດ້ລະຫວາ່ງລກູຄາ້ ແລະ ຊຸມຊົນ
ຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ ແລະ (ii) ຫັຼກ
ຖານທ່ີເປັນຂ້ໍຕກົລງົລະຫວາ່ງຄູຮ່່ວມເຈລະຈາໃນຖານະ 
ເປັນຜົນໄດ້ຮັບຂອງການເຈລະຈາ. ການເຫັນດເີຫັນພ້ອມ

2 ເງືອ່ນໄຂເພ່ີມເຕີມທ່ີມີຕໍ່ການປົກປ້ອງມໍລະດົກທາງວດັທະນະທໍາ ແມ່ນຖືກ
ກໍານດົໄວໃ້ນມາດຕະຖານການດໍາເນນີງານທີ 8.

3 ການກໍານົດແຜນທ່ີເໝາະສົມ ອາດຈະຕ້ອງການຄໍາເຫັນຂອງວິຊາການ 
ທ່ີມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ. ແຜນພັດທະນາຊຸມຊົນອາດຈະເໝາະສົມໃນ 
ສະພາບເງືອ່ນໄຂທ່ີ ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງ ເປັນສ່ວນໜ່ຶງ່ຂອງຊຸມຊົນຂະໜາດ
ໃຫຍ່ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. 

4 ຂະບວນການຕັດສິນບັນຫາພາຍໃນ ໂດຍລວມແລ້ວ ມີລັກສະນະເປັນ 
ການຕດັສນິແບບເປັນໝູຄ່ະນະ ແຕ່ ກໍບ່ໍ່ໝາຍວາ່ຈະເປັນເຊ່ັນນັນ້ສະເໝໄີປ. 
ອາດຈະມທັີດສະນະຄາໍເຫັນຕາ່ງກນັ ພາຍໃນ, ແລະ ຜົນການຕດັສນິບັນຫາ 
ອາດຈະຖືກທ້າທາຍຈາກບາງຄນົ ຫືຼ ບາງກຸມ່ພາຍໃນຊຸມຊົນ. ຂະບວນການ 
ຂໍຄາໍປຶກສາ ຄວນຈະມຄີວາມລະອຽດອ່ອນຕໍສ່ະພາບໃນລັກ ສະນະດັງ່ກ່າວ 
ແລະ ຄວນສະໜອງເວລາທ່ີພຽງພໍສາໍລັບຂະບວນການຕດັສນິບັນຫາພາຍ
ໃນ ເພ່ືອໃຫ້ບັນລຂ້ໍຸສະຫຸຼບເອກະພາບທ່ີຊອບທໍາໂດຍສຽງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຜູ້ມີ
ສວ່ນຮ່ວມທກຸຄນົທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ. 

5 ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຂົງເຂດທາງທໍາມະຊາດທ່ີມຄີນຸຄາ່ທາງວດັ 
ທະນະທໍາທ່ີອາ້ງອງີເຖິງໃນມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານນີ ້ ແມນ່ທຽບເທ່ົາກບັ 
ການສະໜອງການ ບໍລກິານດາ້ນ ລະບົບນເິວດ ແລະ ບໍລິການດາ້ນວດັທະນະທໍາ 
ດັງ່ທ່ີອະທິບາຍໄວໃ້ນມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 6. 



ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການການເງນິສາກນົ48 49ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 7
ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ

ບ່ໍຈາໍເປັນຕ້ອງມເີປັນຄວາມເອກະພາບ ແລະ ອາດສາມາດ 
ບັນລໄຸດ ້ເຖິງວາ່ບາງບຸກຄນົ ຫືຼ ບາງກຸມ່ຄນົພາຍໃນຊຸມຊົນ 
ຈະບ່ໍເຫັນດເີປັນເອກະພາບນາໍຢ່າງເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ
ກໍຕ່າມ.

ສະພາບເງື່ອນໄຂທ່ີຕ້ອງໃຫ້ມີການຍິນຍອມ 
ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ, ລ່ວງໜ້າ ແລະ 
ໄດ້ຮັບຂ້ໍມູນພຽງພໍ

ຜົນກະທົບຕໍທ່ີ່ດນິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ພາຍໄຕສ້ດິເປັນເຈົາ້ຂອງຕາມປະເພນ ີ ຫືຼ ການນາໍໃຊ້ 
ຕາມປະເພນີ
13. ໂດຍປົກກະຕແິລວ້ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງແມນ່ມຄີວາມ
ໃກ້ຊິດ ແລະ ຜູກພັນກັບທ່ີດິນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ6. ສ່ວນໃຫຍ່, 
ທ່ີດນິເຫ່ົຼານີແ້ມນ່ຢູ່ພາຍໄຕສ້ດິເປັນເຈົາ້ຂອງຕາມປະເພນ ີ
ຫືຼ ສດິນາໍໃຊ້ຕາມປະເພນ.ີ7 ເຖິງວາ່ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງອາດ 
ຈະບ່ໍມໃີບຕາດນິທ່ີຖືກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຕໍທ່ີ່ດນິເຫ່ົຼານັນ້
ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍຂອງປະເທດ ແຕໂ່ດຍ
ປົກກະຕແິລວ້ການນາໍໃຊ້ທ່ີດນິຂອງເຂົາເຈົາ້ (ເຊ່ິງລວມ 
ທັງການນາໍໃຊ້ຕາມລະດກູານ ຫືຼ ຕາມຮອບວຽນ) ເພ່ືອ 
ຫາລ້ຽງຊີບ ຫືຼ ເພ່ືອຮັບໃຊ້ຈດຸປະສງົທາງວດັທະນະທໍາ, 
ທາງພິທີກາໍ ແລະ ທາງຈດິວນິຍານທ່ີກາໍນດົເອກະລັກ 
ສະເພາະຕວົ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົາ້ ແມ່ນສາມາດ 
ຈຳແນກ ແລະ ບັນທຶກເປັນລາຍລກັອກັສອນໄດ.້      

14. ຖ້າລກູຄາ້ຫາກສະເໜທ່ີີຕັງ້ຂອງໂຄງການໃດໜຶງ່ 
ຫືຼ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃດໜຶງ່ໃຫ້ເປັນ
ສນິຄາ້ຢູ່ຕອນດນິທ່ີຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງມສີດິ ເປັນເຈົາ້ຂອງ 
ຕາມປະເພນ ີ ຫືຼ ນາໍໃຊ້ຕາມປະເພນ ີ ເຊ່ິງການຈດັຕັງ້ 
ປະຕບັິດໂຄງການດັງ່ກ່າວຄາດວາ່ ຈະມຜົີນກະທົບທາງ 
ລບົ8 ເກດີຂ້ຶນ, ທາງລກູຄາ້ຈະຕ້ອງປະຕບັິດຕາມບາດ
ກາ້ວດັງ່ຕໍໄ່ປນີ:້ 
• ບັນທຶກຄວາມພະຍາຍາມເພ່ືອຫີຼກເວັນ້ ຫືຼ ຖ້າບ່ໍ  
 ດັງ່ນັນ້ ຫຸຼດຜ່ອນຂອບເຂດເນືອ້ທ່ີຂອງຕອນດນິທ່ີ

 ຖືກສະເໜເີພ່ືອຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການດັງ່ກາ່ວ;
• ບັນທຶກຄວາມພະຍາຍາມເພ່ືອຫີຼກເວັນ້ ຫືຼ ຖ້າບ່ໍ 
 ດັງ່ນັນ້ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບທ່ີມຕີໍຊັ່ບພະຍາກອນ
 ທໍາມະຊາດ ແລະ ຂົງເຂດ ທາງທໍາມະຊາດທ່ີມ ີ
 ຄວາມສາໍຄນັ9 ຕໍຊົ່ນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ;   
• ກາໍນດົ ແລະ ທົບທວນທກຸຜົນປະໂຫຍດທ່ີພົວພັນ
 ກບັທ່ີດນິ ແລະ ການນາໍໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຕາມ 
 ປະເພນກ່ີອນທ່ີຈະຊ້ື ຫືຼ ເຊ່ົາ ຕອນດນິໃດໜຶງ່;  
• ປະເມນີ ແລະ ບັນທຶກການນາໍໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ
 ຂອງຊຸມຊົນຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງທ່ີໄດຮັ້ບຜົນ
 ກະທົບ ໂດຍປາດສະຈາກທັດສະນະອຽ່ງເອນ 
 ແລະ ບ່ໍເປັນທໍາຕໍທ່ກຸການກາ່ວທວງສດິເປັນເຈົາ້
 ຂອງທ່ີດນິຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ10. ການປະເມນີ 
 ທ່ີດນິ ແລະ ການນາໍໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
 ຄວນມກີານລວມເອາົບາດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ 
 ໃຫ້ການພິຈາລະນາເປັນພິເສດຕໍບົ່ດບາດຂອງແມ່
 ຍິງໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການນາໍໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ 
 ເຫ່ົຼານັນ້; 
• ຮັບປະກນັວາ່: ຊຸມຊົນຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງທ່ີໄດ້
 ຮັບຜົນກະທົບແມ່ນໄດ້ຮັບຂ້ໍມນູເປັນຢ່າງດກ່ີຽວກບັ  
 ສດິຕໍທ່ີ່ດນິຂອງເຂົາເຈົາ້ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍພາຍໃນ
 ຂອງປະເທດ ເຊ່ິງລວມທັງທກຸກດົໝາຍພາຍໃນ
 ທ່ີຮັບຮູສ້ດິການນາໍໃຊ້ຕາມປະເພນ;ີ ແລະ  
• ມກີານຊົດເຊີຍ ແລະ ຂະບວນການທ່ີຮັບປະກນັ
 ຄວາມເປັນທໍາໃຫ້ຊຸມຊົນຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ 
 ທ່ີໄດຮັ້ບ ຜົນກະທົບໃນກລໍະນມີກີານພັດທະນາ
 ທາງທລຸະກດິຕໍທ່ີ່ດນິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ 
 ທໍາມະຊາດຂອງເຂົາເຈົາ້ໄປຄຽງຄູກ່ບັການສະໜອງ
 ໂອກາດໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທ່ີມຄີວາມ 
 ເໝາະສມົທາງວດັທະນະທໍາເຊ່ິງລວມທັງ: 
	 	ການສະໜອງການຊົດເຊີ ຍລັກສະນະດນິປ່ຽນ
 ເອົາດນິ ຫືຼເປັນການມອບໃຫ້ເປັນການປະກອບສວ່ນ
 ແທນການຊົດເຊີຍເປັນເງນິເທ່ົາທ່ີສາມາດເປັນໄປໄດ ້11

6 ຕົວຢ່າງລວມເອົາຊັບພະຍາກອນທາງທະເລ ແລະ ທາງນໍ້າ, ໄມ້, 
ເຄືອ່ງປ່າຂອງດງົ, ພືດທ່ີເປັນຢາປົວພະຍາດ, ເຂດລາ່ສດັ ແລະ ເຂດຫາອາຫານ 
ແລະ ເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ເຂດລ້ຽງສັດ ແລະ ເຂດປູກຝັງ. 
ຊັບສນິທ່ີເປັນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ດັງ່ທ່ີອາ້ງອີງໄວໃ້ນມາດຕະຖານການ 
ດາໍເນນີງານນີ ້ແມ່ນທຽບເທ່ົາກບັ ການສະໜອງການບໍລກິານດ້ານລະບົບນເິວດ 
ດັງ່ທ່ີໄດອ້ະທິບາຍໄວໃ້ນມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທ່ີ 6. 

7 ການໄດມ້າ ແລະ/ຫືຼ ການເຊ່ົາທ່ີດນິ ໂດຍມໃີບຕາດນິຖືກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 
ແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານທີ 5: ການໄດ້ມາ 
ຂອງທ່ີດນິ ແລະ ການຍົກຍ້າຍແບບບ່ໍສະໝກັໃຈ.

8 ຜົນກະທົບທາງລບົໃນລກັສະນະດັງ່ກາ່ວ ອາດຈະລວມເອົາບັນດາຜົນກະທົບ
ຕາ່ງໆຈາກການສນູເສຍການເຂ້ົາເຖິງຊັບສນິ ຫືຼ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ຫືຼ ຂ້ໍຈາໍກັດຕໍກ່ານນາໍໃຊ້ທ່ີດິນ ເຊ່ິງເປັນຜົນມາຈາກບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ 
ຂອງໂຄງການ.

9 “ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ່ີມຄີວາມ 
ສາໍຄນັ” ຄທ່ີືອາ້ງອງີໄວໃ້ນມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານນີ ້ແມນ່ທຽບເທ່ົາກບັ
ບໍລກິານລະບົບນເິວດທ່ີເປັນບູລມິະສດິ ດັງ່ທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕະຖານການ 
ດາໍເນນີງານທີ 6  ເຊ່ິງໝາຍເຖິງບໍລກິານທ່ີລກູຄາ້ມກີານຄວບຄມຸຄຸມ້ຄອງໂດຍ
ກງົ ຫືຼ ມບົີດບາດອດິທິພົນໃນລະດບັສງູ ຕໍບໍ່ ລກິານເຫ່ົຼານັນ້ ເຊ່ິງບໍລກິານເຫ່ົຼານັນ້ 
ມຄີວາມເປັນໄປໄດ້ສງູທ່ີຈະກາຍເປັນແຫ່ຼງຄວາມສ່ຽງດ້ານຜົນກະທົບຕໍຊຸ່ມຊົນ
ຄນົພ້ືນເມອືງດັງ້ເດມີທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. 

10 ຂະນະທ່ີມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ 
ຢ້ັງຢນືຫັຼກຖານ ແລະ ເອກະສານພິສດູການນາໍໃຊ້ທ່ີດນິ ໃນລກັສະນະດັງ່ກາ່ວ, 
ລກູຄ້າຄວນຮັບຮູວ້າ່: ທ່ີດິນິອາດ ຈະຖືກຈດັສນັສາໍລັບ ການນາໍໃຊ້ໃນຮບູແບບອືນ່ 
ຕາມການກາໍນດົຈດັສນັຂອງລດັຖະບານປະເທດເຈົາ້ພາບ.

11 ຖ້າສະພາບເງືອ່ນໄຂຫາກຈາໍກດັລກູຄາ້ໃນການສະໜອງທ່ີດນິທົດແທນທ່ີ
ເໝາະສມົ, ລກູຄາ້ຕອ້ງສະໜອງເຫດຜົນຢ້ັງຢນືວາ່ເປັນກລໍະນເີຊ່ັນນັນ້ແທ້. 
ພາຍໄຕ້ສະພາບເງືອ່ນໄຂດັງ່ກ່າວ, ລກູຄ້າຈະຕອ້ງສະໜອງໂອກາດໃນການສ້າງ 
ລາຍໄດທ່ີ້ບ່ໍພົວພັນກບັການນາໍໃຊ້ທ່ີດນິ ແທນການຊົດເຊີຍດວ້ຍເງນິສດົໃຫ້ຊຸມຊົນ
ຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ. 

 	ຮັບປະກນັຄວາມຕໍເ່ນືອ່ງໃນການເຂ້ົາເຖິງຊັບພະ
 ຍາກອນທໍາມະຊາດ, ກາໍນດົຊັບພະຍາກອນທົດ
 ແທນທ່ີທຽບເທ່ົາ ຫືຼ ທາງ ເລອືກສດຸທ້າຍແມນ່
 ໃຫ້ສະໜອງຄາ່ຊົດເຊີຍ ແລະ ຊອກຫາອາຊີບ
 ທ່ີເປັນທາງເລອືກໃໝໃ່ຫ້ເຂົາເຈົາ້ຖ້າການພັດທະນາ
 ໂຄງການສົງ່ຜົນເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົາ້ບ່ໍສາມາດເຂ້ົາເຖິງ 
 ແລະ ສນູເສຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ່ີບ່ໍກຽ່ວ
 ຂ້ອງກບັການໄດມ້າຂອງທ່ີດນິໂຄງການ. 
 	ຮັບປະກນັການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດທ່ີໄດ້
 ຈາກການນາໍໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໂດຍໂຄງການໃນ
 ລກັສະນະທ່ີເປັນທໍາ ແລະ ສະເໝພີາບ ໃນກລໍະນີ
 ທ່ີລກູຄາ້ຕັງ້ໃຈຈະນາໍໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຊັບພະຍາ 
 ກອນທໍາມະຊາດທ່ີເປັນໃຈກາງຕໍເ່ອກະລກັສະເພາະ 
 ແລະ ການຫາລ້ຽງຊີບຂອງຊຸມຊົນ ດັງ່ກາ່ວ ແລະ 
 ການນາໍໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດພາຍໃນ
 ຊຸມຊົນເຂົາເຈົາ້ເພາະສະນັນ້ເຮັດໃຫ້ການຫາລ້ຽງ
 ຊີບຂອງເຂົາເຈົາ້ມຄີວາມສຽ່ງເພ່ີມສງູຂ້ຶນທ່ີຈະຖືກ
 ກະທົບ.
 	ໃຫ້ຊຸມຊົນຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງໄດເ້ຂ້ົາເຖິງ, 
 ນາໍໃຊ້ ແລະ ຜ່ານ ທ່ີດນິທ່ີລກູຄາ້ກາໍລງັພັດທະນາ
 ພາຍໄຕເ້ງືອ່ນໄຂທ່ີບ່ໍເປັນອນັຕະລາຍຕໍສ່ຂຸະພາບ, 
 ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ.

ການຍົກຍ້າຍຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງຈາກທ່ີດນິ ແລະ ຊັບພະ
ຍາກອນທໍາມະຊາດທ່ີຢູ່ພາຍໃຕ້ສດິເປັນເຈົາ້ຂອງຕາມ 
ປະເພນ ີຫືຼ ສດິນາໍໃຊ້ ຕາມປະເພນີ
15. ລູກຄ້າຈະຕ້ອງພິຈາລະນາການອອກແບບໂຄງ 
ການທ່ີເປັນທາງເລືອກທ່ີເປັນໄປໄດ້ ເພ່ືອຫີຼກເວັນ້ການຍົກ
ຍ້າຍຈດັສນັຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງຈາກທ່ີດນິ ແລະ ຊັບພະຍາ 
ກອນລວມໝູຂ່ອງ12 ຊຸມຊົນທ່ີເຂົາເຈົາ້ຖື ສດິເປັນເຈົາ້ຂອງ 
ຕາມປະເພນ ີຫືຼ ສດິນາໍໃຊ້ຕາມປະເພນ.ີ ຖ້າການຍົກຍ້າຍ 
ຈດັສນັດັງ່ກາ່ວຫາກບ່ໍສາມາດຫີຼກເວັນ້ໄດ້, ລກູຄາ້ຈະຕອ້ງ
ບ່ໍສບືຕໍດ່າໍເນນີການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການຈນົກ່ວາວາ່
ຈະໄດຮັ້ບການເຫັນດເີຫັນພ້ອມຢ່າງສະໝກັໃຈໂດຍໄດ້
ຮັບຂ້ໍມນູລ່ວງໜາ້ ແລະ ພຽງພໍ (FPIC) ດັງ່ທ່ີໄດອ້ະ
ທິບາຍໄວຂ້້າງເທິງນັນ້. ທກຸການຍົກຍ້າຍຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ 
ດັງ້ເດມີຈະຕອ້ງສອດຄອ່ງກບັບັນດາເງືອ່ນໄຂຕ່າງໆໃນ
ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 5. ເທ່ົາທ່ີສາມາດເຮັດ 

ໄດ,້ ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງທ່ີຖືກຍົກຍ້າຍຈດັສນັອອກຈາກບ່ອນ
ທ່ີຢູ່ອາໄສເດມີຄວນສາມາດກບັຄນືໄປຫາທ່ີດນິທ່ີເຂົາ 
ເຈົາ້ມສີດິຕາມປະເພນ ີຫືຼ ຕາມຮີດຄອງຖ້າສາຍເຫດທ່ີ
ເຮັດມກີານຍົກຍ້າຍຈດັສນັຂອງເຂົາເຈົາ້ຫາກສິນ້ສດຸລົງ.

ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາທ່ີສາໍຄນັເປັນພິເສດ
16. ຖ້າໂຄງການອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບໃນລະດັບສູງ
ຕໍ່ມໍລະດົກ13 ທາງວດັທະນະທໍາທ່ີສໍາຄັນພິເສດ ເຊ່ິງມີ 
ຄວາມຈາໍເປັນຕໍກ່ານຍືນຍົງຄງົຕວົຂອງເອກະລກັ ແລະ 
/ຫືຼ ວດັທະນະທໍາ, ພິທີກາໍ ຫືຼ ຈດິວນິຍານຂອງຊົນເຜ່ົາ 
ພ້ືນເມອືງທ່ີດາໍລງົຊີວດິຢູ່ໃນເຂດນັນ້, ແມ່ນຈະຕ້ອງໃຫ້
ບູລິມະສິດໃນການຫີຼກເວັ້ນບ່ໍໃຫ້ເກີດມີຜົນກະທົບໃນ 
ລັກສະນະດັ່ງກ່າວ. ຖ້າຜົນກະທົບໃນລະດັບສູງຂອງ 
ໂຄງການທ່ີມຕີໍມ່ລໍະດກົທາງວດັທະທໍາທ່ີສາໍຄນັພິເສດ
ຫາກບ່ໍສາມາດຫີຼກເວັນ້ໄດ້, ລກູຄ້າຈະຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ຮັບ
ການເຫັນດີເຫັນພ້ອມຈາກຊຸມຊົນຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນ 
ເມືອງທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເສຍກ່ອນ.

17. ໃນກໍລະນີໂຄງການຫາກສະເໜີນໍາໃຊ້ມໍລະດົກ 
ທາງວດັທະນະທໍາດັ່ງກ່າວເຊ່ິງລວມເອົາທັງຄວາມຮູ້, 
ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຫືຼ ແບບວທີິປະຕິບັດຂອງຊົນເຜ່ົາ
ພ້ືນເມອືງ ເພ່ືອຮັບໃຊ້ຈດຸປະສງົທາງທລຸະກດິຂອງລກູ
ຄ້າ, ລູກຄ້າຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊຸມຊົນຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນ 
ເມືອງທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນັນ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບ (i) ສິດທິ
ຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈົ້າພາຍໄຕ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດ; 
(ii) ຂອບເຂດ ແລະ ລັກສະນະ ທາດແທ້ຂອງບົດສະ
ເໜກີານພັດທະນາທາງທລຸະກິດດັ່ງກ່າວ; (iii) ຜົນ 
ກະທົບທ່ີອາດຈະເກດີຂ້ຶນຈາກການພັດທະນາດັງ່ກາ່ວ; 
(iv) ໄດຮັ້ບເຫັນດເີຫັນພ້ອມຢ່າງສະໝກັໃຈໂດຍໄດຮັ້ບ
ຂ້ໍມນູລວ່ງໜາ້ ແລະ ພຽງພໍ (FPIC)ຈາກເຂົາເຈົາ້. ລກູ
ຄາ້ຈະຕອ້ງຮັບປະກນັໃຫ້ມກີານແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ 
ຈາກການນາໍໃຊ້ຄວາມຮູ້, ຫົວຄດິປະດດິສາ້ງ ຫືຼ ແບບ 
ວທີິປະຕບັິດຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງເພ່ືອປະໂຫຍດທາງ 
ທລຸະກດິຂອງຕນົໃນລກັສະນະທ່ີເປັນທໍາ ແລະ ສະເໝີ
ພາບໂດຍສອດຄອ່ງກບັຮີດຄອງປະເພນ ີຂອງຊົນເຜ່ົາ  
ພ້ືນເມືອງ.

12 ຕາມປົກກະຕແິລວ້, ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງແມ່ນ ມສີດິເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ນາໍໃຊ້ທ່ີດນິ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນຜ່ານລະບົບຮັບຮູສ້ດິເປັນເຈົາ້ຂອງຕາມປະເພນ ີຫືຼ ຮີດຄອງ 
ເຊ່ິງໃນຫຼາຍກລໍະນແີມນ່ໃນຮບູກາໍມະສດິລວມໝູ.່ ການທວງສດິເປັນເຈົາ້ຂອງ
ຕາມປະເພນຕີໍທ່ີ່ດນິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອາດຈະບ່ໍຖືກຮັບຮູໂ້ດຍກດົໝາຍ 
ພາຍໃນປະເທດໃດໜຶງ່. ໃນກລໍະນທ່ີີຄນົໃນຊຸມຊົນຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງທ່ີໄດຮັ້ບຜົນ 
ກະທົບຫາກມໃີບຕາດນິຖືກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍໃນລະດບັສ່ວນບຸກຄນົ ຫືຼ ໃນກລໍະນີ
ກດົໝາຍກຽ່ວຂ້ອງພາຍໃນຫາກຮັບຮູສ້ດິຕາມປະເພນຂີອງສວ່ນບກຸຄນົເຫ່ົຼານັນ້, 
ບັນດາເງືອ່ນໄຂຕາ່ງໆຂອງມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 5 ຕອ້ງນາໍໃຊ້ແທນເງືອ່ນ
ໄຂພາຍໄຕວ້ກັທີ 17 ຂອງມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານນີ.້  

13 ລວມເອົາບັນດາເຂດທໍາມະຊາດທ່ີມຄີນຸຄ່າທາງວດັທະນະທໍາ ແລະ/ຫືຼ 
ທາງຈດິວນິຍານເຊ່ັນ: ເຂດປ່າສກັສດິ, ນໍາ້ ແລະ ສາຍນໍາ້ສກັສດິ, ຕົນ້ໄມ້ສກັສດິ, 
ແລະ ຫີນສກັສດິ. ເຂດທາງທໍາມະຊາດທ່ີມຄີນຸຄ່າທາງວດັທະນະທໍາແມ່ນທຽບ
ເທ່ົາກບັບໍລກິານທາງວດັທະນະທໍາຈາກລະບົບນເິວດທ່ີເປັນບູລມິະສດິດັງ່ທ່ີກາໍ
ນດົໄວໃ້ນມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 6.
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ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການການເງນິສາກນົ50

ການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ 
ຈາກການພັດທະນາ

18. ລກູຄາ້ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງທ່ີໄດ້ຮັບ 
ຜົນກະທົບຈະກາໍນດົມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ 
ໂດຍໃຫ້ສອດຄອ່ງກບັລະດບັຂ້ັນຂອງການຫຸຼດຜ່ອນຜົນ
ກະທົບຕາມທ່ີໄດອ້ະທິບາຍໄວໃ້ນມາດຕະຖານການດາໍ 
ເນນີງານທີ 1 ກໍຄ່ໂືອກາດສາໍລບັການໄດຮັ້ບຜົນປະໂຫຍດ 
ຈາກການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ ແລະ ມຄີວາມເໝາະສມົ 
ທາງວດັທະນະທໍາ. ລກູຄາ້ຈະຮັບປະກນັໃຫ້ມກີານຈດັຕັງ້ 
ປະຕບັິດມາດຕະການທ່ີໄດຕ້ກົລງົກນັໃນລັກສະນະທ່ີທັນ
ຕາມກາໍນດົເວລາ ແລະ ສະເໝພີາບຕໍຊຸ່ມຊົນຂອງຊົນ 
ເຜ່ົາພ້ືນເມອືງທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. 

19. ການກາໍນດົ, ນຳສົງ່ ແລະ ມອບຄ່າຊົດເຊີຍ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດອືນ່ໆຈາກວທີິການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ
ໃຫ້ຊຸມຊົນຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈະ
ຕອ້ງໄດມ້ກີານພິຈາລະນາເອາົກດົໝາຍ, ສະຖາບັນ ແລະ 
ປະເພນຂີອງຊຸມຊົນເຫ່ົຼານັນ້ ກໍຄ່ລືະດບັປະຕສິາໍພັນ ຫືຼ 
ການຕດິຕໍພົ່ວພັນລະຫວາ່ງຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົາ້ກບັສງັ
ຄົມຫັຼກ. ຄວາມຄົບຖ້ວນຕາມເງືອ່ນໄຂການຊົດເຊີຍ 
ແມ່ນອາດຈະຢູ່ໃນຮບູແບບສ່ວນບຸກຄນົ ຫືຼ ລວມໝູ ່ຫືຼ 
ທັງສອງແບບປະສມົປະສານກນັ.14ໃນກລໍະນກີານຊົດ
ເຊີຍຫາກເກດີຂ້ຶນບົນພ້ືນຖານລວມໝູ,່ ຈະຕອ້ງໄດມ້ີ 
ການສາ້ງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດບັນດາກນົໄກທ່ີສົງ່ເສມີ
ການນຳສົງ່ ແລະ ມອບຄາ່ຊົດເຊີຍຢ່າງມປີະສດິທິຜົນ 
ໃຫ້ແກ່ທກຸຄນົທ່ີຄບົຕາມເງືອ່ນໄຂທ່ີໄດຮັ້ບ.

20. ບັນດາປັດໄຈຕ່າງໆ ເຊ່ິງລວມທັງ (ແຕ່ບ່ໍໄດຈ້າໍກດັ
ສະເພາະແຕ່ໃນຂອບເຂດທ່ີເວົາ້ເຖິງນີ)້ ລກັສະນະທາດ 
ແທ້ຂອງໂຄງການ, ສະພາບເງືອ່ນໄຂຂອງໂຄງການ ແລະ 
ຄວາມບອບບາງຂອງຊຸມຊົນຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງທ່ີ 
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈະເປັນຕວົກາໍນດົວທີິການທ່ີຊຸມຊົນ 
ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ. ໂອກາດທ່ີຖືກກາໍນດົ 
ຂ້ຶນມານັນ້ຄວນມເີປ້ົາໝາຍແນໃສແ່ກໄ້ຂບັນດາເປ້ົາໝາຍ 
ແລະ ທາງເລອືກຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ ເຊ່ິງລວມທັງ 
ການປັບປຸງມາດຕະຖານການດາໍລງົຊີວດິ ແລະ ການຫາ 
ລ້ຽງຊີບຂອງເຂົາເຈົາ້ໃນລກັສະນະທ່ີແທດເໝາະທາງວດັ
ທະນະທໍາ ແລະ ເພ່ືອສາ້ງຄວາມຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວໃຫ້
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ່ີເຂົາເຈົາ້ເພ່ິງພາອາ ໄສຢູ່ນາໍ.

ໜາ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງພາກເອກະຊົນໃນກໍ 
ລະນທ່ີີລດັຖະບານຮັບຜິດຊອບການຄຸມ້ຄອງ
ບັນຫາຕາ່ງໆຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ

21. ກລໍະນທ່ີີລດັຖະບານ ຫາກກາໍນດົບົດບາດໃນການ 
ຄຸມ້ຄອງບັນຫາຕາ່ງໆຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ 
ກບັໂຄງການ, ລກູຄາ້ຈະຕ້ອງປະສານສມົທົບກບັອງົກອນ
ທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງລດັ (ໃນຂອບເຂດທ່ີສາມາດເຮັດໄດ ້
ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຍຸາດຈາກອງົກອນກຽ່ວຂ້ອງ) ເພ່ືອບັນ
ລຜົຸນໄດ້ຜົນທ່ີສອດຄ່ອງກບັຈດຸປະສງົຂອງມາດຕະຖານ
ການດາໍເນນີງານນີ.້ ນອກຈາກນັນ້, ໃນກລໍະນທ່ີີຄວາມ 
ສາມາດຂອງລດັຫາກມຈີາໍກດັ, ລກູຄາ້ຈະຕ້ອງດາໍເນນີ 
ບົດບາດທ່ີຫ້າວຫັນໃນໄລຍະການວາງແຜນ, ການຈດັຕັງ້ 
ປະຕບັິດ ແລະ ການຕດິຕາມກວດກາກດິຈະກາໍຕ່າງໆພາຍ
ໃນຂອບເຂດທ່ີໄດຮັ້ບອະນຍຸາດຈາກອງົກອນກຽ່ວຂ້ອງ. 

22. ລກູຄາ້ຈະຕອ້ງໄດສ້າ້ງແຜນ (ຄຽງຄູກ່ບັເອກະສານ
ຕາ່ງໆທ່ີຖືກສ້າງຂ້ຶນໂດຍອງົກອນທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງລັດ) 
ເພ່ືອແກ້ໄຂເງືອ່ນໄຂຕ່າງໆຂອງມາດຕະຖານການດໍາ 
ເນນີງານນີ.້ ລກູຄ້າອາດຈະຕ້ອງລວມເອົາ: (i) ແຜນ, 
ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ, ແລະ ການບັນທຶກເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນໃຫ້ຄັກແນກ່່ຽວກັບຂະບວນການການປຶກສາ
ຫາລ ືແລະ ການມສີວ່ນຮ່ວມຢ່າງຄບົຖ້ວນ ແລະ ການ 
ເຫັນດເີຫັນພ້ອມຢ່າງສະໝກັໃຈໂດຍໄດ້ຮັບຂ້ໍມນູລ່ວງ
ໜາ້ ແລະ ພຽງພໍ (FPIC)ຕາມທ່ີເຫັນວາ່ເໝາະສົມ; 
(ii) ຄໍາອະທິບາຍທ່ີທາງພາກລັດໄດ້ກໍານດົກ່ຽວກັບ 
ສິດທ່ີຄວນໄດ້ຮັບໂດຍຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງທ່ີຖືກກະທົບ 
(iii) ມາດຕະການທ່ີຈະອັດຊ່ອງຫວາ່ງລະຫວາ່ງສິດ
ທ່ີຄວນໄດຮັ້ບເຫ່ົຼານັນ້; ແລະ ເງືອ່ນໄຂຕາ່ງໆຂອງມາດ 
ຕະຖານການດໍາເນນີງານນີ້ ແລະ (iv) ໜາ້ທ່ີຮັບຜິດ 
ຊອບທາງດ້ານການເງນິ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຂອງ
ອົງກອນໃດໜຶງ່ຂອງລັດ ແລະ/ຫືຼ ຂອງ ລກູຄ້າ.

14 ໃນກລໍະນກີານຄວບຄມຸຊັບພະຍາກອນ, ຊັບສນິແລະການຕດັສນິບັນຫາ 
ແມນ່ສວ່ນໃຫຍ່ດາໍເນນີໄປແບບລວມໝູ,່ ຈະຕອ້ງດາໍເນນີຄວາມພະຍາຍາມຕ່າງໆ
ເພ່ືອຮັບປະກນັວາ່: ຜົນປະໂຫຍດແລະການຊົດເຊີຍ ແມ່ນມລີກັສະນະລວມໝູ ່
ແລະ ໃຫ້ພິຈາລະນາເບ່ິງຄວາມແຕກຕາ່ງແລະຄວາມຕອ້ງການຂອງຄນົລະ 
ຫວາ່ງຮຸນ້ຕາມທ່ີເຫັນວາ່ເໝາະສມົ.
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ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາ

ພາກສະເໜ ີ

1. ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 8 ໃຫ້ຄວາມສາໍ
ຄນັຕໍມ່ລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາສາໍລບັຄນົຍກຸປະຈບັຸນ 
ແລະ ໃນອະນາຄດົ. ໂດຍສອດຄອ່ງກບັສນົທິສນັຍາວາ່
ດ້ວຍການປົກປ້ອງມໍລະດົກທາງວດັທະນະທໍາ ແລະ 
ທໍາມະຊາດຂອງໂລກ, ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດັງ່ 
ກາ່ວນີ ້ມເີປ້ົາໝາຍເພ່ືອຮັບປະກນັວາ່ລກູຄາ້ປົກປ້ອງມໍ
ລະດກົທາງວດັທະນະທໍາໃນໄລຍະຂອງກດິຈະກາໍໂຄງ
ການຂອງເຂົາເຈົາ້. ນອກຈາກນີ,້ ເງືອ່ນໄຂຂອງມາດຕະ
ຖານການດາໍເນນີງານຕໍກ່ບັການນາໍໃຊ້ມລໍະດກົທາງວດັ
ນະທໍາຂອງໂຄງການ ສ່ວນໜຶງ່ແມ່ນຢູ່ບົນພ້ືນຖານຂອງ 
ຊຸດມາດຕະຖານທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍ
ຊີວະນາໆພັນ.

ວດັຖຸປະສງົ                                            

• ເພ່ືອປົກປ້ອງມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາຈາກຜົນ 
 ກະທົບທາງລບົຂອງກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ  
 ແລະ ສະໜບັສະໜນູການອະນລຸກັມລໍະດກົ  
 ທາງວດັທະນະທໍາດັງ່ກາ່ວ.
• ເພ່ືອສົງ່ເສມີການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດທ່ີສະເໝ ີ
 ພາບກນັຈາກການນາໍໃຊ້ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາ.

 ຂອບເຂດການນາໍໃຊ້                                            

2. ຄວາມສາມາດໃນການນາໍໃຊ້ມາດຕະຖານການດາໍ
ເນນີງານດັງ່ກາ່ວນີແ້ມນ່ກາໍນດົໃນລະຫວາ່ງຂະບວນການ
ກາໍນດົຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ 
ແລະສງັຄມົ. ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດກດິຈະກາໍອນັຈາໍເປັນ 
ເພ່ືອປະຕບັິດຕາມເງືອ່ນໄຂໃນມາດຕະຖານການດາໍເນນີ 
ດັງ່ກາ່ວນີ ້ແມນ່ຖືກຄຸມ້ຄອງຜ່ານລະບົບຄຸມ້ຄອງສິງ່ແວດ 

ລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ເຊ່ິງອົງປະກອບຂອງລະບົບດັງ່ກ່າວ 
ໄດມ້ກີານກາໍນດົໄວໃ້ນມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 1. 
ໃນຕະຫຼອດໄລຍະຮອບວຽນອາຍຂຸອງໂຄງການ ລກູຄາ້ 
ຈະພິຈາລະນາທ່າແຮງຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຕໍກ່ບັ 
ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາ ແລະ ຈະນາໍໃຊ້ຂ້ໍກາໍນດົໃນ 
ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດັງ່ກາ່ວນີ.້

3. ໃນຈດຸປະສງົຂອງມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານ
ດັງ່ກາ່ວນີ້, ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາໝາຍເຖິງ (i)  
ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາທ່ີສາມາດຈບັບາຍໄດເ້ຊ່ັນ  
ວດັຖຸສິງ່ຂອງທ່ີສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ ້ແລະ ບ່ໍສາມາດ 
ເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້, ຊັບສິນ, ສະຖານທ່ີ, ໂຄງສ້າງ, ຫືຼ 
ກຸມ່ໂຄງສາ້ງ, ມຄີນຸຄາ່ທາງບູຮານນະຄະດ ີ (ຍກຸກອ່ນ 
ປະຫວດັສາດ), ທາງພືດ ແລະ ສດັດກຶດາໍບັນວທິະຍາ, 
ທາງປະຫວດັສາດ, ທາງວດັທະນະທໍາ, ທາງສນິລະປະ 
ແລະ ທາງສາສະໜາ; (ii) ຄນຸລກັສະນະທໍາມະຊາດ 
ແລະ ວດັຖຸສິງ່ຂອງທ່ີເປັນເອກະລກັເຊ່ິງມຄີນຸຄ່າທາງ 
ດາ້ນວດັທະນະທໍາ ເຊ່ັນ: ປ່າສກັສດິ, ຫິນສກັສດິ, ທະເລ 
ສາບສກັສດິ ແລະ ນໍາ້ຕກົຕາດສກັສດິ; ແລະ (iii) ບາງ 
ລກັສະນະສະເພາະຂອງວດັທະນະທໍາທ່ີບ່ໍສາມາດຈບັ 
ບາຍໄດ້ທ່ີຖືກສະເໜໃີຫ້ນາໍໃຊ້ເພ່ືອຈດຸປະສງົຂອງການ
ຄາ້ເຊ່ັນ ຄວາມຮູທ້າງວດັທະນະທໍາ, ນະວດັຕະກາໍ ແລະ 
ກດິຈະກາໍຂອງຊຸມຊົນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກບັປະເພນວີຖີິຊິວດິ
ພ້ືນບ້ານ.

4. ເງືອ່ນໄຂຕໍກ່ບັມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາທ່ີເປັນສິງ່
ທ່ີສາມາດຈບັບາຍໄດແ້ມນ່ຂຽນຢູ່ໃນວດັທີ 6 – 16. ສາໍ 
ລບັຂ້ໍກາໍນດົເງືອ່ນໄຂກຽ່ວກບັລກັສະນະສະເພາະຂອງ 
ມໍລະດົກທາງວດັທະນະທໍາທ່ີບ່ໍສາມາດຈບັບາຍໄດ້ທ່ີ 
ແມນ່ໄດອ້ະທິບາຍໄວໃ້ນວກັທີ 3 (iii) ໃຫ້ເບ່ິງວກັທີ 16.

5. ເງືອ່ນໄຂຂອງມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານນີນ້າໍ 
ໃຊ້ກບັມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາທກຸຢ່າງໂດຍບ່ໍຄາໍນງຶ 



ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການການເງນິສາກນົ52 53ມາດຕະຖານການດຳເນນີງານທີ 8
ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາ

ວາ່ມນັໄດຮັ້ບການປົກປ້ອງທາງກດົໝາຍຫືຼບ່ໍກໍຕ່າມ ຫືຼ 
ຖືກຄກຸຄາມມາກ່ອນກໍຕ່າມ. ເງືອ່ນໄຂສາໍລບັມາດຕະຖານ
ການດາໍເນນີງານດັງ່ກາ່ວນີບ່ໍ້ນາໍ ໃຊ້ກບັມລໍະດກົທາງວດັ
ທະນະທໍາຂອງບັນດາຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງຕາ່ງໆ; ມາດ 
ຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 7 ໄດອ້ະທິບາຍຂ້ໍກາໍນດົເງືອ່ນ 
ໄຂເຫ່ົຼານັນ້ແລ້ວ.

ເງືອ່ນໄຂ                                             

ການປົກປ້ອງມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາໃນ
ການອອກແບບ ແລະ ດໍາເນນີໂຄງການ

6. ນອກຈາກການປະຕບັິດຕາມກດົໝາຍທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ
ໃນການປົກປ້ອງມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາລວມທັງກດົ 
ໝາຍຂອງປະເທດໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດພັນທະຂອງ 
ປະເທດເຈົາ້ພາບພາຍໄຕ້ສນົທະສນັຍາວາ່ດ້ວຍການປົກ 
ປ້ອງມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາແລະທໍາມະຊາດແລວ້, 
ລກູຄ້າຈະກາໍນດົແລະປົກປ້ອງມລໍະດກົທາງວດັທະນະ
ທໍາໂດຍການຮັບປະກນັວາ່ຈະມກີານຈດັຕັງ້ປະຕບັິດວທີິ
ການປົກປ້ອງທ່ີເປັນມາດຕະຖານສາກນົ,  ມກີານສກຶສາ 
ຢູ່ພາກສະໜາມ, ແລະ ມກີານບັນທຶກເອກະສານດາ້ນ 
ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາ.

7. ໃນກລໍະນທ່ີີຂະບວນການກາໍນດົຄວາມສ່ຽງໄດ້ກາໍ
ນົດົວາ່ມໂີອກາດທ່ີຈະສົງ່ຜົນກະທົບຕໍມ່ລໍະດກົທາງວດັ
ທະນະທໍາລກູຄາ້ຈະຈາ້ງນກັວຊິາການທ່ີມຄີວາມສາມາດ
ເພ່ືອຊ່ວຍໃນການກໍານົດ ແລະ ປົກປ້ອງມໍລະດົກ 
ທາງວດັທະນະທໍາ. ການຮ້ືຖອນມລໍະດກົທາງວດັທະນະ 
ທໍາທ່ີບ່ໍສາມາດສ້າງຄນືໃໝໄ່ດແ້ມນ່ຕອ້ງປະຕບັິດຕາມ
ເງືອ່ນໄຂເພ່ີມເຕມີໃນວກັທີ 10 ຂ້າງລຸມ່ນີ້. ໃນກລໍະນ ີ
ຂອງມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາ ທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັພິເສດ 
ໃຫ້ນາໍໃຊ້ເງືອ່ນໄຂໃນວກັທີ 13 – 15.

ຂ້ັນຕອນກລໍະນທ່ີີຄົນ້ພົບມລໍະດກົທ່ີເປັນວດັຖຸໂດຍບັງເອີນ
8. ລກູຄ້າມີໜາ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການກໍານດົເຂດ 
ໂຄງການ ແລະ ອອກແບບໂຄງການເພ່ືອຫີຼກເວັນ້ຜົນ 
ກະທົບທາງລບົຕໍກ່ບັມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາ. ຂະບວນ 
ການກາໍນດົຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິງ່ 
ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຄວນກາໍນດົວາ່ທ່ີຕັງ້ຂອງໂຄງ 
ການທ່ີໄດສ້ະເໜໄີປນັນ້ແມ່ນນອນໃນເຂດທ່ີຄາດການ 
ວາ່ຈະຄົນ້ພົບມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາ ຫືຼ ບ່ໍ, ອາດຈະ 
ໃນລະຫວາ່ງທ່ີກໍສ່າ້ງໂຄງການ ຫືຼ ດາໍເນນີໂຄງການ. 
ໃນກລໍະນດີັງ່ກາ່ວ ໂດຍເປັນພາກສວ່ນໜຶງ່ຂອງລະບົບ
ຄຸມ້ຄອງສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຂອງລກູຄາ້ ລກູຄາ້ 
ຈະສ້າງຂ້ໍກໍານົດຕ່າງໆໃນການຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນພົບ 

ມລໍະດກົວດັຖຸໂດຍບັງເອນີ1 ໂດຍຜ່ານຂ້ັນຕອນກລໍະນຄີົ້
ນພົບມລໍະດກົວດັຖຸໂດຍບັງເອນີ2 ເຊ່ິງຈະນາໍໃຊ້ກບັກລໍ
ະນທ່ີີໄດ້ຄົນ້ພົບມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາໃນພາຍຫັຼງ. 
ລກູຄາ້ຈະບ່ໍເຄີືອ່ນໄຫວລບົກວນການຄົນ້ພົບມລໍະດກົວັ
ດຖຸ ໂດຍບັງເອີນຈົນກ່ວາຈະໄດ້ມີການປະເມີນຜົນ 
ໂດຍນກັວຊິາການທ່ີມຄີວາມສາມາດ ແລະ ໄດກ້າໍນດົ
ກດິຈະກາໍຕາ່ງໆທ່ີສອດຄອ່ງກບັຂ້ໍກາໍນດົເງືອ່ນໄຂໃນ
ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດັງ່ກາ່ວນີ.້ 

ການປຶກສາຫາລື
9. ໃນກລໍະນທ່ີີໂຄງການອາດຈະມຜົີນກະທົບຕໍມ່ລໍະ
ດກົທາງວດັທະນະທໍາ ລກູຄາ້ຈະປຶກສາຫາລືກບັຊຸມຊົນ 
ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທ່ີໃຊ້ ຫືຼ ເຄຍີໃຊ້ມລໍະດກົທາງວດັ 
ທະນະທໍາດັງ່ກ່າວເພ່ືອຈດຸປະສງົທາງດ້ານວດັທະນະທໍາ
ທ່ີມມີາດນົນານຕາມເທ່ົາທ່ີຍັງມຄີນົຈືໄ່ດ.້ ລກູຄາ້ຈະປຶກ 
ສາຫາລືກບັຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເພ່ືອກາໍນດົມລໍະ
ດກົທາງວດັທະນະທໍາທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັ ແລະ ພິຈາລະນາ
ເອາົທັດສະນະຄວາມຄດິຂອງຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ
ຕໍກ່ບັມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາດັງ່ກາ່ວເຂ້ົາໃນຂະບວນ
ການຕດັສນິໃຈຂອງລກູຄາ້. ການປຶກສາຫາລ ືດັງ່ກາ່ວ
ຈະມສີວ່ນຮ່ວມຂອງຜູ້ອອກລະບຽບຄຸມ້ຄອງຂ້ັນສນູກາງ 
ຫືຼ ທ້ອງຖ່ິນທ່ີກຽ່ວຂ້ອງທ່ີມໜີາ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການ
ປົກປ້ອງມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາ.

ການເຂ້ົາເຖິງຂອງຊຸມຊົນ
10. ໃນກລໍະນທ່ີີສະໜາມໂຄງການກວມເອາົມລໍະດກົ
ທາງວດັທະນະທໍາ ແລະ ສະກດັກັນ້ການເຂ້ົາເຖິງເຂດມໍ
ລະດົກທາງວັດທະນະທໍາດັ່ງກ່າວທ່ີເຄີຍເຂ້ົາເຖິງໄດ້ 
ໃນອະດດີ ແລະ ທ່ີກາໍລັງມກີານນາໍໃຊ້ ຫືຼ ໄດນ້າໍໃຊ້ໂດຍ
ຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເພ່ືອຈດຸປະສງົທາງດ້ານວດັ
ທະນະທໍາທ່ີມີມາດົນນານຕາມເທ່ົາທ່ີຍັງມີຄົນຈື່ໄດ້, 
ລກູຄາ້ ຈະຕອ້ງອະນຍຸາດໃຫ້ສບືຕໍເ່ຂ້ົາເຖິງສະຖານທ່ີ 
ທາງວດັທະນະທໍາດັງ່ກາ່ວໂດຍອງີຕາມການປຶກສາຫາ
ລທ່ີືໄດ້ກາໍນດົໄວໃ້ນວກັທີ 9 ແລະ ຈະສ້າງທາງເຂ້ົາໃໝໃ່ຫ້ 
ໂດຍຄາໍນງຶປະເດນັທາງດ້ານສຂຸະພາບ, ຄວາມປອດໄພ 
ແລະການຮັກສາຄວາມປອດໄພເປັນຫັຼກ.

1 ມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາທ່ີຈັບບາຍໄດ້ທ່ີໄດ້ຄົ້ນພົບໂດຍບັງເອີນໃນລະ 
ຫວາ່ງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການດໍາເນນີໂຄງການ.

2 ຂ້ັນຕອນກໍລະນຄີົ້ນພົບມໍລະດົກວດັຖຸໂດຍບັງເອີນ ແມ່ນຂ້ັນຕອນສະເພາະ 
ໂຄງການທ່ີກໍານດົກິດຈະກໍາທ່ີຕ້ອງໄດ້ດໍາເນນີຖ້າຫາກຄົ້ນພົບມໍລະດົກທາງ 
ວດັທະນະທໍາທ່ີບ່ໍເຄີຍຮູ້ຈກັມາກ່ອນ.

ການຮ້ືຖອນມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາທ່ີສາມາດສາ້ງ
ຄນືໃໝໄ່ດ້
11. ໃນກໍລະນທ່ີີລກູຄ້າໄດ້ພົບເຫັນມໍລະດົກທາງວດັ 
ທະນະທໍາທ່ີສາມາຈບັບາຍໄດ ້ແລະ ສາ້ງຄນືໃໝໄ່ດ ້3 

ແລະ ບ່ໍສາໍຄນັພິເສດ ລກູຄາ້ຈະນາໍໃຊ້ມາດຕະການຫຸຼດ
ຜ່ອນຜົນກະທົບໂດຍເອາົໃຈໃສກ່ານຫີຼກເວັນ້ຜົນກະທົບ. 
ໃນກລໍະນທ່ີີບ່ໍສາມາດຫີຼກເວັນ້ໄດ້ລກູຄາ້ຈະນາໍໃຊ້ລາໍດບັ
ຂ້ັນການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບດັງ່ລຸມ່ນີ:້

• ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລບົໃຫ້ໜອ້ຍສດຸ ແລະ  
 ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດມາດຕະການໃນການຟ້ືນຟູໃນ 
 ສະຖານທ່ີດັງ້ເດມີຂອງມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາ 
 ດັງ່ກາ່ວເຊ່ິງຮັບປະກນັການຮັກສາຄນຸຄາ່  ແລະ  
 ໜາ້ທ່ີທາງວດັທະນະທໍາຂອງມລໍະດກົທາງວດັ 
 ທະນະ ທໍາດັງ່ກາ່ວ ລວມທັງການຟ້ືນຟູຂະບວນ 
 ການລະບົບນເິວດຕາ່ງໆ4 ທ່ີຈາໍເປັນໃນການສະ 
 ໜບັສະໜນູມລໍະດກົດັງ່ກາ່ວ;
• ໃນກລໍະນທ່ີີບ່ໍສາມາດດາໍເນນີການຟ້ືນຟູໃນສະຖານ 
 ທ່ີດັງ່ເດມີໄດ ້ໃຫ້ຟ້ືນຟູໜາ້ທ່ີຂອງມລໍະດກົທາງວດັ 
 ທະນະທໍາດັງ່ກາ່ວໃນສະຖານທ່ີອື່ນ ລວມທັງ 
 ຂະບວນການລະບົບນເິວດທ່ີຈາໍເປັນເພ່ືອສະໜບັ 
 ສະໜນູມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາດັງ່ກາ່ວ;
• ການຮ້ືຖອນວດັຖຸບູຮານ ແລະ ໂຄງສາ້ງທາງ  
 ປະຫວດັສາດ ແລະ ບູຮານນະຄະດແີມນ່ໃຫ້ດາໍ 
 ເນນີຕາມຫັຼກການໃນວກັທີ 6 ແລະ 7 ຂ້າງເທິງນີ;້  
 ແລະ
• ໃຫ້ຊົດເຊີຍຕໍກ່ານສນູເສຍີມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາ 
 ດັງ່ກາ່ວພຽງແຕ່ໃນກລໍະນທ່ີີພິສດູວາ່ບ່ໍສາມາດ 
 ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງ ລົບ ແລະ ບ່ໍສາມາດ 
 ຟ້ືນຟູເພ່ືອຮັບປະກນັການຮັກສາຄນຸຄາ່ ແລະ  
 ໜາ້ທ່ີຂອງມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາດັງ່ກາ່ວ 
 ໄດເ້ທ່ົານັນ້.

ການຮ້ືຖອນມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາທ່ີບ່ໍສາມາດ 
ສາ້ງຄນືໃໝໄ່ດ້
12. ການປົກປ້ອງມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາທ່ີດທ່ີີສດຸ 
ແມນ່ການອະນລຸກັຮັກສາທ່ີຕັງ້ຂອງມນັໄວຍ້້ອນວາ່ການ

ຮ້ືຖອນມທ່ີາອ່ຽງທ່ີຈະສົງ່ຜົນເສຍຫາຍທ່ີບ່ໍສາມາດປົວ 
ແປງຄນືໄດ້ ຫືຼ ເປັນການທໍາລາຍມລໍະດກົທາງວດັທະນະ 
ທໍາດັງ່ກາ່ວໄປເລຍີ. ລກູຄາ້ຈະບ່ໍຮ້ືຖອນມລໍະດກົທາງວດັ 
ທະນະທໍາທ່ີບ່ໍສາມາດສາ້ງຄນືໃໝໄ່ດໃ້ດໆ5 ເວັນ້ເສຍ 
ແຕ່ວາ່ຈະໄດ້ສອດຄອ່ງຕາມເງືອ່ນໄຂທັງໝດົດັງ່ລຸມ່ນີ:້
• ບ່ໍມວີທີິຮ້ືຖອນທາງເລອືກທ່ີເປັນໄປໄດ້ທາງ 
 ເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິອ່ືນໆ;
• ຜົນປະໂຫຍດໂດຍລວມຂອງໂຄງການມເີໜອື 
 ການສນູເສຍຂອງມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາດັງ່ 
 ກາ່ວຈາກການຮ້ືຖອນ; ແລະ
• ນາໍໃຊ້ເຕກັນກິໃນການຮ້ືຖອນທ່ີດທ່ີີສດຸໃນທກຸໆ 
 ການຮ້ືຖອນມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາ.

ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາທ່ີສາໍຄນັພິເສດ
13. ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາທ່ີສາໍຄນັພິເສດປະກອບ
ມໜີຶງ່ໃນສອງປະເພດຂອງມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາ
ຕໍໄ່ປນີ:້ (i) ມລໍະດກົທ່ີຮັບຮູ ້ໃນລະດບັສາກນົຂອງຊຸມຊົນ 
ທ່ີໃຊ້ ຫືຼ ໄດໃ້ຊ້ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາດັງ່ກາ່ວເພ່ືອ
ຈດຸປະສງົທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາທ່ີມມີາດນົນານຕາມ 
ເທ່ົາທ່ີຍັງມຄີນົຈືໄ່ດ້; ຫືຼ (ii) ເຂດມລໍະດກົທາງວດັທະ 
ນະທໍາທ່ີມກີານປົກປ້ອງທາງດ້ານກດົໝາຍ ລວມທັງ 
ເຂດທ່ີສະເໜໂີດຍລດັທະບານໃນປະເທດເຈົາ້ພາບໃຫ້ 
ເປັນມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາທ່ີສາໍຄນັພິເສດ.

14. ລກູຄ້າບ່ໍຄວນຮ້ືຖອນ, ດດັແກ້ເກນີຄວນ ຫືຼ ສາ້ງ 
ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາທ່ີສາໍຄນັ 
ພິເສດ. ກລໍະນຍົີກເວັນ້ໃນເວລາ ທ່ີບ່ໍສາມາດຫີຼກເວັນ້ຜົນ 
ກະທົບຕໍມ່ລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາທ່ີສາໍຄນັພິເສດດັງ່
ກາ່ວນັນ້ໄດ,້ ລກູຄາ້ຈະນາໍໃຊ້ຂະບວນການປຶກສາຫາລື 
ແລະ ການມສີວ່ນຮ່ວມທ່ີມຂ້ໍີມນູຄບົຖ້ວນ (ICP) ຮ່ວມ
ກບັຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບດັງ່ທ່ີໄດ້ອະທິບາຍໄດໃ້ນ
ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 1 ແລະ ເປັນການທ່ີນາໍ 
ໃຊ້ຂະບວນການເຈລະຈາທ່ີມຄີວາມບໍລສິດຸໃຈເຊ່ິງມຜົີນ
ໄດຮັ້ບທ່ີໄດຖື້ກບັນທຶກໄວ.້ ລກູຄາ້ຈະວາ່ຈາ້ງຊ່ຽວຊານ
ພາຍນອກເພ່ືອຊ່ວຍໃນການດໍາເນນີການປະເມີນຜົນ 
ແລະ ການປົກປັກຮັກສາມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາທ່ີ
ສາໍຄນັພິເສດໄວ.້ 

3 ມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາທ່ີສາມາດສ້າງຄືນໄດ້ມີນິຍາມວາ່ ແມ່ນວດັຖຸ 
ສິ່ງຂອງດ້ານມໍລະດົກທາງວດັທະນະທໍາທ່ີສາມາດຈບັບາຍໄດ້ ເຊ່ິງສາມາດ 
ເຄື່ອນຍ້າຍໄປໄວໃ້ນສະຖານທ່ີ ອື່ນ ຫືຼ ປ່ຽນແທນໄດ້ໂດຍໃຊ້ໂຄງສ້າງ ຫືຼ ລກັ
ສະນະທໍາມະຊາດທ່ີຄາ້ຍຄກືນັໂດຍສາມາດໂອນຄນຸຄາ່ທາງດ້ານວດັທະນະທໍາດັງ່
ກາ່ວໄດ້ດວ້ຍມາດຕະການທ່ີເໝາະສມົໃດໜຶງ່. ສະຖານທ່ີ ທາງບູຮານນະຄະດ ີ
ຫືຼ ປູສະນຍີະສະຖານຈະຖືວາ່ສາມາດສາ້ງຄນືໄດ ້ຖ້າຫາກຄນຸຄາ່ຄວາມສາໍຄນັຂອງ
ສະຖານທ່ີເຫ່ົຼານັນ້ແມ່ນມີຄືກັນກັບສະຖານທ່ີ ແລະ/ຫືຼ ໂຄງສ້າງຢູ່ບ່ອນອື່ນ.

4 ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂໃນມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານທີ 6 
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິການລະບົບນເິວດ ແລະ ການອະນລຸັກຊີວະນາໆພັນ.

5 ມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາທ່ີບ່ໍສາມາດສ້າງຄືນໃໝໄ່ດ້ອາດຈະກ່ຽວພັນ 
ກບັເງືອ່ນໄຂທາງດ້ານສງັຄມົ, ເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທໍາ, ສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ 
ດິນຟ້າອາກາດຂອງຄົນໃນອະດີດ, ຂອງນິເວດທ່ີມີການວິວັດຂອງເຂົາເຈົ້າ, 
ຍຸດທະສາດໃນການປັບສະພາບຕົວ, ແລະ ຮູບການທໍາອິດໃນການຄຸ້ມຄອງ 
ສິງ່ແວດລອ້ມ ເຊ່ິງມ ີ(i) ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາ ທ່ີມຄີວາມເປັນເອກະລັກ 
ຫືຼ ຂ້ອນຂ້າງເປັນເອກະລັກໃນຍຸກທ່ີສ້າງມໍລະດົກດັ່ງກ່າວ ຫືຼ (ii) ມໍລະດົກ 
ທາງວດັທະນະທໍາທ່ີເປັນເອກະລັກ ຫືຼ ຂ້ອນຂ້າງເປັນເອກະລັກໃນການເຊ່ືອມ 
ໂຍງ ຍຸກສະໄໝຕ່າງໃນສະຖານທ່ີດັ່ງກ່າວ.
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15. ເຂດມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາທ່ີໄດ້ຮັບການປົກ
ປ້ອງທາງກດົໝາຍ6 ແມນ່ສາໍຄນັສາໍລບັການປົກປ້ອງ 
ແລະ ການອະນລຸັກມໍລະດົກທາງວດັທະນະທໍາ ແລະ 
ຕອ້ງມີມາດຕະການເພ່ີມເຕີມສໍາລັບໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບ
ອະນຍຸາດພາຍໃຕ້ກດົໝາຍຂອງປະເທດດັງ່ກ່າວໃນການ
ດາໍເນນີໂຄງການໃນເຂດດັງ່ກາ່ວ. ໃນກລໍະນທ່ີີໂຄງການ
ທ່ີໄດສ້ະເໜນີັນ້ຕັງ້ຢູ່ພາຍໃນເຂດທ່ີໄດຮັ້ບການປົກປ້ອງ
ທາງກົດໝາຍ ຫືຼ ເປັນເຂດກັນຊົນຕາມກົດໝາຍລກູ
ຄ້າຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງືອ່ນໄຂດັ່ງລຸ່ມນີ້ ນອກຈາກ
ເງືອ່ນໄຂທ່ີໄດ້ຂຽນໄວໃ້ນວກັທີ 14:
• ປະຕບັິດໃຫ້ສອດຄອ່ງຕາມລະບຽບການຕາ່ງໆ
 ຂອງມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາແຫ່ງຊາດ ຫືຼ  
 ແຜນການຄຸມ້ຄອງເຂດສະ ຫງວນ;
• ປຶກສາຫາລກືບັຜູ້ອປຸະຖໍາ ແລະ ຜູ້ບໍລຫິານເຂດ  
 ສະຫງວນດັງ່ກາ່ວ, ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ພາກ  
 ສວ່ນກຽ່ວຂ້ອງຕົນ້ຕຕໍາ່ງໆຕໍກ່ບັໂຄງການທ່ີສະ
 ເໜ;ີ ແລະ
• ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດແຜນງານເພ່ີມເຕມີຕາມຄວາມ 
 ເໝາະສມົເພ່ືອສົງ່ເສມີ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍເປ້ົາ 
 ໝາຍຂອງການອະນລັຸກເຂດສະຫງວນດັງ່ກາ່ວ.

ການນໍາໃຊ້ມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາຂອງ 
ໂຄງການ
 
16. ໃນກລໍະນທ່ີີໂຄງການສະເໜກີານນາໍໃຊ້ມລໍະດກົ 
ທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາລວມທັງຄວາມຮູ,້ ນະວດັຕະກາໍ 
ຫືຼ ວທີິປະຕບັິດຕາ່ງໆຂອງຊຸມ ຊົນທ້ອງຖ່ິນເພ່ືອຈດຸປະສງົ 
ທາງການຄາ້7 ລກູຄາ້ຈະແຈງ້ຂ້ໍມນູໃຫ້ຊຸມຊົນຊາບຕໍກ່ບັ 
(i) ສດິຂອງເຂົາເຈົາ້ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງປະເທດ; (ii) 
ຂອບເຂດ ແລະ ລັກສະນະຂອງການພັດທະນາດາ້ນ 
ການຄ້າທ່ີໄດ້ສະເໜມີາ; ແລະ (iii) ທ່າແຮງຜົນທ່ີຕາມ
ມາຂອງການພັດທະນາດັງ່ ກາ່ວ. ລກູຄາ້ຈະບ່ໍສບືຕໍກ່ານ 
ຫັນເປັນການຄາ້ດັງ່ກາ່ວເວັນ້ເສຍແຕ່ວາ່ລກູຄາ້ຈະ (i) 
ເຂ້ົາໃນຂະບວນການການປຶກສາຫາລື ແລະ ມີສ່ວນ 
ຮ່ວມ ດັງ່ທ່ີໄດອ້ະທິບາຍໄວໃ້ນມາດຕະຖານການດາໍເນນີ 
ງານທີ 1 ແລະ ເປັນການທ່ີນາໍໃຊ້ຂະບວນການເຈລະຈາ 
ທ່ີມຄີວາມບໍລສິດຸໃຈ ເຊ່ິງມຜົີນໄດ້ຮັບທ່ີຖືກບັນທຶກໄວ ້
ແລະ (ii) ສະໜອງການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດທ່ີຍຕຸິ
ທໍາ ແລະ ເທ່ົາທຽມກັນຈາກການຫັນເປັນການຄ້າ 
ຂອງຄວາມຮູ,້ ນະວດັຕະກາໍ ຫືຼ ວທີິປະຕບັິດຕາ່ງໆທ່ີສອດ 
ຄອ່ງກບັປະເພນ ີແລະ ມລໍະດກົຂອງເຂົາເຈົາ້.

6 ຕົວຢ່າງລວມມີເຂດມໍລະດົກໂລກ ແລະ ເຂດສະຫງວນແຫ່ງຊາດ

7 ຕວົຢ່າງລວມເອາົແຕ່ບ່ໍຈາໍກດັຢູ່ພຽງແຕ່ການຫັນເປັນການຄ້າຂອງຄວາມຮູ້
ດ້ານການຢາພ້ືນເມືອງ ຫືຼ ເຕັກນກິທ່ີສັກສິດ ຫືຼ ໃນດ້ານປະເພນພ້ືີນເມືອງ 
ອ່ືນໆໃນການປຸງແຕງ່ພືດ ພັນ, ເສັນ້ໄຍ ຫືຼ ໂລຫະຕ່າງໆ.

ດດັສະນ ີຄາໍສບັ
ໝາຍເຫດ: ຢູ່ດ້ານໜາ້ຂອງເຄື່ອງໝາຍ ¶ ແມ່ນ 
ເລກທີໜາ້ເຈຍ້ ແລະ ຢູ່ດ້ານຫັຼງຂອງເຄື່ອງໝາຍ ¶ 
ແມ່ນ ເລກທີຂອງວກັ. 
ພາກທ່ີບ່ໍມີຕົວເລກຈະໝາຍວາ່ “ວດັຖຸປະສົງ” ແລະ 
“.n” ໝາຍເຖິງຂ້ໍມູນອ້າງອີງທ້າຍໜາ້ ເຈຍ້.

ບໍລິການທ່ີພັກເຊົາ - 17¶12
ແຜນດໍາເນນີງານ - 9.n22, 9¶16, ເບ່ິງຕື່ມ  
 ແຜນດໍາເນນີງານທາງດ້ານສິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ  
 ສງັຄມົ ຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ, ລາຍງານຫາ, 
 14¶36, ການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ ຂອງ, 12¶29
ທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີພຽງພໍ - 31¶3,    
 ການຄໍ້າປະກັນກໍາມະສິດທ່ີດິນ 31.n5, 31.n8, 
 35¶21-22
ຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ - 5¶1 ເບ່ິງຕື່ມ
 ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງທ່ີ ຖືກຜົນກະທົບ; ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ
 ແກ້ໄຂການຮ້ອງທກຸຈາກ, 6 ວດັຖຸປະສົງ,  
 14¶35, 31¶12, 33¶11. ເບ່ິງຕື່ມ 
 ກົນໄກການຮ້ອງທກຸ
 ການຫີຼກເວັນ້ຄວາມສ່ຽງ ແລະ/ຫືຼ ຜົນກະທົບຕໍ່  
 13¶31, 27¶5, 27¶6, 43¶25, 46¶8, 
 47¶9
 ການປຶກສາຫາລື 13¶30, 13¶31, 33.n16,  
 33¶14, 35¶22, 40¶14, 42¶20,  
 47¶10, 52¶9, 54¶15 
 ຖືກກໍານດົ 5¶1
 ການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ 11¶21, 12¶29,   
 13¶30, 28¶11, 33¶10 
ການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງ, 6 ວດັຖຸປະສງົ, 9¶15,  
 10-11¶20-21, 12¶25, 13¶30, 13¶31, 
 33¶10
 ການເຈລະຈາທ່ີມຄີວາມຈງິໃຈ 47¶12, 53¶14
 ການກໍານດົ 12¶26, 12¶28
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 9¶14
 ການກາໍຈດັສິງ່ເສດເຫືຼອທ່ີເປັນອນັຕະລາຍ, 24¶12

ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍດາ້ນຊີວະນາໆພັນ, 
38¶1, 51¶1

ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການປົກປ້ອງມລໍະດກົທາງວດັ
ທະນະທໍາ ແລະ ທໍາມະຊາດຂອງໂລກ, 51¶1, 52¶6 
 ຂະບວນການທລຸະກິດທ່ີເປັນແກນຫັຼກ,   
 ນຍິາມ 16.n31 

ກດິຈະກາໍກວດແກ,້ 11¶23, 34.n18, 33-34¶15  

ມາດຕະຖານທ່ີມີຄວາມໜາ້ເຊ່ືອຖື, 7¶6, 43¶26, 
43-44¶27-29
 ການກະທໍາຂອງລກູຄາ້ ໃນກລໍະນທ່ີີບ່ໍມ,ີ 44¶29
 ນຍິາມ, 44.n20
 ການຢ້ັງຢນື ຫືຼ ອອກໃບຢ້ັງຢນື, 43¶26,  
 43¶27
  ນຍິາມ ລະບົບອອກໃບຢ້ັງຢນື, 44n.20 
 ບົດບາດໃນການຄຸມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນທ່ີມຊີີວດິ, 
 43¶26, 43¶27 

ເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສຈາໍເປັນ, 41¶16-17, 42¶18-19
 ຊະນດິພັນທ່ີສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນສູງ, 41.n11,  
 41¶16-17
 ນຍິາມ, 39¶9, 41¶16
 ຊະນດິພັນໃກ້ສູນພັນ, 41.n11, 41¶16-17
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 ຂ້ໍຈາໍກັດຕໍ່ກິດຈະກໍາໃນ, 41¶17
 ການຫຸຼດລົງສຸດທິ
  ຊະນດິພັນທ່ີສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນສູງ ຫືຼ  
  ຊະນດິພັນທ່ີສຽ່ງໃກຈ້ະສນູພັນ, 41¶17
  ນຍິາມ, 43.n13

ມໍລະດົກທາງວດັທະນະທໍາ
 ການຄົ້ນພົບໂດຍບັງເອີນ, 52¶8
  ນຍິາມ, 52.n1
  ຂ້ັນຕອນ, 52.n2, 52¶8
 ການເຂ້ົາເຖິງຂອງຊຸມຊົນ, 52¶10
 ການປຶກສາຫາລກືບັຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ,  
 52¶9, 53¶14, 54¶16
 ສໍາຄັນພິເສດ, 49.n13, 49¶16-17, 
 48¶13-14, 49¶15
  ຊຸມຊົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທ່ີເປັນຊົນເຜ່ົາ 
  ພ້ືນເມືອງ, 49¶16-17
   ນຍິາມ, 53¶13
   ເຂດມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາທ່ີ 
   ໄດຮັ້ບການປົກປ້ອງທາງກດົ  
   ໝາຍ, 54.n6, 54¶15
  ນຍິາມ, 51¶3
  ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດທ່ີຍຸດຕິທໍາ 
  ແລະ ເທ່ົາທຽມກັນຈາກ, 54¶16
  ບ່ໍສາມາດສ້າງຄືນໃໝໄ່ດ້, 53n.5
   ຮ້ືຖອນ, 53¶12
  ການນາໍໃຊ້ຂອງໂຄງການ, 49¶17, 
  54¶16
  ສາມາດສ້າງຄືນໃໝໄ່ດ້, 53n.3
   ຮ້ືຖອນ, 53¶11
  ທ່ີສາມາດຈບັບາຍໄດ ້ແລະ ບ່ໍສາມາດຈບັ 
  ບາຍໄດ,້ 51¶3-4
  ທ່ີສາມາດຈບັບາຍໄດ,້ ການຮ້ືຖອນ, 53¶11

ຜົນກະທົບສະສົມ, 8¶8, 23¶11
 ນຍິາມ, 8.n16

ຜູ້ອອກແຮງງານໂດຍກົງ, a17¶5
 ນຍິາມ, 16¶4
 ພະນກັງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງບົ, 28¶12

ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ບ່ໍສາມາດປົກປ້ອງຕົນເອງໄດ້, 
9¶12, 26 ¶1, 32¶8, 34¶19. ເບ່ິງຕື່ມ 
 ປະຊາກອນທ່ີບ່ໍສາມາດປົກປ້ອງຕົນເອງໄດ້
 ນຍິາມ, 8.n18

 ການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງຄນົທ່ີມສີວ່ນກຽ່ວຂ້ອງຢ່າງມີ
 ປະສດິທິຜົນ, 12¶27, 12.n27, 13¶30

ພະຍາດ
 ທ່ີເກດີຂ້ຶນຈາກ ຫືຼ ເກດີຂ້ຶນໃນລະຫວາ່ງການເຮັດ 
 ວຽກ, 19¶23
 ຕິດຕໍ່, 28¶10
 ຄວາມສ່ຽງຂອງຊຸມຊົນຕໍ່, 28¶9, 45¶1

ຄົນທ່ີຖືກຍົກຍ້າຍຈດັສັນ
 ຈດັປະເພດ, 34¶17
 ການຊົດເຊີຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສາໍລບັ, 32¶9,
 ການປຶກສາຫາລືກັບ, 33¶10, 36¶22
 ຊຸມຊົນເຈົາ້ພາບ, 30¶2

ການຍົກຍ້າຍ, 34¶17, 34¶18
 ທາງເສດຖະກິດ, 35-36¶25-29,
 ທລຸະກາໍກຽ່ວກບັທ່ີດນິທ່ີເຮັດໃຫ້ເກດີມ,ີ ປະເພດ 
 ຂອງ, 31¶5, 31¶5
 ທາງກາຍະພາກ, 30¶1, 34-35¶19-24,  

ການປະຕິບັດຕາມ, ສິດທິມະນດຸ, 6¶3, 7n.12

ການພັດທະນາຂອງເສດຖະກິດ, ການເຕີບໂຕຂອງ 
 ເສດຖະກິດ, 15¶1

ການຍົກຍ້າຍທາງເສດຖະກິດ
 ໂອກາດສ້າງລາຍໄດ້ທ່ີເປັນທາງເລືອກ, 36¶28
 ການສນູເສຍຊັບສນິ ຫືຼ ເຂ້ົາເຖິງຊັບສນິ, 36¶27
 ນຍິາມ, 30¶1, 36¶26
 ແຜນປົວແປງຊີວດິການເປັນຢູ່, 35¶25
 ຕາມຄວາມຈາໍເປັນ, ການຊ່ວຍເຫືຼອໃນໄລຍະ 
 ຂ້າມຜ່ານ, 36¶29
 ທລຸະກາໍກຽ່ວກບັທ່ີດນິທ່ີເຮັດໃຫ້ເກດີມ,ີ 31¶5, 
 32¶5

ລະບົບນເິວດ - 38¶1, 41¶16
 ຂະບວນການລະບົບນເິວດ, 53¶11
 ແຜນຟ້ືນຟູລະບົບນເິວດ, 12.n27

ເບ່ິງຕື່ມ ການບໍລິການດ້ານລະບົບນເິວດບູລິມະສິດ
ຊີວະນາໆພັນ ແລະ, 38¶1
 ນຍິາມ, 38¶2
 ບໍລິການທາງວດັທະນະທໍາຂອງລະບົບນເິວດ, ຜົນ 
 ກະທົບຂອງໂຄງການຕໍ,່ 49.n13, 53¶11 

ສີປ່ະເພດຂອງ, 38¶2
 ການຄຸມ້ຄອງ, 43¶24-25
 ການຫາລ້ຽງຊີບບົນພ້ືນຖານການນາໍໃຊ້ຊັບພະຍາ
 ກອນທໍາມະຊາດ, 30.n1, 36¶28
 ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຕໍ,່ 8¶8 27¶8, 
 43¶25
 ການນາໍໃຊ້ຂອງ ແລະ ການສນູເສຍ ການເຂ້ົາເຖິງ
 ບໍລກິານດາ້ນລະບົບນເິວດຕ່າງໆ, 27-28¶8, 
 32.n9, 31¶5, 36¶28, 48.n6, 48.n9

ບົດແນະນາໍ EHS.  ໃຫ້ເບ່ິງ ບົດແນະນາໍທາງດາ້ນສິງ່  
ແວດລ້ອມ, ສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 
(ບົດແນະນາໍ EHS) 

ການກຽມພ້ອມ ແລະ ການຕອບໂຕໄ້ພພິບັດ, 
10-11¶20-21
 ການປະສານສມົທົບກບັຝ່າຍທີສາມ, 11¶21, 
 28¶11
 ອາໍນາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ, ຄວາມສາມາດ 
 ຂອງ, 11¶21, 28¶11
 ເປັນສ່ວນໜຶງ່ຂອງ ລະບົບຄຸມ້ຄອງສິງ່ແວດລອ້ມ 
 ແລະ ສງັຄມົ (ESMS), 6¶5, 10¶20,  
 12.n27
 ລະບົບ, ອງົປະກອບຂອງ, 10¶20

ຊະນດິພັນທ່ີສຽ່ງໃກສ້ນູພັນ, 41¶16, 41¶17
ສງູ, 41¶16, 42¶17

ອງົການສາກນົເພ່ືອການອະນລຸກັທໍາມະຊາດ (IUCN), 
ບັນຊີແດງຂອງຊະນດິພັນທ່ີຖືກຄກຸຄາມ, 41.n11
 ການຫຸຼດລງົສດຸທິ, 41n.13

ບົດແນະນາໍທາງດາ້ນ ສິງ່ແວດລ້ອມ, ສຂຸະພາບ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພ (ບົດແນະນາໍ EHS)
 ກດົໝາຍຂອງປະເທດທ່ີແຕກຕາ່ງຈາກ, 3-4¶4-7
 ເປັນແຫ່ຼງຂ້ໍມນູຂອງ ບົດຮຽນຂອງສາກນົທ່ີດກີຽ່ວ
 ກບັວຽກງານອດຸສາຫະກາໍ
  ສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ, 
  27¶5
  ສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພແຮງງານ, 
  19¶23
  ປະສດິທິພາບຂອງຊັບພະຍາກອນ ແລະ 
  ການປ້ອງກນັມນົລະພິດ, 22¶5
ແຜນດາໍເນນີງານທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ 
(ESAP), 9-10¶16. ເບ່ິງຕືມ່ ແຜນການປົວແປງຊີວດິ; 

 ແຜນການຍົກຍ້າຍຈດັສນັ
 ແຜນສະເພາະ; ຕວົຢ່າງຂອງ, 9.n22, 12n.26

ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ (ESIA), 7-8¶7

environmental and social impacts 
- ຜົນກະທົບທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
 ນຍິາມ, 5n.4
 ຂະບວນການໃນການກາໍນດົ 7-8¶7, 7-9¶7-11

Environmental and Social Management  
System (ESMS) – ລະບົບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດ 
ລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMS)
 ນຍິາມ, 5¶1
 ອົງປະກອບຂອງ, 6¶5
 Periodic performace reviews of 
 effectiveness of - ການປະເມີນຜົນງານ
 ກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບ ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ 
 ປະສິດທິຜົນ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, 11¶24

ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
 ນຍິາມ, 5n.3
 ການກໍານດົ, ວທີິການໂດຍລວມ, 7-9¶7-11, 
 9¶12
 ມີໃນຕົວ, 19¶23

ໂອກາດທ່ີສະເໝພີາບກັນ, 17¶12. ເບ່ິງຕື່ມ ຄວາມ 
ບ່ໍຈາໍແນກໃນການວາ່ຈາ້ງ

ອຸປະກອນ, ການອອກແບບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ,  
27¶6

ເບ່ິງ ແຜນດໍາເນນີງານທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ  
ສັງຄົມ
ເບ່ິງ ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ  
ແລະ ສັງຄົມ

ເບ່ິງ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ  
(ESMS)

ການເວນຄືນ, 30¶1, 31¶5, 33¶12
ການສື່ສານຂ້ໍມນູຂ່າວສານພາຍນອກ, 12¶26, 
14¶34



ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການການເງນິສາກນົ60 ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການການເງນິສາກນົ 61

ຄວາມເປັນໄປໄດທ້າງດາ້ນການເງນິ, ນຍິາມ, 9n.22
ຖືກບັງຄັບໃຫ້ອອກຈາກທ່ີດິນ
 ມີທ່ີຢູ່ອາໄສພຽງພໍ ພ້ອມດ້ວຍການຄໍ້າປະກັນກໍາ
 ມະສິດເປັນເຈົາ້ຂອງ, 35¶22
 ການຫີຼກເວັນ້, 35¶24
 ນຍິາມ, 35.n23
 ຍົກຍ້າຍອັນເນື່ອງມາຈາກ, 31¶5

ແຮງງານທ່ີຖືກບັງຄັບ, 19¶22
 ໃນຕ່ອງໂສ້ງສະໜອງຂ້ັນຕົ້ນ, 19¶27,

ການເຫັນດີເຫັນພ້ອມດ້ວຍຄວາມສະໝກັໃຈ, ໂດຍ 
ໄດ້ຮັບຂ້ໍມູນລ່ວງໜາ້ ແລະ ພຽງພໍ 
 ຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບທ່ີເປັນຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ, 
 47¶11-12
 ເງືອ່ນໄຂຮຽກຮ້ອງໃຫ້, 48¶13-14, 49¶15-17
 ນຍິາມ, 49-50¶12
 ການປຶກສາຫາລ ືແລະ ການມສີວ່ນຮ່ວມທ່ີມຂ້ໍີມນູ 
 ຄບົຖ້ວນ (ICP), 13¶32, 47¶12, 50¶22

ການປ່ອຍອາຍ GHG. ເບ່ິງ ອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ 
(GHG)

ການເຈລະຈາທ່ີມີຄວາມຈງິໃຈ
 ການເຫັນດເີຫັນພ້ອມດວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈໂດຍ 
  ໄດຮັ້ບຂ້ໍມນູລ່ວງໜາ້ ແລະ ພຽງພໍ, ຊົນເຜ່ົາ 
  ພ້ືນເມອືງ, 49-47¶12
 ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຕໍ ່ແລະ ການນາໍໃຊ້ມລໍະ 
 ດກົທາງວດັທະນະທໍາ, 53¶14, 54¶16

ບົດຮຽນຂອງສາກນົທ່ີດຂີອງກຽ່ວກບັວຽກງານ
ອດຸສາຫະກຳ , 7¶7
 ນຍິາມ, 19.n14, 22.n4
 ບົດແນະນາໍວາ່ທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ, 
 ສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງກຸມ່ 
 ທະນາຄານໂລກ, 19¶23, 22¶4, 27¶5

ລດັຖະບານ
 ການປະເມນີ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງ ແລະ 
 ຜົນກະທົບທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, 
 ໜາ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງ, 5¶2, 7¶5, 11¶22
 ການຍົກຍ້າຍຈດັສນັພາຍໄຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງລດັ, 
 6.n8, 34.n15, 36-37¶30-32
 ຄຸມ້ຄອງແກໄ້ຂບັນຫາຕາ່ງໆຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ, 
 45¶2, 50¶21

 ຂະບວນການໄດມ້າຂອງທ່ີດນິ ແລະ ການຍົກຍ້າຍ 
 ຈດັສນັ, ບົດບາດ, 30¶2, 31¶5

ການພັດທະນາທ່ີດິນທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້ມີການພັດທະນາ, 
 ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 
 ແລະ ສັງຄົມຂອງ, 7n12

ການປ່ອຍທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ (GHG)
 ທາງເລອືກໃນການຫຸຼດຜ່ອນ, ກ່ຽວຂ້ອງກບັໂຄງ 
 ການ, 22¶7
 ການຄດິໄລປ່ະລມິານຂອງ, 23.n6, 23¶8
 ຂະບວນການກາໍນດົຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບ, 
 8¶8 
 
ກົນໄກການຮ້ອງທກຸ, 5¶2
 ສໍາລັບ ຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, 12¶29, 
 14¶35
 ຂ້ໍກັງວນົກ່ຽວກັບການຊົດເຊີຍ ແລະ ການຍົກ 
 ຍ້າຍຈດັສັນ, 33¶11
 ການປະຕິບັດຂອງພະນກັງານປ້ອງກັນຄວາມ
 ສະຫງບົ, 28¶12
 ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, 
 ອົງປະກອບຂອງ, 12¶25, 14¶35
 ສໍາລັບຜູ້ອອກແຮງງານ, 19¶20
 
ທ່ີຢູ່ອາໄສ
 ຈາໍເປັນ, 41¶16-17, 42¶18-19
 ນຍິາມ, 41¶9
 ທ່ີຖືກດັດປັບ, 40¶11-12
 ທໍາມະຊາດ, 40¶13-14, 42¶15

ວດັຖຸອັນຕະລາຍ
 ການຄຸ້ມຄອງ, 24¶13
 ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຊຸມຊົນຕໍ່, 27¶7

ສິ່ງເສດເຫືຼອທ່ີເປັນອັນຕະລາຍ
 ການກໍາຈດັໂດຍຝ່າຍທີສາມ, 27¶7
 ການເຄື່ອນຍ້າຍຂ້າມປະເທດ, 24.n15

ກິດຈະກໍາວຽກທ່ີເປັນອັນຕະລາຍ
 ແຮງງານເດັກ, 19¶21
 ນຍິາມ, 20n.12
ຄນຸຄ່າການອະນລຸັກສູງ, 39.n10

ມົນລະພິດທ່ິມີມາກ່ອນ 23¶10

ຊຸມຊົນເຈົາ້ພາບ
 ນຍິາມ, 31.n3
 ສໍາລັບຄົນທ່ີຖືກຍົກຍ້າຍ, 30¶2
 ສົນທິສັນຍາຂອງ ອົງການແຮງງານສາກົນ, 
 16.n30
 ນຍິາມ, 6¶3
 ການປະຕິບັດຕາມ, ສິດທິມະນດຸ, 6¶3, 
 8n.12
 ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງ, 47-48 ວດັຖຸປະສົງ
 ໜາ້ທ່ີຂອງທລຸະກິດໃນການເຄົາລົບ, 6¶3
 ການປົກປ້ອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຊັບສິນ, 
 ໂດຍອີງຕາມ, 32 ວດັຖຸປະສົງ

ເບ່ິງ ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມທ່ີມີ  
ຂ້ໍມູນຄົບຖ້ວນ (ICP)

ການກາໍນດົຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບໃນຕ່ອງໂສງ້ 
ການສະໜອງຕົນ້ຕ,ໍ 8¶10, 19-20¶27, 44¶30
 ຂະບວນການ ແລະ ຂອບເຂດ, 7¶7
 ຈາກການກະທໍາຂອງຝ່າຍທ່ີສາມ, 8¶9

ກອບຄວາມຍືນຍົງຂອງ IFC, 2¶1

ເບ່ິງ ອງົການແຮງງານສາກນົ (ILO)

ແຮງງານຕາມສນັຍາ, 19¶22

ເບ່ິງຕືມ່ ຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບທ່ີເປັນຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ
 ຄວາມຜູກພັນລວມໝູ,່ 46¶6
 ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາທ່ີສາໍຄນັພິເສດ, 49¶16
 ຂະບວນການຕດັສນິໃຈ, 47.n4, 47¶10
 ນຍິາມ, 46¶4, 46¶5
 ການເຫັນດີເຫັນພ້ອມດ້ວຍຄວາມສະໝກັໃຈ  
 ໂດຍໄດຮັ້ບຂ້ໍມນູລ່ວງໜາ້ ແລະ ພຽງພໍ (FPIC), 
 13¶32, 47¶11, 48¶13-14, 50¶15-17
 ການປຶກສາຫາລ ືແລະ ການມສີວ່ນຮ່ວມທ່ີມຂ້ໍີມນູ 
 ຄບົຖ້ວນ (ICP), 13¶32, 47 
  ວດັຖຸປະສົງ, 47¶9
 ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ສິດເປັນ 
 ເຈົາ້ຂອງຕາມປະເພນ ີຫືຼ ນາໍໃຊ້ຕາມປະເພນ,ີ 
 46¶3, 49¶15
 ການຍົກຍ້າຍ, 49¶15
 ຄວາມບ່ໍສາມາດປົກປ້ອງຕນົເອງໄດ້, 45¶1, 
 47¶9, 47¶11

ແຜນຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງ, 13.n26, 47¶9

ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມທ່ີມີຂ້ໍມູນ 
ຄົບຖ້ວນ (ICP), 13¶31
 ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັພິເສດ, 
 53¶14, 54¶16
 ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ, 13¶32, 47 ວດັຖຸປະສງົ,  
 47¶9

ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາບ່ໍສາມາດຈບັບາຍໄດ,້ 
51¶3, 54¶16

ການຄຸມ້ຄອງສດັຕພືູດແບບປະສມົປະສານ, 26¶4

ການຄຸມ້ຄອງພາຫະນາໍເຊ້ືອແບບປະສມົປະສານ, 
24¶14

ອງົການແຮງງານສາກນົ, 15.n2, 15¶2

ເຂດທ່ີຖືກຮັບຮູໃ້ນລະດບັສາກນົ 42¶20
 ນຍິາມ, 42.n17

ອງົການສາກນົເພ່ືອການອະນລຸກັ ທໍາມະຊາດ, 
42n.13, 42.n16
 ບັນຊີແດງຂອງຊະນດິພັນທ່ີຖືກຄກຸຄາມ, 41.n11

ທາງເດນີເຮືອລະຫວາ່ງປະເທດ, ຜົນກະທົບຂ້າມປະເທດ, 
7¶7

ຊະນດິພັນຕ່າງຖ່ິນທ່ີຮຸກຮານ, 42¶21, 42-43 
¶22-23
 ການຍົກຍ້າຍຈດັສັນແບບບ່ໍສະໝກັໃຈ
 ນຍິາມ, 30¶1
 ພາຍໄຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ, 33.n15, 
 36-37¶30-32,
 ຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ, 
 30¶2
 ແຜນຍົກຍ້າຍຈດັສນັເພ່ີມເຕມີ, 36-37¶30-31, 
 37¶32

ເບ່ິງ ການຄຸມ້ຄອງສດັຕພືູດແບບປະສມົປະສານ (IPM)
ເບ່ິງ ອງົການສາກນົເພ່ືອການອະນລຸກັທໍາມະຊາດ
ເບ່ິງ ການຄຸມ້ຄອງພາຫະນາໍເຊ້ືອແບບປະສມົປະສານ  
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ແຮງງານ
 ເດກັ, 18¶21
 ທ່ີຖືກບັງຄບັ, 19¶22
 ການເຂ້ົາມາເຮັດວຽກ, 28¶10

ທ່ີດນິ
 ການເຂ້ົາເຖິງ, ການຈາໍກດັຕໍ,່ 31¶5
 ຄວາມຜູກພັນ ແລະ ການນາໍໃຊ້ຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນ
 ເມອືງດັງ້ເດມີ 48¶13
 ສດິທ່ີຖືກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຕໍ,່ 31¶5, 34¶17, 
 36¶27,
  ບ່ໍມ,ີ 31.n7, 31.n8, 34¶17, 36¶27, 
  48¶13
 ສດິເປັນເຈົາ້ຂອງຕາມປະເພນ ີຫືຼ ສດິນາໍໃຊ້ຕາມ 
 ປະເພນ,ີ 48¶13-14
  ຮັບຮູພ້າຍໄຕກ້ດົໝາຍຂອງປະເທດ, 
  49.n12
  ຍົກຍ້າຍອອກມາຈາກ, ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ, 
  49¶15

ການໄດມ້າຂອງທ່ີດນິ
 ນຍິາມ, 30n.2
 ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກ, 36¶ ວດັຖຸປະສງົ,
 ການຍົກຍ້າຍຈດັສັນທາງກາຍະພາກ ແລະ 
 ເສດຖະກດິ ອນັເປັນຜົນມາຈາກ, 31¶5, 32¶5,  
 34¶18
 ຂອບເຂດຂອງ 30.n2

ການນາໍໃຊ້ທ່ີດນິ, ການຈາໍກດັຕໍ,່ 30¶1, 31¶5, 
34¶18, 48.n8

ເຂດປ່າສະຫງວນຕາມກົດໝາຍ, 42¶20
 ເຂດມໍລະດົກທາງວດັທະນະທໍາ, 54¶15
 ນຍິາມຂອງ IUCN, 42.n16

“ຫັຼກການຊົດເຊີຍໃຫ້ຄືເກົ່າ ຫືຼ ດີກ່ວາເກົ່າ”
 ນຍິາມ, 40.n4

ການດໍາລົງຊີວດິ / ການຫາລ້ຽງຊີບ
 ນຍິາມ, 30.n1
 ບົນພ້ືນຖານການນາໍໃຊ້ທ່ີດນິ, 32¶9, 35.n21, 
 36¶28
  ນຍິາມ, 32.n12
 ບົນພ້ືນຖານການນາໍໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, 
 30.n1, 36¶28

 ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ, 31¶12-13, 33-34¶15,   

ກອບການປົວແປງຊີວດິການເປັນຢູ່, 34¶16

ແຜນຟ້ືນຟູຊີວດິການເປັນຢູ່, 33-34¶15
 ການກວດສອບຜົນສາໍເລດັ, 34.n18, 33-34¶15
 ບົດແນະນາໍ, 35¶25

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ່ີມີຊີວດິ
 ມາດຕະຖານການຄຸ້ມຄອງແບບຍືນຍົງ 
ທ່ີມີຄວາມໜາ້ເຊ່ືອຖື, 43¶26, 44¶27-29
 ນຍິາມ, 38¶1
 ການຜະລິດ, 39¶5, 43¶26
 ການຄຸ້ມຄອງແບບຍືນຍົງ, 43¶26, 
 43-44¶27-29

ແຜນງານການຄຸ້ມຄອງ 9¶13-14, 9-10¶15-16
 ອົງປະກອບຂອງ, 9¶14
 ແຜນການດໍາເນນີງານທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 
 ແລະ ສັງຄົມ, 9¶16
 ການຕິດຕາມກວດກາປະສິດທິຜົນຂອງ, 
 11¶22

ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ
 ຫັຼກການທ່ີບ່ໍຈາໍແນກ,
 ຄວາມສາມາດໃນການນາໍໃຊ້, 17¶15
 ເງືອ່ນໄຂການເຮັດວຽກ ແລະ ກໍານດົເວລາຂອງ 
 ການຈາ້ງງານ, 17¶11

ເດັກນອ້ຍ, ການຈາ້ງແຮງງານ, 18¶21 

ລໍາດັບຂ້ັນຂອງການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, 3¶6, 6 
ວດັຖຸປະສົງ, 9¶14, 50¶18
 ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການອະນລຸກັຊີວະນາໆ 
 ພັນ, 39¶8, 40¶14,
  ຊົດເຊີຍດ້ານຊີວະນາໆພັນທ່ີຖືກກະທົບ, 
 39-40¶10
 ການຮ້ືຖອນມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາທ່ີສາມາດ
 ສາ້ງຄນືໃໝໄ່ດຄ້ນືໄດ,້ 53¶11

ທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີຖືກດັດປັບ, 40¶11-12
 ນຍິາມ, 40¶11

ການຕິດຕາມກວດກາ
 ໂດຍເປັນອົງປະກອບໜຶງ່ຂອງລະບົບຄຸ້ມຄອງ 

 ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, 6¶5
 ການມສີວ່ນຮ່ວມໃນ, ໂດຍຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັ້ບປົນ 
 ກະທົບ, 33¶10
 ສິງ່ທ່ີປະກອບເອາົ, 11¶23

ກົດໝາຍຂອງປະເທດ,
 ການອ້າງສິດຕໍ່ທ່ີດິນ, ຮັບຮູ້ ຫືຼ ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ 
 ພາຍໃຕ້,34¶17, 36¶27
 ບົດແນະນາໍ EHS ແຕກຕ່າງຈາກ, 3¶4-7
 ພັນທະຂອງປະເທດເຈົາ້ພາບພາຍໄຕ້ກົດໝາຍ
 ສາກົນ, 7¶6, 46.n1
 ສິດທິຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງພາຍໃຕ້, 48¶14,  
 49¶17
 ເງືອ່ນໄຂໃນການປະຕິບັດຕາມ, 7¶6, 16¶8,  
 17¶16, 18¶21, 23¶10, 52¶6

ທ່ີຢູ່ອາໄສຕາມທໍາມະຊາດ, 40¶13-14, 41¶15
 ຂ້ໍຈາໍກັດຕໍ່ກິດຈະກໍາໃນ, 40¶14, 40¶14
 ບ່ໍມີການສູນເສຍສຸດທິ, 43n.94
 “ທ່ີຖືກແຍກອອກຈາກ,” 41¶15
  ນຍິາມ, 41n.9
 ການປ່ຽນ ຫືຼ ສາ້ງຄວາມເຊ່ືອມໂຊມໃນລະດບັສງູ, 
 40¶14, 40¶14

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
 ນຍິາມ, 48n.9
 ການບໍລິການດ້ານລະບົບນເິວດ ແລະ, 29¶8, 
 47.n5, 48.n6, 48.n9
 ຄວາມຜູກພັນລວມໝູຂ່ອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງຕໍ່
 ກັບ, 46¶6
 ທ່ີມີຊີວດິ, 39¶5, 43¶26, 43-44¶27-29
 ການຈາໍກັດການເຂ້ົາເຖິງ, 31¶5, 36¶28, 
 48¶14

ການເຈລະຈາຍົກຍ້າຍ, 30¶1, 31¶3, 31¶5, 
33¶12, 37¶31

ການບ່ໍຈາໍແນກໃນການຈາ້ງງານ, 17¶15
 ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ, 17¶15
 ກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ, ເງືອ່ນໄຂໃນການປະຕິບັດ 
 ຕາມ, 17¶16
 ແຜນການຫຸຼດຜ່ອນວຽກງານ, 18¶18

ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາທ່ີບ່ໍສາມາດສາ້ງຄນືໃໝໄ່ດ,້ 
 ນຍິາມ, 53.n5

 ການຖອນ, 53¶12

ສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານ, 19¶23
ຜູ້ສວຍໂອກາດມາຕັ້ງຖ່ິນຖານ, 33¶12, 36¶27
ຄວາມສາມາດ ແລະ ສັກກະຍະພາບຂອງອົງການ 
ຈດັຕັ້ງ, 10¶17-19
 ຄນຸນະວດຸຂອງບຸກຄະລາກອນ, 10¶18

ມົນລະພິດທ່ີຕົກຄ້າງຍາວນານ, 25.n16
ຢາປາບສັດຕພືູດ
 ສານເຄມີ, ການນາໍໃຊ້, 24¶15
 ຄວາມສ່ຽງຂອງຊຸມຊົນຕໍ່, 27¶7 
 ການນາໍໃຊ້ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ, 24-25¶14-17
  ລະບອບການນາໍໃຊ້, 25¶16
 ການຈດັປະເພດຂອງອົງການ WHO, ຕາມ 
 ຄວາມອັນຕະລາຍ, 25¶17

ການຍົກຍ້າຍຈດັສັນທາງກາຍະພາກ, 34¶19-20, 
35¶21-24
 ນຍິາມ, 30¶1
 ການຍົກຍ້າຍຈດັສັນ, 35¶20, 35¶22
 ຂອງທ່ີດິນປ່ຽນແຜນ, ຄນຸລັກສະນະຂອງ, 
 35¶21
 ແຜນດໍາເນກີານຍົກຍ້າຍຈດັສັນ, 34¶19

ນະໂຍບາຍ, ເຊ່ິງເປັນສ່ວນໜຶງ່ຂອງລະບົບດການ 
ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, 7¶6

ມົນລະພິດ, ນຍິາມ, 21n.1

ການປ້ອງກັນມົນລະພິດ, 23¶10-11, 24¶12-
14, 25¶15-17
 ນຍິາມ, 21.n2

ການຜະລິດຂ້ັນຕົ້ນ
 ການບໍລິການດ້ານລະບົບນເິວດ, 40n.1
 ຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ່ີມີຊີວດິ,  
 43¶26
 ໂຕ່ງໂສ້ງການສະໜອງ, 16¶4

ຜູ້ສະໜອງຫັຼກ/ຕົ້ນຕໍ
 ຄວາມສາມາດໃນການນາໍໃຊ້ແຜນງານການຄຸ້ມ
 ຄອງຕໍ່ກັບ, 9¶14, 
 ການຄວບຄມຸ ຫືຼ ອິດທິພົນຂອງລກູຄ້າຕໍ່ກັບ, 
 9¶14, 20¶29, 44¶30



ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການການເງນິສາກນົ64 ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການການເງນິສາກນົ 65

 ນຍິາມ, 16.n4, 44.n21
 ແຮງງານໃນຕ່ອງໂສ້ງການສະໜອງ, 16¶4

ຕ່ອງໂສ້ງການສະໜອງຫັຼກ/ຕົ້ນຕໍ
 ແຮງງານເດັກ ຫືຼ ແຮງງານທ່ີຖືກບັງຄັບໃນ, 
 19¶27
 ການປ່ຽນທ່ີຢູ່ອາໄສຕາມທໍາມະຊາດ ແລະ/ຫືຼ 
 ຈາໍເປັນ, 44¶30
 ການກາໍນດົຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບ, 8¶10

ການບໍລິການດ້ານລະບົບນເິວດທ່ີເປັນບູລິມະສິດ
 ນຍິາມ, 43¶24
 ຄວາມສຽ່ງທາງດາ້ນສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມ 
 ປອດໄພ ແລະ ຜົນກະທົບ ຕໍ່ຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບ 
 ຜົນກະທົບ ຈາກຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຕໍ່, 
 27¶8, 43¶24-25
 ການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຕໍ່ກັບ, 
 43¶25

ໂຄງການ
 ນຍິາມ, 6¶4
 ອອກແບບເພ່ືອຫີຼກເວັນ້ການຍົກຍ້າຍຈດັສັນທາງ
 ກາຍະພາກ/ເສດຖະກິດ, 32¶8
 ອອກແບບເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ມໍລະດົກ
 ທາງວດັທະນະທໍາ, 52¶8
  ຂ້ັນຕອນການຄົ້ນພົບເຫັນໂດຍບັງເອີນ, 
  52¶8
 ຮອບວຽນອາຍຸ, 6¶4

ຂົງເຂດທ່ີໂຄງການສົ່ງຜົນກະທົບ
 ສິງ່ອາໍນວຍຄວາມສະດວກທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ, 8.n15, 
 8¶8
 ຜົນກະທົບສະສົມ, 8.n16, 8¶8
 ການກໍານດົຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ, 8¶8

ການຍົກຍ້າຍ, 31¶1, 35¶20
 ການຊ່ວຍເຫືຼອ, 35¶20, 35¶22
 ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງ, 49¶15
 ຜູ້ເຂ້ົາມາຕັງ້ຖ່ິນຖານແບບບ່ໍຖືກຕ້ອງຕາມທາງການ, 
 35.n22
 ເຂດຍົກຍ້າຍຈດັສັນ, 35¶20
ມູນຄ່າທົດແທນ, 32¶ ວດັຖຸປະສົງ, 35¶21-22, 
36¶27
 ການຊົດເຊີຍ ແລະ ຜົນປະໂຫສດສໍາລັບຜູ້ທ່ີຖືກ
 ຍົກຍ້າຍຈດັສັນ, 32¶9, 34¶19

 ນຍິາມ, 31.n4

ການທົດແທນຊັບສິນ, 35¶21, 36¶27
 ການຄໍ້າປະກັນກໍາມະສິດສິດທ່ີດິນ, 31.n5, 
 35¶21-22
ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາທ່ີສາມາດສາ້ງແທນຄນືໄດ້
 ນຍິາມ, 53.n3
 ການຮ້ືຖອນ, 53¶11

ການຍົກຍ້າຍຈດັສັນ
 ບ່ໍສະໝກັໃຈ. ເບ່ິງ ການຍົກຍ້າຍຈດັສັນແບບ 
 ບ່ໍສະໝກັໃຈ
 ທລຸະກໍາຊ້ື-ຂາຍທ່ີດິນແບບສະໝກັໃຈ, ທ່ີເປັນ 
 ຜົນເນື່ອງມາຈາກ, 32¶6

ແຜນຍົກຍ້າຍຈດັສັນ, 33-34¶15
 ການກວດສອບຜົນສໍາເລັດ, 34.n18, 
 33-34¶15
 ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ, 33-34¶15
 ການຍົກຍ້າຍຈດັສັນທາງກາຍະພາກ, 34¶19
 
ກອບການຍົກຍ້າຍຈດັສັນ, 34¶16

ເຂດຍົກຍ້າຍຈດັສັນ, 32¶9, 35¶20

ຜົນກະທົບຄົງຄ້າງ
 ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການບໍລກິານດາ້ນລະບົບນເິວດ, 
 39¶6, 44ບໍລິການ19
 ລໍາດັບຂ້ັນຂອງການຫຸຼດຜ່ອນ, 9¶14

ປະສິດທິພາບຂອງຊັບພະຍາກອນ, 22¶6, 
 22-23¶7-9
 ຄວາມປະຢັດຕົ້ນທຶນ, 22.n5, 22¶6

ການຫຸຼດຜ່ອນວຽກງານ, 18¶18-19

ແຜນການຫຸຼດຜ່ອນວຽກງານ, 18¶18

ການກໍານດົຂອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ. ເບ່ິງ 
ການກໍານດົຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ 

ພະນກັງານ ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, 28-29¶12-
14
 ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ,  
 ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ 28-29¶12-14

 ກົນໄກການຮ້ອງທກຸ 28¶12
 ໂຄງການ ນາໍໃຊ້ພະນກັງານປ້ອງກັນຄວາມ
 ສະຫງບົຂອງລັດ, 29¶13

ການຄໍ້າປະກັນກໍາມະສິດທ່ີດິນ, 31¶3
 ນຍິາມ, 31.n5
 ຄົນທ່ີຖືກຍົກຍ້າຍທາງກາຍະພາກ - 35¶22

ທ່ີແຍກຈາກການພັດທະນາ, 41¶15
 ນຍິາມ, 41.n10

ການຊົດເຊີຍອອກການ, 18¶19

ການປ່ຽນແປງ ຫືຼ ການເຊ່ືອມໂຊມໃນລະດບັສງູຂອງ 
ທ່ີຢູ່ອາໄສຕາມທໍາມະຊາດ, ນຍິາມ, 40.n7

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, 12¶25
 ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ, 33¶10
 ຜູ້ຕາງໜາ້ຂອງຊຸມຊົນ, 12¶27
 ການປຶກສາຫາລື, 12¶25, 12¶27
 ການເປິດເຜີຍຂ້ໍມູນ, 12¶29
 ທ່ີລັດເປັນຜູ້ນາໍພາ, 14¶33
 ກົນໄກການຮ້ອງທກຸ, 6¶2, 12¶25, 12¶29, 
 14¶35, 280¶12, 33¶11

ກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, 
12¶28

ແຜນການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມສີວ່ນກຽ່ວຂ້ອງ, 12¶27

Stakeholders. ເບ່ິງຕື່ມ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
 ການວາງແຜນການວເິຄາະ ແລະ ການມສີວ່ນຮ່ວມ, 
 12¶26-27
 ຄໍາອະທິບາຍຂອງ, 5.n1, 5¶1
 ການສື່ສານຂ້ໍມູນຂ່າວສານພາຍນອກ, 14¶34

ແຜນການຍົກຍ້າຍຈດັສັນເພ່ີມເຕີມ, 37¶31-32
ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ, 19-20¶27-29. ເບ່ິງຕື່ມ 
ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຕົ້ນຕໍ
 ການກາໍນດົຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບ,ຜູ້ອອກ
 ແຮງງານໃນຕອ່ງໂສງ້ການສະໜອງ, 16¶7
 ນຍິາມ, 17¶4
ບັນຫາທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ, ໜາ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບ 
ຂອງລກູຄ້າ ສໍາລັບມາດຕະການໃນການຫຸຼດຜ່ອນ, 

20¶28

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເຕັກນກິ, ນຍິາມ, 
10.n20

ເງືອ່ນໄຂໃນການເຮັດວຽກ, 16¶10, 18.n5

ຝ່າຍທີສາມ
 ການກໍາຈດັສິ່ງເສດເຫືຼອທ່ີເປັນອັນຕະລາຍໂດຍ, 
 24¶12
 ການກໍານດົຄວາມສ່ຽງທ່ີມາຈາກ, 8¶9
 ຜູ້ອອກແຮງງານທ່ີຈາ້ງໂດຍ, 16¶4, 19¶24-26

ຄົນທ່ີຕົກເປັນເຫຍ່ືອການຄ້າມະນດຸ, ການວາ່ຈາ້ງ, 
19¶22
 ນຍິາມ, 19.n13

ຜົນກະທົບຂ້າມປະເທດຂອງກດິຈະການຂອງທລຸະກດິ, 
8¶7, 24¶10
 ການເຄືອ່ນຍ້າຍວດັຖຸທ່ີເປັນອນັຕະລາຍ, 25.n15

ມົນລະພິດຂ້າມປະເທດ, 24.n10

ທລຸະກໍາຊ້ື-ຂາຍທ່ີດິນແບບສະໝກັໃຈ, 32¶6
- ຄົນທ່ີບ່ໍສາມາດປົກປ້ອງຕົນເອງໄດ້. ເບ່ິງຕື່ມ 
 ຜົນກະທົບຕໍ່ ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ບ່ໍສາມາດ 
 ປົກປ້ອງຕົນເອງໄດ້, 9¶12
 ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ, 
 26¶1, 28¶9
 ການພິຈາລະນາການຍົກຍ້າຍ, 32¶8, 34¶19 
 ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງ, 45¶1, 47¶11
 ການວເິຄາະ ແລະ ການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງຜູ້ມສີວ່ນ
 ກ່ຽວຂ້ອງ, 12¶27

ສິ່ງເສດເຫືຼອ, 24¶12
 ເປັນອັນຕະລາຍ, ນຍິາມ, 24¶12

ການບໍລິໂພກ/ຊົມໃຊ້ນໍາ້
 ການບໍລກິານດາ້ນລະບົບນເິວດທ່ີເປັນບູລມິະສດິ, 
 43¶24
 ຫຸຼດຜ່ອນ, ໃນກິດຈະກໍາໂຄງການ, 23¶9

ແມ່ຍິງ
 ການປະເມນີການນາໍໃຊ້ທ່ີດນິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ 
 ຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ, 48¶14
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 ການປຶກສາຫາລ ືແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມທ່ີມີ 
 ຂ້ໍມູນຄົບຖ້ວນ (ICP), 13¶31, 33.n16
 ບ່ໍມີການຈາໍແນກ ແລະ ໂອກາດທ່ີເທ່ົາທຽມກັນ, 
 17¶15
 ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພແຮງງານ, 
 19¶23

ຜູ້ອອກແຮງງານ. ເບ່ິງ ຄ່າຕອບແທນສໍາລັບການ 
ເຮັດວຽກ (ແຮງງານ); ຜູ້ອອກແຮງງານສນັຍາຈາ້ງ;  
 ຜູ້ອອກແຮງງານໂດຍກົງ; ກົນໄກການຮ້ອງທກຸ; 
 ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ; ສຸຂະພາບ ແລະ 
 ຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານ; 
 ຜູ້ອອກແຮງງານໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ

ກໍາມະບານຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ, 17¶13-14

ສະພາບເງືອ່ນໄຂໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ເງືອ່ນໄຂ 
ຂອງການຈາ້ງງານ, 16¶10, 17¶11-12
 ສົມເຫດສົມຜົນ, ການກໍານດົ, 16.n6
 ນຍິາມ, 16n.5
 ສໍາລັບແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ, 17¶11
 ບ່ໍມີການຈາໍແນກ ແລະ ໂອກາດທ່ີເທ່ົາທຽມ, 
 17¶15
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ອະນຍຸາດລວ່ງໜ າ້, ບົນພ້ືນຖານເງືອ່ນໄຂທ່ີ ມກີານອ້າງອງີເຖິງ ອງົການການເງນິສາກນົ IFC ຢ່າງຈະແຈງ້ ແລະ ເນືອ້ໃນຈະບ່ໍຖືກ
ນຳໃຊ້ເພ່ືອຈດຸປະສງົທາງການຄາ້.

ມາດຕະຖານ, ລະບຽບຂ້ັນຕອນ, ແລະ ນະໂຍບາຍ ທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງອົງການການເງນິສາກນົ IFC 
ສະບັບກອ່ນໜ າ້ນີ ້ໄດຖື້ກສະໜອງໃຫ້ ເພ່ືອເປັນຂ້ໍມນູອ້າງອງີເທ່ົານັນ້. ຂໍແຈງ້ວາ່ ໃນກລໍະນທ່ີີມຄີວາມບ່ໍສອດຄອ່ງກນັລະຫວາ່ງ 
ເນືອ້ໃນດັງ້ເດມີທ່ີເປັນພາສາອງັກດິ ແລະ ເອກະສານທ່ີແປເປັນພາສາລາວ, ໃຫ້ຖືເອາົເນືອ້ໃນພາສາອັງກດິເປັນສິງ່ຖືກຕອ້ງ.

ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານ ຂອງອງົການການເງນິສາກນົ IFC ສະບັບເປັນພາສາລາວ ໄດຮັ້ບການສະໜບັສະໜນູຈາກ 
ລດັຖະບານປະເທດອົດສຕຣາລີ.


