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ຮັນໂນເວີ, 16.10.2018 



1. ພາກສະເໜີ 
 

1.1 ຄວາມຍືນຍົງຢູ່ທ່ີຄອນຕິເນັນເທີລ 
 
ດ່ັງທ່ີໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນວິໄສທັດບໍລິສັດ ແລະ ພັນທະກິດ ຂອງພວກເຮົາ, ຄອນຕິເນັນເທີລ ຣັບເບີ ກຣູບ (Continental’s 
Rubber Group) ຕະໜັກເຖິງບົດບາດໃນສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍສັງຄົມ. ເປ້ົາໝາຍ 
ຂອງພວກເຮົາຄືການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕ້ັງໜ້າເຂ້ົາໃນ 
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ພວກເຮົາເຊ່ືອຖືໃນ ຄ່ານິຍົມບໍລິສັດ ຂອງພວກເຮົາ 
“ຄວາມໄວ້ເນ້ືອເຊ່ືອໃຈ, ຄວາມໄຝ່ຝັນທ່ີຈະຜູ້ຊະນະ, ອິດສະຫຼະພາບທ່ີຈະເຮັດ ແລະ ເພ່ືອກັນ ແລະ ກັນ” 
ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສ້າງຄ່ານິຍົມທ່ີຍືນຍົງ ແກ່ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ທັງໝົດ ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ສັງຄົມ 
ບ່ອນທ່ີພວກເຮົາດໍາເນີນທຸລະກິດ. 
ສໍາລັບ ຄອນຕິເນັນເທີລ, ການປະຕິບັດາມທິດຍືນຍົງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບປະກອບມີ ການເຄົາລົບລະບຽບກົດໝາຍ, 
ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການສ່ົງເສີມການປົກປ້ອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ 
ພ້ອມທັງຕອບສະໜອງຄວາາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງພວກເຮົາທ່ີມີຕ່ໍພະນັກງານ, ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ, ຜູ້ສະໜອງ, ລູກຄ້າ ແລະ 
ສັງຄົມ ຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຮງກ້າຕ່ໍວິໄສທັດຕາມເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາທ່ີຍືນຍົງ 
ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ດ່ັງນ້ັນ, ຄອນຕິເນັນເທີລ ຈ່ຶງເປັນຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍໂລກ 
ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຫືຼ Global Compact ແລະ ສະໜັບສະໜູນສິບຫັຼກການດ້ານສິດທິມະນຸດ, 
ມາດຕະຖານແຮງງານ, ການປົກປ້ອງສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ການຕ່ໍຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ. 
ພວກເຮົາໄດ້ຕີພິມເອກະສານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງທ່ີກໍານົດພ້ືນຖານການປະຕິສໍາພັນທາງທຸລະກິດ ທັງໝົດ ຂອງພວກເຮົາ  ລວມທັງ, 
ແຕ່ບ່ໍຈໍາກັດພຽງແຕ່ ຫັຼກການປະຕິບັດ ຂອງຄູ່ຮ່ວມທາງທຸລະກິດ(BPCoC), ຄູ່ມືເງ່ືອນໄຂ ຂອງຜູ້ສະໜອງ. ຈິດວິນຍານ ແລະ 
ຈັນຍາບັນອົງກອນ ຂອງຄອນຕິເນັນເທີລ (ເຊ່ັນ: ການມີສີລະທໍາ, ຄວາມຊ່ືສັດ ແລະ ການປະຕິບັດພັນທະກົດໝາຍ) 
ໄດ້ຖືກຮັບການພິສູດເປັນລາຍລັກອັກສອນ  ເຊ່ັນວ່າ  ໄວ້ໃນ ຫັຼກປະຕິບັດ, ຫັຼກພ້ືນຖານ,  ນະໂຍບາຍ ESH  ແລະ ຫັຼກການ 
ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກິດຈະການ . 
ຢູ່ທ່ີ ຄອນຕິເນັນເທີລ ພວກເຮົາເຊ່ືອຢ່າງແຮງກ້າວ່າ 
ການດໍາເນີນທຸລະກິດແບບຍືນຍົງເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການປະດິດຄິດສ້າງ ຂອງພວກເຮົາລ້ໍາໜ້າ ແລະ 
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ຂອງອະນາຄົດ, ແລະ ດ່ັງນ້ັນ ຈ່ຶງພວກເຂົາເພ່ີມຕ່ືມຄ່ານິຍົມເຂ້ົາໃນບໍລິສັດ ແລະ ສັງຄົມ. 
 
1.2 ບົດບາດ ຂອງຄອນຕິເນັນເທີລໃນການຈັດສັນແຫ່ຼງຢາາທໍາມະຊາດ 
 
ການປູກຝັງ, ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການແປງຢາງທໍາມະຊາດ ((NR) 
ສໜອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດຕາມຕ໋ອງໂສ້ມູນຄ່າພ້ອມລາຍຮັບປົກກະຕິ (ເບ່ິງພາກທີ 3). 
ໃນສະພາບການເຕີບໂຕຈິງ ຂອງຄວາມຕ້ອງການ ຂອງໂລກ, 
ສໍາຄັນແມ່ນການສຸມໃສ່ຄວາມຍືນຍົງໃນທ່ົວຕ໋ອງໂສ້ມູນຄ່າທັງໝົດເພ່ືອກໍາຈັດຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຜົນກະທົບດ້ານລົບຕ່ໍພະນັກງານກໍາມະກອນ, ຊຸມຊົນຕ່າງໆ, ປ່າໄມ້, ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ທ່ີດິນກະສິກໍາ. 
ການຮັບຮູ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງພວກເຮົາ 
ຄອນຕິເນັນເທີລມຸ່ງເນ້ັນທ່ີຈະເປັນຜູ້ປະກອບສ່ວນທ່ີຫ້າວຫັນ ແລະ 
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສ່ົງເສີມຢາງທາງມະຊາດແບບຍືນຍົງ (SNR). 
ຣັບເບີ ກຣູບ ຂອງຄອນຕິເນັນເທີລແມ່ນເປັນຜູ້ບໍລິໂພກຢາງທໍາມະຊາດລາຍໃຫຍ່. ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ 
ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ມີການເຂ້ົາເຖິງຊຸມຊົນກະສິກໍາໂດຍກົງ, ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ັງໃຈທ່ີຈະພັດທະນາ, ສ່ົງເສີມ ແລະ 
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການຈັດຫາແຫ່ັຼງຢາງທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕາມຕ໋ອງໂສ້ມູນຄ່າ. 
ນະໂຍບາຍນ້ີແມ່ນແນໃສ່ເພ່ືອສະໜອງໂຄງຮ່າງຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີຈະແຈ້ງພາຍໃນຕ໋ອງໂສ້ການສະໜອງຢາງທໍາມະຊາດ 
ຂອງຄອນຕິເນັນເທີລ ສໍາລັບຄູ່ຮ່ວມ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງຕ໋ອງໂສ້ມູນຄ່າ. ດ່ັງນ້ັນ, 
ມັນໄດ້ສະແດງຈຸດເລ່ີມຕ້ົນສໍາລັບການເດີນທາງຮ່ວມກັນໄປສູ່ຕ່ອງໄສ້ຢາງທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ. 
 
 

2. ຄວາມຕ້ັງໃຈໃນຢາງທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ (SNR) ຂອງຄອນຕິເນັນເທີລ. 
 

ພວກເຮົາຕ້ັງໃຈທ່ີຈະປັບປຸງອົງຄວາມຮູ້ ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຂົງເຂດການພັດທະນາຢາງທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ, 
ຜັນຂະຫຍາຍໄປສູ່ແນວທາງແກ້ໄຂ, ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຊຸກຍູ້ນະວັດຕະກໍາ ຂອງຜູ້ສະໜອງ. ຢູ່ທ່ີ ຄອນຕິເນັນເທີລ 
ພວກເຮົາໄດ້ກໍານົດ 
ຫົວຂົງເຂດການພັດທະນາ 
 

2.1 ເອົາຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຊາວກະສິກອນເຂ້ົາມາມີສ່ວນຮ່ວມນໍາ 
 



ຄອນຕິເນັນເທີລ ພິຈາລະນາການເຂ້ົາໃຈວິທີປະຕິບັດພ້ອມກັບຕ໋ອງໂສ້ມູນຄ່າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການທວນກະແສ 
ທ່ີເປັນອົງປະກອບຫັຼກໃນການຍູ້ແຮງວິທີປະຕິບັດແບບຍືນຍົງທັງດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. 
ຄອນຕິເນັນເທີລຈະທົບທວນ, ຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປຸງວິທີການຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ ລວມທັງຄ້ົນຄ້ວາ ແລະ 
ທົດສອບທາງເລືອກສໍາລັບການກໍານົດຄວາມສ່ຽງທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ ແລະ ການທວນກະແສຜົນກະທົບທາງລົບ. ດ່ັງນ້ັນ, 
ພວກເຮົາໄດ້ນໍາເອົາ 
ບັນດາຂ້ໍລິເລ່ີມ, ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງທເຂ້ົາມາເພ່ືອກໍານົດ ແລະ 
ເຮັດວຽກຕາມແນວທາງແກ້ໄຂເພ່ືອປັບປຸງສະພາບການອຸດສະຫະກໍາໃນປະຈຸບັນ.  
ພວກເຮົາສ່ົງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໂຄງການ ແລະ ຂ້ໍລິເລ່ີມຕ່າງໆທ່ີປະຕິບັດໂດຍຄູ່ຮ່ວມ່ີໄວ້ວາງໃຈໄດ້ 
ທ່ີແນໃສ່ການໃຫ້ການສຶກສາແກ່ຊາວກະສິກອນບົນພ້ືນຖານການປູກຢາງທໍາມະຊາດຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ມີປະສິດທິຜົນ. ດັ່ງນ້ັນ, ພວກເຮົາຕ້ັງໜ້າຊອກຫາເປັນຄູ່ຮ່ວມ 
ກັບສະຖາບັນ ຂອງລັດ, ອົງການບໍຂ້ຶນກັບລັດຖະບານ ລວມທັງຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດທາງກົງ ຫືຼ ທາງອ້ອມ ແລະ 
ແວດວົງອຸດສະຫະກໍາເພ່ືອຊ່ວຍພັດທະນາຊາວກະສິກອນປູກຢາງທໍາມະຊາດໃນການໃຊ້ວິທີຜະລິດກະສິກໍາທ່ີດີທ່ີສຸດ. 
ເຊ່ິງເປັນຄວາມເຊ່ືອ ຂອງພວກເຮົາທ່ີວ່າ ການປັງປຸງທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນຄຸນນະພາບ ແລະ ຜະລິດຕະຜົນຢາງ ຈະເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບ ແລະ 
ການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງຊາວກະສິກອນເພ່ີມຂ້ຶນ. 
ໂດຍການຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມ, ພວກເຮົາໄດ້ເລ່ີມຕ້ົນໂຄງການທົດລອງຢູ່ໃນປະເທດອິນໂດຍເນເຊຍເພ່ືອປັບປຸງຄວາມຍືນຍົງ 
ຂອງຕ໋ອງໂສ້ການສະໜອງຢາງທໍາມະຊາດ. ໂດຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມກັບຜູ້ສະໜອງທ້ອງຖ່ິນ, 
ຈຸດປະສົງແມ່ນເພ່ືອພັດທະນາລາຍການເກນມາດຕະຖານສໍາລັບການຜະລິດຢາງທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ, 
ເພ່ືອຝຶກອົບຮົມຊາວກະສິກອນກ່ຽວກັບການຜະລິດແບບຍືນຍົງຕາມເກນມາດຕະຖານເຫ່ົຼານ້ີ ແລະ 
ເພ່ືອຕິດຕາມຢາງທໍາມະຊາດຈາກຜູ້ຖືຄອງການຜະລິດລາຍນ້ອຍຢູ່ທ່ີ ຄອນຕິເນັນເທີລ. 
ການບົດຮຽນຈາກໂຄງການເຫ່ົຼານ້ີຈະຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບວຽກເພ່ີມເຕີມກັບບັນດາຜູ້ສະໜອງ. 
 

2.2 ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. 
 

ຄອນຕິເນັນເທີລ ໝາຍໝ້ັນຕ້ັງໃຈໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງແຮງກ້າ ແລະ ການສົນທະນາກັບຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງໆປະເທດຕາມຕ໋ອງໂສ້ມູນຄ່າຢາງທໍາມະຊາດ (cf. ພາກທີ 3). ພວກເຮົາມີສ່ວນຮ່ວມໃນເວລາອຸດສະຫະກໍາເພ່ືອພັດທະນາ 
ຕົກລົງເອົາຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຫັຼກການກ່ຽວກັບຢາທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ. ດ່ັງນ້ັນ, ພວກເຮົາມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ໂຄງການ 
ອຸດສະຫະກໍາກັບຜູ້ຜະລິດທັງໝົດເພ່ືອກໍານົດຂອບວຽກທ່ີເຂ້ັມແຂງພ້ອມມາດຕະຖານແນໃສ່ເພ່ືອຮັບປະກັນການປະຕິບັດການ
ຈັດຫາແຫ່ັ່ຼງຊັບພະຍາກອນແບບຍືນຍົງໃນທ່ົວໂລກ. ໃນຖານະເປັນສ່ວນໜ່ຶງ ຂອງໂຄງການອຸດສະຫະກໍາຢາງຕືນລົດດ່ັງກ່າວ, 
ພວກເຮົາວາງແຜນທ່ີຈະປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາແນວຄວາມຄິດການຟ້ືນຟູລະບົບນິເວດວິທະຍາທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາ
ຍເນ່ືອງຈາກ 
ການປະຕິບັດງານທ່ີບ່ໍຍືນຍົງກ່ຽວກັບທຸະລກິດຢາງທໍາມະຊາດ. 
 

2.3 ການເພ່ີມຂ້ຶນໃນຄວາມສາມາດການສືບມາດຕະຖານ 
 

ເຮັດໃຫ້ຄວາມຊັບຊ້ອນ 
ຂອງຕ໋ອງໂສ້ອຸປະທານຢາງທໍາມະຊາດເນ່ືອງຈາກການແຕກກະຈາຍທ່ີອີງໃສ່ຈໍານວນຊາວກະສິກອນລາຍນ້ອຍທ່ີມີຫຼາຍ, 
ຄອນຕິເນັນເທີລ ຮັບຮູ້ສ່ິງທ້າທາຍປະຈຸບັນຕ່ໍການບັນລຸ 
ຄວາມສາມາດໃນການສືບມາດຕະຖານແບບເຕັມສ່ວນຕາມຕ໋ອງໂສ້ມູນຄ່າທັງໝົດ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ 
ພວກເຮົາມຸ່ງໝ້ັນທ່ີຈະມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ 
ຂອງພວກເຮົາໃນຄວາມພະຍາຍາມອັນນ້ີ, ສ້າງຂະບວນການກວດສອບ ແລະ ການພິສູດຢ້ັງຢືນ 
ພ້ອມເກນມາດຕະຖານທ່ີຊັດເຈນທ່ີມີອິດທິພົນຕ່ໍການຕັດສິນໃຈ ແລະ ຍຸດທະສາດການຈັດຫາແຫ່ັຼງຊັບພະຍາກອນ. 
ຄອນຕິເນັນເທີລຕ້ັງເປ້ົາໝາຍທ່ີຈະບັນລຸຄວາມສາມາດໃນການສືບມາດຕະຖານແບບເຕັມສ່ວນກ່ຽວກັບຢາງຈາກສວນປູກ 
ການສືບມາດຕະຖານສໍາລັບຕ່ອງໂສ້ອຸປະທານຜູ້ຖືຮຸ້ນລາຍນ້ອຍທ່ີສັບສົນຜ່ານວິທີການໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສ່ຽງ. 
 

2.4 ການປະຢັດຊັບພະຍາກອນ 
 

ພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງເພ່ືອອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນຜ່ານກິດຈະກໍາການຄ້ົນຄ້ວາ ແລະ 
ການພັດທະນາທ່ີວາງເປ້ົາໝາຍຂະຫຍາຍການຜະລິດຕະຫຼອດຊີວິດ ເຊ່ັນ: ໂດຍການປັບປຸງຄຸນສົມບັດຢາງຕ້ານການຮຸກຖູ ຫືຼ 
ການບໍລິການສໍາລັບລູກຄ້າ ຂອງພວກເຮົາ 
ໃນການດໍາເນີນການສິນຄ້າພາຍໃຕ້ເງ່ືອນໄຂດີທ່ີສຸດ. ນອກຈາກນ້ີ, 
ໄດ້ບັນລຸການບໍລິໂພກຢາງທໍາມະຊາດທ່ີຫຸຼດລົງໂດຍການອອກແບບຜະລິດຕະພັນແບບຊານສະຫຼາດ ເຊ່ັນ: 
ຫຸຼດຜ່ອນມວນສານທັງໝົດ. ໃນຂ້ັນຕອນການຜະລິດ ຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາແນໃສ່ 
ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຈໍານວນສ່ິງເສດເຫືຼອ ແລະ ພັດທະນາຂະບວນການເພ່ືອນໍາເອົາສ່ິງເສດເຫືຼອນ້ັນກັບມາໃຊ້ຄືນຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ. 
 



2.5 ການນໍາກັບມາໃຊ້ໃໝ່ 
 

ພວກເຮົາໄດ້ພັດທະນາຫຼາຍຂະບວນການນໍາກັບມາໃຊ້ໃໝ່, ຈາກການນໍາໃຊ້ ແລະ ການຜະລິດ ການນໍາກັບມາໃຊ້ໃໝ່  ເພ່ືອ 
ໃຫ້ນໍາກັບມາໃຊ້ຄືນ ຂອງວັດສະດຸຜະລິດເກີນ. ປະຈຸບັນ ໂຮງງານ ContiLifeCycle ແມ່ນຕົວຢ່າງ 
ໂຮງງານຜະລິດໃນທ່ົວໂລກທ່ີຮວບຮວມເອົາການນໍາມາກັບໃຊ້ຄືນ ແລະ ການສ້ອມແຊມຢາງລົດໃນບ່ອນດຽວ 
ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງເປັນການສ້າງເກນມາດຕະຖານໃໝ່ໃນຄວາມຍືນຍົງ. ພວກເຮົາແນໃສ່ຂະຫຍາຍອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ 
ຂອງວັດສະດຸທ່ີນໍາກັບມາໃຊ້ໃໝ່ ຂອງພກວເຮົາທ່ີໃຊ້ໃນການຜະລິດ. 
 

2.6 ການກໍານົດແຫ່ັຼງອຸປະທານຢາງທໍາມະຊາດທາງເລືອກ. 
 

ເພ່ືອຄອບຄຸມການເຕີບໂຕໃນອະນາຄົດທ່ີຄາດໄວ້ໃນອຸປະທານຢາງທໍາມະຊາດ, 
ພວກເຮົາດໍາເນີນໂຄງການຄ້ົນຄ້ວາກັບຄູ່ຮ່ວມພາຍນອກສໍາລັບ Taraxagum® ຢາງຈາກພືດປະເພດໃບຫຍິກສີເຫືຼອງ 
(dandelion)ລັເຊຍ. ພືດປະເພດ Dandelions ລັດເຊຍຍັງສາມາດປູກໃນຂົງເຂດປານກາງໂດຍໃຊ້ດິນກະສິກໍາທ່ີມີຢູ່ ແລະ 
ຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນໄລຍະທາງທ່ີວັດຖຸດິບຈໍາຕ້ອງເດີນທາງໄປຫາບາງພ້ືນທ່ີຜະລິດລັກ ຂອງພວກເຮົາ. ນອກຈາກນ້ີ, ພ້ືນປະເພດ 
Dandelionsຍັງສາມາດປັບປ່ຽນສະພາບຕອບໂຕ້ກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອຸປະທານຢາງທໍາມະຊາດ 
ເນ່ືອງຈາກພ້ືນທ່ີປູກອາດປ່ຽນແປງໄດ້ໃນແຕ່ລະປີ. 
 

3. ຫັຼກການຈັດຫາຊັບພະຍາກອນທ່ົວໄປ –  ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜູ້ສະໜອງ 
 

ຄອນຕິເນັນເທີລ ຕ້ອງການພະນັກງານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຕ່ອງໂສ້ອຸປະທານ ເພ່ືອດໍາເນີນການຢ່າງມີຈັນຍາບັນ ແລະ 
ປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ. ພວກເຮົາຕ່ໍຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ ແລະ ການໃຫ້ສິບົນທຸກຮູບແບບ. 
ພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກໃຫ້ຜູ້ສະໜອງໂດຍກົງ ຂອງພວກເຮົາ (ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ) ປະຕິບັດຕາມຫັຼກ BPCoC  
ຂອງພວກເຮົາ. ນອກຈາກນ້ີ, ພວກເຮົາຫວັງວ່າ 
ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດເຫ່ົຼານ້ີຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕ໋ອງໂສ້ອຸປະທານເພ່ືອສ່ົງເສີມການປະຕິບັດຕາມຫັຼກປະຕິບັດການເປັນຄູ່ຮ່ວມທູລະກິດ
ດ່ັງກ່າວ. ເພ່ືອຮັບປະກັນຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄວາມປະສິດທິພາບ, ພວກເຮົາເຊ່ືອວ່າມັນເປັນສ່ິງສໍາຄັນທ່ີ 
ຜູ້ມີສ່ວຮ່ວມທັງໝົດໃນຕ໋ອງໂສ້ມູນຄ່າຮັບຮູ້ ແລະ  
ເຂ້ົາຮ່ວມໃນຄວາມພະຍາຍາມທ່ີຈໍາສໍາລັບການປະຕິບັດທ່ີຍືນຍົງພາຍສໃນອຸດສະຫະກໍາ. 
ບັນດາຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທ່ີໄດ້ກ່າວເຖິງຂ້າງເທິງນ້ັນປະຕິບັດການພາຍໃນຊຸດກະແສຕາມຕ໋ອງໂສ້ມູນຄ່າທ່ີຈັດໝວດໝູ່ພາຍໃຕ້ໜ່ຶ
ງ ຫືຼ ຫຼາຍກຸ່ມຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງດ່ັງ່ນ້ີ: 
 
ການທວນກະແສ: 
› ຜູ້ຜະລິດ, ລວມທັງບຸກຄົນ ຫືຼ ບໍລິສັດທ່ີເຮັດການເກັບກູ້ຕ້ົນຢາງ. ເຊ່ິງປະມານການຢູ່ທ່ີປະມານ 85% 
ຂອງພ້ືນທ່ີຕ້ົນຢາງທ່ົວໂລກແມ່ນຊາວກະສິກອນລາຍນ້ອຍເປັນເຈ້ົາຂອງ ເຊ່ິງຖືກຮຽກວ່າ ຜູ້ຖືຄອງລາຍນ້ອຍ. 
› ຜູ້ຈໍາໜ່າຍ ຫືຼ ຄົນກາງ, ລວມມີຜູ້ທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມເຊ່ິງເປັນຜູ້ທ່ີເກັບ, ຈັດຊ້ື ແລະ ຄ້າຂາຍຢາງທໍາມະຊາດລະຫວ່າງຜູ້ຜະລິດ ແລະ 
ຜູ້ປຸງແຕ່ງຢາງ. ອີງຕາມຂົງເຂດ ແລະ ປະເທດ, ພ່ໍຄ້າປະຕິບັດວຽກແກ່ຍາວຕາມສະພາບຫຼາກຫຼາຍລະດັບ. 
› ຜູ້ປຸງແຕ່ງຢາງ, ລວມມີໂຮງງານຕ່າງໆທ່ີຈັດຊ້ືຢາງໂດຍກົງຈາກຜູ້ຜະລິດ ຫືຼ 
ຜູ້ຈໍາໜ່າຍເປັນວັດຖຸດິບເພ່ືອນໍາເອົາມາປຸງແຕ່ງເປັນຢາງທໍາມະຊາດເພ່ືອການນໍາໃຊ້ສະເພາະໃນຂົງເຂດການຜະລິດສິນຄ້າໃນອຸ
ດສະຫະກໍາຕ່າງໆ. 
› ພ່ໍຄ້າ, ລວມມີນາຍໜ້າຄ້າຢາງທໍາມຊາດສໍາເລັດຮູບລະຫວ່າງຜູ້ປຸງແຕ່ງຢາງ ແລະ ຜູ້ຜະລິດຢາງເປັນສິນຄ້າ. 
 
ກາງກະແສ: 
› ຜູ້ຜະລິດຢ່າງເປັນສິນຄ້າລວມມີ ບໍລິສັດຕ່າງໆທ່ີປຸງແຕ່ງຢາງທໍາມະຊາດເປັນສິນຄ້າສໍາເລັດຮູບ ຫືຼ ເຄ່ິງສໍາເລັດຮູບ. 
ກະແສລຸ່ມ: 
› ລູກຄ້າ, ລວມມີ ຜູ້ນໍາໃຊ້ສິນຄ້າສໍາເລັດຮູບ ຫືຼ ເຄ່ິງສໍາເລັດຮູບທ່ີຜະລິດໂດຍຜູ້ຜະລິດຢາງເປັນສິນຄ້າທ່ີກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງນ້ັນ. 
ຍ້ອນວ່າ ຄອນຕິເນັນເທີລ ໄດ້ຖືກວາງໃນຕໍາແໜ່ງ ກາງກະແສ ໃນຕ໋ອງໂສ້ອຸປະທານ. 
 

4. ບັນດາຫັຼກການດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ 
 

ໃນຖານະເປັນບໍລິສັດທ່ີມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄອນຕິເນັນເທີລ ຕ້ັງໃຈເຮັດວຽກກັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ 
ຂອງພວກເຮົາໃນການປົກປັກຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມ. 
ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ແມ່ນມິຄວາມສໍາຄັນເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ 
ແລະ ຮັບປະກັນການສະໜອງນ້ໍາສະອາດ. ຄອນຕິເນັນເທີລສະໜັບສະໜູນກິດຈະກໍາທ່ີແນໃສ່ການບ່ໍຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ. 
ພວກເຮົາຄາດຫວັງໃຫ້ບັນດາຜູ້ສະໜອງ ຂອງພວກເຮົາຢ້ັງຢືນທ່ີມາຂອງວັດຖຸດິບເພ່ືອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມຫັຼກການ 
ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາສ່ົງເສີມວິທີການປະຕິບັດດ້ານກະສິກໍາທ່ີດີເຂ້ົາໃນການປູກຢາງ. 



ການຂາດແຄນນ້ໍາກໍາລັງເປັນບັນຫາສໍາຄັນທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ. ດ່ັງນ້ັນ, ພວກເຮົາຄາດຫວັງໃຫ້ບັນດາຜູ້ສະໜອງໂດຍກົງ 
ຂອງພວກເຮົາດໍາເນີນ ແລະ ສ່ົງເສີມໂຄງການລິເລ່ີມໃນການປະຢັດນ້ໍາ ແລະ ນໍາກັບມາໃຊ້ໃໝ່ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນການບໍລິໂພກນ້ໍາ. 
ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນ,  
ຊັບພະຍາກອນທັງໝົດທ່ີໄດ້ລົງທຶນໃນການປຸງແຕ່ງຢາງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ 
ສ່ິງເສດເຫືຼອຈາກການປຸງແຕ່ນ້ີຕ້ອງຖືກຈັດຖ້ິມຢ່າງມີຄວາມຮັຍຜິດຊອບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. 
ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າໄດ້ປະຕິບັດຫັຼກການຕ່ໍໄປນ້ີໃນການດໍາເນີນງານ ຂອງຕົນ ແລະ 
ໄດ້ຮັບການຄາດຫວັງໃນການປະຕິບັດຫັຼກການໃນທ່ົວຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ: 
 
› ການປົກປັກຮັກສາ ເຂດພ້ືນທ່ີປ່າໄມ້ທ່ີມີການສະສົມທາດກາກບອນສູງ. 
› ການປົກປັກຮັກສາ ພ້ືນທ່ີຄວນຄ່າແກ່ການອະນຸລັກສູງ ລວມມີເຂດທ່ີບ່ໍແມ່ນປ່າທ່ີມີຄຸນຄ່າທາງວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມສູງ. 
› ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ 
› ການປົກປັກຮັກສາພ້ືນທ່ີປ່າພຸ ໂດຍບ່ໍຄໍານິງເຖິງຄວາມເລິກ. 
› ຫ້າມນໍາໃຊ້ການຈູດໃນການກະກຽມການປູກໃໝ່, ການປູກຄືນ ຫືຼ ການພັດທະນາອ່ືນໆໃດໜ່ຶງ. 
› ການນໍາໃຊ້ນ້ໍາໃນການປຸງແຕ່ງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ການປົກປ້ອງຊັບພະຍາກອນນ້ໍາຈືດ. 
 

5. ຫັຼກການທາງສັງຄົມ 
 

ຄອນຕິເນັນເທີລ ຕ້ັງໃຈທ່ີຈະເຄົາລົບ ແລະ ສ່ົງເສີມສິດທິມະນຸດ, ຮັບຮອງເອົາວິທີການປະຕິບັດທ່ີດີທ່ີສຸດທ່ີເປັນໄປໄດ້ ແລະ 
ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານລົບທ່ີອາດເກີດມີຂ້ຶນໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດທຸລະກິດ ຂອງຕົນ 
ຕາມທ່ີກໍານົດໄວ້ໃນຫັຼກການຊ້ີນໍາດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ສິດທິມະນຸດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UNGP). 
 

5.1 ເຄົາລົບສິດຖືຄອງທ່ີດິນ ແລະ ການແກ້ໄຂຂ້ໍຂັດແຍ່ງ 
 

ຄອນຕິເນັນເທີລ ຮັບຮູ້ ແລະ ເຄົາລົບການມີຢູ່ຂອງສິດນໍາໃຊ້ ຫືຼ ສິດຕາມປະເພນີ ແລະ 
ສ່ິດຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຈາກຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ບຸກຄົນ ລວມເຖິງລະບຽບກົດໝາຍ 
ຂອງຊາດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃດໜ່ຶງກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ. ຄອນຕິເນັນເທີລ ຕ້ອງບ່ໍປະກອບສ່ວນບ່ໍວ່າທາງກົງ ຫືຼ 
ທາງອ້ອມເຂ້ົາໃນບັນດາການກະທໍາທ່ີນໍາໄປສູ່ການຄອບຄອງທ່ີດິນໂດຍບ່ໍຊອບທໍາ 
ເຊ່ິງນໍາໄປສູ່ການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິນ. ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ັງໃຈນ້ີ, ຄອນຕິເນັນເທີລ 
ຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສ້ອຸປະທານຢາງທໍາມຊາດ ຂອງຕົນ, ຈັດຕ້ັງການດໍາເນີນງານ ແລະ/ຫືຼ 
ປັບປຸ່ຽນວິທີການປູກ ແລະ/ຫືຼ ພ້ືນທ່ີອຸດສະຫະກໍາເພ່ືອນໍາເອົາຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນເຂ້ົາມາມີສ່ວນຮ່ວມ 
ເພ່ືອເປັນການເຄົາລົບຫັຼກການຄວາມເຫັນດີຍິນຍອມບົນພ້ືນຖານສະໝັກໃຈ, ກ່ອນລ່ວງໜ້າ ແລະ ໄດ້ຮັບຂ້ໍມູນຄົບຖ້ວນ 
(FPIC) ຕາມທ່ີ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການຫຸຼດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ ແລະ 
ຄວາມເຊ່ືອມໂຊມ ຂອງປ່າໄມ້ ຫືຼ UN-REDDກໍານົດໄວ້. 
 
ນອກຈາກທ່ີກ້າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວ, 
ຄອນຕິເນັນທີລຕ້ອງການໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າໄດ້ປະຕິບັດຫັຼກການຕ່ໍໄປນ້ີໃນການດໍາເນີນງານ ຂອງຕົນ ແລະ 
ໄດ້ຮັບການຄາດຫວັງໃນການປະຕິບັດຫັຼກການໃນທ່ົວຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ: 
› ເຄົາລົບສິດຖືກຄອງທ່ີດິນ ຂອງປະຊາຊົນ ລວມທັງຮັບປະກັນການເຂ້ົາເຖິງທ່ີດິນ ແລະ ການຜະລິດກະສິກໍາ, 
› ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງທ່ີດິນ ແລະ ການຜະລິດ, 
› ຄັດຄ້ານ ແລະ ຫີຼກລ້ຽງວິທີການຍຶດຄອງທ່ີດິນ ຫືຼ ການເຂ້ົາໄປໂດຍປາສະຈາກຂ້ໍຍົກເວ້ັນ, 
› ແລະ ໃຫ້ການຊົດເຊີຍທ່ີເປັນທໍາແກ່ບັນດາຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ມາດຕະການອະນຸລັກ ແລະ/ຫືຼ 
ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນເພ່ືອການຄ້ານ້ັນດໍາເນີນໄປໄດ້. 
 
 
 

5.2 ປັປປຸງເງ່ືອນໄຂສະພາບການເຮັດວຽກ 
 

ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທັງມົດ ຂອງຕ໋ອງໂສ້ອຸປະທານທວນກະແສຢາງທໍາມະຊາດ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄູ່ຮ່ວມທູລະກິດໂດຍກົງ ຂອງພວກເຮົາ ລວມທັງສວນຢາງອຸດສະຫະກໍາຕ່ງໆ ປະຕິບັດຕາມຫັຼກການ ແລະ 
ສິດທິພ້ືນຖານໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO)ເຊ່ິງລວມມີ: 
› ສ່ິດກ່ຽວກັບອິດສະຫຼະພາບໃນໂຮມຊຸມນຸມ ແລະ ການຮັບຮູ້ສິດໃນການເຈລະຈາຕ່ໍລອງແບບລວມໝູ່ (ILO C87 & C98). 
› ການບ່ໍອົດກ້ັນຕ່ໍການກົດຂ່ີ, ຜູກມັດ ຫືຼ ບັງຄັງແຮງງານທຸກຮູບແບບ (ILO C29 & 105). 
› ການບ່ໍອົດກ້ັນຕ່ໍການໃຊ້ແຮງງານເດັກທຸກຮູບແບບ. ບັນດາຜູ້ສະໜອງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 
ແຮງງານຕາມເກນອາຍຸຂ້ັນຕ່ໍາທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 



ສໍາລັບທ້ອງຖ່ິນ ພວກເຂົາ. ໃນກໍລະນີທ່ີບ່ໍມີລະບຽບກົດໝາຍທ້ອງຖ່ິນ, ບັນດາຜູ້ສະໜອງຈະບ່ໍວ່າຈ້າງເດັກນ້ອຍທ່ີມີອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 
1 5 ປີ. ຖ້າຫາກລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບເກນອາຍຸເຮັດວຽກຕ່ໍາສຸດ ຂອງທ້ອງຖ່ິນກໍານົດໄວ້ຢູ່ຕ່ໍາກວ່າ 15 ປີ, 
ການວ່າຈ້າງຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບເງ່ືອນໄຂ ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO C138 & C182). 
 
› ຫີຼກລ້ຽງການເລືອກປະຕິບັດທຸກຮູບແບບບົນພ້ືືນຖານເພດ, ອາຍຸ, ຊົນເຜ່ົາ, ຄວາມບ່ຽງເບນທາງເພດ, ສັດທາຄວາມເຊ່ືອ, 
ຊາດກໍາເນີດ ຫືຼ ຄວາມພິການ (ILO C100 & C111). ນອກຈາກນ້ີ, ພວກເຮົາຫວັງໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມທູລະກິດ ແລະ 
ການປູກພ້ືນອຸດສະຫະກໍາຕ່າງໆໃຫ້ສະໜອງເງ່ືອນໄຂການເຮັດວຽກທ່ີເໝາະສົມຕ່ໍວິທີປະຕິບັດທ່ີດີທ່ີສຸດ ຂອງອຸດສະຫະກໍາ 
ລວມທັງ ແຕ່ບ່ໍຈໍາກັດພຽແຕ່: 
› ການເຮັດສັນຍາຈ້າງງານເປັນລາຍລັກອັກສອນ, 
› ຄ່າຕອບແທນຢ່າງໜ້ອຍເທ່ົາກັບເງິນເດືອນຂ້ັນຕ່ໍາ ຂອງປະເທດດັງກ່າວສໍາລັບໜ້າວຽກເທ່ົາກັນ  (ILO C131), 
› ຮັບປະກັນຊ່ົວໂມງການເຮັດວຽກທ່ີເປັນທໍາ ແລະ ຮັກສາການບັນທຶກຊ່ົວໂມງເຮັດວຽກ ແລະ ຄ່າຈ້າງທ່ີໂປ່ງໃສ່ ແລະ ເຊ່ືອຖືໄດ້ 
ສໍາລັບກໍາມະກອນທຸກຄົນ, 
› ເຄົາລົບສິດທິຂອງກໍາມະກອນຜູ້ອົບພະຍົບ ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນໍາໃຊ້ວິທີການບັນຈຸພະນັກງານທ່ີມີຈັນຍາທໍາ 
ລວມທັງບ່ໍມີການເກັບຄ່າບັນຈຸພະນັກງານບ່ໍວ່າທາງກົງ ຫືຼ ທາງອ້ອມນໍາກໍາມະກອນ, 
› ການຮັບເອົາມາດຕະຖານທ່ີຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ການປະເມີນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບທາງອາຊີບ ແລະ 
ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ, 
› ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການປ້ອງກັນ ແລະ ການໄກ່ແກ້ການຄຸກຄາມ ແລະ ການລະເມີດທຸກຮູບແບບ. 
 

6. ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ການຕິດຕາມ 
 

6.1 ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 
 

ຄອນຕິເນັນເທີລ ຕ້ອງການໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມທູລກິດປະຕິບັດຕາມເນ້ືອໃນທັງໝົດ ຂອງນະໂຍບາຍນ້ີໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຂອງຕົນ 
ແລະ ຫວັງອີກວ່າພວກເຮົາຈະປະຕິບັດຫັຼກການເຫ່ົຼານ້ີໃນທ່ົວຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ. ມັນມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມ້ືເຜີຍແຜ່. 
ການບ່ໍປະຕິບັດຕາມຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຈະນໍາໄປສູ່ພັນທະການດໍາເນີນການປັບປຸງ. 
ຖ້າຫາກວ່າການດໍາເນີນການປັບປຸງເຫ່ົຼານ້ີບ່ໍໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃຫ້ໍາສເລັດ ອາດສ່ົງຜົນຕ່ໍ 
ການສ້ິນສຸດຄວາມສໍາພັນທາງທຸລະກິດ. ບອ່ນທ່ີມີຜົນກະທົບທາງລົບເກີດຈາກການບ່ໍປະບັດຕາມພັນທະ 
ພວກເຮົາແນໃສ່ເພ່ືອປັບປຸງສະຖານະການ. ພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມພາຍນອກ, 
ຄອນຕິເນັນເທີລຈະສືບຕ່ໍພັດທະນາການປະເມີນຂະບຫວນການຈັດຊ້ືເພ່ືອກໍານົດຄວາມສ່ຽງທ່ີອາດເກີດມີຂ້ຶນ ແລະ 
ຜົນກະທົບຕາມຕ່ອງໂສ້ອຸປະທານ. ພວກເຮົາມີສິດດໍາເນີນການຢ້ຽມຢາມພ້ືນທ່ີຕາມຫັຼກປະຕິບັດ BPCoC ຂອງພວກເຮົາ. 
 
ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຕ້ັງ ສາຍດ່ວນການປະຕິບັດພັນທະກົດໝາຍ ແລະ ການຕ່ໍຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ 
ເພ່ືອຮັບການລາຍງານທ່ີອາດມີຈາກບຸກຄົນໃດໜ່ຶງໂດຍກົງ ແລະ ບ່ໍອອກຊ່ືກ່ຽວກັບການຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ, 
າກນບ່ໍປະຕິບັດຕາມພັນທະ, ການກະທໍາທີເ◌່ປັນການສ້ໍໂກງ ແລະ  
ການລະເມີດຫັຼກຈັນຍາບັນຕ່າງໆຕາມທ່ີກໍານົດໄວ້ໃນນະໂຍບາຍນ້ີ. 
 

6.2 ການສ່ືສານ 
 

ນະໂຍບາຍນ້ີຈະມີໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດໂດຍກົງທັງໝົດໃນຕ່ອງໂສ້ອຸປະທານຢາງທະມະຊາດ.* 
ພວກເຂົາຖືກຄາດຫວັງໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍນ້ີໃນຕ່ອງໂສ້ອຸປະທານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງຕົນ. ນອກຈານ້ີ, ມັນຍັງຈະ 
ມີໃຫ້ຜ່ານທາງເວັບໄຊ ຂອງຄອນຕິເນັນເທີລ. ຄອນຕິເນັນເທີລ ສະຫງວນສິດໃນການປັບປຸງ, ເພ່ີມເຕີມ ຫືຼ 
ປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍນ້ີ, ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາທ່ີຈໍາເປັນ, ທິດທາງການຮຽນຮູ້ ແລະ ປະສົບການທ່ີໄດ້ຮັບ. ຈາກນະໂຍບາຍນ້ີ 
ພວກເຮົາຈະຜັນຂະຫຍາຍທິດທາງພາຍໃນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາການດໍາເນີນງານສໍາລັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ່ັງກ່າວ. 
ພວກເຮົາແນໃສ່ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນບົດລາຍຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເວັບໄຊ ຂອງພວກເຮົາເປັນປະຈໍາ. 
 
 
ບົດຊ້ອນທ້າຍ 
› http://highcarbonstock.org/ 
› https://www.hcvnetwork.org/ 
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການຫຸຼດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ ແລະ ຄວາມເຊ່ືອມໂຊມ ຂອງປ່າໄມ້ 
(UN-REDD) 
› ສະມາຊິກ ແລະ ຂ້ໍລິເລ່ີມ 
› ການຄຸ້ມຄອງບໍລິການກິດຈະການ 
› ສາຍດ່ວນການປະຕິບັດພັນທະກົດໝາຍ ແລະ ການຕ່ໍຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ 
› ຫັຼກປະຕິບັດ 



› ຫັຼກການປະຕິບັດ ຂອງຄູ່ຮ່ວມທາງທຸລະກິດ (BPCoC) 
› ວິໄສທັດບໍລິສັດ ແລະ ພັນທະກິດ 
› ຄ່ານິຍົມ 
› ການບໍລິການ 
› ການນໍາກັບມາໃຊ້ຄືນ 
› ການໃຊ້ງານຄືນ 
› ໂຮງງານ ContiLifeCycle 
› Taraxagum® 
› ແຜນແມ່ບົດ 2020 
› ບົດລາຍງານຄວາມຍືນຍົງ 2017 
› ນະໂຍບາຍ ESH 
›https://www.wbcsd.org/Sector-Projects/Tire-Industry-Project/News/Towards-a-stakeholder-led-
platform-for-sustainable-natural-rubber 
› ສາຍດ່ວນການປະຕິບັດພັນທະກົດໝາຍ ແລະ ການຕ່ໍຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ 
 
 
ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ນະໂຍບາຍນ້ີໄດ້ຖືກສ້າງ ແລະ ອະນຸມັດເປັນພາສາອັງກິດ. ທຸກໆການແປແມ່ນແປມາຈາກພາສາອັງກິດທ່ີເປັນພາສາຕ້ົນສະບັບ. 
ໃນກໍລະນີມີຂ້ໍສົງໄສປະການໃດ ໃຫ້ອ້າງອີງເອົາສະບັບຕ້ົນເປັນຫັຼກ.  
 


