
 
 

ຄ"່ມືແນະນໍາຊຸມຊົນກ່ຽວກັບການປ$ົກປ'ອງສິ່ງແວດລ້ອມ 

ຕ່ໍກັບການຮ່ວມມແືລະການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຂອງປະເທດຈີນ1 

 
 
ຮຽນບັນດາສະມາຊິກຊຸມຊົນ ແລະ ສະມາຊິກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທ"ກໆທ່ານ ທີ່ຮັກແພງ,  
 
 
ໃນປະຈຸບັນປະເທດລາວມີຫຼາຍບ່ອນຖືກຜົນກະທົບຈາກການລົງທືນຂອງນັກລົງທຶນຈາກປະເທດຈີນ, 
ບົດຄວາມນີ້ເປັນຄ"່ມື ແນະນໍາຊຸມຊົນກ່ຽວກັບການປ1ົກປ2ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຕໍ່ກັບການຮ່ວມມື 
ແລະການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນຈາກ ປະເທດຈີນທີ່ລົງທຶນໃນຕ່າງປະເທດ” 
ໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ວ່າປະເທດຈີນມີລະບຽບກົດໝາຍເເນວໃດ. 
 
ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການພັດທະນາໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງປະເທດຈີນ ແລະ 
ມີຄວາມຮ"້ສຶກບໍ່ເພິ່ງພໍໃຈ ອັນເນື່ອງມາຈາກບັນຫາຕ່າງໆລ7່ມນີ້:  
1) ທ່ານໄດ້ສອບຖາມເອົາຂໍ້ມ2ນເພີ່ມເຕີມກັບບໍລິສັດຂອງຈີນ ກ່ຽວກັບໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄໍາຕອບເລີຍ;  
2) ທ່ານບໍ່ມຂີໍ້ມ%ນກ່ຽວກັບໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ທ່ານຢ(ານວ່າມັນອາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ຊີວິດການເປ+ນຢ-.ຂອງປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ;  
3) ບໍລິສັດໄດ້ທໍາລາຍ ຫໍພະພ1ມ ຫຼື ສະຖານທີ່ສັກສິດ ທີ່ຊຸມຊົນສັກກາລະບ1ຊາ;  
4) ກໍາມະກອນຈີນໄດ້ມາສໍາຫຼວດເອົາຂໍ້ມ1ນຢ14ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮ5ລ້່ວງໜ້າ, ແລະ 

ອໍານາດການປ(ກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງ ວ່າມີການສໍາຫຼວດດັ່ງກ່າວ;  
5) ແມ່ນໍ້າມີສິ່ງເປ/ເປ0້ອນ ຍອ້ນວ່າ ມີການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ການດໍາເນີນກິດຈະກໍາໂຄງການພັດທະນາຂອງຈີນ;  
6) ເກີດມີໄພນໍ້າຖ້ວມ ຫຼື ຄ3ນນະພາບຂອງນໍ້າມີການປ/ຽນແປງ ໂດຍບໍ່ຄາດຄິດວ່າມັນຈະເກີດຂຶ້ນ ເຊິ່ງທ່ານ 

ຄິດວ່າອາດເປ#ນຍ້ອນໂຄງການດັ່ງກ່າວ;  
7) ບໍລິສັດ ບໍ່ໄດ້ລົງມາຊຸມຊົນ ເພືອ່ດໍາເນີນການວິໄຈຜົນກະທົບດ້ານລົບຈາກໂຄງການ;  
8) ທາ່ນໄດ້ຍິນມາວ່າທ່ານຈໍາເປ0ນຈະຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປອາໃສຢ:;ບ່ອນອື່ນ ເພາະວ່າຈະມີໂຄງການພັດທະນາ, 

ແຕ່ທ່ານບໍ່ຮ+້ວ່າເມື່ອໃດ ຫຼ ືຍ້າຍໄປໃສ, ແລະ ທ່ານກໍ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປ2ກສາຫາລື ຫຼື ບໍ່ມໂີອກາດ 
ໄດສ້ະແດງຄວາມກັງວົນຂອງຕົນອອກມາ; ຫຼື  

9) ກໍາມະກອນຈີນ ບໍ່ຮັບຟ'ງບັນຫາຂອງທ່ານ ຫຼື ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຕອບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບ 
ການປ%ກປ&ອງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເລີຍ;  

 
ໃນເດືອນກ(ມພາ ປ- 2013, ການຕໍ່ວ່າແລະຄວາມບໍ່ເພິ່ງພໍໃຈຈາກທົ່ວໂລກ ຕໍ່ກັບບໍລິສັດຂອງຈີນ 
ທີ່ບໍ່ມີຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຕໍ່ຊຸມຊົນແລະສິ່ງແວດລ້ອມໃນທ້ອງຖິ່ນ,  ທາງກະຊວງການຄ້າ ແລະ ກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມ 
ຂອງປະເທດຈີນ ໄດ້ປະກາດນໍາໃຊ້  ຄ(່ມືແນະນໍາກ່ຽວກັບການປ*ົກປ,ອງສິ່ງແວດລ້ອມ 

                                                   
1 ອົງການເອກະຊົນດ້ານສິດທິມະນ0ດສາກົນ (Earth Rights International: ERI) ແລະ ອົງການແມ່ນໍ້າສາກົນ (International Rivers: IR) 

ໄດ້ສະໜັບສະໜ)ນໃນການສ້າງຄ)່ມືແນະນໍາສັບບັບນີ້. ຕາງໜ້າຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຢ)Aໃນເຂດພື້ນທີ່ 3S ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນຕໍ່ກັບສະບັບຮ່າງ ເຊັ່ນດຽວກັນ. ພວກເຮົາ 

ມີຄວາມຮ&້ສຶກຂອບໃຈເປ2ນຢ5າງຍິ່ງ. ພວກເຮົາຈະຮັບຜິດຊອບໃນການປ2ບປAງເອກະສານຄ&່ມືໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.  



ຕໍ່ກັບການຮ່ວມມືແລະການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (“ຄ"່ມືແນະນໍາ”) ຢ"າງເປ'ນທາງການ2. 
ຈ"ດປະສົງຕົ້ນຕໍໃນການປະກາດນໍາໃຊ້ ແມ່ນ “ເພື່ອຊີ້ນໍາບັນດາບໍລິສັດທີ່ຢ56ໃນປະເທດຈີນ 
ໃຫ້ປະຕິບັດການປ.ກປ/ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມລະບຽບຫຼັກການທີ່ວາງໄວ້ 
ໃນການຮວ່ມມືແລະການລົງທຶນໃນຕ່າງປະເທດ, 
ແນະນໍາເຂົາເຈົ້າໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປ<ກປ=ອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ 
ສົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຕໍ່ກັບການຮ່ວມມືແລະການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຢ>າງຕັ້ງໜ້າ”3 
 
ແຕ່ກໍ່ບໍ່ເປ*ນຕາມທີ່ຄາດຫວັງ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ຄ:່ມືແນະນໍາ ຍັງມີຂໍ້ຜິດພາດຢ:D. ຍົກຕົວຢ'າງ, ລະບຽບກົດໝາຍ 
ຍັງເປ&ນເລື່ອງທີຖ່ືເບົາກັນຢ+,. ເຖິງແມ່ນວ່າ ບໍລິສັດຂອງຈີນ ຈະບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄ+່ມືແນະນໍາ, ເຂົາເຈົ້າ 
ກໍ່ຍັງບໍ່ຖືກລົງໂທດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. ມັນຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ເຮົາຈະສົ່ງຄໍາຕໍ່ວ່າ ຫຼື ຄວາມບໍ່ເພິ່ງພໍໃຈ 
ໄປໃຫ້ກັບພາກສ່ວນໃດ ໃນເມື່ອເຮົາເຫັນວ່າ ບໍລິສັດຂອງຈີນ ບໍປ່ະຕິບັດຕາມຄ+່ມືແນະນໍາ. ເພາະສະນັ້ນ, 
ຄ"່ມືຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປ5ບປ6ງໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ແຕ່ວ່າ ກ່ອນຈະປ5ບປ6ງ ພວກເຮົາຈໍາເປ5ນຕ້ອງນໍາໃຊ້ເສຍກ່ອນ ແລະ 
ໝ"ນໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງການຕ່າງໆທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ຈາກບໍລິສັດຂອງຈີນ. ຈາກນັ້ນ 
ພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດນໍາສະເໜີຕໍ່ ອໍານາດການປ9ກຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງປະເທດຈີນ ວ່າມີຈ2ດໃດແດ່ທີ່ຄວນປ7ບປ2ງ.   
 
ນອກຈາກນັ້ນ, ຄ)່ມືແນະນໍາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີເນື້ອໃນບໍ່ຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ສະມາຊິກຊຸມຊົນ 
ກໍ່ສາມາດໃຊ້ເປ-ນມາດຕະຖານ ໃນການສະເໜີ ຫຼື ການຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ບໍລິສັດຂອງຈີນ ປະຕິບັດຕາມ ແລະ/ຫຼື 
ປ"ຽນແປງພຶດຕິກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ປຽບສະເໝືອນລະບຽບຫຼກັການອື່ນໆ, ຖ້າມີໄວ້ຊື່ໆ ແມ່ນບໍ່ພຽງພແໍນ່ນອນ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນຈະບໍ່ມີວິທີການ ຫຼື ກົນໄກໃນການບັງຄັບໃຊ້ຄ=່ມືແນະນໍາດັ່ງກ່າວ, 
ແຕ່ມັນອາດເປ,ນປະໂຫຍດໃນການຊີ້ແຈງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມາດຕະຖານຂອງລັດຖະບານຈີນທີ່ວາງໄວ້ 
ສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບຄວາມບໍ່ເພິງພໍໃຈຂອງທ່ານ.  
 
ສິ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນເຫດຜນົທີ່ພວກເຮົາຈໍາເປ&ນຕ້ອງໄດສ້້າງເອກະສານສະບັບນີ້ຂຶ້ນ ເພື່ອຊ່ວຍບັນດາສະມາຊິກຊຸມຊົນ 
ກໍ່ຄືທ່ານນັ້ນເອງ ເຂົ້າໃຈແລະນໍາໃຊ້ຄ9່ມືແນະນໍາດັ່ງກ່າວ.  
 
ຄວາມຄິດເຫັນບາງຢ.າງຂ້າງລ2່ມນີ້ ອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ວ່າຈະນໍາໃຊ້ຄ>່ມືແນະນໍາດັ່ງກ່າວແນວໃດແດ:່  
1) ເມື່ອບໍລິສັດຈີນ ບໍ່ຕອບສະໜອງຂໍ້ມ7ນໃຫ້ທ່ານ, ທ່ານສາມາດຊີ້ແຈງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າ: (ມາດຕາ 20) 

“ບັນດາບໍລິສັດ...ຈະຕ້ອງສ້າງວິທີການສື່ສານ ແລະ ກົນໄກການພົວພັນ ຕໍ່ກັບຄວາມຮັັບຜິດຊອບດ້ານສັງຄົມ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແລະ ການສືື່ສານກັບຊຸມຊົນ ແລະ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງດ້ານສັງຄົມ.” ຫຼື (ມາດຕາ 11) “ບັນດາບໍລິສັດຄວນປະຕິບັດ, ກ່ອນການກໍ່ສ້າງໂຄງການ, 
ການຊຸກຍ%້ຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນສະຖານທີ່ສະເໜີໃຫ້ມີການກໍ່ສ້າງໂຄງການ, 
ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບສະພາບການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ແລະ ພື້ນທີ່ອ້ອມຂ້າງ, ແລະ 
ລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຂອງການລົງຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ”   

2) ເມື່ອກໍາມະກອນຈີນທໍາລາຍຫໍພະພ*ມ ຫຼື ສະຖານທີ່ສໍາຄັນ ຂອງຊຸມຊົນ, ທ່ານສາມາດຊີ້ແຈງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າ: 
(ມາດຕາ 3) “ບັນດາບໍລິສັດຄວນນັບຖືຄວາມເຊື່ອດ້ານສາດສະໜາ, ປະເພນີວັດທະນາທໍາ ແລະ ຮີດຄອງຕ່າງໆ 

                                                   
2 ກະຊວງການຄ້າ ແລະ ກະຊວງປ-ກປ.ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນ, ຊັງ ຮີ ຮັງ (2013), ເລກທີ 74, ລົງວັນທີ 18 ກ=ມພາ 2013. 

ຄ"່ມືແນະນໍາກ່ຽວກັບການປ1ກປ2ອງສິ່ງແວດລ້ອມຕໍ່ກັບການຮ່ວມມືແລະການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ. ເວັບໄຊທ໌ 

http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/bbb/201303/20130300043226.shtml  
3 ຄໍາເວົ້າອ້າງອີງກ່ຽວກັບຄ1່ມືແນະນໍາໃນເອກະສານສະບັບນີ້ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກພາສາອັງກິດທີ່ແປຈາກຄ<່ມືສະບັບຕົ້ນທີ່ເປ@ນພາສາຈີນໃນເວັບໄຊ, ໝາຍເຫດທີ 2.  



ຂອງຜ%້ຢ%(ອາໃສໃນຊຸມຊົນ ຂອງປະເທດທີ່ມີການກໍ່ສ້າງໂຄງການ.” ຫຼື (ມາດຕາ 9) “ບັນດາບໍລິສັດ 
ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາຢ"າງຮອບຄອບເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກການພັດທະນາ ແລະ 
ການກໍ່ສ້າງຂອງຕົນເອງ...ທີ່ຈະມີຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທາງດ້ານສັງຄົມ ເຊັ່ນ ມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນາທໍາ ແລະ 
ປະຫວັດສາດ, ທິວທັດທໍາມະຊາດ ແລະ ປະເພນີພື້ນບ້ານ, ແລະ 
ຈະຕ້ອງມີມາດຕະການທີ່ຮັດກ+ ່ມໃນການຮັບມືກັບຜົນກະທົບທີ່ເປ2ນອັນຕະລາຍ.”   

3) ເມື່ອກໍາມະກອນຈີນມາເຮັດວຽກໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮ>້ລ່ວງໜ້າ, 
ທ່ານສາມາດຊີ້ແຈງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າ: (ມາດຕາ 1) 
“ບັນດາບໍລິສັດ...ຈະຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານສັງຄົມ ຢ:າງຕັ້ງໜ້າ ໃນການປ@ກປAອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ 
ສ້າງພາບພົດທີ່ດີ ໃຫ້ກັບບໍລິສັດຂອງປະເທດຈີນ.” ຫຼື (ມາດຕາ 21) “ບັນດາບໍລິສັດ ຄວນເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ 
ສະໜັບສະໜ&ນ ຢ)າງຕັ້ງໜ້າ ໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ເຫັນວ່າເປ>ນປະໂຫຍດຕໍ່ກັບການປCກປDອງສິ່ງແວດລ້ອມ, 
ເຜີຍແຜ່ແນວຄວາມຄິດຂອງການປ3ກປ4ອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ 
ສ້າງພາບພົດທີ່ດີຂອງບໍລິສັດກ່ຽວກັບການປ8ກປ9ອງສິ່ງແວດລ້ອມ.” ຖ້າວ່າ ອໍານາດການປ,ກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 
ບໍ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງລ່ວງໜ້າ, ໃຫ້ອີງໃສ່ (ມາດຕາ 5) “ສາໍລບັໂຄງການຕາ່ງໆ ທີ່ມີການລົງທຶນໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ 
ດໍາເນີນການໂດຍບໍລິສັດ, ຈະຕ້ອງຍື່ນເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງເຖິງລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ 
ເພື່ອຂໍອະນ*ຍາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບການປ=ກປ>ອງສິ່ງແວດລ້ອມ 
ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍຂອງປະເທດທີ່ມີໂຄງການລົງທຶນ.”    

4) ເມື່ອບໍລິສັດຂອງຈີນ ບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການວິໄຈຜົນກະທົບດ້ານລົບຈາກໂຄງການ, 
ທ່ານສາມາດສະເໜີຄວາມບໍ່ເພິ່ງພໍໃຈ ໂດຍອີງໃສ່ ມາດຕາ 8 ແລະ/ຫຼື ມາດຕາ 11.   

5) ຖ້າທ່ານຮ(້ສຶກວ່າ ບໍລິສັດຂອງຈີນ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງປະເທດກໍາປ(ເຈຍ, ລະບຽບຫຼັກການ, ຫຼື 
ມາດຕະຖານໃນການປ+ກປ,ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ທ່ານສາມາດຊີ້ແຈງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫັນໃນ ມາດຕາ 10.   

6) ຖ້າທ່ານເຫັນວ່າ ບໍລິສັດຂອງຈີນໄດ້ເລີ່ມການກໍ່ສ້າງ ກ່ອນການວິໄຈຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື 
ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດແ້ຈ້ງໃຫ້ຮ(້ກ່ຽວກັບການລົງຕິດຕາມຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, 
ທ່ານສາມາດຊີ້ແຈງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫັນໃນ ມາດຕາ 11.   

7) ຖ້າວ່າ ບໍລິສັດຂອງຈີນ ໄດ້ລະບາຍນໍ້າເສຍທີ່ເປ&ນພິດ ລົງແມ່ນໍ້າ ແລະ ມັນມີຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ກັບ ປາ, ພືດ, ດິນ ຫຼື 
ປະຊາຊົນ, ທ່ານສາມາດຊີ້ແຈງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫັນໃນ ມາດຕາ 13. 

8) ຖ້າວ່າເກີດມີນໍ້າຖ້ວມໂດຍບັງເອີນ ຫຼື ການປ1ອຍນໍ້າຈາກເຂື່ອນໄຟຟ9າ ທີ່ກໍ່ສ້າງໂດຍບໍລິສັດຂອງຈີນ 
ໄດ້ທໍາລາຍເຮືອນຊານ ແລະ ຊັບສິນ ຫຼື ຊີວິດການເປ;ນຢ=>ຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຊີ້ແຈງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫັນໃນ 
ມາດຕາ 14. 

9) ຖ້າວ່າ ມມີົນລະພິດທາງນໍ້າ ຫຼື ການປ3ຽນແປງຄ7ນນະພາບຂອງນໍ້າ, ທີ່ເປ>ນອັນຕະລາຍຕໍ່ກັບ ປາ, ສັດ, ພືດ ຫຼື 
ເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງມີບັນຫາ ຫຼື ເກີດມີພະຍາດອື່ນໆ ແລະ 
ທ່ານຄິດວ່າບັນຫາດັ່ງກ່າວເກີດຈາກເຂື່ອນໄຟຟ5າທີ່ກໍ່ສ້າງໂດຍບໍລິສັດຂອງຈີນ, 
ທ່ານສາມາດສະເໜີຄວາມບໍ່ເພິງພໍໃຈ ໂດຍອີງໃສ່ ມາດຕາ 14.   

10) ບໍລິສັດຂອງຈີນ ຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ ເຊັ່ນ ສັດ ແລະ ພືດ ທີ່ຢDEໃນ ແລະ ບໍລິເວນອ້ອມຂ້າງແມ່ນໍ້າ. 
ຖ້າວ່າ ສາຍພັນປາຫາກລ/ດລົງ ຫຼື ພືດຫາກຖືກທໍາລາຍ ຍ້ອນວ່າມີການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ມໂີຄງການ, 
ທ່ານສາມາດສະເໜີຄວາມບໍ່ເພິງພໍໃຈ ໂດຍອີງໃສ່ ມາດຕາ 15.  

11) ແມ່ນໍ້າມີສິ່ງເປ/ເປ0້ອນ ຍ້ອນວ່າ ມີການກໍ່ສ້າງຈາກບໍລິສັດຂອງຈີນ, ທ່ານສາມາດຊີ້ແຈງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫັນໃນ ມາດຕາ 
16. 

12) ບໍລ ິສັດຂອງຈີນ ຕ້ອງໃຫ້ຂໍ້ມ1ນທ3ກຢ6າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ແຜນວຽກໃນການຄວບຄ+ມຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ຊຸມຊົນ ແລະ ສາທາລະນະ. ຂໍ້ມ<ນດັ່ງກ່າວ 
ຈະຕ້ອງເປ)ນພາສາທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອວ່າຊຸມຊົນຈຶ່ງຈະເຂົ້າໃຈໄດ້. ຖ້າວ່າເຂົາເຈົ້າຫາກບໍ່ປະຕິບັດຕາມ, 



ທ່ານສາມາດສະເໜີຄວາມບໍ່ເພິງພໍໃຈ ໂດຍອີງໃສ່ ມາດຕາ 18.    
13) ບໍລິສັດຂອງຈີນ ຄວນປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫຼກັການ ແລະ ກົດໝາຍທ້ອງຖິ່ນ 

ເພື່ອເຮັດໃຫຊຸ້ມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ສາທາລະນະ ມີສິດໃນການໄດ້ຮັບຂໍ້ມ:ນຂ່າວສານ ແລະ 
ການປ"ກສາຫາລືໃນການຕັດສິນທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ຖ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ຂໍ້ມBນ ຫຼື ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນປະຊຸມ 
ແລະບໍຟ່"ງຄໍາຄິດເຫັນຂອງຊຸມຊົນ, ທ່ານສາມາດສະເໜີຄວາມບໍ່ເພິງພໍໃຈ ໂດຍອີງໃສ່ ມາດຕາ 20 ແລະ ມາດຕາ 
10.  

14) ຖ້າວ່າ ກໍາມະກອນຈີນ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈຄໍາຖາມຂອງທ່ານ ຫຼື 
ໃນສິ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ເພິ່ງພໍໃຈກ່ຽວກັບການປ*ກປ+ອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ທ່ານສາມາດສະເໜີຄວາມບໍ່ເພິ່ງພໍໃຈເຖິງ 
ບໍລິສັດຂອງຈີນ ແລະ/ຫຼື ລັດຖະບານ ວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສຶກສາອົບຮົມກໍາມະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃຫ້ທ່ານອີງໃສ່: 
(ມາດຕາ 7) “ບັນດາບໍລິສັດ ຈະຕ້ອງສ້າງລະບົບການຝ3ກອົບຮົມໃນການປ8ກປ9ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ກັບລ>ກຈ້າງ 
ພ້ອມໆ ກັບການສຶກສາ ແລະ ການຝ,ກອົບຮົມທີ່ເໝາະສົມກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ສ"ຂະພາບ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພ...” ບໍລິສັດ ຄວນມີພະນັກງານທີ່ມີການຕິດຕໍ່ພົວພັນເປ9ນປະຈໍາກັບຊຸມຊົນ 
ກ່ຽວກັບບັນຫາທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (ມາດຕາ 20).        

 
ສິ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ເປ3ນພຽງຕົວຢ9າງບາງສ່ວນເທົ່ານັ້ນ. ໃຫ້ທ່ານຈົ່ງສຶກສາ ຄA່ມືແນະນໍາດັ່ງກ່າວ ຢ9າງຮອບຄອບ. 
ພວກເຮົາ ກໍ່ຈະຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ກັບລະບຽບຫຼັກການໃນຄ=່ມືແນະນໍາດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.  
 
ຂໍໃຫ້ທ່ານເຂົາ້ໃຈວ່າ, ຈ%ດປະສົງຂອງຄ/່ມືສະບັບນີ້ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເປ=ນການສ້າງຂໍ້ຄັດແຍ່ງໃດໆ ເລີຍ 
ລະຫວ່າງຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ແລະ ບໍລິສັດຂອງຈີນ. ພວກເຮາົຕ້ອງການໃຫ້ ບໍລິສັດ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫຼັກການ 
ເພື່ອວ່າເຂົາເຈົ້າຈະໄດ ້“ສົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຕໍ່ກັບການຮ່ວມມື ແລະການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ” 
ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນຕອນຕົ້ນຂອງຄ4່ມືແນະນໍາດັ່ງກ່າວ.  
 
ເມື່ອທ່ານໄດ້ນໍາໃຊ້ຄ1່ມືແນະນໍາ, ຖ້າວ່າ ມັນມີປະໂຫຍດສໍາລັບທ່ານ ກະລຸນາບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮ-້ດ້ວຍ.  ຖ້າວ່າ 
ພວກເຮົາໄດ້ຮັບແນວຄວາມຄິດທີ່ດີມີປະໂຫຍດ ພວກເຮົາກໍ່ຈະນໍາໄປແລກປ?ຽນກັບ ຊຸມຊົນອື່ນໆ. 
ເມື່ອພວກເຮົາມີຂໍ້ມ0ນ ແລະ ປະສົບການຕ່າງໆ ຈາກບັນດາທ່ານ ພວກເຮົາກໍ່ສາມາດສັງລວມເຂົ້າໃນບົດລາຍງານ ແລະ 
ສົ່ງໃຫ້ອໍານາດການປ/ກຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງປະເທດຈີນ ພ້ອມກັບຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆ ເພື່ອປ"ບປ$ງໃຫ້ດີຂຶ້ນ.  
 
ດ້ວຍຄວາມນັບຖືເປ,ນຢ.າງສ1ງ, 
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