
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3 ຫ ຼັກຈຼັນຍາບຼັນຂອງຜ ູ້ໄດູ້ຮຼັບທຶນສົມທົບ BAF II 
 

ຜ ູ້ໄດູ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫ ຼືອຂອງໂຄງການ BAF (ຕ ໍ່ໄປນ ີ້ເອ ີ້ນວ່າ “ຜ ູ້ໄດູ້ຮັບທຶນ”) ຕູ້ອງຮັບປະກັນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບດັ

ໂຄງການໃນຮ ບແບບທ ີ່ຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຕ ໍ່ ສິີ່ງແວດລູ້ອມ, ຊຼຸມຊົນທຸລະກິດ ແລະ ສາທາລະນະ. ວຽກງານນ ີ້ 

ຈະຕູ້ອງຖຼືກດໍາເນ ນດູ້ວຍການປະຕິບດັຕາມມາດຕະຖານດູ້ານ ສິີ່ງແວດລູ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 

(ESHS) ພູ້ອມທັງຮັບປະກັນມາດຕະຖານທ ີ່ເໝາະສົມດູ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (OHS) ໃນສະຖານທ ີ່ເຮດັ

ວຽກ ຕາມທ ີ່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນ SEP ແລະ ESAP. ຜ ູ້ໄດູ້ຮັບທຶນ ຍັງມ ພັນທະໃນການສູ້າງ ແລະ ຮັກສາສະພາບແວດ

ລູ້ອມທ ີ່ບ ໍ່ມ ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ ແລະ ການລ່ວງລະເມ ດທາງເພດ (SEA) ພູ້ອມທັງການຂົົ່ມເຫັງ

ທາງເພດ (SH) ແລະ ບ ໍ່ໃຫູ້ເກ ດມ ເຫດການດັົ່ງກ່າວກບັ ພະນັກງານ, ສະມາຄົມ ຫ ຼື ຕົວແທນຂອງບ ລິສັດ. ດັົ່ງນັີ້ນ, ເພຼືີ່ອ

ຮັບປະກັນວ່າຜ ູ້ທ ີ່ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການທງັໝົດ ໄດູ້ຮັບຮ ູ້ເຖິງພັນທະນ ີ້, ບ ລິສັດ ມ ພັນທະຕູ້ອງໄດູ້ປະຕິບັດຕາມ

ຫ ັກການພຼືີ້ນຖານ ແລະ ມາດຕະຖານຂັີ້ນຕໍ່ ໍ່າຂອງພຶດຕິກໍາທ ີ່ຈະນໍາໃຊູ້ກັບພະນັກງານຂອງບ ລິສັດທັງໝົດ, ສະມາຄົມ ແລະ 

ຕົວແທນ ລວມທັງຜ ູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ ໂດຍບ ໍ່ມ ການຍົກເວັີ້ນ: 

ຫ ຼັກການທົົ່ວໄປ 

1. ຜ ູ້ໄດູ້ຮັບທຶນ ແລະ ພະນັກງານ, ສະມາຄົມ ແລະ ຕົວແທນ ທັງໝົດ ຕູ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທ ີ່ກ່ຽວຂູ້ອງພາຍ
ໃນ, ກົດລະບຽບ ແລະ ຂ ໍ້ກໍານົດຕ່າງໆ.  

2. ຜ ູ້ໄດູ້ຮັບທຶນ ໄດູ້ຮັບລິີ້ງເວບໄຊ ເພຼືີ່ອເຊຼືີ່ອມຕ ໍ່ບ ລິສັດເຂົີ້າຫາແຜນປະຕິບັດງານດູ້ານສິີ່ງແວດລູ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ຂອງໂຄງການ (ESAP) ແລະ ແຜນການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຜ ູ້ມ ສ່ວນກຽ່ວຂູ້ອງ (SEP) ພູ້ອມທັງກົດລະບຽບ

ຂອງຜ ູ້ໄດູ້ຮັບທຶນ ແລະ ເຫັນດ ດໍາເນ ນການ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທ ີ່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນແຜນງານເຫ ົົ່ານ ີ້.   

3. ຜ ູ້ໄດູ້ຮັບທຶນ ມ ພັນທະໃນການປະຕິບັດຕ ໍ່ ແມ່ຍິງ, ເດັກນູ້ອຍ (ບຸກຄົນທ ີ່ມ ອາຍຸຕໍໍ່າກວ່າ 18 ປີ) ແລະ ຜ ູ້ຊາຍ 

ດູ້ວຍການໃຫູ້ຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ບ ໍ່ຄໍານຶງເຖິງ ເຊຼືີ້ອຊາດ, ສ ຜິວ, ພາສາ, ສາດສະໜາ, ການເມຼືອງ ຫ ຼື ຄວາມ

ຄິດເຫັນອຼືີ່ນໆ, ຊາດ, ຊົນເຜົົ່າ ຫ ຼື ຕົີ້ນກໍາເນ ດຂອງສັງຄົມ, ຊັບສິນ, ຄວາມພິການ, ຖິີ່ນກໍາເນ ດ ຫ ຼື ສະຖານະ

ພາບອຼືີ່ນໆ. ການກະທໍາຂອງ SEA ແລະ SH ແມ່ນລະເມ ດຕ ໍ່ຫັ  ກຈັນຍາບັນນ ີ້. 

4. ຜ ູ້ໄດູ້ຮັບທຶນ ຕູ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ການປະສານງານກັບຜ ູ້ມ ສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງ ແມ່ນດໍາເນ ນໄປດູ້ວຍຄວາມເຄາົລບົ 
ແລະ ບ ໍ່ຈໍາແນກປະຕິບັດ. 



5. ການດ ຖູກ, ຂົົ່ມຂ ່, ຂົົ່ມເຫັງ, ມິີ່ນປະມາດ, ການປະຕິບັດທ ີ່ບ ໍ່ເໝາະສົມທາງດູ້ານວັດທະນະທໍາ ຫ ຼື ໃຊູ້ພາສາ ແລະ 

ພຶດຕິກໍາທ ີ່ກະຕຸູ້ນທາງເພດ ແມ່ນຫູ້າມນໍາໃຊູ້ກັບບັນດາພະນັກງານຂອງບ ລິສັດ, ສະມາຄົມ ແລະ ຜ ູ້ຕາງໜູ້າທງັ

ໝົດ ລວມທັງການພົວພັນກບັຜ ູ້ໄດູ້ຮບັຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ, ຊຼຸມຊົນ ແລະ ບຸກຄົນທ ສາມ. 

6. ເຄົາລົບການແນະນໍາວຽກງານທ ີ່ສມົເຫດສມົຜົນ (ລວມທັງມາດຕະຖານດູ້ານສິີ່ງແວດລູ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ). 

7. ປົກປ້ອງ ແລະ ຮັບປະກັນການນໍາໃຊູ້ຊັບສິນໃຫູ້ເໝາະສມົ (ຕົວຢ່າງ: ຫູ້າມລັກ, ບ ໍ່ສົນໃຈ ຫ ຼື ສິີ່ງເສດເຫ ຼືອ) ດູ້ານ

ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ. 

8. ຜ ູ້ໄດູ້ຮັບທຶນ ຈະຮັບປະກັນວ່າຄວາມຕູ້ອງການດູ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (OHS) ຂອງໂຄງການທ ີ່

ກໍານົດໄວູ້ໃນ ESAP, ແລະ SEP ຖຼືກຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຢ່າງມ ປະສິດທິພາບ. ຜ ູ້ໄດູ້ຮັບທຶນຈະ: (i) ຫູ້າມນໍາໃຊູ້

ທາດເຫ ົີ້າໃນເວລາເຮັດວຽກ. ແລະ ii) ຫູ້າມນໍາໃຊູ້ສານທ ີ່ຜດິກົດໝາຍ. 

9. ຜ ູ້ໄດູ້ຮັບທຶນ ຈະຮັບປະກັນໃຫູ້ພຽງພ , ເຊັົ່ນ: ການຮັກສາທ ີ່ດ , ປະຕິບັດທ ີ່ດ , ແຍກເພດ, ອຸປະກອນສຸຂາພິບານ 

ທ ີ່ມ ຢ ່ໃນຫູ້ອງການຂອງໂຄງການ ສໍາລັບພະນັກງານ ແລະ ແຂກທ ີ່ມາຢ້ຽມຢາມ, ລວມທັງມາດຕະການ

ສຸຂາພິບານສະເພາະທ ີ່ຕູ້ອງການ ເພຼືີ່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງໄວລັດໂຄໂລນາ. 

ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ, ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ແລະ ການຂົົ່ມເຫຼັງທາງເພດ 

10. ການກະທໍາຂອງ SEA ຫ ຼື SH ເປັນການກະທໍາຜິດທັງໝົດ; ແລະ ສະນັີ້ນ ຈຶີ່ງມ ເຫດຜົນພຽງພ ສໍາລັບການລງົວິ

ໃນ ຊຶີ່ງອາດຈະປະກອບມ ການລົງໂທດ ແລະ/ຫ ຼື ການຢຸດເຊົາການຈູ້າງງານ. ທຸກຮ ບແບບຂອງ SEA ແລະ 

SH, ລວມທັງການແຕ່ງກາຍທ ີ່ບ ໍ່ເໝາະສົມ ແມ່ນຮັບບ ໍ່ໄດູ້, ບ ໍ່ວ່າຈະເກ ດຂຶີ້ນຢ ່ໃນຫູ້ອງການ ແລະ ຫູ້ອງການ

ອູ້ອມຂູ້າງ ກ ຕາມ. 

11. ນອກເໜຼືອຈາກການລົງໂທດຕ ໍ່ຜ ູ້ໄດູ້ຮັບທຶນແລູ້ວ, ການດໍາເນ ນຄະດ ຕາມກົດໝາຍຂອງຜ ູ້ທ ີ່ກະທາໍຜດິດູ້ານ 

SEA ຫ ຼື SH ກ ຈະຖຼືກດໍາເນ ນການ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

12. ຫູ້າມມ ການຕິດຕ ໍ່ແບບມ ເພດສໍາພັນ ຫ ຼື ມ ກິດຈະກໍາຮ່ວມກັບເດັກນູ້ອຍອາຍຸຕໍ່ໍາກວາ່ 18 ປີ ລວມທັງຜ່ານສຼືີ່ດຈິິ
ຕອນ. ຄວາມເຊຼືີ່ອທ ີ່ຜິດກ່ຽວກັບອາຍຂຸອງເດັກນູ້ອຍ ບ ໍ່ສາມາດເອົາເປັນຂ ໍ້ອູ້າງເພຼືີ່ອປ້ອງກັນໂຕເອງໄດູ້. ການຍນິ
ຍອມຈາກເດັກ ກ ບ ໍ່ສາມາດຖຼືເປັນການປ້ອງກັນ ຫ ຼື ຂ ໍ້ແກູ້ຕົວໄດູ້ເຊັົ່ນກັນ. 



13. ການລ່ວງລະເມ ດທາງເພດ, ຕົວຢ່າງ, ມ ພຶດຕິກໍາທ ີ່ເປັນການສູ້າງຄວາມບ ໍ່ພ ໃຈທາງເພດ, ການຂ ມ ເພດສາໍພນັ 

ແລະ ການປະພຶດທາງວາຈາ ຫ ຼື ທາງກາຍອຼືີ່ນໆ, ລັກສະນະທາງເພດ, ລວມທັງການກະທໍາເປັນໄນໆກຽ່ວກບັ

ພຶດຕິກໍາດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນຫູ້າມບ ໍ່ໃຫູ້ມ . ຕົວຢ່າງ: ເບິີ່ງຄົນແຕ່ຫົວຮອດຕ ນ; ການຈ ບ, ສຽງໂຫຍຫວນ ຫ ຼື ສຽງທຸບ

ຕ ; ການຢ ່ໄກູ້ຄົນອຼືີ່ນ; ການຜິວປາກ ແລະ ເອ ີ້ນແຊວກວນ; ໃຫູ້ຂອງຂວັນສ່ວນຕົວ; ໃຫູ້ຄວາມຄິດເຫັນກຽ່ວ

ກັບຊ ວິດທາງເພດຂອງບາງຄົນ; ແລະ ອຼືີ່ນໆ ແມ່ນຖຼືກຫູ້າມເຊັົ່ນດຽວກັນ.  

14. ລົດສະນິຍົມທາງເພດ - ຕົວຢ່າງ, ການໃຫູ້ຄໍາສັນຍາ ຫ ຼື ການປະຕິບັດແບບພິເສດຂຶີ້ນກັບການກະທໍາທາງເພດ-

ຫ ຼື ຮ ບແບບອຼືີ່ນໆທ ີ່ເຮັດໃຫູ້ອັບອາຍ, ເສຍກຽດສັກສ  ຫ ຼື ພຶດຕິກໍາການຂ ດຮ ດ ແມ່ນຖຼືກຫູ້າມບ ໍ່ໃຫູ້ເຮັດ.  

15. ເວັີ້ນເສຍແຕ່ຈະໄດູ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດ ຢ່າງເຕັມທ ີ່ ຈາກທຸກພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບການກະທໍາທາງເພດ

, ການພົວພັນທາງເພດລະຫວ່າງພະນັກງານຂອງບ ລິສດັທ ີ່ປຶກສາ (ໃນລະດັບໃດກ ຕາມ) ແລະ ລະຫວາ່ງ 

ພະນັກງານຂອງບ ລິສັດ ພູ້ອມທັງສະມາຊິກຂອງຊຼຸມຊົນທ ີ່ຢ ່ອູ້ອມຂູ້າງຫູ້ອງການ ແມ່ນຫູ້າມບ ໍ່ໃຫູ້ເຮັດ. ໃນ
ນ ີ້ລວມເຖິງຄວາມສໍາພັນທ ີ່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບສນັຍາຂ ໍ້ບັນຍັດສະເພາະທ ີ່ມ ຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງ (ເປັນເງິນ ຫ ຼື ບ ໍ່ເປັນ
ເງິນ) ໃຫູ້ແກ່ສະມາຊິກໃນຊຼຸມຊົນ ເພຼືີ່ອແລກປ່ຽນກັບກິດຈະກໍາທາງເພດດັົ່ງກາ່ວ ຖຼືວ່າເປັນ "ການບ ໍ່ຍິນຍອມ" 
ໃນຂອບເຂດຂອງກົດລະບຽບສະບັບນ ີ້. 

16. ແນະນໍາໃຫູ້ ພະນັກງານທັງໝົດຂອງຜ ູ້ໄດູ້ຮັບທຶນ, ລວມທັງອາສາສະໝັກ ແລະ ຜ ູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ ລາຍງານການ

ກະທໍາ ທ ີ່ຕູ້ອງສົງໃສ ຫ ຼື ພຶດຕິກໍາຕົວຈິງຂອງ SEA ແລະ/ຫ ຼື SH ຂອງເພຼືີ່ອນພະນັກງານດູ້ວຍກັນ ໂດຍໃຊູ້

ກົນໄກການຮູ້ອງທຸກ ແລະ ການແກູ້ໄຂຂອງ BAF (GRM) ຫ ຼື ກົນໄກການແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂູ້ອງໃຈຂອງໂຄງການ 

(GRM); 

17. ບົດລາຍງານຈະຕູ້ອງປະຕິບັດຕາມ BAF GRM ຫ ຼື ຂັີ້ນຕອນການກ່າວຫາ/ການລາຍງານ GRM ຂອງ

ໂຄງການ. 

18. ຜ ູ້ຈັດການຈະຕູ້ອງລາຍງານການກະທໍາທ ີ່ຕູ້ອງສົງໃສ ຫ ຼື ພຶດຕິກໍາຕົວຈິງຂອງ SEA ແລະ/ຫ ຼື SH ໂດຍຜ່ານ 

BAF GRM, ຫ ຼື ໂຄງການ GRM ເນຼືີ່ອງຈາກວ່າເຂົາເຈົີ້າ ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮັກສາພັນທະສນັຍາ

ຂອງບ ລິສັດທ ີ່ປຶກສາ ແລະ ຮັບຜິດຊອບການລາຍງານໂດຍກົງ. 

ການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ  



ເພຼືີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ລະບຽບຫ ັກການທ ີ່ກາ່ວມາຂູ້າງເທິງນ ີ້ ໄດູ້ຖຼືກຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຢ່າງມ ປະສິດທິຜົນ, ຜ ູ້ໄດູ້ຮັບທຶນ ມ 

ພັນທະເພຼືີ່ອຮັບປະກັນວ່າ: 

19. ຜ ູ້ຕາງໜູ້າທາງດູ້ານກດົໝາຍທ ີ່ລົງນາມໃນ ''ກົດລະບຽບຂອງຜ ູ້ໄດູ້ຮັບທຶນຊວ່ຍເຫ ຼືອ BAF II'', ໃນນາມຂອງ

ຜ ູ້ໄດູ້ຮັບທຶນ, ໂດຍກໍານົດລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງການປະຕິບັດພັນທະສັນຍາຂອງກດົ

ລະບຽບດັົ່ງກ່າວ. 

20. ແຈກຢາຍສໍາເນົາກດົລະບຽບເປັນພາສາລາວໃຫູ້ແກ່ພະນັກງານ. 

21. ຜ ູ້ໄດູ້ຮັບທຶນ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ OHS ແລະ ESHS ທ ີ່ກໍານົດໄວູ້ໃນ SEP ແລະ ESAP. 

22. ຜ ູ້ໄດູ້ຮັບທຶນ ຮັບຮ ູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເງຼືີ່ອນໄຂຂອງໂຄງການ ແລະ ແຈູ້ງໃຫູ້ທ ມງານ BAF ແລະ 
ຄະນະຄຸູ້ມຄອງໂຄງການຊາບທັນທ ທັນໃດ ໃນກ ລະນ ມ ເຫດການເກ ດຂຶີ້ນ.  

23. ພະນັກງານທັງໝົດທ ີ່ເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມປະຖົມນິເທດ ກ່ອນເລ ີ່ມເຮັດວຽກກ່ຽວກັບກດິຈະກໍາຂອງໂຄງການ

ເພຼືີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ເຂົາເຈົີ້າມ ຄວາມຄຸູ້ນເຄ ຍກັບພນັທະຂອງຜ ູ້ໄດູ້ຮບັທຶນ ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ ESHS ແລະ 

OHS ແລະ ກົດລະບຽບດູ້ານ SEA ແລະ SH ຂອງໂຄງການ. 

24. ພະນັກງານທັງໝົດເຂົີ້າໃຈກົນໄກການແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຮູ້ອງທຸກຂອງໂຄງການ ແລະ ວິທ ການນໍາໃຊູ້ (ສາຍດ່ວນ, ການ

ປິດບັງຊຼືີ່, ເວັບໄຊທ໌, ແລະ ອຼືີ່ນໆ...) 

ການລົງໂທດ 

ຂູ້າພະເຈົີ້າເຂົີ້າໃຈວ່າ ຖູ້າຜ ູ້ໄດູ້ຮບັທນຶທ ີ່ຂູ້າພະເຈົີ້າຕາງໜູ້າມານ ີ້ ລະເມ ດຂ ໍ້ກໍານົດໃດໆທ ີ່ລວມຢ ່ໃນກົດລະບຽບປະຈບຸນັ 
ແມ່ນຈະຖຼືກລົງໂທດ ຊຶີ່ງອາດຈະປະກອບມ : 

• ໂຈະການໄດູ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫ ຼືອເປັນໄລຍະເວລາຕໍໍ່າສຸດ 1 ເດຼືອນ ສ ງສຸດ 6 ເດຼືອນ. ບ ລິສັດຜ ູ້ໄດູ້ຮັບທຶນ ຈະໄດູ້ຮບັ
ການແຈູ້ງໃຫູ້ຊາບວ່າ ກິດຈະກໍາທ ີ່ໄດູ້ຮບັການສະໜບັສະໜ ນຈະຕູ້ອງຖຼືກໂຈະ ຈົນກ່ວາບັນຫາໄດູ້ຮບັການແກູ້ໄຂ ຫ ຼື 

ຈົນກ່ວາບ ລິສັດຕົນເອງ ໄດູ້ປະຕິບັດລະບຽບວິໄນພາຍໃນທ ີ່ເໝາະສົມ ແລະ ເປັນທ ີ່ຍອມຮັບຂອງ BAF ແລະ 

NIU. ຖູ້າບ ລິສັດ ບ ໍ່ດໍາເນ ນການແກູ້ໄຂ, ການຊ່ວຍເຫ ຼືອ ກ ຈະຖຼືກຍົກເລ ກ. ຈະບ ໍ່ມ ກິດຈະກໍາການສະໜບັສະໜ ນ

ການຊ່ວຍເຫ ຼືອເພ ີ່ມເຕ ມອ ກ. ບ ລິສັດຈະໄດູ້ຮັບເງິນຊົດເຊ ຍຄຼືນສໍາລັບວຽກງານທ ີ່ປະຕິບັດມາຈົນເຖິງຈຸດທ ີ່ຖຼືກສັົ່ງ
ໂຈະ ແລະ ຈະບ ໍ່ຮັບໃບສະໝັກຂ ທຶນເພ ີ່ມເຕ ມອ ກ. 



• ການສິີ້ນສຸດຂ ໍ້ຕົກລົງການໃຫູ້ທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອ. 

ພະນັກງານຂອງຜ ູ້ໄດູ້ຮັບທຶນທັງໝົດຕູ້ອງຮັບຮ ູ້ວາ່ ຖູ້າພວກເຂົາເຫັນພຶດຕກິໍາທ ີ່ບ ໍ່ດ ຂອງຜ ູ້ອຼືີ່ນທ ີ່ເຮັດວຽກໃນໂຄງການ, 

ໃຫູ້ພວກເຂົາເຂົີ້າໃຈວາ່ ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົີ້າພາຍໃຕູ້ກົດລະບຽບສະບັບນ ີ້ ເພຼືີ່ອຈະລາຍງານເລຼືີ່ອງນ ີ້ 

ໂດຍນໍາໃຊູ້ BAF GRM ຫ ຼື ໃນທາງອຼືີ່ນ, ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນໃນຊຼືີ່ຂອງຕົນເອງ ຫ ຼື ຜ່ານວິທ ການອຼືີ່ນໆ. 

ໃນຖານະເປັນຜ ູ້ຕາງໜູ້າຢ່າງເປັນທາງການຂອງຜ ູ້ໄດູ້ຮັບທຶນ, ຂູ້າພະເຈົີ້າຮບັຮ ູ້ວ່າ ຂູ້າພະເຈົີ້າໄດູ້ອ່ານກົດລະບຽບຂອງຜ ູ້ຮບັ

ທຶນ BAF II ຂູ້າງເທິງ, ແລະ ໃນນາມຂອງຜ ູ້ໄດູ້ຮັບທຶນ ລວມທັງພະນັກງານ ແລະ ທ ີ່ປຶກສາທັງໝົດຂອງຕົນ ໄດູ້ຕົກລົງ

ເຫັນດ ທ ີ່ຈະປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານທ ີ່ໄດູ້ລະບຸໃນນັີ້ນ. ຂູ້າພະເຈົີ້າເຂົີ້າໃຈບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃນ

ການສະໜັບສະໜ ນມາດຕະຖານ OHS ແລະ ESHS ຂອງໂຄງການ ເພຼືີ່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຕອບສະໜອງຕ ໍ່ SEA ແລະ 

SH. ຂູ້າພະເຈົີ້າເຂົີ້າໃຈວ່າ ການກະທາໍໃດໜຶີ່ງທ ີ່ບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບຂອງຜ ູ້ໄດູ້ຮັບທຶນ BAF II ຫ ຼື ການບ ໍ່

ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບດັົ່ງກາ່ວ ອາດຈະສົົ່ງຜົນໃຫູ້ເກ ດການລົງໂທດທາງວິໄນ.  

ຊຼືີ່ຕົວແທນຜ ູ້ໄດູ້ຮັບທຶນ BAF: 

 

 

 

ລາຍເຊັນ: 

ຊຼືີ່ເຕັມ: 

ຕໍາແໜ່ງ:  

ວັນທ : 

 


