

ເງ#ອນໄຂການທ+ອງທ+ຽວທ.ວໂລກແບບຍ4ນຍ5ງສ7ລ8ບຈuດໝາຍປາຍທາງການທ+ອງທ+ຽວ – ກ8ບບ8ນດາຕ5ວຊ@ວ8ດແນະນ7ດBານການ

ປະຕiບ8ດ
ລuBນ 1.0, 10 ທ8ນວາ 2013

ບ8ນດາຕ5ວຊ@ວ8ດແນະນ7ດBານການປະຕiບ8ດທDໄດBນ7ສະເໜFໃນທDນ@ ໄດBຖ4ກອອກແບບມາເພ#ອສະໜອງເປ8ນຄL+ມ4ການປະຕiບ8ດ ໃນການ
ວ8ດແທກເພ#ອໃຫBມFຄວາມສອດຄ+ອງກ8ບເງ#ອນໄຂການທ+ອງທ+ຽວທ.ວໂລກແບບຍ4ນຍ5ງສ7ລ8ບຈuດໝາຍປາຍທາງ (GSTC-D). ບ8ນດາ
ເງ#ອນໄຂເລ.ານ@ ບNມFເຈດຕະນາເປ8ນແບບການແນະນOາທDແນ+ນອນເດ8ດຂາດ P4 ລວມໝ5ດທuກຢ+າງໄວBໃນນ@, ແຕ+ເປ8ນການສະໜອງບ8ນດາ
ຕ5ວຢ+າງທDໜ8ກແໜBນສ7P8ບຜLBນOາໃຊBຂອງ GSTC-D ໃນການພ8ດທະນາບ8ນດາຕ5ວຊ@ວ8ດຂອງຂອງຈuດໝາຍປາຍທາງການທ+ອງທ+ຽວ
ຕ5ນເອງ.

ບ5ດແນະນOານ@ຈະຖ4ກປ8ບປuງໄປຕາມແຕ+ລະໄລຍະ,ໄປພBອມກ8ບຂSມLນໃໝ+ໆທDຖ4ກພ8ດທະນາຂUນມາ. ຖBາວ+າທ+ານຕBອງການສະເໜFບ8ນດາ
ຕ5ວຊ@ວ8ດຕ+າງໆ P4 ການປ8ບປuງອ#ນໆ, ກະລuນາສ.ງການແນະນOາຂອງທ+ານມາທDdestinations@gstcouncil.org.

ເງ#ອນໄຂ ບ8ນດາຕ5ວຊ@ວ8ດ

ພາກ A: ການບOລiຫານຈ8ດການຈuດໝາຍປາຍທາງການທ+ອງທ+ຽວໃຫBມFຄວາມຍ4ນຍ5ງ

A1: ຈuດໝາຍປາຍທາງທDມFການດ7ເນFນຕາມຍuດທະສາດໄລຍະ
ຍາວໃນການບOລiຫານຈ8ດການຄວາມຍ4ນຍ5ງເຊiງພiຈາລະນາຕາມ
ຄວາມຄວາມເໝາະສ5ມຂອງສະພາບແວດລBອມຂອງຈuດໝາຍ
ປາຍທາງ, ເສດຖະກiດ, ສ8ງຄ5ມ, ວ8ດທະນະທ7 , ສuຂະພາບ,
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມງ5ດງາມຕາມທ7ມະຊາດທDເກFດຈາກ
ການມFສ+ວນຮ+ວມຂອງປະຊາຊ5ນ

IN-A1.a. ຍuດທະສາດດBານສະຖານທFທ+ອງທ+ຽວແບບໄລຍະຍາວ
ລວມເອ5າການສuມໃສດBານຄວາມຍ4ນຍ5ງ ແລະ ການທ+ອງທ+ຽວ
ແບບຍ4ນຍ5ງ ພBອມທ8ງລວມເອ5າບ8ນຫາທາງດBານສiງແວດລBອມ,
ເສດຖະກiດ, ສ8ງຄ5ມ,ວ8ດທະນະທOາ,ຄuນນະພາບ, ສuຂະພາບ  ແລະ
ຄວາມປອດໄພ.

IN-A1.b. ແຜນການ P4 ຍuດທະສາດດBານສະຖານທFທ+ອງທ+ຽວ
ໄລຍະຍາວທF+ທ8ນສະໄໝ ແລະ ມFຢL+ໂດຍທ.ວໄປ.

IN-A1.c. ແຜນການ P4 ຍuດທະສາດດBານສະຖານທFທ+ອງທ+ຽວ
ໄລຍະຍາວທDໄດBຖ4ກພ8ດທະນາໂດຍການມFສ+ວນຮ+ວມຈາກ
ປະຊາຊ5ນ
IN-A1.d ຄ7ໝXນສ8ນຍາຈາກທາງການເມ4ອງໃນການປະຕiບ8ດ
ແຜນການໄລຍະຍາວ ແລະ P8ກຖານໃນການປະຕiບ8ດແຜນການ
ດYງກ+າວ

A2 ອ5ງການຈ8ດຕXງດBານການຄuBມຄອງຈuດໝາຍປາຍທາງ
ຈuດໝາຍປາຍທາງການທ+ອງທ+ຽວທDມFອ5ງການຈ8ດຕXງ,
ພະແນກ, ກu+ມ, P4 ຄະນະກOາມະການ ທDມFປະສiດຕiພາບໃນການ
ຄuBມຄອງບOລiຫານ ມFໜBາທDຮ8ບຜiດຊອບໃນການປະ ສານງານເພ#ອ
ເຮ8ດໃຫBການທ+ອງທ+ຽວມFຄວາມຍ4ນຍ5ງ ພBອມກ8ບການຮ+ວມມ4
ຈາກພາກລ8ດ ແລະ ພາກເອກະຊ5ນ. ອ5ງການຈ8ດຕXງນ@ແມ+ນ
ສອດຄ+ອງກ8ບຂະໜາດ, ແລະ ສ8ດສ+ວນຂອງຈuດໝາຍປາຍທາງ
 ເຊiງເປ8ນໂຕບ.ງຊ@ ຂອບເຂດຄວາມຮ8ບພiດຊອບ, ການຄວບຄuມ
ເບiງແຍງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການປະຕiບ8ດຄuBມຄອງ
ບOລiຫານທາງດBານສiງແວດລBອມ, ເສດຖະກiດ, ສ8ງຄ5ມ, ແລະ
ວ8ດທະນະທOາ.  ການເຄ#ອນໄຫວວຽກງານຂອງອ5ງການຈ8ດຕXງ
ແມ+ນໄດBຮ8ບການສະໜ8ບສະໜLນທາງດBານທyນຮອນຢ+າງ
ເໝາະສ5ມ.

IN-A2.a. ອ5ງການຈ8ດຕXງມFໜBາທDຮ8ບຜiດຊອບໃນການປະສານ
ງານເພ#ອການບOລiຫານຈ8ດການຄວາມຍ4ນຍ5ງທາງດBານການ
ທ+ອງທ+ຽວ
IN-A2.b. ພາກເອກະຊ5ນແລະພາກລ8ດ ແມ+ນມFສ+ວນຮ+ວມໃນອ5ງ
ການຈ8ດຕXງດBານການຄuBມຄອງຈuດໝາຍປາຍທາງ ແລະ ການ
ປະສານງານໃນຂະແໜງການທ+ອງທ+ຽວ
IN-A2.c ອ5ງການຈ8ດຕXງນ@ແມ+ນສອດຄ+ອງກ8ບ ຂະໜາດ, ແລະ
ສ8ດສ+ວນຂອງຈuດໝາຍປາຍທາງ.

IN-A2.d. ບuກຄ5ນພາຍໃນອ5ງການຈ8ດຕXງດBານການທ+ອງ ທ+ຽວໄດB
ກOານ5ດໜBາທFຮ8ບຜiດຊອບເພ#ອການທ+ອງທ+ຽວແບບຍ4ນຍ5ງ.

IN-A2.e. ການຈ8ດຕXງດBານການທ+ອງທ+ຽວໄດBຮ8ບການ
ສະໜ8ບສະໜLນທາງດBານທyນຮອນຢ+າງເໝາະສ5ມ.

A3 ການຕiດຕາມກວດກາ
ຈuດໝາຍປາຍທາງມF ລະບ5ບການຕiດຕາມກວດກາ, ການ
ເຜFຍແຜ+ລາຍງານໃຫBແກ+ສາທາລະນະຊ5ນ, ແລະ ຕອບສະໜອງ
ຕNກ8ບປະເດ8ນທDກ+ຽວຂBອງທາງດBານ ສiງແວດລBອມ, ເສດຖະກiດ,
ວ8ດທະນະທOາ, ສ8ງຄ5ມ ການທ+ອງທ+ຽວ ແລະ ສiດທiມະນuດ.
ລະບ5ບການຕiດຕາມກວດກາ ແມ+ນໄດBຮ8ບການກວດກາ ແລະ ປະ
ເມFນຜ5ນຢ+າງສະໝ+[ສະເໝF.

IN-A3.a. ການຕiດຕາມກວດກາທDເຂ8Bມແຂງ ແລະ ການເຜFຍແຜ+
ລາຍງານໃຫBສາທາລະນະກ+ຽວກ8ບປະເດ8ນທາງດBານ
ສiງແວດລBອມ, ເສດຖະກiດ, ສ8ງຄ5ມ, ວ8ດທະນະທOາ, ການ
ທ+ອງທ+ຽວ, ແລະ ສiດທiມະນuດ
IN-A3.b. ລະບ5ບການຕiດຕາມກວດກາ ແມ+ນໄດBຮ8ບການກວດກາ
ແລະ ປະເມFນຜ5ນຢ+າງສະໝ+[ສະເໝF
IN-A3.c.ຂXນຕອນໃນການPuດຜ+ອນຜ5ນກະທ5ບດBານການ



ວ8ດທະນະທOາ, ສ8ງຄ5ມ ການທ+ອງທ+ຽວ ແລະ ສiດທiມະນuດ.
ລະບ5ບການຕiດຕາມກວດກາ ແມ+ນໄດBຮ8ບການກວດກາ ແລະ ປະ
ເມFນຜ5ນຢ+າງສະໝ+[ສະເໝF.

IN-A3.b. ລະບ5ບການຕiດຕາມກວດກາ ແມ+ນໄດBຮ8ບການກວດກາ
ແລະ ປະເມFນຜ5ນຢ+າງສະໝ+[ສະເໝF
IN-A3.c.ຂXນຕອນໃນການPuດຜ+ອນຜ5ນກະທ5ບດBານການ
ທ+ອງທ+ຽວໄດBຮ8ບການສະໜ8ບສະໜLນ ແລະ ການໃຊBງານ

A4 ການບOລiຫານຈ8ດການຈuດໝາຍປາຍທາງການທ+ອງ ທ+ຽວ
ຕາມລະດLການ
ຈuດໝາຍປາຍທາງດBານການທ+ອງທ+ຽວສະໜອງແP+ງຊ8ບ
ພະຍາກອນເພ#ອບ8ນເທ5າຄວາມບNຄ5ງທDຂອງລະດLການທ+ອງ ທ+ຽວ
ເມ#ອເເຫ8ນວ+າເໝາະສ5ມ, ການປະຕiບ8ດວຽກງານເພ#ອໃຫBເກFດ
ຄວາມດu+ນດຽງດBານຄວາມຮຽກຮBອງຕBອງການຂອງ ເສດຖະກiດ
ທBອງຖiນ, ຊuມຊ5ນ, ວ8ດທະນະທOາແລະສiງແວດ ລBອມ, ເພ#ອລະບu
ໂອກາດດBານການທ+ອງທ+ຽວຕະPອດປF.        

IN-A4.a. ຍuດທະສາດສະເພາະດBານເພ#ອການຕະPາດໄລຍະ
ລະດLນ8ກທ+ອງທ+ຽວເຂ\າມາທ+ຽວໜBອຍ ແລະ ເພ#ອດyງດLດນ8ກ
ທ+ອງທ+ຽວໃຫBເຂ\າມາທ+ຽວຕະPອດປF

A5 ການປ+ຽນແປງທາງດBານສະພາບດiນຟBາອາກາດ
ຈuດໝາຍປາຍທາງດBານການທ+ອງທ+ຽວທDມFລະບ5ບບ.ງຊ@ເຖiງ
ຄວາມສ+ຽງ ແລະ ໂອກາດ ທDພ5ວພ8ນເຖiງການປ+ຽນແປງທາງ
ດBານສະພາບດiນຟBາອາກາດ. ລະບ5ບດYງກ+າວໄດBເຮ8ດໃຫBມFການ
ພ8ດທະນາຍuດທະສາດ, ສະຖານທD, ການອອກແບບ ແລະ ການ
ບOລiຫານຈ8ດສ8ນສiງອ7ນວຍຄວາມສະ ດວກເພ#ອຮ8ບມ4ກ8ບການ
ປ+ຽນແປງທາງດBານສະພາບດiນຟBາ ອາກາດ. ລະບ5ບດYງກ+າວຍ8ງ
ຊ+ວຍໃຫBຈuດໝາຍປາຍທາງມFຄວາມຢ4ນຢ5ງ ແລະ ຄວາມຢ4ດຢu+ນ
ໃນການດ7ເນFນງານ ແລະ ຍ8ງເປ8ນການສyກສາໃຫBຄວາມຮLBແກ+
ປະຊາຊ5ນ ແລະ ນ8ກທ+ອງທ+ຽວ ກ+ຽວກ8ບສະພາບດiນຟBາອາກາດ.

IN-A5.a.ລະບ5ບໃນປະຈuບ8ນດBານການປ+ຽນແປງທາງດBານ
ສະພາບດiນຟBາອາກາດ ແລະ ການປະເມFນຄວາມສ+ຽງຈາກການ
ປ+ຽນແປງທາງດBານສະພາບດiນຟBາອາກາດ.

IN-A5.b. ບ8ນດາກ5ດໝາຍ P4 ນະໂຍບາຍເພ#ອPuດຜ+ອນການ
ປ+ຽນແປງທາງດBານສະພາບດiນຟBາອາກາດ ແລະ ຊuກຍLBເຕ8ກໂນໂລ
ຊFເພ#ອPuດຜ+ອນ ການປ+ຽນແປງທາງດBານສະພາບດiນຟBາອາກາດ
IN-A5.c. ແຜນການເພ#ອສyກສາໃຫBຄວາມຮLB ແລະ ຍ5ກລະດ8ບ
ຄວາມເຂ\າໃຈໃນບ8ນດາສາທາລະນະຊ5ນ, ຫ5ວໜ+ວຍທuລະກiດການ
ທ+ອງທ+ຽວ, ແລະ ບ8ນດາຜLBມາຢBຽມຢາມກ+ຽວກ8ບການປ+ຽນແປງ
ທາງດBານສະພາບດiນຟBາອາກາດ

 

A6 ລາຍການຊ8ບສiນທາງດBານການທ+ອງທ+ຽວ ແລະ ແP+ງ
ທ+ອງທ+ຽວ
ຈuດໝາຍປາຍທາງການທ+ອງທ+ຽວມFລາຍການຊ8ບສiນທາງດBານ
ການທ+ອງທ+ຽວ ແລະ ການທ+ອງທ+ຽວ. ລາຍການດYງ ກ+າວລວມ
ເອ5າສະຖານທDທາງທ7ມະຊາດ ແລະ ວ8ດທະນະ ທ7, ນອກນXນ
ລາຍການດYງກ+າວຍ8ງມFການປ8ງປuງຂSມLນໃຫBທ8ນກ8ບສະພາບການ
ປ8ດຈuບ8ນ ແລະ ເຜFຍແຜ+ໃຫBແກ+ສາທາ ລະນະຊ5ນໄດBຮ8ບຮLB.

IN-A6.a. ລາຍການ ແລະ ການຈ8ດປະເພດຂອງຊ8ບສiນທາງ
ດBານການທ+ອງທ+ຽວ ແລະສະຖານທDທ+ອງທ+ຽວທDກວມ ເອ5າ
ສະຖານທDທາງທ7ມະຊາດ ແລະ ວ8ດທະນະທ7.

A7 ກ5ດລະບຽບທາງດBານການວາງແຜນ
ຈuດໝາຍປາຍທາງການທ+ອງທ+ຽວມFຂSແນະນOາທາງດBານ
ແຜນການ, ກ5ດລະບຽບ ແລະ/P4 ບ8ນດານະໂຍບາຍທDຮຽກຮBອງ
ການປະເມFນຜ5ນກະທ5ບທາງດBານສiງແວດລBອມ, ເສດຖະກiດ,
ແລະ ສ8ງຄ5ມ ແລະ ລວມເອ5າການນ7ໃຊBທDດiນໃຫBມFຄວາມຍ4ນຍ5ງ,
ການອອກແບບ, ການກNສBາງ,ແລະ ການຮUຖອນ/ມBາງຖ@ມ.

ຂSແນະນOາ, ກ5ດລະບຽບ ແລະ/P4 ບ8ນດານະໂຍບາຍໄດBຖ4ກອອກ
ແບບເພ#ອປ5ກປBອງຊ8ບພະຍາກອນທາງທ7ມະຊາດ ແລະວ8ດທະ
ນະທOາ. ກ5ດລະບຽບດYງກ+າວໄດBຖ4ກສBາງຂyນ ຈາກຄວາມຄiດເຫ8ນ
ຂອງປະຊາຊ5ນແລະຜ+ານຂະບວນການການພiຈາລະນາຢ+າງ
ລະອຽດ, ໄດBຖ4ກເຜFຍແຜ+ໃຫBຮ8ບຮLBຢ+າງທ.ວເຖiງ ແລະ ບ8ງຄ8ບໃຊB
ຕາມກ5ດໝາຍ.

IN-A7.a. ການວາງແຜນ P4 ການຈ8ດສ8ນເຂດພUນທD, ກ5ດລະບຽບ
ແລະ/P4 ບ8ນດານະໂຍບາຍທDປ5ກປBອງບ8ນດາຊ8ບພະຍາກອນທາງ
ທ7ມະຊາດ ແລະ ວ8ດຖະນະທ7
IN-A7.b. ບ8ນດາຂSແນະນOາ,ກ5ດລະບຽບ, ແລະ/P4ການຮU ຖອນ
ນະໂຍບາຍທDລະບuໃຫBຮLBຄວາມຍ4ນຍ5ງດBານການ ນOາ ໃຊBທDດiiນ,
ການອອກແບບ, ການກNສBາງ, ແລະ ການຮUຖອນ
IN-A7.c. ບ8ນດາຂSແນະນOາດBານການວາງແຜນ, ກ5ດລະບຽບ,
ແລະ/P4 ນະໂຍບາຍທDຖ4ກສBາງຂyນໂດຍຈາກຄວາມຄiດເຫ8ນຂອງ
ປະຊາຊ5ນ ແລະ ຜ+ານຂະບວນການການພiຈາລະນາຢ+າງລະອຽດ
IN-A7.d. ຂSແນະນOາດBານການວາງແຜນ, ກ5ດລະບຽບ, ແລະ/P4
ບ8ນດານະໂຍບາຍໄດBຖ4ກເຜFຍແຜ+ໃຫBຮ8ບຮLBຢ+າງທ.ວເຖiງ ແລະ
ບ8ງຄ8ບໃຊBຕາມກ5ດໝາຍ.

A8 ການເຂ\າເຖiງຂອງໝ5ດທuກຄ5ນ
ສະຖານທDທF+ເໝາະສ5ມ, ທDຕXງ ແລະ ສiງອOານວຍຄວາມສະ
ດວກ, ລວມທ8ງບ8ນດາຄວາມສOາຄ8ນທາງດBານທOາມະຊາດ ແລະ
ວ8ດທະນະທOາ,ສOາP8ບທuກຄ5ນສາມາດເຂ\າເຖiງສະຖານ ທDດYງ
ກ+າວໄດBລວມທ8ງບuກຄ5ນທF+ພiການ ແລະ ບuກຄ5ນອ#ນໆ ຜLBທDມFຂSຮຽກ
ຈ7ເພາະໃນການເຂ\າເຖiງ. ບ8ນດາສະຖານ ທD ແລະ ສiງອOານວຍ
ຄວາມສະດວກທDບNສາມາດເຂ\າເຖiງໄດBທ8ນທFທ8ນໃດ, ການ
ເຂ\າເຖiງແມ+ນສາມາດເຮ8ດໄດBໂດຍຜ+ານ ການອອກແບບ ແລະ
ການປະຕiບ8ດການແກBໄຂບ8ນຫາຕ+າງໆ ຜ+ານການພiຈາລະນາ 2
ດBານຄ4: ຄວາມສ5ມບLນຂອງສະຖານທD ແລະ ສະຖານທDຮ8ບຮອງ
ທDສ5ມເຫດສ5ມຜ5ນ ສ7ລ8ບບuກຄ5ນທDມFຄວາມຮຽກຮBອງຕBອງການ
ພiເສດໃນການເຂ\າເຖiງສະຖານທDໃດໜ#ງ.

IN-A8.a. ມFນະໂຍບາຍສະໜ8ບສະໜLນການສBາງທາງເຂ\າເຖiງ
ຢ+າງເໝາະສ5ມໃນສະຖານທDທ+ອງທ+ຽວ ແລະ ສiງອ7 ນວຍຄວາມ
ສະດວກ, ລວມທ8ງສະຖານທDທDມFຄວາມສOາຄ8ນທາງດBານວ8ດທະ
ນະທOາແລະທOາມະຊາດ, ໃຫBແກ+ຄ5ນພiການ ແລະ ຄ5ນອ#ນໆທDມF
ຄວາມຮຽກຮBອງຕBອງການພiເສດ.

IN-A8.b. ວiທFແກBໄຂບ8ນຫາກ+ຽວກ8ບການເຂ\າເຖiງແມ+ນຕBອງໄດB
ຄ7ນyງເຖiງ: ຄວາມສ5ມບLນຂອງສະຖານທD ແລະ ສະຖານທD
ຮ8ບຮອງທDສ5ມເຫດສ5ມຜ5ນສ7ລ8ບບuກຄ5ນທDມFຄວາມຮຽກຮBອງ
ຕBອງການພiເສດ



ດBານຄ4: ຄວາມສ5ມບLນຂອງສະຖານທD ແລະ ສະຖານທDຮ8ບຮອງ
ທDສ5ມເຫດສ5ມຜ5ນ ສ7ລ8ບບuກຄ5ນທDມFຄວາມຮຽກຮBອງຕBອງການ
ພiເສດໃນການເຂ\າເຖiງສະຖານທDໃດໜ#ງ.

A9 ການຖ4ກ7ມະສiດຊ8ບສ5ມບ8ດ
ກ5ດໝາຍ ແລະ ກ5ດລະບຽບກ+ຽວກ8ບການຖ4ກ7ມະສiດຊ8ບສ5ມບ8ດ
ແມ+ນມFຢL+ໃນປ8ດຈuບ8ນ, ແລະ ຖ4ກບ8ງຄ8ບໃຊBຢ+າງເປ8ນທາງການ ,
ໂດຍສອດຄ+ອງກ8ບສiດສ+ວນລວມ ແລະ ສiດຂອງຄ5ນໃນ
ທBອງຖiນ.ເພ#ອຮ8ບປະກ8ນການປyກສາຫາລ4ຂອງປະຊາຊ5ນ ແລະ
ບNມFການອະນuຍາດໃຫBຍ5ກຍBາຍຈ8ດສ8ນໃໝ+ໂດຍບNມFແຈBງລ+ວງໜBາ
ກ+ຽວກ8ບຄວາມຍiນຍອມ ແລະ/P4 ການຊ5ດເຊFຍທDຍuດຕiທ7.

IN-A9.a ນະໂຍບາຍ P4 ກ5ດໝາຍ ແມ+ນບ8ງຄ8ບໃຊB, ເປ8ນຂSກ7ນ5ດ,
ແລະ ມFຕ5ວຕ5ນ
IN-A9.b. ນະໂຍບາຍ P4 ຂSກ7ນ5ດກ5ດໝາຍ ທDພiຈາລະ ນາດBານ
ສiດຕ+າງໆຂອງການເປ8ນເຈ\າຂອງໃນພUນທF, ຮ8ບປະ ກ8ນໃຫBມFການ
ປyກສາຫາລ4ທDເປFດກBວາງຕNສາທາລະນະ ແລະ ອະນuຍາດໃຫBຍ5ກ
ຍBາຍຈ8ດສ8ນໃໝ+ໃນກOລະນFທDມFການແຈBງກ+ຽວກ8ບຄວາມຍiນຍອມ
ແລະ/P4 ການຊ5ດເຊFຍທDຍuດຕiທ7.

A10 ຄວາມເພiງພOໃຈຂອງແຂກທDມາທ+ອງທ+ຽວ
ຈuດໝາຍປາຍທາງການທ+ອງທ+ຽວມFລະບ5ບໃນກວດກາແລະ
ເຜFຍແຜ+ບ5ດລາຍງານກ+ຽວກ8ບຄວາມເພiງພOໃຈຂອງແຂກທDມາ
ທ+ອງທ+ຽວ, ແລະ, ຖBາຈOາເປ8ນ, ເພ#ອການລ5ງມ4ປະຕiບ8ດການ
ປ8ບປuງຄວາມພOໃຈຂອງແຂກທDມາທ+ອງທ+ຽວ.

IN-A10.a.ການລວບລວມຂSມLນ ແລະ ການເຜFຍແຜ+ຂSມLນ ກ+ຽວ
ກ8ບຄວາມເພiງພOໃຈຂອງແຂກທDມາທ+ອງທ+ຽວ
IN-A10.b. ລະບ5ບໃນການຈ8ດຕXງປະຕiບ8ດເພ#ອປ8ບປuງຄວາມພOໃຈ
ຂອງແຂກທDມາທ+ອງໂດຍອFງໃສ+ຂSມLນທDຕiດຕາມ ປະເມFນຜ5ນ

A11 ມາດຕະຖານຄວາມຍ4ນຍ5ງ
ຈuດໝາຍປາຍທາງສະຖານທDທ+ອງທ+ຽວມFລະບ5ບໃນການສ.ງ
ເສFມມາດຕະຖານຄວາມຍ4ນຍ5ງໃຫBແກ+ຫ5ວໜ+ວຍທuລະກiດ ກ5ງກ8ບ
ເງ#ອນໄຂຂອງ GSTC. ຈuດໝາຍປາຍທາງການ ທ+ອງທ+ຽວ
ມFການເຜFຍແຜ+ລາຍຊ#ຫ5ວໜ+ວຍທuລະກiດທDມFມາດ ຕະຖານ
ຄວາມຍ4ນຍ5ງທDໄດBຮ8ບການຢXງຢ4ນPຮ8ບຮອງ.

IN-A11.a. ການຮ8ບຮອງການທ+ອງທ+ຽວແບບຍ4ນຍ5ງທD ສະໜ8ບ
ສະໜLນຈາກອuດສາຫະກOາ P4 ລະບ5ບການຄuBມຄອງບOລiຫານທາງ
ດBານສiງແວດລBອມ.

IN-A11.b. ການຢXງຢ4ນດBານການທ+ອງທ+ຽວແບບຍ4ນຍ5ງ P4
ລະບ5ບການບOລiຫານຈ8ດການດBານສiງແວດລBອມທDຮ8ບຮLBໂດຍ
GSTC

IN-A11.c. ການກວດສອບຫ5ວໜ+ວຍທuລະກiດທDປະກອບສວ+ນໃນ
ການຍXງຢ4ນການທ+ອງທ+ຽວ P4ລະບ5ບການບOລiຫານ ຈ8ດການດBານ
ສiງແວດລBອມ
IN-A11.d. ມFການເຜFຍແຜ+ລາຍຊ# ຫ5ວໜ+ວຍທuລະກiດທDມF
ມາດຕະຖານຄວາມຍ4ນຍ5ງ ທDໄດBຮ8ບການຢXງຢ4ນ P4 ຮ8ບຮອງ.

A12 ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝXນຄ5ງ
ຈuດໝາຍປາຍທາງດBານການທ+ອງທ+ຽວມFລະບ5ບໃນການຕiດ
ຕາມກວດສອບ, ປBອງກ8ນ, ເຜFຍແຜ+ບ5ດລາຍງານຢ+າງເປFດກB

IN-A12.a. ການກວດກາແບບຕNເນ4+ອງທາງດBານການປBອງກ8ນ
ອ8ກຄFໄພ, ສuຂະອະນາໄມທາງດBານອາຫານ, ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ທາງໄຟຟBາຕNຊ8ບສFນທາງດBານການທ+ອງ ທ+ຽວເປ8ນສiງທDຈ7ເປ8ນ



A12 ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝXນຄ5ງ
ຈuດໝາຍປາຍທາງດBານການທ+ອງທ+ຽວມFລະບ5ບໃນການຕiດ
ຕາມກວດສອບ, ປBອງກ8ນ, ເຜFຍແຜ+ບ5ດລາຍງານຢ+າງເປFດກB
ວາງ, ແລະ ຮ8ບມ4ກ8ບອາຊະຍາກ7, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສiງທD
ເປ8ນອ8ນຕະລາຍຕNສuຂະພາບ.

IN-A12.a. ການກວດກາແບບຕNເນ4+ອງທາງດBານການປBອງກ8ນ
ອ8ກຄFໄພ, ສuຂະອະນາໄມທາງດBານອາຫານ, ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ທາງໄຟຟBາຕNຊ8ບສFນທາງດBານການທ+ອງ ທ+ຽວເປ8ນສiງທDຈ7ເປ8ນ
ຕBອງໄດBມFການປະຕiບ8ດ
IN-A12.b. ການລະມ8ດລະວ8ງປBອງກ8ນໄພເຊYນ: ຈuດປະ ຖ5ມ
ພະຍາບານເບUອງຕ\ນທDຊາຍຫາດແຄມທະເລ/ຕາມສະຖານທD
ທ+ອງທ+ຽວ
IN-A12.c. ລະບ5ບໃນການປBອງກ8ນ ແລະ ຮ8ບມ4ກ8ບການກNອາດ
ສະຍາກOາ
IN-A12.d ລະບ5ບການອອກໃບອະນuຍາດລ5ດແທ8ກຊFທDມFຄວາມ
ຈະແຈBງທາງດBານຄ+າບOລiການ ແລະ ລະບ5ບການຈ8ດສ.ງຈາກຈuດທD
ນ8ກທ+ອງທ+ຽວຂUນລ5ດແທ8ກຊF.
IN-A12.e. ມFການລາຍງານໃຫ+ແກ+ສາທາລະນະຊ5ນໃດBຮ8ບຮLB
ກ+ຽວກ8ບຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝ8ນຄ5ງ

A13 ການບOລiຫານຈ8ດການວiກiດການ ແລະ ກOລະນFສuກເສFນ
ຈuດໝາຍປາຍທາງທາງການທ+ອງທ+ຽວມFແຜນການເພ#ອຮ8ບມ4
ກ8ບວiກiດການ ແລະ ກOລະນFສuກເສFນທDມFຄວາມເໝາະສ5ມແຕ+ລະ
ຈuດໝາຍປາຍທາງການທ+ອງທ+ຽວ. ບ8ນດາອ5ງປະ ກອບP8ກໃນ
ການບOລiຫານຈ8ດການວiກiດການ ແລະ ກOລະນFສuກເສFນ ມFຄ4:
ແຈBງການໃຫBປະຊາຊ5ນ,ແຂກຜLBມາຢBຽມຢາມແລະ ບ8ນດາ
ຫ5ວໜ+ວຍທuລະກiດຕ+າງໆໃຫBໄດBຮ8ບຮLBກ+ຽວກ8ບແຜນດYງກ+າວ.
ແຜນການມFການກ7ນ5ດບ8ນດາຂXນຕອນ ແລະ ການສະໜອງ
ແP+ງຊ8ບພະຍາກອນ ແລະ ການຝyກອ5ບຮ5ມໃຫBແກ+ພະນ8ກງານ,
ແຂກຜLBມາຢBຽມຢາມ ແລະ ປະຊາຊ5ນ, ແລະ ແຜນກNມFການ
ປ8ບປuງຢ+າງເປ8ນປ5ກກະຕi.  

IN-A13.a.ແຜນການຮ8ບມ4ກ8ບວiກiດການ ແລະ ກOລະນFສuກເສFນ
ດBານຂະແໜງການທ+ອງທ+ຽວໄດBມFການເຜFຍແຜ+ໃຫBສາທາລະນະ
ຊ5ນຮ8ບຮLB
IN-A13.b.ມFງ5ບປະມານ ແລະ ແຮງງານໃນການຈ8ດຕ8Bງປະຕiບ8ດ
ແຜນການຮ8ບມ4ກ8ບວiກiດການແລະກOລະນFສuກເສFນ
IN-A13.c. ແຜນການຮ8ບມ4ກ8ບວiກiດການ ແລະ ກOລະນFສuກເສFນ
ແມ+ນໄດBພ8ດທະນາກມາຈາກການປະກອບສ+ວນບ8ນ ດາພາກ
ເອກະຊ5ນໃນຂະແໜງການທ+ອງທ+ຽວ ແລະ ກວມ ເອ5າ
ຂະບວນການ ການປະສານງານໃນຂະນະ ແລະ P8ງຈາກ
ເຫດການວiກiດການ ແລະ ກOລະນFສuກເສFນ.

IN-A13.d. ແຜນການຮ8ບມ4ກ8ບວiກiດການ ແລະ ກOລະນFສuກເສFນ
ມFການສະໜອງຊ8ບພະຍາກອນ ແລະ ການຝyກອ5ບຮ5ມໃຫBແກ+
ພະນ8ກງານ, ແຂກຜLBມາຢBຽມຢາມ, ແລະ ປະຊາຊ5ນທDອາໃສໃນ
ເຂດນXນ
IN-A13.e. ແຜນການຮ8ບມ4ກ8ບວiກiດການ ແລະ ກOລະນFສuກເສFນມF
ໄດBຖ4ກປ8ບປuງເປ8ນຢ+າງເປ8ນປ5ກກະຕi



ເຂດນXນ
IN-A13.e. ແຜນການຮ8ບມ4ກ8ບວiກiດການ ແລະ ກOລະນFສuກເສFນມF
ໄດBຖ4ກປ8ບປuງເປ8ນຢ+າງເປ8ນປ5ກກະຕi

A14 ການໂຄສະນາ
ການໂຄສະນາຕBອງດ7ເນFນໃຫBມFຄວາມເໝາະສ5ມກ8ບຈuດ ໝາຍ
ປາຍທາງການທ+ອງທ+ຽວ ແລະ ຜະລiດຕະພ8ນ, ການບOລiການ
ຂອງຈuດໝາຍປາຍທາງທDມFຄວາມຍ4ນຍ5ງໃນເຂດ ນXນໆ. ຂSຄວາມ
ທDນ7ໃຊBໃນການໂຄສະນາຈuດໝາຍປາຍ ທາງຕBອງໃຫBການ
ສະໜ8ບສະໜLນ, ເຄ5າລ5ບ ແລະ ໃຫBກຽດຊuມຊ5ນ ແລະ ນ8ກ
ທ+ອງທ+ຽວໃນທBອງຖiນນXນໆ.

IN-A14.a. ຂSຄວາມດBານການໂຄສະນາການທ+ອງທ+ຽວຢL+
ຈuດໝາຍປາຍທາງທDເປ8ນຕ5ວແທນໃຫBແກ+ບ8ນດາຊuມຊ5ນທBອງຖiນ
ແລະ ຜLBມາຢBຽມຢາມຢ+າງ ແທBຈiງ ແລະ ໃຫBກຽດ
IN-A14.b.ຂSຄວາມທDນ7ມາໃຊBໃນການໂຄສະນາຈuດໝາຍ
ປາຍທາງການທ+ອງທ+ຽວຕBອງມFຄວາມຖ4ກຕBອງສອດຄ+ອງ ໃນ
ການພ8ນລະນາຜະລiດຕະພ8ນ ແລະ ການບOລiການຂອງສະຖານທD
ນXນໆ

 

ພາກ B: ຂະຫຍາຍຜ5ນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກiດໃຫ+ແກ+ຊuມຊ5ນທDເປ8ນເຈ\າພາບ ແລະ Puດຜ+ອນຜ5ນກະທ5ບທາງລ5ບໃຫBໜBອຍທDສuດ

B1 ການຕiດຕາມກວດກາທາງດBານເສດຖະກiດ
ການຕiດຕາມກວດກາເສດຖະກiດໃນຈuດໝາຍປາຍທາງການ
ທ+ອງທ+ຽວແມ+ນ ເປ8ນຜ5ນມາຈາກການປະກອບສ+ວນທ+ອງທ+ຽວ
ທ8ງທາງກ5ງ ແລະ ທາງອBອມ  ມFການຕiດຕາມ ແລະ ລາຍງານ
ໃຫBສາທາລະນະຊ5ນຍ+າງໜBອຍປFລະຄXງໂດຍລວມເອ5າຈ7ນວນ
ການໃຊBຈ+າຍຂອງຜLBເຂ\າມາທ+ຽວ, ລາຍຮ8ບຕNຫBອງພ8ກ , ຂSມLນ
ການຈBາງງານ ແລະ ຂSມLນການລ5ງທyນ

IN-B1.a. ມFການຕiດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານເປ8ນປະຈ7
ກ+ຽວກ8ບຈ7ນວນການໃຊBຈ+າຍຂອງຜLBເຂ\າມາທ+ຽວ , ລາຍຮ8ບຕN
ຫBອງພ8ກ , ຂSມLນການຈBາງງານ ແລະ ຂSມLນການລ5ງທyນ
IN-B1.b. ຕiດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານເປ8ນປະຈOາຢ+າງໜBອຍ
ປFລະເທ#ອຕNກ8ບການປະກອບສ+ວນທາງກ5ງ ແລະ ທາງອBອມຂອງ
ການການທ+ອງທ+ຽວ
IN-B1.c. ລວບລວມ ແລະ ລາຍງານຕNສາທາລະນະຊ5ນຢ+າງ
ໜBອຍປFລະເທ#ອກ+ຽວກ8ບຂSມLນການຈBາງງານ, ແຍກອອກເປ8ນກu+ມ
ເພດ ແລະ ອາຍu



B2 ໂອກາດໃນການປະກອບອາຊFບຂອງຄ5ນໃນທBອງຖiນ
ບ8ນດາຫ5ວໜ+ວຍທuລະກiດໄດBໃຫBການຈBາງງານທDເທ.າທຽມກ8ນ,
ໂອກາດໃນການຝyກອ5ບຮ5ມ, ຄວາມປອດໄພໃນການເຮ8ດວຽກ
ແລະ ຄ+າແຮງງານທDຍuດຕiທ7ແກ+ທuກຄ5ນ

IN-B2.a. ກ5ດໝາຍ P4ນະໂຍບາຍສະໜ8ບສະໜLນໂອກາດການ
ຈBາງງານທDເທ.າທຽມສOາລ8ບທuກຄ5ນ, ລວມທ8ງ ແມ+ຍiງ, ຊາວໜu+ມ,
ບuກຄ5ນພiການ, ຊ5ນກu+ມນBອຍຕ+າງໆ, ແລະປະ ຊາຊ5ນຄ5ນອ#ນທDມF
ຄວາມອ+ອນແອທາງດBານຮ+າງກາຍ
IN-B2.b. ການຝyກອ5ບຮ5ມທDສະໜອງການເຂ\າເຖiງໄດBສOາລ8ບໝ5ດ
ທuກຄ5ນ, ລວມທ8ງ ແມ+ຍiງ, ຊາວໜu+ມ, ຄ5ນພiການ, ຊuມກu+ມນBອຍ
ຕ+າງໆ, ແລະ ປະຊາຊ5ນທDມFຄວາມອ+ອນແອທາງດBານຮ+າງກາຍ
IN-B2.c. ກ5ດໝາຍ P4 ບ8ນດານະໂຍບາຍສະໜ8ບສະໜLນດBານ
ຄວາມປອດໄພໃນການເຮ8ດວຽກສOາP8ບໝ5ດທuກຄ5ນ
IN-B2.d.ກ5ດໝາຍ P4 ບ8ນດານະໂຍບາຍສະໜ8ບສະໜLນເງFນຄ+າ
ແຮງງານທDເໝາະສ5ມໃຫBແກ+ໝ5ດທuກຄ5ນ, ລວມທ8ງ ແມ+ຍiງ,
ຊາວໜu+ມ, ຄ5ນພiການ, ຊ5ນກu+ມນBອຍຕ+າງໆ, ແລະ ປະຊາຊ5ນຄ5ນອ#ນ
ທDມFຄວາມອ+ອນແອທາງດBານຮ+າງກາຍ

B3 ການມFສ+ວນຮ+ວມຂອງສ8ງຄ5ມ
ຈuດໝາຍປາຍທາງດBານການທ+ອງທ+ຽວມFລະບ5ບທDຊuກຍLBການມF
ສ+ວນຮ+ວມຂອງສ8ງຄ5ມ ໃນດBານການວາງແຜນດBານຈuດໝາຍ
ປາຍທາງການທ+ອງທ+ຽວ ແລະ ການຕ8ດສFນໃຈຕNບ8ນຫາຕ+າງໆ
ບ5ນພUນຖານທDຕNເນ4ອງ.

IN-B3.a. ລະບ5ບສOາລ8ບການມFສ+ວນຮ+ວມຂອງສາທາລະນະຊ5ນ,
ເອກະຊ5ນ, ແລະ ບ8ນດາພາກສ+ວນທDມFຜ5ນປະໂຫຍດຮ+ວມຂອງ
ຊuມຊ5ນໃນການວາງແຜນການຄuBມຄອງ ແລະການ ຕ8ດສFນໃຈ
ກ+ຽວກ8ບ ຈuດໝາຍປາຍທາງການທ+ອງທ+ຽວ
IN-B3.b.ການປະຊuມສາທາລະນະເພ#ອປyກສາຫາລ4ຕNບ8ນ ຫາ
ການຄuBມຄອງຈuດໝາຍປາຍດBານການທ+ອງທ+ຽວໃນແຕ+ລະປF.

B4 ທ8ດສະນະຄະຕiຂອງຊuມຊ5ນທBອງຖiນ
ຄວາມປາຖະໜາ, ຄວາມເປ8ນຫ+ວງເປ8ນໄຍ, ແລະຄວາມ ພOໃຈ
ຂອງຊuມຊ5ນຢL+ໃນທBອງຖiນ ຕNການຄuBມຄອງຈuດໝາຍປາຍທາງ
ການທ+ອງທ+ຽວແມ+ນຖ4ກກວດກາຢ+າງເປ8ນປ5ກກະ ຕi, ບ8ນທyກ
ແລະ ລາຍງານຢ+າງເປFດກBວາງຕNສາທາລະ ນະຕາມເວລາທD
ເໝາະສ5ມ.

IN-B4.a. ການລວບລວມຂSມLນເປ8ນປ5ກກະຕi, ການຕiດ ຕາມກວດ
ກາ, ບ8ນທyກ, ແລະລາຍງານຂSມLນກ+ຽວກ8ບແຮງຈLງໃຈຂອງ
ປະຊາຊ5ນທDອາໃສຢL+, ຄວາມເປ8ນຫ+ວງ, ແລະ ຄວາມເພiງພOໃຈກ8ບ
ການຄuBມຄອງຈuດໝາຍປາຍທາງການ ທ+ອງທ+ຽວ
IN-B4.b. ການລວບລວມ, ການກວດກາ,ແລະ ການບ8ນທyກຂSມLນ
ທDມFຢL+ແບບເປFດກວBາງຕNສາທາລະນະຕາມເວລາທDເໝາະສ5ມ

B5 ການເຂ\າເຖiງຂອງທBອງຖiນ
ຈuດໝາຍປາຍທາງການທ+ອງທ+ຽວມFການກວດສອບ, ປ5ກປBອງ,
ແລະ ຕiດຕາມຄວາມຈOາເປ8ນໃນການຟUນຟL P4 ປ5ວ ແປງການ
ເຂ\າເຖiງຂອງຊuມຊ5ນທBອງຖiນໄປຫາສະຖານທDທາງທOາມະຊາດ
ແລະ ວ8ດທະນະທOາ.

IN-B5.a. ລາຍລະອຽດແຜນການໃນການກວດກາ, ປ5ກປBອງ,
ແລະ ຟUນຟL P4 ປ5ວແປງການເຂ\າເຖiງຂອງຜLBມາຢBຽມທ8ງພາຍໃນ
ທBອງຖiນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດໄປສL+ສະຖານ ທDທາງທOາມະຊາດ
ແລະ ວ8ດທະນະທOາ
IN-B5.b. ການຕiດຕາມກວດກາຕNກ8ບພyດຕiກOາ ແລະລ8ກ ສະນະ
ຂອງຜLBມາຢBຽມຢາມຈາກທBອງຖiນ,ພາຍໃນ ແລະຕ+າງ ປະເທດໃນ
ແຕ+ລະສະຖານທDທ+ອງທ+ຽວ ແລະ ແP+ງດyງດLດນ8ກທ+ອງທ+ຽວຕ+າງ
ໆຂອງນ8ກທ+ອງທ+ຽວ

B6 ຄວາມຮ8ບຮLBແລະຄວາມເຂ\າໃຈກ+ຽວກ8ບການທ+ອງທ+ຽວ
ຈuດໝາຍປາຍທາງການທ+ອງທ+ຽວຕBອງມFການຈ8ດການໃຫB
ຄວາມຮLBແກ+ຊuມຊ5ນເປ8ນປະຈ7ເພ#ອເສFມສBາງຄວາມເຂ\າໃຈ
ກ+ຽວກ8ບໂອກາດ ແລະ ສiງທBາທາຍ ຂອງການທ+ອງທ+ຽວ ແລະ
ຄວາມສ7ຄ8ນຂອງຄວາມຍ4ນຍ5ງທາງດBານການທ+ອງ ທ+ຽວ

IN-B6.a. ແຜນການຍ5ກສLງຄວາມຮ8ບຮLB ແລະ ຄວາມເຂ\າ ໃຈ
ບ5ດບາດຂອງການທ+ອງທ+ຽວແລະ ຄວາມເປ8ນໄປໄດBຂອງ ການ
ປະກອບສ+ວນໃນຊuມຊ5ນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບ8ນການສyກສາ
ຂXນສLງ

B7 ການປBອງກ8ນການສະແຫວງຫາຜ5ນປະໂຫຍດອ8ນບNເປ8ນທ7
ຈuດໝາຍປາຍທາງການທ+ອງທ+ຽວຄວນມFກ5ດໝາຍ ແລະ ສBາງ
ຕXງການປະຕiບ8ດເພ#ອປBອງກ8ນການຄBາປະເວນF, P4 ຮLບແບບອ#ນ
ຂອງການສະແຫວງຫາຜ5ນອ8ນບOເປ8ນທ7ແລະ ການລ+ວງ
ລະເມFດຂອງບuກຄ5ນໃດໜyງ, ໂດຍສະເພາະ ເດ8ກນBອຍ, ໄວໜu+ມ,
ແມ+ຍiງ, ແລະຊ5ນກu+ມນBອຍ. ກ5ດໝາຍ ແລະ ການຈ8ດຕXງປະຕiບ8ດ
ຕBອງມFການແຈBງໃຫBຊາບຢ+າງທ.ວເຖiງ.

IN-B7.a. ກ5ດໝາຍ ແລະ ແຜນການເພ#ອປBອງກ8ນການຄBາປະ
ເວນF P4ຮLບແບບອ#ນຂອງການສະແຫວງຫາຜ5ນປະ ໂຫຍດອ8ນບN
ເປ8ນທ7 ແລະ ການລ+ວງລະເມFດຂອງປະຊາ ຊ5ນ P4 ບ8ນດາແຂກຜLB
ມາຢBຽມຢາມ
IN-B7.b. ກ5ດໝາຍ ແລະ ແຜນການແມ+ນຖ4ກແຈBງໃຫB
ສາທາລະນະຊ5ນຮ8ບຮLBຢ+າງທ.ວເຖiງ

B8 ການສະໜ8ບສະໜLນຊuມຊ5ນ IN-B8.a. ແຜນການສOາລ8ບບ8ນດາຫ5ວໜ+ວຍທuລະກiດ, ແຂກຜLBມາ



ຕBອງມFການແຈBງໃຫBຊາບຢ+າງທ.ວເຖiງ.

B8 ການສະໜ8ບສະໜLນຊuມຊ5ນ
ຈuດໝາຍປາຍທາງການທ+ອງທ+ຽວຕBອງມFລະບ5ບເພ#ອກະຕuBນ
ແລະຊuກຍLBບ8ນດາຫ5ວໜ+ວຍທuລະກiດ, ແຂກຜLBມາຢBຽມ ຢາມ,
ແລະ ສາທາລະນະຊ5ນໃນການປະກອບສ+ວນໃຫBຊuມຊ5ນ ແລະລi
ເລ@ມການພ8ດທະນາແບບຍ4ນຍ5ງທາງການ ທ+ອງທ+ຽວ.

IN-B8.a. ແຜນການສOາລ8ບບ8ນດາຫ5ວໜ+ວຍທuລະກiດ, ແຂກຜLBມາ
ຢBຽມຢາມ, ແລະ ສາທາລະນະຊ5ນໃນການປະ ກອບສ+ວນດBານ
ການບOລiຈາກໃຫBແກ+ຊuມຊ5ນ ແລະ ການຮ8ກ ສາຄວາມPາກPາຍ
ດBານຊFວະນານາພ8ນ, ລiເລ@ມການພ8ດທະ ນາແບບຍ4ນຍ5ງ ແລະ/P4
ການພ8ດທະນາໂຄງລ+າງ

B9 ການສະໜ8ບສະໜLນນ8ກທuລະກiດທBອງຖiນ ແລະການ
ຄBາຂາຍທDຍuດຕiທOາ
ຈuດໝາຍປາຍທາງທາງການທ+ອງທ+ຽວມFລະບ5ບທD
ສະໜ8ບສະໜLນທuລະກiດທBອງຖiນຂະໜາດນBອຍ, ຂະໜາດກາງ,
ແລະ ສ.ງເສFມ ແລະ ພ8ດທະນາຜະລiດຕະພ8ນທDຍ4ນຍ5ງຂອງທBອງ
ຖiນ ແລະ P8ກການການຄBາທDຍuດຕiທOາ ໂດຍອFງໃສ+ຂ5ງເຂດທາງ
ດBານທOາມະຊາດ ແລະ ວ8ດທະນະທOາ. ອາດລວມທ8ງອາຫານ
ແລະ ເຄ#ອງດ#ມ, ເຄ#ອງຫ8ດຖະກOາ, ການສະແດງສFນລະປະ,
ຜະລiດຕະພ8ນກະສiກOາ ແລະ ອ#ນໆ.

IN-B9.a. ແຜນການສະໜ8ບສະໜLນ ແລະ ສBາງຄວາມສາ ມາດ
ຂອງບ8ນດານ8ກທuລະກiດພາຍໃນທBອງຖiນ ທ8ງຂະໜາດ ນBອຍ ແລະ
ຂະໜາດກາງ
IN-B9.b. ແຜນການຊuກຍLBທuລະກiດການຊUຜະລiດຕະພ8ນ ແລະ
ການບOລiການໃນທBອງຖiນ.

IN-B9.c. ແຜນການສ.ງເສFມ ແລະ ພ8ດທະນາ ຄວາມຍ4ນຍ5ງ
ຂອງຜະລiດຕະພ8ນໃນທBອງຖiນອFງໃສ+ທ7ມະຊາດ ແລະ
ວ8ດທະນະທ7ຂອງທBອງຖiນ
IN-B9.d. ແຜນການດYງກ+າວລວມເອ5າບ8ນດານ8ກສiນລະປະຊາວ
ກະສiກອນ ແລະ ຜLBສະໜອງໃນຕ+ອງໂສBຄuນຄ+າການ ທ+ອງທ+ຽວ

ພາກ C: ຂະຫຍາຍຜ5ນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກiດໃຫ+ແກ+ຊuມຊ5ນ, ຜLBມາຢBຽມຢາມ, ແລະ ວ8ດທະນະທOາ; ລuດຜ+ອນຜ5ນກະທ5ບທາງລ5ບ

C1 ການປ5ກປ8ກຮ8ກສາສະຖານທF+ທ+ອງທ+ຽວ
ຈuດໝາຍປາຍທາງດBານການທ+ອງທ+ຽວມFນະໂຍບາຍ ແລະ
ລະບ5ບເພ#ອປະເມFນ, ຟUນຟL ແລະ ຮ8ກສາສະຖານທDທາງ ທOາມະ
ຊາດ ແລະ ວ8ດທະນະທOາ, ລວມມFມLນມOລະດ5ກອ8ນເກ.າແກ+ (ດBານ
ປະຫ8ວດສາດແລະບLຮານນະຄະດF) ແລະ ທ8ດສະນFຍະພາບ ຢL+
ຊ5ນນະບ5ດ ແລະ ຕ5ວເມ4ອງ.  

IN-C1.a. ລະບ5ບການຄuBມຄອງເພ#ອປ5ກປBອງສະຖານທDທາງ
ທOາມະຊາດ ແລະ ວ8ດທະນະທOາ, ລວມມFມLນມOລະດ5ກອ8ນເກ.າແກ+
ແລະ ບ8ນດາທ8ດສະນະຄະຕiກ+ຽວກ8ບທ8ດສະນFຍະ ພາບຂອງເຂດ
ຊານເມ4ອງ ແລະ ຊ5ນນະບ5ດ.

IN-C1.b. ລະບ5ບການຄuBມຄອງເພ#ອກວດກາ, ວ8ດແທກ, ແລະPuດ
ຜ+ອນຜ5ນກະທ5ບດBານລ5ບທາງການທ+ອງທ+ຽວຕາມແຕ+ລະ
ສະຖານທD ແລະ ສະຖານທDທ+ອງທ+ຽວຕ+າງໆ

C2 ການບOລiຫານຈ8ດການແຂກຜLBມາຢBຽມຢາມ
ຈuດໝາຍປາຍທາງການທ+ອງທ+ຽວຕBອງມFລະບ5ບການບOລi ຫານ
ຈ8ດການແຂກຜLBມາຢBຽມຢາມໃນແຕ+ລະສະຖານທDເຊiງລະບ5ບ
ລວມເອ5າການປ5ກປ8ກຮ8ກສາ,ແລະຍ5ກລະດ8ບຄuນຄ+າ ທາງ
ທ7ມະຊາດ ແລະ ວ8ດທະນະທ7.

 

IN-C2.a. ມFຝ+າຍບOລiຫານລະບ5ບທDຮ8ບຜiດຊອບທາງດBານແຜນ
ການການປະຕiບ8ດ ແລະ ການຈ8ດຕXງປະຕiບ8ດແຜນ ການບOລiຫານ
ການຈ8ດການແຂກຜLBມາຢBຽມຢາມ.

C3 ພyດຕiກ7ຂອງແຂກຜLBມາຢBຽມຢາມ
ຈuດໝາຍປາຍທາງການທ+ອງທ+ຽວຕBອງໄດBຈ8ດພiມ ແລະສະ
ໜອງຄL+ມ4ການປະຕiບ8ດຕ5ວໃນການທ+ອງທ+ຽວສະຖານທDທDມFຜ5ນຕN
ຄວາມຮLBສyກດBານຈiດໃຈ ແລະ ຄວາມສ8ດທາ. ຄL+ມ4ດYງ ກ+າວຈະ
ສBາງຄວາມເຂ\າໃຈ ແລະ ລuດຜ+ອນຜ5ນກະທ5ບດBານລ5ບທDຈະຕາມ
ມາ ພBອມທ8ງເປ8ນການສ.ງເສFມພyດຕiກ7ທDດFຈາກແຂກຜLBມາ
ຢBຽມຢາມ.

IN-C3.a. ຄL+ມ4ແນະນ7ທາງດBານວ8ດທະນະທ7 ແລະ
ສiງແວດລBອມ ສ7ລ8ບແຂກຜLBມາຢBຽມຢາມໃນສະຖານທDທDມFຜ5ນ
ກະທ5ບຕNຄວາມຮLBສyກທາງດBານຈiດໃຈ
IN-C3.b. ກ5ດລະບຽບໃນການປະຕiບ8ດສOາP8ບຜLBນOາທ+ຽວ ແລະ
ຜLBຈ8ດການດBານແຜນການການທ+ອງທ+ຽວ

C4 ການປ5ກປBອງມLນມOລະດ5ກທາງວ8ດທະນະທOາ
ຈuດໝາຍປາຍທາງການທ+ອງທ+ຽວມFກ5ດໝາຍຄuBມຄອງການ
ຂາຍ, ການຄBາ, ການວາງສະແດງ, P4 ການໃຫBຂອງທDລະນyກທD
ກ+ຽວກ8ບວ8ດຖuບLຮານ ແລະ ວ8ດຖuທາງປະຫວ8ດ ສາດ.

 

IN-C4.a. ມFກ5ດໝາຍ P4 ກ5ດລະບຽບໃນການປ5ກປ8ກຮ8ກ ສາວ8ດຖu
ບLຮານ ແລະ ວ8ດຖuທາງປະຫວ8ດສາດ ລວມເອ5າບ8ນດາວ8ດຖuບLຮານ
ແລະ ວ8ດຖuທາງປະຫວ8ດສາດທDຢL+ໄຕBນB[ ແລະ P8ກຖານໃນການ
ນ7ໃຊBກ5ດໝາຍປ5ກປ8ກຮ8ກສາ.

IN-C4.b. ມFແຜນການທDປ5ກປBອງ ແລະ ສ8ນລະເສFນມOລະ ດ5ກ
ທາງວ8ດທະນະທ7ທDບNມFຕ5ວຕ5ນ (ເຊYນ: ເພງ, ດ5ນຕF, ລະຄອນ, ທ8ກ



ຂາຍ, ການຄBາ, ການວາງສະແດງ, P4 ການໃຫBຂອງທDລະນyກທD
ກ+ຽວກ8ບວ8ດຖuບLຮານ ແລະ ວ8ດຖuທາງປະຫວ8ດ ສາດ.

 

ນ7ໃຊBກ5ດໝາຍປ5ກປ8ກຮ8ກສາ.

IN-C4.b. ມFແຜນການທDປ5ກປBອງ ແລະ ສ8ນລະເສFນມOລະ ດ5ກ
ທາງວ8ດທະນະທ7ທDບNມFຕ5ວຕ5ນ (ເຊYນ: ເພງ, ດ5ນຕF, ລະຄອນ, ທ8ກ
ສະແລະສFລະປະຫ8ຖະກ7)

C5 ການໃຫBຂSມLນໃນແຕ+ລະສະຖານທD
ການໃຫBຂSມLນທDຖ4ກຕBອງກ+ຽວກ8ບສະຖານທDທ+ອງທ+ຽວບNວ+າຈະ
ເປ8ນສະຖານທDທ+ອງທ+ຽວທາງທ7ມະຊາດ ແລະ ວ8ດທະ ນະທ7.
ຂSມLນທDຈ8ດກຽມໄວBໃນແຕ+ລະສະຖານທDຕBອງເປ8ນຂSມLນທD
ເໝາະສ5ມທາງດBານວ8ດທະນະທ7 ເຊiງພ8ດທະນາມາຈາກການ
ຮ+ວມມ4ຂອງຄ5ນໃນຊuມຊ5ນ ແລະ ມFການປະຊາ ສ7ພ8ນດBວຍ
ພາສາທDເໝາະສ5ມກ8ບແຂກຜLBມາຢBຽມຍາມ.

 

IN-C5.a. ການໃຫBຂSມLນແກ+ແຂກຜLBມາຢBຽມຢາມຄວນມFຢL+ຕາມ
ຫBອງການທ+ອງທ+ຽວ, ສະຖານທDທ+ອງທ+ຽວທາງທ7ມະຊາດ ແລະ
ວ8ດທະນະທ7.
IN-C5.b. ການໃຫBຂSມLນຕBອງມFຄວາມເໝາະສ5ມແທດເໝາະກ8ບ
ວ8ດທະນະທ7.
IN-C5.c ຂSມLນທDຈະນ7ມາໃຫBແຂກຜLBມາຢBຽມຢາມຕBອງ
ພ8ດທະນາມາຈາກການການຮ+ວມມ4ຂອງຄ5ນໃນຊuມຊ5ນ.

IN-C5.d. ການໃຫBຂSມLນຕBອງເປ8ນພາສາທDເໝາະສ5ມກ8ບແຂກຜLB
ມາຢBຽມຢາມ.

IN-C5.e. ຝyກອ5ບຮ5ມພະນ8ກງານນ7ທ+ຽວກ+ຽວກ8ບການໃຫBຂSມLນ.

C6 ຊ8ບສiນທາງປ8ນຍາ
ຈuດໝາຍປາຍທາງການທ+ອງທ+ຽວຕBອງມFລະບ5ບທF+ມFການ
ປະກອບສ+ວນໃຫBໃນການປ5ກປBອງ ແລະ ອະນuລ8ກສiດໃນດBານຊ8ບ
ສFນທາງປ8ນຍາຂອງຊuມຊ5ນ ແລະ ບuກຄ5ນໃດໜyງໃນທBອງຖiນ.

IN-C6.a. ບ8ນດາກ5ດໝາຍ, ກ5ດລະບຽບ P4 ແຜນການ ເພ#ອ
ປBອງກ8ນສiດທາງດBານຊ8ບສFນທາງປ8ນຍາຂອງຊuມຊ5ນ ແລະ
ບuກຄ5ນໃນທBອງຖiນ

ພາກ D: ຂະຫຍາຍຜ5ນປະໂຫຍດທາງສiງແວດລBອມ ແລະ ລuດຜ+ອນຜ5ນກະທ5ບທາງລ5ບ

D1 ບ8ນດາຄວາມສ+ຽງທາງດBານສiງແວດລBອມ
ຈuດໝາຍປາຍທາງການທ+ອງທ+ຽວຄວນມFການລະບuຄວາມສ+ຽງ
ທາງດBານສiງແວດລBອມ ແລະ ມFລະບ5ບໃນການແກBໄຂບ8ນຫາ
ຄວາມສ+ຽງກ+ຽວກ8ບສiງແວດລBອມ.

IN-D1.a. ການປະເມFນທDມFຄວາມຍ4ນຍ5ງຂອງສະຖານທF
ທ+ອງທ+ຽວພາຍໃນໄລຍະ 5 ປFຜ+ານມາ, ການລະບuຄວາມສ+ຽງທາງ
ດBານສiງແວດລBອມ
IN-D1.b. ມFລະບ5ບໃນການແກBໄຂບ8ນຫາຄວາມສ+ຽງກ+ຽວກ8ບ
ສiງແວດລBອມ

D2 ການປ5ກປBອງສiງແວດລBອມທDມFຄວາມສ+ຽງ
ຈuດໝາຍປາຍທາງການທ+ອງທ+ຽວຈະຕBອງມFລະບ5ບໃນການ
ຕiດຕາມກວດກາຜ5ນກະທ5ບຈາກການທ+ອງທ+ຽວທDມFຕNສiງແວວ
ລBອມ, ອະນuລ8ກທDຢL+ອາໄສທາງທ7ມະຊາດຂອງສ8ດ ແລະ ພ4ດ,
ພ8ນພ4ດ ແລະ ສ8ດ, ລະບ5ບນiເວດ ແລະ ການແຜ+ລະບາດຂອງ
ແມງໄມB ແລະ ໂຣກຕ+າງໆ.

IN-D2.a. ຮ8ກສາ ແລະ ປ8ບປuງລາຍຊ#ຂອງສ8ດປ+າ ແລະ ທDຢL+
ອາໄສທາງທ7ມະຊາດຂອງພ4ດ ແລະ ສ8ດ ທDມFຄວາມສ+ຽງຕNການ
ຖ4ກຮuກຮານ.

IN-D2.b. ລະບ5ບການຈ8ດການເພ#ອກວດສອບຜ5ນກະທ5ບ ແລະ
ປ5ກປBອງ ລະບ5ບນiເວດວiທະຍາ, ສiງແວດລBອມທDມFຄວາມສ+ຽງ,
ແລະ , ພ8ນພ4ດ ແລະ ສ8ດ
IN-D2.c. ລະບ5ບປBອງກ8ນການກNໃຫBເກFດການແຜ+ລະບາດຂອງ
ແມງໄມB ແລະ ໂຣກຕ+າງໆ.

D3 ການປ5ກປBອງສ8ດປ+າ
ຈuດໝາຍປາຍທາງທາງການທ+ອງທ+ຽວຕBອງປະຕiບ8ດຕາມ
ກ5ດໝາຍທBອງຖiນ, ກ5ດໝາຍແຫ+ງຊາດ ແລະ ກ5ດໝາຍສາກ5ນ
ໃນການເກ8ບກ+ຽວ, ການລ+າ, ການວາງສະແດງແລະ ການຄBາ
ສ8ດປ+າ (ລວມເຖiງພ4ດພ8ນໄມB ແລະ ສ8ດ).

IN-D3.a. ການປະຊuມໃນດBານການຄBາສາກ5ນ ກ+ຽວກ8ບ ສາຍພ8ນ
ສ8ດປ+າ, ດອກໄມB, ພ4ດໄມBນາໆພ8ນ ທDໄກBສLນພ8ນ (CITES)

IN-D3.b. ກ5ດລະບຽບ ແລະ ມາດຕະຖານສOາP8ບການຄວບຄuມ
ເກ8ບກ+ຽວ P4 ຈ8ບ, ສະແດງ, ຂາຍພ4ດ ແລະ ສ8ດ

D4 ປະກ5ດການເຮ4ອນແກBວກະຈ5ກ (Greenhouse gas
emissions)

ຈuດໝາຍປາຍທາງການທ+ອງທ+ຽວຕBອງສ.ງເສFມໃຫBບ8ນດາ
ຫ5ວໜ+ວຍທuລະກiດວ8ດແທກ, ກວດສອບເບiງລະດ8ບ ແລະ ການ
ປ+ອຍຄວ8ນພiດຈາກທuກພາກສ+ວນໃນການດ7ເນFນກiດ ຈະການທD
ເປ8ນສາເຫດຂອງປະກ5ດການເຮ4ອນແກBວກະຈ5ກ ໃຫBໜBອຍລ5ງ.
ພBອມທ8ງລາຍງານຜ5ນໃຫBແກ+ສາທາລະນະຮ8ບຮLB (ລວມທ8ງການ
ປ+ອຍຄວ8ນພiດຈາກຜLBໃຫBບOລiການເຊYນກ8ນ).

IN-D4.a. ແຜນການເພ#ອຊ+ວຍໃຫBບ8ນດາຫ5ວໜ+ວຍທuລະກiດໃນ
ການວ8ດແທກ, ກວດກາ, ລuດຜ+ອນ, ແລະ ເຜFຍແຜ+ລາຍງານ
ກ+ຽວກ8ບປະກ5ດການເຮ4ອນແກBວກະຈ5ກ.

IN-D4.b. ລະບ5ບທDຈະຊ+ວຍໃຫBບ8ນດາຫ5ວໜ+ວຍທuລະກiດ Puດ
ຜ+ອນປະກ5ດການເຮ4ອນແກBວກະຈ5ກຂອງພວກເຂ5າ.

 

D5 ການປະຢ8ດພະລ8ງງານ
ຈuດໝາຍປາຍທາງການທ+ອງທ+ຽວຕBອງມFລະບ5ບໃນການຊuກ ຍLB
ບ8ນດາຫ5ວໜ+ວຍທuລະກiດໃນການວ8ດແທກ, ກວດກາ,ລuດຜ+ອນ,
ແລະ ລາຍງານຜ5ນຕNສາທາລະນະດBານການຊ5ມໃຊBພະລ8ງງານ
ລວມທ8ງລuດຜ+ອນການຊ5ມໃຊBພະລ8ງງານຈາກແຮ+ທາດ

IN-D5.a. ແຜນການດBານການສ.ງເສFມການປະຢ8ດພະລ8ງ ງານ
ແລະ ວ8ດແທກ, ຕiດຕາມກວດກາ,Puດຜ+ອນ, ແລະ ລາຍງານຢ+າງ
ເປFດກBວາງດBານການຊ5ມໃຊBພະລ8ງງານ.

IN-D5.b. ບ8ນດານະໂຍບາຍ ແລະ ສiງຈLງໃຈໃນການລuດຜ+ອນ
ການຊ5ມໃຊBພະລ8ງງານຈາກແຮ+ທາດທ7ມະຊາດ ແລະ ຊuກຍLBໃຫB



ຈuດໝາຍປາຍທາງການທ+ອງທ+ຽວຕBອງມFລະບ5ບໃນການຊuກ ຍLB
ບ8ນດາຫ5ວໜ+ວຍທuລະກiດໃນການວ8ດແທກ, ກວດກາ,ລuດຜ+ອນ,
ແລະ ລາຍງານຜ5ນຕNສາທາລະນະດBານການຊ5ມໃຊBພະລ8ງງານ
ລວມທ8ງລuດຜ+ອນການຊ5ມໃຊBພະລ8ງງານຈາກແຮ+ທາດ
ທ7ມະຊາດ.

ແລະ ວ8ດແທກ, ຕiດຕາມກວດກາ,Puດຜ+ອນ, ແລະ ລາຍງານຢ+າງ
ເປFດກBວາງດBານການຊ5ມໃຊBພະລ8ງງານ.

IN-D5.b. ບ8ນດານະໂຍບາຍ ແລະ ສiງຈLງໃຈໃນການລuດຜ+ອນ
ການຊ5ມໃຊBພະລ8ງງານຈາກແຮ+ທາດທ7ມະຊາດ ແລະ ຊuກຍLBໃຫB
ມFການນ7ໃຊBເຕ8ກໂນໂລຊFພະລ8ງງານແບບທ5ດແທນ.

D6 ການຈ8ດການການຊ5ມໃຊBນSາ
ຈuດໝາຍປາຍທາງການທ+ອງທ+ຽວຕBອງມFລະບ5ບໃນການຊuກ ຍLB
ໃຫBບ8ນດາຫ5ວໜ+ວຍທuລະກiດປະເມFນ,ກວດກາ, ລuດຜ+ອນການຊ5ມ
ໃຊBນB[, ແລະ ລາຍງານຕNສາທາລະນະກ+ຽວກ8ບການຊ5ມໃຊB
ນB[.

IN-D6.a. ແຜນການໃນການຊ+ວຍເP4ອຫ5ວໜ+ວຍທuລະກiດໃນ
ການວ8ດແທກ,ກວດກາ, ລuດຜ+ອນການຊ5ມໃຊBນB[, ແລະ
ລາຍງານຕNສາທາລະນະກ+ຽວກ8ບການຊ5ມໃຊBນB[

D7 ຄວາມໝXນຄ5ງດBານການຊ5ມໃຊBນSາ
ຈuດໝາຍປາຍທາງການທ+ອງທ+ຽວ ຈະຕBອງມFລະບ5ບການ
ເບiງແຍງຊ8ບພະຍາກອນນB[ເພ#ອໃຫBແນ+ໃຈວ+າບOລiສ8ດຕ+າງໆ ໃຊB
ນB[ໃນປະລiມານເໝາະສ5ມກ8ບຄວາມຕBອງການຂອງຊuມຊ5ນໃນ
ຈuດໝາຍປາຍທາງການທ+ອງທ+ຽວ.

IN-D7.a. ລະບ5ບການຈ8ດການເພ#ອຮ8ບປະກ8ນວ+າປະລi ມານການ
ຊ5ມໃຊBນB[ຂອງບ8ນດາຫ5ວໜ+ວຍທuລະກiດ ແລະ ຄວາມຮຽກຮBອງ
ຕBອງການນB[ຂອງຊuມຊ5ນຈuດໝາຍປາຍ ທາງການທ+ອງທ+ຽວ
ແມ+ນມFຄວາມສ5ມດuນ ແລະ ເທ.າກ8ນ.

D8 ຄuນນະພາບຂອງນSາ
ຈuດໝາຍປາຍທາງການທ+ອງທ+ຽວຕBອງມFລະບ5ບໃນການກວດກາ
ຄuນະພາບຂອງນSາດ#ມ ແລະ ນSາໃຊB ໂດຍໃຊBຕາມແບບ
ມາດຕະຖານຄuນນະພາບ.ຜ5ນການກວດກາແມ+ນ ມFຢL+ຢ+າງເປFດກB
ວາງ, ແລະ ຈuດໝາຍປາຍທາງການທ+ອງທ+ຽວມFລະບ5ບຕອບ
ສະໜອງຕNບ8ນຫາດBານຄuນະພາບຂອງນSາຕາມໄລຍະເວລາອ8ນ
ເໝາະສ5ມ.  

IN-D8.a. ລະບ5ບການຄuBມຄອງ ເພ#ອກວດສອດ ແລະ ລາຍງານ
ຢ+າງເປFດກBວາງຕNກ8ບຄuນນະພາບຂອງນSາດ#ມ ແລະ ນSາໃຊB
IN-D8.b. ຜ5ນການກວດສອບແມ+ນ ເຜFຍແຜ+ຢ+າງເປFດ   ກBວາງ
IN-D8.c. ລະບ5ບການຕອບສະໜອງບ8ນຫາດBານຄuນນະ ພາບ
ຂອງນSາຕາມໄລຍະເວລາອ8ນເໝາະ.

D9 ນSາເສຍ
ຈuດໝາຍປາຍທາງການທ+ອງທ+ຽວຕBອງມFຄL+ມ4ທDຈະແຈBງກ+ຽວກ8ບ
ການພ8ກນB[ເສຍ, ການຮ8ກສາສະພາບນB[ ແລະ ການ
ທ5ດສອບນB[ທDຖ4ກລະບາຍອອກມາຈາກທNນB[ ເພ#ອໃຫBແນ+ໃຈ
ວ+ານB[ເສຍເP.ານXນໄດBຖ4ກບ7ບ8ດ ແລະ ນ7ມາໃຊB  ໃໝ+ P4 ຖ4ກ
ປ+ອຍອອກໄປໂດຍທDມFຜ5ນກະທ5ບໜBອຍທDສuດຕNປະຊາກອນໃນ
ທBອງຖiນ ແລະ ສiງແວດລBອມ.    

IN-D9.a. ກ5ດລະບຽບກ+ຽວກ8ບການພ8ກນB[ເສຍ, ການຮ8ກ ສາ
ສະພາບນB[ ແລະ ການທ5ດສອບນB[ທDຖ4ກລະບາຍອອກ
ມາຈາກທNນB[ເພ#ອໃຫBແນ+ໃຈວ+ານB[ເສຍເP.ານXນໄດBຖ4ກບ7 ບ8ດ
ແລະP8ກຖານໃນການບ8ງຄ8ບໃຊBຂອງບ8ນດາຫ5ວໜ+ວຍ ທuລະກiດ
ເລ.ານXນ
IN-D9.b. ກ5ດລະບຽບເພ#ອຮ8ບປະກ8ນດBານຂະໜາດ ແລະ ປະ
ເພດຂອງການບOາບ8ດນSາເສຍແມ+ນມFຄວາມເໝາະສ5ມຕNທBອງຖiນ
ແລະ P8ກຖານການບ8ງຄ8cບໃຊBຂອງບ8ນດາຫ5ວໜ+ວຍທuລະກiດ.

IN-D9.c. ແຜນການເພ#ອຊ+ວຍບ8ນດາຫ5ວໜ+ວຍທuລະກiດໃນການ
ບOາບ8ດນSາເສຍ ແລະ ນ7ມາໃຊBໃໝ+ນSາໃຊBຢ+າງແບບມFປະສiດຕiພາບ
IN-D9.d. ແຜນການເພ#ອຮ8ບປະກ8ນການບOາບ8ດນSາເສຍນOທD
ເໝາະສ5ມ ແລະ ບ7ບ8ດ ແລະ ນ7ມາໃຊBໃໝ+ P4 ຖ4ກປ+ອຍອອກໄປ
ໂດຍທDມFຜ5ນກະທ5ບໜBອຍທDສuດຕNປະຊາກອນໃນທBອງຖiນ ແລະ
ສiງແວດລBອມ.    

D10 ການລuດຈ7ນວນຂ@ເຫຍUອ                

ຈuດໝາຍປາຍທາງການທ+ອງທ+ຽວຕBອງມFລະບ5ບໃນການຊuກຍLB
ບ8ນດາຫ5ວໜ+ວຍທuລະກiດໃນການPuດຜ+ອນຈ7ນວນຂ@ເຫຍUອ,
ການແປຮLບຂ@ເຫຍUອ, ແລະ ນ7ກ8ບມາໃຊBໃໝ+. ຂ@ເຫຍUອທDບN
ສາມາດນ7ກ8ບມາໃຊBໃໝ+ຕBອງມFການກ7ຈ8ດຢ+າງປອດໄພ ແລະ
ຢXງຢ4ນ.

IN-D10.a. ລະບ5ບການເກ8ບຂ@ເຫຍUອທD ເກ8ບບ8ນທyກຂອງ
ປະຊາຊ5ນໃນປະລiມານຂ@ເຫຍUອທDມF
IN-D10.b. ແຜນການການຈ8ດການຂ@ເຫຍUອທDຖ4ກນ7ໄປປະຕiບ8ດ
ແລະ ມFເປ\າໝາຍໃນການPuດຜ+ອນຂ@ເຫຍUອ ແລະ ຮ8ບປະກ8ນວ+າຂ@
ເຫຍ4ອທDບNສາມາດນ7ກ8ບມາໃຊBໃໝ+ຕBອງມFການກ7ຈ8ດຢ+າງປອດໄພ
ແລະ ຄວາມໝXນຄ5ງ.

IN-D10.c. ແຜນການເພ#ອຊ+ວຍບ8ນດາຫ5ວໜ+ວຍທuລະກiດໃນ
ການPuດຜ+ອນຈ7ນວນຂ@ເຫຍUອ, ການແປຮLບຂ@ເຫຍUອ, ແລະ ນ7
ກ8ບມາໃຊBໃໝ+
IN-D10.d. ແຜນການລuດຜ+ອນການນOາໃຊBກະຕuກນB[ຂອງ
ຫ5ວໜ+ວຍທuລະກiດ ແລະ ຈາກແຂກຜLBມາຢBຽມຢາມ

D11 ມ5ນລະພiດທາງແສງ ແລະ ສຽງ
ຈuດໝາຍປາຍທາງການທ+ອງທ+ຽວຄວນມFຄL+ມ4 ແລະ ກ5ດບ8ງ ຄ8ບ
ໃນການPuດມ5ນລະພiດທາງ ແລະ ແລະ ສຽງ ພBອມທ8ງ ສ.ງເສFມ
ໃຫBບ8ນດາຫ5ວໜ+ວຍທuລະກiດປະຕiບ8ດຕາມຄL+ມ4ແລະ ກ5ດບ8ງຄ8ບ.

IN-D11.a. ຄວນມFຄL+ມ4 ແລະ ກ5ດບ8ງຄ8ບໃນການPuດມ5ນລະພiດ
ທາງ ແລະ ແລະ ສຽງ
IN-D11.b. ແຜນການສ.ງເສFມໃຫBບ8ນດາຫ5ວໜ+ວຍທuລະກiດ
ປະຕiບ8ດຕາມຄL+ມ4 ແລະ ກ5ດບ8ງຄ8ບ.

D12 ການຂ5ນສ.ງທDມFຜ5ນກະທ5ບຕNາ IN-D12.a. ແຜນການການສ.ງເສFມໃຫBເພUມການໃຊBລະບ5ບການ



ໃຫBບ8ນດາຫ5ວໜ+ວຍທuລະກiດປະຕiບ8ດຕາມຄL+ມ4ແລະ ກ5ດບ8ງຄ8ບ. ປະຕiບ8ດຕາມຄL+ມ4 ແລະ ກ5ດບ8ງຄ8ບ.

D12 ການຂ5ນສ.ງທDມFຜ5ນກະທ5ບຕNາ
ຈuດໝາຍປາຍທາງການທ+ອງທ+ຽວຕBອງມFລະບ5ບໃນການສ.ງເສFມ
ໃຫBເພUມການໃຊBລະບ5ບການຂ5ນສ.ງທDມFຜ5ນກະທ5ບຕ+[ ລວມເຖiງ
ການໃຊBລະບ5ບການຂ5ນສ.ງສາທາລະນະ ແລະ ລະບ5ບຂ5ນສ.ງທDບN
ຕBອງໃຊBພະລ8ງງານ (ເປ8ນຕ\ນແມ+ນ ການຍ+າງ ແລະ ການຖFບ
ລ5ດຖFບ).

IN-D12.a. ແຜນການການສ.ງເສFມໃຫBເພUມການໃຊBລະບ5ບການ
ຂ5ນສ.ງທDມFຜ5ນກະທ5ບ
IN-D12.b. ແຜນການການສBາງສະຖານທDທ+ອງທ+ຽວໃຫBມF
ຄວາມໜBາສ5ນໃຈ ແລະ ສາມາດເຂ\າເຖiງໂດຍການຂ5ນສ.ງທDບNຕBອງ
ໃຊBພະລ8ງງານ(ເປ8ນຕ\ນການຍ+າງ ແລະ ການປYນລ5ດຖFບ).
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