
Para sa tulong o katanungan, maaaring 
makipag-ugnayan sa planetGOLD PH: 

E-mail: invest.ph@artisanalgold.org
Mobile Number: +(63) 995 478 9651 
    +(63) 998 332 9368
Facebook: @pGOLDphilippines

www.planetgold.org/philippines

Para sa karagdagang kaalaman: 

Due Diligence Resources for Suppliers and Buyers: 
https://www.planetgold.org/due-diligence-
resources-suppliers-and-buyers

OECD Due Diligence Guidance for Responsible 
Mineral Supply Chains
www.duediligenceguidance.org

Karagdagang Pamantayan ng planetGOLD
May tatlong karagdagang pamantayang susundin ang mga 
organisasyong Small-Scale Mining (SSM)  sa ilalim ng 
programang ito:

Ang planetGOLD programme na pinondohan ng Global 
Environment Facility (GEF) ay nakikipagtulungan sa 
gobyerno, pribadong sektor at mga komunidad ng 
small-scale miners upang mapahusay ang larangan 
ng produksyon ng ginto at mapabuti ang pisikal na 
kondisyon o lugar kung saan nagtatrabaho ang mga minero. 

Sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga pinansyal na 
oportunidad, pagsuporta sa pormalisasyon, pagpapalawig 
ng kaalaman, pagpapakilala ng mga teknolohiyang hindi 
gumagamit ng asoge, at pagtulong sa mga minahan na 
makipag-ugnayan sa pormal na merkado, layuning ipakita ng 
programang ito na may daan tungo sa mas malinis at mas 
epektibong pagmimina kung saan nakikinabang ang lahat—
mula sa mga minero hanggang sa mga mamimili ng ginto.

ACCESS TO FINANCE  AND MARKETS 

Patnubay na itinakda ng programang planetGOLD

Pamantayan ng planetGOLD
para sa Makakalikasan at 
Makataong Pagmimina

Hindi pag-gamit ng 
asoge o mercury sa 
proseso ng pagmimina

Ang mga organisasyon ng SSM 
ay hindi gagamit ng mercury sa 
kanilang operasyon at hindi gagamit 
ng cyanide sa mga tailings na may 
halong mercury.

Pangangalaga 
at paggalang sa 
karapatan ng mga 
katutubo

Ang mga organisasyon ng SSM 
ay magpapakita ng paggalang 
sa indibidwal at kolektibong 
karapatan, kultura, mga Cultural 
Heritage sites, pananaw, at 
kabuhayan ng mga katutubo 
na maaaring maapektuhan ng 
pagmimina.

Bawasan ang epekto 
ng pagmimina sa 
kalikasan 

Ang mga organisasyon ng SSM ay 
susunod sa mga batas pangkapaligiran 
sa kanilang mga bansa, kabilang 
ang mga kinakailangan para sa 
rehabilitasyon nito; mabawasan ang 
mga hindi maiiwasang negatibong 
epekto ng pagmimina; at magkaroon ng 
sistemang tutugon at mangangalaga 
ng biodiversity.
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Ang Pamantayang planetGOLD para 
sa Makakalikasan at Makataong 
Pagmimina
Ang planetGOLD program ay naglalayong tanggalin ang 
asoge o mercury mula sa proseso ng produksyon ng ginto 
ng mga Small-Scale Miners (SSM) bilang pagsunod sa 
Minamata Convention on Mercury.

Ngunit ang mga hakbanging ito ay nangangailangan ng sapat 
na puhunan para makapagpundar ng mga mas maayos na 
kagamitan at makapagsanay sa mga bagong kaalamang 
teknikal at pagnenegosyo na kalakip nito.

Isa sa mga pangunahing elemento upang makakuha 
ng suportang pinansyal at makipag-ugnayan sa 
pormal na merkado ay ang pagsisiguro na ang 
produksyon ng ginto ay sumusunod sa mga naaangkop 
na pamantayang pangkalikasan at panlipunan.
Ang mga proseso ng pagsisiyasat o due diligence 
processes ay nakapagbibigay ng kumpiyansa sa lahat ng 
kabahagi ng daloy ng produksyon ng ginto na siguradong 
nasusunod ang mga pamantayang ito.

Ang planetGOLD program ay lumikha ng 
patnubay na nagdedetalye ng mga pamantayan 
sa pamamahala at pagpapatakbo ng operasyon 
ng mga organisasyon ng SSM na benepisyaryo ng 
planetGOLD. 

Sa pagsunod ng mga palatuntunang ito, masisiguradong 
ginagampanan ng mga benepisyaryo  ang mga panununtunang 
pangkapaligiran at panlipunan na kinakailangan ng mga 
proyektong pinopondohan ng Global Environment Facility 
(GEF).

Ang CRAFT Code 

Ang CRAFT Code o Code of Risk-
mitigation for Artisanal and small-
scale miners engaging in Formal Trade 
ay isang pampublikong pamantayan 
na makatutulong sa mga minero na 
makipag-ugnayan sa pormal na merkado 
sa pamamagitan ng pagsasagawa ng 
pagsisiyasat o due diligence sa bawat 
proseso ng daloy ng produksyon ng 
ginto alinsunod sa Organisation for 
Economic Cooperation and Development 
(OECD) Guidelines.

www.craftmines.org

Ang pamantayan ng planetGOLD ay binubuo ng Modyul 1 
hanggang Modyul 4 ng CRAFT Code na susundin ng mga 
organisasyon ng SSM. Kasabay nito, makatatanggap sila ng 
suporta mula sa planetGOLD upang mapabuti ang kanilang 
mga kasanayan sa pagmimina at pakikipagkalakalan sa  
pormal na merkado.

Nakasaad dito na kinakailangan ang maayos 
na sistema ng pamamahala. Bibigyan ang 
mga SSM ng tulong na maitaguyod at 
mapagtibay ang kanilang organisasyon.

Modyul 1

Kasama rito ang mga pamantayang susuri 
sa pagkalehitimo o pormalisyasyon ng mga 
organisasyon. Sila ay papatnubayan sa 
pagkuha ng mga kakailanganing pampubliko 
o pampribadong dokumento para bigyang 
pahintulot ang kanilang operasyon.

Modyul 2

Susuportahan ang mga organisasyon ng SSM 
sa posibleng pangongolekta ng ebidensya, 
pagsusuri, at pagsasakatuparan ng risk 
management plans upang bawasan ang mga 
nagbabantang panganib o peligro sa kanilang 
operasyon.

Modyul 3 hanggang 4


