
 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ 

 
ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ                           ເລກທີ  8056/ກຊສ 
               ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 17 ທັນວາ 2013 
      

ຂ ໍ້ຕົກລງົ 
ວາ່ດວ້ຍ ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ ້ບນັຊີໂຄງການລົງທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕາ່ງໆ 

ທີິ່ຈະຕ້ອງດ າເນີນ ການສກຶສາເບ ໍ້ອງຕົໍ້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທບົຕ ິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຫລ   
ການປະເມນີຜົນກະທບົຕ ິ່ສິິ່ງແວດລອ້ມສັງຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ  

 
- ອີງຕາມ ມາດຕາ 21 ແລະ ມາດຕາ 22 ຂອງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບ

ປັບປຸງ) ເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012; 
- ອີງຕາມດ າລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັໍ້ງ ແລະ ການເຄ ິ່ອນໄຫວ ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 

ສິິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບ ເລກທີ 435/ນຍ, ລົງວັນທີ 28 ພະຈິກ 2011;  
- ອີງຕາມຄ າແນະນ າ ຂະບວນການສຶກສາເບ ໍ້ອງຕົໍ້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕ ິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ກະຊວງ

ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບ ເລກທ ີ8029/ກຊສ, ລົງວັນທີ 17 ທັນວາ 2013; 
- ອີງຕາມຄ າແນະນ າ ຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕ ິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດ ຂອງ ກະຊວງ

ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບ ເລກທ ີ8030/ກຊສ, ລົງວັນທີ 17 ທັນວາ 2013; 
 

 ລັດຖະມົນຕ ີວ່າການ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕົກລົງ: 
 
ມາດຕາ 1. ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ບັນຊີໂຄງການລົງທຶນ ຫລ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ຈະຕ້ອງດ າເນີນການສຶກສາ

ເບ ໍ້ອງຕົໍ້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕ ິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຫລ  ການປະເມີນຜົນກະທົບຕ ິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ 
ທ າມະຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ).  

ມາດຕາ 2.  ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັໍ້ງຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢ ູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສູ່ ແລະ ປະຕິບັດ ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີໍ້ ຢູ່າງເຂັໍ້ມງວດ 
ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. 

ມາດຕາ 3. ມອບໝາຍໃຫ້ ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕ ິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບ ກັບທຸກພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຜ ຮ້ັບຜິດຊອບຈັດຕັໍ້ງ
ປະຕິບັດ ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີໍ້ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. 



 

ມາດຕາ 4. ຫອ້ງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ, ກອງ ແລະ ສ ນ ອ້ອມຂ້າງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດ
ລ້ອມ ລວມທັງ ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂັໍ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ທຸກ
ພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຈົິ່ງຮັບຮ ້ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີໍ້ຢູ່າງ
ເຂັໍ້ມງວດ. 

ມາດຕາ 5. ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີໍ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕູ່ວັນ ທີິ່ລົງລາຍເຊັນ ເປັນຕົໍ້ນໄປ ແລະ ປູ່ຽນແທນ ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ
ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ບັນຊີໂຄງການລົງທຶນ ທີິ່ຈະຕ້ອງດ າເນີນການສຶກສາສິິ່ງແວດລ້ອມເບ ໍ້ອງ
ຕົໍ້ນ ແລະ ດ າເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບຕ ິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ 697/ສນຍ.ອຊນສ, ລົງວັນທ ີ
12 ມີນາ 2010. 

 
                                                                                 ລດັຖະມນົຕ ີວາ່ການ 
                                                                 ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລອ້ມ 

        ນ ລນິ ສນິບັນດດິ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ບັນຊີໂຄງການລົງທນຶ ແລະ ກິດຈະການຕາ່ງໆ  
ທີິ່ຈະຕ້ອງດ າເນີນ ການສກຶສາເບ ໍ້ອງຕົໍ້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທບົຕ ິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຫລ   

ການປະເມນີຜົນກະທບົຕ ິ່ສິິ່ງແວດລອ້ມສັງຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ  
 
ບັນຊີໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ປະກອບດ້ວຍ ປະເພດ ແລະ ຂະຫນາດ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ

ກິດຈະການຕ່າງໆ ຊຶິ່ງໂດຍຫລັກໄດ້ຈັດແບູ່ງອອກເປັນ 2 ກຸູ່ມ ຄ : ກຸູ່ມ 1  ຕ້ອງສ້າງບົດລາຍງານການສຶກສາເບ ໍ້ອງຕົໍ້ນ
ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕ ິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ (ບສຕສ) ແລະ ກຸູ່ມ 2 ຕ້ອງສ້າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕ ິ່
ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດ (ບປຜສ) (ຍົກເວັໍ້ນສ າລັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ຕົກຢ ູ່ໃນ
ກ ລະນີ ທີິ່ລະບຸໄວ້ໃນ ຫມາຍເຫດ ຢ ູ່ກ້ອງຕາຕະລາງ ລຸູ່ມນີໍ້).  

ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ໄດ້ຈັດແບູ່ງອອກເປັນ 5 ຂະແໜງຄ : (1) ຂະແໜງພະລັງງານ;       
(2) ຂະແໜງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້; (3) ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າປຸງແຕູ່ງ; (4) ຂະແໜງພ ໍ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ບ ລ ິ
ການ; ແລະ (5) ຂະແໜງແຮູ່ທາດ. 

ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບປະເພດ ແລະ ຂະຫນາດ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ໃນແຕູ່ລະຂະແໜງ ທີິ່
ໄດ້ຈັດເຂົໍ້າໃນກຸູ່ມ 1 ແລະ ກຸູ່ມ 2   ແມູ່ນໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງ ລຸູ່ມນີໍ້: 

 

ປະເພດໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ 
ກຸູ່ມ 1 

ຕ້ອງສ້າງ ບສຕສ 
ກ ູ່ມ 2 

ຕ້ອງສ້າງ ບປຜສ 

I. ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ໃນຂະແໜງພະລັງງານ 

ການພັດທະນາທາງດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ 

1.1 
ການຜະລິດໄຟຟ້າດ້ວຍພະລັງງານ ນ ໍ້າ
ຕົກ (ສ້າງເຂ ິ່ອນໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກ) 

(ກ) 1-15 ເມກາວັດ ຫລ   
(ຂ) ບັນຈຸບ ລິມາດນ ໍ້າ < 
200 ລ້ານ ມ3 ຫລ   
(ຄ) ມີເນ ໍ້ອທີິ່ອ່າງເກັບ ນ ໍ້າ 
<1.500 ເຮັກຕາ 

(ກ) ≥ 15 ເມກາວັດ ຫລ   
(ຂ) ບັນຈຸບ ລິມາດນ ໍ້າ 
 ≥ 200 ລ້ານ ມ3 ຫລ   
(ຄ) ມີເນ ໍ້ອທີິ່ອ່າງເກັບ ນ ໍ້າ ≥ 
1.500 ເຮັກຕາ  

1.2 
ການຜະລິດໄຟຟ້າດ້ວຍພະລັງງານ ນິວ
ເຄຣຍ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກ າຈັດ
ສິິ່ງເສດເຫລ ອນິວເຄຣຍ 

 ທຸກຂະຫນາດ 

1.3 
ການຜະລິດໄຟຟ້າດ້ວຍພະລັງງານຈາກ
ອາຍແກັສທ າມະຊາດ 

5-50 ເມກາວັດ > 50 ເມກາວັດ 

1.4 ການຜະລິດໄຟຟ້າດ້ວຍພະລັງງານລົມ  2-10 ໜ່ວຍກັງຫັນ > 10 ໜ່ວຍກັງຫັນ 



 

ປະເພດໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ 
ກຸູ່ມ 1 

ຕ້ອງສ້າງ ບສຕສ 
ກ ູ່ມ 2 

ຕ້ອງສ້າງ ບປຜສ 

ໂດຍນ າໃຊ້ກັງຫັນລົມ 

1.5 
ການຜະລິດໄຟຟ້າດ້ວຍພະລັງງານຄວາມ
ຮ້ອນ 

≤ 10 ເມກາວັດ > 10 ເມກາວັດ 

ການພັດທະນາທາງດ້ານພະລັງງານອາຍແກັສ ແລະ ນ ໍ້າມັນເຊ ໍ້ອໄຟ  

1.6 
ການພັດທະນາທ ິ່ຂົນສົິ່ງນ ໍ້າມັນ ແລະ 
ອາຍແກັສ 

 ທ ກຂະຫນາດ 

1.7 
ການຂຸດຄົໍ້ນນ ໍ້າມັນເຊ ໍ້ອໄຟ ຫລ ອາຍ
ແກັສທ າມະຊາດ 

 ທຸກຂະໜາດ 

1.8 ການກັິ່ນນ ໍ້າມັນ  ທຸກຂະຫນາດ 

1.9 ການສ້າງສາງເກັບນ ໍ້າມັນ 5,000-50.000   ມ3 > 50.000 ມ3 

ການພັທະນາທາງດ້ານລະບົບສາຍສົິ່ງໄຟຟ້າແຮງສ ງ 

1.10 ການກ ິ່ສ້າງສາຍສົິ່ງໄຟຟ້າແຮງສ ງ:   

1.10.1 ໄຟຟ້າແຮງສ ງ ≥ 230 ກິໂລໂວນ ≤ 15 ກິໂລແມັດ > 15 ກິໂລແມັດ 

1.10.2 ໄຟຟ້າແຮງສ ງ < 230 ກິໂລໂວນ 
ທຸກຂະຫນາດ 
 

 

1.11 ສະຖານີໄຟຟ້າແຮງສ ງ < 10 ເຮັກຕາ ≥ 10 ເຮັກຕາ 

II. ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ໃນຂະແໜງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ 

ການປ ກໄມ້ ແລະ ປ ກພ ດ 

2.1 ການປ ກ ແລະ ຕັດໄມ້ ອຸດສາຫະກ າ  20-200 ເຮັກຕາ > 200 ເຮັກຕາ 

2.2 ການປ ກພ ດອຸດສາຫະກ າ  20-400 ເຮັກຕາ > 400 ເຮັກຕາ 

ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ 

2. 3 
ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ເຊັິ່ນ: ງົວ, ຄວາຍ, 
ມ້າ ແລະ ອ ິ່ນໆ 

≥ 500 ໂຕ  



 

ປະເພດໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ 
ກຸູ່ມ 1 

ຕ້ອງສ້າງ ບສຕສ 
ກ ູ່ມ 2 

ຕ້ອງສ້າງ ບປຜສ 

2.4 ການລ້ຽງສັດປີກ ≥ 5.000 ໂຕ  

2.5 ການລ້ຽງຫມ  ≥ 500 ໂຕ  

2.6 
ການລ້ຽງປາ ແລະ ສັດນ ໍ້າ ໃນຫນອງນ ໍ້າ
ແບບອຸດສາຫະກ າ 

≥ 10 ເຮັກຕາ  

2.7 
ການລ້ຽງປາ ແລະ ສັດນ ໍ້າ ໃນກະຊັງ 
ຕາມລ າແມູ່ນ ໍ້າ 

≥ 300 ຕາແມດັ  

2.8 ການລ້ຽງແຂ້ ≥ 100 ໂຕ  

III. ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ໃນຂະແຫນງອຸດສາຫະກ າປຸງແຕູ່ງ 

ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕູ່ງອາຫານ 

3.1 

ການຜະລິດ, ການປຸງແຕູ່ງ ແລະ ການ
ຮັກສາອາຫານ (ຊີໍ້ນ, ປາ,ຫມາກໄມ,້ 
ນ ໍ້າມັນຈາກພ ດ ແລະ ສັດ ແລະ 
ອາຫານສັດ) 

≤ 1 ໂຕນ/ມ ໍ້ > 1 ໂຕນ/ມ ໍ້ 

3.2 
ໂຮງງານດ າເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ຜະລິດພັນຈາກນົມ  

≤ 40 ໂຕນ/ມ ໍ້ > 40 ໂຕນ/ມ ໍ້ 

3.3 
ໂຮງງານດ າເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ແປ້ງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ຈາກແປ້ງ 

40-80 ໂຕນ/ມ ໍ້ > 80 ໂຕນ/ມ ໍ້ 

3.4 
ໂຮງງານດ າເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ 
ນ ໍ້າຕານ 

≤ 30 ໂຕນ/ມ ໍ້ > 30 ໂຕນ/ມ ໍ້ 

3.5 
ໂຮງງານດ າເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ 
ເຫລົໍ້າ 

≤ 5 ແສນລິດ/ປີ > 5 ແສນລິດ/ປີ 



 

ປະເພດໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ 
ກຸູ່ມ 1 

ຕ້ອງສ້າງ ບສຕສ 
ກ ູ່ມ 2 

ຕ້ອງສ້າງ ບປຜສ 

3.6 
ໂຮງງານດ າເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ 
ນ ໍ້າດ ິ່ມບ ິ່ມີທາດເຫລົໍ້າ ແລະ ນ ໍ້າດ ິ່ມ
ອະນາໄມ 

ທຸກຂະຫນາດ  

3.7 
ໂຮງງານດ າເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ຜະລິດຕະພັນຢາສ ບ 

ທຸກຂະຫນາດ  

ອຸດສາຫະກ າແຜູ່ນແພ, ແຜູ່ນເຈ້ຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ ້

3.8 
ໂຮງງານດ າເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ແຜູ່ນແພ, ເສັໍ້ນດ້າຍແບບອຸດສາຫະ ກ າ, 
ເຄ ິ່ອງນຸູ່ງຫົິ່ມ ແລະ ຍ້ອມສີຂົນສັດ 

ທຸກຂະຫນາດ  

3.9 
ໂຮງງານດ າເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ 
ການເອ ອບ ແລະ ນວດຫນັງ 

ທຸກຂະຫນາດ  

3.10 
ໂຮງງານດ າເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ 
ຜະລິດຕະພັນຫນັງ 

≤ 1 ລ້ານອັນ/ປີ > 1 ລ້ານອັນ/ປີ 

3.11 
ໂຮງງານດ າເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ 
ຜະລິດຕະພັນໄມ້ຫວາຍ ແລະ ວັດຖຸ
ຈັກສານ 

ທຸກຂະຫນາດ  

3.12 
ໂຮງງານດ າເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ໄມ້ປອກ, ໄມ້ບາງຟານ ເປັນແຜູ່ນ ແລະ 
ອ ິ່ນໆ 

≤ 1 ແສນຕາແມັດ/ປີ > 1 ແສນຕາແມັດ/ປີ 

3.13 
ໂຮງງານດ າເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ເຈັໍ້ຍ 

≤ 30 ໂຕນ/ມ ໍ້ > 30 ໂຕນ/ມ ໍ້ 

3.14 
ໂຮງງານດ າເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ 
ການພິມ 

ທຸກຂະຫນາດ  



 

ປະເພດໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ 
ກຸູ່ມ 1 

ຕ້ອງສ້າງ ບສຕສ 
ກ ູ່ມ 2 

ຕ້ອງສ້າງ ບປຜສ 

ອຸດສາຫະກ າຜະລິດຕະພັນເຄມີ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ 

3.15 
ໂຮງງານດ າເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ນ ໍ້າມັນເຊ ໍ້ອໄຟ (ເປໂຕຣຽມ) ແລະ ໄຮ
ໂດຣຄາຣ໌ບອນ 

 ທຸກຂະຫນາດ 

3.16 
ໂຮງງານດ າເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ 
ຜະລິດຕະພັນເຄມີ  

 ທຸກຂະຫນາດ 

3.17 

ໂຮງງານດ າເນີນກິດຈະການຜະລິດ 
ຜະລິດຕະພັນການແພດ ແລະ ການຢາ 
ທີິ່ນ າໃຊ້ຂະບວນການທາງເຄມີ ແລະ 
ຊີວະເຄມ ີ

 ທຸກຂະຫນາດ 

3.18 
ໂຮງງານດ າເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ວັດຖຸພັນອະນາໄມ, ລ້າງຂັດຖ  ແລະ 
ເຄ ິ່ອງສ າອາງ 

≤ 10 ໂຕນ/ມ ໍ້ > 10 ໂຕນ/ມ ໍ້ 

3.19 
ໂຮງງານດ າເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ 
ຢາງຍ ດ ແລະ ຢາງພາລາ 

50-200 ໂຕນ/ປີ > 200 ໂຕນ/ປີ 

3.20 
ໂຮງງານດ າເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ຜະລິດຕະພັນ ປາລາສະຕິກ 

≤ 400 ໂຕນ/ປີ > 400 ໂຕນ/ປີ 

ອຸດສາຫະກ າຜະລິດຕະພັນແຮູ່ທີິ່ບ ິ່ແມູ່ນໂລຫະ 

3.21 
ໂຮງງານດ າເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ 
ແກ້ວ ແລະຜະລິດຕະພັນ ຈາກແກ້ວ 

ທຸກຂະຫນາດ  

3.22 
ໂຮງງານດ າເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ຜະລິດຕະພັນແຮູ່ ທີິ່ບ ິ່ແມູ່ນໂລຫະອ ິ່ນໆ 

ທຸກຂະຫນາດ  



 

ປະເພດໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ 
ກຸູ່ມ 1 

ຕ້ອງສ້າງ ບສຕສ 
ກ ູ່ມ 2 

ຕ້ອງສ້າງ ບປຜສ 

3.23 
ໂຮງງານດ າເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ 
ຊີມັງ, ປ ນຂາວ ແລະ ປ ນໂບກ 
(Plaster) 

≤ 20 ໂຕນ/ຊົິ່ວໂມງ > 20 ໂຕນ/ຊົິ່ວໂມງ 

ອຸດສາຫະກ າແຍກໂລຫະອອກຈາກແຮູ່ 

3.24 
ໂຮງງານດ າເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ເຫລັກຂັໍ້ນຕົໍ້ນ, ເຫລັກ ແລະ ເຫລັກປຸງ
ແຕູ່ງ 

≤ 5.000 ໂຕນ/ປີ > 5.000 ໂຕນ/ປີ 

3.25 

ໂຮງງານດ າເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ 
ການຫລ ິ່ຫລອມຮີດດຶງໂລຫະປະເສີດ
ຂັໍ້ນຕົໍ້ນ ແລະ ໂລຫະທີິ່ບ ິ່ແມູ່ນທາດ
ເຫລັກ  

 ທຸກຂະໜາດ 

3.26 
ການຫລ ິ່ຫລອມຮີດດຶງເຫລັກ ແລະ 
ເຫລັກກ້າ 

≤ 50 ໂຕນ/ມ ໍ້ > 50 ໂຕນ/ມ ໍ້ 

3.27 
ການຫລ ິ່ຫລອມຮີດດຶງໂລຫະ ທີິ່ບ ິ່ແມູ່ນ
ທາດເຫລັກ 

ທຸກຂະຫນາດ  

3.28 
ໂຮງງານດ າເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ 
ໂຄງປະກອບຜະລິດຕະພັນ ໂລຫະ, ຖັງ
, ອ່າງ  

ທຸກຂະຫນາດ  

3.29 
ໂຮງງານດ າເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ 
ໝ ໍ້ກ າເນີດໄຟ 

ທຸກຂະຫນາດ  

ອຸດສາຫະກ າອ ິ່ນໆ 

3.30 

ໂຮງງານດ າເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ເຄ ິ່ອງຮັບໃຊ້ ໃນບ້ານເຮ ອນທົິ່ວໄປ 
ອ ິ່ນໆ ເຄ ິ່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ແລະ ເຄ ິ່ອງ
ໃຊ້ໄຟຟ້າ 

ທຸກຂະຫນາດ  



 

ປະເພດໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ 
ກຸູ່ມ 1 

ຕ້ອງສ້າງ ບສຕສ 
ກ ູ່ມ 2 

ຕ້ອງສ້າງ ບປຜສ 

3.31 
ໂຮງງານດ າເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ 
ການຜະລິດໝ ໍ້ໄຟ ແລະ ຖ່ານໄຟສາຍ 

≤ 70 ໂຕນ/ປີ > 70 ໂຕນ/ປີ 

3.32 
ໂຮງງານດ າເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບອາ
ໄຫລ ່ແລະ ສິໍ້ນສ່ວນລົດຍົນ ແລະ 
ເຄ ິ່ອງຈັກ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

≤ 1.000 ໂຕນ/ປີ > 1.000 ໂຕນ/ປີ 

3.33 
ໂຮງງານຜະລິດລົດຖີບ ແລະ ລ ໍ້ຮັບໃຊ້
ຄົນພິການ 

≤ 10.000 ຄັນ/ປີ > 10.000 ຄັນ/ປີ 

3.34 
ໂຮງງານດ າເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ 
ເຄ ິ່ອງເຮ ອນ 

≤ 10.000 ອັນ/ປີ > 10.000 ອັນ/ປີ 

3.35 ໂຮງງານຜະລິດນ ໍ້າປະປາ ທຸກຂະຫນາດ  

ການຈັດການສິິ່ງເສດເຫລ ອ 

3.36 
ການເກັບຮັກສາສິິ່ງເສດເຫລ ອ ທີິ່ບ ິ່ເປັນ
ອັນຕະລາຍ 

≤≤ 5.000 ໂຕນ/ປີ > 5.000 ໂຕນ/ປີ 

3.37 
ການເກັບຮັກສາສິິ່ງເສດເຫລ ອ ທີິ່ເປັນ
ອັນຕະລາຍ 

 ທ ກຂະຫນາດ 

3.38 
ການກ າຈັດສິິ່ງເສດເຫລ ອ ທີິ່ເປັນອັນ 
ຕະລາຍ 

 ທຸກຂະຫນາດ 

3.39 
ການບ າບັດ ແລະ ການບ ລິການຄຸ້ມຄອງ
ສິິ່ງເສດເຫລ ອອ ິ່ນໆ 

 ທຸກຂະຫນາດ  

3.40 
ການກ ິ່ສ້າງໂຮງງານນ າໃຊ້ສິິ່ງເສດເຫລ ອ
ຄ ນໃຫມ່ 

 ທຸກຂະຫນາດ 



 

ປະເພດໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ 
ກຸູ່ມ 1 

ຕ້ອງສ້າງ ບສຕສ 
ກ ູ່ມ 2 

ຕ້ອງສ້າງ ບປຜສ 

3.41 ການກ ິ່ສ້າງເຕົາເຜົາສິິ່ງເສດເຫລ ອ  ທຸກຂະຫນາດ 

3.42 ໂຮງບ າບັດນ ໍ້າເສຍຂອງຕົວເມ ອງ ≤ 50.000 ຄນົ >50.000 ຄົນ 

3.43 ໂຮງບ າບັດນ ໍ້າເສຍອຸດສາຫະກ າ  ທຸກຂະຫນາດ 

3.44 ການກ ິ່ສ້າງຄອງລະບາຍນ ໍ້າເປ ໍ້ອນ ທຸກຂະຫນາດ  

IV. ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ໃນຂະແໜງພ ໍ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ບ ລິການ 

4.1 
ການຖົມບຶງ, ແມູ່ນ ໍ້າ, ຄອງລະບາຍນ ໍ້າ 
ທີິ່ຈະກ ິ່ຄວາມເສຍຫາຍ ຕ ິ່ ສາທາລະ 
ນະ 

 ທ ກຂະຫນາດ 

4.2 
ການກ ິ່ສ້າງເຮ ອນພັກລວມຫມ ູ່, ບ້ານ
ຈັດສັນ 

>50 ຫ້ອງ  

4.3 ການກ ິ່ສ້າງສະຫນາມກັອບ  ທຸກຂະໜາດ 

4.4 ການກ ິ່ສ້າງສະຫນາມກີລາ ຄົບວົງຈອນ  ທຸກຂະຫນາດ 

4.5 
ການກ ິ່ສ້າງໂຮງແຮມ ຫລ  ສະຖານທີິ່
ພັກຕາກອາກາດ  

≤ 80 ຫ້ອງ > 80 ຫ້ອງ 

4.6 ການກ ິ່ສ້າງໂຮງແຮມ ຄົບວົງຈອນ ≤ 50 ເຮັກຕາ > 50 ເຮັກຕາ 

4.7 

ການພັດທະນາບ່ອນທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 
ບ່ອນພັກຜ່ອນ ໃນພ ໍ້ນທີິ່ທີິ່ມີຄວາມ 
ສ າຄັນທາງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ 
ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທ າມະຊາດ 

 ທຸກຂະຫນາດ 



 

ປະເພດໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ 
ກຸູ່ມ 1 

ຕ້ອງສ້າງ ບສຕສ 
ກ ູ່ມ 2 

ຕ້ອງສ້າງ ບປຜສ 

4.8 
ການກ ິ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເຂດເສດ 
ຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະ
ເພາະ 

 ທຸກຂະຫນາດ 

4.9 ການກ ິ່ສ້າງໂຮງຫມ  ≤ 80 ຕຽງ > 80 ຕຽງ 

4.10 ການກ ິ່ສ້າງເສັໍ້ນທາງລົດໄຟ  ທຸກຂະໜາດ  

4.11 
ການກ ິ່ສ້າງເສັໍ້ນທາງໃຫມ ່(ເສ້ນທາງ
ຫລວງແຫູ່ງຊາດ, ແຂວງ, ເມ ອງ, 
ຊົນນະບົດ, ທາງຫລວງພິເສດ) 

 ທຸກຂະຫນາດ 

4.12 
ການປັບປຸງ ຫລ  ຟ ໍ້ນຟ  ເສ້ນທາງຫລວງ
ແຫູ່ງຊາດ, ແຂວງ, ເມ ອງ, ຊົນນະບົດ, 
ທາງຫລວງພິເສດ 

ທຸກຂະຫນາດ  

4.13 ການກ ິ່ສ້າງສະຫນາມບິນ   ທຸກຂະຫນາດ 

4.14 
ການກ ິ່ສ້າງຕາຫນ່າງ ໂທລະຄົມມະ ນາ
ຄົມ 

ທຸກຂະຫນາດ   

4.15 
ການຄົມມະນາຄົມທາງນ ໍ້າ (ການປັບປຸງ
ຄອງເດີນເຮ ອ ຕາມລ າແມູ່ນ ໍ້າຂອງ) 

≤ 200 ໂຕນ > 200 ໂຕນ 

4.16 ການກ ິ່ສ້າງທ່າເຮ ອ:   

4.16.1 ທ່າເຮ ອໂດຍສານ 
≤ 500 ໂຕນ (ບ ິ່ລວມ
ນ ໍ້າຫນັກເຮ ອ) 

> 500 ໂຕນ (ບ ິ່ລວມ
ນ ໍ້າຫນັກເຮ ອ) 

4.16.2 ທ່າເຮ ອຂົນສົິ່ງສິນຄ້າທົິ່ວໄປ 
≤ 500 ໂຕນ (ບ ິ່ລວມ
ນ ໍ້າຫນັກເຮ ອ) 

> 500 ໂຕນ (ບ ິ່ລວມ
ນ ໍ້າຫນັກເຮ ອ) 

4.16.3 ທ່າເຮ ອຂົນສົິ່ງສິນຄ້າ ທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍ  ທຸກຂະຫນາດ 



 

ປະເພດໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ 
ກຸູ່ມ 1 

ຕ້ອງສ້າງ ບສຕສ 
ກ ູ່ມ 2 

ຕ້ອງສ້າງ ບປຜສ 

4.17 ການກ ິ່ສ້າງປ້ອງກັນ ຕະຝັິ່ງເຈ ິ່ອນ ≤ 1 ກິໂລແມັດ >1 ກິໂລແມັດ 

V. ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ໃນຂະແໜງແຮູ່ທາດ 

ການຂຸດຄົໍ້ນແລະປຸງແຕູ່ແຮູ່ທາດ 

5.1 ການດ ດຫີນ, ຊາຍ ຢ ູ່ໃນນ ໍ້າ 1.000-50.000 ມ3/ມ ໍ້ > 50.000 ມ3/ມ ໍ້ 

5.2 ການຂຸດເຈາະຫີນ ແລະ ຂົນຫີນ ≤ 50 ໂຕນ/ມ ໍ້  > 50 ໂຕນ/ມ ໍ້  

5.3 
ການຂຸດຄົໍ້ນວັດຖຸດິບຮັບໃຊ້ ການກ ິ່ສ້າງ 
(ດິນ, ຫີນ, ຊາຍ) ຢຸູ່ເທີງຫນ້າດິນ 

≤ 100.000 ມ3/ປີ ຫລ 
ພ ໍ້ນທີິ່ ≤ 20 ຮຕ 

> 100.000 ມ3/ປີ 
ຫລ ພ ໍ້ນທີິ່ > 20 ຮຕ 

5.4 
ການຂຸດຄົໍ້ນແຮູ່ທາດແຂງ (ໂດຍບ ິ່ໄດ້ນ າ
ໃຊ້ສານເຄມີ) 

 ທຸກຂະຫນາດ 

5.5 
ການຂຸດຄົໍ້ນ ແລະ ປຸງແຕູ່ງ ແຮູ່ທາດ ທີິ່
ນ າໃຊ້ສານເຄມີອັນຕະລາຍ 

 ທຸກຂະຫນາດ 

5.6 ການປຸງແຕູ່ງແຮູ່ທາດແຂງ ≤ 50.000 ໂຕນ/ປີ  > 50.000 ໂຕນ/ປີ  

ການຈັດການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ ໍ້າ 

5.7 
ການຂຸດຄົໍ້ນ ແລະນ າໃຊ້ນ ໍ້າໃຕ້ດິນ ເພ ິ່ອ
ການນ າໃຊ້ທາງອຸດສາຫະກ າ, ກະສິກ າ 
ແລະ ການອຸປະໂພກໃນຕົວເມ ອງ 

500- 5.000 ມ3/ມ ໍ້ > 5.000 ມ3/ມ ໍ້ 

5.8 ການກ ິ່ສ້າງອ່າງເກັບນ ໍ້າ ແລະ ເຂ ິ່ອນ 
1-200 ລ້ານ ມ3 ຫລ  
ຄວາມສ ງຂອງສັນເຂ ິ່ອນ ≤ 
10 ແມັດ   

> 200 ລ້ານມ3 ຫລ  ຄວາມ
ສ ງຂອງສັນເຂ ິ່ອນ > 10 ແມັດ 

 

ຫມາຍເຫດ: 

1. ສ າລັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ໃດໜຶິ່ງ ທີິ່ປະກອບດ້ວຍຫລາຍໂຄງການຍ່ອຍທີິ່ຕິດພັນກັບ
ການສ້າງຜົນກະທົບຕ ິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕ ິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທ າມະຊາດ ທີິ່ສະເໜີພັດທະນາໃນຂອບ
ເຂດພ ໍ້ນທີິ່ດຽວກັນ ແລະ ໄດ້ສະເໜີຂ ອະນຸມັດການລົງທຶນເປັນໂຄງການດຽວ, (ເຊັິ່ນ: ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າດ້ວຍ



 

ພະລັງງານນ ໍ້າຕົກ ຊຶິ່ງກວມເອົາ ກິດຈະກ າການກ ິ່ສ້າງເຂ ິ່ອນ, ສ້າງຖະໜົນຫົນທາງ, ສ້າງສາຍສົິ່ງໄຟຟ້າ; ໂຄງການດ າເນີນ
ກິດຈະການກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນອ້ອຍ ຊຶິ່ງກວມເອົາ ການປ ກອ້ອຍ, ການສ້າງໂຮງງານປຸງແຕູ່ງອ້ອຍ; ໂຄງການດ າເນີນ
ກິດຈະການ ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຢາງພະລາ ຊຶິ່ງກວມເອົາ ການປ ກຢາງພະລາ ແລະ ການສ້າງໂຮງງານປຸງແຕູ່ງຢາງພະ
ລາ ແລະ ອ ິ່ນໆ), ຖ້າຕົກໃນກ ລະນີນີໍ້ ເຈົໍ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງສ້າງ ບປຜສ ຢູ່າງດຽວ ໂດຍບ ິ່ພິຈາລະນາເຖິງຂະໜາດ 
ຂອງໂຄງການ ທັງນີໍ້ ຕ້ອງສ້າງເປັນບົດລາຍງານສະບັບດຽວ ທີິ່ປະກອບດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຕ ິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ
ສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທ າມະຊາດ ຂອງທຸກກິດຈະກ າທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງໂຄງການ ເຂົໍ້າກັນ; 

 
2. ສ າລັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆໃດໜຶິ່ງ ທີິ່ມີກິດຈະກ າແບບດຽວກັນ ແຕູ່ພັດທະນາໃນຂອບ

ເຂດພ ໍ້ນທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ, (ເຊັິ່ນ: ໂຄງການກ ິ່ສ້າງເສັໍ້ນທາງ, ການກ ິ່ສ້າງສາຍສົິ່ງໄຟຟ້າແຮງສ ງ, ການປ ກໄມອຸ້ດສາຫະກ າ 
ອ ິ່ນໆ) ຊຶິ່ງເຖີງແມູ່ນວ່າ ຈະດ າເນີນກິດຈະກ າປະເພດດຽວກັນ ຫລ ຂະຫນາດດຽວກັນ ແລະ ໂດຍເຈົໍ້າຂອງໂຄງການ
ດຽວກັນ ກ ິ່ຕາມ, ຖາ້ຕົກໃນກ ລະນີນີໍ້, ເຈົໍ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງສ້າງ ບສຕສ ຫລ  ບປຜສ ແລ້ວແຕູ່ຂະໜາດຂອງ
ໂຄງການ ທີິ່ຈະຕົກຢ ູ່ໃນ ກຸູ່ມ 1 ຫລ  ກຸູ່ມ 2 ໂດຍຕ້ອງສ້າງເປນັບົດລາຍງານສະເພາະ ສ າລັບແຕູ່ລະຂົງເຂດພ ໍ້ນທີິ່ ໝາຍ
ວ່າບ ິ່ໃຫ້ສ້າງເປັນບົດລາຍງານສະບັບດຽວ ໂດຍກວມເອົາຫລາຍພ ໍ້ນທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຍກົເວັໍ້ນໃນບາງກ ລະນີ ຫາກໄດ້
ຮັບການເຫັນດີຢັໍ້ງຢ ນຂອງຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດແລະສິິ່ງແວດລ້ອມໃນລະດັບທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງເສຍກ່ອນ; 

 
3. ສ າລັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ສະເໜີພັດທະນາໃນຂົງເຂດ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຫລ  

ເສດຖະກິດສະເພາະ, ນອກຈາກ ການສ້າງ ບປຜສ ສ າລັບກວມລວມຂອບເຂດທັງໝົດໃນຂົງເຂດ ເສດຖະກິດພິເສດ 
ຫລ  ເສດຖະກິດສະເພາະ ໂດຍເຈົໍ້າຂອງເຂດດັິ່ງກ່າວນັໍ້ນແລ້ວ ເຈົໍ້າຂອງໂຄງການຍ່ອຍແຕູ່ລະໂຄງການລົງທຶນ ແລະ 
ກິດຈະການຕ່າງໆ ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດການປະເມີນຜົນກະທົບຕ ິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ສະເພາະ ສ າລັບແຕູ່ລະໂຄງການຍ່ອຍອີກ 
ແລ້ວແຕູ່ແຕູ່ລະປະເພດໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ສະເໜີມານັໍ້ນ ວ່າຈະຕົກຢ ູ່ໃນປະເພດໂຄງການ ໃນ
ກຸູ່ມໃດ ຄ  ຕົກຢ ູ່ໃນ ກຸູ່ມ 1 ຕ້ອງສ້າງ ບສຕສ ແລະ ຖ້າຕົກໃນກຸູ່ມ 2 ຕ້ອງສ້າງ ບປຜສ ໂດຍຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ 
ແລະ ສອດຄ່ອງ ຕາມລະບຽບຫລັກການ ທີິ່ກ ານົດໄວ້ໃນ ຄ າແນະນ າ ແລະ ບົດແນະນ າທາງດ້ານວິຊາການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

 
4. ສ າລັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຖ້າຕົກຢ ູ່ໃນກ ລະນີ ເປັນໂຄງການທີິ່ມີການທົດແທນຄ່າເສຍ

ຫາຍ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ພາຍໃຕ້ຂ ໍ້ບັນຍັດທີິ່ກ ານົດໄວ້ໃນ ດ າລັດວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ 
ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ຈາກໂຄງການພັດທະນາ ສະບັບເລກທີ 192/ນຍ, ລົງວັນທີ 7/7/2005 ຫລ  ນິຕິ
ກ າອ ິ່ນທີິ່ປູ່ຽນແທນ, ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆນັໍ້ນ ຖ ວ່າມີຄວາມຈ າເປັນ ຕ້ອງສ້າງ ບປຜສ ຢູ່າງດຽວ ຊຶິ່ງ
ເຈົໍ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງດ າເນີນ ໃຫຖ້ ກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງ ຕາມຂ ໍ້ບັນຍັດທີິ່ກ ານົດໄວ້ໃນ ຄ າແນະນ າ ແລະ ບົດແນະ
ນ າທາງດ້ານວິຊາການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍບ ິ່ຕ້ອງພິຈາລະນາວ່າ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ດັິ່ງກ່າວ ຈະຖ ກ
ຈັດຢ ູ່ໃນປະເພດໂຄງການໃນກຸູ່ມ 1 ຫລ  ກຸູ່ມ 2 ຫລ  ບ ິ່ນອນຢ ູ່ໃນຢ ູ່ບັນຊີ ເລີຍກ ຕາມ; 

 
5. ສ າລັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ເຖິງແມູ່ນວ່າຈັດປະເພດໂຄງການ ຕົກຢ ູ່ໃນກຸູ່ມ 1 ກ ຕາມ, ຖ້າ

ຕົກຢ ູ່ໃນກ ລະນີ ເປັນໂຄງການທີິ່ມີທີິ່ຕັໍ້ງຢ ູ່ໃນພ ໍ້ນທີິ່ມີຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທ າ
ມະຊາດ ເຈົໍ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງສ້າງ ບປຜສ ຢູ່າງດຽວ ຈຶິ່ງຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ອອກໃບຢັໍ້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດ
ລ້ອມ ໃຫໂ້ຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆນັໍ້ນ. 

ພ ໍ້ນທີິ່ມີຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທ າມະຊາດ ກວມເອົາພ ໍ້ນທີິ່ ດັິ່ງລຸູ່ມນີໍ້: 



 

- ພ ໍ້ນທີິ່ທັງໝົດ ຫລ  ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພ ໍ້ນທີິ່ ໄດ້ຖ ກປະກາດເປັນປູ່າປ້ອງກັນ, ປູ່າສະຫງວນ ຕາມກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍປູ່າໄມ້ ສະບັບເລກທີ 06/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2007 ຫລ  ນິຕກິ າອ ິ່ນທີິ່ປູ່ຽນແທນ; 

-  ພ ໍ້ນທີິ່ທັງໝົດ ຫລ  ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພ ໍ້ນທີິ່ ໄດ້ຖ ກປະກາດເປັນ ເຂດອະນຸລັກພັນສັດນ ໍ້າ ແລະ ສັດປູ່າ ໂດຍ
ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນ ໍ້າ ແລະ ສັດປູ່າ, ເລກທີ 07/ສພຊ, ລັງວັນທີ 24 ທັນ ວາ 2008 ຫລ  ນິຕກິ າ
ອ ິ່ນມທີິ່ປູ່ຽນແທນ; 

- ພ ໍ້ນທີິ່ທັງໝົດ ຫລ  ສ່ວນໃຫຍຂ່ອງພ ໍ້ນທີິ່ ໄດ້ຖ ກປະກາດເປັນ ເຂດມ ລະດົກແຫູ່ງຊາດທາງດ້ານວັດທະນະທ າ 
ແລະ ປະຫວັດສາດ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມ ລະດົກແຫູ່ງຊາດ ເລກທີ 08/ສພຊ, ລົງວັນທີ 9 ພະຈິກ 
2005 ຫລ  ນຕິິກ າອ ິ່ນທີິ່ປູ່ຽນແທນ ; 

- ພ ໍ້ນທີິ່ທັງໝົດ ຫລ  ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພ ໍ້ນທີິ່ ໄດ້ຖ ກປະກາດເປັນ ແຫລ່ງນ ໍ້າສະຫງວນ ໂດຍສອດ ຄ່ອງກັບ ກົດ
ໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ນ ໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫລ່ງນ ໍ້າ ເລກທ ີ02/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11 ມັງກອນ 1996 ຫລ  ນິຕກິ າອ ິ່ນທີິ່
ປູ່ຽນແທນ; ແລະ 

- ພ ໍ້ນທີິ່ອ ິ່ນໆ ທີິ່ກົດໝາຍໄດ້ປະກາດ ເປັນພ ໍ້ນທີິ່ມີຄວາມສ າຄັນ ທາງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດ
ລ້ອມທ າມະຊາດ ໃນແຕູ່ລະໄລຍະ. 

 

 


