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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

 
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ      ເລກທີ 8030/ກຊສ 
       ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທ ີ17 ທັນວາ 2013 
 

ຄາໍແນະນາໍ 
ຂະບວນການປະເມນີຜນົກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລອ້ມສງັຄມົ ແລະ ທໍາມະຊາດ 

ຈາກໂຄງການລງົທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕ່າງໆ  
- ອີງຕາມ ມາດຕາ 22 ຂອງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 

29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012; 
- ອີງຕາມດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄ ິ່ອນໄຫວ ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບ ເລກທີ 435/ນຍ, ລົງວັນທີ 28 ພະຈິກ 2011.  
 
ລັດຖະມນົຕ ີວາ່ການ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ອອກຄາໍແນະນາໍ: 

 
ພາກທ ີI 

ຈຸດປະສົງ ແລະ ຫລກັການ 

 
1.1  ຈຸດປະສົງ ຂອງຄາໍແນະນາໍ 

ຄໍາແນະນໍາ ສະບັບນີັ້ ແມ່ນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ເນ ັ້ອໃນທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 22 
ຂອງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທ ີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 
2012 ເພ ິ່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ທຸກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ ທີິ່ດໍາເນີນການຢ ພ່າຍໃນ ສປປ ລາວ ທີິ່ກໍິ່ໃຫເ້ກີດ ຫລ  ຈະກໍິ່ໃຫ້ເກີດ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ 
ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ໄດ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິ 
ບັດ ຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການ
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ຕ່າງໆ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຕັັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນ ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ໃຫ້ມີ
ຄວາມຍ ນຍົງ, ການຫລຸດຜ່ອນ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດປັບຕົວ ເຂົັ້າກັບສະພາບໂລກຮ້ອນ. 
 

1.2 ຫລກັການ ຂະບວນການປະເມນີຜົນກະທບົຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄມົ ແລະ ທາໍມະຊາດ 
 ຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫລັກການ ດັິ່ງນີັ້: 

- ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໃນການດໍາເນີນຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບ ຕໍິ່ສິິ່ງແວດ
ລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ໂດຍຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຮັບ ໃບຢັັ້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ
ດັິ່ງກ່າວ ຈາກ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ກ່ອນ ຈະດໍາເນີນການກໍິ່ສ້າງ ໂຄງການລົງທຶນ 
ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ສະເໜີມານັັ້ນ; 

- ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງດໍາເນີນ ຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ໃຫ້
ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງ ກັບບັນດາເນ ັ້ອໃນທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້ ລວມທັງ ບົດແນະນໍາທາງດ້ານ
ວິຊາການ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍອ ິ່ນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ;  

- ຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ  ຕ້ອງດໍາເນີນການ ໂດຍ ຜ ້ບໍລິການ
ດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ພາຍໃນ ຫລ  ຕ່າງປະເທດ ທີິ່ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ດໍາເນີນການ ສອດຄ່ອງກັບ ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍ ການ
ປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 44 ແລະ ມາດຕາ 45; 

- ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງຮັບປະກັນການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກັບ ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິິ່ນຂັັ້ນຕ່າງໆ, ຜ ໄ້ດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜ ມ້ສີ່ວນຮ່ວມອ ິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶິ່ງຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ແລະ
ເຂັັ້ມງວດ ຕາມຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້ ແລະ ບົດແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ ລວມທັງ ລະບຽບກົດ
ໝາຍອ ິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ;  

- ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງຮັບປະກັນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ 
ທໍາມະຊາດ ທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ພ້ອມ
ທັງ ຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຕໍິ່ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ທີິ່
ເກີດຂຶັ້ນຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆຂອງຕົນ ໄປຕະຫລອດໄລຍະເວລາ ການກໍິ່ສ້າງ ແລະ ການດໍາ
ເນີນໂຄງການ; 

- ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບແບບສະສົມ ເພີິ່ມເຕີມ ໃນກໍລະນີໂຄງການລົງທນຶ 
ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຂອງຕົນ ຄາດຄະເນຈະສ້າງຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ
ທໍາມະຊາດ ໄປສະສົມຕໍິ່ກັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການອ ິ່ນ ທີິ່ຢ ໄ່ກ້ຄຽງ ໂດຍປະຕິບັດໃຫຖ້ ກຕ້ອງ ຕາມບົດ
ແນະນໍາ ທາງດ້ານວິຊາການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ກໍານົດໄວ້; 

- ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບຂ້າມຊາຍແດນ ເພີິ່ມເຕີມ ໃນກໍລະນີໂຄງການລົງທຶນ 
ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຂອງຕົນ ຄາດຄະເນຈະສ້າງຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ
ທໍາມະຊາດ ຂ້າມຊາຍແດນໄປປະເທດອ ິ່ນ ໂດຍປະຕິບັດໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ ຕາມລະບຽບຫລັກການ ຫລ ບົດແນະນໍາ ທາງ
ດ້ານວິຊາການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ກໍານົດໄວ້; 

- ໃນກໍລະນີທີິ່ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງການມອບເຫມົາຕໍິ່ໃຫ້ຜ ອ້ ິ່ນ ດໍາເນີນກິດຈະການໃດຫນຶິ່ງຂອງໂຄງການ 
ລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆຂອງຕົນ, ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງກໍານົດເນ ັ້ອໃນ ແລະ ເງ ິ່ອນໄຂລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ມາດ
ຕະການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ເຂົັ້າໃນສັນຍາຮັບເຫມົາ
ຕໍິ່ ເພ ິ່ອໃຫ້ຜ ້ຮບັເຫມົາຕໍິ່ ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການດັິ່ງກ່າວ ຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ, ແຕ ່ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ 
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ຍັງຕ້ອງໄດ້ມຄີວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມສ່ວນ ສໍາລັບການດໍາເນີນການ ຫລ  ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ຕໍິ່ການປະຕິບັດ
ກິດຈະການໃດຫນຶິ່ງຂອງຜ ້ຮັບເຫມົາຕໍິ່ ທີິ່ເປັນສາຍເຫດ ເຮັດໃຫ້ ມີຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ; 

- ໃນໄລຍະການກໍິ່ສ້າງ ຫລ  ການດໍາເນີນ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ, ຖ້າ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ
ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເຫັນວ່າ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະ
ຊາດ ບໍິ່ໄດ້ກໍານົດບັນດາມາດຕະການ ໃນການຫລຸດຜ່ອນ ແລະ ແກໄ້ຂຜົນກະທົບຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ຖ ກຕ້ອງກັບ
ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຫລ ບໍິ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງຄາດໝາຍ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຈະຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ກ່ຽວກັບບັນຫານັັ້ນ ພ້ອມທັງກໍານົດເວລາ ໃຫເ້ຈົັ້າຂອງໂຄງການ 
ປັບປຸງແຜນການດັິ່ງກ່າວ ແລ້ວສົິ່ງໃຫ້ ພາກສ່ວນຕົນ ພິຈາລະນາຮັບຮອງຄ ນໃໝ່; 

- ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ທີິ່ໄດ້ມອບໂອນກໍາມະສິດ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຂອງຕົນ (ເຈົັ້າຂອງ
ໂຄງການເກົິ່າ) ໃຫຜ້ ອ້ ິ່ນ (ເຈົັ້າຂອງໂຄງການໃໝ່) ຕ້ອງກໍານົດຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃສ່ໃນສັນຍາມອບໂອນກໍາມະສິດ ກ່ຽວກັບ 
ມາດຕະການດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ທີິ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ທີິ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງເອົາໄປແລ້ວ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ 
ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ໃຫເ້ຈົັ້າຂອງໂຄງການໃໝ່ ສ ບຕໍິ່ນໍາໄປຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຈົນສໍາເລັດຕາມແຜນການກໍານົດໄວ້; 

- ໃນໄລຍະ 6 ເດ ອນ ກ່ອນສິັ້ນສຸດໄລຍະເວລາການລົງທຶນ, ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ສະເຫນີຕໍິ່ ກະຊວງຊັບ 
ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເພຶິ່ອຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການ
ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຂອງເຈົັ້າຂອງໂຄງການ. ໃນກໍລະນ ີ ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທຸກມາດ
ຕະການ ແລະ ບໍິ່ມີຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຄົງຄ້າງ, ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງໄດ້ອອກໜັງສ ຢັັ້ງຢ ນການເຫັນດ ີ ໃຫ້ແກ່ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ 
ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າຫາກຍັງມີບັນຫາຄົງຄ້າງຢ  ່ ກໍຕ້ອງໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ໄປສ ບຕໍິ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນຫາຄົງ
ຄ້າງເຫລົິ່ານັັ້ນ ໃຫ້ສໍາເລັດເສຍກ່ອນ ຈຶິ່ງຖ ວ່າເຈົັ້າຂອງໂຄງການໄດ້ສິັ້ນສຸດພັນທະ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການ
ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ; 

- ໃນກໍລະນີທີິ່ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງການຂະຫຍາຍໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ບໍິ່ວ່າໃນ
ລັກສະນະຂອງການດໍາເນີນການໂຄງການໃນບ່ອນໃຫມ່ ເຊັິ່ນ ການສ້າງຕັັ້ງບ່ອນດໍາເນີນທຸລະກິດໃນບ່ອນໃຫມ່ ຫລ  
ການຂະຫຍາຍພ ັ້ນທີິ່ ແລະ ຂະຫນາດຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ, ເຈົັ້າຂອງໂຄງການດັິ່ງກ່າວ ກໍິ່ມີ
ພັນທະ ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ໃນກໍລະນີ ຫາກ
ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆຂອງຕົນທີິ່ກໍາລັງສະເໜີການຂະຫຍາຍນັັ້ນ ຈັດເຂົັ້າຢ ່ໃນປະເພດໂຄງການ ກຸ່ມ 
2 ໂດຍຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການ ຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້ ພ້ອມທັງຕ້ອງໄດ້ຮັບ ໃບຍັັ້ງຍ ນກ່ຽວ
ກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ເສຍກ່ອນ ຈຶິ່ງຈະໄດ້ເລິິ່ມດໍາເນີນການຂະຫຍາຍໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ດັິ່ງກ່າວໄດ້.   
 

ພາກທ ີII 
ຂະບວນການປະເມີນຜນົກະທບົຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄມົ ແລະ ທາໍມະຊາດ 

 
2.1  ການກັິ່ນຕອງ ໂຄງການລງົທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕາ່ງໆ  
ການກັິ່ນຕອງ ເປັນຂັັ້ນຕອນທໍາອິດ ຂອງຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະ

ຊາດ ຊຶິ່ງເປັນຂັັ້ນຕອນສໍາຄັນໃນການພິຈາລະນາເບີິ່ງວ່າ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆທີິ່ສະເໜີມານັັ້ນ ມີ
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ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ບໍິ່ ຫລ ບໍິ່ ຊຶິ່ງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ການດໍາເນີນ
ການກັິ່ນຕອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ມີຄ ດັິ່ງລຸ່ມນີັ້: 

- ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ບັນຊີໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ເພ ິ່ອເປັນພ ັ້ນຖານບ່ອນອີງ ໃນ
ການກັິ່ນຕອງ ວ່າໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆຂອງຕົນ ທີິ່ສະເໜີມານັັ້ນ ຈະຈັດເຂົັ້າຢ ່ໃນປະເພດໂຄງການ 
ທີິ່ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃນລະດັບໃດ;  

- ໃນກໍລະນີທີິ່ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕາ່ງໆໃດຫນຶິ່ງ ບໍິ່ມີຢ ໃ່ນບັນຊີ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຈະນໍາໃຊ້ ມາດຕະຖານສົມທຽບ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງ 
ແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຈາກການນໍາເອົາຂໍັ້ມ ນຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີິ່ລະບຸໄວ້ໃນແຜນການລົງທຶນ ມາກັິ່ນຕອງ ວ່າ ໂຄງ 
ການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆທີິ່ສະເໜີມານັັ້ນ ຈະຕົກຢ ໃ່ນບັນຊີໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ຕ້ອງ
ໄດ້ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມໃນລະດັບໃດ ຈຶິ່ງມີຄວາມຖ ກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມ ຫລ  ບໍິ່ມີຄວາມ
ຈໍາເປັນ ຕ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ; 

- ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ຜ່ານການກັິ່ນຕອງ ຫາກເຫັນວ່າ ບໍິ່ຕ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນ
ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຈະໄດ້ກໍານົດເງ ິ່ອນໄຂ ຫລ ຂໍັ້ກໍາ 
ນົດໃດໜຶິ່ງອອກ ໃຫເ້ຈົັ້າຂອງໂຄງການ ນໍາໄປຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ຜົນກະທົບຕໍິ່
ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ. 
 

2.2  ບັນຊ ີໂຄງການລົງທນຶ ແລະ ກິດຈະການຕາ່ງໆ  
 ບັນຊີ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ໄດ້ຈັດແບ່ງອອກເປັນ 2 ກຸ່ມ ຄ : 

- ກຸ່ມ 1:  ເປັນໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກດິຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ຄາດຄະເນຈະມຜີົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ 
ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ໜ້ອຍ ຫລ  ບໍິ່ຮຸນແຮງ ຊຶິ່ງຕ້ອງດໍາເນີນຂະບວນການ
ສຶກສາເບ ັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ; 

- ກຸ່ມ 2:  ເປັນໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກດິຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ຄາດຄະເນຈະມຜີົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ 
ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຫລ  ຮຸນແຮງ ຊຶິ່ງຕ້ອງດໍາເນີນ ຂະ
ບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ. 

ບັນຊີໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ຈັດແບ່ງອອກເປັນ 2 ກຸ່ມ ແມ່ນມໃີນຂໍັ້ຕົກລົງຕາງຫາກ ຂອງ 
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ. 
 

2.3 ການກາໍນດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜາ້ວຽກ 
ພາຍຫລັງການກັິ່ນຕອງ ຫາກເຫັນວ່າ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ສະເໜີມານັັ້ນ ຕົກຢ ໃ່ນກຸ່ມ 2, 

ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນ ຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ແລະ 
ກ່ອນດໍາເນີນການປະເມີນນັັ້ນ, ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ກໍານົດ ຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜ້າວຽກ ເສຍ
ກ່ອນ ໂດຍສ້າງເປັນບົດລາຍງານ ກໍານົດໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ໄປຕາມຮ ບແບບທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ສະເພາະ ທັງໃຫ້
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ສອດຄ່ອງກັບບົດແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງ ຮັບປະກັນໃຫມ້ີ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ 
ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະພາຍຫລັງໄດ້ສໍາເລັດແລ້ວ ຈຶິ່ງນໍາສະເໜີໃຫ້ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ 
ທົບທວນ ແລະຮັບຮອງເອົາ ກ່ອນ ຈຶິ່ງສາມາດດໍາເນີນ ຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ 
ທໍາມະຊາດ ຕໍິ່ໄດ້. 
 ການກໍານົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜ້າວຽກ ສໍາລັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງ 
ຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ປະຕິບັດ ດັິ່ງນີັ້: 

- ໃນການກໍານົດຂອບເຂດການສຶກສາ, ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງລະບຸຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນກ່ຽວກັບຂອບ
ເຂດການສຶກສາຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ທີິ່ຄາດຄະເນຈະເກີດຂຶັ້ນ
ຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆຂອງຕົນ ພ້ອມທັງ ບັນດາຂໍັ້ມ ນສໍາຄັນ ທີິ່ຕ້ອງໄດ້ເກັບກໍາ ເພ ິ່ອນໍາເອົາມາ
ຄົັ້ນຄ້ວາວິໄຈ ໃນຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ; 

- ໃນການກໍານົດຂອບເຂດຫນ້າວຽກ, ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງກໍານົດຢ່າງຖ ກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຊັດເຈນກ່ຽວ
ກັບບັນດາໜ້າວຽກທັງໝົດທີິ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ເພ ິ່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນໃນແຕ່ລະດ້ານ ຂອງຂອບເຂດການສຶກສາ ສໍາລັບຂະບວນ 
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ.  

 
2.4 ການທບົທວນ ບດົລາຍງານ ການກາໍນດົຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜາ້ວຽກ  
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕອ້ງທົບທວນ ບົດລາຍງານ ການກໍານົດຂອບເຂດການ

ສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜ້າວຽກ ໃຫສ້ໍາເລັດພາຍໃນ 15 ວັນລັດຖະການ ແລ້ວແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃຫ້ເຈົັ້າຂອງ
ໂຄງການ ຮັບຊາບ ດັິ່ງນີັ້: 

- ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານ ການກໍານົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະຂອບເຂດໜ້າວຽກ ແລະ ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ເລີິ່ມຕົັ້ນດໍາເນີນ ຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ໄປ
ຕາມການກໍານົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜ້າວຽກ ທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນບົດລາຍງານ; 

- ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງຕາມຄໍາເຫັນ ແລ້ວນໍາສະເໜີພິຈາລະນາຄ ນໃໝ່. 
 

2.5  ບົດລາຍງານການປະເມນີຜົນກະທບົຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄມົ ແລະ ທາໍມະຊາດ (ບປຜສ) 
 ການສ້າງ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ (ບປຜສ), ເຈົັ້າຂອງ
ໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ດັິ່ງນີັ້:  

- ຕ້ອງສ້າງ ບປຜສ ໃຫຖ້ ກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງ ກັບ ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້ ແລະ ບົດແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ 
ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍອ ິ່ນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

- ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມີ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະທໍາມະຊາດ ປະກອບ
ເຂົັ້າເປັນພາກຫນຶິ່ງໃນ ບປຜສ ໂດຍຕ້ອງດໍາເນີນການ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກັບເນ ັ້ອໃນລະອຽດທີິ່ລະບຸໄວ້ ໃນພາກທີ II ຂໍັ້ 
2.9 ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້ ແລະ ບົດແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
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- ຕ້ອງສ້າງ ບປຜສ ເປັນພາສາລາວ ຈຶິ່ງຈະໄດ້ຮັບການທົບທວນ ແລະ ການພິຈາລະນາອອກ ໃບຢັັ້ງຢ ນກ່ຽວກັບ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເພ ິ່ອຮັບຮອງເອົາ ບປຜສ ດັິ່ງກ່າວ. 
   

2.6  ການທບົທວນ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທາໍມະຊາດ  
ການທົບທວນ ບປຜສ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນ ດັິ່ງນີັ້ີ້໊: 

- ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງສົິ່ງຄໍາຮ້ອງ ພ້ອມທັງ ບປຜສ ທີິ່ປະກອບທັງ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະຕິດຕາມກວດກາ
ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ສະບັບປັບປຸງສຸດທ້າຍ ຈາກບັນດາຄໍາເຫັນ ທີິ່ໄດ້ຈາກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  
ຂັັ້ນເມ ອງ/ແຂວງ ຈໍານວນ 1 ຊຸດ ໃຫ້ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງ ຄັດຕິດບົດ
ບັນທຶກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ໃນແຕ່ລະຄັັ້ງ ທີິ່ປະກອບດ້ວຍລາຍເຊັນຢັັ້ງຢ ນຂອງຜ ້ສ້າງ ບົດບັນທຶກ, ຜ ້ຕາງໜ້າເຈົັ້າ
ຂອງໂຄງການ ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ; 
 - ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ດໍາເນີນການກວດກາຄວາມຖ ກຕ້ອງຄົບຖວ້ນ ຂອງ 
ບປຜສ ພາຍໃນ 10 ວັນລັດຖະການ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ເປັນລາຍລັກອັກສອນຮັບຊາບ ດັິ່ງນີັ້: 

ກ. ໃຫເ້ຈົັ້າຂອງໂຄງການ ສົິ່ງ ບປຜສ ຈໍານວນ 15 ຊຸດ ຫລ ອາດຫລາຍກ່ວານັັ້ນ ຫາກເຫັນວ່າມຄີວາມຈໍາເປັນ
ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານໃນຮ ບແບບອິເລັກໂຕຣນິກ ໃນກໍລະນີເຫັນວ່າ ບປຜສ ມີຄວາມຖ ກຕ້ອງຄົບຖວ້ນ 
ເພ ິ່ອໃຫ ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ທົບທວນ; 

ຂ. ໃຫ້ເຈົັ້າຂອງໂຄງການປັບປຸງ ໃນກໍລະນີທີິ່ເຫັນວ່າ ບປຜສ ຍັງບໍິ່ມີຄວາມຖ ກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ ແລ້ວນໍາສະເໜີ 
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ພິຈາລະນາຄ ນໃໝ່; 

- ການທົບທວນ ບປຜສ ຕອ້ງດໍາເນີນການໃຫ້ສໍາເລັດຢ ່ພາຍໃນ 95 ວັນລັດຖະການ ນັບຕັັ້ງແຕວ່ັນທີິ່ເຈົັ້າຂອງ
ໂຄງການ ສົິ່ງເອກະສານຄົບຖ້ວນ ຕາມເນ ັ້ອໃນທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂ້າງເທງີນີັ້ ໂດຍບໍິ່ນັບໄລຍະເວລາທີິ່ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ 
ນໍາເອົາເອກະສານກັບໄປປັບປຸງຄ ນໃໝ່ ຊຶິ່ງການທົບທວນຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການຕາມຂັັ້ນຕອນ ດັິ່ງນີັ້: 

ກ.  ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງສົິ່ງ ບປຜສ ໃຫສ້ໍາເລັດພາຍໃນ 5 ວັນລັດຖະ
ການ ໃຫຂ້ະແໜງການຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ອ້ອມຂ້າງສ ນກາງ ແລະພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ລວມທັງ ພາກສ່ວນຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມອ ິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມຄວາມຈໍາ
ເປັນ ເພ ິ່ອຄົັ້ນຄ້ວາປະກອບຄໍາເຫັນ; 

ຂ. ຂະແໜງການຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງສ ນກາງ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງ/ນະຄອນ ລວມທັງ ພາກສ່ວນຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມອ ິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງສໍາເລັດການຄົັ້ນຄ້ວາປະກອບຄໍາ
ເຫັນພາຍໃນ 50 ວັນລັດຖະການ ຖັດຈາກວັນສິັ້ນສຸດສົິ່ງເອກະສານ ບປຜສ ໃຫພ້າກສ່ວນຕ່າງໆຕາມທີິ່
ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນຂ້າງເທີງນີັ້ ແລະ ຕ້ອງສົິ່ງບົດປະກອບຄໍາເຫັນກັບຄ ນ ໃຫ້ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຖ້າພາກສ່ວນໃດ ຫາກບໍິ່ໄດ້ສົິ່ງບົດປະກອບຄໍາເຫັນ ຕາມວັນເວລາໄດ້ກໍາ
ນົດໄວ້ ຈະຖ ວ່າພາກສ່ວນນັັ້ນ ແມ່ນເຫັນດີ ນໍາ ບປຜສ ດັິ່ງກ່າວ; 

ຄ. ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງ
ຈັດຕັັ້ງກອງປະຊຸມວິຊາການ ແລະ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ຂັັ້ນແຂວງ/ສ ນກາງ ຂຶັ້ນ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ 
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ແລະ ວັນເວລາທີິ່ເໝາະສົມ ໃນຊວ່ງໄລຍະທບົທວນ ເພ ິ່ອຊີັ້ແຈງອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ບປຜສ ໂດຍມີຕາງ
ໜ້າບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ອ້ອມຂ້າງສ ນກາງ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດ
ລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ, ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເມ ອງ/ເທດສະບານ 
ແລະ ຜ ໄ້ດ້ຮັບຜົນກະທົບ ລວມທັງ ພາກສ່ວນອ ິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີິ່ເຫັນວ່າມຄີວາມຈໍາເປັນ ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 
ແລະ ສາມາດລງົກວດກາ ພາກສະໜາມເພີິ່ມເຕີມ ຖ້າຫາກເຫັນວ່າມຄີວາມຈໍາເປັນ; 

ງ.  ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຈະໄດ້ສັງລວມບັນດາຄໍາເຫັນທັງໝົດທີິ່ໄດ້ເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ, ຈາກກອງປະຊຸມວິຊາການ ແລະກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ຕ່າງໆ ບວກກັບການຄົັ້ນຄວ້າ
ຂອງກະຊວງເອງ ນໍາສະເໜຄີໍາເຫັນຢ່າງເປັນທາງການ ຕໍິ່ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ເພ ິ່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການປັບປຸງ 
ບປຜສ ໃຫ້ຈົນໄດ້ເປັນສະບັບປັບປຸງສຸດທ້າຍ ແລ້ວສົິ່ງກັບຄ ນໃຫ້ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະ 
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ພິຈາລະນາຄ ນໃໝ່; 

ຈ. ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ພາຍຫລັງ ໄດ້ຮັບ ບປຜສ ສະບັບປັບປຸງສຸດທ້າຍ
ຈາກເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ພາຍໃນ 40 ວັນລັດຖະການ ຕ້ອງແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຜົນຂອງການທົບ
ທວນໃຫເ້ຈົັ້າຂອງໂຄງການນັັ້ນຮັບຊາບ ຕາມກໍລະນີໃດໜຶິ່ງດັິ່ງນີັ້: 
 ອອກ ໃບຢັັ້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕໍິ່ ບປຜສ ແລະ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ

ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ; 
 ປະກອບຄໍາເຫນັໃຫ້ເຈົັ້າຂອງໂຄງການນັັ້ນ ນໍາເອົາ ບປຜສ ໄປປັບປຸງ ແລ້ວນໍາສະເໜີຄ ນໃໝ່; 
 ປະຕເິສດ ບປຜສ ໃນກໍລະນີທີິ່ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ພິຈາລະນາ

ວ່າຜົນການສຶກສາ ຫລ ການທົບທວນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຜນົກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນ
ກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຈະເກີດຂຶັ້ນມີຢ່າງຫລວງຫລາຍ ແລະເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ ຊຶິ່ງ
ບໍິ່ສາມາດຫລີກລ້ຽງ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນໄດ້ຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ສະເຫນີມາ
ນັັ້ນ ຫລ  ເປັນໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ບໍິ່ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍສິິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງ
ຊາດ ຫລ  ແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງ ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ. 

 
2.7  ການທບົທວນ ບປຜສ ສາໍລບັໂຄງການລົງທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕາ່ງໆ ທີິ່ມຄີວາມສະຫລບັສັບຊອ້ນ 

 ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ຜ່ານການທົບທວນ ບົດລາຍງານ ການກໍານົດຂອບເຂດການ
ສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດຫນ້າວຽກ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ພາກທີ II ຂໍັ້ 2.4 ຂອງ ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ພິຈາລະນາ ຈາກ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ວ່າເປັນ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການ
ຕ່າງໆ ທີິ່ມີຄວາມສະຫລັບສັບຊ້ອນ, ການທົບທວນ ບປຜສ ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ມີ
ຄວາມສະຫລັບສັບຊ້ອນດັິ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໄປຕາມຂັັ້ນຕອນ ເໝ ອນກັນກັບຂັັ້ນຕອນ ການທົບທວນ ບປຜສ ທີິ່
ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ພາກທີ II ຂໍັ້ 2.6 ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້, ແຕ່ມບີາງຂັັ້ນຕອນທີິ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເອົາ
ໃຈໃສປ່ະຕິບັດເພີິ່ມເຕີມ ຄ : 
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- ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕອ້ງສໍາເລັດພາຍໃນ 20 ວັນລັດຖະການ ພາຍຫລັງ
ໄດ້ຮັບເອກະສານຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຈາກເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ໃນການຄົັ້ນຄ້ວາແຕ່ງຕັັ້ງ ຄະນະຊ່ຽວຊານສະ
ເພາະດ້ານ ເພ ິ່ອທົບທວນ ບປຜສ ຊຶິ່ງຄະນະຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານນີັ້ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ ຊ່ຽວຊານ ແລະ ທີິ່ປຶກສາທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການຄັດເລ ອກເອົາຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍ
ພາກສ່ວນດັິ່ງກ່າວ ຕ້ອງບໍິ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທາງກົງ ຫລ ທາງອ້ອມຕໍິ່ກັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກດິ 
ຈະການຕ່າງໆນັັ້ນ; 

- ຄະນະຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ຕ້ອງສໍາເລັດການທົບທວນ ບປຜສ ພາຍໃນ 35 ວັນລັດຖະການ ຫລັງຈາກ 
ໄດ້ຮັບເອກະສານຄົບຖ້ວນ ແລ້ວສົິ່ງບົດປະກອບຄໍາເຫັນ ໃຫ້ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ 
ໂດຍຕ້ອງຮັກສາຂໍັ້ມ ນຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆນັັ້ນ ຢ່າງເປັນຄວາມລັບ; 

- ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງສໍາເລັດການທົບທວນ ບປຜສ ທີິ່ປະກອບທັງ 
ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະ 
ການຕ່າງໆທີິ່ມີຄວາມສະຫລັບສັບຊ້ອນ ພາຍໃນ 120 ວັນລັດຖະການ ນັບຕັັ້ງແຕວ່ັນທີິ່ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ໄດ້ສະເໜີ
ເອກະສານຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ໂດຍບໍິ່ນັບເອົາທັງໄລຍະເວລາທີິ່ ເຈົັ້າຂອງໂຄງການນັັ້ນ ນໍາເອົາເອກະສານໄປ
ປັບປຸງ; 

- ການນໍາໃຊ້ເວລາ ໃນການທົບທວນ ບປຜສ ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ມີຄວາມ
ສະຫລັບສັບຊ້ອນ ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນການເໝ ອນກັນກັບການນໍາໃຊ້ເວລາ ໃນການທົບທວນ ບປຜສ ທີິ່ລະບຸໄວ້ໃນ ພາກ
ທີ II ຂໍັ້ 2.6 ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້, ແຕ ່ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຈະມີເວລາ 65 
ວັນລັດຖະການ ໃນການພິຈາລະນາ ໃຫສ້ໍາເລັດ ໃນການທົບທວນ ບປຜສ ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການ
ຕ່າງໆທີິ່ມີຄວາມສະຫລັບສັບຊ້ອນ ສະບັບປັບປຸງສຸດທ້າຍ. 
 

2.8 ການທບົທວນ ບປຜສ ສາໍລັບໂຄງການລງົທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕາ່ງໆ ທີິ່ມກີານທດົແທນຄາ່ເສຍຫາຍ ແລະ 
ການຍົກຍາ້ຍຈດັສັນປະຊາຊນົ 

  ສາໍລັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ຜາ່ນການທົບທວນ ບົດລາຍງານການກໍານົດ ຂອບເຂດການ
ສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດຫນ້າວຽກ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ພາກທີ II ຂໍັ້ 2.4 ຂອງ ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ພິຈາລະນາ ຈາກ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ວ່າເປັນ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການ
ຕ່າງໆ ທີິ່ມີການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ທີິ່ຕົກຢ ພ່າຍໃຕ້ຂໍັ້ບັນຍັດທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ດໍາ
ລັດວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ຈາກໂຄງການພັດທະນາ ສະບັບເລກທີ 
192/ນຍ, ລົງວັນທີ 7/7/2005 ຫລ  ນິຕກິໍາອ ິ່ນທີິ່ປ່ຽນແທນ, ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງສ້າງ ບປຜສ ໂດຍແຍກອອກ
ເປັນສອງສະບັບຕາງຫາກ ຄ  ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ບົດລາຍງານການປະ
ເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ. 
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 ສໍາລັບ ຂະບວນການສ້າງ ແລະ ທົບທວນ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ທີິ່
ປະກອບທັງ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໄປຕາມຂັັ້ນຕອນ    
ເໝ ອນກັນກັບຂັັ້ນຕອນ ການສ້າງ ແລະ ທົບທວນ ບປຜສ ທີິ່ກໍານົດໄວ້ ໃນຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້. 
 ສໍາລັບ ຂະບວນການສ້າງ ແລະ ທົບທວນ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ທີິ່
ປະກອບທັງ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໄປຕາມຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆທີິ່
ກໍານົດໄວ້ໃນ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ຈາກໂຄງການພັດທະນາ 
ສະບັບເລກທີ 192/ນຍ, ລົງວັນທີ 7/7/2005 ຫລ  ນິຕກິໍາອ ິ່ນທີິ່ປ່ຽນແທນ. 
 

2.9 ແຜນການຄຸມ້ຄອງ ແລະຕດິຕາມກວດກາ ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄມົ ແລະ ທາໍມະຊາດ (ຜຄຕສ) 
 ການສ້າງ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ (ຜຄຕສ), ເຈົັ້າ
ຂອງໂຄງການ ຕ້ອງປະຕິບັດ  ດັິ່ງນີັ້: 

- ຕ້ອງສ້າງ ຜຄຕສ ປະກອບເຂົັ້າໃນ ບປຜສ ແຕ່ໃຫ້ແຍກອອກເປັນສະບັບໜຶິ່ງຕາງຫາກ ໂດຍດໍາເນີນການໃຫ້
ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ພາກທ ີ II, ຂໍັ້ 2.9 ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້ ແລະ ບົດ
ແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

- ຕ້ອງສ້າງ ຜຄຕສ ເປັນພາສາລາວ ຈຶິ່ງຈະໄດ້ຮັບການທົບທວນ ແລະ ການພິຈາລະນາອອກໃບຢັັ້ງຢ ນກ່ຽວກັບ
ສິິ່ງແວດລ້ອມຮັບຮອງເອົາແຜນການດັິ່ງກ່າວ; 

- ໃນໄລຍະເວລາ 6 ເດ ອນ ກ່ອນເຂົັ້າສ ່ໄລຍະດໍາເນີນໂຄງການ, ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ສະຫລຸບຕີລາຄາ ຜົນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ໃນຊ່ວງໄລຍະ
ກໍິ່ສ້າງ ພ້ອມທງັ ປັບປຸງແຜນການດັິ່ງກ່າວ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໄລຍະດໍາເນີນໂຄງການ ແລ້ວນໍາສະເໜີ ກະຊວງຊັບພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ  ເພ ິ່ອພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາກ່ອນ ຈຶິ່ງດໍາເນີນແຜນການດັິ່ງກ່າວໄດ້; 

- ໃນກໍລະນີ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ເປັນໂຄງການທີິ່ມີຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ 
ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ແລະ ມີຄວາມສະຫລັບສັບຊ້ອນ ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້
ສ້າງແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ເພີິ່ມເຕີມ ເປັນແຜນການສະ
ເພາະ ສໍາລັບໄລຍະການກໍິ່ສ້າງ ແລະ ໄລຍະການດໍາເນີນໂຄງການ ແລ້ວນໍາສະເໜີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ທົບທວນ ແລະ ເຫັນດີ ຮັບຮອງເອົາກ່ອນ, ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຈຶິ່ງສາມາດ ດໍາເນີນການກໍິ່ສ້າງ ແລະ 
ດໍາເນີນໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆນັັ້ນໄດ້. 
 

2.10 ໃບຢັັ້ງຢ ນກຽ່ວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ 
  ໃບຢັັ້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນໜັງສ ຮັບຮອງເອົາ ບປຜສ ແລະ ຜຄຕສ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ
ກິດຈະການຕ່າງໆ ໂດຍແມ່ນ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຜ ພ້ິຈາລະນາອອກໃບຢັັ້ງ 
ຢ ນດັິ່ງກ່າວ. 
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  ຜົນບັງຄັບໃຊ້ ແລະ ການປະຕິບັດເງ ິ່ອນໄຂ ຂອງໃບຢັັ້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັິ່ງນີັ້:  
- ໃບຢັັ້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ມຜີົນໃຊໄ້ດ້ ນັບຕັັ້ງແຕ່ວັນໄດ້ຮັບໃບຢັັ້ງຢ ນດັິ່ງກ່າວເປັນຕົັ້ນໄປ ເວັັ້ນເສຍແຕ່

ຜ ທ້ີິ່ໄດ້ຮັບໃບຢັັ້ງຢ ນ ຫາກບໍິ່ດໍາເນີນກິດຈະການໃດໆ ໄປຕາມແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທີິ່ກໍານົດໄວ້ເປັນແຕ່
ລະໄລຍະ ກໍຄ  ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ສະຫລຸບຕີລາຄາວ່າ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ
ກິດຈະການຕ່າງໆນັັ້ນ ບໍິ່ມີຄວາມຄ ບໜ້າແຕ່ຢ່າງໃດ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ພາຍໃນກໍານົດ 2 ປີ, ໃບຢັັ້ງຢ ນ
ດັິ່ງກ່າວກໍຈະຕົກໄປ. 

ໃນກໍລະນີຜ ທ້ີິ່ໄດ້ຮັບໃບຢັັ້ງຢ ນ ຫາກມີຈຸດປະສົງ ສ ບຕໍິ່ດໍາເນີນໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆນັັ້ນຕ້ອງ
ໄດ້ຂໍໃບຢັັ້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມຄ ນໃໝ ່ນໍາ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຕ່ບໍິ່ເກີນ 
ໜຶິ່ງຄັັ້ງ ໂດຍຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງເອກະສານຕ່າງໆ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາ
ມະຊາດ ທີິ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງເອົາໄປແລ້ວ ໂດຍສະເພາະ ບັນດາຂໍັ້ມ ນຕ່າງໆ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຕົວຈິງ
ເພ ິ່ອພິຈາລະນາ ກ່ອນການອອກໃບຢັັ້ງຢ ນສະບັບໃໝ່ ໃຫເ້ຈົັ້າຂອງໂຄງການ; 

- ໃບຢັັ້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ທີິ່ຮັບຮອງ ບປຜສ ແມ່ນມີຜົນບັງຄັບໄຊ້ໄດ້ ຕະຫລອດໄລຍະເວລາຂອງ
ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆນັັ້ນ ແຕ່ໃບຢັັ້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມດັິ່ງກ່າວ ຈະຖ ກຍົກເລີກໄປເຊັິ່ນດຽວ
ກັນ ຖ້າຫາກຕົກໃນກໍລະນີ ໃບຢັັ້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕໍິ່ ຜຄຕສ ຖ ກຍົກເລີກ ຫລ  ບໍິ່ໄດ້ຮັບການຕໍິ່ອາຍຸ; 

- ໃບຢັັ້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕໍິ່ ຜຄຕສ ແມ່ນມີຜົນບັງຄັບໃຊ ້ຕະຫລອດໄລຍະເວລາ 2-5 ປີ ຕາມແຕ່ 
ການກໍານົດ ໂດຍ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລ້ວແຕລ່ະຂະໜາດຜົນກະທົບ ຂອງແຕ່
ລະປະເພດໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ແລະ ສາມາດຕໍິ່ອາຍຸໄດ້ ໄປເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ຈົນຮອດໄລຍະສິັ້ນ
ສຸດ ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆນັັ້ນ.  

ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງ ຜຄຕສ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຕົວຈິງໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ ແລ້ວນໍາສະເໜີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ກ່ອນ ຈຶິ່ງສາ 
ມາດໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຕໍິ່ອາຍໃຸບຢັັ້ງຢ ນ. ການພິຈາລະນາ ຕ້ອງສໍາເລັດພາຍໃນ 30 ວັນລັດຖະການ ສໍາລັບຂໍັ້ສະເໜີ 
ຂໍການອະນຸມັດຕໍິ່ໃບຢັັ້ງຢ ນ ຕໍິ່ ຜຄຕສ ໂດຍບໍິ່ນັບທັງໄລຍະເວລາທີິ່ເຈົັ້າຂອງໂຄງການນໍາເອົາເອກະສານໄປປັບປຸງ; 

- ໃບຢັັ້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍເງ ິ່ອນໄຂຕ່າງໆ ເພ ິ່ອເປັນພັນທະໃຫ້ເຈົັ້າຂອງໂຄງການນໍາ
ເອົາຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັັ້ມງວດ; 

- ໃນກໍລະນີທີິ່ພົບວ່າເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ບໍິ່ປະຕິບັດບັນດາເງ ິ່ອນໄຂ ຕາມທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ໃບຢັັ້ງຢ ນກ່ຽວກັບ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເປັນຕົັ້ນເຫດພາໃຫ້ເກີດມີຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍຕາມການເຫັນດີຂອງຂັັ້ນເທີງ ມີສິດເລີກ
ຖອນ ຫລ  ສັິ່ງລະງັບການມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຂອງ ໃບຢັັ້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມດັິ່ງກ່າວ ໄດ້ຕະຫລອດໄລຍະເວລາ 
ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆນັັ້ນ ຫລ  ມສີິດສະເໜ ີອົງການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ພິຈາລະນາ ການເລີກ
ຖອນ ໃບທະບຽນສໍາປະທານ ຫລ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃນກໍລະນີ ຫາກເກີດມີຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ 
ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆນັັ້ນ; 
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- ຂັັ້ນຕອນການພິຈາລະນາ ເລີກຖອນ ຫລ  ສັິ່ງລະງັບການມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຂອງ ໃບຢັັ້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ 
ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັິ່ງນີັ້: 

 ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ທີິ່ອອກໃບຢັັ້ງຢ ນ ຈະເປັນຜ ອ້ອກໜັງສ ແຈ້ງການ
ເຕ ອນເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ເພ ິ່ອໃຫ້ແກໄ້ຂ ແລະ ປັບປຸງ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ 90 ວັນ ນັບຕັັ້ງແຕ່ວັນເວລາ
ອອກແຈ້ງການເປັນຕົັ້ນໄປ ພ້ອມທັງ ເຮັດບົດບັນທຶກກັບເຈົັ້າຂອງໂຄງການ; 

 ຖ້າຫາກເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ບໍິ່ໄດ້ແກ້ໄຂ ແລະ ປັບປຸງ ພາຍໃນກໍານົດເວລາດັິ່ງກ່າວແລ້ວ, ກະຊວງຊັບພະ 
ຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຈະແຈ້ງເຕ ອນເປັນຄັັ້ງທີສອງ ເພ ິ່ອໃຫ້ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງ
ແກ້ໄຂ ແລະ ປັບປຸງ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ 60 ວັນ ນັບຕັັ້ງແຕ່ວັນເວລາອອກແຈ້ງການເປັນຕົັ້ນໄປ ພ້ອມ
ທັງ ເຮັດບົດບັນທຶກກັບເຈົັ້າຂອງໂຄງການຕ ິ່ມອີກ; 

 ຫລັງຈາກນັັ້ນ ຖ້າຫາກເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຍັງບໍິ່ປະຕິບັດພາຍໃນກໍານົດເວລາດັິ່ງກ່າວແລ້ວ, ກະຊວງຊັບພະ 
ຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຈຶິ່ງອອກໜັງສ ແຈ້ງການ ເລີກຖອນ ຫລ  ສັິ່ງລະງັບການມີຜົນ
ບັງຄັບໃຊ້ຂອງ ໃບຢັັ້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆນັັ້ນ ພ້ອມ
ທັງ ມີສິດສັິ່ງຢຸດກິດຈະການທີິ່ເປັນສາຍເຫດຕົັ້ນຕໍ ເຮັດໃຫ້ເກີດມຜີົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ 
ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຢ່າງຮຸນແຮງນັັ້ນ ໂດຍໄດ້ມກີານປະສານສົມທົບ ແລະ ການເຫັນດີ
ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

   
2.11  ການອອກ ໃບຢັັ້ງຢ ນກ່ຽວກບັສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕໍິ່ໂຄງການລົງທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕາ່ງໆ ທີິ່ກາໍລັງເຄ ິ່ອນ

ໄຫວ 
 ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ກໍາລັງເຄ ິ່ອນໄຫວ ການກໍິ່ສ້າງ ຫລ  ການດໍາເນີນໂຄງການ ແຕ່
ຍັງບໍິ່ທັນໄດ້ຮັບ ໃບຢັັ້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ກ່ອນຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ ້ຕ້ອງປະຕິບັດ ຄ ດັິ່ງນີັ້: 
 - ໃຫ້ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ເກັບກໍາຂຶັ້ນບັນຊີປະເພດໂຄງການ
ລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ກໍາລັງເຄ ິ່ອນໄຫວ ທີິ່ຈັດຢ ໃ່ນ ກຸ່ມ 1 ຫລ  ກຸ່ມ 2 ທີິ່ຢ ່ໃນຂົງເຂດທ້ອງຖິິ່ນຕົນ ແລ້ວ
ສົິ່ງໃຫ ້ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ພາຍໃນ 90 ວັນລັດຖະການ ຫລັງຈາກຄໍາແນະນໍາ
ສະບັບນີັ້ມີຜົນສັກສິດໃນການໃຊ້ບັງຄັບ; 
 - ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງພິຈາລະນາຕາມເງ ິ່ອນໄຂໃດໜຶິ່ງ ດັິ່ງລຸ່ມນີັ້: 

 ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ບໍິ່ມີຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່
ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຈ້ງໃຫເ້ຈົັ້າຂອງໂຄງ 
ການ ສ ບຕໍິ່ ດໍາເນີນກິດຈະການຂອງຕົນ ພ້ອມທັງ ໃຫ້ບາງຂໍັ້ແນະນໍາໃດໜຶິ່ງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການເອົາໃຈໃສ່
ໃນການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ ໂດຍສໍາເນົານໍາສົິ່ງໜັງສ ແຈ້ງການດັິ່ງກ່າວ ຫາອົງການຄຸ້ມຄອງການ
ລົງທຶນ ແລະພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງນັັ້ນຊາບ; 

 ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ສ້າງຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່
ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຈ້ງໃຫເ້ຈົັ້າຂອງໂຄງ 
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ການ ສ້າງແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ໃຫ້ສໍາເລັດ
ພາຍໃນ ຂອບເຂດ 120 ວັນລັດຖະການ ແລະ ຖ້າຫາກບໍິ່ສໍາເລັດ ຕາມວັນເວລາທີິ່ກໍານົດໄວ້, ເຈົັ້າຂອງ
ໂຄງການນັັ້ນ ຈະຖ ກປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆ ທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 92, 93, 94, 95, 96 ແລະ 
97 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລ້ວແຕ່ກໍລະນີ; 

 ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ທັງຂັັ້ນ
ສ ນກາງ ແລະ ຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ຕ້ອງທົບທວນ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງ 
ຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ທີິ່ເຈົັ້າຂອງໂຄງການໄດ້ສະເໜີມາ ໂດຍນໍາໃຊ້ເວລາທີິ່ເໝາະສົມ ໃນການພິຈາລະນາ
ແຜນການດັິ່ງກ່າວ ແລະ ຜົນການພິຈາລະນານີັ້ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫເ້ຈົັ້າຂອງໂຄງການຊາບຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກ 
ສອນ ແລະ ສໍາເນົານໍາສົິ່ງໜັງສ ແຈ້ງການດັິ່ງກ່າວ ຫາ ອົງການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງນັັ້ນຊາບ. 

 
2.12  ໜາ້ທີິ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ໃນຂະບວນການປະເມນີຜົນກະທບົຕໍິ່ສິິ່ງແວດ 

ລ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທາໍມະຊາດ 
 ໃນຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງມີໜ້າທີິ່ 
ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັິ່ງນີັ້: 

- ສຶກສາສະພາບລວມດ້ານກາຍະພາບ, ຊິວະພາບ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ພ້ອມທັງ ຄາດຄະເນຜົນກະທົບຕໍິ່
ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ທີິ່ອາດຈະເກີດຂຶັ້ນຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດ
ຈະ ການຕ່າງໆຂອງຕົນ ໂດຍນໍາໃຊ້ຂໍັ້ມ ນທີິ່ໄດ້ຈາກຂະແໜງການ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ແຫລ່ງອ ິ່ນ ລວມທັງ 
ຂໍັ້ມ ນຈາກການເກັບກໍາຢ ພ່າກສະໜາມຕົວຈິງ ແລະ ຈາກການປຶກສາຫາລ ກັບຜ ໄ້ດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜ ້ມສີ່ວນຮ່ວມ
ອ ິ່ນ ທັງໃນລະດັບຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ ຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ; 

- ປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ທີິ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ໃນການ
ທົບທວນ ບປຜສ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆຂອງຕນົ ດໍາເນີນການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ ໂດຍ
ປະຕິບັດຕາມ ພາກທີ II, ຂໍັ້ 2.14, ຂໍັ້ 2.15 ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້, ບົດແນະນໍາວ່າດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ມວນຊົນ ຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ແລະ ເຂັັ້ມງວດ ໂດຍປາດສະຈາກການຂົິ່ມຂ ,່ ການບີບບັງຄັບ, ການໃຊກ້ໍາລັງ, ໃຫ້ສິນບົນ 
ແລະ ຕົວະຍົວະຫລອກລວງ; 

- ປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ທີິ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ໃນການ
ທົບທວນ ບປຜສ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າໆຂອງຕົນ ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ ່ລະດັບຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ 
ແລະ ຂັັ້ນສ ນກາງ ຕາມທີິ່ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ເຈົັ້າຂອງໂຄງການດໍາ
ເນີນການ ເພ ິ່ອຊີັ້ແຈງອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບແຜນການພັດທະນາໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ, ຜົນປະໂຫຍດ 
ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບ, ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພ້ອມທັງ ສັງລວມ ແລະ 
ບັນທຶກຄໍາເຫັນຕ່າງໆ ຈາກຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ເພ ິ່ອປະກອບເຂົັ້າໃນ ບປຜສ; 
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- ສ້າງ ບປຜສ ທີິ່ປະກອບດ້ວຍ ຜຄຕສ ທີິ່ລະບໄຸວ້ ທັງມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງ
ແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ; 

- ຈັດຕັັ້ງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ຂັັ້ນບ້ານ/ເມ ອງ, ຂັັ້ນເມ ອງ/ແຂວງ, ຂັັ້ນແຂວງ/ສ ນກາງ ແລະ ກອງປະຊຸມວິຊາ
ການຂຶັ້ນຕາມຄວາມຈໍາເປັນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ທີິ່ຮັບ 
ຜິດຊອບໂດຍກົງ ໃນການທົບທວນ ບົດລາຍງານການກໍານົດ ຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະຂອບເຂດໜ້າວຽກ ແລະ 
ບປຜສ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າໆຂອງຕົນ ເພ ິ່ອຜ່ານ ບປຜສ ໂດຍມີຕາງໜ້າທກຸພາກສ່ວນທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງໃນລະດັບຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ ຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ໃນແຕ່ລະຂັັ້ນ ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໃນແຕ່ລະຄັັ້ງຢ່າງເໝ
າະສົມ, ເຊັິ່ນ: ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງສ ນກາງ ແລະ
ທ້ອງຖິິ່ນ, ອົງການປົກຄອງຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນໃນແຕ່ລະຂັັ້ນ ແລະ ຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ລວມທັງ ຜ ມ້ີສ່ວນຮ່ວມອ ິ່ນ ທີິ່ເຫັນ
ວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ; 

- ປັບປຸງ ແລະ ນໍາສະເໜີ ບົດລາຍງານການກໍານົດ ຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະຂອບເຂດໜ້າວຽກ, ບປຜສ 
ສະບັບປັບປຸງສຸດທ້າຍ ໃຫ ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ທີິ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ໃນການ
ທົບທວນ ບົດລາຍງານການກໍານົດ ຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜ້າວຽກ ແລະ ບປຜສ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ 
ແລະ ກິດຈະການຕ່າໆຂອງຕົນ ທົບທວນ ແລະ ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາ ກ່ອນເລີິ່ມລົງມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ
ລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆນັັ້ນ; 

- ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັັ້ມງວດ ຕໍິ່ກັບບັນດາມາດຕະການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດ 
ລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ຜຄຕສ ຕະຫລອດໄລຍະເວລາຂອງ
ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ; 

- ປັບປຸງຄ ນ ຜຄຕສ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍສະເພາະ ໃນໄລຍະກະກຽມຂໍອະນຸມັດການຕໍິ່ອາຍຸ ໃບຢັັ້ງຢ ນກ່ຽວ
ກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ທີິ່ຮັບຮອງ ຜຄຕສ ນໍາ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ. 
 

2.13 ໜາ້ທີິ່ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຂອງຂະແໜງການລັດ ທີິ່ຕິດພນັກັບ ຂະບວນການປະເມນີຜົນກະທບົຕໍິ່
ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄມົ ແລະ ທາໍມະຊາດ 

ຂະແໜງການລັດ ທີິ່ຕິດພັນກັບ ຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ 
ປະກອບມີ ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຂະແໜງການອ ິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶິ່ງໜ້າທີິ່ 
ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ມີຄ : 

ກ. ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ມີຫນ້າທີິ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັິ່ງນີັ້: 
- ສ້າງນິຕິກໍາ, ບົດແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ ລວມທັງປຶັ້ມຄ ່ມ ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່

ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ເພ ິ່ອນໍາໃຊໃ້ນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ; 
- ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ຂະບວນການສ້າງ ແລະ ທົບທວນ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ

ກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ແກ່ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ;  
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- ສ້າງບັນຊີໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ຕ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ, 
ມາດຕະຖານ ໃນການສົມທຽບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ສໍາລບັ 
ການກັິ່ນຕອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ, ຮ ບແບບບົດລາຍງານ ການກໍານົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ 
ຂອບເຂດໜ້າວຽກ ສໍາລັບການສ້າງ ບປຜສ; 

- ສະຫລຸບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບສະພາບການເຄ ິ່ອນໄຫວວຽກງານ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂະບວນການປະເມີນຜົນ
ກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ໃຫ້ລັດຖະບານຮັບຊາບ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; 

- ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງໃນລະດັບຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ໃນ
ການໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ  ແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກເ່ຈົັ້າຂອງໂຄງການໃນການລົງສໍາຫລວດ, ການເກັບກໍາຂໍັ້
ມ ນໃນຂອບເຂດໂຄງການ ເພ ິ່ອສ້າງ ບປຜສ ແລະດໍາເນີນຂະບວນການປຶກສາຫາລ ກັບຜ ໄ້ດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະຜ ້ມີ
ສ່ວນຮ່ວມອ ິ່ນທັງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ  ໃນການຈັດຕັັ້ງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານ, ປຸກລະດົມ ຜ ໄ້ດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ໃຫ້ເຂົັ້າໃຈເຖີງຈຸດປະສົງ, ຜົນປະໂຫຍດທີິ່ຈະໄດ້ຮັບ ແລະຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງ
ແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ທີິ່ອາດຈະເກີດຂຶັ້ນຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ; 

-  ເປັນເຈົັ້າການຫລັກ ໃນການທົບທວນ ແລະ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານການກໍານົດ ຂອບເຂດການ
ສຶກສາ ແລະຂອບເຂດໜ້າວຽກສໍາລັບ ບປຜສ; 

-   ເປັນເຈົັ້າການຫລັກ ໃນການທົບທວນ ແລະ ອອກໃບຢັັ້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕໍິ່ ບປຜສ ແລະ ຜຄຕຜ; 
-  ເປັນເຈົັ້າການຈັດຕັັ້ງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ , ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ ່ແລະປະຊາສໍາພັນ ໃນແຕ່ລະຂັັ້ນ ແລະກອງ

ປະຊຸມວິຊາການ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງ ລວມທັງຂະແໜງການຊັບພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂັັ້ນທອ້ງຖິິ່ນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ິ່ອຜ່ານ ບົດລາຍງານການກໍານົດຂອບເຂດການສຶກ
ສາ ແລະ ຂອບເຂດໜ້າວຽກ, ບປຜສ ແລະ ຜຄຕສ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມລົງກວດກາພາກສະຫນາມ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ; 

- ຮັບຄໍາສະເໜ ີ ຈາກຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການສ້າງ ແລະ ທົບ
ທວນ ບປຜສ ລວມທັງ ຜຄຕສ ພ້ອມທັງ ແກ້ໄຂຂໍັ້ຂັດແຍ່ງ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ. 

 
ຂ. ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ມີໜ້າທີິ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

ດັິ່ງນີັ້: 
- ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງ ໃຫຄ້ວາມຮ່ວມມ  ແລະອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກແກ່ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ໃນການລົງສໍາຫລວດ, ການເກັບກໍາຂໍັ້ມ ນໃນຂອບເຂດ ແຂວງ/ນະຄອນ ຂອງຕົນ 
ເພ ິ່ອສ້າງ ບປຜສ ແລະ ດໍາເນີນຂະບວນການປຶກສາຫາລ ກັບຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜ ມ້ສີ່ວນຮ່ວມອ ິ່ນ; 

- ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ  ແກເ່ຈົັ້າຂອງໂຄງການ ໃນການຈັດຕັັ້ງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານ, ປຸກລະດົມ ຜ ໄ້ດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ ໃຫເ້ຂົັ້າໃຈເຖິງຈຸດປະສົງ, ຜົນປະໂຫຍດທີິ່ຈະໄດ້ຮັບ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະ 
ທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ທີິ່ອາດຈະເກີດຂຶັ້ນຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆນັັ້ນ; 
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-  ສະເໜີຂັັ້ນເທງີ ແຕ່ງຕັັ້ງໜ່ວຍງານວິຊາການ ຫລ  ໜ່ວຍງານສະເພາະກິດ ຂັັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ ຂຶັ້ນຕາມຄວາມ
ຈໍາເປັນ, ເປັນຕົັ້ນ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ, ໜ່ວຍງານການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ, ໜ່ວຍງານ
ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ອ ິ່ນໆ; 

- ຄົັ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນ, ເປນັເຈົັ້າພາບຮ່ວມກັບ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມຈັດ
ຕັັ້ງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ຂັັ້ນເມ ອງ/ແຂວງ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບເຈົັ້າຂອງໂຄງການ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິິ່ນ 
ແລະ ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂັັ້ນເມ ອງ/ເທດສະບານ ແລະບ້ານ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງເພ ິ່ອຜ່ານ 
ບປຜສ ພ້ອມທັງ ເຂົັ້າຮ່ວມລົງກວດກາພາກສະຫນາມ; 

- ຮັບຄໍາສະເໜ ີຈາກຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ພາກສ່ວນອ ິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບ
ຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ພອ້ມທັງ ແກ້ໄຂຂໍັ້ຂັດແຍ່ງຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ; 

-  ສະຫລຸບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບສະພາບການເຄ ິ່ອນໄຫວວຽກງານ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂະບວນການປະເມີນ 
ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ໃຫ້ການນໍາແຂວງ/ນະຄອນ ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຮັບຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. 

 
ຄ. ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເມ ອງ/ເທດສະບານ ມີໜ້າທີິ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດ 

ຊອບ ດັິ່ງນີັ້: 
- ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ  ແລະອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກ ແກ່ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ໃນການລົງສໍາຫລວດ, ເກັບກໍາຂໍັ້ມ ນ ໃນຂອບເຂດເມ ອງ/ເທດສະບານຂອງຕົນ ເພ ິ່ອ
ດໍາເນີນຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ແລະ ດໍາເນີນຂະບວນການປຶກສາ
ຫາລ  ກັບ ຜ ໄ້ດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜ ມ້ີສ່ວນຮ່ວມອ ິ່ນ; 

- ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ  ແກ່ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ໃນການຈັດຕັັ້ງໂຄສະນາເຜີຍແຜຂ່ໍັ້ມ ນຂ່າວສານ, ປຸກລະດົມຜ ໄ້ດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ ໃຫ້ເຂົັ້າໃຈເຖິງຈຸດປະສົງ, ຜົນປະໂຫຍດທີິ່ຈະໄດ້ຮັບ ແລະຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະ 
ທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ທີິ່ອາດຈະເກີດຂຶັ້ນຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ; 

- ເຂົັ້າຮ່ວມລົງກວດກາພາກສະໜາມ ແລະຄົັ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນຕໍິ່ ບປຜສ ພ້ອມທັງ ເປັນເຈົັ້າພາບຮ່ວມນໍາຂະ
ແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂັັ້ນເທີງ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ຂັັ້ນຕ່າງໆ ໂດຍປະສານ
ສົມທົບກັບເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງ ເມ ອງ/ເທດສະບານ ແລະ ບ້ານ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງເພ ິ່ອ ຜ່ານ ບປຜສ 
ສະບັບທໍາອິດ ແລະ ສະບັບປັບປຸງ; 

- ສະເໜີຂັັ້ນເທງີ ແຕ່ງຕັັ້ງໜ່ວຍງານວິຊາການ ຫລ  ໜ່ວຍງານສະເພາະກິດ ຂັັ້ນເມ ອງ/ເທດສະບານ ຂຶັ້ນຕາມ
ຄວາມຈໍາເປັນ, ເປັນຕົັ້ນ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ, ໜ່ວຍງານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ, ໜ່ວຍ
ງານຕິດຕາມກວດກາ, ອ ິ່ນໆ; 

- ຮັບຄໍາສະເໜ ີຈາກຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ພາກສ່ວນອ ິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບ
ຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ພອ້ມທັງ ແກ້ໄຂຂໍັ້ຂັດແຍ່ງຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ; 
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-  ສະຫລຸບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບສະພາບການເຄ ິ່ອນໄຫວວຽກງານທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂະບວນການປະເມີນ
ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ໃຫ້ການນໍາ ເມ ອງ/ເທດສະບານ ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ຮັບຊາບ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. 

 
ງ. ໜ່ວຍງານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງບ້ານ ມີໜາ້ທີິ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບດັິ່ງນີັ້: 
- ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງ ໃຫຄ້ວາມຮ່ວມມ  ແລະອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກແກ່ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ໃນການລົງສໍາຫລວດ, ການເກັບກໍາຂໍັ້ມ ນໃນຂອບເຂດບ້ານ ຂອງຕົນ ເພ ິ່ອສ້າງ ບປຜສ 
ແລະ ດໍາເນີນຂະບວນການປຶກສາຫາລ ກັບ ຜ ໄ້ດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມອ ິ່ນ; 

- ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ  ແກ່ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ໃນການຈັດຕັັ້ງໂຄສະນາເຜີຍແຜຂ່ໍັ້ມ ນຂ່າວສານ, ປຸກລະດົມຜ ໄ້ດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ ໃຫເ້ຂົັ້າໃຈເຖິງຈຸດປະສົງ, ຜົນປະໂຫຍດທີິ່ຈະໄດ້ຮັບ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະ 
ທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ທີິ່ອາດຈະເກີດຂຶັ້ນຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ; 

- ເຂົັ້າຮ່ວມລົງກວດກາພາກສະໜາມ ແລະ ຄົັ້ນຄ້ວາປະກອບຄໍາເຫັນຕໍິ່ ບປຜສ ແລະ ຕັັ້ງໜ້າເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະ 
ຊຸມປຶກສາຫາລ ໃນແຕ່ລະຂັັ້ນ; 

-  ສະເໜີຂັັ້ນເທີງແຕ່ງຕັັ້ງໜ່ວຍງານວິຊາການ ຫລ ໜ່ວຍງານສະເພາະກິດ ຂັັ້ນບ້ານຂຶັ້ນ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ; 
- ຮັບຄໍາສະເໜ ີຈາກຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະພາກສ່ວນອ ິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່

ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ພ້ອມທັງ ແກ້ໄຂຂໍັ້ຂັດແຍ່ງຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ; 
- ສະຫລຸບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບສະພາບການເຄ ິ່ອນໄຫວວຽກງານທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂະບວນການປະເມີນ

ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ໃຫ້ ປະທານບ້ານ ແລະ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເມ ອງ/ເທດສະບານ ຮັບຊາບ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. 

 
ຈ. ຂະແຫນງການອ ິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ ຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ມໜີ້າທີິ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັິ່ງນີັ້: 
- ເຂົັ້າຮ່ວມລົງກວດກາພາກສະໜາມ ແລະ ຄົັ້ນຄ້ວາປະກອບຄໍາເຫັນ ຕໍິ່ ບປຜສ ແລະ ຕັັ້ງໜ້າເຂົັ້າຮວ່ມກອງ

ປະຊຸມວິຊາການ ແລະ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ໃນຂັັ້ນຕ່າງໆ; 
- ປະກອບວິຊາການ ເຂົັ້າໃນໜ່ວຍງານວິຊາການ ຫລ  ໜ່ວຍງານສະເພາະກິດ ຂັັ້ນຕ່າງໆຕາມການສະເໜີ; 
- ເຂົັ້າຮ່ວມນໍາຄະນະຄົັ້ນຄ້ວາ ແກ້ໄຂຂໍັ້ຂັດແຍ່ງ ທີິ່ຕິດພັນກັບ ຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ 

ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການຕົນ. 
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2.14 ການມສີ່ວນຮວ່ມຂອງ ຜ ໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະ ຜ ມ້ສີວ່ນຮ່ວມອ ິ່ນ 
ຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມອ ິ່ນ ທີິ່ຕິດພັນກັບຂະບວນການສ້າງ ແລະທົບທວນ ບປຜສ ມີສ່ວນ

ຮ່ວມ ດັິ່ງນີັ້: 
- ໄດ້ຮັບຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ແຜນການພັດທະນາໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ, ຜົນປະໂຫຍດທີິ່

ຈະໄດ້ຮັບ, ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ທີິ່ຈະເກີດຈາກໂຄງການ
ລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ; 

- ໃຫ້ຄວາມຮວ່ມມ  ແລະ ສະຫນອງຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບສະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ
ທໍາມະຊາດ ຂອງທ້ອງຖິິ່ນ ໃນບໍລິເວນໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ແລະ ເຂດໃກ້ຄຽງ ເພ ິ່ອປະກອບຂໍັ້ມ ນ
ສ້າງ ບປຜສ; 

- ໄດ້ຮັບຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ບປຜສ ລວມທັງ ບົດລາຍງານຄວາມຄ ບຫນ້າ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະ 
ການຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ;  

- ເຂົັ້າຮ່ວມລົງກວດກາພາກສະໜາມ ພ້ອມທັງເປັນເຈົັ້າການ ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ໃນຂັັ້ນຕ່າງໆ ເພ ິ່ອ
ປະກອບຄໍາເຫນັຕໍິ່ການສ້າງ ແລະ ທົບທວນ ບປຜສ; 

- ສະເຫນີເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຕໍິ່ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິິ່ນແຕ່ລະຂັັ້ນ ເພ ິ່ອດໍາເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຜົນກະທົບ
ຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ; 

- ປະກອບສ່ວນ ໃນວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງ 
ແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ມີໜ້າທີິ່ລາຍງານ ໃຫຂ້ະແໜງການຊັບພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນຕາມລໍາດັບ ຮັບຊາບ ໃນເມ ິ່ອຫາກເຫັນວ່າ ມີບັນຫາທາງດ້ານສິິ່ງ
ແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ເກີດຂຶັ້ນ. 
  

2.15 ຂັັ້ນຕອນການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ 
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິິ່ນ, ອົງການຄຸ້ມຄອງການລົງ 

ທຶນ ແລະ ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ມີຫນ້າທີິ່ຮັບຜດິຊອບຮ່ວມກັນ ໃນການດໍາເນີນ ຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ 
ກັບຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມອ ິ່ນ ໂດຍປະຕິບັດໃຫຖ້ ກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງ ກັບຂັັ້ນຕອນຂອງ 
ຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ດັິ່ງນີັ້: 

- ໃນໄລຍະເກັບກໍາຂໍັ້ມ ນເພ ິ່ອສ້າງ ບປຜສ, ຕ້ອງມີການຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ ຜ ໄ້ດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ
ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມອ ິ່ນ ໂດຍການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ດ້ວຍຫລາຍຮ ບການ ທັງເປັນ ພາສາລາວ ແລະ ພາສາທ້ອງຖິິ່ນ ເພ ິ່ອຊີັ້
ແຈງອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບແຜນການພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງ 
ແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພ້ອມທັງ ຮັບຟັງຄໍາເຫັນຂອງຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມອ ິ່ນ; 

- ໃນໄລຍະການສ້າງ ແລະ ທົບທວນ ບປຜສ, ຕ້ອງມີການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ຂັັ້ນ ບ້ານ/ເມ ອງ, ຂັັ້ນ
ເມ ອງ/ແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງ/ສ ນກາງ ຕາມຂະບວນການທົບທວນ ບປຜສ ເພ ິ່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ ຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
ແລະຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມອ ິ່ນ ໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ ຮ່າງສະບັບທໍາອິດ ຈົນເຖີງສະບັບປັບປຸງຂັັ້ນສຸດທ້າຍ ຂອງ ບປຜສ; 
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- ໃນໄລຍະເລີິ່ມຕົັ້ນດໍາເນີນການໂຄງການ, ເຈົັ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ ຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜ ້ມີສ່ວນ
ຮ່ວມອ ິ່ນຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນການຕ່າງໆໃນໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຊຶິ່ງອາດຈະມີຜົນກະທົບ
ຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພ້ອມນີັ້ ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງສ້າງເງ ິ່ອນໄຂເພ ິ່ອ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມອ ິ່ນ ສາມາດເຂົັ້າເຖີງຂໍັ້ມ ນທົິ່ວໄປ ກ່ຽວກັບ
ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ; 

- ໃນໄລຍະກະກຽມປິດໂຄງການ, ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ ຜ ໄ້ດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະຜ ມ້ີສ່ວນຮ່ວມອ ິ່ນ
ຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບ ການຈະດໍາເນີນການປິດ ແລະຟ ັ້ນຟ ພ ັ້ນທີິ່ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆຂອງຕົນ ພ້ອມທັງ 
ຕ້ອງໃຫສ້ິດ ຜ ໄ້ດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜ ມ້ີສ່ວນຮ່ວມອ ິ່ນ ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນ ກ່ຽວກັບ ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ບັນຫາຄົງ
ຄ້າງ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ຂອງ
ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕະຫລອດໄລຍະເວລາການລົງທຶນ, ໂດຍຖ ເປັນເງ ິ່ອນໄຂຫນຶິ່ງ ກ່ອນ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ພິຈາລະນາການອອກໜັງສ ຢັັ້ງຢ ນການເຫັນດີ ການສິັ້ນສຸດໂຄງການ ຕາມທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ
ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້. 

 
2.16 ພນັທະໃຊຈ້າ່ຍຂອງເຈົັ້າຂອງໂຄງການ  
ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ມີພັນທະ ໃນການສະຫນອງງົບປະມານທີິ່ພຽງພໍ ສໍາລັບທຸກການໃຊຈ້່າຍ ດັິ່ງນີັ້: 

- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ສໍາລັບຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ຊຶິ່ງດໍາເນີນການ
ໂດຍທັງຝ່າຍເຈົັ້າຂອງໂຄງການ, ຜ ້ບໍລິການດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງລັດ ເປັນຕົັ້ນ: ການໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບ 
ການລົງກວດກາພາກສະໜາມ, ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປະຊາສໍາພັນ, ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ຂັັ້ນບ້ານ/ເມ ອງ, ຂັັ້ນເມ ອງ/
ແຂວງ, ຂັັ້ນແຂວງ/ສ ນກາງ, ກອງປະຊຸມວິຊາການ ແລະ ການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີິ່ຕິດພັນກັບການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງມວນຊົນ; 

- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ສໍາລັບການວ່າຈ້າງຄະນະຊ່ຽວຊານພາຍໃນ ແລະ/ຫລ  ຕ່າງປະເທດ ເພ ິ່ອຊ່ວຍ ກະຊວງຊັບພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃນການທົບທວນ ບປຜສ ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆທີິ່ມີ
ຄວາມສະຫລັບສັບຊ້ອນ; 

- ຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ສໍາລັບການອອກໃບຢັັ້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶິ່ງເຈົັ້າຂອງໂຄງການ
ຕ້ອງຈ່າຍພຽງຄັັ້ງດຽວ ໃນເວລາຮັບເອົາໃບຢັັ້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ. ນອກນີັ້ ຕ້ອງຈ່າຍພຽງແຕ່ຄ່າທໍານຽມ ໃນ
ຊ່ວງໄລຍະເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຂໍຕໍິ່ອາຍຸນໍາໃຊ້ຂອງ ໃບຢັັ້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕໍິ່ ຜຄຕສ; 

- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ສໍາລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະຜົນ
ກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພາຍໃຕ ້ ຜຄຕສ ແລະ ເງ ິ່ອນໄຂຕ່າງໆ ທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນໃບຢັັ້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດ
ລ້ອມ ໂດຍລວມເອົາທັງ ພັນທະຂອງເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ພັນທະຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງລັດ;  

- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ສໍາລັບການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດ 
ລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພາຍໃຕ ້ ຜຄຕສ ແລະ ເງ ິ່ອນໄຂຕ່າງໆທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນໃບ 
ຢັັ້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍລວມເອົາທັງ ການຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍເຈົັ້າຂອງໂຄງການ, ການຕິດຕາມກວດກາ
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ໂດຍອົງການຈັດຕັັ້ງລັດ ຕາມເນ ັ້ອໃນທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ພາກທີ II, ຂໍັ້ 2.22, ຂໍັ້ 2.23 ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້ 
ຊຶິ່ງລວມເຖິງການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນ, ພາຫະນະທີິ່ຈໍາເປັນ ໃນການເຄ ິ່ອນໄຫວຕິດຕາມ
ກວດກາໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັັ້ງລັດ ໃນລະດັບຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ ຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ. 

 
2.17 ການຄຸ້ມຄອງຄາ່ທາໍນຽມ ແລະ ຄາ່ບລໍກິານ 

  ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ  ທີິ່ອອກ ແລະ ອະນຸມັດການຕໍິ່ອາຍຸ ໃບຢັັ້ງຢ ນກ່ຽວ
ກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ມີໜາ້ທີິ່ເກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ນໍາເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕາມອັດຕາທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ 
ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍຄ່າທໍານຽມ ແລະຄ່າບໍລິການ. 

ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຕ້ອງໄດ້ມອບເຂົັ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດທັງໝົດ. ຖ້າ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ມີຄວາມຈໍາເປັນ ຕ້ອງການໃຊຄ້່າບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ ຕ້ອງໄດ້ຂຶັ້ນແຜນການນໍາໃຊ້ 
ເພ ິ່ອນໍາສະເໜີຂັັ້ນເທີງ ພິຈາລະນາອະນຸມັດຕາມຄວາມເໝາະສົມ.  
 

2.18 ການສະຫນອງຂໍັ້ມ ນ 
- ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງຮັກສາ, ສ້າງ, ປັບປຸງຄ ນໃຫ້ທັນສະໄຫມ ແລະ ນໍາສົິ່ງໂດຍກົງທຸກຂໍັ້ມ ນທີິ່ຕິດພັນກັບຂະ

ບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ໃຫ້ແກ່ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ທີິ່ຮັບຜິດຊອບຫລັກໃນການທົບທວນ ບປຜສ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຂອງ
ຕົນ ລວມທັງ ຂໍັ້ມ ນໃນຮ ບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ. 

- ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມສ່ວນ ສໍາລັບຄວາມຖ ກຕ້ອງ, ຄວາມຊັດເຈນ, ຄວາມຄົບຖ້ວນ
ແລະ ຄວາມໜ້າເຊ ິ່ອຖ ຂອງຂໍັ້ມ ນທີິ່ຕິດພັນກັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທັງຫມົດ ທີິ່ໂຄງການລົງທຶນ 
ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆຂອງຕົນ ເປັນຜ ສ້້າງຂຶັ້ນ. 

 
2.19 ການລາຍງານ 
ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕະຫລອດໄລຍະເວລາການລົງທຶນຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້

ປະຕິບັດພັນທະ ໃນການສ້າງ ແລະ ນໍາສົິ່ງບົດລາຍງານ ດັິ່ງນີັ້: 
- ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງ ແລະນໍາສົິ່ງ ບົດລາຍງານເປັນແຕ່ລະໄລຍະເວລາ, ເຊັິ່ນ: ເປັນປະຈໍາເດ ອນ, ປະ

ຈໍາໄຕມາດ ແລະ ປະຈໍາປີ ຕາມທີິ່ ໃບຢັັ້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ກັບແຕ່ລະໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດ 
ຈະການຕ່າງໆ ຊຶິ່ງໃນບົດລາຍງານ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍເນ ັ້ອໃນສໍາຄັນດັິ່ງນີັ້: 

 ຄວາມຄ ບຫນ້າ, ການລະເມີດ ຫລ  ຄວາມບົກຜ່ອງ ລວມທັງ ຜົນການຕິດຕາມກວດກາດ້ວຍຕົນເອງ ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດ 
ລ້ອມທໍາມະຊາດ ພາຍໃຕ້ ຜຄຕສ ລວມທັງ ບັນດາເງ ິ່ອນໄຂທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນໃບຢັັ້ງ ຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ໃນສັນຍາອ ິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
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 ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ທີິ່ເຈົັ້າຂອງໂຄງການໄດ້ພົບພໍັ້ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີິ່ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ມາດຕະການສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດຕ່າງໆ; ແລະ 

 ສະພາບການອ ິ່ນທີິ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ. 
- ສໍາລັບບົດລາຍງານທີິ່ຕິດພັນກັບ ບປຜສ ແມ່ນໃຫ້ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ນໍາສົິ່ງໂດຍກົງເຖີງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ

ທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຈໍານວນ 3 ຊຸດ ຫລ ຫລາຍກວ່ານັັ້ນ ຫາກມກີານຮ້ອງຂໍເພີິ່ມເຕີມ. 
- ສໍາລັບເຫດການອຸປະຕິເຫດ ຫລ ເຫດການສຸກເສີນທາງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງ ການລະເມີດໃດຫນຶິ່ງຂອງ

ເຈົັ້າຂອງໂຄງການທີິ່ເກີດຂຶັ້ນ ແລະສົິ່ງຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດຢ່າງ
ຮຸນແຮງ, ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງສ້າງ ແລະນໍາສົິ່ງບົດລາຍງານ ພາຍໃນ 24 ຊົິ່ວໂມງ ນັບຕັັ້ງແຕ່ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ໄດ້
ຮັບຮ ເ້ຫດການເຫລົິ່ານັັ້ນເກີດຂຶັ້ນ ໃຫທ້ັງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຂະແໜງການ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບຢ່າງທັນການ. 
 

2.20 ການເປດີເຜຍຂໍັ້ມ ນ ສ  ່ສາທາລະນະ 
- ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງເປີດເຜຍຂໍັ້ມ ນສ ່ສາທາລະນະ ສໍາລັບຂໍັ້ມ ນທີິ່ຕິດພັນກັບເຈົັ້າຂອງໂຄງການ, ຜນົກະທົບ

ຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ, ພນັທະ ແລະມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ
ຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ, ບປຜສ ລວມທັງ ບົດລາຍງານອ ິ່ນ ທີິ່ເຈົັ້າຂອງ
ໂຄງການໄດ້ສ້າງ ແລະ ນໍາສົິ່ງອົງການຈັດຕັັ້ງລັດ, ຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆ, 
ງົບປະມານທີິ່ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຈະສະຫນອງ ສໍາລັບວຽກງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະງົບປະ 
ມານ ສໍາລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການ ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດ 
ລ້ອມທໍາມະຊາດ ພາຍໃຕ້ ຜຄຕສ, ການລະເມີດພັນທະ ຫລ  ມາດຕະການໃດຫນຶິ່ງໂດຍເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ຂໍັ້ມ ນ
ອ ິ່ນ ທີິ່ອົງການຈັດຕັັ້ງລັດ ກໍານົດໃຫ້ຕ້ອງເປີດເຜີຍ. 

- ຂໍັ້ມ ນທີິ່ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຕໍິ່ສາທາລະນະ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ເປັນພາສາລາວ 
ແລະ ອາດເປັນທັງພາສາທ້ອງຖິິ່ນໃຫໄ້ດ້ຫລາຍທີິ່ສຸດ. 

- ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ມີສິດພິຈາລະນາ ໃນການສະຫງວນສິດເປີດເຜີຍຂໍັ້
ມ ນຂ່າວສານ ທີິ່ຕິດພັນກັບ ສິດສ່ວນບຸກຄົນ, ສິດທາງດ້ານຊັບສິນ ຫລ  ສິດທາງດ້ານການຄ້າຂອງເຈົັ້າຂອງໂຄງການ. 

- ໃນກໍລະນີທີິ່ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ບໍິ່ຕ້ອງການເປີດເຜີຍຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານໃດຫນຶິ່ງ ຕາມທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂ້າງເທິງນີັ້, 
ເຈ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງເຮັດຄໍາຮ້ອງ ພ້ອມທັງ ຄັດຕິດຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານດັິ່ງກ່າວ ສະເຫນີເຖີງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາ 
ມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ. ພາຍໃນ 25 ວັນລັດຖະການ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງ ແວດລ້ອມ
ຈະພິຈາລະນາວ່າ ຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານທັງຫມົດ ຫລ ສ່ວນໃດສ່ວນຫນຶິ່ງ ທີິ່ສະເຫນີມານັັ້ນ ຖ ເປັນຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານທີິ່ບໍິ່ເປີດ 
ເຜີຍ ຫລ ບໍິ່. ຖ້າຫາກຕົກໃນກໍລະນີຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານທີິ່ບໍິ່ເປີດເຜີຍ ຕ້ອງໄດ້ເກັບຮັກສາໄວ້ ເປັນຄວາມລັບຕາມກໍານົດເວ 
ລາທີິ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີນໍາກັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ກັບເຈົັ້າຂອງໂຄງການ. 
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2.21  ການຈດັຕັັ້ງ ການຕດິຕາມກວດກາ 
 ການຈັດຕັັ້ງ ການຕິດຕາມກວດກາ ປະກອບດ້ວຍ: 
 -  ການຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍເຈົັ້າຂອງໂຄງການ; 
 -  ການຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍອົງການຈັດຕັັ້ງລັດ ຊຶິ່ງປະກອບມີ: 

 ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ທີິ່ເປັນຂະ    
ແໜງການຫລັກ ເຮັດໜ້າທີິ່ໃນການຕິດຕາມກວດກາໂດຍກົງ ຕໍິ່ກັບເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ໃນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາ
ມະຊາດ ພາຍໃຕ້ ຜຄຕສ ທີິ່ປະກອບໃນ ບປຜສ; 

 ຂະແໜງການອ ິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງໃນລະດັບ ຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ ຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ. 
 

2.22 ການຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍເຈົັ້າຂອງໂຄງການ 
- ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ມີພັນທະເປັນເຈົັ້າການຫລັກກ່ອນພາກສ່ວນອ ິ່ນໝົດ ໃນການຕິດຕາມກວດກາດ້ວຍຕົນເອງ

ໂດຍມີການສະຫລຸບ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫລຸດ 
ຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ 
ກິດຈະການຕ່າງໆ ຕາມທີິ່ລະບຸໄວ້ໃນ ຜຄຕສ ແລະ ໃບຢັັ້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຮັບຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ຕາມທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ໃບຢັັ້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ.  

- ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງສ້າງຕັັ້ງ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ, ໜ່ວຍງານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ 
ຂັັ້ນໂຄງການຂຶັ້ນ ເພ ິ່ອຮັບປະກັນການເຮັດໜ້າທີິ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ມາດຕະການ
ຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ, ການເຮັດປະຊາສໍາ
ພັນຕາມທີິ່ເຈົັ້າຂອງໂຄງການຕົນ ຖ ກມອບໝາຍຮັບຜິດຊອບ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.  

 
2.23 ການຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍອົງການຈດັຕັັ້ງລດັ 
ອົງການຈັດຕັັ້ງລັດ ແມ່ນເຮັດໜ້າທີິ່ຕິດຕາມກວດກາ ທີິ່ຕິດພັນໂດຍກົງກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການ

ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພາຍໃຕ້ ຜຄຕສ ແລະ 
ເງ ິ່ອນໄຂຕ່າງໆທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ໃບຢັັ້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ, ຊຶິ່ງລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບໜ້າທີິ່ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ
ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ມຄີ : 

ກ. ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ມີໜ້າທີິ່ຕິດຕາມກວດກາ ດັິ່ງນີັ້: 
- ເປັນເຈົັ້າການຫລັກ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງ 

ແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພາຍໃຕ້ ຜຄຕສ ທີິ່ປະກອບໃນ ບປຜສ ໂດຍລວມເອາົ
ທັງ ການລົງພາກສະຫນາມຕິດຕາມກວດກາດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ການຄົັ້ນຄ້ວາປະກອບຄໍາເຫັນ ຕໍິ່ບົດລາຍງານສະພາບ
ການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງເຈົັ້າຂອງໂຄງການ; 
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- ແບ່ງຂັັ້ນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ງົບປະມານ ຕາມຄວາມເໝາະສົມໃຫ້ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ; ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ເມ ອງ/ເທດສະ 
ບານ ແລະ ໜ່ວຍງານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງບ້ານຮັບຜິດຊອບຮ່ວມ;  

- ຄົັ້ນຄ້ວາ ແຕ່ງຕັັ້ງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມ ປະຈໍາໂຄງການ, ໜ່ວຍງານການມີ
ສ່ວນຮ່ວມກັບມວນຊົນ ຂັັ້ນກະຊວງຂຶັ້ນ ຖາ້ເຫັນວ່າມຄີວາມຈໍາເປັນ ເພ ິ່ອເຮັດໜ້າທີິ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງ
ແວດລ້ອມໂຄງການ, ການເຮັດປະຊາສໍາພັນ ລວມທັງ ການປະຕິບັດມາດຕະການສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດ
ລ້ອມທໍາມະຊາດ; 

- ສະຫລຸບ ແລະ ລາຍງານ ກຽ່ວກັບ ສະພາບການຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ ໃຫ້ລັດຖະບານ 
ເພ ິ່ອຮັບຊາບ ແລະ ໃຫທ້ິດຊີັ້ນໍາ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; 

- ປະຕິບັດຫນ້າທີິ່ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ຕາມທີິ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກຂັັ້ນເທີງ ໃຫ້ກະຊວງຕົນຮັບຜິດ 
ຊອບ; 

- ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃນກໍລະນມີຄີວາມຈໍາເປັນ ຕ້ອງໄດ້ແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະ
ຊ່ຽວຊານ ຫລ  ຄະນະສະເພາະກິດ ຊ່ວຍໃນການຕິດຕາມກວດກາ. 

 
ຂ. ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ມີໜ້າທີິ່ຕິດຕາມກວດກາ ດັິ່ງນີັ້: 
- ຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະ ນໍາສະເໜີຂັັ້ນເທີງ ແຕ່ງຕັັ້ງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ, ໜ່ວຍງານການມີສ່ວນ

ຮ່ວມກັບມວນຊົນ ຂັັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ ຂຶັ້ນຖ້າເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພ ິ່ອເຮັດໜ້າທີິ່ຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມ, ການເຮັດປະຊາສໍາພັນ; 

- ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນ
ກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພາຍໃຕ ້ ຜຄຕສ ທີິ່ປະກອບໃນ ບປຜສ ຕາມຂອບເຂດແຂວງ/ນະຄອນຕົນ ຖ ກ
ແບ່ງປັນຮັບຜິດຊອບ; 

-  ສະຫລຸບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບສະພາບການຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ ໃຫ້ການນໍາແຂວງ/
ນະຄອນ ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເພ ິ່ອຮັບຊາບ ແລະ ໃຫທ້ິດຊີັ້ນໍາ ເປັນແຕ່ລະ
ໄລຍະ; ແລະ 

- ປະຕິບັດຫນ້າທີິ່ ໃນການຕດິຕາມກວດກາ ຕາມທີິ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກຂັັ້ນເທງີ ໃຫ້ພະແນກຕົນຮັບ 
ຜິດຊອບ. 

 
ຄ. ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເມ ອງ/ເທດສະບານ ມີໜ້າທີິ່ຕິດຕາມກວດກາ 

ດັິ່ງນີັ້: 
- ເປັນໃຈກາງຫລັກ ໃນວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕໍິ່

ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພາຍໃຕ້ ຜຄຕສ ທີິ່ປະກອບໃນ ບປຜສ ໃນຂອບ
ເຂດເມ ອງຕົນຖ ກແບ່ງປັນຮັບຜິດຊອບ; 
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- ຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະນໍາສະເໜີຂັັ້ນເທີງ ແຕ່ງຕັັ້ງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ ຂັັ້ນເມ ອງ/ເທດສະບານຂຶັ້ນ
ຖ້າເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພ ິ່ອເຮັດໜ້າທີິ່ຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງ ວຽກງານການຕິດຕາມກວດກາ; 

- ສະຫລຸບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ ໃຫ້ການນໍາເມ ອງ/
ເທດສະບານ ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ເພ ິ່ອຮັບຊາບ ແລະ ໃຫ້
ທິດຊີັ້ນໍາ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; ແລະ 

- ປະຕິບັດຫນ້າທີິ່ ໃນການຕດິຕາມກວດກາ ຕາມທີິ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກຂັັ້ນເທີງ ໃຫ້ຫ້ອງການຕົນຮັບ 
ຜິດຊອບ.  

 
ງ. ໜ່ວຍງານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງບ້ານ ມີໜາ້ທີິ່ຕິດຕາມກວດກາ ດັິ່ງນີັ້: 
- ເປັນໃຈກາງຫລັກ ໃນວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍິ່

ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພາຍໃຕ້ ຜຄຕສ ທີິ່ປະກອບໃນ ບປຜສ ໃນຂອບ
ເຂດບ້ານຕົນຖ ກແບ່ງປັນຮັບຜິດຊອບ; 

- ຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະນໍາສະເໜີຂັັ້ນເທີງ ແຕ່ງຕັັ້ງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການຂັັ້ນບ້ານ ຂຶັ້ນຖ້າເຫັນວ່າມີ
ຄວາມຈໍາເປັນ ເພ ິ່ອເຮັດໜ້າທີິ່ຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ; 

- ສະຫລຸບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ ໃຫ້ການນໍາບ້ານ 
ແລະ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມເມ ອງ/ເທດສະບານ ເພ ິ່ອຮັບຊາບ ແລະ ໃຫທ້ິດຊີັ້ນໍາ 
ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; ແລະ 

- ປະຕິບັດຫນ້າທີິ່ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ຕາມທີິ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກຂັັ້ນເທີງ ໃຫ້ຫນ່ວຍງານຕົນ
ຮັບຜິດຊອບ. 

 
ຈ. ຂະແໜງການອ ິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງໃນລະດັບ ຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ ຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ມີໜ້າທີິ່ຕິດຕາມກວດກາ ດັິ່ງນີັ້: 
-   ເຂົັ້າຮ່ວມນໍາຄະນະຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍມຂີະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທີິ່

ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນການຈັດຕັັ້ງຫລັກ ໃນການເຄ ິ່ອນໄຫວວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການ
ຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພາຍໃຕ ້ ຜຄຕສ ທີິ່ປະ 
ກອບໃນ ບປຜສ ທີິ່ຕິດພັນກັບຂອບເຂດຂະແໜງການຕົນຮັບຜິດຊອບ; 

-  ຄົັ້ນຄ້ວາປະກອບວິຊາການ ເຂົັ້າໃນໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການຂັັ້ນຕ່າງໆ ຕາມການສະເໜີ; 
-  ສະຫລຸບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ ໃນຂອບເຂດ ຂະ  

ແໜງການຕົນຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ການນໍາຂະແໜງການຕົນຮັບຊາບ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; 
- ສໍາລັບຂະແໜງການທີິ່ຮັບຜິດຊອບຫລັກ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກດິຈະການຕ່າງໆ ນອກຈາກ ມີໜ້າທີິ່ເຂົັ້າ

ຮ່ວມນໍາຄະນະຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍມີຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນ
ການຈັດຕັັ້ງຫລັກ ໃນການເຄ ິ່ອນໄຫວວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ແມ່ນຍັງສາມາດເຮັດໜ້າທີິ່ຕິດຕາມກວດກາດ້ວຍຕົນ
ເອງໂດຍກົງ ບົນພ ັ້ນຖານໄປຕາມກົດໝາຍຂອງຂະແໜງການຕົນວາງອອກ. 
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2.24 ຂອບເຂດສດິຂອງ ອົງການຈັດຕັັ້ງລດັ ໃນການຕດິຕາມກວດກາ  
 ອົງການຈັດຕັັ້ງລັດ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ມີຂອບເຂດສິດ ດັິ່ງນີັ້: 

- ມີສິດສົິ່ງພະນັກງານ ຫລ  ທີິ່ປຶກສາຂອງຕົນ ເຂົັ້າໃນພ ັ້ນທີິ່ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຫລ  
ຫ້ອງການເຮັດວຽກຂອງເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ໃນເວລາໃດກໍິ່ໄດ້ ໃນເມ ິ່ອໄດ້ສົິ່ງໜັງສ ແຈ້ງການເຖີງເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຮັບ
ຊາບໄວ້ກ່ອນໜ້າແລ້ວ, ຍົກເວັັ້ນໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ທີິ່ມທີ່າອ່ຽງຈະສ້າງຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນ
ກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຢ່າງຮຸນແຮງ ແມ່ນມສີິດເຂົັ້າໃນພ ັ້ນທີິ່ດັິ່ງກ່າວໄດ້ໂດຍບໍິ່ຈໍາເປັນ ຕ້ອງໄດ້ສົິ່ງໜັງສ 
ແຈ້ງການລ່ວງຫນ້າ; 

- ມີສິດບັນທຶກພາບ ແລະ ສຽງ, ນໍາຕົວຢ່າງທີິ່ເກັບໄດ້ຈາກໂຄງການ ເພ ິ່ອນໍາເອົາມາທົດສອບ, ກວດສອບຄອມ 
ພິວເຕ ີ ແລະ ອຸປະກອນເຄ ິ່ອງມ ຕ່າງໆຂອງເຈົັ້າຂອງໂຄງການ, ກວດກາເອກະສານທັງຫມົດ, ສໍາພາດພະນັກງານ ແລະ 
ອ ິ່ນໆ ທີິ່ເຫັນວາ່ມຄີວາມຈໍາເປັນ ແລະ ເຫມາະສົມ; 

- ໃນກໍລະນີຮັບຮ ້ວ່າ ເຈົັ້າຂອງໂຄງການບໍິ່ປະຕິບັດພັນທະ ໃນການຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະ 
ທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດຕ່າງໆ ທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ຜຄຕສ ແລະ ໃບຢັັ້ງຢ ນ
ກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ອົງການຈັດຕັັ້ງລັດທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແມ່ນມີສິດ ໃນການອອກໜັງສ ແຈ້ງ
ການເຕ ອນໄປຍັງເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ແຈ້ງບອກໃຫ້ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການແນະນໍາທີິ່ມີໃນໜັງສ 
ແຈ້ງການເຕ ອນ ຢ່າງເຄັິ່ງຄັດ ແລະ ຖ້າຫາກເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຍັງບໍິ່ປະຕິບັດຕາມ ແມ່ນ ຈະໄດ້ພິຈາລະນາເລີກຖອນ 
ຫລ  ສັິ່ງລະງັບການມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຂອງ ໃບຢັັ້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍຈະຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນໄປຕາມຂັັ້ນຕອນ
ຕ່າງໆ ທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້. 

 
ພາກທ ີIII 

ບົດບນັຍັດສດຸທາ້ຍ 
 

3.1  ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັ 
 ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ມອບໝາຍໃຫ້ ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດ
ລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເປັນໃຈກາງຫລັກ ໂດຍການປະສານສົມທົບ ກັບບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆ ແລະອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເຄ ິ່ອນໄຫວໂຄສະນາເຜີຍແຜ,່ ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້ 
ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. 
 ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຈົິ່ງຮັບຮ  ້ແລະ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້ ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ. 
 ຂະແໜງການ ທີິ່ເປັນເຈົັ້າຂອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫມ້ງີົບປະມານ ໃນການດໍາເນີນຂະ
ບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ສິິ່ງແວດ
ລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນ ຫລ  ກິດຈະການຕ່າງໆຂອງຕົນ. 
  



25 
 

3.2  ຜົນສກັສດິ 
 ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້ ມຜີົນສັກສິດນັບຕັັ້ງແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົັ້ນໄປ. ຂໍັ້ກໍານົດ, ບົດບັນຍັດ ແລະ ລະບຽບ
ການໃດ ທີິ່ຂັດກັບຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້ ລ້ວນແຕ່ຖ ກຍົກເລີກ. 
 
         ລັດຖະມນົຕ ີວາ່ການ 
           ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ 
          ນ ລນິ ສນິບັນດດິ 


