ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ

ເລກທີ 8056/ກຊສ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 17 ທັນວາ 2013

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ບັນຊີໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ
ທີຈ
ິ່ ະຕ້ອງດາເນີນ ການສຶກສາເບອ
ໍ້ ງຕົໍ້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕສ
ິ່ ິິ່ງແວດລ້ອມ ຫລ
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕສ
ິ່ ິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
-

ອີງຕາມ ມາດຕາ 21 ແລະ ມາດຕາ 22 ຂອງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບ
ປັບປຸງ) ເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;

-

ອີງຕາມດາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັໍ້ງ ແລະ ການເຄິ່ອນໄຫວ ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບ ເລກທີ 435/ນຍ, ລົງວັນທີ 28 ພະຈິກ 2011;

-

ອີງຕາມຄາແນະນາ ຂະບວນການສຶກສາເບໍ້ອງຕົໍ້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບ ເລກທີ 8029/ກຊສ, ລົງວັນທີ 17 ທັນວາ 2013;

-

ອີງຕາມຄາແນະນາ ຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຂອງ ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບ ເລກທີ 8030/ກຊສ, ລົງວັນທີ 17 ທັນວາ 2013;
ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕົກລົງ:

ມາດຕາ 1. ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ບັນຊີໂຄງການລົງທຶນ ຫລກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ຈະຕ້ອງດາເນີນການສຶກສາ
ເບໍ້ອງຕົໍ້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຫລ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ
ທາມະຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ).
ມາດຕາ 2. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັໍ້ງຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢໃູ່ ນ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສູ່ ແລະ ປະຕິບັດ ຂຕ
ໍ້ ົກລົງສະບັບນີໍ້ ຢູ່າງເຂັໍ້ມງວດ
ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
ມາດຕາ 3. ມອບໝາຍໃຫ້ ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບ ກັບທຸກພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຜຮ
້ ັບຜິດຊອບຈັດຕັໍ້ງ
ປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີໍ້ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

ມາດຕາ 4. ຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ, ກອງ ແລະ ສນ ອ້ອມຂ້າງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດ
ລ້ອມ ລວມທັງ ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂັໍ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ທຸກ
ພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຈົິ່ງຮັບຮ້ ແລະ ຈັດຕັງໍ້ ປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີໍ້ຢູ່າງ
ເຂັໍ້ມງວດ.
ມາດຕາ 5. ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີໍ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕູ່ວັນ ທີິ່ລົງລາຍເຊັນ ເປັນຕົໍ້ນໄປ ແລະ ປູ່ຽນແທນ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ
ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ບັນຊີໂຄງການລົງທຶນ ທີຈ
ິ່ ະຕ້ອງດາເນີນການສຶກສາສິິ່ງແວດລ້ອມເບໍ້ອງ
ຕົໍ້ນ ແລະ ດາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບຕິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ 697/ສນຍ.ອຊນສ, ລົງວັນທີ
12 ມີນາ 2010.
ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ
ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິງິ່ ແວດລ້ອມ
ນລິນ ສິນບັນດິດ

ບັນຊີໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ
ທີຈ
ິ່ ະຕ້ອງດາເນີນ ການສຶກສາເບອ
ໍ້ ງຕົໍ້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕສ
ິ່ ິິ່ງແວດລ້ອມ ຫລ
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕສ
ິ່ ິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ບັນຊີໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ປະກອບດ້ວຍ ປະເພດ ແລະ ຂະຫນາດ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ
ກິດຈະການຕ່າງໆ ຊຶິ່ງໂດຍຫລັກໄດ້ຈັດແບູ່ງອອກເປັນ 2 ກຸູ່ມ ຄ: ກຸູ່ມ 1 ຕ້ອງສ້າງບົດລາຍງານການສຶກສາເບໍ້ອງຕົໍ້ນ
ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ (ບສຕສ) ແລະ ກຸູ່ມ 2 ຕ້ອງສ້າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕິ່
ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ (ບປຜສ) (ຍົກເວັໍ້ນສາລັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີຕ
ິ່ ົກຢໃູ່ ນ
ກລະນີ ທີລ
ິ່ ະບຸໄວ້ໃນ ຫມາຍເຫດ ຢກ
ູ່ ້ອງຕາຕະລາງ ລຸມ
ູ່ ນີໍ້).
ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ໄດ້ຈັດແບູ່ງອອກເປັນ 5 ຂະແໜງຄ: (1) ຂະແໜງພະລັງງານ;
(2) ຂະແໜງກະສິກາ ແລະ ປູ່າໄມ້; (3) ຂະແໜງອຸດສາຫະກາປຸງແຕູ່ງ; (4) ຂະແໜງພໍ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ບລິ
ການ; ແລະ (5) ຂະແໜງແຮູ່ທາດ.
ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບປະເພດ ແລະ ຂະຫນາດ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ໃນແຕູ່ລະຂະແໜງ ທີິ່
ໄດ້ຈັດເຂົໍ້າໃນກຸູ່ມ 1 ແລະ ກຸູ່ມ 2 ແມູ່ນໄດ້ການົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງ ລຸູ່ມນີ:ໍ້

ປະເພດໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ

ກຸູ່ມ 1
ຕ້ອງສ້າງ ບສຕສ

ກູ່ມ 2
ຕ້ອງສ້າງ ບປຜສ

I. ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ໃນຂະແໜງພະລັງງານ
ການພັດທະນາທາງດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ

1.1

ການຜະລິດໄຟຟ້າດ້ວຍພະລັງງານ ນໍ້າ
ຕົກ (ສ້າງເຂິ່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ)

1.2

ການຜະລິດໄຟຟ້າດ້ວຍພະລັງງານ ນິວ
ເຄຣຍ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກາຈັດ
ສິິ່ງເສດເຫລອນິວເຄຣຍ

1.3

ການຜະລິດໄຟຟ້າດ້ວຍພະລັງງານຈາກ
ອາຍແກັສທາມະຊາດ

1.4

ການຜະລິດໄຟຟ້າດ້ວຍພະລັງງານລົມ

(ກ) 1-15 ເມກາວັດ ຫລ
(ຂ) ບັນຈຸບລິມາດນໍ້າ <
200 ລ້ານ ມ3 ຫລ
(ຄ) ມີເນໍ້ອທີິ່ອ່າງເກັບ ນໍ້າ
<1.500 ເຮັກຕາ

(ກ) ≥ 15 ເມກາວັດ ຫລ
(ຂ) ບັນຈຸບລິມາດນໍ້າ
≥ 200 ລ້ານ ມ3 ຫລ
(ຄ) ມີເນໍ້ອທີິ່ອ່າງເກັບ ນໍ້າ ≥
1.500 ເຮັກຕາ
ທຸກຂະຫນາດ

5-50 ເມກາວັດ
2-10 ໜ່ວຍກັງຫັນ

> 50 ເມກາວັດ
> 10 ໜ່ວຍກັງຫັນ

ປະເພດໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ

ກຸູ່ມ 1
ຕ້ອງສ້າງ ບສຕສ

ກູ່ມ 2
ຕ້ອງສ້າງ ບປຜສ

ໂດຍນາໃຊ້ກັງຫັນລົມ
1.5

ການຜະລິດໄຟຟ້າດ້ວຍພະລັງງານຄວາມ
≤ 10 ເມກາວັດ
ຮ້ອນ

> 10 ເມກາວັດ

ການພັດທະນາທາງດ້ານພະລັງງານອາຍແກັສ ແລະ ນໍ້າມັນເຊໍ້ອໄຟ
1.6

ການພັດທະນາທິ່ຂົນສົິ່ງນໍ້າມັນ ແລະ
ອາຍແກັສ

ທກຂະຫນາດ

1.7

ການຂຸດຄົໍ້ນນໍ້າມັນເຊໍ້ອໄຟ ຫລອາຍ
ແກັສທາມະຊາດ

ທຸກຂະໜາດ

1.8

ການກັິ່ນນໍ້າມັນ

ທຸກຂະຫນາດ

1.9

ການສ້າງສາງເກັບນໍ້າມັນ

5,000-50.000 ມ3

> 50.000 ມ3

≤ 15 ກິໂລແມັດ

> 15 ກິໂລແມັດ

ການພັທະນາທາງດ້ານລະບົບສາຍສົິ່ງໄຟຟ້າແຮງສງ
1.10

ການກິ່ສ້າງສາຍສົິ່ງໄຟຟ້າແຮງສງ:

1.10.1

ໄຟຟ້າແຮງສງ ≥ 230 ກິໂລໂວນ

1.10.2

ໄຟຟ້າແຮງສງ < 230 ກິໂລໂວນ

1.11

ສະຖານີໄຟຟ້າແຮງສງ

ທຸກຂະຫນາດ
< 10 ເຮັກຕາ

≥ 10 ເຮັກຕາ

II. ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ໃນຂະແໜງກະສິກາ ແລະ ປູ່າໄມ້
ການປກໄມ້ ແລະ ປກພດ
2.1

ການປກ ແລະ ຕັດໄມ້ ອຸດສາຫະກາ

20-200 ເຮັກຕາ

> 200 ເຮັກຕາ

2.2

ການປກພດອຸດສາຫະກາ

20-400 ເຮັກຕາ

> 400 ເຮັກຕາ

ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ
2. 3

ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ເຊັິ່ນ: ງົວ, ຄວາຍ,
ມ້າ ແລະ ອິ່ນໆ

≥ 500 ໂຕ

ປະເພດໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ

ກຸູ່ມ 1
ຕ້ອງສ້າງ ບສຕສ

2.4

ການລ້ຽງສັດປີກ

≥ 5.000 ໂຕ

2.5

ການລ້ຽງຫມ

≥ 500 ໂຕ

2.6

ການລ້ຽງປາ ແລະ ສັດນໍ້າ ໃນຫນອງນໍ້າ
ແບບອຸດສາຫະກາ

≥ 10 ເຮັກຕາ

2.7

ການລ້ຽງປາ ແລະ ສັດນໍ້າ ໃນກະຊັງ
ຕາມລາແມູ່ນໍ້າ

≥ 300 ຕາແມັດ

2.8

ການລ້ຽງແຂ້

≥ 100 ໂຕ

ກູ່ມ 2
ຕ້ອງສ້າງ ບປຜສ

III. ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ໃນຂະແຫນງອຸດສາຫະກາປຸງແຕູ່ງ
ອຸດສາຫະກາປຸງແຕູ່ງອາຫານ

3.1

ການຜະລິດ, ການປຸງແຕູ່ງ ແລະ ການ
ຮັກສາອາຫານ (ຊີໍ້ນ, ປາ,ຫມາກໄມ້,
ນໍ້າມັນຈາກພດ ແລະ ສັດ ແລະ
ອາຫານສັດ)

≤ 1 ໂຕນ/ມໍ້

> 1 ໂຕນ/ມໍ້

3.2

ໂຮງງານດາເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ຜະລິດພັນຈາກນົມ

≤ 40 ໂຕນ/ມໍ້

> 40 ໂຕນ/ມໍ້

3.3

ໂຮງງານດາເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ແປ້ງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ຈາກແປ້ງ

40-80 ໂຕນ/ມໍ້

> 80 ໂຕນ/ມໍ້

3.4

ໂຮງງານດາເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ນໍ້າຕານ

≤ 30 ໂຕນ/ມໍ້

> 30 ໂຕນ/ມໍ້

3.5

ໂຮງງານດາເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ເຫລົໍ້າ

≤ 5 ແສນລິດ/ປີ

> 5 ແສນລິດ/ປີ

ກຸູ່ມ 1
ຕ້ອງສ້າງ ບສຕສ

ປະເພດໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ

3.6

ໂຮງງານດາເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ນໍ້າດິ່ມບິ່ມີທາດເຫລົໍ້າ ແລະ ນໍ້າດິ່ມ
ອະນາໄມ

ທຸກຂະຫນາດ

3.7

ໂຮງງານດາເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ຜະລິດຕະພັນຢາສບ

ທຸກຂະຫນາດ

ກູ່ມ 2
ຕ້ອງສ້າງ ບປຜສ

ອຸດສາຫະກາແຜູ່ນແພ, ແຜູ່ນເຈ້ຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້

3.8

ໂຮງງານດາເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ແຜູ່ນແພ, ເສັໍ້ນດ້າຍແບບອຸດສາຫະ ກາ,
ເຄິ່ອງນຸູ່ງຫົິ່ມ ແລະ ຍ້ອມສີຂົນສັດ

ທຸກຂະຫນາດ

3.9

ໂຮງງານດາເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ການເອອບ ແລະ ນວດຫນັງ

ທຸກຂະຫນາດ

3.10

ໂຮງງານດາເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ຜະລິດຕະພັນຫນັງ

≤ 1 ລ້ານອັນ/ປີ

3.11

ໂຮງງານດາເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ຜະລິດຕະພັນໄມ້ຫວາຍ ແລະ ວັດຖຸ
ຈັກສານ

ທຸກຂະຫນາດ

3.12

ໂຮງງານດາເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ໄມ້ປອກ, ໄມ້ບາງຟານ ເປັນແຜູ່ນ ແລະ
ອິ່ນໆ

≤ 1 ແສນຕາແມັດ/ປີ

> 1 ແສນຕາແມັດ/ປີ

3.13

ໂຮງງານດາເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ເຈັໍ້ຍ

≤ 30 ໂຕນ/ມໍ້

> 30 ໂຕນ/ມໍ້

3.14

ໂຮງງານດາເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ການພິມ

ທຸກຂະຫນາດ

> 1 ລ້ານອັນ/ປີ

ກຸູ່ມ 1
ຕ້ອງສ້າງ ບສຕສ

ປະເພດໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ

ກູ່ມ 2
ຕ້ອງສ້າງ ບປຜສ

ອຸດສາຫະກາຜະລິດຕະພັນເຄມີ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ

3.15

ໂຮງງານດາເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ນໍ້າມັນເຊໍ້ອໄຟ (ເປໂຕຣຽມ) ແລະ ໄຮ
ໂດຣຄາຣ໌ບອນ

ທຸກຂະຫນາດ

3.16

ໂຮງງານດາເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ຜະລິດຕະພັນເຄມີ

ທຸກຂະຫນາດ

3.17

ໂຮງງານດາເນີນກິດຈະການຜະລິດ
ຜະລິດຕະພັນການແພດ ແລະ ການຢາ
ທີິ່ນາໃຊ້ຂະບວນການທາງເຄມີ ແລະ
ຊີວະເຄມີ

ທຸກຂະຫນາດ

3.18

ໂຮງງານດາເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ວັດຖຸພັນອະນາໄມ, ລ້າງຂັດຖ ແລະ
ເຄິ່ອງສາອາງ

≤ 10 ໂຕນ/ມໍ້

> 10 ໂຕນ/ມໍ້

3.19

ໂຮງງານດາເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ຢາງຍດ ແລະ ຢາງພາລາ

50-200 ໂຕນ/ປີ

> 200 ໂຕນ/ປີ

3.20

ໂຮງງານດາເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ຜະລິດຕະພັນ ປາລາສະຕິກ

≤ 400 ໂຕນ/ປີ

> 400 ໂຕນ/ປີ

ອຸດສາຫະກາຜະລິດຕະພັນແຮູ່ທີິ່ບແ
ິ່ ມູ່ນໂລຫະ

3.21

ໂຮງງານດາເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ແກ້ວ ແລະຜະລິດຕະພັນ ຈາກແກ້ວ

ທຸກຂະຫນາດ

3.22

ໂຮງງານດາເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ຜະລິດຕະພັນແຮູ່ ທີິ່ບິ່ແມູ່ນໂລຫະອິ່ນໆ

ທຸກຂະຫນາດ

ປະເພດໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ

3.23

ໂຮງງານດາເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ຊີມັງ, ປນຂາວ ແລະ ປນໂບກ
(Plaster)

ກຸູ່ມ 1
ຕ້ອງສ້າງ ບສຕສ

ກູ່ມ 2
ຕ້ອງສ້າງ ບປຜສ

≤ 20 ໂຕນ/ຊົິ່ວໂມງ

> 20 ໂຕນ/ຊົິ່ວໂມງ

≤ 5.000 ໂຕນ/ປີ

> 5.000 ໂຕນ/ປີ

ອຸດສາຫະກາແຍກໂລຫະອອກຈາກແຮູ່

3.24

ໂຮງງານດາເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ເຫລັກຂັໍ້ນຕົໍ້ນ, ເຫລັກ ແລະ ເຫລັກປຸງ
ແຕູ່ງ

3.25

ໂຮງງານດາເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ການຫລຫ
ິ່ ລອມຮີດດຶງໂລຫະປະເສີດ
ຂັໍ້ນຕົໍ້ນ ແລະ ໂລຫະທີິ່ບິ່ແມູ່ນທາດ
ເຫລັກ

3.26

ການຫລິ່ຫລອມຮີດດຶງເຫລັກ ແລະ
ເຫລັກກ້າ

≤ 50 ໂຕນ/ມໍ້

3.27

ການຫລິ່ຫລອມຮີດດຶງໂລຫະ ທີິ່ບິ່ແມູ່ນ
ທາດເຫລັກ

ທຸກຂະຫນາດ

3.28

ໂຮງງານດາເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ໂຄງປະກອບຜະລິດຕະພັນ ໂລຫະ, ຖັງ
, ອ່າງ

ທຸກຂະຫນາດ

3.29

ໂຮງງານດາເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ໝໍ້ກາເນີດໄຟ

ທຸກຂະຫນາດ

ທຸກຂະໜາດ

ອຸດສາຫະກາອິ່ນໆ

3.30

ໂຮງງານດາເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ເຄິ່ອງຮັບໃຊ້ ໃນບ້ານເຮອນທົິ່ວໄປ
ອິ່ນໆ ເຄິ່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ແລະ ເຄິ່ອງ
ໃຊ້ໄຟຟ້າ

ທຸກຂະຫນາດ

> 50 ໂຕນ/ມໍ້

ປະເພດໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ

ກຸູ່ມ 1
ຕ້ອງສ້າງ ບສຕສ

ກູ່ມ 2
ຕ້ອງສ້າງ ບປຜສ

3.31

ໂຮງງານດາເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ການຜະລິດໝໍ້ໄຟ ແລະ ຖ່ານໄຟສາຍ

3.32

ໂຮງງານດາເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບອາ
ໄຫລ່ ແລະ ສິໍ້ນສ່ວນລົດຍົນ ແລະ
≤ 1.000 ໂຕນ/ປີ
ເຄິ່ອງຈັກ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ

> 1.000 ໂຕນ/ປີ

3.33

ໂຮງງານຜະລິດລົດຖີບ ແລະ ລໍ້ຮັບໃຊ້
ຄົນພິການ

≤ 10.000 ຄັນ/ປີ

> 10.000 ຄັນ/ປີ

3.34

ໂຮງງານດາເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ
ເຄິ່ອງເຮອນ

≤ 10.000 ອັນ/ປີ

> 10.000 ອັນ/ປີ

3.35

ໂຮງງານຜະລິດນໍ້າປະປາ

ທຸກຂະຫນາດ

≤ 70 ໂຕນ/ປີ

> 70 ໂຕນ/ປີ

ການຈັດການສິິ່ງເສດເຫລອ
3.36

ການເກັບຮັກສາສິິ່ງເສດເຫລອ ທີິ່ບິ່ເປັນ
ອັນຕະລາຍ

3.37

ການເກັບຮັກສາສິິ່ງເສດເຫລອ ທີິ່ເປັນ
ອັນຕະລາຍ

ທກຂະຫນາດ

3.38

ການກາຈັດສິິ່ງເສດເຫລອ ທີິ່ເປັນອັນ
ຕະລາຍ

ທຸກຂະຫນາດ

3.39

ການບາບັດ ແລະ ການບລິການຄຸ້ມຄອງ
ສິິ່ງເສດເຫລອອິ່ນໆ

ທຸກຂະຫນາດ

3.40

ການກິ່ສ້າງໂຮງງານນາໃຊ້ສິິ່ງເສດເຫລອ
ຄນໃຫມ່

ທຸກຂະຫນາດ

≤≤ 5.000 ໂຕນ/ປີ

> 5.000 ໂຕນ/ປີ

ປະເພດໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ

3.41

ການກິ່ສ້າງເຕົາເຜົາສິິ່ງເສດເຫລອ

3.42

ໂຮງບາບັດນໍ້າເສຍຂອງຕົວເມອງ

3.43

ໂຮງບາບັດນໍ້າເສຍອຸດສາຫະກາ

3.44

ການກິ່ສ້າງຄອງລະບາຍນໍ້າເປໍ້ອນ

ກຸູ່ມ 1
ຕ້ອງສ້າງ ບສຕສ

ກູ່ມ 2
ຕ້ອງສ້າງ ບປຜສ
ທຸກຂະຫນາດ

≤ 50.000 ຄົນ

>50.000 ຄົນ
ທຸກຂະຫນາດ

ທຸກຂະຫນາດ

IV. ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ໃນຂະແໜງພໍ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ບລິການ

4.1

ການຖົມບຶງ, ແມູ່ນໍ້າ, ຄອງລະບາຍນໍ້າ
ທີິ່ຈະກິ່ຄວາມເສຍຫາຍ ຕິ່ ສາທາລະ
ນະ

4.2

ການກິ່ສ້າງເຮອນພັກລວມຫມູ່, ບ້ານ
ຈັດສັນ

4.3

ການກິ່ສ້າງສະຫນາມກັອບ

ທຸກຂະໜາດ

4.4

ການກິ່ສ້າງສະຫນາມກີລາ ຄົບວົງຈອນ

ທຸກຂະຫນາດ

4.5

ການກິ່ສ້າງໂຮງແຮມ ຫລ ສະຖານທີິ່
ພັກຕາກອາກາດ

≤ 80 ຫ້ອງ

> 80 ຫ້ອງ

4.6

ການກິ່ສ້າງໂຮງແຮມ ຄົບວົງຈອນ

≤ 50 ເຮັກຕາ

> 50 ເຮັກຕາ

4.7

ການພັດທະນາບ່ອນທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
ບ່ອນພັກຜ່ອນ ໃນພໍ້ນທີິ່ທີິ່ມີຄວາມ
ສາຄັນທາງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ
ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທາມະຊາດ

ທກຂະຫນາດ

>50 ຫ້ອງ

ທຸກຂະຫນາດ

ປະເພດໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ

ກຸູ່ມ 1
ຕ້ອງສ້າງ ບສຕສ

ກູ່ມ 2
ຕ້ອງສ້າງ ບປຜສ

4.8

ການກິ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເຂດເສດ
ຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະ
ເພາະ

4.9

ການກິ່ສ້າງໂຮງຫມ

4.10

ການກິ່ສ້າງເສັໍ້ນທາງລົດໄຟ

ທຸກຂະໜາດ

4.11

ການກິ່ສ້າງເສັໍ້ນທາງໃຫມ່ (ເສ້ນທາງ
ຫລວງແຫູ່ງຊາດ, ແຂວງ, ເມອງ,
ຊົນນະບົດ, ທາງຫລວງພິເສດ)

ທຸກຂະຫນາດ

4.12

ການປັບປຸງ ຫລ ຟໍ້ນຟ ເສ້ນທາງຫລວງ
ແຫູ່ງຊາດ, ແຂວງ, ເມອງ, ຊົນນະບົດ,
ທາງຫລວງພິເສດ

4.13

ການກິ່ສ້າງສະຫນາມບິນ

4.14

ການກິ່ສ້າງຕາຫນ່າງ ໂທລະຄົມມະ ນາ
ຄົມ

ທຸກຂະຫນາດ

4.15

ການຄົມມະນາຄົມທາງນໍ້າ (ການປັບປຸງ
ຄອງເດີນເຮອ ຕາມລາແມູ່ນໍ້າຂອງ)

≤ 200 ໂຕນ

> 200 ໂຕນ

4.16

ການກິ່ສ້າງທ່າເຮອ:

4.16.1

ທ່າເຮອໂດຍສານ

≤ 500 ໂຕນ (ບິ່ລວມ
ນໍ້າຫນັກເຮອ)

> 500 ໂຕນ (ບິ່ລວມ
ນໍ້າຫນັກເຮອ)

4.16.2

ທ່າເຮອຂົນສົິ່ງສິນຄ້າທົິ່ວໄປ

≤ 500 ໂຕນ (ບິ່ລວມ
ນໍ້າຫນັກເຮອ)

> 500 ໂຕນ (ບິ່ລວມ
ນໍ້າຫນັກເຮອ)

4.16.3

ທ່າເຮອຂົນສົິ່ງສິນຄ້າ ທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍ

ທຸກຂະຫນາດ
≤ 80 ຕຽງ

> 80 ຕຽງ

ທຸກຂະຫນາດ

ທຸກຂະຫນາດ

ທຸກຂະຫນາດ

ປະເພດໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ
4.17

ການກິ່ສ້າງປ້ອງກັນ ຕະຝັິ່ງເຈິ່ອນ

ກຸູ່ມ 1
ຕ້ອງສ້າງ ບສຕສ
≤ 1 ກິໂລແມັດ

ກູ່ມ 2
ຕ້ອງສ້າງ ບປຜສ
>1 ກິໂລແມັດ

V. ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ໃນຂະແໜງແຮູ່ທາດ
ການຂຸດຄົໍ້ນແລະປຸງແຕູ່ແຮູ່ທາດ
5.1

ການດດຫີນ, ຊາຍ ຢູ່ໃນນໍ້າ

1.000-50.000 ມ3/ມໍ້

> 50.000 ມ3/ມໍ້

5.2

ການຂຸດເຈາະຫີນ ແລະ ຂົນຫີນ

≤ 50 ໂຕນ/ມໍ້

> 50 ໂຕນ/ມໍ້

5.3

ການຂຸດຄົໍ້ນວັດຖຸດິບຮັບໃຊ້ ການກິ່ສ້າງ
(ດິນ, ຫີນ, ຊາຍ) ຢຸູ່ເທີງຫນ້າດິນ

≤ 100.000 ມ3/ປີ ຫລ
ພໍ້ນທີິ່ ≤ 20 ຮຕ

> 100.000 ມ3/ປີ
ຫລພໍ້ນທີິ່ > 20 ຮຕ

5.4

ການຂຸດຄົໍ້ນແຮູ່ທາດແຂງ (ໂດຍບິ່ໄດ້ນາ
ໃຊ້ສານເຄມີ)

ທຸກຂະຫນາດ

5.5

ການຂຸດຄົໍ້ນ ແລະ ປຸງແຕູ່ງ ແຮູ່ທາດ ທີິ່
ນາໃຊ້ສານເຄມີອັນຕະລາຍ

ທຸກຂະຫນາດ

5.6

ການປຸງແຕູ່ງແຮູ່ທາດແຂງ

≤ 50.000 ໂຕນ/ປີ

> 50.000 ໂຕນ/ປີ

500- 5.000 ມ3/ມໍ້

> 5.000 ມ3/ມໍ້

ການຈັດການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນໍ້າ
5.7

5.8

ການຂຸດຄົໍ້ນ ແລະນາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນ ເພິ່ອ
ການນາໃຊ້ທາງອຸດສາຫະກາ, ກະສິກາ
ແລະ ການອຸປະໂພກໃນຕົວເມອງ
ການກິ່ສ້າງອ່າງເກັບນໍ້າ ແລະ ເຂິ່ອນ

1-200 ລ້ານ ມ3 ຫລ
> 200 ລ້ານມ3 ຫລ ຄວາມ
ຄວາມສງຂອງສັນເຂິ່ອນ ≤
ສງຂອງສັນເຂິ່ອນ > 10 ແມັດ
10 ແມັດ

ຫມາຍເຫດ:
1. ສາລັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ໃດໜຶິ່ງ ທີິ່ປະກອບດ້ວຍຫລາຍໂຄງການຍ່ອຍທີິ່ຕິດພັນກັບ
ການສ້າງຜົນກະທົບຕິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທາມະຊາດ ທີິ່ສະເໜີພັດທະນາໃນຂອບ
ເຂດພໍ້ນທີິ່ດຽວກັນ ແລະ ໄດ້ສະເໜີຂອະນຸມັດການລົງທຶນເປັນໂຄງການດຽວ, (ເຊັິ່ນ: ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າດ້ວຍ

ພະລັງງານນໍ້າຕົກ ຊຶິ່ງກວມເອົາ ກິດຈະກາການກິ່ສ້າງເຂິ່ອນ, ສ້າງຖະໜົນຫົນທາງ, ສ້າງສາຍສົິ່ງໄຟຟ້າ; ໂຄງການດາເນີນ
ກິດຈະການກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນອ້ອຍ ຊຶິ່ງກວມເອົາ ການປກອ້ອຍ, ການສ້າງໂຮງງານປຸງແຕູ່ງອ້ອຍ; ໂຄງການດາເນີນ
ກິດຈະການ ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຢາງພະລາ ຊຶິ່ງກວມເອົາ ການປກຢາງພະລາ ແລະ ການສ້າງໂຮງງານປຸງແຕູ່ງຢາງພະ
ລາ ແລະ ອິ່ນໆ), ຖ້າຕົກໃນກລະນີນີໍ້ ເຈົໍ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງສ້າງ ບປຜສ ຢູ່າງດຽວ ໂດຍບພ
ິ່ ິຈາລະນາເຖິງຂະໜາດ
ຂອງໂຄງການ ທັງນີໍ້ ຕ້ອງສ້າງເປັນບົດລາຍງານສະບັບດຽວ ທີປ
ິ່ ະກອບດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຕິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ
ສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທາມະຊາດ ຂອງທຸກກິດຈະກາທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງໂຄງການ ເຂົໍ້າກັນ;
2. ສາລັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆໃດໜຶິ່ງ ທີມ
ິ່ ີກິດຈະກາແບບດຽວກັນ ແຕູ່ພັດທະນາໃນຂອບ
ເຂດພໍ້ນທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ, (ເຊັິ່ນ: ໂຄງການກິ່ສ້າງເສັໍ້ນທາງ, ການກິ່ສ້າງສາຍສົິ່ງໄຟຟ້າແຮງສງ, ການປກໄມ້ອຸດສາຫະກາ
ອິ່ນໆ) ຊຶິ່ງເຖີງແມູ່ນວ່າ ຈະດາເນີນກິດຈະກາປະເພດດຽວກັນ ຫລຂະຫນາດດຽວກັນ ແລະ ໂດຍເຈົໍ້າຂອງໂຄງການ
ດຽວກັນ ກິ່ຕາມ, ຖ້າຕົກໃນກລະນີນ,ີໍ້ ເຈົໍ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງສ້າງ ບສຕສ ຫລ ບປຜສ ແລ້ວແຕູ່ຂະໜາດຂອງ
ໂຄງການ ທີິ່ຈະຕົກຢໃູ່ ນ ກຸູ່ມ 1 ຫລ ກຸູ່ມ 2 ໂດຍຕ້ອງສ້າງເປັນບົດລາຍງານສະເພາະ ສາລັບແຕູ່ລະຂົງເຂດພໍ້ນທີິ່ ໝາຍ
ວ່າບໃິ່ ຫ້ສ້າງເປັນບົດລາຍງານສະບັບດຽວ ໂດຍກວມເອົາຫລາຍພໍ້ນທີແ
ິ່ ຕກຕ່າງກັນ, ຍົກເວັໍ້ນໃນບາງກລະນີ ຫາກໄດ້
ຮັບການເຫັນດີຢັໍ້ງຢນຂອງຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແລະສິິ່ງແວດລ້ອມໃນລະດັບທີກ
ິ່ ່ຽວຂ້ອງເສຍກ່ອນ;
3. ສາລັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ສະເໜີພັດທະນາໃນຂົງເຂດ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຫລ
ເສດຖະກິດສະເພາະ, ນອກຈາກ ການສ້າງ ບປຜສ ສາລັບກວມລວມຂອບເຂດທັງໝົດໃນຂົງເຂດ ເສດຖະກິດພິເສດ
ຫລ ເສດຖະກິດສະເພາະ ໂດຍເຈົໍ້າຂອງເຂດດັິ່ງກ່າວນັໍ້ນແລ້ວ ເຈົໍ້າຂອງໂຄງການຍ່ອຍແຕູ່ລະໂຄງການລົງທຶນ ແລະ
ກິດຈະການຕ່າງໆ ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດການປະເມີນຜົນກະທົບຕິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ສະເພາະ ສາລັບແຕູ່ລະໂຄງການຍ່ອຍອີກ
ແລ້ວແຕູ່ແຕູ່ລະປະເພດໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີສ
ິ່ ະເໜີມານັໍ້ນ ວ່າຈະຕົກຢໃູ່ ນປະເພດໂຄງການ ໃນ
ກຸູ່ມໃດ ຄ ຕົກຢໃູ່ ນ ກຸູ່ມ 1 ຕ້ອງສ້າງ ບສຕສ ແລະ ຖ້າຕົກໃນກຸູ່ມ 2 ຕ້ອງສ້າງ ບປຜສ ໂດຍຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ຖກຕ້ອງ
ແລະ ສອດຄ່ອງ ຕາມລະບຽບຫລັກການ ທີກ
ິ່ ານົດໄວ້ໃນ ຄາແນະນາ ແລະ ບົດແນະນາທາງດ້ານວິຊາການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
4. ສາລັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຖ້າຕົກຢູ່ໃນກລະນີ ເປັນໂຄງການທີິ່ມີການທົດແທນຄ່າເສຍ
ຫາຍ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ພາຍໃຕ້ຂບ
ໍ້ ັນຍັດທີິ່ການົດໄວ້ໃນ ດາລັດວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ
ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ຈາກໂຄງການພັດທະນາ ສະບັບເລກທີ 192/ນຍ, ລົງວັນທີ 7/7/2005 ຫລ ນິຕິ
ກາອິ່ນທີປ
ິ່ ູ່ຽນແທນ, ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆນັໍ້ນ ຖວ່າມີຄວາມຈາເປັນ ຕ້ອງສ້າງ ບປຜສ ຢູ່າງດຽວ ຊຶິ່ງ
ເຈົໍ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງດາເນີນ ໃຫ້ຖກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງ ຕາມຂບ
ໍ້ ັນຍັດທີິ່ການົດໄວ້ໃນ ຄາແນະນາ ແລະ ບົດແນະ
ນາທາງດ້ານວິຊາການທີກ
ິ່ ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍບຕ
ິ່ ້ອງພິຈາລະນາວ່າ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ດັງິ່ ກ່າວ ຈະຖກ
ຈັດຢໃູ່ ນປະເພດໂຄງການໃນກຸູ່ມ 1 ຫລ ກຸມ
ູ່ 2 ຫລ ບິ່ນອນຢໃູ່ ນຢູ່ບັນຊີ ເລີຍກຕາມ;
5. ສາລັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ເຖິງແມູ່ນວ່າຈັດປະເພດໂຄງການ ຕົກຢໃູ່ ນກຸູ່ມ 1 ກຕາມ, ຖ້າ
ຕົກຢໃູ່ ນກລະນີ ເປັນໂຄງການທີມ
ິ່ ີທຕ
ີິ່ ັໍ້ງຢູ່ໃນພໍ້ນທີມ
ິ່ ີຄວາມສາຄັນທາງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທາ
ມະຊາດ ເຈົໍ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງສ້າງ ບປຜສ ຢູ່າງດຽວ ຈຶິ່ງຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ອອກໃບຢັໍ້ງຢນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດ
ລ້ອມ ໃຫ້ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆນັໍ້ນ.
ພໍ້ນທີິ່ມີຄວາມສາຄັນທາງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທາມະຊາດ ກວມເອົາພໍ້ນທີິ່ ດັິ່ງລຸູ່ມນີ:ໍ້

- ພໍ້ນທີິ່ທັງໝົດ ຫລ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພໍ້ນທີິ່ ໄດ້ຖກປະກາດເປັນປູ່າປ້ອງກັນ, ປູ່າສະຫງວນ ຕາມກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍປູ່າໄມ້ ສະບັບເລກທີ 06/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2007 ຫລ ນິຕກ
ິ າອິ່ນທີປ
ິ່ ູ່ຽນແທນ;
- ພໍ້ນທີິ່ທັງໝົດ ຫລ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພໍ້ນທີິ່ ໄດ້ຖກປະກາດເປັນ ເຂດອະນຸລັກພັນສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປູ່າ ໂດຍ
ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປູ່າ, ເລກທີ 07/ສພຊ, ລັງວັນທີ 24 ທັນ ວາ 2008 ຫລ ນິຕກ
ິ າ
ອິ່ນມທີິ່ປູ່ຽນແທນ;
- ພໍ້ນທີິ່ທັງໝົດ ຫລ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພໍ້ນທີິ່ ໄດ້ຖກປະກາດເປັນ ເຂດມລະດົກແຫູ່ງຊາດທາງດ້ານວັດທະນະທາ
ແລະ ປະຫວັດສາດ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມລະດົກແຫູ່ງຊາດ ເລກທີ 08/ສພຊ, ລົງວັນທີ 9 ພະຈິກ
2005 ຫລ ນິຕິກາອິ່ນທີປ
ິ່ ູ່ຽນແທນ ;
- ພໍ້ນທີິ່ທັງໝົດ ຫລ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພໍ້ນທີິ່ ໄດ້ຖກປະກາດເປັນ ແຫລ່ງນໍ້າສະຫງວນ ໂດຍສອດ ຄ່ອງກັບ ກົດ
ໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫລ່ງນໍ້າ ເລກທີ 02/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11 ມັງກອນ 1996 ຫລ ນິຕກ
ິ າອິ່ນທີິ່
ປູ່ຽນແທນ; ແລະ
- ພໍ້ນທີອ
ິ່ ິ່ນໆ ທີິ່ກົດໝາຍໄດ້ປະກາດ ເປັນພໍ້ນທີມ
ິ່ ຄ
ີ ວາມສາຄັນ ທາງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດ
ລ້ອມທາມະຊາດ ໃນແຕູ່ລະໄລຍະ.

