ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ

ເລກທີ 8029/ກຊສ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 17 ທັນວາ 2013

ຄໍາແນະນໍາ
ຂະບວນການສຶກສາເບອ
ື້ ງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສງິິ່ ແວດລ້ອມ
ຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ
-

ອີງຕາມມາດຕາ 21 ຂອງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ
29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;

-

ອີງຕາມດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັື້ງ ແລະ ການເຄິ່ອນໄຫວ ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບ ເລກທີ 435/ນຍ, ລົງວັນທີ 28 ພະຈິກ 2011.
ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິງິ່ ແວດລ້ອມ ອອກຄໍາແນະນໍາ:
ພາກທີ I
ຈຸດປະສົງ ແລະ ຫລັກການ

1.1 ຈຸດປະສົງ ຂອງຄໍາແນະນໍາ
ຄໍາແນະນໍາ ສະບັບນີື້ ແມ່ນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ເນື້ອໃນທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 21
ຂອງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ
2012 ເພິ່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ທຸກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ ທີິ່ດໍາເນີນການຢພ
່ າຍໃນ ສປປ ລາວ ທີິ່ກໃໍິ່ ຫ້ເກີດ ຫລ ຈະກໍໃິ່ ຫ້ເກີດ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ
ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ໄດ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ ໃນການຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດ ຂະບວນການສຶກສາເບື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການ
ຕ່າງໆ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຕັື້ງໜ້າປະກອບສ່ວນ ເຂົື້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດໃຫ້ມີ
ຄວາມຍນຍົງ, ການຫລຸດຜ່ອນ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດປັບຕົວ ເຂົື້າກັບສະພາບໂລກຮ້ອນ.
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1.2 ຫລັກການ ຂະບວນການສຶກສາເບອ
ື້ ງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍສ
ິ່ ິິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ
ກິດຈະການຕ່າງໆ
ຂະບວນການສຶກສາເບື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການ
ຕ່າງໆ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫລັກການ ດັິ່ງນີ:ື້
- ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໃນການດໍາເນີນຂະບວນການສຶກສາເບື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບ
ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆຂອງຕົນ ໂດຍຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຮັບໃບຢັື້ງຢນ
ກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານການສຶກສາເບື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກ
ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ອນ ຈະດໍາເນີນການກໍິ່ສ້າງ
ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ສະເໜີມານັື້ນ;
- ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງດໍາເນີນ ຂະບວນການສຶກສາເບື້ອງຕົື້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ຖກຕ້ອງ
ແລະ ສອດຄ່ອງ ກັບບັນດາເນື້ອໃນທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຄໍາແນະນໍາສະບັບນີື້ ລວມທັງ ບົດແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ
ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍອິ່ນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
- ຂະບວນການສຶກສາເບື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການ
ຕ່າງໆ ຕ້ອງດໍາເນີນການໂດຍ ຜ້ບໍລິການດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ພາຍໃນ ຫລ ຕ່າງປະເທດ ທີິ່ໄດ້ສ້າງຕັື້ງ ແລະ ດໍາເນີນການ
ສອດຄ່ອງກັບ ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 44 ແລະ ມາດຕາ 45;
- ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ ແລະ ການປຶກສາຫາລກັບ ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິິ່ນຂັື້ນຕ່າງໆ, ຜໄ້ ດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜມ
້ ີສ່ວນຮ່ວມອິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຊຶິ່ງຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງຖກຕ້ອງ ແລະ
ເຂັື້ມງວດ ຕາມຄໍາແນະນໍາສະບັບນີື້ ແລະ ບົດແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ ລວມທັງ ລະບຽບກົດ
ໝາຍອິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
- ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງຮັບປະກັນ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດ
ລ້ອມທໍາມະຊາດ ທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ
ພ້ອມທັງ ຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມສ່ວນຕໍິ່ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ
ທີິ່ເກີດຂຶນ
ື້ ຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆຂອງຕົນ ໄປຕະຫລອດໄລຍະເວລາການກໍິ່ສ້າງ ແລະ ການດໍາ
ເນີນໂຄງການ;
- ໃນກໍລະນີທີິ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງການມອບເຫມົາຕໍໃິ່ ຫ້ຜອ
້ ິ່ນ ດໍາເນີນກິດຈະການໃດຫນຶິ່ງຂອງໂຄງການ
ລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆຂອງຕົນ, ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງກໍານົດເນື້ອໃນ ແລະ ເງິ່ອນໄຂລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ມາດ
ຕະການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ເຂົື້າໃນສັນຍາຮັບເຫມົາ
ຕໍິ່ ເພິ່ອໃຫ້ຜ້ຮບ
ັ ເຫມົາຕໍິ່ ໄດ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການດັິ່ງກ່າວ ຢ່າງຖກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ, ແຕ່ ເຈົື້າຂອງໂຄງການ
ຍັງຕ້ອງໄດ້ມຄ
ີ ວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມສ່ວນ ສໍາລັບການດໍາເນີນການ ຫລ ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ຕໍິ່ການປະຕິບັດ
ກິດຈະການໃດຫນຶິ່ງຂອງຜ້ຮັບເຫມົາຕໍິ່ ທີິ່ເປັນສາຍເຫດ ເຮັດໃຫ້ ມີຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ;
- ໃນໄລຍະການກໍິ່ສ້າງ ຫລ ການດໍາເນີນ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ, ຖ້າ ພະແນກຊັບພະຍາກອນ
ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຫັນວ່າ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງ
ແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ບໍິ່ໄດ້ກໍານົດບັນດາມາດຕະການ ໃນການຫລຸດຜ່ອນ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຢ່າງ
ພຽງພໍ ແລະ ຖກຕ້ອງ ກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຫລ ບໍິ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງຄາດໝາຍ, ພະແນກຊັບ
ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ/ນະຄອນ ຈະຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ກ່ຽວກັບບັນຫານັື້ນ
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ພ້ອມທັງ ກໍານົດເວລາ ໃຫ້ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ປັບປຸງແຜນການດັິ່ງກ່າວ ແລ້ວສົິ່ງໃຫ້ ພາກສ່ວນຕົນ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ
ຄນໃໝ່;
- ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ທີິ່ໄດ້ມອບໂອນກໍາມະສິດ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຂອງຕົນ (ເຈົື້າຂອງໂຄງ
ການເກົິ່າ) ໃຫ້ຜອ
້ ິ່ນ (ເຈົື້າຂອງໂຄງການໃໝ່) ຕ້ອງກໍານົດຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃສ່ໃນສັນຍາມອບໂອນກໍາມະສິດ ກ່ຽວກັບ
ມາດຕະການດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ທີິ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດ
ຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ທີິ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງເອົາໄປແລ້ວ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ
ກິດຈະການຕ່າງໆ ໃຫ້ເຈົື້າຂອງໂຄງການໃໝ່ ສບຕໍນ
ິ່ ໍາໄປຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຈົນສໍາເລັດຕາມແຜນການກໍານົດໄວ້;
- ໃນໄລຍະ 6 ເດອນ ກ່ອນສິື້ນສຸດໄລຍະເວລາການລົງທຶນ, ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ສະເຫນີຕໍິ່ ພະແນກຊັບ
ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ເພຶິ່ອຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນ ການຈັດຕັື້ງປະຕິ
ບັດມາດຕະການສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຂອງເຈົື້າຂອງໂຄງການ. ໃນກໍລະນີ ໄດ້ຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດທຸກມາດຕະການ ແລະ ບໍິ່ມີຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຄົງ
ຄ້າງ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ອອກໜັງສຢັື້ງຢນ
ການເຫັນດີ ໃຫ້ແກ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ແລະ ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າຫາກຍັງມີບັນຫາຄົງຄ້າງຢ່ ກໍຕ້ອງໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ເຈົື້າຂອງ
ໂຄງການ ໄປສບຕໍິ່ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດບັນຫາຄົງຄ້າງເຫລົິ່ານັື້ນ ໃຫ້ສໍາເລັດເສຍກ່ອນ ຈຶິ່ງຖວ່າເຈົື້າຂອງໂຄງການໄດ້ສິື້ນສຸດ
ພັນທະ ໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ;
- ໃນກໍລະນີທເີິ່ ຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງການຂະຫຍາຍໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ບໍິ່ວ່າໃນລັກສະ
ນະຂອງການດໍາເນີນໂຄງການໃນບ່ອນໃຫມ່ ເຊັິ່ນ ການສ້າງຕັື້ງບ່ອນດໍາເນີນທຸລະກິດໃນບ່ອນໃຫມ່ ຫລ ການຂະຫຍາຍ
ພື້ນທີິ່ ແລະ ຂະຫນາດ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ, ເຈົື້າຂອງໂຄງການດັິ່ງກ່າວ ກໍມີພັນທະ ຕ້ອງໄດ້
ດໍາເນີນຂະບວນການສຶກສາເບື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃນກໍລະນີ ຫາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ
ກິດຈະການຕ່າງໆຂອງຕົນທີິ່ກໍາລັງສະເໜີການຂະຫຍາຍນັື້ນ ຈັດເຂົື້າຢ່ໃນປະເພດໂຄງການ ກຸ່ມ 1 ໂດຍຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນ
ການຢ່າງຖກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄໍາແນະນໍາສະບັບນີື້ ພ້ອມທັງຕ້ອງໄດ້ຮັບ ໃບຍັື້ງຍນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຈຶິ່ງ
ຈະສາມາດໄດ້ລິເລິິ່ມ ການດໍາເນີນການຂະຫຍາຍ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ດັິ່ງກ່າວໄດ້.
ພາກທີ II
ຂະບວນການສຶກສາເບອ
ື້ ງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສງິິ່ ແວດລ້ອມ
2.1 ການກັິ່ນຕອງ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ
ການກັິ່ນຕອງ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ເປັນຂັື້ນຕອນທໍາອິດ ຂອງຂະບວນການປະເມີນຜົນກະ
ທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶິ່ງເປັນຂັື້ນຕອນສໍາຄັນໃນການພິຈາລະນາເບີິ່ງວ່າ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະກິດຈະການຕ່າງໆທີສ
ິ່ ະເໜີ
ມານັື້ນ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ບໍິ່ ຫລບໍິ່ ຊຶິ່ງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ
ການດໍາເນີນການກັິ່ນຕອງ ໂຄງການລົງທຶນ ຫລກິດຈະການຕ່າງໆ ມີຄດັິ່ງລຸ່ມນີ:ື້
- ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ບັນຊີໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ເພິ່ອເປັນພື້ນຖານບ່ອນອີງ ໃນ
ການກັິ່ນຕອງ ວ່າໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆຂອງຕົນທີິ່ສະເໜີມານັື້ນ ຈະຈັດເຂົື້າຢ່ໃນປະເພດໂຄງການ ທີິ່
ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃນລະດັບໃດ;
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- ໃນກໍລະນີທີິ່ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆໃດຫນຶິ່ງ ບໍິ່ມີຢໃ່ ນບັນຊີ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ຈະນໍາໃຊ້ ມາດຕະຖານສົມທຽບ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ
ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຈາກການນໍາເອົາຂໍື້ມນຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີິ່ລະບຸໄວ້ໃນແຜນການລົງທຶນ ມາກັິ່ນ
ຕອງ ວ່າ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ສະເໜີມານັື້ນ ຈະຕົກຢໃ່ ນບັນຊີກ່ຽວກັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ
ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີຕ
ິ່ ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມໃນລະດັບໃດ ຈຶິ່ງມີຄວາມຖກຕ້ອງ ແລະ
ເໝາະສົມ ຫລ ບໍິ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ຕ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ;
- ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ຜ່ານການກັິ່ນຕອງ ຫາກເຫັນວ່າ ບໍິ່ຕອ
້ ງດໍາເນີນ ການປະ
ເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ຈະໄດ້
ກໍານົດເງິ່ອນໄຂ ຫລຂໍື້ກໍານົດໃດໜຶິ່ງອອກ ໃຫ້ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ນໍາໄປຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ
ກວດກາ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ.
2.2 ບັນຊີໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ
ບັນຊີໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ໄດ້ຈັດແບ່ງອອກເປັນ 2 ກຸ່ມ ຄ:
- ກຸ່ມ 1:

ເປັນໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ຄາດຄະເນຈະມີຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ
ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ໜ້ອຍ ຫລ ບໍິ່ຮຸນແຮງ ຊຶິ່ງຕ້ອງດໍາເນີນຂະບວນການ
ສຶກສາເບື້ອງຕົື້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ;

- ກຸ່ມ 2:

ເປັນໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ຄາດຄະເນຈະມີຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ
ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຫລ ຮຸນແຮງ ຊຶິ່ງຕ້ອງດໍາເນີນຂະ
ບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ.

ບັນຊີໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ຈັດແບ່ງອອກເປັນ 2 ກຸ່ມ ແມ່ນມີໃນຂໍຕ
ື້ ົກລົງຕາງຫາກ ຂອງ
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ.
2.3 ບົດລາຍງານການສຶກສາເບື້ອງຕົນ
ື້ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສງິິ່ ແວດລ້ອມ (ບສຕສ)
ພາຍຫລັງການກັິ່ນຕອງ ຫາກເຫັນວ່າໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີສ
ິ່ ະເໜີມານັື້ນ ຕົກຢໃ່ ນ ກຸ່ມ 1,
ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງ ບສຕສ ໂດຍຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການ ດັິ່ງນີື້:
- ຕ້ອງສ້າງ ບສຕສ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂະບວນການສຶກສາເບື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ທີກ
ິ່ ໍາ
ນົດໄວ້ໃນ ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີື້ ແລະ ບົດແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍອິ່ນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
- ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມີ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ປະ
ກອບເຂົື້າເປັນພາກຫນຶິ່ງໃນ ບສຕສ ໂດຍຕ້ອງດໍາເນີນການໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເນື້ອໃນລະອຽດ ທີລ
ິ່ ະບຸໄວ້ ໃນພາກທີ II
ຂໍື້ 2. 5 ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີື້ ແລະ ບົດແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ ທີກ
ິ່ ່ຽວຂ້ອງ;
- ຕ້ອງສ້າງ ບສຕສ ເປັນພາສາລາວ ຈຶິ່ງຈະໄດ້ຮັບການທົບທວນ ແລະ ການພິຈາລະນາອອກ ໃບຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເພິ່ອຮັບຮອງເອົາ ບສຕສ ດັິ່ງກ່າວ.
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2.4 ການທົບທວນ ບົດລາຍງານການສຶກສາເບອ
ື້ ງຕົື້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍສ
ິ່ ິິ່ງແວດລ້ອມ
ການທົບທວນ ບສຕສ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັື້ນຕອນ ດັິ່ງນີື້:
- ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງສົິ່ງຄໍາຮ້ອງ ພ້ອມທັງ ບສຕສ ທີິ່ປະກອບທັງ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະຕິດຕາມກວດກາ
ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ສະບັບປັບປຸງສຸດທ້າຍ ຈາກບັນດາຄໍາເຫັນ ທີໄິ່ ດ້ຈາກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ
ຂັນ
ື້ ບ້ານ/ເມອງ ຈໍານວນ 1 ຊຸດ ໃຫ້ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ ພ້ອມທັງ ຄັດຕິດບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ໃນແຕ່ລະຄັື້ງ ທີປ
ິ່ ະກອບດ້ວຍລາຍເຊັນຢັື້ງຢນຂອງຜສ
້ ້າງ
ບົດບັນທຶກ, ຜ້ຕາງໜ້າເຈົື້າຂອງໂຄງການ ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະ
ຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
- ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີກ
ິ່ ່ຽວຂ້ອງ ດໍາເນີນການກວດກາ
ຄວາມຖກຕ້ອງຄົບຖ້ວນຂອງ ບສຕສ ພາຍໃນ 10 ວັນລັດຖະການ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນດັິ່ງນີື້:
ກ. ໃຫ້ເຈົື້າຂອງໂຄງການສົິ່ງ ບສຕສ ຈໍານວນ 15 ຊຸດ ຫລຫລາຍກ່ວານັື້ນ ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນ ພ້ອມດ້ວຍເອກະ
ສານໃນຮບແບບອິເລັກໂຕຣນິກ ໃນກໍລະນີເຫັນວ່າບົດລາຍງານດັິ່ງກ່າວ ມີຄວາມຖກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ ເພິ່ອໃຫ້
ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງນັື້ນ ທົບທວນ;
ຂ. ໃຫ້ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ປັບປຸງໃນກໍລະນີທີິ່ເຫັນວ່າ ບສຕສ ຍັງບໍິ່ມີຄວາມຖກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ ແລ້ວນໍາສະເໜີ
ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງນັື້ນພິຈາລະນາຄນໃໝ່;
- ການທົບທວນ ບສຕສ ຕ້ອງດໍາເນີນການ ໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນ 40 ວັນລັດຖະການ ນັບຕັື້ງແຕ່ວັນທີເິ່ ຈົື້າຂອງ
ໂຄງການ ສົິ່ງເອກະສານຄົບຖ້ວນ ຕາມທີໄິ່ ດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂ້າງເທີງນີື້ ໂດຍບໍິ່ນັບໄລຍະເວລາທີິ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ນໍາເອົາ
ເອກະສານກັບໄປປັບປຸງຄນໃໝ່ ຊຶິ່ງມີລາຍລະອຽດໃນການທົບທວນ ດັິ່ງນີ:ື້
ກ. ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີກ
ິ່ ່ຽວຂ້ອງ ຈະຕ້ອງນໍາສົິ່ງ ບສຕສ
ໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນ 5 ວັນລັດຖະການ ໃຫ້ຂະແໜງການຕ່າງໆ ອ້ອມຂ້າງແຂວງ/ນະຄອນ ແລະ ຫ້ອງການ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ເມອງ/ເທດສະບານ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພາກສ່ວນມີສ່ວນ
ຮ່ວມອິ່ນ ທີິ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພິ່ອຄົື້ນຄ້ວາປະກອບຄໍາເຫັນ;
ຂ. ຂະແໜງການຕ່າງໆ ອ້ອມຂ້າງແຂວງ/ນະຄອນ; ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ
ເມອງ/ເທດສະບານ ທີກ
ິ່ ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມອິ່ນ ຕ້ອງສໍາເລັດການຄົື້ນຄ້ວາປະກອບຄໍາເຫັນ
ພາຍໃນ 20 ວັນລັດຖະການ ຖັດຈາກວັນສິື້ນສຸດສົິ່ງເອກະສານ ໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຕາມທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ
ຂໍື້ ກ ເທີງນີື້ ແລະ ຕ້ອງສົິ່ງບົດປະກອບຄໍາເຫັນກັບຄນ ໃຫ້ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດ
ລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ແລະ ຖ້າພາກສ່ວນໃດ ຫາກບໍິ່ໄດ້ສົິ່ງບົດປະກອບຄໍາເຫັນຕາມວັນເວລາໄດ້ກໍານົດໄວ້
ຈະຖວ່າພາກສ່ວນນັື້ນ ແມ່ນເຫັນດີ ນໍາ ບສຕສ ດັິ່ງກ່າວ;
ຄ. ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບເຈົື້າຂອງ
ໂຄງການ ຕ້ອງຈັດຕັື້ງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ຂັື້ນເມອງ/ແຂວງ ຂຶື້ນ ຕາມວັນເວລາທີິ່ເໝາະສົມ ໃນຊ່ວງໄລ
ຍະເວລາທົບທວນ ເພິ່ອໃຫ້ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຊີແ
ື້ ຈງອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ບສຕສ ໂດຍມີຕາງໜ້າ ກະຊວງ
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ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ ແຂວງ/ນະຄອນ;
ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ເມອງ/ເທດສະບານ ແລະ ຜໄ້ ດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ລວມທັງ ພາກສ່ວນອິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີເິ່ ຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ໄດ້ເຂົື້າຮ່ວມ ແລະ ນອກນີື້ ຍັງສາມາດ ຈັດ
ຕັື້ງກອງປະຊຸມວິຊາການຂຶື້ນ ລວມທັງ ການລົງກວດກາພາກສະໜາມເພີິ່ມເຕີມ ໄດ້ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ;
ງ. ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ບົນພື້ນຖານບັນດາຄໍາເຫັນຕ່າງໆ ທີິ່
ໄດ້ຮັບເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ໄດ້ຈາກກອງປະຊຸມວິຊາການ ແລະ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລຂັື້ນຕ່າງໆ ບວກ
ກັບການສຶກສາຄົື້ນຄ້ວາດ້ວຍຕົນເອງ ຕ້ອງສໍາເລັດພາຍໃນ 15 ວັນລັດຖະການ ໃນການພິຈາລະນາ ບສຕສ
ຕາມກໍລະນີໃດໜຶິ່ງ ດັິ່ງນີື້:
 ອອກໃບຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຮັບຮອງ ບສຕສ ແລະ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະຕິດຕາມກວດກາ
ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ໂດຍຜ່ານການຕົກລົງເຫັນດີ ຂອງການນໍາ ແຂວງ/ນະຄອນ ໂດຍ
ສະເພາະ ປະທານຄະນະກໍາມະການສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ເສຍກ່ອນ;
 ປະກອບຄໍາເຫັນ ໃຫ້ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ນໍາເອົາ ບສຕສ ດັິ່ງກ່າວ ໄປປັບປຸງຄນ ແລ້ວນໍາສະເໜີ ພິຈາລະ
ນາຄນໃໝ່;
 ປະກອບຄໍາເຫັນໃຫ້ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ສບຕໍສ
ິ່ ້າງ ບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ
ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ຖ້າຫາກເຫັນວ່າ ໂຄງການລົງທຶນ ຫລ ກິດຈະການຕ່າງໆນັື້ນ ມີຄວາມສະຫລັບ
ສັບຊ້ອນຫລາຍ ຫລ ມີຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງ;
 ປະຕິເສດ ບສຕສ ໃນກໍລະນີທີິ່ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ
ພິຈາລະນາວ່າ ຜົນການສຶກສາ ຫລຜົນການທົບທວນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ
ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຈະເກີດຂຶື້ນມີຢ່າງຫລວງຫລາຍ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍ
ແຮງ ຊຶິ່ງບໍິ່ສາມາດຫລີກລ້ຽງ ແລະຫລຸດຜ່ອນໄດ້ ຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີສ
ິ່ ະ
ເຫນີມານັື້ນ ຫລ ເປັນໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆບໍິ່ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍສິິ່ງແວດລ້ອມ
ແຫ່ງຊາດ ຫລ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ;
- ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ໃນເວລາແຈ້ງຜົນການທົບທວນ
ບສຕສ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ໃຫ້ເຈົື້າຂອງໂຄງການຊາບ ໃນກໍລະນີໃດໜຶິ່ງທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ຂໍື້ ງ
ເທີງນີື້ ກໍຕ້ອງໄດ້ສໍາເນົານໍາສົິ່ງ ໃຫ້ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງການ
ລົງທຶນ ໃນລະດັບທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຮັບຊາບ ແລະ ຕິດຕາມນໍາ.
2.5 ແຜນການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ (ຜຄຕສ)
ການສ້າງ ຜຄຕສ, ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັິ່ງນີື້:
- ຕ້ອງສ້າງ ຜຄຕສ ປະກອບເຂົື້າໃນ ບສຕສ ແຕ່ໃຫ້ແຍກອອກເປັນສະບັບໜຶິ່ງຕາງຫາກ ໂດຍດໍາເນີນການໃຫ້
ຖກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂັື້ນຕອນຕ່າງໆທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ພາກທີ II, ຂໍື້ 2.5 ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີື້ ແລະ ບົດ
ແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
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- ຕ້ອງສ້າງ ຜຄຕສ ເປັນພາສາລາວ ຈຶິ່ງຈະໄດ້ຮັບການທົບທວນ ແລະ ການພິຈາລະນາອອກ ໃບຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຮັບຮອງເອົາແຜນການດັິ່ງກ່າວ;
- ໃນໄລຍະເວລາ 6 ເດອນ ກ່ອນເຂົື້າສ່ໄລຍະດໍາເນີນໂຄງການ, ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ສະຫລຸບຕີລາຄາ ຜົນ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ໃນຊ່ວງໄລຍະ
ກໍິ່ສ້າງ ພ້ອມທັງ ປັບປຸງແຜນການດັິ່ງກ່າວ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໄລຍະດໍາເນີນໂຄງການ ແລ້ວນໍາສະເໜີ ພະແນກຊັບພະຍາ
ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພິ່ອພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາກ່ອນ ຈຶິ່ງດໍາເນີນ
ແຜນການດັິ່ງກ່າວໄດ້.
2.6 ໃບຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບສິງິ່ ແວດລ້ອມ
ໃບຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນໜັງສຮັບຮອງເອົາ ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດ
ຈະການຕ່າງໆ ໂດຍແມ່ນ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີກ
ິ່ ່ຽວຂ້ອງ ເປັນ
ຜພ
້ ິຈາລະນາ ອອກໃບຢັື້ງຢນດັິ່ງກ່າວ.
ຜົນບັງຄັບໃຊ້ ແລະ ການປະຕິບັດເງິ່ອນໄຂ ຂອງໃບຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັິ່ງນີື້:
- ໃບຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ມີຜົນໃຊ້ໄດ້ ນັບຕັື້ງແຕ່ວັນໄດ້ຮັບໃບຢັື້ງຢນດັິ່ງກ່າວເປັນຕົື້ນໄປ ເວັື້ນເສຍແຕ່ຜ້
ທີິ່ໄດ້ຮັບໃບຢັື້ງຢນ ຫາກບໍິ່ດໍາເນີນກິດຈະການໃດໆ ໄປຕາມແຜນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທີິ່ກໍານົດໄວ້ເປັນແຕ່ລະ
ໄລຍະ ກໍຄ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ສະຫລຸບຕີລາຄາ
ວ່າ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆນັື້ນ ບໍິ່ມີຄວາມຄບໜ້າແຕ່ຢ່າງໃດ ໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການ ພາຍ
ໃນກໍານົດ 2 ປີ, ໃບຢັື້ງຢນດັິ່ງກ່າວກໍຈະຕົກໄປ.
ໃນກໍລະນີຜທ
້ ີິ່ໄດ້ຮັບໃບຢັື້ງຢນ ຫາກມີຈຸດປະສົງ ສບຕໍິ່ດໍາເນີນໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆນັື້ນ
ຕ້ອງໄດ້ຂໍໃບຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຄນໃໝ່ ນໍາ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງ/ນະຄອນ ແຕ່ບໍິ່ເກີນ ໜຶິ່ງຄັື້ງ ໂດຍຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງເອກະສານຕ່າງໆ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການສຶກສາເບື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວ
ກັບ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ທີິ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງເອົາໄປແລ້ວ ໂດຍສະເພາະ ບັນດາຂໍມ
ື້ ນຕ່າງໆ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບສະພາບການຕົວຈິງ ເພິ່ອພິຈາລະນາກ່ອນ ການອອກໃບຢັື້ງຢນສະບັບໃໝ່ ໃຫ້ເຈົື້າຂອງໂຄງການ;
- ໃບຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ທີິ່ຮັບຮອງ ບສຕສ ແມ່ນມີຜົນບັງຄັບໄຊ້ໄດ້ ຕະຫລອດໄລຍະເວລາຂອງ
ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆນັື້ນ ແຕ່ໃບຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມດັິ່ງກ່າວ ຈະຖກຍົກເລີກໄປເຊັິ່ນດຽວ
ກັນ ຖ້າຫາກຕົກໃນກໍລະນີ ໃບຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕໍິ່ ຜຄຕສ ຖກຍົກເລີກ ຫລ ບໍິ່ໄດ້ຮັບການຕໍິ່ອາຍຸ;
- ໃບຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕໍິ່ ຜຄຕສ ແມ່ນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕະຫລອດໄລຍະເວລາ 2-5 ປີ ຕາມແຕ່
ການກໍານົດ ໂດຍ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີກ
ິ່ ່ຽວຂ້ອງ ແລ້ວແຕ່ລະ
ຂະໜາດຜົນກະທົບ ຂອງແຕ່ລະປະເພດໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ແລະ ສາມາດຕໍິ່ອາຍຸໄດ້ ໄປເປັນແຕ່
ລະໄລຍະຈົນຮອດໄລຍະສິື້ນສຸດໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆນັື້ນ.
ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງ ໄດ້ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງ ຜຄຕສ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຕົວຈິງ ໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ ແລ້ວນໍາສະເໜີ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພິຈາ
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ລະນາຮັບຮອງເອົາກ່ອນ ຈຶິ່ງສາມາດໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຕໍິ່ອາຍຸໃບຢັື້ງຢນ. ການພິຈາລະນາ ຕ້ອງສໍາເລັດພາຍໃນ 15
ວັນລັດຖະການ ສໍາລັບຂໍື້ສະເໜີຂກ
ໍ ານອະນຸມັດຕໍິ່ໃບຢັື້ງຢນ ຕໍິ່ ຜຄຕສ ໂດຍບໍິ່ນັບທັງໄລຍະເວລາທີິ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການນໍາ
ເອົາເອກະສານໄປປັບປຸງ;
- ໃບຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍເງິ່ອນໄຂຕ່າງໆ ເພິ່ອເປັນພັນທະໃຫ້ເຈົື້າຂອງໂຄງການນໍາ
ເອົາຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັື້ມງວດ;
- ໃນກໍລະນີທີິ່ພົບວ່າເຈົື້າຂອງໂຄງການ ບໍິ່ປະຕິບັດບັນດາເງິ່ອນໄຂ ຕາມທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ໃບຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເປັນຕົື້ນເຫດພາໃຫ້ເກີດມີ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາ
ມະຊາດຢ່າງຫລວງຫລາຍ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍ
ຕາມການເຫັນດີຂອງຂັື້ນເທີງ ມີສິດເລີກຖອນ ຫລສັິ່ງລະງັບການມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຂອງ ໃບຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ
ດັິ່ງກ່າວ ໄດ້ຕະຫລອດໄລຍະເວລາ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆນັື້ນ ຫລ ມີສິດສະເໜີ ອົງການຄຸ້ມ
ຄອງການລົງທຶນໃນລະດັບທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພິຈາລະນາການເລີກຖອນ ໃບທະບຽນສໍາປະທານ ຫລໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
ໃນກໍລະນີ ຫາກເກີດມີຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍສ
ິ່ ິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຢ່າງຮຸນແຮງ
ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆນັື້ນ;
- ຂັື້ນຕອນການພິຈາລະນາ ເລີກຖອນ ຫລ ສັິ່ງລະງັບການມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຂອງ ໃບຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ
ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັິ່ງນີື້:
 ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ອອກໃບຢັື້ງຢນ ຈະເປັນຜ້
ອອກໜັງສແຈ້ງການເຕອນເຈົື້າຂອງໂຄງການ ເພິ່ອໃຫ້ແກ້ໄຂ ແລະ ປັບປຸງ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ 90 ວັນ
ນັບຕັື້ງແຕ່ວັນເວລາອອກແຈ້ງການເປັນຕົື້ນໄປ ພ້ອມທັງ ເຮັດບົດບັນທຶກກັບເຈົື້າຂອງໂຄງການ;
 ຖ້າຫາກເຈົື້າຂອງໂຄງການ ບໍໄິ່ ດ້ແກ້ໄຂ ແລະ ປັບປຸງ ພາຍໃນກໍານົດເວລາດັິ່ງກ່າວແລ້ວ, ພະແນກຊັບພະ
ຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະແຈ້ງເຕອນເປັນຄັື້ງທີສອງ
ເພິ່ອໃຫ້ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງແກ້ໄຂ ແລະ ປັບປຸງ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ 60 ວັນ ນັບຕັື້ງແຕ່ວັນເວລາ
ອອກແຈ້ງການເປັນຕົື້ນໄປ ພ້ອມທັງ ເຮັດບົດບັນທຶກກັບເຈົື້າຂອງໂຄງການຕິ່ມອີກ;
 ຫລັງຈາກນັື້ນ ຖ້າຫາກເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຍັງບໍິ່ປະຕິບັດພາຍໃນກໍານົດເວລາດັິ່ງກ່າວແລ້ວ, ພະແນກຊັບພະ
ຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈຶິ່ງອອກໜັງສແຈ້ງການເລີກຖອນ
ຫລ ສັິ່ງລະງັບການມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຂອງ ໃບຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດ
ຈະການຕ່າງໆນັື້ນ ພ້ອມທັງ ມີສິດສັິ່ງຢຸດກິດຈະການທີເິ່ ປັນສາຍເຫດຕົື້ນຕໍ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຜົນກະທົບຕໍສ
ິ່ ິິ່ງ
ແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຢ່າງຮຸນແຮງນັື້ນ ໂດຍໄດ້ມກ
ີ ານປະສານ
ສົມທົບ ແລະ ການເຫັນດີຂອງຂະແໜງການ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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2.7 ການອອກ ໃບຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕໍໂິ່ ຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີກ
ິ່ າໍ ລັງເຄອ
ິ່ ນໄຫວ
ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ກໍາລັງເຄິ່ອນໄຫວ ການກໍິ່ສ້າງ ຫລ ການດໍາເນີນໂຄງການ ແຕ່
ຍັງບໍິ່ທັນໄດ້ຮັບ ໃບຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ກ່ອນຄໍາແນະນໍາສະບັບນີື້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຕ້ອງປະຕິບັດ ຄດັິ່ງນີື້:
- ໃຫ້ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ເກັບກໍາຂຶື້ນບັນຊີປະເພດໂຄງການ
ລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ກໍາລັງເຄິ່ອນໄຫວ ທີຈ
ິ່ ັດຢໃ່ ນ ກຸ່ມ 1 ຫລ ກຸ່ມ 2 ທີຢ
ິ່ ໃ່ ນຂົງເຂດທ້ອງຖິິ່ນຕົນ ແລ້ວ
ສົິ່ງໃຫ້ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ພາຍໃນ 90 ວັນລັດຖະການ ຫລັງຈາກຄໍາແນະນໍາ
ສະບັບນີື້ມີຜົນສັກສິດໃນການໃຊ້ບັງຄັບ;
- ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງພິຈາລະນາຕາມເງິ່ອນໄຂໃດໜຶິ່ງ ດັິ່ງລຸ່ມນີື້:
 ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ບໍິ່ມີຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຈ້ງໃຫ້ເຈົື້າຂອງ
ໂຄງການ ສບຕໍິ່ ດໍາເນີນກິດຈະການຂອງຕົນ ພ້ອມທັງ ໃຫ້ບາງຂໍແ
ື້ ນະນໍາໃດໜຶິ່ງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການເອົາ
ໃຈໃສ່ໃນການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ ໂດຍສໍາເນົານໍາສົິ່ງໜັງສແຈ້ງການດັິ່ງກ່າວ ຫາອົງການຄຸ້ມ
ຄອງການລົງທຶນ ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງນັື້ນຊາບ;
 ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ສ້າງຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຈ້ງໃຫ້ເຈົື້າຂອງ
ໂຄງການ ສ້າງແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ໃຫ້ສໍາ
ເລັດພາຍໃນ ຂອບເຂດ 120 ວັນລັດຖະການ ແລະ ຖ້າຫາກບໍິ່ສໍາເລັດ ຕາມວັນເວລາທີິ່ກໍານົດໄວ້, ເຈົື້າ
ຂອງໂຄງການນັື້ນ ຈະຖກປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆ ທີກ
ິ່ ໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 92, 93, 94, 95, 96
ແລະ 97 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 29 /ສພຊ,
ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012 ແລ້ວແຕ່ກໍລະນີ;
 ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ທັງຂັື້ນ
ສນກາງ ແລະ ຂັື້ນທ້ອງຖິິ່ນ ຕ້ອງທົບທວນ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ສິິ່ງແວດລ້ອມ
ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ທີິ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການໄດ້ສະເໜີມາ ໂດຍນໍາໃຊ້ເວລາທີິ່ເໝາະສົມ ໃນການພິຈາ
ລະນາແຜນການດັິ່ງກ່າວ ແລະ ຜົນການພິຈາລະນານີື້ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເຈົື້າຂອງໂຄງການຊາບຢ່າງເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ ແລະ ສໍາເນົານໍາສົິ່ງໜັງສແຈ້ງການດັິ່ງກ່າວ ຫາອົງການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ແລະ ພະແນກ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງນັື້ນຊາບ.
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2.8

ໜ້າທີິ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງເຈົາື້ ຂອງໂຄງການ ໃນຂະບວນການສຶກສາເບອ
ື້ ງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບຜົນ
ກະທົບຕໍສ
ິ່ ິິ່ງແວດລ້ອມ
ໃນຂະບວນການສຶກສາເບື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງມີໜ້າທີິ່ ແລະ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັິ່ງນີື້:
- ສຶກສາສະພາບລວມດ້ານກາຍະພາບ, ຊິວະພາບ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ພ້ອມທັງ ຄາດຄະເນຜົນກະທົບຕໍິ່
ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ທີອ
ິ່ າດຈະເກີດຂຶື້ນຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະກິດຈະ
ການຕ່າງໆຂອງຕົນ ໂດຍນໍາໃຊ້ຂມ
ໍື້ ນທີິ່ໄດ້ຈາກຂະແໜງການ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ແຫລ່ງອິ່ນ ລວມທັງ ຂໍື້
ມນຈາກການເກັບກໍາຢພ
່ າກສະໜາມຕົວຈິງ ແລະ ຈາກການປຶກສາຫາລກັບຜໄ້ ດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜມ
້ ີສ່ວນຮ່ວມ
ອິ່ນ ທັງໃນລະດັບຂັື້ນສນກາງ ແລະ ຂັື້ນທ້ອງຖິິ່ນ;
- ປະສານສົມທົບກັບ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ຮັບຜິດຊອບ
ໂດຍກົງ ໃນການທົບທວນ ບສຕສ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆຂອງຕົນ ດໍາເນີນການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງມວນຊົນ ໂດຍປະຕິບັດຕາມ ພາກທີ II ຂໍື້ 2.10, ຂໍື້ 2.11 ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີື້ ແລະ ບົດແນະນໍາວ່າດ້ວຍ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ ຢ່າງຖກຕ້ອງ ແລະ ເຂັື້ມງວດ ໂດຍປາດສະຈາກ ການຂົິ່ມຂ,່ ການບີບບັງຄັບ, ການໃຊ້
ກໍາລັງ, ໃຫ້ສິນບົນ ແລະ ຕົວະຍົວະຫລອກລວງ;
- ປະສານສົມທົບກັບ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ຮັບຜິດຊອບ
ໂດຍກົງ ໃນການທົບທວນ ບສຕສ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າໆຂອງຕົນ ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່
ລະດັບຂັື້ນທ້ອງຖິິ່ນ ແລະຂັື້ນສນກາງ ຕາມທີພ
ິ່ ະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ
ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ເຈົື້າຂອງໂຄງການດໍາເນີນການ ເພິ່ອຊີື້ແຈງອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ແຜນການພັດທະນາໂຄງການ
ລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ, ຜົນປະໂຫຍດທີິ່ຈະໄດ້ຮັບ, ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງ
ແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພ້ອມທັງ ສັງລວມ ແລະ ບັນທຶກຄໍາເຫັນຕ່າງໆ ຈາກຜໄ້ ດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາ
ຫາລ ເພິ່ອປະກອບເຂົື້າໃນ ບສຕສ;
- ສ້າງ ບສຕສ ທີປ
ິ່ ະກອບດ້ວຍ ຜຄຕສ ທີິ່ລະບຸໄວ້ ທັງມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງ
ແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ;
- ຈັດຕັື້ງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ຂັື້ນບ້ານ/ເມອງ, ຂັື້ນເມອງ/ແຂວງ ແລະ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂຶື້ນ ຕາມຄວາມຈໍາ
ເປັນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີຮ
ິ່ ັບຜິດ
ຊອບໂດຍກົງ ໃນການທົບທວນ ບສຕສ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າໆຂອງຕົນ ເພິ່ອຜ່ານ ບສຕສ ໂດຍ
ມີຕາງໜ້າທຸກພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງໃນລະດັບຂັື້ນສນກາງ ແລະ ຂັື້ນທ້ອງຖິິ່ນໃນແຕ່ລະຂັື້ນ ໄດ້ເຂົື້າຮ່ວມກອງປະ
ຊຸມໃນແຕ່ລະຄັື້ງຢ່າງເໝາະສົມ, ເຊັິ່ນ: ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂັື້ນສນກາງ ແລະ
ຂັື້ນທ້ອງຖິິ່ນ, ຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັື້ນທ້ອງຖິິ່ນໃນແຕ່ລະຂັື້ນ ແລະ ຜ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ລວມທັງ ຜມ
້ ີ
ສ່ວນຮ່ວມອິ່ນ ທີິ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ;
- ປັບປຸງ ແລະ ນໍາສະເໜີ ບສຕສ ສະບັບປັບປຸງສຸດທ້າຍ ໃຫ້ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດ
ລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ໃນການທົບທວນ ບສຕສ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າໆ
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ຂອງຕົນ ທົບທວນ ແລະ ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາ ກ່ອນເລີມ
ິ່ ລົງມການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນ ແລະ
ກິດຈະການຕ່າງໆນັື້ນ;
- ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັື້ມງວດ ຕໍິ່ກັບບັນດາມາດຕະການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດ
ລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ຜຄຕສ ຕະຫລອດໄລຍະເວລາ ຂອງ
ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ;
- ປັບປຸງຄນ ຜຄຕສ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍສະເພາະ ໃນໄລຍະກະກຽມຂໍອະນຸມັດການຕໍິ່ອາຍຸ ໃບຢັື້ງຢນກ່ຽວ
ກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ທີິ່ຮັບຮອງ ຜຄຕສ ນໍາ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງ.
2.9 ໜ້າທີິ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຂະແໜງການລັດ ທີຕ
ິ່ ິດພັນກັບ ຂະບວນການສຶກສາເບອ
ື້ ງຕົື້ນ ກ່ຽວ
ກັບຜົນກະທົບຕໍສ
ິ່ ິິ່ງແວດລ້ອມ
ຂະແໜງການລັດ ທີິ່ຕິດພັນກັບ ຂະບວນການສຶກສາເບື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ປະກອບມີ
ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຂະແໜງການອິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຊຶິ່ງໜ້າທີິ່ ແລະ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ມີຄ:
ກ. ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ມີຫນ້າທີິ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັິ່ງນີ:ື້
- ສ້າງນິຕກ
ິ ໍາ, ບົດແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ ລວມທັງ ປຶື້ມຄມ
່ ຕ່າງໆ ທີຕ
ິ່ ິດພັນກັບ ຂະບວນການສຶກສາເບື້ອງ
ຕົື້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເພິ່ອນໍາໃຊ້ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ;
- ຍົກລະດັບວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການສຶກສາເບື້ອງຕົື້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ
ຂອງ ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂັື້ນທ້ອງຖິິ່ນ;
- ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ຂະບວນການສ້າງ ແລະ ທົບທວນ ບົດລາຍງານການສຶກສາ
ເບື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແກ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການ;
- ສ້າງບັນຊີໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ຕ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ,
ມາດຕະຖານ ໃນການສົມທຽບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ສໍາລັບ
ການກັິ່ນຕອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ;
- ສະຫລຸບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບສະພາບການເຄິ່ອນໄຫວວຽກງານ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂະບວນການສຶກສາ
ເບື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ ໃຫ້ລັດຖະບານຮັບຊາບ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
- ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບ ກັບ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ
ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກໍລະນີ ຂະບວນການສຶກສາເບື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ທີິ່ກວມລວມເອົາຜົນກະ
ທົບໃນຂົງເຂດພື້ນທີິ່ສອງແຂວງຂຶື້ນໄປ ຄພິຈາລະນາໃຫ້ແຂວງໃດ ເປັນເຈົື້າການ ໃນການທົບທວນ ແລະ ອອກໃບຢັື້ງ
ຢນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມຕໍິ່ ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ;
- ເຂົື້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ຂັື້ນເມອງ/ແຂວງ ກ່ຽວກັບການທົບທວນ ບສຕສ;
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- ໃຫ້ການຮ່ວມມ ແລະການຊ່ວຍເຫລອອັນອິ່ນເພີິ່ມເຕີມ ຖ້າຫາກ ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂັື້ນທ້ອງຖິິ່ນ ຖ້າມີຂໍື້ສະເໜີມາ ທີິ່ຕິດພັນກັບຂະບວນການ ສ້າງ ແລະ ທົບທວນ ບສຕສ ແລະ
ຜຄຕສ.
ຂ. ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ມີໜ້າທີິ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ດັິ່ງນີື້:
- ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ຂະບວນການການສ້າງ ແລະ ທົບທວນ ບສຕສ ແກ່ເຈົື້າຂອງ
ໂຄງການ;
- ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີກ
ິ່ ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ ແລະອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກແກ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ໃນການລົງສໍາຫລວດ, ການເກັບກໍາຂໍມ
ື້ ນໃນຂອບເຂດ ແຂວງ/ນະຄອນ ຂອງຕົນ
ເພິ່ອສ້າງ ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ ແລະ ດໍາເນີນຂະບວນການປຶກສາຫາລ ກັບຜ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜມ
້ ີສ່ວນຮ່ວມ
ອິ່ນ;
- ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ ແກ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ໃນການຈັດຕັື້ງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂມ
ໍື້ ນຂ່າວສານ, ປຸກລະດົມ ຜໄ້ ດ້
ຮັບຜົນກະທົບ ໃຫ້ເຂົື້າໃຈເຖິງຈຸດປະສົງ, ຜົນປະໂຫຍດທີິ່ຈະໄດ້ຮັບ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ
ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ທີອ
ິ່ າດຈະເກີດຂຶື້ນຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆນັື້ນ;
- ເປັນເຈົື້າການຫລັກ ໃນການທົບທວນ ແລະ ອອກ ໃບຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕໍິ່ ບສຕສ ແລະ
ຜຄຕສ;
- ເຂົື້າຮ່ວມລົງກວດກາພາກສະໜາມ ແລະ ທັງເປັນເຈົື້າພາບ ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ ແລະ ກອງປະຊຸມ
ປຶກສາຫາລ ຂັື້ນຕ່າງໆ ໃນການທົບທວນ ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ;
- ສະເໜີຂັື້ນເທີງ ແຕ່ງຕັື້ງໜ່ວຍງານວິຊາການ ຫລ ໜ່ວຍງານສະເພາະກິດ ຂັື້ນແຂວງ/ນະຄອນ ຂຶື້ນຕາມ
ຄວາມຈໍາເປັນ,

ເປັນຕົື້ນ:

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ,

ໜ່ວຍງານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ,

ໜ່ວຍງານຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ອິ່ນໆ;
- ຮັບຄໍາສະເໜີ ຈາກປະຊາຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນອິ່ນທີກ
ິ່ ່ຽວຂ້ອງ ກັບຂະບວນການສ້າງ ແລະ ທົບທວນ
ບສຕສ ພ້ອມທັງ ແກ້ໄຂຂໍຂ
ື້ ັດແຍ່ງຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
- ສະຫລຸບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບສະພາບການເຄິ່ອນໄຫວວຽກງານ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ຂະບວນ
ການສຶກສາເບື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ການນໍາແຂວງ/ນະຄອນ ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຮັບຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
ຄ. ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເມອງ/ເທດສະບານ ມີໜ້າທີິ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບ ດັິ່ງນີື້:
- ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ ແລະອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກ ແກ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ໃນການລົງສໍາຫລວດ, ເກັບກໍາຂໍມ
ື້ ນ ໃນຂອບເຂດເມອງ/ເທດສະບານຂອງຕົນ
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ເພິ່ອດໍາເນີນຂະບວນການສຶກສາເບື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ດໍາເນີນຂະບວນການປຶກສາຫາລ
ກັບ ຜໄ້ ດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜ້ມສ
ີ ່ວນຮ່ວມອິ່ນ;
- ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ ແກ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ໃນການຈັດຕັື້ງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂມ
ໍື້ ນຂ່າວສານ, ປຸກລະດົມຜໄ້ ດ້
ຮັບຜົນກະທົບ ໃຫ້ເຂົື້າໃຈເຖິງຈຸດປະສົງ, ຜົນປະໂຫຍດທີິ່ຈະໄດ້ຮັບ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ
ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ທີອ
ິ່ າດຈະເກີດຂຶື້ນຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ;
- ເຂົື້າຮ່ວມລົງກວດກາພາກສະໜາມ ແລະ ຄົື້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນຕໍິ່ ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ ພ້ອມທັງ ເປັນ
ເຈົື້າພາບຮ່ວມນໍາ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດກອງປະ
ຊຸມປຶກສາຫາລຂັື້ນຕ່າງໆ ໂດຍປະສານສົມທົບ ກັບເຈົື້າຂອງໂຄງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງເມອງ/ເທດສະບານ ແລະ
ບ້ານ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງເພິ່ອ ຜ່ານ ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ ສະບັບທໍາອິດ ແລະ ສະບັບປັບປຸງ;
- ສະເໜີຂັື້ນເທີງ ແຕ່ງຕັື້ງໜ່ວຍງານວິຊາການ ຫລ ໜ່ວຍງານສະເພາະກິດ ຂັື້ນເມອງ/ເທດສະບານ ຂຶື້ນຕາມ
ຄວາມຈໍາເປັນ, ເປັນຕົື້ນ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ, ໜ່ວຍງານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ, ໜ່ວຍ
ງານຕິດຕາມກວດກາ, ອິ່ນໆ;
- ຮັບຄໍາສະເໜີ ຈາກຜ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ພາກສ່ວນອິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂະບວນການສຶກສາເບື້ອງຕົື້ນ
ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງ ແກ້ໄຂຂໍຂ
ື້ ັດແຍ່ງຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
-

ສະຫລຸບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບສະພາບການເຄິ່ອນໄຫວວຽກງານ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂະບວນການສຶກສາ

ເບື້ອງຕົື້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ການນໍາເມອງ/ເທດສະບານ ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ຮັບຊາບ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
ງ. ໜ່ວຍງານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງບ້ານ ມີໜາ້ ທີິ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບດັິ່ງນີື້:
- ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີກ
ິ່ ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ ແລະອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກແກ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ໃນການລົງສໍາຫລວດ, ການເກັບກໍາຂໍມ
ື້ ນໃນຂອບເຂດ ບ້ານ ຂອງຕົນ ເພິ່ອສ້າງ ບສຕສ
ແລະ ຜຄຕສ ແລະ ດໍາເນີນຂະບວນການປຶກສາຫາລກັບ ຜໄ້ ດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະຜ້ມສ
ີ ່ວນຮ່ວມອິ່ນ;
- ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ ແກ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ໃນການຈັດຕັື້ງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂມ
ໍື້ ນຂ່າວສານ, ປຸກລະດົມຜໄ້ ດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ ໃຫ້ເຂົື້າໃຈເຖິງຈຸດປະສົງ, ຜົນປະໂຫຍດທີິ່ຈະໄດ້ຮັບ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະ
ທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ທີອ
ິ່ າດຈະເກີດຂຶື້ນຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ;
- ເຂົື້າຮ່ວມລົງກວດກາພາກສະໜາມ ແລະຄົື້ນຄ້ວາປະກອບຄໍາເຫັນຕໍິ່ ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ ແລະ ຕັື້ງໜ້າເຂົື້າ
ຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລໃນແຕ່ລະຂັື້ນ;
- ສະເໜີຂັື້ນເທີງແຕ່ງຕັື້ງໜ່ວຍງານວິຊາການ ຫລໜ່ວຍງານສະເພາະກິດ ຂັື້ນບ້ານຂຶື້ນ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ;
- ຮັບຄໍາສະເໜີ ຈາກຜ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ພາກສ່ວນອິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂະບວນການສຶກສາເບື້ອງຕົື້ນ
ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງ ແກ້ໄຂຂໍຂ
ື້ ັດແຍ່ງຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
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- ສະຫລຸບ ແລະລາຍງານ ກ່ຽວກັບສະພາບການເຄິ່ອນໄຫວວຽກງານ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂະບວນການສຶກສາ
ເບື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ປະທານບ້ານ ແລະ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງ
ແວດລ້ອມ ເມອງ/ເທດສະບານ ຮັບຊາບ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
ຈ. ຂະແຫນງການອິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັື້ນທ້ອງຖິິ່ນ ມີໜ້າທີິ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັິ່ງນີື້:
- ເຂົື້າຮ່ວມລົງກວດກາພາກສະໜາມ ແລະ ຄົື້ນຄ້ວາປະກອບຄໍາເຫັນ ຕໍິ່ ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ ແລະ ຕັື້ງໜ້າເຂົື້າ
ຮ່ວມກອງປະຊຸມວິຊາການ ແລະ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ໃນຂັື້ນຕ່າງໆ;
- ປະກອບວິຊາການ ເຂົື້າໃນໜ່ວຍງານວິຊາການ ຫລ ໜ່ວຍງານສະເພາະກິດ ຂັື້ນຕ່າງໆ ຕາມການສະເໜີ;
- ເຂົື້າຮ່ວມນໍາຄະນະຄົື້ນຄ້ວາ ແກ້ໄຂຂໍຂ
ື້ ັດແຍ່ງ ທີິ່ຕິດພັນກັບຂະບວນການສຶກສາເບື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ
ຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການຕົນ.
2.10 ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ຜໄ້ ດ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບ ແລະ ຜມ
້ ສ
ີ ວ
່ ນຮ່ວມອນ
ິ່
ຜ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜມ
້ ີສ່ວນຮ່ວມອິ່ນ ທີຕ
ິ່ ິດພັນກັບ ຂະບວນການສຶກສາເບື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະ
ທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ມີສ່ວນຮ່ວມ ດັິ່ງນີ:ື້
- ໄດ້ຮັບຂໍື້ມນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ແຜນການພັດທະນາໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ, ຜົນປະໂຫຍດ
ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບ, ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ທີິ່ຈະເກີດຈາກໂຄງການ
ລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ;
- ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ ແລະສະຫນອງຂໍື້ມນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບສະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາ
ມະຊາດຂອງທ້ອງຖິິ່ນ ໃນບໍລິເວນໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ແລະເຂດໃກ້ຄຽງ ເພິ່ອປະກອບຂໍື້ມນສ້າງ
ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ;
- ໄດ້ຮັບຂໍື້ມນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ ລວມທັງ ບົດລາຍງານຄວາມຄບຫນ້າໃນການຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ ມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ;
- ເຂົື້າຮ່ວມລົງກວດກາພາກສະໜາມ ພ້ອມທັງເປັນເຈົື້າການ ເຂົື້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລໃນຂັື້ນຕ່າງໆ ເພິ່ອ
ປະກອບຄໍາເຫັນຕໍິ່ການສ້າງ ແລະ ທົບທວນ ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ;
- ສະເຫນີເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຕໍິ່ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິິ່ນແຕ່ລະຂັື້ນ ເພິ່ອດໍາເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຜົນກະ
ທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ;
- ປະກອບສ່ວນ ໃນວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງ
ແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ມີໜ້າທີລ
ິ່ າຍງານ ໃຫ້ຂະແໜງການຊັບພະຍາ
ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂັື້ນທ້ອງຖິິ່ນຕາມລໍາດັບ ຮັບຊາບ ໃນເມິ່ອຫາກເຫັນວ່າ ມີບັນຫາທາງດ້ານສິິ່ງ
ແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ເກີດຂຶື້ນ.
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2.11 ຂັື້ນຕອນການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ
ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີຮ
ິ່ ັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ໃນການທົບ
ທວນ ແລະ ອອກໃບຢັື້ງຢນສິິ່ງແວດລ້ອມ ຮັບຮອງເອົາ ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ ມີຫນ້າທີດ
ິ່ ໍາເນີນຂະບວນການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງມວນຊົນ ກັບຜ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມອິ່ນ ໂດຍປະສານສົມທົບ ກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງ
ຖິິ່ນແຕ່ລະຂັື້ນ ແລະ ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຊຶິ່ງຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໃຫ້ຖກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂັື້ນຕອນຂອງຂະບວນ
ການສຶກສາເບື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ດັິ່ງນີື້:
- ໃນໄລຍະເກັບກໍາຂໍື້ມນເພິ່ອສ້າງ ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ, ຕ້ອງມີການຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ ຜ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ ແລະຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມອິ່ນ ໂດຍການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ດ້ວຍຫລາຍຮບການ ທັງເປັນ ພາສາລາວ ແລະ ພາສາທ້ອງ
ຖິິ່ນ ເພິ່ອຊີແ
ື້ ຈງອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບແຜນການພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນ
ກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພ້ອມທັງ ຮັບຟັງຄໍາເຫັນຂອງຜ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມອິ່ນ;
- ໃນໄລຍະການສ້າງແລະທົບທວນ ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ, ຕ້ອງມີການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລຂັື້ນບ້ານ/ເມອງ
ແລະ ຂັື້ນເມອງ/ແຂວງ ຕາມຂະບວນການສຶກສາເບື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເພິ່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ ຜ້
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມອິ່ນ ໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ ຮ່າງ ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ ສະບັບທໍາອິດ ຈົນ
ເຖີງສະບັບປັບປຸງຂັື້ນສຸດທ້າຍ ຂອງ ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ;
- ໃນໄລຍະເລີິ່ມຕົື້ນດໍາເນີນການໂຄງການ, ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ ຜ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜ້ມີສ່ວນ
ຮ່ວມອິ່ນຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນການຕ່າງໆໃນໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຊຶິ່ງອາດຈະມີຜົນກະທົບ
ຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພ້ອມນີື້ ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງສ້າງເງິ່ອນໄຂເພິ່ອ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ຜ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມອິ່ນ ສາມາດເຂົື້າເຖີງຂໍື້ມນທົິ່ວໄປ ກ່ຽວກັບ
ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ;
- ໃນໄລຍະກະກຽມປິດໂຄງການ, ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ ຜ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະຜມ
້ ີສ່ວນຮ່ວມອິ່ນ
ຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບ ການຈະດໍາເນີນການປິດ ແລະ ຟື້ນຟພື້ນທີິ່ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆຂອງຕົນ ພ້ອມ
ທັງ ຕ້ອງໃຫ້ສິດ ຜໄ້ ດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜມ
້ ີສ່ວນຮ່ວມອນ
ິ່ ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນ ກ່ຽວກັບ ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ບັນຫາ
ຄົງຄ້າງ ໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ
ຂອງເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕະຫລອດໄລຍະເວລາການລົງທຶນ, ໂດຍຖເປັນເງິ່ອນໄຂຫນຶິ່ງ ກ່ອນ ພະແນກຊັບພະຍາກອນ
ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພິຈາລະນາການອອກໜັງສຢັື້ງຢນ ການເຫັນດີ ການສິື້ນ
ສຸດໂຄງການ.
2.12 ພັນທະໃຊ້ຈາ່ ຍຂອງເຈົາື້ ຂອງໂຄງການ
ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ມີພັນທະ ໃນການສະຫນອງງົບປະມານທີິ່ພຽງພໍ ສໍາລັບທຸກການໃຊ້ຈ່າຍ ດັິ່ງນີ:ື້
- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ສໍາລັບຂະບວນການສຶກສາເບື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶງິ່ ດໍາເນີນການໂດຍທັງ
ຝ່າຍເຈົື້າຂອງໂຄງການ, ຜ້ບໍລິການດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງລັດ ເປັນຕົື້ນ: ການໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບ ການລົງ
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ກວດກາພາກສະໜາມ, ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປະຊາສໍາພັນ, ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ຂັື້ນບ້ານ/ເມອງ, ຂັື້ນເມອງ/ແຂວງ,
ກອງປະຊຸມວິຊາການ ແລະ ການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີິ່ຕິດພັນກັບ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ;
- ຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ສໍາລັບການອອກໃບຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶິ່ງເຈົື້າຂອງໂຄງການ
ຕ້ອງຈ່າຍພຽງຄັື້ງດຽວ ໃນເວລາຮັບເອົາໃບຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ
ຂອງຕົນ. ນອກນີື້ ຕ້ອງຈ່າຍພຽງແຕ່ຄ່າທໍານຽມ ໃນຊ່ວງໄລຍະເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຂໍຕໍິ່ອາຍຸນໍາໃຊ້ຂອງໃບຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕໍິ່ ຜຄຕສ;
- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ສໍາລັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະຜົນ
ກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພາຍໃຕ້ ຜຄຕສ ແລະ ເງິ່ອນໄຂຕ່າງໆ ທີກ
ິ່ ໍານົດໄວ້ໃນໃບຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດ
ລ້ອມ ໂດຍລວມເອົາທັງ ພັນທະຂອງເຈົື້າຂອງໂຄງການ ແລະ ພັນທະຂອງອົງການຈັດຕັື້ງລັດ;
- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ສໍາລັບການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດ
ລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພາຍໃຕ້ ຜຄຕສ ແລະ ເງິ່ອນໄຂຕ່າງໆທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນໃບຢັື້ງ
ຢນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍລວມເອົາທັງການຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍເຈົາື້ ຂອງໂຄງການ, ການຕິດຕາມກວດກາໂດຍ
ອົງການຈັດຕັື້ງລັດ ຕາມເນື້ອໃນທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ພາກທີ II ຂໍື້ 2.18 ແລະ ຂໍື້ 2.19 ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີື້ ຊຶິ່ງ
ລວມເຖິງການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນ, ພາຫະນະທີິ່ຈໍາເປັນ ໃນການເຄິ່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດ
ກາໃຫ້ແກ່ ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂັື້ນທ້ອງຖິິ່ນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
2.13 ການຄຸ້ມຄອງຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລກ
ິ ານ
ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີອ
ິ່ ອກ ແລະ ອະນຸມັດ ການຕໍິ່ອາຍຸ
ໃບຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ມີໜາ້ ທີເິ່ ກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ນໍາເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕາມອັດຕາທີິ່ໄດ້ກໍາ
ນົດໄວ້ໃນ ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ.
ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຕ້ອງໄດ້ມອບເຂົື້າງົບປະມານແຫ່ງລັດທັງໝົດ. ຖ້າ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ມີຄວາມຈໍາເປັນ ຕ້ອງການໃຊ້ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ ຕ້ອງໄດ້ຂຶື້ນ
ແຜນການນໍາໃຊ້ ເພິ່ອນໍາສະເໜີຂັື້ນເທີງ ພິຈາລະນາອະນຸມັດຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
2.14 ການສະຫນອງຂໍມ
ື້ ນ
- ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງຮັກສາ, ສ້າງ, ປັບປຸງຄນໃຫ້ທັນສະໄຫມ ແລະ ນໍາສົິ່ງໂດຍກົງທຸກຂໍື້ມນທີຕ
ິ່ ິດພັນກັບຂະ
ບວນການສຶກສາເບື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ແກ່ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງ
ແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ຮັບຜິດຊອບຫລັກໃນການທົບທວນ ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ຫລ
ກິດຈະການຕ່າງໆ ຂອງຕົນ ລວມທັງ ຂໍມ
ື້ ນໃນຮບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ.
- ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມສ່ວນ ສໍາລັບຄວາມຖກຕ້ອງ, ຄວາມຊັດເຈນ, ຄວາມຄົບຖ້ວນ
ແລະ ຄວາມໜ້າເຊິ່ອຖຂອງຂໍື້ມນທີິ່ຕິດພັນກັບ ຂະບວນການສຶກສາເບື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ທັງ
ຫມົດ ທີໂິ່ ຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆຂອງຕົນ ເປັນຜ້ສ້າງຂຶື້ນ.
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2.15 ການລາຍງານ
ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕະຫລອດໄລຍະເວລາການລົງທຶນ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້
ປະຕິບັດພັນທະ ໃນການສ້າງ ແລະ ນໍາສົິ່ງບົດລາຍງານ ດັິ່ງນີ:ື້
- ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງ ແລະ ນໍາສົິ່ງ ບົດລາຍງານເປັນແຕ່ລະໄລຍະເວລາ, ເຊັິ່ນ: ເປັນປະຈໍາເດອນ, ປະ
ຈໍາໄຕມາດ ແລະ ປະຈໍາປີ ຕາມທີິ່ໃບຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ກັບແຕ່ລະ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດ
ຈະການຕ່າງໆ ຊຶິ່ງໃນບົດລາຍງານ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍເນື້ອໃນສໍາຄັນ ດັິ່ງນີ:ື້
 ຄວາມຄບຫນ້າ, ການລະເມີດ ຫລ ຄວາມບົກຜ່ອງ ລວມທັງ ຜົນການຕິດຕາມກວດກາດ້ວຍຕົນເອງ ໃນ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດ
ລ້ອມທໍາມະຊາດ ພາຍໃຕ້ ຜຄຕສ ລວມທັງ ບັນດາເງິ່ອນໄຂທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ໃບຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ໃນສັນຍາອິ່ນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ທີິ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການໄດ້ພົບພໍື້ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີິ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ມາດຕະການສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດຕ່າງໆ; ແລະ
 ສະພາບການອິ່ນ ທີເິ່ ຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ.
- ສໍາລັບບົດລາຍງານທີິ່ຕິດພັນກັບ ບສຕສ ແມ່ນໃຫ້ເຈົື້າຂອງໂຄງການນໍາສົິ່ງໂດຍກົງ ເຖີງພະແນກຊັບພະຍາກອນ
ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຈໍານວນ 3 ຊຸດ ຫລ ຫລາຍກວ່ານັື້ນ ຫາກມີການ
ຮ້ອງຂໍເພີິ່ມເຕີມ.
- ສໍາລັບເຫດການອຸປະຕິເຫດ ຫລເຫດການສຸກເສີນທາງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງ ການລະເມີດໃດຫນຶິ່ງຂອງ
ເຈົື້າຂອງໂຄງການທີເິ່ ກີດຂຶື້ນ ແລະສົິ່ງຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດຢ່າງ
ຮຸນແຮງ, ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງສ້າງ ແລະນໍາສົິ່ງບົດລາຍງານ ພາຍໃນ 24 ຊົິ່ວໂມງ ນັບຕັື້ງແຕ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ໄດ້
ຮັບຮ້ເຫດການເຫລົິ່ານັື້ນເກີດຂຶື້ນ ໃຫ້ ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມຂັື້ນທ້ອງຖິິ່ນ ໃນ
ແຕ່ລະຂັື້ນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຮັບຊາບຢ່າງທັນການ.
2.16 ການເປີດເຜຍຂໍມ
ື້ ນ ສ່ ສາທາລະນະ
- ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງເປີດເຜຍຂໍື້ມນສ່ສາທາລະນະ ສໍາລັບຂໍື້ມນທີິ່ຕິດພັນກັບເຈົື້າຂອງໂຄງການ, ຜົນກະທົບຕໍິ່
ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ, ພັນທະ ແລະມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍິ່
ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ, ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ ລວມທັງ ບົດລາຍງານອິ່ນ ທີິ່
ເຈົື້າຂອງໂຄງການໄດ້ສ້າງ ແລະ ນໍາສົິ່ງອົງການຈັດຕັື້ງລັດ, ຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການ
ຕ່າງໆ, ງົບປະມານທີິ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການຈະສະຫນອງ ສໍາລັບ ວຽກງານການສຶກສາເບື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງ
ແວດລ້ອມ ແລະ ງົບປະມານ ສໍາລັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການ ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ
ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພາຍໃຕ້ ຜຄຕສ, ການລະເມີດພັນທະ ຫລ ມາດຕະການໃດຫນຶິ່ງໂດຍເຈົື້າ
ຂອງໂຄງການ ແລະ ຂໍື້ມນອິ່ນ ທີິ່ອົງການຈັດຕັື້ງລັດ ກໍານົດໃຫ້ຕ້ອງເປີດເຜີຍ.
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- ຂໍື້ມນທີິ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຕໍິ່ສາທາລະນະ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ເປັນພາສາລາວ
ແລະ ອາດເປັນທັງພາສາທ້ອງຖິິ່ນໃຫ້ໄດ້ຫລາຍທີິ່ສຸດ.
- ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງ ແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີກ
ິ່ ່ຽວຂ້ອງ ມີສິດພິຈາລະນາ ໃນ
ການສະຫງວນສິດເປີດເຜີຍຂໍື້ມນຂ່າວສານ ທີິ່ຕິດພັນກັບ ສິດສ່ວນບຸກຄົນ, ສິດທາງດ້ານຊັບສິນ ຫລ ສິດທາງດ້ານການ
ຄ້າຂອງເຈົື້າຂອງໂຄງການ.
- ໃນກໍລະນີທີິ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ບໍິ່ຕ້ອງການເປີດເຜີຍຂໍື້ມນຂ່າວສານໃດຫນຶິ່ງ ຕາມທີໄິ່ ດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂ້າງເທິງນີ,ື້
ເຈ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງເຮັດຄໍາຮ້ອງ ພ້ອມທັງ ຄັດຕິດຂໍື້ມນຂ່າວສານດັິ່ງກ່າວ ສະເຫນີເຖີງ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ພາຍໃນ 25 ວັນລັດຖະການ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະພິຈາລະນາວ່າ ຂໍື້ມນຂ່າວສານທັງຫມົດ ຫລສ່ວນໃດ
ສ່ວນຫນຶິ່ງ ທີິ່ສະເຫນີມານັື້ນ ຖເປັນຂໍື້ມນຂ່າວສານທີິ່ບໍິ່ເປີດເຜີຍ ຫລບໍ.ິ່ ຖ້າຫາກຕົກໃນກໍລະນີຂໍື້ມນຂ່າວສານທີິ່ບເໍິ່ ປີດ
ເຜີຍ ຕ້ອງໄດ້ເກັບຮັກສາໄວ້ ເປັນຄວາມລັບຕາມກໍານົດເວລາທີໄິ່ ດ້ຕົກລົງເຫັນດີນໍາກັນ ລະຫວ່າງ ພະແນກຊັບພະຍາ
ກອນທໍາມະຊາດ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ເຈົື້າຂອງໂຄງການ.
2.17 ການຈັດຕັື້ງ ການຕິດຕາມກວດກາ
ການຈັດຕັື້ງ ການຕິດຕາມກວດກາ ປະກອບດ້ວຍ:
- ການຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍເຈົື້າຂອງໂຄງການ;
- ການຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍອົງການຈັດຕັື້ງລັດ ຊຶິ່ງປະກອບມີ:
 ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂັື້ນທ້ອງຖິິ່ນ ທີິ່ເປັນຂະແໜງການຫລັກ
ເຮັດໜ້າທີໃິ່ ນການຕິດຕາມກວດກາໂດຍກົງ ຕໍິ່ກັບເຈົື້າຂອງໂຄງການ ໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການ
ຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພາຍໃຕ້
ຜຄຕສ ທີິ່ປະກອບໃນ ບສຕສ;
 ຂະແໜງການອິ່ນ ທີກ
ິ່ ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂັື້ນທ້ອງຖິິ່ນ.
2.18 ການຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍເຈົາື້ ຂອງໂຄງການ
- ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ມີພັນທະເປັນເຈົື້າການຫລັກ ກ່ອນພາກສ່ວນອິ່ນໝົດ ໃນການຕິດຕາມກວດກາດ້ວຍຕົນເອງ
ໂດຍມີການສະຫລຸບ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫລຸດ
ຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ
ກິດຈະການຕ່າງໆ ຕາມທີິ່ລະບຸໄວ້ໃນ ຜຄຕສ ແລະ ໃບຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ/ນະຄອນ ຮັບຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ຕາມທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ໃບຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບສິິ່ງ
ແວດລ້ອມ.
- ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ ສໍາລັບ ບສຕສ ຕ້ອງສ້າງຕັື້ງ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ, ໜ່ວຍງານ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ ຂັື້ນໂຄງການຂຶື້ນ ເພິ່ອຮັບປະກັນການເຮັດໜ້າທີິ່ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດ
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ຕາມກວດກາ ມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕໍສ
ິ່ ິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ,
ການເຮັດປະຊາສໍາພັນ ຕາມທີິ່ ເຈົື້າຂອງໂຄງການຕົນ ຖກມອບໝາຍຮັບຜິດຊອບ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
2.19 ການຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍອົງການຈັດຕັື້ງລັດ
ອົງການຈັດຕັື້ງລັດ ແມ່ນເຮັດໜ້າທີິ່ຕິດຕາມກວດກາ ທີຕ
ິ່ ິດພັນໂດຍກົງກັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການ
ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພາຍໃຕ້ ຜຄຕສ ແລະ
ເງິ່ອນໄຂຕ່າງໆທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ໃບຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ, ຊຶິ່ງລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບໜ້າທີຂ
ິ່ ອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ
ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ມີຄ:
ກ. ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ມີໜ້າທີຕ
ິ່ ິດຕາມກວດກາ ດັິ່ງນີື້:
- ເປັນເຈົື້າການຫລັກ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕໍິ່
ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພາຍໃຕ້ ຜຄຕສ ທີປ
ິ່ ະກອບໃນ ບສຕສ ໂດຍລວມ
ເອົາທັງ ການລົງພາກສະຫນາມ ໃນການຕິດຕາມກວດກາດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ການຄົື້ນຄ້ວາປະກອບຄໍາເຫັນ ຕໍິ່ບົດລາຍ
ງານສະພາບການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງເຈົື້າຂອງໂຄງການ;
- ແບ່ງຂັື້ນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ງົບປະມານຕາມຄວາມເໝາະສົມໃຫ້ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເມອງ/ເທດສະບານ ແລະ ໜ່ວຍງານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງ
ບ້ານ ຮັບຜິດຊອບຮ່ວມ ໃນວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ຜຄຕສ ທີປ
ິ່ ະກອບໃນ ບສຕສ;
- ຄົື້ນຄ້ວາ ແລະນໍາສະເໜີຂັື້ນເທີງ ແຕ່ງຕັື້ງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ, ໜ່ວຍງານການມີສ່ວນ
ຮ່ວມກັບມວນຊົນ ຂັື້ນແຂວງ/ນະຄອນ ຂຶື້ນຖ້າເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພິ່ອເຮັດໜ້າທີິ່ຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມ, ການເຮັດປະຊາສໍາພັນ;
- ສະຫລຸບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການຕິດຕາມກວດກາ ສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ ໃຫ້ການນໍາ
ແຂວງ/ນະຄອນ ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເພິ່ອຮັບຊາບ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີື້ນໍາ ເປັນ
ແຕ່ລະໄລຍະ; ແລະ
- ປະຕິບັດຫນ້າທີິ່ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ຕາມທີິ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກຂັື້ນເທີງ ໃຫ້ພະແນກຕົນຮັບ
ຜິດຊອບ.
ຂ. ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເມອງ/ເທດສະບານ ມີໜ້າທີຕ
ິ່ ິດຕາມກວດກາ
ດັິ່ງນີື້:
- ເປັນໃຈກາງຫລັກ ໃນວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕໍິ່
ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພາຍໃຕ້ ຜຄຕສ ທີິ່ປະກອບໃນ ບສຕສ ໃນຂອບ
ເຂດເມອງຕົນຖກແບ່ງປັນຮັບຜິດຊອບ;
- ຄົື້ນຄ້ວາ ແລະນໍາສະເໜີຂັື້ນເທີງ ແຕ່ງຕັື້ງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ ຂັື້ນເມອງ/ເທດສະບານ
ຂຶື້ນຖ້າເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພິ່ອເຮັດໜ້າທີິ່ຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງ ວຽກງານການຕິດຕາມກວດກາ;
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- ສະຫລຸບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ ໃຫ້ການນໍາເມອງ/
ເທດສະບານ ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ເພິ່ອຮັບຊາບ ແລະ ໃຫ້
ທິດຊີື້ນໍາ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; ແລະ
- ປະຕິບັດຫນ້າທີິ່ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ຕາມທີິ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກຂັື້ນເທີງ ໃຫ້ຫ້ອງການຕົນ
ຮັບຜິດຊອບ.
ຄ. ໜ່ວຍງານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງບ້ານ ມີໜາ້ ທີຕ
ິ່ ິດຕາມກວດກາ ດັິ່ງນີ:ື້
- ເປັນໃຈກາງຫລັກ ໃນວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍິ່
ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພາຍໃຕ້ ຜຄຕສ ທີິ່ປະກອບໃນ ບສຕສ ໃນຂອບ
ເຂດບ້ານຕົນຖກແບ່ງປັນຮັບຜິດຊອບ;
- ຄົື້ນຄ້ວາ ແລະນໍາສະເໜີຂັື້ນເທີງ ແຕ່ງຕັື້ງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການຂັື້ນບ້ານ ຂຶື້ນຖ້າເຫັນວ່າ
ມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພິ່ອເຮັດໜ້າທີິ່ຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ;
- ສະຫລຸບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ ໃຫ້ການນໍາບ້ານ
ແລະ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມເມອງ/ເທດສະບານ ເພິ່ອຮັບຊາບ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີື້ນໍາ
ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; ແລະ
- ປະຕິບັດຫນ້າທີິ່ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ຕາມທີິ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກຂັື້ນເທີງ ໃຫ້ຫນ່ວຍງານຕົນຮັບ
ຜິດຊອບ.
ງ. ຂະແໜງການອິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນລະດັບຂັື້ນທ້ອງຖິິ່ນ ມີໜ້າທີຕ
ິ່ ິດຕາມກວດກາ ດັິ່ງນີື້:
- ເຂົື້າຮ່ວມນໍາຄະນະຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍມີຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນການຈັດຕັື້ງຫລັກ ໃນການເຄິ່ອນໄຫວວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການ
ຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພາຍໃຕ້ ຜຄຕສ ທີປ
ິ່ ະ
ກອບໃນ ບສຕສ ທີຕ
ິ່ ິດພັນກັບຂອບເຂດຂະແໜງການຕົນຮັບຜິດຊອບ;
- ຄົື້ນຄ້ວາປະກອບວິຊາການ ເຂົື້າໃນໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການຂັື້ນຕ່າງໆ ຕາມການສະເໜີ;
- ສະຫລຸບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບສະພາບການ ຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ ໃນຂອບເຂດ ຂະ
ແໜງການຕົນຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ການນໍາຂະແໜງການຕົນ ຮັບຊາບ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
- ສໍາລັບຂະແໜງການທີິ່ຮັບຜິດຊອບຫລັກ ໂຄງການລົງທຶນ ຫລກິດຈະການຕ່າງໆ ນອກຈາກ ມີໜ້າທີເິ່ ຂົື້າຮ່ວມ
ນໍາຄະນະຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍມີຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນການ
ຈັດຕັື້ງຫລັກ ໃນການເຄິ່ອນໄຫວວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ແມ່ນຍັງສາມາດເຮັດໜ້າທີິ່ຕິດຕາມກວດກາດ້ວຍຕົນເອງ
ໂດຍກົງ ບົນພື້ນຖານໄປຕາມກົດໝາຍຂອງຂະແໜງການຕົນວາງອອກ;
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2.20 ຂອບເຂດສິດຂອງ ອົງການຈັດຕັງື້ ລັດ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ
ອົງການຈັດຕັື້ງລັດ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ມີຂອບເຂດສິດ ດັິ່ງນີ:ື້
- ມີສິດສົິ່ງພະນັກງານ ຫລ ທີິ່ປຶກສາຂອງຕົນ ເຂົື້າໃນພື້ນທີິ່ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຫລ ຫ້ອງ
ການເຮັດວຽກຂອງເຈົື້າຂອງໂຄງການ ໃນເວລາໃດກໍິ່ໄດ້ ໃນເມິ່ອໄດ້ສົິ່ງໜັງສແຈ້ງການເຖີງເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຮັບຊາບໄວ້
ກ່ອນໜ້າແລ້ວ, ຍົກເວັື້ນໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ທີິ່ມີທ່າອ່ຽງຈະສ້າງຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່
ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຢ່າງຮຸນແຮງ ແມ່ນມີສິດເຂົື້າໃນພື້ນທີິ່ດັິ່ງກ່າວໄດ້ໂດຍບໍິ່ຈໍາເປັນ ຕ້ອງໄດ້ສົິ່ງໜັງສແຈ້ງການ
ລ່ວງຫນ້າ;
- ມີສິດບັນທຶກພາບ ແລະ ສຽງ, ນໍາຕົວຢ່າງທີິ່ເກັບໄດ້ຈາກໂຄງການ ເພິ່ອນໍາເອົາມາທົດສອບ, ກວດສອບຄອມ
ພິວເຕີ ແລະ ອຸປະກອນເຄິ່ອງມຕ່າງໆຂອງເຈົື້າຂອງໂຄງການ, ກວດກາເອກະສານທັງຫມົດ, ສໍາພາດພະນັກງານ ແລະ
ອິ່ນໆ ທີິ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ເຫມາະສົມ;
- ໃນກໍລະນີຮັບຮ້ວ່າ ເຈົື້າຂອງໂຄງການບໍິ່ປະຕິບັດພັນທະ ໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ ຜົນ
ກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດຕ່າງໆ ທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ຜຄຕສ ແລະ
ໃບຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ອົງການຈັດຕັື້ງລັດທີກ
ິ່ ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແມ່ນມີສິດ ໃນການອອກ
ໜັງສແຈ້ງການເຕອນໄປຍັງເຈົື້າຂອງໂຄງການ ແລະ ແຈ້ງບອກໃຫ້ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການແນະນໍາທີິ່
ມີໃນໜັງສແຈ້ງການເຕອນ ຢ່າງເຄັິ່ງຄັດ ແລະ ຖ້າຫາກເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຍັງບໍິ່ປະຕິບັດຕາມ ແມ່ນ ຈະໄດ້ພິຈາລະນາ
ເລີກຖອນ ຫລ ສັິ່ງລະງັບການມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຂອງ ໃບຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍຈະຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນໄປຕາມ
ຂັື້ນຕອນຕ່າງໆ ທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ພາກທີ II ຂໍື້ 2.6 ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີ.ື້
ພາກທີ III
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
3.1 ການຈັດຕັງື້ ປະຕິບັດ
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ມອບໝາຍໃຫ້ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ເປັນໃຈກາງຫລັກ ໃນການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການຕ່າງໆ ແລະອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເຄິ່ອນໄຫວໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຄໍາແນະນໍາ
ສະບັບນີື້ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຈົິ່ງຮັບຮ້ ແລະ
ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີື້ ຢ່າງເຂັື້ມງວດ.
ຂະແໜງການ ທີິ່ເປັນເຈົື້າຂອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມງີ ົບປະມານ ໃນຂະບວນການສຶກສາ
ເບື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງ
ແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນ ຫລ ກິດຈະການຕ່າງໆຂອງຕົນ.
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3.2 ຜົນສັກສິດ
ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີື້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບຕັື້ງແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົື້ນໄປ ແລະ ຂໍກ
ື້ ໍານົດ, ບົດບັນຍັດ ແລະ
ລະບຽບການໃດ ທີຂ
ິ່ ັດກັບຄໍາແນະນໍາສະບັບນີື້ ລ້ວນແຕ່ຖກຍົກເລີກ.
ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ
ນລິນ ສິນບັນດິດ
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