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ມາດຕາ 13 (ໃໝ່) ກ ດຈະການປົກປັກຮັກສາສ ່ ງ 
ແວດລ້ອມ 
ການປົກປັກຮັກສາສ ່ ງແວດລ້ອມ ມີ ກ ດຈະການ
ຕ້ົນຕໍ ດ່ັງນີ ້ :  
1. ການປ້ອງກັນສ ່ ງແວດລ້ອມ; 
2.ການຄວບຄຸມມົນລະພ ດ; 
3. ການຄວບຄຸມສານເຄມີ ເປັນພ ດ ແລະ ການກໍາຈັດສ ່ ງ
ເສດເຫ ື ອ; 

4.ການຢ້ັງຢື ນ ແລະ ອະນຸຍາດ ກ່ຽວກັບສ ່ ງແວດລ້ອມ; 
5.ການສ່ົງເສີ ມ ແລະ ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ. 



ມາດຕາ 17 (ໃໝ່) ວຽກງານການປ້ອງກັນສ ່ ງແວດລ້ອມ 
 ການປ້ອງກັນສ ່ ງແວດລ້ອມ ມີ ວຽກງານຕ້ົນຕໍ ດ່ັງນີ ້ :  

1. ການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງສ ່ ງແວດລ້ອມ ແບບຮອບດ້ານ; 

2. ການປະເມີ ນສ ່ ງແວດລ້ອມ ແບບຍຸດທະສາດ; 

3. ການວາງມາດຕະການປ້ອງກັນໄພພ ບັດທໍາມະຊາດ; 

4. ການສຶ ກສາເບື ້ ອງຕ້ົນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ ຕ່ໍສ ່ ງແວດລ້ອມ; 

5. ການປະເມີ ນຜົນກະທົບຕ່ໍສ ່ ງແວດລ້ອມ;   

6. ການຄຸ້ມຄອງສ ່ ງແວດລ້ອມ ໃນທຸລະກ ດຄອບຄົວ; 

7. ການນໍ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ  ສະອາດ; 

8. ການຈໍ າກັດຜົນກະທົບຈາກການກ່ໍສ້າງ ແລະ ກ ດຈະການອື່ ນ; 

9. ການປ້ອງກັນສ ່ ງແວດລ້ອມ ຈາກສານເຄມີ ຍ້ອນການເກີ ດອຸບປະຕ ເຫດ; 

10.ການກໍານົດມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສ ່ ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ; 

11.ການສ້າງບົດລາຍງານສະພາບ ສ ່ ງແວດລ້ອມ. 

  



 
ມາດຕາ 19 (ໃໝ່) ການປະເມີ ນສ ່ ງແວດລ້ອມແບບ
           ຍຸດທະສາດ  

 

ການປະເມີ ນສ ່ ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ ແມ່ນ
ຂະບວນການຄາດຄະເນຜົນກະທົບທີ່ ອາດຈະເກີດ
ຂຶ ້ ນ ຕ່ໍສ ່ ງແວດລ້ອມ ໃນເວລາວາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດ
ທະສາດ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ ຊຶ່ ງລວມເອົ າການ
ພ ຈາລະນາບັນຫາ ທີ່ ພົວພັນກັບຜົນກະທົບຂອງ
ການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ. ການປະເມີ ນຜົນ
ກະທົບດ່ັງ ກ່າວ ຕ້ອງຊີ ້ ໃຫ້ເຫັນວ ທີ ການ, ມາດ
ຕະການ ຫ ີ ກເວ້ັນ ຫ ື  ຫ ຸ ດ ຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ ຈະເກີດ
ຂຶ ້ ນຕ່ໍສ ່ ງແວດລ້ອມ ແນໃສ່ບັນລຸເປົ ້ າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍື ນຍົງ.  

ໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ
ງານຕ່າງໆ ເປັນຕ້ົນໃນຂະແໜງການພະລັງງານ 
ແລະ ບໍ່ ແຮ່, ກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະ ການຄ້າ, ໂຍທາທ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ, ໄປສະນີ
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ,  ຖະແຫ ງ
ຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງດໍ າເນີ ນ
ການປະເມີ ນສ ່ ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ 
ຍົກເວ້ັນແຜນ ການ ກ່ຽວກັບການນໍ າໃຊ້ເນື ້ ອທີ່ ຂະ
ໜາດນ້ອຍ ທີ່ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນຄຸ້ມຄອງ
ສ ່ ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ.  

ໃນການປະເມີ ນສ ່ ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ 
ຕ້ອງມີ ການເຂົ ້ າຮ່ວມຂອງການຈັດຕ້ັງ, ອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ປະຊາຊົນ ທີ່ ຈະ
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຫ ື  ທາງອ້ອມ ຈາກ
ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ
ຕ່າງໆ ຂອງຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. 
 
 
  

Article 19: Strategic Environmental  
 Assessment(new) 
A strategic environmental assessment is a 
method of anticipating potential impacts on 
the social or natural environment including 
climate change issues and impacts from 
policies, strategies and programs. This 
impact assessment shall determine methods 
and measures to avoid or mitigate impacts on 
social and natural environment in order to 
accomplish sustainable development goals. 
Strategic environmental assessment shall be 
undertaken during the development of 
policies, strategies, and programs, 
particularly of energy and mining, agriculture 
and forestry, industry and commerce, public 
works and transportation, post-
telecommunication and communication, 
information-culture and tourism sectors, 
except for land use plans of small-scale areas 
that have been determined in an Integrated 
Spatial Plan.  
The strategic environmental assessment 
process shall include participation of 
organizations, local concerned authorities 
and people, who are directly or indirectly 
affected by the concerned sector policies, 
strategies or programs. 

 

 

 

  



 
 

ວຽກງານຈຸດສຸມ  
ຂອງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາ ສ ່ ງແວດລ້ອມ

(ສະບັບປັບປຸງ) 
 
 
 

• ການເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ (ສູນກາງ-ທ້ອງຖ ່ ນ) 

• ການສ້າງນ ຕ ກໍາ ລຸ່ມກົດໝາຍ: 

– ລັດຖະບັນຍັດ 

– ດໍ າລັດ 

– ລະບຽບການ ( ຂໍ ້ ຕົກລົງ, ຄໍ າສ່ັງ, ແຈ້ງການ..)  

  



ການສ້າງນ ຕ ກໍາ ລຸ່ມກົດໝາຍ 

ລັດຖະບັນຍັດ: 

1.ຄ່າຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ; 

2.ອາກອນສ ່ ງແວດລ້ອມ(ກໍາລັງຮ່າງ); 

3.ຄ່າການບໍ ລ ການລະບົບນ ເວດ ( ກໍາລັງ
ຄ້ົນຄວ້າ); 

4.ຄ່າປົກປັກຮັກສາ ສ ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ການທົດ
ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ(ກປຜສສ ກໍາລັງຮ່າງ 
ເປັນດໍ າລັດ). 



ດໍ າລັດ(12) 
1. ການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງສ ່ ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ(ກໍາລັງຄ້ົນຄວ້າ) 

2. ການປະເມີ ນສ ່ ງແວດລ້ອມ ແບບຍຸດທະສາດ(ສໍ າເລັດຮ່າງລະດັບວ ຊາການ
ລໍ ຖ້າຈັດກອງປະຊຸມ ລະດັບຊາດ)  

3. ການວາງມາດຕະການປ້ອງກັນໄພພ ບັດ ແຫ່ງຊາດ(ຕ ດພັນກັບ ຮ່າງກົດໝ
າຍ DCC ແລະ MH) 

4. ການສຶ ກສາ ແລະ ການປະເມີ ນຜົນກະທົບຕ່ໍສ ່ ງແວດລ້ອມ(IEE/EIA) ເປັນ
ຮ່າງສະບັບສຸດທ້າຍ; 

5. ການຄຸ້ມຄອງສ ່ ງແວດລ້ອມໃນທຸລະກ ດຄອບຄົວ( ທົດລອງຢູ່ 3 ສ້າງ ກໍາລັງ
ຮ່າງເປັນຂໍ ້ ຕົກລົງ) 

6. ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສ ່ ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ( ປະຈຸບັນເປັນຂໍ ້ ຕົກລົງ) 

7. ມາດຕະຖານຄວບຄຸມມົນລະພ ດແຫ່ງຊາດ ( DPCກໍາລັງຮ່າງ ເປັນ ບົດແນະ
ນໍ າ) 

8. ການຄຸ້ມຄອງສ ່ ງເສດເຫ ື ອເປັນພ ດ ແລະ ອັນຕະລາຍ( DPC ກໍາລັງຮ່າງ ເປັນ 
ບົດແນະນໍ າ) 

9. ການຂຶ ້ ນບັນຊີ  ແລະ ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

10. ການຄຸ້ມຄອງເຂດສຸກເສີ ນທາງດ້ານສ ່ ງແວດລ້ອມ 

11. ການຈັດຕ້ັງ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວ ກອງທຶ ນປົກປັກຮັກສາ ສ ່ ງແວດລ້ອມ( 
ກໍາລັງປັບປຸງ) 

12. ການປັບໄໝ ແລະ ມາດຕະການຕ່ໍຜູ້ລະເມີ ດ( ເປັນຮ່າງ ເບື ້ ອງຕ້ົນ) 

 



 
ລະບຽບການ ຫ ື  ຂໍ ້ ຕົກລົງ 

 
1. ການຄວບຄຸມສານເຄມີ ທີ່ ເປັນພ ດ 

2. ການບໍ ລ ການດ້ານສ ່ ງແວດລ້ອມ (ຮັບຮອງ
ແລ້ວ) 

3. ການຄຸ້ມຄອງເຂດອັນຕະລາຍທາງດ້ານ
ສ ່ ງແວດລ້ອມ 

 

 ໃນບາງກໍລະນີ  ກໍຍັງສາມາດພ ຈາລະນາກໍານົດ
ຕື ່ ມໃນການສ້າງ ຫ ື  ປັບປຸງ( ມາເປັນດໍ າລັດ ຕື ່ ມ
ອີ ກກໍໄດ້) 



ການຈັດຕ້ັງປະຕ ບັດ SEA 

1. ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ SEA ຫລາຍຄ້ັງໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ລະດັບ 
ແຂວງ. 

  ໄດ້ນໍ າເອົ າ ແນວຄວາມຄ ດ ສ ່ ງແວດລ້ອມ ເຂົ ້ າໃນຂ້ັນຕອນການວາງ
ແຜນ (SEA) 

3. ສ້າຕ້ັງ ທ ມງານວ ຊາການ ໃນການ ຮ່າງ ດໍ າລັດ ແລະ ບົດແນະນໍ າ SEA; 

4. ມີ ການໄປແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ; 

5. ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶ ກສາຫາລື  ຕ່ໍຮ່າງ ດໍ າລັດ ແລະ ນໍ າໃຊ້ ຮ່າງ ບົດແນະນໍ າ 
SEA ໃນເວລາທີ່ ມີ ການຝຶກອົບຮົມແຕ່ລະຄ້ັງ; 

6. ຮ່າງ ດໍ າລັດ ແລະ ບົດແນະນໍ າ SEA ເປັນພາສາ ອັງກ ດ ແລະ ລາວ; 

7. SEA ໄດ້ທົດລອງນໍ າໃຊ້ ຢູ່ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ; 

8. ໄດ້ມີ ການຈັດກອງປະຊຸມ ປຶ ກສາຫາລື  ຕ່ໍ ຮ່າງ ດໍ າລັດ ທັງ ລະດັບແຂວງ 
ແລະ ສູນກາງ ສໍ າເລັດແລ້ວ; 

 

9. The decree on SEA will be the part of the EPL amendment  Process 



ດໍ າລັດ ວ່າດ້ວຍ ການປະເມີ ນສ ່ ງແວດລ້ອມແບບ
ຍຸດທະສາດ 

ໝວດທີ  I ບົດບັນຍັດທ່ົວໄປ 

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ 

ມາດຕາ 2 ການປະເມີ ນ ສ ່ ງແວດລ້ອມ ແບບຍຸດທະສາດ 

ມາດຕາ 3 ການອະທ ບາຍຄໍ າສັບ 

ມາດຕາ 4 ຫລັກການພື ້ ນຖານ 

ມາດຕາ 5 ຂອບເຂດການນໍ າໃຊ້ 

ໝວດທີ  II ການປະເມີ ນ ສ ່ ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ 

ມາດຕາ 6  ເປົ ້ າໝາຍ SEA 

ມາດຕາ 7 ຂອບເຂດການປະເມີ ນ 

ມາດຕາ 8 ຂ້ັນຕອນການປະເມີ ນ 

 



 
ມາດຕາ 8 – 18 

(ອະທ ບາຍ 10 ຂ້ັນຕອນ) 
 

1. ການເລື ອກເຟ້ັນບັນຫາດ້ານສ ່ ງແວດລ້ອມ; 

2. ການກໍານົດຂອບເຂດການສຶ ກສາຜົນກະທົບຕ່ໍສ ່ ງແວດລ້ອມ; 

3. ການເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນ (ນໍ າໃຊ້ ISP); 

4. ການກໍານົດຜົນກະທົບຕ່ໍສ ່ ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະ
ຊາດ; 

5. ການກໍານົດມາດຕະການດ້ານສ ່ ງແວດລ້ອມ; 

6. ການກໍານົດແຜນການຕ ດຕາມ ແລະ ກວດກາ; 

7. ການລາຍງານການປະເມີ ນສ ່ ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ; 

8. ການຮັບຟັງຄໍ າຄ ດເຫັນຂອງຜູ້ທີ່ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ 
ຫ ື  ທາງອ້ອມ; 

9.  ການພ ຈາລະນາບົດລາຍງານການປະເມີ ນສ ່ ງແວດລ້ອມແບບ
ຍຸດທະສາດ; 

10.ການຮັບຮອງ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ
ງານ. 

 



 ໝວດທີ   III ມາດຕະຖານ, ການທົບ ທວນ, ການ
ຮັບຮອງ ແລະ ການຕ ດຕາມກວດກາ ການປະເມີ ນ
ສ ່ ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ 

ມາດຕາ 19 ມາດຕະຖານການພ ຈາລະນາ 
ມາດຕາ 20 ການທົບທວນການປະເມີ ນສ ່ ງແວດລ້ອມແບບຍຸດ
ທະສາດ 

ມາດຕາ 21  ການຮັບ ຮອງເອົ າການປະເມີ ນສ ່ ງແວດລ້ອມແບບ
ຍຸດທະສາດ 

ມາດຕາ 22 ການຕ ດຕາມກວດກາ (SEA) 

 



ໝວດທີ  IV 
ການປະເມີ ນສ ່ ງແວດລ້ອມຕາມຂະແໜງການ 

ມາດຕາ 23-31 

1. ພະລັງງານ ແລະ ບໍ ່ ແຮ່ 

2. ກະສ ກໍ າ ແລະ ປ່າໄມ້ 

3. ອຸດສາຫະກໍ າ ແລະ ການຄ້າ 

4. ໂຍທາທ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ 

5. ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ 

6. ຖະແຫ ງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 

7. ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

8. ເຂດເສດຖະກ ດພ ເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກ ດສະເພາະ 

9. ຂະແໜງການອື ່ ນ 

ມາດຕາ   32  ການປະເມີ ນສ ່ ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ ຂ້ັນ
ແຂວງ, ນະຄອນ ຕາມຂະແໜງການ ສາຍຕ້ັງ   

 



ໝວດທີ  V ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ  

ມາດຕາ   33  ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖ ່ ນ 

ມາດຕາ   34   ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງອົງການຈັດຕ້ັງ 

ມາດຕາ   35   ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ 

ໝວດທີ  VI ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ 

ມາດຕາ    36  ງົ ບປະມານ 
ມາດຕາ    37   ການຈັດຕ້ັງປະຕ ບັດ 

ມາດຕາ   38   ຜົນສັກສ ດ 

 

 



ຄໍ າເຫັນ - ຄໍ າຖາມ 

 

ຂໍ ຂອບໃຈ 


