
 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

-----------00----------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ກມົຊບັພະຍາກອນນໍາ້ 

ພະແນກ ນະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິກິາໍ                  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ08 ມງັກອນ 2013  
 

 

ບດົສະຫຼຸບກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລ ື 

ກ່ຽວກບັ 

ການປະສານງານຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ພາລະບດົບາດຂອງຄະນະກາໍມະການອ່າງແມ່ນໍາ້  

ໃນກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັປບັປຸງ 

ຄັງ້ວນັທີ່  08 ມງັກອນ 2013  

ກມົຊບັພະຍາກອນນໍາ້, ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທະມະຊາດ ແລະສີ່ ງແວດລອ້ມ 

 

 



ພາກສະເຫນ ີ

ບດົລາຍງານນີແ້ມ່ນບດົບນັທກືຜນົການປກືສາຫາລຂືອງທມິງານສໍາລບັຫວົຂໍ ້ທີ່ ຫນື່ ງ, ຄັງ້ທີ່ ສອງ, ໃນ 5 ຫວົຂໍ ້

(ສໍາລບັຄວາມເປນັມາຂອງການປບົປຸງກດົຫມາຍສະບບັນີ ້ກະລຸນາເບີ່ ງເອະສານລາຍງານກອງປະຊຸມຄັງ້ທີ່ ຫນື່ ງໃນຫວົ 

ຂໍນ້ີ)້. ກອງປະຊຸມນີ ້ໄດຈ້ດັຂືນ້ ໃນຕອນເຊົາ້ຂອງວນັທີ່  08 ມງັກອນ 2013 ທີ່  ກຊນ, ກຊສ. ມ ີຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທງັຫມດົ 

9 ທ່ານ (ສໍາລບັລາຍລະອຽດຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມປກືສາຫາລໃືຫເ້ບີ່ ງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1), ເຊີ່ ງແມ່ນ ທ່ານ. 

ທຸມມາ ສະເຫຼມີໄຊ, ຮອງ ຫວົຫນາ້ກມົ ຊບັພະຍາກອນນໍາ້ ເປນັປະທານກອງປະຊຸມ.  

ວດັຖຸປະສງົຫລກັຂອງການປກືສາຫາລ ືຄັງ້ທີ່ ສອງແມ່ນເພື່ ອ ຢນືຢນັ, ເພີມ້ເຕມີ ຫລ ືປ່ຽນແປງຂໍສ້ະຫລຸບຕ່າງໆຈາກ 

ການປກືສາຫາລຄືັງ້ທໍາອດິ ຫລງັຈາກຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຈາກແຕ່ລະພາກສ່ວນໄດນ້າໍເອາົເນືອ້ໃນຈດິໃຈຂອງການປກືສາຫາລ ື

ດັ່ ງກ່າວໄປຕກືຕອງ ຫລປືກືສາຫາລກືບັພາກສ່ວນຂອງຕນົເອງ. ເພື່ ອບນັລຸວດັຖຸປະສງົດັ່ ງກ່າວນັນ້, ກອງປະຊຸມຄັງ້ 

ທີ່ ສອງເລີມ້ຕົນ້ດວ້ຍການນາໍສະເຫນຄີນື ບນັດາບນັຫາທີ່ ໄດປ້ກືສາຫາລ ືແລະ ຂ ້ໍສະຫລຸບຕ່າງໆ (ສໍາລບັລາຍລະອຽດ 

ຂອງວາລະກອງປະຊຸມ ກະລຸນາເບີ່ ງເອກະສານຄດັຕດິ 2). ແຕ່ເນື່ ອງຈາກວ່າຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງ ປະຊຸມຈາກບາງພາກ 

ສ່ວນບ່ໍໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັງ້ທໍາອດິ, ທມີງານໄດນ້າໍ ສເຫນຄີວາມເປນັມາຂອງການປບັປຸງກດົຫມາຍສະບບັນີອ້ກີ 

ເທື່ ອຫນື່ ງ ເພື່ ອໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມທຸກໆທ່ານມຄີວາມເຂົາ້ໃຈ ຄກືນັກ່ອນການປກືສາຫາລ ື (ສ າລບັລາຍລະອຽດຂອງ 

ການນາໍສະເຫນກີະລຸນາເບີ່ ງ ເອະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3), ເຊີ່ ງສາມາດສະຫລຸບຫຍໍໄ້ດຄ້ດືັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

ກອງປະຊຸມ ປກືສາຫາລສືອງບນັຫາຫລກັ: (1) ຈະໃຫມ້ກີານປະສານງານທີ່ ມປີະສດິທພິາບທີ່ ສຸດໃນລະດບັຊາດໄດ ້

ແນວໃດ; ແລະ (2)ຄະນະກາໍມະການແມ່ນໍາ້ຄວນຈະມພິາລະບດົບາດແນວໃດ? ການປກືສາຫາລແືມ່ນອງີຕາມ 

ບດົແນະນາໍກະກຽມໂດຍທີ່ ປກືສາຂອງໄອເອຟຊ,ີ ເຊີ່ ງມຂໍີຄ້ດິດາ້ນທາງເລອືກ ແລະ ປະເດນັການປກືສາຫາລສໍືາລບັ 

ແຕ່ລະບນັຫາຄດືັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 

(1) ຈະໃຫມ້ກີານປະ ສານງານທີ່ ມປີະສດິທພິາບທີ່ ສຸດໃນລະດບັຊາດໄດ ້ແນວໃດ?  

ທາງເລອືກ: 

     1) ສາ້ງຄະນະກ າມະການນ ້າແຫ່ງຊາດ ລະຫວ່າງກະຊວງ (ສະພາມນົຕນີໍາ້ແຫ່ງຊາດ) ເຂົາ້ໃນກດົໝາຍສະບບັປບັປຸງ 

     2) ໃຊຄ້ະນະກາໍມະການແມ່ນໍາ້ຂອງແຫ່ງຊາດ 

     3) ໃຊຄ້ະນະກາໍມະການສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ມຢູ່ີ  

     4) ມອບໃຫເ້ປນັໜາ້ທີ່ ສະເພາະຂອງລດັຖະບານ 

     5) ຄວາມຄດິເຫນັອື່ ນໆ ? 

ປະເດນັການປກຶສາຫາລ ື: 

     1) ການຮ່ວມມລືະຫວ່າງກະຊວງຕ່າງໆກ່ຽວກບັການນາໍໃຊນ້ໍາ້ມຄີວາມສໍາຄນັຫຼາຍບ່ໍ ? 

     2) ຈະສາ້ງຄວາມໝັນ້ໃຈວ່າ ຈະມກີານນ າໃຊຂໍ້ມູ້ນຮ່ວມກນັ ໄດແ້ນວໃດ? 

3) ຄວນເຮດັແນວໃດ ເພື່ ອໃຫແ້ຕ່ລະກະຊວງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຕດັສນິໃຈ  



    ເພື່ ອຊ່ວຍເຮດັໃຫ ້ຂັນ້ຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເປນັໄປໃນທາງທີ່ ດຂີຶນ້ ? 

 

(2) ຄະນະກາໍມະການແມ່ນໍາ້ຄວນຈະມພິາລະ ບດົບາດແນວໃດ? 

ທາງເລອືກ: 

    1)  ຄ.ອ.ມ ເປນັທີ່ ປກຶສາໃຫແ້ກ່ ຫອ້ງການພະແນກຊບັພະຍາກອນນໍາ້ໃນຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ເພື່ ອເຮດັໜາ້ 

ທີ່ ເປນັກອງເລຂາ ແລະ ຮບັຜດິຊອບໂດຍກງົ ສໍາລບັ ການຄຸມ້ຄອງ ຊບັພະຍາກອນນໍາ້ 

       2)  ຄ.ອ.ມ ມກີອງເລຂາເປນັຂອງຕວົເອງ ແຕ່ເຮດັໜາ້ທີ່ ເປນັທີ່ ປກຶສາເທົ່ ານັນ້ ກມົຊບັພະຍາກອນນໍາ້ 

ຮບັຜດິຊອບວຽກງານ ການຄຸມ້ຄອງ ຊບັພະຍາກອນນໍາ້ 

       3)  ຄ.ອ.ມ ກະກຽມ ແລະ ຮບັຮອງເອາົແຜນອ່າງແມ່ນໍາ້ໃນລະດບັອ່າງແມ່ນໍາ້ ແຕ່ກມົຊບັພະຍາກອນ 

ນໍາ້ ຍງັຮບັຜດິຊອບຕ່ໍວຽກງານການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້ 

       4)  ຄ.ອ.ມ ມພີາລະບດົບາດທີ່ ສໍາຄນັໃນການຕດັສນິໃຈ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້ ໃນລະດບັ 

ອ່າງແມ່ນໍາ້ ໃນຂະນະທີ່ ກມົຊບັພະຍາກອນນໍາ້ເຮດັໜາ້ທີ່ ຫຼກັໃນການປະສານງານໃນຂັນ້ສູນກາງ 

       5)  ຄໍາຄດິເຫນັ ແລະ ຕວົເລອືກອື່ ນໆ ? 

 

ປະເດນັການປກຶສາຫາລ ື

       ກ) ຄະນະກາໍມະການອ່າງແມ່ນໍາ້ຄວນຈະມຫີນາ້ວຽກອນັໃດແດ່? 

      ຂ) ຄະນະກາໍມະການອ່າງແມ່ນໍາ້ຄວນຈະມກີານພວົພນັກບັກມົຊບັພະນາກອນນໍາ້ແນວໃດໃນລະດບັຊາດ,   

          ແຂວງ ແລະ ເມອືງ?  

      ຄ) ຖາ້ຄະນະກາໍມະການອ່າງແມ່ນໍາ້ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ພອ້ມກບັກອງເລຂາຂອງຕວົເອງ, ກອງເລຂາດັ່ ງກ່າວ 

          ຈະມກີານພວົພນັກບັກມົຊບັພະຍາກອນນໍາ້ໃນລະດບັແຂວງ ແລະ ເມອືງແນວໃດ? ຈະມກີານພວົພນັໃນ 

          ດາ້ນວຽກງານ ແລະ ການແບ່ງປນັຄວາມຮບັຜດິຊອບແນວໃດ? 

      ງ) ແມ່ນໃຜຄວນຈະເປນັປະທານຂອງຄະນະກາໍມະການອ່າງແມ່ນໍາ້? ໃນປະຈບຸນັປະທານແມ່ນ ການພດັປ່ຽນ 

         ລະຫວ່າງເຈົາ້ແຂວງຂອງແຂວງຕ່າງໆໃນອ່າງ. ມຄີວາມຈາໍເປນັບ່ໍທີ່ ຕອ້ງພຈິາລະນາປະເດນັນີ ້ໃນກດົຫມາຍ 

         ສະບບັປບັປຸງ? 



ຜນົຂອງການປກືສາຫາລ ືຄັງ້ທີ່ ຫນື່ ງ 

(1) ຈະໃຫມ້ກີານປະສານງານທີ່ ມປີະສດິທພິາບທີ່ ສຸດໃນລະດບັຊາດໄດ ້ແນວໃດ?  

ກອງປະຊຸມເຫນັວ່າທາງເລອືກດທີີ່ ສຸດແມ່ນຄວນສາ້ງໃຫມ້ຄີະນະກາໍມະການຊບັພະຍາກອນນໍາ້, ເຊີ່ ງໃຫມ້ ີ

ໃນສອງລະດບັ: ລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັທອ້ງຖີ່ ນ. ຄະນະກາໍມະການແຕ່ລະລະດບັຄວນ ມຂີະແຫນງການ 

ຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເຊີ່ ງ ກຊນ ຕອ້ງສະເຫນລີາຍລະອຽດຂອງກະຊວງ ແລະອງົການຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອຄົນ້ຄວ້າ 

ແລະຕກົລງົໃນກອງປະຊຸມຄັງ້ທີ່ ສອງຂອງຄະນະທມີງານ. ໃນຄະນະກາໍມະການລະດບັສູນກາງ ຄວນແມ່ນ ທ່ານ 

ຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕເີປນັ ປະທານກຽດ ຕມິະສກັ, ລດັະມນົຕ ີກຊສ ເປນັປະທານ ແລະ ລດັຖະມນົຕ ີ

ຫລລືດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການ ຈາກກະຊວງຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເປນັຄະນະກາໍມະການ. ກມົຊບັພະຍາກອນ 

ນໍາ້ເປນັກອງເລຂາ. ຄະນະກາໍມະການລະດບັທອ້ງຖີ່ ນ ເຊີ່ ງຫມາຍເຖງີຄະນະກາໍມະການອ່າງແມ່ນນໍາ້ຄວນມຕີວົ 

ແທນຈາກເມອືງຕ່າງໆ ບ່ໍສະເພາະແຕ່ຈາກພະແນກການຕ່າງໆອອ້ມຂາ້ງແຂວງທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງເທົ່ ານັນ້.  

ຄະນະກາໍມະການຊບັພະຍາກອນນໍາ້ຄວນມພີາລະບດົບາດຄດືັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

• ເພື່ ອຮບັຮອງຮ່າງນະໂຍບາຍ, ຮ່າງແຜນການ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆຢ່າງເປນັທາງການ; 

• ເພື່ ອເຮດັການຕດັສນີໃຈໃບສະເຫນກ່ີຽວກບັການອະນຸຍາດການນາໍໃຊນ້ໍາ້ທີ່ ສໍາຄນັຕ່າງໆ; 

• ເພື່ ອຊີນ້າໍນຕິກິາໍຕ່າງໆໃນລະດບັຖດັລງົໄປ  

(2) ພາລະບດົບາດຂອງຄະນະກາໍມະການແມ່ນໍາ້  
ທມີງານມຄີວາມເຫນັເປນັເອກະສນັກນັວ່າຄະນະກາໍມະການແມ່ນໍາ້ຄວນມພີາລະບບົບາດໃນການເຮດັການຕດັສນິໃຈ 

ແລະ ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້ໃນລະດບັອ່າງແມ່ນໍາ້ ໃນຂະນະທີ່ ກມົຊບັພະຍາກອນນໍາ້ ເຮດັຫນາ້ທີ່ ຫລກັໃນການ 

ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້ ໃນລະດບັສູນກາງ. ແຕ່ວ່າ ກຊນ ຕອ້ງສບືຕ່ໍໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫລອືສະຫນບັສະຫນນູ 

ດາ້ນວຊິາການ ໃຫແ້ກ່ ບນັດາກອງເລຂາຄະນະກາໍມະການແມ່ນໍາ້ຈນົກ່ວາ ເຂາົເຈ ົາ້ມຄີວາມອາດສາມາດພຽງພໍ 

ໃນການທີ່ ຈະຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາ ກອນນໍາ້ລະດບັອ່າງດວ້ຍຕວົເອງ.  

ກອງເລຂາຄະນະກາໍມະການແມ່ນໍາ້ແມ່ນໍາ້ແມ່ນສະເຫນໃີຫພ້ະແນກຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສີ່ ງແວດລອ້ມ 

(ພຊສ) ເຮດັຫນາ້ທີ່ ກອງເລຂາ. ແຕ່ວ່າກອງປະຊຸມອາດຈະປກືສາວ່າ ຄວນຈະວາງມາດຕະຖານສໍາລບັ ພຊສ ແຂວງ 

ທີີ່ ຈະເປນັກອງ ເລຂາ ເຊັ່ ນ: ອາດຈະແມ່ນແຂວງທີ່ ເປນັປະທານບ່ໍ? 

ຄວາມຫມາຍຂອງການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນາ້ມດີັ່ ງນີ:້ 

(ກ) ການເກບັກາໍ ແລະວໃິຈຂໍມູ້ນນບັທງັການສາ້ງແບບຈາໍລອງ;  

(ຂ) ຜ່ານຂັນ້ຕອນການອະນຸຍາດໃບສະມກັການນາໍໃຊນ້ໍາ້;  

(ຄ) ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະບງັຄບັໃຊລ້ະບບົການອະນຸຍາດ;  

(ງ) ການກະກຽມຮ່າງແຜນການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້;  

(ຈ) ຕດິຕາມກວດກາກດິຈະກາໍການນາໍໃຊນ້ໍາ້;  



(ສ) ກດິຈະກາໍຕ່າງໆກ່ຽວກບັໄພນໍາ້ຖວ້ມ, ໄພແຫງ້ແລງ້, ແລະ ການຮບັມກືບັເຫດການສຸກເສົນີ; ແລະ   

(ຊ) ການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍ  

ຜນົຂອງການປກືສາຫາລ ືຄັງ້ທີ່ ສອງ 

(1) ຈະໃຫມ້ກີານປະສານງານທີ່ ມປີະສດິທພິາບທີ່ ສຸດໃນລະດບັຊາດໄດ ້ແນວໃດ?  

ກອງປະຊຸມປກືສາຫາລຄືັງ້ທີ່ ສອງຢນືຢນັວ່າທາງເລອືກດທີີ່ ສຸດແມ່ນຄວນໃຫມ້ຄີະນະກາໍມະການຊບັພະຍາກອນນໍາ້ລະ

ດບັຊາດ, ເຊີ່ ງຄະນະກາໍມະການດັ່ ງກ່າວຄວນ ມຂີະແຫນງການຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ແຕ່ວ່າເພື່ ອຫລກີຫລ່ຽງ ຄະນະກາໍ 

ມະການທີ່ ມຈີາໍນວນຫລວງຫລາຍ ເຊີ່ ງອາດຈະກວມເອາົທຸກໆຂະແຫນງການໃນລດັຖະບານ, ເປນັການຊໍາ້ສາກໃນລດັ 

ຖະບານ, ຄະນະກາໍມະການດັ່ ງກ່າວຄວນຈະປະກອບມພີາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຫລາຍ ຫລກ່ືຽວຂອ້ງໂດຍກງົເທົ່ ານັນ້. 

ໃນຄະນະກາໍມະການລະດບັຊາດ, ເຊີ່ ງອາດຈະເອີນ້ວ່າ ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງ ນໍາ້ລະດບັຊາດ (ຄນຊ), ຄວນແມ່ນ 

ທ່ານ ຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕເີປນັປະທານກຽດຕມິະສກັ, ລດັະມນົຕ ີກຊສ ເປນັປະທານ ແລະ ລດັຖະມນົຕ ີຫລລືດັ 

ຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການ ຈາກກະຊວງຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເປນັຄະນະກາໍມະການ. 

(2) ພາລະບດົບາດຂອງຄະນະກາໍມະການແມ່ນໍາ້  

ກອງປະຊຸມປກືສາຫາລຄືັງ້ທີ່ ສອງມຄີວາມເຫນັດເີປນັເອະພາບວ່າຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງອ່າງແມ່ນໍາ້ຄວນມພີາລະ 

ບດົບາດໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມມະຕ,ິ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການທີ່ ຮອງຮບັໂດຍຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງນໍາ້ 

ລະດບັຊາດ ເຊີ່ ງແຕກຕ່າງຈາກຂໍສ້ະຫລຸບຂອງກອງປະຊຸມຄັງ້ທີ່ ຫນື່ ງວ່າຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງອ່າງແມ່ນໍາ້ມສີດິ 

ໃນການເຮດັການຕດັສນິໃຈການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້ໃນລະດບັອ່າງແມ່ນໍາ້. ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງອ່າງ 

ແມ່ນໍາ້ ຄວນມເີຈົາ້ເມອືງຂອງແຕ່ລະເມອືງເປນັຄະນະກາໍມະການ. ໂຄງປະກອບການຈດັຕັງ້ຂອງ ຄະນະກາໍມະການ 

ອ່າງແມ່ນໃຫຜ້ນັຂະຫຍາຍໃນຕນິກິາໍລະດບັຕ່ໍໄປເຊັ່ ນ: ດໍາລດັ. ກອງປະຊຸມຄັງ້ທີ່ ສອງຢນືຢນັວ່າກອງ ເລຂາຄະນະກາໍ 

ມະການອ່າງແມ່ນໍາ້ແມ່ນສະເຫນໃີຫພ້ະແນກຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສີ່ ງແວດລອ້ມ (ພຊສ) ແຂວງເຮດັ 

ຫນາ້ທີ່ ກອງເລຂາ ແຕ່ວ່າ ກຊນ ຕອ້ງສບືຕ່ໍໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫລອືສະຫນບັສະຫນນູ ດາ້ນວຊິາການ ໃຫແ້ກ່ບນັດາກອງ 

ເລຂາຄະນະກາໍມະການແມ່ນໍາ້ຈນົກ່ວາ ເຂາົເຈ ົາ້ມຄີວາມອາດສາມາດພຽງພໍ ໃນການທີ່ ຈະຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້ 

ລະດບັອ່າງດວ້ຍຕວົເອງ.   

  



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1: ບນັຊລີາຍຊື່ ທມີງານ 

 

List of Participants of Working Group meeting on Title: Institutional Arrangement 

(Second Round) 

On 08 January 2013 at the Venue of DWR meeting room  

No Name and Surname Organizat ion Posit ion 
Phone 

Number 

1 Mr. Khampuang Vanhvilay 

Water Supply Authority 

Ministry of Public Works and 

Transprtation. 

Technical 020 55466216 

2 
Ms. Souvanny 

Kaewthanongkham 

Department of Industry and 

Handicrafts 

Ministry of Industry and 

Commerce 

Technical 020 22031144 

3 Mr. Lilao Bouapao IFC Consultant 020 56491099 

4 Mr. Vilaivanh Thongmanivong DWR Technical 020 54885755 

5 Mr. Kethkaew  Salychanh 
Department of Environmental 

Quality Promotion,  MoNRE 

Head of 

Environmental 

Law 

020 58891233 

6 Mr. Souphon Chanthalangsy 

Department of Environmental 

and Social Impact 

Assessment, MoNRE 

Technical 020 22229034 

7 Mr. Kingkham Manivong DWR 
Deputy of Law 

Division 
020 55616276 

8 Mr. Thongsay Vanhnalath 
Department of Land 

Management 

Head of 

Sector, 

Law Division 

020 22221198 

9 Mr. Sunya Somvichit 

Energy Policy and planning 

Department 

Ministry of Energy and Mines 

Head of 

Division 
020 55604808 

 

  



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2: ວາລະກອງປະຊຸມ 

ວາລະກອງປະຊຸມ 

ກອງປະຊຸມ ປກຶສາຫາລ ືກ່ຽວກບັ ການປບັປຸງ ກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍ ນໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫ່ຼງນໍາ້ 

 ພາຍໃຕຫ້ວົຂໍ ້: ການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໃນວຽກງານການຄຸມ້ຄອງ 

ຊບັພະຍາກອນນໍາ້ ແລະ ພາລະບດົບາດຂອງ ຄະນະກາໍມະການອ່າງແມ່ນໍາ້,  

ໃນວນັທ ີ08 ມງັກອນ 2013 ທີ່  ຫອ້ງປະຊຸມ ກມົຊບັພະຍາກອນນໍາ້, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 

ເວລາ ກດິຈະກາໍ ຜູຮ້ບັຜດິຊອບ 

8:30–8:50 ລງົທະບຽນ  

8:50–9:00 ກ່າວເປດີກອງປະຊຸມ 
ທ່ານ. ທຸມມາ ສະເຫຼມີໄຊ ຮອງຫວົໜາ້ 

ກມົຊບັພະຍາກອນນໍາ້, ກຊສ 

9:00– 9:15 

ນາໍສະເໜ ີກ່ຽວກບັ ບນັຫາ ການປະສານງານ ລະຫວ່າງ 

ຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໃນວຽກງານການຄຸມ້ຄອງ 

ຊບັພະຍາກອນນໍາ້ ແລະ ພາລະບດົບາດຂອງ 

ຄະນະກາໍມະການອ່າງແມ່ນໍາ້ 

ພະແນກກດົໝາຍ, ກຊນ 

ທ່ານ ລລິາວ ບວົປາວ, IFC 

9:15 – 10:00 ປກຶສາຫາລ ື ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທງັໝດົ 

10:00 –  10:20 ພກັຜ່ອນ ດື່ ມຊາ-ກາເຟ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທງັໝດົ 

10:20 – 11:40 ສບຶຕ່ໍປກຶສາຫາລ ື ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທງັໝດົ 

11:40 – 11:50 ສະຫຸຼບຫຍໍ ້ ພະແນກກດົໝາຍ, ກຊນ 

11:50 – 12:00 ກ່າວປດິກອງປະຊຸມ ທ່ານ. ທຸມມາ ສະເຫຼມີໄຊ 

 

  



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3: ບດົສະເຫນກ່ີຽວກບັຄວາມເປນັມາ ແລະທດິທາງການປບັປຸງກດົມຫມາຍນໍາ້ສະບບັປະຈບຸນັ  

 



ການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການປັບປຸງ ກົດໝາຍ  ວ່າດ້ວຍນ້ຳ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນແຫ່ຼງນ້ຳ  

 

ພາຍໃຕ້ຫົວຂ້ໍ : ການປະສານງານ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງ 
ຄະນະກຳມະການອ່າງແມ່ນ້ຳ ( ຄ້ັງທີ 2 ) 

 

 08 ມັງກອນ 2013, ທ່ີ ຫ້ອງປະຊຸມ ກົມຊັບພະຍາກອນນ້ຳ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
 



ຄວາມເປັນມາ 
�  ຂະບວນການປັບປຸງກົດໝາຍນ້ໍາ  
 

�  ໄດ້ຮ່າງເອກະສານ ບົດລາຍງານ ສະພາບບັນຫາໃນວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ 
�  ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ລະດັບພາກ : ພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ສັງລວມໄດ້ທັງໝົດ  
     12 ບັນຫາ ທ່ີຫຍຸ້ງຍາກ 
�  ກອງປະຊຸມໃນວັນນ້ີ ສືບຕ່ໍມາຈາກ ກອງປະຊຸມລະດັບພາກ ເພ່ືອລົງເລິກ ລາຍລະອຽດຕ່າງໆ 

ຂອງແຕ່ລະບັນຫາ 

�  12 ‘ບັນຫາຫລັກ’ ຈັດເປັນ 5 ຫົວຂ້ໍ ເພ່ືອສະດວກຕ່ໍການປຶກສາຫາລື 
 

1.  ການກໍານົດພາລະບົດບາດຂອງອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
2.  ການອະນຸຍາດ ແລະ ຄ່າທໍານຽມນໍາໃຊ້ນ້ຳ 
3.  ນ້ໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດອ່ືນໆ 
4.  ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຖານະການສຸກເສີນ 
5.  ບັນຫາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 



�  ຈຸດປະສົງ: 
 
�  ຈຸດປະສົງຂອງການປຶກສາຫາລື ແມ່ນເພ່ືອສືບຕ່ໍປຶກສາຫາລືລົງເລິກບັນຫາ : 

�  ການປະສານງານ ລະຫວ່າງຂະແໜງການຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ 

 
�  ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ. 

�  ສັງລວມເອົາຄຳຄິດເຫັນ ເພ່ືອພິຈາລະນາເຂ້ົາໃນ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ນ້ຳ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ສະບັບປັບປຸງ. 

 

 



�  ຜົນຂອງການປະຊຸມຄ້ັງຜ່ານມາໃນທ່ົວທຸກພາກຂອງປະເທດ 

 
Ø  ວຽກງານການປະສານງານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນຂ້ັນ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ  
     ສະເໜີໃຫ້ ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ ຂອງແຂວງ     
     ເປັນຜູ້ປະສານງານ 
 
Ø  ການຈັດຕ້ັງຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນ້ຳ ສະເໜີໃຫ້ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ 

ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ 
 
 

 



�   ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ: ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ  
      ທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ/ກົມຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ເຊ່ິງໄດ້ຮັບການ 
      ສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນຢ່າງເປັນທາງການ.   

 
A.  ການປະສານງານໃນຂ້ັນສູນກາງ 
 
    -  ກຊນ ເຮັດໜ້າທ່ີເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະນຳໃນ ກຊສ ແລະ ເປັນອົງກອນທ່ີໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກ 
       ລັດຖະບານ ເຮັດໜ້າທ່ີ ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ ເຊ່ິງຢູ່ໃນ ສະຖານະທ່ີເໝາະສົມສໍາລັບ 
       ບົດບາດນ້ີ ແຕ່ວ່າ ຂະແໜງການນ້ໍາຍັງເຊ່ືອມໂຍງກັບຫຼາຍຂະແໜງການ ທ່ີພົວພັນເຖິງການນໍາໃຊ້ນ້ໍາ. 
 
    -  ດ່ັງນ້ັນ, ໃນກົດໝາຍນ້ຳ ສະບັບປັບປຸງນ້ີ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ພາລະບົດບາດຂອງຂະແໜງການອ່ືນໆ ທ່ີ 
       ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ່ືອສ້າງ ແລະ ຮັບຮູ້ ກົນໄກໃນການປະສານງານ ແລະ ໝ້ັນໃຈວ່າຈະມີການ ແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນ 
       ຂ່າວສານລະຫວ່າງ ຂະແໜງການຕ່າງໆທ່ີມີສາຍພົວພັນກັນ ຢ່າງເປັນເອກະພາບ. 
 
   -   ແຕ່ຈະເຮັດແນວໃດ ເພ່ືອໃຫ້ການປະສານງານລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ ເກີດຂ້ຶນຢ່າງມີ 
       ປະສິດທິພາບ ? 

 
 

 



ຈະໃຫ້ມີການປະສານງານ ທ່ີມີປະສິດທິພາບທ່ີສຸດໄດ້ແນວໃດ ? 
 
ທາງເລືອກມີດ່ັງນ້ີິ: 
 
     1) ສ້າງ ຄະນະກຳມະການນ້ຳແຫ່ງຊາດ ລະຫວ່າງກະຊວງ (ສະພາມົນຕີນ້ຳແຫ່ງຊາດ) (ຄ.ນ.ຊ) 
         ເຂ້ົາໃນກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ 
     2) ໃຊ້ຄະນະກໍາມະການແມ່ນ້ໍາຂອງແຫ່ງຊາດ 
     3) ໃຊ້ຄະນະກໍາມະການສ່ິງແວດລ້ອມ  
     4) ມອບໃຫ້ເປັນໜ້າທ່ີສະເພາະ ຂອງລັດຖະບານ 
     5) ຄວາມຄິດເຫັນອ່ືນໆ ? 
 
ປະເດັນການປຶກສາຫາລື : 
 
     1) ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງຕ່າງໆກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ນ້ຳມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍບ່ໍ ? 
     2) ຈະສ້າງຄວາມໝ້ັນໃຈວ່າ ຈະມີການນຳໃຊ້ຂ້ໍມູນຮ່ວມກັນ ໄດ້ແນວໃດ? 

3) ຄວນເຮັດແນວໃດ ເພ່ືອໃຫ້ແຕ່ລະກະຊວງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈ  
    ເພ່ືອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ ຂ້ັນຕອນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ເປັນໄປໃນທາງທ່ີດີຂ້ຶນ ? 

 



B. ພາລະບົດບາດຂອງຄະນະກຳມະການອ່າງແມ່ນ້ຳ (ຄ.ອ.ມ ) 
ຄ.ອ.ມ ແຕ່ລະອ່າງ ມີໜ້າທ່ີ ຄ້ົນຄວ້າ, ນຳສະເໜີ ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫືຼ ລັດຖະບານ ເພ່ືອ ອະນຸມັດແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, 
ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ພາຍໃນອ່າງແມ່ນ້ຳ. 
 

�  ອ່າງແມ່ນ້ຳເປັນພ້ືນຖານຂອງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ 
  -    ບົດຮຽນທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງສາກົນ ແລະ ເຫດຜົນທ່ີງ່າຍດາຍທ່ີສຸດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອ່າງແມ່ນ້ໍາແມ່ນ ຫົວຫນ່ວຍທ່ີເຫມາະສົມທ່ີສຸດ   
       ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ ແລະ ຖືກຕ້ອງທ່ີສຸດໃນມຸມມອງອຸທົກກະສາດ. 
  
  -    ອ່າງແມ່ນ້ຳ ບ່ໍໄດ້ໃຊ້ເຂດແດນດຽວກັບ ເຂດແດນອຳນາດການປົກຄອງເຊ່ັນ: ແຂວງ ແລະ ເມືອງ. ດ່ັງນ້ັນກົດຫມາຍນ້ຳຈ່ຶງ  
       ບ່ໍສາມາດທ່ີຈະເອົາຕາມໂຄງລ່າງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໃນລະດັບກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແຕ່ວ່າຈຳເປັນຕ້ອງມີການ 
       ຈັດຫາສະເພາະສໍາລັບອົງການ ຫືຼ ໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນ້ໍາ. 
 
  -    ດ້ວຍເຫດຜົນດ່ັງກ່າວນ້ີ ໄດ້ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການຮັບຮອງເອົາດຳລັດກ່ຽວກັບ ຄະນະກຳມະການອ່າງແມ່ນ້ຳ  
       ແລະ ຂ້ັນຕອນໃນການສ້າງຕ້ັງ ຄະນະກໍາມະການດ່ັງກ່າວ. 
 
  -    ສະນ້ັນ, ກົດຫມາຍສະບັບປັບປຸງນ້ີຕ້ອງໄດ້ ລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ ຂອງຄະນະກຳມະການອ່າງແມ່ນ້ຳ ແລະ  
       ສາຍສໍາພັນຂອງເຂົາຕ່ໍກັບ ກົມຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ. ປະເດັນຫລັກໃນທ່ີນ້ີກໍ່ຄືການກຳນົດ ພາລະບົດບາດທ່ີແນ່ນອນຂອງ ຄ.ອ.ມ 
       ເຊ່ິງມີທາງເລືອກດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 
 

 
 



ທາງເລືອກ: 
 
       1)  ຄ.ອ.ມ ເປັນທ່ີປຶກສາໃຫ້ແກ່ ຫ້ອງການພະແນກຊັບພະຍາກອນນ້ໍາໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ ເພ່ືອເຮັດໜ້າ 
ທ່ີເປັນກອງເລຂາ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ສຳລັບ ການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ 
 
       2)  ຄ.ອ.ມ ມີກອງເລຂາເປັນຂອງຕົວເອງ ແຕ່ເຮັດໜ້າທ່ີເປັນທ່ີປຶກສາເທ່ົານ້ັນ ກົມຊັບພະຍາກອນນ້ຳ 
ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ 
 
       3)  ຄ.ອ.ມ ກະກຽມ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນອ່າງແມ່ນ້ຳ ໃນລະດັບອ່າງແມ່ນ້ຳ ແຕ່ກົມ 
ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ຍັງຮັບຜິດຊອບ ຕ່ໍວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ 
 
       4)  ຄ.ອ.ມ ມີພາລະບົດບາດທ່ີສຳຄັນໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ໃນລະດັບ 
ອ່າງແມ່ນ້ຳ ໃນຂະນະທ່ີກົມຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ເຮັດໜ້າທ່ີຫັຼກໃນການປະສານງານໃນຂ້ັນສູນກາງ 
 
       5)  ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຕົວເລືອກອ່ືນໆ ? 
 



 
�  ປະເດັນການປຶກສາຫາລື 
 
       ກ) ຄະນະກຳມະການອ່າງແມ່ນ້ຳຄວນຈະມີຫນ້າວຽກອັນໃດແດ່? 
 
      ຂ) ຄະນະກຳມະການອ່າງແມ່ນ້ຳຄວນຈະມີການພົວພັນກັບກົມຊັບພະນາກອນນ້ຳແນວໃດໃນລະດັບຊາດ,   
          ແຂວງ ແລະ ເມືອງ?  
 
      ຄ) ຖ້າຄະນະກຳມະການອ່າງແມ່ນ້ຳໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງພ້ອມກັບກອງເລຂາຂອງຕົວເອງ, ກອງເລຂາດ່ັງກ່າວ 
          ຈະມີການພົວພັນກັບກົມຊັບພະຍາກອນນ້ໍາໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ເມືອງແນວໃດ? ຈະມີການພົວພັນໃນ 
          ດ້ານວຽກງານ ແລະ ການແບ່ງປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບແນວໃດ? 
 
      ງ) ແມ່ນໃຜຄວນຈະເປັນປະທານຂອງຄະນະກຳມະການອ່າງແມ່ນ້ຳ? ໃນປະຈຸບັນປະທານແມ່ນ ການພັດປ່ຽນ 
         ລະຫວ່າງເຈ້ົາແຂວງຂອງແຂວງຕ່າງໆໃນອ່າງ. ມີຄວາມຈຳເປັນບ່ໍທ່ີຕ້ອງພິຈາລະນາປະເດັນນ້ີ ໃນກົດຫມາຍ 
         ສະບັບປັບປຸງ?  
 



ຜົນຂອງການປຶກສາຫາລືໃນຄ້ັງຜ່ານມາ ໃນວັນທີ 19 ທັນວາ 2012 

�  ໃນກອງປະຊຸມຄ້ັງຜ່ານມາເຫັນວ່າ ທາງເລືອກດີທ່ີສຸດແມ່ນຄວນສ້າງໃຫ້ມີ ຄະນະກຳມະການ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ   
      ເຊ່ີງໃຫ້ມ ີໃນສອງລະດັບ: ລະດັບສູນກາງ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖ່ິນ. 
 
v  ລະດັບສູນກາງ :  
-  ລັດຖະມົນຕີ ກຊສ ເປັນປະທານ  
-  ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ຈາກກະຊວງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເປັນ ຮອງປະທານ 
-  ບັນດາກົມກອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເປັນ ຄະນະກຳມະການ. 
-  ກົມຊັບພະຍາກອນນ້ຳເປັນກອງເລຂາ.  
 
v  ລະດັບທ້ອງຖ່ິນ :  
Ø  ເຈ້ົາແຂວງ ຫືຼ ຮອງເຈ້ົາແຂວງ ຂອງແຂວງໃດໜ່ຶງ ໂດຍການເຫັນດີຂອງບັນດາແຂວງທ່ີນອນຢູ່ໃນອ່າງ ເປັນປະທານ. 
Ø  ຮອງເຈ້ົາແຂວງຂອງບັນດາແຂວງທ່ີນອນຢູ່ໃນອ່າງ ເປັນຮອງປະທານ. 
Ø  ພະແນກ ການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຄະນະກຳມະການ. 
Ø  ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມຂອງແຂວງ ເປັນກອງເລຂາ. 
Ø  ເຈ້ົາເມືອງ ເປັນຄະນະກຳມະການ. 



v  ພາລະບົດບາດຂອງຄະນະກຳມະການອ່າງແມ່ນ້ຳ 
 

Ø  ໃນກອງປະຊຸມມີຄວາມເຫັນເປັນເອກະພາບກັນວ່າ : 
 
v  ຄະນະກຳມະການອ່າງແມ່ນ້ຳ ຄວນມີພາລະບົບບາດໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ 

ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ໃນລະດັບອ່າງແມ່ນ້ຳ. 
 
v  ກົມ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ເຮັດຫນ້າທ່ີຫລັກ ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ໃນລະດັບສູນກາງ. 
 
v  ກຊນ ຕ້ອງສືບຕ່ໍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ 

ບັນດາກອງເລຂາຄະນະກຳມະການອ່າງແມ່ນ້ຳ ຈົນກວ່າເຂົາເຈ້ົາຈະມີຄວາມອາດສາມາດພຽງພໍ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳໃນລະດັບອ່າງແມ່ນ້ຳດ້ວຍຕົວເອງ. 

 
v  ກອງເລຂາຄະນະກຳມະການອ່າງແມ່ນ້ໍາ ແມ່ນສະເຫນີໃຫ້ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ 

ສ່ີງແວດລ້ອມ (ພຊສ) ຂອງເຮັດ ຫນ້າທ່ີກອງເລຂາ. 



ຂໍຂອບໃຈ 
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