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ກມົຊບັພະຍາກອນນໍາ້ 

ພະແນກ ນະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິກິາໍ                   ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ10 ມງັກອນ 2013  
 

 

ບດົສະຫຼຸບກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລ ື 

ກ່ຽວກບັ 

ການອະນຸຍາດ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ ຊບັພະຍາກອນນໍາ້,  

ຄັງ້ວນັທີ່  10 ມງັກອນ 2013  

ກມົຊບັພະຍາກອນນໍາ້, ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທະມະຊາດ ແລະສີ່ ງແວດລອ້ມ 

 

 

 



ພາກສະເຫນ ີ

ບດົລາຍງານນີແ້ມ່ນບດົບນັທກືຜນົການປກືສາຫາລຂືອງທມິງານສໍາລບັຫວົຂໍ ້ທີ່ ສອງ, ຄັງ້ທີ່ ສອງ, ໃນ 5 ຫວົຂໍ ້

(ສໍາລບັຄວາມເປນັມາຂອງການປບົປຸງກດົຫມາຍສະບບັນີ ້ກະລຸນາເບີ່ ງເອະສານລາຍງານກອງປະຊຸມຄັງ້ທີ່ ຫນື່ ງໃນຫວົ 

ຂໍນ້ີ)້. ກອງປະຊຸມດັ່ ງກ່າວໄດຈ້ດັຂືນ້ ໃນຕອນເຊົາ້ຂອງວນັທີ່  10 ມງັກອນ 2013 ທີ່  ກມົຊບັພະຍາກອນນໍາ້ (ກຊນ), 

ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ (ກຊສ). ມ ີຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທງັຫມດົ 11 ທ່ານ (ສໍາລບັລາຍ 

ລະອຽດຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມປກືສາ ຫາລໃືຫເ້ບີ່ 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 ປະຊຸມຈາກບາງພາກສ່ວນ 

ບ່ໍໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັງ້ທໍາອດິ, ທມີງານໄດນ້າໍ ສະເຫນຄີວາມເປນັມາຂອງການປບັປຸງ ກດົຫມາຍສະບບັນີ ້

ອກີເທື່ ອຫນື່ ງ ເພື່ ອໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມທຸກໆທ່ານມຄີວາມເຂົາ້ໃຈ ຄກືນັກ່ອນການປກືສາຫາລ ື (ສໍາລບັລາຍລະອຽດຂອງ 

ການນາໍສະເຫນກີະລຸນາເບີ່ ງ ເອະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3), ເຊີ່ ງສາມາດສະຫລຸບຫຍໍໄ້ດຄ້ດືັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

ກອງປະຊຸມປກືສາຫາລສືາມບນັຫາຫລກັ: (1) ການອະນຸຍາດ; (2) ການອະນຸຍາດການປ່ອຍນ ້າເປືອ້ນ ແລະ (3)  

ຄ່າທໍານຽມຊບັພະຍາກອນນໍາ້. ການປກືສາຫາລອືແມ່ນອງີຕາມ ບດົແນະນາໍກະກຽມໂດຍທີ່ ປກືສາຂອງໄອເອຟຊ,ີ 

ເຊີ່ ງມຂໍີຄ້ດິດາ້ນທາງເລອືກ ແລະ ປະເດນັການປກືສາຫາ ລສໍືາລບັແຕ່ລະບນັຫາດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 

(1) ການອະນຸຍາດ 

ທາງເລອືກດ ້າ້ນນຕິກິາໍ: 

ກ) ຮກັສາສະພາບປະຈບຸນັ ເຊີ່ ງກະຊວງຕ່າງໆຈດັສນັນໍາ້ໃຫແ້ກ່ຂະແຫນງການໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງເຂາົເຈ ົາ້  

ວທິກີານນີ ້ແມ່ນບນັດາກະຊວງຕ່າງໆຈະຮບັຜດິຊອບການອະນຸຍາດການນາໍໃຊນ້ໍາ້ສໍາລບັຂະແຫນງການ 

ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ຮບັຜດິຊອບ.  

ຂ) ສາ້ງລະບບົການອະນຸຍາດນາໍໃຊນ້ໍາ້ອນັດຽວໃນກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັປບັປຸງ 

ທາງເລອືກອື່ ນເຊີ່ ງອງີຕາມບດົຮຽນຂອງສາກນົແລວ້ ແມ່ນການສາ້ງລະບບົການອະນຸຍາດການນາໍໃຊນ້ໍາ້ທີ່ ເປນັລະບບົ 

ດຽວສໍາລບັການນາໍໃຊນ້ໍາ້ທງັຫມດົ ເຊີ່ ງກວມເອາົການກກັເກບັນໍາ້ ຫລ ືການແບ່ງປນັນໍາ້. ອງີຕາມກດົຫມາຍສະບບັ 

ປະຈບຸນັ, ການນາໍໃຊນ້ໍາ້ຂະຫນາດຫນອ້ຍບ່ໍຈາໍເປນັຕອ້ງຂໍອະນຸຍາດ. ຜູນ້າໍໃຊນ້ໍາ້ ເຊີ່ ງບ່ໍໄດກ້ກັເກບັ ຫລ ື

ເອາົນໍາ້ຈາກແຫລ່ງທໍາມະຊາດ ເຊັ່ ນ ຄວົເຮອືນ ແລະ ທຸລະກດິ ທີ່ ໃຊນ້ໍາ້ຈາກອງົການນໍາ້ສະອາດ ຫລ ືນໍາ້ປະປາ 

ແມ່ນບ່ໍຈາໍເປນັຕອ້ງຂໍອະນຸຍາດ (ເຖງີວ່າອງົການນໍາ້ສະອາດ ຫລ ຶນໍາ້ປະປາຈາໍເປນັຕອ້ງຂໍອະນຸຍາດ).  

 



ປະເດນັການປກຶສາຫາລ ື: 

ກະເດນັພືນ້ຖານກໍ່ ຄຈືະເຮດັແນວໃດເພ່ື່ ອເຮດັໃຫກ້ານຈດັສນັນໍາ້ ໄດດ້ທີີ່ ສຸດ ເຊີ່ ງສາມາດຄໍານງືເຖງີຄວາມຕອ້ງ 

ການທາງດາ້ນກດົຫມາຍຂອງຂະແຫນງການຕ່າງໆ ແລະ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ.  

1. ປກືສາຫາລເືຖງີຈດຸດ ີແລະ ຈດຸອ່ອນຂອງບນັດາທາງເລອືກດາ້ນນຕິກິາໍຕ່າງໆທີ່ ສະເຫນ ີ

2. ໃນປະຈບຸນັມກີະຊວງໃດແດ່ທີ່ ອອກໃບອະນຸຍາດການນາໍໃຊນ້ໍາ້? 

3. ມຄີວາມທາ້ທາຍຕວົຈງີອນັໃດແດ່ກ່ຽວກບັການຈດັສນັນໍາ້?  

4. ຈະປບັປຸງການປະສານງານລະຫວ່າງແຕ່ລະກະຊວງທີ່ ມສ່ີວນໃນການຈດັສນັການນາໍໃຊນ້ໍາ້ແນວໃດແດ່?  

 

 (2) ການອະນຸຍາດການປ່ອຍນໍາ້ເປືອ້ນ 

ທາງເລອືກ: 

ໃນການພຈິາລະນາສໍາລບັການປບັປຸງກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັນີ ້ມທີາງເລອືກຕ່າງໆດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

ກ) ສາ້ງລະບບົການອະນຸຍາດສໍາລບັການປ່ອຍນໍາ້ເສດໃນກດົຫມາຍສະບບັປບັປຸງ  

ສໍາລບັທາງເລອືກນີ ້ມາດຕາໃດຫນື່ ງໃນກດົຫມາຍສະບບັປບັປຸງແມ່ນເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາມາດຕະຖານການປ່ອຍນໍາ້ 

ເສດເຫລອື ແລະ ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບນໍາ້. ຈດຸດຂີອງວທິກີານແບບນີແ້ມ່ນຄວາມສາມາດເຊື່ ອມໂຍງໂດຍກງົ 

ກບັຊບັພະຍາກອນນໍາ້. ໃນກລໍະນສໍີາລບັຜູໃ້ຊນ້ໍາ້ ເຊີ່ ງກໍ່ ປ່ອຍນໍາ້ເສດເຫລອືຄກືນັ ເຊັ່ ນຕວົຢ່າງ ໃນອຸດສາຫະກາໍ 

ອາດຈະມກີານພິຈີາລະນາການອະນຸຍາດທງັສອງຢ່າງ. ປະເທດສ່ວນຫລາຍໃນໂລກຈະບນັຈກຸານອະນຸຍາດທງັສອງ 

ຢ່າງເຂົາ້ໃນກດົຫມາຍນໍາ້.  

ຂ) ສາ້ງລະບບົອະນຸຍາດການປ່ອຍນໍາ້ເສຍັໃນກດົຫມາຍອື່ ນໆ  

ອກີທາງເລອືກຫນື່ ງແມ່ນການບນັຈກຸານອະນຸຍາດການປ່ອຍນໍາ້ເສຍັ ແລະ ມນົລະຜດິໃນກດົຫມາຍອື່ ນ. 

ນີແ້ມ່ນຕວົຢ່າງຫນື່ ງໃນ ສປປ ຈນີ.  

ຄ) ຮກັສາສະພາບໃນປະຈບຸນັ ເຊີ່ ງການອະນຸຍາດການປ່ອຍນໍາ້ເສຍັ ແລະ ສານມນົລະຜດິໃນນຕິກິາໍອື່ ນໆ  

ວທິກີານສຸດທາ້ຍແມ່ນວທິກີານທີ່ ບ່ໍເຮດັຫຍງັເລຍີ ເຊີ່ ງກດົຫມາຍສະບບັປບັປຸງມກີານອາ້ງເຖງີຄຸນນະພາບນໍາ້ 

ເປນັພຽງເຫລກັຫນອ້ຍເທົ່ ານັນ້.  

ປະເດນັການປກຶສາຫາລ ື

ປະເດນັຫລກັໃນການປກືສາຫາລແືມ່ນຈະປກົປກັຮກັສາຊບັພະຍາກອນນໍາ້ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫດ້ທີີ່ ສຸດແນວໃດ ແລະ 

ຈະສະແດງອອກໃນກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັປບັປຸງແນວໃດ.  

 



1. ມກີດິຈະກາໍປະເພດໃດໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ ມກີານປ່ອຍນໍາ້ເສຍັ? 

2. ທ່ານເຫນັດບ່ໍີວ່າການປ່ອຍນໍາ້ເສຍັຄວນຈະຢູ່ໃນລະບບົການອະນຸຍາດອນັດຽວກນັກບັລະບບົການອະນຸຍາດ 

ການນາໍໃຊນ້ໍາ້? 

3. ຖ່າວ່າການປ່ອຍນໍາ້ເສຍັບ່ໍສມົຄວນຈະລະບຸໃນລະບບົການອະນຸຍາດການນາໍໃຊນ້ໍາ້ອນັດຽວກນັໃນກດົຫມາຍນໍາ້ສະ
ບບັປບັປຸງ, ທ່ານຄດິວ່າຄວນຈະຢູ່ໃນນຕິກິາໍໃດ? ແລະການປະສານງານຄວນຈະເຮດັແນວໃດຈື່ ງຈະດ ີ

ທີ່ ສຸດໃນລະບບົການອະນຸຍາດ? 

 

(3) ຄ່າທໍານຽມຊບັພະຍາກອນນໍາ້  

ທາງເລອືກທາງດາ້ນກດົຫມາຍ: 

ກ) ເມນີເສຍີຕ່ໍບນັຫາດັ່ ງກ່າວ ແລະ ອອກເປນັດໍາລດັເອາົ  

ຂ) ລະບຸໃນກດົຫມາຍສະເພາະຄ່າທໍານຽມຊບັພະຍາກອນນໍາ້  

ຄ) ບນັຈຄຸ່າທໍານຽມຊບັພະຍາກອນນໍາ້ໃນກດົຫມາຍນໍາ້ ສະບບັປບັປຸງ 

 

ປະເດນັການປກືສາຫາລ ື

1. ທ່ານເຫນັດບ່ໍີວ່າກດົຫມາຍສະບບັປບັປຸງຕອ້ງລະບຸຄ່າທໍານຽມຊບັພະຍາກອນນໍາ້? 

2. ຄ່າຊບັພະຍາກອນນໍາ້ຄວນຈະເປນັຄ່າພາກຫລວງບ່ໍ (ປ່ຽນຈາກການນາໍໃຊນ້ໍາ້ ເຊີ່ ງຄດິໄລ່ໂດຍພືນ້ຖານ 

ລາຍຮບັຈາກການນາໍໃຊນ້ໍາ້) ຫລ ືຄວນຈະເປນັຄ່າຜູໃ້ຊນ້ໍາ້ (ກາໍນດົບນົພືນ້ຖານຄ່າສີນ້ເປອືງສໍາລບັການຄຸມ້ຄອງ 

ຊບັພະຍາກອນນໍາ້)?   

3. ຄວນຈະກາໍນດົຄ່າທໍານຽມນໍາ້ບນົພືນ້ຖານອນັໃດ? ເຊັ່ ນ: ‘ກາໍໄລ’ ຂອງຜູຊ້ມົໃຊນ້ໍາ້, ຄ່າຊີນ້ເປອືງດາ້ນການ 

ຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານຂອງ ກຊສ /ກມົຊບັພະຍາກອນນໍາ້, ຫລ ືບນົພືນ້ຖານອື່ ນໆ? 

4. ການນາໍໃຊນ້ໍາ້ແຕ່ລະຢ່າງຄວນຈະມຄ່ີາທໍານຽມທີ່ ແຕກຕ່າງກນັບ່ໍ? 

5. ຄວນຈະກາໍນດົຄ່າທໍານຽມຊບັພະຍາກອນນໍາ້ໃນລະດບັຊາດ ຫລລືະດບັອ່າງແມ່ນໍາ້? 

ຜນົຂອງການປກືສາຫາລຄືັງ້ທີ່ ຫນື່ ງ  

(1) ການອະນຸຍາດການນາໍໃຊນ້ໍາ້ 

ກອງປະຊຸມຕກົລງົເຫນັດວ່ີາຕອ້ງມກີານອະນຸຍາດ ແລະ ໃຫລ້ະບຸການອະນຸຍາດດັ່ ງກ່າວເຂົ ້າ້ໃນກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັ 

ປບັປຸງ. ແຕ່ວ່າຄວນຈະໃຫມ້ກີານເບີ່ ງວ່າກດົຫມາຍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະກດົຫມາຍອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງວ່າມລີະບບົການ 

ອະນຸຍາດການ ນາໍໃຊນ້ໍາ້ແນວໃດແລວ້ ເພື່່ ອຮບັປະກນັວ່າບ່ໍມຄີວາມຂດັແຍງ້ກນັ. ກອງປະຊຸມເຫນັດເີປນັເອກະ 

ພາບວ່າຄວນຈະມ ີການອະນຸຍາດເປນັລະບບົດຽວ ຫລວ່ຶາປະຕູດຽວ, ເຊັ່ ນ ການອະນຸຍາດທງັຫມດົແມ່ນຜ່ານ 

ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້. ແຕ່ວ່າການອະນຸຍາດຄວນຈະລະບຸວ່າການນາໍໃຊນ້ໍາ້ຂະຫນາດໃດ ແລະ 



ປະເພດໃດບ່ໍຈາໍເປນັການອະນຸຍາດ ແລະ ປະເພດໃດ ແລະ ຂະຫນາດໃດຫຈື່ ງຕອ້ງມກີານອະນຸຍາດ. 

ການອະນຸຍາດຈາໍເປນັຕອ້ງວ່ອງໄວ, ມຂີັ ້ນ້ຕອນສັນ້, ກະທດັລດັ ແລະມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ ເພື່ ອຄວາມໄວໃນການ 

ພດັທະນາ ແລະ ດງືດູດນກັລງົທນື. 

ການອະນຸຍາດໃນລະດບັສູນກາງຈະມຈີດຸດ ີແລະສະດວກທີ່ ສຸດ. ຈະເປນັການຫລກີຫລຽ່ງຄວາມຫລາ້ຊາ້, ຊໍາ້ສາກ 

ແລະ ເຮດັໃຫກ້ານປະສານງານລະຫວ່າງການນາໍໃຊຕ່້າງໆ (ເຊັ່ ນເຂອືນແຕ່ລະດບັໃນອ່າງແມ່ນໍາ້ດຽວກນັ) ໄດ ້ດຂີືນ້ 

ເນື່ ອງຈາກລະບບົການອະນຸຍາດນັດຽວກນັ ແລະຮບັປະກນັວ່າມມີາດຕະຖານດນັອຽວກນັ. ພອ້ມກນັນັັນ້ກໍ່ ຈະ 

ເປນັການປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການສາ້ງລະບບົຖານຂໍມູ້ນອນັດຽວກນັ, ງ່າຍສໍາລບັການຄຸມ້ຄອງ, ທນັເວລາ 

(ບ່ໍຈາໍເປນັຕອ້ງລໍຖາ້ການລາຍງານເປນັລາຍປຈີາກທອ້ງຖີ່ ນ) ແລະເຂົາ້ເຖງີຂອງຜູໃ້ຊຂໍ້ມູ້ນມຄີວາມສະດວກຫລາຍຂືນ້. 

ຂະນະດຽວກນັນັນ້ ການມຂໍີມູ້ນທີ່ ອຸດມົສມົບູນກ່ວາໃນລະດບັສູນກາງເຮດັໃຫກ້ານຕດັສນິໃນໃນການອະນຸຍາດ ຫລ ຶ

ເຮດັການຕດັສນິໃຈໄດດ້ກ່ີວາ. ຕວົຢ່າງ ພາກສ່ວນນໍາ້ປະປາມກັຈະໃຊເ້ວລາຫລາຍໃນການສກືສາບ່ອນໃດທີ່ ມນີໍາ້. 

ດັ່ ງນັນ້, ຖາ້ວ່າລະບບົການອະນຸຍາດທີ່ ເປນັປະຕູອນັດຽວກນັ ຫາກມຂີ ້ໍມູນນໍາ້ໃຕດ້ນິ ເຊີ່ ງແມ່ນຂໍມູ້ນທີ່  ຂະແຫນງ 

ນໍາ້ປະປາຕອ້ງການໃນການເຮດັການຕດັສນິໃຈເພື່ ອເຮດັນໍາ້ປະປາ ຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວຈະເປນັການສະດວກບ່ໍສະເພາະສໍາລບັ 

ການອະນຸຍາດເທົ່ ານັນ້ (ກ່ຽວກບັວ່ານໍາ້ຈະພໍ ຫລບ່ໍືພໍ) ແຕ່ຍງັເປນັປະໂຫຍດສໍາລບັຂະແຫນງນໍາ້ປະປາໃນການເຮດັການ 

ຕດັສນິໃຈ ແລະ ປະຢດັເວລາ. ປະສບົການໃຫເ້ຫນັວ່າສະພາບການແຫງ້ແລງ້ຂອງແມ່ນໍາ້ຂອງໃນທີ່ ຜ່່ານມາໄດສ້າ້ງ 

ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃຫແ້ກ່ອງົການນໍາ້ປະປາຫລາຍ ຂາດຄວາມຫມັນ້ໃຈວ່າຈະຕດິຕ່ໍ ຫລປືະສານງານກບັພາກສ່ວນໃດ 

ກນັແທ.້ ອງົການນໍາ້ປະປາຈາໍເປນັຕອ້ງຫນັມາໃຊນ້ໍາ້ງ ື່ມແທນ ແຕ່ວ່າກໍ່ ບ່ໍງ່າຍ ເນື່ ອງຈາກວ່າຕອ້ງມກີານປະສານງານ 

ກບັຫລາ ພາກສ່ວນ ແລະ ຫລາຍລະດບັ. ບາງຄັງ້ກໍ່ ບ່ໍຣູວ່້າແມ່ນອງົການຈດັຕັງ້ໃດເປນັຜູອ້ະນຸຍາດການນາໍໃຊນ້ໍາ້ກນິ 

ນໍາ້ດຶ່ ມ.  

 (2) ການອະນຸຍາດການປ່ອຍນາ້ເສດ ຫລນື ້າເປອືນ 

ການອະນຸຍາດການປ່ອຍນໍາ້ເປືອ້ນຄວນຈະຖກືລະບຸໄວໃ້ນກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັປບັປຸງ. ການອະນຸຍາດດັ່ ງ 

ກ່າວຄວນຈະນອນຢູ່ໃນ ລະບບົອນັດຽວກບັການອະນຸຍາດການນາໍໃຊນ້ໍາ້. ທງັນີກ້ໍ່ ເພາະວ່າການປ່ອຍນໍາ້ເສດໃສ່ແມ່ນໍາ້ 

ຫລສືາຍນໍາ້ຕ່າງໆກໍ່ ແມ່ນການ ນາໍໃຊນ້ໍາ້ປະເພດຫນື່ ງ. ເຖງີຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ ຕອ້ງມກີານນຍິາມການປ່ອຍນໍາ້ເສດ 

ຫລນືໍາ້ເປືອ້ນ ເພາະວ່ານໍາ້ເປືອ້ນສາມາດ ຖກືກໍ່ ຂືນ້ກບັທີ່ ໂດຍທີ່ ບ່ໍແມ່ນການປ່ອຍມາຈາກແຫລ່ງອື່ ນໆ ເຊັ່ ນ 

ການຂຸດຄົນ້ບ່ໍຄໍາໃນຫວ້ຍນໍາ້. ດັ່ ງນັນ້ນຍິາມຂອງການປ່ອຍນໍາ້ເສດ ຫລນືໍາ້ເປຶືອ້ນຄວນຈະກວມເອາົການກໍ່ ນໍາ້ 

ເປືອ້ນກບັທີ່ . 

(3) ຄ່າທໍານຽມຊບັພະຍາກອນນໍາ້ 

ກອງປະຊຸມເຫນັດເີປນັເອກະສນັວ່າ ຄ່າທໍານຽມຊບັພະຍາກອນນໍາ້ຄວນຈະຖກືລະບຸໃນກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັປບັປຸງ. 

ການກາໍນດົຄ່າທໍານຽມຕອງ້ມກີານສກຶສາຢ່າງລະອຽດ ເຊັ່ ນ ຄວນຈະອງີໃສ່ປະລມິານ ຫລ ືລາຍຮບັ ຕາມປະເພດການ 

ນາໍ ໃຊ.້ ຢາກໃຫມ້ກີານສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ຈາກຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເທດເພື່ ອນບາ້ນ ວ່າເຂາົເຈ ົາ້ກມໍກີານເກບັ 

ຄ່າທໍານຽມບ່ໍ ແລະ ເຂາົເຈ ົາ້ເກບັ, ນາໍໃຊ ້ແລະຮກັສາແນວໃດ. ແຕ່ລະປະເພດການນາໍໃຊ ້ເຊັ່ ນ ພະລງັງານໄຟຟາ້, ບ່ໍແຣ່, 

ກະສກິາໍ, ແລະອື່ ນໆ ຄວນຈະຕອ້ງມຄ່ີາທໍານຽມທີ່ ຕ່າງກນັ ເນອືງຈາກກາໍໄລ, ປະລມິານ ການນາໍໃຊ ້ແລະ ຜນົກະທບົຕ່ໍ 



ສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ. ນີນ້ບັທງັຜນົກະທບົຕ່ໍກບັການໄຫລ, ປະລມິານ ແລະຄຸນນະພາບນໍາ້. 

ດວ້ຍເຫດຜນົອນັນີ,້ ຄໍາວ່າຄ່າທໍານຽມຊບັພະກອນນໍາ້ ອາດປຽ່ນມາເປນັ ຄ່າພນັທະ ຂອງຜູຊ້ມົໃຊນ້ໍາ້. 

ດໍາລດັມກັຈະໃຊຄໍ້າວ່າ ຄ່າທໍານຽມ ແຕ່ວ່າ ກດົຫມາຍມກັຈະໃຊຄໍ້າວ່າ ພນັທະ. 

ມຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງໄດຈ້າໍແນກລະຫວ່າງຂະຫນາດຂອງການນາໍໃຊ.້ ຕວົຢ່າງການນາໍໃຊສໍ້າລບັຄວົເຮອືນໃນການດໍາລງົ 

ຊວີດິ ແມ່ນບ່ໍຕອ້ງມຄ່ີາທໍານຽມ ແຕ່ວ່າການນາໍໃຊເ້ພື່ ອທຸລະກດິ ເພື່ ອຫວງັຜນົກາໍໄລແມ່ນມຫີລາຍລະດບັ ຈາກຂະ 

ຫນາດຫນອ້ຍຫາຂະຫນາດໃຫຍ່ ເຊີ່ ງຈາໍເປນັວ່າຕອ້ງມຄ່ີາທໍານຽມທີ່ ແຕກຕ່າງກນັຕາມລະດບັຂະຫນາດ.  

ຄ່າທໍານຽມຄວນຈະຖກືກາໍນດົໃນລະດບັຊາດ ເພື່ ອຄວາມເປນັເອກະພາບ ເຖງີແມ່ນວ່າຄ່າທໍານຽມໃນແຕ່ລະພາກອາດ 

ຈະມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັໂດຍອງີຕາມຄຸນລກັສະນະທີ່ ແຕກຕ່າງກນັເຊັ່ ນ: ຄວາມອຸດມົສມົບູນ, ຂາດເຂນີ, ນໍາ້ເປືອ້ນ, 

ການແຂ່ງຂນັການນາໍໃຊນ້ໍາ້ ແລະ ອື່ ນໆ. ຄ່າຕ່າງໆຄວນຈະລວມເປນັຄ່າດຽວກນັ ເຊັ່ ນ ຄ່ານາໍໃຊນ້ໍາ້ ແລະຄ່າພາກຫລວງ 

ໃນຂະແຫນງການພະ ລງັງານໄຟຟາ້ ຄວນຈະລວມກນັໃນຄ່າພາກຫລວງ ເພື່່ ກຫລກີລ່ຽງການເກບັຄ່າທໍານຽມຫລາຍຄັງ້ 

ສາ້ງຄວາມລໍາຄານ ໃຫແ້ກ່ນກັລງົທນື. ເຖງີຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມຄວນຈະມກີານຈະແນກລະຫວ່າງຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລ ິ

ການ. 

ກະຊວງການເງນີກາໍລງັຮ່າງດໍາລດັ ຄ່າທໍານຽມຊບັພະຍາກອນນໍາ້. ມຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງໄດປ້ະສານກບັກະຊວງດັ່ ງກ່າວ 

ແລະກະຊວງອນືໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເຊັ່ ນ: ກດົຫມາຍສີ່ ງແວດລອ້ມ, ກດົຫມາຍບ່ໍແຮ່, ແລະອື່ ນໆ ເພື່ ອບ່ໍໃຫມ້ຄີວາມ 

ຂດັແຍງ້ກນັ.  

ຜນົຂອງການປກືສາຫາລຄືັງ້ທີ່ ສອງ  

(2)  ການອະນຸຍາດການນາໍໃຊນ້ໍາ້ 

ກອງປະຊຸມຢນືຢນັຂໍສ້ະຫລຸບຂອງການປກືສາຫາລຄືັງ້ທີ່ ຫນື່ ງວ່າຕອ້ງມລີະບບົການອະນຸຍາດນາໍໃຊນ້ໍາ້ ແລະ 

ໃຫລ້ະບຸການອະນຸຍາດ ດັ່ ງກ່າວເຂົ ້າ້ໃນກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັປບັປຸງ. ເຫນັດໃີຫກ້ານອະນຸຍາດເປນັປະຕູູດຽວ, 

ແຕ່ວ່າການອະນຸຍາດດັ່ ງກ່າວໃຫມ້ກີານມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະໃຫມ້ກີານສະເຫນເີພື່ ອການ 

ພຈິາລະນາຕາມລໍາລບັ. ສູນກາງເປນັຜູອ້ະນຸມດັ ຫລຮືບັຮອງ. ຄວນຈະມກີານປກືສາຫາລກືບັພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວ 

ຂອ້ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດາ້ນເຕກັນກີທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ກ່ອນການອະນຸຍາດຂອງປະຕູດຽວ. ມາດຕະຖານໃນການອະນຸຍາດ 

ຄວນອງີໃສ່ບ່ໍສະເພາະແຕ່ແງ່ປະລມິານເທົ່ ານັນ້ ແຕ່ວ່າຄວນຈະອງີໃຫ່ມູມມອງອນືໆອກີ ເຊັ່ ນ: ຜນົກະທບົຕ່ໍກບັ 

ຂະແຫນງການອື່ ນໆ. ເຖງີຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມລາຍລະອຽດຕ່າງໆດັ່ ງກ່າວແມ່ນຄວນຈະຜນັຂະຫຍາຍໃນນຕິກິາໍລະດບັຕ່ໍໄປ. 

 

(2) ການອະນຸຍາດການປ່ອຍນາ້ເສດ ຫລນື ້າເປອືນ 

ກອງປະຊຸມຢນືຢນັຂໍສ້ະຫລຸບຂອງການປກືສາຫາລຄືັງ້ກ່ອນວ່າຕອ້ງມກີານອະນຸຍາດການປ່ອຍນໍາ້ເປືອ້ນ ແລະ 

ຄວນຈະຖກືລະບຸໄວໃ້ນກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັປບັປຸງ. ການອະນຸຍາດດັ່ ງກ່າວຄວນຈະນອນຢູ່ໃນລະບບົອນັດຽວ 

ກບັການອະນຸຍາດການນາໍໃຊນ້ໍາ້. ຕອ້ງມກີານໃຫນ້ຍິາມກ່ຽວກບັນໍາ້ເປືອ້ນ. ຕວົຢ່າງ ນໍາ້ເປືອ້ນອາດຈະ 



ກວມເອາົນໍາ້ເປືອ້ນ ແລະ ນໍາ້ທີ່ ມສີານມນົລະຜດິ. ກດົຫມາຍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ກດົຫມາຍອຸດສາຫະກາໍມນີຍິາມກ່ຽວ 

ກບັນໍາ້ເປືອ້ນເຊີ່ ງສາມາດທີ່ ຈະນາໍມາສກືສາເພື່ ອນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັປບັປຸງ. ອາດເປນັການດຖີາ້ 

ຈະຈດັນໍາ້ປືອ້ນໃຫເ້ປນັປະເພດ ແລະຕາມຂັນ້ຕອນຂອງໂຄງການ ເຊັ່ ນ: ການກໍ່ ສາ້ງ, ການດໍາເນນີກດິຈະກາໍ ແລະ 

ອນືໆ. ຄຸນນະພາບນໍາ້ມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັໃນແຕ່ລະຂັນ້ຕອນ. ຕວົຢ່າງ ບນັຫານໍາ້ເປືອ້ນໃນຊ່ວງການກໍ່ ສາ້ງສ່ວນ 

ໃຫຍ່ແມ່ນກ່ຽວກບັດນິ ແລະ ການເຫນົ່ າເປື່ ອຍຂອງຊວີະນາໆພນັ ແຕ່ວ່າບນັຫາໃນຊ່ວງການຜະລດິອາດຈະກ່ຽວ 

ກບັສານເຄມ.ີ ຕວົຢ່າງປະເພດນໍາ້ເປືອ້ນມ:ີ ນໍາ້ເປືອ້ນທໍາມະຊາດ, ອຸດສາຫະກາໍ, ການກໍ່ ສາ້ງ, ກະສກິາໍ ແລະ ອື່ ນໆ.  

ການອະນຸຍາດການນາໍໃຊນ້ໍາ້ ແລະ ການອະນຸຍາດການປ່ອຍນໍາ້ເປືອ້ນຄວນພຈິາລະນາໃຫຢູ່້ໃນໃບອະນຸຍາດອນັດຽວ 

ກນັສໍາລບັກດິຈະກາໍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັທງັສອງບນັຫາດັ່ ງກ່າວ. ຄວນມມີາດຕະຖານອນັດຽວກນັສໍາລບັທຸກຂະແຫນງ 

ການ. ໃນທີ່ ຜ່ານມາ ແຕ່ລະຂະແຫນງການມມີາດຕະຖານຂອງຕນົເອງ ເຊີ່ ງແຕກຕ່າງຈາກຂະແຫນງການອື່ ນ. 

 (3) ຄ່າທໍານຽມຊບັພະຍາກອນນໍາ້ 

ກອງປະຊຸມຢນືຢນັຂໍສ້ະຫລຸບຂອງການປກືສາຫາລຄືັງ້ທີ່ ຫນື່ ງວ່າຕອ້ງມຄ່ີາທໍານຽມຊບັພະຍາກອນນໍາ້ ແລະຄວນຈະຖກື 

ລະບຸໃນກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັປບັປຸງ. ການກາໍນດົການເກບັຄ່າທໍານຽມຕອງ້ມກີານສກຶສາຢ່າງລະອຽດ ເຊັ່ ນ ຄວນຈະອງີ 

ໃສ່ປະລມິານ, ຂະຫນາດຂອງການໃຊ,້ ຄຸນະພາບນໍາ້, ປະເພດການນໍາ້ ແລະ ກາໍໃລ. ຫລກັານໃນການເກບັຄ່າທໍານຽມ 

ອາດຈະແຕກຕ່າງກນັຕາມປະເພດການາໍໃຊ ້ເຊັ່ ນ: ພະລງັງານໄຟຟາ້, ບ່ໍແຮ່, ນໍາ້ປະປາ, ກະສກິາໍ ແລະ ອື່ ນໆ. ຕວົຢ່າງ 

ຄ່າທໍານຽມໃນຂະແຫນງອຸດສາຫະກາໍອາດຈະຄດິໃລ່ອງີຕາມແມດັກອ້ນໃນຂະນະທີ່  ຂະແຫນງໄຟຟາ້ຄວນຈະອງີຕາມ 

ກາໍໄລເປນັເງນີສດົ ຫລຜືນົຜະລດິ ເປນັພະລງັງານໄຟຟາ້, ເຊີ່ ງໄດຮ້ບັການປະຕບິດັມາ ແລວ້.  

ອາດມກີານໃຫນ້ຍິາມ ຫລຄໍືາອະທບິາຍກ່ຽວກບັຄ່າທໍານຽມນໍາ້, ຄ່າທໍານຽມຊບັພະຍາກອນນໍາ້ ແລະແມ່ນຫຍງັ 

ທີ່ ເປນັຄ່າບໍລກິານ ແລະ ແມ່ນຫຍງັທີ່ ບ່ໍແມ່ນຄ່າບໍລກິານ. ຄວນຈະໃຊຄໍ້າວ່າ ຄ່າທໍານຽມນໍາ້ ຫລ ືຄ່າພາກຫລວງ. 

ສໍາລບັຄໍາສບັ ຫລ ືຫລກັການໃນການເກບັຄ່າທໍານຽມ ແມ່ນສະເຫນໃີຫທ້ມີງານຮ່າງ ແລະ ນາໍສະເຫນໃີຫພ້າກ 

ສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ (ຕວົຢ່າງ ໄຟຟາ້, ອຸດສາຫະກາໍ, ກະສກິາໍ, ອື່ ນໆ) ມຄີວາມເຫນັ. ພອ້ມກນັນັນ້ກໍ່ ອາດເລີມ້ 

ມກີານປກືສາຫາລກ່ືຽວກບັຄ່າປບັໃຫມ.  

 

  



 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1: ບນັຊລີາຍຊື່ ທມີງານ 

List of Participants of Working Group meeting on Title:  

Permitting & User Fees (Second Round) 

On 10 January 2013 at the Venue of DWR meeting room  

No Name and Surname Organizat ion Posit ion 
Phone 

Number 

1 Mr. Daophet Phothiwanh 

Energy Business 

Department 

Ministry of Energy and 

Mines 

Technical 
020 

22226359 

2 Mr. Outha Issalavong 
ESIA 

MoNRE 
Technical 

020 

56775636 

3 Mr. LilaoBouapao IFC Consultant 
020 

56491099 

4 Mr. VilaivanhThongmanivong 
DWR 

MoNRE 
Technical 

020 

54885755 

5 
Ms. Souvanny 

Kaewthanongkham 

Department of Industry 

and Handicrafts 

Ministry of Industry and 

Commerce 

Technical 
020 

22031144 

6 Mr. Sorpasith Khanchaleun 

Water Ways Department 

Ministry of Public Works 

and Transportation 

Technical 
020 

22218833 

7 Mr. KingkhamManivong 
DWR 

MoNRE 

Deputy of 

Law 

Division 

020 

55616276 

8 Ms. Thadsany Manivong 

Department of Tourism 

Development 

Ministry of Information, 

Culture and Torism 

Deputy 

Division 
020 22211213 

9 Mr. Khambhoo Duangpala 

State Management 

Department 

Ministry of Finance 

Technical 
020 

58417666 



 

10 Mr. Singthong Phanthamala 
DWR 

MoNRE 
Technical 

020 

28970796 

11 Mr. SouliyaThammalangsy 
DWR 

MoNRE 
Technical 

020 

56660642 

 

 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2: ວາລະກອງປະຊຸມ 

ວາລະກອງປະຊຸມ 

ກອງປະຊຸມ ປກຶສາຫາລ ືກ່ຽວກບັ ການປບັປຸງ ກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍ ນໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫ່ຼງນໍາ້ ກ່ຽວກບັ ບນັຫາ 

ໃນການອອກໃບອານຸຍາດ ແລະ ການເກບັຄ່າທໍານຽມ ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນນໍາ້, ໃນວນັທ ີ10 ມງັກອນ2013 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 ໃນການອອກໃບອານຸຍາດ ແລະ 

ການເກບັຄ່າທໍານຽມ ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນນໍາ້ 

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 

(ກະລຸນາເບີ່ ງເອກະສານຕາງຫາກ) 
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ການປຶກສາຫາລື ກຽວກ-ບ ການປ-ບປຸງ ກ1ດໝາຍ  ວາດວຍນ6 ແລະ 
ຊ-ບພະຍາກອນແງນ6  

ພາຍໃຕຫ 1ວຂ : ການອະນຸຍາດ ແລະ ຄາທDນຽມ ຊ-ບພະຍາກອນນ6 

( ຄFງທີ 2 ) 

 10 ມ -ງກອນ  2013,  ທ ີ ່  ຫ ອງປະຊ ຸມ  ກ 1ມຊ -ບພະຍາກອນນ6  

ນະຄອນວງວຽງຈ -ນ  

  ຂະບວນການປ-ບປຸງກ1ດໝາຍນ6  
  ປຶກສາຫາລື ກ-ບ ຂະແໜງການທກຽວຂອງ  
  ຮາງເອກະສານ ບ1ດລາຍງານ ສະພາບບ-ນຫາໃນວຽກງານ ການຄຸມຄອງ ຊ-ບພະຍາກອນນ6 
  ສາງຕFງທີມງານວິຊາການ 
  ຈ-ດ ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື  

  12 ‘ບ-ນຫາS-ກ ’ ຈ -ດເປ ັນ  5 ຫ1ວຂ   ເພ ອສະດວກຕການປ ຶກສາຫາລ ື  
1.  ການປະສານງານໃນລະດ-ບຊາດ  
2.  ພາລະບ1ດບາດຂອງຄະນະກDມະການແມນ6  
3.  ການອະນຸຍາດການໃຊນ6  
4.  ການອະນຸຍາດການປອຍນ6ເປອນ 
5.  ຄາທDນຽມການນDໃຊຊ-ບພະຍາກອນນ6  
6.  ການວາງແຜນຊ-ບພະຍາກອນນ6 ແລະ ການພ1ວພ-ນກ-ບຊ-ບພະຍາກອນນ6ອນໆ  
7.  ດີນບໍລິເວນ6  
8.  ນ6ໃຕດີນ 
9.  ນ6ຖວມ, ໄພແຫງແລງ ແລະ ເຫດການສຸກເສີນອນໆ  
10.  ຄວາມປອດໄພຂອງເຂອນ  
11.  ການເກັບກDຂມູນ ແລະ ການຕິດຕາມປະເມີນຜ1ນ ແລະ  
12.  ການຈ-ດຕFງປະຕິບ-ດ ແລະ ການບ-ງຄ-ບໃຊກ1ດhາຍ  

ຄວາມເປັນມາ 

 ຈຸດປະສ1ງຂອງການປຶກສາຫາລື ແມນເພອ ມີຄDເຫັນ ແລະ 
ເຫັນດີ ຕ ກ-ບຜ1ນ ການປຶກສາຫາລື ຄFງທີ 1: 
 ການອະນຸຍາດການໃຊນ6  
 ການອະນຸຍາດການປອຍນ6ເປອນ 
 ຄາທDນຽມການນDໃຊຊ-ບພະຍາກອນນ6  

 ສ-ງລວມເອົາຄDຄິດເຫັນ ເພອພິຈາລະນາເຂາໃນ ກ1ດໝາຍ 
ວາດວຍ ນ6 ແລະ ຊ-ບພະຍາກອນນ6 ສະບ-ບປ-ບປຸງ. 

ຈຸດປະສ1ງ: 

 ເຫັນດີ ໃຫມີກ1ນໄກ ກຽວກ-ບ ການອອກອະນຸຍາດ 
ນDໃຊນ6, ການປອຍນ6ເປອນ ແລະ ເກັບຄາທDນຽມ 
ການນDໃຊຊ-ບພະຍາກອນນ6 ເຂາໃນກ1ດໝາຍນ6 
ສະບ-ບປ-ບປຸງ ເພອ ເປັນບອນອີງ 
ໃນການຈ-ດຕFງປະຕິບ-ດ 

ຜ1ນຂອງການປະຊຸມຄFງຜານມາ ໃນລະດ-ບພາກ 
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  ເປັນເຄອງມືທາງດານນິຕ ິກD ໃນການຈ-ດສ-ນການນDໃຊນ6 

  ກDນ1ດປະລິມານ ການໃຊ, ການເກັບກ-ກນ6 ແລະ 
ການປອຍນ6ເປອນ 

  ການອະນຸຍາດ ມີຄວາມກຽວພ-ນ ກ-ບຄາທDນຽມ 
ຊງຈະສະແດງໃຫເຫັນປະລິມານການໃຊນ6 ແລະ 
ປະລິມານການປອຍນ6ເປອນ  ແລະ ລະດ-ບ ຂອງ ຄາທDນຽມ 

ການອະນຸຍາດ ແລະ ຄາທDນຽມ 
ຊ-ບພະຍາກອນນ6 

  ກ1ດໝາຍນ6  ສະບ-ບປະຈຸບ -ນ  ກDນ1ດໃຫ້ ກະຊວງທກ ຽວຂອງ  ແລະ ແຂວງ 
ມີຄວາມຮ-ບຜິດຊອບ  ໃນການອອກອະນຸຍາດ ນDໃຊນ6  ເຂ າໃນເປ າໃນຂະແໜງ  
ການ ຕາມບ1ດບາດຂອງຂະແໜງການ  

  ມີຂ ຂ -ດແຍງດ ານສິດຜ1ນປະໂqດ  ລະrາງ  ຂະແໜງການນDໃຊນD  ຈາກ 
ພາກການໃຊນ6ຕາງໆ  

  ຂາດລະບ1ບການຈ-ດສ-ນນ6  ກໃຫ ເກ ີດອ ຸປະສ-ກ  ຕໍ ່ ການລ1ງທ ືນ  

  ປະຈຸບ -ນ ກຊນ-ກຊສ ຮ-ບຜິດຊອບ  ວຽກງານ ການຄຸ ມຄອງ  ຊ-ບພະຍາກອນນ6 
ໃນຂອບເຂດທsວປະເທດ ແຕຍ -ງບ ທ -ນສາມາດຈ-ດສ-ນນ6 ຕາມກ1ດໝາຍໃດ  

ສະພາບ ການອະນຸຍາດ ນDໃຊນ6  

 ຮ-ກສາ ສະພາບປະຈຸບ-ນ ກະຊວງຕາງໆ ແລະ ແຂວງ: 
  ຍ-ງຮ-ບຜິດຊອບ ການຈ-ດສ-ນນ6ໃຫແກຂະແໜງການ ທຢູ ໃນຄວາມຮ-ບຜິດຊອບ 
ຂອງຕ1ນ 

  ຍ-ງຮ-ບຜິດຊອບ ການອອກອະນຸຍາດນDໃຊນ6 ໃຫຂະແໜງການ 
ທຢູ ພາຍໃຕຄວາມຮ-ບຜິດຊອບຂອງຕ1ນ 

 ສາງລະບ1ບ ການອະນຸຍາດນDໃຊນ6ລະບ1ບດຽວ: 
  ກຊນ, ກຊສ ເປັນຂະແໜງການ ອະນຸຍາດ ນDໃຊນ6 ແລະ 
ປອຍນ6ເປອນລ1ງສູ ແງນ6ສາທາລະນະ 

ທາງເລືອກ ທາງດານນິຕິກD 
  ໃນປະຈຸບ -ນມີກະຊວງໃດແດທ ອອກໃບອະນຸຍາດການນDໃຊ, ການເກັບກ-ກນ6 
ແລະ ການປອຍນ6ເປອນ? 

  ການຈ-ດສ-ນ/ແບງປ -ນ ການນDໃຊນ6 ມີຄວາມສຽງ/ຄວາມທາທາຍ 
ຄືແນວໃດແດ ຕກ -ບວຽກງານ ການຄຸ ມຄອງ ຊ-ບພະຍາກອນນ6?  

  ການປະສານງານລະrາງແຕລະrາງຂະແໜງການທກ ຽວຂອງ  
ໃນການຈ-ດສ-ນ/ການແບງປ -ນການນDໃຊນ6 
ຄວນຈະມີການປ-ບປຸງຄ ືແນວໃດແດ? 

  ຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອອນ ຂອງ 
ປະເດັນທຈະພິຈາລະນາເຂາໃນກ1ດໝາຍມີຄ ືແນວໃດ?  

ປະເດັນສDລ-ບປຶກສາຫາລື 
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  ເຫັນດີລະບ1ບການອະນຸຍາດ ໃຫລະບຸເຂ  ້າໃນກ1ດhາຍນ6ສະບ-ບ ປ-ບປຸງ. 
ແຕວ າໃຫສ ຶກສາເບງວ າມ ີ ເບງກ1ດhາຍວງແວດລອມ, ກ1ດໝາຍ ບແຮ 
ແລະກ1ດhາຍອືນໆທກ ຽວຂອງວາໄດກDນ1ດລະບ1ບການ ອະນຸຍາດການ 
ນDໃຊນ6ແນວໃດແລວເພ ່ອຮ -ບປະກ-ນວາບມ ີຄວາມຄ-ດແຍງກ-ນ.  

  ເຫັນດີລະບ1ບການອະນຸຍາດເປັນລະບ1ບດຽວ Sຶວາປະຕູດຽວ, 
ແຕວ າການອະນຸຍາດຄວນຈະລະບຸວ າການນDໃຊນ6ຂະyາດໃດ ແລະ 
ປະເພດໃດບຈະເປັນການອະນຸຍາດ ແລະ ປະເພດໃດ ແລະ 
ຂະyາດໃດຫຈງຕອງມີການອພນຸຍາດ 

  ການອະນຸຍາດຕອງມີຂ F ້ນຕອນທສ Fນ, ກະທ-ດລ-ດ ແລະ 
ມີຄວາມຮ-ບຜິດຊອບ ເພອຄວາມໄວໃນການ ພ-ດທະນາ ແລະ 
ດືງດູດນ-ກລ1ງທືນ. 

ຜ1ນຂອງ ການປຶກສາຫາລື  ຂອງ ກອງປະຊຸມ  ຄFງທ ີ  1 

  ກ1ດhາຍນ6ສະບ-ບປະຈຸບ -ນໄດກ າວເຖີງ ມ1ນລະພິດທາງນ6 ເພອ 
ການປ1ກປ-ກຮ-ກສາຊ-ບພະຍາກອນນ6 ແຕບ ໄດກDນ1ດ 
ກ1ນໄປໃນການດDເນີນການຢາງຈະແຈງ 

  ມາດຕະຖານການປອຍມ1ນລະຜິດແມນລະບຸໃນດDລ-ດ 
ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກD ແລະ ຫ-ດຖະກD (ລ1ງວ -ນທ 
6/10/2005),ໄດກ າວເຖິງ ກ1ນໄກໃນການອະນຸຍາດ 
ການປອຍນ6ເປອນຂFນພນຖານ 

ການອະນຸຍາດ ການປອຍນ6ເປອນ 

  ກDນ1ດກ1ນໄກໃນການອະນຸຍາດການປອຍນ6ເປອນ ເຂາໃນກ1ດໝາຍນ6 
ສະບ-ບປ-ບປຸງໃໝ່ 

  ກDນ1ດກ1ນໄກໃນການອະນຸຍາດການປອຍນ6ເປອນ 
ເຂາໃນກ1ດໝາຍສະບ-ບອນໆ 

  ຮ-ກສາກ1ນໄກການອະນຸຍາດການປອຍນ6ເປອນ ແລະ ມ1ນລະພິດ 
ໄວໃນນິຕ ິກDທມ ີຢ ູ ່ 

ທາງເລືອກ ທາງດານກ1ດໝາຍ 

  ກິດຈະກD ການປອຍນ6ເປອນ ມີປະເພດໃດແດ? 

  ທານເຫັນດີບ ວ າການປອຍນ6ເປອນຄວນຈະຢູ ໃນລະບ1ບການອະນຸຍາດອ-ນດຽວກ-
ນກ-ບລະບ1ບການອະນຸຍາດ  ການນDໃຊນ6  ໃນກ1ດໝາຍສະບ-ບປ-ບປ ຸງ? 

  ຖາວ າການປອຍນ6ເປອນ  ບສ 1ມຄວນຈະລະບຸ ໃນລະບ1ບ 
ການອະນຸຍາດການນDໃຊນ6  ໃນກ1ດhາຍນ6ສະບ-ບປ-ບປ ຸງ, 
ທານຄິດວ າຄວນຈະຢູ ໃນນິຕ ິກDໃດ? 
ແລະການປະສານງານຄວນຈະເຮ ັດແນວໃດຈງຈະດີ 
ທສ ຸດໃນລະບ1ບການອະນຸຍາດ? 

ປະເດັນການປຶກສາຫາລື 
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  ການອະນຸຍາດການປອຍນ6ເປ ອນຄວນກDນ1ດໄວ ໃນກ 1ດhາຍນ6ສະບ-ບປ -ບປ ຸງ  

  ລະບ1ບການອະນຸຍາດຄວນຈະນອນຢູ ໃນ  
ລະບ1ບອ -ນດຽວກ-ບການອະນຸຍາດການນDໃຊນ6  ເພາະວ າ  
ການປອຍນ6ເສດໃສແມ ນ6  Sືສາຍນ6ຕາງໆກແມ ນການ  ນDໃຊນ6ປະເພດyງ  

  ຕອງມ ີການນິຍາມການປອຍນ6ເສດ  Sືນ6ເປ ອນ  ເພາະວ ານ6ເປ ອນສາມາດ  
ຖືກສ າງຂ ນກ -ບທ ໂດຍທບ ໄດ ມ ີການປອຍມາຈາກແ}ງອ ນໆ  ເຊ ນ  
ການຂຸດຄ �ນບ ຄDໃນຫວຍນ6  ດ�ງນ Fນນ ິຍາມຂອງການ  ປອຍນ6ເສດ  
Sືນ6ເປ ຶ ອນຄວນຈະກວມເອ ົາການກນ6ເປ ອນກ-ບທ  .  
  ກDນ1ດຄDນິຍາມ:  

  ນ6ເປອນ (ແຍກຄDນິຍາມ ປະເພດ ນ6ເປອນ ໂດຍອີງໃສກ ິດຈະກDແຕລະປະເພດເຊນ: 
ຈາກທDມະຊາດ, ຈາກໂຮງຈ-ກໂຮງງານ, ຈາກ ການກສາງ, ຈາກຄ1ວເຮືອນ ແລະ ກິດດຈະກDຕາງໆ) 

  ນ6ເປັນພິດ 

ຜ1ນຂອງ ການປຶກສາຫາລື ຂອງ ກອງປະຊຸມ 
ຄFງທີ 1 

  ຄາທDນຽມຊ-ບພະຍາກອນນ6  ແມນຄ າທDນຽມສDລ-ບການນDໃຊນ6  
ທມ ີການກ-ກເກ ັບນ6  Sື  ການເອ ົານ6  
(SືປະເພດການນDໃຊນ6ທຕ ອງໄດ ຮ -ບການອະນຸຍາດ) ແລະການປອຍນ້Dເປ ອນ  
ລ1ງສ ູ ແ ງນ6ທDມະຊາດ  (Sື  
ປະເພດກິດຈະກDທຕ ອງໄດ ຮ -ບການອະນຸຍາດການປອຍນ6ເສ ັຍ).  

  -ກການ  ການນDໃຊນ6ທມ ີການຍອມຮ-ບກ -ນຢ າງກວ າງຂວາງ :  ‘ຜູ ໃຊ ເປ ັນຜ ູ ຈ າຍ ’ 
ແລະ  ‘ຜູ ກ ມ 1ນລະພິດ  ເປ ັນຜ ູ ຈ າຍຄ າທDນຽມ ’ ຄາທDນຽມອາດຈະເຮ ັດໃຫ ມ ີການ  
ປ-ບປ ຽນພຶດຕ ິກDກ ຽວກ -ບການນDໃຊນ6  ເຊ ນ :  ຖ ້າຄ າທDນຽມສຸງ  
ກອາດສາມາດເຮ ັດໃຫ ການ  ໃຊ ນ6ມ ີການປະຢ-ດຂ ນ  

  ຄາທDນຽມນ6ອາດສາງ  ລາຍຮ-ບໃຫລ -ດຖະບານ  ເຊ ນ  
ຄາພາກSວງສDລ-ບນDໃຊ ຊ -ບພະຍາກອນທDມະຊາດ  ເຊ ງກ ສາມາດທຈະນDໃຊ   
ເຂ ົ າໃນການໃຊຈ າຍຂອງລ-ດ  ເຊ ນ  ການຄຸ ມຄອງ  ແລະ  
ປ1ກປ -ກຮ -ກສາຊ -ບພະຍາກອນນ6 .   

ຄາທDນຽມຊ-ບພະຍາກອນນ6 

  ເມ ີນເສີຍຕບ -ນຫາດ�ງກາວ ແລະ ອອກເປັນດDລ-ດຈ-ດຕFງປະຕິບ -ດ  
  ກ1ດhາຍສະບ-ບປ-ບປຸງບຕອງກາວເຖີງປະເດັນຄາທDນຽມຊ-ບພະຍາກອນນ6 
ແລະໃຫອອກເປັນດDລ-ດຈ-ດຕFງປະຕິບ-ດເອົາ. 

  ລະບຸໃນດDລ-ດສະເພາະຄາ ກຽວກ-ບ ທDນຽມຊ-ບພະຍາກອນນ6  
  ເນອງຈາກ ດDລ-ດສາມາດ ດ-ດແກງາຍກວາກ1ດໝາຍ 

  ຄ) ບ-ນຈຸຄ າທDນຽມຊ-ບພະຍາກອນນ6ໃນກ1ດhາຍນ6  

ທາງເລືອກດານກ1ດhາຍ 

  ທານເຫັນດີບ ວ າກ 1ດhາຍສະບ-ບປ-ບປຸງຕ ອງລະບຸຄ າທDນຽມຊ-ບພະຍາກອນ
ນ6? 

  ຄວນຈະກDນ1ດຄາທDນຽມນ6ບ1ນພນຖານອ-ນໃດ? ເຊ ນ: ‘ກDໄລ ’ 
ຂອງຜູ ຊ 1ມໃຊນ6, ຄາຊນເປືອງດານການຄຸ ມຄອງບໍລ ິຫານຂອງ ກຊສ/
ກ1ມຊ-ບພະຍາກອນນ6, Sື ບ1ນພນຖານອນໆ? 

  ການນDໃຊນ6ແຕລະປະເພດຄວນຈະມີຄ າທDນຽມທແຕກຕາງກ-ນບ? 

  ຄວນຈະກDນ1ດຄາທDນຽມຊ-ບພະຍາກອນນ6ໃນລະດ-ບຊາດ 
Sືລະດ-ບອາງແມນ6? 

ປະເດັນການປືກສາຫາລື 
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  ເຫັນດີໃຫມ ີການກDນ1ດຄາທDນຽມຊ-ບພະຍາກອນນ6 
ເຂາໃນກ1ດhາຍນ6ສະບ-ບ ປ-ບປຸງ 

  ການກDນ1ດການເກັບຄາທDນຽມຕອງມີການສຶກສາຢາງລະອຽດ ເຊ ນ 
ຄວນຈະອີງໃສປະລິມານ ແລະ ປະເພດການນDໃຊ 

  ການກDນ1ດຄາທDນຽມຄວນ ກDນ1ດ ໃນລະດ-ບຊາດ ເພອ 
ຄວາມເປັນເອກະພາບແລະ SີກລຽງການເກັບຄາທDນຽມSາຍຄFງ 
ສາງຄວາມລDຄານ ໃຫແກນ -ກລ1ງທືນ, 
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