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ກມົຊບັພະຍາກອນນໍາ້ 

ພະແນກ ນະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິກິາໍ                   ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ14 ມງັກອນ 2013  
 

 

ບດົສະຫຼຸບກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລ ື 

ກ່ຽວກບັ 

ນໍາ້ ແລະຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດອື່ ນໆ 

ໃນກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັປບັປຸງ 

ຄັງ້ວນັທີ່  14 ມງັກອນ 2013  

ກມົຊບັພະຍາກອນນໍາ້, ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທະມະຊາດ ແລະສີ່ ງແວດລອ້ມ 

 

 

 



ພາກສະເຫນ ີ

ບດົລາຍງານນີແ້ມ່ນບດົບນັທກືຜນົການປກືສາຫາລຂືອງທມິງານສໍາລບັຫວົຂໍ ້ທີ່ ສາມ, ຄັງ້ທີ່ ສອງ, ໃນ 5 ຫວົຂໍ ້

(ສໍາລບັຄວາມເປນັມາຂອງການປບົປຸງກດົຫມາຍສະບບັນີ ້ກະລຸນາເບີ່ ງເອະສານລາບງານກອງປະຊຸມຄັງ້ທີ່ ຫນື່ ງໃນຫວົ 

ຂໍນ້ີ)້. ກອງປະຊຸມນີ ້ໄດຈ້ດັຂືນ້ ໃນຕອນເຊົາ້ຂອງວນັທີ່  14 ມງັກອນ 2013 ທີ່  ກມົຊບັພະຍາກອນນໍາ້ (ກຊນ), 

ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ (ກຊສ). ມ ີຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທງັຫມດົ 15 ທ່ານ (ສໍາລບັລາຍ 

ລະອຽດຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມປກືສາຫາລໃືຫເ້ບີ່ ງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1), ເຊີ່ ງແມ່ນ  ທ່ານ ກີ່ ງຄໍາ ມະນວີງົ, 

ຮກັສາການຫວົຫນາ້ພະແນກກດົຫມາຍ ເປນັປະທານກອງປະຊຸມ.  

ວດັຖຸປະສງົຫລກັຂອງການປກືສາຫາລ ືຄັງ້ທີ່ ສອງແມ່ນເພື່ ອ ຢນືຢນັ, ເພີມ້ເຕມີ ຫລ ືປ່ຽນແປງຂໍສ້ະຫລຸບຕ່າງໆຈາກ 

ການປກືສາຫາລຄືັງ້ທໍາອດິ ຫລງັຈາກຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຈາກແຕ່ລະພາກສ່ວນໄດນ້າໍເອາົເນືອ້ໃນຈດິໃຈຂອງການປກືສາຫາລ ື

ດັ່ ງກ່າວໄປຕກືຕອງ ແລະປກືສາຫາລກືບັພາກສ່ວນຂອງຕນົເອງ. ເພື່ ອບນັລຸວດັຖຸປະສງົດັ່ ງກ່າວນັນ້, ກອງປະຊຸມຄັງ້ 

ທີ່ ສອງເລີມ້ຕົນ້ດວ້ຍການນາໍສະເຫນຄີນື ບນັດາບນັຫາທີ່ ໄດປ້ກືສາຫາລ ືແລະ ຂ ້ໍສະຫລຸບຕ່າງໆໃນຄັງ້ກ່ອນ (ສໍາລບັ 

ລາຍລະອຽດວາລະກອງປະຊຸມ ກະລຸນາເບີ່ ງເອກະສານຄດັຕດິ 2). ເນື່ ອງຈາກວ່າຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມຈາກບາງພາກ 

ສ່ວນ ບ່ໍໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັງ້ທໍາອດິ, ທມີງານໄດນ້າໍ ສະເຫນຄີວາມເປນັມາຂອງການປບັປຸງ ກດົຫມາຍສະບບັນີ ້

ອກີເທື່ ອຫນື່ ງ ເພື່ ອໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມທຸກໆທ່ານມຄີວາມເຂົາ້ໃຈ ຄກືນັກ່ອນການປກືສາຫາລ ື (ສ າລບັລາຍລະອຽດຂອງ 

ການນາໍສະເຫນກີະລຸນາເບີ່ ງເອະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3), ເຊີ່ ງສາມາດສະຫລຸບຫຍໍໄ້ດຄ້ດືັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

ກອງປະຊຸມປກືສາຫາລສືາມບນັຫາຫລກັ: 1) ການວາງແຜນຊບັພະຍາກອນນໍາ້ ແລະ ການພວົພນັກບັຊບັພະຍາກອນ 

ນໍາ້ອື່ ນໆ, (2) ດນີບໍລເິວນໍາ້ ແລະ (3) ນ ້າໃຕດ້ນີ. ການປກືສາຫາລອືແມ່ນອງີຕາມ ບດົແນະນາໍກະກຽມໂດຍທີ່ ປກືສາ 

ຂອງໄອເອຟຊ,ີ ເຊີ່ ງມຂໍີຄ້ດິດາ້ນທາງເລອືກ ແລະ ປະເດນັການປກືສາຫາ ລສໍືາລບັແຕ່ລະບນັຫາດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 

(1) ການວາງແຜນຊບັພະຍາກອນນໍາ້ ແລະ ການພວົພນັກບັຊບັພະຍາກອນນໍາ້ອື່ ນໆ 

ທາງເລອືກດ ້າ້ນນຕິກິາໍ: 

ກ) ສາ້ງກດົລະບຽບທີ່ ມກີານຜູກມດັໃນແຜນການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້  

ຂ) ຮຽກຮອ້ງແຜນການອື່ ນໆ ຫລມືາດຕະການອນືໆປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການບນັລຸວດັຖຸປະສງົຂອງແຜນ 

ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້ 

ຄ) ລະບຸກດິຈະກາໍຫລກັໃນແຜນການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້ຈາກມູມມອງຂອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້  

ງ) ການວາງແຜນອ່າງແມ່ນໍາ້ແບບມສ່ີວນຮ່ວມຂອງບນັດາພາກສ່ວນຕ່າງໆທກ່ີຽວຂອ້ງ  

ຈ) ປະສານງານຄວາມເຊື່ ອມໂຍງຂອງກນົໃກການສາ້ງແຜນການຕ່າງໆ  

ປະເດນັການປກຶສາຫາລ ື: 

1) ມກີດິຈະກາໍອື່ ນໆທີ່ ບ່ໍກ່ຽວກບັກດິຈະກາໍນໍາ້ໃດແດ່ທີ່ ມຜີນົກະທບົກບັນໍາ້? 

2) ມກີດິຈະກາໍໃດແດ່ທີ່ ນອນຢູ່ໃນແຜນຊບັພະຍາກອນ ຫລລືະບບົແຜນການໃນປະຈບຸນັ 



3) ມກີານລະບຸກ່ຽວກບັການວາງແຜນການໃນນຕິກິາໍທີ່ ມຢູ່ິແນວໃດ ແລະສາມາດທີ່ ຈະເຊື່ ອມໂຍງລະຫວ່າງ 

ນຕິກິາໍເຫລົ່ ານນັນ້ໃຫມ້ຄິວາມຈະແຈງ້ຂືນ້ຕື່ ມໄດແ້ນວໃດ?  

4) ກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັປບັປຸງກ່ຽວກບັການວາງແຜນ ແລະ ສາຍພວົພນັກບັຂະແຫນງການອື່ ນໆມແີນວໃດ?  

 

(2) ດນີບໍລເິວນໍາ້ 

ທາງເລອືກ: 

ກ) ບນັຈດຸນິບໍລເິວນນໍາ້ໃນກດົຫມາຍນໍາ້  

ວທິກີານນີແ້ມ່ນກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັປບັປຸງສາມາດທີ່ ຈະລະບຸດນິບໍລເິວນນໍາ້ ເຊີ່ ງອາດຈະມພີາກສະເພາະ. ຕວົຢ່າງ 

ກດົຫມາຍນໍາ້ອາດຈະ: 

i) ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານລະບຸດນິບໍລເິວນນໍາ້ທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັໃນລະດບັເຂດ ພາຍໃນແຜນການແຫ່ງຊາດ ຫລ ື

ແຜນການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້;  

ii) ເຮດັແຈງ້ການກ່ຽວກບັດນິບໍລເິວນນໍາ້ທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັສໍາລບັເປນັເຂດປກົປກັຮກັສາເຊີ່ ງກດິຈະກາໍ 

ເສດຖະກດິບ່ໍໄດຮ້ບັການອະນຸຍາດ ຫລ ຶຫວງຫາ້ມ;  

iii) ມຫີລກັການ ຫລກືດົລະບຽບລວມໃນການສົ່ ງເສມີການາໍໃຊທ້ີ່ ສະຫລາດ; 

iv) ຄວບຄຸມການພດັທະນາດນິບໍລເິວນນໍາ້ ( ຫລ ືປະເພດດນິບໍລເິວນນໍາ້ສະເພາະ) ໂດຍຜ່ານລະບບົ 

ການອະນຸຍາດ ໃນກລໍະນທີີ່ ດນິບໍບເິວນນໍາ້ມພິາລະບດົບາດສໍາຄນັາໍພເິສດໃນການຄຸມ້ຄອງ 

ຊບັພະຍາກອນນໍາ້ (ຕວົຢ່າງໃນການຄວບຄຸມລະດບັນໍາ້, ເພື່ ອການດູດຊມືນໍາ້ຖວ້ມ, 

ການກັ່ ນຕອງນໍາ້ເປືອ້ນ, ແລະ ອື່ ນໆ); 

v) ການຈດັສນັສໍາລບັຊຸມຊນົທອ້ງຖີ່ ນ ເຊີ່ ງມຊີວີດິການເປນັຢູ່ທີ່ ຂືນ້ກບັດນິບໍລເິວນນໍາ້ ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ 

ສາມາດມພີາລະບດົບາດຫລາຍຂືນ້ໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປກົປກັຮກັສາ ເຊ່ັນຕວົຢ່າງ ການສາ້ງຕັງ້ 

ຄະນະກາໍມະການທີ່ ມອໍິານາດໃນການສາ້ງລະບຽບການຄຸມ້ຄອງດນິບໍລເິວນນໍາ້.  

  

ຂ) ສາ້ງກດົຫມາຍສະເພາະດນິບໍລເິວນນໍາ້  

ຄ) ລະບຸການປກົປກັຮກັສາດນິບໍລເິວນນໍາ້ໃນນຕິກິາໍເຂດປກົປກັຮກັສາຕ່າງໆໃນອະນາຄດົ  

 

ປະເດນັການປກຶສາຫາລ ື

1) ທ່ານເຫນັດບ່ໍີວ່າດນິບໍລເິວນນໍາ້ຄວນຈະຖກືລະບຸໃນກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັປບັປຸງນີ?້  

2) ຖາ້ວ່າດນິບໍລເິວນນໍາ້ລະບຸເຂົາ້ໃນກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັປບັປຸງ ຕອ້ງມມີາດຕະການຫຍງັແດ່ເພ່ື່ ອເຮດັໃຫ ້ ກຊສ 

ສາມາດເຮດັຫນາ້ທີ່ ທາງດາ້ນລະບຽກດົຫມາຍ? 



3) ບນັດາປະເພດດາ້ນລະບຽບກດົຫມາຍດັ່ ງກ່າວຂາ້ງເທງີນັນ້ເຫມາະສມົສໍາລບັການລະບຸເຂົາ້ໃນກດົຫມາຍນໍາ້ສະ 

ບບັປບັປຸງນີບ່ໍ້? 

4) ຊຸມຊນົສາມາດຈະມສ່ີວນຮ່ວມໃນການປກົປອ້ງ ແລະ ນາໍໃຊດ້ນິບໍລເິວນນໍາ້ຢ່າງເຫມາະສມົ ໄດແ້ນວໃດ?  

5) ມບີນັຫາອື່ ນໆກ່ຽວກບັດນິບໍລເິວນນໍາ້ບ່ໍທີ່ ສາມາດ ຫລອືາດຈະຕອ້ໄດພ້ຈິາລະນາໃນກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັ ປບັປຸງນີ?້ 

 

(3) ນ ້າໃຕດ້ນີ. 

ທາງເລອືກທາງດາ້ນກດົຫມາຍ: 

ກ) ລະບຸລາຍລະອຽດຕື່ ມກ່ຽວກບັນໍາ້ໃຕດ້ນິໃນກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັປບັປຸງ  

ຂ)ກະກຽມກດົຫມາຍສະເພາະນໍາ້ໃຕດ້ນິ  

ປະເດນັການປກືສາຫາລ ື

1. ນໍາ້ໃຕດ້ນິໃນ ສປປ ລາວ ໃຊເ້ຮດັຫຍງັແດ່ ແລະມແີນວໂນມ້ ຫລຕືວົຊີບ້ອກອນັໃດແດ່ວ່າຈະໃຊນ້ໍາ້ໃຕດ້ນິ 

ເຮດັຫຍງັໃນອະນາຄດົ? 

2. ມບີນັຫາອນັໃດແດ່ແລວ້ທີ່ ເກດີຈາກການໃຊນ້ໍາ້ໃຕດ້ນິທາງດາ້ນປະມມິານກໍ່ ຄຄຸືນນະພາບ?  

3. ທ່ານເຫນັດບ່ໍີວ່ານໍາ້ໃຕດ້ນິຄວນຈະໄດຮ້ບັການລະບຸໃນກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັປບັປຸງ? 

4. ທ່ານເຫນັດບ່ໍີວ່າຄວນຈະໃຊລ້ະບບົອະນຸຍາດດຽວທີ່ ໃຊກ້ບັນໍາ້ຫນາ້ດນິສໍາລບັນໍາ້ໃຕດ້ນິ?  

5. ຈະຕອ້ງມລີະບບົການຄວບຄຸມນໍາ້ໃຕດ້ນິແນວໃດຈື່ ງຈະເປນັການດທິີ່ ສຸດ? 

ມສີະຖານທີ່ ໃດແດ່ທີ່ ມບີນັຫາເກດີຂືນ້ກ່ຽວກບັການນາໍໃຊ ້ຫລຄຸືມ້ຄອງນໍາ້ໃຕດ້ນິ?  

6. ຖາ້ວ່າຜູປ້ະກອບການຂຸດນໍາ້ບາດານແມ່ນໃຫໃ້ຊລ້ະບບົການອອກໃບອະນຸຍາດໃນກດົຫມາຍສະບບັປະຈບຸນັ 

ຈະມບີນັຫາ ຫລຄືວາມສ່ຽງໃດທີ່ ຂດັກບັລະບຽບການການອອກໃບອະນຸຍາດອື່ ນໆບ່ໍ?  

ຜນົຂອງການປກືສາຫາລຄືັັງ້ທີ່ ຫນື່ ງ  

(1) ການວາງແຜນຊບັພະຍາກອນນໍາ້ ແລະ ການພວົພນັກບັຊບັພະຍາກອນນໍາ້ອື່ ນໆ 

ເນື່ ອງຈາກວ່າການພດັທະນາຂອງຂະແຫນງການຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ ພະລງັງານໄຟຟາ້, ບ່ໍແຮ່, ກະສກິາໍ, ປ່່າໄໃມ,້ 

ການປະມງົ ແລະ ອື່ ນໆ ມຜີນົກະທບົຕ່ໍກບັຊບັພະນາກອນນໍາ້ທງັໃນແງ່ປະລມິານ, ຄຸນນະພາບນໍາ້, ຊວີະນາໆພນັ, 

ແລະ ຊບັພະຍາກອນ ນໍາ້ອື່ ນໆ, ການວາງແຜນຊບັພະຍາກອນນໍາ້ຕອ້ງຮບັປະກນັການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນ 

ຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ທງັນີກ້ໍ່  ເພ່ື່ ອຮບັປະກນັວ່າແຜນການການພດັທະນາຂອງຂະແຫນງການຕ່າງໆມກິານປະສານ 

ງານເປນັຢ່າງດ ີໂດຍສະເພາະແມ່ນການແນໃສ່ເຮດັໃຫຮ້ບັປະກນັວ່າມນີໍາ້ພຽງພໍສໍາລບັແຕ່ລະແຜນການ ແລະມຄຸິນ 

ນະພາບນໍາ້ທີ່ ດ.ີ 



(2) ດນີບໍລເິວນໍາ້ 
ກອງປະຊຸມຕກົລງົເປນັເອກະສນັວ່າ ດນິບໍລເິວນນໍາ້ບນັຈເຸຂົາ້ໃນກດົຫມາຍນໍາ້. ນຍິາມຂອງສນົທສິນັຍາຣາມຊາ 

ສາມາດທີ່ ຈະໃຊເ້ຂົາ້ໃນກດົຫມາຍນໍາ້ ເຊີ່ ງອາດຈະມກີານປບັປຸງຕາມທີ່ ຫລງັ. ກດົຫມາຍທີ່ ດນິໄດໃ້ຫນ້ຍິາມ 

ກຽ່ວກບັດນິບໍລເິວນນໍາ້. ຫນ່ວຍງານຮ່າງກດົຫມາຍນອ້າດຈະຕອ້ງໄດເ້ບີ່ ງວ່ານຍິາມໃນກດົຫມາຍທີ່ ດນິມີຫິຍງັ 

ແລວ້ ແລະສາມາດທີ່ ຈະດດັແກ ້ແລະປບັປຸງໄດແ້ນວໃດ ເພືອ້ໃຫແ້ທດເຫມາະກບັສະພາບກດົຫມາຍນໍາ້. 

ເຖງີຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມກດົຫມາຍນໍາ້ກຍໍງັຢູ່ໃນຂັ ້ນ້ຕອນປບັປຸງຄກືນັ. ກຊສ ຄວນຈະເປນັອງົການຈດັຕັງ້ຫລກັໃນການ 

ຮບັຜດິຊອບຕ່ໍກບັການຄຸມ້ຄອງດນິບໍລເິວນນໍາ້, ເປນັໃຈກາງ ເຊີ່ ງມກີະຊວງຕ່າໆປີ່ ນອອ້ມ. 

(3) ນ ້າໃຕດ້ນີ. 

ກອງປະຊຸມຕກົລງົເປນັເອກະສນັວ່າ ນໍາ້ໃຕດ້ນິບນັຈເຸຂົາ້ໃນກດົຫມາຍນໍາ້. ຈະເປນັການຍາກຖາ້ຫາກ 

ວ່ານໍາ້ໃຕດ້ນິບ່ໍຖກືກາໍນດົ ໄວໃ້ນກດົຫມາຍນໍໍາ້ ເພາະວ່ານໍາ້ໃຕດ້ນິ ແລະນໍາ້ຫນາ້ດນີມກິານເຊ່ື່ ອມໂຍງ 

ກນັຢ່າງໃກສ້ດິ. ການເພີມ້ຂືນ້ຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ ໃນການຂຸດຄົ ້ນ້ນໍາ້ໃຕດ້ນິເຊັ່ ນ: ບ່ໍເກອຶ, ນໍາ້ບາດານ ແລະ 

ອນືໆໄດສ້າ້ງຜນົກະທບົຕ່ໍກບັປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບນໍາ້. ຕວົຢ່າງ ນໍາ້ສາ້ງ ແລະ ຂຸມວດິແມ່ນ 

ຖກືສາ້ງໂດຍບ່ໍມແີຜນການ, ຕັງ້ຢູ່ໃກກ້ນັ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເຂດຕວົເມອືງ. ການອະນຸຍາດການ 

ນາໍໃຊນ້ໍາ້ໃຕດ້ນິຄວນແມ່ນລະບບົດຽວກບັການອະນຸຍາດການນາໍໃຊນ້ໍາ້ຫນດ້ນິ. 

ເຖງີວ່າຈະມລີະບບົການອະນຸຍາດຂອງແຕ່ລະຂະແຫນງການ ການອະນຸຍາດຂອງເຂາົເຈ ົ ້າ້ເຫລ່າົນັນ້ 

ບ່ໍໄດມ້ຄີວາມຂດັແຍງ້ກນັ. ຕວົຢ່າງ ນໍາ້ປະປາອອກອະນຸຍາດກ່ຽວກບັການເຮດັທຸລະກດິນໍາ້ປະປາ, 

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຮບັຜດິຊອບ ກ່ຽວກບັຄຸນນະພາບນໍາ້ສໍາລບັດື່ ມ ແລະ ກຊສ ຮບັຜດິຊອບ 

ກ່ຽວກບັການອະນຸຍາດການນາໍໃຊນ້ໍາ້. ໃນຂະນະດຽວກນັ ກະຊວງ ກະສກິາໍ ແລະປ່າໄມເ້ຮດັຫນາ້ 

ທີ່ ກວດກາການປ່ອຍສານເຄມລີງົໃນແມ່ນໍາ້. 

ຜນົຂອງການປກືສາຫາລຄືັັງ້ທີ່ ສອງ 

(1) ການວາງແຜນຊບັພະຍາກອນນໍາ້ ແລະ ການພວົພນັກບັຊບັພະຍາກອນນໍາ້ອື່ ນໆ 

ກອງປະຊຸມຢນືຢນັວ່າ ການວາງແຜນຊບັພະຍາກອນນໍາ້ຕອ້ງຮບັປະກນັການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ 

ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພ່ື່ ອຮບັປະກນັວ່າແຜນການການພດັທະນາຂອງຂະແຫນງການຕ່າງໆມກີານປະສານງານເປນັຢ່າງດ.ີ 

ໃນອາດດິກໍ່ ຄປືະຈບຸນັການວາງແຜນການນາໍໃຊນ້ໍາ້ ຫລຄຸືມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້ແມ່ນກະແຈກກະຈາຍ 

ຕາມຂະແຫນງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເຊັ່ ນ: ກະສກິາໍ, ປ່າ◌ໄ່ມ,້ ບ່ໍແຮ່, ພະລງັງານໄຟຟາ້ ເຊີ່ ງເປນັການຍາກໃນການ 

ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້ໃນແງ່ຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ປະລມິານ, ຄຸນນະພາບ, ກໍ່ ຄຜືນົກະທບົ.  

ການປະສານງານທີ່ ດໃີນການວາງແຜນການນາໍໃຊນ້ໍາ້ຂອງຂະແຫນງການຕ່າງໆມຄີວາມສໍາຄນັເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ 

ຄວາມຫ່ວງໃຍ ແລະບນັຫາຂອງຂະແຫນງການຕ່າງ ໄໆດຮ້ບັການພຈິາລະນາໃນແຜນການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນ 

ນໍາ້. ເຖງີຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມຄໍາຖາມທີ່ ສໍາຄນັກໍ່ ຄ ືຄວນຈະມຂີັຕ້ອນ ແລະ ກນົໃດແນວໃດເພື່ ອຮບັປະກນັການມສ່ີວນ 



ຮ່ວມຂອງຂະແຫນງການຕ່າງໆ? ທາງເລອືກຫນື່ ງແມ່ນການແຕ່ງຕັງ້ຕວົແທນຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆເພື່ ອເຂົາ້ຮ່ວມ 

ຂະບວນການວາງແຜນການ ກ່ອນການນາໍສະເຫນເີພື່ ອຮບັຮອງ. ທາງເລອືກອື່ ນແມ່ນການສາ້ງຫນ່ວຍງານ 

ສະເພາະກດິ ໂດຍມຕີວົແທນຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 

(2) ດນີບໍລເິວນໍາ້ 
ກອງປະຊຸມຢນືຢນັວ່າ ດນິບໍລເິວນນໍາ້ບນັຈເຸຂົາ້ໃນກດົຫມາຍນໍາ້. ການບນັຈດຸັ່ ງກ່າວມຄີວາມສໍາຄນັໃນການ 

ປກົປກັຮກັສາການການຫລຸດລງົທາງດາ້ນເນືອ້ທີ່ , ຄຸນນະພາບຂອງດນິບໍລເິວນັນໍາ້  ແລະ ການປກົປກັຮກັສາ 

ຫນາ້ທີ່ ອື່ ນໆຂອງດນິບໍລເິວນນໍາ້. ດນີບໍລເິວນນໍາ້ຈາໍນວນຫລວງຫລາຍໃນ ສປປ ລາວ ໄດຫ້ນມດົໄປ.  

ມຫີລາຍອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວກບັດນິບໍລເິວນນໍາ້ ເຊັ່ ນ: ກະສກິາໍ, ທີ່ ດນິ, ປ່າໄມ,້ ຊບັພະຍາກອນນໍາ້, ແລະ ອື່ ນໆ 

ເຊີ່ ງຄວນຈະມກີານກາໍນດົຂອບເຂດຄວາມຮບັຜດິຊອບ, ພາລະບດົບາດ ແລະ ຫນາ້ທີ່ ຢ່າງລະອຽດ.  

ຄວນມມີາດຕະການຕ່າງໆສໍາລບັການປກົປກັຮດັສາດນິບໍລເິວນນໍາ້ ເຊີ່ ງມຕີວົຢ່າງຄດືັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

i) ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານລະບຸດນິບໍລເິວນນໍາ້ທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັໃນລະດບັເຂດ ພາຍໃນແຜນການແຫ່ງຊາດ 

ຫລ ືແຜນການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້;  

ii) ເຮດັແຈງ້ການກ່ຽວກບັດນິບໍລເິວນນໍາ້ທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັສໍາລບັເປນັເຂດປກົປກັຮກັສາເຊີ່ ງກດິຈະກາໍ 

ເສດຖະກດິບ່ໍໄດຮ້ບັການອະນຸຍາດ ຫລ ຶຫວງຫາ້ມ;  

iii) ມຫີລກັການ ຫລກືດົລະບຽບລວມໃນການສົ່ ງເສມີການາໍໃຊຢ່້າງເຫມາະສມົ; 

iv) ຄວບຄຸມການພດັທະນາດນິບໍລເິວນນໍາ້ ( ຫລ ືປະເພດດນິບໍລເິວນນໍາ້ສະເພາະ) ໂດຍຜ່ານລະບບົ 

ການອະນຸຍາດ ໃນກລໍະນທີີ່ ດນິບໍບເິວນນໍາ້ມພິາລະບດົບາດສໍາຄນັາໍພເິສດໃນການຄຸມ້ຄອງ ຊບັພະຍາກອນນໍາ້ 

(ຕວົຢ່າງໃນການຄວບຄຸມລະດບັນໍາ້, ເພື່ ອການດູດຊມືນໍາ້ຖວ້ມ, ການກັ່ ນຕອງນໍາ້ເປືອ້ນ, ແລະ ອື່ ນໆ); 

v) ການຈດັສນັສໍາລບັຊຸມຊນົທອ້ງຖີ່ ນ ເຊີ່ ງມຊີວີດິການເປນັຢູ່ທີ່ ຂືນ້ກບັດນິບໍລເິວນນໍາ້ ເພື່ ອໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ 

ສາມາດມພິາລະບດົບາດເພີມ້ຂືນ້ໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປກົປກັຮກັສາ ຕວົຢ່າງການສາ້ງຕັງ້ ຄະນະກາໍມະການ 

ທີມີອໍິານາດໃນການສາ້ງລະບຽບການຄຸມ້ຄອງດນິບໍລເິວນນໍາ້.  

 

(3) ນ ້າໃຕດ້ນີ. 

ກອງປະຊຸມຢນືຢນັວ່ານໍາ້ໃຕດ້ນິບນັຈເຸຂົາ້ໃນກດົຫມາຍນໍາ້. ຄວາມເຊື່ ອມໂຍງຢ່າງແຍກອອກບ່ໍໄດລ້ະຫວ່າງ 

ນໍາ້ໃຕດ້ນິ ແລະນໍາ້ຫນາ້ດນີແມ່ນປດັໃຈທີ່ ສໍາຄນັອນັຫນື່ ງ ເຊີ່ ງອະທບິາຍວ່າເປນັຫຍຈັ ື່ ງຕອ້ງໄດເ້ອາົ 

ເຂົາ້ໃນກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັປບັປຸງ.  ລະດບັນໍາ້ໃຕດ້ນິມກີານປ່່ຽນແປງຫລາຍໃນຊ່ວງປທີີ່ ຜ່ານມານີ.້ 

ຕວົຢ່າງນໍາ້ສາ້ງໃນເຂດເມອືງສງັທອງໂດຍສະເລັ່ ຍແລວ້ແມ່ນປ່ຽນຈາກປະມານ 5 ແມດັ ມາເປນັ 12 ແມດັ ເຊີ່ ງສາ້ງ 

ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຂຸດນໍາ້ສາ້ງ ກໍ່ ຄກືານຕກັນໍາ້. ມຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງມກີານນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງກນົຈກັຊ່ວຍໃນການ 

ຂຸດນໍາ້ສາ້ງ. ມີລັກັຖານຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າພດຶພນັມກີານປ່ຽນແປງ ເນື່ ອງຈາການປ່ຽນແປງລະດບັນໍາ້ໃຕດ້ນິ. 

ໃນປະຈບຸນັຍງັບ່ໍທນັມ ີນຕິກິາໍກ່ຽວກບັນໍາ້ສາ້ງ.  



ມແີນວໂນມ້ກ່ຽວກບັການເພືນ້ມຂືນ້ຂອງການການນາໍໃຊນ້ໍາ້ໃຕດ້ນິສໍາລບັການກາໍສກິາໍ. ຕວົຢ່າງມກີານໂປ່ມນໍາ້ 

ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ ວໂມງສໍາລບັພດື. ໃນບາງກລໍະນ,ີ ລະດບັນໍາ້ໃຕດ້ນິຫລຸດລງົເນື່ ອງຈາກການນາໍໃຊນ້ໍາ້ເຂົາ້ 

ໂຮງຈກັໂຮງງານ.  

ເຖງີຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມໃນປະຈບຸນັຂໍມູ້ນນໍາ້ໃຕດ້ນິມຄີວາມຂາດເຂົນີຫລາຍ. ຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວມຄີວາມຈາໍເປນັ 

ສໍາລບັການສາ້ງແຜນການການນາໍໃຊ ້ກໍ່ ຄກືານອະນຸຍາດການນາໍໃຊນ້ໍາ້.  

ນໍາ້ໃຕດ້ນິຄວນຈະເປນັພາກຫນື່ ງໃນກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັປບັປຸງ. ຕວົຢ່າງ ກດົຫມາຍສະບບັປບັປຸງຄວນຈະກວມ 

ເອາົພາກໃຫຍ່ໆເຊັ່ ນ: ນໍາ້ຫນາ້ດນິ, ນໍາ້ໃຕດ້ນິ, ດນິບໍລເິວນນໍາ້ ແລະ ອື່ ນໆ. 

 

 

 

  



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1: ບນັຊລີາຍຊື່ ທມີງານ 

List of Participants of Working Group meeting on Title:  

Water & Other Natural Resources (Second Round) 

on 14 January 2013 at the Venue of DWR meeting room  

No Name and Surname Organizat ion Posit ion 
Phone 

Number 

1 Mr. Bounmee Maokhamphew 

International Water 

Management Institute  

 ( IWMI ) 

Communication 

& 

Administration 

Consultant 

020 58615639 

2 Ms. Pany Volachit 

Department of Planning 

Ministry of Planning and 

Investment 

Technical  020 59888018 

3 Mr. Lilao Bouapao IFC Consultant 020 56491099 

4 Mr. Kingkham Manivong 
Law Division, DWR 

MoNRE 

Deputy of Law 

Division 
020 55616276 

5 Mr. Khampuang Vanhvilay 

Water Supply Authority 

Ministry of Public Works and 

Transportation 

Technical 020 55466216 

6 
Ms. Souvanny 

Kaewthanongkham 

Department of Industry and 

Handicrafts 

Ministry of Industry and 

Commerce 

Technical 020 22031144 

7 Mr. Vilaivanh Thongmanivong 
Law Division, DWR 

MoNRE 
Technical 020 54885755 

8 Mr. Vannapha Thammajedy 

Department of Fishery and 

Livestock 

Ministry of Agriculture and 

Forestry 

Deputy Center 

of Fishery 

Development 

020 55606866 

9 Ms. Souphansa Xaysongkham 
DWR 

MoNRE 
Technical 020 77919182 

10 Mr. Khamkeng Chanthavongsa 

Water Resource Engineering 

Division, 

National University of Laos 

Expert on 

Water 

Resource  

020 55699473 

11 Mr. Thongpaseut Dalasak 

Department of Land Planning 

and Development 

MoNRE 

Head of 

Section 
020 55662339 



 

  

12 Mr. Souliya Thammalangsy 
Law Division, DWR 

MoNRE 
Technical 020 56660642 

13 Mr. Khamphone Chanthalangsy 
Law Division, DWR 

MoNRE 
Technical 020 77848766 

14 Ms. Phonesouk Phommathong 

Department of National 

Disaster Management and 

Climate Change, MoNRE 

Technical 020 95999717 

15 Mr. Eakkalak Xayadeth 
Ground Water Division, DWR 

MoNRE 
Technical 020 77774909 



 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2: ວາລະກອງປະຊຸມ 

ວາລະກອງປະຊຸມ 

ກອງປະຊຸມ ປກຶສາຫາລ ືກ່ຽວກບັ ການປບັປຸງ ກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍ ນໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫ່ຼງນໍາ້ ກ່ຽວກບັ   ບນັຫາ 

ການຄຸມ້ຄອງນໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດອື່ ນໆ, ໃນວນັທ ີ14 ມງັກອນ 2013 ທີ່  ຫອ້ງປະຊຸມ 

ກມົຊບັພະຍາກອນນໍາ້, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 

       

ເວລາ ກດິຈະກາໍ ຜູຮ້ບັຜດິຊອບ 

8:30–8:50 ລງົທະບຽນ  

8:50–9:00 ກ່າວເປດີກອງປະຊຸມ 

ທ່ານ ກີ່ ງຄໍາ ມະນວີງົ, 

ຮກັສາການຫວົຫນາ້ພະແນກກດົຫມາຍ, 

ກມົຊບັພະຍາກອນນໍາ້, ກຊສ 

 

9:00– 9:15 
ນາໍສະເໜ ີກ່ຽວກບັ ບນັຫາ ການຄຸມ້ຄອງ ຊບັພະຍາກອນນໍາ້ 

ແລະ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດອື່ ນໆ 

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 ກີ່ ງຄໍາ ມະນວີງົ, 

ຮກັສາການຫວົຫນາ້ພະແນກກດົຫມາຍ, 

ກມົຊບັພະຍາກອນນໍາ້, ກຊສ 

 



 

  



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3: ບດົສະເຫນກ່ີຽວກບັຄວາມເປນັມາ ແລະທດິທາງການປບັປຸງກດົມຫມາຍນໍາ້ສະບບັປະຈບຸນັ 

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

ພາຍໃຕຫ1ວຂ : ນ6 ແລະ ຊ-ບພະຍາກອນທCມະຊາດອນໆ ( ຄHງທີ 2 ) 

 14 ມ-ງກອນ 2013, ທ່ີ ຫອງປະຊຸມ ກ1ມຊ-ບພະຍາກອນນ6 

ນະຄອນວງວຽງຈ-ນ 

ຄວາມເປັນມາ 
  ຂະບວນການປ-ບປຸງກ1ດໝາຍນ6  

  ໄດຮາງເອກະສານ ບ1ດລາຍງານ ສະພາບບ-ນຫາໃນວຽກງານ ການຄຸມຄອງ ຊ-ບພະຍາກອນນ6 
  ໄດຈ-ດ ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ລະດ-ບພາກ : ພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ 
ສ-ງລວມໄດທ-ງໝ1ດ  

     12 ບ-ນຫາ ທWຸງຍາກ 
  ກອງປະຊຸມໃນວ-ນນ ສືບຕມາຈາກ ກອງປະຊຸມລະດ-ບພາກ ເພອລ1ງເລິກ ລາຍລະອຽດຕາງໆ 
ຂອງແຕລະບ-ນຫາ 

  12 ‘ບ-ນຫາ]-ກ’ ຈ-ດເປັນ 5 ຫ1ວຂ ເພອສະດວກຕການປຶກສາຫາລື 

1.  ການກCນ1ດພາລະບ1ດບາດຂອງອ1ງການຈ-ດຕHງທກຽວຂອງ 
2.  ການອະນຸຍາດ ແລະ ຄາທCນຽມນCໃຊນ6 
3.  ນ6 ແລະ ຊ-ບພະຍາກອນທCມະຊາດອນໆ 
4.  ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຖານະການສຸກເສີນ 
5.  ບ-ນຫາການຈ-ດຕHງປະຕິບ-ດ 

  ຈຸດປະສ1ງ: 

  ຈຸດປະສ1ງຂອງການປຶກສາຫາລື 
ແມນເພອສືບຕປຶກສາຫາລືລ1ງເລິກບ-ນຫາ : 
1. ການວາງແຜນຄຸມຄອງຊ-ບພະຍາກອນນ6 
2. ດິນບໍລິເວນນ6 
3. ນ6ໃຕດິນ 

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

1. ການວາງແຜນຄຸມຄອງຊ-ບພະຍາກອນນ6 
•  ບ1ດບາດຂອງ ກ1ມຊ-ບພະຍາກອນນ6  
•  ບ1ດບາດຂອງ RBCs 
•  ການປະສານງານຮວມກ-ນ ລະiາງ ສູນກາງ ແລະ ທອງຖນ 
ໃນການວາງແຜນຄຸມຄອງ ຊ-ບພະຍາກອນນ6 

•  ກCນ1ດບູລິມະສິດ ໃນການນCໃຊນ6 
•  ໃນປະຈຸບ-ນ ຍ-ງບທ-ນມີກ1ນໄກໃນການຈ-ດສ-ນ ]ື 
ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການຄຸມຄອງການນCໃຊນ6  ດmງກາວ 
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  ທາງເລືອກດານນິຕິກC: 
ກ. 
ສາງກ1ດລະບຽບທມີການຜູກມ-ດໃນແຜນການຄຸມຄອງຊ-ບພະຍາກ
ອນນ6  

ຂ. ຮຽກຮອງແຜນການອນໆ ]ືມາດຕະການອືນໆ 
ໃຫປະກອບສວນເຂາໃນການບ-ນລຸວ-ດຖຸປະສ1ງຂອງ 
ແຜນການຄຸມຄອງຊ-ບພະຍາກອນນ6 

ຄ. ລະບຸກິດຈະກC]-ກໃນແຜນການຄຸມຄອງຊ-ບພະຍາກອນນ6 
ງ. 
ການວາງແຜນອາງແມນ6ແບບມີສວນຮວມຂອງບ-ນດາພາກສວນ
ຕາງໆທີກຽວຂອງ  

ຈ. ປະສານງານ, ເຊອມໂຍງ ກ1ນໄກໃນການສາງແຜນການຕາງໆ  

  ປະເດັນການປຶກສາຫາລື : 

1. ມີກິດຈະກCອນໆ ທບ ກຽວກ-ບ ກິດຈະກCນ6ໃດແດ 
ທມີຜ1ນກະທ1ບກ-ບນ6? 
2. ມີກິດຈະກCໃດແດທນອນຢູໃນແຜນຊ-ບພະຍາກອນນ6 ]ື 
ລະບ1ບແຜນການໃນປະຈຸບ-ນ 

3. ມີການລະບຸ ກຽວກ-ບ ການວາງແຜນການ ໃນນິຕິກCທມິຢູແນວໃດ ແລະ 
ສາມາດທຈະເຊອມໂຍງລະiາງ 
ນິຕິກCເsານHນໃຫມິຄວາມຈະແຈງຂນຕມໄດແນວໃດ?  

4. ກ1ດwາຍນ6 ສະບ-ບປ-ບປຸງ ກຽວກ-ບ ການວາງແຜນ ແລະ 
ສາຍພ1ວພ-ນກ-ບຂະແxງການອນໆມີແນວໃດ?  

ຜ1ນຂອງ ການປຶກສາຫາລື ຂອງ ກອງປະຊຸມ ຄHງທີ 1 

  ການພ-ດທະນາຂອງຂະແໜງການຕາງໆ ເຊນ: ພະລ-ງງານໄຟຟາ, ບແຮ, 
ກະສິກC, ປາໄມ, ການປະມ1ງ ແລະ ອນໆ 
ແມນມີຜ1ນກະທ1ບຕກ-ບຊ-ບພະຍາກອນນ6 ທ-ງໃນແງ ປະລິມານນ6 ແລະ 
ຄຸນນະພາບນ6 

  ການວາງແຜນຄຸມຄອງຊ-ບພະຍາກອນນ6 
ຕອງຮ-ບປະກ-ນການມີສວນຮວມຂອງພາກສວນຕາງໆ ທກຽວຂອງ 

  ຕອງຮ-ບປະກ-ນວາມີນ6ໃຊພຽງພໍສCລ-ບແຕລະແຜນການ 

2. ດິນບໍລິເວນນ6 
  ມີບ1ດບາດໃນການຄຸມຄອງຊ-ບພະຍາກອນນ6 ແລະ 
ການຮ-ກສາຊີວະນາໆພ-ນ 

  ສປປ ລາວ ມີດິນບໍລິເວນນ6 ທCມະຊາດາຍແຕວາຈCນວນໜງ 
ກຖືກຄຸກຄາມຈາກປ-ດໃຈາຍໆຢາງເຊນ: 
  ການພ-ດທະນາເສດຖະກິດ 
  ການປຽນແປງການນCໃຊທດິນ 
  ການນCໃຊນ6ເພມຂນ 
  ຈາກການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ 
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 ທາງເລືອກທາງດານນິຕິກC: 

1.  ບ-ນຈຸດິນບໍລິເວນນ6ໃນກ1ດwາຍນ6 
ສະບ-ບປ-ບປຸງ 
2. ສາງກ1ດwາຍສະເພາະດິນບໍລິເວນນ6  
3. 
ລະບຸການປ1ກປ-ກຮ-ກສາດິນບໍລິເວນນ6ໃນນິຕິກC
ເຂດປ1ກປ-ກຮ-ກສາຕາງໆໃນອະນາຄ1ດ  

  ປະເດັນການປຶກສາຫາລື 
1. 
ທານເຫັນດີບວາດິນບໍລິເວນນ6ຄວນຈະຖືກລະບຸໃນກ1ດwາຍນ6ສະບ-ບປ-ບປຸງນ?  
2. ຖາວາດິນບໍລິເວນນ6ບ-ນລຸເຂາໃນກ1ດwາຍນ6ສະບ-ບປ-ບປຸງ 
ຕອງມີມາດຕະການW-ງແດ ເພືອເຮັດໃຫ ກຊສ 
ສາມາດເຮັດ�າທທາງດານລະບຽກ1ດwາຍ? 

3. 
ບ-ນດາລະບຽບກ1ດwາຍດmງກາວນHນເ�າະສ1ມສCລ-ບການບ-ນລຸເຂາໃນກ1ດ
wາຍນ6ສະ ບ-ບປ-ບປຸງນບ? 

4. ຊຸມຊ1ນສາມາດຈະມີສວນຮວມໃນການປ1ກປອງ ແລະ ນCໃຊດິນບໍລິເວນນ6 
ໃຫຍືນຍ1ງໄດແນວໃດ?  

5. ມີບ-ນຫາອນໆກຽວກ-ບດິນບໍລິເວນ6ບທສາມາດ 
]ືອາດຈະຕອງໄດພິຈາລະນາໃນກ1ດwາຍນ6ສະບ-ບ ປ-ບປຸງນ? 

ຜ1ນຂອງ ການປຶກສາຫາລື ຂອງ ກອງປະຊຸມ ຄHງທີ 1 

  ເຫັນດີໃຫລະບຸ ດິນບໍລິເວນນ6 ເຂາໃນ ກ1ດໝາຍ ນ6 ສະບ-ບປ-ບປຸງ 
  ເຫັນດີໃຫ ກຊສ ເປັນກະຊວງ-ກ ໃນການຮ-ບຜິດຊອບຕກ-ບ 
ການຄຸມຄອງດິນບໍລິເວນນ6 
ໂດຍມີການປະສານສ1ມທ1ບກ-ບພາກສວນທກຽວຂອງ 

  ສCລ-ບນິຍາມ ດິນບໍລິເວນນ6 ໃນການຮາງກ1ດໝາຍນ6 
ອາດຈະຕອງໄດເບງຄືນໃນກ1ດໝາຍທດິນ ວາມີW-ງແລວ ແລະ 
ສາມາດທຈະດ-ດແກ ແລະ ປ-ບປຸງໄດເພອໃຫແທດເໝາະກ-ບສະພາບ 
ຂອງ ກ1ດໝາຍ ນ6 ສະບ-ບປ-ບປຸງ 

3. ນ6ໃຕດິນ 
  ນ6ໃຕດິນເປັນສວນໜງຂອງວ1ງຈອນອຸທ1ກກະສາດ ແລະ 
ຄວນຖືກກCນ1ດ ລ-ກສະນະດຽວກ-ນກ-ບ ນ6ໜາດິນ. 

  ການນCໃຊນ6ໃຕດິນ ໃນປະຈຸບ-ນ ແມນຍ-ງບໄດມີການຂໍອະນຸຍາດ 
ເພາະວາຍ-ງຂາດນິຕິກC ແລະ ລະບຽບການໃນການຄຸມຄອງ. 

  ຂາດການເກັບກCຂມູນ ແລະ ຂມູນທມີຢູຍ-ງກະແຈກກະຈາຍ. 

  ກ1ດໝາຍນ6 
ສະບ-ບເກາບໄດກາວເຖິງການຄຸມຄອງນ6ໃຕດິນຢາງລະອຽດ. 
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 ທາງເລືອກທາງດານກ1ດwາຍ: 

ກ. ຄວນລະບຸລາຍລະອຽດຕມ ກຽວກ-ບ ນ6ໃຕດິນ 
ໃນກ1ດwາຍ ນ6 ສະບ-ບປ-ບປຸງ  

ຂ. ກະກຽມກ1ດwາຍສະເພາະສCລ-ບ ນ6ໃຕດິນ  

  ປະເດັນການປືກສາຫາລື 

  ນ6ໃຕດິນ ໃນ ສປປ ລາວ ໃຊເຮັດW-ງແດ ແລະ ມີແນວໂນມ 
]ືຕ1ວຊບອກອ-ນໃດແດວາຈະໃຊນ6ໃຕດິນ ເຮັດW-ງໃນອະນາຄ1ດ? 

  ມີບ-ນຫາອ-ນໃດແດແລວທເກີດຈາກການໃຊນ6ໃຕດິນ ທ-ງໃນ ດານປະລິມານ ແລະ 
ຄຸນນະພາບ?  

  ທານເຫັນດີບວານ6ໃຕດິນຄວນຈະໄດຮ-ບການລະບຸໃນກ1ດwາຍນ6ສະບ-ບປ-ບປຸງ? 
  ທານເຫັນດີບວາຄວນຈະໃຊລະບ1ບອະນຸຍາດດຽວກ-ນ ທໃຊກ-ບ ນ6�າດິນ 
ສCລ-ບນ6ໃຕດິນ?  

  ຈະຕອງມີລະບ1ບການຄວບຄຸມນ6ໃຕດິນແນວໃດຈງຈະເປັນການດິທສຸດ? 
ມີສະຖານທໃດແດທມີບ-ນຫາເກີດຂນກຽວກ-ບການນCໃຊ ]ື ຄຸມຄອງນ6ໃຕດິນ?  

  ຖາວາຜູປະກອບການຂຸດນ6ບາດານແມນໃຫໃຊລະບ1ບການອອກໃບອະນຸຍາດໃນກ1ດ
wາຍສະບ-ບປະຈຸບ-ນ ຈະມີບ-ນຫາ 
]ືຄວາມສຽງໃດທຂ-ດກ-ບລະບຽບການການອອກໃບອະນຸຍາດອນໆບ?  

ຜ1ນຂອງ ການປຶກສາຫາລື ຂອງ ກອງປະຊຸມ ຄHງທີ 1 
  ເຫັນດີໃຫລະບຸ ນ6ໃຕດິນ ເຂາໃນ ກ1ດໝາຍ ນ6 ສະບ-ບປ-ບປຸງ 
  ເຫັນດີໃຫມີການ ອະນຸຍາດ ນCໃຊ ນ6ໃຕດິນ 
ເປັນລະບ1ບດຽວກ-ນກ-ບ ການອະນຸຍາດນCໃຊ ນ6ໜາດິນ ຂໍຂອບໃຈ 


