II.

ຂອບເຂດການນາໃຊັ້
ິ ຸ ກຄົນ
ຄາແນະນາສະບັບນີນັ້ າໃຊັ້ສະເພາະ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່, ຂະແໜງການ, ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ັ້ ໍ່ ກໍ່ ຽວຂັ້ອງກັບການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ້
ັ ຂັນຕອນ
ແລະ ການຈັດຕັງທີ
ບດ
ແລະ ໜັ້າວຽກໃນການພັດທະນາໂຄງການໄຟຟັ້າ
ັ້ ໍ່ ຂັນສູ
ັ້ ນກາງເປັ ນຜູ ອ
ັ້ ະນຸຍາດ.
ພະລັງງານນາທີ

ໝວດທີ II

ັ້
ັ ໜັ້າວຽກໂຄງການໄຟຟັ້າພະລັງງານນາັ້
ຂັນຕອນມາດຕະຖານໃນການປະຕິ
ບດ
III.
1.

ັ້
ບັນດາຂັນຕອນມາດຕະຖານ
ັ້
ຈານວນຂັນຕອນມາດຕະຖານ

ັ້
ັ້
ັ ໜັ້າວຽກໂຄງການໄຟຟັ້າພະລັງງານນາັ້ ປະກອບດັ້ວຍ 26 ຂັນຕອນ
ຂັນຕອນມາດຕະຖານໃນປະຕິ
ບດ
ັ້ ດັໍ່ງນີ:ັ້
ຕົນຕ
ັ້
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ໂຄງການ;
- ຂັນຕອນການຄົ
ນຄວັ້
າເອົາຜູ ພ
ັ້
ັ້
ັ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ;
- ຂັນຕອນການເຈລະຈາ
ແລະ ອະນຸມດ
ັ້ ນ;
ັ້
ັ້
- ຂັນຕອນການຮັ
ບຮອງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ

ັ້
ັ້
- ຂັນຕອນການຮັ
ບຮອງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງ
ັ້
ຕົນ;
ັ້
- ຂັນຕອນການຮັ
ບຮອງບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກການປະເມີນ
ຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດລະອຽດ;
ັ້
ໍ່ ອາຍຸ ບດ
ັ້
ົ ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ;
- ຂັນຕອນການຕ
ັ້
ັ້
- ຂັນຕອນການຍົ
ກເລີກບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ;

ັ້
ັ ເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ;
- ຂັນຕອນການເຈລະຈາ
ແລະ ອະນຸມດ
ັ້
- ຂັນຕອນການຮັ
ບຮອງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ;
ັ້
- ຂັນຕອນການຮັ
ບຮອງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ;
ແຜນການຄຸ ມ
ັ້
ັ້
ັ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
- ຂັນຕອນການອະນຸ
ມດ
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ;
ັ້
ັ້
ັ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
- ຂັນຕອນການອະນຸ
ມດ
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ງອອກ;

ັ້ ນ;
ັ້
ັ້
- ຂັນຕອນການຮັ
ບຮອງການອອກແບບເບອງຕົ
ັ້
- ຂັນຕອນການຮັ
ບຮອງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ;
ັ້
ໍ່ ອາຍຸ ສນ
ັ ຍາພັດທະນາໂຄງການ;
- ຂັນຕອນການຕ
ັ້
ັ້ ລິສດ
ັ ເຊັນສັນຍາສັ້າງຕັງບ
ັ ;
- ຂັນຕອນການອະນຸ
ມດ
ັ້
ັ ເຊັນສັນຍາສາປະທານ;
- ຂັນຕອນການເຈລະຈາ
ແລະ ອະນຸມດ

ັ້
ັ້
ັ ເຊັນສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
- ຂັນຕອນການອະນຸ
ມດ
າໂຄງການພາຍໃນ;
ັ້
ັ້
ັ ເຊັນສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
- ຂັນຕອນການອະນຸ
ມດ
າໂຄງການສົໍ່ງອອກ;
ັ້
ັ້
- ຂັນຕອນການທົ
ບທວນບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາ;
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ັ້
ັ ໂຄຕາແຮງງານຕໍ່າງປະເທດປະຈາປີ ;
- ຂັນຕອນການອະນຸ
ມດ
ັ້
ັ້
ັ ການກັກເກັບນາ;
- ຂັນຕອນການອະນຸ
ມດ

ັ້
- ຂັນຕອນການຕິ
ດຕາມກວດກາການກໍ່ ສັ້າງໂຄງການ;
ັ້
- ຂັນຕອນການຕິ
ດຕາມກວດກາການດາເນີນງານ ແລະ ການບາລຸ ງຮັກສາໂຄງການ;
ັ້
- ຂັນຕອນການດັ
ດແກ ັ້ສັນຍາສາປະທານ;
ັ້
ັ ຖະບານ.
- ຂັນຕອນການໂອນຊັ
ບສິນໂຄງການໃຫັ້ລດ

ັ້
ຮູ ບແບບຂອງບັນດາໜັ້າວຽກໃນຂັນຕອນມາດຕະຖານ
ັ້
ັ ດາໜັ້າວຽກລະອຽດ
ບັນດາຂັນຕອນມາດຕະຖານ
ຈະປະກອບມີບນ

2.

ຊຶໍ່ງຖກການົດໄວັ້ໃນຕາຕະລາງ

ມາດຕະຖານ ທີໍ່ມີອງົ ປະກອບ ຕາມລາດັບແຕໍ່ ເທິງລົງລຸໍ່ ມ ດັໍ່ງນີ:ັ້
ັ້
ັ ;
- ຊໍ່ ໜັ້າວຽກ ໝາຍເຖິງ ຊໍ່ ຂອງໜັ້າວຽກໃນຂັນຕອນມາດຕະຖານຕັ້
ອງການປະຕິບດ

ັ້ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ິ ຸ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງັ້ ທີໍ່ຮັບຜິດຊອບຕົນຕ
ັ
- ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ ໝາຍເຖິງ ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ບດ
ໜັ້າວຽກ;

ັ້ ນທີໍ່ຕັ້ອງການໃຊັ້ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ັ້ ນຕໍ່ າງໆທີໍ່ເປັ ນບໍ່ອນອີງ ແລະ ເປັ ນຂ ັ້
- ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ັ້
ັ ໜັ້າວຽກ;
ມູນທີໍ່ຕັ້ອງການໃຊັ້ເຂົາໃນການປະຕິ
ບດ
ັ້ ນທີໍ່ຕັ້ອງການໃຊັ້ ໝາຍເຖິງ ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັງັ້
- ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ັ້ ນທີໍ່ຕັ້ອງການໃຊັ້;
ທີໍ່ສັ້າງ, ສະເໜີ ຫຼ ສົໍ່ງເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ໜັ້າວຽກ ໝາຍເຖິງ ຂແນະນ
ັ ໜັ້າວຽກທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ;
- ວິທຈ
ບດ
າໃນການປະຕິບດ
ັ້ ທີໍ່ຈະໄດັ້ຈາກການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ໜັ້າວຽກທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ;
- ຜົນໄດັ້ຮັບ ໝາຍເຖິງ ໝາກຜົນຕົນຕ
ບດ

ັ້
ັ ໜັ້າວຽກທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
- ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າວຽກ ໝາຍເຖິງ ໄລຍະເວລາທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຊຶໍ່ງບາງໜັ້າວຽກກບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້;
ັ້
ັ ໜັ້າວຽກ.
- ໝາຍເຫດ ໝາຍເຖິງ ບັນຫາ, ປະເດັນ ຫຼ ຈຸດທີໍ່ຕັ້ອງເອົາໃຈໃສໍ່, ຄານຶງ ໃນເວລາຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

1.

ັ້
ັ້
ໍ່ ລະຂັນຕອນ
ເນອໃນລະອຽດຂອງແຕ
ັ້
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ໂຄງການ
ຂັນຕອນການຄົ
ນຄວັ້າເອົ
າຜູ ພ

1.1.

ພາກສະເໜີ

IV.

ັ້
ຄວາມໝາຍຂອງຂັນຕອນ

ັ້ ການົດບັນດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກສາລັບການຄົນຄວັ້າເອົ
ັ້
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ
ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
າຜູ ພ
ັ້ ໍ່ ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ ທີໍ່ຂັນສູ
ັ້ ນກາງອະນຸຍາດ. ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລັງງານນາທີ
ັ້ ໍ່
ແລະ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລັງງານນາທີ
ັ້
ິ ຸ ກຄົນທີໍ່ສົນໃຈເປັ ນຜູ ກ
ັ້ ານົດຂຶນມາ
ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ ແມໍ່ ນນິຕບ
ແລັ້ວສະເໜີຕໍ່ ລັດຖະບານເພໍ່ ອພິຈາລະນາ
ັ ໃຫັ້ພັດທະນາໂຄງການດັໍ່ງກໍ່ າວ
ອະນຸມດ

ເປັ ນ

ັ້ າຜູ ັ້
ສໍ່ວນການຄົນເອົ
ເພາະເປັນໂຄງການທີໍ່ຢູໍ່ ໃນ

ທຸລະກິດການຜະລິດໄຟຟັ້າສະເພາະ.

ພັດທະນາໂຄງການຜໍ່ານການປະມູນ

ໄດັ້ຖກການົດໄວັ້ໃນລະບຽບການຕໍ່າງຫາກ
ັ້
ັ້ ານົດຂຶນມາ
ແຜນພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟັ້າແຫໍ່ງຊາດ ທີໍ່ລັດຖະບານເປັ ນຜູ ກ
ແລັ້ວເປີ ດການທາບທາມ ຊອກຫາ
ັ້ ດ
ັ ທະນາໂຄງການດັໍ່ງກໍ່ າວ.
ຜູ ພ
ັ້
ັ້ ໍ່ ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ ເລີໍ່ມດັ້ວຍການຄົນຄວັ້
ັ້
ການພັດທະນາໂຄງການໄຟຟັ້າພະລັງງານນາທີ
າ, ວິເຄາະເບອງ
ັ້
ິ ຸ ກຄົນທີໍ່ສົນໃຈໂຄງການ
ຕົນຂອງນິ
ຕບ

ແລັ້ວສົໍ່ງຄາຮັ້ອງພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານປະກອບໃນການພັດທະນາ
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ໂຄງການ ໄປຍັງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ອີງຕາມ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ, ໂຄງການດັໍ່ງກໍ່ າວ ຈະ
ໍ່ ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ
ັ້
ິ ຸ ກຄົນ
ັ ໃຫັ້ຄບ
ົ
ອະນຸຍາດໃຫັ້ນິຕບ
ໂດຍຜໍ່ານຂັນຕອນຂອງໂຄງການທີ
ແຕໍ່ ຕອັ້ ງປະຕິບດ
ັ້
ເງໍ່ ອນໄຂທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ລະບຽບການກໍ່ ຽວກັບການຄົນຄວັ້
າໂຄງການທີໍ່ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ.

ັ້ ນແລັ້
ັ້
ຫຼງັ ຈາກສາເລັດການກັໍ່ນກອງເບອງຕົ
ວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສົໍ່ງເອກະສານຄາຮັ້ອງ
ທັງໝົດໃຫັ້ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອກວດກາລະອຽດ. ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເປັ ນໜໍ່ວຍ
ໍ່ ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ ຊຶໍ່ງຜໍ່ານສາມໄລຍະ ດັໍ່ງນີ:ັ້
ັ້
ງານໃຈກາງໃນການຄົນຄວັ້າໂຄງການທີ
- ໄລຍະທີ 1:

ັ້
ັ້
ດາເນີນການຄົນຄວັ້
າກໍ່ ອນເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ;

ັ້
ັ ພັນທະໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
- ໄລຍະທີ 2: ພາຍຫຼງັ ສາເລັດການປະຕິບດ

ັ້
ແລັ້ວດາເນີນການຄົນຄວັ້
າ

ກໍ່ ອນເຊັນ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ;

ັ້
ັ ພັນທະໃນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ແລັ້ວດາເນີນການຄົນຄວັ້
- ໄລຍະທີ 3: ພາຍຫຼງັ ສາເລັດການປະຕິບດ
າ
ກໍ່ ອນເຊັນສັນຍາສາປະທານ.
ິ ຸ ກຄົນທີໍ່ສົນໃຈສາມາດເອົາ “ແບບຄາຮັ້ອງຂລົງທຶນໃນຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟັ້າ ຢູໍ່ ສປປ ລາວ” ໄດັ້
ນິຕບ
ຈາກ ເວັບໄຊ ຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫຼ ເອົາຈາກ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນ
ັ້ ນໃສໍ່ແບບຄາຮັ້ອງສາເລັດ ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນດັໍ່ງກໍ່ າວຕັ້ອງຍໍ່ ນເອກະສານ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ພາຍຫຼງັ ປະກອບຂມູ

ດັໍ່ງກໍ່ າວຕໍ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ ຫຼ ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ
ັ້ ນກໍ່
ັ້ ຽວກັບຄວາມຄົບຖັ້ວນ ແລະ ຄວາມຖກຕັ້ອງ
ດຽວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈະກວດກາເບອງຕົ
ຂອງເອກະສານຄາຮັ້ອງ ແລັ້ວສົໍ່ງຕໍ່ ໃຫັ້ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ັ ເອກະສານຄາຮັ້ອງຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ
ພາຍຫຼງັ ໄດັ້ຮບ
ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ສົໍ່ງເອກະສານຄາຮັ້ອງດັໍ່ງກໍ່ າວໃຫັ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ຊຶໍ່ງຈະສົໍ່ງຕໍ່ ຫາກົມກອງກໍ່ ຽວຂັ້ອງລວມທັງ
ັ້
ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ
ເພໍ່ ອຂຄາເຫັນດັ້ານເຕັກນິກ. ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ສັງລວມຄາເຫັນ

ຈາກກົມກອງກໍ່ ຽວຂັ້ອງ. ຫຼງັ ຈາກສາເລັດປະຊຸມຫາລກັບກົມກອງກໍ່ ຽວຂັ້ອງແລັ້ວ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ
ສົໍ່ງຄາຮັ້ອງພັ້ອມດັ້ວຍຄາເຫັນທັງໝົດໃຫັ້ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາສົໍ່ງຕໍ່ ໄປຍັງ
ັ້ ນ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ພາຍຫຼງັ ທີໍ່ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ ຫຼ ປະຕິເສດ
ກາງ ສາເລັດການພິຈາລະນາແລັ້ວ, ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ອອກໜັງສ ອະນຸມດ
ິ ຸ ກຄົນທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງຢໍ່າງເປັນທາງການ.
ຄາຮັ້ອງ ເພໍ່ ອແຈ ັ້ງຕອບນິຕບ

ັ້ ນຕອນ
ັ້
ການເລີໍ່ມຕົນຂັ

ັ້ ນ
ິ ຸ ກຄົນ ສົໍ່ງ ແບບຄາຮັ້ອງຂລົງທຶນໃນຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟັ້າ ຢູໍ່ ສປປ ລາວ ທີໍ່ໄດັ້ປະກອບຂມູ
ນິຕບ

ແລັ້ວ ເປັນສະບັບພາສາລາວ ຫຼ ພາສາອັງກິດ ຈານວນ 6 ຊຸດ ໃຫັ້ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.
ັ້
ິ ຸ ກຄົນຕັ້ອງຄັດຕິດໄປພັ້ອມສາລັບໂຄງການທີໍ່ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ ໄດັ້ລະບຸ ໄວັ້ໃນຂທີ
ເອກະສານປະກອບທີໍ່ນິຕບ
ັ້
1.3 ເຖິງ 1.5 ຂອງ ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ນິຕກ

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ັ :ັ້
ນິຕກ
ມີດໍ່ ງນີ

- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ;
- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ;

ັ້
- ລະບຽບການກໍ່ ຽວກັບການຄົນຄວັ້
າໂຄງການທີໍ່ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ;
ັ້ ກແບບຍນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ;
- ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
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ັ້
ັ້ ກແບບຍນຍົງ
ັ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
- ບົດແນະນາກໍ່ ຽວກັບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ຂອງ

ສປປ

ລາວ;

ັ້
ັ້ ກແບບຍນຍົງ ຂອງ ສປປ
ັ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
- ແບບຟອມການປະເມີນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ລາວ.
1.2.

ັ້
ບັນດາໜັ້າວຽກໃນຂັນຕອນ

ໜັ້າວຽກທີ 1: ການຮັບເອົາ ແລະ ທົບທວນຄາຮັ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ໜັ້າວຽກທີ 1: ການຮັບເອົາ ແລະ ທົບທວນຄາຮັ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ນ
ແບບຄາຮັ້ອງຂລົງທຶນໃນຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟັ້າ ຢູໍ່ ສປປ ລາວ ທີໍ່ຕໍ່ ມຂມູ
ຄົບຖັ້ວນແລັ້ວ ແລະ ເອກະສານປະກອບ (6 ຊຸດ ອາດເປັ ນພາສາລາວ ຫຼ ອັງກິດ

ກໄດັ້). ແບບຄາຮັ້ອງຂລົງທຶນໃນຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟັ້າ ຢູໍ່ ສປປ ລາວ
ສາມາດຫາໄດັ້ໃນອິນເຕີເນັດຢູໍ່ ເວັບໄຊຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ http://www.investlaos.gov.la/ ຫຼ ສາມາດໄປຂນາ ຫັ້ອງການ
ບລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂອງກະຊວງດັໍ່ງກໍ່ າວ ໂດຍກົງ.
ັ ໍ່ ໄປນີ:ັ້
ເອກະສານປະກອບ ມີດໍ່ ງຕ

ິ ຸ ກຄົນ ຊຶໍ່ງປະກອບດັ້ວຍ
- ຄວາມເປັ ນມາ ແລະ ປະສົບການຂອງນິຕບ
ັ້ ນຜົນສາເລັດຢໍ່າງໜັ້ອຍ 20 ຢໍ່າງ ແລະ ປະສົບການໃນພາກ
ເອກະສານຢັງຢ
ພນັ້ ທີໍ່ສະແດງໃຫັ້ເຫັນຜົນສາເລັດ ຫຼ ໂຄງການທີໍ່ກາລັງດາເນີນໃນ ສປປ
ັ້
ລາວ ແລະ ປະເທດໃນພາກພນ;

- ເອກະສານສະແດງຖານະດັ້ານການເງ ິນ 5 ປີ ການເງ ິນ ຫຼາັ້ ສຸ ດ;
ັ້
ັ້ ນ
ິ ຸ ກຄົນໄດັ້ສາັ້ ງຕັງຂຶ
- ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດຈາກປະເທດທີໍ່ນິຕບ

ຫຼ

ກາ

ລັງດາເນີນທຸລະກິດຢູໍ່ ;

- ໃບມອບສິດຈາກບຸ ກຄົນທີໍ່ສົໍ່ງຄາຮັ້ອງສາລັບກລະນີທໍ່ ບຸີ ກຄົນທີໍ່ມາຍໍ່ ນບໍ່
ິ ຸ ກຄົນ;
ແມໍ່ ນຕາແໜໍ່ງສູງສຸ ດຂອງນິຕບ
ັ້
- ແຜນທີໍ່ສະແດງທີໍ່ຕັງ/ເຂດຂອງໂຄງການ;
ັ້ ນດັ້ານເຕັກນິກຂອງໂຄງການ;
- ຂມູ

ັ້ ນຂອງໂຄງການ
ັ້ ນພາກສະໜາມເບອງຕົ
ັ້
- ຂມູ
(ຖັ້າມີ);
ໍ່
- ເອກະສານປະກອບຕາມເງອນໄຂຂອງໂຄງການທີໍ່ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ ແຕໍ່ ກ
ັ້ ບຂະໜາດຂອງໂຄງການ;
ຂຶນກັ
ັ້ ນອໍ່ ນໆທີໍ່ເໝາະສົມກັບການປະກອບຄາຮັ້ອງ.
- ຂມູ
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ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ິ ຸ ກຄົນສົໍ່ງທີໍ່ຄາຮັ້ອງພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານປະກອບ.
ນິຕບ

ົ
ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ
ກວດກາເອກະສານເພໍ່ ອໃຫັ້ໄດັ້ຄບ
ັ້ ນທົໍ່ວໄປ
ຕາມເງໍ່ ອນໄຂຂອງໂຄງການທີໍ່ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ
ຊຶໍ່ງນອກຈາກຂມູ
ຂອງໂຄງການແລັ້ວ ຕັ້ອງປະກອບຕໍ່ ມອີກດັໍ່ງນີ:ັ້

ໍ່
ໍ່ ບໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ
ເອກະສານເພໍ່ ອໃຫັ້ໄດັ້ຄົບຕາມເງອນໄຂຂອງໂຄງການທີ

- ບົດລາຍງານກໍ່ ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ (ຕາມລາຍລະອຽດທີໍ່ກາ
ັ້
ນົດໄວັ້ໃນ ຂ ັ້ 1.3 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
)ັ້ ຊຶໍ່ງສະແດງໃຫັ້ເຫັນຜົນ
ປະໂຫຍດທີໍ່ເປັ ນຮູ ບປະທາທີໍ່ຈະເກີດຈາກໂຄງການ. ຜົນປະໂຫຍດທີໍ່ເປັ ນ
ັ້
ນາມມະທາຍັງບໍ່ ທັນມີຄວາມຈາເປັ ນຕ ັ້ອງລະບຸ ໃນໄລຍະນີຂອງໂຄງການ;

- ເອກະສານສະແດງກໍ່ ຽວກັບຮູ ບແບບ ຫຼ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝໍ່ຂອງໂຄງການ (ຖັ້າ
ັ້
ມີ) ຕາມລາຍລະອຽດທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ຂ ັ້ 1.3 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
;ັ້
- ເອກະສານອະທິບາຍໃຫັ້ເຫັນວໍ່າ

ໂຄງການສອດຄໍ່ອງກັບຍຸ ດທະສາດຂອງ
ັ້
ລັດຖະບານ (ຖັ້າມີ) ຕາມລາຍລະອຽດທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ຂ ັ້ 1.3 ຂອງຂັນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ;ັ້

ັ້ ນດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຖານະດັ້ານການເງ ິນ
ເອກະສານຢັງຢ

ັ້ ນຊີດາຈາກ
ິ ຸ ກຄົນທີໍ່ຍໍ່ ນຄາຮັ້ອງ ບໍ່ ໄດັ້ຖກຂຶນບັ
- ເອກະສານຮັບປະກັນວໍ່າ ນິຕບ
ລັດຖະບານອໍ່ ນ ຫຼ ສະຖາບັນການເງ ິນໃດໆ;
ິ ຸ ກຄົນ
- ສັດສໍ່ວນການຖຮຸ ນັ້ ໃນນິຕບ
ຮັບອະນຸຍາດຖກຕາມກົດໝາຍ

ັ້ ນຈາກໜໍ່ວຍງານທີໍ່ໄດັ້
ັ ການຢັ ງຢ
ໄດັ້ຮບ
ຖັ້າຫາກຕົກໃນກລະນີການຮໍ່ວມ

ພັດທະນາ;

ັ ໂຄງການທີໍ່ຄັ້າຍຄຽງກັນໃນ 5 ປີ ຫຼງັ ສຸ ດ ນັບ
- ປະສົບການໃນການປະຕິບດ
ີ ໍ່ ງຄາຮັ້ອງຂໂຄງການທີໍ່ບຜໍ່ານການປະມູນ ຕາມລາຍລະອຽດທີໍ່
ແຕໍ່ວັນທີທໍ່ ສົ
ັ້
ການົດໄວັ້ໃນ ຂ ັ້ 1.5 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
;ັ້
ິ າຫະກິດທີໍ່ໄດັ້ຜໍ່ານການກວດສອບ 5 ປີ ການເງ ິນ ຫຼງັ ສຸ ດ ຕາມລາຍ
- ບັນຊີວສ
ັ້
ລະອຽດທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ຂ ັ້ 1.4 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
;ັ້

ັ້ ນດັ້ານການເງ ິນຂອງນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນຈາກທະນາຄານ;
- ເອກະສານຢັງຢ
ິ ຸ ກຄົນບໍ່ ຢູໍ່ໃນພາວະຖກຄວບຄຸ ມກິດຈະການ
- ເອກະສານຮັບປະກັນວໍ່າ ນິຕບ
ັ້ .ັ້
ໂດຍເຈົາໜີ

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 1.1:
ການທົບທວນຄາຮັ້ອງ
ແລະ ເອກະສານ
ປະກອບ

- ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ
ກວດກາເອກະສານທັງໝົດທີໍ່
ິ ຸ ກຄົນສົໍ່ງໃຫັ້
ົ ຕາມຈານວນເອກະສານທີໍ່ຕັ້ອງປະກອບ
ນິຕບ
ເພໍ່ ອໃຫັ້ຄບ
ເປັ ນຄາຮັ້ອງ;

ັ້ ນ
ິ ຸ ກຄົນ ຖັ້າຫາກຂມູ
- ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ແນະນານິຕບ
ຫຼ ເອກະສານບໍ່ ພຽງພທີໍ່ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ມອີກ;
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- ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ສົໍ່ງເອກະສານດັໍ່ງກໍ່ າວທັງໝົດຕໍ່ ໄປ
ໃຫັ້ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.
ິ ຸ ກຄົນທີໍ່ຍໍ່ ນຄາຮັ້ອງ ຊາບ ໃນກລະນີພບ
ົ ເຫັນຄວາມບໍ່
ນິຕບ
ຖກຕັ້ອງ/ຄວາມບໍ່ ຄົບຖັ້ວນໃນຄາຮັ້ອງ ຫຼ ເອກະສານປະກອບ ຫຼ ຖັ້າ
ຕັ້ອງການເອກະສານເພີໍ່ມ;

- ແຈ ັ້ງໃຫັ້

ຜົນໄດັ້ຮັບ

- ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ
ດາເນີນການກວດກາຄວາມຄົບ
ໍ່
ັ້
ຖັ້ວນຂອງເອກະສານທີສົໍ່ງເຂົາມາ.
ຖັ້າຫາກພົບວໍ່າເອກະສານດັໍ່ງກໍ່ າວບໍ່ ຄົບ
ຖັ້ວນໃນຮູ ບການໃດກຕາມ, ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ຕັ້ອງ
ໍ່ ຕອັ້ ງການນັນຕ
ັ້ ໍ່ ມອີກ.
ິ ຸ ກຄົນໃຫັ້ສໍ່ ງເອກະສານທີ
ົ
ແຈ ັ້ງນິຕບ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ

ັ້
ແຈ ັ້ງໃຫັ້ຊາບພາຍໃນ ຫັ້າ (5) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ມໄດັ້ຮັ
ບຄາຮັ້ອງຈາກ
ິ ຸ ກຄົນທີໍ່ຍໍ່ ນຄາຮັ້ອງ.
ນິຕບ

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 1.2
ສົໍ່ງເອກະສານຄາຮັ້ອງ

ັ
- ເມໍ່ ອ ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ເຫັນວໍ່າ ເອກະສານທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ິ ຸ ກຄົນ
ົ ຕາມຂອງເອກະສານຄາຮັ້ອງແລັ້ວເງໍ່ ອນໄຂ,
ຈາກ
ນິຕບ
ໄດັ້ຄບ

ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານ
ປະກອບຕໍ່ ໄປຍັງ ພະ

ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ຕັ້ອງອອກໃບກິດສາພັນພາຍໃນ
ັ້
ເພໍ່ ອສົໍ່ງເອກະສານດັໍ່ງກໍ່ າວຕໍ່ ໄປຍັງພະແນກຄົນຄວັ້
າວິໄຈໂຄງການ,
ກົມ

ການລົງທຶນ

- ສາເນົາເອກະສານຄາຮັ້ອງ ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານປະກອບຕັ້ອງຄັດຕິດໃສໍ່ໃບ
ກິດສາພັນພາຍໃນດັໍ່ງກໍ່ າວ.

ັ້
ແນກຄົນຄວັ້າວິ
ໄຈ
ໂຄງການ, ກົມສົໍ່ງເສີມ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ ເພໍ່ ອປະເມີນເອກະສານຄາຮັ້ອງດັໍ່ງກໍ່ າວຕໍ່ ໄປ;

ັ້
ໃບກິດສາພັນພາຍໃນສົໍ່ງເຖິງ ພະແນກຄົນຄວັ້
າວິໄຈໂຄງການ, ກົມສົໍ່ງເສີມການ
ລົງທຶນ ພັ້ອມດັ້ວຍສາເນົາເອກະສານຄາຮັ້ອງ ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານປະກອບທີໍ່
ັ ຈາກນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ.
ໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ັ ເອກະສານຄາຮັ້ອງຈາກ
ພາຍໃນ ສາມ (3) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ້
ິ ຸ ກຄົນເປົ າໝາຍ
ນິຕບ
ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານປະກອບທີໍ່ ຫັ້ອງການບລິການການ

ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ົ ຕາມເງໍ່ ອນແລັ້ວ.
ລົງທຶນປະຕູດຽວ ເຫັນວໍ່າໄດັ້ຄບ

ິ ຸ ກຄົນ ເພໍ່ ອຂ
- ໜັງສຈາກ ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ເຖິງ ນິຕບ
ັ້ ນເພີໍ່ມສາລັບຄາຮັ້ອງລົງທຶນ.
ຂມູ

ໜັ້າວຽກທີ 2: ການທົບທວນເອກະສານຄາຮັ້ອງ ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານປະກອບ ແລະ ສົໍ່ງຕໍ່ ໄປຍັງ ກະຊວງ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
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ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ໜັ້າວຽກທີ 2: ການທົບທວນເອກະສານຄາຮັ້ອງ ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານປະກອບ ແລະ ສົໍ່ງຕໍ່ ໄປຍັງ ກະຊວງ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ (ພະແນກຄົນຄວັ້າວິ
ໄຈໂຄງການ).
ັ ໍ່ ໄປນີ:ັ້
ເອກະສານປະກອບ ມີດໍ່ ງຕ

ິ ຸ ກຄົນ ຊຶໍ່ງປະກອບດັ້ວຍ
- ຄວາມເປັ ນມາ ແລະ ປະສົບການຂອງນິຕບ
ັ້ ນຜົນສາເລັດຢໍ່າງໜັ້ອຍ 20 ຢໍ່າງ ແລະ ປະສົບການໃນພາກ
ເອກະສານຢັງຢ
ພນັ້ ທີໍ່ສະແດງໃຫັ້ເຫັນຜົນສາເລັດ ຫຼ ໂຄງການທີໍ່ກາລັງດາເນີນໃນ ສປປ
ັ້
ລາວ ແລະ ປະເທດໃນພາກພນ;

- ເອກະສານສະແດງຖານະດັ້ານການເງ ິນ 5 ປີ ການເງ ິນ ຫຼາັ້ ສຸ ດ;
ັ້
ັ້ ນ
ິ ຸ ກຄົນໄດັ້ສາັ້ ງຕັງຂຶ
- ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດຈາກປະເທດທີໍ່ນິຕບ

ຫຼ

ກາ

ລັງດາເນີນທຸລະກິດຢູໍ່ ;

- ໃບມອບສິດຈາກບຸ ກຄົນທີໍ່ສົໍ່ງຄາຮັ້ອງສາລັບກລະນີທໍ່ ບຸີ ກຄົນທີໍ່ມາຍໍ່ ນບໍ່
ິ ຸ ກຄົນ;
ແມໍ່ ນຕາແໜໍ່ງສູງສຸ ດຂອງນິຕບ
ັ້
- ແຜນທີໍ່ສະແດງທີໍ່ຕັງ/ເຂດຂອງໂຄງການ;
ັ້ ນດັ້ານເຕັກນິກຂອງໂຄງການ;
- ຂມູ

ັ້ ນຂອງໂຄງການ
ັ້ ນພາກສະໜາມເບອງຕົ
ັ້
- ຂມູ
(ຖັ້າມີ);
- ເອກະສານປະກອບຕາມເງໍ່ ອນໄຂຂອງໂຄງການທີໍ່ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ ແຕໍ່ ກ
ັ້ ບຂະໜາດຂອງໂຄງການ;
ຂຶນກັ
ັ້ ນອໍ່ ນໆທີໍ່ເໝາະສົມກັບການປະກອບຄາຮັ້ອງ;
- ຂມູ

- ໃບກິດສາພັນພາຍໃນ ຈາກ ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ເຖິງ
ັ້
ພະແນກຄົນຄວັ້
າວິໄຈໂຄງການ.
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ.

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ້
ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ (ພະແນກຄົນຄວັ້
າວິໄຈໂຄງການ) ທົບທວນຄວາມເປັນ

ໜັ້າວຽກ

ມາຂອງນັກລົງທຶນ, ໂຄງສັ້າງການຖຮຸ ັ້ນ ແລະ ການເງ ິນ ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານ
ັ້ ດຕົນທີ
ັ້ ນ ແລະ ປະສົບການກໍ່ ຽວກັບໄຟຟັ້າພະລັງນາ.
ັ້ ຕົວຊີວັ
ັ້ ໍ່ ຕອັ້ ງທົບ
ຢັ ງຢ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ທວນມີຄ:

ັ້ ນຈາກ ປະທານ ຫຼ ຜູ ອ
ັ ທະນາໂຄງການທີໍ່ເຊັນຢັ ງຢ
ັ້ ານວຍການ
- ບົດສະເໜີພດ
ິ ຸ ກຄົນ;
ໃຫຍໍ່ ຂອງນິຕບ

ັ້ ນຜົນສາເລັດຂອງນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ, ໃບ
- ຄວາມເປັ ນມາ ແລະ ເອກະສານຢັ ງຢ
ິ ຸ ກຄົນ;
ທະບຽນວິສາຫະກິດຂອງນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນສະເໜີພດ
ັ ທະນາຮໍ່ວມກັນ);
- ໜັງສສະເໜີຮໍ່ວມ (ໃນກລະນີຫຼາຍນິຕບ
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- ໃບມອບສິດ (ຖັ້າມີ);
ັ້
- ແຜນທີໍ່ ແລະ ທີໍ່ຕັງຂອງໂຄງການ;
ັ້ ນດັ້ານເຕັກນິກຂອງໂຄງການ:
- ຂມູ
ັ້
o ກາລັງຕິດຕັງຂອງໂຄງການ,
ັ້ ກ,
o ລວງສູ ງຂອງນາຕົ

ັ້ ນັ້ , ອໍ່າງເກັບນາັ້ ແລະ
o ປະເພດ ແລະ ລັກສະນະຂອງໂຄງການ: ຝາຍນາລົ
ອໍ່ ນໆ,

ັ້ ນດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ບົດລາຍງານໃນອະດີດ ຖັ້າມີ);
o ຂມູ
ັ້ ນຂອງໂຄງການ
ັ້ ນພາກສະໜາມເບອງຕົ
ັ້
- ຂມູ
(ຖັ້າມີ);
ັ້
- ຕະຫຼາດເປົາໝາຍຂອງການຜະລິ
ດໄຟຟັ້າ (ສົໍ່ງອອກ ຫຼ ສະໜອງພາຍໃນ);
ິ ຸ ກຄົນໃນໄລຍະ 5 ປີ ຫຼາັ້ ສຸ ດ;
- ທົບທວນຖານະດັ້ານການເງ ິນຂອງນິຕບ
ັ້ ນຈາກສະຖາບັນການເງ ິນ ຫຼ ທະນາຄານຂອງນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ;
- ເອກະສານຢັງຢ
ັ້ ນອໍ່ ນໆທີໍ່ໃຫັ້ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບໂຄງການ ຖັ້າມີ.
- ຂມູ

ັ້
ພະແນກຄົນຄວັ້
າວິໄຈໂຄງການ ອອກໜັງສເພໍ່ ອສົໍ່ງເອກະສານຄາຮັ້ອງດັໍ່ງກໍ່ າວ
ໃຫັ້ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອປະເມີນລະອຽດກໍ່ ຽວກັບຄາຮັ້ອງ ພັ້ອມ
ທັງມີຄາເຫັນ. ສາເນົາເອກະສານຄາຮັ້ອງ ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານປະກອບ ຕ ັ້ອງ
ຄັດຕິດໃສໍ່ໜັງສດັໍ່ງກໍ່ າວ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ພັ້ອມດັ້ວຍສາເນົາ
ັ້ ນແລັ້ວ ແລະ ເອກະສານປະກອບທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ັ ຈາກ
ເອກະສານຄາຮັ້ອງທີໍ່ຕໍ່ ມຂມູ
ໜັງສເຖິງ

ິ ຸ ກຄົນ.
ນິຕບ
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ ເອກະສານຄາຮັ້ອງຈາກ
ພາຍໃນ ສອງ (2) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ້
ິ ຸ ກຄົນເປົ າໝາຍ
ນິຕບ
ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ທີໍ່ ຫັ້ອງການບລິການ

ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ເຫັນວໍ່າຄົບຕາມເງໍ່ ອນໄຂແລັ້ວ.
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

- ໜັງສຈາກ ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ ເຖິງ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ
ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອນາສົໍ່ງເອກະສານຄາຮັ້ອງ ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານປະກອບ.

ິ ຸ ກຄົນ ແລະ ຂຄາເຫັນ
ັ ຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ໜັ້າວຽກທີ 3: ການສົໍ່ງຄາຮັ້ອງຂອງນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ແລະ ຂຄາເຫັນ
ັ ຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ໜັ້າວຽກທີ 3: ສົໍ່ງຄາຮັ້ອງຂອງນິຕບ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່;

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ).
ໜັງສ ຈາກ ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ ເພໍ່ ອສົໍ່ງເອກະສານຄາຮັ້ອງ ແລະ ເອກະສານ
ປະກອບໃຫັ້ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.
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ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ
ປະກອບຄາເຫັນ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ໜັ້າວຽກ

ສົໍ່ງຄາຮັ້ອງລົງທຶນຕໍ່ ໄປຍັງໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງເພໍ່ ອ

3.1:

ັ ເອກະສານຄາຮັ້ອງ
ພາຍຫຼງັ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ໄດັ້ຮບ
ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານປະກອບແລັ້ວ ຕັ້ອງສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະ
ແນກສັນຍາ) ພາຍໃນ ສອງ (2) ວັນລັດຖະການ ພັ້ອມທັງສາເນົາໃຫັ້ ພະແນກ
ັ້
ຄົນຄວັ້າສັ
ງລວມປະຕູດຽວ ຂອງຫັ້ອງການກະຊວງ ເພໍ່ ອຕິດຕາມ. ກົມທຸລະກິດ
ພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ) ສົໍ່ງຕໍ່ ໄປຫາ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ
(ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ງຜະລິດໄຟຟັ້າ ແລະ ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ິ າ
ແລະ ສັງຄົມ), ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ), ກົມນິຕກ
ັ້
ິ າພະລັງງານ) ແລະ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ
(ພະແນກນິຕກ
ເພໍ່ ອປະກອບຄາເຫັນ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.2 ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ) ກວດກາ ແລະ
ປະເມີນຄາຮັ້ອງ
ັ້ ນຄົບຖັ້ວນຂອງ
ທົບທວນເອກະສານຄາຮັ້ອງລົງທຶນທີໍ່ຕໍ່ ມຂມູ
ເອກະສານ ແລັ້ວກວດກາຄວາມສອດຄໍ່ອງກັບເງໍ່ ອນໄຂຂອງກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍ
ໄຟຟັ້າ ທີໍ່ການົດວໍ່າ ຄາຮັ້ອງລົງທຶນໂຄງການທີໍ່ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນແຂໍ່ງຂັນ ຕັ້ອງ
ພະແນກສັນຍາ

ໃຫັ້ຜົນປະໂຫຍດສູ ງແກໍ່ ລັດຖະບານ ແລະ ຕອັ້ ງມີເງໍ່ ອນໄຂດັໍ່ງຕໍ່ ໄປນີ:ັ້
ີ ນສະໃໝ ຫຼ ໃໝໍ່ຢູໍ່
- ຕັ້ອງເປັນໂຄງການທີໍ່ມີຮູບແບບ ຫຼ ເຕັກໂນໂລຊີທໍ່ ທັ
ສປປ ລາວ;

ັ ສະນະຍຸ ດທະສາດຂອງລັດ;
- ເປັ ນໂຄງການທີໍ່ມີລກ
ິ ຸ ກຄົນທີໍ່ສະເໜີໂຄງການຕັ້ອງມີເງໍ່ ອນໄຂດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ
- ນິຕບ
ສົມຄູໍ່ກັບໂຄງການ.
ລັດຖະບານສາມາດອະນຸຍາດໃຫັ້ລັດວິສາຫະກິດຂອງຕົນພັດທະນາໂຄງການ
ັ້
ັ ຕາມຂັນຕອນສ
ໄຟຟັ້າໂດຍບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນໄດັ້ ແຕໍ່ຕ ັ້ອງປະຕິບດ
າລັບການ
ພັດທະນາໂຄງການໄຟຟັ້າ ແລະ ລະບຽບການ.
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ) ວິເຄາະ, ປະເມີນວໍ່າຄາຮັ້ອງດັໍ່ງກໍ່ າວ
ຄົບຕາມເງໍ່ ອນໄຂທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນມາດຕາ 52 ຂອງ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ
ແລັ້ວບໍ່ . ພະແນກສັນຍາ ທົບທວນຄວາມຄົບຖັ້ວນຂອງ ແບບຄາຮັ້ອງຂລົງທຶນ
ັ້ ນຕໍ່ ໄປນີ:ັ້
ໃນຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟັ້າ ຢູໍ່ ສປປ ລາວ ແລັ້ວກວດກາລະອຽດຂມູ
ັ ທະນາໂຄງການ;
- ບົດສະເໜີພດ

10

ັ້
ິ ຸ ກຄົນ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກພນ;
- ປະສົບການຂອງນິຕບ
ັ້
- ຕະຫຼາດເປົາໝາຍຂອງການຜະລິ
ດໄຟຟັ້າ (ສະໜອງພາຍໃນ ຫຼ ສົໍ່ງອອກ);

ັ້ ນຜົນສາເລັດຂອງນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ, ໃບ
- ຄວາມເປັ ນມາ ແລະ ເອກະສານຢັ ງຢ
ິ ຸ ກຄົນ;
ທະບຽນວິສາຫະກິດຂອງນິຕບ
ັ້
ັ້ ໍ່ ນສະເໜີເຂົາມາ;
- ການທັບຊັ້ອນກັບໂຄງການທີໍ່ມີແລັ້ວ ຫຼ ໂຄງການທີໍ່ຜູ ອ
ີ
- ບັນຫາຜົນກະທົບທີໍ່ອາດເກີດຢູໍ່ ເຂດເທິງ ແລະ ລຸໍ່ ມເຂໍ່ ອນ ໃນກລະນີທໍ່ ຈະ
ັ້ ໍ່ ມຂຶນັ້ ແລະ ອໍ່ ນໆ;
ເຮັດໃຫັ້ລະດັບນາເພີ
- ຜົນປະໂຫຍດທີໍ່ທັບຊັ້ອນກັບໂຄງການປະເພດອໍ່ ນໃນເຂດດຽວກັນ;
ັ ຖະບານ;
- ຜົນປະໂຫຍດສາຄັນທີໍ່ຈະໃຫັ້ລດ

ັ້
- ເນອໃນດັ້
ານການເງ ິນທີໍ່ສອດຄໍ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີໍ່ຈະ
ໃຫັ້ລັດຖະບານ;

ິ ຸ ກຄົນທີໍ່ເຂົາັ້
- ໜັງສລົງນາມຮໍ່ວມພັດທະນາ ແລະ ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບນິຕບ
ີ ຼາຍນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນຮໍ່ວມກັນພັດທະນາ);
ຮໍ່ວມພັດທະນາ (ໃນກລະນີມຫ
- ແຫຼໍ່ງທຶນສາຄັນໃນການພັດທະນາ (ຖັ້າມີ);
ັ້ ນດັ້ານການເງ ິນຂອງນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ສາລັບ 5 ປີ ຫຼ ັ້າສຸ ດ;
- ທົບທວນຂມູ
ັ້ ນຈາກສະຖາບັນການເງ ິນ ຫຼ ທະນາຄານຂອງນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ;
- ເອກະສານຢັງຢ
ັ້ ນອໍ່ ນໆກໍ່ ຽວກັບໂຄງການ ຖັ້າມີ.
- ຂມູ
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ສົໍ່ງ ເອກະສານຄາຮັ້ອງ ໃຫັ້ ກົມ

ວຽກ

ທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ) ພາຍໃນ ສອງ (2) ວັນລັດຖະການ;
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ) ສົໍ່ງໃຫັ້ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ພາຍ
ັ ເອກະສານຄາຮັ້ອງຈາກ
ໃນ ສາມ (3) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮບ

ໝາຍເຫດ

ຫັ້ອງການກະຊວງ.
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

- ໜັງສຈາກ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເຖິງ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງເພໍ່ ອຂຄາເຫັນ
ກໍ່ ຽວກັບຄາຮັ້ອງລົງທຶນ.

ິ ຸ ກຄົນ
ໜັ້າວຽກທີ 4: ການໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບຄາຮັ້ອງລົງທຶນຂອງນິຕບ

ໜັ້າວຽກທີ 4: ການໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບຄາຮັ້ອງລົງທຶນຂອງນິຕບິ ຸ ກຄົນ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

- ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ,
ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ);
ຶ );
- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທນ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
- ກົມນິຕກ
ັ້
- ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ.

ໜັງສຈາກ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເພໍ່ ອສົໍ່ງເອກະສານຄາຮັ້ອງລົງທຶນ ແລະ
ເອກະສານປະກອບເຖິງໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.
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ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ).

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 4.1: ການທົບທວນຂອງ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ
(ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ)

ັ້
ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ງຜະລິດໄຟຟັ້າ
ທົບທວນເນອໃນດັ້ານເຕັ
ກນິກຂອງ
ັ້
ັ້
ໂຄງການ ພັ້ອມທັງທີໍ່ຕັງຂອງໂຄງການ
ແລະ ປະກອບຄາເຫັນ. ເນອໃນສ
າຄັນທີໍ່
ັ້
ຕັ້ອງທົບທວນແມໍ່ ນທີໍ່ຕັງຂອງໂຄງການ
- ວໍ່າຈະຢູໍ່ ສາຍນາັ້ ຫຼ ນອກສາຍນາັ້ ແລະ
ີ
ຄວາມເປັນໄປໄດັ້ທໍ່ ຈະກະທົ
ບກັບໂຄງການທີໍ່ມີແລັ້ວ ຫຼ ສະເໜີມາໃໝໍ່ (ຖັ້າມີ).
ັ້ ດດັ້ານເຕັກນິກທີໍ່ຕັ້ອງທົບທວນຕໍ່ ມອີກ ດັໍ່ງນີ:ັ້
ົ ຊີວັ
ນອກນັນັ້ ຍັງມີຕວ
ັ້
- ກາລັງຕິດຕັງຂອງໂຄງການ;
- ພະລັງງານໄຟຟັ້າທີໍ່ຈະຜະລິດຕໍ່ ປີ ;

ັ້ ນ,
ັ້ ອໍ່າງເກັບນາັ້ ແລະ
- ຮູ ບແບບ ແລະ ປະເພດຂອງໂຄງການ (ຝາຍນາລົ
ອໍ່ ນໆ);
- ມູນຄໍ່າໂຄງການ;
ັ້
ົ ລາຍງານຜໍ່ານມາ);
- ເນອໃນດັ້
ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ອາດມີບດ

- ຄວາມກົມກຽມກັບແຜນພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟັ້າ ແລະ ເອກະສານອໍ່ ນໆ;
- ລະບົບສາຍສົໍ່ງໄຟຟັ້າ;
- ມາດຕະຖານທີໍ່ໃຊັ້ໃນການສຶກສາ ແລະ ອອກແບບເພໍ່ ອສະເໜີໂຄງການ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 4.2: ການທົບທວນຂອງ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຂັນັ້
ແຂວງ
ັ້
ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ
ທົບທວນຄາຮັ້ອງລົງທຶນ ແລະ
ັ້
ປະກອບຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບຄາຮັ້ອງດັໍ່ງກໍ່ າວ ໂດຍສະເພາະເນອໃນກໍ່
ຽວກັບ:
- ດັ້ານສັງຄົມໂດຍລວມ;

ັ້ ;
- ການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ ແລະ ການຟນຟູ
- ດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;

- ບັນຫາຄົງຄັ້າງທີໍ່ເກີດໃນເຂດໂຄງການ;
ີ
- ບັນຫາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ທໍ່ ຈະທັ
ບຊັ້ອນກັບໂຄງການອໍ່ ນ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 4.3: ການທົບທວນຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ (ພະ
ແນກລົງທຶນ)
ພະແນກລົງທຶນ ທົບທວນຄາຮັ້ອງ ແລະ ປະກອບຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບການລົງທຶນ
ັ້ ງເກດອໍ່ ນໆ
ໂດຍສະເພາະດັ້ານການເງ ິນ (ພາຍໃນ ຫຼ ຕໍ່ າງປະເທດ) ພັ້ອມທັງຂສັ
ກໍ່ ຽວກັບຄາຮັ້ອງ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 4.4: ການທົບທວນຂອງ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ
(ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ)
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ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ກວດກາລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບ
ັ້
ັ້
ທີໍ່ຕັງໂຄງການ,
ກາລັງຕິດຕັງຂອງໂຄງການ,
ພະລັງງານໄຟຟັ້າທີໍ່ຈະຜະລິດຕໍ່ ປີ
ັ້ ເຫັນບັນຫາສາຄັນອໍ່ ນໆກໍ່ ຽວກັບຜົນກະທົບດັ້ານ
ເພໍ່ ອໃຫັ້ຖກຕັ້ອງ ແລະ ຊີໃຫັ້
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມທີໍ່ຈະໄດັ້ຮັບຈາກໂຄງການອໍ່ ນໃນຂອບເຂດ 150 ກິໂລແມັດ ບໍ່ ວໍ່າ
ັ ທະນານີ.ັ້
ຈະຢູໍ່ ເຂດລຸໍ່ ມ ຫຼ ເທິງເຂໍ່ ອນຂອງໂຄງການທີໍ່ສະເໜີພດ

ັ້ ງເກດອີງຕາມຂ ັ້
ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສັງລວມຂສັ
ມູນຂອງໂຄງການໃນເຂດໃກ ັ້ຄຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທີໍ່ຈະເກີດກັບໂຄງການອໍ່ ນ
ັ ທະນານີ ັ້ ເລີໍ່ມຜະລິດ
ແລະ ເຂດອັ້ອມແອັ້ມ ຖັ້າຫາກໂຄງການທີໍ່ສະເໜີພດ
ໄຟຟັ້າ. ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທົບທວນລາຍລະອຽດ

ກໍ່ ຽວກັບທີໍ່ຕັງັ້ ແລະ ຍົກໃຫັ້ເຫັນຜົນກະທົບດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂອງໂຄງການ. ຂ ັ້
ັ້ ນຂອງພະແນກວິ
ັ້
ສັງເກດ ແລະ ການວິເຄາະເບອງຕົ
ສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ໍ່ ມີແລັ້ວ ເພໍ່ ອຍົກໃຫັ້ເຫັນວໍ່າໂຄງການ
ັ້ ນພນຖານທີ
ແລະ ສັງຄົມ ແມໍ່ ນອີງໃສໍ່ຂມູ
ໃໝໍ່ຈະທັບຊັ້ອນກັບໂຄງການທີໍ່ມີແລັ້ວຢູໍ່ ເທິງ ຫຼ ລຸໍ່ ມເຂໍ່ ອນຂອງໂຄງການໃໝໍ່ຫຼ
ບໍ່ .

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 4.5: ການທົບທວນຂອງ
ພະລັງງານ)

ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າ
ກົມນິຕກ

ິ າພະລັງງານ ໃຫັ້ຄາເຫັນດັ້ານກົດໝາຍ ແລະ ປະເດັນທີໍ່ເຫັນວໍ່າບໍ່
ພະແນກນິຕກ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ທັນຈະແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກັບໂຄງການ.
ຄາເຫັນຕັ້ອງສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ) ພາຍໃນ ສິບສາມ
ັ ເອກະສານຈາກ ກົມທຸລະກິດ
ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ພະລັງງານ. ຖັ້າໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງບໍ່ ມີການສໍ່ ສານພາຍໃນໄລຍະເວລາດັໍ່ງກໍ່ າວ
ັ ຫາຫຍັງຈາກໜໍ່ວຍງານດັໍ່ງກໍ່ າວ
ແມໍ່ ນໃຫັ້ຖວໍ່າ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຫຼ ບໍ່ ມີບນ
ັ້
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ໂຄງການທີໍ່ສະເໜີພດ
ັ ທະນານັນ.
ກໍ່ ຽວກັບການຄົນຄວັ້
າເອົາຜູ ພ
(13)

ວັນລັດຖະການ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ຄາເຫັນຕັ້ອງສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ພາຍໃນ ສິບສາມ (13) ວັນລັດຖະ

ວຽກ

ັ ເອກະສານຈາກ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.
ການ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮບ
ບໍ່ ມີ.

ໝາຍເຫດ

ໜັ້າວຽກທີ 5: ການສັງລວມຄາເຫັນຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ

ໜັ້າວຽກທີ 5: ການສັງລວມຄາເຫັນຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ).
ັ ຈາກໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.
ຄາເຫັນໄດັ້ຮບ
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ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

- ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ
ແລະ ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ);
ັ້
- ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ;
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
- ກົມນິຕກ

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ໜັ້າ
ວິທຈ
ບດ

- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ).

ັ ຈາກໜໍ່ວຍ
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ) ສັງລວມຄາເຫັນທີໍ່ໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ຮໍ່າງບົດລາຍງານສະຫຼຸບຄາເຫັນ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ບົດສັງລວມຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບຄາຮັ້ອງລົງທຶນ
ັ້
ການຄົນຄວັ້
າ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ຄາເຫັນຈາກໜໍ່ວຍງານ
ສາມ (3) ວັນລັດຖະການ ນັບຈາກວັນທີການົດໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.
ບໍ່ ມີ.

ໝາຍເຫດ

ເພໍ່ ອເປັ ນສໍ່ວນໜຶໍ່ງຂອງຂະບວນ

ັ້
ັ ທະນາ ເຖິງ ຫັ້ອງການກະຊວງ
ໜັ້າວຽກທີ 6: ການກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ງບົດລາຍງານຜົນການຄົນຄວັ້
າເອົາຜູ ພັ້ ດ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
ັ້
ັ ທະນາ ເຖິງ ຫັ້ອງການກະຊວງ
ໜັ້າວຽກທີ 6: ການກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ງບົດລາຍງານຜົນການຄົນຄວັ້າເອົ
າຜູພັ້ ດ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ບົດສັງລວມຄາເຫັນຈາກໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ທີໍ່ການົດໃນໜັ້າວຽກທີ 5 ຂອງ
ັ້
ຂັນຕອນມາຕະຖານນີ
.ັ້

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ).

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ) ຮໍ່າງບົດລາຍງານຜົນການຄົນຄວັ້
າ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ
ເອົາຜູ ພ

ອີງໃສໍ່ຜົນການວິເຄາະຂອງພະແນກເອງ ແລະ ບົດ
ັ້
ສັງລວມຄາເຫັນທີໍ່ການົດໃນໜັ້າວຽກທີ 5 ຂອງຂັນຕອນມາຕະຖານນີ
;ັ້
ັ້
ັ ຕາມ ລະບຽບການກໍ່ ຽວກັບການຄົນຄວັ້
- ພະແນກສັນຍາ ປະຕິບດ
າໂຄງການ
ັ້
ທີໍ່ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ ທີໍ່ຖກການົດອອກມາເພໍ່ ອໃຊັ້ເຂົາໃນການຄັ
ດເລອກ

ັ້
ິ ຸ ກຄົນທີໍ່ຈະພັດທະນາໂຄງການໄຟຟັ້າພະລັງງານນາ,
ນິຕບ
ໂຄງການໄຟຟັ້າ
ພະລັງຄວາມຮັ້ອນ ແລະ ໂຄງການສາປະທານສາຍສົໍ່ງ ທີໍ່ເປັ ນ ທຸລະກິດ
ັ
ຜະລິດໄຟຟັ້າສະເພາະ ແລະ ທຸລະກິດສາປະທານສາຍສົໍ່ງ ຊຶໍ່ງຈະບໍ່ ປະຕິບດ
ັ້
ໍ່ ານການປະມູນ ທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ກົດໝາຍວໍ່າ
ຕາມຂັນຕອນຂອງໂຄງການຜ
ດັ້ວຍໄຟຟັ້າ;
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ັ້
ັ ໂດຍ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່
- ການປະເມີນທັງໝົດແມໍ່ ນຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ແຮໍ່ ຕາມເງໍ່ ອນໄຂທີໍ່ການົດໄວັ້ສາລັບ ການຄົນຄວັ້
າໄລຍະທີ 1 ຂອງ ລະບຽບ
ັ້
ການກໍ່ ຽວກັບການຄົນຄວັ້
າໂຄງການໂດຍບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ;
ັ້ ວບໍ່ :
ິ ຸ ກຄົນໄດັ້ມເີ ງໍ່ ອນດັໍ່ງຕໍ່ ໄປນີແລັ້
- ພະແນກສັນຍາ ກວດກາເບິໍ່ງວໍ່າ ນິຕບ

ຮູ ບແບບ ຫຼ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝໍ່ ຫຼ ທັນສະໃໝ:

ິ ຸ ກຄົນທີໍ່ສະເໜີພດ
ັ ທະນາໂຄງການທີໍ່ເປັ ນຮູ ບແບບ ຫຼ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝໍ່
ນິຕບ
ັ້ ນພຽງພກໍ່ ຽວກັບ ຮູ ບແບບ ຫຼ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝໍ່
ຕັ້ອງສົໍ່ງບົດລາຍງານທີໍ່ມີຂມູ

ັ້ ບເປົ າໝາຍໃນການປະເມີ
ັ້
ດັໍ່ງກໍ່ າວ. ເພໍ່ ອເຂົາກັ
ນ, ຮູ ບແບບ ຫຼ
ເຕັກໂນ
ັ້ າ
ໂລຊີໃໝໍ່ດັໍ່ງກໍ່ າວ ທີໍ່ຖວໍ່າເປັນສະເພາະ ຫຼ ໃໝໍ່ນັນັ້ ຕັ້ອງສອດຄໍ່ອງກັບຂກ
ນົດຂອງ

ັ້
ລະບຽບການກໍ່ ຽວກັບການຄົນຄວັ້
າໂຄງການໂດຍບໍ່ ຜໍ່ານການ

ປະມູນ;

ັ້ ບ
ພະແນກສັນ ຍາ ກວດກາ ແລະ ປະເມີນ ຄວາມເປັ ນ ສະເພາະ ຊຶໍ່ງຂຶນກັ
ລັກສະນະຂອງບົດສະເໜີ ແລະ ຄຸ ນລັກສະນະຕໍ່ າງໆທີໍ່ສະເໜີມາ. ບົດສະ
ເໜີອາດມີເງໍ່ ອນໄຂບໍ່ ຄົບຕາມຄຸ ນລັກ ສະນະຂອງຄວາມເປັ ນອັນສະເພາະ
ແຕໍ່ ອາດຖ ກປະເມີນ ວໍ່ າມີຄ ວາມເປັ ນ ອັນ ສະເພາະ ເມໍ່ ອຖ ກພິຈ າລະນາ
ັ້ ນທີໍ່ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນສະໜອງ
ຢໍ່າງຮອບດັ້ານ. ສິໍ່ງດັໍ່ງກໍ່ າວຈະຖກວິເຄາະອີງໃສໍ່ຂມູ
ັ້ ນທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ຂ ັ້ 1.3 ຂອງຄາແນະນາສະບັບນີ;ັ້
ໃຫັ້ ຕາມ ບັນຊີຂມູ

ັ ສະນະຍຸ ດທະສາດຂອງລັດຖະບານ:
ມີລກ

ັ້ ນທີໍ່ນິຕບ
ັ້ ນທີໍ່
ິ ຸ ກຄົນສະໜອງໃຫັ້ ຕາມ ບັນຊີຂມູ
ການປະເມີນຈະອີງໃສໍ່ຂມູ
ການົດໄວັ້ໃນ ຂ ັ້ 1.3 ຂອງ ຄາແນະນາສະບັບນີ.ັ້ ພະແນກສັນຍາ ກວດກາ

ັ້ ນດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ກັບ
ຄວາມສອດຄໍ່ອງ ຂອງ ການຢັງຢ
ັ້
ເງໍ່ ອນໄຂທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ລະບຽບການກໍ່ ຽວກັບການຄົນຄວັ້າໂຄງການໂດຍ
ັ້ ນທີໍ່ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນສະໜອງໃຫັ້
ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ. ການປະເມີນຈະອີງໃສໍ່ຂມູ
ັ້ ນທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ຂ ັ້ 1.3 ເຖິງ 1.5 ຂອງຄາແນະນາສະບັບນີ;ັ້
ຕາມ ບັນຊີຂມູ

ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ທີໍ່
- ພະແນກສັນຍາ ກະກຽມບົດລາຍງານຜົນການຄົນຄວັ້
າເອົາຜູ ພ
ັ້
ັ ຫຼ ປະຕິເສດການສະເໜີ
ຕັ້ອງມີເນອໃນກໍ່
ຽວກັບເຫດຜົນທີໍ່ສະເໜີອະນຸມດ
ໂຄງການທີໍ່ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນດັໍ່ງກໍ່ າວນີ ັ້ ອີງໃສໍ່ການປະເມີນທີໍ່ດາເນີນທັງ
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານ
ໝົດ. ບົດລາຍງານຜົນການຄົນຄວັ້
າເອົາຜູ ພ

ິ ຸ ກຄົນ ຕັ້ອງສົໍ່ງໃຫັ້ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ
ປະກອບທີໍ່ໄດັ້ຮັບຈາກນິຕບ
ັ້
ໍ່ ງຕໍ່ ໄປຍັງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ
ແລະ ບໍ່ ແຮ ເພໍ່ ອດາເນີນຂັນຕອນການສົ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ນກາງ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາຂັນຕ
ັ້ ໍ່ ໄປ.
ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ
ບົດລາຍງານຜົນການຄົນຄວັ້
າເອົາຜູ ພ
ສົໍ່ງໃຫັ້
ຫັ້ອງການກະຊວງ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ເອກະສານຕາມທີໍ່ລະບຸ ໄວັ້ໃນ ໜັ້າ
ຫັ້າ (5) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ວຽກທີ 5.

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ັ້
ັ ທະນາ ໃຫັ້ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງການ
ໜັ້າວຽກທີ 7: ການສົໍ່ງຜົນການຄົນຄວັ້
າເອົາຜູ ພັ້ ດ
ັ້ ນກາງ
ລົງທຶນຂັນສູ

ັ້
ັ ທະນາ ໃຫັ້ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການ
ໜັ້າວຽກທີ 7: ການສົໍ່ງຜົນການຄົນຄວັ້າເອົ
າຜູພັ້ ດ
ັ້ ນກາງ
ລົງທຶນຂັນສູ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ັ້
ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ (ພະແນກຄົນຄວັ້
າສັງລວມປະຕູ
ດຽວ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ບົດລາຍງານຜົນການຄົນຄວັ້
າເອົາຜູ ພ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ).

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້
ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ (ພະແນກຄົນຄວັ້
າສັງລວມປະຕູດຽວ)
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕໍ່ ການນາກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່
ລາຍງານຜົນການຄົນຄວັ້
າເອົາຜູ ພ
ັ້ າ ແລັ້ວອອກໜັງສ ເຖິງ ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ
ິ ຊີນ
ແຮໍ່ ເພໍ່ ອມີທດ
ດຽວ ເພໍ່ ອສົໍ່ງເອກະສານດັໍ່ງຕໍ່ ໄປນີ:ັ້
- ເອກະສານຄາຮັ້ອງລົງທຶນຈາກນັກລົງທຶນ;
- ເອກະສານປະກອບຈາກນັກລົງທຶນ;
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
- ບົດລາຍງານຜົນການຄົນຄວັ້
າເອົາຜູ ພ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ໜັງສແຈ ັ້ງຕອບ ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ກໍ່ ຽວກັບຜົນການ
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນຂັ້າງເທິງ.
ຄົນຄວັ້າເອົ
າຜູ ພ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ສີໍ່ (4) ວັນລັດຖະການ.

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
- ໜັງສ ເຖິງ ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ເພໍ່ ອແຈ ັ້ງຕອບຜົນການ
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ສົໍ່ງເອກະສານຄາຮັ້ອງລົງທຶນ, ບົດລາຍງານ
ຄົນຄວັ້າເອົ
າຜູ ພ
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ເອກະສານປະກອບ.
ຜົນການຄົນຄວັ້າເອົ
າຜູ ພ
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ັ້ ນກາງ ກໍ່ ຽວ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ໜັ້າວຽກທີ 8: ການພິຈາລະນາຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ກັບຄາຮັ້ອງລົງທຶນ

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ັ້ ນກາງ ກໍ່ ຽວ
ໜັ້າວຽກທີ 8: ການພິຈາລະນາຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ກັບຄາຮັ້ອງລົງທຶນ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ ຈາກ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ປະກອບມີ:
ເອກະສານທີໍ່ໄດັ້ຮບ
- ເອກະສານຄາຮັ້ອງລົງທຶນ;
- ເອກະສານປະກອບຈາກນັກລົງທຶນ;
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
- ບົດລາຍງານຜົນການຄົນຄວັ້
າເອົາຜູ ພ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ັ້ ນກາງ ການົດວັນທີ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ເພໍ່ ອປະຊຸມຫາລກໍ່ ຽວກັບຄາຮັ້ອງລົງທຶນ ແລະ ສະເໜີໃຫັ້ສະມາຊິກ ຄະນະກາ
ມະການສົໍ່ງເສີມ

ັ້ ນກາງ ເຂົາຮ
ັ້ ໍ່ ວມຫາລ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄຸ ມ
ັ ຄາຮັ້ອງລົງທຶນ. ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນ
ອະນຸມດ
ັ້ ນກາງ ພິຈາລະນາ ຄາຮັ້ອງລົງທຶນ ແລະ ອອກອະນຸມດ
ັ ຫຼ ປະຕິເສດ ໃນ
ຂັນສູ
ແລະ

ັ້ າໃຫັ້ນຕ
ັ້ ນເພີໍ່ມ ອີງໃສໍ່ຜົນການຫາລທີໍ່
ັ ການ ຫຼ ຊີນ
ິ ບ
ິ ຸ ກຄົນສະໜອງຂມູ
ດັ້ານຫຼກ
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເຊັໍ່ນ:
- ຄາເຫັນດີ ຈາກ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່;
ັ້
ັ້ຄຽງໂຄງການ;
- ບັນຫາທີໍ່ເກີດຂຶນໃນເຂດໃກ

ັ້
- ບັນຫາ ແລະ ຄວາມເປັ ນຫໍ່ວງກໍ່ ຽວກັບການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ ແລະ ການຟນ
ຟູ ;

- ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຕໍ່ ໂຄງການທີໍ່ມີແລັ້ວຢູໍ່ເທິງ

ຫຼ

ລຸໍ່ ມເຂໍ່ ອນຂອງ

ໂຄງການ;

ັ້ ນຜົນສາເລັດຂອງນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນໃນຜໍ່ານມາ ຢູໍ່
- ຄວາມເປັ ນມາ ແລະ ການຢັ ງຢ
ສປປ ລາວ ຫຼ ປະເທດອໍ່ ນ;
- ຫາລຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບຄວາມສາມາດດັ້ານການເງ ິນ;
ັ້ ດແຍໍ່ ງດັ້ານກົດໝາຍຂອງ ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ທີໍ່ກາລັງ ຫຼ ເຄີຍແກ ັ້ໄຂໃນ
- ຂຂັ
ໂຄງການຂອງຕົນຜານມາ ຢູໍ່ ສປປ ລາວ ຫຼ ຕໍ່ າງປະເທດ.
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ັ້ ໍ່ ວມປະຊຸມ ກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດ
ັ ຫຼ
ທັດສະນະຂອງແຕໍ່ ລະພາກສໍ່ວນທີໍ່ເຂົາຮ
ັ້ ໍ່ ວມຕອັ້ ງເຫັນດີເອກະ
ັ ການພິຈາລະນາ ແລະ ຜູ ເັ້ ຂົາຮ
ປະຕິເສດຄາຮັ້ອງ ຈະໄດັ້ຮບ
ັ້ າໃຫັ້ນຕ
ັ້ ນເພີໍ່ມ. ໃນ
ັ ຫຼ ຊີນ
ິ ບ
ິ ຸ ກຄົນສະໜອງຂມູ
ພາບ ກໍ່ ຽວກັບ ການອະນຸມດ
ກລະນີບໍ່ ສາມາດເຫັນດີເປັ ນເອກະພາບ, ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມ
ັ້ ນກາງ ຕັ້ອງຕັດສິນວໍ່າ ຈະອະນຸມດ
ັ ຫຼ ປະຕິເສດຄາຮັ້ອງ
ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ັ້ ໍ່ ວມ.
ລົງທຶນ ອີງໃສໍ່ທັດສະນະສຽງສໍ່ວນໃຫຍໍ່ ຂອງຜູ ເັ້ ຂົາຮ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ການພິຈາລະນາຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນຂັນັ້
ົ ເປັ ນໄປໄດັ້ ດັໍ່ງນີ:ັ້
ສູ ນກາງ ອາດມີຜນ

ິ ຸ ກຄົນ: ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ
- ການຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມຈາກນິຕບ
ັ້ ນທີໍ່ຕັ້ອງການເພີໍ່ມ ຕາມຂັນຕອນ
ັ້
ິ ຸ ກຄົນກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ກໍ່ ຽວກັບຂມູ
ແຈ ັ້ງຕໍ່ ນິຕບ

ັ້
ທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 9 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
;ັ້
ັ ຄາຮັ້ອງລົງທຶນ: ສາລັບກລະນີນ ີ ັ້ ແມໍ່ ນ ໜັງສອະນຸມດັ ຄາຮັ້ອງ
- ການອະນຸມດ
ລົງທຶນ ຈະຖກສົໍ່ງໃຫັ້ ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ຕາມທີໍ່ກາ
ັ້
ນົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 10 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະພານນີ
;ັ້

- ການປະຕິເສດຄາຮັ້ອງລົງທຶນ: ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ຈະ
ັ ການແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກັບການປະຕິເສດຄາຮັ້ອງການລົງທຶນ ພັ້ອມດັ້ວຍເຫດ
ໄດັ້ຮບ
ທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ. ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ຮໍ່າງໜັງສປະຕິເສດ
ັ້
ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 10 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້

ັ ແຕໍ່ ລະຢໍ່າງ
ເອກະສານກໍ່ ຽວກັບການຜົນໄດັ້ຮບ
ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານການ
ັ້ ນເພີໍ່ມ ຈະ
ັ , ການປະຕິເສດ ຫຼ ການຂຂມູ
ສໍ່ ສານຕໍ່າງໆກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດ
ແຈກຢາຍໃຫັ້ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ

ັ້
ຊາວສອງ (22) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ ບົດລາຍງານຜົນການຄົນຄວັ້
າ
ິ ຸ ກຄົນ ຈາກ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.
ເອົານິຕບ
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ໝາຍເຫດ

ັ້ ນ ກາງ
ັ້ ຄອງການລົງ ທຶນ ຂັນສູ
ປະທານ ຄະນະກ າມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ າງໜັ້າຈາກ
ແມໍ່ ນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະກາມະການ ແມໍ່ ນຜູ ຕ
ກະຊວງກໍ່ ຽວຂັ້ອ ງ ປະກອບດັ້ວ ຍ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງ ທຶນ ,
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່, ກະຊວງອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄັ້າ, ກະຊວງ
ການເງ ິນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ, ກະຊວງ

ກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ັ້, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງ
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົໍ່ງ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂໍ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທໍ່ອງ
ທໍ່ຽວ ແລະ ກະຊວງປັ້ອງກັນຄວາມສະຫງ ົບ. ໃນກ ລະນີ ຄະນະກ າມະການ
ັ້ ນກາງ ຕັ້ອງການ ການອະທິບາຍ ຫຼ ຂ ັ້
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ າ ພາຍໃນ ຫັ້າ (5) ວັນນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ ບົດລາຍງານ
ມູນເພີໍ່ມ ແມໍ່ ນຈະຊີນ
ໍ່
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ເອກະສານອນໆ.
ຜົນການຄົນຄວັ້
າເອົາຜູ ພ

ິ ຸ ກຄົນກໍ່ ຽວກັບຂມູັ້ ນທີໍ່ຕັ້ອງການເພີໍ່ມ
ໜັ້າວຽກທີ 9: ແຈ ັ້ງນິຕບ

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ິ ຸ ກຄົນກໍ່ ຽວກັບຂມູັ້ ນທີໍ່ຕັ້ອງການເພີໍ່ມ
ໜັ້າວຽກທີ 9: ແຈ ັ້ງນິຕບ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ.

ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ າຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ນກາງ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ການຊີນ
ັ້ ນ ທີໍ່ຕ ອ
ັ້ ງການເພີໍ່ມຈາກນິຕ ບ
ິ ຸ ກຄົນ ເພໍ່ ອໃຊັ້ໃ ນການພິຈ າລະນາ
ກໍ່ ຽວກັບ ຂ ມູ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ໜັ້າ
ວິທຈ
ບດ

ັ ໂຄງການທີໍ່ສະເໜີ.
ອະນຸມດ

ວຽກ

ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ອອກໜັງສເຖິງນັກລົງທຶນ ກໍ່ ຽວກັບຂ ັ້
ມູນ ແລະ ເອກະສານທີໍ່ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ມ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ິ ຸ ກຄົນທີໍ່ສະເໜີພດ
ັ ທະນາໂຄງການ.
ໜັງສເຖິງນິຕບ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້ າຈາກ ຄະນະກາມະການ
ັ ການຊີນ
ສາມ (3) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ ນທີໍ່ຕອັ້ ງການເພີໍ່ມ.
ິ ຸ ກຄົນກໍ່ ຽວກັບຂມູ
- ໜັງສແຈ ັ້ງນິຕບ
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ິ ຸ ກຄົນທີໍ່ສະເໜີພດ
ັ ທະນາ
ໜັ້າວຽກທີ 10: ການອອກໜັງສອະນຸມດັ ຫຼ ປະຕິເສດຄາຮັ້ອງລົງທຶນ ເຖິງ ນິຕບ
ໂຄງການ

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ິ ຸ ກຄົນທີໍ່ສະເໜີພດັ ທະນາ
ໜັ້າທີໍ່ທີ 10: ການອອກໜັງສອະນຸມດັ ຫຼ ປະຕິເສດຄາຮັ້ອງລົງທຶນ ເຖິງ ນິຕບ
ໂຄງການ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ.

ັ້ ຄອງ
- ບົດບັນທຶກການຕັດສິນໃຈຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ນກາງ ກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດ
ັ ຫຼ ການປະຕິເສດຄາຮັ້ອງ
ການລົງທຶນຂັນສູ
ລົງທຶນ;

ັ້ າເຖິງ ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ
- ໜັງສຊີນ
ຕັດສິນໃຈດັໍ່ງກໍ່ າວ.

ກໍ່ ຽວກັບການ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ້ າ ຫຼ ບົດບັນທຶກການຕັດສິນໃຈຂອງ ຄະນະກາມະການ
- ໂດຍອີງໃສໍ່ ການຊີນ
ັ້ ນກາງ ກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ັ ຫຼ
ສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ໜັ້າວຽກ

ການປະຕິເສດຄາຮັ້ອງລົງທຶນ, ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ຮໍ່າງ
ໜັງສແຈ ັ້ງຕອບ ກໍ່ ຽວກັບການຕັດສິນໃຈດັໍ່ງກໍ່ າວ.
ິ ຸ ກຄົນ ອີງໃສໍ່
- ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ອອກໜັງສເຖິງ ນິຕບ
ັ້ າຂອງຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ັ້ ນ
ການຊີນ
ກາງ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ ຫຼ ປະຕິເສດຄາຮັ້ອງລົງທຶນ ສົໍ່ງເຖິງ ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.
ໜັງສອະນຸມດ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ

ັ້ າຈາກ ຄະນະກາມະ
ັ ການຊີນ
ສາມ (3) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

ໝາຍເຫດ

ັ ຄາຮັ້ອງລົງທຶນ ທີໍ່ສົໍ່ງໃຫັ້ ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.
ສາເນົາຂອງໜັງສອະນຸມດ
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ິ ຸ ກຄົນ ກໍ່ ຽວກັບ ການອະນຸມດ
ັ ຫຼ ການປະຕິເສດຄາຮັ້ອງ
- ໜັງສແຈ ັ້ງນິຕບ
ລົງທຶນ.
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ັ້ ນຕ ັ້ອງເປີ ດເຜີຍໂດຍບໍ່ ສົນວໍ່າຈະມີການອະນຸມດ
ັ ຫຼ ການປະຕິເສດ ການ
ຂມູ
ັ້
ັ້ ນຕໍ່ ໄປນີສາມາດເປີ
ສະເໜີໂຄງການທີໍ່ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ.
ຂມູ
ດເຜີຍຕໍ່
ສາທາລະນະຜໍ່ານເວັບໄຊຂອງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:
ິ ຸ ກຄົນທີໍ່ສະເໜີພດ
ັ ທະນາໂຄງການທີໍ່ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ;
- ຊໍ່ ນິຕບ
- ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ;
- ບົດລາຍງານກໍ່ ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ;
ັ້ ນຫຍກໍ່ັ້ ຽວກັບຮູ ບແບບ ຫຼ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝໍ່ (ຖັ້າເໝາະສົມ);
- ຂມູ

ັ້ ນຫຍກໍ່ັ້ ຽວກັບລັກສະນະທີໍ່ເປັ ນຍຸ ດທະສາດຂອງລັດຖະບານ (ຖັ້າເໝາະ
- ຂມູ
ສົມ);

ັ້
ັ ຫຼ ການ
- ຜົນການຄົນຄວັ້າໄລຍະທີ
1 ແລະ ເຫດຜົນຂອງການອະນຸມດ
ປະຕິເສດ.
ິ ຸ ກຄົນຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ັ ການແຈ ັ້ງ ແລະ ການຂຄາເຫັນ ຖັ້າຈະມີການເປີ ດເຜີຍຂ ັ້
ນິຕບ
ມູນ.
ັ້
ັ້
ິ ຸ ກຄົນ ເພໍ່ ອໃຊັ້ເຂົາໃນການຄົ
1.3. ເອກະສານທີໍ່ຕັ້ອງການຈາກນິຕບ
ນຄວັ້າໄລຍະທີ
1 ຂອງ ການສະເໜີ
ັ້ ໍ່ ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ
ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລັງງານນາທີ

ບົດລາຍງານທໍ່ າແຮງດັ້ານຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ

ັ້
ັ້
ັ້ າ
ເນອໃນຂອງບົ
ດລາຍງານກໍ່ ຽວກັບທໍ່າແຮງດັ້ານຜົນປະໂຫຍດ ທີໍ່ຕອັ້ ງສົໍ່ງ ເພໍ່ ອການຄົນຄວັ້
າໄລຍະທີ 1 ຕາມຂກ
ັ້
ນົດຂອງ ລະບຽບການກໍ່ ຽວກັບການຄົນຄວັ້
າໂຄງການທີໍ່ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ ປະກອບດັ້ວຍ:
- ອະທິບາຍກໍ່ ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດດັ້ານການເງ ິນທັງໝົດທີໍ່ຈະເກີດຈາກໂຄງການ
ັ ັ້
ປະໂຫຍດດັໍ່ງກໍ່ າວສູ ງກວໍ່າທີໍ່ກົດໝາຍການົດໄວັ້ນນແນວໃດ;

ແລະ

ອະທິບາຍວໍ່າຜົນ

- ອະທິບາຍກໍ່ ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດທີໍ່ໂຄງການມີຕໍ່ ລະບົບໄຟຟັ້າ.

ບົດລາຍງານສະໜັບສະໜູນຮູ ບແບບ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝໍ່

ັ້
- ເນອໃນຂອງບົ
ດລາຍງານສະໜັບສະໜູນຮູ ບແບບ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝໍ່ ປະກອບດັ້ວຍ:
ີ
- ອະທິບາຍກໍ່ ຽວກັບຮູ ບແບບ ຫຼ ເຕັກໂນໂລຊີທໍ່ ສະເໜີ
ໃຊັ້;
- ອະທິບາຍກໍ່ ຽວກັບ ຮູ ບແບບ
ເລອກອໍ່ ນໆ ແນວໃດ;

ຫຼ

ີ
ັ ັ້
ເຕັກໂນໂລຊີທໍ່ ສະເໜີ
ໃຊັ້ນນ

ແມໍ່ ນອັນສະເພາະເມໍ່ ອທຽບກັບທາງ

ັ້
ິ ຸ ກຄົນຢູໍ່ ໃນຕາແໜໍ່ງໃດກໍ່ ຽວກັບ ການເປັນເຈົາຂອງ
- ອະທິບາຍກໍ່ ຽວກັບນິຕບ
ຫຼ ການນາໃຊັ້ ບັນດາຊັບສິນ ຫຼ
ສິດພາຍໃຕັ້ສັນຍາ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ຊັບສິນທາງປັ ນຍາ;

ີ
- ລາຍການຄຸ ນລັກສະນະສະເພາະທັງໝົດຂອງຮູ ບແບບ ຫຼ ເຕັກໂນໂລຊີທໍ່ ສະເໜີ
ນາໃຊັ້;
ົ ໄດັ້ຮບ
ັ ທີໍ່ຄາດ
- ອະທິບາຍກໍ່ ຽວກັບ ຄຸ ນລັກສະນະສະເພາະນັນັ້ ຈະຖກດາເນີນນາໃຊັ້ແນວໃດເພໍ່ ອບັນລຸ ຜນ
ໝາຍໄວັ້;

- ຄຸ ນລັກສະນະສະເພາະນັນັ້ ຈະໃຫັ້ຄຸນປະໂຫຍດອໍ່ ນໃດອີກບໍ່ ເຊັໍ່ນ ການໃຫັ້ບລິການ, ຄວາມສໍ່ຽງທີໍ່ບໍ່ ແມໍ່ ນ
ໍ່ ນໆ;
ັ້
ຂອງລັດຖະບານ ຫຼ ຂໄດັ້ປຽບອ
ັ້
ັ ການປັ ບປຸ ງໄດັ້ຖກປັບປຸ ງ ແລະ ແນວໃດ;
- ກອບເວລາໃນການບັນລຸ ເປົາໝາຍໄດັ້
ຮບ
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ໍ່ ບັນລຸ ໄດັ້ຍາກນັນັ້
ັ້
ັ
ຈະບັນລຸ ເປົາໝາຍທີ
ພາຍໃນກອບເວລາມາດຕະຖານທີໍ່ນາໃຊັ້ກບ
ໂຄງການຜໍ່ານການປະມູນ ໄດັ້ບໍ່ ;
ັ້
- ມີປັດໄຈອໍ່ ນທີໍ່ສາຄັນອີກບໍ່ ທີໍ່ສະແດງໃຫັ້ເຫັນເຖິງຄຸ ນລັກສະນະສະເພາະນັນ;
- ຮູ ບແບບ ຫຼ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝໍ່ ຈະຫຼຸດມູນຄໍ່າກໍ່ ສັ້າງ, ເລັໍ່ງການກໍ່ ສັ້າງ, ຍົກສູ ງການດາເນີນງານຂອງໂຄງການ,
ັ້
- ຂສະເໜີ
ໂຄງການ

ຂະຫຍາຍອາຍຸ ໃຊັ້ວຽກ, ຫຼຸດມູນຄໍ່າດາເນີນງານ ແລະ ບາລຸ ງຮັກສາ ຫຼ ຫຼຸດຜົນກະທົບດັ້ານລົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ແລະ/ຫຼ ສັງຄົມ ແນວໃດ;

ັ້ ນ
ັ້
- ຮູ ບແບບ ຫຼ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝໍ່ ຕັ້ອງການການຄາປະກັ
ນ, ນະໂຍບາຍພິເສດ, ເງ ິນປະກອບຮຸ ນັ້ ຫຼ ການເກອກູ
ໃດໜຶໍ່ງ ຈາກລັດຖະບານ ຫຼບໍ່ ;

ັ້ ນການ
- ອະທິບາຍກໍ່ ຽວກັບເຫດການທີໍ່ມີການໃຊັ້ຮູບແບບ ຫຼ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝໍ່ດັໍ່ງກໍ່ າວໃນອະດີດ (ໃບຢັ ງຢ
ເຮັດວຽກ ຫຼ ການນາໃຊັ້ ຕ ັ້ອງປະກອບສົໍ່ງໃຫັ້ຢໍ່າງຕາຍຕົວ).

ບົດລາຍງານລັກສະນະດັ້ານຍຸ ດທະສາດຂອງລັດຖະບານໃນຕົວໂຄງການ

ັ້
ເນອໃນຂອງບົ
ດລາຍງານທີໍ່ສະແດງລັກສະນະດັ້ານຍຸ ດທະສາດຂອງລັດຖະບານໃນຕົວໂຄງການ ປະກອບດັ້ວຍ:
- ໂຄງການຈະສົໍ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢໍ່າງສອດຄໍ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານທີໍ່ມີ
ແລັ້ວ ໄດັ້ແນວໃດ;
ັ້ ຄອງ
- ໂຄງການຈະຊໍ່ວຍປັ້ອງກັນສິງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ຊໍ່ວຍຮັບປະກັນຄວາມຍນຍົງຂອງການຄຸ ມ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ໄດັ້ແນວໃດ;
ັ້ ງດັ້ານພະລັງງານ ໄດັ້ແນວໃດ;
- ໂຄງການຈະຊໍ່ວຍຮັບປະກັນຄວາມໝັນຄົ
- ໂຄງການຈະຊໍ່ວຍຮັບປະກັນວຽກງານປັ້ອງກັນຊາດ ໄດັ້ແນວໃດ;
- ໂຄງການຈະຊໍ່ວຍພັດທະນາການຮໍ່ວມມສາກົນ ແລະ ພາກພນັ້ ໄດັ້ແນວໃດ;
- ຄວາມສາຄັນດັ້ານຍຸ ດທະສາດອໍ່ ນໆ ຂອງໂຄງການ.

ັ້ ນຄວາມສາມາດດັ້ານເຕັກນິກຂອງນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ
1.4. ຂມູ
ຊໍ່ ໂຄງການທີໍ່ຄັ້າຍຄຽງ ທີໍ່ເຄີຍ
ັ້
ັ ຜໍ່ານມາ ແລະ ເນອໃນ
ປະຕິບດ

ລ.ດ

ຫຍ ັ້

ໍ່
ັ້
ກາລັງຕິດຕັງຂອງໂຄງການທີ

ສັດສໍ່ວນການຖຮຸ ນັ້ (ພັ້ອມ

ຄັ້າຍຄຽງ

ດັ້ວຍໄລຍະເວລາຂອງການ
ຖຮຸ ນັ້ )

1.
2.
3.
4.
5.

ັ້
ຂແນະນ
າ:

ັ້ ນກໍ່ ຽວກັບໂຄງການທີໍ່ຄັ້າຍຄຽງທີໍ່ລະບຸ ໃນຂນີ
ັ້ ັ້ ທີໍ່ຕົນໄດັ້ເຄີຍປະຕິບດ
ິ ຸ ກຄົນຕັ້ອງສະໜອງຂມູ
ັ ຜໍ່ານມາ
- ນິຕບ
ັ້
ແລັ້ວ. ໂຄງການທີໍ່ລະບຸ ມາຕັ້ອງສອດຄໍ່ອງກັບເງໍ່ ອນໄຂທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ລະບຽບການກໍ່ ຽວກັບການຄົນຄວັ້
າ
ໂຄງການທີໍ່ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ;
ີ ໍ່ ງບົດສະເໜີໂຄງການທີໍ່ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ ພາຍໃນ ສາມ (3) ເດອນ ໄລຍະການປິ ດປີ ການເງ ິນ
- ໃນກລະນີທໍ່ ສົ
ໍ່ ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ;
ັ້
ັ ຕາມ ລະບຽບການກໍ່ ຽວກັບການຄົນຄວັ້າໂຄງການທີ
ຫຼ ັ້າສຸ ດ, ໃຫັ້ປະຕິບດ
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ໍ່ ມຜະລິດໄຟຟັ້າ. ໃນກລະນີທໍ່ ໂຄງການຍັ
ີ
ີ
- ຖັ້າໂຄງການກໍ່ ສັ້າງສາເລັດ ຕັ້ອງລະບຸ ວັນທີທໍ່ ໂຄງການເລີ
ງກາລັງ
ັ ທີທໍ່ ຄາດໝາຍສ
ີ
ກໍ່ ສັ້າງ, ຕັ້ອງລະບຸ ວນ
າເລັດການກໍ່ ສັ້າງ ຫຼ ຈະເລີໍ່ມຜະລິດໄຟຟັ້າ ແລັ້ວແຕໍ່ ກລະນີ;

ໍ່ ຄັ້າຍຄຽງນັນັ້ ຕ ັ້ອງສະແດງສັດສໍ່ວນການຖຮຸ ັ້ນຂອງນິຕບ
ັ້
ິ ຸ ກຄົນເປັ ນເຈົາຂອງໂຄງການທີ
ິ ຸ ກຄົນໃນ
- ຖັ້າຫາກນິຕບ
ໂຄງການ;
ັ້ ນຈາກຜູ ກ
ັ້ ວດສອບບັນຊີ ຫຼ ລູກຄັ້າຂອງນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ສາລັບແຕໍ່ ລະໂຄງການ ຕ ັ້ອງສົໍ່ງໃຫັ້ຕາມຮູ ບແບບ
- ໃບຢັງຢ
ຂັ້າງລຸໍ່ ມນີ:ັ້

ັ້ ນຈາກຜູ ກ
ັ້ ວດສອບບັນຊີ
ຮູ ບແບບຂອງໃບຢັງຢ

ລາຍການ
ັ້
ຊໍ່ , ລັກສະນະ ແລະ ກາລັງຕິດຕັງຂອງໂຄງການ

ັ້
ໍ່ ຄັ້າຍຄຽງ
ເນອໃນຂອງໂຄງການທີ

ັ້ ດ
ັ ທະນາໂຄງການ
ຜູ ພ
ັ້
ທີໍ່ຕັງໂຄງການ
ມູນຄໍ່າໂຄງການ
ວັນທີສາເລັດໂຄງການ

ັ ທີຄາດ
ໃນກລະນີໂຄງການກາລັງກໍ່ ສັ້າງ, ໃຫັ້ລະບຸ ວນ
ໝາຍເລີໍ່ມຜະລິດໄຟຟັ້າ
ສັດສໍ່ວນການຖຮຸ ັ້ນ
(ພັ້ອມດັ້ວຍໄລຍະເວລາຂອງການຖຮຸ ນັ້ )
ັ້ ນຊີ ແລະ ຂມູ
ັ້ ນອໍ່ ນໆທີໍ່ຖກກວດກາຄວາມຖກຕ ັ້ອງແລັ້ວ, ຈຶໍ່ງອອກ ເອກະສານສະບັບນີ ັ້ ຢັງຢ
ັ້ ນວໍ່າ
ອີງໃສໍ່ປມບັ
ັ ຂອງນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ) ເປັ ນ/ໄດັ້ເປັ ນ ຜູ ຖ
ັ້ ຮຸ ນັ້ ໃນ ……………….. (ຊໍ່ ບລິສດ
ັ
…………………….. (ຊໍ່ ບລິສດ
ໂຄງການ) ແລະ ຖ/ໄດັ້ຖຮຸ ັ້ນ ……… ລັ້ານ ໂດລາສະຫາລັດ. (ເປັ ນຕົວໜັງສ …………………………..
ັ ໂຄງການ
ລັ້ານໂດລາສະຫາລັດ) (ຄິດເປັ ນສັດສໍ່ວນ ……..% ເງ ິນປະກອບຮຸ ນັ້ ເປັນທຶນທັງໝົດ) ຂອງບລິສດ
ຈາກ ວັນທີ …………... ເຖິງ ວັນທີ …………….. . ໂຄງການດັໍ່ງກໍ່ າວນີ ັ້ ໄດັ້/ຄາດໝາຍຈະ ເລີໍ່ມຜະລິດ
ໄຟຟັ້າໃນວັນທີ ……………. (ວັນທີເລີໍ່ມຜະລິດໄຟຟັ້າຂອງໂຄງການ).

ັ ກວດສອບບັນຊີ:............................................................................................
ຊໍ່ ຂອງບລິສດ
ັ້
ັ ກວດສອບບັນຊີ:.............................................................................................
ຈາກາບ
ລິສດ
ັ້ ງົ ລາຍເຊັນ)
(ລາຍເຊັນ, ຊໍ່ ແລະ ຕາແໜໍ່ງຂອງຜູ ລ

ວັນທີ:.................................................
ັ້ ໍ່ ານັນ.
ັ້ ນຕາມຮູ ບແບບທີໍ່ການົດນີເທົ
ັ້
ັ້ ນ ຖັ້າຈາເປັ ນ. ຜູ ັ້
ສະໜອງໃບຢັງຢ
ຄັດຕິດບົດອະທິບາຍກໍ່ ຽວກັບໃບຢັ ງຢ
ັ້ ນບັນຊີປະຈາປີ ຂອງນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນທີໍ່ກວດສອບ ແລະ ຢັ ງຢ
ິ ຸ ກຄົນທີໍ່ສະເໜີຄາຮັ້ອງ.
ກວດສອບບັນຊີ ໝາຍເຖິງ ນິຕບ

ັ້ ນຂັ້າງເທິງ, ຈະຖວໍ່ າຂມູັ້ ນບໍ່ ຄົບຖັ້ວນ ແລະ ອາດເຮັດ
ໝາຍເຫດ: ໃນກລະນີຂາດລາຍລະອຽດໃດໜຶໍ່ງໃນໃບຢັງຢ
ັ້
ໃຫັ້ຖກປະຕິເສດຂສະເໜີ
ໂຄງການທີໍ່ບໍ່ ຜໍ່ ານການປະມູນ.
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ິ ຸ ກຄົນ
1.5. ຄວາມສາມາດດັ້ານການເງ ິນຂອງນິຕບ
ມູນຄໍ່າລວມຊັບສິນ (ລັ້ານ ໂດລາສະຫາລັດ)
ປີ ທ ີ 1

ປີ ທ ີ 2

ປີ ທ ີ 3

ປີ ທ ີ 4

ປີ ທ ີ 5

ລາຍຮັບແຕໍ່ລະປີ (ລັ້ານ ໂດລາສະຫາລັດ)
ປີ ທ ີ 1

ປີ ທ ີ 2

ປີ ທ ີ 3

ປີ ທ ີ 4

ປີ ທ ີ 5

ັ :..........................................................................
ຊໍ່ ແລະ ທີໍ່ຢູໍ່ ຂອງທະນາຄານຂອງບລິສດ
2.

ັ້
ັ້
ັ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຂັນຕອນການເຈລະຈາ
ແລະ ອະນຸມດ

2.1. ພາກສະເໜີ

ັ້
ຄວາມໝາຍຂອງຂັນຕອນ

ັ້ ການົດກໍ່ ຽວບັນດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ພົວພັນການເຈລະຈາ ແລະ
ັ້
ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ັ້
ັ້ ໍ່ ບໍ່ ຜໍ່ານການ
ັ ເຊັນ
ອະນຸມດ
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບການພັດທະນາໂຄງການໄຟຟັ້າພະລັງງານນາທີ
ັ້ ນກາງອະນຸຍາດ. ການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈດັ
ັ້
ໍ່ ງກໍ່ າວ ແມໍ່ ນ ລະຫວໍ່າງ ລັດຖະບານ ຕາງ
ປະມູນ ທີໍ່ຂັນສູ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຊຶໍ່ງຈະເປັ ນ
ໜັ້າໂດຍ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກັບ ຜູ ພ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໃນການດາເນີນກິດຈະກາການພັດທະນາໂຄງການ ເຊັໍ່ນ ການສຶກສາຄວາມ
ການມອບພັນທະໃຫັ້ແກໍ່ ຜູ ພ
ັ້ ນຂອງໂຄງການ
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ
ເປັນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ດັ້ວຍໄລຍະເວລາ 24 ເດອນ (ໂດຍສາມາດສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ໄດັ້). ຜູ ພ
ັ້
ຕ ັ້ອງສັ້າງຕັງຫັ້ອງການຜູ
ຕັ້ າງໜັ້າຂອງຕົນໃນ ສປປ ລາວ ກໍ່ ອນເລີໍ່ມດາເນີນກິດຈະກາໃດໜຶໍ່ງທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ບົດ
ັ້
ັ້
ັ ພັນທະຕາມ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ,
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕັ້ອງດາເນີນ
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.
ໃນໄລຍະການປະຕິບດ
ຜູ ພ
ກິດຈະກາດັໍ່ງຕໍ່ ໄປນີ:ັ້

ັ້ ນັ້ ຕາມ ກອບໜັ້າວຽກຂອງການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງ
ັ້
- ດາເນີນ ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ັ້
ຕົນັ້ ຊຶໍ່ງຄັດຕິດເປັ ນເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍຂອງ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ແລະ ຕາມ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ.

ັ້ ນັ້ ຕາມເວລາທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ບົດ
ັ້ ດ
ັ ທະນາຕັ້ອງສົໍ່ງ ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ຜູ ພ
ັ້
ັ້
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ເພໍ່ ອໃຫັ້ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຄົນຄວັ້
າ ແລະ ຮັບຮອງ;
ັ້ ນ,
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາຕັ້ອງສົໍ່ງ ບົດລາຍງານຜົນ
- ຄຽງຄູໍ່ ກັບ ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ຜູ ພ
ັ້ ດທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ລະບຽບການກໍ່ ຽວກັບການ
ປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ ຊຶໍ່ງອະທິບາຍກໍ່ ຽວກັບບັນດາຕົວຊີວັ
ໍ່ ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ ໃຫັ້ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ໂດຍຊີໃຫັ້
ັ້ ເຫັນຜົນປະໂຫຍດດັ້ານ
ັ້
ຄົນຄວັ້າໂຄງການທີ
ັ້ ນທີໍ່ໄດັ້ຈາກ
ການເງ ິນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ ລະບົບໄຟຟັ້າ ທີໍ່ໂຄງການຈະນາມາໃຫັ້. ບົດລາຍງານຕັ້ອງໃຊັ້ຂມູ

ັ້ ນຂອງໂຄງການ
ັ້
ັ້
ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ແລະ ຄວນມີເນອໃນດັ້
ານຮູ ບປະທາ ແລະ ນາມມະທາ
ຂອງຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ.
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ັ້
ັ້
ັ ບົດລາຍງານຜົນການ
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຈະເລີໍ່ມຂຶນພາຍຫຼ
ງັ ທີໍ່ມີການອະນຸມດ
ັ້
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໃນໄລຍະການຄົນຄວັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ໂຄງການທີໍ່ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ ຊຶໍ່ງການ
ຄົນຄວັ້
າເອົາຜູ ພ
າເອົາຜູ ພ
ິ ຸ ກຄົນທີໍ່ຖກຄັດ
ເຈລະຈາຈະການົດລາຍລະອຽດຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການພັດທະນາໂຄງການ
ໃຫັ້ແກໍ່ ນິຕບ
ການເຈລະຈາ

ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາໂຄງການ. ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເປັ ນເຈົາການຮັ
ເລອກເປັ ນຜູ ພ
ບຜິດຊອບໜັ້າວຽກນີ.ັ້

ັ້ ນຕອນ
ັ້
ການເລີໍ່ມຕົນຂັ

ັ້
ໍ່ ມຂຶນພາຍຫຼ
ັ້
ັ້
ິ ຸ ກຄົນສົໍ່ງ
ຂະບວນການນີຈະເລີ
ງັ ນິຕບ
ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ັ້
ມາດຕະຖານ ຂອງ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ໃຫັ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.

ທີໍ່ອີງໃສໍ່

ຮໍ່າງ

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ນິຕກ

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ັ :ັ້
ນິຕກ
ມີດໍ່ ງນີ

- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ;
- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ;

ັ້
- ລະບຽບການກໍ່ ຽວກັບການຄົນຄວັ້
າໂຄງການທີໍ່ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ.
ັ້
2.2. ບັນດາໜັ້າວຽກໃນຂັນຕອນ

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການທົບທວນ ຮໍ່ າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການທົບທວນ ຮໍ່ າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
ິ ຸ ກຄົນ ໄດັ້ກະກຽມ ອີງໃສໍ່ຮໍ່າງ
ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ທີໍ່ນິຕບ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ິ ຸ ກຄົນທີໍ່ສະເໜີພດ
ັ ທະນາໂຄງການ.
ນິຕບ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ມາດຕະຖານ.

ັ້
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ) ທົບທວນເນອໃນຂອງ
ຮໍ່າງບົດ
ັ້
ິ ຸ ກຄົນສົໍ່ງໃຫັ້ ແລະ ມີຄາເຫັນເພໍ່ ອປັ ບປຸ ງ ກໍ່ ອນ
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ທີໍ່ນິຕບ
ຈະສົໍ່ງຮໍ່າງດັໍ່ງກໍ່ າວໃຫັ້ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ;

- ພະແນກສັນຍາ ກວດກາກລະນີເຫັນຄວາມແຕກຕໍ່ າງຈາກ ຮໍ່າງມາດຕະຖານ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ແລັ້ວເອົານາສະເໜີໃນກອງປະຊຸມເຈລະຈາ.
ັ້
ິ ບ
ິ ຸ ກຄົນ.
ຄາເຫັນເພໍ່ ອປັ ບປຸ ງ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ທີໍ່ຈະສົໍ່ງໃຫັ້ນຕ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້
ັ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.
ພາຍໃນ ສິບສີໍ່ (14) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ
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ໝາຍເຫດ

(ພະແນກສັນຍາ)
ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ຮໍ່າງ
ັ້
ມາດຕະຖານຂອງ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ສະບັບຫຼາັ້ ສຸ ດ ເມໍ່ ອໄດັ້ຮັບການສະ
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ

ິ ຸ ກຄົນ. ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ອາດປັ ບປຸ ງຮໍ່າງມາດຕະຖານ
ເໜີຂຈາກນິຕບ
ດັໍ່ງກໍ່ າວເປັນແຕໍ່ ລະໄລຍະ ແລະ ຕັ້ອງຮັບປະກັນນາໃຊັ້ຮໍ່າງມາດຕະຖານທີໍ່ໃໝໍ່ຫຼາັ້
ັ້
ສຸ ດເຂົາໃນການດັ
ດແປງ.

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້
- ໜັງສສະເໜີປັບປຸ ງ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການຂຄາເຫັນ ແລະ ເຊີນປະຊຸມເຈລະຈາ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການຂຄາເຫັນ ແລະ ເຊີນປະຊຸມເຈລະຈາ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ).

ັ້
ິ ຸ ກຄົນ ທີໍ່ໄດັ້ຈາກ ໜັ້າ
ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ພັ້ອມດັ້ວຍຄາເຫັນຂອງນິຕບ
ວຽກທີ 1.
ິ ຸ ກຄົນທີໍ່ສະເໜີພດ
ັ ທະນາໂຄງການ.
ນິຕບ

ິ ຸ ກຄົນໄດັ້ຊແຈງກໍ່
ີ ັ້
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ) ກວດກາວໍ່າ ນິຕບ
ຽວ
ັ້
ັ້ ນນັ
ັ້ ນໃນໄລຍະການທົ
ັ້ ນັ້ ແລັ້ວບໍ່ ກໍ່ ອນສົໍ່ງຮໍ່າງ
ກັບບັນຫາທີໍ່ໄດັ້ຕັງຂຶ
ບທວນເບອງຕົ
ໃຫັ້ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງເພໍ່ ອຂຄາເຫັນ. ພະແນກສັນຍາ
ັ້
ເຈລະຈາ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ແລະ ອອກໜັງສເຊີນ:

ກະກຽມຈັດປະຊຸມ

- ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:

o ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ງຜະລິດ
ໄຟຟັ້າ);
o ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
o ກົມນິຕກ
- ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ:
o ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ພະແນກ
ທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ);
ແລະ ພນຖານໂຄງລ

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ:
ັ້
o ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ (ພະແນກຄົນຄວັ້າວິ
ໄຈໂຄງການ);
ັ້
- ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ;
ແລະ
ໍ່
- ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງອນໆ.
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ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້
ໜັງສເພໍ່ ອນາສົໍ່ງ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ແລະ ເພໍ່ ອເຊີນຮໍ່ວມປະຊຸມ
ັ້
ເຈລະຈາ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້
ພາຍໃນ ເຈັດ (7) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮັບ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຈາກ
ໍ່
ິ ຸ ກຄົນທີສະເໜີພດ
ັ ທະນາໂຄງການ.
ນິຕບ

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້
- ໜັງສຂຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ເຖິງ

ໜໍ່ວຍງານ

ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ເຊີນຮໍ່ວມປະຊຸມເຈລະຈາ.

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 3: ການໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 3: ການໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

- ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:
o ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ງຜະລິດ
ໄຟຟັ້າ);
o ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
o ກົມນິຕກ
- ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ:
o ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ພະແນກ
ທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ);
ແລະ ພນຖານໂຄງລ

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ:
ັ້
o ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ (ພະແນກຄົນຄວັ້າວິ
ໄຈໂຄງການ);

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
- ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ;
ແລະ
- ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນໆ.
ັ້
ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ).

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ້
ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ທົບທວນ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ໜັ້າວຽກ

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.1: ຄາເຫັນຂອງ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນ
ກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ)
ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ (ຖັ້າມີ):

27

- ແຜນທີໍ່ຂອບເຂດໂຄງການ

ແລະ

ລາຍລະອຽດຂອງສະຖານທີໍ່ຕໍ່ າງໆຂອງ

ໂຄງການ;

ັ້ ໍ່ ຂອງ
- ຄວາມເປັນຫໍ່ວງກໍ່ ຽວກັບການຂັດແຍໍ່ ງ ຫຼ ທັບຊັ້ອນລະຫວໍ່າງເນອທີ
ັ້ ໍ່ ຫວງຫັ້າມ;
ໂຄງການນີ ັ້ ກັບ ຂອງໂຄງການອໍ່ ນ ຫຼ ເນອທີ
ັ້ ນຂອງໂຄງການ
ັ້ ານົດກໍ່ ຽວກັບການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ັ້
- ຂກ
ທີໍ່ຈະ
ັ ພັນທະ.
ດາເນີນໃນໄລຍະການປະຕິບດ

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.2: ຄາເຫັນຂອງ, ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລໍ່
າງ)
ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ັ້ ານົດກໍ່ ຽວກັບການປະ
ໍ່ າງ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ (ຖັ້າມີ) ຂກ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ັ້ ນັ້ ທີໍ່ຈະດາເນີນໃນໄລຍະການ
ເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ
ັ ພັນທະ.
ປະຕິບດ

ັ້
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.3: ຄາເຫັນຂອງ ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ (ພະແນກຄົນຄວັ້າ
ວິໄຈໂຄງການ)
ັ້
ພະແນກຄົນຄວັ້
າວິໄຈໂຄງການ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ (ຖັ້າມີ):
ັ້ ເຫັນວໍ່າມີນຕ
ັ້ ານົດກໍ່ ຽວກັບການເງ ິນ ແລະ ຊີໃຫັ້
ິ ບ
ິ ຸ ກຄົນ ແລະ ທະນາຄານ
- ຂກ
ັ້
ິ ຸ ກຄົນໃນການພັດທະນາ, ຈັດຕັງປະຕິ
ັ ແລະ ດາ
ທີໍ່ຈະສະໜັບສະໜູນນິຕບ
ບດ
ເນີນງານໂຄງການ;

ັ້
- ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບການວາງເງ ິນຄາປະກັ
ນ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.4: ຄາເຫັນຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ (ພະແນກ
ລົງທຶນ)
ພະແນກລົງທຶນ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ (ຖັ້າມີ) ການຕົກລົງເຫັນດີໂດຍລວມໃນ
ັ້
ັ້ ໍ່ ວມປະຊຸມເຈລະຈາ.
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ແລະ ເຂົາຮ

ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ)
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.5: ຄາເຫັນຂອງ ກົມນິຕກ

ິ າພະລັງງານ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ (ຖັ້າມີ) ກວດກາ ແລະ ໃຫັ້ຄາ
ພະແນກນິຕກ
ັ້
ເຫັນດັ້ານກົດໝາຍ ເພໍ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ສອດຄໍ່ອງກັບ
ລະບຽບການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.

ັ້
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.6: ຄາເຫັນຂອງ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຂັນແຂວງ
ັ້
ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ
ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ (ຖັ້າມີ):
ັ ພັນທະ;
- ເງໍ່ ອນໄຂໃນການສຶກສາພາກສະໜາມໃນໄລຍະການປະຕິບດ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້
ັ້ ນສາລັບການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ ໃນເຂົດໂຄງການ.
- ເນອໃນກໍ່
ຽວກັບການເກັບຂມູ
ັ້
ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຈາກໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້
ພາຍໃນ ສາມສິບ (30) ວັນ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮັບ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.

ວຽກ
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ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ັ້ ວມປະຊຸມເຈລະຈາ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 4: ການເຂົາຮໍ່
ັ້ ວມປະຊຸມເຈລະຈາ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 4: ການເຂົາຮໍ່
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

- ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:
o ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ງຜະລິດ
ໄຟຟັ້າ);
o ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
o ກົມນິຕກ
- ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ:
o ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ພະແນກ
ທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ);
ແລະ ພນຖານໂຄງລ

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ:
ັ້
o ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ (ພະແນກຄົນຄວັ້າວິ
ໄຈໂຄງການ);

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້
- ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ;
ແລະ
- ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນໆ.

ັ້
ໜັງສເຊີນປະຊຸມເຈລະຈາ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ).

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ) ສົໍ່ງໜັງສເຊີນປະຊຸມ ແລະ ວາລະ
ັ້
ປະຊຸມເຈລະຈາ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຕາມ ໜັ້າວຽກທີ 2;
- ພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂັ້ອງທັງໝົດ ຫາລກໍ່ ຽວກັບ ພັນທະ, ຄາເຫັນທີໍ່ໄດັ້ຮັບ ຈາກ

ໜໍ່ວຍງານຕໍ່ າງໆໃນກອງປະຊຸມ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີເປັ ນເອກະພາບ;
- ພະແນກສັນຍາ ກະກຽມ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ເພໍ່ ອໃຊັ້ເປັ ນບໍ່ອນອີງໃນ
ັ້
ການປັບປຸ ງ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຕາມທີໍ່ໄດັ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັ ນເອກະ
ັ້ ໍ່ ວມກອງປະຊຸມເຈລະຈາ
ພາບຈາກພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂັ້ອງທັງໝົດທີໍ່ເຂົາຮ
ວຽກຕໍ່ ໄປ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້
ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ພາຍໃນ ເຈັດ (7) ວັນຂອງການົດເວລາໃນການສົໍ່ງຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດ
ັ້
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.

ວຽກ
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ພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂັ້ອງອາດບໍ່ ສາມາດເຫັນດີເປັ ນເອກະພາບໃນກອງປະຊຸມເຈລະຈາ
ັ້
ັ າວ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະ
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.
ຖັ້າເກີດກລະນີດໍ່ ງກໍ່

ແນກສັນຍາ) ຕັ້ອງຈັດກອງປະຊຸມເຈລະຈາຕໍ່ ມອີກ ໂດຍໃຫັ້ພຽງພກັບເວລາໃນ
ການປັບປຸ ງ. ຖັ້າຜໍ່ານກອງປະຊຸມເຈລະຈາຕໍ່ ມອີກ ແຕໍ່ ຍັງບໍ່ ສາມາດເຫັນດີເປັ ນ

ເອກະພາບໄດັ້, ພະແນກສັນຍາ ຈະລາຍງານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ
ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາ ສະເໜີ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການ
ັ້ ນກາງ ປະຕິເສດການພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ເພໍ່ ອອອກເປັ ນໜັງສ
ລົງທຶນຂັນສູ
ິ ຸ ກຄົນ.
ແຈ ັ້ງທາງການຫານິຕບ

ັ້ ຫຼງັ ຈາກປະຊຸມເຈລະຈາ ແລະ ລາຍງານຜົນຕໍ່ ຄະນະ
ໜັ້າວຽກທີ 5: ການປັບປຸ ງ ຮໍ່ າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ັ້ ນກາງ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ຫຼງັ ຈາກປະຊຸມເຈລະຈາ ແລະ ລາຍງານຜົນຕໍ່ ຄະນະ
ໜັ້າວຽກທີ 5: ການປັບປຸ ງ ຮໍ່ າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ັ້ ນກາງ
ກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ).

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ) ປັບປຸ ງ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມ
ັ້
ັ້
ເຂົາໃຈ
ອີງໃສໍ່ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບຂອງພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂັ້ອງທັງໝົດທີໍ່ເຂົາັ້
ຮໍ່ວມກອງປະຊຸມ;

ັ້
- ພະແນກສັນຍາ ລາຍງານ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ສະບັບປັ ບປຸ ງຕາມ
ການເຈລະຈາ ຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາ
ັ້ ນກາງ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ສະເໜີ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ .
ອະນຸມດ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້
ັ້
ັ
ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈສະບັ
ບປັ ບປຸ ງ ເພໍ່ ອໃຊັ້ເຂົາໃນຂະບວນການອະນຸ
ມດ
(ຫຼງັ ຈາກໄດັ້ປັບປຸ ງຕາມການເຫັນດີເປັ ນເອກະພາບຈາກພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂັ້ອງໃນ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ

ກອງປະຊຸມເຈລະຈາ).
ັ້
ພາຍໃນ ສິບສີໍ່ (14) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີປະຊຸມເຈລະຈາ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ສາເລັດ.
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ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
- ບົດລາຍງານຜົນການເຈລະຈາ ຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
ັ້
ພັ້ອມດັ້ວຍ
ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈສະບັ
ບປັ ບປຸ ງ
ຕາມຜົນການ
ເຈລະຈາ;

- ໜັງສສະເໜີຂອງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເຖິງ ຄະນະກາມະການ
ັ້ ນກາງ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາອະນຸມດ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ັ ເຊັນ.
ສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

ັ້ ນກາງ ກໍ່ ຽວກັບ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ໜັ້າວຽກທີ 6: ການພິຈາລະນາຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້
ຮໍ່ າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ັ້ ນກາງ ກໍ່ ຽວກັບ
ໜັ້າວຽກທີ 6: ການພິຈາລະນາຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ັ້
ຮໍ່ າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈສະບັ
ບປັ ບປຸ ງຕາມກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ແລະ ໜັງສ
ສະເໜີຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ນກາງ ຈັດກອງ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
- ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ປະຊຸມຂອງຕົນ ສອງ ຄັງັ້ ຕໍ່ ເດອນ ຊຶໍ່ງຈະມີການພິຈາລະນາກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດ
ັ້
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ທີໍ່ໄດັ້ຮັບພາຍຫຼງັ ສາເລັດກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ແລະ ຈະ

ັ ຫຼ ປະຕິເສດ;
ຕັດສິນວໍ່າຈະອະນຸມດ
ັ້ າ
ັ້ ນກາງ ຈະຊີນ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
- ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ໃຫັ້ປັບປຸ ງ ແລະ ສົໍ່ງ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມ

ັ້
ເຂົາໃຈ
ຄນໃໝໍ່ ຖັ້າເຫັນວໍ່າຍັງມີຈດ
ຸ ທີໍ່ຕັ້ອງເຮັດວຽກຕໍ່ ມ;
ັ , ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນັ້
- ໃນກລະນີອະນຸມດ
ັ້
ສູ ນກາງ ຈະສົໍ່ງ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ເຖິງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານ
ັ້ ດທັ້າຍ;
ັ ຂັນສຸ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພໍ່ ອອະນຸມດ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນ
- ໃນກລະນີປະຕິເສດ, ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້
ັ້ ນກາງ ຈະຊີນາ ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ເພໍ່ ອອອກໜັງສ
ຂັນສູ
ແຈ ັ້ງປະຕິເສດ.

31

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ນ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ການພິຈາລະນາຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ົ ເປັ ນໄປໄດັ້ ດັໍ່ງນີ:ັ້
ກາງ ອາດມີຜນ

ິ ຸ ກຄົນ: ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ
- ການຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມຈາກນິຕບ
ັ້ ນທີໍ່ຢາກໄດັ້ເພີໍ່ມຈາກນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ຕາມທີໍ່ກາ
ແຈ ັ້ງ ແລະ ອະທິບາຍກໍ່ ຽວກັບຂມູ
ັ້
ນົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 7 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
;ັ້

ັ້
ັ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ:
- ການອະນຸມດ
ແມໍ່ ນກລະນີທໍ່ ີ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກ
ັ້
ຄວາມເຂົາໃຈ
ຖກສົໍ່ງຕໍ່ ໄປ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພໍ່ ອ
ັ້ ດທັ້າຍ ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 8 ຂອງຂັນຕອນ
ັ້
ັ ເປັນຂັນສຸ
ອະນຸມດ
ມາດຕະຖານນີ;ັ້

ັ້ : ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ
- ການປະຕິເສດ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ັ້
ັ ແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກັບການປະຕິເສດ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ດຽວ ຈະໄດັ້ຮບ
ພັ້ອມ
ດັ້ວຍເຫດຜົນກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວຈະອອກ
ິ ຸ ກຄົນ ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 9 ຂອງ
ໜັງສແຈ ັ້ງປະຕິເສດ ເຖິງ ນິຕບ
ັ້
ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້
ັ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມ
ພາຍໃນ ສິບສີໍ່ (14) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ັ້
ເຂົາໃຈ.

ໝາຍເຫດ

ັ້ ນກາງ ແມໍ່ ນ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ປະທານ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະກາມະການ ແມໍ່ ນຜູ ຕັ້ າງໜັ້າຈາກກະຊວງ
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ປະກອບດັ້ວຍ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່, ກະຊວງອຸ ດສາຫະກາ
ແລະ ການຄັ້າ, ກະຊວງການເງ ິນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ັ້, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ,

ກະຊວງໂຍທາທິການ

ແລະ

ຂົນສົໍ່ງ,

ກະຊວງຖະແຫຼງຂໍ່າວ,

ວັດທະນະທາ ແລະ ທໍ່ອງທໍ່ຽວ ແລະ ກະຊວງປັ້ອງກັນຄວາມສະຫງ ົບ.
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ າໃຫັ້ຂຂມູ
ັ້ ນເພີໍ່ມ ເພໍ່ ອໃຊັ້ເຂົາໃນຂະບວນການພິ
ັ້
- ໜັງສຊີນ
ຈາລະນາ;
ັ້ າໃຫັ້ປະຕິເສດ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ;
ັ້
- ໜັງສຊີນ
ຫຼ

- ໜັງສສະເໜີ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ັ້ ດທັ້າຍ.
ັ ຂັນສຸ
ອະນຸມດ

ເພໍ່ ອພິຈາລະນາ

ິ ຸ ກຄົນກໍ່ ຽວກັບຂມູັ້ ນທີໍ່ຕັ້ອງການເພີໍ່ມ
ໜັ້າວຽກທີ 7: ການແຈ ັ້ງນິຕບ

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ
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ິ ຸ ກຄົນກໍ່ ຽວກັບຂມູັ້ ນທີໍ່ຕັ້ອງການເພີໍ່ມ
ໜັ້າວຽກທີ 7: ການແຈ ັ້ງນິຕບ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ.
ັ້ າຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ນກາງ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ການຊີນ
ັ້ ນທີໍ່ຕັ້ອງການເພີໍ່ມຈາກນິຕບ
ັ້
ິ ຸ ກຄົນ ເພໍ່ ອໃຊັ້ເຂົາໃນການພິ
ກໍ່ ຽວກັບຂມູ
ຈາລະນາ
ັ ໂຄງການ.
ອະນຸມດ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

ັ້ າກໍ່ ຽວ
ັ້ ນກາງ ຊີນ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
- ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້
ັ ຈາກກະຊວງ
ກັບຜົນການພິຈາລະນາຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຕໍ່ ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ;

ິ ຸ ກຄົນທີໍ່ສະເໜີ
- ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ອອກໜັງສເຖິງນິຕບ
ັ້ ນ ຫຼ ເອກະສານທີໍ່ຕັ້ອງການເພີໍ່ມ;
ພັດທະນາໂຄງການ ກໍ່ ຽວກັບຂມູ
ັ້ ນ ແລະ ເອກະສານທີໍ່ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ມ, ຂັນຕອນ
ັ້
ິ ຸ ກຄົນ ໄດັ້ສໍ່ ງຂ
ົ ມູ
- ພາຍຫຼງັ ນິຕບ
ັ້
ັ້
ຈະເລີໍ່ມຕົນຈາກ
ໜັ້າວຽກທີ 6 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ິ ຸ ກຄົນທີໍ່ສະເໜີພດ
ັ ທະນາໂຄງການ.
ໜັງສເຖິງນິຕບ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້ າຈາກ ຄະນະກາ
ັ ການຊີນ
ພາຍໃນ ສາມ (3) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ ນ
ິ ຸ ກຄົນທີໍ່ສະເໜີພດ
ັ ທະນາໂຄງການ ກໍ່ ຽວກັບຂມູ
- ໜັງສແຈ ັ້ງນິຕບ
ເອກະສານທີໍ່ຕັ້ອງການເພີໍ່ມ.

ແລະ

ໜັ້າວຽກທີ 8: ການພິຈາລະນາຂອງ ຫັ້ອງວໍ່ າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບ ການອະນຸມດັ ເຊັນ ບົດ
ັ້
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ໍ່
ິ າ.
ຂະແໜງການທີກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ໜັ້າວຽກທີ 8: ການພິຈາລະນາຂອງ ຫັ້ອງວໍ່ າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບ ການອະນຸມດັ ເຊັນ
ັ້
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ນ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ໜັງສສະເໜີຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ກາງ ເຖິງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກ
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ັ້
ັ້ ນກາງ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄວາມເຂົາໃຈ
ທີໍ່ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ .
ອະນຸມດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມ
ັ້
ເຂົາໃຈ
ແລະ ຄາເຫັນຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ນກາງ ທີໍ່ຕັດສິນໃຈອະນຸມດ
ັ້
ັ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.
ຂັນສູ
ັ້
ັ ເຊັນ ຫຼ ການປະຕິເສດ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.
ການອະນຸມດ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

ັ້
ັ ເຊັນ ຫຼ ປະຕິເສດ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.
- ແຈ ັ້ງການອະນຸມດ

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 9: ການອອກໜັງສອະນຸມດັ ຫຼ ປະຕິເສດ ຮໍ່ າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 9: ການອອກໜັງສອະນຸມດັ ຫຼ ປະຕິເສດ ຮໍ່ າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ ເຊັນ ຫຼ ປະຕິເສດ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມ
- ແຈ ັ້ງການກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດ
ັ້
ເຂົາໃຈ
ຈາກ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ; ຫຼ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

- ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ; ຫຼ
ັ້ ນກາງ.
- ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນຂັນສູ

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

- ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນັ້
- ການປະຕິເສດ ຈາກ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້
ສູ ນກາງ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.

ຮໍ່າງ ແລະ ອອກໜັງສແຈ ັ້ງການ
ັ້
ັ ເຊັນ ຫຼ ປະຕິເສດ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ັ
ອະນຸມດ
ອີງໃສໍ່ການອະນຸມດ
ຫຼ ການປະຕິເສດສຸ ດທັ້າຍ ຈາກ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
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ັ້ ຄອງການລົງທຶນ
ຫຼ ການປະຕິເສດ ຈາກ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ນກາງ;
ຂັນສູ

ັ ເຊັນ ຫຼ
- ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ສົໍ່ງໜັງສແຈ ັ້ງການອະນຸມດ
ັ້
ິ ບ
ິ ຸ ກຄົນທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.
ປະຕິເສດ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ໃຫັ້ນຕ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້
ັ ຫຼ ປະຕິເສດ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ໜັງສແຈ ັ້ງອະນຸມດ
ແລະ ໜັງສເຊີນ
ັ້
ເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ສົໍ່ງໃຫັ້ ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ແຈ ັ້ງການອະນຸມດ
ັ ເຊັນ ຫຼ ປະຕິເສດ ຈາກ
ພາຍໃນ ເຈັດ (7) ວັນ ນັບແຕໍ່ ໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼ ການປະຕິເສດຈາກ ຄະນະກາມະ
ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

ໝາຍເຫດ

ັ້
ີ
ັ ເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ,
ັ້ ດ
ັ ທະນາຕັ້ອງວາງເງ ິນຄາັ້
ໃນກລະນີທໍ່ ອະນຸ
ມດ
ຜູ ພ
ັ ເຊັນ.
ປະກັນ ຕາມທີໍ່ລະບຸ ໄວັ້ໃນ ໜັງສແຈ ັ້ງການອະນຸມດ
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

ັ້
ັ ຫຼ ປະຕິເສດ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
- ໜັງສແຈ ັ້ງການອະນຸມດ
ແລະ ໜັງ
ັ້
ສເຊີນເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 10: ການເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 10: ການເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ ເຊັນ
ແຈ ັ້ງການຂອງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ການອະນຸມດ
ັ້
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ພັ້ອມດັ້ວຍໃບມອບສິດ ໃຫັ້ ກະຊວງແຜນການ ແລະ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ອອກໜັງສເຊີນພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ັ້ ໍ່ ວມພິທເີ ຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ;
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເຂົາຮ
ແລະ ຜູ ພ

ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຮໍ່ວມກັນຕາງໜັ້າໃຫັ້
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ລັດຖະບານ ເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ກັບ ຜູ ພ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ໜັ້າວຽກ

ັ້
- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈັດພິທເີ ຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ;
- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮໍ່ວມກັບ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່

ັ້
ັ ຖະບານ ເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ແຮໍ່ ຕາງໜັ້າໃຫັ້ລດ
ກັບ ຜູ ັ້
ພັດທະນາ.
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ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຖກເຊັນ ໂດຍ ລັດຖະບານ ຊຶໍ່ງຕາງໜັ້າໂດຍ ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ກັບ ຜູ ັ້
ພັດທະນາ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ພາຍໃນ ຫົກ (6) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ັ້ ໍ່ ວມພິທເີ ຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.
ັ້
ລົງທຶນ ອອກໜັງສເຊີນເຂົາຮ
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ ໍ່ ວມພິທເີ ຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ;
ັ້
- ໜັງສເຊີນເຂົາຮ
ັ້
- ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈສະບັ
ບເຊັນ.

3.

ັ້ ນັ້
ັ້
ຂັນຕອນການຮັ
ບຮອງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ເບອງຕົ

3.1. ພາກສະເໜີ

ັ້
ຄວາມໝາຍຂອງຂັນຕອນ

ັ້ ການົດກໍ່ ຽວບັນດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ພົວພັນການຮັບຮອງ ບົດລາຍ
ັ້
ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ັ້
ັ້ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລັງງານນາທີ
ັ້ ໍ່ ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ ທີໍ່ຂັນສູ
ັ້ ນ
ງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ນ

ັ້ ນັ້ ແມໍ່ ນເພໍ່ ອອະທິບາຍ
ັ້ ຂອງ ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ກາງອະນຸຍາດ. ວັດຖຸປະສົງຕົນຕ
ັ້ ປຽບ ແລະ ຂເສຍປຽບ,
ັ້
ທາງເລອກທີໍ່ເປັ ນໄປໄດັ້ທງັ ໝົດ ພັ້ອມດັ້ວຍຂໄດັ້
ອະທິບາຍກໍ່ ຽວກັບທາງເລອກທີໍ່ເຫັນ
ັ້ ນດັ້ານເຕັກນິກຂອງໂຄງການ ແລະ ເຫດຜົນ
ເໝາະສົມ ພັ້ອມດັ້ວຍລັກສະນະລວມຂອງ ໂຄງການ, ຂມູ
ັ້
ັ້ ນ ພນຖານ
ໃນການກ ານົດ ເອົາ ທາງເລ ອກດັໍ່ງກໍ່ າວ ດັ້ວ ຍການສະໜອງຂມູ
ແລະ ການດ າເນີນ ການວິໄ ຈດັ້າ ນ
ວໍ່າ

ເຕັກນິກ, ສັງຄົມ, ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ, ການເງ ິນ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ລວມທັງການວິເຄາະທາງເລອກ ແລະ ການົດ
ັ້ ນັ້ ແມໍ່ ນໜຶໍ່ງໃນພັນທະສາຄັນຂອງຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໃນ
ຄວາມສໍ່ຽງ. ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ັ້ ບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົາໃຈ
ັ້
ັ້ ສັນຍາ
ັ້ ງເຮັດໃຫັ້ສາເລັດ ແລະ ຖກຮັບຮອງກໍ່ ອນກ າັ້ ວເຂົາສູໍ່
ໄລຍະຂັນ
ແລະ ຕ ອ

ພັດທະນາໂຄງການ.
ັ້ ງ ເກດສ າຄັນ ແມໍ່ ນ ກົມ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງ ງານ ຂອງ ກະຊວງພະລັງ ງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
ຂ ສັ
ັ້ ນ
ັ້ ສາລັບໂຄງການທີໍ່ມີກາລັງຕິດຕັງັ້
ຮັບຜິດຊອບການຮັບຮອງ ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ສູ ງກວໍ່າ ຫັ້າ (5) ເມກາວັດ ຫຼ ໂຄງການທີໍ່ມີເຂໍ່ ອນສູ ງກວໍ່າ ສິບຫັ້າ (15) ແມັດ, ສໍ່ວນ ຂແໜງການພະລັງງານ
ັ້
ັ້
ັ້ ສາ
ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ
ແລະ ຮັບຜິດຊອບການຮັບຮອງ ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ນ
ັ້ ໍ່ ຫັ້າ (5) ເມກາວັດ ລົງມາ ແລະ ເຂໍ່ ອນຂອງໂຄງການມີຄວາມສູ ງຂອງບໍ່ ເກີນ
ລັບໂຄງການທີໍ່ມີກາລັງຕິດຕັງແຕ
ັ້ ນາໃຊັ້ສະເພາະ
ັ້ ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ັ້
ສິບຫັ້າ (15) ແມັດ ຕາມການົດໄວັ້ໃນກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ. ສະນັນ,

ແຕໍ່ ໂຄງການທີໍ່ຢູໍ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບຮອງຂອງ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ.
ັ້ ນ
ັ້ ແລະ ຮໍ່າງສະບັບສຸ ດທັ້າຍຂອງບົດ
ຈານວນຂອງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ

ັ້
ັ້ ທີໍ່ຕັ້ອງສົໍ່ງເຂົາເພ
ັ້ ໍ່ ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ ມີ ເອກະສານບົດລາຍ
ລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ນ
ງານ ຫັ້າ (5) ຊຸດ ເປັ ນພາສາອັງກິດ ພັ້ອມດັ້ວຍ ເອກະສານບົດລາຍງານຫຍ ັ້ ຫັ້າ (5) ຊຸດ ເປັ ນພາສາລາວ ແລະ

ຟາຍຄອມພິວເຕີ (electronic file) ຂອງບົດລາຍງານອີກ ໜຶໍ່ງ (1) ຊຸດ.
ັ້
ັ້ ກແບບຍນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດັ້
ັ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ບົດແນະນາການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ໍ່ ງກໍ່ າວ ອີງໃສໍ່
ຖກປະກາດໃຊັ້ໃນປີ 2016 ເພໍ່ ອການົດລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບເປົ າໝາຍລວມຂອງນະໂຍບາຍດັ
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ຫຼ ັ ກ ກ າ ນ ດັ້ າ ນ ຄ ວ າ ມ ຍ ນ ຍົ ງ 3-E (Engineering, Economic, and Environment) ແ ລ ະ 1-S
ັ້
ັ
(Social). ບົດແນະນາດັໍ່ງກໍ່ າວ ການົດກໍ່ ຽວກັບທິດທາງສາລັບໜໍ່ວຍງານລັດທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຫຼ ນັກ ລົງ ທຶນ ໃຫັ້ຮ ບ
ັ ຮູ ນ
ັ້ ະໂຍບາຍຂອງ
ໂຄງການໄຟຟັ້າ ພະລັງ ງານນ າັ້ ພັ້ອ ມທັງ ເປັ ນ ການແຈ ງັ້ ຜູ ພ
ັ້
ລັດຖະບານເພໍ່ ອບັນລຸ ການພັດທະນາໄຟຟັ້າພະລັງງານນາແບບຍ
ນຍົງ ຢູໍ່ ສປປ ລາວ.
ັ້
ັ້
ັ້ ກແບບຍນຍົງ ທີໍ່ເໝາະສົມກັບເນອໃນຂອງ
ັ ການພນຖານຂອງນະໂຍບາຍການພັ
ຫຼກ
ດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ີ ຈ
ິ າລະນາ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຢໍ່າງຄັກແນໍ່ ມີດໍ່ ງນີ
ັ :ັ້
ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ ແລະ ຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ມພ

- ດັ້ານເສດຖະກິດ (Economic): ຄວາມເປັນໄປໄດັ້ດ ັ້ານການເງ ິນ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ ແລະ ຄວາມ
ເປັນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເສດຖະກິດ;

- ດັ້ານວິສະວະກາ (Engineering): ຂອບເຂດ, ສະຖານທີໍ່ ແລະ ການອອກແບບ, ຄວາມປອດໄພສິໍ່ງກໍ່ ສັ້າງ
ແລະ ໂຄງລໍ່າງຂອງໂຄງການ;
ັ້ ຄອງ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອ ມ,
- ດັ້າ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (Environmental): ການຄຸ ມ
ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການແຊກຊຶມຈາກຊີວະພັນຕໍ່ າງຖິໍ່ນ, ການເຊາະເຈໍ່ ອນ ແລະ ການຕົກຕະກອນ, ຄຸ ນ
ັ້ ການວາງແຜນນາໃຊັ້ອໍ່າງເກັບນາ,
ັ້ ຮູ ບແບບການປໍ່ອຍນາສູໍ່
ັ້ ລຸໍ່ ມເຂໍ່ ອນ;
ນະພາບນາ,
ັ້ ຄອງ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສັງຄົມ, ຜູ ຖ
ັ້ ກກະທົບຈາກໂຄງການ
- ດັ້ານສັງຄົມ (Social): ການຄຸ ມ
ິ ການເປັ ນຢູໍ່ , ການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ, ຊົນເຜົໍ່າປະຈາທັ້ອງຖິໍ່ນ, ແຮງງານ ແລະ ສະພາບ
ແລະ ການປົ ວແປງຊີວດ
ແວດລັ້ອມການເຮັດວຽກ, ມຣະດົກດັ້ານວັດທະນະທາ ແລະ ລະບົບສາທາລະນະສຸ ກ.

ັ້ ນຕອນ
ັ້
ການເລີໍ່ມຕົນຂັ

ັ້ ນັ້
ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ັ້
ພັດທະນາ ພາຍຫຼງັ ເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.
ັ້
ຂັນຕອນຂອງການຮັ
ບຮອງ

ັ້
ເລີໍ່ມຕົນໂດຍ

ຜູ ັ້

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ນິຕກ

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ັ :ັ້
ນິຕກ
ມີດໍ່ ງນີ

- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ;
- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍທີໍ່ດິນ;

ັ້
- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍນາັ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນາ;
- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍປໍ່າໄມ ັ້;
- ກອບໜັ້າວຽກສາລັບການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້;
- ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟັ້າຂອງລາວ;
ັ້ ຄອງ ແລະ ນາໃຊັ້ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟັ້າຂອງລາວ ແລະ ລະບຽບການວໍ່າດັ້ວຍ
- ບົດແນະນາໃນການຄຸ ມ
ຄວາມປອດໄພສາລັບການດາເນີນງານ ແລະ ບາລຸ ງຮັກສາສິໍ່ງປະກອບສັ້າງດັ້ານໄຟຟັ້າ;
- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການປົ ກປັ ກຮັກສາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;

- ຄາແນະນາຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ກໍ່ ຽວກັບ ຂະບວນການ
ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຈາກ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕໍ່ າງໆ
ເລກທີ 8030/ກຊສ, ວັນທີ 17 ທັນວາ 2013;

- ຄາແນະນາຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ກໍ່ ຽວກັບ ຂະບວນການ
ັ້ ນັ້ ກໍ່ ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຈາກ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕໍ່າງໆ ເລກທີ
ສຶກສາເບອງຕົ
8029/ກຊສ, ວັນທີ 17 ທັນວາ 2013;
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- Preliminary Design Guidance for Proposed Mainstream Dams in the Lower
Mekong Basin (2009);

ັ້ ກແບບຍນຍົງ;
- ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ໍ່ ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ.
ັ້
- ລະບຽບການກໍ່ ຽວກັບການຄົນຄວັ້າໂຄງການທີ
ັ້
3.2. ບັນດາໜັ້າວຽກໃນຂັນຕອນ

ັ້ ນັ້ ແລະ ສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມນະໂຍບາຍ
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການຮັບເອົາ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ແລະ ແຜນພະລັງງານ
ັ້ ນັ້ ແລະ ສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມນະໂຍບາຍ
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການຮັບ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ແລະ ແຜນພະລັງງານ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ນ.
ັ້
ຮໍ່າງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ) ຮັບເອົາ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການສຶກ
ັ້ ນັ້ ຈາກ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ຮໍ່າງບົດລາຍງານຕັ້ອງ
ສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ສັ້າງສອດຄໍ່ອງກັບ ກອບໜັ້າວຽກສາລັບການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້;
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ສົໍ່ງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້
ັ້ ນັ້ ໃຫັ້ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ພັ້ອມທັງປັບປຸ ງຂມູ
ັ້ ນໃນ
ເບອງຕົ
ັ
ເວັບໄຊຂອງກົມທຸລະກິດພະລັງງານທີໍ່ໃຊັ້ໃນການຕິດຕາມການປະຕິບດ
ພັນທະສັນຍາ (DEBCAM) ເພໍ່ ອໃຫັ້ສອດຄໍ່ອງກັບຄວາມຄບໜັ້າຕົວຈິງ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ນັ້
ຮໍ່າງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ເບອງຕົ

ຖກສົໍ່ງໃຫັ້

ກົມ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ.
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການສຶກ
ພາຍໃນ ສາມ (3) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ້ ນັ້ ຈາກ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ັ້ ນັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕ ັ້ອງສົໍ່ງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ຜູ ພ
ັ້
ໍ່ າງບົດລາຍງານ ຕັ້ອງສອດຄໍ່ອງກັບ ກອບໜັ້າວຽກສາລັບການ
ແລະ ເນອໃນຂອງຮ
ສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້.
ກອບໜັ້າວຽກສາລັບບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມ
ັ້ ກ ມີດໍ່ ງນີ
ັ້ ດ
ັ ທະນາດາເນີນການສາລັບໂຄງການໄຟຟັ້ານາຕົ
ັ :ັ້
ເປັ ນໄປໄດັ້ ທີໍ່ຜູ ພ

ັ້
ຂມູັ້ ນພນຖານ

- ການສາຫຼວດດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ;
- ການສາຫຼວດ ແລະ ສັ້າງແຜນທີໍ່ພູ ມສັນຖານ;
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- ການສາຫຼວດດັ້ານທລະນີ, ແຜໍ່ນດິນໄຫວ ແລະ ວັດສະດຸ ກໍ່ ສັ້າງ;
ົ ກະສາດ;
- ການສາຫຼວດດັ້ານອຸ ທກ

ັ້ ກ
ການສຶກສາວາງແຜນພັດທະນາໂຄງການໄຟຟັ້ານາຕົ

- ການສາຫຼວດຕະຫຼາດ ແລະ ຄາດຄະເນຄວາມຕອັ້ ງການໄຟຟັ້າ;
- ຄຸ ນລັກສະນະຂອງໂຄງການ;
- ການສຶກສາທາງເລອກສາລັບຄຸ ນລັກສະນະຂອງໂຄງການ.

ໜັ້າວຽກທີ 2: ການຂຄາເຫັນ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັນ
ັ້ ນັ້
ໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການຂຄາເຫັນ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມ
ັ້ ນັ້
ເປັນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ງຜະລິດໄຟຟັ້າ)
ັ້ ນ.
ັ້
ຮໍ່າງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ)

ໜັ້າວຽກ

ັ້ ຄອງພະລັງງານ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ແລະ
ເຊີນ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ (ກົມຄຸ ມ
ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ແລະ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງອນໆ ຕາມ
ັ້ ໍ່ ວມເພໍ່ ອປຶກສາຫາລ ແລະ ປະກອບຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງ
ຄວາມເໝາະສົມ) ເຂົາຮ

ຜົນໄດັ້ຮັບ
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ້ ນ.
ັ້
ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ໜັງສເຊີນປະຊຸມ ແລະ ຂຄາເຫັນ ສົໍ່ງໃຫັ້ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.

ັ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມ
ພາຍໃນ ສິບສີໍ່ (14) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ້ ນັ້
ເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
- ໜັງສເຊີນປະຊຸມ ແລະ ຂຄາເຫັນ ສົໍ່ງໃຫັ້ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.

ໜັ້າວຽກທີ 3: ກອງປະຊຸມທົບທວນ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້
ັ້ ນັ້
ເບອງຕົ
ໜັ້າວຽກທີ 3: ກອງປະຊຸມທົບທວນ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້
ັ້ ນັ້
ເບອງຕົ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

- ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:

o ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ງຜະລິດ
ໄຟຟັ້າ ແລະ ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ);
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o ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ

(ພະແນກສັນຍາ

ແລະ

ພະແນກພັດທະນາ

ໂຄງການ);
o ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ);
o ກົມຄຸ ມ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

o ກົມທລະນີສາດ ແລະ ແຮໍ່ທາດ;
- ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ັ້ ໍ່ ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ຂຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການ
ໜັງສເຊີນເຂົາຮ
ັ້ ນ.
ັ້
ສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ.

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ)
ຈັດກອງປະຊຸມປຶ ກສາຫາລ. ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງທັງໝົດ ທົບທວນຮໍ່າງບົດລາຍ
ັ້ ໍ່ ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ.
ງານ ແລັ້ວສົໍ່ງຄາເຫັນ ແລະ ເຂົາຮ

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.1: ຄາເຫັນຂອງ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນ
ກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ)
ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ

ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ
ັ້ ນັ້
ການເງ ິນຂອງຮໍ່າງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ເຊັໍ່ນ
ແຜນຜັງໂຄງການ, ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ, ແຜນເວລາການກໍ່ ສັ້າງ ແລະ ການ

ພັດທະນາໂຄງການ, ການຜະລິດໄຟຟັ້າ, ມູນຄໍ່າໂຄງການ, ການວິເຄາະດັ້ານການ
ເງ ິນ ແລະ ເສດຖະກິດ ແລະ ການວິເຄາະຄວາມສໍ່ຽງຕໍ່ າງໆ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.2: ຄາເຫັນຂອງ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະ
ແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ)

ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບດັ້ານວິສະ
ັ້ ນັ້
ວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂອງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ົ ກະສາດ, ແຜນພັດທະນາໂຄງການ ແລະ
ເຊັໍ່ນ ການສຶກສາດັ້ານທລະນີ ແລະ ອຸ ທກ
ການວິເຄາະຄວາມສໍ່ຽງຕໍ່ າງໆ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 2.3: ຄາເຫັນຂອງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາ
ໂຄງການ)

ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ ໃຫັ້ຄາເຫນກໍ່ ຽວກັບແຜນເວລາການພັດທະນາ ແລະ
ການກໍ່ ສັ້າງໂຄງການ, ວຽກເຕັກນິກ, ການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ ແລະ ການແກ ັ້ໄຂຜົນ
ກະທົບດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 2.4: ຄາເຫັນຂອງ ກົມຄຸ ັ້ມຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງ
ໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ)
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ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບດັ້ານເຕັກນິກຂອງ ຮໍ່າງບົດ
ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ນັ້ ເຊັໍ່ນ ແຜນຜັງໂຄງການ, ລາຍ
ລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ການວິເຄາະຄວາມສໍ່ຽງຕໍ່າງໆ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 2.5: ຄາເຫັນຂອງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ)

ພະແນກສັນຍາ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບດັ້ານການເງ ິນຂອງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການສຶກ
ັ້ ນັ້ ເຊັໍ່ນ ມູນຄໍ່າໂຄງການ, ການວິເຄາະດັ້ານການເງ ິນ
ສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ແລະ ເສດຖະກິດ ແລະ ການວິເຄາະຄວາມສໍ່ຽງຕໍ່ າງໆ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 2.6: ຄາເຫັນຂອງ ໜໍ່ ວຍງານອໍ່ ນໆ

ັ້ ໍ່ ວມປະຊຸມປຶ ກສາຫາລ ໃຫັ້ຄາເຫັນດັ້ານວິຊາ
ໜໍ່ວຍງານອໍ່ ນໆທີໍ່ຈະຖກເຊີນເຂົາຮ
ການຕາມພາລະບົດບາດ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ນ.
ັ້
ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ

ວຽກ

ັ້ ໍ່ ວມກອງປະຊຸມ
ັ ໜັງສເຊີນເຂົາຮ
ພາຍໃນ ສິບສີໍ່ (14) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ້ ນ.
ັ້
ປຶ ກສາຫາລກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້ ນັ້ ແລະ ແຈ ັ້ງ
ໜັ້າວຽກທີ 4: ການສະຫຼຸບຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ັ ທະນາໃຫັ້ປັບປຸ ງຮໍ່ າງບົດລາຍງານ
ຜູ ພັ້ ດ
ັ້ ນັ້ ແລະ ແຈ ັ້ງ
ໜັ້າວຽກທີ 4: ການສະຫຼຸບຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ັ ທະນາໃຫັ້ປັບປຸ ງຮໍ່ າງບົດລາຍງານ
ຜູພັ້ ດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ງຜະລິດໄຟຟັ້າ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ຄາເຫັນທັງໝົດຈາກໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການສຶກສາ
ັ້ ນັ້ ຕາມທີໍ່ລະບຸ ໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 3 ຂອງຂັນຕອນ
ັ້
ຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

- ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ມາດຕະຖານນີ.ັ້

o ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ງຜະລິດ
ໄຟຟັ້າ ແລະ ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ);
o ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ ແລະ ພະແນກພັດທະນາ
ໂຄງການ);
o ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ);
o ກົມຄຸ ມ

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

o ກົມທລະນີສາດ ແລະ ແຮໍ່ທາດ;
- ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ງຜະລິດໄຟຟັ້າ)
ເຮັດບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມທີໍ່ລວມຄາເຫັນຈາກໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອໃຊັ້ເປັນບໍ່ອນອີງໃນການປັ ບປຸ ງຮໍ່າງບົດລາຍງານ.
ຜູ ພ
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ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ສົໍ່ງໃຫັ້ ຜູ ພ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ພາຍໃນ ສິບສີໍ່ (14) ວັນ ນັບແຕໍ່ ສາເລັດປະຊຸມປຶກສາຫາລກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດ
ັ້ ນັ້
ລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອ
- ໜັງສສະເໜີ ພັ້ອມດັ້ວຍບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ສົໍ່ງເຖິງຜູ ພ
ັ້ ນ.
ັ້
ປັ ບປຸ ງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ

ັ້ ນັ້ ແລະ
ໜັ້າວຽກທີ 5: ການຮັບເອົາ ຮໍ່ າງສະບັບສຸ ດທັ້າຍຂອງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ
ັ້ ນັ້ ແລະ
ໜັ້າວຽກທີ 5: ການຮັບເອົາ ຮໍ່ າງສະບັບສຸ ດທັ້າຍຂອງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ)

ັ້ ນັ້ ຈາກ
ຮໍ່າງສະບັບສຸ ດທັ້າຍຂອງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ) ຮັບເອົາ ຮໍ່າງສະບັບສຸ ດທັ້າຍຂອງ
ັ້ ນັ້ ຈາກ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ນັບແຕໍ່
ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ

ົ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ສົໍ່ງຄາເຫັນໃຫັ້ຜູພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ;
ວັນທີກມ
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ສົໍ່ງ ຮໍ່າງສະບັບສຸ ດທັ້າຍຂອງບົດລາຍງານການສຶກສາ
ັ້ ນັ້ ໃຫັ້ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ແລະ
ຄວາມເປັນໄປໄດັ້ເບອງຕົ

ເວັບໄຊຂອງກົມທຸລະກິດພະລັງງານທີໍ່ໃຊັ້ໃນການຕິດຕາມການ
ັ ພັນທະສັນຍາ (DEBCAM) ເພໍ່ ອໃຫັ້ສອດຄໍ່ອງກັບຄວາມຄບໜັ້າ
ປະຕິບດ
ປັ ບປຸ ງ

ຕົວຈິງ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ນັ້ ຖກ
ຮໍ່າງສະບັບສຸ ດທັ້າຍຂອງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ

ັ ຮໍ່າງສະບັບສຸ ດທັ້າຍຂອງບົດລາຍງານ
ພາຍໃນ ຫັ້າ (5) ວັນ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ້ ນັ້ ຈາກ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ເບອງຕົ

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.
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ັ້ ນັ້
ໜັ້າວຽກທີ 6: ການທົບທວນ ຮໍ່ າງສະບັບສຸ ດທັ້າຍຂອງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ັ້ ນັ້
ໜັ້າວຽກທີ 6: ການທົບທວນ ຮໍ່ າງສະບັບສຸ ດທັ້າຍຂອງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ ແລະ
ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ນ.
ັ້
ຮໍ່າງສະບັບສຸ ດທັ້າຍຂອງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

- ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ຮັບເອົາ ຮໍ່າງສະບັບສຸ ດທັ້າຍຂອງບົດ
ັ້ ນັ້ ຈາກ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ;
ລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
- ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ ທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງດັ້ານເຕັກນິກ
ັ້ ນ;
ັ້
ແລະ ການເງ ິນຂອງ ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ

- ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທົບທວນ ແລະ ມີຄາເຫັນ
ດັ້ານວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂອງ ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້
ັ້ ນ;
ັ້
ເບອງຕົ

ັ້
- ໃນກລະນີເຫັນວໍ່າ ຮໍ່າງບົດລາຍງານຍັງບໍ່ ທັນຄົບຖັ້ວນດັ້ານເນອໃນ
ຫຼ ມີຈດ
ຸ ທີໍ່
ຕັ້ອງປັ ບປຸ ງ, ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ຈະເຊີນປະຊຸມປຶ ກສາຫາລ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຈົນກວໍ່າຈະເປັ ນເອກະພາບ ແລະ
ກັບ ຜູ ພ
ສາມາດຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານໄດັ້.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ ຮັບຮອງຮໍ່າງສະບັບສຸ ດທັ້າຍຂອງບົດລາຍ
ັ້ ນັ້
ງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ພັ້ອມທັງເຮັດບົດລາຍງານຕໍ່ ຫົວໜັ້າ
ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາອອກໃບຮັບຮອງ.

ວຽກ

ັ ຮໍ່າງສະບັບສຸ ດທັ້າຍຂອງບົດ
ພາຍໃນ ສາມສິບ (30) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ້ ນ.
ັ້
ລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ໜັ້າວຽກທີ 7: ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ອອກ ໃບຮັບຮອງ ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປ
ັ້ ນັ້
ໄດັ້ເບອງຕົ
ໜັ້າວຽກທີ 7: ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ອອກ ໃບຮັບຮອງ ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປ
ັ້ ນັ້
ໄດັ້ເບອງຕົ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ.
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ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ບົດລາຍງານຂອງພະແນກກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ກໍ່ ຽວກັບການຮັບຮອງບົດລາຍງານການສຶກ
ັ້ ນ.
ັ້
ສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ເບອງຕົ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ ແລະ ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ແລະ ສັງຄົມ.
ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ອອກ ໃບຮັບຮອງບົດລາຍງານການ
ັ້ ນັ້ ໃຫັ້ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ພາຍຫຼງັ ໄດັ້ຮບ
ັ ບົດລາຍງານ
ສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ຮັບຮອງຂອງ ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ງຜະລິດໄຟຟັ້າ ແລະ ພະແນກວິສະວະກາ
ັ້
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 6 ຂອງຂັນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ນັ້ ອອກໃຫັ້ ຜູ ັ້
ໃບຮັບຮອງ ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ພັດທະນາ ພັ້ອມທັງສົໍ່ງສາເນົາໃຫັ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ແລະ ໜໍ່ວຍງານ
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນ ຮັບຊາບ.

ວຽກ

ັ ບົດລາຍງານຈາກພະແນກກໍ່ ຽວຂັ້ອງທີໍ່
ພາຍໃນ ເຈັດ (7) ວັນ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ້ ນັ້ ຕາມການົດໄວັ້ໃນ
ຮັບຮອງ ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ

ໝາຍເຫດ

ໜັ້າວຽກທີ 6.
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

4.

ັ້ ນັ້ ຈາກ ກົມ
- ໃບຮັບຮອງ ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ສົໍ່ງໃຫັ້ ຜູ ພ

ັ້
ັ້
ຂັນຕອນການຮັ
ບຮອງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງ
ຕົນັ້

4.1. ພາກສະເໜີ

ັ້
ຄວາມໝາຍຂອງຂັນຕອນ

ັ້ ການົດກໍ່ ຽວບັນດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ພົວພັນການຮັບຮອງ ບົດລາຍ
ັ້
ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ັ້ ນັ້ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລັງງານນາທີ
ັ້ ໍ່ ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ ທີໍ່ຂັນສູ
ັ້ ນກາງ
ງານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ອະນຸຍາດ.

ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອ ມ ເປັ ນ ໜໍ່ ວຍງານໃຈກາງໃນການກວດກາ ແລະ ຮັບ ຮອງ ການປະເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່
ສິໍ່ງແວດລັ້ອ ມສັງ ຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດ. ກົດ ໝາຍວໍ່ າດັ້ວ ຍໄຟຟັ້າ (ສະບັບ ປັ ບ ປຸ ງ ປີ 2017) ກ ານົດ ໃຫັ້
ັ້ ນ
ັ້ ແລັ້ວ, ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຍັງຕັ້ອງດາເນີນການປະເມີນ
ນອກຈາກຈະດາເນີນ ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ັ້
ັ້ ຈຸດປະສົງຕົນຕ
ັ້ ແມໍ່ ນເພໍ່ ອກວດກາດັ້ານຂມູ
ັ້ ນ,
ຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ
ນ.
ັ້
ັ້
ຄົນຄວັ້
າ ແລະ ວິເຄາະລໍ່ວງໜັ້າ ເພໍ່ ອເປັ ນພນຖານໃຫັ້
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາ
ັ້ ພັ້ອມທັງການົດວິທກ
ີ ານ ແລະ
ມະຊາດແບບລະອຽດ, ເພໍ່ ອການົດຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມທີໍ່ອາດເກີດຂຶນ
ີ ລໍ່ຽງ ຫຼ ຫຼຸດຜໍ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຈາກໂຄງການ.
ມາດຕະການທີໍ່ເໝາະສົມ ເພໍ່ ອປັ້ອງກັນ, ຫຼກ

44

ັ້
ັ້ ຈັດ ຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ໂດຍຜູ ັ້
ການປະເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອ ມສັງ ຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດເບ ອງຕົ
ນ
ບດ
ພັດທະນາ ກໍ່ ອນການລົງທຶນຕົວຈິງ ແລັ້ວສົໍ່ງຜົນການປະເມີນໃຫັ້ ກົມ ນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ັ້
ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເພໍ່ ອເປັ ນສໍ່ວນໜຶໍ່ງຂອງຂັນ
ັ້
ັ້ ການປະເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່
ຕອນການພັດ ທະນາທີໍ່ໄປຄຽງຄູໍ່ ກັບ ການສຶກ ສາຄວາມເປັ ນ ໄປໄດັ້ເ ບ ອງຕົ
ນ.
ັ້ ນ
ັ້ ແມໍ່ ນອີງໃສໍ່ການທົບທວນບົດລາຍງານ, ການວິເຄາະຂມູ
ັ້ ນທີໍ່ມີ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ
ັ້ ສ
ີ ໍ່ ວນໄດັ້ເສຍ ແລະ ຊໍ່ຽວຊານຕໍ່ າງໆ ແລະ ການລົງວຽກພາກສະໜາມ ໃນ ໄລຍະ
ແລັ້ວ, ການປຶ ກສາຫາລກັບຜູ ມ
ັ້
ັ້ ແລັ້ວ ຖ ກກວດກາ ແລະ ປະເມີນ ໂດຍ ກະຊວງ
ການດ າເນີນ ການສຶກ ສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເ ບ ອງຕົ
ນ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ັ້ ນຕອນ
ັ້
ການເລີໍ່ມຕົນຂັ

ັ້
ັ້ ດທາັ້ ຍຂອງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ັ້ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕັ້ອງ
ກໍ່ ອນສົໍ່ງ ຮໍ່າງຂັນສຸ
ນ,
ັ້
ັ້ ນພນຖານກໍ່
ເກັບກາ ແລະ ທົບທວນຂມູ
ຽວກັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມອງ, ແຂວງ ແລະ
ແຫໍ່ ງຊາດ, ແຜນພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟັ້າແຫໍ່ ງຊາດ ແລະ ແຜນການຂະຫຍາຍໄຟຟັ້າຂອງເມອງ ແລະ ແຂວງ,
ັ້
ໍ່ ມີແລັ້ວໃນເຂດທີໍ່ຕັງັ້ ແລະ ບັນດາສາຍນາຂອງໂຄງການ
ັ້
ໂຄງລໍ່າງພນຖານທີ
ແລະ ບົດລາຍງານທີໍ່ມີແລັ້ວ ຫຼ
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.

ັ້
ັ້ ນກໍ່ ຽວກັບຂະບວນການທີໍ່ໃຊັ້ເຂົາໃນການປະເມີ
ັ້
ັ້ ໍ່ ບັນດາຜົນ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕັ້ອງສະໜອງຂມູ
ຜູ ພ
ນເບອງຕົ
ນຕ
ັ້ ຂອງໂຄງການຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ຈາກຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບ
ກະທົບຕົນຕ
ັ້
ັ້ (ໃນແຕໍ່ລະໄລຍະຂອງໂຄງການ) ແລະ ມາດຕະການທີໍ່ຈະນາໃຊັ້ແກ ັ້ໄຂ ເພໍ່ ອເຮັດໃຫຜ
ັ້ ນ
ົ ກະທົບ
ເບອງຕົ
ນ
ຂອງໂຄງການຕໍ່ ການຢູໍ່ອາໃສຖກແກ ັ້ໄຂໃນລະດັບທີໍ່ຍອມຮັບໄດັ້.

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ນິຕກ

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ັ :ັ້
ນິຕກ
ມີດໍ່ ງນີ

ັ ຖະທາມະນູນ ແຫໍ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ;
- ລັດ
- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ;

- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການປົ ກປັ ກຮັກສາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
ັ້
- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍນາັ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນາ;
- ນະໂຍບາຍທີໍ່ດິນ;

- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍສັດນາັ້ ແລະ ສັດປໍ່າ;

- ຄາແນະນາຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ກໍ່ ຽວກັບ ຂະບວນການ
ັ້ ນັ້ ກໍ່ ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຈາກ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕໍ່າງໆ ເລກທີ
ສຶກສາເບອງຕົ
8029/ກຊສ, ວັນທີ 17 ທັນວາ 2013;

- ຄາແນະນາຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ກໍ່ ຽວກັບ ຂະບວນການ
ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຈາກ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕໍ່ າງໆ
ເລກທີ 8030/ກຊສ, ວັນທີ 17 ທັນວາ 2013;

- ບົດແນະນາວິຊາການ ກໍ່ ຽວກັບ ການສັ້າງບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ
ທາມະຊາດ ຂອງ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕໍ່ າງໆ ຢູໍ່ ໃນ ສປປ ລາວ ເລກທີ 2796/
ກຊສ.ກປສສ.ພຄຕ ວັນທີ 19 ທັນວາ 2016;
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- ດາລັດວໍ່າດັ້ວຍ ການທົດແທນຄໍ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍົກຍ ັ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ຈາກ ໂຄງການພັດທະນາ
ເລກທີ 192/ນຍ, ວັນທີ 7 ກລະກົດ 2005;
- ດາລັດວໍ່າດັ້ວຍ ການທົດແທນຄໍ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍປະຊາຊົນ ຈາກ ໂຄງການພັດທະນາ
ເລກທີ 84/ລບ, ວັນທີ 5 ເມສາ 2016;
ັ້
ັ ດາລັດວໍ່າດັ້ວຍ ການທົດແທນຄໍ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍົກຍ ັ້າຍ
- ລະບຽບການກໍ່ ຽວກັບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຈັດສັນປະຊາຊົນ ຈາກ ໂຄງການພັດທະນາ ເລກທີ 192/ນຍ, ເລກທີ 2432/ອວຕສ, ວັນທີ 11 ພະຈິກ
2005;
- ດາລັດວໍ່າດັ້ວຍ ສະມາຄົມ ເລກທີ 238/ລບ, ວັນທີ 11 ສິງຫາ 2017;
ັ້
ັ ດາລັດວໍ່າດັ້ວຍສະມາຄົມ ເລກ
- ຄາແນະນາຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ກໍ່ ຽວກັບ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ທີ 05/ພນ ວັນທີ 11 ຕຸ ລາ 2017;

ັ້ ກແບບຍນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ;
- ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ັ້
ັ້ ກແບບຍນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ;
ັ ນະໂຍບານການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
- ບົດແນະນາການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ້ ກແບບຍນຍົງ ຂອງ ສປປ
ັ ນະໂຍບານການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
- ແບບຟອມການປະເມີນ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ລາວ;
ັ້ ກລົງວໍ່າດັ້ວຍ ມາດຕະຖານສິໍ່ງແວດລັ້ອມແຫໍ່ງຊາດ ເລກທີ 2734/ອວຕສ-ສນຍ, ວັນທີ 7 ທັນວາ
- ຂຕົ
2009.
ັ້
4.2. ບັນດາໜັ້າວຽກໃນຂັນຕອນ
ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ັ້ ານົດໃນບັນດາໜັ້າວຽກຂອງຂັນຕອນນີ
ັ້
ົ ັ້
ຂກ
າອີງໃສໍ່
ິ າ ແລະ ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາັ້
ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ

ັ້
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ,
ໃນຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າຂອງຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ
ິ າ.
ນິຕກ

ໜັ້າວຽກທີ 1: ການຮັບເອົາ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ັ້ ນັ້ ຈາກ ຜູ ພັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ
ເບອງຕົ
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການຮັບເອົາ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ັ້ ນັ້ ຈາກ ຜູພັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ
ເບອງຕົ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ

ແລະ

ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ

(ພະແນກ

ສັງລວມ).
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ັ້ ນັ້ ແລະ ໜັງສສະເໜີພຈ
ິ າລະນາຮັບຮອງ.
ເບອງຕົ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
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ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ສົໍ່ງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
- ເມໍ່ ອຜູ ພ
ັ້ ນັ້ ເພໍ່ ອຂການຮັບຮອງ ພັ້ອມດັ້ວຍໃບຮັບ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ
ັ້ ນແລັ້ວ ໃຫັ້ ພະແນກສັງລວມ, ພະແນກສັງລວມ ຈະລົງ
ເອກະສານທີໍ່ລົງຂມູ
ັ້ ນ ເຊັໍ່ນ:
ບັນທຶກໃນບັນຊີສະເໜີຂການຮັບຮອງບົດລາຍງານ ພັ້ອມດັ້ວຍຂມູ
o ຊໍ່ ໂຄງການ,

o ປະເພດ ແລະ ຂະໜາດຂອງໂຄງການ,
ັ້
o ທີໍ່ຕັງໂຄງການ,
ັ້ ດ
ັ ທະນາ,
o ຊໍ່ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ,
o ທີໍ່ຢູໍ່ ຫັ້ອງການຂອງຜູ ພ

ັ້
o ເລກທີອາັ້ ງອີງເອກະສານຂາເຂົາ,
ັ້ ນເພໍ່ ອການຕິດຕໍ່ ຫາຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ຜູ ຮ
ັ້ ບ
ັ ຜິດຊອບ,
o ຂມູ
ີ ານໃນການສັ້າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ
o ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບວິທກ
ັ້ ນ,
ັ້
ກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ
o ເອກະສານອັ້າງອີງທີໍ່ນາໃຊັ້,

ັ້ ນັ້
ັ້ ນເບອງຕົ
o ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບການສາຫຼວດ ແລະ ການວິເຄາະຂມູ
ເພໍ່ ອກະກຽມ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ັ້ ນ,
ັ້
ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ

o ໝາຍເລກລາດັບທີຂອງຮໍ່າງບົດລາຍງານ (ເພໍ່ ອສະດວກໃນການຕິດຕາມ
ແຕໍ່ລະສະບັບຂອງຮໍ່າງບົດລາຍງານ),
ັ້ ນອໍ່ ນໆທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ,
o ຂມູ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໄດັ້ສໍ່ ງົ ເອກະສານ ຫົກ (6) ຊຸດ
- ພະແນກສັງລວມ ກວດກາວໍ່າ ຜູ ພ
ຂອງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ
ັ້ ນັ້ ຄົບຖັ້ວນແລັ້ວ;
ທາມະຊາດເບອງຕົ

- ພະແນກສັງລວມ ລົງບັນທຶກເອກະສານຂາເຂົາັ້ ແລະ ລົງເລກທີເອກະສານຂາ
ັ້ ໜງັ ສສະເໜີ ຕາມລາດັບ;
ເຂົາໃຫັ້
ັ້
- ຫຼງັ ຈາກ ລົງບັນທຶກເອກະສານຂາເຂົາໃຫັ້
ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ
ັ້ ນ,
ັ້ ພະແນກສັງລວມ
ກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ

ຈະອອກໃບກິດສາພັນ ແລະ ສົໍ່ງຮໍ່າງບົດລາຍງານເຖິງ ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍ
ັ້ າຕໍ່ ໄປ. ຮໍ່າງໃບ
ິ ຊີນ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເພໍ່ ອມີທດ
ກິດສາພັນ ແມໍ່ ນ ແບບພິມສາລັບ ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາ
ມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ໃຊັ້ໃນການມອບວຽກ ໃຫັ້ພະແນກກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້ ນ;
ັ້
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ
ໃນການທົບທວນ

- ພາລະບົດບາດຂອງ ພະແນກສັງລວມ ໃນຂະບວນການຮັບຮອງ ຮໍ່າງບົດລາຍ
ັ້
ງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງ
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ັ້ ແມໍ່ ນ ຮັບ, ສົໍ່ງຕໍ່ , ຄຸ ັ້ມຄອງ, ແຈກຢາຍເອກະສານ ແລະ ຕິດຕາມ
ຕົນັ້ ຕົນຕ
ເອກະສານ ແລະ ຄາເຫັນ ຈາກ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ນເອກະສານຂາເຂົາໃຫັ້
ັ້
ໃບກິດສາພັນຢັ ງຢ
ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ
ັ້ ນັ້ ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານ
ກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ ຈາກ
ທີໍ່ໄດັ້ຮບ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໄດັ້ສໍ່ ງໃຫັ້
ົ
ຜູ ພ
ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.
ັ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະ
ພາຍໃນ ໜຶໍ່ງ (1) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ປະກອບ

ັ້ ນ.
ັ້
ເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ
ບໍ່ ມີ.

ັ້ ນັ້ ຂອງ ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການທົບທວນເບອງຕົ
ັ້
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງ
ຕົນັ້
ັ້ ນຂອງ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 2:
ການທົບທວນເບອງຕົ
ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ັ້
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງ
ຕົນັ້

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ໃບກິດສາພັນຈາກພະແນກສັງລວມ ແລະ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ
ັ້ ນ.
ັ້
ກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ພະແນກສັງລວມ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບ
- ຫົວໜັ້າກົມ ອໍ່ານຜໍ່ານຂມູ
ັ້ ນັ້ ແລະ ການົດວໍ່າ ເປັ ນ
ຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ

ໂຄງການພະລັງງານ ຫຼ ໂຄງການບໍ່ ແຮໍ່;
- ຫົວໜັ້າກົມ ການົດໜໍ່ວຍງານທີໍ່ຕອັ້ ງການໃຫັ້ດາເນີນການທົບທວນ ຮໍ່າງບົດ
ລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ັ້ ນັ້ ແລັ້ວຊີນ
ັ້ າໃຫັ້ ພະແນກສັງລວມສົໍ່ງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານໃຫັ້ໜໍ່ວຍງານ
ເບອງຕົ
ດັໍ່ງກໍ່ າວ ເພໍ່ ອດາເນີນການທົບທວນ;

- ສາລັບບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາ
ັ້ ກ,
ມະຊາດ
ຂອງ
ໂຄງການໄຟຟັ້ານາຕົ
ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍ
ັ້ າ ພະແນກສັງລວມ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຈະຊີນ
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ສົໍ່ງເອກະສານໃຫັ້ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ໍ່ າງ;
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

- ຫົວໜັ້າກົມ ສົໍ່ງໜັງສຫາ ພະແນກສັງລວມ ເພໍ່ ອແຈ ັ້ງພະແນກທີໍ່ຖກການົດໃຫັ້
ທົບທວນ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ
ັ້ ນັ້ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນຂອງຕົນກໍ່ ຽວກັບເອກະສານ;
ທາມະຊາດເບອງຕົ
ັ້
- ຫົວໜັ້າກົມ ຍົກປະເດັນ, ຄວາມເປັ ນຫໍ່ວງ ທີໍ່ຕັ້ອງໄດັ້ເອົາເຂົາັ້ ຫຼ ຍົກຂຶນຫາລ
ລະອຽດໃນໄລຍະການປະເມີນ
ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ;

- ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແຈ ັ້ງ
ພະແນກສັງລວມ ກໍ່ ຽວກັບກົມກອງ, ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະ
ັ້
ໍ່ າງ ທີໍ່ຕ ັ້ອງທົບ
ເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ທວນ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ
ັ້ ກ.
ທາມະຊາດ ໃນກລະນີໂຄງການໄຟຟັ້ານາຕົ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ໃບກິດສາພັນ ເຖິງ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ໍ່ າງ ເພໍ່ ອໃຫັ້ທບ
ົ ທວນ ຮໍ່າງບົດລາຍງານ
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ັ້ ນ.
ັ້
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ພາຍໃນ ສິບຫາ (15) ວັນລັດຖະການ.

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ັ້ ນັ້
ໜັ້າວຽກທີ 3: ສົໍ່າງ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ
ໃຫັ້ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງພາຍໃນ ກົມມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເພໍ່ ອທົບ
ທວນ
ັ້ ນັ້
ໜັ້າວຽກທີ 3: ສົໍ່ງ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ
ໃຫັ້ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງພາຍໃນ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເພໍ່ ອທົບທວນ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ

ແລະ

ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ

(ພະແນກ

ສັງລວມ).
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

- ໃບກິດສາພັນ ຂອງ ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

- ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ັ້ ນ.
ັ້
ຊາດເບອງຕົ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
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ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ າຂອງຫົວໜັ້າກົມ ພະແນກສັງລວມ ສົໍ່ງ ໃບກິດສາພັນ, ໃບຮັບ
ອີງໃສໍ່ການຊີນ
ເອກະສານ ແລະ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ

ັ້ ນັ້ ໃຫັ້ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນ
ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ
ັ້
ໍ່ າງ ຫຼ ບາງກລະນີ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ອາດລວມທັງ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ

ແລະ

ໃບກິດສາພັນ, ໃບຮັບເອກະສານ ແລະ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບ
ັ້ ນັ້ ໃຫັ້ ພະແນກທົບທວນບົດ
ຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້
ໍ່ າງ.
ລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ັ້ າຈາກ ຫົວໜັ້າ
ັ ການຊີນ
ພາຍໃນ ສາມ (3) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ກົມ.

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 4: ການທົບທວນ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ັ້ ນັ້ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກສາລັບການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ເບອງຕົ
ໜັ້າວຽກທີ 4: ການທົບທວນ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ັ້ ນັ້ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກສາລັບການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ຊາດເບອງຕົ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ພະແນກທົບ
ັ້
ທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານ
ໂຄງລໍ່າງ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ັ້ ນ.
ັ້
ເບອງຕົ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ພະແນກສັງລວມ.

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

- ການທົບທວນ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ໜັ້າວຽກ

ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້ ນັ້ ໂດຍອີງໃສໍ່ ບັນຊີກວດກາທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ
ບົດແນະນາວິຊາການ ກໍ່ ຽວກັບ ການສັ້າງບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບ
ຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຂອງ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ

ກິດຈະການຕໍ່ າງໆ ຢູໍ່ ໃນ ສປປ ລາວ (ເປັ ນ ບົດລາຍງານທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂອບ
ເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກສາລັບການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ັ້ ຄອງ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ໍ່
ຕິດຕາມກວດກາສິງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ);
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- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ກວດກາວໍ່າ ຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ັ້ ນັ້ ໄດັ້ດາເນີນໄປຕາມຂກ
ັ້ ານົດ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ
ຂອງຄາແນະນາຂອງລັດຖະມົນຕີ ຫຼບໍ່ ;

ັ້ ນທຽບຖານທີໍ່ເກັບກາຈາກການສາຫຼວດນັນັ້ ຈາເປັ ນສາ
- ທົບທວນເບິໍ່ງວໍ່າ ຂມູ
ັ້ ດດັ້ານກາຍະພາບ ແລະ ຊີວະພາບ, ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ
ລັບຕົວຊີວັ
ັ້ ໍ່ ເຂດ
ວັດທະນະທາ ແລະ ທັດສະນີຍະພາບ ແລະ ຄວາມຈົບງາມຂອງພນທີ
ໂຄງການ ຫຼບໍ່ ;

- ກວດກາກໍ່ ຽວກັບການດາເນີນ:
ັ້ ນທີໍ່ໄດັ້ດາເນີນກໍ່ ອນລົງສາຫຼວດພາກສະໜາມ
o ການສາຫຼວດເກັບກາຂມູ

ັ້ ນສາຄັນກໍ່ ຽວກັບຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າ
ຕົວຈິງ, ຂມູ
ວຽກທີໍ່ໄດັ້ຖກທົບທວນ ແລະ ປະເມີນແລັ້ວ;

ັ້ ນດັ້ານສັງຄົມ
o ການສາຫຼວດພາກສະໜາມຕົວຈິງເພໍ່ ອກັບກາຂມູ
ແລະ
ວິທະຍາສາດ ໄດັ້ຖກດາເນີນໃນຂອບການສຶກສາທີໍ່ໄດັ້ການົດໄວັ້ ແລະ ໃນ
ຂອບເຂດໃກ ັ້ຄຽງຂອງໂຄງການ ຊຶໍ່ງປະກອບດັ້ວຍການສາພາດ ແລະ ການ
ສັງເກດການ;

ັ້ ນນັ
ັ້ ນັ້
o ກວດກາກໍ່ ຽວກັບການດາເນີນການສາຫຼວດພາກສະໜາມໃນເບອງຕົ
ັ ການຕອບຮັບແນວໃດຈາກປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະການຍອມຮັບ
ໄດັ້ຮບ
ຂອງພວກເຂົາກໍ່ ຽວກັບໂຄງການທີໍ່ຈະພັດທະນາ.

ັ້ ນກໍ່
ັ້ ຽວກັບຜົນ
- ທົບທວນ ຂະບວນການທີໍ່ໃຊັ້ສາລັບ ການວິເຄາະເບອງຕົ
ັ້ ຂອງໂຄງການຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ, ຜົນໄດັ້
ກະທົບຕົນຕ
ັ້ ນກໍ່
ັ້ ຽວກັບຜົນກະທົບ
ຮັບຈາກຂະບວນການປະເມີນເບອງຕົ

(ສາລັບແຕໍ່ ລະ

ໄລຍະຂອງໂຄງການ);

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ກວດກາໃຫັ້ຮບ
ັ ປະກັນວໍ່າ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໄດັ້ດາເນີນ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ັ້ ກແບບຍນຍົງ;
ສອດຄໍ່ອງກັບ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ

- ທົບທວນຄວາມສອດຄໍ່ອງໂດຍລວມກໍ່ ຽວກັບ:
ັ້ ກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
o ຂຕົ

ແລະ

ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ວໍ່າດັ້ວຍ ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊັ້ ບັນຊີໂຄງການ
ລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕໍ່ າງໆ ທີໍ່ຈະຕັ້ອງດາເນີນ ການປະເມີນຜົນ

ັ້ ນັ້ ຫຼ ການປະເມີນ
ກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ
ຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ເລກທີ 8056/
ກຊສ ວັນທີ 17 ທັນວາ 2013;
o ຄາແນະນາຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ
ັ້ ນັ້ ກໍ່ ຽວກັບ ຜົນ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ກໍ່ ຽວກັບ ຂະບວນການສຶກສາເບອງຕົ
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ກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຈາກ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕໍ່ າງໆ
ເລກທີ 8029/ກຊສ, ວັນທີ 17 ທັນວາ 2013;
- ຫຼງັ ຈາກສາເລັດການທົບທວນ, ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນ
ັ້
ໍ່ າງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານຜົນ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ັ ຈາກຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ພັ້ອມທັງ
ການທົບທວນກໍ່ ຽວກັບຮໍ່າງບົດລາຍງານທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ັ້ ງເກດຂອງຕົນ ທີໍ່ສະເໜີ ຫົວໜັ້າກົມ ຕັດສິນໃນ
ຍົກໃຫັ້ເຫັນເຫດຜົນ, ຂສັ
ການຮັບຮອງ ຫຼ ການປະຕິເສດ ພັ້ອມທັງສາເນົາໃຫັ້ ຮອງຫົວໜັ້າກົມ;
- ຜົນການທົບທວນ
ຂອງ
ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນ
ັ້
ໍ່ າງ ຕໍ່ ຮໍ່າງບົດລາຍງານ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ັ້ ນັ້
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ
ົ ເປັ ນໄປໄດັ້ ດັໍ່ງຕໍ່ ໄປນີ:ັ້
ອາດມີຜນ

ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ໍ່ າງ ຮໍ່າງໜັງສຮັບຮອງ ບົດລາຍ
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ

o ກລະນີ

I:

ັ້ ນັ້
ເບອງຕົ
ເພໍ່ ອໃຫັ້ ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ພິຈາລະນາເຊັນ (ຖັ້າຈາເປັ ນ);
ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ໍ່ າງ ຮໍ່າງໜັງສປະຕິເສດ ຮໍ່າງບົດ
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ

o ກລະນີ

II:

ັ້ ນັ້
ເບອງຕົ
ເພໍ່ ອໃຫັ້ ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ພິຈາລະນາເຊັນ (ຖັ້າຈາເປັ ນ);

o ກລະນີ III: ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ໍ່ າງ ຮໍ່າງໜັງສຄາເຫັນຂອງຕົນ
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ັ້ ນ/ການອະທິບາຍທີໍ່ຕົນຕອັ້ ງການ
ພັ້ອມດັ້ວຍລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບຂມູ
ເພີໍ່ມ (ຖັ້າມີ) ເພໍ່ ອໃຫັ້ ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ

ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ພິຈາລະນາເຊັນ (ຖັ້າຈາເປັ ນ).
- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານລວມສາລັບເອກະສານໃນຂັ້າງເທິງ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ເພໍ່ ອໃຫັ້

ຫົວໜັ້າພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ໍ່ າງ ເຊັນ.
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

- ບົດລາຍງານລວມ ຕໍ່ ຫົວໜັ້າກົມ ແລະ ຮອງຫົວໜັ້າກົມ ເພໍ່ ອລາຍງານຜົນ
ການທົບທວນຂອງຕົນ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່

ັ້ ນັ້ ແລະ ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ
ເອກະສານຄັດຕິດຂອງບົດລາຍງານຕົນ;

- ບົດລາຍງານກໍ່ ຽວກັບ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ
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ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ັ້ ນັ້
ທາມະຊາດເບອງຕົ
ສົໍ່ງໃຫັ້ ຫົວໜັ້າກົມ

ນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ຮອງຫົວໜັ້າ
ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
- ຮໍ່າງໜັງສປະກອບຄາເຫັນ, ຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະ
ັ້ ນັ້ ສົໍ່ງໃຫັ້ ຫົວ
ເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ
ໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ຮອງ
ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ວຽກ

ັ ໃບກິດສາພັນຈາກ ພະແນກ
ພາຍໃນ ສີໍ່ສິບຫັ້າ (45) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ສັງລວມ ຂອງ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ໝາຍເຫດ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າວຽກ ແຕກຕໍ່າງກັນໄປໃນແຕໍ່ ລະໂຄງການ.
ບໍ່ ມີ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ໜັ້າວຽກທີ 5: ການພິຈາລະນາຂອງ ຮອງຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ໜັ້າວຽກທີ 5:
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ

ການພິຈາລະນາຂອງ

ຮອງຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຮອງຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ າຈາກຫົວໜັ້າກົມ;
- ໃບກິດສາພັນຂການຊີນ

ແລະ

- ບົດລາຍງານຜົນການທົບທວນ
ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ັ້ ນ;
ັ້
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ
ັ້ ນເພີໍ່ມ, ຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ຮໍ່າງບົດ
- ຮໍ່າງໜັງສ ປະກອບຄາເຫັນ ຫຼ ຂຂມູ
ລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ັ້ ນ.
ັ້
ເບອງຕົ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ.
ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ້
- ຮອງຫົວໜັ້າກົມ ທົບທວນເນອໃນດັ້ານເຕັ
ກນິກຂອງ ຮໍ່າງໜັງສປະກອບຄາ
ເຫັນ, ຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ນັ້ ແລະ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ
ັ້ ນັ້ ໂດຍອີງ
ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ

ັ້
ັ້ ນພນຖານ,
ຕາມ ຂມູ
ການສາຫຼວດທີໍ່ມີຜໍ່ານມາ ແລະ ໂຄງການທີໍ່ກາລັງ
ັ ;
ພິຈາລະນາໃນປະຈຸບນ

ັ້ ໍ່ າງບົດລາຍງານນັນັ້ ຖກຕ ັ້ອງກັບ ຄາ
- ຮອງຫົວໜັ້າກົມ ກວດກາວໍ່າ ຫົວຂໃນຮ
ແນະນາຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການປົ ກປັ ກຮັກສາ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລັ້ວບໍ່ .
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ຜົນໄດັ້ຮັບ

ໜັງສຂອງຮອງຫົວໜັ້າກົມ ກໍ່ ຽວກັບ ຜົນການທົບທວນຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະ
ັ້ ນັ້ ສົໍ່ງໃຫັ້ ຫົວໜັ້າ
ເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ
ກົມ ເພໍ່ ອຮັບຮອງ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ໃບກິດສາພັນ.
ພາຍໃນ ແປດ (8) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ້ ນ
ັ ປະກັນວໍ່າ ເອກະສານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ຂມູ
ຮອງຫົວໜັ້າກົມ ກວດກາເພໍ່ ອໃຫັ້ຮບ
ົ ຖັ້ວນ ກໍ່ ອນຈະສົໍ່ງໃຫັ້ ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາ
ໂຄງການ ມີຄບ
ມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ພິຈາະລາຮັບຮອງ.

ໜັ້າວຽກທີ 6: ການພິຈາລະນາຮັບຮອງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ັ້ ນັ້
ຊາດເບອງຕົ
ໜັ້າວຽກທີ 6: ການພິຈາລະນາຮັບຮອງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ັ້ ນັ້
ຊາດເບອງຕົ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ າຈາກຫົວໜັ້າກົມ;
- ໃບກິດສາພັນຂການຊີນ

- ບົດລາຍງານຜົນການທົບທວນ
ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ັ້ ນ;
ັ້
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ

ັ້ ນເພີໍ່ມ, ຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດການປະ
- ຮໍ່າງໜັງສ ປະກອບຄາເຫັນ ຫຼ ຂຂມູ
ັ້ ນັ້ ຈາກ ພະ
ເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ
ແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ, ຄາເຫັນຈາກຮອງຫົວໜັ້າກົມ ພັ້ອມດັ້ວຍບົດລາຍງານ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ນ.
ັ້
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ
ຮອງຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ທົບ
ທວນຄາເຫັນ
ພັ້ອມດັ້ວຍ
ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່

ັ້ ນ.
ັ້ ຫົວໜັ້າກົມ ອີງໃສໍ່ ບົດລາຍງານ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ
ຂອງ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງ
ັ້
ໍ່ າງ ແລະ ຄາເຫັນຂອງ ຮອງຫົວໜັ້າກົມ ຕັດສິນໃຈກໍ່ ຽວ
ງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ກັບການຮັບຮອງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ັ້ ນ.
ັ້
ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ົ ເປັ ນໄປໄດັ້ ດັໍ່ງນີ:ັ້
ການທົບທວນຂອງ ຫົວໜັ້າກົມ ອາດມີຜນ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ: ໃນກລະນີນ,ີ ັ້ ຫົວໜັ້າກົມ ຈະເຊັນ ໜັງສ
- ການຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມຈາກຜູ ພ
ັ້ ນເພີໍ່ມ ທີໍ່ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ຂຂມູ
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ັ້
ໍ່ າງ ໄດັ້ຮໍ່າງໃຫັ້ (ຕາມ ໜັ້າວຽກທີ 4
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ັ້
ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
)ັ້ ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້ ພະແນກສັງລວມ ເພໍ່ ອສົໍ່ງຕໍ່ ໃຫັ້ ຜູ ັ້

ັ້
ພັດທະນາ ຕາມການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 7 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້ ຜູ ັ້
ພັດທະນາ ປັບປຸ ງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້ ນັ້ ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ
ັ້
ໍ່ າງ
ງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ຂະບວນການຈະເລີໍ່ມໃໝໍ່ນັບແຕໍ່
ມາດຕະຖານນີ;ັ້
ແລະ

ໜັ້າວຽກທີ

4

ັ້
ຂອງຂັນຕອນ

- ການຮັບຮອງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ັ້ ນ:
ັ້ ໃນກລະນີນ,ີ ັ້ ຫົວໜັ້າກົມ ຈະເຊັນ ໜັງສຮັບຮອງ
ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ

ທີໍ່ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງ
ັ້
ັ້
ໍ່ າງ ໄດັ້ຮໍ່າງໃຫັ້ (ຕາມ ໜັ້າວຽກທີ 4 ຂອງຂັນຕອນ
ງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ມາດຕະຖານນີ)ັ້ ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້ ພະແນກສັງລວມ ສົໍ່ງຕໍ່ ໄປຫາໜໍ່ວຍງານ
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ (ເຊັໍ່ນ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ໍ່ າງ) ແລະ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕາມການົດໄວັ້
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ັ້
ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 8 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
;ັ້

- ການປະຕິເສດບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ັ້ ນັ້ : ໃນກລະນີນ,ີ ັ້ ຫົວໜັ້າກົມ ຈະເຊັນ ໜັງສ
ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ

ປະຕິເສດ ທີໍ່ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະ
ັ້
ໍ່ າງ ໄດັ້ຮໍ່າງໃຫັ້ (ຕາມ ໜັ້າວຽກທີ 4 ຂອງ
ແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ັ້
ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
)ັ້ ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະ
ັ້
ໍ່ າງ ພັ້ອມດັ້ວຍ
ເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດ.
ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນ
ັ້
ໍ່ າງ ຈະຮໍ່າງໜັງສ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕາມການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າ
ປະຕິເສດ ເພໍ່ ອອອກເປັ ນທາງການ ເຖິງ ຜູ ພ
ັ້
ວຽກທີ 8 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ລາຍງານຈາກ ຮອງຫົວ
ພາຍໃນ ສິບຫັ້າ (15) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ໜັ້າກົມ.

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 7: ການມອບໜັງສຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມກໍ່ ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ັ້ ນັ້
ຊາດເບອງຕົ
ໜັ້າວຽກທີ 7: ການມອບໜັງສຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມກໍ່ ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາ
ັ້ ນັ້
ມະຊາດເບອງຕົ
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ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ

ແລະ

ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ

(ພະແນກ

ສັງລວມ).

ັ້ າ ພະແນກສັງລວມ ພັ້ອມດັ້ວຍໜັງສຂຂມູ
ັ້ ນເພີໍ່ມ.
ໃບກິດສາພັນຊີນ
ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ັ້ ນເພີໍ່ມ ກໍ່ ຽວກັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ນາສົໍ່ງ ໜັງສຂຂມູ
ັ້ ນັ້ ເຖິງ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້ ນເພີໍ່ມ ຖກສົໍ່ງໃຫັ້ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ໜັງສຂຂມູ
ພາຍໃນ ໜຶໍ່ງ (1) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮັບໃບກິດສາພັນຈາກຫົວໜັ້າ

ວຽກ

ກົມ.

ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ ນເພີໍ່ມ ກໍ່ ຽວກັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
- ໜັງສຂຂມູ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ນັ້ ຈາກ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເຖິງ ຜູ ພ

ໜັ້າວຽກທີ 8: ການມອບ ໜັງສຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້ ນັ້
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ
ໜັ້າວຽກທີ 8: ການມອບ ໜັງສຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້ ນັ້
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ

ແລະ

ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ

(ພະແນກ

ສັງລວມ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ າ ພະແນກສັງລວມ ພັ້ອມດັ້ວຍ ໜັງສຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ບົດ
ໃບກິດສາພັນຊີນ
ັ້
ລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້
ຕົນ.

ນາສົໍ່ງ ໜັງສຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ັ້ ນັ້ ໃຫັ້ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ພັ້ອມທັງສົໍ່ງສາ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ
ເນົາໃຫັ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.
ນາສົໍ່ງ ໜັງສຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ັ້ ນັ້ ຖກສົໍ່ງໃຫັ້ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ພາຍໃນ ໜຶໍ່ງ (1) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮັບໃບກິດສາພັນຈາກຫົວໜັ້າ

ວຽກ

ກົມ.

ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

5.

- ໜັງສຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ັ້ ນັ້ ຈາກ ກົມນະໂຍບາຍ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເຖິງ ຜູ ພ

ັ້
ຂັນຕອນການຮັ
ບຮອງບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກການປະເມີນ
ຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດລະອຽດ

5.1. ພາກສະເໜີ

ັ້
ຄວາມໝາຍຂອງຂັນຕອນ

ັ້ ການົດກໍ່ ຽວບັນດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ພົວພັນການຮັບຮອງ ບົດລາຍ
ັ້
ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສາລັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດລະອຽດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ັ້ ໍ່ ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ ທີໍ່ຂັນສູ
ັ້ ນກາງອະນຸຍາດ.
ທາມະຊາດ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລັງງານນາທີ

ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ັ້
ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເປັ ນໜໍ່ວຍງານໃຈກາງໃນຄົນຄວັ້
າ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາ

ມະຊາດ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງໃນການຮັບຮອງ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາ
ມະຊາດ ແລະ ການເຈລະຈາ ແລະ ການຮັບຮອງ ພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຂອງ ຜູ ັ້
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
ພັດທະນາໂຄງການ ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານຄັດຕິດທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ, ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ ແລະ ການຊົດເຊີຍ ແລະ ແຜນການປົ ວແປງ
ັ້
ິ ການເປັ ນຢູໍ່ ທີໍ່ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ສັ້າງຂຶນມາ,
ຊີວດ
ທັງໝົດຈະກາຍເປັ ນສໍ່ວນໜຶໍ່ງຂອງ ສັນຍາສາປະທານ ແລະ ໃຊັ້ເຂົາັ້
ັ້
ັ ຂອງ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໃຫັ້ຖກຕັ້ອງກັບສິໍ່ງທີໍ່ໄດັ້ຕກ
ົ ລົງກັນ.
ໃນການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ການດາເນີນ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ສາລັບໂຄງການ ແມໍ່ ນເພໍ່ ອ
ສຶກສາໃຫັ້ເຫັນແຈ ັ້ງຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ. ກໍ່ ອນການກະກຽມ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕັ້ອງກະກຽມ ບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດລະອຽດ, ຜູ ພ
ຶ ສາລະອຽດໃນໄລຍະ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ແລະ ລາຍລະອຽດຕໍ່ າງໆທີໍ່ຕັ້ອງໄດັ້ສກ

ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດລະອຽດ ແລະ ການສັ້າງ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ.
ການສັ້າງ ບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ແມໍ່ ນດາເນີນໂດຍ ນັກ
ລົງທຶນ ໃນໄລຍະກໍ່ ອນສະເໜີລງົ ທຶນ ແລະ ສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ັ້
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຊຶໍ່ງເປັ ນພາກສໍ່ວນໜຶໍ່ງໃນຂັນຕອນ
ັ ການພັດທະນາໂຄງການ. ບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ແມໍ່ ນ
ອະນຸມດ
ເອກະສານໜຶໍ່ງທີໍ່ສາຄັນໃນຂະບວນ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ເພາະເປັນ
ຕົວການົດທິດທາງຂອງການສຶກສາຜົນກະທົບ. ບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດ
ັ້ ນພນຖານຄວາມຕັ້
ັ້
ໜັ້າວຽກ ຖກການົດຂຶນບົ
ອງການເຮັດໃຫັ້ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
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ັ້ ນທີໍ່ພຽງພໃຫັ້ຜູ ທ
ັ້
ັ້ ໍ່ ຕັ
ີ ດສິນໃຈ ຊຶໍ່ງຈະນາໃຊັ້ເຂົາໃນການພິ
ແລະ ທາມະຊາດ ສາມາດສະໜອງຂມູ
ຈາລະນາຕັດສິນ
ັ້
ໃຈອີງໃສໍ່ພນຖານດັ້
ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເພໍ່ ອຮັບຮອງ, ປັບປຸ ງ ຫຼ ປະຕິເສດໂຄງການ, ການລະດົມທຶນ ແລະ

ັ້
ເອກະສານດັໍ່ງກໍ່ າວຈະເປັ ນພນຖານໃຫັ້
ການການົດກິດຈະກາຕາມມາ ຊຶໍ່ງຈະເຮັດໃຫັ້
ັ້
ັ້
ັ ບົດພນຖານການແກ
ັ້ໄຂບັນຫາສິໍ່ງແວດລັ້ອມທີໍ່ຖກການົດ.
ຮັບປະກັນວໍ່າ ໂຄງການຈະຖກຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ .
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ້ ນຕອນ
ັ້
ການເລີໍ່ມຕົນຂັ

ັ້ ນກໍ່
ັ້ ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ໃນໄລຍະການເຈລະຈາ
ຫຼງັ ຈາກສາເລັດ ການສຶກສາເບອງຕົ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ກະກຽມ ບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດ
ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ, ຜູ ພ
ໜັ້າວຽກ ສາລັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ອີງຕາມຮໍ່າງມາດຕະຖານ ສາ

ລັບ ຂອບເຂດການສຶກສາ ຂອງ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ທີໍ່ສອດຄໍ່ອງ
ັ້ ກແບບຍນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ບົດແນະນາວິຊາການ ກໍ່ ຽວກັບ
ກັບ ນະໂຍບານການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ການສັ້າງບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ. ເອກະສານຮໍ່າງບົດລາຍ

ງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ຈະຖກສົໍ່ງ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະ
ຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ.

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ນິຕກ

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ັ :ັ້
ນິຕກ
ມີດໍ່ ງນີ

ັ ຖະທາມະນູນ ແຫໍ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ;
- ລັດ
- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ;

- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການປົ ກປັ ກຮັກສາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
ັ້
- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍນາັ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນາ;
- ນະໂຍບາຍທີໍ່ດິນ;

- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍສັດນາັ້ ແລະ ສັດປໍ່າ;

- ຄາແນະນາຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ກໍ່ ຽວກັບ ຂະບວນການ
ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຈາກ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕໍ່ າງໆ
ເລກທີ 8030/ກຊສ, ວັນທີ 17 ທັນວາ 2013;

- ບົດແນະນາວິຊາການ ກໍ່ ຽວກັບ ການສັ້າງບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ
ທາມະຊາດ ຂອງ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕໍ່ າງໆ ຢູໍ່ ໃນ ສປປ ລາວ ເລກທີ 2796/
ກຊສ.ກປສສ.ພຄຕ ວັນທີ 19 ທັນວາ 2016;
- ດາລັດວໍ່າດັ້ວຍ ການທົດແທນຄໍ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍົກຍ ັ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ຈາກ ໂຄງການພັດທະນາ
ເລກທີ 192/ນຍ, ວັນທີ 7 ກລະກົດ 2005;
- ດາລັດວໍ່າດັ້ວຍ ການທົດແທນຄໍ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍປະຊາຊົນ ຈາກ ໂຄງການພັດທະນາ
ເລກທີ 84/ລບ, ວັນທີ 5 ເມສາ 2016;
ັ້
ັ ດາລັດວໍ່າດັ້ວຍ ການທົດແທນຄໍ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍົກຍ ັ້າຍ
- ລະບຽບການກໍ່ ຽວກັບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຈັດສັນປະຊາຊົນ ຈາກ ໂຄງການພັດທະນາ ເລກທີ 192/ນຍ, ເລກທີ 2432/ອວຕສ, ວັນທີ 11 ພະຈິກ
2005;
- ດາລັດວໍ່າດັ້ວຍ ສະມາຄົມ ເລກທີ 238/ລບ, ວັນທີ 11 ສິງຫາ 2017;
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ັ້
ັ ດາລັດວໍ່າດັ້ວຍສະມາຄົມ ເລກ
- ຄາແນະນາຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ກໍ່ ຽວກັບ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ທີ 05/ພນ ວັນທີ 11 ຕຸ ລາ 2017;

ັ້ ກແບບຍນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ;
- ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ັ້
ັ້ ກແບບຍນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ;
ັ ນະໂຍບານການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
- ບົດແນະນາການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ້
ັ້ ກແບບຍນຍົງ ຂອງ ສປປ
ັ ນະໂຍບານການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
- ແບບຟອມການປະເມີນ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ລາວ;
ັ້ ກລົງວໍ່າດັ້ວຍ ມາດຕະຖານສິໍ່ງແວດລັ້ອມແຫໍ່ງຊາດ ເລກທີ 2734/ອວຕສ-ສນຍ, ວັນທີ 7 ທັນວາ
- ຂຕົ
2009.
ັ້
5.2. ບັນດາໜັ້າວຽກໃນຂັນຕອນ
ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ັ້ ານົດໃນບັນດາໜັ້າວຽກຂອງຂັນຕອນນີ
ັ້
ົ ັ້
ຂກ
າອີງໃສໍ່
ິ າ ແລະ ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາັ້
ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ

ັ້
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ,
ໃນຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າຂອງຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ
ິ າ.
ນິຕກ

ັ ຮອງ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບ
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການຮັບເອົາ ໜັງສສະເໜີຮບ
ັ້ ຄອງ
ເຂດໜັ້າວຽກ ສາລັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ັ ທະນາ
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຈາກ ຜູ ພັ້ ດ
ັ ຮອງ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບ
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການຮັບເອົາ ໜັງສສະເໜີຮບ
ເຂດໜັ້າວຽກ ສາລັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ
ັ ທະນາ
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຈາກ ຜູພັ້ ດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ

ແລະ

ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ

(ພະແນກ

ສັງລວມ).
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ິ າລະນາຮັບຮອງ ແລະ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການ
ໜັງສສະເໜີພຈ
ສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສາລັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໄດັ້ສໍ່ ງົ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ
- ເມໍ່ ອ ຜູ ພ
ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສາລັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ໍ່ສິງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແລະ ໄດັ້ຕໍ່ ມ
ັ້ ນໃສໍ່ ແບບຟອມຮັບເອກະສານ ແລະ ສົໍ່ງໃຫັ້ ພະແນກສັງລວມ, ພະແນກ
ຂມູ
ສັງລວມ

ຈະລົງບັນທຶກໃນບັນຊີສະເໜີຂການຮັບຮອງບົດລາຍງານການກາ
ັ້ ນ ເຊັໍ່ນ:
ນົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ພັ້ອມດັ້ວຍຂມູ
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o ຊໍ່ ໂຄງການ,
o ປະເພດ ແລະ ຂະໜາດຂອງໂຄງການ,
ັ້
o ທີໍ່ຕັງໂຄງການ,
ັ້ ດ
ັ ທະນາ,
o ຊໍ່ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ,
o ທີໍ່ຢູໍ່ ຫັ້ອງການຂອງຜູ ພ

ັ້
o ເລກທີອາັ້ ງອີງເອກະສານຂາເຂົາ,
ັ້ ນເພໍ່ ອການຕິດຕໍ່ ຫາຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ຜູ ຮ
ັ້ ບ
ັ ຜິດຊອບ,
o ຂມູ
ີ ານໃນການສັ້າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ
o ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບວິທກ
ັ້ ນ,
ັ້
ກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ
o ເອກະສານອັ້າງອີງທີໍ່ນາໃຊັ້,

o ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ັ້ ນັ້ ສະບັບທີໍ່ຖກຮັບຮອງ,
ຊາດເບອງຕົ

o ໝາຍເລກລາດັບທີ (ເພໍ່ ອສະດວກໃນການຕິດຕາມແຕໍ່ ລະສະບັບຂອງຮໍ່າງ
ບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ),
ັ້ ນອໍ່ ນໆທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ;
o ຂມູ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໄດັ້ສໍ່ ງົ ເອກະສານ
- ພະແນກສັງລວມ ກວດກາໃຫັ້ຮັບປະກັນວໍ່າ ຜູ ພ
ສາມ (3) ຊຸດ ຂອງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ
ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສາລັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ;

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕັ້ອງອັ້າງອີງໃສໍ່ຄວາມເປັ ນມາໃນຂອງໂຄງການທີໍ່ການົດໃນ ບົດ
- ຜູ ພ
ັ້
ັ ຂອງໂຄງການຕົນ ທີໍ່ກາລັງສະເໜີິ
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຫຼ ສະຖານະປະຈຸບນ
ຂການຮັບຮອງ ບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດ
ໜັ້າວຽກ;

- ພະແນກສັງລວມ ລົງບັນທຶກເອກະສານຂາເຂົາັ້ ແລະ ລົງເລກທີເອກະສານຂາ
ັ້ ໜງັ ສສະເໜີ ຕາມລາດັບ;
ເຂົາໃຫັ້
ັ້ ໍ່ ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ ໃຫັ້ ບົດລາຍ
- ຫຼງັ ຈາກ ລົງບັນທຶກເອກະສານຂາເຂົາເພ

ງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ, ພະແນກ
ສັງລວມ ຈະອອກໃບກິດສາພັນ ແລະ ສົໍ່ງຮໍ່າງບົດລາຍງານເຖິງ ຫົວໜັ້າກົມ
ັ້ າຕໍ່
ິ ຊີນ
ນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເພໍ່ ອມີທດ

ໄປ. ຮໍ່າງໃບກິດສາພັນ ແມໍ່ ນ ແບບພິມສາລັບ ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ໃຊັ້ໃນການມອບວຽກ ໃຫັ້
ພະແນກກໍ່ ຽວຂັ້ອງໃນການທົບທວນ ບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການ
ສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ;
- ພາລະບົດບາດຂອງ ພະແນກສັງລວມ ໃນຂະບວນການຮັບຮອງ ຮໍ່າງບົດລາຍ
ງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສາລັບ ການ
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ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການ
ັ້
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຕົນຕ
ຄຸ ມ

ແມໍ່ ນ ຮັບ, ສົໍ່ງຕໍ່ , ຄຸ ັ້ມຄອງ, ແຈກຢາຍເອກະສານ ແລະ ຕິດຕາມເອກະສານ
ແລະ ຄາເຫັນ ຈາກ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ເອກະສານສັງລວມກໍ່ ຽວກັບ ໜັງສສະເໜີຂການຮັບຮອງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການ
ການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຮໍ່າງບົດລາຍ
ງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສາລັບ ການປະ
ັ້
ເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ທີໍ່ໄດັ້ຮັບ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ສົໍ່ງໃຫັ້ ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ຈາກຜູ ພ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.
ັ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການກາ
ພາຍໃນ ໜຶໍ່ງ (1) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ນົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສາລັບ ການປະເມີນຜົນ
ກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ.
ບໍ່ ມີ.

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການຄົນຄວັ້າໂດຍສັ
ງເຂບ ຂອງ ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການຄົນຄວັ້າໂດຍສັ
ງເຂບ ຂອງ ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
ໜັງສຂາເຂົາຈາກ
ພະແນກສັງລວມ ແລະ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດ
ການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສາລັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ພະແນກສັງລວມ.

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ້ ນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດ
- ຫົວໜັ້າກົມ ອໍ່ານຜໍ່ານຂມູ

ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ໜັ້າວຽກ

ການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ແລະ ການົດວໍ່າ ເປັນໂຄງການພະລັງງານ
ຫຼ ໂຄງການບໍ່ ແຮໍ່;
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- ຫົວໜັ້າກົມ ການົດໜໍ່ວຍງານທີໍ່ຕອັ້ ງການໃຫັ້ດາເນີນການທົບທວນ ຮໍ່າງບົດ
ັ້ າ
ລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ແລັ້ວຊີນ
ໃຫັ້ ພະແນກສັງລວມສົໍ່ງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານໃຫັ້ໜໍ່ວຍງານດັໍ່ງກໍ່ າວ ເພໍ່ ອດາເນີນ

ການທົບທວນ. ກລະນີຂອງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກ
ສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສາລັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
ັ້ ກ, ຫົວໜັ້າ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້ານາຕົ

ັ້ າ ພະ
ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຈະຊີນ
ແນກສັງລວມ ສົໍ່ງເອກະສານໃຫັ້ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນ

ັ້
ໍ່ າງ;
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ໍ່
- ຫົວໜັ້າກົມ ສົໍ່ງໜັງສຫາ ພະແນກສັງລວມ ເພອແຈ ັ້ງພະແນກທີໍ່ຖກການົດໃຫັ້
ທົບທວນ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດ
ໜັ້າວຽກ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນຂອງຕົນກໍ່ ຽວກັບເອກະສານ;
- ຫົວໜັ້າກົມ ຍົກປະເດັນ, ຄວາມເປັນຫໍ່ວງ ຫຼ ຈຸດ ທີໍ່ຕ ັ້ອງໄດັ້ເອົາເຂົາັ້ ຫຼ ຍົກ
ັ້
ຂຶນຫາລ
ລະອຽດໃນໄລຍະການປະເມີນ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການການົດຂອບ
ເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ;

- ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແຈ ັ້ງ
ພະແນກສັງລວມ ກໍ່ ຽວກັບກົມກອງ, ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະ
ັ້
ໍ່ າງ ທີໍ່ຕັ້ອງທົບ
ເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ທວນ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າ
ັ້ ກ.
ວຽກ ໃນກລະນີໂຄງການໄຟຟັ້ານາຕົ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້ າ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນ
ໃບກິດສາພັນ ແລະ ເອກະສານຊີນ
ັ້
ໍ່ າງ ເພໍ່ ອທົບທວນ ຮໍ່າງ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ຂອບເຂດການສຶກສາ.
ພາຍໃນ ໜຶໍ່ງ (1) ວັນລັດຖະການ.

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 3: ການສົໍ່ງ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ໃຫັ້ ໜໍ່ ວຍ
ງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງພາຍໃນ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເພໍ່ ອທົບທວນ
ໜັ້າວຽກທີ 3: ການສົໍ່ງ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການກາຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ໃຫັ້ ໜໍ່ ວຍງານ
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງພາຍໃນ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເພໍ່ ອທົບທວນ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ສັງລວມ).
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ແລະ

ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ

(ພະແນກ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ າ
ເອກະສານຊີນ
ຈາກ
ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ, ຮໍ່າງບົດລາຍງານການການົດ
ຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສາລັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ໃບກິດສາພັນ

ແລະ

ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ.
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ້ າຈາກຫົວໜັ້າກົມ ສົໍ່ງ ໃບກິດສາພັນ, ແບບພິມ
ພະແນກສັງລວມ ອີງໃສໍ່ການຊີນ

ໜັ້າວຽກ

ຮັບເອກະສານ ແລະ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ໃຫັ້ພະແນກກໍ່ ຽວຂັ້ອງ - ອາດເປັ ນ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍ
ັ້
ໍ່ າງ ຫຼ
ງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ໃບກິດສາພັນ, ແບບພິມຮັບເອກະສານ ແລະ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການການົດຂອບ
ເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ໃຫັ້ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານ
ັ້
ໍ່ າງ.
ການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ້ າຈາກຫົວໜັ້າກົມ
ັ ການຊີນ
ພາຍໃນ ໜຶໍ່ງ (1) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 4: ການທົບທວນ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສາລັບ
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ໜັ້າວຽກທີ 4: ການທົບທວນ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສາ
ລັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ພະແນກທົບ
ັ້
ທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານ
ໂຄງລໍ່າງ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ຮໍ່າງບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສາ
ລັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ພະແນກສັງລວມ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

- ການທົບທວນ ບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດ
ໜັ້າວຽກ ແມໍ່ ນ ອີງໃສໍ່ ບັນຊີກວດກາທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ບົດແນະນາວິຊາການ
ກໍ່ ຽວກັບ

ການສັ້າງບົດລາຍງານ
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ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ

ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຂອງ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕໍ່ າງໆ ຢູໍ່ ໃນ
ສປປ ລາວ (ເປັ ນ ບົດລາຍງານທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ
ຂອບເຂດໜັ້າວຽກສາລັບການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ

ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ);

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ສົມທຽບບັນຊີກວດກາ ແລະ ປະເມີນ ຮໍ່າງຂອບເຂດ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ການສຶກສາ ພັ້ອມທັງສົມທຽບກັບ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ັ້ ນັ້ ທີໍ່ຖກຮັບຮອງ;
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ທົບທວນຮໍ່າງບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ັ້ ໍ່ ຕ ັ້ອງການ
ສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ແລັ້ວເພີໍ່ມມາດຕາ ແລະ ຫົວຂທີ
ເພີໍ່ມໃສໍ່ ຮໍ່າງບົດລາຍງານດັໍ່ງກໍ່ າວ ແລະ ແຈ ັ້ງໃຫັ້ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງຊາບ.
ປະເດັນສາຄັນທີໍ່

ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ໍ່ າງ ຕັ້ອງຍົກຂຶນັ້ ລວມມີ:
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
o ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຕັ້ອງສາ

ເລັດກໍ່ ອນເລີໍ່ມການກໍ່ ສັ້າງໂຄງການ,
ັ້
ັ ໂຄງການ, ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕັ້ອງໃຫັ້ຄວາມສາ
o ໃນໄລຍະການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຄັນໃນການດາເນີນຂະບວນການປະຊາສາພັນກັບທັ້ອງຖິໍ່ນ ແລະ ສູ ນກາງ,
o ບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ
ສາລັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ

ັ້ ກແບບ
ັ ການຂອງ ນະໂຍບານການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ຕັ້ອງລວມເອົາຫຼກ
ຍນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ, ສອດຄໍ່ອງກັບ ຮໍ່າງມາດຕະຖານ ສາລັບ ບົດລາຍ
ງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ;

- ຫຼງັ ຈາກສາເລັດການທົບທວນ, ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນ
ັ້
ໍ່ າງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານຜົນ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ັ້ ງເກດຂອງຕົນ ທີໍ່ສະເໜີ
ການທົບທວນ ພັ້ອມທັງຍົກໃຫັ້ເຫັນເຫດຜົນ, ຂສັ
ຫົວໜັ້າກົມ ຕັດສິນຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ພັ້ອມທັງສາເນົາໃຫັ້ ຮອງຫົວໜັ້າ
ກົມ;

- ຜົນການທົບທວນ
ຂອງ
ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນ
ັ້
ໍ່ າງ ຕໍ່ ຮໍ່າງບົດລາຍງານ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ົ ເປັ ນໄປໄດັ້
ການການົດຂອບການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ອາດມີຜນ
ດັໍ່ງນີ:ັ້
ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ໍ່ າງ ຮໍ່າງໜັງສຮັບຮອງ ບົດລາຍ
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

o ກລະນີ

I:

ງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສາລັບ
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ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາ
ແຜນການຄຸ ມ

ມະຊາດ ເພໍ່ ອໃຫັ້ ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ພິຈາລະນາເຊັນ) ຖັ້າຈາເປັ ນ (ຫຼງັ ຈາກສາເລັດການ
ທົບທວນ;

ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ໍ່ າງ ຮໍ່າງໜັງສປະຕິເສດ ບົດລາຍ
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

o ກລະນີ

II:

ງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສາລັບ
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາ
ແຜນການຄຸ ມ
ມະຊາດ ເພໍ່ ອໃຫັ້ ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ

ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ພິຈາລະນາເຊັນ (ຖັ້າຈາເປັ ນ) ຫຼງັ ສາເລັດການທົບທວນ;
o ກລະນີ III: ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ໍ່ າງ ຮໍ່າງໜັງສຄາເຫັນຂອງຕົນ
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ັ້ ນ/ການອະທິບາຍທີໍ່ຕົນຕັ້ອງການ
ພັ້ອມດັ້ວຍລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບຂມູ
ເພີໍ່ມ (ຖັ້າມີ) ເພໍ່ ອໃຫັ້ ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ພິຈາລະນາເຊັນ (ຖັ້າຈາເປັ ນ) ຫຼງັ ສາເລັດການທົບ
ທວນ;

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານລວມສາລັບເອກະສານໃນຂັ້າງເທິງ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ເພໍ່ ອໃຫັ້ ຫົວໜັ້າພະແນກຕົນເຊັນ.
- ບົດລາຍງານລວມ ຕໍ່ ຫົວໜັ້າກົມ ແລະ ຮອງຫົວໜັ້າກົມ ເພໍ່ ອລາຍງານຜົນ

ການທົບທວນຂອງຕົນ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການ
ສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ແລະ ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວເອກະສານຄັດຕິດ
ຂອງບົດລາຍງານຕົນ;
- ບົດລາຍງານກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ
ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສົໍ່ງໃຫັ້ ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ຮອງຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະ
ຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;

- ຮໍ່າງໜັງສປະກອບຄາເຫັນ, ຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ບົດລາຍງານການການົດ
ຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສາລັບ ການປະເມີນຜົນ
ັ້ ຄອງ
ກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ສົໍ່ງໃຫັ້ ຫົວໜັ້າ
ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ຮອງຫົວ
ໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ພາຍໃນ ສິບ (10) ວັນ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮັບເອກະສານຈາກ ພະແນກສັງລວມ
ຂອງ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.
ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງທັງໝົດ ຕັ້ອງກວດກາຄວາມສອດຄໍ່ອງດັ້ານເຕັກນິກ ນະໂຍ
ັ້ ກແບບຍນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕາມການົດໄວັ້ໃນ
ບານການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ັ້
ັ .
ແບບຟອມປະເມີນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ໜັ້າວຽກທີ 5: ການພິຈາລະນາຂອງ ຮອງຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ໜັ້າວຽກທີ 5: ການພິຈາລະນາຂອງ ຮອງຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ຮອງຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ

ັ້ າຈາກຫົວໜັ້າກົມ;
- ບົດລາຍງານຂການຊີນ

- ບົດລາຍງານຜົນການທົບທວນ ບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ
ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ;
- ໜັງສປະກອບຄາເຫັນ ຫຼ ໜັງສຮັບຮອງ ຫຼ ໜັງສປະຕິເສດ ບົດລາຍງານການ
ການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສາລັບ ການປະເມີນ
ັ້ ຄອງ
ຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ.
ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ.
ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ັ້
- ຮອງຫົວໜັ້າກົມ ທົບທວນເນອໃນດັ້ານເຕັ
ກນິກ ຂອງ ໜັງສປະກອບຄາເຫັນ
ຫຼ ໜັງສຮັບຮອງ ຫຼ ໜັງສປະຕິເສດ ບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການ
ສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສາລັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່

ັ້ ຄອງ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຮໍ່າງບົດ

ລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ອໍ່ ງໃສໍ່
ັ ;
ການສຶກສາຜໍ່ານມາ ແລະ ຄວາມຄບໜັ້າໂຄງການໃນປະຈຸບນ
ັ້ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດ
- ຮອງຫົວໜັ້າກົມ ສົມທຽບວໍ່າ ຫົວຂໃນ
ການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສາລັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ັ້ ຄອງ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ໍ່
ຕິດຕາມກວດກາສິງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຖກຕັ້ອງກັບ ຄາແນະ
ນາຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລັ້ວບໍ່ ;

ແລະ

ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການປົ ກປັ ກຮັກສາ

- ຮອງຫົວໜັ້າກົມ ກວດກາ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ
ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ໂດຍສົມທຽບກັບ ບັນຊີກວດກາ ສາລັບ ບົດລາຍ
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ງານດັໍ່ງກໍ່ າວ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ສົໍ່ງຄາເຫັນຂອງຕົນໃຫັ້
ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.
ັ້ ງເກດຂອງຮອງຫົວໜັ້າກົມ
ໜັງສລາຍງານຜົນການທົບທວນ ທີໍ່ຍົກໃຫັ້ເຫັນຂສັ
ແລະ

ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າ
ວຽກ ສົໍ່ງໃຫັ້ ຫົວໜັ້າກົມພິຈາລະນາຮັບຮອງ.
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ ເອກະສານຈາກ ພະແນກ
ພາຍໃນ ສອງ (2) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ແລະ
ັ້
ພນຖານໂຄງລໍ່າງ.

ັ້ ນກໍ່ ຽວຂັ້ອງມີ
ັ ປະກັນວໍ່າ ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ຮອງຫົວໜັ້າກົມ ກວດກາໃຫັ້ຮບ
ຄົບຖັ້ວນແລັ້ວ ກໍ່ ອນສົໍ່ງໃຫັ້ ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ.

ໜັ້າວຽກທີ 6: ການພິຈາລະນາຮັບຮອງ ບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ
ສາລັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ໜັ້າວຽກທີ 6: ການພິຈາລະນາຮັບຮອງ ບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ
ສາລັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ
ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ າຈາກຫົວໜັ້າກົມ;
- ບົດລາຍງານຂທິດຊີນ
- ບົດລາຍງານຜົນການທົບທວນ;
- ໜັງສປະກອບຄາເຫັນ ຫຼ ໜັງສຮັບຮອງ ຫຼ ໜັງສປະຕິເສດ ບົດລາຍງານການ
ການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສາລັບ ການປະເມີນ
ັ້ ຄອງ
ຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຈາກ ພະແນກ
ທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ
ັ້
ໍ່ າງ;
ພນຖານໂຄງລ

- ຄາເຫັນຈາກ ຮອງຫົວໜັ້າກົມ ພັ້ອມດັ້ວຍ ເອກະສານບົດລາຍງານການການົດ
ຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ຮອງຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ທົບ

ໜັ້າວຽກ

ທວນຄາເຫັນ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ. ຫົວໜັ້າກົມ ອໍ່ານບົດລາຍງານ ຂອງ ພະແນກທົບທວນບົດ
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ັ້
ໍ່ າງ
ລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ພັ້ອມດັ້ວຍ ເຫດຜົນໃນຄາເຫັນຂອງຮອງຫົວໜັ້າກົມ ແລະ ຕັດສິນໃຈກໍ່ ຽວກັບ
ການຮັບຮອງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານດັໍ່ງກໍ່ າວ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ຜົນການທົບທວນຂອງຫົວໜັ້າກົມ ອາດເປັ ນໄປໄດັ້ 3 ຢໍ່າງ ຄ:
ັ້ ດ
ັ ທະນາ: ໃນກລະນີນ,ີ ັ້ ຫົວໜັ້າກົມ ຈະເຊັນ ໜັງສ
- ການຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມຈາກຜູ ພ
ັ້ ນເພີໍ່ມ ທີໍ່ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ຂຂມູ

ັ້
ໍ່ າງ ໄດັ້ຮໍ່າງໃຫັ້ (ຕາມ ໜັ້າວຽກທີ 4
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ັ້
ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
)ັ້ ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້ ພະແນກສັງລວມ ເພໍ່ ອສົໍ່ງຕໍ່ ໃຫັ້ ຜູ ັ້

ັ້
ພັດທະນາ ຕາມການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 7 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້ ຜູ ັ້
ພັດທະນາ ປັບປຸ ງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ
ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນ
ັ້
ໍ່ າງ ແລະ ຂະບວນການ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ັ້
ຈະເລີໍ່ມໃໝໍ່ນັບແຕໍ່ ໜັ້າວຽກທີ 4 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
;ັ້

- ການຮັບຮອງບົດລາຍງານ: ໃນກລະນີນ,ີ ັ້ ຫົວໜັ້າກົມ ຈະເຊັນ ໜັງສຮັບຮອງ
ທີໍ່ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງ

ັ້
ັ້
ໍ່ າງ ໄດັ້ຮໍ່າງໃຫັ້ (ຕາມ ໜັ້າວຽກທີ 4 ຂອງຂັນຕອນ
ງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ມາດຕະຖານນີ)ັ້ ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້ ພະແນກສັງລວມ ສົໍ່ງຕໍ່ ໄປຫາໜໍ່ວຍງານ

ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ (ເຊັໍ່ນ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ໍ່ າງ) ແລະ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕາມການົດໄວັ້
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ັ້
ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 8 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
;ັ້
- ການປະຕິເສດບົດລາຍງານ: ໃນກລະນີນ,ີ ັ້ ຫົວໜັ້າກົມ ຈະເຊັນ ໜັງສ
ປະຕິເສດ ທີໍ່
ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ໍ່ າງ ໄດັ້ຮໍ່າງໃຫັ້ (ຕາມ ໜັ້າວຽກທີ 4
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ັ້
ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
)ັ້ ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານ
ັ້
ໍ່ າງ ພັ້ອມ
ການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ດັ້ວຍເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດ.
ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະ
ໍ່
ັ້
ໍ່ າງ ຈະຮໍ່າງໜັງສ
ເມີນສິງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕາມການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າ
ປະຕິເສດ ເພໍ່ ອອອກເປັ ນທາງການ ເຖິງ ຜູ ພ
ັ້
ວຽກທີ 8 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ຮໍ່າງບົດລາຍງານຈາກ
ພາຍໃນ ສາມ (3) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ຮອງຫົວໜັ້າກົມ.

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.
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ໜັ້າວຽກທີ 7: ການສົໍ່ງໜັງສສະເໜີຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມ ກໍ່ ຽວກັບ ບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ
ັ້
ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສາລັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ໜັ້າວຽກທີ 7: ການສົໍ່ງໜັງສສະເໜີຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມ ກໍ່ ຽວກັບ ບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ
ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສາລັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການ
ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ

ແລະ

ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ

ສັງລວມ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ນທີໍ່ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ມ.
ໃບກິດສາພັນ ແຈ ັ້ງ ພະແນກສັງລວມ ກໍ່ ຽວກັບຂມູ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

(ພະແນກ

ັ້ ນເພີໍ່ມ ກໍ່ ຽວກັບ ບົດລາຍງານການກາ
ພະແນກສັງລວມ ອອກໜັງສສະເໜີຂຂມູ
ນົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສາລັບ ການປະເມີນຜົນ
ັ້ ຄອງ ແລະ
ກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ເຖິງ ຜູ ພ

ຜົນໄດັ້ຮັບ
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ໜັງສສະເໜີ ເຖິງ ຜູ ພ
ັ້ າ
ພາຍໃນ ໜຶໍ່ງ (1) ວັນລັດຖະການ ຮັບແຕໍ່ວັນທີໍ່ໄດັ້ຮັບການຊີນ

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
- ໜັງສສະເໜີ ຂອງ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ັ້ ນເພີໍ່ມ ກໍ່ ຽວກັບ ບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເພໍ່ ອຂຂມູ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສົໍ່ງໃຫັ້ ຜູ ພ

ໜັ້າວຽກທີ 8: ການສົໍ່ງໜັງສຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບ
ັ້ ຄອງ
ເຂດໜັ້າວຽກ ສາລັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ໜັ້າວຽກທີ 8: ການສົໍ່ງໜັງສຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບ
ເຂດໜັ້າວຽກ ສາລັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ສັງລວມ).
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ແລະ

ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ

(ພະແນກ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ໜັງສແຈ ັ້ງ ພະແນກສັງລວມ ກໍ່ ຽວກັບ ການຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ຂອບເຂດການ
ສຶກສາ ຈາກ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້
ໍ່ າງ.
ແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ພະແນກສັງລວມ ສົໍ່ງ ໜັງສຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ບົດລາຍງານການການົດຂອບ
ເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສາລັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ໃຫັ້ ຜູ ພ

ໜັງສຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ບົດລາຍງານການການົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ
ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສາລັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ພັ້ອມທັງສາເນົາໃຫັ້ ພະແນກທົບທວນ
ແລະ ທາມະຊາດ ຖກສົໍ່ງໃຫັ້ ຜູ ພ
ັ້
ບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ລໍ່າງ ຮັບຊາບ.
ພາຍໃນ ໜຶໍ່ງ (1) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮັບການແຈ ັ້ງຈາກຫົວໜັ້າກົມ.

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

6.

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

- ໜັງສ ຂອງ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ເພໍ່ ອຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ຮໍ່າງຂອບເຂດການສຶກສາ ສົໍ່ງໃຫັ້ ຜູ ພ

ັ້
ໍ່ ອາຍຸ ບດ
ັ້
ົ ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຂັນຕອນການຕ

6.1. ພາກສະເໜີ

ັ້
ຄວາມໝາຍຂອງຂັນຕອນ

ັ້ ການົດກໍ່ ຽວບັນດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ພົວພັນການຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກ
ັ້
ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ັ້
ັ້ ໍ່ ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ ທີໍ່ຂັນສູ
ັ້ ນກາງອະນຸຍາດ. ການເຊັນ ບົດ
ຄວາມເຂົາໃຈ
ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລັງງານນາທີ

ັ້
ໍ່ ງກໍ່ າວ ລະຫວໍ່າງ ລັດຖະບານ ຕາງໜັ້າໂດຍ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ແລະ ກະຊວງ
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈດັ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໄດັ້ມອບພັນທະໃຫັ້ແກໍ່ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໃນການດາເນີນກິດຈະກາ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກັບ ຜູ ພ
ັ້ ນຂອງໂຄງການ
ັ້
ການພັດທະນາໂຄງການ ເຊັໍ່ນ ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ດັ້ວຍໄລຍະເວລາ 24 ເດອນ
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຈະໄດັ້ຮັບອະນຸຍາດສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
(ໂດຍສາມາດສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ໄດັ້). ຜູ ພ
ໂດຍ
ໍ່
ັ້ ດ
ັ ທະນາໄດັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫັນຄວາມຄບໜັ້າໄດັ້ສາເລັດ ສອງສໍ່ວນສາມ (2/3) ຂອງໜັ້າວຽກທັງ
ມີເງອນໄຂວໍ່າ ຜູ ພ
ັ້
ໝົດທີໍ່ເປັ ນພັນທະຕົນໃນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕັ້ອງສົໍ່ງໜັງສສະເໜີເປັ ນທາງການ ເພໍ່ ອຂຕໍ່ ອາຍຸ (ຫຼ ການຕໍ່ ອາຍຸ ຄງຕ
ັ ັ້ ໍ່ ໄປ) ຫົກສິບ (60) ວັນ
ຜູ ພ
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕັ້ອງຄັດຕິດ ບົດລາຍ
ກໍ່ ອນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ໝົດອາຍຸ . ໄປຄຽງຄູໍ່ກັບການສົໍ່ງໜັງສສະເໜີ, ຜູ ພ
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ັ້ ດ
ັ ທະນາຫຼາັ້ ຊັ້າໃນການປະຕິບດ
ັ ພັນທະທີໍ່ໄດັ້ຕກ
ົ ລົງໄວັ້ ແລະ ເອກະສານ
ງານລະອຽດກໍ່ ຽວກັບເຫດຜົນ ທີໍ່ຜູ ພ
ປະກອບ.

ັ້
ັ້ ງ:
ັ ຖັ້າໜຶໍ່ງໃນເງໍ່ ອນໄຂດັໍ່ງຕໍ່ ໄປນີຫາກເກີ
ການຕໍ່ ອາຍຸ ອາດຖກອະນຸມດ
ດຂຶນຈິ
ົ ກະທົບຈາກເຫດການທີໍ່ຖວໍ່າເປັ ນ ເຫດສຸ ດວິໄສ;
- ຄວາມຄບໜັ້າຂອງໜັ້າວຽກ ໄດັ້ຜນ
ັ ຜົນກະທົບຈາກການປໍ່ຽນແປງກົດໝາຍ.
- ຄວາມຄບໜັ້າຂອງໜັ້າວຽກ ໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາໄດັ້ວາງຄາໄວັ້
ອີງຕາມ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ, ເງ ິນຄາປະກັ
ນທີໍ່ຜູ ພ
ຈະຕົກເປັ ນຂອງລັດຖະບານ

ັ້
ັ້
ັ ຖະບານອະນຸມດ
ັ ຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ັ້ ດ
ັ ທະນາຕັ້ອງວາງເງ ິນຄາປະກັ
ໃນກລະນີລດ
ແລະ
ຜູ ພ
ນ
ຄນໃໝໍ່ ດັ້ວຍຈານວນເທົໍ່າເດີມ ພາຍໃນ ສາມສິບ (30) ວັນ ນັບຈາກວັນທີຕໍ່ ອາຍຸ .
ັ້ ແລະ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ທີໍ່ເປັ ນໜໍ່ວຍງານຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາຮັບຜິດຊອບເລີໍ່ມຂັນຕອນນີ
ັ
ຜູ ພ
ບດ

ຈະຮັບຜິດຊອບການປະສານງານ.

ັ້ ນຕອນ
ັ້
ການເລີໍ່ມຕົນຂັ

ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕັ້ອງສົໍ່ງຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຜູ ພ
ເຖິງ ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນ
ັ້
ປະຕູດຽວ ຫົກສິບ (60) ວັນກໍ່ ອນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ໝົດອາຍຸ .

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ນິຕກ

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ັ :ັ້
ນິຕກ
ມີດໍ່ ງນີ

- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ;
- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ;

ັ້
- ລະບຽບການກໍ່ ຽວກັບການຄົນຄວັ້
າໂຄງການທີໍ່ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ.
ັ້
6.2. ບັນດາໜັ້າວຽກໃນຂັນນຕອນ

ໜັ້າວຽກທີ 1: ການຮັບເອົາ ໜັງສສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ແລະ ສົໍ່ງຕໍ່ ໃຫັ້ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ໍ່
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ໜັ້າວຽກທີ 1: ການຮັບເອົາ ໜັງສສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ແລະ ສົໍ່ງຕໍ່ ໃຫັ້ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
ໜັງສສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ພັ້ອມດັ້ວຍບົດລາຍງານລະອຽດ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ

ກໍ່ ຽວກັບເຫດຜົນ ແລະ ເອກະສານປະກອບ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
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ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

- ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ຮັບໜັງສສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ພັ້ອມດັ້ວຍ
ບົດລາຍງານລະອຽດກໍ່ ຽວກັບເຫດຜົນ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ຈາກ ຜູ ັ້
ພັດທະນາ;

- ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ກວດກາຄວາມຄົບຖັ້ວນ ແລະ ສົໍ່ງ
ເອກະສານດັໍ່ງກໍ່ າວຕໍ່ ໄປໃຫັ້ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງຈະ

ສົໍ່ງຕໍ່ ໃຫັ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ) ໃນນາມເປັນ
ັ້
ັ້
ັ ສັນຍາ ແລະ ສາເນົາໃຫັ້ ພະແນກຄົນຄວັ້າສັ
ໜໍ່ວຍງານຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ງລວມ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ປະຕູ ດຽວ ເພໍ່ ອຊາບ ແລະ ຕິດຕາມ.
ັ້
ໜັງສສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ພັ້ອມດັ້ວຍບົດລາຍງານລະອຽດ
ກໍ່ ຽວກັບເຫດຜົນ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ສົໍ່ງຕໍ່ ໃຫັ້ ຫັ້ອງການກະຊວງ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ໜັງສສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ .
ພາຍໃນ ສາມ (3) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ັ້ ແລະ ສົໍ່ງຕໍ່ ເຖິງ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການທົບທວນໜັງສສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ເພໍ່ ອຂຄາເຫັນ
ັ້ ແລະ ສົໍ່ງຕໍ່ ເຖິງ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງເພໍ່ ອ
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການທົບທວນໜັງສສະເໜີຕໍ່ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຂຄາເຫັນ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ແລະ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກ
ພັດທະນາໂຄງການ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
ໜັງສສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ພັ້ອມດັ້ວຍບົດລາຍງານລະອຽດ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ກໍ່ ຽວກັບເຫດຜົນ ແລະ ເອກະສານປະກອບ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 2.1: ການທົບທວນໜັງສສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ

- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ສົໍ່ງບົດລາຍງານລະອຽດກໍ່ ຽວກັບ
ເຫດຜົນ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ໃຫັ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກ
ັ້
ພັດທະນາໂຄງການ) ແລະ ສາເນົາໃຫັ້ ພະແນກຄົນຄວັ້
າສັງລວມປະຕູ ດຽວ
ເພໍ່ ອຊາບ ແລະ ຕິດຕາມ;

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ):
ັ້
o ກວດກາວໍ່າ ໜັງສສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ພັ້ອມດັ້ວຍບົດ
ລາຍງານລະອຽດກໍ່ ຽວກັບເຫດຜົນ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ຄົບຖັ້ວນ
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ັ້
ເພໍ່ ອໃຊັ້ເຂົາໃນການທົ
ບທວນແລັ້ວບໍ່ ພັ້ອມທັງສົໍ່ງໃຫັ້ ພະແນກສັນຍາ
ັ້
ເພໍ່ ອຊໍ່ວຍຄົນຄວັ້
າ;

ັ້ ນເພີໍ່ມຖັ້າຈາເປັນໃຊັ້ເຂົາໃນ
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອຂຂມູ
o ສົໍ່ງໜັງສສະເໜີເຖິງ ຜູ ພ
ການພິຈາລະນາການຕໍ່ ອາຍຸ ;
o ທົບທວນໜັງສສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ອງີ ຕາມຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ ໂດຍ
ທຽບໃສໍ່ພັນທະ ແລະ ໄລຍະເວລາທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ບົດບັນທຶກຄວາມ

ັ້
ເຂົາໃຈ
ຊຶໍ່ງສາມາດເບິໍ່ງໄດັ້ໃນ ເວັບໄຊຂອງກົມທຸລະກິດພະລັງງານທີໍ່ໃຊັ້
ັ ພັນທະສັນຍາ (DEBCAM).
ໃນການຕິດຕາມການປະຕິບດ

ັ້ ພັ້ອມ
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 2.2: ການສົໍ່ງ ໜັງສສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ດັ້ວຍບົດລາຍງານລະອຽດກໍ່ ຽວກັບເຫດຜົນ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ເຖິງ ໜໍ່ ວຍ
ງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ

ັ້
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ສົໍ່ງ ໜັງສສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ພັ້ອມ
ດັ້ວຍບົດລາຍງານລະອຽດກໍ່ ຽວກັບເຫດຜົນ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ເຖິງ
ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເປັ ນຕົນັ້ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກົມ
ິ າ, ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່
ແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ, ກົມນິຕກ

ັ້
ແຮໍ່, ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ
ແລະ ໜໍ່ວຍງານອໍ່ ນທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອຂຄາເຫັນ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້
- ໜັງສສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຄົບຊຸດ ຊຶໍ່ງຈະຖກສົໍ່ງຕໍ່ ເພໍ່ ອດາ
ັ້ ໍ່ ໄປ ຫຼ ພົວພັນກັບຜູ ພ
ັ້ ນເພີໍ່ມ;
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອຂຂມູ
ເນີນຂັນຕ

ັ້
- ໜັງສສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ພັ້ອມດັ້ວຍບົດລາຍງານລະອຽດ
ກໍ່ ຽວກັບເຫດຜົນ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ເຖິງ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເພໍ່ ອ
ຂຄາເຫັນ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ

- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ສົໍ່ງໜັງສສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ໃຫັ້ ກົມທຸລະ
ັ ໜັງສ
ກິດພະລັງງານ ພາຍໃນ ສອງ (2) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ຈາກ ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ;

ັ້ ນເພີໍ່ມເຖິງຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຫຼ ສົໍ່ງໜັງສສະ
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ສົໍ່ງໜັງສຂຂມູ
ເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ເຖິງໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ພາຍໃນ ສອງ (2) ວັນລັດຖະການ ນັບ
ໝາຍເຫດ

ັ ໜັງສສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ຈາກ ຫັ້ອງການກະຊວງ.
ແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮບ
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ ນເພີໍ່ມຈາກຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ;
- ໜັງສຂຂມູ

- ໜັງສຂຄາເຫັນເຖິງໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ກໍ່ ຽວກັບຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ບົດ
ັ້
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.

73

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 3: ການໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ັ້
ໜ໊າວຽກທີ 3: ການໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ);
- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
- ກົມນິຕກ
- ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ);
ັ້
- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ (ພະແນກຄົນຄວັ້
າສັງລວມປະຕູ
ດຽວ);

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້
- ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ;
- ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນໆ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ັ້
ໜັງສສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ພັ້ອມດັ້ວຍບົດລາຍງານລະອຽດ
ກໍ່ ຽວກັບເຫດຜົນ ແລະ ເອກະສານປະກອບ.
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.

ັ້
ໍ່ ງຕໍ່ ໄປນີ:ັ້
ັ ຕາມຂັນຕອນດັ
ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ປະຕິບດ
ັ້
- ທົບທວນ ໜັງສສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ພັ້ອມດັ້ວຍບົດລາຍ
ງານລະອຽດກໍ່ ຽວກັບເຫດຜົນ ແລະ ເອກະສານປະກອບ;

- ກວດກາຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການໂດຍສົມທຽບກັບພັນທະທີໍ່ຕົກລົງ ແລະ
ັ້
ໄລຍະເວລາທີໍ່ຕົກລົງໄວັ້ໃນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຊຶໍ່ງສາມາດເບິໍ່ງໄດັ້ໃນ
ັ
ເວັບໄຊຂອງກົມທຸລະກິດພະລັງງານທີໍ່ໃຊັ້ໃນການຕິດຕາມການປະຕິບດ
ພັນທະສັນຍາ;
ັ ວຽກ;
- ປະເມີນລະດັບຂອງການປະຕິບດ
ັ
- ໃຫັ້ຄາເຫັນເພໍ່ ອຕັດສິນລະດັບຄວາມພໃຈກໍ່ ຽວກັບຄວາມຄບໜັ້າທີໍ່ປະຕິບດ

ັ້
ໄດັ້ ແລະ ໃຫັ້ຂສະເໜີ
ກໍ່ຽວກັບການຕໍ່ ຫຼ ປະຕິເສດການຕໍ່ ອາຍຸ ຊຶໍ່ງຄວນ
ຕັດສິນອີງໃສໍ່ເງໍ່ ອນໄຂການສາເລັດ ສອງສໍ່ວນສາມ ຂອງພັນທະທັງໝົດໃນ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.1: ການໃຫັ້ຄາເຫັນຂອງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກ
ພັດທະນາໂຄງການ)

ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບພັນທະດັໍ່ງຕໍ່ ໄປນີ:ັ້
- ຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການສົມທຽບກັບແຜນວຽກ ແລະ ການົດເວລາໃນ
ັ້
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
(ມີໃນເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍຂອງ ບົດບັນທຶກຄວາມ
ັ້
ເຂົາໃຈ);

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໃນການຊໍ່ວຍລັດຖະບານ ຊອກແຫຼໍ່ ງ
- ກວດກາຄວາມຄບໜັ້າຂອງຜູ ພ
ັ ຖະບານປະກອບຮຸ ນັ້ ຕາມຄາດໝາຍ;
ເງ ິນທຶນໃຫັ້ລດ
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ັ ບໍ່ ສາເລັດ ຫຼ ຄວາມສັບສົນຂອງພັນທະທີໍ່ການົດ
- ບັນຫາກໍ່ ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ້
ໄວັ້ໃນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ;

ັ້ ດ
ັ ທະນາ
- ກວດກາການສົໍ່ງບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າປະຈາໄຕມາດ ຈາກ ຜູ ພ
ັ ບໍ່ ຄົບຖັ້ວນ.
ແລະ ສົໍ່ງໜັງສເຕອນໃນກລະນີປະຕິບດ

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.2: ການໃຫັ້ຄາເຫັນຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ (ພະ
ແນກລົງທຶນ)
ັ້
ພະແນກລົງທຶນ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບພາບລວມຂອງຂສະເໜີ
ຕໍ່ ອາຍຸ ອີງໃສໍ່ຜົນ

ັ ວຽກໃນໄລຍະການປະຕິບດ
ັ ພັນທະ ແລະ ໃຫັ້ຄາແນະນາກໍ່ ຽວກັບ
ການປະຕິບດ
ການປັ ບປຸ ງໃນອະນາຄົດ.

ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າ
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.3: ການໃຫັ້ຄາເຫັນຂອງ ກົມນິຕກ
ພະລັງງານ)

ິ າພະລັງງານ
ພະແນກນິຕກ
ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບບັນຫາພົວພັນກັບພັນທະທາງ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໃນກລະນີການຕໍ່ ອາຍຸ .
ກົດໝາຍທີໍ່ຈະເກີດກັບ ລັດຖະບານ ແລະ ຜູ ພ

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.4: ການໃຫັ້ຄາເຫັນຂອງ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ
(ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ)
ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບພັນທະດັໍ່ງຕໍ່ ໄປນີ:ັ້
ັ້ ນັ້ ໃນໄລຍະ
- ຄວາມຄບໜັ້າຕົວຈິງໃນການເຮັດສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ

ທຽບໃສໍ່ວຽກຂອງການສຶກສາທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ

ັ ພັນທະ
ການປະຕິບດ

ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟັ້າຂອງລາວ;
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໄດັ້
- ກວດກາແຜນວຽກຂອງການເຮັດສຶກສາ ແລະ ກວດກາວໍ່າ ຜູ ພ
ັ ທີໍ່ປຶ ກສາທີໍ່ເຮັດການສຶກສາໃຫັ້ຕົນຫຼບໍ່ .
ຕິດຕາມກວດກາບລິສດ

ັ້
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.5: ຄາເຫັນຂອງ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຂັນແຂວງ

ັ້
ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ
ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບຄວາມຄບໜັ້າຕົວ
ັ ໃນໄລຍະການປະຕິບດ
ັ ພັນທະ.
ຈິງໃນການສັ້າງບົດລາຍງານຕໍ່ າງໆ ທີໍ່ຕັ້ອງປະຕິບດ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້
ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.

ວຽກ

ັ ໜັງສສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ບົດ
ພາຍໃນ ຫັ້າ (5) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ້
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຈາກ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ໜັ້າວຽກທີ 4: ການກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ງບົດລາຍງານຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ເຖິງ ຫັ້ອງການກະຊວງ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
ໜັ້າວຽກທີ 4: ການກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ງບົດລາຍງານຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ເຖິງ ຄະນະກາມະ
ັ້ ນກາງ
ການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ);
- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.
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ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ຄາເຫັນຈາກໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງກໍ່ ຽວກັບຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ
ັ້
ຄວາມເຂົາໃຈ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ);

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ບົດບັນທຶກ

- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
- ກົມນິຕກ
- ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ);
ັ້
- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ (ພະແນກຄົນຄວັ້
າສັງລວມປະຕູ
ດຽວ);

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້
- ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ;
- ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນໆ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ) ຮັບຄາເຫັນຈາກໜໍ່ວຍ
ັ້
ງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງກໍ່ ຽວກັບການສະເໜີຂຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ,
ແລັ້ວ
ັ ວຽກ ແລະ ຜົນສາເລັດ ໂດຍໃຊັ້ເວັບໄຊຂອງກົມ
ປະເມີນຜົນການປະຕິບດ
ັ ພັນທະສັນຍາ ແລະ
ທຸລະກິດພະລັງງານທີໍ່ໃຊັ້ໃນການຕິດຕາມການປະຕິບດ

ໃຫັ້ຄາເຫັນວໍ່າ ໄດັ້ສາເລັດວຽກ ສອງສໍ່ວນສາມ (2/3) ຂອງວຽກທັງໝົດຫຼບໍ່ ;
- ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ ເຮັດບົດລາຍສັງລວມຄາເຫັນທີໍ່ໄດັ້ຮັບ ໃຫັ້
ັ້
ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອເປັ ນພນຖານໃນການລາຍງານ
ການນາກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ພິຈາລະນາສະເໜີຕໍ່ ໄປຍັງ ຄະນະກາ
ັ້ ນກາງ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ ;
ອະນຸມດ

- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ ອອກໜັງສປະກອບຄາເຫັນ ເຖິງ
ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ບົດລາຍງານສັງລວມຄາເຫັນ ແລະ ເອກະສານສະເໜີຂຕໍ່ ອາຍຸ ສົໍ່ງເຖິງ ຫັ້ອງການ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ຄາເຫັນຈາກໜໍ່ວຍງານ
ພາຍໃນ ສາມ (5) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.

ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

- ບົດລາຍເຖິງ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບແຮໍ່ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາ
ອອກຄາເຫັນໄປຍັງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ;

ກໍ່ ຽວກັບຄາຮັ້ອງ

- ໜັງສປະກອບຄາເຫັນຂອງຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ ເຖິງ
ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ.
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ັ້ ນກາງ ກໍ່ ຽວກັບ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ໜັ້າວຽກທີ 5: ການພິຈາລະນາຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້
ການຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄົນຄວັ້າອີ
ັ້
ິ າ
ຂກ
ງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ັ້ ນກາງ ກໍ່ ຽວກັບ
ໜັ້າວຽກທີ 5: ການພິຈາລະນາຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ັ້
ການຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

ັ້ ນທີໍ່ ບົດລາຍງານສັງລວມຄາເຫັນ ແລະ ເອກະສານສະເໜີຂຕໍ່ ອາຍຸ ເຖິງ ຄະນະກາມະ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.
ັ້ ນທີໍ່
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ໜັ້າ
ວິທຈ
ບດ
ວຽກ

ັ້ ນກາງ ຈັດກອງ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
- ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ປະຊຸມຂອງຕົນ ສອງ ຄັງັ້ ຕໍ່ ເດອນ ຊຶໍ່ງຈະມີການພິຈາລະນາກໍ່ ຽວກັບຄາຮັ້ອງ
ັ້
ັ ຫຼ
ສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ແລະ ຈະຕັດສິນວໍ່າຈະອະນຸມດ
ປະຕິເສດ;

ັ້ ນກາງ ຈະຕັດສິນ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
- ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ດ
ັ ທະນາປະຕິບດ
ັ ໄດັ້ ທີໍ່ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງໄດັ້
ໃຈອີງໃສໍ່ຄວາມຄບໜັ້າທີໍ່ຜູ ພ
ັ້
ມີຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບພັນທະທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.
ອີງໃສໍ່
ັ້ ດ
ັ ທະນາສາເລັດ ສອງສໍ່ວນສາມ (2/3) ຂອງໜັ້າວຽກລວມ
ເງໍ່ ອນໄຂ, ຖັ້າຜູ ພ

ທັງໝົດ ແມໍ່ ນຈະມີການພິຈາລະນາຕໍ່ ອາຍຸ ;
ັ້ ນກາງ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
- ໃນກລະນີ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ ການຕໍ່ ອາຍຸ , ເອກະສານຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ຈະສົໍ່ງໄປເຖິງ ຫັ້ອງ
ອະນຸມດ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ດທັ້າຍ.
ັ ຂັນສຸ
ວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພໍ່ ອອະນຸມດ
ັ້ ນ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ການພິຈາລະນາຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ົ ເປັ ນໄປໄດັ້ ດັໍ່ງນີ:ັ້
ກາງ ອາດມີຜນ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ: ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ
- ການຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມຈາກຜູ ພ
ັ້ ນທີໍ່ຕັ້ອງການເພີໍ່ມ ຊຶໍ່ງຈະປະສານໂດຍກົງກັບຜູ ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາກໍ່ ຽວກັບຂມູ
ແຈ ັ້ງຜູ ພ
ັ້
ພັດທະນາ ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 6 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
;ັ້
ັ້
ັ ຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ:
- ການອະນຸມດ
ໃນກລະນີນ ີ ັ້ ເອກະສານສະ
ເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ຈະສົໍ່ງເຖິງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພໍ່ ອ
ັ້
ັ ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 7 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ອະນຸມດ
;ັ້
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- ການປະຕິເສດຕໍ່ ອາຍຸ

ັ້
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ:

ຫັ້ອງການບລິການການ
ັ ແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກັບການປະຕິເສດຕໍ່ ອາຍຸ ພັ້ອມດັ້ວຍ
ລົງທຶນປະຕູດຽວ ຈະໄດັ້ຮບ
ເຫດຜົນກໍ່ ຽວຂັ້ອງ. ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ຈະອອກໜັງສ
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕາມຂັນຕອນກ
ປະຕິເສດ ເຖິງ ຜູ ພ
ານົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 8 ຂອງ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້
ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້
ັ ບົດລາຍງານສັງລວມຄາເຫັນ
ພາຍໃນ ສິບສີໍ່ (14) ວັນລັດຖະການ ຫຼງັ ຈາກໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ຈາກ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ໝາຍເຫດ

ັ້ ນກາງ ແມໍ່ ນ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ປະທານ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະກາມະການ ແມໍ່ ນຜູ ຕັ້ າງໜັ້າຈາກກະຊວງ
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ປະກອບດັ້ວຍ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່, ກະຊວງອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄັ້າ, ກະຊວງການເງ ິນ,
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ
ປໍ່າໄມ ັ້, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງໂຍທາທິການ
ແລະ ຂົນສົໍ່ງ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂໍ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທໍ່ອງທໍ່ຽວ ແລະ
ກະຊວງປັ້ອງກັນຄວາມສະຫງ ົບ.
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

ັ້ ນເພີໍ່ມເພໍ່ ອໃຊັ້ເຂົາໃນຂະບວນການອະນຸ
ັ້
ັ ;
- ໜັງສຂຂມູ
ມດ
ັ້
- ໜັງສປະຕິເສດຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ;
ັ
- ໜັງສສະເໜີ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາອະນຸມດ
ັ້ ດທັ້າຍ.
ຂັນສຸ

ັ ທະນາກໍ່ ຽວກັບຂມູັ້ ນທີໍ່ຕັ້ອງການເພີໍ່ມ
ໜັ້າວຽກທີ 6: ການແຈ ັ້ງຜູ ພັ້ ດ

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ັ ທະນາກໍ່ ຽວກັບຂມູັ້ ນທີໍ່ຕັ້ອງການເພີໍ່ມ
ໜັ້າວຽກທີ 6: ການແຈ ັ້ງຜູພັ້ ດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ າຈາກ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ນກາງ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ການຊີນ
ັ້ ນເພີໍ່ມຈາກຜູ ພ
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອໃຊັ້ເຂົາໃນການພິ
ທີໍ່ໃຫັ້ຂຂມູ
ຈາລະນາຄາຮັ້ອງສະເໜີ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້
ຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.
ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
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ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ າຈາກ ຄະນະກາມະການ
- ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ຮັບຄາຊີນ
ັ້ ນກາງ;
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ໜັ້າ
- ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ແຈ ັ້ງ ຜູ ພ
ັ້ ນເພີໍ່ມທີໍ່ຕັ້ອງການໃຊັ້ເຂົາໃນ
ັ້
ວຽກທີໍ່ຈາເປັ ນເພໍ່ ອສົໍ່ງລາຍລະອຽດ ແລະ ຂມູ
ັ ຕໍ່ ອາຍຸ .
ການພິຈາລະນາອະນຸມດ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ບອກລາຍ
ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ອອກໜັງສເຖິງຜູ ພ
ັ້ ນເພີໍ່ມທີໍ່ຕັ້ອງການໃຊັ້ເຂົາໃນການພິ
ັ້
ລະອຽດກໍ່ ຽວກັບຂມູ
ຈາລະນາຄາຮັ້ອງສະເໜີ
ຕໍ່ ອາຍຸ .

ວຽກ

ັ້ າຈາກ ຄະນະກາມະການ
ັ ການຊີນ
ພາຍໃນ ສາມ (3) ວັນ ນັບຈາກວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອ
- ໜັງສຂອງຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ເຖິງ ຜູ ພ
ັ້ ນທີໍ່ຕັ້ອງການເພີໍ່ມ ເພໍ່ ອໃຊັ້ເຂົາໃນການ
ັ້
ແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກັບວຽກ ແລະ ຂມູ
ັ້
ພິຈາລະນາຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.

ໜັ້າວຽກທີ 7: ການພິຈາລະນາຂອງ ຫັ້ອງວໍ່ າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບ ການຕໍ່ ອາຍຸ ບົດ
ັ້
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ໜັ້າວຽກທີ 7: ການພິຈາລະນາຂອງ ຫັ້ອງວໍ່ າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບການຕໍ່ ອາຍຸ ບົດ
ັ້
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
ັ ຈາກ
ເອກະສານສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ທີໍ່ໄດັ້ຜໍ່ານການອະນຸມດ
ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈະພິຈາລະນາເອກະສານສະເໜີຕໍ່
ັ້
ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ແລະ ຄາເຫັນຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ

ັ້ ນກາງ ໃນຂະບວນການພິຈາລະນາ ແລະ ຕັດສິນ
ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ັ ຫຼ ປະຕິເສດຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມ
ກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດ
ັ້
ເຂົາໃຈ.
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ຜົນໄດັ້ຮັບ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ
ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກແຈ ັ້ງການ ອະນຸມດ
ຫຼ
ັ້
ປະຕິເສດການຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ເຖິງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ.
ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ າກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດ
ັ້
ັ ຫຼ ການປະຕິເສດຂສະເໜີ
- ແຈ ັ້ງການຊີນ
ຕໍ່ ອາຍຸ ບົດ
ັ້
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 8: ການອອກໜັງສອະນຸມດັ ຫຼ ປະຕິເສດການຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ໍ່
ິ າ.
ຂະແໜງການທີກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 8: ການອອກໜັງສອະນຸມດັ ຫຼ ປະຕິເສດການຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ ຫຼ ປະຕິເສດ ຈາກ ຫັ້ອງວໍ່າການສາ
- ເອກະສານສໍ່ ສານກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ
ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄຸ ມ

ໜັ້າວຽກ

ັ້ ດທັ້າຍ ຫຼ ການປະຕິເສດ ຂອງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານ
ັ ຂັນສຸ
ອີງໃສໍ່ການອະນຸມດ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼ ການປະຕິເສດຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ ຫຼ ປະຕິເສດ ເຖິງ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ສອະນຸມດ
ັ້
ັ ຫຼ ປະຕິເສດຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.
ໜັງສອະນຸມດ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ

ນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ; ຫຼ
ັ້ າຈາກ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ັ້ ນ
- ການຊີນ
ກາງ ກໍ່ ຽວກັບການປະຕິເສດຕໍ່ ອາຍຸ .

ັ້ ນກາງ, ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ອອກໜັງ
ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ

ັ ແຈ ັ້ງການຈາກ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານ
ພາຍໃນ ເຈັດ (7) ວັນ ນັບແຕໍ່ ໄດັ້ຮບ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນັ້
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ສູ ນກາງ.

ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້
ັ ຫຼ ປະຕິເສດຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.
- ໜັງສອະນຸມດ
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7.

ັ້
ັ້
ຂັນຕອນການຍົ
ກເລີກບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ

7.1. ພາກສະເໜີ

ັ້
ຄວາມໝາຍຂອງຂັນຕອນ

ັ້ ການົດກໍ່ ຽວບັນດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ພົວພັນການຍົກເລີກ ບົດ
ັ້
ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ັ້
ັ້ ໍ່ ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ ທີໍ່ຂັນສູ
ັ້ ນກາງອະນຸຍາດ. ການເຊັນ
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລັງງານນາທີ
ັ້
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ລະຫວໍ່າງ ລັດຖະບານ ຕາງໜັ້າໂດຍ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ແລະ ກະຊວງ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຈະເປັ ນການມອບພັນທະໃຫັ້ແກໍ່ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໃນການດາເນີນກິດ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກັບ ຜູ ພ
ັ້ ນຂອງໂຄງການ
ັ້
ຈະກາການພັດທະນາໂຄງການ ເຊັໍ່ນ ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ
ດັ້ວຍໄລຍະເວລາ 24
ເດອນ (ໂດຍສາມາດສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ໄດັ້).

ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຈະໄດັ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ
ຜູ ພ
ໂດຍມີເງໍ່ ອນໄຂວໍ່າ ຜູ ພ
ໄດັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫັນຄວາມຄບໜັ້າໄດັ້ສາເລັດ ສອງສໍ່ວນສາມ (2/3) ຂອງໜັ້າວຽກທັງໝົດທີໍ່ເປັ ນພັນທະຕົນໃນ

ັ້
ັ້
ີ ໍ່ ຕໍ່ ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.
ໃນກລະນີທໍ່ ບ
ແມໍ່ ນຈະມີການອອກໜັງສຍົກເລີກ
ັ້ ານົດລະອຽດສາລັບການຍົກເລີກ ໄດັ້ລະບຸ ໄວັ້ໃນມາດຕາການຍົກເລີກສັນຍາຂອງ ບົດບັນທຶກ
ສັນຍາ. ແຕໍ່ວໍ່າ ຂກ
ັ້
ຄວາມເຂົາໃຈ
ທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.

ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາຕັ້ອງປະຕິບດ
ັ ພັນທະຂອງຕົນທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຜູ ພ
ໃຫັ້ສາເລັດ. ແຕໍ່
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ບໍ່ ສາມາດປະຕິບດ
ັ ພັນທະສາເລັດ, ຕັ້ອງມີການພົວພັນ
ຖັ້າວໍ່າ ຍ ັ້ອນສະຖານະການບາງອັນ ເຮັດໃຫັ້ຜູພ
ີ ການຍົກເລີກສັນຍາ. ໃນກລະນີຜູພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ປະຕິບດ
ັ ພັນທະ
ແຈ ັ້ງຢໍ່າງຄັກແນໍ່ ກັບ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເພໍ່ ອຫຼກ
ັ້
ັ້
ັ ສັນຍາ ຈະເລີໍ່ມຂັນຕອນການຍົ
ບໍ່ ສາເລັດ ແລະ ບໍ່ ແຈ ັ້ງເຫດຜົນທີໍ່ພຽງພ, ໜໍ່ວຍງານຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ກເລີກ ບົດ
ັ້
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.

ົ ເລີກສັນຍາ, ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາຈະບໍ່ ໄດັ້ຮບ
ັ ການຊົດເຊີຍຄວາມ
ອີງຕາມ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ, ໃນກລະນີຍກ
ັ້
ເສຍຫາຍ ແລະ ເງ ິນຄາປະກັ
ນຈະຕົກເປັ ນຂອງລັດ. ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ມີພາລະບົດບາດເປັ ນໜໍ່ວຍຈັດຕັງັ້
ັ້
ັ ພັນທະທັງໝົດໃນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ,
ີ ານ
ປະຕິບດ
ສະນັນັ້ ຈຶໍ່ງເປັ ນໜໍ່ວຍງານໃຈກາງປະສານກລະນີມກ
ົ ເລີກສັນຍາ.
ສະເໜີຍກ

ັ້ ນຕອນ
ັ້
ການເລີໍ່ມຕົນຂັ

ີ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາບໍ່ ປະຕິບດ
ັ ພັນທະ ແລະ ບໍ່ ແຈ ັ້ງເຫດຜົນຢໍ່າງພຽງພ, ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງກັບການ
ໃນກລະນີທໍ່ ຜູ
ຕິດຕາມກວດກາ ເປັ ນຕົນັ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ ແລະ ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ), ກົມ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ງຜະລິດໄຟຟັ້າ), ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະ
ຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ
ັ້
ັ້
ໍ່ າງ), ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ (ພະແນກຄົນຄວັ້າວິ
ົ ເລີກ
ພນຖານໂຄງລ
ໄຈໂຄງການ) ສາມາດ ສົໍ່ງໜັງສສະເໜີຍກ
ັ້
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ເຖິງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ພັ້ອມດັ້ວຍເຫດຜົນ ແລະ ມາດຕາອັ້າງອີງໃນ ບົດບັນທຶກ
ັ້
ຄວາມເຂົາໃຈ
ທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ.

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ນິຕກ

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ັ :ັ້
ນິຕກ
ມີດໍ່ ງນີ

- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ;
- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ;

ັ້
- ລະບຽບການກໍ່ ຽວກັບການຄົນຄວັ້
າໂຄງການທີໍ່ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ.
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ັ້
7.2. ບັນດາໜັ້າວຽກໃນຂັນຕອນ

ັ້
ັ້ ແລະ ໃຫັ້ຄາແນະນາກໍ່ ຽວກັບມາດຕະການ
ົ ເລີກ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການວິເຄາະຂສະເໜີ
ຍກ
ແກ ັ້ໄຂໃຫັ້ຖກຕັ້ອງ
ັ້
ັ້
ົ ເລີກ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການວິເຄາະຂສະເໜີ
ຍກ
ແລະ ໃຫັ້ຄາແນະນາກໍ່ ຽວກັບມາດ
ຕະການແກ ັ້ໄຂໃຫັ້ຖກຕັ້ອງ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ັ້
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ ເປັ ນເຈົາການຮັ
ບຜິດຊອບ ແລະ ພະ
ົ ເລີກສັນຍາ).
ແນກພັດທະນາໂຄງການ ຊໍ່ວຍໃນການທົບທວນການສະເໜີຍກ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ົ ເລີກ
ການສະເໜີຍກ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້
ໜໍ່ວຍງານທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງກັບການຕິດຕາມກວດກາ ເປັ ນຕົນ:

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ

ພັ້ອມດັ້ວຍເຫດຜົນ

ແລະ

ເອກະສານປະກອບ.
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ ແລະ ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ);
- ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ);
- ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ພະແນກທົບ
ທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ);
ພນຖານໂຄງລ

ແລະ

ັ້
- ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ (ພະແນກຄົນຄວັ້
າວິໄຈໂຄງການ);
ັ
- ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນໆທີໍ່ຮັບຜິດຊອບການປະເມີນຜົນການປະຕິບດ
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕາມໜັ້າວຽກລວມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ.
ພັນທະຂອງຜູ ພ

ັ້
ົ ເລີກ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ຮັບການສະເໜີຍກ
ັ້ ນສະໜັບສະໜູນ
ພັ້ອມດັ້ວຍເຫດຜົນທີໍ່ສະແດງໃຫັ້ເຫັນບັນຫາ ແລະ ຂມູ
ຈາກ ໜໍ່ວຍງານຕິດຕາມກວດກາທີໍ່ກໍ່ າວມາ;

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ) ວິເຄາະການສະເໜີ ແລະ ອອກໜັງ
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອໃຫັ້ອະທິບາຍກໍ່ ຽວກັບບັນຫາທີໍ່ຍົກຂຶນມາ
ສເຖິງຜູ ພ
ແລະ ໃຊັ້
ມາດຕະການແກ ັ້ໄຂໃຫັ້ຖກຕອັ້ ງພາຍໃນການົດເວລາ
ຕິດຕາມກວດກາດັໍ່ງກໍ່ າວສະເໜີ;

ຕາມທີໍ່ໜໍ່ວຍງານ

- ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ ຈະຊໍ່ວຍ ພະແນກສັນຍາ ໃນການທົບທວນການ
ົ ເລີກສັນຍາຕາມຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການສົມທຽບໃສໍ່ໄລຍະ
ສະເໜີຍກ
ັ້
ເວລາທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ,
ໂດຍຈະໃຊັ້ເວັບໄຊຂອງກົມ
ັ້
ັ ພັນທະສັນຍາ ເຂົາໃນ
ທຸລະກິດພະລັງງານທີໍ່ໃຊັ້ໃນການຕິດຕາມການປະຕິບດ
ການປະເມີນ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອຂການອະທິບາຍ ຫຼ ເພໍ່ ອແນະນາມາດຕະການໃນການ
ໜັງສເຖິງຜູ ພ
ແກ ັ້ໄຂໃຫັ້ຖກຕັ້ອງພາຍໃນການົດເວລາ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ

ົ ເລີກ ບົດບັນທຶກຄວາມ
ພາຍໃນ ເຈັດ (7) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮັບການສະເໜີຍກ
ັ້
ເຂົາໃຈ.
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ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອຂການອະທິບາຍ ຫຼ ເພໍ່ ອແນະນາມາດຕະການໃນ
- ໜັງສເຖິງຜູ ພ
ການແກ ັ້ໄຂໃຫັ້ຖກຕັ້ອງພາຍໃນການົດເວລາ.

ັ ທະນາ ກໍ່ ຽວກັບມາດຕະການແກ ັ້ໄຂໃຫັ້ຖກຕັ້ອງຕາມພັນທະ
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການຮັບບົດລາຍງານຂອງຜູ ພັ້ ດ
ແລະ ການສະເໜີຂຄາເຫັນຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ັ ທະນາ ກໍ່ ຽວກັບມາດຕະການແກ ັ້ໄຂໃຫັ້ຖກຕັ້ອງຕາມພັນທະ
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການຮັບບົດລາຍງານຂອງຜູພັ້ ດ
ແລະ ສະເໜີຂຄາເຫັນຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ດ
ັ ທະນາກໍ່ ຽວກັບມາດຕະການແກ ັ້ໄຂໃຫັ້ຖກຕ ັ້ອງຕາມ
ບົດລາຍງານຂອງຜູ ພ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ພັນທະ.

ັ້ ດ
ັ ທະນາ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ສົໍ່ງບົດລາຍ
ພາຍຫຼງັ ໄດັ້ຮັບບົດລາຍງານຈາກຜູ ພ
ງານດັໍ່ງກໍ່ າວໃຫັ້ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເພໍ່ ອຂຄາເຫັນ ແລະ ປະເມີນຜົນການ
ັ ພັນທະ.
ປະຕິບດ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ບົດລາຍງານສົໍ່ງໄປໃຫັ້ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເພໍ່ ອຂຄາເຫັນ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ບົດລາຍງານຈາກຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ພາຍໃນ ສາມ (3) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
- ໜັງສສະເໜີເຖິງ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເພໍ່ ອຂຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບມາດຕະການ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ແກ ັ້ໄຂໃຫັ້ຖກຕອັ້ ງຕາມພັນທະຂອງຜູ ພ

ັ ທະນາ
ໜັ້າວຽກທີ 3: ການໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບມາດຕະການແກ ັ້ໄຂໃຫັ້ຖກຕັ້ອງຕາມພັນທະຂອງຜູ ພັ້ ດ
ໜັ້າວຽກທີ 3: ການໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບມາດຕະການແກ ັ້ໄຂໃຫັ້ຖກຕັ້ອງຕາມພັນທະຂອງຜູພັ້ ດັ ທະນາ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

- ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:
o ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ

(ພະແນກສັນຍາ

ແລະ

ພະແນກພັດທະນາ

ໂຄງການ);
o ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ງຜະລິດ
ໄຟຟັ້າ);
o ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
o ກົມນິຕກ
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- ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ:
o ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ພະແນກ
ທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ);
ແລະ ພນຖານໂຄງລ

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ:
ັ້
o ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ (ພະແນກຄົນຄວັ້າວິ
ໄຈໂຄງການ);

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

- ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່; ແລະ
- ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນໆ.

ບົດລາຍງານກໍ່ ຽວກັບມາດຕະການແກ ັ້ໄຂໃຫັ້ຖກຕ ັ້ອງຕາມພັນທະຂອງຜູ ັ້
ພັດທະນາ.
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.

ຈະສົໍ່ງບົດລາຍງານກໍ່ ຽວກັບມາດຕະການແກ ັ້ໄຂໃຫັ້
ັ້ ະເໜີການຍົກເລີກສັນຍາ ແລະ ໜໍ່ວຍງານທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງກັບການ
ຖກຕັ້ອງ ໃຫັ້ ຜູ ສ
ັ້ ຜູ ທ
ັ້ ໍ່ ໄດັ້ຮັ
ີ
ັ ຕາມບາດກ ັ້າວດັໍ່ງນີ:ັ້
ມາດຕະການນັນ.
ບບົດລາຍງານ ຕັ້ອງປະຕິບດ
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ

ັ້
ົ ເລີກ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ;
- ທົບທວນການສະເໜີຍກ

ັ ວຽກຫຼງັ ຈາກຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາໄດັ້ດາເນີນມາດ
- ການົດລະດັບຂອງຜົນການປະຕິບດ
ຕະການແກ ັ້ໄຂໃຫັ້ຖກຕ ັ້ອງຕາມພັນທະທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ
ບົດບັນທຶກຄວາມ
ໂດຍຈະໃຊັ້ເວັບໄຊຂອງກົມທຸລະກິດພະລັງງານທີໍ່ໃຊັ້ໃນການ
ັ້
ັ ພັນທະສັນຍາ ເຂົາໃນການປະເມີ
ຕິດຕາມການປະຕິບດ
ນ;
- ໃຫັ້ຄາເຫັນເພໍ່ ອໃຊັ້ໃນການຕັດສິນໃຈກໍ່ ຽວກັບຄວາມພໃຈຕໍ່ ກັບລະດັບ
ັ້
ັ ເສດ.
ຄວາມຄບໜັ້າ ແລະ ມີຂສະເໜີ
ກໍ່ຽວກັບການຕໍ່ ອາຍຸ ຫຼ ປະຕິບດ
ັ້
ເຂົາໃຈ,

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.1: ຄາເຫັນຂອງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ ແລະ
ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ)

ພະແນກສັນຍາ ແລະ ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບພັນທະດັໍ່ງ
ຕໍ່ ໄປນີ:ັ້
- ຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການສົມທຽບກັບແຜນວຽກ ແລະ ການົດເວລາໃນ
ັ້
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
(ມີໃນເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍຂອງ ບົດບັນທຶກຄວາມ
ັ້
ເຂົາໃຈ);

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໃນການຊໍ່ວຍລັດຖະບານ ຊອກແຫຼໍ່ ງ
- ກວດກາຄວາມຄບໜັ້າຂອງຜູ ພ
ັ ຖະບານປະກອບຮຸ ນັ້ ຕາມຄາດໝາຍ;
ເງ ິນທຶນໃຫັ້ລດ
ັ ບໍ່ ສາເລັດ ຫຼ ຄວາມສັບສົນຂອງພັນທະທີໍ່ການົດ
- ບັນຫາກໍ່ ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ້
ໄວັ້ໃນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ;
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ັ້ ດ
ັ ທະນາ
- ກວດກາການສົໍ່ງບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າປະຈາໄຕມາດຂອງຜູ ພ
ັ ບໍ່ ຄົບຖັ້ວນ.
ແລະ ສົໍ່ງໜັງສເຕອນໃນກລະນີປະຕິບດ

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.2: ຄາເຫັນຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ (ພະແນກ
ລົງທຶນ)
ພະແນກລົງທຶນ

ັ ວຽກຂອງຜູ ັ້
ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບພາບລວມຜົນການປະຕິບດ

ພັດທະນາ ແລະ ຄວາມຄົບຖັ້ວນຂອງ ມາດຕະການແກ ັ້ໄຂໃຫັ້ຖກຕ ັ້ອງຕາມ
ັ້ ດ
ັ ທະນາໄດັ້ປະຕິບດ
ັ .
ພັນທະທີໍ່ຜູ ພ

ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ)
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.3: ຄາເຫັນຂອງ ກົມນິຕກ

ິ າພະລັງງານ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບບັນຫາພົວພັນກັບພັນທະດັ້ານກົດ
ພະແນກນິຕກ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ກໍ່ ຽວກັບກລະນີການຍົກເລີກສັນຍາ.
ໝາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຜູ ພ

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.4: ຄາເຫັນຂອງ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນ
ກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ)
ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບພັນທະດັໍ່ງຕໍ່ ໄປນີ:ັ້
ັ້ ນັ້ ໃນໄລຍະ
- ຄວາມຄບໜັ້າຕົວຈິງໃນການເຮັດສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ

ການປະຕິ ບ ັ ດ ພັ ນ ທະ ທຽບໃສໍ່ ວຽກຂອງການສຶ ກ ສາທີໍ່ ກ ານົ ດ ໄວັ້ໃ ນ
ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟັ້າຂອງລາວ;

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໄດັ້
- ກວດກາແຜນວຽກຂອງການເຮັດສຶກສາ ແລະ ກວດກາວໍ່າ ຜູ ພ
ັ ທີໍ່ປຶ ກສາທີໍ່ເຮັດການສຶກສາໃຫັ້ຕົນຫຼບໍ່ .
ຕິດຕາມກວດກາບລິສດ

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.5: ຄາເຫັນຂອງ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລໍ່
າງ)
ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບພັນທະດັ້ານຄວາມຄບໜັ້າຕົວຈິງໃນ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ການສັ້າງບົດລາຍງານຂອບເຂດໜັ້າວຽກ
ແລະ
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ັ້ ນັ້ ທີໍ່ຕັ້ອງປະຕິບດ
ັ ໃນໄລຍະການ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ
ັ້
ັ ພັນທະຕາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.
ປະຕິບດ

ັ້
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.6: ຄາເຫັນຂອງ ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ (ພະແນກຄົນຄວັ້າ
ວິໄຈໂຄງການ)
ັ້
ພະແນກຄົນຄວັ້
າວິໄຈໂຄງການ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບພັນທະດັໍ່ງຕໍ່ ໄປນີ:ັ້
ັ້
ັ້
- ກວດກາ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບເອົາເງ ິນຄາປະກັ
ນ ແລະ ເລີໍ່ມຂັນຕອນ
ການໃຊັ້ມາດຕະການແກ ັ້ໄຂການກະທາຜິດສັນຍາ;
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໃນການຊອກຫານັກລົງທຶນ
- ກວດກາຄວາມຄບໜັ້າຂອງຜູ ພ
ັ້
ທະນາຄານລະດັບສາກົນທີໍ່ມີຄວາມໜັ້າເຊໍ່ ອຖ ເຂົາມາສະໜັ
ບສະໜູນ

ຫຼ

ຜູ ັ້
ໍ່
ັ້ ດ
ັ ທະນາເອງໃນດັ້ານການ
ພັດທະນາ ຫຼ ສັ້າງກຸໍ່ ມຮໍ່ວມພັດທະນາ ທີນາໂດຍຜູ ພ
ັ້
ັ ແລະ ການດາເນີນງານໂຄງການ.
ເງ ິນ, ການພັດທະນາ, ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.7: ຄາເຫັນຂອງ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
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ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບພັນທະດັໍ່ງຕໍ່ ໄປນີ:ັ້
ັ້ ອງຖິໍ່ນເຂົາກິ
ັ້ ດຈະກາພັດທະນາໂຄງການ
ັ້ ດ
ັ ທະນາໃຊັ້ຈໍ່າຍຢູໍ່ ຂັນທັ້
- ມູນຄໍ່າທີໍ່ຜູ ພ
ແລະ

ຄໍ່າໃຊັ້ຈໍ່າຍໃນການອານວຍຄວາມສະດວກ

ແລະ

ການຕິດຕາມ

ໂຄງການ;
ັ້ ຕັ້ າງໜັ້າ ຫຼ ຜູ ປ
ັ້ ະສານງານ ມາເຮັດວຽກກັບ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຢູໍ່ ເຂດ
- ແຕໍ່ງຕັງຜູ
ໂຄງການ;
ັ້ ດ
ັ ທະນາໃນການປະຕິບດ
ັ ວຽກພາກສະໜາມ
- ຄວາມຄບໜັ້າຕົວຈິງຂອງຜູ ພ
ເພໍ່ ອການົດເຂດໂຄງການ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້
ັ້ ນັ້ ແລະ ການສັ້າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ເບອງຕົ
ັ້ ນ.
ັ້
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້
ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບມາດຕະການແກ ັ້ໄຂໃຫັ້ຖກຕັ້ອງ ແລະ ຂສະເໜີ
ກໍ່ຽວກັບການ
ັ້
ັ ຫຼ ປະຕິເສດການສະເໜີຍກ
ົ ເລີກ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.
ອະນຸມດ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ບົດລາຍງານຈາກ ກົມທຸລະກິດ
ພາຍໃນ ຊາວຫັ້າ (25) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ພະລັງງານ.

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 4: ການກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ງບົດລາຍງານສັງລວມຄາເຫັນ ເຖິງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ນກາງ
ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ໜັ້າວຽກທີ 4: ການກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ງບົດລາຍງານສັງລວມຄາເຫັນ ເຖິງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມ
ັ້ ນກາງ
ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບມາດຕະການແກ ັ້ໄຂໃຫັ້ຖກຕັ້ອງ ແລະ ຂສະເໜີ
ກໍ່ຽວກັບການ
ັ້
ັ ຫຼ ປະຕິເສດການສະເໜີຍກ
ົ ເລີກ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ອະນຸມດ
ທີໍ່ໜໍ່ວຍ
ງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງສະເໜີ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

- ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:
o ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ

(ພະແນກສັນຍາ

ແລະ

ພະແນກພັດທະນາ

ໂຄງການ);
o ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ງຜະລິດ
ໄຟຟັ້າ);
o ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
o ກົມນິຕກ
- ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ:
o ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ພະແນກ
ທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ);
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
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- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ:
ັ້
o ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ (ພະແນກຄົນຄວັ້າວິ
ໄຈໂຄງການ);

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

- ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່; ແລະ
- ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນໆ.

ຮັບຄາເຫັນຈາກທຸກພາກສໍ່ວນ
ກໍ່ ຽວກັບມາດຕະການແກ ັ້ໄຂໃຫັ້ຖກຕັ້ອງຕາມພັນທະ
ທີໍ່ຜູ ັ້

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ

(ພະແນກສັນຍາ)

ັ ;
ພັດທະນາໄດັ້ປະຕິບດ

- ພະແນກສັນຍາ ສະຫຼຸບສັງລວມຄາເຫັນທີໍ່ໄດັ້ຮັບ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ ໄປຍັງ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາສະເໜີຕໍ່ ໄປຍັງ
ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້
- ບົດລາຍງານສະຫຼຸບສັງລວມຄາເຫັນ ແລະ ຂສະເໜີ
ຂອງ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເຖິງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່;
- ໜັງສສະເໜີຂອງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເຖິງ ຄະນະກາ
ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ພາຍໃນ ເຈັດ (7) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮັບຄາເຫັນຈາກໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
- ບົດລາຍງານສະຫຼຸບສັງລວມຄາເຫັນ ເຖິງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ
ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາສະເໜີຕໍ່ ໄປຍັງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ
ັ້ ນກາງ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາອະນຸມດ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ັ .
ຄຸ ມ

ັ້ ນກາງ ກໍ່ ຽວກັບ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ໜັ້າວຽກທີ 5: ການພິຈາລະນາຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້
ັ້
ົ ເລີກ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຂສະເໜີ
ຍກ
ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ັ້ ນກາງ ກໍ່ ຽວກັບ
ໜັ້າວຽກທີ 5: ການພິຈາລະນາຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ັ້
ັ້
ົ ເລີກ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຂສະເໜີ
ຍກ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

- ບົດລາຍງານສະຫຼຸບສັງລວມຄາເຫັນ ຈາກໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງທັງໝົດ ກໍ່ ຽວ
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາໄດັ້ປະຕິບດ
ັ ແລະ ຂສະ
ກັບມາດຕະການແກ ັ້ໄຂໃຫັ້ຖກຕັ້ອງທີໍ່ຜູ ພ
ເໜີຂອງ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ;

- ໜັງສສະເໜີຂອງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເຖິງ ຄະນະກາ
ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
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ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ັ້ ນກາງ ຈັດກອງ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
- ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້
ປະຊຸມຂອງຕົນ ສອງ ຄັງັ້ ຕໍ່ ເດອນ ຊຶໍ່ງຈະມີການພິຈາລະນາກໍ່ ຽວກັບ ຂສະ
ັ້
ົ ເລີກ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ັ ຫຼ
ເໜີຍກ
ແລະ ຈະຕັດສິນວໍ່າຈະອະນຸມດ
ັ້
ປະຕິເສດຂສະເໜີ
;

ັ້ ນກາງ ຈະຕັດສິນ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
- ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້
ັ ທີໍ່ເກີດຂຶນຈາກຜູ
ັ້ ດ
ັ ທະນາປະຕິບດ
ັ ມາດຕະການແກ ັ້ໄຂ
ໃຈອີງໃສໍ່ຜົນໄດັ້ຮບ
ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາມີຜນ
ົ ຄບໜັ້າໄດັ້ໜອັ້ ຍກວໍ່າ
ໃຫັ້ຖກຕັ້ອງ.
ຖັ້າຫາກພົບວໍ່າ
ຜູ ພ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນ
ເງໍ່ ອນໄຂທີໍ່ການົດໄວັ້, ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

ັ້ ນກາງ ຈະອະນຸມດ
ັ້
ັ ຂສະເໜີ
ັ າວ;
ຂັນສູ
ດໍ່ ງກໍ່
ັ້ ນກາງ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
- ໃນກລະນີ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້
ັ , ເອກະສານຂສະເໜີ
ົ ເລີກຈະຖກລາຍງານໄປ ຫັ້ອງວໍ່າການສາ
ອະນຸມດ
ຍກ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ດທັ້າຍ.
ັ ຂັນສຸ
ນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພໍ່ ອອະນຸມດ
ັ້ ນ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ການພິຈາລະນາຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ົ ເປັ ນໄປໄດັ້ ດັໍ່ງນີ:ັ້
ກາງ ອາດມີຜນ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ: ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ
- ການຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມຈາກຜູ ພ
ັ້ ນທີໍ່ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ມ ຊຶໍ່ງຈະປະສານໂດຍກົງກັບຜູ ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາກໍ່ ຽວກັບຂມູ
ແຈ ັ້ງຜູ ພ
ັ້
ພັດທະນາ ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 6 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
;ັ້
ັ້
ັ ການສະເໜີຍກ
ົ ເລີກສັນຍາ: ໃນກລະນີນ ີ ັ້ ຂສະເໜີ
ົ ເລີກ ຈະ
- ການອະນຸມດ
ຍກ
ັ້ ດທັ້າຍ
ັ ຂັນສຸ
ສົໍ່ງໄປ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພໍ່ ອອະນຸມດ
ັ້
ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 7 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
;ັ້

ັ້
ົ ເລີກສັນຍາ:
- ການປະຕິເສດຂສະເໜີ
ຍກ

ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ

ດຽວ ຈະໄດັ້ຮັບແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກັບການປະຕິເສດ ພັ້ອມດັ້ວຍເຫດຜົນກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.
ັ ໃຫັ້ສບຕໍ່
ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ
ຈະອອກໜັງສອະນຸມດ
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕາມຂັນຕອນກ
ໂຄງການ ເຖິງຜູ ພ
ານົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 8 ຂອງຂັນັ້
ຕອນມາດຕະຖານນີ.ັ້

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ

ັ ບົດລາຍງານ ຈາກ
ພາຍໃນ ສິບສີໍ່ (14) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.
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ໝາຍເຫດ

ັ້ ນກາງ ແມໍ່ ນ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ປະທານ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະກາມະການ ແມໍ່ ນຜູ ຕັ້ າງໜັ້າຈາກກະຊວງ
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ປະກອບດັ້ວຍ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່, ກະຊວງອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄັ້າ, ກະຊວງການເງ ິນ,

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ
ປໍ່າໄມ ັ້, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງໂຍທາທິການ
ແລະ ຂົນສົໍ່ງ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂໍ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທໍ່ອງທໍ່ຽວ ແລະ
ກະຊວງປັ້ອງກັນຄວາມສະຫງ ົບ.
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ ນເພີໍ່ມເພໍ່ ອໃຊັ້ເຂົາໃນຂະບວນການພິ
ັ້
- ໜັງສຂຂມູ
ຈາລະນາ;

ັ້
ັ້
ົ ເລີກ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ;
- ໜັງສປະຕິເສດຂສະເໜີ
ຍກ
ັ
- ໜັງສສະເໜີ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາອະນຸມດ
ັ້
ົ ເລີກ.
ຂສະເໜີ
ຍກ

ັ ທະນາ
ໜັ້າວຽກທີ 6: ການຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມຈາກຜູ ພັ້ ດ

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ໍ່
ິ າ.
ຂະແໜງການທີກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ັ ທະນາ
ໜັ້າວຽກທີ 6: ການຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມຈາກຜູພັ້ ດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ.
ັ້ າຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ນ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄາເຫັນຊີນ
ັ້
ັ້ ນ
ົ ເລີກ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ກາງ ກໍ່ ຽວກັບ ຂສະເໜີຍກ
ແລະ ການຂຂມູ
ເພີໍ່ມ.
ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

ັ້ າຈາກ ຄະນະກາມະ
- ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ຮັບຄາເຫັນຊີນ
ັ້ ນກາງ ກໍ່ ຽວກັບການຂຂມູ
ັ້ ນ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ເພີໍ່ມ;

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອດາເນີນໜັ້າ
- ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ແຈ ັ້ງ ຜູ ພ
ັ້ ນເພີໍ່ມທີໍ່ຕັ້ອງການໃຊັ້
ວຽກທີໍ່ຈາເປັ ນໃນການສະໜອງລາຍລະອຽດ ແລະ ຂມູ
ັ້
ັ້
ົ ເລີກບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.
ເຂົາໃນການຕັ
ດສິນໃຈກໍ່ ຽວກັບການສະເໜີຍກ
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ຜົນໄດັ້ຮັບ
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ້ ນທີໍ່ຕອັ້ ງການເພີໍ່ມ ເພໍ່ ອໃຊັ້ເຂົາໃນ
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ກໍ່ ຽວກັບຂມູ
ການສົໍ່ງໜັງສເຖິງ ຜູ ພ
ັ້
ົ ເລີກສັນຍາ.
ການພິຈາລະນາຂສະເໜີ
ຍກ

ັ້ າຈາກ ຄະນະກາມະການ
ັ ຄາເຫັນຊີນ
ພາຍໃນ ສາມ (3) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ ນທີໍ່ຕັ້ອງການເພີໍ່ມ ເພໍ່ ອໃຊັ້ເຂົາໃນການ
ັ້
- ໜັງສແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກັບວຽກ ແລະ ຂມູ
ັ້
ັ້
ົ ເລີກ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.
ພິຈາລະນາຂສະເໜີ
ຍກ

ັ້
ົ ເລີກ ບົດ
ໜັ້າວຽກທີ 7: ການພິຈາລະນາຂອງ ຫັ້ອງວໍ່ າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບ ຂສະເໜີ
ຍກ
ັ້
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ັ້
ົ ເລີກ ບົດ
ໜັ້າວຽກທີ 7: ການພິຈາລະນາຂອງ ຫັ້ອງວໍ່ າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບຂສະເໜີ
ຍກ
ັ້
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ນ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ໜັງສສະເໜີຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້
ັ້
ົ ເລີກ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.
ກາງ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາຂສະເໜີ
ຍກ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

ັ້
ົ ເລີກ
ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາກໍ່ ຽວກັບຂສະເໜີ
ຍກ
ັ້
ັ້ ຄອງ
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ,
ຄາເຫັນຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

ັ້ ນກາງ ກໍ່ ຽວກັບຂສະເໜີ
ັ້
ັ າວ ແລະ ຈະຕັດສິນໃຈອະນຸມດ
ັ
ການລົງທຶນຂັນສູ
ດໍ່ ງກໍ່
ັ້
ັ າວ.
ຫຼ ປະຕິເສດຂສະເໜີ
ດໍ່ ງກໍ່
ັ
ແຈ ັ້ງການຂອງຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບ ການອະນຸມດ
ັ້
ັ້
ົ ເລີກ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຫຼ ການປະຕິເສດຂສະເໜີ
ຍກ
ເຖິງ ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.
ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ ຫຼ ການປະຕິເສດການສະເໜີຍກ
ົ ເລີກ ບົດ
- ແຈ ັ້ງການກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດ
ັ້
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.
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ັ້
ົ ເລີກ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ໜັ້າວຽກທີ 8: ການອອກໜັງສອະນຸມດັ ຫຼ ປະຕິເສດການສະເໜີຍກ

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ັ້
ັ້
ົ ເລີກ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ໜັ້າວຽກທີ 8: ການອອກໜັງສອະນຸມດັ ຫຼ ປະຕິເສດຂສະເໜີ
ຍກ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ແຈ ັ້ງການຈາກ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ກໍ່ ຽວກັບການ
ັ້
ັ ຫຼ ການປະຕິເສດ, ຫຼ ການຊີນາຈາກ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ
ອະນຸມດ
ັ້ ນກາງ
ັ້
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ົ ເລີກບົດ
ຄຸ ມ
ກໍ່ ຽວກັບການປະຕິເສດຂສະເໜີ
ຍກ
ັ້
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ
ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄຸ ມ

ໜັ້າວຽກ

ັ້ ດທັ້າຍຈາກ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກ
ັ ຫຼ ການປະຕິເສດຂັນສຸ
ອີງໃສໍ່ແຈ ັ້ງການອະນຸມດ
ງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼ ການປະຕິເສດຈາກ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຄວາມເຂົາໃຈ
ໃຫັ້ ຜູ ພ
ັ້
ັ້
ັ ຫຼ ປະຕິເສດ ຂສະເໜີ
ົ ເລີກ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ໜັງສອະນຸມດ
ຍກ
ເຖິງ ຜູ ັ້

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ້ ນກາງ, ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ຈະ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄຸ ມ
ັ້
ັ ຫຼ ປະຕິເສດ
ົ ເລີກບົດບັນທຶກ
ຮໍ່າງແລະ ອອກ ໜັງສອະນຸມດ
ຂສະເໜີ
ຍກ

ພັດທະນາ.
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ ແຈ ັ້ງການຈາກ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານ
ພາຍໃນ ເຈັດ (7) ວັນ ນັບແຕໍ່ໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້ ຄອງ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼ ການຊີນາຈາກ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ນກາງ.
ການລົງທຶນຂັນສູ

ັ້
ັ້
ັ ການສະເໜີຍກ
ົ ເລີກ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ,
ໃນກລະນີອະນຸມດ
ເງ ິນຄາປະກັ
ນ
ັ້
ັ້ ບ
ັ ຜິດຊອບ ເງ ິນຄາປະກັ
ຈະຕົກເປັ ນຂອງລັດ (ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ ເປັ ນ ຜູ ຮ
ນ)
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ແລະ ເງ ິນດັໍ່ງກໍ່ າວຈະແຈ ັ້ງໃນໜັງສເຖິງ ຜູ ພ
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

ັ້
ັ້
ັ ຫຼ ປະຕິເສດຂສະເໜີ
ົ ເລີກ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
- ໜັງສອະນຸມດ
ຍກ
ເຖິງ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ
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8.

ັ້
ັ ເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ
ຂັນຕອນການເຈລະຈາ
ແລະ ອະນຸມດ

8.1. ພາກສະເໜີ

ັ້
ຄວາມໝາຍຂອງຂັນຕອນ

ັ້ ການົດບັນດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກສາລັບການເຈລະຈາ ແລະ ອະນຸມດ
ັ້
ັ
ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ັ້ ໍ່ ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ ທີໍ່ຂັນສູ
ັ້ ນກາງ
ເຊັນ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ສາລັບໂຄງການໄຟຟັ້າພະລັງງານນາທີ
ັ້ ດ
ັ ທະນາທີໍ່ເປັນນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນຕໍ່ າງໆ ທັງພາຍ
ອະນຸຍາດ. ໂຄງການທີໍ່ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ ແມໍ່ ນການຄັດເລອກເອົາຜູ ພ

ໃນ ແລະ ສາກົນໂດຍບໍ່ ມີການຈັດປະມູນແຂໍ່ງຂັນ. ອີງຕາມກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ, ໂຄງການທີໍ່ບໍ່ ຜໍ່ານການ
ົ ປະໂຫຍດສູ ງແກໍ່ ລັດຖະບານ ແລະ ຕັ້ອງຄົບເງໍ່ ອນໄຂດັໍ່ງຕໍ່ ໄປນີ:ັ້
ປະມູນ ຕ ັ້ອງແມໍ່ ນໂຄງການທີໍ່ໃຫັ້ຜນ
ເປັນໂຄງການທີໍ່ມີຮູບ
ແບບ ຫຼ ເຕັກໂນໂລຊີ
ທັນສະໄໝ ຫຼ ໃໝໍ່ຢູໍ່

ິ ຸ ກຄົນທີໍ່
ນິຕບ
ສະເໜີໂຄງການຕັ້ອງ
ມີຄວາມສາມາດທາງ
ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ

ໃນ ສປປ ລາວ

ການເງ ິນ

ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາສາລັບໂຄງການທີໍ່ບໍ່ ຜໍ່ານການ
ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ ການົດຂັນຕອນໃນການຄັ
ດເລອກເອົາຜູ ພ
ິ ຸ ກຄົນທີໍ່ຖກຄັດເລອກໃຫັ້ພດ
ັ ທະນາໂຄງການທີໍ່ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ ຕັ້ອງເຊັນ
ປະມູນ ຊຶໍ່ງລະບຸ ຈະແຈ ັ້ງວໍ່າ ນິຕບ
ັ ຕາມ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ. ພາຍຫຼງັ ສາເລັດການປະຕິບດ
ັ ພັນທະພາຍໃຕ ັ້ ບົດບັນທຶກຄວາມ
ແລະ ປະຕິບດ
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຈະເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ. ຂະບວນການເຈລະຈາ ແລະ ອະນຸມດ
ັ
ເຂົາໃຈ,
ຜູ ພ
ັ້
ເຊັນ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ແມໍ່ ນອີງຕາມກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ ແລະ ລະບຽບການກໍ່ ຽວກັບການຄົນຄວັ້
າ
ໂຄງການທີໍ່ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ.
ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ແມໍ່ ນສັນຍາປະເພດໜຶໍ່ງທີໍ່ເຊັນກັນລະຫວໍ່າງ ລັດຖະບານ ຕາງໜັ້າໂດຍ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຊຶໍ່ງໃນນັນັ້
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກັບ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາໃນການປະຕິບດ
ັ ກິດຈະກາດັໍ່ງຕໍ່ ໄປນີ ັ້ ເຊັໍ່ນ:
ລັດຖະບານມອບພັນທະໃຫັ້ຜູພ
ັ້ ດທັ້າຍ (ປະກອບດັ້ວຍ ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ
- ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ຂັນສຸ
ການເງ ິນ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ) ຕາມກອບໜັ້າວຽກສາລັບ
ັ້ ດທັ້າຍ
ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ຂັນສຸ
ໂຄງການ;

ັ້ ນັ້
- ບົດລາຍງານການອອກແບບເບອງຕົ

ທີໍ່ຄັດຕິດເປັ ນເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍຂອງ

ັ້ ນັ້
ຕາມກອບໜັ້າວຽກຂອງການອອກແບບເບອງຕົ

ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍຂອງ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ;
- ບົດລາຍງານຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ;
- ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ;
- ແຜນການພັດທະນາສັງຄົມ;
- ແຜນການພັດທະນາຊົນເຜົໍ່າ (ຖັ້າມີ);

ັ້ ຄອງດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ;
- ແຜນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້
- ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າ;
ັ້
- ສັນຍາບລິການສົໍ່ງໄຟຟັ້າ ສາລັບກລະນີເປັ ນໂຄງການສາປະທານສາຍສົໍ່ງເທົໍ່ານັນ.
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ສັນຍາພັດທະນາ
ທີໍ່ຄັດຕິດເປັ ນ

ັ ເຊັນ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ຕອັ້ ງສອດຄໍ່ອງກັບ
ຂະບວນການສາລັບການເຈລະຈາ ແລະ ອະນຸມດ
ັ້
ັ້
ການຄົນຄວັ້
າໄລຍະທີ 2 ທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ລະບຽບການກໍ່ ຽວກັບການຄົນຄວັ້
າໂຄງການທີໍ່ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ.
ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ການົດກໍ່ ຽວກັບສະພາບ, ເງໍ່ ອນໄຂ, ໜັ້າທີໍ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເປັ ນ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ. ສັນຍາຕໍ່ າງໆກໍ່ ຽວກັບໂຄງການທີໍ່
ເອກະສານຜູ ກພັນດັ້ານກົດໝາຍລະຫວໍ່າງ ລັດຖະບານ ແລະ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແມໍ່ ນຢູໍ່ ພາຍໃຕັ້ກອບຂອງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການເຊັໍ່ນ
ລັດຖະບານ ແລະ ກະຊວງຕໍ່າງໆເຊັນກັບຜູ ພ
ັ ພັນທະຂອງ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ແມໍ່ ນ ຊາວສີໍ່ (24) ເດອນ ແລະ ອາດຖກຕໍ່
ກັນ. ໄລຍະການປະຕິບດ
ັ້ ບເງໍ່ ອນໄຂຜູ ພ
ັ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການປົ ກຄອງທັ້ອງຖິໍ່ນ ແຕໍ່ ກຂຶນກັ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ
ອອກໄປຕາມການອະນຸມດ

ັ ວຽກໄດັ້ ສອງສໍ່ວນສາມ (2/3) ຂອງໜັ້າວຽກທັງໝົດໃນ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ. ກໍ່ ອນການ
ສາມາດປະຕິບດ
ເຈລະຈາເງໍ່ ອນໄຂຂອງ ສັນຍາສາປະທານ, ປົກະຕິຈະມີໄລຍະເວລາ ສາມ ເຖິງ ສີໍ່ ປີ ຊຶໍ່ງລັດຖະບານໄດັ້ມອບສິດ

ັ້ ນໃຫັ້ຜູ
ັ້
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ພາຍໃຕ ັ້ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ເບອງຕົ
ພ
ແລະ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ. ເງໍ່ ອນໄຂສັນຍາ
ັ້ ນເຫຼ
ັ້ ໍ່ ານີ
ົ ັ້ ມີບດ
ົ ບາດສາຄັນໃນການການົດ ສັນຍາສາປະທານ ທີໍ່ລັດຖະບານສາມາດເຈລະຈາກັບຜູ ັ້
ເບອງຕົ
ພັດທະນາໃນເວລາຕໍ່ ມາ.

ັ້ ນຕອນ
ັ້
ການເລີໍ່ມຕົນຂັ

ັ້
ັ ພັນທະພາຍໃຕັ້ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ພາຍຫຼງັ ສາເລັດການປະຕິບດ
ແລະ ສາເລັດການເຈລະຈາສັນຍາ
ັ້ ນນິຕບ
ັ້ ດ
ັ ທະນາທີໍ່ເປັນນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນຕໍ່ າງປະເທດ ຈະສັ້າງຕັງເປັ
ິ ຸ ກຄົນຕາມກົດໝາຍຂອງ
ພັດທະນາໂຄງການ, ຜູ ພ
ັ້ ານົດຂອງກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ ແລະ
ສປປ ລາວ ຖັ້າຈາເປັນ ເພໍ່ ອມາເຊັນ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ຕາມຂກ
ສະເໜີເລີໍ່ມຂະບວນການເຈລະຈາ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ກັບ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ຂອງ ກະຊວງ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່. ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ) ຈະກຽມ ຮໍ່າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ແລະ

ັ້ ໍ່ ງເລີໍ່ມການເຈລະຈາ. ພະແນກສັນຍາ ກຽມ ຮໍ່າງສັນຍາ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອຂຄາເຫັນ ຫຼງັ ຈາກນັນຈຶ
ສົໍ່ງໃຫັ້ ຜູ ພ
ພັດທະນາໂຄງການ ໂດຍອີງໃສໍ່ ຮໍ່າງມາດຕະຖານຂອງ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ.

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ນິຕກ

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ັ :ັ້
ນິຕກ
ມີດໍ່ ງນີ

- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ;
- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ;

ັ້
- ລະບຽບການກໍ່ ຽວກັບການຄົນຄວັ້
າໂຄງການທີໍ່ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ.
ັ້
8.2. ບັນດາໜັ້າວຽກໃນຂັນຕອນ

ໜັ້າວຽກທີ 1: ການກະກຽມ ຮໍ່ າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ

ໜັ້າວຽກທີ 1: ການກະກຽມ ຮໍ່ າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ັ້
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ) ເປັ ນເຈົາການຮັ
ບຜິດຊອບການຮໍ່າງ
ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ດ
ັ ທະນາຕອັ້ ງສົໍ່ງ
ການເລີໍ່ມຂະບວນການ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ແມໍ່ ນ ຜູ ພ
ັ ຖານການປະຕິບດ
ັ ພັນທະຕາມ ບົດ
ໜັງສສະເໜີ ພັ້ອມດັ້ວຍ ເອກະສານຫຼກ
ັ້
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຫາ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ).
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ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ

ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ) ຄົນຄວັ້
າເອກະສານທີໍ່ຜູ ພ
ັ້ ການເຈລະຈາ
ສົໍ່ງໃຫັ້ ແລັ້ວເລີໍ່ມຂະບວນການເຂົາສູໍ່
ສັນຍາພັດທະນາ
ໂຄງການ;

- ພະແນກສັນຍາ ໃຊັ້ຮໍ່າງມາດຕະຖານຂອງ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ເພໍ່ ອ
ສັ້າງເປັ ນ ຮໍ່າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການສະບັບສະເພາະໂຄງການ. ພະແນກ
ັ້ ນທີໍ່ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາສົໍ່ງໃຫັ້ໃນ ເພໍ່ ອຮໍ່າງສັນຍາພັດທະນາ
ສັນຍາ ຈະໃຊັ້ຂມູ
ໂຄງການ;
- ພະແນກສັນຍາ

ຕ ັ້ອງລົງວັນທີ ແລະ

ໝາຍເລກສະເພາະ

ຮໍ່າງສັນຍາ

ພັດທະນາໂຄງການ ໃຫັ້ຖກຕາມລາດັບຈານວນ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ
ົ
ທີໍ່ໄດັ້ສໍ່ ງອອກ
ຫຼ ປັ ບປຸ ງ;

- ພະແນກສັນຍາ ສົໍ່ງ ຮໍ່າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ດັໍ່ງກໍ່ າວ ແລະ ຍົກປະເດັນ
ັ້ ນ ຫຼ ລາຍລະອຽດເພີໍ່ມ ຈາກ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເຊັໍ່ນ:
ທີໍ່ຕັ້ອງການຂມູ
ັ້ ດ
ັ ທະນາຕັ້ອງສະໜອງທຶນໃຫັ້,
o ກິດຈະກາຂອງລັດຖະບານທີໍ່ຜູ ພ
o ຕາຕະລາງແຜນວຽກ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງໂຄງການ,
o ການອະທິບາຍກໍ່ ຽວກັບລາຍຈໍ່ າຍຂອງການພັດທະນາໂຄງການ,
o ປະເດັນກໍ່ ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄູໍ່ ສັນຍາໃນການຮໍ່າງ

ຜົນໄດັ້ຮັບ
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ເອກະສານ,
o ປະເດັນອໍ່ ນໆທີໍ່ເປັ ນອັນສະເພາະໂຄງການ.
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອມີຄາເຫັນ.
ຮໍ່າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ຖກສົໍ່ງໃຫັ້ຜູພ
ັ ໜັງສສະເໜີເລີໍ່ມຂະບວນການ
ພາຍໃນ ສິບຫັ້າ (15) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ັ້ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ພັ້ອມດັ້ວຍ ເອກະສານຫຼກ
ັ ຖານການປະຕິບດ
ັ
ເຂົາສູໍ່
ັ້
ພັນທະຕາມ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.

ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
- ໜັງສຂອງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເພໍ່ ອສົໍ່ງ ຮໍ່າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອຂຄາເຫັນ.
ໃຫັ້ ຜູ ພ

ໜັ້າວຽກທີ 2: ການປັບປຸ ງ ຮໍ່ າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ, ການສະເໜີຂຄາເຫັນ ແລະ ເຊີນປະຊຸມເຈລະຈາ
ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການປັບປຸ ງ ຮໍ່ າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ, ການສະເໜີຂຄາເຫັນ ແລະ ປະຊຸມເຈລະຈາ
ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ).

94

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ດ
ັ ທະນາກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ.
ຄາເຫັນຂອງຜູ ພ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ

(ພະແນກສັນຍາ)

ັ້ ດ
ັ ທະນາ
ຮັບຄາເຫັນຈາກຜູ ພ

ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ, ຖັ້າມີ;
ັ້ ຽວກັບ
ັ້ ດ
ັ ທະນາຍົກຂຶນກໍ່
- ພະແນກສັນຍາ ທົບທວນ ແລະ ວິໄຈຄາເຫັນ ທີໍ່ຜູ ພ
ັ້ ນ.
ັ້ ພະແນກສັນຍາ ລະບຸ ວນ
ັ ທີ ແລະ ໃສໍ່ໝາຍເລກລາດັບໃຫັ້ຄາ
ຮໍ່າງເບອງຕົ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແຕໍ່ລະຄັງັ້ ໃຫັ້ຈະແຈ ັ້ງ ແລະ ໝາຍໄວັ້ ເພໍ່ ອສະດວກ
ເຫັນຂອງຜູ ພ
ັ ຈາກຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ກໍ່ ອນໜັ້ານີ;ັ້
ໃນການສົມທຽບໃສໍ່ຮໍ່າງສະບັບທີໍ່ຕົນໄດັ້ຮບ

ັ້
ັ້ ອງໃຈ ຫຼ ບັນຫາທີໍ່ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາຍົກຂຶນມາ
- ພະແນກສັນຍາ ແກ ັ້ໄຂຂຂັ້
ຖັ້າມີ
ແລັ້ວປັ ບປຸ ງ ຮໍ່າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ກໍ່ ອນຈະສົໍ່ງໃຫັ້ ໜໍ່ວຍງານ
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງທັງໝົດ ເພໍ່ ອຂຄາເຫັນ;

- ພະແນກສັນຍາ ກວດກາບາງມາດຕາ ຫຼ ປະເດັນ ສາຄັນໃນ ຮໍ່າງສັນຍາ
ັ ຈາກຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອເບິໍ່ງວໍ່າ ບໍ່ ມີການ
ພັດທະນາໂຄງການ ທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ັ້
ປໍ່ຽນແປງເນອໃນກໍ່
ຽວກັບ:
o ມູນຄໍ່າໂຄງການ ແລະ ແຜນການົດເວລາຕໍ່ າງໆທີໍ່ລະບຸ ໄວັ້ໃນສັນຍາ,
ັ ັ້ ດທັ້າຍ
o ມາດຕາກໍ່ ຽວກັບການສາເລັດການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ຂນສຸ

ແລະ ການຮັບເອກະສານຮັບຮອງ,
ັ້ ລິສດ
ັ , ການເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມ
o ມາດຕາກໍ່ ຽວກັບສັນຍາສັ້າງຕັງບ
ັ້
ເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າ, ການຮໍ່າງ ແລະ ສະຫຼຸບຮໍ່າງສັນຍາສາ
ປະທານ ແລະ ມາດຕາອໍ່ ນໆ ອີງໃສໍ່ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ທີໍ່ພະ
ແນກສັນຍາໄດັ້ເຮັດສາເລັດຜໍ່ານມາ ເພໍ່ ອເປັ ນບໍ່ອນອີງ,
ັ້ ລິສດ
ັ ໂຄງການ ໃນ ສປປ ລາວ,
o ການປໍ່ຽນແປງກໍ່ ຽວກັບການສັ້າງຕັງບ

o ຫັ້ອງການຜູ ຕັ້ າງໜັ້າ ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫັ້ອງການພາກສະ
ັ້
ັ້
ັ້ ນແລັ້
ໜາມ ຢູໍ່ ແຂວງທີໍ່ຕັງໂຄງການ
ໄດັ້ຖກສັ້າງຕັງຂຶ
ວບໍ່ ,
ັ
o ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບ ຊໍ່ ແລະ ທີໍ່ຢູໍ່ ຂອງຫົວໜັ້າໂຄງການ ແລະ ທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ັ້ ວ
ົ ພັນກັບລັດຖະບານ.
ອະນຸຍາດເປັ ນຜູ ພ

ັ້
ັ ຕາມ ລະບຽບການກໍ່ ຽວກັບການຄົນຄວັ້
- ພະແນກສັນຍາ ປະຕິບດ
າໂຄງການ
ັ້
ທີໍ່ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ
ທີໍ່ການົດອອກເພໍ່ ອນາໃຊັ້ເຂົາໃນການຄັ
ດເລອກ

ັ້ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລັງ
ິ ຸ ກຄົນທີໍ່ຈະພັດທະນາໂຄງການໄຟຟັ້າພະລັງນາ,
ນິຕບ
ຄວາມຮັ້ອນ ແລະ ໂຄງການສາປະທານສາຍສົໍ່ງ ທີໍ່ເປັ ນ ທຸລະກິດຜະລິດ
ັ ຕາມຂັນັ້
ໄຟຟັ້າສະເພາະ ແລະ ທຸລະກິດສາປະທານສາຍສົໍ່ງ ຊຶໍ່ງຈະບໍ່ ປະຕິບດ
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ຕອນຂອງໂຄງການຜໍ່ານການປະມູນ

ທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ

ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍ

ໄຟຟັ້າ;

ັ້
ັ ໂດຍ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່
- ການປະເມີນທັງໝົດແມໍ່ ນຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ແຮໍ່ ຕາມເງໍ່ ອນໄຂທີໍ່ການົດໄວັ້ສາລັບການຄົນຄວັ້າໄລຍະທີ
2 ຂອງ ລະບຽບ
ັ້
ການກໍ່ ຽວກັບການຄົນຄວັ້
າໂຄງການໂດຍບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ;

ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໃນປະເດັນທີໍ່ຍົກຂຶນມາ
- ພະແນກສັນຍາ ທົບທວນຄາເຫັນຂອງຜູ ພ
ັ້ ນທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ັ ຖັ້າເຫັນ
ສາລັບຮໍ່າງທາອິດ ແລະ ດັດແກ ັ້ຮໍ່າງດັໍ່ງກໍ່ າວອີງຕາມຂມູ
ວໍ່າຍອມຮັບໄດັ້. ພະແນກສັນຍາ ກະກຽມການຈັດປະຊຸມເຈລຈາ ສັນຍາ
ພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ອອກໜັງສເຊີນ ເຖິງ:
o ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່

 ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່,
 ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ພະແນກ
ຕິດຕາມໂຄງການ),
 ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງ
ຜະລິດໄຟຟັ້າ),

ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ),
 ກົມຄຸ ມ
 ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ),
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ),
 ກົມນິຕກ
o ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
 ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ,
ັ້
 ກົມຊັບພະຍາກອນນາ,

o ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
 ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ,
o ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ັ້
 ກົມປໍ່າໄມ ັ້,

ັ້
o ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ;
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ) ສົໍ່ງຮໍ່າງສະບັບຫຼາັ້ ສຸ ດຂອງ ສັນຍາ
ພັດທະນາໂຄງການ ພັ້ອມກັບໜັງສເຊີນເຖິງໜໍ່ວຍງານທີໍ່ກໍ່ າວມາຂັ້າງເທິງ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ເພໍ່ ອຂຄາເຫັນ (ຖັ້າມີ) ກໍ່ ອນຈັດປະຊຸມເຈລະຈາ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ.

ໜັງສເຊີນປະຊຸມເຈລະຈາ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຮໍ່າງສະບັບ
ັ້ ວ)
ປັ ບປຸ ງຫຼາັ້ ສຸ ດຂອງ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ (ຫຼງັ ຈາກໄດັ້ເອົາຄາເຫັນເຂົາແລັ້

ັ້ ດ
ັ ທະນາກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ດັໍ່ງກໍ່ າວ.
ແລະ ຄາເຫັນຂອງຜູ ພ
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ຄາເຫັນຈາກຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ພາຍໃນ ສິບຫັ້າ (15) ວັນ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ
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ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

- ໜັງສເຊີນຂອງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເຖິງ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເພໍ່ ອຂຄາ
ັ້ ໍ່ ວມກອງປະຊມເຈລະຈາ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ.
ເຫັນ ແລະ ເຊີນເຂົາຮ

ໜັ້າວຽກທີ 3: ການໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ

ໜັ້າວຽກທີ 3: ການໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

- ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:

o ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່;
o ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ພະແນກ
ຕິດຕາມໂຄງການ);
o ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດ
ໄຟຟັ້າ);

ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ);
o ກົມຄຸ ມ
o ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
o ກົມນິຕກ
- ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ:
o ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
ັ້
o ກົມຊັບພະຍາກອນນາ;

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ:
o ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ;
- ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ັ້:
o ກົມປໍ່າໄມ ັ້;

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
- ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ.
ຮໍ່າງສະບັບປັບປຸ ງຫຼາັ້ ສຸ ດຂອງ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ (ຫຼງັ ຈາກໄດັ້ເອົາຄາ
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງສັນຍາພັດທະນາ
ເຫັນເຂົາແລັ້ວ)
ແລະ ຄາເຫັນຂອງຜູ ພ
ໂຄງການ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ທົບທວນ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງສັນຍາພັດທະນາ

ໜັ້າວຽກ

ໂຄງການ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.1: ຄາເຫັນຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ (ພະແນກ
ລົງທຶນ)
ພະແນກລົງທຶນ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ:
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ັ້
- ປະເດັນສັນຍາ, ຄວາມສອດຄໍ່ອງກັບ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ,
ຮໍ່າງສັນຍາ
ິ າອໍ່ ນໆທີໍ່ຂັ້ອງ;
ສາປະທານ ແລະ ນິຕກ
- ທົບທວນຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການທີໍ່ຈະມີໃຫັ້ຄູໍ່ສັນຍາ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນ
ກໍ່ ຽວກັບປະເດັນນີ;ັ້
ັ ປະກັນວໍ່າ
- ກວດກາເພໍ່ ອໃຫັ້ຮບ

ຮໍ່າງດັໍ່ງກໍ່ າວສອດຄໍ່ອງກັບແຜນໄລຍະຍາວ
ຂອງ ສປປ ລາວ ອີງໃສໍ່ແຜນການຂອງຂະແໜງການ ທີໍ່ ກົມແຜນການ ແລະ
ການຮໍ່ວມມ ຮັບຊາບ.

ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ)
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.2: ຄາເຫັນຂອງ ກົມນິຕກ
ິ າພະລັງງານ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ:
ພະແນກນິຕກ

ັ ກົດໝາຍຂອງ ຮໍ່າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ຍົກໃຫັ້
- ກວດກາດັ້ານຫຼກ
ເຫັນມາດຕາທີໍ່ຕ ັ້ອງປຶ ກສາຫາລ ຫຼ ດັດແປງຕໍ່ ມ;
ັ ປະກັນວໍ່າ ຮໍ່າງດັໍ່ງກໍ່ າວສອດຄໍ່ອງກັບ ກົດໝາຍ ຂອງ
- ກວດກາເພໍ່ ອໃຫັ້ຮບ
ສປປ ລາວ ແລະ ຍົກໃຫັ້ເຫັນອັນທີໍ່ບໍ່ ສອດຄໍ່ອງ ຖັ້າມີ;

ັ້
ັ້ ໍ່ ອາດເຮັດໃຫັ້ມຄ
ີ ວາມໝາຍບໍ່ ຈະແຈ ັ້ງ ຫຼ ເນອໃນ
- ການົດການໃຊັ້ຄວາມເວົາທີ
ັ້ ດ
ັ ທະນາຝໍ່າຍດຽວ ແລະ ທີໍ່ອາດສັ້າງທໍ່າເສຍປຽບໃຫັ້
ທີໍ່ໃຫັ້ປະໂຫຍດແກໍ່ ຜູ ພ
ລັດຖະບານ;
ັ້ ຄອງສັນຍາ ແລະ
- ທົບທວນຕໍ່ ມອີກ ແລະ ເພີໍ່ມປະເດັນກໍ່ ຽວກັບກົດໝາຍຄຸ ມ
ັ້ ດແຍໍ່ ງ ທີໍ່ການົດໃນ ຮໍ່າງສັນຍາພັດທະນາ
ມາດຕາກໍ່ ຽວກັບການໄກໍ່ ເກໍ່ ຍຂຂັ
ໂຄງການ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.3: ຄາເຫັນຂອງ ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ
ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ

ກວດກາລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບໂຄງສັ້າງຂອງໂຄງການ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອໃຫັ້ຮັບປະກັນວໍ່າໄດັ້
ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍລວມຂອງຜູ ພ
ລະບຸ ໃນຮໍ່າງແລັ້ວ

ພັ້ອມທັງລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບການສະໜອງທຶນໃຫັ້

ໂຄງການ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.4: ຄາເຫັນຂອງ ກົມຄຸ ັ້ມຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງ
ໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ)
ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ ທົບທວນ ຮໍ່າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ແລະ

ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ:
- ມາດຕາທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດຖະບານ (ທັງໂຄງການຜະລິດ
ສົໍ່ງພາຍໃນ ແລະ ສົໍ່ງອອກ);

ັ້ ນໂຄງການທີໍ່ຈະເອົາໄປເຂົາັ້ ສັນຍາສາປະທານ;
- ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບຂມູ
- ມາດຕາກໍ່ ຽວກັບເງໍ່ ອນໄຂ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມຂອງມາດຕະຖານການ
ທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ
ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟັ້າຂອງລາວ,
ມາດຕະຖານຂອງ ສະມາຄົມເຂໍ່ ອນໃຫຍໍ່ ສາກົນ (ICOLD), ອົງການເຕັກ
ອອກແບບ
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ໂນໂລຊີໄຟຟັ້າສາກົນ (IEC) ແລະ ສັນຍາສາປະທານ ລວມທັງ ເງໍ່ ອນໄຂ
ັ້ ນສ
ັ້ າລັບ
ແລະ ການຄິດໄລໍ່ ແລະ ການກະກຽມການອອກແບບເບອງຕົ

ັ້ ດ
ັ ທະນາຕັ້ອງອອກແບບສິໍ່ງປະກອບສັ້າງຂອງໂຄງການໃຫັ້ໄດັ້
ໂຄງການ. ຜູ ພ
ຕາມເງໍ່ ອນໄຂການອອກແບບ ທີໍ່ຮັບປະກັນອາຍຸ ນາໃຊັ້ ຫຼ ມາດຕະຖານ
ສາກົນກໍ່ ຽວກັບເຂໍ່ ອນໃຫຍໍ່ ແລະ ຕອບສະໜອງຜົນປະໂຫຍດໄລຍະຍາວ

ຂອງລັດຖະບານ;
ັ້
- ກວດກາໃຫັ້ມເີ ນອໃນກໍ່
ຽວກັບການສາເລັດ ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້
ັ້ ດທັ້າຍ ແລະ ການປະເມີນຄວາມສອດຄໍ່ອງກັບ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ
ຂັນສຸ
ັ້
ັ ັ້ ດທັ້າຍ
ໄຟຟັ້າຂອງລາວ. ເນອໃນຂອງ
ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ຂນສຸ
ຕັ້ອງລວມມີ ໃບປະເມີນບລິມາດວຽກ (bill of quantity) ແລະ ອໍ່ ນໆ ທີໍ່
ັ້
ັ້ ນເຊອໄຟ
ຕັ້ອງສະແດງໃຫັ້ເຫັນວັດສະດຸ ແລະ ອຸ ປະກອນ ລວມທັງນາມັ
ັ້ ນດິບ, ເຫຼກ
ັ້
ັ ເສັນັ້ ແລະ ຊີມງັ ທີໍ່ຈະໃຊັ້ເຂົາໃນ
ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກນາມັ

ັ້ ນັ້ ເພໍ່ ອໃຊັ້
ການກໍ່ ສັ້າງຂອງໂຄງການ, ການຄາດຄະເນດັ້ານການເງ ິນເບອງຕົ
ັ້ ນ
ັ້
ັ້ ແລະ ອໍ່ ນໆ;
ເຂົາໃນການປະເມີ
ນມູນຄໍ່າໂຄງການ, ການອອກແບບເບອງຕົ

ັ້
- ກວດກາວໍ່າຮໍ່າງດັໍ່ງກໍ່ າວໄດັ້ລວມເອົາເນອໃນ
ກໍ່ ຽວກັບການສະໜອງໄຟຟັ້າ
ັ້
ໃຫັ້ແຂວງທີໍ່ຕັງຂອງໂຄງການ
ຖັ້າຫາກແຂວງດັໍ່ງກໍ່ າວມີໄຟຟັ້າໃຊັ້ບໍ່ ພຽງພ
ແລັ້ວບໍ່ ;

ັ້ ນກໍ່ ຽວກັບອຸ ທກ
ົ ກະສາດ, ແຜນຜັງໂຄງການ ແລະ ກົນ
- ກວດກາວໍ່າ ຂມູ
ັ້ ນ ຫຼ ມີຂ ັ້
ຈັກສາລັບຜະລິດໄຟຟັ້າ ມີພຽງພແລັ້ວບໍ່ . ໃນກລະນີຕອັ້ ງການຂມູ
ັ້ ຄອງພະລັງງານ ຕອັ້ ງຍົກໃຫັ້ເຫັນປະເດັນດັໍ່ງກໍ່ າວໃນ
ແນະນາເພີໍ່ມ, ກົມຄຸ ມ
ໄລຍະປະຊຸມເຈລະຈາ;
ັ້ ານົດກໍ່ ຽວກັບການ
ັ ປະກັນວໍ່າ ຜູ ັ້ພັດທະນາໄດັ້ລວມເອົາຂກ
- ກວດກາໃຫັ້ຮບ
ີ ານກໍ່ ສັ້າງ, ສັນຍາທີໍ່ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຫຼ
ສົໍ່ງແຜນການກໍ່ ສັ້າງໃຫັ້ລັດຖະບານ, ວິທກ
ັ ໂຄງການ ເຊັນກັບທີໍ່ປຶ ກສາການອອກແບບ, ຜູ ຮ
ັ້ ບ
ັ ເໝົາກໍ່ ສັ້າງ ແລະ
ບລິສດ
ຫົວໜັ້າວິສະວະກອນໂຄງການ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.5: ຄາເຫນຂອງ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະ
ແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ)
ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ງຜະລິດໄຟຟັ້າ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ:
- ກວດກາມາດຕາທີໍ່ລະບຸ ກໍ່ຽວກັບການເຈລະຈາ ແລະ ການສະຫຼຸບສັນຍາຮັບ

ເໝົາກໍ່ ສັ້າງ, ການຮັບປະກັນການກໍ່ ສັ້າງ, ວັນທີສາເລັດການກໍ່ ສັ້າງ ແລະ
ອໍ່ ນໆ;

- ໃຫັ້ຄາແນະນາກໍ່ ຽວກັບການສາເລັດໂຄງການໃນແຕໍ່ ລະໄລຍະຂອງການ
ກໍ່ ສັ້າງ;

ັ້
- ສຶກສາ, ຄົນຄວັ້
າ ແລະ ເຫັນຄາເຫັນດັ້ານເຕັກນິກກໍ່ ຽວກັບ ສັນຍາພັດທະນາ
ິ າອໍ່ ນໆຂອງໜໍ່ວຍງານລັດກໍ່ ຽວກັບໂຄງການໃຫຍໍ່ ກວໍ່າ
ໂຄງການ ແລະ ນິຕກ
ຫັ້າ (5) ເມກາວັດ;
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- ກວດກາມາດຕາກໍ່ ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າ ເຊັໍ່ນ ການເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມ
ັ້
ັ້
ັ້ ບ
ັ ຊໄຟຟັ້
ເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າ ສາລັບໂຄງການ ກັບ ຜູ ຮ
າ ພາຍຫຼງັ ໄດັ້
ັ ຈາກ ລັດຖະບານ ຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ;
ຮັບການອະນຸມດ
ັ້
- ກວດກາວໍ່າໄດັ້ມີເນອໃນກໍ່
ຽວກັບການສົໍ່ງໄຟຟັ້າມີແລັ້ວບໍ່ ແລະ ຍົກປະເດັນ
ັ້ ນທີໍ່ຕັ້ອງການເພີໍ່ມ ໃນການປະຊຸມເຈລະຈາ.
ດັໍ່ງກໍ່ າວ ແລະ ກໍ່ ຽວກັບຂມູ

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.6: ຄາເຫັນຂອງ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວ
ກັບ:

- ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຂອງ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ;
ຜູ ພ

- ກວດກາໃຫັ້ສອດຄໍ່ອງກັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ-ສັງຄົມ
ັ້ ນັ້ ທີໍ່ດາເນີນສາລັບໂຄງການ;
ແລະ ທາມະຊາດ ເບອງຕົ
- ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບປະເດັນທີໍ່ຈະເຮັດໃຫັ້ສາເລັດ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ,

ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່

ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ,
ແຜນການພັດທະນາສັງຄົມ, ແຜນການພັດທະນາຊົນເຜົໍ່າ ແລະ ແຜນການ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ແວດລັ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ໃຫັ້
ຄຸ ມ
ສອດຄໍ່ອງກັບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.7: ຄາເຫັນຂອງ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່

ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ:
ັ້
- ເນອໃນ
ແລະ ຂະບວນການກໍ່ ຽວກັບການເຮັດທາບທາມໂຄງການ
ສາທາລະນະ;
- ຍົກໃຫັ້ເຫັນບັນຫາ

ຫຼ

ສູໍ່

ັ້
ັ້ ດແຍໍ່ ງທີໍ່ກາລັງເກີດຂຶນໃນເຂດໃກ
ັ້ຄຽງຂອງ
ຂຂັ

ໂຄງການ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.8: ຄາເຫັນຂອງໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນໆ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

- ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນໆ ໃຫັ້ຄາເຫັນດັ້ານວິຊາການຕາມພາລະບົດບາດ.
ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງສົໍ່ງຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ໃຫັ້ ກົມ
ທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ).

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ຮໍ່າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ
ພາຍໃນ ຊາວສອງ (22) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ຈາກ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.
ບໍ່ ມີ.

ໝາຍເຫດ

ັ້ ວມປະຊຸມເຈລະຈາ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ
ໜັ້າວຽກທີ 4: ການເຂົາຮໍ່
ັ້ ວມປະຊຸມເຈລະຈາ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ
ໜັ້າວຽກທີ 4: ການເຂົາຮໍ່
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- ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:

o ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່;
o ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ພະແນກ
ຕິດຕາມໂຄງການ);
o ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດ
ໄຟຟັ້າ);

ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ);
o ກົມຄຸ ມ
o ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
o ກົມນິຕກ
- ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ:
o ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
ັ້
o ກົມຊັບພະຍາກອນນາ;

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ:
o ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ;
- ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ັ້:
o ກົມປໍ່າໄມ ັ້;

ັ້
- ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ;
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
- ຜູ ພ
ັ້ ໍ່ ວມປະຊຸມເຈລະຈາ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ.
ໜັງສເຊີນເຂົາຮ
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.

ັ ຈາກ
- ພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂັ້ອງທັງໝົດ ຫາລກໍ່ ຽວກັບ ພັນທະ, ຄາເຫັນທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ໜໍ່ວຍງານຕໍ່າງໆໃນກອງປະຊຸມ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີເປັ ນເອກະພາບ;

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ) ກະກຽມ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ
ເພໍ່ ອໃຊັ້ເປັ ນບໍ່ອນອີງໃນການປັ ບປຸ ງ ຮໍ່າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ຕາມທີໍ່
ົ ລົງເຫັນດີເປັ ນເອກະພາບຈາກພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂັ້ອງທັງໝົດທີໍ່ເຂົາັ້
ໄດັ້ຕກ
ຮໍ່ວມກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ໜັ້າວຽກຕໍ່ ໄປ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມເຈລະຈາສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ປະຊຸມເຈລະຈາ.
ພາຍໃນ ຫັ້າ (5) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີຈດ

ວຽກ
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ໝາຍເຫດ

ຖັ້າພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂັ້ອງບໍ່ ສາມາດເຫັນດີເປັ ນເອກະພາບໃນກອງປະຊຸມ

ເຈລະຈາ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ຕັ້ອງຈັດກອງ
ປະຊຸມເຈລະຈາຕໍ່ ມອີກ ໂດຍໃຫັ້ພຽງພກັບເວລາໃນການປັ ບປຸ ງ. ຖັ້າຜໍ່ານກອງ
ປະຊຸມເຈລະຈາຕໍ່ ມອີກ ແຕໍ່ ຍັງບໍ່ ສາມາດເຫັນດີເປັ ນເອກະພາບໄດັ້, ກົມທຸລະ
ກິດພະລັງງານ ຈະລາຍງານລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນັ້
ພິຈາລະນາສະເໜີໃຫັ້ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ສູ ນກາງ

ເພໍ່ ອປະຕິເສດສບຕໍ່ ການພັດທະນາໂຄງການ

ແລະ

ແຈ ັ້ງໃຫັ້ ຜູ ັ້

ພັດທະນາ ເປັ ນທາງການ.

ໜັ້າວຽກທີ 5: ການປັບປຸ ງ ຮໍ່ າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ຫຼງັ ຈາກກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ແລະ ລາຍງານ ຮໍ່ າງ
ັ້ ນກາງ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ຕໍ່ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ໜັ້າວຽກທີ 5: ການປັບປຸ ງ ຮໍ່ າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ຫຼງັ ຈາກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ແລະ ລາຍງານ ຮໍ່ າງ
ັ້ ນກາງ
ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ຕໍ່ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

- ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

o ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່;
o ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ພະແນກ
ຕິດຕາມໂຄງການ);
o ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດ
ໄຟຟັ້າ);

ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ);
o ກົມຄຸ ມ
o ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
o ກົມນິຕກ
- ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ:
o ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
ັ້
o ກົມຊັບພະຍາກອນນາ;

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ:
o ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ;
- ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ັ້:
o ກົມປໍ່າໄມ ັ້;

ັ້
- ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ;
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
- ຜູ ພ
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ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ) ປັ ບປຸ ງ ຮໍ່າງສັນຍາພັດທະນາ
ໂຄງການ ອີງໃສໍ່ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ
ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີເປັ ນເອກະພາບຂອງພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂັ້ອງທັງໝົດທີໍ່
ັ້ ໍ່ ວມກອງປະຊຸມ;
ເຂົາຮ

ັ້
- ພະແນກສັນຍາ ກະກຽມ ບົດລາຍງານຜົນການຄົນຄວັ້
າໄລຍະທີ 2 ຊຶໍ່ງຈະມີ
ັ້
ັ ຫຼ ການປະຕິເສດ ໂຄງການທີໍ່ບໍ່
ເນອໃນ
ແລະ ເຫດຜົນຂອງການອະນຸມດ
ຜໍ່ານການປະມູນ ທີໍ່ອີງໃສໍ່ການປະເມີນຕໍ່ າງໆ;
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ສົໍ່ງໜັງສສະເໜີ ພັ້ອມທັງຄັດຕິດ ບົດລາຍງານຜົນ
ັ້
ັ ຈາກຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ
ການຄົນຄວັ້
າໄລຍະທີ 2 ແລະ ເອກະສານທັງໝົດທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ເຖິງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາສະເໜີຕໍ່
ັ້ ນກາງ;
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

- ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ອອກໜັງສສະເໜີຕໍ່ ຄະນະກາ
ັ້ ນກາງ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາ
ມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ັ .
ອະນຸມດ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ຮໍ່າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການສະບັບປັ ບປຸ ງ (ຫຼງັ ຈາກໄດັ້ເອົາຄາເຫັນຕາມການ
ັ້ ວ ແລະ ໄດັ້ຮບ
ັ
ຕົກລົງເຫັນດີເປັ ນເອກະພາບໃນກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ເຂົາແລັ້

ັ້ ນຈາກກົມນິຕກ
ັ້
ິ າ) ເພໍ່ ອໃຊັ້ເຂົາໃນຂະບວນການພິ
ັ
ການຢັງຢ
ຈາລະນາອະນຸມດ
ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ໜັ້າວຽກສາເລັດ ພາຍໃນ ສິບຫັ້າ (15) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີສາເລັດສັ້າງ

ວຽກ

ບົດບັນທຶກປະຊຸມເຈລະຈາ.

ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
- ບົດລາຍງານ ຮໍ່າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານປະກອບ
ຈາກ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເຖິງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່
ແຮໍ່;

- ໜັງສສະເໜີຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເຖິງ ຄະນະກາມະການ
ັ້ ນກາງ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາອະນຸມດ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ັ ເຊັນ
ສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ.

ັ້ ນກາງ ກໍ່ ຽວກັບ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ໜັ້າວຽກທີ 6: ການພິຈາລະນາຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ການອະນຸມດັ ເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ ແລະ ນິຕກ
ິ າ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ຂອງຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.
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ັ້ ນກາງ ກໍ່ ຽວ
ໜັ້າວຽກທີ 6: ການພິຈາລະນາຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ກັບການອະນຸມດັ ເຊັນ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
- ໜັງສສະເໜີຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່;

- ຮໍ່າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການສະບັບປັບປຸ ງ ຫຼງັ ຈາກການປະຊຸມເຈລະຈາ;
- ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ;
ັ້
- ບົດລາຍງານຜົນການຄົນຄວັ້
າໄລຍະທີ 2.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ້ ນກາງ ຈັດກອງ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
- ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ປະຊຸມຂອງຕົນ ຊຶໍ່ງຈະມີການພິຈາລະນາກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງສັນຍາພັດທະນາ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ໜັ້າວຽກ

ັ ພາຍຫຼງັ ສາເລັດກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ແລະ ຈະຕັດສິນວໍ່າ
ໂຄງການ ທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ັ ຫຼ ປະຕິເສດ;
ຈະອະນຸມດ

ັ້ ຄອງການລົງທຶນ
- ອີງໃສໍ່ຜົນການຕັດສິນ, ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ າ ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ກໍ່ ຽວກັບຜົນ
ັ້ ນກາງ ຈະຊີນ
ຂັນສູ
ການພິຈາລະນາ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ການພິຈາລະນາຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນຂັນັ້
ົ ເປັ ນໄປໄດັ້ ດັໍ່ງນີ:ັ້
ສູ ນກາງ ອາດມີຜນ

- ການຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມກຽວກັບຮໍ່ າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ:
ໃນກລະນີນ ີ ັ້
ັ້ ນກາງ ອອກແຈ ັ້ງ
ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ັ້ າກໍ່ ຽວກັບວຽກທີໍ່ຕັ້ອງເຮັດ ຫຼ ຂມູ
ັ້ ນທີໍ່ຕອັ້ ງການເພີໍ່ມ . ຫັ້ອງການ
ການຊີນ
ບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ຈະແຈ ັ້ງຕໍ່ ໄປຍັງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ
ັ້
ຕາມ ໜັ້າວຽກທີ 7 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
;ັ້

ັ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ:
- ການອະນຸມດ
ແມໍ່ ນກລະນີທໍ່ ີ
ຮໍ່າງສັນຍາ
ພັດທະນາໂຄງການ ຖກສົໍ່ງຕໍ່ ໄປ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ັ້ ດທັ້າຍ ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 8 ຂອງຂັນັ້
ັ ເປັ ນຂັນສຸ
ເພໍ່ ອອະນຸມດ
ຕອນມາດຕະຖານນີ;ັ້

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຈະໄດັ້ຮບ
ັ ແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວ
- ການປະຕິເສດສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ: ຜູ ພ

ກັບການປະຕິເສດ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ພັ້ອມດັ້ວຍເຫດຜົນກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.
ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ຈະແຈ ັ້ງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ
ກໍ່ ຽວກັບ ການປະຕິເສດ ເພໍ່ ອໃຫັ້ໄປໃຫັ້ ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 9
ັ້
ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ຮໍ່າງສັນຍາພັດທະນາ
ພາຍໃນ ສິບສີໍ່ (14) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ໂຄງການ.
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ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

ໝາຍເຫດ

- ແຈ ັ້ງການເຖິງ ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ແລະ ກົມທຸລະກິດ
ັ້ ນທີໍ່ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ມ;
ພະລັງງານ ກໍ່ ຽວກັບວຽກ ແລະ ຂມູ
- ແຈ ັ້ງການເຖິງ

ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ

ກໍ່ ຽວກັບການ

ັ ຮໍ່າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ;
ອະນຸມດ
- ແຈ ັ້ງການເຖິງ

ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ

ກໍ່ ຽວກັບການ

ປະຕິເສດ ຮໍ່າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ.

ໜັ້າວຽກທີ

7:

ການປັບປຸ ງຮໍ່ າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາອະນຸມດັ

ແລະ

ສົໍ່ງໃຫັ້

ຫັ້ອງວໍ່ າການສານັກງານ

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ ແລະ ນິຕກ
ິ າ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ຂອງຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.

ໜັ້າວຽກທີ 7: ການປັບປຸ ງຮໍ່ າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາອະນຸມດັ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ແລະ

ສົໍ່ງໃຫັ້

ຫັ້ອງວໍ່ າການສານັກງານ

ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ.
ັ້ ນກາງ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ແຈ ັ້ງການຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ນທີໍ່ຕອັ້ ງການເພີໍ່ມ.
ກໍ່ ຽວກັບວຽກ ແລະ ຂມູ

ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

- ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ແຈ ັ້ງ ກົມທຸລະກິດພະລັງານ ກໍ່ ຽວ
ັ້ ນ ແລະ ການປັ ບປຸ ງ ຮໍ່າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ຕາມການ
ກັບວຽກ, ຂມູ
ັ້ າຈາກ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ນກາງ;
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຊີນ
ັ້
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເລີໍ່ມຕົນຂະບວນການຄ
ນໃໝໍ່ນັບແຕໍ່ ໜັ້າວຽກທີ 5
ັ້
ຂອງ ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
;ັ້

- ພາຍຫຼງັ ໄດັ້ຮັບຮໍ່າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການສະບັບປັ ບປຸ ງ ຈາກ ກະຊວງ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮໍ່າງບົດລາຍ
ັ
ງານຕໍ່ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາອະນຸມດ
ເຊັນ ຮໍ່າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ຮໍ່າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການສະບັບປັ ບປຸ ງ ແລະ ບົດລາຍງານ ຕໍ່ ຫັ້ອງວໍ່າການ
ສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
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ວຽກ

ັ ແຈ ັ້ງການຂອງ ຄະນະ
ພາຍໃນ ສິບຫັ້າ (15) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ້ ນກາງ ທີໍ່ອະນຸມດ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ັ ຮໍ່າງ
ກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

ໝາຍເຫດ

ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ.
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ .
- ລາຍງານນາສົໍ່ງ ຮໍ່າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ສະບັບຖກອະນຸມດ

ໜັ້າວຽກທີ 8: ການພິຈາລະນາຂອງ ຫັ້ອງວໍ່ າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດັ ເຊັນ
ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ ແລະ ນິຕກ
ິ າ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ຂອງຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.

ໜັ້າວຽກທີ 8: ການພິຈາລະນາຂອງ ຫັ້ອງວໍ່ າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດັ ເຊັນ
ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ັ ຈາກ ຄະນະກາ
- ຮໍ່າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການສະບັບທີໍ່ຜໍ່ານການອະນຸມດ
ັ້ ນກາງ ຫຼ ຮໍ່າງສັນຍາ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ າຂອງ ຄະນະກາມະການ
ພັດທະນາໂຄງການສະບັບປັ ບປຸ ງ ຕາມການຊີນ
ັ້ ນກາງ;
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

- ໜັງສສະເໜີຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ;
ັ້ າຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນັ້
- ແຈ ັ້ງການຊີນ
ັ ຮໍ່າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ;
ສູ ນກາງ ທີໍ່ອະນຸມດ
- ເອກະສານສະເພາະໂຄງການສະບັບອໍ່ ນໆ.
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

- ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ ຮໍ່າງສັນຍາພັດທະນາ
ໂຄງການ ແລະ ຄາເຫັນຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການ

ັ້ ນກາງ ແລະ ຕັດສິນກໍ່ ຽວກັບ ການອະນຸມດ
ັ ຫຼ ການປະຕິເສດ
ລົງທຶນຂັນສູ
ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ;

ແຈ ັ້ງຜົນການຕັດສິນໃຈຕໍ່
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

- ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ັ
ກລະນີອະນຸມດ

ແມໍ່ ນຈະອອກໃບມອບສິດເຊັນໃຫັ້ ກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອຕາງໜັ້າ
ລັດຖະບານ ແລະ ຈັດພິທເີ ຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ.
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ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ (ພັ້ອມດັ້ວຍໃບມອບສິດ) ຫຼ ການປະຕິເສດ
ແຈ ັ້ງການກໍ່ ຽວກັບ ການອະນຸມດ
ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ເຖິງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 9: ການຮໍ່ າງ ແລະ ອອກໜັງສອະນຸມດັ ຫຼ ປະຕິເສດ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ
ໜັ້າວຽກທີ 9: ການຮໍ່ າງແລະ ອອກໜັງສອະນຸມດັ ຫຼ ປະຕິເສດ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ).

ັ້ າຂອງ
ແຈ ັ້ງການຂອງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼ ການຊີນ
ັ້ ນກາງ ກໍ່ ຽວກັບ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ ຫຼ ປະຕິເສດສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ.
ອະນຸມດ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ
ັ້ ນກາງ.
ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນຂັນສູ

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ ຫຼ ປະຕິເສດ
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ) ຮໍ່າງໜັງສອະນຸມດ
ເພໍ່ ອສົໍ່ງໃຫັ້ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ພິຈາລະນາເຊັນ;

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ໜັ້າວຽກ

ັ ຫຼ ການ
- ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເຊັນໜັງສອະນຸມດ
ປະຕິເສດ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ;
ັ ຫຼ ປະຕິເສດ
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ) ສົໍ່ງໜັງສອະນຸມດ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລັ້ວແຈ ັ້ງ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ພາຍໃນ ກະຊວງ
ເຖິງ ຜູ ພ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່, ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ຂອງ
ັ ຫຼ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກໍ່ ຽວກັບການອອກໜັງສອະນຸມດ
ປະຕິເສດ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ ຫຼ ປະຕິເສດ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ຮໍ່າງສັນຍາ
ໜັງສອະນຸມດ
ັ ເຊັນ ສົໍ່ງໃຫັ້ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ພັດທະນາໂຄງການ ສະບັບຖກອະນຸມດ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ພາຍໃນ ຫົກ (6) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານ

ວຽກ

ັ ເຊັນ ຫຼ ປະຕິເສດ ສັນຍາພັດທະນາ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກແຈ ັ້ງການອະນຸມດ
ັ້ ຄອງການ
ໂຄງການ ຫຼ ການປະຕິເສດຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

ໝາຍເຫດ

ັ້ ນກາງ ກໍ່ ຽວກັບ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ.
ລົງທຶນຂັນສູ
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອແຈ ັ້ງ
- ໜັງສຂອງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ອອກເຖິງ ຜູ ພ
ັ ເຊັນ ຫຼ ການປະຕິເສດ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ.
ການອະນຸມດ
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ໜັ້າວຽກທີ 10: ການເຊັນ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ

ໜັ້າວຽກທີ 10: ການເຊັນ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.
- ແຈ ັ້ງການ

ແລະ

ໃບມອບສິດ

ຈາກ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານ

ັ ເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ;
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອແຈ ັ້ງ
- ໜັງສຂອງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ອອກເຖິງ ຜູ ພ
ັ ເຊັນ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ.
ການອະນຸມດ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່
ແຮໍ່.
- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ອອກໜັງສເຊີນພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ັ້ ໍ່ ວມພິທເີ ຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ;
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເຂົາຮ
ແລະ ຜູ ພ
- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮໍ່ວມກັບ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່
ແຮໍ່

ັ ຖະບານ
ຕາງໜັ້າໃຫັ້ລດ

ເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ

ກັບ

ຜູ ັ້

ພັດທະນາ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ຖກເຊັນ ໂດຍ ລັດຖະບານ ຕາງໜັ້າໂດຍ ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ກັບ ຜູ ັ້
ພັດທະນາ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ພາຍໃນ ຫົກ (6) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ັ້ ໍ່ ວມພິທເີ ຊັນ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ.
ລົງທຶນ ອອກໜັງສເຊີນເຂົາຮ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ ໍ່ ວມພິທເີ ຊັນ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ;
- ໜັງສເຊີນເຂົາຮ
- ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການສະບັບເຊັນ.

9.

ັ້
ຂັນຕອນການຮັ
ບຮອງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ

9.1. ພາກສະເໜີ

ັ້
ຄວາມໝາຍຂອງຂັນຕອນ

ັ້ ການົດກໍ່ ຽວບັນດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ພົວພັນກັບການຮັບຮອງ ການ
ັ້
ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ັ້ ນກາງອະນຸຍາດ.
ສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ຂອງໂຄງການໄຟຟັ້າພະລັງງານນາັ້ ທີໍ່ຂັນສູ
ັ້ ຂອງການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ແມໍ່ ນເພໍ່ ອຄົນຄວັ້
ັ້
ຈຸດປະສົງຕົນຕ
າທາງເລອກທີໍ່
ັ້
ັ້
ເປັນໄປໄດັ້ທງັ ໝົດ ໃຫັ້ເຫັນໄດັ້ເຖິງຂໄດັ້ປຽບ
ແລະ ຂເສຍປຽບ,
ເພໍ່ ອຄັດເລອກເອົາທາງເລອກທີໍ່ເໝາະສົມທີໍ່ສຸ ດ
ແລະ ການົດຮູ ບແບບລວມຂອງໂຄງການ, ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ເຫດຜົນທີໍ່ຕັ້ອງພັດທະນາໂຄງການ

ັ້ ນ ແລະ ດາເນີນການວິເຄາະດັ້ານເຕັກນິກ, ສັງຄົມ, ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ, ເສດຖະກິດ,
ດັ້ວຍການສາຫຼວດເກັບກາຂມູ
ການເງ ິນ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ລວມທັງການປະເມີນທາງເລອກອໍ່ ນໆ ແລະ ການົດຄວາມສໍ່ຽງຕໍ່ າງໆ. ການສຶກ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໃນໄລຍະການ
ສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ເປັ ນໜຶໍ່ງໃນພັນທະທີໍ່ສາຄັນຂອງຜູ ພ
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ັ້
ັ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ຫຼ ສັນຍາຫົວຂໃຫຍໍ່
ປະຕິບດ
ທີໍ່ຕອັ້ ງເຮັດໃຫັ້ສາເລັດ ແລະ ຖກຮັບຮອງກໍ່ ອນການ
ເຊັນສັນຍາສາປະທານ.
ັ້ ງເກດສາຄັນແມໍ່ ນ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ຮັບຜິດຊອບການຮັບຮອງ ບົດລາຍງານການ
ຂສັ
ັ້ ງກວໍ່າ ຫັ້າ (5) ເມກາວັດ
ສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ສາລັບໂຄງການທີໍ່ມີກາລັງຕິດຕັງສູ
ຫຼ ໂຄງການທີໍ່ມີເຂໍ່ ອນສູງກວໍ່າ ສິບຫັ້າ (15) ແມັດ, ສໍ່ວນ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຮັບຜິດຊອບການ

ຮັບຮອງ ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ສາລັບໂຄງການທີໍ່ມີກາລັງຕິດ
ັ້
ັ້
ຕັງແຕໍ່
ຫັ້າ (5) ເມກາວັດ ລົງມາ ແລະ ເຂໍ່ ອນຂອງໂຄງການມີຄວາມສູ ງຂອງບໍ່ ເກີນ ສິບຫັ້າ (15) ແມັດ. ຂັນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ ັ້ ນາໃຊັ້ສະເພາະແຕໍ່ໂຄງການທີໍ່ຢູໍ່ ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບຮອງຂອງ
ັ້ ນກາງອະນຸມດ
ັ .
ແລະ ແຜນພະລັງງານ ແລະ ເປັ ນໂຄງການທີໍ່ຂັນສູ

ກົມນະໂຍບາຍ

ັ້
ັ້ ກແບບຍນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດັ້
ັ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ບົດແນະນາການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ໍ່ ງກໍ່ າວ ອີງໃສໍ່
ຖກປະກາດໃຊັ້ໃນປີ 2016 ເພໍ່ ອການົດລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບເປົ າໝາຍລວມຂອງນະໂຍບາຍດັ
ັ ການດັ້ານຄວາມຍນຍົງ 3-E (Engineering, Economic, and Environment) ແລະ 1-S
ຫຼກ
ັ້
ັ
(Social). ບົດແນະນາດັໍ່ງກໍ່ າວ ການົດກໍ່ ຽວກັບທິດທາງສາລັບໜໍ່ວຍງານລັດທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ກ ພັ້ອມທັງເປັ ນການແຈ ັ້ງຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຫຼ ນັກລົງທຶນ ໃຫັ້ຮບ
ັ ຮູ ນັ້ ະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ
ໂຄງການໄຟຟັ້ານາຕົ
ັ້ ກແບບຍນຍົງ ຢູໍ່ ສປປ ລາວ.
ເພໍ່ ອບັນລຸ ການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ັ້
ັ້ ກແບບຍນຍົງ
ັ ການພນຖານຂອງນະໂຍບາຍການພັ
ຫຼກ
ດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ

ັ້
ທີໍ່ເໝາະສົມກັບເນອໃນຂອງ
ີ ຈ
ິ າລະນາ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຢໍ່າງຄັກແນໍ່ ມີດໍ່ ງນີ
ັ :ັ້
ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ ແລະ ຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ມພ
- ດັ້ານເສດຖະກິດ (Economic): ຄວາມເປັນໄປໄດັ້ດ ັ້ານການເງ ິນ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ ແລະ ຄວາມ
ເປັນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເສດຖະກິດ;

- ດັ້ານວິສະວະກາ (Engineering): ຂອບເຂດ, ສະຖານທີໍ່ ແລະ ການອອກແບບ, ຄວາມປອດໄພສິໍ່ງກໍ່ ສັ້າງ
ແລະ ໂຄງລໍ່າງຂອງໂຄງການ;
ັ້ ຄອງ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອ ມ,
- ດັ້າ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (Environmental): ການຄຸ ມ
ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການແຊກຊຶມຈາກຊີວະພັນຕໍ່ າງຖິໍ່ນ, ການເຊາະເຈໍ່ ອນ ແລະ ການຕົກຕະກອນ, ຄຸ ນ

ັ້ ການວາງແຜນນາໃຊັ້ອໍ່າງເກັບນາ,
ັ້ ຮູ ບແບບການປໍ່ອຍນາສູໍ່
ັ້ ລຸໍ່ ມເຂໍ່ ອນ;
ນະພາບນາ,
ັ້ ຄອງ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສັງຄົມ, ຜູ ຖ
ັ້ ກກະທົບຈາກໂຄງການ
- ດັ້ານສັງຄົມ (Social): ການຄຸ ມ
ໍ່
ິ ການເປັນຢູໍ່ , ການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ, ຊົນເຜົໍ່າປະຈາທັ້ອງຖິນ, ແຮງງານ ແລະ ສະພາບ
ແລະ ການປົວແປງຊີວດ
ແວດລັ້ອມການເຮັດວຽກ, ມຣະດົກດັ້ານວັດທະນະທາ ແລະ ລະບົບສາທາລະນະສຸ ກ.

ັ້ ນຕອນ
ັ້
ການເລີໍ່ມຕົນຂັ

ັ້
ັ ັ້ ດທັ້າຍ ເລີໍ່ມຕົນໂດຍ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ພາຍຫຼງັ ເຊັນ ສັນຍາ
ຂະບວນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ຂນສຸ
ຜູ ພ
ັ້
ພັດທະນາໂຄງການ ຫຼ ສັນຍາຫົວຂໃຫຍໍ່
.

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ນິຕກ

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ັ :ັ້
ນິຕກ
ມີດໍ່ ງນີ

- ກອບໜັ້າວຽກສາລັບການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້;
- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ;
- ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟັ້າຂອງລາວ;
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ັ້ ຄອງ ແລະ ນາໃຊັ້ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟັ້າຂອງລາວ ແລະ ລະບຽບການວໍ່າດັ້ວຍ
- ບົດແນະນາໃນການຄຸ ມ
ຄວາມປອດໄພສາລັບການດາເນີນງານ ແລະ ບາລຸ ງຮັກສາສິໍ່ງປະກອບສັ້າງດັ້ານໄຟຟັ້າ;
- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການປົ ກປັ ກຮັກສາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍທີໍ່ດິນ;
ັ້
- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍນາັ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນາ;
- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍປໍ່າໄມ ັ້;

- ຄາແນະນາຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ກໍ່ ຽວກັບ ຂະບວນການ
ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຈາກ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕໍ່ າງໆ
ເລກທີ 8030/ກຊສ, ວັນທີ 17 ທັນວາ 2013;

- ຄາແນະນາຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ກໍ່ ຽວກັບ ຂະບວນການ
ັ້ ນັ້ ກໍ່ ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຈາກ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕໍ່ າງໆ ເລກທີ
ສຶກສາເບອງຕົ
8029/ກຊສ, ວັນທີ 17 ທັນວາ 2013;
- Preliminary Design Guidance for Proposed Mainstream Dams in the Lower
Mekong Basin (2009);

ັ້ ກແບບຍນຍົງ;
- ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
- ລະບຽບກົດໝາຍອໍ່ ນໆທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.
ັ້
9.2. ບັນດາໜັ້າວຽກໃນຂັນຕອນ

ັ້ ນຂອງການສຶ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການຮັບເອົາ ບົດລາຍງານຂັນຕົ
ກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ
ແລະ ສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ
ັ້ ນຂອງການສຶ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການຮັບເອົາ ບົດລາຍງານຂັນຕົ
ກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ
ແລະ ສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ນຂອງການສຶ
ັ້
ບົດລາຍງານຂັນຕົ
ກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ເງ ິນ ຕັ້ອງມີເອກະສານບົດລາຍງານ ຫັ້າ (5) ຊຸດ ເປັ ນພາສາອັງກິດ ພັ້ອມດັ້ວຍ
ເອກະສານບົດລາຍງານຫຍ ັ້ ຫັ້າ (5) ຊຸດ ເປັ ນພາສາລາວ ແລະ ຟາຍຄອມພິວເຕີ
(electronic file) ຂອງບົດລາຍງານອີກ ໜຶໍ່ງ (1) ຊຸດ.
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ

ັ້ ນຂອງການສຶ
ັ້
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ຮັບເອົາ ບົດລາຍງານຂັນຕົ
ກສາຄວາມເປັ ນ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມນະໂຍບາຍ
ໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ຈາກ ຜູ ພ

ັ້ ນໂຄງການໃນເວັບໄຊຂອງກົມທຸລະ
ແລະ ແຜນພະລັງງານ ພັ້ອມທັງປັບປຸ ງຂມູ
ັ ພັນທະສັນຍາ
ກິດພະລັງງານທີໍ່ໃຊັ້ໃນການຕິດຕາມການປະຕິບດ
ເພໍ່ ອໃຫັ້
ສອດຄໍ່ອງກັບຄວາມຄບໜັ້າຕົວຈິງ.
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ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ນຂອງການສຶ
ັ້
ບົດລາຍງານຂັນຕົ
ກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການ
ເງ ິນ ສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້ ນຂອງ
ັ້
ັ ບົດລາຍງານຂັນຕົ
ພາຍໃນ ສາມ (3) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ດ ັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ຈາກ ຜູ ພ

ໝາຍເຫດ

ັ້
ັ້ ນັ້ ຕັ້ອງມີເນອໃນ
ັ້
ບົດລາຍງານຂັນຕົ
ເປັນຕົນ:

ັ້
- ໂຄງຮໍ່າງການຈັດຕັງໃນ
ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດ ັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຫຼ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ ວໍ່າຈ ັ້າງຜູ ຮ
ັ້ ບ
ັ ເໝົາດາເນີນ
ເງ ິນ. ໃນກລະນີທໍ່ ີ ຜູ ພ
ການທັງໝົດ ຫຼ ສໍ່ວນໃດສໍ່ວນໜຶໍ່ງ ຂອງ ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນ
ັ້ ນ ແລະ ປະສົບ
ັ້ ບ
ັ ເໝົາດັໍ່ງກໍ່ າວຕອັ້ ງຄັດຕິດຂມູ
ເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ, ຜູ ຮ
ັ ຕົນກໍ່ ຽວກັບການພັດທະນາໄຟຟັ້າພະລັງງານນາັ້ ພັ້ອມດັ້ວຍ
ການຂອງບລິສດ
ັ້ ໍ່ ວມໃນ ການສຶກສາ
ຊີວະປະຫວັດຂອງຊໍ່ຽວຊານ ຫຼ ວິສະວະກອນທີໍ່ເຂົາຮ
ຄວາມເປັນໄປໄດັ້ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ;

ີ ານທີໍ່ຖກຮັບຮອງໃນໄລຍະການ
- ການປໍ່ຽນແປງດັ້ານການົດເວລາ ແລະ ວິທກ
ັ້ ນ.
ັ້
ສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ

ັ້ ນັ້
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການທົບທວນ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບບົດລາຍງານຂັນຕົ
ັ້ ນັ້
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການທົບທວນ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບບົດລາຍງານຂັນຕົ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ ແລະ
ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ນຂອງການສຶ
ັ້
ບົດລາຍງານຂັນຕົ
ກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ເງ ິນ.

ັ້ ນຂອງການສຶ
ັ້
ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ຮັບເອົາ ບົດລາຍງານຂັນຕົ
ກ
ສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ, ທົບທວນ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນ
ັ . ຖັ້າມີຄວາມຈາເປັນ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ
ກໍ່ ຽວກັບກິດຈະກາທີໍ່ສະເໜີປະຕິບດ
ແຜນພະລັງງານ ຈະລົງກວດກາພາກສະໜາມ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມປະກອບຄາ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເພໍ່ ອໃຫັ້ຄາເຫັນ ດັໍ່ງນີ:ັ້
ເຫັນ ຮໍ່ວມກັບ ຜູ ພ
- ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ ໃຫັ້ຄາເຫັນດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ
ຂອງ ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ຕາມທີໍ່ການົດ
ໄວັ້ໃນ ກອບໜັ້າວຽກສາລັບການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ
ການເງ ິນ;

- ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫັ້ຄາເຫັນດັ້ານວິສະວະກາ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຂອງ ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ
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ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ກອບໜັ້າວຽກສາລັບການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນ
ເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ນັ້ ແລະ ຂສະເໜີ
ັ້
ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ບົດລາຍງານຂັນຕົ
ເພໍ່ ອປັ ບປຸ ງແກ ັ້ໄຂ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້ ນ.
ັ້
ພາຍໃນ ສິບຫັ້າ (15) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮັບ ບົດລາຍງານຂັນຕົ

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
- ໜັງສປະກອບຄາເຫັນ ແລະ ຂສະເໜີ
ເຖິງ ຜູ ພ

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 3: ການຮັບເອົາ ບົດລາຍງານຂັນກາງຂອງ
ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ
ແລະ ສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 3: ການຮັບເອົາ ບົດລາຍງານຂັນກາງຂອງ
ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ
ແລະ ສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ).

ັ້
ບົດລາຍງານຂັນກາງຂອງ
ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການ
ເງ ິນ ຕັ້ອງສົໍ່ງ ເອກະສານບົດລາຍງານ ຫັ້າ (5) ຊຸດ ເປັ ນພາສາອັງກິດ ພັ້ອມດັ້ວຍ

ເອກະສານບົດລາຍງານຫຍ ັ້ ຫັ້າ (5) ຊຸດ ເປັ ນພາສາລາວ ແລະ ຟາຍຄອມພິວເຕີ
(electronic file) ຂອງບົດລາຍງານອີກ ໜຶໍ່ງ (1) ຊຸດ.
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ

ັ້
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ຮັບເອົາ ບົດລາຍງານຂັນກາງຂອງ
ການສຶກສາຄວາມເປັ ນ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມນະໂຍບາຍ
ໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ຈາກ ຜູ ພ

ັ້ ນໂຄງການໃນເວັບໄຊຂອງກົມທຸລະ
ແລະ ແຜນພະລັງງານ ພັ້ອມທັງປັ ບປຸ ງຂມູ
ັ ພັນທະສັນຍາ
ກິດພະລັງງານທີໍ່ໃຊັ້ໃນການຕິດຕາມການປະຕິບດ
ເພໍ່ ອໃຫັ້

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ສອດຄໍ່ອງກັບຄວາມຄບໜັ້າຕົວຈິງ.
ັ້
ບົດລາຍງານຂັນກາງຂອງການສຶ
ກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການ
ເງ ິນ ສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້
ັ ບົດລາຍງານຂັນກາງຂອງ
ພາຍໃນ ສາມ (3) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ດ ັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ຈາກ ຜູ ພ

ໝາຍເຫດ

ັ້
ັ້
ັ້
ບົດລາຍງານຂັນກາງ
ຕັ້ອງມີເນອໃນ
ເປັ ນຕົນ:
ັ້ ນເພີໍ່ມຢູໍ່ ພາກສະໜາມ, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ສາ
- ໝາກຜົນຈາກການສາຫຼວດເກັບກາຂມູ
ັ້ ນ ແລະ ການວິເຄາະຕົວເລກດັ້ານພູ ມສັນຖານ, ທລະນີ, ອຸ
ຄັນ, ການປັ ງປຸ ງຂມູ
ິ ມ
ົ ແລະ ອຸ ທກ
ົ ກະສາດ;
ຕິນຍ
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ັ້
- ໝາກຜົນຈາກການສາຫຼວດຕະຫຼາດຮັບຊໄຟຟັ້
າ ແລະ ຄວາມຕັ້ອງການ ແລະ
ັ້
ບົດບາດຂອງໂຄງການໄຟຟັ້າພະລັງງານນາ;
- ໝາກຜົນຈາກການສຶກສາທາງເລອກຕໍ່າງໆໃນການຈັດວາງໂຄງການ ເພໍ່ ອເປັ ນ
ັ້
ພນຖານໃນການສ
າຫຼວດເພີໍ່ມ;
- ໝາກຜົນຂອງການສຶກສາທໍ່າແຮງສູ ງສຸ ດຂອງໂຄງການ

(optimization

study on project scheme);
- ຄາດໝາຍການສຶກສາທີໍ່ຈະດາເນີນຕໍ່ ແລະ ການົດເວລາສາເລັດ ໃນໄລຍະ
ເວລາທີໍ່ຍັງເຫຼອ.

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 4: ການທົບທວນ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບບົດລາຍງານຂັນກາງ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 4: ການທົບທວນ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບບົດລາຍງານຂັນກາງ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ງຜະລິດໄຟຟັ້າ ແລະ
ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ).

ັ້
ບົດລາຍງານຂັນກາງຂອງ
ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການ
ເງ ິນ.
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.

ັ້
ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ຮັບເອົາ ບົດລາຍງານຂັນກາງຂອງ
ການສຶກ
ສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ແລັ້ວທົບທວນ ແລະ ໃຫັ້ຄາ
ເຫັນກໍ່ ຽວກັບຜົນການສຶກສາສາຫຼວດ, ກິດຈະກາທີໍ່ຍັງເຫຼອ ແລະ ຕາຕະລາງກາ
ນົດເວລາ. ຖັ້າມີຄວາມຈາເປັ ນ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ຈະລົງ
ກວດກາພາກສະໜາມ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມປະກອບຄາເຫັນ ຮໍ່ວມກັບ ຜູ ັ້
ພັດທະນາ ແລະ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເພໍ່ ອໃຫັ້ຄາເຫັນ ດັໍ່ງນີ:ັ້
- ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ ໃຫັ້ຄາເຫັນດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ
ຂອງ ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ຕາມທີໍ່ການົດ
ໄວັ້ໃນ ກອບໜັ້າວຽກສາລັບການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ
ການເງ ິນ;

- ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫັ້ຄາເຫັນດັ້ານວິສະວະກາ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຂອງ ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ
ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ກອບໜັ້າວຽກສາລັບການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນ
ເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້
ັ້
ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ບົດລາຍງານຂັນກາງ
ແລະ ຂສະເໜີ
ສາລັບກິດຈະກາ ແລະ ເວລາ
ທີໍ່ຍັງເຫຼອ.
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້
ັ ບົດລາຍງານຂັນກາງ.
ພາຍໃນ ສິບຫັ້າ (15) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ກໍ່ ຽວກັບ ບົດລາຍ
- ໜັງສປະກອບຄາເຫັນ ແລະ ຂສະເໜີ
ເຖິງ ຜູ ພ
ັ້
ງານຂັນກາງ.

ັ້ ດທັ້າຍຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ
ໜັ້າວຽກທີ 5: ການຮັບເອົາ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ການເງ ິນ ແລະ ສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ
ັ້ ດທັ້າຍຂອງ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ
ໜັ້າວຽກທີ 5: ການຮັບເອົາ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ການເງ ິນ ແລະ ສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ)

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ດທັ້າຍຂອງ
ຮໍ່າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດັ້ານເຕັກນິກ
ແລະ ການເງ ິນ ຕ ັ້ອງສົໍ່ງ ເອກະສານບົດລາຍງານ ຫັ້າ (5) ຊຸດ ເປັ ນພາສາອັງກິດ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ພັ້ອມດັ້ວຍ ເອກະສານບົດລາຍງານຫຍ ັ້ ຫັ້າ (5) ຊຸດ ເປັ ນພາສາລາວ ແລະ ຟາຍ
ຄອມພິວເຕີ (electronic file) ຂອງບົດລາຍງານອີກ ໜຶໍ່ງ (1) ຊຸດ.

ັ້ ດທັ້າຍຂອງ ການສຶກສາ
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ຮັບເອົາ ຮໍ່າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລັ້ວສົໍ່ງ ຮໍ່າງບົດ
ຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ຈາກ ຜູ ພ
ັ້ ດທັ້າຍຂອງ ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການ
ລາຍງານຂັນສຸ
ັ້ ນໂຄງການໃນ
ເງ ິນ ໃຫັ້ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ພັ້ອມທັງປັ ບປຸ ງຂມູ
ັ ພັນທະ
ເວັບໄຊຂອງກົມທຸລະກິດພະລັງງານທີໍ່ໃຊັ້ໃນການຕິດຕາມການປະຕິບດ
ສັນຍາ ເພໍ່ ອໃຫັ້ສອດຄໍ່ອງກັບຄວາມຄບໜັ້າຕົວຈິງ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ດທັ້າຍ ຖກສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ.
ຮໍ່າງບົດລາຍງານຂັນສຸ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້ ດ
ພາຍໃນ ສາມ (3) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮັບ ຮໍ່າງບົດລາຍງານຂັນສຸ

ວຽກ

ທັ້າຍຂອງ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ດ ັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ຈາກ ຜູ ັ້
ພັດທະນາ.

ໝາຍເຫດ

ັ້ ດທັ້າຍຂອງ
ຮໍ່າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດັ້ານເຕັກນິກ
ັ້
ໍ່ າງບົດລາຍງານຕອັ້ ງສັ້າງໃຫັ້ສອດຄໍ່ອງກັບ ກອບໜັ້າ
ແລະ ການເງ ິນ, ເນອໃນຂອງຮ
ວຽກສາລັບ ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ.
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ ດທັ້າຍ ເຖິງ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນ
- ສະໂນດນາສົໍ່ງຮໍ່າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ພະລັງງານ.
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ັ້ ດທັ້າຍຂອງ ການສຶກສາ
ໜັ້າວຽກທີ 6: ກອງປະຊຸມທົບທວນ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ຄວາມເປັນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ
ັ້ ດທັ້າຍຂອງ ການສຶກສາຄວາມ
ໜັ້າວຽກທີ 6: ການທົບທວນ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ເປັນໄປໄດັ້ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

- ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:

o ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່;
o ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ພະແນກ
ຕິດຕາມໂຄງການ);
o ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ງຜະລິດ
ໄຟຟັ້າ);

ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ);
o ກົມຄຸ ມ
o ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
o ກົມນິຕກ
o ກົມທລະນີສາດ ແລະ ແຮໍ່ທາດ;

- ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ:
o ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
ັ້
o ກົມຊັບພະຍາກອນນາ;

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ:
o ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ;
- ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ັ້:
o ກົມປໍ່າໄມ ັ້;

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
- ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ.
ັ້ ດທັ້າຍຂອງ
ຮໍ່າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດັ້ານເຕັກນິກ
ແລະ ການເງ ິນ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ງຜະລິດໄຟຟັ້າ)

ໜັ້າວຽກ

ອອກບັດເຊີນ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບຮໍ່າງບົດ
ັ້ ດທັ້າຍ.
ລາຍງານຂັນສຸ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ໍ່ ວມກອງ
ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງທັງໝົດ ທົບທວນຮໍ່າງບົດລາຍງານ ແລະ ເຂົາຮ
ປະຊຸມທົບທວນ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບຮໍ່າງລາຍງານ ດັໍ່ງນີ:ັ້
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ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 6.1: ຄາເຫັນຂອງ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນ
ກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ)

ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ
ັ້ ດທັ້າຍ ຂອງ ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້
ການເງ ິນຂອງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ເຊັໍ່ນ ຮູ ບແບບການຈັດວາງໂຄງການ, ລາຍລະອຽດ
ຂອງໂຄງການ, ຕາຕະລາງການກໍ່ ສັ້າງ ແລະ ການພັດທະນາໂຄງການ, ການຜະລິດ

ໄຟຟັ້າ, ມູນຄໍ່າໂຄງການ, ການວິເຄາະດັ້ານການເງ ິນ ແລະ ເສດຖະກິດ ແລະ ການ
ວິເຄາະຄວາມສໍ່ຽງຕໍ່າງໆ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 6.2: ຄາເຫັນຂອງ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະ
ແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ)
ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບດັ້ານວິສະ
ັ້ ດທັ້າຍຂອງ ການສຶກສາ
ວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມທັງໝົດຂອງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ເຊັໍ່ນ ການສຶກສາດັ້ານທລະນີ ແລະ
ົ ກະສາດ, ແຜນພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ການເຄາະຄວາມສໍ່ຽງຕໍ່າງໆ.
ອຸ ທກ

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 6.3: ຄາເຫັນຂອງ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວ
ັ້ ດທັ້າຍຂອງ ການ
ກັບດັ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຂອງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ເຊັໍ່ນ ດັ້ານການເງ ິນສາລັບ
ັ້ ດເຊີຍ, ການ
ິ ການເປັ ນຢູໍ່ , ການປໍ່ອຍນາຊົ
ການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ ແລະ ປົ ວແປງຊີວດ
ວິເຄາະຄວາມສໍ່ຽງ ແລະ ວຽກຫຼຸດຜໍ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 6.4: ຄາເຫັນຂອງ ກົມຄຸ ັ້ມຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງ
ໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ)
ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບດັ້ານເຕັກນິກຂອງ ຮໍ່າງບົດ
ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ດທັ້າຍຂອງ ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການ
ລາຍງານຂັນສຸ

ເງ ິນ ເຊັໍ່ນ ຮູ ບແບບການຈັດວາງໂຄງການ, ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ, ການ
ັ້
ວິເຄາະຄວາມສໍ່ຽງຕໍ່າງໆ ແລະ ປັ ດໄຈທີໍ່ມີຄວາມສາຄັນຕໍ່ ການອອກແບບເບອງ
ຕົນັ້ (Basic Design).

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 6.5: ຄາເຫັນຂອງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ)

ັ້ ດ
ພະແນກສັນຍາ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບດັ້ານການເງ ິນຂອງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ທັ້າຍຂອງ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ເຊັໍ່ນ ມູນຄໍ່າ
ໂຄງການ, ການວິເຄາະດັ້ານການເງ ິນ ແລະ ເສດຖະກິດ ແລະ ການວິເຄາະຄວາມ
ສໍ່ຽງຕໍ່າງໆ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 6.6: ຄາເຫັນຂອງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາ
ໂຄງການ)
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ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບຕາຕະລາງການພັດທະນາ ແລະ
ການກໍ່ ສັ້າງໂຄງການ, ວຽກເຕັກນິກ, ການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ ແລະ ການແກ ັ້ໄຂຜົນ
ກະທົບດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 6.7: ຄາເຫັນຂອງໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນໆ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນໆ ໃຫັ້ຄາເຫັນດັ້ານວິຊາການຕາມພາລະບົດບາດ.
ັ້ ດທັ້າຍຂອງ ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້
ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ແລະ ກອງປະຊຸມຮັບຟັງ ແລະ ປະກອບຄາເຫັນ
ັ້ ດທັ້າຍ.
ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດລາຍງານຂັນສຸ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້ ດທັ້າຍ
ັ ຮໍ່າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ພາຍໃນ ສາມສິບ (30) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ຈາກ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ັ້ ດທັ້າຍຂອງ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້
ໜັ້າວຽກທີ 7: ການສະຫຼຸບຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ັ ທະນາໃຫັ້ປັບປຸ ງຮໍ່ າງບົດລາຍງານ
ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ແລະ ແຈ ັ້ງຜູ ພັ້ ດ
ັ້ ດທັ້າຍຂອງ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້
ໜັ້າວຽກທີ 7: ການສະຫຼຸບຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ັ ທະນາໃຫັ້ປັບປຸ ງຮໍ່ າງບົດລາຍງານ
ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ແລະ ແຈ ັ້ງຜູພັ້ ດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ງຜະລິດໄຟຟັ້າ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ດທັ້າຍ
ຄາເຫັນຈາກ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງທັງໝົດ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ຂອງ ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 6 ຂອງ ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້
- ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:
o ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່;

o ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ພະແນກ
ຕິດຕາມໂຄງການ);
o ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ງຜະລິດ
ໄຟຟັ້າ);

ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ);
o ກົມຄຸ ມ
o ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
o ກົມນິຕກ
o ກົມທລະນີສາດ ແລະ ແຮໍ່ທາດ;

- ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ:
o ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
ັ້
o ກົມຊັບພະຍາກອນນາ;

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ:
o ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ;
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- ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ັ້:
o ກົມປໍ່າໄມ ັ້;

ັ້
- ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ.
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ສັງລວມຄາເຫັນຈາກໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອປັບປຸ ງຮໍ່າງ
ແລະ ເຮັດບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຫາລ ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້ຜູພ
ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ
ບົດລາຍງານ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ດທັ້າຍ ຂອງ ການສຶກສາຄວາມ
ຄາເຫັນ ແລະ ການປັບປຸ ງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ເປັ ນໄປໄດັ້ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ພາຍໃນ ເຈັດ (7) ວັນ ນັບແຕໍ່ ສາເລັດກອງປະຊຸມທົບທວນ.
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອປັ ບປຸ ງ ຮໍ່າງ
- ໜັງສ ພັ້ອມດັ້ວຍບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ສົໍ່ງເຖິງຜູ ພ
ັ້ ດທັ້າຍຂອງ
ບົດລາຍງານຂັນສຸ

ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດັ້ານເຕັກນິກ

ແລະ ການເງ ິນ.

ັ້ ດທັ້າຍຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້
ໜັ້າວຽກທີ 8: ການຮັບເອົາ ຮໍ່ າງສະບັບປັບປຸ ງຂອງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ແລະ ສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ
ັ້ ດທັ້າຍຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້
ໜັ້າວຽກທີ 8: ການຮັບເອົາ ຮໍ່ າງສະບັບປັບປຸ ງຂອງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ແລະ ສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ດທັ້າຍຂອງການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້
ຮໍ່າງສະບັບປັ ບປຸ ງຂອງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ຕັ້ອງສົໍ່ງ ເອກະສານບົດລາຍງານ ຫັ້າ (5) ຊຸດ ເປັ ນ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ພາສາອັງກິດ ພັ້ອມດັ້ວຍ ເອກະສານບົດລາຍງານຫຍ ັ້ ຫັ້າ (5) ຊຸດ ເປັ ນພາສາລາວ
ແລະ ຟາຍຄອມພິວເຕີ (electronic file) ຂອງບົດລາຍງານອີກ ໜຶໍ່ງ (1) ຊຸດ.

ັ້ ດທັ້າຍ
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ຮັບເອົາ ຮໍ່າງສະບັບປັ ບປຸ ງຂອງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ
ຂອງການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດ ັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ຈາກ ຜູ ພ
ັ້ ດທັ້າຍ ໃຫັ້ ກົມນະໂຍບາຍ
ແລັ້ວສົໍ່ງ ຮໍ່າງສະບັບປັ ບປຸ ງຂອງບົດລາຍງານຂັນສຸ

ັ້ ນໂຄງການໃນເວັບໄຊຂອງກົມທຸລະ
ແລະ ແຜນພະລັງງານ ພັ້ອມທັງປັ ບປຸ ງຂມູ
ັ ພັນທະສັນຍາ
ກິດພະລັງງານທີໍ່ໃຊັ້ໃນການຕິດຕາມການປະຕິບດ
ເພໍ່ ອໃຫັ້
ສອດຄໍ່ອງກັບຄວາມຄບໜັ້າຕົວຈິງ.
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ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ດທັ້າຍຂອງການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້
ຮໍ່າງສະບັບປັບປຸ ງຂອງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ຖກສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ

ັ ຮໍ່າງສະບັບປັ ບປຸ ງ ຂອງ
ພາຍໃນ ສາມ (3) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ້ ດທັ້າຍ
ບົດລາຍງານຂັນສຸ

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ັ້ ດທັ້າຍຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ດາັ້ ນ
ໜັ້າວຽກທີ 9: ການທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ
ັ້ ດທັ້າຍຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ດັ້ານ
ໜັ້າວຽກທີ 9: ການທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງ ບົດລາຍງານຂັນສຸ
ເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

- ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ງຜະລິດໄຟຟັ້າ
ແລະ ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ);

- ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ, ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.
ັ້ ດທັ້າຍຂອງການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້
ຮໍ່າງສະບັບປັ ບປຸ ງຂອງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ.
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.

- ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ຮັບເອົາ ຮໍ່າງສະບັບປັ ບປຸ ງຂອງບົດລາຍ
ັ້ ດທັ້າຍຂອງການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການ
ງານຂັນສຸ
ເງ ິນ ຈາກ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ;

- ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ສົໍ່ງ ຮໍ່າງສະບັບປັບປຸ ງຂອງບົດລາຍງານ
ັ້ ດທັ້າຍຂອງການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ
ຂັນສຸ
ໃຫັ້ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເພໍ່ ອທົບ
ັ ການ;
ທວນ ແລະ ຮັບຮອງດັ້ານຫຼກ

- ແຕໍ່ລະໜໍ່ວຍງານທົບທວນ ແລະ ມີຄາເຫັນສົໍ່ງຄນໃຫັ້ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ
ແຜນພະລັງງານ ດັໍ່ງນີ:ັ້

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 9.1: ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງ
ແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ)
ທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງ ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນຂອງ ບົດລາຍງານຂັນັ້
ສຸ ດທັ້າຍຂອງການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ;

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 9.2: ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວິສະວະ
ກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ)
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ທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງ ດັ້ານວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຂອງ ບົດລາຍງານຂັນັ້
ສຸ ດທັ້າຍ ຂອງ ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ;

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ

9.3:

ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ

ແລະ

ທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງ ດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ບົດລາຍງານ
ັ້ ດທັ້າຍ ຂອງ ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ;
ຂັນສຸ

- ໃນບາງກລະນີອາດມີຄວາມຈາເປັ ນຕອັ້ ງປັ ບປຸ ງຕໍ່ ມກໍ່ ອນພິຈາລະນາຮັບຮອງ
ັ້ ດທັ້າຍຂອງການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ
ບົດລາຍງານຂັນສຸ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຈະດາ
ການເງ ິນ, ໜໍ່ວຍງານຂັ້າງເທິງ ຈະແຈ ັ້ງຕໍ່ ຜູ ພ
ັ້ ດທັ້າຍຂອງ
ເນີນການປັ ບປຸ ງຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ສົໍ່ງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ຄນໃໝໍ່ ແລະ
ັ້ ໍ່ ໜັ້າວຽກທີ 8 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ັ້
ຂະບວນການຈະເລີໍ່ມຕົນແຕ
;ັ້

ັ້ ດທັ້າຍ ຂອງ ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນ
- ໃນກລະນີທ ີ ບົດລາຍງານຂັນສຸ
ເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ຍັງເຫັນວໍ່າບໍ່ ມີຄວາມຄົບຖັ້ວນ ຫຼ ຜົນກະທົບຕໍ່
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຫຼາຍກວໍ່າຜົນປະໂຫຍດທີໍ່ລັດ, ສັງຄົມ
ແລະ ປະຊາຊົນຈະໄດັ້ຈາກການພັດທະນາໂຄງການ, ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ
ແຜນພະລັງງານ ສາມາດອອກໜັງສປະຕິເສດ ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມ
ເປັ ນໄປໄດັ້.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ດທັ້າຍ ຂອງ ການສຶກສາ
- ການຮັບຮອງ ຫຼ ການປະຕິເສດ ບົດລາຍງານຂັນສຸ
ຄວາມເປັນໄປໄດັ້ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ;
ັ້
ີ
ີ ານປັ ບປຸ ງບົດລາຍງານ ກໍ່ ອນການຮັບຮອງນັນ,
- ໃນກລະນີທໍ່ ຮຽກຮັ້
ອງໃຫັ້ມກ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕອັ້ ງປັບປຸ ງ ແລະ ສົໍ່ງບົດລາຍງານຄນໃໝໍ່ ແລະ ຂະບວນການຈະ
ຜູ ພ
ັ້
ັ້
ເລີໍ່ມຕົນແຕໍ່
ໜັ້າວຽກທີ 8 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ

ັ ຮໍ່າງສະບັບປັ ບປຸ ງ ຂອງ ບົດລາຍ
ພາຍໃນ ສາມສິບ (30) ວັນ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ້ ດທັ້າຍ ຂອງ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ດ ັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ
ງານຂັນສຸ
ຈາກ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.

ໝາຍເຫດ

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ສາມາດກວດກາວໍ່າ ການປັບປຸ ງຮໍ່າງບົດ
ັ້ ດທັ້າຍນັນັ້ ໄດັ້ຮບ
ັ ການແກ ັ້ໄຂແລັ້ວຫຼບໍ່ .
ລາຍງານຂັນສຸ

ັ້ ດທັ້າຍ
ໜັ້າວຽກທີ 10: ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ອອກ ໃບຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ບົດລາຍງານຂັນສຸ
ຂອງ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ
ັ້ ດທັ້າຍ
ໜັ້າວຽກທີ 10: ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ອອກ ໃບຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ບົດລາຍງານຂັນສຸ
ຂອງ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ.
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ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ໜັງສຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດຈາກໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງກໍ່ ຽວກັບ ບົດລາຍງານຂັນັ້

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

- ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ
ແລະ ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ);

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ອອກ ໃບຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ບົດ
ັ້ ດທັ້າຍຂອງ ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການ
ລາຍງານຂັນສຸ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ໜັ້າວຽກ

ສຸ ດທັ້າຍ ຂອງ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ດ ັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ຕາມໜັ້າ
ັ້
ວຽກທີ 9 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້

- ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ, ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ ບົດລາຍງານຈາກ ພະແນກວາງ
ເງ ິນ ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້ ຜູ ພ
ແຜນແຫຼໍ່ງຜະລິດໄຟຟັ້າ ແລະ ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ຂອງ

ກົມນະໂຍບາຍ

ແລະ

ແຜນພະລັງງານ

ແລະ

ກົມນະໂຍບາຍ

ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາ
ັ້
ມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຕາມການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 9 ຂອງຂັນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ດທັ້າຍ ຂອງ ການສຶກສາຄວາມເປັ ນ
ໃບຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ບົດລາຍງານຂັນສຸ
ໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ.

ວຽກ

ັ ບົດລາຍງານຈາກພະແນກກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ພາຍໃນ ເຈັດ (7) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ້
ຕາມ ໜັ້າວຽກທີ 9 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້

ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

- ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ອອກ ໃບຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ບົດ
ັ້ ດທັ້າຍ ຂອງ ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ
ລາຍງານຂັນສຸ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ການເງ ິນ ໃຫັ້ ຜູ ພ
10.

ັ້
ຂັນຕອນການຮັ
ບຮອງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ
ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ

10.1. ພາກສະເໜີ

ັ້
ຄວາມໝາຍຂອງຂັນຕອນ

ັ້ ການົດກໍ່ ຽວບັນດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ພົວພັນກັບການຮັບຮອງ ການ
ັ້
ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ

ັ້ ນກາງອະນຸຍາດ. ຂະບວນການ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຂອງໂຄງການໄຟຟັ້າພະລັງງານນາັ້ ທີໍ່ຂັນສູ
ີ າງໃນການການົດ, ຄາດຄະເນ ແລະ ປະ
ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແມໍ່ ນວິທທ

ເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດທີໍ່ອາດເກີດຈາກໂຄງການລົງທຶນ, ໃນການວິເຄາະທາງ
ເລອກ ແລະ ອອກແບບມາດຕະຖານແກ ັ້ໄຂ, ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ທີໍ່ເໝາະສົມ.
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ຈຸດປະສົງສາຄັນກໍ່ ຽວກັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແມໍ່ ນເພໍ່ ອດາ
ເນີນການປະເມີນຜົນທີໍ່ໜັ້າເຊໍ່ ອຖໄດັ້ກໍ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ສຸ ດທັ້າຍແມໍ່ ນ ສັ້າງ ບົດລາຍ
ງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ທີໍ່ມີຄຸນນະພາບສູ ງ ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້ອງົ ການ

ຮັບຜິດຊອບພິຈາລະນາໃຫັ້ການຮັບຮອງຄວາມສອດຄໍ່ອງ. ເຖິງແມໍ່ ນວໍ່າ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ເປັນເອກະດັ້ານເຕັກນິກ ແຕໍ່ ກເປັ ນເອກະສານທີໍ່ນາໄປສູໍ່ ການພັດທະນາ

ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
ການສັ້າງພັນທະດັ້ານກົດໝາຍທີໍ່ເປັ ນບໍ່ອນອີງ ແລະ ການົດໄວັ້ໃນ ແຜນການຄຸ ມ
ັ້
ັ້ ນທີໍ່ເປັ ນພນຖານດັ້
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ. ບົດລາຍງານດັໍ່ງກໍ່ າວ ຍົກໃຫັ້ເຫັນພາບລວມຂມູ
ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ຜົນການປະເມີນຜົນກະທົບ ເຊັໍ່ນ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມທາມະຊາດ,
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ, ແຜນການຄຸ ມ

, ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມທາມະຊາດ, ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ, ແລະ
ແຜນການພັດທະນາຊົນເຜົໍ່າ ສາລັບຜູ ໄັ້ ດັ້ຮັບຜົນກະທົບໃນຂອບເຂດໂຄງການ ແລະ ໃກ ັ້ຄຽງ ພັ້ອມທັງສອດຄໍ່ອງ
ັ້ ກແບບຍນຍົງ.
ກັບ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ

ໜັ້າວຽກສາຄັນ ພາຍໃຕັ້ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແລະ
ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ປະກອບດັ້ວຍ ປະກອບດັ້ວຍ:
ສຶກສາກໍ່ ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດທີໍ່ມີແລັ້ວ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຊັບພະຍາກອນທາງກາຍະພາບ, ຊັບພະຍາກອນທາງທລະນີ,
ຄຸ ນຄໍ່ າໃນການຊົມໃຊັ້ຂອງມະນຸດ, ຊັບພະຍາກອນທາງສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທາຂອງຂອບເຂດຂອງໂຄງການ ເປັນຕົນັ້ ເຂດເຂໍ່ ອນ,
ເຮອນຈັກ, ເຂໍ່ ອນອວໍ່ າຍນາັ້ ແລະ ສາຍສົໍ່ງໄຟຟັ້າ;
ັ້
ສຶກສາ ແລະ ປະເມີນກໍ່ ຽວກັບຜົນກະທົບທີໍ່ອາດເກີດຂຶນຂອງໂຄງການ
ຕໍ່ ຊັບພະຍາກອນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ໃນໄລຍະກໍ່ ອນເລີໍ່ມການ
ກໍ່ ສັ້າງ, ໄລະຍການກສັ້າງ ແລະ ໄລຍະດາເນີນງານ;
ັ້
ໍ່ ສັ້າງ ແລະ ການດາເນີນ
ີ ານແກ ັ້ໄຂ ແລະ ມາດຕະການປັ້ອງກັນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມທີໍ່ເກີດຂຶນໃນໄລຍະການກ
ສະໜອງວິທກ
ັ້ ຜົນການສຶກສາຈະຖກໃຊັ້ໃນການການົດວຽກລະອຽດດັ້ານວິສະວະກາ ແລະ ການອອກແບບ ເພໍ່ ອສັ້າງຮູ ບ
ງານ. ນອກຈາກນັນ,
ໍ່
ົ ກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມໃນລະດັບໜັ້ອຍ ແລະ ເປັນທີໍ່ຍອມຮັບໄດັ້;
ແບບຂອງໂຄງການທີມີຜນ
ັ້ ນກໍ່ ຽວກັບ ແຜນຕິດຕາມກວດກາຄຸ ນນະພາບສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ສາລັບ ໄລຍະການກໍ່ ສັ້າງ ແລະ ໄລຍະການດາເນີນງານ;
ສະໜອງຂມູ
ັ ັ້ ອງການການສຶກສາລະອຽດຕໍ່ ມບໍ່ ຫຼວໍ່ າ
ປະເມີນຂະບວນການຄັດເລອກ ແລະ ໃຫັ້ຄາແນະນາວໍ່ າ ຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມທີໍ່ມີນນຕັ້
ໍ່
ໍ່
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕສິງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດສາເລັດແລັ້ວ.
ປະເມີນສະພາບສັງຄົມ (ສິໍ່ງແວດລັ້ອມທາງກາຍຍະພາບ, ທາງຊີວະສາດ, ທາງສັງຄົມ, ວັດທະນະທາ ແລະ ເສດຖະກິດ) ໃນຂອບ
ັ ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ;
ເຂດໂຄງການ ແລະ ເຂດໃກ ັ້ຄຽງ ທີໍ່ອາດໄດັ້ຮບ
ັ້ ບສັງຄົມ ທັງອັນທີໍ່ຄາດໄວັ້ ແລະ ອັນທີໍ່ນອກຄວາມຄາດໝາຍ, ແຜນກິດຈະກາ
ັ້ ຄອງ ຜົນທີໍ່ຈະເກີດຂຶນກັ
ວິເຄາະ, ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ ມ
ແກ ັ້ໄຂ ແລະ ຂະບວນການປໍ່ຽນແປງຂອງສັງຄົມທີໍ່ເກີດຈາກກິດຈະກາແກ ັ້ໄຂ.

ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ັ້
ັ ຢໍ່າງສອດຄໍ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ
ກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຕັ້ອງຖກຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
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ັ້ ດ, ຫົວຂຕິ
ັ້ ດຕາມກວດກາ, ການຈັດວາງຈຸດ,
ດັ້ານການປົກປັ ກຮັກສາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຂອງ ສປປ ລາວ. ຕົວຊີວັ
ັ້ ນ ແລະ ອໍ່ ນໆ ໃນການສາຫຼວດ ແລະ
ີ ານ, ວິທກ
ີ ານເຮັດສະຖິຕ ິ ແລະ ການວິເຄາະຂມູ
ການຈັດວາງຕົວຢໍ່າງ, ວິທກ
ຕິດຕາມກວດກາດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຕອັ້ ງສອດຄໍ່ອງກັບເງໍ່ ອນໄຂລະບຽບການ, ມາດຕະຖານ ແລະ ມາດຕະເກນ
ີ ານ ແລະ ມາດຕະຖານສາລັບ
ສາລັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ. ວິທກ
ັ , ການຄາດຄະເນ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ການປະເມີນສະພາບສິໍ່ງແວດລັ້ອມປະຈຸບນ
ຕ ັ້ອງສອດຄໍ່ອງກັບເງໍ່ ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານແຫໍ່ງຊາດ ແລະ ມາດຕະເກນສາລັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ. ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ບົດສັງລວມ
ຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ັ້
ຫຍການປະເມີ
ນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຕັ້ອງຖກສັ້າງ ແລະ ສົໍ່ງໃຫັ້ສອດຄໍ່ອງກັບ

ຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສາລັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາ
ມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ທີໍ່ຖກຮັບຮອງ.

ັ້ ນຕອນ
ັ້
ການເລີໍ່ມຕົນຂັ

ັ້ ດ
ັ ທະນາດາເນີນການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ຂນສຸ
ັ ັ້ ດທັ້າຍ. ການ
ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ ການົດໃຫັ້ຜູ ພ
ັ້ ດທັ້າຍ ມີ ສອງ (2) ອົງປະກອບ ຄ: ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດ ັ້ານເຕັກນິກ
ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ຂັນສຸ
ແລະ ການເງ ິນ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ. ການສຶກສາຄວາມເປັ ນ
ັ ັ້ ດທັ້າຍ ຈະດາ
ໄປໄດັ້ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ທີໍ່ເປັນພາກສໍ່ວນໜຶໍ່ງຂອງການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ຂນສຸ
ັ້
ເນີນຫຼງັ ຈາກການເຊັນ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ຫຼ ສັນຍາຫົວຂໃຫຍໍ່
ຂອງໂຄງການ ໄປຄຽງຄູໍ່ກັບ ການປະເມີນ

ັ້ ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ
ຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ. ສະນັນ,
ັ້ ນ/ການປະເມີ
ັ້
ການເງ ິນ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບອງຕົ
ນຜົນ
ັ ັ້ ດ
ກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແມໍ່ ນພາກສໍ່ວນໜຶໍ່ງຂອງການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ຂນສຸ
ທັ້າຍ.

ັ້ ດ
ັ ທະນາຮັບຜິດຊອບດາເນີນຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ຜູ ພ
ັ້ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ທີໍ່ຮັບຮອງ
ັ້ ດ
ັ ທະນາຕອັ້ ງໄດັ້ຮບ
ັ ໃບຢັງຢ
ຊາດ ຈາກໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກາການລົງທຶນ. ຜູ ພ
ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຈາກ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາ
ມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ກໍ່ ອນດາເນີນການກສັ້າງໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກາການລົງທຶນ.
ັ
ການດາເນີນການປຶ ກສາຫາລກັບສາທາລະນະ ໃນເງໍ່ ອນໄຂຂອງ ສປປ ລາວ ເປັ ນຫຼາຍກວໍ່າການປະຕິບດ

ມັນເປັ ນພາກສໍ່ວນຈາເປັ ນຂອງຂະບວນການພັດທະນາໂຄງການໃດໜຶໍ່ງ.
ຜູ ັ້
ັ້ ໍ່ ວມຂອງສາທາລະນະ ແລະ ການປຶ ກສາຫາລກັບອານາດການ
ັ ປະກັນໃຫັ້ມ ີ ການເຂົາຮ
ພັດທະນາ ຕັ້ອງເຮັດໃຫັ້ຮບ
ັ້ ປະຊາຊົນທີໍ່ຈະຖກຜົນກະທົບ ແລະ ພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນໆ ແລະ ຕັ້ອງປະຕິບດ
ັ ໃຫັ້
ປົກຄອງແຕໍ່ລະຂັນ,
ັ້ ານົດຂອງກົດໝາຍ,
ຕາມຂກ

ສອດຄໍ່ອງກັບຄາແນະນາ, ຄາແນະນາດັ້ານວິຊາການກໍ່ ຽວກັບການມີສໍ່ວນຮໍ່ວມຂອງສາທາລະນະ ແລະ ລະບຽບ
ັ້
ການ ແລະ ກົດໝາຍອໍ່ ນໆ ຢໍ່າງເຂັມງວດ.
ການປຶ ກສາຫາລກັບ ແລະ ການມີສໍ່ວນຮໍ່ວມຂອງ ຊຸມຊົນທີຈະຖກຜົນກະທົບ ແລະ ພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ັ້
ັ້ ນກໍ່ ຽວກັບ
ັ ໂຄງການທີໍ່ດີຂນ,
ຶ ັ້
ຈະນາໄປສູໍ່ ການອອກ ແລະ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຮັບປະກັນການເຜີຍແຜໍ່ຂມູ
ໂຄງການຕໍ່ ອົງການປົ ກຄອງທັ້ອງຖິໍ່ນ, ພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ຊຸມຊົມທີໍ່ຈະຖກຜົນກະທົບ, ແລະ ການປຶ ກສາ
ຫາລໂດຍກົງກັບປະຊາຊົນທີໍ່ຈະຖກຜົນກະທົບ ກໍ່ ຽວກັບຄວາມຕັ້ອງການ ແລະ ຄວາມມັກຂອງພວກເຂົາ
ັ້
ັ້ ດແຍໍ່ ງທີໍ່ອາດເກີດຂຶນໃນໄລຍະການກ
ໍ່ ສັ້າງ ແລະ ດາ
ສາມາດຊໍ່ວຍຫຼຸດຜໍ່ອນການຄັດຄັ້ານທີໍ່ມີຕໍ່ ໂຄງການ ຫຼ ຂຂັ
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ເນີນງານຂອງໂຄງການ ໄດັ້, ແລະ ຜົນດັໍ່ງກໍ່ າວສາມາດຫຼຸດຜໍ່ອນບໍ່ ໃຫັ້ເກີດການແກໍ່ ຍາວໂຄງການ. ການດາເນີນ
ັ້ ານ, ເມອງ ແລະ
ການປຶກສາຫາລກັບປະຊາຊົນທີໍ່ຈະຖກຜົນກະທົບ ແລະ ອົງການປົ ກຄອງທັ້ອງຖິໍ່ນ (ຂັນບັ້
ັ້
ແຂວງ ແລະ ພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນໆ) ແມໍ່ ນສິໍ່ງຈາເປັ ນ ເພໍ່ ອໃຫັ້ເຂົາໃຈແນວຄວາມຄິ
ດ ແລະ ຄວາມເປັນຫໍ່ວງ
ຂອງພວກເຂົາກໍ່ ຽວກັບຜົນກະທົບທາງລົບ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ.
ັ້ ດ
ັ ທະນາ
ຫຼງັ ຈາກສາເລັດການສາຫຼວດພາກສະໜາມ ແລະ ການປຶກສາຫາລກັບສາທາລະນະແລັ້ວ, ຜູ ພ
ຕ ັ້ອງກະກຽມ ຮໍ່າງສະບັບທາອິດຂອງ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ

ຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມ
ນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເພໍ່ ອທົບທວນ.
ການທົບທວນຂອງ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຂອງ ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ມີ ສອງ (2) ໄລຍະ ຄ: ການທົບທວນດັ້ານບລິຫານ ແລະ ການ
ທົບທວນດັ້ານເຕັກນິກດັ້ວຍການຈັດປະຊຸມເປີ ດກວັ້າງປຶ ກສາຫາລ. ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຈະໃຫັ້ຄາເຫັນຂອງຕົນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ

ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ຊຶໍ່ງໃນທີໍ່ສຸ ດຈະຖກຮັບຮອງ ຖັ້າຫາກ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເຫັນວໍ່າມີ
ັ້ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ໃຫັ້ແກໍ່ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຄວາມຄົບຖັ້ວນແລັ້ວ ແລະ ຈະອອກ ໃບຢັ ງຢ
ັ້ ຄອງ
ການຮັບຮອງການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ປະກອບດັ້ວຍ ສາມ (3) ໄລຍະ ດັໍ່ງນີ:ັ້

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ນິຕກ

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ັ :ັ້
ນິຕກ
ມີດໍ່ ງນີ

- ລັດຖະທາມະນູນ ແຫໍ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ;
- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ;

- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການປົ ກປັ ກຮັກສາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
ັ້
- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍນາັ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນາ;
- ນະໂຍບາຍທີໍ່ດິນ;

- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍສັດນາັ້ ແລະ ສັດປໍ່າ;

- ຄາແນະນາຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ກໍ່ ຽວກັບ ຂະບວນການ
ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຈາກ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕໍ່ າງໆ
ເລກທີ 8030/ກຊສ, ວັນທີ 17 ທັນວາ 2013;

- ບົດແນະນາວິຊາການ ກໍ່ ຽວກັບ ການສັ້າງບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ
ທາມະຊາດ ຂອງ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕໍ່ າງໆ ຢູໍ່ ໃນ ສປປ ລາວ ເລກທີ 2796/
ກຊສ.ກປສສ.ພຄຕ ວັນທີ 19 ທັນວາ 2016;
- ດາລັດວໍ່າດັ້ວຍ ການທົດແທນຄໍ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍົກຍ ັ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ຈາກ ໂຄງການພັດທະນາ
ເລກທີ 192/ນຍ, ວັນທີ 7 ກລະກົດ 2005;
- ດາລັດວໍ່າດັ້ວຍ ການທົດແທນຄໍ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍປະຊາຊົນ ຈາກ ໂຄງການພັດທະນາ
ເລກທີ 84/ລບ, ວັນທີ 5 ເມສາ 2016;
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ັ້
ັ ດາລັດວໍ່າດັ້ວຍ ການທົດແທນຄໍ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍົກຍ ັ້າຍ
- ລະບຽບການກໍ່ ຽວກັບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຈັດສັນປະຊາຊົນ ຈາກ ໂຄງການພັດທະນາ ເລກທີ 192/ນຍ, ເລກທີ 2432/ອວຕສ, ວັນທີ 11 ພະຈິກ
2005;
- ດາລັດວໍ່າດັ້ວຍ ສະມາຄົມ ເລກທີ 238/ລບ, ວັນທີ 11 ສິງຫາ 2017;
ັ້
ັ ດາລັດວໍ່າດັ້ວຍສະມາຄົມ ເລກ
- ຄາແນະນາຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ກໍ່ ຽວກັບ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ທີ 05/ພນ ວັນທີ 11 ຕຸ ລາ 2017;

ັ້ ກແບບຍນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ;
- ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ັ້
ັ້ ກແບບຍນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ;
ັ ນະໂຍບານການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
- ບົດແນະນາການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ້
ັ້ ກແບບຍນຍົງ ຂອງ ສປປ
ັ ນະໂຍບານການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
- ແບບຟອມການປະເມີນ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ລາວ;
ັ້ ກລົງວໍ່າດັ້ວຍ ມາດຕະຖານສິໍ່ງແວດລັ້ອມແຫໍ່ງຊາດ ເລກທີ 2734/ອວຕສ-ສນຍ, ວັນທີ 7 ທັນວາ
- ຂຕົ
2009.

ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ ການົດວໍ່າ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຈະຖກທົບ
ມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ທວນ ແລະ ຮັບຮອງໂດຍ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່, ຂະແໜງການອໍ່ ນ ແລະ ອົງການປົ ກຄອງທັ້ອງຖິໍ່ນທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ. ໃນການທົບ
ທວນບົດລາຍງານດັໍ່ງກໍ່ າວ

ັ້ ໍ່ ວມນາໃຊັ້
ັ ທີໍ່ປຶ ກສາເຂົາຮ
ແມໍ່ ນສາມາດວໍ່າຈ ັ້າງບລິສດ

ໂດຍໃຊັ້ງ ົບປະມານຂອງຜູ ັ້

ພັດທະນາ.
ັ້
10.2. ບັນດາໜັ້າວຽກໃນຂັນຕອນ
ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ັ້ ານົດໃນບັນດາໜັ້າວຽກຂອງຂັນຕອນນີ
ັ້
ົ ັ້
ຂກ
າອີງໃສໍ່
ໍ່
ິ າ ແລະ ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເພອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາັ້
ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ

ັ້
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ,
ໃນຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າຂອງຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ
ິ າ.
ນິຕກ
ໄລຍະທີ 1: ການທົບທວນດັ້ານບລິຫານ ສາລັບ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ
ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ

ໜັ້າວຽກທີ 1: ການຮັບເອົາ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຈາກ ຜູ ພັ້ ດ
ັ ທະນາ
ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການຮັບເອົາ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ັ ທະນາ
ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຈາກ ຜູພັ້ ດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ສັງລວມ).

125

ແລະ

ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ

(ພະແນກ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ົ ທວນ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ໜັງສສະເໜີທບ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ້ ດ
ັ ທະນາສາເລັດການຮໍ່າງ
- ເມໍ່ ອຜູ ພ
ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ັ້ ຄອງ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ

ກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ໜັ້າວຽກ

ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມ
ນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ພັ້ອມກັບໜັງສ
ັ ຮອງ,
ສະເໜີຮບ

ພະແນກສັງລວມ

ຈະລົງທະບຽນໜັງສສະເໜີຂການ
ຮັບຮອງ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ແລະ ທາມະຊາດ;

ັ້ ດ
ັ ທະນາໄດັ້ສົໍ່ງສາເນົາເອກະສານບົດລາຍ
- ພະແນກສັງລວມ ຈະກວດກາວໍ່າ ຜູ ພ
ງານ ສາມ (3) ຊຸດ ແລະ ຟາຍຄອມພິວເຕີ ຂອງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນ
ັ້ ຄອງ
ຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ັ້
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ເພໍ່ ອໃຊັ້ເຂົາໃນ
ຂະບວນການຮັບຮອງແລັ້ວບໍ່ ;

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕັ້ອງລະບຸ ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບ ຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ
- ຜູ ພ
ຂອບເຂດໜັ້າວຽກທີໍ່ຖກຮັບຮອງ
ສາລັບ
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ັ້ ຄອງ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ

ັ
ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ/ສະຖານະປະຈຸບນ
ິ າລະນາ;
ຂອງໂຄງການທີໍ່ກາລັງສະເໜີພຈ

- ພະແນກສັງລວມ

ລົງທະບຽນໃຫັ້ໜງັ ສສະເໜີ

ແລະ

ັ້
ເລກທີຂາເຂົາໃຫັ້

ຫຼງັ ຈາກສາເລັດລົງທະບຽນໃຫັ້ໜງັ ສສະເໜີຂການ
ຮັບຮອງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ເອກະສານຕາມລາດັບ.

ົ ໜັ້າກົມນະໂຍບາຍ
ແລັ້ວເອກະສານດັໍ່ງກໍ່ າວໃຫັ້ຫວ
ໍ່
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິງແວດລັ້ອມ;
ແລະ

ທາມະຊາດ

- ພາລະບົດບາດຂອງ ພະແນກສັງລວມ ໃນຂະບວນການຮັບຮອງ ຮໍ່າງບົດລາຍ
ງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ

ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ແຜນການຄຸ ມ
ັ້ ແມໍ່ ນ ຮັບ, ສົໍ່ງຕໍ່ , ຄຸ ັ້ມຄອງ, ແຈກຢາຍເອກະສານ ແລະ ຕິດຕາມ
ຊາດ ຕົນຕ
ເອກະສານ ແລະ ຄາເຫັນ ຈາກ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.
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ຜົນໄດັ້ຮັບ

ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາ
ແລະ ແຜນການຄຸ ມ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ຈາກ
ທີໍ່ໄດັ້ຮບ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຖກສົໍ່ງໃຫັ້ ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍ
ຜູ ພ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເພໍ່ ອທົບທວນ.
ັ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະ
ພາຍໃນ ສອງ (2) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ມະຊາດ

ວຽກ

ັ້
ເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ.

ໝາຍເຫດ

ຫຼງັ ຈາກ ຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສາລັບ ການປະເມີນຜົນ
ັ້ ຄອງ ແລະ
ກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ໄດັ້ຖກຮັບຮອງ ແລະ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ
ສາເລັດດາເນີນກອງປະຊຸມເປີ ດກວັ້າງປຶ ກສາຫາລກັບສາທາລະນະ, ຜູ ພ
ໍ່
ຈະສົໍ່ງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ແລະ ທາມະຊາດ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ໃຫັ້

ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ

ແລະ

ໜັ້າວຽກທີ 2: ການທົບທວນ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຂອງ ຫົວໜັ້າກົມ
ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການທົບທວນ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຂອງຫົວໜັ້ານະໂຍບາຍ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ົ ທວນ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຮໍ່າງບົດ
ໃບກິດສາພັນຈາກ ພະແນກສັງລວມ, ໜັງສສະເໜີທບ
ລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ
ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ຊາດ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ພະແນກສັງລວມ.

- ຫົວໜັ້າກົມອໍ່ານຜໍ່ານຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ;
- ຫົວໜັ້າກົມ ອໍ່ານຜໍ່ານບົດລາຍງານ ແລະ ກາໄດັ້ປະເດັນສາຄັນ ຈາກ
ັ້
ັ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມທາມະຊາດ,
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ັ້ ຄອງ ແລະ
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ, ແຜນການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ
ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ, ແຜນການຄຸ ມ
ກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມທາມະຊາດ,
ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ
ແລະ
ັ ປະຊາຊົນທີໍ່ຈະຖກຜົນ
ແຜນການພັດທະນາຊົນເຜົໍ່າ (ຖັ້າມີ) ທີໍ່ຈະນາໃຊັ້ກບ

ກະທົບໃນຂອບເຂດໂຄງການ
ໂດຍໃຫັ້ສອດຄໍ່ອງກັບ
ນະໂຍບາຍການ
ັ້ ກແບບຍນຍົງ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຂອງ
ພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ສປປ ລາວ;

ັ້
- ຫົວໜັ້າກົມ ກວດກາວໍ່າ ບົດລາຍງານໄດັ້ມເີ ນອໃນພົ
ວພັນກັບການກວດກາຂ ັ້
ັ້
ມູນສິໍ່ງແວດລັ້ອມທີໍ່ມີແລັ້ວ ແລະ ການສາຫຼວດພນຖານກໍ່
ຽວກັບສະພາບ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຕົວຈິງ ແລະ ການການົດເຂດທີໍ່ການກໍ່ ສັ້າງ ແລະ ການດາເນີນ
ງານຂອງໂຄງການຈະສັ້າງຜົນກະທົບສິໍ່ງແວດລັ້ອມທຸກປະເພດທີໍ່ສັງເກດໄດັ້

ັ້ ນໂຄງການໃນໄລຍະການກໍ່ ສັ້າງ ແລະ ການດາ
ແລັ້ວບໍ່ ແລະ ສຶກສາເບິໍ່ງຂມູ
ເນີນງານ ລວມທັງວິເຄາະມົນລະພິດທີໍ່ຈະເກີດຈາກໂຄງການ ແລະ ມາດ
ຕະການແກ ັ້ໄຂ;
ັ້ າໃຫັ້ ພະແນກສັງລວມ ສົໍ່ງຮໍ່າງບົດລາຍງານ ແລະ ແຜນ ໃຫັ້
- ຫົວໜັ້າກົມ ຊີນ
ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ແລະ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນໆ;
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
- ຫົວໜັ້າກົມ ສົໍ່ງໃບກິດສາພັນໃຫັ້ ພະແນກສັງລວມ ເພໍ່ ອແຈ ັ້ງພະແນກທີໍ່ຖກ
ການົດໃຫັ້ດາເນີນການທົບທວນ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ັ້ ຄອງ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ເພໍ່ ອໃຫັ້ຄາເຫັນຂອງ

ຕົນກໍ່ ຽວກັບພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ;
ັ້
ໍ່ ຕ ັ້ອງປະເມີນ ຫຼ
- ຫົວໜັ້າກົມ ຍົກໃຫັ້ເຫັນຄວາມເປັ ນຫໍ່ວງຂອງຕົນ/ເນອໃນທີ
ັ້ ນຂອງຕົ
ັ້ ໍ່ ໄປ ທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ ຈາກການທົບທວນເບອງຕົ
ລະບຸ ຕໍ່ ມໃນຂັນຕ
ນກໍ່ ຽວກັບ
ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ແລະ ທາມະຊາດ;

- ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ສົໍ່ງໃບ
ກິດສາພັນແຈ ັ້ງໃຫັ້ພະແນກສັງລວມ ເພໍ່ ອແຈ ັ້ງພະແນກການກໍ່ ຽວຂັ້ອງພາຍໃນ
ກົມ;

- ຜູ ັ້ພ ັ ດ ທ ະ ນ າ ຕັ້ອ ງ ກ ະ ກ ຽ ມ ບົ ດ ລ າ ຍ ງ າ ນ ກ າ ນ ປ ະ ເ ມີ ນ ຜົ ນ ກ ະ ທົ ບ ຕໍ່
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ເປັ ນພາສາລາວ ເຊັໍ່ນກັນ. ຖັ້າບໍ່ ດັໍ່ງນັນັ້
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.
ກຈະບໍ່ ໄດັ້ຮັບການພິຈາລະນາອອກໃບຢັງຢ
ັ້ າ ພະແນກສັງລວມ ໃຫັ້ສໍ່ ງົ ຮໍ່າງບົດລາຍງານ ແລະ ແຜນ ໃຫັ້
- ໃບກິດສາພັນຊີນ
ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ພັ້ອມດັ້ວຍຄາເຫັນຂອງຫົວໜັ້າກົມ (ຖັ້າມີ);
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
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- ພະແນກສັງລວມ ສົໍ່ງສາເນົາເອກະສານດັໍ່ງກໍ່ າວ ໃຫັ້ ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເຊັໍ່ນກັນ.
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ້ າ.
ັ ການຊີນ
ພາຍໃນ ເຈັດ (7) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 3: ການສົໍ່ງ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ໃຫັ້ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງພາຍ
ແຜນການຄຸ ມ
ໃນ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເພໍ່ ອທົບທວນ
ໜັ້າວຽກທີ 3: ການສົໍ່ງ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ
ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງພາຍໃນ
ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ

ແລະ

ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ

(ພະແນກ

ສັງລວມ).
ໃບກິດສາພັນຈາກ ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ, ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ

ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ັ້ າຂອງຫົວໜັ້າກົມ
ອີງໃສໍ່ການຊີນ

ສົໍ່ງໃບກິດສາພັນ,
ແບບຟອມຮັບເອກະສານ ແລະ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ັ້ ຄອງ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ

- ພະແນກສັງລວມ

ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ໃຫັ້ ໜໍ່ວຍງານ
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຄ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະ

ັ້
ໍ່ າງ ເພໍ່ ອທົບທວນ;
ແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
- ພະແນກສັງລວມ ສົໍ່ງເອກະສານດັໍ່ງກໍ່ າວ ພັ້ອມດັ້ວຍໃບກິດສາພັນ ແລະ ລາຍ
ລະອຽດກໍ່ ຽວກັບ ຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກທີໍ່ຖກ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ຮັບຮອງຂອງໂຄງການດັໍ່ງກໍ່ າວນີ.ັ້
ົ ທວນ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ
ໃບກິດສາພັນເພໍ່ ອສະເໜີທບ
ໍ່
ັ້ ຄອງ ແລະ
ກະທົບຕໍ່ ສິງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ສົໍ່ງໃຫັ້ ພະແນກທົບ

129

ັ້
ທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານ
ໂຄງລໍ່າງ.
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້ າຈາກ ຫົວໜັ້າ
ັ ການຊີນ
ພາຍໃນ ເກົາັ້ (9) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ກົມ.

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 4: ການທົບທວນ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ໜັ້າວຽກທີ 4: ການທົບທວນ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ພະແນກທົບ
ັ້
ທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານ
ໂຄງລໍ່າງ).

ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາ
ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ມະຊາດ ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຄ:
- ສາເນົາ ຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ສາລັບ ການປະເມີນ
ັ້ ຄອງ
ຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ;

ັ ຂອງໂຄງການ;
- ສະຖານະປະຈຸບນ
ັ້ ນຕິດຕໍ່ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ;
- ຊໍ່ ແລະ ຂມູ

- ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບພາກສໍ່ວນທີໍ່ດາເນີນການປະເມີນ;
- ເອກະສານກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນໆ.
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ພະແນກສັງລວມ.

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ກວດກາວໍ່າ ໂຄງຮໍ່າງຂອງບົດລາຍງານ ສອດຄໍ່ອງກັບ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກສາລັບການປະເມີນຜົນກະທົບ
ຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດຂອງໂຄງການ ທີໍ່ຖກຮັບຮອງ ແລັ້ວ
ບໍ່ . ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງ
ັ້
ໍ່ າງ ກວດກາວໍ່າ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ
ງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ໄດັ້ລວມເອົາບົດບັນທຶກກອງ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ
ປະຊຸມເປີ ດກວັ້າງການປຶ ກສາຫາລກັບສາທາລະນະຊຶໍ່ງເຊັນໂດຍຜູ ພ
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ແລະ ຕາງໜັ້າຈາກ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ໍ່ ;
ທຸກຄັງແລັ້ວບ

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ກວດກາໃຫັ້ຮັບປະກັນວໍ່າ ຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ັ້
ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ໄດັ້ມເີ ນອໃນໃນບົ
ດລາຍງານແລັ້ວບໍ່ ແລະ ກວດກາວໍ່າ ບົດ
ລາຍງານດັໍ່ງກໍ່ າວໄດັ້ລວມເອົາດັ້ານຕໍ່ ໄປນີ ັ້ ແລັ້ວບໍ່ :
ັ້ ໍ່ ເຂດສັ້າງເຂໍ່ ອນ,
o ເນອທີ
ັ້ ໍ່ ເຮອນຈັກ,
o ເນອທີ

ັ້ ໍ່ ອໍ່າງເກັບນາັ້ ແລະ ເຂດລຸໍ່ ມເຂໍ່ ອນ,
o ເນອທີ
ັ້ ໍ່ ເຂດຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ,
o ເນອທີ
o ແລວສາຍສົໍ່ງ,

ັ້
ັ້
o ບລິເວນຈະສັ້າງເສັນທາງເຂົ
າຫາສະໜາມໂຄງການ,
ັ ຜົນກະທົບຈາກການກໍ່ ສັ້າງໂຄງການ;
o ບລິເວນກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນໆທີໍ່ຈະໄດັ້ຮບ

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ກວດກາວໍ່າ ແຜນການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ໄດັ້ຖກຄັດຕິດເປັນສໍ່ວນໜຶໍ່ງຂອງ ຮໍ່າງບົດລາຍ
ງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລັ້ວ
ບໍ່ ;

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ກວດກາວໍ່າ ແຜນການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ໄດັ້ຖກກະກຽມຢໍ່າງສອດຄໍ່ອງກັບ (ຄາແນະນາ
ກໍ່ ຽວກັບຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ

ຊາດ ສາລັບໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກາລົງທຶນ) ໂດຍສະເພາະກັບເງໍ່ ອນໄຂກາ
ນົດໄວັ້ໃນ ພາກທີ 2 ມາດຕາ 2.9 ຂອງ ບົດແນະນາດັໍ່ງກໍ່ າວ ແລະ ບົດແນະ
ນາດັ້ານວິຊາການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ;

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ັ້
ໍ່ ໄປນີ ັ້ ໄດັ້ມີ
ໍ່ າງ ກວດກາວໍ່າ ປະເດັນທີໍ່ກໍ່ ຽວກັບເນອໃນຕ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ໃນຮໍ່າງບົດລາຍງານແລັ້ວບໍ່ :

o ຄວາມເປັ ນມາຂອງໂຄງການ,
ັ້ ນ ແລະ ບົດສະຫຼຸບກໍ່ ຽວກັບໂຄງການ,
o ຂມູ

o ບົດບັນຍັດຂອງລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ,
o ເງໍ່ ອນໄຂສິໍ່ງແວດລັ້ອມຕົວຈິງ,

o ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ມາດຕະການແກ ັ້ໄຂ,
o ການວິເຄາະກໍ່ ຽວກັບໜໍ່ວຍງານ,
ັ້ ຄອງ,
ຮັບຜິດຊອບຄຸ ມ
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ພາກສໍ່ວນ

ແລະ

ຂະແໜງການ

o ກອງປະຊຸມເປີ ດກວັ້າງປຶກສາຫາລ,

ັ້ ໍ່ ວມ
ຜູ ເັ້ ຂົາຮ

ແລະ

ການເຜີຍແຜໍ່

ໂຄງການ;

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ກວດກາວໍ່າ ແຜນການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ັ້
ກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ມີເນອໃນກໍ່
ຽວກັບແຜນ ໂດຍ
ສະເພາະດັ້ານຕໍ່ ໄປນີ ັ້ ແລັ້ວບໍ່ :
o ປະເດັນທົໍ່ວໄປຂອງແຜນ,
ັ້
ັ ,
o ແຜນຄຸ ັ້ມຄອງສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ຂັນຕອນປະຕິ
ບດ

ັ້
ັ ແລະ ແຜນງານສະໜັບສະໜູນ,
o ແຜນຄຸ ັ້ມຄອງສັງຄົມ, ຂັນຕອນປະຕິ
ບດ
o ແຜນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ,
o ງ ົບປະມານທີໍ່ຈະນາໃຊັ້;

ັ້
- ໃນກລະນີເນອໃນຂອງບົ
ດລາຍງານ ບໍ່ ຄົບຖັ້ວນຕາມ ຂອບເຂດການສຶກສາ
ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກທີໍ່ຖກຮັບຮອງ ແລະ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາ
ັ້ ກແບບຍນຍົງ, ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕັ້ອງປັ ບປຸ ງບົດລາຍງານຕາມຄາ
ໄຟຟັ້ານາຕົ
ັ້ ນໃໝໍ່;
ເຫັນຂອພະແນກ ແລະ ສົໍ່ງຮໍ່າງເຂົາຄ

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ັ້ ນທີໍ່
ໍ່ າງ ແຈ ັ້ງໃຫັ້ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາຊາບຈະແຈ ັ້ງ ກໍ່ ຽວກັບຂມູ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ັ້
ຕັ້ອງການເພີໍ່ມ ທີໍ່ຕັ້ອງການໃຊັ້ເຂົາໃນການທົ
ບທວນຂອງຕົນ;
- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ັ້ ໍ່ ຄວນລະບຸ
ໍ່ າງ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ປະເດັນ ຫຼ ຫົວຂທີ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ັ້ ໍ່ ມໃນບົດລາຍງານ ອີງຕາມຄວາມຈາເປັນດັ້ານເຕັກນິກ;
ເຂົາເພີ

- ດາເນີນການກວດກາຄວາມສອດຄໍ່ອງກັບ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາັ້
ຕົກແບບຍນຍົງ ກໍ່ ອນຈະນາເອົາ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ັ້ ການພິຈາລະຈາຮັບຮອງໄລຍະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ເຂົາສູໍ່
ທີ 2;

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ທົບທວນ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ັ້ ຄອງ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ົ ເປັ ນໄປໄດັ້
ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ອາດມີຜນ
ດັໍ່ງນີ:ັ້

o ກລະນີທ ີ I: ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ໍ່ າງ ຮໍ່າງໜັງສຮັບຮອງ ຮໍ່າງບົດ
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ົ ໜັ້າກົມ
ແລະ ທາມະຊາດ (ການທົບທວນດັ້ານບລິຫານ) ເພໍ່ ອໃຫັ້ຫວ
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ນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເຊັນ (ຖັ້າໄດັ້
ຮັບການເຫັນດີ);

o ກລະນີທ ີ II: ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ໍ່ າງ ຮໍ່າງໜັງສປະຕິເສດ ຮໍ່າງບົດ
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ົ ໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະ
ແລະ ທາມະຊາດ ເພໍ່ ອໃຫັ້ຫວ
ັ ການເຫັນດີ);
ຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເຊັນ (ຖັ້າໄດັ້ຮບ

o ກລະນີທ ີ III: ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ໍ່ າງ ຮໍ່າງໜັງສປະກອບຄາເຫັນ
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ັ້
ັ້ ນ ຫຼ ການຊີແຈງ
ແລະ ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບຂມູ
ທີໍ່ຕັ້ອງການເພີໍ່ມ (ຖັ້າມີ)
ົ ໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ເພໍ່ ອໃຫັ້ຫວ
ແລະ

ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເຊັນ (ຖັ້າໄດັ້ຮັບການເຫັນດີ);
- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ັ້ ງເກດຂອງຕົນ ແລະ ສົໍ່ງ
ໍ່ າງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານກໍ່ ຽວກັບຂສັ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ໃຫັ້ຮອງຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ົ ໜັ້າກົມຊາບ.
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ພັ້ອມທັງສາເນົາໃຫັ້ຫວ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ແລະ

- ບົດລາຍງານເຖິງ ຫົວໜັ້າກົມ ແລະ ຮອງຫົວໜັ້າກົມ ເພໍ່ ອແຈ ັ້ງຜົນການທົບ
ທວນຂອງຕົນກໍ່ ຽວກັບ
ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ັ້ ຄອງ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ລາຍລະອຽດ

ກໍ່ ຽວກັບເອກະສານຄັດຕິດ;
ັ້ ງເກດ ແລະ ຄາເຫັນຂອງຕົນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດລາຍ
- ບົດລາຍງານກໍ່ ຽວກັບຂສັ
ງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ

ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ແຜນການຄຸ ມ
ຊາດ ສົໍ່ງໃຫັ້ ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ຮອງຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;

- ຮໍ່າງໜັງສປະກອບຄາເຫັນ ຫຼ ຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ກໍ່ ຽວກັບ ບົດລາຍງານ
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ

ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ແຜນການຄຸ ມ
ຊາດ ສົໍ່ງໃຫັ້ ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ຮອງຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ

ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ສາລັບ ກລະນີທ ີ I ແລະ ກລະນີທ ີ II;
ັ້
ໍ່ ມກໍ່ ຽວກັບຮໍ່າງບົດລາຍງານ ສາລັບ ກລະນີ
ັ້ ນ ຫຼ ການຊີແຈງເພີ
- ຮໍ່າງໜັງສຂຂມູ
ທີ III.
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ວຽກ

ັ ໃບກິດສາພັນຈາກ ພະແນກ
ພາຍໃນ ຊາວຫັ້າ (25) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ສັງລວມ ຂອງ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ໜັ້າວຽກທີ 5: ການພິຈາລະນາຂອງ ຮອງຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ໜັ້າວຽກທີ 5: ການພິຈາລະນາຂອງ ຮອງຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ຮອງຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.
ັ້ າຈາກຫົວໜັ້າກົມ;
- ໜັງສສະເໜີຂທິດຊີນ

- ບົດລາຍງານຜົນການທົບທວນ
ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ັ້ ຄອງ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ

ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ;
ັ້ ນເພີໍ່ມກໍ່ ຽວກັບ ບົດ
ັ ຫຼ ຂຂມູ
- ໜັງສປະກອບຄາເຫັນ ຫຼ ຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິບດ
ລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ
ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ທາມະຊາດ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ.
ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ໜັ້າວຽກ

ັ້
- ຮອງຫົວໜັ້າກົມ ທົບທວນເນອໃນດັ້ານເຕັ
ກນິກ ຂອງ ໜັງສປະກອບຄາເຫັນ
ກໍ່ ຽວກັບ
ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ແລະ ທາມະຊາດ ພັ້ອມດັ້ວຍໜັງສຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ຮໍ່າງບົດລາຍງານ
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ແຜນການຄຸ ມ
ັ ຈາກ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະ
ຊາດ ອີງຕາມຮໍ່າງໜັງສທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ັ້
ໍ່ າງ ສົໍ່ງລາຍງານມາ
ເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ພິຈາລະນາທົບທວນ;

- ຮອງຫົວໜັ້າກົມກວດກາວໍ່າ ປະເດັນສາຄັນສະເພາະໂຄງການ ເຊັໍ່ນ ບັນຫາ
ັ້ ຊວ
ີ ດ
ິ ການເປັ ນຢູໍ່ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ ໄດັ້ຖກລະບຸ
ກໍ່ ຽວກັບການຟນຟູ
ໄວັ້ແລັ້ວບໍ່ ;

- ຮອງຫົວໜັ້າກົມສົມທຽບເບິໍ່ງວໍ່າ ປະເດັນທີໍ່ລະບຸ ໄວັ້ໃນ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການ
ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ຄຸ ມ
ສອດຄໍ່ອງກັບ

ຄາແນະນາຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
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ແລະ

ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການປົ ກປັ ກຮັກສາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລັ້ວ
ບໍ່ ;

- ຮອງຫົວໜັ້າກົມກວດກາ
ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ັ້ ຄອງ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ສົມທຽບກັບ
ບົດແນະນາວິຊາການສາລັບການຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ັ້ ຄອງ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ສົໍ່ງຄາເຫັນຂອງ
ຕົນໃຫັ້
ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ແລະ

ຜົນການທົບທວນ ສົໍ່ງໃຫັ້ ຫົວໜັ້າກົມ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ ພັ້ອມທັງຍົກໃຫັ້
ັ້ ງເກດຂອງຮອງຫົວໜັ້າກົມ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ
ເຫັນຂສັ
ັ້ ຄອງ ແລະ
ກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ພາຍໃນ ສິບເອັດ (11) ວັນລັດຖະການ.
ັ ປະກັນວໍ່າ ເອກະສານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ຂ ັ້
ຮອງຫົວໜັ້າກົມ ກວດກາ ເພໍ່ ອໃຫັ້ຮບ
ົ ຖັ້ວນແລັ້ວກໍ່ ອນສົໍ່ງໃຫັ້
ມູນສາຄັນກໍ່ ຽວກັບໂຄງການ
ມີຄບ
ຫົວໜັ້າກົມ
ນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ພິຈາລະຈາໃຊັ້ໃນ
ການຮັບຮອງ.

ໜັ້າວຽກທີ 6: ການພິຈາລະນາຮັບຮອງດັ້ານບລິຫານ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ແລະ ທາມະຊາດ

ໜັ້າວຽກທີ 6: ການພິຈາລະນາຮັບຮອງດັ້ານບລິຫານ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ແລະ ທາມະຊາດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

- ບົດລາຍງານຜົນການທົບທວນຂອງ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະ
ັ້
ໍ່ າງ;
ເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ັ້ ນເພີໍ່ມ ຫຼ ຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດລາຍ
- ຮໍ່າງໜັງສສະເໜີຂຂມູ
ງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ແຜນການຄຸ ມ
ຊາດ ຂອງ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະ
ັ້
ໍ່ າງ;
ແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
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ັ້ ງເກດ ຂອງຮອງຫົວໜັ້າກົມ.
- ຄາເຫັນ ຫຼ ຂສັ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ຮອງຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ທົບ
ທວນຄາເຫັນຕໍ່າງໆ ແລະ ຮໍ່າງບົດລາຍງານ. ຫົວໜັ້າກົມອໍ່ານຜໍ່ານຮໍ່າງບົດລາຍງານ
ຂອງ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງ
ັ້
ໍ່ າງ ພັ້ອມດັ້ວຍເຫດຜົນ ແລະ ຄາເຫັນຂອງຮອງຫົວໜັ້າ
ງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ແລັ້ວຕັດສິນໃຈກໍ່ ຽວກັບການຮັບຮອງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ
ັ້ ຄອງ ແລະ
ກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ.
ກົມ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ົ ເປັ ນໄປໄດັ້ ດັໍ່ງນີ:ັ້
ການທົບທວນຂອງ ຫົວໜັ້າກົມ ອາດມີຜນ
ັ້ ນເພີໍ່ມຈາກຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ: ໃນກລະນີນ ີ ັ້ ແມໍ່ ນຈະເຊັນ ຮໍ່າງໜັງສຂອງ
- ການຂຂມູ
ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ັ້
ໍ່ າງ (ໄດັ້ຮບ
ັ ຈາກ ໜັ້າວຽກທີ 4 ຂອງຂັນຕອນ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ
ມາດຕະຖານນີ)ັ້ ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້ ພະແນກສັງລວມ ເພໍ່ ອສົໍ່ງຕໍ່ ໃຫັ້ ຜູ ພ
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ
ຕາມການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 7 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້ ຜູ ພ
ຈະປັ ບປຸ ງ
ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ັ້
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລັ້ວສົໍ່ງເຂົາໃຫັ້
ພະແນກທົບທວນ
ັ້
ບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານ
ໂຄງລໍ່າງ ຄນໃໝໍ່ ແລະ ຂະບວນການຈະເລີໍ່ມຄນໃໝໍ່ ນັບແຕໍ່ ໜັ້າວຽກທີ 4
ັ້
ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
;ັ້

- ການຮັບຮອງດັ້ານບລິຫານ ກໍ່ ຽວກັບ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ັ້ ຄອງ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ

ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ: ໃນກລະນີນ ີ ັ້ ບົດ
ລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ທີໍ່
ັ ແມໍ່ ນຖກຕ ັ້ອງ ແລະ ຄົບຖັ້ວນ, ສະນັນັ້ ຈຶໍ່ງຈະສະເໜີໃຫັ້ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ
ໄດັ້ຮບ
ສົໍ່ງ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ຊາດ ຈານວນ ສິບຫັ້າ (15) ຊຸດ ພັ້ອມດັ້ວຍຟາຍຄອມພິວເຕີຂອງບົດດັໍ່ງກໍ່ າວ
ໃຫັ້ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ພັ້ອມກັບ ໜັງສ
ສະເໜີຂການທົບທວນດັ້ານເຕັກນິກ;

- ການປະຕິເສດບົດລາຍງານ: ໃນກລະນີນ ີ ັ້ ຮໍ່າງໜັງສຂອງ ພະແນກທົບທວນ
ັ້
ບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານ
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ັ້
ັ ຈາກ ໜັ້າວຽກທີ 4 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ໂຄງລໍ່າງ (ໄດັ້ຮບ
)ັ້ ແລັ້ວສົໍ່ງ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕາມການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກ
ໃຫັ້ ພະແນກສັງລວມ ເພໍ່ ອສົໍ່ງຕໍ່ ໃຫັ້ ຜູ ພ
ັ້ ແລະ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການ
ັ້
ທີ 8 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ັ້
ໍ່ າງ.
ປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ັ້ າ
ໃນແຕໍ່ລະກລະນີຂາັ້ ງເທິງ, ຫົວໜັ້າກົມຈະເຊັນຮໍ່າງໜັງສທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລັ້ວຊີນ
ໃຫັ້ ພະແນກສັງລວມ ສົໍ່ງໃຫັ້ ພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ການລາຍງານຈາກ
ພາຍໃນ ສິບຫັ້າ (15) ວັນລັດຖະການ ຮັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ຮອງຫົວໜັ້າກົມ.
ບໍ່ ມີ.

ໝາຍເຫດ

ໜັ້າວຽກທີ 7: ການມອບໜັງສສະເໜີຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມ ກໍ່ ຽວກັບ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ແລະ ທາມະຊາດ
ໜັ້າວຽກທີ 1.7: ການມອບໜັງສສະເໜີຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມ ກໍ່ ຽວກັບ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ແລະ ທາມະຊາດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ

ແລະ

ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ

(ພະແນກ

ສັງລວມ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ນເພີໍ່ມ ສົໍ່ງໃຫັ້ ພະແນກສັງລວມ ເພໍ່ ອສົໍ່ງຕໍ່ ໃຫັ້ ຜູ ັ້
ໜັງສຂອງຫົວໜັ້າກົມເພໍ່ ອຂຂມູ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ພັດທະນາ.

ັ້ ນເພີໍ່ມ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອຂຂມູ
- ພະແນກສັງລວມ ສົໍ່ງໜັງສຂອງຫົວໜັ້າກົມໃຫັ້ ຜູ ພ
ກໍ່ ຽວກັບ
ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ັ້
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ເພໍ່ ອປັ ບປຸ ງໃຫັ້ສອດຄໍ່ອງກັບ ເນອໃນ
ຂອງຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກທີໍ່ຖກຮັບຮອງ;

ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕ ັ້ອງປັ ບປຸ ງເນອໃນຂອງ
- ຜູ ພ
ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ
ໍ່
ັ້ ໍ່ ອຂການ
ກະທົບຕໍ່ ສິງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລັ້ວສົໍ່ງເຂົາເພ
ັ້ ນໃໝໍ່ນັບແຕໍ່ ໜັ້າ
ຮັບຮອງດັ້ານບລິຫານອີກຄັງັ້ ຊຶໍ່ງຂະບວນການຈະເລີໍ່ມຕົນຄ
ັ້
ວຽກທີ 4 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ນເພີໍ່ມ ສົໍ່ງໃຫັ້ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ໜັງສສະເໜີຂຂມູ

137

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້ າ.
ພາຍໃນ ສາມ (3) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮັບການຊີນ

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 8: ການມອບໜັງສຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ັ້
ແລະ ການເລີໍ່ມຕົນຂະບວນການທົ
ບທວນດັ້ານເຕັກນິກ
ໜັ້າວຽກທີ 1.8: ການມອບໜັງສຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ັ້
ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ການເລີໍ່ມຕົນຂະບວນການທົ
ບທວນດັ້ານເຕັກນິກ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ

ແລະ

ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ

(ພະແນກ

ສັງລວມ).
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ໜັງສຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ຂອງ ຫົວໜັ້າກົມ ສົໍ່ງໃຫັ້ ພະແນກສັງລວມ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

- ສົໍ່ງໜັງສປະຕິເສດ ຫຼ ປະກອບຄາເຫັນ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະ
ັ້
ເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ

ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ໃຫັ້ ຜູ ັ້
ພັດທະນາ ເພໍ່ ອສບຕໍ່ ຂະບວນການທົບທວນດັ້ານບລິຫານ;

- ສົໍ່ງໜັງສຮັບຮອງ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ

ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຊາບວໍ່າ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຈ ັ້ງໃຫັ້ ຜູ ພ
ັ ໄດັ້ສາເລັດສົມບູ ນ
ຂະບວນການທົບທວນດັ້ານບລິສດ
ເພໍ່ ອໃຫັ້ເລີໍ່ມຕົນັ້
ຂະບວນການທົບທວນດັ້ານເຕັກນິກ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

- ໜັງສປະກອບຄາເຫັນ ຫຼ ຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ກໍ່ ຽວກັບ ບົດລາຍງານການ
ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການ

ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ສົໍ່ງ
ຄຸ ມ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ພັ້ອມທັງສາເນົາສົໍ່ງໃຫັ້ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການ
ໃຫັ້ ຜູ ພ
ັ້
ໍ່ າງ;
ປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ກໍ່ ຽວກັບ ການເລີໍ່ມຕົນັ້
- ການແຈ ັ້ງ ຜູ ພ
ຂະບວນການທົບທວນດັ້ານເຕັກນິກ ຂອງ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ
ັ້ ຄອງ
ກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
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ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ພາຍຫຼງັ ສາເລັດ
ການທົບທວນດັ້ານບລິຫານ;
ັ້
- ເມໍ່ ອເນອໃນຂອງ
ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ັ້ ການທົບທວນ
ແລະ ທາມະຊາດ ຄົບຖັ້ວນ ແລະ ຖກຮັບຮອງເພໍ່ ອກ ັ້າວເຂົາສູໍ່
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕອັ້ ງກະກຽມ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ
ດັ້ານເຕັກນິກແລັ້ວ, ຜູ ພ
ກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ສິບຫັ້າ (15) ຊຸດ ແລັ້ວສົໍ່ງ
ໃຫັ້ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເພໍ່ ອເລີໍ່ມ
ັ້
ຕົນຂະບວນການທົ
ບທວນດັ້ານເຕັກນິກ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້ າ.
ັ ການຊີນ
ພາຍໃນ ສາມ (3) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

- ໜັງສກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເພໍ່ ອ
ຮັບຮອງ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ແລະ ທາມະຊາດ ສົໍ່ງໃຫັ້ ຜູ ພ

ໄລຍະທີ 2: ການທົບທວນດັ້ານເຕັກນິກ ສາລັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ

ໜັ້າວຽກທີ 9: ການຮັບເອົາ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຈາກ ຜູ ພັ້ ດ
ັ ທະນາ
ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ໜັ້າວຽກທີ 9: ການຮັບເອົາ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ັ ທະນາ
ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຈາກ ຜູພັ້ ດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ

ແລະ

ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ

(ພະແນກ

ສັງລວມ).

ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາ
ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ມະຊາດ ແລະ ໜັງສສະເໜີຂການທົບທວນ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບ
ຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
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ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

- ເມໍ່ ອ ການທົບທວນດັ້ານບລິຫານ ສາລັບ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ
ັ້ ຄອງ
ກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ໄດັ້ຖກຮັບຮອງ
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕັ້ອງເລີໍ່ມຕົນຂະບວນການທົ
ແລັ້ວ, ຜູ ພ
ບທວນດັ້ານເຕັກນິກ ສາລັບ

ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ແຜນການຄຸ ມ
ັ້ ການຮັບ ໃບຢັ ງຢ
ັ້ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
ຊາດ ເພໍ່ ອກ ັ້າວເຂົາສູໍ່

- ພະແນກສັງລວມ
ຮັບເອົາ
ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ັ້ ຄອງ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາ
ຮັບຮອງ. ພະແນກສັງລວມ ລົງທະບຽນເອກະສານໜັງສສະເໜີຂການທົບ
ທວນດັ້ານເຕັກນິກ
ແລະ
ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່

ັ້ ຄອງ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາ
ຮັບຮອງ;
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໄດັ້ລະບຸ ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບ
- ພະແນກສັງລວມ ກວດກາວໍ່າ ຜູ ພ
ັ້ ນກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນໆແລັ້ວ
ສະຖານະ ແລະ ຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ຂມູ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕັ້ອງລະບຸ ກໍ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາ ແລະ ໜັງສອະທິບາຍກໍ່ ຽວ
ບໍ່ . ຜູ ພ

ກັບການປໍ່ຽນແປງນັບແຕໍ່ ຈາກຮໍ່າງສະບັບທາອິດ ຂອງ ບົດລາຍງານການປະ
ັ້ ຄອງ
ເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແຜນການຄຸ ມ
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ອີງຕາມຄາເຫັນ
ັ ໃນໄລຍະການທົບທວນດັ້ານບລິຫານ (ຖັ້າມີ);
ທີໍ່ໄດັ້ຮບ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໄດັ້ສໍ່ ງົ ຮໍ່າງບົດລາຍ
- ພະແນກສັງລວມ ກວດກາໃຫັ້ຮັບປະກັນວໍ່າ ຜູ ພ
ງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ແຜນການຄຸ ມ
ັ້
ຊາດ ຄົບ ສິບຫັ້າ (15) ຊຸດ ເພໍ່ ອໃຊັ້ເຂົາໃນການພິ
ຈາລະນາຮັບຮອງ;

- ພະແນກສັງລວມ ລົບທະບຽນໃຫັ້ໜງັ ສສະເໜີຂການທົບທວນດັ້ານເຕັກນິກ
ັ້
ແລະ ເລກທີຂາເຂົາຕາມລ
າດັບ ແລະ ສົໍ່ງຮໍ່າງບົດລາຍງານໃຫັ້ ຫົວໜັ້າກົມ
ນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ໃບກິດສາພັນລະບຸ ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບການສະເໜີຂການທົບທວນດັ້ານ
ເຕັກນິກ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຮໍ່າງສະບັບຫຼາັ້ ສຸ ດ ຂອງ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ
ັ້ ຄອງ ແລະ
ກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ

ັ ຈາກ ຜູ ັ້
ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ົ ໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ພັດທະນາ ຖກສົໍ່ງໃຫັ້ຫວ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.
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ວຽກ

ັ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະ
ພາຍໃນ ສາມ (3) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ້
ເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ເພໍ່ ອ
ພິຈາລະນາຮັບຮອງດັ້ານເຕັກນິກ.

ໝາຍເຫດ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕັ້ອງໝາຍເລກທີໃໝໍ່ໃຫັ້ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ
- ຜູ ພ
ັ້ ຄອງ
ກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ

ັ້ ໄດັ້
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ທຸກຄັງທີ
ັ້ ຈາລະນາ;
ຖກປັ ບປຸ ງ ກໍ່ ອນສົໍ່ງເຂົາພິ

- ຮໍ່າງບົດລາຍງານສະບັບປັບປຸ ງ

ັ້ ໍ່ ສົໍ່ງໃຫັ້ລດ
ັ ຖະບານ ຕັ້ອງສົໍ່ງໃນ
ແຕໍ່ລະຄັງທີ

ສອງ (2) ຮູ ບແບບ ຄ ຮູ ບແບບສະອາດ (clean copy) ແລະ ຮູ ບແບບ
ັ້
ສະແດງການປໍ່ຽນແປງ (track changes) ຈາກສະບັບທີໍ່ສົໍ່ງກໍ່ ອນໜັ້ານັນ.

ໜັ້າວຽກທີ 10: ການທົບທວນ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ໂດຍ ຫົວໜັ້າກົມ
ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ໜັ້າວຽກທີ 10: ການທົບທວນ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ໂດຍ ຫົວໜັ້າກົມ
ນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ໜັງສສະເໜີຂການທົບທວນ ແລະ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ພະແນກສັງລວມ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ທີໍ່ໄດັ້ຮັບຈາກ ພະແນກສັງລວມ.

ັ້ າໃຫັ້ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍ
- ຫົວໜັ້າກົມ ອໍ່ານຜໍ່ານບົດລາຍງານ ແລະ ຊີນ
ັ້
ໍ່ າງ
ງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ສບຕໍ່ ທົບທວນບົດລາຍງານ;
ັ້
ີ
- ຫົວໜັ້າກົມ ສົໍ່ງໜັງສສະເໜີທໍ່ ໄດັ້ຮັ
ບນັນໃຫັ້
ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານ
ັ້
ໍ່ າງ ເພໍ່ ອ
ການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ັ້
ສບຕໍ່ ທົບທວນ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບເນອໃນຂອງບົ
ດລາຍງານ;
ັ້ ນຂອງຕົ
ັ້
- ອີງໃສໍ່ຜົນການທົບທວນເບອງຕົ
ນ, ຫົວໜັ້າກົມ ຍົກໃຫັ້ເຫັນຄວາມ
ັ້
ໍ່
ໍ່
ັ້ ໍ່ ມ ໃນຮໍ່າງບົດລາຍງານການ
ເປັ ນຫໍ່ວງ ຫຼ ເນອໃນທີຕັ້ອງເພີມລະອຽດເຂົາຕ
ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ;
ຄຸ ມ
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ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ າ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະ
ການຊີນ
ັ້
ໍ່ າງ ກໍ່ ຽວກັບການສບຕໍ່ ທົບທວນດັ້ານເຕັກນິກຂອງ
ລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາ
ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ມະຊາດ.
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ພາຍໃນ ເກົາັ້ (9) ວັນລັດຖະການ.
ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 11: ການທົບທວນດັ້ານເຕັກນິກ ສາລັບ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ັ້
ໂດຍ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລໍ່
າງ
ໜັ້າວຽກທີ 11: ການທົບທວນດັ້ານເຕັກນິກ ສາລັບ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ and ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ັ້
ຊາດ ໂດຍ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລໍ່
າງ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ພະແນກທົບ
ັ້
ທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານ
ໂຄງລໍ່າງ).

ັ້ າຂອງຫົວໜັ້າກົມ;
- ການຊີນ

- ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ເອກະສານທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງທີໍ່ໄດັ້ຮັບຈາກ ຜູ ພ
ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ກວດກາວໍ່າ ສາລະບານຂອງຮໍ່າງບົດລາຍງານ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ສອດຄໍ່ອງກັບ ຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກທີໍ່ຖກຮັບຮອງ
ັ້ ກແບບຍນຍົງ ແລັ້ວບໍ່ . ຖັ້າ
ແລະ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ັ້ ດ
ັ ທະນາຕັ້ອງປັ ບປຸ ງຮໍ່າງບົດລາຍງານຕາມຄາ
ສາລະບານບໍ່ ສອດຄໍ່ອງແລັ້ວ, ຜູ ພ
ັ້
ເຫັນຂອງພະແນກນີ ັ້ ແລະ ສົໍ່ງເຂົາມາຄ
ນໃໝໍ່. ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານ
ັ້
ໍ່ າງ ທົບ
ການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ັ້
ັ້ ວບໍ່ ແລະ ກວດກາວໍ່າ ຂມູ
ັ້ ນຕໍ່
ທວນລະອຽດວໍ່າໄດັ້ມເີ ນອໃນຫົ
ວຂຕັ້ ໍ່ ໄປນີແລັ້
ັ້ ຄບ
ົ ຖັ້ວນແລັ້ວບໍ່ ຖັ້າທຽບກັບສະຖານະຂອງໂຄງການ:
ໄປນີມີ
o ຄວາມເປັ ນມາຂອງໂຄງການ,
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o ບົດບັນຍັດຂອງລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ,
ັ້
ັ ຜົນກະທົບ,
o ລາຍລະອຽດທີໍ່ຕັງຂອງໂຄງການ
ແລະ ເຂດທີໍ່ຈະໄດັ້ຮບ

o ການທົບທວນບົດຮຽນ ແລະ ເອກະສານດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ
ທາມະຊາດ,
o ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບການສາຫຼວດພາກສະໜາມ ແລະ ການເປີ ດກວັ້າງ
ປຶ ກສາຫາລກັບອົງການປົກຄອງເມອງ ແລະ ບັ້ານທີໍ່ກໍ່ ຽວຂອງ,
o ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ
ການວາງແຜນມາດຕະການແກ ັ້ໄຂ,

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ບລິສດ
ັ ທີໍ່ປຶ ກສາ,
o ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບຜູ ພ
ັ້ ນທຽບຖານດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
o ຜົນການສຶກສາຂມູ
ຊາດ,

ັ້
o ຜົນກະທົບສາຄັນຂອງໂຄງການ ແລະ ຂສະເໜີ
ມາດຕະການແກ ັ້ໄຂ,
o ການມີສໍ່ວນຮໍ່ວມຂອງສາທາລະນະ, ຜົນກະທົບສະສົມ ແລະ ການປະ
ເມີນຄວາມສໍ່ຽງ,
ັ້ ນສ
ັ້ າລັບການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
o ແຜນຂັນຕົ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ,
ັ້ ທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ,
o ແຜນທີໍ່ ແລະ ແຜໍ່ນແຕມ
ັ ຖານສະແດງການສາຫຼວດພາກສະໜາມ ແລະ ການເປີ ດກວັ້າງປຶ ກສາ
o ຫຼກ
ຫາລກໍ່ ຽວກັບໂຄງການ (ຖັ້າຈາເປັ ນ);

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ັ້
ໍ່ າງ ສົມທຽບເນອໃນໃສ
ໍ່ ບົດແນະນາດັ້ານວິຊາການກໍ່ ຽວ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ກັບການຂຽນ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ແລະ ທາມະຊາດ;

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ກວດກາວໍ່າ ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບວິທກ
ີ ານ ແລະ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ັ້ ວບໍ່ :
ແຜນວຽກ ຕໍ່ ໄປນີແລັ້

o ການເກັບກາ ແລະ ການທົບທວນບົດຮຽນ ແລະ ເອກະສານທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ,
ັ້ ນ ລວມທັງການປຶ ກສາຫາລ
o ການສາຫຼວດພາກສະໜາມເພໍ່ ອເກັບກາຂມູ
ັ້ ອງ ແລະ ບັ້ານທີໍ່ຈະໄດັ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບ,
ກັບພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂັ້ອງໃນຂັນເມ
o ການສາຫຼວດເຂດສະຖານທີໍ່ໂຄງການ ແລະ ການປຶ ກສາຫາລກັບ ອົງການ
ປົ ກຄອງເມອງ ແລະ ບັ້ານທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ,

ັ້ ນ ແລະ ການກະກຽມບົດລາຍງານ;
o ການທົບທວນ ແລະ ການວິເຄາະຂມູ
- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ກວດກາວໍ່າ ເອກະສານຈາເປັ ນໃຊັ້ໃນການປະເມີນ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ັ້
ັ
ເຊັໍ່ນ ແຜນທີໍ່ໂຄງການ, ແຜນວຽກ, ງ ົບປະມານໃຊັ້ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
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ແຜນພັດທະນາສັງຄົມ, ຜົນການສາຫຼວດທີໍ່ຈາເປັ ນ ໄດັ້ມແີ ລັ້ວບໍ່ . ຖັ້າເຫັນວໍ່າ
ັ້ ນໃດໜຶໍ່ງຈາເປັ ນຕອັ້ ງມີໃນບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ມີຂມູ

ັ້ ຄອງ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ, ພະແນກທົບທວນ

ັ້
ບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານ
ໂຄງລໍ່າງ
ຕັ້ອງຍົກໃຫັ້ເຫັນໃນຮໍ່າງໜັງສທີໍ່ຕົນຈະກະກຽມລາຍງານຫົວໜັ້າ
ກົມ. ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະ
ັ້
ັ້ ງເກດ (ຖັ້າມີ)
ໍ່ າງ ຮໍ່າງໜັງສລາຍງານກໍ່ ຽວກັບຂສັ
ລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ທີໍ່ມີຕໍ່ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ອີງໃສໍ່ ຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າ
ວຽກທີໍ່ຖກຮັບຮອງ;

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ັ້
ໍ່ າງ ກວດກາວໍ່າ ບົດລາຍງານມີເນອໃນກໍ່
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ຽວກັບຜົນ

ກະທົບຂອງກິດຈະກາຂອງໂຄງການຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມດັ້ານຊີວະ, ສັງຄົມ ແລະ
ັ້
ໍ່ ລະໄລຍະຂອງ
ວັດທະນະທາ ແລັ້ວບໍ່ . ຜົນກະທົບດັໍ່ງກໍ່ າວ ເກີດຂຶນໃນແຕ
ໂຄງການ ຄ: (i) ໄລຍະກໍ່ ອນການກໍ່ ສັ້າງ; (ii) ໄລຍະກໍ່ ສັ້າງ; (iii) ໄລຍະດາເນີນ
ັ້ ນແນວໃດ.
ງານ
ນັນເປັ
ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນ

ັ້
ໍ່ າງ ກວດກາວໍ່າ ບົດ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ັ້
ັ້
ິ ກ
ີ ານແກ ັ້ໄຂ
ລາຍງານໄດັ້ມເີ ນອໃນຜົ
ນກະທົບສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ຂສະເໜີ
ວທ
ແລັ້ວບໍ່ :

o ທົບທວນບົດລາຍງານໂດຍອີງໃສໍ່ ບັນຊີກວດກາທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ບົດແນະ
ນາດັ້ານວິຊາການສາລັບການທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ
ກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ (ມັນເປັ ນບົດລາຍງານທີໍ່
ັ້
ີ ແລະ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ການປະເມີນຜົນ
ການົດຂອບເຂດການປະເມີນ
ບດ
ັ້ ຄອງ
ກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ສາລັບ
ັ້ ກ;
ໂຄງການໄຟຟັ້ານາຕົ

o ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງ
ັ້
ັ້ ໍ່ ທີໍ່ເພີໍ່ມເຂົາັ້
ໍ່ າງ ທົບທວນມາດຕາ ແລະ ຫົວຂໃໝ
ງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ມາໃນ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ແລະ ທາມະຊາດ ພັ້ອມທັງແຈ ັ້ງໃຫັ້ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງຮັບຊາບ;

- ພາຍຫຼງັ ສາເລັດການທົບທວນ, ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນ
ັ້
ໍ່ າງ ກະກຽມ ບົດລາຍ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ງານກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
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ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໂດຍຍົກ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ທີໍ່ໄດັ້ຮັບຈາກ ຜູ ພ
ັ້ ງເກດຂອງຕົນໃນກລະນີການຮັບຮອງ, ການປະຕິເສດ ເພໍ່ ອລາຍ
ໃຫັ້ເຫັນຂສັ

ງານ ຫົວໜັ້າກົມ ພິຈາລະນາຕັດສິນ ພັ້ອມທັງສາເນົາສົໍ່ງໃຫັ້ ຮອງຫົວໜັ້າກົມ;
- ການທົບທວນຂອງ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ໍ່ າງ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະ
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ັ້
ເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ອາດມີ
ຜົນເປັ ນໄປໄດັ້ ດັໍ່ງນີ:ັ້
o ກລະນີທ ີ I: ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ໍ່ າງ ຮໍ່າງໜັງສຮັບຮອງ ການປະ
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ທີໍ່
ຄຸ ມ
ັ້
ມີເນອໃນດັ້
ານຕໍ່ າງໆຄົບຖັ້ວນ ແລະ ໄດັ້ຖກປຶ ກສາຫາລແກ ັ້ໄຂໃນໄລຍະ
ົ ໜັ້າກົມ
ກອງປະຊຸມເປີ ດກວັ້າງທາບທາມກັບສາທາລະນະ
ເພໍ່ ອໃຫັ້ຫວ

ນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເຊັນ (ຖັ້າໄດັ້
ຮັບການເຫັນດີ) ພາຍຫຼງັ ສາເລັດການທົບທວນ;

o ກລະນີທ ີ II: ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ໍ່ າງ ຮໍ່າງໜັງສປະຕິເສດ ການປະ
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ຄຸ ມ
ເພໍ່ ອໃຫັ້
ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ
ັ ການເຫັນດີ) ພາຍຫຼງັ ສາເລັດການທົບທວນ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເຊັນ (ຖັ້າໄດັ້ຮບ

ົ ກະທົບດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດທີໍ່
ແລັ້ວເຫັນວໍ່າມີຜນ
ສາຄັນຫຼາຍອັນບໍ່ ສາມາດແກ ັ້ໄຂໄດັ້;

o ກລະນີທ ີ III: ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ໍ່ າງ ຮໍ່າງໜັງສປະກອບຄາເຫັນ
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ັ້ ນ ຫຼ ການອະທິບາຍທີໍ່ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ມ (ຖັ້າ
ແລະ ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບຂມູ
ຈາເປັ ນ) ເພໍ່ ອໃຫັ້ ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ

ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເຊັນ (ຖັ້າໄດັ້ຮັບການເຫັນດີ) ຫຼງັ ສາເລັດການທົບທວນ;
- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ັ້ າກໍ່ ຽວກັບຜົນການປະເມີນ
ໍ່ າງ ຮໍ່າງໜັງສສະເໜີຂທິດຊີນ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ົ ໜັ້າພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນ
ຂອງຕົນ
ເພໍ່ ອໃຫັ້ຫວ
ໍ່ສິງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ັ້
ໍ່ າງ ເຊັນອອກເຖິງຫົວ
ໜັ້າກົມ ແລະ ຮອງຫົວໜັ້າກົມ.
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ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ າ ກໍ່ ຽວກັບຜົນການທົບທວນ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະ
- ໜັງສສະເໜີຂທິດຊີນ
ັ້
ເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ
ັ້ ໍ່ ງກໍ່ າວ ສົໍ່ງໃຫັ້ ຫົວໜັ້າກົມ ແລະ ຮອງ
ເອກະສານທີໍ່ຄັດຕິດບົດລາຍງານຫຍດັ
ຫົວໜັ້າກົມ;

- ບົດລາຍງານສະເພາະກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບ ຕໍ່
ັ້ ຄອງ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອ ມສັງ ຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ສົໍ່ງໃຫັ້ ຫົວໜັ້າກົມ
ແລະ ຮອງຫົ ວ ໜັ້າ ກົ ມ ນະໂຍບາ ຍຊັ ບ ພະ ຍາກອນທ າ ມະຊາ ດ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
- ຮໍ່າງໜັງສປະກອບຄາເຫັນ ຫຼ ຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ບົດລາຍງານການປະເມີນ
ັ້ ຄອງ
ຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ສົໍ່ງໃຫັ້ ຫົວໜັ້າ

ກົມ ແລະ ຮອງຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;

- ຮໍ່າງໜັງສ ເຖິງ ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ກົມ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອແຈ ັ້ງ
ັ້ ກແບບ
ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ັ້
ັ ນະໂຍບານການພັດທະນາ
ຍນຍົງ ອີງຕາມ ບົດແນະນາການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ກແບບຍນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ ສົໍ່ງໃຫັ້ ຫົວໜັ້າກົມ ແລະ ຮອງຫົວ
ໄຟຟັ້ານາຕົ
ໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.
ກໍ່ ຽວກັບຄວາມສອດຄໍ່ອງກັບ

ວຽກ

ັ ໃບກິດສາພັນຈາກ ພະແນກ
ພາຍໃນ ສາມສິບ (30) ວັນ ຮັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ສັງລວມ ຂອງ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ໜັ້າວຽກທີ 12: ການພິຈາລະນາຂອງ ຮອງຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ໜັ້າວຽກທີ 12: ການພິຈາລະນາຂອງ ຮອງຫົວໜັ້າກົມ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ຮອງຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.
ັ້ າ ຈາກ ຫົວໜັ້າກົມ ກໍ່ ຽວກັບຜົນການບົດລາຍງານ;
ັ້ ດຊີນ
- ໜັງສສະເໜີຂທິ

- ບົດລາຍງານສະເພາະກໍ່ ຽວກັບ
ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ັ້ ຄອງ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ;
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- ຮໍ່າງໜັງສປະກອບຄາເຫັນ ຫຼ ຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ບົດລາຍງານການປະເມີນ
ັ້ ຄອງ
ຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ;
- ຮໍ່າງໜັງສ ເຖິງ ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ກົມ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ເພໍ່ ອແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກັບຄວາມສອດຄໍ່ອງກັບ

ັ້ ກແບບຍນຍົງ
ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ຕາມບົດແນະນາ
ັ້
ັ້ ກແບບຍນຍົງ.
ັ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ.
ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ້
- ຮອງຫົວໜັ້າກົມ ທົບທວນເນອໃນດັ້ານເຕັ
ກນິກຂອງ ຮໍ່າງໜັງສປະກອບຄາ
ເຫັນ ຫຼ ຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ຄອງ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ;

- ຮອງຫົວໜັ້າກົມ
ກວດກາ
ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ັ້ ຄອງ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ໂດຍສົມທຽບກັບ

ແລັ້ວສົໍ່ງຄາເຫັນຂອງຕົນໃຫັ້
ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍ
ໍ່
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິງແວດລັ້ອມ.
ັ້ ງເກດຂອງ ຮອງຫົວໜັ້າກົມ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດ
ຜົນການທົບທວນ ພັ້ອມດັ້ວຍຂສັ
ລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ
ບັນຊີກວດກາ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ແຜນການຄຸ ມ
ັ້
ສົໍ່ງໃຫັ້ ຫົວໜັ້າກົມ ເພໍ່ ອໃຊັ້ເຂົາໃນການພິ
ຈາລະນາຮັບຮອງ.
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ພາຍໃນ ເກົາັ້ (9) ວັນລັດຖະການ.

ັ ປະກັນວໍ່າ ເອກະສານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ຂ ັ້
ຮອງຫົວໜັ້າກົມ ກວດກາ ເພໍ່ ອໃຫັ້ຮບ
ົ ຖັ້ວນແລັ້ວກໍ່ ອນສົໍ່ງໃຫັ້
ມູນສາຄັນກໍ່ ຽວກັບໂຄງການ
ມີຄບ
ຫົວໜັ້າກົມ
ນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ພິຈາລະຈາໃຊັ້ໃນ
ການຮັບຮອງ.
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ໜັ້າວຽກທີ 13: ການພິຈາລະນາສົໍ່ງ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ັ້ ວມ ກອງປະຊຸມເປີ ດກວັ້າງການປຶກສາຫາລກັບ
ຊາດ ໃຫັ້ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເພໍ່ ອຂຄາເຫັນ ພັ້ອມທັງເຊີນເຂົາຮໍ່
ສາທາລະນະ

ໜັ້າວຽກທີ 13: ການພິຈາລະນາສົໍ່ງ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາ
ັ້ ວມ ກອງປະຊຸມເປີດກວັ້າງການປຶກສາ
ມະຊາດ ໃຫັ້ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເພໍ່ ອຂຄາເຫັນ ພັ້ອມທັງເຊັນເຂົາຮໍ່
ຫາລກັບສາທາລະນະ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ັ້ າ ຈາກ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນ
- ໜັງສສະເໜີຂທິດຊີນ
ັ້
ໍ່ າງ;
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
- ບົດລາຍງານຜົນການທົບທວນ
ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ັ້ ຄອງ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ;

- ຮໍ່າງໜັງສປະກອບຄາເຫັນ ຫຼ ຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ບົດລາຍງານການປະເມີນ
ັ້ ຄອງ
ຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຈາກ ພະແນກ
ທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ
ັ້
ໍ່ າງ;
ພນຖານໂຄງລ

- ຮໍ່າງໜັງສ ເຖິງ ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ກົມ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ເພໍ່ ອແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກັບຄວາມສອດຄໍ່ອງກັບ
ັ້ ກແບບຍນຍົງ ອີງຕາມ ບົດແນະນາ
ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ັ້
ັ້ ກແບບຍນຍົງ;
ັ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

- ຄາເຫັນຈາກ ຮອງຫົວໜັ້າກົມ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ
ັ້ ຄອງ
ກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ.
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ຮອງຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ທົບທວນ
ບັນດາຄາເຫັນຕໍ່າງໆ
ແລະ
ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ. ຫົວໜັ້າກົມ ອໍ່ານຜໍ່ານບົດລາຍ

ງານຜົນການທົບທວນຂອງ
ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນ
ັ້
ໍ່ າງ ແລະ ຄາເຫັນຂອງ ຮອງ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ຫົວໜັ້າກົມ ແລັ້ວຕັດສິນໃຈກໍ່ ຽວກັບການພິຈາລະນາຮັບຮອງ ບົດລາຍງານການ
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ັ້
ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ າໃຫັ້ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ຫົວໜັ້າກົມ ຊີນ
ັ້
ໍ່ າງ, ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາ
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ສົໍ່ງຮໍ່າງບົດລາຍງານໃຫັ້ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ພັ້ອມ
ທັງແຈ ັ້ງຄາເຫັນ ຫຼ ຈຸດທີໍ່ຕັ້ອງການຄາເຫັນຈາກໜໍ່ວຍງານດັໍ່ງກໍ່ າວ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ຄາເຫັນຈາກ ຮອງຫົວ
ພາຍໃນ ສິບ (10) ວັນລັດຖະການ ຮັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ໜັ້າກົມ.

ໝາຍເຫດ

ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງທັງໝົດ

ກວດກາຄວາມສອດຄໍ່ອງດັ້ານເຕັກນິກກັບ

ັ້ ກແບບຍນຍົງ.
ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ

ໜັ້າວຽກທີ 14: ການກະກຽມ ແລະ ເຜີຍແຜໍ່ ເອກະສານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຕໍ່ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເພໍ່ ອຂຄາເຫັນ
ໜັ້າວຽກທີ 2.6: ການກະກຽມ ແລະ ການເຜີຍແຜໍ່ ເອກະສານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຕໍ່ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເພໍ່ ອຂຄາເຫັນ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ພະແນກທົບ
ັ້
ທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານ
ໂຄງລໍ່າງ).

ັ້ າຈາກຫົວໜັ້າກົມ;
- ໃບກິດສາພັນທິດຊີນ
- ບົດລາຍງານຜົນການທົບທວນ;
- ຄາເຫັນຂອງຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ກໍ່ ຽວກັບ
ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່

ັ້ ຄອງ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ;

- ໜັງສ ຂອງ ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເຖິງ ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ກົມ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ເພໍ່ ອແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກັບ ຄວາມສອດຄໍ່ອງກັບ
ັ້ ກແບບຍນຍົງ ອີງຕາມ ບົດແນະນາ
ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ັ້
ັ້ ກແບບຍນຍົງ;
ັ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

- ຄາເຫັນຂອງຮອງຫົວໜັ້າກົມ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ
ັ້ ຄອງ
ກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ.
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
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ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

- ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ສົໍ່ງໜັງສເຊີນ
ັ້ ໍ່ ວມກອງປະຊຸມເປີ ດກວັ້າງປຶ ກສາຫາລກັບສາທາລະນະ. ກົມນະໂຍບາຍ
ເຂົາຮ

ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຈັດກອງປະຊຸມດັໍ່ງກໍ່ າວ ແລະ
ນາພາລົງຢັ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ

ສໍ່ວນມູນຄໍ່າໃຊັ້ຈໍ່າຍໃນການຈັດ

ແມໍ່ ນ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ;
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຜູ ພ

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ, ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ສົໍ່ງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາ

ັ້ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິໍ່ນ ແລະ
ມະຊາດ ໃຫັ້ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງໃນຂັນສູ
ພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເພໍ່ ອຂຄາເຫັນ;

- ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ທີໍ່ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ັ :ັ້
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຕັ້ອງສົງໜັງສເຊີນ ແລະ ໜັງສຂຄາເຫັນ ເຖິງ ມີດໍ່ ງນີ
o ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ:
 ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ,
ັ້
 ກົມຊັບພະຍາກອນນາ,
ັ້ ຄອງທີໍ່ດິນ;
 ກົມຄຸ ມ

o ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:
 ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ ແລະ ພະແນກສັງຄົມ-ຊຸມ
ຊົນ),

 ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ງຜະລິດ
ໄຟຟັ້າ ແລະ ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ),
 ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
o ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ັ້:
 ກົມປໍ່າໄມ ັ້,
 ກົມລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ;
o ກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກ:
 ກົມສົໍ່ງເສີມສຸ ຂະພາບ-ສຸ ຂະສຶກສາ;

ັ້
o ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຂັນແຂວງ
ແລະ ເມອງ;
ັ້
o ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຂັນແຂວງ
ັ້ ອງ ແລະ ໜໍ່ວຍງານອໍ່ ນໆ ອີງໃສໍ່ທີໍ່ຕັງຂອງໂຄງການ.
ັ້
ແລະ ຂັນເມ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ໜັງສເຖິງໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງຕໍ່ າງໆ ເພໍ່ ອທົບທວນ ແລະ ຂຄາເຫັນ ກໍ່ ຽວກັບ
ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາ
ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ັ້ ໍ່ ວມກອງປະຊຸ ມເປີ ດກວັ້າ ງປຶ ກສາຫາລ ກັ ບ
ມະຊາດ ພັ້ອ ມທັ ງ ເຊີ ນ ເຂົ າຮ
ສາທາລະນະ.
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ້ າ.
ັ ທິດຊີນ
ພາຍໃນ ສິບ (10) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

- ໜັ ງ ສ ຂ ຄ າເຫັ ນ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງບົ ດ ລາຍງານການປະເມີນ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຕໍ່
ັ້ ຄອງ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອ ມສັງ ຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງ ຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ໜັງສເຊີນ
ປະຊຸມ ຈາກ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ເຖິງ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.

ໜັ້າວຽກທີ 15: ຄາເຫັນຂອງໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ແລະ ທາມະຊາດ
ໜັ້າວຽກທີ 15: ຄາເຫັນຂອງໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ແລະ ທາມະຊາດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

- ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ:
o ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ,
ັ້
o ກົມຊັບພະຍາກອນນາ,
ັ້ ຄອງທີໍ່ດິນ;
o ກົມຄຸ ມ

- ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:
o ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ ແລະ ພະແນກສັງຄົມ-ຊຸມຊົນ),

o ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ງຜະລິດ
ໄຟຟັ້າ ແລະ ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ),
o ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
- ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ັ້:
o ກົມປໍ່າໄມ ັ້,
o ກົມລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ;
- ກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກ:
o ກົມສົໍ່ງເສີມສຸ ຂະພາບ-ສຸ ຂະສຶກສາ;

ັ້
- ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຂັນແຂວງ
ແລະ ເມອງ;
ັ້
- ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຂັນແຂວງ
ແລະ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ອງ ແລະ ໜໍ່ວຍງານອໍ່ ນໆ ອີງໃສໍ່ທີໍ່ຕັງຂອງໂຄງການ.
ັ້
ຂັນເມ

ໜັງສ ຈາກ ຫົວໜັ້າກົມ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເພໍ່ ອຂຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
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ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ.
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

- ບັນດາໜໍ່ວຍງານທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງທີໍ່ໄດັ້ກໍ່າວມານັນັ້ ທົບທວນ ຮໍ່າງບົດລາຍງານ
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ແຜນການຄຸ ມ
ຊາດ ແລັ້ວໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບດັ້ານຕໍ່ າງໆຂອງໂຄງການ;
ັ້ ງເກດ ແລະ ຄາເຫັນຂອງຕົນ ກໍ່ ຽວກັບ
- ແຕໍ່ລະໜໍ່ວຍງານກະກຽມບັນຊີຂສັ
ຮໍ່າງບົດລາຍງານ ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້ ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະ

ຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນ
ັ້
ໍ່ າງ, ກົມນະໂຍບາຍ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
- ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ
ັ້ ໍ່ ມກໍ່ ຽວກັບ ຄວາມສອດຄໍ່ອງຂອງບົດລາຍ
ແຜນພະລັງງານ ໃຫັ້ຄາເຫັນເນັນເພີ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ກແບບຍນຍົງ.
ງານ ກັບ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ໜັງສຂອງແຕໍ່ລະໜໍ່ວຍງານທີໍ່ກໍ່ າວມາ ເຖິງ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການ
ັ້
ໍ່ າງ ແລະ ຫົວໜັ້າ
ປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເພໍ່ ອປະກອບຄາ
ັ້ ງເກດ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດລາຍງານ.
ເຫັນ ແລະ ຂສັ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ພາຍໃນ ສາມສິບ (30) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ວັນທີໍ່ໄດັ້ຮັບໜັງສຂຄາເຫັນ.
ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 16: ກອງປະຊຸມເປີ ດກວັ້າງປຶກສາຫາລກັບສາທາລະນະ

ໜັ້າວຽກທີ 16: ກອງປະຊຸມເປີດກວັ້າງປຶກສາຫາລກັບສາທາລະນະ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

- ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ:
o ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ,
ັ້
o ກົມຊັບພະຍາກອນນາ,
ັ້ ຄອງທີໍ່ດິນ;
o ກົມຄຸ ມ

- ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:
o ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ ແລະ ພະແນກສັງຄົມ-ຊຸມຊົນ),
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o ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ງຜະລິດ
ໄຟຟັ້າ ແລະ ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ),
o ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
- ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ັ້:
o ກົມປໍ່າໄມ ັ້,
o ກົມລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ;
- ກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກ:
o ກົມສົໍ່ງເສີມສຸ ຂະພາບ-ສຸ ຂະສຶກສາ;

ັ້
- ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຂັນແຂວງ
ແລະ ເມອງ;
ັ້
- ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຂັນແຂວງ
ແລະ
ັ້ ອງ ແລະ ໜໍ່ວຍງານອໍ່ ນໆ ອີງໃສໍ່ທີໍ່ຕັງຂອງໂຄງການ;
ັ້
ຂັນເມ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
- ຜູ ພ
ັ້ ໍ່ ວມ ກອງປະຊຸມເປີ ດກວັ້າງປຶ ກສາຫາລກັບສາທາລະນະ ແລະ
ໜັງສເຊີນເຂົາຮ
ໜັງສຄາເຫັນຈາກໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດລາຍງານ.

ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ພະແນກທົບ
ັ້
ທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານ
ໂຄງລໍ່າງ).
- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ໂດຍປະສານກັບ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ັ້
ັ້ ນກາງ ໃນໄລຍະ
ການ ແລະ ກອງປະຊຸມປຶ ກສາຫາລຢູໍ່ ຂັນແຂວງ
ແລະ ຂັນສູ
ການທົບທວນ;

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕ ັ້ອງອະທິບາຍກໍ່ ຽວກັບ ບົດລາຍງານ
- ໃນກອງປະຊຸມດັໍ່ງກໍ່ າວ, ຜູ ພ
ໍ່
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຕໍ່ ຜູ ຕັ້ າງໜັ້າ

ັ້ ນກາງ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ຈາກກົມກອງກໍ່ ຽວຂັ້ອງຢູໍ່ຂັນສູ
ັ້
ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂັນແຂວງ
ແລະ ຫັ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ັ້ ອງ ແລະ ປະຊາຊົນທີໍ່ຖກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ
ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂັນເມ
ັ້ ໍ່ ວມ
ລວມທັງພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຊຶໍ່ງຕັ້ອງຖກເຊີນເຂົາຮ
ກວດກາພາກສະໜາມຕໍ່ ມອີກ ຖັ້າຈາເປັ ນ;

ແລະ

ສາມາດ

ັ້ ນເພໍ່ ອກະກຽມ
- ໃນໄລຍະການເກັບກາຂມູ
ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ
ັ້ ດ
ັ ທະນາຕັ້ອງຈັດກອງ
ກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ, ຜູ ພ
ປະຊຸມເຜີຍແຜໍ່ໂຄງການ ຕໍ່ ປະຊາຊົນທີໍ່ຖກກະທົບ ແລະ ພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ໃນຮູ ບແບບຕໍ່ າງໆ ທັງເປັ ນພາສາລາວ ແລະ ພາສາທັ້ອງຖິໍ່ນ ເພໍ່ ອອະທິບາຍ

ກໍ່ ຽວກັບແຜນການພັດທະນາ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ
ທາມະຊາດ
ພັ້ອມທັງຮັບຟັງຄາເຫັນຂອງປະຊາຊົນທີໍ່ຖກກະທົບ
ແລະ
ພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂັ້ອງ;
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ັ ຕາມ
- ເພໍ່ ອປະຕິບດ

ຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ັ້ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ, ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕອັ້ ງຈັດ
ແລະ ທາມະຊາດ ກໍ່ ອນອອກໃບຢັງຢ
ັ້
ກອງປະຊຸມເປີ ດກວັ້າງປຶກສາຫາລກັບສາທາລະນະ ດັໍ່ງນີ:

ັ້
o ກອງປະຊຸມປຶ ກສາຫາລຂັນບັ້ານ
ແລະ ເມອງ (ເພໍ່ ອສັ້າງ ຮໍ່າງສະບັບທາອິດ
ຂອງ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ
ັ້ ຄອງ
ທາມະຊາດ/ແຜນການຄຸ ມ

ແລະ

ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ

ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ/ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ),
o ກອງປະຊຸມປຶ ກສາຫາລດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການກວດກາພາກສະໜາມ
(ເພໍ່ ອສັ້າງ ຮໍ່າງສະບັບທີສອງ ຂອງ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ/ແຜນການຄຸ ມ
ໍ່
ກວດກາສິງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ແລະ
ທາມະຊາດ/ແຜນການຈັດສັນ
ຍົກຍ ັ້າຍ); ແລະ

ັ້
o ກອງປະຊຸມປຶ ກສາຫາລຂັນແຂວງ
ແລະ ສູ ນກາງ (ເພໍ່ ອສັ້າງ ຮໍ່າງສະບັບທີ
ສາມ ຂອງ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ັ້ ຄອງ
ແລະ
ທາມະຊາດ/ແຜນການຄຸ ມ
ແລະ
ຕິດຕາມກວດກາ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ/ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ);

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ແລະ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຂອງ ກະຊວງ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ັ ປະກັນໃຫັ້ມ ີ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຕັ້ອງເຮັດໃຫັ້ຮບ
ັ້ ໍ່ ວມຢໍ່າງກວັ້າງຂວາງຈາກພາກສໍ່ວນຕໍ່ າງໆ
ການເຂົາຮ
ໃນກອງປະຊຸມປຶ ກສາ
ຫາລດັໍ່ງກໍ່ າວ.

ັ້ ໍ່ ວມຢໍ່າງກວັ້າງຂວາງຈາກພາກສໍ່ວນຕໍ່ າງໆ ຕັ້ອງ
ການເຂົາຮ
ີ ຸກຂັນັ້ ເປັນຕົນັ້ ປະຊາຊົນທີໍ່ຖກກະທົບ, ໜໍ່ວຍງານລັດຂັນັ້
ຮັບປະກັນໃຫັ້ມທ
ທັ້ອງຖິໍ່ນ ແລະ ສູ ນກາງ ແລະ ອົງການລັດອໍ່ ນໆ ໃນໄລຍະການວາງແຜນ

ໂຄງການ. ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການປົ ກປັ ກຮັກສາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ລະບຽບ
ັ້
ການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ການົດວໍ່າ ພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂັ້ອງທຸກຝໍ່າຍ ຕອັ້ ງໄດັ້ຖກເຊີນເຂົາມີ
ັ້
ັ ແລະ ການຕິດຕາມ
ສໍ່ວນຮໍ່ວມໃນການພັດທະນາ, ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ກວດກາໂຄງການ;

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ຂອງ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ັ້ ນ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ກວດກາຄວາມສອດຄໍ່ອງກັບລະບຽບການຕໍ່ າງໆຂອງຂັນສູ
ັ ປະຊຸມປຶກສາຫາລກັບຜູ ໄັ້ ດັ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ
ກາງ ທີໍ່ການົດໃຫັ້ຈດ
ັ້
ປະຊາຊົນທີໍ່ຖກກະທົບ ເປັ ນຕົນ:

o ຄາແນະນາຂອງລັດຖະມົນຕີກ ະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ກໍ່ ຽວກັບ ຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຈາກ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕໍ່ າງໆ
ເລກທີ 8030/ກຊສ, ວັນທີ 17 ທັນວາ 2013,
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o ບົດແນະນາວິຊາການ ກໍ່ ຽວກັບ ການສັ້າງບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນ
ກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຂອງ ໂຄງການລົງທຶນ
ແລະ

ກິດຈະການຕໍ່ າງໆ

ຢູໍ່ໃນ

ສປປ

ລາວ

ເລກທີ

2796/

ກຊສ.ກປສສ.ພຄຕ ວັນທີ 19 ທັນວາ 2016,
o ດາລັດວໍ່າດັ້ວຍ ການທົດແທນຄໍ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ
ປະຊາຊົນ ຈາກ ໂຄງການພັດທະນາ ເລກທີ 84/ລບ, ວັນທີ 5 ເມສາ
2016,

o ມາດຕະຖານການຄຸ ັ້ມຄອງສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຂອງ ກົມໄຟຟັ້າ ກະຊວງອຸ ດ
ສາຫະກາ ແລະ ຫັດຖະກາ ສະບັບເລກທີ 585 ແລະ 279 (2001) ຊຶໍ່ງ
ການົດໃຫັ້ມີສໍ່ວນຮໍ່ວມຂອງສາທາລະນະໃນຂະບວນການ ການປະເມີນ
ຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມທາມະຊາດ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າ ແລະ ການ
ປຶ ກສາຫາລໃຫັ້ເປັນສໍ່ວນໜຶໍ່ງໃນຂະບວນການຍົກຍ ັ້າຍຈັດສັນ; ແລະ

o ລະບຽບການຂອງກະຊວງອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ຫັດຖະກາ ສະບັບເລກທີ
447 ກໍ່ ຽວກັບການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂອງໂຄງການໄຟຟັ້າ ໃນ ສປປ
ລາວ (2001) ຊຶໍ່ງການົດໃຫັ້ການມີສໍ່ວນຮໍ່ວມຂອງສາທາລະນະ ແມໍ່ ນ
ພັນທະສາຄັນຂອງຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມທາ
ມະຊາດ;

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ກວດກາຄັກແນໍ່ ວໍ່າ ໄດັ້ມກ
ີ ານຈັດປະຊຸມກັບປະຊາຊົນ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ທີໍ່ຖກກະທົບ ເພໍ່ ອປຶກສາຫາລກໍ່ ຽວກັບແຜນການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ ແລະ ການ
ັ້ ຊວ
ີ ດ
ິ ການເປັ ນຢູໍ່ ທີໍ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຕັ້ອງການ ແລະ ບູ ລມ
ິ ະສິດຂອງ
ຟນຟູ

ປະຊາຊົນທີໍ່ຖກກະທົບ ເພໍ່ ອໃຫັ້ເປັ ນພາກສໍ່ວນໜຶໍ່ງຂອງການອອກແບບ ແລະ
ການວາງແຜນໂຄງການ. ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດປະຊຸມປຶ ກສາຫາລດັໍ່ງກໍ່ າວ
ແມໍ່ ນ:

ັ້ ນໂຄງການຢໍ່າງຄົບຖັ້ວນ, ອົງປະກອບ ແລະ ກິດຈະກາຂອງ
o ເຜີຍແຜໍ່ຂມູ
ໂຄງການ ຕໍ່ ປະຊາຊົນທີໍ່ຖກກະທົບ;
ັ້ ນກໍ່ ຽວກັບຄວາມຄິດ, ຄວາມຕອັ້ ງການ ແລະ ບູ ລມ
ິ ະສິດ
o ເພໍ່ ອຮັບເອົາຂມູ
ຂອງປະຊາຊົນທີໍ່ຖກກະທົບ
ພັ້ອມດັ້ວຍທໍ່າທີຂອງພວກເຂົາຕໍ່ ກັບມາດ
ັ້
ຕະການແກ ັ້ໄຂຜົນກະທົບ, ການທົດແທນ ແລະ ກິດຈະກາການຟນຟູ

ິ ການເປັ ນຢູໍ່ ;
ຊີວດ
ັ້ ໍ່ ວມໃນກິດຈະກາການຈັດສັນ
o ເພໍ່ ອຊຸກຍູ ັ້ໃຫັ້ປະຊາຊົນທີໍ່ຖກກະທົບເຂົາຮ
ຍົກຍ ັ້າຍ ເຊັໍ່ນ ຈານວນຄົນ ແລະ ຊັບສິນທີໍ່ຖກກະທົບ, ການການົດກິດຈະ
ັ້ ຊວ
ີ ດ
ິ ການເປັ ນຢູໍ່ ແລະ ແຜນການຕິດຕາມກວດກາການຈັດສັນ
ກາຟນຟູ
ຍົກຍ ັ້າຍ;
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o ເພໍ່ ອແຈ ັ້ງປະຊາຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນທີໍ່ຖກກະທົບ ແລະ ອົງການປົ ກຄອງ
ທັ້ອງຖິໍ່ນກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ກໍ່ ຽວກັບ ທາງເລອກຕໍ່າງໆສາລັບການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ
ັ້ ຊວ
ີ ດ
ິ ການເປັ ນຢູໍ່ ;
ແລະ ການຟນຟູ
ັ້
o ເພໍ່ ອດຶງດູດການຮໍ່ວມມຈາກປະຊາຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນທີໍ່ຖກກະທົບ ເຂົາໃນ
ັ້
ັ
ກິດຈະກາທີໍ່ຈາເປັ ນສາລັບການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ໂຄງການ;
ັ້
ັ ໄດັ້ງໍ່ າຍ ແລະ ມີ
o ເພໍ່ ອສັ້າງຂັນຕອນການຮັ້
ອງທຸກທີໍ່ຈະແຈ ັ້ງ, ປະຕິບດ
ົ ; ແລະ
ປະສິດຕິຜນ
o ເພໍ່ ອຮັບປະກັນຄວາມໂປໍ່ງໃສໃນທຸກກິດຈະກາກໍ່ ຽວກັບການເວນຄນທີໍ່
ັ້ ຊວ
ີ ດ
ິ ການເປັນ
ດິນ, ການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ, ການທົດແທນ ແລະ ການຟນຟູ
ຢູໍ່ ;

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ກວດກວໍ່າວໍ່າ ຮໍ່າງບົດລາຍງານສອດຄໍ່ອງກັບ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຄາແນະນາກໍ່ ຽວກັບການປະຊຸມເປີ ດກວັ້າງ
ັ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ປະຊາຊົນທີໍ່ຖກກະທົບ ແລັ້ວ
ປຶ ກສາຫາລ ກັບ ຜູ ໄັ້ ດັ້ຮບ
ບໍ່ . ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງ
ັ້
ັ້ ໄດັ້ຖກ
ໍ່ າງ ກວດກາໃຫັ້ຮັບປະກັນວໍ່າ ກິດຈະກາຕົນຕ
ງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ັ້ ວ:
ັ້
ັ ໃນໄລຍະຕໍ່ າງໆ ໄປຕາມລຸໍ່ ມນີແລັ້
ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

o ການຢັ້ຽມຢາມ ແລະ ປຶ ກສາຫາລກັບ ຫົວໜັ້າກົມ ຫຼ ຫົວໜັ້າໜໍ່ວຍງານ
ັ້ ນກາງ ທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ,
ທຽບເທົໍ່າຂັນສູ
o ການຢັ້ຽມຢາມ ແລະ ປຶ ກສາຫາລກັບ ຫົວໜັ້າພະແນກ ຫຼ ຫົວໜັ້າໜໍ່ວຍ
ັ້
ງານທຽບເທົໍ່າຂັນແຂວງ
ທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ,
o ການຢັ້ຽມຢາມ ແລະ ປຶ ກສາຫາລກັບ ຫົວໜັ້າຫັ້ອງການ ຫຼ ຫົວໜັ້າໜໍ່ວຍ
ັ້ ອງ ທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ,
ງານທຽບເທົໍ່າຂັນເມ
ັ້ ານ,
o ການຈັດປະຊຸມເປີ ດກວັ້າງປຶ ກສາຫາລຂັນບັ້
ັ້ ອງ ແລະ ຂັນແຂວງ;
ັ້
o ການຈັດປະຊຸມເປີ ດກວັ້າງປຶ ກສາຫາລຂັນເມ

ັ້ ນພາກສະໜາມ ຕອັ້ ງດາເນີນໃນໄລຍະການຢັ້ຽມຢາມ ແລະ
- ການເກັບກາຂມູ
ັ້ ນແກໍ່
ການປຶກສາຫາລກັບບັ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນທີໍ່ຖກກະທົບ ເພໍ່ ອໃຫັ້ຂມູ
ອົງການປົ ກຄອງບັ້ານ ກໍ່ ຽວກັບ ພາບລວມການພັດທະນາໂຄງການ, ລາຍ
ລະອຽດຂອງໂຄງການ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ຂອບເຂດຂອງ ການປະເມີນຜົນ
ກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລັ້ວແຈ ັ້ງແນວຄວາມຄິດ

ັ ສັນຍົກຍ ັ້າຍ ຫຼ ເພໍ່ ອຟັງຄາເຫັນ ແລະ ຄາແນະນາກໍ່ ຽວ
ກໍ່ ຽວກັບສະຖານທີຈດ
ກັບການພັດທະນາໂຄງການ;

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ຕັ້ອງກວດກາໃຫັ້ຮບ
ັ ປະກັນວໍ່າ ກອງປະຊຸມທັງໝົດໄດັ້
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ຖກດາເນີນໂດຍໃຫັ້ຄວາມສາຄັນໃນການມີສໍ່ວນຮໍ່ວມ ຈາກ ອົງການປົ ກຄອງ
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ບັ້ານ (ນາຍບັ້ານ ແລະ ຄະນະບັ້ານ), ຫົວໜັ້າຄອບຄົວທີໍ່ແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກັບການສູ ນ
ັ ຜົນກະທົບ ພັ້ອມທັງຕອບຄາຖາມກໍ່ ຽວກັບສະພາບ
ເສຍຊັບສິນ, ການໄດັ້ຮບ
ຖານະເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຄອບຄົວ;

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ັ້
ໍ່ າງ ແນະນາ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕັ້ອງຂຽນເນອໃນກໍ່
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ຽວກັບການ
ັ້ ໍ່ ວມ ແລະ ກິດຈະກາການປຶ ກສາຫາລກັບອົງການປົກຄອນຂັນແຂວງ
ັ້
ເຂົາຮ
ັ້ ອງ ເຂົາໃນ
ັ້
ັ້ ດທັ້າຍ ຂອງ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ
ແລະ ຂັນເມ
ຮໍ່າງຂັນສຸ
ັ້ ຄອງ
ກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ;

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ກວດກາລາຍລະອຽດຂອງ ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ;
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
- ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ ຕັ້ອງ (i) ການົດກໍ່ ຽວກັບການທົດແທນ ແລະ
ັ ທົດແທນ ເພໍ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ແຕໍ່ ລະຄົວເຮອນທີໍ່
ຂະບວນການເກີດສິດໄດັ້ຮບ
ເສຍທີໍ່ດິນ ແລະ/ຫຼ ທີໍ່ຈະຍົກຍ ັ້າຍນັນັ້ ຈະບໍ່ ມີສະພາບທີໍ່ດັ້ອຍກວໍ່າກໍ່ ອນມີ ຫຼ
ໄລຍະບໍ່ ມີໂຄງການ, ແລະ (ii) ການົດມາດຕະການຈາເປັ ນ ເພໍ່ ອຮັບປະກັນວໍ່າ
ຜົນກະທົບຕໍ່ ວັດທະນະທາຈະຖກແກ ັ້ໄຂ;

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ກວດກາໃຫັ້ຮັບປະກັນວໍ່າ ບົດສັງລວມຂອງການປະ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຈະປະກອບມີ
ັ້
ສະບັບທີໍ່ເປັ ນພາສາທີໍ່ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນທີໍ່ຖກກະທົບ ຈະສາມາດເຂົາໃຈ
ຜົນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ຕັ້ອງສະແດງຢູໍ່
ສະຖານທີໍ່ສາທາລະນະ ລວມທັງ ເຂດໂຄງການ ແລະ ຫັ້ອງການຕໍ່າງໆຂອງຂັນັ້
ໄດັ້.

ັ້
ເມອງ. ຮູ ບພາບ, ແຜນວາດ ຕ ັ້ອງກະທັດຮັດ, ມີຄາອະທິບາຍທີໍ່ອໍ່ານເຂົາໃຈ
ີ ານແກ ັ້ໄຂ ທີໍ່ຕັ້ອງໄປຕິດ
ງໍ່ າຍກໍ່ ຽວກັບອົງປະກອບ, ຜົນກະທົບ ແລະ ວິທກ
ແລະ ເຜີຍແຜໍ່ຢູໍ່ ບັ້ານທຸກແຫໍ່ງທີໍ່ຖກກະທົບ ເພໍ່ ອເປັ ນສໍ່ວນໜຶໍ່ງໃນຂະບວນ
ັ້ ອງຖິໍ່ນ;
ການປຶກສາຫາລຢູໍ່ ຂັນທັ້

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ັ້ ນໂຄງການ
ໍ່ າງ ກວດກາວໍ່າ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໄດັ້ສາັ້ ງຕັງັ້ ສູ ນຂມູ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ັ້ ນໂຄງການຕ ັ້ອງໄດັ້ຮັບ
ຖກຕັ້ອງແລັ້ວບໍ່ (Information Centre). ສູນຂມູ
ັ້ ໍ່ ເມອງໃນຂອບເຂດໂຄງການ ໂດຍມີ ຮູ ບພາບ, ແຜນວາດ
ັ້ ນຢູ
ການສັ້າງຕັງຂຶ
ແລະ ຄາອະທິບາຍກໍ່ ຽວກັບໂຄງການ, ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ ແລະ ມາດ
ັ້
ຕະການແກ ັ້ໄຂ.
ນອກນັນ,
ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບທີໍ່ຖກ
ັ້ ນພາສາລາວ ຕັ້ອງ
ຮັບຮອງ ສະບັບພາສາອັງກິດ ແລະ ບົດສະຫຼຸບຫຍເປັ
ັ້ ງໄດັ້;
ກຽມພັ້ອມໃຫັ້ສາທາລະນະເຂົາເຖິ
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- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ຕັ້ອງສັ້າງ ແລະ/ຫຼ ເກັບກາການປຶ ກສາຫາລຕໍ່ າງໆ ແລະ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ສັງລວມເປັ ນບັນຊີເຫດການຕໍ່ າງໆຂອງໂຄງການ;
- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ແຈ ັ້ງໃຫັ້ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ກະກຽມບັນຊີເຫດການຕໍ່າງໆ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ຂອງໂຄງການ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງກອງປະຊຸມເປີ ດກວັ້າງປຶ ກສາຫາລ.
ັ າວ ມີລາຍລະອຽດດັໍ່ງນີ:ັ້
ບັນຊີດໍ່ ງກໍ່
ັ ກອງປະຊຸມ,
o ວັນທີຈດ

ັ້ ໍ່ ວມ,
o ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບຜູ ເັ້ ຂົາຮ
o ວາລະກອງປະຊຸມ,
ັ້ ກສາຫາລ;
ັ້ ແລະ ບັນຫາທີໍ່ຖກຍົກຂຶນປຶ
ັ ຕົນຕ
o ຜົນໄດັ້ຮບ

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ກະກຽມບົດລາຍງານລະອຽດກໍ່ ຽວກັບຄາເຫັນທີໍ່ໄດັ້
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ຮັບຈາກໜໍ່ວຍງານຕໍ່ າງໆໃນໄລຍະການປະຊຸມເປີ ດກວັ້າງປຶ ກສາຫາລ ພັ້ອມ
ັ້ ງເກດຂອງຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ຄາແນະນາທີໍ່ໃຫັ້ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາປັ ບປຸ ງ
ດັ້ວຍຂສັ

ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ແລະ ທາມະຊາດ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ ຈາກໜໍ່ວຍງານຕໍ່າງໆ ແລະ ພາກສໍ່ວນ
- ຄາເຫັນ ແລະ ຄາແນະນາທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນໆ;
- ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລທັງໝົດ.

ັ ຄາເຫັນ ຈາກ ພາກສໍ່ວນ
ພາຍໃນ ຊາວຫັ້າ (25) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ກໍ່ ຽວຂັ້ອງຕໍ່າງໆ.
ບໍ່ ມີ.

ັ ທະນາ
ໜັ້າວຽກທີ 17: ການກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ງເອກະສານ ພັ້ອມດັ້ວຍຄາເຫັນໃຫັ້ ຜູ ພັ້ ດ
ັ ທະນາ
ໜັ້າວຽກທີ 17: ການກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ງເອກະສານ ພັ້ອມດັ້ວຍຄາເຫັນໃຫັ້ ຜູພັ້ ດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ພະແນກທົບ
ັ້
ທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານ
ໂຄງລໍ່າງ).
- ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລທັງໝົດ;

- ບົດລາຍງານລະອຽດກອງປະຊຸມເປີ ດກວັ້າງປຶ ກສາຫາລກັບສາທາລະນະ;

158

- ຄາເຫັນຈາກພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂັ້ອງກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ
ັ້ ຄອງ ແລະ
ກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແຜນການຄຸ ມ
ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ;

- ຄາເຫັນຈາກ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ກໍ່ ຽວກັບຄວາມສອດຄໍ່ອງ
ັ້ ກແບບຍນຍົງ.
ຂອງຮໍ່າງບົດລາຍງານກັບນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

- ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ:
o ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ,
ັ້
o ກົມຊັບພະຍາກອນນາ,
ັ້ ຄອງທີໍ່ດິນ;
o ກົມຄຸ ມ

- ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:
o ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ ແລະ ພະແນກສັງຄົມ-ຊຸມຊົນ),

o ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ງຜະລິດ
ໄຟຟັ້າ ແລະ ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ),
o ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
- ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ັ້:
o ກົມປໍ່າໄມ ັ້,
o ກົມລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ;
- ກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກ:
o ກົມສົໍ່ງເສີມສຸ ຂະພາບ-ສຸ ຂະສຶກສາ;

ັ້
- ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຂັນແຂວງ
ແລະ ເມອງ;
ັ້
- ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຂັນແຂວງ
ແລະ
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ອງ ແລະ ໜໍ່ວຍງານອໍ່ ນໆ ອີງໃສໍ່ທີໍ່ຕັງຂອງໂຄງການ.
ັ້
ຂັນເມ
- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ກະກຽມບົດລາຍງານລະອຽດກໍ່ ຽວກັບຄາເຫັນ ແລະ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ັ ຈາກໜໍ່ວຍງານຕໍ່າງໆ
ຄາແນະນາທີໍ່ໄດັ້ຮບ

ັ ຈາກ
ພັ້ອມດັ້ວຍຄາເຫັນທີໍ່ໄດັ້ຮບ

ກອງປະຊຸມເປີ ດກວັ້າງປຶກສາຫາລກັບສາທາລະນະ. ພະແນກທົບທວນບົດ
ັ້
ລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງ

ລໍ່າງ ຕັ້ອງສັງລວມຄາເຫັນທີໍ່ເປັ ນລາຍລັກອັກສອນ, ຄາເຫັນຈາກກອງປະຊຸມ
ວິຊາການ

ແລະ

ກອງປະຊຸມປຶ ກສາຫາລ
ໃນນາມຂອງກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ຄາເຫັນຂອງກະຊວງ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອເປັ ນບໍ່ອນອີງໃນການ
ເອງທີໍ່ມີ ແລັ້ວສົໍ່ງຄາເຫັນທັງໝົດໃຫັ້ ຜູ ພ
ປັ ບປຸ ງ ຮໍ່າງສະບັບສຸ ດທັ້າຍ ຂອງ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ;

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ັ້ ງເກດ ທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ໍ່ າງ ສັງລວມເປັນບັນຊີຂສັ
ັ ຈາກ ກົມ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ພັ້ອມທັງໃຫັ້ລາຍລະອຽດທີໍ່ຕັ້ອງການໃຫັ້ຜູ ັ້
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ພັດທະນາ ປັບປຸ ງບົດລາຍງານໃຫັ້ສອດຄໍ່ອງກັບ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາ
ັ້ ກແບບຍນຍົງ;
ໄຟຟັ້ານາຕົ

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ັ້ ນເພີໍ່ມ ເຖິງ ຜູ ພ
ໍ່ າງ ຮໍ່າງ ແລະ ອອກໜັງສຂຂມູ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ພັ້ອມທັງສາເນົາໃຫັ້

ພະແນກສັງລວມ,
ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ຮອງຫົວໜັ້າກົມ
ນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຮັບຊາບນາ;

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຫຼງັ ຈາກສາເລັດການປັ ບປຸ ງຕາມຄາເຫັນ ແລັ້ວສົໍ່ງ ຮໍ່າງບົດລາຍ
- ຜູ ພ
ງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ແຜນການຄຸ ມ
ຊາດ ໂດຍກົງເຖິງ ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ນທີໍ່ຕັ້ອງເພີໍ່ມ ຫຼ ຄາເຫັນ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ພັ້ອມດັ້ວຍລາຍລະອຽດຂອງຂມູ
ໜັງສເຖິງຜູ ພ
ີ ັ້
ທີໍ່ຕັ້ອງການໃຫັ້ຊແຈງ
ຫຼ ແກ ັ້ໄຂຕໍ່ ມ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ພາຍໃນ ສິບ (10) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີສາເລັດກອງປະຊຸມເປີ ດກວັ້າງ

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ປຶ ກສາຫາລກັບສາທາລະນະ ຄົບຖັ້ວນແລັ້ວ.

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
- ໜັງສສະເໜີຂອງກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ
ັ້ ນເພີໍ່ມກໍ່ ຽວກັບຮໍ່າງບົດລາຍງານ.
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອຂຂມູ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເຖິງ ຜູ ພ

ັ້ ສອງ ຂອງ ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ໜັ້າວຽກທີ 18: ການທົບທວນຂັນທີ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້ ສອງ ຂອງ ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ໜັ້າວຽກທີ 18: ການທົບທວນຂັນທີ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

- ຮໍ່າງສະບັບປັບປຸ ງ ຂອງ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ;
- ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມເປີ ດກວັ້າງປຶ ກສາຫາລກັບສາທາລະນະ ທັງໝົດ;
- ຄາເຫັນຈາກໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
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ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້
- ຫົວໜັ້າກົມ ທົບທວນເນອໃນດັ້
ານເຕັກນິກຂອງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນ
ັ້ ຄອງ
ຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ອີງໃສໍ່ການປະ

ັ ພັ້ອມດັ້ວຍຄາ
ເມີນໃນອະດີດ ແລະ ພິຈາລະນາທຽບໃສໍ່ໂຄງການປະຈຸບນ
ັ້ ງເກດ ຂອງ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນ
ເຫັນ ແລະ ຂສັ

ັ້
ໍ່ າງ;
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ໍ່
ັ້ ງໝົດທີການົດໃນ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະ
- ຫົວໜັ້າກົມ ສົມທຽບວໍ່າຫົວຂທັ
ັ້
ເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ຄອງ

ແລະ

ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ

ແລະ

ທາມະຊາດ

ສອດຄໍ່ອງກັບລະບຽບການກໍ່ ຽວຂັ້ອງຂອງກະຊວງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍ
ການປົກປັ ກຮັກສາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ. ຫົວໜັ້າກົມ ກວດກາຈຸດທີໍ່ຕ ັ້ອງເອົາໃຈໃສໍ່
ເປັ ນພິເສດໃນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ຊາດ ຖັ້າກລະນີເປັ ນໂຄງການລົງທຶນທີໍ່ມີຄວາມສັບສົນຫຼາຍ;

- ຫົວໜັ້າກົມ ກວດກາ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ສົມທຽບກັບບັນຊີກວດກາສາ
ລັບ ຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜັ້າວຽກ ແລະ ສົໍ່ງຄາເຫັນຂອງຕົນ
ໃຫັ້
ຮອງຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ໍ່ສິງແວດລັ້ອມ ແລະ ພະແນກກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຊາບນາ;

ແລະ

ົ ກະທົບຂັ້າມຊາຍແດນຕໍ່
- ຫົວໜັ້າກົມ ຍົກໃຫັ້ເຫັນ ຖັ້າຫາກໂຄງການຈະມີຜນ
ສັງຄົມ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂອງປະເທດໃກ ັ້ຄຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຂັ້າມຊາຍ
ັ້
ແດນດັໍ່ງກໍ່ າວຕັ້ອງຖກສັງລວມເຂົາໃນບົ
ດລາຍງານ;
- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ຊໍ່ວຍ ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ໃນການທົບທວນຮໍ່າງສະບັບປັບປຸ ງ ຂອງ ບົດລາຍ
ງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ແຜນການຄຸ ມ

ຊາດ ຫຼງັ ຈາກສາເລັດກອງປະຊຸມເປີ ດກວັ້າງປຶ ກສາຫາລກັບສາທາລະນະ ທັງ
ັ້
ໝົດ ດັ້ວຍການລາຍງານຄາເຫັນ ແລະ ຂແນະນ
າຂອງຕົນຕໍ່ ຫົວໜັ້າກົມ ໃນ
ດັ້ານຕໍ່ ໄປນີ:ັ້

ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ັ້
ແລະ ທາມະຊາດ ທີໍ່ສົໍ່ງເຂົາມານັ
ນັ້ ຫາກຖກຕັ້ອງ ແລະ ຄົບຖັ້ວນແລັ້ວ,
ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງ

o ໃນກລະນີ

ັ້
ໍ່ າງ ຈະຮໍ່າງໜັງສຮັບຮອງ ບົດລາຍງານການປະ
ງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ຄຸ ມ
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ເພໍ່ ອໃຫັ້
ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ພິຈາລະນາເຊັນ;

ແລະ

ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ັ້
ແລະ ທາມະຊາດ ທີໍ່ສົໍ່ງເຂົາມານັ
ນັ້ ຫາກບໍ່ ຖກຕອັ້ ງ ແລະ ບໍ່ ຄົບຖັ້ວນ, ພະ
ແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ

o ໃນກລະນີ

ັ້
ໍ່ າງ ຈະຮໍ່າງໜັງສສະເໜີ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ປັບປຸ ງ ບົດລາຍ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ໍ່
ງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ກໍ່ ອນສົໍ່ງ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ

ທາມະຊາດ ສະບັບປັ ບປຸ ງ ໃຫັ້ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້
ັ້ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເພໍ່ ອ
- ກລະນີທ ີ I: ເລີໍ່ມຕົນຂະບວນການອອກ
ໃບຢັ ງຢ
ຮັບຮອງ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາ

ມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ແລະ ຮໍ່າງໜັງສຮັບຮອງການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ

ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ (ໜັ້າວຽກທີ 2.11);
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ເພໍ່ ອສົໍ່ງໃຫັ້ ຜູ ພ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອ
- ກລະນີທ ີ II: ສົໍ່ງຄາເຫັນ ໂດຍຜໍ່ານ ພະແນກສັງລວມ ໃຫັ້ ຜູ ພ
ປັ ບປຸ ງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ
ທາມະຊາດ ກໍ່ ອນຈະສົໍ່ງ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດສະບັບປັ ບປຸ ງ ໃຫັ້ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະ
ຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ອີກຄັງັ້ (ໜັ້າວຽກທີ 2.11);

- ກລະນີທ ີ III: ປະຕິເສດ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ໃນກລະນີທໍ່ ີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ

ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ພິຈາລະນາແລັ້ວວໍ່າ ຜົນໄດັ້ຮັບຈາກຂະບວນການປະເມີນ
ແລະ ການທົບທວນ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ສະແດງໃຫັ້ເຫັນ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຕໍ່
ີ ລັ້ຽງບໍ່ ໄດັ້ ແລະ ບໍ່
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ທີໍ່ສາຄັນ, ຫຼກ
ສາມາດແກ ັ້ໄຂໄດັ້;
ຫຼ ຶ
ໂຄງການດັໍ່ງກໍ່ າວບໍ່ ສອດຄໍ່ອງກັບນະໂຍບາຍ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມແຫໍ່ງຊາດ ຫຼ ແຜນຍຸ ດທະສາດຂອງຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທາ
ມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ສາເນົາໜັງສຂອງແຕໍ່ ລະກລະນີຂ ັ້າງເທິງ ເພໍ່ ອລາຍງານ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຮັບ
ຊາບນາ.
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ພາຍໃນ ຊາວເອັດ (21) ວັນ ນັບແຕໍ່ວັນທີສາເລັດກອງປະຊຸມເປີ ດກວັ້າງປຶ ກສາ
ຫາລກັບສາທາລະນະ ທັງໝົດ.
ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 19: ການມອບ ໜັງສປະກອບຄາເຫັນ, ຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການປະ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
ເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ສາລັບການທົບທວນດັ້ານເຕັກນິກ
ໜັ້າວຽກທີ 19: ການມອບ ໜັງສປະກອບຄາເຫັນ, ຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານການປະ
ເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ສາລັບການທົບທວນດັ້ານເຕັກນິກ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ

ແລະ

ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ

(ພະແນກ

ສັງລວມ).
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ໃບກິດສາພັນແຈ ັ້ງ ພະແນກສັງລວມ ກໍ່ ຽວກັບການຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ຮໍ່າງບົດ
ລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ
ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ຊາດ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ເພໍ່ ອມອບ ໜັງສປະກອບຄາເຫັນ, ຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ຂອງ ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ໜັ້າວຽກ

ັ້
ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ໍ່
ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ໃຫັ້ ຜູ ັ້
ພັດທະນາ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ໜັງສປະກອບຄາເຫັນ, ຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະ
ັ້
ເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ

ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຖກສົໍ່ງໃຫັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ພັ້ມທັງສາເນົາໃຫັ້ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນ
ຜູ ພ
ັ້
ໍ່ າງ ຮັບຊາບ.
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ໃບກິດສາພັນຈາກຫົວໜັ້າ
ພາຍໃນ ໜຶໍ່ງ (1) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ກົມ.
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ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
- ໜັງສປະກອບຄາເຫັນ, ຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການ
ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການ

ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຖກ
ຄຸ ມ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໂດຍ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສົໍ່ງໃຫັ້ ຜູ ພ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ັ້ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ໄລຍະທີ 3: ການອອກ ໃບຢັງຢ
ັ້ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແມໍ່ ນເອກະສານຮັບຮອງ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ໃບຢັ ງຢ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ

ຂອງ ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກາການລົງທຶນ ທີໍ່ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເປັ ນຜູ ັ້
ັ້ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ມີດໍ່ ງນີ
ັ :ັ້
ອອກ. ຜົນສັກສິດ ແລະ ເງໍ່ ອນໄຂທີໍ່ຄັດຕິດໃສໍ່ ໃບຢັງຢ
ັ້ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ມີຜນ
ັ້
ໍ່ ດາ
ົ ສັກສິດນັບແຕໍ່ ວັນທີອອກເອກະສານ. ແຕໍ່ ວໍ່າ, ຖັ້າເຈົາຂອງໂຄງການບ
ໃບຢັ ງຢ
ເນີນກິດຈະກາໃດໜຶໍ່ງທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນແຜນການພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຫາກປະເມີນແລັ້ວວໍ່າ ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກາການລົງທຶນ ບໍ່ ມີຄວາມຄບໜັ້າພາຍໃນ ສອງ
ັ້ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອມມີຜນ
ັ້ ນດັໍ່ງກໍ່ າວຈະເປັນໂມຄະ. ໃບຢັ ງຢ
ັ້ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ົ ສັກສິດ, ໃບຢັ ງຢ
(2) ປີ ນັບແຕໍ່ໃບຢັ ງຢ
ົ ສັກສິດ
ທີໍ່ຮັບຮອງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຈະມີຜນ

ັ້ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຈະຖກຍົກເລີກໃນກລະນີ
ຕະຫຼອດອາຍຸ ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກາການລົງທຶນ. ແຕໍ່ ວໍ່າ, ໃບຢັ ງຢ
ັ້ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ທີໍ່ຮັບຮອງ ແຜນການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ໃບຢັ ງຢ
ັ້ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ທີໍ່ຮັບຮອງ ແຜນການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະ
ຊາດນັນັ້ ຖກຍົກເລີກ ຫຼ ບໍ່ ໄດັ້ຮັບການຕໍ່ ອາຍຸ . ໃບຢັ ງຢ
ັ້ ບ
ົ ສັກສິດດັ້ວຍໄລຍະ ສອງ ຫາ ຫັ້າ ປີ ຂຶນກັ
ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຈະມີຜນ
ການການົດຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ອີງໃສໍ່ຄວາມຮຸ ນແຮງຂອງຜົນກະທົບ
ັ້ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອມດັໍ່ງກໍ່ າວ ສາມາດຕໍ່ ອາຍຸ ໃນແຕໍ່
ຂອງໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກາການລົງທຶນແຕໍ່ ລະປະເພດ. ໃບຢັ ງຢ
ລະໄລຍະ ຕອດອາຍຸ ການລົງທຶນ ຂອງ ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກາການລົງທຶນ.

ັ້ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ການອອກ ໃບຢັງຢ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

- ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
- ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ໃບກິດສາພັນແຈ ັ້ງ ພະແນກສັງລວມ ກໍ່ ຽວກັບການຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ບົດ
ລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ
ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ຈາກ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງ
ັ້
ໍ່ າງ.
ງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
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ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ັ້ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ໃຫັ້ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ
ຫົວໜັ້າກົມ ສົໍ່ງ ຮໍ່າງໃບຢັ ງຢ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາລົງລາຍເຊັນ.
- ໜັງສປະກອບຄາເຫັນ, ຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນ
ັ້ ຄອງ
ຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ

ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຖກສົໍ່ງໃຫັ້ ຜູ ັ້
ພັດທະນາ ພັ້ອມທັງສາເນົາໃຫັ້ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນ
ັ້
ໍ່ າງ;
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

- ຫົວໜັ້າກົມ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ແຈ ັ້ງໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງກໍ່ ຽວກັບການປະກອບຄາເຫັນ,
ການປະຕິເສດ

ການຮັບຮອງ ຫຼ
ຮໍ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ

ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແຜນການຄຸ ມ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ເປັ ນຕົນັ້ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່
ແຮໍ່ (ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ, ກົມ
ັ້ ຄອງພະລັງງານ);
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກົມຄຸ ມ
ັ້ ນ
- ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ສົໍ່ງ ໃບຢັ ງຢ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ທີໍ່ລົງນາມໂດຍ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະ
ຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.

ັ້ ນກໍ່ ຽວກັບ ການປະເມີນ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕອັ້ ງຮັກສາ, ສັ້າງ, ປັບປຸ ງ ແລະ ສົໍ່ງຂມູ
- ຜູ ພ
ຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຂອງ ໂຄງການ ແລະ ກິດ
ຈະກາການລົງທຶນ ຂອງຕົນເອງ ໃນຮູ ບແບບ ເອກະສານ ແລະ ຟາຍຄອມພິວ
ເຕີ ໃຫັ້ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ທີໍ່
ຮັບຜິດຊອບໃນການທົບທວນ
ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ັ້ ຄອງ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ

ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ;
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕັ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ ກັບຄວາມຖກຕອັ້ ງ, ຄວາມຈະແຈ ັ້ງ, ຄວາມ
- ຜູ ພ
ັ້ ຽວກັບ
ັ້ ນທັງໝົດ ທີໍ່ໄດັ້ສາັ້ ງຂຶນກໍ່
ຄົບຖັ້ວນ ແລະ ຄວາມໜັ້າເຊໍ່ ອຖຂອງຂມູ
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ

ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກາການລົງທຶນ ຂອງຕົນ.
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ແລະ

ທາມະຊາດ

ຂອງ

11.

ັ້
ັ້
ັ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຂັນຕອນການອະນຸ
ມດ
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ

11.1. ພາກສະເໜີ

ັ້
ຄວາມໝາຍຂອງຂັນຕອນ

ັ້ ການົດກໍ່ ຽວບັນດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ພົວພັນກັບການຮັບຮອງບົດ
ັ້
ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ັ້
ັ້ ໍ່ ຂັນສູ
ັ້ ນກາງອະນຸຍາດ ແລະ ມີ
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລັງງານນາທີ
ັ້
ຈຸດປະສົງຜະລິດສະໜອງພາຍໃນ. ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ເປັ ນສັນຍາ
ັ້
ັ້ ນັ້ ລະຫວໍ່າງ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ຜູ ຮ
ັ້ ບ
ັ ຊໄຟຟັ້
ັ ແມໍ່ ນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ເພໍ່ ອ
ຂັນຕົ
າພາຍໃນ ຊຶໍ່ງປະຈຸບນ
ັ້ ແລະ ຄວາມເຂົາໃຈຮ
ັ້
ັ ການຕົນຕ
ໍ່ ວມກັນຂອງຄູໍ່ສັນຍາກໍ່ ຽວກັບບັນຫາ
ບັນທຶກຜົນການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ, ຫຼກ
ັ້
ທີໍ່ໄດັ້ເຫັນດີ ແລະ ທີໍ່ຕັ້ອງສັ້າງເປັ ນບໍ່ອນອີງໃຫັ້ແຕໍ່ ລະຝໍ່າຍໃນການກະກຽມ, ເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນ ສັນຍາຊຂາຍ
ໄຟຟັ້າ ລະຫວໍ່າງຄູໍ່ສັນຍາ.

ັ້
ັ້ ບ
ັ ຊໄຟຟັ້
ົ ບາດສາຄັນໃນການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ກັບ
ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ໃນນາມເປັ ນຜູ ຮ
າ ມີບດ
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ. ປະຈຸບນ
ັ ມີ ຄະນະກາມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
ັ້ ານວຍ
ຜູ ພ
າ ທີໍ່ມີ ຮອງຜູ ອ
ການໃຫຍໍ່ ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ເປັ ນຫົວໜັ້າ ຊຶໍ່ງຈະທົບທວນ ແລະ ເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ຫຼງັ ຈາກ ຜູ ັ້
ັ້ ນພນຖານ
ັ້
ັ້
ພັດທະນາ ສົໍ່ງ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ທີໍ່ສັ້າງຂຶນບົ
ບົດ
ລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ທີໍ່ໄດັ້ຜໍ່ານການຮັບຮອງຈາກ ກົມນະໂຍບາຍ
ິ າ ແລະ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມ
ແລະ ແຜນພະລັງງານ. ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກົມນິຕກ
ມ ຂອງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ມີສໍ່ວນຮໍ່ວມໃນຂະບວນການທົບທວນດັ້ານເຕັກນິກ, ກົດໝາຍ ແລະ
ັ້
ດັ້ານຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ຕາມລາດັບ. ຫັ້ອງ
ັ້
ັ ເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແມໍ່ ນໜໍ່ວຍງານສຸ ດທັ້າຍໃນການອະນຸມດ
ັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ເປັ ນຜູ ເັ້ ຊັນ
ກໍ່ ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ແລະ ຜູ ອ
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ອີງໃສໍ່ ການອະນຸມດ
ັ ຂອງ ຫັ້ອງ
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ກັບ ຜູ ພ
ວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ັ້ ນຕອນ
ັ້
ການເລີໍ່ມຕົນຂັ

ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ງ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຜູ ພ
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ຕາມ

ຮໍ່າງມາດຕະຖານຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານປະກອບ ຫຼງັ ຈາກ ບົດລາຍງານການສຶກ
ສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ຜໍ່ານການຮັບຮອງ ໃນໄລຍະອາຍຸ ຂອງ ສັນຍາພັດທະນາ
ັ້
ໂຄງການ ຫຼ ສັນຍາຫົວຂໃຫຍໍ່
.

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ນິຕກ

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ັ :ັ້
ນິຕກ
ມີດໍ່ ງນີ

- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ;
ັ້ ກລົງຊົໍ່ວຄາວຂອງ ທໍ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ວໍ່າດັ້ວຍຫຼກ
ັ ການພິຈາລະນາລາຄາ
- ຂຕົ
ັ ວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ເລກທີ 0825/ພບ ວັນທີ 3
ໄຟຟັ້າຂອງບັນດາໂຄງການຜະລິດໄຟຟັ້າທີໍ່ຈະຂາຍໃຫັ້ລດ
ພຶດສະພາ 2016.
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ັ້
11.2. ບັນດາໜັ້າວຽກໃນຂັນຕອນ

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການທົບທວນ ແລະ ເຈລະຈາ ຮໍ່ າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ
ັ ທະນາ
ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນແກໍ່ ຜູ ພັ້ ດ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການທົບທວນ ແລະ ເຈລະຈາ ຮໍ່ າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍ
ັ ທະນາ
ໃນ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນແກໍ່ ຜູພັ້ ດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ັ້
ຄະນະກາມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ງ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຜູ ພ
ຽວກັບລາຄາ
ໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ຕາມຮໍ່າງມາດຕະຖານຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ
ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານປະກອບ ດັໍ່ງຕໍ່ ໄປນີ:ັ້
ັ້
ຂອງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າ:
ັ້
ັ ການ ແລະ ການົດເວລາສາຄັນ - ເອກະສານຄັດຕິດສະບັບນີ ັ້ ມີເນອໃນ
ຫຼກ
ກໍ່ ຽວກັບການຄາດຄະເນ
ແລະ
ເງໍ່ ອນໄຂສາຄັນທີໍ່ເປັ ນບໍ່ອນອີງໃຫັ້ການ
ັ້
ກະກຽມ
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ

- ເອກະສານຄັດຕິດ

1

ັ້
ັ ຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
ເຊັໍ່ນ ອາຍຸ ສນ
າ, ປະລິມານລວມຂອງການສະໜອງໄຟຟັ້າ, ຈຸດ
ໍ່
ຮັບສົໍ່ງໄຟຟັ້າ ແລະ ອນໆ;

ັ້
- ເອກະສານຄັດຕິດ 2 ຂອງບົດບັນທຶຄວາມເຈົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າ: ລາຄາ
ັ້
ໄຟຟັ້າຂອງໂຄງການໃນແຕໍ່ ລະປີ - ເອກະສານຄັດຕິດສະບັບນີ ັ້ ມີເນອໃນກໍ່
ຽວ
ັ້
ັ ຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
ກັບລາຄາໄຟຟັ້າຂອງໂຄງການໃນແຕໍ່ ລະປີ ຕະຫຼອດອາຍຸ ສນ
າ;

- ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນຂອງ
ໂຄງການ ພັ້ອມດັ້ວຍ ໜັງສ ຫຼ ໃບຮັບຮອງ;
- ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ຊາດ ພັ້ອມດັ້ວຍ ໜັງສ ຫຼ ໃບຮັບຮອງ.
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ

ັ້
- ຄະນະກາມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ທົບທວນ
ັ້
ແລະ ເຈລະຈາ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການ
ັ້ ດສາຄັນຂອງການຄິດໄລໍ່ລາຄາ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ກໍ່ ຽວກັບ ຕົວຊີວັ
ພາຍໃນ ກັບ ຜູ ພ
ໄຟຟັ້າ ເຊັໍ່ນ ມູ ນຄໍ່າໂຄງການຕາມທີໍ່ກ ານົດໄວັ້ໃ ນ ບົດລາຍງານການສຶກ ສາ
ຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ, ຈຸດຮັບສົໍ່ງໄຟຟັ້າ, ກາລັງຕິດ
ັ້ ການເຊໍ່ ອມຕໍ່ ເຂົາກັ
ັ້ ບ ລະບົບ , ລາຄາໄຟຟັ້າ ທີໍ່ຕັງເປົ
ັ້ ັ້ າໝາຍໄວັ້ ແລະ
ຕັງ,

ຕະຫຼາດສາລັບຈາໜໍ່າຍ ທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້, ການ
ວາງແຜນລະບົບ ແລະ ອໍ່ ນໆ. ຄະນະກາມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ

ັ້
ັ້
ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ຍັງຄົນຄວັ້າ
ແລະ ຫາລກໍ່ ຽວກັບສູ ດຄິດໄລໍ່ລາຄາໄຟຟັ້າ ທີໍ່
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ັ້
ໍ່ ການົດໄວັ້ໃນ ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປ
ັ້ ດ
ັ ທະນາສັ້າງຂຶນມາທີ
ຜູ ພ
ໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ;

ັ້
- ຄະນະກາມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ສົໍ່ງຄາເຫັນ
ັ້
ຂອງຕົນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອປັ ບປຸ ງ ແລະ ແຈ ັ້ງໃຫັ້ຜູພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ສົໍ່ງ ຮໍ່າງບົດ
ພາຍໃນ ໃຫັ້ຜູພ
ັ້
ບັນທຶກ ຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ສະບັບປັ ບປຸ ງ
ັ້
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ສົໍ່ງ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ເຂົາມາຄ
ນໃໝໍ່. ຜູ ພ
ຽວກັບລາຄາ

ໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ສະບັບປັ ບປຸ ງ ຄນໃໝໍ່ ພາຍຫຼງັ ສາເລັດການປັ ບ ປຸ ງ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ຄະນະກາມະ
ຕາມການເຈລະຈາ ແລະ ຫາລກັນລະຫວໍ່າງ ຜູ ພ
ັ້
ການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ;

ັ້
- ຄະນະກາມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ໃນປະຈຸ
ັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າ ລາວ
ບັນ ປະກອບມີ ຮອງຜູ ອ
ເປັ ນ ຫົວໜັ້າ ແລະ ມີສະມາຊິກຈາກຝໍ່າຍຕໍ່ າງໆຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າ
ລາວ ດັໍ່ງຕໍ່ ໄປນີ:ັ້
ັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ , ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ເປັ ນ ຫົວໜັ້າ,
o ຮອງຜູ ອ
ັ້ ຄອງສາຍສົໍ່ງ ແລະ ສະຖານີ ເປັ ນ ຄະນະ,
o ຫົວໜັ້າຝໍ່າຍຄຸ ມ
o ຫົວໜັ້າຝໍ່ານເຕັກນິກ ເປັນ ຄະນະ,
o ຮອງຫົວໜັ້າຝໍ່າຍການເງ ິນ ເປັ ນ ຄະນະ,
o ຮອງຫົວໜັ້າຝໍ່າຍກໍ່ ສັ້າງເຂໍ່ ອນ ເປັ ນ ຄະນະ,
o ຫົວໜັ້າຫັ້ອງການສຶກສາອອກແບບແຫຼໍ່ງຜະລິດ ເປັ ນ ຄະນະ,
o ຮອງຫົວໜັ້າຫັ້ອງການວາງແຜນລະບົບ ເປັ ນ ຄະນະ,
o ຫົວໜັ້າໂຄງການພາກສຶກສາອອກແບບສາຍສົໍ່ງ ເປັ ນ ຄະນະ,
o ຫົວໜັ້າຫັ້ອງການກົດໝາຍ-ສັນຍາ ເປັນ ຄະນະ.

o ໝາຍເຫດ: ສະມາຊິກຂອງຄະນະກາມະການອາດມີການປໍ່ຽນແປງ ຂຶນັ້

ັ້
ກັບການແຕໍ່ ງຕັງຂອງລັ
ດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ແຕໍ່ ລະໄລຍະ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້
ໜັງສຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ
ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ໂຄງການພາຍໃນ ສົໍ່ງໃຫັ້ ຜູ ພ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້
ພາຍໃນ ສີໍ່ສິບຫັ້າ (45) ວັນ ນັບຈາກວັນທີໄດັ້ຮັບ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ

ວຽກ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ກໍ່ ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ສະບັບທາອິດ ຈາກ ຜູ ພ

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ັ້
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ງບົດລາຍງານຄາເຫັນ ແລະ ຂສະເໜີ
ກໍ່ຽວກັບ ຮໍ່ າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ກໍ່ ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ເຖິງ ຜູ ອັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ , ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ງບົດລາຍງານຄາເຫັນ ແລະ ຂສະເໜີ
ກໍ່ຽວກັບ ຮໍ່ າງບົດບັນທຶກຄວາມ
ັ້
ເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ເຖິງ ຜູອັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ , ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ
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ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້
ຄະນະກາມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ.

ັ້
ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ອີງຕາມຜົນ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ການເຈລະຈາ ກັບ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ

ັ້
ຄະນະກາມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ກະກຽມ ແລະ
ັ້
ສົໍ່ງບົດລາຍງານຄາເຫັນ ແລະ ຂສະເໜີ
ກໍ່ຽວກັບປະເດັນສາຄັນຂອງ ຮໍ່າງບົດ

ັ້
ັ້
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ເຊັໍ່ນ ກາລັງຕິດຕັງ,
ັ້
ັ້
ັ້
ປະລິມານຊຂາຍໄຟຟັ້
າ (ກິກກາວັດໂມງ), ທີໍ່ຕັງໂຄງການ,
ການປັ ບໃໝ, ຂສະເໜີ

ັ້
ັ້ ານວຍ
ກໍ່ ຽວກັບລາຄາຊໄຟຟັ້
າ, ການເຊໍ່ ອມຕໍ່ , ຮັບສົໍ່ງໄຟຟັ້າ ແລະ ອໍ່ ນໆ ເຖິງ ຜູ ອ
ການໃຫຍໍ່ ເພໍ່ ອຮັບຮອງ. ຄະນະກາມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສັນຍາຊ ັ້
ັ້
ຂາຍໄຟຟັ້າ ແລະ ເຈລະຈາສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ສົໍ່ງບົດລາຍງານດັໍ່ງກໍ່ າວ ພັ້ອມດັ້ວຍ
ເອກະສານປະກອບ ເຊັໍ່ນ ການຄິດໄລໍ່ກໍ່ ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າ, ບົດສະຫຼຸບກາໄລ/
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ຂາດທຶນ, ກະແສເງ ິນສົດຂອງໂຄງການ ແລະ ອໍ່ ນໆ.
ັ້
ັ້
ຂສະເໜີ
ກໍ່ຽວກັບ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ .
ໃນ ພັ້ອມດັ້ວຍ ເອກະສານປະກອບ ສົໍ່ງໃຫັ້ຜູອ
ັ້
ັ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ພາຍໃນ ສິບສີໍ່ (14) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ຽວ

ວຽກ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ສະບັບປັບປຸ ງ ຈາກ ຜູ ພ

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 3: ການທົບທວນ ແລະ ສົໍ່ງ ຮໍ່ າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ໃຫັ້
ຄະນະຜູ ອັ້ ານວຍການລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 3: ການທົບທວນ ແລະ ສົໍ່ງ ຮໍ່ າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ
ໃຫັ້ ສະພາຜູບັ້ ລິຫານລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ , ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ.
ຜູ ອ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
ບົດລາຍງານຄາເຫັນ ແລະ ຂສະເໜີ
ຂອງ ຄະນະກາມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ
ັ້
ັ້
ແລະ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ກໍ່ ຽວກັບ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າ
ໂຄງການພາຍໃນ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້
ຄະນະກາມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
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ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້
ັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ ພິຈາລະນາກໍ່ ຽວກັບ ບົດລາຍງານຄາເຫັນ ແລະ ຂສະເໜີ
ຜູ ອ
ັ້
ກໍ່ ຽວກັບ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ທີໍ່ໄດັ້
ັ້
ຮັບຈາກ ຄະນະກາມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ.
ັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ ອາດມີຜນ
ົ ເປັ ນໄປໄດັ້ ດັໍ່ງນີ:ັ້
ການພິຈາລະນາຂອງຜູ ອ

ັ້
- ການຮັບຮອງ ຮໍ່ າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍ
ໃນ: ໃນກລະນີນ,ີ ັ້ ຜູ ອັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ ຈະເໜີ ສະພາບລິຫານຂອງລັດວິ
ັ ຖະບານ
ເພໍ່ ອພິຈາລະນາກໍ່ ຽວກັບການສະເໜີລດ
ັ້
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍ

ສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ
ັ ເຊັນ
ອະນຸມດ
ໃນ;

ັ້ ດ
ັ ທະນາ: ຜູ ອັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ ຈະຊີນັ້ າໃຫັ້ ຄະນະ
- ການຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມຈາກຜູ ພ
ັ້
ກາມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ຈະແຈ ັ້ງຜູ ັ້
ັ້ ນທີໍ່ຕັ້ອງການເພີໍ່ມ.
ພັດທະນາກໍ່ ຽວກັບຂມູ

ັ້ ນເພີໍ່ມ
ັ້ ດ
ັ ທະນາຈະສົໍ່ງຂມູ
ຜູ ພ
ັ້
ພັ້ອມດັ້ວຍການປັ ບປຸ ງໃນ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າ
ໂຄງການພາຍໃນ ຖັ້າຈາເປັ ນ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ້
ັ ບົດລາຍງານຄາເຫັນ ແລະ ຂສະເໜີ
ພາຍໃນ ເຈັດ (7) ວັນ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ້
ຈາກ ຄະນະກາມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ.

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
- ໜັງສສະເໜີເຖິງ

ສະພາບລິຫານຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ

ເພໍ່ ອ

ັ ຖະບານ ອະນຸມດ
ັ ເຊັນ ບົດ
ພິຈາລະນາອະນຸຍາດ ຂະບວນການສະເໜີລດ
ັ້
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ;

ັ້ າເຖິງ ຄະນະກາມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສັນຍາຊຂາຍ
ັ້
- ການຊີນ
ັ້ ນທີໍ່ຕັ້ອງການເພີໍ່ມ ຈາກ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ໄຟຟັ້າ ກໍ່ ຽວກັບວຽກ ແລະ ຂມູ

ໜັ້າວຽກທີ 4: ການພິຈາລະນາຂອງ ສະພາບລິຫານຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກັບການຮັບຮອງ ຮໍ່ າງ
ັ້
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ
ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
ໜັ້າວຽກທີ 4: ການພິຈາລະນາຂອງ ສະພາບລິຫານຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກັບການຮັບຮອງ ຮໍ່ າງ
ັ້
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ
ແລະ
ລາຍງານຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ສະພາບລິຫານຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ ຕໍ່ ສະພາບລິຫານ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາ ບົດ
ໜັງສສະເໜີຂອງ ຜູ ອ
ັ້
ລາຍງານຄາເຫັນ ແລະ ຂສະເໜີ
ຂອງ ຄະນະກາມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ

ັ້
ັ້
ແລະ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາ
ໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ.
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ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ .
ຜູ ອ

ສະພາບ ລິຫ ານຂອງລັດ ວິສ າຫະກິດ ໄຟຟັ້າ ລາວ ພິຈ າລະນາກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງບົດ
ັ້
ບັນ ທຶກ ຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບ ລາຄາໄຟຟັ້າ ໂຄງການພາຍໃນ ທີໍ່ໄດັ້ຜໍ່ ານການ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ອີງຕາມຄາເຫັນທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ັ ຈາກ ຜູ ອ
ັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ ລັດວິ
ປັ ບປຸ ງຈາກຜູ ພ
ສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ົ ເປັ ນໄປໄດັ້ ດັໍ່ງນີ:ັ້
ການພິຈາລະນາຂອງສະພາບລິຫານ ອາດມີຜນ

ັ້
- ການຮັບຮອງ ຮໍ່ າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍ
ໃນ: ໃນກລະນີນ,ີ ັ້ ສະພາບລິຫານຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ຈະ
ອະນຸຍາດໃຫັ້

ັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ
ຜູ ອ

ດາເນີນ
ັ້
ັ ຖະບານ ອະນຸມດ
ັ ເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຂະບວນການ ສະເໜີລດ
ກໍ່ ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ;

ັ້ ດ
ັ ທະນາ: ສະພາບລິຫານ ຈະຊີນັ້ າໃຫັ້ ລັດວິສາຫະ
- ການຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມຈາກຜູ ພ
ັ້ ນທີໍ່ຕອັ້ ງການເພີໍ່ມ.
ັ້ ດ
ັ ທະນາກໍ່ ຽວກັບຂມູ
ກິດໄຟຟັ້າລາວ
ຈະແຈ ັ້ງຜູ ພ
ຜູ ັ້
ັ້ ນເພີໍ່ມ ພັ້ອມດັ້ວຍການປັ ບປຸ ງໃນ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມ
ພັດທະນາຈະສົໍ່ງຂມູ
ັ້
ເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ຖັ້າຈາເປັ ນ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ໜັງສສະເໜີຂອງຜູ ອ
ັ້ ານວຍການ
ພາຍໃນ ສິບສີໍ່ (14) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ໃຫຍໍ່ .

ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ ຖະບານ
- ມະຕິສະພາບລິຫານ
ອະນຸຍາດໃຫັ້ເລີໍ່ມຂະບວນການສະເໜີລດ
ັ ເຊັນ
ອະນຸມດ

ັ້
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍ

ໃນ;

ັ້ າ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກັບວຽກ ແລະ ຂມູ
ັ້ ນທີໍ່ຕັ້ອງການ
- ການຊີນ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ເພີໍ່ມ ຈາກ ຜູ ພ

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 5: ການທົບທວນ ແລະ ສົໍ່ງ ຮໍ່ າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ຕໍ່
ິ າ ແລະ ກົມແຜນການ ແລະ ການ
ໄປ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ, ກົມນິຕກ
ຮໍ່ ວມມ ເພໍ່ ອຂຄາເຫັນ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 5: ການທົບທວນ ແລະ ສົໍ່ງ ຮໍ່ າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ຕໍ່
ິ າ ແລະ ກົມ
ໄປຍັງ ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ (ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ), ກົມນິຕກ
ແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ ເພໍ່ ອຂຄາເຫັນ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.
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ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຮໍ່າງບົດ
ໜັງສຂອງຜູ ອ
ັ້
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ແລະ ເອກະສານ
ປະກອບ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ.
ຜູ ອ

ັ້ າຈາກ ລັດຖະມົນຕີ
- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຂທິດຊີນ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່;
ັ້ າ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນ
- ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊີນ

ພະລັງງານ (ພະແນກນະໂຍບາຍພະລັງງານ), ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະ
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ) ແລະ ກົມແຜນການ
ແນກສັນຍາ), ກົມນິຕກ
ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ) ເພໍ່ ອທົບທວນ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມ

ັ້
ເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ກໍ່ ຽວກັບດັ້ານເຕັກນິກ, ກົດ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ໝາຍ ແລະ ດັ້ານຜົນປະໂຫຍດ ຕາມລາດັບ.
ັ້ າເຖິງ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ, ກົມ
ຄາຊີນ
ັ້
ິ າ ແລະ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ເພໍ່ ອຄົນຄວັ້າ
ນິຕກ
ແລະ ມີຄາເກັນກໍ່ ຽວ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້
ກັບ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ.
ັ້
ພາຍໃນ ເຈັດ (7) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮັບ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບ

ວຽກ

ລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ຈາກ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ.

ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ າ ເຖິງ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກົມ
- ໃບກິດສາພັນແຈ ັ້ງຄາຊີນ
ິ າ ແລະ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ເພໍ່ ອ
ທຸລະກິດພະລັງງານ, ກົມນິຕກ
ັ້
ຄົນຄວັ້າ
ແລະ ມີຄາເຫັນ.

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 6: ການທົບທວນ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າ
ໂຄງການພາຍໃນ ເຖິງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 6: ການທົບທວນ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າ
ໂຄງການພາຍໃນ ເຖິງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

- ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກນະໂຍບາຍພະລັງງານ);
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ);
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
- ກົມນິຕກ
- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.
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ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ າຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ພັ້ອມ
ໃບກິດສາພັນແຈ ັ້ງຄາຊີນ
ັ້
ດັ້ວຍ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ແລະ
ເອກະສານປະກອບ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບແຮໍ່.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 6.1: ຄາເຫັນຂອງ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນ
ກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ)
ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ ທົບທວນດັ້ານເຕັກນິກ ຂອງ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກ
ັ້
ຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ
ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານ

ັ ຈາກຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລັ້ວໃຫັ້ຄາເຫັນເຖິງ ຫັ້ອງການກະຊວງ
ປະກອບ ທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ັ້ ດດັ້ານເຕັກນິກທີໍ່ຕ ັ້ອງທົບທວນ ມີດໍ່ ງຕ
ັ ໍ່ ໄປນີ:ັ້
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່. ຕົວຊີວັ
ັ້
- ກາລັງຕິດຕັງຂອງໂຄງການ;

- ປະລິມານໄຟຟັ້າຜະລິດໄດັ້ຕໍ່ ປີ ;
ັ້ ດອໍ່ ນໆທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນ
- ຕົວຊີວັ
ເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ສະບັບຖກຮັບຮອງ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 6.2: ຄາເຫັນຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ (ພະແນກ
ລົງທຶນ)
ັ້
ພະແນກລົງທຶນ ທົບທວນດັ້ານຮູ ບການການຊຂາຍ
ຂອງ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມ
ັ້
ເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ
ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານປະກອບ
ໂດຍສະເພາະປະເດັນ ດັໍ່ງຕໍ່ ໄປນີ ັ້
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:

ແລັ້ວໃຫັ້ຄາເຫັນເຖິງ

ຫັ້ອງການກະຊວງ

- ມູນຄໍ່າໂຄງການທີໍ່ປະເມີນໄດັ້: ສົມທຽບມູນຄໍ່າໂຄງການທີໍ່ປະເມີນໄວັ້ໃນ ບົດ
ລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ກັບ ມູນ
ັ້ ທົບທວນວໍ່າມູນຄໍ່າໂຄງການ
ຄໍ່າໂຄງການອໍ່ ນທີໍ່ຄັ້າຍກັນໃນຂົງເຂດ, ພາກພນ.
ັ້
ທີໍ່ໃຊັ້ເຂົາໃນການກ
ານົດລາຄາໄຟຟັ້າ

ແມໍ່ ນອັນດຽວກັບທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນບົດ
ລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ຫຼບໍ່ ;
- ອົງປະກອບຂອງໂຄງການ:
ວິເຄາະອົງປະກອບຂອງໂຄງການ
ອັນທີໍ່ມີ
ລັກສະນະເຮັດໃຫັ້ມູນຄໍ່າໂຄງການສູ ງ;
ີ ານຄິດໄລໍ່ລາຄາໄຟຟັ້າ.
- ສູ ດຄິດໄລໍ່ ແລະ ວິທກ

ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ)
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 6.3: ຄາເຫັນຂອງ ກົມນິຕກ

ິ າພະລັງງານ ທົບທວນປະເດັນດັ້ານກົດໝາຍຂອງ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກ
ພະແນກນິຕກ
ັ້
ຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ
ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານ

ປະກອບ ແລັ້ວໃຫັ້ຄາເຫັນເຖິງ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ກໍ່ ຽວກັບ
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ັ້ ນ ແລະ ປະເດັນດັ້ານກົດໝາຍທີໍ່ພົວພັນກັບ ຮໍ່າງ
ຄວາມແຕກໂຕນລະຫວໍ່າງຂມູ
ັ້
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 6.4: ຄາເຫັນຂອງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ)

ພະແນກສັນຍາ ທົບທວນ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມ
ັ້
ເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ
ໃນປະເດັນພົວພັນກັບສັນຍາ

ັ້
ພັດທະນາໂຄງການ ຫຼ ສັນຍາຫົວຂໃຫຍໍ່
ແລັ້ງສົໍ່ງຄາເຫັນໃຫັ້ ຫັ້ອງການກະຊວງ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 6.5: ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ສັງລວມຄາເຫັນ
ັ້
ກໍ່ ຽວກັບ
ຮໍ່ າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ
ແລັ້ວລາຍງານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ .
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ບົດລາຍງານຂອງຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເຖິງ ລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ກໍ່ ຽວກັບ:
ັ້ ງເກດ/ຄາເຫັນຕົນຕ
ັ້ ກໍ່ ຽວກັບບັນຫາດັ້ານເຕັກນິກ ຂອງ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກ
- ຂສັ
ັ້
ຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ;

ັ້
ັ້ ງເກດ/ຄາເຫັນຕົນຕ
ັ້ ກໍ່ ຽວກັບບັນຫາດັ້ານຮູ ບການການຊຂາຍ
- ຂສັ
ຂອງ ຮໍ່າງບົດ
ັ້
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ;

ັ້ ງເກດ/ຄາເຫັນຕົນຕ
ັ້ ກໍ່ ຽວກັບບັນຫາດັ້ານກົດໝາຍ ຂອງ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກ
- ຂສັ
ັ້
ຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ.
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ

ັ້
ັ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ພາຍໃນ ສາມສິບ (30) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ກໍ່ ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ຈາກ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່
ແຮໍ່.

ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ ງເກດ/ຄາເຫັນຕົນຕ
ັ້ ກໍ່ ຽວກັບປະເດັນ
- ບົດລາຍງານຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບ ຂສັ
ດັ້ານເຕັກນິກ, ຜົນປະໂຫຍດ/ການເງ ິນ ແລະ ກົດໝາຍ;
ັ້ າຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ກໍ່ ຽວກັບຄາເຫັນຕໍ່ ຮໍ່າງບົດ
- ຄາຊີນ
ັ້
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າ.

ັ້
ັ ທະນາ
ໜັ້າວຽກທີ 7: ການຫາລກັບ ຄະນະກາມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ແລະ ຜູ ພັ້ ດ
ັ້
ເພໍ່ ອປັບປຸ ງ ຮໍ່ າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 7: ການຫາລກັບ ຄະນະກາມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ແລະ ຜູ ັ້
ັ້
ພັດທະນາ ເພໍ່ ອປັບປຸ ງ ຮໍ່ າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ັ້ ງເກດ/ຄາເຫັນຕົນຕ
ັ້ ກໍ່ ຽວກັບປະເດັນ
- ບົດລາຍງານຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບ ຂສັ
ດັ້ານເຕັກນິກ, ຜົນປະໂຫຍດ/ການເງ ິນ ແລະ ກົດໝາຍ;
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ັ້ າຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ກໍ່ ຽວກັບຄາເຫັນຕໍ່ ຮໍ່າງບົດ
- ຄາຊີນ
ັ້
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າ.
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່;
- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ;
- ກົມທຸະລກິດພະລັງງານ;
ິ າ;
- ກົມນິຕກ

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

- ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ.
- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຈັດກອງປະຊຸມປຶ ກສາຫາລ ແລະ
ັ້ າຂອງລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄາເຫັນຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່
ແຈ ັ້ງຄາຊີນ

ັ້
ແຮໍ່ ຕໍ່ ຄະນະກາມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ແລະ
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອປັ ບປຸ ງ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຜູ ພ
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າ
ັ້ ງເກດ ຫຼ ຄາເຫັນດັ້ານເຕັກນິກ, ກົດໝາຍ ແລະ
ໂຄງການພາຍໃນ ອີງຕາມຂສັ

ຜົນປະໂຫຍດ-ການເງ ິນ ຂອງ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກົມ
ິ າ ແລະ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ
ທຸລະກິດພະລັງງານ, ກົມນິຕກ
ຕາມລາດັບ;
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ປັບປຸ ງ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມ
- ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ແລະ ຜູ ພ
ັ້
ເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ຕາມກອງປະຊຸມ. ລັດວິສາຫະ
ກິດໄຟຟັ້າລາວ ລາຍງານຮໍ່າງດັໍ່ງກໍ່ າວຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ
ບໍ່ ແຮໍ່ ພິຈາລະນາສະເໜີຕໍ່ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພໍ່ ອ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ ເຊັນ.
ພິຈາລະນາອະນຸມດ
ັ້
ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນສະບັບປັ ບປຸ ງ
ັ ຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
ຕາມຜົນການປຶ ກສາຫາລ ຖກສົໍ່ງໃຫັ້ລດ

ັ ເຊັນ.
ເພໍ່ ອພິຈາລະນາສະເໜີຫອັ້ ງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອະນຸມດ
ັ້ າຈາກລັດຖະມົນຕີ
ພາຍໃນ ສາມສິບ (30) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮັບການຊີນ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.
ບໍ່ ມີ.

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 8: ການສົໍ່ງ ຮໍ່ າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນສະບັບປັບປຸ ງ ເຖິງ
ຫັ້ອງວໍ່ າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 8: ການສົໍ່ງ ຮໍ່ າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນສະບັບປັບປຸ ງ ເຖິງ
ຫັ້ອງວໍ່ າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.
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ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
- ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນສະບັບ
ປັ ບປຸ ງ ຕາມຜົນການປຶກສາຫາລ ກັບ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ແລະ ຜູ ັ້
ພັດທະນາ;

- ບົດລາຍງານຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ເຖິງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່
ັ ເຊັນ.
ແຮໍ່ ເພໍ່ ອສະເໜີຫອັ້ ງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີອະນຸມດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ.

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ້
ລັດຖະມົນຕີ ສົໍ່ງຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍ

ໜັ້າວຽກ

ໃນ ສະບັບປັ ບປຸ ງ ຕາມຄາເຫັນຂອງການຫາລກັບ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເຖິງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພໍ່ ອອະນຸມດ
ັ
ແລະ ຜູ ພ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ດທັ້າຍ.
ຂັນສຸ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ເພໍ່ ອຂການ
ັ້
ັ ເຊັນ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ອະນຸມດ
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍ
ັ້
ໃນ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍ
ໜັງສສະເໜີເຖິງ

ໃນສະບັບປັ ບປຸ ງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ.
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້
ພາຍໃນ ສາມສິບ (30) ວັນ ນັບຈາກວັນທີໄດັ້ຮັບ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ

ວຽກ

ກໍ່ ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນສະບັບປັ ບປຸ ງ ຈາກ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າ
ລາວ.

ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

- ໜັງສສະເໜີ ເຖິງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາ
ັ້
ັ ເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ອະນຸມດ
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍ
ໃນ.

ໜັ້າວຽກທີ 9: ການພິຈາລະນາຂອງ ຫັ້ອງວໍ່ າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດັ ເຊັນ ບົດ
ັ້
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ
ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕ ິ
ັ້
ັ້
ກາ ແລະ ການປຶກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ

ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ໜັ້າວຽກທີ 9: ການພິຈາລະນາຂອງ ຫັ້ອງວໍ່ າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດັ ບົດ
ັ້
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
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ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ໜັງສສະເໜີຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອຂການ
ັ້
ັ
ອະນຸມດ
ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ
ັ້
ພັ້ອມດັ້ວຍ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ
ແລະ ເອກະສານປະກອບ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

- ຫັ້ອ ງວໍ່ າການສ ານັກ ງານນາຍົກ ລັດ ຖະມົນ ຕີ ພິຈ າລະນາກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງບົດ
ັ້
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ແລະ ໜັງສສະ
ເໜີຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ແລັ້ວຕັດສິນໃຈ;

- ຫັ້ອ ງວໍ່ າການສ ານັກ ງານນາຍົກ ລັດ ຖະມົນ ຕີ ແຈ ງັ້ ຜົນ ການຕັດ ສິນ ໃຈຕໍ່
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ການພິຈາລະນາຂອງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງ
ັ້
ົ ເປັ ນ
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ອາດມີຜນ
ໄປໄດັ້ ດັໍ່ງນີ:ັ້

ັ້
ັ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
- ການອະນຸມດ
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການ
ັ້
ພາຍໃນ: ແຈ ັ້ງການອະນຸມດັ ເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາ
ໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ສົໍ່ງໃຫັ້ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່. ຂະບວນການ
ັ້
ຈະດາເນີນຕາມ ໜັ້າວຽກທີ 12 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
;ັ້

ັ້ ດ
ັ ທະນາ: ແຈ ັ້ງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ກໍ່ ຽວ
- ການຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມຈາກຜູ ພ
ັ້ ນທີໍ່ຕັ້ອງການເພີໍ່ມຈາກຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ
ກັບຂມູ
ັ້
ັ້ ນທີໍ່ຕັ້ອງການເພີໍ່ມ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຈະສົໍ່ງຂມູ
11 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້ ຜູ ພ
ັ້
ພັ້ອມດັ້ວຍ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍ

ໃນ ສະບັບປັ ບປຸ ງ ອີກຄັງັ້ ແລະ ຂະບວນການຈະເລີໍ່ມໃໝໍ່ນັບແຕໍ່ ໜັ້າວຽກທີ
ັ້
7 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
;ັ້

ັ້
- ການປະຕິເສດບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍ
ັ້
ໃນ: ແຈ ັ້ງການການປະຕິເສດ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າ
ໂຄງການພາຍໃນ ສົໍ່ງໃຫັ້ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່. ກະຊວງພະລັງງານ
ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຈະແຈ ັ້ງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກັບການປະຕິເສດ ບົດ
ັ້
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ. ລັດວິສາຫະກິດ

ັ້ ດ
ັ ທະນາກໍ່ ຽວກັບການປະຕິເສດ. ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຈະ
ໄຟຟັ້າລາວ ຈະແຈ ັ້ງຜູ ພ
ັ້
ປັ ບປຸ ງ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ
ຕາມຄວາມຈາເປັນ ແລະ ເລີໍ່ມຂະບວນການຄນໃໝໍ່ ນັບແຕໍ່ ໜັ້າວຽກທີ 1
ັ້
ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.
ບໍ່ ມີ.

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 10: ການແຈ ັ້ງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດັ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈລາຄາ
ໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 10: ການແຈ ັ້ງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດັ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບ
ລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ແຈ ັ້ງການຂອງ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບ ການ
ັ້
ັ ເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ອະນຸມດ
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ້ າ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ໃຫັ້ອອກແຈ ັ້ງການ
ລັດຖະມົນຕີ ຊີນ

ໜັ້າວຽກ

ເຖິງ

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ

ກໍ່ ຽວກັບ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານ

ັ້
ັ ເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອະນຸມດ
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າ
ໂຄງການພາຍໃນ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ແຈ ັ້ງການຂອງຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເຖິງ ລັດວິສາຫະກິດ
ັ ເຊັນ
ໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກັບ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອະນຸມດ
ັ້
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ພັ້ອມດັ້ວຍ ບົດ
ັ້
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນສະບັບທີໍ່ຖກ
ັ .
ອະນຸມດ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ແຈ ັ້ງການອະນຸມດ
ັ ເຊັນຈາກ ຫັ້ອງ
ພາຍໃນ ເຈັດ (7) ວັນ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
- ແຈ ັ້ງການຂອງຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເຖິງ ລັດວິສາຫະກິດ
ັ້
ັ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດ
ຽວກັບລາຄາ
ໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ.

ໜັ້າວຽກທີ 11: ການແຈ ັ້ງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກັບ ການຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມ ຫຼ ການປະຕິເສດ ຂອງ ຫັ້ອງ
ວໍ່ າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ໜັ້າວຽກທີ 11: ການແຈ ັ້ງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກັບ ການຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມ ຫຼ ການປະຕິເສດ ຂອງ ຫັ້ອງ
ວໍ່ າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
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ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ນ
ແຈ ັ້ງການຂອງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບການຂຂມູ
ັ້
ເພີໍ່ມ ຫຼ ການປະຕິເສດ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການ
ພາຍໃນ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ັ້ າ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ໃຫັ້ອອກແຈ ັ້ງການ
ລັດຖະມົນຕີ ຊີນ
ັ້ ນເພີໍ່ມ ຫຼ ການປະຕິເສດຂອງ
ເຖິງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກັບການຂຂມູ
ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ເພໍ່ ອດາເນີນການຕາມຄວາມເໝາະ

ສົມ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ນເພີໍ່ມ ຫຼ ການ
ແຈ ັ້ງການເຖິງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກັບ ການຂຂມູ
ປະຕິເສດ ຂອງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ວຽກ

ັ ແຈ ັ້ງການຂອງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກ
ພາຍໃນ ເຈັດ (7) ວັນ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ້
ງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າ

ໝາຍເຫດ

ໂຄງການພາຍໃນ.
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

- ແຈ ັ້ງການຂອງຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເຖິງ ລັດວິສາຫະກິດ
ັ້ ນເພີໍ່ມ ຫຼ ການປະຕິເສດ ຂອງ ຫັ້ອງວໍ່າການ
ໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກັບ ການຂຂມູ
ສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 12: ການເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ລະຫວໍ່ າງ ລັດວິສາຫະ
ັ ທະນາ
ກິດໄຟຟັ້າລາວ ແລະ ຜູ ພັ້ ດ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 12: ການເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ລະຫວໍ່ າງ ລັດວິ
ສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ແລະ ຜູພັ້ ດັ ທະນາ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ແລະ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ອ
- ແຈ ັ້ງການຂອງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບ ການ
ັ້
ັ ເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ອະນຸມດ
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍ
ໃນ;

ັ້
- ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ ແລະ ເອກະສານປະກອບ.
ອະນຸມດ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
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ສະບັບ

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ ຕາມແຈ ັ້ງການ ຂອງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ໂດຍປະຕິບດ
ັ້
ັ ເຊັນ
ກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດ
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າ
ັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ເຊັນ ບົດ
ໂຄງການພາຍໃນ, ຜູ ອ
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ສີໍ່
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ກັບ ຜູ ພ
(4) ສະບັບ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ

ສະບັບລົງລາຍ

ເຊັນ 4 ສະບັບ.
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ
12.

ັ ແຈ ັ້ງການອະນຸມດ
ັ ເຊັນ ບົດບັນທຶກ
ພາຍໃນ ເຈັດ (7) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ້
ຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ຈາກ ກະຊວງພະລັງງານ
ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ບໍ່ ມີ.

ັ້
ັ້
ັ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຂັນຕອນການອະນຸ
ມດ
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ງອອກ

12.1. ພາກສະເໜີ

ັ້
ຄວາມໝາຍຂອງຂັນຕອນ

ັ້ ການົດກໍ່ ຽວບັນດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ພົວພັນກັບການຮັບຮອງບົດ
ັ້
ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ັ້
ັ້ ໍ່ ຂັນສູ
ັ້ ນກາງອະນຸຍາດ ແລະ ມີ
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລັງງານນາທີ
ັ້
ຈຸດປະສົງຜະລິດສົໍ່ງອອກຕໍ່າງປະເທດ. ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ງອອກ ເປັ ນ
ັ້
ັ້ ນ
ັ້ ລະຫວໍ່າງ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ຜູ ຮ
ັ້ ບ
ັ ຊໄຟຟັ້
ສັນຍາຂັນຕົ
າຢູໍ່ ຕໍ່າງປະເທດ ເພໍ່ ອບັນທຶກຜົນການເຈລະຈາລາຄາ
ັ້ ແລະ ຄວາມເຂົາໃຈຮ
ັ້
ັ ການຕົນຕ
ໍ່ ວມກັນຂອງຄູໍ່ ສັນຍາກໍ່ ຽວກັບບັນຫາທີໍ່ໄດັ້ເຫັນດີ ແລະ ທີໍ່ຕັ້ອງສັ້າງ
ໄຟຟັ້າ, ຫຼກ

ັ້
ເປັນບໍ່ອນອີງໃຫັ້ແຕໍ່ລະຝໍ່າຍໃນການກະກຽມ, ເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ລະຫວໍ່າງຄູໍ່ ສັນຍາ.
ັ້
ັ ການແຕໍ່ ງຕັງຈາກ
ຄະນະປະສານງານການພັດທະນາໄຟຟັ້າກັບຕໍ່ າງປະເທດ ທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ

ັ້ ກ ລົງເລກທີ 1276/ພບ ວັນທີ 25 ກ ລະກົດ 2016 ເປັ ນຜູ ປ
ັ້ ະສານງານກັບ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຕາມຂຕົ
ຕໍ່າງປະເທດໃນການແກ ັ້ໄຂບັນຫາກໍ່ ຽວກັບການພັດທະນາໂຄງການໄຟຟັ້າເພໍ່ ອສົໍ່ງອອກ. ຄະນະປະສານງານການ

ພັດທະນາໄຟຟັ້າກັບຕໍ່າງປະເທດ ເປັ ນຄະນະກາມະການທີໍ່ປະກອບດັ້ວຍຜູ ຕັ້ າງໜັ້າຈາກ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ
ັ້ ລາວ, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ, ກະຊວງການຕໍ່ າງປະເທດ ແລະ ກະຊວງການ
ບໍ່ ແຮໍ່, ລັດວິສາຫະກິດຖຮຸ ນ

ັ້ ວວ
ິ ດ
ັ ຈາກຂະບວນການການົດຄວາມສົມດຸ ນຂອງຜົນປະໂຫຍດ ລະຫວໍ່າງຝໍ່າຍທີໍ່ມີ
ເງ ິນ. ຄະນະດັໍ່ງກໍ່ າວນີໄດັ້
ັ້
ັ້ ຄ ລັດຖະບານ, ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ຜູ ຮ
ັ້ ບ
ັ ຊໄຟຟັ້
ສໍ່ວນໄດັ້ເສຍຕົນຕ
າ.

ັ້ ນຕອນ
ັ້
ການເລີໍ່ມຕົນຂັ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ງ ຄາຮັ້ອງ ເຖິງ ຄະນະປະສານງານການພັດທະນາໄຟຟັ້າກັບຕໍ່ າງປະເທດ
ຜູ ພ
ເພໍ່ ອສະເໜີໂຄງການຕົນເປັ ນໂຄງການຜະລິດສົໍ່ງອອກ ຫຼງັ ຈາກ ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນ
ັ້
ເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ຜໍ່ານການຮັບຮອງ ໃນໄລຍະອາຍຸ ຂອງ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ຫຼ ສັນຍາຫົວຂໃຫຍໍ່
.

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ນິຕກ

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ັ :ັ້
ນິຕກ
ມີດໍ່ ງນີ

- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ;
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ັ້
ັ້
- ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ລະຫວໍ່າງ ລັດຖະບານລາວ ກັບ ລັດຖະບານປະເທດທີໍ່ຕັ້ອງນາເຂົາໄຟຟັ້
າຈາກ
ັ້
ໂຄງການຂອງ ສປປ ລາວ ເປັ ນຕົນັ້ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ລະຫວໍ່າງ ລັດຖະບານລາວ ແລະ ລັດຖະບານ
ໄທ ວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 1996 ເພໍ່ ອສະໜອງໄຟຟັ້າໃຫັ້ປະເທດໄທ, ສະບັບດັດແກ ັ້ວັນທີ 18 ທັນຍາ 2006,
ັ້
ວັນທີ 22 ທັນວາ 2007 ແລະ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ລະຫວໍ່າງ ລັດຖະບານລາວ ແລະ ລັດຖະບານ
ຫວຽດນາມ ວັນທີ 5 ຕຸ ລາ 2016 ແລະ ອໍ່ ນໆ.

ັ້
12.2. ບັນດາໜັ້າວຽກໃນຂັນຕອນ

ໜັ້າວຽກທີ 1: ການທົບທວນ ແລະ ສົໍ່ງຕໍ່ ຄາຮັ້ອງສະເໜີເປັ ນໂຄງການສົໍ່ງອອກ ຕໍ່ ໄປຍັງ ຄະນະປະສານງານການ
ພັດທະນາໄຟຟັ້າກັບຕໍ່ າງປະເທດ
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການທົບທວນ ແລະ ສົໍ່ງຕໍ່ ຄາຮັ້ອງສະເໜີເປັນໂຄງການສົໍ່ງອອກ ຕໍ່ ໄປຍັງ ຄະນະປະສານງານການ
ພັດທະນາໄຟຟັ້າກັບຕໍ່ າງປະເທດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ຄາຮັ້ອງສະເໜີເປັ ນໂຄງການສົໍ່ງອອກ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ງ ຄາຮັ້ອງສະເໜີໂຄງການຂອງຕົນເປັ ນໂຄງການສົໍ່ງ
ຜູ ພ
ອອກໃຫັ້ ຄະນະປະສານງານການພັດທະນາໄຟຟັ້າກັບຕໍ່າງປະເທດ ໂດຍຜໍ່ານ ກົມ
ແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ພາຍຫຼງັ ທີໍ່ ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປ
ໄດັ້ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ໄດັ້ຖກຮັບຮອງຈາກ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນ
ພະລັງງານ. ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ທົບທວນຄາຮັ້ອງ ຕາມພາລະ
ບົດບາດ ແລະ ນາສົໍ່ງຕໍ່ ໄປຍັງ ຄະນະປະສານງານການພັດທະນາໄຟຟັ້າກັບ
ັ້
ໍ່ ຄະນະ
ຕໍ່າງປະເທດ ເພໍ່ ອທົບທວນລະອຽດ. ຄາຮັ້ອງສະເໜີໂຄງການ ມີເນອໃນທີ
ປະສານງານການພັດທະນາໄຟຟັ້າກັບຕໍ່າງປະເທດ ຕັ້ອງທົບທວນ ດັໍ່ງຕໍ່ ໄປນີ:ັ້
- ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ສິໍ່ງປະກອບສັ້າງຂອງໂຄງການ;
- ກາລັງຕິດຕັງັ້ ແລະ ປະລິມານໄຟຟັ້າຜະລິດໄດັ້ຕໍ່ ປີ ຂອງ ໂຄງການ;
ັ້ ໍ່ ຕັ້ອງການສົໍ່ງອອກ;
- ກາລັງຕິດຕັງທີ
- ຄາດໝາຍໄຟຟັ້າສະໜອງຕໍ່ ປີ ;

- ການົດເວລາຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການແຕໍ່ ລະໄລຍະ ເຊັໍ່ນ ວັນທີປິດການ
ລະດົມທຶນ, ວັນທີເລີໍ່ມຜະລິດທົດລອງ ແລະ ວັນທີຜະລິດໄຟຟັ້າເປັ ນທາງ
ການ ແລະ ອໍ່ ນໆ;
ັ້
- ເງໍ່ ອນໄຂຂອງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ;
- ສາຍສົໍ່ງ ແລະ ມາດຕະຖານການເຊໍ່ ອມຕໍ່ (grid codes);
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- ຄວາມຕັ້ອງການໄຟຟັ້າພາຍໃນ ແລະ ທາງເລອກຕໍ່ າງໆເພໍ່ ອສະໜອງໄຟຟັ້າ
(supply scenarios);
ັ້
ໍ່ ງອອກໄຟຟັ້າ ແລະ ເຫດຜົນເລອກເອົາຕະຫຼາດດັໍ່ງກໍ່ າວ;
- ຕະຫຼາດເປົ າໝາຍສົ
- ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ຊາດ;

- ການວິເຄາະດັ້ານການເງ ິນຂອງໂຄງການ (ເຊັໍ່ນ ການຖຮຸ ນັ້ , ອັດຕາຜົນຕອບ
ແທນ, ລາຍຮັບຂອງໂຄງການ ແລະ ອໍ່ ນໆ).
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ຄາຮັ້ອງສະເໜີເປັ ນໂຄງການສົໍ່ງອອກ ໄດັ້ຜໍ່ານການທົບທວນຈາກ ກົມແຜນການ
ແລະ ການຮໍ່ວມມ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ຄາຮັ້ອງຈາກຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ພາຍໃນ ສິບສີໍ່ (14) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
- ໜັງສເຖິງ

ຄະນະປະສານງານການພັດທະນາໄຟຟັ້າກັບຕໍ່ າງປະເທດ
ພິຈາລະນາກໍ່ ຽວກັບຄາຮັ້ອງສະເໜີເປັ ນໂຄງການສົໍ່ງອອກ.

ເພໍ່ ອ

ັ້
ໍ່ ງອອກ
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການທົບທວນ ແລະ ສົໍ່ງໜັງສສະເໜີເຖິງລັດຖະບານປະເທດເປົາໝາຍສົ
ັ້
ໍ່ ງອອກ
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການທົບທວນ ແລະ ສົໍ່ງໜັງສສະເໜີເຖິງ ລັດຖະບານປະເທດເປົາໝາຍສົ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຄະນະປະສານງານການພັດທະນາໄຟຟັ້າກັບຕໍ່າງປະເທດ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ຄາຮັ້ອງສະເໜີເປັ ນໂຄງການສົໍ່ງອອກ ໄດັ້ຜໍ່ານການທົບທວນຈາກ ກົມແຜນການ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ແລະ ການຮໍ່ວມມ.

- ສະມາຊິກ ຄະນະປະສານງານການພັດ ທະນາໄຟຟັ້າ ກັບ ຕໍ່ າງປະເທດ ທົບ
ັ ຈາກ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຫຼງັ ກຈາກທີໍ່ ບົດລາຍງານການສຶກສາ
ທວນຄາຮັ້ອງທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ຄວາມເປັ ນ ໄປໄດັ້ດ າັ້ ນເຕັກ ນິກ ແລະ ການເງ ິນ ໄດັ້ຖ ກຮັບ ຮອງ. ຄະນະ
ັ້
ັ ການແຕໍ່ ງຕັງຕາມ
ປະສານງານການພັດທະນາໄຟຟັ້າກັບຕໍ່າງປະເທດ ທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ັ້ ກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເລກທີ 1276/ພບ
ຂຕົ

ວັນທີ 25 ກລະກົດ 2016 ຈະປະສານງານກັບຄູໍ່ ເຈລະຈາຢູໍ່ ຕໍ່ າງປະເທດ ໃນ
ການແກ ັ້ໄຂບັນຫາກໍ່ ຽວກັບການພັດທະນາໂຄງການໄຟຟັ້າເພໍ່ ອສົໍ່ງອອກ;
- ສະມາຊິກຂອງ ຄະນະປະສານງານການພັດທະນາໄຟຟັ້າກັບຕໍ່ າງປະເທດ ທົບ
ທວນ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບຄາຮັ້ອງສະເໜີເປັ ນໂຄງການສົໍ່ງອອກ ທີໍ່ ຜູ ັ້
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ັ້
ພັດທະນາ ສົໍ່ງເຂົາມາ
ອີງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ
ັ້
ັ້
ໍ່ ງອອກ.
ແລະ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກັ
ບປະເທດເປົາໝາຍສົ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ຜົນໄດັ້ຮັບອາດເປັ ນໄປໄດັ້ 2 ຢໍ່າງ ຄ:

ັ ຄາຮັ້ອງ: ໃນກລະນີນ ີ ັ້ ຄະນະປະສານງານການພັດທະນາໄຟຟັ້າ
- ການອະນຸມດ
ກັບຕໍ່າງປະເທດ ຈະອອກໜັງສສະເໜີເຖິງລັດຖະບານປະເທດເປົ ັ້າໝາຍສົໍ່ງ
ອອກ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາກໍ່ ຽວກັບຄາຮັ້ອງ. ກໍ່ ອນອອກໜັງສ, ຄະນະປະສານງານ
ການພັດ ທະນາໄຟຟັ້າ ກັບ ຕໍ່ າງປະເທດ ຈະສັງ ລວມຄ າເຫັນ ຂອງສະມາຊິກ
ແລະ ນ າສົໍ່ງຄ າຮັ້ອ ງສະບັບ ປັ ບ ປຸ ງໃຫັ້ປ ະເທດຄູໍ່ ເຈລະຈາ ເພໍ່ ອພິຈ າລະນາ
ແລະ ມີຄາເຫັນ;

ັ້ ນ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ: ຜູ ພັ້ ດ
ັ ທະນາ ຈະໄດັ້ຮບ
ັ ແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກັບຂມູ
- ການຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມຈາກຜູ ພ
ທີໍ່ຕັ້ອງການເພີໍ່ມ.
ັ້
ໍ່ ງອອກ ເພໍ່ ອ
ັ້ ບ
ັ ຜິດຊອບ ຂອງລັດຖະບານປະເທດເປົ າໝາຍສົ
ໜັງສສະເໜີເຖິງຜູ ຮ
ິ າລະນາ ແລະ ມີຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບຄາຮັ້ອງສະເໜີເປັ ນໂຄງການສົໍ່ງອອກ.
ສະເໜີພຈ
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ົ ລາຍງານຈາກ ກົມແຜນການ
ພາຍໃນ ຊາວແປດ (28) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ບດ

ວຽກ

ແລະ ການຮໍ່ວມມ.
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

ໝາຍເຫດ

ັ້
ໍ່ ງອອກ
ັ້ ບ
ັ ຜິດຊອບ ຂອງລັດຖະບານປະເທດເປົ າໝາຍສົ
- ໜັງສສະເໜີເຖິງຜູ ຮ
ິ າລະນາ ແລະ ມີຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບຄາຮັ້ອງສະເໜີເປັ ນໂຄງການ
ເພໍ່ ອສະເໜີພຈ
ສົໍ່ງອອກ.

ັ ທະນາເພໍ່ ອເລີໍ່ມຂະບວນການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ
ໜັ້າວຽກທີ 3: ການແຈ ັ້ງຜູ ພັ້ ດ
ັ ທະນາເພໍ່ ອເລີໍ່ມຂະບວນການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ
ໜັ້າວຽກທີ 3: ການແຈ ັ້ງຜູພັ້ ດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຄະນະປະສານງານການພັດທະນາໄຟຟັ້າກັບຕໍ່າງປະເທດ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ ຄາຮັ້ອງສະເໜີເປັ ນໂຄງການສົໍ່ງອອກ ຈາກລັດຖະບານປະເທດເປົ າັ້
ໜັງສອະນຸມດ
ໝາຍສົໍ່ງອອກ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້
ໍ່ ງອອກ.
ັ້ ບ
ັ ຜິດຊອບ ຂອງ ລັດຖະບານປະເທດເປົາໝາຍສົ
ຜູ ຮ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ
ເມໍ່ ອໄດັ້ຮບ

ັ ຄາຮັ້ອງສະເໜີເປັ ນໂຄງການສົໍ່ງອອກ ຈາກ ຜູ ັ້
ໜັງສອະນຸມດ
ັ້
ໍ່ ງອອກ, ຄະນະປະສານງານ
ຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ລັດຖະບານປະເທດເປົ າໝາຍສົ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ
ການພັດທະນາໄຟຟັ້າກັບຕໍ່ າງປະເທດ ຈະສົໍ່ງໜັງສດັໍ່ງກໍ່ າວຕໍ່ ໄປຍັງ ຜູ ພ
ັ້ ບ
ັ ຊ.ັ້
ເພໍ່ ອເປັນບໍ່ອນອີງໃນການເລີໍ່ມເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າກັບຜູ ຮ
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ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອນາສົໍ່ງໜັງສອະນຸມດ
ັ ຄາຮັ້ອງ ໃຊັ້ເປັ ນບໍ່ອນອີງໃນການ
ໜັງສເຖິງຜູ ພ
ັ້ ບ
ັ ຊ.ັ້
ເລີໍ່ມເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າກັບຜູ ຮ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອນາສົໍ່ງໜັງສອະນຸມດ
ັ ຄາຮັ້ອງ ໃຊັ້ເປັ ນບໍ່ອນອີງໃນ
- ໜັງສເຖິງຜູ ພ
ັ້ ບ
ັ ຊ.ັ້
ການເລີໍ່ມເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າກັບຜູ ຮ

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 4: ການທົບທວນ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນດັ້ານກົດໝາຍກໍ່ ຽວກັບຮໍ່ າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບ
ລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ງອອກ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 4: ການທົບທວນ ແລະ ການໃຫັ້ຄາເຫັນດັ້ານກົດໝາຍກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວ
ກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ງອອກ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ).
- ກົມນິຕກ

ັ້ ນທີໍ່ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ັ້
ັ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ງອອກ ທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຈາກຜູ ພ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ຜູ ພ
ັ້ ນທີໍ່
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ໜັ້າ
ວິທຈ
ບດ
ວຽກ

- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ) ຮັບເອົາ ແລະ ສົໍ່ງ ຮໍ່າງບົດ
ັ້
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ງອອກ
ຈາກ
ຜູ ັ້
ິ າ ເພໍ່ ອມີຄາເຫັນ;
ພັດທະນາ ໃຫັ້ ກົມນິຕກ

ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ) ທົບທວນປະເດັນດັ້ານກົດໝາຍຂອງ
- ກົມນິຕກ
ັ້ ດ
ັ ທະນາສົໍ່ງໃຫັ້ ແລະ
ຮໍ່າງບົດບັນທຶກ ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານປະກອບ ທີໍ່ຜູ ພ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ແຈ ັ້ງຕອບກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ.
ັ້ ງເກດ ຫຼ ຄວາມເປັ ນຫໍ່ວງຕົນຕ
ັ້ ກໍ່ ຽວກັບປະເດັນດັ້ານກົດໝາຍ ກໍ່ ຽວ
ຄາເຫັນ, ຂສັ
ັ້
ກັບ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້
ພາຍໃນ ສາມສິບ (30) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮັບ ຮໍ່າງບັດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ

ວຽກ

ລາຄາໄຟຟັ້າ.

ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

ັ້ ງເກດ ຫຼ ຄວາມ
- ໜັງສແຈ ັ້ງກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ກໍ່ ຽວກັບ ຂສັ
ັ້
ເປັ ນຫໍ່ວງໃນປະເດັນດັ້ານກົດໝາຍຂອງຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວ
ກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ງອອກ.
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ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 5: ການທົບທວນ ແລະ ສົໍ່ງ ຮໍ່ າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ງອອກ ໃຫັ້
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຮັບຮອງ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 5: ການທົບທວນ ແລະ ສົໍ່ງ ຮໍ່ າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ງອອກ ໃຫັ້
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຮັບຮອງ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ຄະນະປະສານງານການພັດທະນາໄຟຟັ້າກັບຕໍ່າງປະເທດ

ແລະ

ກົມແຜນການ

ແລະ ການຮໍ່ວມມ.

ັ້
- ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ງອອກ
ັ້
ັ້ ບ
ັ ຊໄຟຟັ້
ຕາມການເຈລະຈາກັບຜູ ຮ
າ;

ສະບັບ

ັ້
ິ າກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
- ຄາເຫັນຂອງກົມນິຕກ
ຽວກັບລາຄາ
ໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ງອອກ.
ິ າ;
- ກົມນິຕກ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
- ຜູ ພ
- ຄະນະປະສານງານການພັດທະນາໄຟຟັ້າກັບຕໍ່ າງປະເທດ ແລະ ກົມແຜນການ
ແລະ ການຮໍ່ວມມ ທົບທວນປະເດັນຕໍ່ ໄປນີ ັ້ ຂອງ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມ
ັ້
ັ ຈາກ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຫຼງັ
ເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ງອອກ ທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້ ບ
ັ ຊໄຟຟັ້
ການເຈລະຈາກັບຜູ ຮ
າ:

ັ້
ັ້
ໍ່ າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
o ຄວາມສອດຄໍ່ອງຂອງເນອໃນຂອງຮ
ຽວກັບ
ລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ງອອກ ກັບ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ຫຼ ສັນຍາ
ັ້
ຫົວຂໃຫຍໍ່
,

o ພັນທະຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ແລະ ອົງການລັດອໍ່ ນໆ ທີໍ່ກາ
ນົດໃນຮໍ່າງເອກະສານດັໍ່ງກໍ່ າວ,
o ຄວາມສອດຄໍ່ອງກັບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ;
- ຄະນະປະສານງານການພັດທະນາໄຟຟັ້າກັບຕໍ່ າງປະເທດ ແລະ ກົມແຜນການ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອ
ແລະ ການຮໍ່ວມມ ປຶ ກສາຫາລ ແລະ ປະກອບຄາເຫັນໃຫັ້ ຜູ ພ
ັ້
ປັ ບປຸ ງຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ງອອກ
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລັ້ວສົໍ່ງຮໍ່າງໃຫັ້ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ
ັ ເປັ ນ
ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອລາຍງານ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອະນຸມດ
ັ້ ດທັ້າຍ.
ຂັນສຸ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ

ັ້
ັ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ບົດລາຍງານສະເໜີຂການອະນຸມດ
ຽວກັບລາຄາ
ັ້
ໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ງອອກ ພັ້ອມດັ້ວຍຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາ
ໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ງອອກ.
ັ ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກ
ພາຍໃນ ສິບສີໍ່ (14) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ້
ິ າ.
ຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ງອອກ ຈາກ ກົມນິຕກ
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ໃນບາງກລະນີ, ຄະນະປະສານງານການພັດທະນາໄຟຟັ້າກັບຕໍ່ າງປະເທດ, ກົມ
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ຜູ ຮ
ັ້ ບ
ັ ຊໄຟຟັ້
ແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ, ຜູ ພ
າຢູໍ່ ຕໍ່ າງປະເທດ

ັ້
ຈະປຶ ກສາຫາລກັນຫຼາຍຮອບ ເພໍ່ ອປັບປຸ ງຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບ
ລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ງອອກ.
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
- ບົດລາຍງານຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອສະເໜີ ຫັ້ອງ
ັ .
ວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາອະນຸມດ

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 6: ການສົໍ່ງ ຮໍ່ າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ງອອກ ໃຫັ້ ຫັ້ອງວໍ່ າການສາ
ັ້ ດທັ້າຍ
ນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພໍ່ ອອະນຸມດັ ເປັນຂັນສຸ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 6: ການສົໍ່ງ ຮໍ່ າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ງອອກ ໃຫັ້ ຫັ້ອງວໍ່ າການ
ັ້ ດທັ້າຍ
ສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພໍ່ ອອະນຸມດັ ເປັນຂັນສຸ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ຄະນະປະສານງານການພັດທະນາໄຟຟັ້າກັບຕໍ່າງປະເທດ ຫຼ ກົມແຜນການ ແລະ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ບົດລາຍງານຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຮໍ່າງບົດ
ັ້
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ງອອກ.
ການຮໍ່ວມມ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ອອກໜັງສສະເໜີ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຮໍ່າງ
ັ້
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ງອອກ ເຖິງ ຫັ້ອງ
ັ້ ດທັ້າຍ.
ັ ເປັ ນຂັນສຸ
ວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພໍ່ ອສະເໜີອະນຸມດ
ໜັງສສະເໜີຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເຖິງ ຫັ້ອງວໍ່າການ
ັ້
ັ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພໍ່ ອອະນຸມດ
ຽວ

ວຽກ

ກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ງອອກ.
ັ ບົດລາຍງານຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມ
ພາຍໃນ ສິບສີໍ່ (14) ວັນ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ້
ເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ງອອກ.

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ການອະນຸມດັ ເຊັນ ຮໍ່ າງ
ໜັ້າວຽກທີ 7: ການພິຈາລະນາຂອງ ຫັ້ອງວໍ່ າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບ
ັ້
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ງອອກ

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ
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ໜັ້າວຽກທີ 7: ການພິຈາລະນາຂອງ ຫັ້ອງວໍ່ າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດັ ເຊັນ
ັ້
ຮໍ່ າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ງອອກ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ໜັງສສະເໜີຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຮໍ່າງບົດ
ັ້
ບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ງອອກ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ
ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດ
ັ້
ເຊັນ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ງອອກ.
ການພິຈາລະນາຂອງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງ
ັ້
ົ ເປັ ນ
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ງອອກ ອາດມີຜນ
ັ້
ໄປໄດັ້ ດັໍ່ງນີ:

ັ້
ັ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
- ການອະນຸມດ
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ງ
ັ້
ອອກ: ແຈ ັ້ງການອະນຸມດັ ເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າ

ໂຄງການສົໍ່ງອອກ ສົໍ່ງໃຫັ້ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອແຈ ັ້ງຕໍ່ ຜູ ັ້
ພັດທະນາ;

ັ້ ດ
ັ ທະນາ: ແຈ ັ້ງການເຖິງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່
- ການຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມຈາກຜູ ພ
ັ້ ນທີໍ່ຕອັ້ ງການເພີໍ່ມຈາກຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ. ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຈະສົໍ່ງຂ ັ້
ແຮໍ່ ກໍ່ ຽວກັບຂມູ
ັ້
ມູນທີໍ່ຕັ້ອງການເພີໍ່ມ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາ
ໍ່
ັ້
ໄຟຟັ້າໂຄງການສົງອອກ ສະບັບປັ ບປຸ ງ ອີກຄັງ ແລະ ຂະບວນການຈະເລີໍ່ມ
ັ້
ໃໝໍ່ນັບແຕໍ່ ໜັ້າວຽກທີ 6 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
;ັ້

ັ້
- ການປະຕິເສດບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ງ
ັ້
ອອກ: ແຈ ັ້ງການການປະຕິເສດ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າ
ໂຄງການສົໍ່ງອອກ ສົໍ່ງໃຫັ້ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່. ກະຊວງພະລັງງານ
ັ້ ດ
ັ ທະນາກໍ່ ຽວກັບການປະຕິເສດ. ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຈະ
ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຈະແຈ ັ້ງ ຜູ ພ

ັ້
ຮໍ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ງອອກ
ຕາມຄວາມຈາເປັນ ແລະ ເລີໍ່ມຂະບວນການຄນໃໝໍ່ ນັບແຕໍ່ ໜັ້າວຽກທີ 1
ປັ ບປຸ ງ

ັ້
ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.
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13.

ັ້ ນັ້
ັ້
ຂັນຕອນການຮັ
ບຮອງການອອກແບບເບອງຕົ

13.1. ພາກສະເໜີ

ັ້
ຄວາມໝາຍຂອງຂັນຕອນ

ັ້ ການົດກໍ່ ຽວບັນດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ພົວພັນກັບການຮັບຮອງການ
ັ້
ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ັ້ ນັ້ (Basic Design) ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລັງງານນາັ້ ທີໍ່ຂັນສູ
ັ້ ນກາງອະນຸຍາດ. ການອອກ
ອອກແບບເບອງຕົ

ັ້ ນັ້ ແມໍ່ ນບາດກ ັ້າວສາຄັນໃນການພັດທະນາໂຄງການ ເພາະການອອກແບບນີກ
ັ້ ານົດໂຄງຮໍ່າງຈັດວາງ
ແບບເບອງຕົ
ສິໍ່ງປະກອບສັ້າງຂອງໂຄງການ ທີໍ່ຕັ້ອງຖກພັດທະນາຕາມຄາແນະນາດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ເພໍ່ ອເຮັດໃຫັ້ໂຄງການມີ
ັ້ ນັ້ ແມໍ່ ນພນຖານສ
ັ້
ຄວາມຍນຍົງ ແລະ ເປັ ນມິດກັບສິໍ່ງແວດລັ້ອມ. ການອອກແບບເບອງຕົ
າລັບ ການອອກແບບ
ລະອຽດ (Detailed Design).
ັ້ ຂສັ
ັ້ ງເກດສາຄັນ ແມໍ່ ນ ກົມ
ຂະບວນການທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນນີ ັ້ ນາໃຊັ້ສາລັບໂຄງການໄຟຟັ້າພະລັງງານນາ.
ັ້ ນັ້ ສາລັບໂຄງການໄຟຟັ້າທີໍ່ມີກາລັງຕິດຕັງັ້
ຄຸ ັ້ມຄອງພະລັງງານ ຮັບຜິດຊອບການຮັບຮອງ ການອອກແບບເບອງຕົ

ັ້
ສູງກວໍ່າ ຫັ້າ (5) ເມກາວັດ ຫຼ ໂຄງການໄຟຟັ້າທີໍ່ມີເຂໍ່ ອນສູງກວໍ່າ ສິບຫັ້າ (15) ແມັດ ຂຶນໄປ.
ພະແນກພະລັງງານ
ັ້ ນັ້ ສາລັບໂຄງການໄຟຟັ້າທີໍ່ມີກາລົງຕິດຕັງັ້ ແຕໍ່ ຫັ້າ
ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຮັບຜິດຊອບການຮັບຮອງ ການອອກແບບເບອງຕົ
(5) ເມກາວັດ ລົງມາ ຫຼ ໂຄງການໄຟຟັ້າທີໍ່ມີເຂໍ່ ອນສູ ງ ແຕໍ່ ສິບຫັ້າ (15) ແມັດ ລົງມາ.
ັ້ ນ,
ັ້ ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າປະຈາໄຕມາດ, ບົດ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕັ້ອງກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ງ ບົດລາຍງານຂັນຕົ
ຜູ ພ
ັ້ ນຂັ
ັ້ ນສຸ
ັ້ ດທັ້າຍ ໃຫັ້ກມ
ັ ການໃນການອອກ ແລະ ຮໍ່າງບົດລາຍງານການອອກແບບເບອງຕົ
ົ ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ
ລາຍງານຫຼກ
ພະລັງງານ.

ັ້ ນັ້ ຕັ້ອງບໍ່ ຖກປໍ່ຽນແປງຫຼງັ ຈາກໄດັ້ຖກຮັບຮອງ ຈາກ ກົມຄຸ ັ້ມຄອງພະລັງງານ. ຖັ້າ
ການອອກແບບເບອງຕົ
ັ້ ນັ້ ຫຼງັ ຈາກ ກົມຄຸ ມ
ັ້ ຄອງພະລັງງານ ຮັບຮອງ ຍ ັ້ອນສະຖານະການໃດໜຶໍ່ງ
ມີການປໍ່ຽນແປງ ການອອກແບບເບອງຕົ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ/ບລິສດ
ັ ໂຄງການ ຕັ້ອງສົໍ່ງ ເອກະສານທີໍ່ຈາເປັ ນ ໃຫັ້ ກົມຄຸ ັ້ມຄອງພະລັງງານ ເພໍ່ ອອະທິບາຍກໍ່ ຽວ
, ຜູ ພ

ັ້ ນັ້ ເພໍ່ ອໃຫັ້ຮບ
ັ ຮອງເພີໍ່ມ.
ກັບການປໍ່ຽນແປງ ການອອກແບບເບອງຕົ
ັ້
ັ້ ກແບບຍນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດັ້
ັ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ບົດແນະນາການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ໍ່ ງກໍ່ າວ ອີງໃສໍ່
ຖກປະກາດໃຊັ້ໃນປີ 2016 ເພໍ່ ອການົດລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບເປົາໝາຍລວມຂອງນະໂຍບາຍດັ
ັ ການດັ້ານຄວາມຍນຍົງ 3-E (Engineering, Economic, and Environment) ແລະ 1-S
ຫຼກ
ັ້
ັ
(Social). ບົດແນະນາດັໍ່ງກໍ່ າວ ການົດກໍ່ ຽວກັບທິດທາງສາລັບໜໍ່ວຍງານລັດທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ກ ພັ້ອມທັງເປັ ນການແຈ ັ້ງຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຫຼ ນັກລົງທຶນ ໃຫັ້ຮັບຮູ ນັ້ ະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ
ໂຄງການໄຟຟັ້ານາຕົ
ັ້ ກແບບຍນຍົງ ຢູໍ່ ສປປ ລາວ.
ເພໍ່ ອບັນລຸ ການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ

ັ້
ັ້ ກແບບຍນຍົງ ທີໍ່ເໝາະສົມກັບເນອັ້
ັ ການເຕັກນິກພນຖານຂອງນະໂຍບາຍການພັ
ຫຼກ
ດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ັ້ ນັ້ ແລະ ຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ມພ
ີ ຈ
ິ າລະນາ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຢໍ່າງຄັກແນໍ່ . ຫຼກ
ັ ການ
ໃນຂອງ ການອອກແບບເບອງຕົ
ັ້
ັ້ ໍ່ ແລະ ການອອກແບບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງໂຄງລໍ່າງ
ໍ່ ງກໍ່ າວລວມມີ ການເລອກພນທີ
ເຕັກນິກພນຖານດັ
ັ້
ພນຖານ.

ັ້ ນຕອນ
ັ້
ການເລີໍ່ມຕົນຂັ

ັ້ ນັ້ ເລີໍ່ມຕົນໂດຍ
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຫຼງັ ຈາກການເຊັນ
ຂະບວນການສາລັບການຮັບຮອງ ການອອກແບບເບອງຕົ
ຜູ ພ
ັ້
ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ຫຼ ສັນຍາຫົວຂໃຫຍໍ່
.

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ນິຕກ

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ັ :ັ້
ນິຕກ
ມີດໍ່ ງນີ
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- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ;
- ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟັ້າຂອງລາວ;
ັ້ ນ;
ັ້
- ກອບໜັ້າວຽກຂອງການອອກແບບເບອງຕົ
ັ້ ຄອງ ແລະ ນາໃຊັ້ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟັ້າຂອງລາວ;
- ຄາແນະນາກໍ່ ຽວກັບການຄຸ ມ
- ຄາແນະນາກໍ່ ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງເຂໍ່ ອນ;

- ລະບຽບການວໍ່າດັ້ວຍຄວາມປອດໄພສາລັບການດາເນີນງານ ແລະ ບາລຸ ງຮັກສາສິໍ່ງປະກອບສັ້າງດັ້ານໄຟຟັ້າ
- Preliminary Design Guidance for proposed mainstream dams in the Lower
Mekong Basin (Mekong River Committee, August 2009);
ັ້ ກແບບຍນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ;
- ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
- ລະບຽບກົດໝາຍອໍ່ ນໆທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.
ັ້
13.2. ຂັນຕອນມາດຕະຖານ

ັ້
ັ້ ນຂອງ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການລົງກວດກາພາກສະໜາມ ຫຼ ການຄົນຄວັ້
າຢູໍ່ຫັ້ອງການ ກໍ່ ອນການສົໍ່ງ ບົດລາຍງານຂັນຕົ
ັ້ ນັ້
ການອອກແບບເບອງຕົ
ັ້
ັ້ ນຂອງ
ັ້
ໍ່ ຫັ້ອງການ ກໍ່ ອນການສົໍ່ງ ບົດລາຍງານຂັນຕົ
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການກວດກາພາກສະໜາມ ຫຼ ການຄົນຄວັ້າຢູ
ັ້ ນັ້
ການອອກແບບເບອງຕົ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ັ້ ຄອງພະລັງງານ
ກົມຄຸ ມ

(ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ)

ໃຈກາງໃນການປຶ ກສາຫາລກັບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ
ຜູ ພ

ແມໍ່ ນໜໍ່ວຍງານ

ກໍ່ ຽວກັບການກວດກາພາກສະ

ັ້ ຄອງພະລັງງານ ສາມາດເຊີນ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ
ໜາມ. ຖັ້າຈາເປັນ, ກົມຄຸ ມ
ັ້ ໍ່ ວມ.
ບໍ່ ແຮໍ່/ ຫັ້ອງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເຂົາຮ
ັ້ ຄອງພະລັງງານ ເພໍ່ ອລົງກວດກາພາກສະໜາມ.
ໜັງສເຊີນ ກົມຄຸ ມ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ

ັ້ ຄອງພະລັງງານ ໄດັ້ຮບ
ັ ໜັງສເຊີນລົງກວດກາພາກສະໜາມ ຈາກ ຜູ ັ້
- ກົມຄຸ ມ
ັ້ ນັ້
ັ້ ນັ້ ສາລັບ ການອອກແບບເບອງຕົ
ພັດທະນາ ກໍ່ ອນການສົໍ່ງ ບົດລາຍງານຂັນຕົ
ັ້ ໍ່ ໂຄງການ ແລະ ບັນຫາດັ້ານເຕັກນິກທີໍ່
ັ້
ັ້ງກໍ່ ຽວກັບພນທີ
ເພໍ່ ອໃຫັ້ເຂົາໃຈຈະແຈ
ສາຄັນ;
ັ້ ຄອງພະລັງງານ ພິຈາລະນາຄວາມຈາເປັນ ແລະ ຕັດສິນໃຈວໍ່າ ຄວນ
- ກົມຄຸ ມ
ັ້
ລົງກວດກາພາກສະໜາມ ຫຼ ຄົນຄວັ້
າຢູໍ່ ຫັ້ອງການ:
ັ້ ຄອງພະລັງງານ ຕັດສິນໃຈລົງກວດກາພາກສະໜາມ
o ກລະນີທ ີ 1: ກົມຄຸ ມ
ແລະ ດາເນີນການກວດກາພາກສະໜາມ ອີງຕາມ ຄາແນະນາກໍ່ ຽວກັບ
ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟັ້າລາວ ແລະ ຄູໍ່ ມການກວດສອບ ແລະ ກວດກາ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ;
ແລັ້ວໃຫັ້ຄາເຫັນ ຫຼ ຄາແນະນາແກໍ່ ຜູ ພ
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ັ້ ຄອງພະລັງງານ ຕັດສິນໃຈບໍ່ ລົງກວດກາພາກສະ
o ກລະນີທ ີ 2: ກົມຄຸ ມ
ັ້
ໜາມ ແລະ ດາເນີນການຄົນຄວັ້
າຢູໍ່ຫັ້ອງການ ອີງຕາມ ຄາແນະນາກໍ່ ຽວກັບ
ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟັ້າລາວ ແລະ ຄູໍ່ ມການກວດສອບ ແລະ ກວດກາ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ແລັ້ວໃຫັ້ຄາເຫັນ ຫຼ ຄາແນະນາແກໍ່ ຜູ ພ
ັ້
ັ້ ອໃນຂອງ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ກໍ່ ຽວກັບຈຸດທີໍ່ຕັ້ອງສັງລວມເຂົາເນ
ໜັງສແຈ ັ້ງ ຜູ ພ
ບົດລາຍງານ
ັ້ ນ.
ັ້ ນຂອງການອອກແບບເບ
ັ້
ັ້
ຂັນຕົ
ອງຕົ

ວຽກ

ພາຍໃນ ໄລຍະ ສີໍ່ສິບຫັ້າ (45) ວັນ ຫຼງັ ຈາກເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ຫຼ
ັ້
ສັນຍາຫົວຂໃຫຍໍ່
.

ໝາຍເຫດ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕັ້ອງອະທິບາຍແຜນການ
- ກໍ່ ອນການລົງກວດກາພາກສະໜາມ, ຜູ ພ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ກວດກາພາກສະໜາມ ໄປ ບັ້ານ, ເມອງ ແລະ ແຂວງ ແລະ ຂການອະນຸຍາດ
ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
ັ້ ດ
ັ ທະນາ
- ຜູ ພ

ັ້
ຮັບຜິດຊອບຄໍ່າໃຊັ້ຈໍ່າຍທີໍ່ເກີດຂຶນໃນການລົ
ງກວດກາພາກສະ

ໜາມ.
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ ງເກດທີໍ່ໄດັ້ຈາກ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອໃຫັ້ສງັ ລວມຄາເຫັນ ແລະ ຂສັ
- ໜັງສເຖິງຜູ ພ
ັ້
ັ້
ັ້ ໍ່ ເນອໃນ
ການລົງກວດກາພາກສະໜາມ ຫຼ ການຄົນຄວັ້
າຢູໍ່ ຫັ້ອງການ ເຂົາໃສ
ັ້ ນັ້
ບົດລາຍງານຂັນຕົ

ັ້ ນັ້
ັ້ ນຂອງການອອກແບບເບ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການຮັບເອົາບົດລາຍງານຂັນຕົ
ອງຕົ
ັ້ ນັ້
ັ້ ນຂອງການອອກແບບເບ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການຮັບເອົາບົດລາຍງານຂັນຕົ
ອງຕົ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ).

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ນັ້ ສົໍ່ງພາຍໃນ ສີໍ່ສິບຫັ້າ (45) ວັນ
ັ້ ນຂອງການອອກແບບເບ
ັ້
ບົດລາຍງານຂັນຕົ
ອງຕົ
ັ້
ນັບແຕໍ່ວັນທີເຊັນ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ຫຼ ສັນຍາຫົວຂໃຫຍໍ່
.

ັ້ ນຂອງ
ັ້
ັ ບົດລາຍງານຂັນຕົ
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ) ໄດັ້ຮບ
ັ້ ນັ້ ຈາກ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ປະກອບມີ ເອກະສານບົດລາຍ
ການອອກແບບເບອງຕົ

ງານ ຫັ້າ (5) ຊຸດ ເປັ ນພາສາອັງກິດ ພັ້ອມດັ້ວຍ ເອກະສານບົດລາຍງານຫຍ ັ້
ຫັ້າ (5) ຊຸດ ເປັ ນພາສາລາວ ແລະ ຟາຍຄອມພິວເຕີ (electronic file) ຂອງ
ບົດລາຍງານອີກ ໜຶໍ່ງ (1) ຊຸດ;

ັ້ ນັ້ ໃຫັ້ ກົມຄຸ ັ້ມຄອງພະລັງງານ
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ສົໍ່ງ ບົດລາຍງານຂັນຕົ
ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ) ເພໍ່ ອສບຕໍ່ ຂະບວນການທົບທວນ ແລະ
(ພະແນກຄຸ ມ
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ັ້ ນັ້ ແລະ ຄາແນະນາກໍ່ ຽວກັບ
ປະກອບຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ບົດລາຍງານຂັນຕົ
ບາດກ ັ້າວຕໍ່ ໄປ;

ັ້ ນໂຄງການໃນເວັບໄຊຂອງກົມທຸລະກິດພະລັງງານ
- ພະແນກສັນຍາ ປັ ບປຸ ງຂມູ
ັ ພັນທະສັນຍາ
ທີໍ່ໃຊັ້ໃນການຕິດຕາມການປະຕິບດ
ເພໍ່ ອໃຫັ້ສອດຄໍ່ອງກັບ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ຄວາມຄບໜັ້າຕົວຈິງ.
ັ້ ນັ້ ສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມຄຸ ມ
ັ້ ນຂອງການອອກແບບເບ
ັ້
ັ້ ຄອງພະລັງງານ.
ບົດລາຍງານຂັນຕົ
ອງຕົ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້ ນັ້ ຈາກ
ັ ບົດລາຍງານຂັນຕົ
ພາຍໃນ ສາມ (3) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ

ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ ນັ້ ໃຫັ້ ກົມຄຸ ມ
ັ້ ນຂອງການອອກແບບເບ
ັ້
ັ້
- ສະໂນດນາສົໍ່ງ ບົດລາຍງານຂັນຕົ
ອງຕົ
ຄອງພະລັງງານ.

ັ້ ນັ້
ັ້ ນຂອງການອອກແບບເບ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 3: ການທົບທວນບົດລາຍງານຂັນຕົ
ອງຕົ
ັ້ ນັ້
ັ້ ນຂອງການອອກແບບເບ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 3: ການທົບທວນບົດລາຍງານຂັນຕົ
ອງຕົ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ັ້
ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ ເປັ ນເຈົໍ່ າການ
ກົມຄຸ ມ
ໂດຍມີ
ັ້ ຄອງໂຄງການດາເນີນງານ ແລະ ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງມາດຕະຖານ ແລະ
ພະແນກຄຸ ມ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ລະບຽບການ ມີຄາເຫັນຊໍ່ວຍ).
ັ້ ນັ້
ັ້ ນຂອງການອອກແບບເບ
ັ້
ບົດລາຍງານຂັນຕົ
ອງຕົ

ທີໍ່ໄດັ້ຮັບຈາກກົມທຸລະກິດ

ພະລັງງານ.
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ແລະ ຜູ ພ

ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ) ໄດັ້ຮບ
ັ ບົດລາຍ
- ກົມຄຸ ມ
ັ້ ນັ້ ຈາກ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ປະກອບມີ ເອກະສານບົດລາຍງານ
ງານຂັນຕົ

ຫັ້າ (5) ຊຸດ ເປັ ນພາສາອັງກິດ ພັ້ອມດັ້ວຍ ເອກະສານບົດລາຍງານຫຍ ັ້ ຫັ້າ (5)

ຊຸດ ເປັນພາສາລາວ ແລະ ຟາຍຄອມພິວເຕີ (electronic file) ຂອງບົດລາຍ
ງານອີກ ໜຶໍ່ງ (1) ຊຸດ;

- ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ ກວດກາຕາມ ລາຍການກວດກາ ສາລັບບົດ
ັ້ ນັ້ ຊຶໍ່ງເປັ ນສໍ່ວນໜຶໍ່ງຂອງ ຄູໍ່ມການກວດສອບ ແລະ ກວດກາ
ລາຍງານຂັນຕົ
ແລະ ຄາແນະນາກໍ່ ຽວກັບການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊັ້ມາດຕະຖານເຕັກນິກ
ັ້
ັ້ ນ;
ັ້
ໄຟຟັ້າລາວ ເຂົາໃນການທົ
ບທວນບົດລາຍງານຂັນຕົ

ັ້ ນັ້
- ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ບົດລາຍງານຂັນຕົ
ແລະ ຄາແນະນາກໍ່ ຽວກັບບາດກ ັ້າວຕໍ່ ໄປ.
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ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ນັ້ ແລະ ຄາແນະ
ັ້ ນຂອງການອອກແບບເບ
ັ້
ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ບົດລາຍງານຂັນຕົ
ອງຕົ
ນາກໍ່ ຽວກັບບາດກ ັ້າວຕໍ່ ໄປ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້ ນັ້ ຈາກ ກົມ
ັ ບົດລາຍງານຂັນຕົ
ພາຍໃນ ສາມສິບ (30) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ທຸລະກິດພະລັງງານ.

ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

ັ້ ນຂອງການອອກ
ັ້
- ໜັງສແຈ ັ້ງຄາເຫັນ ຫຼ ຄາແນະນາກໍ່ ຽວກັບ ບົດລາຍງານຂັນຕົ
ັ້ ນັ້ ເຖິງ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາໂຄງການ.
ແບບເບອງຕົ
ັ້ ນັ້ ຕັ້ອງມີເນອ
ິ ັ້ ໃນກໍ່ ຽວກັບຫົວຂຕັ້ ໍ່ ໄປນີ:ັ້
ບົດລາຍງານຂັນຕົ

ັ້ ນ;
ັ້
ີ ານ ແລະ ແຜນເວລາສາລັບວຽກການອອກແບບເບອງຕົ
- ວິທກ
ັ້
ັ້ າລັບດາເນີນ ການອອກແບບເບອງຕົ
ັ້ ລາຍລະອຽດ
- ໂຄງຮໍ່າງການຈັດຕັງສ
ນ.
ກໍ່ ຽວກັບສັນຍາຮັບເໝົາ ອອກແບບ ພັ້ອມດັ້ວຍປະຫວັດ ແລະ ປະສົບການ
ັ້ ບ
ັ ເໝົາ;
ຂອງຜູ ຮ
ັ້ ນທີໍ່ມີແລັ້ວ ແລະ ຂມູ
ັ້ ນທີໍ່ໄດັ້ຈາກໂຄງການໄຟຟັ້າທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ;
- ຂມູ
ີ ານທີໍ່ຖກປັບປຸ ງ ແລະ ຂອບເຂດການກວດກາພາກສະໜາມ ກໍ່ ຽວກັບ
- ວິທກ
ິ ມ
ົ , ອຸ ທກ
ົ ກະສາດ, ການທົດສອບຢູໍ່ສະຖາບັນ
ພູ ມສັນຖານ, ທລະນີ, ອຸ ຕຸນຍ
ີ ານປໍ່ຽນແປງ ຫຼງັ ຈາກຖກຮັບຮອງໄປແລັ້ວ
ແລະ ຫັ້ອງທົດລອງ ໃນກລະນີມກ
ັ້ ນ;
ັ້
ໃນໄລຍະການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ເບອງຕົ

ັ້ ນ.
ັ້
- ຄາດຄະເນກໍ່ ຽວກັບຄວາມສໍ່ຽງໃນໄລຍະ ການອອກແບບເບອງຕົ

ັ້ ນັ້
ໜັ້າວຽກທີ 4: ການຮັບບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າປະຈາໄຕມາດຂອງການອອກແບບເບອງຕົ
ັ້ ນັ້
ໜັ້າວຽກທີ 4: ການຮັບບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າປະຈາໄຕມາດຂອງການອອກແບບເບອງຕົ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ).
ກົມຄຸ ມ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ນັ້ (ສົໍ່ງທຸກໆ
ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າປະຈາໄຕມາດຂອງການອອກແບບເບອງຕົ
ັ້
ໄຕມາດ ຫຼງັ ຈາກການເຊັນ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ຫຼ ສັນຍາຫົວຂໃຫຍໍ່
).

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ) ຮັບເອົາບົດລາຍ
- ກົມຄຸ ມ
ງານຄວາມຄບໜັ້າດັໍ່ງກໍ່ າວ ລວມມີ ເອກະສານບົດລາຍງານ ຫັ້າ (5) ຊຸດ ເປັນ

ພາສາອັງກິດ ພັ້ອມດັ້ວຍ ເອກະສານບົດລາຍງານຫຍ ັ້ ຫັ້າ (5) ຊຸດ ເປັ ນພາສາ
ລາວ ແລະ ຟາຍຄອມພິວເຕີ (electronic file) ຂອງບົດລາຍງານອີກ ໜຶໍ່ງ
(1) ຊຸດ;
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- ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ ກວດກາຕາມ ລາຍການກວດກາ ສາລັບບົດ
ັ້ ນັ້ ຊຶໍ່ງເປັ ນສໍ່ວນໜຶໍ່ງຂອງ ຄູໍ່ ມການກວດສອບ ແລະ ກວດກາ
ລາຍງານຂັນຕົ
ແລະ ຄາແນະນາກໍ່ ຽວກັບການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊັ້ມາດຕະຖານເຕັກນິກ
ັ້
ໄຟຟັ້າລາວ ໃຊັ້ເຂົາໃນການທົ
ບທວນບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າ ແລະ ໃຫັ້ຄາ
ແນະນາສາລັບບາດກ ັ້າວຕໍ່ ໄປ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າ ແລະ ໃຫັ້ຄາແນະນາສາລັບ
ບາດກ ັ້າວຕໍ່ ໄປ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າ.
ພາຍໃນ ສິບຫັ້າ (15) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ຶ ັ້
ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າປະຈາໄຕມາດ ຕ ັ້ອງມີເນອໃຈຕາມຫົ
ວຂຕັ້ ໍ່ ໄປນີ ັ້ ແລະ
ອໍ່ ນໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ:
- ຄວາມຄບໜັ້າ ແລະ ຜົນການກວດກາ, ສາຫຼວດພາກສະໜາມ;
- ຄາດໝາຍສາເລັດການສຶກສາ, ການອອກແບບ ແລະ ແຜນການສາລັບການົດ
ເວລາທີໍ່ຍັງເຫຼອ.
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
- ໜັງສແຈ ັ້ງ ຄາເຫັນ ຫຼ ຄາແນະນາກໍ່ ຽວກັບ ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າ.

ັ ການໃນການອອກແບບ
ໜັ້າວຽກທີ 5: ການທົບທວນບົດລາຍງານຫຼກ

ັ ການໃນການອອກແບບ
ໜັ້າວຽກທີ 5: ການທົບທວນບົດລາຍງານຫຼກ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ັ້
ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ ເປັ ນເຈົາການ
ກົມຄຸ ມ
ໂດຍມີ
ັ້ ຄອງໂຄງການດາເນີນງານ ແລະ ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ
ພະແນກຄຸ ມ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ລະບຽບການ ມີຄາເຫັນຊໍ່ວຍ).

ັ ການໃນການອອກແບບ ສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມຄຸ ມ
ັ້ ຄອງພະລັງງານ ພາຍໃນ
ບົດລາຍງານຫຼກ
ສີໍ່ສິບຫັ້າ (45) ວັນ ຫຼງັ ຈາກການເຊັນ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ຫຼ ສັນຍາຫົວຂ ັ້
ໃຫຍໍ່ .

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ

ັ້ ຄອງພະລັງງານ
- ກົມຄຸ ມ

ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ)
(ພະແນກຄຸ ມ

ກວດກາຕາມ
ັ ການໃນການອອກແບບ ຊຶໍ່ງເປັ ນ
ລາຍການກວດກາ ສາລັບ ບົດລາຍງານຫຼກ
ສໍ່ວນໜຶໍ່ງຂອງ ຄູໍ່ ມການກວດສອບ ແລະ ກວດກາ ແລະ ຄາແນະນາກໍ່ ຽວກັບ
ັ້ ຄອງ ແລະ ນາໃຊັ້ ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟັ້າລາວ;
ການຄຸ ມ
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ັ ການໃນການອອກ
- ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ ຮັບຮອງບົດລາຍງານຫຼກ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ພາຍໃນ ສາມສິບ (30)
ແບບ ສາລັບໂຄງການ ຫຼ ໃຫັ້ຄາເຫັນແກໍ່ ຜູ ພ
ັ ການໃນການອອກແບບ;
ວັນ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮັບບົດລາຍງານຫຼກ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕັ້ອງປັບປຸ ງ ແລະ ສົໍ່ງ ບົດລາຍງານ
- ໃນກລະນີໄດັ້ຮັບຄາເຫັນ, ຜູ ພ
ັ ການໃນການອອກແບບ ພາຍໃນ ສິບຫັ້າ (15) ວັນ ພັ້ອມດັ້ວຍຄາ
ຫຼກ
ອະທິບາຍທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ;

- ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ

ັ ການໃນ
ໃຫັ້ການຮັບຮອງບົດລາຍງານຫຼກ

ັ ບົດລາຍງານ
ການອອກແບບ ພາຍໃນ ສິບຫັ້າ (15) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ ການໃນການອອກແບບສະບັບປັ ບປຸ ງ
ຫຼກ
ພັ້ອມດັ້ວຍ
ຄາອະທິບາຍທີໍ່
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຈາກ ຜູ ພ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ ການໃນການອອກ
ການໃຫັ້ການຮັບຮອງ ຫຼ ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ບົດລາຍງານຫຼກ
ແບບ.

ວຽກ

ັ ບົດລາຍງານຫຼກ
ັ ການໃນການ
ພາຍໃນ ສາມສິບ (30) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ອອກແບບ. ຕໍ່ ຈາກນັນັ້ ຖັ້າມີຄາເຫັນໃຫັ້ປັບປຸ ງ ແມໍ່ ນ ສິບຫັ້າ (15) ວັນ ສາລັບ

ໝາຍເຫດ

ັ ການໃນການອອກແບບ
ບົດລາຍງານຫຼກ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ການມີຄາເຫັນຕໍ່ ມ ຫຼ ການຮັບຮອງສະບັບປັ ບປຸ ງ.

ັ້
ຕັ້ອງມີເນອໃນກໍ່
ຽວກັບຫົວຂຕັ້ ໍ່ ໄປນີ ັ້

ຕາມ ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟັ້າລາວ:
- ຄໍ່າຕໍ່າງໆໃນການອອກແບບ (design values);
ີ ານອອກແບບ (design methodologies);
- ວິທກ
- ສູ ດຄິດໄລໍ່ໃນການອອກແບບ (design formulae);
ັ້ ດຄວາມປອດໄພສາລັບ ອຸ ປະກອນ ແລະ ສິໍ່ງປະກອບສັ້າງດັ້ານໄຟຟັ້າ
- ຕົວຊີວັ
ກາລັງ (safety factors for power facilities).
ັ ການໃນການອອກແບບ ໃຫັ້ເປັ ນໄປ
ກອບໜັ້າວຽກລະອຽດຂອງ ບົດລາຍງານຫຼກ
ັ້ ນ.
ັ້
ຕາມ ກອບໜັ້າວຽກຂອງການອອກແບບເບອງຕົ
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ.
ັ ການໃນການອອກແບບ.
- ໜັງສຮັບຮອງ ຫຼ ມີຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບບົດລາຍງານຫຼກ

ັ້ ນັ້
ັ້ ດທັ້າຍຂອງການອອກແບບເບອງຕົ
ໜັ້າວຽກທີ 6: ການຮັບເອົາ ບົດລາຍງານຂັນສຸ
ັ້ ນັ້
ັ້ ດທັ້າຍຂອງການອອກແບບເບອງຕົ
ໜັ້າວຽກທີ 6: ການຮັບເອົາ ບົດລາຍງານຂັນສຸ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ).

ັ້ ນ.
ັ້ ດທັ້າຍຂອງການອອກແບບເບອງຕົ
ັ້
ຮໍ່າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
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ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ

ັ້ ດທັ້າຍ
ັ ບົດລາຍງານຂັນສຸ
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ) ໄດັ້ຮບ
ັ້ ນັ້ ຈາກ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ປະກອບມີ ເອກະສານບົດ
ຂອງການອອກແບບເບອງຕົ
ລາຍງານ ຫັ້າ (5) ຊຸດ ເປັນພາສາອັງກິດ ພັ້ອມດັ້ວຍ ເອກະສານບົດລາຍງານ
ຫຍ ັ້ ຫັ້າ (5) ຊຸດ ເປັ ນພາສາລາວ ແລະ ຟາຍຄອມພິວເຕີ (electronic file)

ຂອງບົດລາຍງານອີກ ໜຶໍ່ງ (1) ຊຸດ;
ັ້ ດທັ້າຍ ໃຫັ້ ກົມຄຸ ັ້ມຄອງ
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ສົໍ່ງ ບົດລາຍງານຂັນສຸ
ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ) ເພໍ່ ອສບຕໍ່ ຂະບວນການທົບ
ພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ

ັ້ ດທັ້າຍ ແລະ ຄາແນະ
ທວນ ແລະ ປະກອບຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ບົດລາຍງານຂັນສຸ
ນາກໍ່ ຽວກັບບາດກ ັ້າວຕໍ່ ໄປ;

ັ້ ນໂຄງການໃນເວັບໄຊຂອງກົມທຸລະກິດພະລັງງານ
- ພະແນກສັນຍາ ປັ ບປຸ ງຂມູ
ັ ພັນທະສັນຍາ
ທີໍ່ໃຊັ້ໃນການຕິດຕາມການປະຕິບດ
ເພໍ່ ອໃຫັ້ສອດຄໍ່ອງກັບ
ຜົນໄດັ້ຮັບ
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ຄວາມຄບໜັ້າຕົວຈິງ.
ັ້ ດທັ້າຍ ສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມຄຸ ັ້ມຄອງພະລັງງານ.
ບົດລາຍງານຂັນສຸ

ັ້ ນ.
ັ້
ພາຍໃນ ສາມ (3) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮັບ ບົດລາຍງານຂັນຕົ

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ ນັ້ ໃຫັ້
ັ້ ດທັ້າຍຂອງການອອກແບບເບອງຕົ
- ສະໂນດນາສົໍ່ງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ັ້ ຄອງພະລັງງານ.
ກົມຄຸ ມ

ັ້ ດທັ້າຍຂອງການອອກແບບ
ໜັ້າວຽກທີ 7: ການທົບທວນ ແລະ ການຂຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ັ້ ນັ້
ເບອງຕົ
ັ້ ດທັ້າຍຂອງການອອແບບ
ໜັ້າວຽກທີ 7: ການທົບທວນ ແລະ ການຂຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ັ້ ນັ້
ເບອງຕົ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ).
ກົມຄຸ ມ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ນ.
ັ້ ດທັ້າຍຂອງການອອກແບບເບອງຕົ
ັ້
ຮໍ່າງບົດລາຍງານຂັນສຸ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ແລະ ຜູ ພ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ) ກວດກາຕາມ
(ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ນັ້ ຊຶໍ່ງເປັ ນສໍ່ວນໜຶໍ່ງຂອງ ຄູໍ່
ລາຍການກວດກາ ສາລັບ ການອອກແບບເບອງຕົ

ັ້ ຄອງພະລັງງານ
- ກົມຄຸ ມ
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ມການກວດສອບ ແລະ ກວດກາ ແລະ ຄາແນະນາກໍ່ ຽວກັບການຄຸ ັ້ມຄອງ
ແລະ ນາໃຊັ້ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟັ້າລາວ;
- ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ ສົໍ່ງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານດັໍ່ງກໍ່ າວ ໃຫັ້ໜໍ່ວຍງານ
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເພໍ່ ອຂຄາເຫັນ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ດທັ້າຍ;
ັ້ ຄອງພະລັງງານ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
- ຄາເຫັນ ຂອງ ກົມຄຸ ມ
ັ້ ດທັ້າຍ ສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມນະໂບບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ,
- ຮໍ່າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ກົມທລະນີສາດ ແລະ ແຮໍ່ທາດ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ແລະ ກົມນະໂຍບາຍ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເພໍ່ ອຂຄາເຫັນ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ້ ດທັ້າຍຂອງການອອກແບບ
ັ້ ຄອງພະລັງງານ ສົໍ່ງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ກົມຄຸ ມ
ັ້ ນັ້ ໃຫັ້ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ພາຍໃນ ເຈັດ (7) ວັນ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮັບ
ເບອງຕົ

ຈາກກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.
ັ້ ນັ້ ສາລັບ ອຸ ປະກອນ ແລະ ສິໍ່ງປະກອບສັ້າງດັ້ານໄຟຟັ້າກາ
ການອອກແບບເບອງຕົ
ລັງ ລວມມີ ສິໍ່ງປະກອບສັ້າງດັ້ານໂຍທາ (civil engineering facilities),
ອຸ ປະກອນກົນຈັກຄວບຄຸ ມນາັ້

(hydro-mechanical

equipment),

ອຸ ປະກອນໄຟຟັ້າ (electrical equipment), ອຸ ປະກອນກົນຈັກຜະລິດໄຟຟັ້າ
(electro-mechanical equipment) ແລະ ສາຍສົໍ່ງໄຟຟັ້າ (transmission

ັ້ ນັ້ ໄດັ້ອະທິບາຍລະອຽດໃນ
lines). ກອບໜັ້າວຽກຂອງການອອກແບບເບອງຕົ
ັ້ ນ.
ັ້ ການອອກແບບ
ຄາແນະນາກໍ່ ຽວກັບກອບໜັ້າວຽກຂອງການອອກແບບເບອງຕົ
ັ້ ນັ້ ຖກສັງລວມເປັ ນແຜໍ່ນແຕັ້ມ, ບົດລາຍງານວິເຄາະ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເບອງຕົ

ເຕັກນິກ (ບໍ່ອນອີງແມໍ່ ນ ເອກສະສານຊັ້ອນທັ້າຍ I ຂອງ ຄາແນະນາກໍ່ ຽວກັບກອບ
ັ້ ນັ້ ເພໍ່ ອປະກອບເຂົາໃນບົ
ັ້
ໜັ້າວຽກຂອງການອອກແບບເບອງຕົ
ດລາຍງານ).
ັ້ ດທັ້າຍ ທີໍ່ຈະຕອັ້ ງສົໍ່ງ ລວມມີ ເອກະສານບົດລາຍງານ
ຈານວນ ຮໍ່າງບົດລາຍຂັນສຸ
ຫັ້າ (5) ຊຸດ ເປັນພາສາອັງກິດ ພັ້ອມດັ້ວຍ ເອກະສານບົດລາຍງານຫຍ ັ້ ຫັ້າ (5)
ຊຸດ ເປັ ນພາສາລາວ ແລະ ຟາຍຄອມພິວເຕີ (electronic file) ຂອງບົດລາຍງານ
ອີກ ໜຶໍ່ງ (1) ຊຸດ.
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

ັ້ ໍ່ ວມປະຊຸມ
- ໜັງສສະເໜີຂຄາເຫັນ ຈາກ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ເຊີນເຂົາຮ
ັ້ ດທັ້າຍ ຂອງ ການອອບແບບ
ປຶ ກສາຫາລ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ັ້ ນ.
ັ້
ເບອງຕົ

ັ້ ນັ້
ັ້ ດທັ້າຍຂອງການອອກແບບເບອງຕົ
ໜັ້າວຽກທີ 8: ການໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ັ້ ນັ້
ັ້ ດທັ້າຍ ຂອງ ການອອກແບບເບອງຕົ
ໜັ້າວຽກທີ 8: ການໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
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- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ);
- ກົມນະໂບບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ);
- ກົມທລະນີສາດ ແລະ ແຮໍ່ທາດ;

- ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ພະແນກທົບ
ທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ແລະ
ັ້
ໍ່ າງ);
ພນຖານໂຄງລ

- ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນໆ ເຊັໍ່ນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ (ສາລັບກລະນີ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ໂຄງການຜະລິດສະໜອງພາຍໃນ).
ັ້ ນ.
ັ້ ດທັ້າຍ ຂອງ ການອອກແບບເບອງຕົ
ັ້
ຮໍ່າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ).
ກົມຄຸ ມ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ້ ໍ່ ວມ ກອງ
ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງທັງໝົດ ທົບທວນ ຮໍ່າງບົດລາຍງານ ແລະ ເຂົາຮ

ໜັ້າວຽກ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລັ້ວປະກອບຄາເຫັນ.
ປະຊຸມຮັບຟັງການລາຍງານຂອງ ຜູ ພ

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 5.1: ຄາເຫັນຂອງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາ
ໂຄງການ)

ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ:
- ແຜນການກໍ່ ສັ້າງ ແລະ ການຕິດຕັງັ້ ຂອງວຽກກະກຽມລໍ່ວງໜັ້າ, ສິໍ່ງກໍ່ ສັ້າງ
ຊົໍ່ວຄາວ ແລະ ອຸ ປະກອນ ແລະ ສິໍ່ງປະກອບສັ້າງດັ້ານໄຟຟັ້າກາລັງ ທີໍ່
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ;

ັ້
ັ ໂຄງການ.
- ຕາຕະລາງແຜນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 5.2: ຄາເຫັນຂອງ ກົມນະໂບບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນ
ກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ)
ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ:

- ແຜນຜັງໂຄງການ ແລະ ແຜນການພັດທະນາໂຄງການ;
ໍ່ ງປະກອບ
ັ້
- ສິໍ່ງປະກອບສັ້າງດັ້ານໂຍທາ ແລະ ແຜນຜັງທລະນີສາລັບທີໍ່ຕັງຂອງສິ

ສັ້າງ ແລະ ການສາຫຼວດພາກສະໜາມ, ພູ ມສັນຖານ, ແຜນການອວໍ່າຍນາັ້ ທີໍ່
ັ ຜົນກະທົບ.
ຈະເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ ຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ຂອງໂຄງການທີໍ່ຈະໄດັ້ຮບ

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 5.3: ຄາເຫັນຂອງ ກົມທລະນີສາດ ແລະ ແຮໍ່ ທາດ

ກົມທລະນີສາດ ແລະ ແຮໍ່ທາດ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ໂຄງສັ້າງດັ້ານທລະນີຂອງ
ໂຄງການ ແລະ ຄາເຫັນດັ້ານເຕັກນິກອໍ່ ນໆຕາມພາລະບົດບາດ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 5.4: ຄາເຫັນຂອງ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລໍ່
າງ)
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ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບແຜນດາເນີນມາດຕະການປັ້ອງກັນ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ີ
ຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ ງແວດລັ້
ອມໃນໄລຍະການກໍ່ ສັ້າງ, ການດາເນີນງານ ແລະ ການບາ
ັ້
ັ
ລຸ ງຮັກສາ, ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ ແລະ ຕາຕະລາງແຜນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ນ.
ັ້
ທີໍ່ພົວພັນກັບການອອກແບບເບອງຕົ

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 5.5: ຄາເຫັນຂອງ ໜໍ່ ວຍງານອໍ່ ນທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ໜໍ່ວຍງານອໍ່ ນທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງໃຫັ້ຄາເຫັນດັ້ານເຕັກນິກ ຕາມພາລະບົດບາດ.
ັ້ ດທັ້າຍ ຂອງ
ຄາເຫັນຂອງໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ັ້ ນັ້ ສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມຄຸ ມ
ັ້ ຄອງພະລັງງານ.
ການແບບເບອງຕົ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ໜັງສຂຄາເຫັນຈາກກົມຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ
ພາຍໃນ ຊາວເອັດ (21) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ພະລັງງານ.

ໝາຍເຫດ

ັ້ ຄອງພະລັງງານ ສາມາດສະເໜີຂຄາເຫັນຈາກ
ກົມຄຸ ມ
ັ້ ດເຊີຍສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.
ກໍ່ ຽວກັບ ການປໍ່ອຍນາຊົ

ກົມຊັບພະຍາກອນນາັ້

ັ ທະນາ ແລະ ການ
ໜັ້າວຽກທີ 9: ຄາເຫັນ ຈາກ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງທັງໝົດ ແລະ ກອງປະຊຸມປຶກສາລກັບ ຜູພັ້ ດ
ັ້ ນສະບັ
ັ້ ດທັ້າຍຂອງການອອກແບບເບອງຕົ
ັ້
ສົໍ່ງຮໍ່ າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ບປັບປຸ ງ ເພໍ່ ອຮັບຮອງ
ັ ທະນາ ແລະ
ໜັ້າວຽກທີ 9: ຄາເຫັນ ຈາກ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງທັງໝົດ ແລະ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລກັບ ຜູພັ້ ດ
ັ້ ນສະບັ
ັ້ ດທັ້າຍຂອງການອອກແບບເບອງຕົ
ັ້
ການສົໍ່ງ ຮໍ່ າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ບປັບປຸ ງ ເພໍ່ ອຮັບຮອງ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ).
ກົມຄຸ ມ

ຄາເຫັນ ຈາກ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງທັງໝົດ ແລະ ປະເດັນທີໍ່ຈະປຶກສາຫາລໃນ
ກອງປະຊຸມ.
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ);
- ກົມນະໂບບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ);
- ກົມທລະນີສາດ ແລະ ແຮໍ່ທາດ;

- ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ພະແນກທົບ
ທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ແລະ
ັ້
ໍ່ າງ);
ພນຖານໂຄງລ

- ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນໆ ເຊັໍ່ນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ (ສາລັບກລະນີ
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ໂຄງການຜະລິດສະໜອງພາຍໃນ).

ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ) ຈັດກອງປະຊຸມ
- ກົມຄຸ ມ
ັ້
ັ້ ດທັ້າຍ ຂອງ ການອອກແບບເບອງ
ປຶ ກສາຫາລກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ັ້
ຕົນ;

ັ້ ຄອງພະລັງງານ ຮັບຄາເຫັນຈາກ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ສົໍ່ງໃຫັ້ ຜູ ັ້
- ກົມຄຸ ມ
ພັດທະນາ ເພໍ່ ອປັ ບປຸ ງຮໍ່າງບົດລາຍງານ;
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ັ້ ຄອງພະລັງງານ ເຮັດບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ແລະ ສົໍ່ງໃຫັ້ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ
- ກົມຄຸ ມ
ເພໍ່ ອປັ ບປຸ ງ ຮໍ່າງບົດລາຍງານ ຕາມການຕົກລົງ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຮັບຄາເຫັນ ແລະ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ.
ຜູ ພ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ພາຍໃນ ເຈັດ (7) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີປະຊຸມປຶ ກສາຫາລພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

- ໜັງສແຈ ັ້ງຄາເຫັນຈາກໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ສົໍ່ງ
ັ້
ັ້ ດທັ້າຍຂອງການອອກແບບເບອງ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ຮໍ່າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ໃຫັ້ຜູ ພ
ັ້
ຕົນສະບັ
ບປັ ບປຸ ງ.

ັ້ ນັ້
ັ້ ດທັ້າຍຂອງການອອກແບບເບອງຕົ
ໜັ້າວຽກທີ 10: ການຮັບຮອງ ບົດລາຍງານຂັນສຸ
ັ້ ນັ້
ັ້ ດທັ້າຍຂອງການອອກແບບເບອງຕົ
ໜັ້າວຽກທີ 10: ການຮັບຮອງ ບົດລາຍງານຂັນສຸ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້
ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ ເປັ ນເຈົາການ
ກົມຄຸ ມ
ແລັ້ວສົໍ່ງ
ັ້ ນັ້ ແລະ ຮໍ່າງໃບຮັບຮອງການ
ັ້ ດທັ້າຍຂອງການອອກແບບເບອງຕົ
ບົດລາຍງານຂັນສຸ

ັ້ ນັ້ ມາໃຫັ້ ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ
ອອກແບບເບອງຕົ
ເພໍ່ ອກວດສອບຄນ).
ັ້ ນັ້
ັ້ ດທັ້າຍຂອງການອອກແບບເບອງຕົ
ບົດລາຍງານຂັນສຸ

ສົໍ່ງພາຍໃນ

ສາມສິບ

ັ ຄາເຫັນ ຈາກ ກົມຄຸ ມ
ັ້ ຄອງພະລັງງານ ໃນ ໜັ້າວຽກ
(30) ວັນ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ້
ທີ 9 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ

ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ) ກວດກາຄວາມ
- ກົມຄຸ ມ
ັ້ ດ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ກໍ່ ຽວັບ ຮໍ່າງບົດລາຍງານຂັນສຸ
ສອດຄໍ່ອງກັບຄາເຫັນທີໍ່ໄດັ້ແຈ ັ້ງ ຜູ ພ
ັ້ ນ;
ັ້
ທັ້າຍຂອງການອອກແບບເບອງຕົ

ັ້ ນ;
ັ້
ັ້ ຄອງພະລັງງານ ຮັບຮອງ ການອອກແບບເບອງຕົ
- ກົມຄຸ ມ
ັ້ ນບາງອັນເພີໍ່ມ ຫຼ ມີບາງຈຸດທີໍ່ຕັ້ອງປັ ບປຸ ງເພີໍ່ມ, ກົມ
ີ ັ້ອງການຂມູ
- ໃນກລະນີທໍ່ ຕ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ຄອງພະລັງງານ ຈະແຈ ັ້ງໃຫັ້ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ດາເນີນການ.
ຄຸ ມ
ັ້ ນ;
ັ້ ດທັ້າຍຂອງການອອກແບບເບອງຕົ
ັ້
- ການຮັບຮອງ ບົດລາຍງານຂັນສຸ
ັ້ ນັ້ ແລັ້ວສົໍ່ງ
ັ້ ດທັ້າຍຂອງການອອກແບບເບອງຕົ
- ການປັບປຸ ງ ບົດລາຍງານຂັນສຸ

ັ້
ຄນໃໝໍ່ ຊຶໍ່ງຂະບວນການຈະເລີໍ່ມຕົນຕາມກ
ານົດໃນ ໜັ້າວຽກທີ 7 ຂອງຂັນັ້
ຕອນມາດຕະຖານນີ.ັ້

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ

ັ້ ດທັ້າຍຂອງການ
ັ ບົດລາຍງານຂັນສຸ
ພາຍໃນ ສິບຫັ້າ (15) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ັ້ ນ.
ັ້
ອອກແບບເບອງຕົ
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ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ັ້ ນັ້
ໜັ້າວຽກທີ 11: ການອອກໃບຮັບຮອງການອອກແບບເບອງຕົ
ັ້ ນັ້
ໜັ້າວຽກທີ 11: ການອອກໃບຮັບຮອງການອອກແບບເບອງຕົ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ັ້ ຄອງພະລັງງານເປັ ນຜູ ເັ້ ຊັນໃບຮັບຮອງ;
- ຫົວໜັ້າກົມຄຸ ມ

ັ້
- ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ ເປັ ນເຈົາການໃນການ
ັ້ ດ
ກວດສອບ, ກວດກາ, ພິຈາລະນາ ແລະ ມີຄາເຫັນຕໍ່ ກັບບົດລາຍງານຂັນສຸ
ັ້ ນັ້ ທີໍ່ໂຄງການໄດັ້ສາເລັດການປັ ບປຸ ງແລັ້ວນັນັ້
ທັ້າຍຂອງການອອກແບບເບອງຕົ
ັ້ ນ.
ັ້
ເພໍ່ ອສະເໜີໃຫັ້ຮັບຮອງການອອກແບບເບອງຕົ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ເອກະສານທີໍ່ພົວພັນກັບການພິຈາລະນາຮັບຮອງ
ັ້ ນ.
ັ້
ການອອກແບບເບອງຕົ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ).
ກົມຄຸ ມ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ້ ດທັ້າຍຂອງ
ບົດລາຍງານຂັນສຸ

ໜັ້າວຽກ

ັ້ ນ;
ັ້
ັ້ ຄອງພະລັງງານ ເຊັນ ໃບຮັບຮອງ ການອອກແບບເບອງຕົ
- ຫົວໜັ້າກົມຄຸ ມ
- ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ ຮໍ່າງໜັງສສົໍ່ງໃບຮັບຮອງ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ແຈ ັ້ງໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງຮັບຊາບ.
ເຖິງ ຜູ ພ
ັ້ ນັ້ ສົໍ່ງໃຫັ້ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ໃບຮັບຮອງການອອກແບບເບອງຕົ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

14.

ັ້ ດທັ້າຍຂອງການ
ັ ບົດລາຍງານຂັນສຸ
ພາຍໃນ ສິບຫັ້າ (15) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ້ ນສະບັ
ັ້
ອອກແບບເບອງຕົ
ບປັ ບປຸ ງ.
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ ນ.
ັ້
- ໜັງສສົໍ່ງ ແລະ ໃບຮັບຮອງການອອກແບບເບອງຕົ

ັ້
ຂັນຕອນການຮັ
ບຮອງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ

14.1. ພາກສະເໜີ

ັ້
ຄວາມໝາຍຂອງຂັນຕອນ

ັ້ ກ ານົດກໍ່ ຽວບັນດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າ ວຽກທີໍ່ພົວພັນກັບການຮັບ ຮອງ
ັ້
ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ເອກະສານຊັ້ອ ນທັ້າ ຍວໍ່ າດັ້ວ ຍພັນ ທະດັ້າ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອ ມສັງ ຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າ

ັ້ ນ ກາງອະນຸ ຍ າດ. ເພໍ່ ອແກ ໄັ້ ຂຄວາມສັບ ສົນ ໃນການຈັດ ຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ໂຄງການໄຟຟັ້າ ,
ພະລັງ ງານນ າັ້ ທີໍ່ຂັນສູ
ບດ
ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຊຶໍ່ງເປັ ນເຄໍ່ ອງມໜຶໍ່ງໃນການກາ

ັ້ ໍ່ ອສະໜັບ ສະໜູ ນ ແລະ ສັ້າ ງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ັ້
ນົດ ພັນ ທະຕາມສັນ ຍາ ໄດັ້ຖ ກສັ້າ ງຂຶນເພ
ຈ ຸດ ຢ ນຂອງ
ັ້ ດ
ັ ທະນາສະເໜີສາັ້ ງໂຄງການ ແລະ ດາເນີນກິດຈະກາທາງເສດຖະກິດໃນ ສປປ ລາວ ທີໍ່
ລັດຖະບານ. ເມໍ່ ອຜູ ພ
ອາດກໍ່ ໃຫັ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ອົງການລັດຖະບານທີໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບພົວພັນກັບ
ໂຄງການໄຟຟັ້າ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່)
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ັ ປະກັນວໍ່າ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາໂຄງການດັໍ່ງກໍ່ າວ ແລະ ຜູ ທ
ັ້ ໍ່ ໄດັ້
ີ ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດດັ້ານການເງ ິນຈາກ
ມີໜາັ້ ທີໍ່ເຮັດໃຫັ້ຮບ
ົ ັ້ ຕັ້ອງດາເນີນກິດຈະກ າດັ້າ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫັ້ສອດຄໍ່ອງກັບລະບຽບກົດ ໝາຍ
ໂຄງການເຫຼໍ່ ານີ
ັ້ ານົດຂອງສັນຍາສາປະທານ ຢໍ່າງເຂັມງວດ.
ັ້
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ເງໍ່ ອນໄຂ ແລະ ຂກ
ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍ

ພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແມໍ່ ນເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍອັນໜຶໍ່ງທີໍ່ສາຄັນຂອງສັນຍາສາ
ົ ຜູ ກພັນ ແລະ ຖກຕັ້ອງຕາມກົດ
ປະທານ ຊຶໍ່ງທັງໝົດເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍດັໍ່ງກໍ່ າວຖເປັ ນສໍ່ວນປະກອບທີໍ່ມີຜນ
ໝາຍຂອງ ສັນຍາສາປະທານ.

ເອກະສານຊັ້ອ ນທັ້າ ຍວໍ່ າດັ້ວ ຍພັນ ທະດັ້າ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອ ມສັງ ຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດ ໃນຖານະທີໍ່ເປັ ນ
ັ້ ໍ່ ອຂຽນ ແລະ ກ ານົດພັນທະຂອງຜູ ັ້
ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າ ຍສະບັບໜຶໍ່ງຂອງສັນຍາສາປະທານ ແມໍ່ ນ ສັ້າ ງຂຶນເພ
ພັດທະນາ ແລະ ໜໍ່ວຍງານຕໍ່າງໆຂອງລັດ ທີໍ່ພົວພັນກັບໂຄງການໄຟຟັ້າ ແລະ ຜົນກະທົບດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂອງ
ໂຄງການດັໍ່ງກໍ່ າວ.

ັ້ ນຕອນ
ັ້
ການເລີໍ່ມຕົນຂັ

ຫຼງັ ຈາກ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຖກຮັບຮອງ, ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕອ
ັ້ ງເລີໍ່ມ
ຄຸ ມ

ັ້
ໍ່ າງ ເອກະສານຊັ້ອ ນທັ້າ ຍວໍ່ າດັ້ວ ຍພັນ ທະດັ້າ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອ ມສັງ ຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດ. ເມໍ່ ອຜູ ັ້
ຕົນການຮ
ັ້ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອມແລັ້ວ ຈະສະເໜີຕໍ່ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ັ ໃບຢັ ງຢ
ພັດທະນາໄດັ້ຮບ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເພໍ່ ອຂ ຮໍ່າງມາດຕະຖານຂອງ
ໍ່ ມຕົນ
ັ້
ັ້
ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ມາໃຊັ້ເຂົາໃນການເລີ
ັ້ ແລັ້ວ
ຂະບວນການ. ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້າ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຕົນຕ
ປະກອບດັ້ວຍສາມພາກ ຄ: ພາກບົດບັນຍັດທົໍ່ວໄປ, ພາກບົດບັນຍັດດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ

ັ ຮໍ່າງມາດຕະຖານ
ຊາດ ແລະ ພາກບົດບັນຍັດການຈັດສັນຍົກ ຍາັ້ ຍ ແລະ ທົດແທນຄໍ່າເສຍຫາຍ. ເມໍ່ ອໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເລີໍ່ມຕົນການຮ
ໍ່ າງທັງສາມພາກ ຂອງ ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ແລັ້ວ, ຜູ ພ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເພໍ່ ອເລີໍ່ມ
ັ້
ຕົນຂະບວນການຮັ
ບຮອງ ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ.

ໂດຍທົໍ່ວໄປ ຂະບວນການຂອງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ັ້ ວຍການປະເມີນ , ການສາຫຼ ວດ ແລະ ການສຶກ ສາກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຕາມດັ້ວຍການປະຊຸມໃນຂັນແຂວງ
ັ້
ເລີໍ່ມຕົນດັ້
ພັ້ອມທັງປຶກສາຫາລກັບພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ສຸ ດທັ້າຍການົດເປັ ນເອກະສານພັນທະ.

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ນິຕກ

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ັ :ັ້
ນິຕກ
ມີດໍ່ ງນີ

- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ;

- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການປົ ກປັ ກຮັກສາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
ັ້
- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍນາັ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນາ;
- ນະໂຍບາຍທີໍ່ດິນ;

- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍສັດນາັ້ ແລະ ສັດປໍ່າ;

- ຄາແນະນາຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ກໍ່ ຽວກັບ ຂະບວນການ
ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຈາກ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕໍ່ າງໆ
ເລກທີ 8030/ກຊສ, ວັນທີ 17 ທັນວາ 2013;
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- ບົດແນະນາວິຊາການ ກໍ່ ຽວກັບ ການສັ້າງບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ
ທາມະຊາດ ຂອງ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕໍ່ າງໆ ຢູໍ່ ໃນ ສປປ ລາວ ເລກທີ 2796/
ກຊສ.ກປສສ.ພຄຕ ວັນທີ 19 ທັນວາ 2016;
- ດາລັດວໍ່າດັ້ວຍ ການທົດແທນຄໍ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍົກຍ ັ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ຈາກ ໂຄງການພັດທະນາ
ເລກທີ 192/ນຍ, ວັນທີ 7 ກລະກົດ 2005;
- ດາລັດວໍ່າດັ້ວຍ ການທົດແທນຄໍ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍປະຊາຊົນ ຈາກ ໂຄງການພັດທະນາ
ເລກທີ 84/ລບ, ວັນທີ 5 ເມສາ 2016;
ັ້
ັ ດາລັດວໍ່າດັ້ວຍ ການທົດແທນຄໍ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍົກຍ ັ້າຍ
- ລະບຽບການກໍ່ ຽວກັບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຈັດສັນປະຊາຊົນ ຈາກ ໂຄງການພັດທະນາ ເລກທີ 192/ນຍ, ເລກທີ 2432/ອວຕສ, ວັນທີ 11 ພະຈິກ
2005;
- ດາລັດວໍ່າດັ້ວຍ ສະມາຄົມ ເລກທີ 238/ລບ, ວັນທີ 11 ສິງຫາ 2017;
ັ້
ັ ດາລັດວໍ່າດັ້ວຍສະມາຄົມ ເລກ
- ຄາແນະນາຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ກໍ່ ຽວກັບ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ທີ 05/ພນ ວັນທີ 11 ຕຸ ລາ 2017;

ັ້ ກແບບຍນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ;
- ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ັ້
ັ້ ກແບບຍນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ;
ັ ນະໂຍບານການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
- ບົດແນະນາການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ້
ັ້ ກແບບຍນຍົງ ຂອງ ສປປ
ັ ນະໂຍບານການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
- ແບບຟອມການປະເມີນ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ລາວ;
ັ້ ກລົງວໍ່າດັ້ວຍ ມາດຕະຖານສິໍ່ງແວດລັ້ອມແຫໍ່ງຊາດ ເລກທີ 2734/ອວຕສ-ສນຍ, ວັນທີ 7 ທັນວາ
- ຂຕົ
2009;

ັ້ ຄອງ ແລະ
- ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ສະບັບທີໍ່ຖກຮັບຮອງ.
ັ້
14.2. ບັນດາໜັ້າວຽກໃນຂັນຕອນ
ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ັ້ ານົດໃນບັນດາໜັ້າວຽກຂອງຂັນຕອນນີ
ັ້
ົ ັ້
ຂກ
າອີງໃສໍ່
ິ າ ແລະ ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາັ້
ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ

ັ້
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ,
ໃນຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າຂອງຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ
ິ າ.
ນິຕກ

ໜັ້າວຽກທີ 1: ການຮັບເອົາ ຮໍ່ າງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່ າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ັ ທະນາ
ຈາກ ຜູ ພັ້ ດ
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການຮັບເອົາ ຮໍ່ າງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່ າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ັ ທະນາ
ຊາດ ຈາກ ຜູພັ້ ດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ສັງລວມ).

ແລະ

ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ

(ພະແນກ

ຮໍ່າງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ຊາດ ແລະ ໜັງສສະເໜີຂການທົບທວນ.
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ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ

- ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ພະແນກ
ສັງລວມ) ຈະລົງທະບຽນໃຫັ້ໜງັ ສສະເໜີຂການຮັບຮອງ ເອກະສານຊັ້ອນ
ທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ທີໍ່ໄດັ້ຮັບ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຊຶໍ່ງໄດັ້ປັບປຸ ງຈາກ ຮໍ່າງມາດຕະຖານຂອງເອກະສານຊັ້ອນ
ຈາກ ຜູ ພ
ທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້
ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;

ັ້
- ພະແນກສັງລວມ ລົງທະບຽນໃຫັ້ໜງັ ສສະເໜີ ແລະ ໃສໍ່ເລກທີຂາເຂົາໃຫັ້
ເອກະສານຕາມລາດັບ;

ັ້ ໜງັ ສສະເໜີ
- ຫຼງັ ຈາກລົງທະບຽນເອກະສານຂາເຂົາໃຫັ້
ຂການຮັບຮອງ
ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ

ຊາດ ແລັ້ວ, ພະແນກສັງລວມ ຈະສົໍ່ງຕໍ່ ໃຫັ້ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານ
ັ້
ໍ່ າງ ເພໍ່ ອດາ
ການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ເນີນການທົບທວນ ພັ້ອມທັງ ສາເນົາເພໍ່ ອລາຍງານໃຫັ້ ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຮັບຊາບ;
- ພາລະບົດບາດຂອງ ພະແນກສັງລວມ ໃນຂະບວນການຮັບຮອງ ເອກະສານ
ັ້
ຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຕົນຕ

ແມໍ່ ນ ຮັບ, ສົໍ່ງຕໍ່ , ຄຸ ັ້ມຄອງ, ແຈກຢາຍເອກະສານ ແລະ ຕິດຕາມເອກະສານ
ແລະ ຄາເຫັນ ຈາກ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ ຮອງ ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍ
ໃບກິດສາພັນກໍ່ ຽວກັບ ໜັງສສະເໜີຮບ
ພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຮໍ່າງເອກະສານ

ັ
ຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ
ຈາກຜູ ພ
ສົໍ່ງໃຫັ້
ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນ
ັ້
ໍ່ າງ ແລະ ຫົວໜັ້າກົມ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ ຮໍ່າງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ
ພາຍໃນ ໜຶໍ່ງ (1) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຈາກ ຜູ ພ
ບໍ່ ມີ.
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ໜັ້າວຽກທີ 2: ການທົບທວນ ຮໍ່ າງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່ າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ັ້
ຊາດ ໂດຍ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລໍ່
າງ
ໍ່
, ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິງແວດລັ້ອມ
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການທົບທວນ ຮໍ່ າງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່ າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາ
ັ້
ມະຊາດ ໂດຍ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານ
ໂຄງລໍ່ າງ,ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ພະແນກທົບ
ທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ແລະ
ັ້
ໍ່ າງ).
ພນຖານໂຄງລ

- ໃບກິດສາພັນຈາກ ພະແນກສັງລວມ;

- ຮໍ່າງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ

ແລະ

ທາມະຊາດ ແລະ ໜັງສສະເໜີຂການທົບທວນ ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຈາກ ຜູ ພ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ພະແນກສັງລວມ.

- ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ພະແນກ
ທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ

ັ້
ໍ່ າງ) ການົດເລກທີອາັ້ ງອີງໃຫັ້ ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍ
ພນຖານໂຄງລ
ພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຂອງ ແຕໍ່ ລະໂຄງການ.
ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງ
ັ້
ໍ່ າງ ກວດກາວໍ່າ ໜັງສສະເໜີຂການຮັບຮອງ
ງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ັ້
ໍ່ ຈາເປັ ນສາລັບການເລີໍ່ມຂະບວນ
ັ້ ດ
ັ ທະນານັນັ້ ມີເນອໃນທີ
ຊາດ ຈາກ ຜູ ພ
ການຮັບຮອງແລັ້ວບໍ່ :
o ຊໍ່ ໂຄງການ,

o ປະເພດ ແລະ ຂະໜາດຂອງໂຄງການ,
ັ້
o ທີໍ່ຕັງໂຄງການ,
ັ້ ດ
ັ ທະນາ,
o ຊໍ່ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ,
o ທີໍ່ຢູໍ່ ຫັ້ອງການຂອງຜູ ພ

ັ້ ນເພໍ່ ອການຕິດຕໍ່ ຫາຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ຜູ ຮ
ັ້ ບ
ັ ຜິດຊອບ,
o ຂມູ
ັ້ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເພໍ່ ອເປັ ນບໍ່ອນອີງ ແລະ ສະຖານະຄວາມ
o ສາເນົາໃບຢັງຢ
ຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ,
ັ້ ນ ຫຼ ຄວາມເປັນຫໍ່ວງດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂອງໂຄງການ (ເຊັໍ່ນ ບັນຫາ
o ຂມູ
ຄວາມເປັ ນຫໍ່ວງຂອງທັ້ອງຖິໍ່ນ ແລະ ອໍ່ ນໆ),
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ັ ທີໍ່ປຶ ກສາ,
o ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບສັນຍາຮັບເໝົາກັບບລິສດ
o ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບແຕໍ່ລະເອກະສານ,

o ເລກທີຂອງຮໍ່າງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ເພໍ່ ອຄວາມສະດວກໃນການຕິດຕາມການ
ປໍ່ຽນແປງ,
ັ້ ນອໍ່ ນໆທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ;
o ຂມູ

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງ
ັ້
ໍ່ າງ, ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໄດັ້ສໍ່ ງົ ຮໍ່າງ
ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ກວດກາໃຫັ້ຮັບປະກັນວໍ່າ ຜູ ພ
ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ຊາດ ຄົບ ຫົກ (6) ຊຸດ;

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງ
ັ້
ໍ່ າງ, ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ັ້ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ທີໍ່ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາໄດັ້
ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ກວດກາວໍ່າ ໃບຢັ ງຢ
ໍ່
ຮັບນັນັ້
ແມໍ່ ນສະບັບດຽວກັບກັບອັນທີຄັດຕິດໃສໍ່ໜັງສສະເໜີຂການ
ຮັບຮອງ

ຮໍ່າງ

ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມ

ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ;

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງ
ັ້
ໍ່ າງ ກວດກາວໍ່າ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໄດັ້ຄດ
ັ ຕິດ ລາຍ
ງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ລະອຽດຄວາມເປັນມາກໍ່ ຽວກັບ ການຮັບຮອງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ
ັ້ ຄອງ
ກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຫຼ ສະຖານະ
ຂອງໂຄງການ ທີໍ່ກາລັງສະເໜີຂການຮັບຮອງ;

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງ
ັ້
ໍ່ າງ ການົດເລກທີອາັ້ ງອີງຂອງຕົນໃຫັ້ ຮໍ່າງ
ງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ັ ຈາກ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ພັ້ອມດັ້ວຍວັນທີ ແລະ ເລກທີຕາມລາດັບ
ຊາດ ທີໍ່ໄດັ້ຮບ

ທີໍ່ມີການປັ ບປຸ ງ;
ັ້ ນຂອງຮ
ັ້
ໍ່ າງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານ
- ສະບັບເບອງຕົ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຕັ້ອງສອດຄໍ່ອງກັບ

ຮໍ່າງ

ມາດຕະຖານຂອງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້ ໍ່ ງຕໍ່ ໄປນີ:ັ້
ົ ຂດັ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ມີຫວ
o ພາກບົດບັນຍັດທົໍ່ວໄປ,
o ພາກບົດບັນຍັດດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ,

o ພາກບົດບັນຍັດການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ ແລະ ທົດແທນຄໍ່າເສຍຫາຍ,
o ພາກເອກະສານຄັດຕິດ ແລະ ນິຍາມຄາສັບ;
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- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງ
ັ້
ັ້
ໍ່ າງ ເລີໍ່ມຕົນດັ້ວຍການອ
ໍ່ ານຜໍ່ານ ບົດລາຍງານການ
ງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ເພໍ່ ອກວດກາ

ຄວາມສອດຄໍ່ອງລະຫວໍ່າງ ຮໍ່າງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ເອກະສານຄັດຕິດ ກັບ ບົດ
ລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ
ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ທາມະຊາດ ສະບັບທີໍ່ຖກຮັບຮອງ;

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງ
ັ້
ໍ່ າງ ກວດກາວໍ່າ ຮໍ່າງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍ
ງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ເອກະສານຄັດຕິດ
ັ້
ັ້
ໍ່ :
ມີເນອໃນຫົ
ວຂຕັ້ ໍ່ ໄປນີແລັ້ວບ
o ນິຍາມຄາສັບ (Definitions);
o ມາດຕະຖານ ແລະ ຮູ ບແບບແຜນການ (Standards and Plan
Formats);
o ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໜໍ່ວຍງານລັດ ແລະ ພາລະ
ບົດບາດ

ແລະ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ
ພັນທະຂອງຜູ ພ

(Role

and

Responsibilities of GOL agencies and Role and
Obligations of Developer);
o ມາດຕາກໍ່ ຽວກັບ:

ັ້ ນ (Data Collection),
 ການເກັບກາຂມູ
 ງ ົບປະມານ (Budgets),
 ການປັ ບໃໝ (Penalties),
ັ້
ັ ໂຄງການ ກໍ່ ຽວ
 ໂຄງຮໍ່າງການຈັດຕັງຂອງລັ
ດຖະບານ ແລະ ບລິສດ
ກັບ ການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ ແລະ ທົດແທນຄໍ່າເສຍຫາຍ (GOL and
Company Organization on Resettlement and
Compensation Matters),
ັ ການທົດແທນຄໍ່າເສຍຫາຍ
 ຕາຕະລາງສິດໄດັ້ຮບ

(Entitlement

Matrix),
 ກົນໄກການແກ ັ້ໄຂຄາຮັ້ອງທຸກ

(Grievance

Redress

Mechanism),
ັ້
 ການຊໍ່ວຍເຫຼອໄລຍະຂັ້
າມຜໍ່ານ (Transitional Assistance);
- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງ
ັ້
ໍ່ າງ ຮໍ່າງໜັງສເຖິງ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ພັ້ອມດັ້ວຍບັນຊີຂ ັ້
ງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ສັງເກດ ແລະ ຄາເຫັນຂອງຕົນ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍ
ພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ປະເດັນທີໍ່ຕອັ້ ງແກ ັ້
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ໄຂຕໍ່ ມ ໃນ ຮໍ່າງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ສະບັບປັ ບປຸ ງ ພັ້ອມທັງສາເນົາລາຍງານ ຫົວໜັ້າ
ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງ
ັ້
ໍ່ າງ ສົໍ່ງ ຮໍ່າງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະ
ງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ໃຫັ້ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເພໍ່ ອ
ັ້
ຂຄາເຫັນ ພາຍໃນ ຊາວເອັດ (21) ວັນ ເປັ ນຕົນ:
o ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:

 ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ),
 ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ),
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ),
 ກົມນິຕກ
 ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ),

(ພະແນກວິສະວະກາ

ັ້
o ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ,

ັ້
o ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂັນແຂວງ,
o ຂະແໜງການອໍ່ ນທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ (ເປັ ນຕົນັ້ ກະສິກາ, ປໍ່າໄມ ັ້, ລັ້ຽງສັດ,
ັ້ ສາທາລະນະສຸ ກ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ
ຊັບພະຍາກອນນາ,
ສັງຄົມ);

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງ
ັ້
ໍ່ າງ ສົໍ່ງໜັງສເຊີນປະຊຸມ ເພໍ່ ອປຶ ກສາຫາລກໍ່ ຽວກັບ
ງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ຮໍ່າງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າ ຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ. ໃນກລະນີມ ີ
ທາມະຊາດ ໃຫັ້ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ າວມາ ແລະ ຜູ ພ
ຄວາມແຕກຕໍ່ າງຈາກ ຮໍ່າງມາດຕະຖານຂອງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍ
ພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຫຼ ຄວາມບໍ່ ສອດຄໍ່ອງ

ັ້ ນ ທີໍ່ຄັດ ຕິດ ມາ, ເອກະສານຊັ້ອ ນທັ້າ ຍວໍ່ າດັ້ວ ຍພັນ ທະດັ້າ ນ
ລະຫວໍ່ າງຂ ມູ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອ ມສັງ ຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດ ກັບ ຮໍ່ າງໜັງ ສ ປະກອບຄ າເຫັນ
ັ້ ງ ເກດກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງເອກະສານຊັ້ອ ນທັ້າ ຍວໍ່ າດັ້ວຍພັນ ທະດັ້າ ນ
ແລະ ຂ ສັ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້ ຜູ ພ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

- ໜັງ ສ ສັງ ລວມກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງເອກະສານຊັ້ອ ນທັ້າ ຍວໍ່ າດັ້ວ ຍພັນ ທະດັ້າ ນ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ໜັງສສະເໜີຂການທົບທວນ
ຮໍ່າງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າ ຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ
ທາມະຊາດ ສົໍ່ງໃຫັ້ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ພັ້ອມດັ້ວຍສາເນົາຮໍ່າງເອກະສານ

ຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ;
ັ້ ໍ່ ຂັນແຂວງ.
ັ້ ໍ່ ວມປະຊຸມທີໍ່ຈະຈັດຂຶນຢູ
ັ້
- ໜັງສເຊີນເຂົາຮ
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ ຮໍ່າງເອກະສານ
ພາຍໃນ ສິບແປດ (18) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ.

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕັ້ອງສົໍ່ງເອກະສານ ແລະ ຟາຍຄອບພິວເຕີ ຂອງ ຮໍ່າງເອກະສານ
ຜູ ພ
ຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ໃຫັ້ ພະ
ແນກທົບ ທວນບົດ ລາຍງານການປະເມີນ ສິໍ່ງແວດລັ້ອ ມຂະແໜງພະລັງ ງານ
ັ້
ໍ່ າງ. ສະບັບປັ ບປຸ ງແຕໍ່ ລະຄັງັ້ ຂອງ ຮໍ່າງເອກະສານຊັ້ອນ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຕັ້ອງສົໍ່ງເປັ ນ

ສອງຮູ ບແບບ ຄ ສະບັບສະອາດ (clean copy) ແລະ ສະບັບສະແດງການ
ັ້ ອນໜັ້າ ທັງທີໍ່ເປັ ນ
ົ າກໍ່
ປໍ່ຽນແປງ (track changes) ຈາກ ສະບັບທີໍ່ໄດັ້ສໍ່ ງເຂົ
ເອກະສານ ແລະ ເປັນຟາຍຄອມພິວເຕີ.

ໜັ້າວຽກທີ 3: ການໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່ າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ແລະ ທາມະຊາດ
ໜັ້າວຽກທີ 3: ການໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່ າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ແລະ ທາມະຊາດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

- ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:
o ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
o ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ, ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ,
ພະແນກສັງຄົມ-ຊຸມຊົນ);

ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
o ກົມນິຕກ
o ກົມນະໂຍບາຍ
ແລະ
ແຜນພະລັງງານ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ);

(ພະແນກວິສະວະກາ

ັ້
- ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ;

ັ້
- ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂັນແຂວງ;
- ຂະແໜງການອໍ່ ນທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ (ເປັ ນຕົນັ້ ກະສິກາ, ປໍ່າໄມ ັ້, ລັ້ຽງສັດ,
ັ້ ສາທາລະນະສຸ ກ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ
ຊັບພະຍາກອນນາ,
ສັງຄົມ);
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
- ຜູ ພ

- ສາເນົາ ຮໍ່າງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ;
ແລະ ທາມະຊາດ ຈາກ ຜູ ພ
- ຄາເຫັນ ແລະ ໜັງສຂຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍ
ພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຈາກ ກົມນະໂຍບາຍ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ພະແນກທົບທວນບົດລາຍ
ັ້
ໍ່ າງ).
ງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
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ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ພະແນກທົບ
ັ້
ທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານ
ໂຄງລໍ່າງ).
ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ທົບທວນ ຮໍ່າງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລັ້ວໃຫັ້ຄາເຫັນ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.1: ຄາເຫັນຂອງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ, ພະ
ແນກສັງຄົມ-ຊຸມຊົນ ແລະ ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ)
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ທົບທວນ ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ກວດກາຄວາມສອດຄໍ່ອງກັບ
ສັນຍາສາປະທານ.

ກົມ ທຸ ລະກິດ ພະລັ ງ ງານ ທົ ບ ທວນ ພາກທີ 1 (ບົ ດ ບັ ນ ຍັດ ທົໍ່ ວໄປ) ຂອງ
ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້າ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ຊາດ, ໂດຍສະເພາະກໍ່ ຽວກັບ:
ັ ໂຄງການ (Company Commitment);
- ພັນທະຂອງບລິສດ
- ການຈັດສັນງ ົບປະມານ (Funding Arrangement);
- ຄວາມຮັບຜິດຊອບ (Responsibilities);
ັ ໂຄງການ (Relationship of Company);
- ສາຍພົວພັນຂອງບລິສດ
ັ້ ນ (Data Information);
- ການແຈ ັ້ງຂມູ
- ການຮັກສາຄວາມລັບ (Confidentiality).
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ທົບທວນ:
- ງ ົບປະມານ (Budget);
ັ ການທົດແທນຄໍ່າເສຍຫາຍ (Entitlement Matrix);
- ຕາຕະລາງສິດໄດັ້ຮບ
ັ້
- ເນອໃນການຊົ
ດເຊີຍ (Compensation aspects);

ັ້
ັ້ ດ ແລະ ຄະນະກາມະການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
- ເນອໃນກໍ່
ຽວກັບໂຄງການການຈັດຕັງລັ
(Aspects pertaining to Government Structure and
Committee);
- ນະໂຍບາຍການຊໍ່ວຍເຫຼອໃນໄລຍະຂັ້າມຜໍ່ານ

(Transitional

Allowance);

ັ້
ໍ່ າງລັດຖະບານ ແລະ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ ໃນ
- ໂຄງຮໍ່າງການຈັດຕັງລະຫວ
ັ້
ັ ວຽກງານຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ (GOL and Company
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
Structure for the implementation of Resettlement);
- ມາດຕະການທົດແທນຄໍ່າເສຍຫາຍ (Compensation Measures).
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ຍົກໃຫັ້ເຫັນປະເດັນທີໍ່ຕ ັ້ອງປັ ບປຸ ງອີງໃສໍ່ການທົບທວນ
ັ້ ກສາຫາລໃນກອງປະຊຸມ.
ຂອງຕົນ ແລະ ເອົາເຂົາປຶ
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ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ)
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.2: ຄາເຫັນຂອງ ກົມນິຕກ

ິ າພະລັງງານ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ:
ພະແນກນິຕກ
ັ້ ານົດໂດຍລວມ ແລະ ການົດມາດຕາທີໍ່ຕອັ້ ງປຶ ກສາຫາລ ຫຼ ປັ ບປຸ ງຕໍ່ ມ;
- ຂກ
ັ ປະກັນຄວາມສອດຄໍ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ຍົກໃຫັ້ເຫັນອັນ
- ກວດກາໃຫັ້ຮບ
ທີໍ່ບໍ່ ສອດຄໍ່ອງ ຖັ້າມີ;
ັ້
ໍ່ ບໍ່ ຈະແຈ ັ້ງ
- ການົດເນອໃນທີ

ມາດຕາທີໍ່ເປັ ນຜົນປະໂຫຍດໃຫັ້ແຕໍ່ ຜູ ັ້
ັ້
ພັດທະນາຝໍ່າຍດຽວ ແລະ ມາດຕາທີໍ່ຈະສັ້າງຂເສຍປຽບໃຫັ້ລັ
ດຖະບານ;
ັ້ ຄອງ ແລະ ມາດຕາການ
- ທົບທວນຕໍ່ ມກໍ່ ຽວກັບມາດຕາກົດໝາຍທີໍ່ໃຊັ້ຄຸ ມ
ປັ ບໃໝ
ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ຫຼ

ແລະ ທາມະຊາດ.

ັ້
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.3: ຄາເຫັນຂອງ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຂັນແຂວງ
ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ
ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະ
ັ້
ັ້ ວບໍ່ :
ັ້
ໍ່ ໄປນີແລັ້
ຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂັນແຂວງ
ກວດກາວໍ່າມີເນອໃນຕ
ັ້ ນເພີໍ່ມຈາກການເປີ ດກວັ້າງປຶ ກສາຫາລກັບ
- ວຽກກໍ່ ຽວກັບການເກັບກາຂມູ
ສາທາລະນະ;

ັ້ ດແຍໍ່ ງໃນເຂດໃກ ັ້ຄຽງກັບໂຄງການ;
- ຍົກໃຫັ້ເຫັນບັນຫາ ຫຼ ຂຂັ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ;
- ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງຜູ ພ

- ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບຜົນສາເລັດຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ, ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສຸ ຂະພາບ, ແຜນການ

ຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ, ແຜນການພັດທະນາສັງຄົມ, ແຜນການພັດທະນາຊົນເຜົໍ່າ,
ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາ
ມະຊາດ ໃຫັ້ສອດຄໍ່ອງກັບກົດໝາຍ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.4: ຄາເຫັນຂອງຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນ (ກະຊວງກະສິກາ
ແລະ ປໍ່າໄມ ັ້, ກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມ, ແລະ ອໍ່ ນໆ)
ຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ:
ັ້ ໍ່ ໜັ້ານາັ້ (Ambient Surface Water
- ມາດຕະຖານຄຸ ນນະພາບນາຢູ
Quality Standard) ສາລັບເຂດລຸໍ່ ມເຂໍ່ ອນ;
- ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງການປະມົງ (Fisheries Management Plan);
- ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງອໍ່າງເກັບນາັ້ (Reservoir Management);
- ການສາຫຼວດຊີວະນາໆພັນ

ແລະ

ແຜນການຊົດເຊີຍຊີວະນາໆພັນ

(Biodiversity surveys and Biodiversity Offset Plan);
- ໃຫັ້ຄາເຫັນແນະນາແກໍ່
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ
ໍ່ສິງແວດລັ້ອມ ແລະ ຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ກໍ່ ຽວກັບ ຂສະເໜີ
ັ້
ມາດ
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ຕະການແກ ັ້ໄຂ

ແລະ

ີ ານປັ ບປຸ ງຕາມຜົນທີໍ່ໄດັ້ຈາກການຕິດຕາມ
ວິທກ

ກວດກາໂຄງການ;

- ປະສານກັບອົງການພາຍນອກກໍ່ ຽວກັບບັນຫາດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ແລະ ທາມະຊາດ ລວມທັງຜົນກະທົບຮັ້າຍແຮງທີໍ່ພົວພັນກັບໂຄງການ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.5: ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ)

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຄວາມສອດຄໍ່ອງກັບ
ລະຫວໍ່າງ ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ
ທາມະຊາດ ກັບ ສັນຍາສາປະທານ ແລະ ປະເດັນທີໍ່ຈະກະທົບຕໍ່ ຜົນປະໂຫຍດ
ຕໍ່າງໆຂອງລັດຖະບານ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ຄາເຫັນຈາກຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ າວມາ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າ
ດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ສົໍ່ງໃຫັ້ ພະແນກທົບ
ັ້
ທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານ
ໂຄງລໍ່າງ, ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເພໍ່ ອ

ໃຊັ້ໃນການປຶ ກສາຫາລໃນກອງປະຊຸມ ແລະ ການເປີ ດກວັ້າງປຶ ກສາຫາລກັບ
ສາທາລະນະ.
ວຽກ

ັ ໜັງສສະເໜີຂຄາເຫັນຈາກ
ພາຍໃນ ຊາວສອງ (22) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້ ວມໃນການປະຊຸມ ແລະ ກອງປະຊຸມເປີ ດກວັ້າງປຶກສາຫາລກັບສາທາລະນະ ທີໍ່ຈັດ
ໜັ້າວຽກທີ 4: ການເຂົາຮໍ່
ໂດຍ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້ ວມໃນການປະຊຸມ ແລະ ກອງປະຊຸມເປີດກວັ້າງປຶກສາຫາລກັບສາທາລະນະ ທີໍ່
ໜັ້າວຽກທີ 4: ການເຂົາຮໍ່
ຈັດໂດຍ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ພະແນກທົບ
ັ້
ທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານ
ໂຄງລໍ່າງ) ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດກອງປະຊຸມເຈລະຈາ.
ັ້ ໍ່ ວມກອງປະຊຸມປຶ ກສາຫາລກໍ່ ຽວກັບ ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າ
ໜັງສເຊີນເຂົາຮ
ັ້
ດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຢູໍ່ ຂັນແຂວງ.
ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ, ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ັ້
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ພັ້ອມດັ້ວຍພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເປັ ນຕົນ:

ແລະ

- ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່

o ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
o ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ, ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ,
ພະແນກສັງຄົມ-ຊຸມຊົນ);
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ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
o ກົມນິຕກ
o ກົມນະໂຍບາຍ
ແລະ
ແຜນພະລັງງານ
ໍ່ສິງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ);

(ພະແນກວິສະວະກາ

ັ້
- ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ;

ັ້
- ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂັນແຂວງ;
- ຂະແໜງການອໍ່ ນທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ (ເປັ ນຕົນັ້ ກະສິກາ, ປໍ່າໄມ ັ້, ລັ້ຽງສັດ,
ັ້ ສາທາລະນະສຸ ກ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ
ຊັບພະຍາກອນນາ,
ສັງຄົມ);
ັ້ ດ
ັ ທະນາ;
- ຜູ ພ
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ.
- ຜູ ຖ

- ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ພະແນກ
ທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ

ັ້
ັ້
ໍ່ າງ) ຈັດກອງປະຊຸມຢູໍ່ ແຂວງທີໍ່ຕັງໂຄງການ
ພນຖານໂຄງລ
ເພໍ່ ອຮັບປະກັນວໍ່າ
ັ້
ທຸກຄົນເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບພັນທະຂອງໂຄງການ. ຄະນະກາຮັບຜິດຊອບທົດ
ແທນຄໍ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍປະຊາຊົນ ມີສໍ່ວນຮໍ່ວມໃນທຸກ
ັ້
ຂັນຂອງຂະບວນການ
ເພໍ່ ອຮັບປະກັນວໍ່າ ປະຊາຊົນທີໍ່ຖກກະທົບຈາກ

ັ້
ໂຄງການ ຈະເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບການທົດແທນຄໍ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ;
ຍົກຍ ັ້າຍ ທີໍ່ພວກເຂົາຈະໄດັ້ຮັບຈາກ ຜູ ພ

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງ
ັ້
ໍ່ າງ ເຮັດໃຫັ້ຮບ
ັ ປະກັນວໍ່າ ພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂັ້ອງທັງ
ງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ໝົດ ໄດັ້ປຶກສາຫາລ ກໍ່ ຽວກັບ ພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາ
ັ ກໍ່ ອນປະຊຸມ ແລະ ການ
ມະຊາດ, ຄາເຫັນຈາກໜໍ່ວຍງານຕໍ່ າງໆ ທີໍ່ໄດັ້ຮບ

ັ ການເຫັນດີເປັ ນເອກະພາບ;
ປຶ ກສາຫາລໄດັ້ຮບ
- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງ
ັ້
ໍ່ າງ, ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ກະກຽມບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ເພໍ່ ອໃຊັ້ເຂົາັ້

ໃນການປັບປຸ ງຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານ ພາຍຫຼງັ ໄດັ້ຮັບການເຫັນດີເປັ ນເອກະ
ັ້ ໍ່ ວມໃນກອງປະຊຸມ ໃນ ໜັ້າວຽກທີຕໍ່
ພາບຈາກພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂັ້ອງທີໍ່ເຂົາຮ
ໄປ;

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງ
ັ້
ໍ່ າງ ເຮັດໃຫັ້ຮບ
ັ ປະກັນວໍ່າ ກອງປະຊຸມໄດັ້ປຶ ກສາ
ງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ຫາລກວມເອົາປະເດັນສາຄັນຂອງໂຄງການ
ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ດັໍ່ງຕໍ່ ໄປນີ:ັ້
o ການການົດມາດຕະການແກ ັ້ໄຂ

ແລະ

ພັນທະສາຄັນດັ້ານ

ັ້ ບ
ັ ຜິດຊອບດາເນີນມາດ
ຜູ ຮ

ຕະການ (Determination of and Responsibility for
Measures);
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o ການທົບທວນມາດຕະການແກ ັ້ໄຂໃນໄລຍະກໍ່ ອນເລີໍ່ມການກໍ່ ສັ້າງ
(Required

Pre-Construction

Period

Review

of

Measures);
ັ້
o ຜົນກະທົບຕົນຕ
ແລະ ມາດຕະການແກ ັ້ໄຂໃນໄລຍະກໍ່ ອນເລີໍ່ມການ
ກໍ່ ສັ້າງ ແລະ ໄລຍະການກໍ່ ສັ້າງ;
o ແຜນການສະເພາະດັ້ານເຕັກນິກ ເຊັໍ່ນ:
ັ້ ຄອງການປະມົງ,
 ແຜນການຄຸ ມ
ັ້
ັ້ ຄອງອໍ່າງເກັບນາ,
 ແຜນການຄຸ ມ

ັ້ ດເຊີຍທາມະຊາດ,
 ແຜນການປໍ່ອຍນາຊົ
 ແຜນການຊົດເຊີຍຊີວະນາໆພັນ,

ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສະເພາະ
 ແຜນການຄຸ ມ
ເຂດໂຄງການ;

ັ້ ນທີໍ່ເປັ ນຂອງບລິສດ
ັ ໂຄງການ
o ປະເດັນກໍ່ ຽວກັບການສະໜອງຂມູ
ຫຼ
ັ້ ານຄວບຄຸ ມຂອງບລິສດ
ັ ໂຄງການ
ພາຍໃຕກ
ທີໍ່ກະຊວງ

ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຕັ້ອງການ ເພໍ່ ອສາມາດ
ັ້
ັ ໜັ້າທີໍ່ໄດັ້ຢໍ່າງມີປະສິດຕິຜນ
ົ
ປະຕິບດ
ແລະ ໃຊັ້ເຂົາໃນການຕິ
ດຕາມ
ກວດກາ;

ັ້ ຄອງສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ
o ການປຶກສາຫາລກໍ່ ຽວກັບ ຫັ້ອງການຄຸ ມ
ທາມະຊາດ (Discussion on the Environmental and Social
ັ ໂຄງການ,
Management Office) ເປັ ນຈຸດໃຈກາງພາຍໃນບລິສດ
ັ້
ັ ມາດຕະການແກ ັ້ໄຂ ຂອງ ບລິສດ
ັ
ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ໂຄງການ;

ັ້
ັ້ ຄອງສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
o ການສັ້າງຕັງໜວຍງານຄຸ
ມ

(Environmental

Management Unit) ສາລັບໂຄງການ ໃຫັ້ສອດຄໍ່ອງກັບ ລະບຽບກົດ
ັ້ ບ (90) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີສນ
ັ ຍາສາ
ໝາຍທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ພາຍໃນ ເກົາສິ

ົ ສັກສິດ. ໜໍ່ວຍງານຄຸ ມ
ັ້ ຄອງສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແມໍ່ ນຢູໍ່ ພາຍໃຕັ້
ປະທານມີຜນ
ັ້ າຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ການຊີນ
ັ ພັນທະຂອງບລິສດ
ັ ໂຄງການ
ຕັ້ອງຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບດ
ໃຫັ້ສອດຄໍ່ອງກັບພັນທະເພີໍ່ມຂອງໂຄງການ. ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາ
ແລະ

ມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຕັ້ອງປະສານງານຕາມຄວາມເໝາະສົມ
ັ້
ັ ກິດຈະກາການຕິດຕາມ
ກັບ ຂະແໜງການອໍ່ ນໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ກວດກາ;

o ພັນທະສາຄັນຂອງການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ ແລະ ການທົດແທນຄໍ່າເສຍຫາຍ
ເຊັໍ່ນ:
 ການການົດມາດຕະການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ ແລະ ການທົດແທນຄໍ່າເສຍ
ັ້ ບ
ັ ຜິດຊອບດາເນີນມາດຕະການ,
ຫາຍ ແລະ ຜູ ຮ
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 ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍສະບັບປັ ບປຸ ງ

ພັ້ອມດັ້ວຍການຮັບຮອງ

ຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບການທົດແທນຄໍ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດ
ສັນຍົກຍ ັ້າຍປະຊາຊົນ,
ັ ການຂອງພັນທະໃນການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ ແລະ ການທົດແທນຄໍ່າ
 ຫຼກ
ເສຍຫາຍ,

ໍ່ ມ
ັ້
 ການທົດແທນຄໍ່າເສຍຫາຍ ສາລັບ ກລະນີການຮັ້ອງທຸກເຂົາມາເພີ
(Compensation for Reclamation);
 ຂະບວນການ ແລະ ກິດຈະກາການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ ແລະ ການທົດ
ແທນຄໍ່າເສຍຫາຍ,
 ພັນທະໃນການລາຍງານ (Reporting Obligations);
- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງ
ັ້
ໍ່ າງ ເຮັດໃຫັ້ຮບ
ັ ປະກັນວໍ່າ ຄະນະຮັບຜິດຊອບການ
ງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ັ້ ໍ່ ວມໃນ
ທົດແທນຄໍ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍປະຊາຊົນ ໄດັ້ເຂົາຮ
ຂະບວນການທຸກຂັນັ້
ເພໍ່ ອຮັບປະກັນວໍ່າ ປະຊາຊົນທີໍ່ຖກກະທົບຈາກ
ັ້
ໂຄງການ ສາມາດເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບການທົດແທນຄໍ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ;
ສັນຍົກຍ ັ້າຍທີໍ່ພວກເຂົາຈະໄດັ້ຮັບຈາກຜູ ພ

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງ
ັ້
ັ້
ໍ່ າງ ພັ້ອມດັ້ວຍຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເລີໍ່ມຕົນການປຶ
ງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ກສາ

ັ້
ຫາລກໍ່ ຽວກັບປະເດັນສາຄັນໃນ ພາກທີ 1 (ບົດບັນຍັດທົໍ່ວໄປ) ເປັ ນຕົນ:
o ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ ຜົນກະທົບຮັ້າຍແຮງ - ຄວາມສອດຄໍ່ອງກັບ ຕົວຊີ ັ້
ວັດ

ແລະ

ັ້ ຄອງ
ມາດຕະຖານທີໍ່ໃຊັ້ການຄຸ ມ

(Governing

Parameters and Standards),
o ການຈັດວາງງ ົບປະມານ (Funding Arrangement),
ັ້
o ເນອໃນການຈ
າກັດຕາມມູນຄໍ່າ (Limited by Cost) – ປັບປຸ ງທຸກໆປີ

ເພໍ່ ອໃຫັ້ສອດຄໍ່ອງກັບດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊັ້ ຂອງ ລາວ (Lao
CPI),

ັ ໂຄງການ,
o ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບຸ ກຄົນທີໍ່ເຮັດວຽກໃຫັ້ບລິສດ
ັ້ ງຂມູ
ັ້ ນ-ຂໍ່າວສານ
o ພັນທະກໍ່ ຽວກັບສິດຂອງສາທາລະນະໃນການເຂົາເຖິ
(Obligations regarding Public’s Right to Information),
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ທີໍ່ດີສຸດ
o ມາດຕະຖານ ແລະ ເຕັກນິກ ແລະ ແບບວິທຈ
ບດ
(Standards and Best Available Techniques and Best
Practices),
o ການອະນຸຍາດຕໍ່ າງໆ (Permits);
- ທຸກຝໍ່າຍຕັ້ອງປຶກສາຫາລປະເດັນສາຄັນພາຍໃຕ ັ້ ພາກທີ 2 (ພາກບົດບັນຍັດ
ັ້
ດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ) ເປັ ນຕົນ:
o ແຜນການສະເພາະດັ້ານເຕັກນິກ:
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ັ້ ຄອງອໍ່າງຮັບນາັ້ (Watershed Management
 ແຜນການຄຸ ມ
Plan),

ັ້
ັ້ ຄອງອໍ່າງເກັບນາຂອງລັ
 ແຜນການຄຸ ມ
ດຖະບານ,
ັ້ ດເຊີຍສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
 ແຜນການປໍ່ອຍນາຊົ
(Environmental
Flow),
 ແຜນການຊົດເຊີຍຊີວະນາໆພັນ – ການສາຫຼວດຊີວະນາໆພັນ ແມໍ່ ນ
ເພໍ່ ອສາຫຼວດຫາການສູ ນເສຍ ແລະ ວາງແຜນການຊົດເຊີຍ,
 ແຜນການອະນາໄມຊີວະມວນ (Biomass Clearance Plan) –
ັ້ ນກວໍ່າການອະນາໄມສອດຄໍ່ອງຄົບຖັ້ວນ
ຈະບໍ່ ມີການກັກເກັບນາຈົ
ແລັ້ວ ກັບ ຄາແນະນາກໍ່ ຽວກັບການອະນາໄມຊີວະມວນ,
ັ້ ຄອງສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂອງຜູ ຮ
ັ້ ບ
ັ ເໝົາ,
 ແຜນການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
 ແຜນການຄຸ ມ
ແລະ ທາມະຊາດ – ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ການົດເຂດສາຄັນ,

 ແຜນການອໍ່ ນທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງກັບຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ແລະ ທາມະຊາດຈາກໂຄງການ,

o ຮູ ບການລາຍງານປະຈາເດອນ ແລະ ປະຈາປີ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີ;
- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງ
ັ້
ໍ່ າງ ກະກຽມບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ແລະ ເກັບກາ
ງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອເປັ ນບໍ່ອນອີງ;
ບົດບັນທຶກຂອງ ຜູ ພ
- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງ
ັ້
ັ້ ງ ເກດ ແລະ ຈຸດ ທີໍ່ຕັ້ອ ງ
ໍ່ າງ ກະກຽມບັນ ຊີຂ ສັ
ງານ ແລະ ພ ນຖານໂຄງລ
ປັ ບ ປຸ ງໃນ ຮໍ່ າງເອກະສານຊັ້ອ ນທັ້າ ຍວໍ່ າດັ້ວ ຍພັນ ທະດັ້າ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອ ມ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ອີງໃສໍ່ຜົນກອງປະຊຸມ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມກໍ່ ຽວກັບ
ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ

ພາຍໃນ ສິບເຈັດ (17) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ວັນທີສາເລັດກອງປະຊຸມເປີ ດ
ັ້
ັ້ ອງ.
ກວັ້າງປຶກສາຫາລທັງໝົດ ຢູໍ່ ຂັນແຂວງ
ແລະ ຂັນເມ

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 5: ການສັງລວມຄາເຫັນ ແລະ ຄາແນະນາ ຈາກ ກອງປະຊຸມເປີ ດກວັ້າງປຶກສາຫາລ ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້ ຜູ ັ້
ພັດທະນາ
ໜັ້າວຽກທີ 5: ການສັງລວມຄາເຫັນ ແລະ ຄາແນະນາ ຈາກ ກອງປະຊຸມເປີດກວັ້າງປຶກສາຫາລ ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້ ຜູ ັ້
ພັດທະນາ
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ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ພະແນກທົບ
ັ້
ທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານ
ໂຄງລໍ່າງ).
- ຄາເຫັນຈາກໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ,
- ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຕໍ່ າງໆໃນຂະບວນການເປີ ກກວັ້າງປຶ ກສາຫາລກັບ
ສາທາລະນະ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

- ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:
o ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
o ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ, ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ,
ພະແນກສັງຄົມ-ຊຸມຊົນ);

ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
o ກົມນິຕກ

o ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ແລະ ສັງຄົມ);

ັ້
- ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ;

ັ້
- ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂັນແຂວງ;
- ຂະແໜງການອໍ່ ນທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ (ເປັ ນຕົນັ້
ກະສິກາ, ປໍ່າໄມ ັ້, ລັ້ຽງສັດ,
ັ້ ສາທາລະນະສຸ ກ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ);
ຊັບພະຍາກອນນາ,
ັ້ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ;
- ຜູ ຖ
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
- ຜູ ພ

- ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ພະແນກທົບ
ທວນບົດ ລາຍງານການປະເມີນ ສິໍ່ງແວດລັ້ອ ມຂະແໜງພະລັງ ງານ ແລະ

ັ້
ັ້ ນທີໍ່ຕອ
ໍ່ າງ) ຮໍ່າງໜັງສສະຫຼຸບສັງລວມຄາເຫັນ ແລະ ຂມູ
ັ້ ງການ
ພນຖານໂຄງລ
ເພີໍ່ມ ຕາມບົດບັນ ທຶກ ກອງປະຊຸມຕໍ່ າງໆໃນຂະບວນການເປີ ດກວັ້າງປຶ ກສາ
ຫາລ;

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ, ກົມ ນະໂຍບາຍຊັບ ພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ
ແລະ ພ ນຖານໂຄງລ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ພັ້ອ ມດັ້ວ ຍລາຍລະອຽດ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອ ມ ສົໍ່ງໜັງ ສ ດັໍ່ງກໍ່ າວໃຫັ້ ຜູ ພ
ໍ່
ໍ່
ັ້ ນທີຕອ
ັ້ ງການເພີມ ແລະ ສາເນົາສົໍ່ງໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງໃນຂັ້າງ
ກໍ່ ຽວກັບຂມູ
ເທິ ງ ແລະ ຫົ ວ ໜັ້າ ກົ ມ ນະໂຍບາຍຊັ ບ ພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ໜັງສຂອງ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ທີໍ່
ສັງລວມຄາເຫັນ ແລະ ຄາແນະນາເພໍ່ ອປັ ບປຸ ງ ຮໍ່າງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຖກສົໍ່ງໃຫັ້ ຜູ ພ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ພາຍໃນ ການົດເວລາ ສິບແປດ (18) ວັນ ຂອງການກະກຽມບົດລາຍງານ

ວຽກ

ປະກອບຄາເຫັນ.
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ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 6: ການພິຈາລະນາຮັບຮອງ ຮໍ່ າງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່ າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ
ທາມະຊາດ ສະບັບປັບປຸ ງ
ໜັ້າວຽກທີ 6: ການພິຈາລະນາຮັບຮອງ ຮໍ່ າງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່ າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ແລະ ທາມະຊາດ ສະບັບປັບປຸ ງ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ພະແນກທົບ
ັ້
ທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານ
ໂຄງລໍ່າງ).

- ຄາເຫັນຈາກຂະແໜງການ ແລະ ພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂັ້ອງໃນຂະບວນການເປີ ດ
ກວັ້າງປຶ ກສາຫາລກັບສາທາລະນະ;

- ຮໍ່າງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາ
ັ້
ັ ຈາກ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ທີໍ່ໄດັ້ມີການປັ ບປຸ ງ, ຊີແຈງ
ມະຊາດ ສະບັບປັບປຸ ງ ທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ແກ ັ້ໄຂກໍ່ ຽວກັບຄາເຫັນໃນບັນດາກອງປະຊຸມຂອງຂະບວນການເປີ ດ
ັ້
ັ້
ກວັ້າງປຶ ກສາຫາລ (ຈາກ ໜັ້າວຽກທີ 4 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
);
ແລະ

- ບົດບັນທຶກຂອງບັນດາກອງປະຊຸມໃນຂະບວນການເປີ ດກວັ້າງປຶ ກສາຫາລ
ັ້
ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 4 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ທົບທວນຄາເຫັນ ທົບທວນຮໍ່າງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດສະບັບຫຼາັ້ ສຸ ດນີ ັ້
ັ້ ໍ່ ານມາແລັ້ວບໍ່ ;
ວໍ່າໄດັ້ປັບປຸ ງຕາມຄາເຫັນຄັງຜ

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ອໍ່ານຜໍ່ານບົດລາຍງານ ແລະ ຄາເຫັນຂອງ ພະແນກ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ສັນຍາ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ແລະ ພະແນກລົງທຶນ, ກົມແຜນການ ແລະ
ການຮໍ່ວມມ ແລັ້ວຕັດສິນໃຈກໍ່ ຽວກັບການຮັບຮອງຮໍ່າງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ
ວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ເພໍ່ ອໃຫັ້ເປັ ນ
ພາກສໍ່ວນໜຶໍ່ງຂອງສັນຍາສາປະທານ;

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ສົໍ່ງຮໍ່າງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ສະບັບຫຼາັ້ ສຸ ດ ໃຫັ້ ພະແນກລົງທຶນ,
ິ າພະລັງງານ, ກົມນິຕກ
ິ າ
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ, ພະແນກນິຕກ
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ແລະ ພະແນກສັນຍາ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່
ແຮໍ່) ເພໍ່ ອຊໍ່ວຍໃນການທົບທວນ ກໍ່ ອນການຮັບຮອງ;

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ັ້ ນດາພັນທະທີໍ່ການົດໃນພາກກການ
ໍ່ າງ ກວດກາອີກຄັງບັ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ ແລະ ການທົດແທນຄໍ່າເສຍຫາຍ ວໍ່າສອດຄໍ່ອງກັບຄາເຫັນທີໍ່
ັ້
ໄດັ້ຈາກກອງປະຊຸມເປີ ດກວັ້າງທັງໝົດແລັ້ວບໍ່ ເປັ ນຕົນ:
o ແຜນການທົດແທນຄໍ່າເສຍຫາຍ (Compensation Plan),

o ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ (Resettlement Action Plan) – ການ
ສັ້າງເຮອນ ແລະ ການົດເວລາເພໍ່ ອເລີໍ່ມການຍົກຍ ັ້າຍ,
ັ້ ຊວ
ີ ດ
ິ ການເປັນຢູໍ່ ແລະ ລາຍຮັບ (Livelihood Income
o ແຜນການຟນຟູ
ັ້
ັ ກິດຈະກາເພໍ່ ອບັນລຸ ເປົ າັ້
Restoration) – ດາເນີນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ລາຍຮັບ,
ໝາຍການຟນຟູ
ັ້ ລາຍຮັບ (Income Restoration Target),
ັ້
o ເປົ າໝາຍການຟ
ນຟູ
o ສະເໜີການປັບປຸ ງການົດເວລາໃນການລາຍງານ

(reporting

schedules);

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບ ກົມແຜນການ ແລະ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ິ າ ຂອງ ກະຊວງ
ການຮໍ່ວມມ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ແລະ ກົມນິຕກ
ັ້ ງຍົກໃຫັ້ເຫັນກໍ່ ຽວກັບການສຶກສາ ແລະ ການ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຕອ

ກວດກາທີໍ່ຕ ັ້ອງດາເນີນຕໍ່ ມ ແລະ ການເພີໍ່ມມາດຕາ ກໍ່ ຽວກັບ (ຖັ້າຈາເປັ ນ):
ົ ກະສາດ ແລະ ຄຸ ນນະພາບນາັ້ ແລະ ການສັ້າງ
o ການສຶກສາກໍ່ ຽວກັບອຸ ທກ

ແບບຈາລອງສະແດງການປໍ່ຽນແປງ (dynamic modelling) ທີໍ່ມີການ
ັ້ ງ, ຄຸ ນນະພາບນາ,
ັ້ ນລົ
ັ້ ຕະກອນ
ວັດແທກລະບົບການໄຫຼ, ລະດັບນາຂຶ
ັ້ ລະດັບຕໍ່ າ;
ແລະ ນາໄຫຼ

ັ້ ຽງ/ນາໄຫຼ
ັ້ ເຂົາເຂດເທິ
ັ້
o ນາລັ້
ງ ແລະ ລຸໍ່ ມຂອງບັນດາເຂໍ່ ອນຂອງໂຄງການ;

o ການສາຫຼວດພູ ມສັນຖານ ແລະ ແລວການຖັ້ວມ (topographic and
ັ້
bathymetric surveys) ຕາມສາຍນາໃນຂອບເຂດ
5 ກິໂລແມັດ ໃນ
ເຂດເທິງຂອງບັນດາເຂໍ່ ອນຂອງໂຄງການ ແລະ 10 ກິໂລແມັດ ໃນເຂດລຸໍ່ ມ
ຂອງບັນດາເຂໍ່ ອນຂອງໂຄງການ;

o ການສຶກສາກໍ່ ຽວກັບການອົບພະຍົບຂອງປາຫຼາຍສາຍພັນ, ຂະໜາດ ແລະ
ຄວາມສາມາດໃນການລອຍ ແລະ ການເຄໍ່ ອນທີໍ່ຂອງລູກປາ ໃນເຂດເທິງ

ແລະ ລຸໍ່ ມເຂໍ່ ອນ ເພໍ່ ອສາມາດສັ້າງແຜນທີໍ່ ແລະ ອະທິບາຍໄດັ້ຢໍ່າງຖກຕັ້ອງ
ັ້
ແລະ ຄົບຖັ້ວນກໍ່ ຽວກັບ: 1) ຮູ ບແບບການອົບພະຍົບຂອງປາ ເກີດຂຶນໃນ
ເວລາ ແລະ ຂະໜາດເທົໍ່າໃດ, 2) ການອົບພະຍົບຂະໜາດໃຫຍໍ່ /ສາຄັນ
ແລະ ຄວາມສາມາດ ແລະ ປັ ດໄຈໃນການຢູໍ່ ລອດ, ແລະ 3) ແຫຼໍ່ ງທີໍ່ຢູໍ່ ອາ
ໃສທີໍ່ສາຄັນ;
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- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ຖັ້າເຫັນວໍ່າຈາເປັ ນ ຈະເພີໍ່ມມາດຕາທີໍ່ການົດໃຫັ້ ຜູ ັ້
ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ພັດທະນາ ດັດແກ ັ້ຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ສາຫຼວດທີໍ່ຈາເປັ ນໃນການແກ ັ້
ັ ແລະ ບົດລາຍງານຂອງການສຶກສາ
ໄຂຄາເຫັນຂອງລັດຖະບານ. ຜົນໄດັ້ຮບ
ແລະ ສາຫຼວດດັໍ່ງກໍ່ າວ ຕັ້ອງສົໍ່ງໃຫັ້ລັດຖະບານ ທັງເປັ ນເອກະສານ ແລະ ຟາຍ
ຄອມພິວເຕີ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 6.1: ຄາເຫັນຈາກ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ (ກົມທຸລະກິດ
ິ າ)
ພະລັງງານ, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ, ກົມນິຕກ

ິ າ
- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ແລະ ກົມນິຕກ
ປະສານສົມທົບກັບ
ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
(ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ

ັ້
ໍ່ າງ) ເພໍ່ ອທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງ
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ັ້ ດທັ້າຍ;
ຊາດ ຂັນສຸ

ິ າ
- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ແລະ ກົມນິຕກ
ກວດກາວໍ່າ ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ແລະ ທາມະຊາດ ໄດັ້ສອດຄໍ່ອງກັບ ສັນຍາສາປະທານ ແລະ ຍົກໃຫັ້ເຫັນ
ຄວາມແຕກຕໍ່ າງ (ຖັ້າມີ) ໃຫັ້ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນ
ັ້
ໍ່ າງ ພິຈາລະນາ. ກໍ່ ອນ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ັ້ ດທັ້າຍ ຂອງ ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານ
ການຮັບຮອງຂັນສຸ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ, ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະ
ຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ສົໍ່ງ ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ໃຫັ້ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ

ັ້ ໍ່ າ ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າ
ແລະ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເພໍ່ ອກວດກາອີກຄັງວ
ດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ມີຄວາມສອດຄໍ່ອງ
ກັບ ສັນຍາສາປະທານ;

ິ າ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ທົບທວນດັ້ານກົດໝາຍຂອງ
- ກົມນິຕກ
ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ

ີ ານແກ ັ້ໄຂ
ຊາດ ແລະ ການົດປະເດັນທີໍ່ອາດເປັນບັນຫາ ພັ້ອມທັງແນະນາວິທກ
ໃຫັ້ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງ

ັ້
ໍ່ າງ, ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ແລະ ກົມທຸລະກິດ
ພະລັງງານ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ການທົບທວນຂອງ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ໍ່ າງ, ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາ
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ົ ເປັ ນໄປໄດັ້ ດັໍ່ງນີ:ັ້
ມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ອາດມີຜນ
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ັ້ ນເພີໍ່ມຈາກຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ: ໃນກລະນີນ ີ ັ້ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍ
- ການຂຂມູ
ັ້
ໍ່ າງ
ງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ົ ໜັ້າກົມເຊັນ ເພໍ່ ອອອກໜັງສເຖິງ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕາມກາ
ຈະຮໍ່າງໜັງສໃຫັ້ຫວ
ັ້ ເພໍ່ ອຂຂມູ
ັ້
ັ້ ນເພີໍ່ມກໍ່ ຽວ
ນົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 7 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ

ກັບ ຮໍ່າງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ
ັ້
ທາມະຊາດ ທີໍ່ຖກປັບປຸ ງຕາມໜັ້າວຽກທີ 4 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້ ຜູ ັ້
ັ້
ັ ເຂົາໃນ
ພັດທະນາ ສັງລວມຄາເຫັນທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ຮໍ່າງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າ ຍວໍ່ າ
ດັ້ວຍພັນທະດັ້າ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງ ຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້ ພະ
ແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງ ງານ

ັ້
ັ້ ນໃໝໍ່ນັບແຕໍ່ ໜັ້າ
ໍ່ າງ ແລະ ຂະບວນການຈະເລີໍ່ມຕົນຄ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ັ້
ວຽກທີ 6 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້ ເອກະສານທີໍ່ກໍ່ າວມານີ ັ້ ຈະສາເນົາ
ສົໍ່ງໃຫັ້ ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ

ິ າ
, ກົມ ແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ , ກົມ ທຸ ລ ະກິດພະລັງງານ, ກົມ ນິຕ ກ
ແລະ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນໆ ເພໍ່ ອຮັບຊາບ;

- ການຮັບຮອງ ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່ າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ແລະ ທາມະຊາດ ສະບັບປັ ບປຸ ງ: ໃນກລະນີນ,ີ ັ້ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍ
ັ້
ໍ່ າງ
ງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ົ ໜັ້າກົມເຊັນ ອອກໜັງສເຖິງ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ໜໍ່ວຍ
ຈະຮໍ່າງໜັງສໃຫັ້ຫວ
ງານກໍ່ ຽວຂັ້ອ ງ ຕາມກ ານົດ ໄວັ້ໃ ນ ໜັ້າ ວຽກທີ 8 ເພໍ່ ອແຈ ງັ້ ການຮັບ ຮອງ

ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ັ້
ຊາດສະບັບ ປັ ບ ປຸ ງ ຕາມ ໜັ້າ ວຽກທີ 4 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້
ັ້ ດທັ້າ ຍ ຈະສ າເນົາ ສົໍ່ ງໃຫັ້ ຫົ ວ ໜັ້າ ກົມ
ເອກະສານທີໍ່ ຖ ກຮັ ບ ຮອງຂັ ນສຸ
ນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ, ກົມແຜນການ
ແລະ ການຮໍ່ ວມມ (ກະຊວງພະລັງ ງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ) ແລະ ໜໍ່ ວຍງານ
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນໆ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ;

- ການປະຕິເສດເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່ າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ແລະ ທາມະຊາດ: ໃນກລະນີນ,ີ ັ້ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນ

ັ້
ໍ່ າງ ຈະຮໍ່າງໜັງສໃຫັ້
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ຫົວ ໜັ້າ ກົມ ເຊັນ ອອກໜັງ ສ ເຖິງ ຜູ ພ
ຕາມການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 8 ເພໍ່ ອແຈງັ້ ການປະຕິເສດ ເອກະສານຊັ້ອນ

ທັ້າ ຍວໍ່ າດັ້ວ ຍພັນ ທະດັ້າ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອ ມສັງ ຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດ ສະບັບ
ັ້ ພັ້ອມດັ້ວຍເຫດຜົນ.
ັ້
ປັ ບປຸ ງຕາມ ໜັ້າວຽກທີ 4 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ

ັ ຮໍ່າງເອກະສານຊັ້ອນ
ພາຍໃນ ສິບສອງ (12) ວັນລັດຖະການ ຮັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ສະບັບປັ ບປຸ ງ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຈາກ ຜູ ພ
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ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 7: ການມອບໜັງສສະເໜີຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່ າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ສະບັບປັບປຸ ງ
ໜັ້າວຽກທີ 7: ການມອບໜັງສສະເໜີຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່ າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ສະບັບປັບປຸ ງ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.
ການຕັດສິນໃຈກໍ່ ຽວກັບ ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຕາມ ໜັ້າວຽກທີ 6 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້
ບໍ່ ມີ.

ັ້
ໍ່ ມ ຈາກ ຜູ ັ້
ັ້ ນ /ການຊີແຈງເພີ
ຫົວ ໜັ້າ ກົມ ເຊັນ ແລະ ອອກໜັງ ສ ສະເໜີຂ ຂ ມູ
ພັດທະນາ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງ ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ສັງ ຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດ ພັ້ອ ມທັງ ສ າເນົາ ລາຍງານ ລັດ ຖະມົນ ຕີ ກ ະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ແຈ ັ້ງໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ

ຜົນໄດັ້ຮັບ
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ້
ຕາມການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 5 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້
ັ້ ນເພີໍ່ມ.
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອຂຂມູ
ໜັງສເຖິງຜູ ພ

ັ ລາຍງານຈາກ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານ
ພາຍໃນ ສີໍ່ (4) ວັນ ນັບແຕໍ່ ໄດັ້ຮບ
ໍ່
ັ້
ໍ່ າງ.
ການປະເມີນສິງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

- ໜັງສຂອງກົມ ນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອ ມ
ັ້
ໍ່ ມ ຈາກ ຜູ ພ
ັ້ ນ /ການຊີແຈງເພີ
ັ້ ັດ ທະນາ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງ
ເພໍ່ ອສະເໜີຂ ຂ ມູ
ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ຊາດສະບັບປັບປຸ ງ.

ໜັ້າວຽກທີ 8: ການມອບໜັງສຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່ າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານຄັດຕິດ
ໜັ້າວຽກທີ 8: ການມອບໜັງສຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່ າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ແລະ ທາມະຊາດ ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານຄັດຕິດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ການຕັດສິນໃຈກໍ່ ຽວກັບ ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ັ້
ແລະ ທາມະຊາດ ຕາມ ໜັ້າວຽກທີ 6 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້
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ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ບໍ່ ມີ.

- ຫົວໜັ້າກົມ ເຊັນ ແລະ ສົໍ່ງ ໜັງສຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍ
ພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ພັ້ອມດັ້ວຍຄາເຫັນຂອງ ກະຊວງ

ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ກໍ່ ຽວກັບ ການຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ
ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ພັ້ອມທັງສາເນົາສົໍ່ງໃຫັ້ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຮັບຊາບ:
ອອກເຖິງ ຜູ ພ
o ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:
 ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ,
 ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ,
ິ າ,
 ກົມນິຕກ
 ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ;
ັ້
o ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ;

ັ້
o ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂັນແຂວງ;
o ກະຊວງກໍ່ ຽວຂັ້ອງ (ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ັ້, ກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກ,
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ແລະ ອໍ່ ນໆ).
ັ ຮອງ
- ໃນກລະນີຮບ

ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ

ແລະ ທາມະຊາດ:

o ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ັ ການເຊັນເຫັນດີຈາກ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ຕອັ້ ງໄດັ້ຮບ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມແຜນການ ແລະ
ການຮໍ່ວມມ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່;
ສະບັບຖກຮອງຮອງ

o ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ົ ທຸລະກິດພະລັງງານ.
ສະບັບຖກຮັບຮອງ ສົໍ່ງໃຫັ້ກມ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

- ໜັງສຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ພັ້ອມດັ້ວຍຄາເຫັນທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຖກສົໍ່ງໃຫັ້ ຜູ ພ

ພັ້ອມທັງສາເນົາສົໍ່ງໃຫັ້ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງຮັບຊາບ;
- ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ສະບັບຖກຮັບຮອງ ສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ແລະ ກົມທຸລະກິດ
ພະລັງງານ (ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່).
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ

ັ ລາຍງານຈາກ ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການ
ພາຍໃນ ສາມ (3) ວັນ ນັບແຕໍ່ ໄດັ້ຮບ
ັ້
ໍ່ າງ.
ປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
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ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

- ໜັງສ ຂອງ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເຖິງ ຜູ ັ້
ພັດທະນາ ເພໍ່ ອແຈ ັ້ງການຮັບຮອງ ຫຼ ປະຕິເສດ ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍພັນທະ
ດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ.

15.

ັ້
ໍ່ ອາຍຸ ສນ
ັ ຍາພັດທະນາໂຄງການ
ຂັນຕອນການຕ

15.1. ພາກສະເໜີ

ັ້
ຄວາມໝາຍຂອງຂັນຕອນ

ັ້ ການົດກໍ່ ຽວບັນດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ພົວພັນກັບການຕໍ່ ອາຍຸ ສນ
ັ້
ັ ຍາ
ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ັ້ ໍ່ ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ ທີໍ່ຂັນສູ
ັ້ ນກາງອະນຸຍາດ. ການເຊັນ
ພັດທະນາໂຄງການ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລັງງານນາທີ
ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ລະຫວໍ່າງ ລັດຖະບານ ຕາງໜັ້າໂດຍ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ແລະ ກະຊວງ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເປັ ນການມອບພັນທະໃຫັ້ຜູພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອໄປປະຕິບດ
ັ ກິດຈະກາ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກັບ ຜູ ພ
ການພັດທະນາໂຄງການ ເຊັໍ່ນ ການເຮັດການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ໃຫັ້ສາເລັດ, ການສະຫຼຸບຜົນກະທົບຕໍ່

ັ້
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດຂອງໂຄງການ, ການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າ
ັ້
ັ້ ບ
ັ ຊໄຟຟັ້
ັ ຍາອອກໄປ. ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໄດັ້ຮບ
ັ
ກັບ ຜູ ຮ
າ ພາຍໃນການົດເວລາ 24 ເດອນ ຊຶໍ່ງອາດມີການຕໍ່ ອາຍຸ ສນ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໄດັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫັນຄວາມຄບ
ອະນຸຍາດສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ, ແຕໍ່ມີເງໍ່ ອນໄຂວໍ່າ ຜູ ພ
ໜັ້າຂອງໂຄງການໄດັ້ ສອງສໍ່ວນສາມ ຂອງໜັ້າວຽກທັງໝົດ ຕາມກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ ກໍ່ ຽວກັບການຕໍ່ ອາຍຸ

ັ້
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ແລະ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ສາລັບ ໂຄງການທີໍ່ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ.
ັ້
ເງ ິນຄາປະກັ
ນທີໍ່ມອບພາຍຫຼງັ ການເຊັນ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ຈະຕົກເປັ ນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຜູ ັ້
ັ້
ພັດທະນາ ຕັ້ອງວາງເງ ິນຄາປະກັ
ນໃໝໍ່ດັ້ວຍຈານວນເທົໍ່າເດີມ ຖັ້າສັນຍາພັດທະນາໂຄງການໄດັ້ການຕໍ່ ອາຍຸ . ໃນ
ັ້ ດ
ັ ທະນາບໍ່ ສາມາດປະຕິບດ
ັ ພັນທະທັງໝົດທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ພາຍໃນການົດ
ກລະນີຜູພ
ເວລາ, ລັດຖະບານສາມາດນາໃຊັ້ມາດຕະການທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນສັນຍາ ເຊັໍ່ນ ການຍົກເລີກສັນຍາ, ການບໍ່ ຕໍ່ ອາຍຸ

ົ ເລີກສັນຍາ, ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຫຼ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ ຈະບໍ່ ໄດັ້ຮບ
ັ ການຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍ
ສັນຍາ. ໃນກລະນີຍກ
ັ້
ແລະ ເງ ິນຄາປະກັ
ນຈະຕົກເປັນຂອງລັດ.

ັ້ ນຕອນ
ັ້
ການເລີໍ່ມຕົນຂັ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຍໍ່ ນ ຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສນ
ັ ຍາພັດທະນາໂຄງການ ຕໍ່ ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ
ຜູ ພ
ັ້
ດຽວ ຢໍ່າງໜັ້ອຍ ຫົກສິບ (60) ວັນ ກໍ່ ອນສັນຍາໝົດອາຍຸ . ສໍ່ວນເງ ິນຄາປະກັ
ນທີໍ່ວາງໄວັ້ຫຼງັ ຈາກເຊັນສັນຍາ ຈະ
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາຕອັ້ ງວາງເງ ິນຄາປະກັ
ຕົກເປັນຂອງລັດ ແລະ ຜູ ພ
ນໃໝໍ່ດັ້ວຍຈານວນເທົໍ່າເດີມ ພາຍໃນ ສາມສິບ (30)
ັ້
ວັນ ນັບຈາກວັນທີ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ໄດັ້ຖກຕໍ່ ອາຍຸ . ຜົນສັກສິດຂອງເງ ິນຄາປະກັ
ນຈານວນທີໍ່ວາງໃໝໍ່
ັ ຍາຖກຕໍ່ ອາຍຸ .
ແມໍ່ ນກວມໄລຍະ ສິບສອງ (12) ເດອນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີສນ

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ນິຕກ

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ັ :ັ້
ນິຕກ
ມີດໍ່ ງນີ

- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ;
- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ;

ັ້
- ລະບຽບການກໍ່ ຽວກັບການຄົນຄວັ້
າໂຄງການທີໍ່ບໍ່ ຜໍ່ານການປະມູນ.
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ັ້
15.2. ຂັນຕອນມາດຕະຖານ

ັ ຍາພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ການສົໍ່ງຄາຮັ້ອງຕໍ່ ໄປຍັງ ກົມ
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການຮັບເອົາຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສນ
ທຸລະກິດພະລັງງານ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
ັ ຍາພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ການສົໍ່ງຄາຮັ້ອງຕໍ່ ໄປຍັງ ກົມທຸລະ
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການຮັບຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສນ
ກິດພະລັງງານ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ນ ແລະ ບົດລາຍ
ັ ຍາພັດທະນາໂຄງການ ພັ້ອມດັ້ວຍຂມູ
ຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສນ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ງານສະໜັບສະໜູນ.

- ຫັ້ອ ງການບ ລິກ ານການລົງ ທຶນ ປະຕູ ດ ຽວ ຮັບ ຄ າຮັ້ອ ງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສັນ ຍາ
ັ້ ັດ ທະນາ. ເອກະສານປະກອບ ທີໍ່ຜູ ັ້
ແລະ ເອກະສານປະກອບ ຈາກ ຜູ ພ
ພັດທະນາຕັ້ອງຄັດຕິດມາພັ້ອມກັບຄາຮັ້ອງ ປະກອບດັ້ວຍ:
o ບົດລາຍງຄວາມຄບໜັ້າປະຈາໄຕມາດສະບັບຫຼາັ້ ສຸ ດ,
o ບົດລາຍງານສົມທຽບຄາດໝາຍຄວາມຄບໜັ້າ ແລະ ຄວາມຄບໜັ້າຕົວຈິງ
ຂອງແຕໍ່ ລະໜັ້າວຽກ,

ັ ຖານສະແດງກິດຈະກາທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງກັບຄວາມຄບໜັ້າຕົວຈິງ ຫຼ ວຽກ
o ຫຼກ
ທີໍ່ສາເລັດ ແລະ ລາຍລະອຽດ ຫຼ ບົດລາຍງານການສຶກສາ ຫຼ ກິດຈະກາທີໍ່
ຍັງສບຕໍ່ (ຖັ້າມີ),

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ກໍ່ ຽວກັບລາຍລະອຽດ ແລະ ຄວາມເປັ ນມາ
o ບົດລາຍງານຈາກຜູ ພ
ັ້
ັ້ ໍ່ ນທີໍ່ໂຄງການກາ
ເພໍ່ ອໃຊັ້ເຂົາໃນການຕັ
ດສິນໃຈ ພັ້ອມດັ້ວຍບັນຫາພົນເດັ
ລັງປະສົບ ແລະ ມາດຕະການແກ ັ້ໄຂບັນຫາດັໍ່ງກໍ່ າວ,
o ສາເນົາບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ັ້ ນ;
ັ້
ເບອງຕົ

- ຫັ້ອ ງການບ ລິກ ານການລົງ ທຶນ ປະຕູ ດ ຽວ ສົໍ່ງຄ າຮັ້ອ ງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສັນ ຍາ
ພັດທະນາໂຄງການ ຕໍ່ ໄປຍັງ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງຈະ

ສົໍ່ງຕໍ່ ໄປຍັງ ກົມທຸ ລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ) ໃນນາມ
ັ້
ັ ສັນຍາ.
ເປັ ນໜໍ່ວຍງານຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ ຍາພັດທະນາໂຄງການ
ຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສນ
ຖກສົໍ່ງຕໍ່ ໄປໃຫັ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ຍາ
- ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ
ສົໍ່ງຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສນ
ພັດທະນາໂຄງການ ຕໍ່ ໄປຍັງ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ພາຍໃນ

ວຽກ

ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານປະກອບ

ັ ຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສນ
ັ ຍາ;
ສາມ (3) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
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- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ສົໍ່ງຕໍ່ ໄປຍັງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ
ັ ຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ .
ພາຍໃນ ສາມ (3) ວັນ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮບ
ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
- ໜັງສຂອງຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ເຖິງ ຫັ້ອງການກະຊວງ
ັ ຍາພັດທະນາ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອນາສົໍ່ງ ຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສນ
ໂຄງການ ພັ້ອມດັ້ວຍ ເອກະສານປະກອບ;

- ໜັງສຂອງຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເຖິງ ກົມທຸລະກິດ
ັ ຍາພັດທະນາໂຄງການ ພັ້ອມ
ພະລັງງານ ເພໍ່ ອນາສົໍ່ງ ຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສນ
ດັ້ວຍ ເອກະສານປະກອບ.

ັ ຍາພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ສົໍ່ງຕໍ່ ໄປຍັງໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການກວດກາຄາຮັ້ອງສະໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສນ
ເພໍ່ ອຂຄາເຫັນ
ັ ຍາພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ສົໍ່ງຕໍ່ ໄປຍັງໜໍ່ ວຍງານ
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການກວດກາຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສນ
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງເພໍ່ ອຂຄາເຫັນ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່;
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ).
ັ ຍາພັດທະນາໂຄງການ
ຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສນ
ພັ້ອມດັ້ວຍ

ເອກະສານ

ປະກອບ.
ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ ຍາ
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 2.1: ການກວດກາຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສນ

ັ ຍາ
- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ສົໍ່ງຄາຮັ້ອສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສນ
ພັດທະນາໂຄງການ ພັ້ອມດັ້ວຍ ບົດລາຍງານລະອຽດກໍ່ ຽວກັບເຫດຜົນ ແລະ
ເອກະສານປະກອບ ໃຫັ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ແລະ ສາເນົາໃຫັ້ ພະແນກ
ັ້
ຄົນຄວັ້າສັ
ງລວມປະຕູ ດຽວ ເພໍ່ ອຊາບ ແລະ ຕິດຕາມ;
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ) ກວດກາວໍ່າຄາຮັ້ອງ
ສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ມີຄວາມຄົບຖັ້ວນແລັ້ວບໍ່ ;

ັ້ ນ
ັ້ ດ
ັ ທະນາໂດຍກົງ ເພໍ່ ອຂຂມູ
- ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ ສົໍ່ງໜັງສເຖິງຜູ ພ
ັ້
ເພີໍ່ມ ຖັ້າມີ (ຕາມ ໜັ້າວຽກທີ 7 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
)ັ້ ທີໍ່ຈາເປັ ນໃຊັ້
ັ້
ເຂົາໃນການພິ
ຈາລະນາຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ;

225

- ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ ກວດກາຄວາມຄບໜັ້າ ໂດຍການສົມທຽບ
ວຽກທີໍ່ໄດັ້ຮັບຕົວຈິງ ກັບພັນທະທີໍ່ການົດໄວັ້ສາລັບວຽກດັໍ່ງກໍ່ າວ ຊຶໍ່ງມີໃນ
ັ
ເວັບໄຊຂອງກົມທຸລະກິດພະລັງງານທີໍ່ໃຊັ້ໃນການຕິດຕາມການປະຕິບດ
ພັນທະສັນຍາ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ນເພີໍ່ມທີໍ່ຈາເປັ ນສາລັບການພິຈາລະນາຕໍ່
ເພໍ່ ອຂຂມູ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ
ການແຈ ັ້ງຫາຜູ ພ

ອາຍຸ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ.

ັ ຍາພັດທະນາໂຄງການ
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 2.2: ການສົໍ່ງຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສນ
ພັ້ອມດັ້ວຍ ເອກະສານປະກອບ ຕໍ່ ໄປຍັງ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ັ ຍາພັດທະນາໂຄງການ
ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ ສົໍ່ງຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສນ
ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານປະກອບ ໃຫັ້ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເພໍ່ ອຂຄາເຫັນ. ໜໍ່ວຍ
ັ ເອກະສານຄາຮັ້ອງ ມີຄ:
ງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງທີໍ່ຈະໄດັ້ຮບ
- ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:
o ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່;

o ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ພະແນກ
ຕິດຕາມໂຄງການ);
o ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດ
ໄຟຟັ້າ);

ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ);
o ກົມຄຸ ມ
o ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
o ກົມນິຕກ
- ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ:
o ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ:
o ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ;
- ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ັ້:
o ກົມປໍ່າໄມ ັ້;

ັ້
- ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ.
ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ ຕັ້ອງລະບຸ ໃນໜັງສວໍ່າ ຄາເຫັນທັງໝົດຕັ້ອງສົໍ່ງໃຫັ້
ີ ໍ່ ວຍງານດັໍ່ງກໍ່ າວ
ຕົນພາຍໃນ ສິບແປດ (18) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີທໍ່ ໜ
ຖັ້າບໍ່ ມີການແຈ ັ້ງຕອບພາຍໃນການົດເວລາດັໍ່ງກໍ່ າວ
ຈະຖວໍ່າເຫັນດີເປັ ນເອກະພາບກັບການຕໍ່ ອາຍຸ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ.
ັ ຍາພັດທະນາໂຄງການ ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານປະກອບ
ຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສນ
ຖກສົໍ່ງໃຫັ້ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເພໍ່ ອຂຄາເຫັນ.
ັ ເອກະສານຄາຮັ້ອງ.
ໄດັ້ຮບ
ຜົນໄດັ້ຮັບ
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ພາຍໃນ ເຈັດ (7) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮັບຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ
ຈາກ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ ນເພີໍ່ມ;
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອຂຂມູ
- ໜັງສຂອງກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເຖິງ ຜູ ພ

- ໜັງສຂອງກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເຖິງ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງທັງໝົດ ເພໍ່ ອຄາ
ເຫັນ.

ັ ນຍາພັດທະນາໂຄງການ
ໜັ້າວຽກທີ 3: ການໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສນ
ັ ຍາພັດທະນາໂຄງການ
ໜັ້າວຽກທີ 3: ການໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສນ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

- ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:

o ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່;
o ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ພະແນກ
ຕິດຕາມໂຄງການ);
o ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດ
ໄຟຟັ້າ);

ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ);
o ກົມຄຸ ມ
o ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
o ກົມນິຕກ
- ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ:
o ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ:
o ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ;
- ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ັ້:
o ກົມປໍ່າໄມ ັ້;

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້
- ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ.

ໜັງສສະເໜີຂອງກົມທຸລະກິດພະລັງານ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ
ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ເອກະສານປະກອບ.
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.

ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງທັງໝົດ ດາເນີນບາດກ ັ້າວດັໍ່ງຕໍ່ ໄປນີ:ັ້
ັ ຍາ;
- ທົບທວນຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສນ

- ກວດກາຄວາມຄບໜັ້າຂອງບັນດາພັນທະທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ສັນຍາພັດທະນາ
ໂຄງການ;
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- ປະເມີນຄຸ ນນະພາບຂອງວຽກ ຫຼ ລະດັບຜົນສາເລັດຂອງຄວາມຄບໜັ້າຕົວ
ຈິງ;
- ຄາເຫັນດັ້ານວິຊາການ ຖັ້າຄວາມຄບໜັ້າໄດັ້ກວມເອົາ ສອງສໍ່ວນສາມ ຂອງ
ົ ສາເລັດໜັ້າພໃຈ.
ໜັ້າວຽກທັງໝົດ ແລະ ມີຜນ

ັ້
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.1 ການຄົນຄວັ້າຂອງ
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ
ແລະ ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ)
ພະແນກສັນຍາ ແລະ ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບພັນທະ
ດັໍ່ງຕໍ່ ໄປນີ:ັ້
ັ້
ັ
- ວັດແທກສົມທຽບຄວາມຄບໜັ້າຕົວຈິງ ໃສໍ່ກັບ ແຜນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ແລະ ໜັ້າວຽກທັງໝົດ (ມີໃນ ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ ຂອງ ສັນຍາພັດທະນາ
ໂຄງການ);
- ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ ທົບທວນຄວາມຄບໜັ້າອີງໃສໍ່ ບົດລາຍງານ
ັ ໃນໄລຍະປະຕິບດ
ັ ສັນຍາພັດທະນາ
ຄວາມຄບໜັ້າປະຈາໄຕມາດ ທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ໂຄງການ;

ັ້ ນນິຕບ
ັ້ ດ
ັ ທະນາໄດັ້ສາັ້ ງຕັງເປັ
ິ ຸ ກຄົນ ຕາມກົດ
- ພະແນກສັນຍາ ກວດກາວໍ່າ ຜູ ພ
ັ ກິດຈະການໄຟຟັ້າ ທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນສັນຍາ
ໝາຍ ສປປ ລາວ ເພໍ່ ອມາປະຕິບດ
ແລັ້ວບໍ່ ;

- ຄວາມຄບໜັ້າຕົວຈິງໂດຍລວມ ສົມທຽບໃສໍ່ ຄາດໝາຍ ແລະ ແຜນການ
ັ ວຽກ. ຫຼ ກ
ັ ຖານວໍ່ າຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາໄດັ້ມ ກ
ີ ານທາບທາມຫາຄູໍ່ ຮໍ່ ວມ
ປະຕິບ ດ
ັ້
ັ້ ບ
ັ ຊ ໄຟຟັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ
ພັດ ທະນາ, ການຊອກຫາຜູ ໃັ້ ຫັ້ເ ງ ິນກູ ັ້ ແລະ ຜູ ຮ
າ (ຜູ ພ

ສະແດງ ເອກະສານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເຊັໍ່ນ ໜັງສພົວພັນວຽກຊຶໍ່ງກັນແລະກັນ, ບົດ
ບັນທຶກປະຊຸມ, ຮູ ບພາບ);

ັ ຍາພັດທະນາ
- ໃຫັ້ຄາເຫັນດັ້ານວິຊາການ ກໍ່ ຽວກັບ ຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສນ
ໂຄງການ ອີງໃສໍ່ຜົນການປະເມີນຂອງຕົນ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.2: ຄາເຫັນ ຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ (ພະແນກ
ລົງທຶນ)
ັ ຍາພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ວິເຄາະຜົນ
- ທົບທວນຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສນ
ການທົບທວນ;

ັ້ ນທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ັ ຈາກຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ
- ວິເຄາະຄວາມຄບໜັ້າທັງໝົດອີງໃສໍ່ຂມູ
ັ້
ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບຜົນການວິເຄາະນັນ;

ແລັ້ວ

ັ ຍາພັດທະນາ
- ໃຫັ້ຄາເຫັນດັ້ານວິຊາການ ກໍ່ ຽວກັບ ຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສນ
ໂຄງການ ອີງໃສໍ່ຜົນການປະເມີນຂອງຕົນ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.3: ຄາເຫັນ ຂອງ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະ
ແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ)

ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ງຜະລິດໄຟຟັ້າ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບພັນທະດັໍ່ງຕໍ່ ໄປນີ:ັ້

228

ັ້ ານົດໃນການເຮັດການສຶກສາຄວາມ
ສົມທຽບໃສໍ່ຂກ
ັ ໃນໄລຍະການປະຕິບດ
ັ ພັນທະ;
ເປັ ນໄປໄດັ້ຂອງໂຄງການ ທີໍ່ຕັ້ອງປະຕິບດ

- ຄວາມຄບໜັ້າຕົວຈິງ

- ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້

ຖັ້າຫາກສາເລັດສົມບູ ນ

ແລັ້ວ;

ັ້ ງ:
- ກວດກາຄວາມຄບໜັ້າດັ້ານຕໍ່ ໄປນີ ັ້ ໃຫັ້ຖກຕອັ້ ງ ຫຼ ເກີດຂຶນຈິ
o ສັນຍາວໍ່າຈ ັ້າງທີໍ່ປຶກສາ,
o ກິດຈະກາການສາຫຼວດພາກສະໜາມ (ລວມທັງ ຮູ ບພາບ),
o ການສາຫຼວດດັ້ານທລະນີ ແລະ ແຜໍ່ນດິນໄຫວ,
ັ້ ນດັ້ານອຸ ທກ
ົ ກະສາດ;
o ຂມູ

- ໃຫັ້ຄາເຫັນດັ້ານວິຊາການ ກໍ່ ຽວກັບຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສັນຍາພັດທະນາ
ໂຄງການ ອີງໃສໍ່ຜົນການປະເມີນຂອງຕົນ;
ັ້
ັ້ ນຖານ.
- ຄວາມຄບໜັ້າຂອງການອອກແບບຂັນພ

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.4: ຄາເຫັນ ຂອງ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານໂຄງລໍ່
າງ)
ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບພັນທະດັໍ່ງຕໍ່ ໄປນີ:ັ້
ແລະ ພນຖານໂຄງລ

- ຄວາມຄບໜັ້າຕົວຈິງຂອງ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ-ສັງຄົມ
ແລະ ທາມະຊາດ (ESIA), ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສຸ ຂະພາບ (HIA),
ການສັ້າ ງແຜນການຈັດ ສັນ ຍົກ ຍ າັ້ ຍ (RAP), ການສັ້າ ງແຜນພັດ ທະນາ
ສັ ງ ຄົ ມ (SAP), ກ າ ນສັ້າ ງແ ຜນພັ ດ ທະ ນາ ຊົ ນ ເຜົໍ່ າ (EMDP), ແລະ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ແວດລັ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທາ
ແຜນການຄຸ ມ

ມະຊາດ (EMMP) ໃຫັ້ສອດຄໍ່ອງກັບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ;
- ກວດກາໃຫັ້ສອດຄໍ່ອງກັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ-ສັງຄົມ
ັ້ ນັ້ ວໍ່າມີບນ
ັ້ ໍ່ ນແນວໃດທີໍ່ພົວພັນກັບຄາ
ັ ຫາພົນເດັ
ແລະ ທາມະຊາດ ເບອງຕົ
ຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ;

ັ ພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທາ
- ຄວາມຄບໜັ້າໃນການປະຕິບດ
ມະຊາດ;

- ໃຫັ້ຄາເຫັນດັ້ານວິຊາການ ກໍ່ ຽວກັບຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສັນຍາພັດທະນາ
ໂຄງການ ອີງໃສໍ່ຜົນການປະເມີນຂອງຕົນ.

ັ້
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.5: ຄາເຫັນ ຂອງ ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ (ພະແນກຄົນຄວັ້າ
ວິໄຈໂຄງການ)
ັ້
ພະແນກຄົນຄວັ້
າວິໄຈໂຄງການ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບພັນທະດັໍ່ງຕໍ່ ໄປນີ:ັ້

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໃນການຊອກຫານັກ ລົງ ທຶນ ຫຼ
- ກວດກາຄວາມຄ ບໜັ້າ ຂອງຜູ ພ
ໍ່
ັ້
ທະນາຄານລະດັບສາກົນທີມີຄວາມໜັ້າ ເຊໍ່ ອຖ ເຂົາມາສະໜັ
ບສະໜູນ ຜູ ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາເອງໃນດັ້ານ
ພັດທະນາ ຫຼ ສັ້າ ງກຸໍ່ ມຮໍ່ວມພັດທະນາ ທີໍ່ນາໂດຍຜູ ພ
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ັ້
ັ ແລະ ການດ າເນີນ ງານ
ການເງ ິນ, ການພັດ ທະນາ, ການຈັດ ຕັງປະຕິ
ບດ
ໂຄງການ;

- ໃຫັ້ຄາເຫັນດັ້ານວິຊາການກໍ່ ຽວກັບຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສັນຍາພັດທະນາ
ໂຄງການ.

ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ)
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.6: ຄາເຫັນ ຂອງ ກົມນິຕກ

ິ າພະລັງງານ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບພັນທະດັໍ່ງຕໍ່ ໄປນີ:ັ້
ພະແນກນິຕກ
ັ ທີໍ່ແຕກຕໍ່າງຈາກກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ ແລະ
- ກວດກາຫາຜົນການປະຕິບດ
ິ າໃຕ ັ້ກົດໝາຍ ແລະ ຖັ້າມີຄວາມເປັ ນຫໍ່ວງແນວໃດ ກໃຫັ້ຍກ
ົ ປະເດນ
ນິຕກ
ັ້
ັ້ ນ;
ກໍ່ ຽວຂອງນັນຂຶ

- ປະເມີນ ປະເດັນ ທີໍ່ ພົວ ພັນ ກັບ ຄ າຮັ້ອ ງສະເໜີ ຕໍ່ ອາຍຸ ສັນ ຍາພັດ ທະນາ
ໂຄງການ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນດັ້ານວິຊາການກໍ່ ຽວກັບ ຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ
ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ອີງໃສໍ່ຜົນການປະເມີນຂອງຕົນ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.7: ຄາເຫັນ ຂອງ ກົມຄຸ ັ້ມຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງ
ໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ)
ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບພັນທະດັໍ່ງຕໍ່ ໄປນີ:ັ້

- ຄວາມຄບໜັ້າໃນຂະບວນການສັ້າງບົດລາຍງານ ແລະ ເອກະສານທີໍ່ພົວພັນ
ັ້ ນ;
ັ້
ກັບການອອກແບບເບອງຕົ

- ປະເມີນ ປະເດັນ ທີໍ່ ພົວ ພັນ ກັບ ຄ າຮັ້ອ ງສະເໜີ ຕໍ່ ອາຍຸ ສັນ ຍາພັດ ທະນາ
ໂຄງການ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນດັ້ານວິຊາການກໍ່ ຽວກັບ ຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ
ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ອີງໃສໍ່ຜົນການປະເມີນຂອງຕົນ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.8: ຄາເຫັນ ຂອງ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນໆ

ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນໆ ໃຫັ້ຄາເຫັນດັ້ານວິຊາການຕາມພາລະບົດບາດ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ຄາເຫັນຂອງໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ

ກໍ່ ຽວກັບຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ

ສັນຍາ

ພັດທະນາໂຄງການ.
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ໜັງສສະເໜີຂຄາ
ພາຍໃນ ສິບແປດ (18) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ເຫັນ ຈາກ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ັ ຍາ
ໜັ້າວຽກທີ 4: ການຈັດກອງປະຊຸມຫາລຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສນ
ພັດທະນາໂຄງການ
ັ ຍາ
ໜັ້າວຽກທີ 4: ການຈັດກອງປະຊຸມຫາລຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສນ
ພັດທະນາໂຄງການ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ).
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ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

- ຄາເຫັນຂອງໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ

ກໍ່ ຽວກັບຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ

ສັນຍາ

ພັດທະນາໂຄງການ;
- ຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ເອກະສານປະກອບ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຈາກ ຜູ ພ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

- ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:

o ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່;
o ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ພະແນກ
ຕິດຕາມໂຄງການ);
o ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ງຜະລິດ
ໄຟຟັ້າ);

ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ);
o ກົມຄຸ ມ
o ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
o ກົມນິຕກ
- ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ:
o ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
ັ້
o ກົມຊັບພະຍາກອນນາ;

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ:
o ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ;
- ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ັ້:
o ກົມປໍ່າໄມ ັ້;

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້
- ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ.
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ) ຮັບຜິດຊອບຈັດກອງ
ປະຊຸມກັບໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ກໍ່ ຽວກັບຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ;
- ແຕໍ່ ລະໜໍ່ ວຍງານຫາລ ກໍ່ ຽວກັບ ຄວາມຄ ບໜັ້າ ລວມຂອງໂຄງການ ແລະ
ັ ັ້ ເໝາະສົມຫຼບໍ່ ;
ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ນນ
ັ ສະນະກໍ່ ຽວກັບຄວາມຄບໜັ້າ ທັງໝົດ
- ພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂັ້ອງທັງໝົດ ໃຫັ້ທດ
ຂອງໂຄງການ ເພໍ່ ອໃຫັ້ເກາະກໍ່ າຍເປັ ນພາບລວມ ແລະ ພິຈາລະນາວໍ່າ ຄວາມ

ຄ ບໜັ້າ ແມໍ່ ນໄດັ້ເ ງໍ່ ອນໄຂ ສອງສໍ່ ວນສາມ ຂອງໜັ້າ ວຽກທັງ ໝົດ ແລະ
ພິຈາລະນາວໍ່າ ເໝາະສົມທີໍ່ຈະລາຍງານຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ຕໍ່ ຄະນະກາ
ັ້ ນການ ແລັ້ວບໍ່ ;
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ) ເຮັດບົດບັນທຶກກອງ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ປະຊຸມ ແລະ ສັງລວມຄາເຫັນຂອງແຕໍ່ ລະໜໍ່ວຍງານ.

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ແລະ ຄາເຫັນຂອງໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຕໍ່ ກັບ ຄາຮັ້ອງ
ັ ຍາພັດທະນາໂຄງການ.
ສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສນ
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ຄາເຫັນຈາກໜໍ່ວຍ
ພາຍໃນ ສິບ (10) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີການົດໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 5: ການສົໍ່ງບົດລາຍງານສັງລວມຄາເຫັນ ເຖິງ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
ໜັ້າວຽກທີ 5: ການສົໍ່ງບົດລາຍງານສັງລວມຄາເຫັນ ເຖິງ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ແລະ ຄາເຫັນຂອງໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຕໍ່ ກັບ ຄາຮັ້ອງ
ັ ຍາພັດທະນາໂຄງການ.
ສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສນ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

- ອີງໃສໍ່ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ແລະ ຄາເຫັນ ຈາກ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງທັງ
ໝົດ ຕໍ່ ກັບ ຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ, ກົມທຸລະກິດ

ພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ) ເຮັດບົດລາຍງານສັງລວມຄາເຫັນທີໍ່
ັ ແລັ້ວສົໍ່ງບົດດັໍ່ງກໍ່ າວ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ເຖິງ ຫັ້ອງການ
ໄດັ້ຮບ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່;

ັ້
- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ລາຍງານຜົນການຄົນຄວັ້
າຂອງກົມ
ັ້ າຈາກ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ
ທຸລະກິດພະລັງງານ ເພໍ່ ອຂທິດຊີນ
ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່;

ັ້ າ,
ັ ທິດຊີນ
- ຫຼງັ ຈາກໄດັ້ຮບ

ຫັ້ອງການກະຊວງອອກໜັງສປະກອບຄາເຫັນເຖິງ

ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

- ບົດລາຍງານສັງລວມຄາເຫັນຈາກໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຄາຮັ້ອງ
ັ
ສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ , ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ແລະ ເອກະສານປະກອບທີໍ່ໄດັ້ຮບ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຖກສົໍ່ງເຖິງ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່;
ຈາກຜູ ພ
- ໜັງສປະກອບຄາເຫັນຂອງຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ກໍ່ ຽວກັບ
ັ ຍາພັດທະນາໂຄງການ ເຖິງ ຫັ້ອງການບລິການການ
ການສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສນ
ລົງທຶນປະຕູດຽວ.
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ສາເລັດ ບົດລາຍງານສັງລວມຄາເຫັນຈາກໜໍ່ວຍງານ
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ພາຍໃນ ຫັ້າ (5) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີສາເລັດບົດບັນທຶກ
ກອງປະຊຸມປຶ ກສາຫາລກັບໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ;
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- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ສາເລັດພາຍໃນ ຫັ້າ (5) ວັນລັດຖະ
ັ ບົດລາຍງານຈາກກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.
ການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
- ບົດລາຍງານຂອງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ສັງລວມຄາເຫັນ ກໍ່ ຽວກັບຄາຮັ້ອງ
ສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ພັ້ອມດັ້ວຍຄາເຫັນຈາກໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ;
- ໜັງສປະກອບຄາເຫັນຂອງຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ກໍ່ ຽວກັບ
ັ ຍາພັດທະນາໂຄງການ.
ການສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສນ

ັ້ ນກາງ ກໍ່ ຽວ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ໜັ້າວຽກທີ 6: ການພິຈາລະນາຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ ຍາພັດທະນາໂຄງການ
ກັບຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສນ

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້າອີ
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
ງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ັ້ ນກາງ ກໍ່ ຽວ
ໜັ້າວຽກທີ 6: ການພິຈາລະນາຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ັ ຍາພັດທະນາໂຄງການ
ກັບຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສນ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ເອກະສານປະກອບ;
- ຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ຂອງຜູ ພ
- ບົດລາຍງານສັງລວມຄາເຫັນຈາກໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ກໍ່ ຽວກັບ ຄາຮັ້ອງສະ
ເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສັນ ຍາພັດ ທະນາໂຄງການ ແລະ ບົດ ບັນ ທຶກ ກອງປະຊຸ ມຂອງ
ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຈາກ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ.

ັ້ ນກາງ ຈັດກອງ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
- ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ປະຊຸມເພໍ່ ອພິຈາລະນາ ຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ແລະ
ັ ຫຼ ປະຕິເສດ;
ຕັດສິນວໍ່າຈະອະນຸມດ

ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນັ້
- ການພິຈາລະນາຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ດ
ັ ທະນາປະຕິບດ
ັ ໄດັ້,
ສູ ນກາງ
ແມໍ່ ນອີງໃສໍ່ຄວາມຄບໜັ້າຕົວຈິງທີໍ່ຜູ ພ

ັ ພັນທະທີໍ່ການົດໄວັ້
ອີງໃສໍ່ຄາເຫັນຂອງໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງຕໍ່ ກັບການປະຕິບດ
ໃນ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ຄາເຫັນດັ້ານວິຊາການຂອງແຕໍ່ ລະໜໍ່ວຍ
ງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຕໍ່ ກັບຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ. ອີງໃສໍ່
ັ້ ດ
ັ ທະນາປະຕິບດ
ັ ສາເລັດ ສອງສໍ່ວນສາມ (2/3) ຂອງ ໜັ້າ
ເງໍ່ ອນໄຂ ຖັ້າຜູ ພ
ັ .
ວຽກທັງໝົດ, ຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ຈະຖກອະນຸມດ
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ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ນ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ການພິຈາລະນາຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ົ ເປັ ນໄປໄດັ້ ດັໍ່ງນີ:ັ້
ກາງ ອາດມີຜນ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ: ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ
- ການຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມຈາກຜູ ພ
ັ້ າໃຫັ້ ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ
ັ້ ນກາງ ຊີນ
ການລົງທຶນຂັນສູ
ັ້ ນທີໍ່ຕອັ້ ງການເພີໍ່ມຈາກຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຊຶໍ່ງຈະປະສານໂດຍກົງ
ແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກັບຂມູ

ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 7 ຂອງຂັນຕອນ
ກັບຜູ ພ
ັ້ ນເພີໍ່ມທີໍ່ຂ ແລະ ຂະບວນການຈະ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຈະສົໍ່ງຂມູ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຜູ ພ
ັ້
ເລີໍ່ມໃໝໍ່ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 6 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
;ັ້

ັ ຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ : ໃນກລະນີນ ີ ັ້ ເອກະສານສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ
- ການອະນຸມດ
ັ ຕາມທີໍ່
ຈະສົໍ່ງເຖິງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພໍ່ ອອະນຸມດ
ັ້
ການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 8 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
;ັ້

- ການປະຕິເສດຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ : ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ
ັ ແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກັບການປະຕິເສດຕໍ່ ອາຍຸ ພັ້ອມດັ້ວຍເຫດຜົນກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.
ຈະໄດັ້ຮບ
ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ຈະຮໍ່າງໜັງສປະຕິເສດ ເພໍ່ ອອອກ
ັ້
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕາມຂັນຕອນກ
ເຖິງ ຜູ ພ
ານົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 9 ຂອງຂັນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້
ວຽກ

ັ ບົດລາຍງານຈາກ
ພາຍໃນ ສິບສອງ (12) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ແລະ ຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.

ໝາຍເຫດ

ປະທານ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນ ແມໍ່ ນ ຮອງ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ແລະ

ຄະນະກາມະການ

ແມໍ່ ນຜູ ຕັ້ າງໜັ້າຈາກກະຊວງ

ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ປະກອບດັ້ວຍ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່, ກະຊວງອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄັ້າ, ກະຊວງການເງ ິນ,

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ
ປໍ່າໄມ ັ້, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງໂຍທາທິການ
ແລະ ຂົນສົໍ່ງ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂໍ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທໍ່ອງທໍ່ຽວ ແລະ
ກະຊວງປັ້ອງກັນຄວາມສະຫງ ົບ.

ັ ທະນາ
ໜັ້າວຽກທີ 7: ການຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມຈາກຜູ ພັ້ ດ
ັ ທະນາ
ໜັ້າວຽກທີ 7: ການຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມຈາກຜູພັ້ ດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ.
ັ້ າຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ນກາງ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ການຊີນ
ັ້ ນທີໍ່ຕັ້ອງການເພີໍ່ມ.
ກໍ່ ຽວກັບ ຂມູ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
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ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ າ ຈາກ ຄະນະກາມະ
- ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ຮັບການຊີນ
ັ້ ນກາງ ກໍ່ ຽວກັບຂມູ
ັ້ ນທີໍ່ຕັ້ອງການ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້
ັ ຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ
ເພີໍ່ມ ທີໍ່ຈະໃຊັ້ເຂົາໃນການພິ
ຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມດ
ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ;

ັ້ ນ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໃຫັ້ສະໜອງຂມູ
- ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ແຈ ັ້ງຜູ ພ
ັ້
ັ ຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່
ຫຼ ການອະທິບາຍເພີໍ່ມ ທີໍ່ຈາເປັ ນໃຊັ້ເຂົາໃນການອະນຸ
ມດ
ອາຍຸ ພັ້ອມທັງສາເນົາການສໍ່ ສານດັໍ່ງກໍ່ າວໃຫັ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ຮັບ
ຊາບນາ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ້ ນທີໍ່ຕັ້ອງການເພີໍ່ມ ຈາເປັ ນໃຊັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອແຈ ັ້ງລາຍລະອຽດຂມູ
ໜັງສເຖິງຜູ ພ
ັ້
ເຂົາໃນການພິ
ຈາລະນາຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ .
ັ້ າຈາກ ຄະນະ
ພາຍໃນ ສອງ (2) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີ ໄດັ້ຮັບການຊີນ
ັ້ ນກາງ.
ກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນຂັນສູ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອຂຂ ັ້
- ໜັງສຂອງຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ເຖິງ ຜູ ພ
ມູນເພີໍ່ມ.

ໜັ້າວຽກທີ 8: ການພິຈາລະນາຂອງ ຫັ້ອງວໍ່ າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບ ການອະນຸມດັ ຄາຮັ້ອງ
ັ ຍາພັດທະນາໂຄງການ
ສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສນ
ໜັ້າວຽກທີ 8: ການພິຈາລະນາຂອງ ຫັ້ອງວໍ່ າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບ ການອະນຸມດັ ຄາຮັ້ອງ
ສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ນກາງ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄາເຫັນ ຂອງຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ ຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ.
ກໍ່ ຽວກັບ ການອະນຸມດ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

ຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ
ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ຄາເຫັນຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນ ໃນຂະບວນການພິຈາລະນາ ຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສັນຍາ
ຄຸ ມ
ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ

ພັດທະນາໂຄງການ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ົ ເປັນ
ການພິຈາລະນາຂອງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອາດມີຜນ
ໄປໄດັ້ ດັໍ່ງນີ:ັ້

ັ ຕໍ່ ອາຍຸ ສນ
ັ ຍາ:
- ການອະນຸມດ

ໃນກລະນີນ,ີ ັ້

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈະອອກແຈ ັ້ງການ ເຖິງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
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ັ ຕໍ່ ອາຍຸ ສນ
ັ ຍາພັດທະນາໂຄງການ ຕາມການສະ
ລົງທຶນ ກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດ
ເໜີ ແລະ ໃຫັ້ກະຊວງຜັນຂະຫຍາຍຂະບວນການ;

ັ ຍາ: ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈະ
- ການປະຕິເສດຕໍ່ ອາຍຸ ສນ

ອອກແຈ ັ້ງການ ເຖິງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກໍ່ ຽວກັບການ
ັ ຍາພັດທະນາໂຄງການ.
ປະຕິເສດຕໍ່ ອາຍຸ ສນ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.
ບໍ່ ມີ

ໜັ້າວຽກທີ 9: ການອອກແຈ ັ້ງການອະນຸມດັ ຫຼ ປະຕິເສດ ຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ
ໜັ້າວຽກທີ 9: ການອອກແຈ ັ້ງການອະນຸມດັ ຫຼ ປະຕິເສດ ຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ແລະ
ັ ທະນາ
ການມອບແຈ ັ້ງການໃຫັ້ຜູພັ້ ດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

- ແຈ ັ້ງການຂອງ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບການ
ັ ຫຼ ການປະຕິເສດຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສນ
ັ ຍາພັດທະນາໂຄງການ;
ອະນຸມດ

ັ້ ນ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
- ແຈ ັ້ງການຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ກາງ ກໍ່ ຽວກັບການປະຕິເສດຄາຮັ້ອງ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

- ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ;
ັ້ ນກາງ.
- ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນຂັນສູ

ໜັ້າວຽກ

ັ້ ດທັ້າຍ ຂອງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກ
ັ ຫຼ ການປະຕິເສດ ຂັນສຸ
- ອີງໃສໍ່ ການອະນຸມດ
ງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼ ການປະຕິເສດຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ້ ນກາງ, ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ
ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ັ ຫຼ ປະຕິເສດ ຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສັນຍາ
ດຽວ ອອກໜັງສອະນຸມດ
ພັດທະນາໂຄງການ;

ຜົນໄດັ້ຮັບ
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
- ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ສົໍ່ງໜັງສດັໍ່ງກໍ່ າວເຖິງ ຜູ ພ
ັ ຫຼ ປະຕິເສດ ຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ຖກ
ໜັງສອະນຸມດ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ສົໍ່ງໃຫັ້ ຜູ ພ

ັ ແຈ ັ້ງການຈາກ ຫັ້ອງວໍ່າການສາ
ພາຍໃນ ສາມ (3) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ໄດັ້ຮບ
ນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການ
ັ້ ນກາງ.
ລົງທຶນຂັນສູ

ັ ຄາຮັ້ອງສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ, ເງ ິນຄາັ້
ໃນກລະນີອະນຸມດ
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາຕັ້ອງວາງເງ ິນຄາປະກັ
ປະກັນຈະຕົກເປັນຂອງລັດ
ແລະ
ຜູ ພ
ນໄໝໍ່
ດັ້ວຍຈານວນເທົໍ່າເດີມ ເພໍ່ ອສບຕໍ່ ໂຄງການ.
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16.

ັ້
ັ້ ລິສດ
ັ ເຊັນສັນຍາສັ້າງຕັງບ
ັ
ຂັນຕອນການອະນຸ
ມດ

16.1. ພາກສະເໜີ

ັ້
ຄວາມໝາຍຂອງຂັນຕອນ

ັ້ ການົດກໍ່ ຽວບັນດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ພົວພັນກັບການອະນຸມດ
ັ້
ັ ເຊັນ
ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ັ້ ລິສດ
ັ້ ຮຸ ນັ້ . ການເຈລະຈາ ສັນຍາສັ້າງຕັງັ້
ັ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລັງງານນາັ້ ທີໍ່ລັດຖະບານຈະເຂົາຖ
ສັນຍາສັ້າງຕັງບ
ັ້
ັ ເກີດຂຶນໃນໄລຍະການເຈລະຈາ
ບລິສດ
ສັນຍາສາປະທານຂອງໂຄງການ ຊຶໍ່ງເປັ ນໂຄງການທີໍ່ລັດຖະບານຕັດສິນ
ັ້ ດຖະບານ
ັ້ ຮຸ ັ້ນ. ສັນຍາສັ້າງຕັງບ
ັ້ ລິສດ
ັ ຖກເຊັນໂດຍບັນດາຜູ ຖ
ັ້ ຮຸ ັ້ນຂອງບລິສດ
ັ ໂຄງການ ຊຶໍ່ງໃນເບອງລັ
ໃຈເຂົາຖ
ັ ຜະລິດໄຟຟັ້າລາວ ມະຫາຊົນ ຈາກັດ ຫຼ
ແມໍ່ ນລັດວິສາຫະກິດຂອງຕົນ (ເຊັໍ່ນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ, ບລິສດ

ັ້ ຮຸ ນັ້ ໃນໂຄງການ. ອີງຕາມພາລະ
ັ້ ກມອບໝາຍໃຫັ້ຕາງໜັ້າລັດຖະບານເຂົາຖ
ລັດວິສາຫະກິດຖຮຸ ັ້ນລາວ) ເປັ ນຜູ ຖ
ັ ຜະລິດໄຟຟັ້າລາວ ມະຫາຊົນ ຈາກັດ ຫຼ
ບົດບາດທີໍ່ລັດຖະບານການົດໃຫັ້, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ, ບລິສດ

ັ້ ໍ່ ວມໃນຂະບວນການເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນ ສັນຍາສັ້າງຕັງບ
ັ້ ລິສດ
ັ . ເມໍ່ ອ ສັນຍາ
ລັດວິສາຫະກິດຖຮຸ ັ້ນລາວ ເຂົາຮ
ັ້ ໍ່ າ ບລິສດ
ັ້ ລິສດ
ັ້ ນັ້ ຊຶໍ່ງເອີນວ
ັ ຖກລົງນາມ, ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນສະເພາະໂຄງການຈະຖກສັ້າງຕັງຂຶ
ັ ໂຄງການ.
ສັ້າງຕັງບ

ັ້ ນຕອນ
ັ້
ການເລີໍ່ມຕົນຂັ

ັ້ ດດັ້ານການເງ ິນ ສາລັບລັດຖະບານໃຊັ້ໃນການ
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ຮໍ່າງບົດລາຍງານຕົວຊີວັ
ັ້
ັ້ ດດັ້ານການເງ ິນໃນ ບົດລາຍງານຂັນສຸ
ັ້ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ ອີງໃສໍ່ພນຖານບັ
ັ້ ດທັ້າຍຂອງ
ພິຈາລະນາເຂົາຖ
ນດາຕົວຊີວັ
ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ສະບັບຖກຮັບຮອງ ແລັ້ວສົໍ່ງເຖິງ ລັດຖະມົນຕີ
ັ້ ຮຸ ນັ້ ໃນໄລຍະການເຈລະຈາ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອທົບທວນ ແລະ ຕັດສິນໃຈໃນການສະເໜີເຂົາຖ
ັ້ ດທັ້າຍຂອງການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ
ສັນຍາສາປະທານ ແລະ ພາຍຫຼງັ ບົດລາຍງານຂັນສຸ
ການເງ ິນ ທີໍ່ຖກຮັບຮອງແລັ້ວ.

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ນິຕກ

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ັ :ັ້
ນິຕກ
ມີດໍ່ ງນີ

- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ;
- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍວິສາຫະກິດ;

ັ້
- ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ຫຼ ສັນຍາຫົວຂໃຫຍໍ່
.
ັ້
16.2. ບັນດາໜັ້າວຽກໃນຂັນຕອນ

ໜັ້າວຽກທີ 1: ການສົໍ່ງ ບົດລາຍງານຕົວຊີວັັ້ ດດັ້ານການເງ ິນຂອງໂຄງການ ເຖິງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ
ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການສົໍ່ງ ບົດລາຍງານຕົວຊີວັັ້ ດດັ້ານການເງ ິນຂອງໂຄງການ ເຖິງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ
ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ດທັ້າຍຂອງການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ
ບົດລາຍງານຂັນສຸ

ແລະ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຫຼ
ການເງ ິນ ສະບັບຖກຮັບຮອງ, ການສະເໜີຂອງລັດວິສາຫະກິດ ຫຼ ຜູ ພ
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ຜົນການປະເມີນ ໂດຍ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ໃນໄລຍະການເຈລະຈາ
ສັນຍາສາປະທານ.
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ

ັ້ ດດັ້ານການ
- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ຮໍ່າງບົດລາຍງານກໍ່ ຽວກັບຕົວຊີວັ
ເງ ິນ ເຊັໍ່ນ ຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນກາໄລ, ຜົນຕອບແທນຕໍ່ ການລົງທຶນ ແລະ

ັ້ ນກໍ່ ຽວຂັ້ອງຂອງໂຄງການ ເປັ ນຕົນັ້ ມູນຄໍ່າ
ອໍ່ ນໆ ຂອງ ໂຄງການ ອີງໃສໍ່ຂມູ
ັ້ ອັດຕາພັນທະດັ້ານການເງ ິນ ແລະ ອໍ່ ນໆ ທີໍ່
ລວມ, ລາຄາໄຟຟັ້າ, ກາລັງຕິດຕັງ,
ັ້ ດທັ້າຍຂອງການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນ
ການົດໄວັ້ໃນ ບົດລາຍງານຂັນສຸ
ເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ສະບັບຖກຮັບຮອງ ແລະ ຜົນການປະເມີນມູນຄໍ່າ
ໂຄງການ ໂດຍ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ໃນໄລຍະການເຈລະຈາ
ສັນຍາສາປະທານ ໂດຍໃຊັ້ ໂປຼກາຼ ມຄອມພິວເຕີສາລັບການປະເມີນດັ້ານການ
ເງ ິນໂຄງການ “Hydroproject Financial Evaluation Model” ຊຶໍ່ງໄດັ້
ຮັບການພັດທະນາໂດຍ

ັ ລາເມເຢີ
ບລິສດ

ສາກົນ
(Lahmeyer
International) ໃນປີ 1999. ໂປຼ ກາຼ ມຄອມພິວເຕີນ ີ ັ້ ໃຊັ້ໃນການຄິດໄລໍ່ຂ ັ້
ມູນດັ້ານການເງ ິນຂອງໂຄງການ ເຊັໍ່ນ ບົດສະຫຼຸບກາໄລ ຫຼ ຂາດທຶນ, ກະແສ
ເງ ິນສົດ, ການວິເຄາະຄວາມສໍ່ຽງ ແລະ ອັດຕາດັ້ານການເງ ິນອໍ່ ນໆ;

- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ຈັດປະຊຸມປຶ ກສາຫາລກັບໜໍ່ວຍງານ ແລະ
ັ້ ຮຸ ນັ້ ໃນ
ລັດວິສາຫະກິດທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເພໍ່ ອປະກອບຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບການເຂົາຖ
ໂຄງການ;

- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານຜົນດັໍ່ງກໍ່ າວ ເຖິງ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອທົບທວນ ແລະ ຕັດສິນໃຈ
ັ້ ຮຸ ນັ້ ໃນໂຄງການ.
ັ ຖະບານພິຈາລະນາເຂົາຖ
ໃນການກະກຽມບົດສະເໜີລດ
ຜົນໄດັ້ຮັບ
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້ ດດັ້ານການເງ ິນຂອງໂຄງການ
ບົດລາຍງານກໍ່ ຽວກັບຕົວຊີວັ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ເຖິງ

ລັດຖະມົນຕີ

ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ ດດັ້ານການເງ ິນຂອງໂຄງການ ເຖິງ ລັດຖະມົນຕີ
- ບົດລາຍງານກໍ່ ຽວກັບຕົວຊີວັ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.
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ັ້ ຮຸ ນັ້ ໃນ
ັ ຖະບານພິຈາລະນາເຂົາຖ
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການທົບທວນ ແລະ ການອະນຸມດັ ໃຫັ້ກະກຽມ ບົດສະເໜີລດ
ໂຄງການ

ັ້ ຮຸ ັ້ນໃນ
ັ ຖະບານພິຈາລະນາເຂົາຖ
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການທົບທວນ ແລະ ການອະນຸມດັ ໃຫັ້ກະກຽມ ບົດສະເໜີລດ
ໂຄງການ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ດດັ້ານການເງ ິນຂອງໂຄງການ ທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ັ ຈາກ ກົມແຜນການ
ບົດລາຍງານຕົວຊີວັ
ແລະ ການຮໍ່ວມມ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ພິຈາລະນາບົດລາຍງານຈາກ ກົມ
ແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ ແລະ ຕັ ດ ສິ ນ ໃຈໃຫັ້ກ ະກຽມ ບົ ດ ສະເໜີ
ັ້ ຮຸ ນ
ັ້ ໃນໂຄງການ ອີງໃສໍ່ ຄວາມສາມາດໃນການສັ້າງ
ລັດຖະບານພິຈາລະນາເຂົາຖ
ັ້ ດ ດັ້າ ນການເງ ິນອໍ່ ນໆຂອງ
ກ າໄລ, ຜົນ ຕອບແທນຕໍ່ ການລົງ ທຶນ ແລະ ຕົວ ຊີວັ
ໂຄງການ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ົ ໄດັ້
ການພິຈາລະນາຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ອາດມີຜນ
ຮັບດັໍ່ງນີ:ັ້

ັ້ ຮຸ ນັ້ ໃນ
ັ ໃຫັ້ກະກຽມບົດສະເໜີລດ
ັ ຖະບານພິຈາລະນາເຂົາຖ
- ການອະນຸມດ
ໂຄງການ: ໃນກລະນີນ,ີ ັ້ ລັດຖະມົນຕີ ຈະອອກເອກະສານຊີນັ້ າ ກົມແຜນການ
ັ້ ຮຸ ນັ້
ັ ຖະບານພິຈາລະນາເຂົາຖ
ແລະ ການຮໍ່ວມມ ໃຫັ້ກະກຽມ ບົດສະເໜີລດ
ໃນໂຄງການ;

ັ້ ຮຸ ນັ້ ໃນໂຄງການ: ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ໄດັ້
- ການປະຕິເສດເຂົາຖ
ັ້ າລະງ ັບການສະເໜີລດ
ັ້ ຮຸ ນ
ັ ຖະບານພິຈາລະນາເຂົາຖ
ັ້ ໃນໂຄງການ.
ຮັບການຊີນ
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້ ດດັ້ານການ
ພາຍໃນ ສາມສິບ (30) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮັບ ບົດລາຍງານຕົວຊີວັ

ວຽກ

ເງ ິນຂອງໂຄງການ ຈາກ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ.

ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ າ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ໃຫັ້ກະກຽມ ບົດສະເໜີ
- ແຈ ັ້ງການຊີນ
ັ້ ຮຸ ນ
ັ້ ໃນໂຄງການ.
ລັດຖະບານພິຈາລະນາເຂົາຖ

ັ້ ຮຸ ນັ້ ໃນໂຄງການ ໃຫັ້ຂນເທິ
ັ ຖະບານພິຈາລະນາເຂົາຖ
ັ ັ້ ງ
ໜັ້າວຽກທີ 3: ການກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ງ ບົດສະເໜີລດ
ອະນຸມດັ
ັ້ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ ໃຫັ້ຂນເທິ
ັ ຖະບານພິຈາລະນາເຂົາຖ
ັ ັ້ ງ
ໜັ້າວຽກທີ 3: ການກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ງ ບົດສະເໜີລດ
ອະນຸມດັ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ).
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ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ າຈາກ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ໃຫັ້ກະກຽມບົດສະ
ການຊີນ
ັ້ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ.
ັ ຖະບານພິຈາລະນາເຂົາຖ
ເໜີລດ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ກົມ ແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ (ພະແນກລົງ ທຶນ ) ກະກຽມ ບົດ ສະເໜີ
ັ້ າຈາກ
ັ້ ຮຸ ນ
ັ້ ໃນໂຄງການ ພາຍຫຼ ັງ ໄດັ້ຮ ັບ ການຊີນ
ລັດ ຖະບານພິຈ າລະນາເຂົາຖ
ລັດຖະມົນຕີກ ະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ແລັ້ວສົໍ່ງບົດສະເໜີເຖິງ ກົມ ກອງ
ັ້
ັ້
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງຂອງກະຊວງການເງ ິນ ເພໍ່ ອເລີໍ່ມຕົນການຄົ
ນຄວັ້າລະອຽດກໍ່
ຽວກັບການ
ັ້ ຮຸ ນັ້ ໃນໂຄງການ.
ເຂົາຖ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ໍ່ ວມປະຊຸມປຶ ກສາຫາລກໍ່ ຽວກັບການເຂົາຖ
ັ້ ຮຸ ັ້ນ
ໜັງສເຊີນ ກະຊວງການເງ ິນ ເຂົາຮ
ັ້ ຮຸ ນ
ັ ຖະບານພິຈ າລະນາເຂົາຖ
ັ້ ໃນ
ໃນໂຄງການ ພັ້ອ ມດັ້ວ ຍ ຮໍ່ າງບົດ ສະເໜີລ ດ
ໂຄງການ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ້ າຈາກ ລັດຖະມົນຕີ
ັ ການຊີນ
ພາຍໃນ ສິບຫັ້າ (15) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ ໍ່ ວມປະຊຸມປຶ ກສາຫາລກໍ່ ຽວກັບການເຂົາຖ
ັ້
- ໜັງສເຊີນ ກະຊວງການເງ ິນ ເຂົາຮ
ຮຸ ນັ້ ໃນໂຄງການ.

ໜັ້າວຽກທີ 4: ການປະຊຸມປຶກສາຫາລລະຫວໍ່ າງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ ແລະ ກົມກອງກໍ່ ຽວຂັ້ອງຂອງ
ັ້ ຮຸ ນັ້ ໃນໂຄງການ
ັ ຖະບານພິຈາລະນາເຂົາຖ
ກະຊວງການເງ ິນ ກໍ່ ຽວກັບ ບົດສະເໜີລດ
ໜັ້າວຽກທີ 4: ການປະຊຸມປຶກສາຫາລລະຫວໍ່ າງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ ແລະ ກົມກອງກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ັ້ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ
ັ ຖະບານພິຈາລະນາເຂົາຖ
ຂອງກະຊວງການເງ ິນ ກໍ່ ຽວກັບ ບົດສະເໜີລດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ແລະ ກົມກອງກໍ່ ຽວຂັ້ອງຂອງກະຊວງການເງ ິນ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ໍ່ ວມປຶ ກສາຫາລກໍ່ ຽວ
ໜັງສເຊີນ ຈາກ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ເພໍ່ ອເຂົາຮ
ັ້ ຮຸ ນັ້ ໃນໂຄງການ.
ັ ຖະບານພິຈາລະນາເຂົາຖ
ກັບ ຮໍ່າງບົດສະເໜີລດ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ) ຈັດປະຊຸມປຶ ກສາຫາລ ກັບ
ກົມກອງກໍ່ ຽວຂັ້ອງຂອງກະຊວງການເງ ິນ ເພໍ່ ອປຶກສາຫາລ ແລະ ປະກອບຄາເຫັນ
ັ້ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ.
ັ ຖະບານພິຈາລະນາເຂົາຖ
ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງບົດສະເໜີລດ
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ົ ເປັ ນໄປໄດັ້ ດັໍ່ງນີ:ັ້
ການປຶກສາຫາລ ອາດມີຜນ

ັ້ ຮຸ ນັ້ ໃນໂຄງການ:
ັ ຖະບານພິຈາລະນາເຂົາຖ
- ການເຫັນດີສະເໜີລດ

ກົມ
ແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ຈະເຮັດບົດລາຍງານຜົນກອງປະຊຸມຕໍ່
ັ້
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຕາມໜັ້າວຽກທີ 5 ຂອງຂັນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ;ັ້

ັ້ ຮຸ ນັ້ ໃນໂຄງການ: ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ຈະ
- ການປະຕິເສດເຂົາຖ
ເຮັດບົດລາຍງານຜົນກອງປະຊຸມຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່
ັ້ າຕໍ່ ໄປ.
ິ ຊີນ
ແຮໍ່ ເພໍ່ ອມີທດ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ໜັງສເຊີນ ຈາກ ກົມແຜນການ
ພາຍໃນ ສາມສິບ (30) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ແລະ ການຮໍ່ວມມ.

ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
- ບົດລາຍງານກໍ່ ຽວກັບຜົນການປະຊຸມກັບກະຊວງການເງ ິນ ເຖິງ ລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາ.

ັ້ ຮຸ ນັ້
ໜັ້າວຽກທີ 5: ການສົໍ່ງບົດສະເໜີ ເຖິງ ຫັ້ອງວໍ່ າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພໍ່ ອອະນຸມດັ ການເຂົາຖ
ໃນໂຄງການ
ັ້ ຮຸ ັ້ນ
ໜັ້າວຽກທີ 5: ການສົໍ່ງບົດສະເໜີ ເຖິງ ຫັ້ອງວໍ່ າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພໍ່ ອອະນຸມດັ ການເຂົາຖ
ໃນໂຄງການ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ຮຸ ນັ້ ໃນໂຄງການ
ັ ຖະບານພິຈາລະນາເຂົາຖ
ບົດສະເໜີລດ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ກົມແຜນການ

ແລະ ການຮໍ່ວມມ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ພິຈາລະນາກໍ່ ຽວກັບບົດສະເໜີ
ັ້ ຮຸ ນ
ັ້ ໃນໂຄງການ ຈາກ ກົມແຜນການ ແລະ ການ
ລັດຖະບານພິຈາລະນາເຂົາຖ
ັ້ ຮຸ ນັ້ ໃນ
ຮໍ່ວມມ ແລະ ການົດ ລັດວິສາຫະກິດ ທີໍ່ຈະຕາງໜັ້າລັດຖະບານເຂົາຖ
ໂຄງການ ແລະ ແລັ້ວສົໍ່ງໄປຍັງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພໍ່ ອ
ັ .
ພິຈາລະນາອະນຸມດ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ຈາກ

ັ້ ຮຸ ນັ້ ໃນໂຄງການ ພັ້ອມດັ້ວຍ
ັ ຖະບານພິຈາລະນາເຂົາຖ
ໜັງສ ແລະ ບົດສະເໜີລດ
ັ້ ຮຸ ັ້ນ ສົໍ່ງໃຫັ້ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກ
ຊໍ່ ລັດວິສາຫະກິດທີໍ່ຈະຕາງໜັ້າລັດຖະບານເຂົາຖ
ັ .
ງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາອະນຸມດ
ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.

ວຽກ
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ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
- ໜັງສສະເໜີ ເຖິງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພັ້ອມດັ້ວຍບົດ
ັ້ ຮຸ ນັ້ ໃນໂຄງການ.
ັ ຖະບານພິຈາລະນາເຂົາຖ
ສະເໜີລດ

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 6: ການພິຈາລະນາຂອງ ຫັ້ອງວໍ່ າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບ ການອະນຸມດັ ເຂົາຖ
ຮຸ ນັ້ ໃນໂຄງການ

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ ການປຶ ກ ສາຫາລ ກັບ ຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອ ງ ເພໍ່ ອສັງ ລວມເປັ ນ ໜັ້າ ວຽກສ າຄັນ ເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ

ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 6: ການພິຈາລະນາຂອງ ຫັ້ອງວໍ່ າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບ ການອະນຸມດັ ເຂົາຖ
ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ຮຸ ນ
ັ ຖະບານພິຈ າລະນາເຂົາຖ
ັ້ ໃນໂຄງການ
ໜັງ ສ ສະເໜີ ແລະ ບົດ ສະເໜີລ ດ
ັ້ ຮຸ ນ
ັ້ ຈາກ ກະຊວງ
ພັ້ອມດັ້ວຍຊໍ່ ລັດວິສາຫະກິດທີໍ່ຈະຕາງໜັ້າລັດຖະບານເຂົາຖ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ .
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາອະນຸມດ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

- ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ັ້
ພິຈາລະນາກໍ່ ຽວກັບການເຂົາຖ

ຮຸ ນັ້ ໃນໂຄງການ;
- ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກແຈ ັ້ງການກໍ່ ຽວກັບຜົນການ
ັ ຫຼ ການປະຕິເສດ
ພິຈາລະນາ ຊຶໍ່ງອາດເປັ ນໄປໄດັ້ 2 ຢໍ່າງ ຄ ການອະນຸມດ
ັ້ ຮຸ ນັ້ ໃນໂຄງການ.
ການເຂົາຖ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ົ ເປັ ນ
ການພິຈາລະນາຂອງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອາດມີຜນ
ໄປໄດັ້ ດັໍ່ງນີ:ັ້

ັ້ ຮຸ ນັ້ :
ັ ເຂົາຖ
- ການອະນຸມດ

ໃນກລະນີນ,ີ ັ້

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈະອອກແຈ ັ້ງການ ເຖິງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
ັ້ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ ຕາມການສະເໜີ ແລະ ໃຫັ້
ັ ເຂົາຖ
ກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດ
ັ້ ຮຸ ັ້ນ;
ກະຊວງຜັນຂະຫຍາຍຂະບວນການເຂົາຖ

ັ້ ຮຸ ນັ້ : ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈະອອກ
- ການປະຕິເສດເຂົາຖ
ັ້ັ້
ແຈ ັ້ງການ ເຖິງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ກໍ່ ຽວກັບການປະຕິເສດເຂົາຖ
ຮຸ ນັ້ ໃນໂຄງການ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.

ວຽກ
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ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ັ້ ຮຸ ນັ້
ັ ທະນາ ກໍ່ ຽວກັບ ການອະນຸມດັ ຫຼ ປະຕິເສດ ການເຂົາຖ
ໜັ້າວຽກທີ 7: ການແຈ ັ້ງລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ຜູ ພັ້ ດ
ໃນໂຄງການ

ັ້
ັ ທະນາ ກໍ່ ຽວກັບ ການອະນຸມດັ ຫຼ ປະຕິເສດ ການເຂົາຖ
ໜັ້າວຽກທີ 7: ການແຈ ັ້ງລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ຜູພັ້ ດ
ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ແຈ ັ້ງການ ຂອງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບ ການ
ັ້ ຮຸ ນັ້ ໃນໂຄງການ.
ັ ຫຼ ປະຕິເສດ ການເຂົາຖ
ອະນຸມດ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ າໃຫັ້ ຫັ້ອງການກະຊວງ
- ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊີນ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ແຈ ັ້ງ ລັດວິສາຫະກິດທີໍ່ຖກມອບໝາຍ ແລະ ຜູ ັ້
ັ້ ຮຸ ນັ້ ໃນໂຄງການ ແລະ
ັ ການເຂົາຖ
ພັດທະນາ ກໍ່ ຽວກັບ ລັດຖະບານອະນຸມດ
ັ້ ລິສດ
ັ ຕາມກາ
ອະນຸຍາດໃຫັ້ດາເນີນການຮໍ່າງ ແລະ ເຈລະຈາ ສັນຍາສັ້າງຕັງບ
ັ້
ນົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 8 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
;ັ້

ັ້ າໃຫັ້ ຫັ້ອງການກະຊວງ
- ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊີນ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ແຈ ັ້ງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ, ລັດວິສາຫະ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ກໍ່ ຽວກັບ ລັດຖະບານປະຕິເສດ ການ
ກິດທີໍ່ຖກມອບໝາຍ ແລະ ຜູ ພ
ັ້ ຮຸ ນັ້ ໃນໂຄງການ.
ເຂົາຖ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ແຈ ັ້ງການຂອງຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເຖິງ ກົມແຜນການ ແລະ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ກໍ່ ຽວກັບ ການ
ການຮໍ່ວມມ, ລັດວິສາຫະກິດທີໍ່ຖກມອບໝາຍ ແລະ ຜູ ພ
ັ້ ຮຸ ນັ້ ໃນໂຄງການ ພັ້ອມດັ້ວຍແຈ ັ້ງການຂອງຫັ້ອງ
ັ ຫຼ ປະຕິເສດການເຂົາຖ
ອະນຸມດ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ

ວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ັ ແຈ ັ້ງການ ຂອງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກ
ພາຍໃນ ສິບສີໍ່ (14) ວັນ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ້ ຮຸ ນັ້ ໃນ
ັ ຫຼ ປະຕິເສດ ການເຂົາຖ
ງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບ ການອະນຸມດ
ໂຄງການ.

ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

- ແຈ ັ້ງການຂອງກະຊວງຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເຖິງ ລັດວິ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ກໍ່ ຽວກັບ ລັດຖະບານ
ສາຫະກິດທີໍ່ຖກມອບໝາຍ ແລະ ຜູ ພ
ັ້ ຮຸ ນັ້ ໃນໂຄງການ;
ັ ການເຂົາຖ
ອະນຸມດ
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- ແຈ ັ້ງການຂອງກະຊວງຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເຖິງ ກົມ
ແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ, ລັດວິສາຫະກິດທີໍ່ຖກມອບໝາຍ ແລະ ຜູ ັ້
ັ້ ຮຸ ັ້ນໃນໂຄງການ.
ພັດທະນາ ກໍ່ ຽວກັບ ລັດຖະບານປະຕິເສດ ການເຂົາຖ

ັ້ ລິສດ
ັ
ໜັ້າວຽກທີ 8: ການກະກຽມຮໍ່ າງ ແລະ ເຈລະຈາ ສັນຍາສັ້າງຕັງບ
ັ້ ລິສດ
ັ
ໜັ້າວຽກທີ 8: ການກະກຽມ ຮໍ່ າງ ແລະ ເຈລະຈາ ສັນຍາສັ້າງຕັງບ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ລັດວິສາຫະກິດທີໍ່ຖກມອບໝາຍ ແລະ ຜູ ພ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ແຈ ັ້ງການຂອງຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເຖິງ ລັດວິສາຫະກິດທີໍ່
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ກໍ່ ຽວກັບ
ັ
ຖກມອບໝາຍ ແລະ
ຜູ ພ
ລັດຖະບານອະນຸມດ
ັ້ ຮຸ ນັ້ ໃນໂຄງການ ພັ້ອມດັ້ວຍ ແຈ ັ້ງການຂອງຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານ
ການເຂົາຖ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ັ ຂອງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີໍ່
- ອີງໃສໍ່ ແຈ ັ້ງການອະນຸມດ
ັ ຈາກ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່, ລັດວິສາຫະກິດທີໍ່ຖກ
ໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອສະເໜີ ເລີໍ່ມຕົນການຮ
ໍ່ າງ ແລະ
ມອບໝາຍ ອອກໜັງສເຖິງ ຜູ ພ
ັ້ ລິສດ
ັ ;
ເຈລະຈາ ສັນຍາສັ້າງຕັງບ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ດາເນີນການຮໍ່າງ ແລະ
- ລັດວິສາຫະກິດທີໍ່ຖກມອບໝາຍ ແລະ ຜູ ພ
ັ້ ລິສດ
ັ .
ເຈລະຈາ ສັນຍາສັ້າງຕັງບ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອສະເໜີ ເລີໍ່ມຕົນການຮ
ໍ່ າງ ແລະ ເຈລະຈາ ສັນຍາ
- ໜັງສເຖິງ ຜູ ພ
ັ້ ລິສດ
ັ ;
ສັ້າງຕັງບ

ັ້ ລິສດ
ັ ຕາມຜົນການເຈລະຈາ ລະຫວໍ່າງ ລັດວິສາຫະກິດທີໍ່
- ຮໍ່າງສັນຍາສັ້າງຕັງບ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຖກສົໍ່ງໃຫັ້ ສະພາບລິຫານຂອງລັດວິສາຫະ
ຖກມອບໝາຍ ແລະ ຜູ ພ
ກິດທີໍ່ຖກມອບໝາຍ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາ.

ວຽກ

ັ ແຈ ັ້ງການຂອງ ຫັ້ອງການ
ພາຍໃນ ສາມສິບ (30) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວນທີໄດັ້ຮບ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ໜັ້າວຽກທີ 9: ການພິຈາລະນາຂອງ ສະພາບລິຫານຂອງລັດວິສາຫະກິດທີໍ່ຖກມອບໝາຍ ກໍ່ ຽວກັບ ການ
ັ້ ລິສດ
ັ
ອະນຸມດັ ສັນຍາສັ້າງຕັງບ
ໜັ້າວຽກທີ 9: ການພິຈາລະນາຂອງ ສະພາບລິຫານຂອງລັດວິສາຫະກິດທີໍ່ຖກມອບໝາຍ ກໍ່ ຽວກັບ ການ
ັ້ ລິສດ
ັ
ອະນຸມດັ ສັນຍາສັ້າງຕັງບ
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ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ສະພາບລິຫານ ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດທີໍ່ຖກມອບໝາຍ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ລິສດ
ັ ສັນຍາສັ້າງຕັງບ
ັ .
ໜັງສສະເໜີເຖິງສະພາບລິຫານ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາອະນຸມດ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ລັດວິສາຫະກິດທີໍ່ຖກມອບໝາຍ.

ສະພາບລິຫານ ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດທີໍ່ຖກມອບໝາຍ ພິຈາລະນາ ຮໍ່າງສັນຍາ
ັ້ ລິສດ
ັ ສະບັບປັ ບປຸ ງ ຕາມການຫາລກັບຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ອະນຸມດ
ັ ໃຫັ້
ສັ້າງຕັງບ
ສົໍ່ງຮໍ່າງດັໍ່ງກໍ່ າວ ໄປ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອທົບທວນຄວາມ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ສອດຄໍ່ອງກັບ ກົດໝາຍ ແລະ ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານ.
ໜັງສສະເໜີ ເຖິງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອທົບທວນ ແລະ ມີຄາເຫັນ
ັ້ ລິສດ
ັ ພາຍຫຼງັ ໄດັ້ຮບ
ັ ອະນຸມດ
ັ ຈາກ ສະພາບລິຫານ.
ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງສັນຍາສັ້າງຕັງບ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 10: ການທົບທວນ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນຂອງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
ໜັ້າວຽກທີ 10: ການທົບທວນ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນຂອງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່;
- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ;

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ິ າ.
- ກົມນິຕກ

ໜັງສສະເໜີ ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດທີໍ່ຖກມອບໝາຍ ເພໍ່ ອຂຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງ
ັ້ ລິສດ
ັ .
ສັນຍາສັ້າງຕັງບ
ລັດວິສາຫະກິດທີໍ່ຖກມອບໝາຍ.

ັ້ າໃຫັ້ ຫັ້ອງການກະຊວງ
- ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊີນ
ັ້ ລິສດ
ັ ໃຫັ້ ກົມແຜນການ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ນາສົໍ່ງຮໍ່າງສັນຍາສັ້າງຕັງບ
ັ້
ິ າ ເພໍ່ ອຄົນຄວັ້
ແລະ ການຮໍ່ວມມ ແລະ ກົມນິຕກ
າມີຄາເຫັນ;

ັ້ ລິສດ
ັ ໃນປະ
- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ທົບທວນ ຮໍ່າງສັນຍາສັ້າງຕັງບ
ເດນຕໍ່ ໄປນີ:ັ້

ັ້
ັ້ ລິສດ
ັ ກັບ ສັນຍາ
o ຄວາມສອດຄໍ່ອງດັ້ານເນອໃນຂອງ
ຮໍ່າງສັນຍາສັ້າງຕັງບ
ສາປະທານ,

o ພັນທະຂອງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານອໍ່ ນໆຂອງ
ັ້ ລິສດ
ັ ;
ລັດຖະບານໃນຮໍ່າງສັນຍາສັ້າງຕັງບ
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ັ້ ລິສດ
ິ າ ທົບທວນປະເດັນດັ້ານກົດໝາຍຂອງ ຮໍ່າງສັນຍາສັ້າງຕັງບ
ັ
- ກົມນິຕກ
ັ ຈາກ ລັດວິສາຫະກິດທີໍ່ຖກມອບໝາຍ
ແລະ ເອກະສານປະກອບ ທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ແລະ ສົໍ່ງຄາເຫັນໃຫັ້ ລັດວິສາຫະກິດດັໍ່ງກໍ່ າວ ກໍ່ ຽວກັບ ຄວາມບໍ່ ຄົບຖັ້ວນດັ້ານ
ັ້ ນ ແລະ ດັ້ານກົດໝາຍຂອງ ຮໍ່າງສັນຍາສັ້າງຕັງບ
ັ້ ລິສດ
ັ ;
ຂມູ

ິ າ ແຈ ັ້ງຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງ
- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ແລະ ກົມນິຕກ
ັ້ ລິສດ
ັ້
ັ ພາຍຫຼງັ ຄົນຄວັ້
ສັນຍາສັ້າງຕັງບ
າມີຄາເຫັນແລັ້ວ ຕໍ່ ຫັ້ອງການກະຊວງ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອສັງລວມ ແລະ ລາຍງານລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ັ້ ນ;
ັ້
ັ ຂັນຕົ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ອະນຸມດ

ັ້ ນເພີໍ່ມ, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ແລະ ກົມ
- ໃນກລະນີຕອັ້ ງການຂມູ
ິ າ ອອກໜັງສສະເໜີເຖິງ ລັດວິສາຫະກິດທີໍ່ຖກມອບໝາຍ ຊຶໍ່ງພາກສໍ່ວນ
ນິຕກ
ດັໍ່ງກໍ່ າວອາດມີກອງປະຊຸມຫາລຈົນສາມາດເປັນເອກະພາບຕໍ່ ກັບຮໍ່າງສັນຍາ
ັ້ ລິສດ
ັ ຈຶໍ່ງແຈ ັ້ງຜົນຕໍ່ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.
ສັ້າງຕັງບ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

- ບົດລາຍງານ ຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາ
ັ້ ລິສດ
ັ ຮໍ່າງສັນຍາສັ້າງຕັງບ
ັ ;
ອະນຸມດ
ິ າ ເຖິງ
- ໜັງສສະເໜີຂອງກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ແລະ/ຫຼ ກົມນິຕກ
ັ້
ັ້ ນ ຫຼ ການຊີແຈງຄ
ລັດວິສາຫະກິດທີໍ່ຖກມອບໝາຍ ເພໍ່ ອຂຂມູ
ນກໍ່ ຽວກັບ
ັ້ ລິສດ
ັ .
ຮໍ່າງສັນຍາສັ້າງຕັງບ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ້ ລິສດ
ັ ຮໍ່າງສັນຍາສັ້າງຕັງບ
ັ ຈາກ
ພາຍໃນ ສາມສິບ (30) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ລັດວິສາຫະກິດທີໍ່ຖກມອບໝາຍ.

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
- ບົດລາຍງານ ຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາ
ັ້ ລິສດ
ັ ຮໍ່າງສັນຍາສັ້າງຕັງບ
ັ ;
ອະນຸມດ
ິ າ ເຖິງ
- ໜັງສສະເໜີຂອງກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ແລະ/ຫຼ ກົມນິຕກ
ັ້
ັ້ ນ ຫຼ ການຊີແຈງຄ
ລັດວິສາຫະກິດທີໍ່ຖກມອບໝາຍ ເພໍ່ ອຂຂມູ
ນກໍ່ ຽວກັບ
ັ້ ລິສດ
ັ .
ຮໍ່າງສັນຍາສັ້າງຕັງບ

ໜັ້າວຽກທີ 11: ການພິຈາລະນາຂອງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ກໍ່ ຽວກັບ ການອະນຸມດັ ເຊັນ
ັ້ ລິສດ
ັ
ສັນຍາສັ້າງຕັງບ
ໜັ້າວຽກທີ 11: ການພິຈາລະນາຂອງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ກໍ່ ຽວກັບ ການອະນຸມດັ ເຊັນ
ັ້ ລິສດ
ັ
ສັນຍາສັ້າງຕັງບ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ບົດລາຍງານຂອງຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ທີໍ່ສັງລວມຄາເຫັນ
ິ າ ເພໍ່ ອຂການພິຈາລະນາ
ຈາກ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ແລະ ກົມນິຕກ
ັ້ ລິສດ
ັ ສັນຍາສັ້າງຕັງບ
ັ .
ອະນຸມດ
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ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ໜັ້າວຽກ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ພິຈາລະນາ ກໍ່ ຽວກັບ ສັນຍາສັ້າງຕັງັ້
ັ ຕາມ ບົດລາຍງານຂອງຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ທີໍ່
ບລິສດ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ິ າ.
ສັງລວມຄາເຫັນ ຈາກ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ແລະ ກົມນິຕກ
ົ ເປັ ນ
ການພິຈາລະນາຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ອາດມີຜນ
ໄປໄດັ້ ດັໍ່ງນີ:ັ້

ັ້ ລິສດ
ັ ສັນຍາສັ້າງຕັງບ
ັ : ໃນກລະນີນ ີ ັ້ ແມໍ່ ນຈະຊີນັ້ າໃຫັ້ ຫັ້ອງການ
- ການອະນຸມດ
ັ ເຊັນ ສັນຍາສັ້າງຕັງັ້
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ອອກແຈ ັ້ງການອະນຸມດ
ັ ເຖິງ ລັດວິສາຫະກິດທີໍ່ຖກມອບໝາຍ ແລະ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອດາເນີນ
ບລິສດ
ັ້ ໍ່ ໄປ;
ຂະບວນການຂັນຕ

ັ້ ລິສດ
ັ : ໃນກລະນີນ ີ ັ້ ແມໍ່ ນຈະຊີນັ້ າໃຫັ້ ຫັ້ອງການ
- ການປະຕິເສດສັນຍາສັ້າງຕັງບ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ອອກແຈ ັ້ງການ ເຖິງ ລັດວິສາຫະກິດທີໍ່ຖກ

ັ້
ໍ່ ຕອັ້ ງການເພີໍ່ມ.
ັ້ ນ ຫຼ ການຊີແຈງທີ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ກໍ່ ຽວກັບຂມູ
ມອບໝາຍ ແລະ ຜູ ພ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
- ແຈ ັ້ງການຂອງຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເຖິງ ລັດວິສາຫະກິດ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດ
ັ ຫຼ ປະຕິເສດການ
ທີໍ່ຖກມອບໝາຍ ແລະ ຜູ ພ
ັ້ ລິສດ
ັ .
ເຊັນ ສັນຍາສັ້າງຕັງບ

ັ້ ລິສດ
ັ
ໜັ້າວຽກທີ 12: ການເຊັນ ສັນຍາສັ້າງຕັງບ
ັ້ ລິສດ
ັ
ໜັ້າວຽກທີ 12: ການເຊັນ ສັນຍາສັ້າງຕັງບ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ລັດວິສາຫະກິດທີໍ່ຖກມອບໝາຍ ແລະ ຜູ ພ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ
ແຈ ັ້ງການ ຈາກ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດ
ັ້ ລິສດ
ັ .
ໃຫັ້ເຊັນ ສັນຍາສັ້າງຕັງບ

ໜັ້າວຽກ

ັ ຈາກກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່, ລັດວິສາຫະກິດທີໍ່
ອີງໃສໍ່ແຈ ັ້ງການອະນຸມດ
ັ້ ລິສດ
ັ ກັບ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເປັ ນ ສີໍ່ (4) ສະບັບ.
ຖກມອບໝາຍ ເຊັນ ສັນຍາສັ້າງຕັງບ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ລິສດ
ັ ສະບັບເຊັນ.
ສັນຍາສັ້າງຕັງບ
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.

ວຽກ
ໝາຍເຫດ
17.

ບໍ່ ມີ.

ັ້
ັ ເຊັນສັນຍາສາປະທານ
ຂັນຕອນການເຈລະຈາ
ແລະ ອະນຸມດ

17.1. ພາກສະເໜີ

ັ້
ຄວາມໝາຍຂອງຂັນຕອນ

ັ້ ການົດກໍ່ ຽວບັນດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ພົວພັນກັບການເຈລະຈາ ແລະ
ັ້
ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ັ້ ນກາງເປັ ນຜູ ອ
ັ ເຊັນ ສັນຍາສາປະທານ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລັງງານນາັ້ ທີໍ່ຂັນສູ
ັ້ ະນຸຍາດ. ການລົງ
ການອະນຸມດ

ນາມໃນສັນຍາສາປະທານ ລະຫວໍ່າງ ລັດຖະບານ ຕາງໜັ້າໂດຍ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ແລະ ກະຊວງ
ັ ໂຄງການ ໃນການໃຫັ້ສາປະທານ ປະກອບດັ້ວຍ ສິດ, ພັນທະ, ຜົນ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກັບ ບລິສດ
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ໜັ້າວຽກໂຄງການ. ໄລຍະສາ
ປະໂຫຍດຂອງແຕໍ່ລະພາກສໍ່ວນ ແລະ ອໍ່ ນໆ ທີໍ່ຕິດພັນກັບວິທຈ
ບດ
ັ້ ໍ່ ມຂາຍໄຟເປັ ນທາງການ ແລະ ສາມາດຕໍ່ ອາຍຸ ສາປະທານໄດັ້ ຕາມການເຫັນດີ ຈາກ
ປະທານແມໍ່ ນນັບແຕໍ່ມເລີ
ັ ໂຄງການ ສະເໜີ 5 ປີ ກໍ່ ອນໝົດອາຍຸ ສາປະທານ.
ລັດຖະບານ ໂດຍບລິສດ
ັ້
ັ ເຊັນ ສັນຍາສາປະທານ ຈະມີການປະເມີນຜົນ ດັໍ່ງນີ:ັ້
ຂັນຕອນການເຈລະຈາ
ແລະ ການອະນຸມດ
- ການປະເມີນຜົນ ຂອງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:

ັ້ ດທັ້າຍ;
o ການທົບທວນຄນຄວາມເປັນໄປໄດັ້ທາງດັ້ານເສດຖະກິດ-ການເງ ິນຂັນສຸ
ັ້ ນ;
ັ້
o ການທົບທວນການອອກແບບເບອງຕົ
o ການທົບທວນບົດລາຍງານຜົນປະໂຫຍດທີໍ່ເປັ ນໄປໄດັ້;
ັ້
o ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈລາຄາໄຟຟັ້
າ.

ັ້
ັ້
ັ ຈາກໂຄງການ. ສາລັບຂັນຕອນນີ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ການົດຜົນປະໂຫຍດທີໍ່ຈະໄດັ້ຮບ
,ັ້
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຈະກວດກາການປະເມີນເສດຖະກິດໂຄງການ, ຄວາມຖກຕັ້ອງອັດຕາຜົນຕອບ
ໂດຍການກວດກາອັດຕາຜົນຕອບຕໍ່ ການ
ລົງທຶນ, ການແບໍ່ງປັ ນຄວາມສໍ່ຽງ, ການຫຼຸດຜໍ່ອນຄວາມສໍ່ຽງ ແລະ ການດາເນີນທຸລະກິດໂຄງການ ເພໍ່ ອທົບທວນ
ແທນຕາມການຄິດໄລໍ່ໃນບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້
ຄວາມເໝາະສົມດັ້ານງ ົບປະມານໂຄງການ.

- ການປະເມີນຜົນ ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ:
o ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ເປັ ນໜຶໍ່ງໃນການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປ
ັ້ ດທັ້າຍ;
ໄດັ້ຂັນສຸ

o ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ;

o ແຜນການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ແຜນການພັດທະນາຊົນເຜົໍ່າ (ຖັ້າມີ);
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ.
o ແຜນການຄຸ ມ

ັ້
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ໜັ້າ ວຽກ
ການເຈລະຈາສັນ ຍາສ າປະທານ ຈະເລີໍ່ມດ າເນີນ ການ ພາຍຫຼ ງັ ສ າເລັດ ວິທ ີຈ ດ
ບດ
ັ້
ພັນ ທະຕາມສັນ ຍາພັດ ທະນາໂຄງການ ຫຼ ສັນ ຍາຫົວ ຂ ໃຫຍໍ່
ຊຶໍ່ງ ກົມ ແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ ເປັ ນ ຜູ ັ້
ັ້ .
ຮັບຜິດຊອບຕົນຕ
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ັ້
ັ ພັນທະຕາມສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ຫຼ ສັນຍາຫົວຂໃຫຍໍ່
ພາຍຫຼງັ ສາເລັດການປະຕິບດ
ແລັ້ວ ແມໍ່ ນ
ັ້ ການເຈລະຈາສັນຍາສາປະທານ. ບລິສດ
ັ ໂຄງການຈະສະເໜີຂອະນຸຍາດການລົງທຶນ ຈາກ ຫັ້ອງການ
ກ ັ້າວເຂົາສູໍ່
ບລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ.

ັ້ ນຕອນ
ັ້
ການເລີໍ່ມຕົນຂັ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ສົໍ່ງໜັງສສະເໜີຂເລີໍ່ມການເຈລະຈາສັນຍາສາປະທານ ເຖິງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມ
ຜູ ພ

ີ ວາມຄບໜັ້າ ແລະ ສາເລັດໜັ້າວຽກຄົບ
ມ ຊຶໍ່ງຈະກວດກາ ແລະ ປະເມີນຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການວໍ່າໄດັ້ມຄ
ັ້ ການເຈລະຈາສັນຍາສາປະທານຫຼບໍ່ . ຈາກນັນ,
ັ້ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ
ຕາມເງໍ່ ອນໄຂຂອງການເຂົາສູໍ່

ຈະກະກຽມຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານ ທີໍ່ເປັ ນອັນສະເພາະໂຄງການທີໍ່ສະເໜີ ຕາມຮໍ່າງມາດຕະຖານ ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້ຜູ ັ້
ພັດທະນາ ເພໍ່ ອມີຄາເຫັນ.

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ນິຕກ

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ັ :ັ້
ນິຕກ
ມີດໍ່ ງນີ

- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ;
- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ;

- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການປົ ກປັ ກຮັກສາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
- ດາລັດວໍ່າດັ້ວຍການທົດແທນຄໍ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍປະຊາຊົນ ຈາກ ໂຄງການພັດທະນາ;
ັ້ ກແບບຍນຍົງ ຂອງ ສປປລາວ.
- ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາປຕົ
ັ້
17.2. ບັນດາໜັ້າວຽກໃນຂັນຕອນ

ໜັ້າວຽກທີ 1: ການຈັດກອງປະຊຸມຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ການນາສົໍ່ງຮໍ່ າງສັນຍາ
ສາປະທານ

ໜັ້າວຽກທີ 1: ການຈັດກອງປະຊຸມຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ນາສົໍ່ງຮໍ່ າງສັນຍາສາ
ປະທານ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕອັ້ ງສະໜອງບັນດາບົດສຶກສາ ແລະ ເອກະສານສາຄັນຕໍ່ າງໆ ຕາມທີໍ່
ຜູ ພ
ັ້
ັ ຍາພັດທະນາໂຄງການ ຫຼ ສັນຍາຫົວຂໃຫຍໍ່
ລະບຸ ພາຍໃຕັ້ສນ
ທີໍ່ຕັ້ອງສາເລັດ ດັໍ່ງນີ:ັ້
- ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາ
ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ມະຊາດ ແລະ ແຜນອໍ່ ນໆ ທີໍ່ກໍ່ ຽວພັນດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ທີໍ່ຖກຮັບຮອງ;

- ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ທາງດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ທີໍ່
ຖກຮັບຮອງ;

ັ້ ນັ້ (Basic Design) ທີໍ່ຖກຮັບຮອງ;
- ບົດລາຍງານການອອກແບບເບອງຕົ
ັ້
- ຖັ້າໂຄງການຕາມລານາຂອງ,
ໂຄງການມີຄວາມຈາເປັ ນ ຈະຕັ້ອງສຶກສາຕາມ
ັ້
ຂະບວນການ ລະບຽບການຂອງອົງການແມໍ່ ນາຂອງສາກົ
ນ;
ັ້
- ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າ;
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- ບົດສັງລວມດັ້ານການເງ ິນຂອງໂຄງການ

ແລະ

ດັ້ານຜົນປະໂຫຍດຂອງ

ລັດຖະບານ.
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ

ັ້ ນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້ ໃຫັ້ແກໍ່ ກົມແຜນການ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ນາສົໍ່ງເອກະສານ ແລະ ຂມູ
- ຜູ ພ
ແລະ ການຮໍ່ວມມ;
- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມ ຮໍ່ວມກັບ ຂະ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ;
ແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ຜູ ພ
- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ກະກຽມຮໍ່າງມາດຕະຖານສັນຍາສາປະທານ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ;
ເພໍ່ ອນາສົໍ່ງໃຫັ້ ຜູ ພ
- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ອອກໜັງສ ເຖິງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເພໍ່ ອ
ັ້
ແຈ ັ້ງໃຫັ້ຊາບວໍ່າ ຂະບວນການເຈລະຈາສັນຍາສາປະທານໄດັ້ເລີໍ່ມຕົນແລັ້
ວ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

- ຮັບຊາບສະພາບຄວາມພັ້ອມຂອງໂຄງການ;
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອສຶກສາຄົນຄວັ້
- ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານ ໃຫັ້ ຜຸ ພ
າມີຄາເຫັນ;

- ອອກໜັງສ ເຖິງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເພໍ່ ອແຈ ັ້ງໃຫັ້ຊາບວໍ່າ ຂະບວນການ
ັ້
ເຈລະຈາສັນຍາສາປະທານໄດັ້ເລີໍ່ມຕົນແລັ້
ວ.
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ໜັງສສະເໜີຈາກຜູ ັ້
ພາຍໃນ ສິບຫັ້າ (15) ວັນລັດຖະບານ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ພັດທະນາ.

ໝາຍເຫດ

ທຸກພາກສໍ່ວນປະກອບຄາເຫັນຕໍ່ ກອງປະຊຸມໃນໜັ້າວຽກທີໍ່ຕິດພັນກັບຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ.

ໜັ້າວຽກທີ 2: ການເຮັດວຽກປະເມີນມູນຄໍ່ າໂຄງການ
ໜັ້າວຽກ 2: ການເຮັດວຽກປະເມີນມູນຄໍ່ າໂຄງການ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ນໃຫັ້ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ປະກອບມີ ມູນ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ສະໜອງຂມູ
ຜູ ພ
ຄໍ່າຂອງໂຄງການ) ເປັ ນຕົນັ້ ໃບປະເມີນບລິມາດວຽກ (BOQ), ບັນດາລາຍງານດັ້ານ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ການເງ ິນ ແລະ ອໍ່ ນໆ).

ກົມ ແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ຈັດກອງປະຊຸມ ກັບ ກົມ ວິຊາການກໍ່ ຽວຂັ້ອ ງ
ັ້ ກົມທຸ ລະກິດພະລັງງານ, ກົມນະໂຍບາຍ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເປັ ນຕົນ
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ັ້ ຄອງພະລັງງານ ແລະ ກົມນິຕກ
ິ າ, ກົມທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກົມຄຸ ມ
ຂອງກະຊວງການເງ ິນ ແລະ ພາກສໍ່ວນອໍ່ ນໆ ອີງຕາມຈຸດພິເສດຂອງໂຄງການ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ້
ກອງປະຊຸມຄົນຄວັ້
າ ແລະ ປະເມີນມູ ນຄໍ່າຂອງໂຄງການ ແລະ ບົດບັນທຶກ ກອງ
ປະຊຸມ.

ັ້ ນຄົບຖັ້ວນຈາກຜູ ັ້
ພາຍໃນ ສິບສີໍ່ (14) ວັນ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮັບເອກະສານຂມູ
ພັດທະນາ.
ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 3: ການລາຍງານຜົນການປະເມີນມູນຄໍ່ າໂຄງການ

ໜັ້າວຽກທີ 3: ການລາຍງານຜົນການປະເມີນມູນຄໍ່ າໂຄງການ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
ຜົນການເຮັດວຽກປະເມີນມູນຄໍ່າໂຄງການ ແລະ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຄົນຄວັ້
າ
ແລະ ປະເມີນມູນຄໍ່າໂຄງການ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້ ໍ່ ວມກອງ
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ແລະ ຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງເຂົາຮ
ັ້
ປະຊຸມຄົນຄວັ້
າ ແລະ ປະເມີນມູນຄໍ່າໂຄງການ.

ໜັ້າວຽກ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ສະຫຼຸບລາຍງານ ຜົນການເຮັດວຽກປະເມີນມູນຄໍ່າ
ໂຄງການ ຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອຮັບຊາບ ແລະ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ ການໃນມູນຄໍ່າໂຄງການ.
ພິຈາລະນາ ເຫັນດີ ດັ້ານຫຼກ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

- ບົດລາຍງານຜົນການເຮັດວຽກປະເມີນມູນຄໍ່າໂຄງການ ຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ພະລັງງານແ ລະ ບໍ່ ແຮໍ່;
ັ້
- ການຮັບຮອງໂດຍພນຖານດັ້
ານມູນຄໍ່າໂຄງການ ໂດຍ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ໍ່
ັ້
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພອເປັ ນພນຖານໃນການສ
ບຕໍ່ ເຮັດວຽກ ເຈລະຈາສັນຍາ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ສາປະທານ.
ັ້
ພາຍໃນ ສິບສີໍ່ (14) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີສາເລັດກອງປະຊຸມຄົນຄວັ້
າ ແລະ ປະເມີນມູນ
ຄໍ່າໂຄງການ.
ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 4: ການນາສົໍ່ງຮໍ່ າງສັນຍາສາປະທານ ເພໍ່ ອຂການປະກອບຄາເຫັນຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ໜັ້າວຽກທີ 4 : ການນາສົໍ່ງຮໍ່ າງສັນຍາສາປະທານ ເພໍ່ ອຂການປະກອບຄາເຫັນຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

- ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:

o ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່;
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ິ າ;
o ກົມນິຕກ
o ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ;
o ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ;
ັ້ ຄອງພະລັງງານ;
o ກົມຄຸ ມ
- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ:
o ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ;

- ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
- ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ັ້;
- ກະຊວງການເງ ິນ;

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້
- ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ;
- ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນໆ.
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານ ສະບັບຕາມການປັ ບປຸ ງຂອງຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ນາສົໍ່ງ ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານ ສະບັບຕາມການ

ໜັ້າວຽກ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໃຫັ້ ພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.
ປັ ບປຸ ງຂອງຜູ ພ
ພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂັ້ອງຈະທົບທວນຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນດັ້ານວິຊາ
ການ ກໍ່ ຽວກັບພັນທະທີໍ່ການົດໃນຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງ
ແຕໍ່ລະພາກສໍ່ວນ ດັໍ່ງນີ:ັ້

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 4.1 ຄາເຫັນຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ປະກອບຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ:

- ສັນຍາສາປະທານ ແລະ ບັນດາເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍທັງໝົດ;
- ດັ້ານການເງ ິນຂອງໂຄງການ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດຖະບານ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 4.2 ຄາເຫັນຂອງກົມວິຊາການຂອງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່

ກົມວິຊາການຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ປະກອບຄາເຫັນ ດັໍ່ງນີ:ັ້
- ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ປະກອບຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ມາດຕາ
ຕໍ່າງໆ ທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
ິ າ ປະກອບຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບການໃຫັ້ບູລມ
ິ ະສິດແກໍ່ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ
- ກົມນິຕກ
ີ
ແຮງງານລາວ, ການຮັກສາຄວາມລັບ, ການປັ ບໃໝ, ການຊົດເຊີຍໃນກລະນີທໍ່ ມີ
ກົດໝາຍມີການປໍ່ຽນແປງ, ຂການອະນຸຍາດ, ການຕໍ່ ອາຍຸ , ການດັດແກ ັ້ໃບ
ັ ແລະ ການອະນຸມດ
ັ ຈາກຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ, ຂະບວນການໄກໍ່
ອະນຸມດ
ັ້ ດແຍໍ່ ງ;
ເກໍ່ ຍຂຂັ
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- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ປະກອບຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບໜັງສແຈ ັ້ງຊັບສິນ, ສັນຍາການ
ັ້
ເງ ິນ, ສັນຍາຄາປະກັ
ນ, ແຜນສາເລັດໂຄງການ, ພາສີ, ອາກອນ, ຄໍ່າທານຽມ ແລະ
ຄໍ່າບລິການ, ປະກັນໄພໂຄງການ, ການບັນທຶກ, ການລາຍງານ, ການກວດກາ,
ັ ວຽກ;
ມາດຕະຖານການປະຕິບດ

- ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ປະກອບຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບຈຸດທີໍ່ຕັງັ້ ແລະ
ຄວາມຖກຕັ້ອງທາງດັ້ານເຕັກນິກ, ແຜນຜັງ ແລະ ເຂດຕໍ່ າງໆໃນຂອງໂຄງການ,
ການວໍ່າຈ ັ້າງວິສະວະກອນທີໍ່ປຶກສາຂອງລັດຖະບານ;

ັ້ ຄອງພະລັງງານ ປະກອບຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບບັນດາມາດຕາ ທີໍ່ກໍ່ ຽວພັນກັບ
- ກົມຄຸ ມ
ດັ້ານເຕັກນິກ, ການອອກແບບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງເຂໍ່ ອນ, ມາດຕະຖານ
ດັ້ານເຕັກນິກທີໍ່ຈະໃຊັ້ໃນໂຄງການ,

ການວໍ່າຈ ັ້າງວິສະວະກອນທີໍ່ປຶ ກສາຂອງ

ລັດຖະບານ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 4.3 ຄາເຫັນຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ປະກອບຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ:
- ບັນດາພັນທະທາງດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ;

- ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ ແລະ ການທົດແທນຄໍ່າເສຍຫາຍ ໃຫັ້ ປະຊາຊົນທີໍ່ຖກ
ກະທົບຈາກໂຄງການ;

ົ ກະທົບຮັ້າຍແຮງທີໍ່ຄາດຄະເນບໍ່ ໄດັ້;
- ທຶນສາຮອງກລະນີຜນ
ັ້ ທາມະຊາດ; ແລະ
- ລະດັບການປໍ່ອຍນາສູໍ່
- ມາດຕາອໍ່ ນໆທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.

ໝັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 4.4 ຄາເຫັນຂອງ ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ
ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ ປະກອບຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ:
ັ້ ໍ່ ວມຮຸ ນັ້ , ຮູ ບແບບການຖຮຸ ນັ້ ແລະ ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ;
- ການເຂົາຮ
- ບັນດາມາດຕໍ່ າງອໍ່ ນໆ ທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 4.5 ຄາເຫັນຂອງ ກະຊວງການເງ ິນ
ກະຊວງການເງ ິນປະກອບຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ:

- ບັນດາອັດຕາຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດຖະບານ ເຊັໍ່ນ: ຄໍ່າພາກຫຼວງ, ອາກອນ ແລະ
ອໍ່ ນໆ;
ັ້ ໍ່ ວມຮຸ ນັ້ ຕາງໜັ້າລັດຖະບານ (ຖັ້າມີ); ແລະ
- ການເຂົາຮ
- ມາດຕາອໍ່ ນໆ ທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 4.6 ຄາເຫັນຂອງ ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ັ້
ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ັ້ ປະກອບຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ:
- ພັນທະດັ້ານວຽກງານປໍ່າໄມ ັ້;
ັ້ ໍ່ ໃນການຟນຟູ
ັ້ ແລະ ປູ ກປໍ່າທົດແທນ;
- ເນອທີ
- ມາດຕາອໍ່ ນໆ ທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.
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ັ້
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 4.7 ຄາເຫັນຂອງພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຂັນແຂວງ

ັ້
ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ
ປະກອບຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ການສະໜັບ
ໍ່
ສະໜູນຈາກພາກສໍ່ວນທັ້ອງຖິນ ແລະ ມາດຕາອໍ່ ນໆຕາມພາລະບົດບາດ.

ຂະແໜງການອໍ່ ນໆ ທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງປະກອບຄາເຫັນດັ້ານວິຊາການ ຕາມພາລະບົດບາດ ຕໍ່
ບັນດາມາດຕາ ທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ຄາເຫັນຂອງໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານ ສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ.
ັ ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານ ຈາກ ກົມ
ພາຍໃນ ສິບສີໍ່ (14) ວັນ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ.
ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 5: ການສັງລວມຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງສັນຍາສາປະທານ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມເຈລະຈາສັນຍາສາ
ປະທານ

ໜັ້າວຽກທີ 5: ການສັງລວມຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບຮໍ່ າງສັນຍາສາປະທານ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມເຈລະຈາສັນຍາສາ
ປະທານ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ຄາເຫັນຂອງໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານ ແລະ ຮໍ່າງສັນຍາ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

- ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ສາປະທານ.
o ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່;
ິ າ;
o ກົມນິຕກ
o ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ;
o ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ;
ັ້ ຄອງພະລັງງານ;
o ກົມຄຸ ມ
- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ:
o ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ;

- ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
- ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ັ້;
- ກະຊວງການເງ ິນ;

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້
- ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ;
- ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນໆ.
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ຈັດກອງປະຊຸມ ເຈລະຈາສັນຍາສາປະທານ ກັບ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ໂດຍປະກອບມີ:
ຜູ ພ
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ັ້
- ດັ້ານເນອໃນຂອງສັ
ນຍາ;
- ການເງ ິນຂອງໂຄງການ-ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດຖະບານ;
- ປະເດັນອໍ່ ນໆ.

ັ້ າຍຄັງັ້ (ຂຶນກັ
ັ້ ບຈຸດພິເສດ ແລະ ຄວາມ
ໝາຍເຫດ: ກອງປະຊຸມ ອາດຈັດຂຶນຫຼ
ັ ສັບຊັ້ອນຂອງແຕໍ່ ລະໂຄງການ)
ສະຫຼບ
ຜົນໄດັ້ຮັບ
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ສະຫຼຸບຜົນການເຈລະຈາສັນຍາສາປະທານ.
ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.
ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 6: ການສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການເຈລະຈາສັນຍາສາປະທານ ແລະ ລາຍງານຂອະນຸມດັ ເຊັນສັນຍາສາ
ປະທານ
ໜັ້າວຽກທີ 6: ສັງລວມຄາເຫັນຕໍ່ ກັບຮໍ່ າງສັນຍາສາປະທານ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມເຈລະຈາສັນຍາສາປະທານ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ຜົນການເຈລະຈາສັນຍາສາປະທານ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ປັ ບປຸ ງຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານຕາມຜົນການ
ເຈລະຈາ;
- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ເຮັດບົດລາຍງານສັງລວມຜົນການເຈລະຈາ
ສັນຍາສາປະທານ ລວມທັງ ກະກຽມເອກະສານສັນຍາທີໍ່ສາຄັນ;

- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ສົໍ່ງບົດລາຍງານ ຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາ ສະເໜີຕໍ່ ໄປຍັງ ຄະນະກາມະການ
ັ້ ນກາງ ເພໍ່ ອສະເໜີຂອະນຸມດ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ັ ເຊັນສັນຍາ
ສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ສາປະທານ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

- ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານສະບັບປັບປຸ ງ

(ຫຼງັ ຈາກໄດັ້ເອົາຄາເຫັນຕາມການຕົກລົງ
ັ້ ວ);
ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃນກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ເຂົາແລັ້
- ບົດລາຍງານຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາ ສະ
ັ້ ນກາງ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ເໜີຕໍ່ ໄປຍັງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ ເຊັນສັນຍາສາປະທານ.
ເພໍ່ ອສະເໜີຂອະນຸມດ

255

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.
ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 7: ການລາຍງານຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ກໍ່ ຽວກັບ ຜົນການເຈລະຈາສັນຍາສາປະທານ
ັ້ ນກາງ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ເພໍ່ ອຂອະນຸມດັ ເຊັນສັນຍາສາປະທານ ຈາກ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ໜັ້າວຽກທີ 7: ການລາຍງານຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ກໍ່ ຽວກັບ ຜົນການເຈລະຈາສັນຍາສາປະທານ ເພໍ່ ອ
ັ້ ນກາງ
ຂອະນຸມດັ ເຊັນສັນຍາສາປະທານ ຈາກ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ບົດລາຍງານຜົນການເຈລະຈາສັນຍາສາປະທານ ແລະ ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານສະບັບ
ັ
ປັ ບປຸ ງຕາມຜົນການເຈລະຈາ ແລະ ບັນດາຄາເຫັນຈາກພາກສໍ່ວນທີໍ່ກໍ່ ຽວ ທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ຈາກກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ຜົນໄດັ້ຮັບ
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ.

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ລາຍງານຜົນການເຈລະຈາສັນຍາສາປະທານ ພັ້ອມ
ທັງສົໍ່ງ ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານສະບັບປັ ບປຸ ງຕາມຜົນການເຈລະຈາ ແລະ ບັນດາຄາ
ເຫັນຈາກພາກສໍ່ວນທີໍ່ກໍ່ ຽວ ໄປຍັງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການ
ັ້ ນກາງ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາອະນຸມດ
ັ ເຊັນ.
ລົງທຶນຂັນສູ

ໜັງສສະເໜີຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ
ັ້ ນກາງ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາອະນຸມດ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ັ ເຊັນສັນຍາສາປະທານ.
ຄຸ ມ
ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.
ບໍ່ ມີ.

ັ້ ນກາງ ກໍ່ ຽວກັບ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ໜັ້າວຽກທີ 8: ການພິຈາລະນາຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ການອະນຸມດັ ສັນຍາສາປະທານ
ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕ ິ
ັ້
ັ້
ກາ ແລະ ການປຶກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ

ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ັ້ ນກາງ ກໍ່ ຽວກັບ
ໜັ້າວຽກທີ 8: ການພິຈາລະນາຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ການອະນຸມດັ ສັນຍາສາປະທານ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງ ແລະ ສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນຂັນສູ
ຄະນະກາມະການຄຸ ມ
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ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ໜັງສສະເໜີຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ພັ້ອມດັ້ວຍບົດລາຍງານຜົນການ
ເຈລະຈາສັນຍາສາປະທານ, ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານ ແລະ ເອກະສານສາຄັນທີໍ່
ຈາເປັ ນ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ັ້ ນກາງ ຈັດ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ກອງເລຂາ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ວາລະໃນກອງປະຊຸມຄະນະກາມະການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ ເພໍ່ ອ

ັ ເຊັນສັນຍາສາປະທານ.
ພິຈາລະນາການສະເໜີຂອະນຸມດ
ັ້ ນ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ການພິຈາລະນາຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ົ ເປັ ນໄປໄດັ້ ດັໍ່ງນີ:ັ້
ກາງ ອາດມີຜນ

- ການຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມກຽວກັບຮໍ່ າງສັນຍາສາປະທານ: ໃນກລະນີນ ີ ັ້ ຄະນະກາມະ
ັ້ າ ຫັ້ອງການບລິການ
ັ້ ນກາງ ຈະຊີນ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ

ັ້ ນທີໍ່ຕັ້ອງການເພີໍ່ມ
ກໍ່ ຽວກັບຂມູ

ເພໍ່ ອແຈ ັ້ງຕໍ່ ໄປຍັງ

ັ້
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຕາມ ໜັ້າວຽກທີ 11 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານ
ນີ;ັ້

ັ ສັນຍາສາປະທານ: ແມໍ່ ນກລະນີທໍ່ ີ ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານ ຖກສົໍ່ງຕໍ່
- ການອະນຸມດ
ັ້ ດທັ້າຍ
ັ ເປັ ນຂັນສຸ
ໄປ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພໍ່ ອອະນຸມດ

ັ້
ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 9 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
;ັ້
- ການປະຕິເສດສັນຍາສາປະທານ: ໃນກລະນີນ ີ ັ້ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ
ັ້ າ ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ
ັ້ ນກາງ ຈະຊີນ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄຸ ມ

ດຽວ ເພໍ່ ອແຈ ັ້ງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ກໍ່ ຽວກັບ ການປະຕິເສດ ເພໍ່ ອໃຫັ້
ັ້
ໄປຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 13 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.
ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 9: ການພິຈາລະນາຂອງ ຫັ້ອງວໍ່ າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດັ ເຊັນ
ສັນຍາສາປະທານ

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ໜັ້າວຽກທີ 9: ການພິຈາລະນາຂອງ ຫັ້ອງວໍ່ າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດັ ເຊັນສັນຍາ
ສາປະທານ
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ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ັ
- ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານສະບັບທີໍ່ຜໍ່ານການອະນຸມດ
ຈາກ ຄະນະກາມະການ
ັ້ ນກາງ ຫຼ ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານສະບັບ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ າຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນ
ປັ ບປຸ ງ ຕາມການຊີນ
ັ້ ນກາງ;
ຂັນສູ

- ໜັງສສະເໜີຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ;
ັ້
- ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ນກາງ;
ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
- ເອກະສານສະເພາະໂຄງການສະບັບອໍ່ ນໆ.
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

- ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ພິຈາລະນາ

ດັ້ານຕົວເລກຜົນ

ປະໂຫຍດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານ ໃນການຕັດສິນວໍ່າ ຈະ
ັ ຫຼ ປະຕິເສດ ສັນຍາສາປະທານ;
ອະນຸມດ

- ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈະສົໍ່ງສັນຍາສາປະທານ ໃຫັ້ຄະນະ
ັ
ປະຈາສະພາແຫໍ່ງຊາດ ເພໍ່ ອຂອະນຸມດ
ຖັ້າມີໂຄງການຕົກໃນກລະນີໃດໜຶໍ່ງ
ດັໍ່ງນີ:ັ້
o ໂຄງການທີໍ່ມີກາລັງຕິດຕັງັ້ ຫຼາຍກວໍ່າ 100 ເມກາວັດ,
ັ້ ໍ່ ຫຼາຍກວໍ່າ 10.000 ເຮັກຕາ,
ັ້ ໍ່ ມີເນອທີ
o ໂຄງການໄຟຟັ້າທີໍ່ມີອໍ່າງເກັບນາທີ
o ໂຄງການໄຟຟັ້າທີໍ່ມີການຍົກຍ ັ້າຍປະຊາຊົນ ຫຼາຍກວໍ່າ 500 ຄອບຄົວ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ົ ເປັ ນໄປ
ການພິຈາລະນາຂອງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອາດມີຜນ
ໄດັ້ ດັໍ່ງນີ:ັ້

- ການຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມກຽວກັບຮໍ່ າງສັນຍາສາປະທານ: ໃນກລະນີນ ີ ັ້ ຫັ້ອງວໍ່າການສາ
ັ້ າກໍ່ ຽວກັບວຽກທີໍ່ຕອັ້ ງເຮັດ ຫຼ ຂ ັ້
ນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກແຈ ັ້ງການຊີນ
ມູນທີໍ່ຕັ້ອງການເພີໍ່ມ ເຖິງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງ
ັ້
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຕາມ ໜັ້າວຽກທີ 11 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
;ັ້

ັ ສັນຍາສາປະທານ:
- ການອະນຸມດ

ໃນກລະນີນ ີ ັ້

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກແຈ ັ້ງການ ເຖິງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ັ້
ແລະ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຕາມ ໜັ້າວຽກທີ 12 ຂອງຂັນຕອນ

ັ້ ງກວໍ່າ 100 ເມກາວັດ,
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ແຕໍ່ຖັ້າເປັ ນໂຄງການທີໍ່ມີກາລັງຕິດຕັງສູ
ັ້ ໍ່ ຫຼາຍກວໍ່າ 10.000 ເຮັກຕາ ຫຼ ຍົກຍ ັ້າຍປະຊາຊົນຫຼາຍກວໍ່າ
ັ້ ເນອທີ
ອໍ່າງເກັບນາມີ

500 ຄອບຄົວ ແມໍ່ ນ ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານ ຖກສົໍ່ງຕໍ່ ໄປ ຄະນະປະຈາສະພາ
ັ້ ດທັ້າຍ ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 10
ັ ເປັນຂັນສຸ
ແຫໍ່ງຊາດ ເພໍ່ ອອະນຸມດ
ັ້
ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
;ັ້
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- ການປະຕິເສດສັນຍາສາປະທານ:

ັ້ ດ
ັ ທະນາ
ຜູ ພ

ຈະໄດັ້ຮັບແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກັບການ

ປະຕິເສດ ສັນຍາສາປະທານ ພັ້ອມດັ້ວຍເຫດຜົນກໍ່ ຽວຂັ້ອງ. ຫັ້ອງການບລິການ
ການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ຈະແຈ ັ້ງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ກໍ່ ຽວກັບ ການ
ັ້
ປະຕິເສດ ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 13 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.
ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 10: ການພິຈາລະນາຂອງ ຄະນະປະຈາສະພາແຫໍ່ ງຊາດ ກໍ່ ຽວກັບ ການອະນຸມດັ ເຊັນສັນຍາສາ
ປະທານ

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ໍ່
ິ າ.
ຂະແໜງການທີກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ໜັ້າວຽກທີ 10: ການພິຈາລະນາຂອງ ຄະນະປະຈາສະພາແຫໍ່ ງຊາດ ກໍ່ ຽວກັບ ການອະນຸມດັ ສັນຍາສາປະທານ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຄະນະປະຈາສະພາແຫໍ່ງຊາດ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ໜັງສສະເໜີຂອງລັດຖະບານ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ຄະນະປະຈາສະພາແຫໍ່ງຊາດ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ຕາມລາຍລະອຽດຄ:
ັ້ ໍ່ ດິນປໍ່າໄມ ັ້ (ຖັ້າມີການກະທົບຕໍ່ ປໍ່າສະຫງວນ ແລະ
- ຮັບຮອງການຫັນປໍ່ຽນເນອທີ
ັ້
ປໍ່າປັ້ອງກັນ ແຫໍ່ງຊາດ ແລະ ຂັນແຂວງ);

- ໂຄງການທີໍ່ຢູໍ່ ໃນຂອບເຂດສິດຂອງ ຄະນະປະຈາສະພາແຫໍ່ງຊາດ ຮັບຮອງ;
ັ້ ານົດທີໍ່ຈາເປັ ນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ ການ ໃນບັນດາຂກ
ັ ການຍົກເວັນຈາກກົ
- ເຫັນດີດາັ້ ນຫຼກ
ດ
ັ ຮອງ ພາຍຫຼງັ ສັນຍາສາປະທານ).
ໝາຍ (ທີໍ່ຈະຕ ັ້ອງໄດັ້ຮບ

ໃນບາງກລະນີ, ອາດເຊີນປະຊຸມກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.
ຫຼງັ ຈາກ ຄະນະປະຈາສະພາແຫໍ່ງຊາດ ເຫັນດີ ແລັ້ວຈະແຈ ັ້ງຫາ ລັດຖະບານ ດາເນີນ
ັ້
ຂັນຕອນການເຊັ
ນ ຕາມລະບຽບການ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ົ ເປັ ນໄປໄດັ້ ດັໍ່ງນີ:ັ້
ການພິຈາລະນາຂອງ ຄະນະປະຈາສະພາແຫໍ່ງຊາດ ອາດມີຜນ
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- ການຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມກຽວກັບຮໍ່ າງສັນຍາສາປະທານ:

ໃນກລະນີນ ີ ັ້ ຫັ້ອງວໍ່າການ
ສະພາແຫໍ່ງຊາດ ອອກແຈ ັ້ງການເຖິງລັດຖະບານກໍ່ ຽວກັບວຽກທີໍ່ຕັ້ອງເຮັດ ຫຼ ຂ ັ້
ັ້
ມູນທີໍ່ຕັ້ອງການເພີໍ່ມ ແລະ ຂັນຕອນຈະດ
າເນີນຕາມ ໜັ້າວຽກທີ 11 ຂອງຂັນັ້
ຕອນມາດຕະຖານນີ;ັ້

ັ ເຊັນສັນຍາສາປະທານ: ໃນກລະນີນ ີ ັ້ ຫັ້ອງວໍ່າການສະພາແຫໍ່ງຊາດ
- ການອະນຸມດ
ັ້
ອອກແຈ ັ້ງການ ເຖິງ ລັດຖະບານ ແລະ ຂັນຕອນຈະດ
າເນີນຕາມ ໜັ້າວຽກທີ 12
ັ້
ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
;ັ້

- ການປະຕິເສດສັນຍາສາປະທານ: ໃນກລະນີນ ີ ັ້ ຫັ້ອງການວໍ່າການສະພາແຫໍ່ງຊາດ
ັ້
ອອກແຈ ັ້ງການ ເຖິງ ລັດຖະບານ ກໍ່ ຽວກັບ ການປະຕິເສດ ແລະ ຂັນຕອນຈະດ
າ
ັ້
ເນີນຕາມ ໜັ້າວຽກທີ 13 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.
ບໍ່ ມີ.

ັ້ ຄອງການ
ໜັ້າວຽກທີ 11: ການປັບປຸ ງ ຮໍ່ າງສັນຍາສາປະທານ ແລະ ສົໍ່ງໃຫັ້ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ນກາງ
ລົງທຶນຂັນສູ
ໜັ້າວຽກທີ 11: ການປັບປຸ ງ ຮໍ່ າງສັນຍາສາປະທານ ແລະ ສົໍ່ງໃຫັ້ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການ
ັ້ ນກາງ
ລົງທຶນຂັນສູ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ າຂອງ ຄະນະ
ແຈ ັ້ງການຂອງຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼ ການຊີນ
ັ້ ນກາງ ກໍ່ ຽວກັບ ວຽກ ຫຼ ຂມູ
ັ້ ນ
ັ້ ຄອງ ແລະ ສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນຂັນສູ
ກາມະການຄຸ ມ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ທີໍ່ຕັ້ອງການເພີໍ່ມ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານ.

ັ້ ນກາງ ແຈ ັ້ງໃຫັ້
ສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນຂັນສູ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໃນລາຍ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເຮັດວຽກເພີໍ່ມຕໍ່ ມ ກັບ ຜູ ພ

ັ້ ຄອງ
- ຄະນະກາມະການຄຸ ມ

ແລະ

ລະອຽດ;

ັ້ າກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມ
- ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊີນ
ມ ເພໍ່ ອດາເນີນການປັ ບປຸ ງຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານ ຮໍ່ວມກັບ ກົມວິຊາການ

ໍ່ ມຕົນຄ
ັ້
ັ້ ນໃໝໍ່ນັບແຕໍ່ ໜັ້າວຽກທີ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຊຶໍ່ງຂັນຕອນຈະເລີ
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ຜູ ພ
ັ້
5 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານສະບັບປັ ບປຸ ງ ເພໍ່ ອສະເໜີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ
ັ້ ຄອງການ
ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ພິຈາລະນາສະເໜີຕໍ່ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ນກາງ ພິຈາລະນາອະນຸມດ
ັ .
ລົງທຶນຂັນສູ
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.
ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 12: ການອອກແຈ ັ້ງການອະນຸມດັ ເຊັນ ແລະ ໃບມອບສິດໃຫັ້ເຊັນສັນຍາສາປະທານ

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ໜັ້າວຽກ 12: ການອອກແຈ ັ້ງການອະນຸມດັ ເຊັນ ແລະ ໃບມອບສິດໃຫັ້ເຊັນສັນຍາສາປະທານ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ ຂອງ ລັດຖະບານ ແລະ/ຫຼ ຄະນະປະຈາສະພາແຫໍ່ງຊາດ.
ແຈ ັ້ງການອະນຸມດ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼ ຄະນະປະຈາສະພາແຫໍ່ງຊາດ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ ການແຈ ັ້ງອະນຸມດ
ັ ຈາກ ລັດຖະບານ ແລະ/ຫຼ ການອະນຸມດ
ັ ຈາກ
ພາຍຫຼງັ ທີໍ່ໄດັ້ຮບ

ໜັ້າວຽກ

ຄະນະປະຈາສະພາແຫໍ່ງຊາດ ແລັ້ວ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈະ
ອອກແຈ ັ້ງການ ແລະ ໃບມອບສິດ ຫາ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອໃຫັ້ດາເນີນເຊັນ ຕາມໜັ້າວຽກທີ 13 ແລະ 14
ັ້
ຂອງ ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້

ຜົນໄດັ້ຮັບ
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ ເຊັນ ແລະ ໃບມອບສິດ ໃຫັ້ເຊັນສັນຍາສາປະທານ ເຖິງ ກະຊວງ
ແຈ ັ້ງການອະນຸມດ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.
ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.
ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 13 ການຮໍ່ າງ ແລະ ອອກໜັງສອະນຸມດັ ຫຼ ປະຕິເສດ ສັນຍາສາປະທານ

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ໍ່
ິ າ.
ຂະແໜງການທີກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ
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ໜັ້າວຽກທີ 13: ການຮໍ່ າງ ແລະ ອອກໜັງສອະນຸມດັ ຫຼ ປະຕິເສດ ສັນຍາສາປະທານ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

- ແຈ ັ້ງການຂອງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບ ການ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ
ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄຸ ມ

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ ຫຼ ປະຕິເສດ
- ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ຮໍ່າງໜັງສອະນຸມດ
ເພໍ່ ອສົໍ່ງໃຫັ້ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພິຈາລະນາ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ໜັ້າວຽກ

ັ ຫຼ ປະຕິເສດ ສັນຍາສາປະທານ; ຫຼ
ອະນຸມດ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນ
- ການປະຕິເສດຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ນກາງ ກໍ່ ຽວກັບ ສັນຍາສາປະທານ.
ຂັນສູ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ;
ເຊັນອອກເຖິງ ຜູ ພ
ັ ຫຼ
- ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຊັນໜັງສອະນຸມດ
ປະຕິເສດ ສັນຍາສາປະທານ ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້ ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນ
ປະຕູ ດຽວ;

ັ ຫຼ ປະຕິເສດ
- ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ສົໍ່ງໜັງສອະນຸມດ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລັ້ວແຈ ັ້ງ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເພໍ່ ອຊາບນາ.
ເຖິງ ຜູ ພ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອ
ໜັງສຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ອອກເຖິງ ຜູ ພ
ັ ເຊັນ ຫຼ ການປະຕິເສດ ສັນຍາສາປະທານ.
ແຈ ັ້ງ ການອະນຸມດ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ພາຍໃນ ຫົກ (6) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານ

ວຽກ

ັ ເຊັນ ຫຼ ປະຕິເສດ ສັນຍາສາ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກແຈ ັ້ງການອະນຸມດ
ັ້ ຄອງການ
ປະທານ; ຫຼ ການປະຕິເສດຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

ໝາຍເຫດ

ັ້ ນກາງ ກໍ່ ຽວກັບ ສັນຍາສາປະທານ.
ລົງທຶນຂັນສູ
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອ
- ໜັງສຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ອອກເຖິງ ຜູ ພ
ັ ເຊັນ ຫຼ ການປະຕິເສດ ສັນຍາສາປະທານ.
ແຈ ັ້ງ ການອະນຸມດ

ໜັ້າວຽກທີ 14: ການເຊັນສັນຍາສາປະທານ

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕ ິ
ັ້
ັ້
ກາ ແລະ ການປຶກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ

ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ໜັ້າວຽກທີ 14: ການເຊັນສັນຍາສາປະທານ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ລັດຖະບານ ຕາງໜັ້າໂດຍ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງ
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ັ ໂຄງການ.
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເຊັນກັບ ບລິສດ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ ເຊັນສັນຍາສາປະທານ ຈາກ ຫັ້ອງວໍ່າການສາ
ແຈ ັ້ງການ ແລະ ໃບມອບສິດ ອະນຸມດ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ັ ການແຈ ັ້ງເຫັນດີ ແລະ ໃບມອບສິດ ຈາກ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກ
- ພາຍຫຼງັ ທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຈະດາເນີນ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ຈັດວາລະເຊັນ
ການແຈ ັ້ງເຊີນ ຫາ ພາກສໍ່ວນທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ຜູ ພ
ສັນຍາສາປະທານ;
- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈັດພິທເີ ຊັນສັນຍາສາປະທານ;

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮໍ່ວມກັບ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
ັ ໂຄງການ.
ຕາງໜັ້າໃຫັ້ລັດຖະບານ ເພໍ່ ອເຊັນ ສັນຍາສາປະທານ ກັບ ບລິສດ
ຜົນໄດັ້ຮັບ
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ
18.

ສັນຍາສາປະທານ ສະບັບລົງນາມໂດຍ ລັດຖະບານ ຕາງໜັ້າໂດຍ ກະຊວງແຜນການ
ັ ໂຄງການ.
ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ກັບ ບລິສດ
ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.
ບໍ່ ມີ.

ັ້
ັ້
ັ ເຊັນສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
ຂັນຕອນການອະນຸ
ມດ
າໂຄງການພາຍໃນ

18.1. ພາກສະເໜີ

ັ້
ຄວາມໝາຍຂອງຂັນຕອນ

ັ້ ການົດກໍ່ ຽວບັນດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ພົວພັນກັບການຮັບຮອງ
ັ້
ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ັ້
ັ້ ໍ່ ຂັນສູ
ັ້ ນກາງອະນຸຍາດ ແລະ ມີຈດ
ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລັງງານນາທີ
ຸ ປະສົງຜະລິດສະໜອງ
ັ້
ັ ໂຄງການ ກັບ
ພາຍໃນ. ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າໂຄງການພາຍໃນ ເປັ ນສັນຍາຜູ ກພັນດັ້ານການຄັ້າ ລະຫວໍ່າງ ບລິສດ

ັ ໂຄງການ ຂາຍໄຟຟັ້າໃຫັ້ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ດັ້ວຍ
ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ຊຶໍ່ງການົດກໍ່ ຽວກັບ ບລິສດ
ັ້
ັ້ ບ
ັ ຊໄຟຟັ້
ົ ບາດສາຄັນໃນ
ລາຄາ ແລະ ໃນໄລຍະທີໍ່ຕົກລົງກັນ. ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ໃນນາມເປັ ນຜູ ຮ
າ ມີບດ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ກັບ ຜູ ພ

ັ້
ັ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ມີ ຄະນະກາມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
ປະຈຸບນ
າ
ັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ເປັນຫົວໜັ້າ ຊຶໍ່ງຈະທົບທວນ ແລະ ເຈລະຈາ
ທີໍ່ມີ ຮອງຜູ ອ
ັ້ ດສາຄັນຂອງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
ັ້
ັ້ ນ
ັ ໂຄງການ ຫຼ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ທີໍ່ສັ້າງຂຶນບົ
ກໍ່ ຽວກັບຕົວຊີວັ
າ ທີໍ່ໄດັ້ຮັບຈາກບລິສດ

ັ້
ພນຖານຂອງ
ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ທີໍ່ຜໍ່ານການຮັບຮອງຈາກ
ິ າ ແລະ ກົມແຜນການ
ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກົມນິຕກ
ແລະ ການຮໍ່ວມມ ຂອງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ມີສໍ່ວນຮໍ່ວມໃນຂະບວນການທົບທວນດັ້ານເຕັກນິກ,

ັ້
ກົດໝາຍ ແລະ ດັ້ານຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ. ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
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ັ້
ັ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
ັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດ
ແມໍ່ ນໜໍ່ວຍງານສຸ ດທັ້າຍໃນການອະນຸມດ
າ ແລະ ຜູ ອ
ັ້
ັ ໂຄງການ ອີງໃສໍ່ການອະນຸມດ
ັ ຂອງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານ
ໄຟຟັ້າລາວ ເຊັນ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ກັບ ບລິສດ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ັ້ ນຕອນ
ັ້
ການເລີໍ່ມຕົນຂັ

ັ້
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກໍ່
ວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໂຄງການພາຍໃນ ໄດັ້ເຊັນຖກຕັ້ອງແລັ້ວ, ຜູ ັ້
ັ້
ັ ຈາກ ລັດວິສາຫະກິດ
ພັດທະນາ ກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ງ ຮໍ່າງ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ຕາມຮໍ່າງມາດຕະຖານທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ພາຍຫຼງັ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ
ໄຟຟັ້າລາວ ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານປະກອບ ໄປຄຽງຄູໍ່ ກັບການເຈລະຈາສັນຍາສາປະທານ ລະຫວໍ່າງ ຜູ ພ
ັ້
ແລະ ລັດຖະບານ. ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ຈະເຊັນພາຍຫຼງັ ສັນຍາສາປະທານ ໄດັ້ເຊັນຖກຕອັ້ ງແລັ້ວ).

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ນິຕກ

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ັ :ັ້
ນິຕກ
ມີດໍ່ ງນີ

- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ;
ັ້ ກລົງຊົໍ່ວຄາວຂອງ ທໍ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ວໍ່າດັ້ວຍຫຼກ
ັ ການພິຈາລະນາລາຄາ
- ຂຕົ
ັ ວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ເລກທີ 0825/ພບ ວັນທີ 3
ໄຟຟັ້າຂອງບັນດາໂຄງການຜະລິດໄຟຟັ້າທີໍ່ຈະຂາຍໃຫັ້ລດ
ພຶດສະພາ 2016;
ັ້ ຄອງ ແລະ ນາໃຊັ້ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟັ້າຂອງລາວ.
- ຄາແນະນາກໍ່ ຽວກັບການຄຸ ມ
ັ້
18.2. ບັນດາໜັ້າວຽກໃນຂັນຕອນ

ັ້
ັ ທະນາ
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການທົບທວນ ແລະ ເຈລະຈາ ຮໍ່ າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນແກໍ່ ຜູ ພັ້ ດ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການທົບທວນ ແລະ ເຈລະຈາ ຮໍ່ າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນແກໍ່ ຜູພັ້ ດັ ທະນາ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ັ້
ຄະນະກາມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຫຼ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ ກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ງ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
ຜູ ພ
າ ຕາມ
ັ ຈາກ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານ
ຮໍ່າງມາດຕະຖານທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ັ້
ຄັດຕິດ ຂອງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ດັໍ່ງນີ:ັ້

- ເອກະສານຄັດ ຕິດ 1: ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບ ສິໍ່ງປະກອບສັ້າ ງດັ້າ ນໄຟຟັ້າ

(Description of the Energy Facility): ເອກະສານຄັດ ຕິດ ສະບັບ ນີ ັ້
ັ້ ລາຍລະອຽດ
ການົດກໍ່ ຽວກັບລາຍລະອຽດທົໍ່ວໄປຂອງໂຄງການ ເຊັໍ່ນ ທີໍ່ຕັງ,
ັ້
ຂອງອໍ່າງເກັບນາຂອງໂຄງການ,
ຄວາມສູ ງ, ຄວາມຍາວ ແລະ ປະເພດຂອງ
ັ້ ໂຮງໄຟຟັ້າ, ການເຊໍ່ ອມຕໍ່ ແລະ ອໍ່ ນໆ;
ເຂໍ່ ອນ, ທໍ່ ສົໍ່ງນາ,

- ເອກະສານຄັດ ຕິດ 2: ຄຸ ນ ລັກ ສະນະການດ າເນີນ ງານໃນການຂາຍໄຟຟັ້າ
(Contracted Operating Characteristics): ເ ອ ກ ະ ສ າ ນ ຄັ ດ ຕິ ດ
ັ້ ານົດ ກໍ່ ຽວກັບ ຂີດ ຄວາມສາມາດທີໍ່ ອອກແບບໄວັ້ໃ ຫັ້ກ ັບ ສິໍ່ ງ
ສະບັບ ນີກ
ປະກອບສັ້າງດັ້ານໄຟຟັ້າ ແລະ ຂີດຈາກັດການດາເນີນງານຂອງໂຮງໄຟຟັ້າພາຍ
ໃຕັ້ສະຖານະການທີໍ່ການົດໄວັ້ ຊຶໍ່ງເປັ ນຄຸ ນລັກສະນະການດາເນີນງານໃນການ
ຂາຍໄຟຟັ້ າ ທີໍ່ ແນໍ່ ນອນ ເຊັໍ່ ນ ອັ ດ ຕາການສົໍ່ ງ ແລະ ຫຼຸ ດການສົໍ່ ງໄຟຟັ້ າ
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(loading and unloading rate), ການຄວາມຄຸ ມ ແຮງດັນ (voltage
ັ້ ນທັງໝົດທີໍ່ກ ານົດ
regulation), ສາຍສົໍ່ງ ແລະ ສະຖານີ ແລະ ອໍ່ ນໆ. ຂມູ
ົ ຜູ ກພັນຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຫຼ ບລິສດ
ັ
ໄວັ້ໃນເອກະສານຄັດຕິດສະບັບນີ ັ້ ແມໍ່ ນມີຜນ
ໂຄງການ;
- ເອກະສານຄັດ ຕິດ 3: ການກ ານົດ ປະລິມ ານໄຟຟັ້າ (Determination of
Energy Availability): ເອກ ະ ສາ ນຄັ ດ ຕິ ດ ສະ ບັ ບ ນີ ັ້ກ າ ນົ ດ ກໍ່ ຽ ວກັ ບ
ປະລິມ ານໄຟຟັ້າ ສູ ງ ສຸ ດຂອງໂຄງການ ພັ້ອ ມດັ້ວ ຍລາຄາໄຟຟັ້າ ໃນແຕໍ່ ລະ
ເດອນ;
- ເອກະສານຄັດ ຕິດ 4: ການທົດ ສອບ ແລະ ການທົດ ລອງຜະລິດ ໄຟຟັ້າ
ັ້ ານົດ
(Testing and Commissioning): ເອກະສານຄັດ ຕິດ ສະບັບ ນີກ
ກໍ່ ຽວກັບລາຍລະອຽດການທົດສອບປະເພດຕໍ່າງໆຂອງໂຄງການ ເຊັໍ່ນ ການ
ທົດສອບ ແລະ ທົດລອງຜະລິດໄຟຟັ້າຂອງສິໍ່ງປະກອບສັ້າງດັ້ານໄຟຟັ້າ, ການ
ທົດສອບອຸ ປະກອນການສົໍ່ງໄຟຟັ້າ, ການທົດສອບລະບົບສົໍ່ງໄຟຟັ້າ, ການທົດ
ສອບປະຈາປີ ຂອງສິໍ່ງປະກອບສັ້າງດັ້ານໄຟຟັ້າ ແລະ ອໍ່ ນໆ;

ັ (Tariff
- ເອກະສານຄັດຕິດ 5: ລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ການຈໍ່ າຍຄໍ່າໄຟຟັ້າທີໍ່ໄດັ້ຮບ
and Payment for Energy Availability): ເອກະສານຄັດຕິດສະບັບ
ັ້ ານົດກໍ່ ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າໃນແຕໍ່ ລະປີ ຂອງອາຍຸ ສນ
ັ ຍາ, ເງໍ່ ອນໄຂໃນການ
ນີກ
ັ້ ນອໍ່ ນໆກໍ່ ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າ ເຊັໍ່ນ ລາຄາໄຟຟັ້າຈາກການທົດ
ຈໍ່ າຍ ແລະ ຂມູ
ລອງຜະລິດ, ລາຄາໄຟຟັ້າຈາການຜະລິດກໍ່ ອນເປີ ດຂາຍເປັ ນທາງການ ແລະ
ອໍ່ ນໆ;

ັ້ ບໄຟຟັ້າ (Metering Equipment): ເອກະສານ
- ເອກະສານຄັດຕິດ 6: ໝນັ
ັ້ ານົດ ກໍ່ ຽວກັບ ຮູ ບ ການວັດ ແທກ/ກວດນັບ ທັງ ໝົດ ຂອງ
ຄັດ ຕິດ ສະບັບ ນີກ

ັ້
ລະບົບການນັບໄຟຟັ້າ ທີໍ່ໃຊັ້ເຂົາໃນການຕິ
ດຕາມການຜະລິດ ແລະ ການສົໍ່ງ
ໄຟຟັ້າ ຈາກ ໂຄງການ ເຊັໍ່ນ ແຮງດັນ, ກະແສ ແລະ ໄຟຟັ້າ ແລະ ອໍ່ ນໆ ທີໍ່ໃຊັ້
ັ້ ຕ ອ
ັ້ ງໃຫັ້ມ ຄ
ີ ບ
ົ ຕາມແຜໍ່ ນແຕ ມ
ັ້ , ໝາຍເລກ, ທີໍ່ຕັງັ້ ແລະ
ເພໍ່ ອຕິດ ຕາມນັນ
ັ້ ບໄຟຟັ້າ ທີໍ່ຖກຕາມມາດຕະຖານການນັບ
ລະດັບຄວາມຖກຕັ້ອງຂອງໝນັ
ໄຟຟັ້າຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ອໍ່ ນໆ;

- ເອກະສານຄັດຕິດ 7: ເອກະສານ ແລະ ແບບຟອມກວດສອບ (Document
ັ້ ານົດກໍ່ ຽວກັບເອກະສານຕໍ່ າງໆ
and Forms): ເອກະສານຄັດຕິດສະບັບນີກ
ັ້
ໍ່ ອສົໍ່ງໃຫັ້ ລັດວິສາຫະກິດ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຫຼ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ ຮໍ່າງຂຶນມາເພ
ທີໍ່ ຜູ ພ
ັ້
ໄຟຟັ້າລາວ ຮັບຮອງ ທີໍ່ເປັ ນສໍ່ວນໜຶໍ່ງຂອງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ເຊັໍ່ນ ແຈ ັ້ງການ

ົ ວ
ມອດໄຟຟັ້າ, ແຈ ັ້ງການຜົນການນັບໄຟຟັ້າ, ໃບເກັບເງ ິນຄໍ່າໄຟຟັ້າທີໍ່ໄດັ້ສໍ່ ງຕົ
ຈິງປະຈາແຕໍ່ ລະເດອນ ແລະ ເອກະສານອີກຈານວນໜຶໍ່ງທີໍ່ ລັດວິສາຫະກິດ
ັ້
ັ້ ະກຽມ ທີໍ່ເປັ ນສໍ່ວນໜຶໍ່ງຂອງສັນຍາຊ ຂາຍໄຟຟັ້
ໄຟຟັ້າ ລາວ ເປັ ນຜູ ກ
າ ເຊັໍ່ນ

ແຜນການສັງປໍ່ອຍໄຟຟັ້າ (dispatch programme statement), ແຈງັ້
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ການມອດລະບົບ ໄຟຟັ້າ ຂອງລັດ ວິສ າຫະກິດໄຟຟັ້າ ລາວ (Grid outage)
ແລະ ອໍ່ ນໆ;

ັ້
ີ ານ ແລະ ຂັນຕອນການບ
- ເອກະສານຄັດຕິດ 8: ວິທກ
ລິຫານລະບົບໄຟຟັ້າ

ຂ ອ ງ ລັ ດ ວິ ສ າ ຫ ະ ກິ ດ ໄ ຟ ຟັ້ າ ລ າ ວ ( Grid System Operating
ັ້ ານົດກໍ່ ຽວ
Procedures and Practices): ເອກະສານຄັດຕິດສະບັບນີກ
ີ ານ, ເງໍ່ ອນໄຂ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄວບຄຸ ມ , ການ
ກັບວິທກ
ັ ຕໍ່ ຂອງໂຄງການ ແລະ
ບລິຫານ ແລະ ການຕັດຕໍ່ ລະບົບລະຫວໍ່າງ ສະຖານີຕດ
ລະບົບໄຟຟັ້າຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ;
- ເອກະສານຄັດຕິດ 9: ຄໍ່າປັ ບໃໝ (Liquidated Damages): ເອກະສານ
ັ້ ານົດກໍ່ ຽວກັບຄໍ່າໃຊັ້ແທນຄວາມເສຍຫາຍສາລັບຄວາມຫຼາັ້
ຄັດຕິດສະບັບນີກ
ຊັ້າ ໃນການຜະລິດໄຟຟັ້າຂາຍເປັ ນທາງການ ເຊັໍ່ນ ເງໍ່ ອນໄຂຂອງຄໍ່າປັ ບໃໝ,
ຄໍ່າປັ ບປຸ ງຕໍ່ າງໆ, ມູນຄໍ່າປັ ບໃໝສູ ງສຸ ດ ແລະ ອໍ່ ນໆ;

- ເ ອ ກ ະ ສ າ ນ ຄັ ດ ຕິ ດ 10: ຈຸ ດ ເ ຊໍ່ ອ ມ ຕໍ່ ( ແ ຜ ນ ທີໍ່ ແ ລ ະ ແ ຜໍ່ ນ ແ ຕັ້ມ )
(Interconnection Points (Maps and Drawings)): ເອກະສານຄັດ
ັ້ ານົດກໍ່ ຽວກັບແຜໍ່ນແຕັ້ມຕໍ່າງໆ ພັ້ອມດັ້ວຍຊໍ່ ແລະ ເລກທີຂອງ
ຕິດສະບັບນີກ
ແຜໍ່ນແຕັ້ມ ທີໍ່ພົວພັນກັບຈຸດເຊໍ່ ອມຕໍ່ (Interconnection Points).
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ້
ຄະນະກາມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ທົບທວນ ແລະ
ັ້
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ກໍ່ ຽວກັບພນຖານຂອງຕົ
ເຈລະຈາ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ກັບຜູ ພ
ວຊີ ັ້

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ໜັ້າວຽກ

ວັດສາຄັນຂອງລາຄາໄຟຟັ້າ ເປັ ນຕົນັ້ ໂຄງສັ້າງລາຄາໄຟຟັ້າ, ເງໍ່ ອນໄຂການຈໍ່ າຍຄໍ່າ
ໄຟຟັ້າ, ການແບໍ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໄຟຟັ້າທີໍ່ເສຍໃນລະບົບ ແລະ ສະກຸ ນ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອປັ ບປຸ ງ ແລະ
ເງ ິນທີໍ່ໃຊັ້ໃນການຈໍ່ າຍຄໍ່າໄຟຟັ້າ ແລັ້ວນາສົໍ່ງຮໍ່າງໃຫັ້ ຜູ ພ
ັ້
ັ້ ນໃໝໍ່. ຄະນະກາມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
ສົໍ່ງເຂົາຄ
າ

ັ້
ກວດກາຄວາມສອດຄໍ່ອງຂອງ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ກັບ ບົດບັນທຶກຄວາມ
ັ້ ດດັ້ານເຕັກນິກທີໍ່
ັ້
ເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າສະບັບລົງນາມ ນາອີກດັ້ວຍ. ຕົວຊີວັ
ັ ໍ່ ໄປນີ:ັ້
ຈະຫາລກັນ ມີດໍ່ ງຕ
- ຈຸດນັບໄຟຟັ້າ

ແລະ

ຄວາມຖກຕັ້ອງ

(metering

points

accuracy),
- ໄລຍະການຈໍ່ າຍຄໍ່າໄຟຟັ້າ (period of payment),
- ສະກຸ ນເງ ິນທີໍ່ໃຊັ້ໃນການຈໍ່ າຍຄໍ່າໄຟຟັ້າ (currency of payment),
- ຄໍ່າປັ ບໃໝ (liquidated damages), ແລະ ອໍ່ ນໆ.
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and

ັ້
ັ
ຄະນະກາມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ໃນປະຈຸບນ
ັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ເປັ ນຫົວໜັ້າ
ປະກອບມີ ຮອງຜູ ອ
ແລະ ມີສະມາຊິກຈາກຝໍ່າຍຕໍ່ າງໆ ດັໍ່ງຕໍ່ ໄປນີ:ັ້
ັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ , ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ເປັ ນ ຫົວໜັ້າ;
- ຮອງຜູ ອ
ັ້ ຄອງສາຍສົໍ່ງ ແລະ ສະຖານີ ເປັ ນ ຄະນະ;
- ຫົວໜັ້າຝໍ່າຍຄຸ ມ
- ຫົວໜັ້າຝໍ່ານເຕັກນິກ ເປັນ ຄະນະ;
- ຮອງຫົວໜັ້າຝໍ່າຍການເງ ິນ ເປັ ນ ຄະນະ;
- ຮອງຫົວໜັ້າຝໍ່າຍກໍ່ ສັ້າງເຂໍ່ ອນ ເປັ ນ ຄະນະ;
- ຫົວໜັ້າຫັ້ອງການສຶກສາອອກແບບແຫຼໍ່ ງຜະລິດ ເປັ ນ ຄະນະ;
- ຮອງຫົວໜັ້າຫັ້ອງການວາງແຜນລະບົບ ເປັນ ຄະນະ;
- ຫົວໜັ້າໂຄງການພາກສຶກສາອອກແບບສາຍສົໍ່ງ ເປັ ນ ຄະນະ;
- ຫົວໜັ້າຫັ້ອງການກົດໝາຍ-ສັນຍາ ເປັ ນ ຄະນະ.

ັ້ ບ
- ໝາຍເຫດ: ສະມາຊິກຂອງຄະນະກາມະການອາດມີການປໍ່ຽນແປງ ຂຶນກັ
ັ້
ການແຕໍ່ງຕັງຂອງລັ
ດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ແຕໍ່ລະໄລຍະ.

ັ້
ຄະນະກາມະການດັໍ່ງກໍ່ າວ ສົໍ່ງຄາເຫັນຂອງຕົນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ
ັ້
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາເພໍ່ ອປັ ບປຸ ງ ແລະ ສົໍ່ງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
ໃຫັ້ຜູ ພ
າສະບັບປັ ບປຸ ງ ເຂົາມາ
ຄນໃໝໍ່.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ໜັງສຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ສົໍ່ງໃຫັ້ຜູພ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້
ັ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
ພາຍໃນ ຫົກສິບ (60) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
າ ຈາກ ຜູ ັ້

ວຽກ

ພັດທະນາ.

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ງໜັງສສະເໜີກໍ່ຽວກັບ ຮໍ່ າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ເຖິງ ຜູ ອັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ງໜັງສສະເໜີກໍ່ຽວກັບ ຮໍ່ າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ເຖິງ ຜູອັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ັ້
ຄະນະກາມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
ັ ໃນໜັ້າວຽກທີ 1 ຂອງ
ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າສະບັບປັບປຸ ງ ຕາມຄາເຫັນທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້
ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຜູ ພ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
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ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້
ຄະນະກາມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ຈະກະກຽມ
ັ້
ແລະ ສົໍ່ງໜັງສສະເໜີກໍ່ຽວກັບປະເດັນສາຄັນຂອງ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ເຊັໍ່ນ

ເງໍ່ ອນໄຂການຈໍ່ າຍຄໍ່າໄຟຟັ້າ, ຈຸດນັບໄຟຟັ້າ, ໄລຍະການຈໍ່ າຍຄໍ່າໄຟຟັ້າ, ໃບຮຽກ
ເກັບຄໍ່າໄຟຟັ້າ, ສະກຸ ນເງ ິນໃຊັ້ໃນການຈໍ່ າຍ, ຕາຕະລາງຄໍ່າໄຟຟັ້າ ແລະ ອໍ່ ນໆ ອີງ
ຕາມຜົນການເຈລະຈາ
ັ .
ເພໍ່ ອພິຈາລະອະນຸມດ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ເຖິງ

ັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ
ຜູ ອ

ັ້
ໜັງສສະເໜີກໍ່ຽວກັບຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ

ເຖິງ

ັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ ລັດວິ
ຜູ ອ

ສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ.
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້
ັ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
ພາຍໃນ ສິບສີໍ່ (14) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
າສະບັບ

ວຽກ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ປັ ບປຸ ງ ຈາກ ຜູ ພ

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 3: ການທົບທວນ ແລະ ສົໍ່ງ ຮໍ່ າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ເຖິງ ສະພາບລິຫານຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າ
ລາວ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 3: ການທົບທວນ ແລະ ສົໍ່ງ ຮໍ່ າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ເຖິງ ສະພາບລິຫານຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າ
ລາວ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ.
ຜູ ອ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
ໜັງສສະເໜີຂອງ ຄະນະກາມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສັນຍາຊຂາຍ
ັ້
ໄຟຟັ້າ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້
ຄະນະກາມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ພິຈາລະນາ ກໍ່ ຽວກັບ ໜັງສສະ
ຜູ ອ
ັ້
ັ ຈາກ ຄະນະກາມະການເຈລະຈາລາຄາ
ເໜີ ແລະ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ັ້
ໄຟຟັ້າ ແລະ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ.

ັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ ອາດມີຜນ
ົ ເປັ ນໄປໄດັ້ ດັໍ່ງນີ:ັ້
ການພິຈາລະນາຂອງ ຜູ ອ
ັ້
- ຮັບຮອງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ: ໃນກລະນີນ,ີ ັ້ ຜູ ອັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ ຈະສະສົໍ່ງໜັງ

ັ້
ສສະເໜີ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ເຖິງ ສະພາບລິຫານຂອງລັດວິ
ໍ່
ັ ດາເນີນຂະບວນການສະເໜີລດ
ັ ຖະບານ;
ສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ເພອອະນຸມດ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ: ໃນກລະນີນ,ີ ັ້ ຜູ ອັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ ຈະ
- ການຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມຈາກຜູ ພ
ັ້ າ ຄະນະກາມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
ັ້
ຊີນ
າ ເພໍ່ ອ
ັ້ ນທີໍ່ຕອັ້ ງການເພີໍ່ມ. ຜູ ພ
ັ້ ນ
ັ້ ດ
ັ ທະນາກໍ່ ຽວກັບຂມູ
ັ້ ດ
ັ ທະນາຈະສົໍ່ງຂມູ
ຈະແຈ ັ້ງຜູ ພ
ັ້
ັ້
ັ້
ເພີໍ່ມ ພັ້ອມດັ້ວຍການປັບປຸ ງຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ແລະ ສົໍ່ງເຂົາມາອີ
ກຄັງ.
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ວຽກ

ພາຍໃນ ສິບສີໍ່ (14) ວັນ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮັບໜັງສສະເໜີຈາກ ຄະນະກາມະການ
ັ້
ເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ.

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ໜັ້າວຽກທີ 4: ການພິຈາລະນາຂອງ ສະພາບລິຫານຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກັບ ການອະນຸມດັ ຮໍ່ າງ
ັ້
ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ແລະ ການສະເໜີຕໍ່ ໄປຍັງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
ໜັ້າວຽກທີ 4: ພິຈາລະນາຂອງ ສະພາບລິຫານຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດັ ຮໍ່ າງ
ັ້
ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ແລະ ການສະເໜີຕໍ່ ໄປຍັງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ສະພາບລິຫານຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ ພັ້ອມດັ້ວຍ ໜັງສສະເໜີຂອງ ຄະນະກາ
ໜັງສສະເໜີຂອງຜູ ອ
ັ້
ມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ.
ຜູ ອ

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ
ສະພາບລິຫານຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ພິຈາລະນາກໍ່ ຽວກັບ ການອະນຸມດ
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ອີງຕາມຄາເຫັນຂອງ
ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ທີໍ່ຜໍ່ານການປັ ບປຸ ງຈາກຜູ ພ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ.
ຜູ ອ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ົ
ການພິຈາລະນາຂອງ ສະພາບລິຫານຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ອາດມີຜນ
ັ້
ເປັ ນໄປໄດັ້ ດັໍ່ງນີ:

ັ້
ັ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
- ການອະນຸມດ
າ: ໃນກລະນີນ,ີ ັ້ ສະພາບລິຫານຂອງລັດວິ
ັ້ າລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ໃຫັ້ອອກໜັງສສະ
ສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ຈະຊີນ
ັ້ ໍ່ ໄປ;
ັ ຂັນຕ
ເໜີເຖິງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາອະນຸມດ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ: ໃນກລະນີນ,ີ ັ້ ສະພາບລິຫານຂອງລັດວິ
- ການຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມຈາກຜູ ພ
ັ້ າລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ຂມູ
ັ້ ນທີໍ່ຕັ້ອງການ
ສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ຈະຊີນ
ັ້ ນເພີໍ່ມ ພັ້ອມດັ້ວຍການປັ ບປຸ ງ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ. ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາຈະສົໍ່ງຂມູ
ເພີໍ່ມຈາກຜູ ພ
ັ້
ັ້
ັ້
ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ແລະ ສົໍ່ງເຂົາມາອີ
ກຄັງ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ໜັງສສະເໜີຈາກ ຜູ ອ
ັ້ ານວຍການ
ພາຍໃນ ສິບສີໍ່ (14) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ໃຫຍໍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ.

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 5: ການທົບທວນ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນຂອງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
ໜັ້າວຽກທີ 5: ການທົບທວນ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນຂອງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
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ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ, ກົມ
ິ າ.
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ແລະ ກົມນິຕກ
ັ້
ໜັງສສະເໜີຈາກ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ.
ສະພາບລິຫານຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ.

ັ້ າໃຫັ້ ຫັ້ອງການກະຊວງ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊີນ
ັ້
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ນາສົໍ່ງ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ເຖິງ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ
ິ າ ແລະ ກົມແຜນການ ແລະ
ແຜນພະລັງງານ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ, ກົມນິຕກ
ັ້
ການຮໍ່ວມມ ເພໍ່ ອທົບທວນດັ້ານເຕັກນິກ, ກົດໝາຍ ແລະ ຮູ ບການການຊຂາຍ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ຕາມລາດັບ.
ັ້ າ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ,
ແຈ ັ້ງການຊີນ
ັ້
ິ າ ແລະ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ເພໍ່ ອຄົນຄວັ້
ກົມນິຕກ
າ ແລະ ມີຄາເຫັນ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້
ຕໍ່ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ.
ັ້
ັ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
ພາຍໃນ ສິບສີໍ່ (14) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
າ ຈາກ ລັດ

ວຽກ

ວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ.

ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ າເຖິງ
- ແຈ ັ້ງການຂອງຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ ກໍ່ ຽວກັບຄາຊີນ
ິ າ
ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ, ກົມນິຕກ
ັ້
ແລະ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ເພໍ່ ອຄົນຄວັ້
າມີຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບດັ້ານ
ັ້
ເຕັກນິກ, ກົດໝາຍ ແລະ ຮູ ບການການຊຂາຍ.

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 6: ການທົບທວນ ແລະ ສົໍ່ງຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ໃຫັ້ ຫັ້ອງການກະຊວງ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 6: ການທົບທວນ ແລະ ສົໍ່ງຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ໃຫັ້ ຫັ້ອງການກະຊວງ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ິ າ ແລະ
ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ, ກົມນິຕກ
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ, ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ າຈາກ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຮໍ່າງ
ແຈ ັ້ງການຊີນ
ັ້
ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
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ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 6.1: ຄາເຫັນຂອງກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະ ແນ
ກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ)

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ) ທົບ
ັ້
ທວນ ປະເດັນເຕັກນິກຂອງ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ທີໍ່
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລັ້ວໃຫັ້ຄາເຫັນຂອງຕົນເຖິງ ຫັ້ອງການກະຊວງ
ຜູ ພ
ັ້ ດດັ້ານເຕັກນິກທີໍ່ຕ ັ້ອງທົບທວນມີຄ:
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່. ຕົວຊີວັ
ັ້
- ກາລັງຕິດຕັງຂອງໂຄງການ;
ໄດັ້ຮັບຈາກ

- ຈຸດນັບໄຟຟັ້າ, ປະລິມານໄຟຟັ້າທີໍ່ມີ (energy availability);
- ປະລິມານໄຟຟັ້າທັງໝົດທີໍ່ຜະລິດໄດັ້ຕໍ່ ປີ ;

ັ້ ດດັ້ານເຕັກນິກອໍ່ ນໆ ທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມ
- ຕົວຊີວັ
ເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ທີໍ່ຖກຮັບຮອງ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 6.2: ຄາເຫັນຂອງກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ (ພະແນກ
ລົງທຶນ)
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ) ທົບທວນປະເດັນຮູ ບການ
ັ້
ັ້
ັ ຈາກ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລັ້ວໃຫັ້ຄາ
ການຊຂາຍ
ຂອງ ຮໍ່າງ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ເຫັນຂອງຕົນເຖິງ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ໃນປະເດັນຕໍ່ ໄປນີ:ັ້
- ມູນຄໍ່າໂຄງການທີໍ່ໄດັ້ປະເມີນ: ສົມທຽບມູນຄໍ່າໂຄງການທີໍ່ໄດັ້ປະເມີນໄວັ້ໃນ

ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ກັບ
ມູນຄໍ່າໂຄງການອໍ່ ນທີໍ່ຢູໍ່ໃນຂົງເຂດດຽວກັນ;

- ອົງປະກອບຂອງໂຄງການ: ວິເຄາະກໍ່ ຽວກັບອົງປະກອບຂອງໂຄງການ ທີໍ່ມີ
ມູນຄໍ່າສູ ງເກີນໄປ;
ີ ານຄິດໄລໍ່ລາຄາໄຟຟັ້າ;
- ສູ ດຄິດໄລໍ່ ແລະ ວິທກ

ັ້
- ຄວາມສອດຄໍ່ອງໃນການຂຽນ ຫຼ ອາຍຸ ຂອງ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ກັບ
ສັນຍາສາປະທານຂອງໂຄງການ.

ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ)
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 6.3: ຄາເຫັນກົມນິຕກ

ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ) ທົບທວນປະເດັນກົດໝາຍຂອງ ຮໍ່າງ
ກົມນິຕກ
ັ້
ັ ຈາກ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ
ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານປະກອບ ທີໍ່ໄດັ້ຮບ

ແລັ້ວໃຫັ້ຄາເຫັນຂອງຕົນເຖິງ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ກໍ່ ຽວກັບ
ັ້ ນ ແລະ ປະເດັນດັ້ານກົດໝາຍຂອງ ຮໍ່າງສັນຍາຊ ັ້
ຄວາມຂາດຕົກບົກຜໍ່ອງດັ້ານຂມູ
ຂາຍໄຟຟັ້າ.

ໜັ້າວຽກທີ 6.4: ຄາເຫັນຂອງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ)

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ) ທົບທວນ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ
ັ້
ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ໃນປະເດັນພົວພັນກັບສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ, ສັນຍາ
ັ້
ຫົວຂໃຫຍໍ່
ຫຼ ສັນຍາສາປະທານ ສົໍ່ງໃຫັ້ ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່
ແຮໍ່.
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ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ສັງລວມຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງສັນຍາຊ ັ້
ຂາຍໄຟຟັ້າ ແລັ້ວລາຍງານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ບົດລາຍງານຂອງຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເຖິງ ລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ສັງລວມຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ:
ັ້
ັ້ ງເກດ/ຄາເຫັນຕົນຕ
ັ້ ກໍ່ ຽວກັບບັນຫາດັ້ານເຕັກນິກ ຂອງ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍ
- ຂສັ
ໄຟຟັ້າ ຖກລາຍງານຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີ;

ັ້
ັ້ ງເກດ/ຄາເຫັນຕົນຕ
ັ້ ກໍ່ ຽວກັບບັນຫາດັ້ານຮູ ບການການຊຂາຍ
- ຂສັ
ຂອງ ຮໍ່າງ
ັ້
ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ຖກລາຍງານຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີ;

ັ້
ັ້ ງເກດ/ຄາເຫັນຕົນຕ
ັ້ ກໍ່ ຽວກັບບັນຫາດັ້ານກົດໝາຍ ຂອງ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍ
- ຂສັ
ໄຟຟັ້າ ຖກລາຍງານຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີ.
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ້ າໃຫັ້ມີຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ
ພາຍໃນ ສາມສິບ (30) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮັບການຊີນ
ັ້
ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
- ບົດລາຍງານຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ກໍ່ ຽວກັບ ຂ ັ້
ັ້
ສັງເກດ/ຄາເຫັນດັ້ານເຕັກນິກ, ຮູ ບການການຊຂາຍ
ແລະ ກົດໝາຍ.

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 7: ການປຶກສາຫາລກັບ ຄະນະກາມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ແລະ ຜູ ັ້
ັ້
ພັດທະນາ ເພໍ່ ອປັບປຸ ງ ຮໍ່ າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 7: ການປຶກສາຫາລກັບ ຄະນະກາມະການເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ແລະ ຜູ ັ້
ັ້
ພັດທະນາ ເພໍ່ ອປັບປຸ ງ ຮໍ່ າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ບົດລາຍງານຈາກຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ທີໍ່ສັງລວມຄາເຫັນຈາກ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ິ າ ແລະ
ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ, ກົມນິຕກ
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ, ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ໜັ້າວຽກ

ັ້ າ ໃຫັ້ຫ ັ້ອງການກະຊວງ
- ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊີນ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ແລະ ກົມວິຊາການ ຈັດປະຊຸມກັບ ຄະນະກາມະການ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ິ າ ແລະ
ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ, ກົມນິຕກ
ັ້
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ.

ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອປັບປຸ ງ
ເຈລະຈາລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ແລະ ຜູ ພ
ັ້
ັ້ ງເກດ ຫຼ ຄາເຫັນດັ້ານເຕັກນິກ, ກົດໝາຍ
ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ອີງຕາມຂສັ

ັ້
ແລະ ຮູ ບການການຊຂາຍ
ຈາກ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກົມ
ິ າ ແລະ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ
ທຸລະກິດພະລັງງານ, ກົມນິຕກ
ຕາມລາດັບ;
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- ອີງໃສໍ່ຜົນການປຶ ກສາຫາລ, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ໄດັ້ປັບປຸ ງຮໍ່າງສັນຍາຊ ັ້
ຂາຍໄຟຟັ້າ ແລັ້ວອອກໜັງສສະເໜີຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່
ເພໍ່ ອພິຈາລະນາສະເໜີ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ັ້
ັ ເຊັນ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
ອະນຸມດ
າສະບັບປັ ບປຸ ງ ຕາມການປຶ ກສາຫາລ.
ແຮໍ່
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້
ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າສະບັບປັບປຸ ງ ຕາມການປຶ ກສາຫາລ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ລາຍງານຄາເຫັນຈາກ ກົມ
ພາຍໃນ ສາມສິບ (30) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ິ າ ແລະ ກົມ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ, ກົມນິຕກ

ໝາຍເຫດ

ແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ.
ບໍ່ ມີ.

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 8: ການລາຍງານ ຮໍ່ າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າສະບັບປັບປຸ ງ ຕໍ່ ຫັ້ອງວໍ່ າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 8: ການລາຍງານ ຮໍ່ າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າສະບັບປັບປຸ ງ ຕໍ່ ຫັ້ອງວໍ່ າການສານັກງານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.
ັ້
ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າສະບັບປັ ບປຸ ງ ຕາມການປຶກສາຫາລ ແລະ ໜັງສສະເໜີ
ຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ.
ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ອອກໜັງສສະເໜີ ແລະ ສົໍ່ງ ຮໍ່າງ
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕາມຄາເຫັນຈາກ ກົມ
ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າສະບັບປັ ບປຸ ງ ກັບ ຜູ ພ
ິ າ ແລະ ກົມ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ, ກົມນິຕກ
ແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ເຖິງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ັ້ ດທັ້າຍ.
ັ ຂັນສຸ
ເພໍ່ ອອະນຸມດ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້
ໜັງສສະເໜີຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ພັ້ອມດັ້ວຍຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍ
ໄຟຟັ້າ ສົໍ່ງເຖິງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້
ັ ເຊັນ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
ອະນຸມດ
າ.
ັ້
ັ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
ພາຍໃນ ສິບສີໍ່ (14) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
າສະບັບ

ວຽກ

ປັ ບປຸ ງ.

ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
- ໜັງສສະເໜີຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເຖິງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານ
ັ້
ັ ເຊັນ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາອະນຸມດ
າ.
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ໜັ້າວຽກທີ 9: ການພິຈາລະນາຂອງ ຫັ້ອງວໍ່ າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບ ການອະນຸມດັ ເຊັນ
ັ້
ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ໜັ້າວຽກທີ 9: ການພິຈາລະນາຂອງ ຫັ້ອງວໍ່ າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບ ການອະນຸມດັ ເຊັນ
ັ້
ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
ໜັງສສະເໜີຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ໄຟຟັ້າ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ້
ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍ

ໜັ້າວຽກ

ໄຟຟັ້າ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ົ ເປັ ນ
ການພິຈາລະນາຂອງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອາດມີຜນ
ໄປໄດັ້ ດັໍ່ງນີ:ັ້

ັ້
ັ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
- ການອະນຸມດ
າ:

ໃນກລະນີນ,ີ ັ້

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານ
ັ້
ັ ເຊັນ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກແຈ ັ້ງການອະນຸມດ
າ ເຖິງ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່;
ັ້ ດ
ັ ທະນາ: ໃນກລະນີນ,ີ ັ້ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານ
- ການຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມຈາກຜູ ພ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກແຈ ັ້ງການເຖິງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ກໍ່ ຽວ
ັ້ ນທີໍ່ຕັ້ອງການເພີໍ່ມ ຕາມຂັນຕອນຂອງ
ັ້
ັ້
ກັບຂມູ
ໜັ້າວຽກທີ 11 ຂອງຂັນຕອນ
ັ້ ນທີໍ່ຕັ້ອງການເພີໍ່ມ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຮໍ່າງ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຈະສົໍ່ງຂມູ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຜູ ພ

ັ້
ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າສະບັບປັ ບປຸ ງ ອີກຄັງັ້ ແລະ ຂະບວນການຈະເລີໍ່ມນັບ
ັ້
ໃໝໍ່ແຕໍ່ ໜັ້າວຽກທີ 7 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
;ັ້

ັ້
- ການປະຕິເສດສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ:

ໃນກລະນີນ,ີ ັ້

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານ
ັ້
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກແຈ ັ້ງການປະຕິເສດ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ເຖິງ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່. ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ແຈ ັ້ງ ລັດວິ
ັ້
ສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກັບການປະຕິເສດສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ. ລັດວິ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ກໍ່ ຽວກັບການປະຕິເສດ. ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ
ສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ແຈ ັ້ງ ຜູ ພ
ັ້
ັ້ ນທີໍ່ຕອັ້ ງການເພີໍ່ມ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
ຈະສົໍ່ງຂມູ
າສະບັບປັ ບປຸ ງ
ັ້
ອີກຄັງັ້ ແລະ ຂະບວນການຈະເລີໍ່ມໃໝໍ່ນັບແຕໍ່ ໜັ້າວຽກທີ 1 ຂອງຂັນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້
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ວຽກ

ັ້
ັ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
ພາຍໃນ ສາມສິບ (30) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
າ ຈາກ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 10: ການແຈ ັ້ງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດັ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 10: ການແຈ ັ້ງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດັ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ
ແຈ ັ້ງການຂອງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດ
ັ້
ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ າໃຫັ້ ຫັ້ອງການກະຊວງ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊີນ
ັ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ແຈ ັ້ງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກັບ ການອະນຸມດ
ັ້
ຂອງຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພໍ່ ອກະກຽມເຊັນ ສັນຍາຊຂາຍ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ໄຟຟັ້າ ກັບ ຜູ ພ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ແຈ ັ້ງການຂອງຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເຖິງ ລັດວິສາຫະກິດ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ຂອງ
ກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດ
ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານ
ັ້
ັ .
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພັ້ອມດັ້ວຍສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າສະບັບອະນຸມດ
ັ້
ັ ແຈ ັ້ງການອະນຸມດ
ັ ສັນຍາຊຂາຍ
ພາຍໃນ ເຈັດ (7) ວັນ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ໄຟຟັ້າ ຈາກ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
- ແຈ ັ້ງການຂອງຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເຖິງ ລັດວິສາຫະກິດ
ັ້
ັ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
ໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດ
າ ຂອງ ຫັ້ອງວໍ່າການສາ

ໄຟຟັ້າລາວ

ນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ໜັ້າວຽກທີ 11: ແຈ ັ້ງການ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກັບການຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມ ຫຼ ການປະຕິເສດ ຂອງ ຫັ້ອງ
ວໍ່ າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ໜັ້າວຽກທີ 11: ແຈ ັ້ງການ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກັບການຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມ ຫຼ ການປະຕິເສດ ຂອງ ຫັ້ອງ
ວໍ່ າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.
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ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ນເພີໍ່ມ ຫຼ ການປະຕິເສດ ຂອງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກ
ແຈ ັ້ງການກໍ່ ຽວກັບ ການຂຂມູ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ັ້ າໃຫັ້ ຫັ້ອງການກະຊວງ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊີນ
ັ້ ນເພີໍ່ມ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ແຈ ັ້ງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກັບການຂຂມູ
ຂອງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼ ການປະຕິເສດຂອງຫັ້ອງ
ັ້
ວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ເພໍ່ ອດາເນີນ
ການຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ແຈ ັ້ງການຂອງຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເຖິງ ລັດວິສາຫະກິດ
ັ້ ນເພີໍ່ມ ຫຼ ການປະຕິເສດ ຂອງ ຫັ້ອງວໍ່າການສາ
ໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກັບ ການຂຂມູ
ນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້
ພາຍໃນ ເຈັດ (7) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮັບແຈ ັ້ງການກໍ່ ຽວກັບ ສັນຍາຊຂາຍ

ວຽກ

ໄຟຟັ້າ ຈາກ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
- ແຈ ັ້ງການຂອງຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເຖິງ ລັດວິສາຫະກິດ
ັ້ ນເພີໍ່ມ ຫຼ ການປະຕິເສດ ຂອງ ຫັ້ອງວໍ່າການ
ໄຟຟັ້າລາວ ກໍ່ ຽວກັບ ການຂຂມູ
ສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ັ ທະນາ ກໍ່ ຽວກັບຜົນການພິຈາລະນາຂອງ ຫັ້ອງວໍ່ າການສານັກງານ
ໜັ້າວຽກທີ 12: ການແຈ ັ້ງເຖິງ ຜູ ພັ້ ດ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ັ ທະນາ ກໍ່ ຽວກັບຜົນການພິຈາລະນາຂອງ ຫັ້ອງວໍ່ າການສານັກງານ
ໜັ້າວຽກທີ 12: ການແຈ ັ້ງເຖິງ ຜູພັ້ ດ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ແຈ ງັ້ ການ ຈາກ ຫັ້ອ ງການກະຊວງພະລັງ ງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ກໍ່ ຽວກັບ ການ
ັ້ ນເພີໍ່ມ ຫຼ ການປະຕິເສດ ຂອງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກ ງານ
ັ , ການຂຂມູ
ອະນຸມ ດ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ກໍ່ ຽວກັບ ການອະນຸມດ
ັ ເຊັນ, ການ
ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ແຈ ັ້ງ ຜູ ພ
ັ້ ນເພີໍ່ມຂອງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ັ ຫຼ ການຂຂມູ
ປະຕິບດ

ັ້
ກໍ່ ຽວກັບ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ເພໍ່ ອໃຫັ້ດາເນີນການຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ຜູ ັ້
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ັ້
ັ້ ນທີໍ່ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ມ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
ພັດທະນາ ຈະສົໍ່ງຂມູ
າ
ສະບັບປັບປຸ ງ ອີກຄັງັ້ ແລະ ຂະບວນການຈະເລີໍ່ມໃໝໍ່ຕາມການົດໄວັ້ໃນໜັ້າວຽກ
ັ້
ທີ 9 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ ໂຄງການ ເພໍ່ ອແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກັບ
ແຈ ັ້ງການຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າ ເຖິງ ບລິສດ
ັ້
ັ້ ນເພີໍ່ມ ຫຼ ການປະຕິເສດ ຮໍ່າງ
ັ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
ການອະນຸມດ
າ ຫຼ ການຂຂມູ
ັ້
ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ແຈ ັ້ງການຈາກ ກະຊວງພະລັງງານ
ພາຍໃນ ເຈັດ (7) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ້
ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ກໍ່ ຽວກັບສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້າ.

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ັ້
ັ ໂຄງການ ເຊັນ ສັນຍາຊຂາຍ
ໜັ້າວຽກທີ 13: ຜູ ອັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ , ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ແລະ ບລິສດ
ັ ການອະນຸມດັ
ໄຟຟັ້າສະບັບໄດັ້ຮບ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 13: ຜູອັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ , ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ແລະ ບລິສໂັ ຄງການ ເຊັນ ສັນຍາຊຂາຍ
ໄຟຟັ້າສະບັບໄດັ້ຮັບການອະນຸມດັ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ ແລະ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ.
ຜູ ອ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ແຈ ັ້ງການຂອງຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຫັ້ອງວໍ່າການ
ັ້
ັ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
ສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍ່ຽວກັບການອະນຸມດ
າ ແລະ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້
ັ ການອະນຸມດ
ັ .
ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າສະບັບໄດັ້ຮບ
ຫັ້ອງການກະຊວງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ັ້
ັ ຈາກ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກ
ອີງຕາມ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າທີໍ່ໄດັ້ຮັບການອະນຸມດ
ັ້ ານວຍການໃຫຍໍ່ ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟັ້າລາວ
ງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຜູ ອ
ັ້
ັ ໂຄງການ ເປັ ນ 4 ສະບັບ.
ເຊັນ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າສະບັບດັໍ່ງກໍ່ າວ ກັບ ບລິສດ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້
ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າສະບັບລົງນາມ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ

ັ ແຈ ັ້ງການຈາກ ຫັ້ອງການກະຊວງ
ພາຍໃນ ສິບສີໍ່ (14) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດ
າ.

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.
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19.

ັ້
ັ້
ັ ເຊັນສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
ຂັນຕອນການອະນຸ
ມດ
າໂຄງການສົໍ່ງອອກ

19.1. ພາກສະເໜີ

ັ້
ຄວາມໝາຍຂອງຂັນຕອນ

ັ້ ການົດກໍ່ ຽວບັນດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ພົວພັນກັບການຮັບຮອງ
ັ້
ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ັ້
ັ້ ໍ່ ຂັນສູ
ັ້ ນກາງອະນຸຍາດ ແລະ ມີຈດ
ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລັງງານນາທີ
ຸ ປະສົງຜະລິດສົໍ່ງອອກ
ັ້
ັ ໂຄງການ ແລະ
ຕໍ່າງປະເທດ. ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າໂຄງການສົໍ່ງອອກ ເປັ ນສັນຍາຜູ ກພັນການຄັ້າ ລະຫວໍ່າງ ບລິສດ

ັ້
ັ້ ບ
ັ ຊໄຟຟັ້
ັ ໂຄງການ ຈະຂາຍໄຟຟັ້າໃຫັ້ຜູຮ
ັ້ ບ
ັ
ຜູ ຮ
າຢູໍ່ ຕໍ່າງປະເທດ ກໍ່ ຽວກັບໂຄງການຜະລິດໄຟຟັ້າສົໍ່ງອອກ ຊຶໍ່ງບລິສດ
ັ້
ຊໄຟຟັ້
າຢູໍ່ ຕໍ່າງປະເທດ ຕາມລາຄາໄຟຟັ້າ ແລະ ໄລຍະເວລາທີໍ່ຕົກລົງກັນ.
ັ້
ັ ຕາງໜັ້າລັດຖະບານ ເປັ ນເຈົາັ້
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ໃນນາມເປັນໜໍ່ວຍງານຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ ໂຄງການ ເຈລະຈາ
ການໃນການອານວຍສະດວກສັ້າງ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າໂຄງການສົໍ່ງອອກ ໃຫັ້ສາເລັດ. ບລິສດ
ັ້
ັ້
ັ້ ບ
ັ ຊໄຟຟັ້
ກັບ ຜູ ຮ
າຢູໍ່ ຕໍ່າງປະເທດ ໃນປະເດັນຕໍ່ າງໆຂອງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ເຊັໍ່ນ ເງໍ່ ອນໄຂດັ້ານເຕັກນິກຂອງການ

ັ້
ເຊໍ່ ອມຕໍ່ ເຂົາລະບົ
ບ ແລະ ລະບົບການນັບໄຟຟັ້າ, ການຮຽກເກັບເງ ິນຄໍ່າໄຟຟັ້າ, ເງໍ່ ອນໄຂການຈໍ່ າຍຄໍ່າໄຟຟັ້າ,
ັ້ ດແຍໍ່ ງ, ການຈໍ່ າຍພາສີ-ອາກອນ, ເງໍ່ ອນໄຂ
ສະກຸ ນເງ ິນໃນການຈໍ່ າຍຄໍ່າໄຟຟັ້າ, ເຫດສຸ ດວິໄສ, ກົນໄກແກ ັ້ໄຂຂຂັ

ດັ້ານເຕັກນິກຂອງລະບົບສະກາດາ (SCADA system) ຂອງສິໍ່ງປະກອບສັ້າງຂອງໂຄງການ ແລະ ອໍ່ ນໆ ອີງ
ັ້
ັ້
ັ ການ ແລະ ຄວາມເຂົາໃຈຮ
ໍ່ ວມກັນທີໍ່ໄດັ້ການົດຂຶນໃນໄລຍະການເຈລະຈາ
ຕາມຫຼກ
ແລະ ສັ້າງ ບົດບັນທຶກຄວາມ

ັ້
ິ າ ທົບ
ເຂົາໃຈກໍ່
ຽວກັບລາຄາໄຟຟັ້າ ລະຫວໍ່າງທັງສອງຝໍ່າຍ. ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ແລະ ກົມນິຕກ
ັ້
ທວນ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ຂອງໂຄງການສົງອອກ ເພໍ່ ອປະເມີນຄວາມສອດຄໍ່ອງກັບ ສັນຍາສາປະທານ ແລະ
ັ້
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈລາຄາໄຟຟັ້
າ ສະບັບລົງນາມ ແລະ ປະເດັນດັ້ານກົດໝາຍ ຕາມລາດັບ.

ັ້ ນຕອນ
ັ້
ການເລີໍ່ມຕົນຂັ

ັ້
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ງ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍ
ຫຼງັ ຈາກເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈລາຄາໄຟຟັ້
າ, ຜູ ພ
ັ້
ັ້ ບ
ັ ຊໄຟຟັ້
ິ າ ແລະ ກົມແຜນການ ແລະ
ໄຟຟັ້າ ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານປະກອບ ໃຫັ້ຜູຮ
າຢູໍ່ ຕໍ່ າງປະເທດ, ກົມນິຕກ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ລັດຖະບານ. ສັນຍາ
ການຮໍ່ວມມ ໄປຄຽງຄູໍ່ ກັບການການເຈລະຈາສັນຍາສາປະທານ ລະຫວໍ່າງ ຜູ ພ
ັ້
ຊຂາຍໄຟຟັ້
າໂຄງການສົໍ່ງອອກ ຖກເຊັນ ຫຼງັ ຈາກສັນຍາສາປະທານຖກລົງນາມ.

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ນິຕກ

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ັ :ັ້
ນິຕກ
ມີດໍ່ ງນີ

- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ;
- ມາດຕາທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງຂອງສັນຍາສາປະທານຂອງໂຄງການ;

ັ້
ັ້
- ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ລະຫວໍ່າງ ລັດຖະບານລາວ ກັບ ລັດຖະບານປະເທດທີໍ່ຕັ້ອງນາເຂົາໄຟຟັ້
າຈາກ
ັ້
ໂຄງການຂອງ ສປປ ລາວ ເປັ ນຕົນັ້ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ລະຫວໍ່າງ ລັດຖະບານລາວ ແລະ ລັດຖະບານ

ໄທ ວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 1996 ເພໍ່ ອສະໜອງໄຟຟັ້າໃຫັ້ປະເທດໄທ, ສະບັບດັດແກ ັ້ວັນທີ 18 ທັນວາ 2006,
ັ້
ວັນທີ 22 ທັນວາ 2007 ແລະ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ລະຫວໍ່າງ ລັດຖະບານລາວ ແລະ ລັດຖະບານ
ຫວຽດນາມ ວັນທີ 5 ຕຸ ລາ 2016 ແລະ ອໍ່ ນໆ.
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ັ້
19.2. ບັນດາໜັ້າວຽກໃນຂັນຕອນ

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການທົບທວນ ຮໍ່ າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນ ຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ
ິ າ
ແລະ ກົມນິຕກ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການທົບທວນ ຮໍ່ າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ແລະ ການໃຫັ້ຄາເຫັນ ຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ການ
ິ າ
ຮໍ່ ວມມ ແລະ ກົມນິຕກ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ິ າ (ພະແນກ
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ) ແລະ ກົມນິຕກ
ິ າພະລັງງານ).
ນິຕກ
ັ້
ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າໂຄງການສົໍ່ງອອກ ພັ້ອມດັ້ວຍ ເອກະສານປະກອບ.
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຫຼ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ.
ຜູ ພ

ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ກະກຽມ ແລະ ສົໍ່ງ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
ຜູ ພ
າ ໃຫັ້ ກົມແຜນການ ແລະ
ັ້
ິ າ ເພໍ່ ອທົບທວນຄວາມສອດຄໍ່ອງຂອງເນອໃນ
ການຮໍ່ວມມ ແລະ ກົມນິຕກ
ກັບ
ັ້
ສັນຍາສາປະທານ ແລະ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈລາຄາໄຟຟັ້
າສະບັບເຊັນ ແລະ
ປະເດັນດັ້ານກົດໝາຍ ຕາມລາດັບ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 1.1: ຄາເຫັນຂອງກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ (ພະແນກ
ລົງທຶນ)

ັ້
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ) ທົບທວນປະເດັນຕໍ່ ໄປນີຂອງ
ັ້
ັ ຈາກຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ
ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ
ທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ແລັ້ວແຈ ັ້ງຄາເຫັນໃຫັ້ຜູ ັ້
ພັດທະນາ ເພໍ່ ອປັ ບປຸ ງ:

ັ້
ັ້
ັ້
ໍ່ າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
- ຄວາມສອດຄໍ່ອງດັ້ານເນອໃນຂອງຮ
າ ກັບ ເນອໃນຂອງ
ສັນຍາສາປະທານ;

ັ້
ັ້
ັ້
ໍ່ າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
- ຄວາມສອດຄໍ່ອງດັ້ານເນອໃນຂອງຮ
າ ກັບ ເນອໃນຂອງ
ັ້
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈລາຄາໄຟຟັ້
າສະບັບເຊັນ;
- ເງໍ່ ອນໄຂອໍ່ ນໆ ເຊັໍ່ນ ເຫດສຸ ດວິໄສ, ການຍົກເລີກສັນຍາ ແລະ ອໍ່ ນໆ.

ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ)
ໜັ້າວຽກທີ 1.2: ຄາເຫັນຂອງກົມນິຕກ

ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ) ທົບທວນປະເດັນດັ້ານກົດໝາຍຂອງ ຮໍ່າງ
ກົມນິຕກ
ັ້
ັ ຈາກ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ
ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ພັ້ອມດັ້ວຍ ເອກະສານປະກອບ ທີໍ່ໄດັ້ຮບ

ແລັ້ວແຈ ັ້ງຄາເຫັນໃຫັ້ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ໃນປະເດັນຄວາມບໍ່ ຄົບ
ັ້
ັ້ ນ ແລະ ປະເດັນກົດໝາຍທີໍ່ພົວພັນກັບ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
ຖັ້ວນຂອງຂມູ
າ.
ັ້
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ສັງລວມຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ໄຟຟັ້າໂຄງການສົໍ່ງອອກ ແລັ້ວສົໍ່ງຜູ ພ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກັບ
ໜັງສຂອງກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ເຖິງ ຜູ ພ
ັ້
ັ້ ງເກດ/ບັນຫາທີໍ່ພົວພັນກັບ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
ຂສັ
າ.
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້
ັ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
ພາຍໃນ ສາມສິບ (30) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
າຈາກ ຜູ ັ້

ວຽກ

ັ ໂຄງການ.
ພັດທະນາ ຫຼ ບລິສດ

ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ກໍ່ ຽວກັບຂ ັ້
- ໜັງສຂອງກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ເຖິງ ຜູ ພ
ັ້
ສັງເກດ/ບັນຫາທີໍ່ພົວພັນກັບ ຮໍ່າງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ.

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການທົບທວນ ຮໍ່ າງສະບັບສຸ ດທັ້າຍຂອງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ແລະ ການໃຫັ້ຄາເຫັນ ຫຼງັ ຈາກການ
ັ້ າ
ັ ຊໄຟຟັ້
ເຈລະຈາກັບຜູ ຮັ້ ບ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການທົບທວນ ຮໍ່ າງສະບັບສຸ ດທັ້າຍຂອງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ແລະ ການໃຫັ້ຄາເຫັນ ຫຼງັ ຈາກການ
ັ້ າ
ັ ຊໄຟຟັ້
ເຈລະຈາກັບຜູຮັ້ ບ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
ຮໍ່າງສະບັບສຸ ດທັ້າຍຂອງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ພັ້ອມດັ້ວຍ ເອກະສານປະກອບ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຫຼ ບລິສໂັ ຄງການ.
ຜູ ພ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ທົບທວນ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງ
ັ້
ັ້ ດທັ້າຍຂອງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
ັ້ ບ
ັ ຊ ັ້
ຂັນສຸ
າ ຫຼງັ ຈາກການເຈລະຈາລະຫວໍ່າງ ຜູ ຮ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ;
ໄຟຟັ້າຕໍ່າງປະເທດ ແລະ ຜູ ພ

- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ລາຍງານ ຮໍ່າງສະບັບສຸ ດທັ້າຍຂອງສັນຍາຊ ັ້
ຂາຍໄຟຟັ້າ ຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາ
ລາຍງານລັດຖະບານເພໍ່ ອຮັບຮອງ;
ັ ອະນຸມດ
ັ ຈາກ ລັດຖະບານ, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ
- ພາຍຫຼງັ ໄດັ້ຮບ
ັ້
ິ າ ເພໍ່ ອຮັບຊາບ ແລະ ແຈ ັ້ງ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ເພໍ່ ອເລີໍ່ມຕົນຂະບວນ
ແຈ ັ້ງກົມນິຕກ
ຜົນໄດັ້ຮັບ
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້
ັ້
ັ້ ບ
ັ ຊໄຟຟັ້
ການເຊັນ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ ກັບ ຜູ ຮ
າຢູໍ່ ຕໍ່ າງປະເທດ.
ັ້
ັ້ ດທັ້າຍຂອງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ສະເໜີ ຮໍ່າງຂັນສຸ
າ
ຕໍ່ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພໍ່ ອຮັບຮອງ.
ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ້ ໍ່ ວມກອງ
ຖັ້າມີຄວາມຈາເປັ ນ, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ສາມາດເຂົາຮ
ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຜູ ຮ
ັ້ ບ
ັ ຊໄຟຟັ້
ປະຊຸມເຈລະຈາ ລະຫວໍ່າງ ຜູ ພ
າຢູໍ່ຕໍ່ າງປະເທດ ເພໍ່ ອຫາລ
ແລະ ພິຈາລະນາຄາເຫັນຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ.
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
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- ໜັງສສະເໜີຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເຖິງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານ
ັ້
ັ້ ດທັ້າຍຂອງສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພໍ່ ອຮັບຮອງ ຮໍ່າງຂັນສຸ
າ;
- ແຈ ັ້ງການຂອງຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ັ້
ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ.

ເພໍ່ ອຮັບຮອງຮໍ່າງ

ັ້
20. ຂັນຕອນການທົ
ບທວນບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາັ້
20.1. ພາກສະເໜີ

ັ້
ຄວາມໝາຍຂອງຂັນຕອນ

ການກໍ່ ສັ້າງ ແລະ ການບາລຸ ງຮັກສາໂຄງການໄຟຟັ້າ ຕັ້ອງການວັດສະດຸ , ອຸ ປະກອນ, ກົນຈັກໜັກ, ກົນຈັກ
ັ້ ເພໍ່ ອສາມາດຈັດຕັງັ້
ໄຟຟັ້າ ແລະ ເຄໍ່ ອງປະກອບອໍ່ ນໆ. ສໍ່ວນໃຫຍໍ່ ສິໍ່ງດັໍ່ງກໍ່ າວບໍ່ ມີໃນ ສປປ ລາວ. ສະນັນ,
ັ ໂຄງການໄດັ້, ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕັ້ອງນາເຂົາັ້ ເຄໍ່ ອງປະກອບ, ອຸ ປະກອນ, ກົນຈັກ, ເຄໍ່ ອງບັງຄັບ ແລະ ອົງ
ປະຕິບດ
ັ້
ີ
ປະກອບອໍ່ ນໆ.
ບັນຊີອຸປະກອນທີໍ່ຕັ້ອງການນາເຂົາມາ
ສປປ ລາວ ໄດັ້ຖກຈັດເປັ ນ 2 ປະເພດໃຫຍໍ່ ຄ ການນາ
ັ້ ໍ່ ວຄາວ ແລະ ການນາເຂົາຖາວອນ.
ັ້
ັ້ ໍ່ ວຄາວ ລວມມີ ກົນຈັກ ເຊັໍ່ນ ລົດຍົກ, ຈັກຊີເຈາະ ແລະ
ເຂົາຊົ
ການນາເຂົາຊົ
ັ້
ກົນຈັກທີໍ່ເຊົໍ່າ ຊຶໍ່ງມານາໃຊັ້ໃນໄລຍະຕໍ່າງໆຂອງໂຄງການ ແລັ້ວຕອັ້ ງສົໍ່ງອອກຄນ. ສິນຄັ້າ ອາດນາເຂົາໃນປະເພດ
ຊົໍ່ວຄາວໄດັ້ ຕາມເງໍ່ ອນໄຂທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ດາລັດວໍ່າດັ້ວຍການນາເຂົາັ້ ແລະ ສົໍ່ງອອກສິນຄັ້າ ເລກທີ 114/ລບ ຄ:
- ສິນຄັ້າຈາເປັ ນສາລັບການຜະລິດ, ປຸ ງແຕໍ່ງ, ສໍ່ວນປະກອບ ແລະ ການດັດແປງ ຫຼ ສັ້ອມແປງທີໍ່ພາຍຫຼງັ ໃຊັ້ສາ
ເລັດແລັ້ວແມໍ່ ນຈະຖກສົໍ່ງອອກຄນ;

ັ້ າລັບຈຸດປະສົງການບລິຫານໂຄງການ ຫຼ ສາລັບການທໍ່ອງທໍ່ຽວ ຫຼ ການພົວພັນທາງທຸລະ
- ພາຫະນະນາເຂົາສ
ກິດ ແຕໍ່ຕັ້ອງຖກສົໍ່ງອອກຄນໃນການົດເວລາທີໍ່ໄດັ້ຮັບອະນຸຍາດ;
ັ້ ຄອງໂຄງການ;
- ວັດສະດຸ ຈາເປັນສາລັບການບລິຫານຄຸ ມ
- ວັດສະດຸ , ອະປະກອນສາລັບການວາງສະແດງ, ການສຶກສາ ຫຼ ວິທະຍາສາດ.
ັ້
ການນາເຂົາຖາວອນ
ລວມມີ ອຸ ປະກອນໃນໂຮງໄຟຟັ້າ ແລະ ເຄໍ່ ອງໃຊັ້ປະເພດອໍ່ ນທີໍ່ຈາເປັ ນໃນການດາ

ັ້ ດສະດຸ ສາລັບໂຄງການໄຟຟັ້າ ເລີໍ່ມຕົນຈາກ
ັ້
ເນີນງານໂຮງໄຟຟັ້າ. ການນາເຂົາວັ
ການສົໍ່ງ ຮໍ່າງບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາັ້
ພາຍຫຼງັ ເຊັນ ສັນຍາສາປະທານ ພັ້ອມດັ້ວຍລາຍລະອຽດຂອງວັດສະດຸ ແລະ ອຸ ປະກອນທີໍ່ຈະຈັດຊຢູັ້ ໍ່ ນອກ ສປປ
ັ້ າລັບວັດສະດຸ ແລະ ອຸ ປະກອນຂອງໂຄງການຕົນ ພັ້ອມດັ້ວຍ
ັ ໂຄງການ ຕ ັ້ອງສົໍ່ງ ບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາສ
ລາວ. ບລິສດ
ໃບປະເມີນບລິມາດວຽກ (bill of quantities) ໃຫັ້ແກໍ່ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່

ັ້ ບ (90) ວັນ ກໍ່ ອນເຖິງວັນທີທໍ່ ີ ບລິສດ
ັ້ ດສະດຸ ແລະ
ັ ໂຄງການ ມີຈດ
ແຮໍ່ ຢໍ່າງໜັ້ອຍ ເກົາສິ
ຸ ປະສົງຈະນາເຂົາວັ
ັ້
ັ . ໃນແຕໍ່ ລະປີ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ
ອຸ ປະກອນມາໃນ ສປປ ລາວ ເພໍ່ ອໃຫັ້ກະຊວງດັໍ່ງກໍ່ າວຄົນຄວັ້
າ ແລະ ອະນຸມດ

ັ້ ໍ່ ງກໍ່ າວ ເພໍ່ ອເປັ ນບັນຊີສາລັບວັດສະດຸ ແລະ ອຸ ປະກອນທີໍ່ຈະນາເຂົາໃນປີ
ັ້
ຕ ັ້ອງປັບປຸ ງ ບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາດັ
ຕໍ່ ໄປ
ັ້
ັ້ ບ (90) ວັນ
ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຄົນຄວັ້
າ ຢໍ່າງໜັ້ອຍ ເກົາສິ
ັ້ ດປີ ນນ.
ັ້ ລະສະບັບ ຕັ້ອງສະແດງຂມູ
ັ້ ນໃຫັ້ຖກຕັ້ອງທີໍ່ສຸ ດ ກໍ່ ຽວກັບ ວັດສະດຸ
ັ ັ້ ບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາແຕໍ່
ກໍ່ ອນຈະສິນສຸ
ັ້ ກບ
ັ້ ນັ້
ັ ນາເຂົາໃຫັ້
ັ ໂຄງການ, ແຕໍ່ ວໍ່າຈົນເຖິງວັນທີທໍ່ ປັ
ີ ບປຸ ງບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົານັ
ແລະ ອຸ ປະກອນທີໍ່ໄດັ້ຖກອະນຸມດ
ັ້
ແມໍ່ ນຍັງບໍ່ ທັນໄດັ້ນາເຂົາມາໃຊັ້
ໃນໂຄງການຕົນ.

ັ ໂຄງການ ຕ ັ້ອງສັ້າງ ແລະ ສົໍ່ງບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາັ້ ພັ້ອມດັ້ວຍລາຍລະອຽດຂອງວັດສະດຸ ແລະ
ບລິສດ
ັ້
ັ້ ຮບ
ັ້ ນ
ໍ່ ລະປີ . ພາຍຫຼງັ ບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາໄດັ້
ັ ການເຫັນດີຈາກ ພະແນກສັງລວມຂມູ
ອຸ ປະກອນທີໍ່ຈະຈັດຊໃນແຕ
ຂໍ່າວສານ ຂອງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ແລະ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເຊັໍ່ນ ກົມການນາເຂົາັ້ ແລະ ສົໍ່ງອອກ ຂອງ
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ກະຊວງອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄັ້າ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົໍ່ງ, ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ຂອງ ກະຊວງ
ິ າ ຂອງ ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸ ກ, ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ ຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກົມນິຕກ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ແລະ ກົມສໍ່ ສານ ຂອງ ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສໍ່ ສານ, ແມໍ່ ນ
ັ້ ດທັ້າຍຂອງ
ັ ເປັ ນຂັນສຸ
ຈະຖກນາສົໍ່ງໄປ ກົມພາສີ ຂອງ ກະຊວງການເງ ິນ ເພໍ່ ອດາເນີນຂະບວນການອະນຸມດ
ກະຊວງການເງ ິນ.

ັ້ ນຕອນ
ັ້
ການເລີໍ່ມຕົນຂັ

ັ ໂຄງການ ຮັບຜິດຊອບເລີໍ່ມຂະບວນການນີ ັ້ ແລະ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ຮັບຜິດຊອບປະສານ
ບລິສດ
ັ ຈາກກະຊວງການເງ ິນ. ພາຍຫຼງັ ສັນຍາສາປະທານ ມີຜນ
ົ ສັກສິດ
ງານກິດຈະກາທັງໝົດທີໍ່ຈະນາໄປສູໍ່ ການອະນຸມດ
ັ້ າລັບວັດສະດຸ ແລະ ອຸ ປະກອນຂອງໂຄງການຕົນ ພັ້ອມດັ້ວຍໃບ
ັ ໂຄງການ ຕັ້ອງສົໍ່ງ ບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາສ
, ບລິສດ

ັ້ ບ
ັ ເໝົາລວມເປັ ນຜູ ສ
ັ້ ະເໜີ (ພັ້ອມດັ້ວຍຟາຍເອັກເຊວ) ໃຫັ້
ປະເມີນບລິມາດວຽກ (bill of quantities) ທີໍ່ຜູ ຮ
ັ້ ບ (90) ວັນ ກໍ່ ອນເຖິງວັນທີທໍ່ ີ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ ມີຈດ
ແກໍ່ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ຢໍ່າງໜັ້ອຍ ເກົາສິ
ຸ ປະສົງຈະ
ັ້ ດສະດຸ ແລະ ອຸ ປະກອນມາໃນ ສປປ ລາວ ເພໍ່ ອຄົນຄວັ້
ັ້
ັ . ບລິສດ
ັ ໂຄງການ ຈະກະກຽມ
ນາເຂົາວັ
າ ແລະ ອະນຸມດ
ັ້
ັ້ ເຄໍ່ ອງທີໍ່ຈະນາເຂົາັ້ ມີ 2 ປະເພດ ຄ ການນາເຂົາັ້
ແຜນນາເຂົາປະຈ
າປີ ທີໍ່ມີລາຍລະອຽດຂອງເຄໍ່ ອງທີໍ່ຈະນາເຂົາ.
ັ້
ຊົໍ່ວຄາວ ແລະ ການນາເຂົາຖາວອນ.
ຮໍ່າງບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາັ້ ລວມມີ ພາຫະນະ, ກົນຈັກ, ເຄໍ່ ອງມ, ອຸ ປະກອນ,
ັ າວ ຈະຖກສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມທຸລະກິດ
ວັດສະດຸ , ເຄໍ່ ອງໃຊັ້ ແລະ ເຄໍ່ ອງປະກອບອໍ່ ນໆຂອງສິໍ່ງທີໍ່ກໍ່ າວມາ. ບັນຊີດໍ່ ງກໍ່
ັ ບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາັ້ ສາລັບປີ ນນ.
ັ ັ້
ພະລັງງານ ເພໍ່ ອເລີໍ່ມຂະບວນການສະເໜີຂການອະນຸມດ

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ນິຕກ

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ັ :ັ້
ນິຕກ
ມີດໍ່ ງນີ

- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ;
- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ;

ິ າໃຕັ້ກດ
ົ ໝາຍທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ;
- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍພາສີ ແລະ ນິຕກ
- ດາລັດວໍ່າດັ້ວຍການນາເຂົາັ້ ແລະ ການສົໍ່ງອອກ ເລກທີ 114/ລບ ລົງວັນທີ 6 ເມສາ 2011;
- ສັນຍາສາປະທານ.
ັ້
20.2. ບັນດາໜັ້າວຽກໃນຂັນຕອນ

ັ ຈາກ ບລິສດ
ັ
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການທົບທວນຂອງກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາັ້ ທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ໂຄງການ
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການທົບທວນຂອງກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາັ້ ທີໍ່ໄດັ້ຮັບຈາກ
ັ ໂຄງການ
ບລິສດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ັ້ ນຂໍ່າວສານ).
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັງລວມຂມູ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ນພນຖານຮ
ັ້
ັ້
ໍ່ າງມາດຕະຖານຂອງກົມ
ຮໍ່າງບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາປະຈ
າປີ ຊຶໍ່ງສັ້າງຂຶນບົ
ທຸລະກິດພະລັງງານ.
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ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ ໂຄງການ.
ບລິສດ

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ້ ນຂໍ່າວສານ) ທົບທວນ ບັນຊີ
- ກົມທຸ ລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັງລວມຂມູ
ັ້
ັ້
ເຄໍ່ ອງນ າເຂົາປະຈ
າປີ ເພໍ່ ອເຂົາໃຈບັ
ນ ຊີເ ຄໍ່ ອງທີໍ່ຈະຖ ກນ າເຂົາັ້ ໂດຍສົມ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ໜັ້າວຽກ

ັ ໂຄງການ. ຈາແນກເຄໍ່ ອງທີໍ່ເປັ ນ
ທຽບໃສໍ່ຮໍ່າງມາດຕະຖານທີໍ່ສົໍ່ງໃຫັ້ບລິສດ
ັ້
ັ້ ໍ່ ວຄາວ. ລາຍລະອຽດຂອງເຄໍ່ ອງທີໍ່ຈະ
ການນາເຂົາຖາວອນ
ແລະ ການນາເຂົາຊົ
ັ້
ນາເຂົາັ້ ປະເພດຊົໍ່ວຄາວ ແລະ ຖາວອນ ຕັ້ອງມີເນອໃນ:
o ຄາບັນຍາຍກໍ່ ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ,
o ຈານວນ ຫຼ ປະລິມານ,
o ລາຄາຕໍ່ ຫົວໜໍ່ວຍສິນຄັ້າ,
o ລະຫັດສິນຄັ້າ (ຕາມລະບຽບການຂະແໜງການພາສີ),
ັ້ ນກໍ່ ຽວກັບດໍ່ານ, ປະເທດຜໍ່ານ ແລະ ອໍ່ ນໆ),
o ດໍ່ານທີໍ່ຈະນາເຂົາັ້ (ຂມູ
ັ້
o ຈານວນທີໍ່ນາເຂົາໃນປີ
ກໍ່ອນໜັ້າ (ຖັ້າມີ),

ັ້ ນອໍ່ ນໆຕາມຄວາມຈາເປັນ;
o ຂມູ
ັ້ ນຂໍ່າວສານ ສັງເກດເບິໍ່ງຈານວນ, ປະລິມານຂອງເຄໍ່ ອງ
- ພະແນກສັງລວມຂມູ
ັ້
ທີໍ່ຢູໍ່ ໃນບັນຊີ ພັ້ອມດັ້ວຍເປົາໝາຍການໃຊັ້
ເຊັໍ່ນ ກົນຈັກ, ອຸ ປະກອນໂຮງ
ໄຟຟັ້າ, ເຄໍ່ ອງມ, ວັດສະດຸ , ພາຫະນະ, ອາໄຫຼໍ່ , Software solutions ແລະ
ອໍ່ ນໆ;

ັ້ ນຂໍ່າວສານ ກວດກາວໍ່າ ເຄໍ່ ອງທີໍ່ກໍ່ າວມາໃນບັນຊີນນ
ັ ັ້
- ພະແນກສັງລວມຂມູ
ັ້
ສາມາດຫາຊໄດັ້ໃນ
ສປປ ລາວ ແລັ້ວຈົດໄວັ້ເປັ ນຄາເຫັນ;
ັ້ ນຂໍ່າວສານ ກວດກາວໍ່າ ບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົານັ
ັ້ ນັ້ ຈະເປັ ນ
- ພະແນກສັງລວມຂມູ
ໝາຍເລກລາດັບທີໍ່ເທົໍ່າໃດ, ເປັ ນສະບັບປັ ບປຸ ງປໍ່ຽນແທນບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາັ້

ັ້
ັ ຖະບານ
ສະບັບໃດ. ບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາສະບັ
ບປັບປຸ ງແຕໍ່ລະຄັງັ້ ທີໍ່ສົໍ່ງໃຫັ້ລດ
ຕັ້ອງສົໍ່ງເປັ ນ 2 ສະບັບ ຄ ສະບັບສະອາດ (clean copy) ແລະ ສະບັບທີໍ່
ສະແດງໃຫັ້ເຫັນການປໍ່ຽນແປງຈາກສະບັບກໍ່ ອນໜັ້ານີ ັ້ (track changes);

ັ້ ນຂໍ່າວສານ ກວດກາໃຫັ້ຮບ
ັ ປະກັນວໍ່າ ເຄໍ່ ອງທີໍ່ສະເໜີນາ
- ພະແນກສັງລວມຂມູ
ັ້ ນັ້ ເໝາະສົມກັບໄລຍະຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ. ບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາັ້
ເຂົານັ

ຕັ້ອງສະແດງໃຫັ້ເຫັນ ໄລຍະເວລາທີໍ່ຈະນາໃຊັ້ເຄໍ່ ອງດັໍ່ງກໍ່ າວໃນ ສປປ ລາວ
ັ້
ຖັ້າຫາກເປັນວັດສະດຸ ແລະ ອຸ ປະກອນ ທີໍ່ບໍ່ ຕັ້ອງການນາເຂົາຖາວອນ;

ັ້
ັ
- ໃນກລະນີ ຮໍ່າງບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາປະຈ
າປີ ສາລັບໂຄງການທີໍ່ໄດັ້ຮັບອະນຸມດ
ັ້ ນຂໍ່າວສານ
ບັນຊີຜໍ່ານມາແລັ້ວ,
ພະແນກສັງລວມຂມູ
ຈະກວດກາວໍ່າ
ັ້ າລັບປີ ກໍ່ອນໜັ້ານັນັ້
ັ້ ວຈິງຂອງເຄໍ່ ອງປະເພດ
ແຜນການນາເຂົາສ
ໄດັ້ນາເຂົາຕົ
ັ້ ໍ່ າໃດສາລັບແຜນສະບັບ
ດຽວກັນເທົໍ່າໃດ ແລະ ມີຄວາມຕັ້ອງການນາເຂົາເທົ
ໃໝໍ່.

ັ້
ບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາສະບັ
ບປັບປຸ ງ
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ແຕໍ່ ລະສະບັບ

ຕັ້ອງສະທັ້ອນຢໍ່າງ

ຖກຕັ້ອງທີໍ່ສຸ ດ ກັບ ຄວາມຄບໜັ້າຂອງການນາເຂົາັ້ ວັດສະດຸ ແລະ ອຸ ປະກອນ
ັ້ ໍ່ ງກໍ່ າວ ລວມທັງ ການສົມທຽບທີໍ່
ຈົນເຖິງວັນທີ ຂອງ ບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາດັ
ັ້
ັ້ ວຈິງໃນວັນທີຂອງຮໍ່າງ
ຖກຕັ້ອງ ແລະ ເຂົາໃຈງໍ່
າຍກໍ່ ຽວກັບ ຈານວນນາເຂົາຕົ
ບັນຊີ ສົມທຽບກັບ ຈານວນທັງໝົດທີໍ່ຕັ້ອງການນາເຂົາັ້ ສາລັບເຄໍ່ ອງດັໍ່ງກໍ່ າວ
ຂອງໂຄງການ;

ັ້ ນຂໍ່າວສານ ກະກຽມບັນຊີຂສັ
ັ້ ງເກດ ແລະ ປະເດັນທີໍ່
- ພະແນກສັງລວມຂມູ
ິ ອງການນາເຂົາັ້
ຕັ້ອງການຄາອະທິບາຍເພີໍ່ມ ສາລັບ ວັດສະດຸ ຫຼ ອຸ ປະກອນທີໍ່ ຕັ້
ັ້
ໍ່ າ ຕັ້ອງເປັ ນເຄໍ່ ອງທີໍ່ບໍ່ ມີຂາຍໃນ ສປປ ລາວ;
ໂດຍທີໍ່ເຂົາໃຈວ
ັ້ ນຂໍ່າວສານ ສົໍ່ງ ບົດລາຍງານກໍ່ ຽວກັບເຄໍ່ ອງທີໍ່ເຂົາໃຈວ
ັ້
ໍ່ າ
- ພະແນກສັງລວມຂມູ
ັ້
ອາດບໍ່ ສອດຄໍ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ຖັ້າຫາກນາເຂົາມາໃນ
ສປປ ລາວ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ງເກດ ແລະ ປະເດັນທີໍ່ຕອັ້ ງການຄາອະທິບາຍເພີໍ່ມ ສາລັບ ວັດສະດຸ ຫຼ
ບັນຊີຂສັ
ັ້
ິ ອງການນາເຂົາ.
ອຸ ປະກອນທີໍ່ ຕັ້

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້
ັ ຮໍ່າງບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາ.
ພາຍໃນ ສິບສີໍ່ (14) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ັ ໂຄງການ
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການໃຫັ້ຄາເຫັນແກໍ່ ບລິສດ

ັ ໂຄງການ
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການໃຫັ້ຄາເຫັນແກໍ່ ບລິສດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ັ້ ນຂໍ່າວສານ).
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັງລວມຂມູ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ງເກດ ແລະ ປະເດັນທີໍ່ຕ ັ້ອງການຄາອະທິບາຍເພີໍ່ມ ສາລັບ ວັດສະດຸ ຫຼ
ບັນຊີຂສັ
ັ້
ິ ອງການນາເຂົາ.
ອຸ ປະກອນທີໍ່ ຕັ້

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້ ນຂໍ່າວສານ.
ພະແນກສັງລວມຂມູ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ

ັ້ ນຂໍ່າວສານ) ອອກໜັງສນາສົໍ່ງ
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັງລວມຂມູ
ັ້ ນທີໍ່ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ມ ກໍ່ ຽວກັບ ບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາັ້ ເຖິງ
ບັນຊີຄາຖາມ ແລະ ຂມູ

ັ້ ນເພີໍ່ມ.
ັ ໂຄງການ ເພໍ່ ອປັ ບປຸ ງ, ສະໜອງ ຫຼ ອະທິບາຍຂມູ
ບລິສດ
ັ້ ນຂໍ່າວສານ ກໍ່ ຽວກັບບັນຊີເຄໍ່ ອງທີໍ່ຈະນາ
ໜັງສຄາເຫັນຂອງ ພະແນກສັງລວມຂມູ
ັ້
ັ ໂຄງການ.
ເຂົາມາ
ສປປ ລາວ ສົໍ່ງໃຫັ້ ບລິສດ

ັ້ ງເກດ ແລະ
ພາຍໃນ ຫັ້າ (5) ວັນ ນັບ ແຕໍ່ ວັນທີສາເລັດການສັງລວມບັນຊີຂສັ
ປະເດັນ ທີໍ່ຕັ້ອ ງການຄ າອະທິບ າຍເພີໍ່ ມ ສ າລັບ ວັດ ສະດຸ ຫຼ ອຸ ປະກອນທີໍ່ ິ
ັ້
ຕັ້ອງການນາເຂົາ.
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ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

ັ ໂຄງການ ເພໍ່ ອໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວ
- ໜັງສຂອງກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເຖິງ ບລິສດ
ັ້
ກັບ ຮໍ່າງ ບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາສະບັ
ບທາອິດ.

ໜັ້າວຽກທີ 3: ກອງປະຊຸມຫາລກໍ່ ຽວກັບບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາັ້
ໜັ້າວຽກທີ 3: ກອງປະຊຸມຫາລກໍ່ ຽວກັບບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ັ້ ນຂໍ່າວສານ).
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັງລວມຂມູ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ບັນດາຂສັ
ັ້ ງເກດກໍ່ ຽວກັບບັນຊີ
ໜັງສເຊີນປະຊຸມ ພັ້ອມດັ້ວຍບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາ,
ັ້ ງເກດ ແລະ
ັ ໂຄງການ ຕໍ່ ຂສັ
ເຄໍ່ ອງນາເຂົາັ້ ແລະ ຄາຕອບ, ຄາອະທິບາຍຂອງບລິສດ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ນຂໍ່າວສານ.
ຄາຖາມຂອງ ພະແນກສັງລວມຂມູ
- ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:

o ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ, ພະແນກຕິດຕາມໂຄງການ);
ັ້ ຄອງພະລັງງານ;
o ກົມຄຸ ມ
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
o ກົມນິຕກ
- ກະຊວງການເງ ິນ:
o ກົມພາສີ;
o ກົມສໍ່ວຍສາອາກອນ;

- ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົໍ່ງ:
o ກົມຂົນສົໍ່ງ;
- ກະຊວງອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄັ້າ:
o ກົມການນາເຂົາັ້ ແລະ ສົໍ່ງອອກ;
- ກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກ:
o ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ;
- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ:
o ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ;

- ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສໍ່ ສານ:
o ກົມສໍ່ ສານ;
- ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ ໂຄງການ;
- ບລິສດ
- ໜໍ່ວຍງານອໍ່ ນຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ັ້ ນຂໍ່າວສານ) ຂຄາເຫັນຈາກ
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັງລວມຂມູ
ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ພັ້ອມດັ້ວຍເຫດຜົນ ກໍ່ ຽວກັບຈານວນ ແລະ ປະລິມານ
ັ ໂຄງການສະເໜີນາ;
ຂອງ ອຸ ປະກອນ ແລະ ເຄໍ່ ອງທີໍ່ບລິສດ

ັ້ ໍ່ ວຄາວ ແລະ ຖາວອນ;
- ກອງປະຊຸມ ທົບທວນບັນດາເຄໍ່ ອງທີໍ່ສະເໜີນາເຂົາຊົ
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ັ້
ັ້ ນັ້ ໄດັ້ຈດ
ັ ປະກັນວໍ່າ ບລິສດ
ັ ຮັບເໝົານາເຂົານັ
ົ
- ກອງປະຊຸມ ຄົນຄວັ້
າໃຫັ້ຮບ

ັ້ ຄອງວິສາຫະກິດ ຂອງ
ທະບຽນຖກຕັ້ອງແລັ້ວກັບ ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ ມ

ກະຊວງອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄັ້າ;
ັ້ ຄອງສະເພາະຕາມລະບຽບການຂອງຂະ
- ຜະລິດຕະພັນບາງປະເພດທີໍ່ຖກຄຸ ມ
ແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອ ງ ແມໍ່ ນມີຄ ວາມຈ າເປັ ນ ຕັ້ອ ງຂ ອະນຸ ຍ າດ ແລະ ຫາລ
ສະເພາະກັບຂະແໜງການນັນັ້ ເຊັໍ່ນ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລ
ຊີ;

ັ້ ນຂໍ່າວສານ
- ພະແນກສັງລວມຂມູ

ເຮັດບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ
ັ້
ບັນດາຄາເຫັນຂອງໜໍ່ວຍງານຕໍ່າງໆກໍ່ ຽວກັບບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ພັ້ອມດັ້ວຍ

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ພັ້ອມດັ້ວຍບັນຊີຄາເຫັນ ແລະ ຄາແນະນາ ຈາກໜໍ່ວຍ
ງານຕໍ່າງໆ ສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມພາສີ ແລະ ກົມສໍ່ວຍສາອາກອນ ຂອງ ກະຊວງການເງ ິນ;
ກົມຂົນສົໍ່ງ ຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົໍ່ງ; ກົມການນາເຂົາັ້ ແລະ ສົໍ່ງ
ອອກ ຂອງ ກະຊວງອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄັ້າ; ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ຂອງ
ກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກ, ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ ຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ິ າພະລັງງານ ຂອງ ກົມນິຕກ
ິ າ (ກະຊວງພະລັງງານ
ການລົງທຶນ, ພະແນກນິຕກ
ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່), ກົມຄຸ ັ້ມຄອງພະລັງງານ (ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່) ກົມສໍ່ ສານ

ຂອງ ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສໍ່ ສານ, ກະຊວງ
ັ ໂຄງການ.
ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ບລິສດ
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ພາຍໃນ ສາມ (3) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ວັນທີສາເລັດກອງປະຊຸມ.
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ ນຂໍ່າວສານ ເຊີນຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງເພໍ່ ອ
- ໜັງສຂອງພະແນກສັງລວມຂມູ
ັ້
ັ້
ຫາລຄົນຄວັ້
າກໍ່ ຽວກັບ ບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາ.

ໜັ້າວຽກທີ 4: ການສັງລວມຄາເຫັນ ແລະ ຄາແນະນາຈາກກອງປະຊຸມ

ໜັ້າວຽກທີ 4: ການສັງລວມຄາເຫັນ ແລະ ຄາແນະນາຈາກກອງປະຊຸມ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ັ້ ນຂໍ່າວສານ).
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັງລວມຂມູ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ພັ້ອມດັ້ວຍບັນຊີຄາເຫັນ ແລະ ຄາແນະນາ ຈາກໜໍ່ວຍ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

- ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ງານຕໍ່າງໆ.

o ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ, ພະແນກຕິດຕາມໂຄງການ);
ັ້ ຄອງພະລັງງານ;
o ກົມຄຸ ມ
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
o ກົມນິຕກ
- ກະຊວງການເງ ິນ:
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o ກົມພາສີ;
o ກົມສໍ່ວຍສາອາກອນ;

- ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົໍ່ງ:
o ກົມຂົນສົໍ່ງ;
- ກະຊວງອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄັ້າ:
o ກົມການນາເຂົາັ້ ແລະ ສົໍ່ງອອກ;
- ກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກ:
o ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ;
- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ:
o ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ;

- ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສໍ່ ສານ:
o ກົມສໍ່ ສານ;
- ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ ໂຄງການ;
- ບລິສດ
- ໜໍ່ວຍງານອໍ່ ນຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ັ້ ນຂໍ່າວສານ) ສົໍ່ງໜັງສພັ້ອມດັ້ວຍ
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັງລວມຂມູ
ັ
ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ແລະ ບັນຊີຄາເຫັນ ແລະ ຄາແນະນາ ໃຫັ້ ບລິສດ
ໂຄງການ ແລະ ກົມພາສີ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ໜັງສ ພັ້ອມດັ້ວຍບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ແລະ ບັນຊີຄາເຫັນ ແລະ ຄາແນະນາ
ັ ໂຄງການ ແລະ ກົມພາສີ.
ສົໍ່ງໃຫັ້ ບລິສດ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ພາຍໃນ ຫັ້າ (5) ວັນ ນັບແຕໍ່ວັນທີສາເລັດບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ແລະ ບັນຊີຄາ

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ເຫັນ ແລະ ຄາແນະນາ.

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ ນຂໍ່າວສານ ພັ້ອມດັ້ວຍ
- ໜັງສຂອງພະແນກສັງລວມຂມູ

ບົດບັນທຶກກອງ

ປະຊຸມ ແລະ ບັນຊີຄາເຫັນ ແລະ ຄາແນະນາຈາກຂະແໜງການໃນກອງ
ປະຊຸມ.

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 5: ການສົໍ່ງ ບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາສະບັ
ບປັບປຸ ງ ໃຫັ້ ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 5: ການສົໍ່ງ ບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາສະບັ
ບປັບປຸ ງ ໃຫັ້ ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ນຂໍ່າວສານ).
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັງລວມຂມູ
ັ້
ຮໍ່າງບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາສະບັ
ບປັ ບປຸ ງ ຕາມຄາເຫັນ ແລະ ຄາແນະນາ.
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ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ ໂຄງການ.
ບລິສດ

ັ້ ນຂໍ່າວສານ) ອອກໜັງສ ເຖິງ ກົມ
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັງລວມຂມູ
ັ້ ໍ່ ບລິສດ
ັ ໂຄງການໄດັ້ປັບປຸ ງ
ສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ ເພໍ່ ອສົໍ່ງ ຮໍ່າງບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາທີ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ .
ຕາມບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາອະນຸມດ
ັ້ ໍ່ ບລິສດ
ັ
ໜັງສ ເຖິງ ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ ເພໍ່ ອສົໍ່ງ ຮໍ່າງບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາທີ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້
ັ ຮໍ່າງບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາສະບັ
ພາຍໃນ ຫັ້າ (5) ວັນ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮບ
ບປັ ບປຸ ງ

ວຽກ

ັ ໂຄງການ.
ຈາກ ບລິສດ

ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ ນຂໍ່າວສານ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຮໍ່າງບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາັ້
- ໜັງສຂອງພະແນກສັງລວມຂມູ

ັ .
ໂຄງການໄດັ້ປັບປຸ ງຕາມບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາອະນຸມດ

ສະບັບປັ ບປຸ ງ ເຖິງ ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ.

ໜັ້າວຽກທີ 6: ການທົບທວນ ແລະ ການອະນຸມດັ ຂອງ ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ ກໍ່ ຽວກັບ ບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາັ້

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄົນຄວັ້າອີ
ັ້
ິ າ
ຂກ
ງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ໜັ້າວຽກທີ 6: ການທົບທວນ ແລະ ການອະນຸມດັ ຂອງ ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ ກໍ່ ຽວກັບ ບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
- ໜັງສ ເຖິງ ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ ເພໍ່ ອສົໍ່ງ ບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາສະບັ
ບປັ ບປຸ ງ ທີໍ່
ັ ຈາກ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ;
ໄດັ້ຮບ
ັ ໂຄງການ ສົໍ່ງເອກະສານຮໍ່າງບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາັ້ 12 ຊຸດ ໃຫັ້ ກົມສົໍ່ງເສີມ
- ບລິສດ
ັ ໂຄງການ ຕອັ້ ງສັ້າງ ຮໍ່າງບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາັ້ ໃນຮູ ບແບບ
ການລົງທຶນ. ບລິສດ
ັ ໂຄງການ ຕອັ້ ງລົງວັນທີ ແລະ ໝາຍເລກ
ຟາຍເອັກເຊວ (Excel file). ບລິສດ
ໍ່
ັ້
ັ້
ສະບັບທີ ຂອງ ຮໍ່າງບັນຊີເຄອງນາເຂົາສະບັ
ບປັ ບປຸ ງແຕໍ່ລະຄັງ;

ັ້
- ຮໍ່າງບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາສະບັ
ບປັ ບປຸ ງ ທີໍ່ສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ ຂອງ
ກະຊວງການເງ ິນ ຕັ້ອງສົໍ່ງໄປໃນສອງຮູ ບແບບ ຄ ຮູ ບແບບເອກະສານສະອາດ
(clean copy) ແລະ ຮູ ບແບບສະແດງໃຫັ້ເຫັນການປໍ່ຽນແປງ (track
changes) ຈາກສະບັບກໍ່ ອນໜັ້ານີ ັ້ ທັງເປັນເອກະສານ ແລະ ຟາຍຄອມພິວ
ເຕີ.
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ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ້
- ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ ທົບທວນ ຮໍ່າງບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາສະບັ
ບປັ ບປຸ ງ ເພໍ່ ອ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ໜັ້າວຽກ

ັ . ຖັ້າຖກອະນຸມດ
ັ , ແມໍ່ ນໃຫັ້ອອກໜັງສອະນຸມດ
ັ ກົມ
ພິຈາລະນາອະນຸມດ
ັ ຂະບວນການຮັບຮອງພາຍໃນກະຊວງ
ສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນຈະປະຕິບດ

ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລັ້ວສົໍ່ງ ບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາັ້ ທີໍ່ກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນ ຮັບຮອງນັນັ້ ໃຫັ້ ກົມພາສີ, ກະຊວງການເງ ິນ, ກົມທຸລະກິດ
ັ ໂຄງການ;
ພະລັງງານ ແລະ ບລິສດ
ັ້ ນ ແລະ ການອະທິບາຍເພີໍ່ມ ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ
- ໃນກລະນີຕອັ້ ງການຂມູ
ັ້ ນ ແລະ ການອະທິບາຍເພີໍ່ມ
ັ ໂຄງການ ເພໍ່ ອຂຂມູ
ຕັ້ອງອອກໜັງສ ເຖິງ ບລິສດ

ັ້ ນຂໍ່າວສານ ຂອງ ກົມທຸລະກິດ
ພັ້ອມທັງສາເນົາໃຫັ້ ພະແນກສັງລວມຂມູ
ພະລັງງານ ຮັບຊາບ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ົ ເປັ ນໄປໄດັ້ ດັໍ່ງນີ:ັ້
ການທົບທວນຂອງກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ ອາດມີຜນ
ັ ບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາ:ັ້ ໃນກລະນີນ,ີ ັ້ ບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາັ້
- ການອະນຸມດ

ຖກ
ັ້
ັ ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 9 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ອະນຸມດ
;ັ້

ັ ໂຄງການ: ບລິສດ
ັ ໂຄງການ
- ການຂຂມູັ້ ນ ແລະ ການອະທິບາຍເພີໍ່ມຈາກບລິສດ
ັ້ ນ ແລະ ການອະທິບາຍທີໍ່ຕອັ້ ງການເພີໍ່ມ ຕາມການົດ
ັ ແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກັບຂມູ
ໄດັ້ຮບ

ັ້
ັ ໂຄງການ ປັບປຸ ງ
ໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 8 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້ ບລິສດ
ັ້
ັ້ ນ ແລະ ການ
ແລະ ສົໍ່ງ ຮໍ່າງບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາສະບັ
ບປັ ບປຸ ງ ພັ້ອມດັ້ວຍຂມູ
ັ້
ໍ່ ຕາມ ໜັ້າວຽກທີ 6 ຂອງຂັນັ້
ອະທິບາຍເພີໍ່ມ ແລະ ຂະບວນການເລີໍ່ມຕົນໃໝ
ຕອນມາດຕະຖານນີ.ັ້

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.
ບໍ່ ມີ.

ັ ໂຄງການ
ໜັ້າວຽກທີ 7: ໜັງສສະເໜີຂຂມູັ້ ນ ແລະ ການອະທິບາຍເພີໍ່ມ ຈາກ ບລິສດ

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ັ ໂຄງການ
ໜັ້າວຽກທີ 7: ໜັງສສະເໜີຂຂມູັ້ ນ ແລະ ການອະທິບາຍເພີໍ່ມ ຈາກ ບລິສດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ.
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ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
ັ້ ງເກດ ທີໍ່ເກີດຂຶນໃນຂະບວນການ
ບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາັ້ ແລະ ຄາເຫັນ ແລະ ຂສັ
ັ້
ຂອງ ໜັ້າວຽກທີ 6 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້ ນ ແລະ ການ
ັ ໂຄງການ ເພໍ່ ອຂຂມູ
ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ ອອກໜັງສ ເຖິງ ບລິສດ
ອະທິບາຍເພີໍ່ມ ແລະ ສາເນົາສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ຮັບຊາບ.
ັ້ ນ ແລະ ການອະທິບາຍທີໍ່ຕ ັ້ອງການ
ັ ໂຄງການ ໄດັ້ຮບ
ັ ແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກັບ ຂມູ
ບລິສດ
ັ້
ັ ໂຄງການ ປັບປຸ ງ ແລະ ສົໍ່ງ ຮໍ່າງບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາສະບັ
ເພີໍ່ມ. ບລິສດ
ບປັ ບປຸ ງ
ັ້ ນ ແລະ ການອະທິບາຍເພີໍ່ມ ແລະ ຂະບວນການຈະເລີໍ່ມຄນໃໝໍ່
ພັ້ອມດັ້ວຍຂມູ
ັ້
ນັບແຕໍ່ ໜັ້າວຽກທີ 7 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້
ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ

ັ ໂຄງການ
ໜັ້າວຽກທີ 8: ການອອກ ແລະ ການມອບໜັງສອະນຸມດັ ບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາັ້ ໃຫັ້ ບລິສດ

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ັ ໂຄງການ
ໜັ້າວຽກທີ 8: ການອອກ ແລະ ການມອບໜັງສອະນຸມດັ ບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາັ້ ໃຫັ້ ບລິສດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມພາສີ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ ບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາັ້ ຈາກ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ໜັງສສະເໜີອະນຸມດ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ.

ລົງທຶນ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ້
ັ້
ັ ບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາສະບັ
ກົມພາສີ ດາເນີນຂັນຕອນການອະນຸ
ມດ
ບປັ ບປຸ ງ ຕາມ

ໜັ້າວຽກ

ລະບຽບການພາຍໃນຂອງກະຊວງການເງ ິນ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ ຈາກກະຊວງການເງ ິນ.
ບັນຊີເຄໍ່ ອງນາເຂົາັ້ ໄດັ້ຖກອະນຸມດ
ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.
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21.

ັ້
ັ ໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈາປີ
ຂັນຕອນການອະນຸ
ມດ

21.1. ພາກສະເໜີ

ັ້
ຄວາມໝາຍຂອງຂັນຕອນ

ັ້ ການົດກໍ່ ຽວບັນດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ພົວພັນກັບການອະນຸມດ
ັ້
ັ ໂຄ
ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ັ້ ນກາງອະນຸຍາດ. ວຽກງານໜຶໍ່ງທີໍ່ສາ
ຕາແຮງງານຕໍ່າງປະເທດປະຈາປີ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລັງງານນາັ້ ທີໍ່ຂັນສູ

ັ້
ີ ຫຼ ເຄິໍ່ງມີສມ
ີ ເຂົາມາເຮັ
ຄັນໃນການພັດທະນາໂຄງການໄຟຟັ້າ ແມໍ່ ນ ການຈ ັ້າງແຮງງານທີໍ່ມີສມ
ດວຽກໃນໄລຍະ
ັ້ ຄອງ. ບລິສດ
ັ
ຕໍ່າງໆຂອງໂຄງການ ນັບແຕໍ່ການກໍ່ ສັ້າງ ໄປຈົນເຖິງ ການດາເນີນງານ ແລະ ການຕິດຕາມຄຸ ມ
ັ້
ີ ພາຍໃນບໍ່ ພຽງພກັບການ
ໂຄງການ ມີຄວາມຈາເປັ ນຕັ້ອງນາເຂົາແຮງງານຕໍ່
າງປະເທດ ເນໍ່ ອງຈາກແຮງງານທີໍ່ມີສມ

ັ້
ໍ່ ສັ້າງ ເນໍ່ ອງ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ. ແຮງງານຕໍ່າງປະເທດສໍ່ວນໃຫຍໍ່ ແມໍ່ ນຖກຈ ັ້າງເຂົາມາໃນໄລຍະການກ
ັ້ ສ
ີ ມ
ີ ແຮງງານສູ ງ ທີໍ່ ສປປ ລາວ ກາລັງຂາດແຄນ. ເນໍ່ ອງຈາກການສັ້າງສີມແຮງງານພາຍໃນ ຍັງ
ຈາກຕັ້ອງການຜູ ມ
ບໍ່ ທັນສະໜອງໄດັ້ຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການ ຈຶໍ່ງມີຄວາມຈາເປັ ນຕັ້ອງຈ ັ້າງສີມແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດ ເພໍ່ ອມາສະໜອງ
ຄວາມຕ ັ້ອງການ.

ັ້
ຈຸດປະສົງຂອງການນາເຂົາແຮງງານຕໍ່
າງປະເທດ ແມໍ່ ນເພໍ່ ອສະໜອງສີມແຮງງານໃຫັ້ໂຄງການ ແລະ ສັ້າງ

ໂອກາດໃຫັ້ແຮງງານລາວໃນການຮຽນຮູ ເັ້ ຕັກນິກຈາກສີມແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດ.

ັ
ຕາມກົດໝາຍແລັ້ວ ບລິສດ
ິ ະສິດແກໍ່ ການຈ ັ້າງຄົນລາວ, ແຕໍ່ ວໍ່າໃນກລະນີຈາເປັ ນຕັ້ອງການສີມແຮງງານທີໍ່ເໝາະສົມ
ໂຄງການ ຕັ້ອງໃຫັ້ບູ ລມ
ັ້
ັ ນາເຂົາແຮງງານ
ກັບໂຄງການ ທີໍ່ຕະຫຼາດແຮງງານພາຍໃນບໍ່ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດັ້ ສະນັນັ້ ຈຶໍ່ງຕັ້ອງຂອະນຸມດ
ຕໍ່າງປະເທດ ຈາກ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ. ການຈ ັ້າງແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດ ແມໍ່ ນອີງໃສໍ່
ັ້
ແຜນຄວາມຕັ້ອງການແຮງງານປະຈາປີ ຂອງ ເຈົາຂອງໂຄງການ
ພັ້ອມດັ້ວຍລາຍລະອຽດຂອງຈານວນ ແລະ
ເຫດຜົນ. ແຜນດັໍ່ງກໍ່ າວຈະຖກສົໍ່ງໃຫັ້ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງກໍ່ ອນເລີໍ່ມການກໍ່ ສັ້າງ ແລະ ສຸ ດທັ້າຍແມໍ່ ນຖກຮັບຮອງ
ັ້
ັ ໂຄງການສາມາດສະເໜີນາເຂົາແຮງງານຕໍ່
ຈາກ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ. ບລິສດ
າງປະເທດ

ັ ອະນຸມດ
ັ ແລັ້ວ ຫຼ ໃນກລະນີ
ເພີໍ່ມໄດັ້ ໃນໄລຍະການກໍ່ ສັ້າງ ແຕໍ່ຕັ້ອງບໍ່ ເກີນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ໂຄງການຕ ັ້ອງການແຮງງານເຕັກນິກສະເພາະໃດໜຶໍ່ງທີໍ່ບໍ່ ພຽງພ. ແຮງງານຕໍ່າງປະເທດ ສາມາດເຮັດສັນຍາຈ ັ້າງເງ ິນ
ໃນ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 12 ເດອນ ແລະ ສາມາດຕໍ່ ອາຍຸ ໄດັ້ 12 ເດອນ ໃນໄລຍະເວລາ 5 ປີ .

ັ້ ນຕອນ
ັ້
ການເລີໍ່ມຕົນຂັ

ັ້
ັ ໂຄງການ ຮັບຜິດຊອບເລີໍ່ມຕົນຂະບວນການ
ບລິສດ
ແລະ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ຮັບຜິດຊອບປະສານ
ັ້
ັ້
ັ ການນາເຂົາແຮງງານ.
ງານຂັນຕອນທັ
ງໝົດ ຈົນເຖິງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ອະນຸມດ
ສອງ
ັ້
ັ ຍາສາປະທານມີຜນ
ົ ສັກສິດ, ບລິສດ
ັ ໂຄງການ ຕັ້ອງສົໍ່ງແຜນນາເຂົາແຮງງານຕໍ່
ເດອນກໍ່ ອນ ວັນທີສນ
າງປະເທດໃຫັ້
ັ້
ໍ່ ງນີ:ັ້
ລັດຖະບານ ທີໍ່ມີເນອໃນດັ
- ຈານວນແຮງງານທີໍ່ຕັ້ອງການສາລັບແຕໍ່ລະປະເພດ;
- ສີມແຮງງານ ຫຼ ຄຸ ນວຸ ດທີ;
ັ້
- ແຫຼໍ່ງແຮງງານທີໍ່ຈະນາເຂົາ;

ັ ໃນ ສປປ ລາວ ເພໍ່ ອໃຫັ້ເຫັນວໍ່າເປັ ນຕາແໜໍ່ງສາລັບຄົນລາວ ຫຼ ຄົນ
- ສະແດງໃຫັ້ເຫັນຕາແໜໍ່ງທີໍ່ຈະມາປະຕິບດ
ຕໍ່ າງປະເທດ; ແລະ

ັ້ ລະນີຕາແໜໍ່ງພາຍໃນບລິສດ
ັ້ ບ
ັ ເໝົາ ຫຼ ຜູ ຮ
ັ້ ບ
ັ ເໝົາຊໍ່ວງຕໍ່ ທີໍ່ຕັ້ອງການຕາແໜໍ່ງງານດັໍ່ງກໍ່ າວ ຍົກເວັນກ
ັ
- ຜູ ຮ
ໂຄງການ.
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ັ ໂຄງການຕັ້ອງສົໍ່ງແຜນສຸ ກເສີນ
ບລິສດ

ແຜນສາຮອງເພໍ່ ອແກ ັ້ໄຂກລະນີທໍ່ ີ

ແຜນທາອິດບໍ່ ສາມາດ
ັ້
ັ ບັນລຸ ຕາມຈານວນ ຫຼ ສີມແຮງງານທີໍ່ຕັ້ອງສາລັບໂຄງການ. ສາລັບ ແບບຟອມຄາຮັ້ອງຂນາເຂົາແຮງງານ
ປະຕິບດ
ັ້ ທໍ່ ີ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຢູໍ່ ຂັນທັ້
ັ້ ອງຖິໍ່ນ ແລະ ຢູໍ່ ຂັນສູ
ັ້ ນກາງ ແມໍ່ ນ ກົມ
ສາມາດຊໄດັ້
ຫຼ

ພັດທະນາສີມແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ຂອງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ. ສາລັບໂຄງການບູ
ລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ທີໍ່ກວມເອົາຫຼາຍແຂວງ ແມໍ່ ນສາມາດຍໍ່ ນຄາຮັ້ອງໂດຍກົງເຖິງ ກົມພັດທະນາສີມແຮງ
ັ້ ນໃສໍ່ແບບຟອມຄາຮັ້ອງ ແລັ້ວຄັດຕິດໃສໍ່ໜັງສສະເໜີຂໂຄຕານາ
ັ ໂຄງການ ຕໍ່ ມຂມູ
ງານ ແລະ ຈັດຫາງານ. ບລິສດ
ັ້
ັ ັ້
ເຂົາແຮງງານສ
າລັບປີ ນນໆ.

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ນິຕກ

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ັ :ັ້
ນິຕກ
ມີດໍ່ ງນີ

- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ;
ັ້ ຄອງການ
- ດາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 136/ນຍ, ວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2009 ວໍ່າດັ້ວຍ ການຄຸ ມ
ັ້
ັ້ ຄອງຄົນຕໍ່ າງປະເທດ;
ເຂົາ-ອອກ
ສປປ ລາວ ແລະ ການຄຸ ມ
- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍແຮງງານ;
- ແຈ ັ້ງການຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເລກທີ 0151/ຮສສ, ວັນທີ 21 ມັງກອນ 2014;
ັ້ ກລົງວໍ່າດັ້ວຍການນາເຂົາແຮງງານຕ
ັ້
ໍ່ າງປະເທດ ມາໃນ ສປປ ລາວ ເລກທີ 5418/ຮສສ, ວັນທີ 10 ທັນວາ
- ຂຕົ
2007;

- ມາດຕາກໍ່ ຽວຂັ້ອງຂອງສັນຍາສາປະທານໂຄງການໄຟຟັ້າທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.
ັ້
21.2. ບັນດາໜັ້າວຽກໃນຂັນຕອນ

ໜັ້າວຽກທີ 1: ການທົບທວນ ຂອງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ກໍ່ ຽວກັບ ແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈາປີ
ັ້
ັ ໂຄງການ ສະເໜີເຂົາມາ
ທີໍ່ ບລິສດ
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການທົບທວນ ຂອງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ກໍ່ ຽວກັບ ແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈາປີ
ັ້
ັ ໂຄງການ ສະເໜີເຂົາມາ
ທີໍ່ ບລິສດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ນຂໍ່າວສານ).
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັງລວມຂມູ

ັ
ແຜນລະອຽດກໍ່ ຽວກັບໂຄຕາ ແລະ ການຈ ັ້າງງານປະຈາແຕໍ່ ລະປີ ທີໍ່ ບລິສດ
ັ້ ນຄົບຖັ້ວນແລັ້ວ ຕາມແບບຟອມ
ໂຄງການ ສົໍ່ງໃຫັ້ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຄາຮັ້ອງທີໍ່ໃສໍ່ຂມູ
ຂອງ ກົມພັດທະນາສີມແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃບເສຍອາກອນປະຈາປີ .

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ ໂຄງການ.
ບລິສດ

ັ ໂຄງການ
- ບລິສດ

ັ້ ນຄົບຖັ້ວນແລັ້ວ
ສົໍ່ງແບບຟອມຄາຮັ້ອງທີໍ່ຂຽນຂມູ

ພັ້ອມ
ດັ້ວຍ ຮໍ່າງແຜນການຈ ັ້າງງານ ແລະ ໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈາປີ ທີໍ່ກາ
ນົດກໍ່ ຽວກັບຈານວນແຮງງານທີໍ່ຕັ້ອງການທັງໝົດສາລັບໂຄງການ ລວມທັງຈາ
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ນວນແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດ ແລະ ເອກະສານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ໃຫັ້ ກົມທຸລະກິດ
ພະລັງງານ;

ັ້ ນຂໍ່າວສານ) ທົບທວນແຜນປະ
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັງລວມຂມູ
ັ້
ັ າວ ເພໍ່ ອເຂົາໃຈກໍ່
ຈາປີ ດໍ່ ງກໍ່
ຽວກັບຈານວນແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດ ແລະ ຈານວນ
ແຮງງານທັງໝົດທີໍ່ໂຄງການຕັ້ອງການ. ຖັ້າເປັ ນໂຄງການທີໍ່ຕໍ່ ເນໍ່ ອງຈາກປີ ກໍ່ອນ
ໜັ້າ ແມໍ່ ນໃຫັ້ສັງເກດວໍ່າ ຈານວນແຮງງານລາວທັງໝົດ ແລະ ຈານວນແຮງງານ
ັ້ ໍ່ າໃດແລັ້ວ;
ັ ລຸ ຕາມແຜນປີ ກໍ່ອນໜັ້ານັນເທົ
ຕໍ່າງປະເທດທັງໝົດ ໄດັ້ບນ

ັ້ ນຂໍ່າວສານ
- ພະແນກສັງລວມຂມູ

ັ້ ນຕໍ່ ໄປນີ ັ້
ຕ ັ້ອງກວດກາລະອຽດຂມູ

ໃນ

ແບບຟອມຄາຮັ້ອງ:
o ຈານວນແຮງງານລາວ (ຊາຍ ແລະ ຍິງ),
o ຈານວນແຮງງານຕໍ່າງປະເທດ (ຊາຍ ແລະ ຍິງ),
ັ້
o ປະເທດພນຖານຂອງແຮງງານຕໍ່
າງປະເທດ,
o ປະເພດສີມ/ໜັ້າທີໍ່/ຄວາມຊໍ່ຽວຊານ,
o ອາຍຸ ປະສົບການເຮັດວຽກ,
o ລະດັບການສຶກສາສູງສຸ ດ,
o ອັດຕາເງ ິນເດອນ,
o ຄາດໝາຍເລີໍ່ມເຮັດວຽກ,
o ຄາດໝາຍໄລຍະການເຮັດວຽກ;
ັ້
ັ້ ນຂໍ່າວສານ ກວດກາວໍ່າ ມີລາຍລະອຽດ, ຂມູ
ັ້ ນຕໍ່ ໄປນີຫຼ
- ພະແນກສັງລວມຂມູ
ບໍ່ :
o ແຜນຄວາມຕັ້ອງການແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດທັງໝົດ

(ໄດັ້ຂຽນລົງໃນຄາ

ຮັ້ອງ),
o ສາເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ,
o ສາເນົາໃບທະບຽນສາປະທານ,
o ສາເນົາໃບທະບຽນເສຍອາກອນປະຈາປີ ແລະ ຈານວນພະນັກງານລາວທັງ
ໝົດ;

ັ້ ນຂໍ່າວສານ ກວດກາວໍ່າ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ ໄດັ້ສະຫຼຸບຈາ
- ພະແນກສັງລວມຂມູ
ັ້
ັ
ນວນຕົວຈິງຂອງແຮງງານທີໍ່ໄດັ້ນາໃຊັ້ເຂົາໃນໂຄງການ
(ຈາກແຜນທີໍ່ໄດັ້ຮບ

ັ ) ໃນປີ ກໍ່ອນໜັ້າ ກໍ່ ອນຈະສະເໜີແຜນສາລັບປີ ຕໍ່ ໄປ;
ອະນຸມດ
ັ້ ນຂໍ່າວສານ ຮໍ່າງບັນຊີຂສັ
ັ້ ງເກດ ແລະ ບັນຫາທີໍ່ຕັ້ອງໄດັ້ຊີ ັ້
- ພະແນກສັງລວມຂມູ
ແຈງເພີໍ່ມ ກໍ່ ຽວກັບຈານວນແຮງງານທີໍ່ຈະນາໃຊັ້ ແລະ ຖັ້າວໍ່າແຮງງານທີໍ່
ຕັ້ອງການນັນັ້ ບໍ່ ປາກົດມີໃນ ສປປ ລາວ;

ັ ໂຄງການ
- ບລິສດ

ຕັ້ອງການົດໃຫັ້ຈະແຈ ັ້ງວໍ່າ
ຮໍ່າງແຜນໂຄຕາແຮງງານ
ັ້ ນກໍ່ ຽວກັບ ຊໍ່ ຜູ ັ້
ຕໍ່າງປະເທດປະຈາປີ ແມໍ່ ນສະບັບທີເທົໍ່າໃດ ໂດຍການໃສໍ່ຂມູ
ັ້ ອນໜັ້າ ແລະ ບໍ່ອນທີໍ່ໄດັ້ນາສົໍ່ງໄປ.
ຮໍ່າງ, ເລກທີ, ວັນທີປັບປຸ ງຄັງກໍ່
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ັ້ ນຂໍ່າວສານ ກໍ່ ຽວກັບ ຄາຮັ້ອງນາເຂົາແຮງ
ັ້
ໜັງສຄາເຫັນຂອງ ພະແນກສັງລວມຂມູ
ັ້ ນ ຫຼ ການອະທິບາຍທີໍ່ຕັ້ອງການເພີໍ່ມ ຈາກ ບລິສດ
ັ
ງານ ພັ້ອມທັງຍົກໃຫັ້ເຫັນຂມູ
ໂຄງການ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້
ັ ຄາຮັ້ອງນາເຂົາແຮງງານຕໍ່
ພາຍໃນ ສິບສີໍ່ (14) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
າງປະເທດ.

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້
ໍ່ ມ ຈາກ
ັ້ ນ ແລະ ການຊີແຈງເພີ
- ໜັງສຈາກ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເພໍ່ ອຂຂມູ
ັ ໂຄງການ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງແຜນການຈ ັ້າງງານ ແລະ ໂຄຕາແຮງງານ
ບລິສດ
ຕໍ່າງປະເທດປະຈາປີ .

ໜັ້າວຽກທີ 2: ກອງປະຊຸມຫາລກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈາປີ ສະບັບປັບປຸ ງ
ໜັ້າວຽກທີ 2: ກອງປະຊຸມຫາລກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈາປີສະບັບປັບປຸ ງ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ນຂໍ່າວສານ).
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັງລວມຂມູ
- ໜັງສເຊີນປະຊຸມ ເຖິງ ກະຊວງກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເພໍ່ ອຫາລກໍ່ ຽວກັບ ແຜນໂຄຕາແຮງ
ງານຕໍ່າງປະເທດສະບັບປັບປຸ ງ;

- ແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດສະບັບປັ ບປຸ ງຕາມຄາເຫັນຂອງ
ພະແນກ
ັ້
ໍ່ ມຕໍ່ ຄາຖາມ ຂອງ ພະແນກ
ັ້ ນຂໍ່າວສານ ແລະ ການຊີແຈງເພີ
ສັງລວມຂມູ
ັ້ ນຂໍ່າວສານ ແລະ ເອກະສານປະກອບອໍ່ ນໆ.
ສັງລວມຂມູ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ ໂຄງການ.
ບລິສດ

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ້ ນຂໍ່າວສານ ການົດວັນທີຈດ
ັ ກອງປະຊຸມຫາລ ແຜນໂຄ
- ພະແນກສັງລວມຂມູ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ໜັ້າວຽກ

ຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈາປີ ແລະ
ັ້ ໍ່ ວມປະຊຸມ:
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງຕໍ່ ໄປນີ ັ້ ເຂົາຮ

ແຈ ັ້ງເຊີນຜູ ຕັ້ າງໜັ້າຈາກໜໍ່ວຍງານ

o ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:

 ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ);
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
 ກົມນິຕກ
o ກະຊວງການຕໍ່ າງປະເທດ:
 ກົມກົງສູ ນ;
o ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ:
 ກົມພັດທະນາສີມແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ;
ັ້ ຄອງແຮງງານ;
 ກົມຄຸ ມ
o ກະຊວງປັ້ອງກັນຄວາມສະຫງ ົບ:
ັ້ ອງ;
 ກົມຕາຫຼວດກວດຄົນເຂົາເມ
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o ກະຊວງການເງ ິນ:
 ກົມສໍ່ວຍສາອາກອນ;
o ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ:
 ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ;
ັ ໂຄງການ;
o ບລິສດ
o ໜໍ່ວຍງານອໍ່ ນຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ັ້ ໍ່ ວມທັງໝົດຫາລ ແລະ ຕົກລົງເປັ ນເອກະພາບກໍ່ ຽວກັບ ແຜນໂຄຕາ
- ຜູ ເັ້ ຂົາຮ
ແຮງງານຕໍ່າງປະເທດ. ປະເດັນສາຄັນທີໍ່ຕັ້ອງຫາລໃນກອງປະຊຸມ ມີ:

ັ້ ວ
ີ ຊ
ິ າສະເພາະທີໍ່ອອກແຮງງານທາງ
o ປະເດັນກໍ່ ຽວກັບຈານວນແຮງງານຜູ ມ
ດັ້ານຮໍ່າງກາຍ ຕັ້ອງບໍ່ ເກີນ ສິບຫັ້າ (15%) ຂອງ ຈານວນແຮງງານລາວທັງ
ັ້ ວ
ີ ຊ
ິ າສະເພາະທີໍ່ອອກແຮງງານດັ້ວຍມັນສະໝອງ ບໍ່ ເກີນ
ໝົດ ແລະ ຜູ ມ

ຊາວຫັ້າ (25%) ຂອງຈານວນແຮງງານລາວທັງໝົດ. ພະແນກສັງລວມຂ ັ້
ມູນຂໍ່າວສານ
ກວດກາວໍ່າ
ຈານວນແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດດັໍ່ງກໍ່ າວ

ັ້ ານົດຂອງສັນຍາສາປະທານຫຼບໍ່ ;
ສອດຄໍ່ອງກັບຂກ
o ໄລຍະການຈ ັ້າງງານທີໍ່ການົດໄວັ້ ແລະ ແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດ
ແມໍ່ ນສາລັບ ຫັ້າ (5) ປີ ;
o ຄໍ່າຕອບແທນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່າງໆ;
o ການປະກັນສັງຄົມ;
o ມາດຕາອໍ່ ນໆໃນກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍແຮງງານ.

ັ້ ນຂໍ່າວສານ ຮໍ່າງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ຊຶໍ່ງຈະໃຊັ້ເປັ ນ
- ພະແນກສັງລວມຂມູ
ບໍ່ອນອີງໃນການປັ ບປຸ ງ ຮໍ່າງແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່າງປະເທດ ຕາມທີໍ່ຕົກລົງ
ກັນໃນກອງປະຊຸມ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ປະຊຸມ.
ພາຍໃນ ສາມ (3) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ວັນທີຈດ

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ ໂຄງການ ສົໍ່ງ ຮໍ່າງແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດ ສອງ (2) ຊຸດ ໃຫັ້ ພະ
ບລິສດ
ັ້ ນຂໍ່າວສານ.
ແນກສັງລວມຂມູ
ແບບຟອມທີໍ່ໃຊັ້ໃນການຂຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບຮໍ່າງແຜນການ.

ໜັ້າວຽກທີ 3: ສັງລວມ ຄາເຫັນ ແລະ ຄາແນະນາຈາກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ

ໜັ້າວຽກທີ 3: ສັງລວມ ຄາເຫັນ ແລະ ຄາແນະນາຈາກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ນຂໍ່າວສານ).
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັງລວມຂມູ

ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່າງປະເທດສະບັບປັ ບປຸ ງ ແລະ ບົດ
ບັນທຶກກອງປະຊຸມ.
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ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

- ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:
o ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ);
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
o ກົມນິຕກ
- ກະຊວງການຕໍ່ າງປະເທດ:
o ກົມກົງສູ ນ;
- ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ:
o ກົມພັດທະນາສີມແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ;
ັ້ ຄອງແຮງງານ;
o ກົມຄຸ ມ
- ກະຊວງປັ້ອງກັນຄວາມສະຫງ ົບ:
ັ້ ອງ;
o ກົມຕາຫຼວດກວດຄົນເຂົາເມ
- ກະຊວງການເງ ິນ:
o ກົມສໍ່ວຍສາອາກອນ;
- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ:
o ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ;

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ ໂຄງການ;
- ບລິສດ
- ໜໍ່ວຍງານອໍ່ ນຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ັ້ ນຂໍ່າວສານ) ສັງລວມຄາເຫັນ
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັງລວມຂມູ
ຈາກໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ກໍ່ ຽວກັບ ແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈາປີ
ັ ໂຄງການ;
ອີງໃສໍ່ຜົນການຫາລໃນກອງປະຊຸມ ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້ ບລິສດ

ັ້ ນຂໍ່າວສານ
- ພະແນກສັງລວມຂມູ

ສົໍ່ງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມໃຫັ້

ກົມ

ພັດທະນາສີມແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ຂອງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ັ ໂຄງການ;
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ບລິສດ
ັ້ ນຂໍ່າວສານ ຮັບເອົາ ຮໍ່າງແຜນການຈ ັ້າງງານ ແລະ ໂຄຕາ
- ພະແນກສັງລວມຂມູ
ັ ໂຄງການ ແລະ ກວດກາວໍ່າ
ແຮງງານຕໍ່າງປະເທດສະບັບປັ ບປຸ ງ ຈາກ ບລິສດ
ຖກຕັ້ອງກັບການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຂະແໜງການຕໍ່ າງໆໃນກອງປະຊຸມ (ພາຍ
ັ້
ໍ່ ອງກັບສັນຍາສາປະທານ ແລັ້ວ
ໃຕັ້ ໜັ້າວຽກທີ 2) ແລະ ຮໍ່າງແຜນນັນສອດຄ
ບໍ່ ;

ັ້ ນຂໍ່າວສານ ຂອງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ສະເໜີແຜນ
- ພະແນກສັງລວມຂມູ
ສະບັບປັ ບປຸ ງດັໍ່ງກໍ່ າວ ຕໍ່ ກົມພັດທະນາສີມແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ຂອງ

ັ ;
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາອະນຸມດ
ັ້ ນຂໍ່າວສານ ສົໍ່ງໜັງສປະກອບຄາເຫັນ ແລະ ຂມູ
ັ້ ນທີໍ່
- ພະແນກສັງລວມຂມູ
ັ ໂຄງການ ພັ້ອມທັງສົໍ່ງສາເນົາໃຫັ້ ກົມພັດທະນາ
ຕັ້ອງການເພີໍ່ມ ເຖິງ ບລິສດ
ສີມແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ຂອງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມ ຮັບຊາບນາ;
ັ້ ນຂໍ່າວສານ ພິຈາລະນາ ຮໍ່າງແຜນການຈ ັ້າງງານ ແລະ ໂຄ
- ພະແນກສັງລວມຂມູ
ຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດສະບັບປັັ ບປຸ ງ ແລະ ສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມພັດທະນາສີມແຮງງານ
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ແລະ ຈັດຫາງານ ຂອງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພໍ່ ອ
ັ້ ດທັ້າຍ;
ັ ຂັນສຸ
ອະນຸມດ

ັ້ ນຂໍ່າວສານ ອອກສະໂນດນາສົໍ່ງແຜນການຈ ັ້າງງານ ແລະ
- ພະແນກສັງລວມຂມູ
ັ ໂຄງການ ເຖິງ ກະຊວງແຮງ
ໂຄຕາແຮງງານຕໍ່າງປະເທດປະຈາປີ ຂອງ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ ຮັບ
ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ສົໍ່ງສາເນົາໃຫັ້ ບລິສດ
ຊາບ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ ໂຄງການ
ສະໂນດນາສົໍ່ງ ແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈາປີ ຂອງ ບລິສດ
ເຖິງ ກົມພັດທະນາສີມແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ຂອງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ັ ໂຄງການ ຮັບຊາບນາ.
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ພັ້ອມທັງສົໍ່ງສາເນົາໃຫັ້ ບລິສດ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ຈາກ ກົມ
ພາຍໃນ ເຈັດ (7) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ທຸລະກິດພະລັງງານ.

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
- ໜັງສຂອງກົມທຸລະກິດພະລັງງານ
ເພໍ່ ອສົໍ່ງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຄາເຫັນ
ຂອງຂະແໜງການຕໍ່າງໆ ເຖິງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.

ໜັ້າວຽກທີ 4: ການທົບທວນ ແລະ ອະນຸມດັ ຂອງ ກົມພັດທະນາສີມແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ກໍ່ ຽວກັບ ແຜນ
ໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈາປີ
ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄົນຄວັ້າອີ
ັ້
ິ າ
ຂກ
ງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ໜັ້າວຽກທີ 4: ການທົບທວນ ແລະ ອະນຸມດັ ຂອງ ກົມພັດທະນາສີມແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ກໍ່ ຽວກັບ
ແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈາປີ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ກົມພັດທະນາສີມແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ.
ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຫາລກໍ່ ຽວກັບ

ແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈາປີ

ແລະ ແຜນການຈ ັ້າງງານ ແລະ ໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈາປີ ສະບັບປັ ບປຸ ງ
ັ ໂຄງການ.
ຂອງ ບລິສດ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ ແຜນໂຄ
ກົມພັດທະນາສີມແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມດ

ໜັ້າວຽກ

ຕາແຮງງານຕໍ່າງປະເທດປະຈາປີ ສະບັບປັ ບປຸ ງ.

297

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ົ ເປັ ນ
ການທົບທວນຂອງ ກົມພັດທະນາສີມແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ອາດມີຜນ
ໄປໄດັ້ ດັໍ່ງນີ:ັ້

ໃນກລະນີນ ີ ັ້ ແມໍ່ ນຈະມີການ
ັ ແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດ ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ
ອອກໜັງສອະນຸມດ
ັ້ ໍ່ ງໃຫັ້ ບລິສດ
ັ້
ັ
ໜັ້າວຽກທີ 6 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້ ໜັງສສະບັບນີຈະສົ

ັ ຄາຮັ້ອງຂອງບລິສດ
ັ ໂຄງການ:
- ການອະນຸມດ

ໂຄງການ ພັ້ອມທັງສົໍ່ງສາເນົາໃຫັ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ແລະ ໜໍ່ວຍງານ
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຮັບຊາບນາ;

ັ້
ໍ່ ມ: ກົມພັດທະນາສີມແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາ
- ການຂຂມູັ້ ນ ແລະ ການຊີແຈງເພີ
ັ້
ໍ່ ມ ກໍ່ ຽວ
ັ້ ນ ແລະ ການຊີແຈງເພີ
ັ ໂຄງການ ສົໍ່ງຂມູ
ງານ ອອກໜັງສສະເໜີ ບລິສດ
ກັບ ແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈາປີ ຖັ້າຈາເປັ ນ ຕາມໜັ້າວຽກທີ 5
ັ້
ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ ໂຄງການ ສົໍ່ງ ຮໍ່າງແຜນ ຫັ້າ (5) ຊຸດ ໃຫັ້ ກົມພັດທະນາສີມແຮງງານ ແລະ
ບລິສດ
ັ ໂຄງການ ຕັ້ອງສັ້າງ ແລະ ກະກຽມຮໍ່າງແຜນເປັ ນ ຟາຍເອັກ
ຈັດຫາງານ. ບລິສດ

ັ ໂຄງການ ຕັ້ອງໝາຍວັນທີ ແລະ ເລກສະບັບທີຂອງ
ເຊວ (Excel file). ບລິສດ
ັ້ ຮໍ່າງແຜນທີໍ່ຖກປັ ບປຸ ງແຕໍ່ ລະຄັງັ້ ຈະຖກນາສົໍ່ງ
ຮໍ່າງແຜນທີໍ່ຖກປັ ບປຸ ງແຕໍ່ ລະຄັງ.
ໃນ ສອງ (2) ຮູ ບສະບັບ ຄ ສະບັບສະອາດ (clean copy) ແລະ ສະບັບ
ສະແດງໃຫັ້ເຫັນການປໍ່ຽນແປງຈາກສະບັບກໍ່ ອນໜັ້າ (track changes).

ັ້
ໍ່ ມ ຈາກ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ
ໜັ້າວຽກທີ 5: ການຂຂມູັ້ ນ ແລະ ການຊີແຈງເພີ

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ັ້
ໍ່ ມ ຈາກ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ
ໜັ້າວຽກທີ 5: ການຂຂມູັ້ ນ ແລະ ການຊີແຈງເພີ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມພັດທະນາສີມແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກົມພັດທະນາສີມແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ບໍ່ ມີ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
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ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ກົມພັດທະນາສີມແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ັ້
ັ້ ນ ຫຼ ການຊີແຈງ
ັ ໂຄງການ ເພໍ່ ອສະໜອງຂມູ
ການສັງຄົມ ອອກໜັງສເຖິງບລິສດ
ເພີໍ່ມ.

ັ້
ໍ່ ມ: ບລິສດ
ັ້ ນ ແລະ ການຊີແຈງເພີ
ັ ໂຄງການ ເພໍ່ ອຂຂມູ
ັ ໂຄງການ
ໜັງສເຖິງ ບລິສດ
ັ້
ໍ່ ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ມ. ບລິສດ
ັ້ ນ ຫຼ ການຊີແຈງທີ
ັ ໂຄງການ
ໄດັ້ຮັບແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກັບ ຂມູ
ັ້
ໍ່ ມ
ັ້ ນ ແລະ ການຊີແຈງເພີ
ປັ ບປຸ ງຮໍ່າງແຜນ ແລະ ສົໍ່ງຄາຮັ້ອງຄນໃໝໍ່ ພັ້ອມດັ້ວຍຂມູ
ັ້ ກຕາມການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 6 ຂອງຂັນັ້
ແລະ ຂະບວນການຈະເລີໍ່ມຕົນອີ
ຕອນມາດຕະຖານນີ.ັ້

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ັ
ໜັ້າວຽກທີ 6: ການອອກ ແລະ ມອບໜັງສອະນຸມດັ ແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈາປີ ໃຫັ້ ບລິສດ
ໂຄງການ

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ໜັ້າວຽກທີ 6: ການອອກ ແລະ ມອບໜັງສອະນຸມດັ ແຜນການຈ ັ້າງງານ ແລະ ໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະ
ັ ໂຄງການ
ຈາປີ ໃຫັ້ ບລິສດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມພັດທະນາສີມແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
ຜົນການທົບທວນແຜນຕາມໜັ້າວຽກທີ 4 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກົມພັດທະນາສີມແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ ແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດ ເຖິງ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ
ອອກໜັງສອະນຸມດ
ພັ້ອມທັງສົໍ່ງສາເນົາໃຫັ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ຮັບຊາບ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ ແຜນໂຄຕາແຮງງານຕໍ່ າງປະເທດປະຈາປີ .
ໜັງສອະນຸມດ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.
ບໍ່ ມີ.
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ັ້
ັ ການກັກເກັບນາັ້
22. ຂັນຕອນການອະນຸ
ມດ
22.1. ພາກສະເໜີ

ັ້
ຄວາມໝາຍຂອງຂັນຕອນ

ັ້ ການົດກໍ່ ຽວກັບບັນດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ພົວພັນກັບການອະນຸມດ
ັ້
ັ
ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ັ້
ໍ່ ສັ້າງ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລັງງານນາັ້ ທີໍ່ຂັນສູ
ັ້ ນກາງອະນຸຍາດ. ໂຄງການໄຟຟັ້າທີໍ່ມີ
ກັກເກັບນາໃນໄລຍະການກ
ັ້ ໃນໂຄງການປະເພດນີ,ັ້ ເຂໍ່ ອນຈະ
ົ
ການກັກເກັບນາັ້ ແມໍ່ ນປະເພດທີໍ່ເຫັນໄດັ້ທໍ່ ວໄປຂອງໂຮງໄຟຟັ້
າພະລັງງານນາ.
ັ້
ັ້ ໍ່ ຕັງັ້ ເພໍ່ ອສັ້າງເປັ ນອໍ່າງເກັບນາັ້ ຊຶໍ່ງຈະປໍ່ອຍນາຕາມຄວາມຕັ້
ັ້
ກັກເກັບນາຂອງສາຍນ
າທີ
ອງການ ຫຼ ຕໍ່ ເນໍ່ ອງປົ ກກະຕິ
ັ້ ນາໄຫຼ
ັ້ ລງົ ສູໍ່ ກົງຫັນຜໍ່ານທໍ່ ສົໍ່ງນາັ້ ຊຶໍ່ງເຮັດໃຫັ້ກງົ ຫັນປິໍ່ ນເພໍ່ ອຜະລິດໄຟຟັ້າ ແລັ້ວນາຈິ
ັ້ ໍ່ ງໄຫຼອອກສູໍ່
ຜໍ່ານທໍ່ ສົໍ່ງນາ.
ັ້ ໍ່ ເປັ ນທາງອອກ.
ສາຍນາທີ
ັ້
ັ້ ນການທົດສອບຂັນທ
ັ້ າອິດວໍ່າ
ໍ່ າງເກັບນາເປັ
ການກັກເກັບນາໃນອ

ເຂໍ່ ອນຈະເຮັດໜັ້າທີໍ່ຕາມທີໍ່ຖກອອກ
ັ້ ໍ່ າງລະມັດລະວັງ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງເປັ ນຢໍ່າງດີ ແມໍ່ ນສິໍ່ງສາຄັນຕໍ່ ຜົນສາເລັດໄລຍະ
ແບບ ໄດັ້ຫຼບໍ່ . ການກັກເກັບນາຢ
ັ້
ັ້
ຍາວຂອງເຂໍ່ ອນ. ເຂໍ່ ອນຖກກໍ່ ສັ້າງດັ້ວຍຈຸດປະສົງຕົນຕ
ເພໍ່ ອກັກເກັບນາັ້ ແລະ ຮັກສາມວນນາຂະໜາດໃຫຍໍ່
.
ການກັກເກັບນາັ້ ຕັ້ອງວາງແຜນ, ຄວບຄຸ ມ ແລະ ຕິດຕາມຢໍ່າງໃກ ັ້ຊິດ ເພໍ່ ອຫຼຸດຄວາມສໍ່ຽງໃນການແຕກພັງ.
ັ
ອັດຕາການກັກເກັບ ຕັ້ອງຖກຄວບຄຸ ມເທົໍ່າທີໍ່ສາມາດເປັ ນໄປໄດັ້ ເພໍ່ ອເຮັດໃຫັ້ມເີ ວລາພຽງພສາລັບການປະຕິບດ
ັ້ ນກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.
ແຜນກວດກາທີໍ່ການົດໄວັ້ ລວມທັງການສັງເກດການ ແລະ ການວິເຄາະຂມູ

ັ້ ນຕອນ
ັ້
ການເລີໍ່ມຕົນຂັ

ັ້ ງັ ຈາກສາເລັດການກໍ່ ສັ້າງເຂໍ່ ອນ ແລະ ສິໍ່ງປະກອບສັ້າງທີໍ່ຈາ
ການກັກເກັບນາັ້ ຕັ້ອງຖກການົດໃຫັ້ເກີດຂຶນຫຼ
ັ້ ນັ້ ແລະ ທາງນາອອກ)
ັ້
ັ້ ປະກອບທີໍ່ເໝາະສົມ. ການກາ
ເປັນທັງໝົດ (ເຊັໍ່ນ ທາງນາລົ
ພັ້ອມທັງສາເລັດການຕິດຕັງອຸ
ັ້
ັ້ ນຂອງອ
ໍ່ າງເກັບນາັ້ ຕອັ້ ງການົດໃຫັ້ເໝາະສົມ ເພໍ່ ອເຮັດໃຫັ້ເຂໍ່ ອນປັ ບແຮງດັນທີໍ່ກະທົບໃສໍ່ເຂໍ່ ອນ
ນົດອັດຕານາຂຶ

ໍ່ ອນເພີໍ່ມຂຶນ.
ັ້ ແຜນການເຫຼໍ່ ານີ
ັ້
ົ ັ້ ຕັ້ອງສັງລວມເປັນຊຸດເອກະສານກໍ່ ຽວກັບການການ
ໃນຂະນະທີໍ່ລະດັບນາໜັ້າເຂ
ັ້
ໍ່ ສັ້າງໂຄງການ,
ກັກເກັບນາັ້ ຢໍ່າງຄັກແນໍ່ ໃນ ຊຶໍ່ງລວມເຖິງ ລະບຽບການບລິຫານອໍ່າງເກັບນາໃນໄລຍະການກ

ັ້ ການຕິດຕາມກວດກາໂຄງການ, ແຜນປໍ່ອຍນາສຸ
ັ້ ກເສີນ, ການປະຊາສາພັນ, ແຜນຄວາມ
ແຜນການຄວບຄຸ ມນາ,
ັ້
ັ ໂຄງການ ສົໍ່ງໜັງສສະເໜີ
ປອດໄພ, ການຂົນສົໍ່ງ ແລະ ການສໍ່ ສານ. ຂະບວນການນີ ັ້ ເລີໍ່ມຕົນຈາກ
ບລິສດ
ັ ການກັກເກັບນາັ້ ເຖິງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.
ອະນຸມດ

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ນິຕກ

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ັ :ັ້
ນິຕກ
ມີດໍ່ ງນີ

- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ;

ັ້ ກແບບຍນຍົງ;
- ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
- ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟັ້າຂອງລາວ;
ັ້ ຄອງ ແລະ ນາໃຊັ້ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟັ້າຂອງລາວ;
- ຄາແນະນາກໍ່ ຽວກັບການຄຸ ມ
- ຄາແນະນາກໍ່ ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງເຂໍ່ ອນ;
- ລະບຽບກົດໝາຍອໍ່ ນໆທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.
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ັ້
22.2. ບັນດາໜັ້າວຽກໃນຂັນຕອນ

ັ ໂຄງການ
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການຮັບ ແລະ ການທົບທວນ ຄາຮັ້ອງຂການອະນຸມດັ ກັກເກັບນາັ້ ຈາກ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການຮັບ ແລະ ການທົບທວນ ຄາຮັ້ອງຂການອະນຸມດັ ກັກເກັບນາັ້ ຈາກ ບລິສດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ ກັກເກັບນາັ້ ຈາກ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ;
- ຄາຮັ້ອງຂການອະນຸມດ
- ເອກະສານການອອກແບບທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ;
- ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ ສະບັບຫຼາັ້ ສຸ ດ;
- ສາເນົາເອກະສານການອອກແບບ ແລະ ການກໍ່ ສັ້າງ, ການດາເນີນງານ ແລະ
ການບາລຸ ງຮັກສາ ຂອງ ໂຄງການ, ແຜນຮັບມກລະນີສຸກເສີນ, ການວິເຄາະ
ກລະນີເຂໍ່ ອນແຕກພັງ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;

- ເອກະສານກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນໆ.
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ ໂຄງການ.
ບລິສດ

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ) ທົບທວນໜັງສຄາ
ັ ກັກເກັບນາັ້ ພັ້ອມດັ້ວຍ ສາເນົາເອກະສານກໍ່ ຽວຂັ້ອງທີໍ່ໄດັ້
ຮັ້ອງຂການອະນຸມດ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ໜັ້າວຽກ

ຮັບ ແລະ ແຈ ັ້ງໃຫັ້ ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ແລະ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ
ເພໍ່ ອມີຄາເຫັນ ກໍ່ ຽວກັບ
ັ້
ັ້
ຄວາມເປັນຫໍ່ວງ ຫຼ ບັນຫາທີໍ່ອາດເກີດຂຶນໃນໄລຍະການກັ
ກເກັບນາ;

ັ້ ຄອງ
ເອກະສານດັໍ່ງກໍ່ າວໃຫັ້ ກົມຄຸ ມ
ັ້
ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ) ເພໍ່ ອທົບທວນ ແລະ ຄົນຄວັ້
ພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
າ;
- ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ ກວດກາວໍ່າ ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບປະເດັນຕໍ່ ໄປ
ນີ ັ້ ໄດັ້ລະບຸ ໄວັ້ໃນໜັງສສະເໜີແລັ້ວບໍ່ :
- ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ

ສົໍ່ງ

ັ ຮັບເໝົາການອອກແບບ ແລະ ການກໍ່ ສັ້າງ
o ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບບລິສດ
ິ ,
ໂຄງສັ້າງດັ້ານໂຍທາ ແລະ ໄຮໂດຼລກ
ັ ຮັບເໝົາສະໜອງອຸ ປະກອນກົນຈັກໄຟຟັ້າ
o ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບບລິສດ
(E&M Equipment) - ອອກແບບ, ສັ້າງ ແລະ ຕິດຕັງັ້ ອຸ ປະກອນກົນ
ຈັກຜະລິດໄຟຟັ້າ,
ັ ຮັບເໝົາສະໜອງອຸ ປະກອນກົນຈັກຄວບ
o ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບບລິສດ
ຄຸ ມນາັ້ (Hydro Mechanical Equipment) - ອອກແບບ, ສັ້າງ ແລະ
ັ້ ປະກອນກົນຈັກຄວບຄຸ ມນາ,
ັ້
ຕິດຕັງອຸ
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ັ ສະໜອງອຸ ປະກອນວັດແທກ
ບລິສດ
(Instrumentation Equipment) - ອອກແບບ ແລະ ຕິດຕັງັ້

o ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບ
ອຸ ປະກອນວັດແທກ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ຄອງພະລັງງານ ເພໍ່ ອສົໍ່ງ
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ອອກໜັງສ ເຖິງ ກົມຄຸ ມ
ໜັງສະເໜີພອັ້ ມດັ້ວຍເອກະສານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ;
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ອອກໜັງສສະເໜີຂຄາເຫັນ ຈາກ ພະແນກພະລັງງານ
ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ແລະ ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ ຄາຮັ້ອງຂການອະນຸມດ
ັ ກັກ
ພາຍໃນ ຫັ້າ (5) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ ໂຄງການ.
ເກັບນາັ້ ຈາກ ບລິສດ

ບໍ່ ມີ.

ັ້
ັ້ ຄອງພະລັງງານ ຕໍ່ ກັບການສະເໜີກກ
ັ ເກັບນາັ້
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການຄົນຄວັ້
າ ແລະ ມີຄາເຫັນຂອງກົມຄຸ ມ
ັ້
ັ ເກັບນາັ້
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການຄົນຄວັ້າ
ແລະ ມີຄາເຫັນຂອງ ກົມຄຸ ັ້ມຄອງພະລັງງານ ກໍ່ ຽວກັບ ການສະເໜີກກ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ັ້
ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ ເປັ ນເຈົາການ
ກົມຄຸ ມ
ໂດຍມີ
ັ້ ຄອງມາດຕະຖານ ແລະ
ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການດາເນີນງານ ແລະ ພະແນກຄຸ ມ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ລະບຽບການ ມີຄາເຫັນຊໍ່ວຍ).

- ໜັງສສະເໜີ ຈາກ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເພໍ່ ອຂຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ການສະ
ັ ກັກເກັບນາັ້ ຈາກ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ;
ເໜີອະນຸມດ
ັ ກັກເກັບນາັ້ ຈາກ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ;
- ຄາຮັ້ອງຂການອະນຸມດ
- ເອກະສານການອອກແບບທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ;

- ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການຫຼາັ້ ສຸ ດ;
- ສາເນົາເອກະສານການອອກແບບ ແລະ ການກໍ່ ສັ້າງ, ການດາເນີນງານ ແລະ
ການບາລຸ ງຮັກສາຂອງໂຄງການພາຍຫຼງັ ກໍ່ ສັ້າງສາເລັດ, ແຜນຮັບມກລະນີສຸກ

ເສີ ນ , ການວິເ ຄາະກ ລະນີ ເ ຂໍ່ ອນແຕກພັ ງ , ການປະເມີນ ຜົ ນ ກະທົບ ຕໍ່
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;

- ເອກະສານກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນໆ.
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.

ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ) ທົບທວນໜັງສສະເໜີ
ກົມຄຸ ມ
ັ ສາເລັດ:
ເພໍ່ ອຮັບປະກັນວໍ່າ ພັນທະຕໍ່ າງໆ ຂອງ ຝໍ່າຍທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງໄດັ້ຖກປະຕິບດ

ັ ໂຄງການ:
ພັນທະຂອງບລິສດ
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ັ້
- ປະເດັນໂດຍລວມດັ້ານການກັກເກັບນາ;
- ດັ້ານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
- ການວິເຄາະກລະນີເຂໍ່ ອນແຕກພັງ;

- ດັ້ານການກະກຽມພະນັກງານດາເນີນງານ ແລະ ບາລຸ ງຮັກສາ;

ັ້ ນ,
ັ້
- ປະເດັນໂດຍລວມດັ້ານການນາເນີນງານ, ການເຮັດວຽກຂອງປະຕູ ທາງນາລົ
ັ້ ໍ່ ອນ (ຖັ້າມີ) ແລະ ການປໍ່ອຍນາຊົ
ັ້
ັ້ ດເຊີຍສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
ທາງນາອອກພ
ນເຂ

ັ້ ວມຈາກການປໍ່ອຍນາຜ
ັ້ ໍ່ ານທາງນາລົ
ັ້ ນັ້ ສາລັບຜູ ຢ
ັ້ ໍ່ ູ ອາໃສ
- ລະບົບເຕອນໄພນາຖັ້
ເຂດລຸໍ່ ມເຂໍ່ ອນ.

ັ ຮັບເໝົາສະໜອງກົນຈັກຄວບຄຸ ມນາ:ັ້
ພັນທະຂອງບລິສດ
ັ້
- ສາເລັດການຕິດຕັງໂຄງສັ້
າງໄຮດຼລິກ
ັ້ ນ;
ັ້
ການນາໃຊັ້ທາງນາລົ

ເລີໍ່ມການກັກເກັບນາັ້

ກໍ່ ອນ

ແລະ

- ທົດສອບ ແລະ ທົດລອງນາໃຊັ້ໂຄງສັ້າງໄຮດຼລິກ;
ັ້ ມ;
- ກະກຽມປມຄູໍ່
ັ ໂຄງການ
- ເຝິ ກອົບຮົມໃຫັ້ພະນັກງານບລິສດ

ັ້
ກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນການດ
າເນີນ

ງານ ແລະ ການບາລຸ ງຮັກສາ ໂຄງສັ້າງດັ້ານໂຍທາ ແລະ ໄຮດຼລິກ;
ັ້ ນ;
ັ້
- ທົດລອງນາໃຊັ້ປະຕູ ທາງນາລົ

ັ ຮັບເໝົາກໍ່ ສັ້າງ:
ພັນທະຂອງບລິສດ

ັ້
- ສາເລັດການກໍ່ ສັ້າງໂຄງສັ້າງດັ້ານໂຍທາ ກໍ່ ອນເລີໍ່ມການກັກເກັບນາ;
- ດາເນີນການກວດກາດັ້ວຍຕາເປົໍ່າບັນດາໂຄງສັ້າງໂຍທາທັງໝົດໃນຊໍ່ວງການ
ັ້
ກັກເກັບນາ;

ັ້ ກເສີນຂອງ (adit) ອຸ ໂມງອໍ່ວາຍນາັ້
- ປິ ດ ແລະ ສູ ບ ອຸ ປະກອນປິ ດທາງເຂົາສຸ
ແລະ ຄອງສົໍ່ງນາັ້ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
ັ້ ດເຊີຍສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
- ດາເນີນການປໍ່ອຍນາຊົ
ັ້ ໍ່ ທາງນາລົ
ັ້ ນ;
ັ້
- ຕິດຕາມກວດກາການປໍ່ອຍນາຢູ

ັ້ ວຈິງຜໍ່ານທາງນາລົ
ັ້ ນັ້ ກັບ ການອອກແບບໄວັ້;
- ສົມທຽບການປໍ່ອຍນາຕົ
ັ້ າຍໂຮງໄຟຟັ້າ ກັບ ການອອກແບບໄວັ້;
- ສົມທຽບລະດັບນາທັ້
- ຕິດຕາມກວດກາ

ັ້ ງຂອງນາໃນ
ັ້
ການຂຶນລົ

ັ້ ກຈາກທາງນາລົ
ັ້ ນັ້
ອໍ່າງຮັບນາຕົ

(spillway plunge pool) ຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
- ຕິດຕາມກວດກາ ແຜໍ່ນດິນໄຫວ (seismicity);
ັ້ ເັ້ ຂົາັ້ (inflow forecasting)
- ປັ ບດຸ ນລະຫວໍ່າງ ລະບົບພະຍາກອນນາໄຫຼ
ັ້ ວມ;
ແລະ ລະບົບເຕອນໄພນາຖັ້
- ດາເນີນວຽກບາລຸ ງຮັກສາ ຕາມຄວາມຈາເປັ ນ;

ັ ຮັບເໝົາສະໜອງກົນຈັກໄຟຟັ້າ:
ພັນທະຂອງ ບລິສດ

ັ້
- ສາເລັດ, ທົດລອງນາໃຊັ້ ແລະ ບາລຸ ງຮັກສາ ລະບົບແຍກນາຈາກເຮ
ອນຈັກ
(powerhouse dewatering system);

303

ັ້ ທົດລອງ, ດາເນີນງານ ແລະ ບາລຸ ງຮັກສາ ລະບົບໄຟຟັ້າສາຮອງ
- ຕິດຕັງ,
(standby electric power systems);
ັ້ ມ (leakage water);
- ລະບົບຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຈາກນາຊຶ
ັ້
ັ ໂຄງການ ກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນການດ
- ເຝິ ກອົບຮົມໃຫັ້ ພະນັກງານບລິສດ
າເນີນ
ງານ ແລະ ບາລຸ ງຮັກສາ ລະບົບແຍກນາັ້ ແລະ ລະບົບໄຟຟັ້າສາຮອງ;

ັ ຮັບເໝົາສະໜອງອຸ ປະກອນວັດແທກ:
ພັນທະຂອງ ບລິສດ

ັ ໂຄງການ ໃນການອໍ່ານເຄໍ່ ອງວັດແທກທັງ
- ເຝິ ກອົບຮົມໃຫັ້ ພະນັກງານບລິສດ
ໝົດ;

- ຕິດຕັງັ້ ແລະ ທົດລອງນາໃຊັ້ ເຄໍ່ ອງວັດແທກທັງໝົດ;
- ຕິດຕາມກວດກາເຄໍ່ ອງວັດແທກທັງໝົດ.
ັ້ ຄອງພະລັງງານ ລົງຢັ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ ຖັ້າຈາເປັ ນ ເພໍ່ ອປະເມີນ
ກົມຄຸ ມ
ປະເດັນຕໍ່າງໆໃນຂັ້າງເທິງ.
ັ້ ຄອງພະລັງງານ ເຮັດໃຫັ້ຮບ
ັ ປະກັນວໍ່າ ໄດັ້ມກ
ີ ານກະກຽມ ເອກະສານ
ກົມຄຸ ມ
ກໍ່ ຽວກັບການການກັກເກັບນາັ້ ສາລັບ ໂຄງການ ແລັ້ວ ກະກຽມບົດລາຍງານຜົນ
ັ້ ງເກດ ຫຼ ຄາເຫັນ ກໍ່ ຽວກັບ ການ
ການປະເມີນ ພັ້ອມດັ້ວຍລາຍລະອຽດຂອງ ຂສັ
ັ ໂຄງການ ເພໍ່ ອປັ ບປຸ ງແກ ັ້ໄຂໃຫັ້ສາເລັດ.
ກັກເກັບນາັ້ ສົໍ່ງໃຫັ້ບລິສດ

ັ້ ຄອງພະລັງງານ ລົງຢັ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບບລິສດ
ັ
ກົມຄຸ ມ
ໂຄງການ ເພໍ່ ອປັ ບປຸ ງແກ ັ້ໄຂຕາມຄາເຫັນ ແລະ ປະເດັນຕໍ່ າງໆໃນບົດລາຍງານຜົນ
ັ້ ນຄວາມພັ້ອມດັ້ານເຕັກນິກໃນການ
ການປະເມີນຈົນສາເລັດ ແລັ້ວເອກະສານຢັງຢ
ັ້
ກັກເກັບນາຂອງໂຄງການ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ນຄວາມພັ້ອມດັ້ານເຕັກນິກໃນການກັກເກັບນາັ້ ຂອງ ໂຄງການ
ເອກະສານຢັ ງຢ
ັ້
ແລະ ສາເນົາໃຫັ້ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຮັບຊາບ ເປັ ນຕົນ:

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ);

- ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຂອງ
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
- ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຂັນແຂວງ;
- ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນໆ.
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.
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ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 3: ການຄົນຄວັ້
າ ແລະ ມີຄາເຫັນຂອງ ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ັ ເກັບນາັ້
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ກໍ່ ຽວກັບ ການສະເໜີກກ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 3: ການຄົນຄວັ້າ
ແລະ ມີຄາເຫັນຂອງ ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ັ ເກັບນາັ້
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ກໍ່ ຽວກັບ ການສະເໜີກກ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ, ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

- ໜັງສສະເໜີ ຈາກ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເພໍ່ ອຂຄາເຫັນ ຫຼ ຍົກໃຫັ້ເຫັນ
ັ້
ກໍ່ ຽວກັບ ຄວາມເປັ ນຫໍ່ວງ ຫຼ ບັນຫາທີໍ່ອາດເກີດຂຶນໃນໄລຍະການກັ
ກ
ັ້
ເກັບນາ;

ັ ກັກເກັບນາັ້ ຈາກ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ;
- ຄາຮັ້ອງຂການອະນຸມດ
- ເອກະສານການອອກແບບທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ;
- ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການຫຼາັ້ ສຸ ດ;
- ສາເນົາເອກະສານການອອກແບບ ແລະ ການກໍ່ ສັ້າງ, ການດາເນີນງານ ແລະ
ການບາລຸ ງຮັກສາຂອງໂຄງການພາຍຫຼງັ ກໍ່ ສັ້າງສາເລັດ, ແຜນຮັບມກລະນີສຸກ
ເສີນ, ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
- ເອກະສານກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນໆ (ຖັ້າມີ).
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

- ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ໜັ້າວຽກ

ແລະ

ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ

ັ ໂຄງການ ໄດັ້ຮັບ ແຜນການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ
ກວດກາວໍ່າ ບລິສດ
ກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດໄລຍະກໍ່ ສັ້າງ ສະບັບຖກ
ັ ໂຄງການ ຕັ້ອງບໍ່ ເລີໍ່ມ, ດາເນີນ ຫຼ ປະຕິບດ
ັ ວຽກ
ຮັບຮອງ ແລັ້ວບໍ່ . ບລິສດ
ັ ໃບຮັບຮອງ ແຜນການຄຸ ມ
ັ້
ການດາເນີນງານຂອງໂຄງການ ຈົນກວໍ່າ ຈະໄດັ້ຮບ
ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດໄລຍະ
ກໍ່ ສັ້າງ;

- ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ລົງ
ກວດກາພາກສະໜາມ
ເພໍ່ ອປະເມີນຄວາມພັ້ອມດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂອງ

ໂຄງການກໍ່ ອນການກັກເກັບນາັ້ ແລັ້ວເຮັດບົດລາຍງານຜົນການປະເມີນ ໂດຍ
ັ້ ຽວກັບໂຄງການ (ຖັ້າ
ຍົກໃຫັ້ເຫັນ ຄວາມເປັ ນຫໍ່ວງ ຫຼ ບັນຫາທີໍ່ອາດເກີດຂຶນກໍ່

ັ ໂຄງການ ເພໍ່ ອປັ ບປຸ ງແກ ັ້ໄຂໃຫັ້ສາເລັດ;
ມີ) ໃຫັ້ ສົໍ່ງໃຫັ້ບລິສດ
- ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ລົງ
ັ ໂຄງການ ເພໍ່ ອປັ ບປຸ ງແກ ັ້
ຢັ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບບລິສດ
ໄຂຕາມຄາເຫັນ ແລະ ປະເດັນຕໍ່ າງໆໃນບົດລາຍງານຜົນການປະເມີນຈົນສາ
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ເລັດ

ັ້ ນຄວາມພັ້ອມດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມໃນການກັກ
ແລັ້ວເອກະສານຢັ ງຢ

ັ້
ເກັບນາຂອງໂຄງການ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້ ນຄວາມພັ້ອມດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມໃນການກັກເກັບນາຂອງ
ັ້
ເອກະສານຢັ ງຢ
ັ ຫຼ
ໂຄງການ ເຖິງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເພໍ່ ອແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກັບ ການປະຕິບດ
ັ ກັກເກັບນາັ້ ຫຼ ໂຄງການ ພັ້ອມທັງສາເນົາໃຫັ້ ກົມ
ບັນຫາກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດ
ັ້ ຄອງພະລັງງງານ ແລະ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງຊາບນາ.
ຄຸ ມ
ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ັ້
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 4: ການຄົນຄວັ້
າ ແລະ ມີຄາເຫັນຂອງ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຂັນແຂວງ
ກໍ່ ຽວກັບ ການສະ
ັ ເກັບນາັ້
ເໜີກກ
ັ້
ັ
ໜັ້າວຽກທີ 4: ການຄົນຄວັ້າ
ແລະ ມີຄາເຫັນຂອງ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ກໍ່ ຽວກັບ ການສະເໜີກກ
ເກັບນາັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ັ້
ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

- ໜັງສສະເໜີ ຈາກ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເພໍ່ ອຂຄາເຫັນ ຫຼ ຍົກໃຫັ້ເຫັນ
ັ້
ກໍ່ ຽວກັບ ຄວາມເປັ ນຫໍ່ວງ ຫຼ ບັນຫາທີໍ່ອາດເກີດຂຶນໃນໄລຍະການກັ
ກ
ັ້
ເກັບນາ;

ັ ກັກເກັບນາັ້ ຈາກ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ;
- ຄາຮັ້ອງຂການອະນຸມດ
- ເອກະສານການອອກແບບທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ;
- ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການຫຼາັ້ ສຸ ດ;
- ສາເນົາເອກະສານການອອກແບບ ແລະ ການກໍ່ ສັ້າງ, ການດາເນີນງານ ແລະ
ການບາລຸ ງຮັກສາຂອງໂຄງການພາຍຫຼງັ ກໍ່ ສັ້າງສາເລັດ, ແຜນຮັບມກລະນີສຸກ
ເສີນ, ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
- ເອກະສານກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນໆ (ຖັ້າມີ).
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ້
ັ
- ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ
ທົບທວນ ຄາຮັ້ອງຂການອະນຸມດ
ັ ໂຄງການ;
ກັກເກັບນາັ້ ຈາກ ບລິສດ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ໜັ້າວຽກ

ັ້
- ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ
ຍົກໃຫັ້ເຫັນ ຄວາມເປັ ນຫໍ່ວງ ຫຼ
ັ້ ຽວກັບໂຄງການ (ຖັ້າມີ) ໃຫັ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ
ບັນຫາທີໍ່ອາດເກີດຂຶນກໍ່
ຮັບຊາບ.
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ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ ຫຼ ບັນຫາ
ໜັງສ ເຖິງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເພໍ່ ອແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກັບ ການປະຕິບດ
ັ ກັກເກັບນາັ້ ຫຼ ໂຄງການ ພັ້ອມທັງສາເນົາໃຫັ້ໜໍ່ວຍງານ
ກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້ ຄອງພະລັງງງານ ຊາບນາ.
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົມຄຸ ມ
ພາຍໃນ ຊາວ (20) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ວັນທີໍ່ໄດັ້ຮັບ ໜັງສສະເໜີ ຈາກ

ວຽກ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 5: ການພິຈາລະນາຄາຮັ້ອງຂການອະນຸມດັ ການກັກເກັບນາັ້
ໜັ້າວຽກທີ 5: ການພິຈາລະນາຄາຮັ້ອງຂການອະນຸມດັ ການກັກເກັບນາັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
- ເອກະສານກໍ່ ຽວກັບການການກັກເກັບນາ;
- ເອກະສານການອອກແບບທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ;

ັ້ ນຄວາມພັ້ອມດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມກໍ່ ອນການກັກເກັບນາັ້ ຈາກ
- ເອກະສານຢັງຢ
ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;

ັ້ ງເກດຂອງ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ;
ັ້
- ຄາເຫັນ ຫຼ ຂສັ
ັ້ ນຄວາມພັ້ອມດັ້ານເຕັກນິກກໍ່ ອນການກັກເກັບນາັ້ ຈາກ ກົມ
- ເອກະສານຢັງຢ
ັ້ ຄອງພະລັງງານ;
ຄຸ ມ
- ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ.
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

- ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
ັ້ ຄອງພະລັງງານ;
- ກົມຄຸ ມ

ັ້
- ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ;
ັ ໂຄງການ.
- ບລິສດ

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ
(ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ)
ທົບທວນ
ັ້ ນ ແລະ ຄາເຫັນຂອງບັນດາໜໍ່ວຍງານທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ພັ້ອມ
ເອກະສານຢັງຢ
ດັ້ວຍ ເອກະສານການອອກແບບ;

ັ້
- ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ ທົບທວນ ເອກະສານກໍ່ ຽວກັບການກັກເກັບນາ.
ັ້ ນທ
ັ້ າ
ັ ໂຄງການ ຕອັ້ ງກະກຽມ ເອກະສານກໍ່ ຽວກັບການກັກເກັບນາຂັ
ບລິສດ
ັ້
ໍ່ າງໜັ້ອຍ ດັໍ່ງຕໍ່ ໄປນີ:ັ້
ອິດ ຊຶໍ່ງມີເນອໃນຢ
ັ້ ນທ
ັ້ າອິດ;
o ເງໍ່ ອນໄຂທີໍ່ເປັ ນຄວາມພັ້ອມສາຄັນໃນການກັກເກັບນາຂັ

ັ້
o ກົດລະບຽບໃນບລິຫານອໍ່າງເກັບນາັ້ ແລະ ແຜນຄວບຄຸ ມນາ;
o ອັດຕາເໝາະສົມສາລັບການກັກເກັບນາັ້ ແລະ ທາງເລອກໃນການຄວບ
ັ້
ັ້ ນໃນອ
ັ້
ໍ່ າງເກັບນາ;
ຄຸ ມອັດຕານາຂຶ
ັ້
o ລະບົບຕິດຕາມກວດກາ ເພໍ່ ອກວດຫາບັນຫາທີໍ່ອາດເກີດຂຶນໄດັ້
ງໍ່າຍ;
ໍ່
ັ້ ນ;
o ແຜນສາລັບອໍ່ານເຄອງວັດແທກ ແລະ ປະເມີນຂມູ
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o ແຜນສາລັບການກວດກາເຂໍ່ ອນ ແລະ ເຂດລຸໍ່ ມເຂໍ່ ອນ;
o ຄາແນະນາສາລັບການສັງເກດສະພາບທີໍ່ຕັ້ອງການການແກ ັ້ໄຂທັນທີຈາກ

ພະນັກງານທີໍ່ໄດັ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫັ້ຕັດສິນໃຈກໍ່ ຽວກັບກລະນີສຸກເສີນ;
o ແຜນຮັບມກລະນີສຸກເສີນ ທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຊໍ່
ັ້ ທະຍຸ ທໍ່ ນ
ີ າໃຊັ້.
ແລະ/ຫຼ ຕາແໜໍ່ງ, ເບີໂທລະສັບ ແລະ ຄນວິ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ົ ເປັ ນໄປໄດັ້ ດັໍ່ງນີ:ັ້
ການທົບທວນຂອງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ອາດມີຜນ
ັ້ ນເພີໍ່ມຈາກບລິສດ
ັ ໂຄງການ:
- ການຂຂມູ
ໃນກລະນີນ,ີ ັ້
ກົມທຸລະກິດ

ັ້ ນເພີໍ່ມຈາກ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ ຕາມທີໍ່
ພະລັງງານ ອອກໜັງສເພໍ່ ອສະເໜີຂຂມູ
ັ້
ັ ໂຄງການ
ການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 6 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້ ບລິສດ
ັ້ ນໃໝໍ່ ແລະ
ັ ກັກເກັບນາັ້ ແລະ ສົໍ່ງເຂົາຄ
ຕັ້ອງປັ ບປຸ ງຄາຮັ້ອງຂການອະນຸມດ
ັ້
ັ້
ຂະບວນການຈະເລີໍ່ມຕົນແຕໍ່
ໜັ້າວຽກທີ 5 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
;ັ້

ັ້ ໃນກລະນີນ,ີ ັ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ອອກໜັງສ
ັ ກັກເກັບນາ:
- ການອະນຸມດ
ັ ກັກເກັບນາັ້ ສົໍ່ງໃຫັ້ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກ
ອະນຸມດ
ັ້
ທີ 7 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.
ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 6: ໜັງສສະເໜີຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມກໍ່ ຽວກັບການກັກເກັບນາັ້
ໜັ້າວຽກທີ 6: ໜັງສສະເໜີຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມກໍ່ ຽວກັບການກັກເກັບນາັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ຄາເຫັນ ຂອງ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

- ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

- ບົດສັງລວມຄາເຫັນ ຂອງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ;
ັ້
- ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ;
ັ ໂຄງການ.
- ບລິສດ
ັ
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ) ອອກໜັງສ ເຖິງ ບລິສດ
ັ້ ນເພີໍ່ມກໍ່ ຽວກັບການກັກເກັບນາ.
ັ້ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ
ໂຄງການ ເພໍ່ ອໃຫັ້ສະໜອງຂມູ
ັ້ ນໃໝໍ່ ແລະ
ັ ກັກເກັບນາັ້ ແລະ ສົໍ່ງເຂົາຄ
ຕັ້ອງປັ ບປຸ ງຄາຮັ້ອງຂການອະນຸມດ
ັ້
ັ້
ຂະບວນການຈະເລີໍ່ມຕົນແຕໍ່
ໜັ້າວຽກທີ 5 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້
ັ້ ນ
ັ ໂຄງການ ເພໍ່ ອໃຫັ້ສະໜອງຂມູ
ໜັງສ ຂອງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເຖິງ ບລິສດ
ັ້
ເພີໍ່ມກໍ່ ຽວກັບການກັກເກັບນາ.
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ຄາເຫັນຈາກໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງຄົບ
ພາຍໃນ ຫັ້າ (5) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ຖັ້ວນທັງໝົດ.

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 7: ການມອບ ໜັງສອະນຸມດັ ກັກເກັບນາັ້

ໜັ້າວຽກທີ 7: ການມອບ ໜັງສອະນຸມດັ ກັກເກັບນາັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ກໍ່ ຽວກັບ ການ
ັ້
ການຕັດສິນໃຈ ຈາກ ໜັ້າວຽກທີ 5 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ັ້
ັ ກັກເກັບນາ.
ພິຈາລະນາອະນຸມດ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

- ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ້ ຄອງພະລັງງານ;
- ກົມຄຸ ມ

ັ້
- ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ;
ັ ໂຄງການ.
- ບລິສດ

ັ ການກັກເກັບນາັ້ ໃຫັ້ ບລິສດ
ັ
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ອອກໜັງສອະນຸມດ

ໜັ້າວຽກ

ໂຄງການ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ ຄາຮອງ
ໜັງສສະບັບເຊັນ ຂອງ ກົມທຸ ລະກິດພະລັງງານ ກໍ່ ຽວກັບ ການອະນຸມດ
ັ ກັກເກັບນາັ້ ສົໍ່ງໃຫັ້ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ.
ຂອະນຸມດ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ສິນໃຈກໍ່ ຽວກັບການພິຈາລະນາອະນຸມດ
ັ
ພາຍໃນ ຫັ້າ (5) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີຕດ
ັ້
ກັກເກັບນາ.

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ ກັກເກັບນາັ້ ຂອງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ສົໍ່ງໃຫັ້ ບລິສດ
ັ
- ໜັງສອະນຸມດ
ໂຄງການ.

ັ້
23. ຂັນຕອນການຕິ
ດຕາມກວດກາການກໍ່ ສັ້າງໂຄງການ
23.1. ພາກສະເໜີ

ັ້
ຄວາມໝາຍຂອງຂັນຕອນ

ັ້ ການົດກໍ່ ຽວກັບບັນດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ພົວພັນກັບການຕິດຕາມ
ັ້
ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ັ້ ໍ່ ຂັນສູ
ັ້ ນກາງອະນຸຍາດ ໃນໄລຍະການກໍ່ ສັ້າງ. ພາຍຫຼງັ ສັນຍາສາປະທານ
ກວດກາ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລັງງານນາທີ

ັ້ ດຈະກາການພັດທະນາໂຄງການ ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ສັນຍາສາ
ົ ສັກສິດ, ບລິສດ
ັ ໂຄງການ ຈະເລີໍ່ມຕົນກິ
ມີຜນ
ັ
ປະທານ ໃຫັ້ເປັນໄປຕາມການອອກແບບທີໍ່ຖກຮັບຮອງ. ກໍ່ ອນການດາເນີນກິດຈະກາການກໍ່ ສັ້າງ, ບລິສດ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ໂຄງການ ຈະຂການຮັບຮອງ ແຜນການຄຸ ມ
ັ ໂຄງການ ຕັ້ອງພັດທະນາສິໍ່ງ
ຊຶໍ່ງຈະຖກປັບປຸ ງທຸກໆສອງປີ ໃນໄລຍະການກໍ່ ສັ້າງ. ບລິສດ
ັ້ ນັ້ (Basic Design) ແລະ ບົດລາຍງານ
ປະກອບສັ້າງຂອງໂຄງການຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ການອອກແບບເບອງຕົ
ໄລຍະການກໍ່ ສັ້າງ
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ັ້ ດທັ້າຍຂອງການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ, ສອດຄໍ່ອງກັບພັນທະສັນຍາສາ
ຂັນສຸ
ັ້ ດໄລຍະການກໍ່ ສັ້າງ.
ັ້ ນສາເລັດການກໍ່ ສັ້າງ ກໍ່ ອນສິນສຸ
ັ ໃບຢັ ງຢ
ປະທານ ແລະ ຈະໄດັ້ຮບ

ັ ພັນທະສັນຍາສາປະທານໃນໄລຍະການກໍ່ ສັ້າງ ແມໍ່ ນໜັ້າວຽກສາຄັນ
ການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບດ
ັ້
ັ ສັນຍາສາປະທານ ເພໍ່ ອ
ໜຶໍ່ງ ແລະ ມີ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເປັ ນໃຈກາງ ໃນນາມເປັ ນ ໜໍ່ວຍງານຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ຄອງພະລັງງານ, ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກົມ
ປະສານງານ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ກົມຄຸ ມ
ນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ, ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນໆ ເຊັໍ່ນ ກະຊວງການເງ ິນ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ອໍ່ ນໆ ທີໍ່ພົວພັນກັບດັ້ານເຕັກນິກ, ສັງຄົມ, ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ອໍ່ ນໆ. ກົມ

ັ ໜັ້າທີໍ່ໃນການຕິດຕາມລວມ ດັ້ວຍການໃຊັ້ ເວັບໄຊຂອງກົມທຸລະກິດພະລັງງານທີໍ່
ທຸລະກິດພະລັງງານ ປະຕິບດ
ັ ພັນທະສັນຍາ ຊຶໍ່ງເປັ ນເຄໍ່ ອງມທີໍ່ພັດທະນາໂດຍ ບລິສດ
ັ ທີໍ່ປຶ ກສາ ເພໍ່ ອໃຊັ້ໃນ
ໃຊັ້ໃນການຕິດຕາມການປະຕິບດ

ັ້
ັ ພັນທະບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ,
ການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບດ
ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ, ສັນຍາຫົວຂ ັ້
ໃຫຍໍ່ ແລະ ສັນຍາສາປະທານ. ເຄໍ່ ອງມດັໍ່ງກໍ່ າວຈະອານວຍຄວາມສະດວກໃນການຕິດຕາມຄວາມຄບໜັ້າຂອງ
ັ ພັນທະ
ແຕໍ່ ລະໂຄງການ, ປັບປຸ ງການສໍ່ ສານພົວພັນ, ຊໍ່ວຍໃຫັ້ເຫັນປາກົດການຄວາມຫຼາັ້ ຊັ້າ ຫຼ ການບໍ່ ປະຕິບດ
ແລະ ໃຊັ້ມາດຕະການແກ ັ້ໄຂທີໍ່ຖກຕັ້ອງ.

ັ້
ັ້ ກແບບຍນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດັ້
ັ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ບົດແນະນາການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ໍ່ ງກໍ່ າວ ອີງໃສໍ່
ຖກປະກາດໃຊັ້ໃນປີ 2016 ເພໍ່ ອການົດລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບເປົ າໝາຍລວມຂອງນະໂຍບາຍດັ
ັ ການດັ້ານຄວາມຍນຍົງ 3-E (Engineering, Economic, and Environment) ແລະ 1-S
ຫຼກ
ັ້
ັ
(Social). ບົດແນະນາດັໍ່ງກໍ່ າວ ການົດກໍ່ ຽວກັບທິດທາງສາລັບໜໍ່ວຍງານລັດທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ກ ພັ້ອມທັງເປັ ນການແຈ ັ້ງຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຫຼ ນັກລົງທຶນ ໃຫັ້ຮບ
ັ ຮູ ນັ້ ະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ
ໂຄງການໄຟຟັ້ານາຕົ
ັ້ ກແບບຍນຍົງ ຢູໍ່ ສປປ ລາວ.
ເພໍ່ ອບັນລຸ ການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ັ້
ັ້ ກແບບຍນຍົງ
ັ ການພນຖານຂອງນະໂຍບາຍການພັ
ຫຼກ
ດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ

ັ້
ທີໍ່ເໝາະສົມກັບເນອໃນຂອງ
ີ ຈ
ິ າລະນາ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຢໍ່າງຄັກແນໍ່ ມີດໍ່ ງນີ
ັ :ັ້
ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ ແລະ ຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ມພ

- ດັ້ານເສດຖະກິດ (Economic): ຄວາມເປັນໄປໄດັ້ດ ັ້ານການເງ ິນ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ ແລະ ຄວາມ
ເປັນໄປໄດັ້ດາັ້ ນເສດຖະກິດ;

- ດັ້ານວິສະວະກາ (Engineering): ຂອບເຂດ, ສະຖານທີໍ່ ແລະ ການອອກແບບ, ຄວາມປອດໄພສິໍ່ງກໍ່ ສັ້າງ
ແລະ ໂຄງລໍ່າງຂອງໂຄງການ;
ັ້ ຄອງ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອ ມ,
- ດັ້າ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (Environmental): ການຄຸ ມ
ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການແຊກຊຶມຈາກຊີວະພັນຕໍ່ າງຖິໍ່ນ, ການເຊາະເຈໍ່ ອນ ແລະ ການຕົກຕະກອນ, ຄຸ ນ

ັ້ ການວາງແຜນນາໃຊັ້ອໍ່າງເກັບນາ,
ັ້ ຮູ ບແບບການປໍ່ອຍນາສູໍ່
ັ້ ລຸໍ່ ມເຂໍ່ ອນ;
ນະພາບນາ,
ັ້ ຄອງ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສັງຄົມ, ຜູ ຖ
ັ້ ກກະທົບຈາກໂຄງການ
- ດັ້ານສັງຄົມ (Social): ການຄຸ ມ
ິ ການເປັ ນຢູໍ່, ການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍ, ຊົນເຜົໍ່າປະຈາທັ້ອງຖິໍ່ນ, ແຮງງານ ແລະ ສະພາບ
ແລະ ການປົວແປງຊີວດ
ແວດລັ້ອມການເຮັດວຽກ, ມຣະດົກດັ້ານວັດທະນະທາ ແລະ ລະບົບສາທາລະນະສຸ ກ.

ການເລີໍ່ມຂະບວນການ:

ັ້
ັ ໂຄງການດາເນີນກິດຈະກາທີໍ່ການົດໄວັ້ສາ
ຂະບວນການຕິດຕາມກວດກາການກໍ່ ສັ້າງ ເລີໍ່ມຕົນໂດຍ
ບລິສດ
ັ ຍາສາປະທານມີຜນ
ົ ສັກສິດ ແລະ ເປັ ນຂະບວນການຕໍ່ ເນໍ່ ອງໄປຈົນ
ລັບການພັດທະນາໂຄງການ ນັບແຕໍ່ວັນທີສນ
ັ້ ດໄລຍະການກໍ່ ສັ້າງ.
ສິນສຸ
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ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ນິຕກ

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ັ :ັ້
ນິຕກ
ມີດໍ່ ງນີ

- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ;

- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການປົ ກປັ ກຮັກສາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍທີໍ່ດິນ;
ັ້
- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍນາັ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນາ;
- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍປໍ່າໄມ ັ້;
- ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟັ້າຂອງລາວ;
ັ້ ຄອງ ແລະ ນາໃຊັ້ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟັ້າຂອງລາວ;
- ຄາແນະນາກໍ່ ຽວກັບການຄຸ ມ
- ລະບຽບການວໍ່າດັ້ວຍຄວາມປອດໄພສາລັບການດາເນີນງານ ແລະ ບາລຸ ງຮັກສາ;
- ຄາແນະນາຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ກໍ່ ຽວກັບ ຂະບວນການ
ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຈາກ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕໍ່ າງໆ
ເລກທີ 8030/ກຊສ, ວັນທີ 17 ທັນວາ 2013;

- ຄາແນະນາຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ກໍ່ ຽວກັບ ຂະບວນການ
ັ້ ນັ້ ກໍ່ ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຈາກ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕໍ່ າງໆ ເລກທີ
ສຶກສາເບອງຕົ
8029/ກຊສ, ວັນທີ 17 ທັນວາ 2013;
- Preliminary Design Guidance for Proposed Mainstream Dams in the Lower
Mekong Basin (2009);
- ດາລັດວໍ່າດັ້ວຍການທົດແທນຄໍ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍປະຊາຊົນ ຈາກໂຄງການພັດທະນາ ເລກ
ທີ 84/ລບ ວັນທີ 5 ເມສາ 2016;
ັ້ ກແບບຍນຍົງ;
- ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
- ລະບຽບກົດໝາຍອໍ່ ນໆທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.
ັ້
23.2. ຂັນຕອນມາດຕະຖານ

ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການທົບທວນ ແລະ ການຮັບຮອງ ແຜນການຄຸ ມ
ແລະ ທາມະຊາດໄລຍະການກໍ່ ສັ້າງ

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ໍ່
ິ າ.
ຂະແໜງການທີກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ໜັ້າວຽກທີ 1: ການທົບທວນ ແລະ ການຮັບຮອງ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດໄລຍະການກໍ່ ສັ້າງ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ພະແນກທົບ
ັ້
ທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານ
ໂຄງລໍ່າງ).
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ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ ຮອງ ແຜນການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ຄາຮັ້ອງສະເໜີຮບ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດໄລຍະການກໍ່ ສັ້າງ ຕາມແບບຟອມ ຂອງ ກະຊວງ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ ໂຄງການ.
ບລິສດ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ພະແນກທົບ
ັ້
ທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພນຖານ
ັ ປະກັນວໍ່າ ແຜນການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
ໂຄງລໍ່າງ) ກວດກາໃຫັ້ຮບ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດໄລຍະການກໍ່ ສັ້າງ ສອດຄໍ່ອງກັບ ບົດລາຍ
ງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ
ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ພັນທະສັນຍາສາປະທານ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ຜົນການກວດກາ ອາດເປັ ນໄປໄດັ້ ດັໍ່ງນີ:ັ້

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດໄລຍະການກໍ່ ສັ້າງ
ັ ໂຄງການ ແລະ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ແລະ ກົມ
ແລັ້ວແຈ ັ້ງໃຫັ້ ບລິສດ
ນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຮັບຊາບ;

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ ທົບທວນ ແລະ ມີຄາເຫັນປັ ບປຸ ງ ແຜນການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ

ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດໄລຍະການ
ັ້ ນໃໝໍ່.
ັ ໂຄງການ ປັບປຸ ງ ແລັ້ວສົໍ່ງເຂົາຄ
ກໍ່ ສັ້າງ ແລັ້ວແຈ ັ້ງໃຫັ້ ບລິສດ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ພາຍໃນ ສີໍ່ສິບ ຫັ້າ (45) ວັນ ລັດ ຖະການ ນັບ ແຕໍ່ ວັນ ທີໄ ດັ້ຮ ັບ ຄ າຮັ້ອ ງສະ
ັ ຮອງ ແຜນການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດ ຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ເໜີຮ ບ

ັ ໂຄງການ.
ແລະ ທາມະຊາດໄລຍະການກໍ່ ສັ້າງ ຈາກ ບລິສດ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
- ແຜນການຄຸ ມ
ັ ໂຄງການ ຕັ້ອງສົໍ່ງ ສະບັບ
ຊາດໄລຍະການກໍ່ ສັ້າງ ຈະມີການົດ 2 ປີ . ບລິສດ

ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ປັ ບປຸ ງ ຂອງ ແຜນການຄຸ ມ
ແລະ ທາມະຊາດໄລຍະການກໍ່ ສັ້າງ ໃຫັ້ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຢໍ່າງໜັ້ອຍ ຫົກສິບ (60) ວັນ ກໍ່ ອນແຜນສະບັບເດີມໝົດ
ການົດ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາຮັບຮອງສະບັບໃໝໍ່;

ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
- ແຜນການຄຸ ມ
ັ້
ັ ການປັ້ອງກັນ ຫຼ
ຊາດໄລຍະການກໍ່ ສັ້າງ ເປັ ນບໍ່ອງອີງໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ີ ລັ້ຽງ, ການລຶບລັ້າງ, ການບັນເທົາ, ການປົ ວແປງ ແລະ ການທົດແທນ ຫຼ
ຫຼກ
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ການແກ ັ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ (ລວມທັງຜົນກະທົບຮັ້າຍແຮງ) ທີໍ່ຈະ
ັ້
ໍ່ ສັ້າງ;
ເກີດຂຶນໃນໄລຍະການກ

ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
- ແຜນການຄຸ ມ
ຊາດໄລຍະການກໍ່ ສັ້າງ
ປະກອບດັ້ວຍແຜນລະອຽດສາລັບການທົດສອບ,
ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນກະແສນາັ້ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ າງໆ
ແລະ ແຜນຮັກສາຊີວະນາໆພັນ.

ໜັ້າວຽກທີ 2: ການຮັບເອົາບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ການສົໍ່ງຕໍ່ ໃຫັ້ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການຮັບເອົາບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ການສົໍ່ງຕໍ່ ໃຫັ້ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ ໂຄງການ.
ບລິສດ

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ) ກວດກາຄວາມຄົບ
ັ້
ັ
ຖັ້ວນດັ້ານເນອໃນຂອງ
ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ ຈາກ ບລິສດ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ໜັ້າວຽກ

ໂຄງການ;

- ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ ໃຊັ້ ເວັບໄຊຂອງກົມທຸລະກິດພະລັງງານທີໍ່ໃຊັ້ໃນ
ັ ພັນທະສັນຍາ ເພໍ່ ອຕິດຕາມກວດກາຄວາມຄບໜັ້າ
ການຕິດຕາມການປະຕິບດ
ັ ພັນທະສັນຍາສາປະທານ;
ທັງໝົດຂອງໂຄງການ ແລະ ການປະຕິບດ
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ສົໍ່ງຕໍ່ ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ ທີໍ່ໄດັ້
ັ ໂຄງການ ແລະ ບົດສະຫຼຸບຄວາມຄບໜັ້າໄລຍະການກໍ່ ສັ້າງ
ຮັບຈາກ ບລິສດ
ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງ
ໃຫັ້ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເຊັໍ່ນ ກົມຄຸ ມ
ໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ), ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວິສະວະກາ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ), ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ກອງຕິດຕາມ
ກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຂອງ ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ ໂຄງການ ສົໍ່ງໃຫັ້ ໜໍ່ວຍ
- ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ ຈາກ ບລິສດ
ງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງເພໍ່ ອມີຄາເຫັນ;

- ບົດສະຫຼຸບຄວາມຄບໜັ້າໄລຍະການກໍ່ ສັ້າງ ຈາກ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ສົໍ່ງ
ໃຫັ້ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງ
ພາຍໃນ ສິບຫັ້າ (15) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ໂຄງການ.

ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
- ໜັງສນາສົໍ່ງ ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ ເຖິງ ໜໍ່ວຍງານ
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເພໍ່ ອຂຄາເຫັນ ກໍ່ ຽວກັບ ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ.

ໜັ້າວຽກທີ 3: ການທົບທວນ ແລະ ການໃຫັ້ຄາເຫັນ ຂອງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ
ໜັ້າວຽກທີ 3: ການທົບທວນ ແລະ ການໃຫັ້ຄາເຫັນ ຂອງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ ແລະ ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ ໂຄງການ.
ບລິສດ

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ດາເນີນໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍຕໍ່ ໄປນີ ັ້ ເພໍ່ ອປະເມີນຄວາມຄບໜັ້າ
ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບໂຄງການໃນໄລຍະການກໍ່ ສັ້າງ:

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ນກໍ່ ຽວກັບໂຄງການຕໍ່ ສາທາລະນະ,
- ເປີ ດເຜີຍຂມູ

ຊຸມຊົນທັ້ອງຖິໍ່ນ,

ັ້ ກ
ຜູ ຖ

ັ້ ສ
ີ ໍ່ ວນໄດັ້ເສຍຕໍ່ າງໆ;
ກະທົບຈາກໂຄງການ, ອົງການເອກະຊົນ ແລະ ຜູ ມ
ັ້ ໍ່ ວມໃນໂຄງການ ລວມທັງ ຜູ ຮ
ັ້ ບ
ັ ເໝົາຕໍ່ າງໆ ເພໍ່ ອແກ ັ້
- ຈັດປະຊຸມກັບຜູ ເັ້ ຂົາຮ
ັ້
ັ ໂຄງການ;
ບັນຫາການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
- ປະສານງານກັບອົງການເອກະຊົນ ແລະ ການຕິດຕາມການມີສໍ່ວນຮໍ່ວມຂອງ
ພວກເຂົາ ແລະ ລາຍງານໃຫັ້ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຮັບຊາບ;
- ປະສານງານຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ທັງສູ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິໍ່ນ ເພໍ່ ອຊໍ່ວຍກັນ
ີ ະສິດຕິຜນ
ົ ;
ຕິດຕາມກວດກາໃຫັ້ມປ
ັ ພັນທະສັນຍາສາປະທານ ໂດຍໃຊັ້ ເວັບໄຊຂອງກົມ
- ກວດກາການປະຕິບດ
ັ ພັນທະສັນຍາ ແລະ
ທຸລະກິດພະລັງງານທີໍ່ໃຊັ້ໃນການຕິດຕາມການປະຕິບດ
ໃຊັ້ມາດຕະການແກ ັ້ໄຂຢໍ່າງເໝາະສົມ.
ໜັ້າວຽກທັງໝົດຂັ້າງເທິງ
ເປັ ນພາກສໍ່ວນໜຶໍ່ງໃນໜັ້າທີໍ່ການຕິດຕາມກວດກາ.
ັ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ຕ ັ້ອງກະກຽມບົດສະຫຼຸບ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນ
ນອກນັນ,
ກໍ່ ຽວກັບ

ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ

ໂຄງການ.
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ັ ຈາກ
ທີໍ່ໄດັ້ຮບ

ັ
ບລິສດ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້
ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ຂສະເໜີ
ສາລັບ
ັ ໂຄງການ.
ບາດກ ັ້າວໄປ ເພໍ່ ອສັງລວມສົໍ່ງໃຫັ້ບລິສດ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງ
ພາຍໃນ ສິບຫັ້າ (15) ວັນ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ໂຄງການ.

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 4: ການທົບທວນ ແລະ ການໃຫັ້ຄາເຫັນ ຂອງ ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ໜັ້າວຽກທີ 4: ການທົບທວນ ແລະ ການໃຫັ້ຄາເຫັນ ຂອງ ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ, ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ດາເນີນໜັ້າ
ວຽກຕໍ່ ໄປນີ ັ້ ເພໍ່ ອປະເມີນຄວາມຄບໜັ້າ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບໂຄງການໃນ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ໜັ້າວຽກ

ໄລຍະການກໍ່ ສັ້າງ:

ັ ພັນທະ ໃນ ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍວໍ່າດັ້ວຍ
- ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບດ
ພັນທະດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ັ້ ຄອງ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ;
ົ ເຫັນການປະຕິບດ
ັ ບໍ່ ຖກຕອັ້ ງກັບພັນທະ, ໃຫັ້ອອກໜັງສແຈ ັ້ງ
- ໃນກລະນີພບ
ັ ໂຄງການ ເພໍ່ ອໃຫັ້ດາເນີນມາດຕະການແກ ັ້ໄຂ ພັ້ອມທັງສົໍ່ງ
ເຕອນ ເຖິງ ບລິສດ
ສາເນົາໃຫັ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ຮັບຊາບ;
ັ ໂຄງການ ບໍ່ ສາມາດແກ ັ້ໄຂຄວາມບໍ່ ຖກຕອັ້ ງຕາມໜັງສ
- ເມໍ່ ອເຫັນວໍ່າ ບລິສດ
ແຈ ັ້ງເຕອນ,
ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ
ັ ໂຄງການ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ອອກໜັງສແຈ ັ້ງເຕອນສະບັບທີສອງ ເຖິງ ບລິສດ
ພັ້ອມທັງສົໍ່ງສາເນົາໃຫັ້ ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ແລະ
ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຮັບຊາບນາ;
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ັ ໂຄງການ ຍັງບໍ່ ສາມາດແກ ັ້ໄຂຄວາມບໍ່ ຖກຕັ້ອງພາຍຫຼງັ ໄດັ້
- ໃນກລະນີ ບລິສດ
ຮັບໜັງສແຈ ັ້ງເຕອນສະບັບທີສອງ, ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາ
ມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຈະລາຍງານ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ັ້ າໃຫັ້ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເພໍ່ ອຊີນ
ັ້ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຈາກ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ.
ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຖອນ ໃບຢັງຢ

ັ້
ໜັ້າວຽກທັງໝົດຂັ້າງເທິງ ເປັ ນສໍ່ວນໜຶໍ່ງໃນໜັ້າທີໍ່ຕິດຕາມກວດກາ. ນອກນັນ,
ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຈະທົບ
ັ ຈາກ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ
ທວນ ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ ທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ແລະ ບົດສະຫຼຸບຄວາມຄບໜັ້າ ຈາກ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ແລັ້ວໃຫັ້ຄາເຫັນ
ັ້
ັ ັ້ ໍ່ ໄປ.
ແລະ ຂສະເໜີ
ຂນຕ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້
ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ຂສະເໜີ
ສາລັບ
ບາດກ ັ້າວຕໍ່ ໄປ ສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງ
ພາຍໃນ ສິບຫັ້າ (15) ວັນ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ໂຄງການ.

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 5: ການທົບທວນ ແລະ ການໃຫັ້ຄາເຫັນ ຂອງ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວິສະ
ວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ)
ໜັ້າວຽກທີ 5: ການທົບທວນ ແລະ ການໃຫັ້ຄາເຫັນ ຂອງ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວິ
ສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ)
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

- ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ
ແລະ ສັງຄົມ) ທົບທວນ ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ ທີໍ່ໄດັ້ຮບ

ັ້
ັ ໂຄງການ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນ
ັ ແລະ ຂສະເໜີ
ຈາກ ບລິສດ
ສາລັບບາດກ ັ້າວຕໍ່ ໄປ;
- ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ກວດກາຄວາມສອດຄໍ່ອງກັບ
ັ້ ກແບບຍນຍົງ
ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ດັ້ວຍການຕິດຕາມ
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ກວດກາເປັນປົ ກກະຕິ

ນາໃຊັ້

ັ້
ັ
ແບບຟອມປະເມີນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ້ ກແບບຍນຍົງ.
ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້
ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ຂສະເໜີ
ສາລັບ
ບາດກ ັ້າວຕໍ່ ໄປ ສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງ
ພາຍໃນ ສິບຫັ້າ (15) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ໂຄງການ.

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ັ້ ຄອງພະລັງງານ
ໜັ້າວຽກທີ 6: ການທົບທວນ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນ ຂອງ ກົມຄຸ ມ

ໜັ້າວຽກທີ 6: ການທົບທວນ ແລະ ການໃຫັ້ຄາເຫັນ ຂອງ ກົມຄຸ ັ້ມຄອງພະລັງງານ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ ເປັ ນເຈົາການ
ກົມຄຸ ມ
ໂດຍມີ
ັ້ ຄອງໂຄງການດາເນີນງານ ແລະ ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ
ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ໍ່ ວມຕິດຕາມກວດກາ ຕາມໜັ້າວຽກທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ).
ລະບຽບການ ເຂົາຮ
ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ) ດາເນີນໜັ້າວຽກຕໍ່ ໄປ
ກົມຄຸ ມ
ນີ ັ້ ເພໍ່ ອປະເມີນຄວາມຄບໜັ້າ ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບໂຄງການ ໃນໄລຍະການ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ໜັ້າວຽກ

ກໍ່ ສັ້າງ:

- ດາເນີນການຕິດຕາມກວດກາ ຕາມ ມາດຕະຖານ ແລະ ຄາແນະນາຕໍ່ າງໆ;
ັ ທີໍ່ບໍ່
- ຢັ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກພາກສະໜາມ ເພໍ່ ອແກ ັ້ໄຂບັນຫາການປະຕິບດ
ຖກຕັ້ອງ.
ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ ເອົາໃຈໃສໍ່ກວດກາຕໍ່ ໄປນີ:ັ້
ພະແນກຄຸ ມ
- ກວດກາປົ ກກະຕິ ແລະ ກວດກາສະເພາະ ຕາມ ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟັ້າ
ຂອງລາວ ແລະ ຄາແນະນາດັ້ານເຕັກນິກຕໍ່ າງໆ;
- ກວດກາຮາກຖານເຂໍ່ ອນ ຫຼ ສິໍ່ງກໍ່ ສັ້າງສາຄັນ;
- ກວດກາວໍ່າສິໍ່ງກໍ່ ສັ້າງຂອງໂຄງການສາເລັດຕາມ ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟັ້າ
ຂອງລາວ;

ັ ເຂໍ່ ອນ.
- ການປະເມີນສິໍ່ງກໍ່ ສັ້າງກໍ່ ອນອະນຸຍາດໃຫັ້ຕນ
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ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້
ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ຂສະເໜີ
ສາລັບ
ບາດກ ັ້າວຕໍ່ ໄປ ສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ພາຍໃນ ສິບຫັ້າ (15) ວັນ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮັບ ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງ

ວຽກ

ໂຄງການ.

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ັ ໂຄງການ
ໜັ້າວຽກທີ 7: ການສົໍ່ງຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ ໃຫັ້ ບລິສດ
ໜັ້າວຽກທີ 7: ການສົໍ່ງຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ ໃຫັ້ ບລິສດັ ໂຄງການ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ຄາເຫັນຈາກໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ ຂອງ ກົມຄຸ ມ
ັ້ ຄອງພະລັງງານ, ພະແນກວິສະວະ
ພະແນກຄຸ ມ
ກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກົມ

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ແນກສັນຍາ ແລະ ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ ຂອງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.
ັ້
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ຮັບເອົາຄາເຫັນ ແລະ ຂສະເໜີ
ສາລັບບາດກ ັ້າວຕໍ່ ໄປ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ໜັ້າວຽກ

ກໍ່ ຽວກັບ

ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງ

ໂຄງການ.

ສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ, ພະ

ຈາກ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ;
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ

ັ້
ກວດກາຄວາມສອດຄໍ່ອງຂອງຂສະເໜີ
ຈາກໜໍ່ວຍ

ງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ກັບ ພັນທະສັນຍາສາປະທານ;

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ສັງລວມຄາເຫັນ ແລະ ສົໍ່ງ ບົດສະຫຼຸບຄາເຫັນ ໃຫັ້
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ ໂຄງການ.
ບລິສດ
ັ ໂຄງການ.
ບົດສະຫຼຸບຄາເຫັນ ສົໍ່ງໃຫັ້ ບລິສດ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ຄາເຫັນຈາກໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.
ພາຍໃນ ເຈັດ (7) ວັນ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້
ັ ໂຄງການ ເພໍ່ ອໃຫັ້ຄາເຫັນ ແລະ ຂສະເໜີ
- ໜັງສ ເຖິງ ບລິສດ
ກໍ່ຽວກັບ ບົດລາຍ
ງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ.
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ັ້ ນຄວາມສອດຄໍ່ ອງດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມໃນໄລຍະກໍ່ ສັ້າງ ຈາກ ກອງຕິດຕາມ
ໜັ້າວຽກທີ 8: ການອອກ ໃບຢັງຢ
ກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ັ້ ນຄວາມສອດຄໍ່ ອງດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມໃນໄລຍະກໍ່ ສັ້າງ ຈາກ ກອງຕິດຕາມ
ໜັ້າວຽກທີ 8: ການອອກ ໃບຢັງຢ
ກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ, ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ ໂຄງການ, ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການຂັນັ້
ໜັງສສະເໜີຂອງບລິສດ
ັ້ ນຄວາມ
ສຸ ດທັ້າຍ ແລະ ເອກະສານປະກອບການພິຈາລະນາອອກ ໃບຢັ ງຢ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ ໂຄງການ.
ບລິສດ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ສອດຄໍ່ອງດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມໃນໄລຍະກໍ່ ສັ້າງ.

- ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ທົບ
ັ້ ດທັ້າຍ ພັ້ອມດັ້ວຍ
ທວນ ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການຂັນສຸ
ັ້ ດໄລຍະການກໍ່ ສັ້າງ;
ເອກະສານປະກອບ ທີໍ່ໄດັ້ຮັບ ກໍ່ ອນສິນສຸ
- ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ດາເນີນ
ການກວດກາພາກສະໜາມ ຕາມຄວາມຈາເປັ ນ;
- ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ

ແລະ

ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ

ກວດກາ ຜົນສາເລັດຕາມພັນທະສັນຍາສາປະທານ;

- ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ອອກ
ັ້ ນຄວາມສອດຄໍ່ອງດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມໃນໄລຍະກໍ່ ສັ້າງ
ັ
ໃບຢັງຢ
ບລິສດ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ໂຄງການ.
ັ້ ນຄວາມສອດຄໍ່ອງດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມໃນໄລຍະກໍ່ ສັ້າງ ອອກໃຫັ້ ບລິສດ
ັ
ໃບຢັງຢ
ັ້ ຄອງ
ໂຄງການ ແລະ ສາເນົາສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ແລະ ກົມຄຸ ມ
ພະລັງງານ ຮັບຊາບ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ

ັ້ ນ
ພາຍໃນ ສາມສິບ (30) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮັບ ໜັງສສະເໜີຂການຢັ ງຢ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ.
ຄວາມສອດຄໍ່ອງດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຈາກ ຜູ ພ
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ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ ນຄວາມສອດຄໍ່ອງດັ້ານ
ັ ໂຄງການ ເພໍ່ ອນາສົໍ່ງ ໃບຢັ ງຢ
- ໜັງສ ເຖິງ ບລິສດ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມໃນໄລຍະກໍ່ ສັ້າງ.

ັ້ ນຜົນສາເລັດການກໍ່ ສັ້າງ ຈາກ ກົມຄຸ ມ
ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ
ໜັ້າວຽກທີ 9: ການອອກ ໃບຢັງຢ
ໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ)
ັ້ ນຜົນສາເລັດການກໍ່ ສັ້າງ ຈາກ ກົມຄຸ ັ້ມຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງ
ໜັ້າວຽກທີ 9: ການອອກ ໃບຢັງຢ
ໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ)
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ ເປັ ນ
ກົມຄຸ ມ
ັ້ ນຜົນສາເລັດການກໍ່ ສັ້າງ, ສໍ່ວນ ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ອກໃບຢັ ງຢ
ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ
ຜູ ອ
ັ້
ັ້
ເປັ ນເຈົາການໃນການຄົ
ນຄວັ້
າ ແລະ ມີຄາເຫັນຕໍ່ ກັບບັນດາເອກະສານທີໍ່ທາງ

ົ ໃຫັ້ຄບ
ົ ຖັ້ວນຕາມ ຄາແນະນາກໍ່ ຽວກັບການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ
ໂຄງການໄດັ້ນາສົໍ່ງໃຫັ້ກມ
ັ້ ນຜົນ
ແລະ ນາໃຊັ້ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟັ້າຂອງລາວ ເພໍ່ ອສະເໜີອອກໃບຢັ ງຢ
ັ້ ຄອງໂຄງການດາເນີນງານ ແມໍ່ ນມີຄາເຫັນ
ສາເລັດການກໍ່ ສັ້າງ ແລະ ພະແນກຄຸ ມ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ຊໍ່ວຍ).

ັ ໂຄງການ, ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການຂັນັ້
ໜັງສສະເໜີຂອງບລິສດ
ສຸ ດທັ້າຍ ແລະ ເອກະສານດັ້ານເຕັກນິກຕາມຄາແນະນາກໍ່ ຽວກັບການຄຸ ັ້ມຄອງ
ແລະ
ນາໃຊັ້ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟັ້າຂອງລາວ
ເພໍ່ ອພິຈາລະນາອອກ
ັ້ ນຜົນສາເລັດການກໍ່ ສັ້າງ.
ໃບຢັງຢ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ ໂຄງການ.
ບລິສດ

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ) ທົບທວນ ບົດລາຍ
- ກົມຄຸ ມ
ັ້ ດທັ້າຍ ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານປະກອບ
ງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການຂັນສຸ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ດໄລຍະການກໍ່ ສັ້າງ ແລະ ໃບຢັ ງຢ
ັ້ ນຄວາມສອດຄໍ່ອງດັ້ານ
ັ ກໍ່ ອນສິນສຸ
ທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;

ັ້ ຄອງພະລັງງານ ດາເນີນການກວດກາພາກສະໜາມ ຕາມຄວາມຈາ
- ກົມຄຸ ມ
ເປັ ນ;
ັ້ ຄອງພະລັງງານ ກວດກາ ຜົນສາເລັດຕາມພັນທະສັນຍາສາປະທານ;
- ກົມຄຸ ມ
ັ້ ນຜົນສາເລັດການກໍ່ ສັ້າງ ໃຫັ້ ບລິສດ
ັ້ ຄອງພະລັງງານ ອອກ ໃບຢັ ງຢ
ັ
- ກົມຄຸ ມ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ໂຄງການ.
ັ້ ນຜົນສາເລັດການກໍ່ ສັ້າງ ອອກໃຫັ້ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ ແລະ ສາເນົາສົໍ່ງໃຫັ້
ໃບຢັງຢ
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເພໍ່ ອຮັບຊາບ.
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ

ັ ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງ
ພາຍໃນ ສາມສິບ (30) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ້ ດທັ້າຍ ແລະ ເອກະສານດັ້ານເຕັກນິກຕາມຄາແນະນາກໍ່ ຽວກັບ
ໂຄງການຂັນສຸ
ັ້ ຄອງ ແລະ ນາໃຊັ້ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟັ້າຂອງລາວ ຄົບຖັ້ວນ ຈາກ
ການຄຸ ມ

ໝາຍເຫດ

ັ ໂຄງການ.
ບລິສດ
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

ັ້ ນຜົນສາເລັດການກໍ່ ສັ້າງ.
ັ ໂຄງການ ເພໍ່ ອນາສົໍ່ງ ໃບຢັ ງຢ
- ໜັງສ ເຖິງ ບລິສດ

ັ້ ດທັ້າຍ ຂອງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ
ໜັ້າວຽກທີ 10: ການທົບທວນ ແລະ ການກວດກາພາກສະໜາມຂັນສຸ
ັ້ ດທັ້າຍ ຂອງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ
ໜັ້າວຽກທີ 10: ການທົບທວນ ແລະ ການກວດກາພາກສະໜາມຂັນສຸ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ພະແນກສັນຍາ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ດທັ້າຍ ແລະ ເອກະສານ
- ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການຂັນສຸ
ັ້ ນສາເລັດການກໍ່ ສັ້າງຂອງລັດຖະບານ;
ປະກອບການພິຈາລະນາອອກ ໃບຢັງຢ

- ໃບຢັ ັ້ງຢ ນຄວາມສອດຄໍ່ ອງດັ້າ ນສິໍ່ງແວດລັ້ອ ມໃນໄລຍະກໍ່ ສັ້າ ງ ຂອງ ກອງ
ຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ, ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
ັ້ ນຜົນສາເລັດການກໍ່ ສັ້າງ ຂອງ ກົມຄຸ ມ
ັ້ ຄອງພະລັງງານ.
- ໃບຢັງຢ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ ໂຄງການ;
- ບລິສດ

- ກອງຕິດ ຕາມກວດກາຊັບ ພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອ ມ,
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
ັ້ ຄອງພະລັງງານ.
- ກົມຄຸ ມ
- ກົມທຸ ລະກິດພະລັງງານ ທົບທວນ ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ
ັ້ ດທັ້າຍ ພັ້ອມດັ້ວຍ ເອກະສານປະກອບການພິຈາລະນາອອກ ໃບຢັ ງຢ
ັ້ ນ
ຂັນສຸ
ສ າເລັ ດ ການກໍ່ ສັ້າ ງຂອງລັ ດ ຖະບານ, ໃບຢັ ັ້ ງຢ ນຄວາມສອດຄໍ່ ອງດັ້າ ນ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມໃນໄລຍະກໍ່ ສັ້າງ ຂອງ ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາ
ມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ໃບຢັ ັ້ງຢນຜົນສາເລັດການກໍ່ ສັ້າ ງ ຂອງ
ັ້ ຄອງພະລັງງານ;
ກົມຄຸ ມ
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ດາເນີນການກວດກາພາກສະໜາມ ຕາມຄວາມຈາ
ເປັ ນ;
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ກວດກາວໍ່າ ພັນທະສັນຍາສາປະທານ ສາລັບ ໄລຍະ
ັ້
ັ
ການກໍ່ ສັ້າງ ໄດັ້ຖກຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ໂດຍໃຊັ້ ເວັບໄຊຂອງກົມທຸລະກິດ
ັ ພັນທະສັນຍາ ເປັ ນບໍ່ອນອີງ;
ພະລັງງານທີໍ່ໃຊັ້ໃນການຕິດຕາມການປະຕິບດ
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ລາຍງານ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອ
ັ້ ນສາເລັດການກໍ່ ສັ້າງຂອງລັດຖະບານ.
ພິຈາລະນາອອກ ໃບຢັ ງຢ
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ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ນສາເລັດ
ັ ອອກ ໃບຢັ ງຢ
- ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ອະນຸມດ
ັ ໂຄງການ;
ການກໍ່ ສັ້າງຂອງລັດຖະບານ ໃຫັ້ ບລິສດ

ັ ໃຫັ້
- ບົດລາຍງານ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາອະນຸມດ
ັ້ ນສາເລັດການກໍ່ ສັ້າງຂອງລັດຖະບານ.
ອອກ ໃບຢັ ງຢ
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ

ໝາຍເຫດ

ັ ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງ
ພາຍໃນ ສິບຫັ້າ (15) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ້ ດທັ້າຍ ແລະ ໃບຢັງຢ
ັ້ ນ ຂອງ ກອງຕິດຕາມກວດກາ
ໂຄງການຂັນສຸ
ັ້ ນ ຂອງ ກົມຄຸ ມ
ັ້
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ໃບຢັ ງຢ
ຄອງພະລັງງານ.
ບໍ່ ມີ.

ັ້ ນສາເລັດການກໍ່ ສັ້າງຂອງລັດຖະບານ
ໜັ້າວຽກທີ 11: ການອອກ ໃບຢັງຢ
ັ້ ນສາເລັດການກໍ່ ສັ້າງຂອງລັດຖະບານ
ໜັ້າວຽກທີ 11: ການອອກ ໃບຢັງຢ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ າຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ອະນຸມດ
ັ ໃຫັ້ອອກ
ການຊີນ
ັ້ ນສາເລັດການກໍ່ ສັ້າງຂອງລັດຖະບານ ໃຫັ້ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ.
ໃບຢັງຢ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ ແຈ ັ້ງການຈາກ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ໄດັ້ຮບ
ັ້
ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຕາມການສະເໜີໃນ ໜັ້າວຽກທີ 10 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
;ັ້

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ ໂຄງການ.
ໃຫັ້ ບລິສດ
ັ້ ນສາເລັດການກໍ່ ສັ້າງຂອງລັດຖະບານ ອອກໃຫັ້ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ.
ໃບຢັງຢ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ້ ນສາເລັດການກໍ່ ສັ້າງຂອງລັດຖະບານ
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ອອກ ໃບຢັ ງຢ

ັ ຈາກ ລັດຖະມົນຕີ
ພາຍໃນ ເຈັດ (7) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮັບແຈ ັ້ງການອະນຸມດ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ ນສາເລັດການກໍ່ ສັ້າງຂອງ
ັ ໂຄງການ ເພໍ່ ອນາສົໍ່ງ ໃບຢັງຢ
- ໜັງສ ເຖິງ ບລິສດ
ລັດຖະບານ.
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ັ້
24. ຂັນຕອນການຕິ
ດຕາມກວດກາການດາເນີນງານ ແລະ ການບາລຸ ງຮັກສາໂຄງການ
24.1. ພາກສະເໜີ

ັ້
ຄວາມໝາຍຂອງຂັນຕອນ

ັ້ ການົດກໍ່ ຽວບັນດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ພົວພັນກັບການຕິດຕາມ
ັ້
ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ັ້ ໍ່ ຂັນສູ
ັ້ ນກາງອະນຸຍາດ ໃນໄລຍະການດາເນີນງານ. ການດາເນີນງານ ແລະ
ກວດກາ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລັງງານນາທີ

ັ້ ບແຕໍ່ ວັນທີໍ່ບລິສດ
ັ ໂຄງການ ເລີໍ່ມດາເນີນ
ການບາລຸ ງຮັກສາໂຄງການໄຟຟັ້າ ເປັ ນຂະບວນການຕໍ່ ເນໍ່ ອງ ທີໍ່ເລີໍ່ມຕົນນັ
ັ້ ດາເນີນ ຫຼ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ ບໍ່ ສາມາດເລີໍ່ມຕົນ,
ັ ວຽກການດາເນີນງານ ຫຼ
ການຂາຍໄຟຟັ້າເປັ ນທາງການ. ບລິສດ

ັ້
ັ ຫຼ ຖວໍ່າໄດັ້ຮັບ ໃບຮັບຮອງ
ນາໃຊັ້ ສິໍ່ງປະກອບສັ້າງໃດໜຶໍ່ງ ຫຼ ໂຄງການ ທັງໝົດໄດັ້ ເວັນແຕໍ່
ຫຼ ຈົນກວໍ່າ ໄດັ້ຮບ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດໄລຍະການດາເນີນງານ ຈາກ
ແຜນການຄຸ ມ
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ.

ັ້ ນຕອນ
ັ້
ການເລີໍ່ມຕົນຂັ

ັ ໂຄງການ
ຫຼງັ ຈາກສາເລັດການກໍ່ ສັ້າງພາກສໍ່ວນຕໍ່ າງໆຂອງໂຄງການ,
ບລິສດ
ສະເໜີຂການຮັບຮອງ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດໄລຍະການດາເນີນງານ
ແຜນການຄຸ ມ
ັ້ ນສາເລັດໂຄງການຂອງລັດຖະບານ ແລະ
ັ
ກໍ່ ອນດາເນີນການຂາຍໄຟຟັ້າເປັ ນທາງການ. ເມໍ່ ອໄດັ້ຮບ
ໃບຢັ ງຢ

ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດໄລຍະການດາເນີນ
ໃບຮັບຮອງ ແຜນການຄຸ ມ
ັ ໂຄງການ ຈະເລີໍ່ມການທົດລອງນາໃຊັ້ໜໍ່ວຍຜະລິດໄຟຟັ້າ. ເມໍ່ ອການທົດລອງປະສົບຜົນສາເລັດ,
ງານ, ບລິສດ
ັ້ ນ ສາລັບ ວັນເລີໍ່ມຕົນການດ
ັ້
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ໃບຢັງຢ
າເນີນງານ ຂອງ ແຕໍ່ ລະ ໜໍ່ວຍຜະລິດໄຟຟັ້າຂອງ
ໍ່
ັ ໂຄງການ ຊຶງຈະໃຫັ້ສດ
ິ ໃນການດາເນີນງານແຕໍ່ ລະໜໍ່ວຍຜະລິດໄຟຟັ້າ ຕາມ
ໂຄງການ ຫຼ ໂຮງໄຟຟັ້າ ໃຫັ້ ບລິສດ
ໄລຍະເວລາທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ສັນຍາສາປະທານ.
ັ້
ວັນເລີໍ່ມຕົນການດ
າເນີນງານ (Commercial Operation Date) ໝາຍເຖິງ ວັນທີທໍ່ ີ ໜໍ່ວຍຜະລິດ
ໄຟຟັ້າ ຫຼ ໂຮງໄຟຟັ້າ (ຖັ້າຫາກໂຄງການມີຫຼາຍໜໍ່ວຍຜະລິດໄຟຟັ້າ) ເລີໍ່ມດາເນີນການຜະລິດໄຟຟັ້າຂາຍເປັ ນທາງ
ການ.

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ນິຕກ

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ັ :ັ້
ນິຕກ
ມີດໍ່ ງນີ

- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ;

- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການປົ ກປັ ກຮັກສາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
ັ້ ກແບບຍນຍົງ;
- ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ

ັ້
ັ້ ກແບບຍນຍົງ;
ັ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
- ບົດແນະນາການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ກແບບຍນຍົງ;
ັ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
- ແບບຟອມປະເມີນການປະຕິບດ
- ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟັ້າຂອງລາວ;
ັ້ ຄອງ ແລະ ນາໃຊັ້ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟັ້າຂອງລາວ;
- ຄາແນະນາກໍ່ ຽວກັບການຄຸ ມ
- ລະບຽບການວໍ່າດັ້ວຍຄວາມປອດໄພສາລັບການດາເນີນງານ ແລະ ບາລຸ ງຮັກສາ;
- ຄາແນະນາກໍ່ ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງເຂໍ່ ອນ;
- ສັນຍາສາປະທານ;
ັ້
- ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ;
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ັ້ ຄອງ ແລະ
- ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຂອງໂຄງການ ສະບັບທີໍ່ຖກຮັບຮອງ;
- ລະບຽບກົດໝາຍອໍ່ ນໆທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.

ັ ພັນທະສັນຍາ
ເວັບໄຊຂອງກົມທຸລະກິດພະລັງງານທີໍ່ໃຊັ້ໃນການຕິດຕາມການປະຕິບດ

ັ້
ັ ສັນຍາສາ
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ຂອງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ແມໍ່ ນ ໜໍ່ວຍງານຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ ໂຄງການໄຟຟັ້າໃນປະເທດ. ໜຶໍ່ງໃນໜັ້າ
ປະທານ ທີໍ່ ຕິດຕາມກວດກາການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ້ າ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ການພັດທະນາ
ທີໍ່ສາຄັນ ຂອງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ແມໍ່ ນ ຊີນ
ບດ
ໂຄງການໄຟຟັ້າ ເພໍ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ໂຄງການສອດຄໍ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ສັນຍາໂຄງການ ລວມທັງສັນຍາສາ
ປະທານ.

ັ້ ນຄວາມຄບໜັ້າການ
ັ ໂຄງການ ແລະ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ຢັງຢ
ເວັບໄຊດັໍ່ງກໍ່ າວ ຈະຊໍ່ວຍໃຫັ້ ບລິສດ
ັ ພັນທະສັນຍາສາປະທານ. ເວັບໄຊນີ ັ້ ຈະຕິດຕາມກວດກາພັນທະສັນຍາສາປະທານ ຂອງ ທຸກໂຄງການ
ປະຕິບດ
ໃນໄລຍະການກໍ່ ສັ້າງ ແລະ ໄລຍະການດາເນີນງານ ແລະ ຈະຊໍ່ວຍ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ກວດກາຄວາມຄບ
ັ້
ັ້ ນເຫດຜົນທີໍ່ເຮັດໃຫັ້ເກີດຄວາມຫຼາັ້ ຊັ້າໃນເວັບໄຊ. ເຄໍ່ ອງມນີຈະອ
ໜັ້າຂອງແຕໍ່ລະໂຄງການ ແລະ ຢັງຢ
ານວຍ

ັ ຕາມພັນທະສັນຍາສາປະທານ ແລະ ປັ ບປຸ ງການ
ຄວາມສະດວກໃຫັ້ການກວດກາແຕໍ່ລະໂຄງການ ໃຫັ້ປະຕິບດ
ສໍ່ ສານພົວພັນລະຫວໍ່າງຝໍ່າຍທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.
ັ້
24.2. ຂັນຕອນມາດຕະຖານ

ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການທົບທວນ ແລະ ການຮັບຮອງແຜນການຄຸ ມ
ແລະ ທາມະຊາດໄລຍະການດາເນີນງານ
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການທົບທວນ ແລະ ການຮັບຮອງ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດໄລຍະການດາເນີນງານ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

- ພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ໍ່ າງ, ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ; ແລະ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

- ຂະແໜງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ໂຄງລໍ່າງພນຖານ,
ກອງຕິດຕາມກວດກາ
ໍ່
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິງແວດລັ້ອມ.
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
- ຄາຮັ້ອງສະເໜີການຮັບຮອງ ແຜນການຄຸ ມ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດໄລຍະການດາເນີນງານ;
ັ ລະບົບຄຸ ມ
ັ້ ຄອງສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
- ບົດລາຍງານຜົນການປະຕິບດ

(EMS

Performance Report);
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
- ເອກະສານຮັບຮອງຕໍ່າງໆ ຕາມ ແຜນການຄຸ ມ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດໄລຍະກໍ່ ສັ້າງ ທີໍ່
ກະຊວງ
ັ ໂຄງການ.
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ອອກໃຫັ້ ບລິສດ
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ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ ໂຄງການ.
ບລິສດ

- ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ຂະ
ແໜງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະ
ັ້
ັ້
ົ າມາ
ແໜງພະລັງງານ ແລະ ໂຄງລໍ່າງພນຖານ)
ກວດກາວໍ່າ ຄາຮັ້ອງໄດັ້ສໍ່ ງເຂົ
ັ້
ຢໍ່າງໜັ້ອຍ ຫົກ (6) ເດອນ ກໍ່ ອນເຖິງ ວັນຄາດໝາຍເລີໍ່ມຕົນການດ
າເນີນງານ
ັ ໂຄງການ ຄາດໝາຍໄວັ້;
ຂອງ ໜໍ່ວຍຜະລິດໄຟຟັ້າ ທີໍ່ ບລິສດ

- ຂະແໜງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ,
ັ້
ັ ປະກັນວໍ່າ ບລິສດ
ັ
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ໂຄງລໍ່າງພນຖານ
ກວດກາໃຫັ້ຮບ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ໂຄງການ ສົໍ່ງ ແຜນການຄຸ ມ

ັ
ທາມະຊາດໄລຍະການດາເນີນງານ, ບົດລາຍງານຜົນການປະຕິບດ
ັ້ ຄອງສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ເອກະສານຮັບຮອງຕໍ່ າງໆ ຕາມ ແຜນການ
ລະບົບຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດໄລຍະ
ຄຸ ມ
ແລະ

ກໍ່ ສັ້າງ ໃຫັ້ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ເພໍ່ ອທົບ
ທວນ ແລະ ຮັບຮອງ;

- ຂະແໜງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ໂຄງລໍ່າງພນຖານ
ກວດກາວໍ່າ ຂອບເຂດຂອງ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ແຜນການຄຸ ມ
ຊາດໄລຍະການດາເນີນງານ ສອດຄໍ່ອງກັບການປະເມີນ ແລະ ແຜນການຕໍ່ າງໆ
ັ ແລະ ພັນທະທັງໝົດຂອງໂຄງການ ແລັ້ວບໍ່ . ແຜນການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ
ຂອງບລິສດ

ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດໄລຍະການດາ
ັ້
ັ້
ັ ການປັ້ອງກັນ ຫຼ ຫຼກ
ີ ລັ້ຽງ,
ເນີນງານ ເປັ ນພນຖານສ
າລັບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ການລຶບລັ້າງ, ການບັນເທົາ, ການປົ ວແປງ ແລະ ການທົດແທນ ຫຼ ການແກ ັ້ໄຂ
ັ້
ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ (ລວມທັງຜົນກະທົບຮັ້າຍແຮງ) ທີໍ່ຈະເກີດຂຶນໃນ
ໄລຍະການດາເນີນງານ;

- ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ທົບ
ທວນ
ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;

ແລັ້ວໃຫັ້ຄາເຫັນດັ້ານ

ັ ໂຄງການ ຕັ້ອງສັ້າງ ແຜນການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະ
- ເພໍ່ ອຄວາມຮັບປະກັນ, ບລິສດ
ໍ່
ຕິດຕາມກວດກາສິງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດໄລຍະການດາເນີນ
ງານ ໃຫັ້ກວມເອົາ ແຜນລະອຽດສາລັບການທົດສອບ, ການຕິດຕາມກວດກາ
ແລະ ການປະເມີນກະແສນາັ້ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ າງໆ ແລະ ແຜນຮັກສາຊີວະ
ນາໆພັນ;

- ຂະແໜງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ັ້
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ໂຄງລໍ່າງພນຖານ
ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແຜນການຄຸ ມ
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ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດໄລຍະ
ັ ໂຄງການ ແລະ ພະແນກ
ການດາເນີນງານ ແລັ້ວແຈ ັ້ງການຮັບຮອງໃຫັ້ ບລິສດ
ສັນຍາ ຂອງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ຮັບຊາບ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

- ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ຈະແຈ ັ້ງຜົນການພິຈາລະນາຮໍ່າງແຜນ

ແລະ

ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ

ໃຫັ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ

ຮັບ

ຊາບນາ;

- ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ອອກ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ໃບຮັບຮອງ ແຜນການຄຸ ມ
ແລະ ທາມະຊາດໄລຍະການດາເນີນງານ ພາຍໃນ ສີໍ່ສິບຫັ້າ (45) ວັນ ນັບແຕໍ່

ັ ຄາຮັ້ອງຂການການຮັບຮອງ ແຜນການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ
ວັນທີໄດັ້ຮບ
ກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດໄລຍະການດາເນີນງານ;

ັ້
ີ າເຫັນ ຫຼ ຂສະເໜີ
- ໃນກລະນີມຄ
ປັບປຸ ງແຜນດັໍ່ງກໍ່ າວ, ຂະແໜງຕິດຕາມ
ກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ
ັ້
ັ ໂຄງການ ໃຫັ້ປັບປຸ ງແຜນ ແລະ
ແລະ ໂຄງລໍ່າງພນຖານ
ຕັ້ອງແຈ ັ້ງ ບລິສດ
ັ້ ນໃໝໍ່ນັບແຕໍ່ ໜັ້າວຽກທີ 1 ຂອງຂັນຕອນ
ັ້
ຂະບວນການຈະເລີໍ່ມຕົນຄ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ

ມາດຕະຖານນີ.ັ້
ພາຍໃນ ສີໍ່ສິບຫັ້າ (45) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮັບ ຮໍ່າງແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ
ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດໄລຍະການດາເນີນງານ
ັ ໂຄງການ.
ຈາກ ບລິສດ

ໝາຍເຫດ

- ໃບຮັບຮອງ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ແລະ ທາມະຊາດໄລຍະການດາເນີນງານ ມີການົດ ຫັ້າ (5) ປີ . ພາຍຫຼງັ ຖກ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ
ຮັບຮອງແລັ້ວ ແຜນການຄຸ ມ

ແລະ ທາມະຊາດໄລຍະການດາເນີນງານ ຈະຖກປັ ບປຸ ງຢໍ່າງຕໍ່ ເນໍ່ ອງ ໄປຄຽງຄູໍ່
ັ ລະບົບຄຸ ມ
ັ້ ຄອງສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ບົດລາຍງານຜົນການປະຕິບດ
ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ
ທຸກໆ ຫັ້າ (5) ປີ ;

ັ ໂຄງການ ຕັ້ອງສົໍ່ງ ແຜນການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
- ບລິສດ
ໍ່ສິງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດໄລຍະການດາເນີນງານສະບັບປັ ບປຸ ງ
ໃຫັ້ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ຢໍ່າງໜັ້ອຍ ເກົາັ້
ສິບ (90) ວັນ ແລະ ບໍ່ ໃຫັ້ຫຸ ຼດ ຫົກສິບ (60) ວັນ ກໍ່ ອນໃບຮັບຮອງໝົດກາ
ນົດ ເພໍ່ ອອອກໃບຮັບຮອງສະບັບໃໝໍ່.
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ໜັ້າວຽກທີ 2: ການທົບທວນ ແລະ ການສົໍ່ງຕໍ່ ບົດລາຍງານກໍ່ ຽວກັບການດາເນີນງານ ແລະ ການບາລຸ ງຮັກສາ ໃຫັ້
ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ

ໜັ້າວຽກທີ 2: ການທົບທວນ ແລະ ການສົໍ່ງຕໍ່ ບົດລາຍກໍ່ ຽວກັບງານການດາເນີນງານ ແລະ ການບາລຸ ງຮັກສາ
ໃຫັ້ ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກຕິດຕາມໂຄງການ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ບົດລາຍການກໍ່ ຽວກັບການດາເນີນງານ ແລະ ການບາລຸ ງຮັກສາ ໃນແຕໍ່ລະໄລຍະ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ ໂຄງການ.
ບລິສດ

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

- ພາຍຫຼງັ

ັ ໂຄງການ.
ຈາກ ບລິສດ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ໜັ້າວຽກ

ໂຄງການບັນລຸ

ັ້
ວັນເລີໍ່ມຕົນການດ
າເນີນງານ,

ກົມທຸລະກິດ

ພະລັງງານ (ພະແນກຕິດຕາມໂຄງການ) ໃຊັ້ ເວັບໄຊຂອງກົມທຸລະກິດ
ັ ພັນທະສັນຍາ ເພໍ່ ອຕິດຕາມ
ພະລັງງານທີໍ່ໃຊັ້ໃນການຕິດຕາມການປະຕິບດ
ັ ພັນທະສັນຍາສາປະທານ. ຜົນໄດັ້
ກວດກາຄວາມຄບໜັ້າ ແລະ ການປະຕິບດ
ຮັບຈາກເວັບໄຊດັໍ່ງກໍ່ າວ
ຈະມາສັງລວມເປັ ນບົດລາຍງານກໍ່ ຽວກັບການ
ຕິດຕາມກວດກາການດາເນີນງານ ແລະ ການບາລຸ ງຮັກສາຂອງໂຄງການ;
ັ້ ຂອງເວັບໄຊດັໍ່ງກໍ່ າວ ແມໍ່ ນການຕັງຄ
ັ້ ໍ່ າພັນທະສັນຍາສາປະທານ
- ໜັ້າທີໍ່ຕົນຕ
ັ້ ງປະຕິບດ
ັ ໃຫັ້ສາເລັດ,
ແລັ້ວການົດເວລາທີໍ່ໂຄງການຕອ
ເປັ ນເວັບໄຊທີໍ່
ັ້ ງຜໍ່ານອິນເຕີ
ັ ໂຄງການ ແລະ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ສາມາດເຂົາເຖິ
ບລິສດ
ັ້ ນ ແລະ ແຈ ັ້ງເຕອນໃນກລະນີຫາຼ ັ້ ຊັ້າໃນການປະຕິບດ
ັ
ເນັດ ເພໍ່ ອລາຍງານຂມູ

ພັນທະສັນຍາສາປະທານ;
ັ້ ໍ່ າບັນຊີລວມຂອງພັນທະສັນຍາສາປະທານ, ກົມທຸລະ
- ເມໍ່ ອສາເລັດການຕັງຄ
ັ້ ໍ່ າສະເພາະໂຄງການທີໍ່ມີຢໍ່ ູ ຈາກບັນຊີລວມ
ກິດພະລັງງານ ສາມາດແຍກຕັງຄ

ດັໍ່ງກໍ່ າວ (ເຊັໍ່ນ ໂຄງການໃນໄລຍະການດາເນີນງານ ຫຼ ໄລຍະການກໍ່ ສັ້າງ) ໃຫັ້
ັ້
ເຈາະຈົງໃສໍ່ພັນທະສັນຍາສາປະທານຂອງໂຄງການສະເພາະນັນ;

ັ້ ໍ່ າສະເພາະໂຄງການດັໍ່ງກໍ່ າວ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ສາມາດ
- ອີງໃສໍ່ການຕັງຄ
ັ້
ຕິດຕາມກວດກາພັນທະສັນຍາສາປະທານສະເພາະໂຄງການນັນ.
ກົມທຸລະ
ັ້ ນຂອງໂຄງການທີໍ່ຈະຖກປັ ບປຸ ງ ແລະ ລາຍງານ
ກິດພະລັງງານ ກວດກາຂມູ
ຕາມຄວາມຄບໜັ້າຕົວຈິງໃນໄລຍະ ເຊັໍ່ນ ການກໍ່ ສັ້າງ ຫຼ ການດາເນີນງານ,
ັ້ ການບັນລຸ ວນ
ັ ສາຄັນຕໍ່ າງໆຂອງໂຄງການ ເຊັໍ່ນ
ການປໍ່ຽນແປງກາລັງຕິດຕັງ,
ັ້
ວັນເລີໍ່ມຕົນການດ
າເນີນງານ, ວັນສາເລັດການກໍ່ ສັ້າງຕົວຈິງ ແລະ ອໍ່ ນໆ;

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ສາມາດສັ້າງ ບັນຊີຜູໃັ້ ຊັ້ (login-ID) ແລະ ລະຫັດ
ັ ໂຄງການ ເພໍ່ ອນາໃຊັ້ເວັບໄຊນີ.ັ້ ບລິສດ
ັ
ຜໍ່ານ (password) ໃຫັ້ ບລິສດ
ັ້ ໍ່ ານອິນເຕີເນັດ ແລະ ສົໍ່ງຂມູ
ັ້ ບໄຊນີຜ
ັ້ ນ ຫຼ ລາຍງານ
ໂຄງການ ສາມາດເຂົາເວັ
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ັ
ຄວາມຄບໜັ້າການປະຕິບດ

ພັນທະສັນຍາສາປະທານ

ຕາມສັນຍາສາ

ປະທານຂອງໂຄງການຕົນ;
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ກວດກາຄວາມສອດຄໍ່ອງດັ້ານຜົນປະໂຫຍດ, ກົດ
ັ້ ກແບບຍນຍົງ
ໝາຍ ແລະ ການເງ ິນ ກັບ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ັ ນະໂຍບາຍການ
ການົດໄວັ້ໃນ
ບົດແນະນາການຈັດຕງັ ັ້ ປະຕິບດ
ັ້ ກແບບຍນຍົງ;
ພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ັ້ ນ ແລະ ເອກະສານກໍ່ ຽວ
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ອໍ່ານ ແລະ ທົບທວນ ຂມູ
ກັບໂຄງການ ແລະ ສາມາດຈັດເປັ ນບົດລາຍງານ ເພໍ່ ອຄວາມສະດວກໃນການ
ຕາມ

ຕິດຕາມກວດກາ;

ັ້ ໍ່ າ ພັນທະສັນຍາສາປະທານ ເອົາຈາກ
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ຕັ້ອງຕັງຄ
ບັນຊີລວມຂອງພັນທະສັນຍາສາປະທານ

ແລັ້ວການົດໄປໃສໍ່ສະເພາະ

ໂຄງການຕາມສັນຍາສາປະທານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ, ຍົກຕົວຢໍ່າງ, ບັນຊີລວມ ມີ 50
ັ ັ້ ໍ່ າ ສາມາດການົດເອົາ 45
ພັນທະ ສາລັບ ໄລຍະການດາເນີນງານ ແລະ ຜູ ຕັ້ ງຄ
ພັນທະ ຈາກ ທັງໝົດ 50 ພັນທະ ໄດັ້ ໂດຍອີງຕາມການການົດຂອງສັນຍາສາ
ັ້ ເພໍ່ ອມານາໃຊັ້ເຂົາໃນການຕິ
ັ້
ປະທານໂຄງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງນັນ,
ດຕາມກວດກາ
ັ ສັນຍາສາປະທານ;
ການປະຕິບດ
ັ້ ໍ່ າ ພັນທະສັນຍາສາປະທານ ໄປເຈາະຈົງໃສໍ່ໂຄງການສະເພາະໃດໜຶໍ່ງ
- ເພໍ່ ອຕັງຄ
ີ ໃສໍ່ ປຸໍ່ ມ “Map relevant CA obligation” ທີໍ່ຢູໍ່ ໃນພາກ
, ໃຫັ້ ຄຼກ

ັ້ ໍ່ າ ພັນທະສັນຍາສາ
“Project Master”. ພະແນກຕິດຕາມໂຄງການ ຕັງຄ
ັ້ ານົດເວລາ (Setting
ປະທານ ໄປເຈາະຈົງໃສໍ່ໂຄງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລັ້ວຕັງກ

Targets) ຫຼງັ ຈາກນັນັ້ ກເປີ ດເວັບໄຊເປັ ນປະຈາ ເພໍ່ ອຕິດຕາມກວດກາການ
ັ້
ັ ພັນທະສັນຍາສາປະທານທີໍ່ໄດັ້ຕງຄ
ັ ັ້ ໍ່ າສະເພາະນັນ;
ປະຕິບດ

- ຄວາມຄບໜັ້າທີໍ່ຈະການົດລົງໃນເວັບໄຊນີ ັ້ ແມໍ່ ນອີງໃສໍ່ຄວາມຖີໍ່ ຫຼ ໄລຍະ
ເວລາໃນການຕິດຕາມກວດກາຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ບັນຊີລວມຂອງພັນທະ

ັ້
ັ ທຸກໆໄຕມາດ,
ສັນຍາສາປະທານນັນໆ,
ຍົກຕົວຢໍ່າງ, ພັນທະທີໍ່ຕ ັ້ອງປະຕິບດ
ັ ັ້ ໍ່ າສາມາດການົດເວລາໃຫັ້ສາເລັດເປັ ນ ປະຈາໄຕມາດ ໃນເວັບໄຊ ດັ້ວຍ
ຜູ ຕັ້ ງຄ

ໄລຍະເວລາໃດໜຶໍ່ງ ເຊັໍ່ນ ແຕໍ່ປີ 2016 ເຖິງ 2018. ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ
ສາມາດສັ້າງ
ບົດລາຍງານການຕິດຕາມກວດກາພັນທະສັນຍາສາປະທານ
ັ້ ;
ເພໍ່ ອການທົບທວນຈາກເວັບໄຊນີໄດັ້
- ບົດລາຍງານການຕິດຕາມກວດກາພັນທະສັນຍາສາປະທານ ຈະສະແດງໃຫັ້
ັ ຕາມສັນຍາສາປະທານ ພັ້ອມ
ເຫັນ ພາບລວມຄວາມຄບໜັ້າໃນການປະຕິບດ
ັ ພັນທະຕໍ່ າງໆ ຖັ້າມີ;
ດັ້ວຍຄວາມຫຼາັ້ ຊັ້າຂອງການປະຕິບດ
ີ ໃສໍ່ ປຸໍ່ ມ “CA Monitoring” link ຢູໍ່ໃນພາກ “CA Reports”;
- ຄຼກ
ັ້ ນຕົນຕ
ັ້ ຂອງໂຄງການທີໍ່ເລອກ (ເຊັໍ່ນ ກາ
- ເມໍ່ ອກົດເລອກໂຄງການແລັ້ວ, ຂມູ
ັ້ ວັນເລີໍ່ມຕົນການດ
ັ້
ລັງຕິດຕັງ,
າເນີນງານ ແລະ ອໍ່ ນໆ) ຈະສະແດງໃຫັ້ເຫັນຢູໍ່
ເທິງໜັ້າຈ;
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- ບົດລາຍງານການຕິດຕາມກວດກາພັນທະສັນຍາສາປະທານ ຈະສະແດງຂຶນັ້
ັ້ ນ
ມາດັ້ວຍຕົວເອງ. ຜູ ໃັ້ ຊັ້ ສາມາດເລອກລາຍການທີໍ່ຢາກໃຫັ້ສະແດງຂມູ
ັ້ ນທີໍ່ໄດັ້ການົດໄວັ້;
ດັ້ວຍການກົດໃສໍ່ລາຍການຂມູ

ັ ພັນທະສັນຍາສາປະທານ,
- ໃນກລະນີເກີດຄວາມຫຼາັ້ ຊັ້າໃນການປະຕິບດ
ັ້ ໍ່ າໄວັ້ແລັ້ວ ຈະສະແດງເປັ ນສີແດງ ເພໍ່ ອເຕອນໃຫັ້ຕດ
ິ ຕາມ
ພັນທະທີໍ່ຕັງຄ
ກວດກາຕໍ່ ໄປ;

ັ້ ນທີໍ່ໄດັ້ຈາກ ເວັບ
- ພະແນກຕິດຕາມໂຄງການ ກະກຽມບົດລາຍງານອີງໃສໍ່ຂມູ
ັ້ ງເກດກໍ່ ຽວກັບການຕິດຕາມ
ໄຊຕິດຕາມໂຄງການ ແລັ້ວໃຫັ້ຄາເຫັນ ແລະ ຂສັ
ກວດກາໂຄງການດັໍ່ງກໍ່ າວ;
- ບົດລາຍງານດັໍ່ງກໍ່ າວ ສົໍ່ງໃຫັ້ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ພັ້ອມທັງເຊີນໜໍ່ວຍງານດັໍ່ງ
ັ້ ໍ່ ວມກອງປະຊຸມຕິດຕາມກວດກາການດາເນີນງານ ແລະ ການບາ
ຕໍ່ ໄປນີ ັ້ ເຂົາຮ
ລຸ ງຮັກສາໂຄງການ:

o ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ, ພະແນກຕິດຕາມໂຄງການ),
o ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
(ຂະແໜງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ັ້
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ໂຄງລໍ່າງພນຖານ),

ແລະ

ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການດາເນີນງານ),
o ກົມຄຸ ມ
o ກົມນະໂຍບາຍ
ແລະ
ແຜນພະລັງງານ
ໍ່ສິງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ).
ຜົນໄດັ້ຮັບ

(ພະແນກວິສະວະກາ

ບົດລາຍງານການຕິດຕາມກວດກາພັນທະສັນຍາສາປະທານ ແລະ ບົດລາຍງານ
ຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ ສົໍ່ງໃຫັ້ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ພັ້ອມດັ້ວຍ ໜັງສເຊີນ
ໜໍ່ວຍງານດັໍ່ງກໍ່ າວ ເພໍ່ ອປະຊຸມປຶ ກສາຫາລກໍ່ ຽວກັບຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ແລະ ວຽກການດາເນີນງານ ແລະ ການບາລຸ ງຮັກສາ ຂອງ ໂຄງການ.
ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ ໂຄງການ ຕັ້ອງສົໍ່ງ ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ
- ບລິສດ
ເອກະສານປະກອບ ໃຫັ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ;
- ໜັງສຄາເຫັນ ຈາກ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.

ໜັ້າວຽກທີ 3: ຄາເຫັນຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງກໍ່ ຽວກັບຄວາມຄບໜັ້າ ແລະ ວຽກການດາເນີນງານ ແລະ
ການບາລຸ ງຮັກສາ ໂຄງການ
ໜັ້າວຽກທີ 3: ຄາເຫັນຂອງໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງກໍ່ ຽວກັບຄວາມຄບໜັ້າ ແລະ ວຽກການດາເນີນງານ ແລະ
ການບາລຸ ງຮັກສາ ໂຄງການ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ, ພະແນກຕິດຕາມໂຄງການ, ພະ
ແນກສັງຄົມ-ຊຸມຊົນ);
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- ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ຂະ
ແໜງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະ
ັ້
ແໜງພະລັງງານ ແລະ ໂຄງລໍ່າງພນຖານ);

ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການດາເນີນງານ ເປັ ນເຈົາັ້
- ກົມຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ ແລະ ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ
ການ ໂດຍມີພະແນກຄຸ ມ
ມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ ຊໍ່ວຍລົງກວດກາ ແລະ ມີຄາເຫັນຊໍ່ວຍ);
- ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ແລະ ສັງຄົມ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ບົດລາຍງານການຕິດຕາມກວດກາພັນທະສັນຍາສາປະທານ ແລະ ບົດລາຍງານ
ັ ຈາກ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.
ຄວາມຄບໜັ້າຂອງໂຄງການ ທີໍ່ໄດັ້ຮບ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກຕິດຕາມໂຄງການ).

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ ຈາກ ກົມທຸລະກິດ
ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ທົບທວນ ບົດລາຍງານ ທີໍ່ໄດັ້ຮບ

ໜັ້າວຽກ

ພະລັງງານ ແລັ້ວໃຫັ້ຄາເຫັນໄປຍັງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກຕິດຕາມ
ໂຄງການ).

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.1: ຄາເຫັນຂອງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ)

ພະແນກສັນຍາ ທົບທວນ ແລະ ກວດກາຄວາມສອດຄໍ່ອງກັບ ສັນຍາສາ
ປະທານ:
ັ ໂຄງການ ໄດັ້ວໍ່າຈ ັ້າງ ຜູ ຮ
ັ້ ບ
ັ ເໝົາດາເນີນງານ ແລະ ບາລຸ ງຮັກສາ ມາ
- ຖັ້າ ບລິສດ
ັ ການດາເນີນງານ ແລະ ການບາລຸ ງຮັກສາ ຂອງ ໂຄງການ, ຕັ້ອງ
ປະຕິບດ
ຮັບຜິດຊອບຮັບປະກັນໃຫັ້ ມູນຄໍ່າການດາເນີນງານ ແລະ ການບາລຸ ງຮັກສາ
ທີໍ່ການົດໃນສັນຍາຮັບເໝົານັນັ້ ບໍ່ ເກີນມູນຄໍ່າທີໍ່ການົດໄວັ້ (ຕາມການຕົກລົງ
ເຫັນດີໃນການເຈລະຈາສັນຍາສາປະທານກັບລັດຖະບານ);
ີ ານປໍ່ຽນແປງ ຮູ ບແບບ
- ຖັ້າ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ສະເໜີໃຫັ້ມກ
ການດາເນີນງານ ແລະ ການບາລຸ ງຮັກສາ, ຕັ້ອງບໍ່ ກະທົບດັ້ານການເງ ິນ ແລະ
ັ ໂຄງການ ໃນການປະຕິບດ
ັ ພັນທະ
ຮັ້າ ຍແຮງຕໍ່ ຄວາມສາມາດຂອງບລິສດ
ັ້
ພາຍໃຕ ັ້ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟັ້
າ;

ັ້ າມໃນການໂອນຮຸ ັ້ນ;
- ຂຫັ້
ັ້ ານົດຂອງ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ັ້ ກ
- ຄວາມສອດຄໍ່ອງກັບ ຂກ
ັ້
ັ
ແບບຍນຍົງ
ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ
ບົດແນະນາການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ກແບບຍນຍົງ.
ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ພະແນກສັນຍາ ຍົກໃຫັ້ເຫັນປະເດັນທີໍ່ຕັ້ອງຖກປັ ບປຸ ງ ອີງໃສໍ່ຜົນການທົບທວນ

ຂອງຕົນ ເພໍ່ ອປຶກສາຫາລໃນກອງປະຊຸມການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການບາລຸ ງ
ຮັກສາໂຄງການ.
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ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.2: ຄາເຫັນຂອງ ກົມຄຸ ັ້ມຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງ
ໂຄງການດາເນີນງານ)

ັ້ ຄອງໂຄງການດາເນີນງານ ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ
- ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ບ
ັ ເໝົາ ແລະ ຜູ ຮ
ັ້ ບ
ັ ເໝົາຊໍ່ວງຕໍ່ ຂອງຕົນ ທີໍ່ໃຫັ້ບລິການຕົນ
ຕັ້ອງບັງຄັບໃຫັ້ ຜູ ຮ

ຢູໍ່ ສປປ ລາວ ສົໍ່ງບັນຊີລາຍຊໍ່ ພັ້ອມດັ້ວຍລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບສັນຊາດ,
ຕາແໜໍ່ງງານ ຫຼ ວຽກ ຂອງແຕໍ່ ລະຄົນທີໍ່ເຮັດວຽກຢູໍ່ ສປປ ລາວ ແລະ ກາລັງ
ັ້
ັ ວຽກຢູໍ່ ໂຄງການ ໃນ ແຕໍ່ ລະຂັນ;
ປະຕິບດ

ັ້ ຄອງພະລັງງານ ກວດກາວໍ່າ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ ໄດັ້ພັດທະນາຫຼກ
ັ ສູ ດ
- ກົມຄຸ ມ
ົ ລາວ ທີໍ່ເປັ ນລູກຈ ັ້າງຂອງ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ ຫຼ ຜູ ຮ
ັ້ ບ
ັ
ການເຝິ ກອົບຮົມໃຫັ້ຄນ
ເໝົາດາເນີນງານ ແລະ ບາລຸ ງຮັກສາ ເພໍ່ ອສາມາດເຮັດການດາເນີນງານ ແລະ
ການບາລຸ ງຮັກສາໂຮງໄຟຟັ້າ ໃນໄລຍະການດາເນີນງານ ແລັ້ວບໍ່ ;

ັ້ ຄອງພະລັງງານ ກວດກາວໍ່າ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ ໄດັ້ປະຕິບດ
ັ ເງໍ່ ອນໄຂ
- ກົມຄຸ ມ
ກໍ່ ຽວກັບການຮັກສາສຸ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ໃນການເຮັດວຽກທີໍ່ກາ
ນົດໄວັ້ໃນສັນຍາສາປະທານ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍກໍ່ ຽວຂັ້ອງຂອງ ສປປ
ລາວ ແລະ ເງໍ່ ອນໄຂດັ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸ ຂະພາບໃນການເຮັດວຽກ
(Occupational Safety and Health Requirements) ແລັ້ວບໍ່ ;

ັ້ ຄອງພະລັງງານ ກວດກາໃຫັ້ຮບ
ັ ປະກັນວໍ່າ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ ໄດັ້ລາຍ
- ກົມຄຸ ມ
ັ້ ໍ່ ປີ ນັບແຕໍ່ ວັນເລີໍ່ມຕົນການດ
ັ້
ງານ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຢໍ່າງໜັ້ອຍ ໜຶໍ່ງຄັງຕ
າ
ັ ສິໍ່ງ
ເນີນງານ ກໍ່ ຽວກັບ ການສັ້ອມແປງ ແລະ ບາລຸ ງຮັກສາໃຫຍໍ່ ໃຫັ້ກບ
ປະກອບສັ້າງຂອງໂຄງການ ລວມທັງ ສາຍເຫດທີໍ່ເຮັດໃຫັ້ດາເນີນການ

ສັ້ອມແປງ ແລະ ບາລຸ ງຮັກສາດັໍ່ງກໍ່ າວ ຖັ້າຫາກບໍ່ ແມໍ່ ນການບາລຸ ງຮັກສາຕາມ
ການົດເວລາ, ມູນຄໍ່າຂອງການສັ້ອມແປງ ແລະ ບາລຸ ງຮັກສາດັໍ່ງກໍ່ າວ, ມູນຄໍ່າ
ດັໍ່ງກໍ່ າວໄດັ້ຢໍ່ ູ ໃນແຜນງ ົບປະມານແລັ້ວ ຫຼ ເປັ ນມູນຄໍ່າທີໍ່ເປັ ນການຊົດເຊີຍ ຫຼ
ັ້ ບ
ັ ເໝົາ ຫຼ ຜູ ຮ
ັ້ ບ
ັ ເໝົາຊໍ່ວງຕໍ່ ຂອງຕົນ;
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ ຮ

ັ້ ານົດຂອງ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາ
- ກວດກາຄວາມສອດຄໍ່ອງກັບ ຂກ
ັ້ ກແບບຍນຍົງ ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ບົດແນະນາການຈັດຕັງັ້
ໄຟຟັ້ານາຕົ
ັ້ ກແບບຍນຍົງ;
ັ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ປະຕິບດ

ັ້ ຄອງພະລັງງານ
- ກົມຄຸ ມ

ກວດກາຄວາມສອດຄໍ່ອງກັບ
ມາດຕະຖານ,
ເຕັກນິກ ແລະ ຄາແນະນາ ຕໍ່ ໄປນີ ັ້ ສາລັບໄລຍະການດາເນີນງານ ແລັ້ວບໍ່ :
o ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟັ້າຂອງລາວ;
o ມາດຕະຖານການເຊໍ່ ອມລະບົບ ຂອງ ສປປ ລາວ (Lao PDR Grid
Code);

o ຄາແນະນາກໍ່ ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງເຂໍ່ ອນ.
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ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.3: ຄາເຫັນ ຂອງ ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະ
ຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ (ຂະແໜງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ັ້
ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ໂຄງລໍ່ າງພນຖານ)
- ຂະແໜງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ໂຄງລໍ່າງພນຖານ
ກວດກາ ດັ້ານຄວາມປອດໄພ,
ັ້
ການຮັບມເຫດສຸ ກເສີນ ແລະ ການປະສານງານໃນເຂດອໍ່າງຮັບນາ;
- ຂະແໜງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ີ ານສັ້າງຮົວັ້
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ໂຄງລໍ່າງພນຖານ
ກວດກາວໍ່າ ໄດັ້ມກ
ກັນຄວາມປອດໄພໃນເຂດເຮັດວຽກຂອງໂຄງການ ທີໍ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍຕໍ່
ັ້
ັ້ ໍ່ ງກໍ່ າວ
ສາທາລະນະ ແລະ ໄດັ້ມີການສັ້າງປັ້ອມຍາມຢູໍ່ ຈຸດທາງເຂົາຂອງຮົ
ວດັ
ແລະ ເຂດເຮັດວຽກຂອງໂຄງການ ແລັ້ວບໍ່ ;

- ຂະແໜງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ໂຄງລໍ່າງພນຖານ
ກວດກາໃຫັ້ຮັບປະກັນວໍ່າ ປັ້າຍ

ເຕອນ, ປັ້າຍສັນຍານຕໍ່ າງໆ ຂຽນເປັ ນພາສາລາວແລັ້ວບໍ່ ແລະ ລະບົບສຽງ
ເຕອນໄພເຮັດວຽກປົກກະທົບບໍ່ ;

- ໃຫັ້ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ການຕິດຕາມຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບນາັ້ ແລະ ຄວາມ
ປອດໄພຂອງເຂໍ່ ອນ ແລະ ສິໍ່ງປະກອບລະບົບດາເນີນງານຂອງເຂໍ່ ອນ ຕັ້ອງຖ
ເປັ ນສໍ່ວນສາຄັນສູ ງສຸ ດຂອງການຕັດສິນໃຈໃນວຽກການດາເນີນງານ;
ັ້ ານົດຂອງ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາ
- ກວດກາຄວາມສອດຄໍ່ອງກັບ ຂກ
ັ້ ກແບບຍນຍົງ ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ບົດແນະນາການຈັດຕັງັ້
ໄຟຟັ້ານາຕົ
ັ້ ກແບບຍນຍົງ.
ັ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ປະຕິບດ

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 3.4: ຄາເຫັນຂອງ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະ
ແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ)
- ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ລົງກວດກາພາກສະໜາມ
ເພໍ່ ອເບິໍ່ງຄວາມສອດຄໍ່ອງໂດຍລວມກັບ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາັ້
ຕົກແບບຍນຍົງ;

- ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃຊັ້ ບົດແນະນາການຈັດຕັງັ້
ັ້ ກແບບຍນຍົງ ເພໍ່ ອກວດກາ
ັ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ປະຕິບດ
ວໍ່າ

ັ ໂຄງການປະຕິບດ
ັ ຄວາມສອດຄໍ່ອງກັບ
ບລິສດ
ນະໂຍບາຍການ
ັ້ ກແບບຍນຍົງ ແລັ້ວບໍ່ ;
ພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
- ພະແນກວິສະວະກາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ປະສານກັບກົມອໍ່ ນ ແລະ
ັ້ ນຄວາມສອດຄໍ່ອງ ຈາກ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງລຸໍ່ ມ
ເກັບກາ ແລະ ສັງລວມຂມູ
ນີ:ັ້

o ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:
 ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ,
ັ້ ຄອງພະລັງງານ,
 ກົມຄຸ ມ
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o ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ:
 ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ,
ັ້
 ກົມຊັບພະຍາກອນນາ,

o ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ັ້:
 ກົມປໍ່າໄມ ັ້,
 ກົມປະມົງ,
o ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ,
o ກະຊວງຖະແຫຼງຂໍ່າວ ວັດທະນະທາ ແລະ ທໍ່ອງທໍ່ຽວ,
o ກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ຄາເຫັນທັງໝົດຈາກໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ກໍ່ ຽວກັບ ຄວາມຄບໜັ້າ ແລະ ວຽກ
ການດາເນີນງານ ແລະ ການບາລຸ ງຮັກສາ ຂອງໂຄງການ ສົໍ່ງໃຫັ້ ພະແນກ
ຕິດຕາມໂຄງການ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ບົດລາຍງານ ຈາກ ກົມທຸລະ
ພາຍໃນ ຊາວສອງ (22) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໍ່ໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ກິດພະລັງງານ.

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ັ ໂຄງການ ແລະ ການຈັດປະຊຸມປຶກສາຫາລ ລະຫວໍ່ າງ
ໜັ້າວຽກທີ 4: ການສັງລວມຄາເຫັນ ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ
ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ກັບ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ ແລະ ການຈັດປະຊຸມປຶກສາຫາລ ລະຫວໍ່ າງ
ໜັ້າວຽກທີ 4: ການສັງລວມຄາເຫັນ ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້ ບລິສດ
ໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ກັບ ບລິສດັ ໂຄງການ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກຕິດຕາມໂຄງການ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ ຈາກ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.
ຄາເຫັນທີໍ່ໄດັ້ຮບ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

- ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

o ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ;
ັ້ ຄອງພະລັງງານ;
o ກົມຄຸ ມ

- ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ:

o ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
ັ້
o ກົມຊັບພະຍາກອນນາ;

- ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ັ້:
o ກົມປໍ່າໄມ ັ້;
o ກົມປະມົງ;
- ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ;
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- ກະຊວງຖະແຫຼງຂໍ່າວ ວັດທະນະທາ ແລະ ທໍ່ອງທໍ່ຽວ;
- ກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກ;
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ ໂຄງການ.
- ບລິສດ

ັ້ າເຫັນນາ ໜໍ່ວຍງານ
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກຕິດຕາມໂຄງການ) ຂຄ
ັ ວຽກງານໃດໜຶໍ່ງ ຂອງ ການດາເນີນງານ ແລະ
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ທີໍ່ບໍ່ ເຫັນດີກບ
ການບາລຸ ງຮັກສາ ພັ້ອມດັ້ວຍເຫດຜົນທີໍ່ບໍ່ ເຫັນດີ;

ັ ທີໍ່ບໍ່ ສອດຄໍ່ອງ ທີໍ່ປາກົດໃນ
- ກອງປະຊຸມ ຈະທົບທວນກໍ່ ຽວກັບ ການປະຕິບດ
ເວັບໄຊຕິດຕາມໂຄງການ;

ຈະຫາລກໍ່ ຽວກັບບໍ່ ຄວາມສອດຄໍ່ອງກັບ
ນະໂຍບາຍການ
ັ້ ກແບບຍນຍົງ ທີໍ່ພົບຈາກການປະເມີນຜົນການປະຕິບດ
ັ
ພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
ັ້ ກແບບຍນຍົງ;
ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ

- ກອງປະຊຸມ

ັ ໂຄງການຈະນາ
- ກອງປະຊຸມ ຈະຫາລກໍ່ ຽວກັບມາດຕະການແກ ັ້ໄຂ ທີໍ່ບລິສດ
ໃຊັ້ໃນການດາເນີນງານ ແລະ ການບາລຸ ງຮັກສາໂຄງການ;

- ກອງປະຊຸມ

ົ ທຸກປະເດັນສາຄັນກໍ່ ຽວກັບ
ຈະຫາລໃຫັ້ຄບ

ການດາເນີນງານ

ແລະ ການບາລຸ ງຮັກສາໂຄງການ;

- ພະແນກຕິດຕາມໂຄງການ ເຮັດບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ທີໍ່ລວມເອົາຜົນການ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ຕົກລົງເຫັນດີທງັ ໝົດໃນກອງປະຊຸມ.
ັ້ ໍ່ ວມທັງໝົດ;
- ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ສົໍ່ງໃຫັ້ຜູເັ້ ຂົາຮ
ັ້
ໍ່ ຕັ້ອງການເພີໍ່ມ
ັ້ ນ ຫຼ ການຊີແຈງທີ
ັ ໂຄງການ ໄດັ້ຮັບແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກັບຂມູ
- ບລິສດ
ັ ເພໍ່ ອມາແກ ັ້ໄຂຄາເຫັນໃນກອງປະຊຸມ.
ຈາກ ບລິສດ

ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.
ບໍ່ ມີ.

ັ້
25. ຂັນຕອນການດັ
ດແກ ັ້ສັນຍາສາປະທານ
25.1. ພາກສະເໜີ:

ັ້
ຄວາມໝາຍຂອງຂັນຕອນ

ັ້ ການົດກໍ່ ຽວບັນດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ພົວພັນກັບການດັດແກ ັ້
ັ້
ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ັ້ ນກາງເປັ ນຜູ ອ
ັ້ ະນຸຍາດ. ການລົງນາມໃນສັນຍາສາ
ສັນຍາສາປະທານ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລັງງານນາັ້ ທີໍ່ຂັນສູ
ປະທານ ລະຫວໍ່າງ ລັດຖະບານ ຕາງໜັ້າໂດຍ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ັ ໂຄງການ ໃນການໃຫັ້ສາປະທານ ປະກອບດັ້ວຍ ສິດ, ພັນທະ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງແຕໍ່
ການລົງທຶນ ກັບ ບລິສດ
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ໜັ້າວຽກໂຄງການ. ໄລຍະສາປະທານແມໍ່ ນນັບແຕໍ່
ລະພາກສໍ່ວນ ແລະ ອໍ່ ນໆ ທີໍ່ຕິດພັນກັບວິທຈ
ບດ
ັ້ ໍ່ ມຂາຍໄຟຟັ້າເປັ ນທາງການ ແລະ ສາມາດຕໍ່ ອາຍຸ ສາປະທານໄດັ້ ຕາມການເຫັນດີ ຈາກ ລັດຖະບານ ໂດຍ
ມເລີ
ັ ໂຄງການ ສະເໜີ 5 ປີ ກໍ່ ອນໝົດອາຍຸ ສາປະທານ.
ບລິສດ
ອີງຕາມ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ, ສັນຍາສາປະທານສາມາດດັດແກ ັ້ໄດັ້ ຖັ້າຫາກໄດັ້ຮັບການເຫັນດີຈາກ
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ຄູໍ່ສັນຍາທັງສອງຝໍ່າຍ ແລະ ທີໍ່ໄດັ້ການົດໄວັ້ ດັໍ່ງນີ:ັ້

- ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງລັດໃນອາຍຸ ສາປະທານທີໍ່ໄດັ້ຈາກໂຄງການ ຕັ້ອງບໍ່ ຫຼຸດລົງ ຖັ້າທຽບໃສໍ່

ກໍ່ ອນການດັດແກ ັ້;
ັ້
ໍ່ ໄດັ້ການົດໄວັ້ໃນສັນຍາ;
- ບໍ່ ໃຫັ້ຫຸ ດ
ຼ ໜັ້າວຽກ ຫຼ ມາດຕະຖານການກໍ່ ສັ້າງ ຫຼ ບໍ່ ໃຫັ້ປໍ່ຽນແປງຂຜູັ້ ກມັດພນຖານທີ
ແລະ

ັ້
- ມີປັດໄຈທີໍ່ເຮັດໃຫັ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ ແລະ ລັດຖະບານ ເພີໍ່ມຂຶນ.
ັ ໂຄງການ ຫຼ ໜໍ່ວຍ
ໃນການທົບທວນບັນດາເອກະສານຕໍ່ າງໆກໍ່ ອນຈະດັດແກ ັ້ສັນຍາສາປະທານ ບລິສດ
ັ້ ນຄົບຖັ້ວນ ກໍ່ ອນສະເໜີຂເຈລະຈາດັດແກ ັ້ສັນຍາສາ
ງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຕັ້ອງໄດັ້ສາເລັດບັນດາເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ັ້
ັ ແລະ ຕິດຕາມ
ປະທານ ໂດຍການມີສໍ່ວນຮໍ່ວມຂອງບັນດາຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ນນອນໃນຄວາມຮັບ ຜິດ ຊອບຂອງກົມ
ກວດກາໃຫັ້ສ ອດຄໍ່ ອງກັບ ລະບຽບກົດ ໝາຍ. ວຽກດັໍ່ງກໍ່ າວນີແມໍ່
ແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ.

ັ້ ນຕອນ
ັ້
ການເລີໍ່ມຕົນຂັ

ັ້ ນຄວັ້
ັ້
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ຈະເປັ ນຜູ ເັ້ ລີໍ່ມຕົນຄົ
າ ຂະບວນການທົບທວນ ພາຍຫຼງັ ໄດັ້ຮັບ

ັ ໂຄງການ ພັ້ອມທັງເອກະສານປະກອບ ຈາກ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານ
ເອກະສານສະເໜີຂດັດແກ ັ້ຈາກບລິສດ
ັ້
ັ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ພັນທະສັນຍາສາປະທານ.
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ທີໍ່ມີສໍ່ວນຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ນິຕກ

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ັ :ັ້
ນິຕກ
ມີດໍ່ ງນີ

- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ;
- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ;

- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການປົ ກປັ ກຮັກສາສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
ັ້ ກແບບຍນຍົງ;
- ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟັ້ານາຕົ
- ດາລັດວໍ່າດັ້ວຍການທົດແທນຄໍ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ ັ້າຍປະຊາຊົນຈາກໂຄງການພັດທະນາ.
ັ້
25.2. ບັນດາໜັ້າວຽກໃນຂັນຕອນ

ັ້
ັ້
ັ ແກ ັ້ສັນຍາສາປະທານ
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການຄົນຄວັ້
າຂອງກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ ກໍ່ ຽວກັບ ຂສະເໜີ
ດດ
ັ້
ັ້
ັ ແກ ັ້ສັນຍາສາປະທານ
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການຄົນຄວັ້າຂອງກົ
ມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ ວມມ ກໍ່ ຽວກັບ ຂສະເໜີ
ດດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
ັ ແກ ັ້ສັນຍາສາປະທານ ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານປະກອບ ເປັ ນຕົນ:
ໜັງສສະເໜີດດ
- ເຫດຜົນການສະເໜີຂດັດແກ ັ້;
ັ ໂຄງການ;
- ຂອບເຂດການປໍ່ຽນແປງໃນໜັ້າວຽກ ຫຼ ພັນທະຂອງບລິສດ
- ການປໍ່ຽນແປງໃນຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດຖະບານ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້
ັ ໂຄງການ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ທີໍ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ
ບລິສດ
ບດ
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ພັນທະສັນຍາສາປະທານ.
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ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ນທີໍ່ຈາເປັນນາສົໍ່ງໃຫັ້ແກໍ່ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ
ັ້ ະເໜີ ນາສົໍ່ງຂມູ
- ຜູ ສ
(ພະແນກລົງທຶນ);
- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ຈະແຈ ັ້ງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ກໍ່ ຽວກັບ
ການສະເໜີຂດັດແກ ັ້ສັນຍາສາປະທານ;
- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມ ຮໍ່ວມກັບ ໜໍ່ວຍງານ
ັ້
ັ ໂຄງການ ເພໍ່ ອຮັບຟັງ ແລະ ພິຈາລະນາວໍ່າ
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງກັບຂສະເໜີ
ແລະ ບລິສດ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ໂຄງການດັໍ່ງກໍ່ າວ ມີຄວາມຈາເປັ ນໃນການດັດແກ ັ້ ສັນຍາສາປະທານ ຫຼບໍ່ .
ີ ານ
ຮັບຊາບສະພາບລວມຂອງໂຄງການ ແລະ ບັນດາເຫດ ແລະ ຜົນ ທີໍ່ຈະພາໃຫັ້ມກ
ດັດແກ ັ້ ສັນຍາສາປະທານ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ ເອກະສານຈາກຜູ ສ
ັ້ ະເໜີດດ
ັ ແກ ັ້.
ພາຍໃນ ສິບຫັ້າ (15) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ທຸ ກ ພາກສໍ່ ວນປະກອບຄ າເຫັນ ຕໍ່ ກອງປະຊຸ ມໃນໜັ້າ ວຽກທີໍ່ຕິດ ພັນ ກັບ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ.

ັ ແກ ັ້ສັນຍາສາປະທານ
ໜັ້າວຽກທີ 2: ລາຍງານການນາກະຊວງ ເພໍ່ ອຂທິດຊີນັ້ າຕໍ່ ການສະເໜີດດ
ັ ແກ ັ້ສັນຍາສາປະທານ
ໜັ້າວຽກທີ 2: ລາຍງານການນາກະຊວງ ເພໍ່ ອຂທິດຊີນັ້ າຕໍ່ ການສະເໜີດດ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ຜົນຂອງການປຶ ກສາຫາລໃນກອງປະຊຸມ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້ ໍ່ ວມມກອງປະຊຸມຄົນຄວັ້
ັ້
ັ້
ັ ແກ ັ້ສັນຍາສາປະທານ.
ຜູ ເັ້ ຂົາຮ
າກໍ່ ຽວກັບຂສະເໜີ
ດດ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້
ັ້
ພາຍຫຼງັ ສາເລັດກອງປະຊຸມຄົນຄວັ້
າຂສະເໜີ
, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ

(ພະແນກລົງທຶນ)ຈະເຮັດບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ແລະ ສັງລວມລາຍງານຜົນການ
ັ້
ຄົນຄວັ້າ
ຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ໃນລາຍລະອຽດ ວໍ່າມີ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ າເພີໍ່ມຕໍ່ ມ.
ິ ຊີນ
ຄວາມຈາເປັ ນດັດແກ ັ້ສັນຍາສາປະທານຫຼບ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາມີທດ
ັ້ າຈາກ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.
ທິດຊີນ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້
ັ້
ພາຍໃນ ສິບຫັ້າ (15) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີສາເລັດກອງປະຊຸມຄົນຄວັ້
າຂສະເໜີ
.

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ໂຄງການມີຄວາມຈາເປັ ນໃນການດັດແກ ັ້ສັນຍາສາປະທານ
ແລະ
ັ້
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເຫັນດີໃຫັ້ເລີໍ່ມຄົນຄວັ້
າການດັດແກ ັ້,
ໃນກລະນີ
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ັ້
ັ້
ໍ່ ໄປ. ແຕໍ່ ຖັ້າ
ັ ໃນຂັນຕອນຕ
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ຈະສບຕໍ່ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ະ
ຫາກວໍ່າ ບໍ່ ມີຄວາມຈາເປັ ນ, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ກຈະແຈ ັ້ງໃຫັ້ ຜູ ສ
ເໜີ ຮັບຊາບ ແລະ ບໍ່ ດາເນີນການໃດຕໍ່ .

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 3: ການກະກຽມ ແລະ ນາສົໍ່ງ ຮໍ່ າງສັນຍາສາປະທານທີໍ່ຈະໃຊັ້ເຂົາໃນການດັ
ດແກ ັ້ ເພໍ່ ອປະກອບຄາ
ເຫັນ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 3: ການກະກຽມ ແລະ ນາສົໍ່ງ ຮໍ່ າງສັນຍາສາປະທານທີໍ່ໃຊັ້ເຂົາໃນການດັ
ດແກ ັ້ ເພໍ່ ອປະກອບຄາເຫັນ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ າຈາກ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່;
- ການຊີນ
ັ້
ັ້
ັ ແກ ັ້ສັນຍາສາປະທານ;
- ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຄົນຄວັ້
າຂສະເໜີ
ດດ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ມ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

- ບັນດາມາດຕາ, ເຫດ ແລະ ຜົນ ທີໍ່ຈາເປັ ນໃນການດັດແກ ັ້ສັນຍາສາປະທານ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ແລະ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມ

- ຖັ້າຫາກ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເຫັນດີຕໍ່ ກັບການສະເໜີ
ດັດແກ ັ້ສັນຍາສາປະທານ, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ)
ັ້
ຈະສບຕໍ່ ເຮັດວຽກກັບ ພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ໃນການຄົນຄວັ້າ
ໃນບັນດາມາດຕາ
ີ ານດັດແກ ັ້ ຕາມເຫດ ແລະ ຜົນ ທີໍ່ເໝາະສົມ;
ທີໍ່ຈາເປັ ນຈະຕອັ້ ງໄດັ້ມກ

- ພະແນກລົງທຶນ ກະກຽມ ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້ ແລັ້ວນາສົໍ່ງໃຫັ້
ັ ໂຄງການ ເພໍ່ ອມີຄາເຫັນ.
ບລິສດ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

- ໜັງສຂອງກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ເພໍ່ ອນາສົໍ່ງ ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານ
ສະບັບດັດແກ ັ້ ພັ້ອມດັ້ວຍ ສັງລວມຄວາມສາຄັນ ແລະ ບັນດາມາດຕາ ທີໍ່ຈະມີ
ັ ໂຄງການ;
ການດັດແກ ັ້ໃນສັນຍາສາປະທານ ເຖິງ ບລິສດ

ັ ໂຄງການ ສົໍ່ງໃຫັ້
- ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້ ຕາມຄາເຫັນຂອງບລິສດ
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ້ າຈາກລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ພາຍໃນ ສາມສິບ (30) ວັນ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮັບການຊີນ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.
ບໍ່ ມີ.

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 4: ການຄົນຄວັ້
າ ແລະ ມີຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 4 : ການຄົນຄວັ້າ
ແລະ ປະກອບຄາເຫັນ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່ າງສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້
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- ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:

o ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່;
o ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ

(ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ

ແລະ

ພະແນກ

ຕິດຕາມໂຄງການ);
o ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ

ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດ

ໄຟຟັ້າ);

ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ);
o ກົມຄຸ ມ
o ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
o ກົມນິຕກ
- ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ:
o ກອງກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ:
o ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ;
- ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ັ້:
o ກົມປໍ່າໄມ ັ້;

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
- ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ.
ັ ໂຄງການ;
- ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້ ຕາມຄາເຫັນຂອງບລິສດ
- ບົດສັງລວມຄວາມສາຄັນ ແລະ ບັນດາມາດຕາ ທີໍ່ຈະມີການດັດແກ ັ້ໃນສັນຍາສາ
ປະທານ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ ໂຄງການ.
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ແລະ ບລິສດ

ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງຈະທົບທວນຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້ ແລະ ບົດ
ສັງລວມຄວາມສາຄັນ ແລະ ບັນດາມາດຕາ ທີໍ່ຈະມີການດັດແກ ັ້ໃນສັນຍາສາ
ປະທານ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ແລັ້ວສົໍ່ງຄາເຫັນ

ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ

ໃນມາດທີໍ່ຈະມີການ

ປໍ່ຽນແປງ ເຖິງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ.
ຄາເຫັນຂອງໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຕໍ່ ກັບ ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານສະບັບ
ພາຍໃນ ສາມສິບ (30) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໍ່ໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ດັດແກ ັ້ ຈາກ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ.
ບໍ່ ມີ.

ໝາຍເຫດ

ໜັ້າວຽກທີ 5: ການສັງລວມຄາເຫັນຈາກໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຕໍ່ ກັບ ຮໍ່ າງສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້ ແລະ
ຈັດກອງປະຊຸມເຈລະຈາສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 5: ການສັງລວມຄາເຫັນຂອງໜໍ່ ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຕໍ່ ກັບ ຮໍ່ າງສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້ ແລະ
ຈັດກອງປະຊຸມເຈລະຈາສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້
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ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

- ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່:

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

o ຫັ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່;
o ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ

(ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ

ແລະ

ພະແນກ

ຕິດຕາມໂຄງການ);
o ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ

ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ງຜະລິດ

ໄຟຟັ້າ);

ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການກໍ່ ສັ້າງ);
o ກົມຄຸ ມ
o ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
o ກົມນິຕກ
- ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ:
o ກອງກວດກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລັ້ອມ;
- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ:
o ກົມສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ;
- ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ັ້:
o ກົມປໍ່າໄມ ັ້;

ັ້
- ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ຂັນແຂວງ;
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ ໂຄງການ.
- ບລິສດ

ັ້
- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ) ຈັດກອງປະຊຸມ ຄົນຄວັ້
າ
ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານ ສະບັບດັດແກ ັ້ ໃນປະເດັນທີໍ່ຈະເຮັດວຽກນາກັນ ເປັ ນຕົນັ້

ັ້
ເນອໃນຂອງສັ
ນຍາ, ດັ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ (ໃນກລະນີກະທົບ) ແລະ
ອໍ່ ນໆ;

- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ເຮັດບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ແລະ ນາສົໍ່ງໃຫັ້
ັ ໂຄງການ.
ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ບລິສດ

ຜົນໄດັ້ຮັບ
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້.
ບໍ່ ສາມາດ ການົດໄດັ້ ເນໍ່ ອງຈາກ ເປັ ນວຽກຕໍ່ ເນໍ່ ອງ.

ັ້ າຍຄັງັ້ (ຂຶນກັ
ັ້ ບຈຸດພິເສດ ແລະ ຄວາມສະລັບສັບຊັ້ອນ
ກອງປະຊຸມ ອາດຈັດຂຶນຫຼ
ຂອງແຕໍ່ລະໂຄງການ).
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ໜັ້າວຽກທີ 6: ການສະຫຼຸບຜົນການເຈລະຈາຮໍ່ າງສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້ ແລະ ລາຍງານຂອະນຸມດັ ເຊັນ
ສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້

ໜັ້າວຽກທີ 6: ການສະຫຼຸບຜົນການເຈລະຈາຮໍ່ າງສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້ ແລະ ລາຍງານຂອະນຸມດັ ເຊັນ
ສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ) ສັງລວມລາຍງານຜົນການ
ເຈລະຈາສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້ ລວມທັງ ກະກຽມເອກະສານ ຮໍ່າງສັນຍາ
ສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້ ທີໍ່ປັ ບປຸ ງຕາມຜົນກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ແລະ ເອກະສານ
ທີໍ່ສາຄັນອໍ່ ນໆ

ເພໍ່ ອລາຍງານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
ັ້ ຄອງການລົງທຶນ
ພິຈາລະນາ ສະເໜີຕໍ່ ໄປຍັງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ນກາງ ອະນຸມດ
ັ ເຊັນສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້.
ຂັນສູ

ຜົນໄດັ້ຮັບ
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ້ າຂອງການນາກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
ການຊີນ
ັ ລາຍງານຈາກ ກົມແຜນການ ແລະ
ພາຍໃນ ສາມສິບ (30) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ການຮໍ່ວມມ.
ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 7: ການລາຍງານຜົນການເຈລະຈາສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້ ຕໍ່ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ
ັ້ ນກາງ ເພໍ່ ອອະນຸມດັ ເຊັນ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ແລະ ຄຸ ມ
ໜັ້າວຽກທີ 7: ການລາຍງານຜົນການເຈລະຈາສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້ ຕໍ່ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ
ັ້ ນກາງ ເພໍ່ ອອະນຸມດັ ເຊັນ
ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ໜັງສສະເໜີຂອງກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ພັ້ອມດັ້ວຍ ບົດບັນທຶກກອງ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ປະຊຸມເຈລະຈາສັນຍາ ແລະ ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້.

- ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ພິຈາລະນາໜັງສສະເໜີຂອງກົມ
ແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ພັ້ອມດັ້ວຍ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມເຈລະຈາ
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ສັນຍາ ແລະ ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້. ໃນກລະນີເຫັນວໍ່າຮໍ່າງສັນຍາ
ສາປະທານຍັງບໍ່ ທັນມີຄວາມພັ້ອມ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່

ັ້ າ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ເພໍ່ ອປັ ບປຸ ງແກ ັ້ໄຂກັບພາກສໍ່ວນ
ຈະຊີນ
ັ້
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຕາມໜັ້າວຽກທີ 6 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
;ັ້

- ເມໍ່ ອເຫັນວໍ່າຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້
ມີຄວາມຄົບຖັ້ວນ,
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຈະອອກໜັງສສະເໜີ ເຖິງ ຄະນະ
ັ້ ນກາງ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາ
ກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ັ ເຊັນ.
ອະນຸມດ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຈະອອກໜັງສສະເໜີ ເຖິງ ຄະນະກາ
ັ້ ນກາງ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາອະນຸມດ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ັ
ມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ເຊັນສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້.
ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.
ບໍ່ ມີ.

ັ້ ນກາງ ກໍ່ ຽວກັບ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ໜັ້າວຽກທີ 8: ການພິຈາລະນາຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ການອະນຸມດັ ເຊັນສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້
ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ັ້ ນກາງ ກໍ່ ຽວກັບ
ໜັ້າວຽກທີ 8: ການພິຈາລະນາຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ການອະນຸມດັ ເຊັນສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ັ້ ນກາງ.
ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນຂັນສູ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ໜັງສສະເໜີຂອງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ພັ້ອມດັ້ວຍ ສັນຍາສາປະທານ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ສະບັບດັດແກ ັ້ ແລະ ເອກະສານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.

ັ້ ນກາງ ຈັດ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ກອງເລຂາ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ວາລະໃນກອງປະຊຸມຄະນະກາມະການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ ເພໍ່ ອ

ັ ເຊັນສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້.
ພິຈາລະນາການສະເໜີຂອະນຸມດ
ັ້ ນ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ການພິຈາລະນາຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ົ ເປັ ນໄປໄດັ້ ດັໍ່ງນີ:ັ້
ກາງ ອາດມີຜນ

341

- ການຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມກຽວກັບຮໍ່ າງສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້:
ໃນກລະນີນ ີ ັ້
ັ້ າ ຫັ້ອງການ
ັ້ ນກາງ ຊີນ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ນທີໍ່ຕ ັ້ອງການເພີໍ່ມ ເພໍ່ ອແຈ ັ້ງຕໍ່ ໄປຍັງ
ບລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ກໍ່ ຽວກັບຂມູ
ັ້
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຕາມ ໜັ້າວຽກທີ 11 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານ
ນີ;ັ້

ັ ສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້: ແມໍ່ ນກລະນີທໍ່ ີ ຮໍ່າງສັນຍາສາ
- ການອະນຸມດ
ປະທານສະບັບດັດແກ ັ້ ຖກສົໍ່ງຕໍ່ ໄປ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ັ້ ດທັ້າຍ ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 9 ຂອງຂັນຕອນ
ັ້
ັ ເປັນຂັນສຸ
ເພໍ່ ອອະນຸມດ
ມາດຕະຖານນີ;ັ້

- ການປະຕິເສດສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ:ັ້ ໃນກລະນີນ ີ ັ້ ຄະນະກາມະການ
ັ້ າ ຫັ້ອງການບລິການການ
ັ້ ນກາງ ຊີນ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ລົງທຶນປະຕູດຽວ ເພໍ່ ອແຈ ັ້ງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ກໍ່ ຽວກັບ ການ
ັ້
ປະຕິເສດ ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 13 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.
ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 9: ການພິຈາລະນາຂອງ ຫັ້ອງວໍ່ າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບ ອະນຸມດັ ເຊັນສັນຍາ
ສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ໍ່
ິ າ.
ຂະແໜງການທີກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ໜັ້າວຽກທີ 9: ການພິຈາລະນາຂອງຫັ້ອງກວໍ່ າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບ ການອະນຸມດັ ເຊັນ
ສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ໜັງສສະເໜີຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພັ້ອມດັ້ວຍ ບົດບັນທຶກກອງ
ປະຊຸມທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນຂັນັ້
ສູ ນກາງ ແລະ ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

- ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ພິຈາລະນາ

ດັ້ານຕົວເລກຜົນ

ປະໂຫຍດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້ ໃນການ
ັ ຫຼ ປະຕິເສດ ສັນຍາສາປະທານ;
ຕັດສິນວໍ່າ ຈະອະນຸມດ
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- ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈະສົໍ່ງສັນຍາສາປະທານ ໃຫັ້ຄະນະ
ັ ຖັ້າມີໂຄງການຕົກໃນກລະນີດໃດໜຶໍ່ງ
ປະຈາສະພາແຫໍ່ງຊາດ ເພໍ່ ອຂອະນຸມດ
ດັໍ່ງນີ:ັ້

o ໂຄງການທີໍ່ມີກາລັງຕິດຕັງັ້ ຫຼາຍກວໍ່າ 100 ເມກາວັດ,
ັ້ ໍ່ ຫຼາຍກວໍ່າ 10.000 ເຮັກຕາ,
ັ້ ໍ່ ມີເນອທີ
o ໂຄງການໄຟຟັ້າທີໍ່ມີອໍ່າງເກັບນາທີ
o ໂຄງການໄຟຟັ້າທີໍ່ມີການຍົກຍ ັ້າຍປະຊາຊົນ ຫຼາຍກວໍ່າ 500 ຄອບຄົວ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ົ ເປັ ນໄປ
ການພິຈາລະນາຂອງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອາດມີຜນ
ໄດັ້ ດັໍ່ງນີ:ັ້

- ການຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມກຽວກັບຮໍ່ າງສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້:
ໃນກລະນີນ ີ ັ້
ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກແຈ ັ້ງການຊີນັ້ າກໍ່ ຽວກັບວຽກທີໍ່
ັ້ ນທີໍ່ຕັ້ອງການເພີໍ່ມ ເຖິງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ຕັ້ອງເຮັດ ຫຼ ຂມູ
ັ້
ແລະ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຕາມ ໜັ້າວຽກທີ 11 ຂອງຂັນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ;ັ້

ັ ຮໍ່ າງສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້: ໃນກລະນີນ ີ ັ້ ຫັ້ອງວໍ່າການສາ
- ການອະນຸມດ

ນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກແຈ ັ້ງການ ເຖິງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ັ້
ລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຕາມ ໜັ້າວຽກທີ 12 ຂອງຂັນຕອນ

ັ້ ງກວໍ່າ 100 ເມກາວັດ,
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ແຕໍ່ຖັ້າເປັ ນໂຄງການທີໍ່ມີກາລັງຕິດຕັງສູ
ັ້ ໍ່ ຫຼາຍກວໍ່າ 10.000 ເຮັກຕາ ຫຼ ຍົກຍ ັ້າຍປະຊາຊົນຫຼາຍກວໍ່າ
ັ້ ເນອທີ
ອໍ່າງເກັບນາມີ

500 ຄອບຄົວ ແມໍ່ ນ ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານ ຖກສົໍ່ງຕໍ່ ໄປ ຄະນະປະຈາສະພາ
ັ້ ດທັ້າຍ ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 10
ັ ເປັນຂັນສຸ
ແຫໍ່ງຊາດ ເພໍ່ ອອະນຸມດ
ັ້
ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
;ັ້

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຈະໄດັ້ຮບ
ັ ແຈ ັ້ງ
- ການປະຕິເສດຮໍ່ າງສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ:ັ້ ຜູ ພ
ກໍ່ ຽວກັບການປະຕິເສດ

ພັ້ອມດັ້ວຍເຫດຜົນກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.
ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ຈະແຈ ັ້ງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
ັ້
ກໍ່ ຽວກັບ ການປະຕິເສດ ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 13 ຂອງຂັນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ສັນຍາສາປະທານ

ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.
ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 10: ການພິຈາລະນາຂອງ ຄະນະປະຈາສະພາແຫໍ່ ງຊາດ ກໍ່ ຽວກັບການອະນຸມດັ ເຊັນສັນຍາສາປະທານ
ສະບັບດັດແກ ັ້

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ໍ່
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
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ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ໜັ້າວຽກທີ 10: ການພິຈາລະນາຂອງຄະນະປະຈາສະພາແຫໍ່ ງຊາດ ກໍ່ ຽວກັບ ການອະນຸມດັ ສັນຍາສາປະທານ
ສະບັບດັດແກ ັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຄະນະປະຈາສະພາແຫໍ່ງຊາດ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ໜັງສສະເໜີຈາກຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຮໍ່າງສັນຍາ
ສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້ ແລະ ເອກະສານທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ພາຍຫຼງັ ຄະນະປະຈາສະພາແຫໍ່ງຊາດ ໄດັ້ຮັບການສະເໜີຈາກ ລັດຖະບານ ກຈະ
ັ ການ ແລະ ຮັບຮູ ໃັ້ ນສິໍ່ງທີໍ່ປໍ່ຽນແປງທີໍ່ ຄະນະປະຈາ
ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ຄນດັ້ານຫຼກ
ັ ຮອງຜໍ່ານມາ.
ສະພາແຫໍ່ງຊາດ ເຄີຍໄດັ້ຮບ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ົ ເປັ ນໄປໄດັ້ ດັໍ່ງນີ:ັ້
ການພິຈາລະນາຂອງ ຄະນະປະຈາສະພາແຫໍ່ງຊາດ ອາດມີຜນ
- ການຂຂມູັ້ ນເພີໍ່ມກຽວກັບຮໍ່ າງສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້:

ໃນກລະນີນ ີ ັ້
ຫັ້ອງວໍ່າການສະພາແຫໍ່ງຊາດ ອອກແຈ ັ້ງການເຖິງລັດຖະບານກໍ່ ຽວກັບວຽກທີໍ່
ັ້ ນທີໍ່ຕອັ້ ງການເພີໍ່ມ ແລະ ຂັນຕອນຈະດ
ັ້
ຕັ້ອງເຮັດ ຫຼ ຂມູ
າເນີນຕາມ ໜັ້າວຽກທີ
ັ້
11 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
;ັ້

ັ ຮໍ່ າງສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້: ໃນກລະນີນ ີ ັ້ ຫັ້ອງວໍ່າການ
- ການອະນຸມດ
ັ້
ສະພາແຫໍ່ງຊາດ ອອກແຈ ັ້ງການ ເຖິງ ລັດຖະບານ ແລະ ຂັນຕອນຈະດ
າເນີນ
ັ້
ຕາມ ໜັ້າວຽກທີ 12 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
;ັ້

- ການປະຕິເສດຮໍ່ າງສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ:ັ້

ໃນກລະນີນ ີ ັ້ ຫັ້ອງການ

ວໍ່າການສະພາແຫໍ່ງຊາດ ອອກແຈ ັ້ງການ ເຖິງ ລັດຖະບານ ກໍ່ ຽວກັບ ການ
ັ້
ັ້
ປະຕິເສດ ແລະ ຂັນຕອນຈະດ
າເນີນຕາມ ໜັ້າວຽກທີ 13 ຂອງຂັນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.
ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 11: ການປັບປຸ ງ ຮໍ່ າງສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້ ແລະ ສົໍ່ງໃຫັ້ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ
ັ້ ນກາງ ຄນໃໝໍ່
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄຸ ມ
ໜັ້າວຽກທີ 11: ການປັບປຸ ງຮໍ່ າງ ສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້ ແລະ ສົໍ່ງໃຫັ້ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມ
ັ້ ນກາງ ຄນໃໝໍ່
ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
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ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ າຂອງ ຄະນະ
ແຈ ັ້ງການຂອງຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼ ການຊີນ
ັ້ ນກາງ ກໍ່ ຽວກັບ ວຽກ ຫຼ ຂມູ
ັ້ ນ
ກາມະການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນຂັນສູ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ທີໍ່ຕັ້ອງການເພີໍ່ມ ກໍ່ ຽວກັບ ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານ.

ັ້ ນກາງ ແຈ ັ້ງໃຫັ້
ສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນຂັນສູ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ໃນລາຍ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເຮັດວຽກເພີໍ່ມຕໍ່ ມ ກັບ ຜູ ພ

ັ້ ຄອງ
- ຄະນະກາມະການຄຸ ມ

ແລະ

ລະອຽດ;

ັ້ າກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມ
- ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊີນ
ມ ເພໍ່ ອດາເນີນການປັ ບປຸ ງຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານ ຮໍ່ວມກັບ ກົມວິຊາການ

ໍ່ ມຕົນຄ
ັ້
ັ້ ນໃໝໍ່ນັບແຕໍ່ ໜັ້າວຽກທີ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຊຶໍ່ງຂັນຕອນຈະເລີ
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ຜູ ພ
ັ້
5 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ ການປັ ບປຸ ງ ເພໍ່ ອສະເໜີລດ
ັ ຖະມົນຕີ
ຮໍ່າງສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້ ໄດັ້ຮບ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ພິຈາລະນາສະເໜີຕໍ່ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ
ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄຸ ມ
ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.
ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 12: ການອອກແຈ ັ້ງການອະນຸມດັ ເຊັນສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 12: ການອອກແຈ ັ້ງການອະນຸມດັ ເຊັນສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ ຂອງ ລັດຖະບານ ແລະ/ຫຼ ຄະນະປະຈາສະພາແຫໍ່ງຊາດ.
ການອະນຸມດ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼ ຄະນະປະຈາສະພາແຫໍ່ງຊາດ.

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ ການອະນຸມດ
ັ ຈາກ ລັດຖະບານ ແລະ/ຫຼ ການອະນຸມດ
ັ ຈາກ
ພາຍຫຼງັ ທີໍ່ໄດັ້ຮບ

ໜັ້າວຽກ

ຄະນະປະຈາສະພາແຫໍ່ງຊາດ, ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈະອອກ
ແຈ ັ້ງການ ແລະ ໃບມອບສິດ ຫາ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ
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ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອໃຫັ້ດາເນີນເຊັນ ຕາມໜັ້າວຽກທີ 13 ແລະ 14
ັ້
ຂອງ ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້
ຜົນໄດັ້ຮັບ
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ ເຊັນ ແລະ ໃບມອບສິດ ໃຫັ້ເຊັນ ສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້
ແຈ ັ້ງການອະນຸມດ
ເຖິງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່.
ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.
ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 13 ການຮໍ່ າງ ແລະ ອອກໜັງສອະນຸມດັ ຫຼ ປະຕິເສດ ສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ໍ່
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ໜັ້າວຽກທີ 13: ການຮໍ່ າງ ແລະ ອອກໜັງສອະນຸມດັ ຫຼ ປະຕິເສດ ສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

- ແຈ ັ້ງການຂອງ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ຽວກັບ ການ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ
ັ້ ນກາງ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄຸ ມ

ໜັ້າວຽກ

ັ ຫຼ ປະຕິເສດ
- ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ຮໍ່າງໜັງສອະນຸມດ
ເພໍ່ ອສົໍ່ງໃຫັ້ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພິຈາລະນາ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ ຫຼ ປະຕິເສດ ສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້; ຫຼ
ອະນຸມດ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນ
- ການປະຕິເສດຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ນກາງ ກໍ່ ຽວກັບ ສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້.
ຂັນສູ

ັ ໂຄງການ;
ເຊັນອອກເຖິງ ບລິສດ
ັ ຫຼ
- ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຊັນໜັງສອະນຸມດ
ປະຕິເສດ ສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້ ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້ ຫັ້ອງການບລິການ
ການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ;

ັ ຫຼ ປະຕິເສດ
- ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ສົໍ່ງໜັງສອະນຸມດ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລັ້ວແຈ ັ້ງ ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເພໍ່ ອຊາບນາ.
ເຖິງ ຜູ ພ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ ຫຼ ປະຕິເສດ ສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້.
ໜັງສອະນຸມດ
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ພາຍໃນ ຫົກ (6) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕໍ່ ວັນທີ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານ

ວຽກ

ັ ເຊັນ ຫຼ ປະຕິເສດ ສັນຍາສາ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກແຈ ັ້ງການອະນຸມດ
ປະທານສະບັບດັດແກ ັ້; ຫຼ ການປະຕິເສດຂອງ ຄະນະກາມະການສົໍ່ງເສີມ ແລະ

ໝາຍເຫດ

ັ້ ນກາງ ກໍ່ ຽວກັບ ສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນສູ
ຄຸ ມ
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

ັ ໂຄງການ
- ໜັງສຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ອອກເຖິງ ບລິສດ
ັ ເຊັນ ຫຼ ການປະຕິເສດ ສັນຍາສາປະທານສະບັບ
ເພໍ່ ອແຈ ັ້ງ ການອະນຸມດ
ດັດແກ ັ້.

ໜັ້າວຽກທີ 14: ການເຊັນສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້

ັ້ ານົດໃນໜັ້າວຽກນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄນຄວັ້
ົ ັ້
ິ າ
ຂກ
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ແລະ
ການປຶ ກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ
ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນຂັ
ນຕອນ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແນະນາ, ນິຕກ
ິ າຂອງ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້ ຖັ້າການປະຕິບດ
ິ າ.
ຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ

ໜັ້າວຽກທີ 14: ການເຊັນສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ລັດຖະບານ ຕາງໜັ້າໂດຍ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງ
ັ ໂຄງການ.
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເຊັນກັບ ບລິສດ
ັ ເຊັນສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້ ຈາກ
ແຈ ັ້ງການ ແລະ ໃບມອບສິດ ອະນຸມດ
ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

- ພາຍຫຼງັ ທີໍ່ໄດັ້ຮັບການແຈ ັ້ງເຫັນດີ ແລະ ໃບມອບສິດ ຈາກ ຫັ້ອງວໍ່າການສານັກ
ງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຫັ້ອງການບລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຈະດາເນີນ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ຈັດວາລະເຊັນ
ການແຈ ັ້ງເຊີນ ຫາ ພາກສໍ່ວນທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ຜູ ພ
ສັນຍາສາປະທານ;
- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈັດພິທເີ ຊັນສັນຍາສາປະທານສະບັບ
ດັດແກ ັ້;

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮໍ່ວມກັບ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
ັ
ຕາງໜັ້າໃຫັ້ລັດຖະບານ ເພໍ່ ອເຊັນ ສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້ ກັບ ບລິສດ
ໂຄງການ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ສັນຍາສາປະທານສະບັບດັດແກ ັ້ ລົງນາມໂດຍ ລັດຖະບານ ຕາງໜັ້າໂດຍ ກະຊວງ
ັ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ກັບ ບລິສດ
ໂຄງການ.
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ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ສາມາດການົດໄດັ້.
ບໍ່ ມີ.

ັ້
ັ ຖະບານ
26. ຂັນຕອນການໂອນຊັ
ບສິນໂຄງການໃຫັ້ລດ
26.1. ພາກສະເໜີ

ັ້
ຄວາມໝາຍຂອງຂັນຕອນ

ັ້ ການົດກໍ່ ຽວບັນດາຂະບວນການ ແລະ ໜັ້າວຽກທີໍ່ພົວພັນກັບການມອບໂອນຊັບ
ັ້
ຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ັ້ ໍ່ ຂັນສູ
ັ້ ນກາງເປັ ນຜູ ອ
ັ້ ະນຸຍາດ ໃຫັ້ ລັດຖະບານ. ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ
ສິນ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟັ້າພະລັງງານນາທີ
ັ ຖະບານ. ອີງຕາມກົດໝາຍ
ການົດໃຫັ້ມີການມອບໂອນຊັບສິນໂຄງການໄຟຟັ້າຮູ ບແບບບີໂອທີ ຄນໃຫັ້ລດ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ບັນດາຊັບສິນ ແລະ ສິດກໍ່ ຽວກັບສິໍ່ງປະກອບສັ້າງຂອງໂຄງການໄຟຟັ້າ
ດັໍ່ງກໍ່ າວ, ພາຍຫຼງັ ສິນສຸ

ັ້ ນ, ເອກະສານກໍ່ ຽວກັບການອອກແບບ, ການກໍ່ ສັ້າງ,
ແລະ ເອກະສານທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງທັງໝົດ ເປັ ນຕົນັ້ ຄູໍ່ມ, ຂມູ
ັ ໂດຍບໍ່ ມີການຊົດເຊີຍ. ຂະແໜງການ
ການດາເນີນງານ ແລະ ການບາລຸ ງຮັກສາ ແລະ ອໍ່ ນໆ ຕັ້ອງໂອນໃຫັ້ລດ
ັ້
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເປັ ນເຈົາການປະສານສົ
ມທົບກັບຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຮັບໂອນຊັບສິນ ແລະ
ເອກະສານທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງຂອງໂຄງການໄຟຟັ້າ. ຊັບສິນ ແລະ ສິໍ່ງປະກອບສັ້າງຂອງໂຄງການໄຟຟັ້າທີໍ່ຈະມອບໂອນ

ັ້ ນຈາກ ວິສະວະກອນ
ັ ຕັ້ອງຢູໍ່ໃນສະພາບການດາເນີນງານທີໍ່ດີ ໂດຍໄດັ້ຮບ
ັ ການກວດກາ ແລະ ຢັ ງຢ
ໃຫັ້ລດ
ເອກະລາດ ແລະ/ຫຼ ອົງການທີໍ່ລັດເຫັນດີ.
ັ້ ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ ການົດໃຫັ້ ອາຍຸ ສາປະທານ ສາມາດຕໍ່ ໄດັ້ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງ
ນອກນັນ,
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ຫັ້າ (5) ປີ . ສະນັນ,
ັ້ ຂະບວນການ
ັ ໂຄງການ ຕັ້ອງສະເໜີຂຕໍ່ ກໍ່ ອນສິນສຸ
ລັດຖະບານ ຊຶໍ່ງບລິສດ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ຕອັ້ ງຄານຶງເຖິງການສະເໜີຕໍ່ ອາຍຸ ສນ
ັ ຍາໄປນາ. ກົມຄຸ ມ
ັ້
ມອບໂອນຊັບສິນໂຄງການ ເມໍ່ ອສິນສຸ
ັ້ ຂອງຂັນຕອນນີ
ັ້
ັ້ ບ
ັ ຜິດຊອບຕົນຕ
ຄອງພະລັງງານ ເປັ ນຜູ ຮ
.ັ້

ັ້ ນຕອນ
ັ້
ການເລີໍ່ມຕົນຂັ

ັ້
ັ້ ດອາຍຸ ສາ
ັ ຫຼງັ ຈາກ ວິສະວະກອນເອກະລາດ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ຂະບວນການນີປະຕິ
ບດ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ຕາມການແຈ ັ້ງຈາກບລິສດ
ັ້ າເນີນການກວດກາໂຄງການກໍ່ ອນສິນສຸ
ັ
ປະທານ ໄດັ້ເລີໍ່ມຕົນດ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ຕັ້ອງເກີດຂຶນັ້ ເຈັດສິບສອງ (72) ເດອນ ກໍ່ ອນ
ັ້ າອິດກໍ່ ອນສິນສຸ
ໂຄງການ. ການກວດກາຄັງທ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ.
ສິນສຸ

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ນິຕກ

ັ້
ິ າສາຄັນທີໍ່ການົດກໍ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ັ :ັ້
ນິຕກ
ມີດໍ່ ງນີ

- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍໄຟຟັ້າ;
- ກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ;
ັ ຖະບານ;
- ລະບຽບການກໍ່ ຽວກັບການມອບໂອນຊັບສິນໂຄງການຄນໃຫັ້ລດ
- ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟັ້າຂອງລາວ;
ັ້ ຄອງ ແລະ ນາໃຊັ້ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟັ້າຂອງລາວ;
- ຄາແນະນາກໍ່ ຽວກັບການຄຸ ມ
- ຄາແນະນາກໍ່ ຽວກັບຄວາມປອດໄພສາລັບການດາເນີນງານ ແລະ ບາລຸ ງຮັກສາສິໍ່ງປະກອບສັ້າງດັ້ານໄຟຟັ້າ.
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ັ້
26.2. ຂັນຕອນມາດຕະຖານ
ໄລຍະທີ 1: ໄລຍະກະກຽມກໍ່ ອນການມອບໂອນ

ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ
ັ້ າອິດ - ເຈັດສິບສອງ (72) ເດອນ ກໍ່ ອນສິນສຸ
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການກວດກາຄັງທ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ
ັ້ າອິດ - ເຈັດສິບສອງ (72) ເດອນ ກໍ່ ອນສິນສຸ
ໜັ້າວຽກທີ 1: ການກວດກາຄັງທ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກຕິດຕາມໂຄງການ);
ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການດາເນີນງານ ແລະ ພະ
- ກົມຄຸ ມ
ແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ);
- ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ);
- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ).
- ກົມນິຕກ
ັ້ ດອາຍຸ
ັ ໂຄງການ ເພໍ່ ອໃຫັ້ດາເນີນການກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ແຈ ັ້ງເຊີນ ຈາກ ບລິສດ
ສາປະທານ - ແຈ ັ້ງເຊີນດັໍ່ງກໍ່ າວ ຕັ້ອງສົໍ່ງ ຢໍ່າງໜັ້ອຍ ເຈັດສິບສາມ (73) ເດອນ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ເຖິງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.
ກໍ່ ອນສິນສຸ
ັ ໂຄງການ.
ບລິສດ

ັ້ ຄອງພະລັງງານ, ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເຊີນ ກົມຄຸ ມ
ິ າ ປຶກສາ
ແຜນພະລັງງານ, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ ແລະ ກົມນິຕກ
ັ ຖະມົນຕີກະຊວງ
ຫາລ ແລະ ຕົກລົງເປັ ນເອກະພາບກໍ່ ຽວກັບການສະເໜີລດ
ັ້ ດອາຍຸ ສາ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ແຕໍ່ ງຕັງັ້ ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ັ້ ະເໜີ. ຖັ້າມີຄວາມຈາເປັນ,
ປະທານ ຊຶໍ່ງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເປັນຜູ ສ
ັ ທີໍ່ປຶ ກສາວິສະວະກາ ເຂົາັ້
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ອາດວໍ່າຈ ັ້າງ ບລິສດ
ເປັ ນສະມາຊິກໃນໜໍ່ວຍງານດັໍ່ງກໍ່ າວ;

ັ ແຈ ັ້ງເຊີນ ຈາກ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ
- ຫຼງັ ຈາກໄດັ້ຮບ
ັ້ ດອາຍຸ ສາ
ອອກໜັງສແຈ ັ້ງ ກົມກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ປະທານ

ັ້ ວ
ທີໍ່ໄດັ້ຖກແຕໍ່ ງຕັງແລັ້

ັ້
ເພໍ່ ອເລີໍ່ມຕົນຂະບວນການກວດກາກໍ່
ອນ

ມອບໂອນຊັບສິນໂຄງການ;

ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ຈະດາເນີນ
- ກົມກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ັ້ ດອາຍຸ ສາ
ການກວດກາສິໍ່ງປະກອບສັ້າງຂອງໂຄງການໄຟຟັ້າ
ກໍ່ ອນສິນສຸ
ປະທານ;

ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ແມໍ່ ນເພໍ່ ອປະເມີນໃຫັ້ເຫັນດັໍ່ງຕໍ່ ໄປ
- ການກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ນີ:ັ້
ັ ກໍ່ ອນການມອບໂອນ,
o ວຽກທີໍ່ຕັ້ອງປະຕິບດ
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ັ ວຽກດໍ່ງັ ກໍ່ າວໃຫັ້ສາເລັດ,
o ໄລຍະເວລາທີໍ່ຕັ້ອງການເພໍ່ ອປະຕິບດ
ັ ວຽກດັໍ່ງກໍ່ າວຕາມສັນຍາສາປະທານ.
o ງ ົບປະມານທີໍ່ຕ ັ້ອງການເພໍ່ ອປະຕິບດ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ກລົງແຕໍ່ ງຕັງັ້ ໜໍ່ວຍງານກວດກາ
- ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ອອກຂຕົ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ແລະ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ນາສົໍ່ງໃຫັ້ ບລິສດ
ັ
ກໍ່ ອນສິນສຸ
ໂຄງການ ເພໍ່ ອຮັບຊາບ;

ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ແລະ ໄດັ້ຂມູ
ັ້ ນໃນການເຮັດ
- ສາເລັດການກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ບົດລາຍງານການປະເມີນໂຄງການກໍ່ ອນການມອບໂອນ ເພໍ່ ອສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມຄຸ ັ້ມ
ຄອງພະລັງງານ ແລະ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ແຈ ັ້ງເຊີນ ຈາກ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ.
ພາຍໃນ ສາມສິບ (30) ວັນ ນັບແຕໍ່ວັນໄດັ້ຮບ

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

- ນອກຈາກ ກົດໝາຍ ແລະ ຄາແນະນາທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງແລັ້ວ, ກົມກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຫຼ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ຕັ້ອງປະຕິບດ
ັ ໃຫັ້ສອດຄໍ່ອງ
ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ັ້ ານົດຂອງສັນຍາສາປະທານ ອີກດັ້ວຍ;
ກັບຂກ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ, ບລິສດ
ັ ໂຄງການ ຕອັ້ ງວາງເງ ິນ ຊາວ
- ຫັ້າ (5) ປີ ກໍ່ ອນສິນສຸ

ຫັ້າສໍ່ວນຮັ້ອຍ (25%) ຂອງ ງ ົບປະມານໃນການສັ້ອມແປງໃຫຍໍ່ ໄວັ້ໃນບັນຊີ
ັ້ ຢູໍ່ ທະນາຄານ ໃນ ສປປ ລາວ ທີໍ່ລັດຖະບານຕົກລົງເຫັນ
ສະເພາະທີໍ່ສັ້າງຂຶນ
ັ ໂຄງການ ແລະ ກົມ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານ
ດີ ແລະ ອອກຊໍ່ ບັນຊີແມໍ່ ນໃນນາມ ບລິສດ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ທີໍ່ຖກມອບໝາຍຈາກ ລັດຖະບານໃນ
ກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ

ັ້ ແຕໍ່ ຂະບວນການຖອນເງ ິນ ແລະ ວິທກ
ີ ານນາໃຊັ້ເງ ິນ ຕັ້ອງປະຕິບດ
ັ
ເວລານັນ,
ັ້ ານົດ ຂອງສັນ ຍາສ າປະທານ ແລັ້ວ ສ ບຕໍ່ ຝາກເງ ິນເຂົາແຕໍ່
ັ້
ຕາມຂ ກ
ລະປີ ໃ ຫັ້
ຖກຕັ້ອງຕາມສັນຍາ ຈົບຄົບຈານວນງ ົບປະມານທັງໝົດ.

ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການກວດກາ - ສາມສິບຫົກ (36) ເດອນ ກໍ່ ອນສິນສຸ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ
ໜັ້າວຽກທີ 2: ການກວດກາ - ສາມສິບຫົກ (36) ເດອນ ກໍ່ ອນສິນສຸ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກຕິດຕາມໂຄງການ);
ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການດາເນີນງານ ແລະ ພະ
- ກົມຄຸ ມ
ແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ);
- ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ);
- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
- ກົມນິຕກ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ.
- ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ

ັ້ ດອາຍຸ
ັ ໂຄງການ ເພໍ່ ອໃຫັ້ດາເນີນການກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ແຈ ັ້ງເຊີນ ຈາກ ບລິສດ
ສາປະທານ - ແຈ ັ້ງເຊີນດັໍ່ງກໍ່ າວ ຕັ້ອງສົໍ່ງ ຢໍ່າງໜັ້ອຍ ສາມສິບເຈັດ (37) ເດອນ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ເຖິງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.
ກໍ່ ອນສິນສຸ
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ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ ໂຄງການ.
ບລິສດ

ັ ແຈ ັ້ງເຊີນ ຈາກ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ
- ຫຼງັ ຈາກໄດັ້ຮບ
ັ້ ດອາຍຸ ສາ
ອອກໜັງສແຈ ັ້ງ ກົມກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ັ້
ປະທານ ເພໍ່ ອເລີໍ່ມຕົນຂະບວນການກວດກາກໍ່
ອນມອບໂອນຊັບສິນໂຄງການ;
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ຈະດາເນີນ
- ກົມກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ
ັ້ ານົດຂອງສັນຍາສາ
ການກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ຕາມຂກ

ປະທານ, ລະບຽບກົດໝາຍກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນກໍ່ ຽວກັບ
ການປະເມີນສະພາບໂຄງການ ເຊັໍ່ໍ່ ນ ISO 55000 (PAS 55);

- ການກວດກາກໍ່ ອນສິສຸັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ແມໍ່ ນເພໍ່ ອຮັບປະກັນ:
o ສະພາບຂອງໂຮງໄຟຟັ້າມີເງໍ່ ອນໄຂຄົບຖັ້ວນດັ້ານກາຍະພາບ, ດັ້ານການດາ
ເນີນງານ, ດັ້ານສຸ ຂະພາບ, ດັ້ານຄວາມປອດໄພ, ດັ້ານສິໍ່ງແວດລັ້ອມ, ດັ້ານ
ສັງຄົມ ແລະ ວຽກງານປັ້ອງກັນຊາດ-ປັ້ອງກັນຄວາມສະຫງ ົບ,
ັ້ ແລະ ມາດຕະການແກ ັ້ໄຂ,
o ມີການການົດຄວາມສໍ່ຽງຕົນຕ
o ມີການການົດເງໍ່ ອນໄຂວຽກການສັ້ອມແປງໃຫຍໍ່ ແລະ ການປໍ່ຽນຖໍ່າຍ,
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ ສະໄໝ.
ການສັ້າງໃໝໍ່, ການປັ ບປຸ ງໃຫັ້ທນ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ແລະ ໄດັ້ຂມູ
ັ້ ນໃນການເຮັດບົດ
ສາເລັດການກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ັ້ ຄອງ
ລາຍງານການປະເມີນໂຄງການກໍ່ ອນການມອບໂອນ
ສົໍ່ງໃຫັ້
ກົມຄຸ ມ
ພະລັງງານ ແລະ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ໂຄງການ.
ພາຍໃນ ສາມສິບ (30) ວັນ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮັບແຈ ັ້ງເຊີນຈາກ ບລິສດ

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ບໍ່ ມີ.

ໜັ້າວຽກທີ 3: ການສົໍ່ງບົດລາຍງານການປະເມີນໂຄງການກໍ່ ອນການມອບໂອນ ແລະ ການປຶກສາຫາລກໍ່ ຽວກັບ
ຜົນການປະເມີນ
ໜັ້າວຽກທີ 3: ການສົໍ່ງບົດລາຍງານການປະເມີນໂຄງການກໍ່ ອນການມອບໂອນ ແລະ ການປຶກສາຫາລກໍ່ ຽວກັບ
ຜົນການປະເມີນ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກຕິດຕາມໂຄງການ).

ບົດລາຍງານການປະເມີນໂຄງການກໍ່ ອນການມອບໂອນ
ທີໍ່ອະທິບາຍກໍ່ ຽວກັບ
ັ້ ງເກດ, ເງໍ່ ອນໄຂຂອງຜູ ທ
ັ້ ໍ່ ຈະເຂົ
ີ
ສະພາບຂອງສິໍ່ງປະກອບສັ້າງຂອງໂຄງການ, ຂສັ
າັ້
ັ້ ນທີໍ່
ໃນທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່, ຄາເຫັນ ແລະ ຂມູ
ັ້
ໄດັ້ຈາກ ໜັ້າວຽກທີ 2 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້
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ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

- ກົມກໍ່ ຽວຂັ້ອງ;

ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ;
- ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ັ ໂຄງການ.
- ບລິສດ

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກຕິດຕາມໂຄງການ) ສົໍ່ງ ບົດລາຍງານການປະ
ັ ໂຄງການ;
ເມີນໂຄງການກໍ່ ອນການມອບໂອນ ໃຫັ້ ບລິສດ
ັ້
ັ້
ັ ໂຄງການ ຄົນຄວັ້
ັ ແລະ ຂສະເໜີ
- ບລິສດ
າຜົນໄດັ້ຮບ
ໃນບົດລາຍງານການປະ
ເມີນໂຄງການກໍ່ ອນມອບໂອນ ແລະ ອອກແຈ ັ້ງເຊີນປຶ ກສາຫາລ ເພໍ່ ອການົດ
ແຜນວຽກໄລຍະຕໍ່ ໄປ;
ີ ໍ່ ສາມາດເຫັນດີເປັ ນເອກະພາບກໍ່ ຽວກັບບັນຫາໃດໜຶໍ່ງ
- ໃນກລະນີທໍ່ ບ
ັ້ ດແຍໍ່ ງທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ສັນຍາສາປະທານ.
ົ ໄກແກ ັ້ໄຂຂຂັ
ໃຫັ້ນາໃຊັ້ກນ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ແມໍ່ ນ

ການເຫັນດີເປັນເອກະພາບກໍ່ ຽວກັບແຜນວຽກໄລຍະຕໍ່ ໄປ ເພໍ່ ອດາເນີນການມອບ
ໂອນໂຄງການໃຫັ້ປະສົບຜົນສາເລັດ.

ວຽກ

ພາຍໃນ ສາມສິບ (30) ວັນ ນັບແຕໍ່ວັນທີໄດັ້ຮັບແຈ ັ້ງເຊີນ ຕາມການົດໄວັ້ໃນ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 2 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້

ໝາຍເຫດ

ບົດລາຍງານການປະເມີນໂຄງການກໍ່ ອນການມອບໂອນ ຈະ:

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ໂຄງການ
- ກ ານົດ ຈ ານວນງ ົບປະມານສ າລັບ ການສັ້ອ ມແປງໃຫຍໍ່ ທີໍ່ບ ລິສ ດ
ັ້ ນຊີສະເພາະ ຕາມຂກ
ັ້ ານົດຂອງສັນຍາສາປະທານ;
ຕັ້ອງວາງເຂົາບັ
ັ້
- ການົດຂັນຕອນລະອຽດສ
າລັບການມອບໂອນຊັບສິນໂຄງການ ໃຫັ້ສອດຄໍ່ອງ
ກັບກົດໝາຍ, ສັນຍາສາປະທານ ແລະ ເງໍ່ ອນໄຂຂອງລັດຖະບານ;

ັ ສິນທີໍ່ຈະຖກມອບໂອນ ທີໍ່ຈະເຮັດໃຫັ້ສາມາດດາເນີນງານຊັບ
- ການົດບັນຊີຊບ
ັ້
ສິນ ໂຄງການຫຼ ັງ ຈາກວັນ ມອບໂອນນັນປະສົ
ບ ຜົນ ສ າເລັດ . ບັນ ຊີຊ ັບ ສິນ
ີ ານ
ດັໍ່ງກໍ່ າວ ປະກອບດັ້ວຍລາຍການເອກະສານ, ອາໄຫຼໍ່, ເຄໍ່ ອງມ ແລະ ວິທກ
ັ້ ນອໍ່ ນໆທີໍ່ຈາເປັ ນ ຫຼ ຕາມທີໍ່ລັດຖະບານສະເໜີຂ ເພໍ່ ອ
ໃຊັ້, ກົນຈັກ ແລະ ຂມູ
ໃຫັ້ລັດຖະບານ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານທີໍ່ຖກມອບໝາຍ ສາມາດສບຕໍ່ ການດາເນີນງານ
ໂຄງການ;

ັ ໂຄງການ ເພໍ່ ອມາເປັ ນ
- ການປະເມີນມາດຕະຖານການດາເນີນງານຂອງ ບລິສດ
ັ້
ັ ຖະບານ ຫຼ ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການ
ພນຖານໃຫັ້
ລດ
ຊຸດໃໝໍ່ ມາໃຊັ້ໃນການສບຕໍ່ ການດາເນີນງານໂຄງການ.
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ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ
ໃນກລະນີທໍ່ ີ ກົມກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ັ ໃດກຕາມ ແມໍ່ ນບໍ່ ໝາຍຄວາມ
ບໍ່ ສາມາດກວດເຫັນຈຸດບົກຜໍ່ອງ ຫຼ ເຄໍ່ ອງທີໍ່ມີບນ
ັ ໂຄງການ ຈະໝົດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ ການແກ ໄັ້ ຂຈຸດບົກ ຜໍ່ອງ ຫຼ
ວໍ່າ ບລິສດ
ັ ຫາດັໍ່ງກໍ່ າວ.
ເຄໍ່ ອງທີໍ່ມີບນ
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

ັ ໂຄງການ ເພໍ່ ອສົໍ່ງ ບົດລາຍງານ
- ໜັງສຂອງກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເຖິງ ບລິສດ
ັ້
ການປະເມີນໂຄງການກໍ່ ອນການມອບໂອນ ເພໍ່ ອຄົນຄວັ້
າ ແລະ ເລີໍ່ມຂະບວນ
ການປຶກສາຫາລ.

ັ ຖະບານ
ໜັ້າວຽກທີ 4: ການທົບທວນ ແລະ ການຮັບຮອງ ແຜນການມອບໂອນຊັບສິນໂຄງການໃຫັ້ລດ
ໜັ້າວຽກທີ 4: ການທົບທວນ ແລະ ການຮັບຮອງ ແຜນການມອບໂອນຊັບສິນໂຄງການໃຫັ້ລັດຖະບານ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກຕິດຕາມໂຄງການ);
ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການດາເນີນງານ ແລະ ພະ
- ກົມຄຸ ມ
ແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ);
- ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ);
- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
- ກົມນິຕກ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ.
- ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ັ ຖະບານ - ອີງໃສໍ່ຜົນການປະ
ຮໍ່າງແຜນການມອບໂອນຊັບສິນໂຄງການໃຫັ້ລດ
ັ້
ເມີນ ແລະ ຂສະເໜີ
ໃນ ບົດລາຍງານການປະເມີນໂຄງການກໍ່ ອນການມອບໂອນ
ແລະ ຜົນ ການປຶ ກ ສາຫາລ ກັບ ລັດ ຖະບານ, ບ ລິສ ັດ ໂຄງການ ຈະສັ້າ ງ ຮໍ່ າງ
ັ ຖະບານ ຊຶໍ່ງການົດຕາຕະລາງເວລາ
ແຜນການມອບໂອນຊັບສິນໂຄງການໃຫັ້ລດ
ລະອຽດສາລັບການເຮັດວຽກສັ້ອມແປງໃຫຍໍ່ ໂດຍຄານຶງເຖິງໄລຍະເວລາໃນການ
ສັໍ່ງຊ,ັ້ ການນາສົໍ່ງ ແລະ ການຕິດຕັງັ້ ເພໍ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ວຽກການສັ້ອມແປງໃຫຍໍ່
ສາເລັດຕາມການົດເວລາ ຄ:

- ອຸ ປະກອນຂອງວຽກການສັ້ອມແປງໃຫຍໍ່ ແລະ ການສັ້ອມແປງສິໍ່ງກໍ່ ສັ້າງ ຕັ້ອງ
ັ້ ດອາຍະສາປະທານ; ແລະ
ສາເລັດຢໍ່າງໜັ້ອຍ ຊາວສີໍ່ (24) ເດອນ ກໍ່ ອນສິນສຸ
- ວຽກປັບປຸ ງ ແລະ ສັ້ອມແປງຈຸດບົກຜໍ່ອງອໍ່ ນໆ ຕັ້ອງສາເລັດຢໍ່າງໜັ້ອຍ ສິບ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ.
ສອງ (12) ເດອນ ກໍ່ ອນເຖິງການົດການສິນສຸ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ ໂຄງການ.
ບລິສດ
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ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ ຮໍ່ າງແຜນການມອບໂອນຊັບ ສິນ ໂຄງການໃຫັ້ລ ດ
ັ ຖະບານ
- ຫຼ ງັ ຈາກໄດັ້ຮ ບ
ັ ໂຄງການ, ກົມ ທຸ ລ ະກິດ ພະລັງ ງານ ອອກໜັງ ນ າສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມ
ຈາກ ບ ລິສ ດ

ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ເພໍ່ ອເລີໍ່ມຕົນ
ັ້
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ

ຂະບວນການກວດກາ ແລະ ປະກອບຄາເຫັນ;
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ທົບທວນ
- ກົມກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ແລະ ໃຫັ້ຄາເຫັນດັ້ານວິຊາການ ກໍ່ ຽວກັບ ແຜນການມອບໂອນດັໍ່ງກໍ່ າວ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ເພໍ່ ອ
ໜັງສຂອງກົມກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ໃຫັ້ຄາເຫັນດັ້ານວິຊາການ

ກໍ່ ຽວກັບ ແຜນການມອບໂອນຊັບສິນໂຄງການໃຫັ້

ລັດຖະບານ.
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ຮໍ່າງແຜນການມອບໂອນຊັບ
ພາຍໃນ ຊາວແປດ (28) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ັ ຖະບານ.
ສິນໂຄງການໃຫັ້ລດ

ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ
- ໜັງສຂອງກົມກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ

ເພໍ່ ອໃຫັ້ຄາເຫັນດັ້ານວິຊາການ ກໍ່ ຽວກັບ ແຜນການມອບໂອນຊັບສິນໂຄງການ
ັ ໂຄງການ ພັ້ອມທັງສາເນົາສົໍ່ງ ກົມທຸລະກິດ
ໃຫັ້ລັດຖະບານ ນາສົໍ່ງໃຫັ້ ບລິສດ
ພະລັງງານ.

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 5: ການທົບທວນຈານວນ ແລະ ການວາງເງ ິນຄາປະກັ
ນການມອບໂອນ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 5: ການທົບທວນຈານວນ ແລະ ການວາງເງ ິນຄາປະກັ
ນການມອບໂອນ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ບົດລາຍງານການປະເມີນໂຄງການກໍ່ ອນການມອບໂອນ ແລະ ການກວດກາປະ
ຈາປີ ເພໍ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ງ ົບປະມານທີໍ່ພຽງພສາລັບການສັ້ອມແປງໃຫຍໍ່ .

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ແລະ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ.
ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ ປະກັນວໍ່າ ບລິສດ
ັ
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ) ກວດກາໃຫັ້ຮບ
ັ້ ານົດ
ໂຄງການ ວາງເງ ິນງ ົບປະມານການສັ້ອມແປງໃຫຍໍ່ ຄົບຖັ້ວນ ຕາມຂກ
ຂອງສັນຍາສາປະທານ ແລະ ບົດລາຍງານການປະເມີນໂຄງການກໍ່ ອນການ
ມອບໂອນ ແລັ້ວບໍ່ ;

ັ້
- ອີງໃສໍ່ຜົນການກວດກາໃນຂັ້າງເທິງ, ອາດມີການການົດເງ ິນຄາປະກັ
ນສາລັບ
ໍ່
ັ ໂຄງການຕອັ້ ງວາງເງ ິນຄາັ້
ກລະນີງ ົບປະມານການສັ້ອງໃຫຍໍ່ ບໍ່ ພຽງພ ຊຶງບລິສດ
ັ ພັນທະຂອງຕົນສາເລັດ.
ປະກັນດັໍ່ງກໍ່ າວ
ເພໍ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ການປະຕິບດ
ັ້
ັ້ ນຊີ ແບໍ່ງອອກເປັ ນ 3 ຄັງ:
ັ້
ເງ ິນຄາປະກັ
ນ ຈະຖກວາງເຂົາບັ
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ັ້ າອິດ: ພາຍໃນ ໜຶໍ່ງ (1) ເດອນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີຮບ
ັ ຮອງແຜນການມອບ
o ຄັງທ
ັ ຖະບານ;
ໂອນຊັບສິນໂຄງການໃຫັ້ລດ
ໍ່
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ;
ັ້ ສອງ: ພາຍໃນ ຊາວສີ (24) ເດອນ ກໍ່ ອນສິນສຸ
o ຄັງທີ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ.
ັ້ ສາມ: ພາຍໃນ ສິບສອງ (12) ເດອນ ກໍ່ ອນສິນສຸ
o ຄັງທີ

ັ້
ົ ເຫັນວໍ່າ
- ຖັ້າຫາກການກວດກາປະຈາປີ ພບ
ເງ ິນຄາປະກັ
ນ
ມີເກີນຄວາມ
ັ້ ບຄວາມຄບໜັ້າຂອງການສັ້ອມແປງ, ການວາງເງ ິນຄາປະກັ
ັ້
ຕັ້ອງການ, ຂຶນກັ
ນ
ຜົນໄດັ້ຮັບ
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ້ ໍ່ ໄປຈະຖກຫຼຸດລົງ.
ຄັງຕ

ການປັ ບປຸ ງຈານວນງ ົບປະມານການສັ້ອມແປງໃຫຍໍ່
ັ້
ເງ ິນຄາປະກັ
ນ.

ໃຫັ້ສອດຄໍ່ອງກັບຈານວນ

ັ້ ນຂະບວນການຕໍ່ ເນໍ່ ອງ
ໜັ້າວຽກນີເປັ
ໂດຍມີການທົບທວນທັນທີຫງຼ ັ ການ
ັ້
ວາງເງ ິນຄາປະກັ
ນ ຫຼ ການກວດກາປະຈາປີ ແຕໍ່ລະຄັງັ້ ເພໍ່ ອເພີໍ່ມ ຫຼ ຫຼຸດ ການ
ັ້
ັ້ ໍ່ ໄປ.
ວາງເງ ິນຄາປະກັ
ນ ຄັງຕ
ບໍ່ ມີ.

ັ ເໝົາ ແລະ ຜູ ຮັ້ ບ
ັ ເໝົາຊໍ່ ວງຕໍ່ ສາລັບການ
ໜັ້າວຽກທີ 6: ການຮັບຮອງກອບໜັ້າວຽກ ແລະ ການຄັດເລອກຜູ ຮັ້ ບ
ສັ້ອມແປງໃຫຍໍ່
ັ ເໝົາ ແລະ ຜູຮັ້ ບ
ັ ເໝົາຊໍ່ ວງຕໍ່ ສາລັບການ
ໜັ້າວຽກທີ 6: ການຮັບຮອງກອບໜັ້າວຽກ ແລະ ການຄັດເລອກຜູຮັ້ ບ
ສັ້ອມແປງໃຫຍໍ່
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກຕິດຕາມໂຄງການ);
ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການດາເນີນງານ ແລະ ພະ
- ກົມຄຸ ມ
ແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ);
- ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ);
- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
- ກົມນິຕກ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ.
- ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ັ້ ບ
ັ ເໝົາ ແລະ
ບົດລາຍງານກໍ່ ຽວກັບກອບໜັ້າວຽກ ແລະ ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບຜູ ຮ
ັ້ ບ
ັ ເໝົາຊໍ່ວງຕໍ່ ສາລັບການສັ້ອມແປງໃຫຍໍ່ .
ຜູ ຮ
ັ ໂຄງການ.
ບລິສດ

- ເພໍ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ ສິໍ່ງປະກອບສັ້າງຂອງໂຄງການ ທັງໝົດ ຢູໍ່ ໃນ ສະພາບ
ການດາເນີນງານທີໍ່ດີ ແລະ ສາມາດຜະລິດໄຟຟັ້າ ຢໍ່າງມີປະສິດຕິພາບ ຕາມ
ັ ບົດລາຍງານ
ການອອກແບບ ແລະ ຄຸ ນລັກສະນະ, ສະນັນັ້ ຫຼງັ ຈາກໄດັ້ຮບ
ັ້ ບ
ັ ເໝົາ ແລະ ຜູ ຮ
ັ້ ບ
ັ ເໝົາຊໍ່ວງຕໍ່
ກອບໜັ້າວຽກ ແລະ ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກັບຜູ ຮ

ສາລັບການສັ້ອມແປງໃຫຍໍ່ ໂຄງການ (ລວມທັງ ການກາຈັດຕະກອນ ຖັ້າເປັ ນ
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ັ້ ກ) ຈາກ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ ຢໍ່າງໜັ້ອຍ ຊາວສີໍ່ (24) ເດອນ
ໂຄງການໄຟຟັ້ານາຕົ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ອອກໜັງສນາສົໍ່ງ
ກໍ່ ອນສິນສຸ
ັ້ ດອາຍຸ
ເອກະສານດັໍ່ງກໍ່ າວໃຫັ້ ກົມກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ສາປະທານ;

ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ທົບທວນ
- ກົມກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ີ າເຫັນ,
ບົດລາຍງານກອບໜັ້າວຽກ ແລະ ເອກະສານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ. ໃນກລະນີມຄ
ັ້
ກົມກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ ດອາຍຸ ສາປະທານ ຈະແຈ ັ້ງຄາ
ັ້ ດອາຍຸ ສາ
ັ ໂຄງການ ອາດເຊີນ ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ເຫັນ ເຖິງ ບລິສດ
ັ້ ໍ່ ວມເຮັດວຽກນາ ຈົນກວໍ່າຈະປັບປຸ ງບົດລາຍງານຖກຕັ້ອງ;
ປະທານ ເຂົາຮ

ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ອອກໜັງສ
- ກົມກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ຮັບຮອງ ຫຼ ປະກອບຄາເຫັນດັ້ານວິຊາການ ກໍ່ ຽວກັບ ບົດລາຍງານກອບໜັ້າ
ວຽກ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ໜັງສຮັບຮອງ ຫຼ ໃຫັ້ຄາເຫັນດັ້ານວິຊາການ ຂອງ ກົມກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ກໍ່ ຽວກັບ ບົດລາຍງານກອບໜັ້າວຽກ ແລະ
ກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້ ບ
ັ ເໝົາ ແລະ ຜູ ຮ
ັ້ ບ
ັ ເໝົາຊໍ່ວງຕໍ່ ສາລັບການສັ້ອມແປງໃຫຍໍ່ .
ການຄັດເລອກຜູ ຮ
ພາຍໃນ ສິບສີໍ່ (14) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮັບບົດລາຍງານກອບໜັ້າວຽກສາລັບ

ວຽກ

ການສັ້ອມແປງໃຫຍໍ່ ແລະ ເອກະສານປະກອບ.

ໝາຍເຫດ

ັ ໂຄງການ ບໍ່
ໃນກລະນີ ໃນເວລາໃດໜຶໍ່ງກໍ່ ອນການມອບໂອນ ປາກົດວໍ່າ ບລິສດ
ສາມາດສາເລັດການສັ້ອມແປງໃຫຍໍ່ , ກົມກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ສາມາດດາເນີນມາດຕະການແກ ັ້ໄຂ ຕາມທີໍ່ເຫັນວໍ່າເໝາະ
ສິນສຸ
ສົມ ເພໍ່ ອໃຫັ້ໂຄງການສາມາດດາເນີນງານໄດັ້ຫຼງັ ວັນທີການມອບໂອນ.
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ ຄອງພະລັງງານ
- ໜັງສຮັບຮອງ ຫຼ ປະກອບຄາເຫັນດັ້ານວິຊາການ ຂອງ ກົມຄຸ ມ
ັ ໂຄງການ ກໍ່ ຽວກັບ ບົດລາຍງານກອບໜັ້າວຽກສາລັບການ
ສົໍ່ງເຖິງ ບລິສດ
ສັ້ອມແປງໃຫຍໍ່ .

ໜັ້າວຽກທີ 7: ການວໍ່ າຈ ັ້າງທາງນອກ ແລະ ການເຝິ ກອົບຮົມ ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດ
ໃໝໍ່

ໜັ້າວຽກທີ 7: ການວໍ່ າຈ ັ້າງທາງນອກ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມ ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການ
ຊຸດໃໝໍ່
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກຕິດຕາມໂຄງການ);

ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການດາເນີນງານ ແລະ ພະ
- ກົມຄຸ ມ
ແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ);
- ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ);
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- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
- ກົມນິຕກ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ.
- ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ

ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ກໍ່ ຽວກັບ
ຄາແນະນາຂອງ ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ເງໍ່ ອນໄຂຂອງ ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ ທີໍ່ລະບຸ ໃນ
ບົດລາຍງານການປະເມີນໂຄງການກໍ່ ອນການມອບໂອນ ຂອງ ໜໍ່ວຍງານກວດກາ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ.
ກໍ່ ອນສິນສຸ

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ.
ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ

ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ຈະວາງແຜນການຂົນຂວາຍ
- ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ພະນັກງານ ອີງຕາມຄາແນະນາກໍ່ ຽວກັບເງໍ່ ອນໄຂຂອງ ທີມງານຮັບຜິດຊອບ

ການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ ທີໍ່ຈະສບຕໍ່ ການດາເນີນງານຂອງໂຄງການ;
ັ້ ດອາຍຸ ສ າປະທານ ກ ານົດ ພະນັກ ງານທີໍ່ມີ
- ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ເງໍ່ ອນໄຂເໝາະສົມ ແລະ ດັ້ວ ຍຈ ານວນຄົນ ທີໍ່ເໝາະສົມ ກັບ ບ ລິມ າດວຽກ
ແລະ ຈຸດພິເສດຂອງແຕໍ່ ລະໂຄງການ ເພໍ່ ອສັງລວມ ແລັ້ວສະເໜີ ລັດຖະມົນຕີ
ັ້ ກລົງຮັບຮອງ. ທີມງານຮັບຜິດຊອບ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ອອກຂຕົ
ັ ການເຝິ ກອົບຮົມການດາເນີນງານ
ການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ ຈະໄດັ້ຮບ

ັ ໂຄງການ;
ຈາກ ບລິສດ
ັ້
ັ ໂຄງການ ເລີໍ່ມຕົນການເຝິ
- ບລິສດ
ກອົບຮົມໃຫັ້ ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາ

ເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ ກໍ່ ຽວກັບ ການດາເນີນງານ, ການບາລຸ ງຮັກສາ ແລະ
ຄວາມຮູ ັ້ ຫຼ ທັກສະອໍ່ ນໆກໍ່ ຽວກັບໂຄງການ ຕາມການສະເໜີຂອງ ໜໍ່ວຍງານ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ສາມສິບຫົກ (36) ເດອນ ກໍ່ ອນການ
ກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ມອບໂອນ ຫຼ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ ເພໍ່ ອຮັບປະກັນການສົໍ່ງຕໍ່

ັ ຖະບານ;
ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີໍ່ຕໍ່ ເນໍ່ ອງ ເມໍ່ ອຊັບສິນໂຄງການຖກໂອນໃຫັ້ລດ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ຕັ້ອງການພະນັກ ງານ
- ຖັ້າ ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ິ ະສິດ ແກໍ່ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ ເປັ ນຜູ ສ
ັ້ ະ
ການດາເນີນງານເພີໍ່ມ ແມໍ່ ນໃຫັ້ບູລມ

ັ້ ດອາຍຸ ສ າປະທານ ແລະ
ັ້ ໜໍ່ ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ເໜີ, ຫຼ ັງ ຈາກນັນ
ັ ໂຄງການ ຈະປຶ ກສາຫາລກໍ່ ຽວກັບບັນຊີຜູທ
ັ້ ໍ່ ຖ
ີ ກສະເໜີ ແລະ ຕົກລົງ
ບລິສດ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ກັນໃຫັ້ສາເລັດ ຢໍ່າງໜັ້ອຍ ສິບສອງ (12) ເດອນກໍ່ ອນວັນທີມອບໂອນ.
ັ້ ກລົງແຕໍ່ ງຕັງັ້ ທີມງານຮັບຜິດຊອບ
- ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ອອກຂຕົ
ການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ ເພໍ່ ອຮັບການເຝິ ກອົບຮົມການດາເນີນງານ
ັ ໂຄງການ ເພໍ່ ອຮັບຊາບ;
ແລະ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ນາສົໍ່ງໃຫັ້ ບລິສດ
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ັ ໂຄງການຈັດເຝິ ກອົບຮົມການດາເນີນງານ
- ບລິສດ

ໃຫັ້ກັບ

ທີມງານ

ຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ ກໍ່ ຽວກັບວຽກການດາເນີນງານ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ໂຄງການ.
ຂອງບລິສດ
ການການົດພະນັກງານທີໍ່ຈະຮັບການເຝິ ກອົບຮົມ ຕ ັ້ອງສາເລັດ ສາມສິບຫົກ (36)

ວຽກ

ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ. ການເຝິ ກອົບຮົມຈະເກີດຂຶນຫຼ
ັ້ ງັ ຈາກນັນັ້
ເດອນ ກໍ່ ອນສິນສຸ

ໝາຍເຫດ

ຕາມການສະເໜີຈາກລັດຖະບານ.
ັ ທະຕ ັ້ອງຮັບເອົາພະນັກງານດາເນີນງານ ຂອງ ບລິສດ
ັ
ລັດຖະບານບໍ່ ມີພນ

ໂຄງການ. ມູນຄໍ່າຂອງການເຝິ ກອົບຮົມ ແລະ ຄໍ່າໃຊັ້ຈໍ່າຍທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແມໍ່ ນ
ັ ໂຄງການ.
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ບລິສດ
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ ກລົງແຕໍ່ງຕັງັ້ ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ ເພໍ່ ອ
- ຂຕົ
ຮັບການເຝິ ກອົບຮົມການດາເນີນງານ;

ັ ໂຄງການ ເພໍ່ ອສະເໜີຈດ
ັ
- ໜັງສຂອງກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເຖິງ ບລິສດ
ເຝິ ກອົບຮົມການດາເນີນງານ ແລະ ແຈ ັ້ງລາຍຊໍ່ ພະນັກງານລັດທີໍ່ຈະຮັບການ
ເຝິ ກອົບຮົມ.

ໜັ້າວຽກທີ 8: ການກວດກາປະຈາປີ ໃນໄລຍະການສັ້ອມແປງໃຫຍໍ່

ໜັ້າວຽກທີ 8: ການກວດກາປະຈາປີໃນໄລຍະການສັ້ອມແປງໃຫຍໍ່
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກຕິດຕາມໂຄງການ);
ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການດາເນີນງານ ແລະ ພະ
- ກົມຄຸ ມ
ແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ);
- ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ);
- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
- ກົມນິຕກ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ;
- ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ ໂຄງການ.
- ບລິສດ

ັ ໂຄງການ ເພໍ່ ອດາເນີນການກວດກາປະຈາປີ .
ໜັງສເຊີນຈາກ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ.
ບລິສດ

ັ ໂຄງການ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະ
ພາຍຫຼງັ ໄດັ້ຮັບແຈ ັ້ງເຊີນ ຈາກ ບລິສດ
ແນກຕິດຕາມໂຄງການ) ຈະອອກໜັງສແຈ ັ້ງ ກົມກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານກວດກາ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ແລະ ຕາງໜັ້າຂອງບລິສດ
ັ ໂຄງການ ເພໍ່ ອດາເນີນ
ກໍ່ ອນສິນສຸ
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ັ້ 1 ແມໍ່ ນ ຊາວສີໍ່ (24) ເດອນ ແລະ
ການກວດກາປະຈາປີ ສອງ (2) ຄັງັ້ ຄ ຄັງທີ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ເພໍ່ ອ:
ັ້ 2 ແມໍ່ ນ ສິບສອງ (12) ເດອນ ກໍ່ ອນສິນສຸ
ຄັງທີ
ັ ລາຍງານຈາກບລິສດ
ັ ໂຄງການ;
- ກວດກາຄວາມຄບໜັ້າຕົວຈິງຕາມທີໍ່ໄດັ້ຮບ

- ການົດ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີ ຖັ້າຫາກພົບເຫັນຈຸດບົກຜໍ່ອງໃນການດາເນີນງານ
ແລະ ການບາລຸ ງຮັກສາ ອັນໃໝໍ່ ຫຼ ອັນທີໍ່ບໍ່ ທັນໄດັ້ສ ັ້ອມແປງ ຫຼ ແກ ັ້ໄຂ ໃນ
ໂຮງໄຟຟັ້າ;

- ປະເມີນມູນຄໍ່າທີໍ່ໃຊັ້ໃນການສັ້ອມແປງ ຫຼ ແກ ັ້ໄຂດັໍ່ງກໍ່ າວ ພັ້ອມດັ້ວຍການປະ
ເມີນເວລາທີໍ່ຈະສາເລັດວຽກການສັ້ອມແປງ ຫຼ ແກ ັ້ໄຂດັໍ່ງກໍ່ າວ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້
ັ ໂຄງການ ເພໍ່ ອເຮັດ
ບົດບັນທຶກຜົນການກວດກາ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຂສະເໜີ
ຕໍ່ ບລິສດ
ໃຫັ້ການສັ້ອມແປງໃຫຍໍ່ ປະສົບຜົນສາເລັດ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ້ 1 ແມໍ່ ນ ຊາວສີໍ່ (24) ເດອນ ແລະ
ການກວດກາປະຈາປີ ສອງ (2) ຄັງັ້ ຄ ຄັງທີ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ; ແຕໍ່ລະຄັງຕ
ັ້ 2 ແມໍ່ ນ ສິບສອງ (12) ເດອນ ກໍ່ ອນສິນສຸ
ັ້ ັ້ອງ
ຄັງທີ
ສາເລັດພາຍໃນ ສິບສີໍ່ (14) ວັນ.

ັ ໂຄງການ ຈະລາຍງານຄວາມຄບ
ນອກຈາກການກວດກາປະຈາປີ ແລັ້ວ, ບລິສດ
ໜັ້າຂອງການສັ້ອມແປງໃຫຍໍ່ ຕາມແຜນການມອບໂອນສະບັບຮັບຮອງນັນັ້ ໃຫັ້
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ຮັບຊາບ ປະຈາ
ກົມກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ແຕໍ່ລະໄຕມາດ ຫຼ ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນແຜນການມອບໂອນສະບັບຮັບຮອງ ໃນ
ໄລຍະ ສາມສິບຫົກ (36) ເດອນສຸ ດທັ້າຍ ຂອງ ອາຍຸ ສາປະທານ. ຖັ້າເກີດຄວາມ
ັ້
ັ ແຜນການມອບໂອນ, ບລິສດ
ັ ໂຄງການ
ຫຼາັ້ ຊັ້າ ຫຼ ບັນຫາໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຕັ້ອງລາຍງານ

ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ,
ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ

ັ້ ຄອງ
ກົມຄຸ ມ

ພະລັງງານ ແລະ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ທັນທີ.
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້
ັ ໂຄງການ ເພໍ່ ອ
- ບົດບັນທຶກຜົນການກວດກາ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຂສະເໜີ
ຕໍ່ ບລິສດ
ເຮັດໃຫັ້ການສັ້ອມແປງໃຫຍໍ່ ປະສົບຜົນສາເລັດ.

ໜັ້າວຽກທີ 9: ການທົບທວນເອກະສານທີໍ່ຈະຖກມອບໂອນ
ໜັ້າວຽກທີ 9: ການທົບທວນເອກະສານທີໍ່ຈະຖກມອບໂອນ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ);
ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່.

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້ ນ ແລະ ເອກະສານທັງໝົດທີໍ່ຈາເປັ ນສາລັບການມອບໂອນ ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້
ຂມູ
ັ ຖະບານສະບັບຮັບຮອງ.
ໃນແຜນການມອບໂອນຊັບສິນໂຄງການໃຫັ້ລດ
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ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ ໂຄງການ.
ບລິສດ

ັ ໂຄງການ ນາໃຊັ້ງ ົບປະມານຂອງຕົນ ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນ
- ບລິສດ
ັ້ ດໄລຍະສາ
ງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ ຢໍ່າງໜັ້ອຍ ສິບສອງ (12) ເດອນກໍ່ ອນສິນສຸ
ປະທານ;
- ໃນວັນທີໍ່ລັດຖະບານ ແຕໍ່ ງຕັງັ້ ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການ
ັ້ ນ ແລະ ເອກະສານທັງໝົດທີໍ່ຈາ
ັ ໂຄງການ ຕັ້ອງສະໜອງຂມູ
ຊຸດໃໝໍ່, ບລິສດ
ເປັ ນສາລັບການມອບໂອນ ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ແຜນການມອບໂອນຊັບສິນ
ັ ຖະບານສະບັບຮັບຮອງ ພັ້ອມດັ້ວຍຄວາມຄບໜັ້າຂອງ ແລະ
ໂຄງການໃຫັ້ລດ
ງ ົບປະມານທີໍ່ໃຊັ້ໃນການສັ້ອມແປງໃຫຍໍ່ ;
ັ ເອກະສານຈາກ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະ
- ພາຍຫຼງັ ໄດັ້ຮບ
ແນກສັນຍາ) ນາສົໍ່ງເອກະສານດັໍ່ງກໍ່ າວໃຫັ້ ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນ
ງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່;

- ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່
ຕັ້ອງທົບທວນ
ເອກະສານດັໍ່ງກໍ່ າວ ເພໍ່ ອຊອກຫາຊໍ່ອງຫວໍ່າງ ແລະ ບັນຫາ ແລັ້ວເຮັດບົດລາຍ
ັ ໂຄງການ ຢໍ່າງໜັ້ອຍ ຫົກ (6) ເດອນ
ງານຜົນການທົບທວນ ສົໍ່ງໃຫັ້ ບລິສດ
ກໍ່ ອນວັນມອບໂອນ;

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ ສິນທີໍ່ຈະຖກມອບໂອນ.
- ບົດລາຍງານຜົນການທົບທວນ ຈະປັ ບປຸ ງບັນຊີຊບ
ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ ສົໍ່ງບົດລາຍງານຜົນການ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ພາຍໃນ ຫົກ (6) ເດອນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີແຕໍ່ ງຕັງັ້ ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນ

ວຽກ

ງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່.

ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

ັ ໂຄງການ.
ທົບທວນກໍ່ ຽວກັບເອກະສານທີໍ່ຈະຖກມອບໂອນ ໃຫັ້ ບລິສດ

- ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ ອອກ ບົດລາຍງານຜົນ
ັ ໂຄງການ
ການທົບທວນກໍ່ ຽວກັບເອກະສານທີໍ່ຈະຖກມອບໂອນ ເຖິງ ບລິສດ
ໄລຍະທີ 2: ໄລຍະການມອບໂອນຕົວຈິງ

ັ້ ດອາຍຸ ສປະທານ
ໜັ້າວຽກທີ 10: ການກວດກາຮໍ່ ວມກັນ - ສາມ (3) ເດອນ ກໍ່ ອນສິນສຸ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ
ໜັ້າວຽກທີ 10: ການກວດກາຮໍ່ ວມກັນ - ສາມ (3) ເດອນ ກໍ່ ອນສິນສຸ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກຕິດຕາມໂຄງການ);
ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການດາເນີນງານ ແລະ ພະ
- ກົມຄຸ ມ
ແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ);
- ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ);
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- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
- ກົມນິຕກ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ;
- ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
- ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່;
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ ໂຄງການ.
- ບລິສດ

ັ ໂຄງການ ເຖິງ ຜູ ກ
ັ້ ໍ່ ຽວຂັ້ອງທັງໝົດ ສີໍ່ (4) ເດອນ ກໍ່ ອນສິນັ້
ແຈ ັ້ງເຊີນ ຈາກ ບລິສດ
ັ້
ໍ່ ວມກັນ.
ສຸ ດອາຍຸ ສາປະທານ ເພໍ່ ອເລີໍ່ມຕົນຂະບວນການກວດກາຮ
ັ ໂຄງການ.
ບລິສດ

ັ ໂຄງການ, ກົມກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຫຼ ໜໍ່ວຍ
- ການກວດກາຮໍ່ວມ ຈະມີ ຕາງໜັ້າບລິສດ
ັ້
ງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ ດອາຍຸ ສາປະທານ ແລະ ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາ

ັ້ ດອາຍຸ ສາ
ເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ ເລີໍ່ມຂຶນັ້ ສາມ (3) ເດອນ ກໍ່ ອນສິນສຸ
ປະທານ ຫຼ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ ຫຼ ທີມງານທີໍ່ຈະຮັບການມອບ
ໂອນ;

- ໃນການກວດກາດັໍ່ງກໍ່ າວນີ,ັ້ ກົມກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານທີໍ່ຖກມອບໝາຍ ຈະ
ການົດ ຈຸດບົກຜໍ່ອງໃນການດາເນີນງານ ແລະ ການບາລຸ ງຮັກສາ ອັນໃໝໍ່ ຫຼ
ອັນທີໍ່ບໍ່ ທັນໄດັ້ສອັ້ ມແປງ ຫຼ ແກ ັ້ໄຂ ໃນໂຮງໄຟຟັ້າ ແລະ ປະເມີນມູນຄໍ່າທີໍ່ໃຊັ້
ໃນການສັ້ອມແປງ ຫຼ ແກ ັ້ໄຂດັໍ່ງກໍ່ າວ ພັ້ອມດັ້ວຍການປະເມີນເວລາທີໍ່ຈະສາ
ເລັດວຽກການສັ້ອມແປງ ຫຼ ແກ ັ້ໄຂດັໍ່ງກໍ່ າວ;

ັ້ ດ
ັ ໂຄງການ ຕັ້ອງຮັບຜິດຊອບແກ ັ້ໄຂຈຸດບົກຜໍ່ອງດັໍ່ງກໍ່ າວ ກໍ່ ອນສິນສຸ
- ບລິສດ
ັ້ ;ັ້
ອາຍຸ ສາປະທານ ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນການກວດກາຄັງນີ
ັ້ ບສະພາບຂອງຊັບສິນ ແລະ
- ຄວາມຈາເປັ ນໃນການກວດກາຕໍ່ ມນັນັ້ ຈະຂຶນກັ
ຄວາມຄບໜັ້າຂອງການວຽກສັ້ອມແປງ.

ົ ເຫັນການປໍ່ຽນແປງ
ໃນກລະນີພບ

ສະພາບຂອງຊັບສິນ, ບົດລາຍງານການກວດກາ ຈະການົດໃຫັ້ມີການປັ ບປຸ ງ
ັ ສິນ ແລະ ໂດຍສະເພາະແຜນການຄຸ ມ
ັ້
ເອກະສານໂຄງການ ແລະ ບັນຊີຊບ
ຄອງຊັບສິນ ແລະ ເຄໍ່ ອງໃຊັ້ຂອງໂຄງການ ລວມທັງອາໄຫຼໍ່ຕໍ່າງໆ.
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ ໂຄງການ ແກ ັ້ໄຂ
ບົດບັນທຶກຜົນການກວດກາ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຄາແນະນາໃຫັ້ ບລິສດ
ຈຸດບົກຜໍ່ອງໃນການດາເນີນງານ ແລະ ການບາລຸ ງຮັກສາ ອັນໃໝໍ່ ຫຼ ອັນທີໍ່ບໍ່ ທັນ
ໄດັ້ສັ້ອມແປງ ຫຼ ແກ ັ້ໄຂ ໃນໂຮງໄຟຟັ້າ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ແຈ ັ້ງເຊີນ ຈາກ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ.
ພາຍໃນ ສາມສິບ (30) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

361

ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
- ບົດບັນທຶກຜົນການກວດກາ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຄາແນະນາ ຈຸດບົກຜໍ່ອງໃນການດາ
ເນີນງານ ແລະ ການບາລຸ ງຮັກສາ ອັນໃໝໍ່ ຫຼ ອັນທີໍ່ບໍ່ ທັນໄດັ້ສ ັ້ອມແປງ ຫຼ ແກ ັ້
ໄຂ ໃນໂຮງໄຟຟັ້າ.

ັ້ ວມທົດສອບ ການເຮັດວຽກຂອງ ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃ
ໜັ້າວຽກທີ 11: ການເຂົາຮໍ່
ໝໍ່
ັ້ ວມທົດສອບ ການເຮັດວຽກຂອງ ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການ
ໜັ້າວຽກທີ 11: ການເຂົາຮໍ່
ຊຸດໃໝໍ່

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກຕິດຕາມໂຄງການ);
ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການດາເນີນງານ ແລະ ພະ
- ກົມຄຸ ມ
ແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ);
- ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ);
- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
- ກົມນິຕກ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ;
- ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
- ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່;

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ ໂຄງການ.
- ບລິສດ

ັ ໂຄງການ ເຖິງ ຜູ ກ
ັ້ ໍ່ ຽວຂັ້ອງທັງໝົດ ສີໍ່ (4) ເດອນ ກໍ່ ອນສິນັ້
ແຈ ັ້ງເຊີນ ຈາກ ບລິສດ
ສຸ ດອາຍຸ ສາປະທານ ເພໍ່ ອເລີໍ່ມຂະບວນການທົດສອບ.
ັ ໂຄງການ.
ບລິສດ

ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ແລະ
- ກົມກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ັ ໂຄງການ ດາເນີນການທົດສອບຮໍ່ວມກັນ ຢໍ່າງໜັ້ອຍ ສາມ (3) ເດອນ
ບລິສດ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ເພໍ່ ອຢັ ງຢ
ັ້ ນວໍ່າ ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນ
ກໍ່ ອນສິນສຸ
ັ ການເຝິ ກອົບຮົມເປັ ນຢໍ່າງດີແລັ້ວ;
ງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ ໄດັ້ຮບ
ີ ນວໍ່າ ທີມງານດັໍ່ງກໍ່ າວ ຂາດທັກສະໃດໜຶໍ່ງ ໃນຊໍ່ວງດາເນີນ
- ໃນກລະນີທໍ່ ເຫັ
ັ ໂຄງການ ຕອັ້ ງຮັບຜິດຊອບໃຫັ້ການເຝິ ກອົບຮົມຕໍ່ ມ
ການທົດສອບ, ບລິສດ

ອີກ ຕາມຄວາມຈາເປັນ ແລະ ອາດຈາເປັ ນຕ ັ້ອງໃຫັ້ການເຝິ ກອົບຮົມຕໍ່ ມອີກ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ ໂຄງການເອງ.
ຫຼງັ ການມອບໂອນສາເລັດ ດັ້ວຍງ ົບປະມານຂອງບລິສດ
ັ້
ັ
ບົດບັນທຶກຜົນການທົດສອບ ພັ້ອມດັ້ວຍ ແນະນາ ຫຼ ຂສະເໜີ
ເຖິງ ບລິສດ
ໂຄງການ
ເພໍ່ ອໃຫັ້ການເຝິ ກອົບຮົມ
ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານ
ປະສົບຜົນສາເລັດ ອີງຕາມທັກສະທີໍ່ຍັງຂາດທີໍ່ພົບເຫັນໃນ
ັ້ ນການເຝິ ກອົບຮົມສາເລັດຜົນແລັ້ວ.
ໄລຍະການທົດສອບ ຫຼ ໜັງສຢັ ງຢ
ໂຄງການຊຸດໃໝໍ່
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ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ ແຈ ັ້ງເຊີນ ຈາກ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ.
ພາຍໃນ ສາມສິບ (30) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ບັນຫາກໍ່ ຽວກັບການດາເນີນງານທີໍ່ເກີດຈາກການເຝິ ກອົບຮົມບໍ່ ພຽງພ

ຈະເປັ ນ
ັ ໂຄງການ. ແຕໍ່ວໍ່າ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ ຈະບໍ່
ຄວາມຮັບຜິດຊອບແກ ັ້ໄຂຂອງ ບລິສດ
ັ້ ມງານຊັກຊັ້າ
ຮັບຜິດຊອບໃນກລະນີ ການຂາດທັກສະທີໍ່ເກີດຈາກການແຕໍ່ ງຕັງທີ
ັ້ ວ ຫຼ
ຫຼ ມີການປໍ່ຽນແປງໃນທີມງານ ໂດຍລັດຖະບານເອງ ພາຍຫຼງັ ໄດັ້ແຕໍ່ ງຕັງແລັ້
ັ ໂຄງການ ໄດັ້ແຈ ັ້ງໃຫັ້ຊາບ ຢໍ່າງໜັ້ອຍ ຫົກ (6) ເດອນ
ບັນຫາອໍ່ ນໆທີໍ່ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ ຈະຖອນຕົວຈາກການດາເນີນງານ.
ກໍ່ ອນ ບລິສດ
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

ັ້
ັ
- ບົດບັນທຶກຜົນການທົດສອບ ພັ້ອມດັ້ວຍ ແນະນາ ຫຼ ຂສະເໜີ
ເຖິງ ບລິສດ
ໂຄງການ ເພໍ່ ອເປັ ນບໍ່ອນອີງໃນການແກ ັ້ໄຂບັນຫາການຂາດທັກສະ ທີໍ່ພົບເຫັນ
ັ້ ນການເຝິ ກອົບຮົມສາເລັດຜົນ.
ໃນໄລຍະການທົດສອບ ຫຼ ໜັງສຢັ ງຢ

ັ້ ນສະພາບຂອງໂຄງການ
ໜັ້າວຽກທີ 12: ການຢັງຢ
ັ້ ນສະພາບຂອງໂຄງການ
ໜັ້າວຽກທີ 12: ການຢັງຢ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກຕິດຕາມໂຄງການ);
ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການດາເນີນງານ ແລະ ພະ
- ກົມຄຸ ມ
ແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ);
- ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ);
- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
- ກົມນິຕກ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ.
- ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ັ ໂຄງການ.
ບົດລາຍງານການປະເມີນໂຄງການ ຈາກ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ.
ບລິສດ

ັ້ ນວໍ່າ ຊັບ
ັ ໂຄງການ ຕັ້ອງສົໍ່ງ ບົດລາຍງານການປະເມີນໂຄງການ ທີໍ່ຢັງຢ
- ບລິສດ
ສິນຂອງໂຄງການ ແມໍ່ ນຢູໍ່ໃນສະພາບການດາເນີນງານທີໍ່ດີ ກໍ່ ອນວັນມອບໂອນ

ຊັບສິນ ພັ້ອມທັງສາເນົາສົໍ່ງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ) ຮັບ
ັ້
ຊາບ. ບົດລາຍງານນີຕັ້ ັ້ອງລະບຸ ກໍ່ຽວກັບການແກ ັ້ໄຂຄາແນະນາ ຫຼ ຂສະເໜີ
ທໍ່ ີ
ັ້
ເກີດຂຶນຕາມ
ບົດບັນທຶກຜົນການກວດກາ ທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 10
ັ້
ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
;ັ້
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- ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່, ກົມກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຫຼ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ຈະທົບທວນ ແລະ ໃຫັ້ການ
ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ

ັ້ ນ ຊຶໍ່ງຈະລະບຸ ຢໍ່າງຈະແຈ ັ້ງວໍ່າ ໂຄງການຢູໍ່ ໃນສະພາບຄົບເງໍ່ ອນໄຂການ
ຢັ ງຢ
ມອບໂອນ (ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນສັນຍາສາປະທານ ແລະ ຄາແນະນາທີໍ່
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ) ແລະ ຢູໍ່ ໃນສະພາບການດາເນີນງານໄດັ້ ແລະ ບໍ່ ມີຈດ
ຸ ບົກຜໍ່ອງໃດ;

ັ ຫາກໍ່ ຽວກັບການດາເນີນງານ ແລະ ການບາລຸ ງຮັກສາ ໃນ
- ໃນກລະນີຍງັ ມີບນ
ັ ໂຄງການ ຕັ້ອງສົໍ່ງ ບົດລາຍງານການປະເມີນ
ເວລາການມອບໂອນ, ບລິສດ
ໂຄງການ ໃຫັ້ ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ ແລະ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ຕໍ່ ມອີກ
ກົມກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ເພໍ່ ອແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກັບ ມາດຕະການ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນການແກ ັ້ໄຂບັນຫາ
ດັໍ່ງກໍ່ າວ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້
ັ
- ການຍອມຮັບເນອໃນບົ
ດລາຍງານການປະເມີນໂຄງການ
ຈາກ
ບລິສດ
ັ້ ນສະພາບໂຄງການ ຫຼ ການສະເໜີຂບົດລາຍງານ
ໂຄງການ ແລະ ການຢັ ງຢ
ການປະເມີນລະອຽດຕໍ່ ມ;

ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ເຮັດບົດ
- ກົມກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ລາຍງານສັງລວມຜົນການປະເມີນສະພາບໂຄງການກໍ່ ອນການມອບໂອນ ເຖິງ
ັ ອອກ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາອະນຸມດ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້ ນ.
ໃບຢັງຢ
ັ ບົດລາຍງານ ຈາກ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ.
ພາຍໃນ ສິບສີໍ່ (14) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໍ່ໄດັ້ຮບ

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ ນວໍ່າສະພາບຂອງໂຄງການ
- ໜັງສຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອຢັງຢ

ແມໍ່ ນຄົບເງໍ່ ອນໄຂການມອບໂອນ ຫຼ ການສະເໜີຂບົດລາຍງານການປະເມີນ
ລະອຽດຕໍ່ ມ.

ັ້ ນຄວາມສາມາດຂອງ ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່
ໜັ້າວຽກທີ 13: ການຢັງຢ
ັ້ ນຄວາມສາມາດຂອງ ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່
ໜັ້າວຽກທີ 13: ການຢັງຢ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກຕິດຕາມໂຄງການ);
ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການດາເນີນງານ ແລະ ພະ
- ກົມຄຸ ມ
ແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ);
- ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ);
- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
- ກົມນິຕກ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ.
- ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
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ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ້
ັ ໂຄງການ ກໍ່ ຽວກັບ ການແກ ັ້ໄຂ ຂສະເໜີ
ບົດລາຍງານຂອງບລິສດ
ຫຼ ຄາແນະນາ
ັ້
ັ້
ທີໍ່ເກີດຂຶນຕາມ
ບົດບັນທຶກຜົນການທົດສອບ ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 11 ຂອງຂັນຕອນ
ມາດຕະຖານນີ.ັ້

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ ໂຄງການ.
ບລິສດ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ້
ັ້
ັ ໂຄງການ ຕັ້ອງພິຈາລະນາຂສະເໜີ
- ບລິສດ
ຫຼ ຄາແນະນາ ທີໍ່ເກີດຂຶນຕາມ
ບົດ
ັ້
ັ້
ບັນທຶກຜົນການທົດສອບ ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 11 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ແລະ ດາເນີນການທົດສອບຜົນການເຝິ ກອົບຮົມ ແລະ ສົໍ່ງບົດລາຍງານໃຫັ້
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ
ັ້ ຄອງ
ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ແລະ
ກົມຄຸ ມ
ພະລັງງານ;

ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ຈະທົບ
- ກົມກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ັ້ ນກໍ່ ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງ ທີມງານຮັບຜິດຊອບ
ທວນ ແລະ ໃຫັ້ການຢັງຢ

ໃນການສບຕໍ່ ການດາເນີນງານຂອງ

ການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່
ໂຄງການ;

ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ
- ຖັ້າຈາເປັນ, ກົມກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ຜົນໄດັ້ຮັບ

ສາມາດສະເໜີໃຫັ້ດາເນີນການທົດສອບຄວາມສາມາດຄນໃໝໍ່.
ັ້ ນຄວາມສາມາດຂອງ ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການ
- ການຢັງຢ
ຊຸດໃໝໍ່ ໃນການສບຕໍ່ ການດາເນີນງານໂຄງການ ຫຼ ການສະເໜີໃຫັ້ດາເນີນ
ການທົດສອບຄວາມສາມາດຄນໃໝໍ່;

ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ເຮັດບົດ
- ກົມກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ລາຍງານສັງລວມຜົນການປະເມີນສະພາບໂຄງການກໍ່ ອນການມອບໂອນ ເຖິງ
ັ ອອກ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາອະນຸມດ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້ ນ.
ໃບຢັງຢ
ັ ບົດລາຍງານ ຈາກ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ.
ພາຍໃນ ສິບສີໍ່ (14) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໍ່ໄດັ້ຮບ

ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ ນກໍ່ ຽວກັບຄວາມສາມາດ
- ໜັງສຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອຢັ ງຢ
ຂອງທີມງານດາເນີນງານຊຸດໃໝໍ່

ຫຼ

ການສະເໜີໃຫັ້ດາເນີນການທົບສອບ

ຄວາມສາມາດຄນໃໝໍ່.

ໜັ້າວຽກທີ 14: ການຍົກເລີກສັນຍາຮັບເໝົາ ແລະ ການມອບໝາຍຕໍ່ າງໆ

ໜັ້າວຽກທີ 14: ການຍົກເລີກສັນຍາຮັບເໝົາ ແລະ ການມອບໝາຍຕໍ່ າງໆ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ);
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ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການດາເນີນງານ ແລະ ພະ
- ກົມຄຸ ມ
ແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ);
- ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ງຜະລິດໄຟຟັ້າ);
- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
- ກົມນິຕກ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ;
- ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

- ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່.
ັ ຍາຮັບເໝົາຕໍ່ າງໆທີໍ່ຍັງມີຜນ
ົ ນາໃຊັ້ໃນເວລາມອບໂອນ.
ບັນຊີສນ
ັ ໂຄງການ.
ບລິສດ

ັ ໂຄງການ ຕັ້ອງສົໍ່ງບັນດາສັນຍາຮັບເໝົາການດາເນີນງານ ແລະ ການບາ
- ບລິສດ
ລຸ ງຮັກສາ, ສັນຍາສະໜອງອຸ ປະກອນກົນຈັກ, ສັນຍາສະໜອງວັດສະດຸ ແລະ
ັ ໂຄງການໄດັ້ເຊັນໃນໄລຍະການມອບໂອນ
ສັນຍາຮັບເໝົາອໍ່ ນໆ
ທີໍ່ບລິສດ
ແລະ ຕາມການສະເໜີຂອງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ);
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ແລະ ທີມ
- ກົມກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່
ຈະທົບທວນ
ແລະ
ັ
ສັງລວມເປັນບັນຊີ ເພໍ່ ອໃຫັ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ສະເໜີໃຫັ້ ບລິສດ
ໍ່
ໂຄງການ ຍົກເລີກສັນຍາທີເຫັນວໍ່າບໍ່ ຈາເປັນສບຕໍ່ ;

ັ ໂຄງການ ຕັ້ອງຍົກເລີກສັນຍາຮັບເໝົາທີໍ່ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ສະ
- ບລິສດ
ົ ເລີກ ແລະ ລັດຖະບານ ຈະບໍ່ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ ມູນຄໍ່າໃນ
ເໜີໃຫັ້ຍກ
ັ ການປົ ກປັ້ອງຈາກບລິສດ
ັ ໂຄງການໃນ
ການຍົກເລີກດັໍ່ງກໍ່ າວ ແລະ ຕອັ້ ງໄດັ້ຮບ
ກລະນີ;

ັ ໂຄງການ ເຮັດເອກະສານມອບໝາຍສິດໃຫັ້ລດ
ັ ຖະບານ ຫຼ ທີມງານ
- ບລິສດ
ັ ສັນຍາຮັບ
ຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ ເພໍ່ ອສບຕໍ່ ປະຕິບດ
ເໝົາທີໍ່ຍັງເຫຼອ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ ດາເນີນການຍົກເລີກສັນຍາຮັບເໝົາຕໍ່ າງໆ ຕາມການສະເໜີຂອງ ກົມທຸລະ
ບລິສດ
ກິດພະລັງງານ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ

ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ແລະ ທີມ
- ກົມກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ ຈະສາເລັດການທົບທວນ
ັ ບັນດາສັນຍາຮັບເໝົາ ຈາກ
ພາຍໃນ ສິບສີໍ່ (14) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໍ່ໄດັ້ຮບ
ັ ໂຄງການ;
ບລິສດ
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ັ ໂຄງການສາເລັດການຍົກເລີກສັນຍາຮັບເໝົາ ຕາມການສະເໜີ,
- ພາຍຫຼງັ ບລິສດ
ັ້ ນພາຍໃນ ສາມ (3) ວັນ ນັບແຕໍ່
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ຈະອອກໜັງສຢັ ງຢ
ໝາຍເຫດ

ັ ສັນຍາຮັບເໝົາທີໍ່ຍັງເຫຼອ ຈາກ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ.
ວັນທີໄດັ້ຮບ
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

ັ ໂຄງການ ເພໍ່ ອສະເໜີຍກ
ົ ເລີກ
- ໜັງສຂອງກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເຖິງ ບລິສດ
ສັນຍາຮັບເໝົາທີໍ່ເຫັນວໍ່າບໍ່ ຈາເປັນ;

ັ້ ນໄດັ້ຮບ
ັ ໂຄງການ ເພໍ່ ອຢັງຢ
ັ
- ໜັງສຂອງກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເຖິງ ບລິສດ
ສັນຍາຮັບເໝົາທີໍ່ຍັງເຫຼອ.

ັ ເໝົາ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ຊັບສິນທາງ
ໜັ້າວຽກທີ 15: ການໂອນສິດນາໃຊັ້ການປະກັນໄພ, ການຮັບປະກັນຂອງຜູ ຮັ້ ບ
ປັນຍາ, ເອກະສານ, ຄາແນະນາ ແລະ ຂມູັ້ ນໂຄງການ
ັ ເໝົາ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ຊັບສິນທາງ
ໜັ້າວຽກທີ 15: ການໂອນສິດນາໃຊັ້ການປະກັນໄພ, ການຮັບປະກັນຂອງຜູຮັ້ ບ
ປັນຍາ, ເອກະສານ, ຄາແນະນາ ແລະ ຂມູັ້ ນໂຄງການ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ);
ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການດາເນີນງານ ແລະ ພະ
- ກົມຄຸ ມ
ແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ);
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ;
- ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

- ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່.

ັ້ ບ
ັ ເໝົາ,
ເອກະສານ ແລະ ສັນຍາກໍ່ ຽວກັບການປະກັນໄພ, ການຮັບປະກັນຂອງຜູ ຮ
ັ້ ນ
ເຕັກໂນໂລຊີ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ເອກະສານຄູໍ່ ມ, ຄາແນະນາ ແລະ ຂມູ
ໂຄງການ.

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ ໂຄງການ.
ບລິສດ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ

ໜັ້າວຽກ

ໃຫັ້ການຮັບຮອງ ຫຼ ຄາເຫັນ.

ຈະທົບທວນຂະບວນການມອບໂອນສິດດັໍ່ງກໍ່ າວ

ແລະ

ັ້
ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 15.1: ການມອບໂອນສິດນາໃຊັ້ປະກັນໄພ, ການຄາປະກັ
ນ ແລະ
ການຮັບປະກັນ

ັ ໂຄງການ ຕັ້ອງມອບສິດນາໃຊັ້ໃຫັ້ລດ
ັ ຖະບານ ຫຼ ທີມງານຮັບຜິດຊອບ
- ບລິສດ
ການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ ໃນວັນມອບໂອນ ເພໍ່ ອສບຕໍ່ ນາໃຊັ້ການຄາັ້
ັ້ ບ
ັ ເໝົາ ແລະ ຜູ ສ
ັ້ ະໜອງ ແລະ
ປະກັນ ແລະ ການຮັບປະກັນທັງໝົດ ຈາກ ຜູ ຮ
ການປະກັນໄພທັງໝົດ.

ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ,
- ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ

(ພະແນກສັນຍາ) ແລະ ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດ
ໃໝໍ່ ຈະທົບທວນ ແລະ ໃຫັ້ການຮັບຮອງ ຫຼ ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບຂະບວນການທີໍ່
ຈະເຮັດໃຫັ້ການມອບໂອນດັໍ່ງກໍ່ າວປະສົບຜົນສາເລັດ.

367

ັ ໂຄງການ ຕັ້ອງໃຫັ້ການຊໍ່ວຍເຫຼອລັດຖະບານ ໃນການຕໍ່ ອາຍຸ ການ
- ບລິສດ
ປະກັນໄພທີໍ່ຈະໝົດການົດໃນເວລາການມອບໂອນ
ຕາມການສະເໜີຂອງ
ລັດຖະບານ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 15.2: ການມອບໂອນສິດນາໃຊັ້ເຕັກໂນໂລຊີ

ັ ໂຄງການ ຕັ້ອງມອບໂອນ ແລະ ມອບສິດນາໃຊັ້ ຫຼ ເຮັດໃຫັ້ມກ
ີ ານ
- ບລິສດ
ັ ຖະບານ ຫຼ ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາ
ມອບໂອນ ຫຼ ມອບສິດນາໃຊັ້ໃຫັ້ລດ
ີ ານນາໃຊັ້ທໍ່ ີ
ເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ ໃນການນາໃຊັ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ວິທກ
ພົວພັນກັບການດາເນີນງານ ແລະ ການບາລຸ ງຮັກສາໂຮງໄຟຟັ້າ ທີໍ່ຈາເປັ ນໃນ
ການເຮັດໃຫັ້ລັດຖະບານ ຫຼ ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການ
ຊຸດໃໝໍ່ ເພໍ່ ອໃຫັ້ສາມາດສບຕໍ່ ການດາເນີນງານໂຮງໄຟຟັ້າ ໃນວັນມອບໂອນ.

ັ້
ັ້ ຄອງຊັບສິນ,
- ຂະບວນການນີລວມໄປເຖິ
ງ ການມອບໂອນໂປຼ ກາຼ ມໃນການຄຸ ມ
ັ ໂຄງການ
ໂປຼ ກາຼ ມໃນການດາເນີນງານ ແລະ ລະບົບ SCADA ທີໍ່ ບລິສດ
ໄດັ້ນາໃຊັ້ໃນການດາເນີນງານໂຄງການ.
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ, ກົມຄຸ ມ
ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະ
- ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ັ້ ຄອງມາດຕະຖານ ແລະ
ແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການດາເນີນງານ ແລະ ພະແນກຄຸ ມ
ລະບຽບການ) ແລະ ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່
ຈະທົບທວນ ແລະ ໃຫັ້ການຮັບຮອງ ຫຼ ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບຂະບວນການທີໍ່ຈະ
ເຮັດໃຫັ້ການມອບໂອນດັໍ່ງກໍ່ າວປະສົບຜົນສາເລັດ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 15.3: ການມອບໂອນສິດນາໃຊັ້ຊັບສິນທາງປັນຍາ

ັ ໂຄງການ ຕັ້ອງມອບໂອນ ແລະ ມອບສິດນາໃຊັ້ ຫຼ ເຮັດໃຫັ້ມີການ
- ບລິສດ
ັ ຖະບານ ຫຼ ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາ
ມອບໂອນ ຫຼ ມອບສິດນາໃຊັ້ໃຫັ້ລດ
ັ້ ນລັບ
ິ ກໍ່ ຽວກັບຂມູ
ເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່
ໃນການນາໃຊັ້ສດ
ແລະ
ັ ໂຄງການ ຈົນເຖິງວັນມອບ
ເອກະສານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ທີໍ່ເປັ ນຊັບສິນຂອງ ບລິສດ
ັ ຖະບານ ຫຼ ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາ
ໂອນ ຕາມຄວາມຈາເປັນ ເພໍ່ ອໃຫັ້ລດ

ເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ ສາມາດສບຕໍ່ ການດາເນີນງານໂຮງໄຟຟັ້າ ໃນວັນ
ມອບໂອນ.

ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ,
- ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ

(ພະແນກສັນຍາ) ແລະ ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດ
ໃໝໍ່ ຈະທົບທວນ ແລະ ໃຫັ້ການຮັບຮອງ ຫຼ ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບຂະບວນການທີໍ່
ຈະເຮັດໃຫັ້ການມອບໂອນດັໍ່ງກໍ່ າວປະສົບຜົນສາເລັດ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 15.4: ການມອບໂອນສິດນາໃຊັ້ ເອກະສານຄູໍ່ ມ, ຄາແນະນາ ແລະ
ຂມູັ້ ນໂຄງການ
ັ ໂຄງການ ຕັ້ອງສາເລັດການມອບໂອນເອກະສານຄູໍ່ ມ, ຄາແນະນາ ແລະ
- ບລິສດ
ັ້ ນໂຄງການ ທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ບົດລາຍງານຜົນການທົບທວນຂອງທີມງານ
ຂມູ

ຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ ຫຼ ຕາມບົດບັນທຶກຜົນການ
ກວດກາ, ການກວດສອບຕໍ່ າງໆ ກໍ່ ອນການມອບໂອນ ເພໍ່ ອເຮັດໃຫັ້
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ລັດຖະບານ

ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່

ຫຼ

ສາມາດສບຕໍ່ ການດາເນີນງານໂຄງການ.
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ,
- ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ

(ພະແນກສັນຍາ) ແລະ ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດ
ໃໝໍ່ ຈະທົບທວນ ແລະ ໃຫັ້ການຮັບຮອງ ຫຼ ຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບຂະບວນການທີໍ່
ຈະເຮັດໃຫັ້ການມອບໂອນດັໍ່ງກໍ່ າວປະສົບຜົນສາເລັດ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້
ການໂອນ ສິດນາໃຊັ້ການປະກັນໄພ, ການຮັບປະກັນ ແລະ ການຄາປະກັ
ນຂອງຜູ ັ້
ຮັບເໝົາ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ຊັບສິນທາງປັ ນຍາ, ເອກະສານຄູໍ່ ມ, ຄາແນະນາ ແລະ ຂ ັ້
ມູນໂຄງການ ສາເລັດສົມບູ ນ ເພໍ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ການມອບໂອນຊັບສິນໂຄງການ
ທັງໝົດສາເລັດຜົນດັ້ວຍດີ ແລະ ສາມາດການົດບັນຫາ ຫຼ ຄວາມຂາດຕົກບົກຜໍ່ອງ
ໃນການມອບໂອນດັໍ່ງກໍ່ າວ ຖັ້າມີ.

ວຽກ

ໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຈະທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງ ພາຍໃນ ສາມສິບ (30) ວັນ
ັ ຈາກ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ.
ນັບແຕໍ່ວັນທີໍ່ໄດັ້ຮບ

ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

- ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 15.1: ໜັງສຮັບຮອງຜົນສາເລັດຂອງການມອບໂອນສິດນາ
ັ້ ບ
ັ ເໝົາ;
ໃຊັ້ການປະພັນໄພ ແລະ ການຮັບປະກັນຂອງຜູ ຮ
- ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 15.2: ໜັງສຮັບຮອງຜົນສາເລັດຂອງການມອບໂອນສິດນາ
ໃຊັ້ເຕັກໂນໂລຊີ;
- ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 15.3: ໜັງສຮັບຮອງຜົນສາເລັດຂອງການມອບໂອນສິດນາ
ັ ສິນທາງປັນຍາ;
ໃຊັ້ຊບ
- ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 15.4: ໜັງສຮັບຮອງຜົນສາເລັດຂອງການມອບໂອນສິດນາ
ັ້ ນໂຄງການ.
ໃຊັ້ ເອກະສານ, ຄາແນະນາ ແລະ ຂມູ

ັ້
ົ ຖັ້ວນຄນໃໝໍ່
ໜັ້າວຽກທີ 16: ການເພີໍ່ມອາໄຫຼໍ່ ແລະ ເຄໍ່ ອງໃຊັ້ປະເພດອໍ່ ນຂອງໂຄງການເຂົາໃນສາງໃຫັ້
ຄບ
ັ້
ົ ຖັ້ວນຄນໃໝໍ່
ໜັ້າວຽກທີ 16: ການເພີໍ່ມອາໄຫຼໍ່ ແລະ ເຄໍ່ ອງໃຊັ້ປະເພດອໍ່ ນຂອງໂຄງການເຂົາໃນສາງໃຫັ້
ຄບ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ັ້ ນຂໍ່າວສານ, ພະແນກຕິດຕາມ
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັງລວມຂມູ
ໂຄງການ ແລະ ພະແນກສັນຍາ);
ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການດາເນີນງານ);
- ກົມຄຸ ມ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

- ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່.
ບົດລາຍງານກໍ່ ຽວກັບສະຖານະຂອງອາໄຫຼໍ່
ແລະ ເຄໍ່ ອງໃຊັ້ປະເພດອໍ່ ນຂອງ
ໂຄງການ.
ັ ໂຄງການ.
ບລິສດ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
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ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ ໂຄງການ ຕັ້ອງເຮັດໃຫັ້ຮັບປະກັນວໍ່າ ຢູໍ່ ສະໜາມ
- ໃນວັນມອບໂອນ, ບລິສດ
ໂຄງການ ມີ ປະເພດອາໄຫຼໍ່ ດັ້ວຍຈານວນພຽງພ ອີງຕາມປະສົບການໃນ
ການດາເນີນງານຂອງຕົນ ແລະ ຕາມການແນະນາຂອງລັດຖະບານ ເພໍ່ ອໃຫັ້
ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່
ສາມາດສບຕໍ່ ການດາເນີນງານສິໍ່ງປະກອບສັ້າງຂອງໂຄງການ
ຫຼງັ ການມອບ
ໂອນ ໄດັ້ຢໍ່າງໜັ້ອຍ ໜຶໍ່ງ (1) ປີ . ຫຼງັ ຈາກນັນັ້ ສະຫຼຸບເປັ ນ ບົດລາຍງານ
ລັດຖະບານ

ຫຼ

ສະຖານະ ຫຼ ຈານວນຂອງອາໄຫຼໍ່ ດັໍ່ງກໍ່ າວ ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ
ແລະ ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່;

ັ ໂຄງການ ຕັ້ອງເຮັດໃຫັ້ຮບ
ັ ປະກັນວໍ່າ ຢູໍ່ ສະໜາມ
- ໃນວັນມອບໂອນ, ບລິສດ
ໂຄງການ ມີ ເຄໍ່ ອງໃຊັ້ປະເພດອໍ່ ນຂອງໂຄງການ ເຊັໍ່ນ ເຄໍ່ ອງມ, ອຸ ປະກອນເຮັດ
ວຽກ ແລະ ກົນຈັກ ຫຼ ເຄໍ່ ອງອໍ່ ນໆທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ ບົດລາຍງານຜົນການທົບ

ທວນຂອງ ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ ຫຼ ຜົນການ
ກວດກາ ແລະ ການກວດສອບຕໍ່ າງໆ ກໍ່ ອນການມອບໂອນ ເພໍ່ ອໃຫັ້
ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່
ສາມາດສບຕໍ່ ການດາເນີນງານໂຄງການ. ຫຼງັ ຈາກນັນັ້ ສະຫຼຸບເປັ ນ ບົດລາຍງານ
ສະຖານະ ຫຼ ຈານວນຂອງເຄໍ່ ອງດັໍ່ງກໍ່ າວ ແລັ້ວສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມທຸ ລະກິດພະລັງງານ
ລັດຖະບານ

ຫຼ

ແລະ ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່;
ັ້ ນຂໍ່າວສານ, ພະແນກຕິດຕາມ
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັງລວມຂມູ
ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ
ໂຄງການ ແລະ ພະແນກສັນຍາ), ກົມຄຸ ມ
ໂຄງການດາເນີນງານ) ແລະ ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການ
ຊຸດໃໝໍ່ ຈະທົບທວນ ແລະ ສັງລວມສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເພໍ່ ອ

ອອກໜັງສຮັບຮອງ ຫຼ ປະກອບຄາເຫັນ ກໍ່ ຽວກັບສະຖານະ ແລະ ຈານວນ
ຂອງອາໄຫຼໍ່ ແລະ ເຄໍ່ ອງໃຊັ້ປະເພດອໍ່ ນຂອງໂຄງການ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ການຮັບຮອງຂອງ ກໍ່ ຽວກັບສະຖານະຂອງອາໄຫຼໍ່ ແລະ ເຄໍ່ ອງໃຊັ້ປະເພດອໍ່ ນຂອງ
ໂຄງການ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ ບົດລາຍງານສະຖານະ ແລະ ຈາ
ພາຍໃນ ສາມສິບ (30) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ
ັ ໂຄງການ.
ນວນອາໄຫຼໍ່ ແລະ ເຄໍ່ ອງໃຊັ້ປະເພດອໍ່ ນ ຈາກ ບລິສດ
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
- ໜັງສຂອງກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເພໍ່ ອຮັບຮອງ ຫຼ ປະກອບຄາເຫັນກໍ່ ຽວກັບ
ັ້
ການປະກອບອາໄຫຼໍ່ ແລະ ເຄໍ່ ອງໃຊັ້ປະເພດອໍ່ ນຂອງໂຄງການ ເຂົາສາງຄົ
ບ
ຖັ້ວນ.

ັ້ ນສາເລັດການມອບໂອນ ຂອງ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ
ໜັ້າວຽກທີ 17: ການຮັບເອົາໃບຢັງຢ
ັ້ ນສາເລັດການມອບໂອນ ຂອງ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ
ໜັ້າວຽກທີ 17: ການຮັບເອົາໃບຢັງຢ
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ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກຕິດຕາມໂຄງການ);
ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການດາເນີນງານ ແລະ ພະ
- ກົມຄຸ ມ
ແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ);
- ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ);
- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
- ກົມນິຕກ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ;
- ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

- ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່.
ັ້ ນສາເລັດການມອບໂອນ ຂອງ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ.
ໃບຢັງຢ
ັ ໂຄງການ.
ບລິສດ

ັ້ ນທີໍ່ລະບຸ ວໍ່າ ໂຄງການ
ັ ໂຄງການ ຕັ້ອງອອກໃບຢັ ງຢ
- ໃນວັນມອບໂອນ, ບລິສດ
ັ້ ນປະເພດໃດ, ບໍ່ ມີບນ
ັ ຫາການ
ແມໍ່ ນຢູໍ່ ໃນສະພາບດາເນີນດີ, ບໍ່ ມີ ຫຼ ຄັ້າງໜີສິ

ັ້
ໍ່ ງແວດລັ້ອມ ແລະ ບໍ່ ມີການຮັ້ອງຮຽນ ຫຼ ການຮັ້ອງຟັ້ອງໃດ ທີໍ່
ປົ ນເປອນໃນສິ
ເປັ ນຜົນກະທົບຮັ້າຍແຮງຕໍ່ ຄຸ ນຄໍ່າຂອງໂຄງການ ຫຼ ຈະແຊກແຊງການດາເນີນ
ັ້
ັ ກໍ່ ຽວກັບ
ງານ, ສິດ, ຄວາມເປັ ນເຈົາຂອງ
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງບລິສດ
ໂຄງການ ລວມໄປເຖິງ ສິໍ່ງກໍ່ ສັ້າງໃໝໍ່ ຫຼ ສິໍ່ງທີໍ່ຖກສັ້ອມແປງ ແລະ ສິດນາ

ັ້ ນດັໍ່ງກໍ່ າວໃຫັ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ;
ັ ໂຄງການ ສົໍ່ງໃບຢັງຢ
ໃຊັ້ອໍ່ ນໆ. ບລິສດ
ັ້ ນ ຈາກ ບລິສດ
ັ ໃບຢັ ງຢ
ັ ໂຄງການ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ
- ພາຍຫຼງັ ໄດັ້ຮບ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ,
ຈະແຈ ັ້ງ ກົມກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງອໍ່ ນໆ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ແລະ

ໜໍ່ວຍງານ

ັ້ ນສາເລັດການມອບໂອນ ຂອງ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ ສົໍ່ງໃຫັ້ ໜໍ່ວຍງານ
ໃບຢັງຢ
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ້ ນ ຈາກ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ.
ພາຍໃນ ເຈັດ (7) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮັບໃບຢັ ງຢ
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້ ນສາເລັດການມອບໂອນ
- ໜັງສແຈ ັ້ງໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ພັ້ອມດັ້ວຍ ໃບຢັງຢ
ັ ໂຄງການ.
ຂອງ ບລິສດ
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ໄລຍະທີ 3: ໄລຍະຫຼງັ ການມອບໂອນສາເລັດ

ໜັ້າວຽກທີ 18: ການແກ ັ້ໄຂຈຸດບົກຜໍ່ ອງ ແລະ ບັນຫາຄົງຄັ້າງ ຫຼງັ ວັນມອບໂອນ

ໜັ້າວຽກທີ 18: ການແກ ັ້ໄຂຈຸດບົກຜໍ່ ອງ ແລະ ບັນຫາຄົງຄັ້າງ ຫຼງັ ວັນມອບໂອນ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກຕິດຕາມໂຄງການ);
ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການດາເນີນງານ ແລະ ພະ
- ກົມຄຸ ມ
ແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ);
- ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ);
- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
- ກົມນິຕກ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ;
- ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

- ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່.
ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າໃນການແກ ັ້ໄຂຈຸດບົກຜໍ່ອງທີໍ່ໄດັ້ການົດໃນໄລຍະກໍ່ ອນ

ັ້
ການມອບໂອນສາເລັດ ຕາມ ໜັ້າວຽກທີ 10 ເຖິງ 16 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານ
ນີ.ັ້

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ ໂຄງການ.
ບລິສດ

ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ

ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ, ທີມງານ
- ກົມກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ໜັ້າວຽກ

ຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ ແລະ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ
ສັງລວມຈຸດບົກຜໍ່ອງ ແລະ ບັນຫາຄົງຄັ້າງ ທີໍ່ການົດໃນ ໜັ້າວຽກທີ 10 ເຖິງ 16
ັ້ ແລະ ສົໍ່ງໃຫັ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເພໍ່ ອອອກ
ັ້
ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ັ້
ັ ສັນຍາ ເຖິງ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ;
ໜັງສ ໃນນາມໜໍ່ວຍງານຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ
- ໃນວັນມອບໂອນ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ຈະອອກໜັງສ ເຖິງ ບລິສດ
ໂຄງການ ເພໍ່ ອແຈ ັ້ງກໍ່ ຽວກັບ ຈຸດບົກຜໍ່ອງ ຫຼ ບັນຫາ ທີໍ່ຕັ້ອງແກ ັ້ໄຂ ຫຼ ບໍ່ ສາ
ັ ໂຄງການ ສບຕໍ່ ແກ ັ້ໄຂ
ເລັດຕາມເງໍ່ ອນໄຂຂອງການມອບໂອນ ເພໍ່ ອໃຫັ້ ບລິສດ
ພາຍໃນໄລຍະເວລາທີໍ່ເໝາະສົມ ຫຼງັ ຈາກວັນມອບໂອນ;
ັ ໂຄງການ ຕັ້ອງແກ ັ້ໄຂຈຸດບົກຜໍ່ອງ ຫຼ ບັນຫາດັໍ່ງກໍ່ າວ ດັ້ວຍງ ົບຂອງຕົນ
- ບລິສດ
ເອງ;

ັ ໂຄງການ ບໍ່ ສາເລັດ ຫຼ ປະຕິເສດທີໍ່ຈະແກ ັ້ໄຂຈຸດບົກຜໍ່ອງ ຫຼ
- ຖັ້າຫາກ ບລິສດ
ິ ທີໍ່ຈະ
ໜັ້າວຽກດັໍ່ງກໍ່ າວ ພາຍໃນໄລຍະເວລາທີໍ່ເໝາະສົມ, ລັດຖະບານ ມີສດ

ດ າເນີນ ການແກ ໄັ້ ຂເອງ ຫຼ ວໍ່ າຈ າັ້ ງຝໍ່ າຍທີໍ່ສາມດ າເນີນ ການ. ໃນກ ລະນີ
ັ້
ິ ຖອນເອົາເງ ິນທົດແທນ ຈາກ ເງ ິນຄາປະກັ
ດັໍ່ງກໍ່ າວ, ລັດຖະບານມີສດ
ນຂອງ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ້
ັ ໂຄງການ ທີໍ່ການົດຕາມໜັ້າວຽກທີ 5 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ບລິສດ
.ັ້
ັ ໂຄງການ ສບຕໍ່ ແກ ັ້ໄຂຈຸດບົກຜໍ່ອງ ຫຼ ໜັ້າວຽກທີໍ່ຍັງບໍ່ ສາເລັດ ຫຼງັ ວັນ
ບລິສດ
ມອບໂອນ.
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ວຽກ

ັ້
ັ
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເພໍ່ ອອອກໜັງສ ໃນນາມໜໍ່ວຍງານຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ໂຄງການ ໃນວັນມອບໂອນ ເພໍ່ ອແຈ ັ້ງການົດເວລາໃນ
ສັນຍາ ເຖິງ ບລິສດ

ໝາຍເຫດ

ັ້ ພາຍໃນ ສິບສີໍ່ (14) ວັນ.
ັ້
ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ການດາເນີນການແກ ັ້ໄຂຈຸດບົກຜໍ່ອງ ແລະ ບັນຫາດັໍ່ງກໍ່ າວ;
ັ ໂຄງການ ບໍ່ ດາເນີນການແກ ັ້ໄຂຕາມການົດເວລາ, ກົມທຸລະກິດ
- ຖັ້າ ບລິສດ
ັ້
ພະລັງງານ ຈະຫັກເອົາເງ ິນທົດແທນ ຈາກ ເງ ິນຄາປະກັ
ນ ຕາມໜັ້າວຽກທີ 5

ັ ໂຄງການ ເພໍ່ ອແຈ ັ້ງໃຫັ້ແກ ັ້ໄຂຈຸດບົກຜໍ່ອງ ຫຼ ບັນຫາທີໍ່ຕັ້ອງ
- ໜັງສ ເຖິງ ບລິສດ
ແກ ັ້ໄຂຫຼງັ ວັນມອບໂອນ.

ັ້ ນສາເລັດການມອບໂອນ ຂອງ ລັດຖະບານ
ໜັ້າວຽກທີ 19: ໃບຢັງຢ
ັ້ ນສາເລັດການມອບໂອນ ຂອງ ລັດຖະບານ
ໜັ້າວຽກທີ 19: ໃບຢັງຢ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ັ້ ນສາເລັດການ
- ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເປັ ນຜູ ເັ້ ຊັນໃບຢັ ງຢ
ມອບໂອນ;
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ ແລະ ພະແນກຕິດຕາມໂຄງການ);
ັ້ ຄອງພະລັງງານ (ພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຄງການດາເນີນງານ ແລະ ພະ
- ກົມຄຸ ມ
ແນກຄຸ ັ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ);
- ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (ພະແນກວາງແຜນແຫຼໍ່ ງຜະລິດໄຟຟັ້າ);
- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮໍ່ວມມ (ພະແນກລົງທຶນ);
ິ າ (ພະແນກນິຕກ
ິ າພະລັງງານ);
- ກົມນິຕກ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ;
- ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

- ທີມງານຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່.
ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງການແກ ັ້ໄຂຈຸດບົກຜໍ່ອງ ທີໍ່ການົດຕາມ ໜັ້າວຽກ
ັ້
ທີ 18 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້
ັ ໂຄງການ.
ບລິສດ

ັ ໂຄງການ ຕັ້ອງແກ ັ້ໄຂຈຸດບົກຜໍ່ອງທີໍ່ການົດໄວັ້ຕາມ ໜັ້າວຽກທີ 18
- ບລິສດ
ັ້ ໃຫັ້ສາເລັດ ແລັ້ວລາຍງານຜົນຕໍ່ ກົມທຸລະກິດ
ັ້
ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ພະລັງງານ.

ັ້
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ຄົນຄວັ້
າ ແລະ ສົໍ່ງບົດລາຍງານດັໍ່ງກໍ່ າວໃຫັ້ ກົມ
ັ້ ດອາຍຸ ສາປະທານ ແລະ ທີມງານ
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຫຼ ໜໍ່ວຍງານກວດກາກໍ່ ອນສິນສຸ
ັ້
ຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໂຄງການຊຸດໃໝໍ່ ເພໍ່ ອຄົນຄວັ້
າ ແລະ ມີຄາເຫັນ
ສົໍ່ງກົມທຸລະກິດພະລັງງານ.
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ໜັ້ວຍວຽກຍໍ່ ອຍທີ 19.1

ັ້ ດທັ້າຍ ແລະ ພັ້ອມ
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ຈະທົບທວນຄວາມຄບໜັ້າຂັນສຸ
ັ້ ນ ເພໍ່ ອລາຍ
ທັງສັງລວມຄາເຫັນຈາກໜໍ່ວຍງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ຮໍ່າງໃບຢັງຢ
ງານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອພິຈາລະນາ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 19.2

ັ້ ນສາເລັດ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ພິຈາລະນາ ເຊັນໃບຢັ ງຢ
ການມອບໂອນຊັບສິນທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ.

ໜັ້າວຽກຍໍ່ ອຍທີ 19.3

ັ້ ນ, ກົມທຸລະ
ພາຍຫຼງັ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເຊັນໃບຢັ ງຢ
ັ້ ນດັໍ່ງກໍ່ າວ ໃຫັ້ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ ແລະ ແຈ ັ້ງໜໍ່ວຍ
ກິດພະລັງງານ ສົໍ່ງໃບຢັ ງຢ

ັ້ ນ ຈະລະບຸ ກໍ່ຽວກັບ ພັນທະທີໍ່ຍັງເຫຼອຂອງ
ງານກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ຮັບຊາບ. ໃບຢັ ງຢ
ຜົນໄດັ້ຮັບ
ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ
ວຽກ
ໝາຍເຫດ

ັ ໂຄງການ.
ບລິສດ
ັ້ ນສາເລັດການມອບໂອນ ສົໍ່ງໃຫັ້ ບລິສດ
ັ ໂຄງການ ແລະ ໜໍ່ວຍງານ
ໃບຢັງຢ
ັ ໂຄງການ, ຖັ້າມີ.
ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ພັ້ອມດັ້ວຍພັນທະທີໍ່ຍັງເຫຼອຂອງບລິສດ
ພາຍໃນ ສິບສອງ (12) ເດອນ ຫຼງັ ຈາກ ວັນມອບໂອນຊັບສິນ ຫຼ ສາມ (3) ເດອນ
ພາຍຫຼງັ ສາເລັດການແກ ັ້ໄຂຈຸດບຸ ກຜໍ່ອງ ໂດຍເລອກໜຶໍ່ງໃນສອງວັນດັໍ່ງກໍ່ າວ ທີໍ່
ັ້
ເກີດຂຶນຕາມຫຼ
ງັ .
ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:

- ໜັ້າວຽກທີ 19.1: ໜັງສສະເໜີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
ັ້ ນສາເລັດການມອບໂອນຊັບສິນ;
ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແລະ ເຊັນໃບຢັ ງຢ
- ໜັ້າວຽກທີ 19.2: ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ຮັບຮອງ ແລະ
ັ້ ນສາເລັດການມອບໂອນຊັບສິນ;
ເຊັນ ໃບຢັງຢ

ັ້ ນສາເລັດການມອບໂອນຊັບສິນ ເຖິງ
- ໜັ້າວຽກທີ 19.3: ໜັງສນາສົໍ່ງ ໃບຢັງຢ
ັ ໂຄງການ.
ບລິສດ

ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 20: ການສົໍ່ງເງ ິນຄາປະກັ
ນການມອບໂອນ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 20: ການສົໍ່ງເງ ິນຄາປະກັ
ນການມອບໂອນ
ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ).

ເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້
ມູນທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້

ັ ໂຄງການ ຫຼງັ ສາເລັດປະຕິບດ
ັ ພັນທະທີໍ່ຍັງເຫຼອ ຕາມກາ
ໜັງສສະເໜີຂອງ ບລິສດ
ັ້
ນົດໄວັ້ໃນ ໜັ້າວຽກທີ 19 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
.ັ້

ຜູ ັ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງ
ັ້ ນ
ເອກະສານ ແລະ ຂມູ

ັ ໂຄງການ.
ບລິສດ

ທີໍ່ຕ ັ້ອງການໃຊັ້
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ັ້
ີ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
ວິທຈ
ບດ
ໜັ້າວຽກ

ັ ໂຄງການ ຕັ້ອງປະຕິບດ
ັ ພັນທະທີໍ່ຍັງເຫຼອຂອງຕົນ ຕາມທີໍ່ການົດໄວັ້ໃນ
- ບລິສດ
ັ້ ໃຫັ້ສາເລັດ ແລັ້ວອອກໜັງສສະ
ັ້
ໜັ້າວຽກທີ 19 ຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານນີ
ັ້
ັ ;
ເໜີ ເຖິງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເພໍ່ ອສົໍ່ງ ເງ ິນຄາປະກັ
ນ ຄນໃຫັ້ບລິສດ
ັ້ ດທັ້າຍ.
- ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ຈະທົບທວນ ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂັນສຸ

ັ ໂຄງການ ຈະ
ຖັ້າເຫັນວໍ່າ ສາເລັດຕາມ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ແລະ ບລິສດ
ັ້
ັ້
ິນຄາປະກັ
ັ ໂຄງການ.
ດາເນີນຂັນຕອນຖອນເງ
ນ ເພໍ່ ອສົໍ່ງຄນ ບລິສດ

ໄລຍະເວລາຂອງໜັ້າ

ັ້
ັ ໂຄງການ.
ເງ ິນຄາປະກັ
ນການມອບໂອນຊັບສິນ ສົໍ່ງຄນໃຫັ້ ບລິສດ
ັ ໜັງສສະເໜີ ຈາກ ບລິສດ
ັ
ພາຍໃນ ສິບສີໍ່ (14) ວັນ ນັບແຕໍ່ ວັນທີໄດັ້ຮບ

ວຽກ

ໂຄງການ.

ໝາຍເຫດ

ເອກະສານທີໍ່ການົດໃຊັ້ໃນການສໍ່ ສານສາລັບໜັ້າວຽກນີ ັ້ ມີຄ:
ັ້
ັ ໂຄງການ ແຈ ັ້ງການຮັບຮອງການສົໍ່ງ ເງ ິນຄາປະກັ
- ໜັງສ ເຖິງ ບລິສດ
ນການ

ຜົນໄດັ້ຮັບ

ັ .
ມອບໂອນ ຄນໃຫັ້ບລິສດ

ພາກທີ III
ບົດບັນຍັດສຸ ດທັ້າຍ

V.
1.

ັ້
ັ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ີ ານປັບປຸ ງຂັນຕອນມາດຕະຖານໃນກ
ີ ານປໍ່ຽນແປງຜູ ຮັ້ ບ
ັ ຜິດຊອບ ຫຼ ໜັ້າວຽກ
ວິທກ
ລະນີມກ

ັ້
ີ ານປໍ່ຽນແປງກໍ່ ຽວກັບຜູ ຮ
ັ້ ບ
ັ ຜິດຊອບໃນໜັ້າວຽກ ຫຼ ມີການປໍ່ຽນແປງເນອໃນຂອງບັ
ໃນກລະນີມກ
ນດາ
ັ້
ັ້ ບ
ັ ຜິດຊອບເດີມ ແຈ ັ້ງເປັນລາຍລັກ
ໜັ້າວຽກໃນຂັນຕອນມາດຕະຖານຂອງຄ
າແນະນາສະບັບນີ,ັ້ ມອບໃຫັ້ ຜູ ຮ

ິ າ, ກະຊວງພະລັງງານ
ອັກສອນ ພັ້ອມທັງສົໍ່ງ ຮໍ່າງໜັ້າວຽກສະບັບປັ ບປຸ ງ ແລະ ເອກະສານອັ້າງອີງ ໃຫັ້ ກົມນິຕກ
ັ້
ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່ ເພໍ່ ອຄົນຄວັ້າຄວາມຖ
ກຕອັ້ ງ ແລະ ອອກການຮັບຮອງ.
ັ້
ັ້ ານົດຂັດກັນ
ີ ານແກ ັ້ໄຂກລະນີນຕ
ິ ກ
ິ າສາຄັນຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານມີ
ວິທກ
ຂກ
ັ້ ານົດຂອງຂັນຕອນມາດຕະຖານໃນຄ
ັ້
ຂກ
າແນະນາສະບັບນີ ັ້ ຮຽບຮຽງໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮໍ່
ັ້
ິ າ ແລະ ການປຶກສາຫາລກັບຂະແໜງການກໍ່ ຽວຂັ້ອງ ເພໍ່ ອສັງລວມເປັ ນ
ຊຶໍ່ງໄດັ້ຄົນຄວັ້
າອີງໃສໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ້
ັ້
ໍ່ ງກໍ່ າວ. ຖັ້າການປະຕິບດ
ໍ່ ລະຂັນຕອນດັ
ັ ຕົວຈິງຫາກມີອນ
ັ ແຕກຕໍ່ າງ, ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ
ໜັ້າວຽກສາຄັນເຂົາໃນແຕ
2.

ັ້
ິ າຂອງຂະແໜງການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂັ້ອງ. ໃນກລະນີ ນິຕກ
ິ າສາຄັນຂອງຂັນຕອນ
ຕາມການແນະນາ ແລະ ນິຕກ
ຫາກມີຂ ັ້
ັ້ ານົດ ຂອງກົດໝາຍວໍ່າດັ້ວຍການສັ້າງນິຕກ
ັ ຕາມຂກ
ິ າ.
ການົດຂັດກັນ ແມໍ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
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