ຮາງກົດໝາຍໄຟຟາສະບັບປບປງ ຕາມ ຄາເຫັນໃນກອງ
ປະຊຸມຄັງ້ ວັນທີ 10, 13 ແລະ 18 ມັງກອນ 2017

- ຄາສັບຂີດກອງແມນເອົາເຂົ້າໃໝ
- ຄາສັບຂີດຂາແມນຖືກຕັດອອກ
- ຄາສັບທີ່ບໍມີຂີດກອງ ຫຼື ຂີດຂາ ແມນຮັກສາໄວ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
---------------------------------ສະພາແຫງຊາດ

ເລກທີ .............. /ສພຊ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,

ກົດໝາຍ
ວາດວຍ ໄຟຟາ
( ສະບັບປບປງ )
ໝວດທີ I
ບົດບັນຍັດທົວໄປ
ມາດຕາ 1 ( ປບປງ ). ຈດປະສົງ
ກົດໝາຍວາດວຍໄຟຟາ ການົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກຽວກັບການຈັດຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວ, ການຄມຄອງ ແລະ ການກວດກາ ວຽກງານໄຟຟາ ເພື່ອເຮັດໃຫການລົງທຶນ, ການຜະລິດ ແລະ
ການດາເນີນງານຂອງ ທລະກິດໄຟຟາ ຫຼື ກິດຈະການໄຟຟາ ຂອງລັດ ແລະ ຝາຍເອກະຊົນ ມີປະສິດທິຜົນສງ,
ແລະ ແນໃສນາໃຊທາແຮງດານການຜະລິດໄຟຟາຂອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ຢາງປະຢດ ແລະ ຍືນຍົງ, ຊຸກຍ
ການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ ແລະ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປນຢຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົາ ໃຫດີຂຶ້ນ.
ມາດຕາ 2 ( ປບປງ ). ໄຟຟາ
ໄຟຟາ ແມນ ພະລັງງານຊະນິດໜຶ່ງ ຊຶ່ງເກີດໂດຍທາມະຊາດ ຫຼື ມະນດສາງຂຶ້ນ. ຄນລັກສະນະຂອງໄຟຟາທີ່
ໃຊໃນຊີວິດປະຈາວັນ ປະກອບດວຍ ກາລັງໄຟຟາ, ກະແສໄຟຟາ, ແຮງດັນໄຟຟາ, ຄວາມຖີ່ໄຟຟາ ທີ່ຜະລິດມາ
ຈາກແຫຼງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ເຊັນ: ພະລັງງານນາ, ພະລັງງານລົມ, ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ນາມັນເຊື້ອ
ໄຟ, ຖານຫີນ, ພະລັງງານຈາກຊີວະມວນ, ແຫຼງໄຟຟາຈາກຄວາມຮອນໃຕດິນ, ອາຍແກສ, ນາມັນພືດ ລວມ
ທັງ ພະລັງງານນີວຄະເລຍ ແລະ ອື່ນໆ.
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ມາດຕາ 3 ( ປບປງ ). ການອະທິບາຍຄາສັບ
ຄາສັບຕາງໆ ທີນ
່ າໃຊໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັງນີ:້
1.

BOO (Build, Own and Operate) ໝາຍເຖິງ ການກໍສາງ, ເປນເຈົ້າຂອງ ແລະ ດາເນີນ
ງານ ຊຶ່ງຄວາມໝາຍລະອຽດໄດລະບໄວໃນ ມາດຕາ 31 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.

2.

BOT (Build, Operate and Transfer) ໝາຍເຖິງ ການກໍສາງ, ດາເນີນງານ ແລະ ມອບ
ໂອນ ຊຶ່ງຄວາມໝາຍລະອຽດໄດລະບໄວໃນ ມາດຕາ 30 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.

3.

ການພັດທະນາໂຄງການໄຟຟາ ໝາຍເຖິງ ຂະບວນການພັດທະນາ ເລີ່ມຕົ້ນແຕການສຶກສາ, ສາ
ຫຼວດເກັບກາຂໍມນ, ອອກແບບ, ກໍສາງ, ແກໄຂບັນຫາຕິດພັນກັບສິ່ງແວດລອມທາມະຊາດ
ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ດາເນີນງານ ຂອງໂຄງການໄຟຟາ.

4.

ສະຖານີຈາຍໄຟຟາ ໝາຍເຖິງ ສະຖານີໄຟຟາ ທີ່ຕໍກັບລະບົບສົງໄຟຟາ ເພື່ອປຽນ ຫຼື ຫຼຸດແຮງດັນ
ລົງມາໃຫເໝາະສົມກັບການແຈກຈາຍ ເພື່ອສະໜອງໃຫແກຜຊົມໃຊໄຟຟາ.

5.

ທລະກິດໄຟຟາ ໝາຍເຖິງການດາເນີນກິດຈະການໄຟຟາ ເພື່ອຈດປະສົງທາງການຄາ.

6.

ການສົງໄຟຟາ ໝາຍເຖິງ ການເຄື່ອນຍາຍພະລັງງານໄຟຟາຈານວນຫລາຍ ຈາກບອນຜະລິດ
ເຊັນ: ໂຮງງານຜະລິດໄຟຟາ ໄປຍັງ ສະຖານີໄຟຟາ ແລະ ຈາກສະຖານີໄຟຟາໄປຍັງ ສະຖານີຈາຍ
ໄຟຟາທາອິດ ຊຶ່ງຄວາມໝາຍລະອຽດໄດລະບໄວໃນ ມາດຕາ 16 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.

7.

ແຫຼງພະລັງງານໄຟຟາ ໝາຍເຖິງແຫຼງທີ່ສາມາດນາໃຊ ເພື່ອຜະລິດໄຟຟາຈາກ ແຫຼງທີ່ສາມາດທົດ
ແທນໄດ ແລະ ບໍສາມາດທົດແທນໄດ;

8.

ຜຊົມໃຊໄຟຟາ ໝາຍເຖິງ ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ຊື້ໄຟຟາຈາກລະບົບຂອງລັດວິ
ສາຫະກິດໄຟຟາລາວ ເພື່ອມາໃຊພາຍໃນຄົວເຮືອນ, ໂຮງງານ, ຫອງການ ຫຼື ສະຖານທີ່ອື່ນໆ.

9.

ແບບການດາເນີນງານທີດ
່ ີ ໝາຍເຖິງ ການປະຕິບັດໃດໜຶ່ງ, ຮບແບບ, ວິທີການປະຕິບັດອັນເປນ
ທີ່ຍອມຮັບກັນສວນໃຫຍ ຂອງຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟາໃນທົວໂລກ ແລະ ສາມາດຄາດຫວັງໄດ
ວາ ການຕັດສິນໃຈ ຫຼື ການກະທາສິ່ງນັ້ນໆ ຈະນາໄປສ ໝາກຜົນທີ່ດີໃນຕົ້ນທຶນທີ່ຕາ ຢາງສົມ
ເຫດສົມຜົນ ຄຽງຄກັບມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປນໜາເຊື່ອຖືໄດ.

10. ສະພາບການດາເນີນງານທີດ
່ ີ ໝາຍເຖິງ ໃນກໍລະນີຂອງຊັບສິນ ຫຼື ເຄື່ອງຈັກໃດໜຶ່ງ ສະພາບ
ຂອງຊັບສິນ ຫຼື ເຄື່ອງຈັກ ຕອງເໜາະສົມກັບເປາໝາຍການນາໃຊ ໝາຍວາ ປະຕິບັດງານ ຫຼື
ສາມາດເຮັດວຽກໄດຕາມຈດປະສົງເປນຢາງດີ ແລະ ມີສະພາບຕອບສະໜອງຕາມຄນລັກສະນະ
ທາງດານເຕັກນິກ. ສະພາບການດາເນີນງານທີ່ດີ ສາລັບ ໂຄງການໃດໜຶ່ງ ຫລື ຊັບສິນໂຄງການ
ອາດຈະຖືກການົດລະອຽດ ໃນເອກະສານສັນຍາຂອງໂຄງການນັ້ນ.
11. ກາລັງຕິດຕັງ້ ໝາຍເຖິງກາລັງ ວັດ (Watt) ຫລື ເມກາໂວນອາແປ (Volt Amp) ຂອງ ການ
ຜະລິດໄຟຟາຈາກໂຮງງານຜະລິດໄຟຟາ ຫລື ຈັກຜະລິດໄຟຟາ.
12. ການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນນາ ໝາຍເຖິງ ການຄມຄອງແຫຼງນາ ອື່ນໆທີ່ກຽວຂອງ ເພື່ອຍົກສງ
ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແບບຍືນຍົງ ໂດຍບໍກະທົບຕໍຄວາມຍືນຍົງ
ຂອງລະບົບນິເວດ ເມື່ອມີການພັດທະນາ.
13. ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟາຂອງລາວ ໝາຍເຖິງ ມາດຕະຖານໄຟຟາ ທີ່ນາໃຊໃນ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງ
ການົດ ມາດຕະຖານຕົ້ນຕໍ ທີ່ໃຊໃນການຄມຄອງກິດຈະການໄຟຟາ ເຊັນ: ການອອກແບບ,
ການກໍສາງ, ການຜະລິດ, ການດາເນີນງານ, ການສົງ, ການຈາໜາຍ ແລະ ການບໍລິການໄຟຟາ.
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14. ໃບອະນຍາດ ໝາຍເຖິງ ໃບອະນຍາດໃຫດາເນີນກິດຈະການໄຟຟາ ທີ່ອອກໃຫໂດຍຂະແໜ
ງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ.
15. ຜໄດຮັບໃບອະນຍາດ ໝາຍເຖິງ ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫລື ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສິດທາງ ດານກົດໝາຍພາຍໃຕໃບອະນຍາດ.
16. ຜດາເນີນທລະກິດໄຟຟາ ໝາຍເຖິງ ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫລື ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດຮັບອະນຍາດ
ຢາງຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ ໃຫດາເນີນທລະກິດໄຟຟາ.
17. ສັນຍາຊືຂ
້ າຍໄຟຟາ ໝາຍເຖິງ ສັນຍາທີ່ເຊັນກັນລະຫວາງ ຜຜະລິດໄຟຟາ ແລະ ຜຮັບຊື້ໄຟຟາ ຫຼື
ຫົວໜວຍວິສາຫະກິດໄຟຟາທີ່ມີສິດອານາດໃນການຮັບຊື້ໄຟຟາ
ຊຶ່ງມີການການົດລາຄາໄຟຟາ
ລະອຽດຕະຫຼອດອາຍສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟຟາ, ມີການການົດຄນລັກສະນະ, ຮບແບບ ແລະ ປະລິມານ
ຂອງກາລັງໄຟຟາ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟາທີ່ຈະຮັບ ແລະ ສົງກັນໄວລວງໜາ ພາຍໃຕສັນຍາແບບ
Take-or-Pay ທີ່ໝາຍເຖິງການຕົກລົງກັນລະຫວາງຜຊື້ໄຟຟາ ແລະ ຜຜະລິດໄຟຟາ ຊຶ່ງຜຊື້
ໄຟຟາມີພັນທະຊື້ໄຟຟາຈາກຜຜະລິດໃນປະລິມານ,

ຄນນະພາບ,

ການົດເວລາ

ແລະ

ເງື່ອນໄຂອື່ນໆຕາມທີ່ໄດຕົກລົງກັນໃນສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟຟາ
ຊຶ່ງຜຊື້ໄຟຟາມີພັນທະຕອງຈາຍຄາ
ກະແສໄຟຟານັ້ນ ຖຶງແມນວາຜຊື້ໄຟຟາຈະບໍມີຄວາມສາມາດຊື້ໄຟຟາໃນເວລາສົງມອບໄຟຟາກໍ
ຕາມ ແຕຜຊື້ມີສິດຝາກນາໄວກັບຜຜະລິດໄຟຟາ ເພື່ອເອົານານັ້ນມາຜະລິດໄຟຟາໃຫກັບຜຮັບຊື້
ໄຟຟາໃນອະນາຄົດ (ກໍລະນີແຫຼງພະລັງງານໄຟຟາແມນຜະລິດມາຈາກພະລັງງານນາ), ຄຽງຄກັນ
ນັ້ນ ຜຜະລິດໄຟຟາ ກໍມີພັນທະທີ່ຕອງສົງໄຟຟາໃນປະລິມານ ແລະ ຄນນະພາບ ຕາມການົດເວລາ
ແລະ ເງື່ອນໄຂອື່ນໆ ຕາມສັນຍາທີ່ຕົກລົງກັນ, ຊຶ່ງຖາຫາກຜຜະລິດບໍສາມາດສົງໄຟຟາໄດ ຕາມ
ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟຟາ ແມນຈະຖືກປບໃໝຕາມສັນຍາ ແລະ ໂດຍປກກະຕິແລວ ຈະ
ເທົາກັບລາຄາໄຟຟາທີ່ຜຮັບຊື້ໄຟຟາຕອງຈາຍໃຫແຫຼງຜະລິດອື່ນ.
18. ໂຄງການບລິມະສິດ ໝາຍເຖິງ ໂຄງການທີ່ນອນໃນບັນຊີໂຄງການທີ່ໄດການົດຂຶ້ນ ໂດຍອີງໃສ
ເງື່ອນໄຂ ທີ່ລະບໃນແຜນພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟາແບບເຊື່ອມສານ ຊຶ່ງອາດນາໄປພັດທະນາ
ເປນແຕລະໄລຍະ.
19. ສິງ່ ປະກອບສາງຂອງໂຄງການໄຟຟາ (ການຜະລິດ) ລວມມີແຕບໍຈາກັດ ຫົວໜວຍ ແລະ ສິ່ງປະກອບ ເຊັນ: ອປະກອນໄຟຟາ ແລະ ກົນຈັກ, ສິ່ງກໍສາງດານໂຍທາ ເປນຕົ້ນ ໂຕເຂື່ອນ, ອໂມງ,
ປະຕລະບາຍນາ, ລານໄກ, ສາຍສົງສະເພາະຮອດຈດຮັບສົງ ແລະ ຊັບສິນອື່ນໆ, ຕຶກອາຄານ, ອປະກອນ, ໂຮງງານ ແລະ ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ຊັບສິນທີ່ກຽວຂອງທີ່ຈາເປນ ເພື່ອດາເນີນໂຮງງານ
ຜະລິດໄຟຟາ ຢາງມີປະສິດທິພາບ.
20. ບົດແນະນາສາລັບການຄມຄອງຂະບວນການປະມນ ໝາຍເຖິງ ບົດແນະນາທີ່ສາງຂຶ້ນໂດຍລັດຖະບານ ແລະ/ຫລື ອົງການອື່ນ ທີ່ໄດຮັບອະນຍາດຈາກລັດຖະບານ, ທີ່ອາດຖືກດັດແກເປນແຕລະ
ໄລຍະ ເພື່ອບໍລິຫານຄມຄອງ ຂະບວນການປະມນ ຕາມຂໍການົດຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
21. ຄາພາກຫລວງ ໝາຍເຖິງ ຄານາໃຊ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ຈາກ ຜດາເນີນກິດຈະການໄຟຟາ
ໃນຮບການ ແລະ ອັດຕາທີ່ລັດຖະບານເປນຜການົດ ໃນແຕລະໄລຍະ.
22. ຫົວໜວຍວິສາຫະກິດ ໝາຍເຖິງ ນິຕິບກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ລວມທັງວິສາຫະ
ກິດຂອງລັດ.
23. ຫົວໜວຍວິສາຫະກິດໄຟຟາ ໝາຍເຖິງ ນິຕິບກຄົນ ລວມທັງ ວິສາຫະກິດຂອງລັດ ແລະ ເອກະ
ຊົນ ທີ່ດາເນີນກິດຈະການໄຟຟາ.
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24. ຜຜະລິດໄຟຟາເອກະລາດ (Independent Power Producer ຫຼື IPP) ໝາຍເຖິງ
ໂຄງການໄຟຟາ ຫຼື ທລະກິດໄຟຟາ ທີ່ລົງທຶນໂດຍຝາຍເອກະຊົນທັງໝົດ ຫຼື ຮວມກັນລະຫວາງ
ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອຫວັງຜົນກາໄລ ທີ່ເປນເອກະລາດຈາກລັດວິສາຫະກິດທີ່
ເປນຜຜະລິດ ແລະ ຜສະໜອງໄຟຟາຫຼັກຂອງປະເທດ, ໂຄງການເອງສາມາດນາໃຊກະແສລາຍ
ຮັບໃນອະນາຄົດຂອງໂຄງການທີ່ຖືກຮັບປະກັນ
ໂດຍ
ສັນຍາທີ່ພົວພັນກັບການພັດທະນາ
ໂຄງການ ເຊັນ: ສັນຍາສາປະທານ, ສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟຟາ, ສັນຍາປະກັນໄພ ແລະ ສັນຍາອື່ນໆທີ່
ກຽວຂອງກັບໂຄງການ.
25. ແຜນການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟາແບບເຊືອ
ໝາຍເຖິງ
ແຜນການທີ່ເລັງໃສການ
່ ມສານ
ພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟາ ໃຫເຊື່ອມສານກັບແຜນການພັດທະນາຂະແໜງອື່ນທີ່ກຽວຂອງກັນ.
ມາດຕາ 4 ( ປບປງ ). ກາມະສິດ ກຽວກັບ ແຫຼງພະລັງງານໄຟຟາ
ແຫຼງພະລັງງານໄຟຟາໃນຂອບເຂດທົວປະເທດ ເປນກາມະສິດຂອງວົງຄະນະຍາດແຫງຊາດ ໂດຍ ແມນ
ລັດ ເປນຜຄມຄອງຢາງລວມສນ. ລັດ ອາດອະນຍາດໃຫ ຫົວໜວຍວິສາຫະກິດໄຟຟານາໃຊ ແຫຼງພະລັງງານ
ໄຟຟາ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍການົດຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ມາດຕາ 5 ( ປບປງ ). ນະໂຍບາຍຂອງລັດ ກຽວກັບໄຟຟາ
ລັດ ສົງເສີມໃຫ ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ນິຕິບກຄົນ ຕາງປະເທດ ລົງທຶນ
ເຂົ້າໃສ ກິດຈະການ ແລະ ທລະກິດດານໄຟຟາ ແລະ ຈະປກປອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາໃຫທກຝາຍທີ່
ລົງທຶນ ເຂົ້າໃນຂະແໜງການນີ້ ຢາງສະເໝີພາບ.
ລັດ ສົງເສີມການນາໃຊເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ວິທີການທີ່ທັນສະໄໝ, ລວມທັງການແຂງຂັນ ຖາເຫັນວາເ
ໝາະສົມ. ລັດ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສຕໍຄວາມຍືນຍົງດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ເສດຖະກິດ ແລະ ຈະສາງ ແລະ ຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍທີ່ເໝາະສົມ ເພຶ່ອຮັບປະກັນຄວາມເອົາໃຈໃສດັງກາວ.
ລັດ

ຈະຮັບປະກັນຈະເຮັດໃຫການສະໜອງໄຟຟາ

ໄດຕາມຄວາມຕອງການໃນການພັດທະນາ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ, ການປອງກັນຊາດ–ປອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການຍົກລະດັບຊີວິດການ
ເປນຢຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົາໃຫດີຂຶ້ນ

ຄຽງຄກັບການພັດທະນາ

ໄຟຟາໃຫເປນສິນຄາ

ຂາຍອອກ

ຕາງປະເທດ.
ມາດຕາ 6 ( ປບປງ ). ຫຼກ
ັ ການ ປະຕິບດ
ັ ກຽວກັບວຽກງານໄຟຟາ
ການດາເນີນ ກິດຈະການ ແລະ ທລະກິດໄຟຟາ ຕອງຮັບປະກັນຕາມຫລັກການ ດັງນີ້:
1.

ຄວາມສອດຄອງກັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ;

2.

ການວາງແຜນການທີ່ມີປະສິດຕິຜົນຕໍການພັດທະນາຂະແໜງພະລັງງານ;

3.

ການສະໜອງໄຟຟາຢາງມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ລາຄາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ເພື່ອຍົກລະດັບຊີວິດ
ການເປນຢຂອງປະຊາຊົນ;

4.

ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຍືນຍົງດານພະລັງງານ ຈາກການນາໃຊແຫຼງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດທີ່ມີ
ເຊັນ: ນາ ແລະ ຖານຫີນຢາງມີການວາງແຜນ;

5.

ການເປດໃຫມີການແຂງຂັນໃນການດາເນີນກິດຈະການໄຟຟາ ຖາມີກໍລະນີເໝາະສົມ;
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6.

ການຍົກລະດັບການປະກອບສວນຂອງພະລັງງານທາງເລືອກ ເຂົ້າໃນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການ
ຜະລິດໄຟຟາ;

7.

ການສົງເສີມ ປະສິດຕິພາບຂອງພະລັງງານ ທັງໃນເບື້ອງອປະສົງ ແລະ ອປະທານ ເພື່ອຮັບປະກັນ
ການນາໃຊແຫລງພະລັງງານ ຢາງມີປະສິດທິຜົນ;

8.

ຄວາມມີປະສິດທິຜົນ, ປະຢດ ແລະ ຍືນຍົງ ໂດຍນາໃຊຫຼັກການພັດທະນາແຫຼງພະລັງງານທີ່ມີຕົ້ນ
ທຶນຕາ;

9.

ການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ເຊັນ: ຊຸມຊົນ, ປາໄມ, ແຫຼງນາ ແລະ
ອື່ນໆ;

10.

ຄວາມປອດໄພໃນການຜະລິດ, ການສົງ ແລະ ການຈາໜາຍ ລວມທັງ ການນາໃຊໄຟຟາ; ແລະ

11.

ຄວາມສອດຄອງກັບຍດທະສາດການປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງົບ.

ມາດຕາ 7 ( ປບປງ ). ຂອບເຂດການນາໃຊກົດໝາຍ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ນາໃຊສາລັບ ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ທີ່
ລົງທຶນເຂົ້າໃນຂະແໜງໄຟຟາ ຫຼື ປະກອບກິດຈະການໄຟຟາ ແລະ ຜຊົມໃຊໄຟຟາເຊັນກັນ.
ມາດຕາ 8. ການຮວມມືສາກົນ
ລັັດ ເປດກວາງການພົວພັນ ແລະ ຮວມມືກັບ ຕາງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ດວຍການ ແລກປຽນບົດຮຽນ, ຂໍມນຂາວສານ ກຽວກັບວຽກງານໄຟຟາ ເປນຕົ້ນ ການຜະລິດ, ການສົງ, ການຈາໜາຍ,
ການສົງອອກ-ນາເຂົ້າ, ການສົງຜານ, ການພັດທະນາ ແລະ ການບໍລິການດານທລະກິດໄຟຟາ.

ໝວດທີ II
ກິດຈະການໄຟຟາ
ມາດຕາ 9 ( ປບປງ ). ກິດຈະການໄຟຟາ
ກິດຈະການໄຟຟາ ປະກອບດວຍ ທກກິດຈະການທີ່ຈາເປນສາລັບການວາງແຜນ, ການສາຫຼວດ ເກັບ
ກາຂໍມນ, ການອອກແບບ, ການກໍສາງ, ການຕິດຕັ້ງ, ການດາເນີນງານ, ການສອມແປງ, ການຜະລິດ, ການ
ສົງ, ການຈາໜາຍ, ການສົງອອກ-ນາເຂົ້າ ແລະ ການບໍລິການ ກຽວກັບໄຟຟາ.
ມາດຕາ 10 ( ໃໝ ). ແຜນພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟາແບບເຊືອ
່ ມສານ
1.

ແຜນພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟາແບບເຊື່ອມສານ ຈະຕອງຖືກສາງຂຶ້ນຢາງໜອຍໜຶ່ງເທື່ອ ໃນ
ທກໆ ຫາ (5) ປ ໂດຍ ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ເປນເຈົ້າການສົມທົບກັບ ຂະແໜງການກຽວຂອງ ອື່ນໆ ເຊັນ: ແຜນການ ແລະ ລົງທຶນ, ການເງິນ, ຊັບພະຍາກອນທາມມະຊາດ
ແລະ ສິ່ງແວດລອມ, ກະສິກາ ແລະ ປາໄມ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ແຜນພັດທະນາ
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ພະລັງງານໄຟຟາແບບເຊື່ອມສານ ຕອງການົດ ແລະ ຈັດ ໂຄງການບລິມະສິດ ອີງໃສເງື່ອນໄຂບາງ
ອັນແຕບໍຈາກັດ ດັງຕໍໄປນີ້:
(ກ).

ຫລັກການທີ່ການົດໃນມາດຕາ 6 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.

(ຂ).

ລາຄາຕາສາລັບຜຊົມໃຊພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເພີ່ມມນຄາຈາກການຂາຍອອກນອກ
ປະເທດ, ແຕຕອງປະຕິບັດດັງຕໍໄປນີ້:
(i)

(ii)

ຫລດຜອນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມທາມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ;
ຢດໝັ້ນຫລັກການ ຂອງ ການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນນາ ໃຫ ສອດຄອງກັບ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກຽວກັບ ການບໍລິຫານຄມຄອງຊັບພະຍາກອນ
ນາ ໃນປະເທດ;

2.

(iii)

ຮັບປະກັນດານເຕັກນິກ; ແລະ

(iv)

ອື່ນໆ.

ແຜນພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟາແບບເຊື່ອມສານ ຈະພິຈາລະນາ ແລະ ປະເມີນບັນຫາ ຕາງໆເຊັນ:
(ກ).

ຄາດຄະເນຄວາມຕອງການຂອງຜຊົມໃຊປະເພດຄົວເຮືອນ, ທລະກິດ ແລະ ອດສາຫະກາ ຂອງລາວ ລວມທັງ ແຜນການສົງອອກ ໂດຍອີງໃສນິຕິກາທີ່ມີລະຫວາງ
ລັດຖະບານ ແຫງ ສປປ ລາວ ກັບຕາງປະເທດ;

(ຂ).

ແຫຼງສະໜອງພະລັງງານຕາງໆທີ່ເປນທາງເລືອກເໝາະສົມ ລວມທັງ ແຫຼງພະລັງງານທົດ
ແທນ ທີ່ນອກເໜືອຈາກນາ ທີ່ມີຕົ້ນທຶນບໍສງ;

(ຄ).

ປະສິດທິພາບຂອງພະລັງງານ ແລະ ແຫຼງຄວາມຕອງການ;

(ງ).

ເງື່ອນໄຂຄວາມຕອງການ ແລະ ລາຄາໄຟຟາຢຕາງປະເທດ ແລະ ຄວາມເປນໄປໄດໃນ
ການສາງກາໄລຈາກການສົງອອກ;

3.

(ຈ).

ເງື່ອນໄຂຄວາມຕອງການດານສາຍສົງ; ແລະ

(ສ).

ປດໃຈອື່ນໆທີ່ເໝາະສົມ.

ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ຕອງເປນເຈົ້າການຮາງ ແລະ ເຜີຍແຜ ຮາງແຜນພັັດທະນາ
ພະລັງງານໄຟຟາແບບເຊື່ອມສານ ແລະ ຂໍຄາເຫັນຈາກຂະແໜງການກຽວຂອງ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ
ອື່ນຕາມທີ່ເຫັນວາເໝາະສົມ ພາຍໃນເວລາທີ່ການົດໃຫ. ຫລັງຈາກການສາເລັດການພິຈາລະນາ
ແລະ ລວບລວມຄາເຫັນຈາກຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງດັງກາວນັ້ນແລວ,
ແຜນການດັງກາວ ຕອງນາສະເໜີຕໍລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫງຊາດ ເພື່ອຮັບຮອງເຂົ້າເປນ
ສວນໜຶ່ງຂອງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ 5 ປ. ເຖິ່ງຢາງໃດກໍຕາມ, ຂະແໜງ
ການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ຕອງ:
(ກ). ແຈງ ແລະ ເຜີຍແຜ ແຜນພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟາແບບເຊື່ອມສານ ພາຍຫລັງທີ່
ສະພາແຫງຊາດ ໄດໃຫການຮັບຮອງ; ຫຼື
(ຂ).

4.

ປງປງແຜນດັງກາວ ຖາມີການຊີ້ນາ ຫຼື ຄາເຫັນຈາກ ສະພາແຫງຊາດ ແລະ ນາສະເໜີຕໍ
ລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫງຊາດ ຄືນໃໝ ເພື່ອຮັບຮອງ.

ໃນລະຫວາງການປະຕິບັດແຜນ 5 ປ ຂາງເທິງ ຫາກເຫັນວາມີຄວາມຈາເປນ,
ຂະແໜງການ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ໂດຍການສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນໆ ເຊັນ: ຂະແໜງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ, ການເງິນ, ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ກະສິກາ ແລະ
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ປາໄມ ອາດທົບທວນຄືນ ຫລື ດັດແກ ແຜນພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟາແບບເຊື່ອມສານ ເພື່ອສົງ
ໃຫ ລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫງຊາດ ຮັບຮອງການດັດແກແຜນດັງກາວເປນແຕລະກໍລະນີ.
ມາດຕາ 11 ( ປບປງ ). ການວາງແຜນ
ການວາງແຜນ ໝາຍເຖິງ ຂັ້ນຕອນຂອງການດາເນີນການຄົ້ນຄວາ ເພື່ອ ພັດທະນາ ແຜນພັດທະນາ
ພະລັງງານໄຟຟາແບບເຊື່ອມສານ ຫຼື ການວາງແຜນອື່ນທີ່ຄາຍຄືກັນ ທີ່ປະຕິບັດໂດຍ ລັດຖະບານ ກອນຈະລິ
ເລີ່ມຂັ້ນຕອນ ການຈັດສັນໂຄງການ ຫຼື ຈດປະສົງອື່ນໃນການການົດແຜນພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟາແບບ
ເຊື່ອມສານ.
ມາດຕາ 12 ( ປບປງ ). ການສາຫຼວດເກັບກາຂໍມນ
ການສາຫຼວດເກັບກາຂໍມນຂາວສານ ທາງດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລອມ, ດານທໍລະນີສາດ,
ດານອທົກກະສາດ, ດານຜົນກະທົບ ແມນ ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ເປນຜຮັບຜິດຊອບ ໂດຍປະສານສົມທົບ ກັບຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ອົງການປກຄອງທອງຖິ່ນທີ່ກຽວຂອງ. ຂໍມນດັງກາວຈະເປນບອນອີງ
ທາງດານເຕັກນິກວິຊາການ ໃນການຄິດໄລ, ການອອກແບບ, ການກໍສາງ, ການຕິດຕັ້ງ ສິ່ງປະກອບສາງຂອງ
ໂຄງການ ແລະ ການດາເນີນງານ.
ມາດຕາ 13. ການອອກແບບ
ການອອກແບບ ປະກອບດວຍ ການຈັດວາງໂຄງຮາງການກໍສາງ, ການຕິດຕັ້ງອປະກອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບ
ສາງດານໄຟຟາ.
ຂັ້ນຕອນການອອກແບບ ມີ ການອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນ, ອອກແບບລະອຽດ ແລະ ອອກແບບສດ ທາຍ ຂອງ
ໂຄງການໄຟຟາ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນລະບຽບການສະເພາະ.
ມາດຕາ 14 ( ປບປງ ). ການກໍສາງ ແລະ ຕິດຕັງ້ ອປະກອນ ແລະ ສິງ່ ປະກອບສາງດານໄຟຟາ
ການກໍສາງ ແລະ ຕິດຕັ້ງອປະກອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບສາງດານໄຟຟາ ຕອງດາເນີນ ຕາມ ການອອກແບບ
ທີ່ສອດຄອງກັບ ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟາຂອງລາວ ເພຶ່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນ
ແລະ ຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ.
ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທ່ີດາເນີນການກໍສາງ, ຕິດຕັ້ງ, ຂະຫຍາຍ, ສອມແປງ ແລະ ບາລງ
ຮັກສາອປະກອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບສາງຂອງໂຄງການໄຟຟາ ຕອງປະຕິບັດຕາມ ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟາ
ຂອງລາວ ຢາງເຂັ້ມງວດ.
ມາດຕາ 15 ( ປບປງ ). ການຜະລິດໄຟຟາ
ການຜະລິດໄຟຟາ ແມນ ຂະບວນການຜະລິດ ພະລັງງານໄຟຟາ ຈາກ ແຫຼງພະລັງງານ ເຊັນ: ພະລັງງານ
ນາ, ພະລັງງານຄວາມຮອນ ແລະ ພະລັງງານທີ່ທົດແທນໄດ ໂດຍນາໃຊ ອປະກອນທີ່ທັນສະໄໝ, ມີຄນ
ນະພາບສງ ແລະ ໄດມາດຕະຖານສາກົນ.
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ມາດຕາ 16 ( ປບປງ ). ການສົງໄຟຟາ
1.

ການສົງໄຟຟາ ແມນ ຂະບວນການສົງ ຫຼື ລາລຽງໄຟຟາຈາກແຫຼງຜະລິດໄຟຟາ ໄປຫາສະຖານີ
ໄຟຟາ ແລະ ລະຫວາງ ສະຖານີໄຟຟາ ໄປຫາ ສະຖານນີຈາຍໄຟຟາ.
ໄຟຟາອາດຖືກສົງ:
(ກ).

ຜານ ລະບົບສາຍສົງໄຟຟາແຫງຊາດລາວ;

(ຂ).

ຜານສາຍສົງສະເພາະລະຫວາງສອງປະເທດໂດຍຜານດິນແດນ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງຕອງປະຕິບັດຕາມເງຶ່ອນໄຂ ແລະ ຂໍການົດທີ່ ລັດຖະບານ ອະນມັດ;

(ຄ).

ຈາກ ໂຄງການຜະລິດໄຟຟາ ໃນ ສປປ ລາວ ສົງຂາຍຂາມຊາຍແດນໃຫຜຮັບຊື້ ໂດຍ
ຜານສາຍສົງສະເພາະໂຄງການ ຊຶ່ງຕອງປະຕິບັດຕາມາມເງຶ່ອນໄຂ ແລະ ຂໍການົດທີ່ ລັດຖະບານ ອະນມັດ; ແລະ

(ງ).

2.

ຈາກ ໂຄງການຜະລິດໄຟຟາ ໃນ ສປປ ລາວ ຫາ ລະບົບສາຍສົງໄຟຟາແຫງຊາດ ຊຶ່ງ
ການລົງທຶນໃນສາຍສົງຈາກໂຮງງານຜະລິດໄຟຟາຂອງໂຄງການດັງກາວ ຫາ ລະບົບ
ສາຍສົງໄຟຟາແຫງຊາດ ແມນ ຜຜະລິດໄຟຟາ ເປນຜຮັບຜິດຊອບການກໍສາງ ແລະ ບາ
ລງຮັກສາ ຫຼື ຜຊື້ໄຟຟາລົງທຶນກໍສາງສາຍສົງໄປຮັບເອົາໄຟຟາຈາກຜຜະລິດໄຟຟາ ແຕ
ຈະຕອງໄດຫັກລົບອອກຈາກລາຄາຊື້ໄຟຟາ.

ການໃຊສາຍສົງໄຟຟາຮວມກັນ: ສາລັບປະເພດການສົງໄຟຟາທັງໝົດຂາງເທິງ ລວມທັງ ການສົງ
ໄຟຟາຜານ ລະບົບສາຍສົງໄຟຟາແຫງຊາດລາວ ຕອງສາງລະບຽບການສະເພາະສາລັບການເຂົ້ານາ
ໃຊຮວມກັນ ແລະ ການເສຍຄາຜານສາຍສົງ ຊຶ່ງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ຕອງປບປງ
ລະບຽບການດັງກາວເປນແຕລະໄລຍະ. ລະບຽບການດັງກາວ ຕອງສອດຄອງກັບຫຼັກການດັງຕໍ
ໄປນີ້:

ຄວາມສະເໝີພາບ,

ເປນທາ, ບໍເລືອກປະຕິບັດ, ມີຄວາມສາມາດເຊື່ອມລະບົບຂອງ

ປະເທດໃກຄຽງ, ຄວາມສາມາດສົົງພະລັງງານໄປ-ກັບ ແລະ ຄນສົມບັດຂອງຜຊົມໃຊລະບົບສາຍ
ສົງຕອງໄດມາດຕະຖານດານເຕັກນິກທີ່ເໝາະສົມ.
3.

ເພື່ອຄວາມກະຈາງແຈງ, ໃນກໍລະນີທີ່ບໍສາມາດສົງໄຟຟາຜານ ລະບົບສາຍສົງໄຟຟາແຫງຊາດ ຫຼື
ສາຍສົງໄຟຟາປະເພດອື່ນທີ່ມີຢ ໃນ ດິນແດນ ສປປ ລາວ ດວຍເຫດຜົນທາງດານເຕັກນິກ, ລັດຖະບານ ອາດອະນຍາດໃຫ ບໍລິສັດໂຄງການ ສາງ, ເປນເຈົ້າຂອງ ແລະ ດາເນີນງານ ສາຍສົງ
ໄຟຟາໃດໜຶ່ງເອົາເອງ ແຕຕອງຢພາຍໃຕການກວດກາຂອງຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ
ແລະ ອົງການອື່ນທີ່ກຽວຂອງ ຂອງ ສປປ ລາວ. ບໍລິສັດໂຄງການ ຕອງຮັບຜິດຊອບຈາຍມນຄາ
ຕາງໆຂອງສາຍສົງດັງກາວ ແລະ ອປະກອນທີ່ກຽວຂອງ ລວມທັງ ມນຄາຂອງການກໍສາງ ແລະ
ບາລງຮັກສາສາຍສົງ ແລະ ການຫຼຸດຜອນຜົນກະທົນຕໍສິ່ງແວດລອມທາມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ.
ລັດຖະບານ ອາດເວນຄືນສາຍສົງດັງກາວນີ້ ແລະ ລວມເອົາເຂົ້າໃນ ລະບົບສາຍສົງໄຟຟາແຫງ
ຊາດ ໂດຍຈາຍຄາຊົດເຊີຍທີ່ເໝາະສົມທີ່ຄິດໄລບົນພື້ນຖານ ມນຄາທີ່ເປນທາອີງຕາມ ມນຄາ
ການກໍສາງຕົວຈິງຫົກລົບຄາເຊື່ອມມນຄາ ແລະ ທີ່ສາຄັນ ແມນບໍໃຫກະທົບຕໍຜົນຕອບແທນໃນ
ການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ຫຼື ຕາມນະໂຍບາຍທີ່ລັດຖະບານສາງຂຶ້ນໃນແຕລະໄລຍະສາ
ລັບການເວນຄືນດັງກາວ.

4.

ການພັດທະນາ ຫຼື ກໍສາງສາຍສົງໄຟຟາທີ່ຜານທີ່ດິນທີ່ເປນກາມະສິດຂອງລັດ ຫຼື ເອກະຊົນ ແມນ
ຕອງໄດມີການຊົດເຊີຍຜົນກະທົບ ໂດຍອີງຕາມ ຄນຄາທາງດານເສດຖະກິດຂອງທີ່ດິນ ແລະ
ຄວາມສາມາດໃນການຊົມໃຊທີ່ຍັງເຫຼືອທາງດານເສດຖະກິດ.
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ມາດຕາ 17 ( ປບປງ ). ລະບົບສາຍສົງໄຟຟາແຫງຊາດ
ລະບົບສາຍສົງໄຟຟາແຫງຊາດ ແມນ ລະບົບສາຍສົງໄຟຟາແຮງສງ ທີ່ເຊື່ອມຕໍຈາກພາກສວນໜຶ່ງ ກັບ
ພາກສວນອື່ນ ໃນທົວປະເທດ ແລະ ເຊື່ອມຕໍກັບລະບົບສາຍສົງຂອງຕາງປະເທດ
ທກແຫຼງຜະລິດໄຟຟາ ຕອງສົງໄຟຟາເຂົ້າລະບົບສາຍສົງໄຟຟາແຫງຊາດ ແລະ ບໍອະນຍາດໃຫມີການ
ຜະລິດເພື່ອຊົມໃຊເອງ ຍົກເວັ້ນແຕ ກໍລະນີ ດັງຕໍໄປນີ້:
1.

ການຈາໜາຍໄຟຟາໃນຂອບເຂດບໍລິເວນໃກຄຽງ ທີ່ຕັ້ງຂອງໂຮງງານຜະລິດໄຟຟາ;

2.

ໂຮງງານຜະລິດໄຟຟາຂະໜາດນອຍຮັບໃຊສະເພາະເຂດຊຸມຊົນ

ຫຼື

ບອນທີ່ບໍທັນມີລະບົບຈາ

ໜາຍໄຟຟາ;
3.

ຂົງເຂດທີ່ລັດຖະບານຮັບຮອງທາງເລືອກໃດໜຶ່ງ ຕາມທີ່ການົດໃນ ມາດຕາ 16 ຂອງກົດໝາຍ
ສະບັບນີ້; ຫຼື

4.

ການຜະລິດໄຟຟາທີ່ນາໃຊສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກຂະບວນການຜະລິດຂອງ
ໂຮງການປງແຕງ
ຫຼື
ໂຮງງານອດສາຫະກາ ເຊັນ ຂີ້ອອຍຂອງໂຮງງານນາຕານ ແຕຕອງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ລະບ
ໄວໃນ ມາດຕາ 39 ຂໍທີ2 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ຕອງໄດຮັບອະນຍາດຈາກ ກະຊວງ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ.

ການລົງທຶນພັດທະນາລະບົບສາຍສົງໄຟຟາແຫງຊາດ ໃຫປະຕິບັດຕາມ ກົດໝາຍວາດວຍ ວິສາຫະກິດ,
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີ່ກຽວຂອງ ລວມທັງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານກຽວກັບການປບປງ
ໂຄງສາງທາງດານໄຟຟາຂອງປະເທດ.
ມາດຕາ 18 ( ປບປງ ). ການຈາໜາຍ ແລະ ຫຼກ
ັ ການການຈາໜາຍໄຟຟາ
ການຈາໜາຍໄຟຟາ ແມນ ການແຈກຈາຍໄຟຟາຈາກລະບົບຈາໜາຍ ຫຼື ຈາກເຄື່ອງຜະລິດໄຟຟາໄປຫາ
ຈດຊົມໃຊໄຟຟາປະເພດຕາງໆ ຊຶ່ງເອີ້ນວາ ຕາຂາຍໄຟຟາ ໂດຍນາໃຊລະບົບແຮງດັນກາງ ແລະ ແຮງດັນຕາ.
ການຈາໜາຍໄຟຟາ ຕອງດາເນີນບົນພືນ
້ ຖານຫຼກ
ັ ການ ດັງນີ:້
1.

ຈາໜາຍໄຟຟາ ຢາງຕໍເນື່ອງ ແລະ ເປນປກກະຕິ;

2.

ຈາໜາຍໄຟຟາ ຢາງກວາງຂວາງ, ພຽງພໍ ແລະ ປະຢດ;

3.

ຈາໜາຍໄຟຟາ ຢາງປອດໄພ;

4.

ຈາໜາຍໄຟຟາ ເພື່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ; ແລະ

5. ຈາໜາຍໄຟຟາ ເພື່ອຮັບໃຊວຽກງານປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
ການຈາໜາຍໄຟຟາ ໃນ ສປປ ລາວ ແມນລັດ ໂດຍຜານວິສາຫະກິດຂອງຕົນ ເປນຜດາເນີນການ ແລະ
ຄມຄອງຢາງລວມສນພຽງຜດຽວ.
ມາດຕາ 19. ການສົງອອກ ແລະ ການນາເຂົາ້ ໄຟຟາ
ການສະໜອງໄຟຟາຢາງພຽງພໍ ໃຫແກການຊົມໃຊພາຍໃນ ສປປ ລາວ ລວມທັງ ການຂະຫຍາຍອດສາຫະກາ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ ແມນເປນບລິມະສິດ. ພະລັງງານສາມາດສົງອອກໄດ
ຖາຫາກການສະໜອງພາຍໃນພຽງພໍ.
ສາມາດນາເຂົ້າໄຟຟາມາຍັງ ສປປ ລາວ ໄດ ຖາມີຄວາມຈາເປນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຂອງຊາດ ແລະ ຕອງມີການຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານ.
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ມາດຕາ 20. ການສາງ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟາ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ເປນຜສາງ ແລະ ປບປງ ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟາຂອງລາວ ໃນແຕລະ
ໄລຍະ ເພື່ອ:
1.

ໃຫເຄື່ອງມື, ອປະກອນໄຟຟາ, ສາຍສົງໄຟຟາ, ເຄື່ອງຮັບໄຟຟາ, ແລະ ສິ່ງປະກອບສາງຂອງ
ໂຄງການ ໄດມາດຕະຖານ;

2.

ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະຢດ; ແລະ

3.

ເປນມາດຕະຖານດຽວກັນໃນທົວປະເທດ ເພື່ອສາມາດກວດກາ ຄນນະພາບຂອງເຄື່ອງໃຊ ໄຟຟາ
ທກຊະນິດທີ່ຜະລິດຢພາຍໃນປະເທດ ແລະ ນາເຂົ້າຈາກຕາງປະເທດ.

ການຕິດຕັ້ງໃໝ, ຂະຫຍາຍ, ສອມແປງ, ອອກແບບ, ກໍສາງ, ດາເນີນງານ ແລະ ບາລງຮັກສາ ຫຼື ຄມ
ຄອງອປະກອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບສາງດານໄຟຟາ ຕອງປະຕິບັດຕາມ ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟາຂອງລາວ.
ມາດຕາ 21 ( ປບປງ ). ການດັດແປງ ໃຫຖືກຕອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟາ
ໃນກໍລະນີທີ່ພົບເຫັນການຕິດຕັ້ງ, ການຂະຫຍາຍ, ການສອມແປງ, ການອອກແບບ, ການກໍສາງ ອປະກອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບສາງດານໄຟຟາ ບໍຖືກຕອງຕາມ ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟາຂອງລາວ, ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ຫຼື ຂະແໜງການທີ່ຖືກມອບໝາຍຈາກລັດຖະບານ ອາດນາໃຊມາດຕະການ
ທີ່ຈາເປນ ເພື່ອເຮັດໃຫຄວາມບໍຖືກຕອງດັງກາວນັ້ນ ໄດຮັບການແກໄຂ. ມາດຕະການຂອງການແກໄຂ ອາດ
ປະກອບມີ ແຕບໍຈາກັດສະເພາະແຕ ການສອມແປງ ຫຼື ການປບປງແກໄຂອປະກອນ ຫຼື ສິ່ງກໍສາງດວຍຕົນເອງ
ໂດຍທີ່ ຜດາເນີນທລະກິດໄຟຟາ ຕອງເປນຜຮັບຜິດຊອບມນຄາທັງໝົດ ຫຼື ມີສິດອອກຄາສັງໃຫຜດາເນີນທລະກິດໄຟຟາ ດາເນີນການສອມແປງ ຫຼື ປບປງແກໄຂດັງກາວເອງ.
ໃນກໍລະນີທີ່ ຜດາເນີນທລະກິດໄຟຟາດັງກາວ ບໍປະຕິບັດຕາມຄາສັງແກໄຂຂາງເທິງ,

ຂະແໜງການ

ພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ຫຼື ຂະແໜງການທີ່ຖືກມອບໝາຍຈາກລັດຖະບານ ຫາກເຫັນວາ ຖາປອຍໃຫດາ
ເນີນການຕໍໄປ ຈະກໍໃຫເກີດຄວາມສຽງຕໍຄວາມປອດໄພຂອງຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນ ອາດນາໃຊມາດຕະການ
ໜັກຂຶ້ນຕາມຄວາມຈາເປນ ລວມທັງການສັງໂຈະການກໍສາງ, ການນາໃຊອປະກອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບສາງ
ດານໄຟຟານັ້ນ ໂດຍທີ່ຜດາເນີນທລະກິດໄຟຟາດັງກາວ ບໍສາມາດຮຽກຮອງ ຫຼື ຮອງຟອງເອົາຄາເສຍເວລາ, ຄາ
ເສຍຫາຍຕາມມາຈາກການອອກຄາສັງຂອງອົງການລັດດັງກາວໄດ.

ໝວດທີ III
ທລະກິດໄຟຟາ
ມາດຕາ 22 ( ປບປງ ). ການດາເນີນທລະກິດໄຟຟາ
ບັນດາກິດຈະການໄຟຟາທີ່ໄດການົດໄວໃນມາດຕາ 9 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ທັງທີ່ເປນຂອງລັດ ຫຼື
ເອກະຊົນ ສາມາດດາເນີນ ເປນທລະກິດໄຟຟາໄດ ສະເພາະແຕນິຕິບກຄົນທີ່ໄດຮັບອະນຍາດຢາງຖືກຕອງ ແລະ
ຄົບຖວນຕາມທີ່ລະບໄວໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້. ທລະກິດໄຟຟາ ແບງອອກເປນ ສອງ (2) ປະເພດ ຄື: ທລະກິດ
ໄຟຟາທົວໄປ ແລະ ທລະກິດໄຟຟາທີ່ຂໍສາປະທານ.
ມາດຕາ 23. ຄວາມປອດໄພໃນການດາເນີນງານ ແລະ ການບາລງຮັກສາ
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ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ດາເນີນທລະກິດໄຟຟາ ຕອງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງການ
ດາເນີນງານ ແລະ ການບາລງຮັກສາອປະກອນ ແລະ

ສິ່ງປະກອບສາງດານໄຟຟາ ຂອງ ວິສະວະກາກໍສາງ

ໂຮງງານຜະລິດໄຟຟາ ເຊັນ: ເຂື່ອນ, ຝາຍນາລົ້ນ, ອໂມງສົງນາ, ຖໍແຮງດັນ, ໂຮງຈັກໄຟຟາ, ສາຍສົງໄຟຟາ,
ສະຖານີໄຟຟາ, ສາຍຈາໜາຍ ຫຼື ສາຍແຈກໄຟຟາ, ອປະກອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບສາງດານໄຟຟາ ລວມ ທັງຜ
ຊົມໃຊໄຟຟາ. ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດັງກາວ, ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ດາເນີນທລະກິດ
ໄຟຟາ ຕອງສາງ ລະບຽບການກຽວກັບຄວາມປອດໄພໃນການກໍສາງ, ການດາເນີນງານ ແລະ ການບາລງ
ຮັກສາ ໃຫສອດຄອງກັບ ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟາຂອງລາວ ແລວນາສະເໜີຕໍຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ
ບໍແຮ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ.

ໝວດທີ IV
ທລະກິດໄຟຟາທົວໄປ
ມາດຕາ 24 ( ປບປງ ). ທລະກິດໄຟຟາທົວໄປ
ທລະກິດໄຟຟາທົວໄປ ມີ ການວາງແຜນ, ການສາຫຼວດເກັບກາຂໍມນ, ການອອກແບບ, ການກໍສາງ,
ການຕິດຕັ້ງ ແລະ/ຫຼື ການດາເນີນງານ ແລະ ບາລງຮັກສາອປະກອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບສາງດານໄຟຟາ.
ໃນການອອກໃບອະນຍາດ ໃຫການຈັດຕັ້ງ ຫລື ນິຕິບກຄົນດາເນີນກິດຈະການ ທີ່ພົວພັນເຖິງການດາເນີນງານ ແລະ ບາລງຮັກສາອປະກອນ ແລະ ສິ່ງກອບສາງດານໄຟຟາ ຈະຕອງໃຫ ບລິມະສິດແກວິສາຫະກິດ
ທີ່ຈົດຈົດທະບຽນ ຢ ສປປ ລາວເທົານັ້ນ.
ມາດຕາ 25 ( ໃໝ ). ການຮັບຮອງການດາເນີນທລະກິດໄຟຟາທົວໄປ.
ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫລື ການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຈດປະສົງດາເນີນ ທລະກິດໄຟຟາທົວໄປ ຕອງຍື່ນເອກະສານ
ທີ່ກຽວຂອງຫາຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງຕາມລະບຽບການ.
ມາດຕາ 26 ( ໃໝ ). ເງືອ
່ ນໄຂໃນການດາເນີນທລະກິດໄຟຟາທົວໄປ
ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການ ພາຍໃຕ ທລະກິດໄຟຟາທົວໄປ, ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫລື ການຈັດຕັ້ງຕອງ
ມີເງື່ອນໄຂດັງຕໍໄປນີ້:
1.

ມີປະສົບການມາກອນແລວ
ຫຼື
ມີບກຄະລາກອນທີ່ຊານານງານສະເພາະທາງ
ກິດຈະການ ພາຍໃຕ ທລະກິດໄຟຟາທົວໄປ ທີ່ຕົນຍື່ນຂໍໃບອະນຍາດ; ແລະ

2.

ມີຖານະທາງດານການເງິນທີ່ໝັ້ນຄົງ ສົມຄກັບທລະກິດທີ່ຕົນສະເໜີຂໍໃບອະນຍາດ.

ກຽວກັບ

ມາດຕາ 27 ( ປບປງ ). ການດັດແກໃບອະນຍາດດາເນີນທລະກິດໄຟຟາທົວໄປ
ຜດາເນີນທລະກິດໄຟຟາທົວໄປ ທີ່ມີຈດປະສົງດັດແກໃບອະນຍາດດາເນີນທລະກິດຂອງຕົນ ຕອງຍື່ນ
ຄາຮອງ ພອມດວຍເຫດຜົນຂອງການຂໍດັດແກນັ້ນ ຕໍ ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ເພື່ອພິຈາລະນາ.
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ໝວດທີ V
ທລະກິດໄຟຟາທີຂ
່ ໍສາປະທານ
ມາດຕາ 28 ( ໃໝ ). ທລະກິດໄຟຟາທີຂ
່ ສ
ໍ າປະທານ
ທລະກິດໄຟຟາທີ່ຂໍສາປະທານ ແມນ ທລະກິດປະເພດໜຶ່ງທີ່ດາເນີນທລະກິດໄປຕາມຄນລັກສະນະຂອງ
ຜຜະລິດໄຟຟາເອກະລາດ ຊຶ່ງໄດຮັບການໃຫສາປະທານ ຈາກ ລັດ ແກ ນິຕິບກຄົນ ຕາມ ການອະນຍາດ ໃນ
ພື້ນທີ່, ການົດເວລາ ແລະ ນະໂຍບາຍສະເພາະຈາກລັດ ເພື່ອດາເນີນກິດຈະການທີ່ການົດໃນມາດຕານີ້ ພາຍໃຕ
ເງື່ອນໄຂຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ສັນຍາສາປະທານ.
ທກການພັດທະນາໂຄງການຜະລິດໄຟຟາ ບໍວາຈະປະຕິບັດໂດຍພາກເອກະຊົນ ຫຼື ລັດວິສາຫະກິດ ແມນ
ຕອງໄດປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທລະກິດໄຟຟາທີ່ຂໍສາປະທານ.
ລັດຖະບານ ອາດໃຫສາປະທານ ແກ ນິຕິບກຄົນທີ່ຈົດທະບຽນຢ ສປປ ລາວ ເພືອ
່ ດາເນີນ ກິດຈະການ
ລມນີ້:
1.

ການຜະລິດໄຟຟາ;

2.

ການສົງໄຟຟາ; ແລະ

ທັງການຜະລິດໄຟຟາ ແລະ ການສົງໄຟຟາໄປຄຽງຄກັນ.
ການສາປະທານກິດຈະການຜະລິດໄຟຟາ ແມນໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາໂຄງການໄຟຟາເອກະລາດ
ຊຶ່ງເປນເອກະລາດຈາກລັດທີ່ເປນຜຜະລິດ ແລະ ຜສະໜອງຫຼກ
ັ ຂອງປະເທດ ແນໃສຫຼຸດຜອນການລົງທຶນຂອງ
ລັດເຂົ້າໃນການຜະລິດໄຟຟາ ແລະ ຮັບປະກັນການສະໜອງຢາງພຽງພໍໃຫການຊົມໃຊໄຟຟາພາຍໃນປະເທດ
ແລະ ມີສວນເຫຼືອເພື່ອສົງອອກເປນສິນຄາ.
3.

ມາດຕາ 29 ( ໃໝ ). ການລົງທຶນໃສທລະກິດໄຟຟາທີຂ
່ ສ
ໍ າປະທານ
ການລົງທຶນໃສທລະກິດໄຟຟາທີ່ຂໍສາປະທານ ສາມາດພັດທະນາໄດພາຍໃຕຮບແບບ ດັງຕໍໄປນີ້:
1.

ທລະກິດໄຟຟາທີ່ຂໍສາປະທານ ດວຍການກໍສາງ, ດາເນີນງານ ແລະ ມອບໂອນໃຫລັດຖະບານ
(ຊຶ່ງຕໍໄປຮຽກວາ ທລະກິດໄຟຟາທີ່ຂໍສາປະທານຮບແບບ BOT);

2.

ທລະກິດໄຟຟາທີ່ຂໍສາປະທານ ດວຍການກໍສາງ, ເປນເຈົ້າຂອງ ແລະ ດາເນີນງານ (ຊຶ່ງຕໍໄປຮຽກ
ວາ ທລະກິດໄຟຟາທີ່ຂໍສາປະທານຮບແບບ BOO); ແລະ

3.

ຮບແບບອື່ນໆຕາມການການົດຂອງລັດຖະບານ.

ມາດຕາ 30. ( ໃໝ ). ທລະກິດໄຟຟາທີຂ
່ ສ
ໍ າປະທານຮບແບບ BOT
ທລະກິດໄຟຟາທີ່ຂໍສາປະທານຮບແບບ BOT ໝາຍເຖິງ ຮບແບບທລະກິດສາປະທານໂຄງການໄຟຟາ
ປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ລັດມອບໃຫນິຕິບກຄົນເປນຜລົງທຶນກໍສາງ, ແລະ ດາເນີນງານ ໄປຈົນເຖິງການມອບໂອນທລະ
ກິດດັງກາວທີ່ຢໃນ ສະພາບການດາເນີນງານທີ່ດີ ໃຫລັດຖະບານ ເມື່ອສິ້ນສດໄລຍະສາປະທານ.
ມາດຕາ 31 ( ໃໝ ). ທລະກິດໄຟຟາທີຂ
່ ສ
ໍ າປະທານຮບແບບ BOO
ທລະກິດໄຟຟາທີ່ຂໍສາປະທານຮບແບບ BOO ໝາຍເຖິງ ຮບແບບທລະກິດສາປະທານໂຄງການໄຟຟາ
ປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ລັດມອບໃຫນິຕິບກຄົນເປນຜລົງທຶນກໍສາງ, ເປນເຈົ້າຂອງ ແລະ ດາເນີນງານ ໄປຈົນສິ້ນສດ
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ໄລຍະສາປະທານ. ປະເພດໂຄງການໄຟຟາທີ່ອາດຈັດຢໃນ ທລະກິດໄຟຟາທີ່ຂໍສາປະທານຮບແບບ BOO
ລວມມີ ໂຄງການໄຟຟາພະລັງງານນາຂະໜາດນອຍທີ່ມີກາລັງຕິດຕັ້ງ ແຕ ສອງ (2) ເມກາວັດ ລົງມາ ຊຶ່ງມີ
ອາຍສາປະທານສງສດ ຫາສິບ (50) ປ, ໂຄງການໄຟຟາພະລັງງານຄວາມຮອນ, ພະລັງງານແສງຕາເວັນ,
ພະລັງງານລົມ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມ ການການົດຂອງລັດຖະບານ.
ເມື່ອສິ້ນສດໄລຍະສາປະທານ, ຜໄດຮັບສາປະທານຕອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບກຽວກັບ ເຂດໂຄງການ
ແລະ ສິ່ງກໍສາງຂອງໂຄງກການ ດັງນີ້:
1.

ເຂດໂຄງການ
ຜໄດຮັບສາປະທານຕອງປບປງ ແລະ ຟນຟເຂດໂຄງການ ເພື່ອໃຫຢໃນສະພາບປກກະຕິ ຕາມ
ລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກຽວຂອງ ເພື່ອຫລດຜອນຜົນກະທົບທາງລົບຕໍສັງຄົມ ແລະ ສິງແວດລອມ
ເນື່ອງມາຈາກການກໍສາງ ແລະ ດາເນີນໂຄງການ. ໃນການປບປງ ແລະ ຟນຟທີ່ກາວມານັ້ນ, ຜ
ໄດຮັບສາປະທານຕອງມີ ຫຼື ຕອງສະສົມງົບປະມານພຽງພໍຢໃນບັນຊີສະເພາະ ຕາມການຮັບຮອງ
ໂດຍຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ. ການປບປງ ແລະ ຟນຟເຂດໂຄງການຕອງໄດເລີ່ມ
ປະຕິບັດ ສອງ (2) ປ ກອນສິ້ນສດໄລຍະສາປະທານ ແລະ ຕອງສາເລັດພາຍໃນ ສອງ (2) ປ
ຫຼັງສິ້ນສດໄລຍະສາປະທານ. ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ໂດຍສົມທົບກັບ ຂະແໜງການອື່ນທີ່ກຽວຂອງ ຈະຮັບຜິດຊອບປະເມີນສະພາບປກກະຕິຂອງເຂດໂຄງການ. ເຂດປບປງ
ແລະ ຟນຟ ແມນຈະລະບສະເພາະແຕລະໂຄງການ.

2.

ສິ່ງກໍສາງຂອງໂຄງການ.
ກອນການສົງມອບຄືນໃຫລັດຖະບານ, ຖາລັດຖະບານ ຫຼື ອົງການປກຄອງທອງຖິ່ນ ສະເໜີຂໍນາ
ໃຊໂຄງການທັງໝົດ ຫຼື ພາກສວນໃດໜຶ່ງ, ຜໄດຮັບສາປະທານຕອງສອມແປງ ແລະ ປຽນຖາຍ
ອປະກອນ ແລະ ກົນຈັກທີ່ຈາເປນ ແຕວາມນຄາໃນການປະຕິບັດ ແມນບໍໃຫເກີນກວາມນຄາທີ່
ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ຮັບຮອງສາລັບກໍລະນີການຮື້ຖອນ ແລະ ປວແປງສິ່ງກໍສາງທີ່
ມອບໂອນດັງກາວ.

ມາດຕາ 32 ( ໃໝ ). ການຈັດຫາຜລົງທຶນເຂົາ້ ໃນທລະກິດໄຟຟາທີຂ
່ ສ
ໍ າປະທານ
ການລົງທຶນເຂົ້າໃນທລະກິດໄຟຟາທີ່ຂໍສາປະທານ ຕອງຈັດຫາຜານ 2 ຮບແບບ ຄື: (1) ການສະເໜີ
ພັດທະນາໂຄງການທີ່ຕອງຜານການປະມນ, ແລະ (2) ການສະເໜີພັດທະນາໂຄງການທີ່ບໍຕອງຜານການ
ປະມນ.
ມາດຕາ 33 ( ໃໝ ). ການສະເໜີພດ
ັ ທະນາໂຄງການທີຕ
່ ອງຜ່ານການປະມນ
ການສະເໜີພັດທະນາໂຄງການທີ່ຕອງຜານການປະມນ ໝາຍເຖິງ ຂໍສະເໜີປະມນທີ່ຜປະມນຍື່ນ ພາຍຫລັງທີ່ ລັດຖະບານປະກາດໃຫຍື່ນປະມນຕາມຂໍມນທີ່ລັດຖະບານສະໜອງໃຫ ຫຼື ປະມນຕາມຂໍສະເໜີຂອງ
ລັດຖະບານ ທີ່ລະບໄວໃນ ມາດຕາ 47 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ມາດຕາ 34 ( ໃໝ ). ການສະເໜີພດ
ັ ທະນາໂຄງການທີບ
່ ຕອງຜານການປະມນ
ໍ
ການສະເໜີພັດທະນາໂຄງການທີ່ບໍຕອງຜານການປະມນ ແມນການສະເໜີທີ່ຫົວໜວຍວິສາຫະກິດຍື່ນ
ເພື່ອຂໍການພັດທະນາໂຄງການ ຊຶ່ງບໍແມນການຍື່ນ ຕາມການເປດຮັບປະມນຢາງເປນທາງການຂອງ ລັດຖະ
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ບານ ຕາມທີ່ລະບໄວໃນ ມາດຕາ 33 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້. ລັດຖະບານ ອາດໃຫສາປະທານ ແກ ການສະເ
ໜີພັດທະນາໂຄງການທີ່ບໍຕອງຜານການປະມນ ຖາການສະເໜີດັງກາວມີຄົບເງື່ອນໄຂທັງໝົດດັງຕໍໄປນີ້:
1.

ໂຄງການນາໃຊແນວຄວາມຄິດ ຫລື ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ ໃນ ສປປ ລາວ;

2.

ຫົວໜວຍວິສາຫະກິດທີ່ສະເໜີພັດທະນາໂຄງການດັງກາວ

ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖວນດານເຕັກນິກ

ແລະ ການເງິນ;
3.

ໂຄງການມີຜົນຕອບແທນຕໍການລົງທຶນ ໃນມນຄາໂຄງການອັນສົມເຫດສົມຜົນ ພາຍໃຕມນຄາ
ໂຄງການ ແລະ ລາຄາໄຟຟາ ອັນສົມເຫດສົມຜົນ;

4.

ໂຄງການມີຄວາມເປນໄປໄດທາງດານການເງິນ ແລະ ບໍຕອງການໃຫມີການຮັບປະກັນ, ຊວຍ
ໜນ, ເງີນທຶນ ຫລື ນະໂຍບາຍພິເສດໃດໆຈາກລັດຖະບານ ທີ່ນອກເໜືອຈາກການໃຫນະໂຍບາຍທາງດານການເງີນປກກະຕິຕາມລະບຽບກົດໝາຍ; ແລະ

5.

ມີຜົນປະໂຫຍດທີ່ສາມາດເຫັນໄດຊັດເຈນ ຊຶ່ງຫລາຍກວາມນຄາທີ່ປະເທດລາວຈະເສຍໄປ.

ຂັ້ນຕອນທັງໝົດຂອງການຈັດຫາຜລົງທຶນ ດວຍ ການສະເໜີພັດທະນາໂຄງການທີ່ບໍຕອງຜານການ
ປະມນ ແມນ ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ເປນເຈົາ້ ການ.
ມາດຕາ 35 ( ໃໝ ).

ຂັນ
້ ຕອນຂໍອະນຍາດດາເນີນ ທລະກິດໄຟຟາທີຂ
່ ປ
ໍ ະທານ ສາລັບກໍລະນີ ການສະເໜີພດ
ັ ທະນາ

ໂຄງການທີບ
່ ຕອງຜານການປະມນ
ໍ
ເພື່ອຂໍອະນຍາດດາເນີນທລະກິດໄຟຟາທີ່ຂໍສາປະທານ ສາລັບກໍລະນີ ການສະເໜີພັດທະນາໂຄງການທີ່ບໍ
ຕອງຜານການປະມນ, ນິຕິບກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຈະຕອງເຊັນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍການົດ
ຂອງສັນຍາດັງຕໍໄປນີ້:
1.

ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU);

2.

ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ (PDA);

3.

ສັນຍາສາປະທານ (CA); ແລະ

4.

ສັນຍາອື່ນທີ່ຈາເປນ ເຊັນ: ສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟຟາ, ສັນຍາກຢມເງິນ, ສັນຍາກໍສາງ ແລະ ສັນຍາ
ອື່ນໆ. ເພື່ອຄວາມກະຈາງແຈງ, ສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟຟາ ຈະຕອງຜານການທົບທວນ, ກວດກາ ແລະ
ຮັບຮອງຈາກ ລັດຖະບານ ໂດຍການສະເໜີຂອງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ແລະ ຈະຖືກ
ເຊັນ ພາຍຫຼັງເຊັນ ສັນຍາສາປະທານ ເທົານັ້ນ.

ມາດຕາ 36 ( ໃໝ ).

ຂັນ
້ ຕອນ ການສະເໜີພດ
ັ ທະນາໂຄງການທີບ
່ ຕອງຜານການປະມນ
ໍ
ເພືອ
່ ລົງທຶນໃນ ທລະກິດ
ໄຟຟາທີຂ
່ ສ
ໍ າປະທານ

1.

ນິຕິບກຄົນ ທີ່ຕອງການດາເນີນ ທລະກິດໄຟຟາທີ່ຂໍສາປະທານ ຕອງຍື່ນຄາຮອງ ແລະ
ເອກະສານອື່ນໆທີ່ກຽວຂອງ ຫາ ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພື່ອກັນກອງເບື້ອງ
ຕົ້ນ ແລວສົງຕໍໃຫ ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ສືບຕໍຄົ້ນຄວາ.

2.

ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ຈະປະເມີນວາ ຄາຮອງດັງກາວໄດຄົບເງື່ອນໄຂທີ່ການົດໃນ
ມາດຕາ 34 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຫຼື ບໍ. ຜົນຂອງການປະເມີນດັງກາວ ອາດຖືກລາຍງານໃຫ
ລັດຖະບານ ຫລື ອົງກາກນປກຄອງທອງຖິ່ນ ຕາມແຕລະຂະໜາດຂອງໂຄງການ ເພື່ອຂໍອະນມັດ
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ເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວາງ ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ກັບ ຜສະເໜີຂໍ
ລົງທຶນ.
3.

ພາຍຫຼັງ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໄດຮັບການລົງນາມ, ຜພັດທະນາໂຄງການ ຕອງສະເໜີຂໍ
ສາງຕັ້ງຫອງການຜຕາງໜາ ຢ ສປປ ລາວ ພາຍໃນ ສີ່ສິບຫາ (45) ວັນ ກັບ ກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນ.

4.

ພາຍຫຼັງ ການປະຕິບັດພັນທະຕາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈສາເລັດແລວ, ຜພັດທະນາມີພັນທະ
ສາງຕັ້ງ ບໍລິສັດໂຄງການ ເພື່ອເຊັນ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ກັບ ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ
ບໍແຮ.

5.

ພາຍຫລັງ ສາເລັດການປະຕິບັດພັນທະທີ່ລະບໃນ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ສາເລັດການ
ເຈລະຈາຮາງສັນຍາສາປະທານ, ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ຈະລາຍງານຜົນການ
ເຈລະຈາ ກຽວກັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ລັດຖະບານຈະໄດຮັບ, ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜຂໍສາປະທານ
ທີ່ອາດບໍສອດຄອງກັບບາງຂໍການົດຂອງກົດໝາຍສະບັບອື່ນ, ລັງລວມຜົນໄດ ແລະ ຜົນເສຍ,
ວິທີການແກໄຂຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຕໍລັດຖະບານ ເພື່ອພິຈາລະນາສະເໜີຕໍໄປຍັງຄະນະປະ
ຈາສະພາແຫງຊາດ ເພື່ອຮັບຮອງ. ພາຍຫຼັງໄດຮັບການຮັບຮອງດັງກາວ, ຂະແໜງການພະລັງງານ
ແລະ ບໍແຮ ເປນຜຕາງໜາລັດຖະບານ ເຊັນ ສັນຍາສາປະທານ ລະຫວາງ ຂະແໜງການ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ກັບ ບໍລິສັດໂຄງການ ຕາມ ຂັ້ນຕອນການພັດທະນາໂຄງການໄຟຟາເອກະ
ຊົນ.

ມາດຕາ 37 ( ໃໝ ).

ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາ້ ໃຈ ແລະ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ໃນກໍລະນີຂອງ ການສະເໜີພດ
ັ ທະນາ
ໂຄງການທີບ
່ ຕອງຜານການປະມນ
ໍ

1.

ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແມນຂໍຕົກລົງທີ່ເຊັນ ລະຫວາງ ລັດຖະບານ ຫຼື ອົງການປກຄອງ
ທອງຖິ່ນ (ແລວແຕກໍລະນີ) ແລະ ນິຕິບກຄົນ ຊຶ່ງມີຈດປະສົງລົງທຶນໃນລະກິດໄຟຟາທີ່ຂໍສາປະທານ. ພາຍຫຼັງເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຜພັດທະນາໂຄງການ ຕອງວາງເງິນຄາປະກັນ
ຊຶ່ງຈານວນ ແລະ ເວລາການວາງເງິນຄາປະກັນດັງກາວ ແມນ ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ
ແຮ ເປນຜການົດ. ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ອະນຍາດໃຫ ຜພັດທະນາໂຄງການ ດາເນີນການ
ສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງຕໍສິ່ງແວດລອມສັງຄົມ ແລະ
ທາມະຊາດເບື້ອງຕົ້ນ. ອາຍຂອງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແມນບໍໃຫເກີນ ຊາວສີ່ (24) ເດືອນ
ນອກຈາກໄດຕໍອາຍຕາມ ມາດຕາ 37 ຂໍທີ3 ຂາງລມນີ້.

2.

ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ແມນສັນຍາທີ່ເຊັນລະຫວາງ ລັດຖະບານ ແລະ ບໍລິສັດໂຄງການ ເພື່ອ
ຈດປະສົງໃນການສືບຕໍສາເລັດ
ການສຶກສາບົດສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດຂັ້ນສດທາຍ
ຕາມ
ມາດຕາ 39 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້, ການເຂົ້າຫາຕະຫຼາດ, ແຫຼງທຶນ, ຜຮັບເໝົາ ແລະ ອື່ນໆ
ຕາມທີ່ໄດຕົກລົງກັນຢໃນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ. ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ມີອາຍບໍເກີນ
ຊາວສີ່ (24) ເດືອນ ຍົກເວັ້ນກໍລະນີໄດຮັບການຕໍອາຍ ຕາມ ມາດຕາ 37 ຂໍທີ3 ຂອງກົດໝາຍ
ສະບັບນີ້.

3.

ອາຍຂອງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ສາມາດຕໍໄດ ຖາຫາກໄດ
ຮັບການເຫັນດີ ຈາກລັດຖະບານ ຫລື ອົງການປກຄອງທອງຖິ່ນ ຕາມກໍລະນີຂອງແຕລະ
ໂຄງການ. ຄາຮອງຂໍຕໍອາຍບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ຫຼື ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ຕອງໄດຍື່ນ
ບໍໃຫຫລດ ຫົກສິບ (60) ວັນ ກອນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ຫຼື ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ຈະ
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ໝົດອາຍ. ຖາຫາກບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ຫຼື ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ໄດຮັບການຕໍອາຍ
ໂດຍລັດຖະບານ ຫຼື ອົງການປກຄອງທອງຖິ່ນ (ແລວແຕກໍລະນີ), ເງິນຄາປະກັນທີ່ວາງໄວຕາມ
ມາດຕາ 37 ຂໍທີ1 ຂາງເທິງຕອງຕົກເປນຂອງລັດຖະບານ, ແລະ ຜພັດທະນາໂຄງການ ຕອງວາງ
ເງີນຄາປະກັນ ຕື່ມອີກ ດວຍຈານວນເທົາກັບທີ່ການົດໄວໃນ ມາດຕາ 37 ຂໍທີ1 ຂາງເທິງ.
4.

ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ຫຼື ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ອາດໄດຮັບການຕໍອາຍ ຖາຫາກ ຜພັດທະນາໂຄງການ ສາມາດສະແດງໃຫເຫັນຈະແຈງວາ ຕົນໄດປະຕິບັດ ແລະ ຈະປະຕິບັດຕາມຂໍການົດທກຢາງຂອງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ຫຼື ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ. ລັດຖະບານ ຫຼື
ອົງການປກຄອງທອງຖິ່ນ (ແລວແຕກໍລະນີ) ຈະພິຈາລະນາເປນແຕລະກໍລະນີ ອີງໃສເຫດຜົນໃນ
ການຂໍຕໍອາຍຂອງຜພັດທະນາ.

5.

ໃນກໍລະນີ ຜພັດທະນາໂຄງການ ບໍສາມາດປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ການົດເວລາທີ່ລະບໄວ
ໃນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ຫຼື ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ລວມທັງເວລາຂອງການຕໍອາຍ,
ລັດຖະບານ ຫຼື ອົງການປກຄອງທອງຖິ່ນ (ແລວແຕກໍລະນີ) ສາມາດນາໃຊມາດຕະການແກໄຂ
ຕາງໆທີ່ມີ ລວມທັງ ການຍົກເລີກສັນຍາ ຫຼື ບໍຕໍອາຍສັນຍາ. ໃນກໍລະນີຍົກເລີກສັນຍາ ຫຼື ບໍຕໍ
ອາຍສັນຍາ, ລັດຖະບານ ຫຼື ອົງການປກຄອງທອງຖິ່ນ (ແລວແຕກໍລະນີ) ຈະບໍມີພັນທະຊົດເຊີຍ
ຄາໃຊຈາຍຕາງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຜພັດທະນາໂຄງການ
ລັດຖະບານ.

6.

ແລະ

ເງິນຄາປະກັນຕອງຕົກເປນຂອງ

ກິດຈະກາການກໍສາງເພື່ອກະກຽມໃຫແກການກໍສາງໃຫຍ
ເຊັນ:
ທາງເຂົ້າຫາເຂົ້າຫາເຂດ
ໂຄງການ, ແລນສາຍໄຟຟາເພື່ອຮັບໃຊໂຄງການ ແລະ ຫອງການປະຈາສະໜາມ ແມນສາມາດ
ເລີ່ມປະຕິບັດໄດພາຍໃຕຄວາມສຽງຂອງນັກລົງທຶນເອງ, ແຕການລິເລີ່ມກິດຈະກາດັງກາວ ຍັງ
ຕອງຂຶ້ນກັບການຮັບຮອງ ຫຼື ສັງໂຈະ ຈາກ ລັດຖະບານ.

ມາດຕາ 38 ( ໃໝ ).

ການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດເບືອ
້ ງຕົນ
້ ໃນກໍລະນີຂອງ ການສະເໜີພດ
ັ ທະນາໂຄງການທີບ
່ ຕອງ
ໍ
ຜານການປະມນ

1.

ໃນກໍລະນີຂອງການສະເໜີພັດທະນາໂຄງການທີ່ບໍຕອງຜານການປະມນ,

ຜພັດທະນາໂຄງການ

ຕອງເຮັດ ການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດເບື້ອງຕົ້ນ ຫລັງຈາກເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ. ຜ
ພັດທະນາໂຄງການ ສາມາດດາເນີນ ການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດເບື້ອງຕົ້ນຂອງໂຄງການ ດວຍ
ຕົນເອງ ຖາຕົນມີໃບອະນຍາດຕາມທີ່ລະບໃນ ມາດຕາ 25 ແລະ ມາດຕາ 26 ຂອງກົດໝາຍ
ສະບັບນີ້.
ຖາຫາກຜພັດທະນາໂຄງການ ບໍມີປະສົບການໃນການເຮັດການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດເບື້ອງ
ຕົນມາກອນ ແມນຕອງໄດວາຈາງບໍລິສັດທີ່ໄດຮັບອະນຍາດດາເນີນທລະກິດໄຟຟາທົວໄປ ຕາມ
ທີ່ລະບໄວໃນ ມາດຕາ 25 ແລະ ມາດຕາ 26 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຫຼື ບໍລິສັດທີ່ມີປະສົບການ
ຈາກຕາງປະເທດ.
2.

ການສຶກສາຄວາມເປນໄດເບື້ອງຕົ້ນ ມີ ສອງ (2) ອົງປະກອບ ຄື:
(ກ).

ຄວາມເປນໄປໄດທາງດານເຕັກນິກ

ລວມທັງການເຊື່ອມຕໍເຂົ້າລະບົບ,

ເສດຖະກິດ

ແລະ ການເງິນ; ແລະ
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(ຂ).

ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບື້ອງຕົ້ນ ທີ່ຈະເກີດ
ຈາກການພັດທະນາໂຄງການໄຟຟາ ລວມທັງການກໍສາງສາຍສົງ ແລະ ເສັ້ນທາງເຂົ້າ
ອອກໂຄງການ.

3.

ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດເບື້ອງຕົ້ນຈະຖືກທົບທວນຄືນໂດຍ ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ. ຖາມີຄວາມຈາເປນ, ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ມີສິດວາຈາງ
ຊຽວຊານຕາງປະເທດມາທົບທວນ ບົດສຶກສາດັງກາວ. ຜພັດທະນາໂຄງການຕອງຮັບຜິດຊອບ
ຄາໃຊຈາຍໃນການວາຈາງຊຽວຊານດັງກາວ.

4.

ກອບໜາວຽກໃນການສຶກສາຄວາມເປນໄດເບື້ອງຕົ້ນ ຕາມທີ່ລະບໃນ ຂໍທີ 2 ຂອງມາດຕານີ້
ແມນຈະໄດການົດໄວໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ.

ມາດຕາ 39 ( ໃໝ ).

ບົດສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດຂັນ
້ ສດທາຍ

ໃນກໍລະນີຂອງ

ສະເໜີພດ
ັ ທະນາໂຄງການທີບ
່ ຕອງ
ໍ

ຜານການປະມນ
1.

ໃນກໍລະນີຂອງການສະເໜີພັດທະນາໂຄງການທີ່ບໍຕອງຜານການປະມນ, ການສຶກສາຄວາມເປນ
ໄປໄດຂັ້ນສດທາຍ ແມນການສຶກສາທີ່ດາເນີນໂດຍຜພັດທະນາໂຄງການ ຫລັງຈາກເຊັນ ສັນຍາ
ພັດທະນາໂຄງການ, ຊຶ່ງເງື່ອນໄຂຂອງຜທີ່ຈະມາເຮັດບົດສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດ ແມນປະຕິບັດ
ຕາມມາດຕາ 38 ຂໍທີ1 ຂອງ ກົດໝາຍສະບັບນີ້.

2.

ການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດ ມີ ສອງ (2) ອົງປະກອບ ຄື:
(ກ).

ຄວາມເປນໄປໄດດານເຕັກນິກ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ ຕາມທີ່ລະບໃນ ມາດຕາ
40 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້; ແລະ

(ຂ).

ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຕາມທີ່ລະບໃນ
ມາດຕາ 41 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.

ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດຂັ້ນສດທາຍ ທີ່ເປນ ບົດລາຍງານຜົນການສຶກສາຄວາມເປນ
ໄປໄດດານເຕັກນິກ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ ຈະຕອງຖືກຮັບຮອງ ໂດຍ

ຂະແໜງການພະລັງງານ

ແລະ ບໍແຮ, ແລະ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຈະຕອງຖືກ
ຮັບຮອງ ໂດຍ ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ. ໜວຍງານກຽວຂອງຂອງຂະແໜ
ງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ມີສິດປະຕິເສດບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດຂັ້ນສດທາຍ ຖາຫາກ
ເຫັນວາບໍມີຄວາມຄົບຖວນ ຫຼື ຜານການປະເມີນສັງລວມເຫັນວາ ມີຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ ຫຼາຍກວາຜົນ
ປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດຈາກການພັດທະນາໂຄງການ.
ມາດຕາ 40 ( ປບປງ ). ການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດດານເຕັກນິກ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ
1.

ການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດດານເຕັກນິກ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ ຕອງນາໃຊຂໍມນ ແລະ
ວິທີການວິໄຈທີ່ໜາເຊື່ອຖືໄດ ແລະ ຕອງມີເນື້ອໃນຕົ້ົນຕໍ ດັງນີ້:
(ກ).

ຜົນໄດຮັບຂອງການສຶກສາດານເຕັກນິກ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ;

(ຂ).

ພະລັງງານໄຟຟາສງສດທີ່ຈະຜະລິດໄດ

ທີ່ມີຄວາມສາພັນກັບຂໍມນທາງດານອທົກ

ກະສາດ;
(ຄ).

ການຄາດຄະເນມນຄາຂອງໂຄງການ

ທີ່ສະແດງໃຫເຫັນເຖິງ

ຄວາມສາພັນລະຫວາງ

ການອອກແບບ, ໜາວຽກ, ປະລິມານວຽກ ແລະ ຫົວໜວຍລາຄາ;
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(ງ).

ການຄາດຄະເນອາຍການ ແລະ ຄວາມທົນທານຂອງສິ່ງກໍສາງຕົ້ນຕໍ, ອປະກອນ ແລະ
ອົງປະກອບທີ່ເປນອັນສະເພາະຂອງໂຄງການ;

(ຈ).

ການຄາດຄະເນລາຄາໄຟຟາ ແລະ ຕະຫຼາດ ເພື່ອຈາໜາຍ;

(ສ).

ລາຍລະອຽດກຽວກັບການກໍສາງ, ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ເວລາເລີ່ມສະໜອງພະລັງງານໄຟ
ຟາ;

(ຊ).

ລາຍລະອຽດກຽວກັບການດາເນີນງານໂຄງການ ແລະ ໃນກໍລະນີຂອງ ທລະກິດໄຟຟາທີ່
ຂໍສາປະທານ BOO ຕອງມີລາຍລະອຽດກຽວການປວແປງ ແລະ ຟນຟ ຕາມ ມາດຕາ
31 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຕື່ມອີກ; ແລະ

(ຍ).
2.

ຂໍມນ, ການປະເມີນ ແລະ ການວິເຄາະອື່ນໆທີ່ ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ
ສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນ ອາດຕອງການຕື່ມ.

ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດດານເຕັກນິກ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ ຈະຖືກທົບ
ທວນຄືນ ໂດຍຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ. ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ມີສິດ
ເຊີນຊຽວຊານຕາງປະເທດມາທົບທວນ ບົດສຶກສາດັງກາວ. ຜພັດທະນາໂຄງການຕອງຮັບຜິດ
ຊອບຄາໃຊຈາຍໃນການວາຈາງຊຽວຊານດັງກາວ. ພາຍຫຼັງເຫັນວາ ບົດລາຍງານດັງກາວໄດຄົບ
ເງື່ອນໄຂ, ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ຈະໃຫການຮັບຮອງ.

ມາດຕາ 41 ( ປບປງ ).
1.

ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍສິງ່ ແວດລອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ປະກອບດວຍເນື້ອໃນຕົ້ົນຕໍ
ດັງນີ້:
(ກ). ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ ພອມທັງສະເໜີວິທີການ ແລະ ມາດຕະການ
ແກໄຂ ຫຼື ຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບອັນບໍດີຕໍສິ່ງແວດລອມ, ແຫຼງນາ, ໜາດິນ ຫຼື ພື້ນດິນ,
ຕໍລະບົບນິເວດວິທະຍາ, ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ທີ່ຢອາໄສຂອງສັດນາ ແລະ ສັດປາ;
(ຂ).

ການປະເມີນຜົນເສຍຫາຍ ແລະ ການຍົກຍາຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກການພັດທະນາໂຄງການ ລວມທັງມນຄາການຍົກຍາຍຈັດສັນ,
ການຊົດເຊີຍ,
ສິດທິປະໂຫຍດທີຜ
່ ໄດຮັບຜົນກະທົບຄວນໄດຮັບ, ແຜນຟນຟຊີວິດການເປນຢ ແລະ
ຂີດໝາຍຄວາມສາເລັດໃນການແກໄຂຜົນກະທົບ;

(ຄ).

ວິທີການຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບ ຂອງບໍລິມາດນາ ທີ່ເກີດຈາກການກໍສາງ ແລະ ຜະລິດ
ໄຟຟາຕາມສັນຍາຊື້-ຂາຍໄຟຟາ, ລວມທັງຜົນກະທົບແບບສະສົມ ຢລມອາງ

ຂອງ

ເຂື່ອນໄຟຟາ; ແລະ
(ງ).
2.

ການປະເມີນ ແລະ ວິໄຈອື່ນໆທີ່ ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ອາດເຫັນວາເໝາະສົມ.

ຄາໃຊຈາຍເຂົ້າໃນການປວແປງຜົນກະທົບທີໄ່ ດການົດໄວໃນ ຂໍທີ1.(ກ) ຫາ ຂໍທີ1.(ງ) ຂອງ
ມາດຕາ 41 ຂາງເທິງນີ້ ຕອງຖືກຄິດໄລລວມເຂົ້າໃນມນຄາໂຄງການ.

3.

ເນື້ອໃນຂອງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຕອງ
ເກັບກາຈາກການສຶກສາພາກສະໜາມຕົວຈິງ ໂດຍປາສະຈາກການປງແຕງ ຫຼື ນາໃຊຂໍມນທີ່ບໍ
ໜາເຊື່ອຖື. ບົດລາຍງານດັງກາວຕອງຖືກຮັບຮອງໂດຍ
ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະ
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ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ພາຍໃຕການມີສວນຮວມ ໃນແຕລະໄລຍະຂອງການຈັດປະຊຸມປກສາ
ຫາລືກັນ ກັບ
ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ. ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ພາຍໃຕການເປນເອກະພາບກັນກັບຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ມີ
ສິດເຊີນຊຽວຊານຕາງປະເທດມາທົບທວນ ບົດສຶກສາດັງກາວ ໃນນາມບກຄົນທີ່ສາມທີ່ເປນເອກະລາດ. ຜພັດທະນາໂຄງການຕອງຮັບຜິດຊອບຄາໃຊຈາຍໃນການວາຈາງຊຽວຊານດັງກາວ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ເປນຜຮັບຜິດຊອບສາລັບບັນຫາສິ່ງແວດລອມທີ່
ພົວພັນກັບວິສາວະກາ ໂດຍສົມທົບກັບ ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ຕາມ
ຄວາມເໝາະສົມ.
ມາດຕາ 42 ( ໃໝ ). ບໍລສ
ິ ດ
ັ ໂຄງການ
ບໍລິສັດໂຄງການ ໝາຍເຖິງນິຕິບກຄົນປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ຖືກສາງຕັ້ງໂດຍ ຜພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ຜຖື
ຮນທີ່ກຽວຂອງ ພາຍໃຕ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ພາຍຫຼັງທີ່ສາເລັດພັນທະຂອງຕົນ ພາຍໃຕ ບົດບັນທຶກ
ຄວາມເຂົ້າໃຈ ສາລັບກໍລະນີຂອງ ການສະເໜີພັດທະນາໂຄງການທີ່ບໍຕອງຜານການປະມນ, ແລະ ພາຍໃຕ
ສັນຍາຫົວຂໍໃຫຍ ຕາມ ມາດຕາ 47 ສາລັບກໍລະນີຂອງ ການສະເໜີພັດທະນາໂຄງການທີ່ຕອງຜານການ
ປະມນ.
ບໍລິສັດໂຄງການ ຕອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເປນຜລົງນາມ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະໃນ ສັນຍາ
ພັດທະນາໂຄງການ, ສັນຍາສາປະທານ ແລະ ສັນຍາອື່ນໆ ເຊັນ: ສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟຟາ, ສັນຍາເງິນກຢມ ແລະ
ສັນຍາຮັບເໝົາກໍສາງ ຕາມແຕລະໄລຍະຂອງການພັດທະນາ.
ພາຍໃນ ຫົກສິບ (60) ວັນ ພາຍຫຼັງ ສັນຍາສາປະທານມີຜົນສັກສິດ ບັນດາຂາຮນຕອງຖອກທຶນຈົດ
ທະບຽນ ບໍຕາກວາ ສິບສວນຮອຍ (10%) ຂອງທຶນທັງໝົດ ແລະ ຕອງຖອກທຶນທຶນຈົດທະບຽນໃຫຄົບ
ຖວນກອນສາເລັດການກໍສາງໂຄງການ.
ບໍລິສັດໂຄງການຕອງປະຕິບັດຕາມ ຂໍການົດຂອງທກກົດໝາຍ, ດາລັດ, ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ
ນອກເສຍຈາກວາໄດຮັບການຍົກເວັ້ນສະເພາະໃດໜຶ່ງ ຈາກອົງການທີ່ມີສິດອານາດ.
ບໍລິສັດໂຄງການ ຕອງສາງຕັ້ງຫອງການບໍລິຫານແບບຄົບຊຸດ ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອດາເນີນທກກິດຈະການ ກຽວກັບການດາເນີນງານ ແລະ ການບາລງຮັກສາ ທລະກິດໄຟຟາທີ່ຂໍສາປະທານ. ພະນັກງານຖາວອນ
ແລະ ພະນັກງານສັນຍາຈາງຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ຕອງເປນພະນັກງານປະຈາ ໃນ ສປປ ລາວ.
ການເຄື່ອນໄຫວທາງດານການເງິນປະຈາປຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ຈະຕອງຖືກກວດກາ ຈາກອົງການທີ່
ກຽວຂອງຂອງລັດຖະບານ. ບໍລິສັດໂຄງການ ຍັງຄົງເປນຜຮັບຜິດຊອບຕໍລັດຖະບານ ກຽວກັບຄວາມຖືກຕອງ
ແລະ ສອດຄອງຂອງຂໍມນທີ່ລະບຢໃນບົດລາຍງານການເງິນປະຈາປ ເຖິງແມນຈະໄດຮັບການກວດກາ ແລະ
ຮັບຮອງ ໂດຍທີມງານຂອງພາກລັດກໍຕາມ.
ມາດຕາ 43 ( ໃໝ ). ສັນຍາສາປະທານ
ສັນຍາສາປະທານ ແມນ ສັນຍາທີ່ເຊັນກັນລະຫວາງ ລັດຖະບານ ແລະ ບໍລິສັດໂຄງການ ທີ່ການົດກຽວກັບ
ການດາເນີນກິດຈະການ ທີ່ລະບໄວໃນ ມາດຕາ 29 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້. ສັນຍາສາປະທານ ຈະການົດໄລຍະ
ສາປະທານ, ສິດ, ພັນທະ, ບັນດາຂໍການົດເພື່ອເປນຕົວສັນຍາໃຫສົມບນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດຖະບານ
ລວມທັງ ສິດສະເພາະທີ່ລັດຈະໃຫແກ ບໍລິສັດໂຄງການ ແລະ/ຫຼື ຝາຍສັນຍາທີ່ກຽວຂອງລວມທັງ ກົນໄກອື່ນໆ
ທີ່ຈາເປນໃນການພັດທະນາໂຄງການໄຟຟາໃນຮບແບບຜຜະລິດໄຟຟາເອກະລາດ.
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ມາດຕາ 44 ( ປບປງ ). ໄລຍະສາປະທານ
1.

ໄລຍະສາປະທານ ສາລັບກໍລະນີ ທລະກິດໄຟຟາທີ່ຂໍສາປະທານຮບແບບ BOT ແມນ ເລີ່ມຈາກ
ວັນທີ່ສັນຍາສາປະທານໄດຮັບການລົງນາມ ແລະ ສີ້ນສດລົງໃນການົດເວລາບໍໃຫເກີນ ຊາວຫາ
(25) ປ ນັບແຕ ວັນເລີ່ມຕົ້ນດາເນີນການຜະລິດທາງການຄາ (Commercial Operation
Date ຫຼື

COD) ທີ່ການົດໄວໃນສັນຍາສາປະທານຊຶ່ງອາດມີການຕໍອາຍໄລຍະສາປະທານໄດ

ພາຍໃຕການຕົກລົງເຫັນດີຂອງລັດຖະບານ

ຫາ

(5) ປ

ກອນມອບໂອນໂຄງການຄືນໃຫ

ລັດຖະບານ.
2.

ໄລຍະສາປະທານ ສາລັບກໍລະນີ ທລະກິດໄຟຟາທີ່ຂໍສາປະທານຮບແບບ BOO ແມນ ເລີ່ມຈາກ
ວັນທີທີ່ສັນຍາສາປະທານໄດຮັບການລົງນາມ ແລະ ສິ້ນສດລົງໃນການົດເວລາບໍໃຫເກີນ ຫາສິບ
(50) ປ ນັບແຕ ວັນເລີ່ມຕົ້ນດາເນີນການຜະລິດທາງການຄາ ທີ່ການົດໄວໃນສັນຍາສາປະທານ
ສາລັບໂຄງການໄຟຟາພະລັງງານນາຂະໜາດນອຍ ແລະ ສາມສິບ (30) ປ ນັບແຕ ວັນເລີ່ມຕົ້ນ
ດາເນີນການຜະລິດທາງການຄາ (COD) ທີ່ການົດໄວໃນສັນຍາສາປະທານ ສາລັບໂຄງການ
ໄຟຟາພະລັງງານຄວາມຮອນ, ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ພະລັງງານລົມ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມການກາ
ນົດຂອງລັດຖະບານ ຊຶ່ງອາດມີການຕໍອາຍໄລຍະສາປະທານໄດ ພາຍໃຕການຕົກລົງເຫັນດີຂອງ
ລັດຖະບານ ຫາ (5) ປ ກອນສິ້ນສດໄລຍະສາປະທານ.

ມາດຕາ 45 ( ໃໝ ).

ຂັນ
້ ຕອນຂໍອະນຍາດດາເນີນ ທລະກິດໄຟຟາທີຂ
່ ສ
ໍ າປະທານ ສາລັບກໍລະນີ ການສະເໜີພດ
ັ ທະນາ
ໂຄງການທີຕ
່ ອງຜານການປະມນ

ໃນກໍລະນີຂອງການສະເໜີພັດທະນາໂຄງການທີ່ຕອງຜານການປະມນ, ເພື່ອຂໍອະນຍາດາເນີນທລະກິດ
ໄຟຟາທີ່ຂໍສາປະທານ, ບໍລິສັດໂຄງການ ຈະຕອງເຊັນ ສັນຍາສາປະທານກັບລັດຖະບານ.
ມາດຕາ 46 ( ໃໝ ).

ການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດເບືອ
້ ງຕົນ
້ ໃນກໍລະນີຂອງ ການສະເໜີພດ
ັ ທະນາໂຄງການທີຕ
່ ອງ
ຜານການປະມນ

1.

ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ຕອງການົດໂຄງການ ທີ່ຕອງເຮັດ ການສຶກສາຄວາມເປນ
ໄປໄດເບື້ອງຕົ້ນ ຈາກບັນຊໂຄງການບລິມະສິດ ທີ່ລະບໃນ ແຜນພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟາແບບ
ເຊື່ອມສານ ທີ່ລະບໄວໃນ ມາດຕາ 10 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້. ການສຶກສາດັງກາວຕອງມີ
ພື້ນຖານແນໃສ ຄວາມເປນໄປໄດ ທາງດານເຕັກນິກ ແລະ ການຄາຂອງໂຄງການ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ

ຕໍເປາໝາຍລວມທາງດານເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງປະເທດ,

ຜົນກະທົບຕໍ

ສິ່ງແວດລອມທາມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.
2.

ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ໂດຍສົມທົບກັບອົງການລັດຖະບານ/ກະຊວງ/ກົມກອງ
ຕາມທີ່ຕົນເອງເຫັນວາເໝາະສົມ ເພື່ອດາເນີນການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດເບື້ອງຕົ້ນ ໃຫກັບ
ໂຄງການໄຟຟາ ຫຼື ສັງລວມຂໍມນທີ່ເຮັດການສຶກສາມາແລວ ເພື່ອເປນພື້ນຖານໃນການກະກຽມ
ເອກະສານປະມນ. ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ອາດວາຈາງ ບໍລິສັດດາເນີນ ທລະກິດ
ໄຟຟາທົວໄປ ຕາມທີ່ລະບໃນ ມາດຕາ 25 ແລະ ມາດຕາ 26 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຫຼື ບໍລິສັດ
ທີ່ປກສາທີ່ມີປະສົບການຂອງຕາງປະເທດ ຫຼື ສັງລວມເອົາຂໍມນທີ່ໄດຈາກການສຶກສາມາແລວ
ເພື່ອດາເນີນການສັງລວມເປນບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດເບື້ອງຕົ້ນ.
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3.

ການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດເບື້ອງຕົ້ນໂດຍ ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ເພື່ອການຈັດ
ສັນໂຄງການ ສາລັບ ຂໍສະເໜີຂໍໂຄງການທີ່ຕອງຜານການປະມນ ປະກອບດວຍ:
(ກ).

ຄວາມເປນມາຂອງໂຄງການ, ຂໍມນຕັດສິນໂຄງການທີ່ພົວພັນເຖິງໜາດິນ, ນາ, ຕະ
ກອນ ແລະ ການສຶກສາດານທໍລະນີສາດ, ແຜນຜັງ ແລະ ທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສດຂອງ
ໂຄງການ, ລາຍລະອຽດກຽວກັບອົງປະກອບ ແລະ ຄນລັກສະນະຂອງໂຄງການ, ການ
ວາງແຜນໂຄງລາງ ແລະ ການກໍສາງ, ຕາຕາລາງການກໍສາງ, ບັນຫາທາງດານສັງຄົມ
ແລະ ສິ່ງແວດລອມ, ຄາດຄະເນມນຄາ ແລະ ການວິເຄາະດານການເງິນ, ຂໍສະຫລບ
ແລະ ຂໍສະເໜີ ແລະ ອື່ນໆ.

(ຂ).

ຄາດຄະເນເບື້ອງຕົ້ນກຽວກັບ ການລົງທຶນທີ່ຕອງການເພື່ອພັດທະນາໂຄງການ;

(ຄ).

ການປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນກຽວກັບ

ຜົນກະທົບທາງດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ຂອງໂຄງ

ການ;
(ງ).
(ຈ).
(ສ)
ມາດຕາ 47 ( ໃໝ ).

ການປະເມີນ ແລະ ວິໄຈອື່ນ ທີ່ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ເຫັນວາເໝາະສົມ
ໂດຍສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນຕາມທີ່ເຫັນວາຈາເປນ;
ຕົ້ນທຶນຕອງບໍສງ; ແລະ
ຂໍມນອື່ນໆຕາມການການົດຂອງ ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟາຂອງລາວ.

ການເຊີນເຂົາ້ ຮວມ ຂະບວນການປະມນ ສາລັບກໍລະນີຂອງ ການສະເໜີພດ
ັ ທະນາໂຄງການທີ່
ຕອງຜານການປະມນ

1.

ພາຍຫລັງທີ່ ແຜນພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟາແບບເຊື່ອມສານ ທີ່ລະບໃນ ມາດຕາ 10 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ໄດຖືກຮັບຮອງໂດຍ ສະພາແຫງຊາດ, ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ເປນ
ຜຮັບຜິດຊອບເຊີນ ນິຕິບກຄົນເຂົ້າຮວມ ການປະມນແຂງຂັນ ເອົາ ໂຄງການບລິມະສິດ ທີ່ໄດ
ລະບໄວໃນແຜນດັງກາວ. ຂະບວນການປະມນແຂງຂັນ ຈະຖືກຄມຄອງໂດຍ ບົດແນະນາສາລັບ
ການຄມຄອງຂະບວນການປະມນ.

2.

ໃນຂະບວນການປະມນແຂງຂັນ, ຜຊະນະການປະມນ ແມນຜທີ່ຜານມາດຕະຖານ ການຄັດ
ເລືອກເບື້ອງຕົ້ນ ທາງດານການເງິນ, ເຕັກນິກ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ດານກົດໝາຍ ແລະ ເປນຜທີ່ມີ
ຂໍສະເໜີປະມນທີ່ດີສດທີ່ສອດຄອງກັບເງື່ອນໄຂທີ່ລະບໃນເອກະສານປະມນ ແລະ ເປນໄປຕາມຂໍ
ການົດໃນບົດແນະນາສາລັບການຄມຄອງຂະບວນການປະມນ.

3.

ກອນການຕັດສິນກຽວກັບຜຊະນະການປະມນ,

ຖາມີບັນຫາໃດທີ່ແຕກຕາງຈາກເງື່ອນໄຂການ

ປະມນ ແຕກໍບໍແມນບັນຫາທີ່ຈະພາໃຫເສຍການປະມນ ແມນຕອງໄດຮັບການແກໄຂ ໂດຍເຈລະຈາ. ຮບການຂອງການເຈລະຈາ ຈະຖືກລະບໃນ ບົດແນະນາສາລັບການຄມຄອງຂະບວນການ
ປະມນ;
4.

ພາຍຫລັງທີ່ມີການຄັດເລືອກຜຊະນະການປະມນ, ຜຊະນະການປະມນ ຈະຕອງສາງຕັ້ງ ບໍລິສັດ
ໂຄງການ ຂຶ້ນມາ ເພື່ອເຊັນສັນຍາຫົວຂໍໃຫຍ ກັບ ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ, ເພື່ອ
ສືບຕໍສາງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດຂັ້ນສດທາຍ ແລະ ວຽກງານທີ່ຈາເປນໃນ
ການພັດທະນາໂຄງການ. ບົດລາຍງານດັງກາວ ມີ ສອງ (2) ອົງປະກອບ ຄື: (1). ການສຶກສາ
ຄວາມເປນໄປໄດທາງດານເຕັກນິກ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ, ແລະ (2). ການປະເມີນຜົນ
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ກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ. ລາຍລະອຽດຂອງ ແຕລະອົງປະກອບຂອງບົດ
ລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດ ແລະ ການຮັບຮອງບົດດັງກາວ ຈະການົດໄວໃນ ມາດຕາ
40 ແລະ ມາດຕາ 41 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ເພື່ອຄວາມກະຈາງແຈງ, ໜວຍງານທີ່ກຽວຂອງຂອງຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ມີສິດປະຕິເສດບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດຂັ້ນສດທາຍ ຖາຫາກເຫັນວາບໍມີຄວາມຄົບຖວນ.
ພາຍຫລັງທີ່ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດຂັ້ນສດທາຍ ໄດເງື່ອນໄຂຄົບຖວນ ໃຫປະຕິບັດ
ຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ລະບໃນ ມາດຕາ 36 ຂໍທີ5 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ມາດຕາ 48 ( ໃໝ ). ການຕິດຕາມ
1.

ການກໍສາງໂຄງການ
(ກ). ບໍລິສັດໂຄງການຕອງສາງໂຄງການໄຟຟາ ຕາມການອອກແບບ ແລະ ມາດຕະຖານ
ແລະ ຄນລັກສະນະທີ່ການົດໄວໃນບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດ. ແຕໃນ
ກໍລະນີທີ່ມີຄວາມຈາດັດແປງ ຫຼື ດັດແກ, ບໍລິສັດໂຄງການຕອງແຈງຂະແໜງການ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ພອມທັງສະໜອງຂໍມນ, ເອກະສານ ແລະ ລາຍລະອຽດສະໜັບ
ສະໜນເຫດຜົນທີ່ສະເໜີດັດແປງ ຫຼື ດັດແກດັງກາວ ເພື່ອໃຫ ຂະແໜງການພະລັງງານ
ແລະ ບໍແຮ ຮັບຮອງ.
(ຂ). ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ໂດຍສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ ຈະ
ຕອງຊີ້ນາ ແລະ ປະເມີນການປະຕິບັດພັນທະຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ
ໄປຕາມແຜນການ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ຄນນະພາບ, ການປະກອບເງິນທຶນ ແລະ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ການປອງກັນທາງດານສິ່ງແວດລອມທາມະຊາດ ແລະ
(ຄ.)

ສັງຄົມ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ ຕາມທີ່ຕົກລົງກັນໃນສັນຍາສາປະທານ.
ໃນກໍລະນີທີ່ ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ຫຼື ຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ ຫາກ
ພົບເຫັນຄວາມແຕກຕາງ ຫຼື ການບໍປະຕິບັດຕາມຕາມແຜນການ, ຄນລັກສະນະ ແລະ
ມາດຕະຖານທີ່ຖືກຮັບຮອງ, ຈະຕອງແຈງສິ່ງດັງກາວນີ້ໃຫບໍລິສັດໂຄງການຊາບ ເພື່ອ

(ງ).

2.

ໃຫມີມາດຕະການແກໄຂ. ການທີ່ ບໍລິສັດໂຄງການ ບໍສາມາດແກໄຂຄວາມແຕກຕາງ
ດັງກາວພາຍໃນເວລາທີ່ການົດໄວໃນສັນຍາສາປະທານ
ອາດເປນພື້ນຖານໃຫມີການ
ຍົກເລີກສັນຍາສາປະທານ.
ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ສາມາດວາຈາງ ວິສາວະກອນ ຫຼື ທີ່ປກສາ
ເອກະລາດ ມາຊວຍໃນການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນໄລຍະ
ການກໍສາງ ໂດຍທີ່ ບໍລິສັດໂຄງການ ຫຼື ຜພັດທະນາເປນຜຮັບຜິດຊອບຄາໃຊຈາຍຂອງ
ການວາຈາງດັງກາວ.

ການດາເນີນງານ ແລະ ການບາລງຮັກສາໂຄງການ
(ກ). ບໍລິສັດໂຄງການ ຕອງດາເນີນງານ ແລະ ບາລງຮັກສາສິ່ງປະກອບສາງດານໄຟຟາຂອງ
ໂຄງການ ໃຫເປນໄປຕາມແຜນ, ຄນລັກສະນະ, ມາດຕະຖານ ແລະ ມນຄາ ທີ່ຖືກຮັບ(ຂ).

ຮອງ ພາຍໃຕ ສັນຍາສາປະທານ.
ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ໂດຍສົມທົບກັບ ຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ ຈະ
ຕອງກວດກາໂຄງການເປນແຕລະໄລຍະ ເພື່ອປະເມີນວາໂຄງການ ໄດຖືກດາເນີນງານ
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ແລະ ບາລງຮັກສາ ເປນໄປຕາມແຜນ, ຄນລັກສະນະ, ມາດຕະຖານ ແລະ ມນຄາທີ່ຖືກ
(ຄ).

ຮັບຮອງ ພາຍໃຕສັນຍາສາປະທານ.
ໃນກໍລະນີທີ່ ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ຫຼື ຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ ຫາກ
ພັບເຫັນວາ ບໍໄດປະຕິບັດຕາມແຜນ, ຄນລັກສະນະ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ຖືກຮັບຮອງ,
ຈະຕອງແຈງໃຫ ບໍລິສັດໂຄງການ ຊາບບັນຫາດັງກາວເພືອ
່ ໃຫມີມາຕະການແກໄຂ.
ການທີ່ ບໍລິສັດໂຄງການ ບໍສາມາດແກໄຂຄວາມແຕກຕາງດັງກາວພາຍໃນເວລາທີ່ກາ
ນົດໂດຍ ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ສົມທົບກັບ ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ອາດເປນພື້ນຖານໃຫມີການຍົກເລີກສັນຍາສາປະ
ທານ.

ມາດຕາ 49 ( ໃໝ ). ການດັດແກສັນຍາ
ການດັດແກສັນຍາ ໝາຍເຖິງ ການດັດແກສັນຍາສາປະທານ ລະຫວາງລັດຖະບານ ຫຼື ອົງການປກຄອງ
ທອງຖິ່ນ ກັບ ບໍລິສັດໂຄງການ ຊຶ່ງອາດດາເນີນໄດ ຖາໄດຮັບການຮັບຮອງລວງໜາ ຈາກລັດຖະບານໂດຍ
ການສະເໜີຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ແຕຕອງປະຕິບັດຄົບຕາມເງື່ອນໄຂ ດັງຕໍໄປນີ້.
1.

ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງລັດຖະບານໃນໄລຍະສາປະທານ
ທຽບໃສກອນການດັດແກ.

ທີ່ໄດຈາກໂຄງການ

ຕອງບໍຫຼຸດລົງ

2.

ບໍໃຫຫລດຂອບໜາວຽກ ຫລື ມາດຕະຖານການກໍສາງ ຫຼື ການເຮັດວຽກ ຫລື ບໍໃຫປຽນແປງ
ຂໍຜກມັດອັນເປນພື້ນຖານໃນສັນຍາ;

3.

ມີອົງປະກອບທີ່ຈະພາໃຫມີຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມຂຶ້ນກັບໂຄງການ; ແລະ

4.

ບໍເຮັດໃຫພາລະຂອງລັດຖະບານເພີ່ມ ຫລື ບໍເຮັດໃຫຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດານການເງິນ ຂອງ
ລັດຖະບານເພີ່ມຂຶ້ນໃນໂຄງການ.

ມາດຕາ 50 ( ໃໝ ). ການໂອນຊັບສິນໂຄງການ
1.

ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ເປນຜຮັບໂອນຊັບສິນ ແລະ ເອກະສານທີ່ກຽວຂອງ, ຄມື,
ຂໍມນ, ເອກະສານກຽວກັບການອອກແບບ, ການກໍສາງ, ການດາເນີນງານ ແລະ ການບາລງຮັກສາ ແລະ ອື່ນໆ ພາຍຫລັງການສິ້ນສດໄລຍະສາປະທານ ຕາມທີ່ການົດໄວໃນມາດຕາ 58 ຂອງ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້.

ເພື່ອຫລີກລຽງຂໍສົງໄສ,

ກາມະສິດສົມບນຕາມກົດໝາຍໃນໂຄງການ

ດັງກາວ ລວມທັງ ຊັບສິນ ແລະ ສິດກຽວກັບ ສິ່ງປະກອບສາງທັງໝົດຂອງໂຄງການ ທີ່ມີແລວ
ຈະຖືກໂອນໃຫ ລັດຖະບານ ແຫງ ສປປ ລາວ ໂດຍບໍມີການຊົດເຊີຍໃດໆ.
2.

ບໍລິສັດໂຄງການ ຕອງຮັບຜິດຊອບຝກອົບຮົມວຽກງານສາຄັນກຽວກັບການດາເນີນງານ ໃຫແກ
ທີມງານ ຂອງ ລັດຖະບານ ແຫງ ສປປ ລາວ ໃນຊວງໄລຍະບໍເກີນ ໜຶ່ງ (1) ປ ກອນການໝົດ
ໄລຍະສາປະທານ.

3.

ສິ່ງປະກອບສາງດານໄຟຟາ ແລະ ການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ ທີ່ໂອນພາຍໃຕ ຂໍທີ1 ຂອງ ມາດຕາ 50
ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຕອງຢໃນ ສະພາບການດາເນີນງານທີ່ດີ ໃນເວລາໂອນ, ພາຍຫລັງທີ່ໄດ
ມີການກວດກາ ແລະ ຢງຢນ ໂດຍວິຊະວະກອນເອກະລາດ ແລະ/ຫລື ອົງການໃດໜຶ່ງ ທີ່ລັດຖະບານເຫັນວາຈາເປນ.
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4.

ກອນເຖິງໄລຍະ ສອງ (2) ປ ກອນສິ້ນສດໄລຍະສາປະທານ, ນອກຈາກກໍລະນີລັດຖະບານເຫັນ
ດີເປນຢາງອື່ນ, ເຈົ້າຂອງທລະກິດໄຟຟາທີ່ຂໍສາປະທານ BOT ຕອງສອມແປງໃຫຍໃຫກົນຈັກ
ແລະ ດາເນີນການສອມແປງພາກສວນສິ່ງກໍສາງດານໂຍທາ ຂອງສິ່ງປະກອບສາງຂອງໂຄງການ
ແລະ ການອະນາໄມຕະກອນ ຖາຈາເປນ ເພື່ອຮັບປະກັນວາ ສິ່ງກໍສາງທັງໝົດຢໃນສະພາບການ
ດາເນີນງານທີ່ດີ ແລະ ຜະລິດໄຟຟາໄດຕາມປະສິດຕິພາບຕາມການອອກແບບ ກອນຈະໂອນໃຫ
ລັດຖະບານ. ສະພາບຂອງສິ່ງປະກອບສາງຂອງໂຄງການ ຕອງຖືກກວດກາ ແລະ ຢງຢນໂດຍ ວິ
ຊະວະກອນເອກະລາດ ແລະ/ຫລື ໂດຍອົງການອື່ນທີ່ລັດຖະບານເຫັນວາຈາເປນ. ລັດຖະບານ ຈະ
ບໍຈາຍຄາຊົດເຊີຍໃດໆໃຫແກຜໄດຮັບສາປະທານ ສາລັບການສອມແປງໃຫຍໃຫກົນຈັກ ແລະ
ສາລັບການສອມແປງສິ່ງປະກອບສາງດັງກາວ.

5.

ຫລັງຈາກໂອນກາມະສິດ ຕາມທີ່ລະບໃນວັກ 1 ຂອງ ມາດຕາ 50 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້,
ໂຄງການ ລວມທັງການຕິດຕັ້ງ, ຊັບສິນ ແລະ ສິດທີ່ຕອງການເພື່ອຜະລິດ ແລະ ສົງໄຟຟາ ຫລື
ກິດຈະການອື່ນໆ ແມນລັດຖະບານເປນຜດາເນີນການ ຕາມທີ່ເຫັນເໝາະສົມ.

ມາດຕາ 51 ( ໃໝ ). ຄະນະກາມະການຍົກຍາຍຈັດສັນ
ສາລັບໂຄງການໄຟຟາທີ່ສາງຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມສັງຄົມ, ຫລັງຈາກເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ
ແລວ ຖາມີຄວາມຈາເປນ ຕອງມີການແຕງຕັ້ງ ຄະນະກາມະການຍົກຍາຍຈັດສັນ ເພື່ອສົມທົບກັບ ບໍລິສັດໂຄງການ ປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຂອງບໍລິສັດໂຄງການຕາມທີ່ການົດໄວໃນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ແລະ
ລະບຽບການທີ່ກຽວຂອງ, ດາເນີນການສາຫລວດ ແລະ ເກັບກາຂໍມນກຽວກັບຜົນກະທົບຕໍສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງ
ແວດລອມ, ພິຈາລະນາ ແລະ ການົດຫົວໜວຍລາຄາຊົດເຊີຍ, ສາງຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃຫແກປະຊາຊົນທີ່ຈະຖືກ
ຜົນກະທົບ ກຽວກັບໂຄງການ ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ ລັດຖະບານຕໍໂຄງການ, ຄະນະກາມະການຍົກຍາຍຖືກແຕງຕັ້ງ ໂດຍນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ໄດຮັບການສະໜັບສະໜນດານການເງີນຈາກບໍລິ
ສັດໂຄງການ.
ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ເປນຂະແໜງການຮັບຜິດຊອບສະເໜີ
ລັດຖະບານ ຫລື ອົງການປກຄອງທອງຖິ່ນ (ແລວແຕກໍລະນີ) ເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ແຕງຕັ້ງ ຄະນະກາມະການ
ຍົກຍາຍຈັດສັນ. ສະມາຊິກຂອງ ຄະນະກາມະການຍົກຍາຍຈັດສັນ ຕອງປະກອບດວຍເຈົ້າແຂວງ ຂອງແຂວງ
ບອນທີ່ໂຄງການນັ້ນຕັ້ງຢ ຫຼື ແຂວງທີ່ຖືກຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມສັງຄົມຫຼາຍກວາ ເປນ ປະທານ ແລະ ມີ
ພະນັກງານຂັ້ນສງຈາກກົມກອງທີ່ກຽວຂອງຂອງສນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ ເປນສະມາຊິກ. ຄະນະກາມະການ
ຍົກຍາຍຈັດສັນ ມີໜາທີ່ຮັບຜິດຊອບພິຈາລະນາ ບັນຫາກຽວກັບການຊົດເຊີຍ, ການຍົກຍາຍຈັດສັນ ແລະ
ກິດຈະກາການປວແປງຊີວິດການເປນຢຂອງປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. ຄະນະກາມະການຍົກຍາຍຈັດສັນ ຈະຖືກຍບເລີກ ພາຍຫລັງທີ່ຄະນະກາມະການດັງກາວຕົກລົງກັບ ບໍລິສັດໂຄງການ ວາ: ວຽກງານ
ຍົກຍາຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ແລະ ປວແປງຊີວິດການເປນຢໄດສາເລັດແລວ.
ປະທານຄະນະກາມະການຍົກຍາຍຈັດສັນ ຕອງແຕງຕັ້ງກອງເລຂາຂອງຕົນ (ຊຶ່ງເອີ້ນວາ “ໜວຍງານຍົກຍາຍຈັດສັນ”) ຈະປະກອບມີ ຫົວໜາກອງເລຂາ ແລະ ສະມາຊິກທີ່ເປນພະນັກງານລັດຈານວນໜຶ່ງ ຈາກ
ພະແນກການທີ່ກຽວຂອງຂອງແຂວງ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ໂດຍຫົວໜາໜວຍງານດັງກາວ ສາມາດມາຈາກ
ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ຫຼື ຂະແໜງການອື່ນ ທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກຽວກັບສັນຍາສາປະທານ ແລະ
ໂຄງການໄຟຟາເປນຢາງດີ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເຕັມໂມງການໃຫກັບໜວຍງານຍົກຍາຍຈັດສັນໄດ.
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ງົບປະມານ ສາລັບຄະນະກາມະການຍົກຍາຍຈັດສັນ ລວມທັງກອງເລຂາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານໃຫໂຄງການ ແມນເປນພາລະຂອງ ບໍລິສັດໂຄງການ ຫຼື ຜພັດທະນາໂຄງການ ຊຶ່ງຖືວາ ແມນຄາໃຊຈາຍ
ຂອງ ບໍລິສັດໂຄງການ ແລະ ບໍຖືເປນລາຍຮັບຂອງພະນັກງານ ຫລື ສະມາຊິກຄະນະກາມະການ.
ມາດຕາ 52 ( ໃໝ ). ຄະນະກາມະການຊີນ
້ າຮວມ
ຄະນະກາມະການຊີ້ນາຮວມ ແມນຄະນະສະເພາະຂອງໂຄງການໄຟຟາ ທີ່ຮັບຜິດຊອບປະສານງານແກໄຂ
ບັນຫາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັງກາວໃຫທັນເວລາ. ຄະນະກາມະການຊີ້ນາຮວມ ມີໜາທີ່ອານວຍ
ຄວາມສະດວກ ໃຫແກກິດຈະກາທົວໄປຂອງໂຄງການ, ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການຕາງໆຂອງລັດຖະບານ, ຕິດຕາມໂຄງການ ແລະ ປະຕິບັດວຽກບໍລິຫານທົວໄປ.
ຄະນະກາມະການຊີ້ນາຮວມ ຈະຖືກແຕງຕັ້ງ ໂດຍ ນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕາມການສະເໜີຂອງ ກະຊວງ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ຊຶ່ງຄະນະດັງກາວຈະມີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ເປນປະທານ ແລະ
ຜຕາງໜາ ຈາກກະຊວງກຽວຂອງ ແລະ ບໍລິສັດໂຄງການ ເປນສະມາຊິກ ໂດຍມີກົມກອງກຽວຂອງຂອງຂະແ
ໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ເປນກອງເລຂາເຮັດໜາທີ່ປະຈາການ.
ງົບປະມານສາລັບຄະນະກາມະການຊີ້ນາຮວມ ລວມທັງກອງເລຂາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກໃຫ
ໂຄງການ ແມນໄດຈາກ ບໍລິສັດໂຄງການ ຫຼື ເຈົ້າຂອງໂຄງການຊຶ່ງຖືວາ ແມນຄາໃຊຈາຍຂອງບໍລິສັດໂຄງການ
ຫຼື ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ບໍຖືວາເປນລາຍຮັບວິຊາການຂອງອົງກອນ ຫຼື ລາຍຮັບຂອງບກຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃນ
ກອງເລຂາ ຫຼື ຄະນະດັງກາວ.
ມາດຕາ 53 ( ໃໝ ). ຄະນະກາມະການຮັບຜິດຊອບສິງ່ ແວດລອມທາມະຊາດ ແລະ ປາໄມ
ຄະນະກາມະການຮັບຜິດຊອບສິ່ງແວດລອມທາມະຊາດ ແລະ ປາໄມ ເປນຄະນະເຮັດວຽກສະເພາະກິດ
ທີ່ສາງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ຄມຄອງການປະຕິບັດວຽກງານຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມທາມະ
ຊາດ ແລະ ປາໄມທີ່ພົວພັນກັບໂຄງການໄຟຟາ. ຄະນະກາມະການດັງກາວ ຈະຖືກແຕງຕັ້ງ ໂດຍ ນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕາມການສະເໜີຂອງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ.
ງົບປະມານສາລັບຄະນະກາມະການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກໃຫໂຄງການ ແມນໄດຈາກບໍລິສັດ
ໂຄງການ ຫຼື ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຊຶ່ງຖືວາ ແມນຄາໃຊຈາຍຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ຫຼື ເຈົ້າຂອງໂຄງການດັງກາວ
ແລະ ບໍຖືວາເປນລາຍຮັບວິຊາການຂອງອົງກອນ ຫຼື ລາຍຮັບຂອງບກຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃນຄະນະດັງກາວ.
ມາດຕາ 54 ( ໃໝ ). ຄະນະກາມະການສະເພາະກິດອືນ
່ ໆທີຈ
່ າເປນ
ລັດຖະບານອາດແຕງຕັ້ງຄະນະກາມະການສະເພາະກິດອື່ນໆ ທີ່ເຫັນວາຈາເປນສະເພາະແຕລະໂຄງການ
ໂດຍແມນ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ເປນຜສະເໜີແຕງຕັ້ງ ຊຶ່ງງົບປະມານສາລັບຄະນະກາມະການ ໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກໃຫໂຄງການ ແມນໄດຈາກບໍລິສັດໂຄງການ ຫຼື ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຊຶ່ງຖືວາ ແມນຄາ
ໃຊຈາຍຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ຫຼື ເຈົ້າຂອງໂຄງການດັງກາວ ແລະ ບໍຖືວາເປນລາຍຮັບວິຊາການຂອງອົງກອນ
ຫຼື ລາຍຮັບຂອງບກຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃນຄະນະດັງກາວ.
ມາດຕາ 55 ( ປບປງ ).

ການອະນມັດທລະກິດໄຟຟາທີຂ
່ ສ
ໍ າປະທານ

ທລະກິດໄຟຟາທີ່ຂໍສາປະທານ ຢ ສປປ ລາວ ຕອງຜານການອະນມັດໃນແຕລະຂັ້ນສັນຍາ ສາລັບ (1)
ການຜະລິດ ແລະ (2) ການສົງໄຟຟາ ດັງນີ:້
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1.

ການຜະລິດ: ກອນການລົງນາມໃນສັນຍາສາປະທານຕອງໄດຮັບການອະນມັດຕາມຂັ້ນຕອນລມ
ນີ້:
(ກ). ໂຄງການໄຟຟາ ທີ່ມີກາລັງຕິດຕັ້ງແຕ ໜຶ່ງຮອຍ (100) ກິໂລວັດ ລົງມາ ທີ່ບໍໄດຕໍເຂົ້າ
ຕາຂາຍໄຟຟາ ແມນ ເຈົ້າເມືອງ ຫຼື ຫົວໜາເທດສະບານ (ແລວແຕກໍລະນີ) ເປນຜພິຈາລະນາອະນມັດ ຕາມການສະເໜີ ຂອງຫອງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮປະຈາເມືອງ ຫຼື
ເທດສະບານ (ແລວແຕກໍລະນີ) ໂດຍໄດຮັບການເຫັນດີທາງ ດານວິຊາການ ຂອງພະ
ແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮປະຈາແຂວງ ຫຼື ນະຄອນ (ແລວແຕກໍລະນີ). ການອະນມັດ
ທີ່ບໍຜານການເຫັນດີດານວິຊາການຈາກພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮທີ່ກຽວຂອງ
ແມນຖືວາບໍມີຜົນສັກສິດ.
(ຂ). ໂຄງການໄຟຟາ ທີ່ມີກາລັງຕິດຕັ້ງ ສງກວາ ໜຶ່ງຮອຍ (100) ກິໂລວັດ ຫາ ສອງ (2)
ເມກາວັດ ແມນ ເຈົ້າແຂວງ ຫຼື ເຈົ້າຄອງນະຄອນ (ແລວແຕກໍລະນີ) ເປນຜພິຈາລະນາ
ອະນມັດ ຕາມການສະເໜີຂອງ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮປະຈາແຂວງ ຫຼື ນະຄອນ (ແລວແຕກໍລະນີ) ໂດຍໄດຮັບການ ເຫັນດີທາງດານວິຊາການ ຈາກ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ. ການອະນມັດທີ່ບໍຜານການເຫັນດີດານວິຊາການຈາກກະຊວງ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ແມນຖືວາບໍມີຜົນສັກສິດ.
(ຄ). ໂຄງການໄຟຟາ ທີ່ມີກາລັງຕິດຕັ້ງ ສງກວາ ສອງ (2) ເມກາວັດ ຫາ ໜຶ່ງຮອຍ (100)
ເມກາວັດ ແມນ ລັດຖະບານ ເປນຜພິຈາລະນາອະນມັດ ຕາມການສະເໜີ ຂອງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ.
(ງ).
ໂຄງການໄຟຟາ ທີ່ມີກາລັງຕິດຕັ້ງສງກວາ ໜຶ່ງຮອຍ (100) ເມກາວັດ ຂຶ້ນໄປ ຫຼື ມີ
ອາງ ເກັບນາທີ່ມີເນື້ອທີ່ຫຼາຍກວາ ສິບພັນ (10.000) ເຮັກຕາ ຂຶ້ນໄປ ຫຼື ມີຜົນກະທົບ
ຕໍສິ່ງແວດລອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຫຼາຍ ແມນ ຄະນະປະຈາສະພາແຫງຊາດ ເປນ
ຜພິຈາລະນາອະນມັດ ຕາມການສະເໜີ ຂອງ ລັດຖະບານ ໂດຍອີງໃສຂໍສະເໜີຂອງ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ.

2.

ການສົງ: ຖາຫາກ ທລະກິດໄຟຟາທີ່ຂໍສາປະທານຮບແບບ BOT ມີພຽງແຕກິດຈະການສົງໄຟຟາ
ເທົານັ້ນ, ລັດຖະບານຈະພິຈາລະນາ ແລະ ອະນມັດຂັ້ນຕອນການພັດທະນາອີງຕາມ ການສະເ
ໜີຂອງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ.

ມາດຕາ 56 ( ປບປງ ). ສິດຂອງຜໄດຮັບສາປະທານ
ຜສາປະທານທລະກິດໄຟຟາ ໄດຮັບອະນຍາດດາເນີນ ທລະກິດໄຟຟາທີ່ຂໍສາປະທານ ຕາມທີ່ການົດໄວ
ໃນ ມາດຕາ 28 ແລະ ມາດຕາ 29 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ເຊັນ ສັນຍາສາປະທານ ຈະໄດຮັບ ສິດຕົ້ນຕໍ
ດັງນີ້:
1.

ເຊົາ ຫຼື ນາໃຊທີ່ດິນ ທີ່ຈາເປນໃນການດາເນີນທລະກິດໄຟຟາ.

2.

ໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການສາປະທານ.

3.

ໄດຮັບການປກປອງຕາມກົດໝາຍ.

4.

ໄດຮັບການແນະນາທາງດານວິຊາການ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກຽວກັບໄຟຟາ.

5.

ໂອນ ຫຼື ມອບ ທລະກິດໄຟຟາໃນຂອບເຂດອາຍສາປະທານທີ່ຍັງເຫຼືອໃຫແກຜອື່ນ

ຕາມການ

ເຫັນດີຂອງຄະນະປະຈາສະພາແຫງຊາດ, ລັດຖະບານ ຫຼື ອົງການປກຄອງ ທອງຖິ່ນ ຕາມຂອບ
ເຂດສິດທີ່ໄດການົດໄວ ໃນມາດຕາ 58 ຂອງ ກົດໝາຍສະບັບນີ້.
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6.

ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນ ລະບຽບກົດໝາຍ, ການຮັບຮອງສະເພາະຈາກອົງການ
ທີ່ມີສິດອານາດ ແລະ ສັນຍາສາປະທານ.

ມາດຕາ 57 ( ປບປງ ). ພັນທະຂອງຜສາປະທານ
ຜໄດຮັບສາປະທານທລະກິດໄຟຟາ ມີພັນທະຕົ້ນຕໍ ດັງນີ້:
1.

ປະຕິບັດລະບຽບການ, ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະກົດໝາຍອື່ນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຢາງເຂັ້ມງວດ.

2.

ຮັບຜິດຊອບມນຄາໃນການວາຈາງວິສາວະກອນ ຫຼື ທີ່ປກສາເອກະລາດ
ແຕງຕັ້ງ ເພື່ອມາກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມການກໍສາງໂຄງການ.

3.

ເຮັດການກໍສາງ ແລະ ດາເນີນງານໃຫຖືກຕອງ ຕາມກົດໝາຍ, ສັນຍາສາປະທານ, ບົດລາຍງານ

ທີ່ລັດຖະບານໄດ

ການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດດານເສດຖະກິດ, ເຕັກນິກ ແລະ ການເງິນ ແລະ ພັນທະໃນການແກ
ໄຂຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ, ແບບການດາເນີນງານທີ່ດີ ແລະ ລະບຽບ
ການທີ່ກຽວຂອງ.
4.

ວາງເງິນຄາປະກັນຢທະນາຄານຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

5.

ຕອງມີເງິນ ຫຼື ຊັບສິນເທົາກັບທຶນຈົດທະບຽນ, ສາລັບນັກລົງທຶນຕາງປະເທດ ຕອງ ນາເງິນທຶນ
ຈົດທະບຽນເປນເງິນຕາຕາງປະເທດເຂົ້າມາຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຫຼື ຕາມສັນຍາສາປະທານ.

6.

ຖືບັນຊີຕາມກົດໝາຍວາດວຍການບັນຊີ, ເວັ້ນເສຍແຕໂຄງການທີ່ນາໃຊເງິນກ ຈາກ ຕາງປະເທດ ຊຶ່ງຕອງໄດປະຕິບັດຕາມລະບົບບັນຊີສາກົນ.

7.

ເສຍຄາພາກຫຼວງ, ພາສີ, ອາກອນ ແລະ ພັນທະອື່ນໃຫຄົບຖວນ ແລະ ທັນເວລາ ຕາມລະບຽບ
ກົດໝາຍ ນອກຈາກວາໄດມີການຮັບຮອງສະເພາະຈາກຄະນະປະຈາສະພາແຫງຊາດ.

8.

ໃຊແທນຄາເສຍຫາຍ ໃນກໍລະນີທີ່ໄດກໍຄວາມເສຍຫາຍຕໍຊີວິດ, ສຂະພາບ ແລະ ຊັບສິນຂອງ
ປະຊາຊົນ, ສິ່ງແວດລອມ ຫຼື ຕໍການຍົກຍາຍຈັດສັນ ແລະ ຟນຟຊີວິດການເປນຢຂອງປະຊາຊົນ
ໃຫຍືນຍົງ.

9.

ຝກອົບຮົມ ແລະ ກໍສາງດານວິຊາການ ແລະ ຮັບປະກັນດານສະຫວັດດີການຕໍພະນັກງານ, ນັກວິຊາການ ແລະ ຜອອກແຮງງານ.

10. ບັນທຶກ ແລະ ລາຍງານຜົນຂອງການປະຕິບັດສັນຍາຕາງໆ ຂອງໂຄງການສາປະທານ ຕາມການົດ
ເວລາ ລວມທັງການໃຊຈາຍໃນໂຄງການຕາງໆ ຢາງລະອຽດ.
11. ບາລງຮັກສາ, ສອມແປງເຄຶ່ອງຈັກ ແລະ ອປະກອນໄຟຟາ ໃຫຢໃນສະພາບການດາເນີນງານທີ່ດີ.
12. ປະຕິບັດຕາມຂໍການົດການມອບໂອນ ຕາມທີ່ລະບໃນ ມາດຕາ 52 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ໃຫ
ສາເລັດ.
13. ມີການປະສານສົມທົບ, ຮວມມື ແລະ ປະກອບສວນ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ
ຂອງທອງຖິ່ນທີ່ໂຄງການໄຟຟາຂອງຕົນຕັ້ງຢ.
14. ເຮັດປະກັນໄພ ແລະ ມອບສະຫວັດດີການໃຫພະນັກງານຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
15. ເຮັດປະກັນໄພ ສິ່ງປະກອບສາງຂອງໂຄງການຕົນ ໃຫຄົບຖວນຕາມກົດໝາຍ ແລະ ແບບ
ການດາເນີນງານທີ່ດີ ແລະ ພຽງພໍເພື່ອຮັບປະກັນໃຫອປະກອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບສາງດັງກາວ ໄດ
ມີທຶນພຽງພໍເພື່ອປວແປງຄືນສສະພາບປກກະຕິ ເມື່ອເກີດມີຄວາມເສຍຫາຍດວຍສາຍເຫດໃດກໍ
ຕາມ.
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16. ເຮັດກິດຈະກາ ຫຼື ປະກອບເງິນທຶນໃຫລັດຖະບານ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຫຼື ຕາມທີ່ຕົກລົງກັນ
ໃນສັນຍາສາປະທານ ເພື່ອຟນຟປາໄມ, ສັດປາ ແລະ ສັດນາໃນສະຖານທີ່ໂຄງການຂອງຕົນ.
17. ໃນໄລຍະກໍສາງໂຄງການ ລັດຖະບານສາມາດເລືອກ ໃຫ ບໍລິສັດໂຄງການ ຈາຍອາກອນແຮງ
ງານ ແລະ ອາກອນກາໄລຂອງຜຮັບເໝົາ ແບບມອບເໝົາຕາມການຄິດໄລລວງໜາ.
18. ເຮັດການປະມນໃນການຄັດເລືອກຜຮັບເໝົາກໍສາງ, ຜສະໜອງອປະກອນ ແລະ ກົນຈັກ ແລະ
ບໍລິການອື່ນໆ ປະຕິບັດຕາມລາຄາກາງທີ່ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ການົດອອກໃນແຕລະ
ໄລຍະ ສາລັບ ທລະກິດໄຟຟາທີ່ຂໍສາປະທານ ທີ່ໄດມາຈາກຂະບວນການສະເໜີພັດທະນາ
ໂຄງການທີ່ບໍຕອງຜານການປະມນ ຕາມທີ່ລະບໄວໃນ ມາດຕາ 36 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
19. ສາລັບກໍລະນີໂຄງການໄຟຟາພະລັງງານນາ, ປອຍນາຊົດເຊີຍຕາມທາມະຊາດ

ຫຼື

ນາຮັກສາ

ສິ່ງແວດລອມສາລັບສາຍນາສາລັບສາຍນາຢຕອນລມຂອງເຂື່ອນ ບໍໃຫຫຼຸດ ສິບສວນຮອຍ
(10%) ຂອງປະລິມານສະເລຍຂອງນາທີ່ໄຫຼເຂົ້າອາງເກັບນາໂຄງການໃນລະດແລງ ຫຼື ຕາມຜົນ
ຂອງ ການສຶກສາກຽວກັບຄວາມຕອງກຽວກັບການປອຍນາເພື່ອສິ່ງແວດລອມ.
20. ປະຕິບັດພັນທະອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນສັນຍາສາປະທານ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 58 ( ປບປງ ). ການສິນ
້ ສດການສາປະທານ
ການສາປະທານ ຈະສິນ
້ ສດລົງໃນກໍລະນີ ດັງນີ:້
1.

ໝົດການົດເວລາສາປະທານ.

2.

ຢດເຊົາການສາປະທານກອນການົດເວລາ
ການເຫັນດີຂອງລັດ.

3.

ຖືກຖອນສິດສາປະທານ ຍອນມີການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍຢາງຮາຍແຮງ ຫຼື ບໍ ປະຕິບັດພັນທະຕາມສັນຍາ ຫຼື ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

4.

ບໍສາມາດສອມແປງ ຫຼື ຟນຟກິດຈະການທີ່ໄດຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກເຫດສດວິໄສ.

5.

ມີການຍົກເລີກສັນຍາສາປະທານຕາມກົນໄກຂອງສັນຍາສາປະທານ.

ຕາມການສະເໜີ

ຂອງຜໄດຮັບສາປະທານ

ແລະ

6. ມີການປະຖິ້ມໂຄງການເປນເວລາຫຼາຍກວາ ຮອຍແປດສິບ (180) ວັນ.
ກອນສິ້ນສດການສາປະທານ ຕອງມີການປະເມີນຜົນຂອງການປະຕິບັດໂຄງການ.
ມາດຕາ 59 ( ປບປງ ). ທລະກິດໄຟຟາທີບ
່ ຕອງມີ
ໍ
ສນ
ັ ຍາສາປະທານ
ໂຄງການໄຟຟາທີບ
່ ຕອງມີ
ໍ
ສນ
ັ ຍາສາປະທານ ມີ ດັງນີ:້
1.

ການກໍສາງ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ ອປະກອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບສາງຂອງໂຄງການໄຟຟາ ທີ່ລັດ ເປນ
ຜດາເນີນການພຽງຜດຽວ ແຕຕອງຜານຂະບວນການປະມນ ຕາມບົດແນະນາກຽວກັບການຄມ
ຄອງການປະມນ.

2.

ຖາຫາກ ຜພັດທະນາໂຄງການ ບໍຕອງການດາເນີນໂຄງການ ເປນ ທລະກິດໄຟຟາທີ່ຂໍສາປະທານ
ຮບແບບ BOO ຕາມທີ່ລະບໄວໃນ ມາດຕາ 30 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້, ການກໍສາງໂຄງການ
ໄຟຟາພະລັງງານນາ ຊຶ່ງມີກາລັງຕິດຕັ້ງແຕ ສອງ (2) ເມກາວັດ ລົງມາ ແລະ ກໍຄວາມເສຍຫາຍບໍ
ຫຼວງຫຼາຍ ຕໍສິ່ງແວດລອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແຕຕອງປະຕິບັດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່
ກຽວຂອງ ທີ່ໄດການົດໄວ.
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3.

ການກໍສາງ ແລະ ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກຜະລິດໄຟຟາ ດວຍພະລັງງານຄວາມຮອນ,ພະລັງງານທົດ
ແທນ ເຊັນ: ຄວາມຮອນໃຕດິນ, ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ລົມ, ອາຍແກສ, ຊີວະມວນ, ນາມັນ
ພືດ, ໄຟຟານາໄຫຼ, ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກໂຮງງານປງແຕງໄມ, ນາຕານ, ເຈັ້ຍ ແລະ ອື່ນໆ ທີກ
່ ໍຄວາມ
ເສຍຫາຍບໍຫຼວງຫຼາຍ ຕໍສິ່ງແວດລອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ມີ່ມີກາລັງຕິດຕັ້ງແຕ ສອງ (2)
ເມກາວັດ ລົງມາ ແມນຕອງປະຕິບັດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກຽວຂອງ ທີ່ໄດການົດໄວ ຫຼື
ສາມາດຂໍພັດທະນາໃນຮບທລະກິດໄຟຟາທີ່ຂໍສາປະທານ ຕາມກົດໝາຍສະບັບນີ້.

ສາລັບ ຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາອະນມັດ, ການພັດທະນາ, ການຄມຄອງ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ພັນທະຕາງໆ
ກຽວກັບໂຄງການໄຟຟາທີ່ບໍຕອງມີສັນຍາສາປະທານ ໄດການົດໄວໃນລະບຽບການສະເພາະ. ໃນກໍລະນີ ສະເພາະດັງກາວທີ່ລະບໃນ ຂໍທີ 2 ຫາ 3 ຂອງ ມາດຕາ 59 ຂອງ ກົດໝາຍສະບັບນີ້, ຈະຕອງມີການເຊັນສັນຍາ
ຄມຄອງໂຄງການ ລະຫວາງ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ກັບ ບໍລິສັດໂຄງການ.
ສາລັບ ການລົງທຶນໃນການກໍສາງໂຄງການໄຟຟານາຕົກ ທີ່ໄດການົດໄວໃນຂໍ 2 ຂອງ ມາດຕານີ້ ແມນ
ສະຫງວນໄວໃຫແຕພົນລະເມືອງລາວເທົານັ້ນ.
ມາດຕາ 60 ( ປບປງ ). ການນາໃຊທີດ
່ ນ
ິ ສາລັບໂຄງການໄຟຟາ
ການນາໃຊທີດ
່ ິນ ສາລັບໂຄງການໄຟຟາ ຕອງປະຕິບັດ ດັງນີ້:
1.

ບໍລິສັດໂຄງການ ຕອງການົດຢາງຈະແຈງ ກຽວກັບຂອບເຂດການນາໃຊທີ່ດິນ,

ວິທີການຊົດ

ເຊີຍທີ່ດິນໃນເວລາເຮັດການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດດານເສດຖະກິດ, ເຕັກນິກ, ການເງິນ, ຜົນ
ກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຂອງໂຄງການ.
2.

ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ຕອງປະສານສົມທົບ ແລະ ຮວມມືກັບຂະແໜງ ການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ, ຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ອົງການ ປກຄອງທອງຖິ່ນ
ທີ່ກຽວຂອງ ໃນການວາງແຜນນາໃຊເນື້ອທີ່ດິນໃນເຂດທີ່ໄດຮັບສາປະ ທານ.

3.

ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ຕອງອອກເອກະສານກຽວກັບການ
ມອບສິດນາໃຊທີ່ດິນໃຫ ບໍລິສັດໂຄງການ ຕາມກົດໝາຍວາດວຍທີ່ດິນ ຂອງ ສປປ ລາວ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດຮັບອະນມັດ.

4.

ໃນກໍລະນີຫາກການພັດທະນາໂຄງການໄຟຟາ
ມີຜົນກະທົບຕໍເນື້ອທີ່ປາໄມ
ຂະແ
ໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ຕອງເປນເຈົ້າການປະສານ ກັບຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາ
ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ຂະແໜງການປາໄມ ໃນການຕີລາຄາຜົນໄດຜົນເສຍ ເພື່ອ
ລາຍງານລັດຖະບານ ແລະ ຊະພາແຫງຊາດແຫງຊາດພິຈາລະນາ.

5.

ແລວສາຍສົງຕອງພະຍາຍາມຫຼີກລຽງການຜານຕົວເມືອງ, ເຂດຊຸມຊົນ ແລະ ທີ່ດິນທາການ
ຜະລິດກະສິກາ.

ມາດຕາ 61 ( ປບປງ ).

ການປະກອບສວນໃຫກອງທຶນ

ບໍລິສັດໂຄງການ ນອກຈາກເສຍຄາພາກຫຼວງ, ພາສີ, ອາກອນແລວ ຍັງຕອງໄດປະກອບສວນຊວຍກອງ
ທຶນ ຫຼື ເງິນທຶນເພື່ອການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມໃນຂອບເຂດເນື້ອທີ່ສາປະທານ, ບໍລິເວນໃກຄຽງ, ປກ
ປກຮັກສາອາງໂຕງ, ປາແຫຼງນາ, ເຂດຕອນລມຂອງໂຄງການ ແລະ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລາງ ດານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງທອງຖິ່ນບອນໂຄງການຕັ້ງຢ.
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ມາດຕາ 62. ການລາຍງານ
ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ດາເນີນທລະກິດໄຟຟາ ຕອງລາຍງານໃຫຂະແໜງການພະລັງງານ
ແລະ ບໍແຮ ແລະ ອົງການປກຄອງທອງຖິ່ນທີ່ກຽວຂອງຢາງເປນປກກະຕິ ກຽວກັບການ ອອກແບບ, ການກໍສາງ, ການດາເນີນງານ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ກຽວກັບໄຟຟາ ຕາມລະບຽບການ.

ໝວດທີ VI
ການພັດທະນາໄຟຟາຊົນນະບົດ
ມາດຕາ 63. ການສົງເສີມໄຟຟາຊົນນະບົດ
ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ທກພາກສວນເສດຖະກິດ ທີ່ລົງທຶນເຮັດການຜະລິດ, ການຈາໜາຍ, ການດາເນີນທລະກິດຊື້-ຂາຍໄຟຟາ, ການລົງທຶນເຂົ້າໃນການກໍສາງສາຍສົງ, ສາຍຈາໜາຍໄຟຟາ,
ການບໍລິການດານໄຟຟາ ຫຼື ການຜະລິດໄຟຟາ ດວຍພະລັງງານໃໝ, ພະລັງງານທົດແທນ ເພື່ອສະໜອງໄຟຟາ
ຢເຂດຊົນນະບົດຫາງໄກສອກຫຼີກ, ເຂດພດອຍ ຈະໄດຮັບນະໂຍບາຍສົງເສີມພິເສດ ກຽວກັບການລົງທຶນ ຄື
ກັບ ກິດຈະການສົງເສີມການລົງທຶນອື່ນ ຕາມກົດໝາຍວາດວຍ ການສົງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ລະບຽບກົດໝ
າຍອື່ນ.
ມາດຕາ 64. ການລົງທຶນໃສການພັດທະນາໄຟຟາຊົນນະບົດ
ພາກສວນຕາງໆ ທີ່ສາມາດລົງທຶນໃສການພັດທະນາໄຟຟາຊົນນະບົດ ມີ ດັງນີ້:
1.

ແຂວງ, ນະຄອນ, ເມືອງ, ເທດສະບານ ລົງທຶນໃສການກໍສາງ ແລະ ການຕິດຕັ້ງອ ປະກອນ ແລະ
ສິ່ງປະກອບສາງດານໄຟຟາ ດວຍຕົນເອງ;

2.

ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ພາຍໃນ ແລະ ນິຕິບກຄົນ ຕາງປະເທດ ລົງທຶນໃນ ການກໍສາງ, ການຕິດຕັ້ງ ອປະກອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບສາງດານໄຟຟາ ໂດຍມອບໃຫ ແຂວງ, ນະຄອນ,
ເມືອງ, ເທດສະບານ ເປນຜຄມຄອງ ແລະ ນາໃຊ;

3.

ຫົວໜວຍວິສາຫະກິດໄຟຟາ ທີ່ດາເນີນການຈາໜາຍໄຟຟາ, ການກໍສາງ, ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການ
ບໍລິການ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບລົງທຶນໃນການກໍສາງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟາແຮງດັນກາງ, ໝແປງ,
ແຮງດັນຕາ ຫາໝນັບໄຟ, ສວນບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຊົມໃຊໄຟຟານັ້ນ ຮັບຜິດຊອບຄາໃຊຈາຍ ໂດຍເລີ່ມນັບແຕໝນັບໄຟເຂົ້າຫາເຮືອນ ຫຼື ສານັກງານຂອງຕົນ;

4.

ປະຊາຊົນບັນດາເຜົາ ປະກອບສວນທາງດານຊັບສິນ ແລະ ແຮງງານ ເຂົ້າໃສການ ພັດທະນາໄຟຟາຊົນນະບົດ ໃນຂອບເຂດທອງຖິ່ນຂອງຕົນ;

5.

ເຂດຊົນນະບົດຫາງໄກສອກຫຼີິກ, ເຂດຈດສມ ຫຼື ເຂດທີ່ມີຄວາມຫຍງຍາກທາງດານເສດຖະກິດ
ແລະ ບໍມີຜໄປລົງທຶນໃສທລະກິດໄຟຟານັ້ນ ລັດມີນະໂຍບາຍ ສົງເສີມ ຫຼື ສະໜອງທຶນກໍສາງ
ສາຍສົງລະບົບແຮງດັນກາງ, ໝແປງ, ແຮງດັນຕາ ຫາ ໝນັບໄຟ.
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6.

ລັດສົງເສີມການລົງທຶນໃສການພັດທະນາໄຟຟາຊົນນະບົດແບບມີສວນຮວມຈາກ ພາກລັດ ແລະ
ເອກະຊົນ ເພື່ອຊຸກຍຊີວິດການເປນຢຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດຫາງໄກ.

ມາດຕາ 65. ການອະນມັດໂຄງການໄຟຟາຊົນນະບົດ
ແຂວງ, ນະຄອນ, ເມືອງ, ເທດສະບານ ເປນຜອະນມັດໂຄງການໄຟຟາຊົນນະບົດ ທີ່ຢໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕາມກົນໄກປະຕດຽວ ຕາມຂະໜາດກາລັງຕິດຕັ້ງ ທີ່ໄດການົດໄວໃນ ມາດຕາ 55 ຂອງ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ມາດຕາ 66. ກອງທຶນສົງເສີມພະລັງງານ
ລັດ ສົງເສີມໃຫມີການສາງຕັ້ງ ກອງທຶນສົງເສີມພະລັງງານ ເພື່ອປະກອບສວນເຂົ້າ ໃນການສົງເສີມ
ແລະ ພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ, ການປະຢດ ແລະ ອະນລັກພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ການພັດທະນາ
ພະລັງງານໃນເຂດຊົນນະບົດ ໃຫນັບມື້ນັບຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ທົວເຖິງ, ແນໃສລົບ ລາງຄວາມທກຍາກ ແລະ
ຍົກສງຊີວິດການເປນຢ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົາໃຫດີຂຶ້ນ.
ກອງທຶນດັງກາວ ໄດມາຈາກງົບປະມານຂອງລັດ, ການຊວຍເຫຼືອຈາກ ພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ,
ການກຢມ, ການປະກອບສວນຂອງຜບໍລິການໄຟຟາ, ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ລາຍຮັບຈາກກິດຈະກາຕາງໆ.
ມອບໃຫກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ເປນຜການົດເອກະສານນິຕິກາລະອຽດ ເພື່ອການຄມຄອງນາ
ໃຊກອງທຶນດັງກາວ.

ໝວດທີ VII
ແຫຼງພະລັງງານທີທ
່ ົດແທນໄດ, ພະລັງງານທາງເລືອກ, ການປະຢດ ແລະ ອະນລັກພະລັງງານ
ມາດຕາ 67 ( ໃໝ ).

ແຫຼງພະລັງງານທີທ
່ ດ
ົ ແທນ ແລະ ພະລັງງານທາງເລືອກ

ລັດຖະບານສົງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ນາໃຊພະລັງງານທົດແທນ ຈາກແຫລງຕາງໆ ເຊັນ: ພະລັງງານ
ໄຟຟານາຕົກຂະໜາດນອຍ, ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ພະລັງງານລົມ, ພະລັງງານຊີວະມວນ, ນາມັນເຊື້ອໄຟ
ຊີວະພາບ, ອາຍແກສຊີວະພາບ, ຄວາມຮອນໃຕດິນ, ການແປຮບສິ່ງເສດເຫຼືອມາເປນພະລັງງານ ແລະ ແຫລງ
ພະລັງງານທົດແທນອື່ນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການພະລັງງານພາຍໃນປະເທດ.
ລັດຖະບານຄົ້ນຄວາສົງເສີມການພັດທະນາແຫຼງພະລັງງານທາງເລືອກໃໝທີ່ສະອາດ ເພື່ອຕອບສະໜອງ
ໃຫແກການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ ໃນແຕລະໄລຍະ, ສະໜັບສະໜນການສະໜອງພະລັງງານ
ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການສະໜອງໃຫແກຜຊົມໃຊພະລັງງານ, ແນໃສນາໃຊທກ
ແຫຼງພະລັງງານຂອງປະເທດຢາງມີປະສິດຕິຜົນ, ຮັກສາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ. ແຫຼງພະລັງງານເລົານັ້ນ
ປະກອບມີ (ແຕບໍຈາກັດສະເພາະແຕ) ພະລັງງານນາ, ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ພະລັງງານລົມ, ພະລັງງານຊີວະ
ມວນ, ອາຍແກສຊີວະພາບນາມັນເຊື້ອໄຟຊີວະພາບ ແລະ ແຫຼງພະລັງງານທາງເລືອກອື່ນ.
ມອບໃຫ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ເປນເຈົ້າການໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວາ, ການົດແຜນການ ແລະ
ແຜນງານລະອຽດ.
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ມາດຕາ 68 ( ໃໝ ).

ການສົງເສີມແຫລງພະລັງງານທີທ
່ ດ
ົ ແທນ ແລະ ພະລັງງານທາງເລືອກ

ການສົງເສີມແຫລງພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ພະລັງງານທາງເລືອກ ແມນ:
1.

ເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງພະລັງງານໄຟຟາໃຫຜຊົມໃຊພາຍໃນ ແລະ ສົງອອກ ດວຍຄວາມເ
ໝາະສົມ, ພຽງພໍ, ສະຖຽນ, ຍືນຍົງ ແລະ ມີການແຂງຂັນກັນ;

2.

ເພື່ອເສີມສາງຜົນປະໂຫຍດທາງດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຊັນ: ກໍໃຫເກີດການປບປງຊີວິດການ
ເປນຢຂອງປະຊາຊົນ ຈາກ ການນາໃຊແຫຼງພະລັງງານທີ່ທົດແທນ, ການພັດທະນາ ແລະ ເພີ່ມ
ການສາງວຽກເຮັດງານທາຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ;

3.

ເພື່ອຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ແລະ ຫລດຜອນການປອຍທາດອາຍພິດເຮືອນແກວ ທີ່ເປນສາຍເຫດ
ຂອງພາວະໂລກຮອນ;

4.

ເພື່ອສົງເສີມການຂດຄົ້ນແຫຼງພະລັງງານ, ລວມທັງແຫຼງຜະລິດໄຟຟາ ຈາກ

ພະລັງງານທີ່ທົດ

ແທນຊະນິດອື່ນທີ່ຫາໄດ ໃນເຂດຫາງໄກສອກຫລີກຂອງປະເທດ;
5.

ເພື່ອສົງເສີມການປກພືດທີ່ສາມາດໃຊເປນພະລັງງານ ເພື່ອຜະລິດນາມັນເຊື້ອໄຟຊີວະພາບ ເພື່ອ
ທົດແທນການນາເຂົ້ານາມັນ;

6.

ເພື່ອນາໃຊ ແລະ ອະນລັກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ຢາງຍືນຍົງ, ຫລດຜອນການປອຍທາດ
ອາຍພິດເຮືອນແກວ ຈາກການໃຊພະລັງງານຊະນິດອື່ນ;

7.

ເພື່ອສົງເສີມການຮວມມືສາກົນ ໃນກິດຈະກາກຽວກັບແຫຼງພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ພະລັງງານ
ທາງເລືອກໃໝ ລວມທັງ ເຕັກໂນໂລຊີ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຕາງໆທີ່ຕິດພັນ.

ມອບໃຫກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ເປນເຈົ້າການໃນການຜັນຂະຫຍາຍອອກເປນອັນລະອຽດ ແຕ
ລະປະເພດພະລັງງານ ເພື່ອການສົງເສີມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ມາດຕາ 69 ( ໃໝ ).

ນະໂຍບາຍກຽວກັບແຫຼງພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ພະລັງງານທາງເລືອກ

ລັດຖະບານ ສົງເສີມໃຫບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ ແລະ
ພະລັງງານທາງເລືອກ ເພື່ອສະໜອງໃຫແກການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍການນາໃຊເຕັກໂນໂລຊີທີ່
ທັນສະໄໝ ແລະ ເໝາະສົມເຂົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານດັງກາວ. ລັດຖະບານຈະການົດກົນໄກສິ່ງກະຕກ
ຊຸກຍທາງດານເສດຖະກິດ, ການົດກົນໄກການບໍລິຫານ, ໂຄງລາງພື້ນຖານ, ສະຖາບັນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກົນ
ໄກດານລາຄາພະລັງງານທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອສົງເສີມການພັດທະນາ.
ມອບໃຫກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ເປນຜຄົ້ນຄວາ ແລະ ການົດກົນໄກ ແລະ ນະໂຍບາຍສະເພາະ
ເພື່ອນາສະເໜີຕໍລັດຖະບານ ເພື່ອອະນມັດ.
ມາດຕາ 70 ( ໃໝ ).

ການສົງເສີມການປະຢດ ແລະ ອະນລັກພະລັງງານ

ລັດຖະບານສົງເສີມບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທກພາກສວນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະຢດ
ແລະ ອະນລັກພະລັງງານ ໂດຍການນາໃຊພະລັງງານຢາງມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ປະສິດຕິຜົນ ເຂົ້າໃນການຜະລິດ,
ການຊົມໃຊ, ຫຼີກລຽງການນາໃຊພະລັງງານເກີນຄວາມຈາເປນ ແນໃສຫຼຸດຜອນຄາໃຊຈາຍດານພະລັງງານ
ແລະ ຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ເພື່ອເພີ່ມໂອກາດໃນການແຂງຂັນຕາມກົົນໄກການຕະຫຼາດ, ຮັບປະກັນຜົນ
ປະໂຫຍດສງສດທາງດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດານພະລັງງານ.
ການສົງເສີມການປະຢດ ແລະ ອະນລັກພະລັງງານ ແມນ:
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1.

ເພື່ອຮັບປະກັນການນາໃຊພະລັງງານຢາງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ໃນທກໆ ຂັ້ນຕອນ
ການຊົມໃຊໃນ ພາກອດສາຫະກາ, ພາກທີ່ຢອາໃສ, ຕຶກອາຄານທລະກິດ ແລະ ສານັກງານ,
ແລະ ພາກຂົນສົງ;

2.

ເພື່ອສົງເສີມຄວາມສາມາດໃນການແຂງຂັນຂອງອດສາຫະກາພາຍໃນປະເທດ;

3.

ເພື່ອເຮັດໃຫ ຜຊົມໃຊ ສາມາດບໍລິຫານຄມຄອງການຊົມໃຊພະລັງງານຂອງຕົນ ຢາງມີປະສິດຕິ
ຜົນ; ແລະ

4.

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາທີ່ນອນໃນແຜນພັດທະນາພະລັງງານແຫງຊາດ;

5.

ຮັບປະກັນຄວາມສະຖຽນລະພາບດານພະລັງງານ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການຂອງການ
ຊົມໃຊ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ; ແລະ

6.

ເພື່ອນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດໃຫມີປະສິດຕິຜົນສງສດ ແລະ ຫລດຜອນການປອຍທາດ
ອາຍພິດເຮືອນແກວທີ່ເປນສາຍເຫດຂອງພາວະໂລກຮອນ.
ມອບໃຫກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ເປນເຈົ້າການໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ອອກເປນອັນລະອຽດ ເພື່ອ
ການສົງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫສອດຄອງຕາມແຜນພັດທະນາພະລັງງານແຫງຊາດ.
ມາດຕາ 71 ( ໃໝ ).

ນະໂຍບາຍກຽວກັບການປະຢດ ແລະ ອະນລັກພະລັງງານ

ລັດຖະບານຊຸກຍສົງເສີມການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດໃສວຽກງານການປະຢດ ແລະ
ອະນລັກພະລັງງານ ໂດຍການການົດກົນໄກທີ່ສອດຄອງ ແລະ ເໝາະສົມກຽວກັບການບໍລິຫານຄມຄອງ, ກົນ
ໄກທາງດານເສດຖະກິດ, ກົນໄກກຽວກັບການປກປອງ ແລະ ສິ່ງຈງໃຈທີ່ກະຕກຊຸກຍໃຫມີການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານດັງກາວ.
ມອບໃຫ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ເປນຜຄົ້ນຄວາ ແລະ ການົດກົນໄກທີ່ເໝາະສົມ ແລະ
ນະໂຍບາຍສະເພາະສາລັບວຽກງານດັງກາວ ແລວນາສະເໜີຕໍລັດຖະບານ ເພື່ອອະນມັດ ແລະ ປະກາດໃຊຢາງ
ເປນທາງການ.

ໝວດທີ VIII
ລາຄາໄຟຟາ
ມາດຕາ 72 ( ປບປງ ). ລາຄາໄຟຟາ
ການການົດລາຄາໄຟຟາແຕລະປະເພດ ຕອງຮັບປະກັນຄວາມສອດຄອງກັບສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຂອງ ຊາດ ແລະ ແທດເໝາະກັບເປາໝາຍການຊົມໃຊ ແລະ ປະເພດຜຊົມໃຊ.
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ ແລະ ພາກສວນອື່ນທີ່ ກຽວຂອງ ສຶກສາຄົ້ນຄວາໂຄງສາງລາຄາໄຟຟາໃນແຕລະປະເພດ ໂດຍຄານຶງເຖິງເປາໝາຍຂອງການຊົມໃຊ, ປະເພດຜຊົມໃຊ,
ຄວາມສະຖຽນລະພາບຂອງລາຄາໄຟຟາ ເພື່ອນາສະເໜີລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ ໃນທກໆ ຫາ (5) ປ ຫຼື ສັ້ນ
ກວານັ້ນຕາມການປຽນແປງດານເສດຖະກິດຂອງປະເທດ.
ສາລັບລາຄາໄຟຟາທີ່ຊື້ຈາກຜຜະລິດໄຟຟາ ໃນ ມາດຕາ 16 ຂໍທີ1(ງ) ຈະຕອງບໍສງກວາລາຄາຕົ້ນທຶນ
ການຜະລິດໄຟຟາໃນລະບົບຢຈດຮັບສົງໄຟຟາ ຊຶ່ງຈດຮັບສົງໄຟຟາແມນຈດເຊື່ອມຕໍລຫວາງ ລະບົບກັບສາຍສົງ
ໄຟຟາຂອງຜຜະລິດໄຟຟາ.
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ໃນກໍລະນີພິເສດ, ຖາຫາກກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ເຫັນວາເໝາະສົມ, ລາຄາໄຟຟາ ຂອງ ການ
ຜະລິດ (ສະເພາະໂຄງການໄຟຟາຂອງເອກະຊົນ), ການສົງ ແລະ ການຈາໜາຍ ອາດຖືກການົດອີງໃສລະບຽບ
ການສະເພາະກຽວກັບລາຄາໄຟຟາ ທີ່ຖືກສາງ ແລະ ປບປງເປນແຕລະໄລຍະ ໂດຍ ອົງການລັດທີ່ກຽວຂອງຂອງ
ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ.
ມາດຕາ 73. ປະເພດລາຄາໄຟຟາ
ລາຄາໄຟຟາ ແບງອອກເປນປະເພດ ດັງນີ:້
1.

ບໍແຮ.

ລາຄາຊື້ເຂົ້າ ແລະ ລາຄາຂາຍອອກຕາງປະເທດ;

2. ລາຄາຊື້ ແລະ ລາຄາຂາຍຢພາຍໃນປະເທດ.
ລັດຖະບານ ເປນຜອະນມັດລາຄາໄຟຟາແຕລະປະເພດ ອີງຕາມການສະເໜີຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ

ມາດຕາ 74. ລາຄາໄຟຟາຊົນນະບົດ
ລາຄາໄຟຟາຊົນນະບົດ ມີ ດັງນີ:້
1.

ລາຄາໄຟຟາ ເພື່ອຮັບໃຊຊົນນະບົດທີ່ເຊື່ອມຕໍກັບລະບົບໄຟຟາລວມ ໂດຍໃຫປະຕິ ບັດຕາມ
ມາດຕາ 72 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.

2.

ລາຄາຊື້ຂາຍໄຟຟາຂອງໂຄງການໄຟຟາທີ່ລັດລົງທຶນ
ຊຶ່ງບໍທັນເຊື່ອມຕໍກັບລະບົບໄຟຟາລວມ
ແມນ ໃຫຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ຄົ້ນຄວາ ແລະ ສະເໜີ
ລາຄາ ນະໂຍບາຍ
ໂດຍປະສານສົມທົບກັບອົງການປກຄອງທອງຖິ່ນທີ່ກຽວຂອງ.

3.

ລາຄາຊື້ຂາຍໄຟຟາຊົນນະບົດ ທີ່ເອກະຊົນລົງທຶນ ແມນ ໃຫຜລົງທຶນສະເໜີ ໂດຍປະ ສານສົມທົບ ກັບຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆ ທີ່ກຽວຂອງ ແລວນາສະເ
ໜີອົງການປກຄອງທອງຖິ່ນ ທີ່ກຽວຂອງພິຈາລະນາ.

ໝວດທີ IX
ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງຜຜະລິດ, ຜຈາໜາຍ ແລະ ຜຊົມໃຊ ໄຟຟາ
ມາດຕາ 75. ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງຜຜະລິດໄຟຟາ
ຜຜະລິດໄຟຟາ ມີ ສິດ ຕົນ
້ ຕໍ ດັງນີ:້
1.

ເຮັດສັນຍາ ຊື້ຂາຍໄຟຟາກັບຜຊົມໃຊ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;

2.

ໂອນ ຫຼື ມອບກິດຈະການໄຟຟາໃຫຜອື່ນ ຕາມການເຫັນດີຂອງລັດ;

3.

ໄດຮັບຄາບໍລິການໄຟຟາ ແລະ ການປກປອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ;

4.

ຮອງຂໍຄວາມຮວມມືຈາກຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ແລະ ອົງການປກ ຄອງທອງຖິ່ນທີ່
ກຽວຂອງ ເມື່ອມີຄວາມຈາເປນ.
ຜຜະລິດໄຟຟາ ມີ ພັນທະຕົນ
້ ຕໍ ດັງນີ:້
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1.

ປະຕິບັດລະບຽບການ ກຽວກັບຄວາມປອດໄພໃນການດາເນີນງານ, ການບາລງ ຮັກສາ ແລະ
ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟາຂອງລາວ ຢາງເຂັ້ມງວດ;

2.

ເສຍຄາພາກຫຼວງ, ພາສີ, ອາກອນ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະອື່ນ ຕາມລະບຽບ ກົດໝາຍ ແລະ ສັນຍາສາປະທານ;

3.

ຜະລິດ ແລະ ສະໜອງກະແສໄຟຟາ ຢາງຕໍເນື່ອງ ແລະ ເປນປກກະຕິ;

4.

ລາຍງານຜົນການຜະລິດ ແລະ ດາເນີນງານຂອງຕົນ; ແລະ

5.

ໃຊແທນຄາເສຍຫາຍ ທີ່ດິນ ແລະ ຜົນລະປກ, ຍົກຍາຍ, ຈັດສັນບອນຢ, ບອນທາມາຫາກິນ
ຢາງເໝາະສົມ ໃຫປະຊາຊົນທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກການຜະລິດໄຟຟາ.

ມາດຕາ 76. ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງຜຈາໜາຍໄຟຟາ
ຜຈາໜາຍໄຟຟາ ມີ ສິດ ຕົນ
້ ຕໍ ດັງນີ້ :
1.

ເກັບຄາໄຟຟາ ຈາກການຈາໜາຍ ແລະ ການບໍລິການ;

2.

ວາງມາດຕະການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ກຽວກັບ ການຈາໜາຍ
ໄຟຟາ;

3.

ກວດກາ ການກໍສາງ, ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການນາໃຊໄຟຟາ ຂອງຜຊົມໃຊໄຟຟາ;

4.

ແຈງເຕືອນ, ຮອງຟອງຜຊົມໃຊໄຟຟາ ທີ່ລະເມີດລະບຽບການກຽວກັບໄຟຟາ ຫຼື ສາງຄວາມເສຍ
ຫາຍ ຫຼື ສິ່ງທີ່ອາດຈະກໍໃຫເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍການຈາໜາຍໄຟຟາ;

5.

ງົດການຈາໜາຍໄຟຟາ ໃຫຜຊົມໃຊທີ່ລະເມີດລະບຽບການກຽວກັບໄຟຟາ ຢາງຮາຍ ແຮງ; ແລະ

6.

ປະຕິເສດ ຄາຮອງຂໍ ຂອງບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຕອງການນາໃຊສາຍຈາໜາຍ

ໄຟຟາຂອງຕົນ ເມື່ອເຫັນວາບໍມີຄວາມປອດໄພທາງດານເຕັກນິກ.
ຜຈາໜາຍໄຟຟາ ມີ ພັນທະ ດັງນີ:້
1.

ສະໜອງໄຟຟາ ໃຫຜສະເໜີນາໃຊໄຟຟາ ທີ່ຢໃນຂອບເຂດບໍລິການ ແລະ ຂອບເຂດທີ່ຢອາໃສ
ຕາມການົດເວລາ, ຢາງກວາງຂວາງ, ເປນ ປກກະຕິ ແລະ ມີຄນນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟາຂອງລາວ;

2.

ແຈງລວງໜາ ໃຫຜຊົມໃຊໄຟຟາຊາບ ກອນຈະຕັດໄຟຟາ ແຕລະເທື່ອ ຍົກເວັ້ນກໍລະ ນີສກເສີນ;

3.

ສາງ ແລະ ແນະນາ ລະບຽບການກຽວກັບການນາໃຊໄຟຟາ, ຂໍມນຂາວສານທີ່ຈາ ເປນໃຫແກຜ
ຊົມໃຊໄຟຟາ ໃຫມີຄວາມປອດໄພ, ບໍລິການໃຫຜຊົມໃຊໄຟຟາດວຍ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ
ທັນເວລາ;

4.

ນາໃຊອປະກອນໄຟຟາ ທີ່ມີຄນນະພາບດີ ແລະ ທັນສະໄໝ;

5.

ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງພະນັກງານໄຟຟາ, ຄວາມປອດ ໄພຂອງສັງຄົມ;

6.

ເສຍພາສີ, ອາກອນ, ຄາທານຽມ, ຄາບໍລິການ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະອື່ນ ຕາມລະ ບຽບກົດໝ
າຍ;
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7.

ໃຊແທນຄາເສຍຫາຍ

ໃນກໍລະນີທີ່ໄດກໍຄວາມເສຍຫາຍຕໍຊີວິດ,

ສຂະພາບ,

ຊັບສິນ

ຂອງປະຊາຊົນ, ສາທາລະນະ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ;
8.

ອະນຍາດໃຫບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ນາໃຊສາຍຈາໜາຍໄຟຟາຂອງຕົນ ຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟາຂອງລາວ;

9.

ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ຜົນການຈາໜາຍ ແລະ ການຄມຄອງໄຟຟາ ຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟາ
ຂອງລາວ ຕໍ ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ຢາງເປນປກກະຕິ; ແລະ

10. ປະຕິບັດ ພັນທະອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນລະບຽບກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 77. ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງຜຊົມໃຊໄຟຟາ
ຜຊົມໃຊໄຟຟາ ມີ ສິດ ຕົນ
້ ຕໍ ດັງນີ:້
1.

ໄດຮັບຄວາມປອດໄພ ໃນການນາໃຊໄຟຟາ;

2.

ໄດຮັບການບໍລິການຢາງສະດວກສະບາຍ ໃນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ສອມແປງໄຟຟາ ໃນເຮືອນ ຫຼື
ສານັກງານ ຂອງຕົນ;

3.

ໄດຮັບກວດກາດານເຕັກນິກໃນການຊົມໃຊໄຟຟາຂອງຕົນ ທກໆ ຫາ (5) ປ ໂດຍຂະແໜງການ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ;

4.

ໄດຮັບຄາແນະນາ ກຽວກັບການນາໃຊໄຟຟາ;

5.

ສະເໜີໃຫກວດກາ ການຄິດໄລລາຄາໄຟຟາ ທີ່ຕົນເຫັນວາບໍຖືກຕອງ; ແລະ

6.

ສະເໜີ ຫຼື ຮອງຟອງ ຕໍຜດາເນີນທລະກິດໄຟຟາ ທີ່ເນື່ອງມາຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ຍອນ ການບໍລິການ ຫຼື ເຕັກນິກໄຟຟາທີ່ບໍຮັບປະກັນ.

ຜຊົມໃຊໄຟຟາ ມີ ພັນທະຕົນ
້ ຕໍ ດັງນີ:້
1.

ຮັບຜິດຊອບ, ບາລງຮັກສາ, ປຽນຖາຍສາຍ ແລະ ອປະກອນໄຟຟາພາຍໃນເຮືອນ ຫຼື ສານັກງານ
ຂອງຕົນ;

2.

ປະຕິບັດ ລະບຽບການ ແລະ ຄາແນະນາ ກຽວກັບການຊົມໃຊໄຟຟາ;

3.

ຊົມໃຊໄຟຟາ ຢາງປະຢດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ;

4.

ເສຍຄາໄຟຟາ ແລະ ຄາບໍລິການ ທີ່ຕົນຊົມໃຊ ໃຫຄົບຖວນ ແລະ ເປນປກກະຕິ;

5.

ອານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫແກພະນັກງານ ຫຼື ເຈົ້າໜາທີ່ໄຟຟາໃນການຕິດຕັ້ງ, ສອມ ແປງ,
ກວດກາ ແລະ ຈົດຕົວເລກຊົມໃຊໄຟຟາ;

6.

ແຈງໃຫ້ພະນັກງານ ຫຼື ເຈົ້າໜາທີ່ໄຟຟາໂດຍດວນ ໃນກໍລະນີທີ່ພົບເຫັນປາກົດ ການຜິດປກກະຕິ
ກຽວກັບໄຟຟາ;

7.

ຮັບຊື້ໄຟຟາຈາກຜຈາໜາຍເທົານັ້ນ; ແລະ

8.

ປະກອບສວນຊວຍປກປກຮັກສາອປະກອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບສາງດານໄຟຟາ.

ໝວດທີ X
ຂໍຫາມ
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ມາດຕາ 78. ຂໍຫາມສາລັບພະນັກງານລັດ ແລະ ເຈົາ້ ໜາທີໄ່ ຟຟາ
ຫາມພະນັກງານ ແລະ ເຈົາ້ ໜາທີໄ່ ຟຟາ ມີການກະທາ ດັງນີ:້
1.

ສວຍໃຊໜາທີ່ຕາແໜງ ແລະ ຮັບສິນບົນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສວນຕົວຈາກທລະກິດ ໄຟຟາ;

2.

ໃຊສິດໜາທີ່ເກີນຂອບເຂດ ຊຶ່ງກໍຄວາມເສຍຫາຍໃຫແກຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ລວມ ໝ ຫຼື
ສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງປະຊາຊົນ;

3.

ປະລະໜາທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ກຽວກັບທລະກິດໄຟຟາ ທີ່ການຈັດຕັ້ງມອບໝາຍໃຫ;

4.

ເປດເຜີຍຄວາມລັບ ຂອງລັດ ແລະ ທາງລັດຖະການ ກຽວກັບທລະກິດໄຟຟາ;

5.

ປອມແປງເອກະສານຕາງໆ ກຽວກັບທລະກິດໄຟຟາ;

6.

ດາເນີນ ຫຼື ເຂົ້າຮວມ ການດາເນີນທລະກິດໄຟຟາໃນທກຮບແບບ;

7.

ໃຊຄວາມຮນແຮງ, ບັງຄັບ, ນາບຂ ແລະ ນາໃຊມາດຕະການອື່ນ ທີ່ບໍຖືກຕອງ ຕາມກົດໝາຍ;

8

ຊື້ ແລະ ຂາຍ ອປະກອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບສາງດານໄຟຟາ ຢາງຜິດກົດໝາຍ; ແລະ

9

ມີການກະທາອື່ນ ທີ່ເປນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 79. ຂໍຫາມສາລັບນັກທລະກິດ
ຫາມນັກທລະກິດ ພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ມີການກະທາ ດັງນີ:້
1.

ດາເນີນການສາຫຼວດ ແລະ ພັດທະນາທລະກິດໄຟຟາໂດຍບໍໄດຮັບອະນຍາດ;

2.

ກໍສາງ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ດາເນີນງານ ກຽວກັບອປະກອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບສາງດານ ໄຟຟາ ທີ່ບໍໄດ
ມາດຕະຖານ ແລະ ໂດຍບໍໄດຮັບອະນຍາດ;

3.

ຖວງດຶງ, ແກຍາວການປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟາ

ທີ່ຕົນໄດຮັບ

ອະນຍາດ

ແລວ;
4.

ນາໃຊ ຫຼື ແຈງຂໍມນ ກຽວກັບການສາຫຼວດ, ອອກແບບ, ກໍສາງ ແລະ ດາເນີນງານ ກຽວກັບ
ກິດຈະການໄຟຟາ ທີ່ບໍຖືກຕອງ;

5.

ຊື້ຈາງ, ໃຫສິນບົນ ພະນັກງານ, ເຈົ້າໜາທີ່ ແລະ ປະຊາຊົນ;

6.

ໃຊຄວາມຮນແຮງ ແລະ ແອບອາງຊື່ຜອື່ນ ເພື່ອນາບຂ ພະນັກງານ, ເຈົ້າໜາທີ່ ແລະ ປະຊາຊົນ;

7.

ຊື້-ຂາຍ ອປະກອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບສາງດານໄຟຟາ ທີ່ບໍໄດມາດຕະຖານ ແລະ ຢາງຜິດກົດໝ
າຍ;

8.

ລະເມີດສິດ ແລະ ໜາທີ່ຂອງອົງການປກຄອງທອງຖິ່ນ ກຽວກັບທລະກິດໄຟຟາ; ແລະ

9.

ມີການກະທາອື່ນ ທີ່ເປນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 80. ຂໍຫາມສາລັບປະຊາຊົນ
ຫາມປະຊາຊົນ ມີການກະທາ ດັງນີ:້
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1.

ບກລກ, ທາລາຍປາໄມ ເປນຕົ້ນ ປາປອງກັນ, ປາຍອດນາ ເພື່ອຮັບປະກັນ ບໍໃຫນາ ບົກແຫງ
ສາລັບການຜະລິດໄຟຟາ;

2.

ບກລກສະຖານທີ່, ລັກ, ທາລາຍອປະກອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບສາງດານໄຟຟາ;

3.

ທາການປກສາງ, ຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຫຼື ທາການຜະລິດ ຢໃກກັບບໍລິເວນສະຖານທີ່ ຕັ້ງຂອງອປະກອນ
ແລະ ສິ່ງປະກອບສາງດານໄຟຟາ ໂດຍບໍໄດຮັບອະນຍາດ ຢາງ ເດັດຂາດ;

4.

ຮວມມືກັບ ນັກທລະກິດ, ພະນັກງານ ຫຼື ເຈົ້າໜາທີ່ ເຂົ້າບກລກສະຖານທີ່, ລັກ, ທາລາຍອປະກອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບສາງດານໄຟຟາ;

5.

ຂັດຂວາງ ການປະຕິບັດໜາທີ່ຂອງພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າໜາທີ່ໄຟຟາ;

6.

ໃຊຄວາມຮນແຮງ ແລະ ແອບອາງຊື່ຜອື່ນ ເພື່ອນາບຂ ພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າໜາທີ່ ໄຟຟາ ຫຼື ຜ
ອື່ນ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສວນຕົວ;

7.

ຊື້ ແລະ ຂາຍອປະກອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບສາງດານໄຟຟາ ຢາງບໍຖືກຕອງ; ແລະ

8.

ມີການກະທາອື່ນ ທີ່ເປນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 81. ຂໍຫາມສາລັບການຈັດຕັງ້ ຂອງລັດ ແລະ ບກຄົນອືນ
່
ຫາມການຈັດຕັງ້ ແລະ ບກຄົນອືນ
່ ມີການກະທາ ດັງນີ:້
1.

ໃຊສິດໜາທີ່ເກີນຂອບເຂດ, ໃຊຄວາມຮນແຮງ ແລະ ແອບອາງຊື່ຜອື່ນ ເພື່ອນາບຂ ພະນັກງານ
ແລະ ເຈົ້າໜາທີ່ໄຟຟາ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດທີ່ບໍຊອບທາ;

2.

ສວຍໃຊໜາທີ່ ຕາແໜງ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສວນຕົວ ຫຼື ພັກພວກ ກຽວກັບທລະກິດ ໄຟຟາ;

3.

ດາເນີນທລະກິດໄຟຟາດວຍຕົນເອງ ຫຼື ມີຮນສວນ ໂດຍບໍໄດຮັບອະນຍາດ;

4.

ອະນຍາດ ສາຫຼວດ, ອອກແບບ, ກໍສາງ ຫຼື ດາເນີນງານ ກຽວກັບອປະກອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບ
ສາງຂອງໂຄງການໄຟຟາ ຢາງບໍຖືກຕອງ ຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ;

5.

ກົດໜວງການດາເນີນຄະດີ ກຽວກັບຂໍຂັດແຍງທາງດານທລະກິດໄຟຟາ;

6.

ຂັດຂວາງການປະຕິບັດໜາທີ່ ຂອງເຈົ້າໜາທີໄ່ ຟຟາ;

7.

ດາເນີນທລະກິດໄຟຟາ ທີ່ບໍໄດຮັບອະນຍາດຕາມກົດໝາຍ;

8.

ຮັບເໝົາເຮັດກິດຈະການ ຫຼື ກິດຈະກາໃດໜຶ່ງໃນໂຄງການໄຟຟາຂອງເອກະຊົນ ໂດຍບໍໄດຮັບ
ອະນຍາດຈາກລັດຖະບານ;

9.

ຜະລິດ, ປະກອບ, ຊື້, ຂາຍ, ຈາໜາຍ, ນາເຂົ້າ ອປະກອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບສາງ ດານໄຟຟາ ທີ່ບໍ
ໄດມາດຕະຖານ ຫຼື ຄນນະພາບຕາ; ແລະ

10. ມີການກະທາອື່ນ ທີ່ເປນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ.

ໝວດທີ XI
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ມາດຕາ 82. ຮບການແກໄຂຂໍຂັດແຍງ
ການແກໄຂຂໍຂັດແຍງ ອາດຈະດາເນີນດວຍຮບການ ດັງນີ:້
1.

ການໄກເກຍ ຫຼື ການປານີປານອມກັນ;

2.

ການແກໄຂທາງດານບໍລິຫານ;

3.

ການແກໄຂ ໂດຍຄະນະກາມະການແກໄຂຂໍຂັດແຍງທາງດານເສດຖະກິດ;

4.

ການຕັດສິນຂອງສານ; ແລະ

5.

ການແກໄຂທີ່ມີລັກສະນະສາກົນ.

ມາດຕາ 83. ການໄກເກັຍ ແລະ ການປະນີປະນອມກັນ
ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດຂໍຂັດແຍງໃນການດາເນີນທລະກິດໄຟຟາ ຄກໍລະນີ ສາມາດເຈລະຈາ, ໄກເກັຍ ແລະ
ປະນີປະນອມກັນໄດ.
ມາດຕາ 84. ການແກໄຂທາງດານບໍລຫ
ິ ານ
ໃນກໍລະນີທີ່ບໍສາມາດແກໄຂດວຍຮບການປະນີປະນອມນາກັນແລວ ຄກໍລະນີ ມີສິດສະເໜີ ຕໍຂະແໜ
ງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ບອນທີ່ຕົນໄດຮັບອະນຍາດນັ້ນ ເປນຜແກໄຂ.
ມາດຕາ 85. ການແກໄຂໂດຍຄະນະກາມະການແກໄຂຂໍຂັດແຍງທາງດານເສດຖະກິດ
ໃນກໍລະນີທີ່ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ບໍສາມາດໄກເກັຍ ແລະ ແກໄຂໄດນັ້ນ ຄກໍລະນີ ມີສິດ
ສະເໜີຕໍຄະນະກາມະການແກໄຂຂໍຂັດແຍງທາງດານເສດຖະກິດ ເພື່ອພິຈາລະນາ ແກໄຂຕາມລະບຽບກົດໝ
າຍ.
ມາດຕາ 86. ການຕັດສິນຂອງສານ
ຂໍຂັດແຍງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນການດາເນີນທລະກິດໄຟຟາ ຊຶ່ງບໍສາມາດຕົກລົງກັນໄດດວຍການ ແກໄຂທາງ
ດານບໍລິຫານ ຫຼື ໂດຍຄະນະກາມະການແກໄຂຂໍຂັດແຍງທາງດານເສດຖະກິດນັ້ນ ຄກໍລະນີ ຝາຍໃດຝາຍໜຶ່ງ
ມີສິດຮອງຟອງ ຕໍສານປະຊາຊົນ ເພື່ອພິຈາລະນາຕັດສິນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 87. ການແກໄຂທີມ
່ ລ
ີ ກ
ັ ສະນະສາກົນ
ການແກໄຂຂໍຂັດແຍງ ກຽວກັບການດາເນີນທລະກິດໄຟຟາ ລະຫວາງ ຜລົງທຶນພາຍໃນ ກັບຜລົງທຶນ
ຕາງປະເທດ ຫຼື ຜລົງທຶນຕາງປະເທດດວຍກັນ ຢ ສປປ ລາວ ຫຼື ລະຫວາງຜລົງທຶນຕາງ ປະເທດກັບລັດຖະບານ ໃຫນາໃຊອົງການແກໄຂຂໍຂັດແຍງພາຍໃນ, ຕາງປະເທດ ຫຼື ສາກົນ ຕາມການ ຕົກລົງຂອງຄກໍລະນີ.

ໝວດທີ XII
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ມາດຕາ 88. ອົງການຄມຄອງ
ລັດຖະບານ ເປນຜຄມຄອງວຽກງານໄຟຟາຢາງລວມສນ ແລະ ເປນເອກະພາບໃນຂອບ ເຂດທົວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ເປນເຈົ້າການປະສານສົມທົບ ກັບຂະແໜງການອື່ນທີ່
ກຽວຂອງ ເປນຕົ້ນ ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ, ກະສິກາ ແລະ ປາໄມ, ປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການເງິນ, ອົງການປກຄອງທອງຖິ່ນທີ່
ກຽວຂອງ.
ອົງການຄມຄອງວຽກງານໄຟຟາ ປະກອບດວຍ:
1.

ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ;

2.

ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ແຂວງ, ນະຄອນ; ແລະ

3.

ຫອງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ເມືອງ, ເທດສະບານ.

ມາດຕາ 89. ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ
ໃນການຄມຄອງວຽກງານໄຟຟາ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັງນີ:້
1.

ສາງ ແລະ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍດທະສາດ, ແຜນການພັດທະນາໄຟຟາ ແລະ ແຜນ
ພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟາແບບເຊື່ອມສານ, ລະບຽບການ, ມາດຕະຖານ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ ກຽວກັບວຽກງານໄຟຟາ ແລວນາສະເໜີ ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ;

2.

ສິດໃນການແຕງຕັ້ງຜຕາງໜາເຂົ້າເປນປະທານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງ ສະພາບໍລິຫານຂອງຫົວໜວຍ
ວິສາຫະກິດໄຟຟາ, ແລະ ຄະນະກາມະການສະເພາະກິດອື່ນໆທີ່ກຽວຂອງກັບການພັດທະນາ ແລະ
ດາເນີນງານທລະກິດໄຟຟາ;

3.

ສິດໃນການເຈລະຈາໃຫສິດ ແລະ ພັນທະຂອງ ຜຂໍສາປະທານ ຕາມຄວາມຈາເປນໃນການ
ພັດທະນາໂຄງການໄຟຟາເອກະລາດ ທີ່ອາດບໍສອດຄອງກັບບາງຂໍການົດຂອງກົດໝາຍສະບັບອື່ນ
ແລວລັງລວມລາຍງານຜົນໄດ ແລະ ຜົນເສຍຕໍລັດຖະບານ ເພື່ອຕັດສິນ ແລະ ພິຈາລະນາລາຍ
ງານຄະນະປະຈາສະພາແຫງຊາດ ເພື່ອຮັບຮອງ;

4.

ສິດໃນການຮາງ, ເຈລະຈາ, ເຊັນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ, ສັນຍາ
ພັດທະນາໂຄງການ, ສັນຍາສາປະທານ ລວມທັງບັນດາເອກະສານຊອນທາຍ ຕາມການການົດ
ຂອງຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ທີ່ເຫັນວາຈາເປນ ແລະ ສັນຍາອື່ນໆທີ່ກຽວຂອງກັບ
ການພັດທະນາ ແລະ ດາເນີນງານທລະກິດໄຟຟາ;

5.

ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ ລະບຽບກົດໝາຍ ກຽວກັບໄຟຟາ ແລະ ແຜນການພັດທະນາ ໄຟຟາ;

6.

ຊີ້ນາ ແລະ ຕິດຕາມຫົວໜວຍວິສາຫະກິດໄຟຟາ ໃນຂອບເຂດທົວປະເທດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະການໄຟຟາ;

7.

ຊີ້ນາ ການສາຫຼວດເກັບກາຂໍມນ, ການຂຶ້ນສະຖິຕິ ກຽວກັບແຫຼງພະລັງງານໄຟຟາ ໃນຂອບເຂດ
ທົວປະເທດ;

8.

ຊີ້ນາ ການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ທີ່ຕິດພັນກັບການຮັກສາແຫຼງພະລັງງານໄຟຟາ;

9.

ສຶກສາຄົ້ນຄວາ ແລະ ໃຫຄາເຫັນດານວິຊາການ ກຽວກັບການລົງທຶນໃສທລະກິດໄຟຟາ ໃນ
ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
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10. ຕໍອາຍ, ການສັງໂຈະ, ການປບໃໝ ຫຼື ຖອນໃບອະນຍາດການດາເນີນທລະກິດໄຟຟາ ແລະ
ສັນຍາທີ່ລັດຖະບານມີກັບຜພັດທະນາໂຄງການ ຫຼື ບໍລິສັດໂຄງການ;
11. ຄົ້ນຄວາການຕໍອາຍ, ການສັງໂຈະ ຫຼື ການຍົກເລີກສັນຍາທີ່ລັດຖະບານມີກັບ ຜພັດທະນາ
ໂຄງການ ຫຼື ບໍລິສັດໂຄງການ ແລວລາຍງານລັດຖະບານ ເພື່ອຕັດສິນ;
12. ມີສິດແຈງເຕືອນເພື່ອໃຫແກໄຂ ຫຼື ເຂົ້າແກໄຂບັນຫາທີ່ພົວພັນກັບການພັດທະນາໂຄງການໄຟຟາ
ຂອງຫົວໜວຍວິສາຫະກິດໄຟຟາ ຖາເຫັນວາບັນຫາດັງກາວຈະສົງຜົນເສຍຫາຍຕໍລັດຖະບານ ຫຼື
ຄວາມປອດໄພດານຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ.
13. ໃຫຄາແນະນາຕໍຜດາເນີນທລະກິດໄຟຟາ ກຽວກັບການນາເຂົ້າໄຟຟາ, ອປະກອນໄຟຟາ ແລະ ສິ່ງ
ປະກອບສາງຂອງໂຄງການໄຟຟາທີ່ກຽວຂອງ;
14. ກໍສາງ, ບາລງ ຍົກລະດັບພະນັກງານວິຊາການ, ພະນັກງານບໍລິຫານຄມຄອງ ກຽວ ກັບວຽກງານ
ພັດທະນາໄຟຟາ;
15. ຮັບຮອງເອົາການແຕງຕັ້ງຫົວໜາວິສະວະກອນ ທີ່ຢໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕາມການສະເ
ໜີຂອງຜດາເນີນທລະກິດໄຟຟາ;
16. ສຶກສາຄົ້ນຄວາ ລາຄາໄຟຟາ, ສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟຟາ, ສັນຍາຮວມມືດານພະລັງງານກັບຕາງປະເທດ
ແລວນາສະເໜີລັດຖະບານ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
17. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ອົງການປກຄອງທອງຖິ່ນທີ່ກຽວຂອງ ໃນການຄມ
ຄອງທລະກິດໄຟຟາ;
18. ພົວພັນ ຮວມມືກັບສາກົນ ກຽວກັບວຽກງານໄຟຟາ ແລະ ການຊອກແຫຼງທຶນ ເພື່ອພັດທະນາ
ໄຟຟາ;
19. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໄຟຟາ ໃຫລັດຖະບານ ຢາງເປນປກກະຕິ;
20. ມີສິດໃນການຕັດສິນ, ໃຊມາດຕະການຕາງໜາລັດຖະບານ ໃນບັນຫາຕາງໆທີ່ບໍໄດນອນໃນສິດ
ທີ່ກາວໃນຂາງເທິງ ຍົກເວັ້ນແຕວາ ບັນຫາດັງກາວໄດຖືກລະບໄວສະເພາະເປນພາລະບົດບາດ
ຂອງຂະແໜງການອື່ນ;
21. ຄົ້ນຄວາ, ຮັບຮອງ ແລະ/ຫຼື ປະຕິເສດບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດດານເຕັກນິກ,
ເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ, ການອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບ
ດານສິ່ງແວດລອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງໂຄງການໄຟຟາ; ແລະ
22. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜາທີອ
່ ື່ນ ກຽວກັບວຽກງານໄຟຟາ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ການມອບ
ໝາຍຂອງລັດຖະບານ.
ມາດຕາ 90. ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ແຂວງ, ນະຄອນ
ພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ແຂວງ, ນະຄອນ ມີສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັງນີ້:
1

ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍດທະສາດ, ແຜນການພັດທະນາໄຟຟາ,

ແຜນພັດທະນາພະລັງງານ

ໄຟຟາແບບເຊື່ອມສານ, ຊີ້ນາ ແລະ ຄມຄອງວຽກງານໄຟຟາ ຢໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງຕົນ;
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2

ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ ລະບຽບກົດໝາຍ ກຽວກັບໄຟຟາ ແລະ ແຜນການພັດທະນາໄຟຟາ ແລະ
ແຜນພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟາແບບເຊື່ອມສານ ໃນທອງຖິ່ນຂອງຕົນ;

3

ເຮັດການລາຍງານສະເໜີຂໍຄາເຫັນທາງດານວິຊາການຈາກ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ກຽວ
ກັບຂໍສະເໜີພັດທະນາໂຄງການໄຟຟາທີ່ມີກາລັງຕິດຕັ້ງສງກວາ ໜຶ່ງຮອຍ (100) ກິໂລວັດ ຫາ
ສອງ (2) ເມກາວັດ;

4

ສິດໃນການຮາງ, ເຈລະຈາ, ເຊັນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ, ສັນຍາ
ພັດທະນາໂຄງການ ຫຼື ສັນຍາສາປະທານ ຫຼື ສັນຍາຄມຄອງໂຄງການ ຕາມສິດໃນການອະນມັດ
ໂຄງການທີ່ລະບໃນມາດຕາ 43 ແລະ 55 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;

5

ຄມຄອງ, ຕິດຕາມ ດານວິຊາການ ກຽວກັບທລະກິດໄຟຟາ ນັບທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຢ
ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;

6

ຈັດຕັ້ງການສາຫຼວດເກັບກາຂໍມນ, ເກັບກາສະຖິຕິ ແລະ ປກປກຮັກສາແຫຼງພະລັງ ງານໄຟຟາ;

7

ຄົ້ນຄວາ, ໃຫຄາແນະນາໃນການດາເນີນທລະກິດໄຟຟາທົວໄປ ແລະ ທີ່ຂໍສາປະທານ ທີ່ມີກາລັງ
ຕິດຕັ້ງແຕ ສອງ (2) ເມກາວັດ ລົງມາ;

8

ສຶກສາ ຄົ້ນຄວາ ແລະ ໃຫຄາເຫັນດານວິຊາການ ກຽວກັບການລົງທຶນໃສທລະກິດ ໄຟຟາ ໃນ
ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;

9

ຮັບຮອງເອົາການແຕງຕັ້ງຫົວໜາວິສະວະກອນ ທີ່ຢໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕາມການສະເ
ໜີຂອງຜດາເນີນທລະກິດໄຟຟາ;

10

ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ແລະ ແຫຼງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟາ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງຕົນ;

11

ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ອົງການປກຄອງທອງຖິ່ນຂອງຕົນໃນການ ຄມຄອງ
ວຽກງານໄຟຟາ;

12

ພົວພັນ ແລະ ຮວມມືສາກົນ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ຫຼື ອົງການປກຄອງຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນ;

13

ສະຫຼຸບ, ລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໄຟຟາ ຕໍຂັ້ນເທິງຂອງຕົນ ຢາງເປນປກກະຕິ; ແລະ

14

ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜາທີ່ອື່ນ ກຽວກັບວຽກງານໄຟຟາ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ຫຼື ອົງການປກຄອງທອງຖິ່ນ.

ມາດຕາ 91. ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງ ຫອງການ ພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ເມືອງ, ເທດສະບານ
ໃນການຄມຄອງວຽກງານໄຟຟາ ຫອງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ເມືອງ, ເທດສະບານ ມີສດ
ິ ແລະ ໜາທີ່ ດັງນີ:້
1.

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ, ໂຄງການ, ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຄາແນະນາ ຂອງກະຊວງ ແລະ
ພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ກຽວກັບວຽກງານໄຟຟາ;
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2.

ເຜີຍແຜລະບຽບກົດໝາຍ ກຽວກັບໄຟຟາ ແລະ ລະບຽບການ ກຽວກັບຄວາມປອດໄພ ໃນການ
ດາເນີນງານ ແລະ ບາລງຮັກສາ ໃຫແກຜດາເນີນທລະກິດໄຟຟາ ຕາມຄວາມ ຮັບຜິດຊອບຂອງ
ຕົນ;

3.

ຄມຄອງ, ຕິດຕາມ ດານວິຊາການ ກຽວກັບທລະກິດໄຟຟາ ນັບທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຢ
ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;

4.

ໃຫຄາແນະນາໃນການດາເນີນທລະກິດໄຟຟາ ທີ່ມີກາລັງຕິດຕັ້ງ ແຕ ໜຶ່ງຮອຍ (100) ກິໂລວັດ
ລົງມາ, ທີ່ພົວພັນກັບອປະກອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບສາງດານໄຟຟາ;

5.

ໃຫຄາແນະນາ ໃນການດາເນີນງານ ທີ່ພົວພັນກັບອປະກອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບສາງດານໄຟຟາ,
ເກັບກາສະຖິຕິອປະຕິເຫດດານໄຟຟາທີ່ຮາຍແຮງ;

6.

ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ອົງການປກຄອງທອງຖິ່ນຂອງຕົນ ໃນການ ຄມຄອງ
ວຽກງານໄຟຟາ;

7.

ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໄຟຟາ ຕໍຂັ້ນເທິງຂອງຕົນ ຢາງເປນປກກະຕິ; ແລະ

8.

ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜາທີ່ອື່ນ ກຽວກັບວຽກງານໄຟຟາ ຕາມການມອບໝາຍຂອງພະ ແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ແຂວງ, ນະຄອນ ຫຼື ອົງການປກຄອງເມືອງ, ເທດສະບານ.

ມາດຕາ 92. ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງຂະແໜງການ ແລະ ພາກສວນອືນ
່
ໃນການຄມຄອງວຽກງານໄຟຟາ ຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ອົງການປກຄອງທອງຖິ່ນທີ່ກຽວຂອງ ມີສິດ
ແລະ ໜາທີ່ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 93. ອົງການກວດກາ
ອົງການກວດກາ ປະກອບດວຍ ອົງການກວດກາພາຍໃນ ຊຶ່ງແມນອົງການດຽວກັນກັບ ອົງການຄມ
ຄອງວຽກງານໄຟຟາ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວ ໃນມາດຕາ 88 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ອົງການກວດກາພາຍ
ນອກ.
ນອກຈາກນີ້ ອົງການກວດກາ ກໍຍັງມີຄະນະກາມະການກວດກາດານເຕັກນິກອີກ.
ທກຄາໃຊຈາຍໃນການດາເນີນວຽກງານ ກວດກາ ແລະ ກວດສອບດານວິຊາການ ກຽວກັບ ການດາເນີນທລະກິດໄຟຟາ ຕອງໄດຄິດໄລເຂົ້າຢໃນມນຄາຂອງໂຄງການ.
ມາດຕາ 94. ຄະນະກາມະການກວດກາດານເຕັກນິກ
ຄະນະກາມະການກວດກາດານເຕັກນິກ ປະກອບດວຍ ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ແລະ ຂະແ
ໜງການອື່ນ ທີ່ກຽວຂອງ ຊຶ່ງໄດຮັບການແຕງຕັ້ງ ໂດຍ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ເພື່ອເຮັດ
ໃຫການກໍສາງ, ການຕິດຕັ້ງ, ການດາເນີນທລະກິດໄຟຟາ ຮັບປະກັນ ດານເຕັກນິກ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ
ການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ.
ຄະນະກາມະການກວດກາດານເຕັກນິກດັງກາວ ຈະຖືກຍບເລີກໄປໃນຕົວ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ
ໜາທີ່ສາເລັດແລວ.

ປະຕິບັດ
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ມາດຕາ 95. ການກວດກາພາຍນອກ
ການກວດກາພາຍນອກ ມີຈດປະສົງກວດກາ ການປະຕິບັດໜາທີ່ຂອງອົງການຄມຄອງ ແລະ ກວດກາ
ວຽກງານໄຟຟາ ເພື່ອໃຫມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ໂປງໃສ ແລະ ຍຕິທາ.
ການກວດກາພາຍນອກ ມີ ດັງນີ:້
1.

ການກວດກາຂອງສະພາແຫງຊາດ

ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍວາດວຍ

ການຕິດຕາມ

ກວດກາຂອງສະພາແຫງຊາດ;
2.

ການກວດກາຂອງອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ ຕາມທີ່ໄດການົດ
ໄວໃນ ກົດໝາຍວາດວຍ ການກວດກາລັດ;

3.

ການກວດສອບຂອງອົງການກວດສອບແຫງລັດ

ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນ

ກົດໝາຍວາດວຍ

ການກວດສອບແຫງລັດ; ແລະ
4.

ການຕິດຕາມກວດກາຂອງປະຊາຊົນ.

ມາດຕາ 96. ເນືອ
້ ໃນຂອງການກວດກາ
ການກວດກາ ແມນ ແນໃສເຮັດໃຫວຽກງານໄຟຟາມີປະສິດທິຜົນ, ຮັບປະກັນດານເຕັກນິກ, ຄວາມ
ປອດໄພ, ການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫທລະກິດໄຟຟາດາເນີນໄປ

ຢາງຖືກຕອງ

ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
ການກວດກາວຽກງານໄຟຟາ ມີເນືອ
້ ໃນ ດັງນີ:້
1.

ການປະຕິບັດຂັ້ນຕອນຂອງການດາເນີນທລະກິດໄຟຟາ;

2.

ການປະຕິບັດການົດເວລາ ຂອງ ການດາເນີນທລະກິດໄຟຟາ;

3.

ການປະຕິບັດບົດລາຍງານຄວາມເປນໄປໄດດານເສດຖະກິດ, ເຕັກນິກ ແລະ ການເງິນ ກຽວກັບ
ທລະກິດໄຟຟາ;

4.

ການປະຕິບັດແຜນການດາເນີນງານ ກຽວກັບທລະກິດໄຟຟາ;

5.

ການປະຕິບັດມາດຕະການຄວາມປອດໄພ ທາງດານວິຊາການ;

6.

ການປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ແລະ ສັນຍາ ກຽວກັບທລະກິດໄຟຟາ;

7.

ການປະຕິບັດມາດຕະຖານອປະກອນໄຟຟາ;

8.

ການອອກແບບ, ການກໍສາງ, ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການຄມຄອງອບປະກອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບສາງ
ດານໄຟຟາ;

9.

ການນາໃຊມາດຕະການ ຈາກັດຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ;

10. ການໃຊແທນຄາເສຍຫາຍຕໍຊີວິດ, ສຂະພາບ, ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ;
11. ລະບົບການເງິນ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ; ແລະ
12. ການຈົດ ແລະ ບັນທຶກຕົວເລກການຊົມໃຊໄຟຟາ.
ມາດຕາ 97. ຮບການກວດກາ
ການກວດກາວຽກງານໄຟຟາ ມີສາມຮບການ ດັງນີ:້
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1.

ການກວດກາປກກະຕິ;

2.

ການກວດກາ ໂດຍມີການແຈງໃຫຮລວງໜາ; ແລະ

3. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ.
ການກວດກາປກກະຕິ ແມນ ການກວດກາທີ່ດາເນີນໄປຕາມແຜນການຢາງເປນປະຈາ ແລະ ມີການົດ
ເວລາອັນແນນອນ.
ການກວດກາ ໂດຍມີການແຈງໃຫຮລວງໜາ ແມນ ການກວດການອກແຜນການ ເມື່ອເຫັນວາມີ
ຄວາມຈາເປນ ຊຶ່ງຕອງແຈງໃຫຜຖືກກວດກາ ຊາບລວງໜາ.
ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ແມນ ການກວດກາໂດຍຮີບດວນ ຊຶ່ງບໍໄດແຈງໃຫຜຖືກກວດກາຊາບ
ລວງໜາ.

ໝວດທີ XIII
ນະໂຍບາຍຕໍຜມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍຜລະເມີດ
ມາດຕາ 98. ນະໂຍບາຍຕໍຜມີຜນ
ົ ງານ
ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຜົນງານດີເດັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເປນຕົ້ນ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໄຟຟາ, ການແກໄຂຜົນກະທົບຕໍສັງຄົມ ແລະ ການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ຈະໄດຮັບການ ຍອງຍໍ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 99. ມາດຕະການຕໍຜລະເມີດ
ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດ ຕະການສຶກສາອົບຮົມ, ກາວເຕືອນ, ລົງວິໄນ, ປບໃໝ, ໃຊແທນທາງແພງ ຫຼື ດາເນີນຄະດີ ຕາມແຕ ກໍລະນີ ເບົາ ຫຼື
ໜັກ.
ມາດຕາ 100. ມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ
ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ກຽວກັບໄຟຟາ, ຂໍຫາມ ໃນສະຖານເບົາ ຫຼື ບໍປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟາ ຊຶ່ງກໍຄວາມເສຍຫາຍ ບໍຫຼວງຫຼາຍ, ບໍລາຍງານການ
ດາເນີນທລະກິດໄຟຟາ, ລາຍງານບໍທັນຕາມການົດເວລາ ຈະຖືກສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ກາວເຕືອນ.
ມາດຕາ 101. ມາດຕະການທາງວິໄນ
ເຈົ້າໜາທີ່ ຫຼື ພະນັກງານໄຟຟາ ທີ່ໄດລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຂໍຫາມ ກຽວກັບໄຟຟາ ທີ່ເປນ
ການກະທາບໍຮາຍແຮງ ຊຶ່ງບໍເປນການກະທາຜິດທາງອາຍາ ແລະ ກໍຄວາມເສຍຫາຍ ແຕ ໜຶ່ງລານ
(1.000.000) ກີບ ລົງມາ ແລະ ບໍຈິງໃຈລາຍງານການກະທາຂອງຕົນ, ຫຼົບຫຼີກຈາກຄວາມຜິດຂອງຕົນ ຈະ
ຖືກ ປະຕິບັດມາດຕະການທາງວິໄນ ດັງນີ້:
1.

ກາວເຕືອນຄວາມຜິດ ແລວບັນທຶກລົງໃນຊີວະປະຫວັດ;
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2.

ໂຈະການເລື່ອນຊັ້ນ, ຂັ້ນເງິນເດືອນ ແລະ ການຍອງຍໍ;

3.

ຍົກຍາຍໄປຮັບຕາແໜງໃໝ ທີ່ຕາກວາເກົາ; ແລະ

4. ຖືກໄລອອກຈາກການ ໂດຍບໍໄດຮັບນະໂຍບາຍໃດໆ.
ຜຖືກລົງວິໄນ ຍັງຕອງສົງຊັບສິນທີ່ຕົນໄດມາ ໂດຍບໍຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍນັ້ນ ຄືນໃຫແກລັດ.
ມາດຕາ 102. ມາດຕະການປບໃໝ
ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ກຽວກັບໄຟຟາ ແລະ ກໍຄວາມເສຍ
ຫາຍ ຊຶ່ງບໍມີອົງປະກອບຂອງການກະທາຜິດທາງອາຍາ ຈະຖືກປບໃໝ ເນື່ອງມາຈາກ ການກະທາໃດໜຶ່ງ ດັງນີ້:
1.

ດາເນີນທລະກິດໄຟຟາ ໂດຍບໍໄດຮັບອະນຍາດ;

2.

ກໍສາງ, ຕິດຕັ້ງອປະກອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບສາງດານໄຟຟາ ໂດຍບໍໄດຮັບອະນຍາດ;

3.

ຕໍໍໄຟຟາເຂົ້າເຮືອນ ໂດຍບໍໄດຮັບອະນຍາດ;

4.

ໃຫຜອື່ນຕໍໄຟຟາ ຈາກເຮືອນຂອງຕົນ ໂດຍບໍໄດຮັບອະນຍາດ;

5.

ດັດແປງໝນັບໄຟ;

6.

ບໍປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟາ ແລະ ມາດຕະການຄວາມປອດໄພ;

7.

ບໍປະຕິບັດມາດຕະການ ໃນການຈາກັດຜົນກະທົບອັນບໍດີ ຕໍສິ່ງແວດລອມ;

8.

ບໍເສຍພາສີ, ອາກອນ ແລະ ບໍປະຕິບັດພັນທະອື່ນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ; ແລະ

9.

ບໍໃຊແທນຄາເສຍຫາຍທີ່ຕົນໄດກໍຄວາມເສຍຫາຍແກຊີວິດ, ສຂະພາບ, ຊັບສິນຂອງປະ ຊາຊົນ

ແລະ ສິ່ງແວດລອມ.
ອັດຕາປບໃໝ ໄດການົດໄວໃນລະບຽບການສະເພາະ.
ມາດຕາ 103. ມາດຕະການທາງແພງ
ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຊຶ່ງໄດກໍຄວາມເສຍຫາຍ ແກຜອື່ນ
ກຽວກັບວຽກງານໄຟຟາ ຈະຕອງໄດໃຊແທນຄາເສຍຫາຍທີ່ຕົນໄດກໍຂຶ້ນ.
ມາດຕາ 104. ມາດຕະການທາງອາຍາ
ບກຄົນ ທີ່ໄດລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍກຽວກັບໄຟຟາ ຊຶ່ງເປນການກະທາຜິດທາງອາຍາ ຈະຖືກດາເນີນ
ຄະດີ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍອາຍາ.

ໝວດທີ XIV
ບົດບັນຍັດສດທາຍ
ມາດຕາ 105. ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
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ບັບນີ້.

ລັດຖະບານ ແຫງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປນຜຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍສະ-

ມາດຕາ 106. ຜົນສັກສິດ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດພາຍຫຼັງ ຫົກສິບ (60) ວັນ ນັບແຕວັນປະທານປະເທດ ແຫງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດາລັດ ປະກາດໃຊ ເປນຕົ້ນໄປ.
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ປຽນແທນ ກົດໝາຍວາດວຍ ໄຟຟາ ສະບັບເລກທີ 03/ສພຊ ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ
2011.
ໃນກໍລະນີການພັດທະນາທລະກິດໄຟຟາທີ່ຂໍສາປະທານທີ່ການົດໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຫາກບໍສອດຄອງ
ກັບກົດໝາຍອື່ນໆ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມນໃຫປະຕິບັດຕາມຂໍການົດຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ຂໍການົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນີ້ ລວນແຕຖືກຍົກເລີກ.

ປະທານສະພາແຫງຊາດ
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