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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ເລກທີ /ພບ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ

ການ ມຄອງ ແສງຕາເວັນ

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍໄຟຟາ້ສະບບັເລກທີ 19/ສພຊ. ລງົວນັທີ 09 ພດຶສະພາ 2017;

- ອງີຕາມ ດໍາລດັຂອງນາຍກົລດົຖະມນົຕວ່ີາດວ້ຍການຈດັຕັງ້ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງພະລງັງານ

ແລະບໍ່ ແຮ່, ສະບບັເລກທ2ີ96/ນຍ, ລງົວນັທີ 04 ກນັຍາ 2017;

- ອງີຕາມ ໜງັສສືະເໜຂີອງ ສະຖາບນັສົ່ ງເສມີພະລງັງານທດົແທນ ສະບບັເລກທີ /ສສພທ, ລງົວນັທີ .

:

ພາກທີ I
ບົດບນັຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສງົ
ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ ກໍານດົຫຼກັການ, ລະບຽບການ ກ່ຽວກບັ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ການດໍາເນນີງານ,

ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການກວດກາ ກ່ຽວກບັ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັທີ່ ຕດິຕັງ້ເທງິໜາ້ດນິ ຫຼື ໜາ້ນໍາ້, ກດິຈະການ

ຜະລດິ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັເທງິຫຼງັຄາ ທງັໃນລະບບົ ແລະ ນອກລະບບົສາຍສົ່ ງໄຟຟາ້ ເພື່ ອຮບັປະກນັການຄຸມ້

ຄອງວຽກງານ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ໃຫມ້ປີະສດິຕພິາບ ແລະ ປະສດິຕຜິນົ.

ມາດຕາ 2 ເວັນ
ການຄຸມ້ຄອງ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ແມ່ນ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ກດິຈະການ, ການດໍາເນນີທຸລະກດິ ແລະ

ການນາໍໃຊໄ້ຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ໃຫເ້ປັນໄປຕາມກດົໝາຍ, ລະບຽບການ, ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟາ້ ຂອງ

ລາວ ແລະ ຂັນ້ຕອນຂອງການພດັທະນາໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ.

ມາດຕາ 3 ເວັນ
ເພື່ ອເຮດັ ໃຫກ້ານຄຸມ້ຄອງ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ຕອບສະໜອງກບັຄວາມຕອ້ງການໄຟຟາ້ ໃຫມ້ປີະສດິ

ທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້
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1. ການພດັທະນາໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ສະໜອງໃຫລ້ະບບົ ໄຟຟາ້ ໃນລະດບັແຮງດນັ 115 ກໂິລໂວນ ຂຶນ້ໄປ ຕອ້ງ

ຮບັປະກນັ ລະບບົການສະໜອງ ໄຟຟາ້ ໃຫມ້ຄີວາມສະເຖຍລະພາບຂອງລະບບົ (Semi Firm) ຢ່າງໜອ້ຍ

15 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງກາໍລງັຕດິຕັງ້;

2. ການພດັທະນາໄຟຟາ້ສະໜອງໃຫລ້ະບບົ ໄຟຟາ້ ໃນລະດບັແຮງດນັກາງ, ແຮງດນັຕໍ່ າ ຕອ້ງຮບັປະກນັລະບບົ

ການສະໜອງໄຟຟາ້ໃຫມ້ຄີວາມສະເຖຍລະພາບຂອງລະບບົ (Semi Firm) ຢ່າງໜອ້ຍ 15 ສ່ວນຮອ້ຍ

ຂອງກາໍລງັຕດິຕັງ້;

3. ການພດັທະນາເປັນລະບບົໄຟຟາ້ຂະໜາດນອ້ຍ ສະໜອງໃຫແ້ກ່ໄຟຟາ້ຊນົນະບດົ ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ

ທີ່ ບໍ່ ມໄີຟຟາ້ໃຊ;້

4. ການພດັທະນາເປັນສະຖານເີກບັພະລງັງານໄຟຟາ້ (Energy Storage System) ຫຼື ແບບປະສມົປະສານ

ກບັແຫຼ່ ງພະລງັງານອື່ ນ ຕາມຄວາມຈາໍເປັນ ເພື່ ອຮບັປະກນັການສະໜອງໄຟຟາ້ໃຫພ້ຽງພໍກບັຄວາມ

ຕອ້ງການ ພອ້ມທງັເພີ່ ມປະສດິຕພິາບ ແລະ ສະເຖຍລະພາບຂອງລະບບົ ໄຟຟາ້ ທງັກາໍລງັໄຟຟາ້ ແລະ ແຮງ

ດນັ;

5. ການພດັທະນາໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັເທງິຫຼງັຄາ ເພື່ ອນາໍໃຊເ້ອງສໍາລບັພາກທີ່ ຢູ່ອາໃສ, ຕກຶ-ອາຄານ, ກະສກິາໍ

ແບບບ່ໍເຊື່ ອມກບັລະບບົ ໄຟຟາ້ (ເປັນລະບບົເອກະລາດ).

ມາດຕາ 4 ການອະທິບາຍ ສັບ
ຄໍາສບັທີ່ ນໍາໃຊໃ້ນຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີມ້ຄີວາມໝາຍດັ່ ງນີ:້

1. (Photovoltaic system) ໝາຍເຖງິ ລະບບົທີ່ ປ່ຽນຄວາມເຂັມ້ຂອງ

ແສງຕາເວນັ ມາເປັນພະລງັງານໄຟຟາ້ກະແສກງົ, ລະບບົນີປ້ະກອບດວ້ຍ ຊຸດແຜງຮບັແສງ, ເຄື່ ອງແປງ

ກະແສໄຟຟາ້ (Inverters) ທີ່ ສາມາດປ່ຽນໄຟຟາ້ກະແສກງົ ເປັນໄຟຟາ້ກະແສສະຫຼບັ ແລະ ອຸປະກອນ

ໄຟຟາ້ອື່ ນ;

2. ແສງຕາ ຄົວເຮືອນ (Solar Home System) ໝາຍເຖງິຊຸດໄຟຟາ້ແສງຕາ

ເວນັທີ່ ປະກອບດວ້ຍແຜງຮບັແສງ, ໜ່ວຍຄວບຄຸມ, ໝໍໄ້ຟ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟາ້ອື່ ນ;

3. ພະລັງງານແສງຕາເວັນ “Solar Energy” ໝາຍເຖງິພະລງັງານທີ່ ໄດຈ້າກການແຜ່ລງັສຂີອງແສງຕາ

ເວນັ ທີ່ ສາມາດປ່ຽນເປັນພະລງັງານຄວາມຮອ້ນ ຫຼ ືພະລງັງານໄຟຟາ້;

4. ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ “Solar Energy Systems” ໝາຍເຖງິລະບບົພະລງັງານ ທີ່ ປ່ຽນ

ພະລງັງານແສງຕາເວນັເປັນພະລງັງານຄວາມຮອ້ນ ຫຼ ືພະລງັງານໄຟຟາ້;

5. ມາດຕະຖານ “Solar Grid Code”
ໝາຍເຖງິ ມາດຕະຖານການເຊື່ ອມຕ່ໍ ຂອງຜູຜ້ະລດິ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນ

ໜ່ຶງ ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ;້

6. ການຜະລິດ ແສງຕາເວັນ ເທິງຫຼັງຄາ (Solar PV Rooftop) ໝາຍເຖງິການຜະລດິໄຟຟາ້

ຈາກແສງຕາເວນັ ທີ່ ຕດິຕັງ້ເທງິຫຼງັຄາ ຂອງຕກຶ-ອາຄານ, ສະຖານທີ່ ຈອດລດົ, ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ແລະ ອື່ ນໆ;

7. ໝາຍເຖງິບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ/ຫຼື ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ດໍາເນນີກດິຈະການ

ຜະລດິໄຟຟາ້ຈາກພະລງັງານແສງຕາເວນັ;

8. ລະບົບຜະລິດ ແສງຕາເວັນ ແບບເອກະລາດ (PV Stand alone system ຫຼື
Decentralized PV) ໝາຍເຖງິລະບບົຜະລດິ ໄຟຟາ້ ຈາກພະລງັງານແສງຕາເວນັ ທີ່ ບໍ່ ເຊື່ ອມກບັລະບບົ

ໄຟຟາ້;
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9. ລະບົບຜະລິດ ແສງຕາເວັນ (PV Grid connected

system) ໝາຍເຖງິລະບບົຜະລດິ ໄຟຟາ້ ຈາກພະລງັງານແສງຕາເວນັ ທີ່ ເຊື່ ອມກບັລະບບົໄຟຟາ້;

10. ລະບົບຜະລິດ (PV Hybrid system) ໝາຍເຖງິລະບບົຜະລດິ ໄຟຟາ້

ຈາກພະລງັງານແສງຕາເວນັກບັແຫຼ່ ງພະລງັງານປະເພດອື່ ນ ເປັນຕົນ້ ພະລງັງານນໍາ້, ລມົ, ຊວີະມວນ ເຄື່ ອງ

ຈກັ ໄຟຟາ້;

11. ການເກັບພະລັງງານ (Energy Storage) ແມ່ນການນາໍເອາົພະລງັງານທີ່ ຜະລດິມາເກບັໄວ ້ ເພື່ ອນໍາ ໃຊ ້

ໃນເວລາຕ່ໍມາ ເພື່ ອສະໜອງກບັຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບ່ໍສມົດຸນລະຫວ່າງຄວາມຕອ້ງການ

ພະລງັງານ ແລະ ການຜະລດິພະລງັງານ.

ມາດຕາ 5
ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ ນໍາໃຊສ້ໍາລບັບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼື ອງົການຈດັຕັງ້ ທີ່ ດໍາເນນີທຸລະກດິ ແລະ ເຄື່ ອນ

ໄຫວກດິຈະການຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ໃນຮູບແບບ ບໍ່ ຜ່ານການປະມນູ ໃນ ສປປ ລາວ.

ພາກທີ II

ກິດຈະການໄຟ ເວັນ

ມາດຕາ 6 ກິດຈະການ ແສງຕາເວັນ
ກດິຈະການໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ປະກອບດວ້ຍການວາງແຜນ, ການສໍາຫວຼດເກບັກາໍຂໍມ້ນູ, ການອອກ

ແບບ, ການກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ຕດິຕັງ້, ການດໍາເນນີງານ, ການສອ້ມແປງ, ການບໍາລຸງຮກັສາ, ການຜະລດິໄຟຟາ້,

ການສົ່ ງ, ການໃຊສ້າຍສົ່ ງໄຟຟາ້ຮ່ວມກນັ, ການຈາໍໜ່າຍ ແລະ ການບໍລກິານ ກ່ຽວກບັກດິຈະການ ໄຟຟາ້

ແສງຕາເວນັ.

ມາດຕາ 7 ການ າຫຼວດ າ
ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ ືອງົການຈດັຕັງ້ ທີ່ ດໍາເນນີການສກຶສາ, ສໍາຫວຼດເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ກ່ຽວກບັໄຟຟາ້

ແສງຕາເວນັເທງິໜາ້ດນິ, ເທງິໜາ້ນໍາ້ ແລະ ເທງິຫຼງັຄາ ຕອ້ງປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຂັນ້

ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ີ່ ນ.

ການສກຶສາໂຄງການພະລງັງານໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ປະກອບມີ ຂໍມ້ນູທາງດາ້ນ ອຸຕຸນຍິມົ, ອຸທກົກະສາດ

, ທລໍະນສີາດ (ຂຸດ-ເຈາະ ແລະ ວໄິຈໂຄງສາ້ງຂອງດນິ) ແລະ ຕດິຕັງ້ສະຖານວີດັແທກຄວາມເຂັມ້ຂຸນ້ແສງ

ແດດໃນເຂດພືນ້ທີ່ ໂຄງການ ເພື່ ອເປັນຂໍມ້ນູໃນການຄດິໄລ່ ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິ, ການອອກແບບ,

ກໍ່ ສາ້ງ, ຕດິຕັງ້ອຸປະກອນ ແລະ ໂຄງປະກອບສາ້ງພະລງັງານໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ຕາມທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນ

ສອງ ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ.້

ມາດຕາ 8 ານົດຈຸດທ່ີຕັ້ງໂຄງການ
ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼື ອງົການຈດັຕັງ້ ທີ່ ຈະດໍາເນນີໂຄງການໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ຕອ້ງກາໍນດົຈດຸທີ່ ຕັງ້

ແລະ ຂອບເຂດພືນ້ທີ່ ຂອງ ໂຄງການເບືອ້ງຕົນ້ ໂດຍການປະສານສມົທບົຂະແໜງການ ພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່

, ຂະແໜງການຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂັນ້ສູນກາງ ແລະ
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ທອ້ງຖີ່ ນ ໂດຍການເຫນັດເີປັນເອກະພາບຈາກອໍານາດການປົກຄອງທອ້ງຖີ່ ນ ເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງການທບັຊອ້ນກບັ

ກດິຈະການອື່ ນ.

ພືນ້ທີ່  ໂຄງການ ຕອ້ງເປັນດນິທີ່ ບໍ່ ເໝາະສມົກບັການພດັທະນາກະສກິາໍ, ບໍ່ ມຜີນົກະທບົອນັຮາ້ຍແຮງຕໍ່

ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ບໍ່ ນອນໃນເຂດປ່າສະຫງວນ, ປ່າປອ້ງກນັ, ເຂດຊຸມຊນົໜາແໜນ້ ແລະ ອື່ ນໆ.

ສໍາລບັກດິຈະການໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ເທງິຫຼງັຄາ: ໂຄງສາ້ງຂອງຕກຶ-ອາຄານ ຕອ້ງໄດຮ້ບັຮອງຈາກ

ຂະແໜງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົ່ ງ.

ມາດຕາ 9 ການຮັບຮອງ ແລະ
ກ່ອນເຊນັບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ ກບັລດັຖະບານ, ຜູພ້ດັທະນາໂຄງການຕອ້ງປະກອບເອກະສານທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ ຕໍ່ ຫອ້ງການບໍລກິານ ການລງົທນຶປະຕູດຽວ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້

1. ແຜນທີ່ ໂຄງການ ພອ້ມດວ້ຍຈດຸພກິດັທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັລະບບົ ເສັນ້ລະດບັ, ເສັນ້ແວງ-ເສັນ້ຂະໜານ,

ແຜນທີ່ ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ, ປ່າໄມ ້ ແລະ ອື່ ນໆ;

2. ຄໍາເຫນັຂອງພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່, ພະແນກ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ຂັນ້ແຂວງ;

3. ແຜນທີ່ ຂອບເຂດພືນ້ທີ່ ໂຄງການຕອ້ງໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນ ໂດຍ ພະແນກຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ

ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ;

4. ບດົບນັທກຶການລງົສໍາຫວຼດພືນ້ທີ່  ໂຄງການຂອງຄະນະວຊິາການຈາກຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂັນ້ສູນ

ກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ;

5. ເອກະສານອື່ ນ ທີ່ ເຫນັວ່າມຄີວາມຈາໍເປັນ.

ສໍາລບັໂຄງການທີ່ ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ສູງກວ່າ ຫາ້ພນັ ກໂິລວດັ ຂຶນ້ໄປ ແມ່ນສະຖາບນັສົ່ ງເສມີພະລງັງານ

ທດົແທນ ເປັນຜູຮ້ບັຮອງ ແລະ ອອກໃບຢັງ້ຢືນແຜນທີ່ ທາງດາ້ນວຊິາການຕໍ່ ພືນ້ທີ່ ໂຄງການ.

ໂຄງການທີ່ ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ ຫາຼຍກວ່າ ໜຶ່ ງຮອ້ຍ ຫາ ຫາ້ພນັ ກໂິລວດັ ແມ່ນ ພະແນກພະລງັງານ ແລະ

ບໍ່ ແຮ່ ຂັນ້ແຂວງ ເປັນຜູຮ້ບັຮອງ ແລະ ອອກໃບຢັງ້ຢືນແຜນທີ່ ທາງດາ້ນວຊິາການຕ່ໍພືນ້ທີ່ ໂຄງການ.

ໂຄງການທີ່ ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ແຕ່ ໜຶ່ ງຮອ້ຍ ກໂິລວດັ ລງົມາ ແມ່ນ ຫອ້ງການພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ຂັນ້

ເມອືງ ເປັນຜູຮ້ບັຮອງ ແລະ ອອກໃບຢັງ້ຢືນແຜນທີ່ ທາງດາ້ນວຊິາການຕ່ໍພືນ້ທີ່ ໂຄງການ.

ໃນກລໍະນ,ີ ຫາກມກີານປ່ຽນແປງທີ່ ຕັງ້ພືນ້ທີ່ ໂຄງການ ພາຍຫຼງັເຊນັບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈແລວ້ ຜູ ້

ພດັທະນາໂຄງການ ຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນ ໃນການຂໍອະນຸຍາດພືນ້ທີ່ ດັ່ ງກ່າວມາຂາ້ງເທງິນັນ້ຄນືໃໝ່.

ມາດຕາ 10 ການອອກແບບໂຄງການ
ການອອກແບບໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັທີ່ ຕດິຕັງ້ຢູ່ເທງິໜາ້ດນິ ຫຼື ໜາ້ນໍາ້ ຕອ້ງໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັ

ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟາ້ ຂອງ ລາວ ແລະ ຜູພ້ດັທະນາໂຄງການ ຕອ້ງສົ່ ງເອກະສານການອອກແບບໃຫແ້ກ່

ຂະແໜງການພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ເພື່ ອພຈິາລະນາຮບັຮອງ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້

1. ການອອກແບບຂັນ້ພືນ້ຖານຂອງໂຄງການ ສໍາລບັ ບດົສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດເ້ບືອ້ງຕົນ້ ເພື່ ອກຽມ

ຄວາມພອ້ມໃນການເຊນັສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ;
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2. ການອອກແບບເບືອ້ງຕົນ້ ສໍາລບັ ບດົສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ້ ດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ຂັນ້ສຸດ

ທາ້ຍຂອງໂຄງການ ເພື່ ອກຽມຄວາມພອ້ມໃນການເຊນັສນັຍາສໍາປະທານໂຄງການ ແລະ ກ່ອນ

ດໍາເນນີການກໍ່ ສາ້ງໂຄງການ.

ໂຄງການ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັທີ່ ຕດິຕັງ້ຢູ່ເທງິຫຼງັຄາ ຕອ້ງໄດຮ້ບັຮອງການອອກແບບທາງດາ້ນ ເຕກັນກິ

ໄຟຟາ້ ຈາກຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຕາມທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນມາດຕາ 33 ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ.້

ມາດຕາ 11 ການ , ນອກລະບົບ ແລະ ການກວດສອບອປຸະກອນ
ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼື ອງົການຈດັຕັງ້ ທີ່ ຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ເພື່ ອເຊື່ ອມຕໍ່ ລະບບົໄຟຟາ້, ຜະລດິ

ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັຮບັໃຊຕ້ນົເອງ ຫຼື ບໍ່ ເຊື່ ອມຕ່ໍລະບບົຂອງໄຟຟາ້ (ເປັນລະບບົເອກະລາດ) ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມ

ມາດຕະຖານດາ້ນຄວາມປອດໄພ ແລະ ມາດຕະຖານການເຊື່ ອມຕ່ໍໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ. ລະບບົອຸປະກອນ

ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ທີ່ ຈະເຊື່ ອມຕໍ່ ກບັລະບບົໄຟຟາ້ ຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟາ້ຂອງລາວ

ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມໝັນ້ຄງົ ແລະ ຄວາມສະເຖຍລະພາບຂອງລະບບົ ໄຟຟາ້.

ຂະແໜງການພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ຮ່ວມກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ມສີດິກວດສອບອຸປະກອນ

ໄຟຟາ້ ແລະ ການຕດິຕັງ້. ຖາ້ຜນົການກວດສອບ ເຫນັວ່າບໍ່ ຖກືຕອ້ງຕາມການອອກແບບລະອຽດຂະແໜງ

ການພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ມສີດິໃນການສັ່ ງໃຫຜູ້ພ້ດັທະນາໂຄງການແກໄ້ຂ,

ປັບປຸງ ຫຼ ື ປ່ຽນຖ່າຍອຸປະກອນ ໄຟຟາ້, ສ່ວນຄ່າໃຊຈ່້າຍທີ່ ເກດີຂືນ້ ຜູພ້ດັທະນາໂຄງການເປັນຜູຮ້ບັຜດິຊອບທງັ

ໝດົ.

ມາດຕາ 12 ການຕດິຕັງ້ລະບບົອຸປະກອນຄວາມປອດໄພ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ

ເຈົາ້ຂອງ ໂຄງການຕອ້ງຕດິຕັງ້ອຸປະກອນປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມລະບບົໄຟຟາ້ຕາມມາດຕະຖານກ່ຽວ

ກບັການເຊື່ ອມຕ່ໍໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ແລະ ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟາ້ຂອງລາວ ເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງຜນົກະທບົທີ່

ອາດເກດີຂື ້ຶນ້ຕ່ໍລະບບົໄຟຟາ້, ຊວີດິ ແລະ ຊບັສນິຂອງປະຊາຊນົ.

ເຈົາ້ຂອງໂຄງການຕອ້ງສາ້ງລະບຽບຄວາມປອດໄພສະເພາະ ໂຄງການສົ່ ງໃຫຂ້ະແໜງການພະລງັງານ

ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ເພື່ ອພຈິາລະນາ.

ມາດຕາ 13 ລະບົບອຸປະກອນ
ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ທີ່ ຈະນາໍໃຊລ້ະບບົອຸປະກອນໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ມາຕດິຕັງ້ ເທງິໜາ້ດນິ, ໜາ້ນໍາ້ ຫຼ ື

ເທງິຫຼງັຄາ ຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟາ້ຂອງລາວ ແລະ ມາດຕະຖານສາກນົ ຫຼື ຕາມ

ມາດຕະຖານກ່ຽວກບັອຸປະກອນໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ.

ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ ື ອງົການຈດັຕັງ້ ຕອ້ງໄດນ້ໍາສົ່ ງຄຸນລກັສະນະທາງດາ້ນເຕກັນກິ ຂອງອຸປະກອນ

ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ໃຫແ້ກ່ ຂະແໜງການພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່ ເພື່ ອພຈິາລະນາຢັງ້ຢືນດາ້ນວຊິາການ.
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ພາກທີ III

ການຜະລິດໄຟ ເວັນ

ມາດຕາ 14 ແສງຕາເວັນ
ການຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ແມ່ນກດິຈະການໜຶ່ ງ ຕາມທີ່ ກໍານດົໄວ ້ ໃນ ມາດຕາ 6 ຂອງຂໍຕ້ກົລງົ

ສະບບັນີ,້ ການຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ແບ່ງອອກເປັນ ສາມ ປະເພດ ຄ:ື ການຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ທີ່

ເປັນທຸລະກດິ, ການຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັເພື່ ອຮບັໃຊຕ້ນົເອງ ແລະ ການຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັທີ່ ຕດິ

ຕັງ້ຢູ່ເທງິຫຼງັຄາ.

ໝວດທີ 1
ການຜະລິດ ທີ່ເປນັທຸລະກິດ

ມາດຕາ 15 ທຸລະກິດ ແສງຕາເວັນ
ການຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັທີ່ ເປັນທຸລະກດິ ແມ່ນທຸລະກດິຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ທີ່ໄດສໍ້າ

ປະທານຈາກລດັຖະບານ ຊຶ່ ງດໍາເນນີກດິຈະການ ກ່ຽວກບັການຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ເພື່ ອເຊື່ ອມເຂົາ້ກບັ

ລະບບົໄຟຟາ້.

ມາດຕາ 16 ການອານຸຍາດ ການ ແສງຕາເວັນ
ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ ື ອງົການຈດັຕັງ້ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົດໍາເນນີທຸລະກດິການຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ

ທີ່ ຕດິຕັງ້ຢູ່ເທງີໜາ້ດນິ ຫຼ ື ໜາ້ນໍາ້ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍໄຟຟາ້ ແລະ ຕອ້ງຍື່ ນຄໍາຮອ້ງ ແລະ

ເອກະສານອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຕ່ໍ ຫອ້ງການບໍລກິານ ການລງົທນຶປະຕູດຽວ.

ມາດຕາ 17 ການ
ຜູທ້ີ່ ຈະດໍາເນນີທຸລະກດິການຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ຕອ້ງມເີງ ື່ອນໄຂ ດັ່ ງນີ:້

1. ມປີະສບົການ ຫຼ ືມບຸີກຄະລາກອນທີ່ ຊໍານານງານ ກ່ຽວກບັກດິຈະການໄຟຟາ້;

2. ມຖີານະການເງນິທີ່ ໝັນ້ຄງົ, ແຫຼ່ ງທນຶທີ່ ໜາ້ເຊື່ ອຖໄືດ ້ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

3. ເງ ື່ອນໄຂທີ່ ຈາໍເປັນທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.

ມາດຕາ 18 ແລະ ລົງທຶນ
ຄໍາຮອ້ງ ແລະ ເອກະສານປະກອບຂໍອະນຸຍາດລງົທນຶກດິຈະການຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັທີ່ ຕດິຕັງ້

ເທງິໜາ້ດນິ ຫຼື ໜາ້ນໍາ້ ມດີັ່ ງນີ:້

1. ຄໍາຮອ້ງຂໍລງົທນຶໃນຂະແໜງການພະລງັງານໄຟຟາ້;

2. ປະຫວດັ ແລະ ປະສບົການ ຂອງຜູດ້ໍາເນນີກດິຈະການ ຫຼື ບໍລສິດັ;

3. ສນັຍາຮ່ວມທຸລະກດິ;

4. ໃບມອບສດິໃຫຜູ້ຕ້າງໜາ້ບນັດາຂາຮຸນ້/ຜູຖ້ືຮຸນ້ຂອງວສິາຫະກດິ, ໃນກໍລະນບຸີກຄນົດັ່ ງກ່າວບໍ່ ຢູ່

ໃນຕໍາແໜ່ງສູງສຸດຂອງບໍລສິດັ;

5. ເອກະສານສະເໜໂີຄງການ;
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6. ເອກະສານທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 9 ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ.້

ມາດຕາ 19
ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼື ອງົການຈດັຕັງ້ ທີ່ ຈະຂໍອະນຸຍາດ ເຊນັບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ ຕອ້ງໄດ ້

ກະກຽມດັ່ ງນີ:້

1 ກາໍນດົພືນ້ທີ່ ຂອງການສກຶສາ (ມທ່ີາແຮງຄວາມເຂັມ້ຂຸນ້ຂອງແສງແດດ);

2 ກາໍນດົເປົາ້ໝາຍຕະຫາຼດການຊື-້ຂາຍພະລງັງານໄຟຟາ້ (ທງັພາຍໃນ ຫຼື ສົ່ ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ);

3 ມກີານຢັງ້ຢືນແຜນທີ່ ທາງດາ້ນເຕກັນກິຈດຸທີ່ ຕັງ້ໂຄງການ ຈາກຂະແໜງການພະລງັງານ ແລະ ບໍ່

ແຮ່;

4 ມກີານຢັງ້ຢືນ ແລະ ເຫນັດຈີາກຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ;

5 ມກີານຢັງ້ຢືນແຜນທີ່  ພືນ້ທີ່ ຂອງໂຄງການຈາກພະແນກຊບັພະຍາກອນ ທາໍມະຊາດ ແລະ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ ເພື່ ອບໍ່ ທບັຊອ້ນກບັໂຄງການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງອື່ ນ;

6 ເອກະສານສະເໜໂີຄງການເບືອ້ງຕົນ້.

ສໍາລບັໂຄງການຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂັນ້ສູນກາງ ມອບໃຫສ້ະຖາບນັສົ່ ງເສມີພະລງັງານທດົແທນ,

ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ລງົ

ກວດກາພືນ້ທີ່ ຕວົຈງິ ແລະ ລາຍງານຕໍໍ່ ຂັນ້ເທງິພຈິາລະນາອະນຸມດັ.

ສໍາລບັໂຄງການຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ມອບໃຫພ້ະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່ ແຂວງ,

ນະຄອນຫວຼງ ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ລງົກວດກາພືນ້ທີ່ ຕວົຈງິ ແລະ ລາຍງານຕໍ່

ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ພຈິາລະນາອະນຸມດັ.

ມາດຕາ 20 ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ
ພາຍຫຼງັເຊນັບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ ຫຼື ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ຫຼື ສນັຍາສໍາປະທານໂຄງການ ຜູ ້

ພດັທະນາໂຄງການຕອ້ງປະຕບິດັຕາມພນັທະທີ່ໄດລ້ະບຸໃນສນັຍາ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ມດີັ່ ງນີ:້

1. ໄລຍະປະຕິບັດຕາມພັນທະຕາມບົດທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ:

1) ພາຍໃນ ສີ່ ສບິຫາ້ວນັ ນບັແຕ່ເຊນັບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ ກບັລດັຖະບານ ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ

ຕອ້ງແຈງ້ຂໍມູ້ນ ກ່ຽວກບັບໍລສິດັທີ່ ປຶກສາ ທີ່ ຈະດໍາເນນີການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ້ ໃຫແ້ກ່

ຂະແໜງການ ພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ເພື່ ອກາໍນດົຂອບເຂດໜາ້ວຽກຂອງການສກຶສາຄວາມ

ເປັນໄປໄດ;້

2) ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມຂອບເຂດໜາ້ວຽກຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ້

ແລະ ຕອ້ງເລີ່ ມເຮດັວຽກພາຍໃນ ຫກົສບິ ວນັ ນບັແຕ່ມືເ້ຊນັ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ;

3) ກ່ອນຈະລງົເຮດັວຽກພາກສະໜາມ ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ຕອ້ງຂຽນໜງັສສືະເໜີ ຂໍອານຸຍາດ

ເຂົາ້ພືນ້ທີ່ ຕໍ່ ຂະແໜງການພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ຊາບ ກ່ອນລ່ວງໜາ້ ສບິ ວນັລດັຖະການ;

4) ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ຕອ້ງສົ່ ງບດົລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການທຸກໆ ສາມ ເດອືນໃຫ ້

ຂະແໜງ ການພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ເປັນປົກກະຕ;ິ
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5) ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ຕອ້ງສໍາເລດັການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ້ ເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ການອອກແບບ

ໂຄງການຂັນ້ພືນ້ຖານ ເພື່ ອນໍາສະເໜຕີໍ່ ຂະແໜງການພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ພຈິາລະນາ

ຮບັຮອງຕາມຂັນ້ຕອນ ທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ສອງ ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ;້

6) ພາຍຫຼງັສໍາເລດັພນັທະ ຕາມກາໍນດົໄວໃ້ນບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈແລວ້ ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ

ຕອ້ງລາຍງານຄວາມພອ້ມ ແລະ ສະເໜລີດັຖະບານພຈິາລະນາອະນຸມດັການເຈລະຈາສນັຍາ

ພດັທະນາໂຄງການຕາມຂັນ້ຕອນຕໍ່ ໄປ.

2. ໄລຍະປະຕິບັດຕາມສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ:
ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ຕອ້ງ ສໍາເລດັເອກະສານ ດັ່ ງນີ:້

1) ພາຍໃນ ຊາວ ວນັລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັລງົລາຍເຊນັສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ, ຜູພ້ດັທະນາ

ໂຄງການຕອ້ງນໍາສະເໜແີຜນການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ັນ້ສຸດທາ້ຍ ຕໍ່ ຂະແໜງ ການ

ພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່;

2) ໂຄງການຂັນ້ສູນກາງອະນຸຍາດ ຕອ້ງສໍາເລດັການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ັນ້ສຸດທາ້ຍ ແລະ

ການອອກແບບເບືອ້ງຕົນ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ນໍາສະເໜຕີໍ່  ກະຊວງ ພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່

ເພື່ ອພຈິາລະນາ ຮບັຮອງ;

3) ໂຄງການຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນອະນຸຍາດ ຕອ້ງສໍາເລດັການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂັນ້ສຸດທາ້ຍ ແລະ

ການອອກແບບເບືອ້ງຕົນ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ນໍາສະເໜ ີຕ່ໍພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ຂັນ້

ແຂວງ ເພື່ ອພຈິາລະນາຮບັຮອງ. ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່ ຕອ້ງນໍາສົ່ ງບດົລາຍງານການ

ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ັນ້ສຸດທາ້ຍ ແລະ ການອອກແບບເບືອ້ງຕົນ້ ຕໍ່ ກະຊວງພະລງັງານ

ແລະ ບ່ໍແຮ່ ເພື່ ອມຄີໍາເຫນັດາ້ນວຊິາການກ່ອນພຈິາລະນາ ອອກໃບຢັງ້ຢືນຄວາມເປັນໄປໄດ ້

ຂອງໂຄງການດັ່ ງກ່າວ;

4) ເຈົາ້ຂອງໂຄງການຕອ້ງສໍາເລດັ ເອກະສານອື່ ນທີ່ ຈາໍເປັນເຊັ່ ນ: ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວ

ກບັລາຄາໄຟຟາ້, ສໍາເລດັບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ-ສງັຄມົ ແລະ

ທາໍມະຊາດ, ການຢັງ້ຢືນແຫຼ່ ງທນຶ, ການສາ້ງຕັງ້ບໍລສິດັໂຄງການ ແລະ ອື່ ນໆ ທີ່ ກ ານດົໄວໃ້ນ

ສນັຍາພດັທະນາໂຄງການ ເພື່ ອກາ້ວໄປສູ່ການເຈລະຈາສນັຍາສໍາປະທານໂຄງການ.

3. ປະທານໂຄງການ.

:

1) ການກໍ່ ສາ້ງໂຄງການໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ຕອ້ງສອດຄ່ອງຕາມແບບ ແລະ ມາດຕະຖານ ຫຼື ຄຸນ

ລກັສະນະທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ັນ້ສຸດທາ້ຍ ແລະ ການ

ອອກແບບເບືອ້ງຕົນ້ ທີ່ ໄດຮ້ບັຮອງ. ໃນກໍລະນທີີ່ ມຄີວາມຈໍາເປັນດັດແປງ ຫຼື ດດັແກແ້ບບ

ເຈົາ້ຂອງໂຄງການຕອ້ງສະເໜເີຫດຜນົທີ່ ຂໍດດັແປງ ຫຼື ດດັແກ ້ພອ້ມທງັປະກອບເອກະສານ

ລາຍລະອຽດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃຫຂ້ະແໜງການພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ພຈິາລະນາຮບັຮອງໃນຂັນ້

ສຸດທາ້ຍ;

2) ເຈົາ້ຂອງໂຄງການຕອ້ງປະຕບິດັຕາມພນັທະ ທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນສນັຍາສໍາປະທານຢ່າງເຂັມ້ງວດ

ເພື່ ອຮັບປະກັນໃຫໄ້ປຕາມແຜນເວລາການກໍ່ ສ າ້ງ , ມີຄຸນນະພາບ, ສອດຄ່ອງຕາມ
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ມາດຕະຖານເຕກັນກິ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜນົກະທບົຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ-ສງັຄມົ ແລະ

ທາໍມະຊາດ;

3) ຂະແໜງການພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ລງົຕດິຕາມ

ກວດກາການກໍ່ ສາ້ງຢ່າງປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ ເນື່ ອງ ກ່ອນອອກໃບຢັງ້ຢືນການສໍາເລດັໂຄງການ.

4.

ການດໍາເນນີງານ ແລະ ການບໍາລຸງຮກັສາ ຕອ້ງສອດຄ່ອງຕາມແຜນການ, ຄຸນລກັສະນະ, ມາດຕະຖານ

ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍ ລວມທງັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ແກໄ້ຂຜນົກະທບົຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ-ສງັຄມົ

ແລະ ທາໍມະຊາດ ທີ່  ໄດຮ້ບັຮອງຕາມສນັຍາສໍາປະທານ.

ໃນກໍລະນເີຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ ບ່ໍປະຕບິດັຕາມແບບ, ແຜນການ, ຄຸນລກັສະນະ ແລະ ມາດຕະຖານ

ເຕກັນກິ ຂະແໜງການພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ຕອ້ງແຈງ້ໃຫເ້ຈົາ້ຂອງໂຄງການຮບັຊາບ ເພື່ ອແກໄ້ຂໃຫທ້ນັຕາມ

ເວລາທີ່ ກໍານດົໄວ.້ ຖາ້ກໍລະນີເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ ບ່ໍສາມາດແກໄ້ຂທນັຕາມໄລຍະເວລາທີ່ ຂະແໜງການ

ພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ກາໍນດົໃຫ ້ໂຄງການຈະຖກືສັ່ ງໂຈະ ຫຼ ືຖກືຍກົເລກີສນັຍາສໍາປະທານ.

ມາດຕາ 21 ການລາຍງານ
ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ ື ອງົການຈດັຕັງ້ ທີ່ ດໍາເນນີກດິຈະການ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ຕອ້ງລາຍງານຄວາມ

ຄບືໜາ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຕາມພນັທະຂອງສນັຍາ, ປະຈາໍ ໄຕມາດ, ປະຈາໍ ຫກົ ເດອືນ ແລະ ປະຈ າ

ປີ ໃຫຂ້ະແໜງການພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່ ແລະ ອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ.ິ

ມາດຕາ 22 ລະບົບຄວາມປອດໄພ ແລະ ການເຕືອນໄພ
ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼື ອງົການຈດັຕັງ້ ທີ່ ມກີານຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ຕອ້ງກາໍນດົແຜນການ

ຮບັຮອງເຫດການສຸກເສນີ ທີ່ ອາດເກດີຂືນ້ ເພື່ ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ຕອ້ງຕດິຕັງ້ລະບບົເຕອືນໄພລ່ວງໜາ້

ເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງການເສຍຫາຍທີ່ ອາດຈະກະທບົຕໍ່ ການຜະລດິ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ.

ໝວດທີ 2
ການຜະລິດ

ມາດຕາ 23 ແສງຕາເວັນ
ການຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັຮບັໃຊຕ້ນົເອງ ແມ່ນກດິຈະການຜະລດິໄຟຟາ້ ເພື່ ອຕອບສະໜອງ

ໄຟຟາ້ເຂົາ້ໃນກດິຈະການຂອງຕນົເອງໂດຍທີ່ ບ່ໍໄດເ້ຊື່ ອມເຂົາ້ກບັລະບບົໄຟຟາ້.

ມາດຕາ 24 ການ ແສງຕາເວັນ
ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ ື ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ມຈີດຸປະສງົດໍາເນນີກດິຈະການຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ທີ່

ຕດິຕັງ້ຢູ່ເທງິໜາ້ດນິ ຫຼ ືໜາ້ນໍາ້ ເພື່ ອຮັບໃຊຕ້ນົເອງ ຕອ້ງຂໍອະນຸຍາດດໍາເນນີກດິຈະການຜະລດິໄຟຟາ້ ຈາກ

ລດັຖະບານ ຕາມກາໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍວ່າດວ້ຍໄຟຟາ້ ຕາມກລໍະນ ີດັ່ ງນີ:້

1. ລດັຖະບານ ບໍ່ ສາມາດສະໜອງໄຟຟາ້ໃຫໄ້ດ;້

2. ລດັຖະບານ ມຂີໍຈ້າໍກດັໃນການສະໜອງໄຟຟາ້ໃຫໄ້ດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການທງັໝດົ.
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ການຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັເທງິໜາ້ດນິ ຫຼື ເທງິໜາ້ນໍາ້ ເພື່ ອຜະລດິຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກ່ ພາກກະສກິາໍ,

ຊນົລະປະທານ, ອຸດສາຫະກາໍຂະໜາດນອ້ຍ, ເຂດຊນົນະບດົຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ທີ່ ບໍ່ ເຊື່ ອມຕ່ໍເຂົາ້ກບັລະບບົ ຫຼື

ບໍ່ ໄດຂ້າຍພະລງັງານໄຟຟາ້ໃຫກ້ບັລດັວສິາຫະກດິໄຟຟາ້ລາວ ທີ່ ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ແຕ່ສບິກໂິລວດັລງົມາ ບໍ່ ຈາໍເປັນ

ຕອ້ງຂໍອະນຸຍາດລງົທນຶຈາກພາກລດັ, ແຕ່ຕອ້ງປະຕບິດັໃຫສ້ອດຄ່ອງຕາມມາດຖານເຕກັນກິໄຟຟາ້ຂອງ ລາວ

, ລະບຽບການເຊື່ ອມຕໍ່ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ແລະ ຕອ້ງໄດສ້ະເໜຕີໍ່ ຫອ້ງການພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ເພື່ ອ

ກວດກາທາງດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ກ່ອນເປີດການນໍາໃຊລ້ະບບົດັ່ ງກ່າວ. ຖາ້ໃນກໍລະນກີາໍລງັຕດິ

ຕັງ້ສູງກວ່າ ສບິ ກໂິລວດັ ຂືນ້ໄປ ແມ່ນປະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນຂອງກດົໝາຍໄຟຟາ້.

ມາດຕາ 25
ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼື ອງົການຈດັຕັງ້ ທີ່ ຈະຂໍອະນຸຍາດ ເຊນັບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ ຕອ້ງໄດ ້

ກະກຽມດັ່ ງນີ:້

1. ກາໍນດົພືນ້ທີ່ ຂອງການສກຶສາ (ມທ່ີາແຮງຄວາມເຂັມ້ຂຸນ້ຂອງແສງແດດ);

2. ມກີານຢັງ້ຢືນແຜນທີ່ ທາງດາ້ນເຕກັນກິຈດຸທີ່ ຕັງ້ໂຄງການ ຈາກຂະແໜງການພະລງັງານ ແລະ ບໍ່

ແຮ່;

3. ມກີານຢັງ້ຢືນ ແລະ ເຫນັດຈີາກຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ;

4. ມກີານຢັງ້ຢືນແຜນທີ່ ພືນ້ທີ່ ຂອງໂຄງການຈາກພະແນກຊບັພະຍາກອນ ທາໍມະຊາດ ແລະ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ ຂັນ້ ແຂວງ ເພື່ ອບໍ່ ທບັຊອ້ນກບັໂຄງການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງອື່ ນ;

5. ເອກະສານລາຍງານສະເໜໂີຄງການ.

ສໍາລບັໂຄງການຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂັນ້ສູນກາງ ມອບໃຫສ້ະຖາບນັສົ່ ງເສມີພະລງັງານທດົແທນ,

ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ລງົ

ກວດກາພືນ້ທີ່ ຕວົຈງິ ແລະ ລາຍງານຕໍໍ່ ຂັນ້ເທງິພຈິາລະນາອະນຸມດັ.

ສໍາລບັໂຄງການຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ມອບໃຫພ້ະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່ ແຂວງ,

ນະຄອນຫວຼງ ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ລງົກວດກາພືນ້ທີ່ ຕວົຈງິ ແລະ ລາຍງານຕໍ່

ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ພຈິາລະນາອະນຸມດັ.

ໝວດທີ 3
ການຜະລິດ ທີ່ຕິດຕັ້ງເທິງຫຼັງຄາ

ມາດຕາ 26 ແສງຕາເວັນ ທ່ີຕິດຕັ້ງເທິງຫຼັງຄາ
ການຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັທີ່ ຕດິຕັງ້ຢູ່ເທງິຫຼງັຄາ ແມ່ນການຜະລດິໄຟຟາ້ຮບັໃຊຕ້ນົເອງ ຫຼື ເຊື່ ອມຕໍ່

ກບັລະບບົໄຟຟາ້.

ມາດຕາ 27 ການອະນຸຍາດລົງທຶນ ແສງຕາເວັນ ທ່ີຕິດຕັ້ງເທິງຫຼັງຄາ
ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼື ອງົການຈດັຕັງ້ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັທີ່ ຕດິຕັງ້ຢູ່ເທງິຫຼງັຄາ

ຕອ້ງຂໍອະນຸຍາດດໍາເນນີກດິຈະການຜະລດິໄຟຟາ້ ຈາກລດັຖະບານ ຕາມກາໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ

ໄຟຟາ້.
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ການຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັທີ່ ຕດິຕັງ້ຢູ່ເທງິຫຼງັຄາ ທີ່ ມຄີວາມຕອ້ງການໄຟຟາ້ສູງກວ່າໜຶ່ ງພນັ ກໂິລ

ວດັ ຂຶນ້ໄປ ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫຕ້ດິຕັງ້ບໍ່ ເກນີ ຫາ້ສບິ ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງຄວາມຕອ້ງການໄຟຟາ້ທີ່ ຫາຼຍກວ່າ ໜຶ່ ງ

ພນັ ກໂິລວດັ.

ການຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັທີ່ ຕດິຕັງ້ຢູ່ເທງິຫຼງັຄາ ທີ່ ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ແຕ່ ສບິ ກໂິລວດັລງົມາ ບໍ່ ຈາໍເປັນ

ຕອ້ງຂໍອະນຸຍາດລງົທນຶຈາກພາກລດັ, ແຕ່ຕອ້ງປະຕບິດັໃຫສ້ອດຄ່ອງຕາມມາດຖານເຕກັນກິໄຟຟາ້ຂອງ ລາວ

, ລະບຽບການເຊື່ ອມຕໍ່ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ແລະ ຕອ້ງໄດສ້ະເໜຕີໍ່ ຫອ້ງການພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ເພື່ ອ

ກວດກາທາງດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ກ່ອນເປີດການນໍາໃຊລ້ະບບົດັ່ ງກ່າວ.

ມາດຕາ 28 ອງ ແລະ ທ່ີຕິດຕັ້ງເທິງຫຼັງຄາ
ຄໍາຮອ້ງ ແລະ ເອກະສານປະກອບຂໍລງົທນຶ ຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັທີ່ ຕດິຕັງ້ເທງິຫຼງັຄາ ມດີັ່ ງນີ:້

1. ຄໍາຮອ້ງຂໍລງົທນຶຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ຕາມແບບຟອມ;

2. ປະຫວດັ ແລະ ປະສບົການຂອງຜູຂ້ໍດໍາເນນີກດິຈະການ ແລະ ຜູຮ້ບັເໝາົຕດິຕັງ້;

3. ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ສໍາລບັກລໍະນເີປັນນຕິບຸິກຄນົ;

4. ເອກະສານຮບັຮອງ ຈາກຂະແໜງການໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົ່ ງ ກ່ຽວກບັໂຄງສາ້ງຂອງຕກຶ-

ອາຄານ ລວມທງັນໍາ້ໜກັເພີ່ ມຈາກອຸປະກອນລະບບົໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ;

5. ຂໍມ້ນູທາງດາ້ນເຕກັນກິ.

ມາດຕາ 29 ບົດ
ການຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ທີ່ ຕດິຕັງ້ຢູ່ເທງິຫຼງັຄາ ໃຫດ້ໍາເນນີການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ້ດັ່ ງນີ:້

1. ກດິຈະການຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັຫາຼຍກວ່າ ສບິ ກໂິລວດັ ຫາ ສອງຮອ້ຍຫາ້ສບິ ກໂິລວດັ

ຕອ້ງສາ້ງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດເ້ບືອ້ງຕົນ້;

2. ກດິຈະການຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັຫາຼຍກວ່າ ສອງຮອ້ຍຫາ້ສບິ ກໂິລວດັ ຕອ້ງສາ້ງບດົລາຍງານ

ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດເ້ບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ຂັນ້ສຸດທາ້ຍ.

ມາດຕາ 30 ເບຶ້ອງຕົ້ນ
ບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດເ້ບືອ້ງຕົນ້ ປະກອບມເີນືອ້ໃນ ດັ່ ງນີ:້

1. ກາໍນດົຈດຸທີ່ ຕັງ້ໂຄງການ;

2. ໂຄງສາ້ງຂອງຫຼງັຄາ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນຈາກ ຂະແໜງການ ໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົ່ ງ;

3. ເກບັກາໍ ຂໍມ້ນູຄວາມເຂັມ້ຂຸນ້ແສງແດດ ແລະ ຄວາມໄວລມົ;

4. ການອອກແບບຂັນ້ພືນ້ຖານຂອງໂຄງການ;

5. ຄາດຄະເນມນູຄ່າລວມໂຄງການ ລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະໜາ້ວຽກ ເປັນຕົນ້ ຕົນ້ທນຶການຜະລດິ

ຕໍ່ ຫວົໜ່ວຍລາຄາ, ຜນົຕອບແທນດາ້ນການເງນິ ແລະ ການວເິຄາະຄວາມສ່ຽງ;

6. ສກຶສາຈດຸເຊື່ ອມຕໍ່ , ລະບບົສາຍຈາໍໜ່າຍ, ສາຍສົ່ ງ ແລະ ຕະຫາຼດຈາໍໜ່າຍ;

7. ແຜນດໍາເນນີການຜະລດິ, ຈາໍໜ່າຍ, ການບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງກດິຈະການ ລວມທງັກາໍນດົແຜນ

ວຽກ ແລະ ເວລາ;

8. ຫຼ ືຕາມເນືອ້ໃນ ທີ່ ຂະແໜງການພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່ ກາໍນດົໃຫ.້
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ໃຫສ້ະຖາບນັສົ່ ງເສມີພະລງັງານທດົແທນ ກາໍນດົຂອບເຂດໜາ້ວຽກການສກຶສາ ກ່ຽວກບັບດົລາຍງານ

ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດເ້ບືອ້ງຕົນ້ ຂອງກດິຈະການຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັທີ່ ຕດິຕັງ້ເທງິຫຼງັຄາ.

ມາດຕາ 31
ບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ັນ້ສຸດທາ້ຍ ມເີນືອ້ໃນທີ່ ເປັນການຜນັຂະຫຍາຍບດົລາຍງານ

ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ້ ເບືອ້ງຕົນ້ ທີ່ໄດຖ້ກືຮບັຮອງ ພອ້ມທງັສາ້ງບດົລາຍງານການອອກແບບເບືອ້ງຕົນ້

ປະກອບເຂົາ້ນໍາ.

ມາດຕາ 32 ການຮັບຮອງບົ
ເຈົາ້ຂອງກດິຈະການຕອ້ງສົ່ ງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດເ້ບືອ້ງຕົນ້ ໃຫຂ້ະແໜງການ

ພະລງັ ງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ພາຍໃນ ເກົາ້ສບິ ວນັ ກ່ອນໝດົອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ. ສໍາລບັບດົລາຍງານ

ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ັນ້ສຸດທາ້ຍ ຕອ້ງສົ່ ງໃຫຂ້ະແໜງການພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ເພື່ ອພຈິາລະນາ

ຮບັຮອງ ກ່ອນການເຊນັສນັຍາສໍາປະທານ.

ຖາ້ບດົສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ້ ຫາກມເີນືອ້ໃນຄບົຖວ້ນ ຂະແໜງການພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ຈະອອກ

ໃບຢັງ້ຢືນ ຫຼື ມຄໍີາເຫນັຕໍ່ ບດົລາຍງານດັ່ ງກ່າວພາຍໃນ ຫກົສບິ ວນັ ນບັແຕ່ວນັທໄີດຮ້ບັບດົລາຍງານ ແລະ

ເອກະສານກ່ຽວຂອ້ງຄບົຖວ້ນແລວ້. ກລໍະນໄີດຮ້ບັຄໍາເຫນັກ່ຽວກບັບດົລາຍງານ, ຜູພ້ດັທະນາໂຄງການຕອ້ງ

ປັບປຸງບດົລາຍງານ ແລະ ສົ່ ງໃຫຂ້ະແໜງການພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ພາຍໃນ ຫກົສບິ ວນັ ນບັແຕ່ວນັທໄີດ ້

ຮບັຄໍາເຫນັ ຈາກຂະແໜງການດັ່ ງກ່າວ.

ການຢັງ້ຢືນ ບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ້ ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້

1) ບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດເ້ບືອ້ງຕົນ້ ສໍາລບັກດິຈະການຜະລດິ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັທີ່

ຕດິຕັງ້ເທງິຫຼງັຄາ ທີ່ ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ຫາຼຍກວ່າ ສບິ ກໂິລວດັ ຫາ ສອງຮອ້ຍຫາ້ສບິ ກໂິລວດັ ແມ່ນ

ພະແນກ ພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ເປັນຜູພ້ຈິາລະນາຮບັຮອງ ໂດຍການເຫນັດທີາງດາ້ນວຊິາການ

ຈາກ ສະຖາບນັສົ່ ງເສມີພະລງັງານທດົແທນ;

2) ບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດເ້ບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ຂັນ້ສຸດທາ້ຍ ສໍາລບັກດິຈະການຜະລດິ

ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັທີ່ ຕດິຕັງ້ເທງິຫຼງັຄາ ທີ່ ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ແຕ່ຫາຼຍກວ່າ ສອງຮອ້ຍຫາ້ສບິ ກໂິລວດັ

ແມ່ນ ສະຖາບນັສົ່ ງເສມີພະລງັງານທດົແທນ ເປັນຜູພ້ຈິາລະນາຮບັຮອງ.

ມາດຕາ 33 ການຮັບຮອງການອອກແບບໂຄງການ
ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ ືອງົການຈດັຕັງ້ ມຈີດຸປະສງົຢາກຕດິຕັງ້ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັເທງິຫຼງັຄາ ຕອ້ງໄດ ້

ຮບັການຢັງ້ຢືນການອອກແບບທາງດາ້ນ ໄຟຟາ້ຈາກຂະແໜງການພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ດັ່ ງຕາຕະລາງ ລຸ່ມນີ:້

1) ການອອກແບບຂັນ້ພືນ້ຖານ ສໍາລບັກດິຈະການຜະລດິ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັທີ່ ຕດິຕັງ້ເທງິຫຼງັຄາ ທີ່ ມີ

ກາໍລງັຕດິຕັງ້ຫາຼຍກວ່າ ສບິ ກໂິລວດັ ຫາ ສອງຮອ້ຍຫາ້ສບິ ກໂິລວດັ ແມ່ນພະແນກ ພະລງັງານ

ແລະ ບ່ໍແຮ່ ເປັນຜູພ້ຈິາລະນາຮບັຮອງ ໂດຍການເຫນັດທີາງດາ້ນວຊິາການຈາກ ສະຖາບນັສົ່ ງເສມີ

ພະລງັງານທດົແທນ;
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2) ການອອກແບບ ຂັນ້ພືນ້ຖານ ແລະ ການອອກແບບເບືອ້ງຕົນ້ ສໍາລບັກດິຈະການຜະລດິໄຟຟາ້

ແສງຕາເວນັທີ່ ຕດິຕັງ້ເທງິຫຼງັຄາ ທີ່ ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ ຫາຼຍກວ່າ ສອງຮອ້ຍຫາ້ສບິ ກໂິລວດັ ແມ່ນ ສະ

ຖາບນັສົ່ ງເສມີພະລງັງານທດົແທນ ເປັນຜູພ້ຈິາລະນາຮບັຮອງ.

ມາດຕາ 34
ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼື ອງົການຈດັຕັງ້ ກ່ອນເປີດການນໍາໃຊ ້ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັຕອ້ງປະສານສມົທບົ

ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟາ້ລາວ ເພື່ ອກວດກາທາງດາ້ນເຕກັນກິ ໂດຍໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟາ້

ຂອງ ລາວ.

ພາຍຫຼງັສໍາເລດັການຕດິຕັງ້ລະບບົໄຟຟາ້ແສງເວນັ ຜູປ້ະກອບການຕອ້ງນໍາສະເໜຫີາ ຂະແໜງການ

ພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ລງົກວດກາທາງດາ້ນເຕກັນກິຢ່າງລະອຽດ ເພື່ ອຢັງ້ຢືນທາງດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ຜນົສໍາ

ເລດັການກໍ່ ສາ້ງ.

ພາກທີ IV

ແລະ ການເງິນ

ໝວດທີ 1
ຂ້ັນຕອນການອອກໃບຢັ້ງຢືນ ບົດລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັ

ແລະ ການເງິນ

ມາດຕາ 35 ແລະ
ການເງີິນ

ບຸກຄນົ, ນຕິິບຸກຄົນ ຫຼ ືອົງການຈດັຕັງ້ ທີ່ ດໍາເນນີການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດດ້າ້ນເຕກັນກິ ແລະ

ການເງ ິນີ ຂອງ ໂຄງການຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວັນ ຕອ້ງສະເໜຂີໍການຢັ້ງຢືນຈາກຂະແໜງການພະລງັງານ

ແລະ ບ່ໍແຮ່ ໂດຍປະກອບເອກະສານ ດັ່ ງນີ:້

1. ກາໍນດົຂອບເຂດໜາ້ວຽກຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ້ ໃຫຂ້ະແໜງການພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່

ເພື່ ອພຈິາລະນາຮບັຮອງ ກ່ອນດໍາເນນີການສກຶສາໃນຂັນ້ຕອນຕໍ່ ໄປ;

2. ບົດລາຍງານສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດດ້າ້ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງນິ ຕອ້ງຍື່ ນໃຫຂ້ະແໜງການ

ພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ເພື່ ອຄົນ້ຄວາ້, ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງຕາມແຕ່ລະໄລຍະ (ຂັນ້ຕົນ້ ແລະ

ຂັນ້ສຸດທາ້ຍ).

ບດົລາຍງານສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດດ້າ້ນເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ກດິຈະການຜະລດິ ໄຟຟາ້ແສງຕາ

ເວນັ ທີ່ ຈະຍື່ ນຫາ ຂະແໜງການພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ປະກອບມຄີ:ື

1. ກດິຈະການຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວັນທີ່ ມກີໍາລງັຕດິຕັງ້ ໜຶ່ ງຮອ້ຍ ກໂິລວດັ ລງົມາ ໃຫຍ້ື່ ນບດົລາຍ

ງານສໍາເນາົ ຈາໍນວນ ຫາ້ ສະບບັທີ່ ເປັນພາສາລາວ ແລະ ອງັກດິ ພອ້ມດວ້ຍບດົລາຍງານທີ່ ເປັນ ເອ

ເລກັໂຕນກິຟາຍ ໜຶ່ ງ ສະບບັ;

2. ກດິຈະການຜະລດິ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັທີ່ ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ສູງກວ່າ ໜຶ່ ງຮອ້ຍ ກໂິລວດັ ຫາ ຫາ້ພນັ ກິ

ໂລວັດ ໃຫຍ້ື່ ນບດົລາຍງານທີ່ ເປັນພາສາອັງກດິ ພອ້ມດວ້ຍບົດສະຫຼຸບສັງລວມໂດຍຫຍໍ ້ ທີ່ ເປັນ

ພາສາລາວ ຈາໍນວນ ຫາ້ ສະບບັ ແລະ ໜຶ່ ງ ສະບບັ ທີ່ ເປັນ ເອເລກັໂຕນກິຟາຍ;
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3. ກດິຈະການຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ທີ່ ມກີໍາລງັຕດິຕັງ້ສູງກວ່າ ຫາ້ພນັ ກໂິລວັດຂືນ້ໄປແມ່ນຕອ້ງ

ຍື່ ນບົດລາຍງານທີ່ ເປັນພາສາອັງກດິ ພອ້ມດວ້ຍບົດສະຫຼຸບສັງລວມໂດຍຫຍໍ ້ ທີ່ ເປັນພາສາລາວ

ຈາໍນວນ ຫາ້ ສະບບັ ແລະ ໜຶ່ ງ ສະບບັ ທີ່ ເປັນ ເອເລກັໂຕນກິຟາຍ.

ມາດຕາ 36 ບົດ ນ
ບດົລາຍງານສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດທ້າງດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ ກດິຈະການຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາ

ເວນັ ທີ່ ຕດິຕັງ້ຢູ່ເທງິໜາ້ດນິ ຫຼື ໜາ້ນໍາ້ ປະກອບມ ີດັ່ ງນີ ້(ແຕ່ບໍ່ ຈາໍກດັ):

1. ກາໍນດົຈດຸທີ່ ຕັງ້ກດິຈະການ;

2. ສໍາຫວຼດ ແລະ ສາ້ງແຜນທີ່ ກດິຈະການ;

3. ການສໍາຫວຼດທາງດາ້ນທລໍະນສີາດ ສໍາລບັກລໍະນຕີດິຕັງ້ເທງິໜາ້ດນິ;

4. ການສໍາຫວຼດລະດບັນໍາ້ຕໍ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ ສໍາລບັກລໍະນຕີດິຕັງ້ເທິງີໜາ້ນໍາ້;

5. ເກບັກາໍ ຂໍມ້ນູທາງດາ້ນເຕກັນກິ ນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການອອກແບບກດິຈະການ: ຄວາມເຂັມ້ຂຸນ້ຂອງ

ແສງແດດ, ຄວາມໄວລມົ, ປະລມິານນໍາ້ຝົນ ແລະ ອື່ ນໆ;

6. ການອອກແບບຂັນ້ພືນ້ຖານຂອງກດິຈະການ;

7. ຄາດຄະເນມນູຄ່າລວມໂຄງການ ລວມທງັລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະໜາ້ວຽກ (Breakdowm

cost), ຕົນ້ທນຶການຜະລດິຕໍ່ ຫວົໜ່ວຍລາຄາ (Unit Cost), ຜນົຕອບແທນດາ້ນເສດຖະກດິ,

ການເງນິ, ຜນົປະ ໂຫຍດທີ່ ລດັຖະບານຈະໄດຮ້ບັ ແລະ ການວເິຄາະຄວາມສ່ຽງ;

8. ສກຶສາຈດຸເຊື່ ອມຕໍ່ , ລະບບົສາຍຈາໍໜ່າຍ, ສາຍສົ່ ງ ແລະ ຕະຫາຼດຈາໍໜ່າຍທງັພາຍໃນ ແລະ

ຕ່າງປະເທດ;

9. ການສກຶສາຜນົກະທບົຕໍ່ ລະບບົສາຍຈາໍໜ່າຍ ແລະ ສາຍສົ່ ງຈາກການເຊື່ ອມຕ່ໍພະລງັງານໄຟຟາ້

ແສງຕາເວນັໂດຍຕອ້ງຮບັປະກນັລະບບົການສະໜອງໄຟຟາ້ໃຫມ້ຄີວາມສະເຖຍລະພາບຂອງ

ລະບບົ ຢ່າງໜອ້ຍ ສບິຫາ້ ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງກາໍລງັຕດິຕັງ້;

10. ແຜນດໍາເນນີການຜະລດິ, ຈາໍໜ່າຍ, ການວເິຄາະຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງ

ກດິຈະການ ລວມທງັກາໍນດົແຜນວຽກ ແລະ ເວລາ;

11. ມເີນືອ້ໃນອື່ ນໆຕາມກໍານດົໄວໃ້ນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍສອງ.

ມາດຕາ 37 ການ
ການຕດິຕັງ້ຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັມາດຖານເຕກັນກິໄຟຟາ້ຂອງລາວ, ລະບຽບ

ການເຊື່ ອມຕໍໍ່ ຂອງ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟາ້ລາວ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງອຸປະກອນ, ວດັສະດຸ ແລະ ການຕດິຕັງ້

ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັຕອ້ງໄດມ້າດຕະຖານ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ຕອ້ງຜ່ານການທດົສອບດາ້ນເຕກັນກິ

ຈາກອງົການສາກນົທີ່ ໜາ້ເຊື່ ອຖໄືດ ້ຫຼ ື ຜ່ານຂະບວນການທດົສອບຄຸນນະພາບ ທີ່ ມກີານເຂົາ້ຮ່ວມຂອງ ຂະແໜ

ງການພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.

ມາດຕາ 38 ຂັ້ນຕອນການຮັບຮອງ
ຂັນ້ຕອນການຮບັຮອງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງກດິຈະການມ ີດັ່ ງນີ:້
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1) ກດິຈະການຜະລດິ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັທີ່ ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ ໜຶ່ ງຮອ້ຍ ກໂິລວດັ ລງົມາ ແມ່ນຫອ້ງການ

ພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ຂັນ້ເມອືງ ເປັນຜູພ້ຈິາລະນາຮບັຮອງ ໂດຍການເຫນັດທີາງດາ້ນວຊິາການ

ຈາກ ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ຂັນ້ແຂວງ;

2) ກດິຈະການຜະລດິ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັທີ່ ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ສູງກວ່າ ໜຶ່ ງຮອ້ຍ ກໂິລວດັ ຫາ ຫາ້ພນັ ກໂິລ

ວດັ ແມ່ນພະແນກ ພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ຂັນ້ແຂວງ ເປັນຜູພ້ຈິາລະນາຮບັຮອງ ໂດຍການເຫນັດີ

ທາງດາ້ນວຊິາການຈາກ ສະຖາບນັສົ່ ງເສມີພະລງັງານທດົແທນ;

3) ກດິຈະການຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ທີ່ ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ ສູງກວ່າ ຫາ້ພນັ ກໂິລວດັ ຂືນ້ໄປ ແມ່ນ ສະ

ຖາບນັສົ່ ງເສມີພະລງັງານທດົແທນ ເປັນຜູພ້ຈິາລະນາຮບັຮອງ.
1.

ເຈົາ້ຂອງກດິຈະການຕອ້ງຍື່ ນ ຮ່າງບດົລາຍງານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດເ້ບືອ້ງຕົນ້ ໃຫຂ້ະແໜງ

ການພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່ ພາຍໃນ ເກົາ້ສບິ ວນັ ກ່ອນໝດົອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ ແລະ ເນືອ້ໃນຂອງ

ບດົສກຶສາ ຕອ້ງກວມເອາົທຸກເນືອ້ໃນທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນຂອບເຂດໜາ້ວຽກ ຂອງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ້

ເບືອ້ງຕົນ້;

ຂະແໜງການພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ຈະອອກໃບຢັງ້ຢືນ ຫຼື ມຄີໍາເຫນັຕໍ່ ບດົລາຍງານດັ່ ງກ່າວພາຍໃນ

ຫກົສິບີ ວນັ ນບັແຕ່ວນັທໄີດຮ້ບັບດົລາຍງານ ແລະ ເອກະສານກ່ຽວຂອ້ງຄບົຖວ້ນແລວ້. ກລໍະນໄີດຮ້ບັຄໍາ

ເຫນັກ່ຽວກບັບດົລາຍງານ ຜູພ້ດັທະນາໂຄງການຕອ້ງປັບປຸງບດົລາຍງານ ແລະ ສົ່ ງໃຫຂ້ະແໜງການພະລງັງານ

ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ພາຍໃນ ຫກົສບິ ວນັ ນບັແຕ່ວນັທໄີດຮ້ບັຄໍາເຫນັ ຈາກຂະແໜງການດັ່ ງກ່າວ.

2. ທາ ແລະ
ການເງິນ

ເຈົາ້ຂອງກດິຈະການຕອ້ງຍື່ ນ ເອກະສານການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ້ ທາງດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ການ

ເງນິ ໃຫຂ້ະແໜງການພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ເພື່ ອພຈິາລະນາ ຮບັຮອງ ກ່ອນການເຊນັສນັຍາສໍາປະທານ.

ໝວດທີ 2
ການຮບັຮອງເອກະສານການອອກແບບ

ມາດຕາ 39 ຂັ້ນຕອນການຮັບຮອງ ການອອກແບບ
ການອອກແບບກດິຈະການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ຕອ້ງຜ່ານການຮັບຮອງຈາກຂະແໜງການ

ພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ຕາມຂັນ້ຕອນດັ່ ງນີ:້

1. ກດິຈະການຜະລດິ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັທີ່ ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ ໜຶ່ ງຮອ້ຍ ກໂິລວດັ ລງົມາ ແມ່ນຫອ້ງການ

ພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ຂັນ້ເມອືງ ເປັນຜູພ້ຈິາລະນາຮບັຮອງ ໂດຍການເຫນັດທີາງດາ້ນວຊິາການຈາກ

ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ຂັນ້ແຂວງ;

2. ກດິຈະການຜະລດິ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັທີ່ ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ສູງກວ່າ ໜຶ່ ງຮອ້ຍ ກໂິລວດັ ຫາ ຫາ້ພນັ ກໂິລ

ວດັ ແມ່ນພະແນກ ພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ຂັນ້ແຂວງ ເປັນຜູພ້ຈິາລະນາຮບັຮອງ ໂດຍການເຫນັດີ

ທາງດາ້ນວຊິາການຈາກ ສະຖາບນັສົ່ ງເສມີພະລງັງານທດົແທນ;
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3. ກດິຈະການຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ທີ່ ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ ສູງກວ່າ ຫາ້ພນັ ກໂິລວດັ ຂືນ້ໄປ ແມ່ນ ສະ

ຖາບນັສົ່ ງເສມີພະລງັງານທດົແທນ ເປັນຜູພ້ຈິາລະນາຮບັຮອງ.

ມາດຕາ 40 ການຮັບຮອງເອກະສານການອອກແບບຂ້ັນພ້ືນຖານ
ເຈົາ້ຂອງກດິຈະການຕອ້ງຍື່ ນ ເອກະສານການອອກແບບຂັນ້ພືນ້ຖານ ພາຍໃນ ສາມ ເດອືນ ກ່ອນໝດົ

ອາຍຸ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ ເພື່ ອໃຫຂ້ະແໜງການພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ພຈິາລະນາ ຮບັຮອງ.

ມາດຕາ 41 ການຮັບຮອງເອກະສານອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນ
ເຈົາ້ຂອງກດິຈະການຕອ້ງຍື່ ນ ເອກະສານການອອກແບບເບືອ້ງຕົນ້ ເພື່ ອໃຫຂ້ະແໜງການພະລງັງານ

ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ເພື່ ອພຈິາລະນາ ຮບັຮອງ ກ່ອນການເຊນັສນັຍາສໍາປະທານ.

ໝວດທີ 3

ມາດຕາ 42 ການ

ການອະນຸຍາດດໍາເນນີງານ ປະກອບມີ ສອງ ຂັນ້ຕອນ ດັ່ ງນີ:້

1. ຢັງ້ຢືນການເຊື່ ອມຕໍ່ ກບັລະບບົ.

2. ການຢັງ້ຢືນຜນົສໍາເລດັຂອງກດິຈະການ.

ມາດຕາ 43 ລະບົບ
ພາຍຫຼງັການລງົກວດກາ ບນັດາອຸປະກອນ ແລະ ການຕດິຕັງ້ລະບບົໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ໂດຍສອດຄ່ອງ

ກບັມາດຖານເຕກັນກິໄຟຟາ້ຂອງລາວ ແລະ ຢັງ້ຢືນການເຊື່ ອມຕໍ່ ຈາກຜູຮ້ບັຊື.້

ມາດຕາ 44
ພາຍຫຼງັສໍາເລດັການຕດິຕັງ້ລະບບົໄຟຟາ້ແສງເວນັ ຜູປ້ະກອບການຕອ້ງນໍາສະເໜຫີາ ຂະແໜງການ

ພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ລງົກວດກາທາງດາ້ນເຕກັນກິຢ່າງລະອຽດ ເພື່ ອຢັງ້ຢືນທາງດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ຜນົສໍາ

ເລດັການກໍ່ ສາ້ງ.

ພາກທີ V
ການຊ້ື-ຂາຍ

ມາດຕາ 45 ການຊື້-ຂາຍ
ການຊື-້ຂາຍ ໄຟຟາ້ຈາກຜູຜ້ະລດິ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້

1. ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ ື ອງົການຈດັຕັງ້ ທີ່ ດໍາເນນີກດິຈະການຜະລດິໄຟຟາ້ຈາກແສງຕາເວນັ ມີ

ຈດຸປະສງົເຊື່ ອມຕ່ໍເຂົາ້ກບັລະບບົຈາໍໜ່າຍ ແລະ ສາຍສົ່ ງ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍໄຟຟາ້
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ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຕອ້ງມລີະບບົເກບັພະລງັງານ ຢ່າງໜອ້ຍ ສບິຫາ້ສ່ວນຮອ້ຍ

ຂອງກາໍລງັຕດິຕັງ້ທງັໝດົ;

2. ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼື ອງົການຈດັຕັງ້ ທີ່ ດໍາເນນີກດິຈະການຜະລດິໄຟຟາ້ຈາກແສງຕາເວນັມີ

ຈດຸປະສງົຂາຍໃຫພ້າກສ່ວນອື່ ນ ໃນເຂດພືນ້ທີ່ ໂຄງການທີ່ ບໍ່ ມລີະບບົສາຍສົ່ ງໄຟຟາ້ (ຕາມທີ່ ໄດລ້ະບຸ

ໄວໃ້ນກດົ ໝາຍວ່າດວ້ຍໄຟຟາ້). ການຊື-້ຂາຍ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັບນົພືນ້ຖານການເຈລະຈາກນັ

ລະຫວ່າງ ຜູຊ້ື ້ ແລະ ຜູຂ້າຍ ແລະ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນຈາກຂະແໜງການພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່;

3. ໃນກລໍະນ,ີ ມກີານປ່ຽນແປງຂໍມ້ນູທາງດາ້ນເຕກັນກິ ເປັນຕົນ້ ກາໍລງັຕດິຕັງ້, ຈດຸເຊື່ ອມຕໍ່ ແລະ ອື່ ນໆ

ພາຍຫຼງັທີ່ ມບີດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັລາຄາໄຟຟາ້, ຜູຂ້າຍໄຟຟາ້ຕອ້ງເຈລະຈາກບັຜູຊ້ືຄ້ນື

ກ່ອນການລງົນາມສນັຍາຊື-້ຂາຍ ໄຟຟາ້ ບນົພືນ້ຖານການເຫນັດຈີາກຂະແໜງການພະລງັງານ ແລະ

ບໍ່ ແຮ່.

ມາດຕາ 46 ໃນການເຊື່ອມ ແລະ ກວດກາອຸປະກອນ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈດັຕັງ້ ທີ່ ມີຈຸດປະສົງ ຕອ້ງການເຊື່ ອມຕໍ່ ເຂົາ້ກັບລະບົບ ຕອ້ງ

ຮບັຜິດຊອບຕໍ່ ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການເຊື່ ອມຕໍ່ ກບັລະບົບ, ຄ່າກວດກາອຸປະກອນ ແລະ ອື່ ນໆ ທີ່ ຕດິພນັກບັ

ກດິຈະການດັ່ ງກ່າວ ລວມຄ່າໃຊຈ່້າຍໃຫແ້ກ່ນກັວຊິາການ ຂອງພາກລດັທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມ ຂະບວນການກວດກາ

ແລະ ທດົສອບລະບບົ.

ພາກທີ VI

ສິດ ແລະ ພນັທະຂອງ ຜະລິດ

ມາດຕາ 47 ສິດ
ສດິຂອງຜູປ້ະກອບການໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັມດີັ່ ງລຸ່ມນີ.້

1. ດໍາເນນີທຸລະກດິ ແລະ ດໍາເນນີການຜະລດິໃຫສ້ອດຄ່ອງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວ

ຂອ້ງຂອງ ສປປລາວ;

2. ເຊົ່ າຫຼສືໍາປະທານເນືອ້ທີ່ ດນິ ທີ່ ບໍ່ ເໝາະແກ່ການປູກພດືກະສກິາໍເພື່ ອກໍ່ ສາ້ງໂຮງງານສໍາລບັການຜະລດິ

ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ;

3. ໄດຮ້ບັການປົກປອ້ງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກການດໍາເນນີກດິຈະການ;

4. ຜູປ້ະກອບການມສີດິບໍລຫິານຈດັການກດິຈະການໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັດວ້ຍຕນົເອງ ຫຼ ືຈາ້ງບຸກຄນົອື່ ນ

ມາບໍລຫິານຈດັການແທນກໍ່ໄດ;້

5. ໄດຮ້ບັນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີການລງົທນຶ, ຄໍາແນະນໍາທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ;ີ

6. ສະເໜຂີໍຕໍ່ ອາຍຸການສໍາປະທານ ຫຼື ດໍາເນນີທຸລະກດິ, ໂອນຫຼມືອບທຸລະກດິໃຫຜູ້ອ້ື່ ນຕາມການເຫນັ

ດຂີອງລດັຖະບານ;

7. ການສົ່ ງອອກໄຟຟາ້ ຕາມການຕກົລງົເຫນັດີຂອງລດັຖະບານ ແລະ ນໍາເຂົາ້ວດັຖຸອຸປະກອນເພື່ ອມາ

ຜະລດິ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ຕາມທີ່ ຕນົໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ;

8. ຍກົເວັນ້ ແລະ/ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນພາສບີນັດາອຸປະກອນ ທີ່ ຈະນໍາມາຕດິຕັງ້ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ແລະ ອື່ ນໆ

ຕາມທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶ ແລະ ກດົໝາຍອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ;
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9. ນໍາໃຊສ້ດິອື່ ນໆຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.

ມາດຕາ 48
ພນັທະຂອງຜູປ້ະກອບການມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້

1. ດໍາເນນີກດິຈະການໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມທີ່ ໃບອະນຸຍາດໄດກ້າໍນດົໃຫ;້

2. ດໍາເນີນິກດິຈະການໄຟຟາ້ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟາ້ຂອງລາວ;

3. ເສຍອາກອນຕວົເລກທຸລະກດິ, ອາກອນກໍາໄລ, ອາກອນແຮງງານ-ເງ ິນີເດອືນ ແລະ ພນັທະອື່ ນໆ

ໃຫລ້ດັຢ່າງຄບົຖວ້ນ ແລະ ທນັເວລາຕາມລະບຽບກດົໝາຍ;

4. ລາຍງານ ຜນົຂອງການເຄື່ ອນໄຫວ ດໍາເນນີກດິຈະການຂອງຕນົ ໃຫພ້າກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຮບັຊາບ

ຢ່າງໜອ້ຍ ປີລະ ໜຶ່ ງ ຄັງ້;

5. ຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍ ໃນກໍລະນກີານດໍາເນນີກດິຈະການຂອງຕນົ ຫາກກໍ່ ຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫແ້ກ່ສິ່ ງ

ແວດລອ້ມ-ສງັຄມົ, ຊວີດິ ແລະ ຊບັສນິຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ອື່ ນ;

6. ປະຕບິດັພນັທະອື່ ນຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົໝາຍ;

7. ປະຕບິດັຕາມສດິ ແລະ ພນັທະທີ່ ລະບຸໃວໃ້ນລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.

ມາດຕາ 49 ສິດ ແລະ
ຜູໃ້ຫບໍ້ລກິານທາງດາ້ນວຊິາການ ຕອ້ງມຄີວາມຮູທ້າງດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ຕອ້ງມປີະສບົການ ໃນການ

ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ວຽກງານມາກ່ອນເຊັ່ ນ: ມປີະສບົການໃນການຕດິຕັງ້ ໄຟຟາ້, ການບໍາລຸງຮກັສາ, ການກວດກາ,

ການສອ້ມແປງ, ການໃຫຄໍ້າປຶກສາ ກ່ຽວກບັອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ ງປະກອບສາ້ງດາ້ນໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ໃຫແ້ກ່

ຜູຊ້ມົໃຊ ້ແລະ ຜູສ້ະໜອງໄຟຟາ້.

ພາກທີ VII

ການ ຄອງ ແລະ ກວດກາກິດຈະການ ແສງຕາເວນັ

ມາດຕາ 50 ອົງການ ຄອງ ວຽກງ
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງວຽກງານໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເອກະ

ພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ ້ ສະຖາບນັສົ່ ງເສມີພະລງັງານທດົແທນ ເປັນຜູຮ້ບັຜດິຊອບໂດຍ

ກງົ ແລະ ເປັນເຈົາ້ການປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

ອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ປະກອບດວ້ຍ:

1. ສະຖາບນັສົ່ ງເສມີພະລງັງານທດົແທນ, ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່;

2. ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ຂັນ້ແຂວງ, ນະຄອນຫວຼງ;

3. ຫອ້ງການພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ຂັນ້ເມອືງ.

ມາດຕາ 51 ແລະ ສດິ ຂອງສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ
1. ສະຖາບນັສົ່ ງເສມີພະລງັງານທດົແທນ, ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ອອກຂໍກ້ໍານດົສະເພາະ

ຂອບເຂດໜາ້ວຽກສໍາລບັການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ້ ທາງດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ;

2. ຄົນ້ຄວາ້, ປະກອບຄໍາເຫນັທາງດາ້ນວຊິາການ ໂຄງການພດັທະນາໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ;
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3. ສມົທບົກບັຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນລງົກວດກາພືນ້ທີ່ ຕວົຈງິ ແລະ

ພຈິາລະນາອອກໃບຢັງ້ຢືນຄວາມເປັນໄປໄດທ້າງດາ້ນວຊິາການຂອງພືນ້ທີ່ ທີ່ ຈະນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການ

ສກຶສາ ໂຄງການ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັທີ່ ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ສູງກວ່າ ຫາ້ພນັ ກໂິລວດັ ຂືນ້ໄປ;

4. ອອກໃບຢັງ້ຢືນ ບດົສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ັນ້ຕົນ້ ແລະ ຂັນ້ສຸດທາ້ຍ ໂຄງການ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ

ທີ່ ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ສູງກວ່າ ຫາ້ພນັ ກໂິລວດັ ຂືນ້ໄປ;

5. ກວດກາຄຸນສມົບດັ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສດິທພິາບ ຂອງບນັດາອຸປະກອນ ທີ່ ຈະນໍາໃຊໃ້ນການ

ພດັທະນາໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ;

6. ອອກໃບຢັງ້ຢືນ ການອອກແບບຂັນ້ພືນ້ຖານ, ການອອກແບບຂັນ້ພືນ້ຖານ, ການອອກແບບເບືອ້ງ

ຕົນ້ຂອງ ໂຄງການ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັທີ່ ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ສູງກວ່າ ຫາ້ພນັ ກໂິລວດັຂືນ້ໄປ;

7. ອອກໃບຢັງ້ຢືນທາງດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ຜນົສໍາເລດັການກໍ່ ສາ້ງ ຂອງໂຄງການ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັທີ່ ມີ

ກາໍລງັຕດິຕັງ້ສູງກວ່າ ຫາ້ພນັ ກໂິລວດັ ຂືນ້ໄປ;

8. ອອກໃບຢັງ້ຢືນບດົສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ,້ ການອອກແບບຂັນ້ພືນ້ຖານ, ການອອກແບບເບືອ້ງ

ຕົນ້ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ທີ່ ຕດິຕັງ້ຢູ່ເທງິຫຼງັຄາທີ່ ມກີໍາລງັຕດິຕັງ້ຫາຼຍກວ່າ ສອງຮອ້ຍຫາ້ສບິ ກໂິລວດັ

ຂືນ້ໄປ;

9. ຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ, ກວດກາດາ້ນວຊິາການກ່ຽວກບັກດິຈະການໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ທງັພາກລດັ

ແລະເອກະຊນົລວມທງັການກ່າວເຕອືນ ຫຼ ືປັບໄໝ ຜູດ້ໍາເນນີກດິຈະການໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ທີ່ ບໍ່ ໄດ ້

ມາດຕະຖານ;

10. ນໍາໃຊສ້ດິ ແລະ ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ອື່ ນຕາມທີ່ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 52 ແລະ ສິດ ຂອງພະແນກພະລັງງານ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ.
1. ຄົນ້ຄວາ້, ປະກອບຄໍາເຫນັທາງດາ້ນວຊິາການ ໂຄງການພດັທະນາໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ;

2. ສມົທບົກບັຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ລງົກວດກາພືນ້ທີ່ ຕວົຈງິ ແລະ ພຈິາລະນາອອກໃບຢັງ້ຢືນ

ຄວາມເປັນໄປໄດທ້າງດາ້ນວຊິາການ ຂອງພືນ້ທີ່ ທີ່ ຈະນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການສກຶສາ ໂຄງການ ໄຟຟາ້

ແສງຕາເວນັທີ່ ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ສູງກວ່າ ໜຶ່ ງຮອ້ຍ ກໂິລວດັ ຫາ ຫາ້ພນັ ກໂິລວດັ;

3. ອອກໃບຢັງ້ຢືນ ບດົສກຶສາຄວາມເປັນໄປ ໄດຂ້ັນ້ຕົນ້ ແລະ ຂັນ້ສຸດທາ້ຍ ໂຄງການ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ

ທີ່ ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ສູງກວ່າ ໜຶ່ ງຮອ້ຍ ກິ ີໂລວດັ ຫາ ຫາ້ພນັ ກໂິລວດັ ໂດຍການເຫນັດທີາງດາ້ນວຊິາ

ການ ຈາກສະຖາບນັ ສົ່ ງເສມີພະລງັງານທດົແທນ;

4. ອອກໃບຢັງ້ຢືນ ການອອກແບບຂັນ້ພືນ້ຖານ, ການອອກແບບ ເບືອ້ງຕົນ້ ຂອງໂຄງການ ໄຟຟາ້

ແສງຕາເວນັທີ່ ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ສູງກວ່າ ໜຶ່ ງຮອ້ຍ ກໂິລວດັ ຫາ ຫາ້ພນັ ກໂິລວດັ;

5. ອອກໃບຢັງ້ຢືນທາງດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ຜນົສໍາເລດັການກໍ່ ສາ້ງ ຂອງໂຄງການ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັທີ່ ມີ

ກາໍລງັຕດິຕັງ້ສູງກວ່າ ໜຶ່ ງຮອ້ຍ ກໂິລວດັ ຫາ ຫາ້ພນັ ກໂິລວດັ;

6. ອອກໃບຢັງ້ຢືນ ບດົສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດເ້ບືອ້ງຕົນ້, ການອອກແບບຂັນ້ພືນ້ຖານ ໄຟຟາ້ແສງຕາ

ເວນັທີ່ ຕດິຕັງ້ຢູ່ເທງິຫຼງັຄາທີ່ ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ຫາຼຍກວ່າ ສບິ ກໂິລວດັ ຫາ ສອງຮອ້ຍຫາ້ສບິ ກໂິລວດັ;

7. ຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ, ກວດກາດາ້ນວຊິາການກ່ຽວກບັກດິຈະການໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ທງັພາກລດັ

ແລະເອກະຊນົລວມທງັການກ່າວເຕອືນ ຫຼ ື ສະເໜຕ່ໍີສະຖາບນັສົ່ ງເສມີພະລງັງານທດົແທນ

ປະຕບິດັມາດຕະການປັບໄໝ ຜູດ້ໍາເນນີກດິຈະການໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ທີ່ ບໍ່ ໄດມ້າດຕະຖານ;

8. ນໍາໃຊສ້ດິ ແລະ ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ອື່ ນຕາມທີ່ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
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ມາດຕາ 53 ແລະ ສິດ ຂ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ
1. ຄົນ້ຄວາ້, ປະກອບຄໍາເຫນັທາງດາ້ນວຊິາການ ໂຄງການພດັທະນາໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ທີ່ ມຈີດຸທີ່ ຕັງ້

ຢູ່ພາຍໃນເມອືງ, ເທດສະບານ ຂອງຕນົ;

2. ອອກໃບຢັງ້ຢືນຄວາມເປັນໄປໄດທ້າງດາ້ນວຊິາການ ຂອງພືນ້ທີ່ ທີ່ ຈະນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການສກຶສາ

ໂຄງການ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັທີ່ ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ແຕ່ ໜຶ່ ງຮອ້ຍ ກໂິລວດັ ລງົມາ;

3. ອອກໃບຢັງ້ຢືນ ບດົສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂັນ້ຕົນ້ ແລະ ຂັນ້ສຸດທາ້ຍ ໂຄງການ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ

ທີ່ ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ແຕ່ ໜຶ່ ງຮອ້ຍ ກໂິລວດັ ລງົມາ ໂດຍການເຫນັດທີາງດາ້ນວຊິາການຈາກ ພະແນກ

ພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່;

4. ກວດກາ ການອອກແບບ, ການເຊື່ ອມຕໍ່ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັທີ່ ຕດິຕັງ້ຢູ່ເທງິຫຼງັຄາ ຫຼ ື ການຜະລດິ

ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັເພື່ ອຮບັໃຊຕ້ນົເອງ ທີ່ ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ແຕ່ ສບິ ກໂິລວດັ ລງົມາ;

5. ຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາດາ້ນວຊິາການກ່ຽວກບັກດິຈະການພະລງັງານໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ

ທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ລວມທງັການກ່າວເຕອືນ ຫຼ ືສະເໜຕີໍ່  ພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່

ແຂວງ, ນະຄອນຫວຼງ ປະຕບິດັມາດຕະການປັບໄໝ ຜູດ້ໍາເນນີກດິຈະການ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ທີ່ ບໍ່

ໄດມ້າດຕະຖານ ພາຍໃນເມອືງ, ເທດສະບານ ຂອງຕນົ;

6. ເກບັກາໍຂໍມ້ນູ, ສາ້ງຖານຂໍມ້ນູການຕດິຕັງ້ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ຕ່ໍຂັນ້ເທງິ ຢ່າງ

ເປັນປົກກະຕ;ິ

7. ນໍາໃຊສ້ດິ ແລະ ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ອື່ ນຕາມທີ່ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການ

ມອບໝາຍ.

ມາດຕາ 54 ເນ້ືອໃນຂອງການກວດກາ
ການກວດກາວຽກງານ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ມເີນືອ້ໃນດັ່ ງນີ:້

1. ການປະຕບິດັຂັນ້ຕອນຂອງການດໍາເນນີກດິຈະການຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ;

2. ການປະຕບິດັກາໍນດົເວລາຂອງການດໍາເນນີກດິຈະການຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ;

3. ການປະຕບິດັບດົລາຍງານຄວາມເປັນໄປໄດດ້າ້ນເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິຂອງໂຄງການຜະລດິ

ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ;

4. ການປະຕບິດັແຜນການດໍາເນນີງານກ່ຽວກບັກດິຈະການຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ;

5. ການປະຕບິດັມາດຕະການຄວາມປອດໄພຂອງສິ່ ງປະກອບສາ້ງ ຂອງໂຄງການຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາ

ເວນັ;

6. ການປະຕບິດັກດົໝາຍ ແລະ ສນັຍາກ່ຽວກບັກດິຈະການຜະລດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ;

7. ການປະຕບິດັມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟາ້ຂອງລາວ;

8. ການອອກແບບ, ການກໍ່ ສາ້ງ, ການຕດິຕັງ້, ດໍາເນນີງານ ແລະ ການບໍາລຸງຮກັສາອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ ງ

ປະກອບສາ້ງດາ້ນ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ;

9. ການນາໍໃຊມ້າດຕະການຈາໍກດັຜນົກະທບົຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ-ສງັຄມົ ແລະ ທາໍມະຊາດ;

10. ແຜນການບໍລຫິານ ແລະ ດໍາເນນີການຜະລດິ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ;

11. ການໃຊແ້ທນຄ່າເສຍຫາຍຕ່ໍຊວີດິ, ສຸຂະພາບ, ຊບັສນິຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ;

12. ລະບບົການເງນິ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ.
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ມາດຕາ 55 ຮູບການກວດກາ
ການກວດກາວຽກງານໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັມສີາມຮູບການດັ່ ງນີ:້

1. ການກວດກາປົກກະຕ;ິ

2. ການກວດກາໂດຍມກີານແຈງ້ການໃຫຮູ້ລ່້ວງໜາ້;

3. ການກວດກາແບບກະທນັຫນັ.

ການກວດກາປົກກະຕແິມ່ນການກວດກາທີ່ ດໍາເນນີໄປຕາມແຜນການຢ່າງເປັນປະຈາໍ ແລະ ມກີາໍນດົ

ເວລາອນັແນ່ນອນ.

ການກວດກາໂດຍມກີານແຈງ້ການໃຫຮູ້ລ່້ວງໜາ້ແມ່ນການກວດການອກແຜນການເມື່ ອເຫນັວ່າມີ

ຄວາມຈາໍເປັນຊຶ່ ງຕອ້ງແຈງ້ໃຫຜູ້ຖ້ກືກວດກາຮູລ່້ວງໜາ້.

ການກວດກາແບບກະທນັຫນັແມ່ນການກວດກາໂດຍຮບີດ່ວນ ຊຶ່ ງບ່ໍໄດແ້ຈງ້ໃຫຜູ້ຖ້ກືກວດກາຮູລ່້ວງ

ໜາ້.

ພາກທີ VIII

ມາດຕາ 56 ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດ
ຫາ້ມ ອງົການຈດັຕັງ້ ແລະ ລດັວສິາຫະກດິ ມພີດຶຕກິໍາ ດັ່ ງນີ ້:້

1. ສວຍໃຊໜ້າ້ທີ່ ຕໍາແໜ່ງ ເພື່ ອຜນົປະໂຫຍດສ່ວນຕວົ ຈາກທຸລະກດິພະລງັງານໄຟຟາ້ແສງ ຕາເວນັ;

2. ເຈລະຈາຊື-້ຂາຍໄຟຟາ້ ໂຄງການ ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ທີ່ ບໍ່ ທນັ ໄດປ້ະຕບິດັຕາມ ຂັນ້ຕອນການ

ພດັທະນາ ໂຄງການ ໄຟຟາ້ ຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍໄຟຟາ້ ແລະ ໂຄງການທີ່ ບໍ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃນ

ການພດັທະນານໍາລດັຖະບານ ຕາມກດົໝາຍກາໍນດົ ແລະ ໂຄງການທີ່ ບໍ່  ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງບດົສກຶ

ສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທາງດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ການເງນິ;

3. ມພີດຶຕກິໍາອື່ ນ ທີ່ ເປັນການລະເມດີກດົໝາຍ.

ມາດຕາ 57 ະກິດ
ຫາ້ມ ນກັທຸລະກດິພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມພີດຶຕກິໍາ ດັ່ ງນີ:້

1. ດໍາເນນີການສໍາຫວຼດ ແລະ ພດັທະນາທຸລະກດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອານຸຍາດ ແລະ

ເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ນອກເໜອືຈາກຂອບເຂດໜາ້ວຽກ, ບນັດາກດິຈະກາໍ ທີ່ໄດກ້າໍນດົ ໃນບດົບນັທກຶ

ຄວາມເຂົາ້ໃຈ;

2. ດໍາເນນີການບຸກເບກີພືນ້ທີ່ , ກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ຕດິຕັງ້ ອຸປະກອນໄຟຟາ້ ກ່ອນໄດສ້ນັຍາສໍາປະທານ ຈາກ

ລດັຖະບານ;

3. ນໍາໃຊ ້ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ ເພື່ ອໄປສະແຫວງຫາຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ດໍາເນນີການ ທີ່ ຜດິກດົ

ໝາຍ;

4. ໂອນ ຫຼື ມອບຮຸນ້ ຫຼ ື ກາໍມະສດິທຸລະກດິໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ກ່ອນການກໍ່ ສາ້ງໂຄງການ ສໍາເລດັ;

5. ມພີດຶຕກິໍາອື່ ນ ທີ່ ເປັນການລະເມດີກດົໝາຍ.
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ພາກທີ IX

ແລະ

ມາດຕາ 58
ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ມຜີນົງານໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ການພດັທະນາໂຄງການ

ໄຟຟາ້ພະລງັງານແສງຕາເວນັ ເປັນຕົນ້ແມ່ນການເຄອືນໄຫວວຽກງານໄຟຟາ້, ການປະກອບສ່ວນພນັທະໃນ

ການ ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ຈະໄດຮ້ບັການຍອ້ງຍ ໍແລະ ສະ

ເໜໃີຫ ້ລາງວນັດເີດັ່ ນ ຂັນ້ກະຊວງ ແລະ ອື່ ນໆ.

ມາດຕາ 59
ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ ທີ່ໄດລ້ະເມດີຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ຈະຖກືປະຕບິດັມາດ

ຕະການ ສກຶສາອບົຮມົ, ກ່າວເຕອືນ, ລງົວໃິນ, ປັບໃໝ, ໃຊແ້ທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ຫຼ ືຖກືລງົໂທດທາງ

ອາຍາ ຕາມແຕ່ກລໍະນ ີເບາົ ຫຼ ືໜກັ.

ພາກທີ X
ບົດບນັຍັດສຸດ

ມາດຕາ 60 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ມອບໃຫສ້ະຖາບນັສົ່ ງເສມີພະລງັງານເປັນເຈົາ້ການປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການ ແລະ ອງົການ

ປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຜນັຂະຫຍາຍ ເຜຍີແຜ່ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ໃຫມ້ປີະສດິທິ

ຜນົ ແລະ ໄດຮ້ບັຜນົເປັນຢ່າງດ.ີ

ອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ, ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ຈ ົ່ ງຮບັຮູ ້ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມ

ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ຢ່າງເຂັມ້ງວດ.

ມາດຕາ 61 ຜົນສັກສິດ
ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ ມຜີນົສກັສດິນໍາໃຊໄ້ດນ້ບັແຕ່ວນັລງົລາຍເຊນັ ແລະ ພາຍຫຼງັລງົໃນຈດົໝາຍເຫດ

ທາງລດັຖະການສບິຫາ້ວນັ ເປັນຕົນ້ໄປ.

ລັດຖະມົນຕີ


