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ບດົປະເມນີຜນົກະທບົຮ່າງນຕິກິ າ (IA) Note 

 ຮ່າງບົດລາຍງານ (28/05/2018) 

1  ຂ ໍ້ມູນຕດິຕ ່ ພວົພນັ ແລະ ກ ານດົເວລາໃນການສ ໍ້າງ ຫ ຼື ປັບປຸງນຕິກິ າ 

1.1  ຂ ໍ້ມູນຕດິຕ ່ ພວົພນັ 

ຊຼື່ ກະຊວງ / ອງົການ: ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ໍ້າ 

ຊຼື່ ກມົ / ພະແນກ: ກມົການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກ  

ຊຼື່  ແລະ ຕ າແໜ່ງຂອງພະນກັງານທີ່ ຮບັຜດິຊອບ: ທ່ານ ວ່າງໃຈ ວ່າງ 

ເບໂີທລະສບັ: +856 021 412 008 

ອເີມລ: 

1.2  ຊຼື່ ນຕິກິ າ 
 ຊຼື່ ຮ່າງນຕິກິ າ: ຂ ໍ້ຕກົລງົ ວ່າດ ໍ້ວຍ ການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄ ໍ້າຂອງຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດ 

 ຮ່າງນຕິກິ າແມ່ນສະບບັ:    ☑ ໃໝ່  ☐ ປັບປຸງ 

1.3 ກ ານດົເວລາ 
-  ທບົທວນຮ່າງກດົໝາຍສ າລບັການປະເມນີຜນົກະທບົຂອງຮ່າງນຕິກິ າດັ່ ງກ່າວ ໄດ ໍ້ຖຼືກກ ານດົໃນວນັທ ີ3 ພດຶສະພາ 2016. 
-  ຮ່າງບດົປະເມນີຜນົກະທບົໃນເບຼື ໍ້ອງຕົ ໍ້ນຂອງ (IAN) ໄດ ໍ້ຖຼືກຈດັຕຽມໃນວນັທ ີ21 ພດຶສະພາ 2018. 
-  ບດົປະເມນີຜນົກະທບົສຸດທ ໍ້າຍ ໄດ ໍ້ຖຼືກສົ່ ງໃນວນັທ ີ29 ພດຶສະພາ 2018. 
-  ການກ ານດົເວລາອຼື່ ນໆຂອງບດົປະເມນີຜນົກະທບົສະບບັນີ ໍ້ ແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງການແຈກຍາຍເຖິງອງົການທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ. 

2   ບນັຫາ ແລະ ຈດຸປະສງົ  

2.1  ບນັຫາ 
ອງີຕາມການໃຫ ໍ້ສດັຕາຍາບນັການເຂົ ໍ້າເປັນສະມາຊກິຂອງອງົການການຄ ໍ້າໂລກໃນປິ 2013, ສປປ ລາວ ໄດ ໍ້ໃຫ ໍ້ຄ າໝັ ໍ້ນສນັຍາໃນ

ການອະນຸຍາດໃຫ ໍ້ແກ່ຜູ ໍ້ຄ ໍ້າ ແລະ ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິຕ່າງປະເທດສາມາດດຳ າເນນີການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄ ໍ້າໃນຂອບເຂດທົ່ ວ
ປະເທດໄດ ໍ້ ໂດຍທີ່ ບ ່ ໄດ ໍ້ຈດົທະບຽບວສິາຫະກດິ ຫ ຼື ນ າໃຊ ໍ້ບ ລສິດັຕວົແທນການຄ ໍ້າໃນປະເທດລາວ.  

ດຳ າລດັວ່າດ ໍ້ວຍ ການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄ ໍ້າ ເລກທ ີ114/ລບ ໃນປິ2011, ຕາມຫ ກັການແລ ໍ້ວ ບ ຳ່ໄດ ໍ້ຈ າແນກຄວາມແຕກ
ຕ່າງທາງດ ໍ້ານເນຼື ໍ້ອໃນລະຫວ່າງການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກຂອງນຕິບຸິກຄນົ. ເປັນພຽງແຕ່ການຕຄີວາມໝາຍຂອງຜູ ໍ້ນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກ
ວ່າ “ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫ  ຶອງົການຈດັຕັ ໍ້ງໃດໜຶ່ ງທີ່ ດ າເນນີການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄ ໍ້າ ບ ່ ວ່າຈະມຕີວົຕນົຢູ່ພາຍໃນ ຫ ຼື ນອກ ສ 

ປປ ລາວ”. ດ າລດັສະບບັນີ ໍ້ສະໜອງໄວ ໍ້ (ຕາມມາດຕາ 4) ສ າລບັຫ ກັການຄຸ ໍ້ມຄອງ ໃນການບ ຳ ຳ່ຈ າແນກປະຕບິດັ ແລະ (ຕາມມາດຕາ 
4)  ພນັທະໜໍ້າທີ່ ຂອງຜູ ໍ້ດຳ າເນນີການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກໃນການປະຕບິດັໃຫຳໍ້ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍຂອງ ສ ປປ ລາວ
ເປັນພາຄ.ີ ທງັນີ ໍ້ເປັນຂອບເຂດວຽກງານທີ່ ຮ່າງຂ ໍ້ຕກົລງົວ່າດ ໍ້ວຍຜູ ໍ້ໄດ ໍ້ຮບັສດິການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄ ໍ້າຂອງຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດຈະ
ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ມກີານຕຄີວາມໝາຍ. 
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ເຖິງຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ໃນທາງປະຕບິດັ ຕາມການສອບຖາມນ າເຈົ ໍ້າໜ ໍ້າທີ່ ລດັລວມທງັພາກສ່ວນພາສ ີ ປັດຈບຸນັແມ່ນບ ່ ໄດ ໍ້ອະນຸຍາດ
ໃຫຳໍ້ບນັດາບຸນຄນົ ຫ ຼື ນຕິບຸິກຄນົຕ່າງປະເທດ ດຳ າເນນີການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກໂດຍກງົໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດລາວ. ນອກຈາກ
ການປິດຊ່ອງຫວ່າງຂອງກດົໝາຍໃຫ ໍ້ເປັນໄປຕາມລະບຽບການຂອງ ອງົການການຄ ໍ້າໂລກແລ ໍ້ວ, ຂັ ໍ້ນຕອນຕ່າງໆຈ າຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ມກີານຈດັ
ຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຕາມການຮບັສດິການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄ ໍ້າຂອງຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດໃຫ ໍ້ສ າເລດັບນົພຼື ໍ້ນຖານການບ ່ ຈ າແນກປະຕບິດັ. 

ໃນຄວາມເປັນຈງິແລ ໍ້ວຈາກການສ າພາດໄດ ໍ້ເຫນັວ່າ ບາງຂະແໜງການຂອງລດັ ແລະ ບ ່ ມພີາກສ່ວນເອກະຊນົໃດໆເລຍີທີ່ ມຄີວາມ
ຕຼື່ ນຕວົກບັສດິການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄ ໍ້າຂອງຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດ. ທງັນີ ໍ້ໄດ ໍ້ເນັ ໍ້ນໃຫ ໍ້ເຫນັເຖງິຄວາມຕ ໍ້ອງການ ໃນການທາບທາມ
ຄ າເຫນັ ຕ ່ ກບັຂະບວນການຮ່າງ ແລະ ເຜຍີແຜ່ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພຼື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ການຕດັສນິໃຈແມ່ນໄດ ໍ້ຖຼືກປະຕບິດັຢ່າງເໝາະສມົ. 

ຍິ່ ງໄປກວ່ານັ ໍ້ນ, ຂະແໜງການລດັຈ ານວນຫ າຍໄດ ໍ້ໃຫຳໍ້ຄ າເຫນັວ່າ ບ ່ ມຄີວາມໄວ ໍ້ໃຈຕ ່ ກບັບນັດາຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດ ແລະ ຖໍ້າທຽມໃສ່
ສດິການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄ ໍ້າຂອງຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດ ບຸກຄນົດັ່ ງກ່າວແມ່ນບ ່ ປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງກະ
ຊວງທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ, ພ ໍ້ອມທງັ ເປຳັນການແຂ່ງຂນັທີ່ ເສຍປຽບຂອງບນັດາຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິໃນປະເທດລາວ, ສ ໍ້າງຄວາມເຄັ່ ງຕງຶທີ່ ເກດີມ ີ

ລາຍການສນິຄ ໍ້າປອດພາສ ີແລະ ການຄ ໍ້າທາງດ ໍ້ານການໃຫ ໍ້ບ ລກິານ ແລະ ລງົທນຶ ລວມທງັມາດຕະການອຼື່ ນໆ ໃນການຄຸ ໍ້ມຄອງຜູ ໍ້ຄ ໍ້າເຫ ົ່ າ
ນີ ໍ້.  

2.2 ຈດຸປະສງົ  
ບນັດາຈດຸປະສງົສາມາດຈ າແນກໄດ ໍ້ດັ່ ງນີ ໍ້: 

- ອະນຸຍາດໃຫ ໍ້ບນັດາບຸກຄນົ ແລະ ນຕິບຸິກຄນົ ຕ່າງປະເທດສາມາດດ າເນນີການຄ ໍ້າໃນທົ່ ວຂອບເຂດປະເທດລາວ ຕາມຄ າໝັ ໍ້
ນສນັຍາຂອງ ສ ປປ ລາວທີ່ ມຕີ ່ ອງົການການຄ ໍ້າໂລກ. 

- ສ ໍ້າງຄວາມຕຼື່ ນຕວົໃຫ ໍ້ແກ່ຂະແໜງການລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົໃຫ ໍ້ເຂົ ໍ້າໃຈກ່ຽວກບັສດິການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄ ໍ້າ
ຂອງຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດ.  

- ຮບັປະກນັວ່າບນັດາບຸກຄນົ ແລະ ນຕິບຸິກຄນົປະຕບິດັບນົພຼື ໍ້ນຖານທີ່ ມສີດິອນັເທົ່ າທຽມກນັກບັຜູ ໍ້ຄ ໍ້າພາຍໃນລາວສອດຄ່ອງ
ກບັລະບຽບການຕ່າງໆ.  

- ສົ່ ງເສມີການຄ ໍ້າ ແລະ ການລງົທນຶ ເພຼື່ ອຊຸກຍູ ໍ້ການເຕບີໂຕທາງເສດຖະກດິ ແລະ ການເຊຼື່ ອມໂຍງສາກນົ ດ ໍ້ວຍການສ ໍ້າງເງ ຼື່ອນ
ໄຂທີ່ ເອຼື ໍ້ອອ ານວຍຄວາມສະດວກຂອງການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄ ໍ້າ.  

3 ການຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ ແລະ ທາງເລຼືອກທີ່ ໄດ ໍ້ພຈິາລະນາ  
3.1 ທາງເລຼືອກທ ີ1: ຮບັສາຕາມສະພາບການໃນປັດຈບຸນັ 

ໃນປັດຈບຸນັ, ຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດ (ນຍິາມຕາມຈດຸປະສງົຂອງເອກະສານສະບບັນີ ໍ້ໄດ ໍ້ລະບຸໄວ ໍ້ (ຕາມມາດຕາ 3) ຂອງຮ່າງນຕິກິ າວ່າ 
“ບຸກຄນົ ຫ ຼື ນຕິບຸິກຄນົ ຕ່າງປະເທດທີ່ ດ າລງົຊວີດິ ຫ ຼື ບ ່ ໄດ ໍ້ດ າລງົຊວີດິຢູ່ ສ ປປ ລາວ ທີ່ ບ ່ ໄດ ໍ້ຈດົທະບຽນສ າລບັການອະນຍູາດດ າເນນີ
ທຸລະກດິ, ສ ໍ້າງຕັ ໍ້ງທຸລະກດິ, ເປັນຕວົແທນ ຫ ຼື ສາຂາໃນ ສ ປປ ລາວ”) ແມ່ນບ ່ ໄດ ໍ້ອະນຸຍາດໃຫຳໍ້ດ າເນນີການນ າເຂຳົໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກ
ສນິຄ ໍ້າໂດຍກງົ. ແຕ່ພວກເຂາົເຈົ ໍ້າໃຊ ໍ້ຕວົແທນທີ່ ເປັນສຼື່ ກາງທາງການຄ ໍ້າເຊັ່ ນ ຕວົແທນບ ລສິດັຂນົສົ່ ງ ລວມທງັ ບ ລສິດັການຄມົມະນາ
ຄມົທົ່ ວໄປໃນ ສ ປປ ລາວ ທີ່ ສາມາດຮບັມຼືກບັການແຈ ໍ້ງເສຍພາສແີທນ. ຕວົຢ່າງ ຖໍ້າຫາກທຸລະກ າຕ່າງໆແມ່ນມຄີວາມຫຍຸ ໍ້ງຍາກຊບັ
ຊ ໍ້ອນ ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວຈະກາຍມາເປັນຕວົຖ່ວງດງຶທາງການຄ ໍ້າຈນົເກນີໄປ, ທີ່ ຜູ ໍ້ຄ ໍ້າອາດຈະມຕີວົຕນົທີ່ ເປັນນຕິບຸິກຄນົໃນລາວແທນ.  

ທງັໝດົນີ ໍ້ແມ່ນໄດ ໍ້ຢຼືນຢັນຜ່ານການສ າພາດຈາກຂະແໜງການລດັຕ່າງໆ, ບ ລສິດັບ ລກິານຂນົສົ່ ງສນິຄ ໍ້າ, ລວມທງັຜູ ໍ້ດຳ າເນນີການ
ນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄ ໍ້າໃນລາວ ທີ່ ມກີານພວົພນັກບັຜຳູຳໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດທີ່ ເປັນລູກຄ ໍ້າ ຫ ຼື ຜູ ໍ້ສະໜອງສນິຄ ໍ້າ.  

ພ ໍ້ອມກນັນັ ໍ້ນ, ຍງັເກດີມສີນິຄ ໍ້າຜ່ານແດນ. ຕວົຢ່າງ: ຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຄນົຈນີຊຼື ໍ້ໝຈູາກ ຫວຽດນາມ, ໂດຍນ າເຂົ ໍ້າ ສປປ ລາວ ຜ່ານຕວົແທນບ 
ລສິດັຂນົສົ່ ງທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ໄປຍງັຊາຍແດນຂອງ ສປ ຈນີ ເພຼື່ ອທ າການສົ່ ງອອກ. ໃນຈດຸນີ ໍ້ຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຄນົຈນີຈຶ່ ງສາມາດເປັນເຈົ ໍ້າຂອງໝູດັ່ ງກ່າວໄດ ໍ້. 
ອງີຕາມການລາຍງານນີ ໍ້ເປັນການປະຕບິດັແບບທົ່ ວໄປ ເນຼືຶ່ ອງຈາກເປັນການຍກົເວັ ໍ້ນພາສຂີອງ ສະມາຄນົເສດຖະກດິອາຊຽນ ແລະ ຂັ ໍ້ນ
ຕອນສົ່ ງອອກຈາກ ສ ປປ ລາວ ໄປຍງັ ສປ ຈນີ ທີ່ ງ່າຍດາຍກວ່າ.  

ຜນົດ ີ
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- ສ ໍ້າງໂອກາດທາງດ ໍ້ານການດຳ າເນນີທຸລະກດິສ າລບັຕວົແທນບຳ ລສິດັຂນົສົ່ ງ ແລະ ບນັດາຊບິປິໍ້ງໃນລາວ. 
- ສມົທຽບໃສ່ຄວາມສະດວກສ າລບັຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດ ຜູ ໍ້ທີ່ ມຄີວາມສາມາດໃນການນ າໃຊ ໍ້ພາສາທີ່ ເປັນທາງການ ແລະ ບ ່ ເປຳັນ

ທາງການ (ເນຼືຶ່ ອງຈາກຄວາມຮອບຮູ ໍ້ທາງດ ໍ້ານພາສາລາວ) ສະນັ ໍ້ນບນັດາຂ ໍ້ກ ານດົກດົໝາຍແມ່ນໄດ ໍ້ຈ ໍ້າງຕວົແທນທີ່ ເປັນສຼື່ ກາງ
ໃນການໄກວ່ເກຍ. 

- ລດັຖະບານລາວສາມາດຮຽກເກບັອາກອນນ າຕວົແທນບ ລສິດັທີ່ ເປັນສຼື່ ກາງທາງການຄ ໍ້າ ເຊິ່ ງພວກເຂາົໄດ ໍ້ຈດົທຶະບຽນການ
ອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ ການເກບັອາກອນຢ່າງຖຼືກຕ ໍ້ອງ.  

ຜນົເສຍ  

- ບ ່ ໄດ ໍ້ປະຕບິດັໄປຕາມຄ າໝັ ໍ້ນສນັຍາຂອງ ສ ປປ ລາວ ທີ່ ມຕີ ່ ອງົການການຄ ໍ້າໂລກ.  
- ຂະບວນການຂັ ໍ້ນຕອນການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກເຫ ົ່ ານຳີຳໍ້ແມ່ນບ ່ ມຄີວາມໂປ່ງ ໃສ, ແລະ ລກັສະນະຈ າເພາະຂອງທ ໍ້ອງຖິ່ ນ 

ລວມທງັ ຕວົແທນທີ່ ເປັນສຼືຳ່ກາງທາງການຄ ໍ້າທີ່ ມແີຕກຕ່າງກນັ, ສະນັ ໍ້ນມນັຈຶ່ ງເປັນການສົ່ ງເສມີການປະຕບິດັງານທີ່ ບ ່ ເປັນ
ທາງການ. 

- ການປະຕບິດັທີ່ ບ ຳ່ເປັນທາງການເຫ ົ່ ານີ ໍ້ສາມາດກ ່ ໃຫ ໍ້ເກດີຄວາມສ່ຽງໃນສງັຄມົໄດ ໍ້, ຕວົຢ່າງ ມາດຕະຖານຄຳຸນະພາບ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພແມ່ນບ ຳ່ໄດ ໍ້ຖຼືກປະຕບິດັຕາມລະບຽບການ. 

- ສະຖານະການດັ່ ງກ່າວນີ ໍ້ ມນັໄດ ໍ້ສ ໍ້າງຄວາມຫຍຸ ໍ້ງຍາກລ າບາກສຳ າລບັຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດທີ່ ດ າເນນີທຸລະກດິ, ສະນັ ໍ້ນຈຶ່ ງເຮດັໃຫ
ຳໍ້ທ່າແຮງທາງດ ໍ້ານການຄ ໍ້າແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ ມກີານຫ ຸດລງົ, ແລະ ຍງັກ ່ ໃຫ ໍ້ເກດີມກີານສູນເສຍລາຍຮບັໃຫ ໍ້ແກ່ລດັຖະບານ 

ແລະ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ.  

3.2 ທາງເລຼືອກທ ີ2: ວທິແີກ ໍ້ໄຂທີ່ ບ ່ ແມ່ນນຕິກິ າ  
ເນຼື່ ອງຈາກວ່າເປັນສິ່ ງທີ່ ມຕີາມກດົໝາຍຢູ່ແລ ໍ້ວ, ຈຶ່ ງເປັນສິ່ ງທີ່ ຍາກໃນການຄາດຄະເນຕ ່ ກບັວທິກີານແກ ໍ້ໄຂທີ່ ບ ່ ແມ່ນນຕິກິ າ.  

3.3 ທາງເລຼືອກທ ີ3: ການສ ໍ້າງ ຫ  ຶປັບປຸງນຕິກິ າ 
ຕາມການປັບປຸງຮ່າງນຕິກິ າທີ່ ໄດ ໍ້ສະເໜໄີວ ໍ້ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ ໍ້ ຜຳູຳໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດຈດົທະບຽນ ໃບຢັ ໍ້ງຢຼືນສດິການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ 

ສົ່ ງອອກຂອງຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດ ນ າອງົການຄຸ ໍ້ມຄອງ (ກມົການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກ). ໃບຢັໍ້ງຢຼືນດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນສາມາດນ າໃຊ ໍ້ໄດ ໍ້ເຖິງ 2 

ປີ ແລະ ສາມາດຕ ່ ອາຍຸການນ າໃຊ ໍ້ໄດ ໍ້ອກີ 2 ປີ, ຜູ ໍ້ທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັໃບຢັໍ້ງຢຼືນແມ່ນປະຕບິດັສອດຄ່ອງຕາມບດົບນັຍດັ (ດັ່ ງຂ ໍ້າງລຸ່ມ). 

ຜູ ໍ້ທຳ່ີມໃີບຢັໍ້ງຢຼືນດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນຈະຖຼືກຮບັອານຸຍາດໃນການດຳ າເນນີການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກຈາກ ສ ປປ ລາວ ໄດ ໍ້ໂດຍກງົ, 
ເຊິ່ ງບ ່ ຈ າເປັນຕ ໍ້ອງມຕີວົແທນທີ່ ເປັນສຼືຳ່ກາງທາງການຄ ໍ້າ. ນອກນັ ໍ້ນ, ຂ ໍ້ຕກົລງົໄດ ໍ້ຊີ ໍ້ແຈງໃຫ ໍ້ເຫນັຢ່າງຊດັເຈນວ່າ (ຕາມມາດຕາ 5 ແລະ 
6) ຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດຕ ໍ້ອງປະຕບິດັຕາມຂ ໍ້ກ ານດົ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍຢ່າງຖຼືກຕ ໍ້ອງ, ຄຼືກນັກບັຜູ ໍ້ຄ ໍ້າພາຍໃນປະເທດ. ຕາມຫ ກັການ
ຂອງການບ ່ ຈ າແນກປະຕບິດັ ແລະ ຄວນຫ ຸດຜ່ອນຄວາມກງັວນົຂອງກະຊວງທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ. 

ເຖິງຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ຍງັມບີາງເງ ຼື່ອນໄຂທີ່ ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ປະກອບ ໃບຢັໍ້ງຢຼືນສດິການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄ ໍ້າຂອງຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດ 

ເຊິ່ ງໄດ ໍ້ວາງອອກໃນ ໝວດທ ີIII ຂອງຮ່າງຂ ໍ້ຕກົລງົ. ໜຼື່ ງໃນນັ ໍ້ນສາມາດໄດ ໍ້ສະຫ ຳຸບໄວ ໍ້ດັ່ ງນີ ໍ້: 

ໜຶ່ ງ, ຜູ ໍ້ສະໝກັຕ ໍ້ອງປະກອບມເີງ ຼື່ອນໄຂ:   

- ເປັນບຸກຄນົທີ່ ບ ່ ໄດ ໍ້ຖຼືກຫ ໍ້າມດຳ າເນນີທຸລະກດິ ຕາມທີ່ ກ າດໄວ ໍ້ໃນກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
- ເປັນບຸກຄນົທີ່  ບ ່ ເຄຍີມກີານກະທ າຜດິທາງແພ່ງ ຫ  ຶທາງອາດຍາ ຫ  ຶກ າລງັຢູ່ໃນຊ່ວງດຳ າເນນີຄະດໃີດໜຼື່ ງເປັນບຸກຄນົທີ່ . 
- ມາຈາກປະເທດສະມາຊກິຂອງ ອງົການການຄ ໍ້າໂລກ. 

ສອງ, ໃນລະຫວ່າງຂະບານການຂ ໍ້ສະໝກັໃນຂັ ໍ້ນຕົ ໍ້ນ, ຜູ ໍ້ສະເໜຕີ ໍ້ອງໄດ ໍ້ປະກອບເອກະສານດັ່ ງນີ ໍ້:  

- ໃບຄ າຮ ໍ້ອງສ າລບັນຕິບຸິກຄນົ. 
- ສ າເນາົໃບອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິ, ໃບທະບຽນອາກອນ, ບດົລາຍງານສະຖານະພາບດ ໍ້ານການເງນິ ແລະ ລາຍງານ

ການເຄຼື່ ອນໄຫວດຳ າເນນີທຸລະກດິຂອງປິທີ່ ຜ່ານມາ. 
- ສ າເນາົບດັປະຈ າຕວົ ແລະ ໜງັສຼືຜ່ານແດນ.  
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- ໃບຢັໍ້ງຢຼືນທີ່ ຢູ່ ຫ ຼື ເອກະສານຢັໍ້ງຢຼືນ ທີ່ ຢູ່ຖາວອນຈາກອງົການຈດັຕັ ໍ້ງລດັທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ.  
- ໃບແຈ ໍ້ງໂທດ ຫ ຼື ເອກະສານຢັໍ້ງຢຼືນ ທີ່ ບ ່ ເຄຍີມກີານກະທ າຜດິໃດໜຶ່ ງທາງກດົໝາຍມາກ່ອນ (ດັ່ ງທີ່ ໄດ ໍ້ກ່າວໃນຂ ໍ້າງເທງິ). 

ສາມ, ເອກະສານສະເໜ ີດັ່ ງກ່າວແມ່ນຕ ໍ້ອງເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອງັກດິ, ທີ່ ຜ່ານການຮບັຮອງໂດຍ ສະຖານທດູ ຫ  ຶຫ ໍ້ອງ
ການຜູ ໍ້ຕາງໜໍ້າ ສ ປປ ລາວ ປະຈ າຢູ່ໃນປະເທດຂອງຜູ ໍ້ສະເໜ ີຫ ຼື ສະຖານທດູ ຫ  ຶຫ ໍ້ອງການຜູ ໍ້ຕາງໜໍ້າ ຂອງປະເທດຜູ ໍ້ສະເໜ ີປະ
ຈ າຢູ່ ສປປ ລາວ. ພ ໍ້ອມນັ ໍ້ນ ການຕ ່ ອາຍຸໃບຢັໍ້ງຢຼືນກ ່ ຕ ໍ້ອງເປັນພາສາທສີາມ ທີ່ ເປັນພາສາທາງການຂອງຜູ ໍ້ສະເໜ ີ (ຖໍ້າບ ່ ນ າໃຊ ໍ້ເປັນ
ພາສາອງັກດິ). 

ສຸດທ ໍ້າຍ, ຜຳູຳໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດທີ່ ໄດຳໍ້ຮບັ ໃບຢັໍ້ງຢຼືນຢ່າງສມົບູນ ຕ ໍ້ອງຍຼື່ ນບດົສະຫ ຸບການເຄຼື່ ອນໄຫວການດ າເນນີນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງ
ອອກ ປະຈ າງວດ ແລະ ປະຈ າສກົປີ ໃຫ ໍ້ແກ່ ອງົການຄຸ ໍ້ມຄອງ (ກມົນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກ). 

ຜນົດ:ີ  

- ສ ໍ້າງຄວາມໂປ່ງໃສໃຫ ໍ້ແກ່ກດົໝາຍຫ າຍຂຼື ໍ້ນ ກ່ຽວກນັສດິການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄ ໍ້າຂອງຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດ ແລະ ເພຼື່ ອໃຫ ໍ້
ເປັນໄປຕາມທນັທະໜໍ້າທີ່ ຂອງ ສ ປປ ລາວ ທີ່ ມຕີ ່  ອງົການການຄ ໍ້າໂລກ. 

- ສ ໍ້າງຂັ ໍ້ນຕອນທີ່ ມຄີວາມກະຈ່າງແຈ ໍ້ງສ າລບັຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດໃນການປະຕບິດັຕາມ, ເຖິງແມ ໍ້ວ່າມເີນຼື ໍ້ອຫາທີ່ ຄ ໍ້ອນຂ ໍ້າງຫຍຸ ໍ້ງຍາກ. 

- ຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດຕ ໍ້ອງປະຕບິດັຕາມຂ ໍ້ກ ານດົກດົລະບຽບໃນການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກຄຼືກນັກບັຜູ ໍ້ຄ ໍ້າພາຍໃນ ຕາມທີ່ ໄດ ໍ້ລະບຸໃນ
ຫ ກັການ ການບ ່ ຈ າແນກປະຕບິດັ. 

- ສ ໍ້າງທ່າແຮງໃຫ ໍ້ແກ່ລດັຖະບານລາວເຂົ ໍ້າໃຈເລກິເຊິ່ ງໃນການເຮດັທຸລະກດິຂອງຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດ, ເຖິງແມ ໍ້ວ່າສິ່ ງດັ່ ງກ່າວນີ ໍ້ສາມາດ
ຮູ ໍ້ໄດ ໍ້ຈາກຂ ໍ້ມູນຂອງພາກສ່ວນຂອງພາສ.ີ 

- ສ ໍ້າງການເຂົ ໍ້າເຖິງແຫ ່ ງຕະຫ າດລາວທາງກງົ ໂດຍບນັດາຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດສາມາດນ າສນິຄ ໍ້າເຂົ ໍ້າໄດ ໍ້ ຫ າຍປະເພດໃນລາຄາທີ່ ຖຼືກກວ່າ 
ໂດຍບ ່ ຈ າເປັນຕ ໍ້ອງຈ ໍ້າງຕວົແທນທີ່ ເປັນສຼື່ ກາງທາງການຄ ໍ້າ.   

ຜນົເສຍ: 

- ບາງແບບຟອມ ແລະ ເອກະສານລາຍງານຕ່າງໆແມ່ນພບົຄວາມຫຍຸ ໍ້ງຍາກ, ມຄີວາມສ່ຽງທີ່  ຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຈະຍງັຄງົປະຕບິດັຕາມຮູບແບບ
ເດມີຫ າຍກວ່າທີ່ ຈະປະຕບິດັຕາມການຂ ອະນຸຍາດແບບທາງການ. 

- ຕາມເງ ຼື່ອນໄຂທີ່ ບ ່ ປະສງົໃຫ ໍ້ມກີານກະທ າຜດິທາງກດົໝາຍນັ ໍ້ນ ອາດຈະບ ່ ຍຸດຕທິ າ, ຖໍ້າຫາກການກະທ າຜດິພຽງຄັ ໍ້ງດຽວແມ່ນບ ່ ໄດ ໍ້
ກ່ຽວພນັກບັການຄ ໍ້າຜ່ານແດນ.  

- ພ ໍ້ອມນີ ໍ້ ກຳ ຳ່ຍງັເປັນການຫ ຸດຜ່ອນຂ ໍ້ແຂ່ງຂນັທາງທຸລະກດິແບບເສລ ີໂດຍປ່ອຍໃຫ ໍ້ບນັດາຄູ່ແຂ່ງຮ ໍ້ອງຟໍ້ອງດຳ າເນນີຄະດ ີ (ກ ລະ
ນ ີ ຝ່າຝຼືນສນັຍາ) ເພຼື່ ອຫວງັບ ່ ໃຫ ໍ້ຄນົອຼື່ ນມສ່ີວນໃນການຄ ໍ້າ ແທນທີ່ ຈະເປັນ ການປະຕບິດັອນັຊອບທ າໃນທາງກດົໝາຍ ພ ໍ້ອມນີ ໍ້
ຍງັສ ໍ້າງພາລະອນັໜກັໃຫ ໍ້ແກ່ ອງົການຄຸ ໍ້ມຄອງ (ກມົການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກ). 

- ການເຂົ ໍ້າເຖິງແຫ ່ ງຕະຫ າດທາງກງົ ຈະກ ່ ໃຫ ໍ້ເກດີຜນົກະທບົ ໃນການສຸນເສຍທຸລະກດິຂອງຜູ ໍ້ທິ່ ເປັນຕວົແທນທາງການຄ ໍ້າ.  

3.4 ການເລຼືອກເອາົວທິສີ ໍ້າງ ຫ ຼື ປັບປຸງນຕິກິ າ 

3.4.1 ເຫດຜນົໃນການເລຼືອກເອາົວທິດີັ່ ງກ່າວ. 

ຮ່າງນຕິກິ າແມ່ນຖຼືກເລຼືອກຫ າຍກວ່າ ສະພາບການປັດຈບຸນັ ຍ ໍ້ອນວ່າຮ່າງນຕິກິ າດັ່ ງກ່າວຊ່ວຍໃຫ ໍ້ ສ ປປ ລາວດ າເນນີຕາມພນັທະ
ໜໍ້າທີ່ ຂອງສາກນົ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍການເຮດັທຸລະກດິ ໂດຍສົ່ ງເສມີວຽກງານທາງດ ໍ້ານການຄ ໍ້າ ແລະ ການລງົທນຶ ໃນການເຊຼື່ ອມ
ໂຍງພາຍໃນພາກພຼື ໍ້ນ. ທງັນິ ໍ້ກຳ ຳ່ຂຶ ໍ້ນຢູ່ກບັທດິທາງຂອງການປະຕຮູິບທີ່ ພວມດຳ າເນນີຢູ່ ດ ໍ້ານການອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງການຄ ໍ້າ
, ການລງົທນຶເສລ,ີ ສ ໍ້າງຄວາມເຂັ ໍ້ມແຂງໃຫ ໍ້ແກ່ການປົກປໍ້ອງຜູ ໍ້ບ ລໂິພກ ແລະ ມາຕະການຄວາມປອດໄພຕາມແນວຊາຍແດນ. 

ສງັຄມົ ໂດຍລວມມກີານເປັນຢູ່ທີ່ ດຂີຶ ໍ້ນຕາມຜນົປະໂຫຍດທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຈາກການພຈິາລະນາເສດຖະກດິມະຫາພາກ, ບນັຫາທາງການ
ຄ ໍ້າ ແລະ ມູນຄ່າໃນການເຮດັທຳຸລະກດິຫ ຸດລງົ ແລະ ຍຳັງສ ໍ້າງໂອກາດໃນການຈ ໍ້າງງານ ເນຼື່ ອງຈາກການສົ່ ງອອກສນິຄ ໍ້າຂອງ ສປປ ລາວ
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ແມ່ນງ່າຍຂຶ ໍ້ນ1. ໃນຂະນະດຽວກນັ, ບນັດາກຸ່ມທຸລະກດິຂະໜາດນ ໍ້ອຍ ບ ລສິດັຂນົສົ່ ງ ລວມທງັ ຜູ ໍ້ປະກອບການທີ່ ນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກ
ສນິຄ ໍ້າໃນ ສ ປປ ລາວ ທີ່ ປະກອບທຸລະກດິໃນຮູບແບບການເປັນຊຼື່ ກາງທາງການຄ ໍ້າໃຫຳໍ້ແກ່ຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດຈະຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ຊອກວທິທີາງ
ໃໝ່ໃນການດຳ າເນນີທຸລະກດິ, ເຊິ່ ງຮບັຮູ ໍ້ເຖິງຜນົປະໂຫຍດຂອງລະບຽບຂ ໍ້ບງັຄບັຂອງ ອງົການການຄ ໍ້າໂລກ ຢ່າງແຈ່ມແຈ ໍ້ງ ແລະ ປະ
ຕບິດັຂ ໍ້ແຂງຂນັອນັເທົ່ າທຽມກນັ. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ໍ້ອງລດັຖະບານຍງັສະແດງຄວາມກງັວນົນ າການບ ່ ໃຫ ໍ້ຄວາມຮ່ວມມຼື ແລະ ຂະໜາດ
ຂອງຜນົປະໂຫຍດຂອງຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດ ແຕ່ປັດໃຈດັ່ ງກ່າວນີ ໍ້ແມ່ນບ ່ ໄດ ໍ້ເກດິຈາກນຕິກິ າສະບບັໃໝ່ ເຊິ່ ງພຽງແຕ່ເປັນຂອບເຂດຂອງ
ການປັບປຸງ ໃຫ ໍ້ດຂີຶ ໍ້ນ ຖໍ້າຫາກຖຼືກປະຕບິດັຢ່າງເໝາະສມົ.  

ນຕິກິ າທີ່ ສ ໍ້າງ ຫ ຼື ປັບປຸງສະບບັນີ ໍ້ ນອນຢູ່ໃນປະເພດນຕິກິ າທີ່ ຕ ໍ້ອງເຮດັບດົປະເມນີຜນົກະທບົຂອງຮ່າງນຕິກິ າບ ່ ?    ☑ແມ່ນ  
☐ ບ ່ ແມ່ນ 

3.4.2 ການປັງປຸງນຕິກິ າ 
ຮ່າງນຕິກິ າດັ່ ງກ່າວແມ່ນສະບບັໃໝ່. 

3.4.3 ຜນົກະທບົທາງດ ໍ້ານການແຂ່ງຂນັທຸລະກດິ 

ນຕິກິ າທີ່ ສະເໜສີ ໍ້າງ ຫ ຼື ປັບປຸງຈະຈ າກດັການແຂ່ງຂນັທາງທຳຸລະກດິໃນ ສ ປປ ລາວ ຫ ຼື ບ ່ ?           ☐ ຈຳ າກດັ    
☑ ບ ່ ຈ າກດັ 

ຖໍ້າແມ່ນ, ມນັຈະເພີ່ ມການແຂ່ງຂນັທາງທຸລະກດິ   

3.4.4 ພນັທະຕ ່ ສາກນົ 

ຮ່າງນຕິກິ າ ຮຽກຮ ໍ້ອງໃຫ ໍ້ມຄີວາມສອດຄອງກບັພນັທະຕ ່ ສາກນົ ຫ ຼື ບ ່ ?                                ☑ແມ່ນ     ☐ ບ ່ ແມ່ນ 

ຖໍ້າແມ່ນ, ແມ່ນພນັທະອນັໃດ:  

☑ ອງົການການຄ ໍ້າໂລກ ☐ ສະມາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ ☐ ເຂດການຄ ໍ້າເສລ ີ      ☐ອຼື່ ນໆ  (ລະບຸແຈ ໍ້ງ) 

ຖໍ້າແມ່ນ, ຮ່າງນຕິກິ າທີ່ ສະເໜສີ ໍ້າງ ຫ ຼື ປັງປຸງມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັພນັທະສາກນົນັ ໍ້ນ ຫ ຼື ບ ່ ? 

☑ ສອດຄ່ອງ  ☐ ບ ່ ສອດຄ່ອງ  

 

3.4.5 ນຕິກິ າ ທີ່ ພວົພນັ 

ໃຫ ໍ້ກ ານດົບນັດານຕິກິ າ ທີ່ ພວົພນັກບັຮ່າງນຕິກິ າທີ່ ສະເໜສີ ໍ້າງ ຫ ຼື ປັບປຸງ. 

- ກດົໝາຍວ່າດ ໍ້ວຍພາສ ີ(2005) . 

- ດ າລດັວ່າດ ໍ້ວຍການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄ ໍ້າ (2011). 
- ບນັດານຕິກິ າທີ່ ພວົພນັເຖິງການອະນຸຍາດນ າເຂົ ໍ້າ/ສົ່ ງອອກ ແລະ ເງ ຼື່ອນໄຂທາງວຊິາການໂດຍກະຊວງທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ; ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີ ໍ້

ສາມາດໄດ ໍ້ຈາກ Lao Trade Portal. 

ຮ່າງນຕິກິ າທີ່ ສະເໜສີ ໍ້າງ ຫ ຼື ປຳັບປຸງນັ ໍ້ນ ມຄີວາມສອດຄອງກບັນຳິຕກິ າທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ຫ ຼື ບ ່ ?           ☑ ສອດຄອງ        ☐ບ ່ ສອດ
ຄ່ອງ  

4. ຄາດຄະເນຜນົກະທບົ ແລະ ການທາບທາມຄ າເຫນັ  

4. 1 ສງັຄມົ  

ສງັຄມົໃນທີ່ ນີ ໍ້ໝາຍເຖິງປະຊາກອນທົ່ ວໄປໃນ ສ ປປ ລາວ. 

                                                           
1 See e.g. UNCTAD (2013), The impact of trade on employment and poverty reduction” Note by the UNCTAD Secretariat, 
Fifth session: 17-21 June, Geneva. 
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4.1.1 ຜນົກະທບົ 

ຮ່າງນຕິກິ າສະບບັນີ ໍ້ ພຽງແຕ່ມຜີນົກະທບົ ໂດຍກງົຕ ່ ກບັຜູ ໍ້ປະກອບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລວມທງັ ບນັດາບຸກຄນົທີ່ ອາດຈະ
ເປັນຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດເທົ່ ານັ ໍ້ນ, ເຊິ່ ງຈະບ ່ ຜນົກະທບົຕ ່ ສງັຄມົໂດຍກງົ. 

ຜນົກະທບົທາງບວກ 

- ມຄີວາມເປັນໄປໄດ ໍ້ທີ່ ສນິຄ ໍ້ານ າເຂົ ໍ້າຈະຖຼືກກວ່າ ແລະ ຫ າກຫ າຍ. 

- ສ ໍ້າງທ່າແຮງໃຫ ໍ້ແກ່ການວ່າຈ ໍ້າງງານຜ່ານການຂະຫຍາຍຕວົຂອງການພດັທະນາທາງການຄ ໍ້າ ແລະ ເສດຖະກດິ. 
- ສ ໍ້າງການເຂົ ໍ້າເຖິງແຫ ່ ງຕະຫ າດທີ່ ງ່າຍຂຶ ໍ້ນສ າລບັສນິຄ ໍ້າສົ່ ງອອກຈາກ ສ ປປ ລາວ ອາດຈະມຄີວາມຕ ໍ້ອງການສູງຂຶ ໍ້ນ. 

 ຜນົກະທບົທາງລບົ 

- ບ ່ ມ ີ ຫ ຼື ຜນົກະທບົພຽງເລກັນ ໍ້ອຍ. 

4.1.2 ເງ ຼື່ອນໄຂໃນການປະຕບິດັນຕິກິ າ 
ມ ີ2 ຈດຸທີ່ ພວົພນັເຖິງນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຄນົຕ່າງປະເທດທີ່ ດຳ າລງົຊວີດິຢູ່ໃນ ສ ປປ ລາວ. 

1. (ມາດຕາທ ີ3) ນຍິາມຂອງ ຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດ ແມ່ນມຄີວາມເປັນໄປໄດ ໍ້ທີ່ ຈະລວມເຖິງນກັທ່ອງທ່ຽວ. ນີ ໍ້ເປັນສິ່ ງທີ່ ບ ່ ເຈດຕະ
ນາ ແລະ ພວກເຂາົບ ່ ຈ າເປັນຕ ໍ້ອງຈດົທະບຽນສົ່ ງສນິຄ ໍ້າທີ່ ເປັນຂອງທີ່ ລະລກຶທີ່ ຖຼືກກດົໝາຍ. 

2. ຜູຳູຳໍ້ທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັສດິການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄ ໍ້າແມ່ນໝາຍເຖິງ “ນ າສນິຄ ໍ້າເຂົ ໍ້າມາເພຼື່ ອຂາຍຕ ່ ໃຫ ໍ້ແກ່ຜູ ໍ້ຄ ໍ້າພາຍໃນ ແລະ 
ຊຼື ໍ້ສນິຄ ໍ້າໃນ ສ ປປ ລາວ ເພຼື່ ອທ າການສຳົຳ່ງອອກ […]”(ຕາມມາດຕາທ ີ14). ຜຸ ໍ້ຄ ໍ້າພາຍໃນໝາຍເຖິງ “ບຸກຄນົ ຫ ຼື ນຕິບຸິກ
ຄນົທີ່ ເປັນຄນົລາວ ຫ ຼື ບຸກຄນົທີ່ ເປັນຄນົຕ່າງະເທດ ທີ່ ຈດົທະບຽນອະນຸຍາດດຳ າເນນີທຸລະກດິ […](ຕາມມາດຕາທ ີ3)”. ທງັ
ນີ ໍ້ໄດ ໍ້ຊີ ໍ້ໃຫ ໍ້ເຫນັວ່າຜຳູຳໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດແມ່ນບ ່ ໄດ ໍ້ຮບັອະນຸຍາດໃຫ ໍ້ຂາຍສນິຄ ໍ້າໂດຍກງົໃຫ ໍ້ແກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວ ຫ ຼື ຄນົທີ່ ມສີນັຊ
າດຕ່າງປະເທດທີ່ ດ າລງົຊວີດິຢູ່ໃນ ສ ປປ ລາວ ໂດຍບ ່ ໄດ ໍ້ເປັນເຈົ ໍ້າຂອງທຸລະກດິ. 

4.1.3 ການທາບທາມຄ າເຫນັ 

ມພີຽງບນັດາຜູ ໍ້ປະກອບການ ແລະ ຂະແໜງລດັເທົ່ ານັ ໍ້ນທີ່ ໄດ ໍ້ມກີານທາບທາມຄ າຄດິເຫນັ ເຊິ່ ງເປັນຄວາມຮູ ໍ້ທີ່ ດທີີ່ ສຸດໃຫ ໍ້ແກ່ຜູ ໍ້
ຂຽນ. 

4.1.4 ສະຫ ຸບ 

ຖໍ້າໜຶ່ ງໃນຕວົຊີ ໍ້ວດັຂ ໍ້າງລຸ່ມນີ ໍ້ ຫາກຄາດຄະເນວ່າມຜີນົກະທບົຫ າຍ, ຖຼືວ່າຮ່າງນຕິກິ າທີ່ ສ ໍ້າງ ຫ ຼື ປັບປຸງນັ ໍ້ນມຜີນົກະທບົຫ າຍຕ ່ ສງັ
ຄມົ. ຖໍ້າຫາກຮ່າງນຕິກິ າມຜີນົກະທບົຫ າຍເທົ່ າໃດ ກ ຮຽກຮ ໍ້ອງໃຫ ໍ້ເຮດັການວເິຄາະລງົເລກີກ່ຽວກບັຕວົເລຼືອກ ແລະ ມກີານທາບທາມ
ຄ າເຫນັຢ່າງກວ ໍ້າງຂວາງກບັຊຸມຊນົ. 

 

 

ຕວົຊີ ໍ້ວດັຜນົກະທບົ ບ ່ ມ ີ ໜໍ້ອຍ ຫ າຍ 

ຈ ານວນຊຸມຊນົທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຜນົກະທບົ  

(ຂ ໍ້ແນະນ າ-ຜນົກະທບົຫ າຍ ໝາຍເຖງິ ຊຸມຊນົສ່ວນໃຫຍ່ / ທງັໝດົໄດ ໍ້ຮບັຜນົກະທບົ) 
☐ ☑ ☐ 

ຈ ານວນບຸກຄນົທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຜນົກະທບົ  
(ຂ ໍ້ແນະນ າ-ຜນົກະທບົຫ າຍ ໝາຍເຖງິ 20% ຂອງຊຸມຊນົ / ປະຊາຊນົໄດ ໍ້ຮບັຜນົກະທບົ) 

☐ ☑ ☐ 

ຜນົກະທບົດ່ານຄ່າໃຊ ໍ້ຈ່າຍຕ ່ ບຸກຄນົ (ສະເລ່ຍ) 

(ຂ ໍ້ແນະນ າ-ຜນົກະທບົຫ າຍ ໝາຍເຖງິ ຫ າຍກວ່າ 800,000 ກບີຕ ່ ບຸກຄນົ) 
☑ ☐ ☐ 

ລະດບັການປ່ຽນແປງຕ ່ ວທິກີານດ າລງົຊວີດິຂອງບຸກຄນົ ທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຜນົກະທບົ 

( ຂ ໍ້ແນະນ າ-ຜນົກະທບົຫ າຍ ໝາຍເຖງິ ມຜີນົກະທບົຫ າຍ ຕ ່ວທິກີານດ າລງົຊວີດິຂອງບຸກຄນົ) 
☑ ☐ ☐ 
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ການບ ່ ເຫນັດຂີອງບຸກຄນົທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຜນົກະທບົ ຕ ່ ຮ່າງນຕິກິ າທີ່ ສະເໜສີ ໍ້າງ ຫ ຼື ປັບປຸງ   

(ຂ ໍ້ແນະນ າ-ຜນົກະທບົຫ າຍ ໝາຍເຖງິ ການເຫນັດເີປັນເອກະພາບລະຫວ່າງບຸກຄນົທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຜນົ
ກະທບົນັ ໍ້ນ ແມ່ນມໜີ ໍ້ອຍ ຫ ຼື ບ ່ມເີລຍີ) 

☑ ☐ ☐ 

 

4.2 ພາກທຸລະກດິ  

4.2.1 ຜນົກະທບົ 

ຮ່າງນຕິກິ າສະບບັນີ ໍ້ແມ່ນ ມຜີນົກະທບົກບັບນັດາພາກສ່ວນທີ່ ນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄ ໍ້າ (ປະກອບດ ໍ້ວຍ ໄຟຟໍ້າ). ສນິຄ ໍ້າທີ່ ສົ່ ງ
ອອກຂອງ ສ ປປ ລາວສ່ວນຫ າຍແມ່ນສນິຄ ໍ້າທີ່ ເປັນແຮ່ທາດ ແລະ ກະສກິ າທິ່ ບ ່ ທນັປຸງແຕ່ງໃຫຳໍ້ແກ່ ປະເທດຈນີ ແລະ ໄທ ໂດຍຂະແ
ໜງການຜະລດິໄຟຟໍ້າທີ່ ເກດີໃໝ່. ສ່ວນໃຫຍ່ສນິຄ ໍ້າອຸປະໂພກບ ລໂິພກຕ່າງໆແມ່ນໄດ ໍ້ນ າເຂົ ໍ້າ.  

ການທີ່ ເຮດັໃຫ ໍ້ ສ ປປ ລາວ ຂາດດຸນທາງການຄ ໍ້ານ າບນັດາປະເທດໃຫ ໍ້ຄຽງ, ການຈ າໜ່າຍ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍຂອງສນິຄ ໍ້າເຄິ່ ງສ າເລດັ
ຮູບ ແລະ ສ າເລດັຮູບ ອາດຈະມຜີນົກະທບົທາງບວກຕາມການຄ ໍ້າແນວຊາຍແດນໃນລາຄາທີ່ ຖກຶກວ່າ. ໃນທາງກງົກນັຂ ໍ້າມ, ຜູ ໍ້ຜະລດິສິ
ນຄ ໍ້າເຄິ່ ງສ າເລດັຮູບ ແລະ ສ າເລດັຮູບ ພາຍໃນ ອາດຈະປະສບົກບັການຂາດຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂນັທາງການຄ ໍ້າ; ເຖິງຢ່າງໃດກ າ
ຕາມ, ປັດຈບຸນັສິ່ ງເຫ ົ່ ານີ ໍ້ກ ່ ມພີຽງຈ ານວນໜໍ້ອຍ. ຊີ ໍ້ນສ່ວນເຄຼື່ ອງຈກັໄຟຟໍ້າແມ່ນມຄີວາມໜໍ້າເຊຼື່ ອຖຼືໃນການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ທ າການສົ່ ງ
ອອກອກີຄັ ໍ້ງ ຈາກກຸ່ມຕວົແທນທີ່ ເປັນສຼື່ ກາງທາງການຄ ໍ້າ, ສະນັ ໍ້ນຈຶ່ ງໄດ ໍ້ຜນົປະໂຫຍດຈາກການຂນົສົ່ ງທີ່ ຖຼືກກວ່າ ແລະ ການໃຫຳໍ້ສດິ
ທາງການຄ ໍ້າແກ່ຜູ ໍ້ຕ່າງຕ່າງປະເທດ. 

ຜຸ ໍ້ສົ່ ງອອກສນິຄ ໍ້າທາງດ ໍ້ານການກະເສດລາຍໃຫຍ່ທີ່ ສຸດກ ່ ຍງັໄດ ໍ້ຮບັຜນົກະທບົ ແລະ ບນັດາຜູ ໍ້ຜະລດິ ອາດຈະເຂົ ໍ້າຫາແຫ ່ ງຕະຫ າດ
ໄດຳໍ້ງ່າຍກວ່າ ແລະ ສາມາດຂາຍສນິຄ ໍ້າໃນລາຄາທີ່ ສູງຂຶ ໍ້ນ. ພ ໍ້ອມນັ ໍ້ນກ ່ ຍງັມບີາງຜນົກະທບົທາງລບົທີ່ ບ ່ ແນ່ນອນ, ຕວົຢ່າງ, ດັ່ ງທີ່ ຜູ ໍ້ຄ ໍ້າ
ພາຍໃນໄດ ໍ້ກ່າວວ່າ ການສົ່ ງອອກກາເຟໄປ ປະເທດໄທແມ່ນຖຼືກກ ານດົຈ ານວນການນ າເຂົ ໍ້າໂດຍຝ່າຍໄທ, ແລະຖໍ້າ ສນິຄ ໍ້າສົ່ ງອອກ 

ໂດຍຜູ ໍ້ຄ ໍ້າທີ່ ເປັນຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ ບ ່ ໄດ ໍ້ຮບັການຄຸ ໍ້ມຄອງຢ່າງເໝາະສມົ ພວກເຂາົກ ່ ສາມາດໃຊ ໍ້ສດິການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄ ໍ້າ
ຂອງຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດ ປຽບດັ່ ງຊ່ອງຫວ່າງຂອງການກ ານດົປະລມິານ. ເຊິ່ ງມນັຈະເຮດັໃຫຳໍ້ຄ່າໃຊ ໍ້ຈ່າຍໃນການລງົທະບຽນ ແລະ ການ
ຊ າລະອາກອນຂອງຜູ ໍ້ສົ່ ງອອກທີ່ ເປັນຄນົລາວ ຫ ຸດລງົຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົ.  

ຜນົກະທບົທາງບວກ 

ສ າລບັພາກທຸລະກດິພາຍໃນ 

- ບ ລສິດັຂນົສົ່ ງທີ່ ໃຫຍ່ ແລະ ມຄີວາມຊ ານານສູງຈະສາມາດຮບັມຼືກບັປະລມິານສນິຄ ໍ້າແລະ ລາຍໄດ ໍ້ຂອງລດັ ທີ່ ເພີ່ ມຂຼື ໍ້ນ. 

- ຜູ ໍ້ຜະລດິໃນລາວຈະມຈີ ານວນຜູ ໍ້ຊຼື ໍ້ສນິຄ ໍ້າ ເພຼື່ ອສົ່ ງອອກທີ່ ເພີ່ ມຂຶ ໍ້ນ, ຖໍ້າພວກເຂາົຂາຍໃຫ ໍ້ກບັຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດ ອາດຈະໄດ ໍ້ໃນ
ລາຄາທີ່ ສູງກວ່າ. 

ສຳ າລບັຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດ. 

- ພວກເຂາົຈະບ ່ ຕ ໍ້ອງການຕດິຕ ່ ພວົພນັກບັຕວົແທນທີ່ ເປັນສຼື່ ກາງທີ່ ບ ່ ໜ ໍ້າເຊຼື່ ອຖຼື ແລະ ມລີາຄາສູງ ໃນການຄ ໍ້າຂາຍສນິຄ ໍ້າຕາມ
ແນວຊາຍແດນ.  

- ບນັດາຜູ ໍ້ຄ ໍ້າ ແລະ ຜູ ໍ້ຈ າໜ່າຍໃນພາກພຼື ໍ້ນ ຈະສາມາດສ ໍ້າງຄວາມໜໍ້າເຊຼື່ ອຖຼືໄດ ໍ້ສູງກວ່າ ແລະ ລາຄາສມົເຫດສມົຜນົຕາມສາຍ
ການຄ ໍ້າຂອງເຂາົເຈົ ໍ້າ ເຊິ່ ງມຄີວາມປອດໄພ ທີ່ ຢຼືນຢັນໂດຍສດິການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄ ໍ້າຂອງຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດ.  ຕາມ
ການສຼືບເນຼືຶ່ ອງ ການເຊຼື່ ອມໂຍງໃນພາກພຼື ໍ້ນ ນີ ໍ້ຈະເສມີສ ໍ້າງຄວາມເຂັ ໍ້ມແຂງໃຫຳໍ້ກບັຂະແໜງຂນົສົ່ ງໃນ ສ ປປ ລາວ. 

ຜນົກະທບົທາງລບົ 

ສ າລບັພາກທຸລະກດິພາຍໃນ 

- ໃນໄລຍະສັ ໍ້ນ, ບນັດາບ ລສິດັຂນົສົ່ ງ ແລະ ບ ລສິດັທີ່ ເປັນນາຍໜໍ້າພາສຂີະໜາດນ ໍ້ອຍພາຍໃນ ໂດຍສະເພາະຕາມແນວຊາຍ
ແດນ ອາດຈະສຸນເສຍຜນົປະໂຫຍດທາງດ ໍ້ານທຸລະກດິ ຫ ຼື ອາດຈະປ່ຽນການໃຫ ໍ້ບ ລກິານມາເປັນການຂນົສົ່ ງເທົ່ ານັ ໍ້ນ  
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- ການປະເຊນີກບັລາຄາຂອງສນິຄ ໍ້ານ າເຂົ ໍ້າຈາກປະເທດໃກ ໍ້ຄຽງ ທີ່ ຖຼືກກວ່າ, ບາງຜູ ໍ້ຜະລດິໃນລາວກງັວນົຕ ່ ກບັຄວາມສາມາດ
ໃນການແຂ່າງຂນັ ແລະ ພວກເຂາົຈະຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ປັບປຸງການດຳ າເນນີທຸລະກດິ 

ສ າລບັຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດ 

- ການປະສານໂດຍກງົກບັຝ່າຍພາສລີາວ ແມ່ນທ ໍ້າທາຍສ າລບັຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດ. ເຊິ່ ງການປະກອບເອກະສານທ່ີ່ ໃຊ ໍ້ພາສາລາວ 

ບນັດາຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຍງັໄດ ໍ້ຕ ໍ້ອງການບາງແບບຟອມທີ່ ຊ່ວຍໃນການແຈ ໍ້ງສນິຄ ໍ້າ ແລະ ການຂ ໍ້ຮ ໍ້ອງເຮດັໃບອະນຸຍາດ.   

- ບນັດາເອກະສານລາຍງານ ແລະ ຂັ ໍ້ນຕອນການສະໝກັທີ່ ຫຍຸ ໍ້ງຍາກ ອາດຈະກດີກັ ໍ້ນຜຳູຳໍ້ຄ ໍ້າກຸ່ມນ ໍ້ອຍຈາກການລງົທະບຽນ
ແບບທາງການ ແລະ ຍງັສຼືບຕ ່ ປະຕບິດັຕາມຮູບແບບເດມີ. ນີ ໍ້ໄດ ໍ້ສົ່ ງຜນົໃຫ ໍ້ເກດີ “ລະບບົຄູ່” ແລະ ເກດີມຄີວາມສບັສນົ ລວມ
ທງັ ສ ໍ້າງການແຂ່ງຂນັທີ່ ບ ່ ຍຸດຕທິ າສ າລບັຜູ ໍ້ຄ ໍ້າທີ່ ປະຕບິດັຖຼືກຕາມກດົລະບຽບ. 

4.2.2 ເງ ຼື່ອນໄຂໃນການປະຕບິດັນຕິກິ າ.  

ບນັດາຜູ ໍ້ຄ ໍ້າທີ່ ໃຫ ໍ້ສ າພາດໄດ ໍ້ສະແດງຄວາມຄດິເຫນັອນັບ ່ ແນ່ນອນກ່ຽວກບັບນັດາເງ ຼື່ອນໄຂຕ່າງໆ. ລວມທງັບນັດາຂ ໍ້ກ ານດົທີ່ ວາງ
ອອກໃນຮ່າງຂ ໍ້ຕກົລງົ ແລະ ເງ ຼື່ອນໄຂຕ່າງໆທີ່ ໄດ ໍ້ຈາກສະພາບການປັດຈບຸນັ. ຄ າຖາມທີ່ ຖຼືກຕັ ໍ້ງຂຶ ໍ້ນກ່ຽວກບັເງ ຼື່ອນໄຂທາງເອກະສານ, ພາ
ສາທີ່ ນ າໃຊ ໍ້ໃນການປະກອບເອກະສານ ແລະ ການຈ່າຍພນັທະ, ອາກອນ ແລະ ຄ່າທ ານຽມຕາມແນວຊາຍແດນ. ວທິກີານສຼື່ ສານທີ່ ເໝ
າະສມົຈາກພາກລດັແມ່ນມຄີວາມຕ ໍ້ອງການ ສ ໍ້າງຄວາມແຈ່ມແຈ ໍ້ງໃຫ ໍ້ບນັດາການຮ ໍ້ອງຂ ເຫ ົ່ ານີ ໍ້ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊນົກ ່ ສາມາດໄດ ໍ້
ຮບັຜນົປະໂຫຍດຈາກສດິທາງດ ໍ້ານການຄ ໍ້າຂອງຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດ.  

ຄາດຄະເນຄ່າສິ ໍ້ນເປຼືອງລະເລ່ຍຕ ່ ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິໃນການປະຕບິດັຕາມນຕິກິ າ: 

ຄ່າໃຊ ໍ້ຈ່າຍ ໃນເບຼື ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ (ຖໍ້າມຳ)ີ ເມຼືຶ່ ອໃດກ ່ ຕາມທີ່ ຄ່າທ ານຽມຂ ອະນຸຍາດໄດ ໍ້ວາງອອກ ການເພີ່ ມຄ່າສິ ໍ້ນເປຼືອງໃນການປະກອບເອກະ
ສານອາດຈະມລີກັສະນະຜນັແປຢ່າງກວ ໍ້າງຂວາງ ໂດຍປັດຈບຸນັຍງັບ ່ ທນັມກີານຮບັຮູ ໍ້. 

ຄ່າໃຊ ໍ້ຈ່າຍ ໃນແຕ່ລະປິ ຄ່າໃຊ ໍ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວພນັເຖິງການຈດົບດົບນັທກຶຂອງການເຮດັທຸລະກ າທາງການຄ ໍ້າ ແລະ ການເຮດັບດົ
ລາຍງານຕາມຮູບແບບທີ່ ໄດ ໍ້ຕ ໍ້ອງການ. ສິ່ ງນີ ໍ້ຈະມກີານຜນັແປຢ່າງແຜ່ຫ າຍຈາກຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິໜຼື່ ງ ໄປຫາ ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິອຼື່ ນ, 

ຫ ຼື ບຳຸກຄນົ ແລະ ແບບບດົລາຍງານແມ່ນບ ່ ທນັມກີານກ ານດົສະເພາະ ເຊິ່ ງເຮດັໃຫ ໍ້ຍາກຕ ່ ການຄາດຄະເນ. 

4.2.3 ການທາບທາມຄ າເຫນັ 

ບນັດາຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິລຸ່ມນີ ໍ້ແມ່ນໄດ ໍ້ຖຼືກທາບທາມຄ າເຫນັໂດຍເຈົ ໍ້າໜ ໍ້າທີ່ ທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໃນການເຮດັບດົສະຫ ຸບປະເມນີຜນົກະ
ທບົສະບບັນີ ໍ້ ຕາມເງ ຼື່ອນໄຂຮກັສາຄວາມລບັ: 

- ບ ລສິດັຂນົສົ່ ງ ແລະ ບ ລສິດັທີ່ ເປັນນາຍໜໍ້າພາສ ີ

- ບ ລສິດັຂນົສົ່ ງຂະໜາດໃຫຍ່ 

- ບ ລສິດັນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ຈ າໜ່າຍຫ ກັ 

- ບ ລສິດັສົ່ ງອອກຫ ກັ 

4.2.4 ສະຫ ຸບ 

ຖໍ້າໜຶ່ ງໃນຕວົຊີ ໍ້ວດັຂ ໍ້າງລຸ່ມນີ ໍ້ ຫາກຄາດຄະເນວ່າມຜີນົກະທບົຫ າຍ, ຖຼືວ່າຮ່າງນຕິກິ າທີ່ ສ ໍ້າງ ຫ ຼື ປັບປຸງນັ ໍ້ນ ມຜີນົກະທບົຫ າຍຕ ່ ພາກ
ທະລຸກດິ. ຖໍ້າຫາກຮ່າງນຕິກິ ານັ ໍ້ນ ມຜີນົກະທບົຫ າຍເທົ່ າໃດ ກ ຮຽກຮ ໍ້ອງໃຫ ໍ້ເຮດັການວເິຄາະລງົເລກີ ກ່ຽວກບັຕວົເລຼືອກ ແລະ ມກີານ
ທາບທາມຄ າເຫນັຢ່າງກວ ໍ້າງຂວາງ ກບັພາກທຸລະກດິ. 

 ຕວົຊີ ໍ້ວດັຜນົກະທບົ  ບ ່ ມ ີ ໜໍ້ອຍ ຫ າຍ 
ຈ ານວນຂະແໜງອຸດສາຫະກ າທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຜນົກະທບົ 
(ຂ ໍ້ ໍ້ແນະນ າ-ຜນົກະທບົຫ າຍ ໝາຍເຖງິຂະແໜງອຸດສາຫະກ າສ່ວນໃຫຍ່/ທງັໝດົໄດ ໍ້ຮບັຜນົກະທບົ) ☐ ☑ ☐ 

ຈ ານວນຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຜນົກະທບົ 
(ຂ ໍ້ແນະນ າ-ຜນົກະທບົຫ າຍ ໝາຍເຖງິ ຫ າຍກວ່າ 30% ຂອງທຸລະກດິໃນຂະແໜງໃດໜຼື່ ງ ຫ ຼື 
20% ຂອງທຸລະກດິລາວທີ່ຖຼືກຜນົກະທບົ) 

☐ ☑ ☐ 
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ຜນົກະທບົດ ໍ້ານຄ່າໃຊ ໍ້ຈ່າຍ ສຳ າລບັແຕ່ລະຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ (ສະເລ່ຍ) 
(ຂ ໍ້ແນະນ າ-ຜນົກະທບົຫ າຍ ໝາຍເຖງິ ຫ າຍກວ່າ 1.600.000 ກບີ ຕ ່ໜຼື່ ງຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ) 

☐ ☐ ☑ 

ລະດບັການປ່ຽນແປງ ຕ ່ ວທິກີານເຮດັທຸລະກດິ ທີ່ ມຢູ່ີໃນປັດຈບຸນັ 
(ຂ ໍ້ແນະນ າ-ຜນົກະທບົຫ າຍ ໝາຍເຖງິ ມກີານປ່ຽນແປງຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ) 

☐ ☐ ☑ 

ການບ ່ ເຫນັດ ີ ຂອງພາກທຸລະກດິທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຜນົກະທບົຕ ່ ຮ່າງນຕິກິ າທີ່ ສະເໜສີ ໍ້າງ ຫ ຼື ປັງປຸງ 
(ຂ ໍ້ແນະນ າ-ຜນົກະທບົຫ າຍ ໝາຍເຖງິ ການເປັນດເີປັນເອກະພາບລະຫວ່າງທຸລະກດິທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຜນົ
ກະທບົນັ ໍ້ນ ແມ່ນມໜີ ໍ້ອຍ  ຫ ຼື ບ ່ມເີລຍີ) 

☐ ☑ ☐ 

 

ໃນຮ່າງຕວົຊີ ໍ້ວດັ ແມ່ນບ ່ ໄດ ໍ້ລະບຸວ່າມຄ່ີາໃຊ ໍ້ຈ່າຍໄວ ໍ້ ແຕ່ສ າລບັຕວົຊີ ໍ້ວດັດັ່ ງກ່າວນີ ໍ້ແມ່ນໄດ ໍ້ສມົມຸດເປັນຄ່າທ ານຽມການສະໝກັ 

ໃນເບຼືຶ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນສ າລບັໃບຢັໍ້ງຢຼືນສນິການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄ ໍ້າ ແມ່ນຫ າຍກວ່າ 1.600.000 ກບີ.  
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4.3 ລດັຖະບານ  

4.3.1 ຜນົກະທບົ 

ບນັດາຂະແໜງລດັຖະບານທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກຮ່າງນຕິກິ າທີ່ ສະເໜສີ ໍ້າງ ແລະ ປັງປຸງ: 

- ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ໍ້າ, ກມົການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກ 

- ກມົພາສ ີ

o ຈາກສູນກາງເຖງິທ ໍ້ອງຖິ່ ນ  

- ກມົສ່ວຍສາອາກອນ 

ບນັດາຂະແໜງການລດັຖະບານທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໃນການອອກ ໃບຢັໍ້ງຢຼືນ, ແລະ ໃບອະນຸຍາດສ າລບັການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກ ສິ ໍ້ນ
ຄ ໍ້າເກຼືອດຫ ໍ້າມ, ແລະ ສນິຄ ໍ້າທີ່ ເປັນ ສິ່ ງກດີຂວາງດ ໍ້ານເຕກັນກິຕ ່ ການຄ ໍ້າ ຍງັຄງົບ ່ ໄດ ໍ້ຮບັຜນົກະທບົ.ອຸປະສກັທາງດ ໍ້ານພາສາຈະມຜີນົ
ທາງກງົກບັບນັດາຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດ ຫ າຍກວ່າ ຕວົແທນການຄ ໍ້າພາຍໃນ.   

ອງີຕາມກດົໝາຍພາສ,ີ ເຈົ ໍ້າໜ ໍ້າທີ່ ພາສມີສິດິໃນການກວດສອບເອກະສານຍ ໍ້ອນຫ ງັໄດ ໍ້ ໃນໄລຍະ 3 ປີ ຫ ງັຈາກຜູ ໍ້ນ າເຂົ ໍ້າສນິຄ ໍ້າໄດ ໍ້
ມກີານແຈ ໍ້ງພາສເີປັນທິ່ ຮຽບຮ ໍ້ອຍສ າລບັສນິຄ ໍ້າທົ່ ວໄປ (1 ປີສ າລບັສນິຄ ໍ້າທີ່ ໄດ ໍ້ໃບອະຍຸຍາດອດັຕະໂນມດັ). ນີ ໍ້ເປັນສິ່ ງທີ່ ຍາກ ໃນກ ລະ
ນທີິ່ ຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດບ ່ ມສີາຂາ ຫ ຼື ຄູ່ຄ ໍ້າພາຍໃນ ສ ປປ ລາວ. ມຳັນຈະບ ່ ມຄີວາມສອດຄ່ອງກນັເລກັນ ໍ້ອຍ ຖໍ້າວ່າໃບຍັ ໍ້ງຢຼືນສດິການນ າ
ເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄ ໍ້າຂອງຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດມຜີນົນ າໃຊ ໍ້ພຽງແຕ່ 2 ປີ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ມນັເປັນສິ່ ງທີ່ ຫຍູ ໍ້ງຍາກທີ່ ຈະກວດສອບ
ນ າບຸກຄນົ ແລະ ນຕິບຸິກຄນົພາຍໃນ ຖໍ້າວ່າພວກເຂາົຢຸດການເຮດັການຄ ໍ້າ ຫ ຼື ອອກຈາກປະເທດ 

ນອກຈາກນັ ໍ້ນ, ພາກສ່ວນເອກະຊນົລາຍງານວ່າ ການປະຕບິດັໜໍ້າທີ່ ຂອງພາກສ່ວນພາສຢູ່ີເຂດທ ໍ້ອງຖິ່ ນແມ່ນມຄີວາມແຕກຕ່າງ 
ແລະ ມນັຈະມກີານປ່ຽນແປງເມຼືຶ່ ອທີ່ ກມົມກີານປ່ຽນແປງ. ມຄີວາມຕ ໍ້ອງການໃນການສ ໍ້າງຄວາມໂປ່ງໃສ ຖໍ້າຂະແໜງລດັປະສານກບັຜູ ໍ້
ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດໂດຍກງົ ແທນການປະສານຜ່ານຕວົແທນທີ່ ເປັນສຼື່ ກາງທາງການຄ ໍ້າ ເຊິ່ ງອາດເປັນຜູ ໍ້ທີ່ ມຄີວາມຄຸ ໍ້ນເຄຍີຕ ່ ການຮບັມຼືກບັ
ບນັຫາດັ່ ງກ່າວ. 

ຜນົກະທບົທາງບວກ 

- ມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັພນັທະສາກນົຂອງອງົການການຄ ໍ້າໂລກ. 
- ມຄີວາມສາມາດໃນການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການປະຕບິດັ ໂດຍຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດ ແລະ ສາມາດເປັນເຄຼື່ ອງມຼືໃນການຫ ຸດ

ຜ່ອນການປະຕບິດັແບບບ ່ ເປັນທາງການ ຖໍ້າມກີານຈດັຕັ ໍ້ງທີ່ ເໝາະສມົ . 
- ເພີ່ ມລາຍຮຳັບໃຫ ໍ້ແກ່ລດັຖະບານ ຕາມຜນົທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຈາກການເຄຼື່ ອນໄຫວທາງການຄ ໍ້າທີ່ ເພີ່ ມຂຶ ໍ້ນໃນຂະແໜງທີ່ ເປັນທາງ

ການ. 
- ສາມາດຄວບຄຸມສນິຄ ໍ້າຜ່ານແດນທີ່ ຕ ໍ້ອງຫ ໍ້າມ (ສດັຕູພຼືດ, ພະຍາດລະບາດ ທີ່ ມາຈາກສນິຄ ໍ້າທີ່ ເປັນສດັ ແລະ ກະສກິ າ) ລະ

ຫວ່າງບນັດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ຈນີ ຖໍ້າຫາກມກີານນ າໃຊ ໍ້ກດົໝາຍຢ່າງເໝາະສມົ. 

ຜນົກະທບົດ ໍ້ານລບົ 

- ຄວາມສ່ຽງທີ່ ຈະເກດີມກີານປະຕບິດັງານອນັຊ ໍ້າຊ ໍ້ອນລະຫວ່າງກມົພາສ ິແລະ ອງົການຄຸ ໍ້ມຄອງ (ກມົການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງ
ອອກ) ໃນການຕດິຕາມກວດກາການດ າເນນີການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄ ໍ້າຂອງຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດ. 

4.3.2 ເງ ຼື່ອນໄຂໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ 

ອງີຕາມຮ່າງນຕິກິ າ, ກມົການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ໍ້າ ຈະມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັຕັ ໍ້ງ
ປະຕບິດັຂອງສດິການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄ ໍ້າຂອງຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດ (ມາດຕາ 18) ຂອງ ອງົການຄຸ ໍ້ມຄອງ, ຮ່ວມກບັຂະແໜງການ
ລດັຖະບານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກມົພາສ.ິ ພ ໍ້ອມນັ ໍ້ນກ ່ ຍງັ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບເຖິງການເຜຍີແຜ່ ແລະ ການແນະນ າ ໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະ
ຕບິດັ ຂ ໍ້ຕກົລງົ (ມາດຕາ 19). ບນັດາຂະແໜງການລດັທີ່ ໃຫ ໍ້ສຳ າພາດແມ່ນບ ຳ່ທນັເຂົ ໍ້າໃຈຢ່າງເລກິເຊິ່ ງກ່ຽວກບັເງ ຼື່ອນໄຂຂອງຂ ໍ້ຕກົລງົ
ວ່າດ ໍ້ວຍສດິການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄ ໍ້າ ມນັຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ໃຊ ໍ້ເວລາໃນການທ າຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈ. 
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ແຫ ່ ງຂ ໍ້ມູນຕ່າງໆອາດຈະມຄີວາມຕ ໍ້ອງການ ລວມທງັຄວາມສາມາດທາງດ ໍ້ານງບົປະມານ ແລະ ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຂອງກມົການ
ນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກ. ບນັດາກະຊວງທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງອາດຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ເພີ່ ມຄວາມຊດັເຈນຂອງຂ ໍ້ຕກົລງົຕ່າງໆ, ເພຳຼືຳ່ອເຂົ ໍ້າໃຈສດິການນ າເຂົ ໍ້າ 
ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄ ໍ້າຂອງຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດ ຢ່າງເລກິເຊິ່ ງ ແລະ ຫ ກີລ ໍ້ຽງສິ່ ງທີ່ ສບັສນົ. ທງັນີ ໍ້ໄດ ໍ້ແນະນ າໃຫຳໍ້ມກີານເຜຍີແຜ່ໃຫ ໍ້ກ່ພາກ
ສ່ວນເອກະຊນົຢ່າງກວ ໍ້າງຂວາງໂດຍຜ່ານຮູບແບບທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ຄຼືກນັກບັ Lao Trade Portal 

ໃນເບຼື່ ອງຕົ ໍ້ນ (ຖໍ້າມ)ີ: ຕາມພາກທ ີ5 

ປະຈ າປິ: ຕາມພາກທ ີ5  

4.3.3 ການທາບທາມຄ າເຫນັ 

ບນັດາຂະແໜງລດັໃນຂັ ໍ້ນສູນກາງທຳ່ີມສ່ີວນກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ເຊິ່ ງຖຼືກທາບທາມໂດຍຜູ ໍ້ຂຽນບດົສະຫ ຸບການປະເມນີຜນົກະທບົສະບບັ
ນີ ໍ້: 

- ກມົການນຳ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກ, ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ໍ້າ 
- ກມົສົ່ ງເສມີການຄ ໍ້າ, ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ໍ້າ 
- ກມົພາສ,ີ ກະຊວງການເງນິ 

- ກຳົມປູງຝັງ, ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ 
- ກມົລ ໍ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ, ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ໍ້ 
- ກມົມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ, ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຢີ 

- ກມົອາຫານ ແລະ ຢາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ  

ນອກນັ ໍ້ນ, ອງີຕາມການຮ ໍ້ອງຂ ທີ່ ພວົພນັເຖິງກມົສ່ວຍສາອາກອນ ແຕ່ບ ່ ສາມາດສະໜອງໃຫ ໍ້ໄດ ໍ້ທນັຕາມວນັເວລາທກີ ານດົໄວ ໍ້.  

ຕາມການເຂົ ໍ້າໃຈຂອງຜູ ໍ້ຂຽນບດົສະຫ ຸບ ຂະແໜງການລດັອຼື່ ນໆ ແມ່ນພວົພນັໃນຂັ ໍ້ນຕອນທ າອດິຂອງການຮ່າງນຕິກິ າ ຕາມຫ ກັການ
ແລ ໍ້ວແມ່ນຂຼື ໍ້ນກບັກະຊວງຍຸດຕທິ າ, ເຖິງແມ ໍ້ວ່າ ຄວາມເປັນມາຂອງນຕິກິ າແມ່ນບຳ ຳ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ ໍ້ (ລາຍງານ ໃນເບຼື ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ
, ລາຍງານໃນການປະຊຸມ). 

4.3.4 ສະຫ ຸບ 

ຖໍ້າໜຼື່ ງໃນຕວົຊີ ໍ້ວດັຂ ໍ້າງລຸ່ມນີ ໍ້ ຫາກຄາດຄະເນວ່າມຜີນົກະທບົຫ າຍ ກ ຖຼືວ່າຮ່າງນຕິກິ າ ທີ່ ສະເໜສີ ໍ້າງ ຫ ຼື ປັບປຸງນັ ໍ້ນ ມຜີນົກະທບົ
ຫ າຍ ຕ ່ ລດັຖະບານ. ຖໍ້າຮ່າງນຕິກິ ານັ ໍ້ນ ມຜີນົກະທບົຫ າຍເທົ່ າໃດ ກ ຮຽກຮ ໍ້ອງໃຫຳໍ້ຕ ໍ້ອງມຳີການເຮດັວເິຄາະແບບລງົເລກີກ່ຽວກບັທາງ
ເລຼືອກ ແລະ ມກີານທາບທາມຄ າເຫນັກບັອງົການຈດັຕັ ໍ້ງຂອງລດັຢ່າງກວ ໍ້າງຂວາງ.  

 ຕວົຊີ ໍ້ວດັຜນົກະທບົ ບ ່ ມ ີ ໜໍ້ອຍ ຫ າຍ 
ຈ ານວນຂັ ໍ້ນ ການປົກຄອງ ທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຜນົກະທບົ (ສູນກາງ, ແຂວງ, ເມຼືອງ ແລະ ບ ໍ້ານ) 
(ຂ ໍ້ແນະນ າ-ຜນົກະທບົຫ າຍ ໝາຍເຖງິນຕິກິ າທີ່ມຜີນົກະທບົໃນທຸກຂັ ໍ້ນຂອງການປົກຄອງ) ☐ ☐ ☑ 

ຈ ານວນອງົການຈດັຕັ ໍ້ງລດັ ໃນທຸກລະດບັທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຜນົກະທບົ 

(ຂ ໍ້ແນະນ າ- ຜນົກະທບົຫ າຍ ໝາຍເຖງິ ຫ າຍກວ່າ 20% ຂອງອງົການຈດັຕັ ໍ້ງລດັໃນແຕ່ລະຂັ ໍ້ນ ໄດ ໍ້ຮບັ
ຜນົກະທບົເຊັ່ນ: ກະຊວງຢູ່ຂັ ໍ້ນສຸນກາງ, ພະແນກຢູ່ຂັ ໍ້ນແຂວງ) 

☐ ☑ ☐ 

ຜນົກະທບົດ ໍ້ານຄ່າໃຊ ໍ້ຈ່າຍຂອງອງົການຈດັຕັ ໍ້ງລດັ ທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຜນົກະທບົໃນການຄຸ ໍ້ມຄອງບ ລິ
ຫານລດັ (ສະເລ່ຍ)  

(ຂ ໍ້ແນະນ າ-ຜນົກະທບົຫ າຍ ໝາຍເຖງິ ຫ າຍກວ່າ 40.000.000 ກບີ ຕ ່ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງລດັ) 

☐ ☑ ☐ 

ລະດບັການປ່ຽນແປງ ຕ ່ ວທິກີານຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັວຽກງານຂອງລດັຖະບານ ທີ່ ມຢູ່ີໃນປັດຈບຸນັ 
(ຂ ໍ້ແນະນຳ າ-ຜນົກະທບົຫ າຍ ໝາບເຖງິ ມກີານປ່ຽນແປງຫ າຍ ຕ ່ການປະຕບິດັວຽກງານ ຂອງລດັຖະ
ບານ) 

☐ ☑ ☐ 
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ການບ ຳ່ເຫນັດເີປັນເອກະພາບ ຂອງອງົການຈດັຕັ ໍ້ງລດັ ທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຜນົກະທບົ ຕ ່ ຮ່າງນຕິກິ າທີ່ ສະເ
ໜສີ ໍ້າງ ຫ ຼື ປັງປຸງ  
(ຂ ໍ້ແນະນ າ-ຜນົກະທບົຫ າຍ ໝາຍເຖງິ ການເຫນັດເີປັນເອກະພາບລະຫວ່າງອງົການຈດັຕັ ໍ້ງລດັ ແມ່ນມີ
ໜ ໍ້ອຍ ຫ ຼື ບ ່ມເີລຍີ) 

☐ ☑ ☐ 

 

ຂັ ໍ້ນການປົກຄອງທ ໍ້ອງຖິ່ ນໃນຕວົຊີ ໍ້ວດັທ າອດິ ອ ໍ້າງເຖິງກມົພາສ.ີ ຄ່າສີ ໍ້ນເປຼືອງທງັໝດົທີ່ ຂຼື ໍ້ນຢູ່ກບັການຄຸ ໍ້ມຄອງບ ລຫິານລດັ ການ
ປ່ຽນແປງຈະຂຼື ໍ້ນຢູ່ກບັກມົການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກທີ່ ຢູ່ຂັ ໍ້ນສູນກາງ. 

5. ຂ ໍ້ແນະນ າໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ  

5.1 ການສະໜບັສະໜນູ ແກ່ບຸກຄນົ 

ຕາມເນຼື ໍ້ອຫາຂອງຫວົຂ ໍ້ດັ່ ງກ່າວນີ ໍ້, ການຕຄີວາມໝາຍຂອງຄ າວ່າ “ບຸກຄນົ” ແມ່ນອງີຕາມ ຫວົຂ ໍ້ 4.1 ເຊັ່ ນວ່າ ຊຸມຊນົ ແລະ ປະ
ຊາຊນົທົ່ ວໄປ ຂອງ ສ ປປ ລາວ. 

ເນຼື່ ອງຈາກ ປະຊາຊນົແມ່ນໄດ ໍ້ຮບັຜນົກະທບົໂດຍກງົ, ການແຜ່ກະຈາຍຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກບັການປະກາດໃຊ ໍ້ນຕິກິ າສະບບັໃໝ່ນີ ໍ້ ຈຼື່ ງ
ຄວນໃຫ ໍ້ເໝາະສມົ. 

ເຖິງຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ຜູ ໍ້ຂຽນກ ່ ຍງັໃຫ ໍ້ຄ າແນະນ າອນັຊນັເຈນຕ ່ ກບັເງ ຼື່ອນໄຂຂອງສາມນັຊນົທົ່ ວໄປ ເພຼື່ ອເນັ ໍ້ນໜກັໃຫ ໍ້ຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຊາວຕ່າງ
ປະເທດບ ່ ສາມາດຫ ກີລ ໍ້ຽງມາດຕະຖານຄຸນະພາບຂອງສນິຄ ໍ້າທີ່ ມາແຈກຍາຍໃຫ ໍ້ກບັຜູ ໍ້ຄ ໍ້າທງັໝດົ ສະນັ ໍ້ນຜນົກະທບົດັ່ ງກ່າວເປັນພຽງ
ທາງບວກເທົ່ ານັ ໍ້ນ. 

ບຸກຄນົຕ່າງປະເທດທີ່ ຕ ໍ້ອງການດຳ າເນນີທຸລະກດິແບບຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດຈະຮຽກຮ ໍ້ອງໃຫ ໍ້ມກີານສະໜບັສະໜນູຈາກພາກສ່ວນ
ອຼື່ ນ ແຕ່ວ່າກ ່ ບ ່ ແຕກຕ່າງຈາກການຊຸກຍູ ໍ້ໃນທາງທຸລະກດິ ແລະ ສະນັ ໍ້ນຈຶ່ ງສາມາດສະຫ ຸບລວມໃນຫວົຂ ໍ້ຕ ່ ໄປ. 

5.2 ການສະໜບັສະໜນູແກ່ພາກທຸລະກດິ 

ລດັຖະບານຄວນອ ານວນຄວາມສະດວກໃຫ ໍ້ແກ່ຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດ ບ ຳ່ວ່າ ຈະເປັນບຳຸກຄນົ ແລະ ນຕິບຸິກຄນົທີ່ ພວົພນັນ າ ຫ ຼື ກ າ
ລງັວາງແຜນ ໃນການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກ, ມຄີວາມໝາຍເຖິງ “ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ” ທີ່ ສະໝກັເອາົໃບຢຼືນຢັນສດິການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ 
ສົ່ ງອອກສນິຄ ໍ້າຂອງຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດ ໃຫຳໍ້ປະຕບິດັຕາມສດິ ແລະ ພນັທະທີ່ ໄດ ໍ້ວາງອອກໃນນຕິກິ າ. 

ການເຮດັເອກະສານທງັໝດົໃນຂັ ໍ້ນສູນກາງຄວນເປັນ ພາສາອງັກດິ (ແລະ ພາສາອຼື່ ນໆ ຖໍ້າເປັນໄປໄດ ໍ້), ເຊັ ໍ້ນວ່າ Lao Trade 

Portal. ການຂັ ໍ້ນຕອນຍຼື່ ນເອກະສານສ າລບັການສະໝກັ ລວມທງັ ການຮ ໍ້ອງຂ  ແລະ ຄ່າທ ານຽມ ຄວນມຄີວາມຊນັເຈນ, ໂປ່ງໃສ ແລະ 
ເຜຍີແຜ່ແກ່ປະຊາຊນົ. ຖໍ້າຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິຈະສາມາດສະໜກັໃບຢັໍ້ງຢຼືນແບບ ອອນໄລ ກ ່ ຍິ່ ງດ.ີ 

ນອກຈາກນີ ໍ້, ລດັຖະບານຄວນໃຫ ໍ້ຄວາມສ າຄນັໃນບາງການສະເໜ ີແລະ ເງ ຼື່ອນໄຂໃນການຕ ່ ອາຍຸຕາມຮ່າງນຕິກິ າປັດຈບຸນັ. ເຊິ່ ງ
ລວມມ:ີ 

- ຫ ຸດເງ ຼື່ອນໄຂທີ່ ໃຊ ໍ້ພາສາທີ່ ຫຍຸ ໍ້ງຍາກລວມທງັການແປໃບອະນຸຍາດທາງການທີ່ ມຄີວາມຫຍຸ ໍ້ງຍາກທີ່ ສຸດໃນການປະກອບເອ
ກະສານຂອງບາງປະເທດ. 

- ທບົທວນພຈິາລະນາຂ ໍ້ຫຍຸ ໍ້ງຍາກຂອງນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ບຸກຄນົທີ່ ບ ່ ມສ່ີວນພວົພນັກບັການກະທ າຜດິທາງແພ່ງ ໃນເມຼື່ ອກ່ອນ 

ຫ ຼື ປັດຈະບນັພາຍໃຕ ໍ້ການດຳ າເນນີຄະດສີ າລບັທຸກການກະທ າຜດິ. 
- ເອກະສານລາຍງານຄວນປະຕບິດັໄດ ໍ້ງ່າຍຈາກ ປະຈ າງວດ ເຖິງ ປະຈ າສກົປີ ສ າລບັ ບຸກຄນົ ຫ ຼື ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິຂະໜາດ

ນ ໍ້ອຍ ແລະ ກາງ ພາຍໃຕ ໍ້ການເລີ່ ມປະກາດໃຊ ໍ້ໃບຄ າຮ ໍ້ອງທີ່ ຊດັເຈນ. 

ສ ໍ້າງຄວາມຊດັເຈນໃນການນ າໃຊ ໍ້ພາສາທີ່ ປະກອບເອກະສານຕາມຈດຸຊາຍແດນ. ບນັຫາດັ່ ງກ່າວໄດ ໍ້ອ ໍ້າງໂດຍບນັດາພາກທຸລະກດິ
ທີ່ ເປັນຕວົແທນໃນການຖຼືກທາບທາມຄ າເຫນັສ າລບັການປະເມນີຄັ ໍ້ງນີ ໍ້. ຄາດຄະເນວ່າ ມນັໄດ ໍ້ຮຽກຮ ໍ້ອງໃຫ ໍ້ມກີານປະສານສມົທບົກບັ
ພາກສ່ວນພາສໃີນຂັ ໍ້ນທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ທີ່ ມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັໃນການປະຕບິດັໜໍ້າທ ີລວມທງັພາກທຸລະກດິ. 
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ການອ ໍ້າງອງີທີ່ ສ າຄນັ, ບຸກຄນົ ຫ ຼື ນຕິບຸິກຄນົທີ່ ເປັນຄນົລາວ ຄວນໄດ ໍ້ຮບັຮູ ໍ້ກ່ຽວກບັການປະກາດນ າໃຊຳໍ້ຮ່າງນຕິກິ າ ແລະ ຜນົກະ
ທບົລ່ວງໜໍ້າ, ເຖິງແມ ໍ້ວ່າພວກເຂາົຈະບ ່ ຕ ໍ້ອງການປະຕບິດັກ ່ ຕາມ. ນີ ໍ້ເພຼື່ ອບນັເທາົຄວາມຢໍ້ານກວົໃນການແຂ່ງຂນັທີ່ ບ ່ ຍຸດຕທິ າ. ບາງການ
ສະໜບັສະໜນູອາດຍງັຕ ໍ້ອງການຕວົແທນທີ່ ເປຳັນສຼື່ ກາງທາງດ ໍ້ານການຄ ໍ້າເຊິ່ ງພວົພນັກບັຜູຳໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດ ເພຼື່ ອຊ່ວຍເຂາົເຈົ ໍ້າໃນການ
ຮບັມຼືກບັຜນົກະທບົໃນການສູນເສຍລາຍຮບັຕາມການຜດັປ່ຽນຮູບການທຸລະກດິແບບໃໝ່. ຕວົຢ່າງ ສດິທປີະໂຫຍດທາງອາກອນ ຫ ຼື 
ການລງົທນຶໃນໂຄງຮ່າງພຼື ໍ້ນຖານຂອງການຂນົສົ່ ງອຼື່ ນໆ. 

5.3 ແຜນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ 

ແຜນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຂັ ໍ້ນເທງິຄວນປະຕບິດັຕາມອງົປະກອບດັ່ ງນີ ໍ້:  

- ສ າເລດັການທາບພາມຄ າເຫນັໃນຮ່າງນຕິກິ າປັບຈບຸນັ ເຊິ່ ງລວມທງັການປະເມນີຜນົກະທບົຮ່າງນຕິກິ າ. 
- ທບົທວນຮ່າງນຕິກິ າອງີຕາມການທາບທາມຄ າເຫນັ ລວມທງັບດົປະເມນີສະບບັນຳິໍ້ ແລະ ຄ າຄດິເຫນັຂອງ LUNA II.  

- ຜ່ານລະບຽບຂ ໍ້ກ ານດົຕາມນຕິກິ າ. 
- ຮບັປະກນັແຫ ່ ງຂ ໍ້ມຳູນທີ່ ຕ ໍ້ອງການຈາກ ກມົການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະອອກ ກ່ອນໜໍ້າມກີານປະກາດນ າໃຊ ໍ້. 
- ເຜຍີແຜ່ການປ່ຽນແປງໃນບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ໃຫ ໍ້ແກ່ບນັດາຂະແໜງການລດັຖະບານຕ່າງໆທີ່ ມສ່ີວນພວົພນັ

ກບັການໄຕ່ຕອງສດິການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄ ໍ້າຂອງຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດ. 

- ສ ໍ້າງຂ ໍ້ມູນ ແລະ ສະໜບັສະໜນູກນົໄກໃຫ ໍ້ແກ່ພາກເອກະຊນົເພຼື່ ອຊ່ວຍໃນການເປັນສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການປະຕບິດັຕວາມ
ກດົໝາຍ (ຕາມ ຫວົຂ ໍ້ທ ີ5.2). 

ເປັນສິ່ ງທີ່ ຫ ກີລ ໍ້ຽງບ ່ ໄດ ໍ້ວ່າ ບນັດາຂະແໜງການລດັຖະບານທີ່ ມສ່ີວນພວົພນັໃນອະນຸຍາດການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄ ໍ້າທີ່ ມີ
ຄວາມໃກ ໍ້ຊດິຕດິແທດກບັການປະສານງານນ າກມົການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກ ກ່ອນຈະມກີານສະຫ ຸບ ແລະ ປະກາດນ າໃຊ ໍ້ນຕິກິ າ 
ລວມທງັຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັໃນເບຼື ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ. ສດິການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄ ໍ້າຂອງຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດ, ໃບຍັ ໍ້ງຢຼືນການໃຫ ໍ້ສດິການນ າເຂົ ໍ້າ 
ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄ ໍ້າຂອງຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດ. ແລະ ສິ່ ງຕ່າງໆທີ່ ມສ່ີວນພວົພນັ ເບິ່ ງຄຼືຍງັບ ່ ມຄີວາມແນ່ນອນ ໃນປະບດັຈບຸນັ ທງັລະດບັສູນ
ກາງ ແລະ ທ ໍ້ອງຖິ່ ນ. 

5. 4 ງບົປະມານ ແລະ ແຫ ່ ງທນຶ 

ນອກຈາກ ກມົການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກແລ ໍ້ວ (ຕາມ ຫວົຂ ໍ້ 4.3.2) ບ ່ ມຂີະແໜງການລດັຖະບານອຼື່ ນໆທີ່ ຄວນໄດ ໍ້ຮບັຜນົກະທບົ
ທາງດ ໍ້ານງບົປະມານ. ເປັນສິ່ ງທເີໝາະສມົທີ່ ສຸດໃນການກ ານດົແຫ ່ ງທນິ ແລະ ເງ ຼື່ອນໄຂເປັນຂອງຕນົ. ງບົປະມານໃນໄລຍະຍາວຈະໄດ ໍ້
ຮບັການຊ່ວຍເຫ ຼືອ ຫ ຼື ສ່ວນເງນິທີ່ ເພິ່ ມເຕມີ ຈາກ ຄ່າທ ານຽມການອະນຸຍາດນ າຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດ ແຕ່ວ່າ ໃນໄລບະສັ ໍ້ນຍງັຄງົເປັນໄປບ ່
ໄດ ໍ້ດັ່ ງທີ່ ຂັ ໍ້ນຕອນໃໝ່ໄດ ໍ້ວາງອອກ ເຊິ່ ງຮຽກຮ ໍ້ອງເຖິງແຫ ່ ງທນຶເພີ່ ມເຕມີໃນການຊຼື ໍ້ຈ ໍ້າງ. 

ການເພີ່ ມຂຶ ໍ້ນຂອງການຄ ໍ້າທງັໝດົອາດຈະສົ່ ງຜນົໃຫ ໍ້ເກດີມຄີວາມຕ ໍ້ອງການແຫ ່ ງທນຶທີ່ ເພີ່ ມຂຶ ໍ້ນໃນກມົພາສ ີ ແລະ ອາກອນ ແຕ່
ຄວນຈດັເຂົ ໍ້າໃນເນຼື ໍ້ອຫາຂອງນະໂຍບາຍການຄ ໍ້າ, ສິ່ ງອ ານວນຄວາມສະດວກການຄ ໍ້າ ແລະ ຄວາມທນັສະໄໝທາງພາສຂີອງ ສປປ 

ລາວ. 

ການສະໜບັສະໜນູຈາກກະຊວງການເງນິຍງັມຄີວາມຕ ໍ້ອງການສ າລບັງບົປະມານ ແລະ ການຮຽກຮ ໍ້ອງທາງແຫ ່ ງທນຶ. 

5. 5 ການທບົທວນຄຼືນ 

ຜູ ໍ້ຂຽນໃຫ ໍ້ຄ າແນະນ າວ່າ ການປະເມນີໃນຂັ ໍ້ນຕົ ໍ້ນໂດຍ ກມົການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກ ທີ່ ໄດ ໍ້ຖຼືກດຳ າເນນີຫ ງັຈາກງວດທ າອດິໃນ
ລະຫວ່າງທີ່  ຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດທີ່ ຈດົທະບຽນແມ່ນຈ າເປັນຕ ໍ້ອງລາຍງານການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກຂອງພວກເຂາົ. ທຽບຈ ານວນທີ່ ຜຳູຳໍ້
ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດທີ່ ຈດົທະບຽນສ າລບັໃບຢັໍ້ງຢຼືນ ກບັ ຈ ານວນທີ່ ໄດ ໍ້ລາຍງານອາດຈະເກດີມບີາງການກະທ າທີ່ ຮກັສາຄວາມຖຼືກຕ ໍ້ອງ. ບດົ
ທດົສອບດັ່ ງກ່າວ ຄວນຈະມກີານປະຕບິດັຕາມແຕ່ລະງວດ, ການປັບປຸງເອກະສານ ແລະ ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດ ໍ້ 

ຫ ງັຈາກໄລຍະຍາວ, ອາດຈະ 1 ປິ ການທບົທວນຄວນປະຕບິດັໃຫ ໍ້ຫ າຍຂຶ ໍ້ນໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ໍ້າ ເພຼື່ ອສມົ
ທຽບການໃຫ ໍ້ສດິການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄ ໍ້າໃໝ່ ກບັ ສະພາບການທີ່ ມຢູ່ີໃນປັດຈະບດັ: 

- ຮ່າງນຕິກິານໃໝ່ນີ ໍ້ໄດ ໍ້ບນັລຸຕາມຈດຸປະສງົທີ່ ໄດ ໍ້ວ່າງອອກບ ່ ? 
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- ໃນທາງປະຕບິດັ, ບນັດາຜູ ໍ້ຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດຍງັສຼືບຕ ່ ປະຕບິດັຕາມຂັ ໍ້ນຕອນເດມີບ ່  ຫ ຼື ເຂາົເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້ມກີານປ່ຽນແປງນ າໃຊ ໍ້ຂັ ໍ້ນ
ຕອນໃໝ່? 

- ຜນົກະທບົທີ່ ໄດ ໍ້ຖຼືກຄາດຄະເນໄວ ໍ້ໂດຍການປະເມນີໃນຂັ ໍ້ນຕົ ໍ້ນໄດ ໍ້ກາຍເປັນຈງິບ ່ ? ຖໍ້າບ ່ , ຍ ໍ້ອນຫຍງັ? 
- ມຄີວາມຕ ໍ້ອງການໃນການປັງປຸງນຕິກິ າ ຫ ຼື ການອະທບິາຍ ຜ່ານການອອກລະບຽບຂ ໍ້ກ ານດົເພີ່ ມເຕມີບ ່ ? 


