คําถามทีพ
่ บบอย
กระบวนการภายใตระเบียบปฏิบต
ั เิ รือ
่ งการแจงใหทราบ
การปรึกษาหารือลวงหนา และการตกลง (PNPCA)
ของคณะกรรมาธิการแมนา้ํ โขง
ในปลายเดือนกันยายน 2553
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงไดรับขอเสนอการพัฒนาเขือ
่ นไฟฟาพ
ลังน้ําบนแมน้ําโขงสายหลักอยางเปนทางการจากรัฐบาล
สปป.ลาว
แมวาไดมีการแบงปนขอมูลเบือ
้ งตนของโครงการนี้ในหมูประเทศ
สมาชิกคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงกอนหนานีแ
้ ลว
แตการยืน
่ เสนอโครงการนี้
นับเปนครั้งแรกที่กอใหเกิดการดําเนินกระบวนการภายใตระเบียบ
ปฏิบต
ั เิ รื่องการแจงใหทราบ การปรึกษาหารือลวงหนา
และการตกลง (PNPCA) ของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง

เหตุใดประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแมนา้ํ โขงจึงจําเปนตองหา
รือกันกอนวางแผนโครงการพัฒนาบนแมนา้ํ โขงสายหลัก
ความตกลงแมน้ําโขง พ.ศ. 2538
ซึ่งกอตั้งคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงขึ้น
กําหนดใหประเทศสมาชิกตองจัดใหมีการหารือกันลวงหนาเพื่ออภิ
ปรายถึงผลกระทบขามพรมแดนตอประเทศเพื่อนบานจากโครงกา
รพัฒนาบนแมน้ําโขงสายหลัก กอนจะทําการตกลงใดๆ
เพื่อดําเนินโครงการ
กระบวนการปรึกษาหารือนี้มีจุดมุงหมายเพือ
่ ปองกันผลกระทบทาง
ลบตอชุมชนริมฝงน้ําและสิ่งแวดลอมดานปลายน้ํา

โครงการเขือ
่ นไฟฟาพลังน้าํ ทีเ่ กิดขึน
้ กอนหนานี้
เหตุใดจึงไมจาํ เปนตองมีการหารือลวงหนา
การแจงใหทราบในกรณีเขือ
่ นบนลําน้าํ สาขากับกระบวนการหารื
อลวงหนาสําหรับขอเสนอการพัฒนาบนแมนา้ํ สายหลักมีความแตก
ตางกันอยางไร
1

กอนมีการเสนอโครงการไซยะบุรี
โครงการเขื่อนไฟฟาพลังน้าํ ที่ผานมาสรางขึ้นบนลําน้าํ สาขาของแ
มน้ําโขงเทานั้น ไมใชบนแมน้ําสายหลัก
ความแตกตางระหวางโครงการพัฒนาบนลําน้าํ สาขาและแมน้ําสา
ยหลัก คือ
ขอเสนอโครงการพัฒนาบนลําน้าํ สาขานั้นเพียงตองแจงใหประเท
ศสมาชิกคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงทราบ
ขณะที่โครงการพัฒนาบนแมน้ําสายหลัก
ซึ่งพิจารณาแลววามีความเปนไปไดที่จะสงผลกระทบขามพรมแด
นมากกวา จําเปนตองมีการหารือลวงหนา
เพื่อใหประเทศสมาชิกสามารถพิจารณาทบทวนขอเสนอโครงการ
ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุความเห็นชอบวาควรเดินหนาดําเนินโครงการตา
มขอเสนอหรือไม และหากจะดําเนินการ
ตองดําเนินการภายใตเงื่อนไขใด

การพัฒนาเขือ
่ นไฟฟาพลังน้าํ เปนการพัฒนาบนแมนา้ํ สายหลักปร
ะเภทเดียวทีจ
่ าํ เปนตองมีการหารือลวงหนาและบรรลุการตกลงกันเ
รือ
่ งวิธก
ี ารดําเนินงานใชหรือไม
ขอเสนอโครงการพัฒนาบนแมน้ําสายหลักทัง้ หมดจําเปนตองผาน
กระบวนการหารือลวงหนา
และมุงใหบรรลุความเห็นชอบเปนเอกฉันทในเรื่องวิธีการดําเนินก
าร ตัวอยางเชน โครงการผันน้ํา
ซึ่งจะผันน้ําจากแมน้ําโขงสายหลัก
จําเปนตองมีการหารือลวงหนาและการตกลงรวมกันโดยประเทศส
มาชิกคณะกรรมาธิการแมนา้ํ โขงเชนกัน
หากการผันน้ําดังกลาวเปนการใชนา้ํ ของแมน้ําโขงในลุมน้ําอืน
่

กระบวนการ PNPCA คือ อะไร
กระบวนการหารือลวงหนาภายใต PNPCA
เปนขอกําหนดของความตกลงแมน้ําโขง พ.ศ. 2538
เพื่อใหประเทศตางๆ
2

รวมกันพิจารณาทบทวนขอเสนอโครงการพัฒนาบนแมน้ําโขงสา
ยหลัก
และมีวัตถุประสงคเพื่อใหบรรลุฉันทามติวา ควรดําเนินโครงการหรื
อไม ถาหากจะดําเนินโครงการ ตองกระทําภายใตเงื่อนไขใด
วัตถุประสงคที่สําคัญยิ่งกวาของกระบวนการ PNPCA คือ
เพื่อใหประเทศผูเ สนอโครงการพัฒนาบนแมน้ําสายหลักดําเนินกา
รศึกษาประเมินโครงการอยางถี่ถวนรอบดานดวยความระมัดระวัง
(Due diligence) กอนจะดําเนินโครงการ
เนื่องจากโครงการบนแมนา้ํ สายหลักนั้นถือวาสงผลกระทบขามพร
มแดนมากกวาโครงการบนลําน้าํ สาขา
จึงจําเปนตองมีการหารืออยางเขมขนและไดรับความเห็นชอบเปนเ
อกฉันทในหมูประเทศสมาชิกทั้งสี่

ขัน
้ ตอนการดําเนินการกอนประเทศสมาชิกจะตัดสินใจวาจะดําเนิ
นการอยางไรตอไป มีอะไรบาง
1

2

การยืน
่ ขอเสนอโครงการ:
กระบวนการเริ่มตนอยางเปนทางการเมื่อคณะกรรมาธิ
การแมนา้ํ โขงไดรับขอเสนอโครงการจากหนวยงานภ
าครัฐที่เกีย
่ วของของประเทศผูเสนอโครงการพัฒนาบ
นแมน้ําสายหลักผานคณะกรรมการแมน้ําโขงแหงชาติ
ของประเทศดังกลาว
ภายหลังตรวจสอบแลววารายการเอกสารเปนไปตามข
อกําหนด สํานักงานเลขาธิการ
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงจะสงตอขอเสนอโครงการใ
หแกประเทศสมาชิกอีกสามประเทศผานสมาชิกในคณ
ะกรรมการรวมของประเทศทัง้ สาม
การประเมิน:
เมื่อประเทศสมาชิกทั้งหมดไดรับขอเสนอโครงการ
กระบวนการทบทวนทางเทคนิคจะเริม
่ ตนขึ้น
โดยมีสํานักงานเลขาธิการ
3

คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงเปนผูป
 ระสานงาน
ประเทศสมาชิกจะรวมกันปรึกษาหารือถึงโครงการพัฒ
นาบนแมน้ําสายหลักดังกลาว
และรองขอขอมูลเพิ่มเติมตามที่จําเปน
การทบทวนจะตัดสินวาโครงการเปนไปตามระเบียบปฏิ
บัติเรื่องระบบการไหลของน้ําและผลกระทบสําคัญดาน
สิ่งแวดลอมและดานสังคมหรือไม
รวมถึงพิจารณาวาโครงการจัดการกับผลกระทบขามพ
รมแดนในระดับทีเ่ พียงพอหรือไม
3

การบรรลุขอตกลง: ภายหลังการหารือ
เปาหมายคือการบรรลุความเห็นชอบรวมกันระหวางสม
าชิกคณะกรรมการรวม คณะกรรมาธิการแมนา้ํ โขง
ในเรื่องวิธีดําเนินการตอไป
เปาหมายของคณะกรรมาธิการแมนา้ํ โขง คือ
การชวยเหลือประเทศสมาชิกเพื่อคนหาหนทางออกที่ยั่
งยืนสําหรับแมนา้ํ โขงและประชาชนแหงลุมน้ําโขงผาน
กระบวนการดังกลาว

กระบวนการ PNPCA ใชเวลานานเทาใด
กระบวนการ PNPCA เริม
่ ตนอยางเปนทางการ ณ
วันที่สมาชิกคณะกรรมการรวมคนสุดทายไดรับขอเสนอโครงการจ
ากสํานักงานเลขาธิการ คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง
นับจากจุดนี้ไปจนถึงการตัดสินใจขั้นสุดทาย
กระบวนการปรึกษาหารือควรใชเวลา 6 เดือน
แตก็อาจขยายเวลาออกไปได หากจําเปน

ใครเขารวมในกระบวนการ PNPCA บาง
สมาชิกคณะกรรมการรวมจะมอบหมายใหตัวแทนมากที่สุดสี่คนจา
กประเทศของตนชวยเหลือในกระบวนการ PNPCA
โดยเขาเปนสวนหนึ่งของคณะทํางาน สํานักงานเลขาธิการ
4

คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง
ยังจะเลือกตัวแทนหนึ่งคนจากแผนงานหลักแตละแผนงานใหเขาร
วมในคณะทํางานยอยภายในเรื่อง PNPCA

คณะกรรมาธิการแมนา้ํ โขงมีบทบาทในกระบวนการ PNPCA
อยางไรบาง
บทบาทของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง คือ
ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสของขอเสนอโครงการ
และเอื้ออํานวยใหเกิดทัศนะรวมกันดานการพัฒนาลุมน้าํ
ซึ่งจํากัดผลกระทบทางลบและขอบเขตความขัดแยงใหนอยที่สุด
นับแตป 2538 เปนตนมา
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงมีฐานะเปนองคกรทีป
่ รึกษาระหวางรัฐบ
าล หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
ซึ่งวางแผนโครงการพัฒนาบนแมนา้ํ สายหลัก
ติดตอกับคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงผานสมาชิกคณะกรรมการรว
มของประเทศตน หลังจากนั้น
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงจะทํางานรวมกับประเทศสมาชิกเพื่อใ
หบรรลุการตัดสินใจอยางเปนเอกฉันทวาจะดําเนินการอยางไรตอ
ไป

การประเมินของ PNPCA พิจารณาปจจัยอะไรบาง
ในกระบวนการประเมิน
สมาชิกคณะกรรมการรวมจะพิจารณาวาขอเสนอโครงการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานบนแมนา้ํ สายหลัก
• ใชประโยชนอยางสูงสุดจากน้ําหรือไม
• กอใหเกิดประโยชนดีกวาที่จะไดรบ
ั จากการรวมมือและการแลก
เปลี่ยนหรือไม
• มีสิทธิเรียกรอง ซึ่งเปนที่ยอมรับ
สําหรับการใชประโยชนที่เสนอขอหรือไม
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• ประเมินถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสิทธิและผลประโยชนของ
ผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ หรือไม และ
• เปนไปเพือ
่ การวางแผนดานความมั่นคงหรือไม
การพิจารณาเชิงเทคนิคเปรียบเทียบกับแนวทางการออกแบบเบื้อง
ตน ซึ่งไดรับอนุมัตจ
ิ ากคณะกรรมการรวมแลว
จะดําเนินการโดยสํานักงานเลขาธิการ
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง

กระบวนการปรึกษาหารือลวงหนาครอบคลุมความคิดเห็นของชุม
ชนริมแมนา้ํ ทีไ่ ดรบ
ั ผลกระทบหรือไม
กระบวนการหารือลวงหนาและการประเมินพิจารณาถึงมุมมองตาง
ๆ ของสาธารณะ
ผานกลไกหลากหลายของแผนงานการวางแผนลุมน้ําของคณะกร
รมาธิการแมน้ําโขง การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร
(SEA)
และกระบวนการเสนอความคิดเห็นผานทางเว็บไซตที่ดําเนินมากว
าหนึ่งปแลว
โดยปกติแลว
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงเล็งเห็นวาการมีสวนรวมและการหารือ
กับสาธารณะเปนองคประกอบหลักของพันธะหนาที่ขององคกร
ตัวอยางเชน ยุทธศาสตรคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง (พ.ศ. 25502554)
ระบุวาการมีสวนรวมและการหารือกับผูมีสวนไดสวนเสียที่ดย
ี ิ่งขึ้นเ
ปนสิ่งสําคัญตอการบริหารจัดการลุมน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้
ประเทศสมาชิกยังไดแสดงออกถึงความยึดมั่นตอการมีสวนรวมขอ
งผูมีสวนไดสวนเสียผานการสนับสนุนและการปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักการ
และยุทธศาสตรลม
ุ น้ําที่อาศัยการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ แบบ
บูรณาการเปนฐานของคณะกรรมาธิการแมนา้ํ โขง
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ดังนั้น
ขณะที่การตัดสินใจวาจะดําเนินการอยางไรตอไปกับขอเสนอการ
พัฒนาเขือ
่ นไฟฟาพลังน้ําบนแมน้ําโขงสายหลักเปนการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการรวม
ความเห็นของชุมชนที่ไดรับผลกระทบจะไดรบ
ั การนําเสนอผานกา
รประเมินผลกระทบซึ่งดําเนินการไปกอนหนานี้ ไดแก
การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร
และกระบวนการวางแผนพัฒนาลุมน้าํ หากคณะกรรมการรวม
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง
สรุปวาตองการขอมูลเรือ
่ งความคิดเห็นของชุมชนริมฝง แมน้ําเพิม
่ เ
ติม
หรือหากยังไมเขาใจถึงระดับผลกระทบตอชุมชนเหลานั้นอยางเต็
มที่
คณะกรรมการรวมอาจขอใหมีการหารือและศึกษาวิจัยเพิ่มเติมได

จะเกิดอะไรขึน
้ หากประเทศสมาชิกไมสามารถตัดสินใจรวมกันอย
างเปนเอกฉันทไดในกระบวนการ PNPCA
หากจําเปน คณะกรรมการรวม คณะกรรมาธิการแมนา้ํ โขง
อาจขยายเวลากระบวนการออกไปเพื่อใหบรรลุการตัดสินใจที่เปน
เอกฉันท
แตหากการขยายเวลาออกไปยังไมสามารถทําใหเกิดฉันทามติได
จะมีการบันทึกความคิดเห็นตางๆ
และประเทศผูเสนอโครงการจะนําทัศนะตางๆ
นี้ไปพิจารณาเมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการในขั้นสุดทาย
หากประเทศดังกลาวตัดสินใจดําเนินโครงการ
บทบัญญัติของความตกลงแมน้ําโขงกําหนดใหคณะกรรมาธิการแ
มน้ําโขงตองดําเนินการพิจารณาเปนพิเศษในประเด็นความเสียหา
ยที่อาจเกิดขึ้นจากขอเสนอการใชประโยชนดังกลาว

จะเกิดอะไรขึน
้ หากประเทศสมาชิกละเมิดระเบียบปฏิบต
ั ิ
หากประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งเห็นวาเกิดการละเมิดร
ะเบียบปฏิบต
ั ิขึ้น
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ภายใตความตกลงแมน้ําโขงมีกระบวนการแกไขในกรณีที่เกิดขอ
พิพาท คณะกรรมการรวมและคณะมนตรี
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง
มีหนาที่จด
ั การและแกไขขอพิพาทที่สงมาถึงผานเพือ
่ นสมาชิกใน
คณะมนตรี เพื่อนสมาชิกในคณะกรรมการรวม
หรือประเทศสมาชิก
หากคณะกรรมการรวมหรือคณะมนตรีไมสามารถแกไขความแตก
ตางหรือขอพิพาทไดทันการ
ประเด็นจะถูกสงตอไปยังรัฐบาลของประเทศสมาชิกเพือ
่ ดําเนินกา
รแกไขโดยการเจรจาผานชองทางทางการทูต
หากคูกรณีเห็นชอบรวมกัน
สามารถสงขอพิพาทใหบุคคลที่สามไกลเกลี่ยรอมชอมได

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA)
สําหรับโครงการเขือ
่ นไฟฟาพลังน้าํ
ทีย
่ น
ื่ เสนอทั้งสิบสองโครงการ ถือเปนสวนหนึง่ ของกระบวนการ
PNPCA หรือไม
การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรไมถือเปนองคประกอบที่เ
ปนทางการของกระบวนการ PNPCA
แตใหขอมูลปอนเขาแกกระบวนการ PNPCA
ขอเสนอโครงการพัฒนาเขือ
่ นไฟฟาพลังน้ําบนแมน้ําโขงสายหลัก
ทั้งสิบสองโครงการผลักดันใหคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงจัดใหมีก
ารประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรในตนป 2552
ขณะที่กระบวนการ PNPCA
เปนกระบวนการระหวางรัฐบาลซึ่งตกลงรวมกัน
และประเมินโครงการ
บนแมนา้ํ สายหลักเปนรายโครงการ
การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรชั่งน้ําหนักระหวางความเ
สี่ยงกับโอกาสแบบองครวมเพื่อใหมองเห็นภาพจําลองการพัฒนาบ
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นแมน้ําโขงสายหลักที่สมบูรณ
และทําใหสามารถประเมินผลกระทบสะสมได
แนวทางขามพรมแดนในการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร
ยังใหมุมมองระดับภูมิภาคทีม
่ ีคุณคายิง่ แกกระบวนการ PNPCA

คณะกรรมาธิการแมนา้ํ โขงใชมาตรฐานใดกับกระบวนการ
PNPCA
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงใชมาตรฐานตามหลักการของความตก
ลงแมน้ําโขง พ.ศ. 2538
ซึ่งเนนเพิม
่ พูนผลประโยชนรว
 มกันใหมากที่สุด
สงเสริมความยั่งยืน และปกปองระบบนิเวศอันสําคัญยิ่ง
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงไดแปรมาตรฐานเหลานี้เปนระเบียบปฏิ
บัติตา งๆ อาทิ
ระเบียบปฏิบัตเิ รื่องการรักษาปริมาณการไหลในแมน้ําโขงสายประ
ธาน (PMFM) ระเบียบปฏิบต
ั ิเรื่องคุณภาพน้าํ (PWQ)
และแนวทางการออกแบบเบื้องตนสําหรับขอเสนอการสรางเขื่อนบ
นแมน้ําโขงสายหลักในลุมน้ําโขงตอนลาง
ระเบียบปฏิบัตเิ หลานี้ใหเกณฑชี้วัดมาตรฐานซึ่งจะนํามาพิจารณา
ในกระบวนการประเมิน PNPCA แกประเทศสมาชิกและนักพัฒนา
เมื่อไมนานมานี้
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงยังไดอนุมัติแนวทางการออกแบบเบือ
้ ง
ตนในหาสาขา ไดแก การยายถิ่นของปลา คุณภาพน้าํ
การบริหารจัดการตะกอน เสรีภาพในการเดินเรือ
และความปลอดภัยเขื่อน

เหตุใดจึงริเริม
่ กระบวนการ PNPCA
ขึน
้ ในเมือ
่ มีขอ
 สงสัยเกีย
่ วกับผลกระทบของโครงการพัฒนาบนแม
น้าํ สายหลัก
ความรับผิดชอบสําหรับการริเริ่มกระบวนการ PNPCA
เปนของประเทศสมาชิกที่เสนอโครงการ ทันทีที่ไดรับแจง
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คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงตองตอบสนองภายใตเงื่อนไขและขอ
กําหนดของ
ความตกลงแมน้ําโขง หลายทานเสนอวากระบวนการ PNPCA
ควรเริ่มขึ้นเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปไดในวงจรการวางแผน
เพื่อใหขอ
 มูลปอนกลับแกนก
ั พัฒนาเกี่ยวกับประเด็นหลักที่ประเทศ
สมาชิกคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงพิจารณาวาสําคัญ
มีความกังวลกันวา
หากรอจนถึงชวงทายของกระบวนการวางแผนแลวจึงคอยเริ่มกระ
บวนการ PNPCA โอกาสที่จะทําการปรับเปลี่ยนอาจลดลง

PNPCA เปนเพียงแบบฝกหัดใชหรือไม
ประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแมนา้ํ โขงตระหนักถึงความจําเป
นที่ตองถือปฏิบัติ PNPCA อยางจริงจัง ในป 2538
ประเทศสมาชิกทั้งสี่ลงนามในความตกลงแมน้ําโขง
ซึ่งกําหนดใหตองดําเนินกระบวนการ PNPCA
ในกรณีโครงการพัฒนาสําคัญบนแมน้ําโขงสายหลัก นับแตนน
ั้
ไดมีการจัดทําระเบียบปฏิบต
ั ิเพื่อควบคุมการดําเนินการ PNPCA
ในรายละเอียด
พึงระลึกวาเปนไปไดมากที่การพัฒนาบนแมนา้ํ สายหลักจะสงผลก
ระทบตอประเทศสมาชิกริมฝงแมน้ําโขงทั้งหมด
ดังนั้นจึงจําเปนตองตัดสินใจรวมกันวาจะดําเนินการตอไปอยางไร
ประมุขของรัฐบาลทั้งสี่ประเทศไดยืนยันพันธสัญญาในการรวมมือ
กันอยางเต็มที่เพื่อปฏิบต
ั ต
ิ ามความตกลงแมน้ําโขง พ.ศ. 2538
อีกครั้ง ในการประชุมสุดยอดผูนําลุมน้ําโขงตอนลาง
ซึ่งมีขึ้นเปนครั้งแรกในเดือนเมษายน 2553

ผลซึง่ เห็นชอบรวมกันจากกระบวนการ PNPCA กระบวนการหนึ่ง
จะกระทบตอขอเสนอโครงการพัฒนาบนแมนา้ํ สายหลักในอนาคต
ซึ่งกอใหเกิดกระบวนการ PNPCA แบบเดียวกัน หรือไม
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เนื่องจากโครงการเขื่อนไฟฟาพลังน้าํ แตละโครงการยืน
่ ขอเสนอต
อคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงแยกจากกัน
คณะกรรมการรวมจึงประเมินขอเสนอโครงการเปนรายโครงการไ
ป
แตทวาภายในกรอบภาพรวมสะสมซึ่งไดมาจากการประเมินสิ่งแว
ดลอมระดับยุทธศาสตรและแผนงานการพัฒนาลุมน้าํ
เมื่อประเทศสมาชิกไดขอสรุปการตัดสินใจวาจะดําเนินการอยางไ
รกับขอเสนอโครงการบนแมน้ําสายหลักโครงการหนึง่
ถาสมาชิกตัดสินใจดําเนินโครงการ
ผลการตัดสินใจดังกลาวจะมีผลใชเฉพาะกับโครงการนั้นเทานัน
้
หากในอนาคต
มีการยื่นขอเสนอโครงการเขื่อนไฟฟาพลังน้ําตอคณะกรรมาธิการ
แมน้ําโขงเพื่อเขาสูกระบวนการหารือลวงหนา
การประเมินโครงการจะกระทําโดยยึดขอเสนอโครงการนั้นเองเป
นหลัก โดยพิจารณาถึงความเสี่ยง
ผลกระทบดานสังคมและเศรษฐกิจและดานสิ่งแวดลอมที่โครงการ
นั้นอาจกอขึ้นกับแมน้ําโขงและประชากรของลุมน้ําโขง
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