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ເພ ື່ອການເຜີຍແຜ່ 
 

ສປປ ລາວ ດ າເນນີຂະບວນການປກຶສາຫາລ ລວ່ງຫນາ້ ສ ຳລບັ ໂຄງການພະລງັງານໄຟຟາ້ນ ໍ້າຕກົ
ຫວຼງພະບາງ 

 

ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ,  1 ຕລຸາ 2019 - ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຈະດ າເນີນ ຂະບວນການປກຶສາຫາລ 

ລ່ວງໜ້າຢ່າງເປັນທາງການ ກັບກອງເລຂາ ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ (ຄມສ) ຂອງ ໂຄງການພະລັງງານ

ໄຟຟ້າຫຼວງພະບາງ,  ທີື່ຕັັ້ງຢ ພ່າກລະຫວ່າງ ຕົັ້ນນ ໍ້າຂອງໂຄງການເຂ ື່ອນໄຟຟ້າປາກແບງ ແລະ ບລໍິເວນໃກ້ຄຽງກັບປາຍນ ໍ້າ

ຂອງໂຄງການເຂ ື່ອນໄຊຍະບ ລ.ີ ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າດັັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ດ າເນີນງານຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງຕະຫອຼດປ ີ ແລະ ຜະລິດໄຟຟ້າໄດ ້

1,460 ເມກາວັດ. 
 

ລັດຖະບານລາວໄດ້ແຈ້ງການເຖງິ ກອງເລຂາ ຄມສ ໃນວັນທ ີ31 ກໍລະກົດ 2019 ທີື່ຜ່ານມາວ່າ ການກໍໍ່ສ້າງໂຄງການ
ດັັ່ງກ່າວຈະລເິລີື່ມໃນປ ີ2020 ແລະ ຄາດວ່າຈະກໍໍ່ສ້າງສ າເລັດ ແລະ ເປີດນ າໃຊ້ ໃນປີ 2027. ໄຟຟ້າທີື່ຜະລິດໄດແ້ມ່ນ

ອາດຈະຂາຍໃຫ້ ປະເທດໄທ ແລະ/ຫຼ  ປະເທດ ຫວຽດນາມ. 
 

ຫົວຫນ້າກອງເລຂາ ຄມສ, ທ່ານ ປອ ອນັ ພສິ ຮດັດະ ໄດກ້່າວວ່າ “ໃນກຳນຍ ື່ນສະເໜກີຳນດ ຳເນີນຂະບວນກຳນປຶກສຳ

ຫຳລ ລ່ວງໜ້ຳນີີ້, ລັດຖະບຳນລຳວແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດພັນທະສ ຳຄັນຢ່ຳງຄົບຖ້ວນຂອງຕົນ ພຳຍໃຕ້ ສັນຍຳແມ່ນ ້ຳຂອງ 

1995. ກຳນຍ ື່ນສະເໜີດັັ່ງກ່າວຈະເປນັການແຈ້ງໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ມະຫາຊນົ ຮັບຊາບກ່ຽວກັບຂໍໍ້ມ ນ

ລະອຽດ ແລະ ການສກຶສາການນ າໃຊ້ນ ໍ້າຂອງໂຄງການ ພ້ອມທງັ ຜົນກະທົບຕ່າງໆທີື່ອາດຈະເກດີຈາກໂຄງການດັັ່ງກ່າວ” 
 

ການປກຶສາຫາລ ລ່ວງຫນ້າ ແມ່ນ ຂັັ້ນຕອນໜ ື່ງ ໃນລະບຽບການ ຂອງ ຄມສ ໃນການຮ່ວມມ ນ າໃຊ້ນ ໍ້າ ໃນລ ານ ໍ້າຂອງ: 

ລະບຽບການແຈ້ງໃຫຊ້າບ, ປຶກສາຫາລ ລ່ວງຫນ້າ ແລະ ການຕົກລົງ. ພາຍໄຕລ້ະບຽບການດັັ່ງກ່າວ, ບັນດາໂຄງການ

ພ ີ້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີື່ນ າໃຊ້ນ ໍ້າໃນລ ານ ໍ້າຂອງ ໃນລະດ ແລ້ງ ພາຍໃນອ່າງນ ໍ້າດຽວກນັ, ແລະ ໃນລະດ ຝົນ ລະຫວ່າງສອງ

ອ່າງ, ຈະຕ້ອງໄດ້ດ າເນນີຂະບວນການປກຶສາຫາລ ລ່ວງຫນ້າ. ໂຄງການທີື່ຈະຕ້ອງດ າເນນີຂະບວນການດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີ 

ໂຄງການຊນົລະປະທານຂະຫນາດໃຫຍ່ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານ ໍ້າຕກົ ເຊິື່ງ ອາດສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່

ສິື່ງແວດລ້ອມ, ການໄຫຼຂອງນ ໍ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບນ ໍ້າໃນລ ານ ໍ້າຂອງ.  
 

ໃນຂະບວນການປກືສາຫາລ ລ່ວງຫນ້າ, ປະເທດສະມາຊກິທີື່ຖ ກແຈ້ງໃຫຊ້າບກໍຄ ຄະນະກ າມະການຮ່ວມ, ໂດຍໄດຮ້ັບ

ການສະຫນັບສະໜ  ນທາງວິຊາການ ແລະ ບໍລິຫານຈາກ ກອງເລຂາ ຄມສ,  ຈະໄດ້ພຈິາລະນາ ລັກສະນະທາງດ້ານວິຊາ

ການຂອງ ໂຄງການ, ປະເມີນຜນົກະທົບທີື່ອາດຈະເກິດຂ ີ້ນ ທາງດ້ານສິື່ງແວດລອ້ມ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢ ່ ຂອງ ຊ ມຊົນ 
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ລຽບຕາມລ ານ ໍ້າ, ແລະ ສະເຫນີມາດຕະການເພ ື່ອຮັບມ . ຄະນະກ າມະການຮ່ວມມີຈຸດປະສົງເພ ື່ອຕົກລົງກັນໃນການ

ປຶກສາຫາລ  ຕາມແຕ່ລະໂຄງການທີື່ຖ ກສະເຫນີມາວ່າ ຄວນດ າເນີນໄປແນວໃດ.  
 

ໂດຍທົົ່ວໄປ, ຂະບວນການປຶກສາດັັ່ງກ່າວແມ່ນໃຊ້ເວລາ ຫກົເດ ອນ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍເວລາອອກໄດ້ ຕາມການ

ເຫັນດີ ຂອງ ຄະນະກ າມະການຮ່ວມ. ຂະບວນກຳນປກຶສຳຫຳລ ລ່ວງໜ້ຳນີີ້ ບໍໍ່ໄດ້ມີເປົົ້າຫມາຍໃນການອະນຸມັດ ຫຼ  ບໍໍ່

ອະນຸມັດ ໂຄງການທີື່ສະເຫນີມາແຕ່ຢ່າງໃດ. 
 

ທ່ານ ປອ ອັນ ພິສ ຮັດດະ ໄດ້ກ່າວຕ ື່ມອີກວ່າ “ການເຮັດວຽກ ແລະ ການປັບປຸງຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງຂອງຂະບວນການ ຂອງ 

ຄມສ ແມ່ນມີໃຫ້ເຫັນທົັ່ວໂລກເຊິື່ງເປັນແບບຢ່າງໃນການປະຕິບດັກົດຫມາຍສາກົນວ່າດ້ວຍການນ າໃຊ້ນ ໍ້າ”. 
 

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດສ້ະຫນອງເອກະສານກ່ຽວກັບການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງວິຊາການ ລວມມີ ການປະ
ເມີນຜົນກະທົບສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ, ການປະເມີນຜນົກະທົບໂດຍລວມ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມລຽບ
ຕາມລ ານ ໍ້າ, ແຜນການຈັດການສິື່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ການຕດິຕາມ, ແຜນການພັດທະນາການຍກົຍ້າຍ ແລະ 
ເອກະສານທາງດ້ານວິສະວະກ າ.  
 

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງ ຄມສ ຫລັງຈາກລັດຖະບານລາວຢືື່ນເອກະສານໃຫ້ພິຈາລະນາ ແລວ້ນັັ້ນ, ທາງກອງເລຂາ 
ຄມສ ຈະທົບທວນ, ພິຈາລະນາ ແລະ ກວດກາຄວາມຄົບຖວ້ນສົມບ ນຂອງເອກະສານທີື່ໄດ້ຍ ື່ນຕາມທີື່ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນ
ລະບຽບການ. ພາຍຫລັງທີື່ສ າເລັດການກວດກາຂໍໍ້ມຸນເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ເປັນທີື່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ກອງເລຂາ ຄມສ ໄດ້ນ າສົັ່ງ
ເອກະສານທັງຫມົດໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີື່ຖ ກແຈ້ງທັງສາມປະເທດເພ ື່ອພຈິາລະນາ, ພ້ອມດຽວກັນນີັ້ ເອກະສານ
ດັັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງ ບົດສະຫລຸບຫຍໍໍ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ບັນດາຂໍໍ້ມ ນສ ື່ຕ່າງໆ ແມ່ນຢ ່ໃນເວບໄຊ ຂອງ ຄມສ ເພ ື່ອຊ່ວຍ
ໃນຂະບວນການປກຶສາຫາລ ໃຫມີ້ຄວາມຫມາຍຄວາມສ າຄັນຍິື່ງຂ ັ້ນ. 
 

ທ່ານ ປອ ຮັດດະ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີື່ຈະອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກກ່ານປກຶສາຫາລ , ສະຫນອງຂໍໍ້

ມ ນຕາມຫລັກວິທະຍາສາດ, ເປນັກາງ ແລະ ຍ ື່ນຄ າແນະນ າຕ່າງໆຕໍໍ່ກັບໂຄງການທີື່ສະເຫນີມາ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກ າມາທິການ

ຮ່ວມ”. ທ່ານ ປອ ຮັດດະ ຍັງເນັັ້ນຫນກັອກີວ່າ: “ພວກເຮົາຍັງຍຶດຫມັັ້ນໃນການຮັກສາລະດບັຄວາມເປີດເຜີຍ ແລະ 

ຄວາມໂປ່ງໃສແກ່ມະຫາຊົນ ຕະຫລອດຂະບວນການປກຶສາຫາລ . ບໍໍ່ວ່າທ່ານຈະມີຄວາມເຫັນໄປໃນທິດທາງໃດກຕໍາມ, 
ຂ້າພະເຈົັ້າຂຮໍຽງເຊີນທກຸໆທ່ານທີື່ເປັນຫ່ວງເປນັໄຍອານາຄົດຂອງແມ່ນ ໍ້າຂອງ ມາຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນແກ່ການ

ປຶກສາຫາລ ໃນຄັັ້ງນີັ້, ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ສຽງຂອງທ່ານໄດ້ຖຶກຮັບຟັງ ແລະ ຖ ກບັນທຶກເອົາໄວ້” 
 

ຈົນຮອດປັດຈຸບັນ, ມີທັງຫມົດ 48 ໂຄງການ ທີື່ຖ ກຍ ື່ນເພ ື່ອດ າເນີນຂະບວນການປກຶສາຫາລ ລ່ວງຫນ້າ ລວມມີ ສາມ

ໂຄງການຈາກກ າປ ເຈຍ, 30 ໂຄງການຈາກ ສປປ ລາວ, ສອງໂຄງການ ຈາກໄທ ແລະ 13 ໂຄງການ ຈາກ ສສ 
ຫວຽດນາມ. ນອກຈາກໂຄງການຫລວງພະບາງແລ້ວ, ກໍໍ່ຍັງມີອີກ ສີື່ ໂຄງການຢ ່ແມ່ນ ໍ້າຂອງຈາກ ສປປ ລາວ ທີື່ໄດຖ້ ກ
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ຍ ື່ນເພ ື່ອດ າເນີນຂະບວນການປກຶສາຫາລ ລ່ວງຫນ້າຄ : ໂຄງກຳນພະລັງງຳນໄຟຟ້ຳນ ້ຳຕົກໄຊຍະບ ລີ, ດອນສາໂຫງ, ປາກ

ແບ່ງ ແລະ ປາກລາຍ. 
 

ໂຄງກຳນພະລັງງຳນໄຟຟ້ຳນ ້ຳຕົກ ຫຼວງພະບາງ ຕັັ້ງຢ ່ບ້ານຫ້ວຍໂງ ຫ່າງຈາກຕົວເມ ອງຫລວງພະບາງ ປະມານ 25

ກິໂລແມັດ ຫຼ  ຫ່າງຈາກ ສາມລຽ່ມແມ່ນ ໍ້າຂອງ ຢ ່ ສສ ຫວຽດນາມ ປະມານ 2,036 ກິໂລແມັດ. ໂຮງຜະລິດໄຟຟ້ຳຈະມີ

ຄວາມຍາວ 275 ແມັດ, ສ ງ 80 ແມັດ ແລະ ກວ້າງ 97 ແມັດ.  
 

ອີງຕາມເອກະສານທີື່ຍ ື່ນມານັັ້ນ, ບໍລິສັດພະລັງງານຫຼວງພະບາງ ຈ າກັດ ເຊິື່ງແມ່ນບໍລິສັດຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ ສ້າງຕັັ້ງ
ໂດຍ ກຸ່ມບໍລິສັດພະລັງງານເປໂທຣຫວຽດນາມ ເປັນຜ ພ້ັດທະນາດ າເນນີໂຄງການດັັ່ງກ່າວ, ແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນບໍໍ່ໄດ້
ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານ. 
 

ຄະນະກ າມະທິການເຮັດວຽກຮ່ວມ ຄມສ ປະກອບດ້ວຍຜ ້ຕາງຫນ້າວິຊາການອາວຸໂສຈາກ ຣາຊະອານາຈກັກ າປ ເຈຍ, 

ສປປ ລາວ , ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຮດັຫນ້າທີື່ເປັນທີື່ປກຶສາໃຫແ້ກ່ຄະນະກ າມະການຮ່ວມ

ຂອງ ຄມສ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບິັດຂະບວນການປກຶສາຫາລ ລ່ວງຫນ້າ, ຈະພົບປະກັນໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ ນີັ້ ເພ ື່ອປຶກສາ
ຫາລ ບັນຫາຫຼັກກ່ຽວກັບຂັັ້ນຕອນຂະບວນການປກຶສາຫາລ ລ່ວງຫນ້າ ລວມເຖິງກ ານດົມ ັ້ລິເລີື່ມຂອງຂະບວນການ
ດັັ່ງກ່າວເປັນເວລາຫກົເດ ອນ. 
 

ຄມສ ພ້ອມທັງ ກອງເລຂາ ຄະນະກ າມະການແມ່ນ ໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດລາວ ຈະອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການປຶກສາຫາລ 

ລະດັບພາກພ ີ້ນ ແລະ ລະດັບຊາດ ເພ ື່ອ ຮັບຟັງ ທັດສະນະຈາກ ພາກສວນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບກໍລະນີໂຄງການດັັ່ງກ່າວ.  
 

ຫມາຍເຫດ:  

ຄມສ ແມ່ນ ອົງການຈັດຕັັ້ງ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ເພ ື່ອການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການຮ່ວມມ  ໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງ ຕອນລຸມ່, 

ສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນໃນປ ີ 1995 ອິງຕາມສັນຍາແມ່ນ ໍ້າຂອງ ລະຫວາ່ງ ຣາຊະອານາຈັກກ າປ ເຈຍ, ສປປ ລາວ , ຣາຊະອານາຈັກໄທ, 

ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. ອົງການດັັ່ງກ່າວເປັນກົນໄກລະດັບພາກພ ີ້ນ ເພ ື່ອ ການຮ່ວມມ  ກ່ຽວກັບນ ໍ້າ ແລະ ທັງເປັນ ສ ນກາງ

ຄວາມຮ  ້ການຄຸມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າເພ ື່ອການພັດທະນາ ທີື່ຢືນຢົງ ຂອງ ພາກພ ີ້ນ.  

 
- ຈບົ -  
 

ຂໍໍ້ມ ນເພມີເຕມີ, ກະລນຸາຕດິຕໍໍ່ : 

ທ່ານ ໂສພຽກ ແມ, ເຈົັ້າຫນ້າທີື່ ການ ຂາ່ວສ ື່ສານ, ກອງເລຂາ ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກນົ  

ອີເມວ: sopheak@mrcmekong.org ໂທລະສັບມ ຖ  : +856-20-77779168 
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