
ເພ ື່ອການເຜີຍແຜ ່ 
 
ຄໍາເຫັນແນະນ ຳ ແລະ ຂໍໍ້ສະເໜີຫ ັກ ເພ ື່ອຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ  ຂອງ ໂຄງການ
ປາກລາຍ ໄດຸ້ຮັບການປຶກສາຫາລ   
 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, 22 ກ ມພາ 2019 – ບດົສງັລວມຄໍາເຫນັແນະນ ຳ ແລະ ຂໍ ໍ້ສະເໜ ີເພ ື່ ອ
ຫລຸດຜື່ ອນ ຜນົກະທບົ ແລະ ມາດຕະການໃນການຄຸ ໍ້ມຄອງຄວາມສື່ ຽງ ຂອງ ໂຄງການ ແລະ ຮື່ າງບດົລາຍງານທບົ
ທວນທາງດ ໍ້ານວຊິາການ ສະບບັປັບປຸງສຸດທ ໍ້າຍ ຂອງ ໂຄງການ ເຂ ື່ ອນໄຟຟໍ້າພະລງັງານນາໍປາກລາຍ ຂອງ ສປປ 
ລາວ ແມື່ ນ ບາງປະເດນັທ ື່ ໄດ ໍ້ນາໍມາປຶກສາຫາລ ກນັໃນ ກອງປະຊຸມຄະນະສະເພາະກດິຂອງ ຄະນະກາໍມະການຮື່ ວມ
ຂອງ ຄມສ ສໍາລບັ ລະບຽບວື່ າດ ໍ້ວຍ ການແຈ ໍ້ງໃໃຫ ໍ້ຊາບ, ການປຶກສາຫາລ ກນັກື່ ອນ ແລະ ການຕກົລງົ ກນັ ທ ື່ໄດ ໍ້ຈດັ
ກອງປະຊຸມຄັ ໍ້ງນີ ີ້ເປັນຄັ ີ້ງທ ສາມ ທງັເປັນກອງປະຊຸມຄັ ໍ້ງສຸດທ ໍ້າຍ ທ ື່  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ.  
 
ບດົສງັລວມຄໍາເຫນັແນະນ ຳ ແລະ ຂໍ ໍ້ສະເໜ ກື່ ຽວກບັ ມາດຕະການໃນການຄຸ ໍ້ມຄອງຄວາມສື່ ຽງຂອງໂຄງການ ພ ໍ້ອມ
ທງັ ຮື່ າງບດົລາຍງານທບົທວນທາງດ ໍ້ານວຊິາການ ແມື່ ນ ເອກະສານທ ື່ ສໍາຄນັທ ື່  ຄະນະສະເພາະກດິ ໄດ ໍ້ກະກຽມ 
ເພ ື່ ອ ນາໍສະເໜ ຕໍື່  ຄະນະກາໍມະການຮື່ ວມ (ເຊິື່ ງເປັນ ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ຂອງ ຄມສ) ໃຫ ໍ້ພຈິາລະນາ 
ໃນຕອນທ ໍ້າຍຂອງ ຂະບວນການປຶກສາຫາລ ກນັກື່ ອນ ທ ື່ ມ ກ ຳນດົເວລາຫກົເດ ອນ.  
 
“ຄະນະສະເພາະກດິ ຕ ໍ້ອງຮບັປະກນັວື່ າ ບນັດາຂໍ ໍ້ສະເໜ  ຈາກ ປະເທດສະມາຊກິ ແລະ ພາກສວນກື່ ຽວຂ ໍ້ອງ ໄດ ໍ້
ຖ ກນ ຳສະເໜຢີື່ າງທື່ ຽງທໍາ ແລະ ບດົລາຍງານທບົທວນດ ໍ້ານເຕກັນກິນັ ໍ້ນແມື່ ນ ມ ລກັສະນະໜກັແໜໍ້ນ ແລະ ມ 
ລກັສະນະວທິະຍາສາດ” ທື່ ານ ປອ. ເລ  ດຸກ ຈງຸ, ປະທານ ຄະນະສະເພາະກດິ ຂອງ ຄະນະກາໍມະການຮື່ ວມ ໄດ ີ້
ກ່ຳວ ໃນກຳນເປິດກອງປະຊຸມ.  
 
ບດົສງັລວມຄໍາເຫນັແນະນ ຳ ແລະ ຂໍ ໍ້ສະເໜ ແມື່ ນ ໄດ ໍ້ກວມເອາົທຸກມຕິ ິຂອງ ຂະບວນການທບົທວນທາງດ ໍ້ານວຊິາ
ການ ເຊິື່ ງ ລວມມ ສ ື່ ຂງົເຂດ ຄ : ຂໍ ໍ້ສະເໜ ກື່ ຽວກບັ ຂະບວນການທາງດ ໍ້ານວຊິາການ, ການນາໍໃຊ ໍ້ຂໍ ໍ້ມູນ ແລະ 
ຂື່ າວສານ, ໂຄງສ ໍ້າງພ ໍ້ນຖານ ແລະ ຜນົກະທບົຂ ໍ້າມ ຊາຍແດນທ ື່ ອາດຈະເກດິຂຶ ໍ້ນ.  
 
ຕວົຢື່ າງ: ຄໍາເຫນັທາງຂະບວນການວຊິາການໄດ ໍ້ ສະເໜ ໃຫ ໍ້ ມກີຳນເບິື່ ງຄວາມສອດຄື່ ອງຕາມ ບດົແນະນາໍການອອກ
ແບບເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນເຂ ື່ ອນ ຕາມ ລໍານໍ ໍ້າຂອງ ໃນອື່ າງແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງຕອນລຸື່ ມ ທ ື່ ສ ໍ້າງຂ ໍ້ນໃນປ  2009 ແລະ/ຫຼ  ບດົແນະນາໍໃໃນ
ລະດບັພາກພຶ ໍ້ນ ແລະ ສາກນົອ ື່ ນໆ ກື່ ຽວກບັ ການອອກແບບ ແລະ ການປະເມນິຜນົກະທບົສິື່ ງແວດລ ໍ້ອມ ແລະ 
ສງັຄມົ ເພ ື່ ອ ຈາໍກດັ ຄວາມສື່ ຽງທ ື່ ອາດຈະເກດິຂ ີ້ນ.  
 
ນອກຈາກນັ ໍ້ນ, ຄໍາເຫນັກື່ ຽວກບັ ຜນົກະທບົ ຂ ໍ້າມຊາຍແດນ ທ ື່ ອາດຈະເກດິຂ ີ້ນ ແມື່ ນ ສອດຄື່ ອງກບັຄວາມມຸື່ ງໝັ ໍ້ນ
ພາຍໃຕ ໍ້ ສນັຍາແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງ ປ  1995 ແລະ ໄດ ໍ້ມ ການສະເໜ ໃຫ ໍ້ ສປປ ລາວ ເອາົໃຈໃສື່ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ບນັດາມາດ
ຕະການທ ື່ ກື່ ຽວຂ ໍ້ອງ ຢື່ າງສູງສຸດ.  



“ບນັດາຄໍາເຫນັແນະນ ຳ ແລະ ຂໍ ໍ້ສະເໜ  ເຫຼົື່ ານ ໍ້ ປະກອບສວນຕໍື່  ຄວາມມຸື່ ງໝັ ໍ້ນ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການ
ປະຕບິດັ ພນັທະ ເພ ື່ ອຫຼ ກລື່ ຽງ, ຫລຸດຜື່ ອນ ແລະ ບນັເທາົ ຜນົກະທບົ ທ ື່ ອາດຈະເກດິຂ ີ້ນ ຕາມທ ື່  ກ ຳນດົໃນສນັຍາ
ແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງ ປ  1995 ພ ໍ້ອມທງັໄດ ໍ້ ພຈິາລະນາ ຢື່ າງລະອຽດ ຄໍາເຫນັແນະນ ຳ ຈາກພາກສວນກື່ ຽວຂ ໍ້ອງ” ທື່ ານ ອານ 
ປິກ ຫດັດາ  ຫວົໜໍ້າກອງເລຂາ ຄມສ ກ່ຳວ ໃນກອງປະຊຸມ. “ຄໍາເຫນັແນະນ ຳ ແລະ ຂໍ ໍ້ສະເໜ ດັື່ ງກື່ າວ ຍງັມ ວດັຖຸ
ປະສງົ ສ ບຕໍື່ ຜນັຂະຫຍາຍການຮື່ ວມມ  ແລະ ຄວາມເຊ ື່ ອມໝັ ໍ້ນ ທ ື່ ມ  ໃນປັດຈບຸນັ ລະຫວື່ າງປະເທດສະມາຊກິ.”  
 
ກອງປະຊຸມຍງັໃໄດ ໍ້ ສນົທະນຳ ບດົລາຍງານ ຂອງ ກອງປະຊຸມພາກສວນທ ື່ ກື່ ຽວຂ ໍ້ອງລະດບັພຳກພ ີ້ນ ຄັ ໍ້ງທ ໜ ່ ງ ແລະ 
ຄັ ໍ້ງທ ສອງ ເຊ ່ ງ ລວມມ  ຄໍາເຫນັແນະນ ຳຈາກພາກສວນກື່ ຽວຂ ໍ້ອງ ເພ ື່ ອ ປັບປຸງ ໂຄງການ ທີ່ ຖ ກສະເໜ.ີ ນອກຈາກ
ນັ ໍ້ນ ກ ຍງັມຄີ ຳເຫນັແນະນ ຳໃນບດົລຳຍງຳນ ທີ່ ໄດ ີ້ຈຳກ ຜນົກອງປະຊຸມ ລະດບັຊາດ ໃນ ບນັດາປະເທດ 
ສະມາຊກິນາໍອ ກ.  
 
ກອງປະຊຸມ ໄດ ໍ້ຕກົລງົເຫນັດ ໃຫ ໍ້ຈດັວາຣະກອງປະຊຸມພເິສດ ຂອງ ຄະນະກາໍມະການຮື່ ວມ ໃນທ ໍ້າຍເດ ອນມ ນາ ຫ   
ຕົ ໍ້ນເດ ອນ ເມສາ ປ  2019 ທ ື່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ວາຣະກອງປະຊຸມດັື່ ງກື່ າວ ຈະເປັນ ຂັ ີ້ນຕອນສຸດທ ໍ້າຍ ຂອງ 
ຂະບວນການປຶກສາຫາລ ກນັກື່ ອນ ຊ ່ ງກ ຳນດົເວລຳສ ຳເລດັ ພຳຍໃນໄລຍະຫກົເດ ອນ. ໃນກອງປະຊຸມດັ່ ງກ່ຳວ ຄຳດ
ວ່ຳ ຄະນະກາໍມະການຮື່ ວມຈະຕ ໍ້ອງອອກ ຖະແຫຼງການຮື່ ວມກນັ ເພ ື່ ອ ວາງພ ີ້ນຖານໃນການສ ໍ້າງ ແຜນດໍາເນນີງານ
ຮື່ ວມກນັ ກື່ ຽວກບັ ໂຄງການ ເຂ ່ ອນໄຟຟໍ້າ ພະລງັງານນໍ ໍ້າປາກລາຍ ທ ື່ ມ ກາໍລງັການຜະລດິ 770 ເມກາວດັ.  
 
ໃນວນັທ  13 ມຖຸິນາ 2018, ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ ໍ້ແຈ ໍ້ງກອງເລຂາ ຄມສ ກື່ ຽວກບັ ຄວາມຕັ ໍ້ງໃຈຂອງຕນົເຂົ ໍ້າ
ຮື່ ວມຢື່ າງເປັນທາງການ ໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລ ກນັກື່ ອນຂອງ ໂຄງການປາກລາຍ, ເຂ ່ ອນທ ສ ື່ ທ ື່ ຕັ ໍ້ງໃນລໍາ
ແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງ ທ ື່ໄດ ໍ້ ຖ ກສະເໜດໍີາເນນີຂະບວນການດັື່ ງກື່ າວ.  
 
ໂຄງການປຳກລຳຍ ແມື່ ນເຂ ່ ອນແບບນໍ ໍ້າໄຫຼຜື່ ານ, ຕັ ໍ້ງຢູື່ ເມ  ອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລ  ໃນ ພາກຕາເວນັຕກົສ່ຽງ   
ເໜ ອ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊ ່ ງ ຢູື່ ທາງຕອນໃຕ ໍ້ ຂອງ ເຂ ່ ອນໄຊຍະບູລ  ແລະ ຢູື່ ທາງພຳກເໜ ອ ຂອງ ນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈນັ 241 ກໂິລແມດ. ເຂ ່ ອນດັື່ ງກື່ າວ ຈະດໍາເນນີການຜະລດິ 4.124 ກກິະວດັໂມງຕໍື່ ປ  ແນໃສື່ ສະໜອງໄຟຟີ້ຳ 
ພາຍໃນປະເທດ.  
 
ໂຄງການມ ມູນຄື່ າການລງົທ ນທງັໝດົ 2.134  ລ ໍ້ານໂດລາສະຫະລດັ ເຊ ່ ງຄາດວື່ າຈະເລີ່ ມຕົ ີ້ນກໍື່ ສ ໍ້າງ ໃນປ  2022 
ແລະ ເລີ່ ມໃຜະລດິເພ ່ ອກຳນຄ ີ້ຳ ຫຼງັຈາກ ການກໍື່ ສ ໍ້າງສໍາເລດັລງົ ໃນປ  2029. ບໍລສິດັ ພາວເວ ໄຊນາຣ ສອດ ຈາໍກດັ 
(Power China Resources Ltd) ແລະ ກຸ່ມບໍລສິດັ ນາໍເຂົ ໍ້າ-ສົື່ ງອອກ ເຄ ່ ອງອເິລກັໂຕນກິ ແຫື່ ງຊາດ ສປ ຈ ນ 
(China National Electronics Import-Export Corporation) ເປັນຜູ ໍ້ພດັທະນາໃໂຄງການ, ອງິຕາມ ເອ
ກະສຳນ ການແຈ ໍ້ງໃຫ ໍ້ຊາບຢ່ຳງເປັນທຳງກຳນ ຂອງ ສປປ ລາວ.  
 
ໝາຍເຫດ:  
 
ຄມສ ແມື່ ນ ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງ ລະຫວື່ າງລດັຖະບານ ເພ ື່ ອການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການຮື່ ວມມ  ໃນອື່ າງແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງ ຕອນ
ລຸື່ ມ, ສ ໍ້າງຕັ ໍ້ງຂ ໍ້ນໃນປ  1995 ອງິຕາມສນັຍາແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງ ລະຫວື່ າງ ຣາຊະອານາຈກັກາໍປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະ



ອານາຈກັໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. ອງົການດັື່ ງກື່ າວເປັນກນົໄກລະດບັພາກພ ີ້ນ ເພ ື່ ອ ການຮື່ ວມມ  ກື່ ຽວກບັນໍ ໍ້າ ແລະ 
ທງັເປັນ ສູນກາງຄວາມຮູ ໍ້ ການຄຸ ໍ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນນໍ ໍ້າເພ ື່ ອການພດັທະນາ ທ ື່ ຍ ນຍງົ ຂອງ ພາກພ ີ້ນ.  
 
- ຈບົ - 
 
ຂໍ ໍ້ມນູເພ ມເຕ ມ, ກະລຸນາຕດິຕໍື່  : 
ທື່ ານ ໂສພກິ ແມສ ໌ 
ເຈົ ໍ້າໜີ້ຳທ ື່  ການຂື່ າວສ ສານ  
ຫໍ້ອງການຫວົໜີ້ຳກອງເລຂາ ຄມສ 
ກອງເລຂາ ຄະນະກາໍມາທກິານແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງສາກນົ  
ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ 01000, ສປປ ລາວ 
ອ ເມວ: sopheak@mrcmekong.org 
ໂທລະສບັ : +856-21-263263, ຕໍື່  4072 
ໂທລະສບັມ ຖ : (856)-2077779168 
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