ເພື່ອການເຜີຍແຜ່

ສປປ ລາວ ຖືກຮຽກຮ�ອງໃຫ�ມີການປັບປຸງ ການປະເມີນຜົນກະທົບ ແລະ ສະ
ໜອງມາດຕະການຫ�ດຜ�ອນ ຢ�າງມີປະສິດທິພາບ ສ�າລັບໂຄງການເຂື່ອນ
ໄຟຟ�ານ�້າຕົກ ຫຼວງພະບາງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ວັນທີ 1 ກ�ລະກົດ 2020 - ລາຊະອານາຈັກ ກໍາປູເຈຍ, ລາຊະອານາຈັກ
້
ໄທ, ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ສປປ ລາວ ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບຂ້າມຊາຍແດນຢ່າງເຂັມງວດ
້
ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມາດຕະການທີ່ສະເໜີເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂືນຈາກ
ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ
້
ພະລັງນໍາ້ ຫຼວງພະບາງ ຂະໜາດ 1460 ເມກາວັດ, ດັ່ງທີ່ ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ ນໍາຂອງສາກົ
ນ (ຄມສ) ໄດ້ສະຫຼຸບ ໃນ
້
ຂັນຕອນປຶ
ກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ 6 ເດືອນ ສໍາລັບໂຄງການ.

້
ໃນກອງປະຊຸມພິເສດ ຂອງ ຄະນະກໍາມະການຮ່ ວມ ຄມສ ໃນມືວານນີ
,້ 3 ປະເທດທີ່ໄດ້ຖກ
ື ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ ຽວກັບ
ໂຄງການ ໄດ້ສະແດງຄໍາຂອບໃຈ ຕໍ່ກັບການຍື່ນສະເໜີ ໂຄງການຂອງ ລັດຖະບານ ລາວ ເພື່ອການປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ,
້ ນ ແລະ ເອກະສານເພີ່ມຕື່ມ ແລະ ຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະຮັບເອົາຄໍາເຫັນ ແລະ ຄໍາ
ແລະການຮ່ ວມມື ໃນການສະໜອງຂໍມູ
ແນະນໍາ ຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ຜູ ທ
້ ່ ກ່ີ ຽວຂ້ອງ. ໃນຂະນະທີ່ທັງສາມປະເທດ ໄດ້ຮບ
ັ ຮູ ້ ອະທິປະໄຕ ແລະ
ສິດທິ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຕັດສິນໃຈ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາໂຄງການ ຫຼວງພະບາງ, ພວກເຂົາໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ສປປ
ລາວ ພິຈາລະນາ ບັນດາ ຄໍາແນະນໍາ ທີ່ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນແບບຟອມການຕອບກັບຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່ພວກເຂົາສົ່ງໃຫ້.
ແບບຟອມຕອບກັບຢ່າງເປັນທາງການຂອງລາຊະອານາຈັກ ກໍາປູເຈຍ ກ່ າວວ່ າ "ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
ຂ້າມຊາຍແດນ ຄວນດໍາເນີນການໄປຕື່ມ, ໂດຍພິຈາລະນາແຜນການ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ມີ

ປະສິດທິຜນ
ົ . ພ້ອມທັງ ຄວນສະໜອງ ແຜນຍຸ ດທະສາດການຄຸ ມ
້ ຄອງຕະກອນ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ທີ່ຊັດເຈນ”.

້
ໃຫ້ ສປປ ລາວ ແລະ ຜູ ພ
້ ດ
ັ ທະນາ
ແບບຟອມຕອບກັບຢ່າງເປັນທາງການຂອງ ລາຊະອານາຈັກ ໄທ ກ່ າວວ່ າ “ມີຂໍສະເໜີ
່
້
ໂຄງການ ເພືອສ້າງຕັງກອງທຶ
ນຊ່ ວຍເຫຼອ
ື ແລະ ກໍານົດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຂ້າມຊາຍແດນ ໃນດ້ານ
ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ການດໍາລົງຊີວດ
ິ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ”.
ແບບຟອມການຕອບກັບຢ່າງເປັນທາງການຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ ກ່ າວວ່ າ“ ຜົນກະທົບແບບສະສົມ ຂອງໂຄງການ ໄຟຟ້າ
້
ພະລັງນໍາ້ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ບັນດາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າແມ່ ນໍາຂອງທັ
ງໝົດ ຄວນໄດ້ຮບ
ັ ການປະເມີນຢ່າງຮອບດ້ານ”.
້ ງເກດວ່ າ “ຄມສ ແລະ ລັດຖະບານ ແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປັບປຸ ງ ໃນການສະ
ສສ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຂໍສັ
້ ນ ແລະ ຂ່ າວສານ, ແລະ ຍົກລະດັບວິທກ
ໜອງ ເອກະສານ, ຂໍມູ
ີ ານ ໃນການປະເມີນຜົນກະທົບ ລວມທັງບັນດາຜົນ
ກະທົບ ແບບສະສົມ ແລະ ຂ້າມຊາຍແດນ”.

ເພື່ອສະຫຼຸບຂະບວນການປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ, ຄະນະກໍາມະການຮ່ ວມ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຂອງຕົນທີ່ສະແດງ ຈຸດ ຢືນ
ຂອງ ຄມສ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ລັດຖະບານລາວ ພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂ ຄໍາເຫັນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ໃນບົດລາຍງານການທົບ
ທວນທາງວິຊາການ ແລະ ແບບຟອມການຕອບຢ່າງເປັນທາງການຂອງບັນດາປະເທດທີ່ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບ.

ທ່ ານ ປອ ສົມກຽດ ປຣະຈໍາວົງ, ປະທານຄະນະກໍາມະການຮ່ວມ (ຄມສ) ປະຈໍາປີ 2020 ແລະ ເປັນປະທານກອງ
ປະຊຸມ, ໄດ້ກ່າວວ່າ "ຖະແຫຼງການສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກັງວົນໃຈ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ຂອງຜູ ມ
້ ສ
ີ ່ ວນຮ່ ວມ ທີ່
້ ແລະ ລະດັບຊາດ. ມັນມີມາດຕະການກ່ ຽວກັບວິທກ
ລວບລວມມາຈາກ ການປຶກສາຫາລື ລະດັບພາກພືນ
ີ ານຫຼກ
ີ ລ້ຽງ,
້
້ າ ຕໍ່
ບັນເທົາ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບ ທີ່ອາດເກີດຂືນຈາກການພັ
ດທະນາໂຄງການ ໂດຍການສຸ ມໃສ່ ຢ່າງຕັງໜ້
້ ກ.”
ກັບ ການດໍາເນີນງານ ແບບປະສານງານກັນ ຂອງບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍາຕົ

້ ກ ເຖິງຄວາມມຸ ້ງໝັນ້ ຂອງປະເທດ ໃນການແກ້ໄຂຜົນ
ສປປ ລາວ, ໃນແບບຟອມການຕອບຢ່າງເປັນທາງການ, ໄດ້ເນັນໜັ
້ ແລະ ໃນການປັບປຸ ງໂຄງການ.
ກະທົບທາງລົບ ທີ່ອາດຈະເກີດຂືນ
ທ່ ານ ຈັນທະເນດ ບົວລະພາ, ຄະນະກໍາມະການຮ່ ວມ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ແລະ ເປັນຫົວໜ້າ ຄະນະຜູ ແ້ ທນລາວ ກ່ າວຕໍ່
້
ກອງປະຊຸມວ່ າ “ລັດຖະບານ ແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ຍັງຍຶດໝັນໃນການແກ້ໄຂບັ
ນຫາທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຍິນດີຕ່ ໍການມີສ່ວນຮ່ ວມ

້ ນ-ຂ່ າວສານ, ການໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ ແລະ ການຕິດຕາມຮ່ ວມກັນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່ າ
ເພີ່ມຕື່ມ, ການແລກປ່ຽນຂໍມູ
້ ່ ນ ແຕ່ ສະໜອງ ຜົນປະໂຫຍດ ທາງກົງ ແລະ
ໂຄງການດັ່ງກ່ າວ ບໍ່ໄດ້ສ່ ງຜົ
ົ ນກະທົບດ້ານລົບຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນ ທີ່ພົນເດັ
ທາງອ້ອມ ຕໍ່ທຸກໆຝ່າຍ ແລະ ບັນດາພາກສ່ ວນກ່ ຽວຂ້ອງ”.
ຍົກຕົວຢ່າງກ່ ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ, ທ່ ານກ່ າວຕື່ມອີກວ່ າ "ປະເທດລາວໄດ້ປັບປຸ ງ ບົດແນະນໍາ ກ່ ຽວກັບ
ຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ ສະບັບໃໝ່ ທີ່ບັນລຸ ແລະ ອາດເໜືອມາດຕະຖານສາກົນ, ແລະ ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ ທັງໝົດ
້
້
ລວມທັງໂຄງການ ຫຼວງພະບາງ ຕ້ອງສອດຄ່ ອງກັບ ບົດແນະນໍາທີ່ເຂັມງວດນີ
".

ການສ�າງຕັ້ງກົນໄກໃນການຕິດຕາມໂຄງການ ໃນຊ�ວງການພັດທະນາ ແລະ ດ�າເນີນງານ
ໃນກອງປະຊຸມດຽວກັນນີ,້ ຄະນະກໍາມະການຮ່ ວມ ໄດ້ອະນຸມດ
ັ ແຜນພາຍຫຼງັ ຈາກການປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ ຫຼ ື ທີ່ຮູ ຈ
້ ກ
ັ
່
້
ກັນໃນນາມແຜນປະຕິບດ
ັ ງານຮ່ ວມ (JAP) ເພືອຈັດຕັງປະຕິບດ
ັ ຖະແຫຼງການ ແລະ ສະເໜີກນ
ົ ໄກ ແລະ ເວທີສາໍ ລັບ
ການມີສ່ວນຮ່ ວມ ແລະ ດໍາເນີນການລາຍງານເປັນປົກກະຕິ ກ່ ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ການດໍາເນີນງານຂອງໂຄງການ.

ທ່ ານ ປອ ອັນ ພິສ ຮັດດະ, ຫົວຫນ້າກອງເລຂາ ຄມສ, ໄດ້ກ່າວວ່າ "ແຜນປະຕິບດ
ັ ງານຮ່ ວມ ແມ່ ນຫົນທາງໃຫ້ ຄມສ,
່
່
່
້ ນ, ຂ່ າວສານ, ຄໍາຄິດເຫັນ
ຜູ ມ
້ ສ
ີ ່ ວນຮ່ ວມທີກ່ ຽວຂ້ອງ, ສປປ ລາວ ແລະ ຜູ ພ
້ ດ
ັ ທະນາໂຄງການ ເພືອເລີມແລກປ່ຽນຂໍມູ
ແລະ ຄວາມຮູ ກ
້ ່ ຽວກັບ ໂຄງການ ຫຼວງພະບາງ ຕະຫຼອດໄລຍະການພັດທະນາ ແລະ ການດໍາເນີນງານຂອງໂຄງການ.
ໃນ ເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ ກາຍນີ,້ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ນໍາສົ່ງໂຄງການ ຫຼວງພະບາງ ເພື່ອ ການປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ, ເຊິ່ງເປັນ
້ ຂະບວນການປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ ຂອງ ຄມສ. ຂະບວນການ 6 ເດືອນໄດ້ເລີ່ມຕົນຢ
້ ່ າງ
ໂຄງການທີ 5 ທີ່ໄດ້ຖືກ ນໍາເຂົາສູ່
້ ດລົງ ໃນວັນທີ 7 ເມສາ 2020. ແຕ່ ເນື່ອງຈາກ ການ
ເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 8 ຕຸ ລາ 2019 ແລະ ມີກໍານົດທີ່ຈະສິນສຸ
ລະບາດໃຫ່ ຍຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ເວລາໃນການການປຶກສາຫາລື, ຄະນະກໍາມະການຮ່ ວມ
້
້ ຂະບວນການ ຈຶ່ງໄດ້ຮບ
ບໍ່ສາມາດ ສະຫລຸ ບ ຂະບວນການໄດ້ ຕາມກໍານົດເວລາ ຈົນຮອດມືວານນີ
ັ ການສະຫຼຸບ.

ຫມາຍເຫດ:
້
ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ ນໍາຂອງສາກົ
ນ ແມ່ ນ ອົງການຈັດຕັງ້ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ເພື່ອການປຶກສາຫາລື ແລະ ການ
້ ໃນອ່າງແມ່ ນໍາຂອງຕອນລຸ່
້
້
້ ນໃນປີ
້
ຮ່ວມມື ລະດັບພາກພືນ
ມ, ສ້າງຕັງຂື
1995 ອີງຕາມສັນຍາແມ່ ນໍາຂອງ
ລະຫວ່າງ
ລາຊະອານາຈັກ ກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ລາຊະອານາຈັກໄທ, ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. ອົງການດັ່ງກ່ າວເປັນກົນໄກ
້ ເພື່ອການຮ່ວມມື ກ່ ຽວກັບນໍາ້ ແລະ ທັງເປັນ ສູນກາງຄວາມຮູ ້ ການຄຸ ມ
້ ່ອ
ລະດັບພາກພືນ
້ ຄອງຊັບພະຍາກອນນໍາເພື
້
ການພັດທະນາ ທີ່ຍືນຍົງ ຂອງ ພາກພືນ.
- ຈົບ ຂ�້ມູນເພີມຕື່ມ, ກະລຸນາຕິດຕ�່ :
້ າທີ່ ການຂ່າວສື່ສານ,
ທ່ ານ ໂສພຽກ ແມ, ເຈົາຫນ້
້
ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ ນໍາຂອງສາກົ
ນ
ອີເມວ: sopheak@mrcmekong.org
ໂທ: +856-21-263263, ext. 4012
ມືຖ:ື +856-20-77779168
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