
 
 

ເພ ື່ອການເຜີຍແຜ ່
 

ການປກຶສາຫາລ ລວ່ງໜາ້ຂອງໂຄງການ ຊະນະຄາມ ຈະເລີື່ມຕ ົ້ນ ພາຍຫ ຼັງສ າເລຼັດ ການ

ປກຶສາຫາລ ືໂຄງການຫ ວງພະບາງ ໃນເດ ອນ ມຖິຸນາ 
 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈຼັນ, ສປປ ລາວ, ວຼັນທ ີ5 ມຖິນຸາ 2020 - ກອງປະຊຸມເພ ື່ອສະຫ ຼຸບຂຼັົ້ນຕອນການປຶກສາຫາລ ລ່ວງ

ໜ້າ ຂອງໂຄງການເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ ຫ ວງພະບາງ 1,460 ເມກາວຼັດ ທີື່ລຼັດຖະບານລາວ ໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ສ້າງໃນແມ່ນ ໍ້າ

ຂອງ ຢ ູ່ທາງເໜ ອ ຂອງແຂວງ ຫ ວງພະບາງ ໄດເ້ລ ື່ອນມາເປັນ ວຼັນທີ 30 ມິຖຸນາ, 2020, ໂດຍອີງຕາມການປະຊຸມ

ຂອງຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງ. 

 

ອີງຕາມກອງປະຊຸມພິເສດຂອງຄະນະກ າມະການຮ່ວມ (ຄມສ), ເຊ ີ່ງຈັດຂືື້ນມ ົ້ວານນີົ້ ທີື່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈຼັນ ໂດຍ

ຜ່ານການປະຊຼຸມທາງໄກ ລະບ ບອອນລາຍ, ການຕຼັດສິນໃຈເລ ື່ອນດຼັັ່ງກ່າວມີຂ ົ້ນເພ ື່ອໃຫ້ ປະເທດສະມາຊິກ ມີເວລາ

ຫລາຍຂ ົ້ນ ເພ ື່ອປຶກສາຫາລ  ແລະ ຕ ກລ ງກ່ຽວກຼັບມາດຕະການທີື່ແນະນ າ ເພ ື່ອຫລີກລ້ຽງ, ຫ ຸດຜ່ອນ ແລະ ບັນເທົາ

ຄວາມສ່ຽງ ຜ ນກະທ ບທາງລ ບ ຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນຈາກໂຄງການ ດຼັັ່ງທີື່ຂຽນໄວ້ໃນຖະແຫ ງການຂອງ 

ຄະນະກ າມະການຮ່ວມ ແລະ ແຜນປະຕິບຼັດງານຮ່ວມ. 

 

ທ່ານ ປອ ສົມກຽດ ປຣະຈ າວົງ ປະທານຄະນະກ າມະການຮ່ວມ (ຄມສ) ປະຈ າປີ 2020 ແລະ ເປັນປະທານກອງ

ປະຊຸມ, ໄດ້ກ່າວວ່າ "ຍ້ອນຄວາມກຼັງວ ນ ແລະ ຄ າແນະນ າ ຈາກ ຣາຊະອານາ ຈຼັກກ າປ ເຈຍ, ຣາຊະອານາຈຼັກໄທ, 

ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ບຼັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນ ໍ້າຂອງ ແລະ ການຕົກລົງຈາກ ສປປ ລາວ, ພວກເຮ າ

ໄດ້ຕຼັດສິນໃຈເລ ື່ອນວຼັນສະຫ ຼຸບ ຂະບວນການປຶກສາຫາລ ລ່ວງໜ້າ ຂອງໂຄງການ ຫ ວງພະບາງ ອອກໄປ ໃນວຼັນທີ 

30 ມິຖຸນານີົ້”. 

 

ທ່ານ ປອ ສົມກຽດ ເຊິື່ງທ່ານກ ໍ່ຍຼັງໄດ້ດ າລ ງຕ າແຫນ່ງ ເລຂາທິການ ສ ານັກງານ ຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ ແຫ່ງຣາຊະ

ອານາຈຼັກໄທ ໄດ້ກ ່າວຕ ື່ມອ ີກວ່າ "ການເລ  ື່ອນວ ຼັນສະຫລຸບດຼັ ັ່ ງກ ່າວແມ່ນເພ  ື່ອເຮ ຼັດໃຫ້  ການສະຫ ຸບ

ການປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ ມ ຄວາມໝາຍຫ າຍຂ ົ້ນ ເພ ື່ອຮຼັບປະກຼັນວ່າ ບຼັນດາຄ າເຫຼັນ ແລະ ຄ າແນະນ າ ຈາກທຸກ

ພາກສ່ວນ ທີື່ສະຫນອງໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖ ກພິຈາລະນາຢູ່າງລະອຽດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂຜ ນກະທ ບຂ້າມຊາຍແດນ

ທາງລ ບທີື່ອາດເກີດຂ ົ້ນຈາກເຂ ື່ອນ”. 

 



ໃນເດ ອນ ກ ລະກ ດ ປີທີື່ຜ່ານມາ, ລຼັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ສ ັ່ງໂຄງການ ຫ ວງພະບາງ ເຊິື່ງເປັນການນ າໃຊ້ນ ໍ້າໃນອ່າງ  

ປະຈ າປີໃນຊ່ອງທາງຂອງແມ່ນ ໍ້າຂອງສາຍຫ ັກ, ເຊິື່ງຕ້ອງຜ່ານຂຼັົ້ນຕອນການປຶກສາຫາລ ລ່ວງໜ້າ ຂອງ ຄມສ. 

ຂະບວນການ 6 ເດ ອນໄດດ້ າເນີນໄປຢູ່າງເປັນທາງການ ໃນວຼັນທີ 8 ຕຸລາ 2019 ແລະ ກ ານ ດຈະສິົ້ນສຸດລ ງ ໃນວຼັນ

ທີ 7 ເມສາ, ແຕ່ເນ ື່ອງຈາກ ໂລກລະບາດ Covid-19, ຄະນະກ າມະການຮ່ວມ ຂອງ ຄມສ ສາມາດປະຊຼຸມກຼັນໄດ້

ແຕ່ໃນວຼັນທີ 4 ມິຖຸນານີົ້. 

 

ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ ຫ ວງພະບາງແມ່ນໂຄງການທີ 5 ທີື່ໄດ້ຮຼັບການສະເໜີ ຕ ໍ່ຂຼັົ້ນຕອນຂະບວນການປຶກສາຫາລ ລ່ວງໜາ້

ຂອງ ຄມສ. ຕຼັົ້ງຢ ູ່ຫ່າງຈາກຕ ວເມ ອງ ຫ ວງພະບາງ ປະມານ 25 ກິໂລແມຼັດ, ໂຄງການຈະຖ ກພຼັດທະນາໂດຍບ ລິສຼັດ 

ພະລຼັງງານ ຫ ວງພະບາງ ຈ າກຼັດ - ບ ລິສຼັດ ທີື່ສ້າງຕຼັົ້ງຂ ົ້ນໂດຍ ລຼັດຖະບານລາວ ແລະ ກຸ່ມບ ລິສຼັດ ຮ່ວມມືພະລຼັງງານ 

ປຣ ໂຕ ຫວຽດນາມ ພາຍໃຕ້ MOU ໃນປ ີ2007. 

 

ຂະບວນການປກຶສາຫາລ ລວ່ງໜາ້ ຂອງ ໂຄງການ ຊະນະຄາມ  ຈະເລີື່ມຕ ົ້ນພາຍຫ ຼັງ ສ າເລຼັດ ຂະບວນການປກຶສາ

ຫາລ ລວ່ງໜາ້ ໂຄງການ ຫ ວງພະບາງ 

 

ຄະນະກ າມະການຮ່ວມຍຼັງໄດ້ລະບຸເຖ ງ ຂຼັົ້ນຕອນການປຶກສາຫາລ ລ່ວງໜ້າ ສ າລຼັບໂຄງການເຂ ື່ອນ ໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກ 

ຊະນະຄາມ ຄຼັົ້ງຫ ້າສຸດຈະມີຂ ົ້ນເມ ື່ອການປຶກສາຫາລ  ໂຄງການ ຫ ວງພະບາງ ໄດ້ບຼັນລຸຜ ນສ າເລຼັດແລ້ວ, ເຊິື່ງເປັນ

ການຕຼັດສິນໃຈດຽວກຼັນທີື່ຄະນະກ າມະການໄດ້ດ າເນີນການໃນທ້າຍປີກາຍ. 

 

ລຼັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ສ ັ່ງໂຄງການ ຊະນະຄາມ 684 ເມກາວັດ ສ າລຼັບຂຼັົ້ນຕອນການປຶກສາຫາລ ລ່ວງໜາ້ ໃນວຼັນທ ີ

9 ກຼັນຍາ 2019, ພາຍຫ ຼັງທີື່ໄດ້ຍ ື່ນສະເໜີ ໂຄງການ ເຂືີ່ອນໄຟຟ້າ ຫ ວງພະບາງ. ແຕຍ່້ອນວ່າການປຶກສາຫາລ ຂອງ

ໂຄງການ ຫ ວງພະບາງ ຍຼັງດ າເນີນຢ ູ່ໃນເວລານຼັົ້ນ, ຄະນະກ າມະການຮ່ວມ ໄດ້ຕຼັດສິນໃຈເບິື່ງໂຄງການ ຊະນະຄາມ 

ໃນ ເດ ອນ ມິຖຸນາ ຫ ື ຫລຼັງຈາກສິົ້ນສຸດ ກໍລະນ  ຂອງ ໂຄງການ ເຂືີ່ອນໄຟຟ້າ ຫ ວງພະບາງ ແລ້ວ, ເພ ື່ອອະນຸຍາດໃຫ້

ມີການກວດກາຢູ່າງລະອຽດຫ າຍຂືື້ນ. 

 

ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ ຊະນະຄາມແມ່ນໂຄງການທີ 6 ທີື່ໄດ້ສະເໜີ ຕ ໍ່ຂຼັົ້ນຕອນການປຶກສາຫາລ ລ່ວງໜ້າຂອງ ຄມສ. ສະຖານ 

ທີື່ທີື່ຖ ກສະເໜີ ແມ່ນຕຼັົ້ງຢ ູ່ທາງທິດເໜ ອ ຂອງນະຄອນຫ ວງວຽງຈຼັນ ປະມານ 155 ກິໂລແມັດ ແລະ ຄາດວ່າຈະມີ

ມ ນຄ່າ 2,073 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ເຂ ື່ອນດຼັັ່ງກ່າວຈະຖ ກພຼັດທະນາໂດຍ ບ ລິສຼັດ ພະລຼັງງານ ໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກ ດາຖັງ 

(ລາວ) ຊະນະຄາມ, ເຊິື່ງເປັນ ບ ລິສຼັດ ສາຂາ ຂອງບ ລິສຼັດຜະລິດໄຟຟ້າ ດາຖັງ ສາກ ນ ຂອງຈີນ. 

 

ຂະບວນການປຶກສາຫາລ ລ່ວງໜ້າ ຂອງ ຄມສ ກ ານົດໃຫມ້ ແບ່ງປັນບ ດລາຍງານ, ເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ 

ການປະເມີນຜ ນຢູ່າງກວ້າງຂວາງ ຂອງໂຄງການພືື້ນຖານໂຄງລ່າງທ ີ່ສ າຄັນແຫງ່ຊາດ ທີື່ຈະສ້າງໃນແມ່ນ ໍ້າຂອງ, ໂດຍ



ມີການທ ບທວນ ໂດຍ ຄມສ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ການພິຈາລະນາ ແລະ ປັບປຸງການອອກແບບໂຄງການ, 
ແລະ ການຕິດຕາມຮ່ວມກຼັນເພ ື່ອຕິດຕາມຜ ນກະທ ບ ທີື່ຕ້ອງໄດ້ຮຼັບການແກ້ໄຂ ເຊິື່ງເປັນສ່ວນໜ ື່ງຂອງການຄຸ້ມຄອງ
ແບບປັບຕ ວ. 

 

ເປ ົ້າໝາຍເພ ື່ອສ້າງຄວາມສ ມດນຸລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການພຼັດທະນາ ແລະ ການປົກປ້ອງສິື່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ສຼັງຄ ມ. 
 

ຫ ວຫນ້າກອງເລຂາ ຄມສ, ທ່ານ ປອ ອຼັນ ພິສ ຮຼັດດະ ໄດ້ກ່າວວ່າໃນທ ີ່ປະຊຼຸມວ່າ “ຈຸດປະສ ງທຼັງໝ ດນີົ້ ແມ່ນເພ ື່ອ

ໃຫ້ ປະເທດທ ີ່ສະເໜ ໂຄງການ ເຂ ົ້າມາມ ສວ່ນຮ່ວມ ແລະ ມີຄວາມຮຼັບຜິດຊອບ. ການທ ີ່ບ ໍ່ມີ (ຄມສ) ແລະ ຂຼັົ້ນຕອນ

ການປຶກສາຫາລ ລ່ວງໜາ້ ຈະເຮຼັດໃຫ້ໂຄງການ ຕ່າງໆ ໃນແມ່ນ ໍ້າຂອງ ທີື່ອາດມີຜ ນກະທ ບຂ້າມຊາຍແດນທ ີ່ສ າຄັນ 

ດ າເນ ນການ ໂດຍບໍໍ່ມ ການເປີດເຜ ຍຂໍໍ້ມູນຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ຫ  ືການທົບທວນໂດຍ ສາທາລະນະ,”.   

 

ຫມາຍເຫດ:  
ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກ ນ ແມ່ນ ອ ງການຈຼັດຕຼັົ້ງ ລະຫວ່າງລຼັດຖະບານ ເພ ື່ອການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການ
ຮ່ວມມ  ໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ, ສ້າງຕຼັົ້ງຂ ົ້ນໃນປີ 1995 ອິງຕາມສຼັນຍາແມ່ນ ໍ້າຂອງ ລະຫວ່າງ ຣາຊະອານາ 

ຈຼັກກ າປ ເຈຍ, ສປປ ລາວ , ຣາຊະອານາຈຼັກໄທ, ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. ອ ງການດຼັັ່ງກາ່ວເປນັກ ນໄກລະດຼັບພາກພືື້ນ 
ເພ ື່ອການຮ່ວມມ  ກ່ຽວກຼັບນ ໍ້າ ແລະ ທຼັງເປັນ ສ ນກາງຄວາມຮ ້ ການຄຸ້ມຄອງຊຼັບພະຍາກອນນ ໍ້າເພ ື່ອການພຼັດທະນາ 
ທີື່ຢືນຢົງ ຂອງ ພາກພືື້ນ.  

 
- ຈ ບ -  
 

ຂ ໍ້ມ ນເພມີເຕມີ, ກະລນຸາຕດິຕ ໍ່ : 

ທ່ານ ໂສພຽກ ແມ, ເຈ ົ້າຫນ້າທີື່ ການ ຂ່າວສ ື່ສານ,  
ກອງເລຂາ ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກ ນ  
ອີເມວ: sopheak@mrcmekong.org  

ມ ຖ  : +856-20-77779168 
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