
 
 
ເພ ື່ ອການເຜຍີແຜື່  
ກອງປະຊຸມພາກສວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລກປ່ຽນຄ າເຫັນ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການປາກ
ລາຍ, ສະເໜີ ຂັັ້ນຕອນ ເພ ື່ອ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃນການວາງແຜນອ່າງ ໃນ
ແມ່ນ ັ້າຂອງ  
 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ວັນທ ີ21 ກັນຍາ 2018 – ກອງປະຊຸມພາກສວນກື່ ຽວຂອ້ງ ລະດບັ
ພາກພ ນ້ ກື່ ຽວກບັ ໂຄງການເຂ ື່ ອນໄຟຟາ້ພະລງັງານນ າ້ປາກລາຍ ແລະ ບນັດາຂ ລ້ເິລີມ້ອ ື່ ນໆ ທີື່ ດ າເນນີມາເປັນເວລາ
ສອງວນັ ໄດປິ້ດລງົໃນວນັນີ.້ ກອງປະຊຸມດັື່ ງກື່ າວທີື່ ຖ ກຈດັຂ ນ້ໂໂດຍ ຄະນະກ າມາທກິານແມື່ ນ າ້ຂອງສາກນົ (ຄມສ) 
ໄດ ້ມຜີ ເ້ຂົາ້ຮື່ ວມຈ ານວນ 160 ຄນົຈາກ ພາກສວນທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງຕື່ າງໆ ມທີງັ ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ, 
ລດັຖະບານ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທີື່ ບ ື່ ສງັກດັລດັຖະບານ, ນກັວຊິາການ, ພາກເອກະຊນົ ແລະ ຄ ື່ ຮື່ ວມພດັທະນາ. ຜ ້
ເຂົາ້ຮື່ ວມ ໄດ ້ສະແດງຄວາມກງັວນົ ແລະ ສະເໜຄີ າເຫນັຮື່ ວມກນັ ເພ ື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການວາງແຜນອື່ າງ 
ແລະ ການຄຸມ້ຄອງສິື່ ງແວດລອ້ມ ໃນ ແມື່ ນ າ້ຂອງ.  
  
ຜ ຮ້ກັສາການ ແລະ ຫວົໜາ້ພະແນກແຜນການ ປະຈ າ ກອງເລກຂາໂຄມສ, ທື່ ານ ອານ ປິກ ຫດັດາ ໄດກ້ື່ າວໃນວນັ
ພະຫດັທີື່ ຜື່ ານມາ ວື່ າ: “ຄມສ ເຊ ື່ ອໝັນ້ວື່ າ ການມສີື່ ວນຮື່ ວມ ແລະ ການຮບັຟັງທດັສະນະ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ 
ທີື່ ແຕກຕື່ າງກນັ ຈະສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການຮື່ ວມມ  ດາ້ນການຄຸມ້ຄອງນ າ້ ໃນອື່ າງ ແລະ ເປັນໝາກຫວົໃຈໃນ
ການບນັລຸວໄິສທດັ ຂອງ ພວກເຮາົ. ພວກເຮາົບ ື່ ສາມາດຮ ໄ້ດຄ້ວາມຕອ້ງການຂອງພວກທື່ ານ ຖາ້ວື່ າ ພວກທື່ ານບ ື່
ສະເໜ.ີ ພວກເຮາົ ບ ື່ ສາມາດ ຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງທື່ ານໄດ ້ ຖາ້ບ ື່ ຮ  ້ ແລະ ບ ື່ ເຂົາ້ໃຈວື່ າ ຄວາມ
ຕອ້ງການເຫ ົື່ ານັນ້ ແມື່ ນຫຍງັ.” 
  
ໃນວນັທ າອດິຂອງກອງປະຊຸມ, ຜ ເ້ຂົາ້ຮື່ ວມກອງປະຊຸມໄດມ້ໂີອກາດ ທບົທວນ ແລະ ປ ກສາຫາລ  ປະເດນັກື່ ຽວ 
ກບັ ອຸທກົກະວທິະຍາ, ອຸທກົກະສາດ, ການຕກົຕະກອນ, ຄວາມປອດໄພຂອງເຂ ື່ ອນ, ການເດນິເຮ ອ, ຄຸນນະພາບ 
ນ າ້, ການປະມງົ ແລະ ເສດຖະກດິສງັຄມົ ຂອງ ໂຄງການປາກລາຍ ທີື່ ມກີ າລງັການຜະລດິ 770 ເມກາວດັ. ກອງ
ປະຊຸມໄດສ້ະເໜຫີ າຍຄ າເຫນັ ຕ ື່ ກບັບດົລາຍງານທາງດາ້ນວຊິາການຂອງໂຄງການ ເຊິື່ ງ ກອງເລຂາ ຄມສ ຈະເປັນຜ ້
ຮບີໂຮງ, ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຮື່ າງຂ ນ້ມາ.  
  
ຕວົຢື່ າງ: ຜ ເ້ຂົາ້ຮື່ ວມໄດສ້ະເໜ ີໃຫໂ້ໂຄງການປາກລາຍ ພຈິາລະນາ ລະບຽບການດ າເນນີງານຂອງໂບນັດາໂຄງການ
ເຂ ື່ ອນໂໃນລ ານ າ້ຂອງອ ື່ ນໆ. ໄດມ້ກີານສະເໜໃີຫ ້ກອງເລຂາ ຄມສ ແລະ ຂະແຫນງການກື່ ຽວຂອ້ງ ລະດບັຊາດ ໄດ ້
ມກີານເກບັກ າຂ ມ້ ນກື່ ຽວກບັ ສາຍພນັປາ ເພ ື່ ອປັບປຸງ ການອອກແບບທາງຜື່ ານຂອງປາ, ພຈິາລະນາ ສິື່ ງທາ້ທາຍ ທີື່
ມຕີ ື່ ບນັດາເຂ ື່ ອນ ທີື່ ມໃີນລ ານ າ້ຂອງ. ນອກຈາກນັນ້, ຍງັໄດມ້ກີານສະເໜໃີຫພ້ຈິາລະນາ ປະເດນັ ບດົບາດຍງິຊາຍ 
ໃນໂຄງການດັື່ ງກື່ າວ. 
  
ພາກສວນກື່ ຽວຂອ້ງອ ື່ ນໆ ໄດສ້ະເໜຄີ າເຫນັໂດຍຜື່ ານທາງອອນລາຍ, ໂດຍສະເພາະ ການປະເມນີຜນົກະທບົທາງ 
ດາ້ນສິື່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂາ້ມຊາຍແດນ ແລະ ການປະເມນີຜນົກະທບົແບບສະສມົ ທີື່ ມລີກັສະນະ ຄາ້ຍຄ 



ກບັໂຄງການປາກແບື່ ງ. ຜ ເ້ຂົາ້ຮື່ ວມຍງັໄດສ້ະແດງຄວາມກງັວນົ ໂດຍຕັງ້ຄ າຖາມວື່ າ ຜ ພ້ດັທະນາໂຄງການໂໄດ ້
ພຈິາລະນາ ບນັດານະໂຍບາຍ ແລະ ບດົສ ກສາ ຂອງ ຄມສ ທີື່ ມໃີນປັດຈບຸນັ ເຂົາ້ໃນການປະເມນີພດັທະນາ
ໂຄງການ ແລວ້ ຫ   ບ ື່ .  
  
“ໃນການທບົທວນ ເອກະສານໂຄງການແບບລວງເລກິ ຂອງ ພວກເຮາົ ໃນລະຫວື່ າງ ຂະບວນການປ ກສາຫາລ ກນັ
ກື່ ອນນີ,້ ພວກເຮາົ ຈະທບົທວນລະດບັຄວາມຄາ້ຍຄ ກນັລະຫວື່ າງໂຄງການປາກລາຍ ແລະ ໂຄງການ ປາກແບື່ ງ 
ໂດຍກ ານດົ ວທິກີານເພ ື່ ອປັບປຸງຜນົການປະເມນີ ໂດຍອງິໃສື່ ຂ ມ້ ນຂື່ າວສານທີື່ ມໃີນປັດຈບຸນັ. ທມີງານຂອງພວກ
ເຮາົ ຈະສງັລວມ ປະເດນັ ທີື່ ພບົເຫນັໃນບດົລາຍງານທບົທວນທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ຈະສື່ ອງແສງ ໃຫເ້ຫນັວື່ າ 
ຜນົກະທບົ ດັື່ ງກື່ າວ ມລີກັສະນະສມົເຫດສມົຜນົຕ ື່ ການປະເມນີໂໂຄງການ ຫ   ບ ື່ ” ກື່ າວ ທື່ ານ ອານ ປິກ ຫດັດາ, ຜ ້
ຮກັສາການ ແລະ ຫວົໜາ້ພະແນກແຜນການ.  
  
ຂ ສ້ະເໜ ີ ຂອງ ພາກສວນທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງທງັໝດົ ແມື່ ນໂໄດຖ້ ກບນັທ ກ ແລະ ສງັລວມໃນບດົລາຍງານ ຂອງ ກອງ
ປະຊຸມ, ເຊິື່ ງຈະໄດນ້ າໄປພຈິາລະນາ ແລະ ສະທອ້ນ ໃນບດົລາຍງານທບົທວນທາງດາ້ນວຊີາການ. ບດົລາຍງານທບົ
ທວນທາງດາ້ນວຊິາການ ຈະມທີງັການ ປະເມນີດາ້ນວຊິາການ ຂອງ ໂຄງການທີື່ ສະເໜ ີແລະ ຈະໄດຖ້ ກນ າສົື່ ງໃຫ ້
ກບັບນັດາປະເທດສະມາຊກິຂອງ ຄມສ, ໂດຍສະເພາະ ປະເທດທີື່ ສະເໜໂີຄງການ ເພ ື່ ອພຈິາລະນາ ແລະ ອາດຈະ
ລວມເຂົາ້ໃນ ຖະແຫ ງການຮື່ ວມ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຮື່ ວມກນັ.  
  
ທື່ ານ ນາງ ບຸນຄ າ້ ວ ລະຈດິ, ຮອງລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມ ຂອງ ສປປ 
ລາວ ໄດກ້ື່ າວໃນມ ເ້ປີດກອງປະຊຸມວື່ າ: “ສປປ ລາວ ຍາມໃດ ກ ໃຫຄ້ວາມສ າຄນັ ແລະ ເອາົໃຈໃສື່ ເປັນພເິສດ ຕ ື່
ຫ ກັການ ການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ ພາຍໃຕສ້ນັຍາແມື່ ນ າ້ຂອງ ປີ 1995 ແລະ ບນັດາລະບຽບການ ແລະ ບດົ
ແນະນ າ ຂອງ ຄມສ. ການຮບັມ  ກບັສງິທາ້ທາຍ ຂອງ ການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ ຈະບ ື່ ສາມາດເປັນໄປໄດ ້ຖາ້ຂາດ
ການສະໜບັສະໜ ນ ແລະ ການຮື່ ວມມ ທີື່ ສ າຄນັ ຈາກ ພາກສວນທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງຂອງພວກເຮາົ.”  
  
ໃນວນັທສີອງ ຂອງ ກອງປະຊຸມ, ຜ ເ້ຂົາ້ຮື່ ວມ ຍງັໄດມ້ໂີອກາດຮບັຟັງ ຄວາມຄ ບໜາ້ກື່ ຽວກບັບນັດາວຽກງານ ຂອງ 
ຄມສ. ໃນນັນ້ມ ີ ຄວາມຄ ບໜາ້ ແລະ ຜນົການປ ກສາຫາລ  ກື່ ຽວກບັ ແຜນດ າເນນີງານຮື່ ວມກນັ ຂອງ ໂຄງການ
ປາກແບື່ ງ, ການປະເມນີການປັບປຸງການອອກແບບ ໂຄງການໄຊຍະບ ລ ີ ແລະ ບດົແນະນ າ ການອອກແບບເບ ອ້ງ
ຕົນ້ເຂ ື່ ອນໂໃນລ ານ າ້ຂອງ ໃນອື່ າງແມື່ ນ າ້ຂອງ ຕອນລຸື່ ມ. 
  
ກອງປະຊຸມ ໄດສ້ະແດງຄວາມຍນິດ ີຕ ື່  ກບັໝາກຜນົ ເຫ ົື່ ານີ ້ທີື່ ຈະຊື່ ວຍປັບປຸງ ການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ 
ອື່ າງນ າ້ ເຊິື່ ງ ເປັນຜນົມາຈາກການປ ກສາຫາລ  ແລະ ການປະກອບສື່ ວນ ຂອງ ພາກສື່ ວນກື່ ຽວຂອ້ງ ໃນຂະບວນ
ການປ ກສາຫາລ ກນັກື່ ອນ ຜື່ ານໆມາ.  
  
ຕວົຢື່ າງ: ຂະບວນການປ ກສາຫາລ ກນັກື່ ອນ ຂອງ ໂຄງການເຂ ື່ ອນໄຊຍະບ ລ,ີ ດອນສາໂຫງ ແລະ ປາກແບື່ ງ ໄດຊ້ີ ້
ແຈງໃຫເ້ຫນັ ຄວາມຈ າເປັນໃນການປັບປຸງ ຍຸດທະສາດ ພະລງັງານນ າ້ໃນອື່ າງແມື່ ນ າ້ຂອງ ຂອງ ຄມສ. ເອກະສານ
ດັື່ ງກື່ າວແນໃສື່  ຊື່ ວຍປະເທດສະມາຊກິ ໃນການແບື່ ງປັນຜນົປະໂຫຍດຮື່ ວມກນັ ແບບຂາ້ມຊາຍແດນ,  ຄຽງຄ ື່ ກບັ 
ການຮບັປະກນັທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ, ນ າ້ ແລະ ພະລງັງານ.  



  
ກອງປະຊຸມ ໄດຮ້ບັຟັງຄວາມຄ ບໜາ້ໂໃນການປັບປຸງ ຍຸດທະສາດ ທີື່ ສ າເລດັກາຍເຄິື່ ງທາງແລວ້ ແລະ ບດົແນະນ າ 
ກ າລງັຢ ື່ ໃນໄລຍະທບົທວນສຸດທາ້ຍໂດຍບນັດາປະເທດສະມາຊກິ.  
  
ກອງປະຊຸມພາກສວນກື່ ຽວຂອ້ງລະດບັພາກພ ນ້ ແມື່ ນຈດັຄຽງຄ ື່ ກບັ ກອງປະຊຸມປ ກສາຫາລ ລະດບັຊາດ ແລະ ໃຫ ້
ໂອກາດ ພາກສວນກື່ ຽວຂອ້ງ ທີື່ ບ ື່ ໄດເ້ຂົາ້ຮື່ ວມຂະບວນການປ ກສາຫາລ ລະດບັຊາດ ໄດສ້າມາດໂ ສະແດງຄ າເຫນັ 
ແລະ ຮຽນຮ ເ້ພີື່ ມເຕມີ ກື່ ຽວກບັໂຄງການ ແລະ ຂະບວນການປ ກສາຫາລ ກນັກື່ ອນ.  
  
ຄັງ້ນີ ້ແມື່ ນຄັງ້ທສີີື່  ທີື່  ຄມສ ໄດດ້ າເນນີການປ ກສາຫາລ ກນັກື່ ອນ ພາຍໃຕ ້ລະບຽບວື່ າດວ້ຍ ການແຈງ້ໃຫກ້ນັຊາບ, 
ການປ ກສາຫາລ ກນັກື່ ອນ ແລະ ການເຮດັຂ ຕ້ກົລງົກນັ ເຊິື່ ງ ໄລຍະຜື່ ານມາ ລວມມ ີ ໂຄງການເຂ ື່ ອນໄຊຍະບ ລ ີ
1.285 ເມກາວດັ, ໂຄງການເຂ ື່ ອນ ດອນສາໂຫງ 240 ເມກາວດັ ແລະ ໂຄງການເຂ ື່ ອນປາກແບື່ ງ 912 ເມກາວດັ. 
  
ການປ ກສາຫາລ ກນັກື່ ອນ ຂອງ ໂຄງການປາກລາຍ ໄດເ້ລີື່ ມຢື່ າງເປັນທາງການໃນວນັທ ີ8 ສງິຫາ 2018 ແລະ ຈະ
ສ ບຕ ື່ ໄປຈນົຮອດ ເດ ອນມນີາ 2019. ຮອດເວລານັນ້, ຄະນະເຮດັວຽກສະເພາະກດິ ຂອງ ຄະນະກ າມະການຮື່ ວມ 
ຈະໄດນ້ າສົື່ ງຄ າເຫນັ ໃຫກ້ບັ ຄະນະກ າມະການຮື່ ວມ ຄມສ ເຊິື່ ງເປັນການຈດັຕັງ້ທີື່ ມໜີາ້ທີື່  ໃນການປະຕບິດັ 
ນະໂຍບາຍ ຂອງ ຄມສ ທີື່ ຕາງໜາ້ ສີື່ ປະເທດສະມາຊກິ. ຂະບວນການປ ກສາຫາລ ກນັກື່ ອນ ຈະດ າເນນີເປັນໄລະ
ຍະ ເວລາ ຫກົເດ ອນ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍເວລາໄດຕ້າມການເຫນັດ ີຂອງ ຄະນະກ າມະການຮື່ ວມ.   
  
ກອງປະຊຸມພາກສວນກື່ ຽວຂອ້ງລະດບັພາກພ ນ້ ຄັງ້ຕ ື່ ໄປ ຂອງ ໂຄງການປາກລາຍ ແມື່ ນ ຈະໄດຈ້ດັຂ ນ້ໂໃນກາງ 
ເດ ອນ ມງັກອນ ຂອງ ປີຫນາ້.  
 
ໝາຍເຫດ:  
 
ຄມສ ແມື່ ນ ອງົການຈດັຕັງ້ ລະຫວື່ າງລດັຖະບານ ເພ ື່ ອການປ ກສາຫາລ  ແລະ ການຮື່ ວມມ  ໃນອື່ າງແມື່ ນ າ້ຂອງ 
ຕອນລຸື່ ມ, ສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ໃນປີ 1995 ອງິຕາມສນັຍາແມື່ ນ າ້ຂອງ ລະຫວື່ າງ ຣາຊະອານາຈກັກ າປ ເຈຍ, ສປປ ລາວ , ຣາ
ຊະອານາຈກັໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. ອງົການດັື່ ງກື່ າວ ເປັນກນົໄກລະດບັພາກພ ນ້ ເພ ື່ ອ ການຮື່ ວມມ  ກື່ ຽວກບັ 
ນ າ້ ແລະ ທງັເປັນ ສ ນກາງຄວາມຮ ດ້າ້ນການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ າ້ເພ ື່ ອການພດັທະນາ ທີື່ ຍ  ນຍງົ ຂອງ ພາກ
ພ ນ້.  
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