
 

 

ເພ ື່ອການເຜີຍແຜ ່
 

ວັນເວລາ ຂອງການເລີີ້ມຂະບວນການປຶກສາຫາລ ກັນກ່ອນ ຂອງໂຄງການເຂື ື ອນໄຟຟ້າ 

ພະລັງນ ໍ້າປາກລາຍ ໄດຖ້ ກຕົກລົງ 
 

ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ, ວນັທ ີ9 ສງິຫາ 2018– ຄະນະເຮັດວຽກສະເພາະກິດ ກ່ຽວກັບລະບຽບ 

ວ່າດ້ວຍການແຈ້ງການໃຫ້ຊາບ, ການປຶກສາຫາລ ກັນກ່ອນ ແລະ ການເຮັດຂ ໍ້ຕົກລົງ ຂອງຄະນະກ າມາທິການ 

ແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ວັນເວລາທີື່ໃຫ້ເລີີ້ມດ າເນ  ນຂະບວນການປຶກສາຫາລ ກັນກ່ອນເປັນເວລາ 

ຫົກເດ ອນ  ສ າລັບໂຄງການເຂ   ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນ ໍ້າປາກລາຍ 770 - ເມກາວັດ ໃນເຂດແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນເທິງ 

ຂອງ ສປປ ລາວ.  
 

ຄະນະເຮັດວຽກສະເພາະກິດ, ໃນນັັ້ນສະມາຊິກລວມມ ບັນດາຜ ູ້ຕາງໜູ້າພະນັກງານຂັີ້ນອາວຸໂສ ຈາກ ຣາຊະອານາ 

ຈັກກ າປູເຈຍ, ສປປ ລາວ , ຣາຊະອານາຈັກໄທ ແລະ ສ.ສ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະດັັ່ງກ່າວຍັງເຮັດຫນ້າທີື່ ເປັນ 

ທີື່ປຶກສາໃຫ້ກັບ ຄະນະກ າມະການຮ່ວມ ຄມສ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດລະບຽບການ, ໄດ້ມ ການປະກາດການຕົກ 

ລົງເຫັນດີຮ່ວມກັນ ພາຍຫຼັງທີື່ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລ ກັນຢ່າງລະອຽດ ໃນກອງປະຊຸມວ ິຊາການຄັີ້ງທ າອິດຂອງຄະນະ 

ສະເພາະກິດ ທີື່ໄດປ້ິດລົງ ໃນວັນທີ 8 ສິງຫາ 2018 ທີື່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຄະນະວິຊາການສະເພາະກິດໄດ້ກ າ 

ນົດເອົາວັນທ ີ8 ສິງຫາ 2018 ເປັນວັນເລີີ້ມຂະບວນການ.   
 

“ການປຶກສາຫາລ ກັນກ່ອນຈະສ້າງໂອກາດໃຫ້ກັບປະເທດທີື່ໄດູ້ມ ການແຈ້ງ, ບັນດາຊຸມຊົນ ແລະ ພາກສ  ວນທີື່ຈະ 

ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນການທົບທວນໂຄງການ ແລະ ຍົກໃຫູ້ເຫັນເຖິງຄວາມກັງວົນຂອງເຂົາເຈົັ້າ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ

ດູ້ານລົບຕ ໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄົນ ລະຫວ່າງຊາຍແດນ. ຂະບວນການດັັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ໃຫ້ໂອກາດປະເທດທີື່ສະເໜ 

ໂຄງການ ໃຫູ້ເຂົັ້າໃຈເຖິງບັນດາຄວາມກັງວົນ ແລະ ກ ານົດບັນດາມາດຕະການໃນການຮັບມ ,” ກ່າວໂດຍທ່ານ ເຕ 

ນາວຸດ, ປະທານຄະນະເຮັດວຽກສະເພາະກິດ ຂອງຄະນະກ າມະການຮ່ວມ.  

 

ຄະນະເຮັດວຽກສະເພາະກິດ ຍງັໄດມ້ ການປຶກສາຫາລ ກ່ຽວກັບຂ ໍ້ສະເຫນີ ຂອງ ທ່ານ ຟາມ ຕວນ ຟານ ຫົວຫນ້າ 

ກອງເລຂາ ຄມສ ໃນການເລ   ອນຂະບວນການປ  ກສາຫາລ ກັນກ່ອນອອກໄປກ່ອນ. ຂ ໍ້ສະເຫນີດັັ່ງກ່າວ ຍັງສອດຄ່ອງ 

ກັບການປະກາດ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການກວດສອບເຂ   ອນທັງໝົດ ແລະ ການໂຈະການ 

ພິຈາລະນາຂ ໍ້ສະເຫນີຂ ລົງທ  ນການກ ໍ່ສ້າງເຂ   ອນໄຟຟ້າພະລັງນ ໍ້າໃນ ສປປ ລາວ. ຄະນະຜູແ້ທນ ສປປ ລາວ ໄດ້ແຈ້ງ 

ໃຫ້ຊາບວ່າ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຈະ ມີການຊີີ້ແຈງອະທິບາຍຢ່າງເປັນທາງການໃນໄວໆນີີ້. 

 



“ສ າລັບຂະບວນການປ  ກສາຫາລ ກັນກ່ອນ, ກອງເລຂາ ຄມສ ຈະພະຍາຍາມຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດໃນການປະຕິ 

ບັດພາລະບົດບາດຂອງພວກເຮົາ, ດັັ່ງທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ ັ້ໃນລະບຽບການ ແລະ ສັນຍາແມ່ນ ໍ້າຂອງ ປີ 1995, ເພ ື່ອອ າ 

ນວຍຄວາມສະດວກບັນດາການປຶກສາຫາລ ກັບພາກສວນທ  ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນລັກສະນະສ້າງສັນ ແລະ ມີການເກັບກ າ 

ບັນດາຄ າເຫັນ ແລະ ທັດສະນະ ເພ ື່ອລາຍງານແກ່ການຈັດຕັີ້ງຂັີ້ນສູງ ຂອງ ຄມສ ແລະ ສະເຫນີຄ າເຫັນ ຕາມເວລາ 

ທີື່ກ ານົດໄວ້ ແລະ ມີລັກສະນະໂປ່ງໃສ,” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ຟາມ ຕວນ ຟານ, ຫົວຫນ້າກອງເລຂາ ຄມສ.  

 

ການປຶກສາຫາລ ກັນກ່ອນ ຈະປະກອບມີ ສອງກອງປະຊຸມຂອງພາກສ  ວນທ  ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບພາກພ   ັ້ນ ແລະ ການ

ລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະຫນາມໃນເຂດໂຄງການປາກລາຍ ໃນລະຫວ່າງການດ າເນ  ນຂະບວນການໃນຊ  ວງເວລາ 

ຫົກເດ ອນ. ກອງປະຊຸມພາກສ  ວນທ  ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບຊາດຈະໄດ້ຈັດຂ   ັ້ນຢ ູ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ເພ ື່ອປຶກສາ 

ຫາລ  ແລະ ເກັບກ າສະພາບບັນດາຄວາມກັງວົນ ເພ ື່ອລວມເຂົັ້າໃນຂະບວນການດັັ່ງກ່າວ.  
 

ການປຶກສາຫາລ ກັນກ່ອນ ແມ່ນພາກສວນຫນ    ງຂອງບັນດາລະບຽບການ ຂອງ ຄມສ ໃນການຮ່ວມມ ໃນການ 

ນ າໃຊ້ນ ໍ້າໃນລ ານ ໍ້າຂອງ  ເຊ ິ  ງໄດ້ລະບ ຸໃນລະບຽບວ່າດ້ວຍການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ການປຶກສາຫາລ ໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ແລະ 

ການເຮັດຂ ໍ້ຕົກລົງ. ພາຍໄຕ້ລະບຽບການດັັ່ງກ່າວ, ໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພ ັ້ນຖານ ທີື່ນ າໃຊ້ນ ໍ້າໃນລ ານ ໍ້າຂອງ 

ໃນລະດູແລ້ງໃນອ່າງດຽວກັນ , ແລະ ໃນລະດູຝົນທີື່ມີການນ າໃຊ້ລະຫວ່າງສອງອ່າງ, ຕ້ອງໄດ້ມ ການດ າເນ  ນຂະ 

ບວນການປຶກສາຫາລ ກັນກ່ອນ. ບັນດາໂຄງການທີື່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການດັັ່ງກ່າວ ລວມມ  ໂຄງການ 

ຊົນລະປະທານຂະຫນາດໃຫຍ່ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາໄຟຟ້າພະລັງງານນ ໍ້າ ທີື່ສົັ່ງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕ ໍ່ສິື່ງແວດ 

ລ້ອມ, ການໄຫລຂອງນ ໍ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບນ ໍ້າໃນແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນເທິງ.  
 

ໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລ ກັນກ່ອນ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີື່ຖ ກແຈ້ງ ຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນ  ນທາງ 

ດ້ານວິຊາການ ແລະ ບ ລິຫານ ຈາກກອງເລຂາ ຄມສ  ໃນການປະເມ  ນຜົນກະທົບລະຫວ່າງຊາຍແດນ ຕ ໍ່ກັບສິື່ງ 

ແວດລ້ອມ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງ ຊຸມຊົນຕາມລ ານ ໍ້າຂອງ. ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ມີເປົົ້າຫມາຍໃນການ 

ປຶກສາຫາລ   ກ່ຽວກັບວິທີການດ າເນ  ນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ຂະບວນການດັັ່ງກ່າວ ບ ໍ່ໄດ້ມີເປົົ້າຫມາຍ 

ໃນການອະນຸມັດ ຫຼ  ບ ໍ່ອະນຸມັດ ໂຄງການທີື່ຖ ກສະເຫນີ.  
 

ຂະບວນການດັັ່ງກ່າວນີີ້ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນໃຊ້ເວລາຫົກເດ ອນ, ແຕ່ຖ້າຈ າເປັນກ ໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍເວລາ 

ອອກໄດ ້ໂດຍການເຫັນດີຂອງຄະນະກ າມະການຮ່ວມ ຄມສ ເຊິ ງມີຜູ້ຕາງຫນ້າໃນລະດັບຫົວຫນ້າກົມ ຈາກບັນ 

ດາປະເທດສະມາຊິກເຂົີ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກ.  

 

ໃນວັນທ ີ13 ມິຖຸນາ 2018, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ແຈ້ງ ກອງເລຂາ ຄມສ ໂດຍຜ່ານ ຄະນະກ າມາທິການ 

ແມ່ນ ໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດລາວ ໃນການສະເຫນີດ າເນ  ນຂະບວນການປຶກສາຫາລ ກັນກ່ອນຢ່າງເປັນທາງການ 



ຕ ໍ່ກັບໂຄງການເຂ   ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນ ໍ້າປາກລາຍ, ເຊິ  ງເປັນເຂ   ອນທ ີສີື່ ທີື່ໄດ້ສະເຫນີ ເຂົີ້ີ້າໃນຂະບວນການ 

ປຶກສາຫາລ ກັນກ່ອນ.  

 

ໂຄງການດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນເຂ   ອນແບບນ ໍ້າໄຫຼຜ່ານ, ທີື່ຕັີ້ງຢູ່ເມ ອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ທີື່ຕັີ້ງໃນເຂດ ພາກຕາ 

ເວັນຕົກສຽງເຫນ ອ ຂອງ ສປປ ລາວ ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະມານ 241 ກິໂລແມ ັດ. ເຂ   ອນດັັ່ງກ່າວ ຈະ

ໄດູ້ມ ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າຕະລອດປີ ເຊິ  ງຄວາມສາມາດກ າລັງການຜະລິດ ສະເລ່ຍຕ ໍ່ປີ ແມ່ນ 4,124 ກິໂລວັດ 

ໂມງ, ເຊ ິ  ງມີເປົົ້າຫມາຍສະຫນອງໄຟຟ້າພາຍໃນປະເທດ.  
 

ໂຄງການດັັ່ງກ່າວຈະລົງທ  ນປະມານ 2,134 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈະເລີີ້ມກ ໍ່ສ້າງ ໃນປ ີ2022 ແລະ 

ດ າເນ  ນການຜະລິດ ພາຍຫຼັງທີື່ໂຄງການກ ໍ່ສາ້ີ້ງສ າເລັດໃນປີ 2029. ບ ລິສັດພາວເວ ຣ໌ໄຊນ່າ ຣ ຊອຣ໌ສ ຈ າກັດ 

(PowerChina Resources Ltd) ແມ່ນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ, ໂດຍອ  ງຕາມການແຈ້ງຢູ່າງເປັນທາງການ ຈາກ 

ສປປ ລາວ.  
 

ຫມາຍເຫດ:  

 

ຄມສ ແມ່ນ ອົງການຈັດຕັີ້ງລະຫວ່າງລັດຖະບານເພ ື່ອການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການຮ່ວມມ ໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນ 

ລຸ່ມ, ສ້າງຕັີ້ງຂ ັ້ນໃນປີ 1995 ອ ງຕາມສັນຍາແມ່ນ ໍ້າຂອງ ລະຫວ່າງ ຣາຊະອານາຈັກກ າປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອາ 

ນາຈັກໄທ, ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. ອົງການດັັ່ງກ່າວເປັນກົນໄກລະດັບພາກພ ັ້ນ ເພ ື່ອການຮ່ວມມ ກ່ຽວກັບນ ໍ້າ ແລະ 

ທັງເປັນສູນກາງຄວາມຮູ້ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າເພ ື່ອການພັດທະນາທີື່ຍ ນຍົງຂອງພາກພ ັ້ນ.  

 

- ຈບົ - 
 

ຂ ໍ້ມນູເພ  ມເຕມີ, ກະລນຸາຕດິຕ ໍ່: 
ທ່ານ ໂສພຽກ ແມ  

ເຈົີ້າຫນ້າທີື່ການຂ່າວສ  ສານ  

ກອງເລຂາຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ  

ອີເມວ: sopheak@mrcmekong.org  

ໂທລະສັບ: +856-21-263263, ext. 4070 

ໂທລະສັບມ ຖ : +856-20-92479737  
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