
ບົດຂ່າວຈາກ ຄມສ 
 

ລດັຖະມນົຕວີາ່ການ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບໍແ່ຮ ່ ມຸງ່ຫວງັທີຈ່ະສົງ່ເສມີ ສາຍພວົພນັກບັ 
ຄມສ 
 
ທີນ່ະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ, ວນັທ ີ8 ກລໍະກົດ 2021 — ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ 
ບໍ່ແຮ່ ຂອງ ສປປ ລາວ ມຸ່ງຫວັງ ທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ່ົງເສີມ ສາຍພົວພັນກັບ ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນ້ໍາຂອງ
ສາກົນ ເນ່ືອງຈາກວ່າ ຄມສ ກໍາລັງເລ່ັງລັດ ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ຄໍາແນະນໍາສໍາຄັນຕ່າງໆ ໃຫ້ສໍາເລັດ ໃນປີນ້ີ ເພື່ອ
ຊີ້ນໍາ ການພັດທະນາຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນພາກພື້ນແມ່ນ້ໍາຂອງ.  
 
ພະນະທ່ານ ດຣ. ດາວວົງ ພອນແກ້ວ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຂອງ 
ສປປ ລາວ ໃນເດືອນມີນາ ປີນ້ີ ໄດ້ກ່າວບອກ ຫົວໜາ້ກອງເລຂາຂອງ ຄມສ ກໍ່ຄື ທາ່ນ ດຣ. ອັນ ພິສ ຮັດດາ ໃນ
ລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ ໃນຫວ່າງບໍ່ດົນມານ້ີ ວ່າ: ກະຊວງດ່ັງກາ່ວ ມຸ່ງໝ້ັນທີ່ຈະເຮັດວຽກ ຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ກັບ ບັນດາ
ປະເທດສະມາຊິກອ່ືນໆ ຂອງ ຄມສ.  
 

“ພວກເຮົາມຸ່ງຫວັງ ທີ່ຈະເພິ່ມທະວີການຮ່ວມມື ກັບ ຄມສ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈໍາເປັນ ຕໍ່ກັບວຽກງານ ທີ່ 

ຄມສ ກໍາລັງປະຕິບັດໃນພາກພື້ນນ້ີ” ກ່າວໂດຍທ່ານ ດຣ. ດາວວົງ. 

 
ໃນເວລາສະແດງຄວາມຍິນດີ ກັບການຮັບຕໍາແໜ່ງໃໝ່ ຂອງທ່ານ ດຣ. ດາວວງົ ນ້ັນ, ທ່ານ ດຣ. ຮັດດາ ໄດ້ຂໍໃຫ້
ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ເບິ່ງເອກະສານ 3 ສະບັບ ທີ່ ຄມສ ໄດ້ສ່ົງໃຫ້ ສປປ ລາວ ເພື່ອຂໍອະນຸມັດ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບການ
ອະນຸມັດ ແລະ ເຫັນດີແລ້ວຈາກ ປະເທດສະມາຊິກອ່ືນໆ ກໍ່ຄື ປະເທດກໍາປູເຈຍ, ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດ
ຫວຽດນາມ. 
 
ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄມສ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຮາ່ງຍຸດທະສາດພະລັງງານໄຟຟ້າຍືນຍົງ, ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການອອກແບບ
ເບື້ອງຕົ້ນ ສໍາລັບ ເຂື່ອນຕາມລໍານ້ໍາຂອງ ສະບັບປີ 2020 ແລະ ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານ
ສ່ິງແວດລ້ອມຂ້າມຊາຍແດນ ສໍາລັບ ອ່າງແມ່ນ້ໍາຂອງຕອນລຸ່ມນ້ັນ ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນມາຈາກ ການດໍາເນີນວຽກງານຫາຼຍປີ 
ແລະ ຈາກການປຶກສາຫາລືຢ່າງກວ້າງຂວາງກັບ 4 ປະເທດສະມາຊິກຂອງ ຄມສ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ.  
 
ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວເພີ່ມຕື່ມອີກວາ່ ກອງເລຂາ ຄມສ ໄດ້ຮ່ວມວຽກງານຢ່າງໃກ້ສິດກັບ ບັນດາພະນັກງານຂອງ ກະຊວງ 
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມະການ
ແມ່ນ້ໍາຂອງແຫ່ງຊາດລາວ ເພືອ່ຮັບປະກັນວ່າ ປະເດັນສໍາຄັນຕ່າງໆ ທີ່ ສປປ ລາວ ຍົກຂຶ້ນມານ້ັນ ຈະໄດ້ຮັບການແກ້
ໄຂເປັນຢ່າງດີ ໂດຍການພິຈາລະນາເຖິງ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງ ປະເທດສະມາຊິກອ່ືນໆ ແລະ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕາ່ງໆ.  
 



ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ດາວວົງ ຮັບປະກັນຕໍ່ ຫົວໜ້າກອງເລຂາວາ່ ຕົນຈະຊີ້ນໍາ ພະນັກງານຂອງຕົນ ແລະ ດໍາເນີນວຽກ
ງານກັບ ກະຊວງອ່ືນໆ ເຊິ່ງຮວມທັງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ກອງເລຂາ ຄມຊ 
ເພື່ອເລ່ັງລັດ ຂັ້ນຕອນສະຫຼຸບສັງລວມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸກພາກສ່ວນ.  
 
ທ່ານໄດ້ເນ້ັນໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ, 
ປະເທດອ່ືນໆ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບແມ່ນ້ໍາຂອງ ພ້ອມທັງ ການສ້າງຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງ ຄວາມຕ້ອງການ 
ແລະ ຈຸດເດ່ັນທຽບຖານຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າທາງນ້ໍາ ຢ່າງຍືນຍົງ ແລະ ບັນຫາ
ທີ່ແທ້ຈິງຂອງພາກສ່ວນອ່ືນໆ. 
 
ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄມສ ຍັງໄດ້ສົນທະນາກັນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສໍາຄນັຂອງ ການຮັບປະກັນ
ຕໍ່ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອ່ືນໆ ກ່ຽວກັບ ຄວາມກັງວົນໃຈຂອງພວກເຂົາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ໂຄງການພະລັງງານ
ໄຟຟ້າຊະນະຄາມ ເຊິ່ງໃນປະຈຸບັນນ້ີ ແມ່ນກໍາລັງຢູ່ໃນຂະບວນການ ປຶກສາຫາລືລ່ວງໜາ້ ຂອງ ຄມສ ເປັນເວລາ 6 
ເດືອນ ເລ້ີມແຕ່ເດືອນພຶດສະພາຂອງ ປີຜ່ານມາ. ແຕ່ຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ຂະບວນການປຶກສາ
ຫາລື ທີ່ກວມເອົາໄລຍະເວລາ 6 ເດືອນນ້ັນ ຈ່ຶງຍັງບໍ່ທັນສະຫຼຸບໄດ້ເທື່ອ.  
 
ທ່ານ ດຣ. ຮັດດາ ໄດ້ກ່າວເພີ່ມຕື່ມອີກວ່າ ຕົນ ແລະ ປະເທດສະມາຊິກອ່ືນໆ ກໍາລັງຄອງຄອຍຕິດຕາມ  
ການລາຍງານຄວາມຄບືໜ້າ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາແຜນປະຕິບັດງານຮ່ວມ ຂອງ ສປປ ລາວ ສໍາລັບ 
ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າປາກແບ່ງ, ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າປາກລາຍ ແລະ ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າຫຼວງພະ
ບາງ ເຊິ່ງທງັໝົດນ້ັນ ໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ ຢ່າງເປັນທາງການ ເປັນເວລາ 6 ເດືອນ ສໍາເລັດ
ແລ້ວ.  
 
ແຜນປະຕິບັດງານຮ່ວມເຫລ່ົານ້ີ ແມ່ນເປັນກົນໄກ ຫຼັງຈາກການປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ ສໍາເລັດແລ້ວ ເຊິ່ງກໍານົດພັນທະ
ຂອງ ຄມສ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຕ່າງໆ, ສປປ ລາວ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ຂ່າວສານ 
ແລະ ຄໍາຄິດເຫັນ ໃນໄລຍະພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ໄລຍະດໍາເນີນງານຂອງໂຄງການ.  
 
ເດືອນແລ້ວນ້ີ ທ່ານລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງ ຊສ ພະນະທ່ານ ນາງ ບຸນຄໍາ ວໍຣະຈິດ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝ້ັນສັນຍາ ເຊັ່ນ
ດຽວກັນນ້ີ ຕໍ່ທ່ານຫົວໜ້າກອງເລຂາ ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາປະຊຸມກັນທາງອອນລາຍ. ພະນະທ່ານ ນາງບຸນຄໍາ ໄດ້
ກ່າວວ່າ: “ພວກເຮົາ ສະໜັບສະໜູນ ຄມສ ຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ພວກເຮົາມີຄວາມມຸ້ງໝ້ັນ ທີ່ຈະດໍາເນີນວຽກງານຮວ່ມ
ກັບ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອ່ືນໆ ເພື່ອຄວາມຜາສຸກຂອງ ບັນດາປະເທດແຄມຝັ�ງນ້ໍາ ທຸກໆປະເທດ ແລະ ເພື່ອ
ປະຊາຊົນຂອງ ແມ່ນ້ໍາຂອງ.”  
 

### 


