ເພື່ອການເຜີຍແຜ່

ຄໍາເຫັນແນະນຳ ແລະ ຂໍໍ້ສະເໜີຫັກ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຂອງ ໂຄງການ
ປາກລາຍ ໄດຸ້ຮັບການປຶກສາຫາລ
ໍ້
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, 22 ກມພາ 2019 – ບົດສັງລວມຄໍາເຫັນແນະນຳ ແລະ ຂໍສະເໜີ
ເພື່ ອ
ຫລຸ ດຜື່ອນ ຜົນກະທົບ ແລະ ມາດຕະການໃນການຄຸ ໍ້ມຄອງຄວາມສື່ຽງ ຂອງ ໂຄງການ ແລະ ຮື່າງບົດລາຍງານທົບ
ທວນທາງດໍ້ານວິຊາການ ສະບັບປັບປຸ ງສຸ ດທໍ້າຍ ຂອງ ໂຄງການ ເຂື່ ອນໄຟຟໍ້າພະລັງງານນໍາປາກລາຍ ຂອງ ສປປ

ລາວ ແມື່ ນ ບາງປະເດັນທື່ ໄດໍ້ນາໍ ມາປຶ ກສາຫາລກັນໃນ ກອງປະຊຸມຄະນະສະເພາະກິດຂອງ ຄະນະກໍາມະການຮື່ວມ
ັ
ຂອງ ຄມສ ສໍາລັບ ລະບຽບວື່າດໍ້ວຍ ການແຈ ໍ້ງໃໃຫໍ້ຊາບ, ການປຶ ກສາຫາລກັນກື່ ອນ ແລະ ການຕົກລົງ ກັນ ທື່ ໄດໍ້ຈດ
ີ້ ນຄັງທ
ໍ້ ເປັ
ີ້ ສາມ ທັງເປັ ນກອງປະຊຸມຄັງສຸ
ໍ້ ດທໍ້າຍ ທື່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ກອງປະຊຸມຄັງນີ

ໍ້
ໍ້ ຄອງຄວາມສື່ຽງຂອງໂຄງການ ພໍ້ອມ
ບົດສັງລວມຄໍາເຫັນແນະນຳ ແລະ ຂໍສະເໜ
ກື່ ຽວກັບ ມາດຕະການໃນການຄຸ ມ
ທັງ ຮື່າງບົດລາຍງານທົບທວນທາງດໍ້ານວິຊາການ ແມື່ ນ ເອກະສານທື່ ສໍາຄັນທື່ ຄະນະສະເພາະກິດ ໄດໍ້ກະກຽມ
ໍ້
ັ ນະໂຍບາຍ ຂອງ ຄມສ) ໃຫໍ້ພຈ
ິ າລະນາ
ເພື່ ອ ນໍາສະເໜຕໍື່ ຄະນະກໍາມະການຮື່ວມ (ເຊິື່ງເປັ ນ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ື່
ໃນຕອນທໍ້າຍຂອງ ຂະບວນການປຶ ກສາຫາລກັນກື່ ອນ ທມກຳນົດເວລາຫົກເດອນ.

ໍ້
“ຄະນະສະເພາະກິດ ຕໍ້ອງຮັບປະກັນວື່າ ບັນດາຂໍສະເໜ
ຈາກ ປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ພາກສວນກື່ ຽວຂໍ້ອງ ໄດໍ້
ໍ້
ຖກນຳສະເໜີຢື່າງທື່ຽງທໍາ ແລະ ບົດລາຍງານທົບທວນດໍ້ານເຕັກນິກນັນແມື່
ນ ມລັກສະນະໜັກແໜໍ້ນ ແລະ ມ
ລັກສະນະວິທະຍາສາດ” ທື່ານ ປອ. ເລ ດຸ ກ ຈຸງ, ປະທານ ຄະນະສະເພາະກິດ ຂອງ ຄະນະກໍາມະການຮື່ວມ ໄດີ້
ກ່ ຳວ ໃນກຳນເປິດກອງປະຊຸມ.
ໍ້
ບົດສັງລວມຄໍາເຫັນແນະນຳ ແລະ ຂໍສະເໜ
ແມື່ ນ ໄດໍ້ກວມເອົາທຸກມິຕ ິ ຂອງ ຂະບວນການທົບທວນທາງດໍ້ານວິຊາ
ື່
ື່
ໍ້
ໍ້ ນ ແລະ
ການ ເຊິງ ລວມມສຂົງເຂດ ຄ: ຂໍສະເໜ
ກື່ ຽວກັບ ຂະບວນການທາງດໍ້ານວິຊາການ, ການນໍາໃຊໍ້ຂໍມູ
ໍ້
ໍ້
ຂື່າວສານ, ໂຄງສໍ້າງພນຖານ
ແລະ ຜົນກະທົບຂໍ້າມ ຊາຍແດນທື່ ອາດຈະເກິດຂຶນ.

ຕົວຢື່າງ: ຄໍາເຫັນທາງຂະບວນການວິຊາການໄດໍ້ ສະເໜໃຫໍ້ ມີກຳນເບິື່ງຄວາມສອດຄື່ອງຕາມ ບົດແນະນໍາການອອກ
ໍ້ ນເຂ
ໍ້
ໍ້ ື່ ອນ ຕາມ ລໍານໍາຂອງ
ໍ້
ໍ້
ແບບເບອງຕົ
ໃນອື່າງແມື່ ນໍາຂອງຕອນລຸື່
ມ ທື່ ສໍ້າງຂນໃນປ
2009 ແລະ/ຫຼ ບົດແນະນໍາໃນ
ໃ
ລະດັບພາກພຶນໍ້ ແລະ ສາກົນອື່ ນໆ ກື່ ຽວກັບ ການອອກແບບ ແລະ ການປະເມິນຜົນກະທົບສິື່ງແວດລໍ້ອມ ແລະ
ີ້
ສັງຄົມ ເພື່ ອ ຈໍາກັດ ຄວາມສື່ຽງທື່ ອາດຈະເກິດຂນ.
ໍ້ ຄໍາເຫັນກື່ ຽວກັບ ຜົນກະທົບ ຂໍ້າມຊາຍແດນ ທື່ ອາດຈະເກິດຂນີ້ ແມື່ ນ ສອດຄື່ອງກັບຄວາມມຸື່ ງໝັນໍ້
ນອກຈາກນັນ,
ໍ້
ໍ້
ັ ບັນດາມາດ
ພາຍໃຕ ໍ້ ສັນຍາແມື່ ນໍາຂອງ
ປ 1995 ແລະ ໄດໍ້ມການສະເໜໃຫໍ້ ສປປ ລາວ ເອົາໃຈໃສື່ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຕະການທື່ ກື່ ຽວຂໍ້ອງ ຢື່າງສູ ງສຸ ດ.

ໍ້
ົ ໍ້ ປະກອບສວນຕໍື່ ຄວາມມຸື່ ງໝັນໍ້ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການ
“ບັນດາຄໍາເຫັນແນະນຳ ແລະ ຂໍສະເໜ
ເຫຼື່ ານ
ັ ພັນທະ ເພື່ ອຫຼກລື່ຽງ, ຫລຸ ດຜື່ອນ ແລະ ບັນເທົາ ຜົນກະທົບ ທື່ ອາດຈະເກິດຂນີ້ ຕາມທື່ ກຳນົດໃນສັນຍາ
ປະຕິບດ
ໍ້
ແມື່ ນໍາຂອງ
ປ 1995 ພໍ້ອມທັງໄດໍ້ ພິຈາລະນາ ຢື່າງລະອຽດ ຄໍາເຫັນແນະນຳ ຈາກພາກສວນກື່ ຽວຂໍ້ອງ” ທື່ານ ອານ
ໍ້
ປິກ ຫັດດາ ຫົວໜໍ້າກອງເລຂາ ຄມສ ກ່ ຳວ ໃນກອງປະຊຸມ. “ຄໍາເຫັນແນະນຳ ແລະ ຂໍສະເໜ
ດັື່ງກື່ າວ ຍັງມວັດຖຸ
ັ ລະຫວື່າງປະເທດສະມາຊິກ.”
ປະສົງ ສບຕໍື່ຜັນຂະຫຍາຍການຮື່ວມມ ແລະ ຄວາມເຊື່ ອມໝັນໍ້ ທື່ ມ ໃນປັດຈຸບນ

ໍ້ ໜ່ ງ ແລະ
ກອງປະຊຸມຍັງໄດໍ້
ໃ ສົນທະນຳ ບົດລາຍງານ ຂອງ ກອງປະຊຸມພາກສວນທື່ ກື່ ຽວຂໍ້ອງລະດັບພຳກພນີ້ ຄັງທ
ໍ້ ສອງ ເຊ່ ງ ລວມມ ຄໍາເຫັນແນະນຳຈາກພາກສວນກື່ ຽວຂໍ້ອງ ເພື່ ອ ປັບປຸ ງ ໂຄງການ ທີ່ຖກສະເໜີ. ນອກຈາກ
ຄັງທ
ນັນໍ້ ກຍັງມີຄຳເຫັນແນະນຳໃນບົດລຳຍງຳນ ທີ່ໄດີ້ຈຳກ ຜົນກອງປະຊຸມ ລະດັບຊາດ ໃນ ບັນດາປະເທດ
ສະມາຊິກນໍາອກ.

ົ ລົງເຫັນດໃຫໍ້ຈດ
ັ ວາຣະກອງປະຊຸມພິເສດ ຂອງ ຄະນະກໍາມະການຮື່ວມ ໃນທໍ້າຍເດອນມນາ ຫ
ກອງປະຊຸມ ໄດໍ້ຕກ
ໍ້ ອນ ເມສາ ປ 2019 ທື່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ວາຣະກອງປະຊຸມດັື່ງກື່ າວ ຈະເປັ ນ ຂັນຕອນສຸ
ີ້
ຕົນເດ
ດທໍ້າຍ ຂອງ
ຂະບວນການປຶ ກສາຫາລກັນກື່ ອນ ຊ່ ງກຳນົດເວລຳສຳເລັດ ພຳຍໃນໄລຍະຫົກເດອນ. ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່ ຳວ ຄຳດ
ີ້
ວ່ຳ ຄະນະກໍາມະການຮື່ວມຈະຕໍ້ອງອອກ ຖະແຫຼງການຮື່ວມກັນ ເພື່ ອ ວາງພນຖານໃນການສໍ້
າງ ແຜນດໍາເນີນງານ
ໍ້
ຮື່ວມກັນ ກື່ ຽວກັບ ໂຄງການ ເຂ່ ອນໄຟຟໍ້າ ພະລັງງານນໍາປາກລາຍ
ທື່ ມກໍາລັງການຜະລິດ 770 ເມກາວັດ.

ໍ້
ໃນວັນທ 13 ມິຖຸນາ 2018, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດໍ້ແຈ ໍ້ງກອງເລຂາ ຄມສ ກື່ ຽວກັບ ຄວາມຕັງໃຈຂອງຕົ
ນເຂົາໍ້
ໍ້
ຮື່ວມຢື່າງເປັນທາງການ ໃນຂະບວນການປຶ ກສາຫາລກັນກື່ ອນຂອງ ໂຄງການປາກລາຍ, ເຂ່ ອນທສື່ ທື່ ຕັງໃນລໍ
າ
ໍ້
ແມື່ ນໍາຂອງ
ທື່ ໄດໍ້ ຖກສະເໜີດໍາເນີນຂະບວນການດັື່ງກື່ າວ.
ໍ້ ຜື່ານ, ຕັງຢູ
ໍ້ ື່ ເມອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລ ໃນ ພາກຕາເວັນຕົກສ່ຽງ
ໂຄງການປຳກລຳຍ ແມື່ ນເຂ່ ອນແບບນໍາໄຫຼ
ເໜອ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊ່ ງ ຢູື່ ທາງຕອນໃຕໍ້ ຂອງ ເຂ່ ອນໄຊຍະບູ ລ ແລະ ຢູື່ທາງພຳກເໜອ ຂອງ ນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ 241 ກິໂລແມດ. ເຂ່ ອນດັື່ງກື່ າວ ຈະດໍາເນີນການຜະລິດ 4.124 ກິກະວັດໂມງຕໍື່ປ ແນໃສື່ສະໜອງໄຟຟີ້ຳ
ພາຍໃນປະເທດ.
ີ້ ື່ ສໍ້າງ ໃນປ 2022
ໂຄງການມມູນຄື່າການລົງທນທັງໝົດ 2.134 ລໍ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊ່ ງຄາດວື່າຈະເລີ່ມຕົນກໍ
ິ ດ
ັ ພາວເວໄຊນາຣສອດ ຈໍາກັດ
ແລະ ເລີ່ມໃຜະລິດເພ່ ອກຳນຄີ້ຳ ຫຼງັ ຈາກ ການກໍື່ສໍ້າງສໍາເລັດລົງ ໃນປ 2029. ບໍລສ
ໍ້ ື່ ງອອກ ເຄ່ ອງອິເລັກໂຕນິກ ແຫື່ງຊາດ ສປ ຈນ
ິ ດ
ັ ນໍາເຂົາ-ສົ
(Power China Resources Ltd) ແລະ ກຸ່ ມບໍລສ

ໍ້ ດ
ັ ທະນາໃໂຄງການ, ອິງຕາມ ເອ
(China National Electronics Import-Export Corporation) ເປັ ນຜູ ພ
ກະສຳນ ການແຈ ໍ້ງໃຫໍ້ຊາບຢ່ຳງເປັ ນທຳງກຳນ ຂອງ ສປປ ລາວ.
ໝາຍເຫດ:
ໍ້
ຄມສ ແມື່ ນ ອົງການຈັດຕັງໍ້ ລະຫວື່ າງລັດຖະບານ ເພື່ ອການປຶກສາຫາລ ແລະ ການຮື່ ວມມ ໃນອື່ າງແມື່ ນໍາຂອງ
ຕອນ
ໍ້
ໍ້ ນໃນປ
ໍ້
ລຸື່ ມ, ສໍ້າງຕັງຂ
1995 ອິງຕາມສັນຍາແມື່ ນໍາຂອງ
ລະຫວື່ າງ ຣາຊະອານາຈັກກໍາປູ ເຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະ

ີ້ ເພື່ ອ ການຮື່ ວມມ ກື່ ຽວກັບນໍາໍ້ ແລະ
ອານາຈັກໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. ອົງການດັື່ງກື່ າວເປັ ນກົນໄກລະດັບພາກພນ
ີ້
ໍ້ ື່ ອການພັດທະນາ ທື່ ຍນຍົງ ຂອງ ພາກພນ.
ໍ້ ຄອງຊັບພະຍາກອນນໍາເພ
ທັງເປັ ນ ສູ ນກາງຄວາມຮູ ໍ້ ການຄຸ ມ
- ຈົບ ໍ້ ນເພມເຕມ, ກະລຸ ນາຕິດຕໍື່ :
ຂໍມູ
ທື່ ານ ໂສພິກ ແມສ໌
ໍ້ ຳທື່ ການຂື່ າວສສານ
ເຈົາໜີ້
ຫໍ້ອງການຫົວໜີ້ຳກອງເລຂາ ຄມສ

ໍ້
ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທິການແມື່ ນໍາຂອງສາກົ
ນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 01000, ສປປ ລາວ
ອເມວ: sopheak@mrcmekong.org
ໂທລະສັບ : +856-21-263263, ຕໍື່ 4072

ໂທລະສັບມຖ: (856)-2077779168

###

