ເພື່ອການເຜີຍແຜ່

ສປປ ລາວ ຈະດາເນີນຂະບວນການປຶກສາຫາລລ່ວງຫນ້າ ສຳລັບ
ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານາໍ້ ຕົກ ຊະນະຄຳມ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, 11 ພຶດສະພຳ 2020 - ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຈະດາເນີນ ຂະບວນການປຶກສາຫາລ
ລ່ວງໜ້າ ຂອງ ຄະນະກາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ (ຄມສ) ຢ່າງເປັນທາງການ ສຳລັບ ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້ຳຕົກ
ຊະນະຄຳມ ເຊິື່ງເປັນໂຄງການທີ 6 ທີື່ສະເໜີ ໂດຍ ສປປ ລາວ ທີື່ຢ່ໃນລານໍ້າຂອງ. ໂຄງການດັັ່ງກ່າວແມ່ນໂຄງການ
ເຂອ
ື່ ນໄຟຟ້າແບບນໍ້າໄຫລຜ່ານ (run-of-river dam)

ເຊິື່ງຈະມີການດາເນີນງານຢ່າງຕເໍ່ ນື່ອງ ຕະຫຼອດປີ ແລະ ຈະ

ສຳມຳດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ 684 ເມກາວັດ.
ໃນແຈ້ງການທີື່ສົັ່ງໃຫ້ກອງເລຂາ ຄມສ, ລັດຖະບານລາວໄດ້ສະໜອງເອກະສານທາງວິສະວະກາ ແລະ ການສຶກສາຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ທຳງດ້ານວິຊຳກຳນ, ລວມທັງການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ ແລະ
ການສຶກສາຕະກອນ ແລະ ການປະມົງ ເຊິື່ງເອກະສານເຫລົັ່ານີີ້ຈະໄດ້ຖກສົັ່ງຕໍ່ໃຫ້ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ຄມສ ອື່ນໆ ກ
ຄ ຣາຊະອານາຈັກກາປເຈຍ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ເພື່ອພິຈາລະນາ.
ອີງຕາມການແຈ້ງການຂອງ ສປປ ລາວ, ການກໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການຄາດວ່າຈະເລີື່ມຕົນ
ີ້ ໃນປີ 2020 ແລະ ສາເລັດໃນປີ
2028 ເຊິື່ງປີດຽວກັນນີີ້ ທາງໂຄງການເອງຈະເລີື່ມຕົີ້ນດາເນີນທຸລະກິດ. ພະລັງງານໄຟຟ້ຳທີື່ຜະລິດຈາກໂຄງການສ່ວນ
ໃຫຍ່ຈະສົັ່ງອອກໄປປະເທດໄທ.
ຫົວຫນ້າກອງເລຂາ ຄມສ, ທ່ານ ປອ ອັນ ພິສ ຮັດດະ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ປະເທດລາວໄດ້ສະເຫນີໂຄງການດັັ່ງກ່າວ ເຊິື່ງເປັນ
ການນາໃຊ້ນໍ້ຳໃນອ່າງແມ່ນໍ້ຳຂອງ ທີື່ຕ້ອງຜ່ານຂະບວນການປຶກສາຫາລລ່ວງຫນ້າ. ການຍື່ນສະເໜີໂຄງການດັັ່ງກ່າວ ຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີື່ຖກແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ແລະ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມນທີລ
ື່ ະອຽດ ແລະ ສາມາດສຶກສາກ່ຽວ
ກັບການນຳໃຊ້ນໍ້ຳ ແລະ ຜົນກະທົບທີອ
ື່ າດຈະເກີດ ຈາກໂຄງການດັັ່ງກ່າວ”.
ການປຶກສາຫາລລ່ວງຫນ້າ ແມ່ນຂັີ້ນຕອນໜຶຶ່ງໃນລະບຽບການ ຂອງ ຄມສ ໃນການນາໃຊ້ນໍ້າໃນລານໍ້າຂອງ ກຄ ລະບຽບ
ການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ, ປຶກສາຫາລລ່ວງຫນ້າ ແລະ ການຕົກລົງ (PNPCA). ພາຍໄຕ້ລະບຽບການດັັ່ງກ່າວ, ບັນດາໂຄງການ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີື່ນາໃຊ້ນໍ້າໃນລານໍ້າຂອງ ໃນລະດແລ້ງ ພາຍໃນອ່າງນໍ້າດຽວກັນ, ແລະ ໃນລະດຝົນ ລະຫວ່າງສອງ
ອ່າງນໍ້າ

ຕ່າງກັນ,

ຈະຕ້ອງໄດ້ດາເນີນຂະບວນການປຶກສາຫາລລ່ວງຫນ້າ.

ໂຄງການທີື່ຈະຕ້ອງດາເນີນຂະບວນການ

ດັັ່ງກ່າວແມ່ນ ໂຄງການຊົນລະປະທານຂະຫນາດໃຫຍ່ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ເຊິຶ່ງອາດສົັ່ງຜົນ
ກະທົບຕໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມ, ການໄຫຼຂອງນໍ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບນໍ້າໃນລານໍ້າຂອງ.
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ໃນຂະບວນການປືກສາຫາລລ່ວງຫນ້າ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະໜູນທາງວິຊາການ ແລະ ບລິຫານ ຈາກກອງເລຂາ
ຄມສ. ຄະນະກາມະການຮ່ວມ ຂອງ (ຄມສ) ຈະໄດ້ພິຈາລະນາ ລັກສະນະທາງດ້ານວິຊາການຂອງໂຄງການ, ເຮັດການປະ
ເມີນຜົນກະທົບຂ້ຳມຜ່ຳນຊຳຍແດນທີື່ອາດຈະເກິດຂຶື້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢ່ຂອງ
ຊຸມຊົນ ລຽບຕາມຝັງັ່ ແມ່ນໍ້າຂອງ, ພ້ອມທັງ ສະເຫນີມາດຕະການເພື່ອຮັບມກັບບັນຫາທີື່ອາດຈະເກີດຂີ້ນ. ຄະນະ
ກາມະການຮ່ວມມີຈຸດປະສົງເພອ
ື່ ບັນລຸຂຕ
ໍ້ ົກລົງຮ່ວມກັນ ວ່າດ້ວຍ ການສະເຫນີນາໃຊ້ນໍ້າໃນແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ລະບຸຂໍ້ກາ
ນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງກັບການສະເຫນີນາໃຊ້ນໍ້າດັງັ່ ກ່າວ. ເຊີິື່ງຂໍ້ຕົກລົງດັັ່ງກ່າວຈະເປັນສ່ວນຫນຶື່ງ ຂອງບົດ
ບັນທຶກຂອງການສະເຫນີນາໃຊ້ນໍ້າ ແລະ ບົດບັນທຶກການນາໃຊ້ນໍ້າຕົວຈິງ ເວລາທີໂື່ ຄງການໄດ້ເລີື່ມປະຕິບັດແລ້ວ.
ໂດຍທົົ່ວໄປ, ຂະບວນການປຶກສາຫາລລ່ວງໜ້ຳດັັ່ງກ່າວແມ່ນໃຊ້ເວລາ 6 ເດອນ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍເວລາອອກໄດ້
ຕາມການເຫັນດີ ຂອງ ຄະນະກາມະການຮ່ວມ. ຂະບວນການດັງັ່ ກ່າວບໍ່ໄດ້ມີເປົົ້າຫມາຍໃນການອະນຸມັດ ຫຼ ບໍ່ອະນຸມດ
ັ
ໂຄງການທີື່ສະເຫນີມາແຕ່ຢ່າງໃດ.
ອີງຕາມ ຄມສ, ລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ຍື່ນເອກະສານ ໂຄງການ ເຂຶ່ອນໄຟຟ້ຳ ຊະນະຄຳມ ເພື່ອຂະບວນການປຶກສາຫາລ
ລ່ວງຫນ້າ ໃນວັນທີ 9 ກັນຍາ 2019, ພາຍຫຼັງການຍື່ນສະເໜີ ໂຄງການ ເຂຶ່ອນໄຟຟ້ຳ ຫຼວງພະບາງ. ແຕ່ເພື່ອຮັບປະກັນ
ຂັີ້ນຕອນການປຶກສາຫາລ ແຕ່ລະໂຄງການຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຄະນະກາມະການຮ່ວມ ໄດ້ຕັດສິນໃຈ ຈະດາເນີນການ
ປຶກສາຫາລ ໂຄງການເຂຶ່ອນໄຟຟ້ຳ ຊະນະຄຳມ ຫລັງຈາກຂະບວນການດັັ່ງກ່າວຂອງ ເຂຶ່ອນໄຟຟ້ຳ ຫຼວງພະບາງ ສິີ້ນສຸດ
ລົງ.
ອີງຕາມລະບຽບການຂອງ (ຄມສ) ພຳຍຫລັງຈາກຢືື່ນເອກະສານໃຫ້ພິຈາລະນາແລ້ວນັີ້ນ, ທາງກອງເລຂາ ຄມສ ຈະທົບ
ທວນ ແລະ ກວດກາ ຄວາມຄົບຖວ້ນສົມບນຂອງເອກະສານທີໄື່ ດ້ຍື່ນຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນລະບຽບການ. ເນອ
ື່ ງຈາກ
ການກວດກາທຳງດ້ານວິຊາການ ສາລັບການປຶກສາຫາລ ໂຄງການໄຟຟ້ຳຫຼວງພະບາງ ໄດ້ສາເລັດແລ້ວ, ປັດຈຸບັນກອງ
ເລຂາກໄໍ່ ດ້ ສາເລັດການກວດສອບເອກະສານເບີ້ອງຕົີ້ນຂອງໂຄງການ ໄຟຟ້ຳ ຊະນະຄຳມ ແລະ ໄດ້ສົັ່ງເອກະສານທັງໝົດ
ໄປຍັງອີກສາມປະເທດທີື່ຖກແຈ້ງໃຫ້ຊາບເພື່ອກວດກາຄນ. ບັນດາເອກະສານເຫຼົັ່ານີີ້ ແມ່ນມີຢ່ໃນເວບໄຊທ໌ ຂອງ ຄມສ
ເພື່ອໃຫ້ມະຫາຊົນເຂົີ້າເຖິງໄດ້.
ຂະບວນການປຶກສາຫາລລ່ວງໜ້າ ສາລັບ ໂຄງການໄຟຟ້ຳນໍ້ຳຕົກ ຫຼວງພະບາງໄດ້ເລີື່ມຕົີ້ນໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ 2019 ແລະ
ການົດຈະສິີ້ນສຸດລົງ ໃນວັນທີ 7 ເມສາ 2020. ແຕ່ຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19, ຄະນະກາມະການຮ່ວມ
ຍັງບໍ່ສາມາດປະຊຸມໄດ້ເທື່ອເພື່ອຕົກລົງເຫັນດີກ່ຽວກັບຖະແຫຼງການຮ່ວມ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມຄັີ້ງ
ຕໍ່ໄປແມ່ນວັນທີ 4 ມິຖຸນາ 2020.
ຈົນຮອດປັດຈຸບັນ, ມີທັງຫມົດ 49 ໂຄງການ ໃນບັນດາສາຂາແມ່ນໍ້າຂອງ ທີຖ
ື່ ກຍື່ນເພື່ອດາເນີນຂະບວນການປຶກສາ
ຫາລລ່ວງຫນ້າ ລວມມີ 3ໂຄງການຈາກ ຣາຊະອານາຈັກກາປເຈຍ, 30 ໂຄງການຈາກ ສປປ ລາວ, 2 ໂຄງການ ຈາກຣາ
ຊະອານາຈັກໄທ ແລະ 14 ໂຄງການ ຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ. ນອກຈາກໂຄງການ ຊະນະຄຳມແລ້ວ, ກໍ່ຍັງມີອີກ 5

ໂຄງການຢ່ລານໍ້າຂອງຈາກ ສປປ ລາວ ທີື່ໄດ້ຖກຍື່ນເພື່ອດາເນີນຂະບວນການປຶກສາຫາລລ່ວງຫນ້າຄ: ໂຄງກຳນພະລັງ
ງຳນໄຟຟ້ຳນໍ້ຳຕົກໄຊຍະບລີ, ດອນສາໂຫງ, ປາກແບ່ງ, ປາກລາຍ, ແລະ ຫຼວງພະບຳງ.
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ໂຄງການໄຟຟ້ຳນໍ້ຳຕົກ ຊະນະຄຳມ ແມ່ນຕັີ້ງຢ່ລະຫວ່າງ ແຂວງໄຊຍະບລີ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ຂອງ ສປປ ລາວ, ຢ່
ເໜອ ຊາຍແດນ ລາວ - ໄທ ຈັງຫວັດ ເລີຍ ປະມານ 2 ກິໂລແມັດ ແລະ ຫ່າງຈາກທະເລປະມານ 1,737 km ແລະ ຫ່າງ
ຈາກເມອງ ຊະນະຄຳມ, ແຂວງວຽງຈັນ ປະມານ 25 ກິໂລແມັດ. ທາງປາຍນໍ້າຂອງໂຄງການ ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນປະມານ 155 ກິໂລແມັດ ແລະ ໂຄງການຕັີ້ງຢ່ທາງທ້າຍນໍ້າຂອງ ໂຄງການໄຟຟ້ຳປາກລາຍ ຫ່າງລົງມາ ປະມານ 84
ກິໂລແມັດ.
ໂຮງຈັກໄຟຟ້າມີຄວາມຍາວປະມານ 350 ແມັດ ແລະ ສງ 58 ແມັດ, ແລະ ມີຈັກຜະລິດໄຟຟ້າ 12 ເຄຶ່ອງ, ແຕ່ລະ
ເຄຶ່ອງສຳມຳດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ 57 ເມກຳວັດ.
ອີງຕາມເອກະສານທີື່ຍື່ນມານັີ້ນ, ບລິສັດ ພະລັງງານໄຟຟ້ຳນໍ້ຳຕົກ ຕ້ຳຖັງ (ລຳວ) ຊະນະຄຳມ ຈາກັດ ເຊິື່ງແມ່ນບລິສັດ ທີຶ່
ເປັນຜພ
້ ັດທະນາດາເນີນໂຄງການດັັ່ງກ່າວ. ມນຄ່າທັງໝົດ ຂອງໂຄງການແມ່ນປະມານ 2,073 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
ໃນຈານວນດັັ່ງກ່າວ, ປະມານ 27,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໄດ້ຖກຈັດສັນສຳລັບມາດຕະການບັນເທົຳ ກ່ຽວກັບສິື່ງແວດ
ລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາໂຄງກຳນ.
ຄະນະກາມະທິການເຮັດວຽກຮ່ວມ ຄມສ ປະກອບດ້ວຍຜ້ຕາງຫນ້າວິຊາການອາວຸໂສຈາກ ຣາຊະອານາຈັກ ກາປເຈຍ,
ສປປ ລາວ , ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຮັດຫນ້າທີເື່ ປັນທີື່ປກ
ຶ ສາໃຫ້ແກ່ຄະນະກາມະການຮ່ວມ
ຂອງ ຄມສ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຂະບວນການປຶກສາຫາລລ່ວງຫນ້າ, ຈະພົບປະກັນໃນວັນທີ 16 ມິຖຸນຳ 2020 ນີີ້
ເພື່ອປຶກສາຫາລບັນຫາຫຼັກກ່ຽວກັບຂັີ້ນຕອນຂະບວນການປຶກສາຫາລລ່ວງຫນ້າ ລວມເຖິງການົດມີ້ລິເລີື່ມຂອງຂະບວນ
ການດັັ່ງກ່າວເປັນເວລາ 6 ເດອນ.
ຄມສ ພ້ອມທັງ ບັນດາກອງເລຂາ ຄະນະກາມະການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ ຈະອານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການປຶກສາຫາລ
ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບຊາດ ເພື່ອຮັບຟັງ ທັດສະນະຈາກ ພາກສວນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບກລະນີໂຄງການດັັ່ງກ່າວ.
ຫມາຍເຫດ:
ຄມສ ແມ່ນ ອົງການຈັດຕັີ້ງ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ເພື່ອການປຶກສາຫາລ ແລະ ການຮ່ວມມ ໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ຕອນລຸມ
່ ,
ສ້າງຕັີ້ງຂີ້ນໃນປີ 1995 ອິງຕາມສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ລະຫວ່າງ ຣາຊະອານາຈັກກາປເຈຍ, ສປປ ລາວ , ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ແລະ
ສສ ຫວຽດນາມ. ອົງການດັັ່ງກ່າວເປັນກົນໄກລະດັບພາກພື້ນ ເພື່ອການຮ່ວມມ ກ່ຽວກັບນາໍ້ ແລະ ທັງເປັນ ສນກາງຄວາມຮ້
ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າເພື່ອການພັດທະນາ ທີື່ຢືນຢົງ ຂອງ ພາກພື້ນ.
- ຈົບ ຂມ
ໍ້ ນເພີມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ :
ທ່ານ ໂສພຽກ ແມ, ເຈົີ້າຫນ້າທີື່ ການ ຂ່າວສື່ສານ,
ກອງເລຂາ ຄະນະກາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ
ອີເມວ: sopheak@mrcmekong.org
ມຖ : +856-20-77779168
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