
 
 
 
 ເພື່ ອການເຜຍີແຜ່ 
 

ສປປ ລາວ ຖືກຮຽກຮ�ອງໃຫ�ມີການປັບປຸງ ການປະເມີນຜົນກະທົບ ແລະ ສະ
ໜອງມາດຕະການຫ�ດຜ�ອນ ຢ�າງມີປະສິດທິພາບ ສ�າລັບໂຄງການເຂ່ືອນ
ໄຟຟ�ານ�້າຕົກ ຫຼວງພະບາງ 
 
ນະຄອນຫວຼງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ວນັທີ 1 ກ�ລະກົດ 2020 - ລາຊະອານາຈກັ ກໍາປູເຈຍ, ລາຊະອານາຈກັ

ໄທ, ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫ ້ສປປ ລາວ ດໍາເນນີການປະເມນີຜນົກະທບົຂາ້ມຊາຍແດນຢ່າງເຂັມ້ງວດ 

ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍມາດຕະການທີ່ ສະເໜເີພື່ ອຫຼຸດຜ່ອນຜນົກະທບົທີ່ ອາດຈະເກດີຂືນ້ຈາກ ໂຄງການ ເຂື່ ອນໄຟຟາ້

ພະລງັນໍາ້ ຫຼວງພະບາງ ຂະໜາດ 1460 ເມກາວດັ, ດັ່ ງທີ່  ຄະນະກໍາມາທກິານແມ່ນໍາ້ຂອງສາກນົ (ຄມສ) ໄດສ້ະຫຼຸບ ໃນ

ຂັນ້ຕອນປຶກສາຫາລລ່ືວງໜາ້ 6 ເດອືນ ສໍາລບັໂຄງການ. 

 

ໃນກອງປະຊຸມພເິສດ ຂອງ ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມ ຄມສ ໃນມືວ້ານນີ,້ 3 ປະເທດທີ່ ໄດຖ້ກືແຈງ້ໃຫຊ້າບກ່ຽວກບັ

ໂຄງການ ໄດສ້ະແດງຄໍາຂອບໃຈ ຕ່ໍກບັການຍື່ ນສະເໜ ີໂຄງການຂອງ ລດັຖະບານ ລາວ ເພື່ ອການປຶກສາຫາລລ່ືວງໜາ້, 
ແລະການຮ່ວມມ ື ໃນການສະໜອງຂໍມູ້ນ ແລະ ເອກະສານເພີ່ ມຕື່ ມ ແລະ ຄວາມເຕມັໃຈທີ່ ຈະຮບັເອາົຄໍາເຫນັ ແລະ ຄໍາ

ແນະນໍາ ຈາກບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ແລະ ຜູທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ໃນຂະນະທີ່ ທງັສາມປະເທດ ໄດຮ້ບັຮູ ້ ອະທປິະໄຕ ແລະ 

ສດິທ ິຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຕດັສນິໃຈ ຕ່ໍກບັການພດັທະນາໂຄງການ ຫຼວງພະບາງ, ພວກເຂາົໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫ ້ສປປ 

ລາວ ພຈິາລະນາ ບນັດາ ຄໍາແນະນໍາ ທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນແບບຟອມການຕອບກບັຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່ ພວກເຂາົສົ່ ງໃຫ.້ 
 
ແບບຟອມຕອບກບັຢ່າງເປັນທາງການຂອງລາຊະອານາຈກັ ກໍາປູເຈຍ ກ່າວວ່າ "ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ

ຂາ້ມຊາຍແດນ ຄວນດໍາເນນີການໄປຕື່ ມ, ໂດຍພຈິາລະນາແຜນການ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ມີ

ປະສດິທຜິນົ. ພອ້ມທງັ ຄວນສະໜອງ ແຜນຍຸດທະສາດການຄຸມ້ຄອງຕະກອນ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ທີ່ ຊດັເຈນ”. 

 

ແບບຟອມຕອບກບັຢ່າງເປັນທາງການຂອງ ລາຊະອານາຈກັ ໄທ ກ່າວວ່າ “ມຂໍີສ້ະເໜໃີຫ ້ສປປ ລາວ ແລະ ຜູພ້ດັທະນາ

ໂຄງການ ເພື່ ອສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ກໍານດົມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ຜນົກະທບົຂາ້ມຊາຍແດນ ໃນດາ້ນ

ເສດຖະກດິ - ສງັຄມົ, ການດໍາລງົຊວີດິ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ”. 

 

ແບບຟອມການຕອບກບັຢ່າງເປັນທາງການຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ ກ່າວວ່າ“ ຜນົກະທບົແບບສະສມົ ຂອງໂຄງການ ໄຟຟາ້

ພະລງັນໍາ້ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ບນັດາໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟາ້ແມ່ນໍາ້ຂອງທງັໝດົ ຄວນໄດຮ້ບັການປະເມນີຢ່າງຮອບດາ້ນ”. 
 
ສສ ຫວຽດນາມ ໃຫຂໍ້ສ້ງັເກດວ່າ “ຄມສ ແລະ ລດັຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັການປັບປຸງ ໃນການສະ

ໜອງ ເອກະສານ, ຂໍມູ້ນ ແລະ ຂ່າວສານ, ແລະ ຍກົລະດບັວທິກີານ ໃນການປະເມນີຜນົກະທບົ ລວມທງັບນັດາຜນົ

ກະທບົ ແບບສະສມົ ແລະ ຂາ້ມຊາຍແດນ”. 

 

http://www.mrcmekong.org/assets/Uploads/Cambodia-Official-Reply-Form.pdf
http://www.mrcmekong.org/assets/Uploads/Thailand-Official-Reply-Form.pdf
http://www.mrcmekong.org/assets/Uploads/Viet-Nam-Official-Reply-Form.pdf


ເພື່ ອສະຫຼຸບຂະບວນການປຶກສາຫາລລ່ືວງໜາ້, ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມ ໄດອ້ອກຖະແຫຼງການຂອງຕນົທີ່ ສະແດງ ຈດຸ ຢືນ 

ຂອງ ຄມສ, ຮຽກຮອ້ງໃຫ ້ລດັຖະບານລາວ ພຈິາລະນາ ແລະ ແກໄ້ຂ ຄໍາເຫນັ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ໃນບດົລາຍງານການທບົ
ທວນທາງວຊິາການ ແລະ ແບບຟອມການຕອບຢ່າງເປັນທາງການຂອງບນັດາປະເທດທີ່ ຖກືແຈງ້ໃຫຊ້າບ. 
 
ທ່ານ ປອ ສມົກຽດ ປຣະຈາໍວງົ, ປະທານຄະນະກໍາມະການຮ່ວມ (ຄມສ) ປະຈາໍປີ 2020 ແລະ ເປັນປະທານກອງ

ປະຊຸມ, ໄດກ່້າວວ່າ "ຖະແຫງຼການສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມກງັວນົໃຈ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ຂອງຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ ທີ່

ລວບລວມມາຈາກ ການປຶກສາຫາລ ືລະດບັພາກພືນ້ ແລະ ລະດບັຊາດ. ມນັມມີາດຕະການກ່ຽວກບັວທິກີານຫຼກີລຽ້ງ, 

ບນັເທາົ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜນົກະທບົທາງລບົ ທີ່ ອາດເກດີຂືນ້ຈາກການພດັທະນາໂຄງການ ໂດຍການສຸມໃສ່ຢ່າງຕັງ້ໜາ້ ຕ່ໍ

ກບັ ການດໍາເນນີງານ ແບບປະສານງານກນັ ຂອງບນັດາເຂື່ ອນໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົ.”  

 

ສປປ ລາວ, ໃນແບບຟອມການຕອບຢ່າງເປັນທາງການ, ໄດເ້ນັນ້ໜກັ ເຖງິຄວາມມຸງ້ໝັນ້ ຂອງປະເທດ ໃນການແກໄ້ຂຜນົ

ກະທບົທາງລບົ ທີ່ ອາດຈະເກດີຂືນ້ ແລະ ໃນການປັບປຸງໂຄງການ. 
 
ທ່ານ ຈນັທະເນດ ບວົລະພາ, ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມ ສໍາລບັ ສປປ ລາວ ແລະ ເປັນຫວົໜາ້ ຄະນະຜູແ້ທນລາວ ກ່າວຕ່ໍ

ກອງປະຊຸມວ່າ “ລດັຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຍງັຍດຶໝັນ້ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ສໍາຄນັ ແລະ ຍນິດຕ່ໍີການມສ່ີວນຮ່ວມ

ເພີ່ ມຕື່ ມ, ການແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນ-ຂ່າວສານ, ການໄປຢຽ້ມຢາມສະຖານທີ່  ແລະ ການຕດິຕາມຮ່ວມກນັ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ 
ໂຄງການດັ່ ງກ່າວ ບ່ໍໄດສ້ົ່ ງຜນົກະທບົດາ້ນລບົຂາ້ມຜ່ານຊາຍແດນ ທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນ ແຕ່ສະໜອງ ຜນົປະໂຫຍດ ທາງກງົ ແລະ 
ທາງອອ້ມ ຕ່ໍທຸກໆຝ່າຍ ແລະ ບນັດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ”.   
 

ຍກົຕວົຢ່າງກ່ຽວກບັຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ ອນ, ທ່ານກ່າວຕື່ ມອກີວ່າ "ປະເທດລາວໄດປັ້ບປຸງ ບດົແນະນໍາ ກ່ຽວກບັ

ຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ ອນ ສະບບັໃໝ່ ທີ່ ບນັລຸ ແລະ ອາດເໜອືມາດຕະຖານສາກນົ, ແລະ ໂຄງການສະເໜໃີໝ່ທງັໝດົ 

ລວມທງັໂຄງການ ຫຼວງພະບາງ ຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັ ບດົແນະນໍາທີ່ ເຂັມ້ງວດນີ"້. 
 
ການສ�າງຕັ້ງກົນໄກໃນການຕິດຕາມໂຄງການ ໃນຊ�ວງການພັດທະນາ ແລະ ດ�າເນີນງານ 

ໃນກອງປະຊຸມດຽວກນັນີ,້ ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມ ໄດອ້ະນຸມດັ ແຜນພາຍຫຼງັຈາກການປຶກສາຫາລລ່ືວງໜາ້ ຫຼ ືທີ່ ຮູຈ້ກັ

ກນັໃນນາມແຜນປະຕບິດັງານຮ່ວມ (JAP) ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຖະແຫງຼການ ແລະ ສະເໜກີນົໄກ ແລະ ເວທສໍີາລບັ

ການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ດໍາເນນີການລາຍງານເປັນປົກກະຕ ິກ່ຽວກບັການພດັທະນາ ແລະ ການດໍາເນນີງານຂອງໂຄງການ. 
 
ທ່ານ ປອ ອນັ ພສິ ຮດັດະ, ຫວົຫນາ້ກອງເລຂາ ຄມສ, ໄດກ່້າວວ່າ "ແຜນປະຕບິດັງານຮ່ວມ ແມ່ນຫນົທາງໃຫ ້ຄມສ, 
ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ສປປ ລາວ ແລະ ຜູພ້ດັທະນາໂຄງການ ເພື່ ອເລີ່ ມແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນ, ຂ່າວສານ, ຄໍາຄດິເຫນັ 
ແລະ ຄວາມຮູກ່້ຽວກບັ ໂຄງການ ຫຼວງພະບາງ ຕະຫອຼດໄລຍະການພດັທະນາ ແລະ ການດໍາເນນີງານຂອງໂຄງການ.  
 
ໃນ ເດອືນ ກໍລະກດົ ປີກາຍນີ,້ ລດັຖະບານລາວ ໄດນໍ້າສົ່ ງໂຄງການ ຫຼວງພະບາງ ເພື່ ອ ການປຶກສາຫາລລ່ືວງໜາ້, ເຊິ່ ງເປັນ

ໂຄງການທ ີ5 ທີ່ ໄດຖ້ກື ນໍາເຂົາ້ສູ່ຂະບວນການປຶກສາຫາລລ່ືວງໜາ້ ຂອງ ຄມສ. ຂະບວນການ 6 ເດອືນໄດເ້ລີ່ ມຕົນ້ຢ່າງ
ເປັນທາງການ ໃນວນັທ ີ8 ຕຸລາ 2019 ແລະ ມກໍີານດົທີ່ ຈະສິນ້ສຸດລງົ ໃນວນັທ ີ7 ເມສາ 2020. ແຕ່ເນື່ ອງຈາກ ການ

ລະບາດໃຫ່ຍຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ແລະ ຄວາມຕອ້ງການໃຊເ້ວລາໃນການການປຶກສາຫາລ,ື ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມ 

ບ່ໍສາມາດ ສະຫລຸບ ຂະບວນການໄດ ້ຕາມກໍານດົເວລາ ຈນົຮອດມືວ້ານນີ ້ຂະບວນການ ຈຶ່ ງໄດຮ້ບັການສະຫຼຸບ. 
 
 

http://www.mrcmekong.org/assets/Uploads/Lao-PDR-Official-Response.pdf
http://www.mrcmekong.org/topics/pnpca-prior-consultation/luang-prabang-hydropower-project/


 
ຫມາຍເຫດ:  
ຄະນະກໍາມາທກິານແມ່ນໍາ້ຂອງສາກນົ ແມ່ນ ອງົການຈດັຕັງ້ ລະຫວ່າງລດັຖະບານ ເພື່ ອການປຶກສາຫາລ ືແລະ ການ

ຮ່ວມມ ືລະດບັພາກພືນ້ ໃນອ່າງແມ່ນໍາ້ຂອງຕອນລຸ່ມ, ສາ້ງຕັງ້ຂືນ້ໃນປີ 1995 ອງີຕາມສນັຍາແມ່ນໍາ້ຂອງ ລະຫວ່າງ 

ລາຊະອານາຈກັ ກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ລາຊະອານາຈກັໄທ, ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. ອງົການດັ່ ງກ່າວເປັນກນົໄກ

ລະດບັພາກພືນ້ ເພື່ ອການຮ່ວມມ ືກ່ຽວກບັນໍາ້ ແລະ ທງັເປັນ ສູນກາງຄວາມຮູ ້ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້ເພື່ ອ

ການພດັທະນາ ທີ່ ຍນືຍງົ ຂອງ ພາກພືນ້.  
 
- ຈົບ -  
 

ຂ�້ມູນເພີມຕື່ມ, ກະລຸນາຕິດຕ�່ : 

ທ່ານ ໂສພຽກ ແມ, ເຈົາ້ຫນາ້ທີ່  ການຂ່າວສື່ ສານ,  

ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທກິານແມ່ນໍາ້ຂອງສາກນົ  

ອເີມວ: sopheak@mrcmekong.org  
ໂທ: +856-21-263263, ext. 4012 
ມຖື:ື +856-20-77779168 
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