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ລະບຽບການ ��ລັບການ��ເນີນດ�ານການທູດກ�ຽວກັບນ�າ້ ຢູອ
� າ� ງແມ�ນາ້� ຂອງ

ຄະນະ��ມາທິການແມ�ນ�້າຂອງສາກົນ ແມ�ນຫຍັງ?
ແມ�ນ�້າຂອງ ແມ�ນນຶ່ງໃນບັນດາແມ�ນ�້າໃຫຍ�ກວ�າໝູ�ໃນໂລກ ແລະ ໄຫຼຜ�ານ 6 ປະເທດ ຢູ�ອາຊີຕາເວັນອອກສ�ຽງໄຕ� ຈາກ
ສປ ຈີນ ຈົນຮອດ ສສ ຫວຽດນາມ . ການຄຸ�ມຄອງການນ�າໃຊ�ອ�າງແມ�ນ�້າໃຫ�ມີຄວາມຢືນຢົງ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນເປັນ
ສິ່ງທ�າທາຍ��ຫຼັບບັນດາປະເທດໃນອ�າງແມ�ນ�້າຂອງ, ແຕ�ໃນເວລາດຽວກັນກ�ເປັນກາລະໂອກາດ ��ລັບການຮ�ວມມືກັນ
ຄະນະ��ມາທິການແມ�ນ�້າຂອງສາກົນ (ຄມສ) ແມ�ນອົງການຈັດຕັ້ງລະຫວ�າງລັດຖະບານທີ່ປະຕິບັດໜ�າທີ່ເພື່ອ
ກ�າວໄປສູ�ການພັດທະນາແບບຢືນຢົງ ໂດຍການປືກສາຫາລື ແລະ ການຮ�ວມມືກັນພາຍໃນອ�າງແມ�ນ�້າຂອງຕອນລຸ�ມ.
ສັນຍາແມ�ນ�້າຂອງ ປີ 1995 ທີ່ລົງນາມລະຫວ�າງ ຣາຊະອານາຈັກ��ປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ແລະ ສສ
ຫວຽດນາມ ໄດ�ສະໜອງວິທີການທີ່ຫຼາກຫຼາຍທາງດ�ານວິທະຍາສາດຄວາມຮູ� ແລະ ຄວາມ��ນານທາງດ�ານວິຊາການ
ໃນການຄຸ�ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ�້າ ແລະ ເປັນເວທີທາງການທູດ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນ ການເຈລະຈາກ�ຽວກັບບັນຫານ�້າ
ລະຫວ�າງ 4 ປະເທດ
ພາຍໄຕ�ຂອບນິຕິ��ທີ່ເຫັນດີຮ�ວມກັນ, ບັນດາປະເທດພາຄີ ທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ບູລິມະສິດທີ່ແຕກຕ�າງກັນ
ມີການປືກສາຫາລື

ຄວາມຕ�ອງການ

ແລະ

ສິ່ງທ�າຍທາຍໃນການພັດທະນາ,

ແລະ

ເຈລະຈາກ�ຽວກັບການ��

ໃຊ�ຊັບພະຍາກອນນ�້າຮ�ວມກັນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງພາກພື້ນ ແລະຂອງ ປະຊາຊົນ 65 ລ�ານຄົນ ທີ່��ລົງຊິວິດ
ໃນພາກພື້ນນີ້

ຣາຊະອານາຈັກ��ປູເຈຍ
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ຣາຊະອານາຈັດໄທ

ສສ ຫວຽດນາມ

ລະບຽບການແຈ�ງໃຫ�ຊາບ, ປືກສາຫາລືລວ
� ງໜ�າ ແລະ ການຕົກລົງ

ລະບຽບການແຈ�ງໃຫ�ຊາບ, ປືກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ ແລະ
ການຕົກລົງ ແມ�ນຫຍັງ?
ໃນໄລຍະ2

ທົດສະວັດທີ່ຜ�ານມາ,

ຄມສ

ໄດ�ສ�າງ

ລະບຽບການ
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ຊຸດ

ກ�ຽວກັບ

ຄຸນນະພາບນ�້າ,

ການແລກປ�ຽນຂ�້ມູນຂ�າວສານ, ການຕິດຕາມກວດກາການ��ໃຊ�ນ�້າ, ການຮັກສາລະດັບການໄຫຼຂອງນ�້າ, ການຮ�ວມມື
ໃນການນ�າໃຊ�ນ�້າ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສັນຍາແມ�ນ�້າຂອງ ປີ 1995, ໜື່ງໃນນັ້ນ ແມ�ນ
ລະບຽບການແຈ�ງໃຫ�ຊາບ, ປືກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ ແລະ ການຕົກລົງ, ເຊິ່ງໄດ�ຖືກຮັບຮອງໃນປີ 2003
ລະບຽບການແຈ�ງໃຫ�ຊາບ,

ປືກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ

3 ຂັ້ນຕອນ ທີ່ ປະເທດ ສະມາຊິກ ຄມສ
ແມ�ນ�້າຂອງ,

ເຊິ່ງອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕ�່ການໄຫຼ

ແລະ

ການຕົກລົງ

ແມ�ນຊຸດເອກະສານທີ່ປະກອບມີ

ຕ�ອງປະຕິບັດເວລາມີໂຄງການໃດໜື່ງ ທີ່ຈະ��ໃຊ�ນ�້າຈາກອ�າງ
ຫຼື

ຄຸນນະພາບນ�້າ

ຂອງ��ແມ�ນ�້າຂອງໃນລະດັບສູງສົມຄວນ.

ໂຄງການດັ່ງກ�າວອາດປະກອບມີ ໂຄງການຊົນລະປະທານຂະໜາດໃຫຍ�, ພະລັງງານໄຟຟ�ານ�້າຕົກ ແລະ ນ�້າປະປາ.
ລະບຽບດັ່ງກ�າວຖືກອອກແບບເພື່ອ ໃຫ�ບັນລຸ ການ��ໃຊ�ຊັບພະຍາກອນນ�້າໃຫ�ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ພ�ອມກັນນັ້ນ
ກ�່ເພື່ອຫ�ດຜ�ອນ ຜົນກະທົບອັນຮ�າຍແຮງຕ�່ສິ່ງແວດລ�ອມ ແລະຊີວິດການເປັນຢູ� ຂອງ ຊຸມຊົນທີ່ອາໄສຕາມແມ�ນ�້າ
ຕອນລຸ�ມ ແລະ ຕອນເທິງ
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ລະບຽບການແຈ�ງໃຫ�ຊາບ, ປືກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ ແລະ
ການຕົກລົງ ນ�າໃຊ�ຄືແນວໃດ?
ພາຍໄຕ� ລະບຽບການດັ່ງກ�າວ, ໂຄງການທີ່��ໃຊ�ນ�້າ ຕ�ອງ ໄດ�ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນລະບຽບການແຈ�ງໃຫ�ຊາບ,
ປືກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ ແລະ ການຕົກລົງ. ໃນຂະບວນການຂັ້ນຕອນດັ່ງກ�າວນີ້ບ�່ໄດ�ຮຽກຮ�ອງ ໃຫ�ມີການຮັບຮອງ
ຫຼື ບ�່ຮັບຮອງ ໂຄງການ, ລະບຽບການດັ່ງກ�າວແມ�ນກົນໄກເພື່ອສະຫນັບສະຫນຸນການຮ�ວມມືໃນລະດັບພາກພຶ້ນ
ໃນການ��ໃຊ�ນ�້າ

ການແຈ�ງໃຫ�ຊາບ ຮຽກຮ�ອງໃຫ�ປະເທດທີ່ສະເໜີໂຄງການແຈ�ງລາຍລະອຽດກ�ຽວກັບໂຄງການ
ໃຫ�ກັບປະເທດສະມາຊິກອື່ນໆ ກ�ອນທີ່ຈະເລີ້ມນ�າໃຊ�ນ�້າຕາມການສະເໜີ

ການປຶກສາຫາລືລ�ວງຫນ�າ ແມ�ນຂະບວນການທີ່ໃຊ�ເວລາ ຫົກເດືອນ ໃນການປະເມີນຜົນທາງດ�ານວິຊາ
ການ ແລະ ການປືກສາຫາລືຢ�າງເປັນທາງການ, ໂດຍປະເທດທີ່ຮັບແຈ�ງ ມີໂອກາດໃນການປະເມີນຜົນກະທົບ
ຂ�າມຊາຍແດນທີ່ອາດຈະເກີດຕ�່ລະບົບນິເວດວິທະຍາ, ຊີວິດການເປັນຢູ�, ແລະ ສະເໜີມາດຕະການຕ�າງໆເພື່ອ
ແກ�ໄຂບັນຫາຕ�າງໆດັ່ງກ�າວກ�ອນການ��ໃຊ�ນ�້າ

ຂ�້ຕົກລົງສະເພາະ ຮຽກຮ�ອງໃຫ�ມີການເຈລະຈາກັນຢ�າງຮອບດ�ານເພື່ອບັນລຸຄວາມເປັນເອກະພາບກັນລະຫ
ວ�າງປະເທດສະມາຊິກ ກ�ຽວກັບເງື່ອນໄຂຂອງໂຄງການທີ່ນ�າສະເໜີ ກ�ອນການ��ໃຊ�ນ�້າ
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ລະບຽບການແຈ�ງໃຫ�ຊາບ, ປືກສາຫາລືລວ
� ງໜ�າ ແລະ ການຕົກລົງ

ການປະຕິບັດແຕ�ລະຂັ້ນຕອນ ແມ�ນຂື້ນກັບ ສາມປັດໃຈ ຂອງການ��ໃຊ�ນ�້າ: ປະເພດຂອງແມ�ນ�້າ (��ນ�້າຂອງ ຫຼື
ສາຂາຂອງແມ�ນ�້າ), ລະດູການ (ລະດູແລ�ງ ຫຼື ລະດູຝົນ) ແລະ ຂອບເຂດການ��ໃຊ�ນ�້າ (ການ��ໃຊ�ພາຍໃນອ�າງ
ຫຼື

ນອກອ�າງ).

ໂຄງການ

ປະຕິບັດຢູ�ສາຂາແມ�ນ�້າ.

ທີ່ປະຕິບັດຢູ���ນ�້າຂອງ

ການ��ໃຊ�ນ�້າໃນລະດູແລ�ງ

ມີຂະບວນການທີ່ສະຫລັບຊັບຊ�ອນຫຼາຍກວ�າ

ໂຄງການທີ່

ຕ�ອງມີຂັ້ນຕອນການ��ເນິນການຫຼາຍກວ�າ

ໂຄງການທີ່

ປະຕິບັດໃນລະດູຝົນ ເຊັນດຽວກັນ. ການຜັນນ�້າ ຈາກແມ�ນ�້າຂອງ ໄປໃສ�ອ�າງແມ�ນ�້າອື່ນ ຕ�ອງມີຂັ້ນຕອນຫຼາຍກວ�າ ການ
��ໃຊ�ນ�້າພາຍໃນອ�າງແມ�ນ�້າຂອງ.

ຕາຕະລາງຂ�າງລຸ�ມສະແດງໃຫ�ເຫັນບັນດາປັດໃຈຕັດສິນຊີ້ຂາດ

ໃນຂະບວນການ

ທີ່ຈະຕ�ອງໄດ�້ປະຕິບັດ ໃຫ�ສອດຄ�ອງຕາມແຕ�ລະປັດໃຈ.

ປະເພດ ຂອງ
ແມ�ນາ້�

ລະດູການ ຂອບເຂດການ��ໃຊ�ນາ້�
ການອ�ວຍນ�້າກັບພາຍນອກ (ອ�ວຍນ�້າຈາກອ�າງ
ແມ�ນ�້າຂອງໄປອ�າງແມ�ນ�້າອື່ນ)

ລະດູແລ�ງ

ການອ�ວຍນ�້າພາຍໃນ
(ອ�ວຍນ�້າພາຍໃນອ�າງແມ�ນ�້າຂອງ)
ການອ�ວຍນ�້າກັບພາຍນອກ (ອ�ວຍນ�້າຈາກອ�າງ

��ນ�້າຂອງ

ແມ�ນ�້າຂອງໄປອ�າງແມ�ນ�້າອື່ນ)
ລະດູຝົນ

ການອ�ວຍນ�້າພາຍໃນ
(ອ�ວຍນ�້າພາຍໃນອ�າງແມ�ນ�້າຂອງ)
ອ�ວຍນ�້າທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ

ແມ�ນ�້າສາຂາ

ຂັນ
້ ຕອນທີຕ
່ ອ
� ງປະຕິບດ
ັ

ຂ�້ຕົກລົງສະເພາະ

ການປືກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ

ການປືກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ

ການແຈ�ງໃຫ�ຊາບ

ການແຈ�ງໃຫ�ຊາບ

ນ�າໃຊ�ທັງລະດູແລ�ງ
ແລະ ລະດູຝົນ
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ລະບຽບການ ��ລັບການ��ເນີນດ�ານການທູດກ�ຽວກັບນ�າ້ ຢູອ
� າ� ງແມ�ນາ້� ຂອງ

ການປືກສາຫາລືລ�ວງໜ�າແມ�ນເຮັດແນວໃດ?
ຂະບວນການປືກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ ມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ອີງຕາມລະບຽບການແຈ�ງໃຫ�ຊາບ ການປືກສາຫາ ລືລ�ວງຫນ�າ
ແລະ ການຕົກລົງ ແລະ ສັນຍາແມ�ນ�້າຂອງ

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ປະເທດສະມາຊິກທີສ່ ະເໜີໂຄງການ ແຈ�ງໃຫ� ກອງເລຂາ ຄມສ ຊາບກ�ຽວກັບເຈດ��ນົງໃນການ
ປະຕິບັດຂະບວນການປືກສາຫາລືລ�ວງຫນ�າ, ແລະ ສົ່ງເອກະສານລາຍລະອຽດກ�ຽວກັບໂຄງການ ພາຍໃນໜື່ງເດືອນ,
ກອງເລຂາ ຄມສ ກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ຄວາມຄົບຖ�ວນຂອງ ເອກະສານ ອີງຕາມລະບຽບການທີ່ວາງໄວ� ກ�ອນ��ສົ່ງ
ຕ�່ໃຫ�ຄະນະ��ມະການຮ�ວມເຊິງເປັນ ຄະນະບ�ລິຫານງານ ຂອງ ຄມສ ທີ່ປະກອບມີ ຜູ�ຕາງໜ�າຈາກລັດຖະບານຂອງ
ສີ່ປະເທດສະມາຊິກ ທີ່ຈະໄດ�ປຶກສາຫາລືກັນ

ຂັ້ນຕອນທີ 2:

ການປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ ເລີ້ມ ຫຼັງຈາກ ສະມາຊິກ ຄະນະ��ມະການຮ�ວມທຸກທ�ານ

ໄດ�ຮັບການແຈ�ງໃຫ�ຊາບແລະ ຮັບເອກະສານກ�ຽວກັບໂຄງການ. ພາຍໃນເວລາ

ຫົກເດືອນຫຼັງຈາກນັ້ນ,

ຄະນະ��

ມະການຮ�ວມ��ເນິນການທົບທວນປະເດັນທາງດ�ານວິຊາການກ�ຽວກັບໂຄງການ ເພື່ອ ກວດກາຄືນຄວາມສອດຄ�ອງ
ກັບລະບຽບການ ຂອງ ຄມສ ກ�ຽວກັບ ຮອບວຽນການໄຫຼ ແລະ ຄຸນນະພາບນ�້າ , ປະເມິນຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກິດຂື້ນ
ຕ�່ສິ່ງແວດລ�ອມ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ�, ແລະ ສະເໜີມາດຕະການເພື່ອແກ�ໄຂ ກ�ອນຈະສີ້ນສຸດຂະບວນການ

ການປະເມິນທາງດ�ານວິຊາການ:

ໃນຖານະເປັນສ�ວນນຶ່ງຂອງການປະເມີນທາງດ�ານວິຊາ

ການ ຄະນະ��ມະການຮ�ວມມອບໝາຍໃຫ�ປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ກອງເລຂາ ສ�າງຕັ້ງຄະນະເຮັດວຽກ ສະເພາະ
ເພື່ອ ທົບທວນຄືນ ປະເດັນຕ�າງໆ ເຊັ່ນ: ຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ, ການເຄື່ອນຍ�າຍຂອງປາ, ການໄຫຼຕົກຕະກອນ,
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ລະບຽບການແຈ�ງໃຫ�ຊາບ, ປືກສາຫາລືລວ
� ງໜ�າ ແລະ ການຕົກລົງ

ການເດີນເຮືອ, ຜົນກະທົບຕ�່ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມ. ເຄື່ອງມື ແລະ ບົດແນະ�� ຂອງ ຄມສ
ລວມທັງ ບົດແນະ��ເບື້ອງຕົ້ນກ�ຽວກັບການອອກແບບ ເຂື່ອນ ��ລັບເຂື່ອນທີສະເໜີກ�່ສ�າງໃນ��ນ�້າຂອງ, ຊ�ວຍ
ໃນການປະເມິນທາງດ�ານວິຊາການ. ການລົງຢ�ຽມຢາມເຂດໂຄງການ ແມ�ນຈະໄດ�ຖືກ��ເນິນການໃນຊ�ວງໄລຍະນີ້

ການປຶກສາຫາລື: ເພື່ອຮັບຟັງ

ຄວາມກັງວົນ ແລະ ທັດສະນະ ຂອງສາທາລະນະຊົນ ແລະພາກ

ສ�ວນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ, ການປຶກສາຫາລືໃນລະດັບຊາດ ແລະ ພາກພຶ້ນ ແມ�ນ��ເນິນການໂດຍ ກອງເລຂາ ຄມສ
ແລະ ຄະນະ��ມະການແມ�ນ�້າຂອງແຫ�ງຊາດ (ຄມຊ) ຂອງແຕ�ລະປະເທດສະມາຊິກ ເຊິ່ງເປັນ ອົງການຈັດຕັ້ງ ຂອງ
ລັດຖະບານທີ່ປະສານວຽກງານ ຂອງ ຄມສ ໃນລະດັບຊາດ

ຂັ້ນຕອນທີ 3:

ພາບຫຼັງ��ເລັດຊ�ວງ ໄລຍະເວລາປຶກສາຫາລື,

ເປົ້າໝາຍຂອງ ຄະນະ��ມະການຮ�ວມ

ຄືຕົກລົງຢ�າງເປັນເອກະສັນ ກ�ຽວກັບ ເງື່ອນໄຂ��ລັບການ��ເນີນຕ�່ກັບໂຄງການ. ການຕົກລົງດັ່ງກ�າວນີ້ ບ�່ໝາຍເຖິງ
ການຕົກລົງອະນຸມັດ ຫຼືບ�່ອະນຸມັດ ໂຄງການ. ແຕ�ມັນເປັນການສະເໜີປະກອບ��ເຫັນຂອງ ປະເທດທີ່ຮັບແຈ�ງ, ແລະ ສະ
ເຫນີໃຫ�ປະເທດທີ່ສະເໜີໂຄງການຮັບເອົາມາດຕະການໃດໜື່ງເພື່ອບັນເທົາຜົນກະທົບ ແລະ ຊອກຫາວິທີການໃນການ
ແບ�ງປັນຜົນປະໂຫຍດ. ຖ�າຄະນະ��ມະການຮ�ວມຕ�ອງການເວລາເພີ່ມເຕີມເພື່ອ ປຶກສາຫາລືຕື່ມ, ເຮົາສາມາດຂະ
ຫຍາຍໄລຍະເວລາຂອງການປຶກສາຫາລືລ�ວງ ໜ�າອອກໄປໄດ�

ຂັ້ນຕອນທີ 4:

ພາຍຫຼັງ��ເລັດການປຶກສາຫາລື, ປະເທດທີ່ສະເໜີໂຄງການສາມາດ��ເນິນໂຄງການທີ່ສະ

ເໜີໄດ�, ຖ�າ ຄະນະ��ມະການຮ�ວມບ�່ສາມາດຕົກລົງຢ�າງເປັນເອກະສັນໄດ�, ຄະນະ��ມະການຮ�ວມສາມາດ��ສົ່ງກ�ລະ
ນີດັ່ງກ�າວຕ�່ໃຫ�ສະພາມົນຕີ ຄມສ, ເຊິ່ງເປັນຄະນະບ�ລິຫານງານລະດັບສູງສຸດ ທີ່ມີສິດຕັດສິນບັນຫາ ເຊິ່ງປະກອບມີ
ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ຈາກລັດຖະບານຂອງ ສີ່ປະເທດສະມາຊິກ ເພື່ອ ຂ�ມະຕິຕົກລົງ

ຂັ້ນຕອນທີ 5:

ຖ�າສະພາມົນຕີບ�່ສາມາດມີມະຕິຕົກລົງ, ກ�ລະນີດັ່ງກ�າວຈະຖືກ��ສົ່ງຕ�່ຫາລັດຖະບານທີ່

ກ�ຽວ ຂ�ອງ ເພື່ອແກ�ໄຂ ຕາມຊ�ອງທາງທາງດ�ານການທູດແບບປົກກະຕິ
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ໂຄງວຽກຂະບວນການ
ນປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ

ລະບຽບການແຈ�ງໃຫ�ຊາບ
ການປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ
ແລະ ການຕົກລົງ
ນັບຕັ້ງແຕ�ປີ 1995 ຈົນຮອດທ�າຍປີ 2016, ຄມສ
ໄດ�ຮັບແຈ�ງກ�ຽວກັບໂຄງການ
53

ຣາຊະອານາຈັກ��ປູເຈຍ

ສປປ ລາວ

ຣາຊະອານາຈັດໄທ

ສສ ຫວຽດນາມ

ຄະນະ��ມາທິການ
ແມ�ນ�້າຂອງສາກົນ (ຄມສ)

ສະພາມົນຕີ ຄມສ
ຄະນະ��ນົດນະໂຍບາຍ

ຄະນະ��ມະການຮ�ວມ
ຄະນະຄຸ�ມຄອງບ�ລິຫານ

ໂຄງການ

ທີ່ຈະ��ໃຊ�ນ�້າ��ນວນ

ພາຍໄຕ�

ສັນຍາແມ�ນ�້າຂອງ

ແລະ

ລະບຽບການແຈ�ງໃຫ�ຊາບ ການປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ ແລະ
ການຕົກລົງ.

ສີ່ສິບໂຄງການ

ແມ�ນການແຈ�ງໃຫ�ຊາບ,

ສາມໂຄງການ ແມ�ນເພື່ອການປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ, ແລະ
ບ�່ມີໂຄງການໃດ��ລັບຂ�້ຕົກລົງສະເພາະ
ໃນ��ນວນ 50 ກ�ລະນີທີ່ມີການແຈ�ງໃຫ�ຊາບນັ້ນ, 45
ກ�ລະນີແມ�ນການ��ເນິນການ
5

ກ�ລະນີ

ໃນໂຄງການເຫຼົ່ານີ້,

ໃນແມ�ນ�້າສາຂາ

ແມ�ນ��ເນິນການ
39

ແລະ

ໃນ��ນ�້າຂອງ.

ໂຄງການແມ�ນ

ໂຄງການ

ພະລັງງານ ໄຟຟ�ານ�້າຕົກສ�ວນໂຄງການ ອື່ນໆເປັນໂຄງການ

ກອງເລຂາ� � �
ໜ�ວຍງານ��ເນິນງານ

ປະເທດທີສ
່ ະເໜີ
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ຊົນລະປະທານ,

ລະບາຍນ�້າ

ແລະ

ການຄວບຄຸມ

ອຸທົກກະໄພ. ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ເປັນ 2
ປະເທດທີ່��ສົ່ງ ກ�ລະນີການແຈ�ງໃຫ�ຊາບຫຼາຍກວ�າໝູ�.

ລະບຽບການແຈ�ງໃຫ�ຊາບ, ປືກສາຫາລືລວ
� ງໜ�າ ແລະ ການຕົກລົງ

ບັນດາໂຄງການທີ່��ສົ່ງເພື່ອແຈ�ງໃຫ�ຊາບ
ໃນແຂວງລັດຕະນະຄີລີ

ລວມມີ

ໂຄງການ

ທາງພາກຕາເວັນອອກສ�ຽງເໜືອ

ພະລັງງານໄຟຟ�ານ�້າຕົກ

ຂອງ

ໃນເຂດແມ�ນ�້າ

ຣາຊະອານາຈັກ��ປູເຈຍ

ໃນປີ

ເຊສານ
2010;

ຣາຊະອານາຈັກ ໄທ ໄດ�ແຈ�ງແຜນການສືກສາ ການອ�ວຍນ�້າ ຈາກ ແມ�ນ�້າ ກົກ ແລະ ແມ�ນ�້າອິງ ໄປຫາແມ�ນ�້າເຈົ້າພະຍາ
ຢູ�ແຂວງຊຽງຣາຍ ພະເຍົາ, ແລະ ນານ ທີ່ຕັ້ງຢູ�ພາກ ເໜືອຂອງ ປະເທດ ແລະໂຄງການຊົນລະປະທານຂະໜາດໃຫຍ�
ທີ່ແຂວງ ດັກລັກ ພາກກາງ ຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ ສະເໜີໃນປີ 2005
��ລັບ ໂຄງການທີ່ ມີການປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ ສາມ ໂຄງການມີ ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ�ານ�້າຕົກ

ໃນ��ນ�້າຂອງ

ຂອງ ສປປ ລາວ. ກ�ລະນີ��ອິດ ຄື ເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ຂະໜາດ 1,285 ເມກາວັດ ຢູ�ພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ,
ໂຄງການດັ່ງກ�າວ ໄດ� ຖືກແຈ�ງໃນປີ 2010 ແລະ ��ເນິນການປຶກສາຫາລື ຫົກເດືອນ ນັບແຕ�ເດືອນ ຕຸລາ 2010
ຈົນຮອດ ມີນາ 2011
ໂຄງການທີ ສອງ ຄືເຂື່ອນດອນສະຮົງ ຂະໜາດ 240 ເມກາວັດ ເຊິ່ງສ�າງໃນເຂດຊ�ອງທາງນ�້າໄຫຼ ໃນເຂດສີ່ພັນດອນ
ໃກ�ກັບຊາຍແດນລະຫວ�າງ ສປປ ລາວ ແລະ ຣາຊະອານາຈັກ��ປູເຈຍ. ໂຄງການດັ່ງກ�າວໄດ�ຖືກແຈ�ງຄັ້ງ��ອິດໃນ
ເດືອນກັນຍາ 2013 ແລະ ຖືກແຈ�ງຄືນ ເພື່ອການປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2014, ແລະ ໄດ���ເນິນການ
ປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າຫົກເດືອນ ນັບແຕ�ເດືອນກ�ລະກົດ 2014 ຈົນເຖິງ ເດືອນມັງກອນ 2015.
ໂຄງການຫຼ້າສຸດທີ່��ສົ່ງໃນເດືອນພະຈິກ 2016 ຄືເຂື່ອນພະລັງງານໄຟຟ�າ ນ�້າຕົກ ທີ່ຈະກ�່ສ�າງໃນເຂດປາກແບ�ງ
ຢູ�ພາກເໜືອ ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ, ການປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ ແມ�ນເລີ້ມໃນເດືອນ ທັນວາ 2016 ແລະ ຈະສືບຕ�່ຈົນເຖິງ
ເດືອນ ມິຖຸນາ 2017

ການແຈ�ງໃຫ�ຊາບ
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ໂຄງການ

ການປືກສາຫາລືລວ
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ລະບຽບການ ��ລັບການ��ເນີນດ�ານການທູດກ�ຽວກັບນ�າ້ ຢູອ
� າ� ງແມ�ນາ້� ຂອງ

ລະບຽບການແຈ�ງໃຫ�ຊາບ ປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ ແລະ
ການຕົກລົງ ສ�າງຜົນກະທົບແນວໃດ?
ຂະບວນການປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ ໃນ ສອງ ໂຄງການ��ອິດ ຂອງ ເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ແລະ ດອນສະຫົງ ເປັນກ�ລະນີ
ທົດສອບ ການ��ເນິນການທາງການທູດ ເພື່ອການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ�າ ນ�້າຕົກ. ໃນທັງສອງຂະບວນການ, ບັນດາ
ປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ກອງເລຂາ ໄດ�ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ທີ່ໄດ���ນົດໄວ�ໃນລະບຽບການ, ແຕ�ບ�່ໄດ�ມີມະຕິ
ທີ່ເປັນເອກະສັນທັງໃນລະດັບ ຄະນະ��ມະການຮ�ວມ ແລະ ສະພາມົນຕີ
ເຖິງຢ�າງໃດກ�່ຕາມ, ທັງສອງກ�ລະນີ ໄດ� ສ�າງໂອກາດໃຫ�ບັນດາປະເທດສະມາຊິກມາປະຊຸມກັນ ແລະ ທົບທວນຄືນ
ໂຄງການພັດທະນາ ຢູ�ປະເທດເພື່ອນບ�ານທີ່ມີອະທິປະໄຕ ແລະ ສະແດງຄວາມເປັນຫ�ວງເປັນໄຍ ຕ�່ ອານາເຂດ ແລະ
ປະຊາຊົນຂອງຕົນ.

ຂະບວນການດັ່ງກ�າວຍັງໄດ�

ໃຫ�ສິດອັນຊອບ��ໃຫ�ແກ�ພາກສ�ວນທີ່ສົນໃຈ

ໄດ�ສະແດງ

ທັດສະນະຂອງຕົນ.
ໃນກ�ລະນີຂອງເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ, ຂະບວນການນີ້ໄດ� ຊຸກຍູ�ໃຫ�ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ຜູ�ພັດທະນາໂຄງການ ��
ເນິນການປະເມິນຜົນກະທົບຕ�່ສິ່ງແວດລ�ອມ ແລະ ຕັດສິນໃຈເພີ້ມການລົງທືນຕື່ມ ��ນວນ 400 ລ�ານໂດລາສະຫະລັດ
ເພື່ອ ດັດແກ�ການອອກແບບ ແລະ ແກ�ໄຂບັນຫາການເຄື່ອນຍ�າຍຂອງປາ ແລະ ການຕົກຕະກອນ ເຊິ່ງເປັນຄວາມກັງວົນ
ທີ່ໄດ�ຖືກຍົກຂື້ນໃນລະຫວ�າງການປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ
ຫຼັງຈາກນັ້ນ,

ທັງປະເທດສະມາຊິກ

ແລະ

ກອງເລຂາ

ຄມສ

ໄດ���ເນິນການທົບທວນ

ແລະ

ປຶກສາຫາລື

ປະເດັນຕ�າງໆທີ່ຕິດພັນກັບ ລະບຽບການແຈ�ງໃຫ�ຊາບ ປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ ແລະ ການຕົກລົງ ເພື່ອ ປັບປຸງ
ການປະຕິບັດລະບຽບການດັ່ງກ�າວ,

ໂດຍສະເພາະ

ຄວາມຄົບຖ�ວນຂອງເອກະສານ

ແລະ

ໄລຍະເວລາ

ການ

ແລກປ�ຽນຂ�້ມູນຂ�າວສານ. ບາງບົດຮຽນ ທີ່ຖອດຖອນໄດ�ໃນ ຜ�ານມາ ຈະໄດ�ສະແດງອອກໃນຂະບວນການປືກສາຫາລື
ບັນດາໂຄງການ ທີ່ຈະປະຕິບັດລະບຽບການນີ້ ໃນອານາຄົດ
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ລະບຽບການແຈ�ງໃຫ�ຊາບ, ປືກສາຫາລືລວ
� ງໜ�າ ແລະ ການຕົກລົງ

�ຂມ
້� ນ
ູ ເພີມເຕີມກ�ຽວກັບ ລະບຽບການແຈ�ງໃຫ�ຊາບ
ປຶກສາຫາລືລວ
� ງໜ�າ ແລະ ການຕົກລົງ:
ເຂົ້າເບິ່ງເວບໄຊຂອງ ຄມສ ຕາມທີ່ຢູ�: www.mrcmekong.org
ກ�ຽວກັບ ລະບຽບການ: www.mrcmekong.org/publications/policiesprocedures-and-guidelines/
ກ�ຽວກັບການປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ: www.mrcmekong.org/topics/pnpca-priorconsultation/
ບ�ອນຕິດຕ�່ກອງເລຂາ ຄມສ:
ຕູ� ປ.ນ. 6101, ໜ�ວຍ 18 ບ�ານສີຖານເໜືອ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
01000, ສປປ ລາວ, ໂທ: +856 21 263 263, ໂທລະສານ: +856 21 263 264
ອີເມວ: mrcs@mrcmekong.org (��ຫຼັບຕິດຕ�່ທົ່ວໄປ)
mrcmedia@mrcmekong.org (��ຫຼັບການຂ�າວ)

11

© Mekong River Commission
ຈັດພິມໃນເດືອນ ທັນວາ 2016.
ສິ່ງພິມນີ້ແມ�ນເພື່ອ ເປັນຂ�້ມູນໃຫ�ສາທາລະນະຊົນ ແລະ ບ�່ແມ�ນເອກະສານ ລະບຽບການ ທາງການຂອງ ຄມສ

www.mrcmekong.org

