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ຄໍາຖາມ ແລະ ຄໍາຕອບເຈາະຈ ີ້ມ ກ່ຽວກັບ ຂະບວນການປືກສາຫາລືກັນກ່ອນ 
ຂອງ ໂຄງການເຂືື່ອນໄຟຟ້າປາກລາຍ 

1. ຂະບວນການປືກສາຫາລືກັນກ່ອນ ຂອງ ຄມສ ແມນ່ຫຍັງ?

ຂະບວນການປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນ ແມ່ນໜຶ່ ງໃນນສາມຂະບວນການຂອງລະບຽບວ່າດວ້ຍ ການແຈງ້ນຫກ້ນັຊາບ, ການ 
ປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນ ແລະ ການເຮດັຂ ຕ້ກົລງົກນັ. ຂະບວນການປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນ ແມ່ນຂະບວນການທ ່  ປະເທດ 
ສະມາຊກິ ໄດປື້ກສາຫາລກືນັ ແລະ ປະເມ ນຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ໂຄງການ ທ ່ ສະເໜ ນ າ
ນຊນ້ າ້ເຊິ່ ງ ອາດສົ່ ງຜນົກະທບົຮາ້ຍແຮງຕ ່ ລະບອບຮອບວຽນການໄຫຼຂອງນ າ້ນນ ລ ານ າ້ຂອງ, ຄຸນນະພາບນ າ້ ແລະ 
ສະພາບເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

ປະເທດສະມາຊກິໃນດກ ຕາມ (ປະເທດທ ່ ແຈງ້) ທ ່ ມ ວດັຖຸປະສງົໃດ າເນ ນໃໂຄງການ ແມ່ນຈະຕອ້ງໄດ ້ແຈງ້ນຫປ້ະເທດອື່ ນໆ 
ຊາບ (ປະເທດທ ່ ຖກືແຈງ້) ແລະ ສະໜອງຂ ມ້ນູ ແລະ ຂ່າວສານທ ່ ມ . ຂະບວນການດັ່ ງກ່າວ ເຮດັນຫ ້ປະເທດທ ່ ຖກືແຈງ້ 
ສາມາດປະເມ ນຜນົກະທບົທ ່ ອາດຈະເກ ດຂຶນ້ ຕ ່ ກບັອານາເຂດປະເທດຂອງ ເຂາົເຈົາ້ ແລະ ມ ຄ າເຫນັຕ ່ ການສະເໜ  ນ ານຊ ້
ນ າ້.  

ຂະບວນການດັ່ ງກ່າວນ  ້ແນນສ່ຊ່ວຍ ຄະນະກ າມະການຮ່ວມ ນນການບນັລຸ ຂ ຕ້ກົລງົ ກ່ຽວກບັ ການນ ານຊນ້ າ້ ນນທາງທ ່
ມ ປະສດິທຜິນົທ ່ ສຸດ ແລະ ປອ້ງກນັ ການສູນເສຍນ າ້ຢ່າງບ ່ ຈ າເປັນ ແລະ ຕດັສນິນຈຮ່ວມກນັ ພາຍໃນຕ ້ເງ ື່ອນໃໄຂໃໂຄງການ
ທ ່ ຕກົລງົເຫນັດ ຮ່ວມກນັ. 

ຂະບວນການປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນ ບ ່ ແມ່ນຂະບວນການ ເພື່ ອການອະນຸມດັການນ ານຊນ້ າ້; ແຕ່ມນັຖກືອອກແບບມາ
ເພື່ ອນຫ ້ປະເທດທ ່ ຖກືແຈງ້ສາມາດ ສະເໜ  ຄ າເຫນັແນະນ າ ແລະ ຊຸກຍູນ້ຫປ້ະເທດທ ່ ແຈງ້ ໂຄງການ ພຈິາລະນາ ຮບັ
ເອາົ ມາດຕະການສະເພາະ ເພື່ ອ ຫຼ ກລຽ້ງ, ຫລຸດຜ່ອນ ແລະ ບນັເທາົ ຜນົກະທບົຂາ້ມຊາຍແດນ ທ ່ ອາດຈະເກ ດຂຶນ້ 
ແລະ ຊອກວທິ  ທ ່ ດ ກວ່າເກົ່ າ ເພື່ ອ ນຫມ້ ຜນົປະໂຫຍດຮ່ວມກນັ. 

ດັ່ ງທ ່ ກ ານດົໃໄວນ້ນ ລະບຽບວ່າດວ້ຍ ການແຈງ້ນຫກ້ນັຊາບ, ການປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນ ແລະ ການເຮດັຂ ຕ້ກົລງົກນັ, 
ຂະບວນການປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນ ບ ່ ໄດນ້ຫສ້ດິແກ່ປະເທດສະມາຊກິນດໜຶ່ ງໃນນການຄດັຄາ້ນ ການສະເໜ ນ າໃນຊນ້ າ້ ຫຼ ື
ນຫປ້ະເທດນດໜຶ່ ງພຽງຝ່າຍດຽວສາມາດນ ານຊນ້ າ້ ໂດຍບ ່ ຄ ານງຶເຖງິໃສດິ ແລະ ຄວາມ ກງັວນົຂອງປະເທດອື່ ນໆ. 

2. ອ ກ 3 ປະເທດທ ື່ຖືກແຈ້ງ ມ ສິດໃນການຄັດຄ້ານ ຫ  ືປະຕິເສດໂຄງການໄດ ້ຫ  ືບໍື່?

ບໍື່ມ .  

ສນັຍາແມ່ນ າ້ຂອງປ  1995 ໄດ ້ລະບຸຢ່າງຈະແຈງ້ ວ່າ ຂະບວນການປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນ ບ ່ ແມ່ນ ຂະບວນການທ ່ ຈະໃນຫ ້
ສດິ ປະຕເິສດໂຄງການ ຫຼ ືນຫສ້ດິປະເທດທ ່ ແຈງ້ໃໂຄງການນ ານຊນ້ າ້ ນນແມ່ນ າ້ຂອງ ເພື່ ອດ າເນ ນໃໂຄງການ ໂດຍ ບ ່ ຄ ານງຶ
ເຖງິ ສດິ ແລະ ຄວາມກງັວນົ ຂອງ ປະເທດອື່ ນໆ.  
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3. ການອະນມຸັດໂຄງການ ໃນຂະບວນການປກຶສາຫາລກືັນກ່ອນ ແມນ່ຂັີ້ນຕອນທ ື່ຈໍາເປັນ ເພືື່ອອະນຸ
ມັດ ໂຄງການທ ື່ຖືກສະເໜ  ບໍື່? 
 
ບໍື່ຈໍາເປັນ.  
 

ຂະບວນການປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນ ບ ່ ແມ່ນຂະບວນການ ເພື່ ອສະເໜ ຂ ການອະນຸມດັ ຈາກປະເທດສະມາຊກິນດໆ. ນນ
ທາງກງົກນັຂາ້ມ, ຂະບວນການດັ່ ງກ່າວ ສາ້ງໂອກາດນຫປ້ະເທດ ທ ່ ຖກືແຈງ້ ໄດປ້ະເມ ນ ໂຄງການ ແລະ ສະແດງຄວາມ
ກງັວນົ ກ່ຽວກບັ ຜນົກະທບົຂາ້ມຊາຍແດນ ທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຕ ່ ປະຊາຊນົຂອງຕນົ. ນອກຈາກນັນ້, ຂະບວນ
ການປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນຍງັເປັນ ໂອກາດນຫປ້ະເທດທ ່ ແຈງ້ໃໂຄງການ ໄດເ້ຂົາ້ນຈດ ຂຶນ້ໃຄວາມກງັວນົດັ່ ງກ່າວ ທ ່  ຖກືສະເ
ໜ  ແລະ ກ ານດົມາດຕະການຮບັມ ືແລະ ແກໄ້ຂ.  
 

ຕວົຢ່າງ: ຄວາມພະຍາຍາມນນການແກໄ້ຂຂ ກ້ງັວນົທ ່ ປະເທດສະມາຊກິໄດຍ້ກົຂຶນ້ ນນລະຫວ່າງ ຂະບວນການປຶກສາ
ຫາລກືນັກ່ອນ ຂອງ ໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟາ້ໃໄຊຍະບູລ , ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ ້ຕດັສນິນຈ ປັບປຸງ ແລະ ດດັແປງ 
ການອອກແບບໂຄງການດັ່ ງກ່າວ ເພື່ ອຫຼ ກລຽ້ງ, ຫລຸດຜ່ອນ ແລະ ບນັເທາົຜນົກະທບົທ ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ໄດ.້ ລດັຖະບານ
ລາວ ແລະ ບ ລສິດັ-ຜູພ້ດັທະນາໂຄງການ ໄດລ້ງົທນຶມາຫາສານເຂົາ້ນນການທບົທວນ ການອອກແບບຂອງເຂື່ ອນ ເພື່ ອ
ແກໄ້ຂ ບນັຫາການເຄື່ ອນຍາ້ຍ ຂອງ ປາ ແລະ ການຕກົຕະກອນ ເຊິ່ ງ ເປັນຄວາມກງັວນົ ສອງຢ່າງຫຼກັ ທ ່  ຖກືຍກົຂຶນ້ 
ນນລະຫວ່າງຂະບວນການປືກສາຫາລກືນັກ່ອນ.   
 

4. ສັນຍາແມ່ນໍີ້າຂອງ ປ  1995 ໄດ້ກໍານົດປະເພດ ໂຄງການ ທ ື່ຈະຕ້ອງໄດ້ດໍາເນ ນຂະບວນການປຶກສາ
ຫາລືກັນກ່ອນ ຫ ື ບໍື່ ? 
 

ແມ່ນໄດກ້ ານດົ.  
 

ສນັຍາແມ່ນ າ້ຂອງປ  1995 ແລະ ລະບຽບວ່າດວ້ຍການແຈງ້ນຫກ້ນັຊາບ,  ການປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນ ແລະ ການເຮດັຂ  ້
ຕກົລງົກນັ ໄດກ້ ານດົ ປະເພດໂຄງການ ອ ງຕາມ ລກັສະນະທ ່ ຕັງ້ທາງພູມສາດ ແລະ ລກັສະນະຂອງ ການນ ານຊນ້ າ້ນນ
ອ່າງແມ່ນ າ້ຂອງຕອນລຸ່ມ ນນລະດູການສະເພາະ ພາຍນນປ .  
  

ໂຄງການເຂື່ ອນນ າ້ໄຫຜ່ຼານ ນນລ ານ າ້ຂອງ ແມ່ນຕອ້ງໄດໃ້ ດ າເນ ນຂະບວນການຕາມ ລະບຽບວ່າດວ້ຍ ແຈງ້ນຫກ້ນັຊາບ, 
ການປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນ ແລະ ການເຮດັຂ ຕ້ກົລງົກນັ. ນອກຈາກນັນ້, ສນັຍາແມ່ນ າ້ຂອງ ແລະ ລະບຽບດັ່ ງກ່າວ  ໄດ ້
ກ ານດົ ນຫຜ່້ານຂະບວນການປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນ ຖາ້ ໂຄງການຈະມ ຜນົກະທບົ ຕ ່ ລະບອບການໄຫຼຂອງ ລ າແມ່ນ າ້ຂອງ 
ແລະ ຄຸນນະພາບນ າ້ ທ ່  ມ ລກັສະນະຂາ້ມຊາຍແດນ.   
 
ນອກຈາກນັນ້, 3 ປະເພດໂຄງການທ ່່ ນ ານຊນ້ າ້ ຫຼ ືອວ່າຍນ າ້ ທ ່ ຈະຕອ້ງດ າເນ ນຂະບວນການປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນ ລວມ
ມ ດັ່ ງນ :້  

(1) ໂຄງການທ ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ນນລ ານ າ້ຂອງ ທ ່ ນ ານຊນ້ າ້ ນນອ່າງແມ່ນ າ້ຂອງຕອນລຸ່ມ ນນລະດແູລງ້;  
(2) ໂຄງການທ ່ ອວ່າຍ ນ າ້ຈາກລ ານ າ້ຂອງ ໄປອ່າງອື່ ນ ນນລະດຝົູນ; ແລະ 
(3) ໂຄງການທ ່ ອວ່າຍນ າ້ ສ່ວນເກ ນ ໄປຫາແມ່ນ າ້ອື່ ນພາຍນນອ່າງ ນນລະດແູລງ້. 
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5. ຂະບວນການປຶກສາຫາລືກັນກ່ອນ ໃຊ້ເວລາ ດໍາເນ ນ ເທົື່າໃດ? 
 

ຕາມປົກກະຕ,ິ ຂະບວນການດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນດ າເນນິໃນນໄລຍະເວລາ ຫກົເດອືນ. ຖາ້ ຄະນະກ າມະການຮ່ວມ - ເຊິ່ ງເປັນ
ການຈດັຕັງ້ ທ ່ ປະກອບດວ້ຍຜູຕ້າງໜາ້ລະດບັຫວົຫນາ້ກມົ ຈາກສ ່ ປະເທດສະມາຊກິທ ່ ເຂົາ້ຮ່ວມຂະບວນການ - ຫາກ
ຕອ້ງການຂະຫຍາຍ ເວລານນການປຶກສາຫາລ,ື ຂະບວນການດັ່ ງກ່າວກ ສາມາດຂະຫຍາຍເວລາໄດ.້  
 

6. ຈະມ ຫຍັງເກ ດຂຶີ້ນ ໃນລະຫວ່າງ ຂະບວນການປຶກສາຫາລືກັນກ່ອນ ? 

 

ຂະບວນການປຶກສາຫາລ ືເລ ່ ມຕົນ້ຂຶນ້ນນເວລາ ທ ່  ສະມາຊກິຄະນະກ າມະການຮ່ວມ ໄດຮ້ບັແຈງ້ການ ແລະ ເອກະສານ
ໂຄງການ. ນນໄລຍະເວລາຫກົເດອືນ, ຄະນະກ າມະການຮ່ວມ ທບົທວນ ປະເດນັທາງດາ້ນວຊິາການຂອງ ໂຄງການ ເພື່ ອ 
ຮບັປະກນັ ຄວາມສອດຄ່ອງ  ກບັ ລະບຽບການ ຂອງ ຄມສ ກ່ຽວກບັ ລະບອບການໄຫ ຼແລະ ຄຸນນະພາບນ າ້, ປະເມ ນ 
ຜນົກະທບົທ ່ ສາມາດເກດິຂຶນ້ ຕ ່  ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຊ ວດິການເປັນຢູ່ ແລະ ສະເໜ ມາດຕະການ ເພື່ ອ ແກໄ້ຂຂ ກ້ງັວນົ 
ກ່ອນທ ່ ຈະສະຫລຸບ ຂະບວນການດັ່ ງກ່າວ. ນນກ ລະນ ຂອງໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟາ້ປາກລາຍ,  ຂະບວນການປຶກສາຫາລື
ກນັກ່ອນ ໄດເ້ລ ່ ມຕົນ້ຂຶນ້ຢ່າງເປັນທາງການນນ ວນັທ  8 ສງິຫາ 2018.  
 

ການປະເມ ນໃໂຄງການ ຈະກ ານດົຄວາມສອດຄ່ອງ ຂອງໂຄງການກບັໃບດົແນະນ າ ຂອງ ຄມສ ວ່າດວ້ຍ ການອອກແບບ
ເຂື່ ອນຕາມລ ານ າ້ຂອງນນອ່າງແມ່ນ າ້ຂອງຕອນລຸ່ມ ທ ່  ໄດພ້ມິເຜ ຍແຜ່ນນປ  2009 (PDG 2009).  

 

ເຖງິແມ່ນວ່າ ການມ ສວນຮ່ວມ ຂອງ ສາທາລະນະຊນົ ບ ່ ໄດກ້ ານດົນຫເ້ປັນຂ ທ້ ່ ຕອ້ງປະຕບິດັ ນນຂະບວນການປຶກສາຫາ
ລກືນັກ່ອນ, ແຕ່ ບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ໄດ ້ ເຫນັດ ຮ່ວມກນັ ເຖງິຄວາມສ າຄນັ ແລະ ການມ ສວນຮ່ວມ ຂອງ ພາກ
ສວນກ່ຽວຂອ້ງ. ນນລະດບັປະເທດ, ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລຂືອງພາກສວນກ່ຽວຂອ້ງ/ການແລກປ່ຽນຂ ມ້ນູຂ່າວສານນນ
ລະດບັຊາດ ແມ່ນຈະໄດຈ້ດັຂຶນ້ຕາມກນົໄກ ແລະ ພາກປະຕບິດັຂອງແຕ່ລະປະເທດທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  
 

ນນລະດບັພາກພືນ້,  ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລພືາກສວນກ່ຽວຂອ້ງ/ການແລກປ່ຽນຂ ມ້ນູຂ່າວສານ ນນລະດບັພາກພືນ້ ກ 
ຈະໄດຈ້ດັຂຶນ້ ເຊັ່ ນດຽວກນັ. ການລງົຢຽ້ມຢາມພາກສະໜາມຂອງໃໂຄງການ ກ ຈະສາມາດຈດັຂຶນ້ໄດ ້ ຕາມຄວາມຈ າ
ເປັນ.  
 

ບດົລາຍງານ ທບົທວນທາງດາ້ນວຊິາການ ເຊິ່ ງອາດລວມ ຂ ມ້ນູ ຈາກ ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນຂ ມ້ນູຂ່າວສານ/ກອງປະຊຸມ
ປຶກສາຫາລກືບັພາກສວນທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງລະດບັປະເທດ, ຈະໄດຖ້ກືນ າສະເໜ ລາຍງານຕ ່  ຄະນະກ າມະການຮ່ວມ.  
 

ຫຼງັຈາກນັນ້, ປະເທດທ ຖກືແຈງ້ກ່ຽວກບັໃໂຄງການ ຈະນ າສົ່ ງ ແບບຟອມຕອບຄ າຖາມ ທາງການ ຫາ ກອງເລຂາ ຄມສ 
ເພື່ ອ ບນັທກຶ ຄ າເຫນັ ຂອງເຂາົເຈົາ້.  
 
ຂັນ້ຕອນສຸດທາ້ຍ ແມ່ນ ຄະນະກ າມະການຮ່ວມ ຈະໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມ ເພື່ ອປຶກສາຫາລ ືຜນົຂອງ ການປືກສາຫາລ ືກນັ 
ກ່ອນ ແນນສ່ ເປັນເອກະພາບກນັ ນນການນ ານຊນ້ າ້ ນນທາງທ ່ ມ ປະສດິທຜິນົທ ່ ສຸດ ແລະ ປອ້ງກນັ ການສູນເສຍນ າ້ຢ່າງບ ່
ຈ າເປັນ ແລະ ຖະແຫຼງ ຂ ຕ້ກົລງົ ທ ່  ຮບັຮອງ ເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງໃໂຄງການ ທ ່ ໄດເ້ຫນັດ ຮ່ວມກນັ.  
 
ກດົ ບ່ອນນ ີ້ ເພື່ ອອ່ານ ແຜນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໄລຍະເວລາຫກົເດອືນ ຂອງ ຂະບວນການ.  
 

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Consultations/SEA-Hydropower/Preliminary-DG-of-LMB-Mainstream-dams-FinalVersion-Sept09.pdf
http://www.mrcmekong.org/assets/Uploads/Implementation-roadmap-of-Pak-Lay-prior-consultation-20180815.pdf
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7. ເງືື່ອນໄຂຕ່າງໆ ທ ື່ໄດຕ້ົກລົງເຫັນດ ຮ່ວມກັນ ແມນ່ຮບັຮອງພາຍຫ ັງ ໃນລະຫວ່າງການກໍື່ສ້າງ ຫ  ື
ການດໍາເນ ນງານ ຂອງ ໂຄງການໄດ ້ຫ  ືບໍື່? ໃນໄລຍະນ ີ້ ແມ່ນສາມາດ ກໍານົດ ເງືື່ອນໄຂເພ ື່ມເຕ ມໄດ ້ຫ ື
ບໍື່? 
 

ເງ ື່ອນໄຂເຫຼ ົ່ ານັນ້ແມ່ນຍງັສາມາດນ າເອາົມາພຈິາລະນາໄດ ້ເຖງິແມ່ນວ່າ ຂະບວນການປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນຈະ ໄດສ້ິນ້ສຸດ
ລງົແລວ້ກ ຕາມ, ຍອ້ນວ່າ ສນັຍາແມ່ນ າ້ຂອງ ປ  1995 ໄດກ້ ານດົ ‘ການຕກົລງົເຫນັດ ຕ່າງໆ’  ພາຍນຕ ້ຂະບວນການ
ປຶກສາຫາລ ືນຫມ້ ລກັສະນະ ປັບປຸງ ໄດ ້ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ມ ການເຫນັດ ເປັນເອກະພາບຮ່ວມກນັ. 
 
ແຜນດ າເນ ນງານຮ່ວມກນັ ເຊັ່ ນນນກ ລະນ  ຂອງ ໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟາ້ປາກແບ່ງ, ກ  ສາມາດເປັນກນົໄກໜຶ່ ງ ນນການວາງ
ມາດຕະການ ເພ ່ ມເຕ ມນຫກ້ບັ ປະເທດທ ່ ແຈງ້ໂຄງການ ໄດພ້ຈິາລະນາ, ຖາ້ມ ການເຫນັດ ໂດຍ ຄະນະກ າມະການຮ່ວມ.  
 
8. ຖ້າວ່າ ໃນພາຍຫ ັງ ພົບວ່າ ໂຄງການໄດສ້້າງ ຜົນກະທົບດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມຢ່າງຮ້າຍແຮງ ພາຍໃນ
ອານາເຂດປະເທດຂອງຕນົ, ປະເທດສະມາຊກິຈະເຮັດຫຍັງໄດແ້ດ?່ 
 

ສນັຍາແມ່ນ າ້ຂອງປ  1995 ໄດວ້າງຂອບ ເພື່ ອການປອ້ງກນັ ແລະ ບນັເທາົ ຜນົກະທບົ ທ ່ ອນັຕະລາຍ. ປະເທດທ ່ ໄດ ້ຮບັ
ຜນົກະທບົດັ່ ງກ່າວ ຈະຕອ້ງແຈງ້ ນຫກ້ບັ ຄມສ ຊາບ ກ່ຽວກບັ ເຫດການດັ່ ງກ່າວ ພອ້ມທງັສະໜອງຫຼກັຖານທ ່ ຖກືຕອ້ງ
ຢັງ້ຢືນໄດ ້ແລະ ປະເທດ ທ ່ ເປັນຜູສ້າ້ງຜນົກະທບົ ດັ່ ງກ່າວ ກ ຕອ້ງ ຢຸດການເຄື່ ອນໃໄຫວທ ່ ສາ້ງຜນົກະທບົ ດັ່ ງກ່າວກ່ອນ 
ຈນົກວ່າ ຈະຫາສາເຫດຜນົກະທບົໄດ.້ ສນັຍາແມ່ນ າ້ຂອງ ຍງັໄດກ້ ານດົ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຂອງ ລດັ ຕ ່ ຜນົເສຍຫາຍ 
ພາຍຫຼງັ ທ ່ ໄດມ້ ການກວດສອບ, ໂດຍສອດຄ່ອງກບັ ຫຼກັການ ຂອງ ກດົໝາຍສາກນົ.  
 

9. ເປັນຂໍີ້ບັງຄັບ ຫ ື ບໍື່ ທ ື່ ຄະນະກ າມະການຮ່ວມ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງມ ມະຕິຂໍີ້ສະຫລຸບ  ກ່ຽວກັບ ຂະບວນ
ການປກືສາຫາລ ືຂອງ ໂຄງການ ທ ື່ສະເໜ ? 
 

ບ ່ ແມ່ນ.  
 

ມນັບ ່ ເປັນຂ ບ້ງັຄບັ ທ  ່  ຄະນະກ າມະການຮ່ວມ ຈະຕອ້ງ ບນັລຸຂ ຕ້ກົລງົ ກ່ອນການ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການ ທ ່ ສະເໜ . 
ລະບຽບວ່າດວ້ຍ ການແຈງ້ນຫກ້ນັຊາບ ການປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນ ແລະ ການເຮດັຂ ຕ້ກົລງົກນັ ໄດລ້ະບຸວ່າ ຄະນະ
ກ າມະການຮ່ວມ ຄວນເລັ່ ງນສ່ນຫບ້ນັລຸໄດກ້ານຕກົລງົເຫນັດ  ຮ່ວມກນັ. ຖາ້ ຄະນະກ າມະການຮ່ວມບ ່  ສາມາດຕກົລງົ
ກນັໄດ,້ ທດັສະນະຕ່າງໆຂອງຄະນະກ າມະການຮ່ວມ ກ ຈະຖກືບນັທກຶ  ເພື່ ອ ເປັນບ່ອນອາ້ງອງິ ນນອະນາຄດົ. ການ
ຕດັສນິນຈ ທ ່ ຈະດ າເນິ ນໂຄງການ ຫຼ ືໂຈະໂຄງການນັນ້ ແມ່ນຂຶນ້ກບັ ປະເທດທ ່ ສະເໜ ໂຄງການພາຍຫຼງັທ ່ ໄດພ້ຈິາລະນາ 
ແລະ ແກໄ້ຂໃດວ້ຍຄວາມຈງິນຈໃຂ ກ້ງັວນົອນັຊອບທ າທ ່  ບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງໄດຍ້ກົຂຶນ້.  
 

10. ຈະເກິດຫຍັງຂຶີ້ນ ຖ້າ ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມ ບໍື່ສາມາດບັນລ ຸມະຕິຂໍີ້ສະຫລຸບ ໃນ ຂະບວນການ
ປຶກສາຫາລືກນັ ຫ  ືບໍື່ສາມາດຕກົລົງເຫັນດ ຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບເງືື່ອນໄຂໃນການນໍາໃຊ້ນໍີ້າໃນທາງທ ື່ມ 
ປະສິດທິຜົນທ ື່ສຸດ ຫ  ືປ້ອງກັນ ການສູນເສຍນໍີ້າຢ່າງບໍື່ຈໍາເປັນ? 
 
ຖາ້ ຄະນະກ າມະການຮ່ວມ ບ ່ ສາມາດ ບນັລຸ ການເຫນັດ ຮ່ວມກນັ ນນ ຂະບວນການປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນ, ພວກເຂາົ 
ສາມາດ ສະເໜ ຕ ່  ການຈດັຕັງ້ ທ ່ ສູງຂຶນ້ໄປອ ກ ຂອງ ຄມສ ຄ ືສະພາມນົຕ  ຂອງ ຄມສ ທ ່  ປະກອບມ  ລດັຖະມນົຕ  ທ ່
ຮບັຜ ດຊອບວຽກງານນ າ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ຈາກສ ່ ປະເທດສະມາຊກິ. ຖາ້ ສະພາມນົຕ  ບ ່ ສາມາດຕດັສນິປະເດນັ
ດັ່ ງກ່າວໄດ,້ ບນັຫາດັ່ ງກ່າວ ກ ສາມາດ ສະເໜ ຂຶນ້ໄປຕ ່  ຫາລດັຖະບານຂອງທງັສ ່ ປະເທດ ເພື່ ອຫາທາງອອກ ດວ້ຍຊ່ອງ
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ທາງໆການທດູ. ຖາ້ລດັຖະບານທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເຫນັດ ຮ່ວມກນັວ່າຈ າເປັນ ກ ສາມາດ ດ າເນ ນການເຈລະຈາ ຕາມຫຼກັການ 
ຂອງ ກດົໝາຍສາກນົ.   
 
11. ເປນັຫຍັງ ຄມສ ຈຶື່ງຕ້ອງການ ຂະບວນການປກືສາຫາລືກັນກ່ອນ? ຂະບວນການດັື່ງກ່າວມ ຜົນ
ປະໂຫຍດແນວໃດ? 
 

ໂຄງການນ ານຊນ້ າ້ທ ່ ຖກືສະເໜ  ນຫດ້ າເນ ນຂະບວນການປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນ ແມ່ນໂຄງການທ ່ ຄາດຄະເນວ່າ ຈະສົ່ ງຜນົ
ກະທບົຮາ້ຍແຮງ ຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຄນົ. ດັ່ ງນັນ້, ປະເທດອື່ ນໆກ ຄວນໄດຮ້ບັໃໂອກາດ ປະເມ ນ ແລະ ອອກຄ າເຫນັ 
ຕ ່ ກບັໂຄງການທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  
 

ຂະບວນການປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນ ມ ເປົ້າ້ໝາຍແນນສ່ ປອ້ງກນັຜນົກະທບົຮາ້ຍແຮງຂາ້ມຊາຍແດນ, ຕ ່ ກບັຊຸມຊນົ ທ ່ ຢູ່
ລຽບຕາມແຄມແມ່ນ າ້ ແລະ ຕ ່  ສິ່ ງແວດລອ້ມຢູ່ນນຕອນລຸ່ມ ແລະ ຕອນເທງິຂອງແມ່ນ າ້. ຂະບວນການດັ່ ງກ່າວ ຍງັມ 
ເປົາ້ໝາຍ ແນນສ່ບນັລຸໃການນ ານຊນ້ າ້ນນທາງທ ່ ມ ປະສດິທຜິນົທ ່ ສຸດໃແລະໃປອ້ງກນັໃການສູນເສຍນ າ້ຢ່າງບ ່ ຈ າເປັນ.  
 

ມາຮອດປັດຈບຸນັ, ຄມສ ໄດມ້ ປະສບົການ-ບດົຮຽນ ນນການດ າເນ ນຂະບວນການປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນ ສ າລບັ 3 ໂຄງ
ການ - ໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟາ້ ໄຊຍະບູລ , ດອນສາໂຫງ ແລະ ປາກແບ່ງ ເຊິ່ ງທງັໝດົແມ່ນ ຕັງ້ຢູ່ຕາມລ ານ າ້ຂອງ ນນ 
ສປປ ລາວ. ໂຄງການເຫຼ ົ່ ານ  ້ ໄດ ້ສະແດງ ນຫເ້ຫນັ ຄວາມຄບືໜາ້ເປັນກາ້ວໆ ນນ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ສນັຍາ ແມ່ນ າ້
ຂອງ ປ  1995 ແລະ ການດ າເນ ນງານ ຂອງ ຄມສ ນັນ້ເອງ ເຊິ່ ງ ເປັນຈດິວນິຍານ ຂອງແມ່ນ າ້ຂອງ ນນ ການຮ່ວມມ ື
ຂອງ ບນັດາປະເທດສະມາຊກິ.  
 

ສ າລບັ ໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟາ້ໃໄຊຍະບູລ , ຂະບວນການດັ່ ງກ່າວ ໄດຊຸ້ກຍູໃ້ນຫລ້ດັຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ຜູພ້ດັທະນາ
ໂຄງການ ດ າເນ ນ ການປະເມນິຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ລງົທນື ຫຼາຍຮອ້ຍລາ້ນໂດລາສະຫະລດັເຂົາ້ ນນການ
ປັບປຸງການອອກແບບຂອງເຂື່ ອນ ເພື່ ອ ແກໄ້ຂ ບນັຫາການເຄື່ ອນຍາ້ຍ ຂອງ ປາ ແລະ ການຕກົຕະກອນ ເຊິ່ ງ ເປັນສອງ
ປະເດນັຫຼກັ ທ ່  ພາກສວນກ່ຽວຂອ້ງໄດຍ້ກົຂຶນ້ ນນລະຫວ່າງ ຂະບວນການປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນ.  
 

ກ ລະນ ຂອງ ໂຄງການເຂຶ່ ອນໄຟຟາ້ ປາກແບ່ງ, ຄະນະກ າມະການຮ່ວມສາມາດບນັລຸການຕກົລງົເຫນັດ ຮ່ວມກນັ ເມື່ ອສ າ
ເລດັຂະບວນການປຶກສາຫາກນັກ່ອນ ນນໄລຍະເວລາຫກົເດອືນ. ຄະນະກ າມະການຮ່ວມ ໄດ ້ອອກ ຖະແຫຼງການ ມອບ
ໜາ້ທ ່ ນຫກ້ອງເລຂາ ຄມສ ກະກຽມແຜນດ າເນ ນງານຮ່ວມ ເພື່ ອ ສາ້ງກນົໄກ ນນການປະກອບ-ຮບັຟັງຄ າເຫນັແນະນ າ, 
ແລກປ່ຽນຂ ມ້ນູຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມຮູຢ່້າງຕ ່ ເນື່ ອງ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄມສ  ກ່ຽວກບັໃ ການອອກແບບ, 
ການກ ່ ສາ້ງ ແລະ ການດ າເນ ນງານຂອງໃໂຄງການ.  
 

ຖາ້ບ ່ ມ ຂະບວນການປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນ ກ ຈະບ ່ ມ ການເປິດເຜ ຍ, ແລກປ່ຽນຂ ມ້ນູຂ່າວສານ ແລະ ການປຶກສາຫາລສື າ
ລບັໃໂຄງການ ທ ່ ຢູ່ພາຍໃນຕອ້ະທປິະໄຕ ຂອງ ປະເທດນດໜຶ່ ງ ເຊັ່ ນ: ໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟາ້ ໄຊຍະບູລ , ດອນສາໂຫງ ແລະ 
ປາກແບ່ງ. ຖາ້ບ ່ ມ  ຂະບວນການປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນ ກ ຈະບ ່ ມ  ການປັບປຸງຂອງເຂື່ ອນໄຟຟາ້ ນ າ້ໄຊຍະບູລ . ຂະບວນ
ການປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນ ຮຽກຮອ້ງນຫມ້  ການປະເມ ນຜນົທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ ແລະ ການອ ານວຍຄວາມສະດວກ 
ຈາກຄະນະວຊິາການທ ່ ເປັນກາງ ແລະ ເປັນມອືາຊ ບ. ຂະບວນການດັ່ ງກ່າວ ສາ້ງຄວາມສມົດູນລະຫວ່າງ ຜນົປະໂຫຍດ 
ຂອງ ທງັ 4 ປະເທດສະມາຊກິ ແລະ ຄວາມຍນືຍງົດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ນນອ່າງແມ່ນ າ້ຂອງ.   
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12. ມ ໃຜແດ ່ທ ື່ເຂົີ້າຮ່ວມໃນ ຂະບວນການປກືສາຫາລືກັນກ່ອນ? 

 

ຂະບວນການປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນ ແມ່ນ ດ າເນ ນການໂດຍ ຄະນະກ າມະການຮ່ວມ ເຊິ່ ງ ເປັນການຈດັຕັງ້ ທ ່  ປະກອບ
ດວ້ຍເຈົາ້ໜາ້ທ ່ ອາວຸໂສ 1 ທ່ານ ຈາກ ແຕ່ລະປະເທດສະມາຊກິ  ແລະ ສະໜບັສະໜນູ ທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ 
ບ ລຫິານ ໂດຍ ກອງເລຂາ ຄມສ. ຄະນະກ າມະການແມ່ນ າ້ຂອງແຫ່ງຊາດ ແລະ ກອງເລຂາແຫ່ງຊາດ ນນແຕ່ລະປະເທດ 
ແມ່ນເຮດັໜາ້ທ ່່  ຊ່ວຍ ທາງດາ້ນບ ລຫິານ ແລະ ປະສານງານນນລະດບັຊາດ ແລະ ສະໜບັສະໜນູ ຄະນະກ າມະການ
ຮ່ວມ ນນ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ກດິຈະກ າທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.   
 

ຄະນະສະເພາະກດິ ຂອງ ຄະນະກ າມະການຮ່ວມ ແມ່ນເຮດັໜາ້ທ ່  ນຫຄ້ າປຶກສາດາ້ນວຊິາການ ຊ່ວຍ ຄະນະກ າມະການ
ຮ່ວມ ນນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ລະບຽບການວ່າດວ້ຍ ການແຈງ້ນຫກ້ນັຊາບ, ການ ປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນ ແລະ ການເຮດັ
ຂ ຕ້ກົລງົກນັ. ຄະນະສະເພາະກດິດັ່ ງກ່າວ ໂດຍການສະໜບັສະໜນູຂອງ ກອງເລຂາ ຄມສ ຈະໄດທ້ບົທວນ ປະເດນັ 
ຕ່າງໆ ທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ໂຄງການ ເຊັ່ ນ: ການໄຫຂຼອງນ າ້, ຄວາມ ປອດໄພ ຂອງ ເຂື່ ອນ, ການເຄື່ ອນຍາ້ຍຂອງປາ, ການ
ໄຫຼຂອງຕະກອນ, ການເດ ນເຮອື ແລະ ຜນົກະທບົທາງດາ້ນ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ.  
 
ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ ແລະ ສາທາລະນະຊນົໃສາມາດມ ສວນຮ່ວມ ນນໄລຍະການແລກປ່ຽນຂ ມ້ນູ/ກອງປະຊຸມປຶກ
ສາຫາລກືບັພາກສ່ວນທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ທ ່ ຈດັຂຶນ້ໂດຍໃ ຄະນະກ າມະການແມ່ນ າ້ຂອງແຫ່ງຊາດ ນນແຕ່ລະປະເທດ. 
 
ນນລະດບັພາກພືນ້ ແມ່ນຈະມ  ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລກືບັ ພາກສວນກ່ຽວຂອ້ງລະດບັພາກພືນ້ ຂອງ ໂຄງການເຂື່ ອນ
ໄຟຟາ້ປາກລາຍ ຈດັຂຶນ້ ສອງ ຄັງ້  ເຊິ່ ງຈະໄດເ້ຊ ນຊວນໃນຫພ້າກສວນສາທາລະນະຊນົຕ່າງໆ ເຂົາ້ຮ່ວມ.  
 
13. ກອງເລຂາ ຄມສ ມ ບົດບາດ ແນວໃດ ໃນຂະບວນການປກຶສາຫາລືກັນກ່ອນ? 
 

ກອງເລຂາ ຄມສ ຈະຊ່ວຍບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ນນການປະເມ ນຜນົດາ້ນວຊິາການ ຂອງໃໂຄງການ ແລະ ອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກ ນຫກ້ບັ ກອງປະຊຸມຂອງ ຄະນະກ າມະການຮ່ວມ.  
 

ກອງເລຂາ ຄມສ ຮ່ວມກບັ ກອງເລຂາ ຄະນະກ າມະການແມ່ນ າ້ຂອງແຫ່ງຊາດ ນນ ແຕ່ລະປະເທດສະມາຊກິ ຈະອ າ 
ນວຍຄວາມສະດວກນຫກ້ບັ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ື ນນລະດບັຊາດ ແລະ ພາກພືນ້ ເພື່ ອ ເກບັກ າທດັສະນະ ແລະ 
ຄວາມກງັວນົ ຈາກ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ ນໆທ ່ ສນົນຈ ເພື່ ອນ າສະເໜ ຕ ່  ປະເທດທ ່ ແຈງ້ໃໂຄງການ. ກອງ
ເລຂາ ຄມສ ຈະອ ານວຍຄວມສະດວກ ແລະ ເກບັກ າ ຂ ມ້ນູ ກ່ຽວກບັທດັສະນະ ຂອງ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແລະ ນ າສະເໜ  
ຕ ່  ການຈດັຕັງ້ການປົກຄອງ ຂອງ ຄມສ ນນແຕ່ລະຂັນ້ ເພື່ ອພຈິາລະນາ ແລະ ນຫຄ້ າເຫນັແນະນ າ.  
 
ພາຍຫຼງັທ ່  ຂະບວນການປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນ ສິນ້ສຸດລງົ, ກອງເລຂາ ຄມສ ສາມາດສບືຕ ່  ປະກອບສ່ວນທາງດາ້ນວຊິາ
ການ ຕ ່ ກບັໂຄງການໃໄດ ້ຕາມຄວາມຈ າເປັນ.  
 

14. ປະເດັນໃດແດ ່ທ ື່ຈະຖືກພິຈາລະນາ ໃນໄລຍະ ການທົບທວນທາງດ້ານວິຊາການ ຂອງ 
ເອກະສານ ໂຄງການທ ື່ໄດ ້ຍືື່ນສະເໜ ? 
 
ການທບົທວນທາງດາ້ນວຊິາການ ຈະເບິ່ ງ ແນວຄວາມຄດິໂດຍລວມ ຂອງ ໂຄງການທ ່ ສະເໜ  ອ ງຕາມ ບດົສກືສາຄວາມ
ເປັນໄປໄດ ້ ແລະ ການປະເມ ນຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ. ການທບົທວນດັ່ ງກ່າວ ຈະໄດປ້ະເມ ນ
ໂຄງການ ທຽບກບັ ບດົແນະນ າ ເບືອ້ງຕົນ້ ນນການອອກແບບເຂື່ ອນໃນນລ ານ າ້ຂອງ ນນ ອ່າງແມ່ນ າ້ຂອງ ຕອນລຸ່ມ ທ ່  ຈດັ
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ພມິເຜ ຍແຜ່ນນປ  2009 (PDG 2009) ແລະ ຈະລະບຸ ຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ຂ ທ້ ່ ຄວນປັບປຸງ ຖາ້ມ . PDG 2009 ໄດ ້
ກ ານດົທດິທາງ ກ່ຽວກບັ ເປົາ້ໝາຍການດ າເນ ນງານ, ການອອກແບບ ແລະ ຫຼກັການນນການດ າເນ ນງານ ດາ້ນມາດ
ຕະການບນັເທາົຜນົກະທບົ ພອ້ມທງັ ການຕດິຕາມການປະຕບິດັພນັທະ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງນຫທ້ນັສະພາບການ. ບດົ
ແນະນ າ ດັ່ ງກ່າວຍງັ ຈະແກໄ້ຂ ບນັຫາສະເພາະ ອ ງຕາມການສະເໜ  ຂອງ ຄະນະສະເພາະກ ດິ ຂອງຄະນະກ າມະການ
ຮ່ວມ.  
 
15. ບົດແນະນາໍ ເບຶີ້ອງຕົີ້ນ ກ່ຽວກັບ ການອອກແບບເຂືື່ອນ ໃນລໍານໍີ້າຂອງໃນອ່າງແມ່ນໍີ້າຂອງ ຕອນລຸ່ມ 
ທ ື່ກໍາລັງປັບປຸງ (DG 2018) ຈະປະກອບສ່ວນ ຕໍື່ຂະບວນການປືກສາຫາລກືັນກ່ອນຄັີ້ງນ ີ້ ແນວໃດ?  

 

ການທບົທວນທາງດາ້ນວຊິາການ ແມ່ນຍງັ ຈະອ ງຕາມ ບດົແນະນ າສະບບັ ທ ່ ໄດຮ້ບັຮອງນນປ  2009 ເຊິ່ ງ ເປັນຂອບ 
ວຽກອນັດຽວ ທ ່ ຖກືຮບັຮອງຢ່າງເປັນທາງການ. ແນວນດກ ຕາມ, ກ ຍງັຈະມ ຄວາມພະຍາຍາມ ນຫຄ້ າເຫນັ, ອາ້ງອ ງ 
ແລະ ສະເໜ ແນະ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ ຕ ່ ກບັ ຜູພ້ດັທະນາໂຄງການ ແລະ ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ນນປະເດນັທ ່ ຍງັບ ່
ທນັຈະແຈງ້ ນນບດົແນະນ າ ທ ່ ຮບັຮອງນນປ  2009 ພາຍຫຼງັທ ່ ໄດມ້ ການດ າເນ ນໃສາມກ ລະນ ຜ່ານມາ. ນອກຈາກນ  ້ກ 
ຈະມ ການຖອດຖອນບດົຮຽນ ແລະ ປັບປຸງຕື່ ມອ ກ ນນ  ບດົແນະນ າສະບບັທ ່ ກ າລງັປັບປຸງ ນນປ  2018.  
 

16. ອົງການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ພາກສວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະມ ສວນຮ່ວມ ໃນກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລ ືຫ  ືກອງ
ປະຊມຸແລກປ່ຽນຂໍີ້ມູນ ໄດແ້ນວໃດ?  
 

ການດ າເນ ນຂະບວນການປຶກສາຫາລ ື ຫຼ ື ກອງປະຊຸມ ແລກປ່ຽນຂ ມ້ນູຂ່າວສານພາຍນນປະເທດແມ່ນ ຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບ ຂອງ ຂະແໜງການທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຂອງ ລດັຖະບານ ນນແຕ່ລະປະເທດ. ຄະນະກ າມະການແມ່ນ າ້ຂອງແຫ່ງ
ຊາດ ເຊິ່ ງເປັນການຈດັຕັງ້ນນການປະສານງານ ນນແຕ່ລະປະເທດສະມາຊກິ, ແມ່ນຮບັຜດິຊອບນນການວາງແຜນ ກອງ
ປະຊຸມດັ່ ງກ່າວ ໂດຍໃການສະໜບັສະໜນູ ທາງດາ້ນວຊິາການຈາກ ກອງເລຂາ ຄມສ.  
 

ອງິຕາມບດົຮຽນ ຂອງ ສາມໂຄງການທ ່ ຜ່ານມາ ນບັແຕ່ ໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟາ້ໃໄຊຍະບູລ , ດອນສາໂຫງ ແລະ ປາກແບ່ງ, 
ກອງເລຂາ ຄມສ ໄດເ້ລ ່ ມ ພວົພນັກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ຕັງ້ແຕ່ກ່ອນໜາ້ທ ່ ໃຂະບວນການປືກສາຫາລກືນັກ່ອນຈະ ໄດ ້
ເລ ່ ມຕົນ້ຂຶນ້ຢ່າງເປັນທາງການ. ພອ້ມກນັນ ກ້ ໄດມ້ ການເຜ ຍແຜ່ຂ ມ້ນູຂ່າວສານກ່ຽວກບັໂຄງການຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ແລະ 
ຢ່າງໂປ່ງນສ ຜ່ານທາງ ເວບໄຊທ ໌ຂອງ ຄມສ. ກອງເລຂາ ຄມສ ຍງັຮບັ ຮູຄ້ວາມຈ າເປັນນນການນຫເ້ວລາທ ່  ພຽງພ  ກບັ
ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ນນການທບົທວນເອກະສານໂຄງການ. ດວ້ຍເຫດນ  ້ຈຶ່ ງ ໄດມ້ ການເຜ ຍແຜ່ ເອກະສານ ໂຄງການ ເທງິ
ເວບັໄຊທ ໌ສະເພາະ ຂອງ ຄມສ ພາຍຫຼງັທ ່ ໄດຮ້ບັການເຫນັດ ຈາກ ກອງປະຊຸມຄັງ້ທ າອດິຂອງ ຄະນະສະເພາະກດິຂອງ
ຄະນະກ າມະການຮ່ວມ.  
 

ເວບນຊທ ໌ທ ່ ບນັຈ ຸເອກະສານເຫຼ ົ່ ານ  ້ແມ່ນ ສາມາດ ເຂົາ້ ເຖງິໄດ ້ທ ່ : http://www.mrcmekong.org/topics/pnpca-

prior-consultation/pak-lay-hydropower-project  

 

ເອກະສານທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງອື່ ນໆ ແມ່ນຈະຖກືເຜ ຍແຜ່ ຢ່າງທນັເວລາຕະຫອຼດຂະບວນການ ລວມທງັ ປະເດນັຫຼກັໆໂດຍສງັ
ເຂບ ຂອງ ເອກະສານທ ່ ໃໄດຍ້ື່ ນສະເໜ , ບດົນ າສະເໜ ຕ່າງໆ (ພາວເວ ພອຍ)ໃແລະ ຂ ມ້ນູໂດຍຫຍ  ້ ກ່ຽວກບັ ໂຄງການທ ່
ສະເໜ .  
 

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລກືບັພາກສວນກ່ຽວຂອ້ງ ລະດບັພາກພືນ້ ຈະຖກືຈດັຂຶນ້ ສອງ ຄັງ້ ແລະ ການເຜ ຍແຜ່ຂ ມ້ນູ ແລະ 
ການປຶກສາຫາລກືບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ສ າລບັຊຸມຊນົຜູທ້ ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໃນນລະດບັປະເທດ ຈະໄດຈ້ດັຂຶນ້ຫຼາຍຄັງ້. 

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Consultations/SEA-Hydropower/Preliminary-DG-of-LMB-Mainstream-dams-FinalVersion-Sept09.pdf
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Consultations/SEA-Hydropower/Preliminary-DG-of-LMB-Mainstream-dams-FinalVersion-Sept09.pdf
http://www.mrcmekong.org/
http://www.mrcmekong.org/topics/pnpca-prior-consultation/pak-lay-hydropower-project
http://www.mrcmekong.org/topics/pnpca-prior-consultation/pak-lay-hydropower-project
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ເພື່ ອເຮດັໃນຫກ້ານປຶກສາຫາລມື ລກັສະນະກວາ້ງຂວາງ, ກອງປະຊຸມເຫຼ ົ່ ານ  ້ ກ ໄດເ້ປ ດກວາ້ງນຫພ້າກສ່ວນຕ່າງໆເຂົາ້ຮ່ວມ 
ເຊັ່ ນ: ອງົການຈດັຕັງ້ທ ່ ບ ່ ສງັກດັລດັຖະບານ, ອງົການຈດັຕັງ້ຊຸມຊນົ, ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້, ສະຖາບນັການສກືສາ, ຜູ ້
ພດັທະນາ,  ສື່ ມວນຊນົ ແລະ ອື່ ນໆ. ຄມສ ຈະນຫກ້ານສະໜບັສະໜນູທາງການເງນິ ຕ ່ ກບັ ອງົການທ ່  ກ່ຽວຂອ້ງເປັນ
ຢ່າງສູງ ຖາ້ເຂາົເຈົາ້ມ ຂ ຈ້ າກດັທາງດາ້ນການເງນິ.  
 

ຄມສ ດ າເນ ນວຽກງານແບບສົ່ ງເສ ມການມ ສວນຮ່ວມ ໂດຍຜ່ານ ການປະສານສມົທບົ, ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກ
ສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ການພວົພນັກບັຊຸມຊນົ ນນໃໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂະບວນການ. ຄມສ ເອາົນຈນສ່ ຕ ່ ຄ າເຫນັ 
ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຜູທ້ ່ ສນົນຈ ເພື່ ອຄວາມເປັນຢູ່ທ ່ ດ  ຂອງປະຊາຊນົໃນນອ່າງແມ່ນ າ້ຂອງ. ກອງເລຂາ ຄມສ 
ພະຍາຍາມຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດ ນນການສະໜບັສະໜນູບນັດາປະເທດແມ່ນ າ້ຂອງ ນນການຜນັຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ 
ມາສູ່ການປະຕບິດັໃ ເພື່ ອຮບັປະກນັການພດັທະນາ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ ອ່າງແມ່ນ າ້ຂອງ ຢ່າງຍນືຍງົ. ນນໄລຍະຂະບວນ
ການປືກສາຫາລກືນັກ່ອນ, ພວກເຮາົພະຍາຍາມຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດ ເພື່ ອປັບປຸງ ຍຸດທະສາດການ ມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ຄຽງຄູ່ ກບັຂະບວນການທ ່ ກ າລງັດ າເນ ນໃໄປພອ້ມໆກນັ ລວມທງັ ການເຜ ຍແຜ່ຂ ມ້ນູຂ່າວສານ, ການ
ປະຊຸມ ແລະ ເວທ ປຶກສາຫາລຕ່ືາງໆໃ ກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ. ຄມສ ຍນິດ ຮບັຟັງ ຄ າເຫນັ ຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ
ທຸກໆພາກສ່ວນໃ ຜ່ານກ໋ອງນຫຄ້ າເຫນັແນະນ າ ເທງິ ເວບໄຊທໃ໌ ຂອງ ຄມສ ທ ່ : 
http://www.mrcmekong.org/stakeholder-consultations  
 

17. ມ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ອົງການຈັດຕັີ້ງທາງສັງຄົມ ໃນ ຄະນະເຮັດວຽກສະເພາະກິດຂອງ ຄະນະ
ກໍາມະການຮ່ວມ ຫ  ືບໍື່? 

 

ບ ່ ມ .  
 

ຄະນະເຮດັວຽກສະເພາະກດິ ຂອງ ຄະນະກ າມະການຮ່ວມ ບ ່ ມ ຜູຕ້າງໜາ້ຈາກອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົເຂົາ້ຮ່ວມ. 
ຄະນະດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນ ການຈດັຕັງ້ທາງດາ້ນວຊິາການ ຂອງ ສ ່ ປະເທດສະມາຊກິ  ແລະ ຖກືສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ ເພື່ ອ ຊ ນ້ າ ກອງ
ເລຂາ ຄມສ ນນການອ ານວຍຄວາມສະດວກນຫແ້ກ່ຂະບວນການປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນ ແລະ ປຶກສາຫາລກ່ືຽວກບັ
ປະເດນັທ ່ ສ າຄນັຕ່າງໆ. ໜາ້ທ ່ ຂອງ ຄະນະດັ່ ງກ່າວ ຍງັແມ່ນນຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອື ຄະນະກ າມະການຮ່ວມ ນນການຈດັຕັງ້ 
ລະບຽບວ່າດວ້ຍໃການແຈງ້ນຫກ້ນັຊາບ, ການ ປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນ ແລະ ການເຮດັຂ ຕ້ກົລງົກນັ, ພອ້ມທງັນຫກ້ານຊ ນ້ າ
ແກ່ໃ ກອງເລຂາໃ ຄມສ ນນການດ າເນ ນຂະບວນການປຶືກສາຫາລກືນັກ່ອນຂອງໂຄງການທ ່ ຖກືແຈງ້ ຕາມຫຼກັການ ແລະ 
ຂັນ້ຕອນ ທ ່ ໄດກ້ ານດົໄວ ້ນນສນັຍາແມ່ນ າ້ຂອງ ປ  1995. ລະບຽບການຂອງ ຄມສໃໄດກ້ ານດົການສາ້ງຕັງ້ຄະນະດັ່ ງກ່າວໃ
ເຊິ່ ງມ ສະມາຊກິທ ່ ໃປະກອບດວ້ຍໃຜູຕ້າງໜາ້ຈາກ ສ ່ ປະເທດນນອ່າງແມ່ນ າ້ຂອງ ຕອນລຸ່ມ ໂດຍມ  ກອງເລຂາ ຄມສ ນຫ ້
ການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນການບ ລຫິານ ແລະ ວຊິາການ.  
 
18. ຄມສ ຈະນໍາໃຊ ້ທັດສະນະ ຂອງ ພາກສວນກ່ຽວຂ້ອງ ແນວໃດ ໃນຂະບວນການປກຶສາຫາລືກນັ
ກ່ອນ? 
 
ການປະກອບສ່ວນ, ທດັສະນະ ແລະ ຄ າເຫນັ  ຂອງ ພາກສວນກ່ຽວຂອ້ງ ຈະສະແດງອອກ ນນຕາຕະລາງ ຄ າເຫນັ ນນ
ບດົລາຍງານການປຶກສາຫາລກືບັພາກສວນກ່ຽວຂອ້ງ ເຊິ່ ງ ຈະໄດຜ່້ານກນັພຈິາລະນາ ນນລະຫວ່າງການປະເມ ນຜນົໂຄງ
ການ.  
 

http://www.mrcmekong.org/stakeholder-consultations
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ຂ ມ້ນູ ແລະ ຂ ສ້ະເຫນ  ຈາກບດົລາຍງານໃແລກປ່ຽນຂ ມ້ນູຂ່າວສານ ນນລະດບັພາກພືນ້ ພອ້ມກບັບດົລາຍງານແລກປ່ຽນ
ຂ ມ້ນູຂ່າວສານໃນນລະດບັປະເທດ ຈະໄດຖ້ກື ສງັລວມເຂົາ້ ນນບດົລາຍງານທບົທວນທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ສະເໜ ຕ ່
ການຈດັຕັງ້ ຂອງ ຄມສ ເພື່ ອການພຈິາລະນາ ນນລະຫວ່າງການເຈລະຈາ ເງ ື່ອນໄຂ ຂອງ ໂຄງການ.  
 
19. ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກບັ ໂຄງການ ຈະຖືກເຜ ຍແຜ່ ໃຫ້ກັບ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພາກສ່ວນ
ສາທາລະນະຊົນ  ຫ າຍປານໃດ?  
 

ຄມສ ໄດນ້ າເອາົເອກະສານ ຂ ມ້ນູໂຄງການທ ່ ຖກືນ າສົ່ ງມາ ຂຶນ້ທາງເວບໄຊທ ໌ ຂອງ ຄມສໃ ແລວ້ ເຊິ່ ງ ທຸກພາກສ່ວນ
ສາມາດເຂົາ້ ເບິ່ ງໄດ.້ ນນນັນ້ ມ ບດົລາຍງານ ປະເມ ນຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຂາ້ມຊາຍແດນ, 
ການປະເມ ນຜນົກະທບົແບບສະສມົ ແລະ ແຜນການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ແຜນ
ດ າເນ ນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ. ບດົລາຍງານ ທາງດາ້ນວສິະວະກ າ ແລະ ຮູບແບບແຜນຜງັ ຂອງ ໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟາ້ປາກ
ລາຍໃ ແມ່ນຈະເຂົາ້ເບິ່ ງໄດ ້ ທ ່ ເວບັໄຊທ ໌ ສະເພາະຂະບວນການຫາລກືນັກ່ອນຂອງໂຄງການ ທ ່ : : 

http://www.mrcmekong.org/topics/pnpca-prior-consultation/pak-lay-hydropower-project/   
 
ເອກະສານ ທ ່ ກ າລງັດ າເນ ນການ ແລະ ທ ່ ຈະສາ້ງຂຶນ້ໃນນອະນາຄດົ ທ ່ ກ່ຽວກບັ ຂະບວນການປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນ ແມ່ນ 
ຈະໄດ ້ນ າມາເຜ ຍແຜ່ ນນເວບໄຊທໃ໌ດັ່ ງກ່າວເຊັ່ ນດຽວກນັ. ນນນັນ້ ຈະມ  ບດົລາຍງານການທບົທວນທາງດາ້ນວຊິາການ 
ຂອງ ເອກະສານໂຄງການ, ບດົລາຍງານການປືກສາຫາລກືບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ, ແບບຟອມການຕອບຢ່າງເປັນທາງ
ການ ທ ່ ຍື່ ນໂດຍ ສາມປະເທດທ ່ ຖກືແຈງ້ ຄ:ື ຣາຊະອານາຈກັກ າປູເຈຍ, ຣາຊະອານາຈກັໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ.  
 

20. ການກໍື່ສ້າງຂອງ ໂຄງການສາມາດເລ ີ້ມຕົີ້ນຂຶີ້ນ ໃນລະຫວ່າງ ດໍາເນ ນຂະບວນການປກຶສາຫາລືກນັ
ກ່ອນ ໄດ ້ຫ  ືບໍື່? 
 

ບ ່ ສາມາດເລ ່ ມໄດ.້ 
 
ພາຍນຕລ້ະບຽບວ່າດວ້ຍການແຈງ້ ນຫກ້ນັຊາບ ການປືກສາຫາລກືນັກ່ອນ ແລະ ການເຮດັຂ ຕ້ກົລງົກນັ, ປະເທດທ ່ ແຈງ້ 
ໂຄງການ ຈະຕອ້ງບ ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ການນ ານຊນ້ າ້ທ ່ ສະເໜ  ໂດຍບ ່ ໃໄດນ້ຫໂ້ອກາດ ປະເທດທ ່ ຖກືແຈງ້ ໄດປຶ້ກສາຫາລ ື
ແລະ ປະເມ ນ ໂຄງການເສຍກ່ອນ.  
 

21. ຜົນຂອງ ການປຶກສາຫາລືກັນກ່ອນຂອງໂຄງການໃດກຕໍາມ ສາມາດ ນໍາເອົາມາ ເປັນແບບຢາ່ງ 
ໃຫ້ກັບ ໂຄງການໃນອະນາຄົດ ທ ື່ຈະຖືກສະເໜ ໃຫ້ຜ່ານຂະບວນການດຽວກນັນ ີ້ ໄດ ້ຫ  ືບໍື່? 
 

ບ ່ ໃໄດ.້  
 

ຂະບວນການປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນ  ແມ່ນດ າເນ ນການເປັນແຕ່ລະກ ລະນ ໄປ ສ າລບັ ແຕ່ລະໂຄງການພດັທະນາ ນນລ າ 
ນ າ້ຂອງ. ຖາ້ນນອະນາຄດົມ ໂຄງການທ ່ ມ ລກັສະນະຄາ້ຍຄກືນັ ຖກືນ າສົ່ ງເຖງິ ຄມສ ເພື່ ອດ າເນ ນການປຶກສາຫາລກືນັ
ກ່ອນ, ຜນົຂອງການ ປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນ ຂອງ ໂຄງການຜ່ານໆມາ ຈະບ ່ ສົ່ ງຜນົນດໆ ຕ ່ ກບັໂຄງການທ ່ ສະເໜ ມານຫມ່
ນ .້ ເຖງິຢ່າງນດກ ຕາມ, ຂ ມ້ນູໃແລະໃຄວາມຮູທ້ ່  ເກບັກ າມາໄດຈ້າກໃໂຄງການຜ່ານມາ ອາດຈະມ ປະໂຫຍດຕ ່ ກບັ ໂຄງການ
ທ ່ ສະເໜ ນນອະນາຄດົ ແລະ ສາມາດ ນຊ ້ເປັນຂ ມ້ນູພຶນ້ຖານ ເພື່ ອ ການປະເມ ນຜນົໄດ.້ 
 

http://www.mrcmekong.org/topics/pnpca-prior-consultation/pak-lay-hydropower-project/
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ນນປ  2016, ຄມສ ໄດທ້ບົທວນ ຄນືການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ລະບຽບວ່າດວ້ຍ ການແຈງ້ນຫກ້ນັຊາບ, ການປຶກສາຫາລກືນັ 
ກ່ອນ ແລະ ການເຮດັຂ ຕ້ກົລງົກນັ ທ ່ ໄດຮ້ບັຮອງພາຍໃນຕ ້ສນັຍາແມ່ນ າ້ຂອງ ປ  1995 ແລະ ໄດບ້ນັທກຶເອາົໄວໃ້ເປັນ 
ບ່ອນອງິກ່ຽວກບັ ບາງບດົຮຽນທ ່ ຖອດຖອນໄດ.້ ບດົຮຽນດັ່ ງກ່າວ ລວມມ :  
 

(1) ຄວາມຈະແຈງ້ຂຶນ້ ກ່ຽວກບັ ການເລ ່ ມຕົນ້ ແລະ ສິນ້ສຸດ ຂອງຂະບວນການປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນ;  
(2) ຂະບວນການ ທບົທວນ ແລະ ອະນຸມດັ ຄວາມຄບົຖວ້ນຂອງ ເອກະສານ ທ ່ ໄດຮ້ບັ ເພື່ ອມາດ າເນ ນ ຂະບວນ

ການປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນ;  
(3) ຄວາມຈະແຈງ້ຂຶນ້ ກ່ຽວກບັ ບດົບາດ ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ທ ່ ມ ໜາ້ທ ່ ນນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລະບຽບ ວ່າ

ດວ້ຍ ການແຈງ້ນຫກ້ນັຊາບ, ການປືກສາຫາລກືນັກ່ອນ ແລະ ການເຮດັຂ ຕ້ກົລງົກນັ;  

(4) ການສາ້ງວທິ ການນນການເຜ ຍແຜ່ຂ ມ້ນູໂຄງການຕາມຄວາມເໝາະສມົໃ ເພື່ ອສົ່ ງເສ ມໃ ການມ ສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ
ພາກສ່ວນ ທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຢ່າງມ ປະສດິທຜິນົ;  

(5) ຄວາມຈະແຈງ້ຂຶນ້ ກ່ຽວກບັ ບດົບາດ ການປະເມນິຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແບບຂາ້ມຊາຍແດນ; ແລະ 
(6) ການສາ້ງ ບດົນຫຄ້ວາມເຫນັ ກ່ຽວກບັການ ປະຕບິດັ ລະບຽບວ່າດວ້ຍ ການແຈງ້ນຫກ້ນັຊາບ, ການປືກສາຫາລື

ກນັກ່ອນ ແລະ ການເຮດັຂ ຕ້ກົລງົກນັ, ເພື່ ອນຫນ້ຊຄ້ຽງຄູ່ ກບັ ຄູ່ ມກືານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ລະບຽບການດັ່ ງກ່າວໃ
ໂດຍນ າເອາົຂ ກ້ ານດົຫຼກັໆຂອງ ລະບຽບໃວ່າດວ້ຍ ການແຈງ້ນຫກ້ນັຊາບ, ການປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນ ແລະ ການ
ເຮດັຂ ຕ້ກົລງົກນັ ມາ ໝນູນຊນ້ນຂງົເຂດກວາ້ງຂວາງກວ່າເກົ່ າດາ້ນແບບພາກປະຕບິດັທ ່ ດ ທ ່ ສຸດລະດບັສາກນົ.  

 

ຂະບວນການປືກສາຫາລກືນັກ່ອນ ຂອງ ໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟາ້ປາກແບ່ງ ໄດນ້ າເອາົບດົຮຽນ ທ ່ ຖອດຖອນໄດ ້ ເຂົາ້ມາ
ພຈິາລະນາ ນນການ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂະບວນການດັ່ ງກ່າວ. ພວກເຮາົຄາດວ່າ ຈະປະຕບິດັແບບດຽວກນັ ນນ ໂຄງການ
ໄຟຟາ້ປາກລາຍ.  
 

22. ຜົນການສືກສາ ຂອງ ບດົລາຍງານສະພາມົນຕ  (ການສືກສາກ່ຽວກັບການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການ
ພັດທະນາທ ື່ຍືນຍົງ ຂອງ ແມ່ນໍີ້າຂອງ ລວມທັງ ຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການເຂືື່ອນໄຟຟ້າາໃນລໍານໍີ້າ
ຂອງ) ຈະປະກອບສ່ວນຕໍື່ ຂະບວນການປກືສາຫາລືກນັກ່ອນ ແນວໃດ? 
 

ຈດຸປະສງົຫຼກັ ຂອງ ການສກືສາຂອງສະພາມນົຕ  ແມ່ນເພື່ ອຍກົລະດບັ ຄວາມສາມາດຂອງ ຄມສ ນນການນຫຄ້ າປຶກສາ 
ແກ່ປະເທດສະມາຊກິ ກ່ຽວກບັ ຜນົກະທບົທາງບວກ ແລະ ທາງລບົ ຂອງ ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນນ າ້ ຕ ່ ຄນົ, 
ເສດຖະກດິ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ນນອ່າງແມ່ນ າ້ຂອງ, ໂດຍສຸມນສ່ປັບປຸງ ຄວາມເຂົາ້ນຈ ໃກ່ຽວກບັໃການພດັທະນາທ ່ ຍນື
ຍງົໃນນ ແມ່ນ າ້ຂອງ.  
 

ຂອບເຂດການສກືສາ ຂອງສະພາມນົຕ  ແມ່ນກວມທຸກຂະແຫນງການທ ່ ຕດິພນັກບັ ນ າ້ ເຊັ່ ນ: ຊນົລະປະທານ, ການນ າ
ນຊທ້ ່ ດນິກະສກິ າ, ການປະມງົ, ການເດ ນເຮອື, ການນ ານຊນ້ າ້ ເພື່ ອອຸດສາຫະກ າ ແລະ ຄວົເຮອືນ ແລະ ພະລງັງານນ າ້  
ໂດຍ ສຸມນສ່ ສກືສາໂຄງການພດັທະນານນລ ານ າ້ຂອງ. ການສກຶສາດັ່ ງກ່າວ ຍງັໄດພ້ຈິາລະນາ ບນັດາຫຼກັການ ທ ່
ກ່ຽວຂອ້ງ ເຊັ່ ນ: ປະເດນັທາງດາ້ນອຸທກົກະສາດ ແລະ ບນັຫາທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ຊ ວະນານາພນັ,  ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ເສດຖະ 
ກດິສງັຄມົ, ເສດຖະກດິມະຫາພາກ ແລະ ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ. ນອກຈາກນັນ້, ການປະເມ ນຜນົກະທບົສິ່ ງ 
ແວດລອ້ມຂາ້ມຊາຍແດນ ຍງັໄດມ້ ການນ ານຊຕ້ວົຊ ບ້ອກ ທ ່ ຄບົຊຸດ ຕາມຄວາມຈ າເປັນທາງດາ້ນວຊິາການຂອງ ຂະແໜງ 
ການ ແລະ ຫຼກັການທ ່ ກ່າວມານັນ້.  
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ໂດຍລວມແລວ້, ຍອ້ນມ ການສຶກືສາ ຂອງ ສະພາມນົຕ  ແລະ ການປະເມ ນຜນົຕ່າງໆໃໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍ ຄມສ, ບນັດາ
ປະເທດ ສະມາຊກິ ກ ຮບັຮູຫ້ຼາຍຂຶນ້ ກ່ຽວກບັ ໂອກາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ຂອງ ໂຄງການເຂື່ ອນໃໄຟຟາ້ພ ນນ ລ ານ າ້ຂອງ. 
 

ໂດຍສະເພາະ ລະບຽບ ວ່າດວ້ຍການແຈງ້ນຫກ້ນັຊາບ, ການປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນ ແລະ ການເຮດັຂ ຕ້ກົລງົກນັ, ການ ສກຶ
ສາຂອງ ສະພາມນົຕ  ໄດມ້ ບດົບາດສ າຄນັ ເປັນ ຄວາມຮູ,້ ຂ ມ້ນູຂ່າວສານ, ເຄື່ ອງມນືນການປະເມນິຜນົ ເພື່ ອ ສະໜບັສະ
ໜນູ ວຽກງານການປະເມ ນຜນົກະທບົ ຂອງ ຂະບວນການປືກສາຫາລກືນັກ່ອນ ຂອງໃໂຄງການພດັທະນາສະເພາະເຈາະ
ຈງົໃນນລ ານ າ້ຂອງ.  
 
23. ການປະເມິນຜົນກະທບົຂ້າມຊາຍແດນ ແມ່ນ ສິື່ງທ ື່ຕ້ອງປະຕິບັດ ໃນຂະບວນການປກືສາຫາລື
ກັນກ່ອນ ຫ  ືບໍື່? ຜົນຂອງການປະເມນິຜົນກະທົບຂາ້ມຊາຍແດນ ຂອງ ໂຄງການ ຈະຖືກພິຈາລະນາ 
ແລະ ນໍາໃຊ້ແນວໃດ?   
 

ອ ງຕາມລະບຽບວ່າດວ້ຍ ການແຈງ້ນຫກ້ນັຊາບ, ການປຶກສາຫາລກືນັກ່ອນ ແລະ ການເຮດັຂ ຕ້ກົລງົກນັ, ການປະເມ ນ
ຜນົກະທບົຂາ້ມຜ່ານຊາຍແດນ, ບ ່ ວ່າຈະເປັນທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຫຼ ືສິ່ ງແວດລອ້ມ, ບ ່  ແມ່ນຂ ບ້ງັຄບັ ຍອ້ນວ່າ
ບ ່ ມ ຂ ນ້ດນນລະບຽບການ ທ ່ ກ ານດົນຫໃ້ ປະເທດທ ່ ແຈງ້ໂຄງການຕອ້ງປະເມ ນຜນົດັ່ ງກ່າວ. ເຖງິຢ່າງນດກ ຕາມ, ມນັມ 
ຄວາມສ າຄນັ ທ ່  ປະເທດທ ່ ແຈງ້ ໂຄງການ ຄວນສະໜອງຂ ມ້ນູການປະເມນິຜນົດັ່ ງກ່າວ ນຫແ້ກ່ປະເທດທ ່ ຖກືແຈງ້ ແລະ 
ນຫແ້ກ່ ກອງເລຂາ ຄມສ ເພື່ ອນ າໄປ ປະເມ ນຜນົຕ ່ ໃ ແລະໃ ປືກສາຫາລ ື ກ່ຽວກບັ ມາດຕະການ ເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນ ແລະ 
ບນັເທາົ ຜນົກະທບົຂາ້ມຊາຍແດນທ ່ ອາດຈະເກດິຂຶນ້.  ດວ້ຍເຫດຜນົດັ່ ງກ່າວນ ,້ ບດົແນະນ າ ການອອກແບບເຂື່ ອນໃນນ
ລ ານ າ້ຂອງ ຈຶ່ ງໄດມ້ ການກ່າວເຖງິປະເດນັດັ່ ງກ່າວເພ ່ ມເຕ ມເຂົາ້ໄປອ ກ ນນບດົແນະນ າ ສະບບັປັບປຸງ.  
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