ຄໍາຖາມ ແລະ ຄໍາຕອບເຈາະຈີ້ມ ກ່ຽວກັບ ຂະບວນການປືກສາຫາລືກັນກ່ອນ
ຂອງ ໂຄງການເຂືື່ອນໄຟຟ້າປາກລາຍ
1. ຂະບວນການປືກສາຫາລືກັນກ່ອນ ຂອງ ຄມສ ແມ່ນຫຍັງ?
ັ ກ່ ອນ ແມ່ ນໜຶ່ງໃນນສາມຂະບວນການຂອງລະບຽບວ່ າດ້ວຍ ການແຈ ້ງນຫ້ກນ
ັ ຊາບ, ການ
ຂະບວນການປຶ ກສາຫາລືກນ
້ ກລົງກັນ. ຂະບວນການປຶ ກສາຫາລືກນ
ັ ກ່ ອນ ແລະ ການເຮັດຂຕົ
ັ ກ່ ອນ ແມ່ ນຂະບວນການທ່ ປະເທດ
ປຶ ກສາຫາລືກນ

ັ ແລະ ປະເມນຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສ່ ຽງທ່ ກ່ ຽວຂ້ອງກັບ ໂຄງການ ທ່ ສະເໜນາ
ສະມາຊິກ ໄດ້ປືກສາຫາລືກນ
້ ່ ງ ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕ່ ລະບອບຮອບວຽນການໄຫຼຂອງນານນ
້
້
ນຊ້ນາເຊິ
ລານາຂອງ,
ຄຸ ນນະພາບນາ້ ແລະ
ສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ປະເທດສະມາຊິກນດກ
ໃ ຕາມ (ປະເທດທ່ ແຈ ້ງ) ທ່ ມວັດຖຸປະສົງໃດາເນນໃໂຄງການ ແມ່ ນຈະຕ້ອງໄດ້ ແຈ ້ງນຫ້ປະເທດອື່ນໆ
້ ນ ແລະ ຂ່ າວສານທ່ ມ. ຂະບວນການດັ່ງກ່ າວ ເຮັດນຫ້ ປະເທດທ່ ຖືກແຈ ້ງ
ຊາບ (ປະເທດທ່ ຖືກແຈ ້ງ) ແລະ ສະໜອງຂມູ

້ ຕ່ ກັບອານາເຂດປະເທດຂອງ ເຂົາເຈົາ້ ແລະ ມຄາເຫັນຕ່ ການສະເໜ ນານຊ້
ສາມາດປະເມນຜົນກະທົບທ່ ອາດຈະເກດຂຶນ
້
ນາ.

້ ກລົງ ກ່ ຽວກັບ ການນານຊ້ນາ້ ນນທາງທ່
ຂະບວນການດັ່ງກ່ າວນ ້ ແນນສ່ ຊ່ ວຍ ຄະນະກາມະການຮ່ ວມ ນນການບັນລຸ ຂຕົ
້ ່ າງບ່ ຈາເປັ ນ ແລະ ຕັດສິນນຈຮ່ ວມກັນ ພາຍໃນຕ້ ເງ່ ອນໃ
ົ ທ່ ສຸ ດ ແລະ ປ້ອງກັນ ການສູ ນເສຍນາຢ
ື ໄຂໃໂຄງການ
ມປະສິດທິຜນ

ທ່ ຕົກລົງເຫັນດຮ່ ວມກັນ.

້ ແຕ່ ມັນຖືກອອກແບບມາ
ັ ກ່ ອນ ບ່ ແມ່ ນຂະບວນການ ເພື່ອການອະນຸມດ
ັ ການນານຊ້ນາ;
ຂະບວນການປຶ ກສາຫາລືກນ
ເພື່ອນຫ້ ປະເທດທ່ ຖືກແຈ ້ງສາມາດ ສະເໜ ຄາເຫັນແນະນາ ແລະ ຊຸກຍູ ້ນຫ້ປະເທດທ່ ແຈ ້ງ ໂຄງການ ພິຈາລະນາ ຮັບ
້
ເອົາ ມາດຕະການສະເພາະ ເພື່ອ ຫຼກລ້ຽງ, ຫລຸ ດຜ່ອນ ແລະ ບັນເທົາ ຜົນກະທົບຂ້າມຊາຍແດນ ທ່ ອາດຈະເກດຂຶນ

ແລະ ຊອກວິທ ທ່ ດກວ່ າເກົ່າ ເພື່ອ ນຫ້ມຜົນປະໂຫຍດຮ່ ວມກັນ.

້ ກລົງກັນ,
ັ ຊາບ, ການປຶ ກສາຫາລືກນ
ັ ກ່ ອນ ແລະ ການເຮັດຂຕົ
ດັ່ງທ່ ການົດໄວ້ນນ
ໃ
ລະບຽບວ່ າດ້ວຍ ການແຈ ້ງນຫ້ກນ
ັ ກ່ ອນ ບ່ ໄດ້ນຫ້ສດ
ິ ແກ່ ປະເທດສະມາຊິກນດໜຶ່ງໃນນການຄັດຄ້ານ ການສະເໜນາໃນຊ້ນາ້ ຫຼ ື
ຂະບວນການປຶ ກສາຫາລືກນ

ນຫ້ປະເທດນດໜຶ່ງພຽງຝ່າຍດຽວສາມາດນານຊ້ນາ້ ໂດຍບ່ ຄານຶງເຖິງໃສິດ ແລະ ຄວາມ ກັງວົນຂອງປະເທດອື່ນໆ.
2. ອກ 3 ປະເທດທື່ຖືກແຈ້ງ ມສິດໃນການຄັດຄ້ານ ຫື ປະຕິເສດໂຄງການໄດ້ ຫື ບໍື່?
ບໍື່ມ.

້
ັ ກ່ ອນ ບ່ ແມ່ ນ ຂະບວນການທ່ ຈະໃນຫ້
ສັນຍາແມ່ ນາຂອງປ
1995 ໄດ້ ລະບຸ ຢ່າງຈະແຈ ້ງ ວ່ າ ຂະບວນການປຶ ກສາຫາລືກນ
້
ິ ປະເທດທ່ ແຈ ້ງໃໂຄງການນານຊ້ນາ້ ນນແມ່ ນາຂອງ
ສິດ ປະຕິເສດໂຄງການ ຫຼ ື ນຫ້ສດ
ເພື່ອດາເນນໃໂຄງການ ໂດຍ ບ່ ຄານຶງ

ເຖິງ ສິດ ແລະ ຄວາມກັງວົນ ຂອງ ປະເທດອື່ນໆ.
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3. ການອະນຸມັດໂຄງການ ໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລືກັນກ່ອນ ແມ່ນຂັີ້ນຕອນທຈ
ື່ ໍາເປັນ ເພືື່ອອະນຸ
ມັດ ໂຄງການທື່ຖືກສະເໜ ບໍື່?
ບໍື່ຈໍາເປັນ.
ັ ກ່ ອນ ບ່ ແມ່ ນຂະບວນການ ເພື່ອສະເໜຂການອະນຸມດ
ັ ຈາກປະເທດສະມາຊິກນດໆ. ນນ
ຂະບວນການປຶ ກສາຫາລືກນ
ທາງກົງກັນຂ້າມ, ຂະບວນການດັ່ງກ່ າວ ສ້າງໂອກາດນຫ້ປະເທດ ທ່ ຖືກແຈ ້ງ ໄດ້ປະເມນ ໂຄງການ ແລະ ສະແດງຄວາມ

້ ຂະບວນ
ກັງວົນ ກ່ ຽວກັບ ຜົນກະທົບຂ້າມຊາຍແດນ ທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຕ່ ປະຊາຊົນຂອງຕົນ. ນອກຈາກນັນ,
້
້
ັ ກ່ ອນຍັງເປັ ນ ໂອກາດນຫ້ປະເທດທ່ ແຈ ້ງໃໂຄງການ ໄດ້ເຂົານຈດ
ການປຶ ກສາຫາລືກນ
ຂຶນໃຄວາມກັ
ງວົນດັ່ງກ່ າວ ທ່ ຖືກສະເ
ໜ ແລະ ການົດມາດຕະການຮັບມື ແລະ ແກ ້ໄຂ.
້ ນນລະຫວ່ າງ ຂະບວນການປຶ ກສາ
້ ງວົນທ່ ປະເທດສະມາຊິກໄດ້ຍົກຂຶນ
ຕົວຢ່າງ: ຄວາມພະຍາຍາມນນການແກ ້ໄຂຂກັ
ັ ກ່ ອນ ຂອງ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າໄຊຍະບູ
ຫາລືກນ
ໃ
ລ, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ ຕັດສິນນຈ ປັ ບປຸ ງ ແລະ ດັດແປງ
້
ການອອກແບບໂຄງການດັ່ງກ່ າວ ເພື່ອຫຼກລ້ຽງ, ຫລຸ ດຜ່ອນ ແລະ ບັນເທົາຜົນກະທົບທ່ ອາດເກດຂຶນໄດ້
. ລັດຖະບານ
້
ັ -ຜູ ພ
້ ດ
ັ ທະນາໂຄງການ ໄດ້ລົງທຶນມາຫາສານເຂົານນການທົ
ລາວ ແລະ ບລິສດ
ບທວນ ການອອກແບບຂອງເຂື່ອນ ເພື່ອ
້
ັ ທ່ ຖືກຍົກຂຶນ
ແກ ້ໄຂ ບັນຫາການເຄື່ອນຍ ້າຍ ຂອງ ປາ ແລະ ການຕົກຕະກອນ ເຊິ່ງ ເປັ ນຄວາມກັງວົນ ສອງຢ່າງຫຼກ
ັ ກ່ ອນ.
ນນລະຫວ່ າງຂະບວນການປື ກສາຫາລືກນ
4. ສັນຍາແມ່ນໍີ້າຂອງ ປ 1995 ໄດ້ກໍານົດປະເພດ ໂຄງການ ທື່ຈະຕ້ອງໄດ້ດໍາເນນຂະບວນການປຶກສາ
ຫາລືກັນກ່ອນ ຫື ບໍື່ ?
ແມ່ ນໄດ້ການົດ.
້
ັ ກ່ ອນ ແລະ ການເຮັດຂ ້
ສັນຍາແມ່ ນາຂອງປ
1995 ແລະ ລະບຽບວ່ າດ້ວຍການແຈ ້ງນຫ້ກັນຊາບ, ການປຶ ກສາຫາລືກນ
້
້
ຕົກລົງກັນ ໄດ້ການົດ ປະເພດໂຄງການ ອງຕາມ ລັກສະນະທ່ ຕັງທາງພູ
ມສາດ ແລະ ລັກສະນະຂອງ ການນານຊ້ນານນ
້
ອ່ າງແມ່ ນາຂອງຕອນລຸ່
ມ ນນລະດູການສະເພາະ ພາຍນນປ.
້ ຜ່ານ ນນລານາຂອງ
້
ັ ຊາບ,
ໂຄງການເຂື່ອນນາໄຫຼ
ແມ່ ນຕ້ອງໄດ້ໃ ດາເນນຂະບວນການຕາມ ລະບຽບວ່ າດ້ວຍ ແຈ ້ງນຫ້ກນ
້ ກລົງກັນ. ນອກຈາກນັນ,
້ ສັນຍາແມ່ ນາຂອງ
້
ັ ກ່ ອນ ແລະ ການເຮັດຂຕົ
ການປຶ ກສາຫາລືກນ
ແລະ ລະບຽບດັ່ງກ່ າວ ໄດ້
້
ັ ກ່ ອນ ຖ້າ ໂຄງການຈະມຜົນກະທົບ ຕ່ ລະບອບການໄຫຼຂອງ ລາແມ່ ນາຂອງ
ການົດ ນຫ້ຜ່ານຂະບວນການປຶກສາຫາລືກນ
ແລະ ຄຸ ນນະພາບນາ້ ທ່ ມລັກສະນະຂ້າມຊາຍແດນ.

້ 3 ປະເພດໂຄງການທ່່ ນານຊ້ນາ້ ຫຼ ື ອວ່ າຍນາ້ ທ່ ຈະຕ້ອງດາເນນຂະບວນການປຶກສາຫາລືກນ
ັ ກ່ ອນ ລວມ
ນອກຈາກນັນ,
້
ມດັ່ງນ:
້
້
້
ັ ນນລານາຂອງ
(1) ໂຄງການທ່ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ທ່ ນານຊ້ນາ້ ນນອ່ າງແມ່ ນາຂອງຕອນລຸ່
ມ ນນລະດູແລ້ງ;
້
້
(2) ໂຄງການທ່ ອວ່ າຍ ນາຈາກລ
ານາຂອງ
ໄປອ່ າງອື່ນ ນນລະດູຝົນ; ແລະ
້ ່ ນພາຍນນອ່ າງ ນນລະດູແລ້ງ.
(3) ໂຄງການທ່ ອວ່ າຍນາ້ ສ່ ວນເກນ ໄປຫາແມ່ ນາອື
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5. ຂະບວນການປຶກສາຫາລືກັນກ່ອນ ໃຊ້ເວລາ ດໍາເນນ ເທົື່າໃດ?
ຕາມປົ ກກະຕິ, ຂະບວນການດັ່ງກ່ າວ ແມ່ ນດາເນິນນນໄລຍະເວລາ
ໃ
ຫົກເດືອນ. ຖ້າ ຄະນະກາມະການຮ່ ວມ - ເຊິ່ງເປັ ນ
້ ວມຂະບວນການ - ຫາກ
ການຈັດຕັງ້ ທ່ ປະກອບດ້ວຍຜູ ຕ້ າງໜ້າລະດັບຫົວຫນ ້າກົມ ຈາກສ່ ປະເທດສະມາຊິກທ່ ເຂົາຮ່
ຕ້ອງການຂະຫຍາຍ ເວລານນການປຶ ກສາຫາລື, ຂະບວນການດັ່ງກ່ າວກສາມາດຂະຫຍາຍເວລາໄດ້.
6. ຈະມຫຍັງເກດຂຶີ້ນ ໃນລະຫວ່າງ ຂະບວນການປຶກສາຫາລືກັນກ່ອນ ?
້
້ ນນນເວລາ
ັ ແຈ ້ງການ ແລະ ເອກະສານ
ຂະບວນການປຶ ກສາຫາລື ເລ່ ມຕົນຂຶ
ທ່ ສະມາຊິກຄະນະກາມະການຮ່ ວມ ໄດ້ຮບ
ໂຄງການ. ນນໄລຍະເວລາຫົກເດືອນ, ຄະນະກາມະການຮ່ ວມ ທົບທວນ ປະເດັນທາງດ້ານວິຊາການຂອງ ໂຄງການ ເພື່ອ

້ ປະເມນ
ຮັບປະກັນ ຄວາມສອດຄ່ ອງ ກັບ ລະບຽບການ ຂອງ ຄມສ ກ່ ຽວກັບ ລະບອບການໄຫຼ ແລະ ຄຸ ນນະພາບນາ,
້ ຕ່ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊວິດການເປັ ນຢູ່ ແລະ ສະເໜມາດຕະການ ເພື່ອ ແກ ້ໄຂຂກັ
້ ງວົນ
ຜົນກະທົບທ່ ສາມາດເກິດຂຶນ
ກ່ ອນທ່ ຈະສະຫລຸ ບ ຂະບວນການດັ່ງກ່ າວ. ນນກລະນຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າປາກລາຍ, ຂະບວນການປຶ ກສາຫາລື
້ ່ າງເປັນທາງການນນ ວັນທ 8 ສິງຫາ 2018.
້ ນຢ
ກັນກ່ ອນ ໄດ້ເລ່ ມຕົນຂຶ

ການປະເມນໃໂຄງການ ຈະການົດຄວາມສອດຄ່ ອງ ຂອງໂຄງການກັບໃບົດແນະນາ ຂອງ ຄມສ ວ່ າດ້ວຍ ການອອກແບບ
້
້
ິ ເຜຍແຜ່ນນປ 2009 (PDG 2009).
ເຂື່ອນຕາມລານາຂອງນນອ່
າງແມ່ ນາຂອງຕອນລຸ່
ມ ທ່ ໄດ້ພມ
້ ່ ຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ນນຂະບວນການປຶ ກສາຫາ
ເຖິງແມ່ ນວ່ າ ການມສວນຮ່ ວມ ຂອງ ສາທາລະນະຊົນ ບ່ ໄດ້ການົດນຫ້ເປັ ນຂທ
ັ ກ່ ອນ, ແຕ່ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ໄດ້ ເຫັນດຮ່ ວມກັນ ເຖິງຄວາມສາຄັນ ແລະ ການມສວນຮ່ ວມ ຂອງ ພາກ
ລືກນ
້ ນຂ່ າວສານນນ
ສວນກ່ ຽວຂ້ອງ. ນນລະດັບປະເທດ, ກອງປະຊຸມປຶ ກສາຫາລືຂອງພາກສວນກ່ ຽວຂ້ອງ/ການແລກປ່ຽນຂມູ
້
ັ ຂອງແຕ່ ລະປະເທດທ່ ກ່ ຽວຂ້ອງ.
ລະດັບຊາດ ແມ່ ນຈະໄດ້ຈັດຂຶນຕາມກົ
ນໄກ ແລະ ພາກປະຕິບດ

້
້ ກ
້ ນຂ່ າວສານ ນນລະດັບພາກພືນ
ນນລະດັບພາກພືນ,
ກອງປະຊຸມປຶ ກສາຫາລືພາກສວນກ່ ຽວຂ້ອງ/ການແລກປ່ຽນຂມູ
້ ເຊັ່ນດຽວກັນ. ການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມຂອງໃໂຄງການ ກຈະສາມາດຈັດຂຶນໄດ້
້
ຈະໄດ້ຈັດຂຶນ
ຕາມຄວາມຈາ
ເປັ ນ.
້ ນ ຈາກ ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນຂມູ
້ ນຂ່ າວສານ/ກອງປະຊຸມ
ບົດລາຍງານ ທົບທວນທາງດ້ານວິຊາການ ເຊິ່ງອາດລວມ ຂມູ
ັ ພາກສວນທ່ ກ່ ຽວຂ້ອງລະດັບປະເທດ, ຈະໄດ້ຖືກນາສະເໜລາຍງານຕ່ ຄະນະກາມະການຮ່ ວມ.
ປຶ ກສາຫາລືກບ
້ ປະເທດທຖືກແຈ ້ງກ່ ຽວກັບໂໃ ຄງການ ຈະນາສົ່ງ ແບບຟອມຕອບຄາຖາມ ທາງການ ຫາ ກອງເລຂາ ຄມສ
ຫຼງັ ຈາກນັນ,
້
ເພື່ອ ບັນທຶກ ຄາເຫັນ ຂອງເຂົາເຈົາ.
້
ັ ກອງປະຊຸມ ເພື່ອປຶ ກສາຫາລື ຜົນຂອງ ການປື ກສາຫາລື ກັນ
ຂັນຕອນສຸ
ດທ້າຍ ແມ່ ນ ຄະນະກາມະການຮ່ ວມ ຈະໄດ້ຈດ
້ ່ າງບ່
ົ ທ່ ສຸ ດ ແລະ ປ້ອງກັນ ການສູ ນເສຍນາຢ
ກ່ ອນ ແນນສ່ ເປັ ນເອກະພາບກັນ ນນການນານຊ້ນາ້ ນນທາງທ່ ມປະສິດທິຜນ
້ ກລົງ ທ່ ຮັບຮອງ ເງ່ ອນໄຂຕ່
ື
ຈາເປັ ນ ແລະ ຖະແຫຼງ ຂຕົ
າງໆຂອງໃໂຄງການ ທ່ ໄດ້ເຫັນດຮ່ ວມກັນ.
້
ັ ໄລຍະເວລາຫົກເດືອນ ຂອງ ຂະບວນການ.
ກົດ ບ່ອນນີ້ ເພື່ອອ່ ານ ແຜນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
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7. ເງືື່ອນໄຂຕ່າງໆ ທື່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດຮ່ວມກັນ ແມ່ນຮັບຮອງພາຍຫັງ ໃນລະຫວ່າງການກໍື່ສ້າງ ຫື
ການດໍາເນນງານ ຂອງ ໂຄງການໄດ້ ຫື ບໍື່? ໃນໄລຍະນີ້ ແມ່ນສາມາດ ກໍານົດ ເງືື່ອນໄຂເພມ
ື່ ເຕມໄດ້ ຫື
ບໍື່?
່ ານັ
້
ື
ົ ນແມ່
ັ ກ່ ອນຈະ ໄດ້ສນສຸ
ິ້ ດ
ເງ່ ອນໄຂເຫຼ
ນຍັງສາມາດນາເອົາມາພິຈາລະນາໄດ້ ເຖິງແມ່ ນວ່ າ ຂະບວນການປຶ ກສາຫາລືກນ
້
ລົງແລ້ວກຕາມ, ຍ ້ອນວ່ າ ສັນຍາແມ່ ນາຂອງ
ປ 1995 ໄດ້ການົດ ‘ການຕົກລົງເຫັນດຕ່ າງໆ’ ພາຍນຕ້ ຂະບວນການ
ປຶ ກສາຫາລື ນຫ້ມລັກສະນະ ປັບປຸ ງ ໄດ້ ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ມການເຫັນດເປັ ນເອກະພາບຮ່ ວມກັນ.
ແຜນດາເນນງານຮ່ ວມກັນ ເຊັ່ນນນກລະນ ຂອງ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າປາກແບ່ ງ, ກ ສາມາດເປັ ນກົນໄກໜຶ່ງ ນນການວາງ
ັ ປະເທດທ່ ແຈ ້ງໂຄງການ ໄດ້ພຈ
ິ າລະນາ, ຖ້າມການເຫັນດໂດຍ ຄະນະກາມະການຮ່ ວມ.
ມາດຕະການ ເພ່ ມເຕມນຫ້ກບ
8. ຖ້າວ່າ ໃນພາຍຫັງ ພົບວ່າ ໂຄງການໄດ້ສາ
້ ງ ຜົນກະທົບດ້ານສິງື່ ແວດລ້ອມຢ່າງຮ້າຍແຮງ ພາຍໃນ
ອານາເຂດປະເທດຂອງຕົນ, ປະເທດສະມາຊິກຈະເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່?
້
ສັນຍາແມ່ ນາຂອງປ
1995 ໄດ້ວາງຂອບ ເພື່ອການປ້ອງກັນ ແລະ ບັນເທົາ ຜົນກະທົບ ທ່ ອັນຕະລາຍ. ປະເທດທ່ ໄດ້ ຮັບ
ັ ຄມສ ຊາບ ກ່ ຽວກັບ ເຫດການດັ່ງກ່ າວ ພ້ອມທັງສະໜອງຫຼກ
ັ ຖານທ່ ຖືກຕ້ອງ
ຜົນກະທົບດັ່ງກ່ າວ ຈະຕ້ອງແຈ ້ງ ນຫ້ກບ

້ ນໄດ້ ແລະ ປະເທດ ທ່ ເປັ ນຜູ ສ້ າ້ ງຜົນກະທົບ ດັ່ງກ່ າວ ກຕ້ອງ ຢຸ ດການເຄື່ອນໃໄຫວທ່ ສ້າງຜົນກະທົບ ດັ່ງກ່ າວກ່ ອນ
ຢັ ງຢື
້
ຈົນກວ່ າ ຈະຫາສາເຫດຜົນກະທົບໄດ້. ສັນຍາແມ່ ນາຂອງ
ຍັງໄດ້ການົດ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ລັດ ຕ່ ຜົນເສຍຫາຍ
ັ ການ ຂອງ ກົດໝາຍສາກົນ.
ພາຍຫຼງັ ທ່ ໄດ້ມການກວດສອບ, ໂດຍສອດຄ່ ອງກັບ ຫຼກ

9. ເປັນຂໍີ້ບັງຄັບ ຫື ບໍື່ ທື່ ຄະນະກາມະການຮ່ວມ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງມມະຕິຂສ
ໍີ້ ະຫລຸບ ກ່ຽວກັບ ຂະບວນ
ການປືກສາຫາລື ຂອງ ໂຄງການ ທສ
ື່ ະເໜ?
ບ່ ແມ່ ນ.
້ ງຄັບ ທ່ ຄະນະກາມະການຮ່ ວມ ຈະຕ້ອງ ບັນລຸ ຂຕົ
້ ກລົງ ກ່ ອນການ ຈັດຕັງປະຕິ
້
ັ ໂຄງການ ທ່ ສະເໜ.
ມັນບ່ ເປັ ນຂບັ
ບດ
້ ກລົງກັນ ໄດ້ລະບຸ ວ່າ ຄະນະ
ັ ກ່ ອນ ແລະ ການເຮັດຂຕົ
ລະບຽບວ່ າດ້ວຍ ການແຈ ້ງນຫ້ກັນຊາບ ການປຶ ກສາຫາລືກນ
ັ ລຸໄດ້ການຕົກລົງເຫັນດ ຮ່ ວມກັນ. ຖ້າ ຄະນະກາມະການຮ່ ວມບ່ ສາມາດຕົກລົງ
ກາມະການຮ່ ວມ ຄວນເລັ່ງນສ່ ນຫ້ບນ

ກັນໄດ້, ທັດສະນະຕ່ າງໆຂອງຄະນະກາມະການຮ່ ວມ ກຈະຖືກບັນທຶກ ເພື່ອ ເປັ ນບ່ ອນອ້າງອິງ ນນອະນາຄົດ. ການ
້ ບ ປະເທດທ່ ສະເໜໂຄງການພາຍຫຼງັ ທ່ ໄດ້ພຈ
ິ າລະນາ
ຕັດສິນນຈ ທ່ ຈະດາເນິນໂຄງການ ຫຼ ື ໂຈະໂຄງການນັນ້ ແມ່ ນຂຶນກັ
້
້ ງວົນອັນຊອບທາທ່ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ພາກສ່ ວນກ່ ຽວຂ້ອງໄດ້ຍົກຂຶນ.
ແລະ ແກ ້ໄຂໃດ້ວຍຄວາມຈິງນຈໃຂກັ
10. ຈະເກິດຫຍັງຂຶີ້ນ ຖ້າ ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມ ບໍື່ສາມາດບັນລຸ ມະຕິຂສ
ໍີ້ ະຫລຸບ ໃນ ຂະບວນການ
ປຶກສາຫາລືກນ
ັ ຫື ບໍື່ສາມາດຕົກລົງເຫັນດຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບເງືື່ອນໄຂໃນການນໍາໃຊ້ນໍີ້າໃນທາງທື່ມ
ປະສິດທິຜົນທື່ສຸດ ຫື ປ້ອງກັນ ການສູນເສຍນໍີ້າຢ່າງບໍຈ
ື່ ໍາເປັນ?
ັ ກ່ ອນ, ພວກເຂົາ
ຖ້າ ຄະນະກາມະການຮ່ ວມ ບ່ ສາມາດ ບັນລຸ ການເຫັນດຮ່ ວມກັນ ນນ ຂະບວນການປຶ ກສາຫາລືກນ
້
ສາມາດ ສະເໜຕ່ ການຈັດຕັງ້ ທ່ ສູ ງຂຶນໄປອ
ກ ຂອງ ຄມສ ຄື ສະພາມົນຕ ຂອງ ຄມສ ທ່ ປະກອບມ ລັດຖະມົນຕ ທ່

ຮັບຜດຊອບວຽກງານນາ້ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກສ່ ປະເທດສະມາຊິກ. ຖ້າ ສະພາມົນຕ ບ່ ສາມາດຕັດສິນປະເດັນ
້
່ ຫາລັດຖະບານຂອງທັງສ່ ປະເທດ ເພື່ອຫາທາງອອກ ດ້ວຍຊ່ ອງ
ດັ່ງກ່ າວໄດ້, ບັນຫາດັ່ງກ່ າວ ກສາມາດ ສະເໜຂຶນໄປຕ
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ັ ການ
ທາງໆການທູດ. ຖ້າລັດຖະບານທ່ ກ່ ຽວຂ້ອງ ເຫັນດຮ່ ວມກັນວ່ າຈາເປັ ນ ກສາມາດ ດາເນນການເຈລະຈາ ຕາມຫຼກ
ຂອງ ກົດໝາຍສາກົນ.
11. ເປັນຫຍັງ ຄມສ ຈຶື່ງຕ້ອງການ ຂະບວນການປືກສາຫາລືກັນກ່ອນ? ຂະບວນການດັື່ງກ່າວມຜົນ
ປະໂຫຍດແນວໃດ?
້ ່ ຖືກສະເໜ ນຫ້ດາເນນຂະບວນການປຶກສາຫາລືກນ
ັ ກ່ ອນ ແມ່ ນໂຄງການທ່ ຄາດຄະເນວ່ າ ຈະສົ່ງຜົນ
ໂຄງການນານຊ້ນາທ
້ ປະເທດອື່ນໆກຄວນໄດ້ຮບ
ັ ໂໃ ອກາດ ປະເມນ ແລະ ອອກຄາເຫັນ
ກະທົບຮ້າຍແຮງ ຕ່ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄົນ. ດັ່ງນັນ,
ຕ່ ກັບໂຄງການທ່ ກ່ ຽວຂ້ອງ.

້້
ັ ກ່ ອນ ມເປົ າໝາຍແນນສ່
ຂະບວນການປຶ ກສາຫາລືກນ
ປ້ອງກັນຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຂ້າມຊາຍແດນ, ຕ່ ກັບຊຸມຊົນ ທ່ ຢູ່
້ ຂະບວນການດັ່ງກ່ າວ ຍັງມ
ລຽບຕາມແຄມແມ່ ນາ້ ແລະ ຕ່ ສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ ນນຕອນລຸ່ ມ ແລະ ຕອນເທິງຂອງແມ່ ນາ.
່ ມປະສິດທິຜນ
້
້
້ ່ າງບ່ ຈາເປັນ.
ົ ທ່ ສຸ ດໃແລະໃປ້ອງກັນໃການສູ ນເສຍນາຢ
ເປົ າໝາຍ
ແນນສ່ ບັນລຸ ໃການນານຊ້ນານນທາງທ

ັ , ຄມສ ໄດ້ມປະສົບການ-ບົດຮຽນ ນນການດາເນນຂະບວນການປຶ ກສາຫາລືກນ
ັ ກ່ ອນ ສາລັບ 3 ໂຄງ
ມາຮອດປັ ດຈຸບນ
່
່
້ ່ ຕາມລານາຂອງ
້
ການ - ໂຄງການເຂືອນໄຟຟ້າ ໄຊຍະບູ ລ, ດອນສາໂຫງ ແລະ ປາກແບ່ ງ ເຊິງທັງໝົດແມ່ ນ ຕັງຢູ
ນນ

້
ົ ້ ໄດ້ ສະແດງ ນຫ້ເຫັນ ຄວາມຄືບໜ້າເປັ ນກ ້າວໆ ນນ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ສັນຍາ ແມ່ ນາ້
ສປປ ລາວ. ໂຄງການເຫຼ່ ານ
ບດ
້
້
ຂອງ ປ 1995 ແລະ ການດາເນນງານ ຂອງ ຄມສ ນັນເອງ
ເຊິ່ງ ເປັ ນຈິດວິນຍານ ຂອງແມ່ ນາຂອງ
ນນ ການຮ່ ວມມື
ຂອງ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ.
້ ດ
ັ ທະນາ
ສາລັບ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າໃໄຊຍະບູ ລ, ຂະບວນການດັ່ງກ່ າວ ໄດ້ຊຸກຍູ ້ໃນຫ້ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ຜູ ພ
່
ໂຄງການ ດາເນນ ການປະເມິນຜົນກະທົບດ້ານສິງແວດລ້ອມ ແລະ ລົງທືນ ຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາສະຫະລັດເຂົາ້ ນນການ
ປັ ບປຸ ງການອອກແບບຂອງເຂື່ອນ ເພື່ອ ແກ ້ໄຂ ບັນຫາການເຄື່ອນຍ ້າຍ ຂອງ ປາ ແລະ ການຕົກຕະກອນ ເຊິ່ງ ເປັ ນສອງ
ັ ທ່ ພາກສວນກ່ ຽວຂ້ອງໄດ້ຍກ
ົ ຂຶນ້ ນນລະຫວ່ າງ ຂະບວນການປຶ ກສາຫາລືກນ
ັ ກ່ ອນ.
ປະເດັນຫຼກ
ກລະນຂອງ ໂຄງການເຂຶ່ອນໄຟຟ້າ ປາກແບ່ ງ, ຄະນະກາມະການຮ່ ວມສາມາດບັນລຸ ການຕົກລົງເຫັນດຮ່ ວມກັນ ເມື່ອສາ
ເລັດຂະບວນການປຶ ກສາຫາກັນກ່ ອນ ນນໄລຍະເວລາຫົກເດືອນ. ຄະນະກາມະການຮ່ ວມ ໄດ້ ອອກ ຖະແຫຼງການ ມອບ
ໜ້າທ່ ນຫ້ກອງເລຂາ ຄມສ ກະກຽມແຜນດາເນນງານຮ່ ວມ ເພື່ອ ສ້າງກົນໄກ ນນການປະກອບ-ຮັບຟັງຄາເຫັນແນະນາ,
້ ນຂ່ າວສານ ແລະ ຄວາມຮູ ້ຢ່າງຕ່ ເນື່ອງ ລະຫວ່ າງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄມສ ກ່ ຽວກັບໃ ການອອກແບບ,
ແລກປ່ຽນຂມູ
ການກ່ ສ້າງ ແລະ ການດາເນນງານຂອງໃໂຄງການ.

້ ນຂ່ າວສານ ແລະ ການປຶ ກສາຫາລືສາ
ັ ກ່ ອນ ກຈະບ່ ມການເປິ ດເຜຍ, ແລກປ່ຽນຂມູ
ຖ້າບ່ ມຂະບວນການປຶ ກສາຫາລືກນ
ລັບໂໃ ຄງການ ທ່ ຢູ່ພາຍໃນຕ້ອະທິປະໄຕ ຂອງ ປະເທດນດໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ໄຊຍະບູ ລ, ດອນສາໂຫງ ແລະ
້
ັ ກ່ ອນ ກຈະບ່ ມ ການປັ ບປຸ ງຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນາໄຊຍະບູ
ປາກແບ່ ງ. ຖ້າບ່ ມ ຂະບວນການປຶ ກສາຫາລືກນ
ລ. ຂະບວນ

ັ ກ່ ອນ ຮຽກຮ້ອງນຫ້ມ ການປະເມນຜົນທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ການອານວຍຄວາມສະດວກ
ການປຶ ກສາຫາລືກນ
ຈາກຄະນະວິຊາການທ່ ເປັ ນກາງ ແລະ ເປັ ນມືອາຊບ. ຂະບວນການດັ່ງກ່ າວ ສ້າງຄວາມສົມດູນລະຫວ່ າງ ຜົນປະໂຫຍດ
້
ຂອງ ທັງ 4 ປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນນອ່ າງແມ່ ນາຂອງ.
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12. ມໃຜແດ່ ທື່ເຂົີ້າຮ່ວມໃນ ຂະບວນການປືກສາຫາລືກັນກ່ອນ?
ັ ກ່ ອນ ແມ່ ນ ດາເນນການໂດຍ ຄະນະກາມະການຮ່ ວມ ເຊິ່ງ ເປັ ນການຈັດຕັງ້ ທ່ ປະກອບ
ຂະບວນການປຶ ກສາຫາລືກນ
້ າທ່ ອາວຸ ໂສ 1 ທ່ ານ ຈາກ ແຕ່ ລະປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ
ດ້ວຍເຈົາໜ້

້
ບລິຫານ ໂດຍ ກອງເລຂາ ຄມສ. ຄະນະກາມະການແມ່ ນາຂອງແຫ່
ງຊາດ ແລະ ກອງເລຂາແຫ່ ງຊາດ ນນແຕ່ ລະປະເທດ
່່
ແມ່ ນເຮັດໜ້າທ ຊ່ ວຍ ທາງດ້ານບລິຫານ ແລະ ປະສານງານນນລະດັບຊາດ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ຄະນະກາມະການ
້
ັ ກິດຈະກາທ່ ກ່ ຽວຂ້ອງ.
ຮ່ ວມ ນນ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຄະນະສະເພາະກິດ ຂອງ ຄະນະກາມະການຮ່ ວມ ແມ່ ນເຮັດໜ້າທ່ ນຫ້ຄາປຶ ກສາດ້ານວິຊາການ ຊ່ ວຍ ຄະນະກາມະການ
້
ັ ລະບຽບການວ່ າດ້ວຍ ການແຈ ້ງນຫ້ກນ
ັ ຊາບ, ການ ປຶ ກສາຫາລືກນ
ັ ກ່ ອນ ແລະ ການເຮັດ
ຮ່ ວມ ນນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
້ ກລົງກັນ. ຄະນະສະເພາະກິດດັ່ງກ່ າວ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງ ກອງເລຂາ ຄມສ ຈະໄດ້ທບ
ົ ທວນ ປະເດັນ
ຂຕົ
້ ຄວາມ ປອດໄພ ຂອງ ເຂື່ອນ, ການເຄື່ອນຍ ້າຍຂອງປາ, ການ
ຕ່ າງໆ ທ່ ກ່ ຽວຂ້ອງກັບ ໂຄງການ ເຊັ່ນ: ການໄຫຼຂອງນາ,
ໄຫຼຂອງຕະກອນ, ການເດນເຮືອ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

້
້ ນ/ກອງປະຊຸມປຶ ກ
ອົງການຈັດຕັງທາງສັ
ງຄົມ ແລະ ສາທາລະນະຊົນໃ ສາມາດມສວນຮ່ ວມ ນນໄລຍະການແລກປ່ຽນຂມູ
້
້
ັ ພາກສ່ ວນທ່ ກ່ ຽວຂ້ອງ ທ່ ຈັດຂຶນໂດຍໃ
ສາຫາລືກບ
ຄະນະກາມະການແມ່ ນາຂອງແຫ່
ງຊາດ ນນແຕ່ ລະປະເທດ.
້ ແມ່ ນຈະມ ກອງປະຊຸມ ປຶ ກສາຫາລືກບ
ັ ພາກສວນກ່ ຽວຂ້ອງລະດັບພາກພືນ້ ຂອງ ໂຄງການເຂື່ອນ
ນນລະດັບພາກພືນ
້ ສອງ ຄັງ້ ເຊິ່ງຈະໄດ້ເຊນຊວນໃນຫ້ພາກສວນສາທາລະນະຊົນຕ່ າງໆ ເຂົາຮ່
້ ວມ.
ໄຟຟ້າປາກລາຍ ຈັດຂຶນ
13. ກອງເລຂາ ຄມສ ມບົດບາດ ແນວໃດ ໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລືກັນກ່ອນ?
ກອງເລຂາ ຄມສ ຈະຊ່ ວຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ນນການປະເມນຜົນດ້ານວິຊາການ ຂອງໃໂຄງການ ແລະ ອານວຍ
ັ ກອງປະຊຸມຂອງ ຄະນະກາມະການຮ່ ວມ.
ຄວາມສະດວກ ນຫ້ກບ
້
ກອງເລຂາ ຄມສ ຮ່ ວມກັບ ກອງເລຂາ ຄະນະກາມະການແມ່ ນາຂອງແຫ່
ງຊາດ ນນ ແຕ່ ລະປະເທດສະມາຊິກ ຈະອາ
້ ເພື່ອ ເກັບກາທັດສະນະ ແລະ
ັ ກອງປະຊຸມປຶ ກສາຫາລື ນນລະດັບຊາດ ແລະ ພາກພືນ
ນວຍຄວາມສະດວກນຫ້ກບ

ຄວາມກັງວົນ ຈາກ ພາກສ່ ວນກ່ ຽວຂ້ອງ ແລະ ພາກສ່ ວນອື່ນໆທ່ ສົນນຈ ເພື່ອນາສະເໜຕ່ ປະເທດທ່ ແຈ ້ງໃໂຄງການ. ກອງ
້ ນ ກ່ ຽວກັບທັດສະນະ ຂອງ ພາກສ່ ວນຕ່ າງໆ ແລະ ນາສະເໜ
ເລຂາ ຄມສ ຈະອານວຍຄວມສະດວກ ແລະ ເກັບກາ ຂມູ
້
ຕ່ ການຈັດຕັງການປົ
ກຄອງ ຂອງ ຄມສ ນນແຕ່ ລະຂັນ້ ເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ນຫ້ຄາເຫັນແນະນາ.

້ ດລົງ, ກອງເລຂາ ຄມສ ສາມາດສືບຕ່ ປະກອບສ່ ວນທາງດ້ານວິຊາ
ັ ກ່ ອນ ສິນສຸ
ພາຍຫຼງັ ທ່ ຂະບວນການປຶ ກສາຫາລືກນ
ການ ຕ່ ກັບໂຄງການໃໄດ້ ຕາມຄວາມຈາເປັ ນ.
14. ປະເດັນໃດແດ່ ທື່ຈະຖືກພິຈາລະນາ ໃນໄລຍະ ການທົບທວນທາງດ້ານວິຊາການ ຂອງ
ເອກະສານ ໂຄງການທື່ໄດ້ ຍືນ
ື່ ສະເໜ?
ການທົບທວນທາງດ້ານວິຊາການ ຈະເບິ່ງ ແນວຄວາມຄິດໂດຍລວມ ຂອງ ໂຄງການທ່ ສະເໜ ອງຕາມ ບົດສືກສາຄວາມ
ເປັ ນໄປໄດ້ ແລະ ການປະເມນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ການທົບທວນດັ່ງກ່ າວ ຈະໄດ້ປະເມນ

້ ນ້ ນນການອອກແບບເຂື່ອນໃນນລານາຂອງ
້
້
ໂຄງການ ທຽບກັບ ບົດແນະນາ ເບືອງຕົ
ນນ ອ່ າງແມ່ ນາຂອງ
ຕອນລຸ່ ມ ທ່ ຈັດ
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້ ່ ຄວນປັ ບປຸ ງ ຖ້າມ. PDG 2009 ໄດ້
ພິມເຜຍແຜ່ນນປ 2009 (PDG 2009) ແລະ ຈະລະບຸ ຊ່ ອງຫວ່ າງ ແລະ ຂທ
້
ັ ການນນການດາເນນງານ ດ້ານມາດ
ການົດທິດທາງ ກ່ ຽວກັບ ເປົ າໝາຍການດ
າເນນງານ, ການອອກແບບ ແລະ ຫຼກ
ັ ພັນທະ ແລະ ການຄຸ ມ
້ ຄອງນຫ້ທນ
ັ ສະພາບການ. ບົດ
ຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ ພ້ອມທັງ ການຕິດຕາມການປະຕິບດ
ິ ຂອງຄະນະກາມະການ
ແນະນາ ດັ່ງກ່ າວຍັງ ຈະແກ ້ໄຂ ບັນຫາສະເພາະ ອງຕາມການສະເໜ ຂອງ ຄະນະສະເພາະກດ
ຮ່ ວມ.
15. ບົດແນະນໍາ ເບຶີ້ອງຕົີ້ນ ກ່ຽວກັບ ການອອກແບບເຂືອ
ື່ ນ ໃນລໍານໍີ້າຂອງໃນອ່າງແມ່ນໍີ້າຂອງ ຕອນລຸ່ມ
ທື່ກໍາລັງປັບປຸງ (DG 2018) ຈະປະກອບສ່ວນ ຕໍື່ຂະບວນການປືກສາຫາລືກັນກ່ອນຄັີ້ງນີ້ ແນວໃດ?
ັ ຮອງນນປ 2009 ເຊິ່ງ ເປັ ນຂອບ
ການທົບທວນທາງດ້ານວິຊາການ ແມ່ ນຍັງ ຈະອງຕາມ ບົດແນະນາສະບັບ ທ່ ໄດ້ຮບ
ວຽກອັນດຽວ ທ່ ຖືກຮັບຮອງຢ່າງເປັ ນທາງການ. ແນວນດກຕາມ, ກຍັງຈະມຄວາມພະຍາຍາມ ນຫ້ຄາເຫັນ, ອ້າງອງ
້ ດ
ັ ທະນາໂຄງການ ແລະ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ນນປະເດັນທ່ ຍັງບ່
ແລະ ສະເໜແນະ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຕ່ ກັບ ຜູ ພ
ທັນຈະແຈ ້ງ ນນບົດແນະນາ ທ່ ຮັບຮອງນນປ 2009 ພາຍຫຼງັ ທ່ ໄດ້ມການດາເນນໃ ສາມກລະນຜ່ານມາ. ນອກຈາກນ ້ ກ
ຈະມການຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ປັ ບປຸ ງຕື່ມອກ ນນ ບົດແນະນາສະບັບທ່ ກາລັງປັ ບປຸ ງ ນນປ 2018.

16. ອົງການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ພາກສວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະມສວນຮ່ວມ ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຫື ກອງ
ປະຊຸມແລກປ່ຽນຂໍີ້ມູນ ໄດ້ແນວໃດ?
້ ນຂ່ າວສານພາຍນນປະເທດແມ່ ນ ຄວາມ
ການດາເນນຂະບວນການປຶ ກສາຫາລື ຫຼ ື ກອງປະຊຸມ ແລກປ່ຽນຂມູ
້
ຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ຂະແໜງການທ່ ກ່ ຽວຂ້ອງ ຂອງ ລັດຖະບານ ນນແຕ່ ລະປະເທດ. ຄະນະກາມະການແມ່ ນາຂອງແຫ່
ງ
່
້
ຊາດ ເຊິງເປັ ນການຈັດຕັງນນການປະສານງານ
ນນແຕ່ ລະປະເທດສະມາຊິກ, ແມ່ ນຮັບຜິດຊອບນນການວາງແຜນ ກອງ
ປະຊຸມດັ່ງກ່ າວ ໂດຍໃການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານວິຊາການຈາກ ກອງເລຂາ ຄມສ.

ອິງຕາມບົດຮຽນ ຂອງ ສາມໂຄງການທ່ ຜ່ານມາ ນັບແຕ່ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າໃໄຊຍະບູ ລ, ດອນສາໂຫງ ແລະ ປາກແບ່ ງ,
້ ກ່ ອນໜ້າທ່ ໃຂະບວນການປື ກສາຫາລືກນ
ັ ກ່ ອນຈະ ໄດ້
ກອງເລຂາ ຄມສ ໄດ້ເລ່ ມ ພົວພັນກັບພາກສ່ ວນກ່ ຽວຂ້ອງ ຕັງແຕ່
້ ່ າງເປັ ນທາງການ. ພ້ອມກັນນກ
້ ໄດ້ມການເຜຍແຜ່ຂມູ
້ ນຢ
້ ນຂ່ າວສານກ່ ຽວກັບໂຄງການຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ
ເລ່ ມຕົນຂຶ
ຢ່າງໂປ່ງນສ ຜ່ານທາງ ເວບໄຊທ໌ ຂອງ ຄມສ. ກອງເລຂາ ຄມສ ຍັງຮັບ ຮູ ຄ້ ວາມຈາເປັ ນນນການນຫ້ເວລາທ່ ພຽງພ ກັບ

ພາກສ່ ວນຕ່ າງໆ ນນການທົບທວນເອກະສານໂຄງການ. ດ້ວຍເຫດນ ້ ຈຶ່ງ ໄດ້ມການເຜຍແຜ່ ເອກະສານ ໂຄງການ ເທິງ
້ າອິດຂອງ ຄະນະສະເພາະກິດຂອງ
ັ ການເຫັນດຈາກ ກອງປະຊຸມຄັງທ
ເວັບໄຊທ໌ ສະເພາະ ຂອງ ຄມສ ພາຍຫຼງັ ທ່ ໄດ້ຮບ
ຄະນະກາມະການຮ່ ວມ.

ົ ້ ແມ່ ນ ສາມາດ ເຂົາ້ ເຖິງໄດ້ ທ່ : http://www.mrcmekong.org/topics/pnpcaເວບນຊທ໌ ທ່ ບັນຈຸ ເອກະສານເຫຼ່ ານ
prior-consultation/pak-lay-hydropower-project
ັ ໆໂດຍສັງ
ເອກະສານທ່ ກ່ ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ແມ່ ນຈະຖືກເຜຍແຜ່ ຢ່າງທັນເວລາຕະຫຼອດຂະບວນການ ລວມທັງ ປະເດັນຫຼກ
້ ນໂດຍຫຍ ້ ກ່ ຽວກັບ ໂຄງການທ່
ເຂບ ຂອງ ເອກະສານທ່ ໄດ້ຍື
ໃ ່ ນສະເໜ, ບົດນາສະເໜຕ່ າງໆ (ພາວເວພອຍ)ໃ ແລະ ຂມູ
ສະເໜ.
້ ຈະຖືກຈັດຂຶນ້ ສອງ ຄັງ້ ແລະ ການເຜຍແຜ່ຂມູ
້ ນ ແລະ
ັ ພາກສວນກ່ ຽວຂ້ອງ ລະດັບພາກພືນ
ກອງປະຊຸມປຶ ກສາຫາລືກບ
້ າຍຄັງ.
້
ັ ພາກສ່ ວນກ່ ຽວຂ້ອງ ສາລັບຊຸມຊົນຜູ ທ
້ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນນລະດັ
ການປຶ ກສາຫາລືກບ
ໃ
ບປະເທດ ຈະໄດ້ຈັດຂຶນຫຼ
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້ ວມ
ົ ້ ກໄດ້ເປດກວ້າງນຫ້ພາກສ່ ວນຕ່ າງໆເຂົາຮ່
ເພື່ອເຮັດນຫ້
ໃ ການປຶ ກສາຫາລືມລັກສະນະກວ້າງຂວາງ, ກອງປະຊຸມເຫຼ່ ານ
້ ່ ບ່ ສັງກັດລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັງຊ
້ ຸ ມຊົນ, ສະຖາບັນຄົນຄວ້
້
ເຊັ່ນ: ອົງການຈັດຕັງທ
າ, ສະຖາບັນການສືກສາ, ຜູ ້
ພັດທະນາ, ສື່ມວນຊົນ ແລະ ອື່ນໆ. ຄມສ ຈະນຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງການເງ ິນ ຕ່ ກັບ ອົງການທ່ ກ່ ຽວຂ້ອງເປັ ນ
້ ຂຈ້ າກັດທາງດ້ານການເງ ິນ.
ຢ່າງສູ ງ ຖ້າເຂົາເຈົາມ

ຄມສ ດາເນນວຽກງານແບບສົ່ງເສມການມສວນຮ່ ວມ ໂດຍຜ່ານ ການປະສານສົມທົບ, ການມສ່ ວນຮ່ ວມຂອງພາກ
້
ັ ຂະບວນການ. ຄມສ ເອົານຈນສ່ ຕ່ ຄາເຫັນ
ສ່ ວນກ່ ຽວຂ້ອງ ແລະ ການພົວພັນກັບຊຸມຊົນ ນນໃໄລຍະການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
້
້ ່ ສົນນຈ ເພື່ອຄວາມເປັ ນຢູ່ທ່ ດ ຂອງປະຊາຊົນນນອ່
ຂອງພາກສ່ ວນກ່ ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜູ ທ
ໃ າງແມ່ ນາຂອງ.
ກອງເລຂາ ຄມສ
້
ພະຍາຍາມຢ່າງສຸ ດຄວາມສາມາດ ນນການສະໜັບສະໜູນບັນດາປະເທດແມ່ ນາຂອງ
ນນການຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ
່
້
ັ ໃ ເພືອຮັບປະກັນການພັດທະນາ ແລະ ການຄຸ ມ
້ ຄອງ ອ່ າງແມ່ ນາຂອງ
ມາສູ່ ການປະຕິບດ
ຢ່າງຍືນຍົງ. ນນໄລຍະຂະບວນ
ັ ກ່ ອນ, ພວກເຮົາພະຍາຍາມຢ່າງສຸ ດຄວາມສາມາດ ເພື່ອປັ ບປຸ ງ ຍຸ ດທະສາດການ ມສ່ ວນຮ່ ວມຂອງ
ການປື ກສາຫາລືກນ
້ ນຂ່ າວສານ, ການ
ພາກສ່ ວນກ່ ຽວຂ້ອງ ຄຽງຄູ່ ກັບຂະບວນການທ່ ກາລັງດາເນນໃໄປພ້ອມໆກັນ ລວມທັງ ການເຜຍແຜ່ຂມູ

ປະຊຸມ ແລະ ເວທປຶ ກສາຫາລືຕ່າງໆໃ ກັບພາກສ່ ວນກ່ ຽວຂ້ອງ. ຄມສ ຍິນດຮັບຟັງ ຄາເຫັນ ຈາກພາກສ່ ວນກ່ ຽວຂ້ອງ
ທຸ ກໆພາກສ່ ວນໃ
ຜ່ານກ໋ ອງນຫ້ຄາເຫັນແນະນາ
ເທິງ
ເວບໄຊທ໌ໃ
ຂອງ
ຄມສ
ທ່ :
http://www.mrcmekong.org/stakeholder-consultations
17. ມຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ອົງການຈັດຕັີ້ງທາງສັງຄົມ ໃນ ຄະນະເຮັດວຽກສະເພາະກິດຂອງ ຄະນະ
ກໍາມະການຮ່ວມ ຫື ບໍ?ື່
ບ່ ມ.
້
້ ວມ.
ຄະນະເຮັດວຽກສະເພາະກິດ ຂອງ ຄະນະກາມະການຮ່ ວມ ບ່ ມຜູ ຕ້ າງໜ້າຈາກອົງການຈັດຕັງທາງສັ
ງຄົມເຂົາຮ່
້ າ ກອງ
້
້ ນ້ ເພື່ອ ຊນ
ຄະນະດັ່ງກ່ າວ ແມ່ ນ ການຈັດຕັງທາງດ້
ານວິຊາການ ຂອງ ສ່ ປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ຖືກສ້າງຕັງຂຶ
ັ ກ່ ອນ ແລະ ປຶ ກສາຫາລືກ່ຽວກັບ
ເລຂາ ຄມສ ນນການອານວຍຄວາມສະດວກນຫ້ແກ່ ຂະບວນການປຶ ກສາຫາລືກນ
ື ຄະນະກາມະການຮ່ ວມ ນນການຈັດຕັງ້
ປະເດັນທ່ ສາຄັນຕ່ າງໆ. ໜ້າທ່ ຂອງ ຄະນະດັ່ງກ່ າວ ຍັງແມ່ ນນຫ້ການຊ່ ວຍເຫຼອ
້ າ
້ ກລົງກັນ, ພ້ອມທັງນຫ້ການຊນ
ັ ຊາບ, ການ ປຶ ກສາຫາລືກນ
ັ ກ່ ອນ ແລະ ການເຮັດຂຕົ
ລະບຽບວ່ າດ້ວຍໃການແຈ ້ງນຫ້ກນ
ັ ກ່ ອນຂອງໂຄງການທ່ ຖືກແຈ ້ງ ຕາມຫຼກ
ັ ການ ແລະ
ແກ່ ໃ ກອງເລຂາໃ ຄມສ ນນການດາເນນຂະບວນການປືຶ ກສາຫາລືກນ

້
້
້
່ ງກ່ າວໃ
ຂັນຕອນ
ທ່ ໄດ້ການົດໄວ້ ນນສັນຍາແມ່ ນາຂອງ
ປ 1995. ລະບຽບການຂອງ ຄມສໃໄດ້ການົດການສ້າງຕັງຄະນະດັ
້
້ າງໜ້າຈາກ ສ່ ປະເທດນນອ່ າງແມ່ ນາຂອງ
ເຊິ່ງມສະມາຊິກທ່ ໃປະກອບດ້ວຍໃຜູ ຕ
ຕອນລຸ່ ມ ໂດຍມ ກອງເລຂາ ຄມສ ນຫ້
ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການບລິຫານ ແລະ ວິຊາການ.
18. ຄມສ ຈະນໍາໃຊ້ ທັດສະນະ ຂອງ ພາກສວນກ່ຽວຂ້ອງ ແນວໃດ ໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລືກນ
ັ
ກ່ອນ?
ການປະກອບສ່ ວນ, ທັດສະນະ ແລະ ຄາເຫັນ ຂອງ ພາກສວນກ່ ຽວຂ້ອງ ຈະສະແດງອອກ ນນຕາຕະລາງ ຄາເຫັນ ນນ
ັ ພາກສວນກ່ ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງ ຈະໄດ້ຜ່ານກັນພິຈາລະນາ ນນລະຫວ່ າງການປະເມນຜົນໂຄງ
ບົດລາຍງານການປຶ ກສາຫາລືກບ
ການ.
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້ ນ ແລະ ຂສະເຫນ
້
້ ນຂ່ າວສານ ນນລະດັບພາກພືນ້ ພ້ອມກັບບົດລາຍງານແລກປ່ຽນ
ຂມູ
ຈາກບົດລາຍງານໃແລກປ່ຽນຂມູ
້ ນຂ່ າວສານໃນນລະດັບປະເທດ ຈະໄດ້ຖືກ ສັງລວມເຂົາ້ ນນບົດລາຍງານທົບທວນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ສະເໜຕ່
ຂມູ
ື
ການຈັດຕັງ້ ຂອງ ຄມສ ເພື່ອການພິຈາລະນາ ນນລະຫວ່ າງການເຈລະຈາ ເງ່ ອນໄຂ
ຂອງ ໂຄງການ.

19. ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ໂຄງການ ຈະຖືກເຜຍແຜ່ ໃຫ້ກັບ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພາກສ່ວນ
ສາທາລະນະຊົນ ຫາຍປານໃດ?
້
້ ນໂຄງການທ່ ຖືກນາສົ່ງມາ ຂຶນທາງເວບໄຊທ໌
ຄມສ ໄດ້ນາເອົາເອກະສານ ຂມູ
ຂອງ ຄມສໃ ແລ້ວ ເຊິ່ງ ທຸກພາກສ່ ວນ
ສາມາດເຂົາ້ ເບິ່ງໄດ້. ນນນັນ້ ມບົດລາຍງານ ປະເມນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂ້າມຊາຍແດນ,
້ ຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ແຜນ
ການປະເມນຜົນກະທົບແບບສະສົມ ແລະ ແຜນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການຄຸ ມ
ດາເນນການຍົກຍ ້າຍຈັດສັນ. ບົດລາຍງານ ທາງດ້ານວິສະວະກາ ແລະ ຮູ ບແບບແຜນຜັງ ຂອງ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າປາກ
້ ່ ງໄດ້
ັ ກ່ ອນຂອງໂຄງການ
ລາຍໃ
ແມ່ ນຈະເຂົາເບິ
ທ່ ເວັບໄຊທ໌
ສະເພາະຂະບວນການຫາລືກນ
ທ່ :
http://www.mrcmekong.org/topics/pnpca-prior-consultation/pak-lay-hydropower-project/

:

້ ນນອະນາຄົດ ທ່ ກ່ ຽວກັບ ຂະບວນການປຶ ກສາຫາລືກນ
ັ ກ່ ອນ ແມ່ ນ
ເອກະສານ ທ່ ກາລັງດາເນນການ ແລະ ທ່ ຈະສ້າງຂຶນໃ
ຈະໄດ້ ນາມາເຜຍແຜ່ ນນເວບໄຊທ໌ໃ ດັ່ງກ່ າວເຊັ່ນດຽວກັນ. ນນນັນ້ ຈະມ ບົດລາຍງານການທົບທວນທາງດ້ານວິຊາການ
ັ ພາກສ່ ວນກ່ ຽວຂ້ອງ, ແບບຟອມການຕອບຢ່າງເປັ ນທາງ
ຂອງ ເອກະສານໂຄງການ, ບົດລາຍງານການປືກສາຫາລືກບ
ການ ທ່ ຍື່ນໂດຍ ສາມປະເທດທ່ ຖືກແຈ ້ງ ຄື: ຣາຊະອານາຈັກກາປູ ເຈຍ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ.
20. ການກໍື່ສ້າງຂອງ ໂຄງການສາມາດເລມ
ີ້ ຕົີ້ນຂຶີ້ນ ໃນລະຫວ່າງ ດໍາເນນຂະບວນການປຶກສາຫາລືກນ
ັ
ກ່ອນ ໄດ້ ຫື ບໍ?ື່
ບ່ ສາມາດເລ່ ມໄດ້.
້ ກລົງກັນ, ປະເທດທ່ ແຈ ້ງ
ັ ຊາບ ການປື ກສາຫາລືກນ
ັ ກ່ ອນ ແລະ ການເຮັດຂຕົ
ພາຍນຕ້ລະບຽບວ່ າດ້ວຍການແຈ ້ງ ນຫ້ກນ
້
້ ່ ສະເໜ ໂດຍບ່ ໄດ້
ັ ການນານຊ້ນາທ
ໂຄງການ ຈະຕ້ອງບ່ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ໃ ນຫ້ໂອກາດ ປະເທດທ່ ຖືກແຈ ້ງ ໄດ້ປຶກສາຫາລື
ແລະ ປະເມນ ໂຄງການເສຍກ່ ອນ.
21. ຜົນຂອງ ການປຶກສາຫາລືກັນກ່ອນຂອງໂຄງການໃດກໍຕາມ ສາມາດ ນໍາເອົາມາ ເປັນແບບຢ່າງ
ໃຫ້ກັບ ໂຄງການໃນອະນາຄົດ ທື່ຈະຖືກສະເໜໃຫ້ຜ່ານຂະບວນການດຽວກັນນີ້ ໄດ້ ຫື ບໍ?ື່
ບ່ ໄດ້.
ໃ
ັ ກ່ ອນ ແມ່ ນດາເນນການເປັ ນແຕ່ ລະກລະນໄປ ສາລັບ ແຕ່ ລະໂຄງການພັດທະນາ ນນລາ
ຂະບວນການປຶ ກສາຫາລືກນ
້
ັ ຖືກນາສົ່ງເຖິງ ຄມສ ເພື່ອດາເນນການປຶ ກສາຫາລືກນ
ັ
ນາຂອງ. ຖ້ານນອະນາຄົດມໂຄງການທ່ ມລັກສະນະຄ້າຍຄືກນ
ັ ກ່ ອນ ຂອງ ໂຄງການຜ່ານໆມາ ຈະບ່ ສົ່ງຜົນນດໆ ຕ່ ກັບໂຄງການທ່ ສະເໜມານຫມ່
ກ່ ອນ, ຜົນຂອງການ ປຶ ກສາຫາລືກນ
້ ນໃແລະໃຄວາມຮູ ທ
້ ່ ເກັບກາມາໄດ້ຈາກໃໂຄງການຜ່ານມາ ອາດຈະມປະໂຫຍດຕ່ ກັບ ໂຄງການ
ນ.້ ເຖິງຢ່າງນດກຕາມ, ຂມູ
້
້ ນພຶນຖານ
ທ່ ສະເໜນນອະນາຄົດ ແລະ ສາມາດ ນຊ້ ເປັ ນຂມູ
ເພື່ອ ການປະເມນຜົນໄດ້.
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້
ົ ທວນ ຄືນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ລະບຽບວ່ າດ້ວຍ ການແຈ ້ງນຫ້ກນ
ັ ຊາບ, ການປຶ ກສາຫາລືກນ
ັ
ນນປ 2016, ຄມສ ໄດ້ທບ
ບດ
່
້
້
ັ ຮອງພາຍໃນຕ້ ສັນຍາແມ່ ນາຂອງ ປ 1995 ແລະ ໄດ້ບນ
ັ ທຶກເອົາໄວ້ໃເປັ ນ
ກ່ ອນ ແລະ ການເຮັດຂຕົກລົງກັນ ທໄດ້ຮບ
ບ່ ອນອິງກ່ ຽວກັບ ບາງບົດຮຽນທ່ ຖອດຖອນໄດ້. ບົດຮຽນດັ່ງກ່ າວ ລວມມ:

້ ກ່ ຽວກັບ ການເລ່ ມຕົນ
້ ດ ຂອງຂະບວນການປຶ ກສາຫາລືກນ
້ ແລະ ສິນສຸ
ັ ກ່ ອນ;
(1) ຄວາມຈະແຈ ້ງຂຶນ
່
່
ັ ຄວາມຄົບຖ້ວນຂອງ ເອກະສານ ທໄດ້ຮບ
ັ ເພືອມາດາເນນ ຂະບວນ
(2) ຂະບວນການ ທົບທວນ ແລະ ອະນຸມດ
ັ ກ່ ອນ;
ການປຶ ກສາຫາລືກນ
້ ກ່ ຽວກັບ ບົດບາດ ຂອງພາກສ່ ວນກ່ ຽວຂ້ອງ ທ່ ມໜ້າທ່ ນນການຈັດຕັງປະຕິ
້
ັ ລະບຽບ ວ່ າ
(3) ຄວາມຈະແຈ ້ງຂຶນ
ບດ
້ ກລົງກັນ;
ັ ຊາບ, ການປື ກສາຫາລືກນ
ັ ກ່ ອນ ແລະ ການເຮັດຂຕົ
ດ້ວຍ ການແຈ ້ງນຫ້ກນ

້ ນໂຄງການຕາມຄວາມເໝາະສົມໃ ເພື່ອສົ່ງເສມໃ ການມສ່ ວນຮ່ ວມ ຂອງ
(4) ການສ້າງວິທການນນການເຜຍແຜ່ຂມູ
ົ ;
ພາກສ່ ວນ ທ່ ກ່ ຽວຂ້ອງ ຢ່າງມປະສິດທິຜນ
້ ກ່ ຽວກັບ ບົດບາດ ການປະເມິນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຂ້າມຊາຍແດນ; ແລະ
(5) ຄວາມຈະແຈ ້ງຂຶນ

ັ ລະບຽບວ່ າດ້ວຍ ການແຈ ້ງນຫ້ກນ
ັ ຊາບ, ການປື ກສາຫາລື
(6) ການສ້າງ ບົດນຫ້ຄວາມເຫັນ ກ່ ຽວກັບການ ປະຕິບດ
້ ກລົງກັນ, ເພື່ອນຫ້ນຊ້ຄຽງຄູ່ ກັບ ຄູ່ ມືການຈັດຕັງປະຕິ
້
ັ ລະບຽບການດັ່ງກ່ າວໃ
ກັນກ່ ອນ ແລະ ການເຮັດຂຕົ
ບດ
້ ານົດຫຼກ
ັ ໆຂອງ ລະບຽບໃວ່ າດ້ວຍ ການແຈ ້ງນຫ້ກັນຊາບ, ການປຶ ກສາຫາລືກນ
ັ ກ່ ອນ ແລະ ການ
ໂດຍນາເອົາຂກ
້ ກລົງກັນ ມາ ໝູນນຊ້ນນຂົງເຂດກວ້າງຂວາງກວ່ າເກົ່າດ້ານແບບພາກປະຕິບດ
ັ ທ່ ດທ່ ສຸ ດລະດັບສາກົນ.
ເຮັດຂຕົ

້
ັ ກ່ ອນ ຂອງ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າປາກແບ່ ງ ໄດ້ນາເອົາບົດຮຽນ ທ່ ຖອດຖອນໄດ້ ເຂົາມາ
ຂະບວນການປື ກສາຫາລືກນ
້
ັ ຂະບວນການດັ່ງກ່ າວ. ພວກເຮົາຄາດວ່ າ ຈະປະຕິບດ
ັ ແບບດຽວກັນ ນນ ໂຄງການ
ພິຈາລະນາ ນນການ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ໄຟຟ້າປາກລາຍ.
22. ຜົນການສືກສາ ຂອງ ບົດລາຍງານສະພາມົນຕ (ການສືກສາກ່ຽວກັບການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ການ
ພັດທະນາທຍ
ື່ ນ
ື ຍົງ ຂອງ ແມ່ນໍີ້າຂອງ ລວມທັງ ຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການເຂືື່ອນໄຟຟ້າາໃນລໍານໍີ້າ
ຂອງ) ຈະປະກອບສ່ວນຕໍື່ ຂະບວນການປືກສາຫາລືກນ
ັ ກ່ອນ ແນວໃດ?
ັ ຂອງ ການສືກສາຂອງສະພາມົນຕ ແມ່ ນເພື່ອຍົກລະດັບ ຄວາມສາມາດຂອງ ຄມສ ນນການນຫ້ຄາປຶ ກສາ
ຈຸດປະສົງຫຼກ
ແກ່ ປະເທດສະມາຊິກ ກ່ ຽວກັບ ຜົນກະທົບທາງບວກ ແລະ ທາງລົບ ຂອງ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນນາ້ ຕ່ ຄົນ,

້
້
ເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນນອ່ າງແມ່ ນາຂອງ,
ໂດຍສຸ ມນສ່ ປັ ບປຸ ງ ຄວາມເຂົານຈ
ໃກ່ ຽວກັບໃການພັດທະນາທ່ ຍືນ
້
ຍົງນນ
ໃ ແມ່ ນາຂອງ.
ຂອບເຂດການສືກສາ ຂອງສະພາມົນຕ ແມ່ ນກວມທຸ ກຂະແຫນງການທ່ ຕິດພັນກັບ ນາ້ ເຊັ່ນ: ຊົນລະປະທານ, ການນາ
ນຊ້ທ່ ດິນກະສິກາ, ການປະມົງ, ການເດນເຮືອ, ການນານຊ້ນາ້ ເພື່ອອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ຄົວເຮືອນ ແລະ ພະລັງງານນາ້
້
ັ ການ ທ່
ໂດຍ ສຸ ມນສ່ ສືກສາໂຄງການພັດທະນານນລານາຂອງ.
ການສຶກສາດັ່ງກ່ າວ ຍັງໄດ້ພິຈາລະນາ ບັນດາຫຼກ
ົ ກະສາດ ແລະ ບັນຫາທ່ ກ່ ຽວຂ້ອງ, ຊວະນານາພັນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເສດຖະ
ກ່ ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ປະເດັນທາງດ້ານອຸ ທກ

້ ການປະເມນຜົນກະທົບສິ່ງ
ກິດສັງຄົມ, ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ນອກຈາກນັນ,
້
ົ ຊບອກ
ແວດລ້ອມຂ້າມຊາຍແດນ ຍັງໄດ້ມການນານຊ້ຕວ
ທ່ ຄົບຊຸດ ຕາມຄວາມຈາເປັ ນທາງດ້ານວິຊາການຂອງ ຂະແໜງ
້
ັ ການທ່ ກ່ າວມານັນ.
ການ ແລະ ຫຼກ
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ື ສາ ຂອງ ສະພາມົນຕ ແລະ ການປະເມນຜົນຕ່ າງໆໃໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍ ຄມສ, ບັນດາ
ໂດຍລວມແລ້ວ, ຍ ້ອນມການສຶກ
້ ກ່ ຽວກັບ ໂອກາດ ແລະ ຄວາມສ່ ຽງ ຂອງ ໂຄງການເຂື່ອນໃໄຟຟ້າພ ນນ ລານາຂອງ.
້
້ ຼາຍຂຶນ
ປະເທດ ສະມາຊິກ ກຮັບຮູ ຫ
້ ກລົງກັນ, ການ ສຶກ
ັ ຊາບ, ການປຶ ກສາຫາລືກນ
ັ ກ່ ອນ ແລະ ການເຮັດຂຕົ
ໂດຍສະເພາະ ລະບຽບ ວ່ າດ້ວຍການແຈ ້ງນຫ້ກນ
້ ນຂ່ າວສານ, ເຄື່ອງມືນນການປະເມິນຜົນ ເພື່ອ ສະໜັບສະ
ສາຂອງ ສະພາມົນຕ ໄດ້ມບົດບາດສາຄັນ ເປັ ນ ຄວາມຮູ ້, ຂມູ
ັ ກ່ ອນ ຂອງໃໂຄງການພັດທະນາສະເພາະເຈາະ
ໜູນ ວຽກງານການປະເມນຜົນກະທົບ ຂອງ ຂະບວນການປື ກສາຫາລືກນ
້
ຈົງນນລ
ໃ ານາຂອງ.
23. ການປະເມິນຜົນກະທົບຂ້າມຊາຍແດນ ແມ່ນ ສິງື່ ທຕ
ື່ ້ອງປະຕິບັດ ໃນຂະບວນການປືກສາຫາລື
ກັນກ່ອນ ຫື ບໍ?ື່ ຜົນຂອງການປະເມິນຜົນກະທົບຂ້າມຊາຍແດນ ຂອງ ໂຄງການ ຈະຖືກພິຈາລະນາ
ແລະ ນໍາໃຊ້ແນວໃດ?
້ ກລົງກັນ, ການປະເມນ
ັ ຊາບ, ການປຶ ກສາຫາລືກນ
ັ ກ່ ອນ ແລະ ການເຮັດຂຕົ
ອງຕາມລະບຽບວ່ າດ້ວຍ ການແຈ ້ງນຫ້ກນ
້ ງຄັບ ຍ ້ອນວ່ າ
ຜົນກະທົບຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນ, ບ່ ວ່ າຈະເປັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຫຼ ື ສິ່ງແວດລ້ອມ, ບ່ ແມ່ ນຂບັ
້
ບ່ ມຂນດນນລະບຽບການ
ທ່ ການົດນຫ້ໃ ປະເທດທ່ ແຈ ້ງໂຄງການຕ້ອງປະເມນຜົນດັ່ງກ່ າວ. ເຖິງຢ່າງນດກຕາມ, ມັນມ
້ ນການປະເມິນຜົນດັ່ງກ່ າວ ນຫ້ແກ່ ປະເທດທ່ ຖືກແຈ ້ງ ແລະ
ຄວາມສາຄັນ ທ່ ປະເທດທ່ ແຈ ້ງ ໂຄງການ ຄວນສະໜອງຂມູ

ນຫ້ແກ່ ກອງເລຂາ ຄມສ ເພື່ອນາໄປ ປະເມນຜົນຕ່ ໃ ແລະໃ ປື ກສາຫາລື ກ່ ຽວກັບ ມາດຕະການ ເພື່ອຫລຸ ດຜ່ອນ ແລະ
້
ບັນເທົາ ຜົນກະທົບຂ້າມຊາຍແດນທ່ ອາດຈະເກິດຂຶນ.
ດ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງກ່ າວນ,້ ບົດແນະນາ ການອອກແບບເຂື່ອນໃນນ
້
້
ລານາຂອງ
ຈຶ່ງໄດ້ມການກ່ າວເຖິງປະເດັນດັ່ງກ່ າວເພ່ ມເຕມເຂົາໄປອ
ກ ນນບົດແນະນາ ສະບັບປັບປຸ ງ.
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