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ສະຫລບຸຜນົການປຶກສາຫາລລືວ່ງໜາ້ທາງການ ຂອງ ໂຄງການພະລງັງານໄຟຟ້ານ  າ້

ຕກົປາກແບງ່ ໄລຍະ 6 ເດອືນ 

 

20 ມຖິນຸາ 2017, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ – ຄະນະກ  າມາທິການ ແມນ່  າ້ຂອງສາກນົ (ຄມສ) 

ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມ ວາລະພິເສດ ຂອງ ຄະນະກ  າມະການຮວ່ມ ຄມສ ກຽ່ວກບັ ໂຄງການພະລງັງານໄຟຟ້າ

ນ  າ້ຕກົປາກແບງ່ ທ ່  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ອນັເປັນຂ ດໝາຍ ສະຫລບຸຜນົການດ  າເນນິ ຂະບວນການປຶກສາ

ຫາລືລວ່ງໜາ້ ໄລຍະຫກົເດອືນ. 

 

ກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນ  ້ໄດເ້ປິດໂອກາດໃຫ ້ສະມາຊກິຄະນະກ  າມະການຮວ່ມ ໄດ ້ປຶກສາຫາລືຢາ່ງເປັນທາງການ 

ກຽ່ວກບັ ຂ ສ້ະເໜ ຫຼກັຂອງ ບດົລາຍງານທບົທວນດາ້ນວຊິາການ ໂຄງການເຂື່ອນພະລງັງານໄຟຟ້ານ  າ້ຕກົ

ປາກແບງ່ ຂອງ ກອງເລຂາຄະນະກ  າມາທິການແມນ່  າ້ຂອງສາກນົ ພາຍໃນກອບເວລາການປຶກສາຫາລືລວ່ງ

ໜາ້ ທ ່  ກ  ານດົໄວ.້ ອງິຕາມບດົລາຍງານທບົທວນດາ້ນວຊິາການ ແລະ ຜນົທ ່ ໄດຮ້ບັຈາກ ກອງປະຊຸມປຶກສາ

ຫາລືກບັພາກສວນທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງ ໃນລະດບັຊາດ ແລະ ພາກພ້ຶນ, ຄະນະກ  າມະການຮວ່ມ ໄດຕ້ກົລງົເຫັນດ ຕ ່  

ຖະແຫຼງການທ ່  ຮຽກຮອ້ງ ‘ໃຫ້ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ພະຍາຍາມ ແກໄ້ຂຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົ ຜນົກະທບົ 

ຂາ້ມຜ່ານຊາຍແດນຮາ້ຍແຮງທ ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ ຍ້ອນ ໂຄງການ ປາກແບ່ງ’ ແລະ ສະເໜ ໃຫກ້ອງເລຂາ 

ກະກຽມ ແຜນດ  າເນນິງານຮວ່ມກນັ ຊຶ່ ງຈະກ  ານດົວຽກງານພາຍຫຼງັ ການສນິສດຸ ຂະບວນການປຶກສາຫາລື

ລວ່ງໜາ້ ໄລຍະຫກົເດອືນນ .້ 

 

ມາດຕະການ ທ ່ ສະເໜ ເພ່ືອນ  າໄປພິຈາລະນາ ໃນຖະແຫຼງການຮວ່ມລວມມ : ການແກໄ້ຂຜນົກະທບົທາງດາ້ນ

ອທຸກົກະສາດ ແລະ ຊນົລະສາດ ໃນຕອນເທິງ ແລະ ຕອນລຸມ່ຂອງແມນ່  າ້ ທ ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ ລວມທງັ ການ

ໄຫຼຄນືຂອງນ  າ້ເຂ້ົາໄປໃນເຂດຂອງ ປະເທດໄທ; ປບັປງຸການໄຫຼຂອງຕະກອນ; ປບັປງຸ ເສ້ັນທາງການເຄື່ ອນ

ຍາ້ຍຂອງ ປາ ລະຫວາ່ງຕອນເທິງ ແລະ ຕອນລຸມ່ຂອງແມນ່  າ້; ປບັປງຸຄວາມເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັ ຜນົກະທບົ

ທາງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂາ້ມຜາ່ນຊາຍແດນ; ຮບັປະກນັເສລ ພາບການເດນິເຮອື; ການສາ້ງກນົໄກການ

ແລກປ່ຽນຂ ມ້ນູ ແລະ ປະກອບຄວາມເຫັນ ກຽ່ວກບັ ການອອກແບບ ແລະ ການພດັທະນາໂຄງການ, 

ປບັປງຸການແລກປ່ຽນຂ ມ້ນູການອອກແບບ ແລະ ຕດິຕາມໂຄງການ ກ ຄ ືແຜນງງານຕດິຕາມໂຄງການປາກ

ແບງ່ຮວ່ມກນັ ຂອງ ຄມສ. 

 

ສະມາຊກິ ຄະນະກ  າມະການຮວ່ມ ໄດຮ້ບັຮູກ້ຽ່ວກບັ ຂ ສ້ະເໜ ຫຼກັ ຈາກ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກບັຜູມ້  ສວນ

ຮວ່ມ ລະດບັພາກພ້ຶນ ທງັສອງຄ ັງ້ ທ ່ ຈດັໂດຍກອງເລຂາ ຄມສ ແລະ ການປຶກສາຫາລືລະດບັຊາດ ຊຶ່ ງໄດ້

ປະກອບເຂ້ົາໃນ ‘ແບບຟອມການຕອບ’ ທ ່ ຍື່ ນໂດຍ ບນັດາປະເທດສະມາຊກິຜູໄ້ດຖ້ກືແຈງ້. ຄະນະ

ກ  າມະການຮວ່ມ ຍງັໄດຮ້ບັຮູຈ້ດິໃຈການຮວ່ມມ ືແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຈດັຕ ັງ້



Page 2 of 3 

 

ປະຕບິດັລະບຽບການແຈງ້ໃຫຊ້າບ, ປຶກສາຫາລືລວ່ງໜາ້ ແລະ ການຕກົລງົ ຕ ່ ກບັ ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ

ພະລງັງານນ  າ້ຕກົປາກແບງ່. 

 

ຖະແຫຼງການຂອງ ຄະນະກ  າມະການຮວ່ມ, ແບບຟອມການຕອບ ແລະ ຖະແຫຼງການ ຂອງ ສປປ ລາວ 

ຈະໄດມ້  ການເຜ ຍແຜໃ່ຫກ້ບັມະຫາຊນົ ພາຍໃນອາທິດນ .້  

 

ການປຶກສາຫາລືລວ່ງໜາ້ ກຽ່ວກບັ ໂຄງການພະລງັງານໄຟຟ້ານ  າ້ຕກົປາກແບງ່ ໄດເ້ເລ ່ ມຕ ົນ້ຢາ່ງເປັນທາງ

ການໃນວນັທ  20 ທນັວາ 2016. ດ ັງ່ທ ່ ໄດກ້  ານດົໄວ ້ໃນສນັຍາແມນ່  າ້ຂອງ ປ  1995, ເຊິ່ ງສມຸໃສກ່ານ 

ຫລດຸຜອ່ນ ຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຊ ວດິການເປັນຢູຂ່ອງ ຊຸມຊນົທ ່ ອາໄສຢູຕ່າມແຄມແມນ່  າ້ ທງັ

ເຂດຕອນເທິງ ແລະ ຕອນລຸມ່ ຂອງ ແມນ່  າ້ ພອ້ມທງັ ການນ  າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນນ  າ້ໄດຢ້າ່ງຄຸມ້ຄາ່ທ ່ ສດຸ. 

 

ຂ ມ້ນູທ ່ ກຽ່ວກບັໂຄງການ ລວມທງັ ບດົການປະເມນິຜນົກະທບົສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ບດົລາຍງານ 

ທາງດາ້ນວສິະວະກ  າ ແລະ ຄ  າເຫັນຕາ່ງໆ ແມນ່ສາມາດເຂ້ົາເບິ່ ງໄດໃ້ນເວບໄຊ ້ຂອງ ຄມສ 

www.mrcmekong.org.  

 

-ຈບົ- 

 

ໝາຍເຫດ: 

 

ຄະນະກ  າມາທິການແມນ່  າ້ຂອງສາກນົ (ຄມສ) ແມນ່ອງົການຈດັຕ ັງ້ລະຫວາ່ງລດັຖະບານ ທ ສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ເພ່ືອສ ົ່ງເສ ມການ

ຮວ່ມມ ືດາ້ນການຄຸມ້ຄອງອາ່ງແມນ່  າ້ຂອງໃຫຢື້ນຢງົ ເຊິ່ ງປະກອບມ  ກ  າປເູຈຍ, ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ 

ເປັນ ສະມາຊກິ. ຄມສ ເຮັດຫນາ້ທ ່ ເປັນໃຈກາງໃນ ວຽກງານພວົພນັການທດູດາ້ນນ  າ້ ແລະ ການຮວ່ມມພືາກພ້ືນ ເຊິ່ ງ 

ບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ຈະແບງ່ປນັຜນົປະໂຫຍດຈາກ ການນ  າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນນ  າ້ຮວ່ມກນັ ເຖງິແມນ່ວາ່ແຕລ່ະ

ປະເທດຈະມ ຄວາມຕອ້ງການທ ່ ແຕກຕາ່ງກນັກ ຕາມ ກ ຄ ືແກໄ້ຂຄວາມກດົດນັ ຈາກຜນົກະທບົຂາ້ມຜາ່ນຊາຍແດນໃນອາ່ງ

ແມນ່  າ້ຂອງ. ຄມສ ຍງັເຮັດໜາ້ທ ່ ເປັນ ສນູກາງຄວາມຮູທ້ ່ ສ ົ່ງເສ ມການຮວ່ມມພືາກພ້ຶນ ແລະ ການວາງນະໂຍບາຍບນົພ້ຶນ

ຖານວທິະຍາສາດ. ຄມສ ດ  າເນ ນງານ ປ ່ ນອອ້ມ ທກຸຂະແຫນງການ ລວມທງັ ການປະມງົທ ່ ຢືນຢງົ, ການຫາໂອກາດ

ຂອງວຽກງານກະສິກ  າ, ຮບັປະກນັການເດນິເຮອືເສລ , ການຄຸມ້ຄອງນ  າ້ຖວ້ມ ແລະ ຮກັສາລະບບົນເິວດທ ່ ສ  າຄນັ. 

ເອົາໃຈໃສບ່ນັຫາຜນົກະທບົໃນອານາຄດົ ຈາກນ  າ້ຖວ້ມຮນຸແຮງ, ໄພແຫງ້ແລງ້ຍາວນານ ແລະ ລະດບັນ  າ້ທະເລສງູຂຶນ້

ເນື່ ອງຈາກ ການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ. 

 

ໂຄງການພະລງັງານໄຟຟ້ານ  າ້ຕກົປາກແບງ່ ແມນ່ ໂຄງການສາ້ງເຂື່ ອນແບບນ  າ້ໄຫຼຜາ່ນ ທ ່ ຕ ັງ້ຢູ່ລ  ານ  າ້ຂອງ. ກ  າລງັການ

ຜະລິດ ຂອງໂຄງການ ແມນ່ສາມາດສະໜອງ 912 ເມກາວດັ ແລະ ອອກແບບມາໃຫ ້ມ  ການປ່ອຍນ  າ້ 5,771.2 ແມດ້

ກອ້ນຕ ່ ວນິາທ . 

 

ກອງເລຂາຄະນະກ  າມະການແມນ່  າ້ຂອງລາວ ໄດຍ້ື່ ນ ບດົລາຍງານແຜນໂຄງການ ຫາ ກອງເລຂາ ຄມສ ໃນວນັທ  4 

ພະຈກິ 2016 ເພ່ືອພິຈາລະນາ ແລະ ດ  າເນນິການແຈງ້ໃຫຊ້າບ ຕ ່ ກບັ ປະເທດສະມາຊກິອື່ ນໆ ຕາມຂອບເຂດ ແລະ 

ຂ ັນ້ຕອນ ການປຶກສາຫາລືລວ່ງໜາ້.  
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ການປຶກສາຫາລືລວ່ງໜາ້ ແມນ່ ສວນໜ່ຶງ ຂອງລະບຽບກຽ່ວກບັ ການຮວ່ມມໃືນການນ  າໃຊນ້  າ້ຕາມລ  ານ  າ້ຂອງ ຄື: 

ລະບຽບການກຽ່ວກບັການແຈງ້ໃຫຊ້າບ, ການປຶກສາຫາລືລວ່ງໜາ້ ແລະ ການຕກົລງົ. ອິງຕາມສນັຍາແມນ່  າ້ຂອງ, ການ

ປຶກສາຫາລືລວ່ງໜາ້ ບ ່ ໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫມ້  ການຮບັຮອງ ຫືຼ ບ ່ ຮບັຮອງໂຄງການໃຫໜ່ຶງ ແລະ ກ ບ ່ ແມນ່ການມອບສິດ ແກ່

ປະເທດທ ່ ແຈງ້ໂຄງການ ສາມາດດ  າເນນິໂຄງການໄປໂດຍບ ່ ແຈງ້ໃຫ ້ ປະເທດອື່ ນຮບັຊາບເສຍກອ່ນ. ລະບຽບການ

ດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ ກນົໄກທເພ່ືອສະໜບັສະໜນຸການຮວ່ມມພືາກພ້ືນນໃນການນ  າໃຊນ້  າ້. ລະບຽບການດ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່ອອກ

ແບບມາເພ່ືອໃຫປ້ະເທດ ທ ່ ຖກືແຈງ້ ສະໜ ຄ  າເຫັນ ແລະ ໃຫປ້ະເທດທ ່ ແຈງ້ໃຫຊ້າບຍອມຮບັມາດຕະການໃດໜ່ືງ ເພ່ືອ

ບນັເທົາຜນົກະທບົທ ່ ອາດຈະເກດິຂຶ້ນິ ແລະ ຫາວທິ ທາງທ ່ ດ ກວາ່ເກົ່ າ ເພ່ືອໃຫໄ້ດຜ້ນົປະໂຫຍດຮວ່ມກນັ.  

ຄະນະກ  າມະການຮວ່ມ ຄມສ ດ  າເນ ນຂະບວນການປຶກສາຫາລືລວ່ງໜາ້ ໂດຍການສະໜບັສະໜນູ ທາງດາ້ນວຊິາການ 

ແລະ ບ ລິຫານຈາກ ຄະນະສະເພາະກດິ ທ ່ ປະກອບມ ຜູຕ່າງໜາ້ຈາກປະເທດສະມາຊກິ ແລະ ກອງເລຂາ ຄມສ.  

ສ  າຫຼບັຂ ມ້ນູເພ ່ ມເຕ ມ ກຽ່ວກບັລະບຽບການແຈງ້ໃຫຊ້າບ ການປຶກສາຫາລືລວ່ງໜາ້ ແລະ ການຕກົລງົ, ການປຶກສາຫາລື

ລວ່ງໜາ້ ໂຄງການພະລງັງານນ  າ້ຕກົປາກແບງ, ແລະ ບນັດາເອກະສານໂຄງການ ແມນ່ສາມາດອາ່ນໄດທ້ ່ :  

 http://www.mrcmekong.org/topics/pnpca-prior-consultation/pak-beng-hydropower-project/  

 

ລາຍລະອຽດເພ ມເຕ ມ ຕດິຕ ່  : 

 

ນາງ ສຣຸດິາຮກັ ສາກນົນຍິມົ, ເຈົາ້ໜາ້ທ ່ ສື່ ສານ  

ກອງເລຂາ ຄະນະກ  າມາທິການແມນ່  າ້ຂອງສາກນົ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 

souridahak@mrcmekong.org  mrcmedia@mrcmekong.org  

ໂທຕ ັງ້ໂຕະ +856-21 263 263  ໂທມຖື ື+856-20 2222 2207 
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