
 
 
ເພ ື່ ອ ການເຜຍີແຜື່  
 
ແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 6 ເດືອນຂອງ ຂະບວນການປຶກສາຫາລືກັນກ່ອນ 
ຂອງ ໂຄງການ ປາກລາຍ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ  
 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, 29 ສິງຫາ 2018 –  ການຈດັຕັ ັ້ງປົກຄອງຂ ັ້ນສູງ ຂອງ ຄະນະກ າມາທ ິ
ການແມື່ ນ ັ້າຂອງສາກນົ ໄດ ັ້ ຮ ບຮອງ ແຜນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດ ຂະບວນການປຶກສາຫາລ ກ ນກື່ ອນ ຂອງ ໂຄງການ 
ພະລ ງງານນ ັ້າ ປາກລາຍ  ທີື່ ຈະດ າເນນີໄປເປ ນເວລາ ຫກົເດ ອນ.  ແຜນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັດັັ່ ງກັ່ າວແມັ່ ນໄດ ັ້ຖກື 
ຮບັຮອງໃນມື ັ້ນີ ັ້ ທີັ່  ກອງປະຊຸມ ປະຈ າຫກົເດ ອນ ທີື່ ຈ  ດຂ ັ້ນເປ ນເວລາສອງວ ນທີື່  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ.  
 
ຄະນະກ າມະການຮື່ ວມ ຄມສ ທີັ່ ປະກອບດ ັ້ວຍຜູ ັ້ຕາງໜັ້າ ຂ ັ້ນຫວົໜັ້າກມົ ຈາກ ສີື່ ປະເທດສະມາຊກິ ຄ : ຣາຊະ 
ອານາຈ ກກ າປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈ ກໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ ັ້ ເລີັ່ ມກອງປະຊຸມ ຄະນະ
ກ າມະການຮື່ ວມໃນມ ັ້ວານນີ ັ້ ເພ ື່ ອ ປຶກສາຫາລ ກື່ ຽວກ ບປະເດ ນ ດ ັ້ານການຄຸ ັ້ມຄອງ, ການຈ ດຕ ັ້ງ, ການຮື່ ວມມ ,
ວຽກງານດ ັ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ທີື່ ກື່ ຽວຂ ັ້ອງຕັ່ າງໆ. ຄະນະກ າມະການຮື່ ວມ ຄມສ ມໜີ ັ້າທີັ່ ໃນ
ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດ ທດິຊີ ັ້ນ າ ແລະ ບ ນດານະໂຍບາຍ ຂອງ ສະພາມນົຕ ີຄມສ ເຊິັ່ ງ ແມື່ ນການຈ ດຕ ັ້ງສູງສຸດ ຂອງ 
ຄມສ.  
 
ແຜນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດ ທີື່ ຖ ກຮ ບຮອງ ໄດ ັ້ກ ານດົ ກດິຈະກ າຫຼ ກ ແລະ ຄາດໝາຍ ໃນແຜນວຽກ ທີື່ ຈະຈ ດຕ ັ້ງ 
ປະຕບິ ດ ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງຂະບວນການປຶກສາຫາລ ກນັກັ່ ອນ, ໂດຍຖ ເອາົການປຶກສາຫາລ ກ ບພາກສວນ
ກື່ ຽວຂ ັ້ອງ ເປ ນໃຈກາງ. ໃນຂະບວນການນີ ັ້ ຈະມກີານຈດັ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ກ ບພາກສວນກື່ ຽວຂ ັ້ອງ ລະດ ບ
ພາກພື ັ້ນ ສອງຄ ັ້ງ ແລະ ການປະຊຸມແລກປື່ ຽນຂ ັ້ມູນຂື່ າວສານໃນລະດ ບຊາດເປັນຊຸດໆ ເພ ື່ ອ ປຶກສາຫາລ  ແລະ ບນັ
ທ ກຂ ັ້ກງັວນົອນັຊອບທ າທີັ່ ມກີັ່ ຽວກບັໂຄງການ ຂອງພາກສັ່ ວນຕັ່ າງໆທີັ່ ກັ່ ຽວຂ ັ້ອງ.  
 
ທື່ ານ ເຕ ນາວຸດ, ປະທານ ຄະນະກ າມະການຮື່ ວມ ໄດ ັ້ກັ່ າວວັ່ າ: “ພາກສວນກື່ ຽວຂ ັ້ອງ ຄວນເຂົ ັ້າຮື່ ວມ ກອງປະຊຸມ 
ປຶກສາຫາລ ກ ບພາກສວນກື່ ຽວຂ ັ້ອງ ຂອງ ຄມສ ແລະ ບ ນດາກອງປະຊຸມແລກປື່ ຽນຂ ັ້ມູນຂື່ າວສານ ເຊິັ່ ງເປັນໂອ
ກາດໃຫ ັ້ເຂາົເຈ ົ ັ້າ ໄດ ັ້ປະກອບຄວາມເຫນັຂ ັ້ກງັວນົກັ່ ຽວກ ບໂຄງການປາກລາຍ. ກອງປະຊຸມເຫຼົັ່ ານີ ັ້ ເປ ນຊື່ ອງທາງ ທີື່  
ທັ່ ານສາມາດສະແດງຄ າເຫ ນ ແລະ ຄວາມກ ງວນົ  ເພືັ່ ອ ຜນົປະໂຫຍດຂອງ ອື່ າງ ແລະ ປະຊາຊນົໃນອື່ າງຂອງພວກ
ເຮາົ. 
 
ທັ່ ານກັ່ າວຕືັ່ ມວັ່ າ: “ກນົໄກການປຶກສາຫາລ ກ ນ ກື່ ອນ ບ ື່ ແມື່ ນ ກນົໄກທີື່ ສມົບູນແບບ, ແຕື່  ມ ນເປ ນກນົໄກທີື່ ດທີີື່ ສຸດ
ທີື່ ເຮາົມ.ີ”  
 
ໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລ ກ ນ ກື່ ອນ  ຈະໄດ ັ້ມແີຜນການຢັ້ຽມຢາມ ພາກສະໜາມ ໃນເຂດໂຄງການ, ເຊິັ່ ງ ຄາດ
ການວັ່ າຈະໄດ ັ້ຈດັຂ ັ້ນໃນທ ັ້າຍເດ ອນຕຸລາ 2018 ທີັ່  ເປ ນສວນໜ ັ່ ງ ຂອງ ກອງປະຊຸມ ຄະນະສະເພາະກດິ ຂອງ 



ຄະນະກ າມະການຮື່ ວມ ຄມສ ຄ ັ້ງທ ີສອງ ກື່ ຽວກ ບ ໂຄງການປາກລາຍ. ຄະນະສະເພາະກດິ ເປັນການຈດັຕັ ັ້ງມໜີ ັ້າ
ທີັ່ ໃຫ ັ້ຄ າປ ກສາແກັ່  ຄະນະກ າມະການຮື່ ວມ ທີັ່ ປະກອບດ ັ້ວຍເຈ ົ ັ້າໜັ້າທີື່ ອາວຸໂສ ຈາກປະເທດສະມາຊກິ.  
 
ການປຶກສາຫາລ ຢື່ າງເປ ນທາງການ ຂອງ ໂຄງການປາກລາຍ ແມື່ ນຄາດຄະເນວື່ າ ຈະ ສ າເລ ດລງົໃນເດ ອນມນີາ 
2019, ແຕື່ ສາມາດຂະຫຍາຍເວລາອອກໄປໄດ ັ້ຕ ື່ ມອກີ ຕາມການເຫ ນດ ີຂອງ ຄະນະກ າມະການຮື່ ວມ.  
 
ກອງປະຊຸມຍ ງໄດ ັ້ຮ ບຟ ງ ປະເດ ນຫຼ ກອືັ່ ນໆທີັ່ ຍງັ ຄງົຄ ັ້າງ ລວມທ ງແຜນດ າເນນີງານ ຮື່ ວມກ ນ ຂອງ ໂຄງການ ປາກ
ແບງ ແລະ ການທບົທວນບດົລາຍງານ ຂອງ ການປ ບປຸງ ການອອກແບບ ໂຄງການເຂືັ່ ອນໄຟຟັ້າ ໄຊຍະບູລເີປັນຕົ ັ້ນ.  
 
ແຜນດ າເນນີງານຮື່ ວມກ ນ ກ ານດົ ຂະບວນການເຮ ດວຽກ ພາຍຫຼ ງ ສ າເລ ດ ຂະບວນການ ປ ຶກສາຫາລ ກ ນ ຂອງ 
ໂຄງການປາກແບັ່ ງ ແລະ ສ ັ້າງກນົໄກ ເພ ື່ ອ ຮ ບຟ ງຄ າເຫ ນ, ການແລກປື່ ຽນຂ ັ້ມູນ ແລະ ຄວາມຮູ ັ້ ລະຫວື່ າງ ຜູ ັ້
ພ ດທະນາໂຄງການ, ສປປ ລາວ ແລະ ຄມສ ແລະ ພາກສວນກື່ ຽວຂ ັ້ອງ ໃນການອອກແບບ, ການ ກ ື່ ສ ັ້າງ ແລະ 
ການດ າເນນີງານ ຂອງ ໂຄງການ. ຄະນະກ າມະການຮື່ ວມ ໄດ ັ້ ຮ ບຊາບ ວື່ າ ຣາຊະອານາຈ ກ ກ າປູເຈຍ, ຣາຊະ
ອານາຈ ກໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ ັ້ ເຫ ນດຕີ ື່ ກ  ບ ຮື່ າງສະບບັສຸດທ ັ້າຍຂອງ ແຜນດ າເນນີງານຮື່ ວມກ ນ ສັ່ ວນ 
ສປປ ລາວ ແມັ່ ນຍ ງຢູື່ ໃນໄລຍະ ດ າເນນີການປຶກສາຫາລ ພາຍໃນປະເທດ.  
 
ບດົລາຍງານ ປະເມນີການອອກແບບໂຄງການໄຊຍະບູລ ີແມື່ ນໝາກຜນົ ຂອງ ການສ ກສາ ຂອງ ກອງເລຂາ ຄມສ 
ເພ ື່ ອ ທວນຄນືເບິັ່ ງວັ່ າ ຂ ັ້ສະເໜຈີາກ ທີັ່ ໄດ ັ້ຈາກ ຂະບວນການປ ກສາຫາລກືນັກັ່ ອນຂອງ ໂຄງການໄຊຍະບູລ ີນັ ັ້ນໄດ ັ້
ຖກືນ າມາພຈິາລະນາ ໃນການອອກແບບຄນືໃໝັ່ ຂອງໂຄງການດັັ່ ງກັ່ າວ ຫຼ ືບ ັ່ . ຄກືນັກບັ ແຜນງານດ າເນນີການຮັ່ ວມ
ຂອງໂຄງການປາກແບັ່ ງ, ຣາຊະອານາຈ ກກ າປູເຈຍ, ຣາຊະອານາຈ ກໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ ັ້ເຫ ນດຕີ ື່ ບດົລາຍ
ງານທບົທວນຂອງໂຄງການໄຊຍະບູລ,ີ ສັ່ ວນ ສປປ ລາວ ແມື່ ນກ າລ ງດ າເນນີການປຶກສາຫາລ ພາຍໃນຮື່ ວມກ ບ 
ຂະແໜງການທີື່ ກື່ ຽວຂ ັ້ອງ.  
 
ສະມາຊກິຄະນະກ າມະການຮື່ ວມໄດ ັ້ ຮ ບຮອງໃນຫຼ ກການ ກັ່ ຽວກບັ ການສ ັ້າງຕ ັ້ງ ຄະນະກ າມະການກວດສອບ ໃນ
ກອບ ວຽກຂອງ ຄມສ. ຄະນະດ ື່ ງກື່ າວຈະປະກອບມຊີື່ ຽວຊານຈາກບ ນດາປະເທດສະມາຊກິ ເຊງິ ຈະຊື່ ວຍ ຄະນະ
ກ າມະການຮື່ ວມໃນການປະຕບິ ດຫນ ັ້າທີື່  ທີື່ ຕດິພ ນກ ບ ການລາຍງານສະພາບການເງນິ, ການຄຸ ັ້ມຄອງລະບບົພາຍ
ໃນ, ລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງຄວາມສື່ ຽງ ແລະ ໜັ້າທີື່ ການກວດສອບບ ນຊ.ີ  
 
ການຮ ບຮອງ ດ ື່ ງກື່ າວ ຈະໄດ ັ້ວາງພຶ ັ້ນຖານໃນການສ ັ້າງຕ ັ້ງ ຄະນະກ າມະການກວດສອບ ຂອງ ຄມສ, ເຊິັ່ ງຈາກນັ ັ້ນ
ແມັ່ ນຈະ ໄດ ັ້ຖ ກຮ ບຮອງ ໂດຍ ຄະນະກ າມະການຮື່ ວມ.  
 
ກອງປະຊຸມດ ື່ ງກື່ າວ ທີັ່ ໄດ ັ້ສ າເລ ດລງົໃນວ ນນີ ັ້ ຍງັໄດ ັ້ ປຶກສາຫາລ ກ ນໃນຫຼາຍ ປະເດ ນ ລວມທ ງການຈ ດຕ ັ້ງ 
ປະຕບິ ດ ຖະແຫຼງການສຽມລຽບ, ລາຍງານຄວາມຄບືໜັ້າຂອງ ການປ ບປຸງຍຸດທະສາດການພ ດທະນາພະລ ງງານນ ັ້າ 
ແບບຍນືຍງົ ໃນອື່ າງແມື່ ນ ັ້າຂອງຕອນລຸື່ ມ ແລະ ການປ ບປຸງໃຫ ັ້ສມົບູນ ບດົແນະນ າ ການປະເມນີຜນົກະທບົ
ສິື່ ງແວດລ ັ້ອມ ແບບຂ ັ້າມຊາຍແດນ.  
 



ຄມສ ມແີຜນ ຈ  ດກອງປະຊຸມພາກສວນກື່ ຽວຂ ັ້ອງ ລະດ ບພາພື ັ້ນ ຄ ັ້ງທ າອດິ ຂອງ ໂຄງການປາກລາຍ ໃນລະຫວື່ າງ 
ວ ນທ ີ20 – 21 ກ ນຍາ 2018 ທີື່  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ.  
 
ໝາຍເຫດ:  
 
ຄມສ ແມື່ ນ ອງົການຈ ດຕ ັ້ງ ລະຫວື່ າງລ ດຖະບານ ເພ ື່ ອການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການຮື່ ວມມ  ໃນອື່ າງແມື່ ນ ັ້າຂອງ 
ຕອນລຸື່ ມ, ສ ັ້າງຕ ັ້ງຂ ັ້ນໃນປີ 1995 ອງີຕາມສ ນຍາແມື່ ນ ັ້າຂອງ ລະຫວື່ າງ ຣາຊະອານາຈ ກກ າປູເຈຍ, ສປປ ລາວ , ຣາ
ຊະອານາຈ ກໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. ອງົການດ ື່ ງກື່ າວເປ ນກນົໄກລະດ ບພາກພື ັ້ນ ເພ ື່ ອ ການຮື່ ວມມ  ກື່ ຽວກ ບນ ັ້າ 
ແລະ ທ ງເປ ນ ສູນກາງຄວາມຮູ ັ້ ການຄຸ ັ້ມຄອງຊ ບພະຍາກອນນ ັ້າເພ ື່ ອການພ ດທະນາ ທີື່ ຍນືຍງົ ຂອງ ພາກພື ັ້ນ.  
 
- ຈົບ - 
 
ຂ ັ້ມູນເພີມເຕມີ, ກະລຸນາຕດິຕ ໍ່ : 
ທື່ ານ ໂສພກິ ແມ  
ເຈ ົ ັ້າຫນ ັ້າທີື່  ການ ຂື່ າວສ ສານ  
ກອງເລຂາ ຄະນະກ າມາທກິານແມື່ ນ ັ້າຂອງສາກນົ  
ອເີມວ: sopheak@mrcmekong.org  
ໂທລະສ ບ: +856-21-263263, ext. 4070 
ໂທລະສ ບມ ຖ  : +856-20- 92479737  
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