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ເພ ື່ ອການເຜຍີແຜື່  
 

ສປປ ລາວ ຍ ື່ນສະເໜ ີການດ າເນິນຂະບວນການປຶກສາຫາລືລ່ວງ
ຫນ້າ ສ າລັບ ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກປາກລາຍ ໃຫແ້ກ່ 
ຄມສ  
 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ,  14 ມິຖຸນາ 2018 - ກອງເລຂາ ຄະນະກ າມາທກິານແມື່ ນ ໍ້າຂອງ
ສາກນົ (ຄມສ) ໄດ ໍ້ຮບັແຈ ໍ້ງຢ່າງເປັນທາງການຈາກ ລດັຖະບານ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພ ື່ ອດ າເນນິ ຂະບວນການປ ກສາ
ຫາລ ລື່ ວງໜໍ້າຢື່ າງເປັນທາງການຂອງ ໂຄງການພະລງັງານໄຟຟໍ້ານ ໍ້າຕກົປາກລາຍ ໃນແຂວງໄຊຍະບູລ ີທີື່ ຕັ ໍ້ງຢູື່ ພາກ 
ເໜ ອ ຂອງ ສປປ ລາວ. ເຂ ື່ອນນ ໍ້າຕກົດັື່ ງກື່ າວ ຈະໄດ ໍ້ດ າເນນີງານຕະຫຼອດປີ ແລະ ຜະລດິໄຟຟໍ້າໄດ ໍ້ 770 ເມກາ
ວດັ. 
 
ກອງເລຂາຄະນະກ າມະການແມື່ ນ ໍ້າຂອງແຫື່ ງຊາດລາວ ໄດ ໍ້ນ າສົື່ ງ ຂ ໍ້ມູນລະອຽດ ຂອງ ໂຄງການ ໃຫ ໍ້ກບັກອງເລຂາ 
ຄມສ ໃນວນັທ ີ 13 ມຖຸິນາ 2018 ເພ ື່ ອ ພຈິາລະນາ ແລະ ແຈ ໍ້ງໃຫ ໍ້ບນັດາປະເທດສະມາຊກິຊາບກື່ ຽວກບັ ຂອບ
ເຂດຂອງ ໂຄງການ ແລະ ເງ  ່ອນໄຂ ພາຍໃຕ ໍ້ຂະບວນການປ ກສາຫາລ ລື່ ວງຫນ ໍ້າ. ໃນການຍ ່ ນສະເໜກີານດ າເນນີຂະ
ບວນການປຶກສາຫາລ ລ່ວງໜາ້ນີ,້ ລດັຖະບານລາວ ແມ່ນໄດ ້ປະຕບິດັພນັທະສ າຄນັຢ່າງຄບົຖວ້ນຂອງຕນົ ພາຍໃຕ ້
ສນັຍາແມ່ນ າ້ຂອງ 1995.  
 
ກອງເລຂາ ຄມສ ຈະພຈິາລະນາເອກະສານໂຄງການ ແລະ ກວດກາຄວາມຄບົຖໍ້ວນ ຂອງ ຂ ໍ້ມູນ ພາຍໃນໜຶ່ ງເດ ອນ 
ຕາມທີື່ ໄດ ໍ້ກ ານດົໄວ ໍ້ໃນລະບຽບການ ກື່ ອນນ າສົື່ ງໃຫ ໍ້ກບັ ຄະນະກ າມະການຮື່ ວມ ຄມສ ເຊິ່ ງ ເປັນການຈດັຕັ ໍ້ງທີື່
ປະກອບດ ໍ້ວຍຕວົແທນໃນລະດບັຫວົຫນ ໍ້າກມົ ຈາກປະເທດສະມາຊກິ.  
 
ການປ ກສາຫາລ ລື່ ວງຫນ ໍ້າ ແມື່ ນ ຂັ ໍ້ນຕອນໜຶ່ ງ ໃນລະບບົການ ຂອງ ຄມສ ໃນການຮື່ ວມມ ນ າໃຊ ໍ້ນ ໍ້າ ໃນລ ານ ໍ້າ
ຂອງ: ລະບຽບການແຈ ໍ້ງໃຫ ໍ້ຊາບ, ປ ກສາຫາລ ລື່ ວງຫນ ໍ້າ ແລະ ການຕກົລງົ. ພາຍໄຕ ໍ້ລະບຽບການດັື່ ງກື່ າວ, ບນັດາ
ໂຄງການພ ນ້ຖານໂຄງລື່ າງ ທີື່ ນ າໃຊ ໍ້ນ ໍ້າໃນລ ານ ໍ້າຂອງ ໃນລະດູແລ ໍ້ງ ພາຍໃນອື່ າງດຽວກນັ, ແລະ ໃນລະດູຝົນ 
ລະຫວື່ າງສອງອື່ າງ, ຈະຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ດ າເນນີຂະບວນການປ ກສາຫາລ ລື່ ວງຫນ ໍ້າ. ໂຄງການທີື່ ຈະຕ ໍ້ອງດ າເນນີຂະບວນ
ການດັື່ ງກື່ າວ ແມື່ ນມ ີ ໂຄງການຊນົລະປະທານຂະຫນາດໃຫຍື່  ແລະ ໂຄງການພດັທະນາພະລງັງານໄຟຟໍ້ານ ໍ້າຕກົ 
ເຊິ່ ງ ອາດສົື່ ງຜນົກະທບົຕ ື່ ສິື່ ງແວດລ ໍ້ອມ, ການໄຫຼຂອງນ ໍ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບນ ໍ້າໃນລ ານ ໍ້າຂອງ.  
 
ໃນຂະບວນການປ ກສາຫາລ ລື່ ວງຫນ ໍ້າ, ປະເທດສະມາຊກິທີື່ ຖ ກແຈ ໍ້ງໃຫ ໍ້ຊາບ, ໂດຍໄດ ໍ້ຮບັການສະຫນບັສະໜນູ
ທາງວຊິາການ ແລະ ບ ລຫິານຈາກ ຄມສ,  ຈະໄດ ໍ້ພຈິາລະນາ ລກັສະນະທາງດ ໍ້ານວຊິາການຂອງ ໂຄງການ, ປະເມນີ
ຜນົກະທບົທີື່ ອາດຈະເກດິຂຶນ້ ທາງດ ໍ້ານສິື່ ງແວດລ ໍ້ອມ ແລະ ຊວີດິການເປັນຢູື່  ຂອງ ຊຸມຊນົ ລຽບຕາມລ ານ ໍ້າ, ແລະ 
ສະເຫນມີາດຕະການເພ ື່ ອຮບັມ . ຂະບວນການປຶກສາຫາລ ລ່ວງໜາ້ນີ ້ ບ ື່ ໄດ ໍ້ມເີປົໍ້າຫມາຍໃນການອະນຸມດັ ຫຼ  ບ ື່
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ອະນຸມດັ ໂຄງການ. ໂດຍທົ່ ວໄປ, ຂະບວນການດັື່ ງກື່ າວແມື່ ນໃຊ ໍ້ເວລາ ຫກົເດ ອນ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍເວລາ
ອອກໄດ ໍ້ ຕາມການເຫນັດ ີຂອງ ຄະນະກ າມະການຮື່ ວມ. 
 
ຄມສ ມປີະສບົການໃນການດ າເນນີຂະບວນການປ ກສາຫາລ ລື່ ວງຫນ ໍ້າ ໃນ ສາມໂຄງການພະລງັງານໄຟຟໍ້ານ ໍ້າຕກົຄ : 
ໂຄງການພະລງັງານໄຟຟາ້ນ າ້ຕກົໄຊຍະບູລ,ີ ດອນສາໂຫງ, ແລະ ປາກແບ່ງ ຊຶ່ ງ ທງັສາມໂຄງການແມື່ ນຕັ ໍ້ງຢູື່  ໃນລ າ
ນ ໍ້າຂອງ ໃນ ສປປ ລາວ. ຂະບວນການສ າລບັທງັສາມໂຄງການດັື່ ງກື່ າວ ໄດສ້ະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັຄວາມສ າເລດັ, ປະ
ສດິທຜິນົ, ແລະ ຄວາມກ ໍ້າວຫນ ໍ້າຂອງສນັຍາແມື່ ນ ໍ້າຂອງປີ 1995 ກ ຄ  ຄມສ ເຊິ່ ງ ເປັນຕ ານານຂອງຈດິວນິຍານ
ການຮື່ ວມມ  ຂອງບນັດາປະເທດສະມາຊກິໃນອື່ າງແມື່ ນ ໍ້າຂອງ.  
 
ສ າລບັໂຄງການໄຊຍະບູລ,ີ ຂະບວນການດັື່ ງກື່ າວ ໄດ ໍ້ສົື່ ງຜນົໃຫ ໍ້ ລດັຖະບານ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຜູ ໍ້ພດັທະນາ
ໂຄງການ ດ າເນນີການປະເມນິຜນົກະທບົດ ໍ້ານສິື່ ງແວດລ ໍ້ອມ ແລະ ລງົທ ນ ຫຼາຍຮອ້ຍລ ໍ້ານໂດລາສະຫະລດັ ໃນການ
ປັບປຸງການອອກແບບເຂ ່ ອນ ເພ ື່ ອໃຫ ໍ້ ສາມາດຮບັມ ກບັຜນົກະທບົຂອງ ການເຄ ່ ອນຍ ໍ້າຍຂອງປາ ແລະ ການ
ຕກົຕະກອນ, ເຊິ່ ເປັນຄວາມກງັວນົທີື່ ໄດ ໍ້ຖ ກຍກົຂຶນ້ໃນລະຫວື່ າງຂະບວນການປ ກສາຫາລ ລື່ ວງຫນ ໍ້າ.  
 
ໃນກ ລະນຂີອງ ໂຄງການປາກແບ່ງ, ຄະນະກ າມະການຮື່ ວມສາມາດບນັລຸຂ ໍ້ຕກົລງົ ໃນຕອນທ ໍ້າຍຂອງ ໄລຍະເວລາ 
ຫກົເດ ອນ ຂອງຂະບວນການປ ກສາຫາລ ລື່ ວງຫນ ໍ້າ. ຄະນະກ າມະການຮື່ ວມໄດ ໍ້ອອກຖະແຫຼງການຮື່ ວມ, ມອບ
ຫມາຍໃຫ ໍ້ກອງເລຂາ ຄມສ ກະກຽມແຜນດ າເນນີງານຮື່ ວມ ເພ ື່ ອສ ໍ້າງກນົໄກໃນການຮບັຟັງຄ າເຫນັ, ການແລກປື່ ຽນ
ຂ ໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມຮູ ໍ້ ລະຫວື່ າງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄມສ ກື່ ຽວກບັການອອກແບບ, ການກ ື່ ສ ໍ້າງ, ແລະ ການດ າເນນີ
ງານ ຂອງ ໂຄງການພະລງັງານໄຟຟໍ້ານ ໍ້າຕກົປາກແບ່ງ.  
 
ຫວົຫນ ໍ້າກອງເລຂາ ຄມສ ທື່ ານ ຟາມ ຕວນ ພານ ໄດກ່້າວວ່າ: “ມນັເປັນສິື່ ງທີື່ ເຫນັໄດ ໍ້ປະຈກັຕາວື່ າ ແຜນງານຮ່ວມ 
ທີ່ ໄດຈ້າກຂະບວນການປຶກສາຫາລ ລ່ວງໜາ້ຂອງ ຂອງໂຄງການ ປາກແບ່ງນັນ້ແມ່ນ ໄດ ້ ຜນັຂະຫຍາຍເປັນກາ້ວໆ 
ຂະບວນການແຈ ໍ້ງໃຫ ໍ້ຊາບ ປ ກສາຫາລ ລື່ ວງຫນ ໍ້າ ແລະ ການຕກົລງົຂອງໂຄງການ. ແຜນດັື່ ງກື່ າວມເີປົໍ້າຫມາຍ
ຈະແຈ ໍ້ງ ແລະ ການຕດັສນິໃຈສະເພາະ ກ່ຽວກບັການປັບປຸງມາດຕະການໃນການຫຼກີລຽ້ງ, ຫຸຼດຜື່ ອນ ແລະ 
ບນັເທາົ ຜນົກະທບົຂ ໍ້າມຜື່ ານຊາຍແດນ ແລະ ສ ໍ້າງຄວາມເຊ ື່ ອຫມັ ໍ້ນ ລະຫວື່ າງປະເທດສະມາຊກິ.”  
 
ຈາກກ ລະນເີຫຼົື່ ານີ ໍ້, ໂດຍສະເພາະ ກ ລະນຂີອງໂຄງການເຂ ່ ອນປາກແບ່ງ, ຄມສ ໄດ ໍ້ພຈິາລະນາລະບຽບການແຈ ໍ້ງໃຫ ໍ້
ຊາບ ປ ກສາຫາລ ລື່ ວງຫນ ໍ້າ ແລະ ການຕກົລງົ ໃນຫຼາຍດາ້ນ ເພ ື່ ອປັບປຸງການນ າໃຊ ໍ້ລະບຽບດັື່ ງກື່ າວ, ຮວມທງັ
ຄວາມຄບົຖໍ້ວນ ຂອງເອກະສານ ແລະ ການແລກປື່ ຽນຂ ໍ້ມູນລື່ ວງຫນ ໍ້າ.  
 
ຫວົຫນ ໍ້າກອງເລຂາ ຄມສ ທື່ ານ ຟາມ ຕວນ ພານ ໄດກ່້າວວ່າ: “ພວກເຮາົໄດ ໍ້ຖອດຖອນບດົຮຽນຈາກກ ລະນທີີື່
ຜື່ ານມາ ແລະ ຜນົສ າເລດັ ຂອງ ຂະບວນການປ ກສາຫາລ  ລື່ ວງຫນ ໍ້າຂອງ ໂຄງການປາກແບ່ງ. ປະສບົການດັື່ ງກື່ າວ 
ຈະເຮດັໃຫ ໍ້ພວກເຮາົມຄີວາມເຂັ ໍ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມພອ້ມກວ່າເກົ່ າໃນການຊື່ ວຍເຫຼ ອປະເທດສະມາຊກິ ທບົທວນ- 
ພຈິາລະນາໂຄງການ, ປະເມນິທາງດ ໍ້ານວຊິາການ ແລະ ກ ໍ້າວໄປສູື່ ການສະຫຸຼບ ທີື່ ມລີກັສະນະ ກວມລວມ ແລະ 
ເລກິເຊິ່ ງ.”  
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ການກ ື່ ສ ໍ້າງໂຄງການພະລງັງານໄຟຟໍ້ານ ໍ້າຕກົປາກລາຍແມື່ ນຄາດວື່ າຈະເລີ່ ມຕົນ້ໃນປີ 2022 ແລະ ສ າເລດັໃນປີ 
2029 ເຊິ່ ງຈະເລີ ໍ້ມດ າເນນີການຜະລດິພາຍຫຼງັ ສ າເລດັ ການກ ື່ ສ ໍ້າງໃນປີດັື່ ງກື່ າວ.  
 
ຄມສ ພ ໍ້ອມທງັ ກອງເລຂາ ຄະນະກ າມະການແມື່ ນ ໍ້າຂອງແຫື່ ງຊາດລາວ ຈະອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການປ ກສາ
ຫາລ ລະດບັພາກພ ນ້ ແລະ ລະດບັຊາດ ເພ ື່ ອ ຮບັຟັງ ທດັສະນະຈາກ ພາກສວນຕື່ າງໆ ກ່ຽວກບັກ ລະນໂີຄງການ
ດັື່ ງກື່ າວ.  
 
 
ຫມາຍເຫດ:  
 
ຄມສ ແມື່ ນ ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງ ລະຫວື່ າງລດັຖະບານ ເພ ື່ ອການປ ກສາຫາລ  ແລະ ການຮື່ ວມມ  ໃນອື່ າງແມື່ ນ ໍ້າຂອງ 
ຕອນລຸື່ ມ, ສ ໍ້າງຕັ ໍ້ງຂ ໍ້ນໃນປີ 1995 ອງິຕາມສນັຍາແມື່ ນ ໍ້າຂອງ ລະຫວື່ າງ ຣາຊະອານາຈກັກ າປູເຈຍ, ສປປ ລາວ , ຣາ
ຊະອານາຈກັໄທ, ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. ອງົການດັື່ ງກື່ າວເປັນກນົໄກລະດບັພາກພ ນ້ ເພ ື່ ອ ການຮື່ ວມມ  ກື່ ຽວ
ກບັນ ໍ້າ ແລະ ທງັເປັນ ສູນກາງຄວາມຮູ ໍ້ ການຄຸ ໍ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນນ ໍ້າເພ ື່ ອການພດັທະນາ ທີື່ ຢ ນຢົງ ຂອງ ພາກ
ພ ນ້.  
 
- ຈົບ - 
 
ຂ ໍ້ມູນເພີມເຕມີ, ກະລຸນາຕດິຕ ໍ່ : 
ທື່ ານ ໂສພກິ ແມ  
ເຈ ົ ໍ້າຫນ ໍ້າທີື່  ການ ຂື່ າວສ ສານ  
ກອງເລຂາ ຄະນະກ າມາທກິານແມື່ ນ ໍ້າຂອງສາກນົ  
ອເີມວ: sopheak@mrcmekong.org  
ໂທລະສບັ: +856-21-263263, ext. 4070 
ໂທລະສບັມ ຖ  : +856-20-77779168  
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