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ບດົສະຫຸຼບຫຍໍ ້

 ທະນະຄານພດັທະນາອາຊ ີ (ADB) ໄດປ້ະກອບສວ່ນອນັສາໍຄນັໃນການສາ້ງໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານດາ້ນພະ 
ລງັງານໃນສາທາລະນະລດັປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊນົລາວ (ສປປ ລາວ). ໄປຄຽງຄູກ່ບັນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານ 
ຂອງລດັຖະບານຮວ່ມກບັການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາອື່ ນ, ການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງ ADB ໃນຂະແໜງພະລງັ 
ງານນບັແຕທ່າ້ຍຊຸມປີ 1980 ໄດສ້ມຸໃສໂ່ຄງການພະລງັງານໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ, ການຂະຫຍາຍຕາໜາ່ງໄຟຟ້າແຮງສງູ, 
ແຈກຈາ່ຍກະແສໄຟຟ້າສູເ່ຂດຊນົນະບດົ, ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານຈດັການໂຄງລາ່ງຂະແໜງ
ພະລງັງານ ແລະ ການດຳເນນີງານການນາໍໃຊ.້ ການຊວ່ຍເຫືຼອຂະແໜງພະລງັງານຂອງ ADB ແຕ ່ ປີ 1988 
ເຖງິ 2009 ມມີນູຄາ່ທງັໜດົປະມານ 290 ລາ້ນໂດລາ ສາໍລບັໂຄງການເງນິກູຢື້ມ ແລະ 13,9 ລາ້ນໂດລາ 
ສາໍລບັໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນວຊິາການ. ໄລຍະປະເມນີແຜນງານການຊວ່ຍເຫືຼອຂະແໜງການ (SAPE) (2000-
2009), ADB ໄດອ້ະນມຸດັການສະໜບັສະໜນູ 2 ໂຄງການສາໍລບັຂະແໜງພະລງັງານ: ໂຄງການໄຟຟ້ານ ໍາ້ເທີນ 
2 ແລະ ໂຄງການສາຍສ ົ່ງ ໄຟຟ້າສູເ່ຂດຊນົນະບດົພາກເໜືອ (NARPDP). ການອະນມຸດັໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອຂະ
ແໜງພະລງັງານທງັໝດົຂອງ ADB ໃນໄລຍະການປະເມນີແຜນງານຊວ່ຍເຫືຼອຂະແໜງການປະກອບມທຶີນກູຢື້ມ 
100 ລາ້ນໂດລາ ແລະ 5,6 ລາ້ນໂດລາ ໃນຮບູແບບການຊວ່ຍເຫືຼອທາງດາ້ນວຊິາການ.  ການອະນມຸດັ 70% 
ຂອງເງນິກູ ້ແລະ ກວາ່ 50% ຂອງການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນວຊິາການແມນ່ກຽ່ວຂອ້ງໂດຍກງົກບັໂຄງການນ ໍາ້ເທີນ 2.  
 
 ເນື່ອງຈາກເປັນປດັໃຈໃຫແ້ກກ່ານປະເມນີແຜນງານໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງປະເທດ, ການປະເມນີແຜນ 
ງານໂຄງການຊວ່ຍເຫລືອຂະແໜງການ ໄດເ້ຮັດການປະເມນີການປະຕບິດັງານຂອງການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງ ADB ໃນ
ຂະແໜງພະລງັງານຂອງສປປລາວ. ໂດຍສະເພາະ, ການປະເມນີແຜນງານຊວ່ຍເຫລືອຂະແໜງການໄດກ້ວດສອບ
ປະສດິທິຜນົການພດັທະນາຂອງໂຄງການທ່ີ ADB ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ. ມນັໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫັນບດົຮຽນສາໍລບັການ
ພດັທະນາຂະແໜງພະລງັງານໃນຕ່ໍໜາ້ ແລະ ໃຫຂ້ໍສ້ະເໜີແນະຕ່ໍການເຂ້ົາປະກອບສວ່ນໃນຂະແໜງການພະ 
ລງັງານໃນອະນາຄດົ. 
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 ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທ່ີບ່ໍມຊີາຍແດນຕດິກບັທະເລ, ເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ພ້ືນທ່ີສວ່ນໃຫຍຂ່ອງປະ
ເທດເຕັມໄປດວ້ຍຊບັພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ແລະ ເປັນປະເທດພວມກາ້ວເຂ້ົາສູຄ່ວາມທນັສະໄໝແລະເຊື່ ອມໂຍງ
ເຂ້ົາກບັອະນພຸາກພ້ືນແມນ່ ໍາ້ຂອງຫຼາຍຂຶນ້. ຊບັພະຍາກອນພະລງັງານດ ັງ້ເດມີ (ສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ໄມຍ້າງ ແລະ 
ຖາ່ນ) ກາໍລງັເປີດທາງສູໄ່ຟຟ້າແລະນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟ. ໃນຂະນະທ່ີສປປລາວນຳເຂ້ົາຜະລິດຕະພນັນ ໍາ້ມນັເຊື້ອຶໄຟທງັ 
ໜດົ, ແຕກ່ໍ່ມທີາ່ແຮງດາ້ນພະລງັງານໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົຂະໜາດໃຫຍ,່ ແລະພະລງັງານໄຟຟ້າທ່ີຜະລິດໄດສ້ວ່ນໃຫຍ່
ແມນ່ເພ່ືອສ ົ່ງອອກ. ວດັຖປຸະສງົຫລກັໃນຂະແໜງພະລງັງານຂອງລດັຖະບານລວມມກີານແຈກຈາ່ຍໄຟຟ້າໃຫເ້ຂ້ົາ 
ເຖງິໝດົທກຸຄນົດວ້ຍການຂະຫຍາຍແລະປບັປງຸຕາຂາ່ຍໄຟຟ້າ ຫືຼບອ່ນທ່ີມຄີາ່ໃຊຈ້າ່ຍໜອ້ຍ, ດວ້ຍການຜະລິດກະ
ແສໄຟຟ້ານອກຕາຂາ່ຍ; ແລະ ສາ້ງຜນົກຳໄລຈາກການແລກປ່ຽນເງນິຕາຕາ່ງປະເທດດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ໂຄງການ
ພະລງັງານໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົເປັນຕ ົນ້ຕໍ ເພ່ືອການສ ົ່ງອອກ. ວດັຖປຸະສງົດາ້ນພະລງັງານຂອງລດັຖະບານຍງັຄງົເປັນສິ່ ງ 
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ສໍາຄນັຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງນບັຕ ັງ້ແຕຊຸ່ມປີ 1990 ແລະ ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການປະເມນີແຜນງານການຊວ່ຍເຫືຼອຂະແໜງ 
ການ; ມພີຽງແຕວ່ຽກທ່ີເປັນບລຸິມະສດິເພ່ືອການບນັລວຸດັຖປຸະສງົດາ້ນນະໂຍບາຍເທ່ົານ ັນ້ທ່ີໄດຮ້ບັ ການປ່ຽນແປງ 
ບາງດາ້ນຕາມແຕລ່ະໄລຍະ.. 
  

ມນັເປັນສິ່ ງສາໍຄນັທ່ີຕອ້ງຖເືອົາການກ ັນ່ກອງນກັພດັທະນາໂຄງການພະລງັງານໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ ແລະ 
ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດເພື່ ອບນັລໄຸດຈ້ດຸປະສງົດ ັງ່ກາ່ວ. ປະສບົການຈາກໂຄງການພະລງັງານໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ
ເທີນຫີນບນູ ແລະ ພະລງັງານໄຟຟ້ານ ໍາ້ລີກທ່ີ ADB ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ ໄດໃ້ຫເ້ຫັນ ວາ່ ຜນົກະທບົດາ້ນ
ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມທ່ີບ່ໍເພ່ິງປາດຖະໜາ ສາມາດເຮັດໃຫເ້ກດີຄວາມຊກັຊາ້ເປັນທດົສະວດັ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າຫຼງັ
ຈາກທ່ີໄດຮ້ບັມອບໝາຍໂຄງການ. ຖເືອົາບາດກາ້ວອນັຈຳເປັນມາບໍລິຫານຈດັການກບັຜນົກະທບົທາງສງັຄມົແລະສິ່ ງ
ແວດລອ້ມ ພອ້ມທງັການຮ ົ່ວໄຫລຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍດາ້ນລາຍໄດທ້າງການເງນິຈາກໂຄງການພະລງັງານໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ
ຂະໜາດໃຫຍທ່ງັໝດົ (ມກີາໍລງັການຜະລິດ 50 ເມກາວດັຂຶນ້ໄປ) ແມນ່ຖກືຮບັຮອງໂດຍລດັຖະບານ ແລະ 
ໜວ່ຍງານກຸມ່ພດັະທະນາ, ແລະໄດນ້າໍມາປະຕບິດັໃນໂຄງການນ ໍາ້ເທີນ 2 (ເຊິ່ ງບໍລິສດັນາໍເທີນ 2 ເປັນຜູມ້ມີພີາລະ
ບດົບາດສາໍຄນັໃນໂຄງການ). ຄວາມສນົໃຈຢາ່ງກວ້າງຂວາງຈາກນກັພດັທະນາ ແລະ ນກັລງົທຶນຕາ່ງປະເທດຕະ 
ຫຼອດສອງສາມປີທ່ີຜາ່ນມາ ໃນການເຊັນບດົບນັທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈເພ່ືອການພດັທະນາໂຄງການພະລງັງານໄຟຟ້າ 
ນ ໍາ້ຕກົຂະໜາດໃຫຍນ່ ັນ້ ໄດຊ້ວ່ຍເພ່ີມຄວາມສາໍນກຶຂອງລດັຖະບານຕ່ໍຄວາມສາໍຄນັຂອງການຫຸຼດຜອ່ນຜນົກະທບົ
ຕໍສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. ຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ຢາກເຮັດໄດແ້ນວນ ັນ້, ມນັມຄີວາມຈຳເປັນຕອ້ງໄດປ້ບັປງຸຄວາມ 
ອາດສາມາດເພື່ ອກ ັນ່ກອງນກັພດັທະນາໃຫດ້ຂີຶນ້ແລະຄອ່ຍໆສາ້ງການແຂງ່ຂນັໃນກຸມ່ເຂົາເຈົາ້, ຍກົລະດບັວຊິາການ, 
ການເງນິ, ການຄາ້, ແລະຄວາມສາມາດໃນການຫຸຼດຜອ່ນຜນົກະທບົຕ່ໍສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມແລະຄວາມ
ຊຳນານງານເພ່ືອປບັປງຸທາ່ແຮງໂດຍອງີຕາມການເຈລະຈາຕກົລງົຂອງໂຄງການ. 
 
 ພ້ືນຖານສະຖາບນັອນັຈຳເປັນຕອ້ງໄດສ້ບືຕ່ໍສາ້ງຈນົພ ົນ້ໄລຍະກາງ ເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ ໂຄງການ
ພະລງັງານໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົໃໝທ່ງັໝດົສອດຄອ່ງກບັມາດຕະການປ້ອງກນັ ຊຶ່ ງແນໃສໃ່ຫຜ້ນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ
ແລະສງັຄມົຢູໃ່ນລະດບັຕ ໍາ່ສດຸ. ໄປຄຽງຄູກ່ບັການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາອື່ ນ, ADB ໄດປ້ະກອບສວ່ນສາ້ງ
ຄວາມອາດສາມາດເພ່ືອບໍລິຫານຈດັການຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມທ່ີເກດີຈາກໂຄງການພະລງັງານ
ໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ. ຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ນບັແຕໂ່ຄງການນ ໍາ້ເທີນ 2 ໄດເ້ລີ່ ມຮບັຮູເ້ຖງິຜນົສາໍເລັດ, ຄວາມສນົໃຈຢາ່ງສງູຈາກ
ນກັພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ນກັລງົທຶນ ໄດເ້ສມີຄວາມໜັນ້ໃຈໃຫລ້ດັຖະບານຕອ້ງຍອມຮບັ ແລະ ຈດັໃຫມ້ຖີນັ
ແຖວຂອງຄວາມຊຳນານດາ້ນລະບຽບການທາງສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມທ່ີກວາ້ງຂວາງ. ເຖງິແມນ່ວາ່ໂຄງການ
ນ ໍາ້ເທີນ 2 ຈະຖກືຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັດວ້ຍມາດຕະການທ່ີສອດຄອ່ງເປັນຢາ່ງດກີບັມາດຖານການປ້ອງກນັຜນົກະທບົ
ຂອງ ADB ແລະ ທະນາຄານໂລກ, ມນັອາດຈະຍາກຕ່ໍການຕດິຕາມບາດກາ້ວໃນການນຳໃຊ ້ແລະ ນຳໃຊອ້ກີໃນ
ໂຄງການຕ່ໍໆໄປ ໂດຍປາດສະຈາກການສະໜບັສະໜນູຈາກພາຍນອກ. ຕ່ໍກບັພ້ືນຖານດ ັງ່ກາ່ວ, ເຮັດໃຫຄ້ວາມຮບັຮູ້
ຂອງລດັຖະບານມເີພ່ີມຂືນ້ຕ່ໍຄວາມຈຳເປັນໃນການຫຸຼດຜອ່ນຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ຍງັມນັມ ີ
ຄວາມຈາໍເປັນໃນການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດແລະ ດດັປບັບນັດາມາດຕະການເພື່ ອສາ້ງຄວາມໝັນ້ໃຈໃນລະດບັທ່ີ 
ເໜາະສມົ ເພ່ືອໃຫສ້ອດຄອ່ງ ກບັມາດຕະການປ້ອງກນັຜນົກະທບົທາງສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ ໃນບນັດາໂຄງ 
ການພະລງັງານໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົຂະໜາດໃຫຍທ່ງັໜດົ. 
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 ຜນົການປະຕບິດັງານແລະການເງນິ ຂອງລດັວສິະຫະກດິໄຟຟ້າລາວຕອ້ງໄດຮ້ບັການປບັປງຸ. ລດັວສິະຫະ
ກດິໄຟຟ້າລາວ (EDL) ປະຈບຸນັກາໍລງັປະເຊນີກບັບນັຫາໃຫຍເ່ລື່ ອງການບນັລເຸປ້ົາໝາຍການເຂົ້າເຖງິກະແສ
ໄຟຟ້າຂອງປະຊາຊນົໃຫໄ້ດ ້ 90% ພາຍໃນປີ 2020. ມນັນຳມາເຊິ່ ງການລງົທຶນອນັມະຫາສານທ່ີຕອ້ງການ ການ 
ປະກອບສວ່ນທ່ີເໝາະສມົໃນການຂະຫຍາຍຕາຂາ່ຍໄຟຟ້າແລະບນັດາທາງເລືອກທ່ີເປັນພະລງັງານທດົແທນຕາ່ງ 
ໆທ່ີນອກຕາຂາ່ຍ. ເພ່ືອບນັລເຸປ້ົາໝາຍດ ັງ່ກາ່ວ, ລດັວສິະຫະກດິໄຟຟ້າລາວຕອ້ງສບືຕ່ໍຄວາມພະຍາຍາມໃນຫຼາຍທິດ
ທາງ ເພ່ືອປບັປງຸຜນົການດາໍເນນີງານແລະການເງນິຂອງຕນົ. ໃນດາ້ນວຊິາການ, ນີອ້າດໝາຍເຖງິການນຳເອົາລະ
ບບົສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າແຮງສງູ (500 ກໂິລວດັ ແລະ 230 ກໂິລວດັ) ໃຫສ້າມາດເຊື່ ອມຕ່ໍເຂ້ົາສີ່ ລະບບົຕາຂາ່ຍ
ໄຟຟ້າທ່ີບ່ໍເຊື່ ອມຕ່ໍກນັ, ເພ່ືອຍກົລະດບັຄວາມໜັນ້ຄງົດາ້ນການສະໜອງໄຟຟ້າ, ແລະອາດຈະສາມາດເຮັດໃຫ ້ລດັວິ
ສະຫະກດິໄຟຟ້າລາວດຳເນນີການຊືໄ້ຟຟ້າຈາກບນັດາໂຄງການໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ ທ່ີໄດຮ້ບັການອະນມຸດັໃຫທ້ຳການຜະ
ລິດກະແສໄຟຟ້າເພ່ືອສ ົ່ງອອກເປັນຫລກັ.. ນອກຈາກນ ັນ້, ລດັວສິະຫະກດິໄຟຟ້າລາວຍງັຕອ້ງສບືຕ່ໍເອົາໃຈໃສເ່ລື່ ອງ 
(i) ການຈດັເກບັໜ້ີສນີທ່ີຄງົຄາ້ງ ; (ii) ສບືຕ່ໍຫຸຼດຜອ່ນການສນູເສຍກະແສໄຟຟ້າທ່ີຮ ົ່ວໄຫຼ ຈາກລະບບົສາຍສ ົ່ງແລະ
ແຈກຈາ່ຍໄຟຟ້າ (iii) ດດັປບັອດັຕາຄາ່ໄຟຟ້າ ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນເງນິອດຸໜນູຄາ່ໄຟຟ້າ, ໂດຍຄາໍນງືເຖງີຄວາມ
ສາມາດແລະຄວາມເຕັມໃຈຈາ່ຍຂອງຜູຊ້ມົໃຊ,້ ສະນ ັນ້, ການສນູເສຍກະແສໄຟຟ້າຈາກການສ ົ່ງແລະແຈກຈາ່ຍກະ
ແສໄຟຟ້າທ່ີບ່ໍຖກືທາງເຕັກນກິ ກໍ່ຈະບ່ໍເພ່ີມຂຶນ້. 
 
 ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງພາກເອກະຊນົທ່ີໄດຮ້ບັໂຄງການພະລງັງານໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົຂະໜາດນອ້ຍແລະຂະໜາດ
ກາງ ແລະ ໂຄງການພະລງັງານທດົແທນອື່ ນໆກໍ່ຕອ້ງມກີານຈດັການດວ້ຍຄວາມຮອບຄອບ, ເນື່ອງຈາກມບີນັຫາ 
ເຊ່ັນ ການໂຍງເຂ້ົາກບັລະບຽບການ ແລະ ການດຳເນນີງານເພ່ືອຫຸຼດຄວາມບ່ໍຊດັເຈນ (ຕວົຢາ່ງ, ກຽ່ວກບັການຈດັ 
ເກບັພາສແີລະຄາ່ພາກ (Royalties), ການວາງແຮງຈງູໃຈທ່ີເໝາະສມົ, ແລະການພດັທະນາຮບູແບບທລຸະກດິໃໝ.່ 
 
 ການເຊື່ ອມໂຍງລະບບົພະລງັງານໃນອະນພຸາກພ້ືນແມນ່ ໍາ້ຂອງຍງັຄງົຮກັສາເປ້ົາໝາຍໄລຍະກາງ. ຄວາມ
ຄບືໜາ້ໃນປະຈບຸນັມຄີວາມຈາໍກດັ ໂດຍສະເພາະດາ້ນສາຍສ ົ່ງກະແສໄຟຟ້າແຮງສງູຈາກໂຄງການພະລງັງານໄຟຟ້າ
ນ ໍາ້ຕກົເພ່ືອການສ ົ່ງອອກສອງສາມແຫງ່, ແລະບນັດາສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າແຮງສງູສະເພາະ ແລະ ສະຖານຍີອ່ຍທ່ີ
ສາມາດແຍກພະລງັງານນາໍສ ົ່ງ ຕວົຢາ່ງ ລະຫວາ່ງປະເທດ ສປປລາວ ແລະ ປະເທດໄທ. ລກັສະນະວໄິສທ່ີແຕກ
ຕາ່ງກນັຂອງທງັສອງປະເທດທ່ີສະທອ້ນໃຫເ້ຫັນ, ຕວົຢາ່ງ, ຕາໜາ່ງສ ົ່ງທ່ີມກີາໍລງັແຮງໃນປະເທດໄທບວກກບັ 
ຄວາມຕອ້ງການນາໍເຂ້ົາພະລງັງານ ກງົກນັຂາ້ມກບັຕາໜາ່ງສ ົ່ງທ່ີມກີາໍລງັອອ່ນໃນ ສປປລາວ ແຕພ່ດັມທີາ່ແຮງສ ົ່ງ
ອອກອນັມະຫາສານ ນີມ້ນັໄດນ້ຳມາເຊິ່ ງຄວາມພະຍາຍາມຮວ່ມກນັທ່ີອາດໃຊເ້ວລາຫຼາຍປີ. ໄປພອ້ມກບັການບນັຈບົ
ຂອງທາ່ແຮງດ ັງ່ກາ່ວ, ມນັຈຳເປັນທ່ີການປະສານມາດຖານສາໍລບັລະບຽບການຈດັສ ົ່ງກະແສໄຟຟ້າ, ການຈດັການ
ວດັແທກ, ລະຫດັຕາຂາ່ຍໄຟຟ້າ ແລະ ອ່ນືໆ ຕາ່ງກໍ່ຖກືພິຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງໂດຍບນັດາປະເທດອະນພຸາກ
ພ້ືນແມນ່ ໍາ້ຂອງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ.  
  
 ພາບລວມຂະແໜງພະລງັງານຄບົອງົປະກອບເປັນສິ່ ງຈຳເປັນ. ລດັຖະບານໄດກ້າໍນດົນະໂຍບາ
ຍພະລງັງານທ່ີ ຕອ້ງການການພດັທະນາພະລງັງານແບບຍນືຍງົ. ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ພະລງັງານທດົແທນກໍ່ກາໍລງັມ ີ
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ການກະກຽມ. ຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ຍງັບ່ໍມນີະໂຍບາຍພະລງັງານທ່ີເປັນອນັດຽວ ແລະ ບນັຫາອນັໃໜທ່ີ່ກຽ່ວພນັກບັສິ່ ງ
ແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ ເຊ່ັນການດາໍເນນີການຂດຸຄ ົນ້ຖາ່ນຫີນ ຈະຕອ້ງໄດກ້ານຈດັການທ່ີເໝາະສມົ.  
 
ການປະເມນີການຊວ່ຍເຫືຼອຂະແໜງພະລງັງານຂອງ ADB 
 
 ໂຄງການທງັສອງທ່ີໄດຮ້ບັການອະນມຸດັໃຫ ້ ADB ສະໜບັສະໜນູໃນໄລຍະການປະເມນີແຜນງານຊວ່ຍ
ເຫືຼອຂະແໜງການໄດສ້ຳເລັດພາຍໃນ 3-4 ເດອືນ ຫຼງັຈາກການປະເມນີແຜນງານການຊວ່ຍເຫືຼອຂະແໜງການສິນ້
ສດຸລງົ. ຂໍມ້ນູທ່ີໄດເ້ປີດເຜີຍກຽ່ວກບັໂຄງການເຫ່ົຼານີໄ້ດເ້ຮັດໃຫສ້າມາດສະແດງຄວາມຄດິເຫັນຕ່ໍເກນການປະເມນີທງັ
ໝດົ. ການປະເມນີຍງັພິຈາລະນາໃຫຄ້ຳແນະນຳ ແລະການກະກຽມໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນວຊິາການຕາມທ່ີຈຳ
ເປັນ, ພອ້ມທງັຜນົຮບັຈາກການເຂ້ົາປະກອບສວ່ນ ກອ່ນໜາ້ການປະເມນີແຜນງານການຊວ່ຍເຫືຼອຂະແໜງການ. 
  
 ການວາງໜາ້ທ່ີຍດຸທະສາດ. ຍດຸທະສາດສ ົ່ງເສມີຂະແໜງພະລງັງານຂອງ ADB ແມນ່ຈດັຢູໃ່ນລະດບັທ່ີ
ພໍໃຈ ຈາກພາບລວມທາງຍດຸທະສາດ ຊຶ່ ງມນັແທດເໜາະທ່ີສດຸເພ່ືອຮບັມກືບັສິ່ ງທາ້ທາຍໃນ ການພດັທະນາພະລງັ
ງາໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົແລະການເຂ້ົາເຖງິໄຟຟ້າທ່ີເພ່ີມຂຶນ້. ເຖງິແມນ່ວາ່ມນູຄາ່ລວມຂອງແຜນງານໂຄງການກູຢື້ມແລະ
ໂຄງການຊວ່ຍເຫລືອລາ້ໃນຂະແໜງພະລງັງານຂອງ ADB ຍງັໜອຍກໍ່ຕາມ, ແຕທ່າ່ອຽ່ງໄລຍະຍາວພດັເພ່ີມຄວາມ
ຊບັຊອ້ນຂຶນ້ໃນຂໍກ້າໍນດົ ແລະ ຂອບເຂດຂອງໂຄງການ ແລະ ການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນວຊິາການ. ສາໍລບັໂຄງການ
ໄຟຟ້າ, ຄວາມຊບັຊອ້ນສະທອ້ນໃຫເ້ຫັນເຖງິລກັສະນະຂອງບນັຫາດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມທ່ີຕອ້ງໄດແ້ກໄ້ຂ
ໃນໄລຍະກໍ່ສາ້ງແລະດຳເນນີງານ. ສາໍລບັໂຄງການສາຍສ ົ່ງ ແລະແຈກຈາ່ຍກະແສໄຟຟ້າ, ຄວາມຊບັຊອ້ນອນັເນື່ອງ
ຈາກຄວາມຈຳເປັນຕອ້ງເຮັດໃຫສ້ມົດນູລະຫວາ່ງ ການຂະຫຍາຍຕາຂາ່ຍໄຟຟ້າ ສູເ່ຂດຕ ັງ້ຖິ່ນຖານຫາ່ງໄກສອກ
ຫີຼກທ່ີນບັມ ືນ້ບັເພ່ີມຂືນ້  ແລະ ພະລງັງານທາງເລືອກອື່ ນ. ໂດຍຜາ່ນການຮບັຮອງ, ADB ຍງັໄດຊ້ອກວທີິທາງເພ່ືອ
ປບັປງຸການປະຕບິດັການດາໍເນນີງານດາ້ນການເງນິຂອງລດັວະສະຫະກດິໄຟຟ້າລາວ. ADB ສະໜບັສະໜນູທະ 
ນາຄານໂລກໃຫເ້ປັນຜູນ້ຳໃນການກາໍໜດົອດັຕາຄາ່ໄຟຟ້າ, ການຄຸມ້ຄອງການຈດັເກບັໜ້ີສນີ, ແລະ ການພດັທະນາ
ປະສດິທິຜນົດາ້ນພະລງັງານ. ໄປຄຽງຄູກ່ບັຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາອື່ ນໆ, ADB ຍງັໄດປ້ະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນຄວາມພະຍາ 
ຍາມສາ້ງທາ່ແຮງເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນຜນົກະທບົຕ່ໍສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 
 
 ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕອ້ງການ. ການສະໜບັສະໜນູຂະແໜງພະລງັງານເພ່ືອຂະຫຍາຍລະບບົ
ສະໜອງພະລງັງານ (ການຜະລິດ, ການສ ົ່ງແລະ ການແຈກຈາ່ຍ) ຂອງ ADB ແມນ່ຕອບສະໜອງຢາ່ງຍິ່ ງກບັ
ຄວາມຕອ້ງການຂອງ ສປປລາວ. ໂຄງການໄຟຟ້ານ ໍາ້ເທີນ 2 ທ່ີໄດຮ້ບັອະນມຸດັໃນເດອືນ ເມສາ ປີ 2005 ແລະ 
ໄດເ້ລີ່ ມການຜະລິດໃນເດອືນເມສາ ປີ 2010, ໄດນ້າໍໃຊບ້ດົ ຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດຈ້າກໂຄງ ການພະລງັງານໄຟ 
ຟ້ານ ໍາ້ຕກົທ່ີ ADB ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູຜາ່ນມາ ເຂ້ົາໃນການອອກແບບໂຄງການ. ການຊວ່ຍເຫຶຼອດາ້ນວຊິາ
ການໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ ອຊອກຫາທາງແກໄ້ຂການດາໍລງົຊວີດິຂອງລຸນ້ຄນົທ່ີຕດິພນັກບັການຍາ້ຍຖິ່ນຖານແບບ
ບ່ໍສະໝກັໃຈ ແມນ່ໄດຮ້ບັການຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕອ້ງການໃນໄລຍະຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການນ ໍາ້ເທີນ 2. 
ເຖງິແມນ່ວາ່ ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນວຊິາການກາໍລງັດຳເນນີໄປກໍ່ຕາມ, ແຕໃ່ນທາງປະຕບິດັຕວົຈງິທ່ີວາ່ໄດຮ້ບັຮອງ 
ເອົາແຜນນາໍໃຊທ່ີ້ດນີແບບມສີວ່ນຮວ່ມທ່ີນາໍມາເຊິ່ ງບາງບນັຫາກອ່ນໜາ້ເຊ່ັນ ການລວ່ງລ ໍາ້ເຂ້ົາໄປໃນເຂດດນີຂອງ 
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ປະຊາຊນົທ່ີປະຊນົຊນົຍງັບ່ໍທນັມໃີບຕາດນິທ່ີຈະແຈງ້. ຖາ້ ຫືຼ ເມ ື່ອບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂຢາ່ງເໝາະສມົ, 
ມນັຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫໂ້ຄງການໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍອ່ື່ ນໆໃນອະນາຄດົ. ໂຄງການສາຍສ ົ່ງກະແສໄຟຟ້າ
ສູເ່ຂດຊນົນະບດົພາກເໜືອ, ເຊິ່ ງໄດປິ້ດລງົໃນເດອືນ ມນີາ ປີ 2010, ໄດຂ້ະຫຍາຍກາໍລງັການສ ົ່ງກະແສໄຟຟ້າໄປ
ບນັດາແຂວງພາກເໜືອ ແລະ ຊວ່ຍໜນູໃຫບ້ນັລເຸປ້ົາໝາຍການແຈກຈາ່ຍກະແສໄຟຟ້າສູເ່ຂດຊນົນະບດົ. ໂຄງການ
ຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນວຊິາການສະທອ້ນໃຫເ້ຫັນເຖງີການຈດັລາໍດບັຄວາມສາໍຄນັການພດັທະນາຂອງລດັຖະບານ, ເຊ່ັນ 
ການຈດັການຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມທ່ີດຂີຶນ້, ແລະ ການກາໍຈດັສິ່ ງກດີຂວາງສາໍລບັການ
ພດັທະນາເຕັກໂນໂລຊໄີຟຟ້ານອກຕາຂາ່ຍ.   
 
 ປະສດິທິພາບ. ການປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນຂະແໜງພະລງັງານຂອງສປປ ລາວ ຂອງ ADB ໄດຖ້ກືປະ
ເມນີວາ່ ມປີະສດິທິຜນົ. ໂຄງການໄຟຟ້ານ ໍາ້ເທີນ 2 ທ່ີມກີາໍລງັການຜະລິດ 1,088 ເມກາວດັ ເປັນໂຄງການ
ເນັນ້ໃສເ່ພ່ືອການສ ົ່ງອອກທ່ີມລີະດບັການຄນືທຶນທ່ີເຂັມ້ແຂງຕ່ໍເສດຖະກດິພາຍໃນ(EIRR) ຫຼາຍກວາ່ 15% (ໂດຍ
ປະມານ), ປະກອບກບັສນັຍາຊືຂ້າຍພະລງັງານ (PPA) ທ່ີມກີຳໄລ, ແລະ ມຂີໍຕ້ກົລງົສຳປະທານທ່ີເຂັມ້ແຂງ 
ພອ້ມດວ້ຍມາດຕະການຫຸຼດຜອ່ນຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະບນັຫາທ່ີຕດິພນັກບັການພດັທະ 
ນາຊຸມຊນົ. ໃນໄລຍະການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ, ໄດໃ້ຊເ້ວລາແລະຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍເກນີກວ່າທ່ີກາໍໜດົແຕຍ່ງັຕ ໍາ່ກວາ່ປະລິມານ
ເກນີໂດຍສະເລຍ່ສາໍລບັໂຄງການທ່ີ ADB ສະໜບັສະໜນູ. ສາໍລບັໂຄງການສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າເຂດຊນົນະບດົທາງ
ພາກເໜືອ ທ່ີໄດປິ້ດລງົໃນເດອືນ ມນີາ ປີ 2010, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຊກັຊາ້ເຖງີ 18 ເດອືນ ແມນ່ເນື່ອງມາ
ຈາກບນັຫາກຽ່ວກບັຜູຮ້ບັເໝົາ. ເຖງິແມນ່ວາ່ທກັສະດາ້ນການຄູມ້ຄອງການຈດັການປະມນູຂອງ EDL ໄດໃ້ຫເ້ຫັນ
ເຖງິການພດັທະນາຢາ່ງຊດັເຈນຕ ັງ້ແຕຊຸ່ມປີ 1990, ແຕຍ່ງັມບີາງອນັທ່ີເປັນຂໍຄ້ງົຄາ້ງ ອນັເນື່ອງມາຈາກ EDL, 
ແຕບ່ນັຫາເຫ່ົຼານີແ້ມນ່ປດັໃຈທ່ີລວມຢູໃ່ນ18 ເດອືນ ຂອງບນັຫາຫຼາ້ຊາ້ທ່ີກຽ່ວກບັຜູຮ້ບັເໝົາ. ເຖງີວາ່ ລະດບັການຄນື
ທຶນທາງເສດຖະກດິພາຍໃນຂອງໂຄງການສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າເຂດຊນົນະບດົທາງພາກເໜືອໃນໄລຍະທ່ີປິດໂຄງການ  
ຍງັຕອ້ງໄດຖ້ກືປະເມນີຕື່ ມ, ມນັເບີ່ ງຄວືາ່ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໂຄງການທ່ີເພ່ີມຂຶນ້ຈະຫຸຼດລງົຈາກການທ່ີໄດປ້ະເມນີ 23,3%.  
 
 ປະສດິທິຜນົຜນົ. ແຜນງານໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງ ADB ຕ່ໍຂະແໜງພະລງັງານຂອງ ສປປລາວ ຖກືປະ
ເມນີວາ່ມປີະສດິທິຜນົ. ຄວາມມຸງ່ໝ ັນ້ ທ່ີຕ່ໍເນື່ອງຂອງອງົການພດັທະນາຕາ່ງໆລະຫວາ່ງການກໍ່ສາ້ງໂຄງການນ ໍາ້
ເທີນ 2 ໄດແ້ນະນຳ ມາດຕະການທ່ີສອດຄອ່ງກບັມາດຕະການປ້ອງກນັຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 
ເມ ື່ອສຳເລັດການດຳເນນີການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັທ່ີເປັນຮບູປະທຳ, ຂະບວນການສາ້ງການດາໍລງົຊວີດິໄດມ້ຄີວາມ
ຄບືໜາ້ຢາ່ງໜາ້ພໍໃຈ (ໂດຍມກີານຕ ັງ້ຖິ່ນຖານໃໝ,່ ຄວົເຮອືນສວ່ນໃຫຍ ່ ພິຈາລະນາຕນົເອງວາ່ມຊີວີດິທ່ີດຂີຶນ້). 
ຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ຕອ້ງຍອມຮບັວາ່ (i) ການສະໜອງຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອໃຫບ້າງຄວົເຮອືນທ່ີຕ ັງ້ຖິ່ນຖານໃໝຍ່ງັຊກັຊາ້; 
(ii) ນະໂຍບາຍລດັຖະບານບາງຢາ່ງເປັນຕ ົນ້ອນັທ່ີກຽ່ວພນັເຖງິການເຕ້ົາໂຮມຊນົເຜ່ົາຕາ່ງໆເພ່ືອສະດວກຕ່ໍການຄຸມ້ 
ຄອງບໍລຫິານ, ໄດປ້ະຕບິດັໂດຍປາດສະຈາການຄາໍນງືເຖງີກຸມ່ຄນົທ່ີອອ່ນໄຫວທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ; ແລະ (iii) ບດົ
ບນັຍດັໃນຂໍຕ້ກົລງົທ່ີໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັນ ັນ້ ບ່ໍໄດຄ້າໍນງຶເຖງິຄວາມເຊື່ ອທອ້ງຖິ່ນດາ້ນກາລະ ແລະເທສະ. ອປຸະສກັ
ເຫ່ົຼານີ ້ ຄວນໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ ໂດຍຜາ່ນໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນວຊິາການ ເຊິ່ ງມຸງ່ໃສສ່າ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫ້
ຜູຄ້ອບຄອງທ່ີດນີ ແລະກດິຈະກາໍທ່ີຕດິພນັກບັການດາໍລງົຊວີດິດວ້ຍວທີິການວາງແຜນການນຳໃຊທ່ີ້ດນິແບບມສີວ່ນ
ຮວ່ມ. ວທີິການແບບມສີວ່ນຮວ່ມແມນ່ຢູພ່າຍໃຕຂ້ໍກ້າໍໜດົໃນສນັຍາສຳປະທານ ແລະ ຮບັຮອງໂດຍລດັຖະບານ. 
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ໃນຖານະເປັນສວ່ນໜ່ຶງຂອງໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກກ່ານການຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານລາຍຈາ່ຍພາກລດັ, ລດັ
ຖະບານຍງັໄດຈ້ດັລະບບົເພ່ືອສາ້ງຊອ່ງທາງເຂ້ົາສູແ່ຜນງານໂຄງການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກໂດຍຄາດວາ່ຈະມເີງນິ
ປະກອບສວ່ນມນູຄາ່ 1,9 ຕືໂ້ດລາ ຈາກໂຄງການນ ໍາ້ເທີນ 2 ໃນໄລຍະສຳປະທານ. ປະສດິທິຜນົ ແລະ 
ປະສດິທິພາບຂອງແຜນດ ັງ່ກາ່ວຈະໄດຖ້ກືເປີດເຜີຍພາຍຫຼງັທ່ີດຳເນນີການຜະລິດໄຟຟ້າສ ົ່ງອອກເລີ່ ມຂືນ້ໄດໄ້ລຍະ 
ໜ່ຶງເມ ື່ອຜູຮ້ບັເໜົາໂຄງການເລີ່ ມຊຳລະຄາ່ພາກໃຫລ້ດັຖະະບານ. 
 
 ໂຄງການສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າສູເ່ຂດຊນົນະບດົທາງພາກເໜືອກໍ່ໄດຮ້ບັປະສດິທິຜນົເຊ່ັນກນັ; ມນັໄດປ້ະສານການ
ລງົທຶນເຂ້ົາໃສສ່າຍສ ົ່ງໄຟຟ້າ 115 ກໂິລວດັ ແລະ ສະຖານຍີອ່ຍໂດຍທຶນກູຢື້ມທ່ີໄດອ້ະນມຸດັໃນປີ 1997, ແລະ 
ໄດເ້ຊື່ ອມຕ່ໍໄຟຟ້າເຂ້ົາຫຼາຍບາ້ນທ່ີຢູຫ່າ່ງໄກ, ຊອກຫີຼກ, ແລະ ມປີະຊາກອນ ອາໄສຢູກ່ະແຈກກະຈາຍຫຼາຍຕາມ 
ການຄາດໄວໃ້ນເວລາປະເມນີ , ໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນວຊິາການໂຄງການໜ່ຶງ ທ່ີໄດຮ້ບັອະນມຸດັໃນໄລຍະຂອງ
ການປະເມນີໂຄງການແຜນງານຊວ່ຍເຫືຼອຂະແໜງການໄດສ້ ົ່ງຜນົໃຫມ້ກີານອະນມຸດັໂຄງການສາຍສ ົ່ງໃນເດອືນ ມງັ 
ກອນ ປີ 2010. ຕ່ໍດວ້ຍການອະນມຸດັໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນວຊິາການ ວຽກງານຕອບສະໜອງນະໂຍບາຍທ່ີຈຳ
ເປັນ, ການກະກຽມການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນວຊິາການ, ການສາ້ງຄວາມອາສາມາດ, ແລະ ການອະນມຸດັທຶນກູຢື້ມແລະ 
ທຶນຊວ່ຍເຫືຼອ ແມນ່ມຄີວາມຄບືໜາ້. ຕວົຢາ່ງ, ການສກຶສາຜນົກະທບົເພ່ີມຂືນ້ຂອງໂຄງການໄຟຟ້ານ ໍາ້ງ ື່ມ 3 ໄດສ້ ົ່ງ 
ຜນົໃຫມ້ກີານເຈລະຈາຕ່ໍລອງອດັຕາຄາ່ໄຟຟ້າສຳເລັດຜນົສາໍລບັໂຄງການໄຟຟ້ານ ໍາ້ງ ື່ມ 3 ກບັບໍລິສດັໄຟຟ້າຝາ່ຍ 
ຜະລິດແຫງ່ປະເທດໄທ (EGAT), ໃນນີ ້ ອດັຕາຄາ່ໄຟຟ້າທ່ີກາໍໜດົຕະຫລອດໄລຍະສຳປະທານໄດຖ້ກືຈດັໄວໃ້ນ
ອດັຕາທ່ີໜາ້ພໍໃຈ. 
 
 ຄວາມຍນືຍງົ. ໂຄງການທຶນກູຢື້ມ ແລະ ທຶນຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນພະລງັງານຂອງ ADB ໄດຖ້ກືຈດັວາ່ມ ີ
ຄວາມຍນືຍງົ. ໂຄງການນ ໍາ້ເທີນ 2 ອາດໜັນ້ຄງົໃນດາ້ນການເງນິ ແລະ ເຕັກນກິ, ແລະ ຜູຮ້ບັເໜົາຜາ່ນມາແມນ່ 
ມປີະສບົການກຽ່ວກບັໂຄງການໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົຂະໜາດໃຫຍ,່ ແລະຄະນະ ກວດ ສອບຄວາມປອດໄພຂອງເຂອນ
ໄຟຟ້າໄດກ້ວດສອບຢາ່ງຮອບຄອບໃນດາ້ນຄວາມປອດໄພ. ການວເິຄາະດາ້ນການເງນິຂອງໂຄງການນ ໍາ້ເທີນ 2 
ໃນໄລຍະການປະເມນີໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນອດັຕາຜນົໄດຮ້ບັທາງການເງນີແມນ່ເປັນທ່ີໜາ້ພໍໃຈເຖງິ 12,4%, ເຊິ່ ງ 
ລື່ ນມນູຄາ່ການລງົທືນ10,1%. ຄວາມໜັນ້ຄງົໄລຍະຍາວດາ້ນການເງນີຂອງໂຄງການນ ໍາ້ເທີນ 2 ໄດສ້ະທອ້ນໃຫ້
ເຫັນ (i) ກະແສເງນິສດົໜນູວຽນຂອງຜູຮ້ບັເໜົາໂຄງການທ່ີໃຫກ້ານປ້ອງກນັຄວາມສຽ່ງຈາກທາງທຳມະຊາດຕ່ໍພນັ 
ທະ ການຊາໍລະໜ້ີຂອງຕນົ (ໜ້ີສະກນຸເງນິປະສມົໄດຮ້ບັການອອກແບບເພ່ືອໃຫກ້ງົກບັອດັຕາການຊາໍລະຈາກ ບໍລິ
ສດັການໄຟຟ້າຝາ່ຍຜະລິດແຫງ່ປະເທດໄທ ແລະ ລດັວສິະຫະກດິໄຟຟ້າລາວ), ແລະ (ii) ສນັຍາການຊືຂ້າຍໄຟຟ້າ
ໄລຍະຍາວກບັບໍລິສດັການໄຟຟ້າຝາ່ຍຜະລິດແຫງ່ປະເທດໄທ ແລະ ລດັວສິະຫະກດິໄຟຟ້າລາວຊຶ່ ງລວມມ ີການຄ ໍາ້ 
ປະກນັການຊືຂ້າຍໄຟຟ້າລວ່ງໜາ້ໃນອດັຕາທ່ີໄດຕ້ກົລງົກນັ (ອາຍຂຸອງສນັຍາຊືຂ້າຍກະແສໄຟຟ້າແມນ່ເກນີວນັ
ຊາໍລະໜ້ີຄ ັງ້ສດຸທາ້ຍຂອງໂຄງການນ ໍາ້ເທີນ 2)  
 
 ມນັເປັນໄປໄດວ້າ່ໂຄງການນ ໍາ້ເທີນ 2 ຈະສາມາດຍນຍງົທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ຕາມຂໍ້
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ຫຼາຍປີຂາ້ງໜາ້. ໂຄງການນ ໍາ້ເທີນ 2 ຍງັໄດຖ້ກືຄາດຫວງັພິສດູໃຫເ້ຫັນວາ່ ການດຳເນນີງານຂອງອງົໜວ່ຍງານນ,
ເຊ່ັນ ໜວ່ຍງານຄຸມ້ຄອງອາ່ງຮບັນ ໍາ້, ສາມາດຍນືຍງົໄດດ້ວ້ຍລາຍຮບັຈາກໂຄງການ. 
 
 ຄວາມຍນືຍງົທາງການເງນິຂອງໂຄງການພະລງັງານໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົທ່ີ ADB ສະໜບັສະໜນູອື່ ນໆໄດເ້ປັນທ່ີ
ກາ່ວຂານນາໆນບັປະການນບັແຕໂ່ຄງການໄດຮ້ບັການອະນມຸດັໃນຊຸມປີ 1990. ຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ມາຮອດໃນໄລຍະ
ປະເມນີຜນົຂອງໂຄງການເທີນຫີນບນູ ແລະ ໂຄງການນ ໍາ້ລີກ ປີ 2002 ແລະ 2004 ຕາມລາໍດບັ, ບນັຫາດາ້ນສິ່ ງ
ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົທ່ີຍງັຄາ້ງຈາກສອງໂຄງການພະລງັງານໄຟຟ້ນ ໍາ້ຕກົດ ັງ່ກາ່ວຍງັຕອ້ງໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ. 
ໃນກລໍະນຂີອງໂຄງການເທີນຫີນບນູ, ເຊິ່ ງບໍລິສດັຮບັເໜົາໂຄງການຈະຕອ້ງໄດ ້ ແກໄ້ຂບນັຫາທ່ີພ ົນ້ເດ່ັນ ພອ້ມ
ກບັກດິຈະກາໍການຄຸມ້ຄອງສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ສາໍລບັໂຄງການທ່ີມກີາໍລງັການຜະລິິດ 280 ເມກາ
ວດັທ່ີຈະຂະຫຍາຍເພີ່ ມ, ແລະ  ADB ໄດຍ້ກົເວັນ້ຂໍຜ້ກູມດັອນັທ່ີເປັນບນັຫາດາ້ນລບົໃນສນັຍາເງນິກູຢື້ມສາໍລບັ
ໂຄງການເທີນ-ຫີນບນູ, ADB ຈະຕດິຕາມກາດກາກດິຈະກາໍການຫຸຼດຜອ່ນຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດ 
ລອ້ມ ເພ່ືອໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັແຜນການຕດິຕາມກວດກາຜນົກະທບົທາງສິ່ ງແວດລອ້ມຕະຫລອດໄລຍະກໍ່ສາ້ງ. ສາໍລບັ
ໂຄງການນ ໍາ້ລີກ, ADB ໄດຈ້ດັການກບັບນັຫາທາງສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມທ່ີລະບວຸາ່ພ ົນ້ເດ່ັນ ໃນບນັດາບາ້ນທ່ີ
ຖກືຄດັເລືອກ ດວ້ຍທຶນທ່ີຈດັສນັມາຈາກຈາກໂຄງການສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າເຂດຊນົນະບດົທາງພາກເໜືອ; ADB ຍງັໄດ້
ຕດິຕາມການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕ່ໍກບັການນາໍໃຊທື້ນດ ັງ່ກາ່ວຢາ່ງໃກຊ້ດິ ຈນົສຳເລັດໃນເດອືນ ມນີາ ປີ 2010. 
 
 ສາໍລບັຂໍມ້ນູການປະເມນີອດັຕາຜນົຕອງແທນທາງການເງນີຂອງໂຄງການສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າເຂດຂນົນະບດົ
ທາງພາກເໜືອໃນໄລຍະສາໍເລັດແມນ່ບ່ໍສາມາດລະບໄຸດ,້ ແຕສ່ິ່ ງທ່ີສາໍຄນັ ແມນ່ADB ໄດອ້ະນມຸດັເງນິກູ ້ ເຖງິແມນ່
ວາ່ ໃນຂ ັນ້ຕອນການປະເມນີ ອດັຕາຜນົຕອບແທນທາງການເງນີ ແມນ່ໄດ(້2,7%) ຊື່ ງຕ ໍາ່ກວາ່ຄາ່ສະເລຍ່ຂອງ 
ມນູຄາ່ທຶນ 4,8%. ADB ຍງັຄງົສບືຕ່ໍອະນມຸດັເງນິກູໃ້ຫສ້ະເພາະໂຄງການທ່ີໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນທາ່ອຽ່ງດາ້ນດ ີ
ໃນດາ້ນອດັຕາຜນົຕອບແທນທາງເສດຖະກດິ, ຕາມການຄາດຄະເນຜນົກະທບົໂດຍລວມກຽ່ວກບັສະພາບທາງການ 
ເງນີຂອງບໍລິສດັໄຟຟ້າລາວແມນ່ຄາດວາ່ມໜີອ້ຍດ ັງ່ທ່ີໄດຄ້າດການໄວມ້ພີຽງ 8% ຂອງຍອດຂາຍພາຍໃນຂອງປີ 
2010, ລະດບັການຄນືທຶນແມນ່ 95%, ເຊິ່ ງ ພິຈາລະນາແລວ້ວາ່ພຽງພໍສາໍລບັບນັດາໂຄງການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ
ເຂດຊນົນະບດົ.  
 
 ຜນົກະທບົດາ້ນການພດັທະນາ. ຜນົກະທບົໂດຍລວມດາ້ນການພດັທະນາຂອງການຊວ່ຍເຫືຼອຂະແໜງການ
ພະລງັງານຂອງ ADB ແມນ່ເປັນທ່ີໜາ້ພໍໃຈ. ໂດຍການສະໜບັສະໜນູຂອງ ADB, ໂຄງການນ ໍາ້ເທີນ 2 ໄດຖ້ກື
ອອກແບບເພ່ືອປະກອບສວ່ນຫຼາຍດາ້ນການພດັທະນາທ່ີມຜີນົຕ່ໍ ສະຖາບນັ, ການເງນີ, ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມແລະ 
ດາ້ນສງັຄມົ, ໂດຍຜາ່ນການສະໜອງພື້ນຖານການຈດັຕ ັງ້ລດັວສິະຫະກດິຖຫືຸນ້ລາວ (LHSE), ໂຄງການນ ໍາ້ເທີນ 2 
ໄດປ້ະກອບສວ່ນເຂ້ົາຕາມວດັຖປຸະສງົຂອງການສາ້ງອງົກອນໃນຂະແໜງພະລງັງານ ເຊີ່ ງບ່ໍໄດຖ້ກືຈາໍກດັດວ້ຍ
ບນັຫາທາງດາ້ນການເງນິ (ດ ັງ່ EDL ປະສບົມາ). ຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ການສະໜອງແຫຼງ່ເງນິທຶນທ່ີຈາໍກດັແກລ່ດັ
ວສິະຫະກດິຖຫືຸນ້ລາວ, ລດັຖະບານຕອ້ງໄດປ້ະເມນີຄນືການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງລດັວສິະຫະກດິຖຫືຸນ້ລາວໃນໂຄງການ
ພະລງັງານໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ ທ່ີລງົທືນຮວ່ມລະຫວາ່ງລດັກບັເອກະຊນົ. 
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 ແຜນງານໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງ ADB ຍງັໄດປ້ະກອບສວ່ນຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍຕ່ໍຄວາມຈຳເປັນໃນການຖເືອົາ 
ມາດຕະການປ້ອງກນັຜນົກະທບົທາງສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົເປັນສິ່ ງສາໍຄນັ. ໃນຫຼາຍໆດາ້ນ, ປະສບົການທ່ີໄດ້
ຈາກໂຄງການນ ໍາ້ເທີນ 2 ສາມາດເປັນບອ່ນອງີໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາຂະແໜງ ອື່ ນໆ (ໂດຍສະເພາະ ບ່ໍແຮ ່ແລະ 
ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ). ຄວາມສາມາດຂອງລດັຖະບານໃນການກາ້ວໄປສູກ່ານຖເືອົາການຈດັການບນັຫາທາງສິ່ ງແວດ
ລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົໄດຮ້ບັຄວາມອຳນວຍຄວາມສະດວກ ຢາ່ງໜອຍໃນບາງສວ່ນໂດຍ ADB ຊື່ ງຜາ່ນທຶນກູຢື້ມ
ສຳລບັແຜນງານໂຄງການດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການປະກອບສວ່ນຕາ່ງໆທ່ີໄດຮ້ບັການສະ 
ໜບັສະໜນູການອອກຫລກັເກນ ການປະເມນີຜນົກະທບົສີ່ ງແວດລອ້ມແລະ ການກະກຽມຄວາມພອ້ມໃນການກວດ
ສອບໂດຍບກຸຄນົທ່ີສາມ. ຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ມນັໄດໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ຍງັມບີາດກາ້ວໃນການເກບັຮກັສາ ແລະ ເຜີຍແຜ່
ບດົຮຽນຈາກໂຄງການນ ໍາ້ເທີນ 2 ສູພ່ະນກັງານ ຫືຼ ນກັພດັທະນາໂຄງການໄຟຟ້າຂອງອງົການຊບັພະຍາກອນ 
ນ ໍາ້ແລະສິ່ ງແວດລອ້ມຖກືຈາໍກດັດວ້ຍການບໍລິຫານຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້. ສາໍລບັການຕດິຕາມກວດກາຂອງໜວ່ຍງານ 
ບກຸຄນົທີສາມສາໍລບັໂຄງການພະລງັງານໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ, ສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ຂຶນ້ກບັກອງທຶນຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ຊຶ່ ງ
ສາມາດລະດມົທືນທ່ີຈາໍເປັນ. ອງົປະກອບດາ້ນທກັສະຄວາມສາມາດທ່ີຈຳເປັນຂອງນກັພດັທະນາໂຄງການ ແລະ 
ລດັຖະບານກໍ່ໄດສ້ະແດງຢາ່ງຊດັເຈນເຖງິຄວາມຂາດເຂນີດາ້ນທກັສະທ່ີຕອ້ງການ  ແລະ ປະສບົການກຽ່ວກບັ 
ສປປລາວ, ພອ້ມທງັຄວາມຈາໍເປັນໃນການຖເືອົາການປະກອບສວ່ນ ເຂ້ົາໃນການຍກົລະດບັຄວາມອາດສາມາດດາ້ນ 
ການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ.. 
 
 ໂດຍການຂະຫຍາຍສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າສູເ່ຂດຫາ່ງໄກສອກຫຼີກ, ໂຄງການສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າເຂດຊນົນະບດົທາງ 
ພາກເໜືອຍງັໄດຍ້ກົລະດບັຄວາມອາດສາມາດຂອງສະຖາບນັລດັວສິະຫະກດິໄຟຟ້າລາວຂືນ້ ເພ່ືອວາງແຜນ ແລະ 
ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວ ພອ້ມນ ັນ້ກໍ່ສບືຕ່ໍຫຸຼດຜອ່ນການສນູເສຍຈາກການນາໍສ ົ່ງແລະແຈກຈາ່ຍກະແສ 
ໄຟຟ້າ, ແລະ ຊວ່ຍປບັປງຸຄນຸນະພາບຊວີດິຂອງປະຊາຊນົອາໄສຢູເ່ຂດຊນົນະບດົເປັນຈາໍນວນຫຼາຍ. 
 
 ການປະເມນີໂດຍລວມ. ຜນົການປະເມນີແຜນງານໂຄງການຂອງ ADB ໂດຍລວມແມນ່ປະສບົຜນົສາໍ
ເລັດ. ການປະເມນີນີໄ້ດສ້ະທອ້ນໃຫເ້ຫັນບາງປດັໃຈ ພ ົນ້ເດ່ັນທ່ີສດຸເຊ່ັນ (i) ການປະກອບສວ່ນແມນ່ສອດຄອ່ງກບັ
ນະໂຍບາຍ, ແຜນງານໂຄງການ ແລະ ບລຸິມະສດິຂອງລດັຖະບານ; (ii) ແຜນງານໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອໄດສ້ ົ່ງໃຫ້
ເກດີຜນົດໃີນລະດບັຊາດ (ຕວົຢາ່ງ., ການເພ່ີມກຳໄລຈາກການແລກປ່ຽນເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ ແລະ ຮບັຮອງເອົາ
ຄວາມຈຳເປັນໃນການຖເືອົາການຫຸຼດຜອ່ນຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເປັນສາໍຄນັ) ແລະ ໃນລະດບັ
ທອ້ງຖິ່ນ (ຕວົຢາ່ງ., ການເຂ້ົາເຖງິກະແສໄຟຟ້າທ່ີເພ່ີມຂືນ້). 
 
 ຜນົການປະຕບິດັງານຂອງ ADB. ການເປັນຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາທ່ີຊດັເຈນໃນຂະແໜງພະລງັງານຂອງ 
ສປປລາວ, ADB ໄດທ້ອ້ນໂຮມຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດດາ້ນຂະແໜງພະລງັງານເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ແລະ ການປະຕ ິ
ບດັງານຂອງ ADB ກໍ່ຖກືປະເມນີວາ່ເປັນທ່ີໜາ້ພໍໃຈ. ດວ້ຍກດິຈະກາໍທ່ີເພ່ີມຂຶນ້ໃນ ຂະແໜງພະລງັງານຂອງ ສປປ 
ລາວ ຕະຫຼອດຫຼາຍປີທ່ີຜາ່ນມາ, ADB ປະກອບສວ່ນເຮັດໃຫຄ້ວາມຕອ້ງການດາ້ນການຊວ່ຍເຫືຼອເພ່ີມຂຶນ້, ເຫັນໄດ ້
ຈາກແຜນດາໍເນນີງານໂຄງການສາໍລບັປີ 2010-2012 ທ່ີໄດລ້ະບໄຸວໃ້ນບດົທບົທວນກາງພາກ ໃນປີ 2009. ເພ່ືອ 
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ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫກ້ານປະສານກບັລດັຖະບານ, ພາກເອກະຊນົ, ແລະຄູຮ່ວ່ມພດັທະ ນາຕງ່ໆໄດຫຼ້າຍຂຶນ້, 
ADB ໄດເ້ພ່ີມຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫກ້ບັພະນກັງານປະຈຳສຳນກັງານປະຈາໍສປປ ລາວ ຕະຫລອດໄລຍະປະເມນີ 
ຜນົແຜນງານການຊວ່ຍເຫລືອຂະແໜງການ. ພອ້ມທງັຊຽ່ວຊານດາ້ນຂະແໜງພະລງັງານປະຈຳສາໍນກັງານປະ 
ຈຳຫວຽດນາມ ໄດເ້ຮັດວຽກຢາ່ງໃກຊ້ດິກບັສາໍນກັງານປະຈາໍສປປ ລາວ. ປະມານກາງປີ 2010, ຊຽ່ວຊານດາ້ນຂະ 
ແໜງພະລງັງານ ກໍ່ໄດເ້ຂ້ົາມາປະຈາໍຢູສ່າໍນກັງານປະຈາໍສປປ ລາວ.. 
 
ຂໍສ້ະເໜີແນະສາໍລບັການຊວ່ຍເຫືຼອໃນອະນາຄດົ 
 ຕ່ໍກບັພ້ືນຖານດ ັງ່ກາ່ວ, ຂໍສ້ະເໜີແນະສຳລບັການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງ ADB ຕ່ໍໄປໃນຫຼາຍປີຂາ້ງໜາ້ໄດສ້ະຫຸຼບ 
ດ ັງ່ລຸມ່ນີ.້ 
  

ຂໍສ້ະເໜີແນະ  ໜວ່ຍງານຮບັຜິດ 
ຊອບ 

ເອົາໃຈໃສປ່ະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດບນົພ້ືນຖານຄວາມຕອ້ງການ ເພ່ືອ 
ເພ່ີມການເຂົ້າເຖງິໄຟຟ້າ, ປບັປງຸປະສດິທິພາບດາ້ນການເງນິ ແລະ ການດາໍເນນີງານໃນການນຳ 
ໃຊພ້ະລງັງານ, ບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງການພດັທະນາໂຄງການພະລງັງານໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍໃ່ຫດ້ຂີຶນ້ 
ໃນຂອດການປະສານງານກບັຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາອື່ ນ (ວກັ. 110) 

ກມົອາຊຕີາເວັນອອກ 
ສຽ່ງໃຕ ້

ປະສານສມົທບົກບັບນັດາຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາໃນການອອກແບບຂອບວຽກການບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງຄວາມຮູ ້
ແລະ ວທີິການຈດັການສ ົ່ງຄວາມຮູ ້ເພ່ືອສະໜອງໄດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການ ເພ່ືອພດັທະນາຂດີ 
ຄວາມສາມາດໃນຫຼາຍດາ້ນ (ວກັ. 111). 

ກມົອາຊຕີາເວັນ    
ອອກສຽ່ງໃຕ ້

ສບືຕ່ໍສະໜອງການຊວ່ຍເຫືຼອທາງການເງນີ,ໂດຍສະເພາະສາໍລບັ (i)ໂຄງການໄຟຟ້າທ່ີມລີກັສະນະ 
ສອດຄອ່ງກບັມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົທາງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ(ii) ໂຄງການການ 
ເຂ້ົາເຖງິກະແສໄຟຟ້າ (ວກັ. 112–113). 

ກມົອາຊຕີາເວັນອອກ 
ສຽ່ງໃຕ ້ແລະ ດາໍເນນີ 
ການພາກເອກະຊນົ 

ຈດັໃຫມ້ກີານສນົທະນານະໂຍບາຍ ເພ່ືອເລ່ັງບາດກາ້ວໃນການວາງນະໂຍບາຍດາ້ນພະລງັງານ 
ຮອບດາ້ນແລະເລ່ັງການເຊື່ ອມໂຍງດາ້ນພະລງັງານທ ົ່ວຂງົເຂດອະນພຸາກພ້ືນລຸມ່ແມນ່ ໍາ້ຂອງ (ວກັ. 
114).  

ກມົອາຊຕີາເວັນອອກ 
ສຽ່ງໃຕ ້
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