ສັງລວມຫຍ ໍ້
ໍ້
ໂຄງການກໍ່ ສໍ້າງເຂໍ່ ອນໄຟຟໍ້າ ນາອໍ້າວ
ທໍ່ ເມອງຜາໄຊ, ແຂວງຊຽງຂວາງ
I.

ສະພາບລວມຂອງໂຄງການ.
ໍ້ າວ ແມໍ່ ນປະກອບມສອງເຂໍ່ ອນຄ: ເຂໍ່ ອນນາອໍ້າວ
ໍ້
ໂຄງການກໍ່ ສໍ້າງເຂໍ່ ອນໄຟຟໍ້າຂະໜາດນ ໍ້ອຍ ນາອໍ້
ໍ້ ບເມອງຜາໄຊ, ແຂວງ
ໍ້
ໍ້
ໍ້
ໍ່ າງເກັບນ ໍ້າ) ແລະ ເຂໍ່ ອນນາປອດ
(ໂດຍມນາອໍ້າວ
ແລະ ນ ໍ້າໜອງໂອນເຂາໃນອ
ທໍ່ ຂນກັ

ຊຽງຂວາງ ເຊໍ່ ງຫໍ່າງຈາກຕວເມອງໂພນສະຫັວນປະມານ 50 ກໂລແມັດ ມກາລັງການຜະລດ 15 MW. ໃນຊໍ່
ໍ້ ວຈງໃນສາຍນາໍ້ ທໍ່ ສາມາດຜະລດໄຟ
ວງລະດູແລໍ້ງ ກໍ່ ຈະມກາລັງການຜະລດໄຟຟໍ້າຫຼຸ ດລງຕາມປະລມານນາຕ

ໍ້ ໂດຍສັງລວມກາລັງການຕດຕັງທ
ໍ້ ໍ່ ຮັບປະ
ຟໍ້າໄດໍ້ປະມານ 3 MW ເຊໍ່ ງຢູໍ່ໃນໄລຍະ 2 ເດອນ ຂອງປໜໍ່ ງເທໍ່ ານັນ.
ກັນ ໃນການຜະລດໄຟຟໍ້າຕະຫອດປແມໍ່ ນ 95% ຫ ປະມານ 6 MW ແລະ ພະລັງງານທໍ່ ສາມາດຜະລດໄດໍ້
ໍ້ ກ 713 m ແລະ ປະລມານ
ສະເລໍ່ຍຕໍ່ ປແມໍ່ ນ 84.24 GWh. ໂຄງການດັໍ່ງກໍ່ າວໄດໍ້ອອກແບບຄວາມສູງນາຕ
ໍ່ ອນ (ຝາຍ) ຈະຢູໍ່ສາຍນາອໍ້
ໍ້ ງສຼຸ ດອອກແບບແມໍ່ ນ 2,5m3/s, ຈຼຸດທໍ່ ຕັງຂອງເຂ
ໍ້
ໍ້ າວ ແລະ ທໍ່ ຕັງເຮ
ໍ້ ອນຈັກໄຟ
ນາສູ
ໍ້
ໍ້ າວໃສໍ່ສາຍນາສຽມໂດຍນ
ໍ້
ຟໍ້າຈະຢູໍ່ຂໍ້າງສາຍນາສຽມ
ໂຄງການດັໍ່ງກໍ່ າວແມໍ່ ນຈະອວໍ່າຍນາອໍ້
າໃຊໍ້ຄວາມສູງຂອງນາໍ້
ໍ້ ໍ່ ອໍ່າງໂຕໍ່ງແມໍ່ ນ 94 Km2 ແລະ ພນທ
ໍ້ ໍ່ ອໍ່າງເກັບນາມ
ໍ້ ໍ່ 250 ເຮັກ
ໍ້ າວ. ໂຄງການດັໍ່ງກໍ່ າວມເນອທ
ໍ້ ເນອທ
ຕກນາອໍ້
ຕາ.
 ອງປະກອບໂຄງສໍ້າງຂອງໂຄງການ.
ໍ້ ໍ່ ອໍ່າງຮັບນາຝ
ໍ້ ນ (ອໍ່າງເກັບນາ)
ໍ້ 90 ກມ2;
 ເນອທ

 ອໍ່າງເກັບນາໍ້ 20 ລໍ້ານແມັດກ ໍ້ອນ;
ໍ້
 ລວງຍາວຂອງເຂໍ່ ອນເກັບນາຕອນເທ
ງ 2000 ມ;
 ຂະໜາດຂອງເຮອນຈັກ 15 ມ x 30 ມ;
 ສູ ງສະເລໍ່ຍ 17 ມ;
 ຕນເຂໍ່ ອນກ ໍ້ວາງ 80 ມ ແລະ ສັນເຂໍ່ ອນ 20 ມ;
ໍ້ ສູງສຼຸ ດ 15 ມ;
 ສາມາດເກັບນາໄດໍ້
 ປາກທໍ່ ແຮງດັນໃຫໍ່ຍ 1 ມ;

 ຍາວ 2.200 ມ;
 ເຄໍ່ ອນປັໍ່ ນໄຟ 2 ຫວ/7,5 ມກ;

ໍ່ ອນ 8 ມ x 2,000 ມ;
ໍ້
 ທາງເຂາຫາເຂ
ໍ້
 ທາງເຂາຫາເຮ
ອນຈັກ 8 ມ x 4,000ມ;

 ອະນຼຸຍາດສາປະທານໂຄງການ 30 ໄລຍະການກໍ່ ສໍ້າງ 2 ປ.
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ໍ້
 ຊໍ່ ແລະ ທໍ່ ຢູໍ່ ຂອງຜູ ໍ້ພັດທະນາໂຄງການເຂໍ່ ອນໄຟຟໍ້າຂະໜາດ ນາອໍ້າວ.
ໍ້
 ເຈາຂອງໂຄງການ
ໍ້ ຽວ.
ບລສັດ ບໍ່ ທອງອນເຕກຣຼຸ ບ ຈາກັດ ຜູ ດ

ບໍ້ານຂວຫວງ, ເມອງຈັນທະບູລ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ.
ເບໂທລະສັບ +856-21 244363, ມຖ +856-20 99559911.
ອເມວ: bothonginter@yahoo.com.
ໍ້
 ໂຄງການກໍ່ ສໍ້າງເຂໍ່ ອນໄຟຟໍ້ານາອໍ້າວ,
ເມອງຜາໄຊ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄລຍະຜໍ່ານມາປະກອບມບັນດາເອກະສານ
ດັໍ່ງລຼຸໍ່ ມນ:ໍ້


ບດລາຍງານສກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດໍ້ ທາງດໍ້ານເສດຖະກດ-ເຕັກນກ ແລະ ສັງຄມ ຂອງໂຄງການ
ໍ້ າວ, ເມອງຜາໄຊ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ສະບັບເດອນກັັນຍາ 2015;
ເຂໍ່ ອນໄຟຟໍ້ານາອໍ້



ໍ້
ໍ້ ນບດວພາກເສດຖະກດ-ເຕັກນກຂັນພ
ໍ້ ນຖານຂອງໂຄງການກ
ໍ່ ສໍ້າງເຂໍ່ ອນໄຟຟໍ້ານາອໍ້
ໍ້ າວ, ເມອງ
ໃບຢັ ງຢ



ຜາໄຊ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ສະບັບເລກທ 465/ພບ.ຊຂ ລງວັນທ 13 ຕຼຸ ລາ 2015;
ໍ້ ກລງ ວໍ່າດໍ້ວຍ ການອະນຼຸຍາດໃຫໍ້ເຊັນສັນຍາລງທນພັດທະນາໂຄງການ ເຂໍ່ ອນໄຟຟໍ້ານາຕ
ໍ້ ກຂະ
ຂຕ

ໍ້ າວ, ເມອງຜາໄຊ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ບລສັດ ບໍ່ ທອງອນເຕ ຈາກັດ ຜູ ດ
ໍ້ ຽວ. ສະບັບ
ໜາດນ ໍ້ອຍນາອໍ້


ເລກທ 897/ຈຂ.ຊຂ, ລງວັນທ 15 ຕຼຸ ລາ 2015;
ໍ້ ກຂະໜາດນ ໍ້ອຍ ນາອໍ້
ໍ້ າວ ຮໍ່ວມກັບອານາດການປກ
ສັນຍາລງທນພັດທະນາໂຄງການເຂໍ່ ອນໄຟຟໍ້ານາຕ
ຄອງ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຕາງໜໍ້າໂດຍພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງທນຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ, ໃນ
ໍ້
ໍ້
ວັນທ 20 ຕຼຸ ລາ 2015 ໂດຍພນຖານ
ຂຕໍ້ ກລງ ທໍ່ານເຈາແຂວງໆຊຽງຂວາງ,
ສະບັບເລກທ 863/ພຜ



ທ.ຊຂ ລງວັນທ 20 ຕຼຸ ລາ 2015;
ໍ້ ນດໍ້ານສໍ່ ງແວດລໍ້ອມ ຮັບຮອງໂດຍພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສໍ່ ງແວດລໍ້ອມ
ໃບຢັ ງຢ



ແຂວງຊຽງຂວາງ ສະບັບເລກທ 505/ພຊສ.ຊຂ, ລງວັນທ 8 ກຼຸ ມພາ 2016;
ໍ້ ນໍ້ ກໍ່ ຽວກັບ ຜນກະທບຕໍ່ ສໍ່ ງແວດລໍ້ອມ ຂອງໂຄງການເຂໍ່ ອນໄຟຟໍ້ານາອໍ້
ໍ້ າວ,
ບດລາຍງານສກສາເບອງຕ

ເມອງຜາໄຊ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ກາລັງສໍ່ ງຄາເຫັນໃຫໍ້ບລສັດປັບປຼຸ ງຄນບາງຈຼຸດ.
 ການປະເມນຜນກະທບຕໍ່ ສງແວດລໍ້ອມສັງຄມ ແລະ ທາມະຊາດ.
ໍ້ າວ, ເມອງຜາໄຊ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ມ
 ຜນກະທບຕໍ່ ສໍ່ ງແວດລໍ້ອມສັງຄມ: ໂຄງການເຂໍ່ ອນໄຟຟໍ້ານາອໍ້
ໍ້ ໍ່ ດນນາຈານວນ 6 ກວໍ່າ ຮຕ, ຂຼຸ ມຝັ ງສບ ຈານວນ
ັ ຢູໍ່ 1 ບໍ້ານຄ: (ໜອງໂອນ) ເນອທ
ຜນກະທບຫກ


56 ຂຼຸ ມ ແກ ໍ້ໄຂສາເລັດ.
ດໍ້ານສໍ່ ງແວດລໍ້ອມທາມະຊາດ:
-

ໍ້ ໍ່ ໃນການຜະລດຂອງປະຊາຊນມໜໍ້ອຍເພາະວໍ່າ
ໄລຍະການກໍ່ ສໍ້າງໂຄງການບັນດາຜນທບຕໍ່ ເນອທ
ໍ້ ໍ່ ຫໍ່າງໄກຈາກບໍ້ານປະຊາຊນ, ຂອບເຂດການກໍ່ ສໍ້າງກ ໍ້ວາງຂວາງ ແລະ ບໍ່ ມການ
ເຂໍ່ ອນດັໍ່ງກໍ່ າວຕັງຢູ
ໍ້
ໍ້ຫາຍ.
ຕັດຕນໄມ
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-

ປໍ່າໄມ ໍ້ໃນຂອບເຂດສາປະທານໂຄງການສໍ່ວນຫາຍເປັ ນປໍ່າໄມ ໍ້ນ ໍ້ອຍ, ປໍ່າໄມ ໍ້ຈານວນໜໍ່ ງ ອາດຖກ
ໍ້
ໍ້ ກ,
ຕັດ ອອກຈາກການກໍ່ ສໍ້າງເຂໍ່ ອນ, ເຮອນຈັກ, ຄອງເໝອງສໍ່ ງນາໄປຫາເຮ
ອນຈັກໄຟຟໍ້ານາຕ
ໍ່ ອມຕໍ່ ໂຄງການ.
ໍ້
ເຮອນພັກພະນັກງານກາມະກອນ ແລະ ເສັນທາງເຊ

II ການແກ ໍ້ໄຂຜນກະທບໃນໄລຍະຜໍ່ານມາ.


ແມໍ່ ນບລສັດໄດໍ້ດາເນນການຊດເຊຍດນນາໃຫໍ້ແກໍ່ ປະຊາຊນ ສາເລັດແລໍ້ວໃນວັນທ 21 ທັນວາ 2016 ໂດຍ
ໍ້ ນຜູ ຮ
ໍ້ ນຈາກ ນາຍບໍ້ານຢໍ່າງ
ໍ້ ບ
ັ ເງນ, ບລສັດ ແລະ ຢັ ງຢ
ມໃບມອບຮັບເງນຄໍ່າຊດເຊຍຢໍ່າງລະອຽດເຊັນຢັງຢ
ລະອຽດ.ງ



ໍ້ ຄັງທ
ໍ້ 1 ວັນທ 22 ເມສາ 2016 ຈານວນ
ການຊດເຊຍຂຼຸ ມຝັ ງສບ ບລສັດ ໄດໍ້ດາເນນການຊດເຊຍ 2 ຄັງ:
56 ຂຼຸ ມ ສາເລັດ ຈານວນ 9 ຂຼຸ ມຝັ ງສບ ທໍ່ ປະຊາຊນສະເໜໃໝໍ່ ແມໍ່ ນ ບລສັດ ໄດໍ້ສບຕໍ່ ດາເນນການຊດ
ເຊຍສາເລັດແລໍ້ວ.
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