ັ້
ັ ແຜນການຄ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ແບບຟອມປະເມີນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ໂຄງການລົງທຶນ ສາລັບ ໂຄງການເຂິ່ ອນໄຟຟັ້າຂະໜາດນ ັ້ອຍ ນາອັ້າວ
ທີິ່ເມອງຜາໄຊ, ແຂວຊຽງຂວາງ.

ັ້ ນກິ່ ຽວກັບໂຄງການ
I. ຂມູ

ັ້ າວ
- ຊິ່ ໂຄງການ: ເຂິ່ ອນໄຟຟັ້າຂະໜາດນ ັ້ອຍ ນາອັ້

ັ້
ັ ບິ່ ທອງອິນເຕີກຣບ ຈາກັດ
- ຊິ່ ເຈົາຂອງໂຄງການ:
ບລິສດ
- ປະເພດໂຄງການ: IEE
- ຂະແໜງການ: ໄຟຟັ້າ
- ໄລຍະສາປະທານ: 30 ປີ (ໄລຍະກິ່ ສັ້າງ 2 ປີ )
ັ້ ກາລັງຕິດຕັງັ້ 15 MW
- ກາລັງຕິດຕັງ:
- ກາລັງການຜະລິດ: 84.24 GWh./ປີ
ັ້ ິ່ ອິ່າງໂຕິ່ງ: 94 ກິໂລຕາແມັດ
- ເນອທີ

- ສະຖານະພາບໂຄງການ (IEE/EIA): ກາລັງກິ່ ສັ້າງ
ັ້ ນຮັບຮອງ (IEE/EIA): EIA
- ໃບຢັງຢ
ສະບັບເລກທີ 505/ພຊສ, ລົງວັນທີ 8 ກມພາ 2016.
- ໃບຮັບຮອງ EMMPCP/OP: ........................................
ເລກທີ: ...................., ລົງວັນທີ ........................

ັ້ ິ່ ສາປະທານ:.........................ເຮັກຕາ
- ເນອທີ
II.

ຄະນະຕິດຕາມກວດກາ

- ວັນທີລງົ ຕິດຕາມກວດກາ: 30 ຕລາ-02 ພະຈິກ 2017
- ປະເພດການຕິດຕາມກວດກາ: .............................
- ຄະນະຕິດຕາມກວດກາ: ທິ່ານ ອາລິຍະສັກ ຕນາລົມ, ຮອງຫົວໜັ້າ ກຕຊສ
- ບົດບັນທຶກລົງຕິດຕາມກວດກາ: ຄັດຕິດມາພັ້ອມນີ ັ້

- ລາຍຊິ່ ຄະນະລົງຕິດຕາມກວດກາ: ຄັດຕິດມາພັ້ອມນີ ັ້
- Checklist: ຄັດຕິດມາພັ້ອມນີ ັ້
III.

ຈດປະສົງຂອງການກວດກາ ແລະ ບັນຫາທີິ່ເອົາໃຈໃສິ່

ັ້ ນຕ
ັ້ ິ່ ກັບ
- ການພັງທະລາຍຂອງເຂິ່ ອນ, ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກເຂິ່ ອນແຕກ, ການແກ ັ້ໄຂບັນຫາເບອງຕົ
ັ້ ິ່ ດິນນາຂອງປະຊາຊົນທີິ່ໄດັ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ບັນຫາປາຕາຍ ຢູິ່ ເມອງຮົິ່ມ ແຂວງໄຊສົມບູ ນ;
ເນອທີ

ັ້ ນ ກິ່ ຽວກັບ ສິິ່ງແວດລັ້ອມທີິ່ຖກຮັບຮອງໄປແລັ້ວນັນ.
ັ້
- ເງິ່ ອນໄຂ ແລະ ພັນທະທີິ່ການົດໃນໃບຢັງຢ

IV.

ສະພາບໂຄງການໃນປະຈບັນ

ັ້ າວ ແມິ່ ນປະກອບມີສອງເຂິ່ ອນຄ: ເຂິ່ ອນນາອັ້
ັ້ າວ (ໂດຍມີນາັ້
ໂຄງການກິ່ ສັ້າງເຂິ່ ອນໄຟຟັ້າຂະໜາດນ ັ້ອຍ ນາອັ້
ັ້ ບເມອງຜາໄຊ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ເຊິິ່ງຫິ່າງ
ັ້
ັ້
ັ້ ແລະ ເຂິ່ ອນນາປອດ
ັ້
ິ່ າງເກັບນາ)
ອັ້າວ ແລະ ນາໜອງໂອນເຂົ
າໃນອ
ທີິ່ຂນກັ
ຈາກຕົວເມອງໂພນສະຫັວນປະມານ 50 ກິໂລແມັດ ມີກາລັງການຜະລິດ 15 MW. ໃນຊິ່ວງລະດູແລັ້ງ ກິ່ ຈະມີກາລັງ

ັ້ ວຈິງໃນສາຍນາັ້ ທີິ່ສາມາດຜະລິດໄຟຟັ້າໄດັ້ປະມານ 3 MW ເຊິິ່ງຢູິ່ໃນໄລ
ການຜະລິດໄຟຟັ້າຫດລົງຕາມປະລິມານນາຕົ
ັ້ ໂດຍສັງລວມກາລັງການຕິດຕັງທີ
ັ້ ິ່ ຮັບປະກັນ ໃນການຜະລິດໄຟຟັ້າຕະຫອດປີ ແມິ່ ນ
ຶ ິ່ ານັນ.
ຍະ 2 ເດອນ ຂອງປີ ໜິ່ ງເທົ

95% ຫ ປະມານ 6 MW ແລະ ພະລັງງານທີິ່ສາມາດຜະລິດໄດັ້ສະເລິ່ຍຕິ່ ປີ ແມິ່ ນ 84.24 GWh. ໂຄງການດັິ່ງກິ່ າວໄດັ້
ິ່ ອນ (ຝາຍ)
ັ້ ກ 713 m ແລະ ປະລິມານນາສູ
ັ້ ງສດອອກແບບແມິ່ ນ 2,5m3/s, ຈດທີິ່ຕັງຂອງເຂ
ັ້
ອອກແບບຄວາມສູ ງນາຕົ
ັ້
ັ້ ອນຈັກໄຟຟັ້າຈະຢູິ່ຂັ້າງສາຍນາສຽມ
ັ້
ັ້ າວໃສິ່ສາຍນາັ້
ຈະຢູິ່ສາຍນາອັ້າວ
ແລະ ທີິ່ຕັງເຮ
ໂຄງການດັິ່ງກິ່ າວແມິ່ ນຈະອວິ່າຍນາອັ້
ັ້ ິ່ ອິ່າງໂຕິ່ງແມິ່ ນ 94 Km2 ແລະ ພນທີ
ັ້ ິ່ ອິ່າງເກັບ
ັ້ ກນາອັ້
ັ້ າວ. ໂຄງການດັິ່ງກິ່ າວມີເນອທີ
ສຽມໂດຍນາໃຊັ້ຄວາມສູ ງຂອງນາຕົ
ັ້ ິ່ 250 ເຮັກຕາ.
ັ້ ເນອທີ
ນາມີ

ັ້ າວ ໄດັ້ຖກອະນຍາດພັດທະນາຕາມຂຕົ
ັ້ ກລົງໃນການລົງທນ ສະບັບເລກທີ
ໂຄງການໄຟຟັ້າຂະໜາດນ ັ້ອຍ ນາອັ້

ີ ານເຊັນສັນຍາລົງທຶນໃນວັນທີ 20 ຕລາ 2015, ໄດັ້ມກ
ີ ານ
897/ຈຂ.ຊຂ ລົງວັນທີ 15 ຕລາ 2015 ແລະ ໄດັ້ມກ
ັ້
ັ້ ນຖານ ສະບັບເລກທີ 456/ພບ.ຊຂ ລົງວັນທີ 13 ຕລາ 2015 ແລະ ໄດັ້
ຮັບຮອງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກຂັນພ
ັ້ ນັ້ (ບົດສຶກສາເບອງຕົ
ັ້ ນ
ັ້ ນດັ້ານສິິ່ງແວດລັ້ອມເບອງຕົ
ັ້ ກິ່ ຽວກັບ ສິິ່ງແວດລັ້ອມ) ສະບັບເລກທີ 505/ພຊສ ລົງ
ຮັບໃບຢັງຢ
ວັນທີ 08 ກມພາ 2016, ໄດັ້ເລີິ່ມກິ່ ສັ້າງໃນເດອນເມສາ 2015.

ບັນຫາທີິ່ພົບເຫັນ
ັ້ ອທີ
ັ້ ິ່ ໄຫມາຈາກການແຕກຂອງເຂິ່ ອນ;
- ສິິ່ງເສດເຫອ: ຊາກໄມ ັ້ ແລະ ຂີເຫຍ
ັ້ ບິ່ ໄດັ້ມກ
ີ ານຕິດຕາມກວດກາ;
- ຄນນະພາບນາ:
ີ ານຕິດຕາມກວດກາ;
- ຄນນະພາບອາກາດ: ບິ່ ໄດັ້ມກ

ີ ານຕິດຕາມກວດກາ;
- ສຽງ ແລະ ການສັິ່ນສະເທອນ: ບິ່ ໄດັ້ມກ
ີ ານຕິດຕາມກວດກາ;
- ສຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄຟ: ບິ່ ໄດັ້ມກ

ັ້
ັ້
- ການເຊາະເຈິ່ ອນ: ພົບເຫັນຕາມແຄມຝັິ່ ງແມິ່ ນາງຽບ
ແລະ ແມິ່ ນາສຽມ
ມີການເຊາະເຈິ່ ອນຂອງດິນ ແລະ ມີຊາກໄມ ັ້
ທີິ່ໄຫມາ ຈາກການແຕກຂອງເຂິ່ ອນຄັ້າງຢູິ່ ຕາມຕາຝັິ່ ງ ເຊິິ່ງເຫັນວິ່າ ຍັງບິ່ ທັນມີການອານະໄມ;

ັ້
- ແຄັ້ມພັກພະນັກງານ - ກາມະກອນ: ພົບເຫັນຍັງບິ່ ທັນມີການຮຖອນ;
- ແລະ ອິ່ ນໆ:
V.

ສະເໜີແກ ັ້ໄຂ

- ການົດເວລາໃນການແກ ັ້ໄຂ:

- ບັນຫາອອກໃຫັ້ໂດຍ: ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລັ້ອມ

- ອະທິບາຍການແກ ັ້ໄຂບັນຫາໂດຍຫຍ:ັ້

ັ້ ນທາງຜູ
ັ້
ັ້ ປະຊາຊົນຜູ ທ
ັ້ ດ
ັ ທະນາໂຄງການແມິ່ ນຈະມີການສະໜອງເຂົາໃຫັ້
ັ້ ິ່ ໄດັ້
ີ ຮບ
ັ ຜົນກະທົບ
1. ເບອງຕົ
ພ

ັ້ ິ່
ຈາກນາທີ

ັ້ ນລະອຽດ
ີ ານເກັບກາຂມູ
ຖັ້ວມ ດິນນາ 3 ໂຕນ/ເຮັກຕາ ແລະ ຜົນກະທົບຕິ່ ກັບສິິ່ງແວດລັ້ອມ ແມິ່ ນໃຫັ້ມກ

ັ້ ສະພາບແວດລັ້ອມຕາມສາຍນາັ້
ີ ານສັ້າງແຜນໃນການຟນຟູ
ບັນດາຜົນກະທົບຕິ່ ກັບສິິ່ງແວດລັ້ອມ ເພິ່ ອຈະໄດັ້ມກ

ັ້ ກ ນາງຽບ
ັ້
ທີິ່ໄດັ້ຮັບຜົນກະທົບ ສາລັບຜົນກະທົບຕິ່ ກັບໂຮງຜະລິດໄຟຟັ້າຂອງໂຄງການເຂິ່ ອນໄຟຟັ້ານາຕົ
2 ທາງຜູ ັ້
ັ້
ີ ານວິ່າຈ ັ້າງບລິສດ
ັ ໃນການກວດສອບ ແລະ
ພັດທະນາໂຄງການເຂິ່ ອນໄຟຟັ້າຂະໜາດນ ັ້ອຍ ນາອັ້າວ
ແມິ່ ນໄດັ້ມກ
ີ ານທົດລອງນາໃຊັ້ຈກ
ັ ເບີ 3 ໃນເດອນທັນວາ 2017, ຈັກເບີ 1 ໃນ
ປົ ວແປງໃຫັ້ສາມາດນາໃຊັ້ໄດັ້ໂດຍຈະໃຫັ້ມກ
ເດອນມັງກອນ 2018, ຈັກເບີ 2 ເດອນກມພາ 2018;

ັ້ ສະພາບສິິ່ງແວດລັ້ອມ ຕາມສາຍນາສຽມ
ັ້ ນ ແລັ້ວສັ້າງແຜນໃນການຟນຟູ
ັ້
ັ ຕັ້ອງຮີບຮັ້ອນເກັບກາຂມູ
2. ບລິສດ
ແລະ ນາັ້
ງຽບ ທີິ່ໄດັ້ສ ັ້າງຜົນກະທົບ ຈາກການພັງທະລາຍຂອງເຂິ່ ອນ ໂດຍປະສານສົມທົບ ພຊສ ແຂວງ ແລະ ຫຊສ ເມອງ
ັ້ ນ ແລັ້ວນາສົິ່ງໃຫັ້ ກຊສ ພິຈະລະນາຮັບຮອງ;
ໃນການເກັບກາຂມູ
ັ້
ັ້ ອງ ໃນການ
ັ ຕັ້ອງຮີບຮັ້ອນປະສານສົມທົບກັບ ຄະນະກາມະການຂັນແຂວງ
3. ບລິສດ
ແລະ ຄະນະກາມະການຂັນເມ

ັ້ ແລະ ຊົດເຊີຍໃຫັ້ປະຊາຊົນທີິ່ໄດັ້ຮບ
ັ້ ນລະອຽດ ແລັ້ວສັ້າງແຜນໃນການຟນຟູ
ັ ຜົນກະທົບຈາກການພັງ
ລົງເກັບກາຂມູ
ທະລາຍຂອງເຂິ່ ອນ ແລັ້ວລາຍງານໃຫັ້ ກຊສ ຮັບຊາບ;

ັ ຕັ້ອງປະສານສົມທົບກັບ ພຊສ ແຂວງ ແລະ ຫຊສ ເມອງ ໃນການລົງການຕິດຕາມກວດກາຄນນະພາບນາັ້
4. ບລິສດ
ັ້ ແລັ້ວ ສາເນົາໃຫັ້ ກຊສ ຮັບຊາບ;
ຈານວນ 2 ຄັງ/ປີ

ັ ຕັ້ອງໄດັ້ມກ
ີ ານວິ່າຈ ັ້າງບລິສດ
ັ ທີິ່ປຶ ກສາເອກະລາດ ໃນການກວດກາຄນຜົນກະທົບທາງດັ້ານສິິ່ງແວດລັ້ອມ
5. ບລິສດ
ັ ທີິ່ປຶ ກສາເອກະລາດ;
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ໂດຍປະສານສົມທົບ ກັບ ກຊສ ໃນການຄັດເລອກບລິສດ

ັ້ ນັ້ ຕິ່ ກັບຜົນກະທົບເນອທີ
ັ້ ິ່ ດິນນາຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍໃຫັ້ມກ
ັ ຕັ້ອງແກ ັ້ໄຂບັນຫາເບອງຕົ
ີ ານຊິ່ວຍເຫອເຂົາັ້
6. ບລິສດ
ັ ປະຊາຊົນຕົວຈິງ (3 ໂຕນ/ເຮັກຕາ) ໃຫັ້ສາເລັດກິ່ ອນ 30/11/2017;
ກິນໃຫັ້ກບ

ັ້
ັ ຕັ້ອງສັ້າງບົດລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າ ຂອງການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ວຽກງານ ການຊົດເຊີຍສິິ່ງແວດ ລັ້ອມສັງຄົມ
7. ບລິສດ
ບດ
ແລະ ທາມະຊາດ ປະຈາເດອນ, ປະຈາໄຕມາດ ແລະ ປະຈາປີ ແລັ້ວ ນາສົິ່ງໃຫັ້ ພາກສິ່ວນລັດຖະບານ (ກຊສ,
ພຊສ ແຂວງ ແລະ ຫຊສ ເມອງ) ເພິ່ ອຮັບຊາບ ແລະ ຕິດຕາມ;

ັ້
ັ ຕັ້ອງຢດກິດຈະກາການກິ່ ສັ້າງຂອງເຂິ່ ອນໄຟຟັ້າຂະໜາດນ ັ້ອຍ ນາອັ້າວ
8. ບລິສດ
ກິ່ ອນເພິ່ ອໃຫັ້ສະ ດວກໃນການເກັບ
ັ້ ແລະ ມີການການຕິດຕາມກວດກາສະພາບການປິ່ຽນແປງທີິ່ຈະເກີດຂນໃນເຂດ
ັ້
ັ້ ນຜົນກະທົບທີິ່ເກີດຂນ
ກາ ຂມູ
ັ້ າວ ຂອງ ຫຊສ ເມອງຜາໄຊ ທີິ່ຕິດກັບເຂດໂຄງການ;
ກິ່ ສັ້າງ ເຂິ່ ອນໄຟຟັ້າຂະໜາດນ ັ້ອຍ ນາອັ້

ັ ຕັ້ອງຈັດສັນງ ົບປະມານໃນການຊົດເຊີຍຕິ່ ກັບ ບັນຫາຜົນກະທົບຕິ່ ກັບສິິ່ງແວດລັ້ອມສັງຄົມ ແລະ
9. ບລິສດ
ັ້ າວ ແຕກ ໃຫັ້ເໝາະສົມກັບສະພາບຄວາມເປັ ນຈິງ ແລະ ການເຫັນ
ທາມະຊາດ ຈາກເຂິ່ ອນໄຟຟັ້າຂະໜາດນອັ້ ຍ ນາອັ້
ັ້
ດີຂອງຄະນະກາມະການຂັນແຂວງ;

