ແບບຟອມປະເມີນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນການຄມ
ຸ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິງິ່ ແວດລ້ອມສັງຄົມ
ແລະ ທາມະຊາດ ໂຄງການລົງທຶນ ສາລັບ ໂຄງການເຂອ
ິ່ ນໄຟຟຸ້ານາັ້ ຕົກ ຕາດສະແລັນ
ເມອງເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
I. ຂມ
ັ້ ນ
ູ ກ່ຽວກັບໂຄງການ
- ຊໂິ່ ຄງການ: ໂຄງການເຂິ່ອນໄຟຟຸ້ານັ້າຕົກ ຕາດສະແລັນ
- ຊິ່ເຈົາັ້ ຂອງໂຄງການ: ບລິສັດ ຕາດສະແລັນ ຈາກັດ
- ປະເພດໂຄງການ: IEE
- ຂະແໜງການ: ໄຟຟຸ້າ
- ໄລຍະສາປະທານ: 30 ປີ (ໄລຍະກສ
ິ່ ້າງ 3 ປີ)
- ກາລັງຕິດຕັງັ້ : 3.2 ເມກາວັດ
- ກາລັງການຜະລິດ: 17.30 ກິກາວັດໂມງ/ປີ
- ເນອ
ັ້ ທີອ
ິ່ າ່ ງໂຕ່ງ: 102 ກມ2
- ສະຖານະພາບໂຄງການ (IEE/EIA): ດາເນີນການຜະລິດໄຟຟຸ້າ
- ໃບຢັັ້ງຢນຮັບຮອງ (IEE/EIA): IEE
ສະບັບເລກທີ: 197/ສນຍ.ອວຕສ, ລົງວັນທີ: 01 ກມພາ 2008
- ໃບຮັບຮອງ EMMPCP/OP:………………………
ເລກທີ:………………ລົງວັນທີ………………
- ເນອ
ັ້ ທີສ
ິ່ າປະທານ:.........................ເຮັກຕາ
II.

ຄະນະຕິດຕາມກວດກາ

- ວັນທີລງົ ຕິດຕາມກວດກາ: 27-30/ມີນາ/2017
- ປະເພດການຕິດຕາມກວດກາ: ປົກກະຕິ
- ຄະນະຕິດຕາມກວດກາ: ທ່ານ ຖາວອນ ວົງໂພສີ, ຮອງຫົວໜ້າ ກປສສ
- ບົດບັນທຶກລົງຕິດຕາມກວດກາ: ຄັດຕິດມາພ້ອມນີັ້
- ລາຍຊຄ
ິ່ ະນະລົງຕິດຕາມກວດກາ: ຄັດຕິດມາພ້ອມນີັ້
- Checklist: ຄັດຕິດມາພ້ອມນີັ້

III.

ຈດປະສົງຂອງການກວດກາ ແລະ ບັນຫາທີິ່ເອົາໃຈໃສ່

- ເພິ່ອຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການປຸ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ
ແລະ ທາມະຊາດຕາມທີິ່ການົດໄວຸ້ໃນບົດລາຍງານການສຶກສາເບັ້ອງຕົັ້ນ ກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ;
- ເງິ່ອນໄຂ ແລະ ພັນທະທີິ່ການົດໃນໃບຢັັ້ງຢນ ກ່ຽວກັບ ສິິ່ງແວດລ້ອມທີິ່ຖກຮັບຮອງໄປແລຸ້ວນັັ້ນ.

IV.

ສະພາບໂຄງການໃນປະຈບັນ
ໂຄງການເຂິ່ອນໄຟຟຸ້ານັ້າຕົກ ຕາດສະແລັນ ຕັັ້ງຢູ່ເມອງເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂຄງການດັິ່ງກ່າວມີໄລ

ຍະສາປະທານ 30 ປີ (ໄລຍະກິ່ສ້າງ 3 ປີ), ມີເນັ້ອທີິ່ອ່າງໂຕ່ງ 102 ກມ2, ມີກາລັງຕິດຕັັ້ງ 3.2 ເມກາວັດ ແລະ ສາມາດ
ຜະລິດພະລັງງານໄຟຟຸ້າໄດຸ້ 17.30 ກິກາວັດໂມງ/ປີ, ໂຄງການດັິ່ງກ່າວໄດຸ້ເລີມ
ິ່ ກິ່ສ້າງແຕ່ປີ 2010 ແລະ ໄດຸ້ສາເລັດການ
ກິ່ສ້າງໃນປີ 2013, ມາເຖິງປະຈບັນແມ່ນຢູ່ໃນຊ່ວງດາເນີນງານປະມານ ປີທີິ່ 4, ໂຄງການດັິ່ງກ່າວໄດຸ້ຜະລິດໄຟຟຸ້າເຂົັ້າ
ສະຖານີໄຟຟຸ້າເມອງພິນ

ແລະ

ສົິ່ງຕິ່ສະຖານີໄຟຟຸ້າເມອງວິລະບູລີ.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ

ກະຊວງ

ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) ໄດຸ້ອອກໃບຢັັ້ງຢນ ກ່ຽວກັບ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເພິ່ອຮັບຮອງເອົາ
ບົດລາຍງານການສຶກສາເບັ້ອງຕົັ້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ 179/ສນຍ.ອຊນສ, ລົງວັນທີ 01
ກມພາ 2008.
V.

ບັນຫາທີພ
ິ່ ບ
ົ ເຫັນ

- ສິງິ່ ເສດເຫອ: ພົບເຫັນຂເັ້ ຫຍັ້ອຕາມທາງເຂົັ້າໂຄງການ;
- ຄນນະພາບນາັ້ : ບັນຫານັ້າເປັ້ອນທີິ່ໄຫມາຈາກ ປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ;
- ຄນນະພາບອາດກາດ: ບໄິ່ ດຸ້ມກ
ີ ານຕິດຕາມກວດກາ;
- ສຽງ ແລະ ການສັນ
ິ່ ສະເທອນ: ບໄິ່ ດຸ້ມີການຕິດຕາມກວດກາ;
- ສຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄຟ: ບໄິ່ ດຸ້ມີການຕິດຕາມກວດກາ;
- ການເຊາະເຈິ່ອນ: ຍັງພົບເຫັນມີການເຊາະເຈິ່ອນຢູ່ເຂດເຮອນຈັກ;
- ແລະ ອນ
ິ່ ໆ: ຍັງພົບເຫັນປະຊາຊົນບກລກພັ້ນທີຂ
ິ່ ອງໂຄງການ ເປັນຕົັ້ນ ໄດຸ້ເຂົັ້າມາຖາງປ່າເຮັດໄຮ່.

VI.

ສະເໜີແກຸ້ໄຂ

- ການົດເວລາໃນການແກຸ້ໄຂ: 90 ວັນລັດສະການ
- ບັນຫາອອກໃຫຸ້ໂດຍ: ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ
- ອະທິບາຍການແກຸ້ໄຂບັນຫາໂດຍຫຍ:ັ້
1. ໃຫຸ້ບລິສັດ ປັບປງບົດລາຍງານການສຶກສາເບັ້ອງຕົັ້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕສ
ິ່ ິິ່ງແວດລ້ອມ ແລຸ້ວນາສົິ່ງໃຫຸ້
ກຊສ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ (ສາລັບ ໃບຢັັ້ງຢນ ກ່ຽວກັບ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໄດຸ້ໝົດອາຍການນາໃຊຸ້ແຕ່ປີ 2010);
2. ໃຫຸ້ບລິສັດ ສ້າງແຜນຟັ້ນຟູປ່າໃນເຂດສາປະທານ ແລະ ເຂດອ່າງເກັບນັ້າ ແລຸ້ວນາສົິ່ງໃຫຸ້ ພຊສ ແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຫຊສ ເມອງ ເຊໂປນ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແລຸ້ວ ສາເນົາໃຫຸ້ ກຊສ ຮັບຊາບ;
3. ໃຫຸ້ບລິສັດ ເອົາໃຈໃສ່ເພີິ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ການປະສານງານ ກັບ ພຊສ ແຂວງ ແລະ ຫຊສ ເມອງໃນການ
ຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ;

4. ໃຫຸ້ບລິສັດ ນາສົິ່ງ ບົດລາຍງານປະຈາໄຕມາດ ແລະ ປະຈາປີ ໃຫຸ້ພາກສ່ວນລັດຖະບານ (ກຊສ, ພຊສ ແຂວງ
ແລະ ຫຊສ ເມອງ) ຮັບຊາບ;
5. ໃຫຸ້ບລິສັດ ປະສານສົມທົບກັບ ພຊສ ແຂວງ ແລະ ຫຊສ ເມອງ ໃນການລົງການຕິດຕາມກວດກາຄນນະພາ
ບນັ້າ ຈານວນ 2 ຄັັ້ງ/ປີ ແລຸ້ວ ສາເນົາໃຫຸ້ ກຊສ ຮັບຊາບ;
6. ໃຫຸ້ບລິສັດ ສະໜອງງົບປະມານທີິ່ລະບໄວຸ້ໃນບົດລາຍງານການສຶກສາເບັ້ອງຕົັ້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕິ່
ສິິ່ງແວດລ້ອມທີິ່ ກຊສ ໄດຸ້ຮັບຮອງໄປນັັ້ນ ເພິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ ພຊສ ແຂວງ ແລະ ຫຊສ ເມອງ
ກ່ອນຈະມີການປັບປງແຜນດັິ່ງກ່າວຄນໃໝ່.

