ແບບຟອມປະເມີນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນການຄມ
ຸ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິງິ່ ແວດລ້ອມສັງຄົມ
ແລະ ທາມະຊາດ ໂຄງການລົງທຶນ ສາລັບ ໂຄງການເຂອ
ິ່ ນໄຟຟຸ້ານາັ້ ຕົກ ຫ້ວຍລາພັນໃຫ່ຍ
ເມອງທ່າແຕງ, ແຂວງເຊກອງ
I. ຂມ
ັ້ ນ
ູ ກ່ຽວກັບໂຄງການ
- ຊໂິ່ ຄງການ: ໂຄງການເຂິ່ອນໄຟຟຸ້ານັ້າຕົກ ຫ້ວຍລາພັນໃຫ່ຍ
- ຊິ່ເຈົາັ້ ຂອງໂຄງການ: ຜະລິດ-ໄຟຟຸ້າລາວມະຫາຊົນ
- ປະເພດໂຄງການ: EIA
- ຂະແໜງການ: ໄຟຟຸ້າ
- ໄລຍະສາປະທານ: 30 ປີ (ໄລຍະກສ
ິ່ ້າງ 5 ປີ)
- ກາລັງຕິດຕັງັ້ : 88 ເມກາວັດ
- ກາລັງການຜະລິດ: 480 ກິກະວັດໂມງ/ປີ
- ເນອ
ັ້ ທີອ
ິ່ າ່ ງເກັບນາັ້ : 6.8 ກິໂລຕາແມັດ
- ສະຖານະພາບໂຄງການ (IEE/EIA): ດາເນີນການຜະລິດໄຟຟຸ້າ
- ໃບຢັັ້ງຢນຮັບຮອງ (IEE/EIA): EIA
ສະບັບເລກທີ: 2513/ສນຍ.ອວຕສ, ລົງວັນທີ: 09 ກັນຍາ 2010
- ໃບຮັບຮອງ EMMPCP/OP:………………………
ເລກທີ:………………ລົງວັນທີ………………
- ເນອ
ັ້ ທີສ
ິ່ າປະທານ:.........................ເຮັກຕາ
II.

ຄະນະຕິດຕາມກວດກາ

- ວັນທີລງົ ຕິດຕາມກວດກາ: 04-07/ເມສາ/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
ໂຄງການກິ່ສ້າງເຂິ່ອນໄຟຟຸ້ານັ້າຕົກຫ້ວຍລາພັນໃຫຍ່ ຕັັ້ງຢູເ່ ມອງທ່າແຕງ, ແຂວງເຊກອງ, ເປັນເຂິ່ອນດິນອັດ

ແໜຸ້ນດ້ວຍຫີນ (PLRC), ສູງ 75,6 ແມັດ, ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂິ່ອນ 555,3 ແມັດ, ມີເນັ້ອທີິ່ອ່າງຮັບນັ້າ 237 ກິ
ໂລຕາແມັດ, ເນັ້ອທີິ່ອ່າງເກັບນັ້າ 6.8 ກິໂລຕາແມັດ, ມີກາລັງການຕິດຕັັ້ງໄຟຟຸ້າ 88 ເມກາວັດ, ສາມາດຜະລິດກະແສ
ໄຟຟຸ້າໄດຸ້ 480 ກິກະວັດໂມງ/ປີ. ໂຄງການດັິ່ງກ່າວມີໄລຍະສາປະມານ 30 ປີ (ໄລຍະກິ່ສ້າງ 5 ປີ) ເຊິິ່ງໄດຸ້ເລີິ່ມກິ່ສ້າງ
ແຕ່ປີ 2011 ແລະ ໄດຸ້ສາເລັດການກິ່ສ້າງໃນປີ 2015, ປະຈບັນແມ່ນຢູໃ່ ນຊ່ວງໄລຍະດາເນີນງານປີທີ 2,

ໂຄງການ

ດັິ່ງກ່າວໄດຸ້ຜະລິດໄຟຟຸ້າເຂົັ້າສະຖານີໄຟຟຸ້າໜອງບົງ, ແຂວງເຊກອງ. ໂຄງການດັິ່ງກ່າວໄດຸ້ມີການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຈາ
ນວນ 2 ບ້ານຄບ້ານທົິ່ງຍາວ ແລະ ທົິ່ງໂກງ ໄປຢູບ
່ ້ານຍົກຍ້າຍຈັດສັນໃໝ່ (ບ້ານຫ້ວຍດາໃໝ່) ລວມທັງໝົດ 189
ຄອບຄົວ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) ໄດຸ້ອອກໃບຢັັ້ງຢນ ກ່ຽວ
ກັບ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເພິ່ອຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການສຶກສາຜົນກະທົບຕິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ສະບັບ
ເລກທີ 2513/ສນຍ.ອຊນສ, ລົງວັນທີ 09 ກັນຍາ 2010.
V.

ບັນຫາທີພ
ິ່ ບ
ົ ເຫັນ

- ສິງິ່ ເສດເຫອ: ຍັງພົບເຫັນສິິ່ງເສດເຫອຈາກການກິ່ສ້າງຊະຊາຍຢູເ່ ຂດແຄຸ້ມເກົິ່າ;
- ຄນນະພາບນາັ້ : ບໄິ່ ດຸ້ມີການຕິດຕາມກວດກາ;
- ຄນນະພາບອາດກາດ: ບໄິ່ ດຸ້ມກ
ີ ານຕິດຕາມກວດກາ;
- ສຽງ ແລະ ການສັນ
ິ່ ສະເທອນ: ບໄິ່ ດຸ້ມີການຕິດຕາມກວດກາ;
- ສຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄຟ: ບໄິ່ ດຸ້ມີການຕິດຕາມກວດກາ;
- ການເຊາະເຈິ່ອນ: ບໄິ່ ດຸ້ມີການຕິດຕາມກວດກາ;
- ແລະ ອນ
ິ່ ໆ:
- ດິນທາການຜະລິດ: ການຈັດສັນທີິ່ດິນທາການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນບ້ານຫ້ວຍດາໃໝ່ຍັງບທ
ິ່ ັນໄດຸ້ຮັບການແກຸ້ໄຂສາເລັດ
ເທິ່ອ;
- ຍາດແຍ່ງດິນທາການຜະລິດ: ປະຊາຊົນບ້ານອິ່ນ ເຂົັ້າມາຍາດແຍ່ງດິນທາການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນບ້ານຫ້ວຍດາໃໝ່;
- ບດ
ິ່ ນ
ິ ແລະ ບຫ
ິ່ ນ
ີ : ຍັງບິ່ທັນໄດຸ້ມີການການຟຶັ້ນຟູປ່າໃນເຂດບດ
ິ່ ິນ ແລະ ບິ່ຫີນ.

VI.

ສະເໜີແກຸ້ໄຂ

- ການົດເວລາໃນການແກຸ້ໄຂ: 90 ວັນລັດສະການ
- ບັນຫາອອກໃຫຸ້ໂດຍ: ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ

- ອະທິບາຍການແກຸ້ໄຂບັນຫາໂດຍຫຍ:ັ້
1. ໃຫຸ້ບລິສັດປະສານສົມທົບກັບຄະນະກາມະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ຟັ້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູຂ
່ ັັ້ນແຂວງ
ແລະ ຂັັ້ນເມອງ ໃນການລົງແກຸ້ໄຂບັນຫານັ້າໃຊຸ້ຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານຫ້ວຍດາໃໝ່ ເພິ່ອໃຫຸ້ພຽງພຕກ
ິ່ ານນາ
ໃຊຸ້;
2. ໃຫຸ້ບລິສັດ ປະສານສົມທົບ ກັບ ພຊສ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ຫຊສ ເມອງທ່າແຕ່ງ ໃນການລົງແກຸ້ໄຂບັນຫາ
ເນັ້ອທີິ່ດິນທາການຜະລິດ ແລະ ອອກໃບຕາດິນໃຫຸ້ກັບປະຊາຊົນ ບ້ານຫ້ວຍດາໃໝ່;
3. ໃຫຸ້ບລິສັດ ຟັ້ນຟູເຂດບດ
ິ່ ິນ, ບິ່ຫີນ ແລະ ການກາຈັດສິິ່ງເສດເຫອ ແລະ ການຮັ້ຖອນແຄຸ້ມເກົິ່າທີບ
ິ່ ໄິ່ ດຸ້ນາໃຊຸ້
ໂດຍສົມທົບກັບ ພຊສ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ຫຊສ ເມອງ ທ່າແຕ່ງ ເພິ່ອຢັັ້ງຢນຮັບຮອງເຂດຮຖ
ັ້ ອນດັິ່ງກ່າວ;
4. ໃຫຸ້ບລິສັດ ປະສານສົມທົບກັບ ພຊສ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ຫຊສ ເມອງທ່າແຕງ ສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບ
ນັ້າ ແລຸ້ວນາສົິ່ງ ໃຫຸ້ ກຊສ ຮັບຊາບ;
5. ໃຫຸ້ບລິສັດ ສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ, ແຜນຟັ້ນຟູ
ຊີວິດການເປັນຢູຂ
່ ອງປະຊາຊົນທີິ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບໃນຊ່ວງໄລຍະດາເນີນງານ
ແລຸ້ວນາສົິ່ງໃຫຸ້
ກຊສ
ຮັບຮອງ;
6. ໃຫຸ້ບລິສັດ ປະສານສົມທົບກັບ ພຊສ ແຂວງ ແລະ ຫຊສ ເມອງ ໃນການລົງການຕິດຕາມກວດກາຄນນະ
ພາບນັ້າ ຈານວນ 2 ຄັັ້ງ/ປີ ແລຸ້ວ ສາເນົາໃຫຸ້ ກຊສ ຮັບຊາບ;
7. ໃຫຸ້ບລິສັດ ສະໜອງງົບປະມານທີິ່ລະບໄວຸ້ໃນບົດລາຍງານການການປະເມີນຜົນກະທົບຕສ
ິ່ ິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມທີິ່ ກຊສ ໄດຸ້ຮັບຮອງໄປນັັ້ນ ເພິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ ພຊສ ແຂວງ ແລະ ຫຊສ ເມອງ ກ່ອນຈະ
ມີການປັບປງແຜນດັິ່ງກ່າວຄນໃໝ່.

