ບົດຂ່າວ
ໂຄງການໄຟຟ້ານາໍ້ ເທີນ 2 ໄດ້ບນ
ັ ລຸເປາົ້ ໝາຍແຜນງານ ແລະຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ການພັດທະນາເປັນ
ໂຄງການຕົວແບບ ດ້ານສິງິ່ ແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ

ວຽງຈັນ, 21 ກັນຍາ 2018
ໃນບົດລາຍງານສະບັບຫ້າສຸດຂອງ ຄະນະຊ່ຽວຊານສາກົນດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ເຫັນວ່າ
ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ບັນດາຂໍ້ການົດກ່ຽວກັບວຽກຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ໄດ້ສາເລັດຕາມເງ ິ່ອນໄຂຕາມສັນຍາສາປະທານ ຢ່າງຄົບ
ຖ້ວນ ພ້ອມນີັ້ ຄະນະຊ່ຽວຊານໄດ້ເຫັນດີໃຫ້ປດ
ິ ໄລຍະຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກຍົກຍ້າຍຈັດສັນ.
ວັດຖຸປະສົງຂອງແຜນງານຍົກຍ້າຍຈັດສັນຂອງໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ
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ແມ່ນນອນໃນຂອບເຂດວຽກງານສັງຄົມ

ແລະ

ສິິ່ງແວດລ້ອມ ທີິ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ ຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານລາວ ແລະ ບລິສດ
ັ ໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ຈາກັດ. ບລິສັດໄຟຟ້າ
ນໍ້າເທີນ 2 ຈາກັດ ໄດ້ອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ດາເນີນການການຜະລິດ ໂດຍການລົງທຶນຂອງ ບລິສັດໄຟຟ້າຝຣັັ່ງ (EDF),
ບລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າມະຫາຊົນ (EGCO) ແລະ ລັດວິສາຫະກິດຖຮຸ້ນລາວ (LHSE). ແຜນງານຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ລວມມີ
ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ, ວຽກງານພັດທະນາ ສາລັບປະຊາຊົນ ຈານວນ 100,000 ຄົນ ຢ່ເຂດລຸ່ມເຂິ່ອນ, ການປກປັກ
ຮັກສາເຂດປ່າສະຫງວນທີິ່ໃຫຍ່ທີິ່ສຸດ ເຊິິ່ງກວມເອົາເນັ້ອທີິ່ 4,000 ກມ2, ແລະ ແຜນງານຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ຈານວນ
6,300 ຄົນ ຢ່ເມອງນາກາຍ ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຈາກການກັກເກັບນໍ້າໃນອ່າງທີິ່ມີເນັ້ອທີິ່ 490 ກມ2.
ວຽກງານສັງຄົມ ແລະ ສິງິ່ ແວດລ້ອມໂດຍລວມແມ່ນປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍປກປ້ອງຂອງທະນາຄານໂລກ (WB) ແລະ
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ໃນນັນ
ັ້ ບາງໜ້າວຽກກໍ່ປະຕິບດ
ັ ໄດ້ເກີນຄາດໝາຍ. ທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານ
ພັດທະນາອາຊີ ລວມທັງ ອົງການຝຣັັ່ງເພິ່ອການພັດທະນາ, ທະນາຄານລົງທນເອີລົບ, ແລະ ອີກ 27 ທະນາຄານເອກະຊົນ (ຜ້
ໃຫ້ກ້ຢືມ) ແມ່ນຜ້ສະໜັບສະໜນທນຮອນໃຫ້ແກ່ໂຄງການນໍ້າເທີນ 2. ບລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ຈາກັດ ຮ່ວມກັບລັດຖະບານ
ໃນການວາງແຜນງານ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ
ແຜນງານຍົກຍ້າຍຈັດສັນໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິິ່ນ. ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ແລະ
ຜົນໄດ້ຮັບ ແມ່ນຖກກວດກາ ໂດຍຫາຍອົງກອນຈາກພາຍນອກ ລວມທັງ ອົງການພັດທະນາຈາກສາກົນ, ຊ່ຽວຊານຂອງຜ້
ໃຫ້ກ້ຢືມ ແລະ ຄະນະຊ່ຽວຊານສັງຄົມ ແລະ ສິງິ່ ແວດລ້ອມ ຕັັ້ງແຕ່ເລີິ່ມຕົັ້ນໂຄງການ. ງົບປະມານສາລັບວຽກງານສັງຄົມແລະ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕະຫອດໄລຍະສາປະທານ 25 ປີ ແມ່ນ ຫາຍກວ່າ 200 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ພາຍໃຕ້ແຜນງານຍົກຍ້າຍຈັດສັນ, ບລິສດ
ັ ໄດ້ສ້າງເຮອນຫັງໃໝ່ໃຫ້ຜ້ຖກຍົກຍ້າຍທັງໝົດ ລວມທັງ ສຸກສາລາ 2 ແຫ່ງ,
ໂຮງຮຽນ 32 ຫັງ, ແລະ ຊ່ວຍພັດທະນາອາຊີບເພິ່ອສ້າງລາຍຮັບເຊັັ່ນ: ກະສິກາ, ລ້ຽງສັດ, ປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ອນ
ິ່ ໆ ເພິ່ອ
ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢ່ ແລະ ຄວາມຢ່ດີກີນດີຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ຫັງຈາກ 13 ປີ ທີິ່ໄດ້ສ້ຊົນຮ່ວມກັບລັດຖະບານ, ບລິສັດ ແລະ ຜ້
ຖກຍົກຍ້າຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງເມອງນາກາຍມີການຂະຫຍາຍຕົວຫາຍສົມຄວນ. ປັດຈຸບັນ, 97% ຂອງຜ້ຖກ
ຍົກຍ້າຍ ໄດ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍລາຍຮັບ. ນອກຈາກນັນ
ັ້ ດັດສະນີການບລິໂພກ ແມ່ນສງກວ່າລະດັບຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ
ເຖິງສາມເທົັ່າ. ຜ້ຖກຍົກຍ້າຍທັງໝົດ ສາມາດເຂົັ້າເຖິງ ການບລິການສາທາລະສຸກ, ການສກສາ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອິ່ນໆ
ຈາກການສ້າງເສດຖະກິດທີິ່ຫາກຫາຍ.
ຜ້ຖຮຸ້ນຂອງບລິສັດມີຄວາມມຸ້ງໝັັ້ນໃນການສ້າງແຜນງານພັດທະນາສັງຄົມໃນຮບແບບໃໝ່. ສະນັນ
ັ້ ຈຶງິ່ ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງກອງທີນ
ນໍ້າເທີນ 2 ເພິ່ອການພັດທະນາແລະສົັ່ງເສີມເສດຖະກິດຂອງເມອງນາກາຍໃນໄລຍະຍາວ ຈານວນ 750,000 ໂດລາສະຫະລັດ
ຕໍ່ປີ ສາລັບວຽກງານການພັດທະນາ ດັັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ນາພາ ແລະ ບລິຫານຮ່ວມກັນ ໂດຍ ແຂວງຄາມ່ວນ ແລະ ບລິສັດ.
ນອກນັນ
ັັ້ ບລິສັດຍັງມີຫາກຫາຍແຜນງານດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງ ໃຫ້ທນແກ່ ອົງການຈັດຕັງັ້ ທ້ອງຖິິ່ນໃນການລິເລີິ່ມ
ໂຄງການໃໝ່ໆ ຈົນເຖິງສິັ້ນສຸດສັນຍາສາປະທານ ໃນປີ 2035.

*http://documents.worldbank.org/curated/en/227931535719837867/pdf/129708-WP-P049290-PUBLIC-SEPT3-5AM-POEReportFinal.pdf

ຂໍ້ມນກ່ຽວກັບ ໂຄງການໄຟຟ້ານາເທີນ 2:


ກໍ່ສ້າງ ແລະ ດາເນີນການ ໂດຍ ບລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ຈາກັດ (NTPC) ຖຮຸ້ນ ໂດຍ EDF ຈານວນ 40%;
EGCO ຈານວນ 35% ; LHSE ຈານວນ 25%.



ເລີິ່ມຕົັ້ນການກໍ່ສ້າງ ໃນປີ 2005, ເລີິ່ມຕົັ້ນດາເນີນການຜະລິດ ໃນປີ 2010.



ກາລັງການຜະລິດ ແມ່ນ 1070 MW.



ເນັ້ອທີິ່ ອ່າງກັກເກັບນໍ້າ 489 km2.



ຄວາມສງຂອງເຂິ່ອນ 39 m ແລະ ຄວາມຍາວ 436 m.



ອັດຕາການຜະລິດສະເຫ່ຍຕໍ່ປີ 6000 Gwh; 95% ຂອງອັດຕາການຜະລິດ ແມ່ນນາສົັ່ງອອກຂາຍໄທ, 5% ແມ່ນ



ຂາຍ ໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ.
ໄລຍະສາປະທານ ແມ່ນ 25 ປີ.

ຕິດຕໍ່ໄດ້ທີິ່
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