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ການຂຸດຄ ົ້ນໄມ ົ້ ອອກຈາກອ່າງເກບັນ ົ້າຂອງໂຄງການກ ່ ສ ົ້າງເຄ ່ ອນໄຟຟົ້າ ນ ົ້າຫນີບູນ 
(ທ ່ ງລ ມ) ເມ ອງ ຄູນຄ າ ແຂວງ ຄ າມ່ວນ.

ຈ ານວນ 7.936 ແມດັກ ົ້ອນ.

ບ່ອນອງີ:
- ແຈ ົ້ງການ ຂອງ ຫ ົ້ອງການກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ົ້ ສະບບັເລກທີ 0002/ ກປ, ລ ງ

ວນັ ທ1ີ3/1/ 2016 ກ່ຽວກບັການຂຸດຄ ົ້ນໄມ ົ້ ຢູ່ໃນເຂດນ ົ້າຖ ົ້ວມ ຂອງໂຄງການກ ່ ສ ົ້າງ
ເຄ ່ ອນໄຟຟົ້າ ນ ົ້າຫນີບູນ, ເມ ອງ ຄູນຄ າ ແຂວງ ຄ າມ່ວນ.

- ແຈ ົ້ງການ ຂອງ ຫ ົ້ອງການກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ົ້ ສະບບັເລກທີ 2546/ຫກ, ລ ງວນັ
ທີ 21 ທນັວາ 2016 ກ່ຽວກບັການສ ບຕ ່ ຂຸດຄ ົ້ນໄມ ົ້ ອອກຈາກອ່າງເກບັນ ົ້າຂອງໂຄງການ
ກ ່ ສ ົ້າງເຄ ່ ອນໄຟຟົ້າ ນ ົ້າຫນີບູນ, ເມ ອງ ຄູນຄ າ ແຂວງ ຄ າມ່ວນ.

ຂອບເຂດເນ ົ້ ົ້ອທີ່  2.460 ເຮກັຕາ
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ຂ ົ້ມູນການສ າຫຼວດ
ຂ ົ້ມູນການສ າຫຼວດ

ປະເພດໄມ ົ້ %/ປະເພດ ຄດິເປັນ100%
ຄຸ ົ້ມຄອງ I 50,8 4.031,488 
ຄຸ ົ້ມຄອງ II 0,2 15,872
ຄຸ ົ້ມຄອງ III 4 317,440
ພເິສດ 10 793,600 
ບ ່ ຈດັປະເພດ 35 2.777,600
ລວມທງັໝ ດ 100 7.936,000 ແມດັກ ົ້ອນ

ຂ ົ້ຕ ກລ ງ ເລກທ ີ17/ຈຂ.ຄມ, ລ ງວນັທ ີ16 ມງັກອນ 2017ວ່າດ ົ້ວຍການແຕ່ງຕັ ົ້ງຄະນະຊີ ົ້ນ າ ແລະ 
ຄະນະກ າມະການ ຄຸ ົ້ມຄອງການຂຸດຄ ົ້ນໄມ ົ້ ແລະ ໄລ່ລຽງເງນີຂາຍໄມ ົ້ທີ່ ຂຸດຄ ົ້ນອອກຈາກອ່າງເກບັນ ົ້າ 

ໂຄງການກ ່ ສ ົ້າງເຂ ່ ອນໄຟຟົ້າ ນ ົ້າຫນີບູນ ເມ ອງ ຄູນຄ າ
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ການອະນຍຸາດຂຸດຄ ົ້ນແລະການຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັ ປີ 2016

- ປີ 2016 ອະນຸຍາດຂຸດຄ ົ້ນ ເລກທ ີ09/      
ກປຂ,ລ ງວນັທ15/1/2016 ຈ ານວນ 7.935
ແມດັກ ົ້ອນ .
- ປະຕບິດັ ໄດ ົ້ 409,326ແມດັກ ົ້ອນ(ເຮດັສນັຍາ
ຊ ົ້-ຂາຍແລ ົ້ວ, ເຄ ່ ອນຍ ົ້າຍແລ ົ້ວ).

ການອະນຍຸາດຂຸດຄ ົ້ນແລະການຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັ ປີ 2017

- ປີ 2017 ອະນຸຍາດຂຸດຄ ົ້ນ ເລກທ ີ051/ກປຂ,ລ ງ
ວນັທ ີ27/12/2016 . 

- ຈ ານວນ 6.473,312 ແມດັກ ົ້ອນ, ປະຕບິດັໄດ ົ້   
2.092,074 ແມດັກ ົ້ອນ.ໃນນີ ົ້ ເຮດັສນັຍາຊ ົ້-ຂາຍ   
ແລ ົ້ວ 2.040,388 ແມດັກ ົ້ອນ, ຍງັບ ່ ທນັໄດ ົ້ເຮດັສນັຍາ   
ຊ ົ້-ຂາຍ 51,686 ແມດັກ ົ້ອນ ແລະ ທ່ອນສັ ົ້ນ ທີ່ ມ ີ້ ົ້າ   
ຕ ົ້າງ ແຕ່ 13-29 cm ຈ ານວນ 279 ຫລາ).
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ໄມ ົ້ທີ່ ຍງັຄ ົ້າງສະ້າມ 2. ໃນປະຈບຸນັ

ໄມ ົ້ທີ່ ຍງັຄ ົ້າງສະ້າມ 2. ໃນປະຈບຸນັ 559 ທ່ອນ, 186,368ແມດັກກ ົ້ອນ ແລະ ໄມ ົ້ທ່ອນສັ ົ້ນ 
279 ຫຼາ ໃນນີ ົ້:

- ໄມ ົ້ທ່ອນ 153  ທ່ອນ, ບ ລມິາດ 134,682  ແມດັກ ົ້ອນ .(ເຮດັສນັຍາຊ ົ້-ຂາຍແລ ົ້ວ)

- ໄມ ົ້ທ່ອນ 406  ທ່ອນ, ບ ລມິາດ 51,686  ແມດັກ ົ້ອນ .(ບ ່ ທນັໄດ ົ້ເຮດັສນັຍາຊ ົ້-ຂາຍ)

- ໄມ ົ້ທ່ອນສັ ົ້ນ ທີ່ ມີ້ ົ້າຕ ົ້າງ ແຕ່ 13-29 cm ຈ ານວນ 279 ຫຼາ.

ສງັລວມການປະຕບິດັຕ ວຈງິ

ປະເພດໄມ ົ້
ໄດ ົ້ຂຸດຄ ົ້ນຕ ວຈງິ, ສ ກປີ 2016-2017

ອະນຍຸາດ 9 ອະນຍຸາດ 71 ລວມຍ່ອຍ
ຄຄ I 311,299 1.476,758 1.788,057 

ຄຄ II 27,547 321,953 349,500 

ຄຄ III 64,608 293,363 357,971 

ພເິສດ 5,872 - 5,872 

ບ ່ ຈດັປະເພດ - - -
ລວມທງັໝ ດ 409,326 2.092,074 2.501,400 ແມດັກ ົ້ອນ
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ສະ້າມ ໄມ ົ້ ທ່ອນ  

ໄມ ົ້ທ່ອນສັ ົ້ນ ແລະ ໄມ ົ້ ຟ ນໄມ ົ້ທ່ອນ

ສິ່ ງທ ົ້າທາຍແລະຄວາມສ່ຽງໃນການຄຸ ົ້ມຄອງຂຸດຄ ົ້ນໄມ ົ້.

• ການປັກຫຼກັໝາຍ ຫຼ   ການຕດັແລວ ຂອບເຂດ ການຂຸດຄ ົ້ນໄມ ົ້ ຍງັບ ່ ທນັລະອຽດ.
• ຂ ົ້ມູນ ການສ າຫຼວດໄມ ົ້.
• ການລກັລອບຕດັໄມ ົ້ ນອກເຂດອະນຸຍາດ.
• ໄມ ົ້ທີ່ ຂຸດຄ ົ້ນອອກມາ ສ່ວນຫຼວງຫາຍ ບ ່ ເປັນສະນດິໄມ ົ້ທີ່ ຕະຫຼາດຕ ົ້ອງການ(ບ ່ ເປັນ

ເສດຖະກດິ) ບ ່ ມຜູີ ົ້ຊ ົ້.
• ໄມ ົ້ທ່ອນສັ ົ້ນ ( ລວງຍາວ 1 ແມດັ ຫາ 3 ແມດັ) ທີ່ ມີ້ ົ້າຕ ົ້າງ ແຕ່ 13-29 cm. ບ ່ ມຜູີ ົ້ຊ ົ້.
• ຄວາມຕ ົ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນ ້ົ້າຕ ົ້າງ 40 cm ຂ ົ້ນໄປ.
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ແຜນການ ໃນຕ ່ ້ ົ້າ

1. ເປີດກອງປະຊຸມ ຄະນະຊີ ົ້ນ າ ເພ ່ ອວາງແຜນໃນການຄຸ ົ້ມຄອງ ການຂຸດຄ ົ້ນ.
ແລະ ປັບປຸງ ວສິະຫາກດິຂຸດຄ ົ້ນໄມ ົ້ ທ ົ້າຍ ເດ ອນ 1/2018.

2. ລ ງສ າຫຼວດຂອບເຂດ, ໝາຍແລວ ຫຼ  ປັກຫຼກັໝາຍຂອບເຂດການຂຸດຄ ົ້ນ    
ເດ ອນ 1-2 / 2018 (ສະ້ບັສະ້ນູ ໂດຍ ໂຄງການ FLEGTY).

3. ສນັຍາຂຸດຄ ົ້ນ ແລະ ອອກອະນຸຍາດຂຸດຄ ົ້ນ ເດ ອນ1-2/2018.
4. ຮ່າງຂ ົ້ຕ ກລ ງ ແຕ່ງຕັ ົ້ງພະນກັງານວຊິາການ ສ ມທ ບກບັເມ ອງ ລ ງຄຸ ົ້ມຄອງ,  

ຕດິຕາມການຂຸດຄ ົ້ນ, ໝາຍຂອບເຂດ ແລະ ວດັແທກໄມ ົ້ທ່ອນສະ້າມ II.

ຂອບໃຈ.....


