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ຈຸດປະສົງລວມ
ຈຸດສຸມຂອງແຜນງານຮ່ວມຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບໃນຂະແໜງການນີ້ແມ່ນ:

� ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນເຂດຊົນນະບົດ ໂດຍຜ່ານການພັດທະນາກະສິກຳທີ່ເປັນທຳ ແລະ ຮັກສາຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງຜູ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

� ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນໃນການຂະຫຍາຍການຜະລິດກະສິກຳໄປສູ່ເຂດປ່າໄມ້
� ປັບປຸງສະພາບເງື່ອນໄຂທາງສັງຄົມ ເຊິ່ງລວມມີວຽກງານໂພຊະນາການ, ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ແລະ ການບໍລິການ 
ທາງສັງຄົມທີ່ດີກວ່າເກົ່າ ໂດຍໃຫ້ມີຖະໜົນຫົນທາງ, ນໍ້າສະອາດ ແລະ ຄວາມພ້ອມໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການ

ປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດໃນເຂດຊົນນະບົດຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

ແຜນທີ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການແຈກຢາຍຂອງແຜນງານກະສິກຳ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດແຍກຕາມ
ແຕ່ລະເຂດພູມສັນຖານ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບຜ່ານແຜນງານຮ່ວມ. ສຳລັບໂຄງ

ການທີ່ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນທົ່ວປະເທດແມ່ນຖືກລາຍງານຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

“ການຜະລິດຊາໄດ້ປ່ຽນແປງ
ທຸກໆຢ່າງໃນບ້ານຂອງພວກເ
ຮົາ. ເມື່ອກ່ອນ, ມີພຽງແຕ່ການ 
ລ້ຽງໝູເທ່ົານ້ັນທ່ີສາມາດສ້າງ 
ລາຍໄດ້ຈຳນວນໜ່ຶງເພ່ືອເອົາໄວ້ 
ໃຊ້ໃນຍາມທ່ີພວກເຮົາຈຳເປັນ 
ຕ້ອງໄດ້ຊື້ເຂົ້າ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນ 
ອາຫານຫຼັກ. ດຽວນີ້, ທຸກຄອບ
ຄົວໃນບ້ານແມ່ນມີລາຍໄດ້ຢ່າງ
ສະບາຍຍ້ອນການຜະລິດຊາ� - 
ທ້າວ ບຸນທອງ, ເມືອງຍອດອູ, 
ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງ 
ການ NU-PCR 

ຮູບພາບຂ້າງເທິງ: ໃບຊາທີ່ເກັບດ້ວຍມື � ໂຄງການ.
ໜ້າປົກຕາມທິດເຂັມໂມງຈາກຊ້າຍມືເທິງສຸດ: ການເຂົ້າເຖິງຖະໜົນຫົນທາງຢູ່ເຂດຊົນນະບົດທີ່ໄດ້ຮັບການສ
ະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ Lao30 � LuxDev. ການເກັບກ່ຽວພືດຜັກໃນລະດູແລ້ງ � ໂຄງການ NUDP. 

ສູນວິໄຈສາທາລະນະສຸກ ທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບຄວາມປອດໄພຂອງຕ່ອງໂສ້ອາຫານທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຂື້ນ � 
ສະຖານທູດຮັງກາຣີ. ການແລກປ່ຽນກັນລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນກ່ຽວກັບສັດຕູພືດ � ໂຄງການ NUDP.

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ເດືອນພະຈິກ 2019
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€134.4 ລ້ານ

ໂຄງການ

ໂຄງການເຂດເນີນສູງພາກເໜືອ-ການ 
ສົ່ງເສີມການຟື້ນຟູສະພາບການປ່ຽນ 
ແປງດິນ ຟ້າອາກາດ (NU-PCR)
ໃນປະເທດລາວ ແລະ ທົ່ວໂລກ,

ການປັບຕົວຂອງລະບົບກະສິກຳໃຫ້ເຂົ້າ
ກັບການປ່ຽນແປງສະພາບດິນ

ຟ້າອາກາດໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ
ທີ່ສຸດ. ຄູ່ຮ່ວມໂຄງການທີ່ປະກອບມີ 

ອົງການ CARE, 
ອົງການຮ່ວມມືກັບປະເທດລາວ 

(CCL) ແລະ 
ສະມາຄົມພັດທະນາກະສິກຳ 

ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ 
(SAEDA) ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ 
ແກ່ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍເຂດ 

ເນີນສູງໂດຍການສະໜອງເຄື່ອງມື 
ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ຈຳເປັນເຂົ້າໃນການ 
ຕັດສິນໃຈ ໃນການພັດທະນາ ແລະ 

ສ້າງກິດຈະກຳການຜະລິດ ແບບຍືນຍົງ 
ແລະ ເພີ່ມມູນຄ່າເຊັ່ນ: ການຜະລິດຊາ.
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ຈຸດປະສົງສະເພາະ
SO 1 – �ປັບປຸງຮູບແບບການ 
ຜະລິດກະສິກຳ 
ຊາວກະສິກອນ ຕ້ອງການການສະ 
ໜັບສະໜູນ ເພື່ອປັບປຸງ ການຜະ 
ລິດກະສິກຳ ດັ່ງນີ້: 

ຊາວກະສິກອນ ຕ້ອງການ ການສະ
ໜັບສະໜູນ ເພື່ອປັບປຸງການຜະ 
ລິດກະສິກຳ ດັ່ງນີ້: 
 �ປັບປຸງ ແລະ ດັດແປງແນວພັນ 
ໃຫ�ຫຼາກຫຼາຍ 
 � �ເພີ່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການປູກ
ພືດ
 � �ການຄຸ�ມຄອງຄວາມອຸດົມສົມບູນ
ຂອງດິນຢ�າງມີປະສິດທິພາບເພ່ືອ 
ເຮັດໃຫ�ລະບົບການ ປູກພືດມີ 
ຄວາມຍືນຍົງ

ນອກນີ້, ແຜນງານຮ່ວມ ຍັງ 
ລິເລີ່ມ ສະໜັບສະໜູນ:
 �ຝຶກອົບຮົມດ�ານການຄຸ�ມຄອງສັດ 
ຕູພືດ ແລະ ພະຍາດທ່ີສົ່ງຜົນກະ 
ທົບຕ�່ ພືດ ແລະ ສັດ 
 �ສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ�ແກ�ພາກ 
ສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ, ການຝຶກອົບ 
ຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ເພ່ີມທະວີຄວາມ 
ສາມາດໃນການຄົ້ນຄ�ວາວິໄຈ

SO 2 – ສົ່ງເສີມການຜະລິດ
ກະສິກຳຄອບຄົວໃຫ້ເຂ້ັມແຂງ 
ການສະໜັບສະໜູນການຜະລິດ
ກະສິກຳຄອບຄົວ ມີຄວາມສຳຄັນ 
ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບການຂາດເຂີນ ສະ
ບຽງອາຫານ ແລະ ການປັບປຸງໂພ 
ຊະນາການ. ເພື່ອສືບຕໍ່ບົດບາດ 
ຂອງການຜະລິດກະສິກຳຄອບຄົວ, 
ຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງ 

SO 3 – �ປັບປຸງປະສິດທິພາບ 
ດ້ານເສດຖະກິດ 
ຂະບວນການຜະລິດໄດ້ຮັບການ 
ປັບປຸງໂດຍການ:
 � � ປັບປຸງເຕັກນິກການເກັບຮັກສາ 
ຜົນຜະລິດພາຍຫຼັງການເກັບກ�ຽວ
 � �ພັດທະນາລະບົບຕ�ອງໂສ�ສະບຽງ
ອາຫານແບບໃໝ�
 � � ເຮັດໃຫ�ການເຊ່ືອມໂຍງກັບຕະ 
ຫຼາດດີຂື້ນກວ�າເກົ່າ

ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຂອງຜະລິດຕະພັນ 
ຕ່າງໆແມ່ນສາມາດຮັບການແກ້ໄຂ 
ໄດ້ໂດຍຜ່ານການນຳໃຊ້ລະບົບຂ້ໍ 
ມູນຂ່າວ ສານການຕະຫຼາດ ເຊິ່ງ
ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນ, ຊາວຄ້າ
ຂາຍ, ລັດຖະກອນ ແລະ ພາກ 
ເອກະຊົນ ມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງຕະ 
ຫຼາດ ທີ່ດີກວ່າເກົ່າ. ອົງການຈັດຕັ້ງ 
ທ່ີເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຄ້າຂາຍ 
ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳຍັງໄດ້ຮັບ 
ການສະໜັບສະໜູນເພ່ືອເຮັດໃຫ້ 
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາມາດ 
ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ
ໂອກາດ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສິ່ງທ້າຍ
ຕ່າງໆ.

SO 4 – �ປບັປງຸ ການໃຫບ້ລິໍການ 
ໃນເຂດຊົນນະບົດ
ວຽກງານການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກ 
ຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ ເລ່ັງໃສ່ການ
ສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ປັບປຸງຄວາມ 
ພ້ອມ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍ 
ລິການທາງສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມ 
ສະເໝີພາບ (ເຊັ່ນໂພຊະນາການ, 
ນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອານາໄມ, 
ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶກສາ)
ການວາງແຜນ ແລະ ການບໍລິຫານ 
ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ເນັ້້ນໃສ່ຄວາມຕ້ອງ 
ການຂອງປະຊາຊົນມີຄວາມສຳຄັນ 
ໃນການພັດທະນາເຂດຊົນນະບົດ 
ແລະ ເຂດ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ  ແລະ 
ປັບປຸງເງື່ອນໄຂ ດ້ານເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ.

Farmer groups

2010 2,950
2017 3,630

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດຊົນ 

ນະບົດ. ການເປີດກວ້າງຂະແໜງກະສິກຳໄປສູ່ຕະຫຼາດ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການເຮັດສັນຍາຊື້ຂາຍຜົນຜະລິດ

ກະສິກຳ ແລະ ການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ສ້າງໂອກາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.  ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງມີບັນດາສິ່ງຖ້າທາຍ 

ທ່ີໜ້າເປັນຫ່ວງປະກົດຂ້ືນຢູ່ ເຊ່ັນວ່າ: ການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງການນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ,  ຄຸນນະພາບດິນ  ແລະ  ຊີວະນາໆ

ພັນ ພວມຫຼຸດລົງ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນກໍ່ຫຼຸດລົງ ເນື່ອງຈາກການສຳປະທານທີ່ດິນ.  ປະກົດການ ດັ່ງກ່າວນີ້ ຄຽງ

ຄູ່ກັບການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ກຳລັງເພີ່ມ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ໄພບິບັດທາງທຳມະຊາດຂອງຊາວກະສິກອນ.

70%

2010/11

ການນຳໃຊ້ບໍລິການນໍ້າດື່ມ 
ຂັ້ນພື້ນຖານ

2017/18

78%

57%

2010/11

ການນຳໃຊ້ບໍລິການສຸຂາພິບານ
ຂັ້ນພື້ນຖານ

2017/18

72%

ການສືບຕ່ໍເຮັດກະສິກຳໂດຍການ
ປູກພືດຊະນິດດຽວກັນໃນພ້ືນທ່ີ 

ກວ້າງທ່ີໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ຈາກ ການເຊ່ົາ ແລະ 
ການສຳປະທານທ່ີດິນຂະໜາດໃຫຍ່ ນຳໄປສູ່:

 � � ບັນຫາຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ 
ການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ

 � � ກະສິກອນຖືກບັງຄັບໃຫ�ໃຊ�ສານເຄມີເພື່ອ
ຮັກສາຜົນຜະລິດກະສິ��ຫຼາຍຂຶ້ນ

ບົດລາຍງານຫ້ຼາສຸດສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວ່າການນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດແມ່ນ 
ເພ່ີມຂ້ືນຢ່າງໄວວາ. ສານເຄມີຈາກຢາ 

ປາບສັດຕູພືດໃນຜະລິດຕະພັນອາຫານ,  
ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ໃນເລືອດຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ 
ແມ່ນຮອດລະດັບ ທ່ີໜ້າເປັນຫ່ວງໃນໄລຍະ 

ພຽງບ່ໍເທ່ົາໃດປີ.

 � � ການຜະລິດກະສິ��ທີ່ດີ��ນວນຫຼາຍ 
��ລັງໄດ�ຮັບການລິເລີ່ມ ແລະ 
ຖືກພັດທະນາ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

 � � ຄວາມຕ�ອງການຜະລິດຕະພັນອິນຊີ 
��ລັງເພິ່ມຂຶ້ນ

 � � ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ�ານນິເວດວິທະຍາກະ
ສິ��ໄດ�ຮັບການ ສົ່ງເສີມ ແລະ ສປປ ລາວ 
ກ�່ໄດ�ເປັນຜູ���ໜ�າຂອງອາຊຽນທາງດ�ານນິ 
ເວດວິທະຍາກະສິ�� ໂດຍການ��ເນີນ

ແນວຄິດລິເລີ່ມແຫ�ງຊາດວ�າດ�ວຍກະສິ�� 
ເພື່ອການອະນຸລັກ

 � � ��ລັດວ�າດ�ວຍການຄຸ�ມຄອງຢາປາບສັດຕູ
ພືດທີ່ຖືກຮັບຮອງໃນປີ 2017

 � � ການຫ�າມໃຫ�ມີການ��ປະທານປູກກ�ວຍ 
ໃໝ� ຢູ�ບ�ອນທີ່ຄວາມເສຍຫາຍທາງສິ່ງແວດ

ລ�ອມ ແລະ ສັງຄົມຫຼາຍ

ຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ

ຄູ່ຮ່ວມເອີຣົບ ປະກອບສ່ວນ
ຢ່າງຕ້ັງໜ້າໃນການເຈລະຈາ.
ການຮ່ວມມືທາງວິຊາການ ແມ່ນ 
ຕິດພັນສະເພາະກັບວຽກງານ 
ຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ, ການປົກ 
ຄອງທີ່ດິນ, ການວາງແຜນ ແລະ 
ການສະໜອງທຶນເພ່ືອການພັດ 
ທະນາບ້ານ, ຊາວໜຸ່ມກັບການ 
ກະສິກຳ, ກະສິກຳສີຂຽວ ແລະ 
ກະສິກຳເພື່ອໂພຊະນາການ.

ຝຣ່ັງ ເປັນປະທານຮ່ວ
ມຂອງກຸ່ມເຮັດວຽກຂະ

ແຫນງກະສິກຳ ແລະ ການພັດທະ 
ນາຊົນນະບົດ.

ລຸກຊຳບວກ ສະໜັບ 
ສະໜູນການພັດທະນາ 

ຊົນນະບົດໃນບ້ານທ່ີມີຄວາມ 
ສ່ຽງຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ, 
ບ່ໍແກ້ວ ແລະ ວຽງຈັນ.

ຮັງກາຣີ ແມ່ນມີຄວາມ
ຫ້າວຫັນໃນການສ້າ ງ

ຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບ
ຄວາມປອດໄພດ້ານຕ່ອງໂສ້ອາ 
ຫານ,ການພັດທະນາຄວາມສາ 
ມາດໃນການບ່ົງມະຕິ ແລະ ສ້າງ
ສວນ ແລະ ສະຖານທ່ີຜະລິດ 
ກະສິກຳຕົວແບບ.

ການປະກອບສ່ວນຂອງແຜນງານຮ່ວມເຂົ້າໃນຂະແໜງກະສິກຳ 
ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດນັບແຕ່ປີ 2016 ຫາ 2020
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ຕາມທິດເຂັມໂມງຈາກເທິງສຸດ: ຖົ່ວແຮ ແລະ ອ່າງໂຕ່ງນໍ້າ � ໂຄງການ 
NUDP. ການລ້ຽງໝູຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການ NU-

PCR � EU. ຟາມລ້ຽງປານໍ້າຫຸມ � ສະຖານທູດຮັງກາຣີ.

ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ແລະ ສ້າງ 
ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດ 
ຕັ້ງຂອງຊາວກະສິກອນ ເຊິ່ງກຳລັງ
ເພີ່ມຂື້ນ ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບການ 
ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ 
ເອີຣົບ. 
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