
 
 
 

 

 
 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ: ໂຄງການສົ່ ງເສມີລະບບົຕ່ອງໂສກ້ານຜະລດິກະສກິາໍທີ່ ເປນັມດິ
ກບັແວດລອ້ມ 

ຊື່ ໂຄງການ ໂຄງການສົ່ ງເສມີລະບບົຕ່ອງໂສກ້ານຜະລດິກະສກິໍາທີ່ ເປນັມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ລກທີ່ ໂຄງການ 48409-004 

ປະເທດ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສະຖານະພາບໂຄງການ ອະນຸມດັແລວ້ 

ປະເພດໂຄງການ/ຮູບ
ແບບການຊ່ວຍເຫຼອື 

ໂຄງການ ຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ 

ແຫ່ຼງທນຶ / ມູນຄ່າ 
ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ 0585-ລາວ: ໂຄງການສົ່ ງເສມີລະບບົຕ່ອງການຜະລດິກະສກິໍາທີ່ ເປນັ
ມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ  

ກອງທນຶພດັທະນາອາຊ ີ US$ 40,50 ລາ້ນ  

 

ເອກະສານຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໂຄງການນີແ້ມ່ນໄດຖ້ກືແປໂດຍອງີໃສ່ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໂຄງການທີ່ ເປນັພາສາອງັກດິສະບບັຄັງ້ວນັທີ່  22 ສງິຫາ 2018 



ກໍາໜດົຍຸດທະສາດ ການຈະເລນີເຕບີໂຕຄຽງຄ່ຼກບັຄວາມຍນືຍງົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ  
ການເຕບີໂຕດາ້ນເສດຖະກດິທີ່ ທົ່ ວເຖງິ  
ການເຊື່ ອມໂຍງພາກພືນ້  

ປດັໃຈຂບັເຄື່ ອນຕ່ໍການ
ປ່ຽນແປງ 

ການປກົຄອງບໍລຫິານ ແລະ ປບັປຸງຄວາມອາດສາມາດ  
ການແກບ້ນັຫາໂດຍການໜນູໃຊຄ້ວາມຮູ ້ 
ການພດັທະນາຂອງພາກເອກະຊນົ  

ຂະແໜງການ /ຂະແໜງ 
ການຍ່ອຍ 

ກະສກິາໍ, ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ພດັທະນາຊນົນະບດົ - ນະໂຍບາຍດາ້ນກະສກິໍາ, ການ
ປບັປຸງລະບບົການຈດັຕັງ້ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ - ການຜະລດິກາໍສກິໍາ - ອຸດສະຫະກໍາ ກະສກິໍາ, 
ການຕະຫຼາດ ແລະ ການຄາ້ - ຊນົລະປະທານ - ໂຄງລ່າງຕະຫຼາດຊນົນະບດົ 

ສດິສະເໝພີາບຍງີ-ຊາຍ 
ແລະ ການເສື່ ອມສານ 

ການເຊື່ ອມສານສດິສະເໝພີາບຍງີ-ຊາຍທີ່ ມປີະສດິທພິາບ  

ລາຍລະອຽດ ໂຄງການນີ ້ຈະສະໜບັສະໜນູການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຍຸດທະສາດ ການພດັທະນາກະສກິໍາ ຮອດ
ປ ີ2025 ຂອງລດັຖະບານ ໂດຍການສົ່ ງເສມີຄວາມສາມາດແຂ່ງຂນັຂອງລະບບົຕ່ອງໂສກ້ານ
ຜະລດິ ເຂົາ້ ຢຼໃນບນັດາແຂວງຕ່າງໆເຊັ່ ນ: ຄໍາມ່ວນ ສາລະວນັ ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ ແລະພອ້ມ
ທງັ ຕ່ອງໂສກ້ານຜະລດິພດືຜກັໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແຂວງຈາໍປາສກັ ແລະ ແຂວງເຊກອງ. 
ໂຄງການດັ່ ງກ່າວ ຈະປບັປຸງໂຄງລ່າງກະສກິໍາໃຫແ້ທດເໝາະກບັ ທຸກສະພາບອາກາດ ແລະ ທງັເພີ່ ມ
ທະວ ີການຜະລດິພດືສນິຄາ້ ການຜະລດິແບບຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການຜະລດິເພື່ ອການຄາ້. ໂຄງການ
ຍງັຈະຊ່ວຍປບັປຸງຂດີຄວາມສາມາດໃນການເກບັມຽ້ນ ການປຸງແຕ່ງ ຄຸນນະພາບ ແລະ ການທດົ
ສອບຄວາມປອດໄພ ແລະພອ້ມທງັ ສົ່ ງເສມີການນໍາໃຊປຸ້ຍຊວີະພາບ ແລະ ກະສກິໍາປອດສານພດິ. 
ໂຄງການຈະສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫຊ້າວກະສກິອນ ແລະ ຜູປ້ະກອບການທຸລະກດິກະສກິໍາໃຫ ້
ເຂັມ້ແຂງ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການຜະລດິກະສກິາໍໃຫແ້ທດເໝາະກບັສະພາບອາກາດ ໄປພອ້ມກບັ ການ
ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍ ໃຫແ້ກ່ທຸລະກດິກະສກິໍາທີ່ ເປນັມດິຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ເພື່ ອ
ສົ່ ງເສມີລະບບົຕ່ອງໂສກ້ານຜະລດິກະສກິາໍໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ.  



ຄວາມເປນັມາຂອງ
ໂຄງການ ແລະການ
ເຊື່ ອມໂຍງກບັແຜນ ຍຸດ
ທະສາດຂອງປະເທດ /
ພາກພືນ້ 

ບດົລາຍງານດດັສະນໝີາຍການພດັທະນາມະນຸດ ໄດຈ້ດັລະດບັໃຫ ້ສປປ ລາວ ຢູ່ທີ່ ອນັດບັ 138 
ໃນຈາໍນວນ 188 ປະເທດ. ໃນລະຫວ່າງປ ີ1996 ຫາປ ີ2016, ຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນ
ເສດຖະກດິມະຫາພາກແລະທາງດາ້ນການເມອືງ ສາມາດເຮດັໃຫ ້ສປປ ລາວ ບນັລຸການຈະເລນີ
ເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິໃນລະດບັປານກາງທີ່  6,5% ຕ່ໍປ.ີ ເຖງິຢ່າງນັນ້ກໍ່ ຕາມ, ປະເທດໄດ້
ປະສບົກບັ ບນັຫາຂາດດຸນບນັຊ ີເດນີສະພດັທີ່ ແກ່ຍາວມາດນົ ການຫຸຼດລງົຂອງຄງັສະສມົທີ່ ເປນັ
ເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງໜີສ້າທາລະນະ. ເຖງິແມ່ນວ່າ,  ການປະກອບສ່ວນ
ຂອງຂະແໜງກະສກິໍາ ຕ່ໍກບັ ຜະລດິຕະພນັພາຍໃນຕ່ໍຫວົຄນົແຫ່ງຊາດແມ່ນພວມຫຼຸດລງົ (ຈາກ 
32,7% ໃນປ ີ2010 ມາເປນັ 19,8% ໃນປ ີ2016) ກໍ່ ຕາມ ແຕ່ວ່າເສດຖະກດິກໍ່ ຍງັຄງົອງີໃສ່ການ
ຜະລດິກະສກິໍາ ຊຶ່ ງປະຊາກອນໃນໄວເຮດັວຽກກວມເອາົ ປະມານ 65% ຂອງປະຊາກອນ ທີ່

ປະກອບອາຊບີໃນຂະແໜງການດັ່ ງກ່າວ. ການຂະຫຍາຍຕວົຕ່ໍາຂອງຂະແໜງການດັ່ ງກ່າວ ໄດສ້ົ່ ງ
ຜນົໃຫລ້າຍໄດຂ້ອງຄວົເຮອືນໃນເຂດຊນົນະບດົມລີະດບັທີ່ ຕ່ໍາ. ອດັຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງຜູທ້ີ່

ປະກອບອາຊບີໃນການຜະລດິກະສກິໍາເມື່ ອທຽບກບັຜູທ້ີ່ ປະກອບອາຊບີໃນຂະແໜງການອື່ ນ ແມ່ນ
ມສູີງກ່ວາເກອືບປະມານສາມເທົ່ າ.  

ພາຍໃນປ ີ2020, ລດັຖະບານໄດວ້າງເປົາ້ໝາຍເຮດັໃຫອ້ດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງກະ
ສກິໍາ ເພີ່ ມຂຶນ້ 3,4% ຕ່ໍປ.ີ ຂອບວຽກນະໂຍບາຍສໍາລບັຂະແໜງກະສ ິກ າທີ່ ໄດກ້ໍາໜດົໄວໃ້ນ (i) 
ຍຸດທະສາດການພດັທະນາກະສກິາໍ ຮອດປ ີ2025 (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 1), (ii) ແຜນພດັທະນາ
ເສດຖະກດິສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປຄີັັງ້ທີ່  8 (2016-2020), (iii) ຍຸດທະສາດການພດັທະນາຂະແ
ໜງ ການປູກພດືສນິຄາ້ຮອດປ ີ2025 ແລະ ວໄິສທດັ 2030, ແລະ (iv) ຍຸດທະສາດການ
ປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດຂອງ ສປປ ລາວ.  ຍຸດທະສາດການພດັທະນາກະສກິໍາ ຮອດປ ີ2025 ມີ
ເປົາ້ໝາຍແນໃສ່ (i) ຮບັປະກນັດາ້ນສະບຽງອາຫານ, (ii) ຜະລດິສນິຄາ້ກະສກິໍາທີ່ ສາມາດແຂ່ງຂນັ 
ບນົພືນ້ຖານທ່າແຮງທີ່ ມ ີ, (iii) ປບັປຸງການຜະລດິກະສກິໍາໃຫສ້ະອາດ ປອດໄພ ແລະ ຍນືຍງົ, 
ແລະ (iv) ຫນັປ່ຽນເທື່ ອລະກາ້ວໄປສູ່ຄວາມທນັສະໄໝ ເພື່ ອກາ້ວໄປສູ່ເສດຖະກດິກະສກິໍາທີ່

ສາມາດປບັຕວົແລະມສີະມດັຕະພາບ.  

ຜນົສະທອ້ນ ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂນັດາ້ນກະສກິໍາໄດຮ້ບັການປບັປຸງ. 

ຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ 

ລາຍລະອຽດຂອງຜນົໄດຮ້ບັ ລະບບົຕ່ອງໂສກ້ານຜະລດິກະສກິາໍ ທີ່ ໃຊຊ້ບັພະພະຍາກອນແບບມປີະສດິທຜິນົ 
ໄດຮ້ບັການພດັທະນາໃນເຂດພືນ້ທີ່ ຂອງໂຄງການ. 

ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງຜນົໄດຮ້ບັ 
 



ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ລາຍລະອຽດຂອງໝາກຜນົຂອງໂຄງການ ໂຄງລ່າງລະບບົຕ່ອງໂສກ້ານຜະລດິກະສກິາໍທີ່ ຈາໍເປນັໄດຮ້ບັການປບັປຸງ ແລະ 
ເຮດັໃຫແ້ທດເໝາະກບັສະພາບອາກາດ. 

ການຜະລດິກະສກິໍາທີ່ ແທດເໝາະກບັສະພາບອາກາດ ແລະ ການເຮດັທຸລະກດິ
ກະສກິໍາໄດຮ້ບັການສົ່ ງເສມີ. 

ການສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ອໍານວຍໃຫແ້ກ່ການເຮດັທຸລະກດິກະສກິໍາທີ່ ເປນັ
ມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມໄດຮ້ບັການເສມີຂະຫຍາຍ. 

ສະຖານະພາບຂອງຄວາມຄບືໜາ້ໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ (ຜນົໄດຮ້ບັ 
ກດິຈະກາໍ ແລະ ບນັຫາ) 

 

ພືນ້ທີ່ ໂຄງການທາງພູມສາດ ຈາໍປາສກັ, ຄໍາມ່ວນ, ສາລະວນັ, ສະຫວນັນະເຂດ, ເຊກອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈນັ 

ໜວດການປກົປອ້ງ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມ B 

ການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັທີ່ ບ່ໍສະໝກັໃຈ B 

ຄນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ B 

ສະຫຸຼບຫຍໍດ້າ້ນສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 
 



ດາ້ນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັທີ່ ບ່ໍສະໝກັໃຈ 
 

ດາ້ນຄນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ 
 

ການສື່ ສານ ການເຂົາ້ຮ່ວມ ແລະ ການປກຶສາຫາລກືບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ໃນໄລຍະອອກແບບໂຄງການ 
 

ໃນໄລຍະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ 
 

ຜູຮ້ບັຜດິຊອບໂຄງການຝ່າຍເອດບີ ີ Ancha, Srinivasan 

ກມົຮບັຜດິຊອບໂຄງການຝ່າຍ ເອດບີ ີ ກົມົອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້

ພະແນກຮບັຜດິຊອບໂຄງການຝ່າຍເອດບີ ີ ພະແນກສິ່ ງແວດລອ້ມ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ກະສກິໍາ, ກມົອາຊອີາ
ເວນັອອກສຽງໃຕ ້

ໜ່ວຍງານຮບັຜດິຊອບໂຄງການຝ່າຍ
ລດັຖະບານ 

ກະຊວງກະສກິາໍແລະປ່າໄມ,້ ກມົສົ່ ງເສມີເຕກັນກິແລະປຸງແຕ່ງກະສກິາໍ  
ບາ້ນດອນໃຕ ້ເມອືງໄຊທານ ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ  
ກະຊວງກະສກິາໍແລະປ່າໄມ,້ ກມົຊນົລະປະທານ  
ຕູໄ້ປສະນເີລກທີ່  5192, ຖະໜນົເຈົາ້ອານ ຸນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ  
 
ກະຊວງກະສກິາໍແລະປ່າໄມ ້- ກມົແຜນການແລະການເງນິ  
ຖະໜນົລາ້ນຊາ້ງ, ເຂດປະຕູໄຊ  
ຕູໄ້ປສະນເີລກທີ່  811 ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ  
 



ຕາຕະລາງໂຄງການ 

ການຜ່ານຮູບແບບຂອງໂຄງການ 12 ພດຶສະພາ 2015 

ການລງົເກບັກໍາຕວົຈງິ 16 ພະຈກິ 2017 ຫາ 23 ພະຈກິ 2017 

ການລງົທບົທວນແລະຕດິຕາມກວດກາ 13 ເມສາ 2018 

ການອະນຸມດັ 30 ກໍລະກດົ 2018 

ລງົທບົທວນໂຄງການຄັງ້ສຸດທາ້ຍ -  

ປບັປຸງຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໂຄງການຄັງ້ສຸດທາ້ຍ 17 ສງິຫາ 2018 

ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ເລກທີ່  0585-ລາວ 

ເຫດການທີ່ ສໍາຄນັ 

ອະນມຸດັ ວນັທີ່ ເຊນັສນັຍາ ວນັທີ່ ມຜີນົສກັສດິ ການປດິໂຄງການ 

ກາໍໜດົ ປບັປຸງ ຕວົຈງິ 

30 ກໍລະກດົ 2018 -  -  31 ມນີາ 2025 -  -  



ແຜນການເງນິ ການນໍາໃຊເ້ງນິໂຄງການ  

 
ລວມທງັໝດົ (ມູນຄ່າເປນັ US$ 
ລາ້ນ) 

ວນັທີ່  ເອດີ
ບ ີ

ພາກສ່ວນ
ອື່ ນ 

ເປເີຊນັ
ສຸດທ ິ

ມູນຄ່າໂຄງການ 46,37 ການອະນຸມດັສນັຍາສະສມົ 

ເອດບີ ີ 40,50 30 ກໍໍລະກດົ 
2018 

0,00 0,00  0% 

ຄູ່ຮ່ວມ 5,87 ການເບກີ-ຈ່າຍສະສມົ 

ການປະກອບທນຶ
ສມົທບົ 

0,00 30 Jul 2018 0,00 0,00  0% 

 
ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໂຄງການໄດບ້ນັຈແຸຕ່ຂໍມູ້ນໂດຍຫຍໍ ້ ກ່ຽວກບັ ໂຄງການຫຼແືຜນງານ: ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໂຄງການໄດບ້ນັຈຸ
ຂໍມູ້ນຂອງວຽກໂຄງການທີ່ ພວມດໍາເນນີ, ບາງຂໍມູ້ນອາດຈະບ່ໍໄດເ້ອາົບນັຈເຸຂົາ້ໃນສະບບັເບືອ້ງຕົນ້ຂອງຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໂຄງການ ແຕ່
ວ່າຈະໄດເ້ອາົຕື່ ມເຂົາ້ໃສ່ ພາຍຫຼງັທີ່ ມຂໍີມູ້ນເພີ່ ມເຕມີ. ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັ ໂຄງການທີ່ ພວມນາໍສະເໜ ີແມ່ນຍງັບ່ໍທນັຄບົຖວ້ນ ແລະ ມີ
ໃຫໄ້ດຕ້າມທີ່ ລະບຸໄວ.້   
ເອດບີ ີສະໜອງຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຖ້ກືບນັຈເຸຂົາ້ໃນຂໍມູ້ນພືນ້ຖານນີພ້ຽງແຕ່ເອກະສານດຽວ ຊຶ່ ງເອກະສານດັ່ ງກ່າວນີ ້ຖວ່ືາເປນັແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ
ໂຄງການ ສະໜອງໃຫແ້ກ່ຜູປ້ະສງົນໍາໃຊຂໍ້ມູ້ນໂຄງການດັ່ ງກ່າວ ໂດຍບ່ໍຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດກ່ອນການນໍາໃຊ.້ ໃນຂະນະທີ່  ເອດບີ ີ
ພະຍາຍາມທີ່ ຈະສະຫນອງເນືອ້ຫາທີ່ ມ ີຄຸນນະພາບສູງ, ຂໍມູ້ນທີ່ ສະຫນອງ "ຕາມນີ"້ ໂດຍບ່ໍມີການຮັບປະກັນໃດໆ, ທັງ
ການສະແດງອອກ ຫຼ ືຖກືບງັຄບັ ລວມທງັ ບ່ໍມກີານຮບັປະກນັດາ້ນການຄາ້, ຄວາມສອດຄ່ອງກບັຈດຸປະສງົສະເພາະໃດຫນຶ່ ງ ແລະ 
ທງັບ່ໍມກີານລະເມດີ. ເອດບີ ີເວົາ້ສະເພາະແລວ້ ຈະບ່ໍຄໍາ້ປະກນັ ຫຼ ືເປນັຕວົແທນໃດໆທີ່   ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ຄວາມຖກືຕອ້ງ ຫຼ ືຄບົ
ຖວ້ນສມົບູນຂອງຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວນີ.້  
 


