“

ການຜະລິດເຂົ້າແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ
ຕໍ່ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນາທໍາຂອງປະ

ເທດລາວ. ໃນຄວາມເປັນຈິງກໍ່ເປັນເຊັ່ນນັ້ນ
ແທ້ເພາະປະຊາຊົນລາວໃນເຂດຊົນນະບົດ

“

ມັກທັກທາຍຖາມກັນດ້ວຍຄໍາເວົ້າທີ່ວ່າ:

ທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງ
ທີ່ຕັ້ງໂຄງການ:
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ,ຄໍາມ່ວນ,ສະຫວັນນະ
ເຂດ, ສາລະວັນ ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກ ຂອງ ສປປ
ລາວ.
ໂຄງການເລີ້ມຕົ້ນ:

ທັດສະນະຂອງໂຄງ
ການຜະລິດເຂົ້າແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່
ສໍາຄັນເພຶ່ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຢູໃ່ ນ
ສປປ ລາວ.
ໃນຂະນະທີມ
່ ີການຜະລິດເຂົ້າເປຶອກເພີມ
້ ຂື້ນ

ເດືອນມັງກອນ 2010

ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ພດ
ັ ມີການເອົາໃຈໃສ່ພຽງ

ໄລຍະສີ້ນສຸດໂຄງການ:

ເລັກໜ້ອຍຕໍ່ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການສີເຂົ້າ

ເດືອນຕຸລາ 2011

ທີ່ມປ
ີ ະສິດທິພາບ. ຈາກການສີເຂົ້າເປືອກ 1 ກິ

ງົບປະມານໂຄງການ:
2,3 ລ້ານຢູໂຣ
ຜູ້ຮ່ວມງານຫຼັກ:
- ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
- ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວິສາ
ຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ກະຊວງ

ໂລ ຢູ່ ລາວ ຈະໄດ້ເຂົ້າສານທີຕ
່ ໍ່າກວ່າປະເທດ
ເພື່ອນບ້ານເຖີງ 10%. ຄຸນນະພາບເຂົ້າຕໍ່າຊຶ່ງ
ເປັນຜົນກະທົບໃຫ້ລາຄາເຂົ້າຂອງລາວຕົກຕໍ່າ
ນໍາອີກ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວນາຜູ້ຜະລິດເຂົ້າ ແລະ
ໂຮງສີເຂົ້າມີກໍາໄລໜ້ອຍ ຫຼື ອາດບໍມ
່ ີກໍາໄລ

ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ.

ເລີຍ.

- ອົງການພັດທະນາຂອງປະເທດເນເທີແລນ

ການຜະລິດເຂົ້າເປືອກທີມ
່ ຄ
ີ ຸນນະພາບ

(SNV)
ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທຶນຫຼັກ:
ສະຫະພາບເອິຣົບ (EU),
ອົງການ ເຮວວີຕັດ ແລະ ອົງການ SNV
ຕິດຕໍ່ພົວພັນໄດ້ທີ່:
+ (856-21) 263 189 T
+ (856-21) 263 190 T/F
viengarouna.khauthisen@helvetas.org
helvetas.laos@gmail.com
www.helvetas-laos.org

ໂຄງການ EMRIP

ດີກວ່າ ແລະ ມີກໍາມະວິທີປັບປຸງການສີເຂົ້າທີ່
ດີກວ່າຈະສາມາດເພີ້ມປະລິມານການສະໜອງ
ເຂົ້າສູງກວ່າໃນ ສ ປປ ລາວ. ເຮັດໃຫ້ຊາວນາ
ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ໂຮງສີເຂົ້າມີກໍາໄລເພີ້
ມຂືນ
້ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທດ
ີ່ ີຂນ
ື້ ກວ່າເກົ່າ.

“ໂຄງການປັບປຸງຄຸນນະພາບເຂົາ້ ເປັນສິນຄ້າໃນ ສປປ ລາວ EMRIP”

“

ໂດຍຖືເອົາຊາວນາຂະໜາດນ້ອຍເປັນໃຈກາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ

ສັງຄົມ,ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ E M R I P ແມ່ນເພື່ອສ້າງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງໂຮງສີເຂົ້າ
ແລະ ຊາວນາຂະໜາດນ້ອຍໃຫ້ມາເຮັດວຽກງານຮ່ວມກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການສໍາຄັນ
ດັ່ງກ່າວມີການພົ້ນເດັ່ນຂືນ
້
ປັບປຸງຂະບວນການສີເຂົ້າ.
ນ້ອຍ ແລະ ໂຮງສີເຂົາ້ .

“

‘ກິນເຂົ້າແລ້ວບໍ່

ໃນການປັບປຸງເຕັກນິກການຜະລິດເຂົາ້ ທີ່ມຄ
ີ ຸນນະພາບ

ແລະ

ທັ້ງໝົດເຫຼົ່ານີແ
້ ມ່ນເພື່ອເພີ້ມລາຍຮັບໃຫ້ກັບຊາວນາຂະໜາດ

ຂອບເຂດວຽກງານ

ເນື້ອໃນລວມ

ຜົນສໍາເລັດໃນປັດຈຸບັນ
ມີຂນຕອນການຄ
ັ້
ັດເລືອກແບບເປີດກວ
້ າງ ແລະ

ໂຄງການ EMRIP ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນການເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. ໂຄງການໄດ້ເຮັດ

ເຂົ້າເປັນອາຫານຫຼັກຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ມີການຜະລິດເຂົ້າຢູ່

ວຽກຮ່ວມກັບໂຮງສີເຂົ້າທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານທຸລະກິດ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ-ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ສັງຄົມ, ແລະ ເປັນໂຮງສີ

ເກືອບທຸກໆພື້ນທີ່ຂອງປະເທດ.

ປົ່ ງໃສເອົາ 21 ໂຮງສີເຂົ້າທີ່ ມີຄວາມກາ້ ວໜາ້ ຕໍ່ ການ

ເຂົ້າທີ່ມີເຄື່ອຂ່າຍການຊື້ຂາຍກັບຊາວນາຂະໜາດນ້ອຍ. ທຸກໆໂຮງສີເຂົ້າທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກັບໂຄງການ EMRIP ຈະຕ້ອງໄດ້

ລາວມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານກຸ່ມຊົນເຜົ່າ, ສະພາບແວດລ້ອມ

ພັດທະນາທຸລະກິດ, ເປັນໂຮງສີເຂົ້າທີ່ ມີຄວາມ

ສະໜອງປັດໃຈນໍາເຂົ້າການຜະລິດ,ເຊັ່ນ: ສະໜອງແນວພັນ, ປຸ໋ຍ, ສິນເຊື່ອ ແລະ ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກັບຊາວນາ ໂດຍ

ການຜະລິດທີ່ກ້ວາງຂວາງ ແລະ ມີປະຫວັດສາດການຜະລິດ

ຮ ັບຜິດຊອບ ແລະ ຍອມຮ ັບຈາກສ ັງຄ ົມ.

ປະມານ 1,000 ຄົນ, ແລະ ຈະເກັບຊື້ເຂົ້າເປືອກຄຸນນະພາບດີດ້ວຍລາຄາທີ່ພິເສດກວ່າ. ຜົນຕອບແທນສໍາຫຼັບການຮ່ວມ
ລົງທຶນໃຫ້ກັບຊາວນາຂະໜາດນ້ອຍ, ບັນດາໂຮງສີເຂົ້າຈະໄດ້ຮັບທືນຊຸກຍູ້ຈາກໂຄງການເພື່ອປັບປຸງອຸປະກອນການສີ
ເຂົ້າ, ໂຮງສີເຂົ້າຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໃນການເພີ້ມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດ.
ເມື່ອປະສິດທິພາບຂອງການສີເຂົ້າໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ໄດ້ລາຄາສູງຈາກເຂົ້າຄຸນນະພາບດີ ຈະເຮັດໃຫ້ໂຮງສີເຂົ້າມີ
ລາຍຮັບເພີ້ມທີ່ຈໍາເປັນໃນການສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນຊາວນາ ແລະ ຈ່າຍລາຄາພິເສດ ພາຍຫຼັງທີ່ໂຄງການໄດ້ສິ້ນສຸດ.
•

ລັດຖະບານກໍ່ມີບົດບາດສໍາຄັນເຊັ່ນກັນໃນການເອື້ອອໍານວຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຕໍ່ການພັດທະນາຂະແໜງການ
ເຂົ້າ.

•

ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີຫຼັກຂອງລັດແມ່ນສ້າງເງື່ອນໄຂອັນເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສ້ມູນ
ຄ່າເຂົ້າ.

•

ມີການແບ່ງປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຂະແໜງການຕ່າງຂອງລັດໃນການຜະລິດເຂົ້າ ແລະ ການສີເຂົ້າ, ປັດຈຸບັນຍັງ
ບໍ່ທັນມີການເຕົ້າໂຮມທຸກພາກສ່ວນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຕໍ່ບັນຫາທີ່ກະທົບຕໍ່ອຸດ
ສາຫະກໍາເຂົ້າເທື່ອ..

•

ເຂົ້າທີ່ຍາວນານເຮັດໃຫ້ລາວເປັນແຫຼ່ງສະສົມແນວພັນເຂົ້າທີ່
ໃຫ່ຍທີ່ສຸດອັນດັບທີ່ສອງຂອງໂລກ,

ໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າໜຽວ

ເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫຼາຍ, ສ່ວນເຂົ້າຈ້າວ, ເຂົ້າກໍ່າ ແລະ ພັນເຂົ້າ
ຊະນິດອື່ນໆ

ແມ່ນຜະລິດເພື່ອບໍລິໂພກພາຍໃນຄົວເຮືອນ

ແລະ ກໍ່ຈໍາໜ່າຍເປັນສິນຄ້າເຊັ່ນດຽວກັນ.
ສະພາບການປູກເຂົ້າໃນປະເທດລາວປະກອບດ້ວຍເຂົ້ານາ
ແລະ ເຂົ້າໄຮ່, ລະບົບການຜະລິດເຂົ້າໄຮ່ທີ່ມີຜົນຜະລິດຕໍ່າ

ບ ັນດາໂຮງສີເຂົ້າເຫຼ່ ົານີໄ້ ດມ
ີ ານເຮັດວຽກກ ັບ
້ ກ

•

ຄອບຄ ົວຊາວນາຫຼາຍກວາ່ 12,000 ຄ ົນຢູ່ໃນ 6
ແຂວງເປົ້າໜາຍ ຂອງປີ 2010.
ໄດສ
້ າ້ ງແຜນພັດທະນາທຸລະກິດຄ ົບວ ົງຈອນໃຫກ
້ ັບ

•

20 ໂຮງສີເຂົ້າ ເພື່ ອຊວ
່ ຍປັບປຸງທຸລະກິດຂອງໂຮງສີ
ເຂົ້າ ໃນຄະນະດຽວກ ັນກໍ່ ເປັນການສາ້ ງຜົນປະໂຫຍ

ປົກກະຕິແມ່ນປູກຕາມເນີນສູງ ແລະ ພູດອຍ ເພື່ອບໍລິ

ດຮວ
່ ມກ ັບຊາວນາທີ່ ພວກເຂົາເຮັດວຽກນ ໍາ.

ໂພກເທົ່ານັ້ນ, ເຂົ້າທີ່ເປັນສິນຄ້າສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນຜະລິດຢູໃ່ ນ

•

ພື້ນທີ່ທົ່ງພຽງ ແລະ ຮ່ອມພູທີ່ມີນໍ້າຖ້ວມ ໃນນີ້ການຜະລິດເຂົ້າ
ນາແມ່ນມີຜົນຜະລິດທີ່ສູງກ່ວາ

ແລະ

ສາມາດປູກໄດ້ສອງ

ລະດູຕໍ່ປີຢູ່ໃນຫຼາຍບ່ອນທີ່ມີລະບົບຊົນລະປະທານເຂົ້າເຖິງ

ວິທີການກໍານົດນະໂຍບາຍແຕ່ “ລຸ່ມຂຶ້ນເທິງ” ແມ່ນກໍາລັງຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ເລີ້ມຈາກກອງປະຊຸມຂອງບັນດາຜູ້ທີ່
ມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ໃນບັນດາແຂວງເປົ້າໜາຍ ແລະ ຕາມດ້ວຍ ກອງປະຊຸມນະໂຍບາຍລະດັບສູນກາງ.

•

້ ະໄດຮ
ໂຮງສີເຂົ້າເຫຼ່ ົານີຈ
້ ັບການຊວ
່ ຍເຫຼືອປັບປຸງ

ອຸປກອນໂຮງສີເຂົ້າ ໂດຍອີງໃສ ່ ແຜນພັດທະນາທຸລະ
ກິດຄ ົບວ ົງຈອນ.
ໂຮງສີເຂົ້າໄດສ
ຸ ນະພາ
້ ະໜອງແນວພັນເຂົ້າທີ່ ມີຄນ

•

ບດີ, ໃຫສ
ິ ເຊື່ ອການຜະລິດ, ຝຸນ
້ ນ
່ -ປຸ໋ຍ, ອຸປະກອນການ
ຜະລິດເລັ ກນອ
ງ ແລະ ໃຫກ
ໍ
້ ຍຈານວນໜຶ່
້ ານຝຶກອ ົບຮ ົມ

ໂຄງການ
ໂຄງການປັບປຸງຄຸນນະພາບເຂົ້າເປັນສິນຄ້າຢູ່
ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ຮັບທືນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ
ແຜນງານຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຂອງ
ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ທຶນຈໍານວນໜຶ່ງແມ່ນ
ເປັນການປະກອບຈາກຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການຄື: ອົງການ ເຮວວິຕັດ ແລະ
ອົງການພັດທະນາຂອງປະເທດເນເທີແລນ

ກຽ່ ວກ ັບການບ ົວລະບ ັດຮ ັກສານາເຂົ້າ ຫຼື ການຄຸມ
້ ຄອງ
ນາເຂົ້າໃຫກ
້ ັບຊາວນາທີ່ ເປັນເຄື່ ອຂາ່ ຍຂອງພວກເຂົາ.
ໂຮງສີເຂົ້າ, ຊາວນາ ແລະ ພະນ ັກງານລ ັດໃນທອ
້ ງຖິ່ ນ
້ ງັ່ ລຸມ
ໄດຮ
້ ັບການຝຶກອ ົບຮ ົມໃນຫົວຂໍດ
່ ນີ:້
. ການເຮັດວຽກຮວ
່ ມກ ັບຊາວນາ ແລະ ການສາ້ ງຕງັ້
ກຸມ
່ .
. ການພັດທະນາຕອ
ູ ຄາ່ ເຂົ້າ.
່ ງໂສມ
້ ນ
. ການບ ົວລະບ ັດຮ ັກສານາເຂົ້າ.
. ການເປັນຜູປ
້ ະກອບການ ແລະ ການພັດທະນາທຸລະ
ກິດ.
້ ງຕນກ
້ົ ຽ່ ວກ ັບການຈ ົດກາ່ ຍບ ັນຊີ.
. ຄວາມຮູເ້ ບືອ
. ກອງປະຊຸມສ ໍາມະນາປຶກສາຫາລືດາ້ ນນະໂຍບາຍ

(S N V ) . ຄູ່ຮ່ວມໂຄງການໃນລະດັບສູນກາງ

ລະດ ັບແຂວງ ແລະ ສູນກາງໄດກ
ໍ ົດບ ັນຫາ
້ ານ

ແມ່ນ ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າ

ບຸລມ
ິ ະສິດທີ່ ກ ົດໜວ
່ ງຜູຜ
້ ະລິດເຂົ້າ ແລະ ໂຮງສີເຂົ້າຢູ່

ໄມ້ ແລະ ຫ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມວິ

ບ ັນດາແຂວງເປົ້າໜາຍ ແລະ ໄດມ
ີ ານຈ ັດຕງັ້
້ ກ

ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂນາດກາງ,
ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ.

ປະຕິບ ັດ ເພື່ ອແກໄ້ ຂບ ັນຫາຕາ່ ງໆແບບຍືນຍ ົງ ຊຶ່ ງຈະ
ເປັນຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ ທຸກພາກສວ
່ ນທີ່ ມີສວ
່ ນຮວ
່ ມ.

