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1. ຍ�ດທະສາດກະສິກ�າ ຮອດປ� 2025 ແລະ ວິໄສທັດ ຮອດປ� 2030

2. ສະເໜີໂດຍຫຍໍ� ກ�ຽວກັບ ໂຄງການ ຄລສລ

3. ການບໍລິການສິນເຊື່ອ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ພາຍໃຕ�ໂຄງການ ຄລສລ
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ຍ�ດທະສາດ ກະສິກ�າ ຮອດປ� 2025 ແລະ ວິໃສທດັ
ຮອດປ� 2030

“ຮບັປະກັນ ຄວາມ ໝ້ັນຄົງ  ດ�ານ ສະບຽງ ອາຫານ, 

ຜະລດິ ສນິຄ�າກະສກິ�າ ທີ່ມທີ�າແຮງ, ພັດທະນາ ກະສກິ�າ ແບບ ຍືນ ຍົງ, 

ສ�າງພືນ້ຖານຫນັ ເປ�ນ ອ�ດ ສາ ຫະກ�າ ແລະ ທນັ ສະ ໄໝ ເທືອ່ລະກ�າວ”

ຄາດໝາຍສ��ຊນົ ຮອດປ� 2025

1. ໃນປ� 2025, ຕ�ອງຮັບປະກັນ ເຮັດໃຫ�ການ ເຕີບ ໂຕ ຂອງ ຂະ ແໜງ ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າ ໄມ�  
ໃນ ລະດບັ 3% ຂ້ຶນ ໄປ.

2. ຮັບປະກັນດ�ານໂພສະນາການ ຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ�ໄດ�ຮັບພະລັງງານ 2,600-2,700 ກິ
ໂລກະລໍລ/ີຄົນ/ມ້ື:
 ຜະລິດເຂ້ົາ ໃຫ�ໄດ� 5-5.2 ລ�ານໂຕນ, 
 ສ��ຊົນຜະລິດຊີ້ນ ແລະ ໄຂ�ໃຫ�ໄດ� 365,000ໂຕນ, ຕອບສະໜອງອັດຕາການບໍລິໂພກ

ຊີ້ນ ສະເລ�ຍ ໃຫ�ໄດ� 65 ກິ ໂລຕໍ�ຄົນຕໍ�ປ�

3. ຕ�ອງສ��ຊົນເຮັດ ໃຫ�ການຜະລິດ ສິນຄ�າກະສິກ�າ ມີການຂະຫຍາຍຕົວ  ເພ່ືອຮັບປະກັນທັງ
ປະລິມານ ແລະ ຄ�ນນະພາບ  ແນ ໃສ�  ໃຫ� ເຂ້ົາ  ເຖິງຕະຫຼາດ ພາຍໃນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ
 ຜະລິດ ເຂ້ົາ ເປ�ນ ສິນຄ�າ ສົ�ງ ອອກ  ແລະ  ເປ�ນ ສີນ ຄ�າ ຊາຍ ແດນ  ໃຫ� ໄດ�ປະມານ 1,5 ລ�ານ

ໂຕນ ເຂ້ົາ ເປ� ອກ.
 ສາລີ ຫລາຍກວ�າ 1.3 ລ�ານໂຕນ, ກາເຟ ຫລາຍກວ�າ 100,000ໂຕນ, ອ�ອຍ 2 ລ�ານ

ໂຕນ, ຖົ�ວເຫລືອງ 50,000 ໂຕນ ຕໍ�ປ�
 ສົ�ງອອກສັດໃຫຍ� ຄິດເປ�ນນ��າໜັກ 10,000-15,000 ໂຕນ
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ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການສະໜັບສະໜ�ນ

ເພ່ືອບັນລ�ໄດ�ເປ��າໝາຍ ຂອງຍ�ດທະສາດ ກະສິກ�າ ໂດຍສະເພາະແມ�ນ ເປ��າໝ
າຍ ໃນການຮັບປະກັນທາງດ�ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລິດເປ�ນ
ສິນຄ�າ ກະຊວງກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ຈຶ່ງໄດ� ກ�ານົດ ອອກ ມາ ເປ�ນ 16 
ແຜນງານ 120 ໂຄງການຄ:ື

1. ດ�ານການປ�ກພືດ ມີ 8 ແຜນງານ 72 ໂຄງການ

2. ດ�ານການລ�ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ  ມີ 7 ແຜນງານ 69 ໂຄງການ

ເຊິ່ງໂຄງການລ�ຽງສັດ ເພ່ືອຜະລິດສິນຄ�າຢ��ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ 
ຂອງພວກເຮົາ ແມ�ນນອນ ຢ��ໃນແຜນງານທີ 7: ແຜນ ງານຊຸກຍ��ສົ�ງເສີມການ 
ລ�ຽງສັດ  ແລະ ການ ປະມົງ ເພ່ືອ ເປ�ນ ສິນຄ�າ

ຫົວຂໍ�ສະເໜີ
1. ຍ�ດທະສາດກະສິກ�າ ຮອດປ� 2025 ແລະ ວິໄສທັດ ຮອດປ� 2030

2. ສະເໜີໂດຍຫຍໍ� ກ�ຽວກັບ ໂຄງການ ຄລສລ

3. ການບໍລິການສິນເຊື່ອ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ພາຍໃຕ�ໂຄງການ ຄລສລ
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• ໂຄງການລ�ຽງສດັ ເພື່ອຜະລດິເປ�ນສນິຄ�າ ຢ��ເຂດພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ (ຄລສລ)  ແມ�ນ

ໂຄງການນຶງ່ ທີ່ຢ��ພາຍໃຕ�ການຄ��ມຄອງ ຂອງກະຊວງກະສກິ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ແລະ ໄດ�ຮບັການສະ

ໜັບສະໜ�ນ ທາງດ�ານແຫລ�ງທນຶ ຈາກທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ(ADB) ແລະ ກອງທນຶ

ສາກົນເພືອ່ການພດັທະນາກະສກິ�າ (IFAD).

• ເປ��າໝາຍຂອງໂຄງການ ແມ�ນເພື່ອເພີມ້ລາຍຮບັໃຫ�ແກ�ຊາວກະສກິອນໃນເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ຜ��

ປະກອບການ ດ�ວຍການສ�າງເງ ືອ່ນໄຂເອືອ້ອ�ານວຍ ໃນການລ�ຽງສັດໃຫ�ກາຍເປ�ນສິນຄ�າ ເພື່ອຕອບ

ສະໜອງຄວາມຕ�ອງການ ຂອງຕະຫາຼດພາຍໃນ ແລະ ຂົງເຂດ. 

• ຈ�ດປະສງົຂອງໂຄງການ ແມ�ນ:

1. ປ�ບປ�ງ ແລະ ສ�າງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃຫ�ແກ�ກ��ມຊາວກະສກິອນຜ��ລ�ຽງສດັ ແລະ ຜ��ປະກອບການ

2. ປ�ບປ�ງພືນ້ຖານໂຄງລ�າງທີຈ່�າເປ�ນ ໃນຕ�ອງໂສ�ມ�ນຄ�າຂອງການລ�ຽງສດັ (ຟາມ, ລະບົບສະຫນອງປ�ດໃຈການ
ຜະລິດ, ໂຮງງານຂ�າສດັ ແລະ ປ�ງແຕ�ງຜະລດິຕະພນັສດັ ແລະ ບ�ອນຈ�າໜ�າຍຊີນ້ສດັ) 

3. ປ�ບປ�ງລະບບົການສະໜອງສນິເຊືອ່ກະສກິ�າ 

ພາກສະເໜີ

ລ/ດ ແຂວງ ເມືອງ

1 ຫລວງ ນ��າ ທາ
ສງິ

ວຽງ ພ� ຄາ
ນາ ແລ

2 ຫລວງ ພະ ບາງ
ພ� ຄ�ນ

 ໂພນ ໄຊ
ວຽງຄ�າ

3  ຫົວ ພັນ
 ວຽງ ໄຊ  
 ຊຽງ ຄໍ�
 ແອດ

4 ຊຽງ ຂວາງ
 ຫນອງ ແຮດ

ຄ�ນ
 ຜາ ໄຊ

ເຂດເປ��າໝາຍຂອງໂຄງການ
4 ແຂວງ
12 ເມືອງ
200 ບ�ານ
300 ກ��ມ
5,400 ຄອບຄວົ
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ໄລຍະເວລາຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ

2015

ເລ່ີມຕ ົນ້: 02/03/2015 ສີ້ນສດຸ: 30/06/2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

ປ�ທີ 1 ປ�ທີ 2 ປ�ທີ 3 ປ�ທີ 4 ປ�ທີ 7ປ�ທີ 5 ປ�ທີ 6

 

ອົງປະກອບຂອງໂຄງການ

1. ສ�າງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃຫ�ແກ�ຊາວກະສກິອນ ແລະ ຜ��ປະກອບການ ໃນຕ�ອງໂສ� (ມີ 7 
ກ��ມວຽກ)

2. ການປ�ບປ�ງໂຄງລ�າງພືນ້ຖານ ໃນຕ�ອງໂສ�ມ�ນຄ�າການຜະລດິສດັ (ມີ 4 ກ��ມວຽກ)

3. ການຍກົລະດບັຄວາມສາມາດໃນການເຂົາ້ເຖງິສນິເຊືອ່ (ມີ 3 ກ��ມວຽກ)

4. ການຍກົລະດບັຄວາມສາມາດ ໃນການຄ��ມຄອງບລໍຫິານໂຄງການ (ມີ 9 ກ��ມວຽກ)

ໂຄງການມ ີ4 ອົງປະກອບ ແລະ ມີ 23 ກ��ມວຽກ ເຊັ�ນ:
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ຄາດໝາຍຂອງໂຄງການ

1. ສ�າງຕັ້ງກ��ມລ�ຽງສດັ ໄດ� 300 ກ��ມ ຢ��ໃນ 200 ບ�ານ, ມີສະມີຊິກ
ທັງໝົດ 5,400 ຄອບຄົວ

2. ຍົກລາຍຮັບການຂາຍສັດລ�ຽງຂອງຊາວກະສິກອນ  ຢ��ໃນເມືອງເປ��າ
ໝາຍ ໃຫ�ເພີ່ມຂື້ນ ຂາກ 3.4 ລ�ານ ໃຫ�ເປ�ນ 8 ລ�ານກີບຕໍ�ປ�

3. ໃຫ�ໄດ�ຂາຍງ ົວເພີ່ມຂື້ນ ຈາກ 3 ໂຕ ເປ�ນ 5 ໂຕ ແລະ ຂາຍໝ� 
ຈາກ 12 ໂຕ ເປ�ນ 18 ໂຕ ຕໍ�ປ�

4. ເພີ່ມນ��າໜັກງ ົວ ໃຫ�ໄດ� ຈາກ 200 ກິໂລ ເປ�ນ 225 ກິໂລ ແລະ 
ໝ� ຈາກ 45 ກິໂລ ເປ�ນ 55 ກິໂລ

5. ໃຫ�ຊາວກະສິກອນ ຈ�ານວນ 5,400 ຄອບຄົວ ໄດ�ເຂົ້າເຖິ່ງສິນເຊື່ອ 
ເພື່ອໄປລ�ຽງສັດ ຜະລິດເປ�ນສິນຄ�າ

ຫົວຂໍ�ສະເໜີ
1. ຍ�ດທະສາດກະສິກ�າ ຮອດປ� 2025 ແລະ ວິໄສທັດ ຮອດປ� 2030

2. ສະເໜີໂດຍຫຍໍ� ກ�ຽວກັບ ໂຄງການ ຄລສລ

3. ການບໍລິການສິນເຊື່ອ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ພາຍໃຕ�ໂຄງການ ຄລສລ
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ສະພາບການເຂ້ົາເຖິງແຫລ�ງທຶນ ຂອງຊາວກະສິກອນ
 ພົນລະເມືອງລາວ ປະມານ 70-80% ແມ�ນຍຶດຖືອາຊີບທ�າການຜະລິດກະສິກ�າ 

ແລະ ລັດຖະບັານ ຖືເອົາການພັດທະນາວຽກງານກະສິກ�າ ເປ�ນບ�ລິມະສິດໃນການ
ແກ�ໄຂຄວາມທ�ກຍາກ.

 ມີຫລາຍທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ໄດ�ໃຫ�ບໍລິການທາງດ�ານສິນເຊື່ອ 
ແຕ�ວ�າມີ ພຽງແຕ� 20% ເທົ�ານັ້ນ ທີ່ລົງໃສ�ວຽກງານກະສິກ�າ ເນື່ອງຈາກວ�າກິດຈະ
ກ�າດັ�ງກ�າວ ແມ�ນ ມີຄວາມສ�ຽງສ�ງ.

 ຊາວກະສິກອນສ�ວນຫລວງຫລາຍ ແມ�ນບໍ�ມີຄວາມສາມາດ ເຂົ້າເຖິງແຫລ�ງທຶນ 
ຍ�ອນບໍ�ສາມາດຮັບພາລະອັດຕາດອກເບ�ຍ ແລະ ຂາດຫລັກຊັບຄ��າປະກັນ. 

 ໃນໄລຍະຜ�ານມາ ມີຫລາຍໂຄງການ ໃນກະຊວງກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ໄດ�ສ�າງ
ກອງທຶນ ແລະ ສະໜອງສິນເຊື່ອ ໃຫ�ແກ�ຊາວກະສິກອນ ເພື່ອລົງທຶນໃສ�ການ
ຜະລິດກະສິກ�າ ຄິດເປ�ນເງິນຈ�ານວນຫລາຍຮອ�ຍຕື້ກີບ. ແຕ�ວ�າພາຍຫັລງສີ້ນສ�ດ
ໂຄງການ ແຫລ�ງທຶນດັ�ງກ�າວ ກໍ�ບໍ�ໄດ�ຮັບຄ��ມຄອງຢ�າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄ�ອຍ
ຫລ�ດນ�ອຍຖອຍລົງ.  

ທິດທາງໃນການສົ�ງເສ່ີມການເຂ້ົາເຖິງແຫລ�ງທຶນ
 ກະຊວງກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ໄດ�ມີແຜນການສ�າງຕັ້ງກອງທຶນກະສິກ�າຂື້ນ ເພື່ອ

ທ�ອນໂຮມເອົາທຶນທີ່ມີຢ�� ແລະ ທຶນທີ່ຈະລະດົມເຂ້ົາມາໃໝ� ເປ�ນແຫລ�ງທຶນເພື່ອສະ
ໜອງສິນເຊື່ອ ໃຫ�ແກ�ຊາວກະສິກອນ.

 ສະນັ້ນ, ກະຊວງ ກ.ປ ຈຶ່ງໄດ�ຮ�ວມກັບ ADB ແລະ IFAD ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການ ຄລສລ ຊຶ່ງໃນການອອກແບບ ໄດ�ມີອົງປະກອບນຶ່ງ ແມ�ນເລັ�ງໃສ�ໃຫ�
ບໍລິການສິນເຊື່ອ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ລວມມີການສ�າງຕັ້ງກອງທຶນ
ກະສິກ�າແຫັ�ງຊາດ ໂດຍຮ�ວມມືກັບ ທະນາຄານ ແຫ�ງ ສປປ ລາວ.

 ໃນການສ�າງຕັ້ງກອງທຶນກະສິກ�າ ເບື້ອງຕົ້ນແມ�ນຈະໄດ�ຮີບໂຮມເອົາທຶນ ຈາກກອງ
ທຶນປ�ບປ�ງຊີວິດການເປ�ນຢ��ຂອງຊາວກະສິກອນ (ໂຄງການ ໄລຍະ I ແລະ ສືບຕໍ�
ໂດຍ ໂຄງການ ຄລສລ) ເຂົ້າມາໄວ�ໃນກອງທຶນ ແລະ ຈະມີທືນກ�ອນນຶ່ງ ຈາກບ�ວງ
ທຶນກ��ຢ�ມຂອງ IFAD ເຂົ້າມາສົມທົບ.
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1. ການສະໜອງທຶນສນິເຊື່ອ ໃຫແ້ກສ່ະມາຊກິກຸມ່ລຽ້ງສດັເປັນ

ສນິຄາ້ 

• ເກບັກ��ໜີສ້ນິ ຈາກການປ�ອຍເງນິສນິເຊືອ່ ໃຫ�ຊາວກະສິກອນ ຢ��ໃນໂຄງການໄລຍະທ ີ

1 (ໂຄງການພດັທະນາການລ�ຽງສດັ)

• ສຶບຕໍ�ສະໜອງສນິເຊືອ່ ໃຫ�ແກ�ສະມາຊກິກ��ມລ�ຽສັດເປ�ນສນິຄ�າ ທີ່ຮບັການສ�າງຕັງ້

ຂື້ນໃໝ� ອີກ 1 ຮອບ ໃນອດັຕາດອກເບ�ຍທ�ລະກດິ ແລ�ວເກບັກ��ໜີສ້ນິ ເພື່ອມອບ

ເຂົ້າກອງທນຶກະສິກ�າ.

• ກອງທນຶສາກນົເພືອ່ການພດັທະນາກະສກິ�າ (IFAD) ຈະສະໜອງງບົປະມານ 

ຈ�ານວນ 2,75 ລ�ານ ໂດລາ ເພື່ອເປ�ນທນຶສນິເຊືອ່ ເພີ່ມເຕມີໃສ�ກອງທນຶ ທີ່ສືບທອດ

ມາຈາກໂຄງການເກົ�າ.

ການຈັດຕ້ັງປະຕບິດັ ອົງປະກອບທ ີ3 ຂອງໂຄງການ
(ການຍົກລະດັບການເຂ້ົາເຖິງສິນເຊືອ່)

2. ການສ�າງຕັງ້ກອງທນຶບ�ານ ແລະ ຫ�ອງການສະໜບັສະໜ�ນເຄືອຂ�າຍ 

(NSO)

• ຄາດໝາຍສ�າງຕັງ້ກອງທນຶບ�ານ ໃຫ�ໄດ� 200 ບ�ານ ໂດຍນ�າໃຊ�ຮ�ບແບບ ຂອງໂຄງການ 
AFP ທີ່ທະນາຄານແຫ�ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ກັບອງົການ GIZ

• ຈະຮ�ວມມກືບັທະນາຄານແຫ�ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກ�າດັ�ງກ�າວ ໂດຍມີ
ງ ົບປະມານ ລວມທງັໝດົ 2.5 ລ�ານ.

• ໃນໄລຍະຜ�ານມາ ກໍ�ໄດ�ມກີານປະຊມຸປ�ກສາຫາລກືນັ ກ�ຽວກບັການຮ�ວມມກືນັ 
ລະຫວ�າງພາກສ�ວນທີກ່�ຽວຂ�ອງ ຂອງກະຊວງກະສກິ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ແລະ ທະນາຄານ
ແຫ�ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ

ການຈັດຕ້ັງປະຕບິດັ ອົງປະກອບທ ີ3 ຂອງໂຄງການ
(ການຍົກລະດັບການເຂ້ົາເຖິງສິນເຊືອ່)
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3. ການສ�າງຕັງ້ກອງທນຶກະສກິ�າ ແຫ�ງຊາດ

• ຮ�ວມກບັ ທະນາຄານແຫ�ງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ສ�າງຕັງ້ກອງທນຶກະສກິ�າແຫ�ງຊາດ ເພື່ອຫນັ

ກອງທນຶ ທີ່ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍໂຄງການ ເຂົ້າສ��ລະບບົການເງນິຈ�ນລະພາກ ຢ�າງເປ�ນ

ທາງການ ໂດຍມງີບົປະມານ ລວມທງັໝດົ 1.1 ລ�ານ

• ກອງທນຶກະສກິ�າແຫ�ງຊາດ ແມ�ນຈະເຮດັໃນລກັສະນະດຽວກນັ ກັບໂຄງການ RAFF 

ທີ່ທະນາຄານແຫ�ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຮ�ວມກບັ KfW.

ການຈັດຕ້ັງປະຕບິດັ ອົງປະກອບທ ີ3 ຂອງໂຄງການ
(ການຍົກລະດັບການເຂ້ົາເຖິງສິນເຊືອ່)

ສ່ິງທ�າທາຍ ສ�າລັບການບລິໍການສິນເຊືອ່ ຂອງໂຄງການ 
ຄລສລ

ການສະໜອງສິນເຊື່ອ ໃຫ�ແກ�ກ��ມລ�ຽງສັດເປ�ນສິນຄ�າ ແມ�ນມີຄວາມສ�ຽງຕໍ�ການ
ເກັບໜ້ີຄືນ (ສະພາບດິນຟ�າອາກາດ, ໄພພິບັດທํາມະຊາດ, ການລະບາດຂອງ
ພະຍາດ, ຄວາມບໍ�ແນ�ນອນທາງດ�ານການຕະຫລາດ)

ຊາວກະສິກອນ ຕ�ອງການກ��ຢ�ມເງິນ ໃນອັດຕາດອກເບ�ຍທີ່ຕ��າ  ເຊິ່ງຈະເປ�ນຜົນ
ກະທົບ ຕໍ�ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ�ານການເງິນ.

ການສ�າງຕັ້ງກອງທຶນບ�ານ ໃນຈ�ານວນ 200 ບ�ານ ເປ�ນຄາດໝາຍທີ່ສ�ງ ແຕ�ມາເຖິງ
ປະຈ�ບັນ ແມ�ນຍັງບໍ�ທັນໄດ�ເລີ່ມຕົ້ນ ເພາະຍັງບໍ�ທັນໄດ�ມີການຕົກລົງກັນ ໃນລາຍ
ລະອຽດ ລະຫວ�າງ ກະຊວງກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ແລະ ທະນາຄານແຫ�ງ ສ.ປ.ປ.
ລາວ.

ການສ�າງຕັ້ງກອງທຶນກະສິກ�າ ແມ�ນມີຄວາມເປ�ນໄປໄດ� ແຕ�ການທີ່ຈະນ�າເອົາທຶນ
ລົງໄປເຖິງຊາວກະສິກອນ ໂດຍຜ�ານທະນາຄານທ�ລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ 
ອາດຈະພົບກັບສິ່ງທ�າທາຍຫລາຍຢ�າງ.
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