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ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ

11

ຈພ 100

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງ ສຄກປ ຄົບຮອບ 12 ປີ (19 ເມສາ 1999 - 19 ເມສາ 2011) ຢ່າງສຸດໃຈ

ສາລະບານ

ການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ປະກາດແນວພັນສາລີລູກປະສົມ ວຽງຈັນ 450

ການຢ້ຽມຢາມ...
ໜ້າ 1 - 2
ບຸກທະລຸ
ໜ້າ 2 - 4
ກອງປະຊຸມ...
ໜ້າ 4 - 8

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ

ດຣ. ບຸນຖອງ ບົວຫອມ
ໄວຍະພັດ ທັດຕະມະນີວົງ

ບັນນາທິການ

ສົມພະຈັນ ວົງພະສຸວັນ
ບັນດິດ ຣາມາງກຸນ

ອອກແບບ

ຂັນຄໍາ ອ້ວນອຸດົມ
ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ ແລະ
ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ,

ຕູ້ ປ. ນ. 7170 ວຽງຈັນ
ໂທ:
(856 21) 770892
ແຟກ
(856 21) 770892
Email: khanhkam@anfri.org.la
020 55426630
www. nafri.org.la

ໂດຍ: ສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ ແລະ ພືດເສດຖະກິດ
ໃນວັນທີ 10 ມີນາ 2011 ຜ່ານມານີ້, ທ່ານ ດຣ. ຕີ ພົມມະສັກ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະ
ຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາ ກົມ ກອງ ສະຖາບັນ, ບັນດາ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພະ
ແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງວຽງຈັນ, ນະຄອນຫຼວງ ຕະຫຼອດເຖີງອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະ
ຊາວກະສິກອນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມເບີ່ງການສາທິດ ແລະ ປະກາດ ປູກສາລີ ແນວພັນລູກປະສົມ ວຽງຈັນ 450
ຂອງລາວ ຢູ່ເຂດບ້ານຈຸ້ມ ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ. ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານ ດຣ. ບຸນຖອງ ບົວຫອມ
ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ກໍໄດ້ຂຶ້ນລາຍງານສະພາບການຜະລິດ ສາລີ
ຢູ່ລາວ ກ່ອນປີ 2000.
“ການຜະລິດສາລີຂອງຄອບຄົວຊາວກະສິກອນ ແມ່ນໄດ້ນຳເອົາແນວພັນສາລີ ຈາກຕ່າງປະເທດ
ມາປູກ ເພື່ອບໍລິໂພກ ແລະ ປ້ອນໂຮງງານອາຫານສັດ. ໃນແຕ່ລະປີເຫັນວ່າ ຕ້ອງໃຊ້ຈ່າຍ ເພື່ອຊື້ແນວ
ພັນຈາກຕ່າງປະເທດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ທັງເປັນການສິ້ນເປືອງເງິນຕາ ແລະ ບໍ່ສາມາດເປັນເຈົ້າການ ໃນການ

ສະໜັບສະໜູນ ໂດຍ: ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ
ລະບົບຜະລິດກະສິກໍາເຂດພູດອຍ ໂດຍ
ອີງໃສ່ເຂົ້າເປັນພື້ນຖານ

ຜະລິດໄດ້. ນັບແຕ່ປີ 2002 ເປັນຕົ້ນມາ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ (ກະຊວງ ກະ
ສິກຳ ແລະ ປ່າ ໄມ້ ແລະ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ສສ ວຽດນາມ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນ ສ້າງ

ຈົດໝາຍຂ່າວ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ 			

			

ແນວພັນສາລີຄູ່ປະສົມ

ເມສາ 2011

ສາມາດຄັດເລືອກໄດ້

ຈຳນວນ

8 ຄູ່ ທີ່ມີລັກສະນະດີເດັ່ນຫຼາຍດ້ານ ທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ
ໃນນັ້ນ ຄູ່ປະສົມ NAFRI 66 (ວຽງຈັນ 450) ແມ່ນເດັ່ນ
ກວ່າໝູ່. ພາຍຫຼັງ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າທົດລອງແລ້ວ ກໍໄດ້ນຳໄປ
ສາທິດປຽບທຽບພັນ ຢູ່ບ້ານຈຸ້ມ ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງ
ວຽງຈັນ ໃນຕົ້ນລະດູຝົນ ປີ 2010 ແລະ ທ້າຍລະດູຝົນ ປີ
2010 ຢູ່ 6 ແຂວງພາກເໜືອ, ສະເລ່ຍ ຜົນຜະລິດແນວພັນ
ສາລີລູກປະສົມ ວຽງຈັນ 450 ທີ່ໄດ້ລົງໄປສາທິດປູກ ໃນ
ພື້ນທີ່ຕົວຈິງ ໄດ້ປະມານ 7-9 ໂຕນ/ເຮັກຕາ”.
ພາຍຫຼັງ
ເປັນໂຄງການພັດທະນາ

ແນວພັນສາລີລູກປະສົມ

ຢູ່ລາວ

ດ້ວຍການກໍ່ສ້າງພະນັກງານ ເພື່ອຜະລິດເມັດພັນສາລີລູກປະ
ສົມ. ເຖີງປີ 2006 ສາມາດຄັດເລືອກ ແລະ ເກັບຮັກສາສາຍພັນ
ປະສົມຕົນເອງ ລຸ້ນ S3, S4, S5, S6, S7 ແລະ S8 ໄດ້ທັງໝົດ
1.038 ສາຍພັນ ໃນນັ້ນ 40 ສາຍພັນທີ່ມີລັກສະນະດີເດັ່ນ,

ທິດຕົວຈິງ ຢູ່ເຂດບ້ານຈຸ້ມ ເຫັນວ່າ ແນວພັນສາລີລູກປະສົມ
ວຽງຈັນ 450 ແມ່ນດີເດັ່ນກວ່າ ແນວພັນສາລີທີ່ນຳເຂົ້າ ຈາກ
ຕ່າງປະເທດ. ເພາະວ່າ ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດສູງ, ມານໃຫຍ່, ທົນ
ທານຕໍ່ຄວາມແຫ້ງແລ້ງ, ຕ້ານທານຕໍ່ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້
ພ້ອມທັງສາມາດປັບຕົວ ເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມ ໄດ້ດີ.

ສາມາດເກັບຮັກສາແນວພັນສາລີພື້ນເມືອງໄດ້ 99 ຕົວຢ່າງ,
ສາມາດສ້າງ ແລະ ຄັດເລືອກແນວພັນສາລີເຂົ້າໜຽວໄດ້ 2
ແນວພັນ ເຊັ່ນ: ສຄກ 1 ແລະ ໂພນຄຳ 1. ຜ່ານການສຶກສາ

ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ລົງໄປເບີ່ງແປງສາ

ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຄວນສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນຫັນມານຳ
ໃຊ້ແນວພັນສາລີຂອງລາວ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການຜະລິດ
ແລະ ນຳເຂົ້າແນວພັນສາລີ ຈາກຕ່າງປະເທດ.

ບຸກທະລຸ ໃນການຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ໂດຍ: ທ່ານ ດຣ. ບຸນຖອງ ບົວຫອມ, ຫົວໜ້າ ສຄກປ

ວິວັດ ແຫ່ງການເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ພວກເຮົາ

1. ເຊື່ອມຊຶມ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະ
ເທດ ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກ

ແຜນການ ແຜນງານ ໂຄງການ ໃນການຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ

ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX ໄດ້ກຳນົດຄາດໝາຍ

ຕ້ອງໄດ້ອອກແຮງເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ໃຫ້ເປັນ
ປ່າໄມ້ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າ
ໄມ້ ໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ.

2). ບຸກທະລຸ ໃນ 4 ດ້ານ

ໃຫຍ່ ຮອດປີ 2015 ຄື: 1). ເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດມີສະຖຽນ
ລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, 2). ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຂະ
ຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໝັ້ນທ່ຽງ, ລວມຍອດຜະລິດ
ຕະພັນພາຍໃນ ເພີ້ມຂຶ້ນ 8% ຕໍ່ປີ, ຮອດປີ 2015 ສະເລັ່ຍ

ຕໍ່ຫົວຄົນໃຫ້ໄດ້ 1.700 ໂດລາສະຫະລັດ, ການພັດທະນາ
ໄດ້ຫັນປ່ຽນໄປຕາມທິດທີ່ຍືນຍົງ

ເພື່ອບັນລຸຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນ,

ລວມ ແລະ ກ່ອນອື່ນໝົດ ຕ້ອງບຸກທະລຸໃຫ້ໄດ້ໃນ 4 ດ້ານ ຄື:
•

ຍ້ອນການພັດທະນາທາງ

ສຳລັບການຫັນເປັນອຸດສະຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ, 3).

ຄອບຄົວທຸກຍາກ ຍັງເຫຼືອບໍ່ເກີນ 10% ໃນປີ 2015 ແລະ

ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ສະຫັດສະວັດ (MDGs), 4). ສປປ ລາວ

ມີເພື່ອນມິດສາກົນກວ້າງຂວາງ, ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນ

2

ບຸກທະລຸດ້ານຈິນຕະນາການ

ດ້ວຍການປົດປ່ອຍ,

ແກ້ໄຂທັດສະນະແນວຄິດແບບຄຳພີຕາຍຕົວ, ຮັກສາ
ເດີມ, ຂີ້ຄ້ານມັກງ່າຍ, ຊ້າຍຈັດຂວາໂພດ,

ສັງຄົມ, ວັດທະນະທຳ ດຳເນີນໄປສົມຄູ່ກັບການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ ແລະ ການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີປັດໄຈພື້ນຖານ

ໄດ້ກຳນົດໜ້າທີ່

•

ບຸກທະລຸຢ່າງແຂງແຮງ

ດ້ານການພັດທະນາຊັບພະ

ຍາກອນມະນຸດ, ໂດຍສະເພາະ ດ້ານການກໍ່ສ້າງ ແລະ
ບຳລຸງຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ

ໃນດ້ານ

ຕ່າງໆ ຂອງພະນັກງານໃຫ້ສົມຄູ່ກັບ ຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການ ຂອງການພັດທະນາ,

NAFRI Newsletter 			
•

ບຸກທະລຸໃນດ້ານ

			

ການແກ້ໄຂລະບອບລະບຽບການ

ບໍລິຫານ, ຄູ້ມຄອງ ທີ່ຍັງກົດໜ່ວງອັດຕັນ ການຜະລິດ
ທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຕົກໄປ ຢ່າງຂາດຕົວ,

•

ບຸກທະລຸໃນດ້ານ ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຂອງ

ປະຊາຊົນ ດ້ວຍການຂຸດຄົ້ນແຫຼ່ງທຶນຕ່າງໆ, ສ້າງພື້ນ
ຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ຢ່າງມີຈຸດ

ສຸມ ເພື່ອເປັນກຳລັງແຮງຊຸກດັນ ໃຫ້ການທັດທະນາ

April 2011
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ໝູ່ຄະນະ.
ຕ້ານແນວຄິດຂີ້ຄ້ານມັກງ່າຍ, ຮັກສາເດີມ ຄຳພີຕາຍ

ຕົວ, ຢ້ານແຕ່ຜິດ ບໍ່ກ້າເຮັດ ບໍ່ກ້າປ່ຽນແປງ, ຕ້ານແນວຄິດ
ອາໃສແຕ່ຜູ້ອື່ນມາຊ່ວຍ, ຕ້ານແນວຄິດລໍຖ້າໃຫ້ແຕ່ຜູ້ອື່ນ ມາ

ປະສານຕົນເອງ, ຕ້ານແນວຄິດຢູ່ລ້າໆ, ບໍ່ຄິດຄົ້ນ, ບໍ່ກ້າຄິດ, ບໍ່
ກ້າຮັບຜິດຊອບ,

ດ້ານການກໍ່ສ້າງພະນັກງານ

ໃນຂົງເຂດອື່ນໆ ຢ່າງແຂງແຮງ.

-

3). ບຸກທະລຸ ໃນວຽກງານຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ
ປ່າໄມ້.

ໃຫ້ສົມຄູ່ກັບຍຸດທະ

ສາດການຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຄວາມຮຽກ

ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ຄາດໝາຍ ຂອງກອງປະ

ຊູມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກ, ແຜນການຫ້າປີ ຄັ້ງທີ VII ຂອງ

ຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານໃຫ້ສຳເລັດ ໂດຍເນັ້ນໃສ່:
•

ໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ມີອະນາຄົດ

ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ບັນລຸຜົນສຳເລັດ ຢ່າງມີ

ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ໂດຍສະ

ເພື່ອເປັນພະນັກງານສືບ

ທອດ,

ປະສິດທິຜົນສູງ, ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນໃຫ້ 4 ບຸກທະລຸ ນັ້ນ,

ພວກເຮົາຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ປັບປຸງຍຸດທະສາດ ການຄົ້ນຄວ້າ

ສ້າງພະນັກງານຄູ້ມຄອງນຳພາ. ຝຶກອົບຮົມດ້ານການ
ຄູ້ມຄອງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານການນຳ, ສ້າງພະນັກງານ

ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກໍ່ຄື ຂອງສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ

•

ກໍ່ສ້າງພະນັກງານທີ່ຫ້າວຫັນ ມີອະນາຄົດ ເພື່ອເປັນ
ນັກຄົ້ນຄວ້າ. ເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ສ້າງຜູ້ທີ່ມີພອນສະ

ເພາະ ການບຸກທະລຸ ໃນວຽກງານຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າ

ຫວັນ, ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ເພື່ອຮຽນຕໍ່

ໄມ້ ໃນແຕ່ລະດ້ານ ແຕ່ນີ້ ຮອດປີ 2015 ດັ່ງນີ້:

ລະດັບປຣິນຍາໂທ, ປຣິນຍາເອກ ແລະ ສູງກວ່ານັ້ນ
ເພື່ອເປັນແກ່ນສານນຳພາວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ ຕາມສາຍ

ດ້ານຈິນຕະນາການ
ຕ້ອງສືບຕໍ່ອອກແຮງ

ສ້າງແຜນກໍ່ສ້າງພະນັກງານ

ວິຊາສະເພາະ ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ກະສິກຳ

ສ້າງວັດທະນະທຳການຄົ້ນຄວ້າ

ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ຂອງລາວ ບົນຈິດໃຈຮັກຊາດ, ຍົກສູງຄວາມເປັນເຈົ້າການ,
ເພີ່ງຕົນເອງ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ເປັນເຈົ້າການ

ປະສານສົມທົບ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນຄວ້າ

•

ໄລຍະສັ້ນ.

ເພື່ອການພັດທະນາຕາມຍຸດທະສາດໃຫ້ຖືກທິດ ແລະ ມີຈຸດ

ການລ້ຽງງົວ, ການລ້ຽງໝູ, ການປັບປຸງພັນພືດ, ການ

ເມືອງຂອງສະຖາບັນ ທີ່ໄດ້ຖືກມອບໝາຍ ປະກອບສ່ວນໃຫ້

ຍົກປະສິດທິພາບການຜະລິດ,

ແກ່ການພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ,

ຢາງພາລາ, ຊ່ຽວຊານປາດຢາງ, ຊ່ຽວຊານການປູກ

ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ນັກຄົ້ນຄວ້າ. ສ້າງນັກ

ເກັ່ງດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ,

•

ເກັ່ງເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມພໍໃຈ,

•

ເກັ່ງປະສານສົມທົບ ແລະ ເປັນເຈົ້າການ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ,

ມີລະບຽບວິໄນ,

ສາລີລູກປະສົມ ແລະ ອື່ນໆ.
•

ສ້າງພະນັກງານບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງການເງິນ. ນັກບັນ
ຊີການເງິນທີ່ເກັ່ງ,

ມີ

ອອກແຮງຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນມາຄົ້ນຄວ້າ ໂດຍການຂຽນ

ໂຄງການໃຫ້ດີ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ເພື່ອປະ

ຊາຊົນ, ສ້າງໃຫ້ໄດ້ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ສ້າງຄວາມ

ການປະສົມພັນທຽມ

ສັດ, ການຂະຫຍາຍພັນພືດ, ຊ່ຽວຊານດ້ານການປູກ

ຕ້ອງອອກແຮງບຸກທະລຸ ດ້ານຈິນຕະນາການ ດັ່ງນີ້:

•

ສ້າງວິຊາການລະດັບຕ່າງໆໃຫ້ເກັ່ງສະ

ເພາະດ້ານ ເຊັ່ນ: ການຍົກຜະລິດຕະພາບເຂົ້າ, ສາລີ,

ສູມ, ມີຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ຕາມໜ້າທີ່ການ

ຄົ້ນຄວ້າ 3 ເກັ່ງ:

ສ້າງວິຊາການເກັ່ງສະເພາະດ້ານ ໂດຍການຝຶກອົບຮົມ

ນັກບັນຊີລະດັບໂຄງການສາກົນ,

ນັກຄູ້ມຄອງທີ່ເກັ່ງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄູ້ມຄອງການເງິນ
ລວມສູນ ຮັບປະກັນນຳໃຊ້ເງິນ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ.
ຄົ້ນຄວ້າສະເໜີຕຳແໜ່ງວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ນັກຄົ້ນຄວ້າ

ຫຼຸດຜ່ອນການເອົານັກຄົ້ນຄວ້າ ມາເປັນຜູ້ບໍລິຫານ, ພ້ອມທັງ

ຊອກຫານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ທີ່ເໝາະສົມຮອງຮັບໃຫ້ຜູ້ມີ
ຕຳແໜ່ງວິຊາການ.
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ຈົດໝາຍຂ່າວ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ 			

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ເໝາະສົມ ສົມຄູ່ກັບຜົນງານ ແລະ ຍົກ

ພວກເຮົາອາໃສສົ່ງພະນັກງານໄປຮຽນຕາມ

ສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ ຖ້າບໍ່ສາມາດ

ທຶນທີ່ສະເໜີມາໃຫ້, ໄປຮຽນຕາມວິຊາທີ່ສະເໜີມາໃຫ້ ຊຶ່ງຕີ
ລາຄາເບິ່ງແລ້ວ

ມີສ່ວນນຶ່ງກໍ່ຖືກກັບຄວາມຕ້ອງການ

ແລະ

ນຳໃຊ້ໄດ້ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ຍັງແມ່ນວິຊາລວມໆ, ບໍ່ຮັບໃຊ້

ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອການພັດທະ

ບັນລຸຄາດໝາຍ.
•

ນາຂອງຊາດ ຫຼື ຮັບໃຊ້ໄດ້ບໍ່ເຕັມສ່ວນ. ໃນຕໍ່ໜ້າ ຕ້ອງອອກ
ແຮງຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອກໍ່ສ້າງພະ
ນັກງານ ດ້ານທີ່ພວກເຮົາຈຳເປັນ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າສະເໜີ ລັດ

ຖະບານ ນຳໃຊ້ງົບປະມານ ສ້າງພະນັກງານ ໃນຂົງເຂດທີ່ຈຳ

•

ການຄົ້ນຄວ້າ ຕ້ອງແນໃສ່ ແກ້ບັນຫາຂອງຜູ້ຜະລິດ,
ຄົ້ນຄວ້າເພື່ອການພັດທະນາ,

ຊ່ວຍປະຊາຊົນ

ຄົ້ນຄວ້າເພື່ອໃຫ້ເຫັນ

ໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກ

ຄວາມທຸກຍາກ.

ແກ້ໄຂບັນດາ ລະບຽບຫຼັກການພາຍໃນ ສະຖາບັນ

•

ທີ່ກົດໜ່ວງວຽກງານ, ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ເອື້ອອຳ
ເຮັດ, ກ້າຮັບຜິດຊອບ.

•

ສືບຕໍ່ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຕາມທິດກະທັດລັດ ມີປະສິດ
ປັບປຸງລະບຽບພາຍໃນສະຖາບັນໃຫ້ສຳເລັດ.

•

ຫັນການຄູ້ມຄອງວຽກ ຂອງ ສະຖານນີ ທີ່ເຮັດການ

ຈາກການບໍລິຫານເກື້ອກຸນໄປສູ່ຮູບ

ແບບມອບເໝົາ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 3 ຜົນ ປະໂຫຍດ

ຜະລິດ, ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການຜະລິດ, ເພີ້ມຄວາມສາ
ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

ຕ້ອງຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ເງິນຮົ່ວ

ໄຫຼ, ນຳໃຊ້ເງິນໂຄງການໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ, ໃຫ້
ປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ, ສ້າງຄວາມ

ທິຜົນ.

•

ຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອຊ່ວຍປະຊາຊົນ ຍົກຜະລິດຕະພາບການ
ມາດແຂ່ງຂັນ, ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ.

ນວຍໃຫ້ພະນັກງານ ມີຫົວຄິດປະສິດສ້າງ, ກ້າຄິດ, ກ້າ

ຜະລິດແນວພັນ

ຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານຢ່າງເໝາະສົມ

ແລະ ກ້າຫານປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ.

ຜົນກະທົບ,

ດ້ານການແກ້ໄຂລະບອບ ລະບຽບ

•

ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ

ດ້ານການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ

ເປັນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ.

•

ເມສາ 2011

ໃນພຶດຕິກຳຕົວຈິງ, ຮັບປະກັນໃຫ້ພະນັກງານ ໄດ້ຮັບ

ແຫຼ່ງທຶນໃນການສ້າງພະນັກງານ:
ຜ່ານມາ

			

ເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານ.
•

ຮູ້ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ພາກ

ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ທະນາຄານສິນເຊື່ອ, ໂຄງການຕ່າງໆ,
ກອງທຶນຕ່າງໆ.

ຄະນະນໍາ ສະຖາບັນ ຄກປ ຢ້ຽມຢາມ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ພັນທຸກຳພືດຮົວຕ້າ (BGI)
ໂດຍ: ວົງວິໄລ ວົງຄໍາຊາວ,

ພະແນກແຜນການ, ສຄກປ
ໃນວັນທີ

14-17/03/2011

ທ່ານ

ສີສະຫວ່າງ ວົງຫາຈັກ, ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາ

ບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ
ພ້ອມດ້ວຍ

ພະນັກງານວິຊາການ

ແນກການ, ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້

ຈາກພະ

ແລະ ຈາກ

ກອງເລຂາພັ ດ ທະນາເຂດເສດຖະກິ ດ ພິ ເ ສດ

ຈໍານວນ ທັງໝົດ 7 ທ່ານ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ພັນທຸກຳພືດຮົວຕ້າ BGI
ເຊີນເຈີ້ນ, ແຫ່ງ ສປ ຈີນ.
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ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຮົວຕ້າ ລາວ - ຈີນ.
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ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປຶກສາຫາລື

ການຮ່ວມມືກັນ

ຊຶ່ງ

ໃນນີ້ ທັງຝ່າຍ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ພັນທຸກຳພືດຮົ້ວຕ້າ ແມ່ນ

ຢາກສ້າງ ສູນຄົ້້ນຄວ້າພັນທຸກຳ ຈີນ-ລາວ ຂື້ນ, ໂດຍຢາກ

ໃຫ້ສູນດັ່ງກ່າວ ເປັນລັກສະນະຂອງບໍລິສັດ ໃນການລົງທືນ
ຄົ້ນຄວ້າພັນທຸກຳ. ໃນນີ້ ທ່ານປະທານ ຄົ້ນຄວ້າພັນທຸກຳ

ຜ່ານການຢ້ຽມຢາມ ໃນໄລຍະສອງມື້, ຄະນະຜູ້ແທນ

ພືດຮົ້ວຕ້າ BGI ໄດ້ສະແດງເຈດຈຳນົງ ຮ່ວມມືກັບສະຖາ

ບັນຄົ້ນຄວ້າພັນທຸກຳພືດຮົ້ວຕ້າ (BGI), ກິດຈະກຳການຄົ້ນ

ສະເພາະ ການປູກເຂົ້າ, ພືດພະລັງງານຊີວະພາບ, ການປູກ

ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຄະນະ

ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຄ້າ, ການຄົ້ນຄວ້າ ຜະລິດປຸງແຕ່ງຢາ.

ກັບການສ້າງ ນະຄອນເຊີນເຈີນ ເປັນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

ຮ່ວມມື ຕາມການສະເໜີ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ມີແຜນການ ເພື່ອກຳນົດ

ຮັບການຕ້ອນຮັບຈາກ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ ນະຄອນ

ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຕາງໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ

ຂອງການສ້າງຕັ້ງສະຖາ

ບັນ ໃນການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງແນວພັນພືດ ແລະ ສັດ ໂດຍ

ຄວ້າ ແລະ ການພົວພັນການຮ່ວມມື ຂອງ ສະຖາບັນ BGI

ໄມ້ເບົາ ນອກນີ້ ຍັງສົນໃຈຢາກຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນອື່ນອີກ

ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເບີ່ງຫໍພິພິດຕະພັນ ຂອງເມືອງເຊີນເຈີນ ກ່ຽວ

ໂດຍລວມແລ້ວ ທາງຝ່າຍລາວ ແມ່ນມີຄວາມເຫັນດີໃນການ

ຂອງ ສປ ຈີນ ແຕ່ປີ 1979 ເປັນຕົ້ນມາ, ຈາກນັ້ນ ຄະນະໄດ້

ເປົ້າໝາຍ ລາຍລະອຽດກ່ອນ.

ໄດ້ຮັບຟັງປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ເຊີນເຈີນ, ທ່ຽວຊົມສະຖານນີລ້ຽງໝູ ຂອງ ສະຖາບັນ BGI, ຊຶ່ງ

ໃນການຢ້ຽມຢາມນີ້ ຄະນະໄດ້ເບີ່ງໝູ ທີ່ໄດ້ມີການໂຄຣນນິງ
(Cloning) ແລະ ການລ້ຽງໝູ ໂຄຣນນິງ (Cloning).

ພາຍຫຼັ ງ ສີ້ ນ ສຸ ດ ການຢ້ ຽ ມຢາມກິ ດ ຈະກຳຕ່ າ ງໆແລ້ ວ

ລາວ ນຳໂດຍ ທ່ານ ສີສະຫວ່າງ ວົງຫາຈັກ ໄດ້ສະແດງຄວາມ
ຂອບໃຈ ມາຍັງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າພັນທຸກຳພືດຮົ້ວຕ້າ ທີ່ໄດ້

ເຊື້ອເຊີນມາຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້ ແລະ ເຫັນວ່າ ໄດ້ມີບົດຮຽນຫຼາຍ
ຢ່າງ ໃນການນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍພັດທະນາ ໃນ ສປປ ລາວ.

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການພັດທະນາສູນບໍລິການເຕັກນິກ ກະສິກຳ
ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນບັນດາເມືອງເປົ້າໝາຍ ຂອງ ໂຄງການ
ໂດຍ: ບັນດິດ ຣາມາງກຸນ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ໃນວັນທີ 29-30 ມີນາ 2011 ຜ່ານມານີ້, ໂຄງການຄົ້ນ

ຄວ້າເຂດພູດອຍ ແລະ ພັດທະນາຄວາມສາມາດ, ສະຖາບັນ

ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກ

ສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານການພັດທະນາ ສູນບໍລິການເຕັກນິກ

ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ຢູ່ໃນບັນດາ 8 ເມືອງ

ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ຄື: ເມືອງໂພນໄຊ, ໂພນທອງ, ຮຸນ,

ນາໝໍ້, ນາແລ, ວຽງພູຄາ, ຜາອຸດົມ ແລະ ເມືອງເມິງ. ກອງປະ

ຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກ
ເໜືອ, ບ້ານຫ້ວຍໂຄດ, ເມືອງຊຽງເງິນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.
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ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ແລະ ຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ ໂດຍ ທ່ານ ດຣ.

ຂ້າງ ສະຖາບັນ, ຊ່ຽວຊານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 61 ທ່ານ, ທີ່ມາຈາກ

ຮອງຫົວໜ້າ ກອງສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ

ບຸນຖອງ ບົວຫອມ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ
ບັນດາສູນບໍລິການເຕັກນິກ,

ຫົວໜ້າສູນ,

ພະແນກອ້ອມ

ພິເສດ, ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ເຊື້ອເຊີນ ທ່ານ ສົມໄຊ ສີຊານົນ,
ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ກອງປະຊຸມທົບທວນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຫົກເດືອນຕົ້ນປີ
ໂດຍ: ບັນດິດ ຣາມາງກຸນ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງການຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດກິດຈະກຳ,

ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າເຂດພູດອຍ

ແລະ

ພັດທະນາຄວາມສາມາດ ປະຈຳຫົກເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ
ແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນປົກກະຕິຕໍ່ເນື່ອງ ລະຫວ່າງ ສະ

ຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ (ຜູ້ໄດ້ຮັບ

ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ) ແລະ ອົງການຊີດາ Sida (ຜູ້ໃຫ້ທຶນ), ທັ້ງນີ້

ກໍ່ເພື່ອເປັນການທົບທວນ ແລະ ຕິດຕາມຜົນຂອງການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ

ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນຢູ່ໃນແຜນປະ

ຈຳປີ, ວ່າມີຂໍ້ສະດວກ, ບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກແນວໃດ

ເພື່ອຈະໄດ້ພ້ອມກັນແກ້ໄຂ ແລະ ປັບຕົວ ໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບ
ການ ໄດ້ຢ່າງທ່ວງທັນກັບເວລາ ແລະ ມີໝາກຜົນສູງ.

ໃນສົກປີ 2010 – 2011 ນີ້, ກອງປະຊຸມທົບທວນ ດັ່ງ

ກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 31 ມີນາ 2011, ທີ່ ສູນຄົ້ນຄວ້າ
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ຊຶ່ງ

ການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈັດເປັນສອງວາລະ ຄື: ວາ

ລະທີນຶ່ງ ແມ່ນກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ປຶກສາຫາລືສອງຝ່າຍ
ແລະ ວາລະທີສອງ ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ ໂດຍ

ມີຈຸດປະສົງຢາກໃຫ້ບັນດາແຂກ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໄດ້ຢ້ຽມ
ຢາມກິດຈະກຳຕ່າງໆ,

6

ທັງກິດຈະກຳການຄົ້ນຄວ້າ

ແລະ

ກິດຈະກຳການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ຢູ່ໃນບາງເມືອງເປົ້າໝາຍ ຂອງ
ໂຄງການ.

ຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້

ຝ່າຍສະຖາບັນ

ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ແມ່ນນຳພາໂດຍ
ທ່ານ ດຣ. ບຸນຖອງ ບົວຫອມ, ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ

ກະ ສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ, ນອກນັ້ນ ຍັງມີພະນັກງານ
ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ

ເຊັ່ນ:

ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ

ແລະ ຫົວໜ້າໂຄງການຍ່ອຍຕ່າງໆ ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 7 ທ່ານ.

ຝ່າຍອົງການຊີດາ, ນຳພາໂດຍ ທ່ານ ນາງ ລິສ໌ເບັທ໌ ບົສ໌ຕຣັນທ໌
(Lisbet Brostrand), ພະນັກງານຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ ຂອງອົງການ
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ຊີດາ ແລະ ທ່ານ ສະຕວຣທ໌ ວາຣດ໌ (Mr. Stuart Ward), ຈາກ

ຫ້ອງການ SENSA ທີ່ບາງກອກ ປະເທດໄທ. ນອກຈາກນັ້ນ,
ຍັງມີຊ່ຽວຊານ ທັງຝ່າຍລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມ
ລວມທັງໝົດ 15 ທ່ານ.
ແມ່ນ:

ເປົ້າໝາຍຂອງການຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນໃນ ຄັ້ງນີ້

•

ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

•

ເພື່ ອ ທົ ບ ທວນຄວາມຄື ບ ໜ້ າ ຂອງການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ

ຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ.

ສະພາບການໂດຍທົ່ວໄປ

ບັດກິດຈະກຳ ໃນຊ້ວງໄລຍະ ຫົກເດືອນຕົ້ນປີ ສົກປີ
2010-2011. ໂດຍອີງໃສ່ແຜນການປະຈຳປີ ທີ່ໄດ້
ຕົກລົງກັນໄວ້,

•

•

ຢູ່ເມືອງໂພນທອງ,

ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ເຊິ່ງເປັນເມືອງທີ່

ຕັ້ງໃໝ່, ຫ່າງໄກຈາກເມືອງຫຼວງພະບາງ ໄປທາງທິດຕາເວັນ
ອອກຊຽງເໜືອ ປະມານ 290 ກິໂລແມດ. ເມື່ອເດີນທາງໄປ

ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບຈຸດໝາຍ ແລະ ເວລາ ຂອງຄະນະ

ຮອດເມືອງ,

ທີມງານໄດ້ຖືກຮັບຕ້ອນ

ຈາກທາງຄະນະອຳ

ແຫ່ງຊາດ ທີ່ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ສະເໜີຜົນ ຂອງ

ເຈົ້າເມືອງ, ພ້ອມພະນັກງານວິຊາການ ດ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ

ວີເດັນ ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນປະ

ການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນກິດຈະກຳຕ່າງໆ

ທີມງານ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ນາດການປົກຄອງເມືອງ, ໂດຍ ທ່ານ ວົງຈັນ ອະໄພວັນ, ຮອງ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳປະຈຳປີ ທີ່ປະເທດສະ

ໄມຕີຈິດ. ດ້ວຍການກ່າວຕ້ອນຮັບ, ຟັງການລາຍ ງານສະພາບ

ຈຳປີ.

ໂດຍສະເພາະ ກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການຄົ້ນຄວ້າເຂດພູດອຍ

ຕົກລົງກ່ຽວກັບຂະບວນການ ແລະ ເວລາສຳລັບການ
ປະເມີນໂຄງການໄລຍະສຸດທ້າຍ,
ໃນທ້າຍປີ 2011.

ຊຶ່ງຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນ

ແລະ ພັດທະນາຄວາມສາມາດ, ພິທີມອບໃບຍ້ອງຍໍ, ພິທີປູກ
ຕົ້ນໄມ້ ເພື່ອເປັນສີລິມົງຄຸນ ແລະ ເປັນທີ່ລະລຶກ, ຈັດພິທີບາ

ສີສູ່ຂວັນ ຕາມຮີດຄອງປະເພນີ. ສຸດທ້າຍ, ໄປທ່ຽວຊົມກິດຈະ

ກຳການຜະລິດກະສິກຳ ແບບປະສົມປະສານ “ການລ້ຽງປາ

ຜ່ານການເຈລະຈາ ປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ,

ຕີລາຄາໄດ້ວ່າ ກອງປະຊຸມດຳເນີນໄປຢ່າງມີບັນຍາກາດ, ມີ
ຄວາມເຂົ້າໃຈຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນບົນພື້ນຖານ ການຮັດແໜ້ນ
ຄວາມສາມະຄີ.

ຢູ່ພາຍໃນເມືອງ

ສາມາດຕົກລົງເຫັນດີຕາມກອບຄາດໝາຍ

ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ທຸກປະການ ແລະ ປິດລົງ ດ້ວຍໝາກຜົນອັນ
ງອກງາມ.

ແບບປະສົມປະສານ”

ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັບຊາວກະສິ

ກອນ ສາມຄອບຄົວ ຢູ່ບ້ານໂດນ.

ພາຍຫຼັງໄດ້ຟັງການລາຍງານ

ແລະ

ໄດ້ຢ້ຽມຊົມກິດ

ຈະກຳຕົວຈິງ ໃນພື້ນທີ່ຊາວກະສິກອນ ພ້ອມກັບການໄດ້ສົນ
ທະນາກັບປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳແລ້ວ. ໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ແຂກ, ຜູ້ແທນ ແລະ ທີມງານ ມີຄວາມຮູ້ສຶກເພິ່ງ ພໍໃຈ ແລະ

ຈາກນັ້ນ, ໃນມື້ຕໍ່ມາ, ທີມງານໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຊົມ

ກິດຈະກຳການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກິດຈະກຳການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ

ປິຕິຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງ, ຕໍ່ຜົນງານທີ່ທາງເມືອງ ກໍ່ຄືສູນບໍລິການ
ເຕັກນິກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຍາດມາໄດ້.

ກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນໄລຍະກາງ ໂຄງການຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ ແບບຍືນຍົງ
ໂດຍ: ບັນຊາ ທໍາມະວົງ, ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້
ໂຄງການຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍແບບຍືນຍົງແມ່ນ

ໂຄງການນຶ່ງ

ທີ່ໄດ້ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ

ເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

ຂອງຊະນິດພັນຫວາຍ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ວິທີການຈັດ
ສັນຫວາຍ

ແລະ

ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງແບບຍືນຍົງ

ຢູ່ໃນປ່າ

ທຳມະຊາດ ໃນ ສປປ ລາວ. ເປັນໂຄງການນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມ

ກັນຄົ້ນຄວ້າ ລະຫວ່າງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້, ສະຖາບັນ ຄົ້ນ

ຄວ້າ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັບກອງທຶນອະ
ນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ (WWF) ໂດຍການສະໜັບສະໜູນທຶນ
ຮອນຈາກ IKEA ໃນຈຳນວນເງິນທັງໝົດ 305,500 ໂດລາ
(ໄລຍະ 2 ປີ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ 2009-2011).
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ຈົດໝາຍຂ່າວ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ 			

			

ເມສາ 2011

ໂຄງການໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານ ຢູ່ 3 ແຂວງ 7 ເມືອງ 40 ບ້ານ

2. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ທາງດ້ານວິຊາການ ເຊັ່ນ: ການ

(ເມືອງຄໍາເກີດ 13 ບ້ານ; ເມືອງວຽງທອງ 4 ບ້ານ; ເມືອງບໍລິຄັນ

ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ປະຊາຊົນ ບ້ານເປົ້າໝາຍ.

ຄື: ແຂວງວຽງຈັນ (ເມືອງເຟືອງ ມີ 3 ບ້ານ), ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
8 ບ້ານ; ເມືອງປາກກະດິງ 3 ບ້ານ) ແລະ ແຂວງເຊກອງ
(ເມືອງລະມາມ 4 ບ້ານ; ເມືອງທ່າແຕງ 5 ບ້ານ).

ຈຸດປະສົງລວມຂອງໂຄງການ ແມ່ນເພື່ອປະກອບສ່ວນ

ເຂົ້າໃນແຜນງານລວມ ຂອງລັດຖະບານ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ. ແນໃສ່ວຽກ
ງານຜະລິດສະບຽງອາຫານ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດຫວາຍ ເປັນ
ສິນຄ້າ,

ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້

ໂດຍມີ

ການຈັດສັນ-ຄຸ້ມຄອງຫວາຍ ໃນປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ
ແລະ ປ່າຜະລິດຂອງບ້ານ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ. ໃນນັ້ນ ໄດ້ແນ
ໃສ່ 4 ເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ ຄື:

1. ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດຊຸມ

ຊົນ ໃນເຂດບ້ານເປົ້າໝາຍໂຄງການ ໂດຍຜ່ານການ

ປະຕິບັດລະບົບການຄຸ້ມຄອງຫວາຍ ແລະ ເຄື່ອງປ່າ
ຂອງດົງແບບຍືນຍົງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນ ມີລາຍຮັບ
ເພີ້ມ.

2. ຮອດປີ 2011 ພາກປະຕິບັດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ
ຫວາຍ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ ແລະ
ເປັນການຖ່າຍທອດບົດຮຽນ

ແລະ

ໄດ້ຜົນຜະລິດ

ຫວາຍ ທີ່ໄດ້ມາດຖານເປັນທີ່ເຊື່ອຖື ແລະ ຖືກຍອມຮັບ
ຈາກສາກົນ.

3. ຮອດປີ 2011 ອຸດສະຫະກຳຫວາຍ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ

ສາມາດຂາຍຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ຫວາຍທີ່ ມີ ຄຸ ນ ນະພາບ
ອອກສູ່ຕະຫຼາດພາກພື້ນ

ແລະ

ປະກອບສ່ວນເຂົ້າ

ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ ໂດຍ
ການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ການມີວຽກເຮັດງານທຳ ໂດຍ
ອີງໃສ່ ການຜະລິດແບບຍືນຍົງ.

4. ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ

ກ າ ນ ພັ ດ ທ ະ ນ າ ອຸ ດ ສ ະ ຫ ະ ກ ຳ

ຫວາຍ ໂດຍມີກົດໝາຍຮອງຮັບ
ໃນ ປີ 2011.

ກິດຈະກໍາຫຼັກຂອງໂຄງການມີ ຄື:
1. ດໍ າ ເນີ ນ ການສໍ າ ຫຼ ວ ດຈັ ດ ສັ ນ ປ່ າ

ຫວາຍ ໃນ 3 ປະເພດປ່າ ຂອງ
ບ້ານ ຄື: ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງ
ກັນ ແລະ ປ່າຜະລິດ.
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ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານປະສານງານ ໂຄງການ

3. ສ້າງຄອບຄົວຕົວແບບໃນການຜະລິດເບ້ຍຫວາຍ, ປູກ

ຫວາຍເອົາຍອດ, ປູກຫວາຍເອົາເສັ້ນ ແລະ ສົ່ງເສີມ
ການປູກຫວາຍເປັນວົງກວ້າງ.

4. ດໍາເນີນວຽກງານການອອກໃບຢັ້ງຢືນປ່າຫວາຍ.
5. ຕິ ດ ຕາມການເກັ ບ ກູ້ ຫ ວາຍໃນປ່ າ ຈັ ດ ສັ ນ -ຄຸ້ ມ ຄອງ
ຂອງບ້ານ.

6. ສຶ ກ ສາຄົ້ ນ ຄວ້ າ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈະເລີ ນ ເຕີ ບ ໂຕຂອງ
ຫວາຍໃນປ່າທໍາມະຊາດ.

ເພື່ອເປັນການຍັ້ງຢືນຜົນງານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ

ຂອງໂຄງການໃນໄລຍະ 2 ປີ ຜ່ານມາ (2009 ແລະ 2010),

ໃນວັນທີ 22 ມີນາ 2011 ໄດ້ມີກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນໄລ
ຍະກາງຂອງໂຄງການ

ແລະ

ເກັບກູ້ຫວາຍແບບຍືນຍົງ

(WWF) ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຂອງບໍລິສັດພັດທະນາເຂດພູດອຍ,
ເມືອງຄໍາເກີດ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ. ໃນນັ້ນ ມີຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ຈາກກົມແຜນການກະຊວງ ກະສິ
ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຈາກ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ ແລະ

ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ ຄໍາເກີດ, ຂະ
ແໜງປ່າໄມ້ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ,

ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ

ປ່າໄມ້ເມືອງຄໍາເກີດ, ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້, ກອງທຶນອະນຸລັກ
ທໍາມະຊາດໂລກ (WWF) ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າ
ຮ່ວມທັງໝົດ 22 ທ່ານ.

