


The Agro-Biodiversity Initiative (TABI)
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ສາລະບານ
1. ຍຸດທະສາດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວະນານາພັນ 

ໃນ ສປປລາວ; 
2. ກ່ຽວກັບໂຄງການ ແລະ ກົນໄກການເຮັດ

ວຽກ; 
3. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ; 
4. ຜົນສໍາເລັດແຕ່ລະໜ້າວຽກ;
5. ອານາຄົດຂອງການຮ່ວມມື ກັບ SDC & 

…



ຍຸດທະສາດຊີວະນານາພັນ ໃນ ສປປລາວ
• 1996 ສປປລາວ ໄດ້ລົງນາມເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍຊີວະນານາ

ພັນ (UNCBD);
• 2003 ພວກເຮົາເຂົົ້າເປັນສະມາຊິກພັນທຸກາໍພຶດ ຂອງອາຊີປາຊີຟິກ (APFORGEN) ITWG-

FGR, AnGRFA, AgGFA, AqGRFA, CGRFA; 
• 2004 ສປປລາວ ໄດ້ລົງນາມເປັນພາຄີຂອງສົນທີສັນຍາວ່າດ້ວຍການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ແລະ ພຶດຫວງ

ຫ້າມ (CITES); 
• 2004 ຍຸດທະສາດຊີວະນານາພັນແຫ່ງຊາດ ສະບັບທີໜືີ່ງ ຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານ 

2010 ປະເມີນຄືນ 2015;
• 2005 ຍຸດທະສາດຊີວະນານາພັນ ຂະແໜງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ (ສະບັບທີ 1: 2005-2015) ແລະ 

(ສະບັບທີ 2: 2016-2025);
• 2005 ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ 2020 ສະບັບທີໜືີ່ງ ປະຈຸບັນກໍາລັງປະເມີນ, ກໍາລັງປັບປຸງ ເປັນສະບັບທີ

ສອງ ຮອດ 2030; 
• 2015 ຍຸດທະສາດຊີວະນານາພັນແຫ່ງຊາດສະບັບທີສອງ: 2016-2025;
• ຍຸດທະສາດຊີວະນານາພັນ ຂອງບັນດາແຂວງ ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນໄດ້ສ້າງ ຮອດປີ 2020 (ຕົວຢ່າງ: 

ຊຂ, ຫພ, ຫລພບ ແລະ ແຂວງອືີ່ນໆ) ກໍາລັງສ້າງແຜນ 2021-2030; 
• 2019: ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ 2030, ໃນນັົ້ນມີ ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນອົງ

ປະກອບທີສໍາຄັນ. (ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ: 70% ປ່າໄມ້, ກະສິກໍາ 19% ແລະ 
11% ດິນອືີ່ນໆ. 



ຊີວະນານາພັນໃນ ສປປລາວ: 
•8-11.000 ຊະນິດພັນພຶດທີີ່ມີດອກ (2.500 
ຊະນິດສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນອາຫານ, 1.500
ຊະນິດນໍາໃຊ້ເປັນຢາປົວພະຍາດ ແລະ ຫລາຍ
ກວ່າ 500 ຊະນິດ ເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງທີີ່ນໍາໃຊ້
ຫລາຍ ໃນ ສປປລາວ); 15.000 ຕົວຢ່າງ ແນວ
ພັນເຂົົ້າ.
•500 ຊະນິດພັນປາ, ສັດລ້ຽງລູກດວ້ຍນໍົ້ານົມ 
100 ຊະນິດ, ເຈັຍ 90 ຊະນິດ, ສັດເລືອຄານ 
166 ຊະນິດ, ນົກ 700 ຊະນິດ; 



ໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນານາ
ພັນເຂດພ ດອຍ 2009-2020

• ໄລຍະກະກຽມ: 2007-2008 ເປັນໄລຍະກະກຽມໂຄງການ ເປັນແຕລ່ະກໍລະນີສຶກສາ 
(ທົບທວນບັນດາໂຄງການຜ່ານມາ, ຊີວະນານາພັນເທີງໜ້າດິນ ແລະ ນໍົ້າ, ບົດຮຽນ ແລະ 
ມູນເຊືົ້ອຂອງທ້ອງຖີີ່ນ) ເພືີ່ອກຽມອອກແບບໂຄງການ; 

• ໄລຍະທີ I: 1 ມັງກອນ 2009 – 30 ມິຖຸນາ 2012 ຜູປ້ະສານງານຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ກົມ
ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື; 

• ໄລຍະທີ II: 1 ກໍລະກົດ 2012 – 31 ມີນາ 2017 ຜູປ້ະສານງານຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ກົມ
ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື; 

• ໄລຍະທີ III: 1 ເມສາ 2017 – 30 ກັນຍາ 2020 ຜູ້ປະສານງານຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ກົມ
ແຜນການ ແລະ ການເງີນ (1 ເມສາ 2017 – 29 ມັງກອນ 2018); ສະຖາບັນຄົົ້ນຄວ້າ
ກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (29 ມັງກອນ 2018 – 30 ກັນຍາ 2020).

• ທັງ 3 ໄລຍະ: ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການແມ່ນ ບໍລິສັດທີີ່ປຶກສາ Ramboll Natura & Niras
AB



ໄລຍະ I ໄລຍະ II ໄລຍະ III

2012-2017 2009-2012 2017-2020 

Develop partnerships
Field Site Selection
Program Processes
Initiate planning
Develop the FALUPAM

concept

Prioritize species focus
Finalize FALUPAM work
Capitalize on 
achievements

Expand provinces
Expand # of focal 
species
Expand FALUPAM



ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕາບີ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມ 18 ຄ ູ່ຮ່ວມງານ 



ຈຸດປະສົງຫລັກ ຂອງໂຄງການ

• ເພືີ່ອຄຸ້ມຄອງ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ຊີວະນານາພັນ
ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການໃຫ້ມີລາຍຮັບ 
ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ; 
• ເພືີ່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ພະນັກງານຂັົ້ນສູນກາງ, 
ແຂວງ, ເມືອງ, ບ້ານ;
• ເພືີ່ອສ້າງຈິດສໍານຶກໃຫ້ຄົນຮຸ່ນສືບທອດໃນການຄຸ້ມຄອງ 
ປົກປັກຮັກສາຊີວະນານາພັນ;
“ຮ ູ້ຄຸນຄ່າ, ຮ ູ້ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຮ ູ້ນ າໃຊູ້”



ຕະຫລອດ 3 ໄລຍະ, 10 ປີ ພວກ
ເຮົາທັງໝົດໄດູ້ຮຽນຮ ູ້ກ່ຽວກັບ

ບົດບາດຄວາມສ າຄັນຂອງຊີວະນານາ
ພັນຕ ໍ່ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຂອງ

ຊົນນະບົດເຂດພ ດອຍ



ການສຶກສາລະບົບນິເວດ
ສັງລວມແລູ້ວ: ຫລາຍກວ່າ 1.000 ຊະນິດພັນພຶດ ແລະ ສັດນໍົ້າ ພ້ອມໃຈ້ແຍກທີີ່ຢູ່ອາໃສຂອງມັນ, ໃນນັົ້ນ 

30 ຊະນິດທມີີທ່າແຮງ ນໍາໃຊ້ ຂະຫຍາຍພັນເປັນຜະລດິຕະພັນເພືີ່ອການຄາ້.



ຜົນຂອງການວິເຄາະ ລະບົບນິເວດກະສິກາໍ
ຕິດພັນກັບຊະນິດພັນ ແລະ ການເກັບກູ້ ແຕ່ລະການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ: ປ່າໄມ້ 55.8%, ປ່າເລົີ່າ 
21.7%, ລຽບນໍົ້າ 13.3% ແລະ ອືີ່ນໆ 9.2% ຕາມຄວາມສໍາຄັນ



34 ຜະລິດຕະພັນຊີວະນານາພັນ



ບາງຕົວຢ່າງ: ຈໍານວນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຽດຈາກກິດຈະກໍາຍອ່ຍ
ແຂວງ/ກິດ
ຈະກ າ

ເມືອງ ບ້ານ ຈ ານວນ ຄຄ ຜົນຜະລິດ ລາຍຮັບ/ປີ ໝາຍເຫດ

ຊຂ XK 26 ກິດຈະກໍາ

ເຂົົ້າໄກ່ນ້ອຍ 7 12.000 ຮຕ 51.200 ຕ/ປີ ເປຶອກ: 3500-
6000 ກ/ກລ
ສານ: 5000-
11000 ກ/ກລ

ການລ້ຽງເຜີົ້ງ 3 9 3163 ໂກນ 143 12 ຕ/ປີ 500 ລ້ານ/ປີ

ໝາກກ້ຽງ 4 15 80 ຮຕ 142 120 ຕ/ປີ 3000-12000
ກ/ກລ

ຊາພູສັນ 1 4 137 9 ຕ/ປີ 3.7 ຕືົ້ກີບ/ປີ 30000-
300000 ກ/
ກລ

ຫພ HP 27 ກິດຈະກໍາ

ວັງສະຫງວນ 10 141 160 ວັງ 5.600 15.000 ກລ 1 ລ້ານ/ຄຄ

ໝາກກ້ຽງ 2 10 36 ຮຕ 78 50 ໂຕນ 4 ລ້ານກີບ/ຄຄ

ເຂົົ້າໄກ່ນ້ອຍ 6 6000 ຮຕ 27.000 ໂຕນ 2.16 ຕືົ້

ໜໍີ່ລອຍ 1 5 48 ຮຕ 105 69 ໂຕນ 3 ລ້ານກີບ/ຄຄ/ປີ



ບາງຕົວຢ່າງ: ຈໍານວນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຽດຈາກກິດຈະກໍາຍອ່ຍ

ແຂວງ ເມືອງ ບ້ານ ຈ ານວນ ຄຄ ຜົນຜະລິດ ລາຍຮັບ/ປີ ໝາຍເຫດ
ຫຼພບ LPB 19 ກິດຈະກໍາ

ວັງສະຫງວນ 9 121 43 ວັງ 13.000 10 ຕ 900.000 ກ/ຄຄ

ໝາກກ້ຽງ 1 350 ຮຕ 1288 11500 ຕ 40.250.000

ແຂມ 3 18 ຮຕ 20 ກຸ່ມ 2.2 ລ້ານ/ຄຄ

ຍານ 1 7 762 ຮຕ 232 ຄຄ 17.000 ກລ 16.5 ລ້ານກີບ/ຄຄ



ສັງລວມແລູ້ວ: 
 400 ບ້ານ, 25.000 ຄອບຄົວ, ຫລາຍກວ່າ 
100.000 ຄົນ, ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ຫລາຍ
ກວ່າ 1.000.000 ດ່ອນລ່າ/ປີ;
 ການສ້າງຫລັກສູດຊີວະນານາພັນ ແລະ ການສ້າງ
ຈິດສໍານຶກ ໃຫຄູ້ອາຈານ, ນັກຮຽນປະຖົມ ໃນການ
ຫລຸດຜ່ອນ ແລະ ຄວບຄຸມການນໍາໃຊ້ສານເຄມີ ທີີ່
ຈະສົີ່ງຜົນກະທົບ ໃຫ້ຊີວະນານາພັນ ສໍາລັບໂຮງຮຽນ 
ປະຖົມ, ມັດທະຍົມ (3 ແຂວງ, 26 ເມືອງ, 47
ໂຮງຮຽນ, ຈໍານວນຄູອາຈານ ແລະ ຈໍານວນນ້ອງ
ນັກຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ຫລາຍກວ່າ 
110.600 ຄົນ.



ຊັດສ່ວນການເກັບຈາກແຕ່ລະປະເພດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ (% ບໍລິມາດ)



ຜົນການສຶກສາດ້ານລາຍຮັບ ໃນເຂດພູດອຍ ແລະ ໃນເຂດປ່າເລົີ່າ Income analysis 

shows a different picture: Upland Fields and Bush Fallows Predominate 
(by far)

Average Household Income from NTFPs, by Land Type

Forest 
10%

Upland 
System 
48%Bamboo 

13%

Riverine
7%

Other 
10%

The Upland Shifting Cultivation Area (fields + fallows) provide 48% of total 
average HH income (nearly five times that of forests)



ກໍລະນີສຶກສາ: ສົມທຽບແຫລ່ງລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວ ຈາກເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງກັບລາຍ
ຮັບອືີ່ນ ໃນບ້ານ ແລະ ເມືອງ ທີີ່ແຂວງຫລວງພະບາງ



ລວມ = 66,837 ຄອບຄົວ
(ກວມ 1,275 ບ້ານ)





0

200

400

600

800

1000

613

106 130

363

992

434 487

803

ລາຍຮັບຕ ໍ່ ຄຄ (US$)

$ 11, 597,343



0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

ການລົງທຶນແຕູ່ລະກິດຈະກ າ (US$)



0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

XKH LPB HPN PSL Other

ທຶນ SDC/ແຂວງ ທັງໝົດ 3 ໄລຍະ (US$)

Phase 3

Phase 2

Phase 1



0

10

20

30

40

50

60

70

80

XKH LPB HPN PSL Other

Phase 3

Phase 2

Phase 1

NOTE:  Each SPA/SAA was implemented in numerous locations.  Each
SPA was implemented in 1-50 communities!

ຈ ານວນໂຄງການຍ່ອຍ/ກິດຈະກ າຍ່ອຍຂອງໂຄງຍ່ອຍ



5 ບາດກ້າວຂອງ
ການວາງ
ແຜນການນໍາໃຊ້ທີີ່
ດິນແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມ



13 ແຂວງ
29 ເມືອງ
315 ບ້ານ
ເນືື້ອທີໍ່ 750,000 ເຮັກຕາ

ການເພີີ່ມຂືົ້ນຂອງຄວາມປົກຫຸມ້ປາ່ໄມ້ 
10% ທຽບໄສ່ກ່ອນການວາງແຜນ ຈາກ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ





ຕົວຢ່າງຂອງແຜນທີີ່
ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີີ່
ດີນ 



ສັງລວມແລ້ວ:
• 13 ແຂວງ, 29 ເມືອງ, 315 ບ້ານ, 21.827
ຄອບຄົວ, ພົນລະເມືອງທັງໝົດ: 126.465 ຄົນ; 
• ເນືົ້ອທີີ່ທັງໝົດ: 750.000 ເຮັກຕາ, ໃນນັົ້ນ ດິນປ່າ
ໄມ້ , ດິນກະສກິໍາ , ລ້ຽງສັດ, ….
•ມອບຮັບແລ້ວ 163 ບ້ານ, ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ສໍາ
ເລັດ 198 ບ້ານ, ສ້າງແຜນຈັດສັນຄຸ້ມຄອງ ສໍາເລັດ 
245 ບ້ານ, ສ້າງແຜນທີີ່ ການນໍາໃຊທ້ີີ່ດນິ ແລະ 
ຄວາມປກົຫຸ້ມປະຈບຸັນ ສໍາເລັດ 311 ບ້ານ, ສ້າງ
ແຜນທີີ່ພືົ້ນຖານຂອງບາ້ນ 315 ບ້ານ.



ຖານຄວາມຮູ້ ສະສົມມາ 2009-2020

• ຊະນິດພັນ: 
• ຂໍົ້ມູນພືົ້ນຖານ 514 + ຂໍົ້ມູນ

ລະອຽດ ລວມ 790
• ໃນນັົ້ນ: 
• ພຶດ ແລະ ເຫັດ 651
• ປາ ແລະ ສັດນໍົ້າ 56
• ແມງໄມ້ 52

• ການນ າໃຊູ້:
• ພຶດເປັນຢາ 515
• ອາຫານ 495
• ສີນຄ້າ 462
• ພຶດປະດັບ 202
• ສີີ່ງປຸກສ້າງ 102
• ພຶດເສັົ້ນໃຍ 68
• ນໍົ້າມັນຫອມ 38
• ກ້ອນ ແລະ ນໍົ້າຢາງ 14
• ພະລັງງານ 3



ລະບົບຖານຂ ື້ມ ນພາເຂົື້າລາວ

ຈ ານວນຊະນິດຂອງພືດ ແລະ ສັດ



ລະບົບຖານຂ ື້ມ ນພາເຂົື້າລາວ

ຈ ານວນຊະນິດ
ທີໍ່ມີການນ າໃຊູ້



ລະບົບຖານຂ ື້ມ ນພາເຂົື້າລາວ

ຫົວຂ ື້ເລືໍ່ອງເລົໍ່າ
ແຕູ່ລະປະເພດ





Statistics
Page view: 285,968

Facebook:
Following: 6859 
Like: 6636



ໂພສເຕີຕ່າງໆທີໍ່ວາງສະແດງຢ ູ່ພາຍໃນງານ ທີໍ່ມີ ຄິວອາໂຄສ ສາມາດດາວໂລດໄດູ້ຈາກພາເຂົື້າລາວ.



ດ້ານຂ ື້ມ ນຂ່າວສານ:
• ປົດສະເຕີ: 28 ຫົວເລືີ່ອງ; 
• ແຜ່ນພັບ: 5 ຫົວເລືີ່ອງ; 
• ແຜ່ນປ້າຍໂຄສະນາ: 8 ຫົວເລືີ່ອງ; 
• ປ້າຍໂຄສະນາ: 20 ຫົວເລືີ່ອງ; 
• ຈົດໝາຍຂ່າວ: (Tabi Update ສະບັບ 1, 2 ແລະ 3)
• ເວັບໄຊຣ ພາເຂົົ້າລາວ: ຖານຂໍົ້ມູນ 790 ຊະນິດ, ມີ 2.400 ຄົນເຂົົ້າຮ່ວມ

ໃນການປະກອບສ່ວນ; 
• ວິດີໂອ 25 ຫົວເລືົ້ອງ: ຢາພືົ້ນເມືອງຊຽງຂວາງ, ໜໍີ່ໄມ້ປິດຊຽງຂວາງ, ການ

ລ້ຽງເຜີົ້ງ ແລະ ປູກຊາເປັນສີນຄ້າຊຽງຂວາງ, ຊາບ້ານຊົງຈ້າ ເມືອງນໍົ້າບາກ
ຫລວງພະບາງ, ຟອຍແຂມ ຫລວງພະບາງ, ການເກັບກູ້ນໍົ້າເຜີົ້ງ ບ້ານບົມ 
ເມືອງນໍົ້າບາກ ຫລວງພະບາງ, ການສົີ່ງເສີມປູກແຂມ, .....

• ບົດເລືົ້ອງສັົ້ນ 117 ຫົວເລືົ້ອງ:



ການສ້າງບຸກຄະລາກອນ 2009-2020

• 2009-2019: 3.625 ຄົນ, ແມ່ຍິງ 825 ຄົນ 

• ສະເພາະປີ 2020: 95 ຄົນ



ນະໂຍບາຍ
• ບົດສັງເຂບດ້ານນະໂຍບາຍ 5 ບົດ:
1) ຊາປ່າ
2) ບົດຮຽນເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ
3) ການພັດທະນາກະສິກໍາສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ
4) ການບັນລຸເປົົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍງົ ແລະ ການນໍາໃຊ້

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ; 
5) ການເກືົ້ອກຸນລະຫວ່າງຕົົ້ນຍານ ແລະ ພືົ້ນທີີ່ປ່າເລົີ່າ ແລະ ປ່າໄມ.້
• ບົດສັງລວມຫຍໍົ້ການຄົົ້ນຄວາ້ 2 ບົດ: 
1) ຮູບແບບການນໍາໃຊ້ປ່າເລົີ່າ ແບບປະສົມປະສານ ທີີ່ດີເດັີ່ນ ໃນພູມີທັດເຂດເນີນ

ສູງ ແບບອະເນກປະສົງ ຂອງສປປລາວ; 
2) ທິດທາງໃໝ່ສໍາລັບການວາງແຜນ ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນກະສິ

ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.



ການຈັດປະຊຸມ, ສ າມະນາ ວິຊາການຕ່າງໆ (Conferences, Seminar, forum technical 
meeting):

• ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະຊີົ້ນໍາໂຄງການ: 13 ຄັົ້ງ, 650 ເທືີ່ອຄົນ; 
• ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂະແໜງການກະສິກໍາ-ຊົນນະບົດ (SWG-ARD): 3 ຄັົ້ງ, 15 

ທ່ານ; 
• ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍຊີວະນານາພັນ ແລະ ປ່າໄມ້ (sSWG-

ABD ແລະ sSWG-F): 5 ຄັົ້ງ 10  ທ່ານ; 
• ຈັດຕັົ້ງກອງປະຊຸມນໍົ້າເຜີົ້ງປ່າລະດັບສາກົນ ແລະ ລະດັບຊາດ: 1 ຄັົ້ງ 150 ທ່ານ; 
• ຈັດຕັົ້ງກອງປະຊຸມເຄືີ່ອຄ່າຍນໍົ້າເຜີົ້ງປ່າລະດັບແຂວງ: 1 ຄັົ້ງ (ຊຽງຂວາງ) 50 ທ່ານ; 
• ຈັດຕັົ້ງກອງປະຊຸມ ມອບແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບມສີ່ວນຮ່ວມ 

29 ເມືອງ, 48 ຄັົ້ງ.
• ຈັດກອງປະຊຸມ ທ້າຍໂຄງການ 3 ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ 21 ກຸມພາ 20 (157 ທ່ານ), 

ຫົວພັນ 28 ກຸມພາ 20 (150) ແລະ ຫລວງພະບາງ 6 ມີນາ 20 (157); 
• ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມພາກພືົ້ນ ແລະ ສາກົນ ເຂດເນີນສູງ: 3 ຄັົ້ງ (ສປຈີນ, ສປປລາວ 

ແລະ ກໍາປູເຈັຽ) 10 ທ່ານ;
• ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ CGRFA 1 ຄັົ້ງ 1 ເທືີ່ອຄົນ.



ຍຸດທະສາດຄວາມຍືນຍົງຂອງຕາບີ



ການຮ່ວມມືໃນອານາຄົດພວກເຮົາ ໄດ້ຮ່ວມ 
ສ້າງບົດສະເໜີໂຄງການກັບ

ICRAF-NAFRI/FRC
APAARI-NAFRI/Centers
SDC-MAF/NAFRI ??





ລາຍລະອຽດ ກະລຸນາຍາດເວລາເຂົົ້າເບີີ່ງ
https://www.maf.gov.la
https://www.nafri.org.la
https://www.tabi.la
https://www.phakhaolao.la

https://www.maf.gov.la/
https://www.nafri.org.la/
https://www.tabi.la/
https://www.phakhaolao.la/


ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນມາຍັງ: 
SDC, ກປ, ແຂວງ, ເມືອງ, ບ້ານ, ຊາວກະສິກອນ, ເອກະຊົນ, 

ສະມາຄົມ, ອົງການທີີ່ບໍີ່ສັງກັດລດັ, ... ຕະຫລອດໄລຍະ 10 ປີ ໃນ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

ສີໍ່ງແວດລ້ອມ

ສັງຄົມ ເສດຖະກິດ

ການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ



ຮູບພາບກິດຈະກໍາ



ການລຽ້ງເຜ້ີງໂກນ (ແມງດ ັນ້) ຕດິພນັກບັການອານຮຸກັທາໍມະຊາດ



ການສາ້ງຕ ັງ້ ແລະຄ ມ້ຄອງ ວງັສະຫງວນ



ການລຽ້ງປາໃນນາເຂ້ົາ



ການສົໍ່ງເສີມລ້ຽງປາໃນນາເຂົື້າ



ການຜະລິດເມດັພນັເຂ້ົາໄກນ່ອ້ຍ



ການຄຸມ້ຄອງປ່າເຫັດທາໍມະຊາດ(ເຫັດກໍ່,ຫວາຍ)



ການປູກຫມາກກ້ວຍທະນີອອງ (ກ້ວຍນໍົ້າ)



ກິດຈະກ າສົໍ່ງເສີມປ ກກ້ວຍສ້າງລາຍຮັບໃຫູ້ຄອບຄົວ



ການປ ກໝາກກຽ້ງພ້ືນເມອືງ (ຫມາກຫດົ)



ການສົໍ່ງເສີມປ ກໝາກກ້ຽງພືື້ນເມືອງ



ການຄຸມ້ຄອງປ່າຊາທາໍມະຊາດ



ການຄຸູ້ມຄອງອະນຸລັກ ແຈປູ່າ



ສກຶສາ ແລະອະນລຸກັ ຊວີະນາໆພນັ ທ່ີເຊື່ ອມຍງົກບັ
ຜນົກະທບົຂອງການນາໍໃຊສ້ານເຄມີ





ການສົໍ່ງເສີມປ ກໜ ໍ່ຫລອຍດິນ


