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01 ພາບລວມຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານ



ໄລຍະເວລາ

ກອງປະຊມຸປກຶສາ
ຫາລືລະດັບຊາດ   
ໃນ ສປປ ລາວ
ກອງປະຊຸມປຶກສາ
ຫາລືລະບົບສະບຽງ
ອາຫານລະດັບຊາດ

ກອງປະຊມຸລະບບົສະບຽງ
ອາຫານ        ໃນພາກ
ພືັ້ນອາຊ ປາຊ ຟກິ ຢ ູ່ 
ບາງກອກ

ກອງປະຊມຸການ
ກະກຽມຄວາມພ້ອມ
ຢ ູ່ ກຸງໂຣມ

ກອງປະຊມຸສຸດຍອດ
ລະດັບຜ ນ້າໍອງົການສະຫະ
ປະຊາຊາດ ດ້ານລະບບົ
ສະບຽງອາຫານ
ລະບົບສືີ່ສານທາງໄກ /
ຢ ູ່ ນ ວຢອກ

ກອງປະຊມຸໂຕະມນົ
ລະດັບສ ງ ຄັັ້ງທ  13

2 ມິຖຸນາ 
2021

10 ມິຖຸນາ
2021

26-29 ກ ລະກດົ
2021 

23 ກັນຍາ 
2021 

15 ພະຈິກ
2021 



• ເພືີ່ອສໍາຫຼວດລະບົບອາຫານໂດຍລວມໃນປະເທດ, ເພືີ່ອລະບຸໂອກາດ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ.
• ເພືີ່ອສໍາຫຼວດການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພືີ່ອເພ ີ່ມປະສິດພາບລະຫວ່າງອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງ
ລະບົບອາຫານ ແລະ ກວດສອບການແລກປູ່ຽນທ ີ່ມ ອິດທິພົນຕ ໍ່ທາງເລືອກຂອງລະບົບອາຫານ. 

• ເພືີ່ອປຶກສາຫາລືການເຊືີ່ອມໂຍງລະຫວາ່ງ 4 ແນວທາງ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານຮ່ວມກັນ.

• ເພືີ່ອລະບຸແນວທາງປະຕິບັດ ແລະ ນະໂຍບາຍ ທ ີ່ຈະມ ຜົນກະທົບຫຼາຍທ ີ່ສຸດຕ ໍ່ການບັນລຸວິໄສ
ທັດທ ີ່ຄາດຫວັງໃນອະນາຄົດ ພາຍໃນລະບົບອາຫານທ້ອງຖິີ່ນ.

ຈຸດປະສົງໃນການຈັດກອງປະຊຸມລະດັບຊາດ



4 ແນວທາງປະຕິບັດ ແລະ ບັນດາຄ ຮ່່ວມງານສະໜັບສະໜ ນຫັຼກ

1. ການຮັບປະກັນສະບຽງ
ອາຫານທ ີ່ປອດໄພ ແລະ ມ 
ໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ທຸກຄນົ

MOH, MPI, WFP, 
UNICEF 

.

2. ການສົົ່ງເສ ມການຜະລິດ
ສະບຽງອາຫານທ ີ່ເປັນມິດຕ ໍ່
ທໍາມະຊາດໃນລະດັບທ ີ່ພຽງພ 

MAF, FAO

3. ການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້
ແກ່ຊ ວິດການເປັນຢ ູ່ ແລະ ການ
ກະຈາຍຄຸນ່ຄາ່ຢູ່າງເທົົ່າທຽມ

MAF, IFAD 

4. ການສ້າງຄວາມທົນທານຕ ໍ່
ຄວາມສ່ຽງ, ຜົນກະທົບ, ແລະ 
ຄວາມກົດດັນຕ່າງໆ

MAF, MOLSW, UNEP, 
FAO

ບັນດາແນວທາງປະຕິບັດໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນເຊັົ່ນ : ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ , NGOs, ເອກະຊົນ,
ວິຊາການ, ຄ ່ ຮ່ວມພັດທະນາ , ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ .   





• 900 ຄັັ້ງ ຂອງກອງປະຊຸມອິດສະຫຼະ, ຫຼາຍກ່ວາ 550 ຄັັ້ງຂອງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື
ລະດັບຊາດ, ແລະ 11 ຄັັ້ງຂອງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບສາກົນ

• ລວມມ ຈໍານວນ 93 ບົດລາຍງານລະດັບຊາດໄດ້ຖືກນໍາສົົ່ງພາຍໃນ ວັນທ  22 ກັນຍາ 
2021

• ມ ຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມຈໍານວນ 115,953 ຄົນ:

• ລວມມ ຈໍານວນ 9,000 ແມ່ນໄວໜຸ່ມ, 3,000 ແມ່ນຊາວກະສິກອນ, ຜ ້ຜະລິດ, ຊາວ
ປະມົງ  ແລະ ລ້ຽງສັດ

• ລວມມ ຈໍານວນ 3,000 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນ 137 ປະເທດ

• ແລະ ຈໍານວນ 1,200 ຄົນ ໃນ 218 ຄົນແມ່ນຄົນຊົນເຜົົ່າເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຂັັ້ນສາກົນ - ພາບລວມ



ຄວາມສໍາຄນັຂອງການຮ່ວມມລືະດັບພາກພືັ້ນ
• ເນັັ້ນຢ ໍ້າຄວາມສໍາຄັນຂອງພາກພືັ້ນອາຊ ປາຊ ຟິກກ່ຽວກັບລະບົບສະບຽງອາຫານໂລກ

ການຮັບມືກັບການປູ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ
• ຂະຫຍາຍແນວທາງປະຕິບັດດ້ານນິເວດກະເສດ

ຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວາ່ງຍິງຊາຍ
• ແກ້ໄຂແມ່ຍິງທ ີ່ມ ຄວາມສ່ຽງໃນຂະແໜງກະສິກໍາ
• ມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ
• ຮັບຮ ້ເຖິງຂ ໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຂອງແມ່ຍິງ

ລົງທຶນໃນລະບບົປະກັນສັງຄມົຢູ່າງເຂັັ້ມແຂງ
• ຖືສໍາຄັນຄວາມໝັັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາກອນ

ການຮ່ວມມລືະດັບພາກພືັ້ນໃນການຖ່າຍທອດເຕັກນິກວຊິາການ
• ການເຜ ຍແຜ່ເຕັກນິກວິຊາການໃໝ່ຜ່ານຊ່ອງທາງລະດັບພາກພືັ້ນ
• ນະວັດຕະກໍາ

ກອງປະຊຸມລະບບົສະບຽງອາຫານໃນພາກພືັ້ນອາຊ ປາຊ ຟິກ
10 ມິຖຸນາ ຢ ູ່ ບາງກອກ



• 4 ລະດັບຂອງການປູ່ຽນແປງ: 1) ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກແ່ມ່ຍິງ, 2) ສິດທິມະນຸດ, 3) ການເງິນ ແລະ 4) ນະວັດຕະ
ກໍາ

• ການຖະແຫຼງການຮ່ວມໃນການຜະລິດກະສິກາໍທ ີ່ຍືນຍົງ

• ຊາວສວນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ

• ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຢາກໍາຈດັສັດຕ ພດືເຄມ 

• ສິດໃນການຄອບຄອງທ ີ່ດິນ, ສິດຂອງຄົນທ້ອງຖິີ່ນທ ີ່ຕິດພັນເຖິງມະນຸດສະທໍາ ແລະ ຂະແໜງການພດັທະນາ

• ລົບລ້າງແນວຄວາມຄິດ ‘ໜຶີ່ງວິທ ການສໍາລບັທຸກຢູ່າງ’.

• ທ່ານ ທອງພັດ ວົງມະນ , ຮອງລັດຖະມົນຕ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້, ຜ ້ຕາງໜ້າລັດຖະບານຂອງກອງປະຊຸມລະບົບສະບຽງ
ອາຫານ ຂຶັ້ນກ່າວໃນກອງປະຊຸມການກະກຽມຄວາມພ້ອມ

ກອງປະຊຸມການກະກຽມຄວາມພ້ອມ
26-29 ກ ລະກົດ ຢ ູ່ ກຸງໂຣມ



ກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະດັບຜ ນໍ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ດ້ານລະບົບສະບຽງອາຫານ
23 ກັນຍາ ຢ ູ່ ນິວຢອກ / ລະບົບສືີ່ສານທາງໄກ
• ກອງປະຊຸມຂັັ້ນສ ງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ສັບປະດາ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມໂດຍເລຂາທກິານ
• ຫຼາຍກວ່າ 150 ປະເທດເຂົັ້າຮ່ວມ
• ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາເຊັົ່ນ: ໄພອຶດຫິວທົົ່ວໂລກ, ການປູ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ 
ການສ ນເສຍຂອງຊ ວະນາໆພນັ

• ປຶກສາຫາລືປັບປຸງໃນການຂັບເຄືີ່ອນບັນດາ SDGs, ຕົວຢູ່າງ:
• ພາວະສານອາຫານເກ ນ ແລະ ພາວະຂາດສານອາຫານ (SDG 3)
• ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນໍໍ້າແບບຍືນຍົງ (SDG 6)
• ການປະມົງແບບຍືນຍົງ (SDG 14)
• ການບ ລິໂພກ ແລະ ການຜະລິດແບບຍືນຍົງ (SDG 12)

• ກ່າວຖະແຫຼງໂດຍ ທ່ານ ດຣ ເພັດ ພົມພິພັກ, ລັດຖະມົນຕ ິກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປູ່າໄມ້



02 ບົດລາຍງານເສັັ້ນທາງສ ່ລະບົບສະບຽງອາຫານທ ີ່ຍືນຍົງ



ພາບລວມຂອງບົດລາຍງານ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັຕາມ 4 ແນວທາງ:
1. ການຮັບປະກັນສະບຽງອາຫານທ ີ່ປອດໄພ ແລະ ມ ໂພຊະນາການ

ໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ
2. ການສົົ່ງເສ ມການຜະລິດສະບຽງອາຫານທ ີ່ເປັນມິດຕ ໍ່ທໍາມະຊາດ

ໃນລະດັບທ ີ່ພຽງພ 
3. ການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ຊ ວິດການເປັນຢ ູ່ ແລະ ການ

ກະຈາຍຄຸ່ນຄ່າຢູ່າງເທົົ່າທຽມ
4. ການສ້າງຄວາມທົນທານຕ ໍ່ຄວາມສ່ຽງ, ຜົນກະທົບ, ແລະ ຄວາມ

ກົດດັນຕ່າງໆ
3 ໃຈຄວາມທ ີ່ສາໍຄນັຂອງບນັດາ 4 ແນວທາງປະຕິບດັ
• ສິີ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດ
• ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະ ຜົນໄດ້ຜົນເສຍ
• ເສັັ້ນທາງ ແລະ ພັນທະຂອງຄ ່ຮ່ວມງານ



• ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງບັນດາພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນແຕ່ລະແນວທາງປະຕິບັດ

• ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບບັນດາພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ສາກົນ ໃນລະດັບ
ຊາດ ແລະ ລໍາດັບຂະແໜງການ

• ລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບຊາດ

• ການວິໄຈ ແລະ ສັງລວມບັນດາ 4 ຂ ໍ້ແນວທາງປະຕິບັດເຂົັ້າໃນບົດລາຍງານ

• ຈັດກິດຈະກໍາເຜ ຍແຜ່ເພືີ່ອກຽມໃສ່ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສ ງ ຄັັ້ງທ  13

ຂັັ້ນຕອນການກະກຽມບົດລາຍງານ



ບົດລາຍງານ – ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະ ຜົນໄດ້ຜົນເສຍ

ຜົນໄດ້ຜົນເສຍ

• ຜົນໄດ້ຜົນເສຍລະຫວ່າງການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ 
ສາທາລະນະສຸກ, ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຄວາມສະເໝ ພາບທາງ
ສັງຄົມ

• ທ່າແຮງຂອງຜົນໄດ້ຜົນເສຍລະຫວ່າງທຸລະກດິກະສິກໍາຂະ   
ໜາດໃຫຍ່ ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງທ ີ່ດິນຂອງຊາວກະສິກອນຂະ   
ໜາດນ້ອຍ, ບັນຫາສິີ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່
,ຄຸນນະພາບຂອງອາຊ ບ. 

• ຄວາມບ ໍ່ສະເໝ ພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ

ການເຮດັວຽກຮວ່ມກັນ

• ການພົວພັນກນັລະຫວາ່ງຄວາມຕອ້ງການອາຫານທ ີ່ປອດໄພ 
ແລະ ມ ໂພຊະນາການ, ຄວາມຕ້ອງການໃນການຫຼດຸຜ່ອນ
ການນໍາໃຊ້ຢາກາໍຈັດສັດຕ ພືດ ແລະ ເຕັກນິການຜະລິດທ ີ່ບ ໍ່ຍືນ
ຍົງ

• ການຍົກສ ງຄວາມທົນທານຕ ໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຕ່າງໆ

• ພາຍໃຕ້ຫຼັກການ ພວກເຮົາພ້ອມກັນກາ້ວໄປ (LNOB) –
ແນໃສ່ໃຫ້ສະມາຊິກໃນສັງຄົມສາມາດເຂົັ້າເຖງິຊັບພະຍາກອນ, 
ຂ ໍ້ມ ນ, ອາຫານ ແລະ ໂອກາດການດໍາລົງຊ ວດິຢູ່າງເທົົ່າທຽມ



ບົດລາຍງານ – ເສັັ້ນທາງ ແລະ ພັນທະຂອງຄ ່ຮ່ວມງານ (1/2)

ອາຫານທ ີ່ປອດໄພ ແລະ ມ ໂພຊະນາການ
• ຮັບປະກັນບ ໍ່ຖິັ້ມປະໃຜໄວຂ້້າງຫຼັງ ໂດຍສົົ່ງເສ ມກຸ່ມສ່ຽງໃນດ້ານການ
ສຶກສາ, ໂອກາດການດໍາລົງຊ ວິດທ ີ່ເທົົ່າທຽມ, ການເຂົັ້າເຖິງອາຫານ
ໃນລາຄາທ ີ່ເໝາະສົມ ແລະ ນະໂຍບາຍສະເພາະ ຕົວຢູ່າງ: ຕາໜ່າງ
ຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມ

ການສົົ່ງເສ ມການຜະລິດສະບຽງອາຫານທ ີ່ເປັນມິດຕ ໍ່ທໍາມະຊາດໃນ
ລະດັບທ ີ່ພຽງພ 
• ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານ GAP ເປັນເງືີ່ອນໄຂໃນລະບົບການ
ຜະລິດ

• ພັດທະນາຂ ດຄວາມສາມາດຂອງຜ ້ຜະລິດ
• ການລົງທຶນ



ບົດລາຍງານ – ເສັັ້ນທາງ ແລະ ພັນທະຂອງຄ ່ຮ່ວມງານ (2/2)

ການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ຊ ວິດການເປັນຢ ູ່ ແລະ ການກະຈາຍຄຸນ່ຄາ່ຢູ່າງເທົົ່າທຽມ
• ສ້າງຄວາມປອງດອງ ແລະ ປະສານສົມທົບຫຼາຍພາກສ່ວນ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການໃນການຫນັປູ່ຽນລະບົບສະບຽງ
ອາຫານ

• ສະເໜ ບັນຫາລວມ, ສະເໝ ພາບ ແລະ ການພັດທະນາຊ ວິດການເປັນຢ ູ່
• ປິດຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ໂດຍການສ້າງນະໂຍບາຍທ ີ່ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ນໍາສະເໜ ຂ ໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນຂອງແມ່ຍິງທ ີ່ຢ ູ່ຊົນນະບົດ

ການສ້າງຄວາມທົນທານຕ ໍ່ຄວາມສ່ຽງ, ຜົນກະທົບ, ແລະ ຄວາມກົດດັນຕ່າງໆ
• ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນພາຍໃນອາຊຽນ
• ແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃໝ່ສໍາລັບ DRM ແລະ CCA ໃນຂະແໜງກະສິກໍາ
• ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ການລິເລ ີ່ມລະບົບອາຫານທ ີ່ມ ຄວາມທົນທານ
• ລະບົບພະຍາກອນອາກາດ ແລະ  ລະບົບແຈ້ງເຕືອນ



03 ຂັັ້ນຕອນຕ ໍ່ໄປ



ຍຸດທະສາດໃນການສົົ່ງເສ ມພັດທະນາແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂອງ
ຊາດ - ລະບົບສະບຽງອາຫານແບບຍືນຍົງໃນ ສປປ ລາວ
ໝາກຜົນ
ເພ ີ່ມຂ ດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ MAF ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປະສານງານ ແລະ ລາຍງານລະບົບ
ສະບຽງອາຫານທ ີ່ຍືນຍົງໃນ ສປປ ລາວ

ຜົນໄດ້ຮັບ

1. ສ້າງຕັັ້ງກຸ່ມເຮັດວຽກສະເພາະໃນການສະໜັບສະໜ ນບັນດາກິດຈະກໍາ ຂອງລະບົບສະບຽງ
ອາຫານ

2. ສ້າງແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ – ເສັັ້ນທາງສ ່ລະບົບສະບຽງອາຫານທ ີ່ຍືນຍົງ
3. ພັດທະນາແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທ ີ່ຕິດພັນກັບ (ຕິດຕາມປະເມ ນຜົນ ແລະ ການເງ ນ) 



ບັນດາອົງປະກອບຫັຼກປະກອບເຂົັ້າໃນການພັດທະນາແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

1. ການຮັບປະກັນສະບຽງອາຫານທ ີ່ປອດໄພ ແລະ ມ ໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ

2. ການສົົ່ງເສ ມການຜະລິດສະບຽງອາຫານທ ີ່ເປັນມິດຕ ໍ່ທໍາມະຊາດໃນລະດັບທ ີ່ພຽງພ 

3. ການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ຊ ວິດການເປັນຢ ູ່ ແລະ ການກະຈາຍຄຸ່ນຄ່າຢູ່າງເທົົ່າທຽມ

4. ການສ້າງຄວາມທົນທານຕ ໍ່ຄວາມສ່ຽງ, ຜົນກະທົບ, ແລະ ຄວາມກົດດັນຕ່າງໆ



ບັນດາກິດຈະກໍາຫັຼກ (ທ້າຍປີ 2021 ຫາ 2022) 

1. ສ້າງຕັັ້ງກຸມ່ເຮດັວຽກສະເພາະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກ FAO ປະກອບມ ຄື:
ຮັບຜິດຊອບຫັຼກ – MAF
ບັນດາກະຊວງທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: MOH, MONRE, MPI, MOES, MOIC, MOPT, ແລະ MOLSW
UN ສະໜັບສະໜ ນໃນທຸກຂະແໜງການ

ຂອບເວລາ – ເດືອນພະຈິກ – ເດືອນທັນວາ ປີ 2021 
ບັນດາກິດຈະກໍາ – ຮ່າງ TOR, ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ MAF, ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບຄ ່ຮ່ວມງານພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ໃນການທໍາ
ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຊອບ ແລະ ສໍາເລັດກໍານົດຂອບວຽກຂອງ MAF ໃຫ້ແກ່ບັນດາສະມາຊິກທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

2. ສ້າງຕັັ້ງທ ມວິຊາການ ທ ີ່ຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜ ນວຽກໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເຮັດວຽກສະເພາະ
ຂອບເວລາ – ເດືອນທັນວາ 2021 - ເດືອນມັງກອນ ປີ 2022
ບັນດາກິດຈະກໍາ – ກໍານົດທ ມວິຊາການ (ທ ີ່ປຶກສາທ້ອງຖິີ່ນ, ທ ມ FAO, ພະນັກງານ MAF ແລະ ອືີ່ນໆ. ການຮັບສະໝັກ, ການວາງແຜນ
ໃນການປະຊຸມຮ່ວມກັນກັບ SWG ແລະ ກຸ່ມເຮັດວຽກສະເພາະ).

3. ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບ (ລະດັບຊາດ, ຂະແໜງການ ຂັັ້ນແຂວງ) ໃນການກະກຽມແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທ ີ່ເໝາະສົມໃນເສັັ້ນທາງລະບົບສະບຽງ
ອາຫານໃນ ສປປ ລາວ
ຂອບເວລາ – ເດືອນກຸມພາ – ເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2022
ບັນດາກິດຈະກໍາ – ປຶກສາຫາລື / ການສໍາພາດ ຮ່ວມກັບຄ ່ຮ່ວມງານທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ສາກົນ – ບັນດາກະຊວງ, ແຂວງ, DPs, ຂະແໜງການ
ເອກະຊົນ, CSO, ວິຊາການ ແລະ ອືີ່ີ່ນໆ. 



ບັນດາກິດຈະກໍາຫັຼກ (ທ້າຍປີ 2021 ຫາ 2022) 

4. ການກະກຽມ ແລະ ການສະຫຸຼບແຜນຈດັຕັັ້ງປະຕບັິດແຫ່ງຊາດ
ຂອບເວລາ – ເດືອນມິຖຸນາ - ເດືອນສິງຫາ ປີ 2022
ບັນດາກິດຈະກໍາ – ການທົບທວນຄືນ, ການຮ່າງເອກະສານ ແລະ ການກວດສອບ

5. ນໍາສະເໜ ແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕບັິດແຫ່ງຊາດ – ຂອບເວລາ – ເດືອນກັນຍາ ປີ 2022 – ໃນໄລຍະກອງປະຊຸມໃນການເປັນປະທານຂອງ 
SWGs ທ ີ່ຈະຖືກຈດັໂດຍ MPI



ຂ ຂອບໃຈ!


