
ຜົນການຄົົ້ນຄວ້າຈາກການປຶກສາຫາລືຫຼາຍຝ່າຍຜົນກະທົບ
ຈາກການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພືື່ອກະກຽມແຜນການ

ຟ ື້ນຟູຈາກການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19
ພະນະທ່ານ ປອ ມະໂນທອງ ວົງໄຊ 

ຮອງລດັຖະມົນຕີ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ



ສາລະບານ

ເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາ 5 ຫົວຂ ໍ້01
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ທິດທາງຕ ໍ່ໜ້າ (ແຜນ ສ າລັບການ ພັດ ທະ ນາ ແຜນວຽກການຟ ື້ນຟູ
ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19)
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0I ເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາ 5 ຫົວຂ ໍ້



0

0

0

0

0

ການສະໜອງທຶນ ສ າລບັການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການ
ຮ່ວມມືເພືື່ອການພັດທະນາທີື່ມີ
ປະສດິທິຜົນ

ການບ ລຫິານຄວາມປຽ່ນແປງ 
ແລະ ການເພີື່ມທະວກີານ
ກະກຽມດ້ານນະໂຍບາຍ ສ າລບັ
ວຽກເຮດັງານທ າທີື່ມີຄນຸຄາ່

ການຄາ້ ແລະ ພາກເອກະຊົນ,
ຕ່ອງໂສມູ້ນຄາ່, ແລະ 
ການທ່ອງທ່ຽວ

1

2

3

ທຶນທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນ
ມະນດຸ

ການເຕີບໂຕສຂີຽວ, ຄວາມທົນ
ທານ, ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ
ຄວາມສຽ່ງ

4

5

ເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາ 5 ຫົວຂ ໍ້ ທີື່ເນັົ້ນໜັກກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ, ຄ າ
ແນະນ າ ແລະ ຂ ໍ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທີື່ສ າຄັນ



02 ທິດທາງຕ ໍ່ໜ້າ (ແຜນ ສ າລັບການ ພັດ ທະ ນາ ແຜນ
ວຽກການຟ ື້ນຟູຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ 
COVID-19)



ການພັດ ທະ ນາ ແຜນວຽກການຟ ື້ນຟູຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19
ເຫດການສ າຄນັຈາກປະຈບຸນັຮອດປີ 2022

6

ລ າ
ດັບ ກິດຈະກ າ ເວລາ

1
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບຊາດ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບຄ າແນະນ າທີື່ສ າຄັນ 
ຈາກເອກະສານຄວາມເປັນມາ 5 ສະບັບ ກາງເດືອນທັນວາ 2021

2 ສ າເລັດຮ່າງທ າອິດຂອງແຜນວຽກການຟ ື້ນຟູຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ທ້າຍເດືອນມີນາ 2022

3
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບແຜນວຽກການຟ ື້ນຟູຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ 
COVID-19

ເດືອນເມສາ 2022

4 ກອງປະຊຸມກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທັງໝົດ ກາງເດືອນເມສາ 2022

5 ສ າເລັດການສ້າງແຜນວຽກການຟ ື້ນຟູລະດັບຊາດຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ທ້າຍເດືອນເມສາ 2022

6

ບົດລາຍງານປະຈ າປີ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນວຽກການຟ ື້ນຟູລະດັບຊາດ ຈາກການລະບາດ
ຂອງພະຍາດ COVID-19 ໂດຍຜ່ານການເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານປະຈ າປີ NSEDP (2022) ໃນ
ລະຫວ່າງ 2022 RTIM 

ທ້າຍເດືອນພະຈິກ 2022



6 ຂົງເຂດວຽກຈຸດສຸມ

ຂອບວຽກການເງນິມະຫາພາກ

6 ຂົງເຂດວຽກຈຸດສຸມ

ການຄາ້ ແລະ ພາກເອກະຊນົ, ຕ່ອງ
ໂສ້ມນູຄາ່, ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວ

6 ຂົງເຂດວຽກຈຸດສຸມ
ວຽກເຮັດງານທ າທີື່ມຄີນຸຄາ່

ພາກສະເໜີ

3 ຂົງເຂດວຽກຈຸດສຸມ
ການເຕີບໂຕສີຂຽວ

5 ຂົງເຂດວຽກຈຸດສຸມ
ທຶນມະນດຸ

ຂອບວຽກການຟ ື້ນຟູລະດັບຊາດຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19
2021-2025



01
ການສະໜອງທຶນ ສ າລັບການພັດທະນາແບບຍືນ
ຍົງ ແລະ ການຮ່ວມມືເພືື່ອການພັດທະນາທີື່ມີປະ
ສິດທິຜົນ (ຂອບວຽກການເງນິມະຫາພາກ)



ຄ າແນະນ າ (1/2)
ລ າ
ດັບ ຄ າແນະນ າ / ກິດຈະກ າ ໄລຍະເວລາ ໜ່ວຍງານຈັດຕັົ້ງ

ປະຕິບັດ

1

ການຄຸ້ມຄອງໜີົ້ສິນ ແລະ ຄວາມໂປງ່ໃສ: (1) ຈ າກັດ/ຢຸດການກູ້ຢ ມທີື່ບ ໍ່ແມ່ນໃນຮູບແບບການສ າປະທານ, (2) 
ປັບໂຄງສ້າງໜີົ້ສິນ, (3) ເລັັ່ງການປັບໂຄງສ້າງ ແລະ ການປະຕິຮູບວິສາຫະກິດຂອງລັດ (SOEs) ໃຫ້ດ າເນີນແບບ
ເອກະຊົນ ແລະ ສ້າງ ແລະ (4) ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງໜີົ້ສິນ, (5) ຮັບປະກັນການຈັດຫາທຶນ
ຈາກໜີົ້ສິນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ໂດຍຜ່ານຕະຫຼາດພັນທະບັດທີື່ເປັນສະກຸນເງິນທ້ອງຖິື່ນ (LCY).

2021-
2025

MOF: EFCD, 
SOE Dept, MPI: 
DOP

2
ການຄຸ້ມຄອງໜີົ້ສິນ ແລະ ຄວາມໂປງ່ໃສ: (1) ສ້າງຂອບວຽກດ້ານນິຕິກ າທີື່ຈະແຈ້ງສ າລັບການໃຫ້ກູ້ຢ ມເງິນທີື່ຢ ມ
ມາຈາກພາກສ່ວນອືື່ນ, ການຄ ໍ້າປະກັນຂອງພາກລັດ ແລະ ໜີົ້ສິນທີື່ອາດຈະເກີດຂຶົ້ນ,  (2) ປະເມີນການໃຫ້ກູ້ຢ ມ
ເງິນຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ການຄ ໍ້າປະກັນ ຕ ໍ່ກັບໂຄງການລົງທຶນຂອງ SOE, (3) ລົງເລິກຕະຫຼາດທຶນພາຍໃນ.

2022-
2025

FPLD, EFCD, 
BOL

3
ຄວາມຍືນຍົງດ້ານການເງນິ: (1) ປັບປຸງການຕິດຕາມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ຈ່າຍພາສີລາຍໃຫຍ່ ພ້ອມທັງຂະຫຍາຍ
ຂອບເຂດຢ່າງກວ້າຂວາງ, (2) ເພີື່ມທະວີການກວດສອບ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້, (3) ປະຕິບັດການສຶກສາລາຍຈ່າຍ
ດ້ານພາສີ ແລະ ປະເມີນໂຄງການພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງລັດຢ່າງລະມັດລະວັງ.

2021-
2025

EFCD, DOP, 
MoF, TD, BD, 
FPLD, MPI  



ຄ າແນະນ າ (2/2)

ລ າ
ດັບ ຄ າແນະນ າ / ກິດຈະກ າ ໄລຍະເວລາ ໜ່ວຍງານຈັດຕັົ້ງ

ປະຕິບັດ

4
ຄວາມຍືນຍົງດາ້ນການເງນິ: (1) ປັບປຸງ ແລະ ຈ າກັດສິື່ງຈູງໃຈດ້ານການເງິນ ແລະ ການສ າປະທານສ າລັບໂຄງການ
ລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ,່ (2) ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດໃນການຄາດຄະເນລາຍຮັບຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, (3) 
ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍການຈັດຊືົ້-ຈັດຈ້າງ (4) ສ້າງຄວາມສອດຄ່ອງລະຫວ່າງລາຍຈ່າຍກັບຊັບພະຍາກອນທີື່ມີຢູ່. 

2022-
2025

MoF, FPLD, 
DOP,  PMO

5
ສະຖຽນລະພາບຂະແໜງການເງິນ: (1) ເພີື່ມສະພາບຄ່ອງ FOREX ແລະ ຮັກສາທຶນສ າຮອງ, (2) ເພີື່ມການ
ຕິດຕາມຜົນການດ າເນີນງານຂອງທະນາຄານຕ່າງໆ, (3) ຜ່ອນຄາຍນະໂຍບາຍການເລືື່ອນຊ າລະເງິນກູ້ຢ່າງ
ລະມັດລະວັງ.

2022-
2025

MOIC, MPI, BOL 
MOF, BSD, ທຸກ
ກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ

6

ສະຖຽນລະພາບຂະແໜງການເງິນ: (1) ຮັບຮອງການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ບົນພືົ້ນຖານຄວາມສ່ຽງ, ຖ່າຍໂອນສູ່ຂອບ
ວຽກດ້ານທຶນ Basel II, (2) ສ້າງລະບົບເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າສ າລັບການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການທະນາຄານ, (3) ສ້າງ
ຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານການດ າເນີນງານ ແລະ ດ້ານການເງິນ ໃນໂຄງການຮັບປະກັນ
ເງິນຝາກ, (4) ສ້າງຂອບວຽກຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ.

2022-
2025 BSD, DPO



02
ການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ຕ່ອງໂສ້ມູນ
ຄ່າ, ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ



ຄ າແນະນ າ (1/2)
ລ າ
ດັບ ຄ າແນະນ າ / ກິດຈະກ າ ໄລຍະເວລາ ໜ່ວຍງານຈັດຕັົ້ງ

ປະຕິບັດ

1
ປັບປຸງ ສະພາບ ແວດ ລອ້ມ ຂອງການ ລົງທນຶ  ແລະ ການ ດ າ ເນີນ ທຸລະ ກິດ ລວມທັງ ການ ເພີື່ມ ທະວີ ການ ເຈລະຈາ  ແລະ 
ການ ຮ່ວມ ມື ລະຫວ່າງ ພາກ ລັດ -  ເອກະ ຊົນ  ແລະ  ເພີື່ມ ທະວີ ການ ປະສານ ງານລະຫວ່າງ ສະ ຖາ ບັນ  ເພືື່ອ ປັບປຸງ ການ 
ອະນຸມັດ ການ ລົງທຶນ  ແລະ ໃບອະນຸຍາດດ າ ເນີນ ທຸລະ ກິດ.

2021-
2023

MPI, MoF, MoIC,
ກະຊວງທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງອືື່ນໆ, ສະພາ
ການຄ້າ

2
ຊຸກຍູ້ການເຊືື່ອມໂຍງທາງດ້ານເສດຖະກິດກັບພາກພືົ້ນ ແລະ ດ້ານອືື່ນໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັັ່ນ: ການປັບປຸງການເຊືື່ອມ
ຈອດພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການຄວບຄຸມດ້ານຊາຍແດນ, ການປັບປຸງຂອບວຽກດ້ານລະບຽບການ, ແລະ 
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນທາງການຄ້າ. 

2021-
2025

MoFA, MoF, 
MoIC, MPWT 
ກະຊວງທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງອືື່ນໆ

3

ສະໜອງການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເພືື່ອຟ ື້ນຟູຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍສຸມໃສ່ເພີື່ມການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຢ່າງມີລະບົບລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ມີນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜຸນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ທຸລະກິດມີສະພາບຄ່ອງ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດບັນດາຂ ໍ້ກ ານົດດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຍຸດທະສາດການສືື່ສານທີື່
ດີ.

2021-
2025

MICT, MoLSW, 
MoES, BoL, MoH, 
ສະພາການຄ້າ



ຄ າແນະນ າ (2/2)

ລ າ
ດັບ ຄ າແນະນ າ / ກິດຈະກ າ ໄລຍະເວລາ ໜ່ວຍງານຈັດຕັົ້ງ

ປະຕິບັດ

4

ສະໜັບສະໜຸນຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ໃນສະພາບການລະບາດຂອງ COVID-19 ໂດຍສຸມໃສ່ການຍົກ
ລະດັບຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ, ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຊາວກະສິກອນໃນທ້ອງຖິື່ນ ເພືື່ອຟ ື້ນຟູ
ການຜະລິດກະສິກ າ ແລະ ການອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການປ່ຽນແປງໄປສູ່ລະບົບການຜະລິດອາຫານທີື່ຍືນ
ຍົງ ແລະ ທົນທານ.

2021-
2025

MAF, ອ ານາດການ
ປົກຄອງຂັົ້ນແຂວງ

5

ສ້າງຂອບວຽກນະໂຍບາຍດ້ານການຄ້າຜ່ານທາງລະບບົອເີລັກໂທຣນິກ (ອີ-ຄອມເມສີ) ທີື່ດີ ໂດຍຜ່ານການດ າເນີນ
ການປະເມນີຄຸນວຸດທດ້ິານດິຈິຕອນຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ຍຸດທະສາດດີຈິຕອນແຫ່ງຊາດ ໂດຍສຸມໃສ່ພືົ້ນຖານ
ໂຄງລ່າງ ແລະ ການບ ລິການດ້ານ ICT, ການອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄ້າ, ການຂົນສົັ່ງ, ວິທີການ
ຊ າລະເງິນ ແລະ ອືື່ນໆ.

2021-
2025 MoTC, MoIC, BoL

6
ສະໜອງລະບົບສະໜັບສະໜຸນພິເສດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມຍິ່ງ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກ COVID-19 ເນືື່ອງຈາກການສູນເສຍວຽກ ຫຼື ຜົນກະທົບອືື່ນໆ ໂດຍການສ້າງໂຄງການການຈ້າງງານ ແລະ 
ການສະໜອງໂອກາດໃນການສ້າງທຸລະກິດໃໝ.່ ຕົວຢ່າງ ອ-ີຄອມເມີສ. 

2021-
2025

MoIC, MoLSW, 
ກະຊວງອືື່ນໆທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສະພາ
ການຄ້າ



03
ການບ ລິຫານປ່ຽນແປງ ແລະ ການເພີື່ມທະວີ
ການກະກຽມດ້ານນະໂຍບາຍ ສ າລັບວຽກ
ເຮັດງານທ າທີື່ມີຄຸນຄ່າ



ຄ າແນະນ າ (1/2)

ລ າ
ດັບ ຄ າແນະນ າ / ກິດຈະກ າ ໄລຍະເວລາ ໜ່ວຍງານຈັດຕັົ້ງ

ປະຕິບັດ

1

ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຈັດກອງປະຊມຸສົນທະນາທາງສັງຄມົ ກ່ຽວກັບການເປດີທຸລະກິດຄນືໃໝ່, ການ
ສ້າງ ແລະ ການບັງໃຊ້ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ນິຕິກ າກ່ຽວກັບຄາ່ແຮງງານ, ການບ ລິຫານຄຸມ້ຄອງແຮງງານ ແລະ 
ການເຄືື່ອນຍ້າຍຂອງແຮງງານ, ການຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ, ໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແຮງງານ ແລະ ການ
ປະຕິບັດຂອງສາກົນ. 

2021-
2025

MoLSW, LNCCI, 
LFTU, LWU

2 ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບການປົກປອ້ງທາງສັງຄມົທີື່ສາມາດຕອບໂຕ້ສະພາບການປ່ຽນແປງໂດຍ
ໄວ, ສືບຕ ໍ່ໃຫ້ບ ລກິານກຸ່ມຄນົທີື່ມີຄວາມບອບບາງ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີື່ມີຄວາມສ່ຽງ.

2021-
2025

MPI, MoLW, 
MoF, MoH, 
MoAF, MoES, 
MoHA, LNCCI, 
LFTU, LWU, 
MoPS, OSPP

3
ສົັ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ-ພາກເອກະຊົນ ກ່ຽວກັບທັກສະດ້ານດິຈິ
ຕອນ, ການທວນຄືນທັກສະ ແລະ ການຍົກລະດັບທັກສະ, ການໃຫ້ບ ລກິານການຈັດຫາງານ ແລະ ລະບົບຂ ໍ້ມູນ
ຕະຫຼາດແຮງງານ ສ າລັບການການຈ້າງງານ. 

2021-
2025

MoLSW, MoES, 
LYU, LWU, 
LNCCI, LFTU, 
TVET, ສະຖາບັນ
ພັດທະນາທັກສະ



ຄ າແນະນ າ (2/2)

ລ າ
ດັບ ຄ າແນະນ າ / ກິດຈະກ າ ໄລຍະເວລາ ໜ່ວຍງານຈັດຕັົ້ງ

ປະຕິບັດ

4

ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການສົັ່ງເສີມການຈ້າງງານໃນຊົນນະບົດ ເພືື່ອຄວາມ
ຫມັົ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບ ທີື່ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເພີື່ມການເຂົົ້າເຖິງ
ການຈ້າງງານໃນລະບບົ ແລະ ວຽກເຮັດງານທີື່ເປນັທ າທີື່ມຄີນຸຄ່າ ແລະ ຄວາມທົນທານຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບ
ດິນຟ້າອາກາດ.

2021-
2025

MPI, MoLW, 
MoIC, MoAF, 
LNCCI, LFTU, 
LWU

5

ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການເຊືື່ອມໂຍງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການດ້ານການລົງທຶນ, ການຄ້າ ແລະ 
ອຸດສາຫະກ າ ກັບນະໂຍບາຍດ້ານແຮງງານ ແລະ ການຈ້າງງານ ເພືື່ອສ້າງຜົນກະທົບຂອງການລົງທຶນໄປສູກ່ານ
ສົັ່ງເສີມວສິາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງໃນທອ້ງຖິື່ນ, ການຈ້າງງານ, ການເຄືື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ແລະ ການນ າໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນ.

2021-
2025

MPI, MoLW, 
MoIC, MoAF, 
LNCCI, LFTU, 
LWU, MoPS

6
ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການຕອບໂຕ້ ແລະ ຟ ື້ນຟູ ໂດຍການຕິດຕາມຜົນກະທົບຂອງ COVID-19 ຕ ໍ່ກັບການ
ເດີນທາງ ແລະ ປະຊາຊົນທີື່ກ າລັງເດີນທາງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂະບວນການຕັດສິນໃຈໂດຍອງີໃສ່
ຫັຼກຖານ ໂດຍຜ່ານຂ ໍ້ມູນທີື່ມີຢູ່.

2021-
2025

MoLSW, MPI, 
MOPS MOF, 
BOL, MoIC, 
LNCCI, LFTU



04 ທຶນທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ



ຄ າແນະນ າ : ໄລຍະສັົ້ນ
ລ າ
ດັບ ຄ າແນະນ າ / ກິດຈະກ າ ໄລຍະເວລາ ໜ່ວຍງານຈັດຕັົ້ງ

ປະຕິບັດ

1

ການສຶກສາ: (1) ເປີດໂຮງຮຽນຄືນຢ່າງມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍການຮຽນ, (2) ຮັກສາງ ົບ 
ປະມານດ້ານການສຶກສາ, (3) ແກ້ໄຂບັນຫາການສູນເສຍການຮຽນ ແລະ ສະໜັບສະໜຸນກຸ່ມຄົນທີື່ມີຄວາມບອບ
ບາງ ເພືື່ອ ແກ້ ໄຂ ອັດຕາການ ເຂົົ້າ ຮຽນ ທີື່ ຕ ່າ   ແລະ ການ ອອກໂຮງຮຽນ ທີື່ ສູງ ຂຶົ້ນ, (4) ສືບ ຕ ໍ່ ພັດທະນາ ຫຼັກສູດ ປະຖົມ 
ແຫ່ງ ຊາດ ແລະ ສືື່ ການ ຮຽນ-ການ ສອນ ໃໝ,່ (5)  ເສີມ ຂະຫຍາຍ ທັກ ສະ ດິຈິ ຕອນ, ການ ຮູ້ ໜັງສື  ແລະ ທັກ ສະ ໃນ 
ສັດຕະວັດ ທີ 21  ໃນ ການ ສຶກສາ ຂັົ້ນ ພືົ້ນຖານ, ອາຊີວະສຶກສາ, ແລະ ຊັົ້ນ ສູງ, ( 6) ວາງແຜນຄວາມພ້ອມດ້ານຄູ-
ອາຈານ ແລະ ການເຂົົ້າເຖິງຄ-ູອາຈານ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຕາມການຄາດຄະເນປະຊາກອນ.

2021-
2025

MoES, NUoL, ສະ
ຖາບັນ TVET

2

ສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ: (1) ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງຂອງລະບົບສາທາລະນະສຸກເພືື່ອຮັບມືກັບການແຜ່ລະ 
ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ສ າລັບອະນາຄົດ, ລວມທັງດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ການສະໜັບສະໜຸນທາງ
ດ້ານຈິດຕະສັງຄົມ, (2) ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການບ ລິການຮັກສາສຸຂະພາບຂັົ້ນພືົ້ນຖານ, (3) ຈັດບູລິມະ
ສິດໃຫ້ແກ່ການໃຫ້ບ ລິການສຸຂະພາບທີື່ສ າຄັນ ໂດຍສະເພາະ RMNCAH, (4) ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ແກ່
ຄວາມອາດສາມາດສ າລັບການປ ິ່ນປົວອາການຂາດໂພຊະນາການກະທັນຫັນ (5) ຂະຫຍາຍການຕິດຕາມຜະລິດຕະ
ພັນທົດແທນນ ໍ້ານົມແມ່ (BMS) ໃນຮ້ານຂາຍເຄືື່ອງຍ່ອຍ, (6) ຂະຫຍາຍວິທີການດູແລ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ
ທາງໄກ ໂດຍຜ່ານເຄືື່ອງມືສືື່ສານ.

2021-
2025

MoH, DHHP 
(CN), DHR, FDD, 
MoLSW, MoES, 
NUoL, LYU, LWU

3

ຄວາມເທົັ່າທຽມລະຫວາ່ງຍິງ-ຊາຍ: (1) ລົງທຶນໃສ່ແຮງງານທີື່ເປັນເພດຍິງ ເພືື່ອຄວາມເທົັ່າທຽມ, ແຜນສົັ່ງເສີມ
ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແຜນ EVAW plans ແລະ SRH/FP, (2) ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫຼຸດ
ໂຕນກັນໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ ທີື່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຖືກປະລະ, (3) ປັບປຸງການເຂົົ້າເຖິງປະກັນສັງຄົມ, ການ
ຮັກສາສຸຂະພາບເດັກ, ການລາພັກເກີດລູກ, (4) ນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມູນທີື່ມີການແຍກເປັນເພດຢ່າງສະໝ ່າສະເໝີ.

2021-
2025

MPI, MoH, MoES, 
MoLSW, LWU, 
MoICT, ພາກເອກະ
ຊົນ



ຄ າແນະນ າ : ໄລຍະກາງ

ລ າ
ດັບ ຄ າແນະນ າ / ກິດຈະກ າ ໄລຍະເວລາ ໜ່ວຍງານຈັດຕັົ້ງ

ປະຕິບັດ

4

ການສຶກສາ: (1) ເພີື່ມທະວີການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ, ຄວາມກຽມພ້ອມສ າລັບການເຂົົ້າໂຮງຮຽນ, ການ
ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການອອກໂຮງຮຽນ, ແລະ ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການສຶກສາ, (2) 
ລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາຄວາມເປັນມືອາຊີບຂອງຄ-ູອາຈານຢ່າງຕ ໍ່ເນືື່ອງ ແລະ ຍືນຍົງ, (3) ແກ້ໄຂຄຸນນະພາບ
ຂອງອິນເຕີເນັດ ແລະ ຄ່າບ ລິການອິນເທີເນັດທີື່ສູງ.

2023-
2025 MoES, NUoL

5

ສຸຂະພາບ & ໂພຊະນາການ: (1) ຮັບປະກັນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງທີື່ບ ໍ່ຕິດຂັດ ເພືື່ອຮັກສາການບ ລິການ
ສຸຂະພາບທີື່ຈ າເປັນ (EHS) ລວມທັງການບ ລິການດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ການວາງແຜນຄອບຄົວ, (2) ສ້າງ
ຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ເພືື່ອຕອບສະໜອງຕ ໍ່ເຫດການສຸກເສີນດ້ານສາທາລະນະສຸກ
ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ພ້ອມດຽວກັນກ ຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການບ ລິການສຸຂະພາບທີື່ຈ າເປັນ 
ໂດຍສະເພາະໃນການບ ລິການຮັກສາສຸຂະພາບຂັົ້ນພືົ້ນຖານ, (3) ເສີມສ້າງລະບົບການເງິນສຸຂະພາບແບບຍືນຍົງ, 
ໃນຂະນະທີື່ຮັບປະກັນການເຂົົ້າເຖິງການດູແລສຸຂະພາບ ແລະ ການປົກປ້ອງທາງດ້ານການເງິນທີື່ເທົັ່າທຽມກັນ, (4) 
ສ້າງກຸ່ມຜູ້ໃຫ້ຄ າປຶກສາກ່ຽວກັບການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ແລະ ສ້າງໃຫ້ມີການບ ລິການໃຫ້ຄ າປຶກສາດ້ານການ
ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ /ການລ້ຽງເດັກແດງ ຜ່ານທາງລະບົບອອນລາຍ.

2022-
2025

MoH, NC 
(DHHP), FDD 



05
ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ຄວາມທົນທານ, 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ



ຄ າແນະນ າ (1/2)

ລ າ
ດັບ ຄ າແນະນ າ / ກິດຈະກ າ ໄລຍະເວລາ ໜ່ວຍງານຈັດຕັົ້ງ

ປະຕບິດັ

1

ການເຕບີໂຕສີຂຽວ: ຕັົ້ງເປົື້າໃຫ້ຂະແໜງການເສດຖະກິດມີການປ່ອຍກາກບອນຕ ່າ; ເລັັ່ງການ
ປ່ຽນແປງໄປສູ່ພະລັງງານທີື່ສະອາດ; ສົັ່ງເສີມພັນທະບັດສີຂຽວສ າລັບພະລັງານທົດແທນ; ສົັ່ງເສີມ
ງ ົບປະມານສີຂຽວ ແລະ ການຕິດຕາມລາຍຈ່າຍ; ສົັ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງສິື່ງເສດເຫືຼອໃຫ້ມີຄວາມຍືນ
ຍົງ; ຊຸກຍູ້ພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງສີຂຽວ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງອຸດສາຫະກ າ; ສ າຫຼວດແຫ່ຼງທຶນສີຂຽວ 
ສ າລັບ MSMEs.

2021-
2025

MOIC, MOF, 
MONRE, MAF, 
MPWT, LNCCI

2

ການສ້າງຄວາມທນົທານ: ລົງທຶນໃສ່ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນ ເພືື່ອປົກປັກຮັກສາລະບົບນິເວດ, ຊີວະນາໆ
ພັນ ແລະ ສັດປ່າ; ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ສ້າງຄວາມທົນທານໃຫ້ຊຸມຊົນ ຕ ໍ່ກັບ
ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ; ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້
ແກ່ພາກເອກະຊົນໃຫ້ມີຄວາມທົນທານ; ລົງທຶນໃສ່ພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຕ໋ອງໂສ້ການສະໜອງໃຫ້
ມີຄວາມທົນທານ; ສົັ່ງເສີມກະສິກ າໃຫ້ມີຄວາມທົນທານຕ ໍ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ມີຄວາມຍືນ
ຍົງ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍອີງໃສ່ທ າມະຊາດ.

2021-
2025

MONRE, MAF, 
MAF, MOIC, 
MLSW, MPWT



ຄ າແນະນ າ (2/2)

ລ າ
ດັບ ຄ າແນະນ າ / ກິດຈະກ າ ໄລຍະເວລາ ໜ່ວຍງານຈັດຕັົ້ງ

ປະຕິບັດ

3

ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ: ສົັ່ງເສີມການສະໜອງທຶນສ າລັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ; ເຂົົ້າ
ເຖິງແຫຼ່ງທຶນສ າລັບແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ; ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ 
ແລະ ເຊືື່ອມສານວຽກງານ DRR ແລະ ຄວາມທົນທານຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ 
ໃນທົັ່ວກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການ; ນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມູນເພືື່ອກ ານົດຄວາມສ່ຽງໃຫ້ໄດ້ດີຍິື່ງຂຶົ້ນ; ຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆ ເພືື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະຜິດທາງອາກາດ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງ
ອາກາດ; ສະໜັບສະໜຸນນະໂຍບາຍ DRR ແຫ່ງຊາດໃໝ່ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດສ າລັບການ
ປົກປ້ອງທາງສັງຄົມໃນການຕອບໂຕ້ກັບໄພພິບັດ ແລະ ດ້ານກະສິກ າ; ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ
ດ້ານງ ົບປະມານ.

2021-
2025

MLSW. 
MONRE



ຂ ຂອບໃຈ!



THANK YOU!


