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-ກອງປະຊຸມໂຕະມົນຂັ້ນແຂວງ
ກ່ຽວກບ ການຈດຕັ້ງປະຕິບດແຜນຕະລຸມບອນຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ
ຂອງວຽກງານການຄັ້າປະກນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ແລະ
ເປົັ້າໝາຍສະຫດສະຫວດດ້ານການພດທະນາ
ທີ່ຍງປະຕິບດບີ່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ
ແຂວງສາລະວນ, ຄັ້ງວນທ 15-17 ກນຍາ 2014
ວນຈນ, ທ 15 ກນຍາ 2014
06:30 - 07:45 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກົມຮ່ວມມືສາກົນ) ນາພາ ບັນດາຄະນະຜູ້ແທນ ຈາກພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ ອອກເດີນທາງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄປ ເມືອງປາກເຊ ໂດຍສາຍການບິນລາວ

(05:00ໂມງເຊົົ້າ ແຈູ້ງປີົ້ທີີ່ສະໜາມບິນວັດໄຕ)
08:00

ຄະນະຜູ້ແທນ ອອກເດີນທາງຕີ່ ຈາກ ເມືອງປາກເຊ ໄປ ແຂວງສະລະວັນ ໂດຍທາງລົດ
ທີທ
ີ່ າງທີມງານໄດູ້ກະກຽມໄວູ້ຕ້ອນຮັບທີສ
ີ່ ະໜາມບິນປາກເຊ

ໃນຊ່ວງໄລຍະເດນທາງໄປແຂວງສາລະວນ, ຈະມການແວະຢ້ຽມຊົມວິຖການດາລົງຊວິດຂອງຊຸມຊົນ ແລະ
ໂຄງການພດທະນາ ຈານວນໜີ່ງຢູ່ທ້ອງຖິີ່ນ
08:10 - 09:30

ອອກເດີນທາງຈາກ ສະໜາມບິນປາກເຊ ຫາ ໂຄງການທີີ່ຈະຢູ້ຽມຢາມ ຢູ່ ເລົາງາມ
ແຂວງສາລະວັນ

09:30 - 10:30

ຢູ້ຽມຢາມໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ADB-IFAD ກ່ຽວກັບ
ການສົີ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກາ ແລະ ປູ່າໄມູ້ແບບຍືນຍົງ ທີີ່ເມືອງເລົາງາມ
ແຂວງສາລະວັນ

10:50 - 11:50

ຢູ້ຽມຢາມໂຄງການອາຫານກາງເວັນ ຂອງອົງການອາຫານໂລກ ທີີ່ ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບນ
ບ້ານວັງເປືອຍ, ເມືອງເລົາງາມ ແຂວງສາລະວັນ

12:05 - 12:50

ຢູ້ຽມຢາມໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ສົີ່ງເສີມ ການລ້ຽງປາ ຂອງ ລາວ-ຍີີ່ປຸູ່ນ

13:00 - 14:00

ຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງ ທີີ່ ສວນອາຫານ ນົ້າຕົກຕາດເລາະ

15:00 - 16:00 ນາພາຄະນະຜູ້ແທນເຂົົ້າຢູ້ຽມຂີ່ານັບ ທ່ານ ເຈົົ້າແຂວງ ແຂວງສາລະວັນ ທີີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັົ້ນ 2
ຂອງຫ້ອງວ່າການແຂວງສາລະວັນ

(ເພືີ່ອເປັນຂົ້ມນໃຫູ້ແກູ່ຄະນະຜູ້ແທນ ຕາງໜ້າຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງສາລະວັນ
ຈະໄດູ້ນາສະເໜີ ໂດຍຫຍົ້ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການພັດທະນາ ຂອງແຂວງສາລະວັນ ໂດຍສະເພາະແມູ່ນ
ຜົນສາເລັດອັນພົົ້ນເດັີ່ນ, ສິີ່ງທ້າທາຍ, ມາດຕະການແກູ້ໄຂ ແລະ ແນວທາງໃນຕີ່ໜ້າ)
16:30 - 15:30 ຈັດໃຫູ້ມີການແຂູ່ງກິລາ ເປຕັງ ເພືອ
ີ່ ເປັນການສ້າງຄວາມສາມັກຄີ ລະຫວ່າງ ບັນດາຜູ້ເຂົົ້າຮ່ວມ

ທີີ່ ເດີີ່ນເປູ່ຕັງ ຂອງ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ
18:30

ຮັບປະທານອາຫານຄີ່າ ທີີ່ຮ້ານອາຫານ ຂອງໂຮງແຮມໂພນໄຊ
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ວນອງຄານ, ທ 16 ກນຍາ 2014
08:00 - 08:30

ລົງທະບຽນ

ຄະນະປະທານກອງປະຊຸມ:
−

ພະນະທ່ານ ຄາບຸູ່ນ ດ້ວງປັນຍາ, ເຈົົ້າແຂວງ ແຂວງສາລະວັນ

−

ພະນະທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

−

ທ່ານ ນາງ ຄາຣີນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ້ປະສານງານ ອົງການ ສປຊ ທັງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອົງການ ສປຊ ເພືີ່ອການພັດທະນາ

08:30 - 08:40

ກ່າວຕ້ອນຮບ

ໂດຍ: ພະນະທ່ານ ຄາບຸູ່ນ ດ້ວງປັນຍາ, ເຈົົ້າແຂວງ ແຂວງສາລະວັນ
08:40 - 08:50

ກ່າວໄຂກອງປະຊຸມ

ໂດຍ: ພະນະທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
08:50 - 09:00

ກ່າວມຄາເຫນຕີ່ກອງປະຊຸມ

ໂດຍ: ທ່ານ ນາງ ຄາຣີນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ້ປະສານງານ ອົງການ ສປຊ ທັງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອົງການ
ສປຊ ເພືີ່ອການພັດທະນາ
09:00 - 09:15

ຖ່າຍຮບຮ່ວມກນ

09:15 - 09:30

ພກຜ່ອນດີ່ມຊາ-ກາເຟ

09:30 - 10:00

ລາຍງານຄວາມຄບໜ້າໃນການຈດຕັ້ງປະຕິບດ ແຜນຕະລຸມບອນຂອງຫຼາຍພາກ
ສ່ວນຂອງວຽກງານການຄັ້າປະກນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ
ຢູ່ຂັ້ນສນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິນ
ີ່ : ຜົນສາເລດອນພົັ້ນເດນ
ີ່ , ສິີ່ງທ້າທາຍ,
ມາດຕະການແກ້ໄຂ ແລະ ແນວທາງໃນຕີ່ໜ້າ

ໂດຍ: ກອງເລຂາຄະນະຊີົ້ນາລະດັບຊາດ ເພືີ່ອວຽກງານຄ້ໍາປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ
ໂພຊະນາການ
10:00 - 12:00

ເປດການສົນທະນາ

12:00 - 13:30

ຮບປະທານອາຫານທ່ຽງ ທີີ່ ຮ້ານອາຫານ ວິໄລວອນ

13:30 - 14:00

ລາຍງານຄວາມຄບໜ້າໃນການຈດຕັ້ງປະຕິບດ
ເປົັ້າໝາຍສະຫດສະຫວດດ້ານການພດທະນາ ທີ່ຍງປະຕິບດບີ່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ
(MDGs 2, 4, 5 ແລະ 9)

ໂດຍ: ຕາງໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງສາລະວັນ
2
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14:00 - 15:00

ເປດການສົນທະນາ

15:00 - 15:15

ພກຜ່ອນດີ່ມຊາ-ກາເຟ

15:15 - 16:15

ເປດການສົນທະນາ (ຕີ່)

16:15 - 16:30

ກ່າວສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ

ໂດຍ: ທ່ານ ນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ້ປະສານງານ ອົງການ ສປຊ ທັງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ
ຂອງອົງການ ສປຊ ເພືີ່ອການພັດທະນາ
16:30 - 16:40

ກ່າວປິດກອງປະຊຸມ

ໂດຍ: ພະນະທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

18:00 - 21:00

ພິທບາຍສສູ່ຂວນ ແລະ ງານລ້ຽງອາຫານຄາີ່ , ເຈົົ້າພາບໂດຍ ທ່ານ ຄ າບຸູ່ນ ດ້ວງປັນຍາ,
ເຈົົ້າແຂວງ ແຂວງສາລະວັນ, ທີີ່ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງສາລະວັນ

ວນພຸດ, ທ 17 ກນຍາ 2014
09:00

ຄະນະຜູ້ແທນ ເດີນທາງກັບຈາກ ແຂວງສາລະວັນ ມາຍັງ ເມືອງປາກເຊ ໂດຍທາງລົດ
ທີີ່ທາງທີມງານ ໄດູ້ກະກຽມໄວູ້ໃຫູ້

09:30 - 10:00

ແວະຢູ້ຽມຊົມຕະຫຼາດ ໂອດອບ ODOP ບ້ານນາໄຊ ເມືອງເລົາງາມ ແຂວງສາລະວັນ

12:00

ຄະນະຜູ້ແທນ ເດີນທາງມາເຖີງ ສະໜາມບິນ ປາກເຊ

12:50 - 14:05

ຄະນະຜູ້ແທນ ເດີນທາງກັບ ຈາກ ປາກເຊ ມາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍສາຍການບິນລາວ
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