
 
 
 

 
 

ວາລະ  
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ໂຄງຮ່າງບົດຄົົ້ນຄວ້າການປະເມີນການເງິນ ແລະ 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພືື່ອການພັດທະນາ ຄັົ້ງທີ 1: ການວິເຄາະໃຈແ້ຍກ 
ເພ ື່ອປະເມີນຂ ໍ້ຈ ຳກັດ ແລະ ຄວຳມຕ້ອງກຳນທຳງດ້ຳນກຳນເງິນໃຫ້ບັນລຸແຜນ NSEDP ຄັໍ້ງທີ 9 ແລະ SDGs 

ອຳທິດທີ 1 [ລະຫວ່າງວັນທີ 14 – 15] ຂອງ ເດືອນຕຸລາ 2021 ທີື່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,  
ສະຖຳນທີີ່: ປະຊຸມ ອອນໄລ(Zoom meeting) 

https://undp.zoom.us/j/87831064155?pwd=bUw5VUFnOXF0c0REZzF0WXpjVmJpdz09 
Meeting ID: 878 3106 4155 

Passcode: 347948 
ມ ື້ທີ 1 ຜ ູ້ຮັບຜິດຊອບ 

08:30-09:00 ລົງທະບຽນ  ຜ ູ້ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມທຸກທ່ຳນ 

09:00-09:15 
ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ: ຈຸດປະສົງໂດຍລວມຂອງຍຸດທະສາດດ້ານການສະໜ
ອງທຶນສ າລັບແຜນ NSEDP ຄັື້ງທີ 9  
 

ທ່ຳນ ຮອງລັດຖະມ ນຕີ
ກະຊວງແຜນກຳນ ແລະ 
ກຳນລ ງທຶນ 

09:15-09:25 ກ່າວມີຄ າເຫັນຕ ໍ່ກອງປະຊຸມ 
ຜ ູ້ປະສຳນງຳນອ ງກຳນ 
ສປຊ 

09:25-09:30 ຖ່ຳຍຮ ບກຸຸ່ມ  ຜ ູ້ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມທຸກທ່ຳນ 

09:30-09:50 

- ຂະບວນການ ແລະ ກ ານົດເວລາ ສ າລັບການສ້າງຍຸດທະສາດດ້ານ
ການສະໜອງທຶນ ສ າລັບແຜນ NSEDP ຄັື້ງທີ 9 

- ຈຸດປະສງົຂອງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ຢ່າງມີໂຄງສ້າງຄັື້ງທ າອິດກ່ຽວກັບ
ການວິເຄາະ 

- ວາລະກອງປະຊຸມສ າລັບມ ື້ທີ 1 

ນັກເສດຖະສຳດອຳວຸໂສ 
ຈຳກ UNRCO 

ວາລະທີ 1 – ການສະໜອງທຶນ ເພ ໍ່ອການພັດທະນາ ໃນ ສປປ ລາວ   

09:50-10:15 
ແນວທາງ INFF  
ພ້ອມທັງ ສ ນທະນຳ ຖຳມ-ຕອບ 

ຊ່ຽວຊານ UNDP 
ປະຈໍາບາງກອກ, ປະເທດ
ໄທ 

10:15-10:25 ພັກຜ່ອນ  ຜ ູ້ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມທຸກທ່ຳນ 

10:25-11:05 
ງົບປະມານລັດ (DFA) 
ສ ນທະນຳ ຖຳມ-ຕອບ ເພ ື່ອຂໍຄ ຳຄິດເຫັນຈຳກ MPI, MOF, BOL, IFIs, ອ ງກຳນ, 
ກອງທຶນ ແລະ ແຜນງຳນ UN (ເຄືອຂ່ຳຍ ສປຊ) 

ຊ່ຽວຊຳນດ້ຳນກຳນເງິນ
ຈຳກ UNDP 

11:05-11:45 
ການລົງທຶນພາກເອກະຊົນພາຍໃນ (DFA) 
ສ ນທະນຳ ຖຳມ-ຕອບ ໂດຍສະເພຳະຄ ຳຄິດເຫັນຈຳກ MPI, MOF, BOL, IFIs, 
ອ ງກຳນ, ກອງທຶນ ແລະ ແຜນງຳນ UN (ເຄືອຂ່ຳຍ ສປຊ)  

ຊ່ຽວຊຳນດ້ຳນກຳນເງິນ
ຈຳກ UNDP 

11:45-13:00 ພັກຮັບປະທຳນອຳຫຳນທ່ຽງ   

13:00-13:40 
ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (DFA) 
ສ ນທະນຳ ຖຳມ-ຕອບ ໂດຍສະເພຳະຄ ຳຄິດເຫັນຈຳກ MPI, MOF, BOL, IFIs, 
ອ ງກຳນ, ກອງທຶນ ແລະ ແຜນງຳນ UN (ເຄືອຂ່ຳຍ ສປຊ) 

ຊ່ຽວຊຳນດ້ຳນກຳນເງິນ
ຈຳກ UNDP 

https://undp.zoom.us/j/87831064155?pwd=bUw5VUFnOXF0c0REZzF0WXpjVmJpdz09


13:40-14:20 
ການຊ່ວຍເຫ  ອທາງການເພ ໍ່ອການພັດທະນາ (DFA) 
ສ ນທະນຳ ຖຳມ-ຕອບ ໂດຍສະເພຳະຄ ຳຄິດເຫັນຈຳກ MPI, MOF, BOL, IFIs, 
ອ ງກຳນ, ກອງທຶນ ແລະ ໜ່ວຍງຳນ UN (ເຄືອຂ່ຳຍ ສປຊ) 

ຊ່ຽວຊຳນດ້ຳນກຳນເງິນ
ຈຳກ UNDP 

14:20-14:35 ພັກຜ່ອນ  ຜ ູ້ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມທຸກທ່ຳນ 

14:35-15:15 
ການປະກອບສວ່ນທາງດ້ານການເງິນຕ ໍ່ກັບ SDGs 
ສ ນທະນຳ ຖຳມ-ຕອບ ໂດຍສະເພຳະຄ ຳຄິດເຫັນຈຳກ MPI, MOF, BOL, IFIs, 
ອ ງກຳນ, ກອງທຶນ ແລະ ໜ່ວຍງຳນ UN (ເຄືອຂ່ຳຍ ສປຊ) 

ຜ ູ້ຕຳງໜ້ຳຈຳກ ອ ງກຳນ
UNCDF 

15:15-15:55 

ການທົບທວນຄ ນດ້ານການເງິນ ສ າລັບການແກູ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງ
ຂອງສະພາບດິນຟູ້າອາກາດ  
ສ ນທະນຳ ຖຳມ-ຕອບ ໂດຍສະເພຳະຄ ຳຄິດເຫັນຈຳກ MPI, MOF, BOL, IFIs, 
ອ ງກຳນ, ກອງທຶນ ແລະ ໜ່ວຍງານ UN (ເຄືອຂ່ຳຍ ສປຊ) 

ຜ ູ້ຕຳງໜ້ຳຈຳກ ອ ງກຳນ 
UNDESA 

15:55-16:10 ຄ າເຫັນປິດກອງປະຊຸມມ ື້ທີ 1 ຄະນະປະທຳນ 
ມ ື້ທີ 2  

08:30-09:00 ລົງທະບຽນ  
ວາລະທີ 2 – ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການລົງທຶນເພ ໍ່ອການພັດທະນາ ຢ ່ ສປປ ລາວ   

09:00-09:10 ສຶບຕ ໍ່ວາລະ ແລະ ຈຸດປະສົງ ຂອງມ ື້ທີ 2 
 

ນັກເສດຖະສຳດອຳວຸໂສ 
ຈຳກ UNRCO 

09:10-09:50 
ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍສ າລັບແຜນການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ: ວິທີການຄົື້ນຄວ້າ ແລະ 
ສິໍ່ງທ້າທາຍ 
ສ ນທະນຳ ຖຳມ-ຕອບ 

ຊ່ຽວຊຳນ UNDP 
ປະຈໍາບາງກອກ 
ແລະ 
ຊ່ຽວຊານດ້ານການປະເມີນ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງ UNDP 

09:50-10:05 ພັກຜ່ອນ ຜ ູ້ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມທຸກທ່ຳນ 

10:05-10:55 
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການລົງທຶນສ າລັບແຜນ NSEDP ຄັື້ງທີ 9 
ສ ນທະນຳ ຖຳມ-ຕອບ 

ຕຳງໜ້ຳ UNDP-
UNRCO 

10:55-11:35 ການລົງທຶນທາງດ້ານສຸຂະພາບ ຕຳງໜ້ຳ UNFPA 

11:35-11:45 ກ່າວມີຄ າເຫັນ ຕ ໍ່ກອງປະຊຸມ 
ຜ ູ້ປະສຳນງຳນອ ງກຳນ 
ສປຊ ຫືຼ ຜ ູ້ຕຳງໜ້ຳອ ງກຳນ 
ສປຊ ເພືີ່ອກຳນພັດທະນຳ 

11:45-12:00 ກ່າວປິດກອງປະຊຸມ 

ທ່ຳນ ຮອງລັດຖະມ ນຕີ
ກະຊວງແຜນກຳນ ແລະ 
ກຳນລ ງທຶນ ຫລື ຕຳງໜ້ຳ 
ຈຳກກ ມແຜນກຳນ, 
ກະຊວງ ຜທ 

 


