
 
 
 

 

 

 

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຄ ັ້ງທີ 1: ການວິເຄາະການເງິນ 

ເພ ື່ອປະເມີນຂໍໍ້ຈໍາກັດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງິນ ໃຫ້ບັນລຸເປ ໍ້າໝາຍ 
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມແຫ່ງຊາດ ຄັໍ້ງທີ 9 ແລະ ເປ ໍ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍ ງ  

ວັນທີ 14-15 ຕຸລາ 2021 
ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊາ (ມ ໍ້ທ ີ1, ການເຂ ໍ້າຮວ່ມແບບຈໍາກັດ) ແລະ ຜ່ານ Zoom (ທັງສອງມ ໍ້) 

 

ຄວາມເປ ນມາ 

ສະພາບພາຍໃນ 

ສປປ ລາວ ກໍາລັງເຂ ໍ້າສ ່ໄລຍະທີື່ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາປະເທດ ພາຍຫ ັງທີື່ໄດ້ສໍາເລັດການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມ
ແຫ່ງຊາດ (NSEDP) ຄັໍ້ງທີ 9 ເຊີື່ງຈະນໍາປະເທດໄປສ ່ໄລຍະທີື່ຍັງເຫ  ອອີກ 5 ປີ ກ່ອນກໍານ ດເສັໍ້ນຕາຍປີ 2030 ສໍາລັບການບັນລຸ
ເປ ໍ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍ ງ (SDGs) ແລະ ໃກ້ຈະໄດ້ຫຼຸດພ ໍ້ນ ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (LDC) 
ເຊີື່ງກໍານ ດແຜນໄວ້ໃນປີ 2026. 

ໃນເວລາດຽວກັນ, ການເຂ ໍ້າເຖິງແຫ ື່ງທຶນເພ ື່ອການພັດທະນາທີື່ຈໍາເປັນ ເພ ື່ອເລັື່ງລັດຄວາມຄ ບໜ້າຂອງການພັດທະນາ ແມ່ນ
ກາຍເປັນສິື່ງທ້າທາຍຫ າຍຂຶໍ້ນ ເນ ື່ອງຈາກບັນຫາການມີໜີໍ້ສິນໃນລະດັບສ ງ, ການເກັບລາຍຮັບບໍື່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ, ການ
ປະກອບສ່ວນຂອງພາກເອກະຊ ນບໍື່ພຽງພໍຕໍື່ກັບຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການພັດທະນາ, ທ່າອ່ຽງການຫຼຸດລ ງຂອງ ODA ແລະ 
ຜ ນກະທ ບດ້ານຕ່າງໆທີື່ຊໍໍ້າຊ້ອນ ເຮັດຄວາມສາມາດໃນການຮັບມ ຫຼຸດໜ້ອຍລ ງ. 

ຕໍື່ກັບສະພາບດັື່ງກ່າວ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ້ານເຕັກນິກຈາກອ ງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້
ກະກຽມ ການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການເງິນທີື່ສາມາດຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໄດ້ ແລະ ແທດເໝາະ ກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ສໍາລັບ 
ສປປ ລາວ. 
 

ແຜນງານຮ່ວມຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍການເພີີ່ມທະວີປະສິດທິພາບດ້ານການເງິນ 

ແຜນງານຮ່ວມຂອງອ ງການສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍການເພີື່ມທະວີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜ ນຂອງງົບປະມານພາກລັດ
ເພ ື່ອບັນລຸເປ ໍ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍ ງ ດ້ວຍການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັໍ້ງທີ 
9 ມີຈຸດປະສ ງເພ ື່ອສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານເພ ື່ອການພັດທະນາ ເພ ື່ອນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີື່
ມີຢ ຢ່່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜ ນ ແລະ ການລະດ ມແຫ ື່ງທຶນອ ື່ນໆ ເພ ື່ອຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດບັນດາບຸລິມະສິດແຫ່ງຊາດ 
ແລະ ວາລະປີ 2030. ແຜນງານຮ່ວມດັື່ງກ່າວ ເປັນໃຈກາງໃນການສະໜັບສະໜ ນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ ໃຫ້ແກ່
ການຈັດຕັໍ້ງ ປະຕິບັດ NSEDP ຄັໍ້ງທີ 9. 

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


 

 

ແຜນງານຮ່ວມດັື່ງກ່າວ ມີການປະສານງານໂດຍກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ງທຶນ, ກ ມຮ່ວມມ ສາກ ນ (DIC) ແລະ ຫ້ອງການ
ຜ ້ປະສານງານອ ງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ (UNRCO) ແລະ ການປະສານ ສ ມທ ບກັນລະຫວ່າງ ກະຊວງການ
ເງິນ (MOF), ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ງທຶນ (MPI) ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ (MOH), ອ ງການ UNFPA, 
UNCDF ແລະ UNDP ເຊິື່ງເປັນຜ ້ນໍາພາທາງດ້ານເຕັກນິກ. 

ມີ ສາມ ຂະບວນການເຮັດວຽກທີື່ດໍາເນີນໄປແບບຄຽງຄ ່ກັນ: 

• ການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການເງິນທີື່ສາມາດຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໄດ້ ສໍາລັບ NSEDP ຄັໍ້ງທີ 9, ປະກອບມີທາງເລ ອກ
ນະໂຍບາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຫ ື່ງທຶນທັງໝ ດ (UNDP ແລະ MPI); 

• ການພັດທະນາວິທີການທີື່ອີງໃສ່ຫ ັກຖານເພ ື່ອສະໜັບສະໜ ນການຈັດສັນງົບປະມານ ດ້ວຍການທ ດລອງໃນຂະແໜງສາ
ທາ ເຊິື່ງຈະເປັນຂໍໍ້ມ ນໃຫ້ແກ່ວຽກງານການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ ແລະ ການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ 
(UNFPA ແລະ MOH). 

• ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດວິທີການຕິດຕາມການຈ່າຍງົບປະມານທີື່ເປັນນະວັດຕະກໍາໃໝ່ ເຊິື່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ ສາມາດຕິດຕາມ
ການໃຊ້ຈ່າຍຕ ວຈິງຂອງບັນດາວຽກບ ລິມະສິດ ແລະ ສ້າງລະບ ບເພ ື່ອຕິດຕາມຄວາມຄ ບໜ້າຂອງການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ
ແຜນຍຸດທະສາດການເງິນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ (UNCDF ແລະ MOF).  

 

ແຜນຍຸດທະສາດການເງິນສໍາລ ບ NSEDP ຄ ັ້ງທີ 9 

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໂດຍຜ່ານກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ງທຶນ ແລະ ການສະໜັບສະໜ ນຈາກແຜນງານຮ່ວມຂອງ
ອ ງການສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍປະສິດທິພາບດ້ານການເງິນ, ໄດ້ດໍາເນີນການກໍານ ດອ ງປະກອບຕ່າງໆໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະ
ສາດການເງິນທີື່ສາມາດຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໄດ້ ແລະ ແທດເໝາະກັບຕ ວຈິງ ພ້ອມທັງບັນດາທາງເລ ອກທີື່ຊັດເຈນ ເພ ື່ອຮັບປະກັນການ
ເຂ ໍ້າເຖິງ ແລະ ຄວາມພ້ອມທາງດ້ານການເງິນເພ ື່ອການພັດທະນາ ໃນການຈັດຕັໍ້ງບ ລິມະສິດການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ. 

ອີງໃສ່ຄວາມສໍາຄັນທາງຍຸດທະສາດຂອງແຜນຍຸດທະສາດການເງິນດັື່ງກ່າວນີໍ້ ແລະ ວຽກງານທີື່ລັດຖະບານ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ
ໄດ້ດໍາເນີນການຜ່ານມາໃນການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານການເງິນ, ການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ ແມ່ນອີງໃສ່: 

- ຂະບວນການທີື່ຊັດເຈນ: ຈະມີການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ສາມ ຄັໍ້ງ (ເບິື່ງຕາຕະລາງ) ຕາມ 3 ຂັໍ້ນຕອນໃນແຜນ
ວາດລຸ່ມນີໍ້. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ງທຶນ ແລະ UNDP ຄາດວ່າຈະໄດ້ກໍານ ດຮ່າງບັນດາທາງເລ ອກດ້ານການເງິນ 
ເພ ື່ອປຶກສາຫາລ  ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ຄັໍ້ງທີ 2 ໃນໄລຍະກອງປະຊຸມໂຕະມ ນ ເຊີື່ງວາງແຜນໄວ້ໃນເດ ອນພະຈິກ 
2021. ນອກນີໍ້, ຈະມີການປຶກສາຫາລ ດ້ານວິຊາການ ແບບສອງຝ່າຍ ແລະ ຫ າຍຝ່າຍ ໃນຮ ບແບບນ້ອຍລ ງທີື່ມີວາລະ
ສະເພາະ ເຊີື່ງຈະດໍາເນີນກ່ອນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ແຕ່ລະຄັໍ້ງ. ໂດຍສະເພາະ, ທາງເລ ອກດ້ານການເງິນ ຈະມີການ
ປຶກສາຫາລ ກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕະຫ ອດໄລຍະເດ ອນຕຸລາ ແລະ ເດ ອນພະຈິກ ເພ ື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມ
ປຶກສາຫາລ  ຄັໍ້ງທີ 2. ຫ ັງຈາກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ຄັໍ້ງທີ 2, ຈະມີການປຶກສາຫາລ ແບບເປີດກວ້າງ ໂດຍການ ເຂ ໍ້າ
ຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝ ດ ເປັນຄັໍ້ງທໍາອິດກ່ຽວກັບບັນດາທາງເລ ອກດ້ານການເງິນ ເຊີື່ງຈະອີງໃສ່ຜ ນຂອງ
ຂັໍ້ນຕອນໃນການວິເຄາະການເງິນ. 

 



 

 

 

 ວ ນເວລາ ຫົວຂໍັ້ 

ກອງປະຊມຸປກຶສາຫາລື ຄ ັ້ງທີ 1: 
ການວເິຄາະການເງນິ 

ກາງເດ ອນ ຕລຸາ 

• ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການລ ງທນຶຂອງ NSEDP ຄັໍ້ງທີ 9  
(ຄ່າໃຊ້ຈາ່ຍງົບປະມານ) 

• ການປະເມນີດາ້ນການເງິນເພ ື່ອການພັດທະນາ (DFA) 
ແລະ ແຫ ື່ງທຶນ 

ກອງປະຊມຸປກຶສາຫາລື ຄ ັ້ງທີ 2: 
ທາງເລືອກດ້ານນະໂຍບາຍ 

ກາງເດ ອນ ພະຈິກ 
• ທາງເລ ອກທາງດ້ານການເງິນສໍາລບັແຕລ່ະແຫ ື່ງທນຶ 
• ທາງເລ ອກທາງດ້ານການເງິນຂອງຂະແໜງການ 

ກອງປະຊມຸປກຶສາຫາລື ຄ ັ້ງທີ 3: 
ສະຫຼຸບແຜນຍຸດທະສາດການເງນິ 

ໄຕມາດທີ 1 ປີ 2022 
• ທາງເລ ອກດາ້ນນະໂຍບາຍການເງນິທີື່ໄດ້ຜ່ານການປຶກສາ

ຫາລ  

 

- ການມີສ່ວນຮ່ວມ: ອີງຕາມການສະເໜີຂອງທ່ານ ຮອງລັດຖະມ ນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ງທຶນ, ທ່ານ ຮອງ
ນາຍ ກລັດຖະມ ນຕີ ໄດ້ເຫັນດີຕໍື່ການສ້າງຕັໍ້ງໜ່ວຍງານວິຊາການ ໃນຕ ໍ້ນປີນີໍ້ ເພ ື່ອປຶກສາຫາຫາລ , ລະດ ມຄວາມຄິດ ແລະ 
ສ້າງຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບລະຫວ່າງບັນດາພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໜ່ວຍງານວິຊາການດັື່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ 
ຄັໍ້ງທໍາອິດ ໃນວັນທີ 5-6 ເມສາ 2021 ເພ ື່ອປຶກສາຫາລ ກ່ຽວກັບຈຸດປະສ ງຂອງໂຄງການ, ວິທີການ, ແລະ ຊຸດຂໍໍ້ມ ນທີື່ຈໍາ
ເປັນໃນການດໍາເນີນການວິເຄາະດ້ານການເງິນ. ນອກນີໍ້, ຄາດວ່າຈະໄດ້ດໍາເນີນການປຶກສາຫາລ ແບບສອງຝາ່ຍກັບ 
ກະຊວງການເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ບັນດາກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນລະຫວ່າງການ
ຈັດ ສາມ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ . 

 

ໄລຍະທີ 1: ການວິເຄາະໃຈ້ແຍກ ແລະ ການປະເມີນ 

ບັນດາອ ງການ, ກອງທຶນ, ແລະ ແຜນງານ (AFPs) ຂອງອ ງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນແກ່ ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລ ງທຶນ, ກະຊວງການເງິນ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃນການກໍານ ດເຄ ື່ອງມ ການວິເຄາະທີື່ສໍາຄັນຫ າຍ
ອັນ ໃນເຄິື່ງທໍາອິດຂອງ ປີ 2021 ເຊີື່ງປັດຈຸບັນກໍາລັງຢ ່ໃນຂັໍ້ນຕອນການສະຫຼຸບສຸດທ້າຍໃນເດ ອນ ສິງຫາ 2021 ແລະ ຈະເປັນ
ບ່ອນອີງດ້ານການວິເຄາະ ຂອງແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ: 

- ການປະເມີນດ້ານການເງິນເພ ື່ອການພັດທະນາ (DFA), ສະໜັບສະໜ ນໂດຍ UNDP ພາຍໃຕ້ການຊີໍ້ນໍາດ້ານຍຸດທະ
ສາດຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ງທຶນ, ຈະຊ່ວຍໃນການຄາດຄະເນຊັບພະຍາ ກອນທີື່ມີຢ ່ ເພ ື່ອບັນລຸເປ ໍ້າໝາຍ
ຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັໍ້ງທີ 9. DFA ນໍາໃຊ້ວິທີການແບບກວມລວມ ກ່ຽວກັບການເງິນເພ ື່ອການພັດທະນາ, ເອີໍ້ນວ່າ 
ກອບການເງິນແຫ່ງຊາດແບບເຊ ື່ອມໂຍງ (INFF), ເຊິື່ງພິຈາລະນາບັນດາແຫ ື່ງທຶນທັງໝ  ດ ແລະ ທ່າແຮງໃນການ
ປະກອບສ່ວນຂອງແຫ ື່ງທຶນເຫ  ື່ານັໍ້ນ ເຂ ໍ້າໃນການສ້າງຄວາມຄ ບໜ້າດ້ານການພັດທະນາ. ຜ ນຄ ໍ້ນພ ບເບ ໍ້ອງຕ ໍ້ນຂອງ DFA 

1. ການວິເຄາະການເງິນ
(Q2-Q3 2021)

2. ທາງເລືອກດ້ານ
ນະໂຍບາຍ
(Q4 2021)

3. ການກວດກາ/ຮ ບຮອງ
ແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ

(Q1 2022)

https://inff.org/about


 

 

ໄດ້ຖ ກນໍາສະເໜີ ໃນການປຶກສາຫາລ ສອງຝາ່ຍກັບ ກະຊວງການເງນິ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອີງໃສ່ບ ດບາດ
ການນໍາພາຂອງພາກສ່ວນດັື່ງກ່າວໃນຂະແໜງການເງິນ; 

- ໃນເບ ໍ້ອງຕ ໍ້ນ, ມີແຜນຈະດໍາເນີນການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານສໍາລັບແຜນການ 5 ປີ ຄັໍ້ງທີ 9. ແຕ່ເນ ື່ອງຈາກຂໍໍ້ຈໍາ
ກັດດ້ານຂໍໍ້ມ ນ ເຊີື່ງໄດ້ຈໍາກັດຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ  ແລະ ຄວາມຖ ກຕ້ອງຂອງການຄາດຄະເນເຫ  ື່ານັໍ້ນ. ດັື່ງນັໍ້ນ, UNDP ພາຍ
ໃຕ້ການຊີໍ້ນໍາຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ງທຶນ ໄດ້ກະກຽມເອກະສານການທ ບທວນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີື່ມີຢ ່ໃນປັດຈຸບັນ ສໍາລັບແຕ່ລະເປ ໍ້າໝາຍຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັໍ້ງທີ 9 ໂດຍອີງໃສ່ການຄາດຄະເນ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຂະແໜງ ການທີື່ມີຢ ໃ່ນປັດຈຸບັນ ແລະ ຂໍໍ້ມ ນຂອງສາກ ນ. ວິທີການນີໍ້ ຈະຊ່ວຍກໍານ ດຄວາມຕ້ອງການດ້ານ
ການລ ງທຶນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກຈາກນັໍ້ນ, ອີງໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການກໍານ ດ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບແຜນ ພັດທະນາ
ລະດັບຊາດ, ຈະໄດ້ມີການກະກຽມບ ດລາຍງານເພີື່ມເຕີມ ເພ ື່ອກໍານ ດວິທີການທີື່ດີທີື່ສຸດເທ ື່າທີື່ເປັນໄປໄດ້ ໃນການປະ
ເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ, ບັນດາສິື່ງທ້າທາຍໃນປັດຈຸບັນໃນການນໍາໃຊ້ວິທີ
ການເຫ  ື່ານີໍ້ ແລະ ຂໍໍ້ມ ນການຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ເຊ ື່ອຖ ໄດ້ ແລະ ຖ ກຕ້ອງ, ພ້ອມທັງສະເໜີ ວິທີແກ້ໄຂ ແລະ ຄໍາແນະ
ນໍາ ເພ ື່ອແກ້ໄຂສິື່ງທ້າທາຍຢ່າງວ່ອງໄວ.  

- ການພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດຂຶໍ້ນກວ່າເກ ື່າ ກ່ຽວກັບ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານການພັດທະນາຂອງຂະແໜງສາທາ ທີື່ໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜ ນຈາກ UNFPA ພາຍໃຕ້ການຊີໍ້ນໍາຍຸດທະສາດຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ; 

- ການທ ບທວນຕະຫ າດພັນທະບັດ ນໍາພາໂດຍ UNCDF ພາຍໃຕ້ການຊີໍ້ນໍາຍຸດທະສາດຂອງ ກະຊວງການເງິນ. 
- ອ ງການ DESA ຂອງອ ງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ດໍາເນີນການທ ບທວນກ່ຽວກັບແຫ ື່ງຊັບພະຍາກອນ ການເງິນດິນຟ້າ

ອາກາດທີື່ມີຢ ່ ເຊິື່ງສາມາດໝ ນໃຊ້ເຂ ໍ້າໃນການສະໜັບສະໜ ນບັນດາເປ ໍ້າໝາຍດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສະພາບດິນຟ້າ
ອາກາດຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັໍ້ງທີ 9, ລວມທັງການປຶກສາຫາລ ກັບ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ງທຶນ, ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. 

ເມ ື່ອນໍາມາລວມກັນ, ການປະເມີນເຫ  ື່ານີໍ້ຈະຊ່ວຍໃນການລະບຸຊ່ອງຫວ່າງທາງການເງິນ, ຕ ວຢ່າງ: ຊັບພະຍາກອນທີື່ຂາດຫາຍ ໃນ
ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ ຄັໍ້ງທີ 9 ເຊີື່ງແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ ຈະຕ້ອງໄດ້ກ່າວເຖິງຊ່ອງວ່າງທາງດ້ານການເງິນ ດ້ວຍ
ການກໍານ ດທາງເລ ອກດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການຈັດບ ລິມະສິດຍຸດທະສາດບັນດາແຜນວຽກຈຸດສຸມໃນແຜນການ 5 ປີ ຄັໍ້ງທີ 9 ທີື່
ມີຜ ນຕອບແທນສ ງສຸດໃນການພັດທະນາ. 

 

ຈຸດປະສງົຂອງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຄ ັ້ງທີ 1 

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ຄັໍ້ງທີ 1 ກ່ຽວກັບ ການວິເຄາະດ້ານການເງິນ ມີຈຸດປະສ ງເພ ື່ອໃຫ້: 

1. ທຸກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄ ບໜ້າຂອງຂະບວນການເຮັດວຽກຕ່າງໆ ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍໍ້ມ ນ
ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ຫ ັກການຊີໍ້ນໍາ, ຂອບເຂດ, ຂະບວນການ, ແລະ ກໍານ ດໄລຍະເວລາສໍາລັບການສໍາເລັດແຜນຍຸດທະ
ສາດການເງິນຂອງ ແຜນການ 5 ປີ ຄັໍ້ງທີ 9; 

2. ບັນດາພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການວາງແຜນແຫ່ງຊາດ, ນະໂຍບາຍດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ການພັດທະນາພາກ
ເອກະຊ ນ, ການຊ່ວຍເຫ  ອທາງການເພ ື່ອການພັດທະນາ, ການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດ ແລະ ອ ື່ນໆ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ
ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີື່ຮັບຜິດຊອບຂອງພາກລັດ ແລະ ອ ງການສະຫະປະຊາຊາດ; 

3. ເພ ື່ອກວດກາຜ ນຄ ໍ້ນພ ບຕ ໍ້ນຕໍຂອງການປະເມີນຕ່າງໆ ເພ ື່ອເປັນບາດກ້າວຕໍື່ໄປເຂ ໍ້າສ ່ຂັໍ້ນຕອນທີສອງ ຂອງການສ້າງແຜນ
ຍຸດທະສາດການເງິນ. 



 

 

 

ໂຄງສ້າງ ແລະ ວິທີການ 

ເພ ື່ອບັນລຸເປ ໍ້າໝາຍທີື່ໄດ້ວາງໄວ້ຂ້າງເທິງ, ການປຶກສາຫາລ ຈະອີງໃສ່ຫ ັກການ ແລະ ມາດຕະການດັື່ງຕໍື່ໄປນີໍ້: 

• ບ ດສະຫຼຸບຫຍໍໍ້ ກ່ຽວກັບການອອກແບບການຄ ໍ້ນຄວ້າ, ການສ ມມຸດຖານ, ຂໍໍ້ຈໍາກັດ ແລະ ຜ ນຄ ໍ້ນພ ບຕ ໍ້ນຕໍຂອງການ
ວິເຄາະແຕ່ລະອັນ ແມ່ນຈະໄດ້ນໍາສ ື່ງໃຫ້ລ່ວງໜ້າ ກ່ອນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ . ບັນດາເອກະສານເຫ  ື່ານີໍ້ ແມ່ນໄດ້
ກະກຽມໂດຍບັນດາອ ງການທີື່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນດ້ານວິຊາການ ໂດຍການຮ່ວມມ ຢ່າງໃກ້ຊິດກັບບັນດາໜ່ວຍງານ
ພາກລັດ (ເບິື່ງເອກະສານຕິດຄັດລຸ່ມນີໍ້); 

• ມີການບັນທຶກຜ ນຂອງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ທີື່ຈະແຈ້ງ ເປັນຂໍໍ້ມ ນເພ ື່ອປັບປຸງບ ດສະຫຼຸບຫຍໍໍ້ການວິເຄາະການເງິນ, ເຊິື່ງ
ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ນໍາສ ື່ງໃຫ້ຜ ້ເຂ ໍ້າຮ່ວມທັງໝ ດຫ ັງຈາກກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລ  ເພ ື່ອປະກອບຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນຕໍື່ແຕ່ລະບ ດສະຫຼຸບຫຍໍໍ້ການວິເຄາະ ການເງິນ; 

• ການນໍາສະເໜີ ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ຄວນເປັນການນໍາສະເໜແີບບສັໍ້ນ ແລະ ມີເປ ໍ້າໝາຍເຈາະຈ ງ ແລະ ດໍາເນີນໄປ
ພາຍໃນໄລຍະເວລາ ໜຶື່ງມ ໍ້ເຄິື່ງ ເພ ື່ອໃຫ້ມີເວລາພຽງພໍສໍາລັບການສ ນທະນາ; 

• ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ຈະມີການແປພາສາເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜ ເ້ຂ ໍ້າຮ່ວມທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝ ດ ສາມາດປະກອບສ່ວນທາງດ້ານເຕັກນິກເຂ ໍ້າໃນການສ ນທະນາ; 

• ການປຶກສາຫາລ  ຈະຖ ກແບ່ງອອກເປັນ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບການເງນິເພ ື່ອການພັດທະນາ, ແຫ ື່ງທຶນ (ມ ໍ້ທີ 1) ແລະ ການ
ວິເຄາະກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພ ື່ອການພັດທະນາ (ມ ໍ້ທີ 2). 

 

ສໍາຄ ນ 

ເນ ື່ອງຈາກມາດຕະການປ້ອງກັນ COVID-19 ທີື່ຍັງສ ບຕໍື່, ຈຶື່ງມີການຈໍາກັດຈໍານວນຜ ້ເຂ ໍ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມແບບຊ່ອງໜ້າພຽງ
ແຕ່ຈໍານວນ 20 ທ່ານ. ດັື່ງນັໍ້ນ, ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ຈະຈັດໃນຮ ບແບບດັື່ງນີໍ້: 

• ມືັ້ທີ 1 (ໝົດມືັ້) ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແບບຊ່ອງໜ້າ ໂດຍເຈ ໍ້າໜ້າທີື່ຂັໍ້ນອາວຸໂສທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ 1 ຫ   2 ທ່ານຈາກ MOF, BOL, MPI, UNRCO ແລະ ບັນດາອ ງການແຜນງານຮ່ວມ ແລະ IFIs 
(ທະນາຄານໂລກ, ADB, IMF) ແລະ EU. ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຕ້ອງສະເໜີຊ ື່ຜ ້ເຂ ໍ້າຮ່ວມຂອງຕ ນໃນກອງປະຊຸມແບບ
ຊ່ອງໜ້າ. ຈະບໍື່ມີການຈໍາກັດຈໍານວນຜ ້ເຂ ໍ້າຮ່ວມຜ່ານລະບ ບອອນລາຍ Zoom ສໍາລັບຜ ້ທີື່ຕ້ອງການຕິດຕາມການປຶກສາຫາລ . 

• ມືັ້ທີ 2 (ເຄິີ່ງມືັ້) ເປ ນກອງປະຊຸມແບບອອນລາຍເຕ ມຮບູແບບ ໂດຍໃຊ້ Zoom link ອັນດຽວກັນ ໂດຍຄໍານຶງ ເຖິງ
ຄວາມຈໍາເປັນໃນການເຂ ໍ້າຮ່ວມຂອງບັນດາກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເທ ື່າທຽມ
ກັນ. 

 

ການເຂົັ້າຮ່ວມ 

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ຈະໄດ້ຮັບກຽດກ່າວເປີດ ແລະ ກ່າວປິດໂດຍທ່ານຮອງລັດຖະມ ນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ງທຶນ 
ແລະ ຜ ້ປະສານງານອ ງການສະຫະປະຊາຊາດ. ນັກເສດຖະສາດອາວຸໂສຂອງຫ້ອງການຜ ້ປະສານງານອ ງການສະຫະປະຊາຊາດ 
ແລະ ຮອງຫ ວໜ້າກ ມແຜນການ ຈະເປັນປະທານຮ່ວມການສ ນທະນາ. 



 

 

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ຈະມີການເຂ ໍ້າຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນດັື່ງລຸ່ມນີໍ້: 

• ຜ ້ປະສານງານດ້ານຍຸດທະສາດຂອງແຜນງານຮ່ວມ ຄ  UNRCO ແລະ MPI; 
• ຜ ້ນໍາພາດ້ານວິຊາການຂອງການປະເມີນຕ່າງໆ: UNDP, UNFPA, UNCDF, ແລະ UN DESA ສໍາລັບເບ ໍ້ອງ UN 

ແລະ MPI, MOF ແລະ MOH ສໍາລັບພາກລັດ; 
• ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງມີດັື່ງນີໍ້: 

o ພາກທີ 1 ກ່ຽວກັບການເງິນ: 
▪  MPI, MOF, BOL, MOIC ແລະ ກ ມແຜນການ ແລະ ການເງິນຂອງບັນດາກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
▪ ສະຖາບັນການເງິນສາກ ນ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ລວມທັງບັນດາອ ງການ, ກອງທຶນ ແລະ ແຜນງານ 

(AFPs) ຂອງອ ງການສະຫະປະຊາຊາດ; 
o ພາກທີ 2 ກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ: 

▪ MPI ແລະ MOF ເຂ ໍ້າຮ່ວມໃນທຸກໆຫ ວຂໍໍ້ການນໍາສະເໜີ  
▪ ບັນດາກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນຂອງລັດຖະບານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຕ່ລະເສ າຄໍໍ້າຂອງ ແຜນການ 5 ປີ 

ຄັໍ້ງທີ 9 ໂດຍມີຄໍາແນະນໍາລຸ່ມນີໍ້: 
• ເສ າຄໍໍ້າທີ 1: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 
• ເສ າຄໍໍ້າທີ 2: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງແຮງ

ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄ ມ 
• ເສ າຄໍໍ້າທີ 3: ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 

ສິື່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂ ນສ ື່ງ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສັງຄ ມ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ສ ນກາງສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມລາວ 

• ເສ າຄໍໍ້າທີ 4: ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍື່ແຮ່, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສິື່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ
ສັງຄ ມ. 

• ເສ າຄໍໍ້າທີ 5: ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂ ນສ ື່ງ, 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ 

• ເສ າຄໍໍ້າທີ 6: ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາ  
▪ ສະຖາບັນການເງິນສາກ ນ ແລະ ບັນດາຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ລວມທັງ AFPs ຂອງອ ງການສະຫະ

ປະຊາຊາດ; 

 

ເອກະສານຄ ດຕິດ 

ການເງິນ 

ບ ດສັງລວມ 1 ສະບັບ ກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນເພ ື່ອຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດບ ລິມິສິດການພັດທະນາແຫ່ງ
ຊາດ ປະກອບມີ:  
• ຄໍາອະທິບາຍ 1 ສະບັບ; 
• ບ ດສະຫຼຸບຫຍໍໍ້ 4 ສະບັບ ກ່ຽວກັບຜ ນຄ ໍ້ນພ ບຕ ໍ້ນຕໍຂອງການປະເມີນດ້ານການເງິນເພ ື່ອການ

ພັດທະນາ (DFA) ສໍາລັບແຕ່ລະແຫ ື່ງທຶນ (1) ງົບປະມານພາກລັດ, (2) ພາກເອກະຊ ນພາຍໃນ, 
(3) ພາກເອກະຊ ນສາກ ນ, (4) ການຊ່ວຍເຫ  ອທາງການເພ ື່ອການພດັທະນາ (UNDP-MPI); 



 

 

• ບ ດສະຫຼຸບຫຍໍໍ້ 1 ສະບັບ ກ່ຽວກັບການເງິນດິນຟ້າອາກາດ (UN DESA); 
• ບ ດສະຫຼຸບຫຍໍໍ້ 1 ສະບັບ ກ່ຽວກັບພັນທະບັດຂອງລັດ (UNCDF); 
• ຂໍໍ້ມ ນອະທິບາຍ ຖາມ-ຕອບ 1 ສະບັບ. 

ປະເມີນຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍ 
 

ບ ດສັງລວມ 1 ສະບັບ ກ່ຽວກັບການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດບ ລິມິສິດການພັດທະນາ
ແຫ່ງຊາດ ປະກອບມີ: 
• ຄໍາອະທິບາຍ 1 ສະບັບ; 
• ບ ດສະຫຼຸບຫຍໍໍ້ 1 ສະບັບ ກ່ຽວກັບບັນຫາສິື່ງທ້າທາຍຕ ໍ້ນຕໍ ແລະ ສະເໜີວິທີແກ້ໄຂການປະເມີນຄ່າ

ໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ (UNDP-MPI); 
• ບ ດສະຫຼຸບຫຍໍໍ້ 6 ສະບັບ ສັງລວມການທ ບທວນກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບແຕ່ລະເສ າຄໍໍ້າຂອງ 

ແຜນການ 5 ປີ ຄັໍ້ງທີ 9; 
• ບ ດສະຫຼຸບຫຍໍໍ້ 1 ສະບັບ ກ່ຽວກັບການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງແຜນງານຂະແໜງ ສາທາ 

(UNFPA-MOH). 
 

  



 

 

ວາລະກອງປະຊຸມ 

ມືັ້ທີ 1 
08:30-09:00 ລົງທະບຽນ 

09:00-09:15 
ກ່າວເປີດ: ຈຸດປະສົງລວມຂອງແຜນຍຸດທະສາດການເງິນສໍາລ ບ NSEDP ຄ ັ້ງທີ 9 
ຮອງລັດຖະມ ນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ງທຶນ 
ຜ ້ປະສານງານອ ງການສະຫະປະຊາຊາດ  

09:15-09:20 ຖ່າຍຮ ບລວມ 

09:20-09:30 ນໍາສະເໜີພາບລວມກ່ຽວກ ບການປຶກສາຫາລື ມືັ້ທີ 1 
ນັກເສດຖະສາດອາວຸໂສ UNRCO 

09:30-09:40 
ຂະບວນການ ແລະ ກໍານົດເວລາສໍາລ ບການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການເງິນສໍາລ ບ 
NSEDP ຄ ັ້ງທີ 9 
ນັກວິຊາການການເງິນເພ ື່ອການພັດທະນາ UNRCO 

ພາກທີ 1 - ການສະໜອງທຶນເພືີ່ອຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດບູລິມະສິດການພ ດທະນາແຫ່ງຊາດ 

09:40-10:10 
ວິທີການຂອງ INFF 
ນັກວິຊາການການເງິນເພ ື່ອການພັດທະນາ UNRCO 10 ນາທີ 
ສ ນທະນາ 20 ນາທີ 

10:10-10:25 ພັກຜ່ອນ 

10:25-11:05 

ງົບປະມານພາກລ ດ (DFA) 
ນໍາສະເໜີໂດຍຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນ UNDP 10 ນາທີ 
ສ ນທະນາ 30 ນາທີ ລວມທັງການປະກອບຄໍາເຫັນໂດຍ MPI, MOF, BOL, IFIs, ບັນດາ AFPs 
ຂອງອ ງການສະຫະປະຊາຊາດ 

11:05-11:45 

ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ (DFA) 
ນໍາສະເໜີໂດຍຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນ UNDP 10 ນາທີ 
ສ ນທະນາ 30 ນາທີ ລວມທັງການປະກອບຄໍາເຫັນໂດຍ MPI, MOF, BOL, IFIs, ບັນດາ AFPs 
ຂອງອ ງການສະຫະປະຊາຊາດ  

11:45-13:00 ພັກຜ່ອນຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງ 

13:00-13:40 

ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (DFA) 
ນໍາສະເໜີໂດຍຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນຂອງ UNDP 10 ' 
ສ ນທະນາ 30 ນາທີ ລວມທັງການປະກອບຄໍາເຫັນໂດຍ MPI, MOF, BOL, IFIs, ບັນດາ AFPs 
ຂອງອ ງການສະຫະປະຊາຊາດ 

13:40-14:20 

ການຊ່ວຍເຫ ືອທາງການເພືີ່ອການພ ດທະນາ (DFA) 
ນໍາສະເໜີໂດຍຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນ UNDP 10 ນາທີ 
ສ ນທະນາ 30 ນາທີ ລວມທັງການປະກອບຄໍາເຫັນໂດຍ MPI, MOF, BOL, IFIs, ບັນດາ AFPs 
ຂອງອ ງການສະຫະປະຊາຊາດ 

14:20-14:35 ພັກຜ່ອນ 

14:35-15:15 

ການທົບທວນການເງິນດິນຟ້າອາກາດ 
ຕ ວແທນຈາກ UNDESA (tbc) 10 ນາທີ 
ສ ນທະນາ 30 ນາທີ ລວມທັງການປະກອບຄໍາເຫັນໂດຍ MPI, MOF, MONRE, MOF, IFIs, 
ບັນດາ AFPs ຂອງອ ງການສະຫະປະຊາຊາດ  



 

 

15:15-15:55 

ພ ນທະບ ດຂອງລ ດ 
ຕ ວແທນຈາກ UNCDF (tbc) 10 ນາທີ 
ສ ນທະນາ 30 ນາທີ ລວມທັງການປະກອບຄໍາເຫັນໂດຍ MPI, MOF, BOL, IFIs, ບັນດາ AFPs 
ຂອງອ ງການສະຫະປະຊາຊາດ 

15:55-16:15 
ກ່າວສະຫຼຸບ ມືັ້ທີ 1 
ນັກເສດຖະສາດອາວຸໂສ UNRCO 
ຮອງຫ ວໜ້າກ ມແຜນການ 

ມືັ້ທີ 2 
08:30-09:00 ລ ງທະບຽນ 

ພາກທີ 2 – ການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດບູລິມະສິດການພ ດທະນາແຫ່ງຊາດ 

09:00-09:10 
ນໍາສະເໜີພາບລວມກ່ຽວກ ບການປຶກສາຫາລື ມືັ້ທີ 2 
ນັກເສດຖະສາດອາວຸໂສ UNRCO 

09:10-09:20 
ການພົວພ ນລະຫວ່າງການເງິນ ແລະ ການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຜນການແຫ່ງຊາດ 
ນັກເສດຖະສາດອາວຸໂສ UNRCO 10 ນາທີ 

09:20-10:00 
ການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຜນການແຫ່ງຊາດ: ວິທີການ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ 
ນໍາສະເໜີໂດຍຊ່ຽວຊານການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ UNDP 10 ນາທີ 
ສ ນທະນາ 30 ນາທີ 

10:00-10:15 ພັກຜ່ອນ 

10:15-11:05 
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການລົງທຶນສໍາລ ບ NSEDP ຄ ັ້ງທີ 9 
ນັກເສດຖະສາດ UNDP - ນັກວິຊາການການເງິນເພ ື່ອການພັດທະນາ UNRCO 20 ນາທີ 
ສ ນທະນາ 30 ນາທີ 

11:05-11:45 
ປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການລົງທຶນໃນຂະແໜງສາທາ 
ຊ່ຽວຊານການເງິນຂະແໜງສາທາ UNFPA 10 ນາທີ 
ສ ນທະນາ 30 ນາທີ 

11:45-12:00 
ກ່າວປິດກອງປະຊຸມ 
ຜ ້ປະສານງານອ ງການສະຫະປະຊາຊາດ 
ຮອງລັດຖະມ ນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ງທຶນ 

 


