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ໂດຍອີງໃສ່ການຕີລາຄາສະພາບການເສດຖະກິດຂອງມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັື້ງທີ XI ຂອງພັກ ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມ
ຫຍ ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນຜ່ານມາມີລັກສະນະຊ ໍ້າເຮ ື້ອ, ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງຂາດຕົວ ເຖິງແມ່ນວ່າ
ໄລຍະຜ່ານມາລັດຖະບານໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມສູງໃນການແກ້ໄຂຄວາມຫຍ ້ງຍາກດັັ່ງກ່າວກ ໍ່ຕາມ ເປັນຕົື້ນ ການແກ້ໄຂ
ບັນຫາໜີື້ສິນ, ການປັບປ ງສະພາບແວດລ້ອມການດ າເນີນທ ລະກິດ ແລະ ບັນຫາອ ີ່ນໆທີີ່ກ່ຽວພັນ. ແຕ່ເນ ີ່ອງຈາກວ່າ 
ພ ື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາ ມີຄວາມບອບບາງ ບ ໍ່ທັນມີພ ື້ນຖານສ້າງລາຍຮັບໄດ້ຕາມທ່າແຮງບົັ່ມຊ້ອນທີີ່ມີ, ລະບົບ
ການເງິນງົບປະມານແລະ ເງິນຕາຍັງອ່ອນນ້ອຍ.  ຍ້ອນສະພາບດັັ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານຈຶີ່ງຖ ເອົາການແກ້ໄຂຄວາມຫຍ ້ງຍາກ
ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນເປັນວຽກງານຈ າເປັນ-ຮີບດ່ວນ ແລະ ຍົກໃຫ້ເປັນວາລະແຫ່ງຊາດເພ ີ່ອດ າເນີນການແກ້ໄຂໃຫ້ໄດ້ 
ໃນໄລຍະ 2021-2023.  ວາລະແຫ່ງຊາດສະບັບນີື້ ປະກອບມີເນ ື້ອໃນດັັ່ງນີື້: 

 

ພາກທີ I 
ຄວາມຈ າເປັນຮີບດ່ວນຂອງວາລະແຫ່ງຊາດ 

 
1. ຄວາມເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບວາລະແຫງ່ຊາດ 
ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍ ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແມ່ນໂຄງການຈ າເປັນຮີບດ່ວນລະດັບ

ຊາດທີີ່ລັດຖະບານກ ານົດອອກ ເພ ີ່ອລະດົມກ າລັງແຮງສັງລວມຂອງທົັ່ວສັງຄົມ ເຂົື້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັັ່ງກ່າວຢ່າງ
ຕັື້ງຫນ້າ, ຈ າກັດຄວາມສ່ຽງທີີ່ຈະນ າໄປສູ່ວິກິດການເສດຖະກິດຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ທັງສ້າງບັນດາປັດໄຈອັນຈ າເປັນໃຫ້ແກ່
ການຈັດຕັື້ງປະຕິ ບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັື້ງທີ XI ຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປິ ຄັື້ງທີ IX. 

2. ສາເຫດຂອງຄວາມຫຍ ງ້ຍາກດາ້ນເສດຖະກິດ-ການເງນິ 
ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ປະເຊີນກັບສິີ່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານ ເຊິີ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທັງຈາກ

ປັດໄຈພາຍນອກແລະພາຍໃນ. ປັດໄຈພາຍນອກແມ່ນຜົນກະທົບຈາກສະພາບການແຂ່ງຂັນ ແລະ ກີດກັື້ນດ້ານການຄ້າ-
ການລົງທຶນ, ການຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດທຶນໂລກແລະຄວາມບ ໍ່ສະຫງົບດ້ານການເມ ອງຂອງບາງປະເທດ ເຊິີ່ງສ້າງຜົນກະທົບ
ຕ ໍ່ສະພາບເສດຖະກິດໃນຫຼາຍປະເທດ ລວມທັງ ສປປລາວ. ນອກຈາກນັື້ນ, ການລະບາດຂອງເຊ ື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ນັບ
ແຕ່ປີ 2020 ແລະ ບັນຫາໄພພິບັດທ າມະຊາດໃນແຕ່ລະປີ ຍິີ່ງເພີີ່ມທະວີສ້າງຜົນກະທົບຕ ໍ່ເສດຖະກິດພາຍໃນຂອງປະເທດ. 
ສະນັື້ນ, ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດ ມີທ່າອ່ຽງທີີ່ຫຼຸດລົງໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ ຈາກລະດັບ 7% ໃນປີ 
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2016 ມາເປັນ 3,3% ໃນປີ 2020 ແລະ ການຄ ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກມີຄວາມຫຍ ້ງຍາກ ເນ ີ່ອງຈາກການຂາດ
ສະພາບຄ່ອງ ແລະ ຂາດເມັດເງິນໝ ນວຽນໃນເສດຖະກິດທີີ່ພຽງພ , ລະດັບໜີື້ສິນເພີີ່ມສູງຂ ື້ນ ທັງໃນລະບົບການເງິນແລະ
ເງິນຕາ.  ສະນັື້ນ, ຄວາມຫຍ ້ງ ຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ສາມາດສະຫຼຸບອອກເປັນ 5 ບັນຫາໃຫ່ຍ ດັັ່ງນີື້: 

1) ພ ື້ນຖານເສດຖະກິດບ ໍ່ເຂັື້ມແຂງ, ເພີີ່ງພາຈາກພາຍນອກເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເຊິີ່ງບ ໍ່ສ້າງຖານສະສົມທຶນຮອນພາຍໃນຢ່າງ
ພຽງພ -ໝັື້ນຄົງ: ການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດ ອາໄສໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ໃນ
ຂະແໜງ ພະລັງງານ-ບ ໍ່ແຮ່ ແລະ ກ ໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພ ື້ນຖານທີີ່ນ າໃຊ້ທຶນຈ ານວນຫຼາຍ. ໂຄງການລົງທຶນຈ ານວນໜຶີ່ງມີປະ
ສິດທິຜົນຕ ໍ່າ. ການຜະລິດພາຍໃນ ອາໄສການຜະລິດກະສິກ າແລະອ ດສາຫະກ າປ ງແຕ່ງຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເປັນ
ສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ບ ໍ່ເຂັື້ມແຂງ. ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການດ າເນີນທ ລະກິດ ແລະ ນະໂຍບາຍສົັ່ງເສີມ ຍັງບ ໍ່ທັນເອ ື້ອ
ອ ານວຍ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນທີີ່ມີຄ ນນະພາບໄດ້ຕາມທ່າແຮງທີີ່ມີ.   

2) ຂາດດ ນງົບປະມານຢູ່ໃນລະດັບທີີ່ສູງ: ລາຍຮັບງົບປະມານ ຕ ໍ່ GDP ຫຼຸດລົງຈາກລະດັບປະມານ 17% ໃນຊຸມປີ 2013- 
2015 ແລະ ຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງມາຢູ່ໃນລະດັບ 15% ໃນປີ 2019 ແລະ 11%-12% ຂອງ GDP ໃນປະຈ ບັນ ເຊິີ່ງຖ ວ່າເປັນລະ 
ດັບຕ ໍ່າຫຼາຍ. ສາເຫດຕົື້ນຕ  ມາຈາກລະບົບການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານຍັງບ ໍ່ທັນເຂັື້ມແຂງ, ບ ໍ່ທັນສະໄໝ, ມີການຮົັ່ວໄຫຼ
ສູງ ແລະຖານລາຍຮັບຈ ານວນໜຶີ່ງມີການຍົກເວັື້ນ. ດ້ານລາຍຈ່າຍງົບປະມານຍັງມີລາຍຈ່າຍບ ລິຫານທີີ່ບ ໍ່ຈ າເປັນ ແລະ ຟ ມ
ເຟືອຍຈ ານວນຫຼາຍ, ກົງຈັກຂອງລັດມີຂະໜາດໃຫຍ່ໂຕແລະຊ ໍ້າຊ້ອນ ເຊິີ່ງສ້າງໃຫ້ມີລາຍຈ່າຍດ້ານບ ລິຫານທີີ່ສູງ. ນອກ
ນັື້ນ, ຍັງມີລາຍຈ່າຍເພີີ່ມຕ ໍ່ການແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດແລະລາຍຈ່າຍຊ າລະໜີື້ສິນ. ດັັ່ງນັື້ນ,ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ການຂາດ
ດ ນງົບປະມານລັດ ຢູ່ໃນລະດັບທີີ່ສູງ ຖ້າສົມທຽບກັບປະເທດອ ີ່ນໆໃນພາກພ ື້ນ (ລະຫວ່າງ 5%-10% ຂອງ GDP). 

3) ໜີື້ສິນສາທາລະນະສະສົມສູງຂຶື້ນ: ການຂາດດ ນງົບປະມານຢູ່ໃນລະດັບສູງຢ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ ໄດ້ເປັນສາເຫດໃຫ້ມີການກູ້ຢືມ
ເພີີ່ມແລະ ລະດັບໜີື້ສິນສາທາລະນະ ມີທ່າອ່ຽງເພີີ່ມສູງກວ່າ 60% ຂອງ GDP.  ສິີ່ງສ າຄັນ, ການກູ້ຢືມມາລົງທຶນໃນ
ໄລຍະຜ່ານມາ ບ ໍ່ທັນສ້າງໃຫ້ເປັນຖານເສດຖະກິດທີີ່ເຂັື້ມແຂງ ໂດຍສະເພາະການກູ້ຢືມຕ່າງປະເທດເຂົື້າໃສ່ໂຄງການ
ລົງທຶນຂອງລັດມີມູນຄ່າສູງ, ແຕ່ປະສິດທິຜົນຕ ໍ່າ ບ ໍ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໂດຍກົງ ເພ ີ່ອມາທົດແທນຕົື້ນທຶນເງິນກູ້ , ຫຼາຍ
ໂຄງການບ ໍ່ສາມາດກ ້ມການຊ າລະດອກເບ້ຍເງິນກູ້. 

4) ຂາດດ ນການຊ າລະເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ໃນລະດັບສູງ: ການຂາດດ ນການຊ າລະເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຍັງສ ບຕ  ໍ່ຢູ່ໃນລະດັບ
ສູງ ໂດຍສະເພາະດ້ານສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການ. ລາຍຮັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈາກການສົົັ່ງອອກບ  ໍ່ໄດ້ໝູນວຽນເຂົື້າໃນ
ເສດຖະກິດພາຍໃນຕາມທ່າແຮງທີີ່ມີ ເນ ີ່ອງຈາກກົນໄກການຄ ້ມຄອງລາຍຮັບທີີີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງບ  ໍ່ຮັດກ ມ 
ແລະ ການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດໄດ້ນ າໃຊ້ແຫຼ່ງທຶນທີີ່ມາຈາກການກູ້ຢືມເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ມີການນ າເຂົື້າສິນຄ້າຈ ານວນ
ຫຼາຍເພ ີ່ອບ ລິໂພກ ແລະ ຮັບໃຊ້ການຜະລິດພາຍໃນ, ສົມທົບກັບພັນທະໃນການຊ າລະໜີື້ສິນຕ  ໍ່ຕ່າງປະເທດນັບມ ື້ນັບ
ເພີີ່ມຂຶື້ນ; ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ມີທ່າອ່ຽງເພີີ່ມຂຶື້ນຕ  ໍ່ເນ ີ່ອງ ຫຼາຍກວ່າຄວາມສາມາດໃນການສະໜ
ອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ສ້າງຄວາມກົດດັນໃຫ້ການຮັກສາສະເຖຍລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ ກ ໍ່ຄ ການຄ ້ມຄອງອັດຕາ
ແລກປ່ຽນ ແລະ ຄວບຄ ມອັດຕາເງິນເຟີີ້ມີຄວາມຫຍ ້ງຍາກ.  

5) ຂາດສະພາບຄ່ອງໃນລະບົບການເງິນ-ທະນາຄານ: ລະດັບໜີື້ບ ໍ່ເກີດດອກອອກຜົນຂອງທະນາຄານທ ລະກິດ (NPL) ຢູ່ໃນ
ລະດັບສູງ ຍ້ອນຄວາມບ ໍ່ເຂັື້ມແຂງໃນການບ ລິຫານຄ ້ມຄອງ ໂດຍສະເພາະ ທະນາຄານທ ລະກິດລັດ ສົມທົບກັບສະພາບ
ໜີື້ສິນຄ ມເຄ ອໃນລະບົບທະນາຄານ ທີີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີຈ ານວນຫຼາຍ.    
 

ສາເຫດຕົື້ນຕ ທີີ່ພາໃຫ້ເກີດມີສະພາບຄວາມຫຍ ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ສາມາດສັງລວມໄດ້ດັັ່ງນີື້: 
ສາເຫດທີໜຶີ່ງ: ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ກ ານົດແນວທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານເສດຖະກິດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແມ່ນມີ
ຄວາມຖ ກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງ ເຊິີ່ງໄດ້ກ ານົດອອກແຈ້ງໃນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັື້ງທີ X ແລະ XI ຂອງພັກ ກ ໍ່ຄ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃນໄລຍະຜ່ານມາ.  ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດບັນດາແນວທາງ ແລະ
ນະໂຍບາຍຕົວຈິງຂອງຂະແໜງການແລະທ້ອງຖິີ່ນກ ໍ່ຄ ການຫັນເປັນແຜນການ, ໂຄງການແລະມາດຕະການຕົວຈິງ  ຍັງມີ
ຄວາມຊັກຊ້າ, ປະສິດທິພາບບ ໍ່ສູງ ແລະ ຂາດຄວາມເປັນເຈົື້າການ ຕ ໍ່ວຽກງານທີີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ.   
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ສາເຫດທີສອງ: ການຄ ້ມຄອງລັດຕາມກົດໝາຍຂອງບັນດາຂະແໜງການ ແລະອົງການອ ານາດການປົກຄອງມີຫຼາຍບ່ອນຍັງ
ບ ໍ່ທັນເຂັື້ມງວດ ແລະ ສັກສິດ ເຊິີ່ງເປັນສາເຫດພາໃຫ້ມີປະກົດການຫຍ ໍ້ທ ໍ້ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ໜີື້ສິນຢ່າງ
ຫຼວງ ຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະການລະເມີດວິໄນແຜນການ-ການເງິນ. ດັັ່ງນັື້ນ, ຈຶີ່ງເກີດມີຊ່ອງວ່າງຮົັ່ວໄຫຼດ້ານງົບປະມານ, ບ ໍ່
ເຄົາລົບລະ ບຽບການອະນ ມັດ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເຊິີ່ງເປັນປັດໄຈພາໃຫ້ມີໜີື້ສິນເພີີ່ມສູງຂຶື້ນ. 
ສາເຫດທີສາມ: ການບ ລິຫານລັດ ຍັງບ ໍ່ທັນໂລ່ງລຽນ ແລະມີຫຼາຍຂັື້ນຫຼາຍຂອດ, ການແບ່ງຂັື້ນການຄ ້ມຄອງຕາມທິດ ສາມ
ສ້າງ ບ ໍ່ທັນຈະແຈ້ງ, ຂາດການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງສາຍຕັື້ງ-ສາຍຂວາງຢ່າງກົມກຽວກັນ ເຊິີ່ງພາໃຫ້ເກີດມີຊ່ອງວ່າງ
ສວຍໃຊ້ຫາຜົນປະໂຫຍດຂອງເຈົື້າໜ້າທີີ່ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການດ າເນີນທ ລະກິດທີີ່ບ ໍ່ເອ ື້ອອ ານວຍ. 
ສາເຫດທີສີີ່: ການປ ກລະດົມປະຊາຊົນ, ນັກທ ລະກິດ, ທ ກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ເພ ີ່ອຍູ້ແຮງການຜະລິດແລະບ ລິການ ແລະ 
ເຂົື້າຮ່ວມໃນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຕ ໍ່ລັດ ຍັງເຮັດບ ໍ່ທັນໄດ້ດີ ແລະ ບ ໍ່ທັນເລິກເຊິີ່ງ. 
 ສະນັື້ນ, ຖ້າສະພາບຄວາມຫຍ ້ງຍາກ ແລະ ສາເຫດຕົື້ນຕ ທີີ່ໄດ້ສະເໜີມານັື້ນ ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ 
ເດັດຂາດ, ເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາ ອາດຈະຕົກເຂົື້າສູ່ສະພາບວິກິດການດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນທີີ່ຮ້າຍແຮງ.  ດ້ວຍ
ເຫດນັື້ນ, ການແກ້ໄຂຄວາມຫຍ ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແມ່ນວຽກງານບູລິມະສິດ ແລະ ຖ ເປັນວາລະແຫ່ງຊາດທີີ່
ຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ. 
 

ພາກທີ II 
ທັດສະນະຊີື້ນ າ, ຫັຼກການ, ຈ ດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍ 

 

2.1 ທັດສະນະຊີື້ນ າ 
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັື້ງທີ XI ຂອງພັກ ໄດ້ກ ານົດທັດສະນະຂອງພັກກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍ ້ງຍາກທາງດ້ານເສດ

ຖະ ກິດ-ການເງິນ ຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຈະແຈ້ງໂດຍໄດ້ກ ານົດວ່າ:   
1) ຖ ເອົາການແກ້ໄຂຄວາມຫຍ ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງີນ ແລະ ບັນຫາໜີື້ສິນສາທາລະນະເປັນໜ້າທີີ່ໃຈກາງ

ຂອງທົັ່ວພັກ, ທົັ່ວລັດ, ທົັ່ວກ າລັງປະກອບອາວ ດ ແລະ ທົັ່ວປວງຊົນໃນໄລຍະປະຈ ບັນ; 
2) ຖ ເອົາການແກ້ໄຂຄວາມຫຍ ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ໜີື້ສິນສາທາລະນະ ເປັນໂອກາດໃນການສ້າງ

ປະຖົມປັດໄຈຍູ້ແຮງຂະບວນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ ແລະ ຍ ນຍົງ; 
3) ຖ ເອົາການແກ້ໄຂຄວາມຫຍ ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະໜີື້ສິນສາທາລະນະ ເປັນການຍູ້ແຮງຂະບວນ

ການປັບປ ງ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິພາບໃນການຄ ້ມຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍໃຫ້ມີຄວາມສັກສິດ ແລະ ເຂັື້ມງວດກວ່າ
ເກົັ່າ;  

4) ການແກ້ໄຂຄວາມຫຍ ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ຕ້ອງຮັບປະກັນສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານການເມ ອງ ແລະ
ຄວາມໝັື້ນຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ. 

2.2 ຫຼັກການໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ 
ເພ ີ່ອໃຫ້ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດສະບັບນີື້ມີຜົນສ າເລັດ ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ 3 ຫຼັກການຕົື້ນຕ ດັັ່ງນີື້: 

1) ຮັບປະກັນຄວາມເຂັື້ມງວດ-ເດັດຂາດ: ສະແດງເຖິງຄວາມຕັດສິນໃຈສູງສ ດຂອງພັກແລະລັດເຮົາ ບົນພ ື້ນຖານຄວາມ
ເຂົື້າ ໃຈແລະເປັນເອກະພາບສູງຕ ໍ່ຄວາມຈ າເປັນທີີ່ຕ້ອງໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການຢ່າງເຂັື້ມງວດ-ເດັດຂາດ ບົນ
ພ ື້ນຖານກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ຄວາມຍ ຕິທ າ ແລະ ເຮັດແທ້ທ າຈິງ. 

2) ຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ: ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງໄປຕາມທິດໂປ່ງໃສ, ທ ກຊັື້ນຄົນໃນສັງຄົມ
ສາມາດເຂົື້າຮ່ວມ ແລະ ຕິດຕາມ-ກວດກາຄວາມຄ ບໜ້າ ແລະ ຂ ໍ້ຄົງຄ້າງໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ. 
ຫຼັກການຄວາມໂປ່ງໃສແມ່ນປັດໄຈຕັດສິນຜົນສ າເລັດຂອງການປະຕິບັດຄາດໝາຍຂອງວາລະແຫ່ງຊາດ, ທັງເປັນ
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ການສ້າງຄວາມເຊ ີ່ອໝັື້ນ ແລະເຫຼ ີ່ອມໃສສັດທາຕ ໍ່ລັດຖະບານຂອງສັງຄົມແລະສາກົນກ່ຽວກັບຄວາມຕັື້ງໃຈທີີ່ຈະແກ້
ໄຂຄວາມຫຍ ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນແລະຈູງໃຈໃຫ້ທ ກຊັື້ນຄົນໃນສັງຄົມໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ 
ແລະ ເຂົື້າຮ່ວມຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຢ່າງຕັື້ງໜ້າ. 

3) ຮັບປະກັນຫຼັກການດ້ານວິທະຍາສາດ-ວິຊາການ: ຕ້ອງອີງໃສ່ຫຼັກວິທະຍາສາດແລະນ າໃຊ້ນັກວິຊາການທີີ່ມີຄວາມຮູ້
ຄວາມຊ ານານໃນລະດັບທີີ່ແນ່ນອນໃນແຕ່ລະດ້ານວິຊາສະເພາະ, ມີການແລກປ່ຽນຄ າຄິດຄ າເຫັນຢ່າງເລິກເຊິີ່ງ, 
ຄົື້ນຄວ້າກົກຮາກຂອງບັນຫາແລະນ າສະເໜີຂ ໍ້ແນະນ າຕ ໍ່ລັດຖະບານ ເລີີ່ມຈາກຂັັື້ນຕອນການກ ານົດມາດຕະການຈົນ
ເຖິງຂັື້ນຕອນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະປະເມີນຄວາມຄ ບໜ້າວາລະແຫ່ງຊາດ. 

2.3 ຈ ດປະສົງຂອງວາລະແຫ່ງຊາດ 
ຈ ດປະສົງຂອງວາລະແຫ່ງຊາດສະບັບນີື້ ແມ່ນການກ ານົດແຜນວຽກງານຕົວຈິງທີີ່ຈ າເປັນຮີບດ່ວນ ເພ ີ່ອປ ກລະດົມກ າ

ລັງແຮງ ແລະ ຄວາມສາມາດບົັ່ມຊ້ອນທັງໝົດຂອງທ ກການຈັດຕັື້ງຂອງພັກ, ລັດ, ພະນັກງານ, ນິຕິບ ກຄົນ ແລະ ປະຊາຊົນ
ທົັ່ວສັງຄົມປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນຢ່າງຕັື້ງໜ້າ ແນໃສ່ແກ້ໄຂ
ສະພາບເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໃຫ້ພົື້ນອອກຈາກຄວາມສ່ຽງທີີ່ຈະຕົກເຂົື້າສູ່ວິກິດການຮ້າຍແຮງ, ໃຫ້ສາມາດປະຄັບປະຄອງ 
ແລະ ກ້າວສູ່ສະພາບປົກກະຕິໃນໄລຍະແຕ່ນີື້ຮອດປີ 2023. 

2.4 ຄາດໝາຍຂອງວາລະແຫ່ງຊາດ  
ວາລະແຫ່ງຊາດສະບັບນີື້ ສ ມໃສ່ແກ້ໄຂວຽກງານບູລິມະສິດດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໂດຍເລີີ່ມຈາກການສ້າງການ

ຫັນ ປ່ຽນກົນໄກ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ, ແກ້ໄຂຂ ໍ້ຄົງຄ້າງທີີ່ເປັນສາຍໃຍ-ຊ າເຮ ື້ອ ແລະ ເປັນສາເຫດຂອງ
ບັນຫາໃນໄລຍະ 2021-2023, ຈາກນັື້ນ ຈຶີ່ງປະເມີນຜົນ ແລະ ກ ານົດທິດທາງແກ້ໄຂໃນໄລຍະ 2024-2025. ຄາດໝາຍສູ້
ຊົນຂອງວາລະແຫ່ງຊາດສະບັບນີື້ ມີຄ :  

1) ສູ້ຊົນໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວບ ໍ່ຫຼຸດ 4% ຕ ໍ່ປີ ໃນ 2 ປີຕ ໍ່ໜ້າ, ຄ ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະເຖຍລະພາບ
ໂດຍໄວແລະມີປະສິດທິຜົນດີຂຶື້ນ, ພ້ອມທັງຫຼຸດຜ່ອນການຂາດດ ນເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໃຫ້ໄດ້ໂດຍພ ື້ນຖານໃນ
ໄລຍະ 2 ປີຕ  ໍ່ຫນ້າ ເປັນຕົື້ນ ລະດັບການຂາດດ ນງົບປະມານບ  ໍ່ເກີນ 5% ຂອງ GDP (ຄາດໝາຍສູງສ ດ), ຖານະ
ການຊ າລະປົກກະຕິກັບຕ່າງປະເທດເກີນດ ນໃນລະດັບສະເລ່ຍ 2% ຂອງ GDP ຕ  ໍ່ປີ, ຖານະການຊ າລະລວມກັບ
ຕ່າງປະເທດເກີນດ ນໃນແຕ່ລະປີ, ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບທຽບເງິນໂດລາຂອງທະນາຄານແລະ
ຕະຫຼາດແຄບເຂົື້າຢູ່ໃນລະດັບບ ໍ່ເກີນ 2% ໃນປີ 2023 ແລະ ຄວບຄ ມອັດຕາສ່ວນໜີື້ທີີ່ບ ໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ (NPL) 
ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບ ໍ່ເກີນ 3%;  

2) ຂະຫຍາຍຖານການຜະລິດພາຍໃນໂດຍສະເພາະການຜະລິດກະສິກ າແລະການປ ງແຕ່ງທີີ່ເປັນທ່າແຮງເພ ີ່ອທົດແທນ
ການນ າເຂົື້າ ແລະຂະຫຍາຍຖານການສົັ່ງອອກສິນຄ້າໃຫ້ຫຼາຍຂຶື້ນ ໂດຍສະເພາະໃນຕະຫຼາດສົັ່ງອອກທີີ່ໄດ້ເຈລະຈາແລະ
ເຊັນສັນ ຍາແລ້ວ, ຫັນສັງຄົມໃຫ້ກາຍເປັນສັງຄົມການຜະລິດໃຫ້ເປັນຮູບປະທ າ ແລະມີຕົວແບບຫຼາຍຂຶື້ນໃນ  2-3 ປີ 
ຕ ໍ່ໜ້າ; 

3) ຮອດປີ 2023, ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍ ້ງຍາກດ້ານງົບປະມານລັດໄດ້ໂດຍພ ື້ື້ນຖານ ແລະ ເລີີ່ມກ້າວໄປສູ່ການ
ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ, ຂະຫຍາຍຖານລາຍຮັບພາຍໃນໃຫ້ໄດ້ ເກີນ 15% ຂອງ GDP, ລ ດລາຍຈ່າຍງົບປະມານທີີ່ຟ ມ
ເຟືອຍ ແລະ ບ ໍ່ຈ າເປັນລົງເທ ີ່ອລະກ້າວ; ຫຼຸດຜ່ອນການກູ້ຢືມໃໝ່ເພ  ີ່ອດ ນດ່ຽງການຂາດດ ນງົບປະມານ, ປະຕິບັດ
ນະໂຍບາຍປະ ຢັດຂອງພາກລັດໃຫ້ເປັນຮູບປະທ າຫຼາຍຂຶື້ນ; 

4) ສູ້ຊົນຫຼຸດຜ່ອນແກ້ໄຂພັນທະໜີື້ສິນສາທາລະນະທີີ່ຈ າເປັນ ໃນໄລຍະ 2 ປີ ຕ ໍ່ໜ້າ ໂດຍສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ລະດັບໜີື້ສິນສາ
ທາ ລະນະ ຍັງເຫລ ອບ ໍ່ເກີນ 64,5% ຂອງ GDP, ໃນນັື້ນ ຍອດໜີື້ສິນຕ່າງປະເທດຍັງເຫລ ອບ ໍ່ເກີນ 55,4% ຂອງ GDP 
ແລະ ຄາດໝາຍໜີື້ສິນພາຍໃນໃຫ້ຢູ່ໃນກອບຮັກສາໄດ້ສະຖຽນລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ ລວມທັງໜີື້ສິນລັດວິ
ສາຫະກິດໃຫ້ໄດ້ໂດຍພ ື້ນຖານ; 
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5) ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ລະບົບສະຖາບັນການເງິນ ແລະສົັ່ງເສີມການເຂົື້າເຖິງການບ ລິການດ້ານການເງິນໃຫ້ມີປະສິດທິ
ຜົນສູງຂຶື້ນ ໂດຍໃຫ້ລະດັບຄວາມພຽງພ ຂອງທຶນ-CAR ເພີີ່ມຂຶື້ນຕ  ໍ່ເນ ີ່ອງ ແລະ ລະດັບຄວາມພຽງພ ຂອງທຶນຂອງ
ທະນາຄານທ ລະກິດລັດໃຫ້ບັນລ ໄດ້ ບ ໍ່ຫຼຸດ 8% ໃນປີ 2023; ອັດຕາສ່ວນຜົນຕອບແທນຕ  ໍ່ທຶນ-ROE ໃຫ້ເພີີ່ມຂຶື້ນທ ກ
ປີ ຈາກລະດັບ 6,4% ແລະ ອັດຕາສ່ວນຜົນຕອບແທນຕ  ໍ່ຊັບສິນ-ROA ເພີີ່ມຂຶື້ນທ ກປີ ຈາກລະດັບ 0,28% , ສາມາດ
ສະໜອງການບ ລິ ການໃຫ້ແກ່ພາກການຜະລິດໄດ້ຢ່າງທົົັ່ວເຖິງ ແລະ ຖ ກເປົີ້າໝາຍຫຼາຍຂຶື້ນ (ການມີບັນຊີເງິນຝາກ
ກັບສະຖາບັນການເງິນຂອງປະຊາກອນອາຍ  18 ປີຂຶື້ນໄດ້ໃຫ້ບັນລ ໄດ້ 60% ຂອງປະຊາກອນທັງຫມົດ ໃນປີ 2023 
ຈາກລະດັບ 42% ໃນປີ 2020 ແລະ ລະດັບການເຂົື້າເຖິງສິນເຊ ີ່ອຂອງວິສາຫະກິດ SME ຕ ໍ່ຈ ານວນວິສາຫະກິດ SME 
ທັງໝົດ ໃຫ້ເພີີ່ມຂຶື້ນເປັນ 35% ໃນປີ 2023  ຈາກລະດັບ 23% ໃນປີ 2020);  

6) ຍົກສູງປະສິດທິພາບໃນການຄ ້ມຄອງລັດ ແລະ ຄ ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ປັບປ ງບັນດາ
ດັດຊະນໝີາຍກ່ຽວກັບລະດັບຄວາມເຊ ີ່ອຫມັື້ນຂອງສາກົນຕ ໍ່ ສປປລາວ ໃຫ້ດີຂຶື້ນເທ ີ່ອລະກ້າວ.  

 

ພາກທີ III  
ທິດທາງ, ວຽກຈ ດສ ມ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂ 

 
ເພ ີ່ອແກ້ໄຂຄວາມຫຍ ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນໃຫ້ສາມາດບັນລ ໄດ້ຕາມຈ ດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍ

ໃນໄລຍະ 2 ປີຕ ໍ່ຫນ້າ, ທິດທາງລວມຂອງວາລະແຫ່ງຊາດ ຈະສ ມໃສ່:  
(1) ແກ້ໄຂຜົນກະທົບການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍເລັັ່ງຟືີ້ນຟູທ ລະກິດທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃຫ້ກັບຄ ນສູ່ສະພາບປົກ 

ກະຕິ ຕາມນະໂຍບາຍແລະມາດຕະການຂອງລັດຖະບານທີີ່ໄດ້ກ ານົດອອກໃນແຈ້ງການ 532/ຫສນຍ, ພ້ອມທັງແກ້ໄຂ
ບັນຫາການວ່າງງານ ແລະ ສ້າງສີມ ແຮງງານຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານຕົວຈິງໃຫ້ໄດ້ໄວ; 

(2) ການສ້າງພ ື້ນຖານການຜະລິດທີີ່ມີທ່າແຮງໃຫ້ກາຍເປັນຖານລາຍຮັບທີີ່ໝັື້ນຄົງແລະເປັນສິນຄ້າສົັ່ງອອກ ໂດຍສະເພາະ 
ສິນ ຄ້າກະສິກ າທີີ່ມີຕະຫຼາດຮອງຮັບແລ້ວ, ໂຄງການທົດລອງສົັ່ງອອກແຮ່ເຫຼັກແລະ ການການຜະລິດ-ບ ລິການຕາມ
ເສັື້ນທາງລົດໄຟ ແລະທາງດ່ວນ, ເພ ີ່ອຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະສ້າງລາຍຮັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້
ເພີີ່ມຂ ື້ນ;  

(3) ເລັັ່ງແກ້ໄຂຄວາມບອບບາງດ້ານງົບປະມານໂດຍສະເພາະການເກັບລາຍຮັບບ ໍ່ຄົບຖ້ວນ, ບ ໍ່ສົມຄູ່ກັບທ່າແຮງບົັ່ມຊ້ອນ
ແລະ ອັດການຮົັ່ວໄຫຼ; ເອົາໃຈໃສ່ຄ ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ຮັດກ ມແລະມີປະສິດທິຜົນສູງຂ ື້ນ, ປະຢັດລາຍຈ່າຍ
ງົບປະ ມານທີີ່ບ ໍ່ຈ າເປັນ. ພ້ອມນັື້ນ, ເລັັ່ງແກ້ໄຂໜີື້ສິນສາທາລະນະພາຍແລະຕ່າງປະເທດໃຫ້ສາມາດປະຄັບປະຄອງໄດ້;  

(4) ສ້າງສະເຖຍລະພາບດ້ານເງິນຕາ ໂດຍແກ້ໄຂການຂາດດ ນຊ າລະກັບຕ່າງປະເທດເພ ີ່ອເພີີ່ມລະດັບຄັງສ າຮອງເງິນຕາຕ່າງ 
ປະເທດໃຫ້ພຽງພ , ການຄ ້ມຄອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາໃຫ້ຮັດກ ມ ເພ ີ່ອຮັກສາສະເຖຍລະພາຍຄ່າເງິນກີບແລະ ລາຄາ
ສິນ ຄ້າ, ດັດສົມປະລິມານເງິນ M2 ໃຫ້ສອດຄ່ອງເພ ີ່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດ-ບ ລິການໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ. ພ້ອມນັື້ນ, ເລັັ່ງສະ
ໜອງແຫຼ່ງທຶນທີີ່ມີແລ້ວ ເພ ີ່ອຟືີ້ນຟູເສດຖະກິດໂດຍໄວ; 

(5) ຍົກສູງປະສິດທິພາບຂອງການບ ລິຫານລັດດ້ວຍກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ-ນິຕິກ າລ ່ມກົດໝາຍ
ໃຫ້ເຂັື້ມງວດ, ແກ້ໄຂການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປັບປ ງສະພາບແວດລ້ອມການດ າເນີນທ ລະກິດໃຫ້ດີຂ ື້ນ ແລະ ແກ້ໄຂ
ປະກົດການຊ່ວຍໃຊ້ໜ້າທີີ່ຂອງພະນັກງານໃນທາງທີີ່ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງ; 

(6) ສ ມໃສ່ການພັດທະນາມະນ ດໃຫ້ມີຄ ນນະພາບ, ມີຈ ດສ ມ ແລະ ຫັນເປັນຊ່ຽວຊານຕິດພັນການຫັນເປັນທັນສະໄໝ 
ແລະ ວິຖີຊີວິດແບບໃໝ່ (New Normal).   

ສະນັື້ນ, ທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂຂອງແຕ່ລະດ້ານ ໄດ້ຈັດແບ່ງເຂົື້າໃນ 5 ວຽກຈ ດສ ມໃຫຍ່ດັັ່ງນີື້: 
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ວຽກຈ ດສ ມ 1: ສົັ່ງເສີມການຜະລິດເພ ີ່ອທົດແທນການນ າເຂົື້າແລະເປັນສິນຄ້າສົັ່ງອອກ ເພ ີ່ອສ້າງຖານລາຍ
ຮັບທີີ່ເຂັື້ມແຂງ-ຍ ນຍົງ (ຫັນປ່ຽນໄປສູ່ສັງຄົມການຜະລິດ) 

� ທິດທາງ:  
(1) ປັບປ ງສະພາບແວດລ້ອມການດ າເນີນທ ລະກິດທີີ່ເອ ື້ອອ ານວຍ, ຫຼຸດຜ່ອນບັນດາສິີ່ງກີດຂວາງບ ໍ່ຈ າເປັນໂດຍໄວ; 
(2) ທົບທວນ ແລະ ປັບປ ງບັນດານິຕິກ າ ແລະ ນະໂຍບາຍສົັ່ງເສີມການລົງທຶນໃຫ້ສອດຄ່ອງຫຼາຍຂຶື້ນ;  
(3) ເລັັ່ງຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການການຜະລິດທີີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ຕະຫຼາດຮອງຮັບ ເພ ີ່ອສົັ່ງເສີມການສົັ່ງອອກ; 
(4) ເລັັ່ງພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະກາງ (SME) ໃຫ້ມີຄວາມເຂັື້ມແຂງໂດຍປັບປ ງນະໂຍບາຍສົັ່ງເສີມ

ຢ່າງ ຮອບດ້ານ ແລະ ສອດຄ່ອງດີຂຶື້ນ; 
(5) ສົັ່ງເສີມໂຄງການຂ ດຄົື້ນ, ປ ງແຕ່ງ ແລະ ສົັ່ງອອກແຮ່ທາດທີີ່ມີທ່າແຮງດ້ານການສ້າງຖານລາຍຮັບໃຫມ່; 
(6) ຊຸກຍູ້ໂຄງການອ ດສາຫະກ າປ ງແຕ່ງ ແລະ ບ ລິການໂລຈິສຕິກ ເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ເຂົື້າສູ່ແລວທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ແລະ 

ແລວທາງເສດຖະກິດພາກພ ື້ນ. 
� ມາດຕະການແກ້ໄຂ: 
ພາກລັດ: 
(1) ການປັບປ ງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມຫຍ ້ງຍາກຂອງການດ າເນີນທ ລະກິດ  

1.1 ເລັັ່ງປັບປ ງບັນດານິຕິກ າແລະນະໂຍບາຍສົັ່ງເສີມການລົງທຶນທີີ່ຍັງບ ໍ່ສອດຄ່ອງ, ນິຕິກ າທີີ່ຄ ້ມຄອງໂດຍຂະແໜງການ
ວິຊາສະເພາະທີີ່ຕິດພັນກັບການອອກອະນ ຍາດ ຫຼ  ການຄົື້ນຄວ້າທີີ່ຊ ໍ້າຊ້ອນກັນໃນການອະນ ມັດການລົງທຶນ.  

1.2 ເພີີ່ມທະວີການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຄ າສັັ່ງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 02/ນຍ ແລະ 03/ນຍ ຢ່າງເຂັື້ມ
ງວດ; 

1.3 ປັບປ ງບັນຫາຂ ໍ້ຄົງຄ້າງ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຂັັື້ນຄ ້ມຄອງການອະນ ມັດ ແລະ ຈັດຕັັື້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທ ນຂອງ
ຂະ ແໜງການ, ຂັັື້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີິີ່ນ ໂດຍສະເພາະ ຂັັື້ນສູນກາງ ເປັນເຈົື້າການປະສານສົມທົບກັບຂັັື້ນທ້ອງຖີິີ່ນ 
ແລະ ຂັັື້ນທ້ອງຖີິີ່ນເອງກ ໍ່ຕ້ອງເປັນເຈົື້າການໃນການຄ ້ມຄອງຊ່ວຍຂັັື້ນສູນກາງ. 

1.4 ຫຼີກເວັື້ນການສ້າງສັນຍາໂຄງການລົງທຶນທີີ່ບ ໍ່ໄປຕາມກົດໝາຍແລະລະບຽບການ, ຂ ການຍົກເວັື້ນການປະຕິບັດບາງ
ມາດ ຕາຂອງກົດໝາຍ ແລະກ ລະນີຈ າເປັນທີີ່ຕ້ອງໃຫ້ນະໂຍບາຍເພີີ່ມເຕີມຈາກກົດໝາຍກ ານົດ, ຂະແໜງການທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງ ຄົື້ ື້ນຄວ້າຢ່າງເປັນເອກະພາບ ຫຼ  ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ອນລົງນາມໃນສັນຍາ
ໂຄງການລົງທຶນ. 

1.5 ຍົກສູງພາລະບົດບາດຂອງຫ້ອງການບ ລິການປະຕູດຽວໃນແຕ່ລະຂັ ື້ນໃຫ້ສູງຂຶ ື້ນ, ປັບປ ງກົນໄກການອອກໃບ
ອະນ ຍາດລົງທຶນ, ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃບອະນ ຍາດດ າເນີນທ ລະກິດ ແລະ ເລກປະຈ າຕົວຜູ້ເສຍອາກອນໃຫ້
ສາມາດເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ທາງເອເລັກໂຕຼນິກ, ບ ໍ່ໃຫ້ມີການຊ ໍ້າຊ້ອນ ແລະ ແກ່ຍາວ, ປະຕິບັດລະບຽບທີີ່ເປັນເອກະພາບ ແລະ 
ໃຫ້ມີຜົນສັກສິດ. 

1.6 ຊຸກຍູ້ບັນດາຂະແໜງການແລະທ້ອງຖິີ່ນເລັັ່ງສ້າງບັນຊີຮຽກການລົງທຶນໃນຂະແໜງການທີີ່ມີທ່າແຮງພາຍໃນແຂວງ
ຂອງຕົນ ເພ ີ່ອເປັນຂ ໍ້ມູນໃນການດຶງດູດເອົາການລົງທຶນຈາກພາກເອກະຊົນ; 

1.7 ຫັນການນ າໃຊ້ລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກທີີ່ທັນສະໄໝເຂົື້າໃນວຽກງານການໂຄສະນາ, ສ້າງຖານຂ ໍ້ມູນ, ຄ ້ມຄອງ-
ບ ລິຫານ, ກວດກາ ແລະປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການ, ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນຢ່າງວ່ອງໄວ, ໂປງ່ໃສ ແລະ ປະ
ຢັດ. 

(2) ຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ແລະ ປ ງແຕ່ງສິນຄ້າທີີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ຕະຫຼາດຮອງຮັບເພ ີ່ອການສົັ່ງອອກ 
(2.1) ສົັ່ງເສີມໂຄງການຜະລິດກະສິກ າເພ ີ່ອທົດແທນການນ າເຂົື້າ ແລະ ການສົັ່ງອອກ: 

2.1.1 ເລັັ່ງຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ແລະ ສົັ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກ າ-ສັດລ້ຽງ ທີີ່ໄດ້ມີສັນຍາລົງນາມກັບປະເທດຄູ່ຄ້າແລ້ວ ໂດຍສະ 
ເພາະ ການສົັ່ງອອກໄປຕະຫຼາດ ສປຈີນ ໃຫ້ໄດ້ຕາມຈ ານວນທີີ່ກ ານົດໃນສັນຍາ. ພ້ອມນັື້ນ, ເລັັ່ງເຈລະຈາເຊັນ
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ສັນຍາການສົັ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກ າທີີ່ໄດ້ກ ານົດຢູ່ໃນບັນຊີພ ດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພ ດທີີ່ເປັນບູລະມະສິດ ສ າລັບ
ເຈລະຈາເປີດຕະຫຼາດ ກັບ ສປຈີນ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງ; 

2.1.2 ເລັັ່ງປັບປ ງກົນໄກ ແລະ ເຄ ີ່ອງມ ໃນການຮັບປະກັນລາຄາສິນຄ້າກະສິກ າ ທີີ່ມີທ່າແຮງດ້ານການສົັ່ງອອກ; 
2.1.3 ເລັັ່ງປັບປ ງມາດຕະຖານ ແລະ ຄ ນນະພາບການຜະລິດ-ປ ງແຕ່ງສິນຄ້າກະສິກ າ ລວມທັງການຍົກລະດັບຄວາມອາດ

ສາ ມາດໃນວຽກງານກວດກາແລະຢັີ້ງຢືນມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນກະສິກ າ ເປັນຕົື້ນ ວຽກງານສ ຂະອະນາໄມພ ດ 
ແລະ ສັດ (SPS), ການຢັັື້ງຢືນແຫຼ່ງກ າເນີດສິນຄ້າ, ການຢັັື້ງຢືນມາດຕະຖານກະສິກ າອິນຊີ ແລະກະສິກ າທີີ່ດ ີ(GAP, 

GMP, HACCP) ເພ ີ່ອສ້າງເງ ີ່ອນໄຂສ າລັບການສົັ່ງອອກ.  ເລັັ່ງເຜີຍແຜ່ນິຕິກ າ, ນະໂຍບາຍແລະມາດຕະຖານທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດມາດຕະຖານ (SPS) ໃຫ້ທ້ອງຖີີ່ນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເຂົື້າເຖິງ
ເປົີ້າໝາຍ, ເລັັ່ງປັບ ປ ງກົນໄກວາງແຜນ, ປະສານງານແລະແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນດ້ານຜະລິດແລະຕະຫຼາດ ສ າລັບສິນຄ້າ
ກະສິກ າສົັ່ງອອກລະ ຫວ່າງຂັື້ນສູນກາງ, ທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການໃຫ້ດີຂຶື້ນ; 

2.1.4 ກ ານົດບັນຊີລາຍການສິນຄ້າກະສີກ າເພ ີ່ອທົດແທນການນ າເຂົື້າແລະປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົັ່ງເສີມສະເພາະຢ່າງຮອບ 
ດ້ານ ລວມທັງມາດຕະການ ແລະ ເຄ ີ່ອງມ ປົກປ້ອງການນ າເຂົື້າສິນຄ້າທີີ່ພາຍໃນສາມາດສະໜອງໄດ້;  

2.1.5 ເລັັ່ງຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປ ງກ ່ມການຜະລິດ, ສະຫະກອນກະສິກ າ, ສາມະຄົມ, ເຄ ອຂ່າຍກະສິກອນ ແລະ ອ ີ່ນໆ ແລະ 
ຮູບແບບການຜະລິດຕ່າງໆ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເປັນຮູບປະທ າຫຼາຍຂຶື້ນ. 

2.1.6 ເລັັ່ງປັບປ ງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງລ່າງພ ື້ນຖານການຜະລິດ ແລະ ເຕັກນິກ ເພ ີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຕົື້ນທຶນການຜະລິດ ເຊັັ່ນ: 
ໂຮງອົບ, ໂຮງຂັດເມັດ, ລານຕາກ, ສາງ, ຫ້ອງວິໄຈຕ່າງໆ ແລະ ຕະຫຼາດຂາຍຍ່ອຍ/ຂາຍຍົກ. 

2.1.7 ເລັັ່ງຈັດບູລິມະສິດ ແລະ ກ ານົດເຂດການລົງທຶນດ້ານກະສິກ າ, ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ-ກວດກາໂຄງການລົງທຶນໃນຂະ    
ແໜງກະສິກ າອີງຕາມສັນຍາທີີ່ໄດ້ຕົກລົງ, ປັບປ ງກົນໄກການລົງທຶນຕາມຮູບແບບຮ່ວມມ ລັດ-ເອກະຊົນ, ການ
ຜະລິດກະສິກ າຕາມສັນຍາ ເຊັັ່ນ: ຮູບແບບ 2+3, ຮູບແບບ PPP, ຮູບແບບເຊົັ່າ ຫຼ  ສ າປະທານ ທີີ່ດິນຂອງລັດ. 

(2.2) ພັດທະນາວິສາຫະກິດ SME ທີີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ຊຸກຍູ້ອ ດສາຫະກ າປ ງແຕ່ງໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ  
2.2.1 ປັບປ ງນະໂຍບາຍສົັ່ງເສີມ, ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ແລະ ສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ເຊັັ່ນ: ນະໂຍບາຍພິເສດດ້ານພາສີ-

ອາກອນ, ຂະຫຍາຍສູນສົັ່ງເສີມຄວາມຮູ້ດ້ານທ ລະກິດ, ເຕັກນິກການຜະລິດ, ການຕະຫຼາດ, ລະບົບຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ
ດ້ານການລົງທຶນ-ການຜະລິດ-ການຄ້າ, ການຖ ບັນຊີ, ການຄ ້ມຄອງບ ລິຫານ, ຍົກລະດັບເຕັກໂນໂລຊີ, ສີມ ແຮງງານ 
ແລະ ອ ີ່ນໆ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SME); 

2.2.2 ເລັັ່ງສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ກອງທຶນ SME ທີີ່ມີແລ້ວ ພ້ອມທັງຂະຫຍາຍແຫຼ່ງທຶນເພີີ່ມ ເພ ີ່ອຊຸກຍູ້ຫົວໜ່ວຍ SME 
ທີີ່ເປັນບູລິມະສິດ ແລະມີທ່າແຮງ (ຂະແໜງການຜະລິດກະສິກ າ, ປ ງແຕ່ງ, ທ່ອງທ່ຽວ, ຫັດຖະກ າ ແລະ ອ ີ່ນໆ), 
ປັບປ ງການເຂົື້າແຫຼ່ງສິນເຊ ີ່ອ SME ໂດຍສະເພາະ ປັບປ ງເງ ີ່ອນໄຂທີີ່ບ ໍ່ສອດຄ່ອງ, ຫຼຸດຂັື້ນຕອນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີີ່ບ ໍ່
ຈ າເປັນ ເພ ີ່ອສະໜອງແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ SME ທີີ່ເຮັດແທ້ທ າຈິງ ແລະ ໃຫ້ທົັ່ວເຖິງ; 

2.2.3 ຂະຫຍາຍສູນບ ລິການດ້ານຄວາມຮູ້ທ ລະກິດອອກສູ່ທ ກແຂວງທົັ່ວປະເທດ ແລະ ສ້າງເງ ີ່ອນໄຂການເຂົື້າເຖິງໃຫ້ງ່າຍ
ຂຶື້ນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນແຂວງແລະເມ ອງທີີ່ມີເງ ີ່ອນໄຂ, ຂະຫຍາຍໂອກາດການແລກປ່ຽນຄ າຄິດ-ຄ າເຫັນລະຫວ່າງ
ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນໃນທ ກລະດັບ ແລະ ທ ກທ້ອງຖິີ່ນໃຫ້ໄດຢ້່າງເປັນປະຈ າ; 

2.2.4 ເລັັ່ງພັດທະນາແຮງງານລາວໃຫ້ມີທັກສະສີມ  ອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ບັນດາ
ໂຄງການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ສ້າງກົນໄກການຮ່ວມມ ການພັດທະນາແຮງງານ ລະຫວ່າງພາກລັດ, ສະຖາບັນການສຶກ
ສາ ແລະ ພາກເອກະຊົນໃຫ້ເຂັື້ມແຂງ ເພ ີ່ອຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງແຮງງານລາວ ແລະຈັດສັນເຂົື້າສູ່ການຈ້າງ
ງານໃຫ້ໄດ້ໄວ; 

2.2.5 ເລັັ່ງຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການລົງທຶນທີີ່ໄດ້ຮັບການອະນ ມັດແລ້ວ ໃຫ້ສາມາດຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ຂະຫຍາຍຖານການ
ຜະ ລິດ-ບ ລິການໂດຍໄວ, ແກ້ໄຂຂ ໍ້ຫຍ ້ງຍາກຕ່າງໆ ທີີ່ເປັນອ ປະສັກຂອງການດ າເນີນທ ລະກິດ ຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດ
ພິເສດ ແລະ ນິຄົມອ ດສາຫະກ າໃນທົັ່ວປະເທດ ເປັນຕົື້ນ: ວຽກງານການບ ລິການປະຕູດຽວໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວຫຼາຍ
ຂຶື້ນ, ການເລັັ່ງເກັບລາຍຮັບຈາກໂຄງການລົງທຶນເຂົື້າງົບປະມານລັດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶື້ນ, ຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການລົງທຶນ 
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ນ າເຂົື້າທຶນແຫຼ່ງຕາມສັນຍາ, ການຄ ້ມຄອງແຮງງານຕ່າງປະເທດ ແລະ ການສະໜອງແຮງງານລາວເຂົື້າໃນເຂດການ
ຜະລິດ-ບ ລິການ;  

2.2.6 ປັບປ ງນິຕິກ າ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ຍັງບ ໍ່ທັນສອດຄ່ອງ, ກົນໄກການຄ ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດໃຫ້ຄົບຊຸດ ເຊັັ່ນ: ຍົກ
ນິຕິກ າກ່ຽວກັບເຂດເສດຖະກິດພິເສດຂຶື້ນເປັນກົດໝາຍ ແລະ ຂັື້ນຕອນການອະນ ມັດໂຄງການລົງທຶນທີີ່ເປັນເອກະ
ພາບແລະກະທັດຮັດວ່ອງໄວ; ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການທີີ່ອະນ ມັດແລ້ວ ເຊັັ່ນ: ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງສະໝາມບິນບ ໍ່
ແກ້ວ ເຂດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄ າ, ໂຄງການທ່າບົກເຂດວັງເຕົັ່າ-ໂພນທອງ, ໂຄງການໂຮງກັັ່ນນ ໍ້າມັນຢູ່ເຂດກວມລວມ
ໄຊເສດຖາ;  

2.2.7 ຊຸກຍູ້ ແລະ ສ້າງເງ ີ່ອນໄຂໃຫ້ການຜະລິດ-ບ ລິການຕ່າງໆ ເປັນຕົື້ນ ບັນດາ SME ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ 
ນິຄົມອ ດສາຫະກ າ ໃຫ້ສາມາດເຊ ີ່ອມຈອດເຂົື້າສູ່ແລວທາງເສດຖະກິດຕ່າງໆ ເປັນຕົື້ນ ແລວທາງເສດຖະກິດລາວ-ຈີນ 
ແລະ ເຄ ີ່ອຄ່າຍການຜະລິດຂອງພາກພ ື້ນ;  

2.2.8 ເລັັ່ງເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເຈລະຈາດຶງດູດການລົງທຶນ ແລະຊຸກຍູ້ການສົັ່ງອອກຮ່ວມກັບຄູ່ການຄ້າ ເປັນຕົື້ນ ຝ່າຍ
ຈີນ ໂດຍໄວ ເພ ີ່ອລະດົມແຫຼ່ງທຶນຮອນ ແລະສົັ່ງອອກສິນຄ້າໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະເຂດອ ດສາຫະກ າໃຫ້
ເພີີ່ມຂຶື້ນ; 

(2.3) ສົັ່ງເສີມໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າທີີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ໂຄງການທົດລອງສົັ່ງອອກແຮ່ທາດ ແລະ ປ ງແຕ່ງແຮ່ທາດ 
2.3.1 ຄົື້ື້ນຄວ້າປະສິດທິຜົນດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ໄລ່ລຽງດ້ານທ ລະກິດ-ການຜະລິດຂອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດ

ໃຫຍ່ ໃນຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ຢ່າງເລິກເຊິີ່ງ, ສ້າງຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມໜ້ອຍທີີ່ສ ດແຕ່ໃຫ້ປະໂຫຍດ
ຕ ໍ່ເສດຖະກິດຫຼາຍກວ່າ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້-ຕິດຕາມໂຄງການທີີ່ມີທ່າແຮງເຫຼົັ່ານັື້ນໃຫ້ໄດ້ຖ ກຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂດຍໄວ; 

2.3.2 ເຈລະຈາຂາຍໄຟຟ້າໂດຍກົງ ຈາກບັນດາໂຄງການເຂ ີ່ອນໄຟຟ້າເອກະຊົນ (IPP) ແລະ ຂາຍຜ່ານລະບົບສາຍສົັ່ງຂອງ
ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶື້ນ ໂດຍສະເໝີເພີີ່ມໂກ້ຕ້າສົັ່ງອອກກັບປະເທດໄທ ແລະ ຂະຫຍາຍການສົັ່ງອອກ
ຢ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ອງໄປສູ່ປະເທດກ າປູເຈຍ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ເພ ີ່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ງົບປະມານຂອງລັດ; 

2.3.3 ປັບປ ງລະບົບສາຍສົັ່ງ ແລະ ສະຖານີໄຟຟ້າແຮງສູງ ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ທົັ່ວເຖິງ ເພ ີ່ອໃຫ້ມີພະລັງງານໄຟຟ້າ
ພຽງພ  ແລະ ໝັື້ນຄົງ, ຕອບສະໜອງການຜະລິດ ແລະ ສົັ່ງອອກຂາຍ ໄປສູ່ປະເທດເພ ີ່ອນບ້ານໃຫ້ຫຼາຍຂຶື້ນ;  

2.3.4 ກ ານົດນະໂຍບາຍລາຄາໄຟຟ້າທີີ່ເອ ື້ອອ ານວຍໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນໃນຂະແໜງອ ດສະຫະກ າທີີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າ
ສູງ ທັງເປັນການສ້າງຕະຫຼາດຈ າໜ່າຍໄຟຟ້າຢູ່ພາຍໃນປະເທດໃຫ້ຫຼາຍຂຶື້ນ ພ້ອມທັງ ສົັ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ
ດ້ານອ ດສະ ຫະກ າໃຫ້ຫຼາຍ ທັງສ້າງວຽກເຮັດງານທ າ ແລະ ກະຕ ້ນເສດຖະກິດ.  

2.3.5 ເລັັ່ງພັດທະນາໂຄງການເຂ ີ່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ທີີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະນອນຢູ່ໃນແຜນການພັດທະນາ ໃຫ້ໄດ້ຮັບ
ການກ ໍ່ສ້າງໂດຍໄວ ເພ ີ່ອກະຕ ້ນເສດຖະກິດ ແລະ ພັດທະນາໂຄງລ່າງພ ື້ນຖານ;  

2.3.6 ສ້າງກົນໄກຊຸກຍູ້ ແລະ ຄ ້ມຄອງໂຄງການທົດລອງຂູດຄົື້ນ ແລະ ສົັ່ງອອກແຮ່ທາດທີີ່ມີທ່າແຮງ ເລີີ່ມຈາກໂຄງການທົດ
ລອງຂ ດຄົື້ນແຮ່ເຫຼັກ, ແຮ່ຄ າ, ຫີນອ່ອນເມໂບ້ ແລະ ແຮ່ອ ີ່ນໆ ເພ ີ່ອສ້າງລາຍຮັບເຂົື້າສູ່ງົບປະມານ, ພ້ອມທັງ ສ້າງ
ເງ ີ່ອນໄຂເອ ື້ອອ ານວຍຕ ໍ່ການພັດທະນາອ ດສາຫະກ າປ ງແຕ່ງແຮ່ທາດພາຍໃນ ໃຫ້ເປັນຕົວແບບ ເຊັັ່ນ: ສ້າງຕັື້ງໂຮງງານ
ຫຼອມເຫຼັກໃຫ້ໄດ້ 1 ແຫ່ງ. 

 (3) ສົັ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ບ ລິການຕາມແລວທາງເສດຖະກິດພາຍໃນ ແລະ ພາກພ ື້ນ  
3.1 ຂະຫຍາຍພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງທີີ່ຈ າເປັນເຊ ີ່ອມຈອດເຂົື້າສູ່ເຂດແລວທາງເສດຖະກິດ, ເຂດການຜະລິດກະສິກ າ, ເຂດອ ດສາ 

ຫະກ າ ແລະ ເຂດທີີ່ມີໂຄງລ່າງພ ື້ນຖານທີີ່ສ າຄັນແລ້ວ ເຊັັ່ນ: ການຄົມມະນາຄົມທາງບົກ, ນ ໍ້າ ແລະ ອາກາດ (ເສັື້ນທາງ
ລົດ ໄຟ, ເສັື້ນທາງດ່ວນ, ເສັື້ນທາງເດີນເຮ ອ, ທາງອາກາດ)   

3.2 ເລັັ່ງດຶງດູດການລົງທຶນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາໂຄງການເຂດອ ດສາຫະກ າ, ເຂດຕົວເມ ອງ Smart city, ເຂດໂລຈິສ
ຕິກ ແລະ ເຂດທ່າບົກ, ເຂດບ ລິການການຄ້າປອດພາສີ ທີີ່ມີຄວາມສາມາດຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນ 2 ປີ ຕ ໍ່ໜ້າ ຢູ່ຕາມແລວ
ທາງເສດຖະກິດລາວ-ຈີນ ແລະ ເຂດການຄ້າຊາຍແດນໃຫ້ໄດ້ໄວ. 
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3.3 ເລັັ່ງພັດທະນາຜູ້ປະກອບການດ້ານການຂົນສົັ່ງພາຍໃນໃຫ້ເຂັື້ມແຂງ, ສ້າງເງ ີ່ອນໄຂ ແລະ ນະໂຍບາຍສົັ່ງເສີມໃຫ້ຂະ 
ແໜງການບ ລິການຂົນສົັ່ງຍົກປະສິດທິພາບສູງຂຶື້ນ, ຫຼຸດຕົື້ນທຶນ ແລະ ຂອດຂັື້ນທີີ່ເປັນອ ປະສັກໃຫ້ແກ່ການບ ລິການ
ຂົນສົັ່ງ. 

ພາກທ ລະກິດ: 
1. ສະພາການຄ້າ ແລະ ອ ດສາຫະກ າແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນທ ກຂັື້ນ ລວມທັງຜູ້ປະກອບການເອງ ຕ້ອງສ້າງຄວາມ

ເຂັື້ມແຂງໃຫ້ພາກທ ລະກິດຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີທັກສະໃນການຄ ້ມຄອງ-ບ ລິຫານ-ຈັດການ ແລະປັບປ ງ
ສີມ ແຮງງານໃຫ້ມີຄ ນນະພາບ, ສ້າງເຄ ີ່ອຄ່າຍການລົງທຶນ, ທ ລະກິດພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດເພ ີ່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, 
ປະສົບການ, ເຕັກນິກລວມທັງຊ່ວຍໂຄສະນາ, ດຶງດູດເອົາແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ນັກລົງທຶນທີີ່ມີຄ ນນະພາບມາຮ່ວມກັນດ າເນີນ
ທ ລະກິດໃຫ້ມີຄວາມເຂັື້ມແຂງຂຶື້ນ; 

2. ເລັັ່ງປັບປ ງ ແລະ ຍົກລະດັບການຜະລິດພາຍໃນຂອງຕົນທີີ່ເປັນທ່າແຮງໃຫ້ເຂັື້ມແຂງ ແລະ ມີຄ ນນະພາບສູງ ເພ ີ່ອ
ຫັນປ່ຽນ 
ສັງຄົມການບ ລິໂພກກາຍເປັນສັງຄົມການຜະລິດ. ພ້ອມນັື້ນ, ຄົື້ນຄວ້າຮູບແບບການຜະລິດ, ການປູກ, ການລ້ຽງ, ການ
ປ ງແຕ່ງ, ການແປຮູບສິນຄ້າໃໝ່ ທີີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ ສປປລາວ ໃຫ້ສາມາດສົັ່ງອອກສູ່ຕະຫຼາດສາກົນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶື້ນ; 

3. ເປັນເຈົື້າການໃນການຕິດຕາມ ຫລ  ມີສວ່ນຮ່ວມກັບພາກລັດ ເພ ີ່ອນ າສະເໜີຄ າຄິດເຫັນ ຫລ  ສ່ອງແສງບັນຫາຂ ໍ້
ຫຍ ້ງຍາກ ທີີ່ພາກທ ລະກິດປະເຊີນ ຕ ໍ່ພາກລັດ ແລະ ຮ່ວມກັນແກ້ໄຂຢ່າງສອດຄ່ອງ ຜ່ານກອງປະຊຸມທ ລະກິດລາວ;  

4. ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍພາກລັດ ໃນການຊຸກຍູ້ໂຄງການລາວທ່ຽວລາວ, ໂຄງການຜະລິດ ແລະ ຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນລາວ, 
ສ້າງຄ່ານິຍົມຊາດ: ‘ລາວຜະລິດ ຜູ້ອ ີ່ນໃຊ້ ລາວຈະເລີນ’ ໃຫ້ສູງຂຶື້ນ, ຄົື້ນຄວ້າຮູບແບບ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆ ເພ ີ່ອດຶງດູດ
ໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທ ລະກິດ ເຂົ ື້າຮ່ວມໃນໂຄງການດັັ່ງກ່າວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ ື້ນ ແລະ ມີເຄ ອຂ່າຍທີີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ 
ເຂັື້ມແຂງ. 

ພາກສັງຄົມ: 
1. ທ ກຄົນໃນສັງຄົມຕັື້ງໜ້າເຂົື້າຮ່ວມໃນການປ ກລະດົມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຊົມໃຊ້ສິນຄ້າພາຍໃນ, ສະໜັບສະໜູນສ້າງເຄ ອ

ຄ່າຍຕ່ອງໂຊ້ການຜະລິດ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ພັດທະນາກ ່ມການຜະລິດ, ສະຫະກອນກະສິກ າ-ຫັດຖະກ າ ແລະ ອ ີ່ນໆ.  
2. ເປັນເຈົື້າການປະຕິບັດແລະເຜີຍແຜ່ແນວຄິດຫັນຈາກສັງຄົມຊົມໃຊ້ໄປສູ່ສັງຄົມແຫ່ງການຜະລິດ ເລີີ່ມຕົື້ນຈາກການ

ຜະລິດໃນຄອບຄົວຂອງຕົນ ຈົນກ້າວໄປສູ່ການຜະລິດທີີ່ໃຫ່ຍຂຶື້ນ, ຮູບແບບຜະລິດເປັນກ ່ມ ແລະ ສະຫະກອນ.  

ວຽກຈ ດສ ມທີ 2: ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງດ້ານການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານ 
� ທິດທາງ 

(1)  ປັບປ ງນະໂຍບາຍ-ນິຕິກ າທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານລາຍຮັບງົບປະມານ ແລະ ເຂັື້ມງວດການບັງຄັບໃຊ້; 
(2)  ປັບປ ງກົນໄກການຄ ້ມຄອງລາຍຮັບໃຫ້ໄປຕາມທ່າແຮງຂອງເສດຖະກິດ, ສ ມໃສ່ແຫຼ່ງລາຍຮັບໃໝ່ທີີ່ມີຄວາມຍ ນຍົງ

ພ້ອມທັງປະຕິບັດການແບ່ງຂັື້ນຄ ້ມຄອງ ແລະ ເກັບລາຍຮັບງົບປະມານຕາມທິດສາມສ້າງໃຫ້ເປັນຮູບປະທ າ;  
(3)  ແກ້ໄຂບັນຫາການຮົັ່ວໄຫຼຂອງລາຍຮັບງົບປະມານຢ່າງເດັດຂາດ;  
(4)  ປະຕິຮູບກົງຈັກແລະບ ກຄະລາກອນດ້ານການເກັບລາຍຮັບໃຫ້ກະທັດຮັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ;  
(5)  ປ ກລະດົມໃຫ້ທົັ່ວສັງຄົມມີຄວາມເຂົື້າໃຈ-ຈິດສ ານຶກ ແລະ ເປັນເຈົື້າການຕ ີ່ນໂຕປະຕິບັດການເສຍພັນທະພາສີ-

ອາກອນເພ ີ່ອເພີີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ຊາດໃຫ້ສົມຄູ່ກັບທ່າແຮງ. 
� ມາດຕະການແກ້ໄຂ 
ພາກລັດ:  
(1) ທົບທວນ ນະໂຍບາຍ, ປັບປ ງນິຕິກ າ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ນິຕິກ າດ້ານລາຍຮັບງົບປະມານ 
1.1 ທົບທວນ/ປັບປ ງຄ ນບັນດານະໂຍບາຍແລະນິຕິກ າດ້ານພາສີອາກອນທີີ່ປະກາດໃຊ້ໃນປະຈ ບັນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ

ສະພາບການຕົວຈິງ, ຄົື້ນຄວ້າຫຼຸດອັດຕາອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ, ປັບປ ງຄ ນອັດຕາອາກອນຊົົມໃຊ້ບາງລາຍການສິນຄ້າ 
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ແລະ ອັດຕາອາກອນກ າໄລຂອງບາງກິດຈະການທີີ່ຕິດພັນກັບທ ລະກິດການຂ ດຄົື້ນແຮ່ທາດ, ປັບປ ງບາງມາດຕາກົດໝ
າຍວ່າດ້ວຍການຄ ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້, 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ປັບປ ງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງ
ລັດ ແລະ ສ້າງໃໝ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນທີີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ, ພ້ອມທັງນິຕິກ າລ ່ມກົດໝາຍຈ ານວນໜຶີ່ງ; 

1.2 ເພີີ່ມການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຫຼາຍຂຶື້ນດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ຫຼາຍຊ່ອງທາງເພ ີ່ອໃຫ້ຜູ້ປະກອບການເຂົື້າໃຈ ແລະ
ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າລ ່ມກົດໝາຍຢ່າງເຂັື້ມງວດ. 

(1) ປະຕິຮູບກົນໄກການຄ ້ມຄອງລາຍຮັບງົບປະມານ 
2.1 ຜັນຂະຫຍາຍຄ າສັັ່ງວ່າດ້ວຍການເພີີ່ມທະວີການຄ ້ມຄອງ ແລະ ຕ້ານການຮົັ່ວໄຫຼຂອງລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ ເພ ີ່ອ

ປັບປ ງກົນໄກການປະສານສົມທົບບັນດາກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການໃນການຄ ້ມຄອງເລັັ່ງເກັບລາຍຮັບໃຫ້ຄົບຖ້ວນ 
ເປັນ ຕົື້ນ ລາຍຮັບທີີ່ມີໃນປະຈ ບັນ ຕາມພັນທະສັນຍາທີີ່ກ ານົດໄວ້ ໂດຍສະເພາະໂຄງການສ າປະທານຂະໜາດໃຫຍ່ໃນ
ຂະແໜງ ຜະລິດກ າສິກ າ-ປ່າໄມ້, ພະລັງງານ-ບ ໍ່ແຮ່ ແລະ ອ ີ່ນໆ;  

2.2 ປັບປ ງກົນໄກ ແລະ ກ ານົດນະໂຍບາຍໃໝ່ທີີ່ອີງໃສ່ຖານລາຍຮັບຕົວຈິງ ທັງຂະຫຍາຍຖານລາຍຮັບທີີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ 
ຖານລາຍຮັບໃໝ່ທີີ່ຍ ນຍົງ ເຊັັ່ນ: ອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ, ອາກອນລາຍໄດ້ ແລະ ອາກອນອ ີ່ນໆໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ;  

2.3 ສ້າງ ແລະ ປັບປ ງຖານຂ ໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບຕິດຕາມການແຈ້ງ-ການມອບອາກອນ, ບັງຄັບໃຊ້ລະບົບບັນຊີທ ລະກິດທີີ່ເປັນ
ເອກະພາບຜ່ານລະບົບ TaxRIS ແລະ ທະນາຄານ; 

2.4 ຄົື້ນຄວ້າກ ານົດນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ-ອາກອນດ້ານກົງ ເຊັັ່ນ: ອາກອນກ າໄລ ເພ ີ່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດຂະແໜງການ
ກະສິກ າ ແລະ ວິສາຫະກິດ SME ທີີ່ມີທ່າແຮງສົັ່ງອອກ ແລະ ຟືີ້ນຟູເສດຖະກິດ; 

2.5 ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍ້ອງຍ ແຕ່ລະຂັື້ນຈາກລັດຖະບານ ໃຫ້ແກ່ບ ລິສັດທີີ່ປະກອບສ່ວນພັນທະງົບປະມານທີີ່ໝັື້ນຄົງ ແລະ ສ້າງ
ໃຫ້ເປັນຕົວແບບ;  

2.6 ຊຸກຍູ້ຫົວຫນ່ວຍທ ລະກິດຂັື້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມ ອງແຈ້ງພາສີ-ອາກອນການນ າເຂົື້ານ ໍ້າມັນເຊ ື້ອໄຟເຂົື້າໃນລະບົບ 
TaxRIS ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ 100%; 

2.7 ເຂັື້ມງວດສະກດັກັື້ນການຄ້າຂາຍເຖ ີ່ອນທ ກຮູບແບບ, ອັດຊ່ອງວ່າງຢູ່ບັນດາດ່ານພາສີຢ່າງຕັື້ງໜ້າພ້ອມທັງດັດສົມຫົວໜ່
ວຍ ບ ລິການແຈ້ງພາສີໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ. 

(2) ອັດຊ່ອງວ່າງການຮົັ່ວໄຫຼຂອງລາຍຮັບງົບປະມານ  
3.1 ປັບປ ງ, ສ້າງກົນໄກ ແລະ ເຄ ີ່ອງມ ໃນການດ າເນີນມາດຕະການເດັດຂາດຕ ໍ່ເຈົື້າໜ້າທີີ່ເກັບລາຍຮັບທີີ່ສວຍໃຊ້ໜ້າທີີ່ 

ແລະ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການລົບຫຼີກການເສຍພັນທະພາສີ-ອາກອນໃນທ ກຮູບແບບ, ສ້າງຊ່ອງທາງໃຫ້ສັງຄົມມີສ່ວນ
ຮ່ວມຫຼາຍ ຂຶື້ນໃນການແຈ້ງພຶດຕິກ າທີີ່ເປັນການລະເມີດຕ ໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລົບຫຼີກການເສຍພັນທະພາສີ-
ອາກອນ;  

3.2 ດ າເນີນການກວດກາເປັນປົກກະຕິຕາມກົດໝາຍຢ່າງເຄັັ່ງຄັດ, ກວດກາປະຫວັດການເຄ ີ່ອນໄຫວທ ລະກິດ-ການມອບ
ພັນ ທະອາກອນ, ກ ານົດເປົີ້າໝາຍຈ ານວນຫົວໜ່ວຍທີີ່ຈະກວດກາຊັດເຈນ, ຄ ້ມຄອງລວມສູນວຽກງານປາບປາມການ
ລັກ ລອບໜີພາສີ ແລະ ປັບປ ງວຽກງານກວດສອບການແຈ້ງພາສີໃຫ້ມີຄວາມເຂັື້ມແຂງ; 

3.3 ປະຕິຮູບການຫັນເປັນທັນສະໄໝໃນຂົງເຂດລາຍຮັບງົບປະມານໃຫ້ສ າເລັດໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ; 
(3) ປະຕິຮູບກົງຈັກ, ບ ກຄະລາກອນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ 
4.1 ປະຕິຮູບກົງຈັກເກັບລາຍຮັບໃຫ້ກະທັດຮັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ເພ ີ່ອປັບປ ງການຄ ້ມຄອງການເກັບລາຍຮັບໃຫ້ດີຂຶື້ນ, 

ຫຼຸດຜ່ອນການຮົັ່ວໄຫຼ ແລະ ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ; 
4.2 ຍົກລະດັບຈັນຍາບັນ, ຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດໃນການຄ ້ມຄອງ ແລະ ເກັບລາຍຮັບຂອງບ ກຄະລາກອນໃນຂະແໜ

ງການເງິນໃຫ້ສູງຂຶື້ນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ເປັນລະບົບ, ໂປ່ງໃສ  ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້; 
4.3 ປະຕິບັດມາດຕະການລົງໂທດຢ່າງເດັດຂາດ ຕ ໍ່ເຈົື້າຫນ້າທີີ່ ທີີ່ສວຍໃຊ້ຫນ້າທີີ່ຕ າແຫນ່ງ ພາໃຫ້ມີການຮົັ່ວໄຫຼລາຍຮັບ. 
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ພາກທ ລະກິດ:  
1. ເຂົື້າໃຈ ແລະ ຈິງໃຈແຈ້ງຂ ໍ້ມູນ ແລະ ປະຕິບັດການເສຍພັນທະພາສີ-ອາກອນຂອງຕົນ ແລະ ພັນທະອ ີ່ນໆ ຕາມກົດ 

ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຖ ກຕ້ອງ, ທັນເວລາ ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມ ດີເພ ີ່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງ
ຊາດ;  

2. ເປັນເຈົື້າການຊອກຮູ້ ແລະເຂົື້າເຖິງຂ ໍ້ມູນຕ່າງໆ ເຊັັ່ນ: ຂ ໍ້ມູນດ້ານນະໂຍບາຍ, ມາດຕະການ, ນິຕິກ າຕ່າງໆທີີ່ຕິດພັນກັບ
ການເກັບລາຍຮັບ ເປັນເອກະພາບກັນຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແລະວາງແຜນການດ າເນີນທ ລະກິດຂອງຕົນເອງໄດ້ທັນເວລາ; 

3. ປະກອບສ່ວນເປັນກະບອກສຽງຫນ ີ່ງໃນການຕິດຕາມ-ກວດກາ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກງານການເກັບລາຍຮັບ; 
4. ເປັນເຈົື້າການປະຕິບັດກົດໝາຍ-ລະບຽບການຕ່າງໆຢ່າງເຂັື້ມງວດ, ນ າໃຊ້ລະບົບບັນຊີທ ລະກິດຢ່າງເປັນເອກະພາບ; 

ພາກສັງຄົມ: 
1. ຕ້ອງມີຄວາມເຂົື້າໃຈ ແລະ ເຂົື້າຮ່ວມໃນການເສຍພັນທະດ້ານພາສີ-ອາກອນຢ່າງຕັື້ງໜ້າ ຖ ເປັນພັນທະຂອງທ ກຄົນ; 
2. ປະກອບສ່ວນໃນຂະບວນການເຜີຍແຜ່-ໂຄສະນາໃຫ້ທ ກຄົນເຂົື້າໃຈຕ ໍ່ສິດ-ໜ້າທີີ່ຂອງພົນລະເມ ອງລາວ ແລະ ຜູ້ທີີ່

ອາໄສ ໃນດິນແດນຂອງລາວໃນການເສຍພັນທະອາກອນເຂົື້າງົບປະມານລັດ; 
3. ເພີີ່ມທະວີການປູກຈິດສ ານຶກໃຫ້ທ ກຄົນໃນສັງຄົມ ສະແດງນ ໍ້າໃຈຮັກຊາດດ້ວຍການປະກອບສ່ວນ ແລະ ມີຄວາມຮັບ 

ຜິດຊອບຕ ໍ່ພັນທະລາຍຮັບງົບປະມານໃຫ້ຫຼາຍຂຶື້ນ ແລະ ຫຼາຍຮູບແບບ;  
4. ປະກອບສ່ວນເປັນກະບອກສຽງໃນການຕິດຕາມແລະກວດກາເຖິງຜົນສ າເລັດ, ຊ່ອງວ່າງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີີ່ຂອງ

ພາກລັດ, ພາກທ ລະກິດ ທີ ີ່ລະເມີດຕ ໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເສຍພັນທະລາຍຮັບ
ງົບປະມານ. 
 

ວຽກຈ ດສ ມທີ 3: ສົັ່ງເສີມການປະຢັດ, ຕ້ານການຟູມເຟືອຍ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການລົງທຶນ-ລາຍຈ່າຍງົບ 
ປະມານ ແລະ ການແກ້ໄຂໜີື້ສິນພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດ 

� ທິດທາງ 
(1) ປັບປ ງຄ ນບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ າກ່ຽວກັບການປະຢັດງົບປະມານລັດ ແລະ ການຄ ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ; 
(2) ເພີີ່ມທະວີການກວດສອບ-ກວດກາການນ າໃຊ້ລາຍຈ່າຍຢ່າງລະອຽດ,ເປັນປະຈ າ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ; 
(3) ຍົກປະສິດທິພາບການລົງທຶນລັດ, ຈັດສັນທຶນໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນ ແລະ ການບ ລິຫານປົກກະຕິ ແລະ ສອດຄ່ອງ

ກົມກຽວ ແລະ ກ ານົດຊັດເຈນ ເພ ີ່ອສ້າງຜົນຕອບແທນດ້ານເສດຖະກິດທີີ່ສູງຂຶື້ນ; 
(4) ເລັັ່ງປະຕິຮູບ/ປັບປ ງກົງຈັກພາກລັດໃຫ້ກະທັດຮັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ພ້ອມທັງວຽກງານຄ ້ມຄອງບ ລິຫານ ແລະ 

ການເງິນຂອງບັນດາລັດວິສາຫະກິດໃຫ້ເປັນຮູບປະທ າໂດຍໄວ; 
(5) ເລັັ່ງແກ້ໄຂໜີື້ສິນທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ສາມາດປະຄັບປະຄອງ ແລະເພີີ່ມຄວາມເຊ ີ່ອຖ ຕ ໍ່ສັງຄົມ ແລະ

ສາກົນ; 
(6) ເພີີ່ມທະວີການປູກຈຶດສ ານຶກແລະຄວາມເຂົື້າໃຈຕ ໍ່ນະໂຍບາຍປະຢັດໃຫ້ທັງພາກລັດ ແລະ ທົັ່ວສັງຄົມ. 
� ມາດຕະການແກ້ໄຂ 
ພາກລັດ:  
(1) ລາຍຈ່າຍດ້ານບ ລິຫານຕາມທິດປະຢັດ  
1.1 ເລັັ່ງຜັນຂະຫຍາຍດ າລັດສະບັບປັບປ ງວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟູມເຟືອຍໂດຍເນັື້ນໃສ່ການປະຢັດລາຍຈ່າຍ

ບ ລຫິານ, ລາຍຈ່າຍດັດສົມ-ສົັ່ງເສີມ ແລະ ດ າລັດວ່າດ້ວຍລົດລັດບ ລິຫານ; 
1.2 ປັບໂຄງສ້າງລາຍຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ສົມສ່ວນລະຫວ່າງລາຍຈ່າຍບ ລິຫານປົກກະຕິ ແລະລາຍຈ່າຍລົງທຶນ ບົນພ ື້ນຖານ

ການປະຢັດ ພ້ອມທັງຈ າກັດລາຍຈ່າຍບ ລິຫານທີີ່ບ ໍ່ຈ າເປັນ ແລະ ຟ ມເຟືອຍ ເຊັັ່ນ: ການຄ ້ມຄອງພາຫະນະລັດ, ການ
ກ ໍ່ສ້າງຫ້ອງການ -ສ ານັກງານ,ຈັດກອງປະຊຸມ,ການເຄ ີ່ອນໄຫວວຽກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີີ່ບ ໍ່ຈ າເປັນ ແລະ ອ ີ່ນໆ;   
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1.3 ເລັັ່ງກວດສອບ-ກວດກາລາຍຈ່າຍທີີ່ມີລັກສະນະຊ ໍ້າຊ້ອນ, ບ ໍ່ຖ ກເປົີ້າໝາຍ, ບ ໍ່ມີປະສິດທິຜົນ, ກວດກາຫຼັງການຈ່າຍງົບ
ປະ ມານຢ່າງເຂັື້ມງວດແລະເປັນປົກກະຕິເພ ີ່ອຈ າກັດຊ່ອງວ່າງ-ການລະເມີດລະບຽບການ-ວິໄນການເງິນງົບປະມານ; 

1.4 ເຄັັ່ງຄັດການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊ ື້-ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ; 
1.5 ປັບປ ງກົງຈັກການຈັດຕັື້ງໃຫ້ກະທັດຮັດ, ຫຼຸດຜ່ອນຈ ານວນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ສ້າງກົນໄກການປະເມີນປະສິດທິຜົນ

ຂອງງານຂອງລັດຖະກອນ, ປັບປ ງລະບົບເງິນເດ ອນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ຫັນບາງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ
ວິຊາການເປັນຫົວໜ່ວຍກ ້ມຕົນເອງໃຫ້ໄດ້. 

(2) ຍົກປະສິດທິພາບຂອງການລົງທຶນລັດ (ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພ ື້ນຖານ) 
2.1 ຈັດສັນບູລິມະສິດລາຍຈ່າຍງົບປະມານເຂົື້າສູ່ໂຄງການ ເພ ີ່ອຄວາມໝັື້ນຄົງຂອງຊາດ, ໂຄງລ່າງຮັບໃຊ້ສາທາລະນະທີີ່

ຈ າເປັນ ແລະ ໂຄງການຈັດສັນທຶນໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນ ແລະ ການບ ລິຫານປົກກະຕິ ແລະ ສອດຄ່ອງກົມກຽວ ແລະ 
ກ ານົດຊັດເຈນທີີ່ມີຜົນຕອບແທນສູງ ແລະ ໄວດ້ານເສດຖະກິດຈ ານວນໜຶີ່ງ ໂດຍນ າໃຊ້ແຫຼ່ງທຶນພາຍໃນສ າລັບ
ໂຄງການສ ບຕ ໍ່ທີີ່ຈ າເປັນ ແລະ ແກ້ໄຂໜີື້ສິນຄ້າງຈ່າຍ, ຈ າກັດໂຄງການໃໝ່ທີີ່ບ ໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ບ ໍ່ຈ າເປັນຮີບດ່ວນ 
ໂດຍເລ ອກເຟັີ້ນໂຄງ ການທີີ່ຜ່ານການປະເມີນ ແລະ ຂັື້ນຕອນການປະມູນຕາມກົດໝາຍ;  

2.2 ກວດກາຄ ນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີີ່ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດ, ບ ໍ່ມີຄວາມຄ ບຫນ້າ, ບ ໍ່ມີປະສິດທິຜົນ, ແກ່ຍາວເວລາ, 
ຈັບ ຈອງໂຄງການ ແລະ ເນ ື້ອທີີ່, ຕ້ອງໄດ້ເລັັ່ງກວດຄ ນເພ ີ່ອຫັນທຶນໃສ່ໂຄງການທີີ່ມີຄວາມຈ າເປັນ-ຮີບດ່ວນ ແລະ ມີ
ປະສິດທຜິົນສູງກວ່າໂດຍຜ່ານການກວດກາຄ ນ ຖ້າບ ໍ່ມີຄວາມຄ ບຫນ້າໃຫ້ສະເໜີໂຈະຊົັ່ວຄາວຫລ ຖາວອນ;  

2.3 ເຂັື້ມງວດການປະຕິບັດກົດໝາຍລົງທຶນຂອງລັດ ເລກທີ 72/ສພຊ ແລະ ຄ າແນະນ າ ເລກທີ 0889/ກຜທ ແລະ ສ ບຕ ໍ່
ເຄັັ່ງຄັດປະຕິບັດແຈ້ງການເລກທ ີ130/ນຍ;  

2.4 ສ ບຕ ໍ່ຄົື້ນຄວ້າຮູບແບບການຊ າລະໜີື້ສິນພາຍໃນດ້ວຍຫຼາຍວິທີໃນຂອບເຂດເພດານງົບປະມານທີີ່ມີໃນແຕ່ລະປີ  ແລະ 
ບ ໍ່ກະທົບຕ ໍ່ສະພາບຄ່ອງຂອງເຈົື້າຂອງໂຄງການ ແລະ ທ ລະກິດ; 

2.5 ສົັ່ງເສີມການລົງທຶນຈາກພາກທ ລະກິດ ແລະ ສັງຄົມເຂົື້າມາຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພາລະແບກຫາບດ້ານງົບປະມານລັດ ໂດຍ
ຫັນຮູບແບບການລົງທຶນລັດ 100% ໄປສູ່ຮູບແບບຂອງການລົງທຶນລັດຮ່ວມກັບເອກະຊົນ PPP ຫຼາຍຂຶື້ນ.   

(3) ປັບປ ງການຄ ້ມຄອງບັນດາໂຄງການຊ່ວຍເຫລ ອເພ ີ່ອການພັດທະນາໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ 
3.1 ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈ າກັດແລະເຂັື້ມງວດຄັດຈ້ອນບັນດາໂຄງການລົງທຶນທີີ່ນ າໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫລ ອເພ ີ່ອ

ການພັດທະນາ ໂດຍສ ມໃສ່ສະເພາະໂຄງການທີີ່ມີຄວາມຈ າເປັນຮີບດ່ວນ, ໂຄງການທີີ່ມີປະສິດທິຜົນສູງໃນການສ້າງ
ລາຍຮັບ ແລະ ສົັ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນປະເທດ; ພ້ອມທັງຈ າກັດໂຄງການລົງທຶນໃໝ່ (ທີີ່ເປັນການກູ້ຢືມ) ທີີ່ບ ໍ່ຈ າ
ເປັນຮີບດ່ວນເພ ີ່ອບ ໍ່ໃຫ້ຍອດໜີື້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດເພີີ່ມຂຶື້ນ ຫຼ  ໃຫ້ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງໂດຍໄວ; 

3.2 ຄົື້ນຄວ້າໂຄງການທີີ່ສະເຫນີໃຫມ່ ໂດຍສະເພາະເງ ີ່ອນໄຂ ແລະ ພັນທະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະຝ່າຍໃນສັນຍາໃຫ້
ຮັດກ ມ ເພ ີ່ອໃຫ້ໄດ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໄວ ແລະ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດສູງສ ດໃຫ້ການພັດທະນາ;  

3.3 ເພີີ່ມທະວີການຊຸກຍູ້-ຕິດຕາມ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຊ່ວຍເຫລ ອລ້າ ໃຫ້ບັນລ ຕາມເປົີ້າໝາຍໂຄງການທີີ່
ວາງໄວ້ໂດຍນ າໃຊ້ລະບົບທັນສະໄໝ ODA-MIS.GOV.LA ແລະ ນ າໃຊ້ລະບົບຕິດຕາມແບບທັນສະໄໝ ODA-PMA.  

(4) ການແກ້ໄຂໜີື້ສິນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ  
4.1 ເລັັ່ງປະຕິບັດມາດຕະການແກ້ໄຂໜີື້ສິນພາຍໃນທີີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການລົງທຶນລັດຢ່າງເປັນລະບົບ, ຮັດກ ມ ແລະ ດ້ວຍ

ຫຼາຍຮູບແບບ ເຊັັ່ນ: ການຊ າລະຜ່ານງົບປະມານການລົງທຶນປົກກະຕິ, ການອວ່າຍໜີື້ສາມແຈ ຫຼ  ຮູບການອອກ
ພັນທະບັດຊ າລະໜີື້ຕາມທີີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງແລ້ວໃຫ້ສ າເລັດ, ພ້ອມທັງຄົື້ນຄວ້າຊອກແຫຼ່ງທຶນເພ ີ່ອສຶບຕ ໍ່ແກ້
ໄຂໜີື້ສິນທີີ່ຄ້າງຊ າລະ, ການອະນ ມັດໂຄງການລົງທຶນລັດໃນຕ ໍ່ໜ້າຕ້ອງໄດ້ອີງໃສ່ຄວາມອາດສາມາດດ້ານງົບປະມານ, 
ຖານະໜີື້ສິນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດຢ່າງເຂັື້ມງວດ; 

4.2 ສ ບຕ ໍ່ແກ້ໄຂຄວາມຫຍ ້ງຍາກດ້ານໜີື້ສິນງົບປະມານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ  ດັັ່ງນີື້:  
� ສ ບຕ ໍ່ເຈລະຈາກັບບັນດາເຈົື້າໜີື້ຕ່າງປະເທດເພ ີ່ອປັບໂຄງສ້າງໜີື້, ຕ ໍ່ອາຍ ໜີື້ ແລະ ເລ ີ່ອນໄລຍະການຊ າລະ, ຟືີ້ນຟູຄວາມ 

ເຊ ີ່ອໝັື້ນຂອງສາກົນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໂດຍການປັບປ ງຕົວເລກຊີື້ວັດດ້ານມະຫາພາກຕ່າງໆໃຫ້ດີຂຶື້ນ; 
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� ຈ າກັດການກູ້ຢືມໃໝ່ມາເຮັດໂຄງການຢ່າງເຂັື້ມງວດຫຼ ກູ້ຢືມສະເພາະໂຄງການທີີ່ມີປະສິດທີຜົນທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ສູງແລະໃຊ້ໜີື້ດ້ວຍຕົວເອງໄດ້ເທົັ່ານັື້ນ; ບ ລິຫານໜີື້ເກົັ່າດ້ວຍການກູ້ຢືມໃໝ່ມາຊ າລະແຕ່ຕ້ອງມີເງ ີ່ອນໄຂດີກວ່າເກົັ່າ 
ເຊັັ່ນ:ໄລ ຍະເວລາຍາວແລະດອກເບັື້ຍຕ ໍ່ີ່າ; 

� ຫັນສະກ ນເງິນທີີ່ກູ້ຢືມໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຫຼ່ງເງິນທີີ່ຈະກູ້ໃໝ່ ໂດຍສະເພາະ ຫັນເງິນກູ້ຈາກສປຈີນ ຈາກສະກ ນເງິນໂດ
ລາສະຫະລັດ ເປັນ ສະກ ນເງິນຢວນ ພ້ອມທັງ ລະດົມແຫລ່ງທຶນ ທີີ່ເປັນເງິນຢວນ ມາຊ າລະໃນຕ ໍ່ໜ້າ; 

� ຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍ ້ງຍາກທາງການເງິນ, ໜີື້ສິນຄ້າງຊ າລະຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ເລັັ່ງເຈລະຈາ
ກັບບັນດາໂຄງການເຂ ີ່ອນໄຟຟ້າ ເພ ີ່ອປັບປ ງແຜນການຊ າລະ ແລະ ການຊ ື້-ຂາຍໄຟຟ້າໃນຮູບແບບ Take or Pay ໃຫ້
ສ າເລັດຕາມການຊີື້ນ າຂອງລັດຖະບານ;  

� ເລັັ່ງປະຕິບັດການຫັນຊັບສິນ, ຮ ້ນ ແລະ ຊັບສິນອ ີ່ນໆຂອງລັດໃຫ້ເປັນທຶນຮອນ ໂດຍສະເພາະຊັບສິນທີີ່ບ ໍ່ມີປະສິດທິ
ຜົນ, ຂາດທຶນ, ຫັນຫຼ  ຂາຍໂຄງການລັດແລະລັດວິສາຫະກິດຈ ານວນໜຶີ່ງ ແຕ່ຕ້ອງຄ ານຶງເຖິງຄວາມຍ ນຍົງ , 
ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດໃນບາງຂົງເຂດບູລິມະສິດ ແລະ ການຮັກສາຖານລາຍຮັບໄລຍະຍາວ. 

4.3 ປັບປ ງກົນໄກການບ ລິຫານການຊ າລະໜີື້ສິນໃຫ້ທັນເວລາແລະຄົບຖ້ວນ, ຄົື້ນຄວ້າມາດຕະການລະດົມແຫຼ່ງທຶນມາຊ າ
ລະໜີື້ສິນຢ່າງເໝາະສົມ ພ້ອມທັງສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະ-ວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ;  

4.4 ສູ້ຊົນລະດົມທຶນຈາກຕະຫຼາດພາຍໃນ ພ້ອມທັງລະດົມແຫຼ່ງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົື້ນ ການອອກພັນທະບັດ
ແພນດ້າຢູ່ ສປຈີນ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີສະພາບຄ່ອງ ແລະ ສາມາດຊ າລະໜີື້ສິນໄດ້ທັນເວລາ.  

(5) ປະຕິຮູບການບ ລິຫານແລະການດ າເນີນທ ລະກິດຂອງລັດວິສາຫະກິດແລະວິສາຫະກິດທີີ່ລັດຖ ຮ ້ນ  
5.1 ຄົື້ນຄວ້າສ້າງຍ ດທະສາດການປັບປ ງລັດວິສາຫະກິດ, ເລັັ່ງກວດກາຄ ນການດ າເນີນທ ລະກິດຂອງລັດວິສາຫະກິດທິີ່ມີໃນ

ປັດ ຈ ບັນ ພ້ອມທັງຄົື້ນຄວ້າຈັດລະດັບສະຖານະພາບການດ າເນີນທ ລະກິດຂອງລັດວິສາຫະກິດຕ່າງໆ ເພ ີ່ອວາງແຜນໃນ
ການປະຕິຮູບໃຫ້ດຂຶີື້ນ ຫຼ ສະເໜີຢ ດເຊົາກິດຈະກ າໃນກ ລະນີຂາດປະສິດທີຜົນດ້ານທ ລະກິດຢ່າງຮ້າຍແຮງ; 

5.2 ເລັັ່ງປະຕິຮູບລັດວິສາຫະກິດທີີ່ບ ໍ່ມີຜົນກ າໄລແລະມີໜີື້ສິນສູງໂດຍການຂາຍກິດຈະການ, ຊອກຫາຫ ້ນສ່ວນໃໝ່ທີີ່ມີ
ຄວາມສາມາດດ້ານການເງິນ ແລະ ຄວາມຊ ານານດ້ານທ ລະກິດ; 

5.3 ຄົື້ນຄວ້ານ າເອົາລັດວິສາຫະກິດທີີ່ມີເງ ີ່ອນໄຂໃຫ້ມີການລະດົມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດຫລັກຊັບລາວໄດ້ຢ່າງຫນ້ອຍ 01 
ບ ລິສັດ; 

5.4 ປະຕິຮູບກົງຈັກແລະການບ ລິຫານໃຫ້ເຂັື້ມແຂງຂຶື້ນ, ມີການໄລ່ລຽງຜົນຕອບແທນທ ລະກິດ, ແຕ່ງຕັື້ງທີມງານບ ລິຫານ
ແບບມ ອາຊີບ, ນັກບ ລິຫານທີີ່ບ ໍ່ແມ່ນລັດຖະກອນໃນບາງກ ລະນີ, ອີງໃສ່ຜົນງານຂອງການບ ລິຫານຕົວຈິງ ແລະ ປົດຕ າ  
ແໜ່ງ ຖ້າບ ໍ່ສາມາດບ ລິຫານງານທ ລະກີດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສ້າງກ າໄລໄດ້; 

5.5 ຫຼຸດຜ່ອນການແຊກແຊງຂອງພາກລັດຖະບານຕ ໍ່ລັດວິສາຫະກິດທີີ່ບ ໍ່ຈ າເປັນ ແລະ ພາໃຫ້ທ ລະກິດມີຕົື້ນທຶນສູງ, ແກ້ໄຂ
ບັນ ຫາການບ ລຫິານແບບເກ ື້ອກ ນ ແລະ ການອ ດໜູນທີີ່ບ ໍ່ຈ າເປັນ; 

5.6 ສ ມໃສ່ຕິດຕາມ-ກວດກາຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະປະສິດທິຜົນການດ າເນີນທ ລະກິດຂອງລັດວິສາຫະກິດຢ່າງເປັນລະບົບ. 
ພາກທ ລະກິດ: 
1. ເປັນແບບຢ່າງຫຼ ຕົວແບບຊ່ວຍພາກລັດຖະບານ ດ້ານແນວຄິດປະຢັດເງິນຕາອອກນອກປະເທດ ແລະຊົມໃຊ້ສິນຄ້າພາຍ

ໃນເປັນຕົື້ນຫັນມາຊົມໃຊ້ເຄ  ີ່ອງນ ່ງລາວ, ນ າໃຊ້ປັດໄຈການຜະລິດແລະສິນຄ້ານ າຊົມໃຊ້ທີີ່ມີການສະໜອງພາຍໃນຫາຼຍ
ຂຶື້ນ; 

2. ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົື້າເຖິງຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຖານະການເງິນງົບປະມານລັດ, ລະບຽບ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນບູລິມະສິດ
ຂອງລັດຖະບານຢ່າງຖ ກຕ້ອງແລະເປັນເອກະພາບ ເພ ີ່ອຮ່ວມກັນຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ໂຄງການລົງທຶນລັດຢ່າງເຄົາລົບຫລັກ 
ການ, ລະບຽບ-ກົດໝາຍ ແລະ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ;  

3. ໂຄສະນາ-ເຜີຍແຜ່ແນວຄິດປະຢັດ, ແນວຄິດພັດທະນາ ແລະ ແນວຄິດບ ລິໂພກສິນຄ້າພາຍໃນ, ສ້າງຈິດສ ານຶກໃຫ້ທ ກ
ຄົນໃນຫົວໜ່ວຍທ ລະກິດຮູ້ການປະຢັດ-ໃຊ້ຈ່າຍມີເຫດມີຜົນເຂົື້າໃນການດ າເນີນທ ລະກິດຂອງຕົນ. 
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ພາກສັງຄົມ:  
1. ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົື້າເຖິງຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ແລະ ເປັນ

ເອກະພາບກັນໃນສັງຄົມ ເພ ີ່ອຮ່ວມກັນຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຕາມຫລັກການ, ລະບຽບ-ກົດໝາຍ;  
2. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ແນວຄິດປະຢັດ, ພັດທະນາ ແລະ ບ ລິໂພກສິນຄ້າພາຍໃນ ໂດຍສ້າງຈິດສ ານຶກແຕ່ຍັງນ້ອຍໃຫ້ຮູ້ການ

ສະສົມ, ການໃຊ້ຈ່າຍທີີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ໂດຍເລີີ່ມຈາກສະຖາບັນຄອບຄົວ, ໂຮງຮຽນ, ຊຸມຊົນທີີ່ອາໄສຢູ່ ແລະ ອ ີ່ນໆ. 
 

ວຽກຈ ດສ ມທີ 4: ສ້າງສະເຖຍລະພາບດ້ານເງິນຕາ 
� ທິດທາງ 

(1) ພັດທະນານະໂຍບາຍສິນເຊ ີ່ອ ເພ ີ່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດ-ບ ລິການ ທົດແທນການນ າເຂົື້າ ແລະ ເພ ີ່ອສົົັ່ງອອກ ໄປຄຽງຄູ່
ກັບການສ້າງເງ ີ່ອນໄຂຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຈ າກັດສິີ່ງກີດຂວາງໃນຂະແໜງເງິນຕາ ຕ  ໍ່ພາກທ ລະກິດ;  

(2)  ປັບປ ງໂຄງສ້າງ ແລະ ການບ ລິຫານໃນລະບົບສະຖາບັນການເງິນ ໂດຍສະເພາະ ສ້າງທະນາຄານທ ລະກິດຂອງລັດໃຫ້
ມີຄວາມເຂັັື້ມແຂງ;  

(3)  ຫຼຸດຜ່ອນລະດັບການຂາດດ ນຊ າລະກັບຕ່າງປະເທດລົງເທ ີ່ອລະກ້າວ, ສະສົມເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຕ  ໍ່ເນ ີ່ອງ 
ແລະ ຍ ນຍົງ;  

(4)  ຄ ້ມຄອງໜີື້ສິນຕ່າງປະເທດທັງໝົດ ທັງຂອງພາກລັດ ແລະ ຂອງພາກເອກະຊົນ ໃຫ້ມີຄວາມຍ ນຍົງ;  
(5) ປັບປ ງກົນໄກການຄ ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງຫຼາຍຂຶື້ນ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິພາບ

ຂອງການຄ ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ສູງຂຶື້ນ.  
 
� ມາດຕະການແກ້ໄຂ 
ພາກລັດ: 
(1) ການສົັ່ງເສີມການເຂົື້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ເພ ີ່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນລະດັບການຂາດດ ນກັບຕ່າງປະເທດ  
1.1 ພັດທະນາກົນໄກການລະດົມແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ກ ານົດນະໂຍບາຍສິນເຊ ີ່ອໃນລະດັບມະຫາພາກພ້ອມທັງຊຸກຍູ ້ໃຫ້

ທະນາຄານທ ລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈ ລະພາກ ປະກອບສ່ວນສ້າງຄວາມເຂັັື້ມແຂງດ້ານແຫຼ່ງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການ
ຜະລິດສິນຄ້າທີີ່ ຈ າເປັນ, ທົດແທນການນ າເຂົື້າແລະເພ ີ່ອການສົົັ່ງອອກ ໂດຍສະເພາະຕິດພັນກັບກິດຈະການທີີ່ຄົນລາວ
ເປັນເຈົື້າຂອງຫຼ ຖ ຮ ້ນ, ວິສາຫະກິດ SME, ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ວຽກງານສາມສ້າງ ແລະ ຈ ດສ ມລັດຖະບານ, 
ປັບປ ງການເຂົື້າເຖິງແຫຼ່ງສິນເຊ ີ່ອ SME ໂດຍສະເພາະ ປັບປ ງເງ ີ່ອນໄຂທີີ່ບ ໍ່ສອດຄ່ອງ, ຫຼຸດຂັື້ນຕອນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີີ່
ບ ໍ່ຈ າເປັນ ເພ ີ່ອສະໜອງແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ SME ທີີ່ເຮັດແທ້ທ າຈິງ ແລະ ໃຫ້ທົັ່ວເຖິງ;  

1.2 ສົົັ່ງເສີມການປົກປ້ອງຜູ້ບ ລິໂພກທາງດ້ານການເງິນ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາການບ ລິການຂອງລະບົບສະຖາບັນການ  
ເງິນ; ໃຫ້ຮູ້ ແລະສ້າງຄວາມເຂົື້າໃຈ ກ່ຽວກັບວຽກງານທະນາຄານ, ລະບົບການບ ລິການດ້ານການເງິນ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໃຫ້ 
ທົ ົ ັ່ວເຖິງຫຼາຍຂຶື້ນ; ພ້ອມທັງຕີຖອຍການເຄ ີ່ອນໄຫວກິດຈະການທາງດ້ານທະນາຄານ ແລະ ການເງິນທີີ່ບ  ໍ່ໄດ້ຮັບ
ອະນ ຍາດ; 

1.3 ສ ບຕ  ໍ່ພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນພາຍໃນປະເທດໃຫ້ເຂັັື້ມແຂງ ແລະ ມີຫຼາກຫຼາຍຜະລິດຕະພັນໃຫ້ສາມາດສະໜອງແຫຼ່ງທຶນ
ໄລ ຍະຍາວ ດ້ວຍຕົື້ນທຶນທີີ່ບ  ໍ່ສູງ; ມີນິຕິກ າທີີ່ພຽງພ ສາມາດຮອງຮັບການສ້າງຕັື້ງກອງທຶນຮ່ວມ, ກອງທຶນສ່ວນບ ກຄົນ, 
ກອງທຶນທ ລະກິດຮ່ວມລົງທຶນ ແລະ ສ້າງຊ່ອງທາງລະດົມທຶນທີີ່ເໝາະສົມ ຜ່ານຕະຫຼາດທຶນສາກົນ;  

 

(2) ສ້າງສະເຖຍລະພາບໃຫ້ຄ່າເງິນກີບ, ສ້າງຄັງສ າຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄວບຄ ມອັດຕາເງິນເຟີີ້ 
2.1 ສ ບຕ  ໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທີີ່ມີການຄ ້ມຄອງຂອງລັດ ພ້ອມທັງດັດປັບກົນໄກການ

ຄ ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ໃຫ້ສ່ອງແສງໄດ້ສະພາບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຕົວຈິງຫຼາຍ
ຂຶື້ນ;  
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2.2 ຍົກສູງບົດບາດໃນການຄ ້ມຄອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ດ້ວຍການນ າໃຊ້ ແລະ ປັບປ ງນິຕິກ າ ທີີ່ຕິດພັນກັບ
ການຄ ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ການແລກປ່ຽນເງິນຕາ ໃຫ້ຮັດກ ມຫຼາຍຂຶື້ນ ມີຜົນສັກສິດຢ່າງແທ້ຈິງ ເປັນຕົື້ນ 
ປັບປ ງກົນໄກການຄ ້ມຄອງທ ລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ;  

2.3 ປັບປ ງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄ ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດານິຕິກ າລ ່ມກົດໝາຍຄ ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ;  
2.4 ປະຕິຮູບກົນໄກການຄ ້ມຄອງກະແສເງິນຕາຕ່າງປະເທດຕິດພັນກັບການນ າເຂົື້າ-ສົົັ່ງອອກ, ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ;  
2.5 ສ້າງຍ ດທະສາດໃນການຄ ້ມຄອງໜີື້ສິນຕ  ໍ່ຕ່າງປະເທດຮອດປີ 2035;   
2.6 ເດັດຂາດຈ າກັດການເຄ ີ່ອນໄຫວທ ລະກິດພາຍໃນ; ການຄ້າຊາຍແດນນອກລະບົບ; ຄຽງຄູ່ກັບກັບການຫັນຕາມກົດ 

ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການເພ ີ່ອຫຼຸດຜ່ອນກະແສເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີີ່ໄຫຼວຽນຢູ່ນອກລະບົບທະນາຄານໃຫ້ເຂົື້າສູ່ລະບົບ
ຫຼາຍຂຶື້ນ, ພ້ອມທັງປະຕິບັດມາດຕະການຊ າລະສະສາງຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ໂດຍສະເພາະການນ າເຂົື້າ-ສົົ ັ່ງອອກ
ສິນຄ້າ;  

2.7 ສ ບຕ  ໍ່ສ້າງຈິດສ ານຶກ ແລະ ຄ່ານິຍົມໃນການປະຢັດການນ າໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນການຫຼຸດຜ່ອນການນ າໃຊ້ເງິນຕາ
ຕ່າງ ປະເທດໃນສັງຄົມ; 

2.8 ປັບປ ງລະບົບ ແລະ ກົນໄກການຄ ້ມຄອງຕົື້ນທຶນການຜະລິດ, ລາຄາກາງສ າລັບສິນຄ້າຈ າເປັນຍ ດທະສາດໃຫ້ແທດ 
ເໝາະສອດຄ່ອງ;  

2.9 ສ້າງກົນໄກການຕິດຕາມລາຄາສິນຄ້າ ຢ່າງເປັນລະບົບ, ປົກກະຕິ, ທັນສະໄໝ ແລະ ທົົັ່ວເຖິງ;  
2.10 ດັດສົມລາຄາສິນຄ້າທີີ່ຈ າເປັນ ແລະ ບູລິມະສິດ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.  
(3) ການແກ້ໄຂບັນຫາໜີື້ບ ໍ່ເກີດດອກອອກຜົນໃນລະບົບທະນາຄານ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນ 
3.1 ເຂັັ ື້ມງວດແກ້ໄຂແຕ່ຫົວທີທະນາຄານທ ລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີີ່ບ  ໍ່ແມ່ນທະນາຄານທີີ່ມີຄວາມອ່ອນແອ ແລະ

ລະເມີດກົດໝາຍ, ລະບຽບ;  
3.2 ປັບປ ງທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະທະນາຄານສົົັ່ງເສີມກະສິກ າ ຢ່າງຮອບດ້ານ ຫັນໄປສູ່ການເປັນທະນາຄານລັດຮ່ວມ

ທຶນ ທີີ່ເຄ ີ່ອນໄຫວຕາມກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງ ແລະຄ ້ມຄອງພະນັກງານຕາມກົດໝາຍແຮງງານ ແລະກົດໝາຍສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມ;  

3.3 ປັບປ ງພາລະບົດບາດຂອງທະນາຄານນະໂຍບາຍໃຫ້ເຄ ີ່ອນໄຫວເປັນທະນາຄານເພ ີ່ອການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ຍົກສູງ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອ ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເພ ີ່ອຮັບປະກັນໄດ້ການສະໜອງ
ທນຶຮອນຖ ກເປົີ້າໝາຍ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;  

3.4 ປັບປ ງກົນໄກ-ຂັັື້ນຕອນ ຂະບວນການຍ ຕິທ າໃຫ້ກະທັດຮັດ, ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົົັ່າ ເພ ີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປະ  
ກອບສ່ວນຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາໜີື້ື້ບ  ໍ່ເກີດດອກອອກຜົນທີີ່ຄ ມເຄ ອຍາວນານ;  

3.5 ສ້າງຄວາມເຂັັື້ມແຂງໃຫ້ບັນດາວຽກງານປິິ່ນອ້ອມ ເປັນຕົື້ນວຽກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ, ວຽກງານຂ  ໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊ ີ່ອ, 
ວຽກງານການເກັບກູ້ໜີື້ ແລະ ຮັບຝາກເກັບໜີື້ື້, ການຄ  ໍ້າປະກັນສິນເຊ ີ່ອ, ການປະເມີນຊັບສິນ; ພ້ອມທັງຍົກລະດັບລະບົບ
ບັນຊີຂອງທະນາຄານທ ລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີີ່ບ  ໍ່ແມ່ນທະນາຄານໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນເທ ີ່ອລະກ້າວ.  

(4) ການພັດທະນາລະບົບການຊ າລະ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທາງດ້ານການເງິນ 
4.1 ຍົກລະດັບໂຄງລ່າງພ ື້ນຖານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂ  ໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການຊ າລະ ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດທະນາຄານ-

ການເງິນ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ພາກພ ື້ນ ແລະ ສາກົນ; 
4.2 ພັດທະນາລະບົບການຊ າລະແຫ່ງຊາດ ແລະ ກົນໄກການຄ ້ມຄອງໃຫ້ມີລັກສະນະລວມສູນ-ທັນສະໄໝ ແລະ ປອດໄພ

ຢ່າງຕັື້ງໜ້າ; ເພ ີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຕົື້ນທຶນໃນການພັດທະນາ ແລະ ຄ່າບ ລິການ ພ້ອມທັງໃຫ້ຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງສັງຄົມຢ່າງທົົັ່ວເຖິງ;  

4.3 ສົົັ່ງເສີມການຊ າລະໂດຍບ  ໍ່ໃຊ້ເງິນສົດຢູ່ໃນປະເທດ, ການຊ າລະຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ແລະຊ່ອງທາງເອເລັກໂຕຣນິກ
ຫຼາຍຂຶື້ນ ເພ ີ່ອຫຼຸດຜ່ອນການເຄ ີ່ອນໄຫວຂອງກະແສເງິນຢູ່ນອກລະບົບ ແລະປະກອບສ່ວນຊ່ວຍວຽກງານງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດ.  
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ພາກທ ລະກິດ: 
1. ພັດທະນາ ແລະ ຫັນທ ລະກິດຕົນເອງເຂົື້າສູ່ລະບົບ ແລະ ມາດຖານ, ນ າໃຊ້ລະບົບບັນຊີຫຼາຍຂຶື້ນ ແລະ ເຂົື້າສູ່ມາດຕະຖານ

ສາກົນ ເພ ີ່ອຊ່ວຍໃຫ້ພາກທະນາຄານມີຄວາມເຊ ີ່ອໝັື້ນໃນການສະໜອງທຶນຫຼາຍຂຶື້ນ ແລະ ຖ ກເປົີ້າໝາຍ, ຫຼີກລ່ຽງການ
ມີສະພາບໜີື້ເສຍໃນລະບົບທະນາຄານ;  

2. ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັັື້ງປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງທະນາຄານ; ນ າໃຊ້ບັນຊີດຽວໃນ
ການປະຕິບັດພັນທະຂອງການເຂົື້າຫາແຫຼ່ງທຶນ;  

3. ນ າໃຊ້ເງິນກີບໃນການຊ າລະສະສາງ ຢ່າງເຄັັ່ງຄັດ ແລະ ຫັນໄປສູ່ການສະສົມໃຫ້ຫຼາຍຂຶື້ນ.  
 

ພາກສັງຄົມ: 
1. ປູກຈິດສ ານຶກ ແລະ ຮ່ວມໃຈກັນສົົັ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັື້ມແຂງໃຫ້ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ , ນ າໃຊ້ເງິນກີບເຂົື້າໃນ

ການຊ າລະສະສາງ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶື້ນ ເພ ີ່ອສ້າງຄວາມເຊ ີ່ອໝັັື້ນຕ  ໍ່ຄ່າເງິນກີບ, ຫຼຸດຜ່ອນການນ າໃຊ້ຫຼາຍສະກ ນເງິນຕາຕ່າງປະ 
ເທດ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງປະສິດທິພາບຂອງການຄ ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນໃຫ້ດີຂຶື້ນ; 

2. ຖ ບູລິມະສິດໃນການປູກຈິດສ ານຶກອັນດີດ້ານການສະສົມ ແລະ ການອອມ ຈາກລະດັບບ ກຄົນ, ຄອບຄົວ ໄປຈົນເຖິງ
ອົງການຈັດຕັັື້ງຕ່າງໆ ເພ ີ່ອເປັນແຫຼ່ງທຶນຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ.  
 

ວຽກຈ ດສ ມທີ 5: ຍົກສູງປະສິດທິພາບການຄ ້ມຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍ 
� ທິດທາງ 

(1) ກວດກາຄ ນ ແລະ ປັບປ ງບັນດາກົດໝາຍ-ນິຕິກ າລ ່ມກົດໝາຍໃຫ້ສອດຄ່ອງ, ຮັດກ ມ, ເອ ື້ອອ ານວຍໃຫ້ແກ່ການ
ດ າເນີນທ ລະກິດ ແລະ ຄ ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ;  

(2) ປັບປ ງກົນໄກກວດກາ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າໃຕ້ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ 
ແລະ ຂົງເຂດອ ີ່ນໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ແລະ ເຂັື້ມງວດ;  

(3) ພັດທະນາ ແລະເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນ ແລະ ທັນສະໄໝ, ມີຫຼາຍຮູບແບບ, ເພີີ່ມການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນວຽກກົດໝາຍຫຼາຍຂຶື້ນ;  

(4) ປັບປ ງວຽກງານການແບ່ງຂັ ື້ນຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງຂັ ື້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີີ່ນທີີ່ຕິດພັນກັບຂົງເຂດ
ເສດຖະກິດ; 

(5) ປັບປ ງປະສິດທິພາບການບ ລິຫານລັດ, ການບ ລິການພ້ອມທັງຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະກອນ.  
� ມາດຕະການແກ້ໄຂ 
ພາກລັດ:  

(1) ການປັບປ ງກົດໝາຍ-ນິຕິກ າລ ່ມກົດໝາຍ ແລະ ເຄັັ່ງຄັດໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຢ່າງເຂັື້ມງວດ 
1.1 ກວດກາຄ ນບັນດາກົດໝາຍ, ນິຕິກ າລ ່ມກົດໝາຍທີີ່ບ ໍ່ສອດຄ່ອງ, ມີຊ່ອງວ່າງ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ໂດຍສະເພາະ

ໃນຂົງເຂດການຄ ້ມຄອງເສດຖະກິດເພ ີ່ອສະເໜີປັບປ ງ ແລະ ອອກນິຕິກ າລ ່ມກົດໝາຍໃຫ້ຮັດກ ມຮອບດ້ານແລະຊັດ
ເຈນຂຶື້ນ, ພ້ອມທັງເລັັ່ງສ້າງກົດໝາຍແລະນິຕິກ າໃໝ່ທີີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈ າເປັນ-ຮີບດ່ວນແລະສອດຄ່ອງກັບສະພາບ
ປະຈ ບັນ; 

1.2 ຫັນເອົາກົດໝາຍ-ລະບຽບການຕ່າງໆລົງສູ່ຂອດການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຢ່າງເຄັັ່ງຄັດ ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດທີີ່
ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດວິໄນແຜນການ-ການເງິນ, ນິຕິກ າດ້ານທະນາຄານ, ນິຕິກ າສົັ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກົດໝາຍຕ້ານ 
ການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ນິຕິກ າກ່ຽວກັບຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານທ ລະກິດ, ກົດໝາຍລົື້ມລະລາຍ ແລະ ອ ີ່ນໆ; 

1.3 ເພີີ່ມທະວີການເຜີຍແຜ່ບັນດາກົດໝາຍ ແລະນິຕິກ າຕ່າງໆໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ພັດທະນາຊ່ອງທາງການເຂົື້າເຖິງຂ ໍ້ມູນ
ດ້ານກົດໝາຍໃນຫຼາຍຮູບແບບ ຕາມທີີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນດ າລັດວ່າດ້ວຍການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນິຕິກ າ ສະບັບເລກທີ 
562/ລບ, ລົງວັນທີ 6 ພະຈິກ 2020; ປູກຈິດສ ານຶກແນວຄິດເຄົາລົບກົດໝາຍ ໂດຍຫັນເຂົື້າໃນລະບົບການຮຽນການ
ສອນ ຢູ່ໃນສະຖາບັນການສຶກສາໃນແຕ່ລະຂັື້ນຢ່າງເປັນຮູບປະທ າ;  
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1.4 ເຄັັ່ງຄັດປະຕິບັດການກວດກາ ແລະ ຫັນທ ກການຈ ລະຈອນຂອງຄົນ, ສິນຄ້າ, ການເງິນ, ການເຄ ີ່ອນໄຫວທ ລະກິດ
ນອກລະບົບເຂົື້າສູ່ການຄ ້ມຄອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢ່າງເຂັື້ມງວດ;  

1.5 ປະຕິບັດມາດຕະການເດັດຂາດແກ່ເຈົື້າໜ້າທີີ່ໃນລະບົບຕ ລາການ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີີ່ສວຍໃຊ້ໜ້າທີີ່ສ້າງຜົນປະ 
ໂຫຍດສ່ວນຕົວ ແລະ ເຄ ີ່ອນໄຫວຜິດຕ ໍ່ກົດໝາຍແລະລະບຽບລັດຖະກອນ, ປະຕິບັດວິໄນຢ່າງເຄັັ່ງຄັດຕ ໍ່ບ ກຄົນ ແລະ ວິ
ສາຫະກິດທີີ່ລະເມີດ ແລະ ບ ໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີີ່ກ ານົດໄວ້ຢ່າງເຂັື້ມງວດ ແລະ ຍ້ອງຍ ຊົມເຊີຍຕ ໍ່ຜູ ື້ທີີ່ເປັນແບບຢ່າງ
ໃນການປະຕິບັດ ແລະ ເຂົື້າຮ່ວມໃນຂະບວນການກວດກາການປະຕິບັດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ;  

1.6 ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຄ າຕັດສິນຂອງສານໃຫ້ມີຄວາມຖ ກຕ້ອງຊັດເຈນ ແລະ ວ່ອງໄວ, ປັບປ ງໜ່ວຍງານແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ກາຍເປັນອົງການທີີ່ເຂັື້ມແຂງ, ມີຄ ນນະພາບ ແລະ ໜ້າເຊ ີ່ອຖ . ສ້າງເງ ີ່ອນໄຂໃຫ້
ເຂົື້າເຖິງກົນໄກການບ ລິການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງດ້ານກົດໝາຍຢ່າງຍ ຕິທ າຫຼາຍຂຶື້ນ; 

1.7 ເລັັ່ງຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານດ້ານຍ ຕິທ າ, ຜູ້ພິພາກສາ, ໄອຍະການ, ທະນາຍຄວາມ ແລະພະ 
ນັກງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານດ້ວຍຄວາມຍ ຕິທ າ, ມີຈັນຍາບັນໃນອາຊີບ ໂດຍສະເພາະໃນຂະ 
ແໜງ ການວຽກງານຍ ຕິທ າທີີ່ຂາດບ ກຄະລາກອນ ເຊັັ່ນ: ແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານທ ລະກິດ, ການລົື້ມລະລາຍ ແລະ 
ອ ີ່ນໆ.  

(2) ການປັບປ ງຄ ນນະພາບການບ ລິຫານລັດ 
2.1 ເລັັ່ງປັບປ ງກົງຈັກການບ ລິຫານຂອງລັດໃຫ້ກະທັດຮັດລົງ, ປັບປ ງພາລະບົດບາດ ແລະ ຕ າແໜ່ງງານຂອງແຕ່ລະຂະ 

ແໜງການ, ແຕ່ລະຂັື້ນໃຫ້ສອດຄ່ອງແລະມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶື້ນ ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງການທີີ່ຕິດພັນວຽກງານ
ງົບປະມານແລະ ການອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ແລະ ລົງທຶນ, ນ າໃຊ້ເຄ ີ່ອງມ ການປະເມີນຜົນງານຂອງ
ລັດຖະກອນ ແລະ ນະໂຍບາຍຍ້ອງຍ ທີີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ສ່ອງແສງນິຕິກ າຕົວຈິງຫຼາຍຂຶື້ນ; 

2.2 ເລັັ່ງແກ້ໄຂສິີ່ງກີດຂວາງດ້ານການບ ລິຫານລັດ, ຫຼຸດຜ່ອນຂອດຂັື້ນ, ປັບປ ງກົນໄກການປະສານງານແລະການອະນ ມັດ
ເອ ກະສານຕ່າງໆໃຫ້ວ່ອງໄວ, ປະຢັດ ແລະ ປອດໄພ ໂດຍເພີີ່ມທະວີການເຮັດວຽກໃຫ້ຫັນໄປສູ່ທັນສະໄໝ; 

2.3 ຄົື້ນຄວ້າການຫັນຫົວໜ່ວຍວິຊາການທີີ່ມີລາຍຮັບໄປສູ່ການກ ້ມຕົນເອງທາງດ້ານງົບປະມານເທ ີ່ອລະກ້າວແລະກ້າວໄປສູ່
ການຫັນລັດຖະກອນໄປເປັນພາລະກອນ;  

2.4 ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານການຕິດຕາມ-ກວດສອບ-ກວດກາ ເພ ີ່ອສະກັດກັື້ນການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໃນທ ກ
ຮູບແບບ, ກວດກາ ແລະ ຄ ້ມຄອງການນ າໃຊ້ຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຂອງຊາດໃຫ້ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດ 
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ເປັນຕົື້ນ ການລັກລອບຂ ດຄົື້ນ ແລະ ເຄ ີ່ອນຍ້າຍຊັບພະຍາກອນທີີ່ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງ; 

2.5 ປັບປ ງວຽກງານການແບ່ງຂັື້ນການຄ ້ມຄອງແລະກົນໄກການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການດ້ວຍກັນ, ສູນກາງກັບ
ທ້ອງ ຖິີ່ນໃນການບ ລິຫານລັດດ້ວຍກົດໝາຍ, ມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ທ້ອງຖິີ່ນຫຼາຍຂຶື້ນ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງຊ່ອງວ່າງ 
ແລະ ການຊ ໍ້າຊ້ອນກັນໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ;  

2.6 ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານສາມສ້າງໃຫ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເຂົື້າສູ່ລວງເລິກ, ເຂັື້ມແຂງ ແລະ ເປັນຮູບປະທ າຫຼາຍ
ຂຶື້ນ. 

ພາກທ ລະກິດ 
1. ເປັນເຈົື້າການປະຕິບັດ; ເຄົາລົບລະບຽບ-ກົດໝາຍ ແລະ ຄ າຕັດສິນຂອງສານຢ່າງເຄັັ່ງຄັດ, ຄົື້ນຄວ້າສຶກສາລະບຽບ ແລະ

ກົດໝາຍຢ່າງເລິກເຊິີ່ງ, ຫຼີກລ່ຽງການດ າເນີນທ ລະກິດທີີ່ບ ໍ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ຊ ື້ຈ້າງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃຫ້ປະຕິບັດ
ຜິດລະບຽບ-ກົດໝາຍ ເພ ີ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທ ລະກິດຕົນເອງ; 

2. ເປັນແບບຢ່າງໃນການປະຕິບັດ, ເຜີຍແຜ່-ກວດກາໃຫ້ທົັ່ວສັງຄົມມີຄວາມເຂົື້າໃຈ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ 
ຕ່າງໆຢ່າງເຂັື້ມງວດ ພ້ອມທັງເປັນເຈົື້າການໃນການປະສານງານກັບພາກລັດໃນການແກ້ໄຂປະກົດການຫຍ ໍ້ທ ໍ້ ຫຼ  ການ
ກະ ທ າທີີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ຕ ໍ່ຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນທ ກຮູບແບບ. 

ພາກສັງຄົມ 
1. ເປັນເຈົື້າການຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ເຂົື້າເຖິງຂ ໍ້ມູນດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າຕ່າງໆທີີ່ໄດ້ກ ານົດອອກ, ພ້ອມກັນປະຕິບັດຕາມ

ກົດໝາຍ ແລະ ຄ າຕັດສິນຂອງສານຢ່າງເຄັັ່ງຄັດ ແລະ ເຂົື້າຮ່ວມໃນຂະບວນການເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍ; 
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2. ຮ່ວມກັນກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຫຍ ໍ້ທ ໍ້ທີີ່ເກີດຂຶື້ນໃນສັງຄົມ ທີີ່ຕິດພັນກັບການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ, ຊ່ອງວ່າງດ້ານ
ນິຕິກ າ, ການບ ໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບ-ກົດໝາຍທີີ່ໄດ້ກ ານົດອອກ ແລະ ຕ ໍ່ຕ້ານແນວຄິດສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ; 

3. ເພີີ່ມທະວີໃນການສ້າງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ການພັດທະນາ ໄປຄ່ຽງຄູ່ກັບການຜັນຂະ 
ຫຍາຍວຽກງານສາມສ້າງ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທ າໃນທ້ອງຖິີ່ນ. 

 
ພາກທ ີIV  

ກົນໄກໃນການຈດັຕັື້ງປະຕບິດັ ແລະ ການແບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບ 
 

4.1 ກົນໄກການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 
(1) ມອບໃຫ້ຫ້ອງວ່າການສ ານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນໃຈກາງນ າພາ, ສັງລວມ ແລະ ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນຂອງ

ການຜັນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດໃນແຕ່ໄລຍະ; 
(2) ມອບໃຫ້ແຕ່ລະກະຊວງ ແລະ ອົງການທຽບເທົັ່າ ທັງລະດັບສູນກາງແລະທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວາລະແຫ່ງຊາດ

ສະບັບນີື້ ເປັນເຈົື້າການລົງເລິກຄົື້ນຄວ້າແລະສ້າງແຜນປະຕິບັດງານຢ່າງລະອຽດ, ພ້ອມທັງລາຍງານຜົນການຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານທີີ່ຂະແໜງຕົນຮັບຜິດຊອບເປັນແຕ່ລະໄລຍະຕ ໍ່ຄະນະນ າແຕ່ລະຂັື້ນ, ຕ ໍ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ, 
ກອງປະຊຸມນາຍົກ-ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແລະການນ າໃນແຕ່ລະຂັື້ນ ເພ ີ່ອມີທິດຊີື້ນ າໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນແຕ່
ລະໄລຍະ; 

(3) ຄະນະພັກ-ຄະນະນ າກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ອ ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທ ກຂັື້ນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ
ການ ນ າເອົາບັນດາມາດຕະການຂ້າງເທິງນີື້ໄປຜັນຂະຫຍາຍເຂົື້າໃນວຽກງານຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນຂອງ
ຕົນເປັນອັນລະອຽດ, ມີການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຈະແຈ້ງ, ຊີື້ນ າການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ຕ ໍ່
ເນ ີ່ອງໂດຍຖ ເອົາວຽກງານນີື້ເປັນບູລິມະສິດສູງສ ດທີີ່ສ າຄັນ, ຮີບດ່ວນ ແລະ ຈ າເປັນຂອງຊາດ; 

(4) ມອບໃຫ້ທ ກຄົນໃນສັງຄົມ-ຜູ້ປະກອບການທັງທີີ່ເປັນບ ກຄົນ ແລະ ນິຕິບ ກຄົນ, ທະຫານ, ຕ າຫຼວດ, ຄົນຕ່າງດ້າວທີີ່
ອາ ໄສຢູ່ໃນປະເທດ ແລະຄົນຕ່າງປະເທດ ລວມເຖິງພ ໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ນ າເອົາເນ ື້ອໃນຈິດໃຈນີື້ ໄປເຜີຍແຜ່ ແລະ ຮ່ວມ
ຈິດຮ່ວມໃຈເຂົື້າຮ່ວມໃນຂະບວນການແກ້ໄຂຄວາມຫຍ ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນນີື້ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນ
ຈິງ;  

(5) ສ້າງກົນໄກປະສານງານໃນທ ກລະດັບທັງສູນກາງ, ທ້ອງຖິີ່ນ, ພາກສ່ວນເອກະຊົນ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ສະຖາບັນ
ຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ທ ກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມລາວ ນ າໄປຜັນຂະຫຍາຍເປັນອັນລະອຽດ, ມີວາລະການຕິດຕາມ-ປະສານ
ງານ ເພ ີ່ອຮ່ວມກັນແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນ ແລະ ຫຼີກເວັື້ນການເຮັດວຽກຊ ໍ້າຊ້ອນກັນໂດຍມີການນ າໃຊ້ລະບົບການສ ີ່ສານທີີ່
ທັນສະໄໝ ເພ ີ່ອສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບໃນທ ກຂັື້ນການນ າພາ; 

(6) ສ້າງລະບົບການຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ກ ານົດຕົວຊີື້ວັດຕ່າງໆ ເຂົື້າໃນການຕິດຕາມສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍວາລະ
ແຫ່ງ 
ຊາດຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ທັນການ, ນ າໃຊ້ລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິີ່ນຢ່າງຄົບຖ້ວນ.  

4.2 ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະກະຊວງ ໂດຍສົມທົບກັບສາຍຕັື້ງຂອງຕົນ  
(1) ກະຊວງແຜນການແລະການລງົທນຶ ເປັນໃຈກາງໃນການຊຸກຍູ້, ສັງລວມ ແລະ ຕິດຕາມບັນດາຂະແໜງການໃນການ

ຜັນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດສະບັບນີື້, ພ້ອມທັງລົງເລິກວຽກງານໃນວຽກງານຄ ້ມຄອງ-ຕິດຕາມເສດຖະກິດມະຫາ
ພາກ, ວຽກງານຍົກປະສິດທິພາບຂອງການລົງທຶນລັດ ແລະ ເລັັ່ງແກ້ໄຂຫນີື້ສິນຂອງລັດ, ວຽກງານປັບປ ງສະພາບ
ແວດລ້ອມການດ າເນີນທ ລະກິດ ແລະ ຄ ້ມຄອງ-ສົັ່ງເສີມການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ. 

(2) ກະຊວງການເງນິ ເປັນໃຈກາງຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການໃນວຽກຈ ດສ ມ ການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານ, ສົັ່ງເສີມການ
ປະຢັດ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນດ້ານລາຍຈ່າຍງົບປະມານລັດ ແລະ ການແກ້ໄຂຫນີື້ສິນ, ພ້ອມທັງເປັນເຈົື້ າການຜັນ
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ຂະຫຍາຍຄ າສັັ່ງວ່າດ້ວຍການເພີີ່ມທະວີການຄ ້ມຄອງ ແລະ ຕ້ານການຮົັ່ວໄຫຼຂອງລາຍຮັຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ດ າ
ລັດວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟູມເຟືອຍ ແລະ ດ າລັດວ່າດ້ວຍລົດຂອງລັດ. 

(3) ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນໃຈກາງຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການໃນຂົງເຂດວຽກງານສ້າງສະເຖຍລະພາບດ້ານ
ເງິນຕາ ໂດຍລົງເລິກວຽກງານການສົັ່ງເສີມການເຂົື້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ເພ ີ່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການ
ຂາດດ ນກັບຕ່າງປະເທດ; ສ້າງສະເຖຍລະພາບໃຫ້ຄ່າເງິນກີບ, ເພີີ່ມຄັງສ າຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄວບຄ ມ
ອັດຕາເງິນເຟີີ້; ວຽກງານການພັດທະນາລະບົບການຊ າລະ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທາງດ້ານການເງິນ. 

(4) ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ:້ ເປັນໃຈກາງຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການ ໃນຂົງເຂດວຽກງານສົັ່ງເສີມການຜະລິດກະສິ
ກ າ ແລະ ລ້ຽງສັດ ເພ ີ່ອເປັນສິນຄ້າທົດແທນການນ າເຂົື້ີ່າ ແລະ ການສົັ່ງອອກຕິດພັນສະໜິດແໜ້ນກັບການປ ງແຕ່ງ
ຢ່າງຕັື້ງໜ້າ ແລະສອດຄ່ອງກັບທ່າແຮງ.  

(5) ກະຊວງອ ດສະຫະກ າ ແລະການຄ້າ: ເປັນໃຈກາງຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການໃນວຽກງານເຈລະຈາ ແລະ ສ້າງສັນຍາ
ການຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພ ີ່ອການສົັ່ງອອກ, ວຽກງານຢັີ້ງຢືນມາດຕະຖານສິນຄ້າ, ວຽກງານສົັ່ງເສີມ
ການພັດທະນາທ ລະກິດ SME ແລະ ວຽກງການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພາກທ ລະກິດ-ຜູ້ປະກອບການ. 

(6) ກະຊວງພະລັງງານແລະບ ໍ່ແຮ່: ເປັນໃຈກາງຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການໃນການຄ ້ມຄອງບັນດາໂຄງການພັດທະນາ
ພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະໂຄງການຂ ດຄົື້ນບ ໍ່ແຮ່-ປ ງແຕ່ງບ ໍ່ແຮ່ທີີ່ມີທ່າແຮງ ເປັນຕົື້ນ ແຮ່ເຫຼັກ, ແຮ່ຄ າ ເພ ີ່ອສ້າງລາຍຮັບ
ງົບປະມານ.  

(7) ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ, ທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເປັນໃຈກາງຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການໃນວຽກການຄ ້ມ
ຄອງຈັດສັນທີີ່ດິນ, ວຽກງານຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ.  

(8) ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົັ່ງ: ເປັນໃຈກາງຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການໃນຂົງເຂດວຽກງານການພັດທະນາ
ພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງເຊ ີ່ອມຈອດເຂົື້າສູ່ແລວທາງເສດຖະກິດ ແລະ ເຂດການຜະລິດ, ພ້ອມທັງ ພັດທະນາລະບົບການ
ຂົນສົັ່ງ, ເຂດໂລຈິສຕິກ ແລະ ເຂດທ່າບົກທີີ່ທັນສະໄໝ. 

(9) ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກິານສັງຄົມ: ເປັນໃຈກາງຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການໃນວຽກງານພັດທະນາສີມ ແຮງ
ງານ, ຈັດສັນແຮງງານເຂົື້າສູ່ຂະແໜງການການຜະລິດ-ບ ລິການ ແລະ ຊຸກຍູ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດປະກອບສ່ວນ
ພັນທະອາກອນເຂົື້າງົບປະມານລັດ. 

(10) ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ: ເປັນໃຈກາງຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການໃນວຽກງານການ
ໂຄສະນາ-ເຜີຍແຜ່ບັນດານະໂຍບາຍ, ນິຕິກ າຂອງພັກ-ລັດຖະບານໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ຢ່າງທົັ່ວເຖິງ, ການຫັນປ່ຽນສັງຄົມ
ໄປສູ່ການຜະລິດແລະການປະຢັດຫຼາຍຂຶື້ນ, ສົັ່ງເສີມໂຄງການລາວທ່ຽວລາວ ແລະ ປັບປ ງຄ ນນະພາບຂອງການ
ບ ລິການການທ່ອງ ທ່ຽວລາວໃຫ້ດີຂ ື້ນ. 

(11) ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະການສ ີ່ສານ: ເປັນໃຈກາງຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການໃນວຽກງານພັດທະນາເຕັກນິກ, ນະ
ວັດຕະກ າໃໝ່, ເຄ ີ່ອງມ ຊຸກຍູ້ການຜະລິດ, ວຽກງານພັດທະນາລະບົບ ICT ແລະວຽກງານຫັນເປັນເສດຖະກິດດິຈິຕ .  

(12) ກະຊວງຍ ຕິທ າ ເປັນໃຈກາງຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການໃນວຽກຈ ດສ ມການຄ ້ມຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍ ໂດຍສ ມໃສ່
ວຽກງານປັບປ ງ ແລະ ສ້າງບັນດາກົດໝາຍ, ນິຕິກ າທີີ່ຕິດພັນວຽກການຄ ້ມຄອງເສດຖະກິດ ແລະ ວຽກງານຫັນເອົາ
ກົດໝາຍ-ລະບຽບການຕ່າງໆລົງສູ່ຂອດການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຢ່າງເຄັັ່ງຄັດ,  

(13) ກະຊວງພາຍໃນ ເປັນໃຈຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການໃນຂົງເຂດການຄ ້ມຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍໂດຍສ ມໃສ່ວຽກງານ
ການປັບປ ງປະສິດທິພາບຂອງກົງຈັກ ແລະ ການບ ລິຫານລັດ, ວຽກງານປັບປ ງກົນໄກການແບ່ງຂັ ື້ນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ, ກົນໄກປະສານງານ ລະຫວ່າງສ ນກາງ-ທ້ອງຖິີ່ນ, ຂະແໜງກັບຂະແໜງ ແລະ ການຈັດຕັື້ງປະຕິວັດວຽກ
ງານສາມສ້າງ. 

(14) ຂະແໜງການອ ີ່ນໆທີີ່ກຽ່ວຂອ້ງລວມທງັອງົການຈດັຕັື້ງມະຫາຊົນ ເປັນເຈົື້າການລົງເລິກຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການທີີ່ຢູ່
ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການຜັນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດສະບັບນີ ື້ ແລະ 
ການຈັດຕັື້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັື້ງທີ IX ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ຕົນ.  
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(15) ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາແຂວງ/ນະຄອນ ເປັນໃຈກາງໃນການຊຸກຍູ ້ ແລະ ດ າເນີນການຕິດຕາມກວດກາ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຂອງຕົນ. 

(16) ອົງການຕ ລາການ ເປັນເຈົື້າການປະຕິບັດວຽກງານການຕັດສິນຄະດີ, ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ າຂອງພົນ
ລະເມ ອງລາວ, ຮັບປະກັນຄວາມຍ ຕິທ າ, ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ສະກັດກັື້ນການລະເມີດກົດໝາຍ 
ເພ ີ່ອຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດວຽກງານຈ ດສ ມທີີ່ກ ານົດໃນວາລະແຫ່ງຊາດສະບັບນີື້ ໃຫ້ບັນລ ຜົນ. 

(17) ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ແລະ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ເປັນໃຈກາງໃນການຕິດຕາມກວດກາການແກ້ໄຂຄວາມ
ຫຍ ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຂອງຕົນ ຢ່າງເຂັື້ມງວດ; 

(18) ອົງການປົກຄອງ ແລະ ຂະແໜງການໃນຂັື້ນທ້ອງຖິີ່ນ: ເປັນເຈົື້າການຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການຕ່າງໆໃນວາລະແຫ່ງ
ຊາດໃຫ້ເປັນແຜນລະອຽດຂອງທ້ອງຖິີ່ນ, ມີການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ມີກົນໄກ
ຕິດຕາມ-ປະເມີນເປັນປົກກະຕິ.  

(19) ພາກທ ລະກິດ ແລະ ສັງຄົມ: ເຂົື້າຮ່ວມປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ແລະກວດກາຢ່າງຮອບດ້ານ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍທ ກໆ
ມາດຕະການແກ້ໄຂຄວາມຫຍ ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ຖ ເອົາການຜັນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດສະບັບນີື້
ເປັນພັນທະ ແລະ ສະແດງເຖິງນ ໍ້າໃຈຮັກຊາດ. 
 
 


