ປັບປຸງ 19/11/2018 ເພໍ່ອຂທິດທ່ານ ຮນຍ

ບົດລາຍງານລວມ
ກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ,
ແຜນເງິນຕາ ປີ 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນປີ 2019 ຕກ
ໍ່ ອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທອ
ໍ່ ທີ 06
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII (ຄັັ້ງວັນທີ 20 ພະຈິກ- 21 ທັນວາ 2018)
ສະເໜີໂດຍ: ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ
ຮຽນ:
 ທ່ານ ບຸນຍັງ ວ�ລະຈິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່�ຄະນະບ�ລິຫານງານສູນກາງພັກ, ປະທານປະເທດ
ທີໍ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖຢ່າງສູງ,
 ທ່ານ ນ. ປານີ ຢາທໍ່ຕູູ້� ປະທານສະພາແຫ່�ງຊາດ ທີໍ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖຢ່າງສູງ,
 ຄະນະປະທານກອງປະຊຸມ ທີໍ່ເຄົາລົບ,
 ບັນດາທ່�ານຜູູ້�ນາພັກ-ລັດ ທີໍ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖ,
 ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່�ງຊາດ,
 ບັນດາທ່ານແຂກທີໍ່ມີກຽດ, ທ່ານຍິງ-ທ່ານຊາຍທີໍ່ນັບຖ ແລະ ຮັກແພງທັງຫຼາຍ,
ໂດຍອີງຕາມມະຕິຂອງ ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 075/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2017 ວ່າດ້ວຍການ
ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 6 ເດອນຕົັ້ນປີ, ຄາດຄະເນ
ໝົດປີ 2017 ແລະ ແຜນການປະຈາປີ 2018 ແລະ ອີງຕາມມະຕີຂອງ ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 076/ສພຊ, ລົງວັນ
ທີ 17 ພະຈິກ 2017 ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 6
ເດອນຕົັ້ນປີ, ຄາດຄະເນໝົດປີ 2017 ແລະ ແຜນການປະຈາ ປີ 2018.
ຂ້າພະເຈົັ້າ ຮູູ້ສຶກເປັນກຽດຢ່າງສູງ ທີໍ່ໄດູ້ຮັບມອບໝາຍໃຫູ້ຂຶັ້ນລາຍງານໃນນາມຕາງໜ້າລັດຖະບານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທໍ່ອ
ທີ 06 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນເງິນຕາ ປີ 2018 ແລະ ສະເໜີທິດທາງຄາດໝາຍແຜນປີ 2019, ຊຶໍ່ງໄດູ້ ອີງໃສ່ການສັງລວມບັນດາຂັ້ມູນ ຈາກ
ບັນດາຂະແໜງການຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ບັນດາແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ, ຊຶໍ່ງສາມາດສັງລວມໂດຍສັງເຂບ ດັໍ່ງນີ:ັ້
I. ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນເງິນຕາ ປີ 2018
1. ສະພາບພົນ
ັ້ ເດັນ
ໍ່ ຂອງໂລກ, ພາກພຶນ
ັ້ ແລະ ພາຍໃນປະເທດ
ປີ 2018 ສະພາບເສດຖະກິດຂອງໂລກ ຍັງສບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ຢູ່ໃນຈັກຫວະບໍ່ສູງ, ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງມີຄວາມຂັດແຍ່ງທາງດ້ານ
ການເມອງ ແລະ ການກີດກັັ້ນດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດມະຫາອານາດ ແລະ ບັນດາປະເທດໃນພາກພັ້ນ ເຮັດໃຫູ້ເປັນອຸປະສັກ ແລະ
ສົໍ່ງຜົນໃຫູ້ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນພາກພັ້ນຢູ່ໃນຈັງຫວະທີໍ່ຊ້າ. ສ່ວນສະພາບການດ້ານ
ການເງິນໂລກ ຍັງມີການຜັນແປຫລາຍດ້ານ ເປັນຕົັ້ນ ອັດຕາດອກເບັັ້ຍຂອງຕະຫລາດເພີໍ່ມຂຶັ້ນສູງ, ລາຄານັ້າມັນສູງຂຶັ້ນ, ເຊິໍ່ງສົໍ່ງຜົນເຮັດໃຫູ້
ຕົັ້ນທຶນການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ການຜະລິດ ສູງຂຶັ້ນ. ສະພາບດັໍ່ງກ່າວມີຜົນກະທົບໂດຍກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຕໍ່ການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາຫລາຍພສົມຄວນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໂດຍລວມແລູ້ວເຫັນວ່າ ຈັງຫວະການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ
ໂລກ ແລະ ພາກພັ້ນ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ສູງ ແຕ່ກໍ່ຄ່ອຍຟັ້ນຕົວ ແລະ ລາຄາແຮ່ທາດ ປັບໂຕດີຂຶັ້ນ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ມີຄວາມຟົດຟັ້ນ
ຂຶັ້ນຕໍ່ມ, ນອກຈາກນີັ້ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດອ້ອມຂ້າງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະ ສປ ຈີນ ແລະ ປະເທດອໍ່ນໆ ຍັງສບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ
ຢ່າງຕໍ່ເນໍ່ອງ ຊຶໍ່ງເປັນກາລະໂອກາດໃຫູ້ມີການຂະຫຍາຍການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ການຄ້າ ແລະ ການບລິການ ຫລາຍຂຶັ້ນ.
ສາລັບສະພາບພາຍໃນປະເທດເຫັນວ່າ ເສດຖະກິດມະຫາພາກໂດຍລວມຍັງມີຄວາມໝັັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສບຕໍ່ຂະຫຍາຍ ຕົວຢ່າງຕໍ່
ເນໍ່ອງແຕ່ໃນຈັງຫວະທີໍ່ຊ້າລົງ ເນໍ່ອງຈາກປັດໃຈພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນປະເທດ, ໂດຍສະເພາະຜົນກະທົບຈາກການເພີໍ່ມຂຶັ້ນຂອງຕົັ້ນ
ທຶນການຜະລິດ, ນອກຈາກນີັ້ ສະພາບທາງດ້ານການເງິນ-ເງິນຕາ ກຍັງມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ, ຄ່າຂອງເງິນກີບ ທຽບໃສ່ເງິນຕາສະກຸນຫຼັກ
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ອ່ອນຄ່າລົງ ຫຼາຍກ່ວາຊຸມປີຜ່ານມາ, ການປ່ອຍສິນເຊໍ່ອຂອງທະນາຄານ ເລີໍ່ມຫັນເຂົັ້າສູ່ຄວາມເຂັັ້ມງວດຂຶັ້ນກ່ວາເກົໍ່າ. ນອກຈາກນີັ້ ຍັງ
ປະເຊີນກັບໄພພິບັດທາມະຊາດ ແລະ ນັ້າຖ້ວມຢ່າງໜັກໜ່ວງ. ລັດຖະບານ ໄດູ້ສຸມທຸກຄວາມສາມາດ ຊີນ
ັ້ າບັນດາຂະແໜງການ ແລະ
ທ້ອງຖິໍ່ນ ເພໍ່ອແກູ້ໄຂຂອດຫຍຸູ້ງຍາກ ແນໃສ່ສ້າງເງໍ່ອນໄຂໃຫູ້ທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ດາເນີນການເຄໍ່ອນໄຫວເປັນປົກກະຕິ, ໂດຍໄດູ້
ອອກຫລາຍນິຕກ
ິ າ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການສາຄັນ ເພໍ່ອຮັກສາສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ກະຕຸູ້ນການເຕີບໂຕ
ໃຫູ້ມີລັກສະນະຕໍ່ເນໍ່ອງ.
2. ຕີລາຄາການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 9 ເດອນຕົັ້ນ, ຄາດຄະເນວ່າ ປີ 2018 ແລະ ການຕີລາຄາໂດຍ
ຄິດໄລ່ຜົນກະທົບຈາກປັດໃນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ລວມໄປເຖິງ ໄພພິບັດນັ້າຖ້ວມຢ່າງໜັກໜ່ວງໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ ເຫັນ
ວ່າ ອັດຕາການເພີໍ່ມຂຶັ້ນຂອງ GDP ໝົດປີ ຈະບັນລຸພຽງແຕ່ 6,5% (ຄາດໝາຍສະພາຮັບຮອງ 7%) ຫຼຶ ເປັນມູນຄ່າ 152.425 ຕັ້
ກີບ, ແຕ່ຖ້າຄິດໄລ່ເປັນມູນຄ່າ GDP ສະເລັໍ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ ເຫັນວ່າສູງກ່ວາຄາດໝາຍທີໍ່ວາງໄວູ້ເລັກນ້ອຍ ຄ ເທົໍ່າກັບ 2.599 ໂດລາ
ສະຫະລັດ (ມະຕິສະພາ 2.536 ໂດລາ), ລາຍໄດູ້ແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ (GNI) ເທົໍ່າກັບ 2.209 ໂດລາສະຫະລັດ (ມະຕິສະພາ 2.004
ໂດລາສະຫະລັດ). ລາຍລະອຽດບາງດ້ານ ມີດັໍ່ງນີັ້:
2.1. ສະພາບການຜະລິດຂອງຂະແໜງການເສດຖະກິດ ແລະ ບລິການ ຢູພ
່ າຍໃນປະເທດ
1) ຂະແໜງກະສິກາ: ໂດຍລວມແລູ້ວ ການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມູ້ ຄາດຄະເນວ່າຈະມີອັດຕາການເຕີບໂຕຫລຸດ
ແຜນການທີໍ່ວາງໄວູ້ ຄ ຈະບັນລຸພຽງ 2,5% (ແຜນການ 2,8%), ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກໄພທາມະຊາດ ໂດຍສະເພາະມີ
ສະພາບນັ້າຖ້ວມ ເນັ້ອທີໍ່ການຜະລິດ ຢູ່ 16 ແຂວງ. ປະເມີນຜົນເສຍຫາຍເບັ້ອງຕົັ້ນ ປະມານ 90.670 ເຮັກຕາເປັນມູນ
ຄ່າທັງໝົດປະມານ 1.261,6 ຕກ
ັ້ ີບ, ໃນນັັ້ນ: ການປູກຝັງເສຍຫາຍ 851,3 ຕກ
ັ້ ີບ. ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ 89,7
ຕກ
ັ້ ີບ ແລະ ຊົນລະປະທານ 320,7 ຕກ
ັ້ ີບ; ຄາດໝາຍທາງດ້ານກະສິກາ ຄາດວ່າຈະບໍ່ບັນລຸໄດູ້ຕາມແຜນ ເປັນຕົັ້ນ: ຜົນ
ຜະລິດເຂົັ້າລວມຈະບັນລຸໄດູ້ 3,6 ລ້ານໂຕນ ເທົໍ່າກັບ 86% ຂອງແຜນການ (ມະຕິສະພາ 4,2 ລ້ານໂຕນ). ການລ້ຽງສັດ
ໃຫຍ່, ສັດປີກ ແລະ ການລ້ຽງປາກໍ່ຫຼຸດປີກາຍ.
2) ຂະແໜງອຸດສາຫະກາ: ຄາດວ່າຈະເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 7,7% ເຊິໍ່ງຫຼຸດແຜນການທີໍ່ວາງໄວູ້ 1,4% (ມະຕິສະພາ 9,1%), ຍ້ອນຜົນ
ກະທົບຈາກປັດໄຈພາຍນອກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລາຄາແຮ່ທາດ ແລະ ໄຟຟູ້າທີໍ່ຍັງບໍ່ປັບໂຕດີຂຶັ້ນ, ສິນຄ້າສົໍ່ງອອກບໍ່ທັນເພີໍ່ມ
ຂຶັ້ນເທົໍ່າທີໍ່ຄວນ. ການຜະລິດກະແສໄຟຟູ້າຄາດວ່າ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ ປະມານ 7,5% ໃນປີ 2018 ຫຼຸດຈາກ 32,4% ໃນປີ 2017,
ຂະແໜງບແ
ໍ່ ຮ່ກໍ່ຍັງສບຕໍ່ຕິດລົບ 0,3% (ປີຜ່ານມາ ຕິດລົບ 4,3%). ຂະແໜງ ການກໍ່ສ້າງ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 21,9% ຍ້ອນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ່ຍຈານວນໜຶໍ່ງມີຄວາມຄບໜ້າດີ, ໃນນັັ້ນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ປະຕິບັດໄດູ້
41%, ຂະແໜງອຸດສາຫະກາປຸງແຕ່ງກໍ່ຍັງສບຕໍ່ຂະຫຍາຍໂຕດີ(6,9%) ໂດຍສະເພາະໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນເຊ
ໂນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຈາປາສັກ.
3) ຂະແໜງບລິການ: ຄາດວ່າຈະເພີໍ່ມຂຶັ້ນຈາກ 4,4% ໃນປີ 2017 ມາເປັນ 7,6% ໃນປີ 2018 ເຊິໍ່ງສູງກ່ວາແຜນການທີໍ່
ວາງໄວູ້ (6,4%). ການຈລະຈອນສິນຄ້າ ປະຕິບັດໄດູ້ 28.459 ຕັ້ກີບ ເທົໍ່າກັບ 49,6% ຂອງແຜນການ (ມະຕິສະພາ
57.386 ຕັ້ກີບ), ຂະແໜງ ຂາຍຍົກຂາຍຍ່ອຍຄາດວ່າຂະຫຍາຍຕົວເພີໍ່ມ 11,1%, ສ່ວນຂະແໜງການຂົນສົໍ່ງ ແລະ
ບລິການທີໍ່ພັກອາໄສ ແລະ ອາຫານ ທີໍ່ຕິດພັນກັບວຽກງານທ່ອງທ່ຽວເພີໍ່ມຂັ້ນພຽງເລັກໜ້ອຍ. ການເປີດປີທ່ອງທ່ຽວ
2018 ບໍ່ສາມາດລະດົມນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາໄດູ້ຕາມແຜນ 6 ເດອນມີ 2,126 ລ້ານເທໍ່ອຄົນ, 9 ເດອນມີ 3 ລ້ານ ເທໍ່ອ
ຄົນ ແລະ ຄາດວ່າໝົດປີຈະບັນລຸ 4 ລ້ານເທໍ່ອຄົນ (ແຜນການ 5 ລ້ານເທໍ່ອຄົນ).
2.2. ສະພາບການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນງົບປະມານ ແລະ ເງິນຕາ
1/ ການປະຕິບັດຄາດໝາຍທາງດ້ານງົບປະມານ
 ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 9 ເດອນ ປີ 2018 ເຫັນວ່າໄດູ້ດີສົມຄວນ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ
ຂອງປີ 2017, ລາຍຮັບທັງໝົດສາມາດປະຕິບັດໄດູ້ 67,04% ຂອງແຜນການປີ (ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 15,5%), ໃນນັັ້ນ ລາຍ
ຮັບພາຍໃນປະຕິບັດໄດູ້ 69,69% ຂອງແຜນການປີ (ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 17,7% ທຽບໃສ່ປີ 2017) ແຕ່ ລາຍຮັບຈາກການ
ຊ່ວຍເຫຼອລ້າ ມີທ່າອຽງຫລຸດລົງ ຄ ປະມານ 45,20% ຂອງແຜນການປີ (ຫຼຸດຈາກປີຜ່ານມາ 6,85%). ສ່ວນລາຍ
ຈ່າຍປະຕິບັດໄດູ້ 68,16% ຂອງແຜນການ (ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 14,8% ທຽບໃສ່ປີ 2017), ບັນດາລາຍຈ່າຍບູລິມະສິດ
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ສາມາດປະຕິບັດໄດູ້ຕາມແຜນການ ແລະ ທັນເວລາ ເປັນຕົັ້ນ: ລາຍຈ່າຍເງິນເດອນ, ເງິນນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ປະຕິບັດ
ໄດູ້ 70% ຂອງແຜນການ, ຊາລະໜີັ້ສິນ 74,64%. ນອກນັັ້ນ ຍັງໄດູ້ແກູ້ໄຂໜີັ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ດ້ວຍ
ຫຼາຍຮູບການ ເຊັໍ່ນ: ຊ າລະໜີັ້ດ້ວຍແຫຼໍ່ງທຶນປົກກະຕິ , ອວ່າຍໜີັ້ 3 ແຈ ແລະ ການຊ າລະຄ ນຕົັ້ນທຶນພັນທະບັດ
ລົງທຶນ.
 ຄາດຄະເນການຈັດເກັບລາຍຮັບລວມ ໝົດປີ ຈະບັນລຸໄດູ້ 25.496,15 ຕັ້ກີບ ເທົໍ່າກັບ 100,17% ຂອງແຜນການ
ປີ, ໃນນີັ້ ລາຍຮັບພາຍໃນ 22.421,32 ຕັ້ກີບ, ເທົໍ່າ ກັບ 98,77% ຂອງແຜນການປີ; (ລາຍຮັບພາຍໃນຂອງບາງ
ຂະແໜງ ຄາດວ່າຈະຈັດເກັບໄດູ້ເກີນແຜນ ຍ້ອນມີິລາຍຮັບຈາກການຊາລະໜີັ້ຂອງລັດວິສາຫະກິດ, ເງິນປັນຜົນຈາກ
ການຂາຍຮຸູ້ນຂອງບລິສັດລົງທຶນ. ນອກນີັ້ ຍັງມີລາຍຮັບຂະແໜງວິຊາການ ເພໍ່ອຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ ເພີໍ່ມຕາມການສະເ
ໜີຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນນາອີກ). ສ່ວນດ້ານລາຍຈ່າຍ ຄາດຄະເນປະຕິບັດໝົດປີ 2018 ຕາມຕົວເລກ
ເບ ັ້ອງຕົັ້ນແມ່ນຈະຢູ່ໃນລະດັບປະມານ 32.692,74 ຕ ັ້ກ ີບ ຫຼ ປະມານ 99,64% ຂອງແຜນການປີ (ແຜນການປີ
32.809,41 ຕັ້ກີບ).
 ຄາດຄະເນ ການຂາດດູນງົບປະມານ ຈານວນ 7.196,59 ຕັ້ກີບ ຫຼ ປະມານ 4,72% ຂອງ GDP (ແຜນຂາດດຸນ
ທີໍ່ສະພາຮັບຮອງ ມີຈ ານວນ 7.357,41 ຕ ັ້ກີບ ຫຼ ເທົໍ່າກັບ 4,92% ຂອງ GDP, ຕົວເລກ GDP ຄາດວ່າຈະ
ບັນລຸໄດູ້ຈານວນ 152.425 ຕັ້ກີບ ). ການລະດົມແຫຼໍ່ງທຶນເພໍ່ອດູ່ນດ່ຽງງົບປະມານປີ 2018 ແມ່ນປະຕິບັດຕາມ
ແຜນການໄດູ້ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ກາລັງ ດາເນີນການລະດົມທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆ
ໃຫູ້ພຽງພ ກັບຄວາມຕ້ອງການຈ່າຍໃນປີ; ພ້ອມທັງ ໄດູ້ສາເລັດຂັັ້ນຕອນການກະກຽມເພ ໍ່ອທົດລອງອອກຈາໜ່າຍ
ພັນທະບັດລັດຖະບານ ຜ່ານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ໃນທ້າຍປີ 2018.
2/ ການປະຕິບັດຄາດໝາຍທາງດ້ານເງິນຕາ
 ອັດຕາເງິນເຟີັ້ມີທ່າອ່ຽງເພີໍ່ມຂຶັ້ນຈາກ 0,95% ໃນເດອນມັງກອນ 2018 ມາເປັນສະເລ່ຍ 2,08% ໃນ 9 ເດອນ ປີ
2018, ເຊິໍ່ງນອນໃນແຜນການທີໍ່ການົດບໍ່ເກີນ 5%, ສະເພາະເດອນກັນຍາ 2018 ອັດຕາເງິນເຟີັ້ແມ່ນ 3,06%;
 ປະລິມານເງິນຈລະຈອນ (M2) ຂະຫຍາຍຕົວ ໃນລະດັບ 9,89% ໃນເດອນ 9/2018 ຊຶໍ່ງແຜນການ ແມ່ນບເໍ່ ກີນ
25%; ເຫັນວ່າ ຕໍ່າກວ່າທີກ
ໍ່ ານົດໄວູ້;
 ອັດຕາແລກປ່ຽນ ເງິນກີບທຽບເງິນໂດລາສະຫະລັດສະເລ່ຍອ່ອນຄ່າ 3,78% ແລະ ເງິນກີບທຽບກັບເງິນບາດອ່ອນ
ຄ່າ 4,50% (ສະເລ່ຍເດອນ 9/2018) ທຽບໃສ່ທ້າຍປີຜ່ານມາ;
 ຄັງສາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຮອດເດອນ 9/2018 ກຸູ້ມການນາເຂົັ້າ 3,51 ເດອນ ຕໍ່າກ່ວາແຜນການ ທີໍ່ການົດໄວູ້ບໍ່
ໃຫູ້ຫຼຸດ 5 ເດອນ, ທຽບໃສ່ທ້າຍປີ 2017 ຫຼຸດລົງ (ປີ 2017 ກຸູ້ມ 4,4 ເດອນ);
 ຍອດເຫຼອເງິນຝາກຂອງທະນາຄານທຸລະກິດກວມເອົາ 55,82% ຂອງ GDP (ແຜນການ 66% ຂອງ GDP);
ຍອດເຫຼອສິນເຊໍ່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ທ້າຍເດອນ 9/2018 ກວມເອົາ 48,88% ຂອງ GDP (ແຜນການ
55% ຂອງ GDP). ອັດຕາໜີັ້ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ (NPL) ຢູໃ່ ນລະດັບ 3,09% ຂອງຍອດສິນເຊໍ່ອທັງໝົດ(
ແຜນການບເໍ່ ກີນ 3%).
3. ສະພາບການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນການລົງທຶນ ເພອ
ໍ່ ການພັດທະນາ
1) ການປະຕິບດ
ັ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ

−

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີຄວາມຊັກຊ້າກວ່າປີຜ່ານມາ. ເນໍ່ອງຈາກຍັງຢູ່ໃນໄລຍະການປັບກົນໄກ ແລະ
ວາລະກອງປະຊຸມສະພາຂັັ້ນແຂວງ ເຮັດໃຫູ້ສະພາທ້ອງຖິໍ່ນບາງເຂດ ອະນຸມັດຜ່ານໂຄງການດັໍ່ງກ່າວໃນທ້າຍເດອນ 2 ປີ
2018, ຊຶໍ່ງເຮັດໃຫູ້ຫຼາຍໂຄງການເລີໍ່ມປະຕິບັດໂຄງການຊ້າ.

−

ຮອດປະຈຸບັນການປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະຕິບັດໄດູ້ປະມານ 55,96% ຂອງແຜນການປີ, ປະຕິບັດ 3.281
ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 2.574,5 ຕກ
ັ້ ີບ, ໃນນັັ້ນ: ທຶນປົກກະຕິ ປະຕິບັດໄດູ້ 1.820,17 ຕກ
ັ້ ີບ ເທົໍ່າກັບ 53,89% ຂອງແຜນການ
ແລະ ບ້ວງລົງທຶນອໍ່ນໆ ປະຕິບັດໄດູ້ 754,33 ຕກ
ັ້ ີບ ເທົໍ່າກັບ 61,7% ຂອງແຜນການ, ໃນນີັ້ ກອງທຶນທາງປະຕິບັດໄດູ້
431,5 ຕກ
ັ້ ີບ ເທົໍ່າກັບ 65,4% ຂອງແຜນການ;

−

ການຊາລະໜີັ້ສິນການລົງທຶນຂອງລັດ ໄລຍະຜ່ານມາໄດູ້ມີຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍສົມຄວນ, ເຮັດໃຫູ້ໜີັ້ສິນແຕ່ປີ 2016 ທີໍ່ເປັນ
ໂຄງການສາເລັດ 100% ຊາລະໄປແລູ້ວ 14.008 ຕກ
ັ້ ີບ ປະຈຸບັນຍັງເຫຼອ 9.493,64 ຕັ້ກບ
ີ , ມີ 1.646 ໂຄງການ (ປີ 2017
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ຊາລະ 1.589 ຕກ
ັ້ ີບ, ປີ 2018 ຊາລະລວມໜີັ້ສິນທັງໝົດ 3.779,7 ຕກ
ັ້ ີບ). ໜີັ້ໄພພິບັດແຕ່ປີ 2011-2017 ຍັງຄ້າງ 1.350
ຕກ
ັ້ ີບ. ສາລັບໂຄງການສບຕໍ່ ທີໍ່ສາເລັດໜ້າວຽກແລູ້ວແຕ່ບໍ່ທັນໄດູ້ຊາລະແມ່ນຍັງມີຈານວນສູງ.
2) ການລົງ ທຶນ ຂອງພາກເອກະຊົ ນ : ຍັງ ສ ບຕ ໍ່ ຂະຫຍາຍຕົວ ດີ ຊຶ ໍ່ງ ຕົ ວ ເລກທຶນ ຈົດ ທະບຽນບັ ນລຸ ໄ ດູ້ 3.880 ລ້ າ ນໂດລາ
ສະຫະລັດ ຫຼ ປະມານ 32.980 ຕັ້ກີບ , ມີ 2.924 ໂຄງການ, ລໍ່ນແຜນປະມານ 60% (ມະຕິສະພາ 20.730 ຕັ້ກີບ).
ທຶນທີໍ່ນາມາປະຕິບັດຕົວຈິງມີທັງໝົດ 636,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ຫຼ ປະມານ 5.220 ຕັ້ກີບ), ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ການ
ປະຕິບັດຄາສັໍ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 02/ນຍ ວ່າດ້ວຍການດາເນີນທຸລະກິດຍັງບໍ່ທັນໄດູ້ດີ, ຂັັ້ນຕອນພາຍຫລັງໄດູ້ຮັບ
ອະນຸຍາດລົງທຶນ ຍັງບໍ່ທັນສະດວກ, ຜ່ານຫຼາຍຂອດ ແລະ ຊັກຊ້າ ສົໍ່ງຜົນໃຫູ້ 10 ຕົວຊີັ້ວັດ ການອານວຍຄວາມສະດວກໃນ
ການດາເນີນທຸລະກິດ ທີໍ່ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນໄດູ້ການົດ ປີ ນີັ້ຍັງມີ 8 ຕົວຊີັ້ວັດທີໍ່ຍັງມີຄວາມຊັກຊ້າ ແລະ ມີອັນດັບຕໍ່າທຽບ
ໃສ່ປີຜ່ານມາ (ໄດູ້ເພີໍ່ມຈາກລາດັບ 141 ມາເປັນ 154) ເຊັໍ່ນ: ຕົວຊີັ້ວັດ❶ການເລີໍ່ມຕົັ້ນທຸລະກິດ(ໄດູ້ທີ 160), ❷ການຂ
ອະນຸມັດປຸກສ້າງ(ໄດູ້ທີ 47), ❸ການຂເອົາໄຟຟູ້າເຂົັ້າຕິ ດຕັັ້ງ(ໄດູ້ທີ 155), ❹ການຈົດທະບຽນຊັບສິນ(ໄດູ້ທີ 65), ❺
ການເຂົັ້າເຖິງສິນເຊໍ່ອ (ໄດູ້ທີ 75), ❻ການປົກປູ້ອງຜູູ້ລົງທຶນລາຍນ້ອຍ(ໄດູ້ທີ 165), ❼ການມອບອາກອນກ າໄລ(ໄດູ້ທີ
146),❽ການຄ້າຊາຍແດນ(ໄດູ້ທີ 120).
3) ການປ່ອຍສິນເຊອ
ໍ່ ຈາກທະນາຄານ: ໃຫູ້ແກ່ວຽກງານຈຸດສຸມ ແລະ ແກູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຜ່ານມາປະຕິບັດໄດູ້ 3.117,46 ຕັ້
ກີບ ປະກອບມີ ສິນເຊໍ່ອຈາກທະນາຄານນະໂຍບາຍປ່ອຍໃຫູ້ເປົັ້າໝາຍທຸກຍາກທັງໝົດໄດູ້ 2.065,59 ຕກ
ັ້ ີບ, ໃນນັັ້ນ: ປ່ອຍ
ໃຫູ້ຈຸດສຸມລັດຖະບານ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນ 331,44 ຕກ
ັ້ ີບ, ວຽກງານ 3 ສ້າງ 295,44 ຕັ້ກີບ ແລະ ໂຄງການບູລມ
ິ ະສິດຜະລິດ
ເປັນສິນຄ້າ 429,15 ຕກ
ັ້ ີບ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ເຫັນວ່າການປ່ອຍສິນເຊໍ່ອເຂົັ້າໃນການຊຸກຍູູ້ການຜະລິດຍັງມີໜ້ອຍ ແລະ ບໍ່
ພຽງພກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງ.
ສັງລວມແລູ້ວ ໃຫູ້ປີ 2018 ລັດຖະບານ ໄດູ້ສຸມທຶນຮອນທັງໝົດເຂົັ້າໃສ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະມານ
42.451.66 ຕັ້ກີບ ເທົໍ່າກັບ 27,85% ຂອງ GDP.
4. ຂົງເຂດວັດທະນາທາ-ສັງຄົມ
1) ວຽກງານສຶກສາ: ມີຄວາມຄບໜ້າດີສົມຄວນ ໃນນັັ້ນ: ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ສຸດທິຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃຫູ້ບັນລຸໄດູ້ 98% (ມະຕິ
ສະພາ 98%); ອັດຕາລອດເຫຼອ ຮອດ ປ 5 ບັນລຸໄດູ້ 82,2% (ມະຕິສະພາ 84%); ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມ
ຕອນຕົັ້ນ ບັນລຸໄດູ້ 83,1% (ມະຕິສະພາ 85%); ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍບັນລຸໄດູ້ 53,3% (ມະຕິ
ສະພາ 54%); ສາມາດປະກາດເປັນເມອງຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນບາລຸງ ໄດູ້ຕໍ່ມຈານວນ 24 ເມອງ. ລວມທົໍ່ວປະເທດ
ມີເມອງທີໍ່ໄດູ້ປະກາດຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນບາລຸງແລູ້ວທັງໝົດ 117 ເມອງ.ຈານວນນັກຮຽນເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊີວະ
ສຶກສາ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 18,5%, ຊຶໍ່ງໃນປີ 2018 ມີນັກຮຽນເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ທັງທົດ 18.355 ຄົນ, ຍິງ 7.579
ຄົນ.
2) ດ້ານສາທາລະນະສຸກ: ເຫັນວ່າມີຄວາມຕັັ້ງໜ້າດີຂຶັ້ນ ສະແດງອອກຄ: ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍ 1 ປີບັນລຸໄດູ້
40/1.000 (ມະຕິສະພາ 38/1000); ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ບັນລຸໄດູ້ 206/100.000 (ມະຕິສະພາ 175/100.000);
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ຫຼຸດລົງຍັງເຫຼອ 46/1.000 (ມະຕິສະພາ 45/1.000 ຄົນ ຂອງເດັກເກີດມີຊີວິດ)
ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີໍ່ມີນັ້າໜັກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານຍັງເຫຼອ 21,1% (ມະຕິສະພາ 21%); ອັດຕາ
ເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີໍ່ເຕູ້ຍ ຂາດສານອາຫານບັນລຸໄດູ້ 33% (ມະຕິສະພາ 33,2%); ອັດຕາການຊົມໃຊູ້ນັ້າສະອາດ ບັນລຸ
ໄດູ້ 83.9% (ມະຕິສະພາ 88%) ອັດຕາການຊົມໃຊູ້ວິດຖ່າຍ ບັນລຸໄດູ້ 73.6% (ມະຕິສະພາ 73%).
3) ວຽກງານແຮງງານ-ສະຫວັດດີການສັງຄົມ: ການພັດທະນາສີມແຮງງານທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນແມ່ນໄດູ້ເອົາໃຈ ໃສ່ສົໍ່ງເສີມ
ໃນການຈັດຕັັ້ງເຝິກອົບຮົມ ໄດູ້ 53.678 ຄົນ, ຍິງ 22.465 ຄົນ, ເທົໍ່າກັບ 40,79% ຂອງແຜນການ (ມະຕິສະພາ 131.600
ຄົນ). ໃນນີ:ັ້ ຂະແໜງກະສິກາ-ປ່າໄມູ້ 10.277 ຄົນ, ອຸດສະຫະກາ 19.353 ຄົນ, ແລະ ບລິການ 24.048 ຄົນ, ໄດູ້ສະໜອງ
ແຮງງານເຂົັ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດູ້ທັງໝົດຈານວນ 53.822 ຄົນ ເທົໍ່າກັບ 37% ຂອງແຜນການ
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(ມະຕິສະພາ 143.230 ຄົນ), ຍິງ 28.344 ຄົນ, ເທົໍ່າກັບ 37,5% ຂອງແຜນການ. ໃນນີັ້ ຈັດຫາງານໃຫູ້ແຮງງານພາຍໃນຈາ
ນວນ 6.929 ຄົນ ແລະ ສົໍ່ງແຮງງານລາວໄປຕ່າງປະເທດ ຈານວນ 46.893 ຄົນ, ນອກຈາກນັັ້ນ, ກໍ່ຍັງໄດູ້ຂະຫຍາຍອັດຕາການ
ປົກຄຸມປະກັນສັງຄົມ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູູ້ມີຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມ ຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດຊາດໄດູ້ 1.549 ທ່ານ ເທົໍ່າກັບ
35% ຂອງແຜນການ(ມະຕິສະພາ 4.927 ທ່ານ) ແລະ ໄດູ້ສາຫຼວດ ແລະ ພົບເຫັນພັ້ນທີໍ່ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ 4.354 ເຮັກຕາ
ເທົໍ່າກັບ 96% ຂອງແຜນການ(ມະຕິສະພາ 4.500 ເຮັກຕາ).
4) ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ: ສາມາດສ້າງຄອບຄົວວັດທະນະທາໄດູ້ 19.868 ຄອບຄົວ ເທົໍ່າກັບ
66,23% (ມະຕິສະພາ 30.000 ຄອບຄົວ), ບ້ານວັດທະນະທາໄດູ້ 205 ບ້ານ (ມະຕິສະພາ 200 ບ້ານ) ແລະ ກຸ່ມບ້ານ
ວັດທະນະທາ 06 ກຸ່ມບ້ານເທົໍ່າກັບ 75% ຂອງແຜນການ (ມະຕິສະພາ 8 ກຸ່ມບ້ານ). ໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ການໂຄສະນາຕ້ານການຄ້າ
ມະນຸດຮ່ວມກັບກົມໃຫຍ່ຕາຫຼວດ, ເກັບກາຂັ້ມູນເພໍ່ອຟັ້ນຟູ, ສົໍ່ງເສີມເອກະລັກວັດທະນະທາພັ້ນເມອງ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ
ລາວບັນດາເຜົໍ່າ; ໄດູ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການສະເຫຼີມສະຫຼອງປີທ່ອງທ່ຽວລາວປີ 2018 ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ດາເນີນການ
ເປີດປີທ່ອງທ່ຽວລາວຢູ່ບັນດາແຂວງຕ່າງໆແລູ້ວ 13 ແຂວງ. ເຂົັ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ, ທ່ອງທ່ຽວໂລກ
ແລະ ງານວາງສະແດງທ່ອງທ່ຽວທີໍ່ປະເທດຝຣັໍ່ງ. ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວລາວຜ່ານສໍ່ທັງພາຍໃນແລະຕ່າງ ປະເທດ.
5) ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ: ການຈັດສັນງົບປະມານລົງທຶນໃສ່ວຽກພັດທະນາຊົນນະບົດ
ແລະ ແກູ້ໄຂຄວາມທູກຍາກ ເປັນທຶນທັງໝົດ 1.486,39 ຕກ
ັ້ ີບ, ໃນນີັ້: ທຶນພາຍໃນ 792,40 ຕັ້ກີບ ແລະ ທຶນຕ່າງປະເທດ
693,99 ຕັ້ກີບ.
ສາລັບທຶນພາຍໃນ 792,44 ຕັ້ກີບ ປະກອບມີ: ທຶນຈັດສັນໃສ່ວຽກພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍຸກ
ໂດຍກົງ 280,04 ຕັ້ກີບ (ລວມມີ 20 ຈຸດສຸມ ຂອງສູນກາງ 30,28 ຕັ້ກີບ, 71 ຈຸດສຸມ ຂອງທ້ອງຖິໍ່ນ 115,36 ຕກ
ັ້ ີບ,
145 ຈຸດສຸມຈັດສັນພູມລາເນົາ ແລະ ບ່ອນທາມາຫາກີນຖາວອນ 123,40 ຕັ້ກີບ ແລະ ທຶນສົມທົບກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກ 11 ຕັ້ກີບ) ແລະ ບ້ວງທຶນປິໍ່ນອອ້ມ ທີໍ່ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນ ຈັດສັນ 512,40 ຕັ້ກີບ.
6) ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິງໍ່ ແວດລ້ອມ: ສາມາດອອກໃບຕາດິນໄດູ້ 84.423 ຕອນ, ເທົໍ່າກັບ
84,42% ຂອງແຜນການ (ມະຕິສະພາ 100.000 ຕອນ), ສບຕໍ່ປັບປຸງຮ່າງແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີໍ່ດິນແຫ່ງຊາດໂດຍ
ສົມທົບຂັ້ມູນການນາໃຊູ້ທີໍ່ດິນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບການນາໃຊູ້ທີໍ່ດິນຈາກຂະແໜງການທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສາເລັດ
ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງທີໍ່ດິນໃຫູ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ປັບປຸງສະຖານີເຕອນໄພແຜ່ນດິນໄຫວ 2 ແຫ່ງ ແລະ ລະບົບ
ເຕໍ່ອນໄພລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບຂັ້ມູນອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດໃນຂອບຂອບທົໍ່ວປະເທດ ແລະ ວຽກງານອໍ່ນໆກໍ່ມີຄວາມຄບ
ໜ້າພສົມຄວນ.
5. ຂົງເຂດປູ້ອງກັນຊາດ-ປູ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ສາມາດຮັກສາຄວາມສະຫງົບ,
ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມໂດຍພັ້ນຖານ
ແລະ ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານ
ການເມອງຢ່າງໜັກແໜູ້ນ, ສ້າງເງໍ່ອນໄຂອານວຍຄວາມສະດວກໃຫູ້ແກ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດ. ລັດຖະບານໄດູ້ສບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່
ເປັນພິເສດຕໍ່ການແກູ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ, ອຸປະຕິເຫດທ້ອງຖະໜົນ ແລະ ປາກົດ ການຫຍັ້ທັ້ຕ່າງໆທາງສັງຄົມຕັັ້ງໜ້າ, ເປັນຕົັ້ນໄດູ້ຈັດ
ຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຄາສັໍ່ງ 27/ນຍ, ຄາສັໍ່ງເລກທີ 15/ນຍ, ຄາສັໍ່ງ 22/ຄລສພ, ຄາສັໍ່ງ 1470/ປກສ, ໃນໄລຍະ 8 ເດອນທີໍ່ຜ່ານມາ ມີ
ຄະດີອາຍາເກີດຂຶັ້ນທັງໝົດ 4.122 ລາຍ, ມ້າງໄດູ້ 3.328 ລາຍ, ຜູູ້ຖກຫາ 4.556 ຄົນ, ຍິງ 541ຄົນ. ໃນທົໍ່ວປະເທດມີອຸບັດຕິເຫດ
ເກີດຂຶັ້ນທັງໝົດ 4.010 ລາຍ,ພາກຫະນະເປ່ເພ 7.214 ຄັນ; ມີອັກຄີໄພເກີດຂຶັ້ນທັງໝົດ 108 ຄັັ້ງ ປະເມີນມູນຄ່າເສັຍຫາຍທັງໝົດ
141 ຕັ້ກີບ.
6. ຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ
ລັດຖະບານໄດູ້ສບຕໍ່ນະໂຍບາຍເປີດກວ້າງການພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມ ກັບປະເທດເພໍ່ອນມິດຍຸດທະສາດ ໂດຍສະເພາະ ສສ
ຫວຽດນາມ ແລະ ສປ ຈີນ, ພ້ອມກັນນັັ້ນ ກໍ່ໄດູ້ຮ່ວມມແບບຫຼາຍຝ່າຍກັບບັນດາປະເທດໃກູ້ຄຽງໂດຍຢຶດໝັັ້ນຫຼັກການຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີ
ຜົນປະໂຫຍດ ຊຶໍ່ງສະແດງອອກໃນການເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ເຊັໍ່ນ: ກອງປະຊຸມ NIKEI ທີໍ່ປະເທດຢີປຸ່ນ, ກອງປະຊຸມ
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ACMECS ຄັັ້ງທີ 8 ແລະ CLMV ຄັັ້ງທີ 9, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນຄັັ້ງທີ 32 ທີໍ່ປະເທດສິງກະໂປ ແລະ ກອງປະຊຸມສາຄັນ
ອໍ່ນ.
7. ສະພາບການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ເປົາັ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍົງ SDGs ແລະ ການຫຼຸດພົນ
ັ້ ອອກຈາກສະພາວະຄວາມດ້ອຍ
ພັດທະນາ (LDC).
ໃນເດອນ ກລະກົດ ປີ 2018 ລັດຖະບານໄດູ້ ລາຍງານຄວາມຄບໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ SDG ແບບສະໝັກໃຈ ຕໍ່ອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດ ຄັັ້ງທາອິດຢູ່ NEW YORK ເຊິໍ່ງກໍ່ໄດູ້ຮັບການຍ້ອງຍຊົມເຊີຍຕໍ່ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງລັດຖະບານເຮົົາ. ຄ່ຽງຄູ່ກັນ
ນີັ້ ຄະນະກາມະການນະໂຍບາຍການພັດທະນາຂອງສາກົນ (CDP) ໄດູ້ປະເມີນຄວາມຄບໜ້າຂອງການຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະພາວະ
ຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ (LDC) ໃນຕົັ້ນປີນີັ້ ເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ ບັນລຸ 2 ໃນ 3 ເງໍ່ອນ ໄຂຕາມມາດຖານທີໍ່ອົງການ CDP ໄດູ້ການົດ
ໄວູ້ ຄ:

1) ລວມຍອດລາຍໄດູ້ແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ (GNI) ປະຕິບັດໄດູ້ 1.996 ໂດລາສະຫະລັດໄດູ້ສູງກວ່າມາດຖານຂັັ້ນຕໍ່າ ຄ
1.230 ໂດລາສະຫະລັດ (ລໍ່ນຄາດໝາຍ 62,82%).

2) ດັດສະນີຊັບສິນມະນຸດ (HAI) ປະຕິບັດໄດູ້ 72,8 ໄດູ້ສູງກວ່າຄ່າມາດຕະຖານທີໍ່ຕັັ້ງໄວູ້ຄ 66 (ລໍ່ນຄາດໝາຍ 10,3%).
3) ດັດສະນີຄວາມບອບບາງດ້ານເສດຖະກິດ (EVI) ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດູ້ຕາມມາດຖານເງໍ່ອນໄຂ ປະຕິບັດໄດູ້ 33,7 ສຸງກວ່າ
ຄ່າມາດຕະຖານ 32.

8. ວຽກງານບລິຫານລັດ
ລັດຖະບານ ໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິພາບການຄຸູ້ມຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍ, ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານການປົກຄອງ, ຄຸູ້ມຄອງ
ແລະ ບລິຫານລັດໂດຍໄດູ້ສ້າງໃໝ່ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກ າລຸ່ມກົດໝາຍ ເປັນຕົັ້ນ: ໄດູ້ອອກນິຕິກ າວ່າດ້ວຍການສະມາຄົມ ຈານວນ 3
ສະບັບໃນທົໍ່ວປະເທດມີ 151 ສະມາຄົມ ແລະ 20 ມູນລະນິທິ ໃນນັັ້ນແຂວງອະນຸມັດ 109 ສະມາຄົມ ແລະ 5 ມູນລະນິທິ, ໄດູ້
ປັບປຸງກົນໄກປະສານງານລະຫວ່າ ງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນ ໃຫູ້ກ ົມ ກຽວ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ຫຼາ ຍຂຶັ້ນ, ໄດູ້ສ າເລັດການ
ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດການສ້ າ ງຕັັ້ງ 3 ນະຄອນຢ່າ ງເປັນທາງການ ຄ : ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ນະຄອນໄກສອນພົມ ວິຫານ ແລະ
ນະຄອນປາກເຊ.
9. ຕີລາຄາການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ ແລະ ແຜນເງິນຕາ ປີ 2018.
9.1. ດ້ານດີ:
 ສະພາບການທາງດ້ານການເມອງ, ການປົກຄອງ, ການປູ້ອງກັນຊາດ-ປູ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຍັງມີຄວາມ ໝັັ້ນຄົງ ແລະ
ໜັກແໜູ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບໂດຍພັ້ນຖານ.
 ເຖິງວ່າຈະມີຜົນກະທົບໃນຫລາຍດ້ານ ແຕ່ເຮົາຍັງສາມາດຮັກສາການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຢູໃ່ ນລະດັບ 6,5% ເຊິໍ່ງ
ເປັນລະດັບທີໍ່ສູງສົມຄວນ ທຽບໃສ່ບັນດາປະເທດໃນພາກພັ້ນ ແລະ ໃນໂລກ.
 ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຍັງໝັັ້ນທ່ຽງໂດຍພັ້ນຖານ, ລວມໄປເຖິງສະພາບການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ການຜະລິດພາຍໃນ
ປະເທດ ຍັງສບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນໍ່ອງ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ຢູ່ໃນຈັງຫວະທີໍ່ສູງ ຄຊຸມປີຜ່ານມາ.
 ໄດູ້ມີການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ຫລາຍນິຕິກາ ທີໍ່ເປັນກົດໝາຍ, ນິຕິກາລຸ່ມກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະບັນດານະໂຍ ບາຍ ແລະ
ມາດຕະການສາຄັນ ໃນການຄຸມ
ູ້ ຄອງລັດ ຄຸູ້ມຄອງສັງຄົມ, ການແກູ້ໄຂບັນຫາອຸດຕັນທາງດ້ານເສດ ຖະກິດ ແລະ ອໍ່ນໆ.
 ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນ ໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ ໃນການປັບປຸງການຄຸູ້ມຄອງ, ການບລິຫານ, ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ, ປັບປຸງ
ຂັັ້ນຕອນ ແລະ ກົນໄກການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ຕໍ່ເນໍ່ອງ ເພໍ່ອເພີໍ່ມທະວີ ປະສິດທິຜົນໃນການປະຕິບັດໜ້າທີໍ່
ວຽກງານ ໃຫູ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ, ວ່ອງໄວ, ທັນສະໄໝ ແລະ ໂປ່ງໃສ ຫລາຍຂຶັ້ນ.
 ການຈັດເກັບລາຍຮັບງົບປະມານ ມີທ່າຕັັ້ງໜ້າ ແລະ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ ທຽບໃສ່ປີ 2017 ພ້ອມທັງໄດູ້ມີການປັບປຸງ ທັງດ້ານນິຕິກາ,
ກົນໄກການຈັດເກັບດ້ວຍການຫັນເປັນທັນສະໄໝຜ່ານລະບົບທະນາຄານ; ການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍ ສາມາດຮັບປະກັນການ
ເບີກຈ່າຍທັນການົດເວລາ ແລະ ມີຄວາມຄ່ອງຕົວກວ່າເກົໍ່າ, ສາມາດຄຸມ
ູ້ ຄອງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ໄປຕາມຄາດໝາຍທີໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດູ້ຮັບຮອງ ເຊິໍ່ງຄາດຄະເນຈະສາມາດຮັກສາການຂາດດູນຢູ່ໃນລະດັບ 4,72% ຂອງ
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GDP ຕໍ່າກ່ວາແຜນການທີໍ່ການົດ (4,92%); ມີການກວດກາຕິດຕາມຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເຮັດໃຫູ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການ
ລະເມີດວິໄນການເງິນ ແລະ ການຈ່າຍນອກແຜນໃຫູ້ຫຼຸດລົງ ທຽບໃສ່ຫຼາຍສົກປີຜ່ານມາ.
 ລັດຖະບານ ໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮັກສາສະເຖຍລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ ໂດຍດ າເນີນນະໂຍບາຍເງິນຕາແບບຜ່ອນຄາຍ
ດ້ວຍການອັດສີດເງິນເຂົັ້າສູ່ລະບົບເສດຖະກິດຜ່ານສິນເຊໍ່ອ ເພໍ່ອຊຸກຍູູ້ການຜະລິດ ແລະ ແກູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ; ຄວບຄຸມອັດ
ຕາແລກປ່ຽນໃຫູ້ຢໃູ່ ນຂອບເຂດທີການົດ (±5%), ສົໍ່ງເສີມການນາໃຊູ້ເງິນກີບດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ, ຊຸກຍູູ້ທະນາຄານທຸລະກິດ
ປັບປຸງການບລິການຊາລະດ້ວຍບັດ, ຜ່ານໂທລະສັບ ແລະ ລະບົບອີເລັກໂຕຣນິກ ຫລາຍຂຶັ້ນ, ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການເກັບ
ລາຍຮັບງົບປະມານ ມີປະສິດທິຜົນດີຂຶັ້ນ ແລະ ສາມາດຄຸູ້ມຄອງອັດຕາເງິນເຟີຢ
ັ້ ູ່ໃນລະດັບທີໍ່ສາມາດຄຸູ້ມຄອງໄດູ້ ຄ ສະເລ່ຍ
2,8% (ຮອດເດອນ 9);
 ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົໍ່າ ໄດູ້ຮັບການປັບປຸງດີຂັ້ນເປັນກ້າວໆ ແລະ ການແກູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ
ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຍັງສບຕໍ່ປະຕິບັດຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ເປັນປົກກະຕິ.
 ລັດຖະບານໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີັ້ນາການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢ່າງໃກູ້ຊິດ ໂດຍມີການລົງຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ແກູ້
ໄຂບັນຫາຕ່າງໆຢ່າງທັນສະພາບການ, ເປັນຕົັ້ນ ການແກູ້ໄຂໄພພິບັດທາມະຊາດ ແລະ ບັນຫາອໍ່ນໆ, ພ້ອມດຽວກັນ ບັນດາ
ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນ ກໍ່ໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທີໍ່ວຽກງານ ເພໍ່ອປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາປະເທດ
ຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ. ແລະ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
9.2. ດ້ານຄົງຄ້າງ:
 ຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງ GDP ໃນປີ 2018 ຈະບບ
ໍ່ ັນລຸໄດູ້ຕາມຄາດໝາຍທີໍ່ວາງໄວູ້ ແລະ ຍັງເປັນການເຕີບຕໍ່ບໍ່ທັນມີຄຸນ
ນະພາບເທົໍ່າທີໍ່ຄວນ,
ການຂະຫຍາຍຕົວສ່ວນໃຫ່ຍກະຈຸກຢູ່ຕາມຕົວເມອງໃຫ່ຍ
ສ່ວນຢູ່ຊົນນະບົດເຂດຫ່າງໄກ ຍັງ
ຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ,
ການຂະຫຍາຍຕົວສ່ວນໃຫ່ຍ,
ຄວາມທຸກຍາກຍັງແກູ້ໄຂບໍ່ທັນໄດູ້ຫຼາຍເທົໍ່າທີຄວນ, ຍັງອີງໃສ່
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດເປັນຕົັ້ນຕ;
 ການເກັບລາຍຮັບເຖິງວ່າຈະມີທ່າຕັັ້ງໜ້າດີຂຶັ້ນ ແຕ່ກຍັງບທ
ໍ່ ັນຄົບຖ້ວນຕາມທ່າແຮງທີໍ່ມີ ແລະ ກົນໄກການຄຸູ້ມຄອງຍັງຕ້ອງໄດູ້
ສບຕໍ່ປັບປຸງ ໃຫູ້ມີປະສິດທິຜົນຫລາຍຂຶັ້ນກ່ວາເກົໍ່າ. ນອກຈາກນີັ້ ສະພາບຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ການ
ຂາດດູນ ທີໍ່ສະສົມມາຫລາຍປີ ເຮັດໃຫູ້ງົບປະມານຂາດສະພາບຄ່ອງ ແລະ ບໍ່ທັນສາມາດຕອບສະໜອງໄດູ້ຢ່າງພຽງພຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.
 ການຄຸູ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດູ້ດີ, ການຜະລິດສິນຄ້າຍັງບໍ່ທັນພົັ້ນເດັໍ່ນ, ການລົງທຶນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເນັັ້ນໃສ່ແຕ່
ການກໍ່ສ້າງພັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການຄຸູ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເຖິງແມ່ນວ່າໄດູ້ປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນ ແລະລະບຽບ
ການ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນເຂັັ້ມງວດເທົໍ່າທີໍ່ຄວນ, ການຊ່ວຍເຫຼອ-ກູູ້ຢມຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນຍັງບໍ່
ທັນມີປະສິດທິຜົນເທົໍ່າທີໍ່ຄວນ.
 ການຂາດດຸນບັນຊີການຊາລະປົກກະຕິມີລັກສະນະເພີໍ່ມຂຶັ້ນ,ປະລິມານຄັງສາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດກຸູ້ມການນາເຂົັ້າຫຼຸດລົງ
ຍ້ອນວ່າການຂາດດູນການຄ້າຍັງສູງ, ຍັງບໍ່ທັນສາມາດຄຸູ້ມຄອງການນາເຂົັ້າສິນຄ້າທີໍ່ບໍ່ຈາເປັນ ແລະ ສິນ ຄ້ານອກລະບົບຢູ່ຕາມ
ຊາຍແດນຢ່າງຮັດກຸມ, ການສົໍ່ງອອກສ່ວນໃຫຍ່ມີການຊາລະສະສາງເງິນຕາຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
 ສະມັດຕະພາບຂອງການຜະລິດຍັງບໍ່ທັນສູງ, ຍັງມີລັກສະນະທາມະຊາດ ຈຶໍ່ງເຮັດໃຫູ້ການຜະລິດກະສິກ າເປັນສິນຄ້າຕິດ
ພັນກັບອຸດສາຫະກາປຸງແຕ່ງບໍ່ທັນຂະຫຍາຍຕົວດີ ແລະ ບໍ່ທັນສົມຄູ່ກັບທ່າແຮງຂອງປະເທດ, ການ ນາໃຊູ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່,
ທັນສະໄໝ, ນະວັດຕະກາໃໝ່ຍັງມີໜ້ອຍ, ການປູກໄມູ້ອຸດສາຫະກາທົດແທນເພໍ່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫູ້ແກ່ປະເທດຍັງຈາກັດ.
 ການຜະລິດ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ ຂອງ SME ຍັງບໍ່ທັນຂະຫຍາຍຕົວ ເຖິງວ່າພວກເຮົາຈະມີນິຕິກາທີໍ່ຮັບຮອງແລູ້ວ ຫຼາຍ
ສະບັບແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນສາມາດຊຸກຍູູ້ສົໍ່ງເສິມໃຫູ້ SME ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃຫູ້ກາຍເປັນພັ້ນຖານໃຫູ້ແກ່ເສດຖະກິດແຫ່ງ
ຊາດໄດູ້.
 ຂະແໜງການບລິການ ໂດຍສະເພາະການຂົນສົໍ່ງ, ການຄ້າຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ, ການທ່ອງທ່ຽວ ຍັງບທ
ໍ່ ັນເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ບໍ່
ທັນເປັນລະບົບເທົໍ່າທີໍ່ຄວນ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນປະກອບສ່ວນຢ່າງແຂງແຮງ ຕກ
ໍ່ ານເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບໃຫູ້
ແກ່ໍ່ງົບປະມານແຫ່ງລັດ.
 ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຍັງບໍ່ທັນສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບຄວາມ
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄລຍະໃໝ່
(ຍັງມີລັກສະນະໄປຕາມຄ່ານິຍົມຂອງສັງຄົມ)
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ຕົວຢ່າງ: ແຮງງານທີໍ່ຊານານ ແລະ ມີລະບຽບວິໄນມີຈານວນຈາກັດຫຼາຍ, ເຮັດໃຫູ້ໂຄງການໃຫຍ່ຈານວນໜຶໍ່ງ ຈ າເປັນຕ້ອງ
ໄດູ້ນາໃຊູ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ.
 ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ການແກູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນຍັງບໍ່ທັນເຂົັ້າສູ່ລວງເລິກເທົໍ່າທີໍ່ຄວນ ຈຶຶໍ່ງເຮັດໃຫູ້ມີ
ຄວາມແຕກໂຕນຂອງການພັດທະນາລະຫວ່າງຕົວເມອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ຄວາມເລໍ່ອມລ ັ້າຢູ່ໃນສັງຄົມ
ຂະຫຍາຍກວ້າງອອກ.
 ປະກົດການຫຍັ້ທັ້ໃນສັງຄົມເປັນຕົັ້ນການຫຼິັ້ນກິນຟຸມເຟອຍ, ບັນຫາຢາເສບຕິດ, ການປຸູ້ນຈີັ້, ຂີັ້ລັກງັດແງະ, ອຸປະຕິ ເຫດ
ແລະໄພສັງຄົມອໍ່ນໆ ເຖິງແມ່ນວ່າໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ແກູ້ໄຂ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີລັກສະນະແຜ່ຫຼາຍ ແລະ ສົໍ່ງຜົນທາງລົບຕໍ່ສັງຄົມ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ.
 ການຄຸູ້ມຄອງລັດຄຸູ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍຍັງບໍ່ທັນເຂັັ້ມງວດ,
ກົງຈັກລັດຍັງບໍ່ທັນກະທັດຮັດ ແລະການປະສານງານ
ລະຫວ່າງສາຍຕັັ້ງສາຍຂວາງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາແຕ່ລະວຽກງານຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບົບ ແລະ ຄ່ອງຕົວເທົໍ່າທີໍ່ຄວນ.
 ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ແລະ ກົນໄກປະສານງານລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບົບຄົບຊຸດ, ຍັງຊັ້າຊ້ອນ,
ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດູ້ຕາມແຜນການທີໍ່ວາງໄວູ້.
II. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນເງິນຕາ ປີ 2019
1. ສະພາບລວມ:
ໂດຍລວມແລູ້ວສະພາບເສດຖະກິດຂອງໂລກໃນປີ 2019 ຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕໃນຈັງຫວະດຽວກັນກັບປີ 2018 ຄປະມານ
3,9%, ການສົໍ່ງອອກແຮ່ທາດຕ່າງໆ ຈະປັບໂຕດີຂຶັ້ນເລັກນ້ອຍ, ລາຄານັ້າມັນຈະສູງຂຶັ້ນເລັກນ້ອຍ. ບັນຫາທີໍ່ທ້າທາຍ ແລະ ເປັນຄວາມ
ສ່ຽງຕໍ່ເສດຖະກິດບັນດາປະເທດກາລັງພັດທະນາແມ່ນສົງຄາມການຄ້າ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ກັບບັນດາປະເທດຄູ່ຄ້າ ທີໍ່ເກີນ
ດູນການຄ້າກັບສະຫະລັດ, ການເພີໍ່ມຂຶັ້ນຂອງອັດຕາດອກເບັັ້ຍ ຂອງຕະຫຼາດການເງິນສາກົນ, ຫຼາຍປະເທດກາລັງພັດທະນາ ປະເຊີນ
ກັບວິກິດການທາງດ້ານໜີັ້ສິນ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນ, ຊຶໍ່ງອາດຈະແຜ່ລາມກວ້າງອອກ ກະທົບໃສ່ເສດຖະກິດໂລກໂດຍລວມ.
ສ່ວນສະພາບເສດຖະກິດພາຍໃນ ຕາມການຕີລາຄາ ໃນໄລຍະ 2-3 ປີຜ່ານມາ ເຖິງວ່າ ເສດຖະກິດຈະມີການຂະຫຍາຍໂຕ
ຢ່າງຕໍ່ເນໍ່ອງ ແລະ ຢູ່ໃນລະດັບທີໍ່ສູງ ລະຫວ່າງ 6,5%-7%, ແຕ່ການເຕີບໂຕດັໍ່ງກ່າວ ບໍ່ທັນມີຜົນກະທົບຕໍ່ລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ເທົໍ່າທີໍ່ຄວນ ຍ້ອນວ່າ ບັນດາໂຄງການລົງທຶນ ໃນຂະແໜງການພະລັງງານໄຟຟູ້າ, ບໍ່ແຮ່ ແລະ ການຜະລິດຂະໜາດໃຫຍ່ ຍັງຢູ່ໃນໄລຍະ
ຂອງການຍົກເວັັ້ນພາສີ-ອາກອນ, ຕາມການປະເມີນທາງດ້ານວິຊາການ ເຫັນວ່າການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ທີໍ່ຕິດພັນກັບການເພີໍ່ມ
ຂຶັ້ນຂອງຖານລາຍຮັບ ມີແຕ່ປະມານ 4%-5% ເທົໍ່ານັັ້ນ, ສາລັບປີ 2019 ຕາມການຄາດຄະເນເຫັນວ່າ ເສດຖະກິດຍັງຈະສບຕໍ່ເຕີບ
ໂຕ ຢູ່ໃນລະດັບ 6,7%, ແຕ່ສະພາບຄ່ອງຕົວຈິງໃນລະບົບເສດຖະກິດ ຍັງມີຄວາມຝດເຄອງຢູ່ ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ບາງຈຸດຍັງ
ບອບບາງ, ລັດວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ຍັງຢູ່ໄລຍະການປັບປຸງ, ໜີັ້ສິນການລົງທຶນຂອງລັດສະສົມມາຍັງມີຈານວນຫຼາຍ, ສະພາບ
ງົບປະມານແຫ່ງລັດໂດຍລວມ ຍັງສບຕໍ່ຫຍຸູ້ງຍາກ, ບວກກັບສະພາບໄພທາມະຊາດ ທີໍ່ເກີດຂຶັ້ນຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຢູ່ຫຼາຍແຂວງ ໃນຂອບ
ເຂດທົໍ່ວປະເທດ ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ໃນປີ 2019 ພສົມຄວນ. ເງໍ່ອນໄຂທາງດ້ານ
ເງິນຕາກຍັງບໍ່ທັນອານວຍເທົໍ່າທີໍ່ຄວນ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ ມີການອ່ອນຄ່າແຮງກວ່າຊຸມປີຜ່ານມາ ແລະ ບັນຫາອໍ່ນໆ, ຊຶໍ່ງຈະເຮັດໃຫູ້
ກະທົບຕສ
ໍ່ ະເຖຍລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ກໍ່ຄເປັນຄວາມສ່ຽງໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ
ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ.
2. ທິດທາງລວມ:
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນເງິນຕາ ປະຈາປີ 2019 ເປັນແຜນສບຕໍ່ຊຸກຍູູ້
ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ ໃຫູ້ແກ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII (20162020) ແລະ ແຜນງົບປະມານໄລຍະ 04 ປີ (2017-2020), ສຸມໃສ່ແກູ້ໄຂຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໃຫູ້
ຜ່ອນຄາຍລົງ; ເຮັດໃຫູ້ເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ສບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນໍ່ອງ ແລະ ໄປຕາມທິດຍນຍົງ, ຮັບປະກັນການຮັກສາສະ
ເຖຍລະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ. ສບຕໍ່ຟັ້ນຟູ ແລະ ປັບປຸງພຶັ້ນຖານໂຄງລ່າງທີໍ່ໄດູ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພພິບັດທາມະຊາດ
ໃຫູ້ເຂົັ້າສູ່ສະພາບປົກກະຕິ, ສຸມໃສ່ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍ
ເອົາໃຈໃສ່ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ, ພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງສີມແຮງງານ.
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3. ຄາດໝາຍສູູ້ຊົນດ້ານມະຫາພາກ
ຄາດໝາຍສູຊ
ູ້ ົນເຮັດໃຫູ້ລວມຍອດມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 6,7% ຂຶັ້ນໄປ ແລະ ມູນຄ່າເພີໍ່ມຕາມ
ລາຄາໃນປີໃຫູ້ໄດູ້ 165.475 ຕັ້ກີບ ຫຼ ເພີໍ່ມຈາກປີ 2018 ປະມານ 13.000 ຕັ້ກີບ, ໃນນີັ້: ຂະແໜງກະສິກາເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 2,8%; ຂະແ
ໜງອຸດສະຫະກາເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 8,3%; ຂະແໜງການບລິການ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 6,6%; ພາສີຈາກການນາເຂົັ້າເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 7%. ລາຍໄດູ້ສະເລັໍ່ຍຕໍ່
ຫົວຄົນປະມານ 2.726 ໂດລາສະຫະລັດ, ຖ້າຄິດໄລ່ເປັນ GNI ລາຍໄດູ້ຕໍ່ຫົວຄົນຈະມີມູນຄ່າ 2.317 ໂດລາສະຫະລັດ. ລະດົມທຶນ
ລວມເພໍ່ອການພັດທະນາໃຫູ້ໄດູ້ທັງໝົດບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 44.507,17 ຕັ້ກີບ ເທົໍ່າກັບ 27% ຂອງ GDP.
3.1. ປັດໄຈຕົັ້ນຕທີໍ່ຈະເຮັດໃຫູ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ GDP ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 6,7% ຕາມແຜນທີໍ່ວາງໄວູ້ນັັ້ນ ແມ່ນປັດໄຈ
ການຜະລິດພາຍໃນທີໍ່ມີແລູ້ວຈານວນໜຶໍ່ງ ເປັນຕົັ້ນ:
 ຂະແໜງການກໍ່ສ້າງ ຍັງຈະສບຕໍ່ຈະຂະຫຍາຍຕົວເພີໍ່ມຂຶັ້ນ ຍ້ອນການສຸ່ມໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວຈີນຄາດວ່າຈະສາເລັດຫຼາຍກວ່າ 60%, ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນຕ່າງໆ, ການກໍ່ສ້າງພັ້ນຖານໂຄງລ່າງໃນເຂດພັດທະນາ
ເມອງໃໝ່ສີທັນດອນ ແລະ ການກໍ່ສ້າງພັ້ນຖານໂຄງລ່າງໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດຕ່າງໆ.
 ການກໍ່ສ້າງເຂໍ່ອນໄຟຟູ້າຈະສາເລັດ 12 ເຂໍ່ອນ ແລະ ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟູ້າໄດູ້ ປະມານ 13,56 ຕັ້ກິໂລວັດໂມງ, ການຜະລິດ
ແຮ່ທາດ ເປັນຕົັ້ນແຮ່ຄາ, ທອງແດງ, ແຮ່ກົໍ່ວ, ແຮ່ບົກຊິດຢູ່ເເຂວງເຊກອງ ຈະມີການຂຸດຄົັ້ນປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົໍ່ງອອກເພີໍ່ມຂຶັ້ນ
ມີມູນຄ່າ 11.868 ຕັ້ກີບ.
 ບັນດາໂຮງງານອຸດສາຫະກາໃໝ່ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດກໍ່ຈະເລີມທາການຜະລິດ ເປັນຕົັ້ນ: ໂຮງງານຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງນັ້າ
ມັນແອັດຊັງ, ກາຊວນ, ອາຍແກ໊ດ ແລະ ອໍ່ນໆ, ໂຮງງານຜະລິດນັ້າຫອມ ແລະ ໂຮງງານຕັດຍິບຢູ່ເຂດໄຊເສດຖາກວມລວມ;
ການຜະລິດຢູ່ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດການຄ້າວຽງຈັນ-ໂນນທອງ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນ-ເຊໂນ.
 ບັນດາພັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິໍ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ ເປັນຕົັ້ນ ລະບົບຊົນລະປະທານ, ຈັກສູບນັ້າ, ເໝອງຝາຍ ໄດູ້ຮັບ
ການປັບປຸງສ້ອມແປງ ແລະ ນາໃຊູ້ເຂົັ້າໃນການຜະລິດໄດູ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ.
 ການຍົກລະດັບທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ລວມທັງການສະໜອງປັດໃຈການຜະລິດ ເປັນຕົັ້ນ: ແນວພັນເຂົັ້າ, ຝຸ່ນ, ປຸຸ໋ຍ ແລະ ປັດ
ໄຈການຜະລິດອໍ່ນໆ ໃນ 7 ທົໍ່ງພຽງໃຫ່ຍ, ບັນດາທົໍ່ງພຽງກາງ ແລະ ບັນດາທົໍ່ງພຽງນ້ອຍໃນທົໍ່ວປະເທດ ຈະເຮັດໃຫູ້ຜົນຜະລິດເພີໍ່ມ
ຂຶັ້ນ, ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ເຂດທົດລອງປູກເຂົັ້າໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຄາມ່ວນ.
 ການເປີດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນ ໃນປີ 2019 ນີັ້ຈະສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດູ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ.
3.2. ດ້ານຂາອອກ-ຂາເຂົັ້າ.
− ສູຊ
ູ້ ົນເຮັດໃຫູ້ມູນຄ່າການສົໍ່ງອອກບັນລຸໄດູ້ປະມານ 5.516 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ;
− ມູນຄ່າການນາເຂົັ້າປະມານ 5.775 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ;
− ຂາດດຸນການຄ້າ 259 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
3.3. ຄາດໝາຍການດຸນດ່ຽງແຫຼໍ່ງທຶນເພໍ່ອການພັດທະນາ.
ເພໍ່ອເຮັດໃຫູ້ເສດຖະກິດເຕີບໂຕເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 6,7% ຂັ້ນໄປໃນປີ 2019 ນີັ້ ຄາດຄະເນວ່າຄວາມຕ້ອງການທຶນ ເພໍ່ອພັດທະນາ
ແມ່ນປະມານ 44.507,17 ຕັ້ກີບ ປະມານ 27% ຂອງ GDP ໃນນັັ້ນ:
− ງົບປະມານການລົງທຶນພາຍໃນແມ່ນ 4.359,82 ຕັ້ກີບເທົໍ່າກັບ 2,63% ຂອງ GDP, ໃນນີັ້: ບ້ວງລົງທຶນປົກກະຕິ 2.450
ຕກ
ັ້ ີບ ແລະ ບ້ວງລົງທຶນອໍ່ນໆ 1.909,82 ຕກ
ັ້ ີບ (ປະກອບມີ: ເງິນສົມທົບທຶນໂຄງການທາງລົດໄຟ 478,95 ຕັ້ກີບ, ກອງ
ທຶນທາງ 700 ຕັ້ກີບ ແລະ ອໍ່ນໆ).
− ທຶນຊ່ວຍເຫຼອທາງການເພໍ່ອການພັດທະນາ ປະມານ 7.113,35 ຕັ້ກີບ (ກວມ 4,29% ຂອງ GDP).
− ເນໍ່ອງຈາກມີການປັບປຸງກົນໄກສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈະເຮັດໃຫູ້ສະພາບການລົງທຶນດີຂຶັ້ນໂດຍຄາດ
ໝາຍແຜນການດຶງດູດການລົງທຶນແມ່ນປະມານ 23.246 ຕັ້ກີບ(ກວມ 12,1% ຂອງ GDP).
− ການລົງທຶນຈາກລະບົບການເງິນ, ເງິນຕາ 9.788 ຕັ້ກີບ (ກວມ 5,9% ຂອງ GDP) ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ.
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4. ຄາດໝາຍແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2019
4.1. ຄາດໝາຍລາຍຮັບ : ລາຍຮັບງົບປະມານ ລວມທັງໝົດ ປີ 2019 ມີຈ ານວນ 26.305,29 ຕ ັ້ກ ີບ , ທຽບໃສ່ແຜນປີ
2018 ແມ່ນເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 3,35%, ຖ້າທຽບໃສ່ຄາດຄະເນປະຕິບັດ ປີ 2018 ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 3,17%, ໃນນີ:ັ້ ລາຍຮັບຈາກການ
ຊ່ວຍເຫຼອລ້າ: 2.065,29 ຕັ້ກີບ, ຫລຸດລົງ 24,95% ທຽບກັບແຜນປີ 2018 ແລະ ລາຍຮັບພາຍໃນ: 24.240,00
ຕັ້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນ 2018 ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 6,78%, ທຽບໃສ່ຄາດຄະເນປະຕິບັດປີ 2018 ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 8,11%.
 ແຜນລາຍຮັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິນ
ໍ່
+ ລາຍຮັບສູນກາງ ທັງໝົດ: 21.257,53 ຕັ້ກີບ, ໃນນັັ້ນ:
- ລາຍຮັບພາຍໃນ 19.192,24 ຕັ້ກີບ
- ລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫຼອລ້າ 2.065,29 ຕັ້ກີບ
+ ລາຍຮັບທ້ອງຖິໍ່ນ: 5.047,76 ຕັ້ກີບ
4.2. ຄາດໝາຍລາຍຈ່າຍ: ບໍ່ເກີນ 33.394,07 ຕັ້ກີບ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 1,78%ທຽບໃສ່ແຜນ ປີ 2018 ແລະ ຖ້າທຽບໃສ່ ຄາດ
ຄະເນປະຕິບັດ ປີ 2018 ເພີໍ່ມຂຶັ້ນປະມານ 2,15%. ປະກອບມີ:
1/ ລາຍຈ່າຍບລິຫານປົກກະຕິ ຈານວນ: 21.920,91 ຕັ້ກີບ, ກວມເອົາ 65,64% ຂອງແຜນລາຍຈ່າຍທັງໝົດ, ເທົໍ່າກັບ
13,25% ຂອງ GDP. ໂດຍລວມແລູ້ວ ບັນດາລາຍຈ່າຍແຕ່ລະພາກ ແມ່ນຍັງ ຮັກສາຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັບປີ 2018,
ສະເພາະບາງພາກລາຍຈ່າຍທີໍ່ມີການເພີໍ່ມຂຶັ້ນປົກ ກະຕິ ເປັນຕົັ້ນລາຍຈ່າຍເງິນເດ ອນ ແລະ ເງິນອຸດໜູນ ເພີໍ່ມປະມານ
4,25%, ລາຍຈ່າຍເງິນນະໂຍບາຍ ແລະ ເງິນຊ່ວຍໜູນ ເພີໍ່ມປະມານ 7,89%. ສ່ວນທີໍ່ເພີໍ່ມຂຶັ້ນສູງສົມຄວນ ແມ່ນລາຍ
ຈ່າຍໜີັ້ສີນຕ່າງໆ (ດອກເບັັ້ຍ ແລະ ໜີັ້ສິນອໍ່ນໆ) ເພີໍ່ມຈາກແຜນ 2018 ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 23,43% ໂດຍສະເພາະດອກເບັັ້ຍໜີັ້
ສິນຕ່າງປະເທດ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 35% ຍ້ອນໄດູ້ມີການກູູ້ຢມມາດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານ ແລະ ຊາລະໜີັ້ຮອດການົດຊາລະ.
2/ ລາຍຈ່າຍການລົງທຶນຂອງລັດ ຈານວນ: 11.473,17 ຕັ້ກີບ, ກວມເອົາ 6,93% ຂອງ GDP. ທຽບໃສ່ແຜນ 2018
ເຫັນວ່າ ມີຈານວນຫລຸດລົງເລັກນ້ອຍ ເນໍ່ອງຈາກງົບປະມານພາຍໃນມີຈາກັດ ແລະ ເງິນຊ່ວຍເຫຼອລ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ກໍ່
ມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງ. ໃນນີັ້:
 ແຜນງົບປະມານລົງທຶນພາຍໃນ ທັງໝົດຈານວນ: 4.359,82 ຕັ້ກີບ, ກວມເອົາ 38% ຂອງລາຍຈ່າຍການລົງທຶນ
ຂອງລັດທັງໝົດ.
 ແຜນລົງທຶນຕ່າ ງປະເທດ: ຈ ານວນ 7.113,35 ຕ ັ້ກີບ, ກວມເອົາ 62% ຂອງລາຍຈ່າຍການລົງທຶນ ຂອງລັດທັງ
ໝົດ.
 ແຜນລາຍຈ່າຍສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນ
+ ແຜນລາຍຈ່າຍສູນກາງທັງໝົດ: 25.380,31 ຕັ້ກີບ
+ ແຜນລາຍຈ່າຍທ້ອງຖິໍ່ນ:
8.013,77 ຕັ້ກີບ
 ແຜນລາຍຈ່າ ຍຂອງຂະແໜງ ສຶກ ສາທິກ ານ ແລະ ກິລາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກອງທຶນຄົັ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ
(ບໍ່ລວມເງິນຊ່ວຍເຫຼອເພໍ່ອການພັດທະນາ ແລະ ເງິນລົງທຶນ ຂອງລັດ)
+ ຂະແໜງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ: 3.447,92 ຕັ້ກີບ
+ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ:
1.747,40 ຕັ້ກີບ
+ ກອງທຶນຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ:
24,50 ຕັ້ກີບ
4.3. ການຂາດດູນ ແລະ ການດຸ່ນດ່ຽງ:
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(1) ການຂາດດູນ:

ອີງຕາມຕົວເລກຄາດໝາຍລາຍຮັບ 26.305,29 ຕັ້ກີບ (ລາຍຮັບພາຍໃນ 24.240,00 ຕັ້ກີບ) ແລະ ຕົວເລກລາຍຈ່າຍ
33.394,07 ຕ ັ້ກີບ ຈະມີການຂາດດູນ ງົບປະມານ ຕາມກົດໝາຍ ຈານວນ 7.088,78 ຕ ັ້ກີບ, ເທົໍ່າ ກັບ 4,28% ຂອງ
GDP (ຕົວເລກ GDP ປະມານ 165.475 ຕັ້ກີບ).
(2) ການດຸ່ນດ່ຽງ

– ດຸ່ນດ່ຽງດ້ວຍເງິນກູູ້ຢມເປັນໂຄງການຈາກຕ່າງປະເທດ (ODA) ຈານວນ 5.300,00 ຕັ້ກີບ (ຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ).
– ລະດົມທຶນຈາກພາຍໃນປະເທດ ຈານວນ 1.788,78 ຕັ້ກີບ (ການອອກພັນທະບັດ, ການກູູ້ຢມຈາກສະຖາບັນການ
ເງິນພາຍໃນ).
(3) ການບລິຫານໜີັ້ສິນ:

ກະຊວງການເງິນ ຈະຄົັ້ນຄວ້າເຈລະຈາການປັບໂຄງສ້າງໜີັ້ ແລະ ລະດົມທຶນກູູ້ຢ ມ ເພ ໍ່ອຊ າລະໜີັ້ສິນພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ ໃຫູ້ພຽງພຕາມຈານວນໜີັ້ສິນທີໍ່ໝົດການົດ ໃນນີັ້:
– ສ າລັ ບ ໜີັ້ ສ ິ ນ ພາຍໃນປະເທດ ແມ່ ນ ຈະລະດົ ມ ທຶ ນ ດ້ ວຍຮູ ບ ການອອກພັ ນ ທະບັ ດ ຄັ ງ ເງິນ , ຈ າໜ່ າ ຍພັ ນ ທະບັ ດ
ລັດຖະບານ ຜ່ານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະ ການກູູ້ຢມພາຍໃນອໍ່ນໆ;
– ສາລັບໜີັ້ສິນຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຈະໄດູ້ຄົັ້ນຄວ້າປັບໂຄງສ້າງໜີັ້ ແລະ ລະດົມທຶນຈາກຕ່າງປະເທດໃນເງໍ່ອນໄຂຜ່ອນຜັນ
ແລະ ເງ ໍ່ອນໄຂທຸລະກິດດ້ວຍການອອກພັນທະບັດ (ຢູ່ປະເທດໄທ, ສປ ຈີນ , ສສ ຫວຽດນາມ, ສ ເກົາຫຼີ ແລະ
ອໍ່ນໆ) ຕາມຄວາມສາມາດຕົວຈິງ.
5. ຄາດໝາຍສູູ້ຊົນດ້ານເງິນຕາ ປີ 2019
- ຮັບປະກັນສະເຖຍລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດໃຫູ້ໝັັ້ນທ່ຽງ,ອັດຕາເງິນເຟີັ້ສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດັບ ບໍ່ເກີນ 5% ຕ ໍ່ປີ; ອັດຕາແລກ
ປ່ຽນໃຫູ້ມີຄວາມສະຫງົບປົກກະຕິ ແລະ ເໜັງຕີງໃນຂອບ ±5% ທຽບກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດສະກຸນຫຼັກ;
- ຮັບປະກັນໃຫູ້ຄັງສາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດສາມາດກຸູ້ມການນາເຂົັ້າຫຼາຍກວ່າ 3 ເດອນ;
- ຄວບຄຸມປະລິມານເງິນ M2 ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 20%.
- ຊຸກຍູູ້ທະນາຄານທຸລະກິດລະດົມເງິນຝາກໃຫູ້ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ ເຮັດໃຫູ້ຍອດເງິນຝາກທະນາຄານທຸລະກິດບັນລຸໄດູ້ 59.80% ຂອງ
GDP;
- ຊຸກຍູູ້ທະນາຄານທຸລະກິດປ່ອຍສິນເຊໍ່ອໃຫູ້ໂຄງການທີໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ເຮັດໃຫູ້ຍອດສິນເຊໍ່ອຂອງຂະແໜງການທະນາຄານ
ເພິໍ່ມຂຶັ້ນຢູ່ໃນລະດັບ 55% ຂອງ GDP ໃນທ້າຍປີ 2019, ຍົກສູງຄຸນນະພາບສິນເຊໍ່ອ ແລະ ຄວມຄຸມອັດຕາສ່ວນໜີັ້
NPL ໃຫູ້ຢໃູ່ ນລະດັບບເໍ່ ກີນ 3% ຂອງຍອດສິນເຊໍ່ອທັງໝົດ.
6. ຄາດໝາຍສູູ້ຊົນຂອງຂະແໜງການ.
6.1. ຄາດໝາຍດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ດ້ານການຜະລິດ.
− ສູຊ
ູ້ ົນຜະລິດເຂົັ້າໃຫູ້ໄດູ້ 4,4 ລ້ານໂຕນ;
− ມູນຄ່າການຜະລິດອຸດສາຫະກາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກາ ໃຫູ້ບັນລຸ 10.236 ຕັ້ກີບ;
− ສູູ້ຊົນມູນຄ່າຈລະຈອນສິນຄ້າ(ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍແລະບລິການ) ໃຫູ້ບັນລຸ 64.375 ຕັ້ກີບ;
− ສູຊ
ູ້ ົນການຜະລິດໄຟຟູ້າໃຫູ້ໄດູ້ປະມານ 33.874 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ແລະ ສົໍ່ງອອກຕ່າງປະເທດ 25.625 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ;
− ສູຊ
ູ້ ົນໃຫູ້ມູນຄ່າການຜະລິດແຮ່ທາດ ໃຫູ້ໄດູ້ 11.864 ຕັ້ກີບ;
 ສູຊ
ູ້ ົນໃຫູ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາປະເທດໃຫູ້ໄດູ້ 5,2 ລ້ານເທໍ່ອຄົນ, ສ້າງລາຍຮັບປະມານ 876,38 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ;
6.2. ຄາດໝາຍດ້ານສັງຄົມ.
 ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັດ 5 ປີ ໃນຊັັ້ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນສະເລ່ຍໃນທົໍ່ວປະເທດ ໃຫູ້ບັນລຸ 79%, ສູູ້ຊົນໃຫູ້ຈານວນ
ເມອງທີບ
ໍ່ ັນລຸອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ສູງກວ່າ 60% ເພີໍ່ມຈາກ 126 ເມອງ ເປັນ 130 ເມອງ.
 ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ສຸດທິຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃຫູ້ບັນລຸໄດູ້ 98,8%, ເພີໍ່ມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໃຫູ້ໄດູ້
84% ແລະ ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫູ້ໄດູ້ 55%;
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 ອັດຕາປະລະການຮຽນ ຂອງນັກຮຽນ ປ.1 ໃຫູ້ຫຼຸດລົງເຫຼອ 5%, ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃຫູ້ຫຼຸດລົງເຫຼອ 3%; ຊັັ້ນມັດທະຍົມ
ຕອນຕົັ້ນຫຼຸດລົງເຫຼອ 8,5% ແລະ ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫູ້ຫຼຸດລົງເຫຼອ 6,5%;
 ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ຂອງນັກຮຽນ ປ.1 ໃຫູ້ຫຼຸດລົງເຫຼອ 8%, ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃຫູ້ຫຼຸດລົງເຫຼອ 3%;
 ເພີໍ່ມອັດຕາລອດເຫຼອ ຮອດ ປ 5 ໃຫູ້ໄດູ້ 84%;
 ຈານວນເມອງທີໍ່ບັນລຸອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມໃໝ່ຮອດຂັັ້ນ ປ. 5 ສູງກວ່າ 95% ໃຫູ້ເພີໍ່ມຂຶັ້ນຈາກ 127 ເມອງ ເປັນ 135
ເມອງ;
 ໃຫູ້ມີແຂວງ ທີໍ່ບັນລຸກອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມໃໝ່ຂັັ້ນ ມ.4 ຂອງນັກຮຽນຍິງ ສູງກວ່າ 70% ເພີໍ່ມຈາກ 12 ແຂວງ ເປັນ 14
ແຂວງ;
 ສ້າງເງໍ່ອນໄຂເພຶໍ່ອສົໍ່ງເສີມໃຫູ້ນັກຮຽນທີໍ່ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ໄດູ້ເຂົັ້າຮຽນຕໍ່ໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາໃຫູ້ເພີໍ່ມຈາກ
3% ເປັນ 4% ແລະ ສ່ວນທີໍ່ເຫຼອໃຫູ້ສບຕໍ່ຮຽນໃນຊັນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ນັກຮຽນທີໍ່ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ
ໃຫູ້ໄດູ້ຮຽນຕໃໍ່ ນລະດັບຕ່າງໆ ເພີໍ່ມຂັ້ນຈາກ 76% ເປັນ 80%, ສ່ວນທີໍ່ເຫຼໍ່ອແມ່ນປະກອບອາຊີບອິດສະຫຼະ.
 ສົໍ່ງເສີມມວນຊົນທຸກເພດ, ທຸກໄວ ເຂົັ້າຮ່ວມການຫັດກາຍຍະບລິຫານ, ການອອກກາລັງກາຍ ແລະ ການຫຼິັ້ນກິລາເພໍ່ອສຸຂະ
ພາບ, ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາປະຈາປີ, ກິລາວັນບຸນປະເພນີ ແລະ ກິລາວັນບຸນສາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ-ສາກົນ ເພີໍ່ມຈາກ
22% ເປັນ 26% ຂອງພົນລະເມອງລາວ .
 ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີໍ່ມີນັ້າໜັກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ ໃຫູ້ຍັງເຫຼອ 20,5% ແລະ ອັດຕາເດັກ ນ້ອຍລຸູ້ມ 5 ປີ
ທີໍ່ມີລວງສູງຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ ໃຫູ້ຍັງເຫຼອ 32,5%;
 ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍ1ປີໃຫູ້ໄດູ້ 34/1000 (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປີ 2030 ແມ່ນ 21/1.000);
 ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ໃຫູ້ໄດູ້ 167/100.000 (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປີ 2030 ແມ່ນ 70/100.000);
 ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ໃຫູ້ຫຼຸດລົງ ຍັງເຫຼອ 42/1.000 (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປີ 2030 ແມ່ນ 40/1.000);
 ອັດຕາການຊົມໃຊູ້ນັ້າສະອາດ ໃຫູ້ໄດູ້ 89% (ຄາດໝາຍ SDGຮອດປີ 2030 ແມ່ນ> 95%);
 ອັດຕາການຊົມໃຊູ້ວິດຖ່າຍ ໃຫູ້ໄດູ້ 80% (ຄາດໝາຍ SDGຮອດປີ 2030 ແມ່ນ> 95%);
 ອັດຕາການປົກຄຸມປະກັນສຸຂະພາບໃຫູ້ໄດູ້ 80% (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປີ 2030 ແມ່ນ > 80%)
 ສຸມໃສ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູູ້ທີໍ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີໃນພາລະກິດປະຕິວັດໃຫູ້ໄດູ້ ຈານວນ 4.927ຄົນ;
 ສູູ້ຊົນປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ແລະ ຮັບການບລິຈາກເລອດ ໃຫູ້ໄດູ້ 50.000 ຖົງ;
6.3. ຄາດໝາຍດ້ານການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ.
 ຊົນສ້າງຄອບຄົວ ໃຫູ້ມີເງໍ່ອນໄຂ ບັນລຸມາດຕະຖານ ຄອບຄົວພົັ້ນທຸກ ໃຫູ້ໄດູ້ 4.649 ຄອບຄົວ;
 ສູູ້ຊົນສ້າງບ້ານ ໃຫູ້ມີເງໍ່ອນໄຂ ບັນລຸມາດຕະຖານ ບ້ານພົັ້ນທຸກ ໃຫູ້ໄດູ້ 220 ບ້ານ;
 ສູູ້ຊົນ ສ້າງເມອງ ໃຫູ້ມີເງໍ່ອນໄຂ ບັນລຸມາດຕະຖານ ເມອງ ພົັ້ນທຸກ ໃຫູ້ໄດູ້ 2 ເມອງ (ເມອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ,
ເມອງຊອນ ແຂວງຫົວພັນ);
 ສູູ້ຊົນຈັດສັນພູມລາເນົາ ແລະ ອາຊີບໃຫູ້ປະຊາຊົນ ທີໍ່ບມ
ໍ່ ີພູມລາເນົາຄົງທີໍ່ ແລະ ອາຊີບບໝ
ໍ່ ັັ້ນຄົງ, ປະຊາຊົນທີໍ່ໄດູ້ຮັບຜົນກະ
ທົບ ຈາກໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ໃຫູ້ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດສັນພູມລາເນົາ ແລະ ອາຊີບ ແລະ ດາເນີນໄປ
ຕາມແຜນການທີໍ່ວາງໄວູ້, ແກູ້ໄຂບັນຫາການເຄໍ່ອນຍ້າຍ ແບບບຖ
ໍ່ ກຕ້ອງຂອງພົນລະເມອງໃຫູ້ຫຼຸດລົງ ຢ່າງຈະແຈູ້ງ;
 ສູູ້ຊົນສ້າງບ້ານພັດທະນາ ທີໍ່ເປັນຕົວແບບ ບັນລຸມາດຕະຖານພັດທະນາ ໃຫູ້ໄດູ້ 100 ບ້ານ, ເພີໍ່ມຈາກ 4.138 ບ້ານ ເປັນ
4.238 ບ້ານ, ເທົໍ່າກັບ 50,03% ຂອງ ຈານວນບ້ານທັງໝົດໃນທົໍ່ວປະເທດ (8,470 ບ້ານ) ແລະ ສ້າງຕົວແບບບ້ານໃຫຍ່
ກາຍເປັນຕົວເມອງໃນຊົນນະບົດໃຫູ້ໄດູ້ແຂວງລະ 1-2 ບ້ານ.
6.4. ດ້ານຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລ້ອມ.
 ຂັ້ນໃບທະບຽນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນ ໃຫູ້ໄດູ້ຈານວນ 100.000 ຕອນ; ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວພ້ອມທັງປັບປຸງລະບົບຄຸູ້ມຄອງທີໍ່
ດິນໃຫູ້ໃຫູ້ທັນສະໄໝດ້ວຍການນາໃຊູ້ລະບົບໄອທີ (IT) ເຂົັ້າໃນການເກັບກາຂມ
ັ້ ູນແບບຄົບຊຸດ.
 ຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີໍ່ດິນແຫ່ງຊາດເພໍ່ອ ແລະ ຊຸກຍູກ
ູ້ ານສ້າງແຜນການຈັດສັນນາໃຊູ້ທດ
ີໍ່ ິນຂັັ້ນແຂວງ
ແລະ ເມອງ ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ.
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III. ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ປີ 2019
1. ດ້ານກະສິກາ
1) ດາເນີນການສາຫຼວດທ່າແຮງບົໍ່ມຊ້ອນ, ດ້ານຊັບພະຍາກອນດິນ ໃນທົໍ່ວປະເທດ, ເຂດແຄູ້ວນ, ທ້ອງຖິໍ່ນ ໃຫູ້ເຫັນແຈູ້ງ
ທ່າແຮງການປູກ, ການລ້ຽງ, ມູນເຊໍ່ອການປູກ, ການລ້ຽງ ຂອງທ້ອງຖິໍ່ນ; ການົດໃຫູ້ໄດູ້ຜະລິດຕະພັນປາຍແຫຼມ ທີໍ່ເປັນ
ຍຸດທະສາດ ຕິດພັນກັບການການົດເຂດປູກ, ເຂດລ້ຽງ ແລະ ປັກຫຼັກໝາຍ ທີໍ່ດິນສະຫງວນໄວູ້ ເປັນແຕ່ລະທ້ອງຖິໍ່ນ,
ເຂດແຄູ້ວນແລູ້ວ ສ້າງເປັນໂຄງການພັດທະນາແຕ່ລະປະເພດ ຜະລິດຕະພັນ, ສົດ, ສະອາດ,ປອດສານຜິດ ເພໍ່ອສົໍ່ງອອກ,
ສົໍ່ງອອກກັບທີໍ່; ບລິໂພກພາຍໃນ, ເປັນແຫຼໍ່ງວັດຖຸດິບ ໃຫູ້ແກ່ອຸດສາຫພກາປຸງແຕ່ງກັບທີໍ່.
2) ດຶງດູດ ແລະ ສົໍ່ງເສີມໃຫູ້ຄອບຄົວ, ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ພາຍໃນ; ທຸລະກິດຂອງຕ່າງປະເທດ, ເປັນຕົັ້ນ
ແມ່ນ ທຸລະກິດປະເທດເພໍ່ອມິດ, ເຂົັ້າມາດາເນີນການຜະລິດ, ບລິການ ແລະ ພັດທະນາດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີ ທີໍ່ທັນສະໄໝ
ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກະສິກາ ທີໍ່ມີມູນຄ່າເພີັ້ມສູງ ແລະ ປະລິມານຫຼາຍ, ມີຕະຫຼາດທີໝ
ໍ່ ັັ້ນຄົງ. ເພໍ່ອພາປະຊາຊົນປະ
ເທດເຮົາ ດາເນີນການປູກ, ການລ້ຽງ ແລະ ຖ່າຍທອດເອົາເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກາໃໝ່ ທີທ
ໍ່ ັນສະໄໝ ປະຍົດຕົັ້ນທຶນ
ໄວຂຶັ້ນ ດ້ວຍການເລັໍ່ງລັດຕັດຕອນ ເພໍ່ອກ້າວໜ້າ.
3) ເພີັ້ມທຶນຮອນ ເຂົັ້າໃນການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມູ້ ໃຫູ້ເປັນລະບົບ ແລະ ຕເໍ່ ນໍ່ອງ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ:
ພັ້ນຖານໂຄ່ງລ່າງ, ອຸປະກອນ, ເຄໍ່ອງມ ທີໍ່ທັນສະໄໝ ໃຫູ້ຍັບເຂົັ້າໃກູ້ຄຽງກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ ເພໍ່ອເພີັ້ມຂີດຄວາມ
ສາມາດ ຂອງນັກວິທະຍາສາດ, ນັກຄົັ້ນຄວ້າປະເທດເຮົາ ສາມາດເຊໍ່ອມໂຍງວຽກງານ, ການຄົັ້ນຄວ້າໃຫູ້ມີປະສິດທິພາບ
ຮັບໃຊູ້ໃຫູ້ແກ່ຊະແໜງກະສິກາ, ປ່າໄມູ້ ລາວ ມີບາດກ້າວບຸກທະລຸ; ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກໍ່ຫັນປ່ຽນວຽກງານການຄົັ້ນ
ຄວ້າ ຂອງສະຖາບັນ, ສູນສົໍ່ງເສີມ ຈາກການຄົັ້ນຄວ້າແຕ່ດ້ານດຽວ ໄປສູກ
່ ານຄົັ້ນຄວ້າ ເພໍ່ອຮັບໃຊູ້ໃຫູ້ແກ່ການຜະລິດ;
ການດາເນີນທຸລະກິດ ຂອງວິສາຫະກິດກະສິກາ ແລະ ການຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
4) ຊຸກຍູສ
ູ້ ົໍ່ງເສີມການຜະລິດ ຂອງຄອບຄົວປະຊາຊົນເຂົັ້າເປັນກຸ່ມ, ຕໍ່ນຕົວຈັດຕັັ້ງເປັນສະຫະກອນ, ເປັນຟາມ, ຕິດພັນກັບ
ການບລິການ 2 ສົັ້ນ ຂອງວິສາຫະກິດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພໍ່ອໃຫູ້ມຄ
ີ ວາມສະດວກເຂົັ້າເຖິງແຫຼໍ່ງທຶນ, ຕະຫຼາດ,
ທ່າຍໂອນເອົາເຕັກໂນໂລຢີ; ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ແບບວິທີການຜະລິດ ການຄຸູ້ມຄອງທີໍ່ທັນສະໄໝ ໄດູ້ໄວກວ່າເກົໍ່າ ທັງສາ
ມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄດູ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ, ສ້າງຕົວແບບໃຫູ້ຫຼາຍ.
5) ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຂອງຂະແໜງກະສິກາ, ປ່າໄມູ້ ຕິດພັນກັບຍຸດທະສາດ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ
ກະສິກາລາວ ໃຫູ້ມີຄວາມສາມາດ, ມີຈານວນພຽງພ ເພໍ່ອຊ່ວຍຊາວກະສິກອນລາວ ໃຫູ້ມີທັກສະ ກະສິກາສະໄໝໃໝ່
ແບບມີຈຸດສຸມ ແລະ ໃຫູ້ເປີດກ້ວາງອອກໄປທົໍ່ວປະເທດ ໃນໄລຍະຍາວ; ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກສ
ໍ່ ້າງໃຫູ້ສູນສົໍ່ງເສີມ, ສະ
ຖານີ ຂັັ້ນທ້ອງຖິໍ່ນ ສາມາດເປັນຫຼັກແຫຼໍ່ງ ໃນການນາພາຊາວກະສິກອນຮຽນຮູູ້ ຈາກການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດ, ຄວາມ
ເຫັນ ເພໍ່ອພັດທະນາການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ເອົາວຽກງານດັໍ່ງກ່າວນີັ້ ຕິດພັນກັບຂະ
ບວນການ ສ້າງບ້ານພັດທະນາ, ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ໃຫູ້ກາຍເປັນຕົວເມອງນ້ອຍ ແລະ ເມອງເຂັັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ເປັນພັ້ນຖານ
ໃຫູ້ແກ່ການສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ້ວຍຍຸກທະສາດຢ່າງແທູ້ຈິງ.
6) ປັບປຸງຍຸດທະສາດ ພັດທະນາຂະແໜງການ ໃຫູ້ສອດຄ່ອງ ຕາມທິດຮ່ວມສາພັນ ທີໍ່ແໜູ້ນແຟູ້ນ, ກົມກ່ຽວກັບຂະແໜງ
ການ ທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
7) ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ພັດທະນາຊົນລະກະເສດ, ຕ້ານແລູ້ງ, ຕ້ານຖ້ວມ ຂອງຊາດ.
8) ສ້າງນະໂຍບາຍສົໍ່ງເສີມ ການພັດທະນາຊົນລະກະເສດ ໂດຍລວມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນນະໂຍບາຍ ຊຸກຍູສ
ູ້ ົໍ່ງເສີມໃຫູ້ວິສາ
ຫະກິດ ທັງພານໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ນາໃຊູ້ເຕັກໂນໂລຢີ ທີທ
ໍ່ ັນສະໄໝ ເຂົັ້າໃນການຜະລິດກະສິກາສະອາດ, ປອດ
ສານຜິດ ໃຫູ້ເປັນສິນຄ້າ ທີໍ່ໄດູ້ປຽບຂອງປະເທດເຮົາ.
9) ແກູ້ໄຂຂາດຕົວ ຂອດອຸດຕັນ, ສະຫງັກຊັກຊ້າ ໃນການບລິການ, ອານວຍຄວາມສະດວກ, ໃຫູ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ໃຫູ້ແກ່ຜູູ້
ປະກອບການ, ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດູ້ເຂົັ້າສູ່ການຜະລິດການຄ້າ ແລະ
ການບລິການໄວຂຶັ້ນ.
10)ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫູ້ຂະແໜງກະສິກາ, ປ່າໄມູ້ ຂອງທ້ອງຖິໍ່ນ ໃຫູ້ມີຄວາມສາມາດ ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ຄົັ້ນຄ້ວາດ້ານວິທະຍາສາດ, ຮູູ້ຈັກເສີມຂະຫຍາຍ ນາໃຊູ້ໝາກຜົນ ຂອງການຄົັ້ນຄ້ວາ
ວິທະຍາສາດ, ຮູູ້ຈັກດຶງດູດ ການລົງທຶນ, ຊອກຕະຫຼາດ, ຮູູ້ຈັກຈັດຕັັ້ງການຜະລິດ; ສ້າງກົນໄກມອບສິດຄວາມ
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ຮັບຜິດຊອບ ຕົກລົງບັນຫາການຜະລິດ, ການລົງທຶນ ຂອງພາກທຸລະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕາມກົດໝາຍ
ການົດ, ສູນກາງເຮັດໜ້າທີໍ່ຄຸູ້ມຄອງມະຫາພາກ, ຄຸູ້ມຄອງກວດກາຕິດຕາມການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ສ້າງພະນັກງານ.
11)ຫັນເອົາຫົວໜ່ວຍວິຊາການ, ສະຖາບັນ, ສູນ ກຸູ້ມຕົົນເອງ ດ້ານງົບປະມານ ບລິຫານ, ການຄົັ້ນຄ້ວາກ້າວໄປເຖິງສາມາດ
ຈ້າງພະນັກງານ ນັກຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະ ວິຊາການຮັບໃຊູ້ໃຫູ້ສະຖາບັນ ແລະ ສູນຄົັ້ນຄ້ວາ, ພັດທະນາທົໍ່ວປະເທດ ເປັນເຈົັ້າ
ດ້ານງົບປະມານ ຈາກຫຼາຍແຫຼໍ່ງ.
12)ປັບປຸຸງກົດໝາຍ, ສ້າງນະໂຍບາຍສົໍ່ງເສີມ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫູ້ແກ່ການລົງທຶນ, ການຜະລິດ ແລະ ການ
ບລິການ, ເຜີຍແຜ່, ເຊໍ່ອມຊຶມ ຢ່າງທົໍ່ວເຖິງ ຮອດຮາກຖານ ແລະ ຄອບຄົວປະຊາຊົນ.
2. ດ້ານອຸດສາຫະກາ:
1) ສບຕໍ່ພັດທະນາຂະແໜງທີໍ່ເປັນພັ້ນຖານໃນອະນາຄົດໃຫູ້ມີປະສິດທິພາບດ້ວຍຮູບການລົງທຶນຫຼາຍຮູບແບບໃນຂະແໜ
ງພະລັງງານໄຟຟູ້າ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ຈ ານວນຫນຶໍ່ງ ເພ ໍ່ອຂັບເຄ ໍ່ອນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ແຕ່ຕ້ອງມີກ ານຄຸູ້ມ ຄອງຢ່າ ງ
ຮັດກຸມ: ສ້າງເງໍ່ອນໄຂສະດວກໃຫູ້ຂະແຫນງດັໍ່ງກ່າວ.
2) ສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດໂຄງການປັບປຸງກໍ່ສ້າງກຸ່ມ SMEs ຕົວແບບທີໍ່ເປັນຫຼັກແຫຼໍ່ງໃນການຜະລິດຢູ່ມປ
ີ ະສິດທິພາບ ແລະ
ມີຄຸນນະພາບທີໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດູ້, ໂດຍຄັດເລອກຫົວຫນ່ວຍ SMEs ທີໍ່ມີເງໍ່ອນໄຂມາຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານເຕັກນິກ
ວິຊາການ, ການຕະຫລາດ, ສິນເຊໍ່ອ; ສ້າງນະໂຍບາຍທາງດ້ານພາສີອາກອນ, ການເງິນ, ວິຊາສະເພາະ, ແລະ IT ເຂົັ້າໃນ
ການດາເນີນທຸລະກິດທັນສະໄໝ; ເລັໍ່ງສ້າງອົງການຄັ້າປະກັນສິນເຊໍ່ອໃຫູ້ແກ່ SMEs ທີໍ່ບໍ່ມີຫຼັກຊັບຄ ັ້າປະກັນ; ສຸມ
ໃສ່ສ້າງກຸ່ມຜູູ້ປະກອບການໃໝ່ (Start up) ເຊັໍ່ນ: ກຸ່ມທຸລະກິດໜຸ່ມ ແລະ ແມ່ຍິງ; ນອກຈາກທະນາຄານແລູ້ວ ຄວນ
ຊຸກຍູູ້ໃຫູ້ມີຮູບແບບກອງທຶນທີໍ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານໃຫູ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ບົນພຶັ້ນຖານຄວາມສອດຄ່ອງກັບ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢ່າງເຂັັ້ມງວດ ເຊັໍ່ນ: ສະຖາບັນການເງິນຈຸນລະພາກ, ກອງທຶນໝູນວຽນ, ກອງທຶນກຸ່ມ
ຜະລິດ ແລະ ອໍ່ນໆ.
3) ເອົາໃຈໃສ່ຊນ
ີັ້ າ ແລະ ສ້າງສິໍ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ບລິການ ຕໍ່ການເຄໍ່ອນໄຫວຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
(SEZ) ທັງເກົໍ່າ ແລະ ໃຫມ່ໃຫູ້ດາເນີນທຸລະກິດຢ່າງຄ່ອງຕົວ, ຫລຸດຜ່ອນຂັັ້ນຕອນ ແລະ ບັນດາຕົັ້ນທຶນຕ່າງໆໃຫູ້ແກ່
ບັນດາທຸລະກິດລົງທຶນໃນເຂດມີປະສິດທິພາບ.
4) ເລີໍ່ມສາຫຼວດ ແລະ ກໍ່ສ້າງບາງໂຄງການໃຫຍ່ຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານເຊັໍ່ນ: ທາງດ່ວນ, ທ່າເຮອຫວຸງອາງ, ເມອງອັດ
ສະລີຍະ (Smart City), ເຂດເສດຖະກິດຕາມແລວທາງລົດໄຟ, ສະໜາມບິນ ແລະ ອໍ່ນໆ ເພໍ່ອເລັໍ່ງລັດປະຕິບັດ
ນະໂຍບາຍເຊໍ່ອມໂຍງພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ.
3. ດ້ານບລິການ:
1) ສຸມໃສ່ການພັດທະນາຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວທີໍ່ມແ
ີ ລູ້ວໃຫູ້ເຂັັ້ມແຂງ, ຮຽນຮູູ້ຈາກບົດຮຽນປະເທດອໍ່ນພ້ອມນັັ້ນ ສບຕໍ່
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ການທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຢ່າງຕໍ່ເນໍ່ອງ ແລະ ຖກເປົັ້າໝາຍ ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ຄຸນນະພາບ
ຂອງການບລິການ ແລະ ວັດທະນະທາທີໍ່ຈົບງາມ.
2) ຊຸກຍູູ້ໂຄງການສົໍ່ງເສີມການພັດທະນາແຫຼໍ່ງທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ທາງທາມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ, ແລະວັດທະນະທາທີໍ່ເປັນ
ເອກະລັກຂອງລາວ ໂດຍສະເພາະຕິດຕາມຊຸກຍູູ້ໃຫູ້ທົໍ່ງໄຫຫີນໄດູ້ຮັບການຮັບຮອງເປັນມ ລະດົກໂລກຈາກອົງການ
ສາກົນ, ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ປະສານງານການບລິການການທ່ອງ ທ່ຽວທີໍ່ສະດວກ ແລະ ປອດໄພ ເພໍ່ອສບຕໍ່ປີທ່ອງ
ທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ແລະ ຮອງຮັບແກ່ການເປີດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນ ທີໍ່ຈະມາເຖິງນີັ້.
4. ດ້ານການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ:
1) ບັນດາຂະແໜງການ, ອົງການຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນ ສຸມວຽກ, ສຸມງົບປະມານ, ສຸມພະນັກງານ ເພໍ່ອຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກ ໃຫູ້ໄປຕາມທິດລວງດຽວກັນ ໃຫູ້ສາເລັດເປັນແຕ່
ລະຈຸດສຸມ ໂດຍສະເພາະເລັໍ່ງໃສ່ 20 ຈຸດສຸມຂອງສູນກາງ 71 ,ຈຸດສຸມຂອງທ້ອງຖິໍ່ນ ແລະ 145 ຈຸດສຸມຈັດ
ສັນພູມລາເນົາຄົງທີໍ່ ເພໍ່ອຍົກສູງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າເພີໍ່ມລາຍຮັບໃຫູ້ປະຊາຊົນ ,ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາຄູນ
ນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດໃຫູ້ດີຂຶັ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງ
ປະຊາຊົນຫຼຸດລົງເປັນກ້າວໆ.
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2) ຊ່ວຍທ້ອງຖິໍ່ນ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 6 ກຸ່ມຕົວຊີັ້ບອກ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ດາລັດ348/ລບ ວ່າດ້ວຍ
ມາດຕະຖານພົັ້ນທຸກ ແລະ ມາດຕະຖານພັດທະນາ, ບົດແນະນາ 0830/ກປ ຂອງກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມູ້
ຕິດພັນກັບການຊຸກຍູູ້ ຂະບວນການ ເພໍ່ອດາເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຮາກຖານບ້ານ ແລະ ບ້ານໃຫຍ່ພັດທະນາທົໍ່ວ
ປະເທດ.
3) ປຸກລະດົມຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຜູູ້ປະກອບການ ດ້ວຍການສ້າງບ້ານແບບຢ່າງພົັ້ນ
ທຸກ, ບ້ານແບບຢ່າງພັດທະນາ ໂດຍກົງ ຫຼ ປຸກລະດົມ ໃຫູ້ລົງທຶນສ້າງວິສາຫະກິດກະສິກາ ດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງຊາວກະສິກອນ ດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆ ທີໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ, ພ້ອມກັນເຂົັ້າສູ່ຕະຫຼາດທີໍ່ໝັັ້ນຄົງ. ສບຕໍ່
ສົໍ່ງເສີມນາໃຊູ້ ສູນທີໍ່ມີຢູ່ເພໍ່ອຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ໃຫູ້ສູນສົໍ່ງເສີມຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ສາຖະນິບລິການເຕັກນິກຂັັ້ນເມອງ,
ຝຶກອົບຮົມອາສາສະໝັກບ້ານ, ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູູ້ປະກອບການວິສາຫະກິດກະສິກາຂະໜາດນ້ອຍ ຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ
ເພໍ່ອຮັບໃຊູ້ໃຫູ້ແກ່ການຜະລິດກະສິກາເປັນສິນຄ້າພັດທະນາຊົນນະບົດ ຢູ່ບລິເວນຕ່າງໆ.
5. ດ້ານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ : ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍົງ(SGDs) ໃຫູ້ຮີບ
ຮ້ອນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກາໃຫູ້ໄວ ໂດຍການປັບປຸງຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ
ໃນການປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພັ້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນນະບົດ ເປັນຕົັ້ນ: ໄຟຟູ້າ, ທາງ, ນັ້າປະປາ, ຊົນລະປະທານ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງ
ໝ, ສຸກສາລາ, ນັ້າສະອາດ, ອຸປະກອນການສຶກສາ-ການແພດ, ພ້ອມທັງຍົກລະດັບການສິດສອນຂອງຄູໃຫູ້ມີຄຸນນະພາບ
ແລະ ທົໍ່ວເຖິງ; ແກູ້ໄຂບັນດາສິໍ່ງຫຍັ້ທັ້ຕ່າງໆທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໃຫູ້ເປັນຮູບປະທາ; ພັດທະນາສີມແຮງງານ,
ສ້າງວຽກເຮັດງານທາ, ແກູ້ໄຂບັນຫາການຂາດແຄນແຮງງານ, ປັບປຸງ ແລະ ກ ໍ່ສ້າງແຮງງານໃຫູ້ມີຄຸນນະພາຍສະໜອງຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ, ສບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ວຽກງານເກັບກູູ້ລະເບີດບໍ່ທັນ
ແຕກໃຫູ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ, ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າວັດທະນະທາທີໍ່ດີງາມ ແລະ ເປັນເອກະລັກຂອງຊາດຕິດພັນກັບການພັດທະນາແຫຼໍ່ງ
ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຍົກລະດັບການບລິການໃຫູ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພເພໍ່ອສບຕໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ປີທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນໃຫູ້ມີປະສິດທິຜົນ.
6. ເພີໍ່ມທະວີການຄຸູ້ມ ຄອງລັດ -ຄຸູ້ມຄອງສັງຄົມ ດ້ວຍກົດໝາຍ, ສບຕໍ່ປັງປຸງກົງຈັກລັດຕິດທິດກະທັດຮັດ ແລະ ປັງປຸງຂອດ
ປະສານງານລະຫວ່າງສາຍຕັັ້ງສາຍຂວາງ ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນ ແລະ ມີການຕິດຕາມກວດກາແຕ່ລະວຽກງານໃຫູ້
ເປັນລະບົບ ແລະ ຄ່ອງຕົວ, ຍົກສູງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບບໍ່ໃຫູ້ເກີດການຊັ້າຊ້ອນ.
7. ດ້ານງົບປະມານແຫ່ງລັດ
(1) ລາຍຮັບ:

 ຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີໍ່ມສະບັບປັບປຸງໃຫູ້ເຂັັ້ມງວດເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົໍ່ວ
ປະເທດ, ສຸມໃສ່ຂະຫຍາຍຖານລາຍຮັບດ້ວຍການຫັນເອົາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດກາງ ທີໍ່ເສຍອາກອນແບບມອບເ
ໝົາໃຫູ້ເຂົັ້າສູ່ການຖບັນຊີ ຢ່າງໜ້ອຍ 10% ຂອງຈານວນຫົວໜ່ວຍມອບເໝົາທັງໝົດທົໍ່ວປະເທດ ແລະ ນາໃຊູ້ການ
ຄິດໄລ່ອາກອນມູນຄ່າເພີໍ່ມແບບມີການົດ ແລະ ປັບປຸງໄປສູ່ການເຂົັ້າລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີໍ່ມຕາມກົດໝາຍ;
 ຄົັ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ບັນດານະໂຍບາຍ ດ້ານພາສີ-ອາກອນ ໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດສັງຄົມ, ໃນພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ ເຊັໍ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສວຍສາອາກອນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ອາກອນຊົມໃຊູ້, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດູ້, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພ, ລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທາ
ນຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ, ລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍພາສີທີໍ່ດິນ, ນະໂຍບາຍຫັນຊັບສິນເປັນທຶນ, ຂັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຄ່າ
ບລິການສິນຄ້ານາເຂົັ້າ ແລະ ສົໍ່ງອອກ ສິນຄ້າຜ່ານແດນສາກົນ ແລະ ບັນດານິຕິກາລຸ່ມກົດໝາຍອໍ່ນໆ;
 ປັບປຸງກົນໄກ, ຂັັ້ນຕອນ ແລະ ການບລິການ ເພໍ່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃຫູ້ການດາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການປະຕິບັດ
ພັນທະຕໍ່ງົບປະມານ ໃຫູ້ມີຄວາມສະດວກ, ທັນສະໄໝ, ໂປ່ງໃສ, ວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
 ສ້າງລະບົບຄຸູ້ມຄອງພາຫະນະ ທີໍ່ເຂົັ້າມາເພໍ່ອເປົັ້າໝາຍທ່ອງທ່ຽວ, ລະບົບການຕິດຕາມການເຄໍ່ອນຍ້າຍສິນຄ້າພາຍໃນ
ປະເທດ, ສບຕໍ່ປັບປຸງລະບົບຄຸູ້ມຄອງການນາເຂົັ້ານັ້າມັນ ໂດຍຕິດຕັັ້ງລະບົບຕິດຕາມ-ກວດນັບການ ນາເຂົັ້າ ແລະ
ເຄໍ່ອນຍ້າຍນັ້າມັນເຊັ້ອໄຟ (E-METER) ຢູ່ບັນດາສາງເກັບນັ້າມັນໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ;
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 ຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິຂອງຄະນະປະຈາສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການເກັບອາກອນຊົມໃຊູ້ເພີໍ່ມເຕີມ ຈາກເບຍນາ
ເຂົັ້າ ແລະ ເບຍລາຄາຖກ;
 ສບຕໍ່ຂະຫຍາຍການສາຫຼວດຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ຖານລາຍຮັບ ຕາມຄາສັໍ່ງເລກທີ 40/ນຍ ໄປຫາບັນດາແຂວງທີໍ່
ມີເງໍ່ອນໄຂ ເຊັໍ່ນ: ຫຼວງພະບາງ, ຄາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈາປາສັກ.
 ຊຸກຍູູ້ໃຫູ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດແຈູ້ງເສຍອາກອນແຕ່ລະປະເພດດ້ວຍຕົນເອງ ຜ່ານລະບົບຄຸູ້ມຄອງອາກອນແບບທັນສະໄ
ໝ (TaxRIS) ແລະ ການມອບພັນທະຕ່າງໆນັັ້ນຜ່ານລະບົບທະນາຄານ;
 ຄົັ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຄຸູ້ມຄອງໃນການປະຕິບັດພັນທະ, ການໃຫູ້ນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ-ອາ ກອນ ຂອງ
ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ໃນຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟູ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ຄຸູ້ມຄອງການຈັດເກັບລາຍຮັບ ຈາກຄ່າ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ, ຄ່າພາກຫຼວງ ໃຫູ້ຄົບຖ້ວນ;
 ສ້າງກົນໄກປະສານງານ ແລະ ການົດມາດຕະການ ໃນການນາເອົາລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ ແລະ ການຂາຍເຄໍ່ອງຮິບທີໍ່ສານ
ຕັດສິນເປັນຂອງລັດໃຫູ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ;
 ຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫູ້ມີຄວາມຖກຕ້ອງທາງດ້ານມູນຄ່າແຈູ້ງພາສີ ດ້ວຍການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຖານຂັ້ມູນລາຄາ
ໃນການການົດມູນຄ່າແຈູ້ງເສຍພາສີ ສົໍ່ງອອກ-ນາເຂົັ້າສິນຄ້າ ໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການຂອງອົງການ
ການຄ້າໂລກ;
 ຄຸູ້ມຄອງບັນດາຜູູ້ປະກອບການທີໍ່ດາເນີນທຸລະກິດສົໍ່ງອອກ-ນາເຂົັ້າສິນຄ້າ ແລະ ຜູູ້ບລິການແຈູ້ງພາສີໃຫູ້ເຄໍ່ອນໄຫວຕາມ
ກົດໝາຍ ແນໃສ່ເພໍ່ອສົໍ່ງເສີມໃຫູ້ຜູູ້ປະກອບການໃຫູ້ມີມາດຕະຖານ ສາມາດເຊໍ່ອມໂຍງກັບສາກົນ;
 ດາເນີນມາດຕະການທາງກົດໝາຍຢ່າງເດັດຂາດຕໍ່ບັນຫາລົດນາເຂົັ້າບໍ່ຖກຕ້ອງທີໍ່ຍັງຄົງຄ້າງໃຫູ້ຂາດຕົວ, ຕ້ານ ແລະ
ສະກັດກັັ້ນການຄ້າຂາຍເຖໍ່ອນ, ດາເນີນຄະດີຕໍ່ຜູູ້ກະທາຜິດ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ດາເນີນການປັບປຸງວິສາຫະກິດຂອງລັດລົງທຶນ ທີໍ່ມີປະສິດທິພາບຕໍ່າ ໃຫູ້ມີປະສິດທີຜົນດີຂຶັ້ນກວ່າເກົໍ່າ ຫຼ
ຄົັ້ນຄວ້າຫັນໄປສູ່ຮູບການກາມະສິດອໍ່ນ;
 ເພີໍ່ມທະວີການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັັ້ນການຮົໍ່ວໄຫຼຂອງລາຍຮັບງົບປະມານ ທຸກຮູບແບບ, ໃນກລະນີພົບເຫັນການ
ລະເມີດໂດຍກົງ ລວມທັງກລະນີ ມີການສົມຮູູ້ຮ່ວມຄິດ ແມ່ນຕ້ອງໄດູ້ດາເນີນການກວດກາ ເກັບກາ ແລະ ປະຕິບັດ
ມາດຕະການ ຢ່າງເດັດຂາດ;
 ສບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົໍ່ງເສີມການຈັດເກັບລາຍຮັບ ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນ ໃຫູ້ເໝາະສົມກວ່າເກົໍ່າ ດ້ວຍ
ການແບ່ງຂັັ້ນຄຸູ້ມຄອງໃຫູ້ມີຄວາມຊັດເຈນ ເພໍ່ອເປັນການຊຸກຍູູ້ໃຫູ້ການເກັບລາຍຮັບໄດູ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ ແລະ ສາມາດນາໃຊູ້
ສ່ວນທີໍ່ເກີນເຂົັ້າໃນການໃຊູ້ຈ່າຍທີໍ່ຈາເປັນ ຕາມອັດສາສ່ວນທີໍ່ລັດຖະບານການົດໃຫູ້ ໃນແຕ່ລະປີ, ສະເພາະນະໂຍບາຍ
ຊຸກຍູູ້ໃຫູ້ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂັັ້ນສູນກາງທີໍ່ມີລາຍຮັບວິຊາການ ໃນກລະນີທີໍ່ປະຕິບັດລາຍຮັບເກີນແຜນທີໍ່ໄດູ້ຮັບຮອງ
ໃນສົກປີ ຈະໄດູ້ມີການຄົັ້ນຄວ້າດັດສະເລ່ຍຄນໃໝ່ເພໍ່ອຈັດສັນສ່ວນທີໍ່ເກີນເພໍ່ອປະຕິບັດລາຍຈ່າຍ ແລະ ມອບເຂົາັ້
ງົບປະມານ ຕາມລະບຽບການ.
(2) ດ້ານລາຍຈ່າຍ:

 ປະຕິບັດການເບີກຈ່າຍ ເງິນນະໂຍບາຍເງິນ-ເງິນອຸດໜູນນາຍບ້ານ
ໃຫູ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວ
ປະເທດ;
 ປັບປຸງກົນໄກການເບີກຈ່າຍເງິນເດອນ, ເງິນນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ໃຫູ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ, ຮັບປະກັນ
ໃຫູ້ສາມາດເບີກຈ່າຍທັນການົດເວລາໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ, ພ້ອມກັນນັັ້ນ ກໍ່ສ້າງກົນໄກໃໝ່ ຮ່ວມກັບຂະແໜງ
ປກສ-ປກຊ ໃນການຫັນການເບີກຈ່າຍເງິນເດອນ, ເງິນນະໂຍບາຍ ຂອງກາລັງບລິຫານເຂົັ້າສູ່ລະບົບທະນາຄານ;
 ເພີໍ່ມທະວີກົນໄກປະສານສົມທົບໃນວຽກງານການກວດສອບ ແລະ ການແກູ້ໄຂຜົນການກວດສອບ ເພໍ່ອໃຫູ້ ການຄຸູ້ມ
ຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍເຂົັ້າສູ່ລະບົບງົບປະມານຕາມລະບຽບການ ແນໃສ່ປະຕິບັດໃຫູ້ເຂັັ້ມງວດຕໍ່ວິໄນ ແຜນການ ແລະ
ວິໄນການເງິນ;
 ຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍ ແລະ ອອກນິຕິກາລຸ່ມກົດໝາຍທີໍ່ສາຄັນ ເພໍ່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫູ້ແກ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດລາຍຈ່າຍ
ງົບປະມານໃຫູ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການ ເປັນຕົັ້ນ: ຄາແນະນາ ວ່າດ້ວຍການຈັດຊັ້-ຈັດຈ້າງ
ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ, ປັບປຸງນິຕິກາ ແລະ ກົນໄກການປະຕິບັດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ວິຊາການ ແລະ ກອງທຶນຂອງລັດ ໃຫູ້ເ
ໝາະສົມ ຄ່ອງຕົວ ແລະ ມີຄວາມວ່ອງໄວຂຶັ້ນກວ່າເກົໍ່າ; ສບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ອອກຄາແນະນາຕ່າງໆ ເຊັໍ່ນ: ການກວດກາ
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ຫລັງການຈ່າຍ, ການົດໝາຍນາໃຊູ້ລາຍຈ່າຍບລິຫານຂອງລັດ ຕິດພັນກັບນະໂຍບາຍປະຫຍັດມັດທະຍັດ ແລະ ນິຕິກາ
ອໍ່ນໆ.
ສບຕໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປະສານສົມທົບພາກສວ່ນກ່ຽວຂ້ອງ ເພໍ່ອກວດກາຄນຄວາມສອດຄ່ອງ ໃນການປະຕິບັດ
ນະໂຍບາຍເງິນອຸດໜູນ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຕາມດາລັດ 468/ນຍ ເພໍ່ອຮັບປະກັນໃຫູ້ການການົດເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼີກ ແລະ ທຸລະກັນດານແທດເໝາະກັບສະພາບການຕົວຈິງ ແລະ ບໍ່ໃຫູ້ມີຊ່ອງວ່າງ;
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການປະຢັດຢ່າງເຂັັ້ມງວດ ແລະ ໃຫູ້ເປັນຮູບປະທາແທູ້ ໂດຍໃຫູ້ແຕ່ລະຂະ ແໜງ
ການ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນ ຄົັ້ນຄວ້າການົດອອກເປັນມາດຕະການ, ແຜນດາເນີນງານ ແລະ ແຜນການກວດກາຕິດຕາມຢ່າງ
ຈະແຈູ້ງ ກ່ຽວກັບການປະຢັດ ເພໍ່ອໃຫູ້ມີທ່າຕັັ້ງໜ້າ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຕົວຈິງ;
ຄຸູ້ມຄອງກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຫຼັງຈ່າຍການປະຕິບັດ ລາຍຈ່າຍເງິນບາເນັດເກັບລາຍຮັບເກີນແຜນ
ງົບປະມານ ຂອງທ້ອງຖິໍ່ນ ໃຫູ້ຖກຕ້ອງຕາມເປົັ້າໝາຍລາຍຈ່າຍຕາມທີໍ່ກົດໝາຍການົດໄວູ້;
ເອົາໃຈໃສ່ ຄຸູ້ມຄອງ ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານທີໍ່ມີລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍວິຊາການ ແລະ ກອງທຶນຂອງລັດ ໃຫູ້ສາ ມາດລວມ
ສູນ ແລະ ສ່ອງແສງໃນແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃຫູ້ຄົບຖ້ວນ, ປະຕິບັດໃຫູ້ຖກຕ້ອງຕາມເປົັ້າ
ໝາຍ ແລະ ມີປະ
ສິດທິຜົນ; ພ້ອມທັງ ແກູ້ໄຂກົນໄກ, ລະບົບ, ຂອດຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆ ໃຫູ້ຄ່ອງຕົວຂຶັ້ນກ່ວາເກົໍ່າ ທັງໃນດ້ານການມອບລາຍ
ຮັບ ແລະ ການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍ;
ປັບປຸງນິຕກ
ິ າ ກ່ຽວກັບການຄຸມ
ູ້ ຄອງບັນຊີເງິນຝາກ ຢູ່ລະບົບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ໃຫູ້ມີຄວາມຮັດກຸມ ແລະ ສາມາດ
ປະຕິບັດໄດູ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ;
ຄົັ້ນຄວ້າກົນໄກ ແລະ ມາດຕະການ ສະເໜີຫັນເອົາບາງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ ທີໍ່ມີລາຍຮັບຄ່າບລິການທາງດ້ານວິຊາການ
ທີໍ່ມີເງໍ່ອນໄຂ ສ້າງເປັນຫົວໜ່ວຍງົບປະມານເອກະລາດ ກຸູ້ມຕົນເອງທາງດ້ານລາຍຈ່າຍທີໍ່ຈາເປັນຕ່າງໆ (ນອກຈາກລາຍ
ຈ່າຍລົງທຶນ) ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂະແໜງສຶກສາ, ສາທາ ແລະ ຂະແໜັງສັງຄົມຈານວນໜຶໍ່ງ. ພ້ອມທັງ ສ້າງກົນໄກໃ
ໝ່ ໃນການຄຸູ້ມຄອງເງິນກອງທຶນຂອງລັດ ໃນລະບົບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເພໍ່ອຮັບປະກັນໃຫູ້ສາມາດສ້າງທ່າແຮງທາງດ້ານ
ລາຍຮັບ ນາໃຊູ້ເຂົັ້າໃນບັນດາໜ້າວຽກສາຄັນຕ່າງໆ ຂອງກອງທຶນໄດູ້ຢ່າງພຽງພ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;
ກວດກາ ຕິດຕາມ ແລະ ຕ້ານທຸກການຮົໍ່ວໄຫຼທາງດ້ານລາຍຈ່າຍງົບປະມານ, ໂດຍສຸມໃສ່ການປະຕິບັດກົດ ໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການຈັດຊັ້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ, ກົດໝາຍງົບປະມານ ແລະ ລະບຽບການທາງດ້ານການເງິນອໍ່ນໆຢ່າງເຂັັ້ມ
ງວດ.

(3) ການດູນ
່ ດ່ຽງງົບປະມານ

 ຂະຫຍາຍຕະຫຼາດການອອກພັນທະບັດລັດຖະບານ ໃຫູ້ກວ້າງຂວາງກ່ວາເກົໍ່າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສປ ຈີນ, ໄທ, ສ.ເກົາຫຼີ
ແລະ ປະເທດອໍ່ນໆ, ຈາໜ່າຍພັນທະບັດລັດຖະບານຜ່ານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ;
 ໃນປີ 2019 ແມ່ນຈະໄດູ້ຄົັ້ນຄວ້າມາດຕະການ ແລະ ກົນໄກການດຸ່ນດ່ຽງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ໃຫູ້ບັນດາແຂວງທີໍ່ຂາດດຸນ
ເພໍ່ອໃຫູ້ການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍຂັັ້ນທ້ອງຖິໍ່ນມີຄວາມຄ່ອງໂຕ ແລະ ທັນສະພາບການກວ່າເກົໍ່າ, ຊຶໍ່ງສູນກາງຈະດູນດ່ຽງ
ເງິນເດອນ, ເງິນນະໂຍບາຍ ເປັນບຸລິມະສິດໃຫູ້ບັນດາແຂວງ ຕາມແຜນທີໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ, ສ່ວນລາຍຮັບ
ທ້ອງຖິໍ່ນ ແມ່ນໃຫູ້ນາໃຊູ້ເຂົັ້າໃນການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍບລິຫານ ແລະ ລາຍຈ່າຍລົງທຶນ ຕາມແຜນງົບປະມານປະຈາປີ
ທີໍ່ຖກຮັບຮອງ; ພ້ອມທັງການຄົັ້ນຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດູ້ໃນການມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບ
ຂອງບັນດາແຂວງ ທີໍ່ຂາດດູນສູງ ໃຫູ້ສອດຄ່ອງຂຶັ້ນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນພາລະແບກຫາບຂອງບັນດາແຂວງໃນການປະຕິບັດ
ລາຍຈ່າຍຂອງຕົນ;
 ແຍກການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ບລິຫານໜີັ້ສິນອອກສະເພາະ ເພໍ່ອສາມາດບລິຫານ, ຈັດສັນແຜນທົນແທນຄນ ໃຫູ້ພຽງພ
ແລະ ທັນການົດເວລາ;
 ຢຸດຕິການກູູ້ຢມໃໝ່ທີໍ່ມີເງໍ່ອນໄຂທຸລະກິດ (ບໍ່ຜ່ອນຜັນ), ສຸມໃສ່ການກູູ້ຢມ ທີໍ່ມີເງໍ່ອນໄຂຜ່ອນຜັນສູງ (ໝາຍວ່າໄລຍະ
ຍົກເວັັ້ນການຊາລະຕົັ້ນທຶນ ບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 7 ປີ, ໄລຍະທົດແທນຄນບຕ
ໍ່ ໍ່າກວ່າ 25 ປີ ແລະ ດອກເບັັ້ຍບເໍ່ ກີນ 1.5% ຕປ
ໍ່ ີ)
ເພໍ່ອນາໃຊູ້ເຂົັ້າໃນສະເພາະໂຄງການທີໍ່ເຫັນວ່າ ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຈາເປັນເທົໍ່ານັັ້ນ;
 ລັດຖະບານ ຈະບໍ່ຄັ້າປະກັນເງິນກູູ້ ໃຫູ້ແກ່ລັດວິສາຫະກິດ ໃນການປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆ ເພໍ່ອສາມາດຄຸູ້ມຄອງໜີັ້ສິນ
ໃຫູ້ມີຄວາມໝັັ້ນທ່ຽງ, ຍົກເວັນ
ັ້ ກລະນີ ໂຄງການໃດທີໍ່ມີປະສິດທິຜົນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສາມາດຮັບປະກັນຊາ
ລະຕົັ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບັັ້ຍ ໄດູ້ໂດຍຕົວເອງ.
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(4) ມາດຕະການແກູ້ໄຂຜົນການກວດສອບ

 ສົມທົບກັບອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນ ເພໍ່ອສັງ ລວມຂັ້ມູນ ແລະ
ບັນຫາຄົງຄ້າງຕ່າງໆ ຕາມຜົນການກວດສອບ ໃຫູ້ຖກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ;
 ມອບໝາຍໃຫູ້ແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍງົບປະມານທີໍ່ກວດເຫັນການລະເມີດ ເພໍ່ອແຕ່ງຕັັ້ັງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແກູ້ໄຂຜົນການ
ກວດສອບ ໃຫູ້ຖກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ພ້ອມທັງຕີລາຄາ ແລະ ຊອກຫາສາເຫດທີໍ່ແທູ້ຈິງ ເພໍ່ອວາງມາດ
ຕະການແກູ້ໄຂໃຫູ້ສອດຄ່ອງ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນຂອງການແກູ້ໄຂໃຫູ້ກະຊວງການເງິນ ແລະ
ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
 ສ້າງກົນໄກປະສານງານກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ ເພໍ່ອ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງການແກູ້ໄຂຜົນ
ຂອງການກວດສອບ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 ເພີໍ່ມທະວີມາດຕະການໃນການກວດກາແຜນງົບປະມານໃຫູ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶັ້ນ
ໂດຍສະເພາະ ການສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງໃຫູ້ລະບົບກວດກາພາຍໃນຂອງແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ ແນ່ໃສ່ ເພໍ່ອຫຼຸດຜ່ອນ, ຈາກັດ ແລະ ປູ້ອງກັນ
ການລະເມີດວິໃນແຜນການ-ການເງິນ, ຖເອົາວຽກງານກວດກາເປັນວຽກງານສາຄັນ ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ
ແລະ ຕໍ່ເນໍ່ອງ.
8. ນະໂຍບາຍໃນການຮັກສາສະເຖຍລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ
(1)
ນະໂຍບາຍເງິນຕາ: ສບຕໍ່ນາໃຊູ້ອັດຕາດອກເບູ້ຍພັ້ນຖານຂອງ ທຫລ, ອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບ ແລະ ດັດປັບ
ເມໍ່ອເຫັນວ່າຈາເປັນ, ຊຸກຍູູ້ໃຫູ້ຕະຫຼາດລະຫວ່າງທະນາຄານ, ຕະຫຼາດເປີດເຄໍ່ອນໄຫວຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ
ສູງ, ຊຸກຍູູ້ການຈາໜ່າຍພັນທະບັດລັດຖະບານທີໍ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເພໍ່ອລະດົມທຶນໃຫູ້ໄດູ້ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ,ສບຕໍ່ຄຸູ້ມຄອງການ
ການົດອັດຕາດອກເບູ້ຍຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ດັດປັບເມຶໍ່ອເຫັນວ່າຈາເປັນ.
(2)
ນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນ: ສບຕໍ່ນາໃຊູ້ນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທີໍ່ມີການຄຸູ້ມຄອງຂອງ
ລັດໂດຍສບຕໍ່ການົດອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງ, ສບຕໍ່ການົດສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາຊັ້-ຂາຍເງິນຕາຕາມຂອບເຂດການົດໄວູ້
ແລະ ດັດປັບເມໍ່ອເຫັນວ່າຈາເປັນ, ຊຸກຍຸູ້ຕະຫຼາດຊັ້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດລະຫວ່າງທະນາຄານໃຫູ້ມີການເຄໍ່ອນໄຫວ
ແຂງແຮງ, ສບຕໍ່ດັດສົມຕະຫຼາດເງິນຕາຕ່າງປະເທດເມໍ່ອເຫັນວ່າຈາເປັນ (ເປັນຕົັ້ນນັ້າມັນ, ເຄໍ່ອງກໍ່ສ້າງ, ວັດຖຸດິບ, ຢາປົວ
ພະຍາດແລະສິນຄ້າທີໍ່ຈາເປັນ).
ສບຕໍ່ພັດທະນາເຄໍ່ອງມອະນຸ
ພັນທາງການເງິນເພໍ່ອປູ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຈາກອັດຕາ
ແລກປ່ຽນ ແລະ ນາໃຊູ້ໂປແກຼມຕິດຕາມການຊັ້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເພໍ່ອໃຫູ້ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນ
ໃຫູ້ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົໍ່າ.
ຄັງສາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ເພໍ່ອຮັບປະກັນໃຫູ້ຄັງສາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ ທຫລ ຈະປະຕິບັດມາດຕະການດັໍ່ງນີັ້:(1)
ເກັບຊັ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈາກແຫຼໍ່ງຕ່າງໆ ເຊັໍ່ນ: ຈາກພາກລັດ, ແຫຼໍ່ງທຶນສາກົນທີໍ່ປ່ອຍຜ່ານແຫຼໍ່ງທຶນປ່ອຍກູູ້ໃຫູ້ແກ່ວິສາຫະ
ກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ແຫຼໍ່ງອໍ່ນໆທີໍ່ເຫັນວ່າມີຊ່ອງທາງ; (2) ຊຸກຍູູ້ບລິສັດນາເຂົັ້າ-ສົໍ່ງອອກ ຂາຍເງິນຕາ
ຕ່າງປະເທດ ທີໍ່ໄດູ້ຮັບຈາກການສົໍ່ງອອກໃຫູ້ທະນາຄານ; (3) ສົມທົບກັບກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ ເພໍ່ອສ້າງກົນໄກໃຫູ້ການລົງທຶນ
ໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດ ໂອນລາຍຮັບທີໍ່ເປັນງິນຕາເຂົັ້າສູ່ປະເທດ ໂດຍຜ່ານລະ ບົບທະນາຄານ ໃຫູ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ.

(3)

ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ
ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງນິຕິກາ ແລະ ກົນໄກການຄຸູ້ມຄອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ ເພໍ່ອຕີຖອຍປະກົດການຫຍັ້ທັ້ຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ.
ພ້ອມນັັ້ນ ເອົາໃຈໃສ່ເພີໍ່ມທະວີການຕິດຕາມການເຄໍ່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາທີໍ່ຢູ່ພາຍໃຕູ້ການຄຸູ້ມຄອງ,
ໃນນັັ້ນຈະໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ພິເສດຮ້ານແລກປ່ຽນທີໍ່ເປັນເປົັ້າໝາຍການປັໍ່ນປ່ວນອັດຕາແລກປ່ຽນ ຖ້າພົບຮ້ານແລກປ່ຽນໃດທີໍ່
ເຄໍ່ອນໄຫວບໍ່ຖກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ກຈະສັໍ່ງໂຈະ ແລະ ຖອນໃບອະນຸຍາດທັນທີ.

(4)

(5)

ການຄຸມ
ູ້ ຄອງສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເງິນ
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 ເພີໍ່ມທະວີການຄຸູ້ມຄອງບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດຢ່າງເຂັັ້ມງວດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ,ຮີບຮ້ອນປັບປຸງທະນາຄານທຸລະ
ກິດລັດ 2 ແຫ່ງ ໃຫູ້ຄົບຕາມເງໍ່ອນໄຂ ແລະ ມາດຖານກ່ອນຊອກຮູູ້ຄູ່ຮ່ວມທຶນ,ຊຸກຍູທ
ູ້ ະນາຄານນະໂຍບາຍປັບປຸງການ
ເຄອ
ໍ່ ນໄຫວໃຫູ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶັ້ນ,ສ້າງດາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸູ້ມຄອງສະຫະກອນສິນເຊໍ່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ, ຄຸູ້ມ
ຄອງ ແລະ ພັດທະນາທະນາຄານບ້ານ. ນອກນີັ້ ຄຸູ້ມຄອງຕິດຕາມສະຖາບັນການເງິນປະເພດຕ່າງໆໃຫູ້ເຂູ້ັັ້ມງວດແລະ
ເຄໍ່ອນໄຫວຕາມລະບຽບກົດໝາຍ,
ຕິດຕາມການເຄໍ່ອນໄຫວຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີໍ່ໄປເຄໍ່ອນໄຫວລະດົມທຶນບໍ່
ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ, ຖ້າເກີດມີໜໍ່ແໜ່ງຕ້ອງລະງັບແຕ່ຫົວທີ.
 ສບຕໍ່ຄົັ້ນຄວ້າສ້າງບລິສັດປະກັນສິນເຊໍ່ອແລະບລິສັດປະເມີນຊັບສິນເພໍ່ອຊຸກຍູູ້ການເຂົັ້າເຖິງ ແຫຼໍ່ງທຶນຂອງວິສາຫະກິດ
ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ.
 ຄຸູ້ມຄອງການການົດອັດຕາດອກເບູ້ຍເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກູູ້ໃຫູ້ແທດເໝາະສົມກັບສະພາບຂອງຕະຫຼາດ
ການຄຸມ
ູ້ ຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດແລະ ສົງໍ່ ເສີມການຊາລະໂດຍບໃໍ່ ຊູ້ເງິນສົດ: ຊຸກຍູູ້ການຊາລະໂດຍບໍ່ໃຊູ້ເງິນສົດໃຫູ້
ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ;ຄຸມ
ູ້ ຄອງແລະປັບປຸງກົນໄກຕິດຕາມ ແລະ ວິເຄາະກະແສເງິນເຂົັ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ; ພ້ອມນີັ້, ຄຸູ້ມຄອງ
ບລິສັດນາເຂົັ້າ-ອອກຄາແທ່ງຢ່າງເຂັັ້ມງວດ;ສບຕໍ່ຊຸກຍູູ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆຊາລະພາຍໃນປະເທດເປັນເງິນກີບ ເປັນຕົັ້ນ: ຄ່າການ
ສຶກສາຂອງໂຮງຮຽນນາໆຊາດ, ຄ່າວີຊ່າ, ຄ່າພາສີຜ່ານດ່ານ ແລະ ອໍ່ນໆ

(6)

(7)










ການລະດົມເງິນຝາກແລະການປ່ອຍສິນເຊອ
ໍ່
ຊຸກຍູທ
ູ້ ະນາຄານທຸລະກິດແລະ ສະຖາບັນການເງິນລະດົມເງິນຝາກພາຍໃນປະເທດດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ, ພັດທະນາການ
ບລິການໃຫູ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ,ໃຫູ້ລູກຄ້າສາມາດເຂົັ້າເຖິງສະດວກແລະທົໍ່ວເຖິງ;
ຊຸກຍູໃູ້ ຫູ້ທະນາຄານທຸລະກິດການົດນະໂຍບາຍ ແລະ ສ້າງຜະລິດຕະພັນສິນເຊໍ່ອໃຫູ້ຫຼາກຫຼາຍແທດເໝາະກັບແຕ່ລະ
ຂົງເຂດໂດຍສົມທົບການນາໃຊູ້ແຫຼໍ່ງເງິນຝາກ ແລະ ກູູ້ຢມຈາກຕ່າງປະເທດ;
ຊຸກຍູູ້ໃຫູ້ທະນາຄານທຸລະກິດພັດທະນາຜະລິດຕະພັນສິນເຊໍ່ອໃຫູ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະສອດຄ່ອງກັບເປົັ້າໝາຍການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ໃຫູ້ສິນເຊໍ່ອຂອງຂະແໜງທະນາຄານເພີໍ່ມຂຶັ້ນຕາມແຜນທີຄ
ໍ່ າດໄວູ້; ຄຸູ້ມຄອງອັດຕາ
ສ່ວນໜີັ້ NPL ຕາມແຜນທີໍ່ການົດ;ພ້ອມນີັ້ກຈະໄດູ້ປະເມີນຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພທາມະຊາດເພໍ່ອປະຕິບັດນະໂຍບາຍ
ສິນເຊໍ່ອຕໍ່ລູກຄ້າທີໍ່ໄດູ້ຜົນກະທົບ;
ອອກນະໂຍບາຍສິນເຊໍ່ອສົໍ່ງເສີມວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງຄ່ຽງຄູ່ກັບກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງເພໍ່ອເປັນການຊຸກຍູູ້
ການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດ;
ປັບປຸງຂັ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊໍ່ອ ເພໍ່ອເອັ້ອອານວຍໃນການວິເຄາະສິນເຊໍ່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການ
ເງິນ ແນ່ໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິນເຊໍ່ອ ແລະ ເປັນການປັບປຸງຕົວຊີັ້ວັດການເຂົັ້າເຖິງສິນເຊໍ່ອ ທີໍ່ຕິດພັນກັບຄາ
ສັໍ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ02/ນຍ;
ສບຕໍ່ຊຸກຍູູ້ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊໍ່ອໃຫູ້ເມອງເປົັ້າໝາຍ,ຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບານແລະທ້ອງ
ຖິໍ່ນແລະວຽກງານ 3ສ້າງ ຕາມທິດທາງຂອງພັກ-ລັດໄດູ້ວາງອອກ.

(8) ວຽກງານຫຼກ
ັ ຊັບ

 ພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ຊຸກຍູູ້ການເຄໍ່ອນໄຫວຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວໃຫູ້ຂະຫຍາຍຕົວ ເພໍ່ອລະດົມທຶນ ແລະ ມີທຸລະ
ກາຫຼາຍຂຶັ້ນ.
 ສ້າງລະບຽບການຕ່າງໆ ເພໍ່ອເອັ້ອອານວຍການຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ປົກປູ້ອງຜູູ້ລົງທຶນລາຍຍ່ອຍ ທີໍ່ຕິດ
ພັນກັບ ຄາສັໍ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 02/ນຍ.
(9) ການປັບປຸງ, ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນິຕກ
ິ າ

ສບຕໍ່ປັບປຸງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ, ດາລັດວ່າດ້ວຍຄັງສາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ດ າລັດວ່າດ້ວຍການປົກປູ້ອງຜູູ້
ຊົມໃຊູ້ບລິການທາງການເງິນ, ດາລັດວ່າດ້ວຍການເຊົໍ່າສິນເຊໍ່ອ, ດາລັດວ່າດ້ວຍການ ເຄໍ່ອນໄຫວຂອງວຽກງານຂັ້ມູນຂ່າວສານ
ສິນເຊໍ່ອ, ດາລັດວ່າດ້ວຍວຽກງານການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ, ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍລະບົບການຊາລະສະສາງ
ແລະ ອໍ່ນໆ.
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9. ມາດຕະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ເພໍ່ອສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນເງິນຕາ ປີ 2019
ໃຫູ້ທັນເວລາ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແມ່ນຈະໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ດັໍ່ງນີັ້:
– ອອກດາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນ
ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈາປີ 2019;
– ຄົັ້ນຄວ້າຈັດສັນແຜນງົບປະມານລະອຽດ ລວມທັງການຈັດສັນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ຂອງບັດດາຂະແໜງການ ຂັັ້ນສູນ
ກາງ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນ ເພໍ່ອເປັນພັ້ນຖານໃຫູ້ແກ່ການຄົັ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາ ຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັັ້ນແຂວງ;
– ກະກຽມແຈູ້ງແຜນງົບປະມານ ພາຍຫຼັງທີໍ່ໄດູ້ຮັບການຮັບຮອງ ຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັັ້ນແຂວງ ໃຫູ້
ທັນເວລາ ຕາມທີໍ່ກົດໝາຍການົດ;
– ມອບໃຫູ້ ບັ ນ ດາກະຊວງ, ອົ ງ ການຂັ ັ້ ນ ສູ ນ ກາງ ແລະ ອົ ງ ການປົ ກ ຄອງທ້ ອ ງຖິ ໍ່ ນ ຈັ ດ ຕັ ັ້ ງ ຜັ ນ ຂະຫຍາຍດ າລັ ດ ຂອງ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງ
ລັດ ປະຈາປີ 2019 ອອກເປັນຄາແນະນາລະອຽດຂອງຂະແໜງການຕົ ນ ໂດຍຈັດສັນເປັນແຜນງານ, ໂຄງການ, ແຜນເງິນ
ແລະ ມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຕ່ຫົວທີ.
– ການົດກົນໄກການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ສະຫລຸບລາຍງານ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
(ສາລັບລາຍລະອຽດ ແມ່ນໄດູ້ມີບົດລາຍງານສະເພາະຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ເພໍ່ອແຈກຢາຍຕ່າງຫາກ)
ຂຂອບໃຈ
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