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I. ນະໂຍບາຍດັດສົມແຜນງົບປະມານ
ສົກປີ 2013-2014

• ຢຸດການປະຕິບັດເງິນນະໂຍບາຍອຸດໜູນຄ່າຄອງຊີບ;

• ດັດແກ້ຫຼຸດແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ 6 ເດືອນ ທ້າຍສົກປີ
2013-2014;

• ຄຸ້ມຄອງການເບີກຈ່າຍງົບປະມານຢ່າງຮັດກຸມ;

• ລັດຖະບານໄດ້ແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ ເພືີ່ອຄຸ້ມຄອງ
ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ຊຸກຍູ້ການເກັບລາຍຮັບ;
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II. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົກປີ
2013-2014
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❖ ດ້ານລາຍຮັບ
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2013/14

ແຜນການ ສົກປີ 
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ລາຍຮັບພາຍໃນ ລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ ລາຍຮັບທັງໝົດ

% ຕ ີ່ GDP
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❖ ດ້ານລາຍຈ່າຍ
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ລາຍຈ່າຍບ ລິຫານ ລາຍຈ່າຍລົງທຶນ ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ% ຕ ີ່ GDP

II. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2013-
2014 (ຕໍໍ່)
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❖ດ້ານການດຸນດ່ຽງ:
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ດຸນດ່ຽງພາຍໃນ ດຸນດ່ຽງຕ່າງປະເທດ ຂາດດຸນງົບປະມານ ດຸນດ່ຽງງົບປະມານ% ຕ ີ່ GDP

II. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2013-
2014 (ຕໍໍ່)



III. ທິດທາງຄາດໝາຍ ສົກປີ 2014/2015

• ສືບຕໍໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍດັດສົມງົບປະມານ, ໂດຍຮັກສາເພດານ
ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ຢ ່ໃນລະດັບຂອງສົກປີ 2013/2014.

• ລັດຖະບານໄດ້ຖືເປັນບ ລິມະສິດສໍາລັບການຈັດສັນລາຍຈ່າຍໃຫ້
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ.

• ປັບປຸງການຈັດເກັບລາຍຮັບ , ໂດຍການນໍາໃຊ້ບັນດາມາດຕະການ
ຕ່າງໆ, ຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງໃກ້ຊິດ, ຈໍາ
ກັດການລົບຫ ີກເສຍອາກອນ ແລະ ປ້ອງກັນການຮົໍ່ວໄຫ ຂອງລາຍ
ຮັບງົບປະມານ.
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 ແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດງບົປະມານ ແຫ່ງລັດ
ສົກປີ 2014/15

ດ້ານລາຍຮັບ: ສ ້ຊົນເກັບລາຍຮັບທັງໝົດໃຫ້ໄດ້ບໍໍ່ຫຼຸດ
25% ຂອງ GDP, ໃນນັັ້ນ:
✓ລາຍຮັບພາຍໃນ ໃຫ້ໄດ້ 19.7% ຂອງ GDP;
✓ລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ ໃຫ້ໄດ້ 5.2% ຂອງ

GDP.
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III. ທິດທາງຄາດໝາຍ ສົກປີ 2014/15 (ຕໍໍ່) 
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 ດ້ານລາຍຈ່າຍ: ໃຫ້ຢ ່ໃນລະດັບ 28.2% ຂອງ GDP. ໃນນັັ້ນ:
✓ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິ: 17.9% ຂອງ GDP,  
✓ລາຍຈ່າຍລົງທຶນ: 10.3% ຂອງ GDP.

 ການດຸນດ່ຽງງົບປະມານ: 3.7% ຂອງ GDP. ໃນນັັ້ນ:
➢ ດຸນດ່ຽງຈາກພາຍໃນ: 1.9% ຂອງ GDP.
➢ ດຸນດ່ຽງຈາກຕ່າງປະເທດ: 1.8% ຂອງ GDP.

III. ທິດທາງຄາດໝາຍ ສົກປີ 2014/15 (ຕໍໍ່) 



IV. ມາດຕະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ໃນສົກປີ 2014-2015

1. ປັບປຸງຂອດປະສານງານພາຍໃນກະຊວງການເງິນ ແລະ
ກະຊວງການເງິນ ກັບ ຂະແໜງ ການ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນ

2. ປັບປຸງນິຕິກໍາທີໍ່ຈໍາເປັນຂອງຂະແໜງການເງິນ.

3. ດ້ານລາຍຮັບ: ສືບຕໍໍ່ລົງສົມທົບກັບບັນດາແຂວງ ແລະ
ນະຄອນຫ ວງ ໃນການສໍາຫ ວດກວດກາຖານລາຍຮັບ ແລະ
ການປະຕິບັດພັນທະຂອງບໍລິສັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍລິສັດຂະ
ໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະໜາດກາງໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ,
ຂະຫຍາຍການປະຕິບັດອາກອນມ ນຄ່າເພີໍ່ມສໍາລັບທຸລະກິດຂະ
ໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ.

4. ດ້ານລາຍຈ່າຍ: ສົມທົບກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນໃນການປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊໍາລະໜີັ້
ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນເປັນໃຈກາງ. 10

❖ມາດຕະການໄລຍະສັັ້ນ
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IV. ມາດຕະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃນ
ສົກປີ 2014-2015 (ຕໍໍ່)

❖ມາດຕະການໄລຍະຍາວ

1. ຄົັ້ນຄວ້າສ້າງນະໂຍບາຍການເງິນ ໃຫ້ເປັນເຄືໍ່ອງມືທີໍ່ຕັັ້ງ
ໜ້າໃນການຊຸກຍ ້ສົໍ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ
ພາຍໃນ; ເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍການເງິນມີຄວາມສົມດຸນ
ແລະ ຄົບຊຸດ ເພືໍ່ອສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ; ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດ
ໃຫຍ່ທີໍ່ເປັນພືັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການເກັບລາຍຮັບ ຢ່າງຕັັ້ງ
ໜ້າ.

2.ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຂະແໜງການເງິນໃຫ້
ມີຄວາມຮ ້ ຄວາມສາມາດ.

3.ນໍາໃຊ້ເຄືໍ່ອງມືທີໍ່ທັນສະໄໝເຂົັ້າໃນການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-



ຂອບໃຈ
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