
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍ າປີ 2012
ການຈັດສັນງົບປະມານເພ່ືອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ວຽກງານບູລິ ມະສິ ດ
ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VII ແລະ

ບັນດາເປົ ້ າໝາຍສະຫັດສະຫວັດ

23 ພະຈິ ກ 2012
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂດຍ

ພະນະ ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິ ຫານ
ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງການເງິ ນ

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍ າປີ 2012
ການຈັດສັນງົບປະມານເພ່ືອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ວຽກງານບູລິ ມະສິ ດ
ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VII ແລະ

ບັນດາເປົ ້ າໝາຍສະຫັດສະຫວັດ

23 ພະຈິ ກ 2012
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂດຍ

ພະນະ ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິ ຫານ
ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງການເງິ ນ



ໂຄງຮ່າງບົດສະເໜີ

I. ສະຫຸຼບກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການເງິ ນ
ແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2011-2012

II. ມາດຕະການໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດງົບ
ປະ ມານ ສົກປີ 2012-2013

III. ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການທົດລອງສາມ
ສ້າງ ຂອງຂະແໜງການເງິ ນ
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I. ສະຫຸຼບກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການເງິ ນ
ແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2011-2012

II. ມາດຕະການໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດງົບ
ປະ ມານ ສົກປີ 2012-2013

III. ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການທົດລອງສາມ
ສ້າງ ຂອງຂະແໜງການເງິ ນ



ສະຫຸຼບກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການເງິ ນ
ແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2011-2012

 ລັດຖະບານໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເງິ ນ ຢ່າງເໝາະສົມ
ແລະສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ
ຊາດ ໃນສົກງົບປະມານ 2010-2011 ແລະ 2011-2012.

 ການປະຕິບັດງົບປະມານມີ ຜົນສໍ າເລັດດີ ເຖິງແມ່ນວ່າພາຍ
ໃນປະ ເທດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດຢ່າງໜັກ
ໜ່ວງ.

 ສາມາດຮັກສາລະດັບລາຍຈ່າຍຕາມເປົ ້ າໝາຍ ແລະ
ສອດຄ່ອງ ກັບແຜນບູລິ ມະສິ ດຂອງຂະແໜງການ
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 ລັດຖະບານໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເງິ ນ ຢ່າງເໝາະສົມ
ແລະສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ
ຊາດ ໃນສົກງົບປະມານ 2010-2011 ແລະ 2011-2012.

 ການປະຕິບັດງົບປະມານມີ ຜົນສໍ າເລັດດີ ເຖິງແມ່ນວ່າພາຍ
ໃນປະ ເທດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດຢ່າງໜັກ
ໜ່ວງ.

 ສາມາດຮັກສາລະດັບລາຍຈ່າຍຕາມເປົ ້ າໝາຍ ແລະ
ສອດຄ່ອງ ກັບແຜນບູລິ ມະສິ ດຂອງຂະແໜງການ
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ແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2011-2012
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ຕື ້ ໂດລາ
ອັດຕາສ່ວນຂອງ
ໜ້ີສິ ນ
ຕ່າງປະເທດ

ເປັນ % ຂອງ
GDP

ລວມຍອດ 3.7 100 44.4

ຕະຕະລາງ 1: Stock of Public and Publicly Guaranteed External Debt at End-2011

ສະຫຸຼບກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການເງິ ນ
ແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2011-2012
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ລວມຍອດ 3.7 100 44.4

ຫຼາຍຝ່າຍ 2.1 55.8 24.7

ສອງຝ່າຍ 1.4 37.9 16.9

ທຸລະກດິ 1/ 0.2 6.3 2.8
Sources: Lao PDR authorities, IMF and World Bank , staff estimate
1/ Includes direct borrowing by state-owned enterprises



Indicative
Thresholds

End-2011

ມນູຄ່າໜສີນິໃນປັດຈບຸນັ, ເປັນ % ຂອງ:

GDP 40 29.8

ຕາຕະລາງ: ຕວົຊີວ້ດັໜີສ້ນິພາຍນອກ ຮອດທາ້ຍປີ 2011

ສະຫຸຼບກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການເງິ ນ
ແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2011-2012
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GDP 40 29.8

ການສົ່ ງອອກ 150 78.1

ລາຍຮບັ 250 182.9

ການຊໍາລະໜສີນິ, ເປັນ % ຂອງ:

ການສ່ົງອອກ 20 3.2

ລາຍຮບັ 20 7.5

ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນ: ອົງການລັດ ສປປ ລາວ, IMF and World Bank



 ປັບປຸງ ແລະພັດທະນານິ ຕິກໍາດ້ານການເງິ ນ
 ສື ບຕ່ໍຫັນຂະແໜງພາສີ , ອາກອນ ແລະຄັງເງິ ນ ຕາມສາຍຕ້ັງ
 ປັບປຸງລະບົບລາຍງານງົບປະມານ ແລະການເຜີຍແຜ່ງົບປະມານຕາມ
ກໍານົດເວລາ

 ຮັບຮອງ ແລະເລີ່ ມຕ້ົນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນຊີ ຄັງເງິ ນລວມສູນ
 ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ແລະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍ
ງົບປະມານໄປສູ່ ທັນສະໄໝ (GFIS, Tan online, ASYCUDA)

 ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງໜ້ີສິ ນ
 ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຈັດຊື ້ ຈັດຈ້າງ
 ການຄຸ້ມຄອງ ແລະສ້າງຄວາມສາມາດ ດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ສະຫຸຼບກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການເງິ ນ
ແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2011-2012
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 ປັບປຸງ ແລະພັດທະນານິ ຕິກໍາດ້ານການເງິ ນ
 ສື ບຕ່ໍຫັນຂະແໜງພາສີ , ອາກອນ ແລະຄັງເງິ ນ ຕາມສາຍຕ້ັງ
 ປັບປຸງລະບົບລາຍງານງົບປະມານ ແລະການເຜີຍແຜ່ງົບປະມານຕາມ
ກໍານົດເວລາ

 ຮັບຮອງ ແລະເລີ່ ມຕ້ົນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນຊີ ຄັງເງິ ນລວມສູນ
 ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ແລະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍ
ງົບປະມານໄປສູ່ ທັນສະໄໝ (GFIS, Tan online, ASYCUDA)

 ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງໜ້ີສິ ນ
 ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຈັດຊື ້ ຈັດຈ້າງ
 ການຄຸ້ມຄອງ ແລະສ້າງຄວາມສາມາດ ດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ



ມາດຕະການໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ງົບປະມານ ສົກປີ 2012-2013

1. ຈຸດປະສົງ ແລະເປົ ້ າໝາຍ
2. ຄາດໝາຍດ້ານງົບປະມານ
3. ມາດຕະການດ້ານການເງິ ນ ໃນສົກ
ງົບປະມານ 2012-2013
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1. ຈຸດປະສົງ ແລະເປົ ້ າໝາຍ
2. ຄາດໝາຍດ້ານງົບປະມານ
3. ມາດຕະການດ້ານການເງິ ນ ໃນສົກ
ງົບປະມານ 2012-2013



1. ຈຸດປະສົງ ແລະເປົ ້ າໝາຍ

 ສື ບຕ່ໍປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເງິ ນຢ່າງເໝາະສົມ ເພ່ືອ
ສ່ົງເສີ ມ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະຄວາມຍື ນຍົງດ້ານເສດຖະກິດ
ມະຫາພາກ.

 ເພ້ີມຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງ ແລະປະຕິບັດ
ງົບປະມານ ໃຫ້ແກ້ທ້ອງຖ່ິນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ
ສາມສ້າງ ຂອງ ລັດຖະບານ

 ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ແກ່
ນະໂຍບາຍບູລິ ມະສິ ດຂອງລັດຖະບານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ການຈັດສັນ ງົບປະມານໃຫ້ແກ່ຂະແໜງສັງຄົມ ເພ່ືອບັນລຸ
ເປົ ້ າໝາຍສະ ຫັດສະຫວັດ ໃນປີ 2015.
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 ສື ບຕ່ໍປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເງິ ນຢ່າງເໝາະສົມ ເພ່ືອ
ສ່ົງເສີ ມ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະຄວາມຍື ນຍົງດ້ານເສດຖະກິດ
ມະຫາພາກ.

 ເພ້ີມຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງ ແລະປະຕິບັດ
ງົບປະມານ ໃຫ້ແກ້ທ້ອງຖ່ິນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ
ສາມສ້າງ ຂອງ ລັດຖະບານ

 ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ແກ່
ນະໂຍບາຍບູລິ ມະສິ ດຂອງລັດຖະບານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ການຈັດສັນ ງົບປະມານໃຫ້ແກ່ຂະແໜງສັງຄົມ ເພ່ືອບັນລຸ
ເປົ ້ າໝາຍສະ ຫັດສະຫວັດ ໃນປີ 2015.



2. ຄາດໝາຍດ້ານງົບປະມານ

 ລາຍຮັບ: 19,747.0 ຕື ້ ກີ ບ (24.5% ຂອງ GDP)

ໃນນ້ັນ ລາຍຮັບພາຍໃນ: 15,109.0 ຕື ້ ກີ ບ (18.7% ຂອງ
GDP)

 ລາຍຈ່າຍ: 22,290.0 ຕື ້ ກີ ບ (27.6% ຂອງ GDP)

 ຂາດດຸນງົບປະມານ: 2,543.0 ຕື ້ ກີ ບ (3.2% ຂອງ GDP)
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 ລາຍຮັບ: 19,747.0 ຕື ້ ກີ ບ (24.5% ຂອງ GDP)

ໃນນ້ັນ ລາຍຮັບພາຍໃນ: 15,109.0 ຕື ້ ກີ ບ (18.7% ຂອງ
GDP)

 ລາຍຈ່າຍ: 22,290.0 ຕື ້ ກີ ບ (27.6% ຂອງ GDP)

 ຂາດດຸນງົບປະມານ: 2,543.0 ຕື ້ ກີ ບ (3.2% ຂອງ GDP)



3. ມາດຕະການດ້ານການເງິ ນ ໃນສົກ
ງົບປະມານ 2012-2013

 ເພ່ີມທະວີ ໃນການເພ້ີມລາຍລາຍຮັບພາຍໃນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງ
ມູນຄ່າ ເພ່ີມ ຈາກຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ເຊັ່ ນ: ຜະລິ ດຕະພັນ
ກະສິ ກໍາດ ປ່າໄມ້ ແລະບໍ່ ແຮ່.

 ເພ່ີມທະວີ ໃນການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ເພ່ືອໃຫ້
ສອດຄ່ອງ ກັບແຜນການງົບປະມານທີ່ ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ.

 ເພ່ີມທະວີ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະຢັດແຫ່ງຊາດ, ຕ້ານທຸກຮູບ
ການ ໃຊ້ຈ່າຍທີ່ ບໍ່ ມີ ປະສິ ດທິຜົນ.

 ເພ່ີມທະວີ ວິ ໄນການເງິ ນຢ່າງເຂ້ັມງວດເພ່ືອຍົກສູງປະສິ ດທິ ພາບໃນການຄຸ້ມ
ຄອງ ລາຍຈ່າຍລົງທຶ ນຂອງລັດ.
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 ເພ່ີມທະວີ ໃນການເພ້ີມລາຍລາຍຮັບພາຍໃນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງ
ມູນຄ່າ ເພ່ີມ ຈາກຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ເຊັ່ ນ: ຜະລິ ດຕະພັນ
ກະສິ ກໍາດ ປ່າໄມ້ ແລະບໍ່ ແຮ່.

 ເພ່ີມທະວີ ໃນການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ເພ່ືອໃຫ້
ສອດຄ່ອງ ກັບແຜນການງົບປະມານທີ່ ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ.

 ເພ່ີມທະວີ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະຢັດແຫ່ງຊາດ, ຕ້ານທຸກຮູບ
ການ ໃຊ້ຈ່າຍທີ່ ບໍ່ ມີ ປະສິ ດທິຜົນ.

 ເພ່ີມທະວີ ວິ ໄນການເງິ ນຢ່າງເຂ້ັມງວດເພ່ືອຍົກສູງປະສິ ດທິ ພາບໃນການຄຸ້ມ
ຄອງ ລາຍຈ່າຍລົງທຶ ນຂອງລັດ.



 ຊຸກຍູ້ MPI ແລະ MOF ເຮັດສໍ າເລັດກໍານົດໝາຍການໃຊ້ຈ່າຍ
ງົບປະມານ ເພ່ືອຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການ ແລະ
ທ້ອງຖ່ິນ.

 ນໍ າສະເໜີເອກະສານແຜນງົບປະມານຢ່າງຄົບຖ້ວນຕ່ໍສະພາແຫ່ງຊາດ
ແລະ ດໍ າເນີ ນຂ້ັນຕອນການສ້າງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດທັນຕາມ
ກໍານົດເວລາ.

 ສື ບຕ່ໍຄ້ົນຄ້ວານິ ຕິກໍາດ້ານການເງິ ນກ່ຽວກັບການແບ່ງຂ້ັນຄຸ້ມຄອງ
ງົບປະມານ ເພ່ືອເພ່ີມທະວີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖ່ິນຫຼາຍຂຶ ້ ນ
ໃນການສ້າງ ແລະປະຕິບັດງົບປະມານ.

3. ມາດຕະການດ້ານການເງິ ນ ໃນສົກ
ງົບປະມານ 2012-2013 (ຕ່ໍ..)
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 ຊຸກຍູ້ MPI ແລະ MOF ເຮັດສໍ າເລັດກໍານົດໝາຍການໃຊ້ຈ່າຍ
ງົບປະມານ ເພ່ືອຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການ ແລະ
ທ້ອງຖ່ິນ.

 ນໍ າສະເໜີເອກະສານແຜນງົບປະມານຢ່າງຄົບຖ້ວນຕ່ໍສະພາແຫ່ງຊາດ
ແລະ ດໍ າເນີ ນຂ້ັນຕອນການສ້າງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດທັນຕາມ
ກໍານົດເວລາ.

 ສື ບຕ່ໍຄ້ົນຄ້ວານິ ຕິກໍາດ້ານການເງິ ນກ່ຽວກັບການແບ່ງຂ້ັນຄຸ້ມຄອງ
ງົບປະມານ ເພ່ືອເພ່ີມທະວີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖ່ິນຫຼາຍຂຶ ້ ນ
ໃນການສ້າງ ແລະປະຕິບັດງົບປະມານ.



ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການທົດລອງສາມ
ສ້າງຂະແໜງການເງິ ນ

 ຂອບນິ ຕິກໍາການຄຸ້ມຄອງການເງິ ນ
 ມະຕິຕົກລົງ ຂອງກົມການເມື ອງສູນກາງ
ພັກ ເລກທີ 03/ກມສພ, ລົງວັນທີ
15/2/2012

 ຄໍ າສ່ັງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 16/
ນຍ, ລົງວັນທີ 15/6/2012

 ຄໍ າແນະນໍ າກ່ຽວກັບການເຮັດທົດລອງສາມ
ສ້າງ ຂອງຂະແໜງການເງິ ນ ເລກທີ 2202/
ກງ, ລົງວັນທີ 15/8/2012.
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 ຂອບນິ ຕິກໍາການຄຸ້ມຄອງການເງິ ນ
 ມະຕິຕົກລົງ ຂອງກົມການເມື ອງສູນກາງ
ພັກ ເລກທີ 03/ກມສພ, ລົງວັນທີ
15/2/2012

 ຄໍ າສ່ັງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 16/
ນຍ, ລົງວັນທີ 15/6/2012

 ຄໍ າແນະນໍ າກ່ຽວກັບການເຮັດທົດລອງສາມ
ສ້າງ ຂອງຂະແໜງການເງິ ນ ເລກທີ 2202/
ກງ, ລົງວັນທີ 15/8/2012.



 ຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍ
 ເພ່ືອຍົກສູງຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ແລະ ການແບ່ງການຄຸ້ມຄອງໃນການສ້າງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ວຽກງານ ການເງິ ນ-ງົບປະມານ ລະຫວ່າງສູນກາງ, ແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ, ເມື ອງ ແລະ ບ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂ້ັນເມື ອງ;

 ເພ່ືອເສີ ມຂະຫຍາຍທ່າແຮງຄວາມສາມາດທີ່ ບົມຊ້ອນຂອງທ້ອງຖ່ິນ
ໃນການສະໜອງການພັດທະນາເສດຖະກີດ-ສັງຄົມ, ລົບລາງ
ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເພ່ີມພູນຄວາມຜາສຸກຢູ່ດີ ກິນດີ ຂອງ
ປະຊາຊົນ;

 ເພ່ືອຍົກສູງການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນແນວທາງປະຕິບັດ
ງົບປະມານ ແລະ ການປະເມີ ນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດງົບປະມານໃນ
ບ້ານເກິດ ເມື ອງຂອງຕົນ.

ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການທົດລອງສາມ
ສ້າງຂະແໜງການເງິ ນ (ຕ່ໍ..)
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 ຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍ
 ເພ່ືອຍົກສູງຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ແລະ ການແບ່ງການຄຸ້ມຄອງໃນການສ້າງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ວຽກງານ ການເງິ ນ-ງົບປະມານ ລະຫວ່າງສູນກາງ, ແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ, ເມື ອງ ແລະ ບ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂ້ັນເມື ອງ;

 ເພ່ືອເສີ ມຂະຫຍາຍທ່າແຮງຄວາມສາມາດທີ່ ບົມຊ້ອນຂອງທ້ອງຖ່ິນ
ໃນການສະໜອງການພັດທະນາເສດຖະກີດ-ສັງຄົມ, ລົບລາງ
ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເພ່ີມພູນຄວາມຜາສຸກຢູ່ດີ ກິນດີ ຂອງ
ປະຊາຊົນ;

 ເພ່ືອຍົກສູງການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນແນວທາງປະຕິບັດ
ງົບປະມານ ແລະ ການປະເມີ ນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດງົບປະມານໃນ
ບ້ານເກິດ ເມື ອງຂອງຕົນ.



 ຫັຼກການພ້ືນຖານ
 ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍ
ຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດລະຫວ່າງສູນກາງ, ແຂວງ, ແລະ ເມື ອງ
ຕ້ອງຮັບປະກັນຫັຼກການຄຸ້ມຄອງເປັນເອກະພາບກັນ;

 ເສີ ມຂະຫຍາຍສິ ດເປັນເຈົ ້ າ ແລະ ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ
ບັນດາຂະແໜງການຂ້ັນສູນກາງ, ແຂວງ,ເມື ອງ ແລະ ບ້ານ ໃນ
ການສ້າງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດງົບປະມານບົນຫັຼກການລວມສູນ
ງົບປະມານແຫ່ງລັດ;

 ສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການໃຫ້ບໍ ລິ ການທາງດ້ານການເງິ ນ,
ມີ ລະບົບການຕິດມ, ກວດກາ ແລະ ການລາຍງານທີ່ ຮັດກຸມ
ສາມາດກວດສອບໄດ້ທຸກເວລາ.

ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການທົດລອງສາມ
ສ້າງຂະແໜງການເງິ ນ (ຕ່ໍ..)
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 ຫັຼກການພ້ືນຖານ
 ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍ
ຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດລະຫວ່າງສູນກາງ, ແຂວງ, ແລະ ເມື ອງ
ຕ້ອງຮັບປະກັນຫັຼກການຄຸ້ມຄອງເປັນເອກະພາບກັນ;

 ເສີ ມຂະຫຍາຍສິ ດເປັນເຈົ ້ າ ແລະ ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ
ບັນດາຂະແໜງການຂ້ັນສູນກາງ, ແຂວງ,ເມື ອງ ແລະ ບ້ານ ໃນ
ການສ້າງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດງົບປະມານບົນຫັຼກການລວມສູນ
ງົບປະມານແຫ່ງລັດ;

 ສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການໃຫ້ບໍ ລິ ການທາງດ້ານການເງິ ນ,
ມີ ລະບົບການຕິດມ, ກວດກາ ແລະ ການລາຍງານທີ່ ຮັດກຸມ
ສາມາດກວດສອບໄດ້ທຸກເວລາ.



ສະຫຸຼບຫຍໍ ້
 ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດງົບປະມານໃນສອງປີ ທໍາອິ ດຂອງແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຄ້ັງທີ 7 (NSEDP) ລາຍຮັບໄດ້ເກີ ນຄາດໝາຍຂອງແຜນ
ງົບປະມານທີ່ ຮັບຮອງໂດຍ ສະພາແຫ່ງຊາດໃນໄລຍະສຸມສອງປີ ງົບປະມານໃນສົກ
ປີ 2010-2011 ແລະ 2011-2012;

 ອັດຕາການເກັບລາຍຮັບແມ່ນໄດ້ເພ່ີມຂື ້ ນຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງຈາກ 12.5% ໃນສົກປີ
2005-06 ຂື ້ ນເປັນ 16.4% ໃນສົກປີ 2010-11 ແລະຄາດຄະເນຈະເພ້ີມ ຂຶ ້ ນ ເປັນ
17.3% & 18.7% ຂອງ GDP ໃນສົກປີ 2011-12 ສົກປີ 2012-2013 ຕາມລໍ າດັບ.

 ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການເງິ ນແຫ່ງລັດດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຂອງຜູ້ ໃຫ້
ທຶນ ແມ່ນມີ ຄວາມຄື ບໜ້າຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ ຊຶ່ ງສາມາດຮັກສາຄວາມຍື ນຍົງດ້ານ
ການເງິ ນໄດ້້.

 ສື ບຕ່ໍຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ NSEDP7 ແລະສື ບຕ່ໍຮັກສາຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານການເງິ ນ
ແລະເສດຖະກິດມະຫາພາກ ໃນໄລຍະກາງ ແລະໄລຍະຍາວ.

 ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ NSEDP7 ແລະງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຈະສາມາດບັນລຸຕາມ
ແຜນການໄດ້ແມ່ນຍັງຕ້ອງການ ການສະໜັບສະໜູນແຫ່ຼງທຶນຈາກ
ຕ່າງປະເທດ.
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 ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດງົບປະມານໃນສອງປີ ທໍາອິ ດຂອງແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຄ້ັງທີ 7 (NSEDP) ລາຍຮັບໄດ້ເກີ ນຄາດໝາຍຂອງແຜນ
ງົບປະມານທີ່ ຮັບຮອງໂດຍ ສະພາແຫ່ງຊາດໃນໄລຍະສຸມສອງປີ ງົບປະມານໃນສົກ
ປີ 2010-2011 ແລະ 2011-2012;

 ອັດຕາການເກັບລາຍຮັບແມ່ນໄດ້ເພ່ີມຂື ້ ນຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງຈາກ 12.5% ໃນສົກປີ
2005-06 ຂື ້ ນເປັນ 16.4% ໃນສົກປີ 2010-11 ແລະຄາດຄະເນຈະເພ້ີມ ຂຶ ້ ນ ເປັນ
17.3% & 18.7% ຂອງ GDP ໃນສົກປີ 2011-12 ສົກປີ 2012-2013 ຕາມລໍ າດັບ.

 ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການເງິ ນແຫ່ງລັດດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຂອງຜູ້ ໃຫ້
ທຶນ ແມ່ນມີ ຄວາມຄື ບໜ້າຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ ຊຶ່ ງສາມາດຮັກສາຄວາມຍື ນຍົງດ້ານ
ການເງິ ນໄດ້້.

 ສື ບຕ່ໍຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ NSEDP7 ແລະສື ບຕ່ໍຮັກສາຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານການເງິ ນ
ແລະເສດຖະກິດມະຫາພາກ ໃນໄລຍະກາງ ແລະໄລຍະຍາວ.

 ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ NSEDP7 ແລະງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຈະສາມາດບັນລຸຕາມ
ແຜນການໄດ້ແມ່ນຍັງຕ້ອງການ ການສະໜັບສະໜູນແຫ່ຼງທຶນຈາກ
ຕ່າງປະເທດ.



ຂໍຂອບໃຈ
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