
ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ໄຊຍະສອນ 
ຫົວໜ້າພະແນກສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ 
ກົມສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ທີົ່ໂຮງແຮມດອນຈັນ, 
ວັນທີ 8 ຕຸລາ 2018.

ລາຍງານ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບ
ກົດໝາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປີ 2016



ກ່ຽວກັບກົດໝາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນສະບັບປັບປຸງ
• ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສມີການລົງທຶນ ສະບັບປັບປຸງປ ີ2016 ເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນ
ທີ 17/11/2016:

• ຖືກຮັບຮອງໂດຍກອງປະຊມຸສະໄໝສາມັນ ເທືົ່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII;
• ຖືກປະກາດນໍາໃຊ້ໂດຍລັດະດາໍລັດຂອງປະທານປະເທດ ສະບັບເລກທີ 206/ປປທ, ລົງວັນ
ທີ 16/12/2016.



ຈຸດປະສົງຂອງການປັບປຸງກົດໝາຍ

• ເພືົ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການເຕີບໂຕແບບສີຂຽວ ຫ ື ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ວິໄສທັດແຕ່ນີີ້ຮອດປີ 
2030 ຂອງລັດຖະບານ, ຊຶົ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ການທົບທວນຄືນນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃນຂົງເຂດການລົງທຶນ.

• ເພືົ່ອເພີົ່ມທະວີການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງແກ່ອົງການຈັດຕັີ້ງລັດ ແຕ່ຂັີ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖີົ່ນ ຕາມທິດ 3 ສ້າງ ຂອງ
ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ຊືົ່ງເຫັນວ່າຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງວຽກງານສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນໃຫ້ມີປະ
ສິດທິ ພາບກວ່າເກົົ່າ ແລະ ຢ່າງມີຈຸດສຸມແບບຍຸດທະສາດ.

• ເພືົ່ອປະຕິບັດນະໂຍບາຍເຊືົ່ອມໂຍງກັບພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງ  ມີການປັບປຸງກົດໝາຍສົົ່ງເສີມການ
ລົງທຶນ ແລະ ນິຕິກໍາທີົ່ຕິດພັນໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບສົນທິສັນຍາຕ່າງໆ ທີົ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ເພືົ່ອຍາດແຍ່ງ ແລະ 
ຮັບປະກັນ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການຮ່ວມມືດັົ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະຈາກການເຂົີ້າເປັນສະມາຊິກຂອງປະຊາຄົມ
ເສດຖະກິດອາຊຽນ.

• ເພືົ່ອບຸກທະລຸກົນໄກ, ຂອດຂັີ້ນ ທີົ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ໂດຍສະເພາະການອະນຸມັດລົງທຶນ ຊັກຊ້າ
ແກ່ຍາວເວລາ ຫ ື ໄວ ແຕ່ບໍົ່ຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບ.



ໂຄງປະກອບ ແລະ ບາງເນືັ້ອໃນສໍາຄັນຂອງກົດໝ
າຍ

• ໂຄງປະກອບຂອງກດົໝາຍ:

• ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສມີການລົງທຶນ ສະບັບປັບປຸງປ ີ2016
• ປະກອບດ້ວຍ 13 ພາກ, 16 ໝວດ ແລະ 109 ມາດຕາ



ຈຸດພົັ້ນເດັົ່ນ ການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການ
ລົງທຶນ:
1)  ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມກິດຈະການຕາມຂະແໜງການ (ມາດຕາ 9):

ກິດຈະການຕາມຂະແໜງການ ທີົ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ ມີ 9 ຂະແໜງການ
2)  ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມຕາມເຂດ (ມາດຕາ 10):
ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີຕາມເຂດ ແບ່ງເປັນ 3 ເຂດ:

- ເຂດ 1: ເຂດທຸກຍາກ, ຫ່າງໄກສອກຫ ີກ, ພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ ບໍົ່ເອືີ້ອອໍານວຍ;
- ເຂດ 2: ເຂດພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ ເອືີ້ອອໍານວຍແກ່ການລົງທຶນ;
- ເຂດ 3: ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ. 

ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີດ້ານພາສີ ແລະ ອາກອນມູນຄ່າເພີົ່ມ, ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີ ດ້ານການນໍາໃຊ້ທີົ່
ດິນ ແລະ ນະໂຍບາຍອືົ່ນ (ມາດຕາ 12-21).
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ນະໂຍບາຍຍົກເວັັ້ນການເກບັອາກອນກໍາໄລ (ມາດຕາ 11):

ເຂດ ໄລຍະຍົກເວັັ້ນ
ອາກອນກໍາໄລ

ໄລຍະຍົກເວັັ້ນ 
ອາກອນກໍາໄລ ເພີັ້ມເຕີມ

ເຂດ 1 10 ປີ 5 ປີ
(ກະສິກໍາສະອາດ, ປອດສານພິດ;              

ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ; ສຶກ
ສາ ແລະ ສາທາ)

ເຂດ 2 4 ປີ 3 ປີ
(ກະສິກໍາສະອາດ, ປອດສານພິດ;              

ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ; ສຶກ
ສາ ແລະ ສາທາ)

ເຂດ 3 ປະຕິບັດຕາມທີົ່ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ 
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ນະໂຍບາຍຍົກເວັັ້ນຄ່າເຊົົ່າ ຫ ື ສໍາປະທານທີົ່ດິນຂອງລັດ (ມາດຕາ 15):

ເຂດ ໄລຍະຍົກເວັັ້ນ
ຄ່າເຊົົ່າ-ສໍາປະທານ

ໄລຍະຍົກເວັັ້ນ 
ຄ່າເຊົົ່າ-ສໍາປະທານ ເພີັ້ມເຕີົ່ມ

ເຂດ 1 10 ປີ 5 ປີ
(ກະສິກໍາສະອາດ, ປອດສານພິດ;               

ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ; 
ສຶກສາ ແລະ ສາທາ)

ເຂດ 2 5 ປີ 3 ປີ
(ກະສິກໍາສະອາດ, ປອດສານພິດ;               

ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ; 
ສຶກສາ ແລະ ສາທາ)

ເຂດ 3 ປະຕິບັດຕາມທີົ່ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ 
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❖ ການຍືົ່ນສະເໜີ ແລະ ພິຈາລະນາການລົງທຶນ

ກິດຈະການ ສໍາປະທານ ກິດຈະການ ລົງທຶນທົົ່ວໄປ

ນິຕິບຸກຄົນ ພາຍໃນ /ຕ່າງປະເທດ

ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ (ຫລປ)

ຜ ູ້ ລົງທຶ ນ

ຂະແໜງ ອຄ

65 ວັນລັດຖະການ 25 ວັນລັດຖະການ
(ໃນບັນຊີຄວບຄຸມ)

10 ວັນລັດຖະການ
(ບໍົ່ຢູ່ໃນບັນຊີຄວບຄມຸ)

ຂໍຄໍາເຫັນ (ພາຍໃນ2ວັນ)
ຂະແໜງການ ຄົີ້ນຄວ້າຕອບ

(ພາຍໃນ 30 ວັນ)

ຂໍຄໍາເຫັນ (ພາຍໃນ 2 ວັນ)
ຂະແໜງການ ຄົີ້ນຄວ້າຕອບ

(ພາຍໃນ 8 ວັນ)
ອອກໃບທະບຽນ ວິ

ສາຫະກິດ

ຄະນະ ຫລປ ຄົີ້ນຄວ້ານໍາສະເໜີ ຄະນະ ຄລທ

ກອງປະຊຸມ ຄລທ
ພິຈາລະນາ (ພາຍໃນ 30 ວັນ)

MOU ຫ ື ສັນຍາ

ອອກໃບອະນຸຍາດລງົທນຶ
(ພາຍໃນ 3 ວັນ)

ຜູ້ລົງທຶນ

ກອງປະຊຸມ ຄລທ
ພິຈາລະນາ (ພາຍໃນ 10 ວັນ)

ອອກໃບອະນຸຍາດລງົທນຶ ແລະ 
ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ

(ພາຍໃນ 5 ວັນ)
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❖ ອາຍຸການລົງທຶນ (ມາດຕາ 40-42):
- ກິດຈະການ ລົງທຶນທົົ່ວໄປ: ບໍົ່ຈໍາກັດອາຍຸການລົງທຶນ;
- ກິດຈະການ ລົງທຶນສໍາປະທານ: ສູງສຸດບໍົ່ເກີນ 50 ປີ ແລະ ສາມາດຕໍົ່ໄດ້ຕາມ 
ການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ ຫ ື ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫ ື ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ.

❖ທຶນຈົດທະບຽນ ແລະ ການນໍາເຂົັ້າທຶນ (ມາດຕາ 51-54):
ກິດຈະການ ທຶນຈົດທະບຽນ ການນໍາເຂົັ້າທຶນ

ການລົງທຶນທົົ່ວ
ໄປ

ປະຕິບັດຕາມ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິ
ສາຫະກິດ

30% ຂອງທຶນຈົດທະບຽນທງັໝົດ
(ພາຍໃນ 90 ວັນ).

ການລົງທຶນ   
ສໍາປະທານ

ຕ້ອງບໍົ່ໃຫ້ຫຼຸດ 30% 
ຂອງທຶນທັງໝົດ

- 3% ຂອງທຶນຈົດທະບຽນ (ຕໍົ່າກວ່າ 10 ລ້ານໂດລາ);
- 2% ຂອງທຶນຈົດທະບຽນ (10 - 500 ລ້ານໂດລາ);
- 1,5% ຂອງທຶນຈົດທະບຽນ (500 ລ້ານ-1 ຕືີ້ໂດລາ);
- 1% ຂອງທຶນຈົດທະບຽນ (ຫ າຍກວ່າ 1 ຕືີ້ໂດລາ).



ບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ບັນຊີກິດຈະການສໍາປະທານ
• ບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ບັນຊີກິດຈະການສໍາປະທານ ເປັນນິຕິກໍາລຸ່ມກດົໝາຍໜຶົ່ງ ທີົ່ຖືກຜັນຂະຫຍາຍມາຈາກ ມາດຕາ 

34, 41 ແລະ 77 ຂອງກົດໝາຍ ເພືົ່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ ການແບ່ງຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງ ລະຫວ່າງ ສູນກາງ ແລະ ຂັີ້ນແຂວງ

• ມາຮອດປະຈຸບັນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ລວບລວມຄືນກ່ຽວກັບບນັຊີກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ 
ບັນຊີກິດຈະການສໍາປະທານ ຈາກ 128 ປະເພດທຸລະກິດ ມາເປັນ 79 ປະເພດທຸລະກິດ ຊຶົ່ງແຕ່ລະປະເພດທຸລະກດິ ມີ
ການແບ່ງຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງ ລະຫວ່າງ ຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັີ້ນແຂວງ. ປະຈຸບັນລໍຖ້າການອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານຢູ່

• ກິດຈະການໃນບັນຊີຄວບຄຸມ ປະກອບມີ 55 ປະເພດກິດຈະການ ຊຶົ່ງໄດ້ມີການແບ່ງຂັີ້ນອະນຸມັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ລະຫວ່າງ ຂັີ້ນ
ສູນກາງ ແລະ ຂັີ້ນແຂວງ



ນິຕິກໍາລຸຸ່ມກົດໝາຍ ແລະ ປະກາດໃຊ້

1). ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄືົ່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ
ສະບັບເລກທີ 05/ນຍ, ລົງວັນທີ 05 ມັງກອນ 2018. 

2). ຂໍີ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັີ້ງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຂອງນິຕິບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ສປປ ລາວ 
ສະບັບເລກທີ 2815/ກຜທ, ລົງວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2018.

3). ຄໍາສັົ່ງແນະນໍາວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບັນດາລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ 
ລາວ ສະບັບເລກທີ 02/ນຍ, ລົງວັນທີ 01 ກຸມພາ 2018. 

4). ຄໍາສັົ່ງວ່າດ້ວຍການເພີົ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງ ກິດຈະການແຮ່ທາດ ໃນ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 08/ນຍ, ລົງວັນ
ທີ 02 ກໍລະກົດ 2018. 

5). ຄໍາສັົ່ງວ່າດ້ວຍການເພີົ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ເນືີ້ອທີົ່ດນິ ເພືົ່ອສໍາປະທານປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ພືດຕ່າງໆ 
ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ສະບັບເລກທີ 09/ນຍ, ລົງວັນທີ 02 ກໍລະກົດ 2018.

6). ຂໍີ້ຕົກລົງຂອງປະທານຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນສູນກາງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັີ້ງ 
ແລະ ເຄືົ່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການ ບໍລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ແລະ ໜ່ວຍງານປະສານງານການບລໍິການ ການ
ລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂັີ້ນສູນກາງ ສະບັບເລກທີ 002/ຄລທ.ສ, ລົງວັນທີ 20 ສິງຫາ 2018. 



ນິຕິກໍາ ລຸ່ມກົດໝາຍ ທີົ່ກໍາລັງຄົີ້ນຄ້ວາ ເພືົ່ອປະກາດໃຊ້
ໃນອະນາຄົດ

1). ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ (PPP). 
2). ຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດການລົງທຶນ 

ແລະ ກົນໄກຄຸ້ມຄອງດິນໃຫ້ເຊົົ່າ ຫ ື ສ າປະທານໂຄງການລົງທຶນ ສໍາລັບການປູກພືດກະສິກໍາ. 
3). ຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ວ່າດ້ວຍການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການ

ລົງທຶນ ດ້ານພາສີ ແລະ ອາກອນມູນຄ່າເພີົ່ມ ສໍາລັບແຜນການນ າເຂົີ້າປະຈໍາປີຂອງວິສາຫະກິດ. 
4). ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງກິດຈະການຄາຊິໂນ. 
5). ຂໍີ້ຕົກລົງຂອງ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນສູນກາງ ວ່າດ້ວຍການຕໍົ່ອາຍຸ
ໂຄງການ

ໄຟຟ້າ (MOU, PDA), ກະສິກໍາ (MOU) ແລະ ສັນຍາຊອກຄົີ້ນ ແລະ ສໍາຫລວດແຮ່ທາດ. 
6). ຂໍີ້ຕົກລົງຂອງ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ວ່າດ້ວຍການວາງເງິນຄໍີ້າປະກັນ

ສໍາລັບກິດຈະການສໍາປະທານ. 
7). ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ສໍາປະທານ.



ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັົ່ງເລກທີ 02/ນຍ ຂອງທ່ານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບັນດາລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານ

ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢ ຸ່ ສປປ ລາວ



ບົດລາຍງານຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢ ຸ່ ສປປ
ລາວ 2018





ຄໍາສັົ່ງເລກທີ 02/ນຍ
ຕົວຊີັ້ວັດ ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ

ເປັນໃຈກາງປະສານກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ເພືົ່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການແກ້ໄຂຂອດຂັີ້ນ
ຫຍຸ້ງຍາກໃນບັນດາ 10 ຕົວຊີີ້ວັດ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ຕົວຊີີ້ວັດທີ 1 ການເລີົ່ມຕົີ້ນທຸລະກິດ ແລະ ຕົວຊີີ້ວັດທີ 8 ການຄ້າຂ້າມແດນ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ

ຕົວຊີີ້ວັດທີ 2 ການຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ

ຕົວຊີີ້ວັດທີ 3 ການຕິດຕັີ້ງໄຟຟ້າ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍົ່ແຮຸ່

ຕົວຊີີ້ວັດທີ 4 ການຂືີ້ນທະບຽນຊັບສິນ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິົ່ງແວດລ້ອມ

ຕົວຊີີ້ວັດທີ 5 ການເຂົີ້າເຖິງສິນເຊືົ່ອ ແລະ ຕົວຊີີ້ວັດທີ 6 ການປົກປ້ອງນັກລົງທຶນຂະໜາດນ້ອຍ
ແລະ ຜູ້ຖືຫຸນ້ສ່ວນນ້ອຍ

ທະນາຄານແຫຸ່ງ ສປປ ລາວ

ຕົວຊີີ້ວັດທີ 7 ການເສຍອາກອນ ກະຊວງການເງິນ

ຕົວຊີີ້ວັດທີ 9 ການບັງຄັບໃຊ້ສັນຍາ ແລະ ຕົວຊີີ້ວັດທີ 10 ການແກ້ໄຂບັນຫາການລົີ້ມລະລາຍຂອງ
ວິສາຫະກິດ

ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ແລະ ອົງການຕຸລາການ

ຄົີ້ນຄວ້າຫຼຸດຂັີ້ນຕອນ ແລະ ໄລຍະເວລາການອອກກາປະທັບເພືົ່ອດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ສັີ້ນລົງຕືົ່ມ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນຂະບວນການຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ທີົ່ພົວພັນ
ກັບການຈັດອັນດັບຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວ ຕາມພາລະບົດບາດ

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫຸ່ງຊາດລາວ



• ໄດ້ອອກຂໍີ້ຕົກລົງແຕງ່ຕັີ້ງຄະນະ ແລະ ກອງເລຂາປັບປຸງບັນດາລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ
, ສະບັບເລກທີ 0953/ກຜທ.ລທ2, ລົງວັນທີ 30 ເມສາ 2018.

• ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກບັ ການປັບປຸງຕົວຊີີ້ວັດຂອງບົດລາຍງານການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ບົດຮຽນຈາກສາກົນ
ກ່ຽວກັບ “ການຂໍໃບອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ແລະ ການຂໍຕິດຕັີ້ງໄຟຟ້າ” ໃນວັນທີ 5 ເມສາ 2018 ແລະ ກອງປະຊຸມລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນ
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັົ່ງເລກທີ 02/ນຍ ຄັີ້ງປະຖົມ ມະລຶກ ໃນວັນທີ 2 ພຶດສະພາ 2018. 

• ອົງການການເງິນສາກົນ (International Finance Corperation ຫ ື IFC) ຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກສະເຫນີໃຫທ້ຶນການຊ່ວຍເຫ ືອ
ດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງສະພາບແວດລອ້ມການລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ 

• ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫ ືອຈາກໂຄງການອໍານວຍຄວາມສະດວກພັດທະນາການຄ້າ (Trade Development Facilitation -
TDF) ແລະ ຈ້າງຊ່ຽວຊານ ເພືົ່ອເຮັດວຽກຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້ານໍາແຕລ່ະຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງທີົ່ຕດິພັນກັບແຕລ່ະຕວົຊີີ້ວັດ. 

• ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບຊ່ຽວຊານທີົ່ເດີນທາງມາເກັບກາໍຂໍີ້ມນູເພືົ່ອເຮັດການປະເມນີ 
• ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບອົງການ GIZ ເພືົ່ອຊ່ວຍໃນການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ
• ເຊັນສັນຍາການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ (Advisory agreement) ລະຫວ່າງກົມສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກົມ
ພາສ,ີ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ອົງການການເງິນສາກົນ. ໂດຍທຶນການຊ່ວຍເຫ ືອທັງຫມົດແມ່ນ 1,2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊິົ່ງເປັນທຶນຈາກ
ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນອືົ່ນໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈາກລັດຖະບານຍີົ່ປຸ່ນ. ເງິນຊ່ວຍເຫ ືອດັົ່ງກ່າວຈະຖືກແບ່ງເຂົີ້າໃນວຽກງານການ
ປັບປຸງບັນດາລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານໃນການລົງທຶນ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ຕາມຄໍາສັົ່ງເລກທີ 02 /ນຍ.

ສໍາລັບວຽກງານຂອງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ



6 ຕົວຊີັ້ວັດ ສາມາດມີມາດຕະການປັບປຸງແກ້ໄຂໃນໄລຍະສັັ້ນໄດ້

1. ການເລີົ່ມຕົີ້ນທຸລະກິດ ລໍາດັບທີ 164
2. ການຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ລໍາດັບທີ 40 
3. ການຕິດຕັີ້ງໄຟຟ້າ ລໍາດັບທີ 149
4. ການຂຶີ້ນທະບຽນຊັບສິນ ລໍາດັບທີ 65
5. ການຊໍາລະອາກອນ ລໍາດັບທີ 156
6. ການຄ້າຂ້າມແດນ ລໍາດັບທີ 124 



ໄລຍະຍາວຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 4 ຕົວຊີັ້ວັດ ດັົ່ງຕໍົ່
ໄປນີັ້:
1. ການເຂົີ້າເຖິງສິນເຊືົ່ອ ລໍາດັບທີ 77
2. ການປົກປ້ອງນັກລົງທຶນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ຖືຫຸ້ນສ່ວນນ້ອຍ ລໍາດັບທີ 172
3. ການບັງຄັບໃຊ້ສັນຍາ ລໍາດັບທີ 97
4. ການແກ້ໄຂບັນຫາການລົີ້ມລະລາຍ ລໍາດັບທີ 168



ຂໍັ້ສະດວກ ແລະ ຂໍັ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ຜ່ານມາ:
• ຂໍີ້ສະດວກ:

• ຂະແໜງການແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງຕາມຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີົ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕນົ 
ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບດັເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

• ຫ າຍໜ່ວຍງານແມ່ນໄດ້ແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະຮບັຜິດຊອບສະເພາະກ່ຽວກັບວຽກງານການປັບປງຸຕົວຊີີ້ວັດ. 
• ໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫ ືອຈາກອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນຕາ່ງໆທາງດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດ ໃຫພ້ະນັກງານເປັນຕົີ້ນ: ອົງການການເງິນສາກົນ (IFC), ໂຄງການພັດທະນາການຄ້າ
(TDF2), ອົງການ GIZ, ສະພາການຄ້າເອີລົບປະຈໍາລາວ (ECCIL) ແລະ ອືົ່ນໆ.



ຂໍັ້ສະດວກ ແລະ ຂໍັ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ຜ່ານມາ:

ຂໍີ້ຫຍຸ້ງຍາກ:

• ບາງຂະແໜງການຍັງບໍົ່ທັນເປັນເຈົີ້າການໃນການປບັປງຸຕົວຊີີ້ວັດທີົ່ຢູ່ໃນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕົນ, ໂດຍຍັງລໍ ຖ້າກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຮັດໜັງສືສະເໜີ
ຫາແຕ່ລະໜ່ວຍງານເພືົ່ອແຕ່ງຕັີ້ງໜ່ວຍງານເຮັດ ວຽກ (Working Group) ທີົ່ຕິດ
ພັນກັບຕົວຊີີ້ວັດຕົນ. 

• ບາງຂະແໜງການຍັງມີການປ່ຽນຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມຕະຫ ອດ ເຮັດໃຫ້ການປະສານງານແມ່ນມີ
ຄວາມບໍົ່ຕໍົ່ເນືົ່ອງ ແລະ ມີຄວາມຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ.
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