
ລາຍງານຜນົຂອງການປກຶສາຫາລ ືຂອງ ກ ຸ່ ມສນົທະນາ, ກ ຸ່ ມທ ີ1  

ກຸ່ ຽວກບັ “ສະຖຽນລະພາບດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ, ການຄ ມ້ຄອງການເງນິພາກລດັ ແລະ ພາກ
ເອກະຊນົ” 

ໂດຍທຸ່ ານ ນ. ທບິພະກອນ ຈນັທະວງົສາ, ຮອງລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງການເງນິ 

ຄັງ້ວນັທ ີ5 ທນັວາ 2018 ທີຸ່  ຫໍປະຊ ມແຫຸ່ ງຊາດ 

 (ບດົສະເໜໃີນວນັທ ີ5 ທນັວາ 2018, ເວລາ 13:30-13: 45) 

ຮຽນ: ຄະນະປະທານກອງປະຊ ມ ທີຸ່ ເຄາົລບົ ແລະ ນບັຖຢືຸ່ າງສູງ 

       ບນັດາທຸ່ ານແຂກຜູມ້ກີຽດ, ທຸ່ ານຍງິ ແລະ ທຸ່ ານຊາຍ ທີຸ່ ຮກັແພງ. 

 ກຸ່ ອນອືຸ່ ນໝດົ ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ມາຍງັຄະນະປະທານທີຸ່  ດດ ້ໃຫຂ້າ້ພະເຈົາ້ຂຶນ້
ມຄໍີາເຫນັ ໃນກອງປະຊ ມໂຕະມນົ ປະຈາໍປ ີ 2018, ຜຸ່ ານການປກຶສາຫາລ ື ເຫນັວຸ່ າ ຝຸ່ າຍລດັຖະບານ 
ແລະ ຄູຸ່ ຮຸ່ ວມພດັທະນາ ແມຸ່ ນເຫນັ ດດຄ້ວາມສໍາຄນັ ຕໍຸ່ ກບັການຮກັສາສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກດິ 
ສປປລາວ ໃຫມ້ກີານເຕບີໂຕຢຸ່ າງຕໍຸ່ ເນືຸ່ ອງ, ໝັນ້ທຸ່ ຽງ ແລະ ສາ້ງຄວາມສມົດ ນຂອງການເຕບີໂຕ ໂດຍຖື
ເອາົການພດັທະນາເສດຖະກດິເປນັໃຈກາງ ແລະ ການມສີຸ່ ວນຮຸ່ ວມຂອງທ ກພາກສຸ່ ວນ ເພືຸ່ ອສ ມໃສຸ່ ສາ້ງ
ພືນ້ຖານເສດຖະກດິໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ແລະ ຫ  ດຜຸ່ ອນຄວາມບອບບາງດາ້ນເສດຖະກດິ ກໍຸ່ ຄ ື ການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ ເພືຸ່ ອໃຫບ້ນັລ ເປົາ້ໝາຍ 1 ຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫຸ່ ງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທີຸ່  8: 

ກອງປະຊ ມປກຶສາຫາລຄືັງ້ນີ ້ ດດສ້ງັລວມອອກເປນັ ສາມ ພາກຄ:ື (1) ພາກມາດຕະການເພືຸ່ ອ
ຮກັສາສະຖຽນລະພາບເສດຖະກດິມະຫາພາກ; (2) ການຄ ມ້ຄອງການເງນິພາກລດັ; (3) ການ
ພດັທະນາພາກເອກະຊນົ, ເຊີຸ່ ງສາມາດ ສະຫ  ບດດດ້ັຸ່ ງນີ:້ 

ພາກທີຸ່  1 ພາກມາດຕະການເພືຸ່ ອຮກັສາສະຖຽນລະພາບເສດຖະກດິມະຫາພາກ ເຫນັວຸ່ າ: 

1. ພວກເຮາົເຫນັດ ີເປນັເອກະພາບວຸ່ າ ໃນ 15 ປຜີຸ່ ານມາ ດດມ້ປີດັໃຈໃໝຸ່ ເກດີຂືນ້ຫ ວງຫ າຍ ໃນການ
ແກດ້ຂຄວາມທ ກຍາກ, ການສາ້ງປະຖມົປດັດຈໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ, ຫ າຍວຽກງານດດມ້ີ
ການຂະຫຍາຍຕວົຢຸ່ າງວຸ່ ອງດວ ແຕຸ່ ການຂະຫຍາຍຕວົດັຸ່ ງກຸ່ າວ ຍງັບໍຸ່ ທນັສະແດງເຖງິການ
ພດັທະນາທີຸ່ ມຄີ ນນະພາບຮອບດາ້ນ. ການພດັທະນາຍງັອງີໃສຸ່  ບາງຂະແໜງການເປນັຫ ກັ ເຊັຸ່ ນ 



ໂຄງລຸ່ າງພືນ້ຖານ, ໂຄງການສາ້ງເຂືຸ່ ອນ. ແຕຸ່  ເສດຖະກດິ ເຮາົແມຸ່ ນມຂີະໜາດນອ້ຍ ກາໍລງັການ
ຜະລດິມຂໍີຈ້າໍກດັຫ າຍດາ້ນ ດັຸ່ ງນັນ້ມນັຈາໍເປນັຕອ້ງມຫີ າຍມາດຕະການ ໃນຕໍຸ່ ໜາ້ 

2. ເພືຸ່ ອໃຫກ້ານຄ ມ້ຄອງເສດຖະກດິມະຫາພາກມຄີວາມໝັນ້ທຸ່ ຽງ, ການປະຕຮູິບນະໂຍບາຍ ການ
ເງນິ, ການງບົປະມານ ກໍຸ່ ຄກືານວາງແຜນຕອ້ງສມົຄູຸ່  ມກີານປະເມນີການລງົທນຶລດັ ແລະ ກູຢ້ມື, 
ການຄ ມ້ຄອງໜີສ້ນີ ໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ, ເລັຸ່ ງໃສຸ່ ການປບັໂຄງສາ້ງງບົປະມານໃຫຂ້າດດ ນໜອ້ຍ
ລງົເປນັກາ້ວໆ. 

3. ລດັຖະບານ, ຄູຸ່ ຮຸ່ ວມພດັທະນາ ກໍຸ່ ຄພືາກສຸ່ ວນເອກະຊນົຕອ້ງດດຕ້ັງ້ໜາ້ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫ ້
ສະຖາບນັ ກໍຸ່ ຄຊືບັພະຍາກອນມະນ ດໃຫພ້ຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການ ເພືຸ່ ອຍກົສູງປະສດິທພິາບ 
ການນາໍໃຊງ້ບົປະມານໂດຍສະເພາະແມຸ່ ນດາ້ນລາຍຈຸ່ າຍ ແລະ ດາ້ນລາຍຮບັ 

4. ຕອ້ງມມີາດຕະການສ ມໃສຸ່  ເພືຸ່ ອເຮດັ ໃຫເ້ສດຖະກດິມະຫາພາກມຄີວາມໝັນ້ທຸ່ ຽງ, ສົຸ່ ງເສມີການ
ຂະຫຍາຍຕວົທີຸ່ ສມົດ ນ ລະຫວຸ່ າງບນັດາຂະແໜງການ, ຕວົເມອືງ ແລະ ທອ້ງຖິຸ່ ນ, ດປຄຽງຄູຸ່ ກບັ
ການເອາົໃຈໃສຸ່ ໃນຂງົເຂດທີຸ່ ເປນັມດິຕໍຸ່ ສິຸ່ ງແວດລອ້ມ, ສົຸ່ ງເສມີສະມດັຕະພາບການຜະລດິ ໂດຍ
ສະເພາະໃນຂງົເຂດການຜະລດິກະສກິາໍ ເພືຸ່ ອກະຈາຍລາຍດດດ້ປສູຸ່ ປະຊາຊນົທອ້ງຖິຸ່ ນ ຫ  ດຜຸ່ ອນ
ຄວາມແຕກໂຕນ. 

5. ການຄ ມ້ຄອ້ງການເງນິກຖໍວືຸ່ າແມຸ່ ນປດັດຈສໍາຄນັໃນການຮກັສາສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກດິ
ມະຫາພາກ 

ພາກທີຸ່  2 ການຄ ມ້ຄອງການເງນິພາກລດັ: 

ດດມ້ກີານປກຶສາລ ືແລະ ແລກປຸ່ ຽນບດົຮຽນ ດັຸ່ ງນີ:້ 

6. ການປະຕຮູິບການຄ ມ້ຄອງການເງນິພາກລດັຕອ້ງດປຕາມກນົດກ ແລະ ບດົຮຽນທີຸ່ ຖອດຖອນດດ ້
ໃນທີຸ່ ຜຸ່ ານມາ ໂດຍສະເພາະແມຸ່ ນການປະສານງານວຽງງານການວາງແຜນ ແລະ ວຽກງານດາ້ນ
ງບົປະມານ ແລະ ພາກສຸ່ ວນຕຸ່ າງໆທີຸ່ ກຸ່ ຽງຂອ້ງ ໃຫມ້ຄີວາມສອດຄຸ່ ອງເຂັມ້ແຂງ, ໃນນັນ້ຕອ້ງສາ້ງ 
ພດັທະນານຕິກິາໍທີຸ່ ຄບົຖວ້ນ, ມລີະບບົການຄ ມ້ຄອງບນັຊ ີ ແລະ ການເງນິທີຸ່ ຫດັກ ມ, ມກີານ
ຕດິຕາມຂໍມູ້ນຂຸ່ າວສານການເງນິທີຸ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານ. 

7. ເອາົໃຈໃສຸ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນປະຕຮູິບຂະແໜງການເງນິ, ກໍຸ່ ຄກືານທບົທວນ, ແຜນຍ ດທະສາດ
ລາຍຈຸ່ າຍ ດລຍະກາງ, ຍກົສູງປະສດິທພິາບການນາໍໃຊງ້ບົປະມານ, ທບົທວນນະໂຍບາຍ ແລະ 
ປບັປ ງບນັດານຕິກິາໍເຊັຸ່ ນ: ກດົໝາຍມູນຄຸ່ າເພີຸ່ ມ, ກດົໝາຍການຄ ມ້ຄອງໜີສ້າທາລະນະ, ກດົໝາຍ



ການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ, ກດົໝາຍຄ ມ້ຄອງລາຍຈຸ່ າຍ ັັແລະ ບດົແນະນາໍຕຸ່ າງໆທີຸ່ ກຸ່ ຽວຂອ້ງຈະແຈງ້ 
ເປນັຕົນ້.  

8. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການຄ ມ້ຄອງການລງົທນຶຂອງລດັ ແລະ ການກູຢ້ມື ໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົ
ຫ າຍຂືນ້ ໂດຍໃຫມ້ຂີັນ້ຕອນການຕດັສນີໃຈ ແລະ ການຄດັເລອືກໃຫສ້ອດຄຸ່ ອງກບັດາ້ນ
ງບົປະມານ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ. ໂດຍສບືຕໍຸ່ ປບັໂຄງສາ້ງໜີ ້ສ້າທາລະນະ ໃຫຢູຸ້່ ໃນອດັຕາທີຸ່ ກາໍ
ນດົ ຕາມຍ ດທະສາດການຄ ມ້ຄອງໜີສ້າທາລະນະທີຸ່ດດຮ້ບັການຮອງຮບັຈາກສະພາແຫຸ່ ງຊາດ. 
 

ພາກທີຸ່  3 ການພດັທະນາພາກເອກະຊນົ: 
ເພືຸ່ ອເຮດັໃຫພ້າກສຸ່ ວນເສດຖະກດິຂອງລາວມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ, ກອງປະຊ ມດດມ້ບີາງທດິທາງ ທີຸ່ ເປນັ
ເອກະພາບກນັຄ:ື 
9. ການພດັທະນາຂອງ ສປປລາວ ໃນທີຸ່ ຜຸ່ ານມາ ກໍຸ່ ຄໃືນຕໍຸ່ ໜາ້ແມຸ່ ນຮອ້ງດດສ້ ມໃສຸ່ ການພດັທະນາ 

ພາກສຸ່ ວນເອກະຊນົ ກໍຸ່ ຄຜູືປ້ະກອບການໃຫມ້ສີຸ່ ວນຮຸ່ ວມໃນການລງົທນຶ ແລະ ພດັທະນາໃຫຫ້ າຍ
ຂືນ້. ດັຸ່ ງນັນ້ ການສາ້ງສີຸ່ ງແວດລອ້ມເອືອ້ອໍານວຍໃຫແ້ກຸ່ ການລງົທນຶ ແລະ ປະກອບການທ ລະກດິ
ແມຸ່ ນມຄີວາມຈາໍເປນັ ໂດຍສະເພາະແມຸ່ ນການຂ ນ້ຂຽ້ວຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຄໍາສັຸ່ ງ ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ
ເລກທີຸ່  02 ກຸ່ ຽວກບັມາດຕະການໃນການກະຕ ້ັ  ນເສດຖະກດິ. 

10. ນອກຈາກນີແ້ລວ້ ການດງຶດ ດການລງົທນຶ ແລະ ສາ້ງເງ ືຸ່ອນດຂໃຫຜູ້ປ້ະກອບການເຂົາ້ຫາສນີເຊືຸ່ ອ, 
ການສົຸ່ ງເສມີເຂົາ້ຫາຂໍມ້ ນຂຸ່ າວສານການລງົທນຶ, ການສາ້ງກ ຸ່ ມການຜະລດິທີຸ່ ເຂັມ້ແຂງ ກໍຸ່ ແມຸ່ ນມາດ
ຕະການສໍາຄນັໃນການສົຸ່ ງເສມີການຜະລດິ 

11. ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນ ດ ແມຸ່ ນສໍາຄນັທີຸ່ ສູດ ເພາະເປນັການມສີຸ່ ວນຮຸ່ ວມຂອງທ ກ
ພາກສຸ່ ວນໃນສງັຄມົ ພອ້ມທງັຕອ້ງມມີາດຕະການຊ ກຍູໃ້ຫມ້ກີານລງົທນຶໃນຂງົເຂດຕຸ່ າງໆທີຸ່ ບໍຸ່

ແມຸ່ ນຊບັພາຍາກອນທໍາມະຊາດຫ າຍຂືນ້, ເລັຸ່ ງໃສຸ່ ການລງົທນຶໃສຸ່ ຂະແໜງກະສກິາໍຍນືຍງົ ແລະ ມີ
ການລງົທນຶໃສຸ່ ການເຊືຸ່ ອມຍງົໃນພາກພືນ້ ແລະ ດປຕາມຍ ດທະສາດການພດັທະນາຍນືຍງົ 

12. ຍກົສູງກາໍລງັການຜະລດິ ແລະ ນາໍໃຊເ້ຄືຸ່ ອງມທືນັສະດໝທີຸ່ ສອດຄຸ່ ອງກບັສະພາບແວດລອ້ມໃນ
ປະເທດ ເພືຸ່ ອໃຫດ້ປຕາມທດິທາງອ ດສະຫະກາໍທນັສະດໝ ແລະ ເປນັມດິຕໍຸ່ ສີຸ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສງັຄມົ. ພອ້ມທງັສົຸ່ ງເສມີພາກການຜະລດິ ແລະ ພາກບໍລກິານພາຍໃນ ເປນັບ ລມິະສດິ ທງັນີກ້ໍຸ່

ເພືຸ່ ອຫ  ດຜຸ່ ອນການນາໍເຂົາ້.  



13. ເພືຸ່ ອເປນັການດງຶດ ດຄ ນນະພາບການລງົທນຶ ການກາໍນດົບນັຊຄີວບຄ ມ ແລະ ບນັຊຮີຽກການ
ລງົທນຶ ແມຸ່ ນຖວືຸ່ າມຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງດດປ້ບັປ ງດວ. 

14. ປດັຈ ບນັ ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ ຍງັນອ້ຍ ແລະ ຍງັມຜູີປ້ະກອບການທີຸ່ ບໍຸ່ ຢູຸ່ ໃນລະບບົຢຸ່ າງ
ຫ ວງຫ າຍ ເກອືບເຖງິ ເຄີຸ່ ງໜືຸ່ ງຂອງທງັໝດົ ຊືຸ່ ງລດັຖະບານຕອ້ງດດຮຸ້່ ວມກບັພາກທ ລະກເິພືຸ່ ອແກ ້
ດຂ ແລະ ຂນົຂວາຍໃຫເ້ຂົາ້ໃນລະບບົ ໂດຍຜຸ່ ານການສາ້ງສີຸ່ ງແວດລອ້ມອໍານວຍ, ມກີານປກົປອ້ງ
ຜູລ້ງົທນຶ, ສະໜບັສະໜ ນໃຫພ້າກທ ລະກດິເຊືຸ່ ອມໂຍງກບັຕະຫ າດ ແລະ ພາກພືນ້, ພອ້ມທງັມີ
ການປະຕບິດັກດົໝາຍຢຸ່ າງເຂັມ້ງວດ. 

15. ສ ມໃສຸ່ ການຜນັຂະຫຍາຍເວທປີກຶສາຫາລກືບັພາກທ ລະກດິໃນລະດບັທອ້ງຖີຸ່ ນໃຫຫ້ າຍຂືນ້ ໂດຍ
ໃຫຕ້ດິພນັກບັຫ າຍພາກສຸ່ ວນກຸ່ ຽວຂອ້ງເພືຸ່ ອຊຸ່ ວຍໃນການຍກົລະດບັຄ ນນະພາບການລງົທນຶ 

16. ຕອ້ງມແີຜນພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນ ດເພືຸ່ ອສົຸ່ ງເສມີແຮງງານທີຸ່ ບໍຸ່ ຢູຸ່ ໃນພາກກະສກິາໍໃຫ ້
ປະກອບສຸ່ ວນໃນການຜະລດິ ແລະ ຂງົເຂດເສດຖະກດິໃຫຫ້ າຍຂືນ້ ພອ້ມທງັການສາ້ງຕດິສໍານກຶ
ໃຫສ້ງັຄມົໃນການຜະລດິທີຸ່ ຍນືຍງົສຂີຽວ 

17. ກອງປະຊ ມດດປ້ກຶສາຫາລກືຸ່ ຽວກບັການດງືດູດພາກສຸ່ ວນເອກະຊນົໃຫມ້ສີຸ່ ວນຮຸ່ ວມໃນການ
ພດັທະນາ ໃນຮູບແບບຕຸ່ າງໆ ລວມທງັ ການເປນັຄູຸ່ ຮຸ່ ວມພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ (PPP) ແຕຸ່ ກໍ
ເຫນັວຸ່ າຍງັມຫີ າຍອນັທີຸ່ ຕອ້ງດດສ້ກຶສາລະອຽດກຸ່ ຽວກບັບນັດາຄວາມສຸ່ ຽງທີຸ່ ອາດເກດີຂືນ້. ເຖງິ
ຢຸ່ າງໃດກໍຸ່ ດ ີ ກໍຸ່ ເຫນັວຸ່ າ ການສົຸ່ ງເສມີດັຸ່ ງກຸ່ າວ ແມຸ່ ນຕອ້ງໃຫທ້ ກພາກສຸ່ ວນມຜີນົປະໂຫຍດສູງສ ດ 
(win-win-win). 

ຂໍຂອບໃຈ 


