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ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
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ສະພາບລວມ

ສະພາບສາກົນ
 ສບືຕ ໍ່ ຜນັແປງຢໍ່ າງສບັສນົ, ສງົຄາມການຄາ້ລະຫວໍ່ າງປະເທດມະຫາອ ານາດ, ຄວາມເຄັໍ່ ງຕງຶ

ທາງດາ້ນການເມອືງ ແລະ ຄວາມບ ໍ່ ສະຫງບົຢ ໍ່ ຫຼາຍເຂດ ສົໍ່ ງຜນົເຮດັໃຫລ້າຄານ າ້ມນັ, ລາຄາ
ຄ າ ແລະ ເງນິຕາໃນຕະຫຼາດໂລກມກີານເໜງັຕງີ ເຊິໍ່ ງໄດສ້ົໍ່ ງຜນົກະທບົທາງກງົ ແລະ ທາງ
ອອ້ມຕ ໍ່ ລະບບົເສດຖະກດິ ແລະ ການເງນິຂອງ ສປປ ລາວ

ສະພາບພາຍໃນ
 ເສດຖະກດິມະຫາພາກຖກືກດົດນັຈາກການຂາດດຸນງບົປະມານ, ຂາດດຸນການຊ າລະກບັ

ຕໍ່ າງປະເທດ ແລະ ຄງັສ າຮອງເງນິຕາຕໍ່ າງປະເທດຍງັຕ ໍ່ າ ສົໍ່ ງຜນົເຮດັໃຫເ້ງນິກບີອໍ່ ອນຄໍ່ າລງົ 
ແລະ ສົໍ່ ງຜນົກະທບົໂດຍກງົຕ ໍ່ ລາຄາສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານພາຍໃນ

 ໄພພິບັດທ າມະຊາດເກີດຂຶນ້ໃນຫຼາຍເຂດ: ເກີດການລະບາດສັດຕ ພືດບັນດາແຂວງ     
ພາກເໜອື, ພະຍາດອະຫວີາໝ ອາຟກິາໃນຫຼາຍແຂວງທົໍ່ ວປະເທດ, ເກດີໄພນ າ້ຖວ້ມ ຢ ໍ່  13

ແຂວງ ໜກັສຸດໃນ 6 ແຂວງ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ:້ ສົໍ່ ງຜນົກະທບົ ແລະ ເສຍຫາຍຕ ໍ່
ເນືອ້ທີໍ່ ການຜະລດິ, ພືນ້ຖານໂຄງລໍ່ າງ ລວມເຖງິຊບັສນິ ແລະ ຊວີດິປະຊາຊນົ.

3



ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ

ປັດໄຈຊຸກຍ ູ້: 
 ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ: ການກ ໍ່ ສາ້ງ (16,8%), ພະລງັງານໄຟຟາ້ (6,1%)
 ຂະແໜງການບ ລກິານ: ການຄາ້ຂາຍຍກົ-ຂາຍຍໍ່ ອຍ (9,9%), ໂຮງແຮມ ແລະ ຮາ້ນອາຫານ (5,3%)

 ອືໍ່ ນໆ

ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດູ້ ຄາດໝາຍ 2019

GDP 6.4% 6.7%

ກະສກິ າ 2.8% 2.8%

ອຸດສາຫະກ າ 7.1% 8.3%

ບ ລກິານ 7% 6.6%

ພາສ-ີອາກອນຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ 7% 7%

GDP/ຫວົຄນົ $  2,683 $  2,726 

GNI/ຫວົຄນົ $  2,121 $ 2,155 
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ແຫ ຼ່ງທຶນເພືຼ່ອການພັດທະນາ

ດ້ານງົບປະມານ
ຫວົໜໍ່ ວຍ: ຕືກ້ບີ

ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດູ້ ຄາດໝາຍ 2019 ທຽບແຜນປີ

ລາຍຮບັ 17,261.75 25,744 67.05%

ລາຍຈໍ່ າຍ 18,820.71 33,297 56.52%

ດຸນງບົປະມານ -1,558.96 -7,553

ຫວົໜໍ່ ວຍ: ຕືກ້ບີ

ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດູ້ ຄາດໝາຍ 2019

ການລງົທນຶເພືໍ່ ອການພດັທະນາ 44,347.30
26,80% ຂອງ GDP

ການລງົທນຶຂອງລດັ 2,214.72 4,359.80

ທນຶການຊໍ່ ວຍເຫຼອືເພືໍ່ ອການພດັທະນາ 5,452.84 7,113.35

ການລງົທນຶຂອງພາກເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕໍ່ າງປະເທດ 20,304.99 23,086.13

ການລງົທນຶຈາກລະບບົການເງນິ-ເງນິຕາ ບນັລຸໄດຕ້າມແຜນ 9,788.00
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ດ້ານເງິນຕາ

ດຸນການຄ້າ

ຕົວເລກ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດູ້ ຄາດໝາຍ 2019

ອດັຕາເງນິເຟີ ້ ສະເລໍ່ ຍ 9 ເດອືນ 2.47% < 5%

ອດັຕາແລກປໍ່ ຽນ ກບີ/ໂດລາ ສະເລໍ່ ຍ 9 ເດອືນ - 2,88% ±5% 

ຄງັສ າຮອງເງນິຕາຕໍ່ າງປະເທດ ເດອືນ 9/2019 3.02 ເດອືນ 3 ເດອືນ

ປະລມິານຈ ລະຈອງເງນິ M2 ເດອືນ 9/2019 13.96% < 20%

ຫວົໜໍ່ ວຍ: ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ

ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດູ້ ຄາດໝາຍ 2019

ການສົໍ່ ງອອກ 4,380 5,516

ການນ າເຂົາ້ 4,202 5,775

ດຸນການຄາ້ 178 -259
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ການພັດທະນາດ້ານສັງຄົມ
ຄາດໝາຍ ສາມາດບັນລຸໄດູ້

ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນຂອງເດກັ 5 ປີ
✓

ຈ ານວນເມອືງທີໍ່ ມອີດັຕາເຂົາ້ຮຽນຂອງເດກັອາຍຸ 5 ປີ ✓

ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນສຸດທຊິັນ້ປະຖມົສກຶສາ
✓

ສົໍ່ ງເສມີໃຫມ້ວນຊນົອອກກ າລງັກາຍ ແລະ ການຫຼິນ້ກລິາ
✓

ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັນອ້ຍລຸໍ່ ມ 1 ປີ
✓

ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັນອ້ຍລຸໍ່ ມ 5 ປີ
✓

ອດັຕາການຕາຍຂອງແມໍ່
✓

ອດັຕາປກົຄຸມປະກນັສຸຂະພາບ ✓

ແກໄ້ຂຄອບຄວົທຸກຍາກ 2,209 ຄອບຄວົ
ລບຶລາ້ງບາ້ນທຸກຍາກໄດ ້ 112 ບາ້ນ
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ການພັດທະນາດ້ານສັງຄົມ

ບັນດາຄາດໝາຍທີຼ່ສ່ຽງຕ ຼ່ບັນລຸ

ອດັຕາການປະລະການຮຽນຂອງນກັຮຽນຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ, ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ ແລະ 
ມດັທະຍມົຕອນປາຍ
ອດັຕາລອດເຫຼອືຮອດຊັນ້ ປ5
ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນລວມຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້

ອດັຕາເດກັນອ້ຍລຸໍ່ ມ 5 ປທີີໍ່ ມນີ າ້ໜກັຕ ໍ່ າກວໍ່ າມາດຕະຖານ

ອດັຕາເດກັນອ້ຍລຸໍ່ ມ 5 ປທີີໍ່ ມສີ ງຕ ໍ່ າກວໍ່ າມາດຕະຖານ
ອດັຕາເກດີລ ກມເີເພດຊໍ່ ວຍ
ອດັຕາໃຫວ້ກັຊນິກນັພະຍາດໃນເດກັລຸໍ່ ມ 1 ປີ
ອດັຕາການຊມົໃຊນ້ າ້ສະອາດ
ອດັຕາການຊມົໃຊວ້ດິຖໍ່ າຍຄອບຄວົ
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ຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂ ັ້ຫຍຸູ້ງຍາກ

 ການຄຸມ້ຄອງເສດຖະກດິມະຫາພາກຍງັບ ໍ່ ທນັເຂັມ້ແຂງເທົໍ່ າທີໍ່ ຄວນ

 ສະມດັຕະພາບການຜະລດິຍງັຕ ໍ່ າ, ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕໍ່ ງຍງັບ ໍ່ ຂະຫຍາຍຕວົດ,ີ ຄວາມສາມາດ
ການແຂໍ່ ງຂນັ SMEs ຍງັບ ໍ່ ທນັເຂັມ້ແຂງ

 ພືນ້ຖານການຜະລດິພາຍໃນຍງັບ ໍ່ ເຂັມ້ແຂງ, ມກີານຂາດດຸນການຊ າລະກບັຕໍ່ າງປະເທດ ແລະ 
ຄງັສ າຮອງຍງັມຈີ ານວນຈ າກດັ

 ການເກບັລາຍຮບັຍງັບ ໍ່ ທນັຄບົຖວ້ນ, ການຄຸມ້ຄອງລາຄາສນິຄາ້ຍງັບ ໍ່ ໄດດ້ເີທົໍ່ າທີໍ່ ຄວນ, ການ
ລງົທນຶຂອງລດັສໍ່ ວນໃຫຍໍ່ ສຸມໃສໍ່ ການກ ໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລໍ່ າງ, ບນັຍາກາດ ແລະ ການດງຶດ ດ
ການລງົທນຶຈາກຕໍ່ າງປະເທດຍງັບ ໍ່ ໄດດ້ເີທົໍ່ າທີໍ່ ຄວນ

 ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດທງັດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບບ ໍ່ ທນັສາມາດຕອບ
ສະໜອງຕ ໍ່ ກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ໂຄງການລງົທນຶຂະໜາດໃຫຍໍ່  ແລະ 
ການຫນັເປນັອຸດສະຫາກ າທນັສະໄໝ

 ປະສບົກບັໄພພບິດັທາງທ າມະຊາດຢໍ່ າງໜກັໜໍ່ ວງ ສົໍ່ ງຜນົເຮດັໃຫຊ້ບັສນິ ແລະ ເນືອ້ທີໍ່ ການ
ຜະລດິຂອງປະຊາຊນົ, ພືນ້ຖານໂຄງລໍ່ າງຕໍ່ າງໆ ເປນັຕົນ້: ຊນົລະປະທານ, ຖະຫນນົຫນົທາງ, 
ໂຄງລໍ່ າງດາ້ນການສກຶສາ ແລະ ດາ້ນສາທາລະນະສຸກກ ໄດຜ້ນົເສຍຫາຍຢໍ່ າງຫຼວງຫຼາຍ 
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ວຽກງານຈຸດສຸມໃນທ້າຍໄລຍະ 2019

 ສບືຕ ໍ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາມາດຕະການຕໍ່ າງໆທີໍ່ ລດັຖະບານໄດວ້າງອອກ ເປນັຕົນ້: ຄ າສັໍ່ ງເລກທ ີ12/ນຍ 
ວໍ່ າດວ້ຍ 8 ມາດຕະການຊຸກຍ ເ້ສດຖະກດິ, ຄ າສັໍ່ ງເລກທ ີ02/ນຍ, ຄ າສັໍ່ ງເລກທ ີ09/ນຍ,...

 ສບືຕ ໍ່ ນ າໃຊນ້ະໂຍບາຍອດັຕາແລກປໍ່ ຽນຕາມກນົໄກຕະຫຼາດທີໍ່ ມກີານຄຸມ້ຄອງຂອງລດັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລາຄາ
ສນິຄາ້ໃຫຢ້ ໍ່ ໃນລະດບັສມົເຫດສມົຜນົ

 ສ ຊ້ນົເກບັລາຍຮບັໃຫບ້ນັລຸຕາມແຜນ ດວ້ຍການເກບັຈາກຖານທີໍ່ ມແີລວ້ໃຫຄ້ບົຖວ້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍຖານ
ລາຍຮບັ ໂດຍການນ າໃຊເ້ຄືໍ່ ອງມທືີໍ່ ທນັສະໄໝ

 ຮບີຮອ້ນຟືນ້ຟ ຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັທ າມະຊາດ ເລັໍ່ ງໃສໍ່ ແກໄ້ຂປບັປຸງພືນ້ຖານໂຄງລໍ່ າງທີໍ່ ເສຍຫາຍ, 
ສົໍ່ ງເສມີການປ ກ, ການລຽ້ງ, ສາ້ງນະໂຍບາຍສນິເຊືໍ່ ອແບບຜໍ່ ອນຜນັ ແລະ ຫຸຼດຄໍ່ າບ ລກິານໃນເຂດທີໍ່ ໄດຮ້ບັ
ຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັທ າມະຊາດ ພອ້ມທງັດ າເນນີມາດຕະການໃນການຫຸຼດຜໍ່ ອນຄວາມສໍ່ ຽງທີໍ່ ເກດີຂຶນ້
ຈາກໄພພບິດັທາງທ າມະຊາດ

 ຂະຫຍາຍຕາໜໍ່ າງ, ພອ້ມທງັປບັປຸງ-ຍກົລະດບັການບ ລກິານທາງດາ້ນສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສກຶສາ 
ໂດຍສະເພາະໃນບນັດາເມອືງທຸກຍາກ ແລະ ເຂດທີໍ່ ມເີດກັຊນົເຜົໍ່ າຫຼາຍ, ສົໍ່ ງເສມີການພດັທະນາສມີແືຮງງານ
ບນັດາຂະແໜງການຕໍ່ າງໆໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງຍິໍ່ ງຂຶນ້

 ຊຸກຍ ກ້ານຜະບດິສນິຄາ້ພາຍໃນເພືໍ່ ອຕອບສະໜອງພາຍໃນ ແລະ ສົໍ່ ງອອກ, ປບັປຸງຜະລດິຕະພນັ ແລະ ກດິ
ຈະກ າທໍ່ ອງທໍ່ ຽວໃຫມ້ສີສີນັ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍຂຶນ້ກວໍ່ າເກົໍ່ າ
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ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປີ 2020
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ທິດທາງ ແລະ ໜ້າທີຼ່ ແຜນປີ 2020

1. ສຸມທຸກກ າລງັແຮງສາ້ງໃຫມ້ສີະຖຽນສະພາບທາງດາ້ນການເມອືງ, ຮບັປະກນັສງັຄມົໃຫມ້ີ
ຄວາມສະຫງບົ, ລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ ແລະ ມຄີວາມປອດໄພ

2. ເພີໍ່ ມທະວ ີແລະ ແກໄ້ຂທຸກອຸປະສກັຕ ໍ່ ການສົໍ່ ງເສມີຜະລດິ ແລະ ການບ ລກິານ ເປນັຕົນ້: ການ
ຜະລດິກະສກິ າເປນັສນິຄາ້, ການປຸງແຕໍ່ ງ ແລະ ສົໍ່ ງອອກໃຫເ້ພີໍ່ ມຂຶນ້ ເພືໍ່ ອຫຸຼດຜໍ່ ອນການນ າເຂົາ້

3. ຕັງ້ໜາ້ສົໍ່ ງເສມີການຜະລດິອຸດສາຫະກ າທີໍ່ ສ າຄນັ ເພືໍ່ ອສົໍ່ ງອອກເເນໍ່ ໃສໍ່ ສາ້ງລາຍຮບັເປນັເງນິຕາ
ຕໍ່ າງປະເທດເພີໍ່ ມຂຶນ້

4. ພດັທະນາແຫຼໍ່ ງທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ, ລະບບົການບ ລກິານຂນົສົໍ່ ງ ແລະ ໂຄງລໍ່ າງທີໍ່ ຈ າເປນັອືໍ່ ນໆ ຕດິພນັ
ກບັດານຜະລດິກະສກິ າສະອາດ ໂດຍເນັນ້ໃສໍ່ ແລວທາງລດົໄຟ ລາວ-ຈນີ ແລະ ຈດຸອືໍ່ ນໆ
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ທິດທາງ ແລະ ໜ້າທີຼ່ແຜນ ປີ 2020

5. ເນັນ້ໜກັການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ຍກົສ ງຄຸນນະພາບຂອງຂະແໜງສາທາ, ການ
ສກຶສາ, ພດັທະນາດາ້ນຊບັສນິມະນຸດ ເພືໍ່ ອການພດັທະນາທີໍ່ ມຄຸີນນະພາບບນັລຸເງ ືໍ່ອນໄຂຫຸຼດພົນ້
ອອກຈາກ LDCs ແລະ SGDs ໃນອານະຄດົ

6. ພດັທະນາໂຄງລໍ່ າງເພືໍ່ ອເຊືໍ່ ອມໂຍງ, ເຊືໍ່ ອມຈອດກບັບນັດາປະເທດອອ້ມຂາ້ງ ໂດຍສະເພາະ
ໂຄງການລງົທນຶລະດບັຊາດ ເຊັໍ່ ນ: ທາງລດົໄຟ ລາວ-ຈນີ, ທາງດໍ່ ວນ...

7. ພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ, ຕດິພນັກບັການສາ້ງເປນັບາ້ນໃຫຍໍ່  ກາ້ວເຂົາ້
ສ ໍ່ ຕວົເມອືງນອ້ຍໃນຊນົນະບດົ

8. ປບັປຸງການບ ລຫິານລດັໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ ແລະ ເຂັມ້ງວດການປະຕບິດັກດົໝາຍ
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ຄາດໝາຍດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ
ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ

GDP 6.5%

ກະສກິ າ 2.7%

ອຸດສາຫະກ າ 7.3%

ບ ລກິານ 6.9%

ພາສ-ີອາກອນຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ 7.5%

GDP/ຫວົຄນົ $  2.733                  

GNI/ຫວົຄນົ $ 2.161       

ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ຫວົໜໍ່ ວຍ: ຕືກ້ບີ ອດັຕາສໍ່ ວນຕ ໍ່  GDP

ລາຍຮບັ 28,997 16.31%

ລາຍຈໍ່ າຍ 35,693 20.08%

ຂາດດຸນປະມານ 6,696 3.76%14



ແຫ ຼ່ງທຶນເພືຼ່ອການພັດທະນາ
ຫວົໜໍ່ ວຍ: ຕືກ້ບີ

ການລງົທນຶເພືໍ່ ອການພດັທະນາ 46,500
27% ຂອງ GDP

ການລງົທນຶຂອງລດັ 4,750

ທນຶການຊໍ່ ວຍເຫຼອືເພືໍ່ ອການພດັທະນາ 8,125

ການລງົທນຶຂອງພາກເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕໍ່ າງປະເທດ 23,125

ການລງົທນຶຈາກລະບບົການເງນິ-ເງນິຕາ 10,500

ດ້ານເງິນຕາ
ອດັຕາເງນິເຟີ ້ <5%

ອດັຕາແລກປໍ່ ຽນ ກບີ/ໂດລາ ±5% 

ຄງັສ າຮອງເງນິຕາຕໍ່ າງປະເທດ 3 ເດອືນ

ປະລມິານຈ ລະຈອງເງນິ M2 <20% 15



ຄາດໝາຍຕົັ້ນຕ ດ້ານເສດຖະກິດ

ການຜະລິດ ຄາດໝາຍ

ເຂົາ້ລວມ ຫຼາຍກວໍ່ າ 3.5 ລາ້ນໂຕນ

ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕໍ່ ງ ແລະ ຫດັຖະກ າ 14,919 ຕຶກ້ບີ

ກະແສໄຟຟາ້ 44,148ລາ້ນກໂິລວດັໂມງ

ແຮໍ່ ທາດ 9,588 ຕຶກ້ບີ

ມຸນຄໍ່ າການຄາ້ (ນ າເຂົາ້ + ສົໍ່ ງອອກ) 13,037 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ

ຈ ານວນນກັທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ 4.7 ລາ້ນເທືໍ່ ອຄນົ
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ຄາດໝາຍຕົັ້ນຕ ດ້ານສັງຄົມ
ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນສຸດທຊິັນ້ປະຖມົສກຶສາ >99%

ຫຸຼດຜໍ່ ອນອດັຕາປະລະການຮຽນຂອງຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ ໃຫເ້ຫຼອື 4%

ຫຸຼດຜໍ່ ອນອດັຕາປະລະຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ ໃຫເ້ຫຼອື 9%

ສົໍ່ ງເສມີໃຫນ້ກັຮຽນທີໍ່ ຈບົຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ໄດເ້ຂົາ້ຮຽນຕ ໍ່ ສາຍອາຊວີະສກຶສາ ໃຫໄ້ດ ້5%

ນກັຮຽນຈບົມດັທະຍມົຕອນປາຍໄດຮ້ຽນຕ ໍ່ ໃນລະບບົທງັພາຍໃນ ແລະ ຕໍ່ າງປະເທດ ບນັລຸ 80%

ຫຸຼດຜໍ່ ອນອດັຕາເດກັນອ້ຍລຸໍ່ ມ 5 ປ ີທີໍ່ ມນີ າ້ໜກັຕ ໍ່ າກວໍ່ າມາດຕະຖານ ໃຫຍ້ງັເຫຼອື 20%

ຫຸຼດຜໍ່ ອນອດັຕາເດກັນອ້ຍລຸໍ່ ມ 5 ປ ີທີໍ່ ມລີວງສ ງຕ ໍ່ າກວໍ່ າມາດຕະຖານ ໃຫຍ້ງັເຫຼອື 32%

ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັລຸໍ່ ມ 1 ປີ 30/1000

ອດັຕາການຕາຍຂອງແມໍ່ 160/1000

ອດັຕາປກົຄຸມປະກນັສຸຂະພາບ 94%

ສາ້ງຄອບຄວົໃຫມ້ເີງ ືໍ່ອນໄຂບນັບຸມາດຖານຄອບຄວົພົນ້ທຸກ 3,234 ຄອບຄວົ17



ວຽກງານຈຸດສຸມ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປະຈ າປີ 2020

 ຊຸກຍ ກ້ານເກບັລາຍຮບັໃຫໄ້ດຕ້າມແຜນ ຫຼ ືລືໍ່ ນແຜນທີໍ່ ວາງໄວ ້ໂດຍນ າໃຊລ້ະບບົທນັສະໄໝ, ຄຸມ້ຄອງລາຍ
ຈໍ່ າຍຢໍ່ າງຮດັກຸມຕາມທດິປະຢດັຂອງລດັຖະບານ ແລະ ສບືຕ ໍ່ ແກໄ້ຂຂ ຫ້ຍຸງ້ຍາກດາ້ນການລງົທນຶຕາມຄ າສັໍ່ ງ
ເລກທ ີ02/ນຍ ໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົ

 ຊຸກຍ  ້ແລະ ສາ້ງສິໍ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ເພືໍ່ ອສົໍ່ ງເສມີຫວົໜໍ່ ວຍທຸລະກດິພາຍໃນໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ແລະ 
ຂະຫຍາຍຕວົໄວ ໂດຍເນັນ້ໃສໍ່ ການຜະລດິເພືໍ່ ອສົໍ່ ງອອກໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ສາມາດເຊືໍ່ ອມຈອດເຂົາ້
ກບັຕໍ່ ອງ ໂສງ້ການຜະລດິຂອງພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ

 ສົໍ່ ງເສມີການຜະລດິສນິຄາ້ພາຍໃນໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ເພືໍ່ ອຫຸຼດຜໍ່ ອນການນ າໃຊເ້ງນິຕາຕໍ່ າງປະເທດເຂົາ້ໃນການນ າ
ເຂົາ້ສນິຄາ້ຈາກຕໍ່ າງປະເທດ ພອ້ມທງັຄຸມ້ຄອງອດັຕາແລກປໍ່ ຽນ ແລະ ລາຄາສນິຄາ້ໃຫມ້ຄີວາມເໝາະສມົ

 ປບັປຸງພືນ້ຖານໂຄງລໍ່ າງທີໍ່ ຮບັໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຜະລດິ ເພືໍ່ ອຍກົປະສດິທພິາບການຜະລດິກະສກິ າໃຫສ້ ງຂຶນ້

 ຍກົລະດບັຄຸນນະພາບການບ ລກິານພາຍໃນ ແລະ ຊຸກຍ ສ້ ົໍ່ ງເສມີການຜະລດິກະສກິ າ ແລະ ຫດັຖະກ າ ເພືໍ່ ອ
ຮບັໃຊວ້ຽກງານການທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ ແລະ ສາ້ງລາຍຮບັໃຫແ້ກໍ່ ປະຊາຊນົຫຼາຍຂຶນ້  

 ສຸມໃສໍ່ ພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ, ຍກົລະດບັຄຸນນະພາບການສກຶ
ສາ ແລະ ການບ ລກິານສາທາລະນະສຸກ ໂດຍເນັນ້ໃສໍ່ ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ 
ພດັທະນາສມີແືຮງງານໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ ເພືໍ່ ອປະກອບສໍ່ ວນເຂົາ້ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ18
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