
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ປີ 2019 

ແລະ ການສະເໜແີຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັປະຈາໍປີ 2020.

ສະເໜ ີໂດຍ: ປອ ບຸນເຫຼອື ສນິໄຊວໍຣະວງົ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 
19 ພະຈກິ 2019



ເນືອ້ໃນ

• ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັ 09 ເດອືນປີ 2019

• ຄາດຄະເນ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ໝດົປີ 2019

• ແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ປະຈາໍປີ 2020

• ເປົາ້ໝາຍ ແລະ ມາດຕະການແກໄ້ຂສະພາບຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ເສດຖະກດິ-ການເງນິ 
ໃນຕ່ໍໜາ້



ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັ 09 ເດອືນປີ 2019

ແລະ

ຄາດຄະເນ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ໝດົປີ 2019



ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັ 09 ເດອືນ ປີ 2019

ຜ່ານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັປີ 2019 ນບັແຕ່ວນັທ ີ 01 ມງັກອນ ຮອດວນັທ ີ30 ກນັຍາ 2019 ສາມາດຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັໄດ ້ດັ່ ງນີ:້
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ລາຍຮບັທງັໝດົ ລາຍຈ່າຍທງັໝດົ ດຸນງບົປະມານ

ປະຕບິດັ 9 ເດອືນ ຍອດເຫຼອື ບ່ໍທນັໄດຕ້າມແຜນ ແຜນ ປີ 2019



ຄາດຄະເນ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ໝດົປີ 2019

ຜ່ານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັປີ 2019 ນບັແຕ່ວນັທ ີ 01 ມງັກອນ ຮອດວນັທ ີ30 ກນັຍາ 2019 ຈະສາມາດຈດັ

ຕັງ້ປະຕບິດັໄດ ້ແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ໝດົປີ 2019 ໄດ ້ດັ່ ງນີ:້
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ລາຍຮບັທງັໝດົ ລາຍຈ່າຍທງັໝດົ ດຸນງບົປະມານ

ປະຕບິດັ 9 ເດອືນ ຄາດຄະເນ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 3 ເດອືນຕ່ໍໜາ້ ຄາດຄະເນ ປະຕບິດັໝດົ ປີ 2019

97,1% ຂອງ ແຜນການປີ

98,7% ຂອງ ແຜນການປີ
• ຄາດຄະເນລາຍຮບັງບົປະມານໝດົປີ 25.744 ຕືກ້ບີ

ເທົ່ າກບັ 97,1% ຂອງແຜນປີ
ໃນນັນ້ ສະເພາະລາຍຮບັພາຍໃນ ຈະສາມາດປະຕບິດັ

ໄດ:້ 23.482ຕືກ້ບີ, ເທົ່ າກບັ 96,8% ຂອງແຜນປີ, 
ຫຼຸດແຜນປະມານ 758 ຕືກ້ບີ (ໂດຍສະເພາະ ຈາກ 

ຂະແໜງ ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ລາຍຮບັພາສ)ີ.
• ຄາດຄະເນປະຕບິດັແຜນລາຍຈ່າຍໝດົປີຈະບ່ໍເກນີ 

33.297ຕືກ້ບີ, ເທົ່ າກບັ 98,7% ຂອງແຜນການປີ,
• ຄາດຄະເນ ການຂາດດູນໝດົປີ ປະມານ: 7.553 ຕື ້

ກບີ (ແຜນຂາດດູນໝດົປີ 7.233 ຕືກ້ບີ)



ບນັດາມາດຕະການຈດຸສຸມ ທາ້ຍປີ 2019

ຄາດຄະເນ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ໝດົປີ 2019 (ຕ່ໍ)

• ດາ້ນລາຍຮບັ
Ø ສບືຕ່ໍຫນັເປັນທນັສະໄໝໃນການຈດັເກບັລາຍຮບັຕ່າງໆ ໃຫໄ້ວ, ຮດັກຸມ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົ;

Ø ຄຸມ້ຄອງການເກບັພນັທະ ຈາກ ການນາໍເຂົາ້-ສົ່ ງອອກ ສນິຄາ້;

Ø ເພີ່ ມທະວມີາດຕະການເກບັລາຍຮບັຕ່ໍທຸລະກດິ ເຊັ່ ນ: ບ່ໍແຮ່, ໄຟຟາ້, ສາຍສົ່ ງ, ໂຄງການຕ່າງໆ; ແລະ ກວດກາ ແລະ ເລັ່ ງທ່ວງໜີຄ້າ້ງມອບຕ່າງໆ;

• ດາ້ນລາຍຈ່າຍ
Ø ສຸມໃສ່ປະຕບິດັກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິາໍໃຕກ້ດົໝາຍ ເຊັ່ ນ: ຄໍາສັ່ ງ ເລກທ ີ09/ນຍ ວ່າດວ້ຍການປະຢັດມດັທະຍດັ, ຄໍາແນະນາໍເລກທີ 0020/ກງ, ຂໍ ້

ຕກົລງົເລກທ ີ4000/ກງ.

Ø ຄຸມ້ຄອງການອະນຸມດັລາຍຈ່າຍຢ່າງຮດັກຸມໃນທາ້ຍປີ, ພອ້ມທງັເຂັມ້ງວດໃນການກວດກາກ່ອນຈ່າຍ;

Ø ສຸມໃສ່ການເບກີຈ່າຍເງນິເດອືນ ແລະ ເງນິນະໂຍບາຍ ໃຫເ້ປັນບຸລມິະສດິ;

Ø ຊຸກຍູ ້ບນັດາຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ເອາົໃຈໃສ່ໃນການກະກຽມການປິດບນັຊງີບົປະມານ ທາ້ຍປີ 2019 ໃຫຖ້ກືຕອ້ງ, ຊດັເຈນ ແລະ ທນັເວລາ.

• ການດຸ່ນດ່ຽງງບົປະມານ: ຄຸມ້ຄອງການດູ່ນດ່ຽງງບົປະມານໃຫໄ້ປຕາມແຜນການທີ່ ກາໍນດົໄວ ້ຢູ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍແບ່ງກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ
ໃຫຊ້ດັເຈນ.



ແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ປະຈາໍປີ 2020

ແລະ

ເປົາ້ໝາຍ ແລະ ມາດຕະການແກໄ້ຂສະພາບຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ

ເສດຖະກດິ-ການເງນິ ໃນຕ່ໍໜາ້



ແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ປະຈາໍປີ 2020
ທດິທາງລວມ

• ສບືຕ່ໍຊຸກຍູໃ້ຫ ້ເສດຖະກດິຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ ແລະ ໄປຕາມທດິຍນືຍງົ ແລະ ຮບັປະກນັການຮກັສາສະເຖຍລະພາບຂອງ

ເສດຖະກດິມະຫາພາກ;
• ປັບປຸງງບົປະມານແຫ່ງລດັໃຫມ້ຄີວາມໝັນ້ທ່ຽງຫຼາຍຂຶນ້, ຮບັປະກນັແຜນລາຍຮບັພາຍໃນ ຕອ້ງກຸມ້ລາຍຈ່າຍພາຍໃນໂດຍ

ພືນ້ຖານ;

• ຈາໍກດັການສາ້ງໜີ ້ສນິໃໝ່, ກູຢື້ມສະເພາະ ເພື່ ອທດົແທນຕົນ້ທນຶໜີສ້ນິຕ່າງປະເທດເທົ່ ານັນ້ ແລະ ແກ ້ໄຂໜີ ້ສນິທີ່ ມີໃຫ ້ຫຸຼດລງົ
ເທື່ ອລະກາ້ວ;

• ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂສະດວກໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິດວ້ຍການແກຂ້ອດອຸດຕນັຢ່າງຈງິຈງັ ເພື່ ອຊຸກຍູກ້ານເຄື່ ອນໄຫວ ຜະລດິ-ທຸລະກດິ 
ຂອງທຸກພາກສ່ວນໃຫມ້ຄີວາມຟົດຟືນ້ຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ;

• ຍູແ້ຮງການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຂອງພາກເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

• ເປີດກວາ້ງການຮ່ວມມ ືແລະ ການພວົພນັຄາ້ຂາຍ ກບັຕ່າງປະເທດ;
• ສົ່ ງເສມີວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ໃຫສ້າມາດເຂົາ້ເຖງິແຫ່ຼງທນຶ ແລະ ປຸກລະດມົປະຊາຊນົ ແລະ ພາກສ່ວນທຸລະກດິ

ພາຍໃນ ໃຫນ້າໍໃຊທ້ນຶຮອນ ທີ່ ຕນົເອງມເີຂົາ້ໃນການສາ້ງສາພດັທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍການຜະລດິ-ທຸລະກດິ;
• ສຸມໃສ່ຟືນ້ຟູຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັທີ່ ຜ່ານມາ ໃຫຜ່້ອນຄາຍລງົຢ່າງຕັງ້ໜາ້



ແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ປະຈາໍປີ 2020 (ຕ່ໍ)

ຄາດໝາຍແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ປີ 2020 ມ ີດັ່ ງນີ:້
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ຕືກ້ບີ % ຂອງ GDP

• ແຜນລາຍຮບັທງັໝດົ 28.997 ຕືກ້ບີ, ເທົ່ າກບັ 16,30% ຂອງ 
GDP ເພີ່ ມຂຶນ້ 10% ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2019 

ໃນນັນ້ ລາຍຮບັຈາກພາສ ີແລະ ສ່ວຍສາອາກອນ: 22.133 ຕື ້ກບີ.

ລາຍຮບັທີ່ ບ່ໍແມ່ນພາສ ີແລະ ສ່ວຍສາອາກອນ:   4.577 ຕື ້ກີບີ
ລາຍຮບັຊ່ວຍເຫຼອືລາ້: 2.287 ຕືກ້ບີ

• ແຜນລາຍຈ່າຍທງັໝດົ 35.693 ຕືກ້ບີ, ເທົ່ າກບັ 20,07% 
ຂອງ GDP, ເພີ່ ມຂຶນ້ ປະມານ 5,8% ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2019

ໃນນັນ້ ລາຍຈ່າຍບໍລຫິານປົກກະຕ:ິ 22.818 ຕື ້ກບີ.
ລາຍລງົທນຶຂອງລດັທງັໝດົ: 12.875 ຕື ້ກີບີ

• ແຜນດຸນງບົປະມານ ປະມານ: 6.696 ຕືກ້ບີ, ເທົ່ າກບັ 3,76% 

ຂອງ GDP



ບນັດາມາດຕະການຈດຸສຸມ ປີ 2020

ແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ປະຈາໍປີ 2020 (ຕ່ໍ)

Ø ຮບີຮອ້ນແກໄ້ຂການຮົ່ ວໄຫຼ ຂອງງບົປະມານ ດວ້ຍການສບືຕ່ໍຫນັການເກບັລາຍຮບັໄປສູ່ທນັສະໄໝໃຫໄ້ວ ແລະ ເຊື່ ອມໂຍງກບັລະບບົທະນາຄານທຸລະກດິເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ້

ມຄີວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ;້

Ø ເພີ່ ມທະວີການຄຸມ້ຄອງການນາໍເຂົາ້-ສົ່ ງອອກສນິຄາ້ ໂດຍສະເພາະນໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟ, ເຄື່ ອງດື່ ມທີ່ ມີທາດເຫຼ ົາ້, ສນິຄາ້ອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກຕ່າງໆ, ລວມທງັເພີ່ ມທະວີວຽກງານຄຸມ້

ຄອງສາງສນິຄາ້ ໃຫ ້ຮດັກຸມ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຍກົລະດບັ ການຄຸມ້ຄອງດ່ານພາສີສາກນົ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ;

Ø ສບືຕ່ໍ ຫນັເອາົຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິທີ່ ມລີາຍຮບັເກນີ 400 ລາ້ນກບີ ເຂົາ້ໃນລະບບົ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ ມ;

Ø ສບືຕ່ໍປະຕິບດັ ການນາໍເອາົລາຍຮບັຈາກຊບັສນິ ແລະ ການຂາຍເຄື່ ອງຮບິທີ່ ສານຕດັສນິເປັນຂອງລດັໃຫຄ້ບົຖວ້ນ ແລະ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ;

Ø ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ດໍາເນນີການປັບປຸງວສິາຫະກດິຂອງລດັລງົທນຶ ທີ່ ມີປະສດິທພິາບຕ່ໍາ ໃຫມ້ປີະສດິທຜີນົດຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າ;

Ø ຄຸມ້ຄອງການດູ່ນດ່ຽງງບົປະມານໃຫໄ້ປຕາມແຜນການທີ່ ກາໍນດົໄວ,້ ລະດມົທນຶດວ້ຍຫຼາຍຮູບການ ໂດຍໃຫມ້ສ່ີວນຮ່ວມຂອງສະຖາບນັການເງນິ ແລະ ທົ່ ວປວງຊນົ;

Ø ບຕ່ໍຄົນ້ຄວາ້ກນົໄກ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ ອຫນັບາງຫວົໜ່ວຍງບົປະມານ ທີ່ ມລີາຍຮບັຄ່າບໍລ ິການທາງດາ້ນວຊິາການ ພຽງພໍສໍາລບັລາຍຈ່າຍເພື່ ອສາ້ງເປັນຫວົໜ່ວຍ
ງບົປະມານເອກະລາດກຸມ້ ຕນົເອງທາງດາ້ນລາຍຈ່າຍທີ່ ຈາໍເປັນຕ່າງໆ (ນອກຈາກລາຍຈ່າຍລງົທນຶ);

Ø ກາໍນດົກນົໄກການດູ່ນດ່ຽງ ໃຫບ້ນັດາແຂວງທີ່ ຂາດດຸນ ເພື່ ອໃຫກ້ານປະຕບິດັລາຍຈ່າຍຂັນ້ທອ້ງ ຖິ່ ນມຄີວາມຄ່ອງໂຕ ແລະ ທນັສະພາບການກວ່າເກົ່ າ;

Ø ສືບຕ່ໍປະຕິບດັການບໍລິຫານໜີ ້ສນິ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການທດົແທນຕົນ້ທນຶ ໄວ ້ຢູ່ແຫ່ຼງດູນດ່ຽງງບົປະມານ;

Ø ສບືຕ່ໍປະຕິບດັນະໂຍບາຍ ສົ່ ງເສມີການຈດັເກບັລາຍຮບັຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ທີ່ ປະຕິບດັລາຍຮບັທີ່ ຕນົຄຸມ້ຄອງໄດ ້ເກນີແຜນ ໃຫ ້ເໝາະສມົ.



ເປົາ້ໝາຍ ແລະ ມາດຕະການແກໄ້ຂສະພາບຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ເສດຖະກດິ-ການເງນິ ໃນຕ່ໍໜາ້

ເປົາ້ໝາຍສູຊ້ນົ ເພື່ ອ ໃຫ ້ຖານະການເງນິ-ງບົປະມານ ມຄີວາມໝັນ້ທ່ຽງໂດຍພືນ້ຖານໃນ 3-4 ປີ ຕ່ໍໜາ້ ຄ:ື

Ø ຕອ້ງຮບັປະກນັເຮດັໃຫ ້ເສດຖະກດິມສີະເຖຍລະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງໃນລະດບັ 6,5 - 7%, ໂດຍຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມແຜນ

ປັບໂຄງສາ້ງເສດຖະກດິ ແລະ 8 ມາດຕະການຊຸກຍູເ້ສດຖະກດິ ຂອງລດັຖະບານ ແລະ ມາດຕະການອື່ ນໆ ທີ່ ສໍາຄນັ;

Ø ຕອ້ງຊຸກຍູວ້ຽກງານການຈດັເກບັລາຍຮບັພາຍໃນ ໃຫເ້ພີ່ ມຂຶນ້ຢ່າງໜອ້ຍ 2% ຂອງ GDP ຈາກປະ ມານ 15% ຂອງ GDP ໃນປະຈບຸນັ 

ເປັນ 17% ຂອງ GDP , ເພື່ ອໃຫ ້ລາຍຮບັພາຍໃນກຸມ້ລາຍຈ່າຍພາຍໃນ (ລວມລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້) ໃນປີ 2021 ແລະ ມສ່ີວນເຫຼອືໄປຊໍາລະ
ໜີຕ່້າງປະເທດຈາໍນວນໜຶ່ ງໃນປີ 2022 ຫຼ ືປີ 2023;

Ø ການຂາດດຸນງບົປະມານທງັໝດົ ຕອ້ງມທ່ີາອ່ຽງຫຸຼດລງົ, ຊຶ່ ງໃນໄລະຍະ 3-4 ປີຕ່ໍໜາ້ ຕອ້ງບ່ໍເກນີ 3% ຂອງ GDP;

Ø ການຊໍາລະໜີສ້ນິ (ຕົນ້ທນື ແລະ ດອກເບັຍ້) ທຽບໃສ່ລາຍຮບັພາຍໃນ ຕອ້ງຄ່ອຍໆຫຸຼດລງົ ແລະ ສນີສາທາລະນະ ຄວນຢູ່ໃນຈງັຫວະຊງົຕວົ 
ແລະ ມທ່ີາອ່ຽງຫຸຼດລງົເປັນກາ້ວໆ;

Ø ລາຍຈ່າຍເງນິເດອືນ  ຄວນຕ່ໍາກ່ວາ 40% ຂອງ ລາຍຮບັພາຍໃນ;

Ø ສາ້ງຄງັສະສມົແຫ່ງຊາດໃຫເ້ຂັມ້ແຂງເພື່ ອໃຫສ້າມາດກຸມ້ລາຍຈ່າຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ ໄດຢ່້າງນອ້ຍໜື່ ງງວດ;

Ø ຕອ້ງໄດຄຸ້ມ້ຄອງ ແລະ ຊຸກຍູ ້ ໃຫລ້ດັວສິາຫະກດິ ແລະ ວສິາຫະກດິລດັລງົທນຶ ປະກອບພນັທະໃຫງ້ບົປະມານ ເພີ່ ມຂຶນ້.



ເປົາ້ໝາຍ ແລະ ມາດຕະການແກໄ້ຂສະພາບຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ເສດຖະກດິ-ການເງນິ ໃນຕ່ໍໜາ້ (ຕ່ໍ)

ມາດຕະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພື່ ອ ໃຫ ້ຖານະການເງນິ-ງບົປະມານ ມຄີວາມໝັນ້ທ່ຽງໂດຍພືນ້ຖານໃນ 3-4 ປີ ຕ່ໍໜາ້ ດວ້ຍການເລັ່ ງປະຕຮູິບ 

ການຄຸມ້ຄອງເກບັລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍງບົປະມານ ໃຫສໍ້າເລດັຕາມແຜນ ໂດຍຫນັໄປສູ່ການຄຸມ້ຄອງແບບທນັສະໃຫມ ແລະ ເຂົາ້ລະບບົທະນາຄານ ໃຫໄ້ດ ້100% 
ໃນເຂດທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຂະຫຍາຍໃຫໄ້ດ ້ທົ່ ວປະເທດພາຍໃນປີ 2020 ເພື່ ອເກບັລາຍຮບັເຂົາ້ງບົປະມານໃຫຄ້ບົຖວ້ນ (ຢ່າງໜອ້ຍ 17% ຂອງ GDP) ແລະ 
ເພີ່ ມປະສດິທພິາບ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລາຍຈ່າຍ ໃຫມ້ປີະສດິຕຜິນົສູງ ເພື່ ອຫຸຼດການຂາດດຸນງບົປະມານ ຕ່ໍາກວ່າ 3% ຂອງ GDP ຄ:ື

v ດາ້ນ ລາຍຮບັ

Ø ຫນັເອາົຖານຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ແລະ ຖານລາຍຮບັ ເຂົາ້ຄຸມ້ຄອງ ໃນລະບບົທນັສະໄໝ  ແລະ ຊໍາລະຜ່ານລະບບົ ທະນາຄານໃຫ ້ໄດ ້ 100% ໃນເຂດ
ທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂ (ປີ 2020);

Ø ຄຸມ້ຄອງຜູປ້ະກອບການ ປະຕບິດັການຍອ້ງຍ ໍຜູປ້ະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ປະຕບິດັວໄິນ ທຸລະກດິ ທີ່ ລະເມດີລະບຽບກດົຫມາຍ;

Ø ປັບປຸງລະບບົຄຸມ້ຄອງການນາໍເຂົາ້ສນິຄາ້ ໃຫເ້ປັນລະບບົຄຸມ້ຄອງຄບົຊຸດ ຈາກລະບບົຂນົສົ່ ງ, ລະບບົສາງ ແລະ ລະບບົແຈງ້; ທບັມາ້ງລະບບົກຸ່ມຮບັຈາ້ງ
ການນາໍເຂົາ້ແບບເປັນກຸ່ມ (ຜດິກດົໝາຍໃຫໄ້ດ)້;

Ø ປັບປຸງ ກງົຈກັການເກບັລາຍຮບັ ແລະ ອາດລວມສູນ ຂະແໜງເກບັລາຍຮບັ ເພື່ ອສະດວກໃນການ ຄຸມ້ຄອງ;

Ø ຄົນ້ຄວ້າ ອາກອນ ທີ່ ດນີ ແລະ ຊບັສນີ ໃຫ ້ໄດນ້າໍໃຊ ້ໃນ ປີ 2021;

Ø ປະຕຮູິບລດັວສິະຫະກດິ ໃຫມ້ປີະສດິຕຜິນົໂດຍໄວ;

Ø ຂະແຫນງຊບັສນີ ເອາົໃຈໃສ່ ຄ່າເຊົ່ າ, ຄ່າຊໍາປະທານ ແລະ ຄ່າຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.



ເປົາ້ໝາຍ ແລະ ມາດຕະການແກໄ້ຂສະພາບຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ເສດຖະກດິ-ການເງນິ ໃນຕ່ໍໜາ້ (ຕ່ໍ)
v ດາ້ນ ລາຍຈ່າຍ

Ø ກາໍນດົທດິທາງປັບປຸງກງົຈກັລດັໃຫຈ້ະແຈງ້, ກາໍນດົເປົາ້ໝາຍ ຈາໍນວນລດັຖະກອນ ໃຫຊ້ດັເຈນ ເພື່ ອການວາງແຜນງບົປະມານໃຫ ້ຖກືຕອ້ງ;

Ø ປັບປຸງລະບບົເງນິນະໂຍບາຍ, ເງນິອຸດໜນູ, ເງນິເພີ່ ມໂມງ ຄນືໃໝ່;

Ø ປະຕຮູິບ ລະບບົການລງົທນຶຂອງລດັ, ຫລຸດປະລມິານການລງົທນຶລງົໃຫ ້ເໝາະສມົກບັ ແຫ່ຼງທນຶ ທີ່ ມ,ີ ປະຈບຸນັນີ ້ປະລມິານ ແລະ ມູນຄ່າໂຄງການ ມີ
ເກນີ ງບົປະມານຫຼາຍເທົ່ າໂຕ;

Ø ຫນັການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ ດວ້ຍທນຶຂອງລດັ ເຂົາ້ສູ່ລະບບົການປະມູນ ຕາມກດົໝາຍ ໂດຍສະເພາະ ໂຄງການລງົທນືຂອງລດັ, ການຊືເ້ຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການ, ປີ້
ຍນົ, ການສອ້ມແປງ ແລະ ອື່ ນໆ;

Ø ຫນັບາງຫວົໜ່ວຍງບົປະມານໄປເປັນຫວົໜ່ວຍວຊິາການກຸມ້ຕນົເອງທາງດາ້ນງບົປະມານ.

v ການດຸ່ນດ່ຽງງບົປະມານ ແລະ ການຄູມ້ຄອງໜີສ້ນິ
Ø ການຄຸມ້ຄອງໜີສ້ນິພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕອ້ງມກີານຄຸມ້ຄອງການສະເພາະ ແຍກອອກຈາກງບົປະມານແຫ່ງລດັ;

Ø ພດັທະນາຕະຫຼາດພນັທະບດັພາຍໃນ ດວ້ຍການ ສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ໃຫແ້ກ່ຜູຊ້ື່ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນຕະຫຼາດພນັທະບດັ ສປປ ລາວ ແລະ 
ວາງຄາດໝາຍ ແລະ ແບ່ງສດັສ່ວນ ຂອງຕະຫຼາດພນັທະບດັພາຍໃນ ທີ່ ຈາໍໜ່າຍຜ່ານ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ;

Ø ສາ້ງກນົໄກການຄຸມ້ຄອງ ໄລຍະກາງ-ຍາວ ເພື່ ອຮບັປະກນັການກູຢື້ມໃໝ່  ທີ່ ຈະມາຊໍາລະໜີສ້ນິ ທີ່ ຈະຄບົກາໍນດົ;

Ø ການກູຢື້ມຕ່າງປະເທດ ໃສ່ໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ ຕອ້ງສະເໜກີູກ້ບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຢູ່ໃນຮູບແບບຜ່ອນຜນັ ທີ່ ມອີດັຕາດອກເບຍ້ຕ່ໍາ, ໄລຍະເວລາກູ ້
ຍາວ;

Ø ຕອ້ງມກີານກູຢື້ມຈາກຫຼາຍແຫ່ຼງ ເຊັ່ ນ: ໄປອອກພນັທະບດັ ຢູ່ ສປ ຈນີ ແລະ ປະເທດໃກຄ້ຽງອື່ ນ ເພີ່ ມ.



ຂໍຂອບໃຈ


