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I. ສະພາບການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂປະຈ າປໂີ2020

ເງນິຊີ່ ວຍເຫ ອືລ ັ້າໂ51
ຄຄງການ/ແຜນງານ

ເງນິກ ັ້ໂ84
ຄຄງການ/ແຜນງານ

Projects/Programs

ແຜນງານ/ຄຄງການໂທີີ່ ກ າລງັຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັ ແລະ ດ າເນນີການເບກີ
ຖອນເງນິ ຜີ່ ານກະຊວງການເງນິ ທງັໝ
ົົດມີ 135 ຄຄງການ/ແຜນງານ
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I. ສະພາບການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂປະຈ າປໂີ2020 (ຕ ີ່ )

ແຜນການນ າໃຊ ັ້ທນຶທງັໝດົໂຈ ານວນໂ715,33 ລ ັ້ານໂຄດລາໂສຫລໂແລະ ໄດ ັ້ສະເໜເີບກີຖອນໂຈ ານວນໂ801,16 ລ ັ້ານໂຄດລາໂ
ສຫລໂ(112 % ຂອງແຜນປ)ີ

• ເບກີຖອນ (ເງນິກ ັ້) ປະຕບິດັໄດ ັ້ໂ707,69 ລ ັ້ານໂຄດລາໂສຫລໂທຽບເທົີ່ າໂ109,10%

• ເບກີຖອນໂ(ຊີ່ ວຍເຫ ອືລ ັ້າ) ໄດ ັ້ໂໂໂ93,47 ລ ັ້ານໂຄດລາໂສຫລໂທຽບເທົີ່ າໂ140,21%
• ການປະຕບິດັຕວົເລກເກນີແຜນການຄາດໂຄະໂເນແມີ່ ນອງີຕາມຄວາມຄບືໜັ້າຂອງກດິຈະກ າຂອງຄຄງການທີີ່ ສາມາດປະຕບິດັຕວົຈງິໄດ ັ້ສ າເລດັໂໂ
ແລະໂຕາມໂການສະໂເໜຂີ ໂເບກີໂຈີ່ າຍໂໂເງນິຂອງໂຂະໂແໜງໂການໂເນືີ່ ອງຈາກໂການຂຶ ັ້ນແຜນເປນັການຄາດຄະເນ, ເຊີີ່ ງໂໃນໂແຕີ່ ລະໂປໂີກະຊວງການເງນິໂກ 
ໄດ ັ້ສົີ່ ງໜງັສໃືຫ ັ້ບນັດາຂະແໜງການກີ່ ຽວຂ ັ້ອງໂເພືີ່ ອສງັລວມແຜນການເບກີຈີ່ າຍເງນິຂອງບນັດາຄຄງການທີີ່ ນ າໃຊ ັ້ທນຶກ ັ້ຢມືໂແລະຊີ່ ວຍເຫ ອືລ ັ້າ
ໃຫ ັ້ກະຊວງການເງນິ;

• ແຜນງານດດັແກ ັ້ມະຫາພາກໂບ ີ່ ໄດ ັ້ປະຕບິດັໂແລະໂໄດ ັ້ເລືີ່ ອນອອກໄປໂຍ ັ້ອນສະພາບຂອງການລະບາດຂອງຄຄວດິ-19, ເຮດັໃຫ ັ້ມຜີນົກະທບົຕ ີ່

ເສດຖະກດິມະຫາພາກໂແລະໂບ ີ່ ບນັລ ຕາມຕາມເງ ືີ່ອນໄຂການປະເມນີຂອງຜ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ. ມພີຽງການຊີ່ ວຍເຫ ອືຂອງໂສະຫະພາບເອຣີບົໂທີີ່ ຍງັ
ກ າລງັຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂແຕີ່ ກ ມຄີວາມຫ ັ້າຊ ັ້າ. 4



I. ສະພາບການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂປະຈ າປໂີ2020 (ຕ ີ່ )

ADB, 35

WB, 38

IFAD, 5

Others,    57

TOTAL
LOANS+GRANTS

ADB, 18

WB, 25

IFAD, 2

Others, 

39

LOANS

ADB, 17

WB, 

13IFAD, 3

Others, 

18

GRANTS
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ສກືສາກລິາໂແລະທກິານ
9

ສາທາລະນະສ ກ
11

ກະສກິ າໂແລະປີ່ າໄມ ັ້
30

ພະລງັງານໂແລະໂບ ີ່ ແຮີ່
11

ຄຍທາທກິານໂແລະໂຂນົສົີ່ ງ
46

ອ ດສະຫະກ າໂແລະການ
ຄ ັ້າ
6

ການເງນິໂ
2

ຂະແໜງການອືີ່ ນໆໂ15 ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ
ແລະສິີ່ ງແວດລ ັ້ອມໂ7

SECTORS

ນ າໃຊ ັ້ທນຶຄຄງການແບີ່ ງຕາມຂະແໜງການໂ(135 ຄຄງການ/ແຜນງານ)
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I. ສະພາບການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂປະຈ າປໂີ2020 (ຕ ີ່ )
• ການປະຕບິດັນະຄຍບາຍດ ັ້ານພາສ-ີອາກອນໂແລະໂຄີ່ າທ ານຽມຕີ່ າງໆໂສ າລບັການນ າເຂົ ັ້າວດັຖ ອ ປະກອນໂແລະໂພາຫະນະຕີ່ າງໆຂອງ
ຄຄງການເງນິກ ັ້ຢມືໂແລະໂຊີ່ ວຍເຫ ອືລ ັ້າຈາກຕີ່ າງປະເທດ, ການສະໜອງການຊີ່ ວຍເຫ ອືລ ັ້າຈາກຕີ່ າງປະເທດໂໃນຮ ບແບບອືີ່ ນໆໂເຊັີ່ ນໂ
ການບ ລຈິາກໂ(donation), ຕກົເປນັມ ນຄີ່ າ:
– ບ ັ້ວງຊີ່ ວຍເຫ ອືລ ັ້າໂ: 73,45 ລ ັ້ານໂຄດລາໂສຫລ; 0,94 ລ ັ້ານໂເອຄີຣ; 134,45 ລ ັ້ານເຢນັ; 1,79 ລ ັ້ານໂຢວນ;  

25,28 ລ ັ້ານດງົ; 3,75 ລ ັ້ານໂບາດໂແລະໂ6.663 ລ ັ້ານໂກບີ;
– ບ ັ້ວງເງນິກ ັ້ຢມື:      363,85 ລ ັ້ານໂຄດລາໂສຫລ; 489,87 ລ ັ້ານໂບາດໂແລະໂ2.882 ລ ັ້ານໂກບີ;

• ການປະຕບິດັພນັທະອາກອນ ແມີ່ ນອງີໃສີ່ ກດົໝາຍກີ່ ຽວຂ ັ້ອງຂອງໂສປປໂລາວໂເປນັຫ ກັໂຄດຍມຄີວາມສອດຄີ່ ອງກບັສນັຍາການ
ຮີ່ ວມມ,ື ສນັຍາການສະໜອງທນຶໂຫ ໂືສນົທສິນັຍາໂທີີ່ ລດັຖະບານໄດ ັ້ເຊນັຮີ່ ວມກບັຕີ່ າງປະເທດ, ເຊິີ່ ງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂແມີ່ ນໄດ ັ້
ລະບ ໃນຂ ັ້ຕກົລງົຂອງກະຊວງການເງນິໂສະບບັເລກທໂີ2695/ກງ. ແຕີ່ ເນືີ່ ອງຈາກວີ່ າໂຍງັມຫີ າຍຜ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶສອງຝີ່ າຍ ບ ີ່ ຍມິຍອມທີີ່ ຈະ
ໃຫ ັ້ນ າໃຊ ັ້ເງນິຊີ່ ວຍເຫ ອືລ ັ້າຂອງເຂົ ັ້າເຈ ົ ັ້ີ່ າໂເພືີ່ ອປະຕບິດັພນັທະອາກອນ, ພັ້ອມນັ ັ້ນໂທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານທີີ່ ຂະແໜງການໄດ ັ້ຂຶ ັ້ນ
ໄວ ັ້ໂກ ບ ີ່ ພຽງພ ໂແລະໂມບີນັຫາຫຍ ັ້ງຍາກໃນການຈດົຮບັ-ຈດົຈີ່ າຍ. ບນົພື ັ້ນຖານການສະເໜຂີອງກະຊວງການເງນິ, ສະພາແຫີ່ ງຊາດໂ
ແລະໂສ ານກັງານນາຍົກົລດັຖະມນົໄດ ັ້ໂມແີຈ ັ້ງການສະບບັເລກທໂີ348/ຄສລ, ກຜງສໂລງົວນັທໂີ13 ພະຈກິໂ2020 ແລະໂເລກທໂີ
1285/ຫສນຍ, ລງົວນັທໂີ23 ພະຈກິໂ2020 ວີ່ າດ ັ້ວຍການຍກົເວັ ັ້ນພາສ-ີອາກອນໂແລະໂຄີ່ າທ ານຽມໂໃຫ ັ້ແກີ່ ຜ ັ້ຮບັເໝາົໂແລະໂ
ຊີ່ ຽວຊານໂທີີ່ ຮບັໃຊ ັ້ຄຄງການທນຶຊີ່ ວຍເຫ ອືລ ັ້າຈາກຕີ່ າງປະເທດໂໃນຂອບການຮີ່ ວມມສືອງຝີ່ າຍ.   
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ຂ ັ້ສະດວກ
• ມລີະບຽບການທີີ່ ເປນັບີ່ ອນອງີໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ:

– ກດົໝາຍວີ່ າດ ັ້ວຍການຈດັຊື ັ້-ຈດັຈ ັ້າງດ ັ້ວຍທນຶຂອງລດັໂສະບບັເລກທໂີ30/ສພຊ, ລງົວນັທໂີ2 ພະຈກິໂ2017;

– ກດົໝາຍວີ່ າດ ັ້ວຍການຄ ັ້ມຄອງໜີ ັ້ສາທາລະນະໂສະບບັເລກທໂີ46/ສພຊ, ລງົວນັທໂີ18 ມຖິ ນາໂ2018;

– ດ າລດັໂວີ່ າດ ັ້ວຍການຄ ັ້ມຄອງໂແລະໂນ າໃຊ ັ້ໂຊ.ກ.ພ, ສະບບັເລກທໂີ357/ນຍ, ລງົວນັທໂີ09 ຕ ລາໂ2019; 

– ຂ ັ້ຕກົລງົໂຂອງລດັຖະມນົຕວີີ່ າການກະຊວງການເງນິໂວີ່ າດ ັ້ວຍລະບຽບການການຄ ັ້ມຄອງດ ັ້ານການເງນິໂແລະໂນ າໃຊ ັ້ທນຶ
ຊີ່ ວຍເຫ ອືທາງການໂເພືີ່ ອການພດັທະນາ, ສະບບັເລກທໂີ2695/ກງ, ລງົວນັທໂີ01 ພະຈກິໂ2010; 

– ຂ ັ້ຕກົລງົໂວີ່ າດ ັ້ວຍກ ານດົໝາຍໃຊ ັ້ຈີ່ າຍງບົປະມານແຫີ່ ງລດັໂສະບບັເລກທໂີ4000/ກງ, ລງົວນັທໂີ12 ທນັວາ 2018;

– ຄ າແນະນ າໂວີ່ າດ ັ້ວຍການປະບດັນະຄຍບາຍພາສ-ີອາກອນ, ສະບບັເລກທໂີ2560/ກງ, ລງົວນັທໂີ09 ສງິຫາໂ2016;

– ບນັດາກດົໝາຍ ແລະໂລະບຽບອືີ່ ນໆຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຜ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ;

• ມກີານຊີ ັ້ນ າ-ນ າພາຂອງຄະນະນ າຂອງຂະແໜງການໂແລະໂທ ັ້ອງຖິີ່ ນຢີ່ າງໃກ ັ້ສດິ, ມຄີວາມເປນັເຈົ ັ້າການໂແລະໂຄວາມຮບັຜດິຊອບ
ສ ງໃນການຄ ັ້ມຄອງ, ຕດິຕາມໂແລະໂຊ ກຍ ັ້;
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ຂ ັ້ສະດວກ (ຕ ີ່ )
• ມກີານຕດິຕາມໂແລະໂຊີ່ ວຍແນະນ າດ ັ້ານວຊິາການຈາກອງົການຂັ ັ້ນມະຫາພາກ.

• ຄຄງການໄດ ັ້ສ ມທ ກຄວາມພະຍາຍາມໂເພືີ່ ອຈດັຈັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານຂອງຕນົໃຫ ັ້ມຄີວາມຄີ່ ອງຕວົ.

• ຄຄງການໄດ ັ້ເປນັເຈົ ັ້າການທບົທວນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານຂອງຕນົເປນັແຕີ່ ລະໄລຍະ ຮີ່ ວມກບັຜ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ ກ ຄື ພາກສີ່ ວນ
ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ.

• ການຄ ັ້ມຄອງການເງນິເປນັລະບບົດໂີແລະໂນ າໃຊ ັ້ເງນິຖກືຕາມເປົ ັ້າໝາຍໂແລະໂລະບຽບການຂອງຄຄງການ. ການເບກີຖອນເງນິຈາກ
ບນັຊຜີ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶຄດຍກງົໂເພືີ່ ອນ າໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນກດິຈະກ າຕີ່ າງໆຂອງຄຄງການໂກ ໄປຕາມແຜນການປໂີແລະໂສອດຄີ່ ອງກບັແຜນພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງລດັຖະບານ. 

• ຄຄງການໄດ ັ້ປະກອບສີ່ ວນຊ ກຍ ັ້ໃຫ ັ້ພາກສີ່ ວນກີ່ ຽວຂ ັ້ອງປະຕບິດັພນັທະອາກອນ ແລະ ຄີ່ າທ ານຽມຕີ່ າງໆ ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ
ເຫນັວີ່ າ ມບີາດກ ັ້າວດຂີຶ ັ້ນເລື ັ້ອຍໆ.

• ການດ າເນນີວຽກງານຈດັຊື ັ້-ຈດັຈ ັ້າງ ແມີ່ ນປະຕບິດັຕາມລະບຽບຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ລະບຽບຂອງຜ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ. ມກີານຈດັ
ເຝກິອບົຮມົດ ັ້ານການເງນິ-ການຈດັຊື ັ້ຮີ່ ວມກບັຜ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶໂແລະໂພາຍໃນຄຄງການເອງຢີ່ າງເປນັປກົະຕ.ິ

• ບາງສະຖາບນັການເງນິສາກນົໂ(WB, ADB, IFAD) ເລີີ່ ມນ າໃຊ ັ້ລະບບົການເບກີຖອນອເີລກັຄທ ນກິໂ(e-disbursement) 
ເຮດັໃຫ ັ້ການເບກີຖອນເງນິໂມຄີວາມວີ່ ອງໄວຂຶ ັ້ນ.

• ໄດ ັ້ມກີານປະສານສມົທບົຢີ່ າງໄກ ັ້ສດິໂລະຫວີ່ າງໂກະຊວງການເງນິ, ຂະແໜງການ, ຄຄງການໂແລະພາກສີ່ ວນທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຄຄງການ. 9



ຂ ັ້ຄງົຄ ັ້າງ
• ການຂ ເປດີບນັຊສີະເພາະ, ການປະກອບເອກະສານຂ ເບກີຖອນເງນິໂກ ຍງັສບືຕ ີ່ ມບີນັຫາໂພາໃຫ ັ້ມຄີວາມ

ຊກັຊ ັ້າໂ(ເອກະສານຜດິໂຫ ໂືບ ີ່ ຄບົຖັ້ວນ) ຫ ໂືເລັີ່ ງດີ່ ວນເກນີໄປ (ໃກ ັ້ຮອດກ ານດົແລ ັ້ວຈັີ່ ງຍືີ່ ນເອກະສານ). ຍງັ
ສບືຕ ີ່ ມບີນັຫາການຂ ດດັແກ ັ້ສນັຍາເງນິກ ັ້ຢມືໂຫ ໂືຊີ່ ວຍເຫ ອືລ ັ້າ (ເຊັີ່ ນໂດດັແກ ັ້ຮີ່ ວງລາຍຈີ່ າຍ, ການຂ ຕ ີ່ ອາຍ 
ສນັຍາ). ການເປດີບນັຊຮີອງຮບັເງນິຊີ່ ວຍເຫ ອືລ ັ້າຂອງບາງຂະແໜງການໂແລະຜ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶໂຍງັບ ີ່ ລວມສ ນຜີ່ ານ
ລະບບົຄງັເງນິແຫີ່ ງຊາດ. 

• ການຂຶ ັ້ນແຜນງບົປະມານການເບກີຈີ່ າຍເງນິກ ັ້ຢືມໂແລະໂຊີ່ ວຍເຫ ອືລ ັ້າໂໃນປີຜີ່ ານມາໂເຖິງໄດ ັ້ສງັລວມບນົ
ພື ັ້ນຖານການແຈ ັ້ງຂອງບນັດາຂະແໜງການໂກ ຄໂືຄຄງການ, ແຕີ່ ກ ເຫນັວີ່ າການສະໜອງຂ ັ້ມ ນຍງັບ ີ່ ຄບົຖັ້ວນໂ
ແລະໂມຄີວາມຊກັຊ ັ້າໂເຮດັໃຫ ັ້ການຂຶ ັ້ນແຜນໂຍງັມລີກັສະນະຄາດຄະເນ ແລະ ຍງັບ ີ່ ທນັສອດຄີ່ ອງກບັການໂ
ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຕວົຈງິຂອງຄຄງການ.

• ການສະຫ  ບລາຍງານດ ັ້ານການເງນິໂແລະໂຄວາມຄບືໜັ້າການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄຄງການໂຍງັບ ີ່ ທນັປະຕບິດັເປນັ
ປກົກະຕ.ິ ພັ້ອມນັ ັ້ນ, ການສະຫ  ບໂແລະໂສມົທຽບຕວົເລກການເບກີຈີ່ າຍຂອງກະຊວງການເງນິໂແລະບາງ
ຄຄງການໂເຫນັວີ່ າຍງັມຄີວາມຄາດເຄືີ່ ອນໂເຮດັໃຫ ັ້ບ ີ່ ສາມາດຢັ ັ້ງຢນືການສະຫ  ບຕວົເລກການເບກີຖອນເງນິ
ຂອງຄຄງການໂໄດ ັ້ຢີ່ າງສມົບ ນ, ເຊິີ່ ງສະພາແຫີ່ ງຊາດໂໄດ ັ້ຍກົເປນັບນັຫາທີີ່ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສບືຕ ີ່ ມວີທິກີານແກ ັ້ໄຂ.
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• ການແຈ ັ້ງບນັຊຊີບັສມົບດັຂອງຄຄງການໂຍງັບ ີ່ ເປນັປກົະຕໂິແລະໂການເຕົ ັ້າຄຮມຊບັສມົບດັໂພາຍຫ ງັຄຄງການສິ ັ້ນ
ສ ດໂເພືີ່ ອລາຍງານລດັຖະບານຕາມລະບຽບການໂເຫນັວີ່ າໂຍງັມຄີວາມຫຍ ັ້ງຍາກ.

• ການສງັລວມຂ ັ້ມ ນຄຄງການທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັທນຶຊີ່ ວຍເຫ ອືລ ັ້າໂໃນບາງຂະແໜງການໂຍງັບ ີ່ ຜີ່ ານລະບົບບັນຊີຂອງ
ກະຊວງການເງນິໂຫ ໂືການຕດິຕາມຂອງກະຊວງແຜນການໂແລະໂການລງົທນຶ, ເຮດັໃຫ ັ້ການສງັລວມຕວົເລກ
ເພືີ່ ອສະເໜສີະພາແຫີ່ ງຊາດໂບ ີ່ ທນັສອດຄີ່ ອງກບັສະພາບຄວາມເປນັຈງິ.

• ການສະໜອງທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານໂເຖງິແມີ່ ນໄດ ັ້ຮບັການແກ ັ້ໄຂດຂີື ັ້ນ, ແຕີ່ ຍງັບ ີ່ ທນັໄດ ັ້ຕອບສະໜອງ
ຄບົຖັ້ວນ, ມບີາງຄຄງການໂແລະໂຂະແໜງການໂຍງັບ ີ່ ທນັໄດ ັ້ປະສານສມົທບົແໜັ້ນກີ່ ຽວກບັການຂື ັ້ນແຜນທນຶ
ສມົທບົຂອງລດັຖະບານ, ຍງັມຄີວາມສບັສນົໂໃນການແບີ່ ງການຂຶ ັ້ນແຜນລະຫວີ່ າງສ ນກາງໂແລະໂທ ັ້ອງຖິີ່ ນ, 
ພ ັ້ອມນັ ັ້ນໂການສະໜອງໂຫ ໂືແລກປີ່ ຽນຂ ັ້ມ ນກ ຍງັບ ີ່ ທນັຈອດກນັ.

• ການຂຶ ັ້ນແຜນທນຶສມົທບົໂເພືີ່ ອປະຕບິດັພນັທະອາກອນໂກ ຍງັມຄີວາມສບັສນົໃນເວລາຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຕວົຈງິໂ
(ການຈດົຮບັຈດົຈີ່ າຍ), ເຊິີ່ ງຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສບືຕ ີ່ ປະສາສມົທບົຮີ່ ວມກນັໂເພືີ່ ອແກ ັ້ໄຂ. 

ຂ ັ້ຄງົຄ ັ້າງ (ຕ ີ່ )
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• ການຈດັຊື ັ້-ຈດັຈ ັ້າງໂຍງັມຫີ າຍຂັ ັ້ນຫ າຍຕອນໂເຊິີ່ ງໃຊ ັ້ເວລາດນົສມົຄວນ, ເຮດັໃຫ ັ້ການດ າເນນີຄຄງການກ ມີ
ຄວາມຊກັຊ ັ້າ.

• ການຈດັຊື ັ້-ຈດັຈ ັ້າງໃນບາງຄຄງການຍງັບ ີ່ ທນັສອດຄີ່ ອງຕາມລະບຽບໂຍງັມກີ ລະນຍີງັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ແກ ັ້ໄຂຄດຍການ
ທດົແທນຄນືຈ ານວນທີີ່ ດ າເນນີຜດິລະບຽບ. ບາງຄຄງການໄດ ັ້ກ ານດົການຍກົເວັ ັ້ນພາສ-ີອາກອນໂໃນສນັຍາຈດັ
ຊື ັ້-ຈດັຈ ັ້າງໂຄດຍບ ີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັສນັຍາສະໜອງທນຶໂທີີ່ ລດັຖະບານໄດ ັ້ເຊນັຮີ່ ວມກບັຜ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ. 

• ຄວາມເຂົ ັ້າໃຈຂອງຄຄງການໂເພືີ່ ອຊ ກຍ ັ້ໃຫ ັ້ຜ ັ້ຮບັເໝາົ, ທີີ່ ປກຶສາໂແລະໂຊີ່ ຽວຊານໂປະຕບິດັພນັທະອາກອນໂຍງັບ ີ່
ທນັຊດັເຈນ, ຄບົຖັ້ວນໂແລະໂບ ີ່ ທນັໄປຕາມກດົໝາຍອາກອນກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ. ພ ັ້ອມກນັນັ ັ້ນ, ບາງຜ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶໂກ ຍງັບ ີ່
ທນັຫນັມານ າໃຊ ັ້ກດົໝາຍຂອງໂສປປໂລາວໂຢີ່ າງຄບົຖັ້ວນ.   

• ການສະເໜຂີ ຍກົເວັ ັ້ນພາສນີ າເຂົ ັ້າສນີຄ ັ້າໂແລະວດັຖ ອ ປະກອນຕີ່ າງໆໂເຫນັວີ່ າໂຍງັພບົບນັຫາຄວາມຫຍ ັ້ງຍາກໃນ
ການຕດິຕາມໂແລະໂບ ີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັລະບຽບການໂ2560/ກງ, ຄດຍສະເພາະການປະກອບເອກະສານໂຍງັບ ີ່ ຄບົ
ຖັ້ວນໂແລະໂຍງັເປນັສະບບັສ າເນາົ. ບາງຂະແໜງການໂຍງັອງີໃສີ່ ແຕີ່ ສນັຍາການຮີ່ ວມມໂືທີີ່ ເຊນັແຕີ່ ດນົໂແລະໂບ ີ່
ມກີ ານດົໂເພືີ່ ອສບືຕ ີ່ ຂ ນ າເຂົ ັ້າສນິຄ ັ້າ, ຄດຍບ ີ່ ໄດ ັ້ກ ານດົແຜນການນ າເຂົ ັ້າລະອຽດໂໃນແຕີ່ ລະປ.ີ ພ ັ້ອມນັ ັ້ນ, ຍງັມີ
ຫ າຍກ ລະນກີານນ າເຂົ ັ້າອ ປະກອນໂແລະໂສນິຄ ັ້າໂຫ ໂືພາຫະນະໂທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັການຊີ່ ວຍເຫ ອືລ ັ້າໂແມີ່ ນນ າເຂົ ັ້າກີ່ ອນ
ແລ ັ້ວໂຈຶີ່ ງດ າເນນີການສະເໜຂີ ຍກົເວັ ັ້ນໂແລະໂລບົລ ັ້າງເອກະສານພາສຕີາມພາຍຫ ງັໂແລະໂຍງັມບີາງກ ລະນໂີທີີ່
ຄຄງການສີ ັ້ນສ ດແລ ັ້ວໂແຕີ່ ຍງັມກີານຂ ຢັ ັ້ງຢນືການຍກົເວັ ັ້ນພາສນີ າເຂົ ັ້າໂເພືີ່ ອໄປລບົລ ັ້າງການນ າເຂົ ັ້າກີ່ ອນນັ ັ້ນ.   

ຂ ັ້ຄງົຄ ັ້າງ (ຕ ີ່ )
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II. ທດິທາງແຜນການໂສ າລບັປໂີ2021

ເງນິກ ັ້ຢມື
402,62

ເງນິ
ຊີ່ ວຍເຫ ອືລ ັ້າໂ

72,72

ແຜນການນ າໃຊ ັ້ທນຶ
ລວມທງັໝດົ: 475,34

ລ ັ້ານໂຄດລາໂສຫລ

ໃນປີ 2021 ຄາດຄະເນຈະມີ
ຈ ານວນທງັໝດົ 122 ຄຄງການ/
ແຜນງານ ທີີ່ ຈະດ າເນນີການເບກີ
ຖອນເງນິຜີ່ ານກະຊວງການເງນິ
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• ແຜນຄາກຄະເນການນ າໃຊ ັ້ທນຶກ ັ້ຢມືໂແລະໂຊີ່ ວຍເຫ ອືລ ັ້າໂໃນປໂີ2021 ມມີ ນຄີ່ າທງັໝດົໂ475,34 ລ ັ້ານໂໂໂໂຄດ
ລາໂສຫລ, ໃນນັ ັ້ນ:
– ເງນິກ ັ້ຢມືເປນັໂຄຄງການໂໂໂໂໂໂໂໂຈ ານວນໂ402,62 ລ ັ້ານໂຄດລາໂສຫລ;
– ເງນິຊີ່ ວຍເຫ ອືລ ັ້າເປນັຄຄງການໂຈ ານວນໂໂໂ72,72 ລ ັ້ານໂຄດລາໂສຫລ.
ການຂຶ ັ້ນແຜນດັີ່ ງກີ່ າວໂແມີ່ ນໄດ ັ້ອງີໃສີ່ ການສະໜອງຂ ັ້ມ ນຈາກບນັດາກະຊວງການ, ຂະແໜງການໂເປນັຫ ກັໂ
ແລະໂມກີານສມົທບົຕວົເລກຮີ່ ວມກບັກະຊວງແຜນການໂແລະໂການລງົທນຶໂເພືີ່ ອໃຫ ັ້ເປນັຕວົເລກດຽວໂຜີ່ ານ
ສະພາແຫີ່ ງຊາດອະນ ມດັ.

II. ທດິທາງແຜນການໂສ າລບັປໂີ2021 (ຕ ີ່ )
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ບາງທດິທາງແກ ັ້ໄຂບນັຫາຄງົຄ ັ້າງ
• ຈະສ ມໃສີ່ ການລງົຕດິຕາມໂແລະຊ ກຍ ັ້ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການນ າໃຊ ັ້ທນຶກ ັ້ຢມຶໂແລະຊີ່ ວຍເຫ ອືລ ັ້າຂອງບນັດາ
ຄຄງການທີີ່ ເຫນັວີ່ າຍງັມບີນັຫາ, ເພີີ່ ມທະວໃີນການປະຕບິດັຕາມລະບຽບກດົໝາຍຂອງໂສປປໂລາວໂສມົທບົ
ກບັລະບຽບຂອງຜ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶໂຢີ່ າງເຂັ ັ້ມງວດ, ຄດຍການມສີີ່ ວນຮີ່ ວມໂແລະໂປະສານສມົທບົຂອງຫ າຍພາກສີ່ ວນ
ທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງໂເພືີ່ ອສ ັ້າງເງ ືີ່ອນໄຂສະດວກໃຫ ັ້ແກີ່ ການດ າເນນີວຽກງານຂອງຄຄງການໂສ າເລດັຕາມຄາດໝາຍທີີ່
ວາງໄວ ັ້;

• ບນັດາຂະແໜງການໂແລະຄຄງການໂຕ ັ້ອງມຄີວາມຮບັຜດິຊອບສ ງໂໃນການນ າໃຊ ັ້ທນຶໃຫ ັ້ຖືກເປົ ັ້າໝາຍຕາມ
ສນັຍາໂແລະ ຫ ີ ັ້ກເວັ ັ້ນການຕກົເຮີ່ ຍເສຍຫາຍ, ບ ີ່ ດັີ່ ງນັ ັ້ນ, ຈະໄດ ັ້ທດົແທນຄນືແກີ່ ຜ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶໂຫ ື ອາດຖກືປະກາດ
ການລະເມດີສນັຍາ; ພັ້ອມນັ ັ້ນ, ກ ຕ ັ້ອງເປນັເຈົ ັ້າການຂື ັ້ນແຜນທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານໂໃຫ ັ້ທນັກບັການ
ສ ັ້າງແຜນງບົປະມານແຫີ່ ງລດັໃນແຕີ່ ລະປີ, ຄດຍເພີີ່ ມການປະສານສມົທບົຮີ່ ວມກນັໂເພືີ່ ອໃຫ ັ້ການນ າໃຊ ັ້ທນຶ
ສມົທບົໂຕອບສະໜອງໄດ ັ້ຕາມເປົ ັ້າໝາຍໂແລະໂແຜນທີີ່ ວາງໄວ ັ້;

• ເພືີ່ ອຫ  ດຜີ່ ອນການຂ ຕ ີ່ ອາຍ ສນັຍາໂແລະໂຂ ດດັແກ ັ້ຮີ່ ວງລາຍຈີ່ າຍ, ເຈ ົ ັ້າຂອງຄຄງການໂຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເພີີ່ ມທະວກີານ
ຂຶ ັ້ນແຜນວຽກໂໃຫ ັ້ສມົຄ ີ່ ກບັແຜນເງນິໂຕາມເງ ືີ່ອນໄຂຂອງສນັຍາ;
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• ສບືຕ ີ່ ປບັປ ງກນົໄກການປະສານງານ, ລະບບົການລາຍງານໂແລະສະໜອງຂ ັ້ມ ນຂີ່ າວສານໂເພືີ່ ອເຮດັ
ໃຫ ັ້ການສະຫລ ບສງັລວມການເຄືີ່ ອນໄຫວວຽກງານໂແລະ ຕວົເລກເບກິຈີ່ າຍເງນິໂຖກືຕ ັ້ອງຕາມຄວາມ
ເປັນຈງິ. ສ າລບັທນຶຊີ່ ວຍເຫ ອືລ ັ້າຈາກຕີ່ າງປະເທດໂທີີ່ ບ ີ່ ຜີ່ ານລະບບົບນັຊີຂອງກະຊວງການເງນິ,  
ບນັດາຂະແໜງການໂແລະໂຄຄງການໂຕ ັ້ອງເປັນເຈົ ັ້າການໂແລະປະສານສົມທບົຢີ່ າງໃກ ັ້ສິດກບັໂ3 
ພາກສີ່ ວນເຊັີ່ ນ: ກະຊວງການເງນິ, ກະຊວງແຜນການໂແລະການລງົທນຶໂແລະກະຊວງການຕີ່ າງ
ປະເທດໂເພືີ່ ອໃຫ ັ້ມຄີວາມເປນັເອກະພາບໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັລວມສ ນເຂົ ັ້າໃນລະບບົງບົປະມານ
ແຫີ່ ງລດັໂຄດຍຜີ່ ານລະບບົຄງັເງນິແຫີ່ ງຊາດໂແລະສອດຄີ່ ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍ. 

• ສບືຕ ີ່ ການປະສານສມົທບົແໜັ້ນລະຫວີ່ າງທ ກພາກສີ່ ວນທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງໂມຄີວາມເປັນເອກະພາບທົີ່ ວ
ປະເທດ ກີ່ ຽວກບັ ພນັທະດ ັ້ານອາກອນ ຄດຍປະຕບິດັຕາມຂ ັ້ຜ ກພນັຂອງສນັຍາກບັຜ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶໂແລະ
ສອດຄີ່ ອງກບັກດົໝາຍວີ່ າດ ັ້ວຍສີ່ ວຍສາອາກອນ, ເພືີ່ ອເປນັບີ່ ອນອງີໃນການປ ກລະດມົຂນົຂວາຍໂບນັໂ
ດາຜ ັ້ຮບັເໝາົ, ຜ ັ້ສະໜອງສນີຄ ັ້າໂແລະການບ ລກິານໂປະຕບິດັພນັທະຂອງຕນົຢີ່ າງຖກືຕ ັ້ອງ ແລະໂຄບົ
ຖັ້ວນ; 

• ສບືຕ ີ່ ປະສານສບົທບົແໜັ້ນໃນການລງົຕດິຕາມຊບັສມົບດັຂອງບນັດາຄຄງການທີີ່ ນ າໃຊ ັ້ທນຶກ ັ້ຢມືໂແລະ
ຊີ່ ວຍເຫ ອືລ ັ້າໂຈາກຕີ່ າງປະເທດ;

ບາງທດິທາງແກ ັ້ໄຂບນັຫາຄງົຄ ັ້າງ (ຕ ີ່ )
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• ສືບຕ ີ່ ປະສານສົມທບົກບັບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການໂແລະໂອ ານາດການປົກຄອງທ ັ້ອງຖິີ່ ນທີີ່
ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງໂໃນການສ ັ້າງຂດິຄວາມອາດສາມາດໃຫ ັ້ແກີ່ ພະນກັງານການເງນິ-ການບນັຊໂີແລະ ຈດັຊື ັ້/ຈດັ
ຈ ັ້າງຂອງຄຄງການ, ຄດຍໃຫ ັ້ມແີຜນຈດັເຝກິອບົຮມົຢີ່ າງເປນັລະບບົ, ພັ້ອມນັ ັ້ນ, ຕ ັ້ອງປບັປ ງຄຄງ
ການຈດັຕັ ັ້ງຂອງຄຄງການໂແລະຊບັຊ ັ້ອນພະນກັງານໂທີີ່ ມວີຊິາສະເພາະສອດຄີ່ ອງກບັຕ າແໜີ່ ງງານຕີ່ າງໆ
, ຄ ັ້ມຄອງຊີ່ ຽວຊານທງັພາຍໃນໂແລະຕີ່ າງປະເທດໂໃຫ ັ້ເຮດັວຽກຢີ່ າງມປີະສດິຜນົສ ງໂແລະຫີ ັົ້  ກລຽງ
ການສບັປີ່ ຽນໂແລະຍກົຍ ັ້າຍພະນກັງານໂຢ ີ່ ເລື ັ້ອຍໆ.

• ນອກນັ ັ້ນ, ກມົການເງນິຕີ່ າງປະເທດໂແລະໂຄ ັ້ມຄອງໜີັ້ສິນໂໂຈະສືບຕ ີ່ ປຶກສາຫາລືກບັບັນດາກມົ
ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງໂເພືີ່ ອມມີາດຕະການແກ ັ້ໄຂບນັຫາທີີີ່ ຄງົຄ ັ້າງ. ພັ້ອມນັ ັ້ນ, ຈະໄດ ັ້ດ າເນນີການປບັປ ງບນັດາ
ລະບຽບການກີ່ ຽວຂ ັ້ອງໂເຊັີ່ ນໂຂ ັ້ຕກົລງົໂ2695/ກງໂແລະໂບດົແນະນ າໂ2560/ກງໂເພືີ່ ອໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງ
ກບັບນັດາກດົໝາຍກີ່ ຽວຂ ັ້ອງທີີ່ ມກີານປບັປ ງໂແລະໂສ ັ້າງຂຶ ັ້ນໃໝີ່ , ພັ້ອມທງັໂຈະກ ານດົຢີ່ າງລະອຽດຕືີ່ ມໂ
ໃນແຕີ່ ລະພາກໂແຕີ່ ລະຂັ ັ້ນຕອນໂເພືີ່ ອເພີີ່ ມຄວາມສະດວກໂແລະໂຄວາມເຂົ ັ້າໃຈເປນັເອກະພາບໂໃນ
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ.  

ບາງທດິທາງແກ ັ້ໄຂບນັຫາຄງົຄ ັ້າງ (ຕ ີ່ )
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ຂ ັ້ສະເໜີ
• ໃຫ ັ້ມສີີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງກະຊວງການເງນິໂແລະໂກະຊວງແຜນການໂແລະໂການລງົທນຶໂນບັແຕີ່ ໄລຍະກະກຽມຄຄງການ. ການອອກແບບຄຄງການຕ ັ້ອງຮບັປະກນັຄວາມ

ມປີະສິດທຜິົນໂແລະໂຜົນໄດ ັ້ຮັບຕ ີ່ ການພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄົມ.  ສ າລັບບ ັ້ວງເງນິກ ັ້ຢືມໂແມີ່ ນໃຫ ັ້ປະຕິບັດຕາມກດົໝາຍວີ່ າດ ັ້ວຍການຄ ັ້ມຄອງໜີັ້ສິນ
ສາທາລະນະໂຢີ່ າງເຂັ ັ້ມງວດ. 

• ແຜນການຈດັຊື ັ້-ຈດັຈ ັ້າງໂນອກຈາກຜີ່ ານຄ າເຫນັຜ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ, ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຜີ່ ານກະຊວງການເງນິໂຕາມກດົໝາຍໂວີ່ າດ ັ້ວຍການຈດັຊື ັ້-ຈດັຈ ັ້າງດ ັ້ວຍທນຶຂອງລດັ, ພັ້ອມທງັໂ
ຕ ັ້ອງປະຕບິດັຕາມນະຄຍບາຍປະຢດັໂທີີ່ ລດັຖະບານວາງອອກ.

• ຂະແໜງການ/ຄຄງການໂແຈ ັ້ງແຜນການນ າໃຊ ັ້ເງນິຄຄງການທີີ່ ຂື ັ້ນກບັຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົປະຈ າປີໂສົີ່ ງໃຫ ັ້ກມົການເງນິຕີ່ າງປະເທດໂແລະ ຄ ັ້ມຄອງໜີັ້ສນິໂຕາມ
ກ ານດົເວລາ. ພັ້ອມນັ ັ້ນ, ການຂຶ ັ້ນແຜນທນຶສມົທບົໂຕ ັ້ອງກ ານດົຊດັເຈນໂຕາມຄ າແນະນ າຂອງກະຊວງແຜນການໂແລະໂການລງົທນຶ, ແລະໂທນັກບັການປະຕບິດັ
ຄຄງການໂແລະໂການສະເໜເີຂົ ັ້າໃນແຜນງບົປະມານແຫີ່ ງລດັປະຈ າປໂີທີີ່ ເລີີ່ ມປະຕບິດັຄຄງການ. 

• ສບືຕ ີ່ ສົີ່ ງບດົສະຫລ ບລາຍງານດ ັ້ານການເງນິຄຄງການໂແລະໂການສງັລວມທນຶຊີ່ ວຍເຫ ອືລ ັ້າຈາກຕີ່ າງປະເທດໂທີີ່ ບ ີ່ ຜີ່ ານລະບບົການຄ ັ້ມຄອງຂອງກະຊວງການເງນິໂໃຫ ັ້
ກະຊວງການເງນິໂເພືີ່ ອລວມສ ນເຂົ ັ້າໃນລະບບົງບົປະມານແຫີ່ ງລດັ.

• ການລງົຕດິຕາມໂກວດກາໂການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຄຄງການໂສະເໜດີ າເນນີຮີ່ ວມກນັລະຫວີ່ າງບນັດາພາກສີ່ ວນກີ່ ຽວຂ ັ້ອງໂຢີ່ າງເປນັຂະບວນການໂເພືີ່ ອປະຍດັເວລາຂອງ
ຄຄງການໂແລະໂຂະແໜງການທີີ່ ຈະໄປຮີ່ ວມເຮດັວຽກນ າ, ພັ້ອມທງັໂຄວາມເປນັເອກະພາບໃນການສະຫ  ບຕລີາຄາປະສດິທຜິນົຂອງຄຄງການ. ແຕີ່ ງບົປະມານທີີ່ ຈະນ າ
ໃຊ ັ້ໃນການລງົຕດິຕາມໂແມີ່ ນແຕີ່ ລະກະຊວງອາດຮບັຜດິຊອບໃຜລາວ.
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19


