
 

 

 

 

ລັດຖະບານແກ�

ແກ� 10

ໃນມ້ືທ�າອິດ (7 ພະຈິກ 2019) ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອ

ສີສ�ລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ�ລາຍງານວ�າ: ເຖິງ

ຕໍ�ການຄ��ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງປະເທດເຮົາ

ລັດຖະບານ ຈ�າເປ�ນໄດ�ອວ�າຍງ ົບປະມານປ�ກກະ

ໂດຍໄວ. ການອ�ວາຍງ ົບປະມານດັ�ງກ�າວຖືເປ�ນ

ງ ົບປະມານທ່ີຈ�າກດັຢ��ແລ�ວຍິ່ງເປ�ນການໜີບຮັດຊ��າ

ຍາກ.  

ທ�ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ�ສະເໜີເຖິງຄວາມ

ຜ�ານມາ; ໂດຍລວມ ຍັງຮັກສາໄດ�ຢ�າງໜັກແໜ�ນຄວາມສະຫງ ົບ

ແວດລ�ອມທີ່ອ�ານວຍໃຫ�ແກ�ການດ�າລົງຊີວິດທ່ີສະຫງ ົບສັນຕິໃຫ�ແກ�ປະຊາຊົນເຮົາ

ກົດໝາຍຢ�າງເຄັ�ງຄັດ, ຈ�າກັດການຄ�າຂາຍເຖື່ອນ

ໜ�ນໂນ�ມນ�າວໄປສ��ສິງ່ທີ່ຖືກຕ�ອງ ແລະ ສົ�ງເສີມປ�ກປ�ອງສ່ິງທີ່ເປ�ນທ�າດ�ວຍການກ�າເບ່ິງໃຫ�ຊັດເຈນຂອງຄວາມເປ�ນຈິງກ�າຕໍ�ສ��ກັບສິ່ງທີ່

ເປ�ນໄພຕໍ�ປະເທດຊາດຕໍ�ປະຊາຊົນ.  

ຕົວເລກການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ບັນລ�ໄດ� 

ຕົວເລກການເຕີບໂຕໃນລະດັບດີຕໍ�ເນື່ອງທີ່ສ�າຄັນການເຕີບໂຕດັ�ງກ�າວ ແມ�ນການເຕີບໂຕທີ່ຂ�ອນຂ�າງມີຄ�ນນະພາບກວ�າເກົ�າ

ດ�ຽງລາຍຮັບ-ລາຍຈ�າຍພາຍໃນມີທ�າຕັ້ງໜ�າ, ອັດຕາສ�ວນຂາດດ�ນງ ົບປະມານຕໍ� 

2016 ມາເປ�ນປະມານ 4% ໃນປ� 2018, ລາຍຮັບຈາກພາຍໃນເພີ່ມຂ້ຶນຈາກປະມານ 

26.200 ຕື້ກີບ ໃນປ� 2019.  

ບານແກ�ແລ�ວ ແລະ ສືບຕໍ� 

10 ບັນຫາສ�າຄັນຂອງຊາດ 
 

 
 

ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທ ີ8 ຂອງສະພາແຫ�ງຊາດ ຊຸດ

ເຖິງວ�າສະພາບແວດລ�ອມທັງສາກົນ ແລະ ພາຍໃນໄດ�ສົ�ງຜົນກະທົບທາງກົງ ແລະ ທາງ

ຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງປະເທດເຮົາທີມີ່ຄວາມບອບບາງຢ��ແລ�ວໃຫ�ພບົຄວາມຫຍ��ງຍາກ ແລະ ທ�າທາຍຫຼາຍ

ກະຕໄິປສ��ການແກ�ໄຂໄພພິບັດ ແລະ ເລັ�ງປ�ບປ�ງໂຄງລ�າງທີຖື່ກ

ເປ�ນຄວາມຈ�າເປ�ນເພື່ອແກ�ບັນຫາເຄັ�ງຮ�ອນ ແຕ�ອີກເບ້ືອງໜ່ຶງ

ເປ�ນການໜີບຮັດຊ��າຕືມ່ໃຫ�ແກ�ການຈັດສັນງ ົບປະມານທີ່ຢາກໃຫ�ໄປຕາມແຜນ

ເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານໃນການແກ�ໄຂ 10 ບັນ

ໂດຍລວມ ຍັງຮັກສາໄດ�ຢ�າງໜັກແໜ�ນຄວາມສະຫງ ົບ, ຄວາມເປ�ນລະບຽບຮຽບຮ�ອຍຂອງສັງຄົມ 

ແວດລ�ອມທີ່ອ�ານວຍໃຫ�ແກ�ການດ�າລົງຊີວິດທ່ີສະຫງ ົບສັນຕິໃຫ�ແກ�ປະຊາຊົນເຮົາ. ສືບຕໍ�ການຄ��ມຄອງບໍລິຫານລັດຢ�າງຮັດກ�ມ

ຈ�າກັດການຄ�າຂາຍເຖື່ອນ, ປາບປາມຢາເສບຕິດ, ພະຍາຍາມສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ�ໄຂສ່ິງທີ່ຜິດເຂວ

ງທີ່ຖືກຕ�ອງ ແລະ ສົ�ງເສີມປ�ກປ�ອງສ່ິງທີ່ເປ�ນທ�າດ�ວຍການກ�າເບ່ິງໃຫ�ຊັດເຈນຂອງຄວາມເປ�ນຈິງກ�າຕໍ�ສ��ກັບສິ່ງທີ່

ຕົວເລກການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ບັນລ�ໄດ� 6,4% (ຄາດຄະເນໝົດປ�) ເຊິ່ງຫຼຸດຄາດໝາຍທີ່ສະພາຮັບຮອງແຕ�ກໍ�ຍັງເປ�ນ

ຕົວເລກການເຕີບໂຕໃນລະດັບດີຕໍ�ເນື່ອງທີ່ສ�າຄັນການເຕີບໂຕດັ�ງກ�າວ ແມ�ນການເຕີບໂຕທີ່ຂ�ອນຂ�າງມີຄ�ນນະພາບກວ�າເກົ�າ

ອັດຕາສ�ວນຂາດດ�ນງ ົບປະມານຕໍ� GDP ຫຼດຸລົງຈາກປະມານ 

ລາຍຮັບຈາກພາຍໃນເພີ່ມຂ້ຶນຈາກປະມານ 21.000 ຕື້ກີບໃນປ� 

 

 

 
າດ ຊຸດທ ີVIII; ທ�ານ ທອງລ�ນ

ຜົນກະທົບທາງກົງ ແລະ ທາງອ�ອມ

ບຄວາມຫຍ��ງຍາກ ແລະ ທ�າທາຍຫຼາຍຂ້ຶນ. 

ຖືກທ�າລາຍໃຫ�ກັບຄືນມານ�າໃຊ�

ໜ່ຶງກໍ�ເພີ່ມຄວາມກົດດັນໃຫ�ແກ�

ກ�ການຈັດສັນງ ົບປະມານທີ່ຢາກໃຫ�ໄປຕາມແຜນທີວ່າງໄວ�ພົບຄວາມຫຍ��ງ 

ບັນຫາໃນ 9 ເດືອນ 2019 

ຄວາມເປ�ນລະບຽບຮຽບຮ�ອຍຂອງສັງຄົມ ສາມາດຮັກສາໄດ�ສະພາບ

ສືບຕໍ�ການຄ��ມຄອງບໍລິຫານລັດຢ�າງຮັດກ�ມ, ປະຕິບັດ

ພະຍາຍາມສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ�ໄຂສ່ິງທີ່ຜິດເຂວ, ສະໜັບສະ

ງທີ່ຖືກຕ�ອງ ແລະ ສົ�ງເສີມປ�ກປ�ອງສ່ິງທີ່ເປ�ນທ�າດ�ວຍການກ�າເບ່ິງໃຫ�ຊັດເຈນຂອງຄວາມເປ�ນຈິງກ�າຕໍ�ສ��ກັບສິ່ງທີ່

ເຊິ່ງຫຼຸດຄາດໝາຍທີ່ສະພາຮັບຮອງແຕ�ກໍ�ຍັງເປ�ນ

ຕົວເລກການເຕີບໂຕໃນລະດັບດີຕໍ�ເນື່ອງທີ່ສ�າຄັນການເຕີບໂຕດັ�ງກ�າວ ແມ�ນການເຕີບໂຕທີ່ຂ�ອນຂ�າງມີຄ�ນນະພາບກວ�າເກົ�າ, ການດ��ນ

ຫຼດຸລົງຈາກປະມານ 6% ໃນໄລຍະປ� 2015-

ຕື້ກີບໃນປ� 2016 ມາເປ�ນປະມານ 



 
 

ສືບຕໍ�ແກ�ໄຂບັນຫາໜ້ີສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຢ�າງຕັ້ງໜ�າມາຮອດປ�ດຈ�ບັນຊ�າລະໄດ� 50,8% ຂອງແຜນການປ�; ຄຽງຄ��

ກັບການແກ�ໄຂດ�ວຍຮ�ບແບບອອກພັດທະບັດ ເພື່ອຊ�ວຍແກ�ໄຂສະພາບຄ�ອງທາງດ�ານການເງິນຊ�ວຍບໍລິສັດ. ພ�ອມນັ້ນ, ໄດ�ເຈລະຈາຕໍ�

ລອງ ຫຼື ແກ�ໄຂໜ້ີສິນແບບມີສ�ວນຫຼຸດຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ມີຄວາມຍ�ຕິທ�າ. ໄດ�ສ�າເລັດການສ�າງດ�າລັດວ�າດ�ວຍກອງທຶນສົ�ງເສີມ 

SME ແລະ ສະໜອງທຶນເພື່ອເປ�ນສິນເຊື່ອໃຫ� SME 32 ຕື້ກີບຜ�ານທະນາຄານພັດທະນາລາວ; ໄດ�ສະໜອງທຶນພາຍໃຕ�ໂຄງການເຂ້ົາ

ເຖິງແຫຼ�ງທຶນ SME 111,64 ຕື້ກີບ ແລະ ປ�ອຍກ��ທ�າອິດສ�າເລັດ 100% ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2019 ລວມ 164 ສັນຍາ ສ�າລັບ SME 

157 ຫົວໜ�ວຍ. ຄຽງຄ��ກັນນ້ີໄດ�ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈກັບ 10 ທະນາຄານທ�ລະກິດ ເພື່ອນ�າເງ ິນກ��ຢ�ມ 100 ລ�ານໂດລາທ�າອິດ

ຈາກທະນາຄານພັດທະນາແຫ�ງຊາດຈີນ ເພື່ອປ�ອຍກ��ໃຫ� SME. ແກ�ໄຂບັນຫາການຜະລິດໄຟຟ�າທີ່ບໍ�ມີຕະຫຼາດຮອງຮັບທີ່ຜ�ານມາໂດຍ

ໄດ�ເຈລະຈາຊື້-ຂາຍ ແລະ ບັນລ�ຂໍ�ຕົກລົງ ເພື່ອຂາຍໄຟຟ�າໃຫ�ປະເທດເພື່ອບ�ານຄ:ື ຕົກລົງຂອບການຊື້-ຂາຍໄຟຟ�າໃຫ�ຣາຊະອານາຈັກກ�າປ�

ເຈຍ, ເຊັນສັນຍາຂາຍໄຟຟ�າກັບຫວຽດນາມ ແລະ ເຈລະຈາເພີ່ມການຊື້-ຂາຍໄຟຟ�າກັບໄທໃຫ�ບັນລ�ຕາມຕົກລົງ; ພ�ອມກັນນ້ີ ໄດ�ເລັ�ງ

ຄົ້ນຄ�ວາ ອອກນະໂຍບາຍລາຄາໄຟຟ�າໃໝ� ເພື່ອສົ�ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ຊ�ວຍອ�ດໜ�ນປະຊາຊົນທີ່ມີລາຍຮັບຕ��າ ເຊິ່ງໄດ�ຜ�ານ

ການເຫັນດີໃນຫຼັກການຈາກລັດຖະບານແລ�ວ ແລະ ຂະແໜງການກ�າລັງປ�ບປ�ງຕື່ມ ເພື່ອໃຫ�ລັດຖະບານເຊັນຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ�

ໃນໄວໆນີ.້ 

ດ�າເນີນ ແລະ ສ�າເລັດການກວດກາໂຄງການເຊົ�າ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນລັດທີ່ບໍ�ມີການເຄື່ອນໄຫວນ�າໃຊ�ທີ່ຖືກຕ�ອງຢ�ດເຊົາ

ກ�ອນສ້ິນສ�ດສັນຍາ, ປະລະບໍ�ເອົາໃຈໃສ� 438 ໂຄງການ ແລະ ພົບເຫັນ 74 ໂຄງການບໍ�ມີຕົວຕົນ 110 ໂຄງການທ່ີຖືກຍົກເລີກ 170 

ໂຄງການບໍ�ເຄື່ອນໄຫວໝົດອາຍ�ສັນຍາ ແລະ ສະເໜີຍົກເລກີ 66 ໂຄງການທ່ີສະເໜີສືບຕໍ� ແຕ�ໃຫ�ມີການກວດກາຄືນດ�ານນິຕິກ�າ ແລະ 

ພັນທະທາງດ�ານການເງິນ 13 ໂຄງການ ບໍ�ແມ�ນໂຄງການເຊົ�າ-ສ�າປະທານທ່ີດິນຂອງລັດ 3 ໂຄງການມີຂໍ�ຂັດແຍ�ງ 2 ໂຄງການໂອນເອົາທີ່

ດິນລັດມາເປ�ນທ່ີດິນບ�ກຄົນ ແລະ 9 ໂຄງການທ່ີບໍ�ນອນໃນບັນຊີ 438 ໂຄງການເຊົ�າ-ສ�າປະທານທ່ີດິນຂອງລັດທ່ີແຂວງສະເໜີຍົກເລີກ, 

ປ�ດຈ�ບັນລັດຖະບານຈະດ�າເນີນການຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢ�າງເຂ້ັມງວດຕໍ�ຜົນຂອງການກວດກາດັ�ງກ�າວ.  

ໄດ�ສືບຕໍ�ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຄ�າສັ�ງເລກທີ 15/ນຍ ວ�າດ�ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂ້ັມງວດໃນການຄ��ມຄອງ ແລະ ກວດກາການ

ຂ�ດຄົ້ນໄມ�, ເຄື່ອນຍ�າຍໄມ� ແລະ ທ�ລະກິດໄມ�ຢ�າງເຄັ�ງຄັດ ສາມາດກວດເຫັນການບ�ກລ�ກເນື້ອທີ່ປ�າໄມ�ທັງໝົດ 6.421,73 ເຮັກຕາ;

ພາຍຫຼັງລັດຖະບານໄດ�ອອກຄ�າສັ�ງສະບັບດັ�ງກ�າວຈົນຮອດເດືອນມິຖຸນາ 2019 ຄະນະຮັບຜິດຊອບການປະມ�ນຂາຍໄມ�ຍຶດທົ�ວປະເທດໄດ�

ຮັບໄມ�ຍຶດລວມທັງໝົດ 98.023,42 ແມັດກ�ອນ ແລະ 531,44 ໂຕນ.  

ໄດ�ສ�າເລັດການປ�ບປ�ງ, ສ�າງກົດໝາຍໃໝ�ທັງໝົດ 9 ສະບັບ ແລະ ໃນກອງປະຊຸມສະພາສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 8 ນີ,້

ລັດຖະບານ ຈະສະເໜີສະພາພິຈາລະນາເພີ່ມຕື່ມອີກ 7 ສະບັບ. ໃນ 9 ກົດໝາຍທີ່ສະພາຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມສະພາສະໄໝສາມັນເທື່ອ

ທ ີ 7 ນັ້ນ, ມີຫຼາຍນິຕິກ�າທີ່ເປ�ນພ້ືນຖານສ�າຄັນກະຕ�ກຊຸກຍ��ເສດຖະກິດໃຫ�ຂະຫຍາຍຕົວຫຼາຍຂ້ຶນ ໃນປ� 2020 ເປ�ນຕ້ົນ ກົດໝາຍວ�າ

ດ�ວຍທີ່ດິນ, ປ�າໄມ�, ຄ��ມຄອງສ�ວຍສາອາກອນ, ອາກອນລາຍໄດ� ແລະ ອາກອນຊົມໃຊ� ເຊິ່ງມີການປ�ບປ�ງນະໂຍບາຍອາກອນໃຫ�ມີ

ລັກສະນະຜ�ອນຄາຍ ແລະ ຫຼດຸການປະກອບພັນທະຂອງຜ��ປະກອບການ ແລະ ບ�ກຄົນ ທັງນີ້ເພື່ອແກ�ໄຂຄວາມຫຍ��ງຍາກ ແລະ ສ�າງ

ຄວາມສະດວກໃຫ�ແກ�ການດ�າເນີນທ�ລະກິດ ຢ�� ສປປ ລາວ. 



ໄດ�ສ�ມທຶນ 600 ຕື້ກີບແກ�ໄຂສ�ກເສີນ ແລະ ຟ��ນຟ�ໄພພິບັດເພື່ອຊ�ວຍເຫຼືອບັນເທົາທ�ກໃຫ�ແກ�ປະຊາຊົນທ່ີໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຟ��ນ

ຟ�ພື້ນຖານໂຄງລ�າງ ເປ�ນຕ້ົນຖະໜົນຫົນທາງ, ຊົນລະປະທານ, ສ�ກສາລາ, ສະໜອງແນວພັນ, ຢາປ�ວພະຍາດ ແລະ ລົງຊຸກຍ��ຊ�ວຍເຫຼືອ

ປະຊາຊົນຢ��ເຂດຖືກກະທົບຢ�າງທັນການ. 

ເຖິງຢ�າງໃດກໍ�ຕາມ, ລັດຖະບານ ໄດ�ຕີລາຄາດ�ວຍຄວາມເປ�ນຈິງໃນຂໍ�ຄົງຄ�າງທີ່ຕ�ອງໄດ�ຮີບຮ�ອນແກ�ໄຂໃນປ� 2020 ໃນ 10 

ບັນຫາໂດຍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ (GDP) ໃນປ� 2019 ບັນລ�ພຽງ ປະມານ 6,4% (ຄາດໝາຍ 6,7%) ແລະ ສະເລ�ຍຕໍ�

ຫົວຄົນ ບັນລ� 2.677 ໂດລາສະຫະລັດ (ຄາດໝາຍ 2.726) ຊຶ່ງສາເຫດສ�າຄັນສ�ວນໜ່ຶງຍ�ອນເກີດໄພພິບັດທ�າມະຊາດ, ພະຍາດລະບາດ 

ແລະ ໄພແຫ�ງແລ�ງ, ແຕ�ພ�ອມນ້ັັນ, ຂະແໜງການຜະລິດທີເ່ປ�ນພື້ນຖານໃນການສ�າງຖານລາຍຮັບທີ່ຍືນຍົງຍັງບໍ�ທັນຫຼາກຫຼາຍເຮັດ

ໃຫ�ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຢ��ໃນຈັງຫວະທີ່ຊ�າລົງກ�ວາປ�ຜ�ານມາ. ສະມັດຕະພາບຂອງການຜະລິດຍັງບໍ�ທັນສ�ງ, ຍັງມີລັກສະນະທ�າມະ

ຊາດ ເຮັດໃຫ�ການຜະລິດກະສິກ�າຕິດພັນກັບອ�ດສາຫະກ�າປ�ງແຕ�ງບໍ�ທັນຂະຫຍາຍຕົວດີ ແລະ ບໍ�ສາມາດແຂ�ງຂັນກັບສິນຄ�ານ�າເຂ້ົາ ແລະ 

ສິນຄ�າຂອງປະເທດເພື່ອນບ�ານເຮັດໃຫ�ເງ ິນຕາໄຫຼອອກຕ�າງປະເທດທີ່ບໍ�ສາມາດຄ��ມຄອງໄດ�.  

ການປ�ບປ�ງລັດວິສາຫະກິດ ຍັງມີຄວາມຄືບໜ�າຊ�າ ຍ�ອນມີບັນຫາສະສົມຊ�າເຮື້ອມາດົນ ແຕ�ຊອກຫາຊ�ອງທາງແກ�ໄຂນັັ້ນ ຍັງບໍ�

ຕໍ�ເນື່ອງ, ຊັກຊ�າແກ�ຍາວ ແລະ ບາງບໍລິສັດກ�າລັງຈົມເລິກເຂ້ົາສ��ຄວາມວິກິດໄດ�. ການແກ�ໄຂບັນຫາສະພາບແວດລ�ອມ, ຂ້ັັນຂອດ ແລະ 

ຄວາມໂປ�ງໃສໃນການລົງທຶນ ແລະ ດ�າເນີນທ�ລະກິດ ຍັງບໍ�ທັນບ�ກທະລ�ແທ�. ເຖິງວ�າ ທະນາຄານໂລກຕີລາຄາວ�າ ພວກເຮົາໄດ�ມີຄວາມ

ພະຍາຍາມ ແລະ ໄດ�ປ�ບປ�ງດີຂ້ຶນຫຼາຍດ�ານທາງດ�ານນິຕິກ�າ ແຕ�ໃນພຶດຕິກ�າບໍ�ທັນໄປຕາມໆກັນ ຍັງມີຫຼາຍຕົວຊີ້ວັດ ຍັງບໍ�ສາມາດ

ແຂ�ງຂັນກັບປະເທດອ່ືນໆ ຈຶ່ງພາໃຫ�ອັນດັບຕົວຊີ້ວັດຄວາມຍາກງ�າຍໃນການດ�າເນີນທ�ລະກິດສ�າລັບປ� 2020 ຍັງຄົງທີ່, ເຫັນວ�າ 2 ຕົວຊີ້

ວັດມີອັນດັບດີຂ້ືນ, ແຕ�ອີກ 6 ຕົວຊີ້ວັດພັດຖອຍຫຼັງ. ການປ�ບປ�ງ ແລະ ສົ�ງເສີມການທ�ອງທ�ຽວ ຖືເປ�ນບ�ລິມະສິດທີ່ສ�າຄັນຂອງ

ລັດຖະບານທັງໃນປ�ຜ�ານມາ ແລະ ປ�ນ້ີ, ທັງເປ�ນຂະແໜງເສດຖະກິດທີ່ປະເທດເຮົາມີທ�າແຮງບົ�ມຊ�ອນຫຼາຍ, ສາມາດຊຸກຍ�ູ້ການຜະລິດ, 

ບໍລິການ ເພື່ອສົ�ງອອກກັບທີ່ ແລະ ເປ�ນກ�າລັງແຮງສ�າຄັນໃນການກະຕ�ູ້ນເສດຖະກິດ, ແຕ�ໃນຕົວຈິງບໍ�ບັນລ�ຄາດໝາຍ.  

ການເກັບລາຍຮັບບໍ�ຄົບຖ�ວນ ແລະ ອາດບໍ�ບັນລ�ຕາມແຜນການ ເປ�ນບັນຫາຕ�ອງແກ�ໄຂຕໍ�ໄປ, ການຄ��ມຄອງລາຄາສິນຄ�າຍັງ

ເຮັດບໍ�ທັນໄດ�ດີ, ການຜະລິດສິນຄ�າພາຍໃນບໍ�ທັນພົ້ນເດັ�ນ, ການລົງທຶນສ�ວນຫຼາຍເນັັ້ນໃສ�ແຕ�ການກໍ�ສ�າງພື້ນຖານໂຄງລ�າງ, ການຄ�ູ້ມຄອງ

ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເຖິງວ�າໄດ�ປະຕິບັດຕາມຂ້ັັນຕອນ ແລະ ລະບຽບການ ແຕ�ບໍ�ທັນເຂ້ັັມງວດເທົ�າທີ່ຄວນ, ການຊ�ວຍເຫຼືອ-ກ�ູ້ຢ�ມ

ຈາກຕ�າງປະເທດ ແລະ ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ບໍ�ທັນມີປະສິດທິຜົນເທົ�າທີ່ຄວນ. ສະຖຽນລະພາບທາງດ�ານເງິນຕາ ບໍ�ທັນໜັກແ

ໜ�ນເປ�ນຕົ້ນສະພາບອັດຕາແລກປ�ຽນມີການເໜັງຕີງແຮງ, ສ�ວນຕ�າງລະຫວ�າງອັດຕາແລກປ�ຽນຕະຫຼາດແລະທະນາຄານ ຍັງຍັບຫ�າງຈາກ

ກັນຫຼາຍ ບໍ�ທັນແກ�ໄຂຢ�າງຂາດໂຕ ສາເຫດຍ�ອນພື້ນຖານການຜະລິດພາຍໃນຂອງປະເທດບໍ�ເຂ້ັັມແຂງ, ນ�າເຂ້ົາຫຼາຍກວ�າສົ�ງອອກ;ຄັງ

ສ�າຮອງເງິນຕາຕ�າງປະເທດຍັງມີຈ�າກັດ, ໂຄງປະກອບຂອງຄັງສ�າຮອງເງິນຕາຕ�າງປະເທດຍັງບໍ�ທັນຫຼາກຫຼາຍ; ການຂາດດ�ນຊ�າລະ

ປ�ກກະຕິກັບຕ�າງປະເທດ ແລະ  ຍອດໜ້ີສິນຕໍ�ຕ�າງປະເທດຢ��ໃນລະດັບສ�ງ ໃນຂະນະທີ່ການນ�າໃຊ�ເງ ິນຕາຕ�າງປະເທດຢ��ສັງຄົມຍັງແຜ�ຫຼາຍ 

ເນື່ອງຈາກສະພາບອັດຕາແລກປ�ຽນເງິນກີບອ�ອນຄ�າ ແລະ ຄວາມຕ�ອງການເງິນຕາເພື່ອຊ�າລະສະສາງທັງຢ��ພາຍໃນແລະຕ�າງປະເທດຍັງສ�ງ; 

ອັດຕາສ�ວນໜ້ີບໍ�ເກີດດອກອອກຜົນ (NPL) ສ�ງກວ�າແຜນການທ່ີກ�ານົດ ເນ່ືອງຈາກບັນຫາໜ້ີສິນຄ�ມເຄືອທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການລົງທຶນ.  

ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ�ໄຂຄວາມທ�ກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ບໍ�ທັນເຂ້ົາສ��ລວງເລິກເທົ�າທີ່ຄວນ, ຄວາມແຕກໂຕນ

ຂອງການພັດທະນາລະຫວ�າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ຍັງຫ�າງກັນຢ��. ປະກົດການຫຍໍ�ທໍ�ໃນສັງຄົມ ເປ�ນຕ້ົນການຫຼິ້ນກິນຟ�ມເຟ�ອຍ, 

ບັນຫາຢາເສບຕິດ, ການປ�ູ້ນຈ້ີ, ຂ້ີລັກງ ັດແງະ, ອ�ປະຕິເຫດ ແລະໄພສັງຄົມອື່ນໆ ເຖິງວ�າໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ແກ�ໄຂ ແຕ�ກໍ�ຍງັມີລັກສະນະແຜ�

ຫຼາຍ ແລະ ສົ�ງຜົນທາງລົບຕໍ�ສັງຄົມໂດຍສະເພາະໄວໜ��ມ. 

# ໂດຍ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 

 

 

 

 

ຄົນລາວ ຮກັເມືອງລາວ ໃຊ�ເງນິກີບລາວ 




