
ກ້າວສູ່ລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ ທີ່ມີ 
ຄວາມເຂ້ັມແຂງ, ໂປ່ງໃສ, ທັນສະໄໝ ແລະ ຍຸຕິທຳ

ກາຍເປັນສິນໄຊຂອງທຸກຍຸກທຸກສະໄໜ



	 ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຕາມທິດສ້າງບາດກ້າວ	4	ບຸກທະລຸ
	 ປັບປຸງວຽກງານການເງິນໃຫ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິ
ຜົນສູງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
	 ແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງລະຫວ່າງສູນກາງ	ແລະ	ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຈະແຈ້ງ
	 ຂະຫຍາຍສິດເປັນເຈົ້າດ້ານການເງິນ-ງົບປະມານໃຫ້ແກ່ຂະ	
ແໜງການ	ແລະ	ທ້ອງຖິ່ນ	ຕາມທິດສາມສ້າງ
	 ພັດທະນາລະບົບການຄຸ້ມຄອງ	ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ	ແລະ		
ບໍລິຫານລັດດ້ວຍກົດໝາຍໃຫ້ມີຄວາມສັກສິດ
	 ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື,	ການເຊື່ອມໂຍງ	ແລະ	ການເຊື່ອມ	
ຈອດກັບພາກພື້ນ	ແລະ	ສາກົນ

• 	 ປະຕິບັດກົດໝາຍງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ມີຜົນສັກສິດ
• 	 ປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ	
• 	 ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນມີຈັນຍາບັນ,	ຈັນຍາທຳ	ແລະ	
ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາສະເພາະ

• 	 ນິຕິກຳດ້ານການເງິນຄົບຊຸດ	ແລະ	ມີຄວາມທັນສະໄໝ	
• 	 ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ	
ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຮົ່ວໄຫ	ຼ

• 	 ນຳໃຊ້ລະບົບເຄື່ອງມືທັນສະໄໝຕາມມາດຕະຖານສາກົົນ	
• 	 ຮັບປະກັນໜີ້ສິນສາທາລະນະ	ມີການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ	
ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ

	 ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ		
7.2%	ເປັນຢ່າງຕໍ່າຕໍ່ປີ
	 ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນສະເລ່ຍຕໍ່	ຫົວຄົນ	
ເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່ານັບແຕ່ປີ	2016
	 ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າກ່ວາອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ	
ຂອງເສດຖະກິດ
	 ຮັກສາອັດຕາແລກປ່ຽນໃຫ້ມີສະເຖັຍລະພາບ,ເງິນກີບແຂງຄ່າ	
ຫຼື	ອ່ອນຄ່າຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ ± 5%	ຕໍ່ປີ
	 ສູ້ຊົນປະຕິບັດລາຍຮັບງົບປະມານທັງໝົດຢູ່ໃນລະຫວ່າງ	
	17-18%	
	ໜີ້	ສິນສາທາລະນະ	ໃຫ້ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ•• •

ທິດທາງ
ລວມ

ຄາດ
ໝາຍ
ສູ້ຊົນ
ຮອດປີ
2025 

ຄາດໝາຍ
ສູ້ຊົນດ້ານ
ມະຫາພາກ
ຮອດປີ 
2020

ວິໄສທັດ 
ຮອດປີ 2030 
ແລະ ຍຸດທະສາດ 
ພັດທະນາ 
ການເງິນແຫ່ງ 
ລັດ ຮອດປີ 2025



ສ້າງພ້ືນຖານການເງິນ 
ໃຫ້ໜັກແໜ້ນເຂ້ັມແຂງ

ຫັນປ່ຽນຢ່າງຮອບດ້ານ, 
ມີປະສິດທິຜົນ, ໂປ່ງໃສ,  
ຍຸຕິທໍາ, ແກ້ໄຂປະກົດການ 
ຫຍ້ໍທ້ໍໃນທຸກດ້ານ ແລະ 
ຫັນໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ

ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງ 
ເສດຖະກິດມະຫາພາກ

ຂຸດຄ້ົນທຸກແຫ່ຼງ 
ລາຍຮັບໃຫ້ຄົບຖ້ວນ 

ສ້າງເງ່ືອນໄຂໃຫ້ປະເທດ 
ອອກຈາກສະຖານະພາບ 
ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ 

ໃນປີ 2020

ບັນລຸເປ້ົາໝາຍການເຕີບ 
ໂຕສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ 

ໃນອານາຄົດ

ຮອດປີ 2030 
ການເງິນແຫ່ງລັດ ຈະຕ້ອງ

ມີຂອບນິຕິກຳການເງິນ
 ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະ
ຖານສາກົນ

ມີພື້ນຖານການເງິນ
ຢ່າງໜັກແໜ້ນ

ໃຫ້ບັັນດາແຂວງກຸ້ມ 
ຕົນເອງດ້ານລາຍຈ່າຍ

ມີແຜນງົບປະມານ 
ແບບລວມສູນ

ໃຫ້ຂະແໜງການເງິນເປັນ 
ເຄື່ອງຈັກຂັບເຄື່ອນນຳໜ້າ 

ທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ກູ້ມຕົນເອງ

ສອດຄ່ອງກັບການເຊື່ອມໂຍງ
ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
 ດ້ວຍຕົນເອງ

ພັດທະນາຕະຫຼາດ 
ພັນທະບັດ, ຕະຫຼາດທຶນ 
ແລະ ຕະຫຼາດເງິນໃຫ້ກາຍ
ເປັນແຫ່ຼງທຶນທ່ີເຂ້ັມແຂງ ແລະ 
ໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ   
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ



ມາຮຽນຮູ້	10	ຍຸດທະສາດ

Tax

Non
Tax

Grant

SOEs

Public Debt

1 	ທົບທວນນະໂຍບາຍ	
ການເງິນ	 ເພ່ືອຮັບປະກັນ	
ສະ ເ ຖັຍລະພ າບຂອ ງ	
ເສດຖະກິດມະຫາພາກ

Tax

Non
Tax

Grant

SOEs

Public Debt

3	ສ້າງນະໂຍບາຍລາຍຈ່າຍ	
ແລະ	ການປະຢັດ	ເພື ່ອສະ	
ໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການພັດ	
ທະນາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ

Tax

Non
Tax

Grant

SOEs

Public Debt

7ພັດທະນາຂະແໜງ
ການເງິນເປັນທັນສະໄໝ
ທຽບທັນພາກພື້ນ	 ແລະ	
ສາກົນ

Tax

Non
Tax

Grant

SOEs

Public Debt

5 ພັດທະນາການຈັດຕ້ັງ	
ແລະ	 ບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມ	ີ
ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ	ແລະ	
ໜັກແໜ້ນທາງດ້ານການ	
ເມືອງແນວຄິດ•		

Tax

Non
Tax

Grant

SOEs

Public Debt

9	ເຊື່ອມໂຍງການເງິນຕ່າງ	
ປະເທດ	ແລະ	ການຮ່ວມມ	ື
ສາກົນ

Tax

Non
Tax

Grant

SOEs

Public Debt

2 ທົບທວນນະໂຍບາຍ	
ລາຍຮັບ	 ແລະ	 ລະດົມທຶນ	
ເພ່ືອເກັບລາຍຮັບໃຫ້ຄົບ	
ຖ້ວນຕາມທ່າແຮງບ່ົມຊ້ອນ

Tax

Non
Tax

Grant

SOEs

Public Debt

4 ຄຸ້ມຄອງໜ້ີສິນສາທາ	
ລະນະ	 ໃຫ້ມີປະສິດທ	ິ
ພາບ	ແລະ	ປອດໄພ

Tax

Non
Tax

Grant

SOEs

Public Debt

8 ສ້າງ	ແລະ	ປັບປຸງນິ	
ຕິກຳຂະແໜງການເ ງິນ	
ໃຫ້ຄົບຊຸດ	 ແລະ	 ສອດ	
ຄ່ອງກັບຍຸກສະໄໝ

Tax

Non
Tax

Grant

SOEs

Public Debt

6 ພັດທະນາການບັນ	
ຊີ	 ແລະ	 ການກວດກາ-
ກວດການເງິນ	 ໃຫ້ໜັກ	
ແໜ້ນເຂ້ັມແຂງ

Tax

Non
Tax

Grant

SOEs

Public Debt

10	 ຄຸ້ມຄອງ	 ແລະ	
ພັດທະນາວິສາຫະກິດລັດ	
ລົງທຶນ



6	ແຜນງານບູລິມະສິດ	
ບາດກ້າວ	ທີ	1	(2018-2020)	ຂອງ	ໄລຍະ	ທີ	II (2018-2025)

ແຜນງານທີ 1
ການປັບປຸງ 

ນະໂຍບາຍການເງິນ 

ແຜນງານທີ 2
ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ 

ນິຕິກໍາຂະແໜງ
ການເງິນ

ແຜນງານທີ 3 
ການປະຕິຮູບລະບົບການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ

	

ແຜນງານທີ 4
ການປະຕິຮູບ 

ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ 
ລາຍຈ່າຍ

ແຜນງານທີ 5 
ການພັດທະນາຂະແໜງການ 

ເງິນເປັນທັນສະໄໝ

ແຜນງານທີ 6 
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ
ການຈັດຕັ້ງ - ບຸກຄະລາກອນ
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ກ້າວສູ່ລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ ທ່ີມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ, ໂປ່ງໃສ, ທັນສະໄໝ ແລະ ຍຸຕິທຳ

ກະຊວງການເງິນ



ກ້າວສູ່ລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ ທ່ີມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ, ໂປ່ງໃສ, ທັນສະໄໝ ແລະ ຍຸຕິທຳ

ກະຊວງການເງິນ



ກ້າວສູ່ລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ ທ່ີມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ, ໂປ່ງໃສ, ທັນສະໄໝ ແລະ ຍຸຕິທຳ

ກະຊວງການເງິນ



ກ້າວສູ່ລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ ທ່ີມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ, ໂປ່ງໃສ, ທັນສະໄໝ ແລະ ຍຸຕິທຳ

ກະຊວງການເງິນ



ກະຊວງການເງິນ
ກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກຳ

ຖະໜົນ	23	ສິງຫາ,	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,	ສປປ	ລາວ
ໂທ/ແຟັກ:	(856-21)	412408
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www.mof.gov.la


