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ຄໍາສັ່ງ
ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ວ່ າດ້ວຍການຫັນ ວຽກງານພາສີ, ສ່ ວຍສາອາກອນ ແລະ ຄັງເງ ິນແຫ່ ງຊາດ
້
້ ນໂດຍກົ
ງກັບກະຊວງການເງ ິນ
ລວມສູນຕາມສາຍຕັງຂຶ
ເຖິງ: - ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງການເງ ິນ;
-

້
້
ເຈົາແຂວງ,
ເຈົາຄອງນະຄອນຫຼ
ວງວຽງຈັນ ໃນທົ່ວປະເທດ.

້
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການຄຸ ້ມຄອງວຽກງານການເງ ິນ ແລະ ງ ົບປະມານແຫ່ງລັດ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັງໜ້າ
້
ເຂົາໃນວຽກງານພັ
ດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ,

ຮັກສາໄດ້ຄວາມມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ,

ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໃນລະດັບອັນແນ່ ນອນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄຸ ້ມຄອງວຽກງານການເງ ິນ ແລະ ງ ົບປະມານແຫ່ງລັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຍັງສືບຕໍ່ພົບ
ຄວາມຫຍຸ ້ງຍາກຫຼາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະການເກັບລາຍຮັບງ ົບປະມານ ຍັງບໍ່ໄດ້ຕາມທ່າແຮງບົມຊ້ອນ ຂອງເສດຖະ
້ ຄອງການເງ ິນ ແລະ
ກິດ, ການຄຸ ້ມຄອງລາຍຈ່ າຍງ ົບປະມານ ຍັງບໍ່ທັນຮັດກຸ ມເທົ່າທີ່ຄວນ, ເຮັດໃຫ້ສະພາບການຄຸ ມ
ງ ົບປະມານ ແຫ່ງລັດບໍ່ມີຄວາມສະຫງ ົບ, ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ດ້ານທຶນຮອນເຂົາ້
ໃນການ ພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
້ ອນ
້ ກົນໄກການຄຸ ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່ າຍງ ົບປະມານ ບໍ່ທັນ
ັ ໜຶ່ງ ແມ່ ນກົງຈັກການຈັດຕັງ,
ສາຍເຫດຕົນຕໍ
ົ ໝາຍວ່າດ້ວຍງ ົບປະມານແຫ່ງລັດ.
ເໜາະສົມ ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ ກໍ່ຄືກດ
້
້
ສະນັນ,
ເພື່ອໃຫ້ກົງຈັກການຈັດຕັງພາສີ
, ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຄັງເງ ິນແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງເປັ ນພາກສ່ວນທີ່ມີພາລະ
້ ໃນການຄຸ ມ
້ ຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່ າຍງ ົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ
ບົດບາດ, ໜ້າທີ່ຕົນຕໍ
ົ ໝາຍວ່າດ້ວຍງ ົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ ການຫັນເອົາບັນດາວຽກງານດັ່ງກ່ າວ ໄປສູ່ ການ
ກໍ່ຄືກດ
້
ົ ສໍາເລັດ ແລະ ມີຄວາມເປັ ນເອກະ
ລວມສູນຕາມສາຍຕັງ້ ຂຶນໂດຍກົ
ງກັບກະຊວງການເງ ິນ ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ, ມີຜນ
ພາບ;

1

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກຄໍາສັ່ງ ດັ່ງນີ:້
ັ ການ
ກ. ທິດນໍາ ແລະ ຫຼກ
1. ກ່ ອນອື່ນໝົດອໍານາດການປົ ກຄອງທຸກຂັນ້ ແລະ ການນໍາທຸກຂະແໜງການ ຕ້ອງເຊື່ອມຊຶມເປັ ນເອກະພາບ
້ ;້ ເພາະ
້ ຄອງວຽກງານພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຄັງເງ ິນແຫ່ງຊາດ ໃນຄັງນີ
ຕໍ່ການປ່ຽນແປງລະບົບການຄຸ ມ
ວ່າເປັນການປ່ຽນແປງໃໝ່ທີ່ສໍາຄັນໃນຂົງເຂດວຽກງານການເງ ິນ ແລະ ງ ົບປະມານ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບແນວ
ທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງ ົບປະມານແຫ່ງລັດ;
້
່ ວນດັ່ງກ່ າວນີ ້ ແມ່ ນການປັ ບປຸ ງດ້ານພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່,
2. ການຄຸ ້ມຄອງລວມສູນຕາມສາຍຕັງຂອງສາມພາກສ
້ ບຸ ກຄະລາກອນ ແລະ ແບບແຜນວິທກ
ີ ານເຮັດວຽກຄືນໃໝ່; ກໍານົດໜ້າທີ່
ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັງ,
້ ຄອງ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງ ິນກັບອົງການປົ ກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຕໍ່ກັບສາມພາກ
ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຄຸ ມ
້ ຈະແຈ ້ງຕາມທິດດັ່ງນີ:້
ສ່ວນສາຍຕັງໃຫ້


ກະຊວງການເງ ິນຮັບຜິດຊອບດ້ານກົງຈັກ, ບຸ ກຄະລາກອນ, ເຕັກນິກວິຊາການ, ການຝຶ ກອົບຮົມ, ງ ົບປະ
ມານ, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ພາຫະນະອຸ ປະກອນຕ່າງໆ;



ິ ການເມືອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ ້ ແລະ
ຄະນະພັກ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຮັບຜິດຊອບຊີວດ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ການເຄື່ອນໄຫວວິຊາສະເພາະ ຂອງສາມພາກສ່ວນສາຍຕັງ້ ໃຫ້ສາມາດ
ັ ໜ້າທີ່ໄດ້ເປັ ນຢ່າງດີ ແລະ ຄ່ອງຕົວ.
ປະຕິບດ

້
້
້ ຕ້ອງຮັ
3. ການຫັນເປັນສາຍຕັງໃນຄັ
ງນີ
ບປະກັນຄວາມສະຫງ ົບ ແລະ ຄວາມເປັ ນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ
້ າ, ແນ່ ໃສ່ເຮັດ ໃຫ້ຂົງເຂດວຽກງານການ
ີ ານຫັນປ່ຽນຢ່າງຕັງໜ້
ຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ມກ
ົ ໃໝ່ດີກວ່າເກົ່າ ຢ່າງຈະແຈ ້ງ, ຕ້ອງຮັບປະກັນ ບໍ່ໃຫ້ລາຍ
ເງ ິນ ແລະ ງ ົບປະມານມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜນ
ຮັບພາສີ ແລະ ສ່ວຍສາອາກອນ ຫຼຸດລົງຈາກແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ເກີດມີການຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບ
ສິນຕ່າງໆຂອງລັດຕະຫຼອດໄລຍະການສັບຊ້ອນປັບປຸ ງນີ;້

້
ັ ທົດລອງເປັ ນແຕ່ ລະບາດກ ້າວ ຢ່າງ
4. ການຫັນຕ້ອງມີການວາງແຜນຢ່າງຮອບດ້ານ, ຄົບຊຸດ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ື
ໜັກແໜ້ນ ໂດຍອີງຕາມເງ່ ອນໄຂ
ແລະ ຄວາມສາມາດຕົວຈິງຂອງແຕ່ ລະທ້ອງຖິ່ນ.

້
ຂ. ເນືອໃນວຽກງານ
້ ຍແຜ່ເຊື່ອມຊືມ ແລະ ເຮັດວຽກ
1. ໃຫ້ຄະນະນໍາກະຊວງການເງ ິນ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັດຕັງເຜີ
ງານນໍາພາການເມືອງແນວຄິດ ໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ ພາຍໃຕຄ້ ວາມຮັບຜິດຊອບຄຸ ້ມ ຄອງຂອງ
້ ຮບ
້
ັ ຮູ ້, ເຂົາໃຈ
້ ຄອງ
ກະຊວງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົາໄດ້
ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນ ການຄຸ ມ
້
ລວມສູນຕາມສາຍຕັງຂອງ
3 ວຽກງານດັ່ງກ່ າວ;
2. ໃຫ້ກະຊວງການເງ ິນ ສົມທົບກັບບັນດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ກະກຽມ ແລະ ດໍາເນີນການທັນຕົວຈິງ
້ ອນ ກັນຍາ 2007 ເປັນຕົນໄປ
້
້
້ ກງ ົບປະມານ
ັ ໄດ້ໃນ ຕົນສົ
ນັບແຕ່ຕົນເດື
ແລະ ໃຫ້ສາມາດເລີ່ມຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ື
ັ ໄປກ່ ອນຢ່າງຄົບ
2007-2008 ໂດຍກໍານົດເອົາພາສີປະຈໍາເຂດ, ແຂວງຈໍານວນໜຶ່ງ ທີ່ມີເງ່ ອນໄຂປະຕິ
ບດ
ັ ໄປພ້ອມໆກັນ ຕາມເງ່ ອນໄຂຕົ
ື
ຊຸດ. ສ່ວນພາສີປະຈໍາເຂດ, ແຂວງອື່ນໆ ກໍໃຫ້ປະຕິບດ
ວຈິງ; ວຽກງານສ່ວຍ
2

ສາອາກອນ ແລະ ຄັງເງ ິນແຫ່ງຊາດ ກໍ່ໃຫ້ກາໍ ນົດເປັ ນຈຸດ ແລະ ໄລຍະຂອງການທົດລອງເຊັ່ນກັນໂດຍມີການ
ສັບຊ້ອນແບ່ງປັນ ດ້ານບຸ ກຄະລາກອນ, ຈັດສັນງ ົບປະມານ, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ພາຫະ ນະອຸ ປະກອນ
້ ບສາຍຕັງຢ
້ ່ າງເໜາະສົມ
ຕ່ າງໆ ລະຫວ່າງພະແນກການເງ ິນ ແຂວງ, ນະຄອນ ກັບ 3 ພາກສ່ວນ ທີ່ຫັນຂຶນກັ
ກັບສະພາບຕົວຈິງ ຂອງແຕ່ລະບ່ອນ. ຫຼງັ ຈາກດໍາເນີນການຫັນໄປໄດ້ໄລຍະໃດໜຶ່ງແລ້ວ ຈຶ່ງດໍາເນີນການສະ
ື
ຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍກວ້າງອອກໄປແຂວງອື່ນໆ ຕາມເງ່ ອນໄຂ
ແລະ ຄວາມສາມາດຕົວ
ຈິງ;
້ ້ ໃຫ້ຕິດພັນກັບການປັ ບປຸ ງສັບຊ້ອນຖັນແຖວ
້ ຄອງລວມສູ ນຕາມສາຍຕັງນີ
3. ການຫັນ 3 ວຽກງານໄປສູ່ ການຄຸ ມ
ັ ວຽກນີຢ້ ່ າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ມີປະສິດທິຜນ
ົ ໂດຍ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໄປພ້ອມ ແລະ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບດ
ສົມທົບກັບອົງການປົ ກຄອງທ້ອງຖິ່ນຢ່າງລະອຽດ;
້ າທັນເວລາ.
ັ ຕົວຈິງນັນ້ ມີບນ
ັ ຫາໃດທີ່ຫຍຸ ້ງຍາກ ໃຫ້ລາຍງານລັດຖະບານ ເພື່ອຊີນໍ
4. ຕະຫຼອດໄລຍະປະຕິບດ
້ ນແລ້ວ
້
ໃຫ້ກະຊວງການເງ ິນ ປະສານກັບອົງການປົ ກຄອງແຂວງ,
ພາຍຫຼງັ ຫັນສໍາເລັດໄລຍະທົດລອງໃນເບືອງຕົ
ນະຄອນ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ລາຍງານລັດຖະບານ ໃນເວລາອັນຄວນ;
້ ດ ຊຸກຍູ ້, ຕິດຕາມກະຊວງການເງ ິນ, ອົງການປົ ກຄອງແຂວງ, ນະຄອນ ແລະ
5. ຄະນະປັບປຸ ງອົງການຈັດຕັງລັ
້
ັ ຄໍາສັ່ງສະບັບນີ ້ ພ້ອມທັງລາຍງານໃຫ້ລດ
ັ ຖະບານຊາບເປັ ນ
ພາກສ່ວນອື່ນໆ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ປະຈໍາ ກ່ ຽວກັບສະພາບຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງການຫັນວຽກງານດັ່ງກ່ າວນີ;້
້
້
ັ ຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງການເງ ິນ ອອກຄໍາແນະນໍາລະອຽດຕື່ມກ່ ຽວກັບເນືອໃນ,
6. ໃຫ້ລດ
ວິທ ີ ແລະ ຂັນຕອນ
້ ່ ໃຫ້ເປັນເຈົາການ
້
ັ ຕົວຈິງ
ການຫັນຕົວຈິງຂອງສາມວຽກງານດັ່ງກ່ າວນີ.້ ພ້ອມນັນກໍ
ໃນການສ້າງງແຜນປະຕິບດ
້ າ, ຊຸກຍູ ້, ຕິດຕາມການຈັດຕັງປະຕິ
້
ັ ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການ ທີ່ວາງໄວ້;
ຢ່າງລະອຽດ ແລະ ຊີນໍ
ບດ
້
້
7. ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງການເງ ິນ, ເຈົາແຂວງ
ແລະ ເຈົາຄອງນະຄອນຫຼ
ວງວຽງຈັນທົ່ວປະເທດ ມີໜາ້ ທີ່
້
ັ ຄໍາສັ່ງສະບັບນີ ້ ໃຫ້ມີຜນ
ົ ສໍາເລັດເປັນຢ່າງດີ.
ຮັບຜິດຊອບຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ

ບົວສອນ ບຸ ບຜາວັນ
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