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ຄໍາສັ່ ງ 

ຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ 

ວ່າດວ້ຍການຫນັ ວຽກງານພາສ,ີ ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ 

ລວມສູນຕາມສາຍຕັງ້ຂຶນ້ໂດຍກງົກບັກະຊວງການເງນິ 

 

  ເຖງິ:  -    ລດັຖະມນົຕວ່ີາການ ກະຊວງການເງນິ; 

- ເຈ ົາ້ແຂວງ, ເຈ ົາ້ຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ໃນທົ່ ວປະເທດ. 

 

 ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການຄຸມ້ຄອງວຽກງານການເງນິ ແລະ ງບົປະມານແຫ່ງລດັ ໄດປ້ະກອບສ່ວນຢ່າງຕັງ້ໜາ້

ເຂົາ້ໃນວຽກງານພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ, ຮກັສາໄດຄ້ວາມມສີະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການເມອືງ, 

ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົໃນລະດບັອນັແນ່ນອນ. 

 ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ການຄຸມ້ຄອງວຽກງານການເງນິ ແລະ ງບົປະມານແຫ່ງລດັໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຍງັສບືຕ່ໍພບົ

ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຫຼາຍດາ້ນ ໂດຍສະເພາະການເກບັລາຍຮບັງບົປະມານ ຍງັບ່ໍໄດຕ້າມທ່າແຮງບມົຊອ້ນ ຂອງເສດຖະ 

ກດິ, ການຄຸມ້ຄອງລາຍຈ່າຍງບົປະມານ ຍງັບ່ໍທນັຮດັກຸມເທົ່ າທີ່ ຄວນ, ເຮດັໃຫສ້ະພາບການຄຸມ້ຄອງການເງນິ ແລະ 

ງບົປະມານ ແຫ່ງລດັບ່ໍມຄີວາມສະຫງບົ, ບ່ໍສາມາດຕອບສະໜອງ ຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ ດາ້ນທນຶຮອນເຂົາ້

ໃນການ ພດັທະນາເສດຖະ ກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດຢ່າງເຕມັສ່ວນ. 

 ສາຍເຫດຕົນ້ຕໍອນັໜຶ່ ງ ແມ່ນກງົຈກັການຈດັຕັງ້, ກນົໄກການຄຸມ້ຄອງລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍງບົປະມານ ບ່ໍທນັ

ເໜາະສມົ ແລະ ບ່ໍສອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພກັ ກໍ່ ຄກືດົໝາຍວ່າດວ້ຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ. 

ສະນັນ້, ເພື່ ອໃຫກ້ງົຈກັການຈດັຕັງ້ພາສ,ີ ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ ງເປັນພາກສ່ວນທີ່ ມພີາລະ

ບດົບາດ, ໜາ້ທີ່ ຕົນ້ຕໍໃນການຄຸມ້ຄອງລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັແນວທາງນະໂຍບາຍ 

ກໍ່ ຄກືດົໝາຍວ່າດວ້ຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ ແລະ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫແ້ກ່ການຫນັເອາົບນັດາວຽກງານດັ່ ງກ່າວ ໄປສູ່ການ 

ລວມສູນຕາມສາຍຕັງ້ ຂຶນ້ໂດຍກງົກບັກະຊວງການເງນິ ມຄີວາມຄ່ອງຕວົ, ມຜີນົສໍາເລດັ ແລະ ມຄີວາມເປັນເອກະ

ພາບ; 
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ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີອອກຄໍາສັ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 

 

ກ. ທດິນາໍ ແລະ ຫຼກັການ 

1. ກ່ອນອື່ ນໝດົອໍານາດການປົກຄອງທຸກຂັນ້  ແລະ  ການນາໍທຸກຂະແໜງການ  ຕອ້ງເຊື່ ອມຊມຶເປັນເອກະພາບ 

ຕໍ່ ການປ່ຽນແປງລະບບົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານພາສ,ີ ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ໃນຄັງ້ນີ;້ ເພາະ 

ວ່າເປັນການປ່ຽນແປງໃໝ່ທີ່ ສໍາຄນັໃນຂງົເຂດວຽກງານການເງນິ ແລະ ງບົປະມານ ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງ ກບັແນວ

ທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພກັ ແລະ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ; 

2. ການຄຸມ້ຄອງລວມສູນຕາມສາຍຕັງ້ຂອງສາມພາກສ່ວນດັ່ ງກ່າວນີ ້ແມ່ນການປັບປຸງດາ້ນພາລະບດົບາດ, ໜາ້ທີ່ , 

ໂຄງປະກອບກງົຈກັການຈດັຕັງ້, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ແບບແຜນວທິກີານເຮດັວຽກຄນືໃໝ່; ກາໍນດົໜາ້ທີ່  

ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຄຸມ້ຄອງ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງນິກບັອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ຕໍ່ ກບັສາມພາກ 

ສ່ວນສາຍຕັງ້ໃຫຈ້ະແຈງ້ຕາມທດິດັ່ ງນີ:້ 

 ກະຊວງການເງນິຮບັຜດິຊອບດາ້ນກງົຈກັ, ບຸກຄະລາກອນ, ເຕກັນກິວຊິາການ, ການຝຶກອບົຮມົ, ງບົປະ 

ມານ, ສະຖານທີ່ ເຮດັວຽກ ແລະ ພາຫະນະອຸປະກອນຕ່າງໆ; 

 ຄະນະພກັ, ອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນຮບັຜດິຊອບຊວີດິການເມອືງ, ຕດິຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ ້ ແລະ 

ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການເຄື່ ອນໄຫວວຊິາສະເພາະ ຂອງສາມພາກສ່ວນສາຍຕັງ້ ໃຫສ້າມາດ 

ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ໄດເ້ປັນຢ່າງດ ີແລະ ຄ່ອງຕວົ. 

3. ການຫນັເປັນສາຍຕັງ້ໃນຄັງ້ນີຕ້ອ້ງຮບັປະກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍຂອງສງັຄມົ 

ຮກັສາຄວາມສາມກັຄ ີ ແລະ ຮບັປະກນັໃຫມ້ກີານຫນັປ່ຽນຢ່າງຕັງ້ໜາ້, ແນ່ໃສ່ເຮດັ ໃຫຂ້ງົເຂດວຽກງານການ

ເງນິ  ແລະ ງບົປະມານມປີະສດິທພິາບ, ປະສດິທຜິນົໃໝ່ດກີວ່າເກົ່ າ ຢ່າງຈະແຈງ້,  ຕອ້ງຮບັປະກນັ ບ່ໍໃຫລ້າຍ

ຮບັພາສ ີ ແລະ  ສ່ວຍສາອາກອນ  ຫຸຼດລງົຈາກແຜນການທີ່ ວາງໄວ ້ ແລະ  ເກດີມກີານຕກົເຮ່ຍເສຍຫາຍຕໍ່ ຊບັ

ສນິຕ່າງໆຂອງລດັຕະຫຼອດໄລຍະການສບັຊອ້ນປັບປຸງນີ;້ 

4. ການຫນັຕອ້ງມກີານວາງແຜນຢ່າງຮອບດາ້ນ, ຄບົຊຸດ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ທດົລອງເປັນແຕ່ລະບາດກາ້ວ ຢ່າງ

ໜກັແໜນ້ ໂດຍອງີຕາມເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມສາມາດຕວົຈງິຂອງແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນ. 

ຂ. ເນືອ້ໃນວຽກງານ 

1. ໃຫຄ້ະນະນາໍກະຊວງການເງນິ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຈດັຕັງ້ເຜຍີແຜ່ເຊື່ ອມຊມື ແລະ ເຮດັວຽກ

ງານນາໍພາການເມອືງແນວຄດິ ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານ, ລດັຖະກອນ  ທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕຄ້ວາມຮບັຜດິຊອບຄຸມ້ ຄອງຂອງ

ກະຊວງ  ແລະ  ທອ້ງຖິ່ ນຂອງຕນົ  ເພື່ ອໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ໄດຮ້ບັຮູ,້  ເຂົາ້ໃຈ ແລະ ໃຫກ້ານຮ່ວມມໃືນ ການຄຸມ້ຄອງ

ລວມສູນຕາມສາຍຕັງ້ຂອງ 3 ວຽກງານດັ່ ງກ່າວ; 

2. ໃຫກ້ະຊວງການເງນິ  ສມົທບົກບັບນັດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ກະກຽມ ແລະ ດໍາເນນີການທນັຕວົຈງິ 

ນບັແຕ່ຕົນ້ເດອືນ ກນັຍາ 2007 ເປັນຕົນ້ໄປ ແລະ ໃຫສ້າມາດເລີ່ ມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດໃ້ນ ຕົນ້ສກົງບົປະມານ 

2007-2008  ໂດຍກາໍນດົເອາົພາສປີະຈາໍເຂດ,  ແຂວງຈາໍນວນໜຶ່ ງ  ທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂປະຕບິດັໄປກ່ອນຢ່າງຄບົ

ຊຸດ. ສ່ວນພາສປີະຈາໍເຂດ, ແຂວງອື່ ນໆ ກໃໍຫປ້ະຕບິດັໄປພອ້ມໆກນັ  ຕາມເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ;  ວຽກງານສ່ວຍ
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ສາອາກອນ ແລະ ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ  ກໍ່ ໃຫກ້າໍນດົເປັນຈດຸ ແລະ ໄລຍະຂອງການທດົລອງເຊັ່ ນກນັໂດຍມກີານ 

ສບັຊອ້ນແບ່ງປັນ ດາ້ນບຸກຄະລາກອນ, ຈດັສນັງບົປະມານ,  ສະຖານທີ່ ເຮດັວຽກ ແລະ ພາຫະ ນະອຸປະກອນ

ຕ່າງໆ  ລະຫວ່າງພະແນກການເງນິ  ແຂວງ,  ນະຄອນ  ກບັ 3 ພາກສ່ວນ  ທີ່ ຫນັຂຶນ້ກບັສາຍຕັງ້ຢ່າງເໜາະສມົ

ກບັສະພາບຕວົຈງິ ຂອງແຕ່ລະບ່ອນ.   ຫຼງັຈາກດໍາເນນີການຫນັໄປໄດໄ້ລຍະໃດໜຶ່ ງແລວ້ ຈຶ່ ງດໍາເນນີການສະ

ຫຸຼບຖອດຖອນບດົຮຽນ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍກວາ້ງອອກໄປແຂວງອື່ ນໆ ຕາມເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມສາມາດຕວົ

ຈງິ; 

3. ການຫນັ 3 ວຽກງານໄປສູ່ການຄຸມ້ຄອງລວມສູນຕາມສາຍຕັງ້ນີ ້  ໃຫຕ້ດິພນັກບັການປັບປຸງສບັຊອ້ນຖນັແຖວ

ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນໄປພອ້ມ  ແລະ ໃຫເ້ອາົໃຈໃສ່ປະຕບິດັວຽກນີຢ່້າງເລກິເຊິ່ ງ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົໂດຍ

ສມົທບົກບັອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນຢ່າງລະອຽດ; 

4. ຕະຫຼອດໄລຍະປະຕບິດັຕວົຈງິນັນ້ ມບີນັຫາໃດທີ່ ຫຍຸງ້ຍາກ ໃຫລ້າຍງານລດັຖະບານ ເພື່ ອຊີນ້າໍທນັເວລາ. 

ພາຍຫຼງັຫນັສໍາເລດັໄລຍະທດົລອງໃນເບືອ້ງຕົນ້ແລວ້ ໃຫກ້ະຊວງການເງນິ ປະສານກບັອງົການປົກຄອງແຂວງ, 

ນະຄອນ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງສະຫຸຼບຖອດຖອນບດົຮຽນ ແລະ ລາຍງານລດັຖະບານ ໃນເວລາອນັຄວນ; 

5. ຄະນະປັບປຸງອງົການຈດັຕັງ້ລດັ ຊຸກຍູ,້ ຕດິຕາມກະຊວງການເງນິ, ອງົການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນ ແລະ 

ພາກສ່ວນອື່ ນໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາສັ່ ງສະບບັນີ ້ພອ້ມທງັລາຍງານໃຫລ້ດັຖະບານຊາບເປັນ

ປະຈາໍ ກ່ຽວກບັສະພາບຄວາມຄບືໜາ້ ຂອງການຫນັວຽກງານດັ່ ງກ່າວນີ;້ 

6. ໃຫລ້ດັຖະມນົຕວ່ີາການ ກະຊວງການເງນິ ອອກຄໍາແນະນາໍລະອຽດຕື່ ມກ່ຽວກບັເນືອ້ໃນ, ວທິ ີແລະ ຂັນ້ຕອນ

ການຫນັຕວົຈງິຂອງສາມວຽກງານດັ່ ງກ່າວນີ.້ ພອ້ມນັນ້ກໍ່ ໃຫເ້ປັນເຈົາ້ການ  ໃນການສາ້ງງແຜນປະຕບິດັຕວົຈງິ 

ຢ່າງລະອຽດ ແລະ ຊີນ້າໍ, ຊຸກຍູ,້ ຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໃຫສໍ້າເລດັຕາມແຜນການ ທີ່ ວາງໄວ;້ 

7. ລດັຖະມນົຕວ່ີາການ ກະຊວງການເງນິ, ເຈ ົາ້ແຂວງ  ແລະ ເຈ ົາ້ຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັທົ່ ວປະເທດ ມໜີາ້ທີ່

ຮບັຜດິຊອບຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາສັ່ ງສະບບັນີ ້ໃຫມ້ຜີນົສໍາເລດັເປັນຢ່າງດ.ີ 

 

 

     ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ 
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