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ສະບັບປັບປຸງໃໝ່

ບົດລາຍງານ
ຂອງທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລດ
ິ , ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ແຫ່ງ
ລັດ 4 ເດືອນ, ຄາດຄະເນ 6 ເດືອນຕົນ
ັ້ ປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2019
ລາຍງານຕໍ່ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທໍ່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII
ຄັັ້ງວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2019
ຮຽນ:

- ທ່ານ ບຸນຍັງ ວລະຈິດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບລິຫານງານສູນກາງພັກ, ປະທານປະເທດ ທີໍ່ເຄົາລົບ
ແລະ ນັບຖຢ່າງສູງ,
- ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູູ້, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ທີໍ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖ,
- ຄະນະປະທານ ກອງປະຊຸມ ທີໍ່ເຄົາລົບ,
- ບັນດາທ່ານ ຜູູ້ນາພັກ ແລະ ລັດ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາທ່ານ
ແຂກຜູູ້ມີກຽດ ທີໍ່ນັບຖ ແລະ ຮັກແພງທັງຫຼາຍ.

ຂ້າພະເຈົັ້າ ຮູູ້ສຶກເປັນກຽດ ແລະ ປິຕິຍິນດີ ເປັນຢ່າງຍິໍ່ງ ທີໍ່ໄດູ້ຕາງໜ້າລັດຖະບານ ຂຶັ້ນລາຍງານສະພາບການຈັດຕັັ້ງປະ
ຕິິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ແຫ່ງລັດ 4 ເດອນ, ຄາດຄະເນ 6 ເດອນຕົັ້ນປີ
ແລະ ທິດທາງແຜນການ ໃນ 6 ເດອນທ້າຍປີ 2019 ຂອງລັດຖະບານ.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທໍ່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດ VIII ໄດູ້ໄຂຂຶັ້ນໃນເດອນພະຈິກ 2018 ທີໍ່ຜ່ານມາ
ແລະ ໄດູ້ຮັບຮອງເອົາຫຼາຍເອກະສານສາຄັນຂອງລັດຖະບານ ເປັນຕົັ້ນ :
1. ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ ປີ 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 2019 ຕາມມະຕິ ສະບັບເລກທີ 99/ສພຊ, ໃນເດອນພະຈິກ 2018 ຊຶໍ່ງໄດູ້
ວາງຄາດໝາຍໃນດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ຮັບຮອງເອົາທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການ ເພໍ່ອໃຫູ້ລັດຖະບານ ນ າໄປຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເພີໍ່ມ
ເຕີມອີກ 26 ຂັ້.
2. ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານ ແຫ່ງລັດ 9 ເດອນ,
ຄາດຄະເນປະຕິບັດ ແຜນໝົດປີ 2018 ແລະ ແຜນການ ປະຈ າປີ 2019 ຕາມມະຕິ ສະບັບເລກທີ 100/ສພຊ, ໃນເດອນ
ພະຈິກ 2018 ແລະ ກໄດູ້ຮັບຮອງເອົາມາດຕະການ ຈານວນໜຶໍ່ງ ໃຫູ້ລັດຖະບານ ນາໄປຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ.
ພາຍຫຼັງທີໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດູ້ອອກມະຕິ ທັງ 2 ສະບັບດັໍ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານ ກ ໄດູ້ຖ ເອົາ ບັນດາຄາດໝາຍ ແລະ
ບັນດາມາດຕະການເຫຼົໍ່ານັັ້ນ ເປັນພ ັ້ນຖານໃນການປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມ ຂອງຕົນ ໂດຍໄດູ້ຜັນຂະຫຍາຍ ເຂົັ້າໃນແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ປະຈາປີ 2019 ແລະ ໄດູ້ອອກດາລັດ ສະບັບເລກທີ 560/ນຍ, ໃນເດອນທັນວາ
2018 ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຈັ ດ ຕັ ັ້ ງ ປະຕິ ບ ັ ດ ແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ແຫ່ ງ ຊາດ ແລະ ແຜນງົ ບ ປະມານ ແຫ່ ງ ລັ ດ
ປະຈາປີ 2019.
ອີງຕາມການປຶກສາຫາລ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັບສະພາແຫ່ງຊາດ, ໃນນາມຕາງໜ້າລັດຖະບານ, ຂ້າພະເຈົັ້າ ຈະຂ
ລາຍງານ ໂດຍສັງເຂບ ຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຂ້າງເທິງ ກ ໍ່ຄ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ
ແລະ ແຜນງົບປະມານ ແຫ່ງລັດ ປີ 2019 ຂອງລັດຖະບານ ດັໍ່ງນີັ້:
ສະພາບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ແຫ່ງລັດ
ໄລຍະ 4 ເດືອນ
1. ສະພາບແວດລ້ອມ ຂອງພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ
ສະພາບການຂອງພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ ໃນ 4 ເດ ອນຜ່າ ນມາໄດູ້ ຜ ັນແປຢ່າ ງສັ ບສົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ບັ ນ ຫາ
ເສດຖະກິດ ຂອງໂລກ ທີໍ່ຍັງບໍ່ທັນຂະຫຍາຍຕົວດີ ແລະ ຄວາມຂັດແຍ່ງທາງດ້ານການຄ້າ ລະຫວ່າງປະເທດມະຫາອານາດທາງ
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ດ້ານເສດຖະກິດ. ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົ ວຂອງເສດຖະກິດ ໃນພາກພັ້ນຫຼຸດລົງ ຈາກລະດັບ 5,9% ໃນປີ 2018 ມາເປັນ
5,7% ໃນປີ 2019 ແລະ ປະເທດທີໍ່ກ າລັງພັ ດທະນາໃນອາຊີ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວ ຫຼຸດລົງຈາກລະດັບ 6,4% ໃນປີ
2018 ມາເປັນ 6,2% ໃນປີ 2019. ນະໂຍບາຍປິດລ້ອມທາງການຄ້າ ໃນການສົໍ່ງອອກນັ້າມັນ ໃນຕາເວັນອອກກາງ ໄດູ້ສົໍ່ງ
ຜົນໃຫູ້ລາຄານັ້າມັນໃນຕະຫຼາດໂລກ ເພີໍ່ມສູງຂຶັ້ນ.
ສະພາບຂອງພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນດັໍ່ງກ່າວ ໄດູ້ສົໍ່ງຜົນກະທົບທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຕໍ່ການຄຸູ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາ
ພາກ ຂອງປະເທດເຮົາ ທີໍ່ມີຄວາມບອບບາງຢູ່ແລູ້ວ ໃຫູ້ພົບຄວາມທ້າທາຍຂຶັ້ນຕໍ່ມ. ພ້ອມກັນນີັ້, ປະເທດຂອງພວກເຮົາ ຍັງໄດູ້
ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທາມະຊາດ ໃນກາງປີ 2018 ເຊິໍ່ງຕາມການປະເມີນຜົນເສຍຫາຍທັງໝົດມີປະມານ 3.167 ຕັ້
ກີບ ຫຼ ປະມານ 372 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຊຶໍ່ງເປັນບັນຫາໜັກໜ່ວງ ແລະ ເພີໍ່ມຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານງົບປະມານ ທີໍ່ຈາ
ເປັນ ແລະ ເລັໍ່ງດ່ວນ ເພໍ່ອມາສຸມໃສ່ແກູ້ໄຂ.
2. ສະພາບການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ໂດຍລວມແລູ້ວເຫັນວ່າ ເສດຖະກິດ ຍັງສບຕເໍ່ ຕີບໂຕໃນລະດັບດີ ເມໍ່ອທຽບກັບປະເທດໃນພາກພັ້ນ ແຕ່ຢູ່ໃນຈັງວະທີໍ່
ຊ້າລົງ ຖ້າທຽບໃສ່ຫຼາຍປີຜ່ານມາ. ຂ້າພະເຈົັ້າ ຂຍົກບາງສະພາບ ທີໍ່ພົັ້ນເດັໍ່ນ ສາລັບໄລຍະ 4 ເດອນ ຜ່ານມາ ດັໍ່ງນີັ້:
 ຜົນຜະລິດເຂົັ້ານາແຊງ ບັນລຸໄດູ້ປະມານ 453.230 ໂຕນ ເທົໍ່າກັບ 10,3% ຂອງແຜນການຜະລິດເຂົັ້ານາແຊງ
(ມະຕິສະພາ 4,4 ລ້ານໂຕນ), ສາລີອາຫານສັດ ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດປະມານ 30.000 ໂຕນ ເທົໍ່າກັບ 3% ຂອງແຜນການ
(ມະຕິສະພາ 1 ລ້ານໂຕນ), ມັນຕົັ້ນ ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດປະມານ 113.056 ໂຕນ ເທົໍ່າກັບ 4,9% ຂອງແຜນການ (ມະຕິ
ສະພາ 2,28 ລ້ານໂຕນ). ພ້ອມນີັ້, ລັດຖະບານ ໄດູ້ສຸມທຶນແກູ້ໄຂສະພາບຜົນກະທົບຈາກອຸທົກກະໄພ ໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ
ໂດຍໄດູ້ອະນຸມັດ ເງິນແກູ້ໄຂສຸກເສີນໃຫູ້ຂະແໜງກະສິກ າ-ປ່າໄມູ້ ຈ ານວນ 40 ຕ ັ້ກີບ ແລະ ເງິນຟ ັ້ນຟູໄພພິບັດ ຈ ານວນ
115,52 ຕັ້ກີບ, ເຊິໍ່ງມາຮອດປະຈຸບັນ ທຶນດັໍ່ງກ່າວ ໄດູ້ຖກຈັ ດຕັັ້ງປະຕິບັດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ຈານວນໜຶໍ່ງຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນ
ຈັດຊ-ັ້ ຈັດຈ້າງ, ຊກຜູູ້ປະຕິບັດໂຄງການ ເພໍ່ອເຮັດໃຫູ້ການຜະລິດກ້າວເຂົັ້າສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.
 ການນາເຂົັ້າ-ສົໍ່ງອອກ ບັນລຸໄດູ້ 2.573 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເທົໍ່າກັບ 22,7% ຂອງແຜນການ (ມະຕິສະພາ
11.291 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ໃນນີັ້: ການນໍາເຂົັ້າ: ໄດູ້ປະມານ 1.217 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເທົໍ່າກັບ 21% ຂອງ
ແຜນການ (ມະຕິສະພາ 5.775 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ເຊິໍ່ງສິນຄ້ານາເຂົັ້າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ນັ້າມັນເຊັ້ອໄຟ, ພາຫະນະ ແລະ
ຊິັ້ນສ່ວນອາໄຫຼໍ່, ເຄໍ່ອງໃຊູ້ໄຟຟູ້າ, ອຸປະກອນກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ; ການສົົ່ງອອກ: ປະຕິບັດໄດູ້ 1.356 ລ້ານໂດ
ລາສະຫະລັດ ເທົໍ່າກັບ 24,5 % ຂອງແຜນການ (ມະຕິສະພາ 5.516 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ເຊິໍ່ງສິນຄ້າສົໍ່ງອອກ ຕົັ້ນຕແມ່ນ
ໄຟຟູ້າ, ແຮ່ທາດ, ມັນຕົັ້ນ, ຄາປະສົມ, ເຄໍ່ອງນຸ່ງຫົໍ່ມ ແລະ ເຄໍ່ອງໃຊູ້ໄຟຟູ້າ.
 ການຄຸູ້ມ ຄອງລາຄາສິນຄ້າ ລວມທັງສິນຄ້າ ປະເພດສະບຽງອາຫານ ເຮັດໄດູ້ດີຂຶັ້ນ ແລະ ຊ່ວຍເຮັດໃຫູ້ລາຄາ
ສິນຄ້າເໜັງຕີງຢູ່ໃນລະດັບປົກກະຕິ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະເທດສະການຕ່າງໆ. ການຈລະຈອນສິນຄ້າ
ສາມາດໄປທົໍ່ວເຖິງໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ ເຊິໍ່ງມີມູນຄ່າທັງໝົດ 15.500 ຕ ັ້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນປີປະຕິບັດໄດູ້ 23,8%
ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 11,8% ທຽບໃສ່ໄລະຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ (ມະຕິສະພາ 64.375 ຕັ້ກີບ).
 ການຄຸູ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ໄດູ້ດາເນີນໄປຄຽງຄູ່ກັບ ການສົໍ່ງເສີມ ອຸດສາຫະກາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກາ ຕິດພັນ
ກັບການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດສົໍ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ໃນພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ສາມາດບັນລຸ ມູນຄ່າການຜະລິດອຸດ
ສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກ າ 3.240 ຕ ັ້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນປີເທົໍ່າກັບ 26,1% (ມະຕິສະພາ 12.386 ຕ ັ້ກີບ) ແລະ
ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 33,6%. ລັດຖະບານ ໄດູ້ສົໍ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຕິດພັນກັບຕະຫຼາດ ໂດຍສ້າງຍີໍ່ຫສ
ັ້ ິນຄ້າ
ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນນັັ້ນ, ອັນພົັ້ນເດັໍ່ນ ແມ່ນການອອກໃບອະນຸຍາດໃຫູ້ແກ່ສິນຄ້າໜຶໍ່ງເມອງໜຶໍ່ງຜະລິດຕະພັນ (ODOP) ຈາ
ນວນ 6 ຫົວໜ່ວຍ, 18 ຜະລິດຕະພັນ, ມາເຖິງປັດຈຸບັນລວມທັງໝົດ 171 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ 647 ຜະລິດຕະພັນ.
 ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄ າສັໍ່ງເລກທີ 15/ນຍ ວ່າ ດ້ວຍການເພີໍ່ ມ ທະວີຄວາມເຂັັ້ມ ງວດໃນການຄຸູ້ມ ຄອງ ແລະ
ກວດກາການຂຸດຄົັ້ນໄມູ້, ເຄ ໍ່ ອນຍ້າ ຍໄມູ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມູ້ ໄດູ້ ສ ບຕ ໍ່ ດ າເນີນ ໄປຢ່າ ງເຂັັ້ມ ງວດ ໂດຍໄດູ້ລົງ ກວດກາການ
ລະເມີດ ແລະ ຍຸບເລີກໂຮງງານທີໍ່ຜິດລະບຽບ, ບໍ່ໄດູ້ມາດຕະຖານ ເຮັດໃຫູ້ສາມາດຫຼຸດຈານວນໂຮງງານອຸດສາຫະກ າໄມູ້ ລົງ
ເຫຼອ 1.086 ໂຮງງານ ຈາກຈານວນ 1.595 ໃນປີ 2016. ພ້ອມກັນນີັ້, ກສາມາດສົໍ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ສົໍ່ງອອກ
ຜະລິດຕະພັນໄມູ້ສາເລັດຮູບ ທັງໝົດຈານວນ 140.800 ແມັດກ້ອນ ເປັນມູນຄ່າ ປະມານ 71,8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
 ດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແມ່ນສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟູ້າ ໄດູ້ 7.590 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ມູນຄ່າປະມານ
3.750 ຕກ
ັ້ ີບ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວຂອງປີຜ່ານມາ ເພີມ
ໍ່ ຂຶັ້ນ 2,3%, ທຽບໃສ່ແຜນການປີປະຕິບັດໄດູ້ 22,6 % (ມະຕິສະພາ
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33.874 ລ້ານກິໂລວັດໂມງມູນຄ່າ 16.575 ຕັ້ກີບ), ໃນນີ:ັ້ ສົໍ່ງອອກຕ່າງປະເທດ 5.740 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ທຽບໃສ່ໄລຍະ
ດຽວປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 7,7% ເທົໍ່າກັບ 23% ຂອງແຜນການ (ມະຕິສະພາ 25.625 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ), ມູນຄ່າ 334 ລ້ານ
ໂດລາ ເທົໍ່າກັບ 23% ຂອງແຜນການ (ມະຕິສະພາ 1.451 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). ພ້ອມກັນນີັ້, ກໍ່ສາມາດຜະລິດແຮ່ທາດ
ໄດູ້ 3.199 ຕັ້ກີບ ເທົໍ່າກັບ 26,9% ຂອງແຜນການ (ມະຕິສະພາ 11.864 ຕັ້ກີບ).
 ການຊາລະສະສາງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫູ້ປະຕິບັດຕາມແຜນການ ແລະ ຫຼັກການ ທີໍ່ເປັນເອກະພາບ ແລະ
ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ໂດຍໄດູ້ຊາລະໃຫູ້ 2.455 ໂຄງການ ຄິດເປັນມູນຄ່າຊາລະ 1.627,50 ຕກ
ັ້ ີບ. ໃນປີນີັ້, ການຊາລະສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນເລັໍ່ ງໃສ່ ການຊ າລະໜີັ້ ຄ້າງ ແລະ ໂຄງການສ ບຕ ໍ່ເປັນຕົັ້ນຕ ທີໍ່ ໄດູ້ ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຢັັ້ງຢ ນຖ ກຕ້ອງ. ສ່ວນທຶນ
ຊ່ວຍເຫຼອທາງການເພໍ່ອການພັດທະນາ (ODA) ປະຕິບັດໄດູ້ ປະມານ 1.507 ຕັ້ກີບ ເທົໍ່າກັບ 21% ຂອງແຜນການປີ (ມະຕິ
ສະພາ ໝົດປີ 7.113,3 ຕັ້ກີບ) ຄາດວ່າໝົດປີ 2019 ຈະສາມາດບັນລຸໄດູ້ຕາມແຜນການ.
 ການປັບປຸງຄວາມຍາກງ່າຍ ໃນການດາເນີນທຸລະກິດ ກພວມດາເນີນໄປຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ, ຂະແໜງການທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດູ້
ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງແກູ້ໄຂ ບັນຫາທີໍ່ກ່ຽວພັນກັບຂະແໜງການຂອງຕົນ. ມາຮອດປະຈຸບັນ ຕີລາຄາໄດູ້ວ່າ ໃນ 10 ຕົວຊີັ້ວັດ, ສ່ວນ
ໃຫຍ່ ແມ່ນມີຄວາມຄບໜ້າດີແຕ່ຕົວຊີັ້ວັດການຂຶັ້ນທະບຽນຊັບສິນ, ຕົວຊີັ້ວັດການເຂົັ້າເຖິງສິນເຊໍ່ອ, ຕົວຊີັ້ວັດການຊ າລະ
ອາກອນ, ຕົວຊີັ້ວັດການບັງຄັບໃຊູ້ສັນຍາ ແລະ ຕົວຊີັ້ວັດການແກູ້ໄຂການລົັ້ມລະລາຍ ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມຄບໜ້າດີເທົໍ່າທີໍ່ຄວນ.
ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງລັດຖະບານ, ການຈັດອັນດັບຄວາມຍາກງ່າຍ ໃນການດາເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ສາລັບ ປີ
2020 ອາດຈະບໍ່ປ່ຽນແປງຫຼາຍ, ແຕ່ໜ້າຈະດີຂນ
ຶັ້ ໃນປີ 2021.
 ການສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນ ກດາເນີນໄປ
ຢ່າ ງຕັັ້ງໜ້າ ແລະ ສາມາດບັນລຸໄ ດູ້ ຈ ານວນ 1.266 ໂຄງການ ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 4.735 ລ້າ ນໂດລາສະຫະລັດ ຫຼ
ປະມານ 30.974 ຕກ
ັ້ ີບ (ມະຕິສະພາ 23.086,1 ຕກ
ັ້ ີບ), ສາລັບການນາເຂົາັ້ ທຶນຕົວຈິງ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ, ນາເຂົັ້າເປັນ
ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊູ້ທາງກົງ ມີມູນຄ່າ 1.090 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼ ເທົໍ່າກັບ 8.728 ຕັ້ກີບ ປະມານ
37,8% ຂອງແຜນການປີ.
 ການຄຸູ້ມຄອງເງິນຕາ ດາເນີນໄປຢ່າງຮັດກຸມສົມຄວນ ແລະ ສາມາດຮັກສາໄດູ້ ອັດຕາເງິນເຟີັ້ ສະເລ່ຍໃນລະດັບ
1,5 % (ມະຕິສະພາໝົດປີ ບໍ່ເກີນ 5%), ປະລິມານເງິນ M2 ຢູ່ໃນລະດັບ 9 % (ມະຕິສະພາສະເລ່ຍບໍ່ເກີນ 20%), ເງິນ
ກີບ ທຽບເງິນໂດລາສະຫະລັດ ສະເລ່ຍອ່ອນຄ່າ 0,4 % ແລະ ເງິນກີບທຽບກັບເງິນບາດ ອ່ອນຄ່າ 3,4% ທຽບໃສ່ທ້າຍປີ
ຜ່າ ນມາ (ມະຕິສະພາ ±5%). ສ່ວນຕ່າ ງລະຫວ່າ ງອັດຕາແລກປ່ຽ ນທະນາຄານທຸ ລະກິດ ແລະ ຕະຫຼາ ດ ສ າລັບເງິນ ກີ ບ
ທຽບໃສ່ເງິນໂດລາ ສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດັບ 1,7% ແລະ ເງິນກີບທຽບໃສ່ເງິນບາດ ສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດັບ 0,4 %.
 ສິນເຊ ໍ່ອຂອງຂະແໜງການທະນາຄານ ຮອດທ້າຍເດອນ 3/2019 ຢູ່ໃນລະດັບ 76.030,60 ຕ ັ້ກີບ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ
3,13% ກວມເອົາ 46,32% ຂອງ GDP (ແຜນການທ້າຍປີ 2019 ແມ່ນ 55% ຂອງ GDP) ສິນເຊໍ່ອແຍກຕາມຂະແໜ
ງການຄ: ກະສິກາ 10,24%, ອຸດສາຫະກາ 28,09%, ບລິການ 46,03% ແລະ ຂະແໜງອໍ່ນໆ 15,64%. ສະເພາະສິນ
ເຊໍ່ອເພໍ່ອແກູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ທີໍ່ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ຮອດທ້າຍເດອນ 3/2019 ມີຍອດເຫຼອສິນເຊໍ່ອທັງໝົດ 3.027,23
ຕັ້ກີບ, ໃນນັັ້ນ ເງິນກູູ້ປ່ອຍຢູ່ເມອງເປົັ້າໝາຍທຸກຍາກທັງໝົດ 2.000,02 ຕັ້ກີບ, ຈຸດສຸມລັດຖະບານ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນທັງໝົດ
312,01 ຕັ້ກີບ, ວຽກງານ 3 ສ້າງມີທັງໝົດ 288,92 ຕັ້ກີບ ແລະ ໂຄງການບູລິມະສິດຜະລິດເປັນສິນຄ້າ 426,28 ຕັ້ກີບ.
ສະເພາະສິນເຊ ໍ່ອ ໃຫູ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ຮອດເດ ອນ 03/2019 ມີຍອດສິນເຊ ໍ່ອທັ ງ ໝົດ
14.077,01 ຕັ້ກວ່າກີບ ກວມເອົາ 19,52% ຂອງຈານວນສິນເຊໍ່ອທົໍ່ວລະບົບ. ຄັງສາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ກຸູ້ມການນາ
ເຂົັ້າໄດູ້ 3,28 ເດອນ (ມະຕິສະພາ ຫຼາຍກວ່າ 3 ເດອນຂຶັ້ນໄປ). ໜີັ້ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ (NPL) ຢູ່ໃນລະດັບ 3,1% ຂອງ
ຍອດສິນເຊໍ່ອທັງໝົດ (ມະຕິສະພາ ປີ 2019, NPL ແມ່ນບໍ່ໃຫູ້ເກີນ 3%).
 ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການກໍ່ສ້າງພັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ ດາເນີນໄປຕາມແຜນການ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ:
(1) ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນ (ຊ່ວງທີ1) ແຕ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ຄວາມຍາວ 109 ກິໂລແມັດ ປັດຈຸບັນ ປັກຫຼັກ
ໝາຍເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດູ້ 80% ແລະ ຊົດເຊີຍສິໍ່ງກີດຂວາງໄດູ້ 3,6 ກິໂລແມັດ (2) ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວຈີນ ປະຕິບັດໄດູ້ 64,2% ຊົດເຊີຍສິໍ່ງກີດຂວາງມາຮອດໄລຍະ 3 ເດອນຕົັ້ນປີ ໄດູ້ 851,53 ຕັ້ກີບ.
 ການສົໍ່ງເສີມປີທ່ອງທ່ຽວ ລາວ-ຈີນ ກໍ່ດາເນີນໄປຕາມແຜນ ໃນນັັ້ນ, ລັດຖະບານໄດູ້ສຸມໃສ່ການແກູ້ໄຂຂອດອຸດ
ຕັນຕ່າງໆ ເຊັໍ່ນ : ໄດູ້ແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະແກູ້ໄຂບັນຫາທີໍ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດູ້ສະເໜີກ່ຽວກັບແຫຼໍ່ງທ່ອງທ່ຽວຢູ່ວັງວຽງ. ໃນ
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ໄລຍະ 4 ເດອນຕົັ້ນປີ 2019 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາລາວຫຼາຍກວ່າ 1.062.000 ເທໍ່ອຄົນ ເທົໍ່າກັບ 23% ຂອງແຜນການປີ,
ຫຼຸດລົງຈາກໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2018 ປະມານ 0,5%.
3. ສະພາບການພັດທະນາທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ:
 ໃນຂົງເຂດສຶກສາ ແມ່ນໄດູ້ສາເລັດການສອບເສັງນັກຮຽນເກັໍ່ງທົໍ່ວປະເທດ ໃນລະດັບຊາດ ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນ
ຕົນ
ັ້ -ຕອນປາຍ ມີຜູູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 144 ຄົນ, ຍິງ 55 ຄົນ. ສາເລັດການກະກຽມການມອບ-ຮັບເອົາແຜນງານອາຫານທ່ຽງ
ໃນໂຮງຮຽນ ຈາກອົງການອາຫານໂລກ ຈານວນ 515 ໂຮງຮຽນ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ຈານວນ 312 ໂຮງຮຽນ ໃນເດອນ
ມິຖຸນາ.
 ສາລັບຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນໄດູ້ປະກາດບ້ານສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງ 04 ບ້ານ ຂອງເມອງໜອງແຮດ,
ແຂວງຊຽງຂວາງ. ເປີດໃຫູ້ບລິການໂຮງໝມິດຕະພາບຫຼັງໃໝ່, ໄດູ້ລົງກວດກາ-ສັງໍ່ ໂຈະ ຄຣີນິກເສີມຄວາມງາມ ທີໍ່ດ າເນີນ
ການບໍ່ຖກກົດໝາຍ ຈານວນໜຶໍ່ງ.
 ສ່ວນຂົງເຂດແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແມ່ນໄດູ້ສົໍ່ງເສີມໃຫູ້ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຝຶກອົບຮົມໃນ
ຫົວຂັ້ຕ່າງໆ ໃຫູ້ແຮງງານ ໄດູ້ທັງໝົດ 12.707 ຄົນ, ຍິງ 5.260 ຄົນ, ເທົໍ່າກັບ 8,1 % (ມະຕິສະພາ 155.183 ຄົນ). ສະໜ
ອງແຮງງານ ໃຫູ້ພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດໄດູ້ 22.350 ຄົນ, ຍິງ 10.883 ຄົນ (ມະຕິສະພາ 119.000 ຄົນ).
 ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດຕາມ 4 ເນັ້ອໃນ 4 ຄາດໝາຍ ຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ ໄດູ້ດາເນີນຢ່າງແຂງແຮງ
ແລະ ກ້າວເຂົັ້າສູ່ລວງເລິກ ໂດຍໄດູ້ສບຕໍ່ສຸມໃສ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຫຼໍ່ງທຶນຕ່າງໆ ເຂົັ້າໃສ່ 91 ຈຸດສຸມ ນອນໃນ 70 ເມອງ
ຂອງ 18 ແຂວງ ເພໍ່ອພັດທະນາພັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ເປັນຕົັ້ນ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເສັັ້ນທາງລະຫວ່າງເມອງ ຫາ ບ້ານ, ບ້ານ ຫາ
ບ້ານ, ຊົນລະປະທານຂະໜາດນ້ອຍ, ໂຮງຮຽນ, ສຸກສາລາ-ຖົງຢາປະຈາບ້ານ, ນັ້າລິນ, ວິດຖ່າຍ ແລະ ອໍ່ນໆ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ,ໄດູ້
ຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການປູກຝັງ, ສົໍ່ງເສີມການລ້ຽງສັດການເຂົັ້າເຖິງແຫຼໍ່ງທຶນສິນເຊໍ່ອຕ່າງໆ ແນ່ໃສ່ຊຸກຍູູ້ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ
ເພໍ່ອຂາຍອອກສູ່ຕະຫຼາດ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫູ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູູ້ທຸກຍາກ. ພ້ອມກັນນີັ້, ລັດຖະບານ ກໍ່ໄດູ້ສບຕໍ່ວຽກງານດ້ານນີັ້
ຢ່າງແຂງແຮງ ໂດຍຖເອົາ ປີ 2019 ເປັນປີລະດົມກາລັງແຮງທົໍ່ວສັງຄົມ ແລະ ສ້າງຂະບວນການແຂ່ງຂັນ, ຮັກຊາດ ແລະ
ພັດທະນາ ໃນຫົວຂັ້ ‘ ‘ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ’ ’ ເຊິໍ່ງຈະປະກາດເປີດຂະບວນການ
ແຂ່ງຂັນ ໃນກອງປະຊຸມລັດຖະບານເປີດກວ້າງ ໃນວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2019 ທີໍ່ຈະມາເຖິງ.

ການແກູ້ໄຂບັນຫາທີໍ່ດິນ ກໍ່ດາເນີນໄປດ້ວຍຄວາມຄບໜ້າດີ ໂດຍໄດູ້ປັບປຸງຮ່າງແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີໍ່ດິນແຫ່ງ
ຊາດ, ກະກຽມການຈັດສັນທີໍ່ດິນຢູ່ 5 ແຂວງເປົັ້າໝາຍຄ: ຫຼວງນັ້າ ທາ, ບໍ່ແກູ້ວ, ບລິຄາໄຊ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປ. ໄດູ້
ສາເລັດການພັດທະນາ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງທີໍ່ດິນໃຫູ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ສາມາດຕິດຕາມກວດກາຄນ ບັນດາຂັ້ມູນການເຊົໍ່າ-ສາ
ປະທານທີໍ່ດິນ ທົໍ່ວປະເທດ. ໄດູ້ແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະກວດກາ ຈານວນ 438 ໂຄງການ ທີໍ່ເຊົໍ່າ-ສາປະທານທີໍ່ດິນ ເພໍ່ອຈາກັດ ແລະ ແກູ້
ໄຂບັນດາໂຄງການທີໍ່ ບໍ່ມີຄວາມຄບໜ້າ, ຈັບຈອງເນັ້ອທີໍ່ດິນ ຖ່ວງດຶງເວລາ, ບໍ່ປະຕິບັດພັນທະ, ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິໍ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ບໍ່ດາເນີນການຕາມສັນຍາ.ໃນຕໍ່ໜ້າ ທຸກການເຊົໍ່າ-ສາປະທານທີໍ່ດິນ ແມ່ນໃຫູ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລ້ອມ ສາຫຼວດວັດແທກ, ອອກແຜນທີໍ່ດິນລັດ ຫັນເອົາເຂົັ້າລະບົບທັນສະໄໝ ເພໍ່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫູ້ກະຊວງການເງິນ
ເກັບລາຍຮັບ ທັນກັບສະພາບການ.
4. ສະພາບວຽກງານດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ສາມາດຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຂອງສັງຄົມ ໂດຍພັ້ນຖານ ແລະ ສະຖຽນລະພາບ
ທາງດ້ານການເມອງ ຢ່າງໜັກແໜູ້ນ, ສ້າງເງໍ່ອນໄຂອານວຍຄວາມສະດວກໃຫູ້ແກ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດ. ພ້ອມກັນນີັ້, ກໍ່
ໄດູ້ສບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ການແກູ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ, ອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ແລະ ປະກົດການຫຍັ້ທັ້ຕ່າງໆ
ທາງສັງຄົມ ໂດຍສບຕໍ່ຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ຄາສັໍ່ງ 27/ນຍ, ລົງວັນທີ 05/10/2011 ວ່າດ້ວຍການສະກັດກັັ້ນ, ແກູ້ໄຂປະກົດ
ການຫຍັ້ທັ້ໃນສັງຄົມ, ຄາສັໍ່ງ 22/ຄລສພ, ລົງວັນທີ 10/8/2012 ວ່າດ້ວຍການເພີໍ່ມທະວີວຽກງານສະກັດກັັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາ
ເສບຕິດ.
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ສະພາບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ ແຫ່ງລັດ 4 ເດືອນຕົນ
ັ້ ປີ
1. ດ້ານລາຍຮັບ : ສາມາດບັນລຸໄ ດູ້ ປະມານ 6.320 ຕືັ້ກ ີບ ເທົໍ່າກັບ 24% ຂອງແຜນການປີ, ລາຍຮັບພາຍໃນ
ປະຕິບັດໄດູ້ 6.242,50 ຕືັ້ກີບ ເທົໍ່າກັບ 25,7% ຂອງແຜນການປີ, ລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫຼອລ້າ ປະຕິບັດໄດູ້ 78,8 ຕືັ້ກີບ
ເທົໍ່າກັບ 3,8% ຂອງແຜນການປີ.
2. ດ້ານລາຍຈ່າຍ: ສາມາດປະຕິບັດໄດູ້ 6.668 ຕືັ້ກີບ ເທົໍ່າກັບ 19,9 % ຂອງແຜນການປີໃນນີັ້ ສູນກາງປະຕິບັດ
ໄດູ້ 4.727 ຕ ັ້ກີບ ເທົໍ່າກັບ 19,6 % ຂອງແຜນການປີ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນປະຕິບັດໄດູ້ 1.941 ຕ ັ້ກີບ ເທົໍ່າກັບ 20,8 % ຂອງ
ແຜນການປີ. ສະເພາະລາຍຈ່າຍເງິນເດອນ ແລະ ເງິນອຸດໜູນ 3.479 ຕືັ້ກີບ ເທົໍ່າກັບ 31,4% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ລາຍຈ່າຍ
ພາກປົກກະຕິອໍ່ນໆ ເຊັໍ່ນ: ເງິນບລິຫານ-ຊັ້ໃໝ່ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 10,7% ຂອງແຜນການປີ. ລາຍຈ່າຍຊາລະໜີັ້ສິນພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປະຕິບັດຢູ່ໃນລະດັບ 24,6% ຂອງແຜນການປີ, ລາຍຈ່າຍລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປະຕິບັດໄດູ້
13% ຂອງແຜນການປີ.
3. ການດຸ່ນດ່ຽງ: ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ 04 ເດ ອນ ທີໍ່ຜ່ານມາ
ແມ່ນມີການຂາດດຸນ 347 ຕືັ້ກີບ, ນອກຈາກນີັ້ ຍັງມີການທົດແທນຄນຕົັ້ນທຶນໜີັ້ສິນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ແຫຼໍ່ງດຸ່ ນ
ດ່ຽງ 2.432 ຕືັ້ກີບ, ການລະດົມທຶນ ເພໍ່ອມາດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດໄດູ້
3.453 ຕືັ້ກີບ ເທົໍ່າກັບ 19,6 % ຂອງແຜນການປີ.
ຄາດຄະເນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດ 06 ເດືອນຕົັ້ນ ປີ 2019

ແຕ່ນີັ້ຮອດ ທ້າຍເດ ອນ 6 ປີ 2019 ລັດຖະບານ ຈະສ ບຕ ໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກຈຸດສຸມທີໍ່ ໄດູ້ກ ານົດໃນດ າລັດ ເລກທີ
560/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈາປີ
2019 ກ ໍ່ຄ ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 99/ສພຊ ແລະ 100/ສພຊ. ພ້ອມກັນນີັ້, ກ ໍ່ຄາດຄະເນການຈັດ ຕັ ັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 6 ເດອນຕົັ້ນ ປີ 2019 ດັໍ່ງນີັ້:
1. ດ້ານລາຍຮັບ: ອີງຕາມແຜນການ 6 ເດ ອນຕົັ້ນປີ ທີໍ່ວາງໄວູ້ໃນເບັ້ອງຕົັ້ນ ປະມານ 12.658 ຕ ັ້ກີບ ເທົໍ່າກັບ
48,1% ແຕ່ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນໄລຍະ 4 ເດອນຜ່ານມາ ແລະ ອີງຕາມຖານຂັ້ມູນລາຍຮັບ ຄາດວ່າຈະປະຕິ
ບັດໄດູ້ 12.965 ຕືັ້ກີບ, ເທົໍ່າກັບ 49,2% ຂອງແຜນການປີ, ໃນນັັ້ນ: ລາຍຮັບພາຍໃນ 12.128 ຕືັ້ກີບ, ເທົໍ່າກັບ 50% ຂອງ
ແຜນການ ເຊິໍ່ງໄດູ້ມາຈາກ: ລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ 5.918 ຕັ້ກີບ ເທົໍ່າກັບ 48% ຂອງແຜນການປີ, ລາຍຮັບພາສີ 3.760 ຕັ້
ກີບ ເທົໍ່າກັບ 50% ຂອງແຜນການປີ, ຄຸູ້ມຄອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ປະກັນໄພ 1.410 ຕ ັ້ກີບ ເທົໍ່າກັບ 60% ຂອງ
ແຜນການປີ, ລາຍຮັບຊັບສິນຂອງລັດ 1.038 ຕັ້ກີບ ເທົໍ່າກັບ 50,07% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ລາຍຮັບອໍ່ນໆ 1,3 ຕັ້ກີບ ແລະ
ລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫຼອລ້າ 834 ຕືັ້ກີບ, ເທົໍ່າກັບ 40% ຂອງແຜນການປີ.
2. ດ້ານລາຍຈ່າຍ: ອີງຕາມແຜນການ 6 ເດ ອນຕົັ້ນປີທີໍ່ວາງໄວູ້ເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ປະມານ 17.689 ຕືັ້ກີບ ເທົໍ່າກັບ
53% ແຕ່ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນໄລຍະ 4 ເດອນຜ່ານມາ ແລະ ອີງຕາມຖານຂັ້ມູນລາຍຈ່າຍທີໍ່ມີຢູ່ ຄາດວ່າຈະ
ປະຕິບັດໄດູ້ 14.127 ຕືັ້ກີບ, ເທົໍ່າກັບ 42% ຂອງແຜນການປີ, ໃນນັັ້ນ: ລາຍຈ່າຍເງິນເດ ອນ ແລະ ເງິນອຸດໜູນ ປະມານ
5.500 ຕືັ້ກີບ, ເທົໍ່າກັບ 49% ຂອງແຜນການປີ, ລາຍຈ່າຍເງິນບລິຫານ-ຊັ້ໃໝ່ ຢູ່ໃນລະດັບ 27,6%, ຊາລະໜີັ້ສິນພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ໃນລະດັບ 60% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ລາຍຈ່າຍລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ໃນລະດັບ 40,3%
ຂອງແຜນການປີ.
3. ດ້ານການດຸ່ນດ່ຽງ: ຈະຂາດດຸນງົບປະມານ ແຫ່ງລັດ ປະມານ 1.162 ຕືັ້ກີບ. ນອກຈາກນີັ້ ຍັງມີແຜນການທົດ
ແທນຄນຕົັ້ນທຶນໜີັ້ສິນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ແຫຼໍ່ງດຸນ
່ ດ່ຽງ 4.711 ຕືັ້ກີບ, ລວມຄວາມຕ້ອງການແຫຼໍ່ງທຶນ ເພໍ່ອມາດຸ່ນ
ດ່ຽງງົບປະມານ 5.875,8 ຕືັ້ກີບ. ຕາມການຄາດຄະເນເບັ້ອງຕົັ້ນ ໃນການລະດົມທຶນ ເພໍ່ອມາດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານ ຈາກພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈະປະຕິບັດໄດູ້ປະມານ 6.855,6 ຕືັ້ກບ
ີ ເທົໍ່າກັບ 38,9% ຂອງແຜນການປີ ຄ: ດຸ່ນດ່ຽງຈາກພາຍໃນ
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ຈານວນ 2.197,4 ຕັ້ກີບ ເທົໍ່າກັບ 34,5% ຂອງແຜນການປີ; ດຸ່ນດ່ຽງຈາກຕ່າງປະເທດຈານວນ 4.658 ຕັ້ກີບ ເທົໍ່າກັບ 41,3%
ຂອງແຜນການປີ.
ຕີລາຄາສະພາບການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດ 4 ເດືອນ, ຄາດຄະເນ 6 ເດືອນຕົນ
ັ້ ປີ
ຮຽນ: ບັນດາທ່ານ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ທີົ່ນັບຖື.
ລັດຖະບານ ຕີລາຄາ ສະພາບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 4 ເດອນ ແລະ ການຄາດຄະເນຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດເກັບລາຍ
ຮັບພາຍໃນ 06 ເດອນຕົັ້ນປີ 2019 ກໍ່ເຫັນວ່າ ຈະສາມາດບັນລຸໄດູ້ 50% ຂອງແຜນການປີ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ໝົດປີ 2019 ຄາດ
ຄະເນວ່າ ຈະສູູ້ຊົນຈັດເກັບລາຍຮັບພາຍໃນ ໃຫູ້ບັນລຸຕາມແຜນທີໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ຮັບຮອງ, ສາລັບດ້ານລາຍຈ່າຍ ກໍ່ຈະຄຸູ້ມຄອງ
ຢ່າງປະຢັດ ແລະ ຮັດກຸມ ບໍ່ໃຫູ້ເກີນເພດານທີໍ່ໄດູ້ຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ.
ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ລັດຖະບານ ກຍັງຕີລາຄາວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າ ໂດຍລວມສະພາບການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ຍັງສບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ໃນລະດັບ 6.5%, ເຊິໍ່ງຖເປັນອັດຕາການເຕີບໂຕທີໍ່ສູງ ເມໍ່ອທຽບກັບຫຼາຍປະເທດໃນພາກພັ້ນ
ກໍ່ຕາມ, ແຕ່ເປັນອັດຕາທີໍ່ຊ້າລົງ ເມໍ່ອທຽບຫລາຍປີຜ່ານມາ. ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຊ້າລົງ ແມ່ນຍ້ອນ: ການປະກອບ
ສ່ວນຂອງຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ຫຼຸດລົງ, ຂະແໜງກະສິກ າ ຖ ກກະທົບຈາກໄພພິບັດ ທາງທ າມະຊາດ, ແຕ່ອັນດີ
ແມ່ນຂະແໜງບລິການ ຂະຫຍາຍຕົວໄວຂຶັ້ນ.
ພ້ອມກັນນີັ້, ລັດຖະບານ ກຍັງຕີລາຄາວ່າ: ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຂອງພວກເຮົາ ກຍັງມີຄວາມບອບບາງ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່
ສະພາບກະທົບຈາກພາຍນອກ ເນໍ່ອງຈາກວ່າ ບັນຫາທີໍ່ສະສົມມາຫຼາຍປີ ເຖິງວ່າລັດຖະບານມີຄວາມພະຍະຍາມແກູ້ໄຂຫຼາຍໆ
ມາດຕະການ ແຕ່ກ ໍ່ຍັງບ ໍ່ສາມາດແກູ້ໄຂໄດູ້ ຢ່າງຂາດຕົວ ໃນເວລາອັນສັັ້ນໆໄດູ້ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ບັນຫາການຂາດດຸນງົບປະ
ມານຊັ້າເຮັ້ອ, ໜີັ້ສິນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີໍ່ສະສົມມາຫຼາຍ, ຄັງສາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຕໍ່າ, ການເກັບລາຍຮັບ ຍັງບໍ່
ທັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ຊັດເຈນ, ການສົໍ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີໍ່ຍັງບໍ່
ທັນເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ເປັນຂະບວນຟົດຟັ້ນ, ການປັບປຸງສົໍ່ງເສີມ ແລະ ນາໃຊູ້ທ່າແຮງ ດ້ານທ່ອງທ່ຽວ ຍັງເຮັດບໍ່ ທັນໄດູ້ດີ, ການ
ປັບປຸງວິສາຫະກິດຂອງລັດ ຍັງມີຄວາມຄບໜ້າຊ້າ, ການແກູ້ໄຂປະກົດການຫຍັ້ທັ້ໃນສັງຄົມ ເປັນຕົັ້ນບັນຫາຢາເສບຕິດ , ການ
ປຸູ້ນຈີັ້ຊີງຊັບ, ຂີັ້ລັກງັດແງະ, ອຸປະຕິເຫດ ແລະ ໄພສັງຄົມອໍ່ນໆ ເຖິງແມ່ນວ່າໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ແກູ້ໄຂ, ແຕ່ກໍ່ຍັງມີລັກສະນະແຜ່
ຫຼາຍ ແລະ ສົໍ່ງຜົນທາງລົບ ຕໍ່ສັງຄົມໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ ແລະ ບັນຫາອໍ່ນໆ.
ຂ້າພະເຈົັ້າເຫັນວ່າ ສະພາບເສດຖະກິດ ທີໍ່ຍັງຂະຫຍາຍຕົວຊ້າໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນປະກົດການໜຶໍ່ງ ທີໍ່ເກີດຂຶັ້ນ ໃນຊ່ວງ
ເວລາທີໍ່ປະເທດເຮົາ ກາລັງເຂົັ້າສູ່ຂະບວນການປັບໂຄງສ້າງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍສະເພາະ ໃນເງໍ່ອນໄຂທີໍ່ພວກເຮົາ ກາລັງ
ພະຍາຍາມ:
 ຫຼຸດຜ່ອນການເອໍ່ອຍອີງໃສ່ ການລົງທຶນໃນຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ການກູຢ
ູ້ ມຈາກພາຍນອກ ມາ
ລົງທຶນໃສ່ການສ້າງພັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີໍ່ມີປະສິດທິຜົນທາງດ້ານເສດ ຖະກິດຕໍ່າ;
 ຊຸກຍູູ້ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການສົໍ່ງເສີມອຸດສາຫະກາປຸງແຕ່ງ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບລິການຜ່ານ, ການ
ສົໍ່ງເສີມການເຊໍ່ອມຈອດ ແລະ ການພັດທະນາທ່າແຮງທາງດ້ານເສດຖະກິດອໍ່ນໆ ຂອງປະເທດ ຍັງບທ
ໍ່ ັນແຂງແຮງ;
 ກວດກາ, ເກອດຫ້າມ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການທີໍ່ເດັດຂາດ ຕໍ່ການເຄໍ່ອນໄຫວເສດຖະກິດ ທີໍ່ຂັດກັບ ແນວທາງ
ນະໂຍບາຍ, ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ການປາບປາມການຄ້າຂາຍຢາເສບ
ຕິດ, ການຕັດ ແລະ ສົໍ່ງໄມູ້ທ່ອນອອກປະເທດ, ການລັກລອບໜີພາສີ ແລະ ການເຄໍ່ອນໄຫວ ອໍ່ນໆ ເຊິໍ່ງເປັນການຈາກັດ ແລະ
ອັດຊ່ອງທາງຂອງກະແສເງິນ ທີໍ່ບໍ່ຖກຕ້ອງເຂົັ້າປະເທດ ແລະ ອໍ່ນໆ. ການຕີລາຄາທີໍ່ກ່າວມານີັ້ ເປັນການຕີລາຄາໂດຍສັງເຂບ
ເພໍ່ອຍົກໃຫູ້ເຫັນບັນຫາ, ສ່ວນການຕີລາຄາກ່ຽວກັບ ສາເຫດ ແລະ ທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການແກູ້ໄຂ, ກອງປະຊຸມສູນກາງ
ຄົບຄະນະ ໃນສອງຄັັ້ງຜ່ານມາ ກໍ່ໄດູ້ເປັນເອກະພາບ ແລະ ມີທິດຊີັ້ນາໃຫູ້ລັດຖະບານ ໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ແລູ້ວ.
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ທິດທາງໃນການສືບຕໍົ່ຈດ
ັ ຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນ
ງົບປະມານ ແຫ່ງລັດ ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2019.
ຮຽນ ທ່ານ ປະທານ, ຄະນະປະທານ ແລະ ບັນດາທ່ານ ທີົ່ນັບຖື.
ສາລັບ 6 ເດອນທ້າຍປີ 2019, ລັດຖະບານ ຈະໄດູ້ສບຕໍ່ສຊ
ູູ້ ົນ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ແຫ່ງລັດ ໃຫູ້ບັນລຸຕາມຄາດ ໝາຍ ທີໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດູ້ຮັບຮອງ ກໍ່ຄ ບັນລຸຕາມມະຕິ ເລກ
ທີ 99/ສພຊ ແລະ ເລກທີ 100/ສພຊ. ສ່ວນທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການລະອຽດ, ລັດຖະບານ ກໄດູ້ການົດດາລັດ ສະບັບ
ເລກທີ 560/ນຍ ແລະ 8 ມາດຕະການຊຸກຍູູ້ເສດຖະກິດ ລະອຽດສົມຄວນແລູ້ວ, ພ້ອມກັນນີັ້, ກອງປະຊຸມສູນກາງຄົບຄະນະ
ຂອງຄະນະບລິຫານງານ ສູນກາງພັກ ຄັັ້ງທີ 7 ໃນເດອນຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບການແກູ້ໄຂຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ ກ
ໄດູ້ມີທິດຊີັ້ນາ ເພໍ່ອໃຫູ້ລັດຖະບານ ນາໄປຜັນຂະຫຍາຍຕໍ່ມອີກ. ດັໍ່ງນັັ້ນ, ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ໃນເທໍ່ອນີັ້, ລັດຖະບານ ຈະບໍ່ສະເໜີ ທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການ ໃໝ່ອີກ, ມີແຕ່ສບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທິດ
ທາງ ແລະ ມາດຕະການ ທີໍ່ມີແລູ້ວ ໃຫູ້ມີປະສິດທິພາບ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເປັນຮູບປະທາ ຫຼາຍຂຶັ້ນກວ່າເກົໍ່າ.
ຄໍາສະເໜີ ຕໍົ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທືົ່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນຄັັ້ງນີັ້
ລັດຖະບານ ຈະສບຕໍ່ປະຕິບັດ ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີໍ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຕົນ ໃຫູ້ສາເລັດຜົນ ຕາມທີໍ່ໄດູ້ສະ
ເໜີລາຍງານ ແລະ ຕາມທີໍ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດູ້ອອກມະຕິຮບ
ັ ຮອງ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທໍ່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຊຸດທີ VIII, ຈະບໍ່ສະເໜີດັດແກູ້ແຜນ ແລະ ຕົວເລກຄາດໝາຍ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນ
ງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຕ່ຈະສະເໜີ ໃຫູ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ ບາງບັນຫາ ດັໍ່ງນີັ້:
ອີງໃສ່ການສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈາປີ 2018 ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ ເຫັນ
ວ່າບັນດາທ້ອງຖິໍ່ນ ສາມາດປະຕິບັດລາຍຮັບໄດູ້ເກີນແຜນ ຈ ານວນ 144 ຕືັ້ກີບ (ຕາມອັດຕາສ່ວນ 60%), ຊຶໍ່ງອີງຕາມ
ມາດຕາ 49 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ຄາແນະນາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແມ່ນ
ອະນຸຍາດໃຫູ້ທ້ອງຖິໍ່ນ ສາມາດນາໃຊູ້ໄດູ້ ເພໍ່ອພັດທະນາທ້ອງຖິໍ່ນຕົນ ໂດຍເອົາເຂົັ້າໃນແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃນ
ປີຖັດໄປ (ໃນປີ 2019). ສ່ວນແຫຼໍ່ງທຶນ ຈ ານວນ 144 ຕ ັ້ກ ີບ ແມ່ນຈະຍົກ ຍອດຈາກປີ 2018 ມາເປັນແຫຼໍ່ງດຸນດ່ ຽ ງ
ງົບປະມານເພີໍ່ມໃນປີ 2019, ຍ້ອນໃນປີຜ່ານມາ ແມ່ນໄດູ້ບັນທຶກຕົວເລກດັໍ່ງກ່າວ ເຂົັ້າເປັນລາຍຮັບງົບປະມານແລູ້ວ.
ນອກນັັ້ນ ໃນໄລຍະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ ປະຈາປີ 2019 ເຫັນວ່າຍັງມີລາຍຈ່າຍບ້ວງໄພພິບັດຂອງ
ແຂວງອັດຕະປ ທີໍ່ມີແຫຼໍ່ງທຶນຈາກການປະກອບສ່ວນຂອງສັງຄົມຮອງຮັບແລູ້ວ ປະມານ 197 ຕືັ້ກີບ, ຊຶໍ່ງວຽກງານດັໍ່ງກ່າວ
ເປັນວຽກຮີບດ່ວນ ແລະ ມີຄວາມຈາເປັນ ທີໍ່ຍັງບໍ່ນອນໃນແຜນງົບປະມານ ປະຈາປີ 2019.
ສະນັັ້ນ, ອີງໃສ່ມາດຕາ 59 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ເຫັນວ່າມີຄວາມຈາເປັນທີໍ່ຈະຕ້ອງໄດູ້ ນາສະ
ເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາດັດແກູ້ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈາປີ 2019, ເນໍ່ອງຈາກຕົວເລກດັໍ່ງກ່າວ
ແມ່ນຈະກະທົບຕໍ່ເພດານແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ທີໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດູ້ຮັບຮອງກ່ອນແລູ້ວ, ດັໍ່ງລະອຽດ ລຸ່ມນີັ້:
1) ດັດແກູ້ແຜນດຸ່ນດ່ຽງເພີໍ່ມ 144,4 ຕືັ້ກີບ ຈາກເງິນເກີນແຜນຂອງທ້ອງຖິໍ່ນ , ເຮັດໃຫູ້ການດຸນດ່ຽງງົບປະມານ ເພີໍ່ ມຂຶັ້ນຈາກ
7.088,7 ຕັ້ກີບ ມາເປັນ 7.233,2 ຕືັ້ກີບ.
2) ດັດແກູ້ແຜນລາຍຮັບເພີໍ່ມ 197 ຕືັ້ກີບ ຈາກການປະກອບສ່ວນຂອງສັງຄົມ ເພໍ່ອຊ່ວຍແກູ້ໄຂໄພພິບັດນັ້າຖ້ວມແຂວງອັດຕະປຶ,
ເຮັດໃຫູ້ລາຍຮັບທັງໝົດເພີໍ່ມຂຶັ້ນ ຈາກ 26.305,2 ຕັ້ກີບ ມາເປັນ 26.502,2 ຕືັ້ກີບ;
3) ດັດແກູ້ແຜນລາຍຈ່າຍເພີໍ່ມ 341,4 ຕືັ້ກີບ, ໃນນີັ້: ມາຈາກລາຍຈ່າຍໄພພິບັດ 197 ຕ ັ້ກີບ ແລະ ລາຍຈ່າ ຍເງິນເກີນ ແຜນ
144,4 ຕັ້ກີບ, ເຮັດໃຫູ້ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນຈາກ 33.394 ຕັ້ກີບ ມາເປັນ 33.735,5 ຕືັ້ກີບ;
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ບັນດາຂັ້ມູນທີໍ່ສະເໜີຂດັດແກູ້ຂ້າງເທິງນີ,ັ້ ຍັງເປັນຕົວເລກທີໍ່ສັງລວມເບັ້ອງຕົັ້ນ, ເຊິໍ່ງປະຈຸບັນ ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ
ທ້ອງຖິໍ່ນ ກາລັງກະກຽມສະເໜີຂດັດແກູ້ເພີໍ່ມ ເປັນຕົັ້ນ ບ້ວງຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍວິຊາການ, ບ້ວງເງິນກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ອ ໍ່ນໆ. ເນ ໍ່ອງຈາກວ່າ ມາດຕາ 59 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານ ແຫ່ງລັດ ກ່ຽວກັບການດັດແກູ້ແຜນ
ງົບປະມານປະຈາປີ ໄດູ້ການົດໄວູ້ວ່າ ຕ້ອງໄດູ້ປະຕິບັດ ຄກັບ ຂັັ້ນຕອນການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາແຜນງົບປະມານ ປະຈາປີ
ເຊິໍ່ງຈະຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝໜ້າ ໃນທ້າຍເດອນຕຸລາ ຫາ ເດອນພະຈິກ. ແຕ່
ເພ ໍ່ອເຮັດໃຫູ້ກົນໄກການຈັ ດຕັັ້ງປະຕິບັດມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ບົນພ ັ້ ນຖານຫຼັກການລວມສູນທຸກແຫຼໍ່ງລາຍຮັບ -ລາຍຈ່າ ຍເຂົັ້າ
ງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ຈຶໍ່ງຮຽນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ເພໍ່ອພິຈາລະນາອະນຸມັດດ້ານຫຼັກການ ໃຫູ້ລັດຖະບານ ສາມາດຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໄປກ່ອນ, ແລູ້ວສບຕໍ່ສັງລວມເປັນອັນລະອຽດນາສະ ເໜີຕໍ່ ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈາສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນເດອນ 7
ຫຼ ເດ ອນ 8/2019 ພິຈາລະນາຕົກລົງ ແລູ້ວຈຶໍ່ງນ າສະເໜີຕ ໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນເດ ອນຕຸລາ ຫາ ເດ ອນພະຈິກ
ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ການດັດແກູ້ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈາປີ ຕາມກົດໝາຍການົດ.
ພ້ອມກັນນີັ້, ກສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດ ກຄບັນດາ ສະມາຊິກສະພາ ຊ່ວຍລັດຖະບານ ໃນກາຊຸກຍູູ້, ຕິດຕາມ ແລະ
ກວດກາການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ຂອງທ້ອງຖິໍ່ນ ໃຫູ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ.
ທັງໝົດນີັ້ ແມ່ນການລາຍງານ ໂດຍສັງເຂບ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ
ແລະ ແຜນງົບປະມານ ແຫ່ງລັດ 4 ເດອນ, ຄາດຄະເນ 6 ເດອນຕົັ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນ 6 ເດອນທ້າຍປີ 2019.
ຖ້າຫາກຍັງມີບັນຫາໃດ ທີໍ່ສະມາຊິກສະພາ ກຄ ປະຊາຊົນ ມີຄວາມສົນໃຈສະເພາະຕໍ່ມອີກ ຂ້າພະເຈົັ້າ ແລະ ສະມາຊິກ
ລັດຖະບານ ກຄລັດຖະມົນຕີທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກຈະມາຊີັ້ແຈງ-ອະທິບາຍ ຫລ ຕອບຄາຊັກຖາມຕໍ່ກອງປະຊຸມຕໍ່ມອີກ ຄດັໍ່ງທີໍ່ເຄີຍ
ປະຕິບັດໃນຜ່ານມາ.
ຂຖໂອກາດອັນມີຄວາມໝາຍນີັ້, ຂ້າພະເຈົັ້າ ຂສະເໜີ ມາຍັງບັນດາທ່ານ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຄົັ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາ
ແລະ ກ້າວໄປເຖິງການຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານນີັ້ ເພໍ່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫູ້ລັດຖະບານ ນາໄປຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໃຫູ້ມີຜົນສາເລັດ.
ສຸດທ້າຍນີັ້ ຂ ອວຍພອນໃຫູ້ຄະນະປະທານ, ການນ າພັກ ແລະ ລັດ , ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ
ແຂກຜູູ້ມີກຽດ ທຸກທ່ານ ຈົໍ່ງມີສຸຂະພາບເຂັັ້ມແຂງ, ມີຜົນສາເລັດໃນການປະຕິບັດໜ້າທີໍ່ ວຽກງານຂອງຕົນ.
ອວຍພອນໃຫູ້ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທໍ່ອທີໍ່ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ຄັັ້ງນີັ້ ຈົໍ່ງປະສົບຜົນສາເລັດ ຢ່າງ
ຈົບງາມ. ມາຮອດນີັ້ ການລາຍງານ ຂອງຂ້າພະເຈົັ້າ ແມ່ນໝົດພຽງເທົໍ່ານີັ້.
ຂໍຂອບໃຈ

