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ພຳບລວມ1 
ເຖງິແມ່ນວ່ຳ ກຳນເຕບີໂຕທຳງດ ໍ້ຳນເສດຖະກດິ ຂອງ ສປປ ລຳວ ຍງັຄ ງສບືຕ ່ ຂະຫຍຳຍຕ ວຢ່ຳງແຂງແຮງ ໃນໄລຍະຫຼຳຍທ ດສະວດັທຜ່ີຳນມຳ ຊ ່ ງ 
ວ່ຳ ຂະແໜງກຳນຕ ໍ້ນຕ ່ ທີ່ ສ ໍ້ຳງລຳຍຮບັສ່ວນໃຫ່ຍ ແມ່ນຂະແໜງຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ, ແຕ່ ສປປ ລຳວ ຍງັຄ ງປະເຊນີໜໍ້ຳກບັສິ່ ງທ ໍ້ຳທຳຍທີ່ ສ ຳ
ຄນັຈ ຳນວນໜ ່ ງ ເປັນຕ ໍ້ນແມ່ນ ອດັຕຳຄວຳມທຸກຍຳກຍງັຢູ່ໃນລະດບັສູງ ແລະ ຄວຳມອຳດສຳມຳດໃນກຳນຜະລດິ ຍງັມລີກັສະນະຈ ຳກດັ. ສະພຳບ
ແວດລ ໍ້ອມທຳງດ ໍ້ຳນທຸລະກດິ ແລະ ກຳນລ ງທ ນ ທີ່ ມຄີວຳມທ ໍ້ຳທ ໍ້ຳຍສູງ ຍງັຄ ງສບືຕ ່ ເປັນອຸປະສກັກດີຂວຳງ ກຳນເຕບີໂຕທີ່ ນ ຳໂດຍພຳກເອກະຊ ນ
ຢ່ຳງແຂງແຮງ, ໂດຍສະເພຳະແມ່ນຂະແໜງກຳນທີ່ ບ ່ ແມ່ນຂະແໜງຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ, ຊ ່ ງເປັນຂະແໜງກຳນທີ່ ສຳມຳດ ສ ໍ້ຳງວຽກເຮດັງຳນ
ທ ຳ ໃຫ ໍ້ແກ່ປະຊຳຊ ນບນັດຳເຜ ່ ຳ ໄດ ໍ້ເປັນຈ ຳນວນຫຼວງຫຼຳຍ. ທ່ຳມກຳງສະພຳບແວດລ ໍ້ອມທຳງກຳນຄ ໍ້ຳ ແລະ ກຳນດ ຳເນນີທຸລະກດິທີ່ ຍງັບ ່ ທນັໄດ ໍ້ຮບັ
ກຳນປະຕຮູິບ ເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ, ຜ ນກຳນສ ຳຫຼວດວສິຳຫະກດິຂອງທະນຳຄຳນໂລກ ໃນປີ 2016 ຊີ ໍ້ໃຫ ໍ້ເຫນັວ່ຳ “ທ ຳນຽມກຳນປະຕບິດັຂອງຫ ວໜ່
ວຍທລູະກດິ ໃນຂະແໜງກຳນທີ່ ບ ່ ເປັນທຳງກຳນ” ແມ່ນບນັຫຳອນັໃຫ່ຍຫຼວງ ທີ່ ຫ ວໜ່ວຍວສິຳຫະກດິຕ່ຳງໆ ພຳຍໃນປະເທດ ໄດ ໍ້ລຳຍງຳນ ແລະ 
ຍອມຮບັວ່ຳ ທ ຳນຽມປະຕບິດັເຫຼ  ່ ຳນີ ໍ້ ແລະ ສິ່ ງທ ໍ້ຳທຳຍອື່ ນໆ ອກີຈ ຳນວນໜ ່ ງ ຈະກຳຍເປັນບນັຫຳສ ຳຄນັຕ ໍ້ນຕ  ໃນກຳນປະກອບສ່ວນເຂ ໍ້ຳໃນກຳນ
ຂະຫຍຳຍຕ ວຂອງເສດຖະກດິ ທີ່ ສ ມດູນ.  
 
ອງີຕຳມ ບ ດສ ຳພຳດ ກບັເຈ ໍ້ຳຂອງຫ ວໜ່ວຍທຸລະກດິ ແລະ ຜູ ໍ້ອ ຳນວຍກຳນຂັ ໍ້ນສຸງຂອງບ ລສິດັຈ ຳນວນໜ ່ ງ, ບ ດສ ຳເພຳດເຫຼ  ່ ຳນີ ໍ້ ສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັວ່ຳ 
ກຳນປະຕບິດັບ ່ ເປັນທຳງກຳນທີ່ ເປັນບນັຫຳ ຕ ່ ສະພຳບແວດລ ໍ້ອມກຳນດ ຳເນນີທຸລະກດິໃນ ສປປ ລຳວ ປະກອບມ ີ4 ປະເພດຕ ໍ້ນຕ ຄ:ື ວສິຳຫະກດິ
ຖກືຂ ໍ້ນທະບຽນບ ່ ໝ ດ ຊ ່ ງເປັນວສິຳຫະກດິທີ່  “ຢູ່ພຳຍໃຕ ໍ້ກຳນຕດິຕຳມ”; ກຳນຫຼກີລ ໍ້ຽງກຳນຊ ຳລະອຳກອນທີ່ ຂະຫຍຳຍໃນວ ງກວ ໍ້ຳງ; ກຳນປະຕບິດັ
ທີ່ ບ ່ ເປັນປ ກກະຕ ິຕ ່ ລະບຽບກຳນທີ່ ສບັສ ນ ແລະ ຫຍຸ ໍ້ງຍຳກ; ແລະ ວດັທະນຳທ ຳ ກຳນປະຕເິສດກຳນປະຕບິດັຕຳມມຳດຕະຖຳນ ແລະ ລະບຽບຫຼກັ
ກຳນຂັ ໍ້ນພື ໍ້ນຖຳນ. ຫ ວໜ່ວຍທຸລະກດິທີ່ ຜ່ຳນກຳນຂ ໍ້ນທະບຽນ ແລະ ຖກືຕ ໍ້ອງຕຳມລະບຽບກ ດໝຳຍຢ່ຳງຄ ບຖໍ້ວນ ຈະມຄ່ີຳໃຊ ໍ້ຈ່ຳຍສູງ ແລະ ຮູ ໍ້ສ 
ກວ່ຳ ຕ ນເອງຖກືກ ຳນ ດເປັນເປ ໍ້ຳໝຳຍຢ່ຳງບ ່ ຍຸຕທິ ຳຈຳກກຳນຈດັຕັ ໍ້ງທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ຊ ່ ງເປັນພຳກສ່ວນທີ່ ແນ່ໃສ່ ເກບັລຳຍຮບັ ແລະ ປະຕບິດັໜໍ້ຳທີ່
ຄວຳມຮບັຜດິຊອບຂອງຕ ນ. ຄູ່ແຂ່ງຂນັທີ່ ບ ່ ຂ ໍ້ນທະບຽນ ຫຼ ືທີ່ ຫຼກີລ ໍ້ຽງກຳນປະຕບິດັລະບຽບກ ດໝຳຍ ຖກືຕູ່ຫຳວ່ຳ ເປັນພຳກສ່ວນທີ່ ຫຼ  ບໜຈີຳກ
ກ ນໄກກຳນກວດກຳອນັດຽວກນັ ນັ ໍ້ນມສີຳເຫດມຳຈຳກ ຄວຳມຫຍຸ ໍ້ງຍຳກໃນກຳນບງັຄບັໃຊ ໍ້ກ ດໝຳຍ ແລະ ສະພຳບຂອງກຳນສ ໍ້ລຳດບງັຫຼວງແບບ
ເລກັໜໍ້ອຍທີ່ ມຢູ່ີທ ່ ວໄປ.  
 
ເພື່ ອແນ່ໃສ່ແກ ໍ້ໄຂບນັຫຳທີ່ ຕດິພນັກບັຄວຳມບ ່ ເປັນທຳງກຳນ ໃນສະພຳບແວດລ ໍ້ອມກຳນດ ຳເນນີທຸລະກດິ, ມນັຮຽກຮ ໍ້ອງເຖງິສະຖຳບນັທີ່ ເຂັ ໍ້ມ
ແຂງ ແລະ ກຳນມຈີດຸສຸມອນັໜກັແໜໍ້ນແລະຕ ່ ເນື່ ອງ ຂອງລດັຖະບຳນ ຕ ່ ກຳນຫຼ  ບລ ໍ້ຳງສະພຳບກຳນສ ໍ້ລຳດບງັຫຼວງແບບເລກັໜໍ້ອຍ. ໃນໄລຍະສັ ໍ້ນ, 
ເອກະສຳນສະບບັນີ ໍ້ ສະເໜໃີຫ ໍ້ດ ຳເນນີກຳນລ ບລ ໍ້ຳງ ລະບຽບຫຼກັກຳນທີ່ ບ ່ ຈ ຳເປັນ ຄຽງຄູ່ກບັກຳນປະຕຮູິບເຮດັໃຫ ໍ້ລະບຽບກຳນຕ່ຳງໆ ມລີກັສະນະ
ງ່ຳຍດຳຍ ໂດຍຜ່ຳນກຳນຍ ກລະດບັກຳນສະໜບັສະໜນູຂອງພຳກລດັ ໃຫ ໍ້ມຄີວຳມສອດຄ່ອງ ແລະ ຄວຳມໂປງໄສ ໃນລະບ ບສ່ວຍສຳອຳກອນ ແລະ 
ກຳນຄຸ ໍ້ມຄອງ ໄປຄຽງຄູ່ກບັກຳນຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັວຽກກຳນບ ລກິຳນປະຕູດຽວ ທີ່ ມປີະສດິທພິຳບແລະສອດຄ່ອງ ສ ຳລບັກຳນຂ ໍ້ນລະບຽນວສິຳຫະ
ກດິ ເພື່ ອແນ່ໃສ່ສ ່ ງເສມີໃຫ ໍ້ຫ ວໜ່ວຍທຸລະກດິຫນັເຂ ໍ້ຳສູ່ລະບ ບທຳງກຳນ. ເພື່ ອຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຂ ໍ້ສະເໜເີຫຼ  ່ ຳນີ ໍ້ ໃຫ ໍ້ປະກ ດຜ ນເປັນຈງິ, ມນັຮຽກ
ຮ ໍ້ອງໃຫ ໍ້ມກີຳນປັບປຸງ ລະບ ບກຳນຕດິຕຳມປະເມນີຜ ນ ໃຫ ໍ້ດຂີ ໍ້ນກວ່ຳເກ ່ ຳ ບ ນພື ໍ້ນຖຳນຂ ໍ້ມູນ ທີ່ ເຊື່ ອຖໄືດ ໍ້ ແລະ ທນັຕຳມກ ຳນ ດເວລຳ.  

 

                                                      

1 ເອກະສຳນສະບບັນີ ໍ້ ຂຽນໂດຍ ທ່ຳນແອນເດ ີອມິໂບແດນັ (Anders Imboden) ແລະ ທ່ຳນມອມເບດີ ຮອບປ໌ (Mombert Hoppe) ໂດຍໄດ ໍ້ຮບັຄວຳມຊ່ວຍ
ເຫຼອືທີ່ ມຄູີນຄ່ຳຈຳກ ກະຊວງອຸດສະຫະກ ຳ ແລະ ກຳນຄ ໍ້ຳ ແລະ ສະພຳກຳນຄ ໍ້ຳ ແລະ ອຸດສຳຫະກ ຳແຫ່ງຊຳດລຳວ.   
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ຄວຳມເປັນມຳ  

ເສດຖະກດິຂອງ ສປປ ລຳວ ສບືຕ ່ ຂະຫຍຳຍຕ ວຢ່ຳງແຂງແຮງໃນຫຼຳຍທ ດສະວດັທີ່ ຜ່ຳນມຳ ໂດຍມ ີກຳນຂະຫຍຳຍຕ ວຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັ
ພຳຍໃນ (GDP) ຢູ່ໃນອດັຕຳສະເລັ່ ຍ 8% ຕ ່ ປີ ແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕ ໍ້ນມຳ. ລະດບັກຳນເຕບີໂຕ ດັ່ ງກ່ຳວນີ ໍ້ ສອດຄ່ອງກບັກຳນຫນັປ່ຽນຈຳກ ກຳນຜະ
ລດິກະສກິ ຳແບບພ ກຸ ໍ້ມກນິ ມຳສູ່ລະບ ບເສດຖະກດິທີ່ ເນັ ໍ້ນໃສ່ຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດເປັນຕ ໍ້ນຕ ຂ ໍ້ນກວ່ຳເກ ່ ຳ ເປັນຕ ໍ້ນແມ່ນ ກຳນຂຸດຄ ໍ້ນບ ແຮ່ ແລະ 
ໄຟຟໍ້ຳພະລງັນ ໍ້ຳ. ເຖງິຢ່ຳງໃດກ ່ ດ,ີ ໃນຂະນະທີ່ ລວມຍອດລຳຍຮບັແຫ່ງຊຳດ (GNI) ຕ ່ ຫ ວຄ ນ ຈະມລີະດບັສູງເຖງິ US$2,150 ໃນປີ 2016 (ເພີ່ ມ
ຂ ໍ້ນຈຳກຈ ຳນວນ US$250 ໃນປີ 2000), ແຕ່ວ່ຳ ສະພຳບຄວຳມທຸກຍຳກ ຍງັບ ່ ທນັຕອບສະໜອງຕຳມ ຄວຳມເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິຂອງປະເທດ
ໄດ ໍ້ເທື່ ອ ຖໍ້ຳທຽບໃສ່ບນັດຳປະເທດໃນພຳກພື ໍ້ນ ແລະ ສະພຳບກຳນສ ໍ້ຳງວຽກເຮດັງຳນທ ຳທມີປີະສດິທພິຳບ ກ ່ ຍງັຄ ງມຄີວຳມຈ ຳກດັຢູ່.2 

ຄວຳມເຕບີໂຕທຳງດ ໍ້ຳນເສດຖະກດິທີ່ ອງີໃສ່ຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ຍງັສບືຕ ່ ມຄີວຳມເຂັ ໍ້ມແຂງ ເຖງິແມ່ນວ່ຳ ສະພຳບແວດລ ໍ້ອມທຳງດ ໍ້ຳນທຸລະກດິ 
ຍງັມຄີວຳມທ ໍ້ຳທຳຍສູງຕ ່ ພຳກເອກະຊ ນ ໂດຍ ທະນຳຄຳນໂລກ ໄດ ໍ້ຈດັໃຫ ໍ້ ສປປ ລຳວ ຢູ່ໃນລ ຳດບັທ ີ139 ໃນຈ ຳນວນທງັໝ ດ 190 ປະເທດ ໃນບ ດ
ລຳຍງຳນ ກ່ຽວກບັຄວຳມງ່ຳຍດຳຍໃນກຳນດ ຳເນນີທຸລະກດິ ປະຈ ຳປີ 2017. ສະພຳບແວດລ ໍ້ອມກຳນດ ຳເນນີທຸລະກດິທີ່ ຫຍຸ ໍ້ງຍຳກ ປະກອບສ່ວນເຮດັ
ໃຫ ໍ້ ກຳນສ ໍ້ຳງວຽກເຮດັງຳນທ ຳໃນຂະແໜງທີ່ ບ ່ ແມ່ນຊບັພະຍຳກອນ ມຄີວຳມຈ ຳກດັ ຊ ່ ງເປັນບນັຫຳສ ຳຄນັ ສ ຳລບັກຳນສ ໍ້ຳງວຽກເຮດັງຳນທ ຳ ແລະ ກຳ
ລະໂອກຳດທຳງດ ໍ້ຳນກຳນປະກອບກຳນ ທີ່ ຈະຊ່ວຍໃຫ ໍ້ ສປປ ລຳວ ບນັລຸເປ ໍ້ຳໝຳຍຂອງຕ ນ ໃຫ ໍ້ຫຼຸດພ ໍ້ນອອກຈຳກສະຖຳນະປະເທດດ ໍ້ອຍພດັທະນຳ 
(LCD) ພຳຍໃນປີ 2020.  

ເພື່ ອໃຫ ໍ້ເຂ ໍ້ຳໃຈດຂີ ໍ້ນກວ່ຳເກ ່ ຳ ກ່ຽວກບັບນັຫຳທີ່ ຫ ວໜ່ວຍທຸລະກດິປະເຊນີໃນກຳນດ ຳເນນີທຸລະກດິ ທະນຳຄຳນໂລກ ໄດ ໍ້ດ ຳເນນີກຳນສ ຳຫຼວດວສິຳ
ຫະກດິ ໃນປະເທດຕ່ຳງໆ ໃນທ ່ ວໂລກ ເພື່ ອສະໜອງຂ ໍ້ມູນໃນລະດບັຫ ວໜ່ວຍທຸລະກດິ ກ່ຽວກບັສະພຳບແວດລ ໍ້ອມກຳນດ ຳເນນີທຸລະກດິຂອງປະ
ເທດ. ກຳນສ ຳຫຼວດວສິຳຫະກດິ ໄດ ໍ້ເກບັຂ ໍ້ມູນແບບໜໍ້ຳເຊິ່ ງໜ ໍ້ຳ ຈຳກກຸ່ມຕ ວຢ່ຳງທີ່ ເປັນຕ ວແທນຂອງຂະແໜງກຳນພຳກເອກະສຳນຊ ນທີ່ ບ ່ ແມ່ນຂະແ
ໜງກະສກິ ຳ ທີ່ ເປັນທຳງກຳນ ຂອງປະເທດ ໂດຍນ ຳໃຊ ໍ້ວທິກີຳນປະເມນີທີ່ ໄດ ໍ້ມຳດຕະຖຳນລະດບັໂລກ. ຜ ນໄດ ໍ້ຮບັດັ່ ງກ່ຳວນີ ໍ້ ເປັນພື ໍ້ນຖຳນ ໃນກຳນກ ຳ
ນ ດແບບນະໂຍບຳຍ ແລະ ກ ດລະບຽບ ທີ່ ສ ່ ງເສມີປະສດິທພິຳບ ແລະ ກຳນຂະຫຍຳຍຕ ວຂອງຂະແໜງເອກະຊ ນ. ສິ່ ງເຫຼ  ່ ຳນີ ໍ້ ປະກອບດ ໍ້ວຍ ກຳນປະຕິ
ຮູບ ທີ່ ສະໜບັສະໜນູກຳນຂະຫຍຳຍຕ ວແບບສ ມດູນ ແລະ ເປ ໍ້ຳໝຳຍກຳນພດັທະນຳຕ ໍ້ນຕ  ເຊັ່ ນ: ກຳນລ ບລ ໍ້ຳງຄວຳມທຸກຍຳກ ແລະ ກຳນຈ ໍ້ຳງງຳນໃນ
ພຳກເອກະຊ ນຢ່ຳງຫ ໍ້ຳວຫນັ. ໃນປີ 2016, ທະນຳຄຳນໂລກ ໄດ ໍ້ຈດັພມິ ບ ດລຳຍງຳນກຳນສ ຳຫຼວດວສິຳຫະກດິ ຄັ ໍ້ງທ ີ4 ສ ຳລບັ ສປປ ລຳວ ຊ ່ ງເປັນບ ດ
ລຳຍງຳນທີ່ ອງີໃສ່ ຜ ນກຳນສ ຳພຳດວສິຳຫະກດິ ຈ ຳນວນ 368 ບ ລສິດັ ໃນຂ ງເຂດກຳນຜະລດິອຸດສະຫະກ ຳ, ກຳນຂຳຍຍ່ອຍ ແລະ ກຳນບ ລກິຳນ ໃນ
ທ ່ ວປະເທດ.  

ຜ ນໄດ ໍ້ຮບັຕ ໍ້ນຕ  ຂອງກຳນສ ຳຫຼວດວສິຳຫະກດິປີ 2016 ຢູ່ ສປປ ລຳວ ແມ່ນ ຫ ວໜ່ວຍວສິຳຫະກດິຕ່ຳງໆ ສງັເກດເຫນັວ່ຳ “ກຳນປະຕບິດັຂອງບ ລສິດັ
ຕ່ຳງໆ ໃນຂະແໜງກຳນນອກລະບ ບ” ແມ່ນອຸປະສກັທີ່ ຮ ໍ້ຳຍແຮງ ຕ ່ ກຳນດ ຳເນນີກຳນ. 77% ຂອງບ ລສິດັທີ່ ຖກືສ ຳຫຼວດ ເວ ໍ້ຳວ່ຳ ຕ ນເອງໄດ ໍ້ແຂ່ງຂນັກບັ 
ຫ ວໜ່ວຍທຸລະກດິແບບນອກລະບ ບ ຫຼ ືທີ່ ບ ່ ໄດ ໍ້ຂ ໍ້ນທະບຽນ; 40% ຂອງບ ລສິດັທີ່ ຖກືສ ຳຫຼວດ ອະທບິຳຍວ່ຳ ກຳນປະຕບິດັບ ່ ເປັນທຳງກຳນ ແມ່ນບນັ
ຫຳທີ່ ຮ ໍ້ຳຍແຮງ; ແລະອກີ 27% (ສ່ວນໃຫ່ຍ) ກ ຳນ ດເອ ຳ ກຳນປະຕບິດັບ ່ ເປັນທຳງກຳນ ແມ່ນບນັຫຳທີ່ ໃຫ່ຍຫຼວງທີ່ ສຸດ ທີ່ ພວກເຂ ຳປະເຊນີໜໍ້ຳ.3 ບ ່ ມີ
ຄວຳມກ່ຽວພນັກນັທຳງດ ໍ້ຳນສະຖຕິ ິລະຫວ່ຳງຕ ວແປຕ່ຳງໆ ເຊັ່ ນ: ຂະໜຳດ, ຂະແໜງກຳນ ຫຼ ືສະຖຳນທີ່ ຕັ ໍ້ງ ແລະ ບ ລສິດັທີ່ ກ ຳນ ດເອ ຳ ກຳນປະຕບິດັ
ບ ່ ເປັນທຳງກຳນ ວ່ຳເປັນບນັຫຳຮ ໍ້ຳຍແຮງ ຫຼ ືບນັຫຳທີ່ ໃຫ່ຍຫຼວງ ທີ່ ພວກເຂ ຳພ ບພ ໍ້, ຊ ່ ງສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັວ່ຳ ບນັຫຳນີ ໍ້ ສ ່ ງຜ ນກະທ ບຕ ່  ບ ລສິດັທີ່ ຂ ໍ້ນທະ
ບຽນໝ ດທຸກປະເພດ ໃນ ສປປ ລຳວ. ຜ ນໄດ ໍ້ຮບັທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງອກີຈ ຳນວນໜ ່ ງ ຈຳກກຳນສ ຳຫຼວດວສິຳຫະກດິ ແມ່ນສະພຳບກຳນມອບຂອງຂວັນ ເພື່ ອ
ເປັນກຳນແລກປ່ຽນເອ ຳສນັຍຳ, ໃບອະນຸຍຳດຂອງລດັຖະບຳນ ຫຼ ືເພື່ ອ “ໃຫ ໍ້ວຽກສ ຳເລດັ” ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັ ກຳນປະຊຸມແບບຊ່ອງໜໍ້ຳ ກບັພະນກັງຳນ
ສ່ວຍສຳອຳກອນ ທີ່ ມສີະພຳບພ ໍ້ນເດັ່ ນເປັນຢ່ຳງສູງ ກຳຍອດັຕຳສະເລັ່ ຍ ໃນລະດບັພຳກພື ໍ້ນ ແລະ ລະດບັໂລກ.  

ເຖງິແມ່ນວ່ຳ ບ ດລຳຍງຳນກຳນສ ຳຫຼວດວສິຳຫະກດິປີ 2016 ຊີ ໍ້ໃຫ ໍ້ເຫນັວ່ຳ ກຳນປະຕບິດັບ ່ ເປັນທຳງກຳນ ແມ່ນບນັຫຳສ ຳຄນັ, ແຕ່ວ່ຳ ມນັພດັບ ່ ລວມ 
ເອ ຳກ ນໄກ ທີ່ ຈະຊີ ໍ້ແຈງວ່ຳ “ກຳນປະຕບິດັຕ ວໃດ ຂອງບ ລສິດັໃນຂະແໜງກຳນທີ່ ບ ່ ເປັນທຳງກຳນ” ທີ່ ເປັນບນັຫຳສ ຳຄນັທີ່ ສຸດ ສ ຳລບັຜູ ໍ້ຕອບຄ ຳຖຳມສ ຳ
ຫຼວດນັ ໍ້ນ. ພໍ້ອມກນັນັ ໍ້ນ, ຍງັບ ່ ມຄີ ຳນຍິຳມສະເພຳະທີ່ ຊດັເຈນ ສ ຳລບັ “ຂະແໜງກຳນທີ່ ບ ່ ເປັນທຳງກຳນ”, ຈ ່ ງເຮດັໃຫ ໍ້ຜູ ໍ້ຕອບຄ ຳຖຳມ ຕຄີວຳມໝຳຍ ຄ ຳ
ສບັນີ ໍ້ ແຕກຕ່ຳງກນັໄປ. ສະນັ ໍ້ນ, ທະນຳຄຳນໂລກ ຈິ່ ງສະເໜ ີຂ ດ ຳເນນີກຳນປະເມນີທຳງດ ໍ້ຳນຄຸນນະພຳບຢ່ຳງລະອຽດ ເພື່ ອສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັວ່ຳ ບ ລສິດັ

                                                      

2 ທະນຳຄຳນໂລກ (2017), ບ ດລຳຍງຳນ Systematic Country Diagnostic ຂອງ ສປປ ລຳວ, ວ ຊຕິນັ, DC. 
3 ຂ ໍ້ມນູ ຜ ນກຳນສ ຳຫຼວດຫ ວໜ່ວຍວສິຳຫະກດິ, ລວມທງັ ຜ ນໄດ ໍ້ຮບັ ແລະ ວທິກີຳນປະເມນີ, ສຳມຳດເຂ ໍ້ຳເບິ່ ງໄດ ໍ້ທີ່  
http://www.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2016/lao-pdr  
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ໃດ ມເີຈດຕະນຳທີ່ ຈະເວ ໍ້ຳວ່ຳ “ກຳນປະຕບິດັຂອງບ ລສິດັຢູ່ຂະແໜງກຳນທີ່ ບ ່ ເປັນທຳງກຳນ” ແມ່ນສິ່ ງກດີຂວຳງ ໃນ ສປປ ລຳວ ແລະ ເພື່ ອຊີ ໍ້ແຈງຜ ນ
ກະທ ບສະເພຳະ ຂອງກດິຈະກ ຳທີ່ ບ ່ ເປັນທຳງກຳນເຫຼ  ່ ຳນີ ໍ້ ຫຼ ືຕ ່ ຄູ່ແຂ່ງຂນັ.  

ຮູບແບບວທິກີຳນປະເມນີ  

ກຳນປະເມນີດັ່ ງກ່ຳວນີ ໍ້ ອງີຕຳມຜ ນກຳນສ ນທະນຳເປັນກຸ່ມສະເພຳະ ແບ່ງເປັນ 3 ກຸ່ມ ລວມທງັບ ລສິດັຄ ນລຳວ ແລະ ບ ລສິດັຕ່ຳງປະເທດ. ຮູບແບບ
ຂອງກຳນສ ນທະນຳເປັນກຸ່ມສະເພຳະ ເປີດກວ ໍ້ຳງໃຫ ໍ້ມກີຳນສ ນທະນຳລະຫວ່ຳງຜູ ໍ້ຕ່ຳງໜໍ້ຳຂອງບ ລສິດັຕ່ຳງໆໃນລກັສະນະທີ່ ເປັນກນັເອງ ເພື່ ອກະຕຸກ
ຊຸກຍູ ໍ້ໃຫ ໍ້ມກີຳນສ ນທະນຳຮ່ວມກນັດ ໍ້ວຍຄວຳມຈງິໃຈ ແລະ ສດັຊື່  ຕຳມຄ ຳຖຳມທີ່ ກ ຳນ ດໄວ ໍ້. ນອກນັ ໍ້ນ, ກຳນສ ນທະນຳແບບເປັນກຸ່ມ ຍງັເປັນວທິກີຳນ
ທີ່ ດ ີສ ຳລບັກຳນກ ຳນ ດເວລຳ, ກຳນຮບັປະກນັໃຫ ໍ້ແຕ່ລະບ ລສິດັໄດ ໍ້ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມ ແລະ ກຳນກ ຳນ ດຂະໜຳດຂອງກຸ່ມຕ ວຢ່ຳງໃຫ ໍ້ເໝະສ ມ.  

ສະພຳກຳນຄ ໍ້ຳ ແລະ ອຸດສຳຫະກ ຳແຫ່ງຊຳດລຳວ (ສຄອຊ) ເປັນຜູ ໍ້ຮ່ວມຈດັກຳນ ແລະ ມບີ ດບຳດສ ຳຄນັ ໃນກອງປະຊຸມປ ກສຳຫຳລດືັ່ ງກ່ຳວ ໂດຍໄດ ໍ້
ກ ຳນ ດຜູ ໍ້ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມ ແລະ ອອກແຈ ໍ້ງເຊນີກຳນເຂ ໍ້ຳຮ່ວມປະຊຸມ ພໍ້ອມກບັກຳນສະໜອງຫ ໍ້ອງປະຊຸມ ເພື່ ອໃຊ ໍ້ເປັນບ່ອນສ ນທະນຳສະເພຳະກຸ່ມ. ອ ງປະ
ກອບໂດຍລວມຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ ແມ່ນລະບຸໄວ ໍ້ໃນຕຳຕຳລຳງທ ີ1. ສອງກຸ່ມທ ຳອດິ ແມ່ນດ ຳເນນີກຳນເປັນທງັພຳສຳອງັກດິ ແລະ ພຳສຳລຳວ; ກຸ່ມທີ່ ສຳມ 
ແລະ ກຸ່ມສຸດທ ໍ້ຳຍ ແມ່ນດ ຳເນນີກຳນເປັນພຳສງັອງັກດິ, ຍ ໍ້ອນວ່ຳ ຜູ ໍ້ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມ ມຳຈຳກບ ລສິດັຕ່ຳງປະເທດ ແລະ ສະພຳຫ ກຳນຄ ໍ້ຳຕ່ຳງປະເທດ. ລວມທງັ
ໝ ດ, ມຜູີ ໍ້ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມຈ ຳນວນ 21 ພຳກສ່ວນທີ່ ເປັນເຈ  ໍ້ຳຂອງບ ລສິດັ, ຜູ ໍ້ຈດັກຳນ ຫຼ ືຜູ ໍ້ຕຳງໜໍ້ຳລະດບັສູງ ຂອງບ ລສິດັ. ບ ລສິດັເຫຼ  ່ ຳນີ ໍ້ ບ ່ ຈ ຳເປັນຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ເຂ ໍ້ຳ
ຮ່ວມກຳນສ ຳຫຼວດວສິຳຫະກດິໃນປີ 2016 (ຊື່ ບ ລສິດັທີ່ ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມ ບ ່ ໄດ ໍ້ຖກືກ ຳນ ດໄວ ໍ້ໃນ ກຳນສ ຳຫຼວດວສິຳຫະກດິ ຍ ໍ້ອນເຫດຜ ນທຳງດ ໍ້ຳນກຳນຮກັສຳ
ຄວຳມລບັ). ຜູ ໍ້ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມແຕ່ລະກຸ່ມ ໄດ ໍ້ຮບັກຳນເຊື ໍ້ອເຊນີ ໂດຍ ສຄອຊ ອງີຕຳມຄວຳມຮູ ໍ້ ແລະ ຄວຳມກງັວ ນຂອງພວກເຂ ຳ ຕ ່ ກບັບນັຫຳກຳນປະຕບິດັ
ບ ່ ເປັນທຳງກຳນ ໃນພຳກເອກະຊ ນ ໃນ ສປປ ລຳວ. ນອກນັ ໍ້ນ, ບ ລສິດັທງັໝ ດທີ່ ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມກຳນສ ນທະນຳເປັນກຸ່ມຄັ ໍ້ງນີ ໍ້ ໄດ ໍ້ຮບັກຳນຂ ໍ້ນທະບຽນຢ່ຳງ
ເປັນທຳງກຳນ, ກ ່ ເຊັ່ ນດຽວກບັກຳນສ ຳຫຼວດວສິຳຫະກດິ 96% ຂອງບ ລສິດັທີ່ ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມ ແມ່ນຂ ໍ້ນທະບຽນຢ່ຳງເປັນທຳງກຳນ. ເນື່ ອງຈຳກ ກຳນສ ຳຫຼວດ
ວສິຳຫະກດິ ຍງັຂຳດຄວຳມແຕກຕ່ຳງທີ່ ສ ຳຄນັໃນທຳງສະຖຕິລິະຫວ່ຳງບນັດຳບ ລສິດັທີ່ ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມສ ຳຫຼວດ ທີ່ ກ ຳນ ດວ່ຳ ກຳນປະຕບິດັ“ທີ່ ບ ່ ເປັນທຳງກຳນ” 
ນັ ໍ້ນເປັນບນັຫຳ, ພວກເຮ ຳຈ ິ່ ງບ ່ ໄດ ໍ້ແນ່ໃສ່ ແຕ່ຂະແໜງກຳນໃດໜ ່ ງ ຫຼ ືປະເພດທຸລະກດິໃດໜ ່ ງເປັນພເິສດ ໃນກຳນອອກແບບກຳນສ ນທະນຳເປັນກຸ່ມ.  

ຕຳຕະລຳງ 1: ອ ງປະກອບຂອງກຳນສ ນທະນຳເປັນກຸ່ມ  
 ກຸ່ມສະເພຳະດ ໍ້ຳນ 1 ກຸ່ມສະເພຳະດ ໍ້ຳນ 2 ກຸ່ມສະເພຳະດ ໍ້ຳນ 3 
ວນັເດອືນປີ  12 ກ ລະກດິ 2017 13 ກ ລະກ ດ 2017 14 ກ ລະກ ດ 2017 
ຜູ ໍ້ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມ  10 ທ່ຳນ (ຊຳຍ: 6, ຍງິ: 4) 5 ທ່ຳນ (ຊຳຍ: 4, ຍງິ: 1) 6 ທ່ຳນ (ຊຳຍ: 4, ຍງິ: 2) 
ຫ ວຂ ໍ້  ຫ ວໜ່ວຍທຸລະກດິ SMEs ສະມຳຄ ມທຸລະກດິ ລະດບັຂະແໜງກຳນ ທຸລະກດິຕ່ຳງປະເທດ  
ຂະແໜງກຳນ  ຂຳຍສ ່ ງ/ຂຳຍຍ່ອຍ 

ຕດັຫຍບິ  
ກຳນບ ລກິຳນ  
ເຕກັໂນໂລຊຂີ ໍ້ມູນຂ່ຳວສຳນ  
ອະສງັຫຳລມິະສບັ 
ຜະລດິຕະພນັກຳນຢຳ 
ກະສກິ ຳ  

ທ່ອງທ່ຽວ  
ຂຳຍຍ ກ/ຂຳຍຍ່ອຍ 
ຜະລດິຕະພນັກຳນຢຳ   
ກຳນຜະລດິສິ່ ງພມິ  

ບ ່ ມຂີ ໍ້ມູນ 4 

ແຕ່ລະກຸ່ມສ ນທະນຳ ໄດ ໍ້ຮບັຂ ໍ້ມູນກຳນແນະນ ຳອນັດຽວກນັ ກ່ຽວກບັຜ ນໄດ ໍ້ຮບັທີ່ ພ ວພນັກບັຫ ວຂ ໍ້ສ ນທະນຳ ຈຳກກຳນສ ຳຫຼວດວສິຳຫະກດິ ແລະ ເປ ໍ້ຳ
ໝຳຍຂອງກຳນປະເມນີຄັ ໍ້ງນີ ໍ້. ແຕ່ລະກຸ່ມ ໄດ ໍ້ຮບັຄ ຳຖຳມແນະແນວ ທີ່ ຄ ໍ້ຳຍຄກືນັ. ເຖງິຢ່ຳງໃດກ ່ ດ,ີ ຮູບແບບກຳນສ ນທະນຳ ແມ່ນເປີດກວ ໍ້ຳງເທ ່ ຳທີ່ ຈະ
ເປັນໄປໄດ ໍ້ ແລະ ຕດິຕຳມໂດຍຄ ຳຖຳມແບບເປັນກນັເອງ (ທີ່ ມຳຈຳກ ຜູ ໍ້ດ ຳເນນີກອງປະຊຸມ ແລະ ຜູ ໍ້ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມຄ ນອື່ ນໆ) ຊ ່ ງຊ່ວຍຊີ ໍ້ແຈງ ຈດຸທີ່ ບ ່ ຈະ
ແຈ ໍ້ງ ຫຼ ືຄ ຳຄດິເຫນັ ກ່ຽວກບັບນັຫຳໃດໜ ່ ງ. ຄ ຳຕອບຂອງຜູ ໍ້ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມທງັໝ ດ ໄດ ໍ້ຮບັກຳນບນັທ ກເປັນບ ດບນັທ ກທີ່ ລະອຽດຢ່ຳງເປັນລຳຍລກັອກັສອນ 
ແລະ ສະຫຼຸບສງັລວມ ເປັນບ ດລຳຍງຳນສະບບັນີ ໍ້. ບ ນພື ໍ້ນຖຳນກຳນເກບັຮກັສຳຄວຳມລບັ, ຊື່ ແລະນຳມສະກຸນຂອງຜູ ໍ້ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມ ຫຼ ືຊື່ ຂອງບ ລສິດັ ຈະບ ່
ຖກືລະບຸໄວ ໍ້ໃນທີ່ ນີ ໍ້.  

 

                                                      

4 ຜູ ໍ້ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມ ໃນກຸ່ມນີ ໍ້ ຕຳງໜໍ້ຳໃຫ ໍ້ສະມຳຊກິສະພຳຫ ກຳນຄ ໍ້ຳ ຫຼ ືສະມຳຄ ມນກັທຸລະກດິສຳກ ນ. ຜູ ໍ້ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມຈ ຳນວນ 6 ທ່ຳນ ຕຳງໜໍ້ຳໃຫ ໍ້ 4 ອ ງກຳນຈດັຕັ ໍ້ງຈຳກທະ
ວບີເອຣີ ບ ແລະ ອຳຊ.ີ  
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ຜ ນໄດ ໍ້ຮບັ  

ສອງພຳກຍ່ອຍຂ ໍ້ຳງລຸ່ມນີ ໍ້ ຈະຊີ ໍ້ໃຫ ໍ້ເຫນັຜ ນໄດ ໍ້ຮບັຈຳກກຳນປະເມນີຄັ ໍ້ງນີ ໍ້ ໂດຍສະຫຼຸບຫຍ ໍ້ກ່ຽວກບັ ປະເພດຂອງກຳນປະຕບິດັທີ່ ບ ່ ເປັນທຳງກຳນທີ່ ຜູ ໍ້ດ ຳ
ເນນີທຸລະກດິ ເຫນັວ່ຳເປັນບນັຫຳຕ ່ ກບັສະພຳບແວດລ ໍ້ອມໃນກຳນດ ຳເນນີທຸລະກດິ ໃນ ສປປ ລຳວ, ແລະ ກຳນປະເມນີຜ ນກະທ ບຕ ່ ພຳກສ່ວນອື່ ນໆ 
ຄ ືບ ລສິດັທີ່ ປະຕບິດັຕຳມລະບຽບກ ດໝຳຍ. ຜ ນໄດ ໍ້ຮບັທງັໝ ດ ແມ່ນອງີຕຳມຄ ຳຕອບຈຳກຜູ ໍ້ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມແຕ່ລະກຸ່ມ ແລະ ສ່ອງແສງໃຫ ໍ້ເຫນັ ທດັສະນະ
ຂອງ ເຈ  ໍ້ຳຂອງ ແລະ ຜູ ໍ້ຈດັກຳນຂອງບ ລສິດັຕ່ຳງໆ ກ່ຽວກບັຜ ນກະທ ບຂອງກຳນປະຕບິດັທີ່ ບ ່ ເປັນທຳງກຳນ ຕ ່ ກຳນດ ຳເນນີທຸລະກດິຂອງພວກເຂ ຳ.  

ປະເພດຂອງກຳນປະຕບີດັບ ່ ເປັນທຳງກຳນ ທີ່ ເປັນບນັຫຳ 
ໂດຍທ ່ ວໄປແລ ໍ້ວ, ແນວຄວຳມຄດິກ່ຽວກບັກຳນປະຕບິດັທີ່ ບ ່ ເປັນທຳງກຳນໃນສະພຳບແວດລ ໍ້ອມທຳງທຸລະກດິ ສຳມຳດປະກອບມຫີຼຳຍຮູບແບບຂອງ
ກຳນປະຕບິດັ, ລະບ ບກຳນບ ລຫິຳນຄຸ ໍ້ມຄອງທຳງສະຖຳບນັ ຫຼ ື ທຸລະກ ຳຕ່ຳງໆ ທີ່ ເຊື່ ອງຊ ໍ້ອນໃດໜ ່ ງ--ສ່ວນໃດສ່ວນໜ ່ ງ--ຂອງອ ງກຳນຈດັຕັ ໍ້ງ ທີ່ ເກບັ
ສ່ວຍສຳອຳກອນ, ອອກມຳດຕະກຳນ ຫຼ ືຖໍ້ຳບ ່ ດັ່ ງນນັ ກ ່ ບງັຄບັໃຊ ໍ້ລະບຽບກ ດໝຳຍເຫຼ  ່ ຳນັ ໍ້ນ ຢ່ຳງບ ່ ມກີຳນປ ກປິດ.5 ກຳນສ ຳຫຼວດວສິຳຫະກດິປີ 2016 
ກ ຳນ ດໄວ ໍ້ວ່ຳ “ກຳນປະຕບິດັຂອງບ ລສິດັ ໃນຂະແໜງທີ່ ບ ່ ເປັນເປັນທຳງກຳນ” ແມ່ນອຸປະສກັຮ ໍ້ຳຍແຮງ ຕ ່ ກຳນດ ຳເນນີງຳນທຸລະກດິຂອງບ ລສິດັ ໂດຍບ ່

ມກີຳນກ ຳນ ດສະເພຳະວ່ຳ ແມ່ນຫຍງັກນັແທ ໍ້ ທີ່ ຜູ ໍ້ຕອບຄ ຳຖຳມໝຳຍເຖງິ. ເພື່ ອໃຫ ໍ້ເຂ ໍ້ຳໃຈແຈ ໍ້ງຕື່ ມວ່ຳ ແມ່ນຫຍງັກນັແທ ໍ້ ທີ່ ວສິຳຫະກດິຕ່ຳງໆມຄີວຳມ
ກງັວ ນຕ ່ ກບັບນັຫຳນີ ໍ້ ພຳກນີ ໍ້ ຈິ່ ງສະຫຼຸບປະເພດຂອງກຳນປະຕບິດັທີ່ ບ ່ ເປັນທຳງກຳນ ທີ່ ມລີກັສະນະຄ ໍ້ຳຍຄກືນັ ຊ ່ ງແຕ່ລະກຸ່ມໄດ ໍ້ລະບຸໄວ ໍ້ວ່ຳເປັນບນັຫຳ
ທີ່ ສ ຳຄນັທີ່ ສຸດໃນສະພຳບແວດລ ໍ້ອມກຳນດ ຳເນນີທຸລະກດິ ໃນ ສປປ ລຳວ.6 ກຳນຂ ໍ້ນທະບຽນວສິຳຫະກດິທີ່ ບ ່ ຄ ບຖໍ້ວນ; ກຳນຫຼ  ບຫຼກີກຳນຊ ຳລະອຳ
ກອນ; ກຳນຫຼກີລ ໍ້ຽງປະຕບິດັລະບຽບກຳນທີ່ ສບັສ ນ ແລະ ຫຍຸ ໍ້ງຍຳກ; ແລະ ວດັທະນະທ ຳໂດຍລວມຂອງກຳນບ ່ ປະຕບິດັຕຳມລະບຽບກຳນ. ໃນຂະ
ນະທີ່  ບນັຫຳເຫຼ  ່ ຳນີ ໍ້ ກ ຳລງັແຜ່ລຳມ, ພວກມນັກຳຍເປັນອຸປະສກັຮ ໍ້ຳຍແຮງຕ ່ ສະພຳບແວດລ ໍ້ອມທຳງດ ໍ້ຳນທຸລະກດິ ໂດຍສະເພຳະແມ່ນ ເວລຳທີ່ ບ ລສິດັ
ຂະໜຳດຂ ໍ້ອນຂ ໍ້ຳງໃຫ່ຍ ນ ຳໃຊ ໍ້ກຳນປະຕບິດັເຫຼ  ່ ຳນີ ໍ້.  

ກຳນຂ ໍ້ນທະບຽນວສິຳຫະກດິ ແບບບ ່ຄ ບຖໍ້ວນ  
ຜູ ໍ້ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມກຳນສ ນທະນຳເປັນກຸ່ມ ຍ ກເອ ຳບນັຫຳກຳນຂ ໍ້ນທະບຽນວສິຳຫະກດິແບບບ ່ ຄ ບຖໍ້ວນ ເປັນກຳນປະຕບິດັທີ່ ບ ່ ເປັນທຳງກຳນທີ່ ສ ຳຄນັ ທີ່ ເປັນ
ອຸປະສກັໃຫ ໍ້ແກ່ກຳນດ ຳເນນີທຸລະກດິຂອງພວກເຂ ຳ. ຜູ ໍ້ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມ ອະທບິຳຍວ່ຳ ວສິຳຫະກດິທີ່ ຂ ໍ້ນທະບຽນ “ເປັນທຳງກຳນ” ຢ່ຳງຄ ບຖໍ້ວນທີ່ ສຸດ ຈ ຳ
ເປັນຕ ໍ້ອງຜ່ຳນຂັ ໍ້ນຕອນກຳນຂ ໍ້ນທະບຽນ ທີ່ ຄຸ ໍ້ມຄອງໂດຍຫ ໍ້ອງກຳນທະບຽນວສິຳຫະກດິ (ERO) ກະຊວງອຸດສະຫະກ ຳ ແລະ ກຳນຄ ໍ້ຳ (ກຊອຄ). ບ ລິ
ສດັຈ ຳນວນຫຼຳຍ, ໂດຍສະເພຳະແມ່ນບ ລສິດັຂະໜຳດນ ໍ້ອຍ, ປະຕເິສດທີ່ ຈະປະຕບິດັຕຳມຂັ ໍ້ນຕອນນີ ໍ້ ແຕ່ປະຕບິດັຕຳມກຳນກ ຳນ ດທີ່ ງ່ຳຍດຳຍກວ່ຳກບັ
ອ ຳນຳດກຳນປ ກບ ໍ້ຳນ ແລະ ເມອືງ ແທນ. ບຳງບ ລສິດັ ບ ່ ໄດ ໍ້ຂ ໍ້ນທະບຽນຫຍງັເລຍີກບັອ ງກຳນຂອງລດັຖະບຳນ. ບ ລສິດັທີ່ ບ ່ ໄດ ໍ້ຂ ໍ້ນທະບຽນ ເປັນໄປໄດ ໍ້
ວ່ຳຫຼກີລ ໍ້ຽງກຳນກວດສອບເປັນປ ກກະຕ ິຈຳກເຈ ໍ້ຳໜ ໍ້ຳທີ່ ຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ພະນກັງຳນສ່ວຍສຳອຳກອນ; ເຖງິແມ່ນວ່ຳ ເຈ  ໍ້ຳໜ ໍ້ຳທີ່ ຮບັຮູ ໍ້ແລ ໍ້ວກ ່ ຕຳມ ແຕ່ມນັ
ກ ່ ເປັນກຳນຍຳກ ທີ່ ຈະຄ ໍ້ນພ ບເຈ  ໍ້ຳຂອງ ຫຼ ືຜູ ໍ້ຈດັກຳນ ຂອງບ ລສິດັ.  

ບ ລສິດັຕ່ຳງປະເທດສ່ວນໃຫ່ຍ ເວ ໍ້ຳເລື ໍ້ອຍໆວ່ຳ ກຳນດ ຳເນນີທຸລະກດິໃນ ສປປ ລຳວ ໂດຍບ ່ ຂ ໍ້ນທະບຽນວສິຳຫະກດິຢູ່ໃນປະເທດ ແມ່ນຫຼກີລ ໍ້ຽງຄ່ຳໃຊ ໍ້
ຈ່ຳຍທຳງກ ງຈຳກກຳນຂ ໍ້ນທະບຽນ ແລະ ສະໜອງຂ ໍ້ມູນພຽງບຳງສ່ວນ ກ່ຽວກບັສະຖຳນະທຳງກຳນເງນິ, ສະພຳບກຳນຈ ໍ້ຳງງຳນ ແລະ ຂ ໍ້ມູນອື່ ນໆທີ່ ສ ຳ
ຄນັຂອງພວກເຂ ຳ. ພະນກັງຳນທີ່ ຈ ໍ້ຳງງຳນດ ໍ້ວຍຕ ນເອງ (ພະນກັງຳນເອກະລຳດ) ສ່ວນໃຫ່ຍ ແມ່ນບ ່ ໄດ ໍ້ຂ ໍ້ນທະບຽນເລຍີ ເພື່ ອຫຼກີລ ໍ້ຽງກຳນຈ່ຳຍອຳກອນ 
ແລະ ກຳນກວດສອບຂອງລດັ, ໃນຂະດຽວກນັ ກ ່ ແຂ່ງຂນັກບັບ ລສິດັທີ່ ຂ ໍ້ນທະບຽນໃນຂະແໜງກຳນຕ່ຳງໆ ເຊັ່ ນ ກຳນບ ລກິຳນດ ໍ້ຳນວຊິຳຊບີ, ນຳຍໜໍ້ຳ
ອະສງັຫຳລມິະສບັ, ແລະ ຂຳຍຍ່ອຍ (ບນັຫຳນີ ໍ້ມຄີວຳມຮ ໍ້ຳຍແຮງຂ ໍ້ນຕື່ ມ ຍ ໍ້ອນສື່ ທຳງສງັຄ ມ ເປີດກ ໍ້ວຳງໃຫ ໍ້ ພະນກັງຳນທີ່ ຈ ໍ້ຳງງຳນດ ໍ້ວຍຕ ນເອງ ສຳມຳດ
ເຂ ໍ້ຳເຖງິລູກຄ ໍ້ຳໄດ ໍ້ໂດຍກ ງ). ເຖງິແມ່ນວ່ຳ ໄດ ໍ້ຂ ໍ້ນທະບຽນກບັ ຫໍ້ອງກຳນຂ ໍ້ນທະບຽນວສິຳຫະກດິ, ແຕ່ບ ລສິດັໃດໜ ່ ງ ອຳດຈະພ ວພນັກບັກຳນດ ຳເນນີ
ທຸລະກດິ ທີ່ ຢູ່ນອກຂອບເຂດໃບອະນຸຍຳດທຸລະກດິຂອງຕ ນ. ຕ ວຢ່ຳງ: ລ ດແຕກັຊ ີແລະ ລ ດຕູ ໍ້ໃຫ ໍ້ເຊ ່ ຳ ຢູ່ຕຳມສະຖຳນທີ່ ທ່ອງທ່ຽວທີ່ ມຊີື່ ສ່ຽງ ມກັຈະ
ສະໜອງກຳນບ ລກິຳນທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍບ ່ ມໃີບອະນຸຍຳດ ຈຳກຫ ໍ້ອງກຳນທ່ອງທ່ຽວທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ຫຼ ື ໂດຍບ ່ ໄດ ໍ້ເປັນສະມຳຊກິຂອງສະມຳຄ ມທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ, 
ຫຼກີລ ໍ້ຽງກຳນປະຕບິດັຕຳມລະບຽບກຳນ ທີ່ ກ ຳນ ດໃຫ ໍ້ບ ລສິດັດ ຳເນນີກຳນທ່ອງທ່ຽວທີ່ ຂ ໍ້ນທະບຽນຖກືຕ ໍ້ອງ.  

ບ ລສິດັຈ ຳນວນຫຼຳຍ ຫຼກີລ ໍ້ຽງຂະບວນກຳນກຳນຂ ຂ ໍ້ນທະບຽນ ຍ ໍ້ອນຂັ ໍ້ນຕອນເຫຼ  ່ ຳນີ ໍ້ມຄີວຳມສບັສ ນ. ກຳນຂ ຂື ໍ້ນທະບຽນຢ່ຳງເປັນທຳງກຳນນັ ໍ້ນ ຮຽກ
ຮ ໍ້ອງໃຫ ໍ້ໄດ ໍ້ຮບັກຳນອະນຸມດັ ແລະ ກຳຈ ໍ້ຳເປັນຈ ຳນວນຫຼຳຍ ຈຳກເຈ ໍ້ຳໜ ໍ້ຳທີ່ ຜູ ໍ້ທີ່ ປະຕບິດັກຳນສະໜອງກຳນບ ລກິຳນດັ່ ງກ່ຳວຢ່ຳງຊກັຊ ໍ້ຳ ຫຼ ື ຜູ ໍ້ທີ່ ບງັຄບັ
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6 ຄ ຳສບັ “ບ ່ ເປັນທຳງກຳນ” ທີ່ ນ ຳໃຊ ໍ້ໃນເອກະສຳນກຳນປະເມນີຄັ ໍ້ງນີ ໍ້, ປະກອບດ ໍ້ວຍ ລກັສະນະ ແລະ ກຳນປະຕບິດັ ທີ່ ຜູ ໍ້ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມຈຳກແຕ່ລະກຸ່ມ ກ ຳນ ດວ່ຳ ເປັນ 
“ກຳນປະຕບິດັທີ່ ບ ່ ເປັນທຳງກຳນ” ໃນທຳງໃດທຳງໜ ່ ງ.  
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ໃຊ ໍ້ລະບຽບເພີ່ ມເຕມີໂດຍບ ່ ມລີຳຍລກັອກັສອນ, ບ ່ ມຢູ່ີໃນເອກະສຳນ ຫຼ ືມຜີ ນສກັສດິ ແຕ່ວ່ຳເປັນລະບຽບຫຼກັກຳນທີ່ ບ ່ ໄດ ໍ້ຮບັກຳນອະທບິຳຍຢ່ຳງຊດັ
ເຈນ. ພະນກັງຳນທີ່ ມເີຈດຕະນຳດ ີອຳດຈ ຳເປັນຕ ໍ້ອງເຮດັວຽກຫຼຳຍຂັ ໍ້ນຕອນ ເພື່ ອໃຫ ໍ້ໄດ ໍ້ຮບັກຳນລ ງລຳຍເຊນັ ຫຼ ືອະນຸມດັ ຈຳກຜູ ໍ້ບ ລຫິຳນຂັ ໍ້ນສູງກວ່ຳ, 
ຊ ່ ງວ່ຳ ບຳງທ່ຳນອຳດຈະບ ່ ຫວ່ຳງ ຍ ໍ້ອນຄຳປະຊຸມ, ເດນີທຳງ ແລະ ຄຳວຽກອື່ ນໆ. ໝຳຍເຫດສ ຳຄນັ: ຜູ ໍ້ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມຈຳກແຕ່ລະກຸ່ມ ສ່ວນໃຫ່ຍເຫນັດເີປັນ
ເອກະພຳບກນັວ່ຳ ຫ ວໜ່ວຍທຸລະກດິຄອບຄ ວຂະໜຳດນ ໍ້ອຍທີ່ ຮບັໃຊ ໍ້ຄວຳມຕ ໍ້ອງກຳນຂັ ໍ້ນທ ໍ້ອງຖິ່ ນເປັນຕ ໍ້ນຕ  (ເຊັ່ ນ: ຮ ໍ້ຳນຊກັລດີຂະໜຳດນ ໍ້ອຍ ຢູ່
ພຳຍໃນເຮອືນຂອງຕ ນ) ບ ່ ແມ່ນບນັຫຳໃຫ່ຍວ່ຳ ຈະຂ ໍ້ນທະບຽນຫຼບື  ກ ່ ຕຳມ; ແລະ ສະນັ ໍ້ນ ທຸລະກດິທີ່ ບ ່ ເປັນທຳງກຳນປະເພດນີ ໍ້ ບ ່ ແມ່ນຕ ວຂບັເຄື່ ອນ
ຜ ນໄດ ໍ້ຮບັຂອງກຳນສ ຳຫຼວດຄັ ໍ້ງນີ ໍ້. ໂດຍລວມແລ ໍ້ວ, ຫ ວໜ່ວຍທຸລະກດິປະເພດນີ ໍ້ ຈະບ ່ ໄດ ໍ້ລວມຢູ່ໃນກຳນສ ກສຳຂ ໍ້ມູນ ກ່ຽວກບັກຳນປະຕບິດັທີ່ ບ ່
ເປັນທຳງກຳນ ຍ ໍ້ອນວ່ຳພວກມນັບ ່ ມລີກັສະນະທຳງກຳນຕະຫຼຳດ.  

ກຳນຫຼ  ບຫຼກີອຳກອນ 
ກຳນຫຼ  ບຫຼກີອຳກອນ ແມ່ນອກີໜື່ ງປະເພດຂອງກຳນປະຕບິດັທີ່ ບ ່ ເປັນທຳງກຳນ ຊ ່ ງເປັນສິ່ ງທ ໍ້ຳທຳຍໜ ່ ງ ໃນ ສປປ ລຳວ. ບ ລສິດັອຳດຈະຫຼຸດຜ່ອນ ພນັ
ທະອຳກອນຂອງຕ ນໃຫ ໍ້ຕ ່ ຳລ ງ ໂດຍລຳຍງຳນລຳຍຮບັຕ ່ ຳກວ່ຳຕ ວຈງິ; ເຈລະຈຳເອ ຳຮູບກຳນຊ ຳລະແບບມອບເໝ ຳ ທີ່ ບ ່ ອງີຕຳມລຳຍຮບັຕ ວຈງິ ແລະ ບຳງ
ຄັ ໍ້ງກ ່ ຈ່ຳຍໃຫ ໍ້ບຸກຄ ນ, ແທນທີ່ ຈະຈ່ຳຍໃຫ ໍ້ເຂ ໍ້ຳຄງັຂອງລດັ; ຫຼ ືບຳງຄັ ໍ້ງ ກ ່ ຫຼກີລ ໍ້ຽງທີ່ ຈະພ ບກບັເຈ  ໍ້ຳໜ ໍ້ຳທີ່ ສ່ວຍສຳອຳກອນ. ເສດຖະກດິຂອງ ສປປ ລຳວ 
ຍງັຄ ງຢູ່ໃນຮູບແບບເງນິສ ດ ແລະ ເອກະສຳນເປັນຕ ໍ້ນຕ , ຊ ່ ງເປັນກຳນສ ໍ້ຳງໂອກຳດໃຫ ໍ້ມກີຳນສະແດງມູນຄ່ຳ ຫຼ ືລກັສະນະຂອງທຸລະກ ຳ ທີ່ ບ ່ ຖກືຕ ໍ້ອງ. 
ບນັຫຳນີ ໍ້ ແມ່ນກ ລະນ ີໃນທ ່ ວຂ ງເຂດຂອງກຳນຊ ຳລະສ່ວຍສຳອຳກອນ, ນບັແຕ່ອຳກອນມູນຄ່ຳເພີ່ ມ (ອມພ) ຈ ນເຖງິກຳນຊ ຳລະພຳສ.ີ  

ກຳນຫຼກີລ ໍ້ຽງກ ດລະບຽບທີ່ສບັສ ນ ແລະ ຫຍຸ ໍ້ງຍຳກ  
ນອກນັ ໍ້ນ ຜູ ໍ້ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມກຳນສ ຳພຳດ ຍງັຊີ ໍ້ໃຫ ໍ້ເຫນັກຳນບ ່ ປະຕບິດັຕຳມລະບຽບກຳນ ທີ່ ມຄີວຳມສບັສ ນ ແລະ ມຄີວຳມໝຳຍກວ ໍ້ຳງໆໂດຍໃຫ ໍ້ປະໂຫຍດ
ໄດ ໍ້ພຽງໜໍ້ອຍດຽວເທ ່ ຳນັ ໍ້ນ. ຕ ວຢ່ຳງໜ ່ ງ ແມ່ນລະບຽບກຳນ ກ່ຽວກບັກຳນກ ຳນ ດປໍ້ຳຍຊື່ ຂອງບ ລສິດັ, ຊ ່ ງສຳມຳດກຳຍເປັນເລື່ ອງເຈບັຫ ວໄດ ໍ້ງ່ຳຍ ທີ່

ຮຽກຮ ໍ້ອງເຖງິ ເວລຳ ແລະ ຊບັພະຍຳກອນທຳງກຳນເງນິ ໃນກຳນແກ ໍ້ໄຂ. ໃນຕ ວຢ່ຳງນີ ໍ້, ເຈ  ໍ້ຳຂອງບ ລສິດັ ແລະ ຜູ ໍ້ດ ຳເນນີກຳນ ຕ ໍ້ອງເຮດັວຽກກບັຫ ໍ້ອງ
ກຳນຕ່ຳງໆ ພຳຍໃນກະຊວງຖະແຫຼງຂ່ຳວ, ວດັທະນະທ ຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວຳມສອດຄ່ອງກບັເນື ໍ້ອໃນ ແລະ ຫຼກັກຳນ, ຄ່ຽງຄູ່ກບັ  
ກຳນຊ ຳລະຄ່ຳທ ຳນຽມຈ ຳນວນໜ ່ ງ. ບ ລສິດັຈ ຳນວນໜ ່ ງ ຫຼກີລ ໍ້ຽງຂັ ໍ້ນຕອນນີ ໍ້ຢ່ຳງຂຳດຕ ວ, ແຕ່ບ ່ ມຜີ ນກະທ ບຕຳມມຳຮ ໍ້ຳຍແຮງ ຍ ໍ້ອນອຳດຈະມສີຳຍ
ພ ວພນັສ່ວນຕ ວ, ກຳນເບກີຈ່ຳຍກ ໍ້ອງໂຕະໃຫ ໍ້ພະນກັງຳນ ຫຼບື ່ ມກີຳນບງັຄບັໃຊ ໍ້ລະບຽບກ ດໝຳຍ.  

ວດັທະນະທ ຳໂດຍລວມ ກ່ຽວກບັກຳນບ ່ປະຕບິດັຕຳມລະບຽບກຳນ 
ບນັຫຳອື່ ນໆ ທີ່ ຜູ ໍ້ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມແຕ່ລະກຸ່ມຍ ກຂ ໍ້ນມຳ ສຳມຳດສງັລວມເປັນໝວດວດັທະນະທ ຳ ກ່ຽວກບັກຳນບ ່ ປະຕບິດັຕຳມລະບຽບ. ຕ ວຢ່ຳງ: ກຳນໂຄ
ສະນຳທີ່ ບ ່ ມມີູນຄວຳມຈງິ, ກຳນບ ່ ປະຕບິດັຕຳມລະບຽບກ ດໝຳຍ ວ່ຳດ ໍ້ວຍກຳນປ ກປໍ້ອງຜູ ໍ້ບ ລໂິພກ, ແລະ ກຳນຈ ໍ້ຳງແຮງງຳນຕ່ຳງດ ໍ້ຳວແບບຜດິກ ດໝ
ຳຍ. ບນັຫຳສະເພຳະເຫຼ  ່ ຳນີ ໍ້ ມສີຳເຫດຢ່ຳງບ ່ ສ ມດຸນກນັ ຂອງບ ລສິດັທີ່ ມເີຈ  ໍ້ຳຂອງ ແລະ ດ ຳເນນີງຳນໂດຍຄ ນຕ່ຳງປະເທດ ໂດຍສະເພຳະແມ່ນຈຳກປະເທ
ດໄກ ໍ້ຄຽງ ຄ:ື ປະເທດຈນີ ແລະ ຫວຽດນຳມ. ນີ ໍ້ແມ່ນກ ລະນຕີຳມຕ ວຈງິ ທີ່ ຍງັບ ່ ທນັຈະແຈ ໍ້ງ ແຕ່ວ່ຳ ສຽງຮຽກຮ ໍ້ອງຂອງຜູ ໍ້ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມ ທີ່ ຕດິພນັກບັທຸລະ
ກດິເຫຼ  ່ ຳນີ ໍ້ ສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັຄວຳມບ ່ ເພິ່ ງພ ໃຈຂອງພວກເຂ ຳ ກ່ຽວກບັກຳນບງັຄບັໃຊ ໍ້ລະບຽບກ ດໝຳຍທີ່ ບ ່ ເປັນເອກະພຳບກນັ. ໃນຂະນະດຽວກນັ ບ ລິ
ສດັຕ່ຳງໆປະເທດເຫຼ  ່ ຳນີ ໍ້ ກ ່ ເວ ໍ້ຳວ່ຳ ພວກເຂ ຳໄດ ໍ້ຫລ ບຫຼກີໃນທຳງໃດທຳງໜ ່ ງ ຈຳກກຳນກວດກຳ ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັບ ລສິດັທ ໍ້ອງຖິ່ ນ. ເຖງິຢ່ຳງໃດກ ່ ດ,ີ ຜູ ໍ້
ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມແຕ່ລະກຸ່ມ ຍງັຍອມຮບັວ່ຳ ພະນກັງຳນທີ່ ມໜີ ໍ້ຳທີ່ ຮບັຜດິຊອບບງັຄບັໃຊ ໍ້ລະບຽບກ ດໝຳຍ ໃນໜໍ້ຳວຽກປະຈ ຳວນັ ບ ່ ວ່ຳຈະເປັນໃນນຳມກະ
ຊວງ ຫຼ ືເຈ  ໍ້ຳໜ ໍ້ຳທີ່ ຕ ຳຫຼວດ ກ ່ ພ ບຄວຳມຫຍຸ ໍ້ງຍຳກ ໃນກຳນພ ວພນັວຽກງຳນ ແລະ ສື່ ສຳນກບັຄ ນຕ່ຳງປະເທດ ຊ ່ ງເປັນຜູ ໍ້ທີ່ ບ ່ ສຳມຳດເວ ໍ້ຳພຳສຳລຳວໄດ ໍ້ດ ີ
ແລະ ມວີທິກີຳນສື່ ສຳນທຳງຄ ຳເວ ໍ້ຳ ແລະ ທຳງຮ່ຳງກຳຍ ທີ່ ແຕກຕ່ຳງກນັໄປຕຳມແຕ່ລະປະເທດ. ສ ຳລບັຜູ ໍ້ສງັເກດກຳນແລ ໍ້ວ ເບິ່ ງຄວ່ືຳລະບຽບກຳນທີ່ ຈດັ
ຕັ ໍ້ງປະຕບິດັກບັ ບ ລສິດັຕ່ຳງປະເທດ ແມ່ນແຕກຕ່ຳງກນັ, ໃນຕ ວຈງິແລ ໍ້ວ ບນັຫຳນີ ໍ້ ມສີຳເຫດສ່ວນໜ ່ ງແມ່ນມຳຈຳກຄວຳມອຳດສຳມຳດໃນກຳນບງັຄບັ
ໃຊ ໍ້ລະບຽບກ ດໝຳຍ.  

ຜ ນກະທ ບຂອງກຳນປະຕບິດັທີ່ ບ ່ ເປັນທຳງກຳນ ຕ ່ ບ ລສິດັອື່ ນໆ  
ໜ ່ ງໃນບ ດສ ນທະນຳເປັນກຸ່ມ, ພວກເຮ ຳສະເໜຖີຳມຜູ ໍ້ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມ ໃຫ ໍ້ອະທບິຳຍ ຜ ນກະທ ບຂອງກຳນປະຕບິດັບ ່ ທນັທຳງກຳນ ຕ ່ ທຸລະກດິຂອງພວກເຂ ຳ. 
ຜູ ໍ້ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມ ໄດ ໍ້ສະເໜຂີ ໍ້ສງັເກດໂດຍລວມ ແລະ ຍ ກຕ ວຢ່ຳງສະເພຳະ ກ່ຽວກບັວ່ຳ ພວກເຂ ຳ ໄດ ໍ້ຮບັຄວຳມເສຍປຽບທຳງດ ໍ້ຳນກຳນແຂ່ງຂນັແນວໃດແນ່ 
ຈຳກກຳນປະຕບິດັທີ່ ບ ່ ເປັນທຳງກຳນ. ວກັຂ ໍ້ຳງລຸ່ມນີ ໍ້ ທ ບທວນຄນື ແລະ ສງັລວມເອ ຳ ປະເດນັສ ຳຄນັ ຂອງບ ດສ ນທະນຳກບັຜູ ໍ້ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມ ແຕ່ລະກຸ່ມ.  

ຄວຳມກງັວ ນຂອງບ ລສິດັ ກ່ຽວກບັວສິຳຫະກດິນອກລະບ ບ ຫຼ ືກຳນປະຕບິດັທີ່ ບ ່ ເປັນທຳງກຳນ ແມ່ນບນັຫຳທີ່ ຕດິພນັກບັຄວຳມຍຸຕທິ ຳ. ບ ລສິດັຜ່ຳນ
ກຳນຂ ໍ້ນທະບຽນຢ່ຳງຄ ບຖໍ້ວນ ທີ່ ພະຍຳຍຳມລຳຍງຳນ ກ່ຽວກບັລຳຍຮບັ, ກຳນຊ ຳລະອຳກອນ ແລະ ດ ຳເນນີທຸລະກດິຂອງຕ ນ ໃຫ ໍ້ສອດຄ່ອງຕຳມລະ
ບຽບກ ດໝຳຍ ກຳຍເປັນເປ ໍ້ຳໝຳຍຂອງກຳນກວດກຳ ໂດຍອ ຳນຳດກຳນປ ກຄອງທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ, ໃນຂະນະດຽວກນັກ ່ ພ ບກບັລະບຽບກ ດໝຳຍທີ່ ສບັສ ນ 
ແລະ ຫຍຸ ໍ້ງຍຳກ ຍ ໍ້ອນແນວນັ ໍ້ນ ຈິ່ ງກ ່ ໃຫ ໍ້ເກດີຜ ນໄດ ໍ້ຮບັທີ່ ບ ່ ຍຸຕທິ ຳ.  
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ແນ່ໃສ່ເກບັລຳຍຮບັເຂ ໍ້ຳລດັ, ກ່ອນອື່ ນ ລດັຖະບຳນສ່ວນໃຫ່ຍ ມກັຈະເນັ ໍ້ນໜກັໃສ່ ບ ລສິດັທີ່ ມຄີວຳມໂປງໄສ ແລະ ປະຕບິດັຕຳມລະບຽບກ ດໝຳຍ 
(ເຊັ່ ນ: ບ ລສິດັທີ່ ເປັນທຳງກຳນຢ່ຳງຄ ບຖໍ້ວນ), ແລະ ສປປ ລຳວ ກ ່ ເຊັ່ ນດຽວກນັ. ຖໍ້ຳບ ່ ລວມເອ ຳປະສດິທພິຳບຂອງວທິກີຳນດັ່ ງກ່ຳວນີ ໍ້, ກຳນປະຕບິດັ
ເຫຼ  ່ ຳນີ ໍ້ແມ່ນຍິ່ ງຈະເຮດັໃຫ ໍ້ມຄີວຳມແຕກໂຕນກນັ ລະຫວ່ຳງບ ລສິດັທີ່ ຂ ໍ້ນທະບຽນຄ ບຖໍ້ວນ ແລະ ບ ລສິດັທີ່ ບ ່ ຂ ໍ້ນທະບຽນຄ ນຖໍ້ວນ: ຖໍ້ຳຖວ່ືຳບ ່ ມປັີດໄຈ
ອື່ ນໆກະທ ບ ຈະເຫນັວ່ຳບ ລສິດັທີ່ ມທີະບຽນ ແລະ ຊ ຳລະອຳກອນຄ ບຖໍ້ວນ ຕຳມລະບຽບກ ດໝຳຍ ຈະມກີ ຳໄລໜໍ້ອຍກວ່ຳ ບ ລສິດັທີ່ ບ ່ ປະຕບິດັຕຳມ
ລະບຽບທີ່ ຖກືຕ ໍ້ອງເຫຼ  ່ ຳນີ ໍ້. ກຳນຍ ກລຳຄຳໃຫ ໍ້ສູງຂ ໍ້ນ ເພື່ ອຊ ດເຊຍີຄວຳມແຕກຕ່ຳງຂອງຜ ນກ ຳໄລ ຈະເຮດັໃຫ ໍ້ລູກຄ ໍ້ຳ ຫນັໄປຊື ໍ້ສນິຄ ໍ້ຳຈຳກຄູ່ແຂ່ງທີ່ ສະ
ໜອງສນິຄ ໍ້ຳປະເພດດຽວກນັ ຊ ່ ງເປັນບ ລສິດັທີ່  ບ ່ ເກບັ ຫຼ ືຊ ຳລະອຳກອນຢ່ຳງຄ ບຖໍ້ວນ. ນອກນັ ໍ້ນ, ກຳນບນັທ ກ ແລະ ກຳນລຳຍງຳນຍອດຂຳຍ ເຮດັໃຫ ໍ້
ມຄ່ີຳໃຊ ໍ້ທຳງດ ໍ້ຳນບ ລຫິຳນ ສ ຳລບັ SME ໂດຍປຳດສະຈຳກລະບ ບບນັຊທີີ່ ເຂັ ໍ້ມແຂງ, ສ ່ ງຜ ນເຮດັໃຫ ໍ້ມຄ່ີຳໃຊ ໍ້ຈ່ຳຍທຳງດ ໍ້ຳນແຮງງຳນ ຫຼ ື ຄ່ຳປ່ວຍກຳນ 
ໃນຂະນະທີ່  ບ ລສິດັທີ່ ບ ່ ປະຕບິດັບດັຕຳມລະບຽບກ ດໝຳຍ ບ ່ ມຄ່ີຳໃຊ ໍ້ຈ່ຳຍເຫຼ  ່ ຳນີ ໍ້ເລຍີ (ແລະ ເປັນກຳນເພີ່ ມຜ ນກ ຳໄລຂອງບ ລສິດັເຫຼ  ່ ຳນີ ໍ້ນ ຳອກີ). ໃນ
ໄລຍະບ ່ ດ ນມຳນີ ໍ້, ເຈ  ໍ້ຳໜ ໍ້ຳທີ່  ໄດ ໍ້ສະໜອງປືໍ້ມບນັຊ ີໃຫ ໍ້ແກ່ບ ລສິດັ SME ຈ ຳນວນໜ ່ ງ ເພື່ ອໃຫ ໍ້ພວກເຂ ຳຈດັບນັທ ກຍອດຂຳຍຂອງພວກເຂ ຳ, ຊ ່ ງບ ລິ
ສດັເຫຼ  ່ ຳນີ ໍ້ ຕ ໍ້ອງນ ຳໃຊ ໍ້. ໃນຂະນະທີ່ ກຳນຈ ດບນັທ ກຍອດຂຳຍ ມຄີວຳມສ ຳຄນັ ຕ ວຢ່ຳງ: ສ ຳລບັບ ລສິດັ ທີ່ ຈະປັບປຸງກຳນເຂ ໍ້ຳເຖງິແຫຼ່ ງທ ນ ເຊິ່ ງຖວ່ືຳເປັນ
ວຽກງຳນທີ່ ມຄີວຳມຫຍູ ໍ້ງຍຳກ ແລະ ຍິ່ ງໄປກວ່ຳນັ ໍ້ນ ບ ່ ມຄີວຳມຍຸຕທິ ຳໄປຕຳມທ ຳມະຊຳດ ຖໍ້ຳຫຳກວ່ຳ ເປັນບ ລສິດັນອກລະບ ບ ຫຼີ ໍ້ກລ ໍ້ຽງທີ່ ຈະປະຕບິດັ
ຕຳມຂ ໍ້ກ ຳນ ດ ແລະ ກຳນຂ ໍ້ກ ຳນ ດເຫຼ  ່ ຳນັ ໍ້ນ ກ ່ ບ ່ ມຄີວຳມໝຳຍ ໃນກຳນອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກໃຫ ໍ້ແກ່ ກຳນເຂ ໍ້ຳເຖງິແຫຼ່ ງທ ນຈຳກທະນຳຄຳນ.   

ໂດຍກຳນຫຼ  ບຫຼກີກຳນຊ ຳລະອຳກອນ ແລະ ກຳນປະຕບິດັຕຳມລະບຽບກ ດໝຳຍ, ບ ລສິດັນອກລະບ ບ ສຳມຳດຕດັລຳຄຳໃຫ ໍ້ຕ ່ ຳກວ່ຳ ບ ລສິດັທີ່ ປະຕບິດັ
ຕຳມລະບຽບກ ດໝຳຍ ໃນດ ໍ້ຳນລຳຄຳ, ຂບັເຄື່ ອນສ່ວນແບ່ງຕະຫຼຳດຂອງພວກເຂ ຳ ໂດຍກຳນເອ ຳປຽບບ ລສິດັທີ່ ຂ ໍ້ນທະບຽນ ແລະ ຈ່ຳຍອຳກອນຢ່ຳງ
ຖກືຕ ໍ້ອງ. ບ ລສິດັທີ່ ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມກຳນສ ຳຫຼວດ ຮູ ໍ້ສ ກວ່ຳ ບນັຫຳນີ ໍ້ ມຜີ ນກະທ ບທີ່ ຫຼຳກຫຼຳຍຕ ່ ຕະຫຼຳດໂດຍລວມ. ໃນຂ ງເຂດຂຳຍສ ່ ງ-ຂຳຍຍ່ອຍ ແລະ 
ກຳນບ ລກິຳນ, ຄຸນນະພຳບຜະລດິຕະພນັ ແລະ ກຳນບ ລກິຳນ ໄດ ໍ້ຮບັຜ ນກະທ ບ ຍ ໍ້ອນບນັຫຳ “ກຳນແຂ່ງຂນັໃຫ ໍ້ລ ງຕ ່ ຳສຸດ” ທຳງດ ໍ້ຳນລຳຄຳ. ຜູ ໍ້ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມ
ໃນແຕ່ລະກຸ່ມ ກ່ຳວວ່ຳ ຜູ ໍ້ບ ລໂິພກ ຕ ໍ້ອງກຳນລຳຄຳທີ່ ສຳມຳດຊື ໍ້ໄດ ໍ້ ຈະສ ໍ້ຳງແຮງກະຕຸ ໍ້ນທີ່ ບ ່ ຖກືຕ ໍ້ອງ ທີ່ ພຳໄປສູ່ກຳນໂຄສະນຳທີ່ ມມີູນຄວຳມຈງິແບບບ ່

ສດັຊື່ , ກຳນນ ຳເຂ ໍ້ຳ ແລະ ຍອດຂຳຍຂອງສນິຄ ໍ້ຳທີ່ ບ ່ ຖກືຄວບຄຸມ ຫຼ ືທີ່ ຜດິລະບຽບກ ດໝຳຍ (ເປັນຕ ໍ້ນແມ່ນ ອຳຫຳນ ແລະ ຢຳ), ແລະ ທງັເປັນກຳນບ ່

ເຄ ຳລ ບລະບຽບກ ດໝຳຍ ວ່ຳດ ໍ້ວຍກຳນປ ກປໍ້ອງຜູ ໍ້ບ ລໂິພກທີ່ ມໃີນປະຈບຸນັ. ມຄີວຳມເຊື່ ອທີ່ ວ່ຳ ບ ລສິດັທີ່ ບ ່ ຂ ໍ້ນທະບຽນ ຫຼ ືບ ລສິດັທີ່ ພ ວພນັກບັກຳນ
ປະຕບິດັທີ່ ບ ່ ເປັນທຳງກຳນ ມກັຈະປະຕເິສດຄວຳມປອດໄພຂອງຜູ ໍ້ບ ລໂິພກ ຫຼ ືລະບຽບຫຼກັກຳນໂຄສະນຳ. ໂດຍພື ໍ້ນຖຳນແລ ໍ້ວ, ກຳນແຂ່ງຂນັໃນຕະ
ຫຼຳດ ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ດ ີແລະ ຖກືຕ ໍ້ອນຮບັຈຳກບ ລສິດັຂະໜຳດນ ໍ້ອຍ ແລະ ໃຫ່ຍ, ແຕ່ວ່ຳ ລະບຽບຫຼກັກຳນທີ່ ໃຊ ໍ້ປ ກຄອງກຳນແຂ່ງຂນັນີ ໍ້ ຍງັບ ່ ທນັໄດ ໍ້ຮບັ
ກຳນບງັຄບັໃຊ ໍ້ຢ່ຳງເຂັ່ ງຂດັ ຊ ່ ງກ ່ ໃຫ ໍ້ເກດີຄວຳມບ ່ ຍຸຕທິ ຳ ທີ່  ເຮດັໃຫ ໍ້ກຳນປະຕບິດັໃຫ ໍ້ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບກ ດໝຳຍ ກຳຍເປັນອຸປະສກັໃຫ່ຍຫຼວງ ສ ຳ
ລບັບ ລສິດັໃນຫຼຳຍຂະແໜງກຳນ.  

ຫ ວໜ່ວຍທຸລະກດິ ສຳມຳດກະຕຸ ໍ້ນໄວເພື່ ອເໜັ ໍ້ນນກັໃສ່ ຜ ນກະທ ບທຳງສງັຄ ມ ຂອງເຫດກຳນເຫຼ  ່ ຳນີ ໍ້. ມນັບ ່ ພຽງແຕ່ຊີ ໍ້ໃຫ ໍ້ເຫນັ ລຳຍຮບັຂອງລດັ ທີ່ ຖກື
ສູນເສຍ ແຕ່ວ່ຳມນັຍງັສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັ “ຄວຳມໜໍ້ຳອບັອຳຍຂອງຊຳດ” ທີ່ ສ່ອງແສງເຖງິບນັຫຳໃນໄລຍະຍຳວ ຂອງກຳນສ ໍ້ລຳດບງັຫຼວງ ແລະ ກຳນປະຕິ
ບດັລະບຽບກ ດໝຳຍທີ່ ບ ່ ພຽງພ  (ຜ ນກະທ ບຈະຮ ໍ້ຳຍແຮງຫຼຳຍຂ ໍ້ນກວ່ຳເກ ່ ຳ ຖໍ້ຳມທີດັສະນະທີ່ ວ່ຳ ບ ລສິດັຕ່ຳງປະເທດຈ ຳນວນໜ ່ ງ ກ ່ ຫຼ ີ ໍ້ກລ ໍ້ຽງກຳນກວດ
ກຳເຫຼ  ່ ຳນີ ໍ້ ເຊັ່ ນກນັ). ກຳນປະຕບິດັທີ່ ບ ່ ເປັນທຳງກຳນ ແມ່ນອຳກຳນຂອງລະບ ບທີ່ ສ ໍ້ຳງຜ ນປະໂຫຍດໃຫ ໍ້ແກ່ບຸກຄ ນໃດໜ ່ ງ ໃນໄລຍະຜ່ຳນມຳ ຊ ່ ງເປັນຜູ ໍ້
ທີ່ ມຕີ ່ ຳແໜ່ງທີ່ ມໂີອກຳດ ທີ່ ຈະເອ ຳປຽບລດັ ກ ່ ຄສືງັຄ ມໂດຍລວມ, ແລະ ໃນກ ລະນນີີ ໍ້, ພວກເຮ ຳບ ່ ສຳມຳດແກ ໍ້ໄຂ ໂດຍປຳດສະຈຳກ ກຳນຄ ຳນ ງເຖງິ
ບນັຫຳທີ່ ຝ່ັງເລກິ ດັ່ ງກ່ຳວນີ ໍ້. ຄວຳມຫວງັຂອງລດັຖະບຳນແຫ່ງ ສປປ ລຳວ ກ ່ ຄຄືວຳມພະຍຳຍຳມໃນປະຈບຸນັ ທີ່ ຈະສ ໍ້ຳງຕັ ໍ້ງລດັແຫ່ງກ ດໝຳຍ ຢ່ຳງໜກັ
ແໜໍ້ນ ພຳຍໃນປີ 2020 ແລະ ຄວຳມພະຍຳຍຳມໃນໄລຍະທີ່ ຜ່ຳນມຳ ທີ່ ຈະຈ ຳກດັບນັຫຳກຳນຊອກນກັລ ງທ ນມຳເຊ ່ ຳທີ່ ດນິຂອງລດັ. ແຕ່ວ່ຳ ພຽງແຕ່
ກຳນແກ ໍ້ໄຂບນັຫຳໃນລະດບັສູງ ຍງັບ ່ ພຽງພ , ຍ ໍ້ອນວ່ຳ ບນັຫຳກຳນປະຕບິດັທີ່ ບ ່ ເປັນທຳງກຳນ ກຳຍເປັນໜ ່ ງໃນວຳລະດບັນະໂຍບຳຍ ເປັນເວລຳຫຼຳຍປີ
ແລ ໍ້ວ ໂດຍຍງັບ ່ ທນັໄດ ໍ້ກຳນປັບປຸງໃຫ ໍ້ດຂີ ໍ້ນ ໃນລະດບັປະຕບິດັງຳນ ຊ ່ ງເປັນລະດບັທີ່ ມກີຳນສ ໍ້ລຳດບງັຫຼວງຂະໜຳດນ ໍ້ອຍ ໂດຍເປັນປັດໄຈເອື ໍ້ອຍອ ຳ
ນວຍທີ່ ສ ຳຄນັ ໃນກຳນຫຼ  ບຫຼກີກຳນຂ ໍ້ນທະບຽນ, ກຳນຊ ຳລະອຳກອນ ແລະ ກຳນບ ່ ປະຕບິດັຕຳມລະບຽບກ ດໝຳຍ ນັ ໍ້ນມຄີວຳມເປັນໄປໄດ ໍ້ສູງທີ່ ຈະຂະ
ຫຍຳຍຕ ວ. ຜູ ໍ້ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມ ຄ ນໜ ່ ງ ສ ມທຽບສະພຳບກຳນໃນປະຈບຸນັ ວ່ຳເປັນກຳນແຂ່ງຂນັກລິຳບຳນເຕະທີ່ ບ ່ ມກີ ຳມະກຳນ. ໃນກຳນແຂ່ງຂນັ, ຜູ ໍ້ຫຼ ິ ໍ້ນ ຮູ ໍ້
ກະຕກິຳເປັນຢ່ຳງດ,ີ ແຕ່ວ່ຳ ງ່ຳຍດຳຍທີ່ ສຸດທີ່ ຈະໂກງ ແລະ ບ ່ ໄດ ໍ້ຮບັໂທດ, ນີ ໍ້ສ ໍ້ຳງໃຫ ໍ້ມກີຳນແຂ່ງຂນັທີ່ ບ ່ ຍຸຕທິ ຳ ໂດຍຜູ ໍ້ຫຼ ິ ໍ້ນທີ່ ປະຕບິດັຕຳມກະຕກິຳ ບ ່ ມີ
ໂອກຳດທີ່ ຈະຊະນະກຳນແຂ່ງຂນັເລຍີ.  

ຂ ໍ້ສະເໜແີນະ  

ແຕ່ລະກຸ່ມໄດ ໍ້ສະຫຼຸບ ໂດຍກຳນນ ຳພຳກຳນສ ນທະນຳ ກ່ຽວກບັວທິກີຳນແກ ໍ້ໄຂສະພຳບກຳນ ແລະ ສິ່ ງທ ໍ້ຳທຳຍ ທີ່ ຕດິພນັກບັ ກຳນປະຕບິດັທີ່ ບ ່ ເປັນທຳງ
ກຳນ ໃນກຳນດ ຳເນນີທຸລະກດິໃນ ສປປ ລຳວ. ກ່ຽວກບັບນັຫຳນີ ໍ້, ເຈ  ໍ້ຳຂອງທຸລະກດິ ແລະ ຜູ ໍ້ດ ຳເນນີງຳນ ທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຜ ນກະທ ບຮ ໍ້ຳຍແຮງຈຳກກຳນປະຕິ
ບດັທີ່ ບ ່ ເປັນທຳງກຳນ ສຳມຳດແຊກແຊງກຳນສ ນທະນຳລະດບັນະໂຍບຳຍ ກ່ຽວກບັບນັຫຳນີ ໍ້. ຜູ ໍ້ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມ ເຫນັດວ່ີຳ ບ ່ ມ ີ “ລູກປືນນດັດຽວ” ຫຼ ືວທິີ
ກຳນແກ ໍ້ໄຂອນັດຽວ ທີ່ ຈະສຳມຳດລ ບລ ໍ້ຳງບນັຫຳນີ ໍ້ໄດ ໍ້. ແຕ່ວ່ຳ ວທິກີຳນແກ ໍ້ໄຂ ຄວນຈດັສນັວ່ຳຈະສຸມໃສ່ກຳນປ່ຽນແປງທງັໝ ດ ຫຼ ືດ ໍ້ຳນໃດດ ໍ້ຳນໜ ່ ງ
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ກ່ອນ. ຖໍ້ຳຫຳກວ່ຳ ສປປ ລຳວ ຕ ໍ້ອງກຳນຫຼຸດພ ໍ້ນອອກຈຳກສະຖຳນະພຳບປະເທດດ ໍ້ອຍພດັທະນຳ ແລະ ເປັນລດັທີ່ ປ ກຄອງດ ໍ້ວຍກ ດໝຳຍ ພຳຍໃນປີ 
2020, ສະພຳບແວດລ ໍ້ອມກຳນດ ຳເນນີທຸລະກດິທີ່ ຍຸຕທິ ຳ ຄວນເປັນເງ ື່ອນໄຂລ່ວງໜໍ້ຳທີ່ ສ ຳຄນັ, ແລະ ເປັນຕ ວປະກອບສ່ວນທີ່ ສ ຳຄນັ ເພື່ ອບນັລຸທງັ
ສອງເປ ໍ້ຳໝຳຍ ພຳຍໃນໄລຍະເວລຳດຽວກນັ. ໂດຍຄ ຳນ ງເຖງິບນັຫຳນີ ໍ້, ຂ ໍ້ສະເໜແີນະຂ ໍ້ຳງລຸ່ມນີ ໍ້ ສ່ອງແສງໃຫ ໍ້ເຫນັຍຸດທະສຳດດ ໍ້ຳນໃດດ ໍ້ຳນໜ ່ ງ ເພື່ ອ
ເຮດັໃຫ ໍ້ພຳກເອກະສຳນມຄີວຳມເຂັ ໍ້ມແຂງ ທີ່ ບ ່ ເສຍປຽບໃຫ ໍ້ແກ່ກຳນປະຕບິດັທີ່ ບ ່ ເປັນທຳງກຳນ. ຂ ໍ້ສະເໜ ີປະກອບມ ີຂ ໍ້ສະເໜຕີ ໍ້ນຕ  ທີ່ ແນ່ໃສ່ບນັຫຳ
ສະເພຳະຂອງກຳນປະຕບິດັທີ່ ບ ່ ເປັນທຳງກຳນ ໃນສະພຳບແວດລ ໍ້ອມທຳງດ ໍ້ຳນທຸລະກດິໃນ ສປປ ລຳວ, ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜສີ ຳຮອງ ທີ່ ສຳມຳດເຮດັໃຫ ໍ້ກຳນ
ປະຕຮູິບ ປະສ ບຜ ນສ ຳເລດັ. ຂ ໍ້ສະເໜທີງັສອງໝວດນີ ໍ້ ໄດ ໍ້ຮບັກຳນສງັລວມໄວ ໍ້ໃນຕຳຕະລຳງ 2 ແລະ ອະທບິຳຍໄວ ໍ້ໃນພຳກຕ ່ ໄປນີ ໍ້.  

ຕຳຕະລຳງ 1: ຂ ໍ້ສະເໜ ີ 
ຂ ໍ້ສະເໜແີນະຕ ໍ້ນຕ   

ປະເພດຂອງກຳນປະຕບິດັທີ່ບ ່ ເປັນທຳງກຳນ ທີ່
ເປັນອຸປະສກັໃຫ ໍ້ແກ່ກຳນດ ຳເນນີທຸລະກດິ  ຂ ໍ້ສະເໜ ີ 

ກຳນຂ ໍ້ນທະບຽນວສິຳຫະກດິ ແບບບ ່ ຄ ບ
ຖໍ້ວນ 

ກ ຳນ ດບຸລມິະສດິ “ກຳນບ ລກິຳນປະຕູດຽວ” ສ ຳລບັກຳນຂ ໍ້ນທະບຽນວສິຳຫະກດິ ທີ່ ມປີະສດິທິ
ພຳບ ແລະ ສຳມຳດປະຕບິດັໄດ ໍ້  

ກຳນຫຼກີລ ໍ້ຽງສ່ວຍສຳອຳກອນ 
ສ ໍ້ຳງຄວຳມເຂັ ໍ້ມແຂງໃຫ ໍ້ລະບ ບສ່ວຍສຳອຳກອນ ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວຳມໂປງໄສ ແລະ ຄວຳມ
ສອດຄ່ອງ 

ກຳນຫຼີ ໍ້ກລ ໍ້ຽງກ ດລະບຽບທີ່ສບັສ ນ ແລະ 
ຫຍຸ ໍ້ງຍຳກ  

ລ ບລ ໍ້ຳງ ລະບຽບຫຼກັກຳນທີ່ ບ ່ ຈ ຳເປັນ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບກຳນອື່ ນໆໃຫ ໍ້ມຄີວຳມງ່ຳຍດຳຍ ໃນ
ກ ລະນທີີ່ ເປັນໄປໄດ ໍ້  

ວດັທະນະທ ຳໂດຍລວມ ກ່ຽວກບັກຳນບ ່ ປະ
ຕບິດັຕຳມລະບຽບກຳນ 

ປູກຝັງຈດິສ ຳນ ກຂອງປະຊຳຊ ນ ກ່ຽວກບັ ແລະ ສະໜບັສະໜນູ ລະບຽບກຳນດ ຳເນນີທຸລະກດິ
ທີ່ ຖກືຕ ໍ້ອງເໝະສ ມ  

ຂ ໍ້ສະເໜແີນະສ ຳຮອງ  

ປັບປຸງລະບ ບກຳນວເິຄຳະ, ຕດິຕຳມ, ປະເມນີຜ ນ ກ່ຽວກບັລະບຽບກ ດໝຳຍໃນປະຈບຸນັ ແລະ ດ ຳເນນີກຳນປະຕຮູິບໃຫ ໍ້ດຂີ ໍ້ນ  

ແລກປ່ຽນ ແລະ ນ ຳໃຊ ໍ້ ຂ ໍ້ມູນທີ່ ທນັກບັກ ຳນ ດເວລຳ ແລະ ເຊື່ ອຖໄືດ ໍ້  

ຂ ໍ້ສະເໜແີນະຕ ໍ້ນຕ    
ຂ ໍ້ສະເໜແີນະຕ ່ ໄປນີ ໍ້ ແນ່ໃສ່ແກ ໍ້ໄຂຂ ໍ້ຫຍຸ ໍ້ງຍຳກ ທີ່ ຕດິພນັກບັ ກຳນຂ ໍ້ນທະບຽນວສິຳຫະກດິ; ກຳນຫລ ບຫຼກີອຳກອນ; ລະບຽບກ ດໝຳຍທີ່ ສບັສ ນ ແລະ 
ຫຍຸ ໍ້ງຍຳກ ທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັກຳນບງັຄບັໃຊ ໍ້ຢ່ຳງບ ່ ເປັນເອກະພຳບກນັ; ແລະ ສະພຳບວດັທະນະທ ຳ ກ່ຽວກບັກຳນບ ່ ປະຕບິດັຕຳມລະບຽບກຳນທີ່ ຍງັເກດີຂື ໍ້ນທ ່ ວ
ໄປ.  

ກ ຳນ ດບຸລມິະສດິ “ກຳນບ ລກິຳນປະຕູດຽວ” ສ ຳລບັກຳນຂ ໍ້ນທະບຽນວສິຳຫະກດິ ທີ່ມປີະສດິທພິຳບ ແລະ ສຳມຳດປະຕບິດັໄດ ໍ້ 
ກຳນຂ ໍ້ນທະບຽນຫ ວໜ່ວຍທຸລະກດິ ກບັຂັ ໍ້ນສູນກຳງ ສຳມຳດກຳຍເປັນສິ່ ງທ ໍ້ຳທຳຍໜ ່ ງ ໂດຍສະເພຳະແມ່ນ ສ ຳລບັຫ ວໜ່ວຍທຸລະກດິ SME. ເລື່ ອງ
ຕະຫຼ  ກທີ່ ມກັເວ ໍ້ຳກນັ ກ່ຽວກບັກຳນຂ ໍ້ນທະບຽນວສິຳຫະກດິຜ່ຳນ “ກຳນບ ລກິຳນປະຕູດຽວ ຫຼ ື one-stop window” ຂອງ ສປປ ລຳວ ແມ່ນ 
ພຳກສ່ວນທີ່ ເຮດັວຽກໄດ ໍ້ດແີຕ່ອະດດີຈ ນເຖງິປະຈບຸນັ ແມ່ນຄ ຳວ່ຳ “stop”. ພວກເຮ ຳ ຄວນສ ໍ້ຳງລະບ ບກຳນຂ ໍ້ນທະບຽນໃຫ ໍ້ມຄີວຳມງ່ຳຍດຳຍ ແລະ ມີ
ຫ ໍ້ອງກຳນສ່ວຍສຳອຳກອນ ທີ່ ໃຫ ໍ້ກຳນຊ່ວຍເຫຼອື ຫນັປ່ຽນບ ລສິດັນອກນລະບ ບໃນປະຈບຸນັ ໃຫ ໍ້ເຂ ໍ້ຳສູ່ລະບ ບທີ່ ເປັນທຳງກຳນ. ພວກເຮ ຳ ຄວນຍ ກເລກີ 
ຂັ ໍ້ນຕອນ ແລະ ຄວຳມຮຽກຮ ໍ້ອງຕ ໍ້ອງກຳນ ຈ ຳນວນໜ ່ ງທີ່ ບ ່ ຈ ຳເປັນ. ຂະບວນກຳນຕ່ຳງໆ ຄວນມລີກັສະນະງ່ຳຍດຳຍ ແລະ ແນ່ໃສ່ບນັລຸຈດຸປະສ ງນະ
ໂຍບຳຍທີ່ ເຊດັເຈນ ຢ່ຳງມປີະສດິທພິຳບ, ແລະ ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວຳມສ່ອງຄ່ອງກບັ ລະບຽບກ ດໝຳຍຂອງລດັ. ສ່ວນໜ ່ ງຂອງກຳນທ ບທວນຄນື ລະ
ບຽບກ ດໝຳຍ, ຈ ຳເປັນຕ ໍ້ອງ ກ ຳນ ດພຳລະບ ດບຳດຂອງແຕ່ລະອ ງກຳນຈດັຕັ ໍ້ງ ໃຫ ໍ້ມຄີວຳມລະອຽດຊດັເຈນ ແລະ ເພື່ ອໃຫ ໍ້ພະນກັງຳນແຖວໜໍ້ຳ ເຂ ໍ້ຳໃຈ
ຂັ ໍ້ນຕອນລວມ ເພື່ ອໃຫ ໍ້ພວກເຂ ຳສຳມຳດ ໃຫ ໍ້ຄ ຳແນະນ ຳທີ່ ຖກືຕ ໍ້ອງ ແລະ ສະໜອງຂ ໍ້ມູນຫຼ ໍ້ຳສຸດ ໃຫ ໍ້ແກ່ບ ລສິດັໄດ ໍ້. ໃນລະດບັທີ່ ມຄີວຳມສະຫຼບັຊບັ
ຊ ໍ້ອນຂ ໍ້ນ, ຄວນມກີຳນຝ ກອ ບຮ ມ ທີ່ ເນັ ໍ້ນໜກັໃສ່ ພຳລະບ ດບຳດໃນນຳມເປັນຜູ ໍ້ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກໃຫ ໍ້ແກ່ ກຳນລ ງທ ນ ແລະ ກຳນພດັທະນຳເສດ
ຖະກດິແຫ່ງຊຳດ, ບ ່ ແມ່ນເປັນ “ຜູ ໍ້ຮກັສຳປະຕູ”.  
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ສ ໍ້ຳງຄວຳມເຂັ ໍ້ມແຂງໃຫ ໍ້ລະບ ບສ່ວຍສຳອຳກອນ ເພື່ອຮບັປະກນັຄວຳມໂປງໄສ ແລະ ຄວຳມສອດຄ່ອງ 
ລະບ ບສ່ວຍສຳອຳກອນໃນປະຈບຸນັ ແມ່ນລະບ ບທີ່ ອງີໃສ່ ກຳນເຈລະຈຳ ເປັນຕ ໍ້ນຕ , ແທນທີ່ ຈະເປັນກຳນສ່ອງແສງໃຫ ໍ້ເຫນັ ແລະ ກຳນເກບັອຳກອນ
ຈຳກຫ ວໜ່ວຍວສິຳຫະກດິ ຢ່ຳງຖກືຕ ໍ້ອງຊດັເຈນ ອງີຕຳມລຳຍຮບັຕ ວຈງິຂອງພວກເຂ ຳ. ຂ ໍ້ກ ຳນ ດ ກ່ຽວກບັກຳນບນັທ ກບນັຊ ີແລະ ກຳນເກບັມ ໍ້ຽນເອ
ກະສຳນທີ່ ເຄັ່ ງຄດັ ສຳມຳດປັບປຸງລະດບັຄວຳມໂປງໃສ ແລະ ຄວຳມສອດຄ່ອງ ຂອງລດັຖະບຳນ ກ ່ ຄ ືຫ ວໜ່ວນທຸລະກດິ, ໂດຍສະເພຳະແມ່ນ ຖໍ້ຳຈດັ
ຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຄຽງຄູ່ກບັ ກຳນໃສ່ໂທດສະຖຳນໜກັ ຕ ່ ກຳນກະທ ຳຜດິ ຫຼ ື ຜູ ໍ້ບ ່ ປະຕບິດັຕຳມ ໂດຍສະເພຳະກ ລະນ ີທີ່ ມກີຳນຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັໃນລກັສະນະ
ທີ່ ຫຼກີລ ໍ້ຽງກຳນໃສ່ໂທດກຳນຫນັເປັນທຸລະກດິທີ່ ເປັນທຳງກຳນ. ຄວຳມຮຽກຮ ໍ້ອງຕ ໍ້ອງກຳນດ ໍ້ຳນກຳນລຳຍງຳນໃນປະຈບຸນັ ຄວນເຊື່ ອມສຳນກບັ ຄວຳມ
ພະຍຳຍຳມ ຍ ກລະດບັອດັຕຳກຳນຂ ໍ້ນທະບຽນວສິຳຫະກດິ ຍ ໍ້ອນວ່ຳ ກຳນນ ຳໃຊ ໍ້ລະບຽບກ ດໝຳຍບ ່ ສອດຄ່ອງກນັ ເຮດັໃຫ ໍ້ບ ລສິດັທີ່ ບ ່ ຂ ໍ້ນທະບຽນໄດ ໍ້
ປຽບດ ໍ້ຳນແຂ່ງຂນັ. ຄວຳມພະຍຳຍຳມເຫຼ  ່ ຳນີ ໍ້ ຄວນປະສຳນສ ມທ ບກບັ ກຳນສ ໍ້ຳງລະບ ບບນັຊແີບບອເີລກັໂຕຣນກິ, ກຳນເບກີຈ່ຳຍແບບດຈິຕິອນ, ແລະ 
ເຕກັໂນໂລຊອີື່ ນໆ ທີ່ ສຳມຳດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນໂອກຳດໃນກຳນສ ໍ້ລຳດບງັຫຼວງ ຫຼ ື ກອງປະຊຸມທີ່ ຍຳວນຳນ ລະຫວ່ຳງເຈ  ໍ້ຳຂອງບ ລສິດັ ແລະ ພະນກັງຳນ
ສ່ວຍສຳອຳກອນ.  

ລ ບລ ໍ້ຳງ ລະບຽບຫຼກັກຳນທີ່ບ ່ຈ ຳເປັນ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບກຳນອື່ນໆໃຫ ໍ້ມຄີວຳມງ່ຳຍດຳຍ ໃນກ ລະນທີີ່ ເປັນໄປໄດ ໍ້ 
ໃນ ສປປ ລຳວ, ຫ ວໜ່ວຍທຸລະກດິຕ່ຳງໆ ຈ ຳເປັນຕ ໍ້ອງຊອກຫຳເສັ ໍ້ນທຳງໄປ ໃນເຄື່ ອຄ່ຳຍລະບຽບກ ດໝຳຍທີ່ ສບັສ ນ ຊ ່ ງບ ່ ມປີະໂຫຍດເທ ່ ຳທີ່ ຄວນ ສ ຳ
ລບັປະຊຳຊ ນ ຖໍ້ຳທຽບກບັຄ່ຳໃຊ ໍ້ຈ່ຳຍໃນກຳນດ ຳເນນີກຳນ ທີ່ ຕດິພນັກບັກອງປະຊຸມ ຫຼ ືກຳນບງັຄບັໃຊ ໍ້ລະບຽບກ ດໝຳຍ. ບ ລສິດັສ່ວນໃຫ່ຍ, ໂດຍສະ
ເພຳະແມ່ນ SME, ແມ່ນບ ່ ມທີຳງເລອືກຄ:ື ຢ່ຳງໜໍ້ອຍທີ່ ສຸດ ສບືຕ ່ ພ ວພນັກບັກດິຈະກ ຳນອກລະບ ບ ເຖງິແມ່ນວ່ຳ ພວກເຂ ຳບ ່ ຮູ ໍ້ວ່ຳຈະເກດີຫຍງັຂ ໍ້ນ, 
ຫຼ ື ຂ ໍ້ນທະບຽນຢ່ຳງຖກືຕ ໍ້ອງ, ຊ ຳລະອຳກອນຢ່ຳງຄ ບຖໍ້ວນ, ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບກ ດໝຳຍທງັໝ ດ, ແລະໃນທີ່ ສຸດກ ່ ລ ໍ້ມລະລຳຍ. ແຕ່ລະກະຊວງ 
ແລະ ໂຄງກຳນທຳງດ ໍ້ຳນລະບຽບກ ດໝຳຍ ທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ຄວນດ ຳເນນີກຳນປະເມນີແບບເອກະລຳດ ເພື່ ອກ ຳນ ດລະບຽບກ ດໝຳຍ ທີ່ ຊ ມໃຊ ໍ້ຊບັພະຍຳ
ກອນມະນຸດ ແລະ ທ ນຮອນ ຂອງລດັ ແລະ ບ ລສິດັ ຢ່ຳງບ ່ ເໝຳະສ ມ ໂດຍບ ່ ມມີຳດຕະກຳນກຳນປ ກປໍ້ອງສດິຜ ນປະໂຫຍດຂອງປະຊຳຊ ນບນັດຳເຜ ່ ຳ 
ຢ່ຳງມຄີວຳມໝຳຍ. ລະບຽບກ ດໝຳຍຈ ຳນວນໜ ່ ງ ອຳດຈະມເີຈດຕະນຳທີ່ ດ ີ  ແຕ່ວ່ຳ ມເີນື ໍ້ອໃນສ ບສ ນຫຍຸ ໍ້ງຍຳກ. ຕ ວຢ່ຳງໜ ່ ງ ທີ່ ເຫນັໄດ ໍ້ໃນກຳນປະ
ເມນີຄັ ໍ້ງນີ ໍ້ ແມ່ນ ປໍ້ຳຍຊື່  ວສິຳຫະກດິທີ່ ຂ ໍ້ນທະບຽນ, ຊ ່ ງຈ ຳເປັນຕ ໍ້ອງມຄີວຳມສອດຄ່ອງກບັ ຢ່ຳງເຄັ່ ງຂດັ ທຳງດ ໍ້ຳນເນື ໍ້ອໃນ ແລະ ມຳດຕະກຳນກຳນອອກ
ແບບ (ບຳງຈດຸ ໄດ ໍ້ກ ຳນ ດ ສຂີອງຕ ວອກັສອນ ແລະ ສພີື ໍ້ນ). ໃນຕ ວຈງິແລ ໍ້ວ, ມຳດຕະຖຳນ ແລະ ຂ ໍ້ກ ຳນ ດເຫຼ  ່ ຳນີ ໍ້ ບ ່ ໄດ ໍ້ຮບັກຳນຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ຢ່ຳງ
ເຕມັສ່ວນ, ເປີດໂອກຳດໃຫ ໍ້ມກີຳນບງັຄບັໃຊ ໍ້ ເປັນແຕ່ລະກ ລະນ ີແລະ ກຳນສ ໍ້ລຳດບງັຫຼວງເລກັນ ໍ້ອຍ, ຊ ່ ງມກັຈະມເີປ ໍ້ຳໝຳຍໃສ່ “ສິ່ ງທີ່ ສຳມຳດເຮດັໄດ ໍ້
ງ່ຳຍ” ນັ ໍ້ນກ ່ ຄ ືບ ລສິດັທີ່ ຂ ໍ້ນທະບຽນ ແຕ່ບ ່ ຄ່ອຍປະຕບິດັສອດຄ່ອງກບັລະບຽບຫຼກັກຳນເທ ່ ຳໃດ. ເຈ  ໍ້ຳໜ ໍ້ຳທີ່ ລດັ ຄວນພຈິຳລະນຳ ລະບຽບກ ດໝຳຍ ທີ່

ມຄີວຳມງ່ຳຍດຳຍ ຊ ່ ງຈະເປັນກຳນເປີດໂອກຳດໃຫ ໍ້ ມຄີວຳມສ ໍ້ຳງສນັທຳງດ ໍ້ຳນກຳນປະກອບກຳນ ໃນຂະນະດຽວກນັນັ ໍ້ນ ກ ່ ທງັເປັນກຳນຮກັສຳກຳນບງັ
ຄບັໃຊ ໍ້ກ ດໝຳຍ ຕ ່ ຜູ ໍ້ລະເມດີມຳດຕະກຳນເບື່ ອງຕ ໍ້ນທີ່ ພ ໍ້ນເດັ່ ນ. ວທິກີຳນນີ ໍ້ ຈະສ ໍ້ຳງຜ ນປະໂຫຍດຮ່ວມກນັ ທີ່ ມຄີວຳມໝຳຍຄວຳມສ ຳຄນັ ໂດຍປັບປຸງ
ທດັສະນະດ ໍ້ຳນຄວຳມຍຸຕທິ ຳ ໃນສະພຳບແວດລ ໍ້ອມກຳນດ ຳເນນີທຸລະກດິ.  

ປູກຝັງຈດິສ ຳນ ກຂອງປະຊຳຊ ນ ກ່ຽວກບັ ແລະສະໜບັສະໜນູ ລະບຽບກຳນດ ຳເນນີທຸລະກດິທີ່ຖກືຕ ໍ້ອງເໝະສ ມ 
ລະບຽບກ ດໝຳຍໃນປະຈບຸນັ ກ່ຽວກບັກຳນຂ ໍ້ນທະບຽນ, ກຳນເກບັອຳກອນ, ແລະ ກຳນກ ຳເນນີງຳນ ຮຽກຮ ໍ້ອງເຖງິ ຄວຳມເປັນເອກະພຳບກນັ ຂອງ
ປະຊຳຊ ນບນັດຳເຜ ່ ຳ ເພື່ ອຍງັຄບັໃຊ ໍ້ລະບຽບກ ດໝຳຍ ຢ່ຳງປະສ ບຜ ນສ ຳເລດັ ໃນໄລຍະຍຳວ. ແນ່ນອນ, ລະບຽບກ ດໝຳຍຈ ຳນວນໜ ່ ງ ຈ ຳເປັນຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້
ຮບັກຳນປັບປຸງ ຫຼ ືຍຸບເລກີ, ດັ່ ງທີ່ ກ່ຳວໄວ ໍ້ຂ ໍ້ຳງເທງິນັ ໍ້ນ ແຕ່ວ່ຳ ໂດຍລວມແລ ໍ້ວ, ຄວຳມຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັຂອງປະຊຳຊ ນບນັດຳເຜ ່ ຳ ມຄີວຳມສ ຳຄນັ
ທີ່ ສຸດ ເພື່ ອໃຫ ໍ້ລດັຖະບຳນສຳມຳດ ເກບັລຳຍຮບັ ມຳສະໜອງກຳນບ ລກິຳນທຳງສງັຄ ມ ຫຼ ື ເພື່ ອບງັຄບັໃຊ ໍ້ລະບຽບກ ດໝຳຍ ທີ່ ແນ່ໃສ່ປ ກປໍ້ອງສດິຜ ນ
ປະໂຫຍດຂອງຜູ ໍ້ບ ລໂິພກ ຫຼ ືສ ່ ງເສມີກຳນລ ງທ ນ.  ສ ຳລບັຜູ ໍ້ບ ລໂິພກ ທີ່ ນ ຳໃຊ ໍ້ກ ຳລງັຊື ໍ້ຂອງຕ ນ ເປັນເຄື່ ອງມ ື ເພື່ ອຕຖີ ໍ້ອຍ ກຳນປະຕບິດັທີ່ ບ ່ ເປັນທຳງ
ກຳນ ມກັຫນັມຳຊ ມໃຊ ໍ້ບ ລສິດັ, ຜະລດິຕະພນັ ແລະ ກຳນບ ລກິຳນ ຂອງບ ລສິດັທີ່ ຂ ໍ້ນທະບຽນຢ່ຳງຖກືຕ ໍ້ອງຕຳມລະບຽບກ ດໝຳຍ. ໜໍ້ຳວຽກນີ ໍ້ ສຳມຳດ
ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັໄດ ໍ້ ຢ່ຳງງ່ຳຍດຳຍ ຖໍ້ຳຫຳກວ່ຳ ລະບຽບກ ດໝຳຍ ບ ່ ມຄີວຳມສບັສ ນ ແລະ ປູກຝັງຢູ່ໃນຈດິສ ຳນ ກຂອງປະຊຳຊ ນໄດ ໍ້ຢ່ຳງເລກີເຊງິ.  ໂດຍ
ລວມແລ ໍ້ວ, ປະຊຳຊ ນບນັດຳເຜ ່ ຳ ຄວນມຄີວຳມຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັ ໃນກຳນດ ຳເນນີທຸລະກດິ ແລະ ເຈ  ໍ້ຳໜ ໍ້ຳທີ່ ພະນກັງຳນ ກ ່ ຄວນຮບັຜດິຊອບ ໃນ
ກຳນລຳຍງຳນ ກ່ຽວກບັກຳນປະຕບິດັທີ່ ບ ່ ເປັນທຳງກຳນ ຫຼ ືບ ລສິດັນອກລະບ ບ (ເປັນຕ ໍ້ນແມ່ນ ໂດຍຜ່ຳນໂທລະສບັສຳຍດ່ວນ, ປະສດິທພິຳບ ຄວນສບື
ຕ ່ ປັບປຸງໃຫ ໍ້ດຂີ ໍ້ນ). ສະພຳຫ ກຳນຄ ໍ້ຳ ແລະ ສະມຳຄ ມທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ກ ່ ມພີຳລະບ ດບຳດເປັນສູນກຳງ ຕ ່ ຄວຳມພະຍຳຍຳມເຫຼ  ່ ຳນີ ໍ້.  

ຂ ໍ້ສະເໜແີນະສ ຳຮອງ  
ຂ ໍ້ສະເໜສີ ຳຮອງຂ ໍ້ຳງລຸ່ມນີ ໍ້ ບ ່ ໄດ ໍ້ແນ່ໃສ່ຕອບບນັຫຳທີ່ ກ ຳນ ດໄວ ໍ້ໂດຍຜູ ໍ້ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມ ໂດຍກ ງ. ແຕ່ວ່ຳ, ຂ ໍ້ສະເໜເີຫຼ  ່ ຳນີ ໍ້ ແມ່ນວທິກີຳນໜ ່ ງທີ່ ຈະເຮດັໃຫ ໍ້ກຳນ
ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ຂ ໍ້ສະເໜແີນະຕ ໍ້ນຕ  ສ ຳເລດັຜ ນ. ນອກນັ ໍ້ນ, ຂ ໍ້ສະເໜເີຫຼ  ່ ຳນີ ໍ້ ຍງັສ່ອງແສງໃຫ ໍ້ເຫນັ ຂ ໍ້ສ ງໃສຂອງຜູ ໍ້ເຂ ໍ້ຳຮ່ວມໃນແຕ່ລະກຸ່ມຄ ືກຳນບງັຄບັ
ໃຊ ໍ້ລະບຽບກ ດໝຳຍທີ່ ມໃີນປະຈບຸນັ ສຳມຳດປັບປຸງໃຫ ໍ້ເຂັ ໍ້ມແຂງກວ່ຳເກ ່ ຳໄດ ໍ້ບ  ຖໍ້ຳປຳສະຈຳກຄວຳມອຳດສຳມຳດໃນກຳນກວດສອບ ອ ງກຳນຈດັຕັ ໍ້ງ 
ແລະ ກະຊວງຕ່ຳງໆທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ແລະ ພຳຍໃນລດັຖະບຳນ ແລະ ສະພຳແຫ່ງຊຳດ ທີ່ ເຂັ ໍ້ມແຂງກວ່ຳເກ ່ ຳ. 
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ປັບປຸງກຳນຕດິຕຳມ, ປະເມນີຜ ນ ແລະ ກຳນວເິຄຳະ ລະບຽບກ ດໝຳຍທີ່ມໃີນປະຈບຸນັ ແລະ ດ ຳເນນີກຳນປະຕຮູິບໃຫ ໍ້ດຂີ ໍ້ນ  
ໂຄງກຳນປະຕຮູິບຫຼຳຍໆໂຄງກຳນ ທີ່ ແນ່ໃສ່ພດັທະນຳພຳກເອກະຊ ນ ໃນ ສປປ ລຳວ ໄດ ໍ້ສບືຕ ່ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັກຳນປັບປຸງລະບຽບກ ດໝຳຍ ແລະ ໂຄງ 
ຮ່ຳງກຳນຈດັຕັ ໍ້ງລະດບັສະຖຳບນັ. ເຖງິຢ່ຳງໃດກ ່ ດ,ີ ສິ່ ງທ ໍ້ຳຍທຳຍທີ່ ຍງັຄ ງຄ ໍ້ຳງ ແມ່ນຂອດຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັລະບຽບກ ດໝຳຍເຫຼ  ່ ຳນີ ໍ້ ໃຫ ໍ້ມຄີວຳມສອດ
ຄ່ອງ ແລະ ໂປງໃສ ຍ ໍ້ອນຂຳດຄວຳມອຳດສຳມຳດ ແລະ ກຳນຕດິຕຳມປະເມນີຜ ນກຳນຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ຢ່ຳງມປີະສດິທພິຳບ ໃນລະດບັຂັ ໍ້ນດ ຳເນນີງຳນ.7 
ກຳນຕດິຕຳມປະເມນີຜ ນ ເພື່ ອເບິ່ ງວ່ຳ ລະບຽບກ ດໝຳຍ ໄດ ໍ້ຮບັກຳນຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັແນວໃດ ໃນຕ ວຈງິ ເປັນຕ ໍ້ນແມ່ນ ກຳນຕດິຕຳມຄວຳມສອດຄ່ອງ
ໃນກຳນຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ກ ່ ຄ ືຄ່ຳໃຊ ໍ້ຈ່ຳຍ ແລະ ຄວຳມຊກັຊ ໍ້ຳຂອງຂະບວນກຳນທຳງກ ດໝຳຍ, ຄວນກ ຳນ ດຂ ງເຂດບຸລມິະສດິ ເພື່ ອໃຫ ໍ້ພຳກລດັເອ ຳໃສ່
ຕື່ ມ, ຫຼ ືຂະບວນກຳນຂອງລະບຽບກ ດໝຳຍທີ່ ມໃີນປະຈບຸນັ ທີ່ ມຄ່ີຳໃຊ ໍ້ຈ່ຳຍສູງ ແຕ່ມມີູນຄ່ຳໜໍ້ອຍ ຫຼ ືຜ ນກະທ ບບ ່ ໄດ ໍ້ດເີທ ່ ຳທີ່ ຄວນ. ສິ່ ງນີ ໍ້ ເຮດັໃຫ ໍ້
ລະບ ບກຳນຕດິຕຳມປະເມນີຜ ນ ກຳຍເປັນກ ນໄກທີ່ ມປີະໂຫຍດ ໃນກຳນຍ ກລະດບັຄວຳມສອດຄ່ອງ ແລະ ຄວຳມຄຳດໝຳຍທຳງດ ໍ້ຳນລະບຽບກ ດໝ
ຳຍ, ແລະ ກຳນປັບປຸງລະບຽບກ ດໝຳຍແຕ່ລະປະເພດ ຖກືກ ຳນ ດໄວ ໍ້ແລ ໍ້ວໃນຂ ໍ້ສະເໜຕີ ໍ້ນຕ . ນອກນັ ໍ້ນ, ກຳນປູກຝັງວດັທະນະທ ຳໃຫ ໍ້ມກີຳນຕດິຕຳມ
ປະເມນີຜ ນເປັນປະຈ ຳອຳດຈະຊ່ວຍປັບປຸງຄວຳມສຳມຳດຂອງອ ງກຳນຈດັຕັ ໍ້ງ ໃນກຳນຕດິຕຳມກວດກຳ ກຳນປະຕບິດັລະບຽບກ ດໝຳຍໃຫ ໍ້ສອດຄ່ອງ 
ພຳຍໃນອ ງກຳນຈດັຕັ ໍ້ງຂອງຕ ນເອງ ແລະ ປະເມນີວ່ຳ ລະບຽບກ ດໝຳຍເຫຼ  ່ ຳນັ ໍ້ນ ມປີະສດິທພີຳບຫຼຳຍປຳນໃດ ເພື່ ອໃຫ ໍ້ບນັບຸເປ ໍ້ຳໝຳຍຜ ນໄດ ໍ້ຮບັລະດບັ
ນະໂຍບຳຍ.  

ແລກປ່ຽນ ແລະ ນ ຳໃຊ ໍ້ຂ ໍ້ມນູທີ່ທນັກບັກ ຳນ ດເວລຳ ແລະ ເຊື່ອຖໄືດ ໍ້  
ຂ ໍ້ມູນທີ່ ດ ີແມ່ນຄວຳມຮຽກຮ ໍ້ອງຕ ໍ້ອງກຳນຂັ ໍ້ນພື ໍ້ນຖຳນ ເພື່ ອໃຫ ໍ້ວຽກ ກຳນຕດິຕຳມປະເມນີຜ ນ ມຄີວຳມໝຳຍ ແລະ ຍງັມຜີ ນດ ີສ ຳລບັວຽກກຳນບງັ 
ຄບັໃຊ ໍ້ລະບຽບກ ດໝຳຍ, ກຳນເກບັລຳຍຮບັ, ແລະ ກຳນພດັທະນຳຂະແໜງທຸລະກດິ. ໃນ ສປປ ລຳວ, ກຳນຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ກຳນເກບັຂ ໍ້ມູນ ໄດ ໍ້ຮບັປັບ
ປຸງໃຫ ໍ້ດຂີ ໍ້ນ ຢ່ຳງຕ ່ ເນື່ ອງ ແຕ່ວ່ຳ ຂ ໍ້ມູນຈ ຳນວນໜ ່ ງ ຍງັບ ່ ທນັໄດ ໍ້ຮບັກຳນແລກປ່ຽນ ລະຫວ່ຳງກ ມກອງ ຫຼ ືກະຊວງ. ສ່ວນຫຼຳຍແລ ໍ້ວ, ບນັຫຳນີ ໍ້ ເຮດັໃຫ ໍ້
ຂຳດປະສດິທພິຳບ ສ ຳລບັກຳນເກບັກ ຳຂ ໍ້ມູນທີ່ ຄ ໍ້ຳຍຄກືນັ ຫຼຳຍໆຄັ ໍ້ງ ຍ ໍ້ອນວ່ຳ ລະບຽບກ ດໝຳຍ ຕ ໍ້ອງອງີໃສ່ “ຄວຳມຮຽກຮ ໍ້ອງຕ ໍ້ອງກຳນທຳງດ ໍ້ຳນສະຖິ
ຕ”ິ ເຖງິແມ່ນວ່ຳ ຂ ໍ້ມູນດັ່ ງກ່ຳວນັ ໍ້ນ ຜ່ຳນກຳນເກບັກ ຳ ຢູ່ບ່ອນອື່ ນແລ ໍ້ວກ ່ ຕຳມ. ຂັ ໍ້ນສູນກຳງ ຄວນນ ຳໃຊ ໍ້ພຳລະບ ດບຳດຂອງຕ ນ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ໍ້ມີ
ກຳນແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນທີ່ ມໃີນປະຈບຸນັ ແລະ ຂ ໍ້ມູນໃໝ່ ລະຫວ່ຳງອ ງກຳນຈດັຕັ ໍ້ງຕ່ຳງໆ ຢ່ຳງທນັກບັກ ຳນ ດເວລຳ (ເຊັ່ ນ: ເພື່ ອສ ມທຽບ ຂ ໍ້ມູນກຳນຂ ໍ້ນທະ
ບຽນວສິຳຫະກດິ, ກຳນຄ ໍ້ຳ, ກຳນອອກໃບອະນຸຍຳດ  ແລະ ກຳນເກບັອຳກອນ)  

ພຳກສະຫຸຼບ  

ຜູ ໍ້ຈດັກຳນ ແລະ ເຈ  ໍ້ຳຂອງບ ລສິດັ ເວ ໍ້ຳຢ່ຳງຈະແຈ ໍ້ງວ່ຳ ກຳນປະຕບິດັທີ່ ບ ່ ເປັນທຳງກຳນ ແມ່ນສິ່ ງທ ໍ້ຳທຳຍທີ່ ມຫີຼຳຍດ ໍ້ຳນ ຊ ່ ງມຜີ ນກະທ ບກວ ໍ້ຳງຂວຳງ ຕ ່

ກຳນດ ຳເນນີທຸລະກດິຂອງພວກເຂ ຳ. ກຳນປະເມນີຜ ນດ ໍ້ຳນຄຸນນະພຳບຄັ ໍ້ງນີ ໍ້ ແມ່ນຊ່ອງທຳງໜ ່ ງ ໃນກຳນກະຈ່ຳຍຂ ໍ້ມູນ ກ່ຽວກບັທດັສະນະ ແລະ ປະ
ສ ບກຳນ ຂອງພຳກເອກະຊ ນ ໃນ ສປປ ລຳວ, ບ ນພື ໍ້ນຖຳນຜ ນຂອງກຳນສ ນທະນຳກບັຜູ ໍ້ຈດັກຳນ, ເຈ  ໍ້ຳຂອງ ແລະ ຕຳງໜໍ້ຳສະມຳຄ ມ ຈ ຳນວນ 21 ທ່ຳນ 
ທີ່ ມຳຈຳກຫຼຳຍຂະແໜງກຳນ ແລະ ຫຼຳຍບ ລສິດັທີ່ ມຂີະໜຳດແຕກຕ່ຳງກນັ. ພວກເພິ່ ນ ຊີ ໍ້ໃຫ ໍ້ເຫນັ ບນັຫຳຄ ງຄ ໍ້ຳງຈ ຳນວນໜ ່ ງ ເປັນຕ ໍ້ນແມ່ນ ກຳນຂ ໍ້ນ
ທະບຽນວສິຳຫະກດິ ແບບບ ່ ຄ ບຖໍ້ວນ, ກຳນຫຼກີລ ໍ້ຽງສ່ວຍສຳອຳກອນ, ກຳນຫຼ  ບຫຼກີກ ດລະບຽບທີ່ ສບັສ ນ ແລະ ຫຍຸ ໍ້ງຍຳກ, ແລະ ວດັທະນະທ ຳໂດຍ
ລວມ ກ່ຽວກບັກຳນບ ່ ປະຕບິດັຕຳມລະບຽບກຳນ. ປະເດນັທີ່ ຕດິພນັກບັບນັຫຳເຫຼ  ່ ຳນີ ໍ້ ແມ່ນ ສິ່ ງທ ໍ້ຳທຳຍດ ໍ້ຳນພດັທະນຳ ຄ:ື ກຳນລ ບລ ໍ້ຳງກຳນສ ໍ້ລຳດບງັ
ຫຼວງ, ກຳນພດັທະນຳຊບັພະຍຳກອນມະນຸດ, ແລະ ກຳນສ ໍ້ຳງລດັທີ່ ຄຸ ໍ້ມຄອງດ ໍ້ວຍລະບຽບກ ດໝຳຍຢ່ຳງໜກັແໜໍ້ນ ໃນໝ ດທຸກຂັ ໍ້ນຂອງສງັຄ ມ. ໃນຂະ
ນະດຽວກນັ ລດັຖະບຳນໄດ ໍ້ເລີ່ ມຕ ໍ້ນດ ຳເນນີກຳນແກ ໍ້ໄຂຫຼຳຍບນັທີ່ ຕດິພນັກບັສິ່ ງທ ໍ້ຳທຳຍເຫຼ  ່ ຳນີ ໍ້ ແລ ໍ້ວ, ເອກະສຳນນີ ໍ້ ກ ຳນ ດຂ ໍ້ສະເໜແີນະທີ່ ສຳມຳດ 
ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜ ນກະທ ບທຳງລ ບ ທີ່ ກຳນປະຕບິດັທີ່ ບ ່ ເປັນທຳງກຳນ ສ ໍ້ຳງຂ ໍ້ນ ດັ່ ງທີ່ ກ ຳນ ດໄວ ໍ້ໃນ ຂ ໍ້ມູນກຳນສ ຳຫຼວດວສິຳຫະກດິປີ 2016 ແລ ໍ້ວນັ ໍ້ນ. 
ກຳນປັບປຸງສະພຳບແວດລ ໍ້ອມທຳງດ ໍ້ຳນທຸລະກດິ ຍງັຄ ງມຄີວຳມສ ຳຄນັ ເພື່ ອສ ໍ້ຳງຄວຳມເຂັ ໍ້ມແຂງໃຫ ໍ້ພຳກເອກະຊ ນ ແນ່ໃສ່ສ ໍ້ຳງວຽກເຮດັງຳນທ ຳ ແລະ 
ຄວຳມເຕບີໂຕຢ່ຳງຢືນຍ ງ ແລະ ສ ມດູນ ທີ່  ປະເທດ ສປປ ລຳວ ຕ ໍ້ອງກຳນ.  

 

                                                      

7 ເບິ່ ງເອກະສຳນ OECD (2016), “ທ່ຳອ່ຽງທຳງດ ໍ້ຳນເສດຖະກດິຂອງທະວບີອຳຊ,ີ ປະເທດຈນີ ແລະ ອນິເດຍ 2016: ຍ ກລະດບັກຳນເຊື່ ອມໂຍງພຳກພື ໍ້ນ” ຊ ່ ງເປັນ
ເອກະສຳນໜ ່ ງ ທີ່ ໃຫ ໍ້ຄ ຳຄດິເຫນັທີ່ ເປັນປະໂຫຍດ ກ່ຽວກບັສະພຳບແວດລ ໍ້ອມກຳນດ ຳເນນີທຸລະກດິໃນ ສປປ ລຳວ ຈຳກທດັສະນະລະດບັນະໂຍບຳຍ. 


