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ບົດສັງລວມ 

 

 ສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ: 
1. ກ່ອນພະຍາດ COVID-19 ລະບາດ ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຂອງ ສປປ ລາວ  ແມ່ນຢູ່ໃນທາທີຫຼຸດລົງ. GDP ຂອງປີ 2019 

ເທົໍ່າ 5%. ນະໂຍບາຍ, ເສດຖະກິດມີຈຸດສຸມ ໃນການພັດທະນາອຸດສາຫະກ າ ກະເສດ, ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ກິດຈະການ 
ບ ລິການທີໍ່ປິໍ່ນອ້ອມ. ຈຸດສຸມໃນການພັດທະນາພາກທຸລະກິດ ແມ່ນການພັດທະນາ SME  ທີໍ່ກວມເອົາ 98% ຂອງວິສາຫະກິດ 
ແລະ ໂຄງປະກອບຂອງການຜະລິດທຸລະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ ປະກອບດ້ວຍ 166,000 ກວ່າວິສາຫະກິດໃນລະບົບ ແລະ ຄາດ
ຄະເນມີປະມານ 300,000 ຫົວໜ່ວຍທີໍ່ເຄືໍ່ອນໄຫວນອກລະບົບ ຫຼື ເຄິໍ່ງລະບົບ. ວິສາຫະກິດສ່ວນໃຫຍ່ ຕັໍ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ (32%) ແລະ ວິສາຫະກິດຂາຍຍົກ, ຂາຍຍ່ອຍ ກວມເຖິງ 53.6% ຂອງຈ ານວນວິສາຫະກິດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການ
ຂະຫຍາຍຂອງອຸດສາຫະກ າ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕ ໍ່າ ໃນນັໍ້ນອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງກວມພຽງແຕ່ 5% ຂອງຈ ານວນວິສາຫະກິດ. 
ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນການຂຸດຄົໍ້ນຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ໄປສຸມໃສ່ການຜະລິດກະສິກ າ, ອຸດ
ສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ການບ ລິການທ່ອງທ່ຽວແຕ່ຍັງຂາດຫຼາຍປັດໃຈ ເພືໍ່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດຂອງພາກສ່ວນດັໍ່ງກ່າວທີໍ່ເປັນ
ທຸລະກິດ SME. ສິໍ່ງກີດຂວາງອັນໃຫຍ່ຫຼວງແມ່ນສະພາບແວດລ້ອມທີໍ່ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການທ າເດີນທຸລະກິດ 
ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຕ ໍ່າທີໍ່ສຸດ (ອັນດັບທີ 154 ທຽບໃສ່ 190 ປະເທດ). 
 

 ຜົນກະທົບຂອງ COVID-19 ຕ ື່ທຸລະກິດ: 
2. ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ສ າຫຼວດຜົນກະທົບຂອງ COVID-19 ຕ ໍ່ຜູ້ປະກອບການ ໃນໄລຍະວັນທີ 6 ເຖິງ 27 ເມສາ 2020 . 

ຜົນຂອງການສ າຫຼວດໄດ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ມຜີູ້ປະກອບການຫຼາຍກວ່າ 65%  ທີໍ່ເຫັນວ່າຕົນເອງມີຄວາມສ່ຽງທີໍ່ຈະປິດກິດຈະການ 
ໂດຍສະເພາະຜູ້ປະກອບການໃນທຸລະກິດ ທີໍ່ພັກອາໄສ, ຂົນສົໍ່ງ ແລະ ການຄ້າ. ສ່ວນຂະແໜງການເງິນ ແລະ ປະກັນໄພ ຄາດວ່າ
ຈະບ ໍ່ມີການປິດກິດຈະການ. ໃນໄລຍະພະຍາດລະບາດ ວິສາຫະກິດ ມພີົບກັບອຸປະສັກໃນການດ າເນິນທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນບ ໍ່ສາມາດຈ່າຍເງິນເດືອນພະນັກງານ, ບ ໍ່ສາມາດຊ າລະດອກເບ້ຍ ແລະ ຕົໍ້ນທຶນເງິນກູ້ ແລະ ການບ ລິການສິນຄ້າຫຼຸດລົງ. 
71% ຂອງວິສາຫະກິດໄດ້ເອົາຈ ານວນ ພະນັກງານກ າມະກອນອອກຈ ານວນໜຶໍ່ງ ໃນນັໍ້ນມີຈ ານວນ 50% ທີໍ່ຈະປົດແຮງງານ
ອອກເກືອບເຄິໍ່ງໜຶໍ່ງຂອງຈ ານວນແຮງງານ. ລາຍຮັບຂອງວິສາຫະກິດໃນໄຕມາດ 01 ປີ 2020 ແມ່ນໄດ້ຫຼຸດລົງ ສ າລັບ 83% 

ຂອງວິສາຫະກິດ ໃນນັໍ້ນມີ 27.5% ມີລາຍຮັບຫຼຸດລົງເຖິງ 80 ຫາ 100%. ການສ າຫຼວດໄດ້ວິເຄາະວ່າ ຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ລາຍຮັບ
ຂອງທຸລະກິດໃນໄຕມາດທີ 1 ປີ 2020 ແມ່ນຄາດຄະເນເທົໍ່າກັບປະມານ 1.17ຕືໍ້ ໂດລາ (ບ ໍ່ລວມຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ 
ລັດວິສາຫະກິດ ຂະແໜງບ ໍ່ແຮ່), ຫຼື ເທົໍ່າກັບ ປະມານ 6% ຂອງ GDP ຄາດຄະເນ ປີ 2019. 

3. ວິກິດການ COVID-19 ແມ່ນຮ້າຍແຮງຍ້ອນມັນເຮັດໃຫ້ຕ່ອງໂສ້ທັງສອງເບືໍ້ອງຄື: ເບືໍ້ອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ເບືໍ້ອງການສະ
ໜອງມີບັນຫາ ແລະ ໄດ້ຢຸດສະຫງັກໄປພ້ອມກັນ ເຊິໍ່ງມັນເປັນຜົນກະທົບທີໍ່ຮຸ້ນແຮງ ແລະ ແກ່ຍາວ. ບົດນີໍ້ໄດ້ສັງລວມເຖິງຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່ຂະແໜງການອຸຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ, ຂະແໜງກະສິກ າ, ອຸດສາຫະກ າກະເສດ ແລະ ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ທີໍ່ບ ໍ່ໄດ້ກວມ
ເອົາອຸດສາຫະກ າໃຫຍ່ໃນຂະແໜງບ ໍ່ແຮ່ ແລະ ພະລັງງານ ພ້ອມດ້ວຍລັດວິສາຫະກິດ. 

4. ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງມີມູນຄ່າການຜະລິດ 27,953 ຕືໍ້ກີບ ແລະ ກວມເອົາ 9% ຂອງ GDP. ຕົວເລກສົໍ່ງອອກສິນຄ້າ
ໃນອັນດັບ 10.3% ຕ ໍ່ປີ ແລະ ມີມູນຄ່າສົໍ່ງອອກ 4.45 ຕືໍ້ ໂດລາສາຫາລັດ. ອຸດສາຫະກ ານີໍ້ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍ ຍ້ອນ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການນ າເຂົໍ້າປັດໄຈການຜະລິດ ແລະ ວັດຖຸດິບ ເຊິໍ່ງບ ໍ່ສາມາດນ າສົໍ່ງຜະລິດຕະພັນອອກຕາມສັນຍາຜູກຜັນ. 
ການປະຕິບັດຄ າສັໍ່ງເລກທີ 06/ນຍ ໄດ້ເພີໍ່ມຜົນກະທົບຍ້ອນການສັໍ່ງໃຫ້ປິດໂຮງງານມີຫຼາຍໂຮງງານທີໍ່ບ ໍ່ສາມາດສົໍ່ງສິນຄ້າອອກ
ໄດ້ ຈຶໍ່ງມີການຢຸດຕິສັນຍາ ແລະ ມີກ ລະນີຜູ້ຊືໍ້ໄດ້ໂອນສັນຍາໄປປະເທດໃກ້ຄຽງ. ການສັໍ່ງປິດໂຮງງານໄດ້ສົໍ່ງຜົນສະທ້ອນໃຫ້ຜູ້
ປະກອບການຫຼຸດແຮງງານລົງ, ບ ໍ່ສາມາດຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ຕົໍ້ນທຶນເງິນກູ້, ຈ່າຍຄ່າເຊົໍ່າສະຖານທີໍ່ ແລະ ຊ າລະອາກອນ. 

5. ຂະແໜງກະສິກ າກວມເອົາ 15.7% ຂອງ GDP ແລະ ກວມເອົາເກືອບ 70% ຂອງປະຊາກອນ. ການຜະລິດອຸດສາຫະກ າ
ກະເສດ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັໍ່ນດຽວກັນ ກັບຂະແໜງອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ. ສະເພາະທຸລະກິດກະສິກ າ ແບບກະເສດ-
ສັນຍາ ແມ່ນໄດ້ມີຜົນກະທົບຍ້ອນການຢຸດສະຫງັກຂອງຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວໃນເບືໍ້ອງຕົໍ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຈ າ
ກັດການຂົນສົໍ່ງຜ່ານ ແຂວງຕ ໍ່ແຂວງ ແລະ ຜ່ານແດນເພືໍ່ອການສົໍ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກ າໄປປະເທດໃກ້ຄຽງ. ຜົນກະທົບດັໍ່ງກ່າວໄດ້
ມີຜົນສະທ້ອນຕ ໍ່ຊາວກະສິກອນ ແລະ ທຸລະກິດ ທີໍ່ປິໍ່ນອ້ອມຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຂາດທຶນຮອນໃນການ
ກະກຽມການຜະລິດຄືນ   ໃໝ່ ສະພາບການເຂົົໍ້າເຖິງແຫຼໍ່ງທຶນຂອງຊາວກະສິກອນຍັງເປັນບັນຫາໜັກໜ່ວງ. 

6. ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນກວມເອົາປະມານ 12% ຂອງ GDP ແລະ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວໄວ. ໃນປີ 2019 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈ າ
ນວນ 4.7 ລ້ານຄົນມາທ່ຽວໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ສ້າງລາຍຮັບຈ ານວນ 935 ລ້ານໂດລາສາຫາລັດ. ຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວຕົໍ້ນຕ 



 
 

ຂອງລາວ ແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກປະເທດໄທ, ສປ ຈີນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້. ສ່ວນນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຕະຫຼາດທ່ອງ
ທ່ຽວອືໍ່ນແມ່ນມີຈ ານວນຈ າກັດ, ຜົນກະທົບຕ ໍ່ຂະແໜງການແມ່ນເລີໍ່ມຕົໍ້ນຕັໍ້ງແຕ່ຕົໍ້ນປີ 2020. ໃນນັໍ້ນມີເກືອບ 60% ຂອງ
ໂຮງແຮມ, ບ້ານພັກ ແລະ ສະຖານທີໍ່ທ່ອງທ່ຽວໄດ້ປິດກິດຈະການຂອງຕົນ. ກິດຈະການທ່ອງທ່ຽວໃນເມືອງຫຼວງພະບາງ, ວັງ
ວຽງ ໄດ້ປິດກິດຈະການເກືອບ 100% ໃນທ້າຍເດືອນ 03 ປີ 2020 ສວ່ນການປະຕິບັດຄ າສັໍ່ງເລກທີ 06/ນຍ ມຜີົນກະທົບຕ ໍ່
ທຸລະກິດ ແລະລັກສະນະດຽວກັນ ກັບຂະແໜງອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແຕ່ໃນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວຄວາມສ່ຽງແມ່ນສູງກວ່າ ເພາະ
ການຟືໍ້ນຟູຈະຂືໍ້ນກັບສະພາບຂອງຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວໃນໂລກ. 

7. ຜົນກະທົບຕົໍ້ນຕ ຂອງອຸດສາຫະກ າຂ້າງເທິງນີໍ້ແມ່ນບັນຫາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດໃນໄລຍະວິ
ກິດການນີໍ້. ຜົນກະທົບຕ ໍ່ການສະໜອງທຶນໃຫ້ທຸລະກິດ ແມ່ນຍ້ອນບັນດາສະຖາບັນການເງິນທາງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ 
(ເອກະຊົນ) ມີຄວາມຈ າກັດໃນການຢືດຢຸນການບ ລິການດ້ານການເງິນ ຍ້ອນຂະແໜງການເງິນມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນຕະຫຼາດທຶນ
ທີໍ່ເນືໍ່ອງມາຈາກສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງ ສປປ ລາວ ບ ໍ່ເຂັໍ້ມແຂງ ແລະ ຖືກຫັດກຸມ. ມີທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ 
ສະຖາບັນການເງິນຈ ານວນໜຶໍ່ງຂາດສະພາບຄ່ອງດ້ານທຶນຮອນເພືໍ່ອສະໜອງໃຫ້ພາກທຸລະກິດ, ລະບົບສະໜອງເງິນກູ້ນອກ
ລະບົບ ແລະ ເຄິໍ່ງລະບົບແມ່ນກວມເອົາປະມານ 50% ຂອງຈ ານວນທຶນທີໍ່ສະໜອງໃຫ້ພາກທຸລະກິດ. 

8. ແຮງງານຢູ່ ສປປ ລາວ ມີ 4.7 ລ້ານຄົນກວມເອົາ 68% ຂອງປະຊາກອນ ຕາມການສ າຫຼວດປີ 2017 ໃນນັໍ້ນມີ 1.9 ລ້ານຄົນທີໍ່
ຖືເປັນກ າລັງແຮງງານ. ລະບົບສະຫວັດດີການປະກອບມີ 1,783 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ແຮງງານ 124,000 ຄົນທີໍ່ຢູ່ໃນ
ລະບົບ. ຜົນກະທົບຕ ໍ່ແຮງງານມາຈາກການຢຸດຈ້າງງານຊົໍ່ວຄາວ ແລະ ບ ໍ່ຊົໍ່ວຄາວຂອງວິສາຫະກິດທີໍ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກວິກິດ
ການ. ຄວາມບ ໍ່ແນ່ນອນໃນຕະຫຼາດແຮງງານເຮັດໃຫ້ແຮງງານໄປຊອກຫາອາຊີບອືໍ່ນເຮັດ ຫຼື ກັບໄປຖິໍ່ນຖານຂອງຕົນ ທີໍ່ອາດຈະ
ເພີໍ່ມຄວາມຂາດເຂີນຕ ໍ່ຄົວເຮືອນ. ລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມແມ່ນສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອພຽງແຕ່ 0.6% ຂອງກ າລັງແຮງງານ 
ຍ້ອນມີສະມາຊິກໃນຈ ານວນຈ າກັດ ຜົນກະທົບຕາມມາຂອງແຮງງານທີໍ່ຫວ່າງງານ ແມ່ນບ ໍ່ສາມາດຈ່າຍດອກເບ້ຍໄດ ້ແລະ ຕົໍ້ນ
ທຶນເງິນກູ້, ຍານພະຫານະ, ເຄືໍ່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ, ການຈ່າຍຄ່າເຊົໍ່າເຮືອນ ແລະ ອືໍ່ນໆ. 
 

 ຂ ໍ້ສະເໜີເພ ື່ອຮັບມ ກັບວິກິດການໃນໄລຍະພະຍາດລະບາດ: 
9. ຂ ໍ້ສະເໜີຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແມ່ນໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນມາດຕະການປິດໂຮງງານຕາມຄ າສັໍ່ງເລກທີ 06/ນຍ ແລະ ຄ າສັໍ່ງ

ແນະນ າເລກທີ 031/ສພກ ໃຫ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຂົນສົໍ່ງພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ, ໃຫ້ທະນາຄານເລືໍ່ອນ
ການຊ າລະດອກເບ້ຍ ແລະ ຕົໍ້ນທຶນເງິນກູ້ເປັນທຶນໝູນວຽນໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດ ເພືໍ່ອການຜະລິດຄືນໃໝ່ ແລະ ໃຫ້ລັດຖະບານກ າ
ນົດເງິນອຸດໜູນແຮງງານທີໍ່ຖືກຫວ່າງງານ. 

10. ຂ ໍ້ສະເໜີຂອງຂະແໜງກະສິກ າ ແມ່ນໃຫ້ລັດຖະບານເພີໍ່ມການອ ານວຍຄວາມສະດວກຢູ່ດ້ານຊາຍແດນ ເພືໍ່ອການສົໍ່ງອອກ
ສິນຄ້າກະສິກ າ, ໃຫ້ບັນດາແຂວງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຂົນສົໍ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງແຂວງ, ອອກນະໂຍບາຍຍົກເວັໍ້ນ
ພາສີນ າເຂົໍ້າວັດຖຸປັດໃຈການຜະລິດກະສິກ າ, ໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຜ່ອນຜັນເງິນກູ້ໃຫ້ຊາວກະສິກອນຢ່າງ
ທົໍ່ວເຖິງ, ປ່ອຍສິນເຊືໍ່ອໂຄງການ SME ແລະ ໃຫ້ລັດຖະບານຊ່ວຍຄອບຄົວຊາວກະສິກອນທີໍ່ໄດ້ຫວ່າງງານຍ້ອນການຢຸດ
ສະຫງັກດ້ານການຜະລິດ. 

11. ຂ ໍ້ສະເໜີຂອງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນ ໃຫ້ລັດຖະບານເລືໍ່ອນເວລາຊ າລະອາກອນຕ ໍ່ທຸລະກິດທີໍ່ຢູ່ໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດ
ຂອງອຸດສາຫະກ າທ່ອງທ່ຽວ ເຊັໍ່ນ: ອາກອນມູນຄ່າເພີໍ່ມ, ອາກອນກ າໄລ ແລະ ອາກອນເງິນເດືອນ. ໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາ
ບັນການເງິນເລືໍ່ອນການຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ຕົໍ້ນທຶນເງິນກູ້ ເຖິງເດືອນທັນວາ 2020. ໃຫ້ຫຼຸດຄ່ານ ໍ້າປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ຄ່າອິນ
ເຕີເນັດ, ຄ່າເຊົໍ່າສະຖາທີໍ່ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທ່ອງທ່ຽວເຖິງ 50% ແລະ ປະຕິບັດແຕ່ເດືອນ 02 ເຖິງ 12 ປີ 2020. ໃຫ້
ທະນາຄານສະໜອງເງິນກູ້ເພືໍ່ອເປັນທຶນໝູນວຽນເວລາມີການຜະລິດຄືນໃໝ່, ໃຫ້ລັດຖະບານອຸດໜູນຄ່າແຮງງານໃຫ້ຜູ້ຫວ່າງ
ງານຈາກອຸດສາຫະກ າທ່ອງທ່ຽວແຕ່ເດືອນ 02 ເຖິງ 12 ປີ 2020 ເປັນຕົໍ້ນມາ. 

12. ຂ ໍ້ສະເໜີຂອງ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ຕ ໍ່ຂະແໜງການເງິນແມ່ນໃຫ້ທະນາຄານເລືໍ່ອນການຊ າລະໜີໍ້ລວມຕົໍ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ
ເປັນເວລາ 06 ເດືອນ ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການໃນທຸກໆຂະແໜງການ ແລະ ຈັດສັນເງິນກູ້ເພືໍ່ອສະໜອງເປັນທຶນໝູນວຽນ. ໃນໄລຍະ 
1.5 ເຖິງ 2 ປີ ໃນຂະແໜງທີໍ່ເປັນຍຸດທະສາດ. ເພືໍ່ອໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນສະໜອງທຶນໃຫ້ທຸລະກິດໄດ້ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ
ຜ່ອນຜັນຂ ໍ້ກ ານົດເພືໍ່ອປ່ອຍທຶນບາງສ່ວນ, ຜ່ອນຜັນຂ ໍ້ກ ານົດການປ່ອຍເງິນກູ້ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ສ້າງກົນໄກສັບປ່ຽນ
ສະກຸນເງິນຕາ, ລະດົມໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນ (ສກວ) ປະຕິບັດຂ ໍ້ຕົກລົງຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດເລກທີ 238/ທຫລ ແລະ ໃຫ້
ລັດຖະບານປ່ອຍເງິນກູ້ສຸກເສີນໃຫ້ (ສກວ) ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍພິເສດ ພ້ອມທັງໃຫ້ເລືໍ່ອນການຊ າລະອາກອນກ າໄລລ່ວງໜ້າ 
ສ າລັບໄຕມາດທີ 01 ແລະ 02 ຂອງ ສກວ ເພືໍ່ອເອົາເງິນດັໍ່ງກ່າວໄປປ່ອຍກູ້. ໃຫ້ລັດຖະບານເລືໍ່ອນການຊ າລະອາກອນກ າໄລ
ລ່ວງໜ້າຂອງ ສກວ ໄປທ້າຍປີ 2020. 

13. ຂ ໍ້ສະເໜີຂອງ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ດ້ານແຮງງານ ແມ່ນ ໃຫ້ລັດຖະບານກ ານົດອັດຕາເງິນຫວ່າງງານໃຫ້ແກ່ແຮງງານທີໍ່ເປັນ
ສະມາຊິກກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ແລະໃຫ້ມີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍເງິນອຸດໜູນຫວ່າງງານໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຜູ້



 
 

ອອກແຮງງານຢ່າງທົໍ່ວເຖິງ. ໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອການຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານທີໍ່ວິສາຫະກິດມີການ
ຢຸດຕິການຜະລິດ ຫຼຶ ເຄືໍ່ອນໄຫວທຸລະກິດຕາມຄ າສັໍ່ງເລກທີ 06/ນຍ. ໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນເງືໍ່ອນໄຂການເປີດໂຮງງານໃນຄ າສັໍ່ງເລກທີ 
031/ສພກ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ເພືໍ່ອໃຫ້ບັນດາໂຮງງານ ສາມາດດ າເນີນການຜະລິດຄືນໃໝ່ ແລະ ສາມາດນ າເອົາແຮງງານ
ເຂົໍ້າມາເຮັດວຽກຄືນ ເພືໍ່ອຫຼຸດຜ່ອນຈ ານວນຄົນຫວ່າງງານ ແລະ ພາລະຂອງລັດຖະບານ. 

14. ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ມີການຕິດຕາມ ແລະ ມີການວິການເຄາະສະພາບຕາມຕົວຈິງ ແລະ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ທຸລະກິດ ຈາກການສ າ
ຫຼວດ ແລະ ການເຮັດວຽກໃນກຸ່ມຄົໍ້ນຄວ້າຂອງບັນດາຂະແໜງການທຸລະກິດ. ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ສົໍ່ງໜັງສືສະເໜີຫຼາຍ
ສະບັບໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານກ່ອນ ແລະ ຫຼັງຄ າສັໍ່ງເລກທີ 06/ນຍ. ລວມມີບົດສະເໜີເລກທີ 0259/ສຄອຊ ລົງວັນທີ 12 ມີນາ 
2020. ບົດສະເໜີເລກທີ 0340/ສຄອຊ ລົງວັນທີ 17 ເມສາ 2020 ແລະ ບົດສະເໜີເລກທີ 0355/ສຄອຊ ສ າລັບວັນທີ 29 

ເມສາ 2020, ຄະນະສະເພາະກິດກ ໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພິຈາລະນາ ເນືໍ້ອໃນຂອງຂ ໍ້ສະເໜີດັໍ່ງໄດ້ສັງລວມໃນບົດນີໍ້. 
 

 ຂ ໍ້ສະເໜີຂອງພາກທຸລະກິດເພ ື່ອການຟ ໍ້ນຟູເສດຖະກິດ: 
15. ວິກິດການ COVID-19 ຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດຫຼຸດລົງທຶນໄປຕືໍ່ມອີກ GDP ຄື ຈະຫຼຸດລົງຈາກ 5% 

ໃນປ ີ2019 ມາຢູ່ໃນລະດັບ 1-2% ໃນປີ 2020 ແລະ ມີລັກສະນະແກ່ຍາວ ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໃນໂລກ ແລະ 
ໃນພາກພືໍ້ນ ແລະ ບັນດາມາດຕະການເພືໍ່ອສະກັດກັໍ້ນການແຜ່ລະບາດທີໍ່ກະທົບເຖິງການຜະລິດທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະກິດ
ຂອງ ສປປ ລາວ. 

16. ການຟືໍ້ນຟູເສດຖະກິດຈາກວິກິດການ COVID-19 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານໄດ້ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການສະເພາະ
ເພືໍ່ອສ້າງໄມ້ງັດເສດຖະກິດ ໃນການຜະລິດໃນທຸກໆຂະແໜງການໄດ້ຜະລິດຄືນໃໝ່ໂດຍມີປະສິດທິພາບສູງກວ່າເກົໍ່າ. ການຟືໍ້ນ
ຟູເສດຖະກິດອາດໃຊ້ເວລາເຖິງ 28 ເດືອນ ຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ. ຂະແໜງການທີໍ່ອາໄສຕະຫຼາດ
ຕ່າງປະເທດໃນການຜະລິດເຊັໍ່ນ: ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂະແໜງການອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງເພືໍ່ອການສົໍ່ງອອກຈະໃຊ້
ເວລາໃນການຟືໍ້ນຟູຫຼາຍກວ່າຂະແໜງການອືໍ່ນໆ. 

17. ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ການເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນເປັນໄມ້ງັດທີໍ່ສ າຄັນກວ່າໝູ່ ໃຫ້ແກ່ການຟືໍ້ນຟູທຸລະກິດທີໍ່ມີ
ຄວາມຕ້ອງການທຶນໝູນວຽນເພືໍ່ອຜະລິດຄືນໃໝ່. ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການແມ່ນຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂໃຫ້ບັນດາທະນາຄານ
ທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນມີສະພາບຄ່ອງ ໃນການສະໜອງທຶນກູ້ຢືມໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດອັນສ າຄັນ ເພືໍ່ອໃຫ້ສາມາດຈັດຕັໍ້ງ
ປະຕິບັດຄ າສັໍ່ງເລກທ ີ238/ທຫລ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດ ເປັນເອກະພາບ. ມາດຕະການສະເພາະສຸກເສີນປະກອບດ້ວຍ ການ
ຜ່ອນຜັນຂ ໍ້ກ ານົດຜ່ອນທຶນ, ການປ່ອຍເງິນກູ້ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການສ້າງກົນໄກສັບປ່ຽນສະກຸນເງິນຕາ, ການສ້າງກອງ
ທຶນຄ ໍ້າປະກັນເງິນກູ້, ການປ່ອຍເງິນກູ້ສຸກເສີນໃຫ້ ສກວ ແລະ ການປ່ອຍເງິນກູ້ຂອງກອງທຶນສົໍ່ງເສີມ SME. 

18. ອີງຕາມການລາຍງານຂອງກະຊວງການເງິນ ໃນຄະນະສະເພາະກິດ ແລະ ຂ ໍ້ມູນຈາກສາກົນ ບັນດາປະເທດທີໍ່ພັດທະນາແລ້ວມີ
ຄວາມພ້ອມໃນການຜ່ອນຜັນ ການຊ າລະໜີໍ້ສິນໃຫ້ລູກໜີໍ້ຂອງຕົນທີໍ່ເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຄື ສປປ ລາວ. ໃນນັໍ້ນ
ເງືໍ່ອນໄຂທ າອິດເພືໍ່ອຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອປະເທດ ລູກໜີໍ້ຈະຕ້ອງໄດ້ເຂົໍ້າຮ່ວມຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໂຄງການກອງທຶນ ການເງິນສາກົນ 
(IMF) ທີໍ່ໄດ້ມີນະໂຍບາຍສະໜອງແຫຼໍ່ງທຶນໃຫ້ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ທີໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ COVID-19 ຈ ານວນ 142 
ລ້ານໂດລາສາຫາລັດຕ ໍ່ປີ ພ້ອມນັໍ້ນຍັງມີໂຄງການຈາກທະນາຄານໂລກ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB), ສະຫະພາບເອີຣົບ 
(EU) ແລະ ຈາກປະເທດເພືໍ່ອນມິດອືໍ່ນໆ. ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ຂ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາເຂົໍ້າຮ່ວມໂຄງການ
ຂອງ IMF ຍ້ອນເຫັນວ່າຈະເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອແກ້ໄຂບັນຫາລະດັບມະຫາພາກເພືໍ່ອການຟືໍ້ນຟູ ແລະ ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດ
ຂອງ ສປປ ລາວ. 

19. ຕະຫຼາດທຶນໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຄັບບແຄບ ແລະ ເຄືໍ່ອນໄຫວແຕ່ຢູ່ໃນວົງລ້ອມຂອງສະຖາບັນການເງິນທີໍ່ມີຢູ່. ຜະລິດຕະພັນ
ການເງິນປະເພດອືໍ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ເກີດມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນ ສປປ ລາວ ໃນນັໍ້ນຄືຜະລິດຕະພັນ (ການເງິນ) ການ
ສະໜອງທຶນເຂົໍ້າໃນຮຸ້ນຂອງທຸລະກິດ. ໃນ ສປປ ລາວ ການສະໜອງທຶນເຂົໍ້າໃນຮຸ້ນຂອງທຸລະກິດທີໍ່ບ ໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນໃນ
ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແມ່ນຍັງບ ໍ່ມີ. ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ຈຶໍ່ງສະເໜີໃຫ້ມີການພັດທະນາການບ ລິການຮຸ້ນເອກະຊົນທີໍ່ກ່າວມານີໍ້. 
ໂດຍການອະນຸຍາດສ້າງກອງທຶນຮຸ້ນເອກະຊົນ (Private Equity-PE), ຜູ້ລົງທຶນໃນຮຸ້ນ (Venture Capital-VC) ແລະ ການ
ບ ລິການອືໍ່ນໆເພືໍ່ອລະດົມທຶນເຂົໍ້າມາຟືໍ້ນຟູເສດຖະກິດ. 

20. ວິກິດການໜຶໍ່ງທີໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລັດຖະບານລະດົມທຶນໃນຮູບແບບເງິນສົດເຂົໍ້າສູ່ລະບົບເສດຖະກິດ ແມ່ນການຂາຍຊັບສິນບາງ
ສ່ວນຂອງລັດຖະບານ ໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນທີໍ່ເໝາະສົມ. ຊັບສິນຂອງລັດ (ຊັບສົມບັດຄົງທີໍ່) ມີທີໍ່ດິນ, ອາຄານ, ພະຫານະ, ເຄືໍ່ອງ
ຈັກ ແລະ ອືໍ່ນໆ. ນອກຈາກນີໍ້ຍັງມີຊັບສິນການເງິນທີໍ່ເປັນຮຸ້ນໃນລັດວິສາຫະກິດ. ລັດຖະບານຄວນຂາຍຊັບສິນທີໍ່ບ ໍ່ໄດ້ນ າໃຊ ້
ແລະ ມີສະພາບບ ໍ່ຄ່ອຍດີປານໃດ ແລະ ການເກັບຊັບສິນທີໍ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ມີສະພາບດີໄວ້ ຖ້າຜູ້ຊືໍ້ຮຸ້ນຂອງວິສາຫະກິດຫາກ
ແມ່ນນັກລົງທຶນທີໍ່ມີຄຸນນະພາບ ມັນຈະນ າຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດນັໍ້ນ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບເຂົໍ້າງົບປະມານທີໍ່ແນ່ນອນ. 
ຂະບວນການຂາຍນັໍ້ນຕ້ອງໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນດ້ານຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸດຕິທ າ. 



 
 

21. ເພືໍ່ອສາມາດຟືໍ້ນຟູການຜະລິດທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະກິດ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ຄ ານວນວ່າລັດຖະບານຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດ
ສັນທຶນຢ່າງຕ ໍ່າສຸດ 380 ລ້ານໂດລາສາຫາລັດ ຫຼື 2% ຂອງ GDP ປີ 2019 ເພືໍ່ອມາຖົມຂຸມການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ, ຈັດສັນໃຫ້
ພາກທຸລະກິດຜະລິດຄືນໃໝ່ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະຕ ໍ່ສັງຄົມທີໍ່ຖືກກະທົບ. ໃນນັໍ້ນຕ້ອງການໃຫ້ພາກທຸລະກິດຈ ານວນປະມານ 
152 ລ້ານໂດສາຫາລັດ ຫຼື 40% ຂອງຈ ານວນເງິນທີໍ່ລະດົມມາ. ການຈັດສັນທຶນແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການຈັດສັນ
ງົບປະມານຄືນໃໝ່ ແລະ ການກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດ. 

22. ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການດ້ານພາສີອາກອນທີໍ່ ສອຄ ແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ສະເໜີປະກອບດ້ວຍ ການຫຼຸດອາກອນມູນຄ່າເພີໍ່ມ
ເປັນ 5% (ຫຼຸດລົງ 50%)  ແລະ ຍົກເວັໍ້ນອາກອນກ າໄລ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທີໍ່ຖືກກະທົບຫຼາຍ ແລະ ເປັນບູລິມາສິດໃນໄລຍະ 
28 ເດືອນ ນັບແຕ່ເດືອນ 7 ປີ 2020 ເປັນຕົໍ້ນໄປ. ການຍົກເວັໍ້ນພາສີນ າເຂົໍ້າກົນຈັກ, ອຸປະກອນ, ເຄືໍ່ອງປະກອບຂອງລະບົບ
ໂຮງງານ, ໃຫ້ໂຮງງານທີໍ່ຕ້ອງການປັບປຸງ ຫຼື ຂະຫຍາຍເພືໍ່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບຕະຫຼາດໃໝ່, ພ້ອມທັງຍົກເວັໍ້ນພາສີນ າເຂົໍ້າຂອງ
ວັດຖຸປັດໃຈການຜະລິດກະສິກ າ. ນອກຈາກນັໍ້ນຍັງສະເໜີໃຫ້ທົບທວນຄືນການຄິດໄລ່ໂຄງສ້າງນ ໍ້າມັນຄືນໃໝ່ໂດຍການ
ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າທ ານຽມຕ່າງໆທີໍ່ເຮັດໃຫ້ລາຄານ ໍ້າມັນສູງ. 

23. ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານໄດ້ສືບຕ ໍ່ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ວາງມາດຕະການເພືໍ່ອປັບປຸງແວດລ້ອມທຸລະກິດໃຫ້ດີຂືໍ້ນ ເຮັດໃຫ້
ລະດັບການດ າເນີນທຸລະກິດໄດ້ຫຼູດລົງຈາກທີໍ່ 154 ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສືບຕ ໍ່ນ າໃຊ້ເວທີໍ່ທຸລະກິດລາວ (LBF) ເປັນເວທີ 
ແລະ ເຄືໍ່ອງມືໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຂ ໍ້ຈ າກັດຮ່ວມກັບພາກທຸລະກິດ. ສິໍ່ງສ າຄັນອີກຢ່າງໜຶໍ່ງແມ່ນການເພີໍ່ມທະວີການ
ປະຕິບັດຄ າສັໍ່ງເລກທີ 02/ນຍ ແລະ ການຈັດຕັໍ້ງຄະນະປະສານງານພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ເພືໍ່ອຕິດຕາມປະເມີນຜົນ
ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດມະຕິດັໍ່ງກ່າວ. 

24. ເພືໍ່ອໃຫ້ການຟືໍ້ນຟູເສດຖະກິດ ໃຫ້ຖືກຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ພາກລັດ ແລະ ພາກ
ທຸລະກິດສ້າງພັນທະພາບໃຫ້ສະໜິດແໜ້ນຂືໍ້ນ ເພືໍ່ອການວາງແຜນພັດທະນາ, ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ບັນຫາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງລັດຖະບານ. ພັນທະພາບລັດ-ທຸລະກິດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງໃນການຊຸກຍູ້ສົໍ່ງເສີມການ
ຜະລິດສິນຄ້າ, ການຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການນ າເຂົໍ້າສິນຄ້າອຸປະໂພກ (ຕາມຂ ໍ້ຕົກລົງເລກທີ 51/
ນຍ) ພ້ອມທັງໃນການພັດທະນາລະບົບການສຶກສາເຕັກນິກວິຊາຊີບ (TVET) ແລະ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ການໂຄສະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວ. 
 

 ແຜນການໃນຕ ື່ໜ້າ 
25. ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ຈະໄດ້ສືບຕ ໍ່ແຜນການໃນຕ ໍ່ໜ້າ ໃນການຕິດຕາມຜົນກະທົບຂອງວິກິດການ COVID-19 ຕ ໍ່ທຸລະກິດ 

ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດຂອງລັດຖະບານເປັນປະຈ າ. ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ຈະໄດ້ຕິດຕາມການພິຈາລະນາ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການສະເພາະ ເພືໍ່ອຟືໍ້ນຟູການຜະລິດຄືນໃໝ່ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດ
ຕະການໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດ. ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ຍັງຈະໄດ້ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໂຄງການນ າລ່ອງ ເພືໍ່ອລິ
ເລີໍ່ມການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດການຟືໍ້ນຟູການຜະລິດຄືນໃໝ່ທີໍ່ປະກອບມີ: 1).ໂຄງການປັບປຸງລະບົບກູ້ຢືມໃຫ້ກຸ່ມຊາວສວນ ແລະ 
MSME ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; 2).ໂຄງການສະໜອງສິນເຊືໍ່ອຈາກກອງທຶນ SME; 3).ໂຄງການພືໍ້ນຟູທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ; 
4). ໂຄງການຟືໍ້ນຟູອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ; ແລະ 5). ໂຄງການສ້າງໜ່ວຍງານໃຫ້ຄ າປຶກສາຕ ໍ່ SME (SME Clinic) ທີໍ່ຖືກກະທົບ
ຈາກ COVID-19. ສຸດທ້າຍ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ຈະໄດ້ປັບປຸງເນືໍ້ອໃນຂອງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ 2021-2025 
ເພືໍ່ອພັດທະນາຂະແໜງທຸລະກິດ ຂອງ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບການປ່ຽນແປງສະພາບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ
ຈາກວິກິດການ COVID-19.
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I. ພາບລວມດາ້ນເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

1.1 ພາບລວມດ້ານເສດຖະກິດ. 

ໃນໄລຍະກ່ອນພະຍາດ COVID-19 ລະບາດ ເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີທ່າຫຼຸດລົງຈາກ
ການຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 8.5% ໃນປີ 2010 ມາຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ລະດັບ 6 ເຖິງ 5% ໃນປີ 2019. ທີໍ່ເນືໍ່ອງມາຈາກ
ສະພາບບ ໍ່ຄ່ອງທາງດ້ານການເງິນ ແລະແວດລ້ອມການອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຜະລິດທຸລະກິດທີໍ່ຢູ່ໃນລະດັບຕ ໍ່າ
, ໄພນ ໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງໃນປີ 2019 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດກະສິກ າ ແລະ ການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກໄດ້
ຖືກກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະ ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດແມ່ນຫຼຸດລົງໄປອີກຕືໍ່ມ. 

ໃນປີ 2019 ຜົນຜະລິດຕ ໍ່ຫົວຄົນ (GDP per capita) ແມ່ນ 2,568 ໂດລາສະຫະລັດ ຈຶໍ່ງເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ 
ຖືກຈັດເປັນປະເທດທີໍ່ມີລາຍຮັບປານກາງລະດັບຕ ໍ່າ (Lower Middle Income Country) ທີໍ່ເປັນເງືໍ່ອນໄຂໜຶໍ່ງໃຫ້
ປະເທດຫຼຸດພົໍ້ນອອກຈາກບັນຊີປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ. 

ລັດຖະບານມີນະໂຍບາຍເສດຖະກິດທີໍ່ຢາກຫຼຸດຜ່ອນການຂຸດຄົໍ້ນຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ໂດຍການຂຸດຄົໍ້ນ
ປ່າໄມ້ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ໄປພັດທະນາເສດຖະກິດທີໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ປວງຊົນ, ສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ວຽກເຮັດງານທ າໃນສັງຄົມ 
ໂດຍການເລັງຈຸດສຸມໃນການພັດທະນາອຸດສາຫະກ າການກະເສດ, ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ບັນດາອຸດສາຫະກ າ ແລະ 
ກິດຈະກ າການບ ລິການທີໍ່ປິໍ່ນອ້ອມ, ຈຸດສຸມເພືໍ່ອຂະຫຍາຍເສດຖະກິດແມ່ນພັດທະນາພາກທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ, ຂະ
ໜາດກາງ (SME) ແລະ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ (MSME) ທີໍ່ກວມເອົາ 98% ຂອງວິສາຫະກິດໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ລ້ວນ
ແລ້ວແຕ່ເປັນວສິາຫະກິດຈາກພາກເອກະຊົນ. 

ຂະແໜງເສດຖະກິດຕົໍ້ນຕ ຍັງແມ່ນຂະແໜງການກະສິກ າທີໍ່ກວມເອົາ 16% ຂອງ GDP ແລະ ນ າໃຊ້ 2/3 ຂອງກ າລງັ
ແຮງງານ, ຂະແໜງການອຸດສາຫະກ າໂດຍສະເພາະອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແມ່ນມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວສູງ ແລະ ໄດ້ກວມເອົາ 
31.5% ຂອງ GDP ສ່ວນຂະແໜງການບ ລິການ ທີໍ່ລວມມີຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວເຊັໍ່ນດຽວກັນ 
ແລະ ໄດ້ກວມເອົາ 42% ຂອງ GDP ຕາມສະຖິຕິປີ 2018 ຂະແໜງການ ແລະ ກິດຈະການເສດຖະກິດທີໍ່ປະກອບເຂົໍ້າໃນ 
GDP ລວມມີຄື: ການຄ້າ ແລະ ສ້ອມແປງ ກວມເອົາ 14%, ພະລັງງານໄຟຟ້າ ກວມເອົາ 11%, ການຜະລິດກະສິກ າ ກວມ
ເອົາ 9.7%, ການຜະລິດບ ໍ່ແຮ່ ກວມເອົາ 8.5%, ການກ ໍ່ສ້າງ ກວມເອົາ 7.9% ແລະ ອະສັງຫາລິມະຊັບ ກວມເອົາ 6.7%. 

ໃນຕົໍ້ນປ ີ 2020 ສະພາບການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ແລະ ບັນດາມາດຕະການທີໍ່ລັດຖະບານລາວ 
ແລະ ຂອງຫຼາຍໆປະເທດ ໄດ້ວາງໄວ້ເພືໍ່ອຕ້ານກັບການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັໍ່ງກ່າວ ໄດກ້ະທົບເຖິງການຜະລິດຢູ່ ສປປ 
ລາວ ຢ່າງແນ່ນອນ. ຂະແໜງການທີໍ່ຖືກຜົນກະທົບຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ, ຂະແໜງການອຸດສາຫະກ າ
ປຸງແຕ່ງ ລວມເຖິງການຜະລິດກະສິກ າເພືໍ່ອສົໍ່ງອອກ. 

1.2 ພາບລວມຂອງທຸລະກດິ. 

ໂຄງປະກອບຂອງການຜະລິດທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ປະກອບດ້ວຍ 166,000 ວິສາຫະກິດ ທີໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນ
ຖືກຕ້ອງເປັນທາງການ ແລະ ອີງຕາມການຂາດຄະເນຂອງ ສຄອ ແຫ່ງຊາດ ຍັງມີປະມານ 300,000 ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ 
ທີໍ່ເຄືໍ່ອນໄຫວນອກລະບົບ ຫືຼ ເຄິໍ່ງລະບົບ. 

ໃນໂຄງປະກອບດັໍ່ງກ່າວກວມເອົາ 98% ຂອງວິສາຫະກິດເປັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ (SME), 
ໃນນັໍ້ນ 91.5% ເປັນທຸລະກິດເອກະຊົນທີໍ່ອອກຊືໍ່ຄົນລາວ, 8% ທີໍ່ເປັນທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ແລະ 0.5% ເປັນລັດວິສາຫະ
ກິດ, ວິສາຫະກິດສ່ວນໃຫຍ່ຕັໍ້ງຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (32%) ແລະ ໄດ້ຈ ານວນໃນແຕ່ລະແຂວງດັໍ່ງຕາຕາລາງລຸ່ມນີໍ້: 
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ຕາຕາລາງ 1.1: ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກດິແບ່ງເປັນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

ລ/ດ ຈ ານວນແຂວງໃນ ສປປ ລາວ ຈ ານວນ ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ຄິດໄລ່ເປັນ% 
1 ຄ າມ່ວນ 6,491 3.9% 

2 ຈ າປາສັກ 12,531 7.5% 

3 ຊຽງຂວາງ 8,972 5.3% 

4 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 52,964 31.8% 

5 ບ ລິຄ າໄຊ 4,513 2.7% 

6 ບ ໍ່ແກ້ວ 4,931 2.9% 

7 ຜົໍ້ງສາລີ 2,038 1.2% 

8 ວຽງຈັນ 13,377 8% 

9 ສະຫວັນນະເຂດ 9,814 5.8% 

10 ສາລະວັນ 5,476 3.2% 

11 ຫົວພັນ 5,794 3.4% 

12 ຫຼວງນ ໍ້າທາ 3,752 2.2% 

13 ຫຼວງພະບາງ 13,665 8.2% 

14 ອັດຕະປື 2,299 1.3% 

15 ອຸດົມໄຊ 5,747 3.4% 

16 ເຊກອງ 1,754 1% 

17 ໄຊຍະບູລ ີ 10,087 6% 

18 ໄຊສົມບູນ 2,169 1.3% 

ລວມ 166,374 100% 

      ຂ ໍ້ມູນຈາກກົມ: ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວສິາຫະກດິ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ, www.ned.gov.la 

ວິສາຫະກິດການຄ້າ ຂາຍຍົກຂາຍຍ່ອຍແມ່ນກວມເອົາເຖິງ 53.6% ຂອງວິສາຫະກິດ, ສະພາບດັໍ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວ່າການຜະລິດພາຍໃນແມ່ນຍັງຕ ໍ່າ ແລະ ມີການເຄືໍ່ອນໄຫວການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດໃນລະດັບສູງ ພ້ອມທັງການບ ລິໂພກ
ສິນຄ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດຢູ່ໃນລະດັບສູງ, ວິສາຫະກິດກະສກິ າມີຢູ່ 9% ຂອງຈ ານວນວິສາຫະກິດ, ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງມີ
ພຽງແຕ່ 5% ຂອງຈ ານວນວິສາຫະກິດ, ໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ກວມເອົາ 9.2% ຂອງວິສາຫະກິດ ແລະ ບ ລິສັດ
ກ ໍ່ສ້າງ 6.5% ຂອງຈ ານວນວິສາຫະກິດ ລວມໂຄງປະກອບຂອງວິສາຫະກິດຕາມຂະແໜງການແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຕາຕາລາງ
ລຸ່ມນີໍ້: 
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ຕາຕາລາງ 1.2: ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກດິຕາມຂະແໜງການ 

ການລາຍງານໂດຍຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ຈ ານວນ 
ກິດຈະກ າ 
ວິສາຫະກິດ 

ກະສິກ າ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ 35,598 

ການກ ໍ່ສ້າງ 19,369 

ການຂົນສົໍ່ງ ແລະ ສາງສິນຄ້າ 37,711 

ການຄ້າ ຂາຍຍົກ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ; ສ້ອມແປງລົດຍົນ ແລະ ລົດຈັກ 253,270 

ການບ ລິຫານມວນຊົນ ແລະ ການປ້ອງກັນຊາດ, ການປົກປ້ອງສັງຄົມ ແບບບັງຄັບ 37 

ການສະໜອງ ໄຟຟ້າ, ອາຍແກັສ, ອາຍຮ້ອນ, ແລະ ອາກາດປັບແຕ່ງ 624 

ການສະໜອງນ ໍ້າ, ລະບາຍນ ໍ້າເສຍ, ການບ ລິຫານຈັດການແລະການເຄືໍ່ອນໄຫວ ບ າບັດ ສິໍ່ງເສດເຫືຼອ 418 

ການສຶກສາ 3,097 

ການເຄືໍ່ອນໄຫວ ຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັໍ້ງສາກົນ ແລະ ສະຖານທູດ 1 

ການເຄືໍ່ອນໄຫວ ດ້ານ ອະສັງຫາລິມະຊັບ 3,773 

ການເຄືໍ່ອນໄຫວ ດ້ານການເງິນ ແລະ ການປະກັນໄພ 2,197 

ການເຄືໍ່ອນໄຫວ ບ ລິການ ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານ 11,190 

ການເຄືໍ່ອນໄຫວກ່ຽວກັບສຸຂະພາບມະນຸດ ແລະ ວຽກງານທາງສັງຄົມ 1,404 

ການເຄືໍ່ອນໄຫວດ້ານ ສາຍວິຊາຊີບ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກນິກ 8,633 

ການເຄືໍ່ອນໄຫວບ ລິການອືໍ່ນໆ 14,023 

ການເຄືໍ່ອນໄຫວໃຫ້ທີໍ່ພັກເຊົາ ແລະ ບ ລິການ ອາຫານ 30,510 

ການເຄືໍ່ອໄຫວຂອງບັນດາຄົວເຮືອນ ທີໍ່ເປັນນາຍຈ້າງ, ການເຄືໍ່ອນໄຫວ ຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການ ທີໍ່ບ ໍ່ສາມາດແຍກໄດ້ ຂອງ
ບັນດາຄົວເຮືອນ ສ າລັບຊົມໃຊ້ເອງ 44 

ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕ ໍ່ສືໍ່ສານ 6,375 

ສິລະປະ, ການບັນເທີງ ແລະ ພັກຜ່ອນ 2,732 

ອຸດສາຫະກ າບ ໍ່ແຮ່ ແລະ ການຂຸດຄົໍ້ນ 3,578 

ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ 33,220 

ລວມ 467,804 

ຂ ໍ້ມູນຈາກ: ຕວົເລກລວມກິດຈະກ າວິສາຫະກດິຫຼາຍກວ່າ ຈ ານວນວສິາຫະກດິ ເນືໍ່ອຈາກວສິາຫະກິດໜຶໍ່ງສາມາດມຫີຼາຍກິດຈະກ າ ໂດຍ ກມົທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວສິາຫະກິດ 
ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ,www.ned.gov.la. 

ດັໍ່ງທີໍ່ໄດ້ຊີໍ້ແຈງຂ້າງເທິງນີໍ້ ທຸລະກິດເອກະຊົນໃນ ສປປ ລາວ ຍັງບ ໍ່ທັນຂະຫຍາຍຕົວ ມີລັກສະນະກຸ້ມຕົນເອງ, 
ຜະລິດຕະພາບ ແລະ ທັດສະນະແຂ່ງຂັນຕ ໍ່ສາກົນແມ່ນຍັງຕ ໍ່າຫຼາຍ ດັໍ່ັງນັໍ້ນ ຈຶໍ່ງຕ້ອງການໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫືຼອຫຼາຍດ້ານເພືໍ່ອ
ສາມາດຂະຫຍາຍຕົວໄດ້. 

ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນການຂຸດຄົໍ້ນຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ໄປສຸ່ມໃສ່ການຜະລິດກະສກິ າ, 
ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ການບ ລິການແມ່ນຖືກຕ້ອງ ແຕ່ຍັງຂາດຫຼາຍປັດໄຈເພືໍ່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດຂອງພາກທຸລະກິດກ ຄ ື
SME ແລະ MSME ສິໍ່ງກີດຂວາງອັນໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າໝູ່ແມ່ນສະພາບແວດລ້ອມທີໍ່ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການດ າ
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ເນີນທຸລະກິດແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຕ ໍ່າທີໍ່ສຸດ ຍົກຕົວຢ່າງກາານສະເໜີສາ້ງຕັໍ້ງວິສາຫະກິດກ ຄືການລົງທຶນໃນການຜະລິດ ແລະ 
ການດ າເນີນທຸລະກິດໃນທຸກຂະແໜງການມີຂ ໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ການຜະລິດຢູ່ ສປປ ລາວ ມີຕົໍ້ນທຶນສູງ ລວມເຖິງ ສປປ ລາວ 
ເປັນປະເທດທີໍ່ບ ໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລເຮັດໃຫ້ການຂົນສົໍ່ງ ແລະ ໂລຢີສຕິກ ຢູ່ໃນລະດັບສູງສົມຄວນ. 

ສປປ ລາວ ແມ່ໄດ້ຖືກຈັດໃນອັນດັບດັໍ່ງລຸ່ມນີໍ້: 

- ອັນດັບການອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທະນາຄານໂລກ  ແມ່ນອັນດັບທີ 154 

- ອັນດັບທັດສະນະແຂ່ງຂັນ (Competitive Index)                           ແມ່ນອັນດັບທີ 113 
- ອັນດັບການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ                        ແມ່ນອັນດັບທີ 130 

ໂດຍສັງລວມແລ້ວສະພາບດັໍ່ງກ່າວນີໍ້ ແມ່ນຍັງໄດ້ສະກັດກັໍ້ນການລົງທຶນທີໍ່ມີຄຸນະພາບໃນຂະແໜງການທີໍ່ເປັນເປົໍ້າ
ໝາຍໃໝ່ເຊັໍ່ນ: ຂະແໜງການກະສິກ າ, ອຸດສາຫະກ າການກະເສດ, ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ, ອຸດສາຫະກ າທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 
ທຸລະກິດທີໍ່ປິໍ່ນອ້ອມຂະແໜງການດັໍ່ງກ່າວ. 

ໃນໄລຍະ 2-3 ປີ ຫັຼງນີໍ້ ລັດຖະບານກ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງບັນດາກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ລະບົບການສົໍ່ງເສີມ
ພາກເອກະຊົນ, ມາດຕະການຕ ໍ່ຕ້ານພະຍາດ COVID-19 ແລະ ມາດຕະການຟືໍ້ນຟູຫັຼກຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດນັໍ້ນ
ເປັນກາລະໂອກາດໃຫ້ມີການປບັປຸງບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ກົນໄກເພືໍ່ອສົໍ່ງເສີມການຜະລິດຂອງພາກທຸລະກິດຢູ່ໃນ ສປປ 
ລາວ ດັໍ່ງທີໍ່ໄດ້ໍ້ອະທິບາຍໃນເອກະສານສະບັບນີໍ້. 
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II. ຜົນກະທົບຕ ື່ພາກທຸລະກິດ. 

2.1 ການສ າຫຼວດຜນົກະທົບຕ ື່ພາກທຸລະກດິຂອງ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ. 

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກ າ ແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ສ າຫຼວດຜົນກະທົບຂອງ COVID-19 ຕ ໍ່ຜູ້ປະກອບການ ເຊິໍ່ງຜູ້
ປະກອບການທີໍ່ເຂົໍ້າຮ່ວມການສ າຫຼວດລວມມີທັງຜູ້ປະກອບການລາວ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຕ່າງປະເທດທີໍ່ໄດ້ລົງທຶນ ແລະ 
ເຄືໍ່ອນໄຫວທຸລະກິດໃນທຸກໆຂະແໜງການເສດຖະກິດໃນ ສປປ ລາວ. ການເກັບກ າຂ ໍ້ມູນແມ່ນຜ່ານແບບຟອມ ອອນລາຍ
ຜ່ານເວັບໄຊຂອງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກ າ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍໃຊ້ການໂຄສະນາຜ່ານສືໍ່ທາງສັງຄົມອອນລາຍ, 
ບັນດາໜັງສືພິມຕ່າງໆ, ໄລຍະການສ າຫຼວດແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດແຕ່ວັນທີ 06 ເມສາ ເຖິງ 27 ເມສາ 2020 ແລະ ໄດ້ມີຜູ້ເຂົໍ້າ
ຮ່ວມຕອບແບບສອບຖາມທັງໝົດ 474 ຄົນ, ຜົນຂອງການສ າຫຼວດແມ່ນສະຫຼຸບໂດຍຫຍ ໍ້ດັໍ່ງຕ ໍ່ໄປນີໍ້: 

- (1) ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການຢຸດກິດຈະການທຸລະກິດ: ມີຜູ້ປະກອບການ 65% ທີໍ່ເຫັນວ່າຕົນເອງ ມີຄວາມສ່ຽງໃນ
ລະດັບໃດໜຶໍ່ງ ທີໍ່ຈະຢຸດກິດຈະການ, ເຊິໍ່ງ ໃນນັໍ້ນ ມີຜູ້ປະກອບການ 36%  ທີໍ່ຄາດວ່າຕົນເອງມີຄວາມສ່ຽງ 100% 

ທີໍ່ຈະຢຸດກິດຈະການ, ມີຜູ້ປະກອບການ  14% ຄາດວ່າຕົນເອງມີຄວາມສ່ຽງ 50% ທີໍ່ຈະຢຸດກິດຈະການ  ແລະ 
ມ ີ5% ຂອງຜູ້ປະກອບການ ທີໍ່ຄາດວ່າຕົນເອງມີຄວາມສ່ຽງ 30% ທີໍ່ຈະຢຸດກິດຈະການ. ຂະແໜງການທີໍ່ມີທີໍ່ມີ
ຄວາມສຽ່ງສູງກວ່າໝູ່ໃນການຢຸດກິດຈະການ ແມ່ນຂະແໜງການບ ລິການທີໍ່ພັກເຊົາ ແລະ ອາຫານ ແລະ ຂະແໜ
ງການບ ລິການ ຂົນສົໍ່ງ ແລະ ສາງສິນຄ້າ. ສ່ວນຂະແໜງການບ ລິການດ້ານການເງິນ ແລະ ປະກັນໄພ ແມ່ນຄາດວ່າ
ຈະບ ໍ່ໄດ້ມີການປິດກິດຈະການທຸລະກິດໃນໄລຍະພະຍາດລະບາດ. 

ຮູບທີ 2.1: ຄວາມສ່ຽງຕ ື່ການຢຸດກດິຈະການ ສມົທຽບລະຫວ່າງຂະແໜງການທຸລະກິດ  

 

- (2) ອຸປະສັກຕ ໍ່ການດ າເນີນທຸລະກິດ: ອຸປະສັກທີໍ່ເປັນຜນົມາຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ທີໍ່ຜູ້
ປະກອບການສ່ວນໃຫຍ່ເຫັນວ່າເປັນອຸປະສັກຕົໍ້ນຕ  ຕ ໍ່ການສບືຕ ໍ່ດ າເນີນກິດຈະການ ແມ່ນ : (1) ການບ ໍ່ສາມາດ
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ຈ່າຍເງິນເດືອນພະນັກງານ, (2) ການບ ໍ່ສາມາດຊ າລະດອກເບ້ຍ ແລະ ຕົໍ້ນທຶນເງິນກູ້ ແລະ (3) ຄວາມຕ້ອງການ
ສິນຄ້າ ແລະ ການບ ລິການຫຼຸດລົງ ດັໍ່ງທີໍ່ໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນຮູບພາບລຸ່ມນີໍ້: 

         ຮູບທີ 2.2: ອຸປະສກັໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ 

- (3) ຜົນກະທົບຕ ໍ່ການຈ້າງງານ:  ຈາກຜົນສ າຫຼວດ ເຫັນໄດ້ວ່າ ມີຜູ້ປະກອບການເຖິງ  70% ທີໍ່ ຄາດວ່າຈະຕ້ອງໄດ້
ປົດພະນັກງານ ອອກຈ ານວນໜຶໍ່ງ, ເຊິໍ່ງ 40% ຂອງຜູ້ປະກອບການ ແມນ່ຄາດວ່າຈະປົດແຮງງານອອກເກີນ 50% 

ຂອງຈ ານວນແຮງງານທັງໝົດ ແລະ 13% ຂອງຜູ້ປະກອບການ ແມ່ນຄາດວ່າຈະປົດແຮງງານ ອອກເກີນ 90% 

ຂອງຈ ານວນແຮງງານທັງໝົດ. ໃນນີໍ້ຍັງມີຜູ້ປະກອບການຈ ານວນ 30% ທີໍ່ຈະຮັກສາແຮງງານໄວ້ທັງ 
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ຮູບທີ 2.3: ຄວາມຈ າເປັນປົດຈ ານວນພະນັກງານ/ກ າມະກອນອອກຈາກງານ (ເປີເຊັນ) 

 
- (4) ຜົນກະທົບຂອງລາຍຮັບຂອງວິສາຫະກິດ ໃນໄຕມາດທີ 1 ຂອງປີ 2020 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2019 ແມ່ນເຫັນວ່າ 

83% ຂອງຜູ້ປະກອບການໄດແ້ຈ້ງວ່າມີລາຍຮັບຫຼຸດລົງ ໃນນັໍ້ນລວມມີ 27.50% ໄດ້ມີລາຍຮັບຫຼຸດລົງເຖິງ 81-

100%. 

ຮູບທີ 2.4: ຜົນກະທົບຕ ື່ລາຍຮັບຂອງວິສາຫະກິດ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຈາກການສ າຫຼວດ ເຫັນໄດ້ວ່າ ຜູ້ປະກອບການ ແມ່ນໄດ້ຮບັຜົນກະທົບຕ ໍ່ລາຍຮັບວິສາຫະກິດ ບ ໍ່ຫຼາຍກ ໍ່ໜ້ອຍ 
ຍ້ອນການລະບາດຂອງ COVID-19 ແລະ ໄດ້ກຽມພ້ອມທີໍ່ຈະຢຸດກິດຈະການທຸລະກດິ, ຫຼຸດຜ່ອນຈ ານວນພະນັກງານ
ຂອງຕົນລົງ. ອຸປະສັກຕົໍ້ນຕ ຂອງການສືບຕ ໍ່ດ າເນີນທຸລະກິດ ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍເງິນເດືອນພະນັກງານ, ຄວາມ
ສາມາດໃນການຊ າລະດອກເບ້ຍ ແລະ ຕົໍ້ນທຶນເງິນກູ້ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງສິນຄ້າ ແລະ ການບ ລິການທີໍ່ຫຼຸດລົງຂອງ
ຕະຫຼາດ. 

ອີງຕາມ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສ າຫຼວດ ດັໍ່ງກ່າວ ເຫັນວ່າ ຄາດຄະເນຜົນກະທົບຕ ໍ່ລາຍລາຍຮັບໃນໄຕມາດທີ 1 ປ ີ
2020 ຂອງທຸລະກິດທີໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫັຼກ ຈາກໂຄວິດ-19 ແມ່ນເທົໍ່າກັບປະມານ 1.17 ຕືໍ້ໂດລາສະຫະລັັດ (ບ ໍ່ລວມຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່ທຸລະກິດຂະແໜງການສະໜອງ ໄຟຟ້າ, ອາຍແກັສ ຕ່າງ ແລະ ຂະແໜງ ອຸດສາຫະກ າບ ໍ່ແຮ່ ແລະ ການຂຸດຄົໍ້ນ) ຫືຼ 
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ເທົໍ່າກັບປະມານ 6% ຂອງຄາດຄະເນມູນຄ່າລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຂອງ ສປປ ລາວ ຂອງປີ 2019. ໃນ
ນີໍ້ ເຫັນວ່າ ຂະແໜງການທີໍ່ມີຜົນກະທົບສູງກວ່າໝູ່ ອີງຕາມຈ ານວນມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ລາຍຮັບ ແມ່ນ ຂະແໜງ 
ກະສິກ າ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ ເຊິໍ່ງ ຄາດຄະເນຜົນເສຍຫາຍຕ ໍ່ກັບລາຍຮັບຂອງໄຕມາດທີ 1 ປີ 2020 ແມ່ນເທົໍ່າກັບ
ປະມານ 292 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.  

ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ການຄາດຄະເນຜົນກະທົບດ້ານລາຍຮັບຕ ໍ່ພາກທຸລະກິດນີໍ້ ເປັນພຽງການຄາດຄະເນເບືໍ້ອງຕົໍ້ນ 
ອີງໃສ່ສະຖິຕິຂ ໍ້ມູນໂຕເລກຂອງປີຜ່ານມາ, ແລະ ອີງໃສ່ບາງຂ ໍ້ສົມມຸດຕິຖານໃນການຄິດໄລ່, ບ ໍ່ໝາຍຄວາມວ່າຈະເປັນໂຕ
ເລກຜົນກະທົບຕົວຈິງທີໍ່ເກີດຂຶໍ້ນໃນລະບົບເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ. ຈຸດປະສົງຂອງການຄາດຄະເນຜົນກະທົບດ້ານ
ລາຍຮັບຕ ໍ່ພາກທຸລະກິດ ນີໍ້ ແມນ່ ເພືໍ່ອປະກອບເປັນຂ ໍ້ມູນເພີໍ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງພາກລັດ ເຫັນເຖິງ
ພາບລວມມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍທີໍ່ເກີດຂຶໍ້ນຕ ໍ່ທຸລະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ເພືໍ່ອ ນ າໃຊ້ໃນການ ປະເມີນ, ກ ານົດ 
ນະໂຍບາຍ ຫືຼ ມາດຕະການຊ່ວຍເຫືຼອເພືໍ່ອຟືໍ້ນຟູຈາກຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19   ທີໍ່ເໝາະສົມ ໃນໄລຍະສັໍ້ນນີໍ້.  
ໂຕເລກການຄາດຄະເນຜົນກະທົບດ້ານລາຍຮັບຕ ໍ່ພາກທຸລະກິດນີໍ້ ອາດຈະມີການປັບປ່ຽນເພີໍ່ມເຕີມ ໃນໄລຍະຕ ໍ່ໄປ ຖ້າ
ຫາກວ່າການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ມີການແກ່ຍາວເພີໍ່ມເຕີມ ທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ໃນທົໍ່ວໂລກ.    

ລາຍລະອຽດ ບົດລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຈາກການການສ າຫຼວດຜົນກະທົບ ຂອງ COVID-19 ຕ ໍ່ກັບພາກທຸລະກິດ, 
ສາມາດເບິໍ່ງໄດ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງບົດລາຍງານສະບັບນີໍ້. 

ຜ່ານການສັງລວມແລ້ວ ຜົນກະທົບທີມີຕ ໍ່ທຸລະກິດຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໄດ້ເຮັດໃຫ້
ລະບົບທຸລະກິດໄດ້ຢຸດສະງັກ ໃນ 4 ດ້ານໄປພ້ອມໆກັນ, ໃນນັໍ້ນມີການຢຸດສະງັກດ້ານການເງິນ, ດ້ານການສະ ໜອງປັດໄຈ
ການຜະລິດ, ດ້ານຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ຍັງມີຄວາມບ ໍ່ແນ່ນອນວ່າການແຜ່ລະບາດຈະມີໄລຍະເວລາເທົໍ່າໃດ
ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດບ ໍ່ສາມາດວາງແຜນລ່ວງໜ້າໄວ້. 

2.2 ຜົນກະທົບຕ ື່ທຸລະກິດຕາມຂະແໜງການທລຸະກິດ. 

ບົດສັງລວມປະກອບມີ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ, ຂະແໜງກະສິກ າ ແລະ ອຸດສາຫະກ າກະເສດ, 
ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບ ໍ່ໄດ້ກວມເອົາອຸດສາຫະກ າໃຫຍ່ໃນຂະແໜງບ ໍ່ແຮ່ ແລະ ພະລັງງານພ້ອມດ້ວຍ
ບັນດາລັດວິສາຫະກິດ. 

2.2.1 ຜົນກະທົບຕ ື່ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ. 

ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງກົມອຸດສາຫະກ າ ແລະ ຫັດຖະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ, ປີ 2020          
ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງມີມູນຄ່າການຜະລິດ 27,953 ຕືໍ້ກີບ ແລະ ກວມເອົາ 9% ຂອງ GDP ໃນນັໍ້ນອຸດສາຫະກ າ
ປຸງແຕ່ງທີໍ່ພົໍ້ນເດັໍ່ນປະກອບດ້ວຍອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງອາຫານ-ເຄືໍ່ອງດືໍ່ມ (ຜະລິດເຫົຼໍ້າ, ເບຍ, ນ ໍ້າດືໍ່ມ, ນ ໍ້າອັດລົມ, ກາເຟ, ຊາ 
ແລະ ອາຫານ), ອຸດສາຫະກ າຕັດຫຍິບ, ອຸດສາຫະກ າວັດສະດຸກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ອຸດສາຫະກ າໂລຫະພືໍ້ນຖານທີໍ່ກວມເອົາ 60% 
ຂອງຈ ານວນອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງທັງໝົດ, ນອກຈາກກຸຸ່ມດັໍ່ງກ່າວຍັງມີອຸດສາຫະກ າປະກອບຊິໍ້ນສ່ວນອາໄຫຼໍ່, ເອເລັກໂຕ
ນິກ ແລະ ເຍືໍ່ອເຈ້ຍ ທີໍ່ກ າລັງຂະຫຍາຍຕົວເພືໍ່ອການສົໍ່ງອອກ, ຕົວເລກການສົໍ່ງອອກສິນຄ້າອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງມີການ
ຂະຫຍາຍໃນອັນດັບ 10.3% ຕ ໍ່ປີ ແຕ່ປິ 2016 ເປັນຕົໍ້ນມາ ແລະ ມີມູນຄ່າສົໍ່ງອອກເຖິງ 4.45 ຕືໍ້ໂດລາສະຫະລັດ. 

ໃນປີ 2019 ມີໂຮງງານທັງໝົດ 28,169 ແຫ່ງ ແບ່ງເປັນຂະໜາດໃຫຍ່ 745 ແຫ່ງ, ຂະໜາດກາງ 1,161 ແຫ່ງ, ຂະໜ
າດນ້ອຍ 9,819 ແຫ່ງ ແລະ ການຜະລິດອຸດສາຫະກ າແບບຄອບຄົວ (MSME) ຈ ານວນ 16,444 ແຫ່ງ, ຂະແໜງອຸດ
ສາຫະກ າປຸງແຕ່ງໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທ າໃຫ້ 167,100 ຄົນ, ໃນນັໍ້ນ ອຸດສາຫະກ າອາຫານ ແລະ ເຄືໍ່ອງດືໍ່ມມີຄົນງານ 
34,500 ຄົນ, ອຸດສາຫະກ າຕັດຫຍິບ 26,665 ຄົນ ແລະ ອຸດສາຫະກ າປຸຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ 22,860 ຄົນ. 
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ອຸດສາຫະກ ປຸງແຕ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຢຸດສະຫງັກລວມມີ 4 ດ້ານດັໍ່ງທີໍ່ໄດ້ອະທິບາຍຜ່ານມາ, ສະພາບການ
ກະທົບມີລັກສະນະດັໍ່ງລຸ່ມນີໍ້: 

- ໃນໄລຍະເບືໍ້ອງຕົໍ້ນຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດ (ເດືອນມັງກອນ 2020) ມີຫຼາຍໂຮງງານເລີໍ່ມມີຜົນກະທົບຈາກ
ການນ າສົໍ່ງສະໜອງປັດໃຈການຜະລິດ ແລະ ວັດຖຸດິບຈາກຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະຈາກປະເທດ ສປ ຈີນ. 

- ການສະໜອງປັດໃຈການຜະລດິຊັກຊ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໂຮງງານຜະລິດຊ້າລົງ, ຜະລິດຈ ານວນໜ້ອຍລົງ ແລະ ບ ໍ່
ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ກ ໍ່ຄືບ ໍ່ສາມາດນ າສົໍ່ງສິນຄ້າຕາມສັນຍາໄດ້. 

- ມາດຕະການປິດໂຮງງານ ອີງຕາມມະຕິຄ າສັໍ່ງເລກທີ 06/ນຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ບັນດາໂຮງງານໄດ້ຢຸດຕິການຜະລິດ ແລະ ບ ໍ່
ສາມາດສະໜອງສິນຄ້າຕາມສັນຍາພ້ອມທັງມີຄວາມສຽງສູງທີໍ່ຈະຖືກປັບໃໝ ແລະ ຍົກເລີກສັນຍາໄລຍະຍາວ. ໂດຍ
ສະເພາະອຸດສາຫະກ າຕັດຫຍິບແມ່ນໄດ້ຖືກປັບໄໝ, ຢຸດຕິສັນຍາຊືໍ້ ແລະ ຜູ້ຊືໍ້ແມ່ນໄດ້ໂອນສັນຍາໄປປະເທດໃກ້ຄຽງ, 
ເຊິໍ່ງມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສຍໂອກາດດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ມີຄວາມສຽງສູງທີໍ່ລຸກຄ້າຈະຍ້າຍໄປຜະລິດຢູ່ປະເທດອືໍ່ນແບບ
ຖາວອນ. 

- ໃນເມືໍ່ອມີການປິດໂຮງງານ ແລະ ການສົໍ່ງສິນຄ້າບ ໍ່ໄດ້ ຜູ້ປະກອບການກ ໍ່ບ ໍ່ມີລາຍຮັບ ຈຶໍ່ງມີຄວາມຈ າເປັນຫຼຸດຈ ານວນ
ແຮງງານລົງ, ມີຫຼາຍໂຮງງານບ ໍ່ສາມາດຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານຂອງຕົນ, ຍິໍ່ງໄປກວ່ານັໍ້ນຜູ້ປະກອບການຫຼາຍ
ໂຮງງານກ ໍ່ບ ໍ່ສາມາດຈ່າຍຄ່າດອກເບ້ຍ ແລະ ຕົໍ້ນທຶນເງິນກູ້, ຈ່າຍຄ່າເຊົໍ່າສະຖານທີໍ່ ແລະ ສ າລະຄ່າອາກອນໃຫ້ແກ່
ລັດຖະບານ. 

ຜົນກະທົບຕ ໍ່ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງຍັງໄດ້ແຜ່ລາມໄປສູ່ບັນດາກິດຈະການ ຫືຼໂຮງງານການຜະລິດທີໍ່ປິໍ່ໍ່ນອ້ອມ
ບັນດາໂຮງງານປຸງແຕ່ງດັໍ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກິດຈະການທຸລະກິດທີໍ່ສະໜອງວັດຖຸປັດໃຈການຜະລິດ ແລະ ວັດຖຸດິບ
ໃຫ້ແກ່ໂຮງງານທີໍ່ຢູ່ພາຍໃນປະເທດປະກອບມີຊາວສວນທີໍ່ຜະລິດໃຫ້ໂຮງງານ, ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ປຸງແຕ່ງອະ
ຫານ, ກິດຈະການຫຸ້ມຫ ໍ່, ການຂົນສົໍ່ງ ແລະ ລະບົບໂລຢິສຕິກ, ບ ລິສັດຂາຍຍົກ, ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ອືໍ່ນໆ ທີໍ່ນອນຢູ່ໃນໂຄງ
ປະກອບຂອງຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດ ແລະ ການຈ ລະຈອນຈ າໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຂອງອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ. 

                       ຮູບທີ 2.5: ຜົນກະທົບຕ ື່ທຸລະກດິ-ການຢຸດສະຫງັກ 4 ດ້ານ 

 

 

 

 

 

ວິກິດການໃນຄັໍ້ງນິີໍ້ ແມ່ນຮ້າຍແຮງຍ້ອນເຮັດໃຫ້ຕ່ອງໂສ້ທັງສອງເບືໍ້ອງຄື: ເບືືໍ້ອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ເບືໍ້ອງການ
ສະໜອງ, ມີບັນຫາ ແລະ ໄດ້ຢຸດສະຫງັກໄປພອ້ມກັບເປັນຜົນກະທົບທີໍ່ຮຸນແຮງ ແລະ ແກ່ຍາວ.ຮູບພາບລຸ່ມນີໍ້ສະແແດງ
ເຖິງຜົນກະທົບເຖິງໂຄງປະກອບການຜະລິດທຸລະກິດຕາມຄວາມສະໜອງ ແລະ ຕາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ງລະພາກສ່ວນ. 
ເຫັນໄດ້ວ່າຜົນກະທົບບ ໍ່ແມ່ນຈະກະທົບເຖິງທຸລະກິດເທົໍ່ານັໍ້ນ ແຕ່ຍັງກະທົບເຖິງການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ລັດຖະບານ ແລະ ຂອງຄົວເຮືອນ ກ ໍ່ຄືຂອງປະຊາຊົນໃນ ສປປ ລາວ. 



 

10 

 

ຮູບທ ີ2.6: ແຜນວາດສະແດງເສັໍ້ງທາງຜົນກະທົບຈາກ COVID-19 ຕ ື່ທຸລະກດິ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 ຜົນກະທົບຕ ື່ຂະແໜງກະສິກ າ. 

ຂະແໜງກະສິກ າກວມເອົາພຽງແຕ່ 15.7% ຂອງ GDP ແລະ ມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວຊ້າໃນລະບົບ 2.5% ໃນປ ີ2018. 
ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ສປປ ລາວ ຍັງຖືເປັນປະເທດທີໍ່ອິງໃສ່ການກະສິກ າ ເນືໍ່ອງຈາກຂະແໜງນີໍ້ມີ 70% ຂອງປະຊາກອນ ຫືຼ 
50% ຂອງຄົວເຮືອນໃນທົໍ່ວປະເທດໄດ້ທ າການຜະລິດກະສດິກ າເພືໍ່ອກຸ້ມຕົນເອງ. 

ການເປີດເສດຖະກິດພາກພືໍ້ນ ແລະ ການພັດທະນາຂະແໜງລະບົບການຂົນສົໍ່ງໂລຈິດຕິກ ແລະ ການຄ້າລະຫວ່າງ
ປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ພັດທະນາການຜະລິດກະສກິ າຕາມຮູບແບບ ກະເສດ-ສັນຍາ (Contract Farming)  ແລະ 
ຂະແໜງທຸລະກິດກະເສດໃນທົໍ່ວປະເທດ. ເຂດຜະລິດກະສະກ າເປັນສິນຄ້າທີໍ່ສ າຄັນປະກອບມີດັໍ່ງລຸ່ມນີໍ້: 

- ເຂດພູພຽງບ ລະເວນຢູ່ແຂວງພາກໃຕ້ທີໍ່ມີການຜະລິດກາເຟ, ຊາ, ພືດຜັກລະດູໝາວ ແລະ ອືໍ່ນໆ. 

- ເຂດແຂວງພາກເໜືອຕິດສາຍແດນ ສປ ຈີນ ທີໍ່ມີການຜະລິດຢາງພາລາ, ອ້ອຍ, ໝາກກ້ວຍ, ໝາກໂມ ແລະ ອືໍ່ນໆ. 

- ເຂດແຂວງທີໍ່ຕິດກັບສາຍແດນປະເທດໄທທີໍ່ມີການຜະລິດເຂົໍ້າ ແລະ ພືດຫຼາຍຊະນິດເມືໍ່ອປ້ອນຕະຫຼາດປະເທດໄທ 
ແລະ ຕະຫຼາດນະຄອນຫຼວງ. 

ອີງຕາມສະຖິຕິຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າມີຈ ານວນ 35,600 ກວ່າບ ລິສັດທີໍ່ຈົດທະບຽນໃນຂະແໜງກະ
ສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້  ເຊິໍ່ງມີມູນຄ່າການລົງທຶນ 548,000 ຕືໍ້ກີບ ທີໍ່ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນໂຮງງານອຸດສາຫະກ າ ແລະ ປຸງແຕ່ງໄມ້
ສ າເລັດຮູບຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະໜາດກາງ ເປັນບ ລິສັດສົໍ່ງເສີໍ່ມ ແລະ ເກັບຊືໍ້ຜະລິດຕະພັນກະສິກ າເພືໍ່ອສົໍ່ງອອກເປັນ
ການຈ າໜ່າຍວັດຖຸປັດໃຈການຜະລິດກະສິກ າ ຫ້າງຮ້ານຈ າໜ່າຍຜະລິດຕະພັນກະສກິ າ ແລະ ອືໍ່ນໆ. 

ການຜະລິດກະສກິ າແມ່ນໄດ້ຮບັຜົນກະທົບ ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ເຊັໍ່ນດຽວກັນກັບຂະ          
ແໜງການອືໍ່ນຈາກການຢຸດສະຫງັກ 4 ດ້ານດັໍ່ງທີໍ່ໄດ້ອະທິບາຍຜ່ານມາ ສະເພາະອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້
ຜົນກະທົບຕ ໍ່ອຸດສາຫະກ າດັໍ່ງກາ່ວແມ່ນມີລັກສະນະກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງດັໍ່ງທີໍ່ໄດ້ອະທິບາຍ (ໃນຂ ໍ້ 2.2.1). 

ສະເພາະທຸລະກິດກະສກິ າຕາມລະບົບ ກະເສດ-ສັນຍາ  ລວມທັງການຜະລິດກະສິກ າເພືໍ່ອຮັບໃຊ້ການບ ລິໂພກໃນຕົວ
ເມືອງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວມີດັໍ່ງຕ ໍ່ໄປນີໍ້: 



 

11 

 

- ການປິດກິດຈະການໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານໃນໄລຍະຕົໍ້ນຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ແມ່ນໄດ້
ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຕະຫຼາດພຶດຜັກ ແລະ ຊີໍ້ນ ແມ່ນຫຼຸດລົງ. ນອກຈາກນັໍ້ນການລັກລອບເອົາສິນຄ້າດັໍ່ງກ່າວມາແຕ່
ປະເທດໃກ້ຄຽງໄດ້ກະທົບເຖິງການຈ າໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຂອງລາວ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍຈ ານວນໜຶໍ່ງໄດ້
ຢຸດຕິການຜະລິດ. 

- ໃນໄລຍະການປະຕິບັດມະຕິຄ າສັໍ່ງເລກທີ 06/ນຍ ໃນເບືໍ້ອງຕົໍ້ນຜູ້ຜະລິດກະສິກ າບ ໍ່ສາມາດຂົນສົໍ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງ
ແຂວງໄດ້ຍ້ອນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດມະຕິຄ າສັໍ່ງໃນແຕ່ລະແຂວງແມ່ນບ ໍ່ຄືກັນ, ມີດ່ານກວດຫຼາຍ ທີໍ່ເຮັດໃຫ້ການຂົນສົໍ່ງ
ຜະລິດຕະພັນກະສິກ າເສຍຫາຍໄດ້ງ່າຍ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້. 

- ໃນໄລຍະການປະຕິບັດມະຕິຄ າສັໍ່ງເລກທີ 06/ນຍ ຜູ້ຜະລິດກະສິກ າບ ໍ່ສາມາດສົໍ່ງສິນຄ້າຕາມລະບົບ ກະເສດ-ສັນຍາໄດ້
ງ່າຍດາຍ , ມີອຸປະສັກຫຼາຍຈືໍ່ງເຮັດໃຫ້ການຂົນສົໍ່ງຜະລິດຕະພັນ ຂ້າມສາຍແດນມີຄວາມເສຍຫາຍໃນລະຫວ່າງການ
ເດີນທາງ. 

- ໃນເມືໍ່ອບ ໍ່ສາມາດຈ າໜ່າຍຜະລິດຕະພັນໄດ້ ຫືຼ ຜະລິດຕະພນັໄດ້ມີຄວາມເສຍຫາຍ, ຜູ້ປະກອບການຈືໍ່ງບ ໍ່ມີລາຍຮັບ 
ແລະ ຂາດສະພາບຄ່ອງທາງດ້ານການເງິນ ເພືໍ່ອການລົງທຶນຄືນໃໝ່ໃສ່ລະດູການຜະລິດໃໝ່. 

- ວົງຈອນການຂາດສະພາບຄ່ອງທາງດ້ານການເງິນແມ່ນໄດ້ກະທົບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດທັງໝົດລວມທັງ, ຜູ້ສົໍ່ງເສີມ ແລະ 
ເກັບຊືໍ້, ຂົນສົໍ່ງ ແລະ ຊາວກະສິກອນຜູ້ຜະລິດ. 

- ເນືໍ່ອງຈາກສະພາບຄາດແຄ້ນດ້ານການເງິນຜູູ້ປະກອບການພ້ອມທັງຊາວກະສິກອນ ແມ່ນບ ໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການ
ຈ່າຍຄ່າເຊົໍ່າທີໍ່ດິນ, ຄ່າແຮງງານຜະລິດ ແລະ ບ ລິການຂອງຕົນ, ບ ໍ່ມີຄວາມສາມາດຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ຕົໍ້ນທຶນເງິນກູ້
ຈາກທະນາຄານ, ຈາກສະຖາບນັການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ເງິນກູ້ນອກລະບົບ, ລວມທັງບ ໍ່ສາມາດຈ່າຍອາກອນຕ່າງໆໃຫ້
ລັດຖະບານ. 

ຂະແໜງການກະສິກ າຢູ ່ສປປ ລາວ ແມ່ນມີທ່າແຮງໂດຍສະເພາະຈາກການພັດທະນາການຜະລິດແບບກະເສດ-ສັນຍາ
ໄປສູ່ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ. ການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ແມ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ໄລຍະການປ່ຽນແປງໄປສູ່ອຸດສາຫະ
ກ າແມ່ນມີຄວາມຫຼໍ່າຊ້າຢ່າງແນນ່ອນ. 

2.2.3 ຜົນກະທົບຕ ື່ຂະແໜງທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ. 

ຂະແໜງການອຸດສາຫະກ າທ່ອງທ່ຽວກວມເອົາປະມານ 12% ຂອງ GDP ແລະ ມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວໄວໃນໄລຍະຊຸມປີ
ທີໍ່ຜ່ານມາ. ອີງຕາມຕົວເລກສະຖິຕິປີ 2019 ຂອງກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນາທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນມີນັກທ່ອງ
ທ່ຽວຈ ານວນ 4,791,065 ຄົນ ທີໍ່ມາທ່ຽວໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ຄາດຄະເນການສ້າງລາຍຮັບ ຈ ານວນ 934.7 ລ້ານໂດ
ລາສະຫະລັດ. ຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວປະກອບດ້ວຍນັກທ່ອງທ່ຽວໄທ ຈ ານວນ 2,160,300 ຄົນ ເພີໍ່ມຂືໍ້ນເທົໍ່າກັບ 12%, ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວຈີນ ຈ ານວນ 1,022,727 ຄົນ ເພີໍ່ມຂືໍ້ນເທົໍ່າກັບ 27%, ນັກທ່ອງທ່ຽວເກົາຫຼີໃຕ້ ຈ ານວນ 203,191 ຄົນ ເພີໍ່ມຂືໍ້ນ 
ເທົໍ່າກັບ 17% ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ ຈ ານວນ 924, 875 ຄົນ ເພີໍ່ມຂືໍ້ນເທົໍ່າກັບ 7%. 

ແຫຼໍ່ງທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ສປປ ລາວ ເປັນແຫຼໍ່ງທ່ອງທ່ຽວທ າມະຊາດມີຈ ານວນທັງໝົດ 1,314 ແຫ່ງ, ແຫຼໍ່ງທ່ອງທ່ຽວ
ວັດທະນາທ າຈ ານວນ 591 ແຫ່ງ ແລະ ແຫຼໍ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດຈ ານວນ 294 ແຫຼໍ່ງ. ໃນແຫຼໍ່ງທ່ອງທ່ຽວວັດທະນາ
ທ າປະກອບມີ: ເມືອງຫຼວງພະບາງ, ວັດພູຈ າປາສັກ ແລະ ທົໍ່ງໄຫຫີນແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຈັດເປັນມ ລະດົກໂລກ. 

ທຸລະກິດນັກທ່ອງທ່ຽວຍັງປະກອບມີເທດສະການປະເພນີ 10 ກວ່າງານຕ ໍ່ປີ, ງານປະຊຸມສ າມະນາ ແລະ ງານ
ວາງສະແດງປະມານ 10 ງານຕ ໍ່ປີ. ໂຄງປະກອບຂອງການບ ລິການທ່ອງທ່ຽວມີໂຮງແຮມຈ ານວນ 637 ແຫ່ງ, ບ້ານພັກຈ າ
ນວນ 2,283 ແຫ່ງ, ຮ້ານອາຫານຈ ານວນ 2,679 ແຫ່ງ ແລະ ຮ້ານບັນເທິງຈ ານວນ 305 ແຫ່ງໃນທົໍ່ວປະເທດ. ບ ລິສັດນ າ
ທ່ຽວທີໍ່ຈົດທະບຽນມີຢູ່ 575 ບ ລິສັດ ໂດຍມີ 36 ບ ລິສັດເປັນສາຂາບ ລິສັດລະດັບສາກົນ. ອີງຕາມຕົວເລກສະຖິຕິຂອງກົມ
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ທະບຽນ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າການຄ້າ ຕົວເລກການລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ແລະ 
ການທ່ອງທ່ຽວມີມູນຄ່າກວ່າ 554, 765 ຕືໍ້ກີບ. 

ອຸດສາຫະກ າການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຄືກັນກັບອຸດສາຫະກ າອືໍ່ນໆ ເນືໍ່ອງມາຈາກການຢຸດສະຫງັກທາງ
ດ້ານການສະໜອງ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດດ້ານການເງິນ ແລະ ຄວາມບ ໍ່ແນ່ນອນຕ ໍ່ການດ າເນິນທຸລະກິດໃນອານາຄົດ
, ເຊິໍ່ໍ່ງແຕກຕ່າງກັບອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທຸລະກິດອືໍ່ນໆ ການຢຸດສະຫງັກທາງດ້ານການສະໜອງການບ ລິການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນ
ໄດ້ເລີໍ່ມແຕ່ທ້າຍປີ 2019 ເປັນຕົໍ້ນມາ ພາຍຫັຼງທີໍ່ ສປປ ຈີນ ແລະ ຫຼາຍປະເທດໄດ້ເລີໍ່ມປິດສາຍແດນ ແລະ ສາຍການບິນ
ລະຫວ່າງປະເທດ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວສາມາດສັງລວມດັໍ່ງລຸ່ມນິໍ້: 

- ອີງຕາມການປະເມີນເບືໍ້ອງຕົໍ້ນໂດຍ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກ າ ແຫ່ງຊາດລາວ ເຫັນວ່າ ໃນໄລຍະແຜ່ລະບາດ
ໄລຍະທ າອິດຂອງປີ 2020 ໄດ້ມີ 60% ຂອງທຸລະກິດໂຮງແຮມ ແລະ ບ້ານພັກໄດ້ປິດກດິຈະການຂອງຕົນ. ຍ້ອນມີ
ການຍົກເລີກການມາທ່ຽວຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວເຊັໍ່ນ: ເມືອງຫຼວງພະບາງ, ເມືອງວັງວຽງ ແລະ ອືໍ່ນໆ ທີໍ່ເປັນຈຸດໝາຍຕົໍ້ນຕ 
ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວແມ່ນໄດ້ຢຸດກິດຈະການທັງໝົດໃນເດືອນ 03 ປີ 2020 ກ່ອນການປະກາດ ມະຕິຄ າສັໍ່ງເລກທີ 06/

ນຍ ຂອງລັດຖະບານ. 
- ໃນໄລຍະຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ມະຕິຄ າສັໍ່ງເລກທີ 06/ນຍ ເຊິໍ່ງລັດຖະບານໄດ້ອານຸຍາດໃຫ້ເປີດກິດຈະການ ໂຮງແຮມ ແລະ 

ການນ າສົໍ່ງອາຫານ ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມມີຈ ານວນ 90% ຂອງໂຮງແຮມແມ່ນໄດ້ປິດກິດຈະການຂອງຕົນໃນທົໍ່ວປະເທດ. 
- ການປິດກິດຈະການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນໄດ້ສົໍ່ງຜົນກະທົບທຸກໆຂະແໜງການຂອງທຸລະກິດທີໍ່ຢູ່ໃນຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດຂອງ

ອຸດສາຫະກ າທ່ອງທ່ຽວລວມໄປເຖິງທຸລະກິດບ ລິການທາງອ້ອມການຂົນສົໍ່ງ, ການຜະລິດກະສິກ າ, ອາຫານ ແລະ 
ອືໍ່ນໆ. 

- ເຊັໍ່ນດຽວກັນກັບອຸດສາຫະກ ໍໍາອືໍ່ນໆ, ການປ່ຽນແປງຂອງການຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການປິດກິດຈະການໄດ້ເຮັດໃຫ້
ຜູ້ປະກອບການຂາດລາຍຮັບ ແລະ ຂາດສະພາບຄ່ອງດ້ານການເງິນ ຈຶໍ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການບ ໍ່ສາມາດ
ຈ່າຍເງີນເດືອນ ແລະ ຄ່າແຮງງານຂອງພະນັກງານ ແລະ ມີຄວາມຈ າເປັນຢຸດຕິສັນຍາຈ້າງແບບບ ໍ່ມີກ ານົດ (ຕ່າງຈາກອຸດ
ສາຫະກ າອືໍ່ນ), ບ ໍ່ສາມາດຈ່າຍຄ່າເຊົໍ່າສະຖານທີໍ່, ບ ໍ່ສາມາດຈ່າຍອາກອນໃຫ້ລັດຖະບານເຊັໍ່ນດຽວກັນກັບທຸລະກິດຂະແ
ໜງການອືໍ່ນ. 

ອຸດສາຫະກ າທ່ອງທ່ຽວແມ່ນມີທ່າແຮງຫຼາຍ ແລະ ສາມາດກາຍເປັນອຸດສາຫະກ າທີໍ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃນອັນດັບສູງ
ໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ. ການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໄດ້ສ້າງຄວາມບ ໍ່ແນ່ນອນ ວ່າອີກດົນປານໃດບັນດາປະເທດ
ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈະກັບມາຢ້ຽມຢາມສະຖານທີໍ່ຕ່າງໆຢູ່ ສປປປ ລາວອີກ. 
ເຊິໍ່ງຕ່າງຈາກຂະແໜງການອືໍ່ນ, ອຸດສາຫະກ າທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຈະຖືກຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວກວ່າໝູ່ ແລະ ມີຄວາມບ ໍ່
ແນ່ນອນທີໍ່ສຸດ. 

2.3 ຜົນກະທົບທາງດ້ານການເງິນ. 

ໂດຍການສັງລວມຈາກຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕ ໍ່ອຸດສາຫະກ າພືໍ້ນຖານທີໍ່ໍ່ກ່າວ
ມາຂ້າງເທິງນີໍ້ ການແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນຖືເປັນໝາກຫົວໃຈໜຶໍ່ງທີໍ່ສ າຄັນຕ ໍ່ວິກິດການໃນ
ຄັໍ້ງນີໍ້. ເນືໍ່ອງຈາກວ່າວິກິດການ COVID-19 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕ່ອງໂສ້ເລືໍ່ອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງມີບັນຫາ ຫືຼ ມີ
ການຢຸດສະຫງັກພ້ອມກັນ ເຊິໍ່ງມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດມີການຢຸດຫງັກທັງການນ າເຂົໍ້າ ແລະ ການສົໍ່ງອອກ, ຄົວເຮືອນ 
(ປະຊາຊົນ) ຈະບ ໍ່ມີການໃຊ້ຈ່າຍ ຫືຼ ໃຊ້ຈ່າຍໜ້ອຍໃນສັງຄົມ ເພາະເຂົາເຈົໍ້າໄດ້ຖືກຜົນກະທົບຈາກການຂາດລາຍໄດ້ເນືໍ່ອງ
ຈາກວ່າ ການຖືກຢຸດຈ້າງງານ, ການເສຍລາຍຮັບຈາກການຢດຸກິດຈະການທຸລະກິດຂອງຕົນ. ລັດຖະບານຈຶໍ່ງມີໜ້າທີໍ່ ແລະ 
ຄວາມຈ າເປັນເຂົໍ້າມາຊ່ວຍໃນການຮັກສາສະພາບຄ່ອງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ແລະ 
ຄົວເຮືອນ. 
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ສະຖາບັນການເງິນທີໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະໜອງທຶນແກ່ທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ແກ່ພາກລັດປະກອບມ:ີ 
ສະຖາບັນການເງິນກູ້ຕ່າງປະເທດທີສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ທະນາຄານກາງ ແລະ ກະຊວງການເງິນ (ຜ່ານໂຄງການຂອງ
ລັດຖະບານ). ທຶນດັໍ່ງກ່າວໄດ້ສະໜອງໃຫ້ທະນາຄານຂອງລັດ, ບ ລິສັດປະກັນໄພຮ່ວມກັບລັດ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກສັບ ໃຫ້
ແກ່ພາກເອກະຊົນປະກອບມີ: ສະຖາບັນການເງິນຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ນັກລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຜູ້ສະໜອງປັດໃຈການຜະລິດ 
(ແບບກູ້ຢືມ) ໂດຍຜ່ານທະນາຄານທຸລະກິດ, ສາຂາທະນາຄານຕ່າງປະເທດ ທີໍ່ສະແດງໃນຮູບພາບ 2.7 ລຸ່ມນີໍ້: 

ຮູບທີ 2.7: ສັງລວມຜູູ້ມີບດົບາດ ( ຕົວລະຄອນ) ໃນການສະໜອງທຶນແກທຸ່ລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ 

 

ດັໍ່ງທີໍ່ໄດ້ອະທິບາຍໃນຮູບພາບເທິງນີໍ້ ການສະໜອງທຶນແມ່ນຕົວຊ່ວຍທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ປະກອບມີ 3 
ພາກສ່ວນຄື: 1). ພາກລັດ, 2). ພາກເອກະຊົນ, ແລະ 3). ພາກສ່ວນເຄິໍ່ງລະບົບ ແລະ ນອກລະບົບ. ປັດຈຸບັນນີໍ້ເຄືໍ່ອງມື, 
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບ ລິການທາງການເງິນສ າລັບທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ດັໍ່ງນີໍ້: 

 ສິນເຊ ື່ອ/ເງິນກູູ້: ປະກອບມີເງິນກູ້ທີໍ່ມີໄລຍະເວລາກ ານົດ 1-10 ປີ, ສິນເຊືໍ່ອເພືໍ່ອການຄ້າ, ສິນເຊືໍ່ອລົດ, ທຶນ
ໝູນວຽນໄລຍະສູງສຸດ 1 ປີ, ເງິນກູ້ສ າລັບທີໍ່ຢູ່ອາໄສ, ເຊົໍ່າສິນເຊືໍ່ອລົດ, ເຊົໍ່າສິນເຊືໍ່ອເຄືໍ່ອງອຸປະໂພກ. 

 ແບບປະສົມ: ສິນເຊືໍ່ອຈາກຜູ້ສະໜອງ, ໜັງສືຄ ໍ້າປະກັນ (LC), ການຄ້າປະກັນຂອງທະນາຄານ (Bank 

Guarantee), ປະກັນໄພທີໍ່ສະໜອງໂດຍທະນາຄານ ແລະ ບ ລິສັດປະກັນໄພ. 
 ເງິນໃນຫຸູ້ນ/Equity: ແມນ່ຫຸ້ນສາມັນ ແລະ ຫຸ້ນບູລິມະສິດ ທີໍ່ສະໜອງໂດຍຕະຫຼາດຫັຼກຊັບ, ຄອບຄົວ 
ແລະ ໝູ່ເພືໍ່ອນຂອງທຸລະກິດ. 

ຜົນກະທົບຕ ໍ່ການສະໜອງທຶນໃຫ້ພາກທຸລະກິດ ແມ່ນຍ້ອນບັນດາສະຖາບັນການເງິນທາງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະ
ຊົນທີໍ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີໍ້ມີຄວາມຈ າກັດໃນການຢືດຢຸນການບ ລິການທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດອຸປະສກັຕົໍ້ນຕ 
ປະກອບດ້ວຍ: 

- ອຸປະສັກພືໍ້ນຖານຂອງຂະແໜງການເງິນ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນຕະຫຼາດທຶນໂດຍລວມທີໍ່ເນືໍ່ອງມາຈາກສະພາບ
ເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງ ສປປ ລາວ ບ ໍ່ເຂັໍ້ມແຂງ ແລະ ຖືກຮັດກຸມ. ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍທີໍ່
ກ່ຽວຂ້ອງດ້ານການເງິນ ແລະ ການບັງຂັບສັນຍາຍັງອ່ອນ ຈຶໍ່ງເຮັດໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນໃນທຸກໆລະດັບໄດ້ວາງອັດຕາ
ດອກເບ້ຍສູງ ແລະ ມີເງືໍ່ອນໄຂການກູ້ຢືມເຂັໍ້ມງວດ ເພືໍ່ອຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ, ການຫຼຸດດອກເບ້ຍທະນາຄານໂດຍສະ
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ຖາບັນເງິນກູ້ ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຍາກ ຖ້າບ ໍ່ມີມາດຕະການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ
ດັໍ່ງກ່າວ. 

- ມີທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈ ານວນໜຶໍ່ງແມ່ນຂາດສະພາບຄ່ອງດ້ານທຶນຮອນເພືໍ່ອສະໜອງໃຫ້ພາກທຸລະ
ກິດ ເນືໍ່ອງຈາກສະຖາບັນຂອງຕົນເອງມີໜີໍ້ທີໍ່ບ ໍ່ສາມາດໃຊ້ຄືນໄດ້ຫຼາຍ ບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີໍ່ບ ໍ່
ມີສະພາບຄ່ອງ ນັໍ້ນຈະບ ໍ່ສາມາດເຂົໍ້າຮ່ວມໂຄງການ (NPL) ປ່ອຍກູ້ໃຫ້ພາກທຸລະກິດເພືໍ່ອການການຟືໍ້ນຟູຈາກ 
COVID-19 ໄດ້. 

- ລະບົບການສະໜອງເງິນກູ້ນອກລະບົບ ແລະ ເຄິໍ່ງລະບົບແມ່ນກວມເອົາປະມານ 50% ຂອງຈ ານວນທຶນທີໍ່ສະ    ໜ
ອງໃຫ້ພາກທຸລະກິດ ເຊິໍ່ງກວມເອົາປະມານ 80% ໄດ້ແກ່ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ຂະໜາດກາງ ແລະ ຈຸນລະວິສາຫະ
ກິດ (MSME). ດອກເບ້ຍເງິນກູ້ນອກລະບົບແມ່ນເງິນ 10% ຕ ໍ່ເດືອນໃນບາງກ ລະນີ ແລະ ໜີໍ້ນອກລະບົບຈະບ ໍ່
ສາມາດຖືກຄຸ້ມຄອງໄດ້ ຈຶໍ່ງມີຜົນກະທົບທີໍ່ຮ້າຍແຮງຕ ໍ່ຄົວເຮືອນ ແລະ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ. 

- ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການແລກປ່ຽນເງິນຕາແມ່ນບ ໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸລະກິດ. 
ອັດຕາແລກປ່ຽນນອກລະບົບ ແຕ່ມີຄວາມຫຼຸດລືໍ່ນກັນ ເຊິໍ່ງໄດ້ຜິດດ່ຽງປະມານ 10% ເປັນຜນົກະທົບໃນການສະໜອງ
ເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ບັນດາທຸລະກິດເພືໍ່ອຟືໍ້ນຟູກິດຈະການ. 

2.4 ຜົນກະທົບຕ ື່ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI). 

ການລະດົມທຶນຈາກພາກເອກະຊົນຕາມຮູບການລົງທຶນ ໂດຍສະເພາະການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ເປັນ
ພືໍ້ນຖານທີໍ່ສ າຄັນ ໃນການສະໜອງທຶນໃຫ້ພາກທຸລະກິດໂດຍຫຼາຍຮູບການ. FDI ຖືເປັນພາກສ່ວນທີໍ່ສ າຄັນຂອງລະບົບ
ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ມູນຄ່າ FDI ກວມເອົາປະມານ 7.3% ຂອງ GDP ໃນປີ 2018. ແຕ່ໃນປີ 2019 FDI ແມ່ນ
ມີທ່າຫຼຸດຫົຼງ ແລະ ອາດບ ໍ່ເຖິງ 5% ຂອງ GDP. ຕາມຂ ໍ້ສັງເກດການລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃນ ສປປ ລາວ ກ ໍ່ບ ໍ່ມີຄວາມ
ແນ່ນອນ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ກ ໍ່ເຂົໍ້າສູ່ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ຫືຼ ການພັດທະນາ ອະສັງຫາລິມະຊັບເປັນຫັຼກ, ຍັງບ ໍ່
ທັນມີລັກສະນະກະຈາຍຄວບຄຸມຫຼາຍຂະແໜງການເທົໍ່າທີໍ່ຄວນ. 

ການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ປະລິມານການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ 
ການກະທົບດັໍ່ງກ່າວຈະຢູ່ໃນລະດັບສູງ ແລະ ມີລັກສະນະແກ່ຍາວ. ອົງການ ການຄ້າໂລກ ຫືຼ UNCTAD ໄດ້ຄາດຄະເນ
ວ່າການລົງທຶນຂອງບັນດາບ ລິສັດຂ້າມຊາດ (MNC) ອາດຈະຫຼຸດລົງໃນລະດັບ 40% ໃນຊ່ວງໄລຍະປີ 2020-2021 ເຊິໍ່ງ
ເປັນຕົວເລກທີໍ່ໜ້າຕົກໃຈ ແລະ ຈະສົໍ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ການລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ. ບັນດາບ ລິສັດທີໍ່ຈະມາລົງທຶນຈະມີຈ ານວນ
ໜ້ອຍລົງແລ້ວ, ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຈະມີຄວາມວາດລະແວງຕ ໍ່ບັນດາປັດໃຈແວດລ້ອມ ກ່ອນຈະຕັດສິນໃຈມາລົງທຶນ
ປັດໃຈອັນສ າຄັນປະກອບມີ: 1). ຄວາມສະດວກ ແລະ ຄວາມວ່ອງໄວໃນການອານຸຍາດການລົງທຶນ; 2). ຕົໍ້ນທຶນໃນ
ການດ າເນີນທຸລະກິດ ຕະຫຼອດເຖິງຄວາມໂປ່ງໃສໃນລະບົບການຄຸ້ມຄອງພາກລັດຖະບານ; ນອກຈາກສະພາບການດັໍ່ງກາ່ວ
ບັນດາລັດຖະບານໃນຫຼາຍປະເທດທີໍ່ເປັນຄູ່ແຂ່ງດ້ານເປົໍ້າໝາຍການລົງທຶນຈະມີຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍຂືໍ້ນ ເພືໍ່ອດືງດູດເອົາ
ນັກລົງທຶນໃໝ່ພາຍຫັຼງວິກິດ COVID-19 ເຊິໍ່ງຈະເຮັດໃຫ້ສະໝາມແຂ່ງຂັນຍາດຊີງເອົາການລົງທຶນທີໍ່ມີຄຸນນະພາບມີ
ຄວາມເຂັໍ້ມຂຸ້ນຫຼາຍຂືໍ້ນ. 

ນອກຈາກການລະດົມເອົານັກລົງທຶນໃໝ່ຈາກຕ່າງປະເທດຈະພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແລ້ວ ການລົງທຶນຈາກນັກລົງທຶນ
ຕ່າງປະເທດທີໍ່ມີຢູ່ແລ້ວຈະຖືກກະທົບເຊັໍ່ນດຽວກັນ ໂດຍສະເພາະຖ້າຫາກວ່າມາດຕະການສະກັດກັໍ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງ 
COVID-19 ໄດ້ເຂັໍ້ມງວດເກີນໄປ ແລະ ກະທົບເພີໍ່ມເຕີໍ່ມເຖິງສະພາບຄ່ອງໃນການດ າເນີນທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົໍ້າທີໍ່ໃນ
ສະພາບກ່ອນ COVID-19 ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ແລ້ວ, ເຊິໍ່ງບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດເກົໍ່າຈະໄດ້ຄົໍ້ນຄວ້າ ແລະ 
ທົບທວນແຜນທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົໍ້າຄືນໃໝ່ພາຍຫັຼງວິກິດການ COVID-19. ບັນດາຫົວຂ ໍ້ໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ
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ປະກອບດ້ວຍ: 1). ການຫຼຸດກ າລັງການຜະລິດ; 2). ການປັບກິດຈະການທຸລະກິດ; ແລະ 3). ສິໍ່ງທີໍ່ຮ້າຍແຮງກວ່າໝູ່ແມ່ນ
ການຍ້າຍຖານການລົງທຶນໄປປະເທດອືໍ່ນ. 

ສະນັໍ້ນການຮັກສາການລົງທຶນຕ່າງປະເທດໄວ້ໃນ ສປປ ລາວ ມີຄວາມສ າຄັນຫຼາຍທີໍ່ສຸດເພືໍ່ອຮັກສາສະພາບຄ່ອງທາງ
ດ້ານການສະໜອງທຶນ ແລະ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ. 

2.5 ຜົນກະທົບດ້ານແຮງງານ. 

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກ າແຫ່ງຊາດ ເປັນອົງການຈັດຕັໍ້ງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານທີໍ່ເປັນທາງການ ແລະ ມີໜ້າທີໍ່ໃນການ
ພັດທະນາແຮງງານໃນ ສປປ ລາວ ໃນທຸກໆດ້ານຮ່ວມກັບກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ອົງການກ າ
ມະບານລາວ. 

ຜົນການສ າຫຼວດແຮງງານຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2017 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະຊາກອນທີໍ່ຢູ່ໃນການອອກແຮງງານມີຢູ່ 4.7 
ລ້ານຄົນ ກວມເອົາ 68.9% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດໃນປະເທດ. ໃນຈ ານວນດັໍ່ງກ່າວມີກ າລັງແຮງງານ 1.9 ລ້ານຄົນ ກວມ
ເອົາປະມານ 40.8% ຂອງພົນລະເມືອງມີອາຍຸອອກແຮງງານ. ໃນຈ ານວນດັໍ່ງກ່າວມີແຮງງານຕາມຂະແໜງການທີໍ່ສ າຄັນດັໍ່ງ
ລຸ່ມນີໍ້: 

- ການກະສກິ າ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ ຈ ານວນ 551,000 ຄົນ. 
- ການຄ້າຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ຈ ານວນ 329,000 ຄົນ. 
- ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ, ກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຂົນສົໍ່ງ ຈ ານວນ 278,000 ຄົນ. 
- ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ບັນເທິງ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຈ ານວນ 54,000 ຄົນ. 
- ການສຶກສາພາກເອະຊົນ ຈ ານວນ 85,000 ຄົນ. 
- ການເງິນ ແລະ ປະກັນໄພ ຈ ານວນ 11,000 ຄົນ. 

ຕົວເລກແຮງງານແມ່ນບ ໍ່ຊັດເຈນ ເນືືໍ່ອງຈາກມີຫຼາຍຂະແໜງການເຊັໍ່ນ: ຂະແໜງອະສັງຫາລິມະສັບ, ຂະແໜງອຸດສາຫະ
ກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ທີໍ່ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບສູງ ແຕ່ການກ ານົດໃນບົດສ າຫຼວດໃນປີ 
2017 ວ່າແຮງງານຢູ່ໃນຂະແໜງການດັໍ່ງກ່າວມີອັນດັບຕ ໍ່າກວ່າຕົວຈິງຖ້າຫາກສົມທຽບໃສ່ຈ ານວນວິສາຫະກິດທີໍ່ໄດ້ຈົດລະ
ບຽນ. ບົດລາຍງານດັໍ່ງກ່າວຍັງບ ໍ່ໄດ້ເອົາເຖິງແຮງງານລາວທີໍ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໃກ້ຄຽງປະມານ 200, 000 ກວ່າຄົນ. 

ສປປ ລາວ ມີລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມທີໍ່ປະກອບມີ 1,783 ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ແລະ ແຮງງານຈ ານວນ    
124, 000 ຄົນ ທີໍ່ຢູ່ໃນລະບົບສະຫວັດດີກນສັງຄົມແມ່ນກວມເອົາພຽງແຕ່ 0.66% ຂອງກ າລັງແຮງງານ. 

ວິກິດການ COVID-19 ມີຜົນກະທົບຢ່າງສຸງຕ ໍ່ແຮງງານໃນ ສປປ ລາວ ເນືໍ່ຶອງຈາກວ່າລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມ 
ກວມເອົາພຽງຈ ານວນໜ້ອຍທີໍ່ສຸດຂອງກ າລັງແຮງງານ ເວລາມີໄພພິບັດແຮງງານແມ່ນຈະບ ໍ່ໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການຕາມທີໍ່
ຄວນ ພົບກະທົບດ້ານແຮງງານຕ ໍ່ວິສາຫະກິດ ແລະ ຕ ໍ່ຜູ້ອອກແຮງງານເອງໄດ້ສັງລວມດັໍ່ງຕ ໍ່ໄປນີໍ້: 

- ການຢຸດສະຫງັກພ້ອມກັນຂອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງຂອງລະບົບທຸລະກິດໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ
ປັບປຸງລະບົບທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົໍ້າ ໂດຍການຢຸດຈ້າງງານຊົໍ່ວຄາວ, ເຮັດໃຫ້ຄົນງານຫວ່າງງານເປັນໄລຍະ 1-3 ເດືອນ. 
ສ າລັບອຸດສາຫະກ າທ່ອງທ່ຽວແລ້ວການຫວ່າງງານອາດຈະເຖິງ 12 ເດືອນ. 

- ຍ້ອນຄວາມບ ໍ່ແນ່ນອນວ່າຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຈະຮັບຈ້າງແຮງງານຄືນໃໝ່ ແລະ ຍ້ອນລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມທີໍ່ມີຢູ່ບ ໍ່
ທົໍ່ວເຖິງ, ຜຸ້ຫວ່າງງານຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ດິໍ້ນລົໍ້ນ ຊອກຫາລາຍໄດ້ອືໍ່ນເພືໍ່ອລ້ຽງຊືບ, ອາດຈະປ່ຽນອາຊີບ ແລະ ກັບໄປເຮັດ
ງານເດີໍ່ມໃນເຂດຊົນນະບົດ. ສະພາບດັໍ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາອຸດສາຫະກ າຂາດແຮງງານເວລາມີການສືບຕ ໍ່ການ
ຜະລິດ ຫັຼງວິກິດການ COVID-19. 
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- ແຮງງານທີໍ່ຢູ່ນອກລະບົບ ແລະ ເຄິໍ່ງລະບົບໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງການກະສິກ າ, ຂະແໜງການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ ແລະ 
ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວແມ່ນບ ໍ່ມີວຽກເຮັດ ແລະ ມີລາຍຮັບປະຈ າວັນຍ້ອນການຢຸດສະຫງັກຮອບດ້ານຂອງລະບົບທຸລະ
ກິດ. ຜົນກະທົບຕ ໍ່ແຮງງານ ຍ້ອນລະບົບດັໍ່ງກ່າວແມ່ນຮ້າຍແຮງ ເພາະມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົວເຮືອນຈ ານວນຫຼາຍຂາດລາຍ
ຮັບ ແລະ ຂາດເຂີນອາຫານການກິນ. 

- ແຮງງານທີໍ່ໄດ້ຢຸດວຽກຊົໍ່ວຄາວແມ່ນບ ໍ່ສາມາດຊ າລະຄ່າດອກເບ້ຍ ແລະ ຕົໍ້ນທຶນການກູ້ຢືມຍານພະຫານະ, ເຄືໍ່ອງໃຊ້ໃນ
ຄົວເຮືອນ ພ້ອມທັງບ ໍ່ມີຄວາມສາມາດຈ່າຍຄ່າເຊົໍ່າທີໍ່ພັກ ແລະ ອືໍ່ນໆ. 

ຜົນກະທົບຕ ໍ່ແຮງງານທັງໃນ ແລະ ນອກລະບົບແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ມີການແກໄ້ຂເພືໍ່ອໃຫ້ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທຸລະກິດໄດ້
ເຄືໍ່ອນໄຫວຢ່າງເປັນປົກກະຕິໃນໄລຍະຟືໍ້ນຟູຫັຼງວິກິດການຂອງ COVID-19. 
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III. ຂ ໍ້ສະເໜີສະເພາະເພ ື່ອຮບັມ ກັບວກິິດການ COVID-19 ໃນໄລຍະການລະບາດຂອງ
ພະຍາດ. 

3.1 ຂ ໍ້ສະເໜີຂອງບັນດາຂະແໜງການທຸລະກດິ. 

ໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ແມ່ນຄາດຄະເນໄລຍະເວລາ 6 ຫາ 12 ເດືອນ ນັບແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ 
2020. ໃນໄລຍະດັໍ່ງກ່າວຂະແໜງອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ, ກະສິກ າ, ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການເງິນໄດ້ສະເໜີມາດຕະການເພືໍ່ອ 
1). ແກ້ໄຂສະພາບຄ່ອງຂອງການເຄືໍ່ອນໄຫວທຸລະກິດ; 2). ການສະໜອງເງິນທຶນໃຫ້ທຸລະກິດເພືໍ່ອສືບຕ ໍ່ກິດຈະການ; ແລະ 
3). ການຫຼຸດຜ່ອນການປົດແຮງງານ. 

ໂດຍຄ ານຶງເຖິງຜົນກະທົບຂອງວິກິດການ COVID-19 ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການທີໍ່ໄດ້ກ່າວມາໃນບົດຜ່ານມາ ການສະເ
ໜີຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການທຸລະກິດແມ່ນມີເນືໍ້ອໃນດັໍ່ງລຸ່ມນີໍ້. 

3.1.1 ຂ ໍ້ສະເໜີຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ. 

ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງແມ່ນໄດ້ຖືກກະທົບຫຼາຍໃນໄລຍະການສັໍ່ງປິດໂຮງງານ ແລະ ກິດຈະການຕາມຄ າ
ສັໍ່ງເລກທີ 06/ນຍ, ການສະເໜີຂອງຂະແໜງການທຸລະກິດດັໍ່ງກ່າວແມ່ນຢູ່ໃນຕາຕາລາງ 3.1 ລຸ່ມນີໍ້: 

ຕາຕາລາງ 3.1: ຂ ໍ້ສະເໜີຂອງອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ກິດຈະການທຸລະກດິທີື່ປິື່ນອອ້ມ 

ຜົນກະທົບຕ ື່ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ 
 

ຂ ໍ້ສະເໜີຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ 
 

 ການນ າສົໍ່ງປັດໃຈການຜະລິດ. 
 ການຜະລິດໜ້ອຍລົງ ບ ໍ່ສາມາດປະຕິບັດສັນຍາໄດ້. 
 ການຖືກສັໍ່ງປິດຕາມຄ າສັໍ່ງເລກທີ 06/ນຍ. 
 ການຂາດລາຍຮັບ ແລະ ເສຍລູກຄ້າ. 
 ການຫຼຸດຈ ານວນແຮງງານລົງ, ມີການຫວ່າງງານ. 
 ການບ ໍ່ສາມາດຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນແຮງງານ, ຄ່າ
ດອກເບ້ຍ ແລະ ຕົໍ້ນທຶນ ຄ່າເຊົໍ່າສະຖານທີໍ່ ແລະ ສ າ
ລະອາກອນ. 

 ສະພາບການເງິນ, ການສະໜອງ ແລະ ຄວາມ
ຕ້ອງການແມ່ນກະທົບວົງໂຄຈອນ ຫຼື ຕ່ອງໂສ້ການ
ຜະລິດຂອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງທັງໝົດຈາກຜູ້ຜະລິດ
ສະໜອງວັດຖຸດິບ, ວັດຖຸປັດໃຈການຜະລິດ, 
ຂົນສົໍ່ງ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງ ແລະ ໂຮງງານ/ທຸລະກິດທີໍ່
ປິໍ່ນອ້ອມ. 

ສະພາບຄ່ອງ: 
 ໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຄ າສັໍ່ງເລກທີ 06/ນຍ ອານຸຍາດໃຫ້ໂຮງງານເປີດ, ຫຼຸດຜ່ອນ
ເງືໍ່ອນໄຂຄ າສັໍ່ງແນະນ າ ເລກທີ 031/ສພກ. 

 ໃຫ້ກ ານົດເຂດຄວາມສ່ຽງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕາມ
ມະຕິຕົກລົງເລກທີ 05/ລບ (ເປັນເຂດແດງ, ເຫຼືອງ, ຂຽວ) ແລະ ອານຸຍາດໃຫ້
ໂຮງງານໃດເປີດໃນເຂດມີຄວາມສຽງໜ້ອຍ. 

 ໃຫ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສິໍ່ໍ່ງຂີດຂວາງການຂົນສົໍ່ງການຄ້າລະຫວ່າງ
ແຂວງຕ ໍ່ແຂວງ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ ເພືໍ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການ
ຂົນສົໍ່ງວັດຖະດິບ ແລະ ວັດຖຸປັດໃຈການຜະລິດ. 

 ໃຫ້ລັດຖະບານຂຽນຈົດໝາຍຢັໍ້ງຢືນໃຫ້ໂຮງງານທີໍ່ຜະລິດເພືໍ່ອສົໍ່ງອອກເພືໍ່ອບ ໍ່
ໃຫ້ຖືກຄູ່ສັນຍາໄດ້ປັບໃໝຍ້ອນບ ໍ່ສາມາດສົໍ່ງສິນຄ້າໄດ້ໃນໄລຍະໂຄວິດ-19. 

 ໃຫ້ລັດຖະບານເລືໍ່ອນການສ າລະອາກອນແລະ ພັນທະຕ່າງໆ. 
ການເງິນ-ທຶນ: 
 ໃຫ້ລະທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນເລືໍ່ອນການສ າລະດອກເບ້ຍ ແລະ 
ຕົໍ້ນທຶນ. 

 ໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນປ່ອຍເງິນກູ້ເພືໍ່ອເປັນທຶນໝູນວຽນໃຫ້
ແກ່ໂຮງງານ ແລະ ທຸລະກິດປິໍ່ນອ້ອມເພືໍ່ອລິເລີໍ່ມການຜະລິດຄືນໃໝ່. 

ແຮງງານ: 
 ໃຫ້ລັດຖະບານກ ານົດເງິນອຸດໜູນຫວ່າງງານໃຫ້ແຮງງານທີໍ່ເປັນສະມາຊິກກອງ
ທຶນປະກັນສັງຄົມທີໍ່ຖືກປົດອອກຈາກວຽກໃນວງົເງິນເດືອນຕ ໍ່າສຸດ 1,100,000 
ກີບ. 
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3.1.2 ຂ ໍ້ສະເໜີຂອງຂະແໜງທຸລະກິດກະສກິ າ. 

ຂະແໜງກະສິກ າມີສະພາບເຊັໍ່ນດຽວກັບຂະແໜງອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜີຂອງຂະແໜງດັໍ່ງກ່າວມີໃນຕາ
ຕາລາງ 3.2 ລຸ່ມນີໍ້: 

ຕາຕາລາງ 3.2: ຂ ໍ້ສະເໜີຂອງຂະແໜງທຸລະກິດກະສິກ າ. 

ຜົນກະທົບຕ ື່ຂະແໜງທຸລະກິດກະສິກ າ 
 

ຂ ໍ້ສະເໜີຂອງຂະແໜງທຸລະກິດກະສິກ າ 
 

 ການປິດກິດຈະການເຮືອນພັກ, ຮ້ານອາຫານ, 
ໂຮງແຮມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດ
ການບ ລິໂພກພືດຜັກ, ຊີໍ້ນ ແລະ ອາຫານຫຼຸດລົງ. 

 ການລັກລອບນ າເຂົໍ້າພືດຜັກ, ຊີໍ້ນ ແລະ ອາຫານ
ຈາກປະເທດເພືໍ່ອນບ້ານ ໄດ້ແຊກແຊງລາຄາໃນ
ທ່ອງຕະຫຼາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດຂອງຜູ້ຜະລິດ
ລາວແຄບລົງ. 

 ການສະກັດກັໍ້ນການຂົນສົໍ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງແຂວງ
ຕ ໍ່ແຂວງເຮັດໃຫ້ບ ໍ່ສາມາດລ າລຽງສິນຄ້າກະສິກ າ
ໄດ້. 

 ການສະກັດກັໍ້ນການຂົນສົໍ່ງຂ້າມແດນ ສ້າງຄວາມ
ເສຍຫາຍໃຫ້ສິນຄ້າກະສິກ າເວລາຂົນສົໍ່ງ. 

 ຊາວກະສິກອນຂາດລາຍໄດ້ເພາະບ ໍ່ສາມາດຂາຍ
ຜົນລະປູກໄດ້ ແລະ ບ ໍ່ມີເງິນເພືໍ່ອລົງທຶນໃສ່ລະດູ
ການໃໝ່. 

 ຊາວກະສິກອນບາງຄົນບ ໍ່ສາມາດຈ່າຍຄ່າແຮງງານ, 
ຄ່າເຊົໍ່າດິນ ແລະ ຄ່າດອກເບ້ຍ ແລະ ຕົໍ້ນທຶນຈາກ
ການກູ້ຢືມທະນາຄານ ແລະ ນອກລະບົບທີໍ່ມີ
ອັດຕາດອກເບ້ຍເກີນ 10% ຕ ໍ່ເດືອນ. 

 ສະພາບການເງິນ, ການສະໜອງ ແລະ ຄວາມ
ຕ້ອງການແມ່ນກະທົບວົງໂຄຈອນການຜະລິດ
ກະສິກ າທັງໝົດຈາກຊາວກະສິກອນ, ຂົນສົໍ່ງ, 
ໂຮງງານປຸງແຕ່ງ, ບ ລິສັດຂາຍສົໍ່ງ ແລະ ອືໍ່ນໆ. 

ສະພາບຄ່ອງ: 
 ໃຫ້ລັດຖະບານເພີໍ່ມທະວີການອ ານວຍຄວາມສະດວກຢູ່ດ່ານສາຍແດນເພືໍ່ອການ
ຂົນສົໍ່ງສິນຄ້າກະສິກ າຕາມລະບົບ ແບບກະເສດ-ສັນຍາ ໄດ້ຖືກສົໍ່ງອອກໄປຈຸດ 
ໝາຍປາຍທາງ ເຮັດໃຫ້ການນ າເຂົໍ້າຂອງວັດຖຸປັດໃຈການຜະລິດ. 

 ສະເພາະສິນຄ້າກະສິກ າທີໍ່ສົໍ່ງອອກໄປ ສປ ຈີນ ໃຫ້ລັດຖະບານອານຸຍາດໃຫ້ລົດ
ບັນທຸກຈາກ ສປ ຈີນ ເຂົໍ້າມາເກັບເອົາຜົນລະປູກຈາກຊາວກະສິກອນລາວ ໂດຍ
ຜະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນທີໍ່ວາງໄວ້. 

 ໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງປົດລັອກການສະກັດກັໍ້ນໃຫ້ລົດຂົນສົໍ່ງສິນຄ້າກະສິກ າເຖິງ
ຕະຫຼາດໃນທົໍ່ວປະເທດ. 

 ໃຫ້ລັດຖະບານອອກນະໂຍບາຍພາສີເພືໍ່ອຍົກເວັໍ້ນພາສີໃຫ້ແກ່ການນ າເຂົໍ້າແນວ
ພັນ ແລະ ອຸປະກອນວັດຖຸປັດໃຈການຜະລິດກະສິກ າເພືໍ່ອສົໍ່ງເສີໍ່ມໃຫ້ຜູ້ປະກອບ
ການຫັນມາລົງທຶນດ້ານກະສິກ າຫຼາຍຂຶໍ້ນ. 
 

ການເງິນ-ທຶນ:  
 ໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກມີການຜ່ອນຜັນເງິນກູ້ໃຫ້ຊາວ
ກະສິກ າໃຫ້ທົໍ່ວເຖິງ ແລະ ມີການເຂົໍ້າເຖິງແຫຼໍ່ງເງິນກູ້ດັໍ່ງກ່າວໄດ້ງ່າຍເພືໍ່ອໃຫ້
ຫຼຸດຜ່ອນການກູ້ຢືມນອກລະບົບທີໍ່ມີດອກເບ້ຍສູງ. 

 ໃຫ້ທະນາຄານມີໂຄງການປ່ອຍສິນເຊືໍ່ອ SMEໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທີໍ່ຜະລິດ ແລະ 
ບ ລິການທີໍ່ຜະລິດ ແລະ ບ ລິການໃນຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດກະສິກ າ, ເງິນທຶນ 200 ຕືໍ້ 
ທີໍ່ກ ານົດປ່ອຍກູ້ໃຫ້ SME ແມ່ນໃຫຈ້ັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໂດຍດ່ວນ. 
 

ແຮງງານ: 
 ໃຫ້ລັດຖະບານມີນະໂຍບາຍຊ່ວຍຄອບຄົວຊາວກະສິກອນທີໍ່ໄດ້ຫວ່າງງານ. 
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3.1.3 ຂ ໍ້ສະເໜີຂອງຂະແໜງທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ. 

ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວມີຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງກວ່າຂະແໜງການອືໍ່ນ ແລະ ມີຄວາມບ ໍ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບເວລາທີໍ່ຂະ       
ແໜງການຈະຕ້ອງດ າເນີນທຸລະກິດຕ ໍ່ໄດ້. ຂ ໍ້ສະເໜີຂອງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວມີໃນຕາຕາລາງ 3.3 ລຸ່ມນີໍ້: 

ຕາຕາລາງ 3.3: ຂ ໍ້ສະເໜີຂອງຂະແໜງທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ. 

 
ຜົນກະທົບຕ ື່ຂະແໜງທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ 

 
ຂ ໍ້ສະເໜີຂອງຂະແໜງທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ 

 ນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼຸດລົງ ການບ ລິການໂຮງແຮມ ແລະ ເຮືອນພັກ, ຮ້ານ
ອາຫານໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນກິດຈະການລົງ. 

 60% ຂອງທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວໄດ້ປິດກິດຈະການຂອງຕົນໃນໄລຍະໄຕ
ມາດທີ 01 ໃນປີ 2020. 

 90% ຂອງທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວໄດ້ປິດກິດຈະກ າຂອງຕົນ ໃນໄລຍະການ
ປະຕິບັດຄ າສັໍ່ງເລກທີ 06/ນຍ. 

 ການປິດກິດຈະກ າໄດ້ຫຼຸດຈ ານວນແຮງງານ ແລະ ມີຄົນຫວ່າງງານ. 
 ການຫວ່າງງານໃນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວອາດຈະເຖິງ 12 ເດືອນ. 
 ການປິດກິດຈະການເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຂາດສະພາບຄ່ອງດ້ານການ
ເງິນເຮັດໃຫ້ບ ໍ່ສາມາດຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນແຮງງານ, ດອກເບ້ຍ ແລະ ຕົໍ້ນ
ທຶນເງິນກູ້, ຄ່າເຊົໍ່າສະຖານທີໍ່ ແລະ ຊ າລະອາກອນ. 

ສະພາບຄ່ອງ: 
 ໃຫ້ລັດຖະບານເລືໍ່ອນເວລາຊ າລະອາກອນຕ ໍ່ທຸລະກິດທີໍ່ຢູ່ໃນລະບົບຕ່ອງ
ໂສ້ການຜະລິດຂອງອຸດສາຫະກ າທ່ອງທ່ຽວເຊັໍ່ນ: ອາກອນມູນຄ່າເພີໍ່ມ, 
ອາກອນກ າໄລ ແລະ ອາກອນເງິນເດືອນ. 

 ໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນເລືໍ່ອນການຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ 
ຕົໍ້ນທຶນ ແລະ ປັບໂຄງສ້າງໜີໍ້ໃໝ່ຈົນເຖິງເດຶືອນທັນວາປີ2020 ເນືໍ່ອງ
ຈາກຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວໄດ້ອີງໃສ່ຕະຫຼາດພາຍນອກເປັນສ່ວນໃຫຍ່. 

 ໃຫ້ພາກສ່ວນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼຸດຄ່ານ ໍ້າ, ຄ່າໄຟຟ້າ, ຄ່າອິນເຕີເນັດ, ຄ່າເຊົໍ່າ
ສະຖານທີໍ່ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທ່ອງທ່ຽວຫຼຸດລົງເຖິງ50% ແລະ 
ເລືໍ່ອນການຊ າລະແຕ່ເດືອນ 02 ຫາເດືອນ 12 ປີ 2020. 
 

ການເງິນ: 
 ໃຫ້ທະນາຄານມີໂຄງການປ່ອຍສິນເຊືໍ່ອ SME ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທີໍ່
ຜະລິດ ແລະ ບ ລິການໃນຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດບ ລິການອຸດສາຫະກ າທ່ອງ
ທ່ຽວເພືໍ່ອເປັນທຶນໝູນວຽນ ເວລາເລີໍ່ມຜະລິດຄືນໃໝ່. ເງິນທຶນປ່ອຍກູ້
ໃຫ້ SME ຄວນຈະແບ່ງໃຫ້ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າທ່ອງທ່ຽວ. 
 

ແຮງງານ: 
 ໃຫ້ລັດຖະບານມີເງິນອຸດໜູນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີໍ່ໄດ້ຢຸດວຽກຊົໍ່ວຄາວ
ແຕ່ເດືອນ 02 ເປັນຕົໍ້ນມາເຖິງເດືອນ 12 ປີ 2020. ສະເພາະພະນັກງານ
ທີໍ່ໄດ້ເຂົໍ້າກອງທືນປະກັນສັງຄົມ. 
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3.1.4 ຂ ໍ້ສະເໜີດ້ານການເງິນ. 

ມາດຕະການທາງດ້ານການເງິນມີຄວາມສ າຄັນຕ ໍ່ທຸລະກິດ, ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ຈຶໍ່ງໄດ້ສະເໜີບັນດາມາດຕະການດັໍ່ງ
ເນືໍ້ອໃນຕາຕາລາງ 3.4 ລຸ່ມນີໍ້: 

ຕາຕາລາງ 3.4: ຂ ໍ້ສະເໜີດ້ານການເງິນ ແລະ ທນຶ. 

 
ຜົນກະທົບຕ ື່ຂະແໜງການເງິນ 

 

 
ຂ ໍ້ສະເໜີຂອງຂະແໜງການເງິນ 

 
ຜົນກະທົບສະເພາະຂະແໜງການເງິນ, ສະພາບ
ຄວາມເປັນຈິງໃນປັດຈຸບັນເປັນຜົນກະທົບຕ ໍ່ການ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການມອບເງິນໃນວິກິດການ 
COVID-19. 
 ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນມິ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຫຼຸດດອກເບ້ຍ ແລະ ຫຼຸດ
ເງືໍ່ອນໄຂໃຫ້ເງິນກູ້ ຍ້ອນວ່າຕະຫຼາດທຶນມີຄວາມ
ສ່ຽງສູງໃນ ສປປ ລາວ. 

 ມີທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈ ານວນໜຶໍ່ງ
ຂາດສະພາບຄ່ອງດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະໜອງເງິນກູ້ໃຫ້ຜູ້ປະກອບ
ການໄດ້. 

 ລະບົບການສະໜອງເງິນກູ້ໃຫ້ພາກທຸລະກິດແມ່ນ
ຢູ່ໃນກ າມືຂອງຕະຫຼາດທຶນນອກລະບົບເກືອບ 
50%. ລັດຖະບານມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການ
ແຊກແຊງການກ ານົດອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ 
ເງືໍ່ອນໄຂຂອງຜູ້ປ່ອຍກູ້ນອກລະບົບດັໍ່ງກ່າວ. 

 ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແລກປ່ຽນເງິນຕາແມ່ນ
ຢູ່ໃນຕະຫຼາດທຶນນອກລະບົບເຊັໍ່ນດຽວກັນ. ໃນວິ
ກິດການ COVID-19 ການຫຼຸດໂຕນກັນລະຫວ່າງ
ອັດຕາແລກປ່ຽນທາງການ ແລະ ນອກລະບົບແມ່ນ
ຜິດດ່ຽງເຖິງ 10%. ເປັນຜົນກະທົບໃນການສະໜ
ອງເງິນກູ້ເປັນເງິນກີບຈາກທະນາຄານໃຫ້ຜູ້
ປະກອບການໄປຊືໍ້ວັດຖຸປັດໃຈການຜະລິດຢູ່
ຕ່າງປະເທດ. 

 

ສະພາບຄ່ອງ: 
 ໃຫ້ລັດຖະບານອອກຂ ໍ້ຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານຊ່ວຍລູກຄ້າໂດຍມີການເລືໍ່ອນ
ການຊ າລະໜີໍ້ອາດຈະລວມທັງຕົໍ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍເປັນເວລາ 06 ເດືອນ. ຈດັ
ສັນແຜນກູ້ຢືມໂດຍເພີໍ່ມວົງເງິນ ແລະ ຂະຫຍາຍເວລາຂອງສັນຍາກູ້ຢືມອີກຕືໍ່ມ 
1.5 ເຖິງ 02 ປິ ສ າລັບເງິນກູ້ເພືໍ່ອທຶນໝູນວຽນໃນຂະແໜງທີເປັນຍຸດທະສາດ. 

 ໃຫ້ລັດຖະບານລະດົມເງິນກູ້ດອກເບ້ຍຕ ໍ່າປອດຕົໍ້ນທຶນໄລຍະຍາວຈາກຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ ແລະ ປະເທດເພືໍ່ອນມິດ ໂດຍສະເພາະແອັບພິເຄເຊີນ (Budget 

Support Operation) ເຊິໍ່ງເປັນການຕືໍ່ມເງິນໃສ່ງົບປະມານໂດຍກົງ. 
 ໃຫ້ລັດຖະບານຜ່ອນຜັນບາງຂ ໍ້ກ ານົດເພືໍ່ອປ່ອຍທຶນບາງສ່ວນພາຍໃນສະຖາບັນ
ການເງິນເຊັໍ່ນ:ອັດຕາສ່ວນຄັງແຮ,ອັດຕາສ່ວນທຶນ,ການເພີໍ່ມທຶນອາດຈະຜ່ອນຜັນ
ອັດຕາສ່ວນທຶນສ າລັບຜູ້ທີໍ່ຖອກລ່ວງໜ້າ,ໂຈະຂ ໍ້ກ ານົດວ່າດ້ວຍຄັງແຮຝາກບັງຄັບ 
6-12 ເດືອນ, ຜ່ອນຜັນການປ່ອຍເງິນເປັນເງິນຕາ ແລະ ການກູ້ຢືມຈາກ
ຕ່າງປະເທດ ເພາະທຶນຈາກຕ່າງປະເທດມີຕົໍ້ນທຶນຕ ໍ່າ. 

 ສ້າງກົນໄກສັບປ່ຽນສະກຸນເງິນຕາ (Currency Swap-Facility) ຢູ່ທະນາຄານ
ແຫ່ງລັດເພືໍ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນໃນກ ລະນີທີໍ່ເຂົາເຈົໍ້າ
ໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນມາຈາກຕ່າງປະເທດ. 

 ລະດົມໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນ (ສກວ) ປະຕິບັດຂ ໍ້ຕົກລົງຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດ
ສະບັບເລກທີໍ່ 238/ທຫລ ຕາມຄວາມເໝາະສົມກັບສະພາບຂອງສະຖາບັນ. 

 ໃຫ້ລັດຖະບານປ່ອຍເງິນກູ້ສຸກເສີນໃຫ້ແກ່ ສກວ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍແບບພິເສດ
ໂດຍປອດຕົໍ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍໄລຍະ 03 ເດືອນໃນວົງເງິນຈ າກັດ ແລະ 
ໄລຍະເວລກູ້ 06 ຫາ 12 ເດືອນ. 

 ໃຫ້ລັດຖະບານເລືໍ່ອນຊ າລະອາກອນກ າໄລລ່ວງໜ້າສ າລັບໄຕມາດ 01 ແລະ 02  
ຂອງປີ 2020 ສ າລັບອົງກອນທີໍ່ມີຜົນກ າໄລເພືໍ່ອໃຫ້ ສກວ ສາມາດເອົາເງິນ
ດັໍ່ງກ່າວເພືໍ່ອໄປປ່ອຍກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າເປັນປົກກະຕິ ສກວ ຈະຈ່າຍອາກອນກ າໄລ
ລ່ວງໜ້າໃນທຸກໆໄຕມາດ. 

 ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ເລືໍ່ອນການສ າລະອາກອນກ າໄລລ່ວງໜ້າຂອງ ສກວ 
ໄປທ້າຍປີ 2020. 
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3.1.5 ຂ ໍ້ສະເໜີດ້ານແຮງງານ. 

ມາດຕະການດ້ານແຮງງານມີຄວາມສ າຄັນໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ, ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ຈຶໍ່ງໄດ້ສະເໜີບັນດາມາດ
ຕະການໃນຕາຕາລາງ 3.5 ລຸ່ມນີໍ້: 

ຕາຕາລາງ 3.5 ຂ ໍ້ສະເໜີດ້ານແຮງງານ 

 
ຜົນກະທົບຕ ື່ແຮງງານ 

 
ຂ ໍ້ສະເໜີຂອງແຮງງານ 

 
 ຜູ້ປະກອບການໄດ້ປັບປຸງລະບົບການຜະລິດໂດຍ
ການຫຼຸດຈ ານວນແຮງງານລົງ ແລະ ຢຸດຈ້າງງານ
ຊົໍ່ວຄາວເປັນເວລາ 01 ຫາ 03 ເດືອນ ໃນຂະແໜ
ງການອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ເປັນເວລາ 03 
ເຖິງ 12 ເດືອນໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກ າທ່ອງ
ທ່ຽວ. 

 ຍ້ອນຄວາມບ ໍ່ແນ່ນອນວ່າຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຈະຮັບເອົາ
ແຮງງານຄືນ ຫຼື ບ ໍ່ ແລະ ຍ້ອນລະບົບສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມທີໍ່ມີຢູ່ບ ໍ່ທົໍ່ວເຖິງ, ຜູ້ຫວ່າງງານຈ າເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ດີໍ້ນລົນຊອກຫາລາຍໄດ້ອືໍ່ນເພືໍ່ອລ້ຽງຊີບ 
ແລະ ອາດຈະປ່ຽນອາຊີບ ແລະ ກັບໄປເຮັດວຽກ
ງານເດີໍ່ມໃນເຂດຊົນນະບົດ. ເຮັດໃຫ້ບັນຫາຜູ້
ປະກອບການຈະຂາດແຮງງານໃນເວລາມີການ
ສືບຕ ໍ່ການຜະລິດ ແລະ ບ ລິການຄືນໃໝ່ຫຼັງວິກິດ
ການ Covid-19. 

 ແຮງງານທີໍ່ຢູ່ນອກລະບົບ ແລະ ເຄິໍ່ງລະບົບໂດຍ
ສະເພາະໃນຂະແໜງກະສິກ າ, ການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ 
ແລະ ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນບ ໍ່ມີວຽກເຮັດ ແລະ 
ບ ໍ່ມີສະຫວັດດີການໃດໆ. ຜົນກະທົບຕ ໍ່ແຮງງານ
ນອກລະບົບ, ເຮັດໃຫ້ຄົວເຮືຶອນຈ ານວນຫຼາຍຂາດ
ລາຍຮັບ,ຂາດເຂີນອາຫານການກິນ ແລະ ອາດຈະ
ເກີດມີບັນຫາໃນສັງຄົມ. 

 ແຮງງານທີໍ່ໄດ້ຢຸດວຽກຊົໍ່ວຄາວແມ່ນບ ໍ່ສາມາດຊ າ
ລະຄ່າດອກເບ້ຍ ແລະ ຕົໍ້ນທຶນການກູ້ຢືມຍານພະ
ຫານະ, ເຄືໍ່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ, ພ້ອມທັງຄ່າທີໍ່ພັກ
ອາໄສ ແລະ ອືໍ່ນໆ. 

 
 

ດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມ: 
 ໃຫ້ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ
ປະກັນສັງຄົມໄດ້ກ ານົດອັດຕາເງິນຫວ່າງງານໃຫ້ແກ່ແຮງງານທີໍ່ເປັນສະມາຊິກກອງ
ທຶນປະກັນສັງຄົມ. 

 ໃຫ້ມີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍອຸດໜູນຫວ່າງງານໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ແລະ 
ຜູ້ອອກແຮງງານຢ່າງເລິກເຊິໍ່ງ ແລະ ກວ້າງຂວາງໂດຍຮີບດ່ວນ. ພ້ອມທັງພິຈາລະນາ
ການຮ້ອງຂ ອຸດໜູນຫວ່າງງານຕາມທີໍ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍປະກັນສັງຄົມ. 

 ໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອການຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີໍ່ວິ
ສາຫະກິດໄດ້ມີການຢຸດຕິການຜະລິດ ຫຼື ເຄືໍ່ອນໄຫວທຸລະກິດຕາມມະຕິຄ າສັໍ່ງ
ເລກທີ 06/ນຍ. 

 ໃຫ້ລັດຖະບານໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນຄ າສັໍ່ງເລກທີ 06/ນຍ ແລະ ເງືໍ່ອນໄຂທີໍ່ກ ານົດໄວ້ໃນຄ າ
ສັໍ່ງຂອງຄະນະສະເພາະກິດເລກທີໍ່ 031/ສພກ ເພືໍ່ອໃຫ້ໂຮງງານອຸດສາຫະກ າ ແລະ 
ກິດຈະການທຸລະກິດໄດ້ເປີດກິດຈະການຄືນໃໝ່ ແລະ ດ າເນີນທຸລະກິດຮັບເອົາ
ພະນັກງານເຂົໍ້າຄືນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄົນຫວ່າງງານ ແລະ ພາລະຂອງລັດຖະບານໃນ
ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຫວ່າງງານໃນສັງຄົມ. 

 

3.2 ສັງລວມຂ ໍ້ສະເໜີມາດຕະການໃນໄລຍະພະຍາດລະບາດຂອງ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ. 

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກ າ ແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ມີການວິເຄາະ ໂດຍສະພາບການຕົວຈິງ ແລະ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ທຸລະ
ກິດຈາກການສ າຫຼວດ ແລະ ການເຮັດວຽກໃນກຸ່ມຄົໍ້ນຄວ້າຂອງບັນດາຂະແໜງການທຸລະກິດ. ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ສົໍ່ງ
ໜັງສືສະເໜີຫຼາຍສະບັບໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ກ່ອນ ແລະ ຫັຼງ ຄ າສັໍ່ງເລກທີ 06/ນຍ. ໃນໄລຍະຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດມະຕິດັໍ່ງກ່າວ 
ປະທານ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ພ້ອມດ້ວຍນັກທຸລະກິດ ແລະ ວິຊາການຈ ານວນໜຶໍ່ງ ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັໍ້ງເຂົໍ້າໃນຄະນະສະເພາະ
ກິດຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມຜົນກະທົບ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ເພືໍ່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການ
ລະບາດຂອງ COVID-19 (ຄ າສັໍ່ງເລກທີ 032/ນຍ). 
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ບັນດາຂ ໍ້ສະເໜີຂອງ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜີຂອງພາກສ່ວນທີໍ່
ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານໄດ້ສັງລວມຢູ່ ຕາຕາລາງ 3.6 ແລະ 3.7 ດັໍ່ງຕ ໍ່ໄປນີໍ້: 

ຮູບທີ 3.6: ຕາຕາລາງສັງລວມບັນຫາ ແລະ ຄວາມຄ ບໜ້າ ຂ ໍ້ສະເໜີ ຂອງ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ກ່ຽວກບັ
ຜົນກະທົບຂອງ COVID-19. 

 
ບົດສະເໜີ  ເລກທີ 0259/ສຄອຊ, 

ລົງວັນທິ 12 ມີນາ 2020 
 

 
ຄວາມຄ ບໜ້າ ຫັຼງ ຄ າສັື່ງ 06/ນຍ 

 

ສະເໜີກະຊວງການເງິນ: ໃຫເ້ລືໍ່ອນເວລາຊ າລະອາກອນຂອງ
ປີ 2019 ໄປອກີ ສອງງວດ. 

 ລົງວັນທີ 10 ເມສາ 2020, ກະຊວງການເງິນ ອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 1027/ກງ ເລືໍ່ອງ ການຈດັຕັໍ້ງປະຕບິດັ
ພັນທະອາກອນ ຕາມຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດວ້ຍການກ ານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ເພືໍ່ອ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງ
ການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19. 

 ລົງວັນທີ 21 ເມສາ 2020, ກະຊວງການເງນິ ອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 0764/ຫກງ ເພືໍ່ອປຽ່ນແທນ ແຈງ້ການ 
ເລກທີ 0636/ຫກງ ລງົວນັທ ີ26 ມີນາ 2020 ເລືໍ່ອງການເລືໍ່ອນເວລາ ສົໍ່ງເອກະສານການເງນິ ແລະ ລາຍງານ
ຜົນການເຄືໍ່ອນໄຫວປະຈ າປີ 2019: ຄືໃຫ້ເລືໍ່ອນເວລາ ສົໍ່ງເອກະສານການເງນິ ແລະ ລາຍງານຜົນ
ການເຄືໍ່ອນໄຫວປະຈ າປີ 2019 ອອກໄປຈນົເຖິງ ວນັທ ີ29 ພຶດສະພາ 2020. 

 ລົງວັນທີ 22 ເມສາ 2020, ກະຊວງການເງນິ ອອກ ແຈ້ງການ ເລກທີ 1061/ກງ, ເລືໍ່ອງການຈດັຕັໍ້ງປະຕບິັດ
ພັນທະອາກອນຕາມຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດວ້ຍການກ ານດົນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການເພືໍ່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກ
ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19. 

 ລົງວັນທີ 24 ເມສາ 2020, ການເງິນອອກ ແຈ້ງການເລກທີ 1128/ກສອ ເລືໍ່ອງການຈດັຕັໍ້ງປະຕບິດັພັນທະ
ອາກອນຕາມຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກ ານດົນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການເພືໍ່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການ
ລະບາດຂອງ COVID-19. 

 ວັນທີ 26 ມີນາ 2020, ກະຊວງການເງນິ ເລກທ ີ0636/ຫກງ ເລືໍ່ອງການເລືໍ່ອນເວລາ ສົໍ່ງເອກະສານການເງນິ 
ແລະ ລາຍງານຜົນການເຄືໍ່ອນໄຫວປະຈ າປີ 2019 ໂດຍ ອະນຍຸາດ ໃຫເ້ລືໍ່ອນເວລາສົໍ່ງເອກະສານລາຍງານການ
ເງິນ ແລະ ລາຍງານຜົນການເຄືໍ່ອນໄຫວປະຈ າປີ 2019 ອອກໄປຈນົເຖງິວນັທີ 30 ເມສາ. 

ສະເໜີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດິການສັງຄົມ
ໃຫູ້:  
1. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ນະໂຍບາຍການອດຸໜູນວ່າງງານໃຫ້ແກ່ຜູ້
ປະກອບການ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ ຢ່າງເລິກເຊິໍ່ໍ່ງ ແລະ 
ກວ້າງຂວາງ, ພ້ອມທງັ ພິຈາລະນາການຮອ້ງຂ ການອດຸໜູນວ່າງ
ວຽກ ພາຍໃນ 30 ວັນ ຕາມທີໍ່ໄດ້ລະບໃຸນມາດຕາ 95 ຂອງກົດໝ
າຍປະກັນສັງຄົມ ເພືໍ່ອຊວ່ຍເຫຼອືຜູ້ວ່າງງານ ໃນຊ່ວງວິກດິຂອງການ
ລະບາດຂອງເຊືໍ້ອໄວຣສັ ໂຄວດິ-19; 
2. ພິຈາລະນາ ການໃຫ້ເງິນອຸດໜຸນ ແກ່ພະນກັງານ ກ ລະນທີີໍ່ຖກື 
ພັກງານຊົໍ່ວຄາວ ໃນໄລຍະ ການແຜ່ລະບາດຂອງເຊືໍ້ອໄວຣສັ 
COVID-19; 
3. ພິຈາລະນາເລືໍ່ອນເວລາຊ າລະການປະກອບເງິນສົມທບົເຂົໍ້າກອງ
ທຶນປະກນັສງັຄົມແບບບງັຄບັ ຂອງປ ີ2020 ດ້ວຍ, ເພືໍ່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ພາລະຂອງຜູປ້ະກອບການ ໃນຊວ່ງການລະບາດຂອງ ເຊືໍ້ອໄວຣສັ 
ໂຄວດິ-19 

 ລົງວັນທີ 02 ເມສາ 2020  ນາຍົກລັດຖະມົນຕ ີອອກ ຂ ໍ້ຕກົລົງ  ເລກທ ີ31/ນຍ ລົງວັນທີ ລະບໃຸຫ:້ກະຊວງ
ແຮງງານເລືໍ່ອນການເກບັ ຊ າລະພນັທະການປະກອບສວ່ນປະກນັສັງຄົມແບບບັງຄັບ ຂອງຫວົໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີໍ່
ໄດ້ຮບັຜົນກະທບົ ເປນັໄລຍະເວລາ 3 ເດອືນ (ເດອືນເມສາ, ພຶືດສະພາ ແລະ ມິຖນຸາ 2020). 

 ລົງວັນທີ 07 ເມສາ 2020, ລດັຖະມນົຕີກະຊວງແຮງງານ  ໄດ້ຍືໍ່ນໜັງສະເໜີ ເລກທ ີ1056/ຮສສ ຫາ ທ່ານ
ນາຍົກລັດຖະມນົຕເີພືໍ່ອຂ ການອະນຸມດັເງນິອດຸໜູນ. 

 ລົງວັນທີ 24 ເມສາ 2020, ມະຕຕິົກລົງ ກອງປະຊຸມລດັຖະບານສະໄໝສາມັນປະຈ າເດືອນເມສາ 2020, 
ເລກທີ 05/ລບ, ລະບຸ ເຫນັດໃີຫປ້ະຕິບດັເງິນອຸດໜູນຕ ໍ່ແຮງງານ ສ າລັບແຮງງານທີໍ່ເປັນສະມາຊກິກອງທນຶ
ປະກນັສງັຄົມ ຕາມກົດໝາຍປະກນັສັງຄົມກ ານົດ. ສ າລບັແຮງງານທີໍ່ຢູນ່ອກລະບບົ, ໃຫຄ້ົໍ້ນຄວ້າການປະຕິບດັ
ນະໂຍບາຍໃນຮບູແບບຊວ່ຍເຫຼອືດ້ານສັງຄົມສງົເຄາະ ຕາມດ າລດັວ່າດ້ວຍສັງຄົມສົງເຄາະ ສະບັບເລກທ ີ169/
ລບ, ໃຫ້ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສົມທົບກບັໃຫ້ອ ານາດການປົກຄອງແຕ່ລະຂັໍ້ນ ສັງລວມ
ຈ ານວນຜູ້ທີໍ່ຈະໄດຮ້ັບການຊວ່ຍເຫຼອືຕາມເງືໍ່ອນໄຂຕົວຈິງ ໃຫຊ້ັດເຈນກອ່ນ ພ້ອມທັງຄິດໄລ່ອດັຕານະໂຍບາຍ
ທີໍ່ເໝາະສົມ ແລະຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານງົບປະມານທັງໝົດຢ່າງຊັດເຈນ, ຈາກນັໍ້ນຈຶໍ່ງສະເໜີລັດຖະບານ 
ພິຈາລະນາຕກົລົງ. 
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ບົດສະເໜີ  ເລກທີ 0259/ສຄອຊ, 

ລົງວັນທິ12 ມີນາ 2020 

\ 
ຄວາມຄ ບໜ້າ ຫັຼງ ຄ າສັື່ງ 06/ນຍ 

 

ສະເໜີທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວໃຫູ້:  
1. ຮວ່ມປຶກສາຫາລື ກັບ ບນັດາທະນາຄານທລຸະກດິ ແລະ ສະຖາ
ບັນການເງນິຈຸນລະພາກ ເພືໍ່ອ ພິຈາລະນາ ຄວາມເປນັໄປໄດ້ ໃນ
ການກ ານດົບາງມາດຕະການ ໃນການໃຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫຼອືລູກໜີໍ້ 
ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງເຊືໍ້ອໄວຣສັ COVID-19 ເຊັໍ່ນ: 
ການເລືໍ່ອນ ຫຼ ືຜ່ອນຊ າລະດອກເບຍ້ທະນາຄານ, ແລະ ອືໍ່ນໆ.  
2. ສະເໜີໃຫ້ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພິຈາລະນາ ຫຼຸດຜ່ອນ
ຂ ໍ້ກ ານດົໃນການຈດັຊັໍ້ນໜີໍ້ ແລະ ຂ ໍ້ກ ານດົການຊ າລະໜີໍ້ຂອງລກູຄ້າ
ສິນເຊືໍ່ອຂອງສະຖາບັນການເງິນຈນຸລະພາກ ຊົໍ່ວຄາວ, ເພືໍ່ອ
ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕ ໍ່ລູກຄ້າສິນເຊືໍ່ອ.  
3.ພິຈາລະນາ ເພີໍ່ມສະພາບຄອ່ງໃນລະບບົທະນາຄານ ເພືໍ່ອໃຫ້
ພາກທຸລະກິດສາມາດເຂົໍ້າຫາເງິນກູ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶໍ້ນ ເຊັໍ່ນ ຄົໍ້ນຄວ້າ
ຄວາມເປນັໄປໄດ້ໃນການຫຼຸດອດັຕາເງິນຄ ໍ້າປະກັນເງນິຝາກຂອງ
ທະນາຄານທລຸະກິດ, ທີໍ່ກ ານດົໂດຍ ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ, 
ເພືໍ່ອເຮດັໃຫ້ມເີງນິໝູນວຽນໃນລະບບົ ຫຼາຍຂຶໍ້ນ. 

 ລົງວັນທີ 02 ເມສາ 2020,  ຂ ໍ້ຕົກລົງ ນາຍກົລັດຖະມນົຕ ີ ເລກທີ 31/ນຍ ລະບໃຸຫ:້ ຍົກເວັໍ້ນພາສີ ອາກອນ 
ແລະ ຄ່າທ ານຽມຕ່າງໆ ໃນການນ າເຂົໍ້າທຸກປະເພດສິນຄ້າທີໍ່ນ າໃຊເ້ຂົໍ້າໃນວຽກງານສະກດັກັໍ້ນ, ກັນການລະບາດ 
ແລະກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ ເພືໍ່ອຕ້ານພະຍາດ ໂຄວດິ 19 ເຊັໍ່ນ ຜ້າປິດປາກ, ນ ໍ້າຢາລ້າງມື ເຄືໍ່ອງອປຸະກອນ
ການແພດ ແລະ ອືໍ່ນໆ. ໃຫ້ກະຊວງການຄ້າ ສມົທົບກບັກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ເຮັດບນັຊລີາຍການສນິຄ້າ ທີໍ່
ຕ້ອງການນ າເຂົໍ້າໃຫລ້ະອຽດ ແລ້ວສົໍ່ງໃຫ້ກະຊວງການເງນິເພືໍ່ອຈດັຕັໍ້ງປະຕບິັດ. 

 ລົງວັນທີ 08 ເມສາ 2020, ກະຊວງການຄາ້ ອອກ ແຈ້ງການ ຫາ ພະແນກອດຸສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ 
ແລະ ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ ເລືໍ່ອງການກ ານົດ ລາຄາຂາຍ ຜ້າອັດປາກ-ດງັ ເລກທ ີ0374/ອຄ.ກຄພນ, ໂດຍແຈ້ງ
ໃຫ້ ພະແນກອດຸສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ປະສານກັບບ ລິສດັນ າເຂົໍ້າ
ອຸປະກອນການແພດ, ບ ລສິດັການຢາຂອງແຂວງ ຫຼື ຫົວໜ່ວຍທລຸະກດິຕ່າງໆ ທີໍ່ມເີງືໍ່ອນໄຂ, ມທີຶນ ແລະ 
ສາມາດນ າເຂົໍ້າຜ້າອດັປາກມາໄດ້ ແລະ ບ ລສິັດທີໍ່ມີຈດຸປະສົງໃນການຈ າໜ່າຍ ຜ້າອດັປາກດັງ ເຊິໍ່ງບ ລສິັດ ເຫຼົໍ່ານີໍ້ 
ຕ້ອງໄດ້ມາລງົທະບຽນກບັພະແນກອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ.  

 ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2020, ກະຊວງການຄາ້ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 0328/ອຄ.ກຄພນ ເລືໍ່ອງ ການກ າ
ນົດລາຄາຜ້າອດັປາກ, ດັງ ແຕລ່ະຊະນິດ ເພືໍ່ອປ່ຽນແທນແຈ້ງການ ສະບບັເລກທີ 0142/ອຄ.ກຄພນ ລົງວນັທ ີ
7 ກຸມພາ 2020 . ຂ ໍ້ 2. ກ ານົດ ລາຄາລາຄາຜ້າອັດປາກ, ດັງ ທຸກ ຊະນິດ ໃຫຄ້ິດໄລ່ ດວ້ຍການ ເອົາຕົໍ້ນທຶນ
ການນ າເຂົໍ້າ ບວກກ າໄລຂາຍຍົກ 20% ແລະ ກ າໄລຂາຍຍອ່ຍ 10% 

ສະເໜີໃຫູ້  ກົມນ ໍ້າປະປາ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ 
ຂົນສົື່ງ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດ ນ ໍ້າປະປາ: 
ພິຈາລະນາ ຫຼຸດອັດຕາຄ່າ ນ ໍ້າປະປາ  ໃຫ້ແກທ່ລຸະກດິທຸກໆຂະແໜ
ງການ ໃນຊ່ວງໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັສ 

 ລົງວັນທີ 02 ເມສາ 2020,  ຂ ໍ້ຕົກລົງ ນາຍົກລດັຖະມົນຕ ີ ເລກທີ 31/ນຍ ລະບຸໃຫ້ ຄົໍ້ນຄວ້າ ຜ່ອນຜັນ
ລາຄາ ແລະ ຕ ໍ່ເວລາ ໃນການຊ າລະຄ່າໄຟຟ້າ ແລະ ນ ໍ້າປະປາຂອງຜູຊ້ົມໃຊ້ຄວົເຮືອນ ແລະ ພາກທຸລະກິດ. 

 ວັນທີ 10 ເມສາ 2020, ລັດວສິາຫະກິດນ ໍ້າປະປານະຄອນຫວຼງ ລາຍງານ (ເລກທ ີ0555/ນປນຄ,) ຫາ ຮອງ 
ລມຕ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົໍ່ງ,  ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານນະໂຍບາຍທີໍ່ຕິດພັນກບັພາກປະຊາຊນົ ແລະ 
ສັງຄົມ ເພືໍ່ອຂ ອະນຸມັດໃຫ:້  ຫຼຸດຄ່າ ຫຼຸດລາຄາ ຄ່ານ ໍ້າປະປາ ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ,້ ຍົກເລີກການເກັບອາກອນຊົມໃຊ ້
10% ໃນຊ່ວງເດອືນ 5, 6, 7 ປີ 2020, ເລືໍ່ອນການຊ າລະຄ່ານ ໍ້າປະປາ. 

 ລົງວັນທີ 24 ເມສາ 2020, ມະຕຕິົກລົງ ກອງປະຊຸມລດັຖະບານສະໄໝສາມັນປະຈ າເດືອນເມສາ 2020, 
ເລກທີ 05/ລບ ລະບ:ຸ ຂ ໍ້ II.7. ສ າລບັຂ ໍ້ສະເໜີຂ ຫຼຸດອດັຕາອາກອນມນູຄ່າເພີໍ່ມໄຟຟ້າ ແລະ ນ ໍ້າປະປານັໍ້ນ, ໃຫ້
ກະຊວງການເງນິ ສົມທບົກັບພາກສວ່ນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄົໍ້ນຄວ້າລະອຽດຕືໍ່ມເພືໍ່ອບ ໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕາມມາ. 

 
ສະເໜີກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມ ແລະ ການສ ື່ສານ: 
ພິຈາລະນາ ຫຼຸດອດັຕາຄ່າ ອນິເຕີເນດັ  ໃຫແ້ກທຸ່ລະກິດທຸກໆຂະແ
ໜງການ ໃນຊ່ວງໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣສັ 

 

ສ ານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ:  
1. ພິຈາລະນາ ຕັໍ້ງກອງທນຶສະເພາະເພືໍ່ອບນັເທົາຜົນກະທບົຈາກ
ການລະບາດຂອງ ເຊືໍ້ອໄວຣສັ COVID-19 ຫຼື ນ າໃຊກ້ອງທຶນທີໍ່
ມີຢູ່ ເຊັໍ່ນ ກອງທນຶສົໍ່ງເສີມວສິາຫະກິດຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ 
ເພືໍ່ອຊ່ວຍຜູ້ປະກອບການ ຊ າລະດອກເບຍ້ທະນາຄານ ໃນໄລຍະນີໍ້
, ດວ້ຍການກ ານົດ    ກຸ່ມທລຸະກດິເປົໍ້າໝາຍ ທີໍ່ມີຜົນກະທບົຕ ໍ່
ເສດຖະກິດ ແລະ ການຈ້າງງານຫຼາຍທີໍ່ສດຸ ເຊັໍ່ນ ທຸລະກິດ ປະເພດ 
ໂຮງແຮມ, ແລະ ໂຮງຈກັໂຮງງານ ເປນັຕົໍ້ນ ໃນການໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອດັໍ່ງກ່າວ. 
2. ພິຈາລະນາ ເພີໍ່ມການໃຊ້ຈ່າຍຂອງພາກລັດ ໃນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງ
ລ່າງພືໍ້ນຖານ, ການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະ 
ໄວຣສັ ແລະ ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບດັໂຄງການຕ່າງໆ, ນ າໃຊ້ ກອງທນຶ
ບັນເທົາໄພພິບດັ, ກອງທນຶສົໍ່ງເສີມວສິາຫະກິດຂະໜາດນອ້ຍ 
ແລະ ກາງ ແລະ ກອງທຶນອືໍ່ນໆ ທີໍ່ມີຢູ່ ຫຼື ລະດົມທນຶຈາກອົງກອນ
ພັດທະນາສາກນົ ເພືໍ່ອຮັບໃຊ້ມາດຕະການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ 

 

ເນືໍ່ອງຈາກຄ າສັໍ່ງເລກທີ 06/ນຍ ແມ່ນໄດ້ກະທົບໂດຍກົງຕ ໍ່ຈຸດປະສົງການຮັກສາສະພາບຄ່ອງຂອງທຸລະກິດທັງ 03 
ຈຸດປະສົງທີໍ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີໍ້. ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ກ ໍ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນບັນດາມາດຕະການໃນຄ າສັໍ່ງ
ເລກທີ 06/ນຍ ແລະ ໄດ້ສະເໜີມາດຕະການເພີໍ່ມເຕີມ ຕາມເນືໍ້ອໃນຕາຕາລາງ 3.2 ລຸ່ມນີໍ້: 
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ຕາຕາລາງ 3.7: ສັງລວມຄວາມຄ ບໜ້າຂ ໍ້ສະເໜີຂອງ ສຄອ ແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງພະຍາດ 
COVID-19 ໃນໄລຍະຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຄ າສັື່ງ 06/ນຍ. 

 
ບົດສະເໜີ ຂອງ ສຄອຊ ເລກທີ 0340/ສຄອຊ, 

ວັນທີ 17 ເມສາ 2020 
 

 
ຄວາມຄ ບໜ້າ ຫັຼງ ຄ າສັື່ງ 06/ນຍ 

 

1. ສະເໜີໃຫ້ ລດັຖະບານ ພິຈາລະນາທຸກໆຄ າຮອ້ງຂອງ ບນັດາ
ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກດິ,ໂດຍສະເພາະແມນ່ໂຮງງານ 
ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ, ບນັດາໂຮງງານປິໍ່ນອອ້ມ ຂະແໜງການ
ຜະລິດ,ໂຮງງານຕດັຫຍິບ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຮ້ານຄ້າ ຕ່າງໆ 
ລວມເຖິງໂຄງການທີໍ່ຢູ່ ໃນ ເຂດ ຫຼ ື ນອກເຂດເສດຖະກດິພິເສດ
ແລະເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ທີໍ່ມີເງືໍ່ອນໄຂໄດ້ມາດຕະຖານ ໃນ
ການ ປ້ອງກນັການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕາມ 
ຄ າແນະນ າຂອງພາກສວ່ນທີໍ່ກ່ຽວຂອ້ງ ໂດຍສະເພາະແມນ່ເຂດທີໍ່ບ ໍ່
ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັໍ່ງກ່າວໃຫ້ສາມາດດ າເນີນການ
ຜະລິດ ແລະ ການບ ລິການຂອງຕົນໄດ້ໂດຍໄວ. 

 ລົງວັນທີ 15 ເມສາ 2020, ສ ານັກງານນາຍົກລດັຖະມົນຕ ີອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 481/
ຫສນຍ ຂ ໍ້ທີ 7 ລະບເຸຫນັດໃີຫ້ມີການໂຍະຍານບາງມາດ ຕະການທີໍ່ຕິດພັນກບັການເຄືໍ່ອນໄຫວຂອງ
ພາກທຸລະກິດ, ບົນພືໍ້ນຖານ ຮບັປະກັນວ່າບ ໍ່ມີຄວາມສຽ່ງຕດິເຊືໍ້ອ-ໃຫຄ້ະນະສະເພາະກດິສ້າງເປັນ
ນິຕກິ າແນະນ າລະອຽດ. 

 ລົງວັນທີ 21 ເມສາ 2020, ຄະນະສະເພາະກິດເພືໍ່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງ
ການລະບາດຂອງ ໂຄວດິ19 ອອກຄ າແນະນ າ ເລກທ ີ 031/ສພກ ກ່ຽວກັບເງືໍ່ອນໄຂ ແລະ ມາດ
ຕະການ ສ າລບັພາກທລຸະກດິ ທີໍ່ສາມາດດ າເນີນກດິຈະການໃນໄລຍະທີໍ່ມກີານລະບາດຂອງພະຍາດ 
ໂຄວດິ19, ເຊິໍ່ງໄດກ້ ານດົລະອຽດ ມາດຕະການ ແລະ ເງືໍ່ອນໄຂຂອງຫວົໜ່ວຍທລຸະກດິທີໍ່ຕອ້ງການ
ເປດີດ າເນນີກິດຈະການຄືນໃນໄລຍະນີໍ້. 

 ລົງວັນທີ 21 ເມສາ 2020 ກະຊວງອດຸສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ອອກ ແຈ້ງການ ເລກທ ີ0412/
ອຄ.ກຄພນ ເລືໍ່ອງ ສືບຕ ໍ່ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ໃນ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ 
ໃນຂອບເຂດທົວປະເທດ, ຂ ໍ້ 1.2 ລະບໃຸຫ ້ ອະນຍຸາດສືບຕ ໍ່ດ າເນນີກດິຈະການທີໍ່ມີຄວາມຈ າເປນັ 
ເປນັຕົໍ້ນແມນ່ ຮ້ານຂາຍຍກົ ແລະ ຮ້ານຂາຍຍອ່ຍ ທີໍ່ຂາຍສນິຄ້າປະເພດສະບຽງອາຫານ, ເຄືໍ່ອງ
ອຸປະໂພກ ບ ລິໂພກທີໍ່ຮບັໃຊ້ຊວີດິການເປນັຢູປ່ະຈ າວັນ, ຮ້ານຂາຍອປຸະກອນການແພດ, ຮ້ານຂາຍ
ຢາ. 

 ລົງວັນທີ 22 ເມສາ 2020 , ກະຊວງ ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 0422/
ອຄ.ກອຫ ເຖິງພະແນກອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເລືໍ່ອງການດ າເນນີ
ກິດຈະການໂຮງງານໃນອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ໃນໄລຍະຕ ໍ່ເວລາການປະຕິບດັຄ າສັໍ່ງ, ສະບັບເລກທ ີ
06/ນຍ, ຄ:ື ໃຫສ້ບືຕ ໍ່ປດິການດ າເນີນກດິຈະການຊົໍ່ວຄາວສ າລບັໂຮງງານທີໍ່ມຄີວາມສຽ່ງຕ ໍ່ການ
ລະບາດ ໄປຈນົເຖິງ ທ ີ03 ພຶດສະພາ 2020, ຍົກເວັໍ້ນໂຮງງານທີໍ່ຢູໃ່ນບນັຊີເປດີ ຕາມເອກະສານ
ຊ້ອນທ້າຍທ1ີ ຂອງແຈງ້ການ ທີໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ດ າເນີນກິດຈະການຕາມປົກກະຕ ິ ແຕ່ຕອ້ງປະຕິບດັ
ຕາມຄ າແນະນ າກ່ຽວກບັເງືໍ່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະການທີໍ່ຄະນະສະເພາະກິດຂັໍ້ນສນູກາງວາງອອກ. 
ໂຮງງານທີໍ່ບ ໍ່ຢູໃ່ນບັນຊີເປດີ ຖ້າຢາກຂ ດ າເນນີກິດຈະການ ຖ້າຫາກສາມາດປະຕບິັດຕາມເງືໍ່ອນໄຂ 
ແລະ ມາດຕະການທີໍ່ຄະນະສະເພາະກິດຂັໍ້ນສນູກາງວາງອອກຢ່າງຄບົຖວ້ນ ແມນ່ໃຫສ້ະເໜີຫາ 
ກະຊວງ ອຄ ເພືໍ່ອສະເໜີຫາຄະນະກ າມະການກວດກາ ພິຈາລະນາເປນັແຕລ່ະກ ລະນີ. 

 ລົງວັນທີ 23 ເມສາ 2020, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ອດຸສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ສົໍ່ງຈດົໝາຍ (ເລກ
ທີ 0424/MoIC.DIH) ຫາບນັດາ ບ ລສິັດແມ່, ຜູ້ສັໍ່ງຊືໍ້ສນິຄ້າ ແລະ ຄູຄ່້າ ຢູຕ່່າງປະເທດ (ສິນຄ້າທີໍ່
ຜະລິດໂດຍໂຮງງານຕດັຫຍິບໃນ ສປປ ລາວ) ເພືໍ່ອຂ ຄວາມເຫນັໃຈຈາກບັນດາຜູ້ຊືໍ້ ໃຫ້ມີນະໂຍບາຍ
ບ ໍ່ຍົກເລກີການສັໍ່ງຊືໍ້ ຫຼ ືການປັບໄໝ ຖ້າຫາກມີການສົໍ່ງສນິຄ້າຊັກຊ້າ. 

 ລົງວັນທີ 24 ເມສາ 2020, ມະຕິຕົກລົງ ກອງປະຊຸມລດັຖະບານສະໄໝສາມັນປະຈ າເດອືນເມສາ 
2020, ເລກທີ 05/ລບ ລະບ:ຸ  

o ຂ ໍ້ I.4. ໃຫຄ້ະນະສະເພາະກດິ ຄົໍ້ນຄວ້າ ແລະ ກ ານົດວ່າ ເຂດໃດເປນັເຂດທີໍ່ມຄີວາມສ່ຽງສູງ
, ເຂດໃດເປນັເຂດທີໍ່ມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍ ແລະ ເຂດໃດບ ໍ່ມຄີວາມສ່ຽງ (ເຂດແດງ, ເຂດ
ເຫຼືອງ ແລະ ເຂດຂຽວ) ພ້ອມທງັກ ານດົແຈ້ງວາ່ມາດຕະການປອ້ງກນັ, ຄວບຄຸມ ແລະ ຜ່ອນ
ກັນໃນການປະຕບິັດມາດຕະການ   ຕ ໍ່ເຂດທີໍ່ມີຄວາມສ່ຽງໜອ້ຍ ແລະ ບ ໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ຫຼັງ
ຈາກນັໍ້ນຈິໍ່ງອອກຄ າແນະນ າ ໃຫ້ບນັດາທ້ອງຖິໍ່ນ ແລະ ພາກສວ່ນກ່ຽວຂອ້ງ ຈດັຕັໍ້ງປະຕບິັດ. 

o ຂ ໍ້ II.2.  ໃຫຄ້ະນະສະເພາະກດິ ຮບີຮອ້ນສົມທບົແຕ່ງຕັໍ້ງວຊິາການ ໄປກວດກາບັນດາ
ກິດຈະການ, ໂຄງການ, ໂຮງຈັກໂຮງງານ ທີໍ່ໄດ້ສະ ເໜີວ່າ ມີຄວາມຈ າເປນັໃນການສບືຕ ໍ່
ເຄືໍ່ອນໄຫວ. ຖ້າກດິຈະການໃດສາມາດປະຕິບດັຕາມເງືໍ່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະການທີໍ່ຕດິພັນ 
ທີໍ່ຄະນະສະເພາະກິດວາງອອກ ກ ໍ່ສາມາດອະນຸຍາດໃຫດ້ າເນີນທຸລະກດິໄດ້. ສ າລບັບັນດາ
ໂຮງຈັກໂຮງງານທີໍ່ຂຶໍ້ໍ້ນກບັຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຂວງ ກ ໍ່ມອບໃຫຄ້ະນະສະເພາະກິດ
ແຂວງລງົກວດກາ ອີງຕາມຄ າແນະນ າຂອງຄະນະສະເພາະກດິຂັໍ້ນສູນກາງ. 
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ບົດສະເໜີ ຂອງ ສຄອຊ ເລກທີ 0340/ສຄອຊ, 

ວັນທີ 17 ເມສາ 2020 
 

 
ຄວາມຄ ບໜ້າ ຫັຼງ ຄ າສັື່ງ 06/ນຍ 

 

 o ລົງວັນທີ 01 ພ ຶດສະພາ 2020,  ຫອ້ງວ່າການ ສ ານັກງານນາຍົກລດັຖະມົນຕ ີອອກແຈ້ງການ  
ເລກທີ 524/ຫສນຍ ເລືໍ່ອງ ການສືບຕ ໍ່ປະຕິບດັບັນດາມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ, 
ສະກດັກັໍ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວດິ 19 ໃນໄລຍະແຕ່ວນັທີ 04-17 ພຶດສະພາ 
2020, ໃນ ຂ ໍ້ 4. 4.ລະບຸ ເຫັນດີໃຫປ້ະຕບິດັມາດຕະການຜ່ອນຜັນຈ ານວນໜືໍ່ງ  (ຂ ໍ້ 6.5: ມາດ
ຕະການຜ່ອນຜັນນີໍ້ ແມນ່ມາດຕະການຊົໍ່ວຄາວ ເຊິໍ່ງຈະເລີໍ່ມມີຜົນສກັສດິ ນບັແຕວ່ັນທີ 04 ຫາວັນທ ີ
17 ພຶດສະພາ 2020, ແລ້ວຈະມກີານທບົທວນຄນື, ກ ລະນີມີການປ່ຽນແປງ ລັດຖະບານຈະແຈ້ງໃຫ້
ຊາບເປນັແຕ່ລະໄລຍະ), ໃນມາດຕະການຜ່ອນຜັນມເີນືໍ້ອໃນທີໍ່ຕດິພັນກບັຂ ໍ້ສະເໜີຂອງ ສຄອຊ ຄື: 

o ຂ ໍ້ 4.1 ອະນຍຸາດໃຫສ້ ານກັງານອົງການຂອງພັກ-ລັດ, ສ ານັກງານຂອງບ ລິສດັ 
ເປດີດ າເນນີການ ໂດຍ ໃຫ້ພະນັກງານລດັຖະກອນໝູນວຽນມາເຮດັວຽກເປນັປກົກະຕິ ແຕ່
ຕ້ອງໃຫຮ້ັບປະກັນມາດຕະການປ້ອງກນັການຕິດເຊືໍ້ອ, 

o ຂ ໍ້ 4.5. ອະນຍຸາດໃຫບ້ັນດາຫ້າງ ຮ້ານຕ່າງໆ ເຊັໍ່ນ: ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານຂາຍຂອງກິນສຸກ, 
ຮ້ານຂາຍເຄືໍ່ອງຍອ່ຍ, ຮ້ານຕດັຜົມ, ຮ້ານເສີມສວຍ, ຕະຫຼາດສົດ, ສູນການຄ້າ, ຮ້ານຄ້າຂາ
ຍົກ, ຂາຍຍ່ອຍ, ຮ້ານຊບຸເປີມາເກດັ, ຮ້ານກາເຟ, ຮ້ານສອ້ມແປງລົດ, ຮ້ານລ້າງ-ອດັສີດ, 
ໂຮງງານນ ໍ້າດືໍ່ມ ແລະ ໂຮງງານນ ໍ້າກອ້ນ ດ າເນນີກິດຈະການໄດ້ ແຕ່ຕອ້ງປະຕິບດັໄລຍະຫ່າງ 
ແລະ ຮບັປະກັນມາດຕະການປອ້ງກນັການຕດິເຊືໍ້ອ; 

o ຂ ໍ້ 4.6. ບັນດາໂຮງງານ, ໂຄງການລງົທນຶ ທີໍ່ເປນັກິດຈະການຂະໜາດໃຫຍ່ ຂອງພາກທລຸະ
ກິດຕ່າງໆ ທີໍ່ສາມາດປະຕບິັດຖືກຕ້ອງຕາມເງືໍ່ອນໄຂ ມາດຕະການຕາມຂ ໍ້ແນະນ າເລກທ ີ
031/ສພກ ແມນ່ສາມາດເປດີດ າເນນີກດິຈະການໄດ້. ມອບໃຫທ້ັງສອງຄະນະສະເພາະກດິ 
ຂັໍ້ນສູນກາງ ແຕ່ງຕັໍ້ງຄະນະວິຊາການ ລົງກວດກາ, ຢັໍ້ງຢນື ແລະ ເຮດັບດົບັນທຶກສ າລບັ
ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ ່ ທີໍ່ນ າໃຊແ້ຮງງານຈ ານວນຫວຼງຫຼາຍ ທີໍ່ສນູກາງເປນັຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, 
ສ າລບັຫວົໜ່ວຍທລຸະກດິໃດ ທີໍ່ອົງການປກົຄອງທອ້ງຖິໍ່ນອະນຸຍາດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ  ກ ໍ່
ມອບໃຫຄ້ະນະສະເພາະກດິ ຂັໍ້ນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫວຼງ ເປນັຜູ້ຮບັຜິດຊອບກວດກາ, 
ຢັໍ້ງຢນື ແລະ ອະນຍຸາດ; 

o ຂ ໍ້ 5.2 ສບືຕ ໍ່ປະຕບິດັຢ່າງເຂັໍ້ມງວດ ໃນການປດິບນັດາກດິຈະການຮ້ານບນັເທີງ, ຮ້ານເຫຼົໍ້າ-ເບຍ, ຮ້ານ
ກິນດືໍ່ມ, ໂຮງຮູບເງົາ, ຮ້ານຄາຣາໂອເກະ, ຮ້ານບ ລິການນວດ-ສະປາທຸກປະເພດ, ກາຊິໂນ, ຕະຫຼາດ
ກາງຄືນ, ສະຖານທີໍ່ອອກກ າລັງກາຍ-ຫຼີໍ້ນກິລາໃນຮົໍ່ມ, ກິລາກາງແຈ້ງ ເປັນທີມທີໍ່ມກີານໃກ້ຊິດກນັ 
ເຊັໍ່ນ: ກລິາບານເຕະ, ບານບວ້ງ, ບານສົໍ່ງ, ມາລາທອນ, ຕີມວຍ, ຕີໄກ່, ເປຕັງ ແລະ ການແຂງ່ຂັນກລິາ
ທຸກປະເພດ ທີໍ່ມີຜູ້ຊົມ ແລະ ນັກກລິາ ເຂົໍ້າຮ່ວມເກີນ 10 ຄນົ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດຮັກສາໄລຍະຫ່າງເກນີ 
1 ແມດັໄດ້. 

2. ສະເໜີໃຫລ້ັດຖະບານພິຈາລະນາແກ້ໄຂສະພາບການ ກດິ
ຂວາງລົດບນັທຸກສນິຄ້າທີໍ່ບ ໍ່ໃຫ້ຜ່ານດ່ານຂອງເມືອງ ແລະແຂວງ
ຢ່າງຮບີດວ່ນ. 
3. ສະເໜີໃຫ້ລດັຖະບານ ໂດຍສະເພາະກະຊວງໂຍທາທິການ 
ແລະ ຂນົສົໍ່ງແກ້ໄຂແຈ້ງການ ເລກທ ີ266 ທີໍ່ຫ້າມ ຄນົຈີນຂບັລດົ
ເຂົໍ້າມາເກບັສນິຄ້າກະສິກ າທີໍ່ຢູ່ໃນໄລຍະເວລາເກັບກ່ຽວຜົນລະປູກ
ເພືໍ່ອສົໍ່ງອອກ ສປ ຈີນ ເຊັໍ່ນ:ໝາກຖົໍ່ວ,ໝາກໂມ, ອອ້ຍ, ແລະ 
ອືໍ່ນໆ, ໂດຍໃຫແ້ກຍ່າວເວລາການປະຕບິດັແຈ້ງການດັໍ່ງກ່າວ ໄປ
ອີກ 2 ເດືອນ ເພືໍ່ອໃຫ້ຄນົຂບັລົດຈີນທີໍ່ມີເງືໍ່ອນໄຂສາມາດຂັບລົດ
ເຂົໍ້າມາກັບສນິຄ້າຈາກຝ່າຍລາວໄດ,້ ເຊິໍ່ງຜູປ້ະກອບການຝ່າຍລາວ
ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສົມຄວນແລະໃຊ້ເວລາຂ້ອນຂ້າງດົນໃນການຂ 
ເຊົໍ່າລດົຂົນສົໍ່ງນ າຝ່າຍຈນີແລະການ ປະກອບເອກະສານກຽ່ວຂ້ອງ
ຕ່າງໆ. 

o ລົງວັນທີ 24 ເມສາ 2020: ກະຊວງ ຍທຂ ອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 00283/ຍທຂ ເລືໍ່ອງ ການ
ຂົນສົໍ່ງສິນຄ້າພາຍໃນ, ເຂົໍ້າອອກ ລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ຜ່ານແດນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະ ການ
ປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ 19, ມີເນືໍ້ອໃນທີໍ່ຕິດພັນກັບຂ ໍ້ສະ            
ເໜີຂອງ ສຄອຊ ຄ:ື  

- ສ າລບັການຂົນສົໍ່ງສນິຄ້າພາຍໃນປະເທດ: ຄນົຂັບລົດ ແລະ ຜູ້ຕດິຕາມ ທີໍ່ເຄືໍ່ອນຍ້າຍຢູ່ພາຍໃນ
ປະເທດຜ່ານບນັດາເມືອງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫວຼງ ແມ່ນສາມາດຂນົສົໍ່ງສນິຄ້າ ແລະ ອາຫານ ໄປ
ເຖິງປາຍທາງ ຫຼື ລູກຄ້າໄດຢ້່າງປກົກະຕິ ໂດຍໃຫ້ໃສ່ຜ້າປດິປາກ ຕະຫອຼດເວລາການປະຕິບດັ
ວຽກ, ແລະ ໄດຮ້ບັການວັດແທກອນຸຫະພູມຈາກເຈົໍ້າໜ້າທີໍ່ສາທາລະນະສຸກຕາມເສັໍ້ນທາງຢ່າງ
ເຂັໍ້ມງວດ. ຖ້າບ ໍ່ມອີາການສົງໄສ ໃຫ້ເຈົໍ້າໜ້າທີໍ່ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການຂນົສົໍ່ງສນິຄ້າ.  

- ການຂນົສົໍ່ງສນິຄ້າຂາອອກ: ຂ ໍ້ 3.2. ລະບຸວ່າ ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງ ໂຄວດິ19 ນີໍ້ ເຫັນ
ດີອະນຍຸາດໃຫ້ລດົຂົນສົໍ່ງສິນຄ້າ ແລະ ຕູ້ຄອນເທນເນີໍ້ເປົໍ່າຂອງຕ່າງປະເທດສາມາດເຂົໍ້າມາຮບັເອົາ
ສິນຄ້າຢູ່ ສປປ ລາວ ເພືໍ່ອສົໍ່ງອອກໄດ,້ ຈນົກວ່າຈະມຄີ າສັໍ່ງປ່ຽນແປງຈາກລດັຖະບານ.ຂ ໍ້ 5.2: ໃນ
ໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວດິ 19 ທີໍ່ລດົຂົນສົໍ່ງພາຍໃນບ ໍ່ພຽງພ , ເຫັນດອີະນຍຸາດໃຫບ້ ລິສດັ
ຂົນສົໍ່ງຂອງລາວ ສາມາດນ າເຂົໍ້າ ຫຼ ື ເຊົໍ່າລດົບນັທກຸ, ຫາງລາກ ແລະ ຕູ້ຄອນເທນເນີໍ້ຂອງ
ຕ່າງປະເທດເຂົໍ້າມານ າໃຊ້ກອ່ນ ໂດຍແມ່ນຜູ້ປະກອບການສະເໜີເຮດັໜັງສືຄ ໍ້າປະກນັກບັເຈົໍ້າໜ້າ
ທີໍ່ດ່ານພາສີເປັນຜູ້ພິຈາລະນາ ແຕຕ່ອ້ງດ າເນນີເອກະສານຕາມຂັໍ້ນຕອນນ າເຂົໍ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວຕາມພາຍຫຼັງ COVID-19. 
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4. ສະເໜີໃຫ້ ລດັຖະບານ ພິຈາລະນາວາງ ອອກນະໂຍບາຍ
ຊ່ວຍເຫຼືອສະໜບັສະໜູນ ເງນິອດຸໜູນໃຫແ້ກ່ແຮງງານທີໍ່ບ ໍ່ຢູ່ໃນ
ລະບບົປະກນັສງັຄົມ ກ ໍ່ສາມາດໄດຮ້ັບເງນິສະໜັບສະໜນູຈາກລດັ
ຖະ ບານ ໃຫ້ໃກຄ້ຽງກັບແຮງງານທີໍ່ຢູໃ່ນລະບບົປະກນັສງັຄມົ 
ໂດຍອີງຕາມສນັຍາການວ່າຈ້າງງານ ລະຫວ່າງ ນາຍຈ້າງ ແລະ ຜູ່
ອອກແຮງງານ ຫຼື ເອກະສານການຮັບເງນິເປັນການຢັໍ້ງຢນື. ພ້ອມ
ດຽວກັນນັໍ້ນ, ຂ ສະ ເໜີໃຫ້ອອກແຈ້ງການ ໂດຍໄວກ່ຽວກບັຈ າ
ນວນເງນິອຸດໜູນທີໍ່ຈະໄດ້ຮບັ ຂອງແຮງງານທີໍ່ຢູ່ໃນລະບບົປະ ກນັ
ສັງຄົມ ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດເຊືໍ້ອພະຍາດດັໍ່ງກ່າວ. 

ລົງວັນທີ 24 ເມສາ 2020, ມະຕິຕົກລົງ ກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມນັປະຈ າເດືອນເມສາ 
2020, ເລກທີ 05/ລບ ລະບ:ຸ  

o ຂ ໍ້ II.4 ເຫັນດີໃຫ້ປະຕບິັດເງນິອດຸໜູນຕ ໍ່ແຮງງານ ສ າລບັແຮງງານທີໍ່ເປັນສະມາຊິກກອງທຶນ
ປະກນັສງັຄົມ ຕາມກດົໝາຍປະກັນສັງຄົມກ ານົດ. ພ້ອມທັງໃຫ້ຄົໍ້ນຄວ້າມາດຕະການຮອງ
ຮັບໄວ້ແຕ່ຫວົທີ ກ ລະນີ ຜົນກະທົບຫາກແກຍ່າວເວລາໄປ. ພ້ອມກັນນັໍ້ນ ກ ໃຫ້ຖືໂອກາດ
ນີໍ້, ໂຄສະນາດຶງດູດ ແລະ ຂະຫຍາຍສະມາຊກິປະກນັສັງຄົມໃຫເ້ພີໍ່ມຂືໍ້ນໃນຕ ໍ່ໜ້າ. ສ າລບັ
ແຮງງານທີໍ່ຢູ່ນອກລະບົບ, ໃຫ້ຄົໍ້ນຄວ້າການປະຕບິັດນະໂຍບາຍໃນຮບູແບບຊວ່ຍເຫຼອືດ້ານ
ສັງຄົມສົງເຄາະ ຕາມດ າລດັວ່າດວ້ຍສັງຄົມສງົເຄາະ ສະບັບເລກທ ີ169/ລບ, ໃຫ້ກະຊວງ
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດີການສັງຄົມ ສມົທົບກບັໃຫ້ອ ານາດການປກົຄອງແຕລ່ະຂັໍ້ນ 
ສັງລວມຈ ານວນຜູ້ທີໍ່ຈະໄດຮ້ັບການຊ່ວຍເຫຼືອຕາມເງືໍ່ອນໄຂຕວົຈິງ ໃຫຊ້ດັເຈນກອ່ນ ພ້ອມ
ທັງຄດິໄລອ່ດັຕານະໂຍບາຍທີໍ່ເໝາະສົມ ແລະຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານງົບປະມານທັງໝົດ
ຢ່າງຊດັເຈນ, ຈາກນັໍ້ນຈຶໍ່ງສະເໜີລັດຖະບານ ພິຈາລະນາຕກົລົງ. 

5.ໃນໄລຍະການລະບາດຂອງເຊືໍ້ອພະຍາດດັໍ່ງກ່າວ  ສະເໜີໃຫ້
ລັດຖະບານພິຈາລະນາອອກຄ າສັໍ່ງເຖິງທະນາຄານໃຫເ້ລືໍ່ອນ
ການຊ າລະໜີໍ້ທີໍ່ເປນັຕົໍ້ນ ແລະ  ດອກເບຍ້ຂອງລກູຄ້າ ທີໍ່ເປັນຜູ້
ປະກອບການ ຫຼື ເປັນຜູ້ອອກແຮງງານ ໃນໄລຍະ 3 ເດອືນຫຼື 6 
ເດອືນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເປນັເອກະພາບທົໍ່ວລະບບົ, ພ້ອມ
ດຽວກັນນັໍ້ນ ສະເໜີໃຫ້ພຈິາລະນາ ໃຫບ້ັນດາສະຖານບນັການເງນິ
ຈຸລະພາກ (ສກຈ) ປະຕບິັດ ຂ ໍ້ຕົກລົງຂອງ ທຫລ ສະ ບບັເລກທ ີ
238/ທຫລ ຕາມຄວາມເໝາະສມົກັບສະພາບການຂອງ ສະຖານ
ບັນ. 
6. ສະເໜີລດັຖະບານພິຈາລະນາອອກແຈ້ງການ ຫຼື ຂ ໍ້ຕກົລົງໃຫ ້
ສະຖານບນັການເງນິຈລຸະພາກ (ສກຈ) ປ່ອຍເງິນກູສຸ້ກເສນີ ທີໍ່ມ ີ
ດອກເບຍ້ພິເສດຕ ໍ່າສຸດ ໃນວົງເງນິທີໍ່ເໝາະສມົ ແລະ ມີໄລຍະ
ເວລາການກູເ້ງິນ 6 ເດອືນ ຫາ 12 ເດອືນ, ພ້ອມດຽວກັນນັໍ້ນ ສະເ
ໜີພິຈາລະນາໃຫເ້ລືໍ່ອນການຊ າລະອາກອນກ າໄລລວ່ງໜ້າ ຂອງ 
ສະຖານບນັການເງນິຈລຸະພາກ ສ າລບັໄຕມາດທີ 1 ແລະ ໄຕມາດ
ທີ 2 (ສ າລັບອົງກອນທີໍ່ມີກ າໄລ) ໄປທ້າຍປີເພືໍ່ອສ້າງເງືໍ່ອນໄຂໃຫ ້
ສະຖານບນັການເງນິຈລຸະພາກ ສາມາດປ່ອຍກູ້ເງິນດັໍ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່
ຜູ້ປະ ກອບການໄດ້ໂດຍໄວ. 

 

7. ເພືໍ່ອເປນັການສະໜັບສະໜນູຊວ່ຍເຫຼອືໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າ
ໃຊຈ້່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະ ກອບການ ແລະ ແຮງງານ ສະເໜີໃຫ ້
ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາອອກແຈ້ງການຍົກເວັໍ້ນອາກອນຄ່າເຊົໍ່າທີໍ່
ດິນ,ຕກຶອາຄານ, ທີໍ່ພັກພາອາໄສ ແລະອືໍ່ນໆ ແລະ ແຈ້ງເຖິງເຈົໍ້າ
ຂອງກິດຈະການດັໍ່ງກ່າວໃຫຍ້ົກເວັໍ້ນຫຼືຫຼຸດຜ່ອນຄ່າເຊົໍ່າຕາມ 
ຄວາມເໝາະສົມ. 
 

 

8. ສະເໜີ ລຖບ ພິຈາລະນາ ອອກນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນ ເພືໍ່ອ 
ກ ານົດ ອດັຕາ ພາສ~ີອາກອນ ລວມທັງ ຄ່າເຊົໍ່າທີໍ່ດນີ ແລະ 
ສະຖານທີໍ່ປະກອບການ ເຮດັໃຫຕ້ົໍ້ນທນືທລຸະກິດຕ ໍ່າລົງ ໃນຊ່ວງ
ໄລຍະ 6ເດືອນ ທັງນີໍ້ເພືໍ່ອເຮັດໃຫ້ຜູປ້ະກອບການໂດຍສະເພາະ 
SME ແລະແຮງງານທີໍ່ມລີາຍຮັບຕ ໍ່າເຂົໍ້າເຖີໍ່ງໄດ້ງ່າຍຂືໍ້ນ. 

 

9. ສະເໜີ ລຖບ ອອກແຈ້ງການ ແລະ ເອກະສານແນະນ າຕ່າງໆ 
ທີໍ່ກ່ຽວພັນເຖີງການເຄືໍ່ອນໄຫວທລຸະກດິ ໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ 
ແລະ ເອກະພາບ ລະຫ່ວາງ ສນູກາງແລະທອ້ງຖີໍ່ນ ລວມເຖີງຂະ   
ແໜງການຕ່າງໆ ທີໍ່ຕດິພັນກັບພາກທຸລະກິດ ເພືໍ່ອປ້ອງກັນ ແລະ 
ຫຼີກລຽ້ງ ບ ໍ່ໃຫເ້ປນັຊອ່ງວ່າງ ຂອງກົນໄກຈດັຕັໍ້ງປະຕິບດັ. 
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ບົດສະເໜີ ຂອງ ສຄອຊ ເລກທີ 0340/ສຄອຊ, 

ວັນທີ 17 ເມສາ 2020 

 
 

ຄວາມຄ ບໜ້າ ຫັຼງ ຄ າສັື່ງ 06/ນຍ 
 
 

ບົດສະເໜີ ຂອງ ສຄອຊ ເລກທີ 0355/ສຄອຊ, ວັນທີ 29 
ເມສາ 2020 

 

1. ສະເໜີໃຫ້ ພິຈາລະນາຄນື ການຫຼຸດຜ່ອນ ເງືໍ່ອນໄຂໃນຄ າແນະ
ນ າສະບັບເລກທີ 031/ສພກ ໃນຂ ໍ້ I.3 ສ າລບັພາກທລຸະກດິທີໍ່ຈະ
ເປດີດ າເນນີກິດຈະການຕ້ອງມຫີ ພັກຂອງພະນກັງານ ກ າມະກອນ 
ທີໍ່ບ ໍ່ແອອັດ ແລະ ຮບັປະກນັໄລຍະຫ່າງ 1 ແມັດ. ໃນສະພາບຕວົ
ຈິງ ຫຼາຍຫວົໜ່ວຍທລຸະກິດບ ໍ່ມີຫ ພັກສະເພາະສ າລບັພະນກັງານ 
ແລະ ກ າມະກອນ. ພະນັກງານດັໍ່ງກ່າວ ແມ່ນມີທີໍ່ພັກອາໄສ ແລະ 
ສາມາດຄຸມ້ຄອງໂດຍອ ານາດການປົກຄອງທອ້ງຖິໍ່ນຂັໍ້ນບ້ານ ແລະ 
ຂັໍ້ນເມືອງໄດຢ້່າງເຂັໍ້ມງວດ ຈິໍ່ງສະເໜີໃຫ້ພິຈາລະນາຜ່ອນຜັນໃຫ້
ສາມາດດ າເນນີທລຸະກດິຂອງໂຮງງານ ແລະ ທລຸະກດິດັໍ່ງກ່າວ. 
2. ສະເໜີພິຈາລະນາຜ່ອນຜັນ ໂດຍອະນຸມັດໃຫ້ ໂຮງງານ ແລະ 
ທຸລະກິດສາມາດດ າເນນີກດິຈະການໄດ້ ໂດຍໃຫ້ຢັໍ້ງຢນືຕນົເອງວາ່ 
ຈະປະຕບິດັລະບຽບກດົ   ໝາຍຢ່າງເຂັໍ້ມງວດ ເພືໍ່ອປອ້ງກນັການ
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ຕາມບດົຮຽນຂອງປະເທດອືໍ່ນ. ຖ້າ
ໂຮງງານ ແລະ ທຸລະກິດໃດ ທີໍ່ມຄີວາມສ່ຽງ, ພາກລັດທີໍ່ກ່ຽວຂອ້ງ
ຈິໍ່ງລງົກວດກາ, ຕັກເຕອືນ, ປບັໄໝ ແລະ ໃຫ້ຢດຸຕິການດ າເນີນ
ການ 

 

o ລົງວັນທີ 01.05.2020, ແຈ້ງການຈາກຫ້ອງວ່າການ ສ ານັກງານນາຍົກລດັຖະມນົຕີ ເລກທີ 524/
ຫສນຍ: ໃນ ຂ ໍ້ 4. 4.ລະບຸ ເຫັນດີໃຫ້ປະຕບິັດມາດຕະການຜ່ອນຜັນຈ ານວນໜືໍ່ງ  (ຂ ໍ້ 6.5: ມາດ
ຕະການຜ່ອນຜັນນີໍ້ ແມນ່ມາດຕະການຊົໍ່ວຄາວ ເຊິໍ່ງຈະເລີໍ່ມມີຜົນສກັສດິ ນບັແຕວ່ັນທີ 04 ຫາວັນທ ີ
17 ພຶດສະພາ 2020, ແລ້ວຈະມກີານທບົທວນຄນື, ກ ລະນີມີການປ່ຽນແປງ ລັດຖະບານຈະແຈ້ງໃຫ້
ຊາບເປນັແຕ່ລະໄລຍະ), ໃນມາດຕະການຜ່ອນຜັນມເີນືໍ້ອໃນທີໍ່ຕດິພັນກບັຂ ໍ້ສະເໜີຂອງ ສຄອຊ ຄື: 

o ຂ ໍ້ 4.1 ອະນຍຸາດໃຫສ້ ານກັງານອົງການຂອງພັກ-ລັດ, ສ ານັກງານຂອງບ ລິສດັ 
ເປດີດ າເນນີການ ໂດຍ ໃຫ້ພະນັກງານລດັຖະກອນໝູນວຽນມາເຮັດວຽກເປນັປົກກະຕ ິ
ແຕຕ່້ອງໃຫຮ້ບັປະກັນມາດຕະການປອ້ງກນັການຕດິເຊືໍ້ອ, 

o ຂ ໍ້ 4.5. ອະນຸຍາດໃຫບ້ນັດາຫ້າງ ຮ້ານຕ່າງໆ ເຊັໍ່ນ: ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານຂາຍຂອງກິນສຸກ, 
ຮ້ານຂາຍເຄືໍ່ອງຍອ່ຍ, ຮ້ານຕດັຜົມ, ຮ້ານເສີມສວຍ, ຕະຫຼາດສົດ, ສູນການຄ້າ, ຮ້ານຄ້າ
ຂາຍົກ, ຂາຍຍ່ອຍ, ຮ້ານຊບຸເປີມາເກັດ, ຮ້ານກາເຟ, ຮ້ານສ້ອມແປງລດົ, ຮ້ານລ້າງ-ອັດ
ສີດ, ໂຮງງານນ ໍ້າດືໍ່ມ ແລະ ໂຮງງານນ ໍ້າກອ້ນ ດ າເນນີກດິຈະການໄດ້ ແຕຕ່້ອງປະຕບິັດ
ໄລຍະຫ່າງ ແລະ ຮບັປະກັນມາດຕະການປອ້ງກັນການຕດິເຊືໍ້ອ; 

o ຂ ໍ້ 4.6. ບນັດາໂຮງງານ, ໂຄງການລົງທຶນ ທີໍ່ເປັນກດິຈະການຂະ  ໜາດໃຫຍ່ ຂອງພາກ
ທຸລະກິດຕ່າງໆ ທີໍ່ສາມາດປະຕບິັດຖືກຕ້ອງຕາມເງືໍ່ອນໄຂ ມາດຕະການຕາມຂ ໍ້ແນະນ າ
ເລກທີ 031/ສພກ ແມ່ນສາມາດເປດີດ າເນນີກິດຈະການໄດ້. ມອບໃຫ້ທັງສອງຄະນະ
ສະເພາະກດິ ຂັໍ້ນສນູກາງ ແຕ່ງຕັໍ້ງຄະນະວຊິາການ ລົງກວດກາ, ຢັໍ້ງຢນື ແລະ ເຮດັບດົ
ບັນທຶກສ າລບັໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ທີໍ່ນ າໃຊແ້ຮງງານຈ ານວນຫວຼງຫຼາຍ ທີໍ່ສນູກາງເປນັ
ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ສ າລບັຫວົໜ່ວຍທຸລະກິດໃດ ທີໍ່ອົງການປົກຄອງທອ້ງຖິໍ່ນອະນຍຸາດ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງ  ກ ໍ່ມອບໃຫຄ້ະນະສະເພາະກດິ ຂັໍ້ນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫວຼງ ເປນັຜູ້
ຮັບຜິດຊອບກວດກາ, ຢັໍ້ງຢນື ແລະ ອະນຸຍາດ; 

o ຂ ໍ້ 5.2 ສບືຕ ໍ່ປະຕິບດັຢ່າງເຂັໍ້ມງວດ ໃນການປດິບນັດາກິດຈະການຮ້ານບນັເທີງ, ຮ້ານ
ເຫຼົໍ້າ-ເບຍ, ຮ້ານກິນດືໍ່ມ, ໂຮງຮູບເງົາ, ຮ້ານຄາຣາໂອເກະ, ຮ້ານບ ລິການນວດ-ສະປາທຸກ
ປະເພດ, ກາຊິໂນ, ຕະຫຼາດກາງຄືນ, ສະຖານທີໍ່ອອກກ າລັງກາຍ-ຫຼີໍ້ນກິລາໃນຮົໍ່ມ, ກິລາ
ກາງແຈ້ງ ເປັນທີມທີໍ່ມີການໃກຊ້ດິກນັ ເຊັໍ່ນ: ກິລາບານເຕະ, ບານບວ້ງ, ບານສົໍ່ງ, ມາລາ
ທອນ, ຕີມວຍ, ຕີໄກ່, ເປຕັງ ແລະ ການແຂ່ງຂັນກລິາທກຸປະເພດ ທີໍ່ມີຜູ້ຊົມ ແລະ ນັກ
ກິລາ ເຂົໍ້າຮວ່ມເກນີ 10 ຄນົ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດຮກັສາໄລຍະຫ່າງເກນີ 1 ແມດັໄດ້ 

3. ສະເໜີໃຫ້ພິຈາລະນາກ ານົດເຂດຄວາມສ່ຽງການແຜ່ລະບາດ
ຂອງເຊືໍ້ອພະຍາດໂຄວິດ 19 ຕາມມະຕຕິົກລງົສະບັບເລກທ ີ 05/
ລບ ຢ່າງຮບີດ່ວນ ແລະ ມີມາດຕະການຈດັຕັໍ້ງປະຕບິັດຢ່າງສົມ
ເຫດສົມຜົນ ເພືໍ່ອໃຫບ້ັນດາຫວົໜ່ວຍທລຸະກິດທີໍ່ມເີງືໍ່ອນໄຂໃນ
ການປອ້ງກນັການແຜ່ລະບາດຂອງເຊືໍ້ອພະຍາດດັໍ່ງກ່າວໃຫ້
ສາມາດດ າເນນີທລຸະກດິໄດໃ້ນເຂດດັໍ່ງກ່າວ. 

 

4. ສະເໜີພິຈາລະນາຜ່ອນຜັນການອະນຸມດັໃຫ້ເຈົໍ້າຂອງທລຸະກດິ 
ແລະ ຊ່ຽວຊານທີໍ່ເປນັຊາວຕ່າງປະເທດທີໍ່ມຄີວາມຈ າເປນັ ເຂົໍ້າມາ
ເຮດັວຽກໃນ ສປປ ລາວ. 

o ລົງວັນທີ 01.05.2020, ແຈງ້ການຈາກຫອ້ງວ່າການ ສ ານັກງານນາຍົກລັດຖະມນົຕີ ເລກທີ 524/
ຫສນຍ:  ຂ ໍ້ 5.5: ໂຈະການອອກວີຊາທຸກປະເພດ ໃຫ້ບກຸຄນົທົໍ່ວໄປທີໍ່ເດີນທາງມາຈາກປະເທດທີໍ່ຍງັ
ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19, ຍກົເວັໍ້ນວຊີາສ າລັບຊ່ຽວຊານ, ວຊິາການ ແລະ ແຮງງານ
ຕ່າງປະເທດ ທີໍ່ມີຄວາມຈ າເປນັເຂົໍ້າມາປະຕບິດັວຽກງານ ຢູບ່ນັດາໂຄງການທີໍ່ສ າຄນັ ແລະ ຈ າເປັນ, 
ແຕຕ່້ອງປະຕບິັດການກວດຫາເຊືໍ້ອ COVID-19 ແລະ ຈ າກດັບ ລິເວນຕວົເອງ 14 ວັນ ຢູຕ່າມສູນທີໍ່
ທາງການກ ານົດ ຕາມທີໍ່ລະບຸໄວ້ໃນແຈ້ງການ ສະບັບເລກທ ີ 507/ຫສນຍ, ລົງວນັທ ີ 24 ເມສາ 
2020. ມອບໃຫ້ຄະນະສະເພາະກດິ ອອກຄ າແນະນ າໃນການຈດັຕັໍ້ງປະຕບິດັຕວົຈງິ ໃຫລ້ະອຽດ 
ແລະ ຮດັກຸມ. 
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IV. ຂ ໍ້ສະເໜສີະເພາະເພ ື່ອຟ ໍ້ນຟເູສດຖະກດິຈາກວກິິດການ COVID-19. 
ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ມີທ່າທີໍ່ຫຼຸດລົງກ່ອນວິກິດການ COVID-19 ໃນປີ 2020 ອັດຕາຂະຫຍາຍຕົວຂອງ

ເສດຖະກິດແມ່ນຫຼຸດລົງ ແລະ GDP ແມ່ນຢູໃນອັນດັບ 5%. 

ວິກິດການ COVID-19 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດໂລກໄດ້ຢຸດສະຫງັກທັງຂາເຂົໍ້າ ແລະ ຂາອອກ ຊຶໍ່ງໄດ້ກະທົບເຖິງອຸດ
ສາຫະກ າປຸງແຕ່ງເພືໍ່ອສົໍ່ງອອກ ແລະ ທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນ ສປປ ລາວ ຂະແໜງການດັໍ່ງກ່າວ ພ້ອມດ້ວຍ
ຂະແໜງການກະສິກ າ ແລະ ຂະແໜງການບ ລິການອືໍ່ນໆກ ໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບບ ໍ່ຫຼາຍກ ໍ່ໜ້ອຍ ດັໍ່ງທີໍ່ໄດ້ລາຍງານໃນບົດຜ່ານ
ມາ. ການແກ່ຍາວວິິກິດການ COVID-19 ແມ່ນຈະກະທົບຕ ໍ່ການຜະລິດທຸລະກິດຫຼາຍຂືໍ້ນເປັນໄລຍະຍາວ ແລະ ມີຜົນ
ກະທົບເຖິງລາຍຮັບງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ ພ້ອມທັງການສ້າງວຽກເຮັດງານທ າ ແລະ ລາຍໄດ້ຂອງຄົວເຮືອນໃນ
ສັງຄົມ. ວິກິດການນີໍ້ຈະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວໄດ້ຫຼຸດລົງ ແລະ  ເຮັດໃຫ້ GDP ຂອງ ສປປ ລາວຈະຫຼຸດລົງ
ຕືໍ່ມເຖິງ  01 ຫາ 02 % ໃນປີ 2020. 

ການຟືໍ້ນຟູເສດຖະກິດຈາກວິກດິການ COVID-19 ມີຄວາມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດ
ຕະການເພືໍ່ອສ້າງໄມ້ງັດເສດຖະກິດໃຫ້ການຜະລິດໃນທຸກໆຂະແໜງການໄດ້ຜະລິດຄືນໃໝ່ໂດຍມີປະສິດທິພາບສູງກວ່າ
ເກົໍ່າ. ຖືເອົາການຟືໍ້ນຟູນີໍ້ໍ້ເປັນໂອກາດໃນການປັບປຸງສິໍ່ງທີໍ່ປົກພ່ອງ ໃນການຈັດຕັໍ້ງສົໍ່ງເສີໍ່ມການຜະລິດ ໃນລະບົບການຄຸ້ມ
ຄອງຂອງລັດ ແລະ ອືໍ່ນໆ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເພີໍ່ມທະວີພັນທະພາບໃມໝ່ໆພາຍຫັຼງວິກິດການ COVID-19. ການ
ຟືໍ້ນຟູເສດຖະກິດອາດຈະໃຊ້ເວລາເຖິງ 28 ເດືອນ ຫືຼ 02 ປີເຄິໍ່ງ ຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງແຕ່ລະຂະ      ແໜງການ. 
ສ່ວນຂະແໜງການໃດທີໍ່ອາໄສຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດໃນການຜະລິດເຊັໍ່ນ: ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂະແໜງອຸດສາຫະ
ກ າປຸງແຕ່ງເພືໍ່ອການສົໍ່ງອອກຈະໃຊ້ເວລາໃນການຟືໍ້ນຟູຫຼາຍກວ່າຂະແໜງການອືໍ່ນໆ. 

ເມືໍ່ອສາມາດຟືໍ້ນຟູການຜະລິດກ ໍ່ຄືເສດຖະກິດໂດຍໄວ, ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ຈຶໍ່ງໄດ້ມີຂ ໍ້ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ຫືຼ ກ ານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການສະເພາະທີໍ່ປະກອບດ້ວຍ: 1). ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ
ດ້ານການເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນ; 2).  ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນດ້ານພາສີອາກອນ ແລະ ຄ່າທ ານຽມ; 
ແລະ 3). ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການປັບປຸງແວດລ້ອມການດ າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ. ພ້ອມ
ດຽວກັນນັໍ້ນຍັງມີຄ າເຫັນຕ ໍ່ມາດຕະການເພືໍ່ອລະດົມທຶນຈາກພາຍນອກ ລວມທັງຈາກອົງການຈັດຕັໍ້ງສາກົນ, ປະເທດເພືໍ່ອນ
ມິດ ແລະ ນັກລົງທຶນເອກະຊົນຈາກຕ່າງປະເທດເພືໍ່ອມາຊ່ວຍເຫືຼອປະຄອງເສດຖະກິດໃນໄລຍະການຟືໍ້ນຟູດັໍ່ງຮູບພາບ 4.1. 
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ຮູບທີ 4.1: ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການເພ ື່ອຟ ໍ້ນຟູເສດຖະກິດ. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4.1 ຂ ໍ້ສະເໜີຕ ື່ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການດ້ານການເງິນ ແລະ ການລົງທຶນ. 

4.1.1 ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການໃຫູ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ. 

ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການດ້ານການເງິນ ແລະ ການລົງທຶນເປັນໄມ້ງັດທີໍ່ສ າຄັນກວ່າໜູ່ໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ
ສາມາດປະຄອງຕົນໄດ້ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງການຜະລິດຄືນໃໝ່. ໃນເບືໍ້ອງຕົໍ້ນທຸລະກິດແມ່ນຕ້ອງການທຶນໝູນວຽນເພືໍ່ອລິເລີໍ່ມ
ກິດຈະການຄືນໃໝ່. 

ອົງກອນທີໍ່ສະໜອງເງິນກູ້ເພືໍ່ອທຶນໝູນວຽນປະກອບມີ ທະນາຄານທຸລະກິດທົໍ່ວໄປ, ທະນາຄານທຸລະກິດທີໍ່ເຂົໍ້າ
ໂຄງການກອງທຶືນ SME ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ (ສກວ). ດັໍ່ງທີໍ່ໄດ້ລາຍງານໃນບົດຜ່ານມາ ສະຖາບັນການເງິນດັໍ່ງກ່າວມີ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຫຼຸດດອກເບ້ຍ, ຫຼຸດເງືໍ່ອນໄຂການກູ້ຢືມ ຍ້ອນວ່າຕະຫຼາດທຶນໃນ ສປປ ລາວ ມີຄວາມສ່ຽງສູງ 
ດັໍ່ງນັໍ້ນ ສະຖາບັນດັໍ່ງກ່າວຕ້ອງການໃຫ້ລັດຖະບານໄດ້ເຂົໍ້າມາຊ່ວຍວາງມາດຕະການສະເພາະເພືໍ່ອໃຫ້ສາມາດສະໜອງສິນ
ເຊືໍ່ອໄລຍະສັໍ້ນ ຫືຼ ໄລຍະຍາວໃນອັດຕາດອກເບ້ຍທີໍ່ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດ ສິໍ່ງສ າຄັນແມ່ນໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນໄດ້
ປະຕິບັດຄ າສັໍ່ງເລກທີ 238/ທຫກ ເປັນເອກະພາບ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການສະເພາະ ແລະ ສຸກເສີນ ເພືໍ່ອໃຫ້ສະຖາ
ບັນການເງິນປ່ອຍກູ້ປະກອບດ້ວຍ: 

- ການຜ່ອນຜັນຂ ໍ້ກ ານົດເພືໍ່ອປ່ອຍທຶນ ໃນນັໍ້ນມີການກ ານົດອັດຕາສ່ວນຄັງແຮ ແລະ ອັດຕາສ່ວນທຶນ 
- ການໂຈະຂ ໍ້ກ ານົດວ່າດ້ວຍຄັງແຮພາກບັງຄັບ 06-12 ເດືອນ 
- ການຜ່ອນຜັນການປ່ອຍເງິນກູ້ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 
- ການປ່ອຍເງນິກູ້ສຸກເສີນໃຫ້ສະຖາບັນເງິນ (ສກວ)ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍພິເສດໂດຍມີການປອດຕົໍ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ 
- ການເລືໍ່ອນການສ າລະດອກເບ້ຍກ າໄລລ່ວງໜ້າຂອງສະຖາບັນການເງິນ ສກວ ໄປທ້າຍປີ 2020 

ພືໍ້ນຟູການຜະລິດ 
ແລະ ເສດຖະກິດ
ຈາກ COVID-19 
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- ການສ້າງກົນໄກສັບປຽ່ນສະກນຸເງິນຕາ (Currency Swap-Facility) ຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງລັດເພືໍ່ອອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນໃນກ ລະນີກູ້ຢືມຈາກຕາ່ງປະເທດ. 

- ການສ້າງກອງທຶນຄ ໍ້າປະກັນເງິນກູ້ (Credit Quarantee Scheme) ສ າລັບການກູ້ຢືມ SME , ແລະ 
- ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດລະບົບການສະໜອງສິນເຊືໍ່ອຈາກກອງທຶນ SME  ພ້ອມທັງການລະດມົທຶນເພີໍ່ມເຕີໍ່ມເຂົໍ້າກອງທຶນ

ດັໍ່ງກ່າວຈາກສະຖາບັນການເງິນສາກົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ. 
ຂ ໍ້ສະເໜີ ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການດ້ານການເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນເພືໍ່ອຟືໍ້ນຟູເສດຖະກິດ ເຊິໍ່ງໄດ້ສະແດງໃນຮູບ
ພາບ 4.2 ລຸ່ມນີໍ້. 

ຮູບທີ 4.2: ນະໂຍບາຍ, ມາດຕະການດ້ານການເງິນ ແລະ ການສະໜອງທນຶ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1.2 ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ເພ ື່ອລະດົມທນຶຈາກຕ່າງປະເທດ. 

ກ. ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ຕ ື່ການລະດມົທນຶຈາກສະຖາບັນການເງິນສາກົນ. 

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີໍ້ ຍັງບ ໍ່ຮູ້ໄດ້ວ່າວິກິດການ COVID-19 ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນຈະແກ່ຍາວອີກດົນປານໃດ 
ແລະ ຍັງບ ໍ່ສາມາດຄາດຄະເນມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍເປັນຈ ານວນເທົໍ່າໃດ, ແນ່ນອນວ່າການເສຍຫາຍມະຫາສານ ແລະ 
ທຶນຮອນທີໍ່ຈ າເປັນເພືໍ່ອໃຊ້ບັນເທົາຄວາມເດືອດຮ້ອນຂອງປະຊາຊົນລວມທັງເພືໍ່ອກະຕຸ້ນການຟືໍ້ນຕົວ ແລະ ການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແມ່ນມີຈ ານວນຫຼາຍກວ່ານັໍ້ນ. ດັໍ່ງນັໍ້ນແມ່ນຫີຼກລ້ຽງບ ໍ່ໄດ້ທີໍ່ລັດຖະບານຈະຕ້ອງລະດົມທຶນ
ຈາກທຸກໆແຫຼໍ່ງທີໍ່ເປັນໄປໄດ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈາກອົງການຈັດຕັໍ້ງສາກົນ. 

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງກະຊວງການເງິນ ໃນຄະນະສະເພາະກິດ ແລະ ຂ ໍ້ມູນຈາກສືໍ່ສາທາລະນະຂອງສາກົນ, 
ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ເຂົໍ້າໃຈວ່າບັນດາປະເທດທີໍ່ພັດທະນາແລ້ວວ່າຈະມີການຜ່ອນຜັນການຊ າລະໜີໍ້ສິນທີໍ່ເປັນລັກສະນະ
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ເພີໍ່ມທະວີພາຄີໃຫ້ປະເທດລູກໜີໍ້ຂອງຕົນໂດຍສະເພາະໃຫ້ແກ່ປະເທດທີໍ່ມີສະຖານະດ້ອຍພັດທະນາຄື ສປປ ລາວ. ໃນນັໍ້ນ
ເງືໍ່ອນໄຂທ າອິດເພືໍ່ອຮັບເອົາການຊ່ວຍເຫືຼອດັໍ່ງກ່າວແມ່ນປະເທດລູກໜີໍ້ຕ້ອງເຂົໍ້າຮ່ວມຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການກອງທຶນ
ການເງິນສາກົນ (IMF) ທີໍ່ໄດ້ມີນະໂຍບາຍສະໜອງແຫຼໍ່ງທຶນໃຫ້ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາທີໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ 
COVID-19 ຈ ານວນ 142 ລ້ານໂດລາສາຫາລັດຕ ໍ່ປີ. ເຊິໍ່ງຂັໍ້ນຕອນ ແລະ ເວລາທີໍ່ໃຊ້ພິຈາລະນາ ແລະ ກຽມໂຄງການຈະ
ມີການເລັໍ່ງລັດ ແລະ ງ່າຍດາຍກວ່າໂຄງການປົກກະຕິຂອງ IMF ຫຼາຍເທົໍ່າ. ນອກນັໍ້ນຍັງມີໂຄງການຈາກທະນາຄານໂລກ, 
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB), ສະຫະພາບເອີຮົບ (EU) ທີໍ່ມີໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ເພືໍ່ອອອກ
ຈາກວິກິດການ COVID-19. ທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານ ADB ແມ່ນໄດ້ແຈ້ງເຈດຈ ານົງໃນການໃຫ້ທຶນແລ້ວ 
ແລະ ເລັໍ່ງເຫັນຄວາມຕ້ອງການທຶນນີໍ້. ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ຂ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາເຂົໍ້າຮ່ວມໂຄງການ
ຂອງກອງທຶນການເງິນສາກົນ (IMF) ຍ້ອນເຫັນວ່າຈະເປັນການຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາລະດັບມາຫາພາກກ່ຽວກັບໜີໍ້ສິນ
ສາທາລະນະທີໍ່ເປັນບັນຫາຊ າເຮືໍ້ອ ແລະ ຍັງເປັນການລະດົມທຶນເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ເຊິໍ່ງປະເທດພວກເຮົາພວມມີ
ຄວາມຕ້ອງການເປັນຢ່າງຍິໍ່ງ ເພືໍ່ອການຟືໍ້ນຟູ ແລະ ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ. 

ນອກຈາກາກນລະດົມແຫຼໍ່ງທຶນຈາກ IMF ແລະ ອົງການຈັດຕັໍ້ງສາກົນ, ປະເທດເພືໍ່ອນມິດແລ້ວລັດຖະບານຈະ
ຕ້ອງໄດ້ລະດົມແຫຼໍ່ງທຶນຈາກພາກເອກະຊົນ ແລະ ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດໄປພ້ອມໆກັນ. ມາດຕະການທີໍ່ສ າຄັນທີໍ່ສຸດໃນ
ໄລຍະນີໍ້ແມ່ນຂະຫຍາຍຖານຂອງຕະຫຼາດທຶນຂອງ ສປປ ລາວ ຂືໍ້ນໂດຍການພັດທະນາເຄືໍ່ອງມືການລົງທຶນຂອງພາກທຸລະ
ກິດ. 

ຂ. ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຕ ື່ການລະດມົທນຶຈາກພາກທຸລະກດິ. 

ສາເຫດຂອງບັນຫາການເຂົໍ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນຂອງທຸລະກິດ ແມ່ນຄວາມຈ າກັດຂອງເບືໍ້ອງສະຫນອງ ຫມາຍວ່າ ຜະ
ລິດຕະພັນ ແລະ ບ ລິການດ້ານເງິນ ໃນປະເທດ ບ ໍ່ມີຄວາມຫລາກຫລາຍ, ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນອາໄສແຕ່ສະຖາບັນການເງນິໃນ
ຮູບທະນາຄານ ເຊິໍ່ງຜ່ານມາກ ໍ່ສະຫນອງພຽງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບ ລິການເງິນກູ້ໃນຮູບແບບເດີມໆ ຄືທີໍ່ເຄີຍເຮັດຜ່ານ
ມາຫລາຍສິບປີແລ້ວ, ເຊັໍ່ນ: ເງິນກູ້ຄ ໍ້າດ້ວຍອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ overdraft ເປັນຕົໍ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າໃນໄລຍະໝ ໍ່ໆມານີໍ້ 
ໄດ້ມີການນ າເຕັກໂນໂລຊີທີໍ່ທັນສະໄຫມເຂົໍ້າມາໃຊ້, ແຕ່ຍັງຈ າກັດຢູໃ່ນການບ ລິການທົໍ່ວໄປເຊັໍ່ນ: ການຊ າລະ ແລະ ການ
ໂອນເງິນ ເປັນຫລັກ. ສະນັໍ້ນ ມີຄວາມຈ າເປັນຢ່າງຍິໍ່ງ ທີໍ່ຕ້ອງຊຸກຍູ້ໃຫ້ທະນາຄານພັດທະນາຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນໃຫ້ມີ
ຄວາມຫລາກຫລາຍ ເພືໍ່ອໃຫ້ແທດເຫມາະກັບຄວາມຕ້ອງການທີໍ່ແທ້ຈິງຂອງທຸລະກິດ. 

ນອກຈາກນັໍ້ນແລ້ວ, ຜະລິດຕະພັນການເງິນປະເພດຫນຶໍ່ງ ທີໍ່ຄວນຕ້ອງໄດຊຸ້ກຍູໃ້ຫ້ສາມາດເກີດ ແລະ ຂະຫຍາຍ
ຕົວໄປຄຽງຄູກ່ັນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ນັໍ້ນຄືຜະລິດຕະພັນການສະຫນອງທຶນເຂົໍ້າໃນຮຸ້ນຂອງທຸລະກິດ. ວິສາຫະກິດທີໍ່ຢູໃ່ນຂັໍ້ນ
ເລີໍ້ມຕົໍ້ນກິດຈະການ, ຫລໂືຄງການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທີໍ່ເປັນນະວັດຕະກ າໃຫມ່, ທຶນທີໍ່ເຫມາະສົມທີໍ່ສຸດສ າລັບເຂົາ
ເຈົໍ້າ ແມ່ນທຶນໃນຮູບເປັນຮຸ້ນ, ຫມາຍວ່າເຂົາເຈົໍ້າຕ້ອງການນັກລົງທຶນໃສ່ຖານຮຸ້ນຂອງຕົນ ການບ ລິການແບບນີໍ້ ຍັງບ ໍ່ທັນເຖິງ
ຂັໍ້ນເຂົໍ້າຕະຫລາດຮຸ້ນ, ເພາະຕະຫລາດຮຸ້ນນັໍ້ນຈະເຫມາະກັບອີກລະດັບຫນຶໍ່ງຢູຂ່ັໍ້ນຕ ໍ່ໆໄປໃນວົງຈອນການພັດທະນາຂອງວິ
ສາຫະກິດ. ສ າລັບຢູ່ ສປປ ລາວ, ການສະຫນອງທຶນໃນຮູບເປັນຮຸ້ນໂດຍຜູໃ້ຫ້ບ ລິການເປັນທາງການ ແລະ ເປັນລະບົບສ າ
ລັບວິສາຫະກິດ ນັໍ້ນເວົໍ້າໄດ້ວ່າ ເກືອບບ ໍ່ມີເລີຍ.  ໃນຂະນະທີໍ່ຜູໃ້ຫ້ບ ລິການປະເພດນີໍ້ ມີຢ່າງຫລາກຫລາຍໃນຕະຫລາດອືໍ່ນໆ 
ເຊັໍ່ນ: ໂດຍກອງທຶນຮຸນ້ເອກະຊົນ (Private Equity-PE), ຜູລ້ົງທຶນໃນຮຸ້ນ (Venture Capital-VC), ແລະ ອືໍ່ນໆ. 

ນອກຈາກການບ ລິການດ້ານການເງິນປະເພດນີໍ້ ຈະແທດເຫມາະກັບວິສາຫະກິດທີໍ່ຢູ່ໃນຂັໍ້ນກ ໍ່ຮ່າງສ້າງຕົວທີໍ່ສຸດ
ແລ້ວ, ກອງທຶນເຫລົໍ່ານີໍ້ ຍັງຊ່ວຍສົໍ່ງເສີມ ແນວຄວາມຄຶດໃຫມ່ ແລະ ນະວັດຕະກ າທາງທຸລະກິດ ເປັນຢ່າງດີ, ເພາະທະນາ
ຄານຈະບ ໍ່ມັກ ຫລື ບ ໍ່ສາມາດສະຫນອງທຶນໃຫ້ວສິາຫະກິດທີໍ່ບ ໍ່ມີປະຫວັດຄວາມສ າເລັດທີໍ່ຊັດເຈນ. ທຸລະກິດທີໍ່ປະສົບຜົນ
ສ າເລັດສູງໃນປະຈຸບັນເຊັໍ່ນ: Microsoft, Apple, Tesla, Alibaba ຕ່າງກ ໄດ້ໃຊບ້ ລິການທຶນໃນຮູບແບບຮຸ້ນ ໃນຊ່ວງໄລ
ຍະທີໍ່ເຂົາເຈົໍ້າເລີໍ່ມຕົໍ້ນທຸລະກິດມາແລ້ວທັງນັໍ້ນ. 
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ຄ. ການຂາຍຊັບສິນຂອງລັດ ລວມທັງຮຸູ້ນໃນວສິາຫະກິດລັດ. 

ວິທີຫນຶໍ່ງທີໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລັດຖະບານ ສາມາດລະດົມທຶນໃນຮູບແບບເງິນສົດເຂົໍ້າສູລ່ະບົບເສດຖະກິດ ແມ່ນການ
ຂາຍຊັບສິນບາງສ່ວນຂອງລັດ ໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນທີໍ່ເຫມາະສົມ. ຊັບສິນດັໍ່ງກ່າວ ອາດເປັນຊັບສິນໃນຮູບທີໍ່ຈັບຕ້ອງໄດ້ ເຊັໍ່ນ: 
ທີໍ່ດິນ, ອາຄານ, ພາຫະນະ, ເຄືໍ່ອງຈັກ ແລະ ອືໍ່ນໆ ແລ້ວ, ຍັງມຊີັບສິນປະເພດຊັບສິນການເງິນ ເປັນຕົໍ້ນແມ່ນຮຸ້ນໃນລັດວິ
ສາຫະກິດ. ຊັບສິນເຫລົໍ່ານີໍ້ ອາດແມ່ນຊັບສິນທີໍ່ມຄີຸນນະພາບດີ ແລະ ບ ໍ່ຄ່ອຍດີປານໃດ, ລັດຖະບານຄວນຕີຖອຍບາງ
ຄວາມຄິດທີໍ່ວ່າ ຂອງດີຕ້ອງເກັບໄວ້ເອງ ແລະ ຂາຍສິໍ່ງທີໍ່ດ້ອຍຄຸນນະພາບ ເພາະໂດຍຫລັກການຂອງຕະຫລາດແລ້ວ ຂອງດີ
ຈະໄດລ້າຄາດີ ແລະ ຂາຍໄດ້ໄວ. ຖ້າຜູຊ້ືໍ້ຮຸ້ນຂອງລັດວິສາຫະກິດ ຫາກແມ່ນນັກລົງທຶນທີໍ່ມີຄຸນນະພາບແລ້ວ, ການຂາຍຮຸ້ນ
ຈະນ າມາເຊິໍ່ງຜົນປະໂຫຍດຂອງວສິາຫະກິດນັໍ້ນໆ ເພາະຜູເ້ປັນເຈົໍ້າຂອງກ ໍ່ຕ້ອງຢາກພັດທະນາໃຫ້ດີ ກວ່າເກົໍ່າ ແລະ ສ້າງປະ
ໂຫຍດໃຫ້ເສດຖະກິດລວມອີກດ້ວຍ. 

ສ າຄັນທີໍ່ສຸດ ແມ່ນຂະບວນການຂາຍນັໍ້ນ ຕ້ອງໄດມ້າດຕະຖານສາກົນ ດ້ານຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸດຕິທ າ. ອາດຂ 
ການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານວິຊາການຈາກອົງການສາກົນທີໍ່ມຄີວາມສາມາດໃນຖານະຕົວກາງ (ບຸກຄົນທີສາມ) ມາຊ່ວຍວາງ
ແຜນ ແລະ ດ າເນີນການຂາຍ, ອີກດ້ານຫນຶໍ່ງ ກ ໍ່ຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຄວາມເຊືໍ່ອຫມັໍ້ນຈາກຜູທີ້ໍ່ຈະຊືໍ້ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າລັດຖະ
ບານຈະໄດຜ້ົນຕອບແທນທີໍ່ສົມຄວນໄດ້. ບ ໍ່ຄວນຄິດວ່າການຂາຍຊັບສິນ ເປັນຂະບວນການທີໍ່ໃຊເ້ວລາດົນກວ່າຈະໄດ້ເງິນ 
ພຽງແຕ່ລັດຖະບານມີແຜນຄັກແນ່ວ່າຈະມີການຂາຍຫຸ້ນລັດວິສາຫະກິດ, ເຊິໍ່ງຖືເປັນການປະຕິຮູບສ າຄັນອັນຫນຶໍ່ງ, ໃນຈ າ
ນວນ ແລະ ຕາມໄລຍະເວລາທີໍ່ແນ່ນອນ ຜ່ານລະບົບທີໍ່ເປັນສາກົນ ນັໍ້ນຈະເປັນການສົໍ່ງສັນຍານທາງບວກໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ
ທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົໍ້າສົນໃຈຕະຫລາດ ສປປ ລາວ ແລະ ຈະເລີໍ່ມເບິໍ່ງວ່າຈະມຊີ່ອງທາງແນວໃດທີໍ່
ເຂົໍ້າມາລົງທຶນໃນຕະຫລາດລາວ ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົໍ້າຈະບ ໍ່ສົນໃຈຊືໍ້ຫຸ້ນລັດວິສາຫະກິດໃດຫນຶໍ່ງໂດຍກົງກ ໍ່ຕາມ. 

4.1.3 ຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງການທນຶເພ ື່ອຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດມາດຕະການ. 

ໃນໄລຍະການຟືໍ້ນຟູຈາກວກິິດການ COVID-19 ທຸລະກິດເກືອບທຸກຂະແໜງການແມ່ນຕ້ອງການໃຫ້
ລັດຖະບານໄດ້ຍົກເວັໍ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນພາສີ, ອາກອນ ແລະ ຄ່າທ ານຽມຈ ານວນໜຶໍ່ງ. ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວ 
(LBF) ພາກທຸລະກິດກ ໍ່ໄດ້ສະເໜີການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າທ ານຽມຈ ານວນໜຶໍ່ງແລ້ວ. ຂ ໍ້ສະເໜີຕ ໍ່ໄປນີໍ້ແມ່ນໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຈັດຕັໍ້ງ
ປະຕິບັດໃນໄລຍະຟືໍ້ນຟູຈາກວກິິດການ COVID-19 ຫັຼງຈາກນັໍ້ນໃນໄລຍະຟືໍ້ນຟູຈາກວກິິດການ COVID-19 ຂ ໃຫ້
ລັດຖະບານໄດ້ມີການປະເມີນຜົນ ແລະ ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການໃໝ່ຕາມທາງຄວນ. 

ດັໍ່ງທີໍ່ໄດກ້່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວວ່າ, ຍັງບ ໍ່ທັນມໃີຜ ແລະ ມີວິທີໃດທີໍ່ສາມາດຄາດຄະເນຢ່າງຫມັໍ້ນໃຈໄດ້ ກ່ຽວກັບ
ຜົນກະທົບ ແລະ ໄລຍະການລະບາດຂອງ COVID-19, ດັໍ່ງນັໍ້ນ ການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການດ້ານງົບປະມານຂອງລັດ
ສ າລັບ ສປປ ລາວ ເພືໍ່ອຮັບມກືັບ COVID-19 ນີໍ້ ເຮົາອາດພິຈາລະນາເບິໍ່ງບົດຮຽນ ແລະ ຕົວເລກຈາກບັນດາປະເທດອືໍ່ນໆ 
ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຈາກບັນດາປະເທດ ASEAN ມາປຽບທຽບ. ຮູບທີ 4.5 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນງົບປະມານທີໍ່ລັດຖະບານ
ບາງປະເທດໃຊ້ໃນການຮັບມືກັບການລະບາດຂອງ SARS ທຽບກັບຕົວເລກ GDP ເຊິໍ່ງການລະບາດຕອນນັໍ້ນສົໍ່ງຜົນກະ
ທົບທີໍ່ຫນ້ອຍກວ່າຄັໍ້ງນີໍ້ຫລາຍເທົໍ່າ, ໃນຂະນະທີໍ່ຕົວເລກງົບປະມານທີໍ່ບັນດາປະເທດໃນ ASEAN ຈັດສັນໄວ້ສ າລັບຮັບມື
ກັບ COVID-19 ນີໍ້ ໂດຍສະເລ່ຍ ຈະຢູປ່ະມານແຕ ່2% ຫາ 15% ຂອງ GDP ປີ 2019 (ຂ ໍ້ມູນໃນເດືອນເມສາ 2020). 

ສະນັໍ້ນ, ສ າລັບ ສປປ ລາວ, ຖ້າເຮົາພິຈາລະນາເອົາລະດັບຕ ໍ່າສຸດ ຄື 2% ຂອງ GDP ປີ 2019 (ປະມານ 19ຕືໍ້ ໂດ
ລາສະຫະລັດ), ຫມາຍຄວາມວ່າ ລັດຖະບານຄວນຈັດສັນງົບປະມານຂອງລັດໄວປ້ະມານ 380 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ 
ສ າລັບພາລະກິດລວມໃນການຮັບມື COVID-19 ລວມທັງການບັນເທົາທຸກຂອງປະຊາຊົນ. ໃນຈ ານວນງົບປະມານນີໍ້, 
ຫລາຍປະເທດຈັດແບ່ງໄວ້ເປັນການຊ່ວຍພາກທຸລະກິດ ຢູປ່ະມານ 40%, ນັໍ້ນຫມາຍວ່າ ສ າລັບ ສປປ ລາວ ອາດຈະແມ່ນ
ປະມານ 152 ລ້ານໂດລາສາຫາລັດ ອີງຕາມສົມມຸດຖານຂ້າງເຖິງ. ການທີໍ່ລັດຖະບານ ອອກປະກາດກ່ຽວກັບການຈັດສັນ
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ງົບປະມານດ້ວຍຕົວເລກ ພ້ອມທັງເງືໍ່ອນໄຂ ແລະ ໄລຍະເວລາທີໍ່ຈະແຈ້ງ ເຊິໍ່ງຈະມີຄວາມສ າຄັນຢ່າງຫຍິໍ່ງ ເພາະມັນຈະເປັນ
ການສົໍ່ງສັນຍານທີໍ່ຊັດເຈນຂຶໍ້ນໃຫ້ພາກທຸລະກິດ ສາມາດຄາດຄະເນວ່າພາກລັດມກີານຊ່ວຍເຫລືອລະດັບໃດ ແລະ ພາໃຫ້
ເກີດມີຄວາມເຊືໍ່ອຫມັໍ້ນຫລາຍຂຶໍ້ນ ສະນັໍ້ນຈຶໍ່ງມີຄວາມຈ າເປັນຫລາຍ ໃນສະຖານະການຄືດັໍ່ງນີໍ້. ການຄາດຄະເນທີໍ່ກ່າວມານັໍ້
ນ ເປັນພຽງການຄາດຄະເນໃນເບືໍ້ອງຕົໍ້ນ ອີງຈາມຂ ໍ້ມູນທີໍ່ມີໃນຂະນະນັໍ້ນ. ແນນ່່ອນວ່າ, ລັດຖະບານອາດມກີານທົບທວນ
ຄືນຕົວເລກ ແລະ ວິທີການຄາດຄະເນແມ່ນອີງຕາມສະພາບ ແລະ ປັດໃຈທີໍ່ອາດປ່ຽນແປງໄປແຕ່ລະໄລຍະ. 

 ຮູບທີ 4.5: ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານເພ ື່ອຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດມາດຕະການ. 

ສ າລັບເບືໍ້ອງແຫລ່ງທຶນທີໍ່ຈະມາຈັດສັນງົບປະມານດັໍ່ງກ່າວ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ກ ໍ່ເຂົໍ້າໃຈເຖິງສິໍ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂ ໍ້
ຈ າກັດທາງດ້ານງົບປະມານ ທີໍ່ທາງລັດຖະບານປະເຊີນຢູກ່່ອນຫນ້ານີໍ້, ດັໍ່ງນັໍ້ນ ຈຶໍ່ງມຄີ າສະເຫນລີະສະນະລວມດັໍ່ງນີໍ້: 

ກ. ການດັດແກູ້ການຈັດສັນບາງຕົວເລກງົບປະມານທີື່ໄດູ້ອານມຸັດໄປແລູ້ວ 

ອາດເລີໍ່ມຈາກຕົວເລກງົບປະມານທີໍ່ໄດ້ຜ່ານສະພາແລ້ວສ າລັບປີ 2020, ໂດຍເບິໍ່ງຄືນງົບທີໍ່ຕັໍ້ງໄວ້ເປັນລາຍຈ່າຍ, 
ເປັນການລົງທຶນ ລວມທັງຄາດຄະເນຕົວເລກເງນິຊ່ວຍເຫລືອຈາກສາກົນ ວ່າຈະສາມາດຫັນປ່ຽນ, ຍົກເລີກ ຫລ ືເລືໍ່ອນອອກ
ໄປ ເພືໍ່ອໃຫ້ກາຍເປັນງົບປະມານເຂົໍ້າໃນບ້ວງຮັບມື COVID-19 ດັໍ່ງທີໍ່ໄດ້ກ່າວຂ້າງເທິງນັໍ້ນ. ນອກຈາກນັໍ້ນ, ອາດຫັນປ່ຽນ
ຈຸດປະສົງຂອງບ້ວງທີໍ່ເຄີຍວ່າຈະໃຊ້ແບບທົໍ່ວໄປໃຫ້ມາຮັບໃຊກ້ານຮັບມື COVID-19 ໂດຍສະເພາະເຊັໍ່ນ: ທຶນ 300 ລ້ານ
ໂດລ້າຈາກ ສປ ຈີນ ແລະ ເງິນ 200ຕືໍ້ກີບຂອງລັດຖະບານສ າລັບ SME.   

ຂ. ຊ່ອງທາງການລະດົມງົບປະມານເພີື່ມ 

ນອກຈາກການດັດແກ/້ດັດປັບງົບປະມານທີໍ່ອະນຸມັດໄປແລ້ວນັໍ້ນ, ລັດຖະບານ ຍັງອາດສາມາດລະດົມທຶນເພືໍ່ອ
ຮັບມື COVID-19 ເປັນການສະເພາະເພີໍ່ມຕືໍ່ມຈາກບາງຊ່ອງທາງເຊັໍ່ນ:  

 ພາກລັດ: 
- ເຈລະຈາເລືໍ່ອນຊ າລະ ຫລ ືຜ່ອນຜັນນ າເຈົໍ້າຫນີໍ້ ເລີໍ່ມຈາກອົງການສາກົນ ແລະ ປະເທດເພືໍ່ອນມິດ. 
- ເລັໍ່ງທວງຫນີໍ້ສິນນ າບ ລິສັດເອກະຊົນ ທີໍ່ລັດປ່ອຍກູ ້ຫລື ຄ ໍ້າ ໃຫ້ໄດ້ມາຫລາຍທີໍ່ສຸດເທົໍ່າທີໍ່ເປັນໄປໄດ້. 
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- ອອກພັນທະບັດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (Lao COVID-19 Bonds) ໂດຍນ າໃຊກ້ົນໄກເອົາລາຍຮັບ
ຈາກໂຄງການສະເພາະໃດຫນຶໍ່ງມາຄ ໍ້າ (asset-backed securities) ແທນທີໍ່ຈະແມ່ນລັດຄ ໍ້າໂດຍກົງ. 

- ພິຈາລະນາຂາຍຊັບສິນບາງສ່ວນ ລວມທັງຮຸນ້ໃນລັດວິສຫະກິດ (ທັງທີໍ່ເປັນຊັບສິນຍັງດີ ແລະ ຊັບສິນທີໍ່
ດ້ອຍຄຸນນະພາບ) ໃຫ້ທຶນຕ່າງປະເທດ. 

 ພາກເອກະຊົນ: 
- ເຈລະຈາຂ ຄ່າສິດທິປະໂຫຍດລ່ວງຫນ້າ (advance) ໃນໄລຍະ 3-5 ປີໂດຍສະເຫນອີັດຕາສ່ວນຫລຸດ 

(discount) ຫລ ືຂະຫຍາຍໄລຍະສ າປະທານ ໃຫ້ໂຄງການເອກະຊົນທີໍ່ມປີະສິດທິພາບ 
 ພາກສ່ວນອ ື່ນໆ: 

- ຊອກທຶນເພີໍ່ມຈາກຜູໃ້ຫ້ທຶນ ທັງລະດັບພະຫຸພາຄີ ແລະ ທະວິພາຄີ 
- ລະດົມນ ໍ້າໃຈຮັກຊາດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຈາກປວງຊົນລາວ. 

4.2 ຂ ໍ້ສະເໜີຕ ື່ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການດ້ານພາສີອາກອນ ແລະ ຄ່າທ ານຽມ 

ໃນໄລຍະການຟືໍ້ນຟູຈາກວກິິດການ COVID-19ທຸລະກິດເກືອບທຸກຂະແໜງການແມ່ນຕອ້ງການໃຫ້ລັດຖະບານ
ໄດ້ຍົກເວັໍ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນພາສີ, ອາກອນ ແລະ ຄ່າທ ານຽມຈ ານວນໜຶໍ່ງ. ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ ທຸລະກິດລາວ (LBF) ພາກ
ທຸລະກິດກ ໍ້ໄດ້ສະເໜີການຫຼຸດອາກອນ ແລະ ຄ່າທ ານຽມຈ ານວນໜຶໍ່ງແລ້ວ. ຂ ໍ້ສະເໜີຕ ໍ່ໄປນີິໍ້ແມ່ນຈະໄດ້ສະ    ເໜີໃຫ້ຈັດ
ຕັໍ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຟືໍ້ນຟູຈາກວິກິດການ COVID-19 ຫັຼງຈາກນັໍ້ນຂ ໃຫ້ລັດຖະບານປະເມີນຜົນ ແລະ ວາງນະໂຍບາຍ 
ແລະ ມາດຕະການໃໝ່ຕາມທາງຄວນ. 

ກ. ຫຼຸດອາກອນມູນຄ່າເພີື່ມ VAT ແລະ ຍົກເວັໍ້ນອາກອນກ າໄລ. 

ອີງຕາມຜົນການສ າຫຼວດຜົນກະທົບຈາກ COVID-19 ຂອງ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ຂະແໜງທຸລະກິດທີໍ່ເປັນບູລິມາສິດ 
ແລະ ທີໍ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກວິກິດການ COVID-19 ປະກອບດ້ວຍ: 

- ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງລວມທັງຕັດຫຍິບ ແລະ ອຸດສາຫະກ າທີໍ່ປິໍ່ນອ້ອມ. 
- ຂະແໜງທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວປະກອບມີ: ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານຄ້າກະສິກ າ ຜູ້ບ ລິການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 

ສະຖານທີໍ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ. 
- ຂະແໜງທຸລະກິດກະສິກ າ, ລວມມີໂຮງງານປຸງແຕ່ງ, ຟາມລ້ຽງສັດ, ໂຮງສີ, ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ແລະ ອືໍ່ນໆ. 
- ຂະແໜງທຸລະກິດຂົນສົໍ່ງສິນຄ້າ ແລະ ຂົນສົໍ່ງໂດຍສານໃນທຸກໆລະດັບ. 
- ຂະແໜງການຄ້າ ຂາຍຍົກຂາຍຍ່ອຍ. 

ສະເພາະຂະແໜງທຸລະກິດທີໍ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີໍ້ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລລາວ ຂ ໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາຫຼຸດອາກອນມູນຄ່າ
ເພີໍ່ມເປັນ 5% (ຫືຼ 50% ຈາກມູນຄ່າເດີໍ່ມ) ແລະ ຍົກເວັໍ້ນອາກອນກ າໄລເປັນໄລຍະ 28 ເດືອນ ນັບແຕ່ເດືອນ 7 ປີ 2020 

ເປັນຕົໍ້ນໄປ. 

ຂ. ຍົກເວັໍ້ນພາສີນ າເຂົໍ້າເຄ ື່ອງຈັກອຸປະກອນ. 

ມີຫຼາຍໂຮງງານຈະຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນແຜນການຜະລິດຕາມຕະລາດໃໝ່ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການປ່ຽນຖອຍກົນຈັກ ແລະ 
ລະບົບໂຮງງານໃຫ້ທັນສະໄໝ ຫືຼ ໃຫ້ໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດໃໝ່ (ສັໍ່ງເຄືໍ່ອງໃໝ່). ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວຈຶໍ່ງຂ 
ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານໄດ້ຍົກເວັໍ້ນພາສີນ າເຂົໍ້າເຄືໍ່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນລະບົບໂຮງງານທີໍ່ໄດ້ທ າການປັບປຸງເປັນແຕ່ລະ
ກ ລະນີ. ພ້ອມທັງຍົກເວັໍ້ນພາສີນ າເຂົໍ້າວັດຖຸປັດໃຈໃນການຜະລິດກະສິກ າດັໍ່ງທີໍ່ໄດ້ສະເໜີໃນບົດຜ່ານມາ.  

 

 



 

35 

 

ຄ. ຫຼຸດຜ່ອນພາສີ ແລະ ຄາ່ທ ານຽມນ າເຂົໍ້ານ ໍ້າມັນເຊຶໍ້ອໄຟ. 

ໃນປັດຈຸບັນ ເຖິງແມ່ນວ່າລາຄານ ໍ້າມັນເຊືໍ້ອໄຟ ແລະ ນ ໍ້າມນັລ ລືໍ່ນໃນຕະຫຼາດໂລກຫຼຸດລົງ ແຕ່ລາຄານ ໍ້າມັນເຊືໍ້ອໄຟຢູ່ 
ສປປ ລາວ ຍັງສູງກວ່າລາຄາຢູ່ປະເທດເພືໍ່ອນບ້ານ. ລາຄາທີໍ່ສູງຂືໍ້ນແມ່ນໄດ້ກະທົບເຖິງຕົໍ້ນທຶນການຜະລິດ ແລະ ຂົນສົໍ່ງ
ສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ໃສ່ລາຄາສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບ ລິໂພກ ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ຕ ໍ່ກັບບັນຫານີໍ້ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ຈຶໍ່ງຂ ສະເ
ໜີໃຫ້ລັດຖະບານໄດ້ທົບທວນຄືນການຄິດໄລ່ໂຄງສ້າງລາຄານ ໍ້າມັນຄືນໃໝ່ ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າທ ານຽມຕ່າງໆ ທີໍ່ເຮັດໃຫ້
ລາຄານ ໍ້າມັນເຊືໍ້ອໄຟສູງທີໍ່ເປັນອັນສະກັດກັໍ້ນຕ ໍ່ການຂະຫຍາຍຂອງການຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ເສດຖະກິດ, ເຊິໍ່ງໄດ້ສະແດງ
ໃນຮູບພາບ 4.3 ລຸ່ມນີໍ້. 

ຮູບທີ 4.3: ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນດ້ານພາສີອາກອນ ແລະ ຄ່າທ ານຽມ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 ຂ ໍ້ສະເໜີຕ ື່ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການປັບປຸງແວດລອ້ມການດ າເນີນທລຸະກິດ ແລະ ກນົໄກການ
ຄຸູ້ມຄອງ. 

ມາດຕະການ ແລະ ນະໂຍບາຍທີໍ່ຕ້ອງການເພືໍ່ອໃຫ້ການຟືໍ້ນຟູເສດຖະກິດໄດ້ຖືກຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນທີໍ່ດີ ແມ່ນກ່ຽວກັບການປັບປຸງແວດລ້ອມການດ າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການປັບປຸງກົນ
ໄກການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດໃຫ້ດີຂືໍ້ນ. 

ດັໍ່ງທີໍ່ໄດ້ລາຍງານໃນບົດເບືໍ້ອງຕົໍ້ນວ່າ ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດ າເນີນທຸລະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຢູ່ໃນ
ລະດັບຕ ໍ່າສຸດ ຢູ່ທີໍ່ 154 ສອງປີຊ້ອນໃນການຈັດອັນດັບຈາກທະນາຄານໂລກ. ເພືໍ່ອໃຫ້ແວດລ້ອມນີໍ້ດີຂືໍ້ນ ແລະ ເພືໍ່ອໃຫ້
ຕົວເລກດັດຊະນີໝາຍຂອງທະນາຄານໂລກໃຫ້ຫຼຸດລົງ ລັດຖະບານກ ໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ 
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ເພືໍ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ພາກທຸລະກິດ ແລະ ໃຫ້ການແກ້ໄຂວິກິດການ COVID-19 ໄດ້ທັນການ. ສຄອ ແຫ່ງ
ຊາດລາວ ຈຶໍ່ງສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ບັນດາມາດຕະການລຸ່ມນີໍ້. 

  ກ. ເພີື່ມທະວີບົດບາດຂອງເວທີທຸລະກິດລາວ (LBF). 

ເວທີໍ່ທຸລະກິດລາວ (LBF) ໄດ້ເປັນເວທີສົນທະນາລະຫວ່າງພາກລັດ-ພາກທຸລະກິດ ເປັນເວລາເກືອບ 12 ປີ ແລະ 
ໄດ້ມີການແກໄ້ຂບັນຫາທີໍ່ຂີດຂວາງໃຫ້ແກ່ການດ າເນີນທຸລະກິດໃນແຕ່ລະປີ. ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ຈຶໍ່ໍ່ງຂ ສະເໜີໃຫ້
ລັດຖະບານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃຫ້ ພະນະທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເປັນປະທານຊີໍ້ນ າເວທີທຸລະກິດລາວດັໍ່ງກ່າວ ເພືໍ່ອ
ເຮັດໃຫ້ຂ ໍ້ຈ າກັດ ແລະ ສິໍ່ງຂີດຂວາງໃນການດ າເນີນທຸລະກິດໄດ້ຖືກແກ້ໄຂຢ່າງທັນການ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະຟືໍ້ນຟູຈາກ
ວິກິດການ COVID-19. 

ຂ. ເພີື່ມທະວີການປະຕິບັດຄ າສັື່ງ 02/ນຍ ແລະ ການຈັດຕັໍ້ງຄະນະປະສານງານພາກລັດ-ພາກ      

ທຸລະກິດ ເພ ື່ອ ຕດິຕາມປະເມີນຜົນ. 

ລັດຖະບານໄດ້ອອກຄ າສັໍ່ງເລກທີ 02/ນຍ ເພືໍ່ອໃຫ້ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັໍ້ງຂອງລັດທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັໍ້ງ
ປະຕິບັດການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສິໍ່ງກີດຂວາງການດ າເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ. ໃນກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວ ຄັໍ້ງທີ 12 

(LBF12) ລັດຖະບານໄດ້ເຫັນດີຕ ໍ່ການສະເໜີຂອງ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ໃຫ້ແຕ່ງຕັໍ້ງຄະນະປະສານງານຈາກພາກລັດ-ພາກ
ທຸລະກິດ ເພືໍ່ອຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ 10 ຕົວຊີໍ້ວັດທີໍ່ຕິດພັນກັບວຽກງານການປັບປງຸລະບຽບການ, ກົນໄກຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ການປະສານງານໃນການດ າເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ. ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການທີໍ່
ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮ່ວມມືກັບພາກທຸລະກິດ ເພືໍ່ອສຶກສາຄົໍ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີຊ່ອງທາງການແກ້ໄຂໃຫ້ລັດຖະບານ ເພືໍ່ອເຮັດໃຫ້
ລະດັບຂອງຕົວຊີໍ້ວັດແຕ່ລະຕົວຫຼຸດລົງ. 

ຄ. ປັບປຸງພັນທະພາບລັດ-ທຸລະກິດ ໃນການສົື່ງເສມີການຜະລິດ. 

ເພືໍ່ອຊຸກຍູ້ສົໍ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ລັດຖະບານໄດ້ຈັດຕັໍ້ງຄະນະສົໍ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ຊົມໃຊ້
ຜະລິດຕະພັນທີໍ່ຜະລິດໄດ້ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການນ າເຂົໍ້າສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບ ລິໂພກ (ຂ ໍ້ຕົກລົງ 51/ນຍ). ໂດຍ
ອີງຕາມຂ ໍ້ຕົກລົງດັໍ່ງກ່າວ ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດມ້ີໂຄງການສົໍ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ໂຄງການຄ ໍ້າ
ປະກັນຄວາມໝັໍ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ. ພາກທຸລະກິດທີໍ່ໄດ້ເຂົໍ້າຮ່ວມຄະນະກ າມະການ ແລະ ໂຄງການດັໍ່ງກ່າວໃຫ້ຂ ໍ້
ສັງເກດວ່າຊັບພະຍາກອນ (ທຶນຮອນ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ອືໍ່ນໆ), ເພືໍ່ອການສົໍ່ງເສີມໃນລະດັບປະເທດ ແມ່ນຍັງຂາດເຂີນ
ຫຼາຍ ແລະ ລະບົບການສົໍ່ງເສີມຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດ ນັບແຕ່ຮາກຖານຫານຜະລິດຈົນເຖິງຕະຫຼາດແມ່ນມີຊ່ອງວ່າງຫຼາຍ. 
ເມືໍ່ອຂ້ອຍແກ້ໄຂສະພາບດັໍ່ງກ່າວ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີໂຄງການຕົວແບບໃນການຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ປະກອບ
ການທີໍ່ດ າເນີນທຸລະກິດ ໃນຕ່ອງໂສການຜະລິດກະສິກ າ ແລະ ຈະຖືເອົາການຟືໍ້ນຟູຈາກວິກິດການ COVID-19 ສ້າງ
ໂຄງການນ າລ່ອງຂອງພາກທຸລະກິດຂືໍ້ນ. ດັໍ່ງນັໍ້ນຈຶໍ່ງຂ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານມີການຊ່ວຍເຫືຼອແກ້ໄຂມາດຕະການ ດ້ານການ
ເງິນ ທີໍ່ໄດ້ກ່າວມານັໍ້ນ ແລະ ຖືໂຄງການຂອງພາກທຸລະກິດເອກະຊົນດັໍ່ງກ່າວເປັນໂຄງການຂອງພາກທຸລະກິດ (ເອກະຊົນ) 
ດັໍ່ງກ່າວເປັນໂຄງການຂອງຄະນະກ າມະການຕາມຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 51/ນຍ. 

ງ. ປັບປຸງພັນທະພາບລັດ-ທຸລະກິດໃນການປັບປຸງລະບົບການສຶກສາເຕັກນິກວຊິາຊີບ. 

ຂະແໜງການທຸລະກິດແມ່ນຂາດວິຊາການເຕັກນິກ ແລະ ແຮງງານທີໍ່ມີທັກສະ ແລະ ຝີມືດີ, ສາເຫດໜຶໍ່ງກ ໍ່ຍ້ອນ
ລະບົບການສຶກສາເຕັກນິກວິຊາຊີບ (TVET) ແມ່ນບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງທຸລະກິດ, ສຄອ ແຫ່ງ
ຊາດລາວ ໄດ້ຮ່ວມກັບກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນໂຄງການພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ຈຶໍ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫັ້ລັດຖະບານໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່ຕ ໍ່ໂຄງການປັບປຸງດັໍ່ງກ່າວໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະຟືໍ້ນຟູຈາກວິກິດການ COVID-19. 
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ຈ. ປັບປຸງພັນທະພາບລັດ-ທຸລະກິດໃນການໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ 

 ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ເຖິງແມ່ນວ່າການທ່ອງທ່ຽວໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວໂດຍໄວ ແຕ່ຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວຕົວຈິງ ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວທີໍ່ມີຄຸນນະພາບແມ່ນມີຈ ານວນໜ້ອຍ. ວິກິດການ COVID-19 ໄດ້ກະທົບຂະແໜງທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຢ່າງ
ຮ້າຍແຮງ ແລະ ບ ໍ່ມີກ ານົດທີໍ່ແນ່ນອນ ສະນັໍ້ນຈຶໍ່ງມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດເອກະຊົນ ໄດ້ຮ່ວມມື
ກັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນຂືໍ້ນຕືໍ່ມ ເພືໍ່ອວາງແຜນການທ່ອງທ່ຽວຄືນໃໝ່ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວຕາມ
ເປົໍ້າໝາຍໃໝ່ທີໍ່ກ ານົດ. ໃນກອງປະຊຸມເວທີທຸລະກິດລາວຄັໍ້ງທີ 12 ລັດຖະບານໄດ້ເຫັນດີຕ ໍ່ການສະເໜີຂອງ ສຄອ ແຫ່ງ
ຊາດລາວ ໃຫ້ແຕ່ງຕັໍ້ງຄະນະກ າມະການສົໍ່ງເສີໍ່ມຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ ທີໍ່ປະກອບດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະ
ກິດ. ດັໍ່ງນັໍ້ນ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ຈຶໍ່ງຂ ສະເໜີໃຫ້ພາກສ່ວນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຂົນຂວາຍຈັດຕັໍ້ງຄະນະກ າມະການດັໍ່ງກ່າວຢາ່ງ
ເປັນທາງການ ເພືໍ່ອຈະໄດ້ຮ່ວມກັນວາງແຜນຟືໍ້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຈາກວິິກິດການ COVID-19. 
ນອກຈາກນັໍ້ນ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ມີແຜນການຟືໍ້ນຟູຂະແໜງທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວທີໍ່ສາມາດໃຫ້ຄະນະກ າມະການເລີໍ່ມ
ເຮັດວຽກໄດ້ທັນທີ. ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການປບັປຸງແວດລ້ອມການດ າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ກົນໄກຄຸ້ມຄອງ
ຂອງລັດໄດ້ສະແດງໃນຮູບພາບ 4.4 ລຸ່ມນີໍ້. 

 ຮູບທີ 4.4: ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການປັບປຸງແວດລ້ອມການດ າເນນີທລຸະກິດ 
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V. ແຜນການໃນຕ ື່ໜາ້. 
ວິກິດການ COVID-19 ຍັງບ ໍ່ມີຜູ້ໃດຮູໄ້ດ້ວ່າ ມັນຈະແກ່ຍາວໄປເຖິງເມືໍ່ອໃດ, ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ຍັງຈະໄດ້

ສືບຕ ໍ່ວຽກງານໃນການຕິດຕາມສະພາບຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ທຸລະກິດໃນທົໍ່ວປະເທດ ໂດຍຜ່ານບັນດາ ສຄອ ແຂວງ ເພືໍ່ອລາຍງານ
ຄະນະສະເພາະກິດເປັນປະຈ າ. ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ຈະຮັກສາໜ່ວຍງານຄົໍ້ນຄວ້າຜົນກະທົບ ແລະ ການຟືໍ້ນຟູການຜະລິດ
ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ. ທີໍ່ປະກອບມີໜ່ວຍງານກະສິກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ອຸດສາຫະກ າ ທຸລະກິດປິໍ່ນອ້ອມ, ໜ່ວຍງານກະສິ
ກ າ, ໜ່ວຍງານທ່ອງທ່ຽວ, ໜ່ວຍງານການເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນ, ໜ່ວຍງານກ່ຽວກັບແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ 
ແລະ ໜ່ວຍງານສົໍ່ງເສີໍ່ມ SME ແລະ MSME. 

ວຽກງານຂອງຄະນະສະເພາະກດິ COVID-19 ຂອງ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ທີໍ່ປະກອບດ້ວຍວຽກງານຂອງຄະນະ
ບ ລິຫານງານ, ຄະນະເລຂາທິການ, ຄະນະທີໍ່ປຶກສາ ແລະ ພະນັກງານຈ ານວນໜຶໍ່ງຈະໄດ້ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັໍ່ງຕ ໍ່ໄປນີໍ້: 

ກ. ສຶບຕ ໍ່ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຂອງວິກິດການ COVID-19 ໃນນັໍ້ນຈະມີການສືບຕ ໍ່ສຶກສາຜົນກະທົບໄປທົໍ່ວ
ແຂວງ ແລະ ທົໍ່ວຂະແໜງການໃຫ້ກວ້າງຂວາງກວ່າເກົໍ່າ ພ້ອມທັງການສ້າງຖານຂ ໍ້ມູນ ແລະ ແຫຼໍ່ງຂ່າວເພືໍ່ອລາຍງານ. 

ຂ. ຕິດຕາມການພິຈາລະນາ ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການສະເພາະ ເພືໍ່ອຟືໍ້ນຟູການຜະລິດຄືນໃໝ່ຂອງພາກທຸລະກິດທີໍ່ໄດ້
ສະເໜີລັດຖະບານໂດຍສະເພາະແມ່ນ: 

- ຂ ໍ້ສະເໜີດ້ານທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ 
- ຂ ໍ້ສະເໜີດ້ານການຈັດຫາແຫຼໍ່ງທຶນ 
- ຂ ໍ້ສະເໜີດ້ານພາສີອາກອນ ແລະ ຄ່າທ ານຽມ 
- ຂ ໍ້ສະເໜີດ້ານການປັບປຸງແວດລ້ອມທຸລະກິດ ແລະ ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ. 

ຄ. ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການສະເພາະອັນໃໝ່ທີໍ່ໄດ້ຮັບມືພິຈາລະນາຈາກລັດຖະບານຕ ໍ່ຜູ້ປະກອບການທຸລະ
ກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງລະດົມ ແລະ ນ າພາພາກທຸລະກິດໃຫ້ປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດ
ຕະການດັໍ່ງກ່າວ. 

ງ. ສ້າງໂຄງການນ າລ່ອງ ເພືໍ່ອລິເລີໍ່ມການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການໃໝ່. ໂຄງການດັໍ່ງກ່າວຈະ
ເປັນຕົວແບບເພືໍ່ອສ້າງລະບົບການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ແບບໃໝ່ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງເພືໍ່ອການຂະຫຍາຍ 
ແລະ ເພືໍ່ອຟືໍ້ນຟູເສດຖະກິດໃນທົໍ່ວປະເທດ. ໂຄງການນ າລ່ອງທີໍ່ໄດ້ຄົໍ້ນຄວ້າເບືໍ້ອງຕົໍ້ນປະກອບມີ: 

- ໂຄງການປັບປຸງລະບົບກູ້ຢືມເງິນໃຫ້ແກ່ ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ແລະ ຈຸນລະທຸລະກິດ (MSME) ທີໍ່ເຄືໍ່ອນໄຫວໃນ
ຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດ, ການຈ ລະຈອນ ແລະ ການຈ າໜ່າຍຜະລດິຕະພັນກະສິກ າ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂຄງການ
ດັໍ່ງກ່າວເປັນໂຄງການເຮັດຮ່ວມ ກັບ ສາມະຄົມສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ. 

- ໂຄງການສະໜອງສິນເຊືໍ່ອຈາກກອງທຶນ SME ຈ ານວນ 200 ຕືໍ້ກີບ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດກະສກິ າ 
ແລະ ຜູ້ປະກອບການໃນຂະແໜງການອືໍ່ນໆ ທີໍ່ຖືກກະທົບຈາກວິກິດການ COVID-19. ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ຈະ
ຖືບົດບາດເປັນຜູ້ກວດສອບ ແລະ ຄ ໍ້າປະກັນຄວາມສາມາດ ແລະ ປະຫວັດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມຕ ໍ່ທະນາຄານທຸລະກິດທີໍ່ຢູ່
ໃນໂຄງການກອງທຶນ SME. 

- ໂຄງການຟືໍ້ນຟູທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຕາມບົດຄົໍ້ນຄວ້າຂອງໜ່ວຍງານຄົໍ້ນຄວ້າການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສຄອ ແຫ່ງຊາດ
ລາວ ທີໍ່ປະກອບມີການຈັດຕັໍ້ງ ແລະ ເຄືໍ່ອນໄຫວຂອງຄະນະກ າມະການຮ່ວມກັບ ພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກດິ 
ເພືໍ່ອໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ “ລາວທ່ຽວລາວ”, ການພັດທະນາລະບົບການເກັບຄ່າທ ານຽມການທ່ອງທ່ຽວລວມ
ສູນເພືໍ່ອໃຫ້ລັດຖະບານມີລາຍຮັບແນ່ນອນ ແລະ ອືໍ່ນໆ. 
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- ໂຄງການຟືໍ້ນຟອູຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ຕາມບົດຄົໍ້ນຄວ້າຂອງໜ່ວຍງານຄົໍ້ນຄວ້າອຸດສາຫະກ າຂອງ ສຄອ ແຫ່ງຊາດ
ລາວທີໍ່ປະກອບມີການອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ໂຮງງານປັບປຸງລະບົບການຜະລິດຄືນໃໝ່ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການຂອງຜູຊ້ືໍ້ໃໝ່, ການເຂົໍ້າເຖິງແຫຼໍ່ງທຶນ ເພືໍ່ອການປັບປຸງ ແລະ ອືໍ່ນໆ. 

- ໂຄງການສ້າງໜ່ວຍງານໃຫ້ຄ າແນະນ າແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ SME ແລະ MSME ທີໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການ 
COVID-19 ໃນຮູບການ SME-Clinic ຢູ່ໃນສູນສົໍ່ງເສີໍ່ມ SME (SSC) ຂອງ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ. 

ຈ. ປັບປງຸເນືໍ້ອໃນຂອງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການໄລຍະ 05 ປີ ນັບແຕ່ປ ີ2021-2025 ຂອງ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ 
ໃຫ້ແທດເໝາະກັບການປ່ຽນແປງສະພາບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຈາກວິກິດການ COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 

     ບົດລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສ າຫຼວດຂອງ COVID-19 ຕ ໍ່ກັບພາກທຸລະກິດ 

  


