
ຫົວຂ ໍ໊ ສະພາບຄວາມຍາກງ່າຍໃນການດ າເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ
ໄລຍະເວລາຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ກ ລະກົດ 2019 - ເມສາ 2021
ຕົວຊີັ້ວັດທີີ່ 2 ການຂ ອະນຸຍາດປຸກສ້າງ
ຜ ້ຮັບຜິດຊອບ ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ (ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ)

I.  ຂັັ້ນຕອນ ມືັ້ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (ກີບ)  ຂັັ້ນຕອນ ມືັ້ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (ກີບ)
1 ການກວດສອບດິນ 11 18,451,948     -                        -                         

2 ເອົາການເຫັນດີ ຈາກເພືີ່ອບ້ານຕິດກັນ 
ສ າລັບການກ ໍ່ສາ້ງ

5 -                   ເອົາການເຫັນດີ ຈາກເພືີ່ອນ
ບ້ານຕິດກັນ ສ າລັບການກ ໍ່ສາ້ງ

1 -                         

3 ຈ້າງວິສະວະກອນ ທາງນອກ ສ າລັບ
ກວດສອບ ການກ ໍ່ສາ້ງ

1 22,860,429     -                        -                         

4 ຊືັ້ຟອມ ສ າລັບສະໝັກຂ  ອະນຸຍາດ
ກ ໍ່ສາ້ງ

1 25,000             ດາວໂຫຼດຈາກເວັບໄຊ້ ຫລື 
ເອົາຈາກ ເອກະສານຊ້ອນ
ທ້າຍຂ ໍ້ຕົກລົງ ຂອງ
ລັດຖະມົນຕີ

-                        -                         

5 ໜັງສຢື ັ້ງຢືນທີີ່ຢ ູ່ ຈາກນາຍບ້ານ 1 30,000             ສ າເນົາສ າມະໂນຄົວ -                        -                         

6 ຍືີ່ນຂ ອະນຸຍາດປຸກສາ້ງ ທີີ່ເມືອງ 1 -                   ຍືີ່ນຂ ອະນຸຍາດປຸກສາ້ງ ທີີ່
ເມືອງ

-                         

7 ການກວດກາ ຈາກຜະແນກຜັງເມືອງ 
ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ

1 -                   ພິຈາລະນາອອກອະນຸຍາດ
ປຸກສາ້ງ

-                         

8 ເອົາອະນຸຍາດປຸກສາ້ງ ຈາກນະຄອນຫຼວງ 30 3,251,500        350,000 + 300 x 
ເນ ັ້ອທິີ່ລວມຂອງ 

ອາຄານທີີ່ສະເໜີປຸກສາ້ງ
 (ສ າລັບນວ)

9 ການກວດກາຫັຼງສ າເລັດເຄິີ່ງໜ ີ່ງຈາກ
ຜະແນກຜັງເມືອງແລະສະພາບແວດລ້ອມ

1 -                   1 -                         
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10 ຂ  ແລະ ຮັບ ການກວດກາຂັັ້ນສດຸທ້າຍ
 ຈາກຄະນະຄຸ້ມຄອງການກ ໍ່ສາ້ງ 1 -                   -                        -                         

11 ຂ  ແລະ ຮັບ ການຕ ໍ່ນ ໍ້າປະປາ ແລະ 
ການບ ລິການນ ໍ້າເສຍ

45 3,000,000       15   ທ ໍ່ຍາວ <5ມ, ກົງເຕີ 
15ມມ=  1,5500, 
ກົງເຕີ 50ມມ=

9,500,000         
ທ ໍ່ຍາວ 41-50ມ, ກົງ

ເຕີ 20ມມ=
2,750,000, ກົງເຕີ 

50ມມ=12,000,000
 (ສ າລັບນວ) 

12 ໄດ້ຮັບ ໃບຢ ັ້ງຢືນ ການສ າເລັດການ
ກ ໍ່ສາ້ງ

7 -                   ການກວດກາຄັັ້ງສດຸທ້າຍ 
ແລະ ການຮັບໃບຢ ັ້ງຢືນ
ສ າເລັດການກ ໍ່ສາ້ງ

15 -                         

105 47,618,877     62                         -                    

II. ດັດຊະນີຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງການກ ໍ່ສ້າງ (6.5 out of 15)ຄ າຕອບ ຄະແນນ ຄ າຕອບ ຄະແນນ
1 ຄຸນນະພາບຂອງດັດຊະນີລະບຽບການຂອງການກ ໍ່ສ້າງ (0-2) 0 2

1.1

ຄວາມສາມາດເຂົັ້າເຖິງລະບຽບກົດ     
 ໝາຍການກ ໍ່ສາ້ງໃນປະເທດຂອງທ່ານ
ເປ ນຄືແນວໃດ? (0-1)

ເຂົັ້າເຖິງໄດ້ຍາກ. 0

ເຂົັ້າເຖິງໄດ້ ຜ່ານເວບໄຊ 
ຂອງ ຍທຂ ແລະ ຜ່ານ
ຫ້ອງການຍທຂ ແຂວງ 

ແລະ ເມືອງ

1

1

ເປ ນ % ຂອງມ ນຄ່າຂອງສາງ 4.9

ລວມ

1.2

ໄດ້ມີການລະບຸຄວາມຕ້ອງການດ້ານ
ການປະກອບເອກະສານຂ ອະນຸຍາດປຸກ
ສາ້ງ ຢູ່າງຈະແຈ້ງຢ ູ່ໃນລະບຽບການ
ກ ໍ່ສາ້ງ ຫືຼເວັບໄຊ, ແຜ່ນພັບ ຫືຼ ແຜ່ນ
ໂຄສະນາ ທີີ່ເຂົັ້າເຖິງໄດ້ຫລືບ ໍ່? (0-1)

ລາຍການເອກະສານທີີ່ຕ້ອງການ.

0

ໄດ້ມີການລະບຸໃນລະບຽບ
ການ ແລະ ມີແຜ່ນພັບ
ໃຫ້ການແນະນ າ
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2 ດັດຊະນີການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງ (0-1) 1 1

3 ດັດຊະນີການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບໃນລະຫວ່າງການກ ໍ່ສ້າງ (0-3) 2 2

3.1

ກົດໝາຍໄດ້ກ ານົດໃຫ້ມີການກວດກາ
ປະເພດໃດແດ່ (ຖ້າມີ)   ໃນໄລຍະຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດການກ ໍ່ສາ້ງ? (0-2)

ກວດກາໂດຍນັກສະຖາປະນິກພາຍ
ໃນ; ກວດກາໃນຫຼາຍໄລຍະ. 1

ການກວດກາພາຍໃນ 
(ໄລຍະຕົັ້ນ, ໄລຍະກາງ 
ແລະ ໄລຍະທ້າຍ) ແລະ 
ກວດກາພາຍນອກ

1

3.2

ການກວດກາທີີ່ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ
ນັັ້ນ ໄດ້ມີການດ າເນີນການຕົວຈິງໃນ
ລະຫວ່າງການກ ໍ່ສາ້ງຫລືບ ໍ່? (0-1)

ມີການປະຕິບັດກວດກາແບບສັົ່ງການ
ໃນຕົວຈິງ.

1
ພະນັກງານລົງກວດກາ 
ເມືີ່ອໄດ້ຮັບຄ າຮ້ອງ
ຂ ອະນຸຍາດປຸກສາ້ງ

1

4 ດັດຊະນີການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບພາຍຫລັງການກ ໍ່ສ້າງ (0-3) 3 3

4.1

ກົດໝາຍໄດ້ກ ານົດໃຫ້ມີການກວດກາ 
ເພືີ່ອຢ ັ້ງຢືນວ່າ ອາຄານໄດ້ມີການກ ໍ່ສາ້ງ
 ສອດຄ່ອງກັບແຜນຜັງທີີ່ຖືກຮັບຮອງ 
ແລະ ລະບຽບການຫລືບ ໍ່? (0-2)

ກວດກາໂດຍນັກສະຖາປະນິກພາຍ
ໃນ; ກວດກາໃນຫຼາຍໄລຍະ.

2

ກວດກາໂດຍນັກ
ສະຖາປະນິກພາຍໃນ; 
ກວດກາໃນຫຼາຍໄລຍະ. 2

1

11.2

ໄດ້ມີການລະບຸຄວາມຕ້ອງການດ້ານ
ການປະກອບເອກະສານຂ ອະນຸຍາດປຸກ
ສາ້ງ ຢູ່າງຈະແຈ້ງຢ ູ່ໃນລະບຽບການ
ກ ໍ່ສາ້ງ ຫືຼເວັບໄຊ, ແຜ່ນພັບ ຫືຼ ແຜ່ນ
ໂຄສະນາ ທີີ່ເຂົັ້າເຖິງໄດ້ຫລືບ ໍ່? (0-1)

ລາຍການເອກະສານທີີ່ຕ້ອງການ.

0

ໄດ້ມີການລະບຸໃນລະບຽບ
ການ ແລະ ມີແຜ່ນພັບ
ໃຫ້ການແນະນ າ

2.1

ກົດໝາຍໄດ້ກ ານົດໃຫ້ມີບຸກຄົນທີ
ສາມຢ ັ້ງຢືນວ່າແບບແຜນຜັງການ
ກ ໍ່ສາ້ງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ
ກ ໍ່ສາ້ງທີີ່ມີຢ ູ່ຫລືບ ໍ່? (0-1)

ນັກສະຖາປ ດທີີ່ມີໃບອະນຸຍາດ; ນັກ
ວິສະວະກອນທີີ່ມີໃບອະນຸຍາດ

1

ສະຖາປານິກ ແລະ 
ວິສະວະກອນ ທີີ່ມີຄວາມ
ຊ ານານງານ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ການຢ ັ້ງຢືນຈາກສະພາສະ

ຖາປານິກ ແລະ 
ວິສະວະກອນ ໂຍທາ ລາວ
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4.2

ການກວດກາທີີ່ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ
ນັັ້ນ ໄດ້ມີການດ າເນີນການ ໃນພາກ
ປະຕິບັດຕົວຈິງຫລືບ ໍ່? (0-1)

ມີການປະຕິບັດກວດກາແບບສັົ່ງການ
ໃນຕົວຈິງ.

1

ມີການປະຕິບັດກວດກາ
ແບບສັົ່ງການໃນຕົວຈິງ.

1

5 ດັດຊະນີລະບົບໜີັ້ສິນ ແລະ ປະກັນໄພ (0-2) 0.5 0.5

5.1

ກົດໝາຍໄດ້ກ ານົດໃຫ້ມີ ຝູ່າຍໃດ ໜ
   ີ່ງຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ ຄວາມບົກຜ່ອງ ຫືຼ 
ບັນຫາ ທີີ່ເກີດຂ ັ້ນກ່ຽວກັບອາຄານ 
ພາຍຫລັງມີການນ າໃຊ້ ຫລືບ ໍ່ (ພັນທະ
ຕ ໍ່ຄວາມບົກພ່ອງແບບອ າພາງ ຫືຼ ເກີດ
ຂ ັ້ນຕາມພາຍຫລັງ)? (0-1)

ບ ລິສດັກ ໍ່ສາ້ງ.

0.5

ປະຈຸບັນຍັງບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມ ນ ບອກ
ວ່າ ມີລະບຽບການ ຫລື 
ກົດໝາຍ ໃດໜ ີ່ງ ກ ານົດຂ ໍ້

ບັງຄັບດ້ານນີັ້

5.2

ກົດໝາຍໄດ້ກ ານົດ ໃຫ້ຝູ່າຍໃດ (ຖ້າ
ມີ) ດ າເນີນນະໂຍບາຍປະກັນໄພ 
ເພືີ່ອຄ າ  ປະກັນ ຂ ໍ້ບົກພ່ອງຂອງໂຄງສາ້ງ
 ຫືຼ ບັນຫາ ໃນອາຄານ ພາຍຫລັງມີ
ການນ າໃຊ້ (ຄ ໍ້າປະກັນຄວາມບົກພ່ອງ
ແບບອ າພາງ  ຫືຼ ທີີ່ເກີດຂ ັ້ນຕາມ
ພາຍຫລັງ)? (0-1)

0

ກົດໝາຍປະກັນໄພ ປີ 
2012 ໄດ້ກ ານົດການ
ປະກັນໄພ ແບບບັງຄັບ 
ສ າລັບບຸກຄົນ ຫລື 
ນິຕິບຸກຄົນ ທີີ່ດ າເນີນ
ກິດຈະການໂຮງແຮມ, 
ເຮືອນພັກ, ສະຖານທີີ່ບັນ
ເທິງ, ກິດຈະການກ ໍ່ສາ້ງ, 

0.5

6 ດັດຊະນີການຢ ັ້ງຢືນຄຸນວຸດທິດ້ານວິຊາການ (0-4) 0 1
ເປ ນນັກສະຖາປະນິກ ຫືຼ ນັກວິສະວະ

 ກອນທີີ່ຂືັ້ນທະບຽນ.

0

1

ຂ ໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນ 
ຕີ ເຊັນຮັບຮອງ ໃນວັນທີ 
31 ມັງກອນ 2019 ຮຽກ
 ຮ້ອງໃຫ້ ຜ ້ກວດສະໜາມ 
ຢູ່າງໜ້ັ້ອຍມີຄວາມຮ ້ດ້ານ 
ລະບຽບການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນ
ໃນຕົວເມືອງ, ລະບຽບການ
ປຸກສາ້ງ ແລະ ມີຄວາມຮ ້
ດ້ານສະຖາປ ດຕະ ຍະກ າ 
ແລະ ວິສະວະກ າ ທີີ່ຈ າ
ເປ ນສ າລັບການອ່ານ, 
ເຂົັ້າໃຈແຜນຜັງກ ໍ່ສາ້ງ, 
ການທົດສອບວັດສະດຸ
ກ ໍ່ສາ້ງ ແລະ ໂຄງສາ້ງ

6.2

ຄຸນວຸດທິອັນໃດແດ່ ທີີ່ຈ າເປ ນ ສ າລັບ
ນັກວິຊາການ ທີີ່ດ າເນີນການກວດກາ 
ພາກສະໜາມ? (0-2)

ມີຄຸນນະວຸດຈົບມະຫາໄລດ້ານ
ສະຖາປະນິກ ແລະ ວິສະວະກອນ.

0

6.1

ຄຸນວຸດທິດ້ານວິຊາການອັນໃດແດ່ ທີີ່
ຈ າເປ ນສ າລັບນັກວິຊາການທີີ່
ຮັບຜິດຊອບຢ ັ້ງຢືນວ່າ ແຜນຜັງສະຖາ
ປ ດ ຫືຼ ແຜນແຕ້ມ ສອດຄ່ອງກັບ
ລະບຽບການກ ໍ່ສາ້ງທີີ່ມີຢ ູ່? (0-2)

ຂ ໍ້ກ ານົດກຽ່ວກັບການ
ສາ້ງຕັັ້ງບ ລິສດັກ ສາ້ງເຄຫະ
ສະາຖານ ປີ 2000 ແລະ  
ການສາ້ງຕັັ້ງບ ລິສດັ ສ າ
ຫລວດອອກແບບເຄຫະ
ສະຖານ ປີ 2002 ໄດ້

ກ ານົດໃຫ້ມີ ສະຖາປານິກ 
ຫລື ວິສະວະກອນ ມີປະສບົ
ປະການ ປະຈ າບ ລິສດັ 
ຢູ່າງໜ້ອຍ ສອງຄົນ



ເລກທີ ສະຖານະປ ດຈຸບັນ (DB 2019) ຜົນໄດ້ຮັບທີີ່ຄາດຄະເນ

ລດັຖະມນົຕີ 

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສ ົົ່ງ

1

ຂ ໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນ 
ຕີ ເຊັນຮັບຮອງ ໃນວັນທີ 
31 ມັງກອນ 2019 ຮຽກ
 ຮ້ອງໃຫ້ ຜ ້ກວດສະໜາມ 
ຢູ່າງໜ້ັ້ອຍມີຄວາມຮ ້ດ້ານ 
ລະບຽບການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນ
ໃນຕົວເມືອງ, ລະບຽບການ
ປຸກສາ້ງ ແລະ ມີຄວາມຮ ້
ດ້ານສະຖາປ ດຕະ ຍະກ າ 
ແລະ ວິສະວະກ າ ທີີ່ຈ າ
ເປ ນສ າລັບການອ່ານ, 
ເຂົັ້າໃຈແຜນຜັງກ ໍ່ສາ້ງ, 
ການທົດສອບວັດສະດຸ
ກ ໍ່ສາ້ງ ແລະ ໂຄງສາ້ງ

6.2

ຄຸນວຸດທິອັນໃດແດ່ ທີີ່ຈ າເປ ນ ສ າລັບ
ນັກວິຊາການ ທີີ່ດ າເນີນການກວດກາ 
ພາກສະໜາມ? (0-2)

ມີຄຸນນະວຸດຈົບມະຫາໄລດ້ານ
ສະຖາປະນິກ ແລະ ວິສະວະກອນ.

0



ຍັງບ ໍ່ທັນເລິີ່ມ
ກ າລັງດ າເນີນ
ຊັກຊ້າ
ສ າເລັດ

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການກ ໍ່ສາ້ງ ບ ໍ່ໄດ້
ບັງຄັບໃຫ້ມີການກວດສອບດິນ ພຽງ
ແຕ່ສະເຫນີໃຫ້ເປ ນທາງເລືອກ

ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການກ ໍ່ສາ້ງບ ໍ່ໄດ້
ບັງຄັບໃຫ້ມີການຈ້າງວິສະວະກອນ 
ທາງນອກ ໃນກາານກວດສອບ ການ
ກ ໍ່ສາ້ງ ພຽງແຕ່ສະເຫນີໃຫ້ເປ ນທາງ
ເລືອກ

ເພີີ່ມຊ່ອງທາງໃນການເຂົັ້າເຖິງ
ແບບຟອມ: ດາວໂຫຼດຈາກເວັບໄຊ້ 
ຫລື ເອົາຈາກ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 
ຂອງ ຂ ໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ

ຂ ໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ເຊັນຮັບຮອງ
 ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019

ສ າເລັດ

ປູ່ຽນແທນຫນັງສຢື ັ້ງຢືນທີີ່ຢ ູ່ດ້ວຍ ສ າ
ເນົາສ າມະໂນຄົວ

ຂ ໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ເຊັນຮັບຮອງ
 ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019 ສ າເລັດ

1) ສ າຫລວດເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ອອກ
ແບບລະບົບ

x x
ບ ໍ່ມີ

2) ຮ່ວມກັບຜ ້ອອກແບບເພືີ່ອສງັລວມ
ບັນດາ ຊອບແວທີີ່ນ າໃຊ້ອອກແບບ ແລະ
 ຮ່ວມກັບອົງການໂທລະຄົມເພືີ່ອສາ້ງ
ລະບົບ ແລະ ທົດສອບ

x x

ບ ໍ່ມີ

3) ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເຜີຍແພ່ການນ າໃຊ້
ລະບົບໃຫ້ພະນັກງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 
ພາກເອກະຊົນ

x
ບ ໍ່ມີ

ຄວາມຄືບໜ້າ ຜ ້ໃຫ້ທ ນ2020 20212019ແຜນການປະຕິຮ ບ ກິດຈະກ າຍ່ອຍ

ສາ້ງລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກໃນການຮັບ
ຄ າຮ້ອງ ແລະ ອອກອະນຸຍາດອອນລາຍ



Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
ຄວາມຄືບໜ້າ ຜ ້ໃຫ້ທ ນ2020 20212019ແຜນການປະຕິຮ ບ ກິດຈະກ າຍ່ອຍ

ລວມເຂົັ້າກັບຂັັ້ນຕອນ ທີ 12 ຂ ໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ເຊັນຮັບຮອງ
 ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019 ສ າເລັດ

ເບິີ່ງຂ ໍ້ມ ນໄດ້ ທີີ່ 
www.nampapalao.com

ສ າເລັດ

ຂ ໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ເຊັນຮັບຮອງ
 ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019 ສ າເລັດ

ເພີີ່ມຊ່ອງທາງການເຂົັ້າເຖິງແບບຟອມ
ຂ ໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ເຊັນຮັບຮອງ
 ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019

ສ າເລັດ

1) ເຜີຍແພ່ກົດລະບຽບ ແລະ ຂັັ້ນຕອນ
ການຂ ອະນຸຍາດ ແລະ ພິຈາລະນາປຸກສາ້ງ

ສ າເລັດ
ກຸ່ມ

ທະນາຄານ
ໂລກ

2) ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານປຸກ
ສາ້ງ ທີີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກັບ 
ບັນດາພາກລັດ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ 
ເພືີ່ອແນະນ າການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

x x

ເພີີ່ມລະດັບຄວາມເຂົັ້າໃຈຕ ໍ່ລະບຽບ
ການກ ໍ່ສາ້ງໃຫ້ທົົ່ວເຖິງ



Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
ຄວາມຄືບໜ້າ ຜ ້ໃຫ້ທ ນ2020 20212019ແຜນການປະຕິຮ ບ ກິດຈະກ າຍ່ອຍ

3) ສບືຕ ໍ່ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນ
ບົດຮຽນທົົ່ວປະເທດ ທີີ່ນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ ເພືີ່ອແນະນ າການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
 ແລະ ການເກັບຄ່າທ ານຽມອະນຸຍາດປຸກ
ສາ້ງ

x x x x x

4) ສບືຕ ໍ່ຈັດກອງປະຊຸມປະສານງານກັບ
ພາກສວ່ນຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ລັດວິສະຫະກິດ 
ໄຟຟ້າ, ນ ໍ້າປະປາ ແລະ ຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອສາ້ງເງືີ່ອນໄຂອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ້ການປຸກສາ້ງ

x x x

ບ ໍ່ມີ

1) ປ ບປຸງລະບຽບ ການສ າຫລວດ ອອກ
ແບບ, ການຄຸ້ມຄອງການກ ໍ່ສາ້ງ, ການ
ຄວບຄຸມອາຄານ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການກ ໍ່ສາ້ງ

x x x x x x x

ບ ໍ່ມີ

2) ກ ານົດມາດຖານ ແລະ ດ າເນີນການ
ສອບເສງັເພືີ່ອກ ານົດລະດັບ ຄວາມຊ າ
ນານງານ ຂອງ ສະຖາປານິກ ແລະ 
ວິສະວະກອນ

x x x x x x x

ບ ໍ່ມີ

ອອກແຈ້ງການໃຫ້ມີການກວດກາພາຍ
ໃນ (ໄລຍະຕົັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ 
ໄລຍະທ້າຍ) ແລະ ກວດກາພາຍນອກ

ຂ ໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ເຊັນຮັບຮອງ
 ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019

ສ າເລັດ

ແຕ່ງຕັັ້ງພະນັກງານລົງກວດກາ ເມືີ່ອ
ໄດ້ຮັບຄ າຮ້ອງຂ ອະນຸຍາດປຸກສາ້ງ ແລະ
 ໃຫ້ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ຜັງເມືອງ ປະຕິບັດ ໜ້າ
ທີີ່ປະຈ າຂອງຕົນ

ຂ ໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ເຊັນຮັບຮອງ
 ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019

ສ າເລັດ

ແຕ່ງຕັັ້ງພະນັກງານລົງກວດກາ ເມືີ່ອ
ໄດ້ຮັບແຈ້ງການປຸກສາ້ງສ າເລັດ ແລະ 
ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ຜັງເມືອງ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ປະ
ຈ າຂອງຕົນ

ຂ ໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ເຊັນຮັບຮອງ
 ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019

ສ າເລັດ

ເພີີ່ມລະດັບຄວາມເຂົັ້າໃຈຕ ໍ່ລະບຽບ
ການກ ໍ່ສາ້ງໃຫ້ທົົ່ວເຖິງ

ປ ບປຸງກົນໄກເພືີ່ອໃຫ້ ສະຖາປານິກ 
ແລະ ວິສະວະກອນ ທີີ່ມີຄວາມຊ ານານ
ງານ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢ ັ້ງຢືນຈາກ
ສະພາສະຖາປານິກ ແລະ ວິສະວະກອນ 
ໂຍທາ ລາວ ເປ ນຜ ້ຢ ັ້ງຢືນ (ຜ່ານມາ
ແມ່ນບ ລິສດັໄດ້ຮັບສດິເປ ນຜ ້ຢ ັ້ງຢືນ)
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ແຕ່ງຕັັ້ງພະນັກງານລົງກວດກາ ເມືີ່ອ
ໄດ້ຮັບແຈ້ງການປຸກສາ້ງສ າເລັດ ແລະ 
ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ຜັງເມືອງ ປະຕິບັດ ໜ້າທີີ່ປະ
ຈ າຂອງຕົນ

ຂ ໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ເຊັນຮັບຮອງ
 ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019

ສ າເລັດ

x x x x x x

ບ ໍ່ມີ

x x x x x x

ບ ໍ່ມີ

1) ຂ ອະນຸຍາດສາ້ງຕັັ້ງສະພາ ສະຖາປານິກ
 ແລະ ວິສະວະກອນ ຈາກລັດຖະມົນຕີ

ສ າເລັດ

2) ຈັດກອງປະຊຸມປະກາດສາ້ງຕັັ້ງເປ ນ
ທາງການ ແລະ ລະດົມຄວາມຄິດເພືີ່ອ
ສາ້ງກົນໄກ ແລະ ຂອບນິຕິກ າໃນການ
ຄຸ້ມຄອງ

x ສ າເລັດ

ກຸ່ມທະ 
ນາ ຄານ 
ໂລກ IFC

3) ຖອດຖອນບົດຮຽນກັບສາກົນ x ບ ໍ່ມີ
4) ສາ້ງກົນໄກ ແລະວາງມາດ ຖານ
ລະດັບຄວາມຊ ານານງານຂອງສະຖາປາ
ນິກແລະວິສະວະກອນ

x x x x
ບ ໍ່ມີ

  5) ດ າເນີນການສອບເສງັເພືີ່ອວັດແທກ
ລະດັບຄວາມຊ ານານງານ

x x
ບ ໍ່ມີ

1) ຄົັ້ນຄວ້າສາ້ງຫລັກສ ດຝຶກອົບຮົມ
ກ່ຽວກັບວຽກງານປຸກສາ້ງ

x
ບ ໍ່ມີ

ສາ້ງຕັັ້ງສະພາ ສະຖາປານິກ ແລະ 
ວິສະວະກອນ ໂຍທາລາວ ເພືີ່ອຢ ັ້ງຢືນ
ຄວາມຊ າງານດ້ານວິຊາຊີບ

1) ຈັດກອງປະຊຸມ ລະຫວ່າງ ຍທຂ, 
ການເງິນ, ຍຸຕິທ າ ແລະ ປະກັນໄພ ເພືີ່ອ
ກວດຄືນເບິີ່ງວ່າ ມີຄວາມຈ າເປ ນຕ້ອງມີ
ນິຕິກ າເພິີ່ມຫຍັງແດ່ເພີີ່ມເຕີມ ,      2) 
ມອບໝາຍ  ໜ້າທີີ່ໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງ
ຮັບຜິດຊອບສາ້ງນິຕິກ າ, ຖ້າເຫັນວ່າ
ຈ າເປ ນ.

ສາ້ງຫລັກສ ດ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມ
ກ່ຽວກັບວຽກງານປຸກສາ້ງໃຫ້ແກ່
ພະນັກງານທີີ່ຈະລົງກວດພາກສະຫນາມ

ສາ້ງຂອບນິຕິກ າ ການປະກັນໄພການ
ກ ໍ່ສາ້ງ
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2) ຈັດຝຶກອົບຮົບມາດຖານໃຫ້ແກ່ 
ພະນັກງານກ່ຽວຂ້ອງ ປະຈ າແຂວງ ແລະ 
ເມືອງ ແລ້ວ ສອບເສງັວັດລະດັບຄວາມ
ຊ ານານງານເພືີ່ອດ າເນີນໜ້າທີີ່

x x x x ບ ໍ່ມີ

ສາ້ງຫລັກສ ດ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມ
ກ່ຽວກັບວຽກງານປຸກສາ້ງໃຫ້ແກ່
ພະນັກງານທີີ່ຈະລົງກວດພາກສະຫນາມ

ຫວົໜາ້ຄະນະຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ຕວົຊີວ້ດັທີ 02

ກມົເຄຫາ ແລະ ຜງັເມອືງ


