
ຫົວຂ ໍ໊ ສະພາບຄວາມຍາກງ່າຍໃນການດ າເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ສ າເລັດ
ໄລຍະເວລາ ກ ລະກົດ 2019 - ເມສາ 2021 ຊັກຊ້າ
ລ າດັບໃນປີ 2019 76 ຍັງບ ໍ່ທັນເລິິ່ມ
ຄະແນນໃນປີ 2019 78.12
ຕົວຊີີ້ວັດທີິ່ 8 ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

I. ຂັີ້ນຕອນ I. ຂັີ້ນ ຕອນ ເວລາ 
(ຊົົ່ວໂມງ)

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (USD)
ເວລາ 

(ຊົົ່ວໂມງ)
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
(USD)

ເວລາ 
(ຊົົ່ວໂມງ)

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
(USD)

ຄວາມສອດຄ່ອງໃນການສົົ່ງອອກຕາມຊາຍແດນ 9 140                

1.1 ການປ່ອຍ ແລະ ການກວດກາສິນຄ້າໂດຍເຈົີ້າໜ້າທີິ່ພາສີ 8 130                

1.2
ການປ່ອຍ ແລະ ການກວດກາສິນຄ້າໂດຍອົງການຕ່າງໆທີິ່
ບ ໍ່ແມ່ນພາສີ

0 -                 

1.3 ການຈັດການຢ ່ທ່າເຮືອ ຫ ື ຊາຍແດນ 1 10                  

ຄວາມສອດຄ່ອງດ້ານເອກະສານສ າລັບການສົົ່ງອອກ 60 235                30 164.5

2.1
ໃບຂົນສົົ່ງ

-          -                 

2.2 ໃບແຈ້ງລາຄາ -          -                 

2.3 ໃບຫຸ້ມຫ ໍ່ -          -                 

2.4 ເອກະສານຂົນສົົ່ງຜ່ານແດນສິນຄ້າ -          -                 

2.5 ໃບແຈ້ງພາສີຂາອອກ -          -                 

2.6 ສ າເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ -          -                 

2.7

ໃບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ຂອງລາວ 60 235                ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນິຕິກ າ ກ່ຽວກັບການສົົ່ງ
ອອກແຮ່ທາດ ໂດຍກ ານົດຂັີ້ນຕອນ, ເວລາ, 
ແບບຟອມ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ໃນການ
ອອກອະນຸຍາດ ຢ່າງລະອຽດ

X 30 164.5

ກົມຄຸ້ມຄອງບ ໍ່ແຮ່

2.8 ສ າເນົາໃບທະບຽນອາກອນ -          -                 

2.9 ໃບຢັັ້ງຢືນ SOLAS -          -                 

ຄວາມສອດຄ່ອງໃນການນ າເຂົີ້າຕາມຊາຍແດນ 10.5 224                

3.1

ການປ່ອຍ ແລະ ການກວດກາສິນຄ້າໂດຍເຈົີ້າໜ້າທີິ່ພາສີ 4 90                  

3.2 ການປ່ອຍ ແລະ ການກວດກາສິນຄ້າໂດຍອົງການຕ່າງໆທີິ່
ບ ໍ່ແມ່ນພາສີ

3.5 103                

3.3 ການຈັດການຢ ່ທ່າເຮືອ ຫ ື ຊາຍແດນ 3 31                  

ຄວາມສອດຄ່ອງດ້ານເອກະສານການນ າເຂົີ້າ 60 115                30 80.5
4.1 ໃບແຈ້ງລາຄາ -          -                 

4.2 ໃບແຈ້ງພາສີນ າເຂົີ້າ -          -                 

4.3 ໃບຫຸ້ມຫ ໍ່ -          -                 

4.4 ໃບຂົນສົົ່ງທາງລົດ -          -                 

4.5 ລາຍການສິນຄ້າ -          -                 

4.6 ສ າເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ -          -                 

4.7 ສ າເນົາໃບທະບຽນອາກອນ -          -                 

4.8 ສ າເນົາໃບອະນຸຍາດສົົ່ງອອກ -          -                 

ລົບລ້າງຸໃບຢັັ້ງຢືນການນ າເຂົີ້າຊິີ້ນສ່ວນ
ຍານພາຫະນະທີິ່ນ າເຂົີ້າມາປະກອບຢ ່ໂຮງງານ

X

ກ າລັງດ າເນີນ

ກົມອຸດສາຫະກ າ

ສ້າງ ນິຕິກ າ ເພືິ່ອມາ
ລົບລ້າງມາດຕະການ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ
ຢັັ້ງຢືນຊີີ້ນສ່ວນ

ຍານພາຫະນະ ກ່ອນ
ການນ າເຂົີ້າ)

30 80.54.9 ສ າເນົາໃບອະນຸຍາດນ າເຂົີ້າ 60 115                

ເລກທີ ອະທິບາຍ ແຜນການປະຕິຮ ບ ຜ ້ໃຫ້ທຶນ
2019 2020 2021

ຄວາມຄືບຫນ້າ ພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກິດຈະກ າຍ່ອຍສະຖານະປັດຈຸບັນ ຜົນໄດ້ຮັບທີິ່ຄາດຄະເນ ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຈິງ

ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

X

X

ປັບປຸງຂັີ້ນຕອນການ
ສົົ່ງອອກແຮ່ທາດ 
(ປັບປຸງນິຕິກ າກ່ຽວ
ກັບການສົົ່ງອອກ
ຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດ
 ໃຫ້ສ າເລັດພາຍໃນປີ 
(2021)

ພັດທະນາລະບົບການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງຮ່ວມ
ກັນລະຫວ່າງເຈົີ້າໜ້າທີິ່ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງປະຈ າດ່ານ 
(ພາສ,ີ ກັກກັນພືດ-ສັດ, ອາຫານ ແລະ ຢາ)

ກົມພາສີ LCT

ພັດທະນາລະບົບການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງຮ່ວມ
ກັນລະຫວ່າງເຈົີ້າໜ້າທີິ່ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງປະຈ າດ່ານ 
(ພາສ,ີ ກັກກັນພືດ-ສັດ, ອາຫານ ແລະ ຢາ)

ກົມພາສີ LCT
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ຕົວຊີີ້ວັດທີິ່ 8 ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

I. ຂັີ້ນຕອນ I. ຂັີ້ນ ຕອນ ເວລາ 
(ຊົົ່ວໂມງ)

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (USD)
ເວລາ 

(ຊົົ່ວໂມງ)
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
(USD)

ເວລາ 
(ຊົົ່ວໂມງ)

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
(USD)

ເລກທີ ອະທິບາຍ ແຜນການປະຕິຮ ບ ຜ ້ໃຫ້ທຶນ
2019 2020 2021

ຄວາມຄືບຫນ້າ ພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກິດຈະກ າຍ່ອຍສະຖານະປັດຈຸບັນ ຜົນໄດ້ຮັບທີິ່ຄາດຄະເນ ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຈິງ

ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ປັບປຸງການອອກອະນຸຍາດທາງດ້ານເຕັກນິກນ າ
ເຂົີ້າ; ສ້າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຍານພາຫະນະ 
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຕົວຈິງ ເພືິ່ອ
ປ່ຽນແທນຂ ໍ້ກ ານົດ 4312/ຄຂປກ ແລະ ທັງ
ເປັນການຜັນຂະຫຍາຍຂ ໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການ
ຮັບຮ ້ເຊິິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນກອບຂອງວຽກ
ງານຊິີ້ນສ່ວນຍານພາຫະນະອາຊຽນ (ASEAN
 MRA).

X

ກົມຂົນສົົ່ງ

ສ້າງ ນິຕິກ າ ເພືິ່ອມາ
ລົບລ້າງມາດຕະການ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ
ຢັັ້ງຢືນຊີີ້ນສ່ວນ

ຍານພາຫະນະ ກ່ອນ
ການນ າເຂົີ້າ)

30 80.54.9 ສ າເນົາໃບອະນຸຍາດນ າເຂົີ້າ 60 115                
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