
 

 

 

 

 

ທະນາຄານນະໂຍບາຍ 

ທະນາຄານນະໂຍບາຍ (ທນບ) ໄດ�ຮັບການສ�າງຕັ້ງຢ�າງເປ�ນທາງການ

ສະແຫວງຫາຜົນກ�າໄລ ຊຶ່ງຢ��ພາຍໃຕ�ການຄ��ມຄອງ

ດອກເບ�ຍນະໂຍບາຍ ປະກອບສ�ວນແກ�ໄຂຄວາມທ�ກຍາກ

ແລະ ບ�ານ 3 ສ�າງ. 

ທ�ານ ວ�ດທິ ເລື່ອນວິໄລວົງ ຄະນະພັກ ທຫລ

ຜ�ານມາ ກ�ຽວກັບການເຂ້ົາເຖິງແຫຼ�ງທຶນ; ນັບແຕ�ມ້ືສ�າງຕັ້ງ

ໝາຍ ກວມເອົາ 17 ແຂວງ, 1 ນະຄອນຫຼວງ, 72 

(23 ເມືອງ); ເຂ້ົາເຖີງບ�ານໄດ� 3.633 ບ�ານໃນນ້ີ

ກ��ມ, ຄອບຄົວເຂ້ົາເຖິງ 189.861 ຄອບຕົວ, ເປ�ນຄອບຄົວທ�ກຍາກ

ໝົດ. ຈ�ດສ�ມພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ-ທ�ອງຖິ່ນ

ຂອງຈ�ດສ�ມທົ�ວປະເທດ ກວມ 86,01% ຂອງບ�ານຈ�ດສ�ມ

28.275 ຄອບຄົວເທົ�າກັບ 58,01% ຂອງຄອບຄົວຈ�ດສ�ມ

ກວມເອົາ 18 ແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ, ມີ 78 ເມືອງສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ�

ຄອບຄົວ. 

ຜ�ານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການສະໜອງສິນເຊື່ອ

ເງິນກ�� ຂອງ ທນບ ໃນນັ້ນ ປ�ກຝ�ງ ມີ 10 ຄອບຄົວ

ເກັບຊື້ຜົນຜະລິດກະສິກ�າ ມີ 1 ຄອບຄົວ. 

ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເລັ�ງພັດທະນາສິນເຊ່ືອໄລຍະໃ
 

 
 

ຮັບການສ�າງຕັ້ງຢ�າງເປ�ນທາງການ ໃນຕ້ົນປ� 2007 ເປ�ນ

ຢ��ພາຍໃຕ�ການຄ��ມຄອງຂອງທະນາຄານ ແຫ�ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ແລະ ມີພາລະບົດບາດສະ

ກອບສ�ວນແກ�ໄຂຄວາມທ�ກຍາກໃຫ�ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ�າໃນເມືອງເປ��າໝາຍ, 

ທຫລ, ຜ��ອ�ານວຍການ ທນບ ໄດ�ແຈ�ງໝາກຜົນໃນທີ່ປະຊຸມວິຊາສະເພາະໃນເດືອນສິງຫາ

ນັບແຕ�ມ້ືສ�າງຕັ້ງຮອດທ�າຍປ� 2019 ທນບ, ສະໜອງສິນເຊື່ອເຂ້ົາເຖິງປະຊາຊົນ

, 72 ເມືອງ, ເປ�ນເມືອງທ�ກຍາກ 23 ເມືອງເທົ�າກັບ 100 % ຂອງເມືອງທ�ກຍາກທົ�ວປະເທດ

ໃນນ້ີບ�ານທ�ກຍາກ ກວມ 74, 13 % ຂອງບ�ານທ�ກຍາກ, ຈັດຕັ້ງກ��ມກ��ຢ�ມເງິນໄດ�

ເປ�ນຄອບຄົວທ�ກຍາກ 40.782 ຄອບຄົວ, ເທົ�າກັບ 19,26 

ທ�ອງຖິ່ນກວມເອົາ 7 ແຂວງ, 1 ນະຄອນຫຼວງ, 60 ເມືອງ, 66 ຈ�ດ

ຂອງບ�ານຈ�ດສ�ມ (522 ບ�ານ), ຈັດຕັ້ງກ��ມກ��ຢ�ມເງິນໄດ� 3.

ຂອງຄອບຄົວຈ�ດສ�ມ (48.743 ຄອບຄົວ) ເປ�ນຄອບຄົວທ�ກຍາກ2.779 

ເມືອງສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ� 203 ບ�ານ; ມີ 33.482 ຄອບຄົວ, ເປ�ນຄອບຄົວທ�ກຍາກ

ອງສິນເຊື່ອ ສາມາດສ�າງໄດ� 85 ໂຄງການພ້ົນເດັ�ນ ແລະ 85 ຄອບຄົວຕົວ

ຄອບຄົວ, ລ�ຽງສັດ72 ຄອບຄົວ, ຫັດຖະກ�າ ມີ 12 ຄອບຕົວ, ປ�ງແຕ�ງ

ສິນເຊ່ືອໄລຍະໃໝ� 

ເປ�ນທະນາຄານສະເພາະກິດ, ບໍ�

ມີພາລະບົດບາດສະໜອງສິນເຊື່ອ

, ຈ�ດສ�ມລັດຖະບານ-ທ�ອງຖິ່ນ 

ໄດ�ແຈ�ງໝາກຜົນໃນທີ່ປະຊຸມວິຊາສະເພາະໃນເດືອນສິງຫາ

ອງສິນເຊື່ອເຂ້ົາເຖິງປະຊາຊົນຢ��ເມືອງເປ��າ   

ຂອງເມືອງທ�ກຍາກທົ�ວປະເທດ 

ຈັດຕັ້ງກ��ມກ��ຢ�ມເງິນໄດ� 26.523 

 % ຂອງຄອບຄົວທ�ກຍາກທັງ

ຈ�ດສ�ມສາມາດເຂ້ົາເຖິງ 100%

.492 ກ��ມ, ເຂ້ົາເຖິງຄອບຄົວ 

2.779 ຄອບຄົວ.ບ�ານ 3 ສ�າງ 

ເປ�ນຄອບຄົວທ�ກຍາກ 2.052 

ຄອບຄົວຕົວແບບ ໃນການນ�າໃຊ�

ປ�ງແຕ�ງ ມີ 2 ຄອບ ຄົວ, ບໍລິການ



ໃນຍ�ດທະສາດການສະໜອງສິນເຊື່ອໄລຍະໃໝ�ຂອງ ທນບ ແມ�ນການສະໜອງສິນເຊື່ອ ປະກອບສ�ວນແກ�ໄຂຄວາມທ�ກຍາກຂອງ

ປະຊາຊົນໃຫ�ເຂ້ົາສ��ລວງເລິກ ດ�ວຍການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງອ�ານາດການປ�ກຄອງ ແລະ ຂະແໜງການກ�ຽວຂ�ອງ ໂດຍມີເປ��າໝາຍໃຫ�ສິນ

ເຊື່ອແກ�ປະຊາຊົນທ່ີຍັງທ�ກຍາກຕາມມາດຕະຖານຄວາມທ�ກຍາກ ທີ່ໄດ�ຜ�ານການປະເມີນຂອງຂະແໜງການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງໃນແຕ�ລະໄລຍະ

ຕິດພັນກັບວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດ�ານ ແລະ ວຽກງານບ�ານ 3 ສ�າງ. 

ສ�າລັບນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອໃໝ�ໃນການສະໜອງສິນເຊືອ່ປະກອບສ�ວນແກ�ໄຂຄວາມທ�ກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ�ສາມາດ ຕອບສະ

ໜອງກັບໜ�າທີ່ການເມືອງໄລຍະໃໝ�ຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ໄດ�ກ�ານົດໄວ�, ທັງເປ�ນການແກ�ໄຂດ�ານອ�ອນ-ຂໍ�ຄົງຄ�າງ ໃນການສະໜອງສິນ

ເຊື່ອໄລຍະຜ�ານມາ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ�ການຄ��ມຄອງບໍລິຫານສິນເຊື່ອໃຫ�ມີຄ�ນນະພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສ�ງ ຕ�ອງມີສ�ວນຮ�ວມຂອງອ�າ

ນາດການປ�ກຄອງ ແລະ ຂະແໜງການກ�ຽວຂ�ອງ ໂດຍການສະໜອງສິນເຊື່ອຜ�ານອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ-ສັງຄົມ ໂດຍການນ�າໃຊ�

ບົດຮຽນທ່ີມີຜົນສ�າເລັດຈາກທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສັງຄົມຫວຽດນາມ ໂດຍມີການມອບສິດໃຫ�ອ�ານາດການປ�ກຄອງ ແລະ ຄະນະກ�າມະ

ການຄ��ມຄອງສິນເຊື່ອ ປະຕິບັດເປ�ນຕ້ົນຕໍ ຄື: ເຜີຍແຜ�ນະໂຍບາຍ ລະບຽບການກ�ຽວກັບການກ��ຢ�ມເງິນ ຂອງ ທນບ ໃຫ�ສະມາຊິກໄດ�ຮັບ

ຊາບ ແລະ ເຂ້ົາໃຈປະຕິບັດ; ຄັດເລືອກສະມາຊິກ, ຈັດຕັ້ງກ��ມກ��ຢ�ມເງິນ, ພິຈາລະນາວົງເງິນ ແລະ ເຊັນສັນຍາເງິນກ��ຮ�ວມກັບສະມາຊິກທີ່

ກ��ຢ�ມ, ພ�ອມທັງຕິດຕາມກວດກາການນ�າໃຊ�ເງ ິນກ��ໃຫ�ຖືກເປ��າໝາຍ. ລະດົມປະຊາຊົນຝາກເງິນ ແລະ ເກັບກ��ໜ້ີຄືນທັງຕົ້ນທຶນ, ດອກ

ເບ້ັຍຕາມກ�ານົດ; ແກ�ໄຂໜ້ີທີ່ສະມາຊິກ ບໍ�ຊ�າລະໜ້ີຕາມກ�ານົດສັນຍາ, ສົມທົບ ທນບ ແລະ ພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງກວດກາແກ�ໄຂບັນຫາ

ຕ�າງໆ ທີ່ກະທົບຕໍ�ເງ ິນກ��, ພ�ອມທັງລາຍງານຜົນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃຫ� ທນບ ເປ�ນປ�ກກະຕ ິແຕ�ລະເດືອນ, ງວດ, ປ� ແລະ ລາຍງານສ�ກ

ເສີນຕາມເຫຕການ. 

ສະເພາະການສະໜອງສິນເຊື່ອ 4 ຮ�ວມ ເປ�ນການຜັນຂະຫຍາຍດ�າລັດ ເລກທີ 348/ນຍ, ລົງວັນທີ 16/11/2017 ການສະໜອງ

ສິນເຊື່ອ ຈະເນັ້ນໃສ�ເປ��າໝາຍໃຫ�ປະຊາຊົນໃນ 23 ເມືອງເປ��າໝາຍທີ່ທ�ກຍາກ, ມີ 876 ບ�ານ, 24.521 ຄອບຄົວ ທີ່ຍັງທ�ກຍາກ ໂດຍ

ການມີສ�ວນຮ�ວມຈາກ 4 ພາກສ�ວນ ຄື: ທນບ ມີໜ�າທີຈ່ັດຫາແຫຼ�ງທຶນ; ການສະໜອງແຫຼ�ງທຶນສິນເຊື່ອໃຫ�ກັບປະຊາຊົນ ແລະ ການ

ເຜີຍແຜ�ລະບຽບການສິນເຊື່ອ; ກົມພດັທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ ມີໜ�າທີໃ່ນການຈັດຝ�ກອົບຮົມການສ�າງຕັ້ງກ��ມການຜະລິດ, 

ກ��ມການອອມເງິນ; ການຝ�ກອົບຮົມດ�ານການເງິນ ແລະ ການກ�ານົດຄອບຄົວທ�ກຍາກ, ຄອບຄົວຫາກໍ�ພົ້ນທ�ກ, ຄອບຄົວພົ້ນທ�ກແລ�ວ; 

ກົມສົ�ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປ�ງແຕ�ງກະສິກ�າ ມີໜ�າທີ່ໃນການຈັດຝ�ກອົບຮົມເຕັກນິກການປ�ກຝ�ງ-ລ�ຽງສັດ ແລະ ການປ�ງແຕ�ງກະສີກ�າ ແລະ 

ກອງທຶນຫຼຸດຜ�ອນຄວາມທ�ກຍາກ ມີໜ�າທີ່ໃນການຈັດຝ�ກອົບຮົມການປ�ບປ�ງຊີວິດການເປ�ນຢ��ຂອງຊຸມຊົນ, ກ��ມຊ�ວຍເຫລືອຊຶ່ງກັນ ແລະ 

ກັນ. 

# ໂດຍ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເງນິກີບຄືກຽດສັກສີຂອງຊາດ ໃຊ�ຈ�າຍສະຫຼາດ ຊາດພັດທະນາ 


