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ສະຫ ຼຸບການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊ ື່ອ ນັບແຕ່ປີ 

2020 ເຖິງປະຈຸບັນ 

  
ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 07 ມິຖຼຸນາ 2022 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຼຸມສະຫ ຼຸບການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຂ ໍ້ມູນຂ່າວ

ສານສິນເຊ ື່ອຂ ຶ້ນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນ. ວິນຄ າ ລຸນທອນ ຜູ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ບ ລິສັດ ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ

ສິນເຊ ື່ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ຂສລ) ແລະ ມີບັນດາກົມກ່ຽວຂ້ອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ສະມາຊິກຂອງ ບ ລິ
ສັດ ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊ ື່ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ ຄ  ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ເຂົຶ້າຮ່ວມ ເຊິື່ງກອງ
ປະຊຼຸມດັັ່ງກ່າວແມ່ນຈັດຂ ຶ້ນ 02 ຮູບແບບຄ : ເຂົຶ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມແບບເຊິື່ງໜ້າ ຢູູ່ທີື່ສະຖາບັນການທະນາຄານ ແລະ 
ເຂົຶ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມແບບທາງໄກ (Online) ທັງໝົດ 180 ຄົນ. 

ກອງປະຊຼຸມໃນຄັຶ້ງນີຶ້ ແມ່ນຈັດຂ ຶ້ນເພ ື່ອສະຫ ຼຸບການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊ ື່ອນັບແຕ່ປີ 
2020 ເຖິງປະຈຸບັນ ແລະ ນ າສະເໜີຜະລິດຕະພັນໃໝ່ຂອງ ບ ລິສັດ ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊ ື່ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງ
ເປັນເວທີໃຫ້ ບ ລິສັດ ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊ ື່ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ສະມາຊິກ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ແລກປູ່ຽນ 

ຄ າຄິດຄ າເຫັນ ເພ ື່ອປັບປຸງວຽກງານຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊ ື່ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບປະສິດທິຜົນ, 
ຮັບປະກັນຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິນເຊ ື່ອຂອງສະຖາບັນການເງິນ, ສົັ່ງເສີມການເຂົຶ້າເຖິງແຫ ່ງທ ນດ້ວຍຄວາມ
ຍ ນຍົງ ແນ່ໃສ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາໃຫ້ມີຄວາມໝັຶ້ນ
ທ່ຽງ ປະກອບສ່ວນເຂົຶ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ. ທ່ານ ສີດາ ທັມມະວົງ ຮອງຜູ້ອ ານວຍການ 
ບ ລິສັດ ຂສລ ໄດ້ຂ ຶ້ນລາຍງານສະຫ ຼຸບການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊ ື່ອ ນັບແຕ່ປີ 2020 ເຖິງປະຈຸບັນ 
ເຊິື່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ເຖິງບ ລິສັດຈະຖ ກສ້າງຕັຶ້ງຂ ຶ້ນທ່າມກາງສະພາບເສດຖະກິດປະເຊີນກັບສິື່ງທ້າທາຍຫ າຍດ້ານ, ມີ
ຄວາມກົດດັນຂອງສາກົນ ລວມເຖິງສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີື່ເກີດຂ ຶ້ນຢູູ່ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ 
ກ ໍ່ຕາມ, ພາຍໃຕ້ການຊີຶ້ນ າ-ນ າພາຢູ່າງໃກ້ຊິດ ຈາກຄະນະຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ ໍ່ຄ ຄະນະສະພາບ ລິ
ຫານ ເຮັດໃຫ້ບ ລິສັດ ຂສລ ສາມາດຍາດໄດ້ຜົນສ າເລັດ ດັັ່ງນີຶ້: ໄດ້ສະໜອງການບ ລິການ ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊ ື່ອ

ແບບທັນທີ (Online) ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ນອກຈາກນັຶ້ນ, ກ  ື່ໄດ້ສະໜອງຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊ ື່ອໃຫ້

ແກ່ພາກລັດ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ໄດ້ປະຕິບັດການເກັບກ າຂ ໍ້ມູນຈາກສະມາຊິກຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ 
ໂດຍສະມາຊິກນ າສົັ່ງຂ ໍ້ມູນເຂົຶ້າໃນລະບົບຕາມແບບພິມຂອງລະບົບຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊ ື່ອກ ານົດ ຊ ື່ງປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້
ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນຮອດເດ ອນ 05 ປີ 2022; ໄດ້ຊຼຸກຍ   ຶ້ບັນດາສະຖາບັນການເງິນທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສ້າງຕັຶ້ງຈາກທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຂົຶ້າເປັນສະມາຊິກ ມາຮອດປະຈຸບັນ ມີສະມາຊິກຈ ານວນ 169 ແຫ່ງ (ທະນາຄານ 40 ແຫ່ງ, ສະ
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ຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ 127 ແຫ່ງ ແລະ ການຈັດຕັຶ້ງ 2 ແຫ່ງ); ໄດ້ສ າເລັດຄົຶ້ນຄວ້າສ້າງນິຕິກ າທັງໝົດ ຈ ານວນ 
20 ສະບັບ ໃນນີຶ້ມີ ນິຕິກ າຮັບໃຊ້ວຽກບ ລິຫານພາຍໃນ ຈ ານວນ 11 ສະບັບ ແລະ ນິຕິກ າທີື່ຕິດພັນກັບວຽກງານຂ ໍ້
ມູນຂ່າວສານສິນເຊ ື່ອ ຈ ານວນ 09 ສະບັບ; ໄດ້ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າເຂົຶ້າສູ່ລະບົບຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊ ື່ອ 
ແລະ ສ າເລັດສ້າງຜະລິດຕະພັນຂ ໍ້ມູນການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ເຊິື່ງໄດ້ປະກາດໃຊ້ໃນເດ ອນ ຕຸລາ 2021; ສ າເລັດການ
ຄົຶ້ນຄວ້າສ້າງຜະລິດຕະພັນຄະແນນສິນເຊ ື່ອສ າລັບບ ຼຸກຄົນ ເຊິື່ງໄດປ້ະກາດນ າໃຊ້ ໃນເດ ອນ ພ ດສະພາ 2022. 

  
ຈາກນັຶ້ນ, ກອງປະຊຼຸມກ ໄດ້ນ າສະເໜີ ວິດີໂອແນະນ າການເຂົຶ້າຄົຶ້ນຫາ 02 ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ຄ  ຜະລິດຕະພັນ

ຂ ໍ້ມູນການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຄະແນນສິນເຊ ື່ອ ສ າລັບບຸກຄົນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົຶ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມໄດ້ຮັບຊົມ 
ແລະ ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຼຸມ ທ່ານ ນ. ວິນຄ າ ລຸນທອນ ຜູ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ບ ລິສັດ ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊ ື່ອ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ເຖິງບ ລິສັດຈະຖ ກສ້າງຕັຶ້ງຂ ຶ້ນມາໃນທ່າມກາງສະພາບການລະບາດຂອງເຊ ຶ້ອພະຍາດ
ໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດໜ້າທີື່ວຽກງານທີື່ພັກ-ລັດ ມອບໝາຍໃຫ້ ກ  ື່ຄ ການດ າ

ເນີນທຸລະກິດໂດຍສະເພາະການສ້າງຜະລິດຕະພັນໃໝ່: ຜະລິດຕະພັນຂ ໍ້ມູນການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຄະ
ແນນສິນເຊ ື່ອ ສ າລັບບຸກຄົນ ທີື່ເປັນບາດກ້າວເລີື່ມຕົຶ້ນເຖິງຈະບ ໍ່ທັນສົມບູນແບບ ແລະ ບ ໍ່ທັນໄດ້ມາດຕະຖານຕາມສາ
ກົນ ແຕ່ກ ເປັນການລິເລີື່ມເພ ື່ອສ ກສາຮຽນຮູ້ ແລະ ປັບປຸງໃນອະນາຄົດ ຄ ກັບບົດຮຽນຂອງບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງກ ມີ
ການປັບປຸງໄປໃນແຕ່ລະໄລຍະ ທີື່ຂ ຶ້ນກັບສະພາບ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງແຕ່ລະປະເທດ. ສະນັຶ້ນ, ຄັຶ້ງນີຶ້ກ ເປັນການເລີື່ມ
ຕົຶ້ນຂອງ ສປປ ລາວ ເພ ື່ອຈະປັບປຸງໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານໃນຕ ໍ່ໜ້າ ກ ເພ ື່ອເປັນຂ ໍ້ມູນພ ຶ້ນຖານໃຫ້
ແກ່ບັນດາສະຖາບັນການເງິນ ນ າໃຊ້ປະກອບເຂົຶ້າໃນການພິຈາລະນາສິນເຊ ື່ອ ຂອງຕົນຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະ
ກອບສ່ວນເຂົຶ້າໃນການສ້າງສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເງິນຂອງ ສປປ ລາວ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ການປັບປຸງຄຸນ
ນະພາບຂອງຂ ໍ້ມູນ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊ ື່ອນັຶ້ນ ກ ຕ້ອງຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນດາສະມາຊິກ ກ ຄ 
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະຕິບັດລະບຽບການຕ່າງໆ ເປັນຕົຶ້ນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເຂົຶ້າຄົຶ້ນຫາຂ ໍ້
ມູນຂ່າວສານສິນເຊ ື່ອກ່ອນການອະນຸມັດເງິນກູ້, ການປັບໂຄງສ້າງໜີຶ້ ແລະ ອ ື່ນໆ ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ໃນການນ າສົັ່ງຂ ໍ້

ມູນເຂົຶ້າລະບົບຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊ ື່ອ ໃຫ້ທັນກ ານົດເວລາ, ມີຄຸນະພາບ ແລະ ຖ ກຕ້ອງຕາມແບບພິມລາຍງານທີື່ໄດ້
ກ ານົດ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາວຽກງານຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊ ື່ອ ເປັນໄປຕາມແຜນການທີື່ໄດວ້າງໄວ້ຢູ່າງມີປະສິດ
ທພິາບ. 
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#ຂ່າວໂດຍ: ບ ລິສັດຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊ ື່ອ 

#ພາບໂດຍ: ປາໃນ ພັນທະລາ 
 

 

 

 

ເສດຖະກິດລາວຈະເຂັຶ້ມແຂງ ຖ້າປວງຊນົຮ່ວມແຮງນ າໃຊເ້ງນິກີບ 

 


