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(ສະຫາຍ ນາງ ປານີ ຢາທຕ
ໍ່ ູ້ ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກ
 າງພັກ)
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ທະນາຄານໄດ້ ປ ະກອບສ່ ວ ນຢ່ າ ງຕັ້ ງ ໜ້ າ ເຂົ້ າ ໃນ

- ບັນດາສະຫາຍ ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ແລະ

ການກະກຽມເນື້ອໃນ ກໍຄືການພິຈາລະນາ ແລະ

ແຂກຜູ້ມີກຽດ ທີ່ຮັກແພງ.

ຮັບຮອງບັນດາເນື້ອໃນທີ່ນໍາເຂົ້າລາຍງານໃນກອງ
ປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງ

ເປັນເວລາມື້ເຄິ່ງຜ່ານມານັ້ນກອງປະຊຸມພວກ ສູນກາງພັກເຂົ້າໃນສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງຂະ
ເຮົາໄດ້ດາໍ ເນີນໄປດ້ວຍບັນຍາກາດອັນຟົດຟື້ນ,   ຖືກ

ແໜງທະນາຄານໃນການພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -

ຕ້ອງຕາມກົດລະບຽບຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບວາລະ ການເງິນ-ເງິນຕາຂອງປະເທດໃນໄລຍະຕໍ່ໜ້າ.
ທີ່ກໍານົດໄວ້ ແລະ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຂອງ
ບັນດາສະຫາຍຜູ້ແທນ, ມາຮອດນີ້, ກອງປະຊຸມໄດ້

ບັນດາສະຫາຍທີ່ຮັກແພງ!

ບັນລຸຜນ
ົ ສໍາເລັດຢ່າງຈົບງາມຕາມຈຸດປະສົງ

ຜ່ານການຮັບຟັງການສະຫຼຸບລາຍງານເນື້ອ

ແລະ

ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້. ຂ້າພະເຈົ້າຕີລາຄາສູງຕໍ່ຜົນ ໃນຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້,        ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ        ຕະຫຼອດ
ສໍາເລັດຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ຊຶ່ງເປັນການສ່ອງ ໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ, ເຖິງວ່າສະພາບການຂອງພາກ
ແສງໃຫ້ເຫັນກໍາລັງແຮງແຫ່ງຄວາມສາມັກຄີທີ່ເປັນ ພື້ນ ແລະ ສາກົນໄດ້ມີການຜັນແປໄປຢ່າງໄວວາ
ປຶກແຜ່ນ, ໝາກຜົນແຫ່ງການເຕົ້າໂຮມສະຕິປັນຍາ ແລະ ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ, ຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການ
ລວມໝູ,່       ການເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕ,      ຄວາມ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງບັນດາປະເທດ
ເປັນເອກະພາບສູງພາຍໃນຄະນະພັກ ແລະ ຜູ້ແທນ ໃນໂລກ, ໂດຍສະເພາະບັນຫາການແຜ່ລະບາດຂອງ
ກອງປະຊຸມ ກໍຄຂ
ື ອງຄະນະພັກ-ຄະນະນໍາທຸກຂັ້ນ, ພະຍາດ Covid-19 ໃນທ້າຍປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ.
ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານທຸກສະຫາຍ ໃນຂະແໜງ ສໍາລັບພາຍໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາ  ກໍ່ປະສົບກັບ
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       ສະບັບທີ 13 ເດືອນ ມີນາ 2021

ຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກຫຼາຍດ້ານເປັນຕົ້ນ: ບັນຫາໄພທໍາມະ ແລະ    ມີປະສິດທິຜນ
ົ ;ໄດ້ມກ
ີ ານຄົ້ນຄວ້າ       ແລະ  ປະກາດ

ຊາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ໃນຫຼາຍແຂວງຂອງ ໃຊ້ຫຼາຍກົນໄກ ກໍຄືນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ສິນເຊື່ອ,  
ປະເທດ;

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ- ການຈັດຕັ້ງ    ແລະ    ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ

ການເງິນ-ເງິນຕາ ແລະ ອື່ນໆ, ແຕ່ພາຍໃຕ້ການນໍາ ທະນາຄານນັບມື້ມຄ
ີ ນ
ຸ ນະພາບ, ເປັນລະບົບຄົບຖ້ວນ

ພາຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ໂດຍມີກມ
ົ  ກວ່າເກົ່າ, ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ

ການເມືອງເປັນໃຈກາງນັ້ນ,   ໂດຍລວມແລ້ວການພັດ ແຫ່ ງ ການພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ກໍ ຄື ກ ານ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດຍັງສືບຕໍ່ມີ ເຊື່ອມໂຍງສາກົນ ໂດຍເລີ່ມກ້າວເຂົ້າສູ່ ການຈັດຕັ້ງ
ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍສະເພາະແມ່ນ ປະຕິບດ
ັ ລະບຽບການ ຕາມບັນດາມາດຕະຖານສາກົນ
ໄລຍະ 4 ປີ ຕົ້ນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງ ໃນບາງດ້ານກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທະນາຄານ
ປະຊຸມໃຫຍ່ຄງັ້ ທີ X ຂອງພັກ ກໍຄກ
ື ານຈັດຕັ້ງປະຕິ ທຸລະກິດ; ການລາຍງານການເງິນ ແລະ ອື່ນໆ

ບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ແຫ່ງລັດ ເປັນຮູບປະທໍາ ແລະ ມີປະສິດທິຜນ
ົ ດີຂນ
ຶ້ .      ນອກຈາກ
ຄັ້ງທີ VIII, ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ປະເທດຊາດສືບຕໍ່ມີສະຖຽນ

ນັ້ນ, ທະນາຄານຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດ

ລະພາບທາງດ້ານການເມືອງຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມ ຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍເງິນຕາ ຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ

ມີຄວາມສະຫງົບ,   ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຢ່າງໃກ້ຊິດ,   ລະບົບການ
ໂດຍພື້ນຖານ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໄດ້ ຊໍາລະສະສາງ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ເປີດກວ້າງ

ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ, ບົດບາດອິດທິພົນ ທາງດ້ານຈໍານວນ ແລະ ຄຸນນະພາບດ້ວຍຫຼາຍຮູບ

ຂອງ ສປປ ລາວ ນັບມື້ສູງເດັ່ນຂຶ້ນໃນເວທີພາກພື້ນ ແລະ ຫຼາຍວິທີການ ບົນພື້ນຖານການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນ
ແລະ ສາກົນ. ໃນຜົນສໍາເລັດລວມດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ໄດ້ມກ
ີ ານ ໂລຊີ ທີ່ ທັ ນ ສະໄໝເຂົ້ າ ໃນການບໍ ລິ ກ ານຂອງທະ

ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫ້າວຫັນຂອງອົງຄະນະພັກ, ສະມາ ນາຄານຢ່າງກວ້າງຂວາງລົງສູ່ຊົນນະບົດ, ອັນໄດ້
ຊິກພັກ ແລະ ພະນັກງານໃນທົ່ວລະບົບທະນາຄານ ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ສົ່ງເສີມການໃຊ້ເງິນກີບ

ດັ່ງເນື້ອໃນບົດລາຍງານ ຊຶ່ງສະເໜີໂດຍ ສະຫາຍ

ຢູ່ໃນໝູ່ປະຊາຊົນຫຼາຍຂຶ້ນ. ວຽກງານຕິດຕາມກວດ

ສອນໄຊ         ສິດພະໄຊ,        ກໍາມະການສໍາຮອງສູນກາງພັກ, ກາຂອງທະນາຄານກໍໄດ້ຮບ
ັ ການປັບປຸງດີຂນ
ຶ້ , ການ

ເລຂາຄະນະພັກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ ປັບປຸງໂຄງສ້າງໜີ້ ແລະ ແກ້ໄຂໜີ້ເສຍຂອງບັນດາ
ກ່າວໄປແລ້ວ, ເຫັນໄດ້ວາ່ : ຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາ ທະນາຄານທຸລະກິດ ໄດ້ຮບ
ັ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂ

ໃນແຕ່ລະກົມກອງ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ກໍໄດ້ ເປັນກ້າວໆ.          ວຽກກໍ່ສາ້ ງພັກກໍໄດ້ຮບ
ັ ການປັບປຸງບົນ

ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມັກຄີ, ມີຄວາມເປັນເອກະ ພື້ນຖານ 5 ຫຼັກການ ແລະ 3 ທິດນໍາ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ

ພາບບົນຈິດໃຈຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດ ກົດລະບຽບພັກ, ໄດ້ມີແຜນການກໍານົດສ້າງພະນັກ
ຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ມະຕິຂອງອົງຄະນະພັກ ທະນາຄານແຫ່ງ ງານໃນຂະແໜງການທະນາຄານ,

ມີການເລືອກ

ຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ:  ການປະຕິບດ
ັ ພາລະບົດບາດຄຸມ
້ ຄອງ ຜູ້ດີເດັ່ນ,

ມີຄຸນສົມບັດ,

ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ III ວາງອອກມີຜນ
ົ ສໍາເລັດໃນ ເຟັ້ນ ແລະ ຄັດຈ້ອນເອົາພະນັກງານສະມາຊິກພັກ
ມີຄຸນທາດການເມືອງ,

ມະຫາພາກໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ກໍຄື ມີຄວາມຮູຄ
້ ວາມສາມາດ       ແລະ      ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ນິ ຕິ ກໍ າ ໃຕ້ ກົ ດ ໝາຍເພື່ ອ ເປັ ນ ເຄື່ ອ ງມື ໃນການຄຸ້ມ ສູງເຂົ້າບັນຈຸ ແລະ ສັບຊ້ອນໃນຕໍາແໜ່ງງານຕ່າງໆ;

ຄອງ ແລະ   ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ  ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່

ບັນດານະໂຍບາຍເງິນຕາ, ສິນເຊື່ອ, ລະບົບການ ສະກັດກັ້ນ ແລະແກ້ໄຂປາກົດການຫຍໍ້ທໃ
ໍ້ ນຖັນແຖວ
ສໍາລະສະສາງ

ກໍຄຍ
ື ກ
ົ ລະດັບການບໍລກ
ິ ານຂອງ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ, ຊຶ່ງເປັນການເຊີດຊູບົດ

ທະນາຄານໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຄ່ອງຕົວ, ວ່ອງໄວ, ຄົບຖ້ວນ

ບາດການນໍາພາຂອງພັກ ຢູ່ໃນແຕ່ລະຮາກຖານພັກ
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ດີຂຶ້ນ ພ້ອມທັງໄດ້ສ້າງບາດກ້າວ ແລະ ທ່ວງທ່າໃໝ່ ມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງຕັ້ງໜ້າສ້າງພັກໃຫ້ມຄ
ີ ວາມປອດ

ທີ່ໜກ
ັ ແໜ້ນແກ່ການສືບຕໍ່ສາ້ ງ ແລະ ປັບປຸງວຽກງານ ໃສ, ໜັກແໜ້ນ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ ຢ່າງຮອບດ້ານ,

ພັກ-ພະນັກງານ ກໍຄວ
ື ຽກງານດ້ານວິຊາສະເພາະໃນ ສືບຕໍ່ຍົກສູງຄວາມສາມາດນໍາພາ ແລະ ລັກສະນະ
ຂະແໜງທະນາຄານ ໃຫ້ນັບມື້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ

ມີປະສິດທິຜົນ,    ປະກອບສ່ວນສໍາຄັນເຂົ້າໃນການ

ນໍາໜ້າຂອງພັກໃນຂະແໜງທະນາຄານໃຫ້ສູງເດັ່ນ
ຂຶ້ນ.  ສໍາລັບທິດທາງ,  ຄາດໝາຍ,  ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍໃນ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄງັ້ ທີ  X ຂອງພັກ ໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ເຊິ່ງກໍານົດໃນລາຍງານເມືອງ ກໍຄື

ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີແຫ່ງ ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການ

ລັດ ຄັ້ງທີ VIII ໃນການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງລະບົບ ເງິນ-ເງິນຕາ ໃນ 5 ປີ ຕໍ່ໜ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນດີ

ເສດຖະກິດ-ການເງິນ-ເງິນຕາ
ສະຖຽນລະພາບດີຂຶ້ນ,

ໃຫ້ນັບມື້ມີຄວາມ

ເປັນເອກະພາບນໍາ. ນະໂອກາດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະ

ປະເທດຊາດສືບຕໍ່ມີການ ເໜີເນັ້ນບາງບັນຫາດັ່ງນີ້:

ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຮອບດ້ານເພື່ອຄວາມ

1. ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮັບຊາບແລ້ວວ່າສະພາບ

ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຄວາມ ການຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ ຍັງ

ຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ.     ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ສືບຕໍ່ຜນ
ັ ແປໄປຢ່າງສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ ແລະ ຄາດຄະເນ

ຂ້າພະເຈົ້າ, ຂໍຕາງໜ້າໃຫ້ກມ
ົ ການເມືອງສູນກາງພັກ, ໄດ້ຍາກເຊິ່ງມີທັງຂໍ້ສະດວກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ກັບ

ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ບັນດາຜົນສໍາເລັດ ການປົກປັກຮັກສາ   ແລະ  ພັດທະນາປະເທດຊາດ
ຊຶ່ງອົງຄະນະພັກ, ຕະຫຼອດເຖິງພະນັກງານສະມາຊິກ ຂອງພວກເຮົາ. ສະນັ້ນ, ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມໃຫຍ່

ພັກໃນທົ່ວຂະແໜງທະນາຄານ ຍາດມາໄດ້ຢ່າງສຸດ
ອົກສຸດໃຈ.

ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ຄັ້ງນີ້,  ເປັນການປັບປຸງທັດສະນະທາງດ້ານການເມືອງ,

ບັນດາສະຫາຍທີ່ຮັກແພງ!
ໄປຄຽງຄູ່ກັບບັນດາຜົນສໍາເລັດທີ່ຍາດມາໄດ້

ສ້າງໄດ້ຄວາມເປັນເອກະພາບສູງພາຍໃນຄະນະພັກ,
ຄະນະນໍາຕະຫຼອດຮອດສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ
ທຸກຂັ້ນ ເພື່ອພ້ອມກັນຜ່ານຜ່າຂໍ້ຫຍງຸ້ ຍາກສິ່ງທ້າທາຍ

ນັ້ນ, ເມື່ອທຽບກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງ ແລະ ເດັດດ່ຽວຍຶດໝັ້ນແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງ

ສະພາບການພັດທະນາປະເທດຊາດໃນໄລຍະໃໝ່, ມີຫຼກ
ັ ການຂອງພັກ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂກ້າວຂຶ້ນຕາມ
ຍັງມີຫຼາຍດ້ານທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ບຸກບືນ, ປັບ ທິດສັງຄົມນິຍົມ.
ປຸງແກ້ໄຂ, ຊຶ່ງໃນບົດລາຍງານການເມືອງກໍໄດ້ສະຫຼຸບ

2. ເຖິງວ່າກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະ

ຕີລາຄາໂດຍສັງເຂບມີ 6 ບັນຫາໃຫຍ່ ແລະ ຢູ່ໃນ ພັກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສໍາເລັດລົງ
ບັ້ນດໍາເນີນຊີວດ
ິ ການເມືອງປັບປຸງປົວແປງໃນທົ່ວອົງ ແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ພວກເຮົາຍັງມີຫຼາຍວຽກທີ່ຈະຕ້ອງສຸມ
ຄະນະພັກທະນາຄານຕິດພັນກັບການຕີລາຄາ      ແລະ ໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນຕົ້ນ:   ພາຍຫຼັງສໍາເລັດກອງ

ການປະເມີ ນ ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບການເມື ອ ງຂອງ ປະຊຸມ, ມອບໃຫ້ບັນດາສະຫາຍໃນຄະນະພັກທະ

ຄະນະພັກ-ຄະນະນໍາແຕ່ລະຂັ້ນນັ້ນ,      ບັນດາສະຫາຍ ນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈົ່ງໄດ້ຮີບຮ້ອນນໍາເອົາ

ກໍໄດ້ມີການຕໍານິສົ່ງຂ່າວ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ເນື້ອໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IV ໄປເຜີຍແຜ່ໃຫ້

ກັນ ຢ່າງຈິງໃຈໄປແລ້ວ,    ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ແກ່ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານຂະແໜງທະນາຄານ
ບັນດາສະຫາຍຄະນະພັກ,

ຄະນະນໍາແຕ່ລະຂັ້ນ ຮັບຮູ້, ເຊື່ອມຊຶມໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ໂດຍ

ຕະຫຼອດຮອດສະມາຊິກພັກແຕ່ລະສະຫາຍ  ຈະນໍາ ສະເພາະແມ່ນສູຊ
້ ນ
ົ ແກ້ໄຂບັນດາຈຸດອ່ອນຂໍ້ຄງົ ຄ້າງ
ໄປຄົ້ນຄວ້າ   ແລະ   ພິຈາລະນາແກ້ໄຂເພື່ອແນໃສ່ ທີ່ຕດ
ິ ພັນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍພັກ

ເຮັດໃຫ້ການປັບປຸງກໍ່ສາ້ ງພັກ ຢູພ
່ າຍໃນທະນາຄານ ແລະ ຮາກຖານພັກ ກໍຄກ
ື ານນໍາແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ຫຼດ
ຸ ລົງ
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ເທື່ອລະກ້າວ.  ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ໃຫ້ຮີບຮ້ອນຈັດຕັ້ງ ແນໃສ່ຍົກສູງສະຕິເຄົາລົບລະບຽບກົດໝາຍຂອງ
ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາທິດທາງ, ຄາດໝາຍ ແລະ

ສະມາຊິ ກ ພັ ກ ພະນັ ກ ງານໃນການປະຕິ ບັ ດ ໜ້າທີ່

ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ໃນ 5 ປີ ຕໍ່ໜ້າ ໃຫ້ເປັນແຜນງານ,

ວຽກງານ, ທັງເປັນການເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຊີ້ນໍາ-

ເປັນໂຄງການລະອຽດແຕ່ລະດ້ານ ແລະ ໃນແຕ່ລະ ນໍາພາ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຂອງອົງຄະນະພັກ,
ຂົງເຂດວຽກງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພາລະບົດບາດ, ຄະນະນໍ າ ຂັ້ ນ ເທິ ງ ຕໍ່ ກັ ບ ການແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາທີ່ ເ ກີ ດ
ສິດໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະກົມກອງ    ກໍຄື ສອດຄ່ອງກັບ ຂຶ້ນຢູ່ແຕ່ລະຮາກຖານພັກ ກໍຄືກົມກອງ ແລະ ໃນສັງ
ສະພາບການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນແຕ່ລະ ຄົມໃຫ້ແທດເຖິງຕົວຈິງ ແລະ ທັນການ.
ໄລຍະຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

5. ເອົາໃຈໃສ່ປບ
ັ ປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງທຸກຂັ້ນ

3. ເອົາໃຈໃສ່ສກ
ຶ ສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດ ໄປຕາມທິດກະທັດຮັດ
ໃຫ້ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ

ແລະ

ມີປະສິດທິພາບ;

ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພີ່ມທະວີວຽກງານບໍາລຸງສ້າງພະນັກງານ, ຕໍາແໜ່ງ

ຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອກໍາແໜ້ນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ງານຕ່າງໆ

ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການເລັ່ງທວງຂອງ

ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ,  ມະຕິຄໍາສັ່ງຕ່າງໆຂອງ ວຽກງານໃນໄລຍະໃໝ່; ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງ-ນໍາໃຊ້
ຂັ້ນເທິງ ກໍຄືລະບຽບການພາຍໃນ ແລະ ຫຼັກການ ພະນັກງານໃຫ້ດຕ
ີ າມທິດກ້າຫານນໍາໃຊ້ພະນັກງານ
ວິຊາສະເພາະ, ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ສະມາຊິກ ຜູ້ທີ່ມີຄຸນທາດການເມືອງໜັກແໜ້ນ, ມີຄວາມຕັ້ງຕໍ
ພັກ-ພະນັກງານ       ມີຄນ
ຸ ທາດການເມືອງທີ່ໜກ
ັ ແໜ້ນ,

ບໍລິສຸດຕໍ່ພັກ-ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ, ມີຄວາມຮູ້

ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານທິດສະດີການເມືອງ, ມີລະດັບ ຄວາມສາມາດ ທີ່ໄດ້ຜາ່ ນການທົດສອບຈາກຂະບວນ
ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ, ວຽກງານຕົວຈິງ,

ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງໃໝ່ທີ່ເປັນ

ມີຄວາມສາມາດນໍາພາດ້ານຕ່າງໆ    ໃນລະດັບອັນ ປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ວຽກງານສ່ວນລວມ ແລະ ມີຜນ
ົ 
ແນ່ນອນ; ມີນໍ້າໃຈຮັກຊາດ,ເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດ ງານຜົນສໍາເລັດໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່  ທີ່ຖືກມອບ
ສ່ວນລວມເປັນອັນຕົ້ນຕໍ, ມີທັດສະນະຮັບໃຊ້ປະຊາ ໝາຍໃຫ້, ມີນໍ້າໃຈເສຍສະຫຼະສູງ, ຕັ້ງໜ້າຮັບໃຊ້
ຊົນຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານແນວ ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ.
ຄິດ ແລະ ປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນຖັນແຖວສະມາຊິກ

6. ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມະຕິ

ພັກ-ພະນັກງານໃຫ້ເຂັ້ມງວດ, ຂາດຕົວ ແລະ ທັນການ XI ຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດທີ່ວາງອອກເປັນຕົ້ນ: ສັງຄົມ ຄັ້ງທີ IX ທີ່ກຳລັງຈະຖືກຮັບຮອງໃນໄວໆ
ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂແນວຄິດຈຸມ
້ ເຈື້ອ-ເຊື້ອສາຍ,       ຄວາມ ນີ້     ກໍຄືການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມ
ບໍ່ໂປ່ງໃສຂອງພະນັກງານການນໍາ,

ພະນັກງານ-

ໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກທະນາຄານແຫ່ງ

ສປປ

ສະມາຊິກພັກຈໍານວນໜຶ່ງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ລາວ ຄັ້ງທີ IV ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ, ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ພ້ອມທັງສ້າງໃຫ້ພະນັກງານ-ສະມາຊິກພັກມີທດ
ັ ສະ ຄະນະພັກຊຸດໃໝ່ຈງົ່ ໄດ້ເພີ່ມທະວີການຊີ້ນຳ-ນຳພາ
ນະມິດສັດຕູຈະແຈ້ງ ແລະ ມີສະຕິລະວັງຕົວສູງ ວຽກງານວິຊາສະເພາະໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ,
ຕໍ່ກົນອຸບາຍຫັນປ່ຽນໂດຍສັນຕິຂອງສັດຕູ.

ຊຶ່ ງ ໜ້ າ ທີ່ ຕົ້ ນ ຕໍ ແ ມ່ ນ ການຮັ ກ ສາສະຖຽນລະພາບ

4. ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງແບບແຜນການນໍາພາ ທາງດ້ າ ນເງິ ນ ຕາແຫ່ ງ ຊາດໃຫ້ ມີ ຄ ວາມໝັ້ ນ ທ່ ຽ ງ
ໃຫ້ມີການປະສົມປະສານລະຫວ່າງຫຼັກການລວມ ແລະ ພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນໃຫ້ເຂັ້ມ
ສູນປະຊາທິປະໄຕກັບຫຼັກການນໍາພາທີ່ມີວິທະຍາ ແຂງ ແລະ ໝັ້ນຄົງ,    ຊຶ່ງກ່ອນອື່ນໝົດຈະຕ້ອງໄດ້

ສາດ,       ແທດເຖິງຕົວຈິງ          ແລະ         ມີປະຊາທິປະໄຕໃຫ້ ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຄງົ ຄ້າງໃນໄລຍະຜ່ານມາ

ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ; ປັບປຸງການບໍລິຫານລັດໄປຕາມ ໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ   ແລະ ມີລັກສະນະ

ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອ ບຸກທະລຸຢາ່ ງແຂງແຮງກວ່າເກົ່າທັງ 3 ດ້ານຄື:  ບຸກ
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ລະບຽບການບໍລິ ກວ່າເກົ່າ ແລະ ເໝາະສົມກັບ ລະດັບການຂະຫຍາຍ

ຫານ ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ຕົວຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດ

ຢູ່ ໃ ນທຸ ກ ຂົ ງ ເຂດວຽກງານຂອງຂະແໜງທະນາ ກາງໃນປັດຈຸບັນ.

ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ

ຄານ, ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການເຕີບໂຕຂອງພື້ນຖານເສດ ທະນາຄານທຸລະກິດໃນການຄຸມ
້ ຄອງ     ແລະ     ຕິດຕາມ
ຖະກິ ດ ແຫ່ ງ ຊາດຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ການປະຕິ ບັ ດ ນະໂຍ
ບາຍເງິນຕາ,

ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອຢ່າງແຂງແຮງ

ກວດກາການນໍ າ ໃຊ້ ທຶ ນ ໃຫ້ ຖື ກ ຕ້ ອ ງຕາມລະບຽບ
ການ ແລະ ຖືກເປົ້າໝາຍຕາມທີ່ທະນາຄານໄດ້ອະ

ແລະ ມີປະສິດທິຜນ
ົ ໃນຂະແໜງການທີ່ເປັນທ່າແຮງ ນຸມດ
ັ ໄປນັ້ນໃຫ້ເກີດຜົນຜະລິດຕົວຈິງໃຫ້ແກ່ສງັ ຄົມ.

ແລະ ມີຕະຫຼາດຮອງຮັບເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດ,

7. ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ

ການບໍລິການຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ມີສິນຄ້າ ລະບົບທະນາຄານ,

ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນ

ສົ່ງອອກ; ເພີ່ມທະວີການນໍາໃຊ້ລະບົບການສໍາລະ ທະນາຄານໃຫ້ຖກ
ື ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ,  ລະບຽບການ
ສະສາງຕ່າງໆຕາມທິດຫັນເປັນທັນສະໄໝ,    ໂປ່ງໃສ, ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ, ພ້ອມທັງ

ວ່ອງໄວ, ສາມາດກວດສອບໄດ້ ແລະ ຍຸຕິທໍາ ຮີບຮ້ອນຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເຄື່ອງມືຕດ
ິ ຕາມຄວາມ
ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສາມາດຂະຫຍາຍການບໍລິ ໝັ້ນຄົງຂອງທະນາຄານໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ.     ສືບຕໍ່

ການທາງດ້ານການເງິນຢ່າງກວ້າງຂວາງ,    ມີການ ເອົາໃຈໃສ່ປບ
ັ ປຸງໂຄງສ້າງທະນາຄານພັດທະນາລາວ
ແຂ່ງຂັນຢ່າງເປັນທໍາ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບ ແລະ

ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກາໍ ໃຫ້ສາໍ ເລັດໂດຍ

ສາກົນ.  ທະນາຄານແຫ່ງ    ສປປ    ລາວ   ຕ້ອງເພີ່ມ ການຊອກຫາຄູຮ
່ ວ
່ ມຍຸດທະສາດທີ່ດີ ແລະ ສ້າງທັງ
ທະວີການປະສານສົມທົບກັບ ບັນດາຂະແໜງການ ສອງທະນາຄານດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ
ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ໝັ້ນຄົງ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍຕອ
້ ງປັບປຸງທະນາຄານ
ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມກົມກຽວເພື່ອສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ລະບົບ ນະໂຍບາຍ

ເພື່ອປະກອບສ່ວນສະໜອງແຫຼ່ງທຶນ

ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດມີຄວາມໜັກແໜ້ນ ແລະ ຍືນ ໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມ

ຍົງ.   ໃນສະເພາະໜ້ານີ້,  ທະນາຄານແຫ່ງ   ສປປ    ທຸກຍາກຕາມທິດ 3 ສ້າງ; ເລັ່ງແກ້ໄຂໜີ້ບໍ່ເກີດດອກ
ລາວ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ
ການເງິນ ແລະ ບັນດາກະຊວງອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ອອກຜົນໃຫ້ລຸດລົງຮອດລະດັບມາດຖານທີ່ກໍານົດ
ໄວ້. ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນ

ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ- ຂອງການກວດສອບແຫ່ງລັດໂດຍສະເພາະການນໍາ

ການເງິນ-ເງິນຕາ ເປັນຕົ້ນ: ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດ ໃຊ້ເງິນບໍລິຫານ, ເງິນນະໂຍບາຍສະຫວັດດີການ
ຕາເງິນເຟີ້, ບັນຫາການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບ, ການ ຕາມທິດປະຢັດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດ
ນໍາໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດແບບຊະຊາຍຢູ່ພາຍໃນ ໝາຍ, ຕີຖອຍແນວຄິດເກື້ອກູນ ແລະ ຕ້ານການ
ປະເທດ, ການແກ້ໜີ້ສິນຂອງລັດລວມທັງການແກ້ ຟູມເຟືອຍທຸກຮູບແບບ;

ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຕະ

ໄຂການຂາດດຸນງົບປະມານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຫຼາດທຶນໃຫ້ໄວຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືລະດົມ
ພັນທະບັດຄັງເງິນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມ ທຶນໄລຍະຍາວທີ່ມີປະສິດທິຜົນ,

ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົວຈິງ

ສືບຕໍ່ປັບປຸງພື້ນ

ຖານໂຄງລ່າງໃນຂະແໜງທະນາຄານ          ໂດຍສະເພາະ

ທາງດ້ານລາຍຮັບງົບປະມານ.       ນອກຈາກນັ້ນ,    ທະນາ ແມ່ນບັນດານິຕິກໍາ,  ການບັນຊີ,  ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວ
ຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພິຈາ ສານ ແລະ ກົນໄກຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ກໍຄື
ລະນາແກ້ໄຂ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນບັນດາເງື່ອນໄຂ, ເອກະ ສະຖາບັ ນ ການເງິ ນ ທີ່ ບໍ່ ແ ມ່ ນ ທະນາຄານໃຫ້ ຄົ ບ
ສານ ຫຼື ຂອດຂັ້ນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງ ຖ້ວນ,  ທັນສະໄໝ  ແລະ   ສອດຄ່ອງກັບມາດຖານ

ທຶນສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ໃຫ້ສະດວກ ສາກົນ.

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ,

ໃຫ້ເພີ່ມທະວີການ
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ຮ່ວມມື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

9. ນອກຈາກນັ້ນ, ຈະຕ້ອງໄດ້ເຊີດຊູຄວາມ

ທາງດ້ານນະໂຍບາຍເງິນຕາ,    ນະໂຍບາຍການເງິນ ເປັນແບບຢ່າງໃນການດໍາລົງຊີວດ
ິ ທີ່ປອດໃສ,ປະຢັດ,

ກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ຕ້ານການຟູມເຟືອຍ, ເປັນແບບຢ່າງໃນການປະຕິບດ
ັ 

ການເງິນສາກົນໃນຮູບແບບສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍ ກົດລະບຽບພັກ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ

ຝ່າຍ ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບອະທິປະໄຕ ແລະ ຕ່າງ ຂອງລັດ;
ຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ.

ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມຄອບຄົວຍາດ

ພີ່ນ້ອງໃຫ້ເປັນແບບຢ່າງໃນການດໍາລົງຊີວິດທີ່ກ້າວ

ສະຫຼຸບລວມແລ້ວ, ບັນດາທິດທາງໃນແຕ່ລະ ໜ້າ,           ບໍ່ໃຫ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຈະນໍາເອົາຜົນເສຍຫາຍ ໃຫ້

ດ້ າ ນທີ່ ກ່ າ ວມາຂ້ າ ງເທິ ງ ນັ້ ນ ຈະຕ້ ອ ງເອົ າ ໃຈໃສ່  ແກ່ໜ້າທີ່ວຽກງານລວມ,

ກໍຄືກະທົບຕໍ່ບົດບາດ,  

ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ບັນດານະໂຍບາຍ, ມາດຕະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຕົນເອງ; ພ້ອມນັ້ນ ຕ້ອງນໍາພາຊຸກ

ການ ແລະ ເຄື່ອງມືຕ່າງໆທາງດ້ານການເງິນ ທີ່ເນັ້ນ ຍູ້ໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ,

ພະນັກງານໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນ

ເຖິງປະສິດທິຜົນທີ່ໄດ້ຮັບໝາກຜົນຕົວຈິງ, ໂດຍມີ ຮັບຜິດຊອບ ມີທັດສະນະ ແລະ ການກະທໍາທີ່ຖືກ

ການປະສົມປະສານທັງຮູບແບບເກົ່າ ແລະ ຮູບແບບ ຕ້ອງ, ຕັ້ງໜ້າຕ້ານບັນດາປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້, ລ່ວງ

ໃໝ່ທີ່ມີລັກສະນະວິທະຍາສາດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ເຫັນ ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະອື່ນໆ.
ຜົນສໍາເລັດຕົວຈິງທີ່ເປັນຮູບປະທໍາ ແນໃສ່ສ້າງໄດ້
ການຫັນປ່ຽນແບບບຸກທະລຸໃນການພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍືນຍົງ.

ບັນດາສະຫາຍ ທີ່ຮັກແພງທັງຫຼາຍ
ກອງປະຊຸ ມ ໃຫຍ່ ຂ ອງອົ ງ ຄະນະພັ ກ ທະນາ

8. ສໍາລັບບັນດາສະຫາຍທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກ ຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສໍາເລັດຕາມຈຸດປະສົງ

ຕັ້ງເຂົ້າເປັນຄະນະພັກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄາດໝາຍ,

ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າພາຍໃຕ້ການ

ໃນຊຸດທີ IV ນີ້ ຈະຕ້ອງສືບຕໍ່ຕັ້ງໜ້າຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ ຊີ້ນໍາຂອງຄະນະພັກຊຸດໃໝ່ ທີ່ມີສະຫາຍ    ສອນໄຊ

ຕົນເອງທາງດ້ານຄຸນທາດການເມືອງ, ຄຸນສົມບັດ ສິດພະໄຊ ເປັນຜູ້ນໍາໜ້າ ແລະ ດ້ວຍມູນເຊື້ອອັນດີ
ສິນທໍາປະຕິວດ
ັ , ມີຄວາມເປັນແບບຢ່າງນໍາໜ້າດ້ານ ງາມໃນການນໍາພາ, ດ້ວຍຄວາມສາມັກຄີເປັນປຶກ

ຄວາມຈົງຮັກພັກດີ ແລະ ຄວາມຊື່ສັດບໍລິສຸດຕໍ່ອຸດົມ ແຜ່ນແໜ້ນໜາຂອງຄະນະພັກ, ສະມາຊິກພັກ-ພະ

ການຂອງພັກ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດ ນັກງານໃນທົ່ວຂະແໜງທະນາຄານຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງ

ຊາດ, ມີທັດສະນະມະຫາຊົນ, ມີຄວາມສາມັກຄີ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IV ນີ້
ຮັກແພງ, ມີຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອກໍ່ສ້າງ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ,      ເຮັດໃຫ້ຂະແໜງທະນາຄານ

ໝູ່ຄະນະໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ມີການດໍາລົງຊີວິດ ມີຄວາມໜັກແໜ້ນທາງດ້ານການເມືອງ, ລະບົບສະຖາ

ແບບປອດໃສຂາວສະອາດ, ດຸໝັ່ນຊື່ສັດ, ຕັ້ງໜ້າ ບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ໃນ 5 ປີ ຕໍ່ໜ້າໄດ້ຮັບການ
ຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າຮຽນ ເພື່ອຍົກລະດັບດ້ານຕ່າງໆຂອງຕົນ ພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານໃຫ້ມຄ
ີ ວາມເຂັ້ມແຂງ    ແລະ

ໃຫ້ສູງຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ກໍາແໜ້ນ ແລະ ຮູ້ຜັນ ທັນສະໄໝ, ສາມາດຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການພັດທະ
ຂະຫຍາຍແນວທາງ,

ແຜນນະໂຍບາຍ,

ມະຕິ, ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຕໍ່ໜ້າຂອງ

ຄໍາສັ່ງໃຫ້ເປັນແຜນການ,   ເປັນໂຄງການວຽກງານ ປະເທດມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບ

ລະອຽດທີ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຂອງຂະແໜງການ ແລະ ໝັ້ນຄົງ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຮັດໃຫ້

ຕົນ ທັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບນໍາພາຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ  ປະຊາຊົນຮັ່ງມີ, ປະເທດຊາດເຂັ້ມແຂງ, ສັງຄົມມີ
ແນວທາງ, ແຜນການທີ່ວາງອອກໃຫ້ເກີດດອກອອກ ຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ, ມີປະຊາທິປະໄຕຍຸຕິທໍາ
ຜົນໂດຍສະແດງອອກໃນວຽກງານຕົວຈິງ.

ແລະ ສີວິໄລ.
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ຂໍ ອ ວຍພອນແດ່ ບັ ນ ດາສະຫາຍໃນຄະນະ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມ
ປະທານ, ບັນດາສະຫາຍແຂກ, ພະນັກງານບໍານານ ໃຫຍ່ໃນຄັ້ງນີ້ໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດອັນຈົບງາມ.
ແລະ ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມຈົ່ງມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ,
ມີພາລະນາໄມສົມບູນ,

ມີຄວາມຜາສຸກໃນຊີວິດ

ຂໍຂອບໃຈ
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ຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ
ໃນ 5 ປີ ຕໍ່ໜ້າ (2021-2025)

(ສະຫາຍ ນາງ ວັດທ
 ະນາ ດາລາລອຍ ກຳມະການປະຈຳພັກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ
 ລາວ)

ເພື່ອຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງກອງປະ ບົ ບ ການຊໍ າ ລະແຫ່ ງ ຊາດໃຫ້ ເ ປັ ນ ສູ ນ ກາງຊໍ າ ລະ
ຊຸ ມ ໃຫຍ່ ຜູ້ ແ ທນອົ ງ ຄະນະພັ ກ ທະນາຄານແຫ່ ງ ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ປອດໄພ, 4. ພັດທະນາລະບົບ
ສປປ ລາວ ຄັັ້ງທີ III ຄະນະພັກ ທຫລ ໄດ້ເປັນ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-
ເຈົ້າການຊີ້ນໍາການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີຂັັ້ນເທິງ ເງິນຕາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການລວມຂອງສາກົນ
ພິຈາລະນາຮັບຮອງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ແລະ
ລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ 10 ປີ (2016-2025)

ເງື່ອນໄຂຂອງປະເທດໂດຍອີງຕາມຍຸດທະ

ສາດດັັ່ງກ່າວ, ຄະນະພັກ ທຫລ ໄດ້ຊນ
ີ້ າໍ ຜັນຂະ

ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ສະບັບເລກທີ 316/ລບ, ຫຍາຍເປັນແຜນເງິນຕາ 5 ປີ (2016-2020) ແລະ
ໃນວັນທີ 19 ສິງຫາ 2016. 
ເຊິ່ງແຜນດັ່ງກ
 ່າວໄດ້ ສ້າງເປັນ 7 ແຜນງານ, 58 ໂຄງການດໍາເນີນງານ
ນຳສະເໜີໂດຍສະຫາຍ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ແລະ 115 ແຜນວຽກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດ
ກຳມະ
ກ
 ານປະຈຳພັກ ທຫລ, ຮອງຜູ້ວ່າການ ທຫລ

ຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ມີການຕິດຕາມ

ໃນກອງປະຊຸມໃ
 ຫຍ່ຜແ
ູ້ ທນອົງຄ
 ະນະພັກ

ປະເມີນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນປົກກະຕິໃນ

ທຫລ

ຄັ້ງທ
 ີ IV . ແຜນດັັ່ງກ່າວໄດ້ກໍານົດວິໄສທັດຄື: “ຮັບ ແຕ່ລະໄລຍະ.
ປະກັນສະເຖຍລະພາບດ້ານເງິນຕາແຫ່ງຊາດໃຫ້
ໝັ້ນທ່ຽງ,

ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ສາມາດສະຫຼຸບຕີ

ພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ- ລາຄາ ແລະ ກໍານົດແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບ

ເງິນຕາ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ-ໝັ້ນຄົງ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນ ສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາໃນຕໍ່ໜ້າ ຄືດັັ່ງນີ້:
ໃນເງື່ອນໄຂການເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ”; ກໍານົດທິດ I.

ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ

ທາງລວມ, ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ແລະ 4 ຍຸດທະສາດຫຼັກ   ພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ 5 ປີ
ຄື: 1. ຮັກສາສະເຖຍລະພາບດ້ານເງິນຕາໃຫ້ໝັ້ນ   ຄັ້ງທີ I (ປີ 2016-2020)
ທ່ຽງຍາວນານ, 2. ພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການ

ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ທຫລ ໄດ້ປັບປຸງ

ເງິນ-ເງິນຕາໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ-ໝັ້ນຄົງ,      3. ພັດທະນາລະ ເພີ່ມ ແລະ ຕັດຮອນໂຄງການ-ແຜນວຽກຈໍານວນ
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ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການຕົວຈິງ ຂ່າວສານຂອງວຽກງານຫຼັກຊັບ.

ເປັນຕົ້ນໄດ້ຍກ
ົ ເລີກ “ໂຄງການພັດທະນາສູນສໍາຮອງ

 ແຜນງານສ້າງ     ແລະ     ປັບປຸງນິຕກ
ິ ຳໃຫ້ເປັນ

ຂໍ້ມູນ ທຫລ” ໃນປີ 2017 ເຮັດໃຫ້ຮອດທ້າຍເດືອນ

ລະບົບຄົບຊຸດ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ:

ມິຖຸນາ

ປະກອບມີ 13 ໂຄງການ ມີ 34 ແຜນວຽກ; ຈຸດປະສົງ

2020

ມີທັງໝົດ

7

ແຜນງານ,

57

ໂຄງການ ແລະ 115 ແຜນວຽກ. ຜົນການປະຕິບັດ ຕົ້ນຕໍແມ່ນເພື່ອສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ    4    ສະບັບ,
ໂດຍສະເລ່ຍທັງໝົດສາມາດບັນລຸໄດ້ 89,27% ຂອງ ດໍາລັດ 7 ສະບັບ; ສ້າງ, ປັບປຸງນິຕິກໍາລຸ່ມ ກົດໝາຍ;
ແຜນການ; ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດດັັ່ງນີ້:

ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ດໍາລັດ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ

   ແຜນງານຮັກສາສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານ ລວມທັງຄົ້ນຄວ້າຂຽນບົດຄວາມ.
ເງິນຕາໃຫ້ໝັ້ນທ່ຽງ: ປະກອບມີ 3 ໂຄງການ ມີ 7
 ແຜນງານພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງກົງຈັກ
ແຜນວຽກ;

ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍແມ່ນເພື່ອພັດທະນາ ບໍລິຫານ, ກໍ່ສ້າງພັກ-ພະນັກງານ ແລະ ພື້ນຖານ

ກົນໄກ      ແລະ     ເຄື່ອງມືໃນການຮັກສາສະເຖຍລະພາບ ໂຄງລ່າງ: ປະກອບມີ 13 ໂຄງການ ມີ 35 ແຜນວຽກ;
ທາງດ້ານເງິນຕາໃຫ້ເປັນວິທະຍາສາດຫຼາຍຂຶ້ນ; ພັດ ຈຸ ດ ປະສົ ງ ຕົ້ ນ ຕໍ ແ ມ່ ນ ເພື່ ອ ພັ ດ ທະນາພື້ ນ ຖານ
ທະນາລະບົບເກັບກໍາສະຖິຕໃິ ຫ້ກວ້າງຂວາງ-ທົ່ວເຖິງ ໂຄງລ່າງດ້ານບໍລິຫານຂອງ ທຫລ ໃຫ້ແທດເໝາະ;
ແລະ ທັນການ; ພັດທະນາໂຄງສ້າງ ແລະ ຄຸນນະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ວຽກງານພັກ-ພະນັກງານ;
ແລະ ພັດທະນາກົງຈັກບໍລິຫານພາຍໃນຂອງ ທຫລ

ພາບທະນະບັດ. 	                  

 ແຜນງານພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການ ໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ.
ເງິນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ: ປະກອບມີ 8 ໂຄງການ ມີ 17
 ແຜນງານພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນໃຫ້ມຄ
ີ ວາມ
ແຜນວຽກ; ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍ ແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບ ເຂັ້ມແຂງ: ປະກອບມີ 8 ໂຄງການ; ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍ
ດ້ານວຽກງານຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ແມ່ນເພື່ອຂະຫຍາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້
ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ;

ິ ດ
ັ ຈົດທະບຽນ; ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນຫຼັກຊັບ;
ສ້າງ ບໍລສ

ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ອ່ອນແອ ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊັບ;
ໂດຍເລັັ່ງໃສ່ທະນາຄານທຸລະກິດລັດ;

ຂະຫຍາຍ ພັດທະນາຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ     ແລະ    ສູນຮັບຝາກຫຼັກ

ຕາໜ່າງການບໍລິການຂອງສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ ຊັບ; ຂະຫຍາຍ ແລະ ປົກປ້ອງຜູ້ລົງທຶນ; ພັດທະນາ
ແມ່ນທະນາຄານທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ໄດ້ ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ;   ຝຶກອົບຮົມ   ແລະ
ກວ້າງຂວາງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ.
ທາງການເງິນໃນລະບົບໃຫ້ນັບມື້ນັບທົ່ວເຖິງ; ສ້າງ

 ແຜນງານພົວພັນ  ແລະ ຮ່ວມມືກັບສາກົນ  

ແລະ ພັດທະນາບັນດາອົງກອນປິ່ນອ້ອມດ້ານການ ປະກອບມີ 6 ໂຄງການ ມີ 7 ແຜນວຽກ; ຈຸດປະສົງ
ເງິນໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຂອງວຽກງານ.

ຕົ້ນຕໍແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບປະສິດທິພາບ      ແລະ     ປະສິດ

ແຜນງານພັດທະນາລະບົບບໍລຫ
ິ ານ,   ບລ
ໍ ກ
ິ ານ ທິຜນ
ົ ໃນການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ,      ຮ່ວມມື
ແລະ ຊໍາລະສະສາງທີ່ທັນສະໄໝ: ປະກອບມີ 6 ໂຄງ ກັບອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ.
ການ, ມີ 15 ແຜນວຽກ; ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍແມ່ນເພື່ອ

II. ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບສະຖາ

ພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງລະບົບເຄືອຂ່າຍພາຍໃນ ບັນການເງິນ-ເງິນຕາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ II (2021-2025):
ທຫລ; ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງໂປຼແກຼມເກັບກໍາ

ໃນໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ (2021-2025), ຄະນະ

ແລະ ລາຍງານສະຖິຕິຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ; ພັດທະນາ ພັກ ທຫລ ຈະສືບຕໍ່ຊີ້ນໍາຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວິໄສ
ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ;

ພັດທະນາ ທັດທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຮັບຮອງໃນປີ 2016 ຄືດັັ່ງທີ່ໄດ້

ລະບົບຊໍາລະ; ພັດທະນາລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ ກ່າວມາໃນເບື້ອງຕົ້ນໂດຍການປັບປຸງ  ແລະ  ຜັນຂະ
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ຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະ

ຕົວຢ່າງມີຄຸນນະພາບ, ສົມດຸນ ແລະ ຍືນຍົງ;

ຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ

ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງເສີມການສົ່ງ

ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ສະບັບເລກທີ 316/ລບ ທີ່ໄດ້

ອອກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຂາດດຸນກັບຕ່າງປະ

ຮັບຮອງໃນວັນທີ 19 ສິງຫາ 2016 ໃຫ້ແທດເໝາະ

ເທດ; ເຮັດໃຫ້ຊວ
ີ ດ
ິ ການເປັນຢູຂ
່ ອງປະຊາຊົນ

ກັບເງື່ອນໄຂປັດຈຸບັນ ແລະ ທ່າອ່ຽງໃນອະນາຄົດ

ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບດີຂຶ້ນ;

ຫຼາຍຂຶ້ນ; ໃນນີ້ໄດ້ເພີ່ມ 3 ຍຸດທະສາດໃໝ່ ລວມ

- ຮັບປະກັນຄວາມໝັັ້ນຄົງ ແລະ ຍືນຍົງຂອງ

ເປັນ 7 ຍຸດທະສາດຫຼັກ ຄື: 1. ພັດທະນາຊັບພະຍາ

ລະບົບສະຖາບັນການເງິນທີ່ໃຫ້ການບໍລກ
ິ ານ

ກອນມະນຸດທາງດ້ານການເງິນ-ເງິນຕາໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ;

ດ້ານການເງິນ-ທະນາຄານ ທີ່ທັນສະໄໝ;  ສົ່ງ

2. ພັດທະນາການບໍລຫ
ິ ານລັດໃຫ້ມຄ
ີ ວາມເຂັ້ມແຂງ

ເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງສັງຄົມແບບ

ຮອບດ້ານ; 3. ຮັກສາສະເຖຍລະພາບດ້ານເງິນຕາ

ຍືນຍົງໃຫ້ກວ້າງຂວາງຜ່ານຕະຫຼາດເງິນ ແລະ

ໃຫ້ໝັ້ນທ່ຽງຍາວນານ; 4. ພັດທະນາລະບົບສະຖາ

ຕະຫາດທຶນ;

ບັນການເງິນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ-ຍືນຍົງ; 5. ພັດທະນາ
ລະບົບການຊໍາລະແຫ່ງຊາດໃຫ້ທັນສະໄໝ

- ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບການຊໍາລະ

ແລະ

ແຫ່ງຊາດໃຫ້ມຄ
ີ ວາມທັນສະໄໝ ແລະ ລວມສູນ

ປອດໄພ; 6. ພັດທະນາການບໍລິການທາງການເງິນ-

ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງປະເທດ

ທະນາຄານຢ່າງທົ່ວເຖິງ; 7. ເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ

ແຕ່ລະໄລຍະທັງໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ;

ຢ່າງກວ້າງຂວາງ  ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ.  ພ້ອມນີ້,

- ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການຄຸ້ມ

ຄະນະພັກ  ທຫລ  ຈະນໍາສະເໜີລັດຖະບານຮັບຮອງ

ຄອງບໍລິຫານລັດ ແລະ ອົງກອນປິ່ນອ້ອມທີ່

ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນ

ຈໍາເປັນຢ່າງເປັນລະບົບຄົບຊຸດ     ເປັນຕົ້ນດ້ານ

ການເງິນ-ເງິນຕາ 5 ປີ (2021-2025) ແລະ ວິໄສ

ນິຕກ
ິ າ
ໍ ,  ລະບົບການບັນຊີ,  ລະບົບຂໍ້ມນ
ູ -ຂ່າວ

ທັດຮອດປີ 2030 (ສະບັບປັບປຸງ) ໂດຍໄວເພື່ອສືບ

ສານ, ລະບົບສະຖິຕິ, ລະບົບຮັກສາຄວາມ

ຕໍ່ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ   ຜັນຂະຫຍາຍສ້າງເປັນແຜນງານ-

ປອດໄພຂອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຕັກໂນ

ໂຄງການ ແລະ ແຜນວຽກລະອຽດ.

ໂລຊີ-ດ້ານການເງິນ, ລະບົບຕິດຕາມກວດກາ;

ໂດຍອີງໃສ່ 7 ຍຸດທະສາດດັັ່ງກ່າວ, ຄະນະ

- ຮ່ວມມື,  ເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຈອດພາຍໃນ

ພັກ ທຫລ ກໍານົດທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍລວມໃນ

ປະເທດ,  ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ດ້ວຍຄວາມ

ການພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ

ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ທັນສະໄໝ.

ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຕໍ່ໜ້າ (2021-2025) ດັັ່ງນີ້:

1. ທິດທາງ

2. ຄາດໝາຍລວມ

ຄະນະພັກ  ທຫລ  ໄດ້ກໍານົດຄາດໝາຍມະຫາ

- ຖືສາໍ ຄັນດ້ານແບບແຜນການນໍາພາ-ວິທເີ ຮັດ ພາກດ້ານເງິນຕາ ຄື:  ສືບຕໍ່ຮັກສາສະເຖຍລະພາບ
ວຽກທີ່ມີວິທະຍາສາດ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະ ເງິນຕາແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ: ອັດຕາແລກ
ພາບດ້ານວິຊາສະເພາະຂອງບຸກຄະລາກອນ ປ່ຽນມີຄວາມສະຫງົບໂດຍພື້ນຖານ (ເໜັງຕີງຢູໃ່ ນຂອບ
ໃນຂົ ງ ເຂດທະນາຄານໃຫ້ ສົ ມ ຄູ່ ກັ ບ ຄວາມ ±5% ທຽບໃສ່ເງິນໂດລາສະຫະລັດ), ອັດຕາເງິນເຟີ້
ຮຽກຮ້ ອ ງຕ້ ອ ງການຂອງໜ້ າ ທີ່ ກ ານເມື ອ ງ ສະເລ່ຍໝົດປີໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 6%; ຄວບຄຸມ
ຕົວຈິງ;

ປະລິມານເງິນ M2 ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍບໍ່ເກີນ 20%

- ຮັບປະກັນສະເຖຍລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ປີ; ເພີ່ມຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ຢູ່ໃນ
ໃຫ້ ໝັັ້ ນ ທ່ ຽ ງເພື່ ອ ປະກອບສ່ ວ ນຊຸ ກ ຍູ້ ກ ານ ລະດັບປອດໄພ (ສາມາດກຸມ
້ ການນໍາເຂົ້າໄດ້ຢາ່ ງໜ້ອຍ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ຂະຫຍາຍ 3 ເດືອນ); ສູຊ
້ ນ
ົ ໃຫ້ມຍ
ີ ອດເຫຼືອເງິນຝາກຂອງທະນາ
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ຄານທຸລະກິດ  ກວມເອົາສະເລ່ຍ   60%  ຂອງ  GDP  
ແລະ   ຍອດເຫຼືອສິນເຊື່ອຂອງຂະແໜງທະນາຄານ
ກວມເອົາສະເລ່ຍ 49% ຂອງ GDP; ຄວບຄຸມອັດຕາ
ສ່ວນໜີ້ບເໍ່ ກີດດອກອອກຜົນ (NPLs) ຂອງທົ່ວລະບົບ
ທະນາຄານສະເລ່ຍໃຫ້ຢໃ່ ູ ນລະດັບບໍ່ເກີນ 3%. ພ້ອມນີ້,
ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ບັນດາຄາດໝາຍມະຫາພາກດ້ານ
ເງິນຕາດັັ່ງກ່າວ, ໄດ້ກໍານົດຄາດໝາຍລວມ ດັັ່ງນີ້:
- ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນຢ່າງ
ມີປະສິດທິພາບ;   ສ້າງເງື່ອນໄຂຍົກລະດັບ
ພະນັກງານຢ່າງເປັນລະບົບໃຫ້ມີຄວາມຊໍາ
ນານງານເປັນມືອາຊີບຢ່າງແທ້ຈງິ ໃຫ້ສມ
ົ ຄູກ
່ ບ
ັ 
ຄວາມຮຽກຮ້ ອ ງຕ້ ອ ງການຂອງໜ້ າ ທີ່ ກ ານ
ເມືອງ;
- ສ້ າ ງຄວາມເຂັ້ ມ ແຂງໃຫ້ ແ ກ່ ວ ຽກງານກວດ
ກາເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ກວດກາໄດ້ຕົວຈິງທັນ
ສະພາບ ແລະ ແກ້ໄຂໄດ້ທັນຖ່ວງທີປ້ອງກັນ
ໄດ້ ຄ ວາມສ່ ຽ ງ-ປາກົ ດ ການຫຍໍ້ ທໍ້ ທີ່ ຈ ະເກີ ດ
ຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າການແກ້ບັນຫາທີ່ປາຍເຫດ;
- ຍົກສູງປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງ
ເຄື່ ອ ງມື ນ ະໂຍບາຍເງິ ນ ຕາດ້ ວ ຍການສ້ າ ງ
ເງື່ອນໄຂໃຫ້ຕະຫຼາດລະຫວ່າງທະນາຄານ
ແລະ ຕະຫຼາດເປີດເຄື່ອນໄຫວຢ່າງແຂງແຮງ;
- ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງສະພາບຄ່ອງດ້ານເງິນຕາ
ຕ່າງປະເທດຂອງລະບົບ ກໍ່ຄືຄັງສໍາຮອງເງິນ
ຕາຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດຜ່ານນະໂຍບາຍ
ສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ ເພື່ອທົດແທນ
ການນໍາເຂົ້າ      ແລະ     ສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກ;       ພ້ອມ
ທັງມີລະບົບການຄຸມ
້ ຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ທີ່ແທດເໝາະກັບສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ
ນະໂຍບາຍຂອງປະເທດເພື່ອດຶງດູດເງິນຕາ
ຕ່າງປະເທດເຂົ້າສູລ
່ ະບົບທະນາຄານ ໃຫ້ນບ
ັ 
ມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ;
- ສ້າງໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດມີຄວາມໝັ້ນຄົງ
ແລະ ເຂັມ
ັ້ ແຂງ, ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜນ
ົ 
ໃນຫຼາຍຮູບແບບໃນລະດັບທີ່ແທດເໝາະກັບ
ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງປະເທດ ແລະ ສາມາດ
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ເຊື່ ອ ມໂຍງກັ ບ ສາກົ ນ ໄດ້ ຢ່ າ ງປອດໄພທັ ນ
ສະພາບ;  ປັບປຸງທະນາຄານພັດທະນາລາວ,  
ສົ່ງເສີມກະສິກາໍ ແລະ ນະໂຍບາຍໃຫ້ສາໍ ເລັດ;
- ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການ
ເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂ
ໃຫ້ ປ ະຊາຊົ ນ ສາມາດເຂົ້ າ ຫາແຫຼ່ ງ ທຶ ນ ໄດ້ 
ຫຼາຍຂຶ້ນດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ໃກ້ຄຽງກັບ
ທະນາຄານທຸລະກິດນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ;
- ປັບປຸງການຈັດຕັັ້ງຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍປິ່ນ
ອ້ອມໃຫ້ຄົບຖ້ວນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ໃຫ້ ແ ກ່ ລ ະບົ ບ ສະຖາບັ ນ ການເງິ ນ -ເງິ ນ ຕາ
ເຊັັ່ ນ :ໜ່ ວ ຍງານປົ ກ ປ້ ອ ງຜູ້ ບໍ ລິ ໂ ພກທາງ
ດ້ານການເງິນ,  ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ,  ບໍລິ
ສັດຄໍໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ, ອົງກອນຈັດອັນດັບ
ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື; ໄປຄຽງຄູກ
່ ບ
ັ ການສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ສໍານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ,
ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຂໍ້ມນ
ູ ຂ່າວສານສິນເຊື່ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ;
ບໍລິສັດ LAPNet.
- ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານວຽກງານບັນຊີ-ການ
ເງິນຂອງ        ທຫລ,           ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ທະນາຄານ
ທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນ
ທະນາຄານ  ສາມາດຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ
ບັນຊີ-ການເງິນຕາມມາດຕະຖານສາກົນເທື່ອ
ລະກ້າວ;
- ພັດທະນາລະບົບ ແລະ ກົນໄກຄຸ້ມຄອງການ
ຊໍາລະທີ່ທັນສະໄໝ, ປອດໄພ ແລະ ສາມາດ
ຄຸ້ມຄອງໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ
ເທດ;   ສາມາດຮອງຮັບທຸກຮູບແບບຂອງການ
ຊໍາລະສະສາງຢ່າງທັນຍຸກສະໄໝຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງສັງຄົມ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງ
ກັບສາກົນຢ່າງທັນສະພາບ;
- ຮັບປະກັນການຄຸມ
້ ຄອງເງິນສົດໃນຂອດຈໍລະ
ຈອນໃຫ້ ແ ທດເໝາະກັ ບ ພື້ ນ ຖານເສດຖະ
ກິດ    ແລະ   ລະບຽບກົດໝາຍ; ຄຽງຄູ່ກັບການ
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ໂຮງພິມທະນະບັດ
ຂອງ ທຫລ;
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- ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ ເມີດລະບຽບ, ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານໃຫ້ແທດ
ສົມບູນຍິ່ງຂຶ້ນຄຽງຄູກ
່ ບ
ັ ການພັດທະນາເຄື່ອງ ເໝາະກັບສະພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງ
ມື ແລະ ກົນໄກປະສານງານກັບທຸກພາກສ່ວນ ນະໂຍບາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສັກສິດຂອງ

ແຜນງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່              ທຫລ:

ບັນດານິຕິກໍາທີ່ໄດ້ວາງອອກໃຫ້ເປັນລະບົບ

ແມ່ນເພື່ອພັດທະນາ  ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້

ທີ່ຄົບຖ້ວນຫຼາຍຂຶ້ນ;

ບັນດາອົງປະກອບທີ່ຈໍາເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການ

- ຊຸກຍູ້ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ສງັ ຄົມໃນການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ  ທຫລ  ໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບ
ເຂົ້າເຖິງ  ແລະ ນໍາໃຊ້ການບໍລິການດ້ານການ ຊຸດ. ຕົ້ນຕໍແມ່ນຈະຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານ
ເງິນທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ

ຄຸ້ມຄອງດ້ານບັນຊີ-ການເງິນຂອງ ທຫລ ໃຫ້ສູງຂຶ້ນ;

ໃຫ້ນັບມື້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ;

ປັບປຸງລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ

- ພັດທະນາລະບົບການສັງລວມຂໍ້ມນ
ູ ,  ລະບອບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງ   ທຫລ;   ສ້າງລະບົບຄວບຄຸມ
ການລາຍງານສະຖິຕິ,   ລະບົບການຕິດຕາມ ຄວາມສ່ຽງໃນການດໍາເນີນງານພາຍໃນ       ທຫລ;      ສ້າງ
ຖານະການເງິນທີ່ທນ
ັ ສະໄໝໃຫ້ຊດ
ັ ເຈນ       ແລະ ແຜນການກວດກາຢ່າງມີຈຸດສຸມພ້ອມທັງປັບປຸງຄູ່
ທັນສະພາບ;  ພ້ອມທັງພັດທະນາເຄື່ອງມືໃນ ມື   ແລະ ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືກວດກາ ທີ່ທັນສະໄໝ.
ການຄົ້ນຄວ້າ ວິເຄາະ ວິໄຈ ໃຫ້ຫຼາກຫາຍ
ແລະ ກ້າວໜ້າ;

 ແຜນງານຮັກສາສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານ
ເງິນຕາ ໃຫ້ໝັ້ນທ່ຽງ:

- ສູ້ຊົນລະດົມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ (ຍອດຕົວ

ແມ່ນເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິພາບ  ແລະ ປະສິດ

ເລກສະສົມ) ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດໄດ້ປະມານ

ທິຜົນຂອງນະໂຍບາຍເງິນຕາ,   ນະໂຍບາຍອັດຕາ

15-18% ຂອງ GDP ໃນທ້າຍປີ 2025.

ແລກປ່ຽນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

3. ແຜນວຽກຈດສຸມໃນໄລຍະ 2021-2025

ໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ພ້ອມທັງສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂເພື່ອຮັບປະກັນ

ແຜນງານວຽກພັກ-ພະນັກງານ ແລະ ການ ສະພາບຄ່ອງດ້ານເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລະບົບ
ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ:

ກໍ່ຄືຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດ.

ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ ຕົ້ ນ ຕໍ ແ ມ່ ນ ຈະນໍ າ ໃຊ້ ກ ານວາງແຜນຖານເງິ ນ ຕາ
ມີຄວາມໜັກແໜ້ນທາງດ້ານແນວຄິດ-ການເມືອງ, (Reserve Money Program); ພັດທະນາແລະ ນໍາໃຊ້
ມີນໍໍ້າໃຈເສຍສະລະເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ, ໂປຼແກຼມຕິດຕາມສະພາບຄ່ອງຂອງລະບົບເງິນຕາ
ບຸກບືນ-ຫ້າວຫັນພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງຮອບດ້ານ

ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມ ແລະ ຄາດຄະເນສະພາບ

ເພື່ອເຮັດສໍາເລັດໜ້າທີ່ທມ
ີ່ ອບໝາຍ ແລະ ສ້າງໃຫ້ການ ຄ່ອງຂອງລະບົບໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ;   ຊຸກຍູ້ກະຊວງການ
ຈັດຕັັ້ງພັກ-ລັດເຂັ້ມແຂງຍິ່ງຂຶຶ້ນ.   ຕົ້ນຕໍແມ່ນຈະປັບ ເງິນອອກພັນທະບັດຄັງເງິນ  ເພື່ອເປັນຜະລິດຕະພັນ
ປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງສະມາຊິກພັກ- ພະນັກງານ ຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍໃນການ
ໃຫ້ລວມສູນ ແລະ   ທັນສະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ;    ປັບປຸງກົງ ດໍາເນີນທຸລະກໍາໃນຕະຫຼາດລະຫວ່າງທະນາຄານ
ຈັກການຈັດຕັງັ້ ລັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໜ້າທີ່ການເມືອງ; ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ;      ສ້າງລະບົບກົນໄກດັດສົມໃຫ້ແທດ
ພັດທະນາລະບົບເຄື່ອງມືຕິດຕາມປະເມີນຜົນການ ເໝາະກັ ບ ສະພາບຂອງຕະຫຼາດໃນຂອບເວລາທີ່
ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ;   ພັດທະນາສ້າງລະບົບກໍ່ສາ້ ງວິຊາ ແທດເໝາະກັບເງື່ອນໄຂຂອງປະເທດ ເພື່ອຍົກສູງ
ການສະເພາະດ້ານ     ແລະ     ກໍານົດຕໍາແໜ່ງວິຊາການ;

ປະສິດທິຜົນຂອງກົນໄກສົ່ງຜ່ານດ້ານນະໂຍບາຍ

ສ້າງຄັງແຫຼ່ງຄວາມຮູ້-ຄວາມຊໍານານງານພາຍໃນ

ເງິນຕາ;      ດໍາເນີນມາດຕະການກະຕຸນ
້ ເສດຖະກິດເພື່ອ

ທຫລ; ປັບປຸງລະບຽບການ-ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ທີ່ລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພື້ນຖານການຜະລິດຂອງ
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ປະເທດ ແລະ ດຶງດູດແຫຼ່ງເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າ ດອກອອກຜົນ (NPLs) ໃຫ້ຄ່ອງຕົວກວ່າເກົ່າ.
ປະເທດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າການຈ່າຍອອກ. ສືບຕໍ່ພັດທະ

 ແຜນງານພັດທະນາລະບົບການຊໍາລະໃຫ້

ນາລະບົບການຄຸ້ມຄອງກະແສເງິນໄຫຼເຂົ້າ-ອອກ   ລວມສູນ ປອດໄພ:
ສປປ    ລາວ        ທັງດ້ານນິຕກ
ິ າໍ ,  ເຄື່ອງມືໃນການຕິດຕາມ  
ແລະ ກົນໄກໃນການປະສານງານ ໃຫ້ຮັດກຸມ  ແລະ

ແມ່ນເພື່ອສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່
ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ,

ເຄື່ອງມື-ລະບົບດ້ານວຽກງານຊໍາລະ

ຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນຍິ່ງຂຶ້ນ  ເພື່ອຍົກສູງບົດບາດ ທັງຜ່ານຮູບແບບເງິນສົດ ຫຼື ຮູບແບບດິຈິຕອລ ໃຫ້
ັ ເວລາ
ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງ  ທຫລ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຮັບປະກັນໄດ້ຄວາມຄ່ອງຕົວ,      ປອດໄພ,       ທນ
ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.

ທັງສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມຕ້ອງການຂອງເສດ

 ແຜນງານພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການ ຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ. ຕົ້ນຕໍແມ່ນຈະສ້າງຍຸດ
ເງິນ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ:

ທະສາດພັດທະນາລະບົບການຊໍາລະທາງດ້ານການ

ແມ່ນເພື່ອສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ເງິນ-ທະນາຄານ;

ຈະກໍານົດມາດຖານເງື່ອນໄຂ

ວຽກງານຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາ ແລະ ລະບຽບການຕິດພັນກັບການບໍລິການຮັບຊໍາ
ບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ພ້ອມທັງບັນດາ ລະທາງເອເລັກໂຕຣນິກໃຫ້ລະອຽດຊັດເຈນຍິ່ງຂຶ້ນ;
ວຽກງານປິ່ນອ້ອມທີ່ຈໍາເປັນ.

ຕົ້ນຕໍແມ່ນຈະສືບຕໍ່ ພັດທະນາລະບົບໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານການຊໍາລະ

ຊຸກຍູ້ທະນາຄານທຸລະກິດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດລະບຽບ ຍ່ອຍຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ;
ການວ່າດ້ວຍຄວາມໝັັ້ນຄົງໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ເຂັ້ມ ສ້າງມາດຕະຖານ ດ້ານການເຊື່ອມໂຍງການຊໍາລະ
ງວດຕາມຫຼັກການບາເຊວ ແລະ ຫັນໄປສູ່ການຄຸ້ມ ພາຍໃນປະເທດໃຫ້ຄບ
ົ ຖ້ວນ;       ສືບຕໍ່ເຊື່ອມໂຍງລະບົບ
ຄອງຕາມຄວາມສ່ຽງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ,      ມີການພັດທະນາ ການຊໍາລະກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ; ສ້າງຄວາມ
ລະບົບເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ  ແລະ  ນໍາໃຊ້ລະບົບທົດ ເຂັມ
ັ້ ແຂງໃຫ້ແກ່ໂຮງພິມທະນະບັດ ທຫລ; ພັດທະ
ສອບຄວາມເຄັງັ່ ຕຶງຂອງລະບົບ; ຮີບຮ້ອນປັບປຸງໂຄງ ນາລະບົບຕິດຕາມເງິນສົດໃນຂອດຈໍລະຈອນໃຫ້ທນ
ັ 
ສ້າງຂອງທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ສົ່ງເສີມ ສະໄໝ.
ກະສິກໍາ;

ປັບປຸງພາລະບົດບາດຂອງທະນາຄານ

ນະໂຍບາຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມຮຽກຮ້ອງ

 ແຜນງານພັດທະນາລະບົບນິຕິກຳ:
ແມ່ນເພື່ອສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາທີ່

ຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່ການເມືອງແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍ ຈໍາເປັນສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ        ທຫລ
ມີຍດ
ຸ ທະສາດໃນການພັດທະນາທີ່ຊດ
ັ ເຈນ ແລະ ລັກ ໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ; ພ້ອມທັງພັດທະນາລະບົບ
້ ຄອງ-ປະເມີນການຈັດຕັງັ້ 
ສະນະພາວະວິໄສ;       ສ້າງແຜນແມ່ບດ
ົ ໃນການແກ້ໄຂ ກົນໄກໃນການຕິດຕາມຄຸມ
ັ ບັນດານິຕກ
ິ າໍ ທີ່ໄດ້ວາງອອກໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິ
ບັນຫາໜີ້ບໍໍ່ເກີດດອກອອກຜົນຂອງລະບົບທະນາ ປະຕິບດ
ຄານ; ສ້າງເງື່ອນໄຂປັດໄຈເພື່ອຫັນສະຖາບັນການ ຜົນ.    ໃນນີ້ຈະຍົກດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງເງິນ
ເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານນອກລະບົບ ແລະ ການ ຝາກຂຶ້ນເປັນກົດໝາຍ; ສ້າງນິຕິກໍາຕິດພັນກັບການ
ບໍລກ
ິ ານທາງດ້ານການເງິນທີ່ບໄໍ່ ດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດຈາກ ສະກັດກັັ້ນ ແລະ ການແກ້ໄຂວິກິດການຂອງລະບົບ
ທຫລ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ  ແລະ  ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ການເງິນ; ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລະບົບການຊໍາ
ຫຼາຍຂຶ້ນ; ສ້າງຕັັ້ງບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ; ສ້າງ ລະ; ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ສະກັດກັັ້ນ
ຄວາມພ້ອມໃນການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ຄົມປະກັນໄພເງິນຝາກສາກົນ. ປະສານສົມທົບກັບ ກໍ່ການຮ້າຍ; ສ້າງນິຕິກໍາຕິດພັນກັບບໍລິສັດບໍລິຫານ
ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຄົ້ນຄວ້າກົນໄກຊຸກຍູ້ ຊັບສິນ.   ພ້ອມທັງ, ປັບປຸງກົນໄກໃນການຕິດຕາມ
ັ ມາດຕະການຕໍ່ຜລ
ູ ້ ະເມີດກົດໝາຍ ແລະ
ວຽກງານສິນເຊື່ອ  ແລະ  ການແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້ບໍ່ເກີດ ແລະ ປະຕິບດ
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ລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງສັງຄົມ  ກຄ
ໍ່ ຄ
ື ວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງ        ທຫລ
ໃຫ້ເປັນລະບົບດີຂຶ້ນ.

ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ;   ເປັນສູນລວມຂໍ້ມູນການຄົ້ນຄວ້າ

 ແຜນງານຫັນເປັນທັນສະໄໝທາງດ້ານ

ທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການບໍລິການດ້ານການເງິນ:

ທຫລ ກໍ່ຄືຂະແໜງທະນາຄານ.  ວຽກຕົ້ນຕໍແມ່ນຈະ

ແມ່ນເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາການບໍລິການ ປັບປຸງລະບົບການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ໄປຕາມມາດ
ດ້ານການເງິນໃຫ້ດີ ແລະ ເປັນທໍາຍິ່ງຂຶ້ນ ພ້ອມ ຕະຖານຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ຄຽງ
ທັ ງ ສົ່ ງ ເສີ ມ ການນໍ າ ໃຊ້ ເ ຕັ ກ ໂນໂລຊີ ເ ຂົ້ າ ໃນວຽກ ກັບພາກພື້ນ; ຫັນທະນາຄານຈໍາລອງໃຫ້ເປັນໜ່ວຍ
ງານການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ການບໍລິການ ແລະ ການ ບໍລິການຕົວຈິງ  ໂດຍມີການຮ່ວມມືກບ
ັ ບັນດາສະຖາ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບໃນຂົງເຂດທະນາ

ບັນການເງິນ; ເປີດກວ້າງໃຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້

ຄານໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ຕົ້ນຕໍແມ່ນຈະນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍ ແກ່ພະນັກງານຂະແໜງທະນາຄານໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ  
ແລະ ເຄື່ອງມືເພື່ອຄຸມ
້ ຄອງການບໍລກ
ິ ານທາງການເງິນ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການສ້າງພະນັກງານວິຊາ
ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ທັງເປັນທໍາຕໍຜ
ໍ່ ບ
ູ້ ລ
ໍ ໂ
ິ ພກທາງດ້ານການ ການສະເພາະດ້ານ (ກວດກາ, ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ,
ເງິນ (Market Conduct Supervision); ສ້າງກົນໄກ ບັນຊີ, ຫຼັກຊັບ, ໆລໆ);      ສ້າງຄວາມພ້ອມໃນການສ້າງ
ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານປົກປ້ອງຜູບ
້ ລ
ໍ ໂ
ິ ພກດ້ານການເງິນ; ຕັັ້ງສູນຄົ້ນຄວ້າຂອງ ທຫລ.
ຄົ້ນຄວ້າກົນໄກຕິດພັນກັບການຄໍາໍ້ ປະກັນບໍລສ
ິ ດ
ັ ສິນ

 ແຜນງານພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນໃຫ້ມຄ
ີ ວາມ

ເຊື່ອເພື່ອຊ່ວຍໃນການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນທະນາຄານ ເຂັ້ມແຂງ:
ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງພ້ອມທັງ

ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານໃຫ້

ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃຫ້ແກ່ລະບົບ;         ຊຸກຍູສ
້ ະຖາ ແກ່ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນທັງດ້ານຜູ້ຄຸ້ມຄອງ,
ູ ົງທຶນ,  ບລ
ໍ ສ
ິ ັດຈົດທະບຽນ-ຜະລິດຕະພັນຫຼັກຊັບ
ບັນການເງິນ ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບເຕັກໂນໂລ ຜ້ລ
ຊີເຂົ້າໃນການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍ       ແລະ      ປອດໄພ;

ແລະ ບັນດາອົງກອນປິ່ນອ້ອມໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມຍຸດ

ສົ່ງເສີມສິນເຊື່ອ ເພື່ອຜະລິດທົດແທນການນໍາເຂົ້າ,

ທະສາດການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນຂອງສປປ     ລາວ

ຕາມທ່າແຮງການສົ່ງອອກທັງຮັບປະກັນດ້ານຄວາມ ແຕ່ປີ 2016-2025. ຕົ້ນຕໍແມ່ນຈະສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນ
ຸ ພາກສ່ວນເສດຖະກິດສາມາດລະດົມ
ໝັັ້ນຄົງ ແລະ ຍືນຍົງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ; ໄຂເຮັດໃຫ້ທກ
ປະສານສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອ ທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ; ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່
ເຮັດໃຫ້ທດ
ິ ທາງຄາດໝາຍດ້ານສິນເຊື່ອທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນດ້ວຍການກະກຽມຄວາມພ້ອມ
ັ ມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍ
ສາມາດບັນລຸໄດ້; ພັດທະນາລະບົບລວມສູນຂໍ້ມູນ ໃນການປະຕິບດ
ູ ານຄຸມ
້ ຄອງບໍລຫ
ິ ານ
ສະຖິຕ,ິ         ລະບົບແບ່ງປັນຂໍ້ມນ
ູ ຂ່າວສານ;    ລະບົບຮັກສາ ງານການເງິນ ແລະ ຫັນໄປສ່ກ
ຄວາມປອດໄພທາງດິຈິຕອລ໌ ຢູ່ ທຫລ; ກໍານົດມາດ ຢ່າງມືອາຊີບ;         ສ້າງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໃຫ້ແທດເໝາະ
ຕະຖານລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່

ກັບເງື່ອນໄຂຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນ;    ຍົກລະດັບ
ັ ຄວາມ

ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່

ຮັບຮູ້ຂອງມວນຊົນກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບດ້ວຍ

ແມ່ນທະນາຄານ.

ຫຼາກຫຼາຍວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມື;   ຫັນການຄຸ້ມຄອງ

ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ:

ປັບປຸງກົນໄກການຊື້-ຂາຍໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ;

 ແຜນງານພັດທະນາສະຖາບັນການທະນາຄານ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບໄປສູ່ການຄຸ້ມຄອງຕາມຄວາມສ່ຽງ;
ແມ່ ນ ເພື່ ອ ສ້ າ ງເງື່ ອ ນໄຂໃຫ້ ສ ະຖາບັ ນ ການ ສ້າງຕັັ້ງສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ.

ທະນາຄານ ສາມາດສ້າງບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນນະ

⑩ ແຜນງານພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບສາກົນ:

ພາບຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ                             ແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບປະສິດທິພາບ  ແລະ ປະສິດ
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ທິຜົນໃນການຮ່ວມມືກັບສາກົນຂອງ ທຫລ ບົນພື້ນ

ທີ່ຕິດພັນກັບແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາລະ

ຖານໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມແນວທາງຂອງພັກ-ນະໂຍບາຍ

ບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ 5 ປີ (2021-

ຂອງລັດແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ໃຫ້ສາມາດຍາດແຍ່ງ

2025) ໃຫ້ເປັນລະບບຄົບຊຸດ  ແລະ ສາມາດ

ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນເພື່ອ

ນໍາເອົາໄປຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນວຽກລະອຽດ

ການພັດທະນາ ເຂົ້າໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ

ຂອງຕົ ນ ຢ່ າ ງມີ ຫົ ວ ຄິ ດ ປະດິ ດ ສ້ າ ງເພື່ ອ ໃຫ້ 

ແລະ ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາໃຫ້ແກ່

ບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍລວມທີ່ວາງໄວ້ຢ່າງ

ທຫລ. ຕົ້ນຕໍແມ່ນຈະສ້າງຍຸດທະສາດຮ່ວມມືສອງ

ຈົບງາມ;

ຝ່າຍກັບ ສປ.ຈີນ ແລະ ສສ.ຫວຽດນາມ; ຜັນຂະ

- ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາສ້າງແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທີ່ລະ

ຫຍາຍວຽກງານສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ສະກຸນເງິນກີບ-

ອຽດມີລກ
ັ ສະນະພາວະວິໄສເປັນວິທະຍາສາດ

ຢວນ ແລະ ການແລກປ່ຽນເງິນກີບ-ຢວນ ທີ່ສອງ

ເພື່ອສະເໜີລັດຖະບານຮັບຮອງໃຫ້ສໍາເລັດ

ປະເທດໄດ້ລົງນາມຮ່ວມກັນຜ່ານມາໃຫ້ເປັນຮູບປະ

ພາຍໃນປີ 2020 ນີ້ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດ

ທໍາຫຼາຍຂຶ້ນ; ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການສ້າງສູນ

ໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ  ແລະ ທັນເວລາ;

ຄົ້ນຄວ້າດ້ານການເງິນ-ເງິນຕາ ຢຸນນານ-ລາວ; ຈັດ

- ສ້າງກົນໄກການສື່ສານ ແລະ ປະສານງານ

ຕັັ້ງປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານການພັ ດ ທະນາແບບຍື ນ ຍົ ງ

ລະຫວ່າງໜ່ວຍງານ, ອົງກອນ, ລັດ ແລະ

(SDGs) ຂອງຂະແໜງທະນາຄານ; ຍາດແຍ່ງການ

ເອກະຊົນ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບກົມກຽວ ເປັນ

ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ເພື່ອພັດທະນາວຽກ

ລະບົບ ແລະ ປົກກະຕິ;

ງານຕິດພັນກັບການແລກປ່ຽນເງິນສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ

- ມີກນ
ົ ໄກການປະເມີນ   ຕດ
ິ ຕາມ  ກວດກາ    ການ

ກັບຄູ່ຄ້າສໍາຄັນ  ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງ,  ເພື່ອພັດທະ

ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ທັງການປະເມີນດ້ານ

ນາບຸກຄະລາກອນທີ່ມຄ
ີ ວາມຊໍານານສະເພາະດ້ານ.

ຄຸນນະພາບ  ແລະ ປະລິມານ ໄປຄວບຄູ່ກັນ

III. ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:
ເພື່ ອ ຮັ ບ ປະກັ ນ ການຈັ ດ ຕັັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນ
ຍຸ ດ ທະສາດທີ່ ໄ ດ້ ກ່ າ ວມານີ້ ໃ ຫ້ ບັ ນ ລຸ ຜົ ນ ໄດ້ ຕ າມ
ລະດັບຄາດໝາຍ, ຄະນະພັກ ທຫລ ຈະຕ້ອງປະຕິ
ບັດບັນດາມາດຕະການຕົ້ນຕໍ ດັັ່ງນີ້:
- ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດຂອງສະມາ
ຊິກພັກ-ພະນັກງານທັງໝົດ ໃຫ້ສາມາດກໍາ
ແໜ້ນທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງຂັັ້ນເທິງ
ຜ່ານການເຜີຍແຜ່ບັນດາເນື້ອໃນເອກະສານ

ຢ່າງເປັນລະບົບປົກກະຕິ

ເພື່ອໃຫ້ສາມາດ

ປັບປຸງແກ້ໄຂໄດ້ທັນສະພາບ;
- ມີ ກ ານປະເມີ ນ ຄື ນ ເນື້ ອ ໃນຂອງແຜນງານ,
ໂຄງການ ແລະ ແຜນວຽກລະອຽດກາງສະໄໝ
ເພື່ອພິຈາລະນາຄົ້ນຄວ້າ ປັບປຸງ ໃຫ້ແທດເໝາະ
ກັບສະພາບຄວາມຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະຍິ່ງຂຶ້ນ.
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ຜົນສ
 ຳເລັດຂ
 ອງ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກ ທຫລ ຄັ້ງທີ IV

(ສະຫາຍ ຄຳພຸດ ສິດທ
ລ
ິ າດ ກຳມະການພັກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ
 ລາວ)

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜ້ແ
ູ ທນອົງຄະນະພັກທະນາ

- ຄະນະພັກ ທຫລ ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານການ

ຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ IV ໄດ້ເປີດຂຶ້ນຢ່າງ ເມືອງ-ແນວຄິດເປັນບັນຫາສໍາຄັນຕົ້ນຕໍ ໂດຍສອດ
ສະຫງ່າຜ່າເຜີຍ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 14 ກັນຍາ

ຫ້ອຍວຽກນີ້ເຂົ້າໃນທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງວຽກງານ

2020 ແລະ ໄດ້ດໍາເນີນມາເປັນເວລາ 1 ວັນເຄິ່ງ, ແລະ   ດຳເນີນດ້ວຍຮູບການທີ່ເໝາະສົມ ເປັນຕົ້ນຜ່ານ

ໂດຍມີຜແ
ູ້ ທນສົມບູນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 131 ສະຫາຍ, ການຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາ

ຍິງ 46 ສະຫາຍ, ຊຶ່ງເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ຄໍາແນະນໍາຂອງສູນກາງພັກ ແລະ
ພັກທັງໝົດ 909 ສະຫາຍ, ທີ່ມາຈາກ 57 ຮາກຖານ ລັດຖະບານ;

ນໍາສົ່ງພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຈໍານວນ

ພັກທີ່ຂຶ້ນກັບອົງຄະນະພັກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ໜຶ່ງໄປຍົກລະດັບທາງດ້ານທິດສະດີການເມືອງຢູ່
ລາວ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໄດ້ຮບ
ັ ກຽດຕ້ອນຮັບການເຂົ້າ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນຫຼາຍລະດັບຢ່າງຕໍ່

ຮ່ວມຂອງສະຫາຍ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້, ກໍາມະການ ເນື່ອງ;  ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດລະບອບສ່ອງແສງລາຍ

ກົມການເມືອງສູນກາງພັກ,             ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ; ງານ, ການດໍາເນີນຊີວິດການເມືອງພາຍໃນໜ່ວຍ

ແຂກຜູ້ມີກຽດ,

ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານອາວຸໂສບຳ ພັກ, ກົມກອງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໃຫ້

ນານ ຈໍານວນ 31 ສະຫາຍ.
I.

ເປັນປົກກະຕິ ທັງຮັບປະກັນໃຫ້ກາຍເປັນບ່ອນສຶກ

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງຮ່າງບົດລາຍງານ ສາອົບຮົມ, ສໍາຫຼວດກວດກາ, ຕໍານິຕິຊົມເຊິ່ງກັນ

ການເມືອງຂອງອົງຄະນະພັກ

ທະນາຄານແຫ່ງ

ສປປ    ລາວ,      ຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບ
ສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາໄລຍະ 5 ປີ (20212025) ແລະ ບົດສໍາຫຼວດການນໍາພາລວມຂອງອົງ

ແລະ ກັນ ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ;
- ຖັນແຖວສະມາຊິກພັກພະນັກງານໄດ້ຮບ
ັ ການ
ກໍ່ສາ້ ງຢ່າງເປັນລະບົບ ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ທາງດ້ານປະລິມານ
ແລະ ຄຸນນະພາບ ຮັບປະກັນໄດ້ລັກສະນະສືບທອດ

ຄະນະພັກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊຸດທີ III. ຕໍ່ເນື່ອງ ສາມາດແບກຫາບການປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່ການ

ຜູ້ ແ ທນກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ພ້ ອ ມກັ ນ ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ປະກອບ ເມືອງຂອງຕົນໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດ.
ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຢ່າງສ້າງສັນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ

- ຄະນະພັກ ທຫລ ສາມາດຊີ້ນໍາ-ນຳພາຈັດ

ແລະ ໄດ້ເປັນເອກະພາບຕໍ່ການຕີລາຄາຜົນສໍາເລັດ ຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ວຽກງານວິຊາສະເພາະໃຫ້ມຜ
ີ ນ
ົ ສໍາເລັດ

ຂອງການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ໃນ 5 ປີ ຜ່ານມາ ດັ່ງນີ້:

ຕາມແຜນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ຊຶ່ງສະແດງອອກຄື: ສາ
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ມາດຮັ ກ ສາເຖຍລະພາບເງິ ນ ຕາແຫ່ ງ ຊາດໄວ້ ໄ ດ້  ຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມ
ໂດຍອັດຕາເງິນເຟີ້ສະເລ່ຍຕໍ່າກວ່າອັດຕາການຂະ ໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາ
ຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ, ອັດຕາແລກປ່ຽນເໜັງ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ໃຫ້ປາ

ຕີງໃນຂອບທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້;   ຄງັ ສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງ ກົດຜົນເປັນຈິງ, ກອງປະຊຸມໄດ້ເປັນເອກະພາບກໍາ
ປະເທດສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສາມາດກຸ້ມການນໍາ ນົດທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນລວມ ແຕ່ປີ
ເຂົ້າໄດ້ຕາມແຜນ; ປະລິມານເງິນຂະຫຍາຍຕົວໃນ 2021-2025 ດັ່ງນີ້:

ຈັງຫວະທີ່ສອດຄ່ອງກັບຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວ
ຂອງເສດຖະກິດ.   ລະບົບທະນາຄານທຸລະກິດໄດ້

1.ທິດທາງລວມ:
- ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີເປັນເອກະພາບ

ຮັ ບ ການພັ ດ ທະນາທາງດ້ານກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ພາຍໃນພັກ, ຄວາມສາມາດໃນການນໍາພາຂອງຄະ
ແລະ     ການບໍລກ
ິ ານມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຕາໜ່າງການ ນະພັກທຸກຂັ້ນໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານ ແລະ ຄວາມ

ບໍລິການຂອງລະບົບສະຖາບັນການເງິນມີການຂະ ເປັນແບບຢ່າງນໍາໜ້າສະມາຊິກພັກຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດ
ຫຍາຍນັບມື້ນບ
ັ ກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົ່ວເຖິງຫຼາຍຂຶ້ນ; ຊອບທາງການເມືອງພາຍໃຕ້ການຊີ້ນາໍ -ນໍາພາຂອງ

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບລະບົບສະຖາບັນ ກົມການເມືອງສູນກາງພັກ.
ການເງິນ-ເງິນຕາໄດ້ຮບ
ັ ການພັດທະນາໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ

- ປັ ບ ປຸ ງ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ແຕ່ ລ ະຂັ້ ນ ໃຫ້ ມີ ຄ ວາມ

ແລະ ນັບມື້ນັບສົມບູນຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ; ລະບົບການ ປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ຕົ້ນຕໍແມ່ນຕ້ອງ
ຊໍາລະກ້າວສູ່ຄວາມທັນສະໄໝຕາມມາດຕະຖານ ເຂັ້ມງວດດ້ານລະບຽບວິໄນໃນການປັບປຸງກໍ່ສາ້ ງພັກ-
ສາກົນ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ລະ ພະນັກງານໂດຍສະເພາະດ້ານຄຸນທາດການເມືອງ,
ບົ ບ ສະຖາບັ ນ ການເງິ ນ ທີ່ ຢູ່ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ ຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ ເປັນບັນຫາສໍາຄັນຕົ້ນຕໍ

ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ      ສປປ     ລາວ ໂດຍລວມສາມາດ ເພື່ ອ ຈໍ າ ກັ ດ ປັ ດ ເປົ່ າ ບັ ນ ດາປະກົ ດ ການຫຍໍ້ ທໍ້ ພ າຍ
ລະດົມແຫຼ່ງທຶນຈາກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດທຸກຂັ້ນແຕ່ຫວ
ົ ທີໂດຍສະເພາະ

ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສ້າງເງື່ອນໄຂຊຸກຍູ້ໃຫ້ຕະ ບັນຫາແນວຄິດສວຍໂອກາດ,    ສວຍໃຊ້ໜາ້ ທີ່ຄວາມ
ຫຼາດເງິນ ແລະ ຕະຫຼາດທຶນສາມາດສະໜອງແຫຼ່ງ ຮັບຜິດຊອບເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວໃນທາງ
ທຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຍົກລະດັບຊີ ບໍ່ຊອບທໍາ;            ບໍາລຸງກໍ່ສາ້ ງສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ

ວິດການເປັນຢູຂ
່ ອງປະຊາຊົນ, ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ໃຫ້ຮບ
ັ ປະກັນທາງດ້ານປະລິມານ   ແລະ  ຄນ
ຸ ນະພາບ

ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດຕະ ເພື່ ອ ເປັ ນ ການເສີ ມ ຂະຫຍາຍຫົ ວ ຄິ ດ ປະດິ ດ ສ້ າ ງ

ຫຼອດມາ. ໄດ້ເປັນເຈົ້າການນຳພາວຽກງານຮ່ວມມື ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົວເອງເພື່ອສືບຕໍ່

ກັບສາກົນຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນຢ່າງມີປະສິດທິຜນ
ົ .
ວາງອອກເພື່ອຍາດແຍ່ງທຶນຮອນ ແລະ ບົດຮຽນໃນ
ຫຼາຍຂົງເຂດວຽກງານ.

- ປັບປຸງແບບແຜນການນໍາພາ ແລະ ວິທີເຮັດ
ວຽກຂອງຄະນະພັກຂັ້ນຕ່າງໆໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມຫຼັກ

ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ກອງປະຊຸມໄດ້ເປັນເອກະພາບ ການຂອງພັກ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນແຕ່

ກັບການຕີລາຄາຈຸດອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງໃນໄລຍະຜ່ານ
ມາ.

ລະໄລຍະ,               ລວມທັງກົນໄກການປະສານງານລະຫວ່າງ
ສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ, ຂັ້ນເທິງກັບຂັ້ນລຸ່ມ,

ຈາກການຕີລາຄາການເຄື່ອນໄຫວຊີ້ນໍາ-ນໍາ ອໍານາດການປົກຄອງກັບບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວ

ພາຂອງອົງຄະນະພັກໃນ 5 ປີຜ່ານມາ, ບົນພື້ນຖານ ຂ້ອງ ເພື່ອອໍານວຍຊ່ວຍໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນ

ການຕີລາຄາຄາດຄະເນສະພາບພາຍໃນປະເທດ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ບັນດາທິດທາງແຜນການທີ່ຂນ
ັ້ 

ແລະ ສາກົນຢ່າງຮອບດ້ານ ເພື່ອຮັບປະກັນການຜັນ ເທິງກໍານົດໄວ້ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
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- ພັ ດ ທະນາລະບົ ບ ການເງິ ນ -ເງິ ນ ຕາຂອງ

ຄວາມກະທັດຮັດ, ກົນໄກປະສານງານ ແລະ ບໍລຫ
ິ ານ

ສປປ ລາວ ດ້ວຍການໝູນໃຊ້ກົນໄກເສດຖະກິດ ສັງຄົມວ່ອງໄວ (ປະຕູດຽວ); ຊຸກຍູ້ບັນດາອົງການ

ຕະຫຼາດທີ່ມກ
ີ ານຄຸມ
້ ຄອງຂອງລັດຢ່າງມີວທ
ິ ະຍາສາດ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ມະຫາຊົ ນ ໃຫ້ ເ ຄື່ ອ ນໄຫວຕາມພາລະບົ ດ
ເພື່ອຮັບປະກັນສະເຖຍລະພາບດ້ານເງິນຕາແຫ່ງ ບາດ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງແຂງແຮງ.
ຊາດໃຫ້ໝັ້ນທ່ຽງ, ພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການ

- ຮັ ບ ປະກັ ນ ສະເຖຍລະພາບເງິ ນ ຕາແຫ່ ງ

ເງິນ-ເງິນຕາ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ-ໝັ້ນຄົງ ແລະ ສາມາດ ຊາດໃຫ້ໝນ
ັ້ ທ່ຽງ: ອັດຕາແລກປ່ຽນມີຄວາມສະຫງົບ

ແຂ່ງຂັນໃນເງື່ອນໄຂການເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ;  ສົ່ງ ໂດຍພື້ນຖານ (ເໜັງຕີງຢູໃ
່ ນຂອບ ±5% ທຽບໃສ່ເງິນ

ເສີມນະໂຍບາຍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງ ໂດລາສະຫະລັດ); ອັດຕາເງິນເຟີ້ສະເລ່ຍໝົດປີໃຫ້

ເສີມການສົ່ງອອກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຂາດດຸນກັບ ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 6%; ຄວບຄຸມປະລິມານເງິນ M2

ຕ່າງປະເທດ; ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍບໍ່ເກີນ 20% ຕໍ່ປີ; ເພີ່ມຄັງສໍາ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງມີຄຸນນະ ຮອງເງິ ນ ຕາຕ່ າ ງປະເທດໃຫ້ ຢູ່ ໃ ນລະດັ ບ ສາມາດ
ພາບ, ສົມດຸນ ແລະ ຍືນຍົງ; ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນ
ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບດີຂຶ້ນ.

ຮັບປະກັນຄວາມສ່ຽງໄດ້ (ສາມາດກຸ້ມການນໍາເຂົ້າ
ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ເດືອນ).
- ຮັ ບ ປະກັ ນ ໃຫ້ ສ ະເຖຍລະພາບດ້ າ ນການ

2.ຄາດໝາຍລວມ:

- ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງຄົ້ນຄວ້າ, ເຊື່ອມຊຶມ ເງິນໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບ

ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ນິຕິກໍາ ສະຖາບັນການເງິນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ; ສູ້ຊົນລະດົມແຫຼ່ງ
ຕ່າງໆຂອງຂັ້ນເທິງໃຫ້ມີຫຼາຍຮູບການ ແລະ ມີເນື້ອ ທຶນຜ່ານຕະຫຼາດເງິນ ແລະ ຕະຫຼາດທຶນທັງພາຍໃນ

ໃນເລິກເຊິ່ງຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ແທດເຖິງກັບແຕ່ລະເປົ້າ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດ,

ໝາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ ການບໍລິການ, ການລົງທຶນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນສ້າງ

ມີທັດສະນະການເມືອງທີ່ຖືກຕ້ອງ,

ມີຄຸນສົມບັດ ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພນ
ື້ ຖານເສດຖະກິດພາຍໃນ,

ສິນທໍາປະຕິວັດ, ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດສົມຄູ່ກັບ ຊຸກຍູ້ການດັດປັບໂຄງສ້າງ

ເພື່ອການພັດທະນາ

ໜ້າທີ່ການເມືອງແຕ່ລະໄລຍະ; ສ້າງການຫັນປ່ຽນ ແຕ່ລະໄລຍະ. ສູ້ຊົນໃຫ້ມີຍອດເຫຼືອເງິນຝາກຂອງ
ໃໝ່ໃນຂະແໜງການທະນາຄານໄປສູຄ
່ ວາມທັນສະ ທະນາຄານທຸລະກິດກວມເອົາສະເລ່ຍ 60% ຂອງ
ໄໝໂດຍເລີ່ມຈາກສ້າງການຫັນປ່ຽນແນວຄິດຄອງ GDP ແລະ ຍອດເຫຼືອສິນເຊື່ອຂອງຂະແໜງການ
ເດີມໄປສູ່ແນວຄິດທີ່ສີວິໄລຕາມຍຸກສະໄໝ

ແລະ ທະນາຄານກວມເອົາສະເລ່ຍ 49% ຂອງ GDP;

ມູນເຊຶ້ອອັນດີງາມຂອງຊາດ-ຂອງພັກ; ສູ້ຊົນປັບປຸງ ຄວບຄຸມອັດຕາສ່ວນໜີ້ບເໍ່ ກີດອອກຜົນ     (NPLs) ຂອງ

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ພັ ກ ແຕ່ ລ ະຂັ້ ນ ໃຫ້ ມີ ຄ ວາມປອດໃສ,

ທົ່ ວ ລະບົ ບ ທະນາຄານສະເລ່ ຍ ໃຫ້ ຢູ່ ໃ ນລະດັ ບ ບໍ່

ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນຢ່າງແທ້ຈງິ , ຈໍາກັດປາກົດ ການ ເກີນ 3%; ສູ້ຊົນລະດົມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ (ຍອດ

ຫຍໍ້ທໍ້ຮູບການຕ່າງໆທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ, ທັງຮັບປະກັນ ຕົວເລກສະສົມ) ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດໄດ້ປະມານ 15-

ການກໍ່ສາ້ ງໜ່ວຍພັກປະເພດດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄດ້ຢາ່ ງໜ້ອຍ 18% ຂອງ GDP ໃນທ້າຍປີ 2025; ສົ່ງເສີມ ແລະ
50% ຂອງຈໍານວນໜ່ວຍພັກທີ່ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາ, ປະກອບສ່ວນສະໜັບສະໜູນແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ແກ່ວິສາ

ເດັດດ່ຽວບໍ່ໃຫ້ມີໜ່ວຍພັກປະເພດອ່ອນ; ກໍ່ສ້າງຂະ ຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ບັນດາ
ຫຍາຍສະມາຊິກພັກໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໜ້ອຍ
ຂອງຈໍານວນສະມາຊິກພັກທັງໝົດ

45% ໂຄງການທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດ

ເພື່ອໃຫ້ສົມຄູ່ ພາຍໃນທົດແທນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ຜະລິດເພື່ອ

ລະຫວ່ າ ງອັ ດ ຕາສ່ ວ ນຂອງສະມາຊິ ກ ພັ ກ ທຽບໃສ່  ສົ່ງອອກ  ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນລະດັບການຂາດດຸນການຄ້າ
ພະນັກງານ;

ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງລັດໃຫ້ມີ ກັບຕ່າງປະເທດ.
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1.ປ່ອນບັດຄັດເລືອກເອົາຄະນະພັກທະນາຄານ

ຕ້ອງໄດ້ຮັບການບູລະນະ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງຮອບ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊຸດໃໝ່ ຊຶ່ງມີຜູ້ອອກສະໝັກຮັບ

ດ້ານ ແລະ ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ, ເຮັດໃຫ້ການຊໍາລະ

ເລືອກຕັ້ງ 19 ສະຫາຍ, ຍິງ 6 ສະຫາຍ, ເລືອກໄດ້

ສະສາງສາມາດດໍາເນີນໄດ້ໃນທຸກລະດັບຢູ່ທຸກຂົງ 15 ສະຫາຍ, ຍິງ 5 ສະຫາຍ ດັ່ງນີ້:
ເຂດດ້ວຍຫຼາກຫຼາຍຊ່ອງທາງ, ຮູບການ ແລະ ວິທີ
ການ ແຕ່ສາມາດສັງລວມ-ລວມສູນເພື່ອຊຸກຍູສ
້ ະເຖຍ
ລະພາບທາງດ້ານເງິນຕາ ແລະ ການເງິນ; ປະກອບ
ສ່ວນເຂົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ເງິນສົດ ແລະ
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນສັງຄົມ,

ກະຕຸກຊຸກຍູ້ການ

ຜະລິດຫຼາຍກວ່າການຊົມໃຊ້ ທີ່ເອື່ອຍອີງການນໍາເຂົ້າ,
ຊ່ວຍໃນການລະດົມແຫຼ່ງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄຫຼ
ເຂົ້າປະເທດຫຼາຍກວ່າການໄຫຼອອກ ເພື່ອສ້າງປະຖົມ
ປັດໄຈໃຫ້ແກ່ການກ້າວໄປສູ່ສັງຄົມຊໍາລະແບບດິຈິ
ຕອລ໌.
II. ກອງປະຊຸມໄດ້ຮບ
ັ ຟັງການປະກອບຄຳເຫັນ
ໃນ 5 ຫົວຂໍ້ ຄື: ການຮັກສາສະເຖຍລະພາບທາງ
ດ້ານເງິນຕາແຫ່ງຊາດດ້ວຍການນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍ
ອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງ
ປະເທດ,

ການຮັກສາສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານ

ການເງິນ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບ

1. ສະຫາຍ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ;
2. ສະຫາຍ ຄຳວົງ ທິບພະວົງ;
3. ສະຫາຍ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ;
4. ສະຫາຍ ພຸດທະໄຊ ສີວິໄລ;
5. ສະຫາຍ ນາງ ຂັນແກ້ວ ຫລ້າມະນີເງົາ;
6. ສະຫາຍ ຄຳພຸດ ສິດທິລາດ;
7. ສະຫາຍ ປອ. ອາຄົມ ປຣະເສີດ;
8. ສະຫາຍ ນາງ ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ;
9. ສະຫາຍ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ;
10. ສະຫາຍ ພານຸສັກ ແກ່ນວົງພະຈັນ;
11. ສະຫາຍ ວຸດທິ ເລື່ອນວິໄລວົງ;
12. ສະຫາຍ ວຽງສະຫວັນ ໄຊຍະວົງ;
13. ສະຫາຍ ນາງ ແສງດາວວີ ວົງຄຳຊາວ;
14. ສະຫາຍ ນາງ ແພງສີ ແພງເມືອງ;
15. ສະຫາຍ ອາລຸນ ບຸນຍົງ.
2. ປ່ອນບັດຄັດເລືອກເອົາຜູແ
້ ທນສົມບູນ ແລະ

ຊໍາລະ, ບົດບາດຂອງຕະຫຼາດການເງິນໃນການສະ ສໍາຮອງ ເພື່ອເປັນຕົວແທນໃຫ້ອົງຄະນະພັກທະນາ
ໜອງແຫຼ່ ງ ທຶ ນ ໃຫ້ ແ ກ່ ວິ ສ າຫະກິ ດ ຂະໜາດນ້ ອ ຍ ຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່
ແລະ ກາງ, ຍຸດທະສາດໃນການປັບປຸງພາລະບົດ ຄັ້ງທີ     XI     ຂອງພັກ ຈໍານວນ 7 ສະຫາຍ, ຍິງ  3 ສະຫາຍ.

ບາດຂອງທະນາຄານນະໂຍບາຍ.

ການປະກອບ ໃນນັ້ນ, ເປັນຜູ້ແທນສົມບູນ  5 ສະຫາຍ  ແລະ ສໍາຮອງ

ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນການເນັ້ນໜັກ ແລະ 2 ສະຫາຍ ຄື:  

ຢັ້ງຢືນໃຫ້ເຫັນຕື່ມກ່ຽວກັບສະພາບທີ່ພນ
ົ້ ເດັ່ນໃນການ



ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ຂອງອົງຄະນະພັກໃນແຕ່ລະຂົງເຂດ

1. ສະຫາຍ ຄຳວົງ ທິບພະວົງ;

ວຽກງານໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ
ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວສະເພາະດ້ານສໍາລັບ
ໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ.
III.    ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມໄດ້ພ້ອມກັນໃຊ້ສິດ
ປະຊາທິປະໄຕຂອງຕົນປ່ອນບັດຄັດເລືອກເອົາຄະນະ
ບໍລິຫານງານພັກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊຸດ
ໃໝ່ ແລະ ຜູແ
້ ທນສົມບູນໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່
ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ບົນພື້ນຖານຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ
ກັບມາດຖານ-ເງື່ອນໄຂ ທີ່ກຳນົດໄວ້ຄື:

ຜູ້ແທນສົມບູນ:

2. ສະຫາຍ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ;
3. ສະຫາຍ ພຸດທະໄຊ ສີວິໄລ;
4. ສະຫາຍ ຄຳພຸດ ສິດທິລາດ;
5. ສະຫາຍ ນາງ ຂັນແກ້ວ ຫລ້າມະນີເງົາ.
   ຜູ້ແທນສໍາຮອງ:
1. ສະຫາຍ ນາງ ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ;
2. ສະຫາຍ ວຸດທິ ເລື່ອນວິໄລວົງ.
IV. ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກຂອງຄະນະ
ບໍລຫ
ິ ານງານພັກທະນາຄານແຫ່ງ    ສປປ     ລາວ   ສະໄໝ
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ທີ IV ໄດ້ເລືອກຕັ້ງເອົາຄະນະປະຈຳພັກ, ເລຂາ,

ຂໍ້ຄງົ ຄ້າງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຊິ່ງສະຫາຍໄດ້ຮຽກຮ້ອງ

ຮອງເລຂາ, ປະທານ ແລະ ຮອງປະທານກວດກາ ໃຫ້ຄະນະພັກຊຸດໃໝ່ຕອ
້ ງໄດ້ສບ
ຶ ຕໍ່ແກ້ໄຂດ້ວຍຄວາມ
ພັກ ດັ່ງນີ້:

ຮັບຜິດຊອບສູງ.

ຈາກສະພາບການຜັນແປຂອງ

1. ເລືອກຕັ້ງເອົາຄະນະປະຈໍາພັກ ດ້ວຍການ ສະພາບການໂລກ ແລະ ພາກພື້ນເຊິ່ງຈະເປັນສິ່ງທ້າ

ປ່ອນບັດໂດຍກົງລົງຄະແນນສຽງປິດລັບ, ມີຜູ້ອອກ ທາຍຫລາຍດ້ານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ

ສະໝັກເລືອກຕັ້ງ 7 ສະຫາຍ, ເລືອກໄດ້ 5 ສະຫາຍ,
ຍິງ 2 ສະຫາຍ ຄື:

ສັງຄົມປະເທດເຮົາ

ສະຫາຍໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳວຽກ

ງານແຕ່ລະດ້ານໃນທາງທີ່ສາ້ ງສັນ ແລະ ໄດ້ມຄ
ີ ວາມ

1. ສະຫາຍ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ;
2. ສະຫາຍ ຄຳວົງ ທິບພະວົງ;
3. ສະຫາຍ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ;
4. ສະຫາຍ ພຸດທະໄຊ ສີວິໄລ;
5. ສະຫາຍ ນາງ ຂັນແກ້ວ ຫລ້າມະນີເງົາ.

ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຄະນະພັກຊຸດໃໝ່ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ຊນ
ີ້ ຳ-ນຳພາ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ ໃຫຍ່ ຜູ້ ແ ທນອົ ງ
ຄະນະພັກ ທຫລ ຄັ້ງທີ  IV ໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດໃໝ່
ໃຫຍ່ຫລວງກວ່າເກົ່າ.

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນສະຫາຍ

ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງສະມາຊິກພັກພະນັກງານຈົ່ງ
ເຊີດຊູສະຕິ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບການເມືອງ
ຂອງຕົນໃຫ້ສູງຂື້ນເລື້ອຍໆ   ເຮັດໃຫ້ວຽກງານດ້ານ

2. ເລືອກຕັ້ງເອົາເລຂາ ແລະ ຮອງເລຂາ ຕ່າງໆມີການຫັນປ່ຽນໃໝ່ທີ່ຕັ້ງໜ້າ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ

ຄະນະພັກ ຄື:

1. ສະຫາຍ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ  ເປັນເລຂາ;
2. ສະຫາຍ ຄຳວົງ ທິບພະວົງ ເປັນຮອງເລຂາ.
3. 	ເລືອກຕັ້ງເອົາປະທານ ແລະ ຮອງປະທານ
ຄະນະກວດກາພັກ ຄື:
1. ສະຫາຍ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ 		
             ເປັນປະທານ;
2. ສະຫາຍ ວຽງສະຫວັນ ໄຊຍະວົງ  		
             ເປັນຮອງປະທານ;
3. ສະຫາຍ ອາລຸນ ບຸນຍົງ 			
             ເປັນຮອງປະທານ.
V. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໄດ້ຮບ
ັ ຟັງການໂອ້ລມ
ົ ຈາກ

ປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ທິດ
ຊີ້ ນໍ າ ອັ ນ ມີ ຄຸ ນ ຄ່ າ ໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານຊີ້ ນໍ າ -ນໍ າ ພາຂອງ
ຄະນະພັກຊຸດໃໝ່ໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ, ຊຶ່ງສະຫາຍໄດ້ເນັ້ນ
ໜັກບາງບັນຫາຄື:
1. ພາຍຫຼັງສຳເລັດກອງປະຊຸມ, ໃຫ້ບັນດາ
ສະຫາຍຮີບຮ້ອນນຳເອົາເນື້ອໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່
ຄັ້ງທີ IV ນີ້ໄປເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກ
ງານຂະແໜງການທະນາຄານຮັບຮູ້, ເຊື່ອມຊຶມໃຫ້
ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ; ຊີ້ນໍາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ
ໃຫ້ເປັນແຜນງານ-ໂຄງການລະອຽດ ພ້ອມທັງນຳພາ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ໃຫ້ ບັ ນ ລຸ ຕ າມຄາດໝາຍທີ່ ກ ຳນົ ດ
ໄວ້.
2. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບ

ສະຫາຍ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້, ກໍາມະການກົມການ ຮົ ມ ການເມື ອ ງແນວຄິ ດ ໃຫ້ ສ ະມາຊິ ກ ພັ ກ -ພະນັ ກ

ເມືອງສູນກາງພັກ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງສະ
ຫາຍໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ຕໍ່ການຊີ້ນາ
ໍ ນໍາພາຂອງຄະນະພັກຊຸດເກົ່າ

ງານຢ່າງເປັນປົກະຕິຕໍ່ເນື່ອງ

ເພື່ອໃຫ້ກໍາໄດ້ແນວ

ທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ,     ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ

ທີ່ໄດ້ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ແລະມະຕິຄາໍ ສັ່ງຕ່າງໆຂອງຂັ້ນເທິງ;       ຕ້ອງຮັບປະກັນ

ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານຂອງຕົນປະຕິບັດໜ້າທີ່ ໃຫ້ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານມີຄນ
ຸ ທາດການເມືອງ
ການເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບມອບໜາຍ ແລະ ໄດ້ຍາດເອົາ ທີ່ໜັກແໜ້ນ, ມີຄວາມຮູທ
້ າງດ້ານທິດສະດີການເມືອງ;
ຜົນງານໃນຫຼາຍໆດ້ານ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສະຫາຍຍັງ ມີຄວາມຮູທ
້ າງດ້ານວິຊາການທີ່ຕນ
ົ ເອງຮັບຜິດຊອບ,
ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕໍ່ດ້ານອ່ອນ- ມີ ຄ ວາມສາມາດນໍ າ ພາດ້ າ ນຕ່ າ ງໆໃນລະດັ ບ ອັ ນ
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ແນ່ນອນ; ມີນໍ້າໃຈຮັກຊາດ ເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດ ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ.
ສ່ວນລວມເປັນອັນຕົ້ນຕໍ; ມີທັດສະນະຮັບໃຊ້ປະຊາ

6. ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິ

ຊົນທີ່ຖືກຕ້ອງ; ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານແນວ XI ຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ຄິດແລະປາກົດການຫຍໍ້ທໃໍ້ ນຖັນແຖວສະມາຊິກພັກ- ສັງຄົມ ສະບັບທີ IX ທີ່ກຳລັງຈະຖືກຮັບຮອງໃນ
ພະນັກງານ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດ, ຂາດຕົວ ແລະ ທັນການ;

ໄວໆນີ້ ໃຫ້ບັນລຸລະດັບຄາດໝາຍດ້ານເສດຖະກິດ

ມີທັດສະນະມິດ-ສັດຕູຈະແຈ້ງ ແລະ ມີສະຕິລະວັງ ມະຫາພາກ ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະພັກຊຸດໃໝ່ເພີ່ມ

ຕົວສູງຕໍ່ກົນອຸບາຍຫັນປ່ຽນໂດຍສັນຕິຂອງສັດຕູ.

ທະວີການຊີ້ນຳ-ນຳພາວຽກງານວິຊາສະເພາະໃນ

3. ເອົາໃຈໃສ່ປບ
ັ ປຸງແບບແຜນການນຳພາໃຫ້ ຂະແໜງການຂອງຕົນ ຊຶ່ງອັນຕົ້ນຕໍແມ່ນການຮັກສາ

ມີ ກ ານປະສົ ມ ປະສານຫຼັ ກ ການລວມສູ ນ ປະຊາທິ  ສະເຖຍລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດໃຫ້ໝັ້ນທ່ຽງຕໍ່ກັບ
ປະໄຕກັບຫຼັກການວິທະຍາສາດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າ ບັນຫານີ້ຕອ
້ ງໄດ້ແກ້ໄຂຂໍ້ຄງົ ຄ້າງຜ່ານມາໃຫ້ໄດ້ຢາ່ ງ

ເກົ່າ, ປັບປຸງລະບົບການບໍລຫ
ິ ານໃຫ້ກະທັດຮັດ ແລະ ເປັນຮູບປະທຳ. ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ໃນໄລຍະ 5 ປີ

ມີປະສິດທິພາບ,       ເພີ່ມທະວີການປະສານສົມທົບຂອງ ຕໍ່ໜ້າ,

ເພື່ອໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນໃໝ່ທີ່ມີລັກສະນະ

ບັນດາໜ່ວຍພັກ ແລະ ຄະນະພັກຮາກຖານໃຫ້ມີ ບຸກທະລຸໃນຂະແໜງທະນາຄານ, ຍູ້ແຮງການເຕີບ

ຄວາມໜັກແໜ້ນ,

ເຂັ້ມແຂງ,

ຖືກຕ້ອງ

ແລະ ໂຕຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ,  ການຈໍລະ

ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດ ຈອນແຈກຢາຍສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ເຂັ້ມ

ຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ແຂງ, ແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານເງິນຕາ, ການຄຸ້ມຄອງ

4. ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງບູລະນະກົງຈັກການຈັດ ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ການຊຳລະສະສາງຢ່າງ

ຕັ້ງຂອງຂະແໜງການເງິນ-ເງິນຕາ ໃຫ້ເປັນລະບົບ ເຂັ້ມງວດ ແລະ ເປັນລະບົບ, ທະນາຄານແຫ່ງ

ຄົບຊຸດ, ກະທັດຮັດ, ມີຄວາມສະຫງົບ, ປອດໃສ. ສປປ ລາວ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການປະສານສົມທົບກັບ

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ,

ເພີ່ມທະວີວຽກງານບໍາລຸງສ້າງ ບັນດານະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາ

ພະນັກງານໃຫ້ພຽງພໍທາງດ້ານຈໍານວນ ແລະ ຮັບ ພາກກັ ບ ຂະແໜງການກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງໃຫ້ ກົ ມ ກຽວກັ ນ .

ປະກັນຄຸນນະພາບ;

ພ້ອມນີ້ຕ້ອງຄຸ້ມຄອງ-ນໍາໃຊ້ ໃນນີ້, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າ

ພະນັກງານໃຫ້ດີ ແລະ ເຂັ້ມງວດ; ສັບຊ້ອນ-ຈັດວາງ ການຊຸກຍູໃ
້ ຫ້ກະຊວງການເງິນປະຕິບດ
ັ ຫຼັກການດຸນ
່ 
ພະນັກງານຕໍາແໜ່ງງານຕ່າງໆ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ດ່ຽງງົບປະມານ ໂດຍນຳໃຊ້ພນ
ັ ທະບັດຄັງເງິນຈຳໜ່າຍ

ການເລັ່ງທວງຂອງວຽກງານໃນໄລຍະໃໝ່ໂດຍການ ຜ່ານການປະມູນຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ເລືອກເຟັ້ນເອົາຜູ້ທີ່ມີຄຸນທາດການເມືອງໜັກແໜ້ນ

ຫຼີກເວັ້ນການລ່ວງໜ້າ ແລະ ກູ້ຢືມໂດຍກົງຈາກ

ແລະ ເກັ່ງວິຊາການດ້ານຕ່າງໆ ເພື່ອໄປຊີ້ນໍາຢູ່ແຕ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ  ເພື່ອຮັບປະກັນການ

ລະຂົງເຂດວຽກງານໃຫ້ມກ
ີ ານຫັນປ່ຽນທີ່ຕງັ້ ໜ້າກວ່າ ປະຕິບັດເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ດຸ່ນດ່ຽງ
ເກົ່າໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ
ການດໍາເນີນທຸລະກິດ.

ແລະ ງົບປະມານໃຫ້ມີລັກສະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ຫຼຸດ
ຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາ

5. ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ, ຕ້ອງຕັ້ງໜ້າແກ້ໄຂປະກົດ ພາກ. ເປັນເຈົ້າການໃນການປະສານກັບຂະແໜງ

ການຫຍໍ້ ທໍ້ ທີ່ ເ ກີ ດ ຂຶ້ ນ ໃນຖັ ນ ແຖວສະມາຊິ ກ ພັ ກ - ການກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງເພື່ ອ ພ້ ອ ມກັ ນ ແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາການ
ພະນັກງານຢູ່ໃນຂະແໜງການທະນາຄານ ໃຫ້ຖືກ ອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບ, ຄວບຄຸມການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ
ຕ້ອງ, ເຂັ້ມງວດ, ເດັດຂາດທັນການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ

ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ເງິນຕາ

ທັດສະນະໃນການບໍລິການຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ແລະ   ຕ່າງປະເທດຊໍາລະຢູ່ພາຍໃນປະເທດ. ໃຫ້ທະນາ

ແກ້ໄຂບັນຫາການສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ຕຳແໜ່ງເພື່ອຫາ

ຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພີ່ມທະວີການຊຸກຍູ້ ແລະ
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ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ທະນາຄານທຸລະກິດ ນະໂຍບາຍສະຫວັດດີການຕາມທິດປະຢັດ ຕີຖອຍ
ເພື່ອລົງທຶນປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມ ແນວຄິດເກື້ອກູນ ແລະ ຕ້ານການຟູມເຟືອຍທຸກຮູບ
ແຂງໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາດ້ວຍການ ແບບ. ເອົາໃຈໃສ່ພດ
ັ ທະນາຕະຫຼາດທຶນໃຫ້ເປັນເຄື່ອງ
ຊອກທຸກວິທທ
ີ າງລະດົມແຫຼ່ງທຶນໂດຍສຸມໃສ່ສະໜັບ ມືລະດົມທຶນໄລຍະຍາວທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ພ້ອມ
ສະໜູນການປ່ອຍກູໃ
້ ຫ້ແກ່ຈນ
ຸ ລະວິສາຫະກິດ, ວິສາ ທັ ງ ເພີ່ ມ ທະວີ ກ ານຮ່ ວ ມມື ກັ ບ ສາກົ ນ ທັ ງ ຮູ ບ ແບບ
ຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ ສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍໃຫ້ກວ້າງຂວາງສອດຄ່ອງ

ທີ່ເໝາະສົມ

ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດສິນຄ້າຊົມໃຊ້ ຕາມແນວທາງຂອງພັກ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ໃຫ້ສືບຕໍ່

ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ແລະ ຄ້າຂາຍກັບຕ່າງປະ ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ   ໃນຂະແໜງທະນາຄານ

ເທດ

ນໍາເອົາເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າປະເທດໃຫ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດານິຕກ
ິ າໍ ,ການບັນຊີ,ລະບົບ

ຫຼາຍກວ່ າ ການຈ່ າ ຍໃຫ້ ຕ່ າ ງປະເທດເພື່ ອ ເຮັ ດ ໃຫ້  ຂໍ້ມນ
ູ ຂ່າວສານ  ແລະ  ກນ
ົ ໄກການຄຸມ
້ ຄອງທະນາຄານ

ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນ. ພ້ອມກັນ ທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາ

ນີ້, ໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າການ ຄານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ທັນສະໄໝ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ
ໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ມາດຕະການກະຕຸ້ ນ ເສດ ມາດຕະຖານສາກົນ.
ຖະກິດ ທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີນນ
ັ້ ໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງຢ່າງ

7. ໃຫ້ຄະນະພັກຊຸດໃໝ່ ພ້ອມກັນແບ່ງຄວາມ

ມີຈຸດສຸມ, ມີນິຕິກໍາ, ມີກົນໄກຊຸກຍູ້ ແລະ ມີການ ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ກນ
ັ ຢ່າງລະອຽດຈະແຈ້ງ. ເອົາໃຈໃສ່

ຄຸມ
້ ຄອງຕິດຕາມກວດກາທີ່ໜກ
ັ ແໜ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນ ປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງຄະນະພັກໃຫ້
ແຫຼ່ງທຶນໄດ້ຖກ
ື ນໍາໃຊ້ຢາ່ ງມີປະສິດທິຜນ
ົ . ນອກຈາກ ດີ,

ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕໃຫ້

ນີ້, ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ ເຂັ້ມງວດ, ຕັ້ງໜ້າເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງການນຳພາ

ລະບົບທະນາຄານ,

ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນ ລວມຂອງໝູ່ຄະນະທັງເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງສະຕິ

ທະນາຄານກໍຄືລະບົບການຊໍາລະຕ່າງໆໃຫ້ທັນສະ ປັນຍາ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງບຸກຄົນ, ປະຕິບດ
ັ 
ໄໝ, ປອດໄພ, ລວມສູນ ແລະ ໝັ້ນຄົງ ເພື່ອຮັບປະ ລະບອບປະຊຸມ ແລະ ລາຍງານສ່ອງແສງ, ຂໍຄວາມ

ກັ ນ ຄວາມສາມາດຂະຫຍາຍການບໍ ລິ ກ ານທາງ ເຫັນຂອງຄະນະພັກໃຫ້ເຂັ້ມງວດ, ມີການກວດກາ

ດ້ານການເງິນຢ່າງກວ້າງຂວາງມີການແຂ່ງຂັນຢ່າງ ວຽກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ,        ກວດກາການນໍາພາລວມ

ເປັນທໍາ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ. ສືບຕໍ່ ຂອງໝູຄ
່ ະນະ    ແລະ     ກວດກາຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ

ເອົາໃຈໃສ່ປບ
ັ ປຸງໂຄງສ້າງທະນາຄານພັດທະນາລາວ ບຸກຄົນເພື່ອສົ່ງເສີມດ້ານດີ ແລະ ຈຳກັດແກ້ໄຂຈຸດ
ແລະ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາໃຫ້ສຳເລັດ ດ້ວຍ
ການຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຍຸດທະສາດທີ່ດີ ແລະ

ອ່ອນຂໍ້ຄງົ ຄ້າງໃຫ້ທນ
ັ ການ.       ຄະນະພັກຊຸດໃໝ່ ຕ້ອງ
ຖືຄວາມສາມັກຄີເປັນປຶກແຜ່ນ, ເປັນແບບຢ່າງນໍາ

ສ້າງໃຫ້ທັງສອງທະນາຄານດັ່ງກ່າວມີຄວາມເຂັ້ມ ໜ້າ, ມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ມີຄວາມປອດໃສ
ແຂງ ແລະ ໝັ້ນຄົງ. ພ້ອມກັນນັ້ນຕ້ອງປັບປຸງທະ ຂາວສະອາດໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ

ນາຄານນະໂຍບາຍເພື່ ອ ປະກອບສ່ ວ ນສະໜອງ ການດໍາລົງຊີວິດ,

ຍາມໃດກໍຖືເອົາຜົນປະໂຫຍດ

ແຫຼ່ງທຶນໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ວຽກງານ ຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຂອງສ່ວນລວມຢູ່ເໜືອຜົນ

ສາມສ້າງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍທີ່ພັກ ແລະ ລັດ ປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ.
ຖະບານໄດ້ວາງໄວ້;   ເລັ່ງແກ້ໄຂໜີ້ບໍ່ເກີດດອກອອກ

ນອກຈາກນີ້, ສະຫາຍຍັງຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນ

ຜົນໃຫ້ຫຼດ
ຸ ລົງ ແລະ ຄຸມ
້ ຄອງສິນເຊື່ອທີ່ປອ
່ ຍໃໝ່ຢາ່ ງ ດາສະຫາຍຄະນະພັກ, ບັນດາສະຫາຍຜູ້ແທນກອງ

ຮັດກຸມ. ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານຂອງທະນາ ປະຊຸມທັງຫຼາຍ ຕະຫຼອດຮອດສະມາຊິກພັກ-ພະນັກ

ຄານ   ໂດຍສະເພາະລາຍຈ່າຍບໍລຫ
ິ ານ,ເງິນອຸດໜູນ, ງານທົ່ວຂະແໜງທະນາຄານ ຈົ່ງເສີມຂະຫຍາຍມູນ
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ສ້າງລະບົບການເງິນ-ເງິນຕາ

ສູງໃນການບຸກໜ້າບືນຕົວຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ

ຂອງປະເທດເຮົາໃຫ້ເຂັ້ມແຂງໝັ້ນຄົງ ແລະ ທັນສະ

ນາໆປະການ, ເສີມຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງ,

ໄໝ, ເປີດກວ້າງຮ່ວມມືກັບສາກົນບົນພື້ນຖານໄດ້

ທັດສະນະ “ກ້າຄິດ, ກ້າເຮັດ ແລະ ກ້າຮັບຜິດຊອບ”

ຮັບຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນເພື່ອຮັບໃຊ້ການພັດທະ

ເພື່ອພ້ອມກັນຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍຂອງພັກ
ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກທະນາ ແລະ ລັດ ກໍານົດໄວ້ຢ່າງຈົບງາມ.
ຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ IV ໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດທີ່

ຊົມເ ຊີຍຜ
 ົນສ
 ຳເລັດຂ
 ອງ
ກອງປະຊຸມໃ
 ຫຍ່ ຜູແ
້ ທນອົງຄ
 ະນະພັກ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ
 ລາວ ຄັ້ງທ
 ີ IV
ຢ່າງສຸດໃ
ຈ!
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ບົດຄ
 ວາມຕ່າງໆກ່ຽວກັບຂ
 ະແໜງການທະນາຄານ    v

50 ປີ ແຫ່ງການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ການຮ່ວມມືຂະແໜງທະນາຄານລະຫວ່າງ ສອງຊາດ ລາວ-ຫວຽດນາມ
ຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງ ໂດຍ: ພະແນກຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ,
ກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ດັ່ ງ ທີ່ ພ ວກເຮົ າ ຮູ້ ນ ຳກັ ນ ແລ້ ວ ວ່ າ ສອງຊາດ ນາຄານກາງ ລາວ-ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ມີການຮ່ວມມື,
ລາວ-ຫວຽດນາມ, ຫວຽດນາມ-ລາວ ແມ່ນເປັນປະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນທາງ
ເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ມີຊາຍແດນຮ່ວມກັນແຕ່ ດ້ານວິຊາການ      ເພື່ອລິເລີ່ມການປັບປຸງການບໍລຫ
ິ ານ
ເໜືອເຖິງໃຕ້, ປະຊາຊົນໄປມາ-ຫາສູກ
່ ນ
ັ ,  ຊກ
ຸ ຍູ-້ ຊ່ວຍ ລັດໃນຂົງເຂດການເງິນ-ເງິນຕາ. ພາຍຫຼັງທີ່ປະເທດ
ເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ກາຍເປັນມູນເຊື້ອມາແຕ່ດນ
ົ ນານ.

ຊາດໄດ້ຮບ
ັ ການປົດປ່ອຍແລ້ວການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ

ພາຍຫຼັງ ລາວ-ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສາຍ ທຫລ ແລະ ທຫວ ກໍ່ໄດ້ມີການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ,
ພົວພັນການທູດ ໃນວັນທີ 5 ກັນຍາ 1962 ແລະ ລົ ງ ເລິ ກແຕ່ ລະວຽກງານຫຼາຍຂຶ້ ນເພື່ ອຮອງຮັບໃນ
ເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ການປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່ການເມືອງໃນເງື່ອນໄຂ

ແລະ

ວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 1977 ຊຶ່ງກາຍເປັນບາດລ້ຽວ ສະພາບແວດລ້ອມອັນໃໝ່.
ສໍາຄັນເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ, ຄວາມສາ

ມາໄລຍະປະຈຸບນ
ັ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ         ທຫລ

ມັກຄີພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫ່ວາງ

ແລະ ທຫວ ແມ່ນໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ

ລາວ-ຫວຽດນາມ, ຫວຽດນາມ-ລາວ ໄດ້ຮັບການ ກ້ າ ວສູ່ ລ ວງເລິ ກ ເພື່ ອ ຕອບສະໜອງແກ່ ກ ານພັ ດ
ພັດທະນາຂຶ້ນສູ່ບາດກ້າວໃໝ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງສອງຊາດ ລາວ-ຫວຽດ
ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
ສະເພາະການຮ່ ວ ມມື ຂ ະແໜງທະນາຄານ
ລາວ-ຫວຽດນາມ, ຫວຽດນາມ-ລາວ ມີປະຫວັດ
ສາດຕິດພັນກັບປະຫວັດສາດຂອງສອງຊາດ ແລະ

ນາມ ເຊິ່ງມີການຮ່ວມມືກນ
ັ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ຫຼາຍ
ລະດັບ ຊຶ່ງມີເນື້ອໃນລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມທະວິພາຄີປະຈຳປີ:
ພາຍຫຼັ ງ ສອງທະນາຄານກາງໄດ້ ເ ຊັ ນ ບົ ດ

ນັບມື້ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ກ້າວສູ່ລວງເລິກ. ໃນໄລຍະ ບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ (MOU) ການຮ່ວມມືໃນແຕ່ລະ
ທີ່ປະເທດຊາດບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍສອງທະ ໄລຍະທັງສອງຝ່າຍກໍ່ໄດ້ມີການປັບປຸງເນື້ອໃນຂອງ
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ສຸຂະພາບຢູ່ຫວຽດນາມ. ແຕ່ລະປີ ທຫລ ແລະ ທຫວ

ການຮ່ວມມືໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ຈະຜັດປ່ຽນກັນເປັນເຈົ້າພາບໃນການຈັດກອງປະຊຸມ

ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງ ທະວິພາຄີ. ຊຶ່ງຄັ້ງຫຼ້າສຸດທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຮ່ວມຈັດ
ຕ້ອງການຂອງວຽກງານ ແລະ ສົມຄູ່ກັບການຮ່ວມມື ກອງປະຊຸມທະວິພາຄີ
ຮອບດ້ານ ຊຶ່ງຄັ້ງລ່າສຸດແມ່ນປີ 2017. ການປັບປຸງ

ແບບທາງໄກຜ່ານລະບົບ

Video Conference ໃນວັນທີ 3 ທັນວ
 າ 2020

MOU ດັ່ງກ່າວເປັນຂີດໝາຍສຳຄັນ ແລະ ເປັນພື້ນ ເນື່ອງຈາກສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ

ຖານທີ່ ດີ ເ ພື່ ອ ຊຸ ກ ຍູ້ ໃ ຫ້ ແ ກ່ ກ ານຮ່ ວ ມມື ຮ ອບດ້ າ ນ Covid-19.
ລະຫວ່າງສອງທະນາຄານກາງ ລາວ - ຫວຽດນາມ
ກ້າວສູ່ລວງເລິກກວ່າເກົ່າ ຊຶ່ງສະແດງອອກຄື ທຫວ

ນັບຕັ້ງແຕ່

ທຫລ

ແລະ

ທຫວ

ໄດ້ມີການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຈັດຕັ້ງ
ກອງປະຊຸມທະວິພາຄີເພື່ອທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງ

ຈະໃຫ້ທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ 10 ທຶນ ປະຕິບັດແຜນການການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ

ຕໍ່ປີ ແລະ ລະດັບປະລິນຍາເອກ 5 ທຶນຕໍ່ປີໃຫ້ແກ່
ທຫລ ຊຶ່ງໄລຍະການປະຕິບັດແຕ່ 2017-2021 ຊຶ່ງ
ຮອດປະຈຸບັນ ພະນັກງານ ທຫລ   ໄປຮຽນລະດັບ

ແລະ ຂຶ້ນແຜນການຮ່ວມມືໃນຕໍ່ໜາ້ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
2.

ການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ

ແລະ

ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ:

ປ.ເອກ ຈໍານວນ 1 ທຶນ, ລະດັບ ປ. ໂທ ຈໍານວນ 8

ສອງຝ່າຍໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດ

ທຶນ ແລະ ຮຽນກຽມພາສາຫວຽດນາມ ເພື່ອເຂົ້າຮຽນ ທະນາບຸກຄະລາກອນປະຈຳປີ ໂດຍຜ່ານຮູບແບບ
ວິຊາສະເພາະ ລະດັບ ປ.ໂທ ຈໍານວນ 11 ທຶນ. ການຈັດສຳມະນາ, ຈັດຝຶກອົບຮົມທັງ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ພ້ອມນີ້, ທຫວ ຍັງໄດ້ມີໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອກວດ ແລະ

ໄປທັດສະນະສຶກສາ-ຖອດຖອນບົດຮຽນຢູ່

ສຸຂະພາບປະຈໍາປີ ຢູ່ ສສ. ຫວຽດນາມ ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມໃນຂົ ງ ເຂດທະນາຄານເປັ ນ ຕົ້ ນ ແມ່ ນ :
ພະນັກງານການນໍາຂັ້ນຄະນະຜູວ
້ າ່ ການ ແລະຂັ້ນກົມ ວຽກງານທະນາຄານກາງ, ວຽກງານນະໂຍບາຍເງິນ
ຊຶ່ງຮອດປະຈຸບັນ

ທຫລ

ໄດ້ສໍາເລັດການນໍາສົ່ງ ຕາ, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ວຽກ

ພະນັກງານການນຳ ຈໍານວນ 15 ທ່ານ ໄປກວດ ງານບັນຊີການເງິນ, ວຽກງານຊໍາລະ, ວຽກງານເຕັກ
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ສຳນັກງ ານປົກປ
 ້ອງເງິນຝ
 າກ ສປປ
 ລາວ ແລະ
ປະກັນໄພເງິນຝາກ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຊັນ MOU
ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ປີ 2015 ແລະ  ຄະນະກຳມະການ
ຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຊັນ MOU ກັບ
ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບຫວຽດນາມ ໃນປີ
2011. ໃນວັນທີ 28 ຕຸລາ 2015 ໄດ້ມີການເຊັນບົດ
ບັ ນ ທຶ ກ ການຮ່ ວ ມມື ລ ະຫວ່ າ ງໂຮງພິ ມ ທະນະບັ ດ
ທຫລ ແລະ ໂຮງພິມທະນະບັດແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ

ໂນໂລຊີຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຂ່າວສານ, ວຽກງານການພົວພັນຮ່ວມ ເພື່ອຍົກສູງການຮ່ວມມືວຽກງານທະນະບັດຂອງສອງ
ມືສາກົນ, ວຽກງານໂຮງພິມທະນະບັດ, ວຽກງານ ປະເທດໃຫ້ກ້າວສູ່ລວງເລິກ.
ກວດກາ, ວຽກງານຈັດຕັ້ງພະນັກງານ, ວຽກງານ

ທັງສອງທະນາຄານກາງສືບຕໍ່ຊກ
ຸ ຍູໃ
້ ຫ້ທະນາ

ສຳນັກງ ານປົກປ
 ້ອງເງິນຝ
 າກ, ວຽກງານຕ້ານການ ຄານທຸ ລ ະກິ ດ ລັ ດ ຜັ ນ ຂະຫຍາຍການຮ່ ວ ມມື ໃ ນ
ຟອກເງິນ ແລະ ອື່ນໆ ສັງລວມແຕ່ປີ 2008-2019 ຂອບຄູ່ຮ່ວມມືທາງດ້ານທຸລະກິດລະຫວ່າງກັນໂດຍ
ດັ່ງນີ້:  

ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ແລະ ລະບຽບການພາຍໃນ

ກ່ວາ 2000 ຄົນ;

ເງິນ, ການບໍລິຫານສິນເຊື່ອ ແລະ ລະບົບການຊຳລະ

- ສຳມະນາຢູ່ ສປປ ລາວ ຕາມແຜນຮ່ວມມື ຂອງຕົນ. ນອກນີ້, ຍັງໄດ້ມີການຖອດຖອນບົດຮຽນ
ສອງຝ່າຍ ຫຼາຍກວ່າ 50 ເທື່ຶອຄັ້ງ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍ ລະຫວ່າງກັນທາງດ້ານວຽກງານບໍລິການດ້ານການ
- ໄປຖອດຖອນບົດຮຽນ ຢູ່ ສສ. ຫວຽດນາມ

ສະສາງເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງ

ບົດຮຽນນອກກອບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ສະເລ່ຍ

ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເຊິ່ງເປັນທະນາ

ຕາມແຜນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຫຼາຍກວ່າ 60 ຄັ້ງ ມີຜູ້ ການທະນາຄານຂອງທັງສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດ
ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກ່ວາ 500 ຄົນ ແລະ ໄປຖອດຖອນ ນາມ. ໃນປີ 1999, ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-
3-5 ຄັ້ງ/ປີ;

ຄານຮ່ວມທຸລະກິດ

ລະຫວ່າງ

ທະນາຄານການ

3.    ການຮ່ວມມືຂອງບັນດາກົມກອງ, ທຽບເທົ່າ ຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ (BCEL Public)
ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາ ແລະ ການລົງທຶນ
ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ ລາວ-ຫວຽດນາມ.
ນອກຈາກການຮ່ ວ ມມື ສ ອງຝ່ າ ຍລະຫວ່ າ ງ

ຫວຽດນາມ (BIDV). ຄຽງຄູກ
່ ນ
ັ ນັ້ນ, ທະນາຄານ

ທະນາຄານກາງແລ້ວ, ທັງສອງຝ່າຍຍັງໄດ້ສະໜັບ ນະໂຍບາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານ
ສະໜູນໃຫ້ບັນດາກົມ, ທຽບເທົ່າກົມ ແລະ ບັນດາ ນະໂຍບາຍສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ເຊັນ MOU ໃນປີ

ທີ່ນອນຢູ່ພາຍໃຕ້ການ 2010. ນອກນັ້ນ, ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ສປປ
ຄຸ້ມຄອງຂອງ ທຫລ ແລະ ທຫວ ໃຫ້ມີການຮ່ວມມື, ລາວ ກັບ ທະນາຄານກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະ
ທະນາຄານທຸລະກິດລາວ

ແລກປ່ຽນຂໍ້ມນ
ູ ຂ່າວສານກັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ເປັນຕນ
ົ້ ສະ
ຖາບັນການທະນາຄານ (ສທຄ) ສປປ ລາວ  ໄດ້ຮວ
່ ມ
ກັບສະຖາບັນການທະນາຄານຮ່າໂນ້ຍ.ໄດ້ເຊັນ     MOU
ຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2006 ແລະ ມີກ
 ານປັບປຸງ MOU
ສະບັບໃໝ່ປີ 2016. ພ້ອມນີ້,  ສທຄ ສປປ
 ລາວ ໄດ້
ເຊັນ MOU ກັບມະຫາວິທະຍາໄລການທະນາຄານ
ໂຮ່ຈິມິນ ສະບັບທຳອິດໃນປີ 2013. ນອກນັ້ນ,
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ບົດຫວຽດນາມໄດ້ເຊັນ MOU ໃນປີ 2009 ແລະ
ທະນາຄານພັດທະນາລາວ

ແລະ

ທະນາຄານ

VIETINBANK ທັງສອງໄດ້ເຊັນ MOU ໃນປີ
2011.
ປະຈຸບນ
ັ , ມີທະນາຄານທຸລະກິດຈາກຫວຽດນາມ
ທີ່ມາດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ມີຈຳນວນ 6
ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນປະກອບມີ: ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດ
ລາວ-ຫວຽດ,

ທະນາຄານໄຊງ່ອນເທື່ອງຕິ່ນລາວ

ຈໍາກັດ, ທະນາຄານຫວຽດຕິນ ລາວ ຈຳກັດ,  ທະນາ
ຄານໄຊງ່ອນ-ຮ່າໂນ້ຍ ລາວ ຈຳກັດ,   ທະນາຄານ
ການຄ້າຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ປະຈຳລາວ ຈຳກັດ
ແລະ ທະນາຄານຫຸນ
້ ສ່ວນການຄ້າທະຫານສາຂາລາວ.
4. ການແລກປ່ຽນທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ,
ກິລາ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງສາມອົງການຈັດຕັ້ງ
ມະຫາຊົນ
ທຫລ ແລະ ທຫວ ຍັງມີການແລກປ່ຽນທາງ
ດ້ານວິຊາການ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ກິລາ ແມ່ນເພື່ອ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ປະກອບສ່ວນສຳຄັນ ແລະ ໃຫຍ່ຫຼວງ
ສົ່ງເສີມການສ້າງຄວາມສາມັກຄີຮັກແພງລະຫວ່າງ ຕໍ່ການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງ

ພະນັກງານສອງຝ່າຍ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈັດຄັ້ງທຳອິດ ການເງິນ-ເງິນຕາຂອງ ສປປ ລາວ, ການສະໜັບ
ໃນປີ 2011 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ ສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດ
ມີການຜັດປ່ຽນກັນເປັນເຈົ້າພາບ ແລະ ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ປີ

ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບສ່ວນພັດທະນາເສດ
2018 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ. ພ້ອມກັນ ຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ຍັງປະກອບ
ນັ້ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງສອງຝ່າຍຍັງມີ ສ່ວນສຳຄັນໃນການເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນ
ການພົວພັນກັນເປັນຕົ້ນສະຫະພັນກໍາມະບານ        ທຫລ ມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຄວາມສາມັກຄີພິເສດ
ກໍ່ໄດ້ເຊັນ MOU ຮ່ວມກັບສະຫະພັນກຳມະບານ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານຂອງສອງຊາດ ລາວ-

ຂະແໜງການທະນາຄານ, ສສ. ຫວຽດນາມ ໃນວັນທີ ຫວຽດນາມ, ຫວຽດນາມ-ລາວ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງທະນົງ
29/10/2013 ແລະ ທັງສອງຝ່າຍກໍ່ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງ ແກ່ນຊົ່ວກາລະນານ.
ຖອດຖອນບົດຮຽນ, ຢ້ຽມຢາມແຕ່ລະປີໂດຍຜັດປ່ຽນ
ກັນເປັນເຈົ້າພາບ.
ສັງລວມແລ້ວການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທຫລ ແລະ
ທຫວ ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຕະຫຼອດໄລຍະປະຫວັດ
ສາດກ່ອນການປົດປ່ອຍ ແລະ ໄລຍະສ້າງສາປະເທດ
ຊາດ      ສປປ      ລາວ     ຍາມໃດພັກ-ລັດຖະບານ     ສສ.ຫວຽດ
ນາມກໍ່ໄດ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງ
ໝົດຈິດໝົດໃຈ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະທະນາຄານ
ແຫ່ງລັດຫວຽດນາມ ຈະເປັນທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ
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ກຽມພ້ອມເພື່ອຈັດຕ
 ັ້ງຜ
 ັນຂ
 ະຫຍາຍສັນຍ
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ຂຽນໂດຍ:  ກົມນ
 ະໂຍບາຍເງິນຕາ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ສປປ
ລາວ ແລະ ສປ ຈີນ ໄດ້ມີການສືຶບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເນື່ອງມາຈາກການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍໆ
ຂະແໜງການໂດຍສະເພາະທາງດ້ານເສດຖະກິດການເງິນເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈີນ
ມີການຂະຫຍາຍຕົວທາງການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ
ຕະຫຼອດມາ. ໃນຂະນະທີ່ການລົງທຶນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ
ມາຈາກ ສປ ຈີນເປັນການລົງທຶນໃນໂຄງການຂະ
ໜາດໃຫຍ່ເປັນຕົ້ນແມ່ນ:
ການສ້າງທາງລົດໄຟ
ຄວາມໄວສູງ, ທາງດ່ວນ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າ.
ຊຶ່ງການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳເງິນ
ລົງທຶນທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າສູ່ ສປປ ລາວ
ເປັນມູນຄ່າມະຫາສານໂດຍສະເພາະແມ່ນສະກຸນ
ເງິນຢວນ.

ປະຈຸບນ
ັ   ສປປ ລາວ ມີສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດ
ຈີນ ແລະ ທະນາຄານຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງ ລາວ-ຈີນ
ຈຳນວນ     4 ແຫ່ງ1       ທະນາຄານດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານ
ຊຳລະສະສາງເປັນສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ເງິນຢວນ.
ຊຶ່ ງ ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ທີ່ ນ ຳໃຊ້ ໃ ນການຊຳລະສະສາງ
ຂ້າມແດນລາວຈີນປະກອບມີການໂອນເງິນຜ່ານລະ
ບົບ SWIFT ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ຜະລິດ
ຕະພັນຊຳລະທີ່ທັນສະໄໝ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຜະລິດ
ຕະພັນຊຳລະຜ່ານທາງບັດ UnionPay, ລະບົບຮັບ
ຊຳລະຜ່ານທາງ Alipay, Wechat (ໃນໄລຍະທົດ
ລອງຊຶ່ງສາມາດຮັບຊຳລະຈາກສປຈີນໄດ້ຝາ່ ຍດຽວ).
ນອກຈາກນີ້, ເພື່ອຕອບສະໜອງແນວທາງນະໂຍ
ບາຍ "ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທ
 າງ" (one belt one road)
1 ທະນາຄານ ICBC ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,  
   ທະນາຄານ BOC ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,
   ທະນາຄານລາວ-ຈີນ LCNB ແລະ ທະນາຄານລາວກໍ່ສ້າງ
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ຂອງ      ສປ       ຈີນ    ຕໍ່ກບ
ັ ບັນດາປະເທດຄູຮ
່ ວ
່ ມຍຸດທະສາດ
ແລະ ເປັນການເປີດຊ່ອງທາງການໂອນເງິນກໍຄກ
ື ານ
ຊໍາລະຮ່ວມກັນ; ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ຍັງມີການນໍາໃຊ້
ລະບົບ CSIF ເພື່ອຮອງຮັບການນໍາເຂົ້າທຶນຈາກ
ສປ ຈີນ ແລະ ການຊໍາລະຂ້າມແດນ, ເຊິ່ງແມ່ນ
ທະນາຄານຂາສາຕ່າງປະເທດຄື ICBC ເປັນທະ
ນາຄານຕົວແທນ (Correspondence Bank) ຂອງ
ສປປ ລາວ ເພື່ອເປັນສະມາຊິກທາງກົງ (Direct
Participant) ຂອງລະບົບ CSIF ໃນການຮັບຊໍາລະ
ເງິນຫຍວນລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈີນ
ຜ່ານລະບົບ CSIF.
ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການເພີ່ມທະວີໃຫ້ທັງສອງ
ປະເທດສື ບຕໍ່ ຮ່ ວ ມມືຶ ໃນການພັ ດທະນາທາງດ້ າ ນ
ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ມາຮອດວັນທີ 6 ມັງກອນ 2020
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານ
ປະຊາຊົນຈີນ ຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືສອງ
ຝ່າຍວ່າດ້ວຍການນຳໃຊ້ສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນລະຫວ່າງ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານ
ປະຊາຊົນຈີນ ຂຶ້ນ, ຊຶ່ງມີຄວາມຫວັງວ່າສັນຍາດັ່ງ
ກ່າວຈະເປັນຈຸດລິເລີ່ມທີ່ສຳຄັນເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ທັງ
2 ປະເທດນຳໃຊ້ສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນເຂົ້າ
ໃນການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ (ໂດຍບໍ່ຜ່ານສະກຸນ
ເງິນທີ່ສາມ) ສະນັ້ນ, ສັນຍາດັ່ງກ່າວຈະເປັນການ
ສ້າງໂອກາດທີ່ດີໃຫ້ກັບ ສປປ ລາວ ກໍ່ຄືຜູ້ປະກອບ
ການລາວໃນຫຼາຍໆດ້ານເປັນຕົ້ນແມ່ນ:
- ສັນຍາດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນການຍົກສູງພາລະ
ບົ ດ ບາດຂອງສະກຸ ນ ເງິ ນ ກີ ບ ໃນລະບົ ບ ການເງິ ນ
ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈີນ ແລະ ກ້າວ
ໄປສູ່ ກ ານເປັ ນ ທີ່ ຍ ອມຮັ ບ ໃນປະເທດຄູ່ ຄ້ າ ອື່ ນ ໆ
ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈີນ ໃນອະນາຄົດ,
ເນື່ອງຈາກວ່າພາຍໃຕ້ສັນຍາດັ່ງກ່າວທາງ ສປ ຈີນ
ແມ່ນຍອມຮັບສະກຸນເງິນກີບໃຫ້ເຂົ້າມາມີບົດບາດ
ຫຼາຍຂຶ້ນໃນການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນຊຶ່ງໝາຍຄວາມ
ວ່າເງິນກີບກໍ່ສາມາດເປັນເຄື່ອງມືໃນການຊຳລະລະ
ຫວ່າງການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ລາວຈີນ ໄດ້;
-     ເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານ
ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ເງິນ
ກີບ ແລະ ເງິນຢວນມີບົດບາດຫຼາຍຂຶ້ນ, ເນື່ອງຈາກ
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ວ່າການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນສາມາດດຳເນີນຜ່ານ
ສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ໂດຍກົງໂດຍບໍ່ຜາ່ ນສະກຸນເງິນ
ທີ່ສາມ. ການຊຳລະສະສາງດ້ວຍສະກຸນເງິນທ້ອງ
ຖິ່ ນ ໂດຍກົ ງ ຈະຊ່ ວ ຍໃຫ້ ຫຼຸ ດ ຄວາມສ່ ຽ ງທາງດ້ າ ນ
ອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານເສດຖະ
ກິດຂອງປະເທດເຈົ້າຂອງສະກຸນເງິນ, ຊຶ່ງຈະເປັນ
ການເພີ່ ມ ທາງເລື ອ ກໃຫ້ ກັ ບ ຜູ້ ປ ະກອບການໃນ
ການດຳເນີນທຸລະກຳທາງການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ;
- ການຊຳລະສະສາງລະຫວ່າງທະນາຄານ
ທຸລະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈີນ ມີຄວາມ
ສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນ, ເນື່ອງຈາກວ່າໃນອານາ
ຄົດລະບົບທະນາຄານຂອງທັງສອງປະເທດຈະຕ້ອງ
ຮ່ວມມືເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ສ້າງລະບົບການຊໍາລະ
ສະສາງລະຫວ່າງເງິນກີບ ແລະ ເງິນຢວນທີ່ທັນສະ
ໄໝ ແລະ ມີການຫັກລົບບັນຊີໂດຍກົງໂດຍບໍ່ຜ່ານ
ສະກຸນເງິນອື່ນ;
- ສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນໃຫ້ມີການ
ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ສາມາດກະຕຸກຊຸກຍູ້ຂະແໜງ
ການອື່ນໆໃຫ້ມຄ
ີ ວາມກ້າວໜ້າຍິ່ງຂຶ້ນເປັນຕົ້ນແມ່ນ:
ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຜປ
ູ້ ະກອບການ, ສ້າງວຽກເຮັດງານ
ທຳ, ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ອື່ນໆ.
ສະນັ້ນ,ການກະກຽມຄວາມພ້ອມຕໍ່ກບ
ັ ການ
ປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວຖືເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນ, ໂດຍສະເພາະ
ຜູທ
້ ດ
ີ່ າໍ ເນີນການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນຮ່ວມກັບ ສປ
ຈີນ, ຈະຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມຂ່າວສານຈາກແຫຼ່ງຂ່າວທີ່
ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຢາ່ ງໃກ້ຊດ
ິ
ເພາະສັນຍາດັ່ງກ່າວເຖິງ
ແມ່ນວ່າຈະມາພ້ອມກັບຜົນດີຫຼາຍຢ່າງ, ແຕ່ຜປ
ູ້ ະກອບ
ການຄວນທີ່ຈະກຽມພ້ອມເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍ
ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນເຊັ່ນ: ການເຂົ້າມາຂອງເງິນທຶນທີ່
ເປັນເງິນຢວນຈາກ ສປ ຈີນ ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການ
ຍອມຮັບການໃຊ້ເງິນກີບເຂົ້າໃນການຊຳລະສະສາງ
ຕົວຈິງ. ສະນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ຜູ້ປະກອບການຄວນປະຕິບັດ
ແລະເພື່ອເຮັດໃຫ້ສນ
ັ ຍານີ້ເກີດປະໂຫຍດແກ່ທລ
ຸ ະກິດ
ຂອງຕົນໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ສົ່ງອອກ
ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຂອງລາວຕ້ອງເປັນເຈົ້າ
ການໃນການຮຽກເກັບຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານ
ເປັນເງິນກີບ; ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການນຳໃຊ້
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸມ
້ ຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງ
ເຂັ້ມງວດ.
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ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນແມ່ນຫຍັງ?

ໂດຍ: ວຽງສະຫວ່າງ ລັດສະຈັນ,
ກົມຄ
 ຸ້ມຄ
 ອງສະຖາບັນກ
 ານເງິນ,
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ການເຂົ້ າ ເຖິ ງ ການບໍ ລິ ກ ານທາງດ້ າ ນການ
ເງິນໝາຍເຖິງຫຍັງ? ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າຄໍາຖາມນີ້
ຍັງມີຫຼາຍທ່ານທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈໃນລວງເລິກ ແລະ
ຍັງບໍ່ທັນສາມາດຕອບໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ການເຂົ້າ
ເຖິງການບໍລກ
ິ ານທາງດ້ານການເງິນໝາຍເຖິງການ
ທີ່ປະຊາກອນຜູໃ້ ຫຍ່1         ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລກ
ິ ານ
ທາງດ້ານການເງິນຂັ້ນພື້ນຖານຈາກສະຖາບັນການ
ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ເຊັ່ນ:ການອອມ,ສິນເຊື່ອ,
ການໂອນເງິນ, ການຊຳລະ ແລະ ການປະກັນໄພ
(ໂດຍສະເພາະແມ່ ນ ການປະກັ ນ ໄພຈຸ ລ ະພາກ
(Micro-insurance)) ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືອຳນວຍການ
ປັ ບ ປຸ ງ ຊີ ວິ ດ ການເປັ ນ ຢູ່ ໃ ຫ້ ດີ ຂຶ້ ນ ຖ້ າ ຈະເວົ້ າ ໃຫ້ 
ເຂົ້າໃຈງ່າຍຂຶ້ນ ແມ່ນໝາຍເຖິງການທີ່ຄົນຜູ້ໜຶ່ງສາ
ມາດນຳໃຊ້ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນທີ່ຕ້ອງ
ການສະດວກຂຶ້ນ ຕົວຢ່າງ: ໃນກໍລະນີຂອງ ສປປ
ລາວ, ປະຈຸບັນປະຊາຊົນລາວສາມາດຊໍາລະຄ່ານໍ້າ
ຄ່າໄຟ, ໂອນເງິນ, ຊໍາລະໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆຜ່ານ ແອັບ
ພຣິເຄເຊິນ (Application) ຂອງທະນາຄານ ຫຼື
ສະຖາບັນການເງິນອື່ນໆ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື, ເຊິ່ງ
ໃນເມື່ອກ່ອນຖ້າຢາກຊຳລະຄ່ານ້ຳຄ່າໄຟ ແມ່ນຈະ
ຕ້ ອ ງໄປຊຳລະຢູ່ ໜ່ ວ ຍບໍ ລິ ກ ານຂອງບໍ ລິ ສັ ດ ທີ່ ສ ະ
1  ການກຳນົດຄວາມໝາຍຂອງປະຊາກອນຜູ້ໃຫຍ່ (Adult
population) ແມ່ນຈະແຕກຕ່າງກັນຕາມແຕ່ລະປະເທດ
ບາງປະເທດກຳນົດຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 15 ປີ ຂຶ້ນໄປ ແລະ
ບາງປະເທດກຳນົດ 18 ປີຂຶ້ນໄປ. ສຳລັບ ສປປ ລາວ
ແມ່ນຈະກຳນົດເອົາ 18 ປີຂຶ້ນໄປ.

ໜອງໄຟຟ້າ ຫຼື ນ້ຳປະປາ (ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງ
ໄປດ້ວຍຕົນເອງເຊິ່ງຈະເສຍເວລາໃນການເຮັດຢ່າງ
ອື່ນ).
ການເຂົ້ າ ເຖິ ງ ການບໍ ລິ ກ ານທາງດ້ າ ນການ
ເງິນແມ່ນກວມເອົາຫຼາຍໜ້າວຽກທີ່ທ້າຍທາຍ ເຊັ່ນ:
ການເງິນຈຸລະພາກ, ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງ
ດ້ານການເງິນ (Financial literacy), ການປົກປ້ອງ
ຜູ້ຊົມໃຊ້ທາງດ້ານການເງິນ, ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ
ຂອງ MSMEs, ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຄົວເຮືອນ,
ການເງິນໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ, ການບໍລິການທາງ
ດ້ານການເງິນແບບດິຈີຕອນ, ການປະກັນໄພຈຸລະ
ພາກ ແລະ ອື່ນໆ.
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທະນາຄານກາງຂອງຫຼາຍ
ປະເທດໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງໃນການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດ 2 ໜ້າວຽກທີ່ສຳຄັນຄື: ສະຖຽນລະພາບທາງ
ດ້ານກງານເງິນ (Financial Stability) ແລະ ການ
ເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານການເງິນ (Financial Integration) ໂດຍເຊື່ອວ່າສອງວຽກງານດັ່ງກ່າວເປັນ
ວຽກງານທີ່ສຳຄັນຂອງຂະແໜງການເງິນ-ການທະນາ
ຄານ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ພາຍຫຼັງການພັດທະນາ ແລະ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສອງວຽກງານດັ່ງກ່າວໃນຫຼາຍທົດ
ສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນເຫັນວ່າການພັດທະນາຍັງ
ບໍ່ໄປໃນລວງເລິກເທົ່າທີ່ຄວນກຸ່ມຄົນທຸກຍາກກໍ່ຍັງ
ທຸກຍາກຢູ່ ແລະ ກຸ່ມຄົນຮັ່ງມີກໍ່ຍິ່ງຮັ່ງມີຂຶ້ນ, ອັດຕາ
ຄວາມແຕກໂຕນກັນຂອງລາຍຮັບຍິ່ງນັບມື້ນັບສູງ
ຂຶ້ນ, ຕົວເລກຜູ້ທີ່ບໍ່ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານ
ການເງິນຍັງສູງເຖິງ 1,7 ຕື້ຄົນ ໃນທົ່ວໂລກ (ໃນປີ
2017). ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການ
ເງິນເລີ່ມໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນເວທີສາກົນໃນຕົ້ນ
ຊຸມປີ 2000 ໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ພະຍາ
ຍາມຄົ້ນຄວ້າສາເຫດຂອງຄວາມທຸກຍາກຂອງຄົນ
ໃນທົ່ວໂລກ ແລ້ວພົບວ່າການທີ່ຄນ
ົ ສ່ວນຫຼາຍຍັງ
ທຸກຍາກ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງມາຈາກການທີ່່ບໍ່ສາມາດ
ເຂົ້ າ ເຖິ ງ ການບໍ ລິ ກ ານທາງດ້ າ ນການເງິ ນ ທີ່ ຕ້ ອ ງ
ການ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກໍ່ເລີ່ມ
ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແລະ ຕັ້ງເປົ້າ
ໝາຍທີ່ ສ ຳຄັ ນ ຫຼາຍເປົ້ າ ໝາຍໃນການເພີ່ ມ ຈຳ
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ນວນຜູ້ ເ ຂົ້ າ ເຖິ ງ ການບໍ ລິ ກ ານທາງດ້ານການເງິນ.
ຄຽງຄູກ
່ ບ
ັ ການເອົາໃຈໃສ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດ ກໍ່ຍັງມີຫຼາຍອົງການທີ່ເປັນເຈົ້າການໃນການ
ສົ່ງເສີມວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເຊັ່ນ: ອົງການ Alliance
for Financial Inclusion, Worldbank, ADB
ແລະ ອື່ນໆ. ປີ 2016, ກອງປະຊຸມ G20 ໄດ້ຕົກລົງ
ກັນໃນການເນັ້ນໜັກວຽກງານການເຂົ້າເຖິງການບໍລິ
ການທາງດ້ານການເງິນ ໂດຍການຮັບຮອງເອົາຫຼັກ
ການຂັ້ນສູງຂອງ G20 ສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງການ
ບໍລກ
ິ ານທາງດ້ານການເງິນແບບດິຈຕ
ິ ອນ ແລະ ສ້າງ
ຕັ້ງ Global Partnership for Financial Inclusion
(GPFI) ຂຶ້ນ.
ໃນພາກພື້ນອາຊຽນ, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງການເງິນ ແລະ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານກາງ
ອາຊຽນ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 4 ເມສາ 2016 ທີ່
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ບັນດາຜູ້ແທນ
ຈາກອາຊຽນໄດ້ຕກ
ົ ລົງເຫັນດີໃນການສ້າງຄະນະກໍາ
ມະການສົ່ ງ ເສີ ມ ການເຂົ້ າ ເຖິ ງ ການບໍ ລິ ກ ານທາງ
ດ້ານການເງິນອາຊຽນ (ASEAN Working Committee on Financial Inclusion (WC-FINC))
ເຊິ່ງມີໜາ້ ທີ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ວຽກງານດັ່ງກ່າວ
ໃຫ້ບັນລຸ 4 ເປົ້າໝາຍຫຼັກເມື່ອຮອດປີ 2025 ຄື:
1) ຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຜູ້ບໍ່ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ
ທາງດ້ານການເງິນຂອງອາຊຽນຈາກ44%ເປັນ30%;
        2)  ເພີ່ມລະດັບຄວາມພ້ອມຂອງພື້ນຖານໂຄງ
ລ່າງທາງດ້ານການເງິນຈາກ 70% ເປັນ 85%;
3) ເພີ່ມຊ່ອງທາງການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຄຸນນະ
ພາບຂອງຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ທາງການເງິ ນ ໃນທຸ ກ ຂະ
ແໜງການ;
4)   ປບ
ັ ປຸງການໃຫ້ຄວາມຮູພ
້ ນ
ື້ ຖານທາງດ້ານ
ການເງິນ ແລະ ການປົກປ້ອງຜູຊ
້ ມ
ົ ໃຊ້ທາງດ້ານການ
ເງິນ.
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ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ, ຄະນະກໍາມະ
ການ ASEAN WC-FINC ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ 4 ກຸ່ມວຽກ
ຫຼັກ Desired Outcomes (DO) ປະກອບມີ:
• DO1: ການສ້າງຍຸດທະສາດການເຂົ້າເຖິງ
ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ແຜນຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ (Financial inclusion strategy and
action plan);
• DO2: ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດເພື່ອກ
ານພັດທະນາແບບທົ່ວເຖິງ ແລະ ຍືນຍົງ (Capacity building for ASEAN countries);
• DO3: ການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງການບໍລິ
ການທາງດ້ານການເງິນແບບດິຈີຕອນ (Innovative
financial inclusion);
• DO4: ການເພີ່ມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້
ພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການປົກປ້ອງຜູ້
ຊົມໃຊ້ທາງດ້ານການເງິນ (Financial education
and consumer protection).
ໃນນັ້ນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານການເງິນ
ທີ່ ຈ ຳເປັ ນ ສຳລັ ບ ການສົ່ ງ ເສີ ມ ການເຂົ້ າ ເຖິ ງ ການ
ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນໃນແຕ່ລະປະເທດ ກໍ່ຄື
ພາກພື້ນອາຊຽນ ແມ່ນປະກອບມີ:
1. ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອທີ່ເກັບກຳ ແລະ
ສາມາດລາຍງານຂໍ້ມນ
ູ ທາງດ້ານສິນເຊື່ອ, ການຊຳລະ
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ຕ່າງໆ ທີ່ຈະເປັນຂໍ້ມູນສຳຄັນໃນການພິຈາລະນາ
ສິນເຊື່ອ;
2. ຫ້ອງການຈົດທະບຽນຊັບສິນທີ່ເປັນສັງຫາ
ລິມະຊັບ;
3. ການຄ້ຳປະກັນສິນເຊື່ອສຳລັບກະສິກຳ  ແລະ
MSMEs;
4. ກົນໄກການແກ້ໄຂໜີ້ສິນ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ;
5.ນຳໃຊ້ບັດປະຈຳຕົວແບບດີຈີຕອນ
   (Digital ID);
6. ກອບວຽກການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ
ຕົວຊີ້ວັດການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການ
ເງິນ;
7. ຍຸດທະສາດການເຂົ້າເຖິງການບໍລກ
ິ ານທາງ
ດ້ານການເງິນແຫ່ງຊາດ;
8. ຍຸດທະສາດການໃຫ້ຄວາມຮູພ
້ ນ
ື້ ຖານທາງ
ດ້ານການເງິນແຫ່ງຊາດ;
9. ນິຕິກຳສຳລັບບັນຊີເງິນຝາກພື້ນຖານ;
10. ນິຕິກຳສຳລັບ E-money;
11. ລະບຽບການສຳລັບການໃຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານທາງ
ດ້ານການເງິນຜ່ານຕົວແທນ;
12. ນິຕິກຳສຳລັບການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທາງ
ການເງິນ.
ສຳລັບ ສປປ ລາວ, ວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບ
ການລິເລີ່ມໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍ
ຮ່ ວ ມກັ ບ ໂຄງການສົ່ ງ ເສີ ມ ການເຂົ້ າ ເຖິ ງ ແຫຼ່ ງ ທຶ ນ
ຂອງຜູ້ທຸກຍາກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ (MAFIPP: Making
Access to Finance more Inclusive for Poor
People). ໃນນັ້ນ, ໄດ້ເຮັດການສໍຳຫຼວດ FinScope
ໃນປີ 2014 ເຊິ່ງຜົນການສໍາຫຼວດໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ
ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເຂົ້າເຖິງການ
ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນທັງໝົດ 75% (ລວມທີ່
ເປັນທາງການ ແລະ ບໍ່ເປັນທາງການ) ແລະ ບໍ່
ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ
ຮູບແບບໃດເລີຍ 25%. ໃນນັ້ນ, ການອອມເງິນແມ່ນ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ເຂົ້າເຖິງຫຼາຍກວ່າໝູ່, ຕໍ່ມາແມ່ນ
ການຊຳລະ, ການໂອນເງິນ, ສິນເຊື່ອ ແລະ ປະກັນໄພ
ຕາມລຳດັບ.   ການເງິນທີ່ບໍ່ເປັນທາງການຍັງມີບົດ
ບາດສຳຄັນໃນການສະໜອງການບໍລກ
ິ ານທາງດ້ານ
ການເງິນ ຊຶ່ງສະແດງອອກໃນອັດຕາສ່ວນຂອງປະ
ຊາກອນຜູໃ
້ ຫຍ່ມກ
ີ ານນຳໃຊ້ການບໍລກ
ິ ານທາງດ້ານ
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ການເງິນທີ່ບໍ່ເປັນທາງການກວມ 28%. ການເຂົ້າ
ເຖິ ງ ການບໍ ລິ ກ ານທາງດ້ າ ນການເງິ ນ ແມ່ ນ ມີ ລັ ກ
ສະນະກວ້າງຂວາງ (ລະດັບການເຂົ້າເຖິງແມ່ນສູງ)
ແຕ່ຍງັ ບໍ່ທນ
ັ ໄປສູລ
່ ວງເລິກ (ບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ຫຼາຍຜະລິດ
ຕະພັນ). ນອກຈາກນີ້, ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ
ທາງດ້ານການເງິນ ແມ່ນຍັງເປັນບັນຫາສຳລັບຄົວ
ເຮືອນໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຄົວເຮືອນທີ່ມີລາຍ
ຮັບຕໍ່າ ຊຶ່ງສະແດງອອກຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການ
ບໍລກ
ິ ານທາງດ້ານການເງິນໄດ້ເລີຍກວມ 25%. ການ
ເຂົ້ າ ເຖິ ງ ການບໍ ລິ ກ ານທາງດ້ າ ນການເງິ ນ ສຳລັ ບ
ເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ແມ່ນບໍ່ແຕກໂຕນກັນຫຼາຍ
ຊຶ່ງເພດຍິງແມ່ນມີອັດຕາການເຂົ້າເຖິງ 76% ແລະ
ເພດຊາຍ 72% ຕາມລຳດັບ.
ດັ່ງນັ້ນ, ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ຮ່ວມ
ກັບອົງການ UNCDF ຈຶ່ງໄດ້ສ້າງແຜນດໍາເນີນງານ
ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຂອງ
ສປປ ລາວ ໄລຍະ 8 ປີ (2018-2025) ຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນ
ແນວທາງໃນການພັດທະນາວຽກງານດັ່ງກ່າວໃນ
ສປປ ລາວ. ແຜນດຳເນີນງານດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນ 5 ວຽກງານບູລິມະສິດທີ່ສໍາຄັນ (ຮູບຕາຕະ
ລາງ)
ການເຂົ້າເຖິງການບໍລກ
ິ ານທາງດ້ານການເງິນ
ແມ່ນຖືເປັນໜ້າວຽກທີ່ສຳຄັນໜຶ່ງທີ່ຈະປະກອບສ່ວນ
ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ເພີ່ມຄວາມສາ
ມາດທາງດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ເພດຍິງ,
ຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມແຕກໂຕນກັນທາງດ້ານລາຍໄດ້ ແລະ ຊ່ວຍ
ໃນການບັ ນ ລຸ ເ ປົ້ າ ໝາຍການພັ ດ ທະນາແບບຍື ນ
ຍົງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງມີນກ
ັ ຄົ້ນຄວ້າຈຳນວນໜຶ່ງ
ທີ່ບເໍ່ ຫັນດີຕແ
ໍ່ ນວຄິດດັ່ງກ່າວ ເນື່ອງຈາກຄິດວ່າການ
ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນງ່າຍຂຶ້ນ
ຈະເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ມີ NPL ເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ.
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍັງພະຍາຍາມຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ
ບາງປະເທດທີ່ມີອັດຕາການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ
ທາງດ້ານການເງິນທີ່ຕ່ຳ ແຕ່ກໍ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່ຫົວຄົນ ຫຼື
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດທີ່ດີກວ່າ
ບາງປະເທດທີ່ມີອັດຕາການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ
ທາງດ້ານການເງິນທີ່ສູງກວ່າ. ຕາມທັດສະນະສ່ວນ
ຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ການເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງແມ່ນ
ຈະປະຕິ ບັ ດ ຄຽງຄູ່ ກັ ບ ການໃຫ້ ຄ ວາມຮູ້ ພື້ ນ ຖານ
ທາງດ້ານການເງິນ ເຊິ່ງໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍໃຫ້
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ຜູ້ ກູ້ ເ ງິ ນ ມີ ຄ ວາມເຂົ້ າ ໃຈກ່ ຽ ວກັ ບ ການບໍ ລິ ຫ ານ
ທາງດ້ານການເງິນເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃນການ
ຫຼີກລ້ຽງການມີພາລະໜີ້ເກີນຕົວ ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນ
ຂອງ NPL. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ໃນການພັດທະນາ
ປະເທດແມ່ນຈະປະກອບດ້ວຍຫຼາຍປັດໄຈ ເຊິ່ງບາງ
ປະເທດທີ່ມີອັດຕາການເຂົ້າເຖິງຕ່ຳ ແຕ່ມີຊັບພະຍາ
ກອນທຳມະຊາດ ຫຼື ມີເງື່ອນໄຂອື່ນທີ່ດີໃນການພັດ
ທະນາປະເທດ ກໍ່ອາດຈະມີລະດັບການພັດທະນາ
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ປະເທດທີ່ດກ
ີ ວ່າປະເທດທີ່ມລ
ີ ະດັບການເຂົ້າເຖິງສູງ
ແຕ່ຍງັ ມີຂຈ
ໍ້ ຳກັດອື່ນໃນການພັດທະນາປະເທດ. ຖ້າ
ຫາກນຳເອົາປະເທດທີ່ມີປັດໄຈໃນການພັດທະນາ
ປະເທດເທົ່າທຽມກັນມາປຽບທຽບ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອ
ວ່າປະເທດທີ່ມີອັດຕາການເຂົ້ົາເຖິງທີ່ດີກວ່າ ຈະມີ
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດດີກວ່າ
ປະເທດທີ່ມີອັດຕາການເຂົ້າເຖິງຕ່ຳກວ່າ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: ແຜນດຳເນີນງານການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຂອງ ສປປ ລາວ
ໄລຍະ 8 ປີ (2018-2025)
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    ການເງິນສ່ວນບຸກຄົນສຳຄັນສຳລັບການບໍລິຫານເງິນ ຫຼື ບໍ່?
ຂຽນໂດຍ: ສິລ
ມ
ິ ຸງຄ
 ຸນ ຫຼວງລາດ
ສະຖາບັນກ
 ານທະນາຄານ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ການເງິນສ່ວນບຸກຄົນ (Personal Finance)
ເມື່ອສັງລວມຈາກບັນດານັກວິຊາການທີ່ກຳນົດຄວາມ
ໝາຍ ແລະ ສາມາດສະຫລຸບໄດ້ຄື: “ການເງິນສ່ວນ
ບຸກຄົນແມ່ນການບໍລິຫານການເງິນຂອງບຸກຄົນ ຫຼື
ຄົວເຮືອນ ເຊິ່ງການບໍລິຫານການເງິນສຳລັບບຸກຄົນ
ຫຼື ຄອບຄົວນີ້ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາໃນດ້ານການກຳ
ນົດງົບປະມານຂອງຕົນເອງ ຫຼື ຄອບຄົວ, ການພິຈາ
ລະນາດ້ານການອອມ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ”.
ເຊິ່ ງ ການດຳເນີ ນ ການໃນດ້ າ ນເຫຼົ່ າ ນີ້ ຢ່ າ ລື ມ ວ່ າ ມີ 
ປັດໄຈດ້ານໄລຍະເວລາເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງ
ແລະ
ເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນ ເຊັ່ນ: ການສ້າງງົບປະ
ມານໃດໜຶ່ງຈະມີການວາງແຜນວ່າໃນແຕ່ລະໄລຍະ
(ໄລຍະສັ້ນ ຫຼື ຍາວ), ຈະມີແຜນການຊອກຫາລາຍ
ໄດ້, ແຜນການນຳໃຊ້ເງິນເພື່ອຈ່າຍຊື້ສິນຄ້າ ແລະ
ບໍລິການຕ່າງໆຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອໃດ? ຫຼື ການອອມ
ນັ້ນ ກໍຄືການພິຈາລະນາເຖິງເງິນໃນສ່ວນທີ່ເຫຼືອ
ຈາກການໃຊ້ສອຍ ຫຼື ໄດ້ມີຫຼາຍຄຳແນະນຳຂອງ
ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້-ປະສົບການສ່ວນຫຼາຍອາດຈະແນະ
ນຳຕື່ມວ່າ: “ຄວນຈະເອົາເງິນສ່ວນທີ່ເຫຼືອຈາກການ
ຈັບຈ່າຍໃຊ້ສອຍແລ້ວນຳໄປອອມ” ເຊິ່ງຄຳແນະນຳ
ຕ່າງໆ ອາດມີຄວາມເໝາະສົມ ຫຼື ບໍ່ເໝາະສົມຕາມ
ສະພາບການຕົວຈິງຂອງເຮົາກໍເປັນໄດ້ ແຕ່ສິ່ງສຳ
ຄັນຄວນໃຫ້ມີການກຳນົດເປົ້າໝາຍການອອມໄວ້
ເລີຍວ່າ: ຕ້ອງການມີເງິນອອມເທົ່າໃດ?, ມີວິໄນ
ຕໍ່ກັບການອອມແນວໃດ?, ອອມເງິນໄວ້ເພື່ອໃຜ ຫຼື
ເພື່ອຈຸດປະສົງຫຍັງ? ເປັນຕົ້ນ ຫຼັງຈາກນັ້ນແລ້ວຈຶ່ງ
ກັບມາຄິດໄລ່ວາ່ :     ຈະນຳໃຊ້ເງິນອອມໄດ້ຫຼາຍ-ໜ້ອຍ
ເທົ່າໃດ?. ນອກຈາກການພິຈາລະນາເຖິງເລື່ອງໄລຍະ
ເວລາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວ ການເງິນສ່ວນບຸກຄົນຍັງ
ຈຳເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງຄວາມສ່ຽງທາງການ
ເງິນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກປັດໄຈ
ມະຫາພາກ (Macro Factors: ເປັນຄວາມສ່ຽງ
ທີ່ມີລະບົບທີ່ນັກລົງທຶນບໍ່ສາມາດຫຼົບຫຼີກໄດ້ ແລະ

ບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ລ່ວງໜ້າ ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບ
ມາຈາກສະພາບແວດລ້ ອ ມພາຍນອກທຸ ລ ະກິ ດ
ເຊັ່ນ: ສະພາບເສດຖະກິດ, ການເງິນ ແລະ ສັງຄົມ
ທີ່ມີການປ່ຽນແປງ, ສະພາບຕະຫຼາດທີ່ປ່ຽນແປງ

ພາໃຫ້ ອັ ດ ຕາຜົ ນ ຕອບແທນທີ່ ເ ກີ ດ ຂຶ້ ນ ແທ້ ຈິ ງ ມີ 
ໂອກາດທີ່ຈະຕ່າງໄປຈາກລະດັບທີ່ຄາດຄະເນໄວ້
ເປັນຕົ້ນ) ແລະ ປັດໄຈຈຸລະພາກ (Micro Factors:
ເປັນຄວາມສ່ຽງສະເພາະຂອງຫຼັກຊັບ ເຊິ່ງສາມາດ
ຫຼຸດລົງໄດ້ໂດຍການກະຈາຍການລົງທຶນອອກໄປໃຫ້
ກວ້າງຂວາງ, ຄວາມສ່ຽງນີ້ເປັນຄວາມສ່ຽງສະເພາະ
ທຸລະກິດ ຫຼື ຫຼັກຊັບນັ້ນເອງ ແລະ ນັກລົງທຶນສາມາດ
ຫຼົບຫຼີກໄດ້ດ້ວຍການກະຈາຍການລົງທຶນ
ເຊັ່ນ:
ຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊື່ອ, ຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຈາກລັກ
ສະນະສະເພາະຂອງທຸລະກິດ ເປັນຕົ້ນ) ລວມໄປ
ເຖິງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃນຊີວດ
ິ ທີ່ອາດຈະມີເຫດການ
ທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນແຜນການຄິດໄວ້ກ່ອນ
ລ່ວງໜ້າ.
ການວາງແຜນການເງິນສ່ວນບຸກຄົນນັ້ນບໍ່ມີ
ສູດສຳເລັດ (Secret) ຕາຍໂຕທີ່ຈະນຳໃຊ້ໄດ້ກັບ
ທຸກຄົນ ແຕ່ວ່າຈຳເປັນຄວນວິເຄາະໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມ
ເໝາະສົມ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນຂອງແຕ່ລະຄົນ ທີ່ມີ
ຈຸດພິເສດແຕກຕ່າງກັນ, ພວກເຮົາຈະເຫັນໄດ້ວ່າ
ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຄົນແຕ່ລະຄົນນັ້ນມີເວລາ
24 ຊົ່ວໂມງເທົ່າກັນ ແຕ່ວ່າແຕ່ລະຄົນໃຊ້ຊີວິດບໍ່ຄື
ກັນ ເຊິ່ງພາໃຫ້ມສ
ີ າເຫດ ແລະ ປັດໄຈທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງກັບ
ການວາງແຜນທາງການເງິ ນ ສ່ ວ ນບຸ ກ ຄົ ນ ບໍ່ ຄື ກັ ນ
ແລະ
ສາເຫດປັດໄຈເຫລົ່ານັ້ນກໍຈະມີຜົນຕໍ່ການ
ພິຈາລະນາວ່າຈະໃຊ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານນຳສະຖາບັນການເງິນ
(ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ
ຈຸລະພາກ ແລະ ອື່ນໆ) ທີ່ມີການບໍລິການທີ່ຫຼາກ
ຫຼາຍແນວໃດແດ່ ເຊັ່ນ: ການຝາກເງິນຕາມປະເພດ
ບັນຊີແບບຕ່າງໆ,
ການໃຫ້ບໍລິການບັດເຄຣດິດ
(Credit Card), ການໃຫ້ສິນເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື
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ສິນເຊື່ອປະເພດ ອື່ນໆ ແລະ ໃນລະດັບທີ່ຫຼາຍກວ່າ
ການບໍລິການພື້ນຖານຂອງສະຖາບັນການເງິນທົ່ວ
ໄປ ອາດຈະມີການນໍາໃຊ້ບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍໄປ
ກວ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ: ການໃຫ້ບໍລິການດ້ານຄຳແນະນຳ
ສຳລັບການລົງທຶນ, ການວາງແຜນເລື່ອງການເຮັດ
ປະກັນໄພຫຼັກຊັບ ຫຼື ປະເມີນຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນຕ່າງໆ,
ການປະກັນຊີວິດທີ່ມີແຜນການປະກັນໄພ ເປັນຕົ້ນ.
ການເງິນສ່ວນບຸກຄົນ ຍັງກວມລວມໄປເຖິງ
ການວາງແຜນທາງການເງິ ນໃນແຕ່ ລ ະຊ່ ວ ງອາຍຸ
ນັບແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນວາງແຜນ ເຊິ່ງຖ້າເຮົາຮີບຮ້ອນ
ລິເລີ່ມຕັດສິນໃຈເຮັດ ກໍຈະເປັນການບໍລິຫານການ
ເງິນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະຄິດລົງມືວາງ
ແຜນເຮັດໃນຊ່ວງຄິດວ່າມີຄວາມພ້ອມ ເຊິ່ງມັນອາດ
ຈະຊ້າເກີນໄປກໍເປັນໄດ້   ໂດຍສະເພາະເມື່ອບໍ່ໄດ້
ເຮັດວຽກປະຈຳແລ້ວຈະມີລາຍໄດ້ ຫຼື ຈະດຳລົງ
ຊີວິດຢູ່ໄດ້ດ້ວຍລາຍໄດ້ຫຍັງ? ເພື່ອໃຫ້ມີຊີວິດຢູ່ໄດ້
ແບບບໍ່ ລ ຳບາກຈົ ນ ເຖິ ງ ວາລະສຸ ດ ທ້ າ ຍຂອງຊີ ວິ ດ
ແລະ ບາງຄົນກໍຍັງບໍ່ຈົບພຽງເທົ່ານັ້ນຍັງຕ້ອງວາງ
ແຜນຕໍ່ໄປໃນເລື່ອງອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ເລື່ອງການສືບທອດ
ມໍລະດົກເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອກຳຈັດບັນຫາຂອງຊັບສິນທີ່
ມີຢູ່ ແລະ ຈະຈັດສັນໃຫ້ກັບຜູ້ອື່ນສືບທອດຕໍ່ໄປ.
ດັ່ ງ ຂໍ້ ມູ ນ ຂອງນັ ກ ຈິ ດ ຕະວິ ທ ະຍາທີ່ ສຶ ກ ສາ
ເລື່ອງພຶດຕິກຳການໃຊ້ເງິນ (Money Psychologist)
ເຫັນວ່າມະນຸດມີບຸກຄະລິກກ່ຽວກັບເງິນທີ່ແຕກຕ່າງ
ກັນ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 3 ກຸ່ມ ດັ່ງນີ້:
1. ກຸ່ມປົກປ້ອງເງິນ (Protectors): ກຸ່ມນີ້ມີ
ຄວາມປະຢັດມັດທະຍັດສູງ ບໍ່ໃຊ້ຈ່າຍເງິນໃນເລື່ອງ
ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ, ມີຄວາມສຸກກັບການມີເງິນ-ເຫັນເງິນ
ໃນບັນຊີເງິນຝາກທີ່ສະສົມເພີ່ມພູນຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ຄົນ
ກຸ່ມນີ້ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກການສອນຂອງພໍ່-ແມ່ ຫຼື
ບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໃຫ້ລະວັງໃນການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ
ບໍ່ຍອມສ່ຽງໃນການລົງທຶນ, ກຸ່ມນີ້ມັກມີເງິນອອມ
ຫຼາຍ ແລະ ມັກຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ ມີພຶດຕິກຳເກັບທ້ອນ
ເງິນໄວ້ກັບສະຖາບັນການເງິນ.
2. ກຸ່ມທີ່ມັກຫຼົບຫຼີກ (Avoider): ກຸ່ມນີ້ບໍ່ມັກ
ບັນຫາການເງິນຈຶ່ງຫຼົບຫຼີກ ຫຼື ບໍ່ສົນໃຈ ບໍ່ໃສ່ໃຈໃນ
ເລື່ອງການເງິນ ແລະ ຄິດວ່າເລື່ອງເງິນເປັນເລື່ອງ
ຍາກສຳລັບການເຂົ້າໃຈ ກຸ່ມນີ້ວາງແຜນການເງິນ
ໃຊ້ເງິນໄປໃນແຕ່ລະມື້ເທົ່ານັ້ນ ເຖິງວ່າບໍ່ແມ່ນຄົນພິ
ຖີພິຖັນກໍຕາມ.
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3. ກຸ່ມຮຽນແບບໝູ່ (Joneses): ເປັນກຸ່ມທີ່ໃຊ້
ເງິ ນ ຄື ກັ ນ ກັ ບ ວ່ າ ມີ ຄ ວາມສາມາດພິ ມ ເງິ ນ ເອງໄດ້ 
ເຫັນຄົນອື່ນມີຫຍັງຕົນເອງກໍຢາກມີເຊັ່ນກັນ ເພື່ອ
ບໍ່ໃຫ້ຕົນເອງຫລ້າສະໄໝ, ມີຄວາມສຸກໃນການໃຊ້
ເງິນໃນປັດຈຸບັນ, ມັກສ້າງໜີ້ບໍ່ສົນໃຈວ່າຈະມີເງິນ
ໃຊ້ໜີ້ ຫຼື ບໍ່? ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນເລື່ອງການໃຊ້ໜີ້ໃນ
ອະນາຄົດໄດ້ ຫຼື ບໍ່? ຈຶ່ງບໍ່ສນ
ົ ໃຈເລື່ອງການວາງແຜນ
ການເງິນ ຫຼື ບໍ່ກັງວົນວ່າເຮົາຈະຈ່າຍຊຳລະຄືນໜີ້ທີ່
ສ້າງຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ? ກຸມ
່ ນີ້ມນ
ີ ໄິ ສມັກກູຢ
້ ມ
ື ຫຼື ໃຊ້ບດ
ັ
ເຄຣດິດດ້ວຍຈຳນວນເງິນທີ່ສູງຫຼາຍກວ່າຈຳນວນ
ລາຍໄດ້ ທີ່ຕົນໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະ ເດືອນ ຫຼື ແຕ່ລະປີ.
(ທີ່ມາ: ສົມນຶກ ວິວັດທະນະ ແລະ ຄະນະ, ກົນລະຍຸດ
ການບໍລິຫານການເງິນສ່ວນບຸກຄົນ, ປີ 2014)
ການວາງແຜນການເງິນສ່ວນບຸກຄົນຈະປະ
ສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ນັ້ນອາດຈະມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍ
ທີ່ຈະຕ້ອງມີຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ກວ້າງຂວາງ
ແລະ ເລິກເຊິ່ງ ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວອີກປະການ
ໜຶ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ກໍຄື: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງການລົງທຶນໃນ
ປັດຈຸບນ
ັ ນີ້ ເຊິ່ງການລົງທຶນໃນຊັບສິນເຊັ່ນ:      ດິນ, ຄຳ
ຫຼື ຊັບສິນທີ່ມີຄ່າອື່ນໆ ຕະຫຼອດຮອດຊັບສິນທາງ
ການເງິນ ບໍ່ວາ່ ຈະເປັນຫຸນ
້ ສາມັນ (Common Stock),
ຫຸ້ນກູ້ຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນ (Corporate Bond),
ພັນທະບັດລັດຖະບານ (Government Bond)  
ເປັນຕົ້ນກໍໄດ້ມກ
ີ ານພັດທະນາ     ແລະ    ນຳໃຊ້ເປັນທາງ
ເລືອກທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ໄດ້ເລືອກຊື້ເລືອກໃຊ້ເພື່ອການ
ບໍລິຫານການລົງທຶນທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງແຕ່ລະ
ບຸກຄົນ ແລະ ຂໍຢາໍ້ ຕື່ມວ່າພື້ນຖານຂອງການບໍລຫ
ິ ານ
ການລົງທຶນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍຂອງການ
ບໍລິຫານການເງິນສ່ວນບຸກຄົນນັ້ນ ກໍບໍ່ແຕກຕ່າງ
ຈາກພື້ນຖານຂອງ “ຄວາມສ່ຽງກັບຜົນຕອບແທນ”  ເຊິ່ງ
ເປັນປັດໄຈທີ່ນັກລົງທຶນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ວິເຄາະ,
ປະເມີນຕີລາຄາໃຫ້ໄດ້ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈລົງທຶນ,
ຖ້າວ່າລົງທຶນໄປແລ້ວ ແຕ່ບສ
ໍ່ າມາດຍອມຮັບສະພາບ
ຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ?,  ຖ້າ
ເຮົາຍອມຮັບຄວາມສ່ຽງໄດ້ແລ້ວ ແຕ່ບາງຄັ້ງຜົນຕອບ
ແທນອາດຈະບໍ່ ເ ປັ ນ ໄປຕາມທີ່ ຄ າດຫວັ ງ ໄວ້ ແ ລ້ ວ
ເຮົາຈະເປັນແນວໃດ? ທັງໝົດນີ້ຄືສິ່ງທີ່ນັກລົງທຶນ
ຄວນເອົາໃຈໃສ່, ມີວິໄນ ແລະ ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວ
ສານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
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ມາດຕະການແກ້ໄຂທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ

ຂຽນໂດຍ: ວັນນະສິດ ສິດທິລາດວົງສາ
ກົມນ
ຕ
ິ ກ
ິ ຳ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ໃນການແກ້ໄຂທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ຕົກຢູ່
ໃນພາວະວິກດ
ິ ນັ້ນແມ່ນເປັນບັນຫາສຳຄັນທີ່ສດ
ຸ ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດຫຼຸດພົ້ນຈາກພາວະວິ
ກິ ດ ທີ່ ກໍ າ ລັ ງ ປະເຊີ ນ ຢູ່ ຊຶ່ ງ ໃນການແກ້ ໄ ຂດັ່ ງ ກ່ າ ວ
ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງການດໍາເນີນ
ງານທີ່ສຳຄັນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ,        ຫຼີກລ່ຽງຜົນ
ກະທົບຕໍ່ຕະຫຼາດການເງິນ ໂດຍສະເພາະການສະ
ກັດກັ້ນການແຜ່ລາມຂອງຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ  ແລະ
ເພື່ອຮັກສາວິໃນຕະຫຼາດ,       ປົກປ້ອງຊັບສິນຂອງຜູຝ
້ າກ

ເງິນ ແລະ ເຈົ້າໜີ້. ສະນັ້ນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ
ລາວ ຕ້ອງນຳໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມໃນການ
ແກ້ໄຂທະນາຄານທຸລະກິດດັ່ງກ່າວ.   ຊຶ່ງຄັ້ງນີ້ຈະສືບຕໍ່
ນໍາສະເໜີກຽ່ ວກັບມາດຕະການແກ້ໄຂທະນາຄານທຸ
ລະກິດທີ່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດວ່າມີຄືແນວໃດໃຫ້ໄດ້ຮັບ
ຊາບ.
ມາດຕະການແກ້ ໄ ຂທະນາຄານທຸ ລ ະກິ ດ
ທີ່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ ແມ່ນຂະບວນການດຳເນີນການ
ແກ້ໄຂທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ຕົກຢູ່ໃນພາວະວິກິດ
ທີ່ມີຖານະການເງິນອ່ອນແອ ແລະ ຂາດຄວາມໝັ້ນ
ຄົງ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ດໍາເນີນມາດຕະການແຕ່ຫົວທີໄປ

ແລ້ວແຕ່ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໂດຍການນໍາໃຊ້ມາດ
ຕະການແກ້ໄຂຢ່າງເໝາະສົມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນມາດຕະ
ການເຂົ້າຄວບຄຸມ ແລະ ມາດຕະການຟື້ນຟູທະນາ
ຄານທຸລະກິດ. ຊຶ່ງກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າໄປດໍາເນີນການ
ນໍາໃຊ້ມາດຕະການແກ້ໄຂທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ຕກ
ົ 
ຢູໃ
່ ນພາວະວິກດ
ິ ໄດ້ນນ
ັ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ຈະແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຄວບຄຸມເພື່ອເຂົ້າໄປແກ້ໄຂທະນາ
ຄານທຸລະກິດດັ່ງກ່າວຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ. ໂດຍຄະ
ນະຄວບຄຸ ມ ມີ ສິ ດ ນໍ າ ໃຊ້ ມ າດຕະການຕາມກົ ດ
ໝາຍກຳນົດດັ່ງນີ້:
ອີງຕາມ ພາກທີ VI, ໝວດທີ 2, ມາດຕາ
79 ມາດຕະການແກ້ໄຂທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ຕົກ
ຢູ່ ໃ ນພາວະວິ ກິ ດ ຕາມກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍທະນາ
ຄານທຸລະກິດ, ສະບັບເລກທີ 56/ສພຊ, ລົງວັນທີ
7 ທັນວາ 2018 (ສະບັບປັບປຸງ) ໄດ້ກໍານົດມາດ
ຕະການແກ້ໄຂທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ຢູ່ໃນພາວະ
ວິກິດປະກອບມີ 2 ມາດຕະການ ຄື: ມາດຕະການ
ເຂົ້າຄວບຄຸມ ແລະ ມາດຕະການຟື້ນຟູ. ແຕ່ລະ
ມາດຕະການມີເນື້ອໃນ ດັ່ງນີ້:

ສະບັບທີ13ເດືອນມີນາ2021
1.ມາດຕະການຄວບຄຸມ
-ສັ່ງ ໃຫ້ປິດ,ຍົກເລີກຫຼື ສືບຕໍ່ກ
 ານປະຕິບັດ
ສັນຍາທາງການເງິນ ຫຼື ສັນຍາອະນຸພັນທາງດ້ານ
ການເງິນ;
-ເລື່ອ
 ນ,ໂຈະການຊໍາລະໜີ້ຂ
 ອງທະນາຄານ
ທຸລະກິດແກ່ເຈົ້າ
 ໜີ້ຖ້າເຫັນວ່າສັນຍາບໍ່ຖ
 ືກຕ້ອງ;
-ຮຽກເກັບຊັບສິນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ
ທີ່ຢ
 ໃູ່ ນພະວະວິກດ
ິ ນຳບຸກຄົນ,ນຕ
ິ ບ
ິ ກ
ຸ ຄົນ,ການຈັດຕັ້ງ
ຫຼືທະນາຄານທຸລະກິດອື່ນ
;
-ໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ
ທີ່ກ
 ່ຽວຂ້ອງສະໜອງຂໍ້ມ
 ູນ;
-ນໍາໃຊ້ມາດຕະການອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້
ໃນລະບຽບຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ.
2.ມາດຕະການຟື້ນ
 ຟູ
-ຊີ້ນ
 ຳສະພາບໍລຫ
ິ ານ,ຜບ
ູ້ ລ
ໍ ຫ
ິ ານຂອງທະນາ
ຄານທຸລະກິດເພື່ອ
 ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນ
ຟື້ນ
 ຟູ;
-ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານປົດຕໍາແໜ່ງພະນັກງານ
ທີ່ລ
 ະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ຫຼື ບໍ່ຈ
 ັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
ແຜນຟື້ນ
 ຟູ;
-ສັ່ງ ໃຫ້ຢດ
ຸ ເຊົາການເຄື່ອ
 ນໄຫວ
 ຕ່າງໆ ຂອງ
ທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ບ
ສ
ໍ່ ອດຄ່ອງກັບແຜນຟື້ນ
 ຟູ
ແລະການເຄື່ອ
 ນໄຫວ
 ທີ່ສ
 າ້ ງຜົນເສຍຫາຍແກ່ທະນາ
ຄານທຸລະກິດ;
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-ປັບປຸງ,ປ່ຽນແທນສະພາບໍລິຫານແລະຜູ້
ບໍລິຫານເພື່ອ
 ໃຫ້ບັນລຸແຜນຟື້ນ
 ຟູ;
-ສັ່ງ ໃຫ້ເພີ່ມ
 ທຶນຈົດທະບຽນ ຫຼື ຄວບກິດຈະ
ການກັບທະນາຄານທຸລະກິດອື່ນ
;
-ປັບປຸງຮູບແບບວິສາຫະກິດຂອງທະນາຄານ
ທຸລະກິດ;
-ນໍາໃຊ້ມາດຕະການອື່ນ
 ຕາມທີ່ໄ ດ້ກາໍ ນົດໄວ້
ໃນລະບຽບການຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ.
ໃນກໍລະນີຈຳເປັນທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ
ມີສິດນຳໃຊ້ມາດຕະການດັ່ງ ກ່າວ ຕໍ່ບ
 ໍລິສັດໃນກຸ່ມ
ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ຢ
 ູ່ໃນພາວະວິກິດ ໂດຍ
ປະສານກັບພາກສ່ວນທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງທີ່ຄມ
ຸ້ ຄອງບໍລສ
ິ ດ
ັ
ໃນກຸ່ມນັ້ນ
.
ນັ້ນ ແມ່ ນ ມາດຕະການແກ້ ໄ ຂທະນາຄານທຸ
ລະກິ ດ ທີ່ຢູ່ ໃ ນພາວະວິ ກິ ດ ຕາມກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍ
ທະນາຄານທຸລະກິດ(ສະບັບປັບປຸງ)ໄດ້ກໍານົດຊຶ່ງ
ໃນການແກ້ໄຂວຽກງານດັ່ງ ກ່າວ ຄະນະຄວບຄຸມທີ່
ເຂົ້າ ໄປດໍາເນີນການຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເກັບກຳຂໍ້ມ
ນ
ູ
ຕ່າງໆໃນການເຄື່ອນໄຫວ
 ດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງທະ
ນາຄານທຸລະກິດໄລຍະຜ່ານມາຢ່າງລະອຽດ, ປະຕິ
ບັດມາດຕະການຟື້ນຟູຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມແບບແຜນ
ແລະ ຮັດກຸມເມື່ອ
 ເຫັນວ່າທະນາຄານດັ່ງ ກ່າວສາ
ມາດຟື້ນ
 ຟູໄດ້.
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       ສະບັບທີ 13 ເດືອນ ມີນາ 2021

ຜົນການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໃນການ

ພັດທະນາທະນາຄານບ້ານຢູ່ເຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງ ສປປ ລາວ

ຂຽນໂດຍ: ກິແ
 ກ້ວ ບົວລ
 ະເພັດ
ກົມຄ
 ຸ້ມຄ
 ອງສະຖາບັນກ
 ານເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນກໍ່ເປັນ
ອີ ກ ໜຶ່ ງ ໃນຫຼາຍພາລະກິ ດ ຂອງທະນາຄານແຫ່ ງ
ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໃນການພັດທະນາສະຖາບັນ
ການເງິນໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີ
ຄວາມຍືນຍົງແລະສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມ
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ
ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງ
ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ, ຕາມແນວທາງຂອງ
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍແມ່ນອົງການ
GIZ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ
ສ. ເຢຍລະມັນ ແລະ ອົດສະຕາລີ, ພາຍຫຼັງລັດຖະ
ບານ ແຫ່ງ ສປປ   ລາວ  ຮັບຮອງເອົາແຜນນະໂຍບາຍ
ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບການພັດທະນາ
ຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ການເງິນຊົນນະບົດ
ທີ່ຍືນຍົງໃນປີ 2003. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຕໍ່ມາໃນປີ 2007
ລັດຖະບານໄດ້ມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແກ່ ທຫລ
ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຂະແໜງການເງິນ
ຈຸລະພາກ. ສະນັ້ນ, ນັບແຕ່ ເດືອນພຶດສະພາ 2009
ເປັນຕົ້ນມາ ທຫລ ຮ່ວມກັບ ອົງການ GIZ ໄດ້ຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການການເງິນຈຸລະພາກໃນເຂດ

ຊົນນະບົດ - ການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນຂອງຜູ້ທຸກຍາກ
Microfinance in Rural Area-Access to Finance for the Poor (MRA-AFP) ໄດ້ໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ວິຊາການ
ຊຶ່ງແບ່ງອອກເປັນ 5 ໄລຍະຄື: ໄລຍະທີ I (20092011), ໄລຍະທີ II (2011-2014), ໄລຍະທີ III
(2015-2017), ໄລຍະທີ IV (2017-2018) ແລະ
ໄລຍະທີ V (2019-2021) ໂດຍຜ່ານອົງການ GIZ.
ຈຸ ດ ປະສົ ງ ເພື່ ອ ເຮັ ດ ໃຫ້ ຄ ອບຄົ ວ ທຸ ກ ຍາກທີ່
ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ
ການເງິນຂັ້ນພຶ້ນຖານ ເປັນຕົ້ນໄດ້ມີບ່ອນຝາກເງິນ
ທີ່ປອດໄພແລະສາມາດກູຢ
້ ມ
ື ເງິນໄດ້ໃນອັດຕາດອກ
ເບ້ຍຕໍ່າ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ ເພື່ອເປັນແຫຼ່ງທຶນອັນ
ສໍາຄັນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ເຮັດການຜະລິດ
ແລະ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ ພ້ອມທັງປັບປຸງຊີວິດການ
ເປັນຢູ່ຂອງເຂົ້າເຈົ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ຍັງ
ເປັນການສົ່ງເສີມຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດທາງດ້ານສັງຄົມ
ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່
ຍິງ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມຮູພ
້ ນ
ຶ້ ຖານທາງດ້ານການເງິນ

ສະບັບທີ 13 ເດືອນ ມີນາ 2021
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ. ສະນັ້ນ, ທຫລ
ຮ່ວມກັບໂຄງການ MRA-AFP ຈຶ່ງໄດ້ວາງແຜນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ວຽກງານໂຄງການ,  ເຊິ່ງປະກອບ
ດ້ວຍ 3 ລະດັບຄື: 1) ລະດັບມະຫາພາກ: ແມ່ນການ
ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ ທຫລ ແລະ ພັດທະນາຄວາມສາ
ມາດທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການສ້າງນິຕິກຳ
ດ້ານການເງິນຈຸລະພາກ; 2) ລະດັບກາງ ແມ່ນສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານຂອງອົງການສະໜັບ
ສະໜູນເຄືອຄ່າຍ (Network Support Organizations: NSOs) ແລະ 3) ລະດັບຈຸລະພາກ ແມ່ນ
ສຸມໃສ່ການສ້າງຄວາມຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ລະບົບທະນາ
ຄານບ້ານ (Village Banks: VBs). ທະນາຄານ
ບ້ານຖືກເອີ້ນສະເພາະຈາກ ທຫລ ໃຫ້ການສະໜັບ
ສະໜູນ ແລະ ເບິ່ງແຍງໂດຍຜ່ານ NSOs ມີການ
ຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມ, ກວດກາ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວປະ
ຊາຊົ ນ ຢູ່ ເ ຂດທ້ ອ ງຖິ່ ນ ສ່ ວ ນຫຼາຍອາດເອີ້ ນ ທະນາ
ຄານບ້ານວ່າ: ກອງທຶນບ້ານ, ກຸ່ມທ້ອນເງິນບ້ານ
ແລະ ກຸ່ມຝາກປະຢັດ ຕາມຄວາມຊິນເຄີຍ.  
ນັບແຕ່ເດືອນພະຈິກ2009ເປັນຕົ້ນມາ.      ທຫລ,
ໂຄງການ MRA-AFP ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໄດ້ມີການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດວຽກງານໂຄງການເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ໃຫ້ບັນດາອົງການທີ່ເປັນເຄືອຄ່າຍ (NSOs)   ແລະ
ທະນາຄານບ້ານ (VBs). ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ລເິ ລີ່ມສ້າງ
ຕັ້ງສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນ NSO ທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ
ແລະ ໄດ້ຂະຫຍາຍໄປຍັງອີກ 5 ແຂວງ ທົ່ວປະເທດ.
ປະຈຸບັນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານໂຄງການ ໃນ
26 ເມືອງ ຂອງ 6 ແຂວງ. ມາຮອດເດືອນພຶດສະພາ
2020,
ໂຄງການໄດ້ມີສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນ
NSOs ທັງໝົດຈຳນວນ 7 ແຫ່ງ, ຊຶ່ງໃນນັ້ນມີ
ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບຮ
ໍ່ ບ
ັ ເງິນຝາກ (ສກຈບ)
ຈຳນວນ 5 ແຫ່ງ, ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກ
ປະຢັດ (ສສງ) ຈໍານວນ 2 ແຫ່ງ ຄື: ສກຈບ ໂຮມຊັບ
ພັດທະນາ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ສກຈບ ເມືອງຄອບ-
ຊຽງຮອນ ແຂວງໄຊຍະບູລ,ີ ສກຈບ ຫົງສາ-ເມືອງເງິນ
ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ສກຈບ ສະຫວັນແດນຄໍາ ແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດ, ສກຈບ ທະວີຊັບ ແຂວງ ອັດຕະປື,
ສສງ ວັນໃໝ່ ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ສສງ
ຈໍາປາພັດທະນາ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ. ໂດຍ ສກຈບ
ແລະ ສສງ ເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ໃຫ້ບໍລິການແກ່ທະ
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ນາຄານບ້ານທີ່ເປັນສະມາຊິກ
ໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ
ແລະ ປັດຈຸບັນ ທຫລ ໄດ້ອີງໃສ່ດໍາລັດວ່າດ້ວຍສະ
ຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ເລກທີ 460/ລບ, ຂໍ້ກໍາ
ນົ ດ ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຄຸ້ ມ ຄອງສະຫະກອນສິ ນ ເຊື່ ອ
ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ ເລກທີ 03/ທຫລ ແລະ ປື້ມ
ຄູມ
່ ກ
ື ານປະຕິບດ
ັ ງານຂອງທະນາຄານບ້ານໃນການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ທະນາຄານ
ບ້ານໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍືນຍົງ ສາມາດ
ໃຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງ
ແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ໄລຍະຜ່ານມາ, ການໃຫ້ບໍລິການຂອງທະນາ
ຄານບ້ານ ເຫັນວ່າມີບດ
ົ ບາດສໍາຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ,
ປະກອບສ່ ວ ນພັ ດ ທະນາທຸ ລ ະກິ ດ ຂະໜາດນ້ ອ ຍ,
ສະໜອງການບໍລກ
ິ ານທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ກບ
ັ ຄົວ
ເຮືອນທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິ
ການຂອງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ.
ພ້ອມນັ້ນ, ກໍ່ເປັນການສ້າງຄ່ານິຍົມໃຫ້ປະຊາຊົນ
ໃນເຂດຊົ ນ ນະບົ ດ ຮູ້ ຈັ ກ ການອອມເງິ ນ ຫຼາຍຂຶ້ ນ .
ຖ້າສົມທຽບຕົວເລກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທະນາ
ຄານບ້ານທັງໝົດນັບແຕ່ເດືອນ ພຶດສະພາ 2009
ເປັນຕົ້ນມາ  ເຫັນວ່າມີທະນາຄານບ້ານເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ
162 ແຫ່ງ ມາເປັນ 794 ແຫ່ງ, ບັນຊີສະມາຊິກ
ຈຳນວນ 12.425 ບັນຊີ ມາເປັນ 138.342 ບັນຊີ,
ເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກ ຈໍານວນ 1,8 ຕື້ກ່ວາກີບ
ມາເປັນ 384 ຕື້ກີບ, ເງິນກູ້ ຈໍານວນ 3,9 ຕື້ກີບ
ມາເປັນ 319 ຕື້ກີບ ແລະ ຊັບສິນທັງໝົດ ຈໍານວນ 5
ຕື້ກີບ ມາເປັນ 435 ຕື້ກີບ ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2020
ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມຕ້ອງການຫົວໜ່ວຍ
ທະນາຄານບ້ານຢູເ່ ຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງປະຊາຊົນ ແມ່ນ
ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ ເຊິ່ງມັນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ
ສາມາດເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານບ້ານເປັນ
ອັນດັບໜຶ່ງໃນສິນເຊື່ອການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ມີສ່ວນ
ແບ່ງຕະຫຼາດສູງເຖິງ 66% ຕາມຂໍ້ມູນໃນປີ 2013.
ໜຶ່ງໃນບັນດາທະນາຄານບ້ານທີ່ມີການຈັດ
ຕັ້ ງ ການເຄື່ ອ ນໄຫວທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ໝາກຜົ ນ ເປັ ນ ຢ່ າ ງດີ 
ກໍ່ແມ່ນທະນາຄານບ້ານປຸງ່ ເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ, ແຂວງ
ຫຼວງນໍ້າທາ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2010.   ໃນເບື້ອງຕົ້ນ
ມີສະມາຊິກທັງໝົດ ຈໍານວນ 118  ສະມາຊິກ (ບັນຊີ),
ມີເງິນຝາກສະມາຊິກ ຈໍານວນ 271.712.000 ກີບ,
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ຍອດເງິນກູ້ຈໍານວນ 316.300.000 ກີບ ແລະ
ສາມາດສ້າງກໍາໄລໄດ້ຈໍານວນ 3.950.000 ກີບ.
ມາເຖິງທ້າຍປີ 2019 ເປັນເວລາເກືອບ 10 ປີ ທີ່
ທະນາຄານບ້ານດັ່ງກ່າວໄດ້ເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານ
ປະຊາຊົນເຫັນວ່າ: ບັນດາຄົວເຮືອນໃນບ້ານດັ່ງກ່າວ
ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ສາມາດ
ສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວຂອງຕົນດ້ວຍເງິນທຶນຈາກ
ທະນາຄານບ້ານ ຈົນເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ
ມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ, ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ,  ມາ
ປະຈຸບນ
ັ ທະນາຄານບ້ານດັ່ງກ່າວມີສະມາຊິກທັງໝົດ
747 ສະມາຊິກ (ບັນຊີ) ເພີ່ມຂຶ້ນ 6 ເທົ່າ, ມີຍອດ
ເງິນຝາກ ຈໍານວນ 5.860.308.500 ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ
20 ເທົ່າ, ຍອດເງິນກູ້ ຈໍານວນ 6.436.386.000 ກີບ
ເພີ່ມຂຶ້ນ 20 ເທົ່າ ແລະ ສ້າງກໍາໄລໄດ້ ຈໍານວນ
446.227.000 ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 20 ເທົ່າ ໃນທ້າຍປີ
2019  ເຊິ່ງມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທະນາຄານບ້ານ
ດັ່ງກ່າວມີບດ
ົ ບາດສໍາຄັນໃນການຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນ
ໃນຂົງເຂດຂອງຕົນ ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ
ໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ຈາກທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ
ສະຖາບັນການເງິນ   ແລະ   ທະນາຄານໄດ້ໃນເມື່ອກ່ອນ.
ສະນັ້ນ, ທະນາຄານບ້ານສາມາດເປັນກົງຈັກ
ຍູ້ໜູນເສດຖະກິດຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດໄດ້ເປັນຢ່າງ
ດີ  ໂດຍມີພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ເປັນສື່ກາງໃຫ້
ແກ່ຜທ
ູ້ ອ
້ ນເງິນ ແລະ ຜູທ
້ ຕ
ີ່ ອ
້ ງການເງິນໃນເຂດທ້ອງ
ຖິ່ນໄດ້ຢາ
່ ງມີປະສິດທິພາບ.  ພອ
້ ມດຽວກັນນັ້ນ, ການ
ໃຫ້ ບໍ ລິ ກ ານເງິ ນ ກູ້ ບໍ່ ເ ປັ ນ ທາງການຢູ່ ເ ຂດຊົ ນ ນະ
ບົດເຫັນວ່າມີທາ່ ອ່ຽງຫຼຸດລົງ ເຊິ່ງປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້
ຢ່າງຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະ
ກິດລວມທັງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ຊ່ວຍສົ່ງ
ເສີ ມ ຄວາມອາດສາມາດໃນການສູ້ ຊົ ນ ເພື່ ອ ບັ ນ ລຸ 
ເປົ້າໝາຍທີ່ລັດຖະບານວາງອອກ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທະ
ນາຄານບ້ານມີຄວາມຍືນຍົງ ສາມາດເປັນແຫຼ່ງທຶນ
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ໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດສາມາດ
ນໍາເງິນໄປເປັນທຶນຮອນໃນການສ້າງເສດຖະກິດຄອບ
ຄົວຂອງຕົນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ  ແລະ ປະກອບ
ສ່ວນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູ່ເຂດ
ທ້ອງຖິ່ນ;  ພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ຊຸກຍູ້ຂະແໜງການເງິນໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍ
ຮູບຫຼາຍສີ, ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ສາມາດສະ  
ໜອງການບໍ ລິກ ານດ້ າ ນການເງິ ນ ໃຫ້ ເ ຂົ້ າ ເຖິ ງ ປະ
ຊາຊົນໃນຂອບເຂດທີ່ກວ
້ າງຂວາງ.      ພ້ອມນັ້ນ,       ກໍ່ຕອ
້ ງ
ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ເກີດການພັດທະນາດ້ານພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງໄປຍັງເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເພື່ອໃຫ້ເກີດ
ຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການໃຫ້ບໍລິການຂອງ
ຂະແໜງການເງິນໃນເຂດຊົນນະບົດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ການຮ່ວມມືຂອງ ທຫລ ແລະ ອົງການ GIZ
ໃນການຍົ ກ ລະດັ ບ ຄວາມຮູ້ ພື້ ນ ຖານທາງດ້ າ ນ
ການເງິນ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເງິນຢູ່
ເຂດທ້ອງຖິ່ນໄດ້ມີການຫັນປ່ຽນ ແລະ ມີທ່າກ້າວ
ຂະຫຍາຍຕົວ ເປັນຕົ້ນນະວັດຕະກຳໃໝ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່
ໃນເຂດຊົນນະບົດ ເຊັ່ນ: ໂອນເງິນຜ່ານ Become
ຂອງ ທຄຕລ, ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດທ້ອງຖິ່ນຮູ້ຈັກການ
ອອມເງິນຜ່ານສະຖາບັນການເງິນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຮູ້ວິທີ
ການບໍລຫ
ິ ານເງິນໃນຊີວດ
ິ ປະຈໍາວັນ, ຮູວ
້ ທ
ິ ກ
ີ ານຄິດ
ໄລ່ອດ
ັ ຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ-້ ເງິນຝາກ ໂດຍພຶ້ນຖານ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍໃນ
ການເດີນທາງໃນການເຂົ້າມາໃຊ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານສະຖາບັນ
ການເງິນຢູ່ເຂດເທດສະບານເມືອງ ແລະ ສົ່ງເສີມ
ຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດທາງດ້ານສັງຄົມໃຫ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງ
ທຶນໄດ້. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍັງເສີມສ້າງປະຊາຊົນຢູ່
ເຂດທ້ອງຖິ່ນ ມີກໍາລັງແຮງໃນການເຮັດການຜະລິດ
ກະສິກໍາ, ຫັດຖະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເພື່ອຍົກລະດັບ
ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຕົນ ໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.
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ການບໍລິຫານລັດທີ່ດີ
ຂຽນໂດຍ: ສ
 າຍສະໝອນ ກີບເ ກສອນ
ຫ້ອງການ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ລັດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນລາວ ແມ່ນໝາກຜົນລວມຍອດແຫ່ງການ
ຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າພາຍໃຕ້ການ
ນໍາພາຂອງພັກ;   ເປັນລັດຂອງປະ ຊາຊົນໂດຍປະຊາ
ຊົນ ແລະ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ. ໝາຍ
ຄວາມວ່າການກໍາເນີດຂອງລັດແມ່ນໝາກຜົນລວມ
ຍອດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ຊົນຊັ້ນຂອງຊົນຊັ້ນກໍາມະກອນ
ແລະ   ຊາວຜູອ
້ ອກແຮງງານ ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງ
ພັກກອມມູນິດ, ອີກດ້ານຫນຶ່ງຂອງລັດແມ່ນມາຈາກ
ປະຊາຊົນ, ປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າການໃນການສ້າງຕັ້ງ
ລັດຂອງຕົນ ດ້ວຍການເລືອກປ່ອນບັດເອົາຕົວແທນ
ທີ່ແທ້ຈິງຂອງຕົນບົນພື້ນຖານນໍາໃຊ້ສິດປະຊາທິປະ
ໄຕຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ປະຊາຊົນຍັງເປັນຜູ້ຕິດຕາມ,
ກວດກາ, ເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ
ຕໍ່ທກ
ຸ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ປະຊາ
ຊົນຍັງມີສິດຮ້ອງຟ້ອງ, ຕໍ່ວ່າ, ກ່າວຟ້ອງຕໍ່ບັນດາອົງ
ການຂອງລັດໂດຍສະເພາະ ແມ່ນບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການ
ທີ່ມີການກະທໍາລະເມີດກົດຫມາຍ, ສ້າງຄວາມເສຍ
ຫາຍໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ແລະ ຂອງປະ
ຊາຊົນ, ໃນດ້ານອື່ນໆປະຊາຊົນກໍ່ປະຕິບັດພັນທະ
ທຸກຢ່າງຕໍ່ລັດຕາມລະບຽບກົດຫມາຍ, ລັດເປັນຜູ້
ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນຢ່າງສຸດກົກສຸດປາຍ. ເປົ້າໝາຍ
ທຸ ກ ການເຄື່ ອ ນໄຫວຂອງລັ ດ ແມ່ ນ ບໍ່ ມີ ສິ່ ງ ອື່ ນ ໃດ
ນອກເໜື ອ ໄປຈາກຮັ ບ ໃຊ້ ຜົ ນ ປະໂຫຍດຂອງປະ
ຊາຊົນຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ນໍາເອົາຄວາມ
ຮັ່ ງ ມີ ຄ ວາມເຂັ້ ມ ແຂງມາໃຫ້ ປ ະຊາຊົ ນ ຖື ເ ອົ າ ການ
ເຄື່ອນໄຫວຮັບໃຊ້ຜນ
ົ ປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນເປັນ
ເປົ້າໝາຍສູງສຸດ, ຕ້ານປະກົດການອາດຍາສິດ,
ຂົ່ມຂູ່ປະຊາຊົນ, ເຫັນແກ່ຜນ
ົ ປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ,
ສວຍໃຊ້ຖານະຕໍາແໜ່ງໄປໃນທາງທີ່ບຖ
ໍ່ ກ
ື ຕ້ອງເຊິ່ງ
ຈະກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະ
ຊາຊົນ.
ເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ
ການໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ສ່ວນລວມ ຫຼື ຕອບ
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ສະໜອງຄວາມຕ້ ອ ງການຂັ້ ນ ພື້ ນ ຖານຂອງສັ ງ
ຄົມ, ການບໍລິການຂອງລັດແມ່ນມີລັກສະນະກວ້າງ
ຂວາງ, ຊຶ່ງກວມເອົາທົ່ວສັງຄົມລວມທັງວຽກງານ
ບໍລິການສາທາລະນະ, ວຽກງານອະທິປະໄຕ ເຊັ່ນ:
ສະພາ,
ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ, ສານ, ໄອຍະການ, ວຽກງານຂົງເຂດ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ຈຸດປະສົງຂອງການບໍລິຫານ
ລັດທີ່ດີ ຕົ້ນຕໍກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີການຄ່ອງຕົວ
ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວແນໃສ່ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບ
ຊີ ວິ ດ ການເປັ ນ ຢູ່ ຂ ອງປະຊາຊົ ນ ໃຫ້ ດີຂຶ້ນ ເທື່ ອ ລະ
ກ້າວ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ, ເຮັດໃຫ້
ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບສຸກ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເສດຖະກິດ
ຂະຫຍາຍຕົວ, ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງຍົກ
ລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈະ
ເລີນງອກງາມທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນບັນ
ດາເຜົ່າ, ບໍລິການປະຊາຊົນໃຫ້ດີໃຫ້ສົມກັບວ່າອໍາ
ນາດລັດເປັນຂອງປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ
ເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ,     ການ
ບໍ ລິຫານລັ ດທີ່ ດີແ ມ່ ນຄວາມສາມາດໃນການວາງ
ແຜນຂອງລັດ ຫຼື ຝ່າຍປົກຄອງ ເພື່ອຕອບສະໜອງ
ການບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເຮັດໃຫ້ປະ
ຊາຊົນມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຕໍ່ກບ
ັ ການບໍລກ
ິ ານຂອງລັດ,
ການບໍລິຫານລັດທີ່ດີແມ່ນການຜັນຂະຫຍາຍແນວ
ທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດໃຫ້ກາຍເປັນແຜນການ,
ແຜນງານ, ລະບຽບກົດໝ
 າຍພ້ອມທັງມີວິທີການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ
ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບ, ສີວິໄລ ແລະ
ຍຸດຕິທໍາໃນສັງຄົມ, ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງ
ຕໍ່ເນື່ອງ, ມີສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ
ເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງກ້າວຂຶ້ນຢ່າງບໍ່
ຢຸດຢັ້ງ. ການບໍລິຫານລັດທີ່ດີໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງ
ຕັ້ ງ ໜ້ າ ໂດຍກົ ງ ຕໍ່ ກ ານເຄື່ ອ ນໄຫວຂອງສັ ງ ຄົ ມກໍ່ ຄື
ການດໍາລົງຊີວດ
ິ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ເຮັດໃຫ້
ເຂົ າ ເຈົ້ າ ໄດ້ ປ ະກອບສ່ ວ ນຢ່ າ ງຕັ້ ງ ໜ້ າ ໃນສ້ າ ງສາ
ພັດທະນາປະເທດຊາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຕິ
ບັດຕາມສິດ ແລະ ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງທີ່ລັດ
ຖະທໍາມະນູນໄດ້ກໍານົດໄວ້ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ຈະເຮັດ
ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຊື່ອມຊຶມຕໍ່ແນວທາງນະໂຍ
ບາຍຂອງພັກ-ລັດ,       ມີຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານການເມືອງ-
ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ນັບມື້ນັບ
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ສູງຂຶ້ນ ແລະ ມີການປ່ຽນແປງ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຊິ່ງແມ່ນ
ການບໍລິຫານລັດທີ່ດີນີ້ເປັນປັດໄຈສໍາຄັນເພື່ອກະ
ຕຸກຊຸກຍູ້, ສະນັ້ນ, ການບໍລິຫານລັດທີ່ດີຕ້ອງໄດ້ປັບ
ປຸງການບໍລຫ
ິ ານລັດຕາມທິດສ້າງລັດແຫ່ງກົດໝາຍ
ແລະ ຕາມຫຼັກການພື້ນຖານທີ່ວ່າອໍານາດທັງໝົດ
ເປັນຂອງປະຊາຊົນໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ, ເພື່ອຊຸກຍູໃ້ ຫ້ເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມຂະຫຍາຍຕົວ ສິດເປັນເຈົ້າຂອງປະຊາຊົນ
ຍາມໃດກໍ່ຕິດພັນກັບຜົນປະໂຫຍດ, ກ່ອນອື່ນໝົດ
ແມ່ນຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ແຕ່ສິດ
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕ້ອງຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດ
ພັນທະຕໍ່ລດ
ັ ຄົບຖ້ວນ,      ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງພັກ
ຕໍ່ລັດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການລວມສູນປະຊາ
ທິປະໄຕ, ເພີ່ມທະວີນິຕິທໍາໃນສັງຄົມເພື່ອເຮັດແນວ
ທາງຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດໄດ້
ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນ; ຮັບ
ປະກັນໃຫ້ການສ້າງລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາ
ຊົນ ມີ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ.     ທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດ
ລ້ ວ ນແຕ່ ແ ນໃສ່ ນໍ າ ເອົ າ ຄວາມຢູ່ ດີ ກິ ນ ດີ ມ າໃຫ້ ແ ກ່ 
ປະຊາຊົນ ແລະ ຄວາມຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງມາໃຫ້ແກ່ປະ
ເທດຊາດ.
ການບໍລິຫານລັດທີ່ດີຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ 4
ລັກສະນະຄື: ລັກສ
 ະນະໜຶ່ງ : ລັກສະນະປະຊາຊົນ
ໃນນັ້ນລັດເປັນຕົວແທນແຫ່ງອໍານາດຂອງປະຊາຊົນ,
ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງ ແລະ ຊີ້ນໍາການປະຕິບັດບັນດາແນວ
ທາງ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງອໍານວຍ
ຄວບຄຸມທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງສັງຄົມຕາມກົດ
ໝາຍ, ໂດຍແມ່ນປະຊາຊົນເລືອກຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ  ພາຍ
ໃຕ້ການກວດກາຂອງປະຊາຊົນ. ລັກສ
 ະນະສອງ :
ລັກສະນະພັກ ຫຼື ລັກສະນະຊົນຊັ້ນ, ໝາຍເຖິງ
ທຸ ກ ການເຄື່ ອ ນໄຫວຂອງລັ ດ ແມ່ ນ ລ້ ວ ນແຕ່ ຕ້ ອ ງ
ເລີ່ມຈາກທັດສະນະ, ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ,
ຂອງຊົນຊັ້ນກໍາມະກອນ. ລັກສ
 ະນະສາມ : ລັກສະ
ນະສັງຄົມ ໝາຍເຖິງລັດມີຫນ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ
ເປັນຢ່າງດີ ຫຼື ຄຸ້ມຄອງສາທາລະນະ, ຮັບປະກັນ
ໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ
ຢູເ່ ລື້ອຍໆ.    ລັກສ
 ະນະສີ່:ລັກສະນະປົກຄອງດ້ວຍກົດ
ໝາຍ, ໝາຍເຖິງລັດແຫ່ງອໍານາດກົດໝາຍ, ສະ
ແດງອອກໃນລະດັບແຕ່ຕໍ່ຫາສູງ, ຂຶ້ນກັບລະດັບຂະ
ຫຍາຍຕົວໃນທຸກດ້ານຂອງປະເທດຊາດ.
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ສິດເປັນເຈົ້າປະເທດຊາດຂອງປະຊາຊົນບັນ
ດາເຜົ່າໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ ແລະ ຮັບປະກັນດ້ວຍ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລະບອບການເມືອງ ເຊິ່ງມີພັກ
ປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວເປັນແກນນໍາ.     ພັກວາງແນວ
ທາງແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍໃຫຍ່ ທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອເປັນພື້ນຖານ, ບ່ອນ
ອີງໃຫ້ລັດຫັນເປັນກົດໝາຍ, ເປັນນະໂຍບາຍລະ
ອຽດໃນແຕ່ລະດ້ານໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງລັດຕ້ອງມີການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕແຕ່ຫາກ
ບໍ່ແມ່ນລວມສູນອາດຍາສິດ ໂດຍຕັດແຍກອອກຈາກ
ປະຊາທິປະໄຕ, ຕັດແຍກອອກຈາກການພົວພັນ
ລະຫວ່າງລັດກັບປະຊາຊົນ, ໃນລັດຖະທໍາມະນູນ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມາດຕາ 6 ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ: ລັດຕ້ອງ
ປົກປັກຮັກສາອິດສະຫຼະພາບ ແລະ ສິດປະຊາທິປະ
ໄຕຂອງປະຊາຊົນທີ່ບໍ່ມີໃຜລ່ວງລະເມີດໄດ້. ຫ້າມ
ທຸກການກະທໍາແບບອາດຍາສິດ, ຂົ່ມຂູ່ອັນຈະກໍ່
ຄວາມເສຍຫາຍເຖິງກຽດສັກສີ, ຮ່າງກາຍ, ຊີວິດ,
ຈິດໃຈ ແລະ ຊັບສົມບັດຂອງປະຊາຊົນ,     ການຈັດຕັ້ງ
ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດຕ້ອງເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິ
ບັດກົດຫມາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຕ້ອງມີສະຕິສາໍ ນຶກເຖິງ
ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດຫມາຍພ້ອມທັງປະຕິບັດ
ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການລວມ ຈໍາກັດແກ້ໄຂ
ການປ່ອຍລະເຫຼີງ ຫຼື ການຖືເບົາຕໍ່ກົດຫມາຍ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ, ສ້າງ
ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ບົດບາດແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງ
ລັດຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ.
ກໍາລັງແຮງອັນສໍາຄັນຕົ້ນຕໍໃນການບໍລິຫານ
ລັດທີ່ດີ ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄຸນນະພາບຂອງພະນັກງານ
ເປັນສິ່ງຕັດສິນ, ຄຸນນະພາບຂອງພະນັກງານປະກອບ
ດ້ວຍຫຼາຍປັດໄຈເຊັ່ນ: ຄຸນທາດການເມືອງ, ຄຸນສົມ
ບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ
ໃນການເຄື່ອນໄຫວຕົວຈິງ, ມີທັດສະນະມະຫາຊົນ,
ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ມີແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກທີ່ດີ,
ພັກເຮົາຍາມໃດກໍ່ຖືວ່າພະນັກງານລັດ ມີບົດບາດ
ສໍ າ ຄັ ນ ທັ ງ ແມ່ ນ ຍຸ ດ ທະສາດຂອງການປະຕິ ວັ ດ ,
ຕັດສິນຜົນໄດ້ຜນ
ົ ເສຍຂອງວຽກງານທັງເປັນທຶນຮອນ
ອັນປະເສີດຂອງປະເທດຊາດ. ຖ້າຫາກບໍ່ມີພະນັກ
ງານລັດຖະກອນຜູ້ທີ່ດີ ມີຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີ, ເປັນ
ແບບຢ່າງໃນການຊີ້ນໍານໍາພາຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງ
ສັງຄົມແລ້ວກໍ່ບໍ່ສາມາດເຮັດສໍາເລັດການປະຕິວັດ
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ຊາດ ປະຊາທິປະໄຕ ໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ສືບຕໍ່ພາລະ
ກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດ
ຊາດ ກໍ່ຄພ
ື າລະກິດການປ່ຽນແປງໃຫມ່ຂອງພັກເຮົາ
ໃນປະຈຸບັນໄດ້ອີກອັນໜຶ່ງ ເຖິງວ່າປະເທດເຮົາໄດ້ມີ
ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ບັນດາກົດໝ
 າຍທີ່ປະກາດ
ໃຊ້ ແລະ ມີແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ທີ່
ຖືກຕ້ອງແລ້ວກໍ່ຕາມ ຖ້າຫາກຂາດການບໍລຫ
ິ ານລັດ
ທີ່ດີ ໂດຍສະເພາະຂາດພະນັກງານລັດຖະກອນທີ່
ມີຄນ
ຸ ນະພາບເພື່ອຈັດຕັ້ງນໍາພາແລ້ວ ລັດຖະທໍາມະນູນ
ແລະ ບັນດາລະບຽບກົດໝາຍດັ່ງກ່າວກໍ່ຈະດີຢູ່ພຽງ
ແຕ່ຫນາ້ ເຈ້ຍເທົ່ານັ້ນ,      ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າຫາກມີພະນັກ
ງານລັດຖະກອນທີ່ດີມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນ
ດ້ານຕ່າງໆ ເພື່ອຈັດຕັ້ງນໍາພາຈະເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ
ເຂັ້ມແຂງສາມາດບັນລຸຈຸດປະສົງທີ່ວາງໄວ້ ທັງຮັບ
ປະກັນຄວາມສາມັກຄີເປັນເອກະພາບພາຍໃນພັກ
ແລະ ຮັກສາໄດ້ຄວາມສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນ ມີຄວາມ
ຮັກແພງປອງດອງລະຫວ່າງຊັ້ນຄົນ ແລະ ເຜົ່າຕ່າງໆ
ຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ.
ດ້ ວ ຍເຫດນັ້ ນ ການບໍ ລິ ຫ ານລັ ດ ທີ່ ດີ ຈິ່ ງ ຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນພວກເຮົາຕ້ອງຍົກ
ສູງຄຸນນະພາບ, ຄຸນນະທໍາຂອງຕົນຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
ກ່ອນອື່ນໝົດພະນັກງານ-ລັດຖະກອນແຕ່ລະຄົນ
ຕ້ອງຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຕົນເອງໃຫ້ມີແບບແຜນດໍາລົງ
ຊີວິດປອດໃສຂາວສະອາດ, ມີນ້ຳໃຈເສຍສະຫຼະ
ເພື່ອຊາດເພື່ອປະຊາຊົນ ແລະ ຮູ້ສົມທົບສາມຜົນປະ
ໂຫຍດຄື: ລັດ, ລວມໝູ່ ແລະ ບຸກຄົນຢ່າງກົມກຽວ,
ພຶດຕິກໍາຕົວຈິງໃນໄລຍະຜ່ານມາພະນັກງານ-ລັດ
ຖະກອນເຮົາຈໍານວນຫນຶ່ງໄດ້ເສື່ອມທາດຂາດຄຸນ
ບັນຫາກົກແມ່ນແບບແຜນດໍາລົງຊີວດ
ິ ກໍ່ຄແ
ື ບບແຜນ
ວິທເີ ຮັດວຽກບໍ່ໂປ່ງໃສ, ເກີດມີແນວຄິດສວຍໂອກາດ
ເຫັນແກ່ຕົວ, ຖືຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວສູງກ່ວາຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງຊາດສວຍໃຊ້ ໜ້ າ ທີ່ ຕໍ າ ແໜ່ ງ ເພື່ ອ
ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວທີ່ບຖ
ໍ່ ກ
ື ຕ້ອງ ຕໍ່ບນ
ັ ຫາດັ່ງກ່າວ
ມັນເປັນໄພອັນຕະລາຍໃຫ້ແກ່ຊາດ-ສັງຄົມເຮົາ, ເປັນ
ຊ່ອງຫວ່າງ ໃຫ້ພວກຄົນບໍ່ດີສວຍໃຊ້ເພື່ອທໍາລາຍ

ໜ້າທີ 47

;k]tlko

dkomtok7ko

BANK JOURNAL

ມ້າງເພການປະຕິວດ
ັ , ແບ່ງແຍກຄວາມສາມັກຄີຂອງ
ພວກເຮົາໄດ້ງ່າຍ, ຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ພວກເຮົາ
ຕ້ອງໄດ້ຍົກສູງສະຕິຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ, ຕໍ່ລະບຽບກົດ
ໝາຍ, ມີຄວາມສາມັກຄີເອື້ອເຟື້ອ, ເຜື່ອແຜ່, ມີຈດ
ິ ໃຈ
ຮັກຊາດ, ຮັກລະບອບໃໝ່, ອອກແຮງບຸກບືນຮໍ່າຮຽນ
ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງທາງດ້ານຄຸນທາດການເມືອງ
ແລະ ຄຸນສົມບັດເປັນຜູ້ຈົງຮັກພັກດີ, ມີຄວາມອົດ
ທົນໜຽວແໜ້ນ ແລະ ປະດິດສ້າງມີຄວາມຜ່ອງໃສ,
ພັດທະນາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ສະຕິປັນຍາ ມີ
ຄວາມສາມາດຄາດຄະເນກົດເກນຂະຫຍາຍຕົວລ່ວງ
ໜ້າຢ່າງສອດຄ່ອງທັງຖືກກັບຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ
ນໍາອີກ; ມີແນວຄິດທີ່ແທດເຖິງກັບຕົວຈິງທັງມີລັກ
ສະນະອ່ອນໂຍນ ແລະ ຄ່ອງແຄ້ວ, ພັດທະນາທາງ
ດ້ານວິທີການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ໝາຍ
ຄວາມວ່າຕ້ອງມີມາດຕະການໂດຍສັງເຂບ ແລະ
ລະອຽດ, ກ້າຄິດກ້າທໍາ, ກ້າຕັດສິນ ແລະ ມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂນ
ັ້ ເທິງ ແລະ ຕໍ່ທວ
ົ່ ສັງຄົມ,     ດ້ານແບບ
ແຜນມີຄວາມອ່ອນໂຍນໃນການປະຕິບດ
ັ       ແລະ     ເດັດ
ຂາດໃນການນໍາໃຊ້ທດ
ິ ສະດີຊວນເຊື່ອ, ຟັງທຸກຢ່າງ,
ເບິ່ງທຸກຢ່າງແຕ່ເມື່ອຕັດສິນບັນຫາກໍ່ຕອ
້ ງເປັນເອກະ
ລາດ ບົນພື້ນຖານການຫງ່ຽງຫູຟັງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ
ຂອງມະຫາຊົນ ຫຼື ຫາງສຽງຂອງສັງຄົມ.
ສະຫຼຸບລວມແລ້ວ ການບໍລິຫານລັດທີ່ດີແມ່ນ
ຂອດສໍາຄັນທີ່ສຸດ ແລະ ມີບົດບາດຕັດສິນຜົນໄດ້
ຜົນເສຍຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍ
ບາຍຂອງພັກ,     ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ ໃຫ້ປະກົດ
ຜົນເປັນຈິງ ເປັນພື້ນຖານໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າ
ໃນການສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ບູລະນະລະບອບປະຊາ
ທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມໜັກແໜ້ນ, ສາມາດ
ຮັກສາໄດ້ສດ
ິ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງພົນລະ
ເມືອງຮັບປະກັນຄວາມຍຸດຕິທໍາໃນສັງຄົມ, ສາມາດ
ຮັກສາສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມ
ມີຄວາມສະຫງົບ, ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ, ຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ຮັບການ
ແກ້ໄຂ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ເສດຖະກິດລາວຈະເຂັ້ມແ
 ຂງ ຖ້າປ
 ວງຊົນ
ຮ່ວມແຮງກັນນ
 ຳໃຊ້ເ ງິນກ
 ີບ
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ການກວດສອບທະນາຄານທຸລະກິດໂດຍບໍລິສັດກວດສອບ

ຂຽນໂດຍ: ຄຳເບົ້າ ສຸວ
 ໍລະວົງ
ກົມນ
ຕ
ິ ກ
ິ ຳ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ການກວດສອບແມ່ນຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວ
ໜຶ່ງທີ່ມຄ
ີ ວາມສໍາຄັນທີ່ສດ
ຸ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ຕໍ່
ກັບອົງການຈັດຕັ້ງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໂດຍ
ຂະບວນການດັ່ງກ່າວນັ້ນແມ່ນເປັນການເຄື່ອນໄຫວ
ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ຫຼັກຖານຕົວຈິງຕ່າງໆກ່ຽວກັບ
ເປົ້າໝາຍທີ່ຖືກກວດສອບຊຶ່ງດໍາເນີນໂດຍອົງການ
ຫຼື ພາກສ່ວນທີ່ມສ
ີ ດ
ິ ອໍານາດເພື່ອແນໃສ່ຢງັ້ ຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງເອກະສານລາຍງານທາງການເງິນ,
ຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ, ປະສິດທິຜົນ
ໃນການບໍລິຫານງານ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທຶນຮອນ.
ດ້ວຍເຫດນັ້ນອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ,
ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ຫົວໜ່ວຍອື່ນໆຕ້ອງໄດ້ດາໍ 
ເນີນການກວດສອບຢ່າງເປັນປະຈໍາ.    ໃນຂະແໜງ
ການທະນາຄານກໍເຊັ່ນດຽວກັນການກວດສອບເປັນ
ວຽກງານທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ຄຽງຄູ່ກັບການດໍາເນີນ
ທຸລະກິດທີ່ທະນາຄານທຸລະກິດ ຫຼື ສະຖາບັນການ
ເງິນ ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການກວດສອບຢ່າງເປັນປະຈໍາ
ເຊັ່ນກັນ. ສະນັ້ນ ໃນຄັ້ງນີ້ຜຂ
ູ້ ຽນຈະມານໍາສະເໜີກຽ່ ວ
ກັ ບ ການກວດສອບທະນາຄານທຸ ລ ະກິ ດ ໂດຍບໍ ລິ 
ສັດກວດສອບໃຫ້ໄດ້ຮັບຊາບ.

ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານ
ທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 69 ການກວດ
ສອບໂດຍ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ກວດສອບ ໄດ້ກາໍ ນົດວ່າ: ແຕ່ລະປີ
ທະນາຄານທຸລະກິດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບ
ໂດຍບໍລິສັດກວດສອບ ເພື່ອ:
1. ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຂອງ
ການຖືບັນຊີ ຕາມລະບົບບັນຊີທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ
ສປປ ລາວ ກໍານົດ;
2. ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຂອງ
ການລາຍງານການເງິນປະຈໍາປີ;
3. ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ຂອງ
ການຄວບຄຸມພາຍໃນ ພ້ອມທັງໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວ
ກັບມາດຕະການແກ້ໄຂ;
4. ຢັ້ງຢືນການແກ້ໄຂຂອງທະນາຄານທຸລະ
ກິດ ຕໍ່ການລະເມີດທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ໄດ້ກວດເຫັນ ແລະ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ບໍລິສັດກວດສອບ;
5. ລາຍງານໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ກ່ຽວກັບການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຫຼື ການກະທໍາ
ໃດໜຶ່ງທີ່ອາດຈະມີຜົນຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທະນາ
ຄານທຸລະກິດ.

ສະບັບທີ 13 ເດືອນ ມີນາ 2021
ໃນການປະຕິ ບັ ດ ການກວດສອບດັ່ ງ ກ່ າ ວ
ນັ້ນ ທະນາຄານທຸລະກິດຕ້ອງວ່າຈ້າງບໍລິສັດກວດ
ສອບເພື່ ອ ເຂົ້ າ ມາກວດສອບທະນາຄານຂອງຕົ ນ
ຕາມການຮັບຮອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ບົນພື້ນຖານການປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການ ສະບັບ
ເລກທີ 197/ທຫລ, ລົງວັນທີ 23 ພຶດສະພາ 2019
ແລະ ສະບັບເລກທີ 338/ທຫລ, ລົງວັນທີ 13 ກັນຍາ
2012 ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດສາມາດ
ເລື ອ ກໃຊ້ ບໍ ລິ ສັ ດ ກວດສອບພາຍນອກໄດ້ ໂ ດຍມີ 
ອາຍຸການຫ້າປີການບັນຊີ ແລະ ສາມາດວ່າຈ້າງຕໍ່
ໄດ້ອກ
ີ ວາລະໜຶ່ງແຕ່ບນ
ົ ເງື່ອນໄຂຕ້ອງໃຫ້ມກ
ີ ານສັບ
ປ່ຽນນັກກວດສອບ. ສໍາລັບສາຂາທະນາຄານທຸລະ
ກິດຕ່າງປະເທດ ແມ່ນສາມາດເລືອກໃຊ້ບລ
ໍ ສ
ິ ດ
ັ ກວດ
ສອບພາຍນອກດຽວກັນກັບສໍານັກງານໃຫຍ່ໄດ້   ແລະ
ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍລະບຽບການ. ສ່ວນ
ທະນາຄານທຸ ລ ະກິ ດ ທີ່ ໄ ດ້ ຈົ ດ ທະບຽນເຂົ້ າ ໃນຕະ
ຫຼາດຫຼັກຊັບແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມລະບຽບຂອງ
ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະ
ເປັນຜູ້ກໍານົດລາຍຊື່ບໍລິສັດກວດສອບໂດຍກໍານົດ
ເງື່ອນໄຂຂອງບໍລິສັດກວດສອບທີ່ຈະບັນຈຸເຂົ້າໃນ
ບັນຊີລາຍຊື່ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ຈັນຍາບັນ
ແລະ ຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງບໍລິສັດກວດສອບ
ໂດຍທະນາຄານທຸ ລ ະກິ ດ ສາມາດເລື ອ ກວ່ າ ຈ້ າ ງ
ບໍ ລິ ສັ ດ ກວດສອບຕາມບັ ນ ຊີ ລ າຍຊື່ ທີ່ ທ ະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍານົດໄວ້ ແລະ ຕ້ອງສໍາເລັດການ
ກວດສອບຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍເດືອນ 3 ຂອງປີການ
ບັນຊີຖດ
ັ ໄປພ້ອມສົ່ງຜົນຂອງບົດລາຍງານທີ່ໄດ້ເຊັນ
ຮັບຮອງແລ້ວໃຫ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
(ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ) ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 10 ວັນ
ລັດຖະການ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ ລວມທັງ
ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດຕ້ອງເຜີີຍ
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ແຜ່ຜົນການກວດສອບ ຫຼື ຖານະການເງິນປະຈໍາປີ
ຂອງຕົນຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍເດືອນ 4 ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດ
ປີການບັນຊີ
ໂດຍສາມາດເຜີຍແຜ່ໃນຮູບແບບ:
ຜ່ານເວັບໄຊ (Website) ຂອງທະນາຄານ, ຈັດພິມ
ເປັນປຶ້ມ, ແຜ່ນພັບ (Brochure) ຫຼື ດ້ວຍຮູບແບບອື່ນ
ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທະນາຄານ.       ຊຶ່ງໃນເວລາ
ດໍາເນີນການກວດສອບຢູ່ນັ້ນຫາກທະນາຄານທຸລະ
ກິດພົບເຫັນວ່າບໍລິສັດກວດສອບມີການລະເມີດກົດ
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງທະນາຄານແຫ່ງ
ສປປ ລາວ ມີສິດສັ່ງໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ໂຈະ
ຫຼື ຍົກເລີກການວ່າຈ້າງບໍລິສັດກວດສອບດັ່ງກ່າວ
ໄດ້. ໂດຍບໍລິສັດກວດສອບນອກຈາກມີໜ້າທີ່ໃນ
ການດໍາເນີນການກວດສອບທະນາຄານທຸລະກິດ
ຕາມສັນຍາແລ້ວຍັງມີພນ
ັ ທະໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ແລະ
ສະໜອງຂໍ້ມນ
ູ ຕ່າງໆໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຫຼື ຕາມການຮຽກ
ຮ້ອງຕ້ອງການຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
ນັ້ນແມ່ນການກວດສອບທະນາຄານທຸລະກິດ ໂດຍ
ບໍລິສັດກວດສອບຊຶ່ງເປັນຂະບວນການທີ່ສໍາຄັນທີ່
ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ
ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນໃນດ້ານ
ຕ່າງໆບໍ່ວ່າຈະເປັນການຖືບັນຊີ, ຖານະທາງການ
ເງິນ, ລະບົບການບໍລຫ
ິ ານ ແລະ ການຄວບຄຸມພາຍ
ໃນຂອງທະນາຄານ ອີກທັງເປັນການສ້າງຄວາມເຊື່ອ
ໝັ້ນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ຈະເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການ ແລະ
ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າມາລົງທຶນນໍາທະນາຄານ, ໃນດ້ານຜູ້ຄຸ້ມ
ຄອງເອງກໍຄືທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍຖືເອົາ
ການກວດສອບດັ່ງກ່າວເປັນຕົວຊ່ວຍໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ
ໃນການຢັ້ງຢືນ, ຕິດຕາມກວດກາທະນາຄານທຸລະ
ກິດໃນການເຄື່ອນໄຫວ, ດໍາເນີນງານຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ໂປ່ງໃສ.
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ຍ້ອນຫຍັງການປ່ອຍເງິນກູຂ
້ ອງສະຫະກອນສິນເຊື່ອຈຶ່ງເປັນສິ່ງທ້າທາຍ

ຂຽນໂດຍ: ສິລ
ມ
ິ ຸງຄ
 ຸນ ຫຼວງລາດ

ສະຖາບັນກ
 ານທະນາຄານ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ
(ສສງ) ແມ່ນສະຖາບັນການເງິນປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ມີ
ບົດບາດໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນໃນສັງຄົມ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປ່ອຍເງິນກູ້ແກ່ສະມາຊິກ
ຂອງຕົນຕາມສະພາບ-ເງື່ອນໄຂຂອງຄວາມຕ້ອງ
ການທີ່ ຈ ຳເປັ ນ ຕົ ວ ຈິ ງ ໃນຂອບເຂດກົ ດ ລະບຽບ
ໄດ້ກຳນົດໄວ້, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການປ່ອຍເງິນກູ້ເພື່ອສະ
ແຫວງຫາຜົນຕອບແທນ(ກໍາໄລ)ໃຫ້ກບ
ັ ສະຫະກອນ
ສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ ແຕ່ພຽງຢ່າງດຽວ ຫຼື
ໄດ້ ຮັ ບ ດອກເບ້ ຍ ຈາກການປ່ ອ ຍເງິ ນ ກູ້ ຫຼ າຍທີ່ ສຸ ດ
ເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ຈາກບັນດາສະມາຊິກຂອງຕົນ,
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ສະຫະກອນສິນເຊື່ອພິຈາລະນາ
ປ່ອຍເງິນກູໃ
້ ຫ້ກບ
ັ ສະມາຊິກ ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່
ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍສະຫະກອນ
ສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ ສະບັບເລກທີ
03/ທຫລ, ລົງວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2008 ເປັນຕົ້ນຕໍ ແລະ
ມີຂະບວນການຂອງການປ່ອຍເງິນກູ້ຢ່າງລະອຽດ
ຮອບຄອບ ຍ້ອນວ່າເປົ້າໝາຍເບື້ອງຕົ້ນຂອງການ
ປ່ອຍເງິນກູຄ
້ ເື ນັ້ນໜັກໃສ່ເປົ້າໝາຍເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມ
ທຸກຍາກຂອງສະມາຊິກ, ຍົກຖານະບົດບາດຂອງ
ການເປັນຢູ່ຂອງສະມາຊິກກໍຄືສັງຄົມໃຫ້ດີຂຶ້ນ ບົນ
ພື້ນຖານຂອງການຊ່ວຍເຫລືອຕົນເອງ, ຄອບຄົວ
ແລະ ສັງຄົມ ລວມທັງມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ
ຍຸຕທ
ິ ຳເປັນຕົ້ນຕໍ. ໃນນັ້ນ ການອູມ
້ ຊູຊວ
່ ຍເຫຼືອບັນດາ
ສະມາຊິກດ້ວຍກັນ ແລະ ການພິຈາລະນາປ່ອຍເງິນ

ກູ້ ຈຶ່ງເປັນຂັ້ນຕອນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດກໍວ່າໄດ້ ເພາະ
ວ່າວຽກງານການປ່ອຍກູຈ
້ ະເກີດຂຶ້ນໄດ້ນນ
ັ້ ຈະຕ້ອງ
ມີອົງປະກອບ 2 ຢ່າງຄື: ສະມາຊິກ (ຜູ້ກູ້) ແລະ
ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ (ຜູ້ໃຫ້ກູ້) ໂດຍເລີ່ມຈາກສະມາ
ຊິກມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສະເໜີຂໍກູ້ເງິນແລ້ວ
ຄະນະສະພາບໍລິຫານ ຫຼື ຄະນະຜູ້ຈັດການສະຫະ
ກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ ຈະພິຈາລະນາ
ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສະມາຊິກດ້ວຍຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບສູງວ່າ: ຈະກູ້ເງິນຈຳນວນເທົ່າໃດ?, ກູ້ຢືມ
ເງິນໄປໃຊ້ໃນຈຸດປະສົງຫຍັງ? ແລະ ໄລຍະເວລາ
ກູ້ຢືມດົນປານໃດ?, ຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນມີຄືແນວໃດ?
ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫຼັກກ
 ານກຳນົດໄວ້ແທ້
ຈິງ ຫຼື ບໍ່? ແລະ ດ້ານອື່ນໆຕື່ມອີກເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນ
ພື້ນຖານໃນການພິຈາລະນາ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມ
ສ່ຽງ (ການຜິດນັດຊຳລະໜີ້)      ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຕາມ
ມາໃນພາຍຫຼັງ. ສະນັ້ນ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ສະຫະກອນ
ສິນເຊື່ອ ບໍ່ຄວນແນະນຳສະມາຊິກທີ່ມາຂໍກູ້ຢືມເງິນ
ນຳໃຊ້ເງິນໃນທາງຜິດຈາກຈຸດປະສົງຂໍກ້ ູ ແລະ ລະບຽບ
ການກຳນົດໄວ້  ຄວນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແນະນຳສະ
ມາຊິກທີ່ມາຂໍກູ້ຕື່ມວ່າ: ຈະວາງແຜນການນຳໃຊ້
ເງິນດັ່ງກ່າວໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເກີດປະໂຫຍດສູງ
ສຸດສຳລັບຈຸດປະສົງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການໄດ້ແນວ
ໃດ?.
ພະນັກງານສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ສະມາ
ຊິກ (ຜູ້ກູ້) ຄວນໄດ້ດຳເນີນການປຶກສາຫາລື, ພິຈາ
ລະນາຮ່ວມກັນໃນຫລາຍໆດ້ານ ເຊັ່ນ:       ດ້ານລະບຽບ
ຫຼື ຂະບວນການປ່ອຍກູ້ຮັດກຸມ ຫຼື ບໍ່?, ລາຍຮັບລາຍຈ່າຍຂອງຜູ້ກູ້ ແລະ ປະເມີນວ່າຜູ້ກູ້ຈະສາມາດ
ຊຳລະໜີ້ຄືນເງິນກູ້ຈາກລາຍໄດ້ຂອງເຂົາພາຍໃນ
ເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ໄດ້ ຫຼື ບໍ່? ຖ້າວ່າຜູກ
້ ສ
ູ້ າມາດຊຳລະ
ໜີ້ໄດ້ສຳເລັດໃນເວລາສັ້ນທີ່ສຸດ ແລະ ເໝາະສົມ
ກັບລາຍໄດ້ທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຂອງຜູ້ກູ້ ເຊັ່ນ: ເງິນ
ເດືອນ, ຄ່າຈ້າງແຮງງານ ແລະ ຊັບສິນ (ງົວ, ຄວາຍ,
ເຄື່ອງເຟີນິເຈີ...), ທີ່ດິນ ແລະ ຜົນຜະລິດຕ່າງໆ
ເປັນຕົ້ນ. ໃນນັ້ນ ການຊຳລະຄືນເງິນກູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຕາມສັນຍາເປັນພື້ນຖານທີ່ດີລະຫວ່າງສະຫະກອນ
ສິນເຊື່ອ ແລະ ສະມາຊິກ (ຜູ້ກູ້) ຈະຕ້ອງຮັກສາ ແລະ
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ປະຕິບັດຕາມສັນຍາຂອງການກູ້ຢືມເພື່ອຊຳລະໜີ້
ໃຫ້ເປັນໄປຕາມສັນຍາເງິນກູ,້        ນອກນັ້ນ ສະຫະກອນ
ສິນເຊື່ອ ໂດຍລວມແມ່ນບໍ່ໄດ້ເຮັດທຸລະກິດເພື່ອສະ
ແຫວງຫາຜົນກຳໄລສູງສຸດຈາກການກຳນົດອັດຕາ
ດອກເບ້ຍເງິນກູສ
້ ງູ ສຸດໃຫ້ກບ
ັ ສະມາຊິກ ແລະບໍ່ຄວນ
ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ (ລາຍຈ່າຍທີ່ບໍ່ໄດ້ກຳນົດ
ໄວ້ໃນລະບຽບ ຫຼື ແຜນລາຍຈ່າຍປະຈຳປີ...) ໂດຍ
ສະເພາະຄ່າໃຊ້ຈາ
່ ຍຕ່າງໆເພື່ອຕິດຕາມທວງໜີ້ຄນ
ື 
ຈາກສະມາຊິກ. ໃນກໍລະນີຖ້າວ່າຜູ້ກູ້ໄດ້ຊຳລະເງິນ
ກູ້ກົງກັບເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ ຜູ້ກູ້ອາດຈະໄດ້ຮັບການ
ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການກູ້ຢືມເງິນຕາມຄວາມຈຳເປັນໄດ້
ຕື່ມອີກ (ຕ້ອງມີລະບຽບກຳນົດໄວ້ຢາ່ ງເປັນທາງການ
ຈຶ່ງຈະກູ້ຢືມໄດ້) ແລະ ຖ້າຜູ້ກູ້ຊຳລະເງິນກູ້ຊ້າກວ່າ
ກຳນົດ ຫຼື ສ້າງບັນຫາທີ່ພາໃຫ້ສະຫະກອນສິ້ນເປືອງ
ມີລາຍຈ່າຍຕ່າງໆຕາມມາ ເຊັ່ນ: ຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍເພື່ອທວງ
ຖາມໜີ້, ຄ່າເສຍໂອກາດຈາກບັນຫາໜີ້ທວງຍາກ
ແລະ ໜີ້ສູນ (Non-Performing Loans: NPLs)
ທີ່ເກີດຈາກການປ່ອຍກູທ
້ ຂ
ີ່ ດ
ັ ກັບລະບຽບ ແລະ ນະໂຍ
ບາຍກຳນົດໄວ້, ຂາດການວິເຄາະຂໍ້ມູນຂອງສະມາ
ຊິກທີ່ມາຂໍກຢ
ູ້ າ່ ງລະອຽດ, ອູມ
້ ຊູຊວ
່ ຍເຫຼືອສະເພາະ
ສະມາຊິກຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ຫຼື ກຸ່ມສະມາຊິກ ແລະ ບໍ່ເອົາ
ໃຈໃສ່ຕໍ່ລະບຽບຫຼັກການທີ່ກຳນົດໄວ້ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ
ເປັນຕົ້ນ, ເຊິ່ງສະມາຊິກທັງໝົດໃນສະຫະກອນສິນ
ເຊື່ອ ຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນເຂົ້າໃຈ, ຍອມຮັບ ແລະ ຮ່ວມ
ກັນປຶກສາຫາລືເພື່ອຊອກຫາທາງອອກ ແລະ ວິທີ
ການແກ້ໄຂໃຫ້ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ເພາະວ່າສິດ ແລະ
ຜົນປະໂຫຍດ (ຜົນໄດ້ຜນ
ົ ເສຍ) ທັງໝົດລ້ວນແຕ່ແມ່ນ
ຂອງສະມາຊິກທຸກໆຄົນ.
ຂະບວນການປ່ອຍເງິນກູ້ ພະນັກງານສະຫະ
ກອນສິນເຊື່ອ ຍັງສາມາດດຳເນີນການພິຈາລະນາ
ການປ່ອຍກູເ້ ງິນໃຫ້ກບ
ັ ສະມາຊິກ ດ້ວຍຄວາມສຸພາບ
ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທາງການເງິນຂອງສະມາຊິກ
ຕາມລະບຽບການທີ່ກຳນົດໄວ້ ພ້ອມທັງແນະນຳໃຫ້
ສະມາຊິກນຳໃຊ້ເງິນກູ້ໃຫ້ຖືກຕາມຈຸດປະສົງຂອງ
ເງິນກູ້ເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. ສະນັ້ນ ນະໂຍບາຍເງິນ
ກູ້ຂອງສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ຄວນເນັ້ນໜັກກັບການ
ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງສະມາຊິກ ແລະ ເປີດກວ້າງ
ໃຫ້ມີຜະລິດຕະພັນເງິນກູ້ທີ່ຫລາກຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ເງິນ
ກູສ
້ ຳລັບການສຶກສາ, ເງິນກູສ
້ ຳລັບການປູກຝັງ-ລ້ຽງ
ສັດ, ເງິນກູ້ສຳລັບທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ເງິນກູ້
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ທົ່ວໄປ ທີ່ມີໄລຍະເວລາ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ 1 ປີ
ເປັນຕົ້ນ. ສິ່ງສຳຄັນຢ່າງໜຶ່ງຄື ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ
ບໍ່ຄວນຊອກຫາເຫດຜົນທີ່ຈະບໍ່ປ່ອຍກູ້ເລີຍ ຫຼື ບໍ່
ຄວນອະນຸມັດການປ່ອຍກູ້ທີ່ປາສະຈາກຂໍ້ມູນ, ຫຼັກ
ຖານ ແລະ ຂັດກັບລະບຽບຫຼັກການທີ່ກຳນົດໄວ້.
ນອກນັ້ນ ສະຫະກອນສິນເຊື່ອບໍ່ຄວນປ່ອຍກູ້ໃຫ້ກັບ
ສະມາຊິກທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງສູງ (ສະມາຊິກທີ່ບໍ່
ໄດ້ຜ່ານການປະເມີນສິນເຊື່ອ ແລະ ຜູ້ກູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດ
ຊຳລະໜີ້ຄືນໄດ້ເປັນຕົ້ນ) ແລະ ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ
ຄວນຊ່ວຍເຫຼືອສະມາຊິກໂດຍວິເຄາະຕາມວົງເງິນ
ທີ່ຈະສາມາດຊຳລະໜີ້ຄືນໄດ້ ຖ້າຈະຖາມວ່າສະຫະ
ກອນສິນເຊື່ອຄວນຈະປ່ອຍກູ້ເງິນທີ່ມີໄລຍະເວລາ
ຊຳລະໜີ້ຄືນດົນ ຫຼື ບໍ່? ຄຳຕອບຄື: “ຄວນປ່ອຍແຕ່
ບໍ່ ເ ກີ ນໄລຍະເວລາຕາມລະບຽບການກຳນົ ດໄວ້ ” ,
ແຕ່ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາຢ່າງ
ຮອບດ້ານ
ຕາມລະບຽບການທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ
ສປປ ລາວ (ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທຫລ)
ກຳນົດໄວ້,    ສ່ວນໃນດ້ານຖານະການເງິນຂອງສະຫະ
ກອນສິນເຊື່ອເອງ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນຂອງຜູ້ຂໍກູ້,
ຖ້າວ່າສະຫະກອນສິນເຊື່ອມີຖານະການເງິນດີກໍຈະ
ສາມາດສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງສະມາ
ຊິກທີ່ມາຂໍກູ້ໄດ້ ພ້ອມທັງສາມາດພິຈາລະນາປ່ອຍ
ກູສ
້ ະເພາະໃນໄລຍະຍາວ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ: “ເງິນກູພ
້ ເິ ສດ”
ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກໄດ້ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກຜູ້ກູ້ມີ
ໂອກາດ, ສະພາບຄ່ອງເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອນຳໃຊ້ເງິນກູ້
ຕາມຈຸດປະສົງທີ່ໄດ້ສະເໜີຂໍກູ້ນັ້ນ ແຕ່ສະຫະກອນ
ສິນເຊື່ອ ຄວນຕິດຕາມເປັນປົກກະຕິວ່າ ສະມາຊິກ
(ຜູ້ກູ້) ຈະຊຳລະໜີ້ໄດ້ແທ້ຈິງ ຫຼື ບໍ່? ເຖິງວ່າຈະເປັນ
ເວລາດົນນານ (ໂດຍທົ່ວໄປໄລຍະເວລາປ່ອຍກູ້ຈະ
ບໍ່ເກີນ 1 ປີ ຫຼື ຕາມລະບຽບການກຳນົດ) ກໍຕາມ.
ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ
ກໍຄື ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ຍາມໃດ
ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກ
ງານຂອງສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ
(ສສງ) ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຢ່າງໜັກແໜ້ນສະ
ເໝີ ຕົ້ ນ ສະເໝີ ປ າຍພ້ ອ ມທັ ງ ຮຽກຮ້ ອ ງໃຫ້ ບັ ນ ດາ
ສະມາຊິກ ແລະ ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ພ້ອມກັນດຳເນີນ
ງານຕາມລະບຽບການຢ່າງເຂັ້ມງວດເອົາໃຈໃສ່ຍົກ
ສູງພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຂອດຂອງການ
ບໍລິຫານຈັດການໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ນັບມື້ທັນ
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ສະໄໝ, ຊ່ວຍເຫຼືອສະມາຊິກໃຫ້ມີການດຳລົງຊີວິດ
ນັບມື້ນບ
ັ ດີຂນ
ຶ້ , ໄດ້ຮບ
ັ ການບໍລກ
ິ ານທີ່ສະດວກ, ເກີດ
ປະໂຫຍດຈາກການນຳໃຊ້ເງິນກູຢ
້ າ່ ງເຕັມສ່ວນ ແລະ
ສາມາດໃຊ້ໜີ້ຄືນໄດ້ ດັ່ງຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ: “ສະມາຊິກ
ເຂັ້ມແຂງສະຫະກອນສິນເຊື່ອກໍເຂັ້ມແຂງ”, ເຖິງຢ່າງ
ໃດກໍຕາມ ຕິດພັນກັບວຽກງານການປ່ອຍເງິນກູ້ນັ້ນ
ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ຄວນມີຄວາມລະມັດລະວັງ
ເປັນພິເສດໃນການພິຈາລະນາຄັດເລືອກເອົາຜູທ
້ ຈ
ີ່ ະ
ມາເປັນຄະນະສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ
ແລະ ບັນດາສະມາຊິກດ້ວຍກັນເພື່ອຊີ້ນຳ-ນຳພາ
ແລະ ບໍລິຫານຈັດການສະຫະກອນສິນເຊື່ອໃນແຕ່
ລະໄລຍະໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມແນວທາງ, ຂໍ້ກຳນົດ,

ກົດລະບຽບ ແລະ ສະພາບຈຸດພິເສດຂອງແຕ່ລະ
ທ້ອງຖິ່ນ ຍົກສູງສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເຊິ່ງກັນ
ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງສະຫະກອນສິນເຊື່ອກັບສະມາ
ຊິກໃຫ້ໄດ້ ເຖິງວ່າຈະພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແດ່ກໍ
ຕາມ ແຕ່ການສົ່ງເສີມຄວາມອາດສາມາດ, ການຄຸ້ມ
ຄອງພາຍໃນກຸ່ມຂອງສະມາຊິກ ແລະ ພະນັກງານ
ຂອງສະຫະກອນສິນເຊື່ອຍັງຈະຕ້ອງພິສູດໃຫ້ເຫັນ
ວ່າ: ພວກເຂົາເອງກໍເປັນຜູທ
້ ມ
ີ່ ຄ
ີ ວາມພ້ອມເພື່ອເສຍ
ສະຫຼະຕໍ່ວຽກລວມ, ມີຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ ແລະ
ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຈາກສະມາຊິກດ້ວຍກັນ ບົນ
ພື້ນຖານອອກແຮງຮ່ວມກັນສ້າງສາສະຫະກອນສິນ
ເຊື່ອໃຫ້ມຄ
ີ ວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍືນຍົງຕະຫລອດໄປ.

5 ປັດໄຈກຳນົດທັດສະນະຄະຕິທີ່ນຳໄປສູ່ການອອມ

ຂຽນໂດຍ: ຈັນທ
 ະສຸກ ລາດສະອາດ
ສະຖາບັນກ
 ານທະນາຄານ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ການອອມເປັ ນ ປັ ດ ໄຈຫຼັ ກ ທີ່ ແ ຕ່ ລ ະປະເທດ
ໃຫ້ ຄ ວາມສໍ າ ຄັ ນ ໃນການສົ່ ງ ເສີ ມ ການຂະຫຍາຍ
ຕົວທາງເສດຖະກິດ ແລະ ຍັງເປັນຕົວປ່ຽນທີ່ນັກຄົ້ນ
ຄວ້າໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເຮັດການສຶກສາໃນຫຼາກຫຼາຍ
ປະເດັນ ໂດຍສະເພາະການສຶກສາເພື່ອກໍານົດນະ
ໂຍບາຍທາງເສດຖະກິດ ເຊິ່ງປັດຈຸບນ
ັ ໄດ້ມກ
ີ ານສຶກ
ສາປັດໄຈທີ່ກໍານົດພຶດຕິກໍາການອອມຂອງບຸກຄົນ
ດ້ວຍຫຼາຍວິທີ ແລະ ໃຊ້ຕວ
ົ ປ່ຽນທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນການ
ສຶກສາຂອງ Teresa, Metal, (2011) ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ

ວ່ າ ນອກຈາກປັ ດ ໄຈສ່ ວ ນບຸ ກ ຄົ ນ ແລ້ ວ ກໍ່ ຍັ ງ ມີ ປັ ດ
ໄຈທາງສັງຄົມທີ່ເປັນຕົວກໍານົດພຶດຕິກໍາການອອມ
ຂອງບຸ ກ ຄົ ນ ໄດ້ ເ ຊັ່ ນ ດຽວກັ ບ ຜົ ນ ການສຶ ກ ສາຂອງ
ຈັນທະສຸກ ລາດສະອາດ, (2017) ທີ່ເຮັດການສຶກ
ສາ “ປັດໄຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ພຶດຕິກໍາການອອມສ່ວນ
ບຸກຄົນຂອງຄົນໄວອອກແຮງງານໃນ ສປປ ລາວ”
ຜົນການສຶກສາພົບວ່າ: ການທີ່ບກ
ຸ ຄົນຈະມີການອອມ
ເງິນນັ້ນບຸກຄົນຈະຖືກກະຕຸ້ນດ້ວຍແນວຄວາມຄິດ
ຫຼື ກ່າວໄດ້ວ່າຕ້ອງມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ສາມາດນໍາ

ສະບັບທີ 13 ເດືອນ ມີນາ 2021
ໄປສູ່ພຶດຕິກໍາການອອມເງິນໄດ້ (Attitude toward
saving) ເຊິ່ງທັດສະນະຄະຕິດັ່ງກ່າວຈະຖືກກໍານົດ
ໂດຍປັດໄຈຕ່າງໆໄດ້ແກ່: 1) ປັດໄຈດ້ານຄວາມຮູ້
ທາງການເງິນ (Financial literacy) ເຊິ່ງເປັນຄວາມ
ຮູ້ທີ່ວ່າດ້ວຍການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນທາງການ
ເງິນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ກ່າວຄືບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້
ທາງການເງິນສູງກໍ່ຈະມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ນໍາໄປສູ່
ພຶດຕິກາໍ ການອອມໄດ້ດກ
ີ ວ່າບຸກຄົນທີ່ມຄ
ີ ວາມຮູທ
້ າງ
ການເງິນຫນ້ອຍ; 2) ປັດໄຈດ້ານຄວາມທົນຕໍ່ຄວາມ
ສ່ຽງ (Risk tolerance) ເຊິ່ງບຸກຄົນທີ່ມີ ລະດັບຄວາມ
ທົນຕໍ່ຄວາມສ່ຽງສູງ (ຢ້ານຄວາມສ່ຽງຫນ້ອຍ) ມັກຈະ
ບໍ່ຄ່ອຍກັງວົນກັບເຫດການທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນ
ອະນາຄົດທີ່ເຮັດໃຫ້ສນ
ູ ເສຍຊັບສິນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມພ
ີ ດ
ຶ 
ຕິກໍາການອອມໜ້ອຍກວ່າບຸກຄົນທີ່ມີລະດັບຄວາມ
ທົນຕໍ່ຄວາມສ່ຽງຕ່ຳ (ຢ້ານຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ); 3) ປັດ
ໄຈດ້ານການຄວບຄຸມຕົວເອງ (Self-control) ເນື່ອງ
ຈາກວ່ າ ບຸ ກ ຄົ ນ ທີ່ ສ າມາດຄວບຄຸ ມ ຕົ ວ ເອງສູ ງ
(ດ້ານການເງິນ) ຈະຮູ້ຈັກການຢັບຢັ້ງຊັ່ງໃຈໃນການ
ໃຊ້ຈ່າຍເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນການອອມເງິນ
ໄດ້ຫຼາຍກວ່າບຸກຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມລາຍຈ່າຍ
ຂອງຕົນເອງໄດ້; 4) ປັດໄຈດ້ານອິດທິພົນຈາກຄົນ
ອ້ອມຂ້າງ (Peer-influence) ເຊິ່ງບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບ
ອິດທິພນ
ົ ດ້ານການເງິນຈາກຄົນທີ່ໃກ້ຊດ
ິ ເຊັ່ນ:        ພໍ່ແມ່,
ຍາດພີ່ນ້ອງ, ເພື່ອນຮ່ວມງານ, ໝູ່ເພື່ອນ... ຈະສົ່ງ
ຜົນໃຫ້ບຸກຄົນເກີດການປ່ຽນແປງທັດສະນະຄະຕິ
ຂອງຕົວເອງແລ້ວນໍາໄປສູ່ການສະແດງພຶດຕິກໍາທີ່
ສອດຄ່ ອ ງກັ ບ ກຸ່ ມ ຄົ ນ ເຫຼົ່ າ ນັ້ ນ ເຊັ່ ນ ຖ້ າ ເປັ ນ ໝູ່ ສ ະ
ນິດມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ມີລົດຂັບ ຫຼື ມີເຮືອນຢູ່ ກໍ່ຈະ
ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກກົດດັນແລ້ວພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້
ໄດ້ຄື ກັບບຸກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ; 5) ປັດໄຈດ້ານການສຶກສາ
(Education) ເນື່ອງຈາກວ່າບຸກຄົນທີ່ມີລະດັບການ
ສຶກສາສູງ ມັກຈະໄດ້ຮັບບົດຮຽນດ້ານຕ່າງໆ ຫຼື ມີ
ໂອກາດໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນດ້ານວິ
ຊາການໄດ້ຫຼາຍໂດຍສະເພາະຄວາມຮູ້ທາງການ
ເງິນເຮັດໃຫ້ມີແນວຄວາມຄິດໃນການບໍລິຫານດ້ານ
ການເງິນຂອງຕົນເອງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
- ການອອມເປັນການວາງແຜນການຈັດສັນ
ທາງການເງິນຮູບແບບຫນຶ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ອອມມີ
ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການເງິນເພື່ອໃຊ້ໃນການອຸປະ
ໂພກ, ບໍລິໂພກ ແລະ ໃຊ້ໃນຍາມສຸກເສີນເຊັ່ນ: ຖ້າ
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ຫາກເຈັບປ່ວຍ, ເກີດອຸປະຕິເຫດ, ມີບນ
ັ ຫາດ້ານສຸຂະ
ພາບ ອາຍຸການເຮັດວຽກສິ້ນສຸດລົງຕາມໄລຍະເວລາ
ທີ່ກາໍ ນົດ ຫຼື ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດໄວ້ລວ
່ ງໜ້າກໍ່ຕາມ
ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນຂາດລາຍໄດ້ ແຕ່ກໍ່ຍັງຕ້ອງໄດ້
ແບກພາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆໃນການດໍາລົງຊີວິດ,
ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຈັດສັນ ແລະ ເກັບສະ
ສົມລາຍໄດ້ບາງສ່ວນໄວ້ໃຫ້ພຽງພໍກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ໃນຊ່ວງທີ່ບມ
ໍ່ ລ
ີ າຍໄດ້ນນ
ັ້         (ກິດຕະພາດ         ເລີດສົງຄາມ,
2012); ການອອມນອກຈາກຈະມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່
ບຸກຄົນແລ້ວຍັງເປັນປັດໄຈທີ່ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ
ການພັດທະນາ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະ
ກິດຂອງປະເທດ, ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ລະດັບລາຍໄດ້
ແລະ ຄວາມກິນດີຢູ່ດີຂອງປະຊາຊົນ, ຜົນຈາກການ
ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເງິນອອມຈະເຮັດໃຫ້ເງິນທຶນສໍາຮອງ
ຂອງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນຈຶ່ງເກີດການລົງທຶນ, ການຈ້າງ
ງານ, ການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ, ລາຍໄດ້
ແຫ່ງຊາດກໍ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເສດຖະກິດມີ
ການຂະຫຍາຍຕົວ. ສະນັ້ນ, ໃນການເພີ່ມປະລິມານ
ເງິນອອມຂອງປະເທດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະ
ກັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດຈຶ່ງຄວນພິ
ຈາລະນາບາງຈຸດທີ່ສໍາຄັນ ດັ່ງນີ້:
1. ການສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ດ້ານການເງິນ ແລະ
ການໃຫ້ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຂ່າວສານທາງການເງິນທີ່ສາມາດເຂົ້າ
ເຖິງໄດ້ງ່າຍ, ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດນໍາຄວາມ
ຮູ້ ໄ ປໃຊ້ ໃ ນການບໍ ລິ ຫ ານຈັ ດ ການດ້ າ ນການເງິ ນ
ຂອງຕົນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
2. ຄວນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ປດ
ັ ໄຈດ້ານຈິດຕະ
ວິທະຍາທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຕງັ້ ແຕ່ບກ
ຸ ຄົນຍັງເປັນ
ເຍົ າ ວະຊົ ນ ເຊັ່ ນ ຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸ ມ
ຕົວເອງ ແລະ ຄວາມທົນຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ, ເຊິ່ງກຸ່ມຄົນ
ທີ່ມີ ໂອກາດໃກ້ຊິດຫຼາຍທີ່ສຸດກັບເຍົາວະຊົນອັນໄດ້
ແກ່: ບິດາ, ມານດາ, ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງຄວນໃຫ້ການຝຶກ
ຝົນປັດໄຈເລົ່ານັ້ນໃຫ້ກັບເຍົາວະຊົນດ້ວຍການກະ
ຕຸ້ນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການອອມ
ເງິນ ແລະ ຮູ້ຈັກໃຊ້ເງິນຢ່າງມີຄຸນຄ່າ, ໃຫ້ຮູ້ຈັກການ
ຢັບຢັ້ງຊັ່ງໃຈ, ໃຫ້ຮຈ
ູ້ ກ
ັ ການປະຢັດເງິນໃນວັນນີ້ເພື່ອ
ໃຊ້ ໃນຍາມຈໍາເປັນ; ສໍາລັບຜູຊ
້ ຽ່ ວຊານທີ່ໃຫ້ຄາໍ ແນະ
ນໍາແກ່ປະຊາຊົນໃນດ້ານການເງິນເຊັ່ນ: ນັກວາງ
ແຜນທາງການເງິນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ (Certified
Financial Planner: CFP) ກໍ່ຄວນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ
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ກັບປັດໄຈດັ່ງກ່າວເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້
ການແນະນໍາດ້ານການເງິນແກ່ປະຊາຊົນເປັນໄປ
ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
3.  ສງົ່ ເສີມການສຶກສາຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ຫຼາຍ
ຂຶ້ນ, ສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບການສຶກສາໂດຍ
ສະເພາະເຂດທີ່ຢຫ
ູ່ າ່ ງໄກຕົວເມືອງ (ເຂດຊົນນະບົດ)
ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດໃນການສຶກສາຕໍ່ຂອງເຍົາ
ວະຊົນທີ່ຈົບລະດັບສາມັນສຶກສາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ລວມ
ເຖິງຂະຫຍາຍແຫຼ່ງຮຽນຮູ້ ຫຼື ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ເຂົ້າເຖິງ
ງ່າຍແກ່ເຍົາວະຊົນດ້ວຍ.

4. ຄົນອ້ອມຂ້າງໂດຍສະເພາະຄົນໃນຄອບຄົວ,
ຫມູເ່ ພື່ອນ ຄວນເປັນແບບຢ່າງທີ່ດໃີ ນເລື່ອງການຈັດ
ສັນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະ ການອອມ, ຊ່ວຍກັນ
ປູກຝັງ ແລະ ອະທິບາຍເຖິງຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ
ຈາກການອອມໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ທຸກຄົນ
ເກີດທັດສະນະຄະຕິທີ່ນໍາໄປສູ່ການອອມໄດ້.
(ຄັດຈາກບົດຄົ້ນຄວ້າອິດສະຫຼະ, ຫຼັກສູດປະ
ລິນຍາວິທະຍາສາດມະຫາບັນດິດ, ສາຂາການເງິນ,
ມະຫາວິທະຍາໄລຊຽງໃໝ່, ກັນຍາ 2017)

ຄວາມທັນສະໄໝຂອງເຕັກໂນໂລຊີເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ

ຂຽນໂດຍ: ສິລ
ມ
ິ ຸງຄ
 ຸນ ຫຼວງລາດ
ສະຖາບັນກ
 ານທະນາຄານ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ໃນສະພາບການແຂ່ງຂັນຂອງທຸລະກິດທີ່ບໍ່
ມີຂອບເຂດໃນປັດຈຸບນ
ັ ອົງກອນທຸລະກິດນອກຈາກ
ໃຊ້ເວລາໃນການບໍລິຫານບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນແຕ່
ລະມື້ແລ້ວ ທຸລະກິດຍັງຕ້ອງໄດ້ວາງແຜນຍຸດທະສາດ
ອື່ນ ເຊັ່ນ: ຍຸດທະສາດການຜະລິດ, ການຈໍາຫນ່າຍ,
ການກໍານົດລາຄາ, ການສ້າງພາບພົດທີ່ດີໃຫ້ແກ່
ສິນຄ້າ ແລະ ການປັບໂຕເພື່ອແຂ່ງຂັນກັບຜູ້ຜະລິດ
ອື່ນໆໃນຕະຫລາດ, ໃນນັ້ນ ສິ່ງທີ່ທຸລະກິດບໍ່ສາມາດ
ປະຕິເສດໄດ້ກໍຄື: ທຸລະກິດຕ້ອງສາມາດສ້າງຄວາມ
ໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນໃນໄລຍະຍາວ ໂດຍກໍານົດ

ກອນເຊິ່ງອົງກອນຈະເປັນຜູ້ນໍາທາງດ້ານຕົ້ນທຶນ,
ດ້ານນະວັດຕະກໍາເປັນຕົ້ນ.
ຈາກຄວາມເຊື່ອທີ່ວາ່ : ເງື່ອນໄຂຂອງການແຂ່ງ
ຂັນໄດ້ມກ
ີ ານປ່ຽນແປງໄປເລື້ອຍໆ ໂດຍລວມໄປເຖິງ
ຂໍ້ຈໍາກັດຕ່າງໆ ທີ່ເຄີຍປົກປ້ອງຜູ້ນໍາຂອງທຸລະກິດ
ນັ້ນໆແມ່ນໄດ້ຫລຸດລົງຫລາຍ, ການແຂ່ງຂັນໃນຍຸກ
ສະໄໝໃໝ່ນີ້ຄໍາວ່າ: “ໄຊຊະນະ" ຈະຕົກຢູ່ກັບຜູ້ທີ່
ຈະກ້າສ່ຽງ ແລະ ມີການປັບໂຕໄດ້ໄວທີ່ສດ
ຸ , ໂດຍສ່ວນ
ຫຼາຍທຸລະກິດທີ່ລົ້ມລະລາຍຈະເປັນທຸລະກິດທີ່ຍັງ
ຍຶດຖືເອົາການປະຕິບັດຍຸດທະສາດໃນລັກສະນະ
ຕໍາແໜ່ງສິນຄ້າຂອງທຸລະກິດໃຫ້ເໝາະສົມກັບກຸ່ມ ຕັ້ງຮັບເຊັ່ນ: ການກີດກັນການເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດຂອງ
ເປົ້າຫມາຍຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງອົງ ທຸລະກິດໃໝ່ທມ
ີ່ າຈາກການແຂ່ງຂັນໄດ້ເນັ້ນໄປສູກ
່ ານ
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ທໍາລາຍຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການບໍ່ກ້າສ່ຽງ
ທີ່ຮຽນຮູປ
້ ບ
ັ ໂຕໄປຕາມສະພາບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຜົນກະທົບ
ແກ່ການວາງແຜນ ແລະ ການກໍານົດວິໃສທັດໃນໄລ
ຍະຍາວພ້ອມທັງມີຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກເພີ່ມຂຶ້ນ, ແຕ່ໃນ
ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວການເບິ່ງ ຫຼື ການຄາດຄະເນ
ເຫດການໃນອະນາຄົດທີ່ດນ
ົ ເກີນໄປນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ຕາ່ ງ
ຫຍັງກັນກັບການເປີດໄຟໜ້າລົດທີ່ຢ່ໃ
ູ ນສະພາບນໍ້າ
ໝອກໜາປົກຄຸມຢູ່ ເຊິ່ງແສງໄຟຈະສະທ້ອນກັບມາ
ໃສ່ ຕ າຄົ ນ ຂັ ບ ລົ ດ ຈົ ນ ບໍ່ ສ າມາດເບິ່ ງ ເຫັ ນ ຫົ ນ ທາງ
ແລະ ລົດຄັນອື່ນໆຢູ່ຫົນທາງໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ.
ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດຂອງທຸລະກິດ ການສ້າງ
ໂອກາດທີ່ ເ ກີ ດ ຈາກຄວາມທັ ນ ສະໄຫມຂອງເຕັ ກ
ໂນໂລຊີແມ່ນເກີດຂຶ້ນສະເໝີ ແຕ່ສໍາລັບຫລາຍອົງ
ກອນທີ່ບສ
ໍ່ າມາດປັບໂຕໄດ້ນນ
ັ້ ກໍ່ຈາໍ ເປັນຕ້ອງຄ່ອຍໆ
ຫຼຸດຂະໜາດຂອງອົງກອນລົງ. ຫຼຸດຈໍານວນພະນັກ
ງານໄປຈົນເຖິງປິດກິດຈະການໃນທີ່ສຸດ ໂດຍບໍ່ສາ
ມາດປະຕິເສດ ແລະ ສິ່ງສໍາຄັນ ກໍຄື: ປະສົບການ
ທີ່ມີມາແຕ່ດົນ ແລະ ເຮົາເຄີຍໃຊ້ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ
ໃຫ້ກັບລູກຄ້າມາຕະຫຼອດນັ້ນ ບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້
ອີກຕໍ່ໄປຍ້ອນວ່າ “ຄວາມສໍາເລັດໃນອະດີດນັ້ນບໍ່ໄດ້
ເປັ ນ ສິ່ ງ ຮັ ບ ປະກັ ນ ຄວາມສໍ າ ເລັ ດ ໃນອະນາຄົ ດ ”.
ຂໍ້ຈາໍ ກັດຕ່າງໆ ທີ່ເຄີຍເປັນກໍາແພງກີດກັ້ນການຂະ
ຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດໃນອະດີດໄດ້ຖກ
ື ຄວາມທັນ
ສະໄໝຂອງເຕັກໂນໂລຊີທາໍ ລາຍ ບໍ່ວາ່ ຈະເປັນເລື່ອງ
ຂອງການເຂົ້າເຖິງກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າໝາຍຫຼາຍແສນ
ຫຼາຍລ້ານຄົນໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາສັ້ນໆ ຫຼື ຕົ້ນທຶນ
ສໍາລັບການບໍລິຫານທີ່ຫຼຸດລົງ ເປັນຕົ້ນ.
ການສົ່ ງ ເສີ ມ ຄວາມຮູ້ ໃ ນດ້ າ ນເຕັ ກ ໂນໂລຊີ 
ສໍ າ ລັ ບ ທຸ ລ ະກິ ດ ໃນປັ ດ ຈຸ ບັ ນ ນີ້ ກໍ ໄ ດ້ ປ່ ຽ ນທິ ດ ທາງ
ຫັນໄປສູເ່ ລື່ອງຄວາມທັນສະໄໝ, ດິຈຕ
ິ ອນ (Digital)
ນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ມີການພັດທະ
ນາໃນຫຼາຍໆດ້ານເຊັ່ນ: ໄຊເບີເຊຄິວລິຕ
 ີ້ (Cyber
Security) ໂດຍລວມໄປເຖິງຄວາມຮູ້ໃນເຕັກໂນໂລ
ຊີຂະແໜງອື່ນໆເຊັ່ນ: ຫຸ່ນຍົນ (Robot), ປັນຍາປະ
ດິດ (Artificial intelligence: AI) ແລະ ບລ໊ອກເຊນ
(BlockChain) ເປັນຕົ້ນ. ທັງໝົດນັ້ນລ້ວນແລ້ວແຕ່
ເປັນສິ່ງທີ່ທໍາລາຍຂີດຄວາມສາມາດຂອງທຸລະກິດ
ໃນລັກສະນະແບບເດີມໆ ແລະ ມີກະແສຂອງການ
ປ່ຽນແປງທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຮຸນແຮງຫຼາຍກວ່າທີ່ເຮົາ
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ຄາດຫວັງໄວ້ ແລະ ເມື່ອເປັນຄືແນວນັ້ນອົງກອນທຸ
ລະກິດ ຫຼື ປະຊາຊົນທົ່ວໄປຈະໄດ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບແນວ
ໃດແດ່? ຈາກຄໍາຖາມດັ່ງກ່າວ ສິ່ງຫນຶ່ງທີ່ອົງກອນ
ທຸ ລ ະກິ ດ ຈະໄດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ໃນທາງບວກຈາກເຕັ ກ ໂນ
ໂລຊີທເີ່ ຮັດໃຫ້ເຮົາໃຊ້ຊວ
ີ ດ
ິ ໄດ້ງາ່ ຍຂຶ້ນ ຍ້ອນມີອປ
ຸ ະ
ກອນອໍານວຍຄວາມສະດວກສະບາຍທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
ແຕ່ໃນຖານະຂອງຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ກບ
ັ ພາກທຸລະກິດ
ລວມໄປເຖິງຜູບ
້ ລ
ໍ ຫ
ິ ານ ແລະ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ອາດ
ຈະຕ້ອງພົບກັບການປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດຄະ
ເນໄດ້ຍ້ອນວ່າ: ປັດໄຈດ້ານເຕັກໂນໂລຊີແມ່ນສະ
ພາບແວດລ້ອມ ພາຍນອກທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້
ສາມາດເປັນໄດ້ທັງໂອກາດ ແລະ ອຸປະສັກ ທີ່ສົ່ງຜົນ
ກະທົບຕໍ່ທຸລະກິດໂດຍກົງ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມເມື່ອເຕັກໂນໂລຊີໄດ້ຮັບ
ການພັດທະນາ ແລະ ກ້າວຫນ້າທັນສະໄໝໄປເລື້ອຍໆ
ແລະ ໄດ້ເຂົ້າມາປ່ຽນແປງບັນຍາກາດຂອງທຸລະກິດ
ເກືອບທັງໝົດເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດທີ່ເຮົາເຮັດຢູ່ໃນປັດ
ຈຸບັນນີ້ອາດໝົດຄວາມໝາຍເປັນໄດ້, ໃນອະນາຄົດ
5-10 ປີຂາ້ ງຫນ້າເຮົາຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງຊອກຫາໂມເດວ
(Models) ທຸລະກິດໃໝ່ໆເພື່ອຮອງຮັບກັບຜົນກະທົບ
ທີ່ກໍາລັງຈະມາຮອດມາເຖິງ. ບໍ່ວ່າຈະປ່ຽນແປງໄປ
ໃນທິດທາງໃດກໍຕາມເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງຄວາມ
ເຊື່ອຖືໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ສະຫນອງ (Supplier)
ໃຫ້ໄດ້ວ່າ: ການປ່ຽນແປງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນນີ້ທຸກຝ່າຍ
(ຜູ້ຊື້, ຜູ້ຂາຍ ຫຼື ຜູ້ ຜະລິດ ແລະ ສັງຄົມ) ຈະຕ້ອງບຸກ
ທະລຸກ້າວຂ້າມ ແລະ ພັດທະນາໄປຮ່ວມກັນ ແລະ
ນັ້ນກໍ່ຄືການປ່ຽນແປງທີ່ຜ້ສ
ູ ະໜອງກໍ່ຕ້ອງປັບໂຕໄປ
ພ້ອມໆກັນ ແຕ່ລູກຄ້າກໍຍັງໄດ້ຮັບສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິ
ການທີ່ດີກວ່າເກົ່າສະເໝີ. ການປ່ຽນແປງ ແລະ ພັດ
ທະນາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ອາດເຮັດໃຫ້ບາງກຸມ
່ ລູກຄ້າ, ບາງ
ທຸລະກິດຫມົດຄວາມຫວັງ ຍ້ອນຮູ້ສຶກວ່າສິ່ງທີ່ເຄີຍ
ຮຽນມາ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດມາຫລາຍປີນັ້ນ
ແມ່ນຫມົດຄວາມໝາຍຍ້ອນເຕັກໂນໂລຊິເຮັດໃຫ້
ໂລກໃນປັດຈຸບັນປ່ຽນແປງ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ບາງກຸ່ມ
ຄົນ, ບາງທຸລະກິດອາດຈະຮູ້ສຶກມ່ວນຊື່ນ, ສົມຫວັງ
ທີ່ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ ແລະ ຮູສ
້ ກ
ຶ ທ້າທາຍທີ່ຈະໄດ້
ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ ເພື່ອມາພັດທະນາຕໍ່ຍອດໃຫ້ກັບທຸ
ລະກິດ ແລະ ຕົນເອງຕໍ່ໄປ.
ດັ່ງນັ້ນທຸລະກິດຈະຕ້ອງມີເປົ້າໝາຍຮ່ວມກັນ
ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການຢູລ
່ ອດແຕ່ເປັນການປ່ຽນແປງ
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ເພື່ອການຂະຫຍາຍຕົວໄປສູ່ອະນາຄົດ ແລະ ທຸກ
ຝ່າຍລ້ວນແຕ່ເບິ່ງເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮ່ວມ
ມືກັນ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນ ປະໂຫຍດ ເພື່ອຊຸກຍູ້
ສົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງໄດ້ສໍາເລັດ. ຕົວຢ່າງ:
ກໍລະນີສຶກສາທີ່ສໍາຄັນອີກຕົວຢ່າງຫນຶ່ງກໍ່ດີໃນຍຸກ
ສະໄໝທີ່ຮຸ່ງເຮືອງຂອງໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ (Mobile
Phone) ເຊິ່ງໃນໄລຍະນັ້ນແມ່ນການຜູກຂາດຢູ່ກັບ
ຄວາມສໍາເລັດຂອງໂທລະສັບຍີ່ຫໂ
ໍ້ ນເກຍ (NOKIA
Brand) ພຽງແຕ່ຍຫ
ີ່ ດ
ໍ້ ຽວ ແຕ່ບມ
ໍ່ ໃີ ຜຄາດຄະເນໄດ້ວາ່ :
ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ ໂທລະສັບມືຖືຈະກ້າວໜ້າຂະຫຍາຍ
ຕົວ ແລະ ກ້າວກະໂດດໄປສູ່ການເປັນສະມາດໂຟນ
(Smart Phone) ແລະ ເປັນ ອຸປະກອນສື່ສານທີ່ສໍາ
ຄັນທີ່ສຸດຢ່າງຫນຶ່ງທີ່ຈໍາເປັນຂາດບໍ່ໄດ້ສໍາລັບຊີວິດ
ຂອງຄົນເຮົາໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ແລະ ກໍ່ບໍ່ມີໃຜຄິດຄື
ກັນວ່າ: ຍີ່ຫໍ້ໂນເກຍ (NOKIA Brand) ເຊິ່ງເປັນ

       ສະບັບທີ 13 ເດືອນ ມີນາ 2021
ທຸລະກິດໜຶ່ງທີ່ໃຫ່ຍທີ່ສຸດໃນໂລກໃນໄລຍະນັ້ນຈະ
ຕົກແຖວໄປຈາກວົງການ ຈົນຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາຫົນ
ທາງເພື່ອຈະກັບຄືນເຂົ້າສູ່ວົງການສະມາດໂຟນທີ່ມີ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກທີ່ສຸດຈົນມາຮອດທຸກມື້ນີ້.
ສະນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງກະກຽມຮັບມືກບ
ັ ການປ່ຽນ
ແປງຢູ່ສະເໝີ, ສະແຫວງຫາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍ
ລິການໃຫມ່ໆເພື່ອຕອບສະຫນອງຕາມຄວາມຕ້ອງ
ການຂອງຜູ້ ບໍ ລິ ໂ ພກທີ່ ມີ ກ ານປ່ ຽ ນແປງຕະຫຼອດ
ເວລາ ແລະ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ທົບທວນຄືນວ່າ: ແນວ
ຕິດ-ແນວທາງທີ່ເຄີຍມີຜົນສໍາເລັດມາແລ້ວໃນອະ
ດີດອາດຈະບໍ່ສອດຄ່ອງ, ບໍ່ມີຄ່າໃນປັດຈຸບັນ ຍ້ອນ
ບັນຍາກາດທາດແທ້ຂອງສະພາບແວດລ້ອມ (ຄວາມ
ທັນສະໄຫມຂອງເຕັກໂນໂລຊີ) ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ
ແຕກຕ່າງຈາກ ເກົ່າ.
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ບົດບາດຂອງ ສາຂາ ທຫລ ພາກເໜືອ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກດ້ານເງິນຕາຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ

ຂຽນໂດຍ: ສ
 າຍສະໝອນ ກີບເ ກສອນ
ຫ້ອງການ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ໂດຍປະຕິ ບັ ດ ຕາມທິ ດ ທາງແຜນການຂອງ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ I ຂອງອົງຄະນະພັກທະນາ
ຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນຊຸມປີ 2006 ເພື່ອສ້າງ
ເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາທະ
ນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆ
ໃນການບໍ ລິ ກ ານຊຳລະສະສາງລະຫວ່ າ ງທະນາ
ຄານທຸ ລ ະກິ ດ ດ້ ວ ຍກັ ນ ໃນທ້ ອ ງຖິ່ ນ ທີ່ ຕົ ນ ຮັ ບ ຜິ ດ
ຊອບໃຫ້ທົ່ວເຖິງ. ໃນຕົ້ນປີ 2008 ທະນາຄານແຫ່ງ
ສປປ ລາວ ສາຂາພາກເໜືອ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ຂອງຕົ ນຕາມຂໍ້ ຕົກລົ ງ ຂອງທ່ າ ນຜູ້ ວ່ າ ການທະນາ
ຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 105/ທຫລ, ລົງວັນທີ
13 ກຸມພາ 2008, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ພາກເໜືອ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນກົງ
ຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ທີ່ຢພ
ູ່ າຍໃຕ້ການຄຸມ
້ ຄອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ
ລາວ ທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງພະນັກ
ງານ, ສ່ວນດ້ານການເມືອງ-ແນວຄິດ ແລະ ການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ
ແມ່ນຂຶ້ນກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.

ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະຜູ້ວ່າການທະ
ນາຄານແຫ່ງສປປລາວໃນການຄຸມ
້ ຄອງມະຫາພາກ
ທາງດ້ານເງິນຕາ, ສິນເຊື່ອຢູ່ໃນຂອບເຂດແຂວງ
ຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ພ້ອມທັງເປັນ
ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ-ເງິນຕາ, ສິນເຊື່ອໃຫ້
ແກ່ຄະນະພັກ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ
ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ. ເປັນຜູ້ປະສານງານກັບອຳນາດ
ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່ສງົ່ 
ເສີມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງເງິນ
ກີບ, ຍົກສູງປະສິດທິພາບກົນໄກຊຳລະໜີ້ ແລະ ຖາ
ນະການຊຳລະໜີ້ຂອງບັນດາສາຂາທະນາຄານທຸ
ລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນທີ່
ຕົນຮັບຜິດຊອບຕາມນະໂຍບາຍທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ
ສປປ ລາວ ວາງອອກ,  ອຳນວຍຄວບຄຸມການເຄື່ອນ
ໄຫວເງິນຕາຕາມນະໂຍບາຍທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ
ລາວ ວາງອອກ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ຕນ
ົ ຮັບຜິດຊອບ
ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ.
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສາຂາພາກເໜືອ
ແຂວງຫຼວງພະບາງ ທີ່ໜ້າທີ່ຄົ້ນຄວ້າ, ເຊື່ອມຊຶມ
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ແລະ ກຳແໜ້ນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະ
ບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ, ມະຕິຄໍາສັ່ງ ແລະ ລະບຽບ
ການຂອງຄະນະພັກຄະນະຜູ້ວ່າການທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກແຕ່ລະໄລຍະ, ເພື່ອຫັນ
ເປັນແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນວຽກລະອຽດ,
ຄຸ້ມຄອງກວດກາ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະສະສາງ
ໃຫ້ແກ່ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນ
ການເງິນໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ-ສິນ
ເຊື່ອ, ຄຸມ
້ ຄອງການດຳເນີນທຸລະກິດເງິນຕາຕ່າງປະ
ເທດ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ, ໂຄສະນາປຸກລະດົມ ແລະ
ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເງິນກີບ, ພິຈາລະນາອອກໃບ
ອະນຸຍາດການນຳເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ວັດຖຸ
ມີຄ່າເຂົ້າ-ອອກ, ຢັ້ງຢືນການນຳເຂົ້າທຶນຂອງນັກ
ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ຄົ້ນຄວ້າອອກໃບອະນຸຍາດສ້າງ
ຕັ້ງຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ພິຈາລະນາ
ສ້າງຕັ້ງໂຮງຊວດຈຳ ແລະ ສະຫະກອນສິນເຊື່ອຕາມ
ຂອບເຂດສິດຂອງຕົນທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ, ເກັບກຳ
ຂໍ້ ມູ ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ ສະພາບດ້ າ ນການເງິ ນ -ເງິ ນ ຕາ,
ສິນເຊື່ອແລະການຊຳລະສະສາງຢູທ
່ ອ
້ ງຖິ່ນໃນຂອບ
ເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບເພື່ອລາຍງານໃຫ້ທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງ
ຖິ່ນຊາບ ແລະ ປະຕິບັດສິດອື່ນໆຕາມການມອບ
ໝາຍຂອງຄະນະຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ
ລາວ ຫຼື ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.
ນັບແຕ່ປີ 2008 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ສາຂາພາກເໜືອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຮັບການ
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ປະກອບມີ 6 ພະແນກທີ່ເຮັດໜ້າ
ທີ່ການເມືອງ ກໍ່ຄືການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມະຕິ,
ຄຳສັ່ງ ແລະ ບັນດາລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ປະຕິບັດ
ພາລະບົ ດ ບາດຂອງຕົ ນ ຕາມໜ້ າ ທີ່ - ຂອບເຂດ
ສິດທີ່ພັກ-ລັດໃຫ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ຈົນມາຮອດເດືອນ
8/2014 ພະແນກຄຸມ
້ ຄອງສະຖາບັນການເງິນຖືກສ້າງ
ຕັ້ງຂຶ້ນຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 594/ທຫລ, ລົງວັນທີ 08
ສິງຫາ 2014 ໂດຍແຍກພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່
ໃນການຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນອອກຈາກພະ
ແນກຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນ
ການເງິນໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໂຄງປະກອບ
ການຈັດຕັ້ງຂອງ ທຫລ.ຫຼບ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 7 ພະແນກ
ໃນປັດຈຸບນ
ັ ຄື: ພະແນກຫ້ອງການ-ຈັດຕັ້ງ, ພະແນກ
ບໍລິການ-ການບັນຊີ, ພະແນກສາງ-ຄັງເງິນສົດ,
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ພະແນກຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ພະແນກ
ຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ, ພະແນກເສດຖະກິດ
ເງິນຕາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ
ພະແນກກວດກາພາຍໃນ.
ນັບແຕ່ມສ
ື້ າ້ ງຕັ້ງມາຮອດປັດຈຸບນ
ັ ຈຳນວນບຸກ
ຄະລາກອນຂອງ ທຫລ.ຫຼບ ໄດ້ມກ
ີ ານປ່ຽນແປງຕາມ
ຄວາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານຕົວ
ຈິງເຊັ່ນ: ມີການສັບຊ້ອນປ່ຽນແທນ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ
ໝູນວຽກບ່ອນເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້
ຈຳນວນບຸກຄະລາກອນມີການເພີ່ມຂຶ້ນຕາມໜ້າວຽກ
ທີ່ສຳຄັນ, ຮອດປັດຈຸບັນ ທຫລ.ຫຼບ ປະກອບມີພະ
ນັກງານທັງໝົດ 58 ທ່ານ, ຍິງ 27 ທ່ານ, ໃນນັ້ນມີຄະ
ນະສາຂາ 3 ທ່ານ, ຄະນະພະແນກ 14 ທ່ານ, ພະນັກ
ງານວິຊາການ 35 ທ່ານ, ພະນັກງານຊ່ວຍວຽກບໍລິ
ຫານຂັບລົດ 2 ທ່ານ, ພະນັກງານຕາມສັນຍາຈຳນວນ
5 ທ່ານຄື: ພະນັກງານບົວລະບັດສວນ 1 ທ່ານ ແລະ
ພະນັກງານອະນາໄມ 4 ທ່ານ .
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະໃນ
ການຄຸ້ ມ ຄອງບັ ນ ດາສາຂາທະນາຄານທຸ ລ ະກິ ດ
ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຢູ່ສອງແຂວງພາກເໜືອ
ຄື: ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ,
ປັດຈຸບັນມີສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຈຳນວນ 11
ສາຂາ ແລະ 57 ໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ 11 ໜ່ວຍ
ບໍລິການທີ່ບໍ່ມີສາຂາ, ATM ຈຳນວນ 147 ຕູ້ ບໍລິ
ການໃນແຕ່ລະວັນ, ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ຄຸ້ມຄອງສະ
ຖາບັນການເງິນຈຳນວນ 9 ສະຖາບັນ ,ໃນນັ້ນປະ
ກອບມີສະຫະກອນສິນເຊື່ອຈຳນວນ  2 ແຫ່ງ, ສກຈບ
ຈຳນວນ  5 ແຫ່ງ, ສກຈຮ 2 ແຫ່ງ. ການບໍລິການ ແລະ
ຄຸ້ ມ ຄອງການປົ ກ ປັ ກ ຮັ ກ ສາຄວາມປອດໄພສາງ,
ຄຸ້ມຄອງຄັງເງິນສົດ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ, ບໍລິການເງິນ
ສົດ, ນັບເງິນ, ໄຈ້ເງິນດີ ແລະ ເງິນຂາດມຸ່ນ, ຮັບປ່ຽນ
ເງິນມຸ່ນ-ເສື່ອມຄຸນນະພາບ ແລະ ທໍາລາຍທະນະ
ບັດຂາດມຸ່ນເສື່ອມຄຸນ, ກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ
ການປອມແປງທະນະບັດຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບ, ປະຕິບັດລະບອບຮັບ-ຈ່າຍເງິນສົດ, ລະ
ບອບບັນຊີສາງງ-ຄັງ ແລະ ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວ
ເງິນສົດປະຈຳວັນ, ອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ
ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ຮັບ-ຈ່າຍເງິນສົດໃຫ້ແກ່ທະນາ
ຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ, ດຸ່ນດ່ຽງ
ເງິນສົດເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກ

ສະບັບທີ 13 ເດືອນ ມີນາ 2021
ງານຂອງຕົນ, ຄຸມ
້ ຄອງແລະປົກປັກຮັກສາວັດຖຸມຄ
ີ າ່ 
ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ທຫລ.ຫຼບ, ຂອງ
ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງນຳມາຝາກຕາມລະບຽບການໃນ
ໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນໄດ້ລົງໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່
ນິຕກ
ິ ຳຕ່າງໆກ່ຽວກັບການສົ່ງເສິມການນຳໄຊ້ເງິນກີບ
ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ໃນການໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່
ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ສມ
ື່ ວນຊົນຕ່າງໆທີ່ມຢ
ີ ໃ
ູ່ ນສອງແຂວງ
ເຊັ່ນ: ທາງໂທລະພາບ, ທາງໂທລະໂຄ່ງ, ທາງ
ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ, ແຜ່ນປ້າຍ ແລະ ໜັງສືພີມ.
ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວສ້າງກິດຈະກຳ
ຢູໃ່ ນງານບຸນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ໃນງານບຸນປີໃໝ່ລາວດ້ວຍ
ຮູບການສະນັບສະໜູນນ້ອງນາງສາວເຂົ້າປະກວດ
ນາງສັງຂານ ແລະ ສະຕິກເກີສງົ່ ເສີມການນຳໃຊ້ເງິນ
ກີບລົງແຈກຍາຍໃຫ້ປະຊາຊົນ, ໂຮງແຮມ, ຮ້ານ
ອາຫານ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮູ້ ແລະ
ເຂົ້າໃຈເຖິງວຽກງານການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະ
ເທດ ແລະ ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເງິນກີບໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ,
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ທີ່ແຂວງ
ຫຼວງພະບາງ ຍັງໄດ້ສ້າງລາຍການວິທະຍຸກະຈາຍ
ສຽງຢູແ
່ ຂວງຫລວງພະບາງ  ຊງຶ່ ເປັນລາຍການທະນາ
ຄານເພື່ອປະຊາຊົນ ໂດຍອອກອາກາດໃນວັນຈັນ
ແລະ ວັນພະຫັດເວລາ 9:00 ໂມງເຖິງ 10:00 ໂມງ.
ປັດຈຸບັນ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາໂດຍໄດ້ຮັບການ
ອະນຸຍາດຈາກ ທຫລ ສາຂາພາກເໜືອ ແຂວງຫຼວງ
ພະບາງຈຳນວນ 26 ຮ້ານ, ໃນນັ້ນຢູນ
່ ະຄອນຫຼວງພະ
ບາງຈຳນວນ 23 ຮ້ານ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ 3 ຮ້ານ.
ໄດ້ ເ ອົ າ ໃຈໃສ່ ກ ວດກາການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານ
ຮອບດ້ານຂອງບັນດາພະແນກພາຍໃນ ທຫລ.ຫຼບ
ເປັນປະຈຳ, ລົງກວດກາຄັງສາງປະຈໍາວັນ, ເດືອນ,
ງວດ ແລະ ປີ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ຫຼື ກວດກາເມື່ອ
ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ, ຕິດຕາມກວດກາເອກະສານ
ຫຼັງຈ່າຍ, ທຸກໆການສັ່ງຈ່າຍ, ສະຫຼຸບປະກົດການ
ຫຍໍ້ທໍ້ ແລະ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ທຫລ ສາຂາພາກເໜືອ
ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ກມ
ົ ກວດກາພາຍໃນ
ທຫລ, ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ສົ່ງບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານປະຈຳເດືອນຂອງພະແນກສົ່ງໃຫ້ກົມ
ກວດກາພາຍໃນ ທຫລ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ຮັບຊາບ.
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ຄະນະໜ່ວຍພັກ, ຄະນະສາຂາ ທຫລ ພາກ
ເໜືອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນ
ການຊີ້ນຳ-ນຳພາຢ່າງໃກ້ຊດ
ິ ຕໍ່ວຽກງານຂອງອົງການ
ຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ເອົາໃຈໃສ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມ
ພາລະບົດບາດຂອງຕົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ສ້າງຄວາມສາ
ມັກຄີພາຍໃນໃຫ້ມີຄວາມແໜ້ນແຟ້ນ, ເຂົ້າຮ່ວມທຸກ
ຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວຂອງອຳນາດການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິ່ນທີ່ຕນ
ົ ຂຶ້ນກັບ ພ້ອມທັງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເສນາ
ທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະໜ່ວຍພັກ, ຄະນະສາຂາໃນ
ການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດໃນຖັນແຖວ
ພະນັກງານລັດຖະກອນພາຍໃນສາຂາ ໄດ້ເປັນຢ່າງ
ດີ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານ. ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່ໃນວຽກງານປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົ ບ ສຸ ກ ເພື່ ອ ຮັ ບ ປະກັ ນ ສະຖຽນລະພາບທາງ
ດ້ານການເມືອງ, ສຳນັກງານ, ຫ້ອງການພາຍໃນ,
ຫໍພກ
ັ ພະນັກງານແລະສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ກມ
ຸ່ ຄົນບໍ່ຫວງັ 
ດີເຂົ້າມາເຄື່ອນໄຫວກໍ່ຄວາມບໍ່ສະຫງົບ ແລະ ຕ້ານ
ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ຈະເກິດຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃນ.
ນັບແຕ່ມື້ເປີດສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ
ລາວ ພາກເໜືອ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈົນເຖິງ
ປັດຈຸບັນນີ້ ທາງອົງຄະນະພັກ, ຄະນະຜູ້ວ່າການທະ
ນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ຊັບ
ຊ້ອນພະນັກງານການນຳຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງລຽນຕິດເພື່ອ
ຮັ ບ ປະກັ ນ ຄຸ ນ ນະພາບຂອງວຽກງານໃຫ້ ມີ ຄ ວາມ
ຄ່ອງຕົວໃນແຕ່ລະໄລຍະທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະ
ສົມ. ປັດຈຸບັນ ມີຄະນະສາຂາ 3 ທ່ານຄື: ທ່ານ
ຄຳຊ່ຽນ ມິ່ງບຸບຜາ ເປັນວ່າການຫົວໜ້າສາຂາ,
ທ່ານ ວິຊະນກ
ຸ ອນ ພິມມ
 ະວົງ ເປັນຮອງຫົວໜ້າ
ສາຂາ ແລະ ທ່ານນາງ ພຸດດ
 າວັນ ສິຣ
 ິສົມບ
 ັດ
ເປັນຮອງຫົວໜ້າສາຂາ, ປະກອບມີ 7 ພະແນກ ແລະ
ມີພະນັກງານທັງໝົດ 58 ທ່ານ, ຍິງ 27 ທ່ານ.
ຄະນະໜ່ວຍພັກ-ຄະນະສາຂາ ທຫລ.ຫຼບ  
ໄດ້ຖືເອົາການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມການ
ເມືອງ-ແນວຄິດໃຫ້ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານເປັນ
ບັນຫາສໍາຄັນ ແລະ ຕິດພັນກັບທຸກໆການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານ; ຖືເອົາການດໍາເນີນຊີວິດການເມືອງ
ເພື່ອເປັນການກວດກາ ຕໍານິຕິຊົມ ແລະ ກໍ່ສ້າງກັນ;
ໄດ້ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ເຊື່ ອ ມຊຶ່ ມ ມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ ໃຫຍ່ ຄັ້ ງ ທີ 
X ຂອງພັກ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ່ VII ຂອງ
ອົງຄະນະພັກແຂວງ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
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ສັງຄົມຂອງແຂວງ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII, ມະຕິກອງ
ປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ III ຂອງອົງຄະນະພັກ ທຫລ, ບັນ
ດານະໂຍບາຍຂອງພັກ,ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ
ກໍຄືຂອງສໍານັກງານໃຫຍ່ວາງອອກ, ຈັດຕັ້ງປະຖະ
ກະຖາເລົ່າມູນເຊື້ອແບບແຜນຄຸນສົມບັດສິນທຳປະ
ຕິວດ
ັ ຂອງບັນດາທ່ານຜູນ
້ ຳໃນວັນສຳຄັນຂອງຊາດ,
ເອກະສານປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ, ກົດ
ໝາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ເອກະສານ
ສຳຄັນຕ່າງໆຂອງພັກ
ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກພັກພະນັກງານໄດ້ຮບ
ັ ຮູ,້ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ແນວທາງນະໂຍບາຍ
ຂອງຂັ້ນເທິງ, ມີແນວຄິດອຸ່ນອ່ຽນທຸ່ນທ່ຽງ, ມີທັດສະ
ນະການເມືອງໜັກແໜ້ນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ
ຕໍ່ໜາ້ ທີ່ການເມືອງທີ່ພກ
ັ -ລັດໄດ້ມອບໝາຍດ້ວຍຜົນ
ສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານເປັນກ້າວໆ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງ
ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການປະກອບສ່ວນ ສ້າງເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງແຂວງໃຫ້ໄປຕາມຈຸດສຸມເປົ້າໝາຍເຂດ

ພັດທະນາເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ການແກ້
ໄຂຄວາມທຸ ກ ຍາກຂອງປະຊາຊົ ນ ບັ ນ ດາເຜົ່ າ ໃຫ້ 
ລຸດລົງເທື່ອລະກ້າວ, ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ມີ
ຄວາມສາມັ ກ ຄີ ເ ປັ ນ ແບບຢ່ າ ງນໍ າ ໜ້ າ ໃນການດຳ
ລົງຊີວິດແບບໂປ່ງໃສ ແລະ ມີສະຕິຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ.
ໜ່ວຍພັກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສາຂາພາກ
ເໜືອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນເປັນ
ໜ່ວຍພັກແຂງ-ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານ (ໜ່ວຍພັກ ປອດ
ໃສ ເຂັ້ມແຂງ ໜັກແໜ້ນ) 6 ຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນ ແລະ  ບັນ
ດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງ ທຫລ.ຫຼບ ກໍ່ໄດ້
ຮັບໃບຢັ້ງຢືນປະເພດຕ່າງໆຄື: ກຳມະບານຮາກ
ຖານ ທຫລ.ຫຼບ ກໍ່ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍທຸກປີ, ຊາວໜຸ່ມ
ຮາກຖານ ທຫລ.ຫຼບ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຊາວໜຸ່ມ
4 ບຸກ 1 ຄັ້ງ ແລະ ແມ່ຍິງຮາກຖານ ທຫລ.ຫຼບ
ກໍ່ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ ແມ່ຍິງ 3 ດີ 3 ຄັ້ງ.

ພະນັກງ ານການນຳຂອງ ສາຂາ ທຫລ ພາກເ ໜືອ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ແຕ່ປ
 ີ 2008 ຈົນເ ຖິງປ
 ັດຈ
 ຸບັນ
ປີ

ຫົວໜ
 ້າສາຂາ ທຫລ ຫຼວງພະບາງ

ຮ
 ອງຫົວໜ
 ້າສາຂາ ທຫລ ຫຼວງພະບາງ

2008

ທ່ານ ວັນຄ
 ຳ ດວງມະນຈ
ີ ັນ

ທ່ານ ສີດ
 າ ທຳມະວົງ

2012

ທ່ານ ວັນຄ
 ຳ ດວງມະນຈ
ີ ັນ

ທ່ານ ສີດ
 າ ທຳມະວົງ
ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ກີບເ ກສອນ

2013

ທ່ານ ອາລຸນ ບຸນຍ
 ົງ

ທ່ານ ສີດ
 າ ທຳມະວົງ
ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ກີບເ ກສອນ

2014

ທ່ານ ອາລຸນ ບຸນຍ
 ົງ

ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ກີບເ ກສອນ

2016

ທ່ານ ອາລຸນ ບຸນຍ
 ົງ

ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ກີບເ ກສອນ
ທ່ານ ບຸນລ
 ້ອມ ພົງຈ
 ະເລີນ

2017

ທ່ານ ອາລຸນ ບຸນຍ
 ົງ

ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ກີບເ ກສອນ
ທ່ານ ບຸນລ
 ້ອມ ພົງຈ
 ະເລີນ
ທ່ານ ລະຄອນຄຳ ສຸວ
 ັນນ
 ະວົງສາ

2018

ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ໄຊຍະວົງ

ທ່ານ ບຸນລ
 ້ອມ ພົງຈ
 ະເລີນ
ທ່ານ ລະຄອນຄຳ ສຸວ
 ັນນ
 ະວົງສາ
ທ່ານນາງ ຄຳຫຼ້າ ເຮືອນມະນວ
ີ ົງ

2019

ທ່ານ ຄຳຊ່ຽນ ມິ່ງບ
 ຸບຜ
າ

ທ່ານ ວິຊ
 ະນກ
ຸ ອນ ພິມມ
 ະວົງ
ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ຄຳພາວົງ

2020ປັດຈ
 ຸບັນ

ທ່ານ ຄຳຊ່ຽນ ມິ່ງບ
 ຸບຜ
າ

ທ່ານ ວິຊ
 ະນກ
ຸ ອນ ພິມມ
 ະວົງ
ທ່ານນາງ ພຸດດ
 າວັນ ສິຣ
 ິສົມບ
 ັດ
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ສະບັບທີ 13 ເດືອນ ມີນາ 2021

@ 0jk;
ກອງປະຊຸມທະວິພາຄີ ປະຈຳປີ 2020
ລະຫວ່າງ ທຫລ ແລະ ທຫວ
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ສອງທະນາຄານກາງ ລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະ ສາມາດ
ບັນລຸຜນ
ົ ສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ. ຜົນສຳເລັດ
ຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຖືເປັນຂີດໝາຍອັນສໍາຄັນ
ໃນການເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນຮ່ວມມືຂອງສອງ
ປະເທດເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະກໍ່ຄສ
ື ອງທະນາຄານ
ກາງໃຫ້ນບ
ັ ມື້ນບ
ັ ເພີ່ມທະວີຄວາມສະໜິດແໜ້ນ, ເພີ່ມ
ພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ,
ຄວາມສາມັກຄີພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ
ລະຫ່ວາງສອງຊາດ ລາວ-ຫວຽດນາມ.
ພິທີເປີດໂຕຜະລິດຕະພັນ

ໃນຕອນເຊົ້າ, ວັນທີ 3 ທັນວາ 2020 ທີ່ຫອ
້ ງ
ປະຊຸມຊັ້ນ 2 ກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ທະນາຄານແຫ່ງ
ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ມກ
ີ ອງປະຊຸມທະວິພາຄີ ປະຈຳ
ປີ 2020 ຮູບແບບທາງໄກ ລະຫວ່າງ ທຫລ ແລະ
ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ (ທຫວ) ຊຶ່ງຝ່າຍ
ທຫລ ຕາງໜ້າໂດຍ ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ,
ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຝ່າຍ
ທຫວ ຕາງໜ້າໂດຍ ທ່ານ ນ. ຫງວຽນ ທິ ຮົ່ງ,
ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມ
ດ້ວຍຄະນະກົມ ແລະ ຄະນະພະແນກຕາງໜ້າຈາກ
ສອງທະນາຄານກາງໄດ້ ໃ ຫ້ ກ ຽດເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມຢ່ າ ງ
ພ້ອມພຽງ.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອສະຫຼຸບໝາກ
ຜົນການຮ່ວມມືໃນຂະແໜງການເງິນ-ເງິນຕາ ແລະ
ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານວິຊາການຮ່ວມກັນໃນ
ຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນຕົ້ນຕໍຄື: ສະພາບເສດຖະກິດມະ
ຫາພາກ, ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບມາດຕະການແກ້ໄຂ
ທາງດ້ານການເງິນເງິນຕາໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດ
ຂອງພະຍາດ COVID-19, ຕີລາຄາຜົນການຮ່ວມ
ມືສອງຝ່າຍໃນ 1 ປີ ຜ່ານມາ ແລະ ເປັນເອກະພາບ
ຕໍ່ແຜນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສອງທະນາຄານກາງ
ປະຈຳປີ 2021, ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ ທີ່ທັງສອງຝ່າຍ
ສົນໃຈຮ່ວມກັນ.
ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ
ເຄິ່ງວັນ ດ້ວຍບັນຍາກາດໄມຕີຈດ
ິ ມິດຕະພາບ, ຄວາມ
ສາມັກຄີພເິ ສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ

ໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານເທິງມືຖື

ບໍລິສັດ ລາວເນເຊີນນໍ ເພເມັ້ນ ເນັດເວີກ
ຈຳກັດ (LAPNet) ຈັດພິທີເປີດໂຕຜະລິດຕະພັນ
ໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານເທິງມືຖຢ
ື າ່ ງເປັນທາງການ
ທີ່ ໂຮງແຮມແລນມາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໃນວັນທີ 8 ທັນວາ 2020 ແລະ ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່
7 ທະນາຄານແບບຢ່າງ ທີ່ສາມາດເປີດໃຫ້ບໍລິການ
ຜະລິດຕະພັນໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານເທິງມືຖືໃຫ້
ແກ່ມວນຊົນນຳໃຊ້ໃນທົ່ວສັງຄົມ ໂດຍການໃຫ້ກຽດ
ເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ພ້ອມນີ້, ກໍ່ມີ
ບັນດາຕາງໜ້າຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ, ບັນດາກົມພາຍ
ໃນ, ບັນດາກະຊວງຈຳນວນໜຶ່ງ,ທະນາຄານທຸລະກິດ
ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ LAPNet ຊຶ່ງເປັນ
ຜູ້ ຄ ວບຄຸ ມ ລະບົ ບ ການຊຳລະທຸ ລ ະກຳຍ່ ອ ຍແຫ່ ງ
ຊາດໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ມີໜ້າທີ່ເປັນສື່ກາງໃນການ
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ເຮັດທຸລະກຳຮ່ວມກັນດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ
ແລະ
ຫຼາກຫຼາຍຊ່ອງທາງ. LAPNet ໄດ້ພັດທະນາລະບົບ
ເພື່ອສ້າງຜະລິດຕະພັນໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານ
ເທິງມືຖືທີ່ຈະຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ມວນ
ຊົນເຮັດທຸລະກຳທາງການເງິນຢູເ່ ທິງມືຖື ຕາມຄຳຂວັນ
ທີ່ວ່າ: “ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ ທຸກຊ່ອງທາງການຊຳລະ”.
ປະຈຸບັນ LAPNet ມີເຄືອຂ່າຍເຮັດທຸລະກໍາ
ການນຳໃຊ້ບັດທະນາຄານຮ່ວມກັນ ຫຼື ນຳໃຊ້ຕູ້
ATM ຮ່ວມກັນໃນການຖອນເງິນສົດ, ກວດຍອດ
ເງິນໃນບັນຊີຮ່ວມກັນໄດ້ 16 ທະນາຄານ ໃນນີ້ມີ
ທະນາຄານການຄ້ າ ຕ່ າ ງປະເທດລາວມະຫາຊົ ນ ;
ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ; ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນ
ລາວ ຈຳກັດ; ທະນາຄານ ອິນໂດຈີນ ຈຳກັດ; ທະນາ
ຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ; ທະນາຄານ ເອຊີລີດາລາວ
ຈຳກັດ; ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ; ທະນາຄານ
ບີໄອຊີ ລາວ ຈຳກັດ; ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນ
ລາວ; ທະນາຄານ ຊາຄອມແບັງ ລາວ; ທະນາຄານ
ຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ; ທະນາຄານ ເອັສທີ
ຈຳກັດ; ທະນາຄານ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
ຈີນ; ທະນາຄານ ພາບລິກ ສາຂານະຄອນຫຼວງ;
ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດຈີນຈຳກັດ ແລະ ທະນາ
ຄານກະສິກອນໄທ ສາຂານະຄອນຫຼວງ.
ສຳລັບການໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານໂດຍ
ຜ່ານຕູ້ ATM ໄດ້ມີ 10 ທະນາຄານຄື: ທະນາຄານ
ພັດທະນາລາວ; ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ
ລາວ ມະຫາຊົນ; ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ;
ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈຳກັດ; ທະນາຄານ ບີໄອຊີລາວ
ຈຳກັດ;
ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ;
ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ; ທະນາຄານ ພາບລິກ
ສາຂານະຄອນຫຼວງ; ທະນາຄານ ມາຣູຮານ ເຈແປນ
ລາວ ແລະ ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ສາຂາ
ນະຄອນຫຼວງ.
ໃນດ້ານຜະລິດຕະພັນໃໝ່ລ້າສຸດທີ່ໄດ້ອອກ
ໃຫ້ມວນຊົນເລີ່ມນຳໃຊ້ແຕ່ວັນທີ 08/12/2020 ເປັນ
ຕົ້ນໄປແມ່ນການໂອນເງິນເທິງມືຖື ໂດຍນໍາໃຊ້ຮູບ
ແບບສ້າງເປັນ QR Code ແມ່ນມີ 2 ທະນາຄານ
ຄື: ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ ແລະ ທະນາຄານ
ເອັສທີ ຈຳກັດ; ສ່ວນການໂອນເງິນເທິງມືຖືໂດຍນຳ
ໃຊ້ຮູບແບບການໂອນ ບັນຊີຫາບັນຊີ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ
Account Fund transfer ແມ່ນແລ້ວ 5 ທະນາຄານຄື:
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ທະນາຄານການຄ້ າ ຕ່ າ ງປະເທດລາວມະຫາຊົ ນ ,
ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວ - ຫວຽດ, ທະນາຄານ
ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ທະນາຄານ ບີໄອຊີລາວ
ຈຳກັດ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມກະສິກຳ
ແມ່ນກຳລັງດຳເນີນການ ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳ
ເລັດໃນໄຕມາດທີ 1 ຂອງປີ 2021.
ທ່ານ ຫົງຄຳ ເພັດດາວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ
ບໍລິສັດ LAPNet ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ໃນຕໍ່ໜ້າຈະໃຫ້
ສາມາດຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ
ຢູຮ
່ າ້ ນຄ້າໂດຍຜ່ານເຄື່ອງພີໂອເອສ, ຜ່ານ QR Code
ຮ່ວມກັນໄດ້ຂອງບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ
ບໍລິສັດ Fintech ອື່ນທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງບໍລີສັດ
LAPNet. ບໍລິສັດ LAPNet ຍັງໄດ້ຕັ້ງເປົ້າຜັນຂະ
ຫຍາຍທຸລະກິດ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາລະບົບ
ໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານການຊຳລະໃຫ້ມວນຊົນສາ
ມາດເຮັດທຸລະກຳທາງການເງິນທີ່ທນ
ັ ສະໄໝ, ປອດໄພ
ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.”

ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ, ຜູ້ວ່າການ ທຫລ
ໄດ້ກ່າວວ່າ: ປະຈຸບັນມີ 7 ທະນາຄານ ທີ່ມີຄວາມ
ພ້ອມໃນການໃຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານ
ຢູ່ເທິງມືຖືໄດ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ສັກກະຍະພາບ ແລະ ພະລັງຄວາມສາມັກຄີຂອງ
ບັ ນ ດາທ່ າ ນທີ່ ພ້ ອ ມພາກັ ນ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນ
ການພັດທະນາໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນ ແລະ ກ້າຈະ
ສ້າງສິ່ງຫັນປ່ຽນສິ່ງໃໝ່ໆຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ດີເດັ່ນ.
ຂ້າພະເຈົ້າ, ຂໍຝາກຄວາມຫວັງອັນແຮງກ້າ ແລະ
ເຊື່ອໜັ້ນວ່າ ບໍລິສັດ LAPNet ແລະ ບັນດາທະນາ
ຄານທຸລະກິດ ຈະມີບົດບາດຄວາມສຳຄັນທີ່ຊ່ວຍ
ເຊີດຊູໃຫ້ທຸກຂະແໜງເງິນໃຫ້ມີຊ່ອງທາງການຊຳ
ລະສິ ນ ຄ້ າ ເຄື່ ອ ງອຸ ປ ະໂພກ-ບໍ ລິ ໂ ພກທີ່ ຫຼ າກຫຼາຍ
ເຮັດໃຫ້ທຸລະກຳທາງການເງິນມີຄວາມວ່ອງໄວທັນ
ການ ອັນເປັນເຄື່ອງມືສຳຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ.
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3 ກົມ ຂອງ ທຫລ ຈັດຕັ້ງການເຊື່ອມຊຶມ
ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນ
ອົງຄະນະພັກ ທຫລ ຄັ້ງທີ IV

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 14 ທັນວາ 2020 ທີ່
ສະໂມສອນສະຖາບັນການທະນາຄານ, ອົງຄະນະ
ພັກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຈດ
ັ ຕັ້ງ
ການເຜີ ຍ ແຜ່ ຜົນ ສຳເລັ ດ ຂອງກອງປະຊຸ ມ ໃຫຍ່ ຜູ້ 
ແທນອົງຄະນະພັກ ທຫລ ຄັ້ງທີ IV ແລະ ເຊື່ອມຊຶມ
ມະຕິ, ບັນດາເອກະສານສຳຄັນຕ່າງໆທີ່ຕດ
ິ ພັນ. ໂດຍ
ການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງສະຫາຍນາງ              ຂັນແກ້ວ
ຫຼ້າມະນີເງົາ ກຳມະການປະຈຳພັກ, ຫົວໜ້າກົມ
ບັນຊີແລະການເງິນ             ໂດຍມສ
ີ ະຫາຍ          ເພັດສະຖາພອນ
ແກ້ວວົງວິຈິດ ເລຂາໜ່ວຍພັກຫ້ອງການ ທຫລ,
ທ່ານ ໄຊລືຊາ ຜູຍຍະວົງ ເລຂາໜ່ວຍພັກກົມນິຕິກຳ
ທຫລ ແລະ ຄະນະໜ່ວຍພັກ, ພະນັກງານຂອງ
ກົມບັນຊີແລະການເງິນ, ຫ້ອງການ ທຫລ ແລະ
ກົມນິຕິກຳ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ສະຫາຍ ນາງ ຂັນແກ້ວ ຫຼ້າມະນີເງົາ
ກຳມະການປະຈຳພັກ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສຳ
ເລັ ດ ຂອງກອງປະຊຸ ມ ໃຫຍ່ ຜູ້ ແ ທນອົ ງ ຄະນະພັ ກ
ທຫລ ຄັ້ງທີ IV ທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງມີບັນດາຜົນສຳເລັດ
ຫຼາຍດ້ານທີ່ຄະນະພັກ-ຄະນະນຳ ແລະ ສະມາຊິກ
ພັກ ທຫລ ໃນສະໄໝທີ III ສາມາດຍາດມາໄດ້
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ບາງຂໍ້ຄົງຄ້າງຈຳນວນໜຶ່ງ
ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ບຸກບືນໃຫ້ໄດ້ຜົນສຳເລັດໃນສະໄໝ
ທີ IV. ພ້ອມນີ້, ຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດ
ພັ ດ ທະນາລະບົ ບ ສະຖາບັ ນ ການເງິ ນ -ເງິ ນ ຕາໃນ
5 ປີ ຕໍ່ໜ້າ (ປີ 2021-2025) ຊຶ່ງແຜນດັັ່ງກ່າວໄດ້ກໍາ
ນົດວິໄສທັດຄື: “ຮັບປະກັນສະເຖຍລະພາບດ້ານ
ເງິນຕາແຫ່ງຊາດໃຫ້ໝັ້ນທ່ຽງ, ພັດທະນາລະບົບ
ສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ-ໝັ້ນຄົງ
ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນໃນເງື່ອນໄຂການເຊື່ອມໂຍງ
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ກັບສາກົນ”; ກໍານົດທິດທາງລວມ, ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ
ແລະ 4 ຍຸດທະສາດຫຼັກ ຄື: ຮັກສາສະເຖຍລະພາບ
ດ້ານເງິນຕາໃຫ້ໝນ
ັ້ ທ່ຽງ ຍາວນານ; ພັດທະນາລະບົບ
ສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ-ໝັ້ນຄົງ;
ພັດທະນາລະບົບການຊໍາລະແຫ່ງຊາດໃຫ້ເປັນສູນ
ກາງຊໍາລະທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ປອດໄພ ແລະ ພັດທະ
ນາລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງລະບົບສະຖາບັນ
ການເງິນ-ເງິນຕາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການລວມ
ຂອງສາກົນ ແລະ  ເງື່ອນໄຂຂອງປະເທດ. ໃນໂອກາດ
ນີ້ ສະຫາຍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຄະນະນຳ, ສະມາ
ຊິກພັກ ແລະ ພະນັກງານທຸກທົ່ວໜ້າຂອງ ທຫລ
ຈົ່ງໄດ້ນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນງານໂຄງການ
ອັນສະເພາະຂອງຕົນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີຜົນ
ສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.
ນອກຈາກນີ້;
ໃນຕົ້ນເດືອນທັນວາ ທີ່ຜ່ານມາ ບັນດາຄະນະໜ່ວຍ
ພັກ-ຄະນະພັກ ທຫລ; ຄະນະພັກຮາກຖານ; ສາຂາ
ທຫລ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ ກໍໄດ້ຈັດຕັ້ງການເ
ຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງ
ຄະນະພັກ ທຫລ ຄັ້ງທີ IV ດ້ວຍບັນຍາກາດຟົດຟື້ນ
ແລະ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ
ກອງປະຊຸມ ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ
ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນ
ໃຫ້ແ
 ກ່ກ
 ານກໍ່ກ
 ານຮ້າຍ

ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອ
ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຝງ) ສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ III ປະຈໍາ
ປີ 2020 ໄດ້ບັນລຸຜົນຢ່າງຈົບງາມໃນວັນທີ 18
ທັນວາ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ທະນາຄານແຫ່ງ
ສປປ ລາວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການໃຫ້ກຽດ
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ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ປະທານ
ຄຕຝງ, ພ້ອມນີ້, ກໍ່ມີຮອງປະທານ, ບັນດາສະມາຊິກ
ຄະນະກໍາມະການເເຫ່ງຊາດ, ກອງເລຂາ ແລະ ພະ
ນັກງານຂອງບາງກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື
ຫຼາຍບັນຫາທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕິດພັນກັບວຽກງານ
ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງ ທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT) ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍມີ
5 ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍໃນນີ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານຂອງ 4 ພາກສ່ວນ; ການປະກອບ
ຂໍ້ມນ
ູ ເພີ່ມຕື່ມບົດລາຍງານດ້ານນິຕກ
ິ າໍ ; ຮ່າງບົດລາຍ
ງານດ້ານປະສິດທິຜົນ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານຂອງ ສຕຟງ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ ໂດຍ
ສະເພາະຄວາມຄືບໜ້າການປະເມີນຮອບດ້ານວຽກ
ງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນແກ່ການ
ກໍ່ການຮ້າຍຂອງ ສປປ ລາວ ຈາກ APG ແລະ
ຜູ້ປະເມີນຈາກ 6 ປະເທດ (ສປຈີນ, ອິນໂດເນເຊຍ,
ມາເລເຊຍ, ນິວຊີແລນ, ສີລັງກາ ແລະ ໄທ). ການ
ປະເມີນດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເດືອນ
ມີນາ 2020, ປະຈຸບັນຢູ່ໃນລະຫວ່າງການສັງລວມ
ບັນດານິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດລວມທັງຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່
ການກໍ່ການຮ້າຍ ສະໜອງໃຫ້ທມ
ີ ປະເມີນ, ຊຶ່ງໄລຍະ
ການປະເມີນ ສປປ ລາວ ຍັງຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດບັນໜ້າວຽກທີ່ຈໍາເປັນເຊັ່ນ: ວຽກງານເຜີຍແຜ່
ແລະ ເຊື່ອມຊຶມວຽກງານການຕ້ານການຟອກເງິນ
ໃຫ້ທັງພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້
ຄວາມສ່ຽງກໍ່ຄືການປ້ອງການຕ້ານຟອກເງິນ ແລະ
ສະໜອງທຶນແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ວຽກງານທົບທວນ
ຄືນນິຕິກໍາ ແລະ ສ້າງກົນໄກຮອງຮັບຂອງບັນດາ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງບັນດາຫົວ
ໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານໃຫ້ມີເຄື່ອງມື ແລະ ມາດ
ຕະການທີ່ໄດ້ມາດຖານສາກົນ ແລະ ວຽກງານການ
ດໍາເນີນຄະດີຕ້ອງຮັບປະການການສືບສວນ-ສອບ
ສວນທາງການເງິນຄຽງຄູ່ກັບການສືບສວນ-ສອບ
ສວນການກະທໍາຜິດຕົ້ນ. ທັງໝົດນັ້ນກໍ່ເພື່ອຮັບປະ
ກັນບໍ່ໃຫ້ ສປປ ລາວ ຕົກຢູ່ໃນບັນຊີການຕິດຕາມ
ຂອງສາກົນກ່ຽວກັບວຽກງານ AML/CFT ແລະ

       ສະບັບທີ 13 ເດືອນ ມີນາ 2021
ຮັບປະກັນໄດ້ກັບວຽກງານ AML/CFT ຂອງ ສປປ
ລາວ ໃຫ້ເປັນລະບົບ, ໄດ້ມາດຖານພ້ອມທັງຮັບປະ
ກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້.
ສິ່ງທີ່ກ່າວມານີ້, ຄືຄວາມຄືບໜ້າທີ່ ສປປ
ລາວ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບວຽກງານ
ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກໍ່ ກ ານຮ້ າ ຍຕາມແຜນການທີ່ ວ າງໄວ້ ທັ ງ ນີ້ ກໍ່ ເ ພື່ ອ
ເຮັດໃຫ້ລະບົບເສດຖະກິດການເງິນມີຄວາມເປັນລະ
ບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ໝັ້ນຄົງ ແລະ
ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ທ່ານປະທານ ຄຕຝງ ໄດ້ເນັ້ນວ່າ: ເຖິງວ່າ
ກອງປະຊຸມຈະດຳເນີນເປັນເວລາສັ້ນ ແຕ່ກໍ່ເຕັມໄປ
ດ້ວຍເນື້ອໃນອັນເລິກເຊິ່ງ, ບັນດາກຳມະການໄດ້
ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ສູງໃນການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກອງ
ປະຊຸມດໍາເນີນໄປດ້ວຍຜົນສໍາເລັດຢ່າງຈົບງາມຕາມ
ຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້;  
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫາອື່ນໆ ທີ່
ຍັງຄົງຄ້າງໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ.
ເພື່ ອ ສື ບ ຕໍ່ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານການກະກຽມ
ປະເມີນຂອງພວກເຮົາ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍມອບໃຫ້ຄະນະ
ກຳມະການຊີ້ນາໍ ກົມກອງທີ່ຕດ
ິ ພັນກັບແຕ່ລະບັນຫາ
ທີ່ຂຶ້ນກັບພາລະບົດບາດຂອງແຕ່ລະກະຊວງຢ່າງ
ໃກ້ຊິດ ແລະ ພ້ອມທັງສະລະເວລາການເຂົ້າຮ່ວມ
ເຮັດວຽກຕົວຈິງກັບກອງເລຂາ  ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບສູງ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນແຕ່ລະດ້ານ
ຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການປະເມີນ ສປປ ລາວ ວຽກງານ
ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່
ການກໍ່ ກ ານຮ້ າ ຍໃຫ້ ຢູ່ ໃ ນລະດັ ບ ທີ່ ດີ ຕ າມແຜນທີ່
ວາງໄວ້.
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ທະນາຄານກາງ ແຫ່ງ ລາວ - ກໍາປູເຈຍ

ທຫລ ຈັດພິທີປາຖະກະຖາລະນຶກ

ສືບຕໍ່ຮ່ວມມື

ວັນສາກົນຢຸດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ຕໍ່ແມ່ຍິງ 25 ພະຈິກ

ໃນວັນທີ 21 ທັນວາ 2020 ທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ
ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ມີກອງປະຊຸມທະວິພາຄີ
ປະຈຳປີ 2020 (ແບບທາງໄກ) ລະຫວ່າງ ທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງຊາດ
ກໍາປູເຈຍ ຊຶ່ງຝ່າຍ ທຫລ ນຳໂດຍ ທ່ານ ສອນໄຊ
ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການ ທຫລ ພ້ອມຄະນະ ແລະ ຝ່າຍ
ທະນາຄານແຫ່ງຊາດກໍາປູເຈຍ ນຳໂດຍ ທ່ານ ເຈຍ
ຈັນໂຕ ຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງຊາດ ກໍາປູເຈຍ
ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ.
ກອງປະຊຸ ມ ໃນຄັ້ ງ ນີ້ ໄ ດ້ ສ ະຫຼຸ ບ ໝາກຜົ ນ
ການຮ່ວມມືໃນຂະແໜງການເງິນ-ເງິນຕາ ແລະ
ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານວິຊາການຮ່ວມກັນໃນ
ຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນໂດຍສະເພາະ: ສະພາບເສດຖະ
ກິດມະຫາພາກ, ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບມາດຕະການ
ແກ້ໄຂທາງດ້ານການເງິນ-ເງິນຕາໃນໄລຍະການ
ແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19, ຕີລາຄາຜົນ
ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນ 1 ປີ ຜ່ານມາ. ພ້ອມດຽວ
ກັນນີ້, ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ແຜນຮ່ວມ
ມື ທ າງດ້ າ ນວິ ຊ າການລະຫວ່ າ ງສອງທະນາຄານ
ກາງໃນຮູບແບບທາງໄກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແທດເໝາະ
ກັບສະພາບປົກກະຕິໃນຮູບແບບໃໝ່ (New Normal)
ໃນຫົວຂໍ້ທເີ່ ຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນແລະບັນຫາອື່ນໆ
ທີ່ທັງສອງຝ່າຍມີຄວາມສົນໃຈ. ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳ
ເນີນໄປເປັນເວລາເຄິ່ງວັນ ດ້ວຍບັນຍາກາດໄມຕີຈດ
ິ 
ມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ດີ
ລະຫວ່າງ 2 ທະນາຄານກາງ ແລະ ສາມາດບັນລຸຜົນ
ສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ.

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 22 ທັນວາ 2020
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງ
ພິທປ
ີ າຖະກະຖາລະນຶກວັນສາກົນຢຸດການໃຊ້ຄວາມ
ຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ 25 ພະຈິກ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນ
ປະທານຂອງທ່ານນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ ຮອງປະ
ທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ລາວ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ
ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ
(ຄຊກມດ) ແລະ ທ່ານນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ
ຮອງຜູ້ວ່າການ ທຫລ, ປະທານຄະນະກຳມະການ
ສົ່ງເສີມເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-
ເດັກ ຢູ່ຂົງເຂດທະນາຄານ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ຈາກບັນດາກົມພາຍໃນ ທຫລ, ທະນາຄານທຸລະກິດ
ລັດ ເຂົ້້າຮ່ວມ 330 ທ່ານ.
ໃນພິທີ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ
ຫຍໍ້ບດ
ົ ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ
ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີ
ພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແມ່-ເດັກ ຢູ່ຂົງເຂດທະນາຄານ
ໃນປີ 2020 ແລະ ແຜນການປີ 2021 ຈາກທ່ານນາງ
ໄກສອນ ໄຊຍະພອນ ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່
ຍິງ ທຫລ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານຮອງປະທານຄະນະ
ບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໄດ້ໃຫ້
ກຽດບັນຍາຍກ່ຽວກັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ
ວັນສາກົນຢຸດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ 25
ພະຈິກ ໂດຍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນຫາການໃຊ້ຄວາມ
ຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ທີ່ຍັງມີໃນທົ່ວໂລກ
ແລະ ໃນປະເທດເຮົາ.
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ໃນຕອນທ້າຍຂອງພິທີ, ທ່ານຮອງຜູ້ວ່າການ
ທຫລ ໄດ້ໃຫ້ກຽດມີຄຳເຫັນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍງິ , ຄວາມ
ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແມ່-ເດັກ ຢູ່ຂົງເຂດ
ທະນາຄານ ໂດຍໃນໜຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ ຂະແໜງການ
ທະນາຄານໄດ້ ເ ປັ ນເຈົ້ າການຈັ ດຕັ້ ງ ປະຕິ ບັດວຽກ
ງານດັ່ງກ່າວດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ເຮັດໃຫ້
ແຜນງານຫຼາຍດ້ານໄດ້ຮບ
ັ ຜົນສຳເລັດໃນຫຼາຍດ້ານ
ສະແດງອອກຄື: 1. ໄດ້ສຳເລັດໃນການສ້າງແຜນ
ງານ-ໂຄງການ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ
ແລະ ແມ່-ເດັກ ຢູ່ຂົງເຂດທະນາຄານໃນ 1 ປີ (ປີ
2020) ເຊິ່ງມີທັງໝົດ 5 ແຜນງານ ແລະ 11 ໂຄງການ
ທີ່ຕດ
ິ ພັນກັບວຽກງານຂອງບັນດາກົມພາຍໃນ ທຫລ
ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ; 2. ໄດ້ສຳເລັດບາງແຜນ
ງານ-ໂຄງການ ເປັນຕົ້ນ: ວຽກງານຈັດຝຶກອົບຮົມ,
ຈັດປາຖະກະຖາໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ, ວຽກງານການກຳ
ນົດຖານສະຖິຕິ, ກຳນົດແບບຟອມເກັບກຳສະຖິຕິ
ແລະ
ວຽກງານການປະຕິບັດລະບອບການລາຍ
ງານການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ
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ສຳລັບເພດຍິງໄປຍັງອົງການສາກົນ
ໂດຍຜ່ານ
ຄຊກມດ; 3. ໄດ້ມີບາດກ້າວອັນໃໝ່ໃນດ້ານການ
ປະສານງານລະຫວ່າງ ຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ
ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ
ຢູ່ຂົງເຂດທະນາຄານ ແລະ ຄຊກມດ ໂດຍໄດ້ຫັນ
ການຮ່ວມມືໄປໃນທິດທາງດ້ານການຊຸກຍູ້ໃຫ້ວຽກ
ງານທີ່ ຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ບັ ນ ດາກົ ມ ວິ ຊ າສະເພາະສອດ
ຄ່ ອ ງກັ ບ ຄວາມຕ້ ອ ງການຂອງຄະນະກຳມະການ
ຊີດໍ ສາກົນ ກຳນົດໄວ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນວຽກງານຕິດ
ພັ ນ ກັ ບ ເປົ້ າ ໝາຍການພັ ດ ທະນາແບບຍື ນ ຍົ ງ
(SDG) ທີ່ຕິດພັນກັບການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ
ທາງດ້ານການເງິນສຳລັບເພດຍິງ ແລະ ອື່ນໆ.
ພ້ອມກັນນີ້,
ທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະກຳ
ມະການສົ່ ງ ເສີ ມ ເພື່ ອ ຄວາມກ້ າ ວໜ້ າ ຂອງແມ່ ຍິ ງ
ແລະ ແມ່-ເດັກ ຢູ່ຂົງເຂດທະນາຄານ ຈົ່ງໄດ້ສູ້ຊົນ
ບຸ ກ ບື ນ ເພື່ ອ ໃຫ້ ບັ ນ ລຸ ເ ປົ້ າ ໝາຍຂອງແຜນງານໂຄງການໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ ແລະ ສືບຕໍ່ບາງໂຄງການ
ທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດໃນປີຜ່ານມາ.
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ຊ
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 ອບປ່ອນບັດເ ລືອກຕັ້ງ
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ກົມກ
 ານເມືອງສູນກ
 າງພັກ ແລະ ຜູເ້ ຂົ້າຮ
 ່ວມກອງປະຊຸມ
ຮັບຊົມການວາງສະແດງຮູບພາບຂອງ ຄະນະບລ
ໍ ຫ
ິ ານງານພັກ
ແລະ ບັນດ
 າຮາກຖານພັກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ
 ລາວ
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 ານເມືອງສູນກ
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ໍ ຫ
ິ ານງານພັກທຫລ

ແລະ ຄະນະປະທານ ເຂົ້າຮ
 ່ວມການປູກຕ
 ົ້ນໄ ມ້
ທີ່ ສ
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