ູ້ າໍ ນວຍການໃຫຍ່ ຕລຊລ
ມອບ-ຮັບ ຜອ

ູ້ ອ
ູ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ (ຄຄຊ) ໄດູ້ແ ຕ່ ງຕັງຜ
ູ້ ໍ າ ນວຍການໃຫຍ່
ລັດ ຖະບານແຫ່ ງ ສປປ ລາວກໍ່ຄືຄະນະກໍາ ມະການຄມ

ັ ຊັບລາວ (ຕລຊລ) ຄົນໃໝ່ ໃນວັນທີ 10 ກັນຍາ 2021 ທີ່ອາຄານ ຕລຊລ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ໂດຍການໃຫູ້
ຕະຫາດຫກ
ູ້ ່ ວມຂອງທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ກໍາມະການສນກາງພັກ, ຜວ
ູ້ ່ າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ), ຮອງ
ກຽດເຂົາຮ
ູ້ ະຈໍາການ ຄຄຊ; ມີບນ
ັ ດາຄະນະນໍາ, ຜຕ
ູ້ າງໜູ້າບັນດາກົມກອງ ທຫລ, ຕລຊລ; ບັນດາບໍ ລສ
ິ ດ
ັ ຈົດທະບຽນ,
ປະທານ-ຜປ
ູ້ ່ ວມ.
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂູ້ອງ ເຂົາຮ
ບໍລສ

ິ ຫົວໜູ້າຫູ້ອງການ ທຫລ, ປະທານສະພາບໍລຫ
ິ ານ ຕລຊລ ແລະ ທ່ານ ພານ
ທ່ານ ເພັດສະຖາພອນ ແກ ູ້ວວົງວິຈດ

ູ້ ່ ານຂໍຕົ
ູ້
ູ້ ກ ລົງ ວ່າດູ້ວຍການຍົກຍາູ້ ຍ,
ັ ປ່ຽນກັນຂນອ
ສັກ ແກ່ ນວົງພະຈັນ ຫົວໜູ້າກົມ ຈັດຕັງແລະພະນັ
ກ ງານ ທຫລ ໄດູ້ພດ

ູ້ ກໍ່ໄດູ້ມກ
ີ ານເຊັນບົດບັນທກມອບ
ແຕ່ງຕັງູ້ ແລະ ສັບຊູ້ອນພະນັກງານຕິດພັນກັບ ຕລຊລ ແລະ ທຫລ ຕາມລໍາດັບ; ຈາກນັນ,
ູ້ ໍານວຍການໃຫຍ່ ຕລຊລ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ອ໊ ອດ ພົນຊຽງດີ ຜອ
ູ້ ໍານວຍການໃຫຍ່ ຕລຊລ (ຜເູ້ ກົ່າ) ແລະ ທ່ານ
-ຮັບໜູ້າທີ່ຜອ
ູ້ ໍານວຍການໃຫຍ່ ຕລຊລ (ຜໃູ້ ໝ່) ໂດຍການໃຫູ້ກຽດເປັ ນສັກຂີພຍ
ິ ານຂອງທ່ານຮອງ
ນາງ ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ ຜອ
ູ້ ະຈໍາການ ຄຄຊ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂູ້ອງ.
ປະທານ-ຜປ

ູ້ ໍານວຍການໃຫຍ່ ຕລຊລ (ຜໃູ້ ໝ່);
ປະຫວັດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານ ນາງ ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ ຜອ

ທ່ານໄດູ້ສໍາເລັດການສກສາປະລິນຍາໂທ ສາຂາເສດຖະສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ຄບານ, ສະຫະພັນ ຣັດເຊຍ ລະຫວ່າງປີ
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1987-1993; ປະລິນຍາໂທ ສາຂານະໂຍບາຍສາທາລະນະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ໄຊຕາມະ, ປະເທດຍີ່ປ່ ນ ລະຫວ່າງ 1997ິ ານທລະກິດສາກົນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຟຣິນເດີ, ປະເທດ ອົດສະຕາລີ ລະຫວ່າງ 20051998; ປະລິນຍາໂທ ສາຂາບໍລຫ
2006.

ັ ໜູ້າທີ່ ເປັ ນພະນັກງານປະຈໍາກົມນະໂຍບາຍເງ ິນຕາ, ທຫລ; ໃນປີ
ໃນລະຫວ່າງປີ 1993-1999 ທ່ານໄດູ້ປະຕິບດ

ູ້ ນຫົວໜູ້າພະແນກຢ່ ສໍານັກງານປົ ກປູ້ອງເງ ິນຝາກ, ທຫລ; ປີ 2003-2005 ເປັ ນຜຊ
ູ້ ່ ວຍຊ່ຽວຊານທີ່
2000 ຖືກແຕ່ ງຕັງເປັ
ັ ຊູ້ອນມາປະຈໍາ
ປກສາດູ້ານການທະນາຄານສາກົນໃນການປັ ບປງໂຄງສູ້າງຂອງທະນາຄານພັດທະນາລາວ; ປີ 2007 ໄດູ້ສບ
ການຢ່ ກົມນະໂຍບາຍເງ ິນຕາ, ທຫລ; ປີ 2009 ເປັ ນຮອງຫົວໜູ້າກົມດັ່ງກ່ າວ ຮັບຜິດຊອບກ່ ຽວກັບການວິເຄາະເງ ິນຕາ ແລະ

ູ້
ັ ນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນ, ຄວບຄມການສະໜອງເງ ິນໃນລະບົບເສດຖະກິດ ຜ່ານການການົດເງ ິນແຮ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຝາກບັງຄັບ ແລະ ຕິດ ຕາມການພັດທະນາຂອງຕະຫາດເງ ິນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດ; ນັບແຕ່ ປີ 2010, ທ່ານໄດູ້ເຂົາູ້

ູ້ າ ພະແນກຄມ
ັ ໜູ້າທີ່ໃນຕະຫາດທນ ເປັ ນຮອງຫົວໜູ້າສໍານັກງານ ຄຄຊ, ຮັບຜິດຊອບຊີນໍ
ູ້ ຄອງການອອກຈໍາໜ່າຍ
ປະຕິບດ

ັ ຊັບ, ພະແນກຄມ
ູ້ ຄອງສະຖາບັນສື່ກາງດູ້ານຫກ
ັ ຊັບ ແລະ ພະແນກຄມ
ູ້ ຄອງຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ; ປີ 2014, ໄດູ້ຖກ
ື ແຕ່ງຕັງູ້
ຫກ
ູ້ ນຮັກສາການຫົວໜູ້າສໍານັກງານ ຄຄຊ ແລະ ໄດູ້ຖກ
ູ້ ນຫົວໜູ້າສໍານັກງານ ຄຄຊ ນັບແຕ່ ປີ 2015 ເປັ ນຕົນ
ູ້
ື ແຕ່ ງຕັງເປັ
ຂນເປັ
ມາ.

ູ້
ູ້
ູ້ ນໃນວັ
ູ້
ີ ານຊື-ຂາຍໃນວັ
ຕລຊລ ຮັບການສູ້າງຕັງຂ
ນທີ 10.10.2010 ແລະ ໄດູ້ເປີ ດໃຫູ້ມກ
ນທີ 11.01.2011 ເປັ ນຕົນ

ມາ ແລະ ໃນໄລຍະ 8 ເດືອນປີ 2021 ນີ ູ້ ໄດູ້ສໍາເລັດການຈົດທະບຽນພັນທະບັດລັດຖະບານປະເພດດ່ ນດ່ຽງງ ົບປະມານ

ູ້ ບ ແລະສະກນເງ ິນໂດລາ 75 ຊດ ລວມມນຄ່າ 30,6 ລູ້ານ
ແລະ ຄັງ ເງ ິນສະກນເງ ິນກີບ 43 ຊດ ລວມມນຄ່າ 994,94 ຕືກີ
ູ້
ິ ດ
ັ ຈົດທະບຽນ ແລະຜົນປະກອບການຂອງ
ໂດລາສະຫະລັດ; ສໍາເລັດການຄົນຄວູ້
າແນວທາງປັ ບປງຄນນະພາບຂອງບໍ ລສ
ູ້ ນ
ິ ດ
ັ ຈົດທະບຽນ; ສໍາເລັດການສະຫບຕີລາຄາຄືນບັນຫາຄົງຄູ້າງທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຈົດທະບຽນ, ການເປີ ດເຜີຍຂໍມ
ບໍລສ
ູ້
ິ ດ
ັ ຈົດທະບຽນ ພູ້ອມທັງສະເໜີວທ
ິ ກ
ີ ານແກ ູ້ໄຂບັນຫາຄົງຄູ້າງດັ່ງກ່ າວ.
ແລະ ການສູ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫູ້
ແກ່ ບໍລສ

ູ້ 60.43 ຈດ ຫ ື 10.48% ທຽບ
ໃນທູ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2021 ດັດຊະນີ ຕລຊລ ປິ ດຢ່ ທີ່ 636.90 ຈດ ເພີ່ມຂນ

ູ້
ູ້ ບ ຫດລົງ 44.13% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ
ັ ຊັບຢ່ ທີ່ 79,05 ຕືກີ
ໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ ຜ່ານມາ. ມນຄ່າການຊື-ຂາຍຫ
ກ
ູ້
ູ້
ູ້
ັ ຊັບ
ຂອງ ປີ ຜ່ານມາ, ໃນນີການຊື
-ຂາຍຮ
ນູ້ ລາຍໃຫຍ່ ກວມເອົາ 55.9% ຂອງມນຄ່າການຊື-ຂາຍທັ
ງໝົດ. ຈໍານວນບັນຊີຫກ
ູ້ 4.2% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ ຜ່ານມາ (ໃນນັນູ້
ຮອດທູ້າຍ ເດືອນສິງຫາ 2021 ມີທງັ ໝົດ 16,752 ບັນຊີ ເພີ່ມຂນ
ູ້ ຍັງ
ັ ລົງ ທ ນພາຍໃນ 79.42% ແລະ ນັກ ລົງ ທ ນຕ່ າງປະເທດ 20.58% ຂອງຈໍາ ນວນບັນ ຊີທ ງັ ໝົດ ); ນອກນັນ,
ມີນ ກ
ູ້ ນຂ່າວສານໃນ ຕລຊລ ມີຄວາມຫາກຫາຍ.
ພັດທະນາການສະໜອງຂໍມ

ູ້
ສໍາເລັດການຂືນທະບຽນ
ແລະ ຝາກພັນທະບັດລັດຖະບານໃນລະບົບພັນທະບັດ ຕລຊລ ຈໍານວນ 118 ຊດ (ສະ

ກນເງ ິນກີບ 43 ຊດ ແລະ ສະກນເງ ິນໂດລາ 75 ຊດ), ລວມມນຄ່າ 994,947,000,000 ກີບ ແລະ 30,602,600 ໂດ
ລາສະຫະລັດ ; ສໍ າ ເລັດ ການຊໍ າ ລະດອກເບູ້ຍ ພັນ ທະບັດ ລັດ ຖະບານ ລວມມ ນຄ່ າ 103,935,570,453.41 ກີບ ແລະ
ູ້ ໃຫູ້ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຈົດທະບຽນ 5 ບໍລສ
ິ ດ
ັ ລວມມນຄ່າທັງໝົດ
874,202.06 ໂດລາສະຫະລັດ; ສໍາເລັດການຊໍາລະເງ ິນປັ ນຜົນຮນ
ູ້ ກໍ່ມີການພັດທະນາລະບົບໄອທີ; ການສູ້າງ, ປັ ບປງນິຕກ
ິ າໍ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ.
120,230,054,249 ກີບ; ນອກຈາກນັນ,

ູ້ ະຈໍາການ ຄຄຊ ໄດູ້ມຄ
ີ ໍາເຫັນວ່າ: ໃຫູ້ຄະນະອໍານວຍການຕະຫອດຮອດ
ໃນໂອກາດດັ່ງກ່ າວ; ທ່ານຮອງປະທານ-ຜປ
ູ້ ດຕາມການຂາຍຮນູ້ ຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ຈົດທະບຽນ ແລະ ການ
ພະນັກງານ ຕລຊລ ຕູ້ອງເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ເປັ ນຕົນຕິ
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ັ ປະສິດທິຜນ
ົ ສງ, ເອົາໃຈໃສ່ແກໄູ້ ຂສະພາບຄ່ອງຂອງ ຕລຊລ
ອອກ ຈໍາໜ່າຍພັນທະບັດລັດຖະບານໃນ ຕລຊລ ໃຫູ້ໄດູ້ຮບ
ູ້ ຄອງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບໄອທີຂອງ ຕລຊລ ໃນປະຈບັນໃຫູ້ມຄ
ີ ວາມ
ໂດຍປະສານສົມທົບກັບ ສຄຄຊ; ເອົາໃຈໃສ່ຄມ
ູ້
ຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວຕົວຈິງ ແລະ ໃຫູ້ມີປະສິດທິພາບສງຍິ່ງຂນ.
# ຂ່າວ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

ໃຊູ້ເງ ິນກີບທົ່ວທັງຊາດ ສູ້າງບົດບາດຄ່ າເງ ິນລາວ
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