
 

 

 

 

ທນບ ປະກອບສ�ວນພັດທະນາ ໄຊສົມບ�ນ

ທ�ານ ມະນີຄ�ດ ສີຈັນທະວົງ ຫົວໜ�າທະນາຄານນະໂຍບາຍ

ສປປ ລາວ ວ�າ: ທນບ.ຊບ ໄດ�ຮັບການສ�າງຕັ້ງຢ�າງເປ�ນທາງການ

ເບ�ຍຕ��າຂອງລັດຖະບານ ກໍ�ຄືທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ

ທ�ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕ,ີ ລັດຖະມົນຕກີະຊວງ

ຄັງເງິນແຫ�ງຊາດຢ��ບັນດາເມືອງທີ່ບໍ�ມີໜ�ວຍບໍລິການ

ໃນໜ່ຶງປ�ຜ�ານມາໄດ�ຮັບການອະນ�ມັດແຫຼ�ງທຶນຈາກ

ປ�ກກະຕິ+ລະດ�ການຢ��ເມືອງທ�ກຍາກ+ຈ�ດສ�ມ+ບ�ານ

ຫົວໜ�ວຍການຜະລິດສັດລ�ຽງ 75.774 ໂຕ, ເນື້ອທີ່

ກາງ 2,09 ຕືກ້ີບ ແລະ ເງິນກ��ໄລຍະຍາວ 11,99

ການສະໜອງສິນເຊື່ອປ� 2020 ຢ��ເມືອງເປ��າໝາຍ

ລາຍ, ຫົວໜ�ວຍບໍລິການສັດລ�ຽງ 75.007 ໂຕ,

ໝາຍ ລ�ຽງໄກ�, ປາ, ໝ�, ແບ� ແລະ ງ ົວ; ຈ�ດສ�ມຂອງລັດຖະບານ

3 ບ�ານ, 26 ກ��ມ, 164 ຄອບຄົວ, ສັດລ�ຽງ (ງ ົວ

ຄອບຄົວ, ຫົວໜ�ວຍການຜະລິດ ສັດລ�ຽງ (ງ ົວ) 

ການເມືອງ-ສັງຄົມ ແລະ ກອງທຶນຂ້ັນບ�ານມີ 1 ບ�ານ

 

ທນບ ປະກອບສ�ວນພັດທະນາ ໄຊສົມບ�ນ
 

 

ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາໄຊສົມບ�ນ (ທນບ.ຊບ) ໄດ�ແຈ�ງຕໍ�ຜ��ສື່ຂ�າວທະນ

ຮັບການສ�າງຕັ້ງຢ�າງເປ�ນທາງການໃນກາງເດືອນສິງຫາ 2020 ເພື່ອເຮັດໜ�າທີ່

ສປປ ລາວ ໃຫ�ແກ�ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ�າແຂວງໄຊສົມບ�ນ ແລະ

ຊວງການເງິນກ�ຽວກັບການໃຫ� ທນບ ບໍລກິານຮັບຝາກ-ຖອນ

ການທະນາຄານທ�ລະກິດ. 
ອະນ�ມັດແຫຼ�ງທຶນຈາກ ທນບ ສ�ານັກງານໃຫຍ� ກ�ຽວກັບແຜນສິນເຊື່ອ

ບ�ານ 3 ສ�າງ ກວມເອົາ 5 ເມືອງ, 58 ບ�ານ, 3 ບ�ານທ�ກຍາກ

ເນື້ອທີ ່25.400 ເຮັກຕາ, ວົງເງິນທັງໝົດ 16,81 ຕືກ້ີບ ໃນນີ້ເງ ິນກ��ໄລຍະສັ້ນ

99 ກີບ. 

ເມືອງເປ��າໝາຍ 13,78 ຕືກ້ີບ, ມີ 3 ເມືອງ, 45 ບ�ານ, 41 ກ��ມ, 314

, ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ 25.400 ເຮັກຕາ, ເຄືອ່ງຈັກການຜະລິດ

ຈ�ດສ�ມຂອງລັດຖະບານ ແລະ ທ�ອງຖ່ິນມີ 2,82 ຕືກ້ີບ, ມີ 2 ເມືອງ

ງ ົວ) 718ໂຕ, ເປ��າໝາຍລ�ຽງໝ�, ລ�ຽງງ ົວ; ບ�ານ 3 ສ�າງ ມີ

) 49 ໂຕ, ວົງເງິນ 0,21 ຕືກ້ີບ, ເປ��າໝາຍລ�ຽງງ ົວ, ໃນນີແ້ຜນປ�ອຍຜ�ານອົງການຈັດຕ້ັງ

ບ�ານ, 3 ກ��ມ, 23 ຄອບຄົວ, ວົງເງິນ 505 ລ�ານກີບ ເປ��າໝາຍ

ທນບ ປະກອບສ�ວນພັດທະນາ ໄຊສົມບ�ນ 

 

ແຈ�ງຕໍ�ຜ��ສື່ຂ�າວທະນາຄານແຫ�ງ 

ເພື່ອເຮັດໜ�າທີສ່ະໜອງສິນເຊື່ອດອກ

ແລະ ຍັງຈະປະຕິບັດຂໍ�ຕົກລົງຂອງ

ຖອນເງິນ ແລະ ໂອນເງິນຂອງ

ກ�ຽວກັບແຜນສິນເຊື່ອປະຈ�າປ� 2020 ມີທຶນ

ບ�ານທ�ກຍາກ, 68 ກ��ມ, 154 ຄອບຄົວ, 

ໃນນີ້ເງ ິນກ��ໄລຍະສັ້ນ 2,73 ຕືກ້ີບ, 

314 ຄອບຄວົ, ລາຍບ�ກຄນົ 48 

ເຄືອ່ງຈັກການຜະລິດ 1 ເຄື່ອງ ແລະ ອື່ນໆ, ເປ��າ 

ເມືອງ, 12 ບ�ານ, ບ�ານທ�ກຍາກ    

ມີ 1 ເມືອງ, 1 ບ�ານ, 1 ກ��ມ, 9 

ແຜນປ�ອຍຜ�ານອົງການຈັດຕ້ັງ

ເປ��າໝາຍລ�ຽງງ ົວ. 



 ທ�ານຫົວໜ�າ ທນບ.ຊບ ໄດ�ໃຫ�ຮ��ຕື່ມວ�າ: ການປ�ອຍສິນເຊື່ອທັງໝົດ 9,17 ຕື້ກີບ, ປະຕິບັດໄດ� 54,55%, ຂອງແຜນການ ເພີມ່

ຂ້ືນ 412,71% ທຽບປ�ກ�ອນ (1,77ຕືກ້ີບ ) ໂດຍມີໄລຍະສັ້ນ 0,13 ຕື້ກີບ, ກາງ 0,60 ຕື້ກີບ, ໄລຍະຍາວ 8,34 ຕືກ້ີບ ກວມເອົາ 5 

ເມືອງ, 46 ບ�ານ, 49 ກ��ມ, 315 ຄອບຄົວ, ລາຍບ�ກຄົນ 28 ລາຍໃນນ້ີປ�ອຍຢ��ເມືອງເປ��າໝາຍ 7,20 ຕືກ້ີບ ເທົ�າກັບ 52,27% ຂອງ

ແຜນການ,ມີ 5 ເມືອງ, 40 ບ�ານ, 32ກ��ມ, 208 ຄອບຄົວ, ລາຍບ�ກຄົນ 28 ລາຍ; ປ�ອຍຢ��ບ�ານ 3 ສ�າງ 0,19 ຕື້ກີບເທົ�າກັບ 90,83%

ແຜນການ, ມີ 1 ເມືອງ, 1ບ�ານ, 1ກ��ມ, 8 ຄອບຄົວ; ປ�ອຍສິນເຊື່ອຈ�ດສ�ມລັດຖະບານ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ 1,77 ຕື້ກີບກວມເອົາ 62,94%

ຂອງແຜນການ, ມີ 2 ເມືອງ, 5 ບ�ານ, 16ກ��ມ, 99 ຄອບຄົວ. 

ແຜນການປ�ອຍສິນເຊື່ອປ� 2021 ແມ�ນໄດ�ກະກຽມຄວາມພ�ອມປ�ອຍສິນເຊື່ອ 13,85 ຕືກ້ີບຢ�� 5 ເມືອງ, 43 ບ�ານ, ບ�ານທ�ກຍາກ 

3 ບ�ານ, ມີ 48 ກ��ມ, 368 ຄອບຄົວໃນນີສ້ິນເຊື່ອໄລຍະສັ້ນ 0,80 ຕື້ກີບ, ກາງ 1,30 ຕື້ກີບ ແລະ ໄລຍະຍາວ 11,75 ຕື້ກີບ; ສິນເຊື່ອ

ເມືອງເປ��າໝາຍ 9,78 ຕື້ກີບ, ຈ�ດສ�ມ 2,64 ຕື້ກີບ, ບ�ານ 3 ສ�າງ 1,43 ຕືກ້ບີ, ລາຍກ��ມ7,42 ຕືກ້ບີ, ລາຍບ�ກຄນົ 6,43 ຕືກ້ບີ, ສນິເຊືອ່ຢ��

ເມືອງອະນ�ວົງ 5,78 ຕື້ກີບ, ໜ�ວຍບໍລິການເມືອງລ�ອງແຈ�ງ 2,08 ຕື້ກີບ, ໜ�ວຍບໍລິການເມືອງຮົ�ມ 0,57 ຕື້ກີບ, ໜ�ວຍບໍລກິານເມືອງ

ລ�ອງຊານ 1,41 ຕື້ກີບ ແລະ ສິນເຊື່ອໜ�ວຍບໍລິການເມືອງທ�າໂທມ 4,01 ຕື້ກີບຊຶ່ງຈະປ�ອຍໃຫ�ທັນລະດ�ການ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສ�ງ; 

ພ�ອມນັ້ນ ກໍ�ມີແຜນຈະເຮັດວຽກບໍລິການຕື່ມອີກ ຄື: ຜະລິດຕະພນັໃຫ�ການບໍລິການໂອນເງິນພາຍໃນ ການໂອນເງິນຂ�າມທະນາຄານ, 

ການເປ�ນຕົວແທນ ຮັບ-ມອບເງິນ ແລະ ຖອນເງິນ ໃຫ�ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ການບໍລິການຮັບ-ຝາກເງິນ ແລະ ຖອນເງິນໃຫ�ຄັງເງິນ

ແຫ�ງຊາດຢ��ບັນດາເມືອງ ທີ່ບໍ�ມີໜ�ວຍບໍລກິານທະນາຄານທ�ລະກິດ. 

# ຂ�າວ-ພາບ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໃຊ�ເງນິກີບທົ�ວທັງຊາດສ�າງບົດບາດຄ�າເງນິກີບລາວ 


