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 ທ່ານ ສອນໄຊ ສດິພະໄຊ ກໍາມະການສ ນກາງພ ກ, ຜ ູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ ູ້ລາຍ
ງານຜນົການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດແຜນເງນິຕາ 6 ເດອືນຕົ ູ້ນປີ 2021 ຕໍ່ ກອງປະຊຸມເຊື່ ອມຊມຶ ມະຕ ິXI ຂອງພ ກ ໃນວ ນທ ີ
14.07.2021 ວ່າ: ທຫລ ສບືຕໍ່ ປະຕບິ ດນະໂຍບາຍເງນິຕາ ໂດຍການປ ບຫ ຸດອ ດຕາເງນິແຮຝາກບ ງຄ ບ, ສບືຕໍ່ ປະຕບິ ດ
ກນົໄກການປະມ ນພ ນທະບ ດຄ ງເງນິ; ສບືຕໍ່ ປະຕບິ ດນະໂຍບາຍອ ດຕາແລກປ່ຽນເປ ນເຄື່ ອງມຕືົ ູ້ນຕໍເພື່ ອສ ູ້າງຄວາມ
ເຂ ູ້ມແຂງໃຫ ູ້ສະຖຽນລະພາບເງນິຕາແຫ່ງຊາດໄລຍະສ ູ້ນ ແລະ ຄົ ູ້ນຄວ ູ້ານາໍສະເໜມີາດຕະການຮ ກສາສະຖຽນລະພາບ
ເງນິຕາແຫ່ງຊາດໄລຍະກາງ-ໄລຍະຍາວ; ເພີ່ ມທະວກີານຄຸ ູ້ມຄອງເງນິຕາຕ່າງປະ ເທດ ແລະ ຮ ູ້ານແລກປ່ຽນ  ໂດຍ
ປະຕບິ ດມາດຕະການຕໍ່ ຫວົໜ່ວຍ ທີ່ ເຄື່ ອນໄຫວບ່ໍສອດຄ່ອງກ ບລະບຽບການ. ມາຮອດທ ູ້າຍເດອືນ 6/2021, ໄດ ູ້ອອກ
ແຈ ູ້ງການໂຈະການຮ ບເອກະສານຄໍາຮ ູ້ອງຂໍອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິແລກປ່ຽນເງນິຕາໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ເພື່ ອ
ທບົທວນ, ປະເມນີຜນົກນົໄກການຄຸ ູ້ມຄອງໃນໄລຍະຜ່ານມາເພື່ ອປ ບປຸງ ເຮ ດໃຫ ູ້ຮ ດກຸມ ແລະ ມຈີດຸສ ມກວ່າເກົ່ າ, 
ພ ູ້ອມທ ງອອກຂໍ ູ້ຕກົລງົ ວ່າດ ູ້ວຍການຄຸ ູ້ມຄອງຮ ູ້ານແລກປ່ຽນ ຜ່ານທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະວຽກອື່ ນ ທີ່ ຕດິພ ນ. 

 ສບືຕໍ່ ຄົ ູ້ນຄວ ູ້າສ ູ້າງ ແລະ ປ ບປຸງນຕິກິາໍຈາໍນວນໜຶ່ ງ ຕດິພ ນກ ບການຄຸ ູ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສະຖາ
ບ ນການເງນິ; ຕດິຕາມກວດກາການເຄື່ ອນໄຫວຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສະຖາບ ນການເງນິຢ່າງປົກກະຕຕິາມ



ລະບຽບຄວາມໝ ູ້ນຄງົ, ປະຕບິ ດໂຄງການສນິເຊື່ ອ  ເພື່ ອຊຸກຍ ູ້ການຜະລດິ ແລະ ແກ ູ້ໄຂຜນົກະທບົຈາກພະຍາດໂຄວດິ-
19 ແລະ ອອກຂໍ ູ້ຕກົລງົເພີ່ ມຕື່ ມ ວ່າດ ູ້ວຍການປະຕບິ ດນະໂຍບາຍສນິເຊື່ ອ ເພື່ ອແກ ູ້ໄຂຜນົກະທບົຈາກການແຜ່ລະບາດ
ຂອງພະຍາດດ ່ ງກ່າວ; ສໍາເລ ດການຄົ ູ້ນຄວ ູ້າການນໍາໃຊ ູ້ເງນິຢວນມາເພີ່ ມເປ ນທນຶຈດົທະບຽນຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ; 
ສບືຕໍ່ ປ ບປຸງໂຄງສ ູ້າງ 2 ທະນາຄານລ ດ ເພື່ ອຫ ນເປ ນທະນາຄານຮ່ວມທນຶ ຕາມທດິຊີ ູ້ນໍາຂອງລ ດຖະບານ; ອະນຸຍາດດໍາ
ເນນີທຸລະກດິໃຫ ູ້ສະຖາບ ນການເງນິ ທີ່ ບ່ໍແມ່ນທະນາຄານ 8 ແຫ່ງ. 

ສບືຕໍ່ ປະຕບິ ດນະໂຍບາຍ ເພື່ ອສ ູ້າງຄວາມເຂ ູ້ມແຂງດ ູ້ານແຫ ່ ງທນຶໃຫ ູ້ແກ່ຈນຸລະວສິະຫະກດິ, ວສິະຫະກດິຂະ
ໜາດນ ູ້ອຍ, ກາງ (SMEs) ຜ່ານກອງທນຶສົ່ ງເສມີ (SMEs) ຂອງລ ດຖະບານ ພາຍໃຕ ູ້ໂຄງການສົ່ ງເສມີ SME ຂອງ
ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ ູ້າ  ໂດຍປ່ອຍຜ່ານ 4 ທະນາຄານ, ຊຶ່ ງຮອດທ ູ້າຍເດອືນ 06/2021 ໄດ ູ້ປ່ອຍກ ູ້ໃຫ ູ້
ທະນາຄານທຸລະກດິ 187 ຕື ູ້ກບີ ເພື່ ອປ່ອຍກ ູ້ຕໍ່ ໃຫ ູ້ລ ກຄ ູ້າເປົູ້າໝາຍ. ສໍາລ ບທະນາຄານນະໂຍບາຍສບືຕໍ່ ສະໜອງແຫ ່ ງ
ທນຶທ ງໝດົ 64 ກວ່າຕື ູ້ກບີ; ສໍາເລ ດການເປີດກອງທນຶສົ່ ງເສມີການເຂົ ູ້າຫາແຫ ່ ງທນຶ ສປປ ລາວ (LAFF); ຊຸກຍ ູ້ການ
ເບກີຖອນເງນິກ ູ້ຈາໍນວນ 100 ລ ູ້ານໂດລາ ຈາກ CDB ເພື່ ອປະຕບິ ດໂຄງການສນິເຊື່ ອ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີ SME. 

ສໍາເລ ດການສ ູ້າງ-ປ ບປຸງນຕິກິໍາຂ ູ້ນລ ດຖະບານ ເປ ນຕົ ູ້ນດໍາລ ດ ວ່າດ ູ້ວຍຄ ງສໍາຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ, ດໍາລ ດ 
ວ່າດ ູ້ວຍການເງນິ ແລະ ການບ ນຊ,ີ ດໍາລ ດວ່າດ ູ້ວຍການຈ ດຕ ູ້ງ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງ ຄຄຊ (ສະບ ບປ ບປຸງ) ແລະ 
ອອກນຕິກິໍາຂ ູ້ນ ທຫລ ຈາໍນວນໜຶ່ ງ. ປະຕບິ ດວຽກງານຊໍາລະຫ ນສ ່ ທ ນສະໄໝ ໂດຍໄດ ູ້ອະນຸຍາດເປີດບໍລກິານທາງເອ
ເລ ກໂຕ ນກິ ເປ ນຕົ ູ້ນ: Cool Wallet, U-Money ແລະM-Money; ຄົ ູ້ນຄວ ູ້າມາດຕະຖານຂໍ ູ້ຄວາມລະບບົການຊໍາ
ລະທຸລະກໍາຍ່ອຍ, ຄົ ູ້ນຄວ ູ້າລະບຽບການນໍາໃຊ ູ້ລະບບົຮ່ວມ ກ ນ (Business Rules) ແລະຄົ ູ້ນຄວ ູ້າກ່ຽວກ ບ Lao 
QR Code Specification; ສໍາເລ ດການອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ ູ້ບໍລກິານຜະລດິຕະພ ນດ ູ້ານການຊໍາລະຈໍານວນ 5 
ກໍລະນ;ີ ອະນຸຍາດໃຫ ູ້ ທຄຕລ ໃຫ ູ້ບໍລກິານຮ ບຊໍາລະຄ່າສນິຄ ູ້າ, ບໍລກິານລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ປ ບປຸງການໃຫ ູ້
ບໍລກິານຜະລດິຕະພ ນບ ດ BCEL Union Pay ຈາກບ ດແຖບແມ່ເຫ  ກມາເປ ນບ ດຊບິ.  

ຄົ ູ້ນຄວ ູ້າການອອກຈໍາໜ່າຍຫ  ກຊ ບ ຮອດທ ູ້າຍເດອືນ 06/2011 ມຍີອດເຫ ອືລະດມົທນຶ ຜ່ານຕະຫ າດທນຶ 
ກວມ 14,21% ຂອງ GDP; ຄຸ ູ້ມຄອງການຊື ູ້-ຂາຍໃນຕະຫ າດຂ ູ້ນສອງ ໄປຄຽງຄ ່ ກ  ບການຄຸ ູ້ມຄອງສະຖາບ ນສື່ ກາງທາງ
ດ ູ້ານຫ  ກຊ ບໃຫ ູ້ເຄື່ ອນໄຫວສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການ; ສໍາເລ ດແຜນວຽກ ເພື່ ອກະກຽມການຂ ູ້າມຜ່ານໄປສ ່
ການຈ ດຕ ູ້ງປະຕບິ ດ IFRS, ສໍາເລ ດການສ ູ້າງບດົປະເມນີການບໍລຫິານກດິຈະການ ແລະ ກນົໄກການປະເມນີ ເພື່ ອສ ູ້າງ
ຄວາມເຂ ູ້ມແຂງໃຫ ູ້ແກ່ບໍລສິ ດຈດົທະບຽນ. ກະກຽມຮ່າງຄໍາຕອບ ທີ່ ຕດິພ ນກ ບຄໍາຖາມເຈາະຈີ ູ້ມກ່ອນການປະເມນີຕວົ
ຈງິວຽກງານຕ ູ້ານການຟອກເງນິ ແລະ ການສະໜອງທນຶໃຫ ູ້ແກ່ການກໍ່ ການຮ ູ້າຍ ແລະ ຊຸກຍ ູ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ູ້ອງຈ ດຕ ູ້ງ
ປະຕບິ ດບ ນດານຕິກິາໍຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂ ູ້ອງ. 

ຕະຫ ອດ 6 ເດອືນຜ່ານມາ ໂດຍລວມສາມາດສບືຕໍ່ ຮ ກສາສະຖຽນລະພາບເງນິຕາແຫ່ງຊາດໄດ ູ້ໂດຍພື ູ້ນຖານ, 
ສະແດງອອກອ ດຕາເງນິເຟີູ້ ສະເລ່ຍຢ ່ ໃນລະດ ບ 2,83% , ເງນິກບີອ່ອນຄ່າ ສະເລ່ຍ 4,1% ທຽບໂດລາ, ປະລມິານເງນິ 
M2 ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ 14,32%; ຄ ງສໍາຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ສາມາດກຸ ູ້ມການນໍາເຂົ ູ້າໄດ ູ້ 3,76 ເດອືນ, ຍອດເຫ ອືເງນິຝາກ
ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ 27,45% ກວມເອາົ 66,48%ຂອງ GDP ແລະ ຍອດສນິເຊື່ ອຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ 4,81% 
ກວມເອາົ 47,02% ຂອງ GDP ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຖືວ່າບ ນລຸເປ ນສ່ວນໃຫຍ່, ໃນຂະນະທີ່ ອ ດຕາສ່ວນໜີູ້ເສຍ 
ສະເລ່ຍຢ ່ ໃນລະດ ບ 2,95% ຂອງຍອດສນິເຊື່ ອທ ງໝດົ; ລະບບົການເງນິມທ່ີາຂະຫຍາຍຕວົຄ:ື ທະນາຄານທຸລະກດິມ ີ
44 ແຫ່ງ, ມສີາຂາ 114 ແຫ່ງ, ໜ່ວຍບໍລກິານ 540 ແຫ່ງ, ຕ ູ້ ATM 1.347 ໜ່ວຍ, ສະຖາບ ນການເງນິ ປະເພດຕ່າງໆ 



ມ ີ198 ແຫ່ງ; ລະບົບນຕິິກໍາໃນການຄຸ ູ້ມຄອງມະຫາພາກດ ູ້ານຕ່າງໆຮ ບການສ ູ້າງ ແລະ ປ ບປຸງໃຫ ູ້ສອດຄ່ອງກ ບ
ມາດຕະຖານແລະສະພາບຕວົຈງິ, ລະບບົການຊໍາລະຮ ບການພ ດທະນາໃຫ ູ້ມຫີ າກຫ າຍຜະລດິຕະພ ນ ແລະ ທ ນສະໄໝ 
ຂຶ ູ້ນ; ຕະຫ າດທນຶຮ ບການພ ດທະນາຢ່າງເປ ນລະບບົ ແລະ ຖກືຮ ບຮ ູ້ຈາກສ ງຄມົຫ າຍຂຶ ູ້ນ ແລະ ນອກນີ ູ້ ຍ ງມຫີ າຍດ ູ້ານ
ພົ ູ້ນເດ ່ ນຂຶ ູ້ນ. 

ຄຽງຄ ່ ກ  ບຜນົສໍາເລ ດນ ູ້ນ, ກໍ່ ຍ  ງມຂໍີ ູ້ຄງົຄ ູ້າງທີ່ ຮ ບການແກ ູ້ໄຂຢ່າງຕ ູ້ງໜ ູ້າ ເປ ນຕົ ູ້ນ ສ່ວນຕ່າງອ ດຕາແລກປ່ຽນ
ສະກຸນເງນິກບີ ທຽບໃສ່ເງນິໂດລາ ລະຫວ່າງທະນາຄານທຸລະກດິກ ບຕະຫ າດນອກລະບບົ ຍ ງຢ ່ ໃນລະດ ບທີ່ ສ ງສມົ 
ຄວນ; ການຊຸກຍ ູ້ບໍລສິ ດເປົູ້າໝາຍ ອອກຈໍ່ າໜ່າຍຫ  ກຊ ບລະດມົທນຶ ແລະ ຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ  ກຊ ບ, ການສ ູ້າງ
ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ ູ້ແກ່ການຊື ູ້-ຂາຍ ເພື່ ອດງຶດ ດຜ ູ້ລງົທນຶທ ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຍ ງບ່ໍບ ນລຸແຜນການ 
ແລະ ກໍ່ ຍ  ງມບີາງດ ູ້ານ ທີ່ ຈະຕ ູ້ອງຮ ບການປ ບປຸງ ແລະ ແກ ູ້ໄຂໃຫ ູ້ດຂີຶ ູ້ນໃນຕໍ່ ໜ ູ້ານີ ູ້. 

 
# ໂດຍ: ຣ ດສະໝ ີດວງສ ດຈະ 

 

 

 
 
 
 
 

ໃຊ ູ້ເງນິກບີທົ່ວທ ງຊາດ ສ ູ້າງບດົບາດຄ່າເງນິລາວ 


