
ຄວາມຄບືໜາ້ການຄ ມ້ຄອງເງນິຕາຢ ູ່  3 ແຂວງ   
 

  
 

 
   ທູ່ ານ ວສິອນ ໄຊສງົຄາມ ຫວົໜາ້ສາຂາທະນາຄານແຫູ່ ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜອື ແຂວງຊຽງຂວາງ (ທຫລ.ຊຂ) ໄດແ້ຈງ້ໃຫຮ້ ້
ວູ່ າ: ໃນ 6 ເດອືນຕົນ້ປີ 2021 ທຫລ.ຊຂ ໄດເ້ອາົໃຈໃສູ່ ຄ ມ້ຄອງວຽກງານທະນາຄານ ແລະສະຖາບນັການເງນິ ຢ ູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຫວົພນັ 

ແລະ ແຂວງໄຊສມົບ ນ ຢູ່ າງຕັງ້ໜາ້ ສາມາດກວດກາສາຂາທະນາຄານທ ລະກດິ (ທທກ) ຕາມແຜນການກວດກາສາຂາ ແລະ ໜູ່ ວຍບໍລກິານ 
ທທກ ປະຈາໍປີ 2021; ພອ້ມນັນ້ ກໍູ່ ສໍາເລດັວຽກງານຫຼາຍດາ້ນ ເປັນຕົນ້ ໄດຕ້ດິຕາມເກບັກໍາຂໍມ້ ນແຜນສະໜອງສນິເຊືູ່ ອ ເຂົາ້ບາ້ນ 3 ສາ້ງ 
ແລະ ບາ້ນຈ ດສ ມເມອືງໝອກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ປະຈາໍປີ 2021; ສໍາເລດັການລາຍງານຖານະການເງນິບນັດາສາຂາ-ໜູ່ ວຍບໍລກິານ ທທກ 
ປະຈາໍເດອືນ 01-05/2021; ສະໜອງຂໍມ້ ນຕວົເລກເງນິຝາກ, ສນິເຊືູ່ ອແລະໜີ ້ NPLs ຂອງບນັດາ ທທກ ລດັ; ສະໜອງຂໍມ້ ນຕວົເລກ
ຖານະການເງນິ 3 ເດອືນຕົນ້ປີ 2021 ແລະ ບນັຫາສໍາຄນັອືູ່ ນີໆ ຕດິພນັ. 

ວຽກງານຄ ມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິ ໄດຮ້ບັການລາຍງານຖານະການເງນິປະຈາໍເດອືນ ແລະ ກວດກາຄວາມຖືກືຕອ້ງຂອງເອກກະ
ສານລາຍງານການເຄືູ່ ອນໄຫວດໍາເນນີທ ລະກດິຂອງບນັດາສະຖາບນັການເງນິ, ປະຈ ບນັມ ີ 17 ແຫູ່ ງ ພາຍໃຕກ້ານຄ ມ້ຄອງຂອງ ທຫລ.ຊຂ 

ແລະ ກໍູ່ ສໍາເລດັຫຼາຍວຽກ ໂດຍສະເພາະໄດວ້ເິຄາະຄວາມສູ່ ຽງຖານະການເງນິ ປະຈາໍເດອືນມ ີ15 ແຫູ່ ງ; ສູ່ ວນອກີ 2 ແຫູ່ ງ ໄດຕ້ດິຕາມເກບັ
ຂໍມ້ ນສງັລວມຕວົເລກການເຄືູ່ ອນໄຫວທ ລະກດິແຕູ່ ລະເດອືນ; ຄົນ້ຄວ້າເອກະສານຂໍສາ້ງຕັງ້ 1 ສສງ ແລະ ອອກໃບອະນ ຍາດດໍາເນນີທ ລະ
ກດິ ໃຫ ້2 ສກຈບ; ກວດກາປະຈາໍປີ 2020 ບນັດາສະຖາບນັການເງນິ ທີູ່ ບໍູ່ ແມູ່ ນທະນາຄານ 6 ແຫູ່ ງ; ຮບັບດົລາຍງານຜນົການແກໄ້ຂ 



 

 

ຂໍຄ້ງົຄາ້ງປະຈາໍປີ 2020 ຂອງສະຖາບນັການເງນິທີູ່ ໄດຮ້ບັການກວດກາສໍາເລດັໃນປີ 2020; ສໍາເລດັການແຈງ້ຕອບສະໜອງຂໍມ້ ນ
ຕວົເລກເງນິຝາກ, ຕວົເລກສນິເຊືູ່ ອ ແລະໜີ ້NPLs; 

ວຽກງານເສດຖະກດິ-ເງນິຕາ ແລະ ຄ ມ້ຄອງເງນິຕາຕູ່ າງປະເທດ ກໍູ່ ສໍາເລດັການເກບັກໍາການສງັລວມ ອດັຕາເເລກປູ່ ຽນປະຈາໍວນັ ຢ ູ່  
ແຂວງຫວົພນັ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ; ເກບັກໍາລາຄາສນິຄາ້ຕາມທອ້ງຕະຫຼາດເປັນປະຈາໍອາທດິພາຍໃນເທດສະບານແຂວງຊຽງຂວາງ; 
ສໍາເລດັ ການສະໜອງຕວົເລກຖານະການເງນິຂອງບນັດາທະນາຄານທ ລະກດິ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິຈ ລະພາກພາຍໃນ 3 ແຂວງ ທີູ່ ຢ ູ່
ພາຍໃຕກ້ານຄ ມ້ຄອງ ທຫລ.ຊຂ; ສໍາເລດັການຂຽນບດົລາຍງານ ສະພາບເສດຖະກດິ-ເງນິຕາພາຍໃນ 3 ແຂວງ; ຂ ນ້ແຜນບນັດາໜາ້ວຽກ
ປະຈາໍ ແລະ ວຽກຈ ດສ ມໃນປີ 2021; ເຜຍີແຜູ່ ກດົໝາຍວູ່ າດວ້ຍການຄ ມ້ຄອງເງນິຕາຕູ່ າງປະເທດ; ກວດກາຮາ້ນເເລກປູ່ ຽນເງນິຕາ
ຕູ່ າງປະເທດປະຈາໍໄຕມາດ 1 ພາຍໃນແຂວງຊຽງຂວາງ.  

  ແຜນການໃນຕໍູ່ ໜາ້, ສບືຕໍູ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການກວດກໍາ, ເກບັກໍາຂໍມ້ ນສາຂາທະນາຄານ/ໜູ່ ວຍບໍລກິານ ທທກ ຕາມແຜນ 
ການກວດກາ, ເກບັກໍາຂໍມ້ ນສາຂາ ແລະ ໜູ່ ວຍບໍລກິານທະນາຄານ ປະຈາໍປີ 2021; ສບືຕໍູ່ ຕດິຕາມແຜນການແກໄ້ຂຂໍສ້ງັເກດ ທີູ່ ພບົເຫນັ
ໃນບດົລາຍງານຜນົການກວດກາປະຈາໍປີ ເພືູ່ ອໃຫ ້ ທທກ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫສ້ອດຄູ່ ອງຕາມລະບຽບການ; ຕດິຕາມກູ່ ຽວກບັປະກດົການ
ຫຍໍທໍ້ ້ທີູ່ ຕດິພນັກບັ ທທກ; ສບືຕໍູ່ ຕດິຕາມການສາ້ງແຜນດໍາເນນີທ ລະກດິຂອງທະນາຄານ 3 ແຂວງປະຈາໍປີ 2021; ສບືຕໍູ່ ຕດິຕາມເອາົບດົ
ລາຍງານ ຖານະການເງນິປະຈາໍເດອືນ 06/2021 ຂອງບນັດາສະຖາບນັການເງນິ 18 ແຫູ່ ງທີູ່ ຢ ູ່ ພາຍໃຕກ້ານຄ ມ້ຄອງຂອງ ທຫລ.ຊຂ, ພອ້ມ
ທງັວເິຄາະຄວາມສູ່ ຽງຖານະການເງນິຢູ່ າງເປັນປົກະຕ;ິ ຕດິຕາມການເຄືູ່ ອນໄຫວດໍາເນນີທ ລະກດິຂອງຜ ໃ້ຫກ້ານບໍລກິານທາງດາ້ນການເງນິ 

ທີູ່ ຄາ້ຍຄສືະຖາບນັການເງນິຈ ລະພາກ ໂດຍບໍູ່ ໄດຮ້ບັອະນ ຍາດຈາກ ທຫລ ຢູ່ າງຖກືຕອ້ງທີູ່ ເຄືູ່ ອນໄຫວຢ ູ່ ພາຍໃນຂອບເຂດການຄ ມ້ຄອງ     
ທຫລ.ຊຂ; ຕດິຕາມຊ ກຍ ຊູ້່ ວຍບນັດາສະຖາບນັການເງນິ ຕໍູ່ ກບັດາ້ນວຊິາການ ທີູ່ ຍງັເປັນບນັຫາ ແລະ ຂໍຄ້ງົຄາ້ງໃນການດໍາເນນີງານຂອງສະ
ຖາບນັດັູ່ ງກູ່ າວ; ເຜຍີແຜູ່ ນຕິກິໍາຄ ມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິ ໃຫກ້ບັອໍານາດການປົກຄອງຂັນ້ເມອືງ ທີູ່ ມສີະຖາບນັການເງນິຕັງ້ຢ ູ່  ທີູ່ ໄດຮ້ບັ
ອະນ ຍາດຈາກ ທຫລ ກໍູ່ ຄວືຽກອືູ່ ນທີູ່ ປິູ່ ນອອ້ມ.  

 

 

 

 

                                                              # ຂູ່ າວ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ  

 

 

ຢ ູ່ ເມອືງລາວໃຊເ້ງນິກບີລາວ 

  


