ິ ານທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ
ສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລຫ
ັ້ II ປະຈໍາປີ 2021
ຄັງທີ

ັ ວຽກງານລວມ ໃນໄລຍະ 1 ປີ ຜ່ານມາ ພັ້ອມທັງວາງທິດທາງແຜນ
ເພ່ ອສະຫຸ ບທົບທວນຄນການປະຕິບດ

ັ້
ການເຄ່ ອນໄຫວຽກງານຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ (ທຫລ) ໃນຕໍ່ໜັ້າ ປີ 2022, ຕອນເຊົາຂອງ
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ັ້ II ປະຈໍາປີ 2021
ັ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລຫ
ິ ານ ທຫລ ຄັງທີ
ທັນວາ 2021 ນີ ັ້ ຢ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດັ້ຈດ
ັ້ ໂດຍພາຍໃຕັ້ກ ານເປັ ນປະທານຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜ ວ
ັ້ ່ າການ ທຫລ, ປະທານສະພາບໍລຫ
ິ ານ
ຂນ
ັ້
ີ ອງປະທານ, ຄະນະກໍາມະການ, ຫົວໜັ້າກົມ, ຮອງກົມ ພັ້ອມດັ້ວຍພະນັກງານທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ
ທຫລ; ພັ້ອມນີ,ັ້ ກໍມຮ
ັ້ ່ ວມ.
ເຂົາຮ

ັ້
ັ້ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ຟັ ງການລາຍງານ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ວຽກງານທີ່ສໍ າ ຄັນ ເປັ ນຕົນ:
ັ
ທີ່ປະຊຸມໄດັ້ຮບ
ບດ
ບດ

ການເຄ່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ທຫລ 6 ເດອນທັ້າ ຍ ປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 2021; ການຈັດຕັງັ້
ັ ແຜນເງ ິນຕາ ປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 2022; ການປະຕິບດ
ັ ແຜນງ ົບປະມານ ປີ 2021 ແລະ
ປະຕິບດ

ີ າງບັນຫາວຽກງານທີ່ປິ່ ນອັ້ອມອ່ ນໆຈໍານວນໜ່ ງ ເພ່ ອລາຍ
ທິດທາງແຜນການປີ 2022 ຂອງ ທຫລ. ພັ້ອມນີ,ັ້ ກໍມບ
ິ ານພິຈາລະນາຮັບຮອງ.
ງານ ແລະ ສະເໜີໃຫັ້ສະພາບໍລຫ

ັ້
ັ ບັນດານະໂຍບາຍ
ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ກ່ າວວ່າ: ຜ່ານມາ ທຫລ ໄດັ້ເອົາ ໃຈໃສ່ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ເພ່ ອຮັກສາສະເຖຍລະພາບເງ ິນຕາແຫ່ງຊາດ, ຮັກສາສະເຖຍລະພາບທາງດັ້ານການເງ ິນ,
ັ້
ັ ແຜນງ ົບປະມານ ແລະ ວຽກງານປິ່ນອັ້ອມອ່ ນໆ ຕາມມະຕິຂອງສະພາ
ລະບົບຊໍາລະສະສາງ ພັ້ອມທັງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ້ ສຸ ມໃສ່ການປັ ບປຸ ງກົດໝາຍວ່າດັ້ວຍການຄຸ ມ
ິ ານ ດັ້ວຍຄວາມເປັ ນເຈົາການ
ັ້
ບໍລຫ
ແລະ ຮັບຜິດຊອບສງ ເປັ ນຕົນ:
ັ້ ຄອງຮັ້ານແລກປ່ຽນ, ປັ ບປຸ ງດໍາລັດການເຄ່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງ
ຄອງເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ, ປັ ບປຸ ງກົນໄກການຄຸ ມ

ັ້
ັ ຕົວຈິງ ແມ່ ນມີສ່ ງທັ້
ິ າທັ້າຍຫາຍດັ້ານ
ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ແລະ ອ່ ນໆ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ແລະ ສາກົນ ເປັ ນຕົນການແຜ
ັ້
່ ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນຮອບ
ທ່າມກາງທີ່ສະພາບການຂອງພາກພນ

ໃໝ່ ໄດັ້ເຮັດໃຫັ້ສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂດຍລວມຂອງໂລກສບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຫຸ ດລົງ. ໃນ
ັ້ ນ, ລາຄາຄໍາ ແລະ ຄ່າເງ ິນຢ່ ຕະຫາດສາກົນມີຄວາມຜັນ
ົ ນໃຫັ້ລາຄານໍາມັ
ສະພາບຄວາມບໍ່ແນ່ ນອນດັ່ງກ່ າວ ໄດັ້ສ່ ງຜົ
ຜວນແຮງ ເຮັດໃຫັ້ການຮັກສາສະເຖຍລະພາບເງ ິນຕາແຫ່ງຊາດປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ ງັ້ ຍາກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ຂະແໜງການທະນາຄານ ຍັງສບຕໍ່ຮັກສາສະເຖຍລະພາບເງ ິນຕາແຫ່ງຊາດ ໄດັ້ໂດຍລວມ, ລະບົບທະນາຄານ ແລະ
ສາຖາບັນການເງ ິນຍັງສບຕໍ່ເຄ່ ອນໄຫວ ປົ ກກະຕິ ແລະ ມີສະພາບຄ່ອງດີ.

ັ ັ້ ່ ມວ່ າ: ຂະແໜງການທະນາຄານຕັ້ອ ງໄດັ້ເ ອົາ ໃຈໃສ່ ໃນການປະຕິບ ັດ ໜັ້າ ທີ່
ໃນຕອນທັ້າ ຍ ທ່ ານໄດັ້ນ ນຕ

ັ້ ່ ຽງ. ພັ້ອມນີ,ັ້
ີ ວາມສະຫງ ົບ, ໝັນທ
ການເມອງຂອງຕົນ ເພ່ ອຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງການເງ ິນ-ເງ ິນຕາ ໃຫັ້ມຄ
ຈະສຸ ມໃສ່ປັ ບປຸ ງບັນດາໜັ້າວຽກທີ່ຕິດພັນກັບ ທຫລ ທີ່ໄດັ້ຖກກໍານົດໃນວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດັ້ວຍການແກ ັ້ໄຂຄວາມ

ັ້ ຄອງເງ ິນຕາ
ຫຍຸ ງັ້ ຍາກທາງດັ້ານເສດຖະກິດການເງ ິນ-ເງ ິນຕາ ໂດຍສະເພາະການປັ ບປຸ ງກົດໝາຍວ່າດັ້ວຍການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງຮັ້ານແລກປ່ຽນ ພັ້ອມທັງປະຕິບດ
ັ ບັນດາຄາດໝາຍມະຫາພາກດັ້ານ
ຕ່ າງປະເທດ ແລະ ປັ ບປຸ ງກົນໄກການຄຸ ມ
ເງ ິນຕາໃຫັ້ໄດັ້ຕາມທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ. ພັ້ອມດຽວກັນນີ,ັ້ ກໍ່ຈະສບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ປັ ບປຸ ງລະບົບທະນາຄານ
ັ້
ີ ວາມໜັກ ແໜັ້ນເຂັມແຂງ,
ັ ສະໄໝ, ລວມສນ
ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນ ໃຫັ້ມຄ
ປັ ບປຸ ງລະບົບການຊໍາ ລະໃຫັ້ທນ
ແລະ ປອດໄພ.

# ພາບ-ຂ່ າວ: ສົມອົກ ເຄນຄໍາແພງ

ໃຊັ້ເງ ິນກີບ ທົ່ວທັງຊາດ ສັ້າງບົດບາດຄ່ າເງ ິນລາວ

