ສາຂາທະນາຄານແຫ່ ງ ສ ປ ປ ລາວ ພາກກາງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຈັດກອງປະຊຸມ
ູ້
ູ້ ຄອງສະຖາບັນການເງ ິນ”
”ເຜີຍແຜ່ ຄວາມຮພູ້ ນຖານກ່
ຽວກັບວຽກງານຄຸ ມ
ໃນ 03 ແຂວງພາກກາງ

ໃນຕອນເຊາູ້ ຂອງວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2017 ຢ່ ທີ່ຫູ້ອງປະຊຸມຊັນູ້ IV ສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ ພາກກາງ ແຂວງ

ູ້
ູ້ມຄອງສະຖາບັນການເງ ິນ” ໃຫູ້ແກ່ ບັນດາເມອງຕ່ າງໆໃນ
ສະຫວັນນະເຂດ, ໄດູ້ຈັດກອງປະຊຸມ “ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮ ູ້ພນຖານວຽກງານຄຸ

ັ ປະທານຂອງ
03 ແຂວງພາກກາງ ທີ່ພວພັນກັບສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກກາງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ໂດຍການເປນ
ູ້ ່ ວມມາຈາກ
ທ່ານ ເສດຖາ ກັນຍາວັນ ຮອງຫວໜູ້າສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ ພາກກາງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ມີຜ່ ເຂາຮ
ິ ໍາໄຊ ມີ 14 ທ່ານ, ຍິງ 01 ທ່ານ, ແຂວງ ຄໍາມ່ ວນ 16 ທ່ານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 28 ທ່ານ, ຍິງ 01
03 ແຂວງຄ: ແຂວງ ບໍລຄ
ູ້ ່ ວມທັງໝດ 71 ທ່ານ, ຍິງ 06 ທ່ານ: ຈຸດປະສງໃນ
ທ່ານ ແລະ ພູ້ອມດູ້ວຍຕາງໜູ້າແຕ່ລະພະແນກພາຍໃນ ທຫລ.ສຂ, ລວມມີຜ່ ເຂາຮ
ູ້ ນເພ່ ອສູ້າງຄວາມເຂາໃຈໃຫູ້
ູ້ ແມ່
ູ້
ການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັງນີ
ແກ່ ພາກລັດທີ່ກ່ ຽວຂູ້ອງໃນ 03 ແຂວງພາກກາງ ເຖິງພາລະບດບາດຂອງ
ູ້ ຄອງບັນດາສະຖາບັນການເງ ິນ.
ທະນາຄານແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ ໃນການຄຸ ມ
ູ້ ຄອງສະຖາບັນການເງ ິນພາຍໃນ 03 ແຂວງພາກກາງ, ເຊິ່ງມາຮອດປະຈຸບນ
ັ ມີສະ
ກອງປະຊຸມໄດູ້ເຜີຍແຜ່ພາບລວມຂອງການຄຸ ມ
ິ ານຄ: ສະຖາບັນການ
ຖາບັນການເງ ິນທັງໝດຈໍານວນ 19 ແຫ່ງ (ມີໃບອະນຸຍາດທດລອງ 01 ແຫ່ງ), 03 ສາຂາ ແລະ 05 ໜ່ວຍບໍລກ
ິ ານ; ສະຖາບັນການເງ ິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງ ິນ
ເງ ິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງ ິນຝາກ (ສກຈຮ) ຈໍານວນ 01 ແຫ່ງ, 03 ສາຂາ, 02 ໜ່ວຍບໍລກ

ັ (ສສງ) ຈໍານວນ 05 ແຫ່ງ; ໂຮງ
ິ ານ; ສະຫະກອນສິນເຊ່ ອ ແລະ ເງ ິນຝາກປະຢດ
ຝາກ (ສກຈບ) ຈໍານວນ 07 ແຫ່ງ, 02 ໜ່ວຍບໍລກ

ິ ດ
ັ ເຊ່ າສິນເຊ່ ອ ຈໍານວນ 01 ແຫ່ງ, 01 ໜ່ວຍບໍລກ
ິ ານ. ການຕິດຕາມການດໍາເນີນງານຂອງສະ
ຊວດຈໍາ ຈໍານວນ 05 ແຫ່ງ ແລະ ບໍລສ

ູ້ ນໃນການວິເຄາະຄວາມ
ັ ຂໍມ
ຖາບັນການເງ ິນທຸກໆເດອນແມ່ ນຕູ້ອງໄດູ້ສ່ ງລາຍງານການເຄ່ ອນໄຫວທຸລະກິດມາຍັງ ທຫລ.ສຂ ເພ່ ອເປນ

ູ້ ນໃນການຕິ
ູ້ ງແຕ່ ລະສະຖາບັນ ແລະ ຍັງເປນ
ູ້ ນເບອງຕ
ູ້
ູ້ ່ ຍັງ
ັ ຂໍມ
ໝັນຄ
ດຕາມທາງເອກະສານເພ່ ອລງກວດກາກັບທີ່ປະຈໍາປ.ີ ຫງັ ຈາກນັນກໍ
ໄດູ້ເຜີຍແຜ່ກ່ ຽວກັບການຄຸ ູ້ມຄອງສະຖາບັນການເງ ິນມີທງັ ໝດ 07 ຮບແບບມີ: 1. ສະຖາບັນການເງ ິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງ ິນຝາກ; 2.
ັ ; 4. ໂຮງຊວດຈໍາ; 5. ບໍລສ
ິ ດ
ັ ເຊ່ າສິນ
ສະຖາບັນການເງ ິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງ ິນຝາກ; 3. ສະຫະກອນສິນເຊ່ ອ ແລະ ເງ ິນຝາກປະຢດ

ິ ດ
ັ ໂອນເງ ິນດ່ວນລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ 7.ໂຄງການການເງ ິນຈຸລພາກ ແລະ ບັນດານິຕກ
ິ າໍ ຕ່າງໆທີ່ນໍາໃຊູ້ໃນການຄຸ ູ້ມ
ເຊ່ ອ; 6. ບໍລສ
ູ້
ີ ານຄນຄູ້ວາອອກໃບອະນຸ
ຄອງສະຖາບັນການເງ ິນ ແລະ ວິທກ
ຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດສະຖາບັນການເງ ິນ.
ູ້ ພາຍໃນກອງປະຊຸມຍັງໄດູ້ເຜີຍແຜ່ ’’ແຜນຍຸ ດທະສາດການພັດທະນາລະບບສະຖາບັນການເງ ິນ-ເງ ິນຕາຂອງ ສ ປ ປ
ນອກນັນ,
ູ້ ນໃຫູ້ຜ່ ເຂາຮ
ູ້ ່ ວມກອງປະຊຸມໄດູ້ຮບ
ູ້
ັ ຂໍມ
ັ ຮ ູ້ ແລະ ເຂາໃຈ
ລາວ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ ວິໃສທັດຮອດປີ 2030’’ ເພ່ ອເປນ
ູ້ ່ ວມກອງປະຊຸມກໍ່
ເຖິງຄວາມສໍາຄັນໃນການພັດທະນາລະບບສະຖາບັນການເງ ິນພາຍໃນປະເທດ, ພາຍຫງັ ການເຜີຍແຜ່ສໍາເລັດຜ່ ເຂາຮ
ູ້ ່ ອເປນ
ັ ການແລກປ່ຽນກັນຢ່າງກງໄປກງມາ
ໄດູ້ມີການແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນກ່ ຽວກັບບັນຫາແຕ່ລະທູ້ອງຖິ່ນໄດູ້ປະສບພບພໍເພ
ບາງເມອງກໍ່ຍັງໄດູ້ສະເໜີບາງບັນຫາຕໍ່ກັບ ທຫລ.ສຂ ເພ່ ອໃຫູ້ຄວາມຊ່ວຍເຫອໃນອານາຄດ.

ແລະ

(ຕວແທນບັນດາເມອງຕ່ າງໆ ໃນ 03 ແຂວງພາກກາງ)

ຜ່ານການສອບຖາມຂອງບາງທູ້ອງຖິ່ນ,

ູ້ ່ ວມ
ີ ໍາເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມກ່ ຽວກັບຄໍາຖາມທີ່ຜ່ ເຂາຮ
ປະທານກອງປະຊຸມກໍໄດູ້ມຄ

ິ ກອງປະຊຸມໃນເວລາ 12:00 ໂມງ ຂອງວັນດຽວກັນ.
ສອບຖາມຢ່າງຈະແຈ ູ້ງ ແລະ ໄດູ້ກ່າວປດ

ູ້ ອງ,ຮອງເຈາເມ
ູ້ ອງຕ່ າງໆຖ່ າຍຮບຮ່ ວມກັບທ່ ານປະທານ)
(ບັນດາທ່ ານເຈາເມ

ຖ່ າຍພາບໂດຍ: ໄຊຍະສັກ ສີຫາພນ
ຂຽນຂ່ າວ: ສີປະເສີດ ສອນເພັດ

