
ທ່ານ ອິນປັນ ໄຊຍະປັນຍາ ຫົວໜ້າທະນາຄານສົົ່ງເສີມກະສິກ າ ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ (ທສກ.ສຂ) ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຜ ສ້ ື່ຂ່າວ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານກ ໍ່ຄ ທິດຊີີ້ນ າຂອງອົງຄະນະພັກ-ອ າ

ນາດການປົກຄອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນການສະໜອງສິນເຊ ື່ອແກ່ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ ໂດຍເລັົ່ງໃສ່ພາກກະສິກ າ ຕາມຈຸດສຸມ

ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສາມາດສະໜອງສິນເຊ ື່ອຖ ກກັບເປົ້າໝາຍ, ຄ່ອງຕົວ ແລະ ມີຜົນກ າໄລ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ

ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ໃນປີ 2019  ນີີ້ ທສກ.ສຂ ໄດ້ມີການປັບປຸງຮອບດ້ານຕາມທິດ

ຂອງ ທສກ ສ ານັກງານໃຫຍ່ທາງດ້ານນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ, ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ-ບ ລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍ

ສົົ່ງພະນັກງານໄປຍົກລະດັບໃຫ້ເປັນລະບົບທັນສະໄໝ ເພ ື່ອມາບ ລິການລ ກຄ້າ ແລະ ກ ໍ່ສ້າງພ ີ້ນຖານການປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ ຮອງ

ຮັບໃຫ້ແກ່ການດ າເນີນທຸລະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງ. 

ທ່ານຫົວໜ້າ ທສກ.ສຂ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ: ໃນປີ 2019 ທສກ.ສຂ ມີເງິນຝາກທັງໝົດ 537,42 ຕ ີ້ກ່ວາກີບ ປະຕິບັດໄດ ້

106,33% ຂອງແຜນປີ ແລະ ກ ໍ່ໄດ້ນ າໃຊ້ທຶນທັງໝົດ 204,65 ຕ ີ້ກ່ວາກີບ, ໃນນີີ້ມີໜີີ້ໃນຜັງ 140,76 ຕ ີ້ກ່ວາກີບ, ນອກຜັງ 63,89 ຕ ີ້   

ກ່ວາກີບ ແລະ ປ່ອຍເງິນກ ້ໃໝ່ໃນປີມີ 79,54 ຕ ີ້ກ່ວາກີບ, ເກັບກ ້ໜີີ້ NPL ໄດ້ 6,56 ຕ ີ້ກ່ວາກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 92,28% ຂອງແຜນການ 

ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 49,70 ຕ ີ້ກ່ວາກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 97,34% ຂອງແຜນການໃນໄລຍະດຽວກັນກ ໍ່ໄດ້ມກີານອອກບັດ ATM ໄດ້ 

1.570 ບັດ ປະຕິບັດໄດ້ 237,8% ຂອງແຜນການ, ອອກບັດ SMS ໄດ້ 1.129 ລາຍການ ປະຕິບັດໄດ້ 89,6% ຂອງແຜນການ ແລະ 

ຂາຍປະກັນໄພ 6 ບ ລິສັດ 1.445 ສັນຍາ ປະຕິບັດໄດ້ 100,35% ຂອງແຜນການ. 

 

ທສກ.ສຂ ດ ຳເນນີທລຸະກ ຳຄອ່ງຕວົ ມີຜນົກ ຳໄລ  



 ໃຊ້ເງິນກີບທົົ່ວທັງຊາດ ສ້າງບົດບາດຄ່າເງິນລາວ 

ໃນດ້ານການປ່ອຍກ ້ ຫ   ການສະໜອງສິນເຊ ື່ອ; ທ່ານຫົວໜ້າສາຂາ ທສກ ໄດ້ແຈ້ງຕົວເລກຮອດເດ ອນກຸມພາ 2020; ສ າ

ລັບລາຍກຸ່ມ ມີຈ ານວນປ ກພ ດ 400 ຄອບຄົວ ໃນເນ ີ້ອທີື່ການຜະລິດ 18.910 ເຮັກຕາ ໃນວົງເງິນສິນເຊ ື່ອ 4,59 ຕ ີ້ກ່ວາກີບ; ກຸ່ມ

ລ້ຽງສັດ 2.084 ຄອບຄວົ ໃນວົງເງິນສິນເຊ ື່ອ 60,92 ຕ ີ້    

ກ່ວາກີບ ໃນນີີ້ລ້ຽງງົວ  ຈ ານວນ 12.350 ໂຕ, ລ້ຽງແບ້  

6.732 ໂຕ. ສ າລັບລາຍບຸກຄົນ ແມ່ນສະໜອງໃຫ້ແກ່

ພະນັກງານບ ານານ 1.599 ບັນຊີ, ມີວົງເງິນສິນເຊ ື່ອທັງ

ໝົດ 53,37 ຕ ີ້ກ່ວາກີບ ໃນນີີ້ ລ້ຽງງົວ 7.323 ໂຕ, ລ້ຽງ

ແບ້ 3.573 ໂຕ. ພະນັກງານທົົ່ວໄປ ຈ ານວນ 1.719 ບັນຊີ 

ໃນວົງເງິນສິນເຊ ື່ອທັງໝົດ 66,52 ຕ ີ້ກ່ວາກີບ ແລະ ລ ກຄ້າ

ທົົ່ວໄປ ຈ ານວນ 124 ບັນຊີ ໃນວົງເງິນສິນເຊ ື່ອທັງໝົດ 

45,28 ຕ ີ້ກ່ວາກີບ. 

 

 

ເນ  ື່ອງໃນໂອກາດວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 65 ປີ (22 ມີນາ 1955-22 ມີນາ 2020); ທ່ານຫົວໜ້າ

ສາຂາ ທສກ.ສຂ ຍັງກ່າວສະແດງຄວາມຮ ້ບຸນຄຸນອັນໃຫຍ່ຫ ວງ ແລະ ສ ງສົົ່ງມາຍັງບັນດາທ່ານຜ ນ້ າພັກ-ລັດ, ການນ າຂອງຄະນະ

ພັກ-ອ ານາດການປົກຄອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກ ໍ່ຄ ຄະນະພັກ-ຄະນະຜ ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄະນະນ າ ທສກ 

ສ ານັກງານໃຫຍ່ ຊຶື່ງຍາມໃດກ ໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຊີີ້ນ າ-ນ າພາໂດຍກົງຕ ໍ່ສາຂາຂອງພວກເຮົາຕະຫ ອດມາ ແລະ ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈອັນ

ລົ້ນເຫ  ອມາຍັງບັນດາພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕ າຫ ວດ ໂດຍສະເພາະພະນັກງານບ ານານ ແລະ ລ ກຄ້າ ທສກ.ສຂ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະ

ໜັບສະໜ ນ, ຮ່ວມມ  ແລະ ເປັນລ ກຄ້າທີື່ດີມາໂດຍຕະຫ ອດ ແລະ ໃນຕ ໍ່ໜ້ານີີ້ ພວກເຮົາຈະສ ບຕ ໍ່ປັບປຸງການບ ລິການໃຫດ້ີຂຶີ້ນ ພ້ອມ

ທັງນ າເອົາແຫ ່ງທຶນສະໜອງໃຫບ້ັນດາທ່ານຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຕົວຈິງ. 

 

 

# ຂ່າວ-ພາບ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ 

 

ລ ກຄ້າຕົວແບບ 


