
 
 

ໃນວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2021 ສາຂາທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ແຂວງຊຽງຂວາງ 
(ທຫລ.ຊຂ) ໄດ້ເຂ ົ້າຮ່ວມພິທີມອບ-ຮບັ ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ສະຫະກອນສິນເຊືື່ອ ແລະ ເງິນ
ຝາກປະຢັດ ເມືອງຄູນ (ສສງ ເມືອງຄູນ) ທີື່ຫອ້ງການ ສສງ ເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໂດຍໃຫ້ກຽດ
ເປັນປະທານຂອງ ທາ່ນ ບ ວເງິນ ຫຸມໄຊຍະພ ມ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ຮອງເຈ ົ້າແຂວງ ແຂວງຊຽງຂວາງ, 
ເຂ ົ້າຮ່ວມມີ ທ່ານ ວຽງພອນ ເມືອງຈະເລີນ ເຈ ົ້າເມອືງ ເມືອງຄູນ, ມ ີທ່ານ ນາງ ໜອມ ຫຼວງວິໄລ ຮອງ
ຫ ວໜ້າສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ທ່ານ ວຽງໄຊ ວິໄລສັກ ຮອງ
ເຈ ົ້າເມືອງ, ປະທານສະພາບໍລິຫານງານ ສສງ ເມືອງຄູນ, ມຮີອງຫ ວໜ້າພະແນກ, ຫ ວໜ້າຫ້ອງການ ແລະ 
ຫ ວໜ້າໂຄງການ, ນາຍບ້ານ, ນາຍກຸ່ມ, ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຈາກຫອ້ງການຕ່າງໆເຂ ົ້າຮ່ວມ. 



ໃນພິທີ ທ່ານ ວຽງໄຊ ວິໄລສັກ ຮອງເຈ ົ້າເມືອງ, ປະທານສະພາບໍລິຫານງານ ສສງ ເມືອງຄູນ ໄດ້
ກ່າວເປີດພທິີຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ມີຄໍາເຫັນວ່າ: ໃນການສ້າງຕັົ້ງສະຫະກອນສິນເຊືື່ອ ແລະ ເງິນຝາກ
ປະຢັດ ເມືອງຄູນ ແມ່ນເພືື່ອປະຕິບັດໃຫ້ຖກືຕ້ອງຕາມດໍາລັດ, ຂໍໍ້ກໍານ ດ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງ
ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ແລະ ລະບຽບກ ດໝາຍອືື່ື່ນໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເພືື່ອໃຫ້ທຶນມີຄວາມປອດໄພໝັົ້ນ
ຄ ງ ແລະ ຍືນຍ ງ, ພ້ອມທັງສ ົ່ງເສີມໃຫ້ສະມາຊກິກໍໍ່ຄືປະຊາຊ ນເຂ ົ້າເຖງິແຫຼ່ງທນຶໃຫ້ຫຼາຍຂຶົ້ນ, ສ້າງສະມາ 
ຊິກເປັນເຈ ົ້າຂອງ ສະຫະກອນສິນເຊືື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ, ອກີທັງເປັນການຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ
ຈາກທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

 
ພ້ອມນີົ້, ທ່ານ ວຽງໄຊ ວິໄລສັກ ຮອງເຈ ົ້າເມອືງ, ປະທານສະພາບໍລິຫານງານ ສສງ ເມືອງຄູນ ຍັງ

ໄດສ້ະເໜີປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ສະພາບການເຄືື່ອນໄຫວໃນການຫັນມາເປັນ ສສງ ເມອືງຄູນ 
ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງທຶນປບັປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂັົ້ນບາ້ນ ຢູ່ເມືອງຄູນ ທີື່ໄດ້ຮບັການສະໜັບສະໜູນຈາກ
ໂຄງ ການພັດທະນາການລ້ຽງສັດ ເພືື່ອເປັນສິນຄ້າໃນເຂດພາກເໜອືຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເບືົ້ອງຕ ົ້ນມີກອງ
ທຶນພຽງແຕ່ 04 ບ້ານ, ມີສະມາຊິກ 102 ຄ ນ. ຈາກນັົ້ນ, ຈຶື່ງເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕ ວມາເລືົ້ອຍໆ ຕ ກມາ
ຮອດ ທ້າຍເດືອນ ພຶດສະພາ 2021 ມີທງັໝ ດ 33 ບ້ານ ແລະ ມີສະມາຊິກ 305 ຄ ນ, ຍ້ອນເຫັນວ່າກອງ
ທຶນປັບ ປຸງຊີວິດການເປນັຢູ່ ເມືອງຄູນ ມກີານພດັທະນາຂຶົ້ນເລືົ້ອຍໆ, ມຄີວາມເຂັົ້ມແຂງທາງດ້ານການ
ບໍລິຫານກອງທຶນ, ມຄີວາມພ້ອມທາງດ້ານບກຸຄະລາກອນ ແລະ ມີຄວາມເຂັົ້ມແຂງທາງດ້ານການຊີົ້ນໍານໍາ
ພາບວກໃສທ່່າແຮງທາງດາ້ນເສດຖະກິດຂອງ ເມືອງຄູນ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ທາງອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ ໂດຍ
ປະສານສ ມທ ບກບັໂຄງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ວຂ້ອງແຕ່ສູນກາງຮອດທອ້ງຖິື່ນ ຈຶື່ງມຄີວາມເຫັນດີ
ເປັນເອກະພາບກັນ ເພືື່ອຫນັປ່ຽນກອງທຶນກອງທຶນປບັປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເມືອງຄູນ ມາເປັນສະຫະກອນ
ສິນເຊືື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ ເມືອງຄູນ, ເພືື່ອເຮດັໃຫ້ຜູ້ຜະລິດກະສິກໍາຂະໜາດນ້ອຍ ໄດ້ເຂ ົ້າເຖງິການ
ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍທີື່ມີຄວາມເໝາະສ ມ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊ ນສາມາດລ ງທຶນ
ໃສ່ກິດຈະກໍາການລ້ຽງສັດ, ການຜະລິດກະສິກາໍ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການຜະລິດໃນຄ ວເຮືອນ ເພືື່ອເປນັ
ສິນຄ້າ ຄຽງຄູ່ກບັກິດຈະກາໍທີື່ສ້າງລາຍຮບັອືື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄ ວ ເພືື່ອປັບປຸງຊວິີດການເປັນຢູ່ຂອງເຂ າເຈ ົ້າ
ໃຫ້ດີຂຶົ້ນເທືື່ອລະກ້າວ, ທງັເປັນການຫຸຼດ ຜ່ອນການກູຢ້ືມເງິນກູ້ນອກລະບ ບ. 

ຫຼັງຈາກນັົ້ນ, ທ່ານ ນາງ ໜອມ ຫຼວງວິໄລ ຮອງຫ ວໜ້າສາຂາທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ພາກ   
ເໜືອ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເປັນກຽດຂຶົ້ນມອບໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດສະຫະກອນສິນເຊືື່ອ ແລະ ເງິນ
ຝາກປະຢັດ ເມືອງຄູນ ເລກທີ 351/ທຫລ.ຊຂ, ລ ງວັນທີ 8 ເມສາ 2021 ເຊິື່ງໃຫ້ກຽດຮບັເອ າໂດຍ ທາ່ນ 



ວຽງໄຊ ວິໄລສກັ ຮອງເຈ ົ້າເມືອງ, ປະທານສະພາບລໍິຫານງານ ສສງ ເມືອງຄນູ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນີົ້, 
ທ່ານ ນາງ ໜອມ ຫຼວງວິໄລ ຮອງຫ ວໜ້າສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ແຂວງຊຽງຂວາງ 
ກໍໍ່ໄດ້ຍ້ອງຍໍຊ ມເຊີຍຄະນະບໍລິຫານງານ ສສງ ເມືອງຄູນ ໃນການບລໍິຫານຈັດການໜ້າວຽກແບບເປັນມື
ອາຊີບ ໂດຍຜ່ານການຝກຶອ ບຮ ມທາງດ້ານວິຊາການ, ການບໍລິຫານ ແລະ ບັນຊີການເງິນຈຸລະພາກມາ
ເປັນຢ່າງດ,ີ ມີລະບຽບພາຍໃນ ແລະ ມີນະໂຍບາຍເປັນບ່ອນອີງໃນການດໍາເນີນງານ ແລະ ມີທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນຜູ້ຄຸມ້ຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ຊີົ້ນໍາຢ່າງໃກຊ້ິດ. 

ໃນຕອນທ້າຍພິທີ ທ່ານ ບ ວເງິນ ຫຸມໄຊຍະພ ມ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ຮອງເຈ ົ້າແຂວງ ແຂວງຊຽງ
ຂວາງ ຍັງໄດ້ເນັົ້ນໜັກໃຫບ້ັນດາຄະນະບລໍິຫານງານ ສສງ ເມືອງຄູນ ໃຫ້ເປັນເຈ ົ້າການ, ມຄີວາມຮບັຜດິ 
ຊອບສງູໃນການປະຕິບັດຕາມສິດ ແລະ ພາລະບ ດບາດຂອງຕ ນ, ເພີື່ມທະວີໃນການບໍລິຫານວຽກງານ 
ສສງ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶົ້ນ ຍ້ອນວ່າຕ ນເອງເປັນ ສສງ ທີື່ສ້າງຕັົ້ງຂຶົ້ນໃໝ,່ ຍັງຂາດທາງດ້ານປະສ ບການ, ພ້ອມທງັ
ສືບຕໍໍ່ສ້າງຄວາມເຂ ົ້າໃຈໃຫ້ກັບປະຊາຊ ນລະຫວ່າງ ສສງ ແລະ ກອງທຶນບ້ານ, ໃຫ້ມກີານແລກປຽ່ນ
ບ ດຮຽນກັບ ສສງ ອືື່ນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອືື່ນທ ົ່ວປະເທດ. ຫຼັງຈາກນັົ້ນ, ຄະນະປະທານພທິກີໍໍ່ໄດ້
ພ້ອມກັນຕັດແຖບຜ້າ ເປດີປ້າຍສະຫະກອນສິນເຊືື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ ເມອືງຄູນ ແລະ ທ່ານ ບ ວເງນິ 
ຫຸມໄຊຍະພ ມ ຄະນະປະຈາໍພັກແຂວງ ຮອງເຈ ົ້າແຂວງ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເປັນກຽດລັົ່ນຄອ້ງ 09 ຄັົ້ງ ເພືື່ອ
ເປັນການເປີດສະຫະກອນສິນເຊືື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ ເມືອງຄູນ ຫຼື ສສງ ເມອືງຄູນ ຢ່າງເປັນທາງການ. 
  

 
    ຂາ່ວ: ສກຸສະຫວນັ ພ ມມະວ ງ 
 

 


