
 

 

 

 

ກອງປະຊຸມລັດຖະບານເປ�ດກວ�າງສ�າ

ດ�ວຍ

ກອງປະຊຸມລັດຖະບານເປ�ດກວ�າງ ຄັ້ງທີ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຊຶ່ງດ�າເນີນມາເປ�ນເວລາ 3

ນັ້ນຍັງມີບັນດາຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ສະມາຊິກລັດຖະບານ

ຂ�ອງກໍ�ໄດ�ເຂ້ົາຮ�ວມ.  

ກອງປະຊຸມລັດຖະບານເປ�ດກວ�າງຄັ້ງນີ້ 

ງ ົບປະມານແຫ�ງລັດ 4 ເດືອນ ແລະ ຄາດຄະເນ 

ນວນ 10 ສະບັບໃນນ້ັນ 9 ສະບັບໄດ�ສະເໜີສ�າງໃໝ�

ເຫັນຢ�າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ໄດ�ຕົກລົງ 3 ບັນຫາສ�າຄັນໃນ

ເດືອນຕ້ົນປ�, ແຜນວຽກຈ�ດສ�ມ 6 ເດືອນທ�າຍປ� 

ຈ�າປ� 2020; ຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ�ງລັດປະຈ�າປ� 

ຕົ້ນປ� ແລະ ວຽກຈ�ດສ�ມຄ��ມຄອງເງິນຕາ 6 ເດືອນທ�າຍປ� ແລະ ສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຄ�າສັ�ງເລກທີ 

ປ�ບປ�ງບັນດາລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານໃນການດ�າເນີນທ�ລະກິດຢ�� ສປປ ລາວ

ແກ�ໄຂໄພພິບັດໃນຂອບເຂດທົ�ວປະເທດ ແລະ ການກະກຽມຄວາມພ�ອມ ເພື່ອຮັບມືກັບໄພພິບັດທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນໃນ 

ກອງປະຊຸມລັດຖະບານເປ�ດກວ�າງສ�າ

ດ�ວຍໝາກຜົນຈົບງາມ 
 

 

ກອງປະຊຸມລັດຖະບານເປ�ດກວ�າງ ຄັ້ງທີ I ປ� 2019 ໄດ�ສํາເລັດລົງວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2019

3 ວັນໂດຍການເປ�ນປະທານຂອງທ�ານ ທອງລ�ນ ສີສ�ລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ສະມາຊິກລັດຖະບານ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ບັນດາເຈົ້າແຂວງ

ກອງປະຊຸມລັດຖະບານເປ�ດກວ�າງຄັ້ງນີ້ ໄດ�ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງ

ຄາດຄະເນ 6 ເດືອນຕ້ົນປ� ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນ 6 ເດືອນທ�າຍປ� 

ສະບັບໄດ�ສະເໜີສ�າງໃໝ�. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ບັນດາຜ��ເຂ້ົາຮ�ວມກອງປະຊຸມໄດ�ສ�ມໃສ�ປະກອບຄ�າຄິດຄ�າ

ບັນຫາສ�າຄັນໃນນີມີ້ 1: ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ

ເດືອນທ�າຍປ� 2019; ທິດທາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະ

ຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ�ງລັດປະຈ�າປ� 2020; ສະຫຼຸບຕີລາຄາສະພາບການຄ��ມຄອງເງິນຕາ 

ເດືອນທ�າຍປ� ແລະ ສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຄ�າສັ�ງເລກທີ 

ປ�ບປ�ງບັນດາລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານໃນການດ�າເນີນທ�ລະກິດຢ�� ສປປ ລາວ. 2: ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ�າກ�ຽວກບັການ

ໄຂໄພພິບັດໃນຂອບເຂດທົ�ວປະເທດ ແລະ ການກະກຽມຄວາມພ�ອມ ເພື່ອຮັບມືກັບໄພພິບັດທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນໃນ 

ກອງປະຊຸມລັດຖະບານເປ�ດກວ�າງສ�າເລັດລົງ 

 

 
2019 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ�ງຊາດ, 

ນາຍົກລັດຖະມົນຕ ີແລະ ພ�ອມ

ບັນດາເຈົ້າແຂວງ ແລະ ພາກສ�ວນກ�ຽວ

ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ ແລະ ແຜນ

ເດືອນທ�າຍປ� 2019, ຮ�າງກົດໝາຍຈ�າ

ດາຜ��ເຂ້ົາຮ�ວມກອງປະຊຸມໄດ�ສ�ມໃສ�ປະກອບຄ�າຄິດຄ�າ

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 6 

ສັງຄົມ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະ

ສະຫຼຸບຕີລາຄາສະພາບການຄ��ມຄອງເງິນຕາ 6 ເດືອນ

ເດືອນທ�າຍປ� ແລະ ສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຄ�າສັ�ງເລກທີ 02/ນຍ ວ�າດ�ວຍການ

ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ�າກ�ຽວກບັການ

ໄຂໄພພິບັດໃນຂອບເຂດທົ�ວປະເທດ ແລະ ການກະກຽມຄວາມພ�ອມ ເພື່ອຮັບມືກັບໄພພິບັດທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນໃນ 6 ເດືອນທ�າຍປ�



ແລະ 3: ບົດສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຄ�າສັ�ງເລກທີ 15/ນຍ ວ�າດ�ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂ້ັມງວດໃນການຄ��ມຄອງ, 

ກວດກາການຂ�ດຄົ້ນໄມ�, ການເຄື່ອນຍ�າຍໄມ� ແລະ ທ�ລະກິດໄມ�ໃນໄລຍະ 3 ປ�. 

ສ�າລັບ; ສະພາບການຄ��ມຄອງເງິນຕານັ້ນ, ທ�ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜ��ວ�າການທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ໄດ�ລາຍງານ

ວ�າ:...ຍັງສາມາດປະຄັບປະຄອງສະຖຽນລະພາບເງິນຕາ ແລະ ປະຕບັິດຄາດໝາຍດ�ານເງິນຕາທີ່ສະພາແຫ�ງຊາດໄດ�ຮັບຮອງ ໂດຍອັດຕາ

ເງິນເຟ��ສະເລ�ຍຮອດເດືອນ 5/2019 ຢ��ໃນລະດັບ 1,90% (ແຜນການຕ��າກວ�າ 5%); ປະລິມານເງິນ M2 ຢ��ໃນລະດັບ 8,12% ໃນ

ເດືອນ 4/2019 (ແຜນການສະເລ�ຍບໍ�ເກີນ 20%); ເງ ິນກີບທຽບເງິນໂດລາສະຫະຣດັ ສະເລ�ຍ 5 ເດືອນຕົ້ນປ� 2019 ອ�ອນຄ�າ 2,01%

ແລະ ເງິນກີບທຽບກັບເງິນບາດອ�ອນຄ�າ 3,81% ທຽບໃສ�ທ�າຍປ�ຜ�ານມາ. ສ�ວນຕ�າງອັດຕາທະນາຄານ ແລະ ອັດຕາຕະຫຼາດສະເລ�ຍຢ��ໃນ

ລະດັບ 2,33% ສ�າລັບເງິນກີບ/ໂດລາ ແລະ 0,89% ສ�າລັບເງິນກີບ/ບາດ; ຮອດເດືອນ 4/2019 ຄັງສ�າຮອງເງິນຕາຕ�າງປະເທດກ��ມ

ການນ�າເຂ້ົາໄດ� 3,20 ເດືອນ (ແຜນການບໍ�ຫຼຸດ 3 ເດືອນ); 

ສະພາບອັດຕາດອກເບ�ຍເງິນຝາກຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດສືບຕໍ�ມີທ�າອ�ຽງຫຼຸດລົງ ແລະ ອັດຕາດອກເບ�ຍເງິນກ��ມີການປ�ຽນ

ແປງເພີມ່ຂ້ຶນເລັກນ�ອຍທຽບໄລຍະດຽວກັນຂອງປ�ຜ�ານມາຄື: ອັດຕາດອກເບ�ຍເງິນຝາກໄລຍະ 1 ປ� ສະກ�ນເງິນກີບ ເພີ່ມຂ້ຶນຈາກ 

5,34% ມາເປ�ນ 5,38% ໃນເດອືນ 4/2019, ສະກ�ນເງິນບາດຫຼຸດຈາກ 3,66% ມາເປ�ນ 3,65% ແລະ ສ�ວນເງິນໂດລາ ເພີ່ມຂ້ຶນຈາກ 

3,79% ມາເປ�ນ 3,83%; ສ�າລັບ, ອັດຕາດອກເບ�ຍເງິນກ��ໄລຍະສັ້ນ (ລ�ກຄ�າປະເພດ A) ຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ ໂດຍສະເລ�ຍສະກ�ນ

ເງິນກີບ ເພີ່ມຂ້ຶນຈາກ 9,14% ມາເປ�ນ 9,20% ໃນເດືອນ 4/2019, ສ�າລັບສະກ�ນເງິນບາດ ເພີ່ມຂ້ຶນຈາກ 7,59% ມາເປ�ນ 7,89% 

ແລະ ເງິນໂດລາ ຫຼຸດລົງຈາກ 7,45% ມາເປ�ນ 7,43%. 

ສືບຕໍ�ລະດົມເງິນຝາກເພີ່ມຂ້ຶນຮອດທ�າຍເດືອນ 4/2019 ຍອດເງິນເຫຼືອຝາກຂອງຂະແໜງການທະນາຄານ ເພີ່ມຂ້ຶນ 8,52% 

ກວມເອົາ 50,87% ຂອງ GDP ແລະ ຂະນະດຽວກັນ ຍອດເຫຼືອສິນເຊື່ອເພີ່ມຂ້ຶນ 3,27% ກວມເອົາ 46,48% ຂອງ GDP; ສະໜອງ

ສິນເຊື່ອເຂ້ົາໃນພາກກະສິກ�າ 8,55%, ອ�ດສາຫະກ�າ 28,03%, ບໍລິການ 31,23% ແລະ ຂະແໜງອື່ນໆ 14,91%. ສະເພາະສິນເຊື່ອແກ�

ໄຂຄວາມທ�ກຍາກ, ທະນາຄານນະໂຍບາຍ (ທນບ) ໄດ�ປ�ອຍໃນ 4 ເດືອນຕົ້ນປ�ນີ້ມີ 30,14 ຕື້ກີບ (ປ�ອຍເງິນກ��ໃຫ�ເມືອງເປ��າໝາຍທ�ກ

ຍາກ 20,53 ຕື້ກີບ, ຈ�ດສ�ມລັດຖະບານ ແລະ ທ�ອງຖ່ິນ 3,25 ຕື້ກີບ, ວຽກງານ 3 ສ�າງມີ 6,36 ຕື້ກີບ); ມາຮອດທ�າຍເດືອນ 4/2019 

ນີ,້ ທນບ ມີຍອດເຫຼືອສິນເຊື່ອທັງໝົດ 2.996,85 ຕື້ກີບ ໃນນີ້ປ�ອຍເງິນກ��ຢ��ເມືອງເປ��າໝາຍທ�ກຍາກທັງໝົດ 1.976,18 ຕື້ກີບ, ຈ�ດສ�ມ

ລັດຖະບານ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນທັງໝົດ 308,78 ຕື້ກີບ, ວຽກງານ 3 ສ�າງມີທັງໝົດ 285,72 ຕື້ກີບ ແລະ ໂຄງການບ�ລິມະສິດຜະລິດເປ�ນ

ສິນຄ�າມີທັງໝົດ 426,17 ຕື້ກີບ. ສ ໍາລບັ, ສິນເຊື່ອໃຫ�ແກ�ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ�ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ, ທະນາຄານທ�ລະກິດສາມາດ

ປ�ອຍສິນເຊື່ອກວມເອົາ 20,07% ຂອງຍອດເຫຼືອສິນເຊື່ອທະນາຄານທ�ລະກິດທົ�ວລະບົບໃນນີຂ້ະແໜງການຄ�າກວມເອົາ 7,49%, 

ບໍລິການ 4,46%, ກະສິກ�າ 0,92%, ກໍ�ສ�າງ 3,83%, ອ�ດສາຫະກ�າ 1,79% ແລະ ອື່ນໆ 1,58%; ຮອດເດືອນ 4/2019 ໜ້ີບໍ�ເກີດດອກ

ອອກຜົນ (NPL) ຢ��ໃນລະດັບ 3,13% ຂອງຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ. 

ໃນມ້ືສ�ດທ�າຍຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຍັງໄດ�ມີການດ�າເນີນກອງປະຊຸມຊຸກຍ��ຂະບວນການແຂ�ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ 

ພາຍໃຕ�ຫົວຂໍ� "ການພັດທະນາຊນົນະບດົ ເພືອ່ແກ�ໄຂຄວາມທ�ກຍາກຂອງປະຊາຊນົ" ເພືອ່ທົບທວນຄືນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂະບວນ

ການແຂ�ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາໃນໄລຍະຜ�ານມາ ພ�ອມທັງຊຸກຍ��ໃຫ�ພາກທ�ລະກິດເຂ້ົາຮ�ວມໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ 

ແກ�ໄຂຄວາມທ�ກຍາກຂອງປະຊາຊົນ. 

ເພື່ອເປ�ນທິດທາງໃຫ�ແກ�ການປະຕິບັດໜ�າທີ່ຂອງລັດຖະບານ ກໍ�ຄືຂະແໜງການ ແລະທ�ອງຖ່ິນ ແຕ�ນີ້ເຖິງທ�າຍປ� ແລະ ຕໍ�ເນື່ອງ

ເຖິງປ� 2020, ທ�ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ�ຊີ້ນ�າໃຫ�ສະມາຊິກລັດຖະບານ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາເຈົ້າແຂວງຈົ�ງນ�າ

ເອົາເນື້ອໃນຈິດໃຈທີ່ໄດ�ຕົກລົງເປ�ນເອກະພາບໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ລວມທັງບັນດາວຽກງານທ່ີເປ�ນຈ�ດສ�ມໃນທ�າຍປ� 2019 ໄປຈັດຕັ້ງ

ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ�ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສ�ງ. 

# ຂ�າວ-ພາບ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 

 

ຄົນລາວ ຮັກເມືອງລາວ ໃຊ�ເງນິກີບລາວ 




