
 

ການນ າຂອງ ທຫລ ແລະ ການນ າຂອງແຂວງຈ າປາສກັ 
ພົບປະ ແລະ ເຮດັວຽກຮວ່ມກັນ 

 
ທ່ານ ນ. ວັດທະນາ ດາລາລອຍ, ກ າມະການປະຈ າພັກ, ຮອງຜ ູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) 

ໄດູ້ພົບປະຫາລື ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ທ່ານ ປອ. ວິໄລວົງ ບຸດດາຄ າ ກ າມະການສ ນກາງພັກ, ເລຂາພັກແຂວງ 
ເຈົົ້າແຂວງແຂວງຈ າປາສັກ ພູ້ອມດູ້ວຍຄະນະ ແລະ ການເຂົົ້າຮ່ວມຂອງຄະນະນ າທັງສອງຝ່າຍ ເຊິິ່ງຈັດຂ ົ້ນຢ ່ທ ິ່ຫູ້ອງ
ປະຊຸມໃຫຍ່ຊັົ້ນ VI ສ ານັກງານ ທຫລ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທ  12 ພ ດສະພາ 2022.  

ທ່ານຮອງຜ ູ້ວ່າການ ທຫລ ໄດູ້ກ່າວວ່າ: ປັດຈຸບັນພວກເຮົາກ າລັງປະເຊ ນບັນຫາຫຍຸູ້ງຍາກທາງດູ້ານ
ເສດຖະກິດ-ການເງິນຫຼາຍດູ້ານ ເປັນຕົົ້ນ:  ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19,  ການເພ ິ່ມຂ ົ້ນສ ງຂອງ
ລາຄານ ໍ້າມັນຢ ່ຕະຫຼາດສາກົນ, ການຜັນຜວນລາຄາຄ າ, ຄ່າເງິນສະກຸນຫຼັກຢ ່ຕະຫຼາດສາກົນແຂງຄ່າຂ ົ້ນ ຈາກຄວາມ
ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງ ອ ແກຣນ ແລະ ລັດເຊຍເຮັດໃຫູ້ການຮັກສາສະເຖຍລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດປະສົບກັບບັນຫາ
ຫຼາຍດູ້ານ ເຊັັ່ນ: ອັດຕາເງິນເຟ ີ້ມ ທ່າອ່ຽງເພ ິ່ມຂ ົ້ນ, ອັດຕາແລກປ່ຽນກ ບທຽບໃສ່ເງິນໂດລາ ແລະ ທຽບໃສ່ເງິນບາດ 
ຍັງສືບຕ ໍ່ມ ທ່າອ່ຽງອ່ອນຄາ ແລະ ສະພາບຄວາມຕູ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນການຊ າລະກັບຕ່າງປະເທດຂອງ 
ສປປ ລາວ ຍັງຢ ່ໃນລະດັບສ ງ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ: ທຫລ ແມ່ນໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຍົກສ ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງຕົນ ເພືິ່ອຮັບປະກັນດູ້ານສະເຖຍລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ ໂດຍໄດູ້ຄົົ້ນຄວູ້າ-ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍການຄຸູ້ມ
ຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເຊິິ່ງຄາດວ່າຈະໄດູ້ເຂົົ້າຜ່ານກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2022,  ສືບຕ ໍ່
ຮັກສາສະເຖຍລະພາບດູ້ານການເງິນ ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງລະບົບຊ າລະສະສາງຢ່າງຕັົ້ງໜູ້າ.  ການພົບປະ ແລະ ເຮັດ
ວຽກຮ່ວມກັນໃນຄັົ້ງນ ົ້ ພວກເຮົາຈະໄດູ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ແລະ ແລກປ່ຽນຄ າເຫັນ ໃນບັນຫາ  ສະພາບພົົ້ນເດັັ່ນ
ຂອງ ແຂວງຈ າປາສັກ ແລະ ການ ເຄືິ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ທຫລ;  ສະພາບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ
ວ່າດູ້ວຍການແກູ້ໄຂຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກດູ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ເປັນຕົົ້ນ: ການຄຸູ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈາກ
ການສົັ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກ າສິກ າ, ການສະໜອງທ ນໃສ່ SME ແລະ ການສະໜອງທ ນເພືິ່ອສົັ່ງເສ ມການຜະລິດ
ພາຍໃນ ເພືິ່ອທົດແທນການນ າເຂົົ້າ. ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ, ທຫລ ໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການເປັນເຈົົ້າການ
ປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປ  (2021-2025) ຄັົ້ງທ  IX ແລະ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ



ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດູ້ວຍການແກູ້ໄຂຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກດູ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ (2021-2023) ໂດຍການຄົົ້ນຄວູ້າ 
ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເປັນຕົົ້ນ: 1) ນະໂຍບາຍສິນເຊືິ່ອເພືິ່ອສົັ່ງ ເສ ມການຜະລິດ: ສິນເຊືິ່ອເພືິ່ອ
ສົັ່ງອອກໄຟ ຟ້າ, ສິນເຊືິ່ອເພືິ່ອຜະລິດສິນຄູ້າທົດແທນການນ າເຂົົ້າ ແລະ ສົັ່ງອອກ ດູ້ວຍການຊຸກຍ ູ້ປັບປຸງກົນໄກການເຂົົ້າ

ເຖິງແຫຼ່ງທ ນຂອງ (SMEs) ໃຫູ້ສາມາດເຂົົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ ນໄດູ້ຢ່າງສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວກວ່າເກົັ່າ.  

 
ທ່ານ ປອ. ວິໄລວົງ ບຸດດາຄ າ ເຈົົ້າແຂວງແຂວງຈ າປາສັກ ໄດູ້ໃຫູ້ຮ ູ້ຕືິ່ມອ ກວ່າ: ການເຄືິ່ອນໄຫວຮ່ວມເຮັດ

ວຽກໃນຄັົ້ງນ ົ້ ແມ່ນເປັນຄັົ້ງທ າອິດ ຂອງແຂວງຈ າປາສັກ ແລະ ທຫລ ຈຸດປະສົງຕົົ້ນຕ  ເພືິ່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ກ ຄືການຊ່ວຍໜ ນຊຸກຍ ູ້ຂອງ ທຫລ, ການຊຸກຍ ູ້ຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ຄື: ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດູ້ວຍການແກູ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກທາງດູ້ານເສດຖະກິດ-
ການເງ ິນ, ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດູ້ວຍການແກູ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ; ພູ້ອມນັົ້ນ, ພູ້ອມທັງປຶກສາຫາລືໃນການຈັດຕັົ້ງ
ດູ້ານວຽກງານວິຊາສະເພາະໃນຂົງເຂດທະນະຄານ ແລະ ກູ້າວໄປເຖິງການເຊັນບົດບັນທ ກການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ 
ທະນະຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ແຂວງຈ າປາສັກ. ແຂວງຈ າປາສັກໄດູ້ສ ູ້ຊົນນ າພາຜັນຂະຫຍາຍ-ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປ  ຄັົ້ງທ  IX ຂອງແຂວງ ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບ
ການແກູ້ໄຂຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກທາງດູ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ເຮັດໃຫູ້ເສດຖະກິດຂອງແຂວງສືບຕ ໍ່ຂະຫຍາຍຕົວດ ຂ ົ້ນ 
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ປະຕິບັດໄດູ້ທັງໝົດ 22.700 ຕືົ້ກ ບ, ທຽບໃສ່ແຜນປ ໄດູ້ 97%, ອັດຕາ
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ຢ ່ໃນລະດັບ 3,58%, ສະເລັັ່ຍຕ ໍ່ຫົວຄົນໄດູ້ 3.050 ໂດລາສະຫະລັດຕ ໍ່ຄົນ. ທູ້າຍສຸດ 
ນ ົ້, ຂ ອວຍພອນໄຊອັນປະເສ ດມາຍັງ ທ່ານ  ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ກ າມະການປະຈ າພັກ, ຮອງຜ ູ້ວ່າການ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈົັ່ງມ ສຸຂະພາບເຂັົ້ມແຂງ, ມ ພາລະນາໄມສົມບ ນ, ມ ຄວາມຜາສຸກໃນຊ ວິດສ່ວນຕົວ 
ແລະ ຄອບຄົວ ແລະ ມ ຜົນສ າເລັດໃນຫນູ້າທ ິ່ວຽກງານອັນມ ກຽດສະຫງ່າຂອງຕົນ, ອວຍພອນແດ່ ຄະນະນ າຂອງ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈົັ່ງມ ສຸຂະພາບເຂັົ້ມແຂງ, ມ ພາລະນາໄມສົມບ ນ ແລະ ປະສົບຜົນສ າເລັດໃນໜູ້າທ ິ່ວຽກ
ງານຂອງຕົນທຸກປະການ. 

#ຂ່າວ ແລະ ພາບໂດຍ: ນ. ປາໃນ ພັນທະລາ 

 

 
ຢ ່ເມືອງລາວ ໃຊູ້ເງິນກ ບລາວ ຊາດລາວກູ້າວໄປ 


