
 

 

 

ສ�າເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ�

ໜ�ວຍພັກກົມ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ� ສະມາຊິກພັກ ຄັ້ງທີ

ສ�າເລັດລົງດ�ວຍໝາກຜົນອັນຈົບງາມໃນວັນທີ 18

ປະທານຂອງສະຫາຍ ອາລ�ນ ບ�ນຍົງ ເລຂາໜ�ວຍພັກ

ພ�ດທະໄຊ ສີວິໄລ ຄະນະປະຈ�າພັກ ທຫລ-ຮອງຜ��ວ�າການ

ຕັ້ງແລະພະນັກງານ ທຫລ, ພ�ອມນີ້ ກໍ�ມີບັນດາສະຫາຍຜ��ຕາງໜ�າ

ໃນກອງປະຊຸມ; ສະຫາຍ ອາລ�ນ ບ�ນຍົງ

ສ�າງຕັ້ງຂ້ຶນໃນທ�າຍ ປ� 2010 ມີບົດບາດໜ�າທີ່ເປ�ນເສນາທິການໃຫ�ແກ�ຄະນະພັກ

ຄ��ມຄອງຕິດຕາມກວດກາຄວາມໝ້ັນຄົງ ແລະ ຍືນຍົງຂອງບັນດາສະຖາບັນການເງິນທ່ີຢ��ພາຍໃຕ�ການຄ��ມຄອງຂອງ ທຫລ

ສະມາຊິກພັກທັງໝົດ 17 ສະຫາຍ ແລະ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 

ທ ີI ໂດຍໄດ�ຮັບການຊີ້ນ�າຢ�າງໃກ�ຊິດຈາກຄະນະພັກ

ການເມືອງ-ແນວຄິດໃຫ�ຖັນແຖວພະນັກງານ-ສະມາຊິກພັກ

ຫ�ອຍເຂ້ົາໃນທ�ກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕົວຈິງ ອັນເຮັດໃຫ�ສະພາບແນວຄິດຂອງທ�ກຄົນມີຄວາມອ��ນອ�ຽນທ��ນທ�ຽງ

ການນ�າພາຂອງພັກ, ມີການຫັນປ�ຽນທີ່ຕັ້ງໜ�າກວ�າເກົ�າມີສະຕິຕໍ�ການຈັດຕ້ັງຫ�າວຫັນ

ມີຜົນສ�າເລັດເປ�ນຢ�າງດ.ີ 

 

 

ສ�າເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຄ້ັງທີ II

ກົມຄ��ມຄອງສະຖາບັນການ
 

 

ທ ີII ໜ�ວຍພັກກົມຄ��ມຄອງສະຖາບັນການເງິນທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ 

18 ກ�ມພາ 2020 ທີ່ຫ�ອງປະຊຸມໃຫຍ� ທຫລ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ�ການເປ�ນ

ເລຂາໜ�ວຍພັກ-ຫົວໜ�າກົມຄ��ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ໂດຍການໃຫ�ກຽດເຂ້ົາຮ�ວມຂອງ

ຜ��ວ�າການ ທຫລ; ສະຫາຍ ພານ�ສັກ ແກ�ນວົງພະຈັນ ຄະນະພັກ ທຫລ

ພ�ອມນີ້ ກໍ�ມີບັນດາສະຫາຍຜ��ຕາງໜ�າໜ�ວຍພັກ ແລະ ສະມາຊິກພັກເຂ້ົາຮ�ວມ.  
ອາລ�ນ ບ�ນຍົງ ເລຂາໜ�ວຍພັກ ໄດ�ນ�າສະເໜີບົດລາຍງານການເມືອງ ຊຶ່ງ

ມີບົດບາດໜ�າທີ່ເປ�ນເສນາທິການໃຫ�ແກ�ຄະນະພັກ-ຄະນະຜ��ວ�າການ ທຫລ 

ຕິດຕາມກວດກາຄວາມໝ້ັນຄົງ ແລະ ຍືນຍົງຂອງບັນດາສະຖາບັນການເງິນທ່ີຢ��ພາຍໃຕ�ການຄ��ມຄອງຂອງ ທຫລ

ຕະຫຼອດໄລຍະ 5 ປ�ແຫ�ງການຊີນ້�າ-ນ�າພາໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�

ບການຊີ້ນ�າຢ�າງໃກ�ຊິດຈາກຄະນະພັກ-ຄະນະຜ��ວ�າການ ທຫລ, ຄະນະໜ�ວຍພັກ ຍາມໃດກໍ�ໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ສຶກສາອົບຮົມ

ສະມາຊິກພັກເປ�ນບັນຫາສໍໍໍາຄັນຕົ້ນຕໍດ�ວຍຫຼາຍຮ�ບການ ພ�ອມທັງ

ຈິງ ອັນເຮັດໃຫ�ສະພາບແນວຄິດຂອງທ�ກຄົນມີຄວາມອ��ນອ�ຽນທ��ນທ�ຽງ

ມີການຫັນປ�ຽນທີ່ຕັ້ງໜ�າກວ�າເກົ�າມີສະຕິຕໍ�ການຈັດຕ້ັງຫ�າວຫັນໃນການປະຕິບັດວຽກງານຢ�າງເປ�ນເຈົ້າການ 

II 

ການເງນິ 

 
ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ�

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ�ການເປ�ນ

ໂດຍການໃຫ�ກຽດເຂ້ົາຮ�ວມຂອງສະຫາຍ 

ສະຫາຍ ພານ�ສັກ ແກ�ນວົງພະຈັນ ຄະນະພັກ ທຫລ, ຫົວໜ�າກົມຈັດ 
ລາຍງານການເມືອງ ຊຶ່ງໜ�ວຍພັກໄດ�ຮັບການ

 ໃນການຊີ້ນ�າ-ນ�າພາວຽກງານ

ຕິດຕາມກວດກາຄວາມໝ້ັນຄົງ ແລະ ຍືນຍົງຂອງບັນດາສະຖາບັນການເງິນທ່ີຢ��ພາຍໃຕ�ການຄ��ມຄອງຂອງ ທຫລ; ປະຈ�ບັນມີ

ນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຄັ້ງ

ໃດກໍ�ໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ສຶກສາອົບຮົມ

ພ�ອມທັງຖືເອົາວຽກງານນ້ີສອດ

ຈິງ ອັນເຮັດໃຫ�ສະພາບແນວຄິດຂອງທ�ກຄົນມີຄວາມອ��ນອ�ຽນທ��ນທ�ຽງ, ເຊື່ອໝ້ັນຕໍ�

ຕິບັດວຽກງານຢ�າງເປ�ນເຈົ້າການ ແລະ 



 
 

ຄະນະໜ�ວຍພັກໄດ�ນ�າພາສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ�ແກ�ການຄ��ມຄອງສະຖາບັນການເງິນສ�າງເງື່ອນໄຂອ�ານວຍຄວາມສະດວກ

ໃນການລະດົມສະຖາບັນການເງິນນອກລະບົບທີ່ບໍ�ທັນຖືກຕ�ອງຫັນເຂ້ົາສ��ລະບົບ ແລະ ອອກອະນ�ຍາດສ�າງຕັ້ງສະຖາບັນການເງິນໃໝ�ເພີ່ມ

ຂ້ຶນທາງດ�ານປະລິມານ-ຄ�ນນະພາບ ຈ�ານວນ 60 ແຫ�ງປະຕິບັດໄດ� 100%, ປະຈ�ບັນສະຖາບັນທ່ີຢ��ພາຍໃຕ�ການຄ��ມຄອງຂອງ ທຫລ ມີ

ທັງໝົດ 177 ແຫ�ງ; ເຜຍີແຜ�ຄວາມຮ��ພື້ນຖານທາງດ�ານການເງິນໃຫ�ຫຼາຍພາກສ�ວນ ລວມທັງສະຖາບັນການສຶກສາ 54 ຄັ້ງ ມີຜ��ເຂ້ົາ

ຮ�ວມຫຼາຍກວ�າ 16.200 ເທື່ອຄົນ; ສ�າເລັດການຈັດຝ�ກອົບຮົມສ�າມະນາ 80 ກວ�າຄັ້ງ ມີຜ��ເຂ້ົາຮ�ວມ 9.106 ເທື່ອຄົນ; ຕດິຕາມກວດກາ 

ແລະ ແກ�ໄຂສະພາບປະກົດການຫຍໍ�ທໍ�ໃນທົ�ວລະບົບສະຖາບັນການເງິນທ່ີໄດ�ຮັບອະນ�ຍາດຈາກ ທຫລ ຢ�າງເຂ້ັມງວດ 115 ແຫ�ງ, ລົງ

ກວດກາສ�ກເສີນສະຖາບັນການເງິນທ່ີມີຄວາມສ�ຽງໃນການດ�າເນີນງານ 12 ແຫ�ງ; ແກ�ໄຂສະຖາບັນການເງິນຈ�ລະພາກທີຮ່ັບເງິນຝາກ 2 

ແຫ�ງທີ່ມີບັນຫາໂດຍສະເໜີຂ້ັນເທິງແຕ�ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດລົງຕິດຕາມຢ�າງໃກ�ສິດ, ປະສານສົມທົບກັບພາກສ�ວນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ ເພື່ອດ�າ

ເນີນການແກ�ໄຂຊ�າລະສະສາງໄປຕາມລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ລາຍງານຂໍທິດຊີ້ນ�າຈາກຂ້ັນເທິງຢ�າງເປ�ນປ�ກກະຕ.ິ 

ພ�ອມດຽວກັນ, ຄະນະໜ�ວຍພັກໄດ�ນ�າພາພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານສະຖາບັນການເງິນ ໂດຍການຫັນໄປສ��ທັນສະໄໝ; ສ�າງ 

ແລະ ພັດທະນານິຕິກ�າ; ພັດທະນາລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ກໍ�ສ�າງພື້ນຖານໂຄງລ�າງ; ເປ�ນເຈົ້າການລະດົມທຶນຊ�ວຍເຫຼືອລ�າຈາກສາກົນ

ໂຄງການ MRA-AFP 8,592 ລ�ານເອີໂຣ ແຕ�ປ� 2015-2018 ແລະ ສບືຕໍ�ໂຄງການໄລຍະ 5 ແຕ�ປ� 2019-2021 ມີ 4 ລ�ານເອີໂຣ; 

ສ�າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ຊວ�ຍເຫຼືອທາງດ�ານວິຊາການໃນການຫັນກອງທຶນຈ�ານວນໜ່ຶງມາເປ�ນສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງນິຝາກປະຢ�ດ

ຢ�າງເຕັມຮ�ບແບບປະຕິບັດໄດ� 100% ແລະ ມາຮອດເດືອນກັນຍາ 2019  ມີທະນາຄານບ�ານທ່ີຢ��ພາຍໃຕ�ການສະໜັບສະໜ�ນຂອງ

ໂຄງການ 712 ກອງທຶນບ�ານ, ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 106.885 ບັນຊ,ີ ຍອດເງິນຝາກ 315 ຕື້ກວ�າກີບ ມີຍອດເງິນກ�� 288 ຕື້ກວ�າກີບ 

ສາມາດຮັກສາໜ້ີບໍ�ເກີດດອກອອກຜົນ ສະເລ�ຍຂອງທະນາຄານບ�ານຢ��ໃນລະດັບ 3,43% ຂອງຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ. ຄຽງຄ��ກັບ

ຜົນສ�າເລັດທີ່ຍາດມາໄດ�ນັ້ນ, ໜ�ວຍພັກຍັງມີຂໍ�ຄົງຄ�າງຈํານວນໜ່ຶງທີ່ໄດ�ຮັບການປ�ບປ�ງແກ�ໄຂ; ກອງປະຊຸມຍັງຜ�ານທິດທາງ ແລະ ໜ�າທີ່

ຕົ້ນຕໍໃນໄລຍະ 5 ປ�ຕໍ�ໜ�າຕື່ມອີກ. 

ບັນດາຜ��ແທນກອງປະຊຸມຍັງໄດ�ຕັ້ງໜ�າປະກອບຄ�າຄິດຄ�າເຫັນຢ�າງຕົງໄປຕົງມາ, ພາວະວິໃສ ແລະ ມີປະຊາທິປະໄຕ ເພື່ອເຮັດ

ໃຫ�ບົດລາຍງານການເມືອງ ແລະ ທິດທາງລວມ, ແຜນການໃນຕໍ�ໜ�າມີຄວາມສົມບ�ນຍິ່ງໆຂ້ຶນ ແລະ ໃນເວລາຕໍ�ມາກໍ�ໄດ�ປ�ອນບັດເລືອກ

ຕັງ້ເອົາຄະນະໜ�ວຍພັກຊຸດໃໝ� ໂດຍແມ�ນສະຫາຍອາລ�ນ ບ�ນຍົງ ໄດ�ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປ�ນເລຂາໜ�ວຍພັກ; ສະຫາຍ ວິໄລມິດ ອັກຄະ

ວົງ ເປ�ນຮອງເລຂາ ແລະ ສະຫາຍ ພັນທະບ�ນ ໄຊຍະເພັດ ເປ�ນຜ��ກວດກາໜ�ວຍພັກ ແລະ ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ�ເລືອກເອົາຜ��ແທນສົມບ�ນ 4 

ສະຫາຍ ແລະ ສ�າຮອງ 1 ສະຫາຍເຂ້ົາຮ�ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ� ຄັ້ງທີ IV ຂອງອົງຄະນະພັກ ທຫລ ທີ່ຈະເປ�ດຂ້ຶນໃນຕໍ�ໜ�ານີ.້  

ຈາກນ້ັນ; ສະຫາຍ ຮອງເລຂາຄະນະພັກ ທຫລ ໄດ�ຕີລາຄາສ�ງຕໍ�ການຊີ້ນ�າ-ນ�າພາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະ

ຜ�ານມາຂອງຄະນະໜ�ວຍພັກ-ສະມາຊິກ ແລະ ພະນັກງານຂອງກົມຄ��ມຄອງສະຖາບັນການເງິນໃນຜ�ານມາ ແລະ ຍັງເນັ້ນໃຫ�ເສີມ

ຂະຫຍາຍຜົນງານທ່ີພົ້ນເດັ�ນ; ສບືຕໍ�ສຶກສາອົບຮົມທາງດ�ານການເມືອງ-ແນວຄິດ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີໃຫ�ດີຂ້ຶນກ�ວາເກົ�າ; ເພີ່ມສະຕລິະ

ວັງຕົວໃນການຕ�ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນທ�ກກົນອ�ບາຍຂອງພວກຄົນບໍ�ດກີໍ�ຄືປະກົດການຫຍໍ�ທໍ�ບໍ�ໃຫ�ເກີດຂ້ຶນ; ສືບຕໍ�ເພີ່ມທະວີນ��າໃຈ

ເສຍສະຫະຼເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງຊາດ, ຂອງລວມໝ��ໃຫ�ສ�ງ ພ�ອມທັງຍົກສ�ງຈິດໃຈປະຢ�ດ ແລະ ຈົ�ງພ�ອມກັນນ�າເອົາເນື້ອໃນ

ຈິດໃຈມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຄັ້ງນີ້ ໄປຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ�ປະກົດຜົນເປ�ນຈິງ. 

# ຂ�າວ-ພາບ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 




