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ກົມຄມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ຮວມກັບສະມາຄົມການເງິນຈລະພາກ ແລະ ຮັບການສະ
ໜັບສະໜນຈາກຄຮວມມືກໍຄືອົງການ ADA ປະເທດລກຊາບວກ ໄດຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມການເຂົ້າເຖິງການ
ການບໍລກ
ິ ານທາງດານການເງິນ
ປະຈາປ 2020 ພາຍໃຕຫົວຂໍ: “ການສາງຄວາມ
ຄວາມສາມາດໃນການປບຕົວຜານການບໍລກ
ິ ານທາງດານການ
ການເງິນທີມ
່ ີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ແລະມີຄວາມຍືນຍົງ” ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ພະຈິ
ພະ ກ 2020 ທີ່ ໂຮງແຮມ ລາວພຣາຊາ, ນະຄອນຫຼ
ຄອນຫຼວງວຽງ
ງວຽງຈັນ. ໂດຍການໃຫກຽດເຂົ້າ
ຮວມຂອງທານ ພດທະໄຊ ສີວິໄລ, ຮອງຜວາການ
ການ ທຫລ; ທານ ອາລນ ບນຍົງ ຫົວໜາກົມຄມຄອງສະຖາບັນການເງິນ; ທານ ນາງ
ປະມວນ ເພັດທານີ ຜອານວຍການສະມາຄົ
ສະມາຄົມການເງິນຈລະພາກ (ສມກຈ) ພອມດວຍບັນດາຜຕາງໜາຈາກກົມພາຍໃນ ທຫລ, ຂະ
ແໜງການຕິດພັນ, ບັນດາສະຖາບັນການເງິນ, ນັກວິທະຍາກອນທີ
ະຍາ
່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ມືອາຊີບຈາກກະຊວງ-ອົ
ອົງການທີ່ກຽວຂອງເຂົ້າຮວມ
ຮວມ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີເ້ ປນຊອງທາງໃນການພັ
ພັດທະນາຂະແໜງການເງິນຈລະພາກໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ປະກອບສວນຢາງຕັ້ງໜາໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການເຂົ້າເຖິງການບໍ
ບໍລກ
ິ ານທາງດານການເງິນໃນ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງວຽກງານດັ
ດັງກາວ
ງກາວໄດຮັບການພັດທະນານັບ
ແຕທາຍຊຸມປ 1980 ໃນໄລຍະຕົ້ນເປນຍກເລີ
ເລີ່ມຕົ້ນດວຍການສາງກມທອນເງິນ ແລະ ປອຍເງິນກຍອຍ
ຍອຍວົງເງິນໜອຍ ແລະ ປະຈບັນ
ເອີ້ນວາການເງິນຈລະພາກຍກ 4.0 (ຍກທີໃຊເຄຶ
ໃ່ ຊ ່ອງມືດຈ
ິ ຕ
ີ ອນ-ເຕັກໂນໂລຊີທາງການເງິນເຂົ້າໃນການບໍ
ການບໍລິການທາງການເງິນ) ກາວສ
ການເຂົ້າເຖິງການບໍລກ
ິ ານທາງດານການເງິນ (Financial
Financial inclusion)
inclusion ແລະ ການເງິນທີທ
່ ົວເຖິງ (Inclusive Finance
Finance) ແລະ ໃນນັ້ນ
ກວມເອົາການເຂົ້າເຖິງຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອໂດຍສະເພາະສິ
ໂດຍ
ນເຊື່ອຂະໜາດຍອຍ, ເງິນຝາກ, ການປະກັນໄພຍອຍ
ຍອຍ ແລະ ພາຫະນະໃນການ
ຊາລະ (ນັບທັງເຄື່ອງມືຊາລະໂດຍຜານລະບົບດິຈີ
ຈຕ
ີ ອນ). ສະນັ້ນ, ໃນຍກປະຈບັນຈຶ່ງມີບົດບາດສາຄັນໃນ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປາໝາຍ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສົງເສີມແມຍິງໃນການສາງສາເສດຖະກິດ, ການຫຼ
ຫຼຸດຜອນຄວາມທກຍາກໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ ແລະ ກາວໄປເຖິ
າວໄປເຖິງຂອບເຂດທົວປະເທດ.
ວປະເທດ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດເນັ້ນໜັກເຖິງຫົວຂໍໃນການຮັບມື ແລະ ແກໄຂບັນຫາຂອງສະຖາບັນການເງິນໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະທີ່ໄດຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19. ບັນຫາດັງກາວມີຄວາມສາຄັນຫຼາຍຊຶ່ງທີທ
່ ກພາກສວນລວມເຖິງສະຖາບັນການ
ເງິນທກຮບແບບ ຕອງເອົາໃຈໃສເປນພິເສດເພື່ອຜານຜາວິກິດການຄັ້ງນີ້ໄປພອມກັນ. ສະນັ້ນ, ເມື່ອກາວເຖິງການຮັບມືກັບຜົນກະທົບ
ດານລົບທີ່ເກີດຈາກພະຍາດ Covid-19, ລັດຖະບານ ກໍຄື ທຫລ ກໍໄດມີການການົດແຜນງານກຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ
ທາງດານເງິນຕາ ໄລຍະສັ້ນເພື່ອຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບຈາກ Covid-19 ແລະ ໄລຍະກາງ-ຍາວ ປະກອບສວນຟນຟເສດຖະກິດ. ໃນນັ້ນ, ໄດ
ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອແກໄຂຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດດັງກາວຂອງບັນດາທະນາຄານ
ທລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕາມຂໍຕົກລົງເລກທີ 238/ທຫລ ໂດຍມີມາດຕະການໃນການປບປງໂຄງສາງໜີ້ຄືນໃໝໃຫແກລກໜີ້
ທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ ໂດຍການົດອາຍສັນຍາ ຫຼື ງວດຊາລະຕົນ
້ ທຶນ ແລະ ດອກເບຍ, ອັດຕາດອກເບຍຄືນໃໝໃຫສອດຄອງກັບຄວາມ
ສາມາດໃນການຊາລະໜີ້ຕົວຈິງຂອງລກໜີ້. ໃນນັ້ນ, ໃຫມີໄລຍະເວລາປອດໜີ້ ຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບຍ ເປນເວລາ 1 ປ ຫຼື ຕາມການ
ຕົກລົງລະຫວາງ ເຈົ້າໜີ້ ແລະ ລກໜີ;້ ສະໜອງເງິນກບວງໃໝໃຫແກລກໜີ້ ແລະ ຜທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດດັງກາວ; ນາໃຊ
ມາດຕະການອື່ນໆ ທີ່ສອດຄອງກັບຂໍຕົກລົງສະບັບນີ້ ແລະ ນິຕິກາທີ່ກຽວຂອງ ແລະ ໃນທີປ
່ ະຊຸມຍັງໄດສົນທະນາກຽວກັບຄວາມສາມາດ
ໃນການປບຕົວ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານທາງດານເງິນທີມ
່ ີຄວາມຮັບຜິດຊອບແບບຍືນຍົງ ແລະ ສດທາຍແມນຫົວຂໍການສົງເສີມຄວາມຮພຶ້ນ
ຖານທາງດານການເງິນ. ໃນການໃຫບໍລິການທາງດານການເງິນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແມນເປນບັນຫາໜຶ່ງທີ່ ທຫລ ໄດໃຫຄວາມ
ສາຄັນ ໂດຍການສາງດາລັດການປກປອງຜຊົມໃຊທາງດານການເງິນ ທີ່ໄດຮັບການຮັບຮອງໂດຍລັດຖະບານໃນເດືອນ ເມສາ 2020 ທີ່
ຜານມານີ.້ ໃນນັ້ນ, ໄດການົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກຽວກັບການຄມຄອງ-ກວດກາ ແລະ ການປກປອງຜຊົມໃຊ
ການບໍລິການທາງດານການເງິນ ເພື່ອເຮັດໃຫການບໍລິການທາງດານການເງິນ ມີຄນນະພາບ, ຖືກຕອງ, ໂປງໃສ ແລະ ຍຕິທາ, ແນໃສ
ການສາງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫແກລະບົບການເງິນ.
ທານພດທະໄຊ ສີວິໄລ, ຮອງຜວາການ ທຫລ ໄດເນັ້ນບາງຕອນສາຄັນວາ: ໃຫບັນດາສະຖາບັນການເງິນ ຈົງເປນເຈົ້າການຮວມ
ກັນໃນການແກໄຂບັນຫາເສດຖະກິດໂດຍລວມຮວມກັນກັບພາກລັດ ເນື່ອງຈາກການຊວຍກັນແກໄຂບັນຫາເປນບັນຫາສາຄັນທີ່ສດທີ່
ຈະຊວຍໃຫປະເທດຊາດສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກຜົນກະທົບຂອງພະຍາດ Covid-19; ສາງຜະລິດຕະພັນໃໝທາງດານການເງິນໃຫຫຼາກ
ຫຼາຍ ແລະ ເໝາະສົມຕິດແທດກັບຄວາມຕອງການຂອງປະຊາຊົນໃນສະພາບການຊວງນີ້ໃຫຫຼາຍຂຶ້ນ ລວມເຖິງການສະໜອງແຫຼງທຶນ
ໃຫແກຂະແໜງການ MSMEs ເນື່ອງຈາກຂະແໜງການຈນລະວິສາຫະກິດແມນກວມເອົາເກືອບ 99% ຂອງອັດສວນວິສາຫະກິດທັງ
ໝົດໃນ ສປປ ລາວ; ຫັນການໃຫບໍລກ
ິ ານການສາລະໃຫເປນຮບແບບດິຈຕ
ິ ອນຫຼາຍຂຶ້ນ ການນາໃຊລະບົບເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການໃຫ
ບໍລກ
ິ ານແມນຈະເຮັດໃຫຕົ້ນທຶນຫຼຸດລົງ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດທີ່ກວາງຂວາງຫຼາຍຂຶ້ນດວຍລາຄາທີສ
່ ົມເຫດສົມ
ຜົນ ແລະ ສົງເສີມວຽກຄວາມຮພື້ນຖານທາງດານການເງິນ ແລະ ເຜີຍແຜວຽກງານປກປອງຜຊົມໃຊທາງດານການເງິນໂດຍສະເພາະແກ
ໄຂບັນຫາຂໍມນບໍຈະແຈງລະຫວາງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ລກຄາຂອງຕົນເພື່ອໃຫບັນລການເງິນທີມ
່ ີຄວາມຮັບຜິດຊອບເປນພື້ນຖານ
ໃນການປບປງການເຂົ້າເຖິງການບໍລກ
ິ ານທາງດານການເງິນຂອງປະຊາຊົນທົວໄປໃຫດີຂຶ້ນ.
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