
ທ່ານ ກອງສີ ບຸນສຸວັນ ຫົວໜ້າທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ (ທນບ.ສຂ) ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮ ້ຜົນ

ການເຄືື່ອນໄຫວປ່ອຍສິນເຊືື່ອດອກເບ້ຍຕ ໍ່າຂອງລັດຖະບານໃຫ້ບັນດາເມືອງເປົ້າໝາຍ, ຈຸດສຸມພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ-

ທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ບ້ານ 3 ສ້າງ ຢ ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຄ າມ່ວນ ໂດຍມີການປ່ອຍສິນເຊືື່ອເຂົ້າໃນໂຄງການ 4 ຮ່ວມ 

ແລະ ໂຄງການປ່ອຍສິນເຊືື່ອຜ່ານອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ-ສັງຄົມ ແລະ ກອງທຶນບ້ານ ແລະ ໃນຜ່ານມາມີຍອດສິນເຊືື່ອທັງ

ໝົດ 463,63 ຕືື້ກ່ວາກີບ ແລະ ໃນປີ 2019 ໄດສ້ະໜອງສິນເຊືື່ອທັງໝົດ 13,58 ຕືື້ກ່ວາກີບ. 

ສ າລັບຍອດສິນເຊືື່ອ ຮອດທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2019 ມີຍອດສິນເຊືື່ອລວມທັງໝົດ 276,22 ຕືື້ກ່ວາກີບ ຫ ຼຸດລົງ 

1,09% ທຽບໃສ່ປີ 2018 (279,28 ຕືື້ກ່ວາກີບ) ໃນນີື້ຍອດສິນເຊືື່ອໄລຍະສັ້ນ 10,69 ຕືື້ກ່ວາກີບ, ໄລຍະກາງ 107,95 ຕືື້ກ່ວາກີບ 

ແລະ ໄລຍະຍາວ 157,58 ຕືື້   ກ່ວາກີບ ໂດຍຍອດສິນເຊືື່ອນ າ  ໃຊ້ໃນຂະແໜງປ ກຝັງ 145,20 ຕືື້ກ່ວາກີບ; ລ້ຽງສັດ 110,39 ຕືື້ 

ກ່ວາກີບ; ຫັດຖະກ າ 29 ລ້ານກີບ; ອຸດສາຫະກ າ 5 ຕືື້ກ່ວາກີບ ແລະ ຂະແໜງບ ລິການ 15,56 ຕືື້ກ່ວາກີບ. 

ສະເພາະຍອດສິນເຊືື່ອທີື່ປ່ອຍໃນເມືອງເປົ້າໝາຍ 228,36 ຕືື້ກ່ວາກີບ ຫ ຼຸດລົງ 0,66% ທຽບໃສ່ປີກ່ອນກວມເອົາ 

82,67% ຂອງຍອດສິນເຊືື່ອທັງໝົດໃນນີື້ເງິນກ ້ໄລຍະສັ້ນ 9,26 ຕືື້ກ່ວາກີບ, ເງິນກ ້ໄລຍະກາງ 94,64 ຕືື້ກ່ວາກີບ ແລະ ໄລຍະ

ຍາວ 124,45 ຕືື້ກ່ວາກີບ; ຍອດສິນເຊືື່ອຈຸດສຸມທ້ອງຖິື່ນ 16,15 ຕືື້ກ່ວາກີບ ຫ ຼຸດລົງ 4,45% ກວມເອົາ 5,85 % ຂອງຍອດສິນ

ເຊືື່ອທັງໝົດ; ຍອດສິນເຊືື່ອບາ້ນ 3 ສ້າງມີ 24,89 ຕືື້ກ່ວາກີບ ຫ ຼຸດລົງ 2,75% ທຽບໃສ່ປີກ່ອນກວມເອົາ 9,01% ຂອງຍອດສິນ

ເຊືື່ອໃນນີື້ໄລຍະສັ້ນ 1,14 ຕືື້ກ່ວາກີບ, ໄລຍະກາງ 8,04 ຕືື້ກ່ວາກີບ ແລະ ໄລຍະຍາວ 15,71 ຕືື້ກ່ວາກີບ ສັງລວມແລ້ວອັດຕາ

ສ່ວນສິນເຊືື່ອໃນເມືອງເປົ້າໝາຍ, ຈຸດສຸມພັດທະນາ ແລະ ບ້ານ 3 ສ້າງກວມເອົາ 97,54% ຂອງຍອດສິນເຊືື່ອທັງໝົດ. ໃນດ້ານ

ຍອດສິນເຊືື່ອນອກເມືອງເປົ້າໝາຍກ ໍ່ປ່ອຍຈ ານວນຈ າກັດໃນວົງເງິນ 6,80 ຕືື້ກ່ວາກີບ ຫ ຼຸດລົງ 0,96 % ທຽບໃສ່ປີກ່ອນກວມ

ເອົາ 2,46% ຂອງຍອດສິນເຊືື່ອທັງໝົດໃນນີື້ໄລຍະສັ້ນ 136 ລ້ານກ່ວາກີບ, ໄລຍະກາງ 1,81 ຕືື້ກ່ວາກີບ ແລະ ໄລຍະຍາວ 4,85 

ຕືື້ກ່ວາກີບ. 

ທນບ.ສຂ ສບືຕ ໍ່ສະໜອງແຫ ຼ່ງທນຶເຂ ົ້າເປ ົ້າໝາຍລັດຖະບານ 



 ໃຊ້ເງິນກີບທ ົ່ວທັງຊາດ ສ້າງບ ດບາດຄຼ່າເງິນລາວ 

ທ່ານຫົວໜ້າ ທນບ.ສຂ ໄດ້ເນັ້ນການເຂົ້າເຖິງສິນເຊືື່ອໂດຍໃນເມືອງເປົ້າໝາຍ ກວມເອົາ 2 ແຂວງ, 10 ເມືອງ ກວມ 100 % 

ຂອງເມືອງທຸກຍາກພາຍໃນແຂວງ (10 ເມືອງ), ກວມ 78,57% ຂອງກຸ່ມບ້ານທັງໝົດ (98 ກຸ່ມບ້ານ) ກວມ 82,87% ຂອງບ້ານທັງ

ໝົດ (572 ບ້ານ) ໃນນີື້ບ້ານທຸກຍາກ 106 ບ້ານ ກວມ 49,22% (ບ້ານທຸກຍາກທັງໝົດ 258 ບ້ານ), ຈັດຕັ້ງກຸ່ມກ ້ຢືມໄດ້ 2.499 ກຸມ່, 

ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖີງແຫ ່ງທຶນ 20.781 ຄອບຄວົ ກວມ 36,02% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດໃນເມືອງເປົ້າໝາຍ (57.683 ຄອບຄົວ) ໃນນີື້

ຄອບຄົວທຸກຍາກ 4.393 ຄອບຄົວກວມ 33,78 % (ຄອບຄົວທຸກຍາກທັງໝົດ 13.006 ຄອບຄົວ) ໃນນີື້ລາຍບຸກຄົນ 299 ຄົນ,          

ວິສາຫະກິດ 1 ຄົນ. 

ການສະໜອງສິນເຊືື່ອເຂົ້າຈຸດສຸມທ້ອງຖິື່ນກວມເອົາ 2 ແຂວງ, 6 ເມືອງເທົົ່າກັບ 100 % ຂອງເປົ້າໝາຍເມືອງ ຈຸດສຸມພາຍໃນ

ແຂວງ (6 ເມືອງ), 7 ຈຸດສຸມ ກວມ 100% ຂອງຈຸດສຸມພາຍໃນແຂວງ (7 ຈຸດສຸມ), 7 ກຸ່ມບ້ານ, ມີ 32 ບ້ານ ກວມ 53,33 % ບ້ານຈຸດ

ສຸມພາຍໃນ 2 ແຂວງ (60 ບ້ານ) ໃນນີື້ບ້ານທຸກຍາກ 12 ບ້ານເທົົ່າກັບ 48% ຂອງບ້ານທັງໝົດ (25 ບ້ານ), ຈັດຕັ້ງກຸ່ມກ ້ຢືມໄດ້ 159 

ກຸ່ມ, ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງແຫ ່ງທຶນ 1.232 ຄອບຄວົ ກວມ 25,68% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ (4.797 ຄອບຄວົ) ໃນນີື້ຄອບຄົວທຸກຍາກ 

240  ຄອບຄົວ 18,62% ຂອງຄອບຄົວທຸກຍາກທັງໝົດ (1.289 ຄອບຄົວ) ລາຍບຸກຄົນ 16 ຄົນ. 

ສ າລັບການສະໜອງສິນເຊືື່ອເຂົ້າ 3 ສ້າງກວມເອົາ 2 ແຂວງ, 7 ເມືອງ ເທົົ່າກັບ 100 % ຂອງເມືອງ 3 ສ້າງພາຍໃນ 2 ແຂວງ         

(6 ເມືອງ), ຈ ານວນ 24 ບ້ານ ເທົົ່າກັບ 100% ຂອງບ້ານ 3 ສ້າງທັງໝົດ (24 ບ້ານ) ໃນນີື້ບ້ານທຸກຍາກ 2 ບ້ານ, ຈັດຕັ້ງກຸ່ມກ ້ຢືມໄດ ້

329 ກຸ່ມ, ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງແຫ ່ງທຶນ 2.287 ຄອບຄົວ ກວມ 41,54 % ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ (5.505 ຄອບຄົວ) ໃນນີື້ຄອບຄົວທຸກ

ຍາກ 176 ຄອບຄົວກວມ 75,53% ຂອງຄອບຄົວທຸກຍາກທັງໝົດ (233 ຄອບຄົວ) ແລະ ລວມເມືອງເປົ້າໝາຍ, 3 ສ້າງ, ຈຸດສຸມ 

ແລະ ນອກເມືອງເປົ້າໝາຍກວມເອົາ 2 ແຂວງ, 17 ເມືອງເທົົ່າກັບ 100% ຂອງເມືອງເປົ້າໝາຍ, ຈຸດສຸມ, 3 ສ້າງພາຍໃນແຂວງ (17 

ເມືອງ), ມີ 128 ກຸ່ມບ້ານ, 545  ບ້ານ ກວມ 62,51 % ຂອງບ້ານທັງໝົດ (871 ບ້ານ) ໃນນີື້ບ້ານທຸກຍາກ 120 ບ້ານກວມ 42,11% 

ຂອງບ້ານທຸກຍາກທັງໝົດ (285 ບ້ານ), ຈັດຕັ້ງກຸ່ມກ ້ຢືມ 2.987 ກຸ່ມ, ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງແຫ ່ງທຶນ 24.422 ຄອບຄົວ ກວມ 36,86 % 

ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ (66.248 ຄອບຄົວ) ໃນນີື້ຄອບຄວົທຸກຍາກ 4.809  ຄອບຄົວ 33,95 % ຂອງຄອບຄົວທກຸຍາກທັງໝົດ 

(14.164 ຄອບຄົວ) ລາຍບຸກຄນົ  323 ຄົນ, ວິສາຫະກິດ 3 ຄົນ. 

ໃນຕ ໍ່ໜ້າ ທນບ.ສຂ ຈະສືບຕ ໍ່ສະໜອງແຫ ່ງທຶນໃຫແ້ກ່ບັນດາເມືອງເປົ້າໝາຍ, ຈຸດສຸມທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ບ້ານ 3 ສ້າງ ຕາມ

ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງຂັ້ນເທິງ, ພ້ອມທັງຈະສຸມໃສລ່ົງກວດກາປະເມີນສິນເຊືື່ອ 2018 ໃນແຕ່ລະໜ່ວຍບ ລິການໃຫສ້ າເລັດ ແລະ 

ສຸມໃສກ່ານລົງເກັບໜີື້ໂດຍລົງເລິກຊີື້ນ າໜ່ວຍບ ລິການໃນການເກັບກ ້ໜີື້ສິນ ແລະ ສົມທົບກັບຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງສິນເຊືື່ອຂັ້ນ

ບ້ານ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ. 

# ຂ່າວ-ພາບ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ 


