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ກອງປະຊຸມລັດຖະບານເປດກວາງ ຄັ້ງທີ I ປ 2019 ໄດສํາເລັດລົງວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫງຊາດ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຊຶ່ງດາເນີນມາເປນເວລາ 3 ວັນໂດຍການເປນປະທານຂອງທານ ທອງລນ ສີສລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ພອມ
ນັ້ນຍັງມີບັນດາຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ສະມາຊິກລັດຖະບານ,
ຖະບານ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ບັ
ບັນດາເຈົ້າແຂວງ ແລະ ພາກສວນກຽວ
ຂອງກໍໄດເຂົ້າຮວມ.
ກອງປະຊຸມລັດຖະບານເປດກວາງຄັ້ງນີ້ ໄດພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັ
ສັງຄົມແຫງ
ແຫງຊາດ ແລະ ແຜນ
ງົບປະມານແຫງລັດ 4 ເດືອນ ແລະ ຄາດຄະເນ 6 ເດືອນຕົ້ນປ ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນ 6 ເດືອນທາຍປ 2019, ຮາງກົດໝາຍຈາ
ນວນ 10 ສະບັບໃນນັ້ນ 9 ສະບັບໄດສະເໜີສາງໃໝ.
າງໃໝ ໃນຂະນະດຽວກັນ, ບັນດາຜເຂົ້າຮວມກອງປະຊຸມໄດສມໃສປະກອບຄາຄິດຄາ
ເຫັນຢາງກົງໄປກົງມາ ແລະ ໄດຕົກລົງ 3 ບັນຫາສາຄັນໃນນີ
ໃນ ມ
້ ີ 1: ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 6
ເດືອນຕົ້ນປ, ແຜນວຽກຈດສມ 6 ເດືອນທາຍປ 2019; ທິດທາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັ
ສັງຄົມ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະ
ຈາປ 2020; ຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫງລັດປະຈາປ 2020; ສະຫຼຸບຕີລາຄາສະພາບການຄມຄອງເງິນຕາ 6 ເດືອນ
ຕົ້ນປ ແລະ ວຽກຈດສມຄມຄອງເງິນຕາ 6 ເດືອນທາຍປ ແລະ ສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄາສັງເລກທີ 02/ນຍ ວາດວຍການ
ປບປງບັນດາລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານໃນການດາເນີນທລະກິດຢ ສປປ ລາວ.
ລາວ 2: ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜາກຽວກັບການ
ແກໄຂໄພພິ
ໄຂໄພພິບັດໃນຂອບເຂດທົວປະເທດ ແລະ ການກະກຽມຄວາມພອມ ເພື່ອຮັບມືກັບໄພພິບັດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນ 6 ເດືອນທາຍປ

ແລະ 3: ບົດສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄາສັງເລກທີ 15/ນຍ ວາດວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄມຄອງ,
ກວດກາການຂດຄົ້ນໄມ, ການເຄື່ອນຍາຍໄມ ແລະ ທລະກິດໄມໃນໄລຍະ 3 ປ.
ສາລັບ; ສະພາບການຄມຄອງເງິນຕານັ້ນ, ທານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜວາການທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ໄດລາຍງານ
ວາ:...ຍັງສາມາດປະຄັບປະຄອງສະຖຽນລະພາບເງິນຕາ ແລະ ປະຕິບັດຄາດໝາຍດານເງິນຕາທີ່ສະພາແຫງຊາດໄດຮັບຮອງ ໂດຍອັດຕາ
ເງິນເຟສະເລຍຮອດເດືອນ 5/2019 ຢໃນລະດັບ 1,90% (ແຜນການຕາກວາ 5%); ປະລິມານເງິນ M2 ຢໃນລະດັບ 8,12% ໃນ
ເດືອນ 4/2019 (ແຜນການສະເລຍບໍເກີນ 20%); ເງິນກີບທຽບເງິນໂດລາສະຫະຣັດ ສະເລຍ 5 ເດືອນຕົ້ນປ 2019 ອອນຄາ 2,01%
ແລະ ເງິນກີບທຽບກັບເງິນບາດອອນຄາ 3,81% ທຽບໃສທາຍປຜານມາ. ສວນຕາງອັດຕາທະນາຄານ ແລະ ອັດຕາຕະຫຼາດສະເລຍຢໃນ
ລະດັບ 2,33% ສາລັບເງິນກີບ/ໂດລາ ແລະ 0,89% ສາລັບເງິນກີບ/ບາດ; ຮອດເດືອນ 4/2019 ຄັງສາຮອງເງິນຕາຕາງປະເທດກມ
ການນາເຂົ້າໄດ 3,20 ເດືອນ (ແຜນການບໍຫຼຸດ 3 ເດືອນ);
ສະພາບອັດຕາດອກເບຍເງິນຝາກຂອງທະນາຄານທລະກິດສືບຕໍມີທາອຽງຫຼຸດລົງ ແລະ ອັດຕາດອກເບຍເງິນກມີການປຽນ
ແປງເພີມ
່ ຂຶ້ນເລັກນອຍທຽບໄລຍະດຽວກັນຂອງປຜານມາຄື: ອັດຕາດອກເບຍເງິນຝາກໄລຍະ 1 ປ ສະກນເງິນກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ
5,34% ມາເປນ 5,38% ໃນເດືອນ 4/2019, ສະກນເງິນບາດຫຼຸດຈາກ 3,66% ມາເປນ 3,65% ແລະ ສວນເງິນໂດລາ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ
3,79% ມາເປນ 3,83%; ສາລັບ, ອັດຕາດອກເບຍເງິນກໄລຍະສັ້ນ (ລກຄາປະເພດ A) ຂອງທະນາຄານທລະກິດ ໂດຍສະເລຍສະກນ
ເງິນກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 9,14% ມາເປນ 9,20% ໃນເດືອນ 4/2019, ສາລັບສະກນເງິນບາດ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 7,59% ມາເປນ 7,89%
ແລະ ເງິນໂດລາ ຫຼຸດລົງຈາກ 7,45% ມາເປນ 7,43%.
ສືບຕໍລະດົມເງິນຝາກເພີ່ມຂຶ້ນຮອດທາຍເດືອນ 4/2019 ຍອດເງິນເຫຼືອຝາກຂອງຂະແໜງການທະນາຄານ ເພີ່ມຂຶ້ນ 8,52%
ກວມເອົາ 50,87% ຂອງ GDP ແລະ ຂະນະດຽວກັນ ຍອດເຫຼືອສິນເຊື່ອເພີ່ມຂຶ້ນ 3,27% ກວມເອົາ 46,48% ຂອງ GDP; ສະໜອງ
ສິນເຊື່ອເຂົ້າໃນພາກກະສິກາ 8,55%, ອດສາຫະກາ 28,03%, ບໍລິການ 31,23% ແລະ ຂະແໜງອື່ນໆ 14,91%. ສະເພາະສິນເຊື່ອແກ
ໄຂຄວາມທກຍາກ, ທະນາຄານນະໂຍບາຍ (ທນບ) ໄດປອຍໃນ 4 ເດືອນຕົ້ນປນີ້ມີ 30,14 ຕື້ກີບ (ປອຍເງິນກໃຫເມືອງເປາໝາຍທກ
ຍາກ 20,53 ຕື້ກີບ, ຈດສມລັດຖະບານ ແລະ ທອງຖິ່ນ 3,25 ຕື້ກີບ, ວຽກງານ 3 ສາງມີ 6,36 ຕື້ກີບ); ມາຮອດທາຍເດືອນ 4/2019
ນີ,້ ທນບ ມີຍອດເຫຼືອສິນເຊື່ອທັງໝົດ 2.996,85 ຕື້ກີບ ໃນນີ້ປອຍເງິນກຢເມືອງເປາໝາຍທກຍາກທັງໝົດ 1.976,18 ຕື້ກີບ, ຈດສມ
ລັດຖະບານ ແລະ ທອງຖິ່ນທັງໝົດ 308,78 ຕື້ກີບ, ວຽກງານ 3 ສາງມີທັງໝົດ 285,72 ຕື້ກີບ ແລະ ໂຄງການບລິມະສິດຜະລິດເປນ
ສິນຄາມີທັງໝົດ 426,17 ຕື້ກີບ. ສໍາລັບ, ສິນເຊື່ອໃຫແກວິສາຫະກິດຂະໜາດນອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ, ທະນາຄານທລະກິດສາມາດ
ປອຍສິນເຊື່ອກວມເອົາ 20,07% ຂອງຍອດເຫຼືອສິນເຊື່ອທະນາຄານທລະກິດທົວລະບົບໃນນີຂ
້ ະແໜງການຄາກວມເອົາ 7,49%,
ບໍລິການ 4,46%, ກະສິກາ 0,92%, ກໍສາງ 3,83%, ອດສາຫະກາ 1,79% ແລະ ອື່ນໆ 1,58%; ຮອດເດືອນ 4/2019 ໜີ້ບໍເກີດດອກ
ອອກຜົນ (NPL) ຢໃນລະດັບ 3,13% ຂອງຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ.
ໃນມື້ສດທາຍຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຍັງໄດມີການດາເນີນກອງປະຊຸມຊຸກຍຂະບວນການແຂງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ
ພາຍໃຕຫົວຂໍ "ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ເພືອ
່ ແກໄຂຄວາມທກຍາກຂອງປະຊາຊົນ" ເພືອ
່ ທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂະບວນ
ການແຂງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາໃນໄລຍະຜານມາ ພອມທັງຊຸກຍໃຫພາກທລະກິດເຂົ້າຮວມໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ
ແກໄຂຄວາມທກຍາກຂອງປະຊາຊົນ.
ເພື່ອເປນທິດທາງໃຫແກການປະຕິບັດໜາທີ່ຂອງລັດຖະບານ ກໍຄືຂະແໜງການ ແລະທອງຖິ່ນ ແຕນີ້ເຖິງທາຍປ ແລະ ຕໍເນື່ອງ
ເຖິງປ 2020, ທານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດຊີ້ນາໃຫສະມາຊິກລັດຖະບານ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາເຈົ້າແຂວງຈົງນາ
ເອົາເນື້ອໃນຈິດໃຈທີ່ໄດຕົກລົງເປນເອກະພາບໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ລວມທັງບັນດາວຽກງານທີ່ເປນຈດສມໃນທາຍປ 2019 ໄປຈັດຕັ້ງ
ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສງ.
# ຂາວ-ພາບ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ
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