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ືື່ ທີ 2 ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທືື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໄດູ້ໄຂຂັັ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕອນ
ເຊັັ້າຂອງວັນທີ 1 ພະຈິກ 2021 ທີືື່ຫູ້ອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດຫລັງໃໝ່ ພາຍໃຕູ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ໄຊສມ
ພອນ ພມວິຫານ ແລະ ໃຫູ້ກຽດເຂັັ້າຮ່ວມໂດຍທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບລິຫານງານສນກາງ
ພັກ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ພັນຄາ ວິພາວັນ ນາຍກລັດຖະມນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ມີບັນດາຜູ້ນາຂັັັ້ນ
ສງຂອງພັກ-ລັດ, ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນທີືື່ກ່ຽວຂູ້ອງເຂັັ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວໄດູ້ລາຍງານການຈັດຕັັັັ້ງປະຕິບັດແຜນເງິນຕາ
09 ເດອນຕັັ້ນປີ 2021, ແຜນວຽກຈຸດສຸມຮອດທູ້າຍປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2022 ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນ ເທືື່ອທີ 2 ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ທ່ານໄດູ້ຍກໃຫູ້ເຫັນວ່າ: ໃນໄລຍະ 09 ເດອນຕັັ້ນປີ2021,
ການຈັດຕັັັັ້ງປະຕິບັດແຜນເງິນຕາໄດູ້ປະເຊີນກັບສິືື່ງທູ້າທາຍຫຼາຍດູ້ານ ຈາກທັງພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນ ເປັນຕັັ້ນ ການ
ແຂງຄ່າຂອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດສະກຸນຫຼັກ , ການເພີືື່ມຂ ັັ້ນຂອງລາຄາຄ າ, ລາຄານ ໍໍ້າມັນດິບ , ລາຄາສະບຽງອາຫານຢ່
ຕະຫຼາດສາກ ນ; ເພ ືື່ອໃຫູ້ບັນລຸໄດູ້ຕາມບັນດາຄາດໝາຍທີືື່ສະພາແຫ່ງ ຊາດໄດູ້ຮັບຮອງ, ລັດຖະບານໄດູ້ຊີັັ້ນ າຈັດຕັັັັ້ງ
ປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການດູ້ານເງິນຕາ ຕັັ້ນຕ ຄ: ໄດູ້ສບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາຕາມທິດແກູ້ໄຂ

ຜ ນກະທ ບຈາກພະຍາດໂຄວິດ -19 ແລະ ຊຸກຍ ູ້ການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງເສດຖະກິດໂດຍໄດູ້ ຮັກສາອັດຕາດອກເບູ້ຍ
ພັັ້ນຖານຂອງ ທຫລ ໄວູ້ໃນລະດັບເທົ່າກັບລະດັບທີືື່ໄດູ້ມີການປັບຫຼຸດ ໃນຕັັ້ນປີຜ່ານມາ, ຮັກສາອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກ
ບັງຄັບໄວູ້ໃນລະດັບເທົ່າທີືື່ໄດູ້ມີການປັບຫຼຸດໃນເດອນພດສະພາ 2021 ເພືື່ອສູ້າງເງ ືື່ອນໄຂອານວຍດູ້ານສະພາບຄ່ອງໃຫູ້
ແກ່ລະບ ບທະນາຄານ; ສ ບຕ ໍ່ຈັດຕັັັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊ ືື່ອເພ ືື່ອຊຸກຍ ູ້ການຜະລິດ ແລະ ແກູ້ໄຂຜ ນກະທ ບຈາກ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີືື່ໄດູ້ອະນຸມັດທັງໝ ດແລູ້ວໃຫູ້ລ ກຄູ້າ 503 ລາຍ; ຊ ືື່ງຮອດເດ ອນກັນຍາ 2021 ໄດູ້ມີການເບີກ
ຖອນນາໃຊູ້ແລູ້ວ 1.665 ຕັັ້ກີບ; ໃນນັັັັ້ນ, ເປັນສິນເຊືື່ອໃຫູ້ຂະແໜງກະສິກາ, ປກຝັງ ແລະ ລູ້ຽງສັດ ກວມ 58% ຂອງ
ຍອດການປ່ອຍກູ້ທັງໝດ ແລະ ສ່ວນທີືື່ເຫຼອແມ່ນຂະແໜງຫັດຖະກາ, ອຸດສາຫະກາປຸງແຕ່ງ, ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ,
ການບລິການປິ່ນອູ້ອມ ແລະ ທຸລະກິດອືື່ນໆ ທີືື່ ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການສົ່ງອອກ, ສະໜອງແຫຼ່ງທນໃຫູ້ແກ່ກອງ
ທນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນູ້ອຍ-ກາງ (SMEs) ຜ່ານກະຊວງການເງິນຈານວນ 100 ຕັັ້ກີບ; ປະກອບສ່ວນແກູ້ໄຂ
ສະພາບຄ່ອງດູ້ານງ ບປະມານດູ້ວຍຫຼາຍຮບການ, ສບຕໍ່ນາໃຊູ້ນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກນໄກຕະຫຼາດທີືື່ມີການ
ຄຸ ູ້ ມຄອງຂອງລັ ດ , ຫັ ນ ຮູ້ າ ນແລກປ່ ຽ ນເງິ ນ ຕາໄປເປັ ນ ຮູ້ າ ນແລກປ່ ຽ ນຕ ວແທນຂອງທະນາຄານທຸ ລ ະກິ ດ ໃນການ
ແລກປ່ຽນເງິນຕາ, ຄັັ້ນຄວູ້າປັບປຸງກດໝາຍ ແລະ ນິຕິກາລຸ່ມກດໝາຍກ່ຽວກັບການຄຸູ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ສບຕໍ່
ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັັັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນດູ້ານສິນເຊືື່ ອ ເພືື່ອຊ່ວຍລກຄູ້າສິນເຊືື່ອທີືື່ ໄດູ້ ຮັບຜນກະທ ບຈາກພະຍາດ
ໂຄວິດ-19 ທັງໃຫູ້ຮັບປະກັນຄວາມໝັັັັ້ນຄ ງຂອງລະບ ບສະຖາບັນການເງິນ , ຄ ັັ້ນຄວູ້າກ ານ ດລະບຽບໃນການຄຸູ້ມຄອງ
ການດາເນີນທຸລະກິດຊັັ້-ຂາຍຊັບສິນດິຈິຕອລ໌, ສູ້າງເງ ືື່ອນໄຂໃຫູ້ລະບບການເກັບລາຍຮັບງ ບປະມານ ມີການເຊືື່ອມໂຍງ
ລວມສນກັບລະບບຂອງ ທະນາຄານ ໃຫູ້ຫຼາຍ ແລະ ທົ່ວເຖິງຂັັ້ນ.
ໃນໄລຍະທູ້າຍປີ 2021 ຄາດວ່າປະເທດເຮາຈະຍັງສບຕໍ່ປະເຊີນກັບສິືື່ງທູ້າທາຍຫຼາຍດູ້ານຈາກປັດໄຈ ການແຂງ
ຄ່າຂອງເງິນຕາຕ່ າງປະເທດສະກຸ ນຫຼ ັກຕາມທ່ າອ່ຽ ງການຟ ື້ນ ຕ ວເສດຖະກິດ ທີ ືື່ ດີ ຂ ັັ້ ນ . ສະນັັັັ້ນ , ເພ ືື່ອໃຫູ້ບັ ນ ລຸ ຕ າມ
ແຜນການໃນທູ້າຍປີ 2021, ພາຍໃຕູ້ການຊີັັ້ນ າຂອງລັດຖະບານ, ຂະແໜງທະນາຄານຈະສຸມໃສ່ບັນດາໜູ້າວຽກຕ ັັ້ນຕ
ດັົ່ງນີັັ້: ສ ບຕ ໍ່ຈັດຕັັັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາຕາມທິດຊຸກຍ ູ້ການຂະຫຍາຍຕວຂອງເສດຖະກິດດູ້ວຍການສ ບຕໍ່ຊຸກຍູ້
ການສະໜອງແຫຼ່ງທນເພ ືື່ອຊຸກຍ ູ້ການຜະລິດ ແລະ ສ ົ່ງເສີມການສ ົ່ງອອກຕາມແຜນທີືື່ກ ານດໄວູ້ ; ສ ບຕ ໍ່ກ ານ ດອັດຕາ
ແລກປ່ຽນຕາມກ ນໄກໃໝ່ທີືື່ໄດູ້ປັ ບປຸງ ໄປຄຽງຄ ່ກັບການປັບປຸງລະບ ບການຕິດຕາມສະພາບອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ
ການຊັັ້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງທົ່ວລະບບໃຫູ້ມີຄວາມຊັດ ເຈນ ແລະ ຄບຖູ້ວນຫຼາຍຂັັ້ນ ແລະ ສບຕໍ່ຈັດຕັັັ້ງວຽກ
ງານໃນດູ້ານອືື່ນໆ.
ພູ້ອມນີັັ້ໃນປີ 2022, ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດສາກນ ແລະ ພາຍໃນຄາດວ່າຈະດີຂັັ້ ນ ຈາກສະພາບການສັກວັກແຊູ້ງ
ທີືື່ທົ່ວເຖິງຫຼາຍຂັັ້ນ, ການເຊືື່ອມໂຍງເສດຖະກິດທີືື່ສະດວກ-ກວູ້າງຂວາງຂັັ້ນ ພາຍຫຼັງການເປີດທາງລດໄຟລາວ-ຈີນ ແຕ່
ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ເສດຖະກິດຂອງພວກເຮາກຄາດວ່າຈະສບຕໍ່ປະເຊີນສິືື່ງທູ້າທາຍຫຼາຍດູ້ານ ເປັນຕັັ້ນແຮງກດດັນດູ້ານ
ລາຄາ, ອັດຕາດອກເບູ້ຍທີືື່ມີສງຂັັ້ນ ແລະ ຍັງຕູ້ອງການແຫຼ່ງທນພູ້ອມທັງເວລາເພືື່ອສູ້າງຄວາມເຂັັັັ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ພັັ້ນຖານ
ເສດຖະກິດພາຍໃນ. ດັົ່ງນັັັ້, ເພືື່ອໃຫູ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີືື່ການດໄວູ້ນັັັ້ນ , ໃນປີ 2022 ໜູ້າວຽກຕັັ້ນຕດູ້ານເງິນຕາ ທີືື່
ຈະຈັດຕັັັັ້ງປະຕິບັດມີຄ: ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍຕວຂອງເສດຖະກິດ ສູ້າງຄວາມເຂັັັັ້ມແຂງໃຫູ້ພັັ້ ນຖານການ
ຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກ, ປະກອບສ່ວນແກູ້ໄຂຂ ັັ້ຫຍຸູ້ງຍາກດູ້ານງ ບປະມານທັງຮັບປະກັນໄດູ້ສະຖຽນ
ລະພາບທາງດູ້ານເງິນຕາແຫ່ງຊາດ ບໍ່ສູ້າງແຮງກດດັນໃຫູ້ອັດຕາເງິນເຟີື້ເພີືື່ມຂັັ້ນ, ສູ້າງຄວາມເຊືື່ອໝັັັັ້ນຕຄ
ໍ່ ່າເງິນກີບ ແລະ

ສູ້າງຄວາມເຂັັັັ້ມແຂງໃຫູ້ຖານະເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງຊາດ ແລະ ສູ້າງຄວາມເຂັັັັ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ລະບບສະຖາບັນການເງິນ
ໃຫູ້ແກ່ລະບບການຊາລະ; ສູ້າງຄວາມເຊືື່ອໝັັັັ້ນຕຂ
ໍ່ ະແໜງທະນາຄານ ເພືື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິຜນໃນການຈັດຕັັັັ້ງປະຕິບັດ
ບັນດານະໂຍບາຍດູ້ວຍວິທີການຕ່າງໆຢ່າງເປັນລະບບ.
#ຂ່າວ ໂດຍ: ນາງ ປາໄນ ພັນທະລາ

ຮັກບູ້ານເກີດເມອງນອນ ໃຊູ້ ຈ່າຍ ທອນ ເປັນເງິນກີບ

