
 
 

ຜ ູ້ວາ່ການ ທຫລ ລາຍງານການຈັດຕັັັັ້ງປະຕິບດັແຜນເງນິຕາຕ ໍ່ກອງປະຊມຸ 
ສະໄໝສາມນັເທ  ືື່ອທ ີ2 ຂອງສະມາຊກິສະພາແຫ່ງຊາດ ຊດຸທ ີIX 

 

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທ ືື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໄດູ້ໄຂຂ ັັ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕອນ
ເຊ ັັ້າຂອງວັນທີ 1 ພະຈິກ 2021 ທີືື່ຫູ້ອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດຫລັງໃໝ່ ພາຍໃຕູ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ໄຊສ ມ
ພອນ ພ ມວິຫານ ແລະ ໃຫູ້ກຽດເຂ ັັ້າຮ່ວມໂດຍທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບ ລິຫານງານສ ນກາງ
ພັກ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ພັນຄ າ ວິພາວັນ ນາຍ ກລັດຖະມ ນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ມີບັນດາຜ ູ້ນ າຂັັັ້ນ
ສ ງຂອງພັກ-ລັດ, ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນທີືື່ກ່ຽວຂູ້ອງເຂ ັັ້າຮ່ວມ. 
 ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜ ູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວໄດູ້ລາຍງານການຈັດຕັັັັ້ງປະຕິບັດແຜນເງິນຕາ 
09 ເດ ອນຕ ັັ້ນປ ີ2021, ແຜນວຽກຈຸດສຸມຮອດທູ້າຍປີ 2021  ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2022  ຕ ໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝ

ສາມັນ ເທ  ືື່ອທີ 2 ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ທ່ານໄດູ້ຍ ກໃຫູ້ເຫັນວ່າ: ໃນໄລຍະ 09 ເດ ອນຕ ັັ້ນປີ2021, 
ການຈັດຕັັັັ້ງປະຕິບັດແຜນເງິນຕາໄດູ້ປະເຊີນກັບສິືື່ງທູ້າທາຍຫຼາຍດູ້ານ ຈາກທັງພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນ ເປັນຕ ັັ້ນ ການ
ແຂງຄ່າຂອງເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດສະກຸນຫຼັກ, ການເພີືື່ມຂ ັັ້ນຂອງລາຄາຄ າ, ລາຄານ  ໍໍ້າມັນດິບ, ລາຄາສະບຽງອາຫານຢ ່

ຕະຫຼາດສາກ ນ; ເພ  ືື່ອໃຫູ້ບັນລຸໄດູ້ຕາມບັນດາຄາດໝາຍທີືື່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດູ້ຮັບຮອງ , ລັດຖະບານໄດູ້ຊີັັ້ນ າຈັດຕັັ ັັ້ງ
ປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການດູ້ານເງ ິນຕາ ຕ ັັ້ນຕ ຄ : ໄດູ້ສ ບຕ ໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາຕາມທິດແກູ້ໄຂ



ຜ ນກະທ ບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ຊຸກຍ ູ້ການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງເສດຖະກິດໂດຍໄດູ້ ຮັກສາອັດຕາດອກເບູ້ຍ

ພ ັັ້ນຖານຂອງ ທຫລ ໄວູ້ໃນລະດັບເທ ົ່າກັບລະດັບທີືື່ໄດູ້ມີການປັບຫຼຸດ ໃນຕ ັັ້ນປີຜ່ານມາ, ຮັກສາອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກ
ບັງຄັບໄວູ້ໃນລະດັບເທ ົ່າທີືື່ໄດູ້ມີການປັບຫຼຸດໃນເດ ອນພ ດສະພາ 2021 ເພ  ືື່ອສູ້າງເງ  ືື່ອນໄຂອ ານວຍດູ້ານສະພາບຄ່ອງໃຫູ້
ແກ່ລະບ ບທະນາຄານ;  ສ ບຕ ໍ່ຈັດຕັັ ັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊ  ືື່ອເພ  ືື່ອຊຸກຍ ູ້ການຜະລິດ ແລະ ແກູ້ໄຂຜ ນກະທ ບຈາກ

ພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີືື່ໄດູ້ອະນຸມັດທັງໝ ດແລູ້ວໃຫູ້ລ ກຄູ້າ 503 ລາຍ; ຊ ືື່ງຮອດເດ ອນກັນຍາ 2021  ໄດູ້ມີການເບີກ

ຖອນນ າໃຊູ້ແລູ້ວ 1.665 ຕ ັັ້ກີບ; ໃນນັັັັ້ນ, ເປັນສິນເຊ  ືື່ອໃຫູ້ຂະແໜງກະສິກ າ,  ປ ກຝັງ ແລະ ລູ້ຽງສັດ ກວມ 58% ຂອງ

ຍອດການປ່ອຍກ ູ້ທັງໝ ດ ແລະ ສ່ວນທີ ືື່ເຫຼ ອແມ່ນຂະແໜງຫັດຖະກ າ, ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ, ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ, 
ການບ ລິການປ ິ່ນອູ້ອມ ແລະ ທຸລະກິດອ  ືື່ນໆ ທີືື່ສ ົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການສ ົ່ງອອກ, ສະໜອງແຫຼ່ງທ ນໃຫູ້ແກ່ກອງ
ທ ນສ ົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນູ້ອຍ-ກາງ (SMEs) ຜ່ານກະຊວງການເງິນຈ ານວນ 100 ຕ ັັ້ກີບ; ປະກອບສ່ວນແກູ້ໄຂ
ສະພາບຄ່ອງດູ້ານງ  ບປະມານດູ້ວຍຫຼາຍຮ ບການ, ສ ບຕ ໍ່ນ າໃຊູ້ນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກ ນໄກຕະຫຼາດທີືື່ມີການ
ຄຸູ້ມຄອງຂອງລັດ, ຫັນຮູ້ານແລກປ່ຽນເງ ິນຕາໄປເປັນຮູ້ານແລກປ່ຽນຕ ວແທນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃນການ
ແລກປ່ຽນເງິນຕາ, ຄ ັັ້ນຄວູ້າປັບປຸງກ ດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າລຸ່ມກ ດໝາຍກ່ຽວກັບການຄຸູ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ສ ບຕ ໍ່
ຊຸກຍ ູ້ການຈັດຕັັັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນດູ້ານສິນເຊ  ືື່ອ ເພ  ືື່ອຊ່ວຍລ ກຄູ້າສິນເຊ  ືື່ອທີືື່ໄດູ້ ຮັບຜ ນກະທ ບຈາກພະຍາດ
ໂຄວິດ-19 ທັງໃຫູ້ຮັບປະກັນຄວາມໝັັັັ້ນຄ ງຂອງລະບ ບສະຖາບັນການເງ ິນ, ຄ ັັ້ນຄວູ້າກ ານ ດລະບຽບໃນການຄຸູ້ມຄອງ
ການດ າເນີນທຸລະກິດຊ ັັ້-ຂາຍຊັບສິນດິຈິຕອລ໌, ສູ້າງເງ   ືື່ອນໄຂໃຫູ້ລະບ ບການເກັບລາຍຮັບງ  ບປະມານ ມີການເຊ  ືື່ອມໂຍງ 
ລວມສ ນກັບລະບ ບຂອງ ທະນາຄານ ໃຫູ້ຫຼາຍ ແລະ ທ ົ່ວເຖິງຂ ັັ້ນ. 
 ໃນໄລຍະທູ້າຍປີ 2021 ຄາດວ່າປະເທດເຮ າຈະຍັງສ ບຕ ໍ່ປະເຊີນກັບສິືື່ງທູ້າທາຍຫຼາຍດູ້ານຈາກປັດໄຈ ການແຂງ
ຄ່າຂອງເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດສະກຸນຫຼັກຕາມທ່າອ່ຽງການຟ ື້ນຕ ວເສດຖະກິດທີືື່ດີຂ ັັ້ນ. ສະນັັ ັັ້ນ, ເພ ືື່ອໃຫູ້ບັນລຸຕາມ

ແຜນການໃນທູ້າຍປີ 2021, ພາຍໃຕູ້ການຊີັັ້ນ າຂອງລັດຖະບານ, ຂະແໜງທະນາຄານຈະສຸມໃສ່ບັນດາໜູ້າວຽກຕ ັັ້ນຕ  
ດັົ່ງນີັັ້: ສ ບຕ ໍ່ຈັດຕັັ ັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງ ິນຕາຕາມທິດຊຸກຍ ູ້ການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງເສດຖະກິດດູ້ວຍການສ ບຕ ໍ່ຊຸກຍ ູ້
ການສະໜອງແຫຼ່ງທ ນເພ  ືື່ອຊຸກຍ ູ້ການຜະລິດ ແລະ ສ ົ່ງເສີມການສ ົ່ງອອກຕາມແຜນທີືື່ກ ານ ດໄວູ້ ; ສ ບຕ ໍ່ກ ານ ດອັດຕາ
ແລກປ່ຽນຕາມກ ນໄກໃໝ່ທີືື່ໄດູ້ປັບປຸງ ໄປຄຽງຄ ່ກັບການປັບປຸງລະບ ບການຕິດຕາມສະພາບອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ 
ການຊ ັັ້-ຂາຍເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງທ ົ່ວລະບ ບໃຫູ້ມີຄວາມຊັດ ເຈນ ແລະ ຄ ບຖູ້ວນຫຼາຍຂ ັັ້ນ ແລະ ສ ບຕ ໍ່ຈັດຕັັັ້ງວຽກ
ງານໃນດູ້ານອ ືື່ນໆ.  
 ພູ້ອມນີັັ້ໃນປີ 2022, ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດສາກ ນ ແລະ ພາຍໃນຄາດວ່າຈະດີຂ ັັ້ນ ຈາກສະພາບການສັກວັກແຊູ້ງ 
ທີືື່ທ ົ່ວເຖິງຫຼາຍຂ ັັ້ນ, ການເຊ  ືື່ອມໂຍງເສດຖະກິດທີ ືື່ສະດວກ-ກວູ້າງຂວາງຂ ັັ້ນ ພາຍຫຼັງການເປີດທາງລ ດໄຟລາວ-ຈີນ ແຕ່

ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ເສດຖະກິດຂອງພວກເຮ າກ ຄາດວ່າຈະສ ບຕ ໍ່ປະເຊີນສິືື່ງທູ້າທາຍຫຼາຍດູ້ານ ເປັນຕ ັັ້ນແຮງກ ດດັນດູ້ານ

ລາຄາ, ອັດຕາດອກເບູ້ຍທີືື່ມີສ ງຂ ັັ້ນ ແລະ ຍັງຕູ້ອງການແຫຼ່ງທ ນພູ້ອມທັງເວລາເພ ືື່ອສູ້າງຄວາມເຂັັັັ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ພ ັັ້ນຖານ

ເສດຖະກິດພາຍໃນ. ດັົ່ງນັັັ້, ເພ  ືື່ອໃຫູ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີືື່ກ ານ ດໄວູ້ນັັັັ້ນ, ໃນປີ 2022 ໜູ້າວຽກຕ ັັ້ນຕ ດູ້ານເງ ິນຕາ ທີືື່
ຈະຈັດຕັັັັ້ງປະຕິບັດມີຄ : ປະກອບສ່ວນຊຸກຍ ູ້ການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງເສດຖະກິດ ສູ້າງຄວາມເຂັັັັ້ມແຂງໃຫູ້ພ ັັ້ນຖານການ
ຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ສ ົ່ງເສີມການສ ົ່ງອອກ,  ປະກອບສ່ວນແກູ້ໄຂຂ    ັັ້ຫຍຸູ້ງຍາກດູ້ານງ  ບປະມານທັງຮັບປະກັນໄດູ້ສະຖຽນ

ລະພາບທາງດູ້ານເງິນຕາແຫ່ງຊາດ ບ ໍ່ສູ້າງແຮງກ ດດັນໃຫູ້ອັດຕາເງິນເຟີື້ເພີືື່ມຂ ັັ້ນ,  ສູ້າງຄວາມເຊ  ືື່ອໝັັັັ້ນຕ ໍ່ຄ່າເງິນກີບ ແລະ 



ສູ້າງຄວາມເຂັັັັ້ມແຂງໃຫູ້ຖານະເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງຊາດ ແລະ ສູ້າງຄວາມເຂັັັັ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ລະບ ບສະຖາບັນການເງິນ 
ໃຫູ້ແກ່ລະບ ບການຊ າລະ; ສູ້າງຄວາມເຊ  ືື່ອໝັັັັ້ນຕ ໍ່ຂະແໜງທະນາຄານ ເພ  ືື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິຜ ນໃນການຈັດຕັັັັ້ງປະຕິບັດ
ບັນດານະໂຍບາຍດູ້ວຍວິທີການຕ່າງໆຢ່າງເປັນລະບ ບ. 

#ຂ່າວ ໂດຍ: ນາງ ປາໄນ ພັນທະລາ 
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