
 

 

 

 

ທນບ ສືບຕໍ�ນ�າໃຊ�ແຫຼ�ງທຶນ

ມີຜົນຕາມເປ��າໝາຍ

 

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານທະນາຄານນະໂຍບາຍ

ໃຕ�ການເປ�ນປະທານຂອງທ�ານ ສອນໄຊ ສິດພະ

ບັນດາຄະນະກ�າມະການສະພາບໍລຫິານ ທນບ, ບັນດາ

ທ�ານ ວ�ດທິ ເລື່ອນວິໄລວົງ ຜ��ອ�ານວຍການ

ຍອດສິນເຊື່ອຮອດທ�າຍປ� 2019 ຈ�ານວນ 2.936

ກ��ມຈ�ານວນ 1.927,01 ຕືກ້ີບ ກວມເອົາ 18 ແຂວງ

ທ�ກຍາກ 40.203 ຄອບຄົວ ເທົ�າກັບ 21% ແລະ

ຕື້ກີບ, ໄລຍະກາງ 765,02 ຕື້ກີບ, ໄລຍະຍາວ 1

ຍອດສິນເຊື່ອກວມເອົາບັນດາຂະແໜງການ

35,77 ຕື້ກີບ, ອ�ດສາຫະກ�າປ�ງແຕ�ງ 83,70 ຕື້ກີບ

ເປ��າໝາຍຈ�ານວນ 1.903,10 ຕື້ກີບ, ຈ�ດສ�ມລັດຖະບານ

ສິນຄ�າ 416,75 ຕື້ກີບ. 

 

 

ທນບ ສືບຕໍ�ນ�າໃຊ�ແຫຼ�ງທຶນ 

ມີຜົນຕາມເປ��າໝາຍຂອງລັດຖະບານ
 

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານທະນາຄານນະໂຍບາຍ (ທນບ) ໄດ�ຈັດຂ້ຶນໃນວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2020 

ພະໄຊ ຜ��ວ�າການທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ, ປະທານສະພາບໍ

ບັນດາຄະນະອ�ານວຍການ ທນບ ແລະ ພະນັກງານທ່ີກ�ຽວຂ�ອງເຂ້ົາຮ�ວມ

ຜ��ອ�ານວຍການ ທນບ ໄດ�ລາຍງານຜົນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການສະໜອງສິນເຊື່ອ

36,51 ຕືກ້ີບ, ເທົ�າກັບ 103% ຂອງແຜນປ� (2.859,6 ຕື້ກີບ

ແຂວງ, 125 ເມືອງ, 3.340 ບ�ານ, 53.193 ກ��ມ 190.234

ແລະ ຍອດສິນເຊື່ອລາຍບ�ກຄົນຈ�ານວນ 1.009,50 ຕືກ້ີບ, 2.4

1.905,31 ຕື້ກີບ. 

ການຜະລິດມີ ປ�ກຝ�ງຈ�ານວນ 944,02 ຕື້ກີບ, ລ�ຽງສັດ 1.712

ຕື້ກີບ, ການບໍລກິານ 160,81 ຕື້ກີບ. ຍອດສິນເຊື່ອແຍກຕາມ

ຈ�ດສ�ມລັດຖະບານ-ທ�ອງຖິ່ນ 320,28 ຕື້ກີບ ແລະ ບ�ານ 3 ສ�າງ 296,38

ຂອງລັດຖະບານ 

 

2020 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍ

ບໍລຫິານ ທນບ; ພ�ອມນີ້, ກໍ�ມີ

ພະນັກງານທ່ີກ�ຽວຂ�ອງເຂ້ົາຮ�ວມ. 

ອງສິນເຊື່ອ ມາຮອດປະຈ�ບັນມີ

ຕື້ກີບ) ໃນນີ້ຍອດສິນເຊື່ອລາຍ

234 ຄອບຄົວ ໃນນີ້ເປ�ນຄອບຄົວ

484 ລາຍ, ໄລຍະສັ້ນ 266,17 

1.712,18 ຕື້ກີບ, ຫັດຖະກ�າ 

ຕາມຂົງເຂດໃຫ�ບໍລກິານໃນເມືອງ

296,38  ຕື້ກີບ; ໂຄງການຜະລິດ



ຜ�ານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕົວຈິງ ສາມາດປະເມີນປະສິດທຜິົນສິນເຊື່ອເປ��າໝາຍຕ�າງໆຄື: ເປ��າໝາຍລ�ຽງງ ົວຈ�ານວນ 1.026,30 ຕື້

ກີບກວມເອົາ 52,552 ຄອບຄົວ,  ຊືງ້ ົວ 193.916 ໂຕ, ເປ��າໝາຍລ�ຽງແບ� 75,63 ຕືກ້ີບ, 4.009 ຄອບຄົວ, ຊື້ແບ�ມາລ�ຽງ 21.443 ໂຕ,

ເປ��າໝາຍລ�ຽງໝ� 271,80 ຕືກ້ີບ, 10.853 ຄອບຄົວ, ຊືໝ້�ມາລ�ຽງ 62.635 ໂຕ, ເປ��າໝາຍລ�ຽງຄວາຍ 18,76 ຕືກ້ີບ, 929 ຄອບຄົວ, ຊື້

ຄວາຍມາລ�ຽງ 2.839ໂຕ,  ປ�ກໝາກແໜ�ງ 74,78 ຕືກ້ີບ, 3.670 ຄອບຄົວ, ເນື້ອທີກ່ານຜະລິດ 450 ເຮກັຕາ, ຜົນຜະລິດ 200 ໂຕນ, 

ປ�ກມັນຕົ້ນ 152,95 ຕ ື້ກີບ ກວມເອົາ 6.461 ຄອບຄົວ, ເນືອ້ທີກ່ານຜະລິດ 31.900 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 127.511 ໂຕນ, ປ�ກເຂ້ົານາປ� 

23,63 ຕືກ້ີບ ກວມເອົາ 6.898 ຄອບຄົວ, ເນື້ອທີກ່ານຜະລິດ 3.020 ເຮກັຕາ, ຜົນຜະລິດ 12.075 ໂຕນ. 

ສ�າລັບໃນໄລຍະປ� 2019 ໄດ�ເກດີມີຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພນ��າຖ�ວມ 6 ແຂວງ, 20 ເມືອງ, 156 ບ�ານ, 2.985 ຄອບຄົວວົງເງິນກ��

ຢ�ມທັງໝົດ 45,59 ຕືກ້ີບ, ມ�ນຄ�າຄວາມເສຍຫາຍຕົວຈິງ 26,79 ຕືກ້ີບ ປະຈ�ບັນ ທນບ ກ�າລັງກ�ານົດວິທທີາງແກ�ໄຂ, ປະຕບັິດນະໂຍ

ບາຍຕ�າງໆ ແລະ ສ�າງແຜນຟ��ນຟ�ຊ�ວຍລ�ກຄ�າທີຖື່ກຜົນກະທົບຕາມລະບຽບ, ຂ້ັນຕອນຂອງ ທນບ. ພ�ອມດຽວກັນ ກໍ�ເກີດມີພະຍາດລະ

ບາດ (ພະຍາດອະຫິວາໝ�ອາຟຣກິກາ) ຢ�� 3 ແຂວງ, 6 ເມືອງ, 42 ບ�ານ, 207 ກ��ມ, 1.174 ຄອບຄົວ ມ�ນຄ�າທີຖື່ກຜົນກະທົບທັງໝົດ 

10,06 ຕືກ້ີບມີໝ� 7.383 ໂຕ. 

ທ�ານຜ��ອ�ານວຍການ ທນບ ໄດ�ສະເໜີແຜນວຽກຈ�ດສ�ມປະຈ�າປ� 2020 ໂດຍສືບຕໍ�ປ�ບປ�ງກົງຈັກການຈັດຕ້ັງພາຍໃນ ແລະ ປ�ບປ�ງ

ກົງຈັກການຈັດຕ້ັງບາງຂະແໜງການທ່ີຂ້ຶນກັບພະແນກພາຍໃນສ�ານັກງານໃຫຍ�. ສ�າງຍ�ດທະສາດການສະໜອງສິນເຊື່ອໃນໄລຍະໃໝ�,

ປ�ບປ�ງນຕິກິ�າເປ�ນຕົ້ນລະບຽບການຄ��ມຄອງພະນັກງານ, ລະບຽບສະຫວັດດກີານ, ລະບຽບອື່ນໆໃຫ�ສອດຄ�ອງ ແລະ ເໝາະສມົກ�ວາເກົ�າ. 

ສະເໜີຂໍແຫຼ�ງທຶນຈາກ ທຫລ ເພື່ອສະໜອງສິນເຊື່ອປະຈ�າປ� 2020 ຄາດຄະເນແຜນການທັງໝົດ 295,22 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້ໄລຍະສັ້ນ 37,56 

ຕືກ້ີບ, ໄລຍະກາງ 92,74 ຕືກ້ີບ ແລະ ໄລຍະຍາວ 164,92 ຕືກ້ີບ. ສືບຕໍ�ປ�ອຍສິນເຊື່ອແຜນການປ� 2020 ໃຫ�ໄດ�ຕາມແຜນການ 326,76 

ກີບ ແລະ ວຽກສ�າຄັນອ່ືນໆອີກຈ�ານວນໜ່ຶງ. 

# ຂ�າວ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຊາດພັດທະນາ ພາເສດຖະກິດກ�າວໄກ ພ�ອມກັນນ�າໃຊ�ເງນິກີບ 


