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ທະນາຄານນະໂຍບາຍ (ທນບ) ໄດຮັ
ຮັບການສາງຕັ້ງຢາງເປນທາງການ ໃນຕົ້ນປ 2007 ເປນ
ເປນທະນາຄານສະເພາະກິດ, ບໍ
ສະແຫວງຫາຜົນກາໄລ ຊຶ່ງຢພາຍໃຕການຄມຄອງຂອງທະນາຄານ
ຢພາຍໃຕການຄມຄອງ
ແຫງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ແລະ ມີພາລະບົດບາດສະ
ບາດສະໜອງສິນເຊື່ອ
ດອກເບຍນະໂຍບາຍ ປະກອບສວນແກໄຂຄວາມທກຍາກ
ກອບສວນແກໄຂຄວາມທກຍາກໃຫປະຊາຊົນບັນດາເຜົາໃນເມືອງເປາໝາຍ,, ຈດສມລັດຖະບານ-ທອງຖິ່ນ
ແລະ ບານ 3 ສາງ.
ທານ ວດທິ ເລື່ອນວິໄລວົງ ຄະນະພັກ ທຫລ,
ທຫລ ຜອານວຍການ ທນບ ໄດແຈງໝາກຜົນໃນທີ່ປະຊຸມວິຊາສະເພາະໃນເດືອນສິງຫາ
ຜານມາ ກຽວກັບການເຂົ້າເຖິງແຫຼງທຶນ; ນັບແຕມື້ສາງຕັ້ງຮອດທາຍປ 2019 ທນບ, ສະໜອງສິ
ອງສິນເຊື່ອເຂົ້າເຖິງປະຊາຊົນຢເມືອງເປາ
ໝາຍ ກວມເອົາ 17 ແຂວງ, 1 ນະຄອນຫຼວງ,, 72 ເມືອງ, ເປນເມືອງທກຍາກ 23 ເມືອງເທົາກັບ 100 % ຂອງເມືອງທກຍາກທົວປະເທດ
(23 ເມືອງ); ເຂົ້າເຖີງບານໄດ 3.633 ບານໃນນີ
ໃນນີ້ບານທກຍາກ ກວມ 74, 13 % ຂອງບານທກຍາກ, ຈັດຕັ້ງກມກຢມເງິນໄດ 26.523
ກມ, ຄອບຄົວເຂົ້າເຖິງ 189.861 ຄອບຕົວ, ເປນຄອບຄົວທກຍາກ 40.782 ຄອບຄົວ, ເທົາກັບ 19,26 % ຂອງຄອບຄົວທກຍາກທັງ
ໝົດ. ຈດສມພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ-ທອງຖິ
ທອງຖິ່ນກວມເອົາ 7 ແຂວງ, 1 ນະຄອນຫຼວງ, 60 ເມືອງ, 66 ຈດ
ຈດສມສາມາດເຂົ້າເຖິງ 100%
ຂອງຈດສມທົວປະເທດ ກວມ 86,01% ຂອງບານຈດສມ (522 ບານ), ຈັດຕັ້ງກມກຢມເງິນໄດ 3..492 ກມ, ເຂົ້າເຖິງຄອບຄົວ
28.275 ຄອບຄົວເທົາກັບ 58,01% ຂອງຄອບຄົວຈດສມ (48.743 ຄອບຄົວ) ເປນຄອບຄົວທກຍາກ2.779
2.779 ຄອບຄົວ.ບານ 3 ສາງ
ກວມເອົາ 18 ແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ, ມີ 78 ເມືອງສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ 203 ບານ; ມີ 33.482 ຄອບຄົວ, ເປນຄອບຄົວທກຍາກ 2.052
ຄອບຄົວ.
ຜານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສະໜອງສິ
ອງສິນເຊື່ອ ສາມາດສາງໄດ 85 ໂຄງການພົ້ນເດັນ ແລະ 85 ຄອບຄົວຕົວແບບ ໃນການນາໃຊ
ເງິນກ ຂອງ ທນບ ໃນນັ້ນ ປກຝງ ມີ 10 ຄອບຄົວ, ລຽງສັດ72 ຄອບຄົວ, ຫັດຖະກາ ມີ 12 ຄອບຕົວ, ປງແຕງ ມີ 2 ຄອບ ຄົວ, ບໍລິການ
ເກັບຊື້ຜົນຜະລິດກະສິກາ ມີ 1 ຄອບຄົວ.

ໃນຍດທະສາດການສະໜອງສິນເຊື່ອໄລຍະໃໝຂອງ ທນບ ແມນການສະໜອງສິນເຊື່ອ ປະກອບສວນແກໄຂຄວາມທກຍາກຂອງ
ປະຊາຊົນໃຫເຂົ້າສລວງເລິກ ດວຍການມີສວນຮວມຂອງອານາດການປກຄອງ ແລະ ຂະແໜງການກຽວຂອງ ໂດຍມີເປາໝາຍໃຫສິນ
ເຊື່ອແກປະຊາຊົນທີ່ຍັງທກຍາກຕາມມາດຕະຖານຄວາມທກຍາກ ທີ່ໄດຜານການປະເມີນຂອງຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງໃນແຕລະໄລຍະ
ຕິດພັນກັບວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດານ ແລະ ວຽກງານບານ 3 ສາງ.
ສາລັບນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອໃໝໃນການສະໜອງສິນເຊືອ
່ ປະກອບສວນແກໄຂຄວາມທກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫສາມາດ ຕອບສະ
ໜອງກັບໜາທີ່ການເມືອງໄລຍະໃໝຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ໄດການົດໄວ, ທັງເປນການແກໄຂດານອອນ-ຂໍຄົງຄາງ ໃນການສະໜອງສິນ
ເຊື່ອໄລຍະຜານມາ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫການຄມຄອງບໍລິຫານສິນເຊື່ອໃຫມີຄນນະພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສງ ຕອງມີສວນຮວມຂອງອາ
ນາດການປກຄອງ ແລະ ຂະແໜງການກຽວຂອງ ໂດຍການສະໜອງສິນເຊື່ອຜານອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ-ສັງຄົມ ໂດຍການນາໃຊ
ບົດຮຽນທີ່ມີຜົນສາເລັດຈາກທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສັງຄົມຫວຽດນາມ ໂດຍມີການມອບສິດໃຫອານາດການປກຄອງ ແລະ ຄະນະກາມະ
ການຄມຄອງສິນເຊື່ອ ປະຕິບັດເປນຕົ້ນຕໍ ຄື: ເຜີຍແຜນະໂຍບາຍ ລະບຽບການກຽວກັບການກຢມເງິນ ຂອງ ທນບ ໃຫສະມາຊິກໄດຮັບ
ຊາບ ແລະ ເຂົ້າໃຈປະຕິບັດ; ຄັດເລືອກສະມາຊິກ, ຈັດຕັ້ງກມກຢມເງິນ, ພິຈາລະນາວົງເງິນ ແລະ ເຊັນສັນຍາເງິນກຮວມກັບສະມາຊິກທີ່
ກຢມ, ພອມທັງຕິດຕາມກວດກາການນາໃຊເງິນກໃຫຖືກເປາໝາຍ. ລະດົມປະຊາຊົນຝາກເງິນ ແລະ ເກັບກໜີ້ຄືນທັງຕົ້ນທຶນ, ດອກ
ເບັ້ຍຕາມການົດ; ແກໄຂໜີທ
້ ີ່ສະມາຊິກ ບໍຊາລະໜີຕ
້ າມການົດສັນຍາ, ສົມທົບ ທນບ ແລະ ພາກສວນກຽວຂອງກວດກາແກໄຂບັນຫາ
ຕາງໆ ທີ່ກະທົບຕໍເງິນກ, ພອມທັງລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ ທນບ ເປນປກກະຕິ ແຕລະເດືອນ, ງວດ, ປ ແລະ ລາຍງານສກ
ເສີນຕາມເຫຕການ.
ສະເພາະການສະໜອງສິນເຊື່ອ 4 ຮວມ ເປນການຜັນຂະຫຍາຍດາລັດ ເລກທີ 348/ນຍ, ລົງວັນທີ 16/11/2017 ການສະໜອງ
ສິນເຊື່ອ ຈະເນັ້ນໃສເປາໝາຍໃຫປະຊາຊົນໃນ 23 ເມືອງເປາໝາຍທີ່ທກຍາກ, ມີ 876 ບານ, 24.521 ຄອບຄົວ ທີ່ຍັງທກຍາກ ໂດຍ
ການມີສວນຮວມຈາກ 4 ພາກສວນ ຄື: ທນບ ມີໜາທີຈ
່ ັດຫາແຫຼງທຶນ; ການສະໜອງແຫຼງທຶນສິນເຊື່ອໃຫກັບປະຊາຊົນ ແລະ ການ
ເຜີຍແຜລະບຽບການສິນເຊື່ອ; ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ ມີໜາທີໃ່ ນການຈັດຝກອົບຮົມການສາງຕັ້ງກມການຜະລິດ,
ກມການອອມເງິນ; ການຝກອົບຮົມດານການເງິນ ແລະ ການການົດຄອບຄົວທກຍາກ, ຄອບຄົວຫາກໍພົ້ນທກ, ຄອບຄົວພົ້ນທກແລວ;
ກົມສົງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປງແຕງກະສິກາ ມີໜາທີ່ໃນການຈັດຝກອົບຮົມເຕັກນິກການປກຝງ-ລຽງສັດ ແລະ ການປງແຕງກະສີກາ ແລະ
ກອງທຶນຫຼຸດຜອນຄວາມທກຍາກ ມີໜາທີ່ໃນການຈັດຝກອົບຮົມການປບປງຊີວິດການເປນຢຂອງຊຸມຊົນ, ກມຊວຍເຫລືອຊຶ່ງກັນ ແລະ
ກັນ.
# ໂດຍ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ
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