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ທຫລ.ຊຂ ສບືຕ ໍ່ ຮກັສາສະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນເງນິຕາ ຢ ໍ່  3 ແຂວງ   
 

  
 

ໃນທາ້ຍເດອືນທນັວາ ຜໍ່ ານມານ ;້ ທໍ່ ານ ດອນສະຖຽນ ບຸນມ ອາໄພ ວໍ່ າການຫວົໜາ້ສາຂາທະນາຄານແຫໍ່ ງ ສປປ ລາວ 
ພາກເໜອື ແຂວງຊຽງຂວາງ (ທຫລ.ຊຂ) ໄດໃ້ຫຮ້ ວ້ໍ່ າ: ທຫລ.ຊຂ, ໄດເ້ອາົໃຈໃສໍ່ ເຜ ຍແຜໍ່ ບນັດາກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ ທ ໍ່ ກໍ່ ຽວ 
ຂອ້ງກບັຂະແໜງການທະນາຄານຢໍ່ າງຕ ໍ່ ເນືໍ່ ອງ ໂດຍສະເພາະກດົໝາຍ ວໍ່ າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງເງນິຕາຕໍ່ າງປະເທດໃຫແ້ກໍ່ ບນັດາ
ບາ້ນອອ້ມຂາ້ງໃນບນັດາເມອືງອອ້ມຂາ້ງແຂວງ ແລະ ພະນກັງານ, ນກັສກຶສາທ ໍ່ ໂຮງຮຽນການເມອືງການປົກຄອງທງັ 3 ແຂວງ
ພາກ   ເໜອື; ພອ້ມນັນ້, ຍງັຊຸກຍ ບ້ນັດາຮາ້ນຂາຍຄ າ ແລະ ຂາຍເຄືໍ່ ອງຍໍ່ ອຍ ຕາມທອ້ງຕະຫຼາດ ເພືໍ່ ອປຸກລະດມົໃຫຮ້າ້ນຄາ້ຕດິ
ລາຄາສນິຄາ້ ແລະ ຊ າລະສນິຄາ້ເປັນເງນິກ ບ. ນອກນັນ້, ຍງັຕດິຕາມກະແສເງນິຕາຕໍ່ າງປະເທດໄຫຼເຂົາ້-ອອກຂອງບ ລສິດັ ທ ໍ່ ມ 
ການລງົທນຶຈາກຕໍ່ າງປະເທດ ແລະ ບ ລສິດັຮໍ່ ວມທນຶ ທ ໍ່ ມ ການນ າເຂົາ້-ສົໍ່ ງອອກ ເປັນບນັຊ ອອກຊືໍ່ ບ ລສິດັຕໍ່ າງໆ, ເກບັກ າການນ າ
ເງນິສດົ ທ ໍ່ ເປັນເງນິຕາຕໍ່ າງປະເທດເຂົາ້ອອກຜໍ່ ານບນັດາດໍ່ ານ.  

ທຫລ.ຊຂ ໄດກ້ວດກາຢໍ່ າງເປັນປົກກະຕ,ິ ຕດິຕາມຖານະການເງນິຂອງບນັດາສາຂາ/ໜໍ່ ວຍບ ລກິານທະນາຄານທຸລະກດິ 
ແລະ ບນັດາສະຖາບນັການເງນິຕໍ່ າງໆ; ສ າເລດັບດົປະເມ ນຄວາມສໍ່ ຽງ ປະຈ າໄຕມາດນບັແຕໍ່ ໄຕມາດ I-III/2022 ສ າເລດັກອງ 
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ປະຊຸມເຜ ຍແຜໍ່ ນຕິກິ າຈ ານວນໜຶໍ່ ງ ທ ໍ່ ຕດິພນັກບັວຽກງານການຄຸມ້ຄອງທະນາຄານທຸລະກດິ ເພືໍ່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກໍ່ ທະ 
ນາຄານທຸລະກດິໃນ 03 ແຂວງພາກເໜອື (ຊຽງຂວາງ, ຫວົພນັ ແລະໄຊສມົບ ນ) ທ ໍ່ ຂຶ ້ນ້ກບັ ທຫລ.ຊຂ ໃຫມ້ ຄວາມໝັນ້ຄງົ.   

ການຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກທາງດາ້ນເງນິຕາ ທ ໍ່ ໄດດ້ດັສມົຮາ້ນແລກປໍ່ ຽນເງນິຕາຕວົແທນຢ ໍ່  03 ແຂວງພາກເໜອື ໂດຍ 
ຍກົເລ ກການອອກໃບອະນຸຍາດ ບ ໍ່ ໃຫສ້ບືຕ ໍ່ ດ າເນ ນທຸລະກດິແລກປໍ່ ຽນເງນິຕາມ ທງັໝດົ ຈ ານວນ 19 ຮາ້ນ (ຢ ໍ່ ຊຽງຂວາງ 15 ຮາ້ນ 
ແລະ ຫວົພນັ 04  ເນືໍ່ ອງຈາກຮາ້ນແລກປໍ່ ຽນເງນິຕາດັໍ່ ງກໍ່ າວ ເຄືໍ່ ອນໄຫວບ ໍ່ ສອດຄໍ່ ອງຕາມລະບຽບການເປັນຕວົແທນຂອງ
ທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ລະບຽບການທ ໍ່  ທຫລ ວາງ; ໄດປ້ະຕບິດັນະໂຍບາຍຄຸມ້ຄອງອດັຕາແລກປໍ່ ຽນຕາມກນົໄກຕະຫຼາດທ ໍ່ ມ 
ການຄຸມ້ຄອງຂອງລດັ ໂດຍອ ງຕາມອດັຕາແລກປໍ່ ຽນອາ້ງອ ງ ກ ບ/ໂດລາ ທ ໍ່  ທຫລ ສ ານກັງານໃຫຍໍ່ ກ ານດົໃນແຕໍ່ ລະວນັ.  

ສ າລບັການຊ ນ້ າ-ນ າພາທະນາຄານທຸລະກດິ ໃນການຈ າໜໍ່ າຍພນັທະບດັ ທຫລ ຊຸກຍ ໃ້ຫບ້ນັດາຂາສາ/ໜໍ່ ວຍບ ລກິານ
ທະນາຄານທຸລະກດິ ເອາົໃຈໃສໍ່ ປະຊາສ າພນັ, ແນະນ າໃຫປ້ະຊາຊນົເຂົາ້ໃຈ ຕ ໍ່ ກບັການລະດມົທນຶຂອງ ທຫລ ໃນຄັງ້ນ ໄ້ປໃນທດິ
ທາງດຽວກນັ; ເພືໍ່ ອໃຫທຸ້ກຊັນ້ຄນົໄດມ້ ໂອກາດລງົທນຶໃນປະເພດຫຼກັຊບັທ ໍ່ ໝັນ້ຄງົ ແລະ ປອດໄພທ ໍ່ ສຸດ ແລະ ໃຫຜ້ນົຕອບ
ແທນທ ດ ໃນອດັຕາດອກເບຍ້ 20% ຕ ໍ່ ປ , ພອ້ມທງັເປັນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍເງນິຕາເພືໍ່ ອປະກອບສໍ່ ວນເຂົາ້ໃນການ
ຮກັສາສະຖຽນລະພາບເງນິຕາແຫໍ່ ງຊາດ ກ ໍ່ ຄວືາລະແຫໍ່ ງຊາດວໍ່ າດວ້ຍການແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ການເງນິ. 
ໃນທາ້ຍເດອືນ ພະຈກິ ທງັ 03 ແຂວງພາກເໜອຶສາມາດຈ າໜໍ່ າຍພນັທະບດັໄດທ້ງັໝດົ 408,93 ຕືກ້  ບ ກວມເອາົ 8,89% 

ຂອງຍອດຈ າໜໍ່ າຍທົໍ່ ວປະເທດ.  
ທດິທາງແຜນການໃນຕ ໍ່ ໜາ້ ຈະສບືຕ ໍ່ ຮກັສາສະເຖຍລະພາບທາງດາ້ນເງນິຕາໃນທອ້ງຖິໍ່ ນທ ໍ່ ຮບັຜດິຊອບ ໂດຍການ

ຕດິຕາມຄຸມ້ຄອງ, ກວດກາ ການແລກປໍ່ ຽນເງນິຕາ ທ ໍ່ ບ ໍ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ແລະ ການບ ລກິານໂອນເງນິທາງເອເລກັໂທຣນກິ ທ ໍ່ ບ ໍ່ ໄດ ້
ຮບັອະນຸຍາດ ໂດຍສມົທບົກບັຕ າຫຼວດເສດຖະກດິແຂວງ ແລະ ສບືຕ ໍ່ ສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈໃຫແ້ກໍ່ ສງັຄມົ ແລະ ເຜ ຍແຜໍ່ ບນັດານຕິິ
ກ າຕໍ່ າງໆທ ໍ່ ຕດິພນັກບັການຮກັສາສະເຖຍລະພາບທາງດາ້ນເງນິຕາຕໍ່ າງປະເທດໃຫແ້ກໍ່ ບນັດາຕວົເມອືງຕໍ່ າງໆພາຍໃນ 03 ແຂວງ; 
ສບື ຕ ໍ່ ຕດິຕາມຖານະການເງນິ, ປະເມ ນຕາມຄວາມສໍ່ ຽງ ແລະ ຂຶນ້ແຜນການລງົກວດກາປະຈ າປ  2023 ຢໍ່ າງເປັນປົກກະຕ,ິ ພອ້ມ
ດຽວກນັນັນ້ກ ໍ່ ຕດິຕາມ ແລະ ຊຸກຍ ກ້ານເກບັກ ໜ້ ສ້ນິຂອງບນັດາສາຂາ/ໜໍ່ ວຍທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ບນັດາສະຖາບນັການ
ເງນິ. 

 
 

# ຂໍ່ າວ: ຣດັສະໝ  ດວງສດັຈະ 

    
 
 
 
 
 
 
 

ຢ ໍ່ ເມອືງລາວໃຊເ້ງນິກ ບລາວ 


