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ມອບ-ຮບັ ຜ ູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ຕລຊລ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວກໍ່ ຄຄືະນະກໍາມະການຄ ູ້ມຄອງຫ ກັຊບັ (ຄຄຊ) ໄດ ູ້ແຕ່ງຕັ ູ້ງຜ ູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່
ຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ (ຕລຊລ) ຄນົໃໝ່ ໃນວນັທ ີ10 ກນັຍາ 2021 ທີ່ ອາຄານ ຕລຊລ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ໂດຍການໃຫ ູ້
ກຽດເຂົ ູ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສອນໄຊ ສດິພະໄຊ ກໍາມະການສ ນກາງພກັ, ຜ ູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ), ຮອງ
ປະທານ-ຜ ູ້ປະຈໍາການ ຄຄຊ; ມບີນັດາຄະນະນໍາ, ຜ ູ້ຕາງໜ ູ້າບນັດາກມົກອງ ທຫລ, ຕລຊລ; ບນັດາບໍລສິດັຈດົທະບຽນ, 
ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ູ້ອງ ເຂົ ູ້າຮ່ວມ.  
             ທ່ານ ເພດັສະຖາພອນ ແກ ູ້ວວງົວຈິດິ ຫວົໜູ້າຫ ູ້ອງການ ທຫລ, ປະທານສະພາບໍລຫິານ ຕລຊລ ແລະ ທ່ານ ພານ 
ສກັ ແກ່ນວງົພະຈນັ ຫວົໜູ້າກມົຈດັຕັ ູ້ງແລະພະນກັງານ ທຫລ ໄດ ູ້ພດັປ່ຽນກນັຂ ູ້ນອ່ານຂໍ ູ້ຕກົລງົ ວ່າດ ູ້ວຍການຍກົຍ ູ້າຍ, 
ແຕ່ງຕັ ູ້ງ ແລະ ສບັຊ ູ້ອນພະນກັງານຕດິພນັກບັ ຕລຊລ ແລະ ທຫລ ຕາມລໍາດບັ; ຈາກນັ ູ້ນ, ກໍ່ ໄດ ູ້ມກີານເຊນັບດົບນັທ ກມອບ
-ຮບັໜູ້າທີ່ ຜ ູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ຕລຊລ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ອ໊ອດ ພນົຊຽງດ ີຜ ູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ຕລຊລ (ຜ ູ້ເກ ົ່ າ) ແລະ ທ່ານ 
ນາງ ສາຍສະໝອນ ຈນັທະຈກັ ຜ ູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ຕລຊລ (ຜ ູ້ໃໝ່) ໂດຍການໃຫ ູ້ກຽດເປັນສກັຂພີຍິານຂອງທ່ານຮອງ
ປະທານ-ຜ ູ້ປະຈາໍການ  ຄຄຊ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ູ້ອງ. 
            ປະຫວດັ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງທ່ານ ນາງ ສາຍສະໝອນ ຈນັທະຈກັ ຜ ູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ຕລຊລ (ຜ ູ້ໃໝ່); 
ທ່ານໄດ ູ້ສໍາເລດັການສ ກສາປະລນິຍາໂທ ສາຂາເສດຖະສາດຈາກມະຫາວທິະຍາໄລ ຄ ບານ, ສະຫະພນັ ຣດັເຊຍ ລະຫວ່າງປີ
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1987-1993; ປະລນິຍາໂທ ສາຂານະໂຍບາຍສາທາລະນະ ມະຫາວທິະຍາໄລ ໄຊຕາມະ, ປະເທດຍີ່ ປ ່ ນ ລະຫວ່າງ 1997-
1998; ປະລນິຍາໂທ ສາຂາບໍລຫິານທ ລະກດິສາກນົ ມະຫາວທິະຍາໄລ ຟຣນິເດ,ີ ປະເທດ ອດົສະຕາລ ີລະຫວ່າງ 2005-
2006.  
           ໃນລະຫວ່າງປີ 1993-1999 ທ່ານໄດ ູ້ປະຕບິດັໜ ູ້າທີ່  ເປັນພະນກັງານປະຈາໍກມົນະໂຍບາຍເງນິຕາ, ທຫລ; ໃນປີ 
2000 ຖກືແຕ່ງຕັ ູ້ງເປັນຫວົໜູ້າພະແນກຢ ່ ສໍານກັງານປົກປູ້ອງເງນິຝາກ, ທຫລ; ປີ 2003-2005 ເປັນຜ ູ້ຊ່ວຍຊ່ຽວຊານທີ່

ປ ກສາດ ູ້ານການທະນາຄານສາກນົໃນການປັບປ ງໂຄງສ ູ້າງຂອງທະນາຄານພດັທະນາລາວ; ປີ 2007 ໄດ ູ້ສບັຊ ູ້ອນມາປະຈໍາ
ການຢ ່ ກມົນະໂຍບາຍເງນິຕາ, ທຫລ; ປີ 2009 ເປັນຮອງຫວົໜູ້າກມົດັ່ ງກ່າວ ຮບັຜດິຊອບກ່ຽວກບັການວເິຄາະເງນິຕາ ແລະ 
ການຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍອດັຕາແລກປ່ຽນ, ຄວບຄ ມການສະໜອງເງນິໃນລະບບົເສດຖະກດິ ຜ່ານການກ ານດົເງນິແຮ
ຝາກບງັຄບັ ແລະ ຕດິ ຕາມການພດັທະນາຂອງຕະຫ າດເງນິທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ນບັແຕ່ປີ 2010, ທ່ານໄດ ູ້ເຂົ ູ້າ
ປະຕບິດັໜ ູ້າທີ່ ໃນຕະຫ າດທ ນ ເປັນຮອງຫວົໜູ້າສໍານກັງານ ຄຄຊ, ຮບັຜດິຊອບຊີ ູ້ນໍາ ພະແນກຄ ູ້ມຄອງການອອກຈາໍໜ່າຍ
ຫ ກັຊບັ, ພະແນກຄ ູ້ມຄອງສະຖາບນັສື່ ກາງດ ູ້ານຫ ກັຊບັ ແລະ ພະແນກຄ ູ້ມຄອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ; ປີ 2014, ໄດ ູ້ຖກືແຕ່ງຕັ ູ້ງ
ຂ ູ້ນເປັນຮກັສາການຫວົໜູ້າສໍານກັງານ ຄຄຊ ແລະ ໄດ ູ້ຖກືແຕ່ງຕັ ູ້ງເປັນຫວົໜູ້າສໍານກັງານ ຄຄຊ ນບັແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ ູ້ນ
ມາ.  
         ຕລຊລ ຮບັການສ ູ້າງຕັ ູ້ງຂ ູ້ນໃນວນັທ ີ10.10.2010 ແລະ ໄດ ູ້ເປີດໃຫ ູ້ມກີານຊື ູ້-ຂາຍໃນວນັທ ີ11.01.2011 ເປັນຕົ ູ້ນ 
ມາ ແລະ ໃນໄລຍະ 8 ເດອືນປີ 2021 ນີ ູ້ ໄດ ູ້ສໍາເລດັການຈດົທະບຽນພນັທະບດັລດັຖະບານປະເພດດ ່ ນດ່ຽງງບົປະມານ 
ແລະ ຄງັ ເງນິສະກ ນເງນິກບີ 43 ຊ ດ ລວມມ ນຄ່າ 994,94 ຕື ູ້ກບີ ແລະສະກ ນເງນິໂດລາ 75 ຊ ດ ລວມມ ນຄ່າ 30,6 ລ ູ້ານ
ໂດລາສະຫະລດັ; ສໍາເລດັການຄົ ູ້ນຄວ ູ້າແນວທາງປັບປ ງຄ ນນະພາບຂອງບໍລສິດັຈດົທະບຽນ ແລະຜນົປະກອບການຂອງ
ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ; ສໍາເລດັການສະຫ  ບຕລີາຄາຄນືບນັຫາຄງົຄ ູ້າງທີ່ ຕດິພນັກບັວຽກງານຈດົທະບຽນ, ການເປີດເຜຍີຂໍ ູ້ມ ນ 
ແລະ ການສ ູ້າງຄວາມເຂັ ູ້ມແຂງໃຫ ູ້ແກ່ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ ພ ູ້ອມທງັສະເໜວີທິກີານແກ ູ້ໄຂບນັຫາຄງົຄ ູ້າງດັ່ ງກ່າວ.  
           ໃນທ ູ້າຍເດອືນ ສງິຫາ 2021 ດດັຊະນ ີຕລຊລ ປິດຢ ່ ທີ່  636.90 ຈ ດ ເພີ່ ມຂ ູ້ນ 60.43 ຈ ດ ຫ  ື10.48% ທຽບ 
ໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງປີຜ່ານມາ. ມ ນຄ່າການຊື ູ້-ຂາຍຫ ກັຊບັຢ ່ ທີ່  79,05 ຕື ູ້ກບີ ຫ  ດລງົ 44.13% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກນັ
ຂອງ ປີຜ່ານມາ, ໃນນີ ູ້ການຊື ູ້-ຂາຍຮ ູ້ນລາຍໃຫຍ່ ກວມເອາົ 55.9% ຂອງມ ນຄ່າການຊື ູ້-ຂາຍທງັໝດົ. ຈາໍນວນບນັຊຫີ ກັຊບັ
ຮອດທ ູ້າຍ ເດອືນສງິຫາ 2021 ມທີງັໝດົ 16,752 ບນັຊ ີເພີ່ ມຂ ູ້ນ 4.2% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງປີຜ່ານມາ (ໃນນັ ູ້ນ
ມນີກັລງົທ ນພາຍໃນ 79.42% ແລະ ນກັລງົທ ນຕ່າງປະເທດ 20.58% ຂອງຈໍານວນບັນຊີທງັໝດົ); ນອກນັ ູ້ນ, ຍງັ
ພດັທະນາການສະໜອງຂໍ ູ້ມ ນຂ່າວສານໃນ ຕລຊລ ມຄີວາມຫ າກຫ າຍ. 
          ສໍາເລດັການຂື ູ້ນທະບຽນ ແລະ ຝາກພນັທະບດັລດັຖະບານໃນລະບບົພນັທະບດັ ຕລຊລ ຈາໍນວນ 118 ຊ ດ (ສະ 
ກ ນເງນິກບີ 43 ຊ ດ ແລະ ສະກ ນເງນິໂດລາ 75 ຊ ດ), ລວມມ ນຄ່າ 994,947,000,000 ກບີ ແລະ 30,602,600 ໂດ
ລາສະຫະລັດ; ສໍາເລດັການຊໍາລະດອກເບ ູ້ຍພນັທະບດັລດັຖະບານ ລວມມ ນຄ່າ 103,935,570,453.41 ກບີ ແລະ 
874,202.06 ໂດລາສະຫະລດັ; ສໍາເລດັການຊໍາລະເງນິປັນຜນົຮ ູ້ນໃຫ ູ້ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ 5 ບໍລສິດັ ລວມມ ນຄ່າທງັໝດົ 
120,230,054,249 ກບີ; ນອກຈາກນັ ູ້ນ, ກໍ່ ມກີານພດັທະນາລະບບົໄອທ;ີ ການສ ູ້າງ, ປັບປ ງນຕິກິາໍ ແລະ ວຽກງານອື່ ນໆ. 
           ໃນໂອກາດດັ່ ງກ່າວ; ທ່ານຮອງປະທານ-ຜ ູ້ປະຈາໍການ ຄຄຊ ໄດ ູ້ມຄໍີາເຫນັວ່າ: ໃຫ ູ້ຄະນະອໍານວຍການຕະຫ ອດຮອດ 
ພະນກັງານ ຕລຊລ ຕ ູ້ອງເອາົໃຈໃສ່ວຽກງານວຊິາສະເພາະ ເປັນຕົ ູ້ນຕດິຕາມການຂາຍຮ ູ້ນຂອງບໍລສິດັຈດົທະບຽນ ແລະ ການ
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ອອກ ຈໍາໜ່າຍພນັທະບດັລດັຖະບານໃນ ຕລຊລ ໃຫ ູ້ໄດ ູ້ຮບັປະສດິທຜິນົສ ງ, ເອາົໃຈໃສ່ແກ ູ້ໄຂສະພາບຄ່ອງຂອງ ຕລຊລ 
ໂດຍປະສານສມົທບົກບັ ສຄຄຊ; ເອາົໃຈໃສ່ຄ ູ້ມຄອງ ແລະ ພດັທະນາລະບບົໄອທຂີອງ ຕລຊລ ໃນປະຈ ບນັໃຫ ູ້ມຄີວາມ
ຮບັປະກນັການເຄື່ ອນໄຫວຕວົຈງິ ແລະ ໃຫ ູ້ມປີະສດິທພິາບສ ງຍິ່ ງຂ ູ້ນ. 

 
# ຂ່າວ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 
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