10 ປ ແຫງການ
ການພັດທະນາຕະຫຼ
ຕະຫຼາດທຶນລາວ
ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ) ໄດຮັບການສາງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ
10-10-2010 ຊຶ່ງເປນເຫດການສາຄັນຍິ່ງໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ໂດຍ
ສະເພາະວຽກງານຕະຫຼາດທຶນໄດເປນຂີ
ເປນຂີດໝາຍແຫງການ
ໝາຍແຫງການປະຕິບັດແນວ
ທາງປຽນແປງໃໝຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຂອງແຫງຊາດ ແນໃສປະກອບສວນພັ
ພັດທະນາປະເທດ
ທະນາປະເທດໃຫຫຼຸດພົ້ນອອກ
ຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອຍພັດທະນາໂດຍຊຸ
ໂດຍຊຸກຍການເຕີບໂຕຢາງຕໍ
ເນື່ອງ, ສົມດນ ແລະ ຍືນຍົງ ແລະ ສືບຕໍສ
ສຊົນຂາມຜານຈາກສະຖານະ
ພາບດັງກາວໃຫໄດໃນປ 2025 ພອມທັງສາງບາດລຽວໃໝໃນການ
ພັດທະນາປະເທດໃຫກາຍເປນປະເທດກາລັ
ກາລັງພັດທະນາ
ທະນາທີ່ມີລາຍຮັບປານ
ກາງລະດັບສງຕາມທິດສະດີເສດຖະກິດ-ສັ
ສັງຄົມພມປນຍາ
ພມປນຍາ, ສີຂຽວ ແລະ
ຍືນຍົງ.
ໃນພິທສ
ີ ະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສາງຕັ
ຕັ້ງຕະຫຼາດ
ດທຶນລາວ ຄົບຮອບ 10
ປ (30 ຕລາ 2020); ທານນາງ ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ ຄະນະພັກ
ທຫລ, ເລຂາໜວຍພັກ-ຫົ
ຫົວໜາສານັກງານຄະນະກາມະການຄມຄອງ
ຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ), ເລຂາຄະນະກາມະການຄມຄອງຫຼັກຊັບ ໄດນາສະເໜີ
ຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ
ລາວວາ: ຕລຊລ ໄດຮັບການ
ສາງຕັ້ງຂຶ້ນຢາງເປນທາງການໃນວັນທີ 10
10.10.2010 ແລະ ໄດເປດໃຫ
ບໍລິການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບມື້ທາອິດໃນວັນທີ 11.01.2011 ໂດຍມີລັດວິ
ສາຫະກິດ 2 ແຫງ ໄດຖືກ
ກຫັ
ຫັນເປນບໍລິສັດມະຫາຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນ
ໃນ ຕລຊລ ຄື: ທະນາຄານການຄາຕາງປະເທດລາວ
າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ
ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟາລາວ ມະຫາຊົນ ສາມາດລະດົມທຶນໄລຍະຍາວ
ໄລຍະຍາວໃນ
ຕົ້ນທຶນທີ່ເໝາະສົມ, ເປນກົນໄກປບປງຄວາມເຂັ
ປບປງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງວິສາຫະກິດທາງດານການເງິນ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຫັນການຄມຄອງບໍລິຫານ
ໄປສການບໍລິຫານຢາງມືອາຊີບຫຼາຍຂຶ້ນແນໃສປະກອບສວນ
ປະກອບສວນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວ
ຕາມທິດທີ່ມີຄນນະພາບ, ສົມດນ, ຕໍເນື່ອງ, ຍືນຍົງ ແລະ ເປນສີຂຽວ.
ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 10 ປ, ຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ໄດມີກ
ການເຕີ
ານເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວທາງດານປະລິມານ ແລະ ຄນນະພາບຕາມ
ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງພາຍໃນປະເທດ ສາມາດມີຜົ
ຜນ
ົ ງານທີ່ພົ້ນເດັນຄື
ນ : ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງລະບົບຕະຫຼາດທຶນ ໄດມີການແບງພາລະບົດບາດ
ຢາງຈະແຈງລະຫວາງ ຄຄຊ, ສຄຄຊ ແລະ ຕລຊລ
ລ ຕາມທີກ
່ ານົດໄວໃນກົດໝາຍວາດວຍຫຼັກຊັບ. ເອົາໃຈໃສບາລງ
ສບາລງ-ກໍສາງພະນັກງານ ທາງ
ດານທິດສະດີການເມືອງ, ວິຊາສະເພາະ ແລະ ພາສາຕາງປະເທດ ດວຍຫຼາຍຮບການທີ່ມທ
ີທຶຶນຊວຍເຫຼືອລາຈາກບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ
ແລະ ສາກົນ ແລະ ທຶນສົມທົບຈາກທະນາຄານ
ຄານແຫງ ສປປ ລາວ (ທຫລ). ຜານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄືດັງກາວ ເຮັດໃຫສະມາຊິກພັກພະນັກງານ ມີຄວາມຮ, ຄວາມສາມາດ, ມີຄນສົ
ຄນສົມບັດສິນທາປະຕິວັດເຮັດສາເລັດໜາທີ່ການເມືອງທີ່ໄດຮັບມອບໝາຍ
ມອບໝາຍ.

ປດຈບັນ ໜວຍພັກ ສຄຄຊ ມີພະນັກງານທັງໝົດ ຈານວນ 79 ຄົນ (ຍິງ 41 ຄົນ), ໃນນັັ້ນ ສຄຄຊ ມີ 41 ຄົນ (ຍິງ 21 ຄົນ) ແລະ
ຕລຊລ ມີ 36 ຄົນ (ຍິງ 19 ຄົນ); ມີສະມາຊິກພັກກວມ 29% ຂອງພະນັກງານທັງໝົດ. ສາລັບບໍລິສັດຫຼັກຊັບ 4 ແຫງ ມີພະນັກງານ 76
ຄົນ, ບັນດາບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ໄດເອົາໃຈໃສວຽກງານຍົກລະດັບຄວາມຮ, ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ ດວຍການນາສົງໄປສຶກສາ, ຝກ
ອົບຮົມ ແລະ ສາມະນາໃນຫົວຂໍຕາງໆກຽວຂອງກັບຕະຫຼາດທຶນຢາງເປນປກກະຕິ; ເອົາໃຈໃສສາງ ແລະ ປບປງນິຕິກາໃຫເປນລະບົບຄົບ
ຊຸດເທື່ອລະກາວ. ປະຈບັນ, ນິຕິກາສງສດຂອງວຽກງານຕະຫຼາດທຶນແມນກົດໝາຍວາດວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປບປງ) ແລະ ມີລະບຽບການ
ຫຼາຍສະບັບ. ນິຕິກາດັງກາວ ໄດກາຍເປນເຄື່ອງມື ແລະ ບອນອີງທີ່ສາຄັນໃຫແກການຄມຄອງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼັກຊັບໃຫ
ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢາງຕໍເນື່ອງ, ສາງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫບັນດາຫົວໜວຍທລະກິດ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ສາມາດລະດົມທຶນ
ຜານຕະຫຼາດທຶນ, ຊຸກຍ, ສົງເສີມ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫແກບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ປະກອບສວນລົງທຶນໃນ
ຕະຫຼາດທຶນ.
ພອມນີ້ ເພື່ອສືບຕໍດຶງດດ ແລະ ຊຸກຍໃຫມີການເຂົ້າຮວມ ແລະ ປະກອບສວນໃນວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ, ລັດຖະບານໄດຫຼຸດ
ອັດຕາອາກອນກາໄລ ຈາກ 20% ມາເປນ 13% ເປນເວລາ 4 ປ ຕໍເນື່ອງໃຫແກບໍລິສັດຈົດທະບຽນ; ຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ ຈາກການ
ຂາຍ ຫຼື ໂອນຮນ, ແລະ ເງິນປນຜົນ; ຍົກເວັ້ນອາກອນມນຄາເພີ່ມສາລັບສະຖາບັນສື່ກາງດານຫຼັກຊັບ ທີ່ເປນສະຖາບັນການເງິນ ແລະໄດ
ຍົກເວັ້ນຄາທານຽມ ຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບໃນສວນຂອງລັດຖະບານ.
ຮອດເດືອນຕລາປ 2020, ລັດຖະບານ ແລະ ວິສາຫະກິດສາມາດລະດົມແຫຼງທຶນໄລຍະຍາວຜານຕະຫຼາດທຶນລາວຈານວນ
24.502 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 15% ຂອງ GDP. ປດຈບັນ ຕລຊລ ມີບໍລິສັດຈົດທະບຽນ 11 ແຫງ ທີ່ມາຈາກຂະແໜງການເງິນ, ພະລັງງານ
ໄຟຟາ, ກະສິກາ, ອດສະຫະກາ, ການຄາ-ການບໍລິການ ແລະ ອື່ນໆ. ພອມນີ,້ ໄດເອົາໃຈໃສສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແກບໍລິສັດຈົດ
ທະບຽນ ໂດຍໄດຫັນບໍລິສັດຈົດທະບຽນໄປສການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນດານການລາຍງານການເງິນ (IFRS) ເທື່ອລະ
ກາວ; ໄດຫັນການຄມຄອງບໍລິຫານໄປສຫຼັກການຂອງອາຊຽນ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ. ນອກນີ້, ໄດເອົາໃຈໃສຕິດຕາມ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນຜານຮບການລາຍງານ ແລະ ການເປດເຜີຍຂໍມນໃນແຕລະໄລຍະ; ຕິດຕາມ ກວດກາ ຕາມ
ເອກະສານ ແລະ ກວດກາກັບທີ່ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ເຄື່ອນໄຫວຕາມລະບຽບການ. ຜານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄືດັງກາວ
ເຮັດໃຫບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ມີທຶນພຽງພໍເພື່ອເຄື່ອນໄຫວທລະກິດ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການສອດຄອງກັບລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກການ
ສາກົນພໍສົມຄວນ, ມີການຫັນປຽນຢາງຕັ້ງໜາ ເປນຕົ້ນການປະຕິບັດຫຼັກການບັນຊີ ແລະ ການປະຕິບັດພັນທະອາກອນ ເຮັດໃຫບໍລິສັດ
ມີຄວາມໂປງໃສເທື່ອລະກາວ.
ກຽວກັບການປກປອງ ແລະ ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແກຜລົງທຶນໄດປະສານສົມທົບກັບພາກສວນກຽວຂອງ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ
ຄວາມຮກຽວກັບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນໃຫແກມວນຊົນ ດວຍການຈັດສາມະນາ, ຈັດງານປະຈາປ, ສາງປມ ແລະ ວີດີໂອສົງເສີມຄວາມຮ,
ຜະລິດສະປອດໂຄສະນາ ແລະ ອື່ນໆ. ຮອດເດືອນ 10 ປ 2020 ມີບັນຊີຜລົງທຶນທັງໝົດ 15.961 ບັນຊີ, ໃນນີ້ບັນຊີຜລົງທຶນພາຍໃນມີ
12.567 ບັນຊີ ແລະ ບັນຊີຜລົງທຶນຕາງປະເທດ ມີ 3.394 ບັນຊີ ທີມ
່ າຈາກ 47 ປະເທດທົວໂລກ. ຜານການເຄື່ອນໄຫວຊື-້ ຂາຍຕົວຈິງ
ເຫັນວາຜລົງທຶນຕາງປະເທດມີບົດບາດພໍສົມຄວນໃນການເຄື່ອນໄຫວຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບຢຕະຫຼາດທຶນລາວ.
ພັດທະນາ ແລະ ບາລງຮັກສາລະບົບໄອທີ ຢາງຕໍເນື່ອງ ເປນຕົ້ນ ລະບົບຮັບຄາສັງຊື້-ຂາຍ, ລະບົບຈັບຄຊື້-ຂາຍ, ລະບົບສະສາງ ແລະ
ຕັດບັນຊີຫຼັກຊັບ, ລະບົບຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ແລະ ລະບົບອື່ນໆ ເພື່ອຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວໃຫບໍລິການຂອງ ຕລຊລ. ພິເສດ ໃນປ
2017 ຕລຊລ ໄດພັດທະນາລະບົບເພື່ອຮອງຮັບການຊື້-ຂາຍພັນທະບັດລັດຖະບານຜານ ຕລຊລ ແລະ ໄດເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນທາຍປ
2018 ຊຶ່ງລະບົບດັງກາວໄດຊວຍລັດຖະບານເພື່ອລະດົມທຶນຈາກມວນຊົນ ຮັບການພັດທະນາໄດດີພໍສົມຄວນ. ພອມນີໄ້ ດຍົກລະດັບກົນ
ໄກການຊື້-ຂາຍຮນ ເພື່ອເພີ່ມໂອກາດໃຫຜລົງທຶນສາມາດຊື-້ ຂາຍຮນກັນໄດຢາງຄອງຕົວຍິ່ງຂຶ້ນເປນຕົ້ນການນາໃຊລະບົບການປະມນ
ແບບຕໍເນື່ອງ; ການເພີ່ມຂອບເຂດການປຽນແປງລາຄາລາຍວັນ; ການປບຫົວໜວຍຊື້-ຂາຍຮນຂັ້ນຕາ, ໄດເພີ່ມຮບແບບຄາສັງຊື-້ ຂາຍ
ແລະ ອື່ນໆ.
ສາລັບສະຖາບັນສື່ກາງດານຫຼັກຊັບໄດອະນຍາດດາເນີນທລະກິດໃຫບໍລິສັດຫຼັກຊັບ 4 ແຫງ ເພື່ອເຮັດໜາທີ່ກະກຽມຄວາມພອມ
ໃຫແກເປາໝາຍຈົດທະບຽນ ແລະ ເປນສື່ກາງໃນການແລກປຽນຊື-້ ຂາຍຫຼັກຊັບ; ຮັບຮອງສະຖາບັນສື່ກາງອື່ນ 17 ເປນ ຕົ້ນບໍລິສັດກວດ
ສອບ (4 ແຫງ), ບໍລິສັດປະເມີນມນຄາຊັບສິນ (9 ແຫງ), ທະນາຄານດແລຊັບສິນ (3 ແຫງ) ແລະ ບໍລິສັດຈັດອັນດັບຄວາມໜາເຊື່ອຖື
(1 ແຫງ) ເພື່ອປະກອບສວນຂັບເຄື່ອນຕະຫຼາດທຶນໃຫເຄື່ອນໄຫວໄດຢາງຄອງຕົວ. ສາງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບໄອທີເພື່ອຮັບປະກັນ
ໃຫການປະຕິບັດວຽກງານຄມຄອງຫຼັກຊັບໃຫມີຄວາມຄອງຕົວ, ເປນລະບົບ, ຮັບປະກັນ ແລະ ທັນສະໄໝ. ພອມນີ້ ທຫລ ໄດສະໜອງ
ງົບປະມານພຽງພໍກັບຄວາມຈາເປນຕົວຈິງເພື່ອຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງອົງການຄມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ. ເພີ່ມທະວີ

ການພົວພັນຮວມມືແບບສອງຝາຍ, ຫຼາຍຝາຍ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເພື່ອຍາດແຍງການຊວຍເຫຼືອທາງດານວິຊາການໃນການພັດທະນາ
ຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ.
ສັງລວມແລວ, ຕະຫຼອດໄລຍະ 10 ປທີຜ
່ ານມາ; ຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ, ໄດຮັບການສາງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາຢາງເປນລະບົບ
ດວຍບາດກາວທີ່ໜັກແໜນ. ມາຮອດປດຈບັນ, ຕະຫຼາດທຶນລາວປະກອບມີທກພາກສວນ ທີ່ເປນອົງປະກອບສາຄັນ ແລະ ຈາເປນໃນ
ລະບົບນິເວດວິທະຍາຕະຫຼາດທຶນ ເຊິ່ງລວມມີ ຄຄຊ, ສຄຄຊ, ຕລຊລ, ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ, ສະຖາບັນສື່ກາງດານຫຼັກຊັບ, ຜລົງທຶນທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ຊ-ື້ ຂາຍໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນໄດປະກອບສວນເຂົ້າໃນພາລະກິດ
ປກປກຮັກສາ ແລະ ສາງສາພັດທະນາປະເທດຊາດຢາງຕັ້ງໜາ ຕໍກັບຄນງາມຄວາມດີດັງກາວນັ້ນ ຂັ້ນເທິງໄດໃຫກຽດຍອງຍໍແກ ສຄຄຊ,
ຕລຊລ ແລະ ຜມີສວນຮວມຕະຫຼາດທຶນ ໂດຍໄດຮັບການປະດັບຫຼຽນໄຊແຮງງານ ຊັ້ນ III 1 ໜວຍ; ຫຼຽນກາແຮງງານ 1 ໜວຍ, ໃບ
ຍອງຍໍ ແລະ ໃບຊົມເຊີຍຈາກຂັ້ນເທິງຈານວນໜຶ່ງ; ນອກຈາກນີ້ ໜວຍພັກ ສຄຄຊ ໄດຮັບການຍອງຍໍ ເປນໜວຍພັກເຂັ້ມແຂງ-ຮນາພາ
ຮອບດານ 7 ສະໄໝຕໍເນື່ອງ.
# ໂດຍ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ
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