ທນບ ເມືອງສັງທອງ ປອຍສິນເຊືອ
່ ໃຫ ອກສກ 11 ຕືກ
້ ວາກີບ

ປະຈບັນ; ທະນາຄານນະໂຍບາຍ (ທນບ
ທນບ) ໜວຍບໍລິການເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັ
ຈັນໄດເຮັດທົດລອງປອຍສິນເຊື່ອ
ຜານອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ-ສັງຄົມ ແລະ ກອງທຶ
ກອງ ນຂັ້ນບານ (ອກສກ) ທີ່ຂັ້ນເທິງໄດອະນມັດແລວທັງໝົດ 14 ບານ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ
ປອຍສິນເຊື່ອສາເລັດແລວ 100% ໃນນີ້ ປ 2019 ຂະຫຍາຍໄດ 2 ບານ, ປ 2020 ຂະຫຍາຍໄດ 12 ບານ ແລະ ໄດຊຸກຍເຄື່ອງຮັບໃຊ
ຫອງການຈານວນໜຶ່ງ, ປາຍຈດບໍລິການສິນເຊື່ອ ແລະ ກະໂລໂນນິຕິກາຮັບໃຊວຽກງານສິນເຊື່ອ ໃຫ 14 ບານດັງກາວແລວ
ງກາວແລວ.
ທານ ປນຍາສະໄຫວ ຣັດຖະເສນາ ຫົວໜາ ທນບ ໜວຍບໍລິການເມືອງສັງທອງ ໄດໃຫຮວາ: ຍອດສິນເຊື່ອບວງເກົາາ+ບວງໃໝ
ລາຍກມ, ບກຄົນທັງໝົດ 11,53 ຕື້ກີບ ກວມ 14 ບານ, 251 ກມ, 1,228 ຄອບຄົວ, ເປນສິນເຊື່ອໄລຍະສັ້ນ 3,59 ຕື້ກີບ, ໄລຍະກາງ
690,49 ລານກີບ, ໄລຍະຍາວ 7,25 ຕື້ກີບ ໃນນີ
ນີ້ໄດປອຍຢບານໃຫຍນາຈະເລີ
ດ
ນທີ່ເປນບານ 3 ສາງໃນວົງເງິນ3,74 ຕືກ
້ ວາກີບ, ບານວັງ
ມາ 1,61 ຕືກ
້ ວາກີບ, ບານກົ້ວ1,27 ຕືກ
້ ວາກີບ ແລະ ບານອື່ນໆ. ການເກັບໜີ້ໄລຍະ 1 ປຜານມາ ສາມາດເກັບໜີ້ໄດທັງໝົດ 5,05 ຕື້
ກີບ ໃນນີ້: ຕົ້ນທຶນທັງໝົດ 4,30 ຕື້ກີບ.
ການຄິດໄລເງິນບາເນັ
ເນັດໃຫຄະນະຮັບຜິດຊອບ ອກສກ ຂັ້ນບານໃນປ 2020 ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂໍຕົກລົງເລກທີ 1123/ທນບ, ລົງ
ວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2019 ໂດຍໄດເອົາຍອດສິນເຊື່ອໃນການົດທີ່ປອຍໃໝໃຫບານທີ່ເຮັດ ອກສກ ເປນຕົວຕັ້ງຄນອັດຕາເງິນບາເນັດທີ່ກາ
ນົດ, ໄດຄິດໄລທກເດືອນ, ຈາຍໃຫຄະນະຮັບຜິດຊອບເປນງວດ 3 ເດືອນ ໝາຍວາ 3 ເດືອນໃດຈະນາເງິນດັງກາວໄປມອບໃຫຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບ ອກສກ ຂອງ 14 ບານດັງກ່າວ ຕາມການຕົກລົງກັນໃນເບື້ອງຕົ້ນແລວນາສະເໜີຂໍອະນມັດຈາກຄະນະອານວຍການ ຕາມ
ການສະເໜີຂອງໜວຍບໍລິການ.
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປ 2020 ມານີ້ ດານດີແມນໄດຮັບການສະໜັບສະໜນ, ຮວມມື ແລະ ຊີ້ນາຢາງໃກສິດຈາກອົງການ
ປກຄອງເມືອງ, ບັນດາບານ ແລະ ຄະນະອານວຍການ ທນບ; ພອມນັ້ນ, ກໍມີນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ, ນິຕິກາ ແລະ ຄມືກຽວກັບວຽກ
ງານວິຊາສະເພາະ ເປນຕົ້ນລະບຽບສິນເຊື່ອຜານ ອກສກ, ສັນຍາມອບສິດ ທີ່ເປນພື້ນຖານສາຄັນໃຫແກການສາງແຜນການ
ໃຫແກການສາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ; ອານາດການປກຄອງບານ,
ອານາດການປກຄອງບານ ຄະນະກາມະການຄມຄອງສິນເຊື່ອຂັ້ນບານ
ບານ, ຄະນະກມ ແລະ ສະມາຊິກ
ກຢມເງິນມີສວນຮວມທີ່ສາຄັນ ໂດຍເອົາໃຈໃສປະຕິບັດໜາທີ່ຂອງຕົນເປນຢາງດີຕາມການມອບສິດ, ຫົວໜາກມເປນເຈົ້າການເກັບ

ເງິນນາສະມາຊິກ ແລະ ນາເງິນມາມອບໃຫພະນັກງານທະນາຄານ ຕາມການຄິດໄລຂອງທະນາຄານຖືກຕອງຄົບຖວນຕາມຈານວນ,
ສະມາຊິກກມກຢມເງິນກໍມີຄວາມຕື່ນຕົວສງ, ມີສະຕິໃນການປະຕິບັດສັນຍາກຢມເງິນຢາງເຂັ້ມງວດ ສາມາດຊາລະດອກເບຍໄດ 100%
ທກໆເດືອນ, ລກຄາບາງລາຍກໍຊາລະໜີ້ຕົ້ນທຶນຄຽງຄກັບດອກເບຍ;
ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ, ກໍສາມາດແກໄຂໜີ້ເສຍກາຍສັນຍາຫຼາຍປໄດໃນລະດັບໜຶ່ງ ໂດຍແຕລະເດືອນທະນາຄານເຮັດໜັງສືເຊີນ
ລກໜີ້ສະເລຍ 8-10 ຄອບຄົວ ແລະ ມອບໃຫຄະນະກາມະການຂັ້ນບານເປນຜໄປແຈງ ແລະ ນາພາມາໄກເກຍແກໄຂຊາລະຕົ້ນທຶນ ແລະ
ດອກເບຍ ທີ່ຜານມາທະນາຄານໃຊຄວາມພະຍາຍາມແກໄຂໂດຍກົງກັບລກໜີ້ ແຕກໍພົບຂໍຫຍງຍາກ; ທະນາຄານໄດເອົາໃຈໃສ,
ຕິດຕາມ, ຊຸກຍ ແລະ ແນະນາຄະນະກາມະການຄມຄອງສິນເຊື່ອຂອງ ທນບ ຂັ້ນບານເປນໄລຍະ ເປນຕົ້ນ ການຄມຄອງ-ບໍລິຫານທີ່ເປນ
ລະບົບ, ທາງດານວິຊາການສິນເຊື່ອ ນັບແຕວຽກສາງແຜນ, ສັງລວມແຜນ, ຕິດຕາມກວດການາໃຊເງິນກ, ວຽກເກັບກໜີ,້ ມອບສາເນົາ
ສັນຍາກຢມເງິນ ແລະ ຖານະເງິນກປະຈາແຕລະເດືອນເປນປກກະຕິ; ບົດຮຽນທີ່ເຮັດ ອກສກ ດວຍການມອບສິດໃຫບານເຮັດໜາທີ່
ແທນທະນາຄານ ຈະສາງຄວາມຄວາມຮ ໄດປະສົບການ ແລະ ກາວໄປເຖິງການສາງເຂັ້ມແຂງ, ເປນເຈົ້າການ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງໃນ
ວຽກງານທະນາຄານ ໂດຍສະເພາະການບໍລິການສິນເຊື່ອ ໃຫອານາດການປກຄອງບານກໍຄືຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຈົນສາມາດພັດທະນາໃຫ
ເປນທະນາຄານຂອງປະຊາຊົນໃນອານາຄົດ. ນອກນີ,້ ຍັງນາເອົາບົດຮຽນດັງກາວມາປບປງກອງທຶນບານ ຫຼື ກອງທຶນທອນເງິນແມຍິງ
ບານໃຫນັບມື້ເຂັ້ມແຂງຢາງບໍຢດຢງ;
ຄຽງຄກັນນັ້ນ; ຄວາມຮັບຮ ແລະ ເຂົ້າໃຈເບື້ອງຕົ້ນຂອງອານາດການປກຄອງບານ, ຄະນະກາມະການຄມຄອງສິນເຊື່ອຂອງ
ທນບ ຂັ້ນບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ກຽວກັບນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອດັງກາວລວມທັງວິທີການ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການປະຕິບັດ ຍັງບໍທັນເລິກເຊິ່ງ
ເຮັດໃຫມີຄວາມລັງເລ, ບົດຮຽນ, ປະສົບການບໍຫຼາຍ ຢານບໍໄດຮັບປະສິດທິຜົນເວລາປະຕິບັດຕົວຈິງ;ຄະນະກາມະການຄມຄອງສິນເຊື່ອ
ຂອງ ທນບ ຂັ້ນບານຄວາມຮທາງວິຊາການສິນເຊື່ອ (ວົງຈອນສິນເຊື່ອ), ລະບົບບັນຊີ ແລະ ວຽກກວດກາ ຍັງຈາກັດ; ບັນຫາການເຂົ້າ
ຮວມເຮັດວຽກກັບທະນາຄານຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ອກສກ ທີ່ໄດຮັບການແຕງຕັ້ງຍັງບໍທັນເປນຂະບວນເທົາທີ່ຄວນ ແລະ ການແບງ
ໜາທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຄະນະດັງກາວ ຍັງມີລັກສະນະແບບລວມໆ ຍອນວາເປນວຽກໃໝທີ່ຫາກໍຈັດປະຕິບັດໄດ 2-3 ເດືອນສາລັບ
12 ບານເພີ່ມໃໝ; ພະນັກງານທະນາຄານພາກສະໜາມຍັງມີຈາກັດ.
ວຽກຈດສມໃນທາຍປ 2020 ແມນຈະສືບຕໍລົງສົມທົບຄະນະຮັບຜິດຊອບ ອກສກ ແຕລະບານ ສາງແຜນຄວາມຕອງການສິນ
ເຊື່ອປະຈາປ 2021 ຕິດພັນກັບການເຜີຍແຜນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ, ຄມືສິນເຊື່ອລາຍກມ ແລະ ລະບຽບສິນເຊື່ອ ອກສກ; ສືບຕໍລົງເກັບດອກ
ເບຍເງິນກຢມບານ ອກສກ 14 ບານໃຫໄດ 100% ແລະ ຄິດໄລເງິນບາເນັດໃຫຄະນະຮັບຜິດຊອບ ອກສກ; ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຕີ
ລາຄາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ອກສກ ຢບານໃຫຍນາຈະເລີນ ແລະ ບານໄຮເໜືອ ໄລຍະ 1 ປ(23/8/2019 ຫາ 23/8/2020) ໃຫ
ຖືກຕອງຕາມລະບຽບ ອກສກ; ສາງແຜນຂະຫຍາຍບານເຮັດທົດລອງ ອກສກ ປະຈາປ 2021 ບານທີ່ມີເງື່ອນໄຂມີຄວາມພອມຕາມ
ລະບຽບສິນເຊື່ອ ອກສກ ເລກທີ 1695/ທນບ, ລົງວັນທີ 12/10/2020 (ສະບັບປບປງ), ຄາດໝາຍລວມໃຫໄດ 5-6 ບານ.
ທານ ສັງວອນ ພິມມະສອນ ຄະນະປະຈາພັກເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງສັງທອງ ໄດມີຄາເຫັນໃນວັນທີ 5 ພະຈິກ 2020 ຕໍພິທມ
ີ ອບຮັບສິນເຊື່ອຜານ ອກສກ ວາ: ຂໍໃຫປະຊາຊົນເຮົາ ຈົງສືບຕໍຮັກສາມນເຊື້ອການນາໃຊທຶນຢມໃຫຖືກເປາໝາຍ, ປະຕິບັດລະບຽບກຢມ
ເງິນໃຫດີ; ຄະນະກາມະການຂັ້ນບານ ແລະ ຫົວໜາກມກຢມເງິນເອົາໃຈໃສເຂົ້າຮວມເຮັດວຽກກັບທະນາຄານທກໆເດືອນຕາມມື້ນັດ
ໝາຍ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍການຜະລິດ, ການຊາລະເງິນກຂອງສະມາຊິກກມໃຫເປນປກກະຕິ ຮັບປະກັນໃຫສົງຄືນຕົ້ນທຶນ
ແລະ ດອກເບຍ; ໃຫທະນາຄານສົມທົບກັບບານໃນວຽກເຜີຍແຜໂຄສະນາລະບຽບສິນເຊື່ອ, ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອຢາງເປນປະຈາ ສາມາດ
ເຂົ້າໃຈ ແລະ ໄດບົດຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນກວາເກົາ; ໃຫທະນາຄານສືບຕໍຂະຫຍາຍບານເຮັດທົດລອງ ອກສກ ທົວເມືອງສັງທອງ ໃຫຫຼາຍຂຶ້ນ,
ສາງແຜນລະອຽດລົງສົມທົບກັບບານເປາໝາຍຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜລະບຽບສິນເຊື່ອ ອກສກ, ຄມືສິນເຊື່ອລາຍກມ ແລະ ເນື້ອໃນສັນຍາມອບຮັບສິດ; ໃຫທະນາຄານສະໜອງສິນເຊື່ອທັນລະດການຜະລິດ ຕົ້ນຕໍແມນເປາໝາຍປກເຂົ້ານາປ ແລະ ເປາໝາຍອື່ນໆ.
# ຂາວ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

ຄົນລາວ ຮັກເມືອງລາວ ໃຊເງິນກີບລາວ

