ກອງປະຊຸມວຽກງານກວດກາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ປະຈາປີ 2020

ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 09 ກໍລະກດ 2021 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມວຽກ
ງານກວດກາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈາປີ 2020 ຂົ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ຢ່ທີີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ສະ
ຖາບັນການທະນາຄານ. ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ສະຫາຍ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ກາມະການສນ
ກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ, ຜ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ; ມີສະຫາຍ ສີໄນ ມຽງລາວັນ ຮອງປະ
ທານຄະນະກວດກາສນກາງພັກ, ຮອງປະທານອງການກວດກາແຫ່ງລັດ ແລະ ບັນດາສະຫາຍ ຄະນະປະຈາ
ພັກ, ຄະນະພັກ, ເລຂາໜ່ ວຍພັກ, ຜ້ກວດກາໜ່ ວຍພັກ , ເລຂາຄະນະພັ ກ ຮາກຖານ, ປະທານກວດກາ
ຄະນະພັກຮາກຖານ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝດ ຈານວນ 85 ສະຫາຍ, ຍິງ 35 ສະຫາຍ.
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ສາລັບບັນດາ ສາຂາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈາແຕ່ລະພາກ ແລະ ຄະນະກວດກາຄະນະ
ພັກຮາກຖານ ແມ່ນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາງໄກ (ໂດຍຜ່ານ Video Conference) ທັງໝດ ຈານວນ
42 ສະຫາຍ, ຍິງ 13 ສະຫາຍ.

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຜ່ານຮ່າງບດສະຫຸບການເຄີ່ອນໄຫວວຽກງານກວດກາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ປະຈາປີ 2020, 5 ປີ (2016-2020) ຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 2021, 5 ປີ (2021-2025) ໃນ
ຕໍໍ່ໜ້າ ສະເໜີໂດຍ ສະຫາຍ ວຽງສະຫວັນ ໄຊຍະວງ ຄະນະພັກ, ຮອງປະທານຄະນະກວດກາພັກທະນາຄານ
ແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ຊີ່ ງເປັ ນ ການສະຫຸ ບ ຕີ ລ າຄາການເຄີ່ ອ ນໄຫວຈັ ດຕັົ້ ງປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານກວດກາຂອງ
ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະຜ່ ານມາ ແລະ ທິ ດ ທາງແຜນການໃນຕໍໍ່ ໜ້ າ ໄດ້ ຍ ກໃຫ້ ເຫັ ນ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕິດຕາມ, ກວດກາພັກ-ລັດ, ວຽກງານສະກັດກັົ້ນ ແລະ ຕ້ານການສໍໍ້ລາດບັງ
ຫ ວງ, ວຽກງານຄົ້ ນຄວ້າຄ າຮ້ອງຄາສະເໜີ , ຍກໃຫ້ ເຫັ ນດ້ານດີ ແລະ ຜນສາເລັ ດທີີ່ ຄ ວນເສີ ມ ຂະຫຍາຍ
ໂດຍການຊີົ້ນາ-ນາພາຂອງຄະນະກວດກາພັກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄະນະກວດກາແຕ່ລະຂັົ້ນ
ຕໍໍ່ການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ພາລະບດບາດ, ສິດ, ໜ້ າທີີ່ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ, ການ
ປະຕິບັດບັນດາມະຕິ, ຄາສັັ່ງຂອງພັກ, ກດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງລັດ, ພ້ອມທັງ ຍກໃຫ້ເຫັນ
ດ້ານອ່ອນ-ຂໍໍ້ຄງຄ້າງ ທີີ່ຈະຕ້ອງຮີບຮ້ອນເອາໃຈໃສ່ປັບປຸງແກ້ໄຂຢ່າງເດັດຂາດ, ເຂັົ້ມງວດ ແລະ ທັນສະພາບ
ການ ໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນທີີ່ຕັົ້ງໜ້າໄປສ່ຄຸນະພາບໃໝ່ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການແກ້ໄຂບັນຫາຫຍໍໍ້ທໍໍ້ທີີ່ເກີດຂົ້ນ
ໃນກງຈັກພັກ-ລັດ ແລະ ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານແຕ່ລະຂັົ້ນ ຕ້ອງແບບຢ່າງນາໜ້າຂອງບຸກຄນສະມາຊິກ
ພັກ ເພີ່ອເປັນການສະກັດກັົ້ນ ແລະ ຕີຖອຍປະກດການຫຍໍທ
ໍ້ ໍໍ້ທີີ່ອາດຈະເກີດຂົ້ນໃນຕໍໍ່ໜ້າ;
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ໃນຊຸມປີຜ່ານມາມີພດຕິກາທີີ່ເປັນການສໍໍ້ລາດບັງຫວງ 50 ກໍລະນີ, ທຽບໃສ່ ປີ 2019 ເພີົ້ມຂົ້ນ 10
ກໍລະນີ ລວມມນຄ່າເສຍຫາຍ (ທຽບເທັ່າກີບ) ເປັນເງິນທັງໜດ 8.6 ຕົ້ກີບ; ສາມາດເກັບກ້ຄນໄດ້ 944
ລ້ານກີບ.ໄດ້ປະຕິບັດວິໄນດ້ວຍຮບການປົດປ່ອຍອອກຈາກພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຈານວນ 18 ຄນ
ແລະ ພວມຢໃ່ ນຂັົ້ນຕອນການຄນ
ົ້ ຄວ້າການປະຕິບດ
ັ ວິໄນຈານວນ 9 ຄນ. ນອກນີົ້, ໄດ້ມອບໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີີ່
ເພີ່ອດາເນີນຄະດີ 3 ກໍລະນີ. ສາລັບຢ່ ທຫລ ມີພະນັກງານຖກປະຕິບັດວິໄນດ້ວຍຮບການຕ່າງໆ ຈານວນ
5 ຄນ; ຍິງ 3 ຄນ.
ປັດຈຸບັນ ອງຄະນະພັກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສາເລັດການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການປະເມີນຕີລາຄາ
ຄຸນນະພາບ ແລະ ແບ່ງປະເພດໜ່ວຍພັກ ປະຈາປີ 2020, ສາເລັດແຈ້ງການຜນຮັບຮອງການກໍໍ່ສ້າງໜ່ວຍພັກ
ປອດໃສ, ເຂັົ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ປະຈາປີ 2020 ເພີ່ອຢັັ້ງຢືນເຖິງການຊີົ້ນາ-ນາພາຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໜ້າທີີ່ວຽກ
ງານຂອງບັນດາຮາກຖານພັກ-ສະມາຊິກພັກ ທີີ່ຢ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕນ ກໍໍ່ຄ ອງຄະນະພັກ ທ
ະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
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ນອກຈາກນັົ້ນ, ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ເອກະສານສາຄັນຈານວນໜີ່ງ, ຊີ່ງນາສະເໜີ
ໂດຍ ສະຫາຍ ສີໄນ ມຽງລາວັນ ຮອງປະທານຄະນະກວດກາສນກາງພັກ, ຮອງປະທານອງການກວດກາ
ແຫ່ງລັດ ແລະ ຄະນະພັກ ທຫລ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ:  ບດສະຫຸບຫຍໍໍ້ ການເຄີ່ອນໄຫວວຽກງານກວດກາ 5
ປີ (2016-2020), ປີ 2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 2021 ຂອງຄະນະກວດກາສນກາງພັກ;  ບດ
ໂອ້ລມຂອງ ສະຫາຍ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ກາມະການກມການເມອງສນກາງພັກ ຕໍໍ່ກອງປະຊຸມວຽກງານ
ກວດກາທັ່ວປະເທດ ປະຈາປີ 2020 ແລະ 5 ປີ (2016-2020);  ເອກະສານປາຖະກະຖາ ລະນກວັນ
ສ້າງຕັົ້ງ ອງການກວດກາພັກ-ລັດ ສປປ ລາວ ຄບຮອບ 39 ປີ. ພ້ອມນີົ້, ຍັງໄດ້ຮັບ ຟັງການປະກອບຄາ
ເຫັນໃນຫວຂໍໍ້ຕ່າງໆຈາກບັນດາຮາກຖານພັກ ແລະ ຜ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ທີີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ
ກວດກາ ແລະ ການຈັດ ຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງຕນ ເພີ່ອ ເຮັດໃຫ້ການເຄີ່ອນໄຫວວຽກ
ງານຕວຈິງຢ່ແຕ່ລະຂັົ້ນ, ແຕ່ລະພາກສ່ວນ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິ
ຜນສງຂົ້ນກວ່າເກັ່າໃນຕໍໍ່ໜ້າ.

#ຂ່າວໂດຍ: ກມກວດກາພາຍໃນ
#ຮບພາບໂດຍ: ສມພິດ ທາມະວງ ແລະ ປາໄນ ພັນທະລາ

ຮັກບ້ານເກີດເມອງນອນ ໃຊ້ ຈ່າຍ ທອນ ເປັນເງິນກີບ
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