
 

 

 

 

ທະນາຄານຈະ

ແກ�ລ�ກຄ�າທ່ີໄດ�

ມ້ືວານນີ້ (ວັນທີ 10 ທັນວາ) ທ�ານ ນວນ

ແຂວງ ຈ�າປາສັກໄດ�ແຈ�ງຕໍ�ຜ��ສືຂ່�າວວ�າ: ໃນປ� 2018

ຮັບຜົນກະທົບຢ�າງໜັກຈາກອິດທພິົນຂອງພາຍ�ຫຼາຍ

ໄລຍະທ�າຍເດືອນສິງຫາ-ຕົ້ນເດືອນກນັຍາປ� 2019

ຄາຈິກ ິ(KAJIKI) ແຕ�ວັນທ ີ02-06/09 ເຮັດ

ພາບຫ�ວຍ-ຮ�ອງມີນ��າໄຫສຼ�ຢ�າງຮ�ນແຮງ, ແມ�ນ��າຂອງ

ຝ��ງເຂ້ົາຖ�ວມບ�ານເຮືອນ, ພື້ນທີທ່�າການຜະລິດ, 

ທົບໜັກໜ�ວງແມ�ນພື້ນທີຢ່��ລຽບຕາມລ�ານ��າເຊໂດນ

ສະເພາະຢ��ແຂວງຈ�າປາສັກ, ພາຍຫຼັງ

ຕ�ານສະກັດກັ້ນໄພນ��າຖ�ວມ. ທຫລ ສາຂາພາກ

ກະກຽມຂົນຍ�າຍຊັບສິນ ແລະ ໃຫ�ພົວພັນປະສານ

ຢ��ຕ�າງແຂວງ. ເວ້ົາສະເພາະການຊ�ວຍເຫຼືອໄພພບັິດ

ລະກິດ, ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ຮ�ານແລກປ�ຽນທີ່

ການປ�ກຄອງທ�ອງຖ່ິນ ເພື່ອນ�າໄປຊ�ວຍເຫຼືອ

115.000.000 ກີບ; ແຂວງເຊກອງ 106.855

14.940.000 ກີບ. ພ�ອມດຽວກັນນັ້ນ, ແຕ�

ຂອງທະນາຄານຕົນ ແລະ ໄດ�ຕາງໜ�າສ�ານັກງານ

ກັນ ເພື່ອຊ�ວຍເຫຼືອພະນັກງານທີຖື່ກຜົນກະທົບນ��າຖ�ວມອີກ

ຄານຈະເຍ້ືອນການຊ�າລະໜ້ີ

ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຈາກນ��າຖ�ວມ
 

 
 

ນວນຕາ ແກ�ວມະນ ີວ�າການຫົວໜ�າສາຂາທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ 

2018 ແລະ 2019 ມານີຢ້��ບັນດາແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ�ຂອງ ສປປ ລາວ

ຫຼາຍຫົວທີ່ພັດຜ�ານ ສົ�ງຜົນເຮັດໃຫ�ເກີດໄພພບັິດນ��າຖ�ວມຢ�າງ

2019 ເນື່ອງຈາກມີພະຍ�ໂພດ�ນ (PODUL) ພັດຖະຫຼົ�ມຢ�າງ

ເຮັດໃຫ�ເກີດມີຝ�ນຕົກໜັກຢ�າງຕໍ�ເນື່ອງທັງເວັນ ແລະ ຄືນເປ�ນເວ

ຂອງ, ນ��າເຊຕ�າງໆເພີ່ມຂ້ືນຢ�າງໄວວາແບບບໍ�ເຄີຍມີມາກ�ອນ

 ເຂດເສດຖະກິດ ແລະ ເທດສະບານເມືອງເປ�ນບໍລເິວນກວ�າງ

ໂດນ, ເຊກອງ ແລະ ແມ�ນ��າຂອງ. 

ພາຍຫຼັງໄດ�ຮັບໜັງສແືຈ�ງຂອງອ�ານາດການປ�ກຄອງທ�ອງຖ່ິນໃນການ

ຂາພາກໃຕ� ກໍ�ໄດ�ຮີບຮ�ອນແຈ�ງໃຫ�ບັນດາສາຂາທະນາຄານທ�

ສານກັນຢ�າງໃກ�ຊິດ ເພື່ອລາຍງານສະພາບການທັງສາຂາທະນາ

ບັດນ��າຖ�ວມໃນຄັ້ງນີ ້ ທຫລ ສາຂາພາກໃຕ� ໄດ�ເປ�ນເຈົ້າການ

ປ�ຽນທີຢ່��ໃນການຄ��ມຄອງຂອງຕົນໄດ�ລະດົມທນຶຊ�ວຍເຫຼືອ 

ເຫຼືອພໍ�ແມ�ປະຊາຊົນ ທີຖື່ກຜົນກະທົບ ຊຶ່ງໃນເບ້ືອງຕົ້ນມອບ

855.000 ກີບ; ແຂວງສາລະວັນ 24.000.000 ກີບ ແລະ

ແຕ�ລະສາຂາທະນາຄານທ�ລະກິດກໍ�ໄດ�ເປ�ນເຈົ້າການປະກອບສ�ວນ

ງານໃຫຍ�ຂອງຕົນມອບເງິນຊ�ວຍເຫຼືອຕື່ມອີກ, ທັງໄດ�ຈາກການ

ນ��າຖ�ວມອີກດ�ວຍ. 

ໜ້ີ 

ນ��າຖ�ວມ. 

ຂາທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ພາກໃຕ� (ທຫລ)

ບັນດາແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ�ຂອງ ສປປ ລາວ ເຮົາໄດ�

ຢ�າງໜັກໜ�ວງໂດຍສະເພາະໃນ

ຢ�າງໜັກ ຕໍ�ດ�ວຍພະຍ�ດເີປສເຊິນ

ເວລາຫຼາຍວັນຕິດຕໍ�ກັນເກີດສະ

ກ�ອນໃນຫຼາຍປ�ຜ�ານມາ ໄດ�ໄຫລຼົ້ນ

ເວນກວ�າງ, ເຊິ່ງເຂດທີ່ໄດ�ຮັບຜົນກະ

ການຕິດຕາມເຝ��າລະວັງ ແລະ 

ທ�ລະກິດໃຫ�ຕິດຕາມເຝ��າລະວັງ, 

ນາຄານຢ��ແຂວງຈ�າປາສັກ ແລະ 

ການຮ�ວມກັບສາຂາທະນາຄານທ�

 ແລະ ນ�າໄປມອບໃຫ�ອ�ານາດ

ຕົ້ນມອບໃຫ�ແກ�ແຂວງຈ�າປາສັກ 

ແລະ ແຂວງອັດຕະປ�ຈ�ານວນ 

ສ�ວນເງິນຊ�ວຍເຫຼືອເປ�ນສະເພາະ

ການລະດົມຈາກພະນັກງານດ�ວຍ



ພາຍຫຼັງສະພາບນ��າໄດ�ບົກແຫ�ງເຂົ້າສ��ສະພາບປ�ກກະຕແິລ�ວ, ທຫລ ສາຂາພາກໃຕ� ກໍ�ໄດ�ຮີບຮ�ອນແຈ�ງໃຫ�ບັນດາສາຂາທະນາ

ຄານທ�ລະກິດລົງຕິດຕາມປະເມີນຜົນເສຍຫາຍຂອງລ�ກຄ�າເງ ິນກ��ຂອງຕົນ; ຜ�ານການຕິດຕາມສັງລວມປະເມີນເບ້ືອງຕົ້ນ, ຜົນເສຍຫາຍ

ຂອງລ�ກຄ�າເງ ິນກ��ທະນາຄານທົ�ວ 4 ແຂວງພາກໃຕ� ມີທະນາຄານທ�ລະກິດຖືກຜົນກະທົບ 23 ສາຂາ ແລະ 5 ໜ�ວຍບໍລິການເອກະລາດ,

ລວມມ�ນຄ�າເສຍຫາຍ 112,90 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 1,75% ຂອງສິນເຊື່ອທັງໝົດ, ໃນນັ້ນແຂວງຈ�າປາສັກໄດ�ຮັບຜົນກະທົບ 12 ສາຂາ 

ແລະ 01 ໜ�ວຍບໍລິການເອກະລາດເສຍຫາຍຈ�ານວນ 74,96 ຕື້ກີບ; ແຂວງອັດຕະປ�ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບ 5 ສາຂາ ແລະ 1 ໜ�ວຍບໍລິການ

ເອກະລາດຈ�ານວນເສຍຫາຍ 18,03 ຕື້ກີບ; ແຂວງສາລະວັນໄດ�ຮັບຜົນກະທົບ 5 ສາຂາ, 2 ໜ�ວຍບໍລິການເອກະລາດ,  1 ໜ�ວຍຕົວ

ແທນ ຜົນເສຍຫາຍ 11,86 ຕື້ກີບ ແລະ ແຂວງເຊກອງ ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບ 4 ສາຂາ ແລະ 1 ໜ�ວຍບໍລກິານເອກະລາດ  ແລະ 1 ໜ�ວຍຕົວ

ແທນ ຜົນເສຍຫາຍ 8,06 ຕື້ກີບ. 

ສະເພາະລ�ກຄ�າທະນາຄານຢ��ແຂວງ ຈ�າປາສັກ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບໃນຈ�ານວນ 12 ສາຂາ ແລະ 1 ໜ�ວຍເອກະລາດປະເມີນຜົນ

ເສຍຫາຍຈ�ານວນ 74,96 ຕື້ກີບເຊິ່ງນອນໃນ 8 ຕົວເມືອງ ແລະ 1 ນະຄອນ. ໃນນ້ັນ, ນະຄອນປາກເຊເສຍຫາຍຫຼາຍກ�ວາໝ�� ມ�ນຄ�າ

ເສຍຫາຍ 63,14 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 84,22% ຂອງມ�ນຄ�າເສຍຫາຍໃນແຂວງ, ຮອງລົງມາແມ�ນເມືອງ ບາຈຽງຈະເລີນສ�ກ ມ�ນຄ�າ 3,28 

ຕື້ກີບ ເທົ�າ 4,37%, ເມືອງປະທ�ມພອນ ຈํານວນເສຍຫາຍ 2,35 ຕື້ກີບກວມເອົາ 3,13% ແລະ ເມືອງສ�ຂ�ມາ ຈ�ານວນເສຍຫາຍ 2,13 

ຕື້ກີບກວມເອົາ 2,84%; ທະນາຄານທ່ີຖືກຜົນກະທົບ ແມ�ນທະນາຄານນະໂຍບາຍ, ທະນາຄານສົ�ງເສີມກະສິກํາ, ທະນາຄານການຄ�າ

ຕ�າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ທະນາຄານໄຊງ�ອນ-ເທື່ອງຕິນ (scombank), ທະນາຄານພາບລກິ. ສະເພາະຂະແໜງການເສດຖະກິດທີ່

ຖືກຜົນເສຍຫາຍສ�ວນໃຫຍ�ແມ�ນຂະແໜງກະສິກ�າ, ການຄ�າ, ບໍລິການ ແລະ ກໍ�ສ�າງ. 

ທ�ານ ນວນຕາ ແກ�ວມະນ ີວ�າການຫົວໜ�າສາຂາ ທຫລ ພາກໃຕ�ແຂວງ ຈ�າປາສັກ ໄດ�ຢ�ນຢ�ນວ�າ: ບັນດາທະນາຄານ ຈະໄດ�

ພ�ອມກັນກວດກາຄືນໜ້ີສິນທີປ່�ອຍໄປນັນ້ວ�າມີຜົນກະທົບໜ�ອຍຫຼາຍປານໃດ ເພື່ອສະເໜີຂ້ັນເທິງພຈິາລະນາແກ�ໄຂ ເປ�ນຕົ້ນປ�ບປ�ງໂຄງ

ສ�າງໜ້ີ, ເຍື້ອນການຊ�າລະໜ້ີ, ຫາກລ�ກຄ�າຜ��ໃດທີມີ່ເງ ື່ອນໄຂພວກເຮົາກໍ�ອາດປ�ອຍສິນເຊື່ອໃຫ�ເຂົາເຈົ້າດ�າເນີນທ�ລະກິດຕື່ມອີກ ແນໃສ�

ເຮັດໃຫ ້ການເກັບກ��ໜ້ີສິນໃນການດ�າເນີນທ�ລະກິດໃຫ�ໄດ�ຕາມແຜນ ແລະ ສາມາດຂັບເຄື່ອນໄປດ�ວຍດີ ແລະ ມີຜົນກ�າໄລໃນຕໍ�ໜ�າ. 

# ຂ�າວ-ພາບ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຄົນລາວ ຮັກເມືອງລາວ ໃຊ�ເງນິກີບລາວ 




