
 

 

 

 

ທນບ ໜ�ວຍ

ປ�ອຍສນິເຊ່ືອຜ�ານ ອກສກ
 

ທ�ານ ປ�ນຍາສະໄຫວ ຣັດຖະເສນາ ຫົວ

ໄດ�ໃຫ�ສ�າພາດຕໍ�ຜ��ສືຂ່�າວໃນວັນທ ີ11 ມັງກອນ

ການຈັດຕັ້ງການເມືອງ-ສັງຄົມ ແລະ ກອງທຶນຂ້ັນ

ພື້ນຖານປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອໃໝ�ຂອງ

ວັນທີ 29/5/2019 ແລະ ປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນແຈ�ງການສະບັບເລກທີ 

ເຮັດທົດລອງປ�ອຍສິນເຊື່ອຜ�ານ ອກສກ ໃນຂອບເຂດທົ�ວປະເທດ

ດີເລີດຂອງທະນາຄານນະໂຍບາຍ, ສັງຄົມນິຍົມ

ເຂດທົ�ວປະເທດ, ເນື້ອແທ�ຂອງນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອນີ້ ແມ�ນການມອບສິດໃຫ�ຄະນະກ�າມະການຄ��ມຄອງສິນເຊື່ອຂອງ ທນບ ຂ້ັນບ�ານເປ�ນ

ຜ��ເຮັດໜ�າທີ່ແທນທະນາຄານ ໂດຍສະເພາະໃນຂະບວນວຽກສິນເຊື່ອທີ່ມີຜົນຕອບແທນເປ�

ເປ�ນລາຍເດືອນ.  

ສະເພາະຢ��ເມືອງສັງທອງ ທນບໄດ�ເລືອກ

ໄຮ�ເໜືອ ແລະ ບ�ານໃຫຍ�ນາຈະເລີນເປ�ນຈ�ດເຮັດທົດລອງດັ�ງກ�າວ ຍ�ອນວ�າບ�ານໃຫຍ�ນາຈະເລີນເປ�ນບ�ານ 

ພັດທະນາຕາມແນວທາງຂອງພັກ-ລັດ ຖືກເງື່ອນໄຂ ແລະ ມີຄວາມພ�ອມຮອບດ�ານທ່ີຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອໃໝ�ດັ�ງກ�າວ

ໃຫ�ເປ�ນຮ�ບປະທ�າ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ�ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອໃໝ�ໄດ�ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃຫ�ທັນສະພາບການ

2019 ທ�ານ ວ�ດທ ິເລືອ່ນວິໄລວົງ ຄະນະພັກທະ

ຂອງເມືອງສັງທອງ ແລະ ອ�ານາດການປ�ກຄອງບ�ານໃຫຍ�ນາຈະເລີນ ກ�ຽວກັບແຜນການເຮັດທົດລອງປ�ອຍສິນເຊື່ອຂອງ ທນບ ຜ�ານ 

ອກສກ ແລະ ໃນເດືອນດຽວກັນ ທນບ ໄດ�ສົມທົບກັບອ�ານາດການປ�ກຄອງບ�ານດັ�ງ

ລະບຽບກ��ຢ�ມລາຍກ��ມ ແລະ ຈັດຕ້ັງກ��ມກ��ຢ�ມໃໝ�ໄດ�ທັງໝົດ 

ໜ�ວຍບໍລິການເມືອງສງັທອງ 

ສນິເຊ່ືອຜ�ານ ອກສກ ໃຫ�ຜົນດີຕໍ�ຊາວ

 

ນາ ຫົວໜ�າທະນາຄານນະໂຍບາຍ (ທນບ) ໜ�ວຍບໍລກິານເມືອງ

ກອນ ຜ�ານມາໂດຍຢ�ນຢ�ນວ�າ: ສະພາບການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປ�ອຍສິນເຊື່ອຜ�ານອົງ

ຂ້ັນບ�ານ (ອກສກ) ຢ��ບ�ານໃຫຍ�ນາຈະເລີນ ໄລຍະ 3 ເດືອນ 

ພື້ນຖານປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອໃໝ�ຂອງ ທນບ ກໍ�ຄືລະບຽບສິນເຊື່ອຂອງ ທນບ ຜ�ານ ອກສກ ສະບັບເລກທີ 

ແລະ ປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນແຈ�ງການສະບັບເລກທີ 977/ທນບ, ລົງວັນທີ 3/6/2019

ເຮັດທົດລອງປ�ອຍສິນເຊື່ອຜ�ານ ອກສກ ໃນຂອບເຂດທົ�ວປະເທດ ແລະການປ�ອຍສິນເຊື່ອຜ�ານ ອກສກ ແມ�ນການຖອດເອົາບົດຮຽນອັ

ນິຍົມ ຫວຽດນາມ ມາດັດສົມ ແລະ ເຮັດທົດລອງຢ��ບາງບ�ານທ່ີ ທນບ ເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບ

ເນື້ອແທ�ຂອງນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອນີ້ ແມ�ນການມອບສິດໃຫ�ຄະນະກ�າມະການຄ��ມຄອງສິນເຊື່ອຂອງ ທນບ ຂ້ັນບ�ານເປ�ນ

ຜ��ເຮັດໜ�າທີ່ແທນທະນາຄານ ໂດຍສະເພາະໃນຂະບວນວຽກສິນເຊື່ອທີ່ມີຜົນຕອບແທນເປ�ນເງິນ ບ�າເນັດໃຫ�ຄະນະກ�າມະການດັ�ງກ�າວ

ເລືອກເອົາສອງບ�ານ ຕາມການເຫັນດີຮັບຮອງເອົາຂອງອົງການປ�ກຄອງເມືອງສັງທອງ ຄື

ໄຮ�ເໜືອ ແລະ ບ�ານໃຫຍ�ນາຈະເລີນເປ�ນຈ�ດເຮັດທົດລອງດັ�ງກ�າວ ຍ�ອນວ�າບ�ານໃຫຍ�ນາຈະເລີນເປ�ນບ�ານ 

ລັດ ຖືກເງື່ອນໄຂ ແລະ ມີຄວາມພ�ອມຮອບດ�ານທ່ີຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອໃໝ�ດັ�ງກ�າວ

ເພື່ອເຮັດໃຫ�ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອໃໝ�ໄດ�ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃຫ�ທັນສະພາບການ

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ, ຜ��ອ�ານວຍການ ທນບ ກໍ�ໄດ�ເຮັດວຽກກັບການນ�າຫຼັກແຫຼ�ງ

ຂອງເມືອງສັງທອງ ແລະ ອ�ານາດການປ�ກຄອງບ�ານໃຫຍ�ນາຈະເລີນ ກ�ຽວກັບແຜນການເຮັດທົດລອງປ�ອຍສິນເຊື່ອຂອງ ທນບ ຜ�ານ 

ໄດ�ສົມທົບກັບອ�ານາດການປ�ກຄອງບ�ານດັ�ງກ�າວຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ�ລະບຽບສິນເຊື່ອ

ລະບຽບກ��ຢ�ມລາຍກ��ມ ແລະ ຈັດຕ້ັງກ��ມກ��ຢ�ມໃໝ�ໄດ�ທັງໝົດ 9 ກ��ມ, ມີ 54 ຄອບຄົວໃນວົງເງິນສະເໜີຂໍກ��ຢ�ມທັງໝົດ 

 

 

ຊາວບ�ານ 

 

ເມືອງສັງທອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປ�ອຍສິນເຊື່ອຜ�ານອົງ

ເດືອນ (ແຕ�ເດືອນ 9-11/2019) ບົນ

ສກ ສະບັບເລກທີ 963/ທນບ ລົງ

2019 ກ�ຽວກັບການຄັດເລືອກຈ�ດ

ແລະການປ�ອຍສິນເຊື່ອຜ�ານ ອກສກ ແມ�ນການຖອດເອົາບົດຮຽນອັນ

ເຮັດທົດລອງຢ��ບາງບ�ານທ່ີ ທນບ ເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບ

ເນື້ອແທ�ຂອງນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອນີ້ ແມ�ນການມອບສິດໃຫ�ຄະນະກ�າມະການຄ��ມຄອງສິນເຊື່ອຂອງ ທນບ ຂ້ັນບ�ານເປ�ນ

ນເງິນ ບ�າເນັດໃຫ�ຄະນະກ�າມະການດັ�ງກ�າວ

ເອົາສອງບ�ານ ຕາມການເຫັນດີຮັບຮອງເອົາຂອງອົງການປ�ກຄອງເມືອງສັງທອງ ຄື: ບ�ານ

ໄຮ�ເໜືອ ແລະ ບ�ານໃຫຍ�ນາຈະເລີນເປ�ນຈ�ດເຮັດທົດລອງດັ�ງກ�າວ ຍ�ອນວ�າບ�ານໃຫຍ�ນາຈະເລີນເປ�ນບ�ານ 3 ສ�າງ ແລະ ຈ�ດສ�ມ

ລັດ ຖືກເງື່ອນໄຂ ແລະ ມີຄວາມພ�ອມຮອບດ�ານທ່ີຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອໃໝ�ດັ�ງກ�າວ

ເພື່ອເຮັດໃຫ�ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອໃໝ�ໄດ�ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃຫ�ທັນສະພາບການ ແລະ ໃນຕົ້ນເດືອນມິຖຸນາ

ກໍ�ໄດ�ເຮັດວຽກກັບການນ�າຫຼັກແຫຼ�ງ

ຂອງເມືອງສັງທອງ ແລະ ອ�ານາດການປ�ກຄອງບ�ານໃຫຍ�ນາຈະເລີນ ກ�ຽວກັບແຜນການເຮັດທົດລອງປ�ອຍສິນເຊື່ອຂອງ ທນບ ຜ�ານ 

ກ�າວຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ�ລະບຽບສິນເຊື່ອ, 

ຄອບຄົວໃນວົງເງິນສະເໜີຂໍກ��ຢ�ມທັງໝົດ 1,54 ຕື້ກີບ. 



ທ�ານ ຫົວໜ�າ ທນບ ໜ�ວຍບໍລກິານເມືອງສັງທອງ ໄດ�ແຈ�ງສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕບັິດ ເພື່ອເຮັດໃຫ�ການຄ��ມຄອງ-ບໍລິຫານສິນ

ເຊື່ອໃຫ�ໄດ�ຮັບຜົນດີ, ມີຄ�ນນະພາບ; ອ�ານາດການປ�ກຄອງເມືອງສັງທອງ, ໄດ�ອອກຂໍ�ຕົກລົງແຕ�ງຕັ້ງຄະນະກ�າມະການຄ��ມຄອງສິນເຊື່ອ

ຂອງ ທນບ ຂ້ັນບ�ານບ�ານໃຫຍ�ນາຈະເລີນ ໂດຍຜັນຂະຫຍາຍເຂ້ົາໃສ�ວຽກງານຕົວຈິງ ດ�ວຍການແບ�ງງານ ແບ�ງຂ້ັນຄ��ມຄອງ ແລະ ໜ�າທີ່

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ�າງລະອຽດຈະແຈ�ງ ເຮັດໃຫ�ສາມາດຈັດຕ້ັງການປ�ອຍເງິນກ��ຢ�ມຢ�າງເປ�ນທາງການໃນທ�າຍເດືອນສິງຫາ 2019 ທີ່

ສະໂມສອນບ�ານໃຫຍ�ນາຈະເລີນ ໃນຈ�ານວນເງິນທັງໝົດ 1,52 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງພາຍຫຼັງທີປ່�ອຍເງນິກ��ດັ�ງກ�າວ, ທນບ ໜ�ວຍບໍລິການເມືອງສງັ

ທອງ ໄດ�ສົມທົບກັບຄະນະກ�າມະການຄ��ມຄອງສິນເຊື່ອຂ້ັນບ�ານ ກວດກາການນ�າໃຊ�ເງ ິນກ��ຕາມລະບຽບຂອງທະນາຄານ 30 ວັນ ແລະ 

ສາມາດນ�າໃຊ�ເງ ິນກ��ເຂ້ົາໃນເປ��າໝາຍຢ�າງຖືກຕ�ອງ, ໃນນີ້ ເປ��າໝາຍລ�ຽງງ ົວວົງເງິນກ�� 1,5 ຕື້ກີບ, ມີ 8 ກ��ມ, 54 ຄອບຄົວ, ຈ�ານວນຄງັ

ລ�ຽງງ ົວ 54 ຄັງ, ຊື້ງ ົວໄດ�ທັງໝົດ 300 ໂຕ; ເປ��າໝາຍປ�ກນາປ�ໃນວົງເງິນກ�� 25 ລ�ານກີບ, ມີ 1 ກ��ມ, 5 ຄອບຄົວ, ເນື້ອທີ 12,5 

ເຮັກຕາ, ໄດ�ເຂ້ົາ 35 ໂຕນ. 

ທ�ານ ປ�ນຍາສະໄຫວ  ຣັດຖະເສນາ ໄດ�ເປ�ດເຜີຍເຖິງຜົນສ�າເລັດໃນເບ້ືອງຕົ້ນ ກ�ອນອື່ນແມ�ນໄດ�ຮັບການສະໜັບສະໜ�ນ, ຮ�ວມ

ມື, ຊ�ວຍເຫຼືອ ແລະ ຊີ້ນ�າຢ�າງໃກ�ສິດຈາກອ�ານາດການປ�ກຄອງເມືອງສັງທອງ ແລະ ຄະນະອ�ານວຍການ ທນບ;ມີນະໂຍບາຍ, ລະບຽບ

ການ, ນິຕິກ�າ ແລະ ຄ��ມືກ�ຽວກັບວຽກງານວິຊາສະເພາະ ເປ�ນຕ້ົນ ລະບຽບສິນເຊື່ອຜ�ານ ອກສກ, ສັນຍາມອບສິດທ່ີເປ�ນພື້ນຖານສ�າຄັນ

ໃຫ�ແກ�ການຈັດຕ້ັງ ແລະ ວາງແຜນເຄື່ອນໄຫວຮ�ວມກັບທະນາຄານ; ມີການແບ�ງງານແບ�ງການຄ��ມຄອງ ແລະ ແບ�ງໜ�າທີ່ຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບລະອຽດຈະແຈ�ງພາຍໃນຄະນະກ�າມະການຄ��ມຄອງສິນເຊື່ອຂອງ ທນບ ຂ້ັນບ�ານ ບ�ານໃຫຍ�ນາຈະເລີນ; ຄະນະກ��ມກ��ຢ�ມເງິນ

ເອົາໃຈໃສ�ປະຕິບັດໜ�າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມພາລະບົດບາດຕາມສັນຍາມອບສິດຂອງຕົນສະແດງອອກເປ�ນເຈົ້າການຮັບຊ�າລະໜ້ີ

ດອກເບ�ຍປະຈ�າເດືອນຕາມການຄິດໄລ�ຂອງທະນາຄານຈາກສະມາຊິກກ��ມກ��ຢ�ມເງິນໄດ� 100% ທ�ກໆເດືອນ ພາຍໃຕ�ຄວາມຮັບຜິດ

ຊອບຂອງຄະນະກ�າມະການຂ້ັນບ�ານ, ພ�ອມນີ້ ສະມາຊິກກ��ມກ��ຢ�ມກໍ�ມີຄວາມຕື່ນຕົວມີສະຕິໃນການປະຕິບັດສັນຍາກ��ຢ�ມເງິນຢ�າງເຂ້ັມ

ງວດ; ຮັບການເອົາໃຈໃສ�ຕດິຕາມ, ຊຸກຍ�� ແລະ ໃຫ�ຄ�າແນະນ�າຢ�າງໃກ�ສິດຈາກ ທນບ ໜ�ວຍບໍລິການເມືອງສັງທອງ ເປ�ນຕົ້ນ ການຄ��ມ

ຄອງ-ບໍລິຫານທ່ີເປ�ນລະບົບ, ແນະນ�າທາງດ�ານວິຊາການສິນເຊື່ອ ນັບແຕ�ວຽກສ�າງແຜນ, ສັງລວມແຜນ, ກວດການ�າໃຊ�ເງ ິນກ��, ວຽກ

ເກັບກ��ໜ້ີ, ສ�າເນົາສັນຍາກ��ຢ�ມເງິນ ແລະ ຖານະເງິນກ��ປະຈ�າແຕ�ລະເດືອນເປ�ນປ�ກກະຕິ; ພ�ອມທັງມີການສະຫຼູບລາຍງານ, ຕີລາຄາການ

ການຈັດຕ້ັງເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນເປ�ນໄລຍະ ແລະ ໃນທ�າຍເດືອນທັນວາ 2019, ທນບ ໜ�ວຍບໍລິການ 6 ແຫ�ງ ຈາກ

ແຂວງໄຊສົມບ�ນ ແລະ ແຂວງບໍລິຄ�າໄຊ ໄດ�ມາຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕ້ັງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການປ�ອຍສິນເຊື່ອຜ�ານ ອກສກ ຢ��

ບ�ານໃຫຍ�ນາຈະເລີນ ເພື່ອນ�າໄປຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານດັ�ງກ�າວຢ��ທ�ອງຖິ່ນ. 

ແຜນວຽກຈ�ດສ�ມໃນຕໍ�ໜ�າ ຍັງຈະສືບຕໍ�ເຜີຍແຜ�ໂຄສະນາ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບສິນເຊື່ອຜ�ານ ອກສກ ໃຫ�ໄດ�ຮັບ

ປະສິດທິພາບ; ສືບຕໍ�ຕິດຕາມການອະນ�ມັດແຫຼ�ງທຶນສິນເຊື່ອປະຈ�າປ� 2020 ຈ�ານວນເງິນທັງໝົດ 1,24 ຕື້ກີບ ໃນນ້ີມີເປ��າໝາຍປ�ກ

ເຂ້ົານາປ� 216 ລ�ານກີບ, ລ�ຽງງ ົວ 1,03 ຕື້ກີບ; ສືບຕໍ�ສົມທົບໃນວຽກກວດກາ ແລະ ປະເມີນປະສິດທິຜົນການນ�າໃຊ�ເງ ິນກ��ປະຈ�າ 6 

ເດືອນ ແລະ ປະຈ�າປ� ຕາມລະບຽບສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານ; ເອົາໃຈໃສ�ຕິດຕາມ ຊຸກຍ��ຫົວໜ�າກ��ມ-ຮອງກ��ມກ��ຢ�ມເງິນບ�ວງເກົ�າ ແລະ 

ບ�ວງໃໝ�, ປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດໜ�າທີ,່ ຍົກສ�ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ�ໄດ�ຮັບປະສິດທິພາບດີກວ�າເກົ�າ ແລະ ສະຫຼູບລາຍງານ, ຕີ

ລາຄາປະເມີນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນເປ�ນໄລຍະ; ປ� 2020 ຈະສືບຕໍ�ຂະຫຍາຍການປ�ອຍສິນເຊື່ອຜ�ານ ອກສກ ຢ��ບ�ານ

ທີ່ຄົບເງື່ອນໄຂໃຫ�ໄດ� 5-10 ບ�ານ.  

#ຂ�າວ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 
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