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ທະນາຄານພາກກາງ ສະໜອງສິນເຊ ື່ອນະໂຍບາຍ 378,35 ຕ ື້ກີບ  

ຕ ໍ່ລກູຄ້າທີື່ຮັບຜົນກະທບົຈາກພະຍາດໂຄວດິ 

 

 ທ່ານ ວົງພະຈັນ ແສງສຸວັນ ຫົວໜ້າສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກກາງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 
(ທຫລ.ສຂ) ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທຫລ.ສຂ ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ຂອບເຂດສິດໜ້າທີື່ຂອງຕົນໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ
ທາງດ້ານເງິນຕາ-ສິນເຊ ື່ອແກ່ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດ, ສະຖາບັນການເງິນຢູູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຄ ຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງ

ບໍລິຄ ຳໄຊ ລວມມີສຳຂຳທະນຳຄຳນທຸລະກິດທັງໝົດ 23 ສຳຂຳ, ຫ ຼຸດລົງ 1 ສາຂາ, ມີ 22 ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດ, 

ທະນຳຄຳນະໂຍບາຍ 1 ສຳຂຳ  ແລະ 24 ໜ່ວຍບ ລິການ ທີື່ບ ໍ່ມີສາຂາຕັື້ງຢູູ່ພາຍໃນ 3 ແຂວງ; ມີໜ່ວຍບໍລິກຳນ 105 ໜ່ວຍ; 

ສະເພາະສະຖາບັນການເງິນທີີ່ຢ ູ່ໃນກຳນຄ ຸ້ມຄອງ ທຫລ ທັງໝົດ 47 ແຫ່ງ ປະກອບມີ ສກຈຮ 1 ແຫ່ງ, ສກຈບ 9 ແຫ່ງ, 

ສສງ 7 ແຫ່ງ ໃນນີີ້ມີທົດລອງ 1 ແຫ່ງ, ໂຮງຊວດຈ ຳ 12 ແຫ່ງ  ແລະ ບໍລິສັດ ເຊົົ່ຳສິນເຊ ີ່ອ 1 ແຫ່ງ, ມີ 9 ສຳຂຳ ແລະ 8 

ໜ່ວຍບໍລິກຳນ. 
    ທ່ານຫົວໜ້າສາຂາ ທຫລ.ສຂ ຍັງໃຫ້ຮູ້ການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກດ້ານເງິນຕາ, ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຊ ື່ງໃນທ່າມກາງ
ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19; ມາຮອດທ້າຍປີ 2021 ຮ້ານແລກປູ່ຽນເງິນຕາພາຍໃນ 3 ແຂວງພາກກາງ ມີທັງໝົດ 
36 ຮ້ານ (ສະຫວັນນະເຂດ 17 ຮ້ານ, ຄໍາມ່ວນ 5 ຮ້ານ ແລະ ບ ລິຄໍາໄຊ 14 ຮ້ານ), ກວດສະຖານທີື່ຂໍຍົກຍຸ້ຳຍຮ້ານແລກປູ່ຽນ

ເງິນຕາ 5 ຮ້ານ, ອອກໃບອະນຸຍາດດ ຳເນີນທ ລະກິດແລກປູ່ຽນເງິນຕຳ (ສ້າງຕັື້ງໃໝ່) 37 ຮ້ານ, ອະນຸຍາດຍົກຍ້າຍສະຖານທີື່
ຕັື້ງຮ້ານແລກປູ່ຽນເງິນຕາ 3 ຮ້ານ, ອອກໃບອະນຸຍາດສ ບຕ ໍ່ຮ້ານແລກ ປູ່ຽນເງິນຕາ 47 ຮ້ານ. ນອກນັື້ນ, ໃນປີ 2021 ໄດ້
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ອອກໃບຢ ັ້ງຢືນການນໍາເຂົື້າທ ນໃຫ້ບັນດາບ ລິສັດ ທີື່ມາສະເໜີຂ ຢ ັ້ງຢືນການນໍາເຂົື້າທ ນນໍາສຳຂຳ ທຫລ.ສຂ ມີຈໍານວນທັງ

ໝົດ 21 ເທ ື່ອບ ລິສັດ ລວມທ ນທີື່ມາຢ ັ້ງຢືນໃນປີນີື້ ທັງໝົດເກ ອບ 280 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັື້ນ, ເປ ນເງິນກູ້ຢືມຈາກ
ຕ່າງປະເທດຈໍານວນໜ ື່ງ. 
   ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສາມາດລະດົມເງິນຝາກ ເພີື່ມຂ ື້ນ 11,85% ທຽບໃສ່ໄຕມາດ IV ປີ 2020; ຄໍາມ່ວນ 
ລະດົມເງິນຝາກ ເພີື່ມຂ ື້ນ 20,35% ທຽບໃສ່ໄຕມາດ IV ປີ 2020 ແລະ ແຂວງບ ລິຄໍາໄຊ ສາມາດລະດົມເງິນຝາກ ເພີື່ມຂ ື້ນ 
17,62% ທຽບ ໃສ່ໄຕມາດ IV ປີ 2020 ສະແດງໃຫ້ເຫັນສະພາບຄ່ອງທົົ່ວລະບົບ ມີອັດຕາສ່ວນເງິນສົດຕ ໍ່ເງ ິນຝາກທັງໝົດ 
ປະຕິບັດໄດ້ 4,01%. ທົົ່ວລະບົບສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດ ມີຍອດເຫ  ອສິນເຊ ື່ອທັງໝົດ ຫ ຼຸດລົງ 7,66% ທຽບໃສ່ປີ 2020, 

ໃນນີື້, ປູ່ອຍສິນເຊ ື່ອເຂົື້າຂະແໜງການຄ້າກວມເອົາ 30,98%, ກະສິກໍາ-ປູ່າໄມ້ກວມເອົາ 14,58%, ບ ລກິານກວມເອົາ 
9,77%, ກ ໍ່ສ້າງກວມເອົາ 8,71%, ອຸດສາຫະກໍາກວມເອົາ 6,88%, ຂົນສົົ່ງ ແລະ ໄປສະນີກວມເອົາ 3,57%, ຫັດຖະກໍາ
ກວມເອົາ 1%, ປະກອບວັດຖຼຸເຕັກນິກ ກວມເອົາ 0,64% ແລະ ຂະແໜງການອ ື່ນໆກວມເອົາ 23,86% ຂອງສິນເຊ ື່ອທັງ
ໝົດ.  
    ທ່ານຫົວໜ້າສາຂາ ທຫລ.ສຂ ຍັງແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ສະພາບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜົນກະທົບຂອງການແຜ່
ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຊ ື່ງທະນາຄານທຸລະກິດ ໄດ້ມີນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ແຕ່ລະລາຍໄດ້ຮັບ
ນະໂຍບາຍ ທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ຕາມການພິຈາລະນາ ແລະ ລະບຽບການຂອງແຕ່ລະທະນາຄານວາງອອກ. ໃນ 3 ແຂວງພາກ
ກາງ ໄດ້ຮບັນະໂຍບາຍທັງໝົດ 1.064 ສັນຍາ ລວມມູນຄ່າ 378,35 ຕ ື້ກີບ ຊ ື່ງແຍກເປ ນແຕ່ລະຂະແໜງການເສດຖະກິດ
ກວມອັດຕາສ່ວນດັົ່ງນີື້: ຂະແໜງການຄ້າ ກວມເອົາ 35,36%, ການບ ລິການກວມເອົາ 22,43%, ອຸດສາຫະກໍາ ກວມເອົາ 
9,68%, ຂະແໜງກ ໍ່ສ້າງກວມເອົາ 10,14%, ກະ ສິກໍາ-ປູ່າໄມ້ກວມເອົາ 4,15%, ຂົນສົົ່ງ ແລະ ໄປສະນີກວມເອົາ 3,91%, 
ຫັດຖະກໍາກວມເອົາ 1,34%, ປະກອບວັດຖຼຸເຕັກນິກກວມເອົາ 0,78% ແລະ ຂະແໜງການອ ື່ນໆ ກວມເອົາ 12,22% ຂອງ
ສິນເຊ ື່ອທີື່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍທັງໝົດ.  
 

# ຂາ່ວ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 
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