ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ປັບປຸ ງການຈັດຕັງັ້

ັ້ ທປະກາດການຈັດຕັງັ້ ຢ່ ບັນດາກົມ
ັ ຕັງພິ
ໃນທັ້າຍອາທິດແລັ້ວນ,ັ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດັ້ຈດ
ັ້
ັ້ ມຈໍານວນໜ່ ງ ໂດຍການໃຫັ້ກຽດ
ົ ຍ ັ້າຍ, ແຕ່ ງຕັງພະນັ
ແລະ ທຽບເທົ່າກົມພາຍໃນຂອງ ທຫລ ແລະ ໄດັ້ຍກ
ກງານຂັນກົ
ັ້ ່ ວມຂອງທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ກໍາມະການສນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ, ຜວ
ັ້ ່ າການ ທຫລ; ພັ້ອມນ ັ້ ຍັງມບັນດາ
ເຂົາຮ
ັ້ ່ ວມ.
ຄະນະນໍາ, ຄະນະກົມ ແລະພາກສ່ວນກ່ ຽວຂັ້ອງ ເຂົາຮ

ັ້ ັ້ ແມ່ ນໄດັ້ອະນຸມດ
ັ ໃຫັ້ທ່ານ ຄໍາຊ່ຽນ ມິ່ງບຸ ບຜາ ວ່າການຫົວໜັ້າສາຂາ ທຫລ
ການແຕ່ງຕັງັ້ ແລະຍົກຍ ັ້າຍໃນຄັງນ
ັ້ ່ ານນາງ ໂພທິຈນ
ັ ນະໂຍບາຍອຸ ດໜນບໍານານ; ຍົກຍ ັ້າຍ ແລະແຕ່ງຕັງທ
ັ ທໍາ
ພາກເໜືອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ພັກວຽກລໍຮບ
ັ້ ຄອງທະນາຄານທຸ ລະກິດ ເປັ ນຫົວໜັ້າສາຂາ ທຫລ ພາກເໜືອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ;
ມະເທວາ ວ່າການຫົວໜັ້າກົມຄຸ ມ
ັ້ ່ ານ ອາລຸ ນ ບຸ ນຍົງ ຫົວໜັ້າກົມຄຸ ມ
ັ້ ຄອງສະຖາບັນການເງ ິນ ເປັ ນຫົວໜັ້າກົມຄຸ ມ
ັ້ ຄອງທະນາຄານ
ຍົກຍ ັ້າຍ ແລະ ແຕ່ງຕັງທ
ັ້ ່ ານ ພຂົງ ຈັນທະຈັກ ຜອ
ັ້ ໍານວຍກາທະນາຄານການຄັ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ຜເັ້ ກົ່າ
ທຸລະກິດ; ແຕ່ ງຕັງທ

ັ້ ຄອງສະຖາບັນການເງ ິນ; ຍົກຍາັ້ ຍທ່ານ ຄໍາພຸ ດ ສິດທິລາດ ຫົວໜັ້າກົມນະໂຍບາຍເງ ິນຕາ ເປັ ນ
ມາເປັ ນຫົວໜັ້າກົມຄຸ ມ
ັ້ ່ ານ ນາງ ຂັນແກ ັ້ວ ຫຼາັ້ ມະນເງ ົາ ຫົວໜັ້າກົມບັນຊ ແລະ ການ
ັ້ ໍານວຍການ ທຄຕລ ຜໃັ້ ໝ່; ຍົກຍາັ້ ຍ ແລະ ແຕ່ງຕັງທ
ຜອ
ັ້ ່ ານນາງ ນະຄອນສ ມະໂນທັມ ຮອງຫົວ ໜັ້າ ກົມ
ເງ ິນ ເປັ ນຫົວໜັ້າ ກົມ ນະໂຍບາຍເງ ິນຕາ; ຍົກ ຍາັ້ ຍ ແລະ ແຕ່ ງຕັງທ
ັ້ ່ ານ ບຸ ນທະວ ສຸ ກດາວົງ ວ່າການຫົວໜັ້າກົມ
ນະໂຍບາຍເງ ິນຕາ ເປັ ນວ່າການຫົວໜັ້າກົມບັນຊ ແລະ ການເງ ິນ; ແຕ່ງຕັງທ

ັ້ ່ ານ ສົມເພັດ ວົງຄໍາຈັນ ຮອງຫົວໜັ້າກົມບໍລກ
ິ ານ
ພິມຈໍາໜ່າຍ ເປັ ນຫົວໜັ້າກົມພິມຈໍາໜ່າຍ; ຍົກຍາັ້ ຍ ແລະ ແຕ່ງຕັງທ
ັ້ ັ້ ແລະ ຮັບຝາກເກັບໜ;ັ້ ສັບຊັ້ອນ ແລະ ແຕ່ງຕັງທ
ັ້ ່ ານ ພຸ ດສາລາ ອົມ
ິ ານເກັບຊືໜ
ທະນາຄານ ເປັ ນຮອງຫົວໜັ້າສນບໍລກ
ັ້ ່ ານນາງ ເພັດ
ດາລາ ຍົກຍ ັ້າຍມາຈາກທະນາຄານພັດທະນາລາວ ເປັ ນຮອງຫົວໜັ້າສະຖາບັນການທະນາຄານ, ແຕ່ ງຕັງທ
ສະໝອນ ແສງຈັນ ຫົວໜັ້າພະແນກນະໂຍບາຍເງ ິນຕາ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນ, ກົມນະໂຍບາຍເງ ິນຕາ ເປັນຮອງຫົວໜັ້າ
ັ້ ່ ານ ໂພຕະມ ພຸ ດທະວົງ ວ່າການຫົວໜັ້າສາຂາ ເປັ ນຫົວໜັ້າສາຂາ ທຫລ ພາກເໜືອ
ກົມນະໂຍບາຍເງ ິນຕາ, ແຕ່ງຕັງທ
ົ ໄຊ.
ແຂວງອຸ ດມ
ັ້ ່ າການ ທຫລ ໄດັ້ກ່າວວ່າ: ການແຕ່ງຕັງັ້
ໃນໂອກາດດັ່ງກ່ າວ, ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ເລຂາຄະນະພັກ, ຜວ
ັ້ ັ້ ເປັ ນ ໄປຕາມກົດ ເກນພາວະວິໃ ສ ແລະ ລະບຽບກົດ ໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແນໃສ່ ເພື່ອ
ແລະ ຍົກ ຍ າັ້ ຍໃນຄັງນ
ັ້
ັ້ າ, ມບາດກ ັ້າວຂະຫຍາຍຕົວ ແລະສົມຄ່ ກັບການຂະຫຍາຍຕົວ
ພັດທະນາກົງຈັກການຈັດຕັງໃຫັ້ມ
ການຫັນປ່ຽນ ທ່ ຕັງໜັ້
ັ້ າຂອງບັນດາທ່ານ
ຂອງວຽກງານໃນສະພາບການໃໝ່ ແລະພັ້ອມນັນັ້ ທ່ານໄດັ້ຕລາຄາສງ ຕໍ່ໝາກຜົນແຫ່ງການນໍາພາ-ຊນໍ
ັ້ ່ ນຫຼາຍດັ້ານ ເປັ ນການປະກອບສ່ວນເຂົາໃນການພັ
ັ້
ົ ງານພົນເດັ
ພັ້ອມຄະນະນໍາ ທ່ ສາມາດສັ້າງໄດັ້ຜນ
ດທະນາຂະແໜງການ

ັ້ າ ຕໍ່ຜທ
ັ້
ັ້ ທ່ານຍັງໃຫັ້ທດ
ິ ຊນໍ
ັ້ ່ ໄດັ້ຮບ
ັ ໜັ້າທ່ ໃ
ທະນາຄານໃຫັ້ມຄວາມເຂັມແຂງ
ແລະທັນສະໄໝເປັ ນກ ັ້າວໆ; ພັ້ອມກັນນັນ,
ັ້ ນກາັ້ ວໆ; ພັ້ອມກັນປັ ບປຸ ງ
ັ້ າ ຂອງຄະນະນໍາ ຊຸດເກົ່າໃຫັ້ດຂນເປັ
ໝ່ ຈົ່ງພັ້ອມກັນສືບຕໍ່ ເສມຂະຫຍາຍໝາກຜົນທ່ ຕັງໜັ້
ັ້ ງຄັ້າງ ຈໍານວນໜ່ ງໃຫັ້ໝດ
ັ້
ົ ໄປ ແລະນໍາພາກົມກອງ/ທະ ນາຄານຂອງຕົນກ ັ້າວຂນັ້ ຢ່າງບໍ່ຢຸ ດຢັ ງ.
ແລະແກ ັ້ໄຂຂໍຄົ

# ຂ່າວ: ຣັດສະໝ ດວງສັດຈະ

ໃຊັ້ເງ ິນກບທົ່ວທັງຊາດ ສັ້າງບົດບາດຄ່ າເງ ິນລາວ

