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  ໃນທ ັ້າຍອາທດິແລ ັ້ວນ ັ້, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງພທິ ປະກາດການຈດັຕັ ັ້ງ ຢ ່ ບນັດາກມົ
ແລະ ທຽບເທົ່ າກມົພາຍໃນຂອງ ທຫລ ແລະ ໄດ ັ້ຍກົຍ ັ້າຍ, ແຕ່ງຕັ ັ້ງພະນກັງານຂັ ັ້ນກມົຈາໍນວນໜ ່ ງ ໂດຍການໃຫ ັ້ກຽດ
ເຂົ ັ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສອນໄຊ ສດິພະໄຊ ກາໍມະການສ ນກາງພກັ, ເລຂາຄະນະພກັ, ຜ ັ້ວ່າການ ທຫລ; ພ ັ້ອມນ ັ້ ຍງັມ ບນັດາ
ຄະນະນາໍ, ຄະນະກມົ ແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ັ້ອງ ເຂົ ັ້າຮ່ວມ. 

ການແຕ່ງຕັ ັ້ງ ແລະຍກົຍ ັ້າຍໃນຄັ ັ້ງນ ັ້ ແມ່ນໄດ ັ້ອະນຸມດັໃຫ ັ້ທ່ານ ຄໍາຊ່ຽນ ມິ່ ງບຸບຜາ ວ່າການຫວົໜັ້າສາຂາ ທຫລ 
ພາກເໜອື ແຂວງຫຼວງພະບາງ ພກັວຽກລໍຮບັນະໂຍບາຍອຸດໜ ນບໍານານ; ຍກົຍ ັ້າຍ ແລະແຕ່ງຕັ ັ້ງທ່ານນາງ ໂພທຈິນັ ທໍາ
ມະເທວາ ວ່າການຫວົໜັ້າກມົຄຸ ັ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກດິ ເປັນຫວົໜັ້າສາຂາ ທຫລ ພາກເໜອື ແຂວງຫຼວງພະບາງ; 
ຍກົຍ ັ້າຍ ແລະ ແຕ່ງຕັ ັ້ງທ່ານ ອາລຸນ ບຸນຍງົ ຫວົໜັ້າກມົຄຸ ັ້ມຄອງສະຖາບນັການເງນິ ເປັນຫວົໜັ້າກມົຄຸ ັ້ມຄອງທະນາຄານ
ທຸລະກດິ; ແຕ່ງຕັ ັ້ງທ່ານ ພ ຂງົ ຈນັທະຈກັ ຜ ັ້ອໍານວຍກາທະນາຄານການຄ ັ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ (ທຄຕລ) ຜ ັ້ເກ ົ່ າ



ມາເປັນຫວົໜັ້າກມົຄຸ ັ້ມຄອງສະຖາບນັການເງນິ; ຍກົຍ ັ້າຍທ່ານ ຄໍາພຸດ ສດິທລິາດ ຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍເງນິຕາ ເປັນ
ຜ ັ້ອໍານວຍການ ທຄຕລ ຜ ັ້ໃໝ່; ຍກົຍ ັ້າຍ ແລະ ແຕ່ງຕັ ັ້ງທ່ານ ນາງ ຂນັແກ ັ້ວ ຫຼ ັ້າມະນ ເງາົ ຫວົໜັ້າກມົບນັຊ  ແລະ ການ
ເງນິ ເປັນຫວົໜັ້າກມົນະໂຍບາຍເງນິຕາ; ຍກົຍ ັ້າຍ ແລະ ແຕ່ງຕັ ັ້ງທ່ານນາງ ນະຄອນສ  ມະໂນທມັ ຮອງຫວົໜັ້າກມົ
ນະໂຍບາຍເງນິຕາ ເປັນວ່າການຫວົໜັ້າກມົບນັຊ  ແລະ ການເງນິ; ແຕ່ງຕັ ັ້ງທ່ານ ບຸນທະວ  ສຸກດາວງົ ວ່າການຫວົໜັ້າກມົ
ພມິຈໍາໜ່າຍ ເປັນຫວົໜັ້າກມົພມິຈໍາໜ່າຍ; ຍກົຍ ັ້າຍ ແລະ ແຕ່ງຕັ ັ້ງທ່ານ ສມົເພດັ ວງົຄໍາຈນັ ຮອງຫວົໜັ້າກມົບໍລກິານ
ທະນາຄານ ເປັນຮອງຫວົໜັ້າສ ນບໍລກິານເກບັຊື ັ້ໜ ັ້ ແລະ ຮບັຝາກເກບັໜ ັ້; ສບັຊ ັ້ອນ ແລະ ແຕ່ງຕັ ັ້ງທ່ານ ພຸດສາລາ ອມົ
ດາລາ ຍກົຍ ັ້າຍມາຈາກທະນາຄານພດັທະນາລາວ ເປັນຮອງຫວົໜັ້າສະຖາບນັການທະນາຄານ, ແຕ່ງຕັ ັ້ງທ່ານນາງ ເພດັ
ສະໝອນ ແສງຈນັ ຫວົໜັ້າພະແນກນະໂຍບາຍເງນິຕາ ແລະ ອດັຕາແລກປ່ຽນ, ກມົນະໂຍບາຍເງນິຕາ ເປັນຮອງຫວົໜັ້າ
ກມົນະໂຍບາຍເງນິຕາ, ແຕ່ງຕັ ັ້ງທ່ານ ໂພຕະມ  ພຸດທະວງົ ວ່າການຫວົໜັ້າສາຂາ ເປັນຫວົໜັ້າສາຂາ ທຫລ  ພາກເໜອື 
ແຂວງອຸດມົໄຊ. 

ໃນໂອກາດດັ່ ງກ່າວ, ທ່ານ ສອນໄຊ ສດິພະໄຊ ເລຂາຄະນະພກັ, ຜ ັ້ວ່າການ ທຫລ ໄດ ັ້ກ່າວວ່າ: ການແຕ່ງຕັ ັ້ງ 
ແລະ ຍກົ ຍ ັ້າຍໃນຄັ ັ້ງນ ັ້ ເປັນໄປຕາມກດົເກນພາວະວິໃສ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແນໃສ່ເພື່ ອ
ພດັທະນາກງົຈກັການຈດັຕັ ັ້ງໃຫ ັ້ມ ການຫນັປ່ຽນ ທ ່ ຕັ ັ້ງໜ ັ້າ, ມ ບາດກ ັ້າວຂະຫຍາຍຕວົ ແລະສມົຄ ່ ກບັການຂະຫຍາຍຕວົ
ຂອງວຽກງານໃນສະພາບການໃໝ່ ແລະພ ັ້ອມນັ ັ້ນ ທ່ານໄດ ັ້ຕ ລາຄາສ ງ ຕໍ່ ໝາກຜນົແຫ່ງການນາໍພາ-ຊ ັ້ນໍາຂອງບນັດາທ່ານ
ພ ັ້ອມຄະນະນາໍ ທ ່ ສາມາດສ ັ້າງໄດ ັ້ຜນົງານພົ ັ້ນເດັ່ ນຫຼາຍດ ັ້ານ ເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້າໃນການພດັທະນາຂະແໜງການ
ທະນາຄານໃຫ ັ້ມ ຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະທນັສະໄໝເປັນກ ັ້າວໆ; ພ ັ້ອມກນັນັ ັ້ນ, ທ່ານຍງັໃຫ ັ້ທດິຊ ັ້ນໍາ ຕໍ່ ຜ ັ້ທ ່ ໄດ ັ້ຮບັໜ ັ້າທ ່ ໃ
ໝ່ ຈົ່ ງພ ັ້ອມກນັສບືຕໍ່ ເສ ມຂະຫຍາຍໝາກຜນົທ ່ ຕັ ັ້ງໜ ັ້າຂອງຄະນະນໍາຊຸດເກົ່ າໃຫ ັ້ດ ຂ ັ້ນເປັນກ ັ້າວໆ; ພ ັ້ອມກນັປັບປຸງ 
ແລະແກ ັ້ໄຂຂໍ ັ້ຄງົຄ ັ້າງ ຈາໍນວນໜ ່ ງໃຫ ັ້ໝດົໄປ ແລະນາໍພາກມົກອງ/ທະ ນາຄານຂອງຕນົກ ັ້າວຂ ັ້ນ ຢ່າງບ່ໍຢຸດຢັັ້ງ. 

# ຂ່າວ: ຣດັສະໝ  ດວງສດັຈະ 

 
 
 
 
 
 

ໃຊ ັ້ເງນິກ ບທົ່ວທງັຊາດ ສ ັ້າງບດົບາດຄ່າເງນິລາວ 


