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ທນບ ຮັບສິດບໍລິການຢ ູ່ 34 ເມືອງ ທີີ່ບໍໍ່ມີ ທທກ 

  ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2021 ທີີ່ຫ້ອງປະຊຸມຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການເງິນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດຈ້ັດໃຫ້ມີພິທີ

ເຊັນສັນຍາຮັບຮອງເອົາການໃຫ້ການບໍລິການຂອງທະນາຄານນະໂຍບາຍ (ທນບ) ໃນການຮັບຝາກເງິນ, ຖອນເງິນ ແລະ ໂອນເງິນຂອງ

ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຢ ູ່ບັນດາເມືອງທີີ່ບໍໍ່ມີໜ່ວຍບໍລິການທະນາຄານທຸລະກິດ (ທທກ), ທັງນີີ້ກໍໍ່ເພືີ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍໍ້ຕົກລົງຂອງຮອງ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການໃຫ້ການບໍລິການຂອງ ທນບ ໃນການຮັບຝາກເງິນ, 
ຖອນເງິນ ແລະ ໂອນເງິນຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຢ ູ່ບັນດາເມືອງທີີ່ບໍໍ່ມີໜ່ວຍບໍລິການ ທທກ ຊ ີ່ງການເຊັນສັນຍາດັັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂ ີ້ນລະ
ຫວ່າງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ທນບ ໂດຍແມ່ນທ່ານ ນາງ ວັນພອນ ພົມມະສອນ ກ າມະການປະຈ າພັກກະຊວງການເງິນ, ຫົວໜ້າຄັງ

ເງິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ່ານ ວຸດທິ ເລືີ່ອນວິໄລວົງ ກ າມະການພັກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຜ ້ອ ານວຍການ ທນບ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ
ນ າຂອງ 2 ຝູ່າຍ ເຂົີ້າຮ່ວມເປັນສັກຂິພະຍານ. 

ການເຊັນສັນຍາຄັີ້ງນີີ້ ໄດປ້ະຕິບັດຕາມແຜນພັດທະນາຂະແໜງຄັງເງິນໃນໄລຍະ 5 ປີຕໍໍ່ໜ້າ (2021-2025) ໃນການຫັນ 
ຂະແໜງຄັງເງິນໄປສ ່ທັນສະໄໝ ໂດຍການນ າໃຊ້ການບໍລິການຜ່ານລະບົບທະນາຄານ; ພ້ອມນັີ້ນ, ເພືີ່ອເປັນການປະຕິບັດຕາມແຈ້ງ 
ການຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕກີະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 3204/ກງ ສະບັບເລກທີ 5 ສິງຫາ 2019 ກ່ຽວ 
ກັບການຄຸ້ມຄອງເງິນສົດຢ ູ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ປະຈ າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ, ນະຄອນໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ ແລະ ຂໍໍ້ຕົກລົງ ສະ 
ບັບເລກທີ 3041/ກງ ລົງວັນທີ 13 ພະຈິກ 2020 ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການໃຫ້ບໍລິການຂອງ ທນບ ໃນການຮັບຝາກເງິນ, ຖອນ ເງິນ 
ແລະ ໂອນເງິນ ຢ ູ່ບັນດາເມືອງທີີ່ບໍໍ່ມີໜ່ວຍບໍລິການຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ພ້ອມທັງເພືີ່ອຮັບປະກັນໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດລາຍ ຮັບ-
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ລາຍຈ່າຍງ ົບປະມານຂັີ້ນເມືອງ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ. ສະນັີ້ນ, ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ທນບ ໄດກ້ ານົດເນືີ້ອໃນຮ່າງສັນຍາ ກ່ຽວ ກັບ
ການໃຫ້ບໍລິການດັັ່ງກ່າວຂອງ ທນບ ຊ ີ່ງມາຮອດປະຈຸບັນໄດ້ສ າເລັດແລ້ວ. ປະຈຸບັນໃນ 148 ເມືອງທົັ່ວປະເທດ ຍັງມີ 34 ເມືອງ ທີີ່ບໍໍ່ມີ
ໜ່ວຍບໍລິການຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ; ສ າລັບການໃຫ້ບໍລິການຂອງ ທນບ ເບືີ້ອງຕົີ້ນຈະໄດ້ທົດລອງຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຢ ູ່ 10 ເມືອງ; ຫຼັງ
ຈາກນັີ້ນ,  ຈ ີ່ງຈະປະເມີນຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ເພືີ່ອລາຍງານໃຫ້ຄະນະນ າກະຊວງການເງິນ ແລະ ຈະໄດ້ສືບຕໍໍ່ຜັນຂະ ຫຍາຍໄປສ ່
ບັນດາ 24 ເມືອງທີີ່ຍັງເຫຼືອ. 
   ປະຈຸບັນທົັ່ວລະບົບ ທນບ ມີສ ານັກງານໃຫຍ່ຢ ູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີພະແນກ 6 ພະແນກ; ພ້ອມນີີ້ມີ 10 ສາຂາ, ມີ 71 

ໜ່ວຍບໍລິການ, ມີຫ້ອງການປະສານງານ 5 ແຫ່ງ; ຜະລິດຕະພັນຕົີ້ນຕໍຂອງທະນາຄານແມ່ນການປູ່ອຍສິນເຊືີ່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຄອບ ຄົວ 

ທີີ່ຈັດຕັີ້ງກັນເປັນກຸ່ມກ ້ຢືມເງິນລາຍບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ; ນອກນີີ້, ທນບ ຍັງໄດ້ໃຫ້ການບໍລິການໂອນເງິນພາຍໃນ ທນບ ແລະ ໃນ

ໄລຍະເລີີ່ມຕົີ້ນຂອງການສ້າງຕັີ້ງ ທນບ ຍັງເຮັດໜ້າທີີ່ໃນການແລກປູ່ຽນ ແລະ ຊືີ້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ; ເປັນຕົວແທນຮັບຝາກ ເງິນ

ໃຫ້ທະນາຄານສົັ່ງເສີມກະສິກ າ; ເປັນຕົວແທນຖອນເງິນເດືອນຂອງລັດຖະກອນດວ້ຍເຄືີ່ອງຮ ດບັດ EDC ໃຫ້ທະນາຄານການຄ້າ 

ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ; ເປັນຕົວແທນໂອນເງິນດ່ວນລະຫວ່າງປະເທດໄລຍະໜ ີ່ງ. 

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ທນບ ຈ ີ່ງໄດ້ລົງທ ນທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົີ້າມາຮັບໃຊ້ໃນການບໍລິການຈາກລະບົບແບັງ 2009 ມາ 
ເປັນລະບົບຄໍແບັງຄິງ ທີີ່ເປັນມາດຖານສາກົນ ແລະ ຫັນມາເຮັດໜ້າທີີ່ການບໍລິການຄືກັບທະນາຄານທຸລະກິດ ເຊິີ່ງຂະນະນີີ້ ທນບ ໄດ້ ມີ
ການໃຫ້ບໍລິການຜະລິດຕະພັນຄື: ການໂອນເງິນພາຍໃນ ທນບ, ການບໍລິການໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານຜ່ານລະບົບການຊ າລະ ແລະ 

ຫັກບັນຊີຂອງ ສປປ ລາວ LaPass (RTGS ແລະ ACH); ການບໍລິການເປັນຕົວເເທນໃຫ້ບໍລິການ ຝາກ-ຖອນ ເງິນສົດຜ່ານລະບົບ 

ທພລ LDB (Agency) ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການເງິນຝາກ ເຊິີ່ງໄດ້ສ າເລັດການມອບ-ຮັບໂຄງການພັດທະນາໂມດຸນເງິນຝາກ ຂອງ 

ທນບ ໃນອາທິດຜ່ານມານີີ້, ທັງນີີ້ ກໍໍ່ເພືີ່ອຮອງຮັບການບໍລິການຮັບໃຊ້ສັງຄົມ, ສ້າງຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ ທັງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນ
ການນ າໃຊ້ເງ ິນສົດອອກສ ່ສັງຄົມ ແລະ ປະຊາຊົນທີີ່ຢ ູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໄດ້ ມີໂອກາດໄດ້ນ າໃຊ້ການບໍລິການ ແລະ ເປັນການສ້າງ
ວຽກເຮັດງານທ າໃຫ້ປະຊາຊົນມີຊິວິດການເປັນຢ ູ່ໃຫ້ດີຂ ີ້ນເທືີ່ອລະກ້າວ. 

ສ າລັບວຽກງານການໃຫ້ບໍລິການຮັບຝາກເງິນ, ຖອນເງິນ ແລະ ໂອນເງິນຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຢ ູ່ບັນດາເມືອງທີີ່ບໍໍ່ມີໜ່ວຍ

ບໍລິການທະນາຄານທຸລະກິດຕັີ້ງຢ ູ່ກໍໍໍ່ຖືເປັນບາດກ້າວໜ ີ່ງທີີ່ສ າຄັນ ເພືີ່ອກ້າວໄປສ ່ການໃຫ້ບໍລິການເຕັມຮ ບແບບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ທັງ
ເປັນການຕອບສະຫນອງ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະແໜງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ທີີ່
ມີສ່ວນຕິດພັນກັບ ທນບ ຫຼື ບັນດາເມືອງ ທີີ່ບໍໍ່ມີທະນາຄານທຸລະກິດອືີ່ນໆຕັີ້ງຢ ູ່ໃຫ້ເຂົີ້າເຖິງວຽກງານການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ 
ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສ ງສຸດ. 

# ຂາ່ວ-ພາບ: ຣດັສະໝີ ດວງສັດຈະ 
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