ການຊີນ
້ າ-ນາພາວຽກວິ
ນາພາວຽກວິຊາສະເພາະທີພ
່ ນ
ົ້ ເດັນ
ຂອງຄະນະພັກ ທຫລ

ກອງປະຊຸມໃຫຍຜແທນ ຄັ້ງທີ IV ຂອງອົ
ອົງຄະນະພັກທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ຈະໄດດາ
ດາເນີນຢາງເປນທາງການໃນອີກ
ບໍພໍເທົາໃດວັນຕໍໜານີ;້ ສະຫາຍນາງ ວັດທະນາ
ນາ ດາລາລອຍ ກາມະການປະຈາພັກ, ຮອງຜວາການ ທຫລ
ຫລ ໄດແຈງໝາກຜົນແຫງການ
ຊີ້ນາ-ນາພາຂອງຄະນະພັກ ທຫລ ຕໍວຽກວິຊາສະເພາະທີ່ພົ້ນເດັນ ຊຶ່ງໃນໄລຍະ 5 ປ ຜານມາ ເຖິງວາສະພາບແວດລອມຢສາກົນ ແລະ
ພາກພື້ນມີການຜັນແປຢາງສັບສົນ, ສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ ປະເຊີນກັບສິ່ງທາທາຍຫຼາຍດານຈາກ
ບັນຫາການຂາດດນທາງດານການຄາ, ການຂາດດນງົບປະມານ,
ປະມານ ພື້ນຖານເສດຖະກິດຍັງອອນນອຍ, ປະເຊີນກັບໄພພິບັດທາມະຊາດ
ແລະ ພະຍາດລະບາດຢາງໜັກໜວງ ແຕຄະນະພັກ ທຫລ ໄດເອົາໃຈໃສຊີ້ນາ-ນາພາວຽກງານວິ
ນາພາວຽກງານວິຊາສະເພາະດວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສງ
ໂດຍສມໃສຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ
າຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍຜແທນ
ໃຫ
ຄັ້ງທີ III ຂອງອົງຄະນະພັກ ທຫລ ທີ່ໄດການົດທິດທາງລວມເອົາໄວ ຄື:
ຮັບປະກັນສະເຖຍລະພາບເງິນຕາແຫງຊາດ ໃຫມີຄວາມໝັ້ນທຽງ,
ທຽງ ຄມຄອງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບທະນາຄານ ແລະ ສະຖານບັນການເງິນ
ໃຫເຂັ້ມແຂງ, ພັດທະນາຕະຫຼາດເງິນ-ຕະຫຼ
ຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ລະບົບການຊາລະໃຫທັນສະໄໝ.
ຄະນະພັກຂັ້ນຕາງໆ, ບັນດາສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ ໄດເປນເຈົ້າການຫັນເອົາທິດທາງດັງກາວ ມາສາງເປນແຜນຍດທະສາດ
ການພັດທະນາລະບົບການເງິນ-ເງິນຕາຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 10 ປ (2016-2025) ແລະ ວິໄສທັດຮອດປ 2030 (ຊຶ່ງລັດຖະບານ ໄດ
ຮັບຮອງເອົາໃນເດືອນ ສິງຫາ 2016). ຍດທະສາດສະບັບນີ້ ໄດການົດທິດທາງລະອຽດ, ຄາດໝາຍສຊົນ ແລະ 4 ຍດທະສາດຕົ້ນຕໍ ຈາກ
ນັ້ນກໍໄດມີການຜັນຂະຫຍາຍມາເປນແຜນເງິນຕາ 7 ແຜນງານ 58 ໂຄງການ ສາລັບຊຸມປ 2016-2020
2020 ໂດຍສອດຄອງກັບແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປ ຄັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫງຊາດ ວາດວຍການຮັບຮອງແຜນ
ພັດທະນາເເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ, ແຜນງົບປະມານແຫງລັດ ແລະ ແຜນເງິນຕາ 5 ປ ຄັ້ງທີ VIII ສະບັບເລກທີ 014/ສພຊ (24
ພະຈິກ 2016).

ຜານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນເງິນຕາ ແລະ ບັນດາແຜນງານ-ໂຄງການ 5 ປ ດັງກາວນັ້ນ ເຫັນວາ: ຂະແໜງການທະນາຄານ
ສາມາດບັນລຄາດໝາຍທາງດານວິຊາສະເພາະພົ້ນເດັນ 3 ດານ ໂດຍພື້ນຖານຍັງສາມາດຮັກສາສະເຖຍລະພາບເງິນຕາແຫງຊາດໄວໄດ
ສະແດງອອກຄື: ໃນໄລຍະ 5 ປ ຜານມາ (ມັງກອນ 2016-ມິຖຸນາ 2020) ອັດຕາເງິນເຟສະເລຍ ຢໃນລະດັບ 2,4% ຊຶ່ງຕາກວາອັດຕາ
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດທີ່ຢໃນລະດັບສະເລຍ 5 ປ ≃ 5,85%/ປ, ເງິນກີບອອນຄາສະເລຍ 2,63%/ປ ທຽບກັບເງິນໂດລາ
ສະຫະລັດ ໝາຍວາຍັງຢໃນກອບແຜນການທີ່ການົດໄວໃຫອອນຄາ ຫຼື ແຂງຄາບໍເກີນ ±5% ທຽບກັບສະກນເງິນຫຼັກ, ຄັງສາຮອງເງິນຕາ
ຕາງປະເທດ ສະເລຍຢໃນລະດັບທີ່ສາມາດກມການນາເຂົ້າໄດປະມານ 3,9 ເດືອນ ແລະ ປະລິມານເງິນຂະຫຍາຍຕົວຢໃນລະດັບທີ່
ສອດຄອງກັບຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ຢໃນຂອບເຂດທີ່ແຜນການການົດ ຄືສະເລຍຢໃນລະດັບ 13,59%/ປ.
ລະບົບທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍແມນທະນາຄານໄດຮັບການພັດທະນາ ມີປະສິດທິພາບສງຂຶ້ນ, ຕາໜາງການ
ບໍລິການຂະຫຍາຍຕົວຢາງກວາງຂວາງທັງໃນຮບແບບທີ່ຂະຫຍາຍສາຂາ-ໜວຍບໍລິການ ແລະ ໃນຮບແບບໃໝທີ່ຂະຫຍາຍການບໍລິການ
ຜານຜະລິດຕະພັນທາງດານການເງິນທີ່ນາໃຊເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າຊວຍ; ບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ໄດປບປງລະບອບ
ແບບແຜນວິທີການຄມຄອງຄວາມສຽງຂອງຕົນດີຂຶ້ນ, ເອົາໃຈໃສປບປງຍດທະສາດການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ບໍລິການ, ປບປງການຈັດຕັ້ງ
ແລະ ການຄມຄອງບໍລິຫານເຂົ້າສຫຼັກການ ແລະ ລະບຽບການຫຼາຍຂຶ້ນ. ຄຽງຄກັນນັ້ນ, ບັນດາກົນໄກເພື່ອສາງເງື່ອນໄຂໃຫແກ
ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນເຄື່ອນໄຫວຄອງຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ ກໍໄດຮັບການປບປງ ແລະ ພັດທະນາ ເຊັນ: ວຽກງານປກປອງຜຝາກ
ເງິນ, ວຽກງານຂໍມນຂາວສານສິນເຊື່ອ, ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ໂດຍສະເພາະ ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອຊຸກຍຈນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດ
ຂະໜາດນອຍ ແລະ ກາງ, ສິນເຊື່ອເພື່ອແກໄຂຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ແລະ ພະຍາດລະບາດ ໂດຍສະເພາະສິນເຊື່ອເພື່ອແກໄຂຜົນກະທົບ
ຈາກການແຜລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈລະໂລກສາຍພັນໃໝ (Covid-19).
ການພັດທະນາລະບົບຊາລະ ຂອງ ສປປ ລາວ ກໍໄດຮັບການພັດທະນາໄປສລວງກວາງ ແລະ ລວງເລິກຫຼາຍກວາເກົາ, ມີການ
ວິເຄາະຄົ້ນຄວາບັນດານະໂຍບາຍ, ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ເພື່ອຊຸກຍວຽກງານດັງກາວເຂົ້າສລະບົບຫຼາຍຂຶ້ນ, ກະຕນການພັດທະນາ ກໍຄື
ການແຂງຂັນຈາກພາກສວນທະນາຄານ, ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ນິຕິບກຄົນທີ່ບໍແມນທະນາຄານ ເຊັນ: ບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ເຮັດໃຫທົວສັງຄົມມີລະບົບການຊາລະຫຼາກຫຼາຍຮັບໃຊແນວທາງຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ເປນຕົ້ນບັນດາລະບົບການຊາ
ລະສະສາງ ຜານເຄື່ອງມືເອເລັກໂຕຣນິກ (ເຊັນ: ບັດ ATM, ເຄື່ອງຮດບັດ, ຄອມພິວເຕີ, ມືຖື, QR Code ແລະ ອື່ນໆ).
ບັນດາຜົນງານພົ້ນເດັນທັງໝົດທີ່ຍາດມາໄດນັ້ນແມນຍອນໄດຮັບການຊີ້ນາ-ນາພາຈາກກົມການເມືອງສນກາງພັກ,

ສະພາແຫງ

ຊາດ ແລະ ລັດຖະບານຢາງໃກຊິດ; ບັນດາຄະນະພັກ ທຫລ, ຄະນະຮາກຖານພັກ-ໜວຍພັກກໍຄືສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ ໄດສມສະຕິ
ປນຍາ ແລະ ເຫື່ອແຮງປະກອບສວນຢາງຕັ້ງໜາ, ມີຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ເອກະພາບສງ; ການຄົ້ນຄວາສາງ ແລະ ປບປງບັນດາກົດໝາຍ
ແລະ ນິຕິກາລມກົດໝາຍຢາງເປນປກະຕິຕໍເນື່ອງ ເປນປດໃຈໜຶ່ງທີ່ພາໃຫມີຜົນສາເລັດດັງກາວ; ພອມດຽວກັນນັ້ນ; ກໍໄດເອົາໃຈໃສ
ຄົ້ນຄວາ ແລະ ພັດທະນາເຄື່ອງມືເຂົ້າຮັບໃຊການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕາງກໍສາຄັນ ເປນຕົ້ນແມນ ການພັດທະນາເຄື່ອງມືຕະຫຼາດລະຫວາງ
ທະນາຄານ, ກົນໄກຕະຫຼາດເປດ, ເຄື່ອງມືໃນການວັດແທກຄວາມສຽງທົວລະບົບທະນາຄານ-ສະຖາບັນການເງິນ, ລະບົບຊາລະ-ຫັກ
ບັນຊີທີ່ສາຄັນຂອງປະເທດ.
ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ; ໃນໄລຍະ 5 ປຕໍໜານີ,້ ຂາພະເຈົ້າ ເຫັນວາທັງສະພາບແວດລອມສາກົນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາ
ຍິ່ງຈະມີຫຼາຍດານຍາກທີ່ຈະສາມາດຄາດຕວງໄດ, ຫຼາຍດານທາທາຍ ແລະ ມີຄວາມຮຽກຮອງຕອງການເພີ່ມຂຶ້ນອີກທະວີຄນ ຊຶ່ງ
ຮຽກຮອງໃຫພວກເຮົາຈະຕອງໄດຂນຂຽວບກທະລ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປນການກະກຽມຮັບມືກັບສະພາບດັງກາວ ພວກເຮົາຈະຕອງໄດ
ຄົ້ນຄວາຢາງເລິກເຊິ່ງກຽວກັບທິດທາງ, ຄາດໝາຍສຊົນ ແລະ ບັນດາໜາວຽກຈດສມທາງດານວິຊາສະເພາະໄປຄວບຄກັບການກໍສາງ
ພັດທະນາບກຄະລາກອນ, ປບປງລະບົບການບໍລິຫານລັດ ແລະ ປບປງການຈັດຕັ້ງ.
# ໂດຍ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

ໃຊເງິນກີບທົວທັງຊາດສາງບົດບາດຄາເງິນກີບລາວ

