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ສະ ພາບ ການ ເຂົາ້ ເຖງິ ການ ບ ໍລ ິການ ທາງ ດ�ານ 
ການ ເງນິ ຂອງ ສ ປ  ປ ລາວ

ກອງ ປະ ຊຸມ ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ການ ບໍ ລິ ການ ທາງ ດ�ານ 
ການ ເງ ິນ ໃນ ສ ປ ປ ປ ລາວ ປ� 20 1 8

ວຽງ  ຈັນ , 29 ພະ ຈິກ 2018

 ພັນ ທະ ບ�ນ ໄຊ  ຍະ  ເພັດ, 
ຮ ອງ  ຫົວ  ໜ�າ  ກົມ  ຄ��ມ  ຄອງ  ສະ ຖາ ບັນ ການ ເງິນ, ທະ ນາ ຄານ  ແຫ�ງ ສ ປ  ປ ລາວ
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1. ການ ເຂ້ົາ ເຖິງ ການ ບໍ ລິ ການ ທາງ ດ�ານ ການ ເງິນ ແມ�ນ  ຫຍັງ ?

2. ຄວາມ  ສ�າ ຄັນ  ຂອງ  ການ ເຂ້ົາ ເຖິງ ການ ບໍ ລິ ການ ທາງ ດ�ານ ການ ເງິນ

3.  ການ ຈ ັດ  ຕັ້ງ  ປະ  ຕິ  ບັດ ການ ເຂ້ົາ ເຖິງ ການ ບໍ ລິ ການ ທາງ ດ�ານ ການ ເງິນ ໃນ ສ ປ  ປ ລາວ

4. ຮ�າງ  ຍ�ດ  ທະ ສາດ ການ ເຂ້ົາ ເຖິງ ການ ບໍ ລິ ການ ທາງ ດ�ານ ການ ເງິນ (2018 – 2025)

5. ຮ�າງ  ແຜນ  ຈ ັດ  ຕັ້ງ  ປະ  ຕິ  ບັດ ຍ�ດ  ທະ ສາດ ການ ເຂ້ົາ ເຖິງ ການ ບໍ ລິ ການ ທາງ ດ�ານ ການ ເງິນ

ແລະ ແຜນ  ໃນ  ຕໍ�  ໜ �າ

ເນ້ືອ  ໃນ



11/29/2018

2

3

ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ການ ບໍ ລິ ການ ທາງ ດ�ານ ການ ເງິນ ແມ�ນຂະບວນ

ການໃນການ ຮັບປະກັນ ທາງ ດ�ານ … 

• ເຂົ້າ ເຖິງ ແລະ ນ�າ ໃຊ� ຜະ  ລິດ ຕະ  ພັນ ແລະ ການ ບໍ ລິ ການ 

ທາງ ດ�າ ການ ເງິນທີ່ ເໝາະ  ສົມ … 

•  ທີ່ ເປ�ນ  ທີ່ ຕ�ອງ  ການ ຂອງ  ກ��ມ  ຄົນ  ທີ່ ຂາດ ແຄ  ນ ທາງ ດ�ານ ການ 

ເງິນ ເຊັ�ນວ�າ : ກ��ມ ຄົນທີ່ຂາດຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງການເງິນ 

ແລະ ກ��ມຄ ົນທີ່ມີລາຍຮັບຕ��າ … 

• ມີ  ຕົ້ນ  ທຶນ ທີ່ ເໝາະ  ສົມ ແລະ ຍ�ດ  ຕິ  ທ�າ… 

• ຢ ��  ໃນ  ຮ�ບ  ແບບ  ທີ່ ໂປ�ງ  ໃສ .

1. ການ ເຂ້ົາ ເຖງິ ການ ບ ໍລິ ການ ທາງ ດ�ານ ການ ເງນິ ແມ�ນ  
ຫຍັງ ?
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“ ຄ ົນ ທ�ກຍາກຢ��ໃນໂລກຍງັບໍ�ສາມາດເຂົາ້ເຖງິການບລໍິການທາງດ�ານການເງນິທີ່ຍນືຍງົ ບໍ�ວ�າຈະເປ�ນ ການ

ອອມ , ສິນເຊື່ອ ແລະ ປະກັນໄພ . ສະນັ້ນ, ສິ່ງທ�າທາຍຂອງເຮາົແມ�ນການແກ�ໄຂສິງ່ກດີຂວາງທີສ່�າງໃຫ�ຄນົ

ບໍ�ສາມາດເຂົາ້ເຖງິຂະແໜງການເງນິໄດ� . ການສ�າງຂະແໜງການເງນິທີທ່ົ�ວເຖງິ ຊ�ວຍປ�ບປ�ງຊີວິດຂອງ

ປະຊາຊນົ . ສິນເຊື່ອຈ�ລະພາກ , ການອອມ ແລະ ປະກັນໄພ ສາມາດສ�າງຄວາມແຕກຕ�າງໃຫ�ແກ�ຄົວເຮືອນທີ່

ມີລາຍຮບັຕ��າ ຊຶ່ງຊ�ວຍໃຫ �ເຂາົເຈົາ້ເຂົາ້ເຖງິສ�ຂາອະນາໄມ , ທີ່ພັກອາໄສ ສ�ຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາຂອງ

ລ�ກ ທີ່ດີຂຶນ້ . ນອກຈາກນັນ້ , ມັນຍງັຊ�ວຍໃນເວລາທີເ່ຂາົເຈົາ້ພບົກບັບນັຫາໃນການຜະລິດກະສິກ�າ , 

ໂລກໄພໄຂ�ເຈບັ ຫຼື ເສຍຊີວດິ . ມັນຊ�ວຍໃຫ �ເຂາົເຈົາ້ມກີານວາງແຜນໃນອະນາຄດົ ”

Kofi Annan
ອາດີດເລຂາທິການໃຫຍ�ຂອງອົງການ UN

29 ທັນ ວາ 2003

2 . ຄວາມ ສ�າ ຄນັ ຂອງ ການ ເຂົາ້ ເຖິງ ການ ບໍ ລິ ການ ທາງ 
ດ�ານ ການ ເງິນ
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“ ການເຂ້ົາເຖິງການບໍລກິານທາງດ�ານການເງນິແມ�ນປ�ດໄຈ
ທ່ີສ�າຄນັສ�າລບັການຂະຫຍາຍຕົວທ່ີເຂ້ັມແຂງ ແລະ ທົ�ວເຖງິ 
ໂດຍການເຮດັໃຫ�ບ�ກຄນົ ຫຼື ຄ ອບຄົວ ສາມາດສ�າງໂອກາດ
ທາງດ�ານເສດຖະກດິ”

ທ�ານ Christine Lagarde
ຜ��ອ�ານວຍການ ການ ບໍ ລິ ຫານ  ອົງການ IMF

“ ການເຂ້ົາເຖິງການບໍລກິານທາງດ�ານການເງນິແມ�ນມີຄວາມ
ສ�າຄັນຕໍ�ເສດຖະກດິ , ມັນສາມາດຊ�ວຍໃນການຍກົລະດັບ
ຊີວິດການເປ�ນຢ��ຂອງຜ��ທ�ກຍາກ ແລະ ປະກອບສ�ວນໃນ
ການສ�າງສະເຖຍລະພາບທາງດ�ານການເງິນ ”

ທ�ານ Benno Ndulu
ອາ  ດີດຜ�� ວ�າການທະນາຄານແຫ�ງ ທານຊາເນຍ

2 . ຄວາມ ສ�າ ຄນັ ຂອງ ການ ເຂົາ້ ເຖິງ ການ ບໍ ລິ ການ ທາງ ດ�ານ ການ ເງນິ
( ຕໍ� )
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ໃນລະດບັສາກນົ

• ກອງປະຊຸມ G 20  ໃນປ� 20 1 6  ໄດ�ຕົກລົງກັນໃນການ ເນັ້ນ ໜັກ ວຽກ ງານ FI

- 1.7  ຕື້  ຄົນ  ບໍ� ສາ ມາດ  ເຂ້ົາ ເຖິງ ການ ບໍ ລິ ການ ທາງ ດ�ານ ການ ເງ ິນ ພ້ືນ ຖານ

• ຮັບຮອງເອົາຫຼັກການຂ້ັນສ�ງຂອງ G 20  ສ�າລັບການເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການທາງດ�ານການ
ເງິນແບບດິຈິຕອນ ( 8  ຫຼັກການ )

 ສ�າງ ຕັ້ງ Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI)

ASEAN Context

ໃນລະດບັອາຊຽນ

• ກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ຜ��ວ�າການທະນາຄານກາງ 
ອາຊຽນ ວັນທີ 04 ເມສາ 20 16  ໄດ�ຕົກລົງເຫັນດີໃນການສ�າງ ASEAN 
Wo rkin g Co mmittee o n Finan cial Inclu sio n  ( WC - FINC )

ເຊິ່ງ ປະກອບດ�ວຍ 4  ເປ��າໝາຍຫຼັກໃຫ�ສ�າເລັດໃນປ� 2 02 5  ຄື :

1. ຫຼຸດລະດັບການບໍ�ເຂ້ົາເຖິງໃນອາຊຽນຈາກ 44 % ມາເປ�ນ 30 %

2. ສ�າງຄວາມພ�ອມຂອງໂຄງລ�າງພື້ນຖານດ�ານການເງິນຈາກ 70 % ມາເປ�ນ 85 %

3. ເພີ່ມຊ�ອງທາງການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ຄ�ນນະພາບການບໍລິການທາງດ�ານການເງິນ ໃຫ�ທ�ກ
ພາກສ�ວນ

4. ເພີ່ມລະດັບຄວາມຮັບຮ�� ທາງດ�ານປະຊາສຶກສາທາງດ�ານການເງິນ ແລະ ການປ�ກປ�ອງຜ��
ບໍລິໂພກທາງດ�ານການເງິນ 

2 . ຄວາມ ສ�າ ຄນັ ຂອງ ການ ເຂົາ້ ເຖິງ ການ ບໍ ລິ ການ ທາງ ດ�ານ ການ ເງນິ
( ຕໍ� )
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• ການ ເຂ້ົາ ເຖິງ ການ ບໍ ລິ ການ ທາງ ດ�ານ ການ ເງິນ ແມ�ນ  ຕົວ  ຊ�ວຍ  ໃນ  ການ ບັນ ລ� 7 ເປ��າ  ໝາຍ   ໃນ  ການ 
ພັດ ທະ ນາ ແບບ  ຍືນ  ຍົງ  ໃນ  ປ� 2030 ແລະ ຈະ  ເປ�ນ  ປ�ດ  ໄຈ  ສ�າ ຄັນ  ໃນ  ການ ປະ  ກອບ  ສ�ວນ  ຊ�ວຍ  ເປ��າ  ໝ
າຍ  ອື່ນ ໆ (SDG #17)

2 . ຄວາມ ສ�າ ຄນັ ຂອງ ການ ເຂົາ້ ເຖິງ ການ ບໍ ລິ ການ ທາງ ດ�ານ ການ ເງນິ
( ຕໍ� )
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ຄ ວາມກ�ຽວຂ�ອງກນັທີ່ແໜ�ນແຟ�ນຂອງການເຂົາ້ເຖງິການບລໍກິານທາງດ�ານການເງນິ , ສະ
ເຖຍລະພາບທາງດ�ານການເງນິ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕ ົວຂອງເສດຖະກດິ

• ສະ ເຖຍ  ລະ ພາບ ທາງ ດ�ານ ການ ເງ ິນ ມີ  ຄວາມ  ຍືນ  ຍົງ  ໃນ  ໄລ   ມະ  ຍາວ ໂດຍ  ການ  ນ�າ ເອົາ  
ປະ  ຊາ  ກ ອນ   ແລະ ວິ  ສາ ຫະ  ກິດ ຂະ ໜາດ ຍ�ອມ ສ�ວນ  ໃຫຍ �  ທີ່ ຍັງ  ບໍ� ເຂົ້າເຖິງ ການ ບໍ ລິ 
ການ ທາງ ດ�ານ ການ ເງ ິນ ໃຫ�  ເຂົ້າ ມາ  ສ�� ລະ ບົບ ເສດ ຖະ ກິດ

• ການແຂ�ງຂັນກັນລະຫວ�າງບັນດາສະຖາບັນການເງິນ ໂດຍການສ�າງໃຫ�ຜະລິດຕະພັນ
ທາງການເງິນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີຄ�ນນະພາບ ເພື່ອສ�າງໃຫ�ມີຜ ��ຊົມໃຊ� ແລະ 
ທ�ລະກ�າທາງການເງິນຢ�າງຫຼວງຫຼາຍ 

• … ເປ�ນຊ�ອງທາງໃນການນ�າເອົາການບໍລິການທາງການເງິນນອກລະບົບໃຫ�ຫັນເຂົ້າ
ມາສ��ລະບຽບກົດໝາຍ

2 . ຄວາມ ສ�າ ຄນັ ຂອງ ການ ເຂົາ້ ເຖິງ ການ ບໍ ລິ ການ ທາງ ດ�ານ ການ ເງນິ
( ຕໍ� )
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ທະນາຄານກາງມບີບົບາດສ�າຄນັໃນການເສີມສ�າງການເຂົາ້ເຖງິການບລໍກິານທາງ
ດ�ານການເງນິ ໂດຍ ຜ�ານ :

• ການສ�າງ ນິ ຕ ິ ກ�າລະບຽບ ການໃນການອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ�ແກ�ທ�ລະກ�າ
ທາງດ�ານທະນາຄານໃນທ�ກຮ�ບແບບ ແລະ ການແກ�ໄຂບັນຫາສິ່ງກີດຂວາງ
ຂອງການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ�ອງການ ທາງດ�ານການເງິນ ເພື່ອຮັບປະກັນ
ການເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການທາງດ�ານການເງິນຂອງຜ��ຊົມໃຊ� .

• ສົ�ງເສີມການສ�າງ ແລະ ພັດທະນາຊ�ອງທາງອືນ່ ໃນການໃຫ�ການບໍລິການທາງ
ການເງິນ ເຊັ�ນ : ການນ�າໃຊ�ເທັກໂນໂລ ຊີ ໃໝ� .

• ເຮັດໃຫ�ການບລໍກິານທາງການເງນິນອກລະບບົຫນັເຂົາ້ມາສ��ລະບຽບກດົໝາຍ  
ໂດຍ ການ ນ�າ ການ ບໍ ລິ ການ ດັ�ງ ກ�າວ  ມາ  ສ�� ການຄ�� ມ  ຄອງ  ແລະ ນິ ຕິ  ກ�າ.

• ປ�ບປ�ງພືນ້ຖານໂຄງລ�າງທາງດ�ານການເງນິ  ໂດຍການ ສ�າງສ�ນຂໍ�ມ�ນສິນເຊື່ອ 
ແລະ ການພັດທະນາລະບົບການຊ�າລະ , ລະບົບການໂອນເງິນ ແລະ ພາກສ�ວນ 
ສື່ກາງໃນການໃຫ�ບໍລິການທາງການ ເງິນ.

• ສົ�ງເສີມໃຫ�ຂະແໜງການເງິນມີ ການເຜີຍແຜ �ຄວາມຮ��ທາງດ�ານການເງນິຢ�າງ
ທົ�ວ ເຖງິ.

2 . ຄວາມ ສ�າ ຄນັ ຂອງ ການ ເຂົາ້ ເຖິງ ການ ບໍ ລິ ການ ທາງ ດ�ານ ການ ເງນິ
( ຕໍ� )

 ຮ�າງ  ຍ �ດ  ທະ ສາດ ການ ເຂົາ້ ເຖງິ ການ ບໍ ລິ ການ ທາງ ດ�ານ ການ ເງນິ ແຫ�ງ  ຊາດ 2018 –
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ເອ  ກະ ສານ ພາກ ລັດ ທ່ີ ມີ  ຄວາມ  ສ�າ ຄັນ  ຊຶ່ງ  ຖືກ ສ�າງ ຂ້ຶນ ໂດຍ  ການ ປ�ກ  ສາ ຫາ  ລື ຢ�າງກວ�າງ  ຂວາງ  ຂອງ  ຜ��  ມີ  ສ�ວນ  ຮ�ວ ມ  ໃນ  ການ 

ພັດ ທະ ນາ ຂະ ແໜງ  ການ ເງ ິນທັງ ພາກ ລັດ ແລະ ເອກ  ກະ ຊົນ ເພື່ອ  ເພີ່ມ  ລະ ດັບ ການ ເຂ້ົາ ເຖິງທົ�ວ  ລະ ບົບ 
10

ບົດ ລາຍ  ງານ ສງັ ລວມ ບົດ ລາຍ  ງານ ການ ວິ  ເຄາະບົດ ລາຍ  ງານ ສງັ ລວມ ບົດ ລາຍ  ງານ ການ ວິ  ເຄາະ

3.  ການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບດັ ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ການ ບໍ ລິ ການ ທາງ 
ດ�ານ ການ ເງິນ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ

 ຂ້ັນ ຕອນ  ຄັ້ນ  ຄວ �າ  ທ່ີ ອີງ  ໃສ�ຫຼັກ  ຖານ ແລະ ການ ປ�ກ  ສາ ຫາ  ລື ຂອງ  ອົງ  ການ UNCDF ການເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການການເງິນທ່ີ
ສາມາດເປ�ນໄປໄດ� ( MAP

ການສຶກສາເບື້ອງຄວາມຕ �ອງການ ການສຶກສາເບື້ອງການສະຫນອງ ການວເິຄາະລະບຽບການ

• ຟ�ນສະໂຄບ 201 4
• ສ�າພາດຜ��ຊົມໃຊ�

• ສ�າ ພາດ
• ບົດ ລາຍ  ງານ ປະ  ຈ �າ  ປ�
• ຂໍ� ມ�ນ  ຜະ  ລິດ ຕະ  ພັນ

• ທົບທວນລະບຽບການ ແລະ
ນະໂຍບາຍກ�ຽວກັບການບໍລິການ
ການເງິນ ແລະ ຂົງເຂດທ່ີ
ກ�ຽວຂ�ອງ

• ສ�າ ພາດ

ແບ�ງຕະຫລາດເປ��າຫມາຍ ຂົງເຂດຜະລດິຕະພນັ ແລະ ຜ��ສະຫນອງ
( ໃນ ແລະ ນອກລະບບົ )

ຈ�ດປະສງົນະໂຍບາຍຂອງລັດ ແລະ ສິ່ງ
ກີດຂວາງດ�ານລະບຽບການ
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 ການ ຂະ ຫຍາຍ  ເຄ ືອ  ຂ�າຍ  ສະ ຖາ 
ບັນ ການ ເງິນ ຈ�  ລະ ພາກ

• ຊີວ ິດການເປ�ນຢ��ຂອງຄົວເຮືອນໄດ�ຮັບການປ�ບປ�ງໃຫ�ດີຂ້ືນ ,  ປ�ບປ�ງປະສິດທິຜົນທາງດ�ານເສດຖະກິດ 
ແລະ ສະໜັບໜ�ນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດລະດັບຊາດ

• ເພີ່ມການເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການທາງດ�ານການເງິນແບບກວ�າງຂ້ຶນຈາກ 28 % ເປ�ນ 42 %  ( 6 5 % ? ) 
ແລະ ຫຼຸດຜ�ອນການບໍ�ສາມາດເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການທາງດ�ານການເງິນຈາກ 25 %  ໃຫ�ເຫຼືອພຽງແຕ� 
15 %  ພາຍໃນປ� 2025 ໂດຍສະເພາະສ�ມໃສ�ເພດຍິງ

ປ �ກ  ປ �ອງ  ຜ��  ບໍ ລິ ໂພກ  ທາງ ດ�ານ 
ການ ເງນິ

 ການ ຂະ ຫຍາຍ  ການ ບໍ ລິ ການ 
ທາງ ດ�ານ ການ ເງນິ

 ລະ ບບົ ຊ �າ  ລະ ສະ ສາງ ສົ�ງ ເສີມກອງ  ທນຶ ບ�ານ

 ໂຄງ  ລ�າງ ການ ຊ�າ  ລະ ສະ ສາງ

 ການ ບໍ ລິ ການ ທາງ ການ ເງິນ 
ຜ�ານ  ລະ ບົບ ມື  ຖື

 ລະ ບຽບ  ການ ແລະ ນະ ໂຍ  
ບາຍ

ເປ��າ  ໝາຍ  ສະ ເພາະ:

ເປ��າ  ໝາຍ  ສ�ງ ສ�ດ: 

 ການ ຂະ ຫຍາຍ  ເຄ ືອ  ຂ�າຍ  ຜ�ານ  ສາ 
ຂາ

 ລະ ບຽບ  ການ ແລະ ນະ ໂຍ  ບາຍ

ສະ ໜັ  ບ ສະ ໜ�ນ MSMEs 

 ການ ສ�າງ ຄວາມ  ອາດ  ສາ ມາດ

 ຄວາມ  ຮ��  ພື້ນ ຖານ ທາງ ດ�ານ ການ 
ເງິນ

 ການ ລາຍ  ງານ ທາງ ການ ເງິນ

 ທົບ ທວນ  ສ�ວນ  ຕ�າງ  ອັດ  ຕາ  
ດອກ  ເບ�ຍ

 ການ ປ �ບ  ປ �ງ  ການ ສະ ໜອງ  
ສິນ ເຊ ື່ອ

 ຂໍ� ມ�ນ  ຂ�າວ  ສານ ດ�ານ ສິນ ເຊື່ອ

 ຜະ  ລິດ ຕະ  ພັນ ໃໝ�  ດ�ານ ສິນ ເຊື່ອ

 ປ�ບ  ປ�ງ  ນິ ຕິ  ກ�າ ທີ່ ກ�ຽວ  ຂ�ອງ

 ການ ປ�ກ  ປ�ອງ  ຜ��  ບໍ ລິ ໂພກ  ທາງ 
ການ ເງິນ

 ລະ ບຽບ  ການ ແລະ ນະ ໂຍ  ບາຍ

 ປະ  ຕິ  ຮ�ບ  ສິນ ເຊື່ອ  ແບບ  ນະ ໂຍ  
ບາຍ

 ສະ ໜັບ  ສະ ໜ�ນ  ລະ ບົບ ບໍ ລິ 
ຫານ  ຄ��ມ  ຄອງ

 ການ ຂະ ຫຍາຍ  ເຄ ືອ  ຂ�າຍ  ຜ�ານ  ຕົວ  
ແທນ

ສ�າງລະບຽບຕ�ານການຟອກເງິນ 
ແລະ ການສະໜອງທຶນແກ�ຜ��ກໍ�

ການຮ�າຍ

 ຜະ  ລິດ ຕະ  ພັນ ປະ  ກັນ ໄພ
 ພັດ ທະ ນາ ຜະ  ລິດ ຕະ  ພັນ ທາງ ການ 

ເງິນ
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4 .  ຮ�າງ ແຜນ ຈດັ ຕັງ້ ປະ ຕິ ບັດ ຍ�ດ ທະ ສາດ ການ ເຂົາ້ ເຖງິ ການ ບໍ ລິ ການ ທາງ ດ�ານ ການ ເງນິ ແລະ ແຜນ ໃນ ຕໍ� ໜ�າ
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ແຜນ ດ�າ ເນນີ ງານ NFIS  ສํາ ລບັ 2018 - 2025
•  ປະ ກອບ ມີ ວາ ລະຂອງ ແຜນ ງານ ສະ ເພາະ ດ�ານ ແລະ ການ ດํາ ເນີນ ງານ 5  ເສົາ ຄํ ້າ.  
•  ຈັດ ຕັງ ປະ ຕິ ບັດ ແບບ ມີ ຈ�ດ ສ�ມ , ມີ ບ� ລິ ມະ ສິດ ທີ່ ຊັດ ເຈນ , ກອບ ເວ ລາ , ຂັ້ນ ຕອນ ການຕິດ ຕາມ ແລະ ປະ 

ເມີນ ຜົນ ຄວາມ ຄືບ ໜ�າ . 

ແຜນ  ຕໍ�  ໜ�າ
•  ສ�າ ເລັດ ແຜນ  ຍ�ດ  ທະ ສາດ ການ ເຂ້ົາ ເຖິງ ການ ບໍ ລິ ການ ທາງ ດ�ານ ການ ເງິນ 2018 - 2025 ແລະ

ຮັບ  ຮອງ
– ໂດຍ  ທ�ານ  ຜ��  ວ�າ  ການ ທ ຫລ ໄຕ  ມາດ 1 2019
– ໂດຍ ທ�ານ ນາ ຍົກ  ລັດ ຖະ ມົນ  ຕີ ໄຕ  ມາດ 2 20 19

• ສ�າ ເລັດ ແຜນ  ຈັດ  ຕັ້ງ  ປະ  ຕິ  ບັດ ຍ�ດ  ທະ ສາດ ການ ເຂ້ົາ ເຖິງ ການ ບໍ ລິ ການ ທາງ ດ�ານ ການ ເງິນ 2018 -
2025 ທ່ີ ໄດ�  ນ�າ ສະ ເໜີ  ຕໍ�  ຜ��  ມີ  ສ�ວນ  ຮ�ວມ  ໃນ  ເດືອນ ພຶດ ສະ ພາ 2018
– ຈັ  ດ ຕັ້ງ  ປະ  ຕິ  ບັດ ບ� ລິ ມະ  ສິດ ໄລ  ຍະ  ສ້ັນຂອງ  ແຜນຈັດ  ຕັ້ງ  ປະ  ຕິ  ບັດ ( 2018 - 2 019 )

•  ສ�າງກອບ ການ ຄ��ມ ຄອງ ຂອງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ ຍ�ດ ທະ ສາດ NFIS 2018 - 2025
– ສ�າງ ຕັ້ງ  ຄະ  ນະ ຊີ້  ນ�າ ການ ຈັດ  ຕັ້ງ  ປະ  ຕິ  ບັດ ຍ�ດ  ທະ ສາດປະ ກອບ ດ�ວຍ ພາກ ສ�ວນ ທີ່ ກ�ຽວ ຂ�ອງ ຂອງ  ລັດ ຖະ ບານ
– ສ�າ ເລັດ ແຜນ  ວຽກ  ໃນ  ການ ຕິດ  ຕາມກວດ  ກາ ຄວາມ ຄືບ ໜ�າ
– ຈັດ  ກອງ  ປະ  ຊຸມ  ຄະ  ນະ ຊີ້  ນ�າ ການ ຈັດ  ຕັ້ງ  ປະ  ຕິ  ບັດ ຢ�າງ  ເປ�ນ  ປ�ກ  ກະ ຕິ

5. ຮ�າງ ແຜນ ຈດັ ຕັງ້ ປະ ຕິ ບດັ ຍ�ດ ທະ ສາດ ການ ເຂົາ້ ເຖິງ ການ ບໍ ລິ ການ 
ທາງ ດ�ານ ການ ເງນິ ແລະ ແຜນ ໃນ ຕໍ� ໜ�າ
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ຂອບໃຈ 

THANK YOU


