
 

ທຫລ ຈດັປາຖະກະຖາມູນເຊ ື້ອ 

ວນັສ ື້າງຕັ ື້ງຄະນະຊາວໜ ຸ່ ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ຄບົຮອບ 67 ປີ 

ໃນຕອນເຊົ ື້າວນັທ ີ14 ພດຶສະພາ 2022 ໄດ ື້ຈດັຕັ ື້ງປາຖະກະຖາມູນເຊ ື້ອວນັສ ື້າງຕັ ື້ງຄະນະຊາວໜ ຸ່ ມປະຊາຊນົ
ປະຕວິດັ ຄບົຮອບ 67 ປີ ຢູຸ່ ທີຸ່ ສະໂມສອນໃຫຍຸ່ ສະຖາບນັການທະນາຄານ ໂດຍການໃຫື້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ສະຫາຍ 
ສອນໄຊ ສດິພະໄຊ ກໍາມະການສູນກາງພກັ, ເລຂາຄະນະພກັ-ຜູ ື້ວຸ່ າການ ທຫລ. ພ ື້ອມນີ ື້, ກໍມບີນັດາສະຫາຍ ຄະນະ
ບໍລຫິານງານຊາວໜ ຸ່ ມ ທຫລ, ຕາງໜື້າຄະນະໜຸ່ ວຍພກັ-ຄະນະພກັຮາກຖານ, ຄະນະກມົ-ທຽບເທົຸ່ າ, ຄະນະອໍານວຍ
ການທະນາຄານ, ຄະນະບໍລຫິານງານສະຫະພນັກໍາມະບານ ແລະ ສະຫະພນັແມຸ່ ຍງິ ທຫລ ຕະຫຼອດຮອດຄະນະຊາວ  
ໜ ຸ່ ມທ ກຂັ ື້ນ ແລະ ສະມາຊກິຊາວໜ ຸ່ ມອ ື້ອມຂ ື້າງ ທຫລ ເຂົ ື້າຮຸ່ ວມຢຸ່ າງພ ື້ອມພຽງ. 

ການຈດັປາຖະກະຖາຄັ ື້ງນີ ື້ ເພ ຸ່ ອເຜຍີແຜຸ່ ເອກະສານສໍາຄນັຈາໍນວນໜຶຸ່ ງຄ : ເອກະສານມູນເຊ ື້ອແຫຸ່ ງການກໍາເນດີ, 
ເຕບີໃຫຍຸ່ ຂະຫຍາຍຕວົວນັສ ື້າງຕັ ື້ງຄະນະຊາວໜ ຸ່ ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ຄບົຮອບ 67 ປີ ພາຍໃຕ ື້ຮົຸ່ ມທ ງຂອງພກັ; 
ເອກະສານຜນັຂະຫຍາຍຂອງກອງປະຊ ມໃຫຍຸ່ ຜູ ື້ແທນຊາວໜ ຸ່ ມທົຸ່ ວປະເທດ ຄັ ື້ງທ ີVII; ເອກະສານແຜນພດັທະນາຊາວ
ໜ ຸ່ ມ-ເຍາົວະຊນົ ຄັ ື້ງທ ີII ປີ 2021-2025 ແລະ ໃນກອງປະຊ ມໄດ ື້ລາຍງານໂດຍສງັເຂບ ສະພາບການເຄ ຸ່ ອນໄຫວຊີ ື້ນໍາ-
ນໍາພາວຽກງານຊາວໜ ຸ່ ມ ທຫລ ໃນຊ ມປີຜຸ່ ານມາ. ຈ ດປະສງົຂອງການປາຖະກະຖາ ເພ ຸ່ ອແນໃສຸ່ ເຮດັໃຫ ື້ຖນັແຖວ
ສະມາຊກິຊາວໜ ຸ່ ມ ໃນຂະແໜງທະນາຄານ ໄດ ື້ຮບັຮູ ື້-ເຂົ ື້າໃຈ, ກໍາແໜື້ນມູນເຊ ື້ອ, ຄວາມໝາຍສໍາຄນັທີຸ່ ຕັ ື້ງພາລະ
ບດົບາດຂອງການຈດັຕັ ື້ງຊາວໜ ຸ່ ມ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍເປັນກດິຈະກໍາຕວົຈງິ ເຂົ ື້າໃນພາລະກດິການເມ ອງໃນໄລຍະໃໝຸ່
ຂອງຕນົ.    



ໂອກາດດັຸ່ ງກຸ່ າວ, ສະຫາຍ ສອນໄຊ ສດິພະໄຊ ໄດ ື້ໃຫ ື້ກຽດມຄີວາມເຫນັໂອລມົຕໍຸ່ ຖນັແຖວຊາວໜ ຸ່ ມວຸ່ າ: ຢູຸ່
ອງົຄະນະພກັ ທຫລ ຂອງ ພວກເຮາົກໍຸ່ ໄດ ື້ສ ມໃສຸ່ ສູ ື້ຊນົຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັມະຕກິອງປະຊ ມໃຫຍຸ່ ຜູ ື້ແທນຄັ ື້ງທ ີ IV ຂອງຕນົ 
ຢຸ່ າງມີຜີນົສໍາເລດັຕາມລະດບັຄາດໝາຍທີຸ່ ວາງໄວ ື້. ອນັທີຸ່ ພົ ື້ນເດັຸ່ ນແມຸ່ ນໄດ ື້ເອາົໃຈໃສຸ່ ເຕົ ື້າໂຮມຄວາມສາມກັຄ,ີ ການສກຶ
ສາອບົຮມົ, ປູກຈດິສໍານກຶໃຫ ື້ຊາວໜ ຸ່ ມ-ໄວໜ ຸ່ ມຂະແໜງການທະນາຄານ ມນໍີ ື້າໃຈຮກັຊາດ, ຕຖີອຍປະກດົການຫຍໍ ື້ທໍ ື້
ໃນກ ຸ່ ມຊາວໜ ຸ່ ມ-ໄວໜ ຸ່ ມໃຫ ື້ຫຼ ດລງົເປັນກ ື້າວໆ. ພ ື້ອມກນັນັ ື້ນ, ກໍເຫນັໄດ ື້ຜນົງານໃນການຄ ື້ມຄອງມະຫາພາກທາງດ ື້ານ
ເງນິຕາແຫຸ່ ງຊາດໃຫື້ມຄີວາມໝັ ື້ນທຸ່ ຽງ, ລະບບົການເງນິ-ເງນິຕາມກີານເຕບີໃຫຍຸ່ ຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ທນັສະໄໝ. ບນັດາ
ຜນົງານ ແລະ ໄຊຊະນະທີຸ່ ຊາວໜ ຸ່ ມຂະແໜງການທະນາຄານຂອງພວກເຮາົຍາດມາໄດ ື້ນັ ື້ນ ໄດ ື້ສຸ່ ອງແສງໃຫື້ເຫນັເຖງິ
ຄວາມສາມາດໃນການຈດັຕັ ື້ງນໍາພາຄະນະບໍລຫິານງານຊາວໜ ຸ່ ມແຕຸ່ ລະຂັ ື້ນ ບ ກບ ນຜຸ່ ານຜຸ່ າຂໍ ື້ຫຍ ື້ງຍາກຕຸ່ າງໆ ແລະ ເຮດັ
ໃຫ ື້ສະມາຊກິຊາວໝ ຸ່ ມຫຼາຍສະຫາຍ ກາຍເປັນຜູ ື້ສ ບທອດພາລະກດິ ສມົກບັຄໍາວຸ່ າ: “ບຸ່ ອນໃດຍາກຊາວໜ ຸ່ ມບ ກ ບຸ່ ອນ
ໃດທ ກຊາວໜ ຸ່ ມຜຸ່ ານຜາ ເມ ອໃດຊາດຕ ື້ອງການ ຊາວໝ ຸ່ ມຂານອາສາ”. 

  ກອງປະຊ ມດັຸ່ ງກຸ່ າວໄດ ື້ດໍາເນນີມາເປັນເວລາເຄິຸ່ ງວນັ ແລະ ອດັລງົຕາມລະດບັຄາດໝາຍທີຸ່ ວາງໄວ ື້ຢຸ່ າງຈບົງາມ. 

        #ຂຸ່ າວໂດຍ: ທດິສະບາ ທໍາມະວງົສງິ 

#ພາບໂດຍ: ປາໄນ ພນັທະລາ 

ເສດຖະກດິຈະເຂັ ື້ມແຂງຖື້າປວງຊນົລາວທງັຊາດພາກນັໃຊ ື້ເງນິກບີ 


