
 
 
 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ສໍາເລດັກອງປະຊຸມເຜຍີແຜ່-ເຊື່ ອມຊມື ມະຕກິອງ
ປະຊຸມໃຫ່ຍຜ ູ້ແທນທ ່ ວປະເທດຄັ ູ້ງທ ີXI ຂອງພກັ 

 

      
 
  ໃນວນັທ ີ14 ກໍລະກ ດ 2021  ອ ງຄະນະພກັທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ ູ້ສໍາເລດັການເຊື່ ອມຊມືມະຕກິອງປະຊຸມໃຫ່ຍຜ ູ້ແທນທ ່ ວ
ປະເທດຄັ ູ້ງທ ີXI ຂອງພກັ ທີ່ ໄດ ູ້ດໍາເນນີມາແຕ່ ວນັທ ີ13 ກໍລະກ ດ 2021 ໂດຍໃຊ ູ້ເວລາໜ ່ ງວນັເຄິ່ ງ  ທີ່ ສະໂມສອນສະຖາບນັການ
ທະນາຄານ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ  ພາຍໃຕ ູ້ການເປັນປະທານຂອງສະຫາຍ ສອນໄຊ ສດິພະໄຊ ກາໍມະການສ ນກາງພກັ, ເລຂາຄະນະພກັ
, ຜ ູ້ວ່າການ ທຫລ ໂດຍການໃຫ ູ້ກຽດເຂ ູ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສອນໄຊ ສີພນັດອນ ກໍາມະການກ ມການເມອືງສ ນກາງພກັ, ຮອງນາຍ ກ 
ລດັຖະມ ນຕ,ີ ລດັຖະມ ນຕກີະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ງທ ນ.  ພ ູ້ອມນີ ູ້, ກໍ່ ມບີນັດາສະຫາຍຄະນະປະຈາໍພກັ, ຄະນະພກັ ທຫລ  ແລະ 
ຜ ູ້ຕາງໜ ູ້າສະມາຊກິພກັຈາກຮາກຖານພກັ-ໜ່ວຍພກັ ທີ່ ຂ ູ້ນກບັອ ງຄະນະພກັ ທຫລ ເຂ ູ້າຮ່ວມ.  
         ການເຊື່ ອມຊມືມະຕກິອງປະຊຸມໃຫ່ຍຜ ູ້ແທນທ ່ ວປະເທດຄັ ູ້ງທ ີXI ຂອງພກັເທື່ ອນີ ູ້ ໄດ ູ້ຕລີາຄາຄນືການຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັໝາກຜ ນ
ຂອງການຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັມະຕກິອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ ູ້ງທ ີX ຂອງພກັ ໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ  ເຊິ່ ງເຫນັໄດ ູ້ຂໍ ູ້ຂດັແຍ່ງລະຫວ່າງປະເທດມະຫາອໍາ
ນາດ ພ ູ້ອມກບັບນັຫາການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື ູ້ອພະຍາດໂຄວດິ-19 ໃນທ ່ ວໂລກ  ເຊິ່ ງເຮດັໃຫ ູ້ສະພາບການສາກ ນມກີານຜນັແປຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ 



ພ ູ້ອມກບັທະວຄີວາມເຄັ່ ງຕງື  ແລະ ເພີ່ ມຄວາມສບັສ ນ  ທງັສ ່ ງຜ ນກະທ ບໂດຍກ ງ ແລະ ມປັີດໃຈສ່ຽງຕໍ່ ເສດຖະກດິ, ການເມອືງ ແລະ 
ຄວາມໝັ ູ້ນຄ ງໂລກ ແລະ ພາກພື ູ້ນ.  ຢ ່ ພາຍໃນປະເທດ ກໍ່ ປະເຊນີໜູ້າກບັຄວາມຫຍຸ ູ້ງຍາກດ ູ້ານເສດຖະກດິ, ງ  ບປະມານ-ການເງນິ, ບນັຫາ
ໜີ ູ້ສນິ ລວມທງັໄພທໍາມະຊາດ ທີ່ ເປັນອຸປະສກັອນັໃຫ່ຍຫຼວງ ເຊິ່ ງໄດ ູ້ກາຍເປັນສິ່ ງທ ູ້າທາຍ ໃນການຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັບນັດາຄາດໝາຍທີ່ ກອງ
ປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ ູ້ງທ ີX ຂອງພກັວາງອອກ.  
         ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ ພກັເຮ າ ໄດ ູ້ນໍາພາສ ູ້າງພື ູ້ນຖານ ແລະ ບນັດາປະຖ ມປັດໃຈທີ່ ສໍາຄນັໃຫ ູ້ແກ່ການແກ ູ້ໄຂຄວາມຫຍຸ ູ້ງຍາກຕ່າງໆ 
ລວມທງັສ ູ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນຫຼາຍດ ູ້ານ ເພື່ ອເຮດັໃຫ ູ້ເສດຖະກດິ-ສງັຄ ມມກີານຂະຫຍາຍຕ ວຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ ເຊິ່ ງອນັພ ູ້ນເດັ່ ນແມ່ນ
ສາມາດເຮດັໃຫ ູ້ປະເທດຊາດ ມສີະຖຽນລະພາບທາງດ ູ້ານການເມອືງ, ແນວທາງການປູ້ອງກນັຊາດ-ປູ້ອງການຄວາມສະຫງ  ບທ ່ ວປວງຊ ນ
ຮອບດ ູ້ານໄດ ູ້ສບືຕໍ່ ຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັຢ່າງຕັ ູ້ງໜ ູ້າ ຕດິພນັກບັແຜນຍຸດທະສາດສ ູ້າງຮາກຖານການເມອືງ, ການພດັທະນາຊ ນນະບ ດ ແລະ ແກ່
ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນ ຕາມ 4 ຄາດໝາຍ ແລະ 4 ຈດຸສຸມ ຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທ ່ ງປະເທດ.  
         
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
        ທີ່ ປະຊຸມໄດ ູ້ຮບັຟັງການເຜີຍແຜ່ລາຍງານການເມອືງຂອງຄະນະບໍລຫິານງານພກັສະໄໝທີ X ຕໍ່ ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຜ ູ້ແທນທ ່ ວ
ປະເທດ ຄັ ູ້ງທ ີIX ຂອງພກັ (ຕດິພນັກບັການເນັ ູ້ນໜກັການນໍາພາປະຕບິດັໜ ູ້າທີ່ ການເມອືງຢ ່ ອ ງຄະນະພກັ ທຫລ ), ແຜນພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄ ມຄັ ູ້ງທ ີIX (2021-2025) (ຕດິພນັກບັການເນັ ູ້ນໜກັ ປະຕບິດັຍຸດທະສາດ ພດັທະນາຂະແໜງການເງນິ-ເງນິຕາ 5 ປີ 
ຕໍ່ ໜ ູ້າ), ມະຕວ່ິາດ ູ້ວຍການເພີ່ ມທະວກີານນໍາພາຂອງພກັ ຕໍ່ ວຽກງານວດັທະນາທໍາໃນໄລຍະໃໝ່ ແລະ ມະຕວ່ິາດ ູ້ວຍການຍ ກສ ງຄຸນ
ນະພາບ ວຽກງານການເມອືງ-ແນວຄດິໃນໄລຍະໃໝ່.  ຈາກນັ ູ້ນ, ສະຫາຍເລຂາຄະນະພກັ ທຫລ ໄດ ູ້ລາຍງານໂດຍສງັເຂບສະພາບ
ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງອ ງຄະນະພກັ ທຫລ ໃນໄລຍະ 6 ເດອືນຕ ູ້ນປີ 2021  ແລະ ສະພາບການຈດັຕັ ູ້ງເຊື່ ອມຊມືມະຕກິອງປະຊຸມໃຫ່ຍຜ ູ້
ແທນທ ່ ວປະເທດຄງທ ີ XI ຂອງພກັ  ແລະ ຕ ູ້ອມທ ູ້າຍ ທີ່ ປະຊຸມໄດ ູ້ຮບັຟັງການໂອ ູ້ລ ມຈາກສະຫາຍ ສອນໄຊ ສພີນັດອນ ກາໍມະການກ ມ
ການເມອືງສ ນກາງພກັ, ຮອງນາຍ ກລດັຖະມ ນຕຕີື່ ມອກີ. 
 

# ພາບ-ຂ່າວ: ສ ມອ ກ ເຄນຄາໍແພງ 

 
ໃຊ ູ້ເງນິກບີທ ່ວທງັຊາດ ສ ູ້າງບ ດບາດຄ່າເງນິລາວ 


