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ສ ຳເລດັກອງປະຊຸມຄບົຄະນະບ ລຫິຳນງຳນພກັ ທຫລ    

ສະໄໝທ ີIV ປະຈ ຳປີ 2021  
 

   
 
 ໃນວນັທ ີ11-12 ມງັກອນ 2022, ຄະນະພກັທະນຳຄຳນແຫ່ງ ສປປ ລຳວ (ທຫລ) ໄດດ້ ຳເນນີກອງປະຊຸມຄບົ
ຄະນະບ ລຫິຳນງຳນພກັ ທຫລ ສະໄໝທ ີ IV ປະຈ ຳປີ 2021 ຂ ນ້ຢ່ຳງເປັນທຳງກຳນ, ພຳຍໃຕກ້ຳນເປັນປະທຳນຂອງ 
ສະຫຳຍ ສອນໄຊ ສດິພະໄຊ ກ ຳມະກຳນສູນກຳງພກັ, ເລຂຳຄະນະພກັ-ຜູວ່້ຳກຳນ ທຫລ, ມບີນັດຳສະຫຳຍ ຄະນະປະຈ ຳ
ພກັ-ຄະນະພກັ ທຫລ, ຜູຊ່້ວຍຄະນະຜູວ່້ຳກຳນ, ເລຂຳໜ່ວຍພກັ-ເລຂຳຄະນະພກັຮຳກຖຳນ ແລະ ຫວົໜຳ້ສຳຂຳ ທຫລ 
ປະຈ ຳພຳກ ເຂົຳ້ຮ່ວມຢ່ຳງພອ້ມພຽງ. 

ກອງປະຊຸມດັ່ ງກ່ຳວ ແມ່ນເພ ່ ອສະຫ ຸບຕລີຳຄຳກຳນຊີນ້ ຳ-ນ ຳພຳວຽກງຳນຮອບດຳ້ນ ແລະ ສ ຳຫ ວດກວດກຳກຳນ
ນ ຳພຳລວມຂອງຄະນະບ ລຫິຳນງຳນພກັ ທຫລ ສະໄໝທ ີIV ປະຈ ຳປີ 2021 ໂດຍລງົເລກິຕລີຳຄຳຄວຳມຮບັຜດິຊອບໜຳ້
ທກີຳນເມ ອງຂອງບຸກຄນົຄະນະພກັ ໃນກຳນນ ຳພຳຜນັຂະຫຍຳຍ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂັນ້ຂອງຕນົ 
ແລະ ຂອງຂັນ້ເທງິ ຕະຫ ອດໄລຍະ 1 ປີ ຜ່ຳນມຳ, ພອ້ມທງັພຈິຳລະນຳຮບັຮອງເອຳົທດິທຳງແຜນກຳນ ໃນປີ 2022 ຢ່ຳງມີ
ຈດຸສຸມ ເພ ່ ອພອ້ມກນັບຸກບ ນສູຊ້ນົນ ຳພຳຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫປ້ະກດົຜນົເປັນຈງິໃນແຕ່ລະດຳ້ນ ດວ້ຍຈດິໃຈບຸກທະລຸ.  

ກອງປະຊຸມໄດເ້ປັນເອກະພຳບຕ ່ ກຳນຕລີຳຄຳບດົສະຫ ຸບກຳນຊນີ ຳ-ນ ຳພຳຮອບດຳ້ນ ຊ ່ ງຕົນ້ຕ ແມ່ນກຳນນ ຳພຳຈດັ
ຕັງ້ປະຕບິດັໜຳ້ທີ່ ກຳນເມ ອງ ໃນກຳນຄຸມ້ຄອງມະຫຳພຳກທຳງດຳ້ນເງນິຕຳ ໂດຍສະເພຳະແມ່ນກຳນຮກັສຳສະຖຽນລະ
ພຳບເງນິຕຳແຫ່ງຊຳດ, ສງັລວມແລວ້, ໃນ 1 ປີຜ່ຳນມຳ ພຳຍໃຕກ້ຳນຊີນ້ ຳ-ນ ຳພຳຂອງຄະນະພກັ ທຫລ ໃນກຳນເຄ ່ ອນໄຫວ
ວຽກງຳນຂອງຂະແໜງທະນຳຄຳນ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່ຳງຕັງ້ໜຳ້ ແລະ ມຜີນົສ ຳເລດັ ຫ ຳຍດຳ້ນເປັນຕົນ້ ທຫລ ຍງັ
ປະຕບິດັບນັດຳຄຳດໝຳຍເງນິຕຳ ທີ່ ລດັຖະບຳນກ ່ ຄ ມະຕສິະພຳແຫ່ງຊຳດກ ຳນດົໄວ ້ຊ ່ ງເປັນປັດໄຈສ ຳຄນັໃນກຳນປະກອບ 
ສ່ວນຊຸກຍູແ້ຜນພດັທະນຳເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງລດັ ໃຫສ້ຳມຳດເຄ ່ ອນໄຫວໄດຕ້ຳມຄຳດໝຳຍທີ່ ວຳງໄວ.້  
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 ໂອກຳດດັ່ ງກ່ຳວ, ສະຫຳຍ ສອນໄຊ ສດິພະໄຊ ໄດໃ້ຫກ້ຽດມຄີວຳມເຫນັໂອລ້ມົ ແລະ ເນັນ້ໜກັ-ຊີນ້ ຳໃຫບ້ນັດຳ
ສະຫຳຍ ທີ່ ເຂົຳ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຈົ່ ງພອ້ມກນັເປັນເອກະພຳບສູງ ໃນກຳນນ ຳເອຳົເນ ອ້ໃນຈດິໃຈຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັງ້ນີ,້ 
ໄປສ ບຕ ່ ຄົນ້ຄວຳ້ເຊ ່ ອມຊ ມກ ຳແໜນ້ຢ່ຳງເລກິເຊິ່ ງ ແລວ້ກຳ້ວເຂົຳ້ສູ່ຂອດລງົເລກິຜນັຂະຫຍຳຍ-ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິ ຢູ່
ແຕ່ລະຮຳກຖຳນພກັ-ກມົກອງ ທງັຢູ່ຂັນ້ສູນກຳງ ແລະ ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ໃຫກ້ຳຍເປັນຮູບປະທ ຳ; ຊ ່ ງໃນສະເພຳະໜຳ້ນີ,້ ຕອ້ງ
ໄດອ້ອກແຮງຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍຳຍມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັງ້ທ ີIV ຂອງຕນົ ກ ່ ຄ ໜຳ້ທີ່ ກຳນເມ ອງທີ່ ໄດຮ້ບັມອບໝຳຍ ໃຫ ້
ບນັລຸຜນົສ ຳເລດັຕຳມຄຳດໝຳຍທີ່ ວຳງໄວ ້ ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູໃຫບ້ນັດຳຄຳດໝຳຍທີ່ ໄດກ້ ຳນດົໄວໃ້ນມະຕກິອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ ຄັງ້ທ ີXI ຂອງພກັ ແລະ ແຜນພດັທະນຳເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງລດັ ຄັງ້ທ ີIX ໃຫປ້ະກດົຜນົເປັນຈງິ ໂດຍສະເພຳະ
ກຳນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຳລະແຫ່ງຊຳດ ວ່ຳດວ້ຍກຳນແກໄ້ຂຄວຳມຫຍຸງ້ຍຳກທຳງດຳ້ນເສດຖະກດິກຳນເງນິ-ເງນິຕຳ ສູຊ້ນົ
ຮກັສຳສະຖຽນລະພຳບເງນິຕຳແຫ່ງຊຳດ ໃຫໝ້ັນ້ທ່ຽງ, ຄຸມ້ຄອງອດັຕຳແລກປ່ຽນໃຫຢູ່້ໃນຂອບທີ່ ກ ຳ ນດົ, ຄຸມ້ຄອງຮຳ້ນ
ແລກປ່ຽນ ໃຫເ້ຄ ່ ອນໄຫວສອດຄ່ອງກບັກດົໝຳຍ ແລະ ນຕິກິ ຳກ່ຽວຂອ້ງຢ່ຳງເຂັມ້ງວດ; ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນຳລະບບົ
ສະຖຳບນັກຳນເງນິ ໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ, ໝັນ້ຄງົ ຢ່ຳງແທຈ້ງິ; ຄວບຄຸມໜີສ້ນິໃຫຢູ່້ໃນຂອບເຂດທີ່ ກ ຳນດົໄວ;້ ສ ບຕ ່ ຍູແ້ຮງກຳນ
ເຕບີໂຕຂອງພ ນ້ຖຳນເສດຖະກດິແຫ່ງຊຳດ ຜ່ຳນກນົໄກຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີກຳນສະໜອງທ ນໃຫແ້ກ່ໂຄງ ກຳນທີ່ ເປັນທ່ຳແຮງ 
ເພ ່ ອສົ່ ງເສມີກຳນຜະລດິ-ສົ່ ງອອກສນິຄຳ້ ໂດຍເລັ່ ງໃສ່ທຸລະກດິຂະໜຳດນອ້ຍ-ຂະໜຳດກຳງ ແລະ ຈນຸລະວສິຳຫະກດິ; 
ສ ບຕ ່ ປັບປຸງລະບບົກຳນຊ ຳລະຂອງລະບບົທະນຳຄຳນ ໃຫລ້ວມສູນ, ທນັສະໄໝ ແລະ ປອດໄພ; ພດັທະນຳຕະຫ ຳດທ ນ 
ໃຫມ້ບີຳດກຳ້ວຂະຫຍຳຍຕວົຢ່ຳງຕັງ້ໜຳ້; ເສມີຂະຫຍຳຍກຳນຮ່ວມມ ກບັສຳກນົໃຫແ້ຂງແຮງ ແລະ ເລກິເຊິ່ ງ ເພ ່ ອຍຳດ
ແຍ່ງກຳນຊ່ວຍເຫ  ອດຳ້ນທ ນຮອນ ແລະ ວຊິຳກຳນ ເພ ່ ອພດັທະນຳຂະແໜງທະນຳຄຳນຂອງ ສປປ ລຳວ ຂ ຶ້ນເທ ື່ ອລະກ ຶ້າວ.  

 
 

 
 

ຂ່ຳວພຳບ: ສມົພດິ  ທ ຳມະວງົ   

 

 
ຢູ່ເມ ອງລຳວໃຊແ້ຕ່ເງນິກບີ    


