
 
 
 
 

ສ�າເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ�

ຜ��ແທນຊາວໜ��ມ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຜ��ແທນຊາວໜ��ມ ທະນາຄານແຫ�ງ

ຈົບງາມໃນວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2020 ທີ່ສະໂມສອນສະຖາບັນການທະນາຄານ

ປຣະເສີດ ເລຂາທກິານສ�ນກາງຊາວໜ��ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ

ປະຊຸມກໍ�ຍັງຮັບກຽດໃນການເຂ້ົາຮ�ວມຂອງສະຫາຍ

ທຫລ ແລະ ສະຫາຍ ອາລ�ນໄຊ ສ�ນນະລາດ ກ�າມະການສ�າຮອງສ�ນກາງພັກ

ງານຊາວໜ��ມກະຊວງ-ອົງການທຽບເທົ�າ, ບັນດາຄະນະອ�ານວຍການທະນາຄານທ�ລະກິດ

ແລະ ບັນດາຜ��ແທນຊາວໜ��ມຈາກບັນດາຮາກຖານ

ກອງປະຊຸມຍັງໄດ�ຮັບຟ�ງຮ�າງລາຍງານການເມືອງໃນ

ເອົາການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ ເປ�ນບັນຫາສ�າຄັນຕ້ົນຕໍ

ແນວທາງ ແລະ ເອກະສານສ�າຄັນຕ�າງໆ ເປ�ນຕ້ົນ

ລະບຽບການຂອງຊາວໜ��ມ ອັນໄດ�ເຮັດໃຫ�ຖັນແຖວຊາວໜ��ມ

ປ�ດຈ�ບັນ ມີ 8 ຮາກຖານທີ່ຂ້ຶນກັບ ແລະ ມີສະມາຊິກເພີ່ມຂ້ຶນ

ດ�ານປະລິມານ ແລະ ຄ�ນນະພາບ. ພິເສດ ໃນໄລຍະທ�າຍສະ

ຮັບການແຕ�ງຕ້ັງເປ�ນຄະນະເລຂາທິການສ�ນກາງ 

ການຈັດຕ້ັງເບື້ອງພັກ, ເບ້ືອງລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ

 
 
 
 

 
 
 

ເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ� 

ຜ��ແທນຊາວໜ��ມ ທຫລ ຄ້ັງທີ  VIII
 

 

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ຄັ້ງທີ VIII ໄດ�ສ�າເລັດ

ທີ່ສະໂມສອນສະຖາບັນການທະນາຄານ ພາຍໃຕ�ການເປ�ນປະທານຂອງສະ

ການສ�ນກາງຊາວໜ��ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ (ຊປປລ), ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜ��ມ

ເຂ້ົາຮ�ວມຂອງສະຫາຍ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ກ�າມະການສ�າຮອງສ�ນກາງພັກ, 

ກ�າມະການສ�າຮອງສ�ນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານສ�ນກາງ

ດາຄະນະອ�ານວຍການທະນາຄານທ�ລະກິດ, ຕາງໜ�າສະຫະພັນແມ�ຍິງ

ດາຜ��ແທນຊາວໜ��ມຈາກບັນດາຮາກຖານ ເຂ້ົາຮ�ວມ.  

ຮ�າງລາຍງານການເມືອງໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 5 ປ�ຜ�ານມາ ຊຶ່ງຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜ��ມ

ເປ�ນບັນຫາສ�າຄັນຕ້ົນຕໍ ສອດຫ�ອຍເຂ້ົາທ�ກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ເປ�ນຕ້ົນການປາຖະກະຖາວັນສ�າຄັນຕ�າງໆຂອງຊາດ, ຂອງພັກ ແລະ

ອັນໄດ�ເຮັດໃຫ�ຖັນແຖວຊາວໜ��ມ ທຫລ ເຮັດສ�າເລັດໜ�າທີ່ການເມືອງ ແລະ ວິຊາສະເພາະ

ມີສະມາຊິກເພີ່ມຂ້ຶນ 253 ສະຫາຍ; ການປ�ບປ�ງການ ຈັດຕັ້ງ ໂດຍລວມນັບມ້ືນັບເຂ້ັມແຂງທັງ

ໃນໄລຍະທ�າຍສະໄໝກອງປະຊຸມໃຫຍ� ສະຫາຍເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜ��ມ

 ຊປປລ. ພ�ອມນັ້ນ, ສະມາຊິກຊາວໜ��ມ ຍັງໄດ�ຖືກເລືອກຕັ້ງເປ�ນຄະນະນ�າຕ�າງໆໃນ

ອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ ຈ�ານວນໜ່ຶງ. 

VIII 

 
ເລັດລົງດ�ວຍໝາກຜົນສ�າເລັດອນັ

ພາຍໃຕ�ການເປ�ນປະທານຂອງສະຫາຍ ປອ. ອາຄົມ  

ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜ��ມ ທຫລ; ພ�ອມນີ້, ກອງ

, ເລຂາຄະນະພກັ, ຜ��ວ�າການ     

ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານສ�ນກາງ ຊປປລ; ມີຄະນະບໍລິຫານ

ຕາງໜ�າສະຫະພັນແມ�ຍິງ-ກ�າມະບານ ທຫລ 

ຊຶ່ງຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜ��ມ ທຫລ ໄດ�ຖື

ສອດຫ�ອຍເຂ້ົາທ�ກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ, ເຊື່ອມຊຶມບັນດາ

ແລະ ສາກົນ, ມ�ນເຊື້ອຊາວໜ��ມ, 

ວິຊາສະເພາະ ດ�ວຍດີສະເໝີມາ;  

ໂດຍລວມນັບມ້ືນັບເຂ້ັມແຂງທັງ

ສະຫາຍເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜ��ມ ທຫລ ໄດ�

ຍັງໄດ�ຖືກເລືອກຕັ້ງເປ�ນຄະນະນ�າຕ�າງໆໃນ



ຄະນະຊາວໜ��ມ ແລະ ສະມາຊິກຊາວໜ��ມ

ຂະບວນການ 4 ບ�ກເປ�ນໃຈກາງ ໂດຍເອົາໃຈໃສ�ຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ�ງຊາດໃຫ�ມີຄວາມໝ້ັນທ�ຽງ

ເງິນເຟ�� ສະເລ�ຍຢ��ໃນລະດັບ 3,31%, ອັດຕາແລກປ�ຽນທຽບກັບສະກ�ນຫຼັກ

ຕ�າງປະເທດ ແລະ ຮ�ານແລກປ�ຽນເງິນຕາຕາມລະບຽບການຢ�າງເຂ້ັມງວດ

ຄອງຕາມຄວາມສ�ຽງ ແລະ ມາດຕະຖານບາເຊວ

ສະໜອງແຫຼ�ງທຶນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ�ໄຂຄວາມທ�ກຍາກຜ�ານລະບົບທະນາຄານ

ລົງ 200 ບ�ານ, ຄອບຄົວທ�ກຍາກຫຼຸດລົງ 12.011 

ເປ�ນສິນຄ�າ 191 ຄອບຄົວ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆທີ່ຕິດພັນກັບຕະຫຼາດເງິນ

ຄະນະຊາວໜ��ມທ�ກຂ້ັນ-ສະມາຊິກຊາວໜ��ມ

ສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດເປ�ນວຽກງານແຖວໜ�າ

ມີແບບແຜນວິທີຄົ້ນຄິດ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະຢ�າງມີວິທະຍາສາດ

ຍາດໄດ�ທ�ງໄຊນ�າໜ�າຈາກສ�ນກາງ ຊປປລ ໃນຕ້ົນປ�

ຈ�ານວນ 1 ໃບ, ໃບຍ�ອງຍ ໍຈ�ານວນ 5 ໃບ, ໃບສົມມະນາຄ�ນ

ທັງຢ��ຂ້ັນສ�ນກາງ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ.  

ກອງປະຊຸມ ຍັງພ�ອມກັນໃຊ�ສິດປະຊາທິປະໄຕ

ດ�ວຍ 17 ສະຫາຍ, ຍິງ 6 ສະຫາຍ ແລະ ກອງປະຊຸມ

ສະຫາຍ ປະກອບດ�ວຍສະຫາຍ ສ�ລິສັກ ທ�ານ�ວົງ

ວິໄລຫົງສ ໌ແລະ ເລືອກເອົາຜ��ແທນເຂ້ົາຮ�ວມກອງປະຊຸມ

 
 
 
 

 

 

ສະມາຊິກຊາວໜ��ມ ທຫລ ຍັງປະກອບສ�ວນເຂ້ົາໃນຂະບວນການຕ�າງໆຢ�າງເປ�ນຂະບວນ

ເອົາໃຈໃສ�ຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ�ງຊາດໃຫ�ມີຄວາມໝ້ັນທ�ຽງ

ອັດຕາແລກປ�ຽນທຽບກັບສະກ�ນຫຼັກ ເໜັງຕີງໃນຂອບທີ່ກ�ານົດໄວ� (+

ຮ�ານແລກປ�ຽນເງິນຕາຕາມລະບຽບການຢ�າງເຂ້ັມງວດ; ຫັນການຄ��ມຄອງທະນາຄານທ�ລະກິດໄປສ��ລະບົບການຄ��ມ

ມາດຕະຖານບາເຊວ, ປ�ບປ�ງກົນໄກ ແລະ ຂ້ັນຕອນການເຂ້ົາເຖິງສິນເຊື່ອຂອງ

ແກ�ໄຂຄວາມທ�ກຍາກຜ�ານລະບົບທະນາຄານ ປະກອບສ�ວນເຂ້ົາເຮັດໃຫ�ບ�ານທ�ກຍາກຫຼຸດ

011 ຄອບຄົວ; ສ�າງໂຄງ ການທ່ີພົ້ນເດັ�ນໄດ� 187 ໂຄງການ ແລະ

ບັນຫາອື່ນໆທີ່ຕິດພັນກັບຕະຫຼາດເງິນ-ຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ

ສະມາຊິກຊາວໜ��ມ ທຫລ ຍັງໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ປະຕິບັດຂໍ�ແຂ�ງຂັນ 4 ບ�ກຢ�າງ

ແນວຄິດເປ�ນວຽກງານແຖວໜ�າ. ຜ�ານການເຜີຍແຜ� ເຮັດໃຫ�ສະມາຊິກມີຄວາມໜັກແໜ�ນທາງດ�ານການເມືອງ

ປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະຢ�າງມີວິທະຍາສາດ ແລະ ໄດ�ຮັບນາມມະຍົດ 

ໃນຕ້ົນປ� 2020 ແລະ ຮັບຫຼຽນໄຊພິລະອາດຫານ ຊັ້ນ III ຈ�ານວນ

ໃບສົມມະນາຄ�ນ ຈ�ານວນ 1 ໃບ ຈາກສ�ນກາງ ຊປປລ ແລະ ການຈັດຕ້ັງຂ້ັນເທິງທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ

ຍັງພ�ອມກັນໃຊ�ສິດປະຊາທິປະໄຕ ປ�ອນບັດຄັດເລືອກເອົາຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜ��ມ

ກອງປະຊຸມ ໄດ�ເລືອກເອົາສະຫາຍ ບ�ນທະວ ີ ສ�ກດາວົງ ເປ�ນເລຂາ

ທ�ານ�ວົງ ເປ�ນປະທານກວດກາ, ສະຫາຍນາງ ນະຄອນສ ີ ມະໂນທັມ

ເລືອກເອົາຜ��ແທນເຂ້ົາຮ�ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຜ��ແທນ ຊປປລ ທົ�ວປະເທດ ຄັ້ງທີ VIII. 

 

 

ຍັງປະກອບສ�ວນເຂ້ົາໃນຂະບວນການຕ�າງໆຢ�າງເປ�ນຂະບວນ ໂດຍເອົາ

ເອົາໃຈໃສ�ຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ�ງຊາດໃຫ�ມີຄວາມໝ້ັນທ�ຽງ ສາມາດຮັກສາໄດ�ອັດຕາ

+0,5% ຕໍ�ປ�), ຄ��ມຄອງເງິນຕາ

ນາຄານທ�ລະກິດໄປສ��ລະບົບການຄ��ມ

ຂ້ັນຕອນການເຂ້ົາເຖິງສິນເຊື່ອຂອງ SMEs ໃຫ�ສະດວກຍິ່ງຂ້ຶນ; 

ປະກອບສ�ວນເຂ້ົາເຮັດໃຫ�ບ�ານທ�ກຍາກຫຼຸດ

ແລະ ຄອບຄົວຕົວແບບຜະລິດ

ສະຖາບັນການເງິນ. 

ບ�ກຢ�າງຕັ້ງໜ�າ ໂດຍຖືເອົາການສຶກ

ເຮັດໃຫ�ສະມາຊິກມີຄວາມໜັກແໜ�ນທາງດ�ານການເມືອງ, 

 4 ບ�ກ 3 ປ�ຕໍ�ເນື່ອງ ສາມາດ

ຈ�ານວນ 1 ຫຼຽນ, ໃບກຽດຕິຄ�ນ 

ການຈັດຕ້ັງຂ້ັນເທິງທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ

ປ�ອນບັດຄັດເລືອກເອົາຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜ��ມ ທຫລ ຊຸດທີ VIII ປະກອບ

ເປ�ນເລຂາ; ເລືອກເອົາຮອງເລຂາ 3 

ໂນທັມ ແລະ ສະຫາຍ ຈິນດາໄມ 



ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ�ຮັບຟ�ງການໂອ�ລົມຈາກສະຫາຍເລຂາຄະນະພັກ, ຜ��ວ�າການ ທຫລ ແລະ ສະຫາຍເລຂາຄະນະບໍລຫິານງານສ�ນ

ກາງ ຊປປລ ຊຶ່ງທັງ 2 ສະຫາຍ ໄດ�ກ�າວສະແດງຄວາມຍ�ອງຍໍຊົມເຊີຍ ແລະ ຕີລາຄາສ�ງຕໍ�ການຊີ້ນ�າ-ນ�າພາຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຊາວ

ໜ��ມ ທຫລ ຊຸດເກົ�າໃນຕະຫຼອດ 5 ປ�ຜ�ານມາໃນການປະຕິບັດໜ�າທີ່ການເມືອງທ່ີໄດ�ຮັບມອບໝາຍ ສາມາດຍາດໄດ�ຜົນງານຫຼາຍດ�ານ. 

ພ�ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ�ຮຽກຮ�ອງມາຍັງຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜ��ມ ທຫລ ຊຸດໃໝ� ຈົ�ງເຊີດຊູມານະຈິດປະຕິວັດເຂ້ົາໃນການເສີມຂະຫຍາຍ

ຜົນງານທ່ີດີເດັ�ນຂອງຄະນະຊາວໜ��ມຊຸດເກົ�າ, ເອົາໃຈໃສ�ແກ�ໄຂຂໍ�ຄົງຄ�າງ ແລະ ສິ່ງທ�າທາຍ ໂດຍສະເພາະແມ�ນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ

ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຜ��ແທນຊາວໜ��ມ ທຫລ ຄັ້ງທ ີVIII ໃຫ�ປະກົດຜົນເປ�ນຈິງ ແລະ ກ�າວຂ້ຶນຢ�າງບໍ�ຢ�ດຢ��ງ. 

# ຂ�າວ-ພາບ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ຊາດພັດທະນາ ພາເສດຖະກິດກ�າວໄກ ພ�ອມກັນນ�າໃຊ�ເງນິກີບ 


