ທຫລ ເຕີບໃຫຍພາຍໃຕຮົມທງຂອງພັ
ພັກ
(ບົນເສັນ
້ ທາງກາວສກອງປະຊຸ
ສກອງປະຊຸມໃຫຍຜແທນທົວປະເທດ
ົ
ຄັງັ້ ທີ XI ຂອງພັກ)

ອົງຄະນະພັກທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດຮັບການສາງຕັັ້ງຂຶ້ນຕາມມະຕິຕົກລົງ ເລກທີ 103/ກມສພ, ລົງວັນທີ 22
ກັນຍາ 2006, ມີພາລະບົດບາດເປນເສນາທິການ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍກົມການເມືອງສນກາງພັ
ນກາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານໃນ
ການຊີ້ນາ-ນາພາວຽກງານຮອບດານຢຂະແໜງທະນາຄານ
ຂະແໜງທະນາຄານ; ປະຈບັນທົວອົງຄະນະພັກມີ 57 ຮາກຖານພັກ ແລະ ມີສະມາຊິກພັກທັງໝົດ
909 ສະຫາຍທີ່ໄດຊີ້ນາ-ນາພາຢບັນດາກົມຂອງ ທຫລ, ທະນາຄານລັດ ແລະ ທະນາຄານເອກະຊົນຈານວນໜຶ່ງ.
ໃນໄລຍະ 5 ປ ຜານມາພາຍໃຕການຊີ
ພາຍໃຕການຊີ້ນາ-ນາພາຢາງໃກຊິ
າ
ດຂອງກົມການເມືອງສນກາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ
ຖະບານ, ຄະນະພັກ ທຫລ
ໄດເປນແກນສານເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ປກລະດົມກາລັງແຮງສັງລວມພາຍໃນຂອງຕົນ ເພືີ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມ
ໃຫຍຜແທນທົົວປະເທດ ຄັັ້ງທີ X ຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ 5 ປ ຄັັ້ງທີ VIII ກໍຄືການສມໃສຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍຜແທນ ຄັັ້ງທີ III (2016-2020) ຂອງຕົນດວຍຈິດໃຈບກທະລ; ຄະນະພັກ ທຫລ ກໍຄືຄະນະນາຂອງແຕ
ລະຮາກຖານພັກໄດຖືເອົາວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິ
ແນວຄິດເປນບັນຫາສາຄັນຕົນ
້ ຕໍ ແລະ ດາເນີນດວຍຮບການທີີ່ເໝາະສົມໂດຍສອດຫອຍ
ວຽກງານນີ້ເຂົ້າໃນທກການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງວຽກງານ
ໄຫວຂອງວຽກງານເປນຕົ້ນໄດຄົ້ນຄວາເຊືີ່ອມຊຶມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາ
ດາມະຕິ ແລະ ນິຕິກາຕາງໆ
ຂອງສນກາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ; ປາຖະກະຖາໃນວັ
ປາຖະກະຖາ
ນສາຄັນຕາງໆຂອງຊາດ, ຂອງພັກ, ຂອງສາກົນ ແລະ ຂອງຂະແໜງການ.
ວຽກງານກໍສາງພັກ ໄດສມໃສປບປງການຈັ
ປງການຈັດຕັັ້ງພັກແຕລະຂັັ້ນໃຫສອດຄອງກັ
ໃຫສອດຄອງກັບການປບປງເບື້ອງລັດເປນຕົ້ນໄດສາເລັດການ
ປບປງການຈັດຕັັ້ງພັກ 48 ຮາກຖານຄື: ສາງຕັ
າງຕັັ້ງໃໝ 2ໜວຍພັກຮາກຖານ ແລະ ປບປງໜວຍພັກທີ່ມີສະມາຊິກພັກຫຼາຍໂດຍ
ຍໂດຍແຍກ
ສາງຕັ້ງໃໝ 5 ໜວຍພັກ, ຍບ 1 ໜວຍພັກ ຕາມການຍບເລີກເບື້ອງລັດ, ປຽນຊື່ 10 ໜວຍພັກ;ໄດຕີລາຄາຄນນະພາບຂ
ຄາຄນນະພາບຂອງການຈັດຕັັ້ງ
ຮາກຖານພັກໃນການກໍສາງໜວຍພັກເຂັັ້ມແຂງ-ຮນາພາຮອບດ
ຮນາພາຮອບດານ ຊຶ່ງໃນປ 2015-2017 ສາມາດຮັບຮອງໜວຍພັກປະເພດດັງກາວບັນລ
ຕາມຄາດໝາຍ ຊຶ່ງກວມ 60% ຂອງຈານວນໜວຍພັກທີີ່ໄດຮັ
ດຮັບການຕີລາຄາສາມາດຮັບຮອງໜວຍພັກປອດໃສ
ປອດໃສ, ເຂັັ້ມແຂງ, ໜັກແໜນ
ປະຈາປ 2018 ກວມ 33% ແລະ ປ 2019 ກວມ 45% ຂອງໜວຍພັກທີໄ່ ດຮັບການຕີລາຄາ; ຄົ້ນຄວາສະເໜີອອກບັດ-ມອບບັດໃຫ
ສະມາຊິກພັກສົມບນ 379 ສ/ຫ ຊຶ່ງປະຈບັນມີຜທີໄ່ ດຮັບບັດດັງກາວ ກວມເອົາ 47,67% ຂອງສະມາຊິກພັກສົມບ
ບນທັງໝົດ; ຮອດທາຍ
ເດືອນມິຖຸນາ 2020 ທຽບໃສທາຍປ 2015 ຮາກຖານພັກທີ່ຂຶ້ນກັບອົງຄະນະພັກ ທຫລ ເພີີ່ມຂຶ້ນຈາກ 50 ຮາກ
ຮາກຖານມາເປນ 57 ຮາກຖານ,
ສະມາຊິກພັກເພີີ່ມຂຶ້ນຈາກ 638 ສ/ຫ ມາເປນ 909 ສ/ຫ (ຍິງ 395 ສ/ຫ) ໃນນີ້ມີສະມາຊິກພັກສາຮອງ 114 ສ
ສ/ຫ (ຍິງ 65 ສ/ຫ).

ວຽກງານພະນັກງານໄດຜັນຂະຫຍາຍນິຕິກາລວມຂອງພັກ-ລັດໃນວຽກງານຄູ້ມຄອງພະນັກງານມາເປນອັນສະເພາະຂອງ ທຫລ
ເປນຕົ້ນໄດສາງລະບຽບການຄມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຢພາຍໃນການຈັດຕັັ້ງທະນາຄານລັດເພື່ອເປນບອນອີງໃນການຄມຄອງ,
ສັບຊອນ-ຈັດວາງ ແລະ ປະຕິບັດລະບອບອດໜນບານານ-ບາເນັດຕໍພະນັກງານ; ສາເລັດການສາງແຜນການົດພະນັກງານນາພາ-ຄມຄອງ
ຢການຈັດຕັັ້ງແຕລະຂັັ້ນ, ສມໃສການຄົ້ນຄວາປບປງການການົດຕາແໜງງານຂອງບັນດາກົມກອງພາຍໃນ ທຫລ; ຄົ້ນຄວານາສະເໜີຂັ້ນ
ເທິງກຽວຂອງແຕງຕັ້ງບາງຕາແໜງງານຢ ທຫລ; ບັນຈພະນັກງານໃໝໃຫບັນດາກົມກອງ; ປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃຫພະນັກງານຮັບອດ
ໜນບານານ ແລະ ອອກສາງເສດຖະກິດຄອບຄົວຈານວນໜຶ່ງ. ປະຈບັນກົງຈັກຊວຍວຽກຂອງ ທຫລ ມີທັງໝົດ 16 ກົມກອງ ແລະ
ກົງຈັກຢທອງຖິນ
່ ມີ 5 ສາຂາ. ນອກຈາກນີ້, ທຫລ ຍັງຊວຍລັດຖະບານໃນການຄມຄອງ 2 ກົມກອງທີ່ມີຖານະທຽບເທົາກົມ ແລະ ບັນດາ
ຫົວໜວຍວິຊາການທີ່ມີຖານະນິຕິບກຄົນ 4 ພາກສວນທີ່ຂຶ້ນກັບ. ພະນັກງານທົວລະບົບທະນາຄານລັດ ມີທັງໝົດ 6.798 ຄົນ, ຢສນກາງ
ມີ 2.377 ຄົນ; ສະເພາະຢ ທຫລ ມີ 1.355 ຄົນ, ລະດັບການສຶກສາ ຊັັ້ນສງເຖິງ ປ.ເອກກວມ 93,28%, ຊັັ້ນກາງ ແລະ ຊັັ້ນຕົ້ນກວມ
2,43% ແລະ ບໍມີຊັ້ນກວມ 4,28%.
ຜານການນາພາຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາໜາວຽກດັງກາວນັ້ນ
ເຮັດໃຫສະພາບແນວຄິດຂອງຖັນແຖວສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ
ໂດຍລວມມີຄວາມສະຫງົບໂດຍພືນ
້ ຖານ, ມີຄວາມຫາວຫັນ-ຮັບຜິດຊອບຕໍວຽກງານຕາມການມອບໝາຍ; ກົງຈັກພັກ ແລະ ສະມາຊິກ
ພັກມີຄວາມເຕີບໃຫຍເຂັັ້ມແຂງສາມາດເປນແກນນາໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໜາທີີ່ການເມືອງຢແຕລະຮາກຖານພັກ; ກົງຈັກລັດແຕລະ
ຂັັ້ນໄດຮັບການປບປງຢາງເປນລະບົບຫຼາຍຂຶ້ນ
ສາມາດເຄືີ່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດທີ່ການົດໄວ;
ພະນັກງານມີການເຕີບໃຫຍ
ຂະຫຍາຍຕົວທາງດານປະລິມານ ແລະ ຄນນະພາບ ສາມາດຕອບສະໜອງກັບການເລັງທວງຂອງໜາທີກ
່ ານເມືອງແຕລະໄລຍະໃນລະດັບ
ທີແ
່ ນນອນ. ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໄດມີການເຄື່ອນໄຫວທີຕ
່ ັ້ງໜາ ສາມາດເປນກາລັງແຮງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜາທີກ
່ ານເມືອງ
ຂອງຄະນະພັກ ທຫລ.
ດານວຽກງານກວດກາພັກ ແລະ ກວດກາລັດ; ຄະນະພັກ ທຫລ ຍາມໃດກໍໃຫຄວາມສາຄັນຕໍວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ທັງສາຍ
ພັກ-ສາຍລັດ ແມນໜຶ່ງໃນພາລະບົດບາດຕົ້ນຕໍແຫງການຊີນ
້ າ-ນາພາຂອງອົງຄະນະພັກ ທຫລ ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດໜາທີກ
່ ານ
ເມືອງຂອງຕົນໃຫມີບາດກາວຫັນປຽນທີຕ
່ ັ້ງໜາ, ບໍມີການກວດກາກໍໝາຍຄວາມວາບໍມີການນາພາ, ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາໄດທີ່
ສອດຫອຍເຂົ້າໃນທກຂົງເຂດວຽກງານ, ເປນວຽກທີ່ເຮັດເປນປກກະຕິ ແລະ ຂາດບໍໄດສາລັບການນາພາຂອງພັກ ແລະ ການຄມຄອງ
ບໍລິຫານລັດ; ການຈັດຕັ້ງທັງສາຍພັກ ແລະ ສາຍລັດທກຂັ້ນ, ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານທກຄົນ ຕອງຢພາຍໃຕການກວດກາ; ດວຍເຫດ
ນີ,້ ຄະນະພັກ ທຫລ ຈຶ່ງໄດຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຕາງໆຂອງຄະນະພັກຂັ້ນເທິງກໍຄືຄາສັງ ແລະ ລະບຽບການຂອງຄະນະກວດກາສນ
ກາງພັກ-ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ການຕານ, ສະກັດກັ້ນການສໍລາດບັງຫຼວງ ເພື່ອໃຫພະນັກງານ-ສະມາຊິກພັກ ເຂົ້າໃຈແຈງ
ຄວາມໝາຍຄວາມສາຄັນ ເພື່ອຕີຖອຍປະກົດການຫຍໍທໍໃນຂະແໜງການທະນາຄານໃຫຫຼຸດໜອຍຖອຍລົງເປນກາວໆ, ສາງໃຫກົງຈັກ
ການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ແລະ ຖັນແຖວສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານມີການຫັນປຽນດີຂຶ້ນຢາງບໍຢດຢງ.
ຄະນະພັກ, ຄະນະກວດກາ ທຫລ ໄດສມໃສຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ງທີ X ຂອງສນກາງ
ພັກ, ກົດລະບຽບພັກ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍຜແທນອົງຄະນະພັກ ທຫລ ຄັ້ງທີ III, ຄັ້ງທີ IV; ການກໍສາງໜວຍພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ,
ໜັກແໜນ ດວຍການຜັນຂະຫຍາຍເປນແຜນກວດກາແຕລະດານ, ລົງກວດກາປກກະຕິ, ກວດກາຕາມຄາສັງຂອງຂັ້ນເທິງ ແລະ ກວດກາ
ສກເສີນຕາມຄວາມຈາເປນຕົວຈິງ ພອມທັງສະຫຼຸບຕີລາຄາໃນແຕລະປ. ຄຽງຄກັບການກວດກາພັກ ຍັງໄດເອົາໃຈໃສຊີ້ນາ-ນາພາວຽກ
ງານກວດກາລັດ ໂດຍລົງເລິກກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານິຕິກາຂອງລັດຕາມພາລະບົດບາດ, ໜາທີ່, ເຂດຂອບສິດ ແລະ ບັນດາ
ແຜນງານ-ໂຄງການຂອງບັນດາກົມ-ທຽບເທົາກົມ ແລະ ທະນາຄານທລະກິດ, ວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ ໂດຍ
ໄດຕິດຕາມກວດກາລະບົບຄວາມປອດໄພຂອງຄັງສາງ, ການຄມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍງົບປະມານ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈາງ, ກໍສາງ
ສອມແປງ ແລະ ປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ ພອມທັງການນາໃຊຊັບສົມບັດລວມໃຫສອດຄອງຕາມຂໍການົດ, ກົດໝາຍ; ເພື່ອສະກັດກັ້ນ
ແລະ ຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ, ໄດນາພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການແຈງຊັບສິນຂອງສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານທົວລະບົບ, ປບປງລະບົບເກັບກາ
ສະພາບຫາງສຽງ, ຄາຮອງຟອງ ແລະ ຄາຮອງທກຈາກສັງຄົມ. ລະບົບການກວດກາເບື້ອງພັກ-ລັດ ໄດຮັບການປບປງກົງຈັກແຕລະຂັ້ນ ໄປ
ຄຽງຄກັບການພັດທະນາເຄື່ອງມືກວດກາ ແລະ ຍົກລະດັບຜກວດກາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫຜົນຂອງການກວດກາມີຄນນະພາບສງຂຶ້ນ ສາມາດ
ຊວຍຄະນະພັກເກັບກາສະພາບໄດຫຼາຍຂຶ້ນ.
ພອມນີ້, ຄະນະພັກ ທຫລ ໄດເດັດຂາດແກໄຂປະກົດການຫຍໍທໍໃນພັກສະແດງອອກຄື: ໄດປະຕິບັດວິໄນດວຍການກາວເຕືອນ
ສະມາຊິກພັກຈານວນໜຶ່ງ ແລະ ເອົາສະມາຊິກພັກທີ່ລະເມີດກົດລະບຽບຂອງພັກອອກຈາກພັກ; ຈາກຜົນການກວດກາເບື້ອງລັດໄດພົບ
ປະກົດການຫຍໍທໍທັງໝົດ 232 ກໍລະນີໃນນີ້ຢ ທຫລ 3 ກໍລະນີ ແລະ ນອກນັ້ນຢທະນາຄານທລະກິດລັດ, ແກໄຂສາເລັດ 104 ກໍລະນີ

ສາມາດເກັບກເງິນ ແລະ ຊັບສິນຄືນໄດຈານວນໜຶ່ງ;ຄົ້ນຄວາປະຕິບັດວິໄນຕໍສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານທີ່ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍຕິດ
ພັນກັບການສວຍໃຊໜາທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຍັກຍອກສໍໂກງ, ສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດສວນຕົວ ແລະອື່ນໆ; ການຕິດຕາມກວດກາ
ຜານມາຍັງບໍທັນເປນລະບົບທີ່ໜັກແໜນ, ຄນນະພາບຂອງການກວດກາໃນບາງຂົງເຂດບໍທັນສົມຄກັບຄວາມສຽງຂອງໜາວຽກຕົວຈິງ;
ການແກໄຂຜົນການກວດກາຍັງບໍເປນລະບົບ ແລະ ບໍທັນສະພາບ; ຄະນະພັກ-ຄະນະນາຢບາງຂົງເຂດຍັງບໍໃຫຄວາມສາຄັນ ແລະ ລົງເລິກ
ຊີ້ນາ-ນາພາວຽກງານກວດກາເທົາທີ່ຄວນ; ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກກວດກາມີລະດັບຄວາມຮ-ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການຍັງບໍຫຼາຍ,
ຄວາມຊານານງານສະເພາະດານມີຈາກັດ; ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາບໍທັນສະໄໝ ແລະ ບໍພຽງພໍ;.
ຕໍສະພາບຄືດັງກາວ, ທິດທາງຄາດໝາຍວຽກງານກວດກາ ແລະ ຕານການສໍລາດບັງຫຼວງໃນຕໍໜາ; ຄະນະພັກ ທຫລ ສືບຕໍເພີ່ມ
ທະວີບົດບາດຄວາມສາຄັນຂອງວຽກງານກວດກາພັກເພື່ອຊວຍຄະນະພັກ-ຄະນະກວດກາໃນການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໜາທີ່ການເມືອງຂອງການຈັດຕັ້ງພັກ ແລະ ບກຄົນສະມາຊິກພັກ ໂດຍສະເພາະວຽກງານຕິດຕາມກວດກາການກໍສາງໜວຍພັກປອດໃສ,
ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜນປະຈາປ; ຊຸກຍ, ຕິດຕາມການຮວມຊີວິດພັກຂອງບັນດາຮາກຖານພັກຢາງເປນປກກະຕິ ເພື່ອໃຫມີເນື້ອໃນ ແລະ
ຮັບປະກັນດານຫຼັກການ; ສືບຕໍປບປງບັນດາລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ນິຕິກາທີ່ນາໃຊເຂົ້າໃນວຽກງານຕິດຕາມກວດກາລັດເພື່ອເຮັດໃຫ
ວຽກງານກວດກາມີປະສິດທິພາບສງຂຶ້ນ; ຕິດຕາມກວດກາການບໍລິຫານລັດຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜາທີ່ ແລະ ການປະຕິບັດແຜນ
ງານ-ໂຄງການຂອງບັນດາກົມ-ທຽບເທົາ ແລະ ພາກສວນຕາງໆທີ່ຂຶ້ນກັບ ທຫລ; ຊກຍ ແລະ ຕິດຕາມການແກໄຂຂໍຄົງຄາງຕາມແຜນ
ກວດກາ-ກວດສອບຂອງພາກສວນກຽວຂອງ ແລະ ທຫລ ວາງອອກຢາງເຂັ້ມງວດ; ພອມນີ້, ກໍຕອງຍົກລະດັບຄວາມຮ, ຄວາມສາມາດ
ຂອງພະນັກງານກວດກາດວຍການຝກອົບຮົມດານວິຊາສະເພາະຢພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ, ພອມທັງຍົກລະດັບເຄື່ອງມື-ເຕັກນິກໃນ
ການຕິດຕາມໃຫທັນສະໄໝຂຶ້ນເທື່ອລະກາວ ເພື່ອໃຫຕິດຕາມກວດກາໄດທກຂົງເຂດວຽກງານ; ສືບຕໍຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊຶມບັນດານິຕິກາ
ກຽວຂອງ ແລະ ເອກະສານສາຄັນທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕານການສໍລາດບັງຫຼວງໃຫແກສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ
ຂອງທຫລ-ທະນາຄານລັດຢສນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ, ແກໄຂບັນດາປະກົດການຫຍໍທໍໃຫທັນສະພາບການ ແລະ ຫຼຸດ
ໜອຍຖອຍລົງ; ພອມທັງສືບຕໍປະຕິບັດວຽກງານແຈງຊັບສິນ-ລາຍຮັບຂອງພະນັກງານໃນຂະແໜງທະນາຄານຢາງເປນປກກະຕິ.
ພາຍໃຕການຊີນ
້ າ-ນາພາ ໂດຍກົງ ແລະ ຮອບດານຈາກກົມການເມືອງສນກາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ກໍຄືການນາພາຂອງຄະນະ
ພັກ-ຄະນະຜວາການ ທຫລ ໃນແຕລະໄລຍະ; ດວຍການຮວມມື, ສະໜັບສະໜນ, ຊວຍເຫຼືອຈາກບັນດາຂະແໜງການ, ທອງຖິ່ນ ແລະ
ພາກສວນທີກ
່ ຽວຂອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫວຽກງານທະນາຄານໄດຮັບການພັດທະນາ, ມີຄວາມເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ທັນສະໄໝຍິ່ງໆຂຶ້ນ
ໂດຍສະເພາະແມນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາໄວຢາງໝັ້ນທຽງ, ສາມາດສະໜອງແຫຼງທຶນໃຫປະຊາຊົນບັນດາເຜົາກໍຄືນັກທລະ
ກິດ-ຜປະກອບການໄດມີທນ
ຶ ຮອນເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ທລະກິດ, ການບໍລິການ ເປນການປະກອບສວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ
ບັນດາມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັັ້ງທີ X ຂອງພັກ; ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ 5 ປຄັັ້ງທີ VIII ກໍຄືການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍຜແທນອົງຄະນະພັກ ທຫລ ຄັັ້ງທີ III; ຄັງັ້ ທີ IV ວາງອອກໃຫໄດ້ຮັບຜົນສາເລັດຢາງບໍຢດຢງ.
#ໂດຍ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

ເສດຖະກິດລາວຈະເຂັມ
້ ແຂງ ຖາປວງຊົນຮວມແຮງນາໃຊເງິນກີບ

