
 
 

ທຫລ ຈັດກອງປະຊຸມຂະແໜງການທະນາຄານ ປີ 2021 

  
ກອງປະຊຸມຂະແໜງການທະນາຄານ ປີ 2021 ໄດ້ຈັດຂ ຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການທ ີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທ  03 ສິງຫາ 2021 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜ ້
ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂ ຶ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ພັນຄ າ ວິພາວັນ ນາຍ ກລັດຖະ 
ມ ນຕ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ມ ການນ າພາຍໃນທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ບັນດາກະຊວງທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, 
ທະນາຄານທຸລະກິດທ ົ່ວລະບ ບ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນເຂ ຶ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ. 

ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ຜ່ານການລາຍງານແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບ ບສະຖາບນັການເງນິ-ເງນິຕາຂອງ 
ສປປ ລາວ 5 ປີ (2021-2025) ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານເງນິຕາ, ການ
ຮັກສາສະຖຽນລະພາບສະຖາບັນການເງ ິນ, ການພັດທະນາລະບ ບການຊ າລະ-ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ 
ນະໂຍບາຍສິນເຊ ີ່ອຂອງທະນາຄານ ໂດຍທ ີ່ປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການປະກອບຄ າເຫັນຢ່າງກ ງໄປກ ງມາ.  

ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜ ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລາຍງານຜ ນຂອງກອງປະຊຸມໄດ້
ໃຫ້ຮ ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມຂະແໜງການທະນາຄານ ປີ 2021 ໄດ້ໄຂຂ ຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນບັນຍາກາດທ ີ່ຫຼາຍ
ຂະແໜງການຕ່າງໆ ພວມສຸມໃສ່ຈັດຕັຶ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັຶ້ງທ   XI ຂອງພັກເຂ ຶ້າໃນ
ຂ ງເຂດວຽກງານຂອງຕ ນຢ່າງເປນັຂະບວນຟົດຟ ື້ນ, ສ າລັບ ຂະແໜງການທະນາຄານຂອງພວກເຮ າ ພວມອອກ
ແຮງຢ່າງຕັຶ້ງໜ້າເພ ີ່ອຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັຶ້ງທ  IV ຂອງຕ ນ ກໍໍ່ຄ ການຜັນ
ຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບ ບສະຖາການເງ ິນ-ເງ ິນຕາໃຫ້ເປັນແຜນງານ-ໂຄງການ 5 ປີຕໍໍ່ຫນ້າ 



(2021-2025) ໃຫ້ປະກ ດຜ ນເປັນຈິງ ເພ ີ່ອປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ ຶ້ງໜ້າເຂ ຶ້າໃນການຈັດຕັ ຶ້ງປະຕິບັດແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັຶ້ງທ  IX ໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍທ ີ່ວາງໄວ.້  

 
ໃນໂອກາດດັົ່ງກ່າວ, ທ່ານ ນາຍ ກລັດຖະມ ນຕ ໄດ້ໂອ້ລ ມຕໍໍ່ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງໃນຂ ງເຂດການ

ທະນາຄານໂດຍໄດ້ຕ ລາຄາສ ງຕໍໍ່ກອງປະຊຸມທ ີ່ມ ຄວາມໝາຍສ າຄັນຢ່າງຍິີ່ງ ໄດຈ້ັດຂ ຶ້ນໃນທ່າມກາງບັນຍາກາດ
ທ ີ່ທ ົ່ວຂະແໜງການພັກ-ລັດ ພວມຈັດຕັຶ້ງຜັນຂະຫຍາຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັຶ້ງທ  XI ຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມ 5 ປີ ຄັຶ້ງທ  IX.  ພ້ອມນ ຶ້ ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຈັດຂ ຶ້ນໃນສະພາບແວດລ້ອມເສດຖະກິດ-ການ
ເງ ິນສາກ ນທ ີ່ມ ການຜັນແປສະຫຼັບສັບຊ້ອນ ສ ມທ ບກັບການແຜ່ລະບາດຂອງເຊ ຶ້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນທ ົ່ວ
ໂລກ ຊ ີ່ງໄດ້ເຮັດໃຫປ້ະເທດຂອງພວກເຮ າ ຍັງປະເຊ ນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງນິ-ເງນິ
ຕາ ແລະ ບັນຫາການຂາດດຸນງ  ບປະມານ ແລະ ໜ ຶ້ສິຶ້ນທ ີ່ສະສ ມມານານ ຍ້ອນພວກເຮ າລະເຫຼ ງຂາດສະຕິວິໄນ
ແຜນການ-ການເງິນ, ນັຶ້ນຍິີ່ງຫຍ້ ຸງຍາກ, ຄັບຂັນຂ ຶ້ນຕ ີ່ມ. ສະພາບຄ ດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ເປັນອຸປະສັກອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນ
ການຈັດຕັຶ້ງຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຄາດໝາຍສ ້ຊ ນທ ີ່ໄດ້ກ ານ ດໄວ້ໃນ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ ກໍໍ່ຄ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມແຫ່ງຊາດ. ດ້ວຍເຫດນ ຶ້, ຄະນະລັດຖະບານຊຸດທ  IX ໄດ້ມ ຄວາມພະຍາຍາມໃນ
ການປັບປຸງບໍລິຫານວຽກງານຂອງອ ງການລັດບໍລິຫານ ໂດຍໄດ້ກ ານ ດລະບຽບການ ແລະ ກ ນໄກການເຮັດ
ວຽກຂອງລັດຖະບານ ຄ ນໃໝ່ ເພ ີ່ອໃຫ້ມ ລັກສະນະ ວິທະຍາສາດ,  ວ່ອງໄວ, ແລະ ໂປ່ງໃສ,  ສອດຄ່ອງກັບ
ລັດຖະທ າມະນ ນ ແລະ ກ ດໝາຍ  ແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງ ິນຂອງ
ປະເທດ ທ ີ່ພວມປະເຊ ນຢ ່ນັຶ້ນ. ດ້ວຍເຫດນ ຶ້, ກອງປະຊຸມຂະແໜງການທະນາຄານ ຈ ີ່ງມ ຄວາມໝາຍສ າຄັນ 
ຢ່າງຍິີ່ງ ເປັນກາລະໂອກາດອັນດ  ທ ີ່ພວກເຮ າ ໄດ້ພ້ອມກັນສັງເກດຕ ລາຄາການຈັດຕັຶ້ງໜ້າທ ີ່ການເມ ອງຂອງ



ຕ ນຜ່ານມາ ແນໃສ່ ຊອກຫາບ ດຮຽນທ ີ່ດ  ເພ ີ່ອເສ ມຂະຫຍາຍ ແລະ ຊອກໃຫ້ເຫັນອັນອ່ອນ ເພ ີ່ອປັບປຸງແກໄ້ຂ 
ແລະ ກ ານ ດທິດທາງວຽກງານໃນຕໍໍ່ໜ້າ ຢ່າງມ ຈຸດສຸມ, ເລິກເຊິີ່ງ ແລະ ຮອບດ້ານ ດ້ວຍມານະຈິດ ບຸກທະລຸ
ທາງດ້ານຈິນຕະນາການຢ່າງແຂງແຮງ. 

#ພາບໂດຍ: ໜວ່ຍງານຂາ່ວສານ ທຫລ 

#ຂາ່ວໂດຍ: ນ. ປາໄນ ພນັທະລາ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເສດຖະກິດຈະເຂັຶ້ມແຂງ ຖ້າປວງຊ ນຮ່ວມແຮງນ າໃຊເ້ງິນກ ບ 

 


