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ພທິປີະກາດການນ າໃຊຜ້ະລດິຕະພນັໃໝ່ຂອງບ ລສິດັ ຂ ມູ້ນຂ່າວສານສນິເຊ ່ ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
 

 

 

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວນັທ ີ08 ມຖຸິນາ 2022 ທີ່  ໂຮງແຮມ ລາວພລ່າຊາ ບ ລສິດັ ຂ ມູ້ນຂ່າວສານສນິເຊ ່ ອແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ໄດຈ້ດັພທິປີະກາດການນ າໃຊຜ້ະລດິຕະພນັໃໝ່ 02 ຜະລດິຕະພນັຄ : ຜະລດິຕະພນັຂ ມູ້ນການຊມົໃຊ ້
ໄຟຟາ້ ແລະ ຜະລດິຕະພນັຄະແນນສນິເຊ ່ ອ ສ າລບັບຸກຄນົ ໂດຍການເປັນກຽດເຂົາ້ຮ່ວມ ແລະ ເປັນປະທານໃນພທິີ
ຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສດິພະໄຊ ຜູວ່້າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ມບີນັດາທ່ານຄະນະກມົ, ຄະນະຜູອ້ າ
ນວຍການ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ພະນກັງານວຊິາການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເຂົາ້ຮ່ວມ.   

ໃນພທິ ີທ່ານ ນ. ວນິຄ າ ລຸນທອນ ຜູອ້ ານວຍການໃຫຍ່  ບ ລສິດັ ຂ ມູ້ນຂ່າວສານສນິເຊ ່ ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

ໄດລ້າຍງານໂດຍຫຍ ກ້ານຄົນ້ຄວາ້ສາ້ງ 02 ຜະລດິຕະພນັໃໝ່ດັ່ ງກ່າວ ໂດຍອງີຕາມດ າລດັວ່າດວ້ຍວຽກງານຂ ມ້ນູ
ຂ່າວສານສນິເຊ ່ ອ ສະບບັເລກທ ີ224/ລບ, ລງົວນັທ ີ19 ກ ລະກດົ 2019 ແລະ ອງີຕາມຄ າສັ່ ງປັບປຸງກນົໄກການອ າ
ນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການດ າເນນີທຸລະກດິໃນ ສປປ ລາວ ສະບບັເລກທ ີ02/ນຍ ແລະ ການປະເມນີຂອງທະ 
ນາຄານໂລກ ທີ່ ຕດິພນັກບັການເກບັກ າຂ ມູ້ນ ແລະ ສາ້ງຜະລດິຕະພນັຂ ມູ້ນຂ່າວສານສນິເຊ ່ ອຂອງ ສປປ ລາວ. ໃນ
ນັນ້, ບ ລສິດັ ຂ ມູ້ນຂ່າວສານສນິເຊ ່ ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດຮ້ບັການຮ່ວມມ ຈາກລດັວສິາຫະກດິໄຟຟາ້ລາວ ໃນການ
ນ າເອາົຂ ມູ້ນຜູຊ້ມົໃຊໄ້ຟຟາ້ ເພ ່ ອມາສາ້ງຜະລດິຕະພນັຂ ມູ້ນການຊມົໃຊໄ້ຟຟາ້ ແລະ ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫ  ອລາ້ທາງ
ດາ້ນວຊິາການຈາກບ ລສິດັ ບເີອສເຄ ລງົທນຶ ແລະ ບ ລກິານຈ າກດັ ຜູດ້ຽວ ໃນການຄົນ້ຄວາ້ສາ້ງຜະລດິຕະພນັຄະ
ແນນສນິເຊ ່ ອ ສ າລບັບຸກຄນົ. ນອກຈາກນັນ້, ກ ຍງັໄດຮ້ບັການຮ່ວມມ ຈາກຫ າຍພາກສ່ວນເປັນຕົນ້ແມ່ນ ບນັດາກມົ
ກ່ຽວຂອ້ງຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຄະນະອາຈານຈາກສະຖາບນັການທະນາຄານ, ອາຈານຈາກມະຫາວທິະ
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ຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໂດຍທຸກພາກສ່ວນແມ່ນໄດປ້ະສານສມົທບົ ແລະ ເຮດັວຽກຮ່ວມກນັຢ່າງກມົກຽວຈນົເຮດັໃຫໄ້ດ ້
ຮບັຜນົສ າເລດັໃນຄັງ້ນີ.້ 

 

ຈາກນັນ້, ໃນພທິກີ ໄດມ້ກີານມອບໃບຍອ້ງຍ  ໃຫແ້ກ່ລດັວສິາຫະກດິ ໄຟຟາ້ ລາວ ເພ ່ ອສະແດງຄວາມຊມົ
ເຊຍີທີ່ ໄດໃ້ຫກ້ານຮ່ວມມ  ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການສະໜອງຂ ມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພ ່ ອສາ້ງຜະລດິຕະພນັຂ ມູ້ນການ
ຊມົໃຊໄ້ຟຟາ້ ແລະ ໃຫກ້ຽດມອບໂດຍ ທ່ານ ສອນໄຊ ສດິພະໄຊ ຜູວ່້າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 

 
 

ໃນຕອນທາ້ຍຂອງພທິ ີທ່ານ ສອນໄຊ ສດິພະໄຊ ຜູວ່້າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ ໄດມ້ຄີ າເຫນັຕ ່ ພິ
ທຕີ ່ ມອກີ ຊຶ່ ງທ່ານໄດກ່້າວວ່າ ສອງຜະລດິຕະພນັໃໝ່ນີ ້ແມ່ນເປັນບາດກາ້ວໃໝ່ທີ່ ສ າຄນັໜຶ່ ງຂອງບ ລສິດັ ແລະ ວຽກ
ງານຂ ມູ້ນຂ່າວສານສນິເຊ ່ ອໃນປະເທດເຮາົ ເນ ່ ອງຈາກສອງຜະລດິຕະພນັດັ່ ງກ່າວແມ່ນມກີານພດັທະນາມາເປັນເວ
ລາດນົພ ສມົຄວນແລວ້ໃນຕ່າງປະເທດ ແຕ່ໃນໄລຍະຜ່ານມາໃນປະເທດເຮາົການສະໜອງຂ ມູ້ນຂ່າວສານສນິເຊ ່ ອ 

ແມ່ນສະໜອງພຽງແຕ່ຂ ມູ້ນການກູຢ້ ມເງນິຂອງບນັດາສະຖາບນັການເງນິເທົ່ ານັນ້. ສ າລບັຜະລດິຕະພນັໃໝ່ ກ ຄ ຜະ
ລດິຕະພນັຂ ມູ້ນການຊມົໃຊໄ້ຟຟາ້ນີແ້ມ່ນຈະສະແດງໃຫເ້ຫນັຂ ມູ້ນປະຫວດັການຊ າລະສະສາງຄ່າໄຟຟາ້ຂອງລູກຄາ້ 
ທີ່ ຈະສະແດງໃຫເ້ຫນັພດຶຕກິ າຂອງລູກຄາ້ ແລະ ຈະເຮດັໃຫປ້ະຊາຊນົມພີດຶຕກິ າການຊ າລະຄ່າໄຟຟາ້ດຂີຶນ້ອກີດວ້ຍ 

ແລະ ທງັສອງຜະລດິຕະພນັໃໝ່ດັ່ ງກ່າວນັນ້ ແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫບ້ນັດາສະຖາບນັການເງນິມຂີ ມູ້ນນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການວິ
ເຄາະລູກຄາ້ກ່ອນການອະນຸມດັເງນິກູໄ້ດຢ່້າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ວ່ອງໄວຍິ່ ງຂຶນ້ ພອ້ມດຽວກນັນັນ້, ກ ຈະເຮດັໃຫ ້
ປະຊາຊນົມພີດຶຕກິ າການຊ າລະຄ່າສນິເຊ ່ ອ ແລະ ຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກຕ່າງ ໄດດ້ຍີິ່ ງຂຶນ້ອກີດວ້ຍ. ທ່ານຍງັກ່າວຕ ່ ມ
ອກີວ່າໃນອະນາຄດົບ ລສິດັ ຂ ມູ້ນຂ່າວສານສນິເຊ ່ ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຍງັມແີຜນພດັທະນາຫ າຍຜະລດິຕະພນັອອກ
ມາຮບັໃຊສ້ງັຄມົ ເປັນຕົນ້ແມ່ນ ຜະລດິຕະພນັການຊມົໃຊນ້ າ້ປະປາ, ເບໂີທລະສບັ ການຈດັອນັດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ 
ຂອງວສິາຫະກດິ ແລະ ອ ່ ນໆ ຊຶ່ ງຜະລດິຕະພນັໃໝ່ເຫ ົ່ ານັນ້ແມ່ນປາສະຈາກບ ່ ໄດກ້ານປະກອບສ່ວນຈາກບນັດາກະ
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ຊວງຕ່າງໆ, ບນັດາບ ລສິດັ ທີ່ ເຂົາ້ມາຮ່ວມໃນພທິໃີນຄັງ້ນີ ້ສະນັນ້, ຈຶ່ ງຮຽກຮອ້ງໃຫບ້ນັດາທ່ານ ໃຫກ້ານສະໜບັສະ
ໜນູໃນແຜນການພດັທະນາຂອງ ບ ລສິດັ ຂ ມູ້ນຂ່າວສານສນິເຊ ່ ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ ດວ້ຍ. 

 

             

       # ຂ່າວ: ບ ລສິດັ ຂ ມູ້ນຂ່າວສານສນິເຊ ່ ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ
     # ພາບ: ປາໄນ ພນັທະລາ ແລະ ທດິສະບາ ທ າມະວງົສງິ 

 

 

 

 

 

ເສດຖະກດິລາວຈະເຂັມ້ແຂງ ຖາ້ປວງຊນົຮ່ວມແຮງ ນ າໃຊເ້ງນິກບີ 

 

 

 

 


