ກອງປະຊຸມໃຫຍຜແທນອົງຄະນະພັກ
ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ຄັງ້ ທີ IV ເປດຂຶນ
້ ຢາງເປນທາງການ

ກອງປະຊຸມໃຫຍຜແທນອົງຄະນະພັກທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ຄັ້ງທີ IV ໄດເປດຂຶ້ນຢາງເປນທາງການ
ຢາງເປນທາງການໃນວັນທີ 14
ກັນຍາ 2020 ຊຶ່ງຈະດາເນີນເປນເວລາ 1 ວັນເຄິ່ງ ທີ່ສະຖາບັນການທະນາຄານ. ພາຍໃຕການເປນປະທານຂອງສະຫາຍ
ຕການເປນປະທານຂອງສະຫາຍ ສອນໄຊ
ສິດພະໄຊ ກາມະການສາຮອງສນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ ທຫລ ໂດຍການໃຫກຽດເຂົ
ກຽດເຂົ້າຮວມຂອງສະຫາຍ ນາງ ປານີ ຢາທໍຕ
ກາມະການກົມການເມືອງສນກາງພັກ, ປະທານສະພາແຫງຊາດ ແລະ ມີຜຕາງໜາຈາກຫອງວາການສນກາງພັ
ການສນກາງພັກ, ຄະນະຈັດຕັ້ງສນກາງ
ພັກ, ຄະນະກວດກາສນກາງພັກ, ພະນັກງານປະຕິວັດອາວໂສ ບານານ, ບັນດາຜແທນສົມບນ 131 ສະຫາຍ
ສະຫາຍ, ຍິງ 47 ສະຫາຍທີເ່ ປນຕົວ
ແທນໃຫແກສະມາຊິກພັກທັງໝົດຈານວນ 909 ສະຫາຍໃນທົວອົງຄະນະພັກ ທຫລ ແລະ ພາກສວນທີ່ກຽວຂອງເຂົ້າຮວມ
ຮວມ.
ກອງປະຊຸມໃຫຍຄັ້ງນີ້ ໄດຮັບຟງການຜານຮາງລາຍງານການເມືອງຂອງອົງຄະນະພັກ ທຫລ ສະໄໝທີ III ທີ່ສະເໜີໂດຍ
ສະຫາຍ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ເລຂາຄະນະພັກ ທຫລ ໂດຍໄດຍົ
ຍົກໃຫເຫັນຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວໃນໄລຍະ 5 ປຜານມາ ພາຍໃຕການຊີ້
ນາ-ນາພາຂອງສນກາງພັກ; ຄະນະພັກຂັ້ນຕາງໆ ພອມດວຍສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານຂອງຂະແໜງທະນາຄານ
ະນາຄານ ທີ່ໄດຜານຜາສິ່ງທາທາຍ
ທົດສອບນາໆປະການ ແລະ ພອມກັນສຊົນຍາດໄດຜົນງານອັ
ງານ ນໃຫຍຫຼວງຫຼາຍດານ; ເປນຕົ້ນສາມາດຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫງ
ຊາດໃຫມີຄວາມໝັ້ນທຽງໂດຍພື້ນຖານ, ອັດຕາເງິນເຟ,
ເຟ ປະລິມານເງິນ, ອັດຕາແລກປຽນ ແລະ ຄັງສາຮອງເງິນຕາຕາງປະເທດ ຢໃນ
ລະດັບທີ່ການົດໄວ; ລະບົບທະນາຄານທລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ມີປະສິດທິພາບດີ
ສົມຄວນ; ການລະດົມທຶນ ແລະ ການສະໜອງສິ
ສິນເຊື່ອສະເລຍເພີ່ມຂຶ້ນ, ຫຼຸດຜອນບັນດາເມືອງ ທີ່ບໍມີຕາໜາງທະນາຄານໃນເມື່ອກອນມີ
38 ເມືອງ ແຕປະຈບັນຍັງເຫຼືອແຕ 6 ເມືອງ; ລະບົບການຊາລະ ແລະ ການບໍລິການຂອງທະນາຄານຫັ
ນຂອງທະນາຄານຫັນໄປສຄວາມທັນສະໄໝ
ສະໄໝ, ລວມສນ
ແລະ ປອດໄພ; ການຮວມມືກັບສາກົນນັບມື້ນັບກວາງຂວາງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຕາມແນວທາງການຕາງປະເທດຂອງພັກ ໂດຍສະເພາະ
ການຮວມມືສອງຝາຍ, ຫຼາຍຝາຍໃນຫຼາຍລະດັບ ຊຶ່ງສາມາດຍາດແຍງທຶນຮອນ ແລະ ການຊວຍເຫຼືອດານ
ດານວິຊາການນັບມື້ເພິ່ມຂຶ້ນ ເຮັດ
ໃຫຖານະບົດບາດຂະແໜງທະນາຄານຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເວທີພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໄດຮັບການຍົກສງຂຶ້ນກວາເກົາາ.

ວຽກງານກໍສາງພັກ-ພະນັກງານ: ໄດຖືເອົາການກໍສາງໜວຍພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜນ ເປນວຽກໃຈກາງຂອງ
ການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜາທີ່ການເມືອງຂອງແຕລະຮາກຖານພັກ; ໄດປບປງການຈັດຕັ້ງໃຫມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຢ 48 ຮາກຖານພັກ,
ສາງຕັ້ງໃໝ 2 ໜວຍພັກຮາກຖານ ແລະ ປບປງໜວຍພັກທີ່ມີສະມາຊິກພັກຈານວນຫຼາຍ ໂດຍແຍກ ແລະ ສາງຕັ້ງໃໝ 8 ໜວຍພັກ,
ປບປງຄະນະໜວຍພັກ-ຄະນະພັກຮາກຖານໃຫສອດຄອງກັບການປບປງເບື້ອງລັດ; ເອົາໃຈໃສປບປງຄນນະພາບຂອງສະມາຊິກພັກໃຫມີ
ຄນນະພາບສງຍິ່ງຂຶ້ນ ໄປຄຽງຄກັບການຂະຫຍາຍສະມາຊິກພັກ. ຊຶ່ງຜານການຕີລາຄາຄນນະພາບຂອງໜວຍພັກໃນການກໍສາງໜວຍ
ພັກເຂັ້ມແຂງ-ຮນາພາຮອບດານ ໃນປ 2015-2017 ສາມາດຮັບຮອງໜວຍພັກປະເພດດັງກາວໄດ ກວມ 60% ຂອງຈານວນໜວຍພັກ
ທີ່ໄດຮັບການຕີລາຄາ; ສາລັບປ 2018 ແລະ 2019 ສາມາດຮັບຮອງໜວຍພັກປະເພດປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜນ ກວມ 33,3%
ແລະ 45% ທຽບໃສໜວຍພັກທີ່ໄດຮັບການຕີລາຄາ ຕາມລາດັບ.
ຄະນະພັກ ທຫລ ໄດເອົາໃຈໃສຊີ້ນາ ນາພາປບປງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງລັດແຕລະຂັ້ນ ໃຫສອດຄອງກັບສະພາບການເລັງທວງຂອງ
ວຽກງານຕົວຈິງຢາງເປນລະບົບຄົບຊຸດ ເພື່ອໃຫເຄື່ອນໄຫວໄດຢາງຄອງຕົວຍິ່ງຂຶ້ນ ເປນຕົ້ນແມນການປບປງພາລະບົດບາດ ແລະ ສັບ
ຊອນກົງຈັກຈານວນໜຶ່ງຄືນໃໝ ຕາມການປຽນແປງຂອງໜາທີ່ວຽກງານໃນແຕລະໄລຍະ ຕາມທິດກະທັດຮັດ, ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ
ຕອບສະໜອງໄດຄວາມຮຽກຮອງຕອງການຂອງວຽກງານ ສະແດງອອກກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ແລະ
ທະນາຄານທລະກິດລັດ ໄດຮັບການປບປງ ແລະ ໂດຍລວມສາມາດເຄື່ອນໄຫວຢາງມີປະສິດທິຜົນສງຂຶ້ນ. ໄດເອົາໃຈໃສໃນການບາລງກໍສາງ, ສັບຊອນ-ຈັດວາງ ແລະ ປະຕິບັດລະບອບນະໂຍບາຍອດໜນຕາງໆ ຕໍພະນັກງານ ຕາມລະບຽບການ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ; ສິ່ງ
ສາຄັນ, ມາເຖິງປດຈບັນຢຂະແໜງທະນາຄານ ໄດສາງ ແລະ ຮັບຮອງແຜນການົດພະນັກງານນາ-ຄມຄອງຂັ້ນຕາງໆສາເລັດ ຊຶ່ງເປນ
ພື້ນຖານອັນໜັກແໜນໃນການກໍສາງ ແລະ ນາໃຊໃນຕໍໜາ ຊຶ່ງໂດຍລວມໄປຕາມທິດຫັນເປນໜມຫຼາຍຂຶ້ນ; ຫັນບາງນິຕິກາກຽວກັບ
ວຽກງານນະໂຍບາຍຂອງຂັ້ນເທິງ ເພື່ອສາງ ແລະ ປບປງລະບຽບການພາຍໃນຂອງຕົນ. ສາລັບຢທະນາຄານທລະກິດລັດ ກໍໄດປບປງ
ນະໂຍບາຍຕໍພະນັກງານຂອງໃຜລາວ ໂດຍອີງໃສນະໂຍບາຍລວມຂອງຂັ້ນເທິງກຽວຂອງບົນຈິດໃຈປະຢດ. ນອກນີ້ ຍັງໄດຊຸກຍບັນດາອົງ
ການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ໃຫເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະເປນເຈົ້າການເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີຂອງສະມາຊິກຕົນ
ເພື່ອຂັບເຄື່ອນວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງຂະແໜງທະນາຄານໃຫບັນລຜົນສາເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ.
ສາລັບທິດທາງ, ຄາດໝາຍ ແລະ ໜາທີ່ຕົ້ນຕໍໃນການຊີ້ນາ-ນາພາ ໃນ 5 ປຕໍໜາແມນສືບຕໍເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີເປນເອກະ
ພາບພາຍໃນພັກ, ຄວາມສາມາດໃນການນາພາຂອງຄະນະພັກທກຂັ້ນໃນທກຂົງເຂດວຽກງານ ແລະ ຄວາມເປນແບບຢາງນາໜາ
ສະມາຊິກພັກຕໍຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງການເມືອງພາຍໃຕການຊີ້ນາ-ນາພາຂອງກົມການເມືອງສນກາງພັກ; ສືບຕໍປບປງການຈັດຕັ້ງແຕ
ລະຂັ້ນໃຫມີຄວາມປອດໃສເຂັ້ມແຂງໜັກແໜນ ຕົ້ນຕໍ; ເຂັ້ມງວດດານລະບຽບວິໄນໃນການປບປງກໍສາງພັກ-ພະນັກງານ ໂດຍສະເພາະ
ດານຄນທາດການເມືອງ, ຄນສົມບັດສິນທາປະຕິວັດເປນບັນຫາສາຄັນຕົ້ນຕໍ; ບາລງກໍສາງພັກ-ພະນັກງານ ໃຫຮັບປະກັນທາງດານ
ປະລິມານ ແລະ ຄນນະພາບ ເພື່ອເປນການເສີມຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສາງ ແລະ ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງດວຍຕົນເອງ ແລະ ສືບຕໍປະຕິບັດ
ໜາທີ່ການເມືອງຂອງຕົນ ຢາງມີປະສິດທິຜົນ. ສືບຕໍປບປງແບບແຜນການນາພາ-ວິທີເຮັດວຽກຂອງຄະນະພັກຂັ້ນຕາງໆໃຫສອດຄອງ
ຕາມຫຼັກການຂອງພັກ ຢາງມີວິທະຍາສາດ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປນຈິງໃນແຕລະໄລຍະ, ລວມທັງກົນໄກປະສານງານ
ລະຫວາງສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ; ຂັ້ນເທິງກັບຂັ້ນລມ, ອານາດການປກຄອງກັບຂະແໜງການກຽວຂອງ ເພື່ອອານວຍຊວຍໜນເຊິ່ງກັນ
ແລະ ກັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາທິດທາງແຜນການທີ່ຂນ
ັ້ ເທິງການົດໄວໃຫປະກົດຜົນເປນຈິງ; ພັດທະນາລະບົບການເງິນ-ເງິນຕາ
ຂອງ ສປປ ລາວ ດວຍການໝນໃຊເສດຖະກິດຕະຫຼາດທີ່ມີການຄມຄອງຂອງລັດຢາງມີວິທະຍາສາດ ເພື່ອຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບ
ດານເງິນຕາແຫງຊາດໃຫໝັ້ນທຽງ,
ພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາໃຫເຂັ້ມແຂງ-ໝັ້ນຄົງ;
ຄົ້ນຄວານະໂຍບາຍເພື່ອ
ຫຼຸດຜອນການນາເຂົ້າ ແລະ ສົງເສີມການສົງອອກ ເພື່ອຫຼຸດຜອນການຂາດດນກັບຕາງປະເທດ; ປະກອບສວນຊຸກຍການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫຂະຫຍາຍຕົວຢາງມີຄນນະພາບ, ສົມດນ ແລະ ຍືນຍົງ; ເຮັດໃຫຊີວິດການເປນຢຂອງປະຊາຊົນ ໄດຮັບການຍົກ
ລະດັບດີຂືຶ້ນ ແລະ ສາມາດແຂງຂັນໃນເງື່ອນໄຂການເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ.
# ຂາວ-ພາບ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ.

