ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປລາວ ສໍາເລັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່-ເຊື່ອມຊືມ ມະຕິກອງ
ູ້ XI ຂອງພັກ
ປະຊຸມໃຫ່ ຍຜແູ້ ທນທ່ ວປະເທດຄັງທີ

ໃນວັນທີ 14 ກໍລະກດ 2021 ອງຄະນະພັກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດູ້ສໍາເລັດການເຊື່ອມຊືມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຜແູ້ ທນທ່ ວ
ູ້ XI ຂອງພັກ ທີ່ໄດູ້ດໍາ ເນີນມາແຕ່ ວັນທີ 13 ກໍລະກ ດ 2021 ໂດຍໃຊູ້ເວລາໜ່ ງວັນເຄິ່ງ ທີ່ສະໂມສອນສະຖາບັນການ
ປະເທດຄັງທີ
ທະນາຄານ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕູ້ການເປັ ນປະທານຂອງສະຫາຍ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ກໍາມະການສນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ
ູ້ ່ ວມຂອງທ່ານ ສອນໄຊ ສີພນ
ູ້ ່ າການ ທຫລ ໂດຍການໃຫູ້ກ ຽດເຂາຮ
ັ ດອນ ກໍາ ມະການກ ມການເມືອ ງສນກາງພັກ , ຮອງນາຍ ກ
, ຜວ

ັ ດາສະຫາຍຄະນະປະຈໍາພັກ, ຄະນະພັກ ທຫລ ແລະ
ລັດຖະມນຕີ, ລັດຖະມນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງທນ. ພູ້ອມນີ,ູ້ ກໍ່ມີບນ
່
ູ້
ູ້ ່ ວມ.
ຜຕູ້ າງໜູ້າສະມາຊິກພັກຈາກຮາກຖານພັກ-ໜ່ວຍພັກ ທີຂນກັບອງຄະນະພັກ ທຫລ ເຂາຮ

ູ້ XI ຂອງພັກເທື່ອນີ ູ້ ໄດູ້ຕລ
ູ້
ີ າຄາຄືນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ໝາກຜນ
ການເຊື່ອມຊືມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຜແູ້ ທນທ່ ວປະເທດຄັງທີ
ບດ
ູ້
ູ້ X ຂອງພັກ ໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ ເຊິ່ງເຫັນໄດູ້ຂຂັ
ັ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັງທີ
ໍ ູ້ ດແຍ່ ງລະຫວ່າງປະເທດມະຫາອໍາ
ຂອງການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ູ້
ນາດ ພູ້ອມກັບບັນຫາການແຜ່ລະບາດຂອງເຊືອພະຍາດໂຄວິ
ດ-19 ໃນທ່ ວໂລກ ເຊິ່ງເຮັດໃຫູ້ສະພາບການສາກນມີການຜັນແປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ພູ້ອມກັບທະວີຄວາມເຄັ່ງຕືງ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສັບສນ ທັງສ່ ງຜນກະທບໂດຍກງ ແລະ ມີປັດໃຈສ່ຽງຕໍ່ເສດຖະກິດ, ການເມືອງ ແລະ
ູ້ ຢ່ ພາຍໃນປະເທດ ກໍ່ປະເຊີນໜູ້າກັບຄວາມຫຍຸ ູ້ງຍາກດູ້ານເສດຖະກິດ, ງບປະມານ-ການເງ ິນ, ບັນຫາ
ູ້ ງໂລກ ແລະ ພາກພືນ.
ຄວາມໝັນຄ
ູ້ ນ ລວມທັງໄພທໍາມະຊາດ ທີ່ເປັ ນອຸ ປະສັກອັນໃຫ່ຍຫຼວງ ເຊິ່ງໄດູ້ກາຍເປັ ນສິ່ງທູ້າທາຍ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ູ້
ັ ບັນດາຄາດໝາຍທີ່ກອງ
ໜີສິ
ບດ
ູ້ X ຂອງພັກວາງອອກ.
ປະຊຸມໃຫ່ຍຄັງທີ
ູ້
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ພັກເຮາ ໄດູ້ນໍາພາສູ້າງພືນຖານ
ແລະ ບັນດາປະຖມປັ ດໃຈທີ່ສໍາຄັນໃຫູ້ແກ່ ການແກໄູ້ ຂຄວາມຫຍຸ ງູ້ ຍາກຕ່າງໆ
ູ້ ່ ນແມ່ ນ
ລວມທັງສູ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນຫຼ າຍດູ້ານ ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ເສດຖະກິດ-ສັງຄມມີກ ານຂະຫຍາຍຕ ວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງອັນພນເດັ

ສາມາດເຮັດໃຫູ້ປະເທດຊາດ ມີສະຖຽນລະພາບທາງດູ້ານການເມືອງ, ແນວທາງການປູ້ອງກັນຊາດ-ປູ້ອງການຄວາມສະຫງບທ່ ວປວງຊນ
ູ້
ູ້ າ ຕິດພັນກັບແຜນຍຸ ດທະສາດສູ້າງຮາກຖານການເມືອງ, ການພັດທະນາຊນນະບດ ແລະ ແກ່
ື ຕໍ່ຈັດຕັງປະຕິ
ັ ຢ່າງຕັງໜູ້
ຮອບດູ້ານໄດູ້ສບ
ບດ
ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນ ຕາມ 4 ຄາດໝາຍ ແລະ 4 ຈຸດສຸ ມ ຕ່ າງໆໃນຂອບເຂດທ່ ງປະເທດ.

ັ ຟັ ງ ການເຜີຍ ແຜ່ ລາຍງານການເມືອ ງຂອງຄະນະບໍ ລຫ
ິ ານງານພັກ ສະໄໝທີ X ຕໍ່ ກອງປະຊຸມໃຫ່ ຍຜ ແູ້ ທນທ່ ວ
ທີ່ປະຊຸມໄດູ້ຮບ
ູ້ IX ຂອງພັກ (ຕິດພັນກັບການເນັນໜັ
ູ້ ກ ການນໍາພາປະຕິບດ
ັ ໜູ້າ ທີ່ການເມືອງຢ່ ອງຄະນະພັກ ທຫລ ), ແຜນພັດທະນາ
ປະເທດ ຄັງທີ
ູ້ IX (2021-2025) (ຕິດພັນກັບການເນັນໜັ
ູ້ ກ ປະຕິບດ
ັ ຍຸ ດທະສາດ ພັດທະນາຂະແໜງການເງ ິນ-ເງ ິນຕາ 5 ປີ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄມຄັງທີ
ຕໍ່ໜູ້າ ), ມະຕິວ່າດູ້ວຍການເພີ່ມທະວີກ ານນໍາ ພາຂອງພັກ ຕໍ່ວຽກງານວັດທະນາທໍ າໃນໄລຍະໃໝ່ ແລະ ມະຕິວ່າດູ້ວຍການຍກສງຄຸ ນ

ູ້ ສະຫາຍເລຂາຄະນະພັກ ທຫລ ໄດູ້ລາຍງານໂດຍສັງເຂບສະພາບ
ນະພາບ ວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດໃນໄລຍະໃໝ່. ຈາກນັນ,
ູ້ 2021 ແລະ ສະພາບການຈັດຕັງເຊື
ູ້ ່ ອມຊືມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຜ ູ້
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອງຄະນະພັກ ທຫລ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕນປີ
ັ ຟັງການໂອູ້ລມຈາກສະຫາຍ ສອນໄຊ ສີພນ
ັ ດອນ ກໍາມະການກມ
ແທນທ່ ວປະເທດຄງທີ XI ຂອງພັກ ແລະ ຕູ້ອມທູ້າຍ ທີ່ປະຊຸມໄດູ້ຮບ
ື ກ.
ການເມືອງສນກາງພັກ, ຮອງນາຍກລັດຖະມນຕີຕ່ ມອີ

# ພາບ-ຂ່ າວ: ສມອກ ເຄນຄໍາແພງ

ໃຊູ້ເງ ິນກີບທ່ ວທັງຊາດ ສູ້າງບດບາດຄ່ າເງ ິນລາວ

