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ສະຫາຍ ພານຸສກັ ແກ່ນວງົພະຈນັ ຄະນະພກັທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ (ທຫລ), ຫວົໜາ້ກມົຈດັຕັງ້ແລະພະນກັງານ 
ທຫລ ໄດໃ້ຫຮ້ ວ່້າ: ກມົຈດັຕັງ້ແລະພະນກັງານເປັນເສນາທກິານດາ້ນວຽກງານພກັ ແລະ ພະນກັງານໃຫແ້ກ່ອງົຄະນະພກັ ທຫລ 
ຊ ່ ງໃນໄລຍະໄຕມາດ I ປີ 2021, ຄະນະພກັ ທຫລ ກໍ່ ຄຄືະນະພກັແຕ່ລະຂັນ້ ໄດເ້ປັນເຈົາ້ການນໍາພາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຕ່ລະ
ໜາ້ທີ່ ຈດຸສຸມ ໂດຍສະເພາະເອາົໃຈໃສ່ສ ກສາອບົຮມົການເມອືງ-ນໍາພາແນວຄດິ ໃຫສ້ະມາຊກິພກັ-ພະນກັງານ ເປັນຕົນ້ ໄດ ້
ເຜຍີແຜ່-ເຊື່ ອມຊ ມ ແນວຄດິ ໄກສອນ ພມົວຫິານ ທີ່ ຕດິພນັກບັຂງົເຂດເສດຖະກດິ ແລະ ຈດັຕັງ້ປາຖະກະຖາວນັສໍາຄນັຕ່າງໆ
ຂອງຊາດ, ຂອງພກັ; ສຸມໃສ່ຜັນຂະ ຫຍາຍມະຕ ິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜ ແ້ທນອງົຄະນະພກັ ທຫລ ຄັງ້ທີ IV ເປັນແຜນງານ-
ໂຄງການລະອຽດ ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິັດໃນ 5 ປີຕໍ່  ໜາ້ ແລະ ນໍາສົ່ ງພະນກັງານຈໍານວນໜ ່ ງ ໄປຍກົລະດບັດາ້ນທິດສະດີ
ການເມອືງ-ການປົກຄອງໃນລະດບັຕ່າງໆ.  

ຜ່ານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິເຫນັວ່າ: ຖນັແຖວສະມາຊກິພກັ-ພະນກັງານຫ ກັແຫ ່ ງໂດຍລວມມຄີວາມຮບັຮ -້ເຂົາ້ໃຈ
ຕໍ່ ແນວທາງນະໂຍບາຍ-ນຕິກິໍາຂອງຂັນ້ເທງິ ສາມາດກໍາໄດສ້ະພາບການ ທີ່ ເກດີຂ ນ້ທງັຢ ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຢ່າງເລກິເຊິ່ ງ 
ແລະ ໃນຕະຫ ອດໃນໄລຍະໄຕມາດ I/2021, ຖນັແຖວສະມາຊກິພກັ-ພະນກັງານໄດສຸ້ມໃສ່ນໍາພາປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ການເມອືງ
ຢ່າງມຜີນົສໍາເລດັ, ສະພາບແນວຄດິ ໂດຍລວມມກີານຫນັປ່ຽນດຂີ ນ້ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງນາໍໜາ້ໃນແຕ່ລະວຽກງານ, ການກໍ່ ສາ້ງ
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ປັບປຸງພກັໄດດໍ້າເນນີການຕາມລະບຽບຫ ກັການ ແລະ ກາ້ວສ ່ ຄຸນນະພາບ ເຮດັໃຫພ້າຍໃນພກັມກີໍາລງັແຮງຫ າຍຂ ນ້; ໂຄງປະ 

ກອບບຸກຄະລາກອນຕໍາແໜ່ງງານຕ່າງໆ ໄດຮ້ບັການປັບປຸງໃຫມ້ຄີວາມຄບົຖວ້ນເປັນສ່ວນຫ າຍ; ພະນກັງານຫ ກັແຫ ່ ງຈາໍນວນ
ໜ ່ ງ ໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັທາງດາ້ນທດິສະດກີານເມອືງ ແລະ ວຊິາສະເພາະຢ່າງເປັນລະບບົ. ກງົຈກັການຈດັຕັງ້ແຕ່ລະຂັນ້ຢ ່ ໃນ
ໄລຍະຂອງການຄົນ້ຄວາ້-ປັບປຸງ ເພື່ ອໃຫສ້າມາດເຄື່ ອນໄຫວຢ່າງມປີະສດິທຜິນົກວ່າເກົ່ າ; ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົຂັນ້
ຕ່າງໆໄດເ້ຄື່ ອນໄຫວທີ່ ເປັນຂະບວນການ ທີ່ ຕັງ້ໜາ້ ແລະ ກມົກຽວກນັດ;ີ ການກວດກາໄດປັ້ບປຸງໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂໃໝ່ 
ໂດຍສະເພາະດາ້ນພາລະບດົບາດ ແລະ ນຕິກິາໍທີ່ ຕດິພນັກບັວຽກງານນີ.້  

ຄະນະພກັ ທຫລ ໄດນ້ໍາພາ-ຊີນ້າໍວຽກງານວຊິາສະເພາະຮອບດາ້ນ ໂດຍລວມ ຍງັສາມາດສບືຕໍ່ ຮກັສາສະຖຽນລະພາບ
ເງນິຕາແຫ່ງຊາດໄວໄ້ດ,້ ສະແດງອອກອດັຕາເງນິເຟີ ້(ຕວົເລກເບືອ້ງຕົນ້), ອດັຕາແລກປ່ຽນເງນິ, ປະລມິານເງນິ M2; ຄງັສໍາຮອງ
ເງນິຕາຕ່າງ ປະເທດ (ຕວົເລກເບືອ້ງຕົນ້ທາ້ຍເດອືນ 02/2021) ລວ້ນແຕ່ຢ ່ ໃນຂອບທີ່ ກາໍນດົໄວ ້ທຽບໃສ່ທາ້ຍປີຜ່ານມາ,  ຍອດ
ເຫ ອືເງນິຝາກຂອງທະນາຄານທຸລະກດິເພີ່ ມຂ ນ້ 1,69% ແລະ ຍອດເຫ ອືສນິເຊື່ ອທົ່ ວລະບບົຫ ຸດລງົ 1,4%; ຮອດທາ້ຍເດອືນ 
3/2021, ທະນາ ຄານທຸລະກດິມທີງັໝດົ 44 ແຫ່ງ, ມສີາຂາ 114 ແຫ່ງ, ໜ່ວຍບໍລກິານ 539 ແຫ່ງ, ສະຖາບນັການເງນິປະເພດ
ຕ່າງໆ ມ ີ191 ແຫ່ງ ; ລະບບົນຕິກິໍາໃນການຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກດາ້ນຕ່າງໆໄດຮ້ບັການສາ້ງ ແລະ ປັບປຸງໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັມາດ
ຕະ ຖານ ແລະ ສະພາບຕວົ ຈງິ, ລະບບົການຊໍາລະໄດຮ້ບັການພດັທະນາໃຫມ້ຫີ າກຫ າຍຜະລດິຕະພນັ ແລະ ທນັສະໄໝຂ ນ້; 

ຕະຫ າດທ ນຮບັການພດັທະນາຢ່າງ ເປັນລະບບົ ແລະ ຮບັຮ ຈ້າກສງັຄມົຫ າຍຂ ນ້; ການພວົພນັຮ່ວມມກືບັຕ່າງປະເທດຮບັການ
ເສມີຂະຫຍາຍຢ່າງຕັງ້ໜາ້ ຊ ່ ງເປັນການດ ງ ດ ດການລງົທ ນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນທ ນຮອນ ແລະ ດາ້ນວຊິາການໃຫ ້
ລະບບົ ທຫລ ເພີ່ ມສ ງຂ ນ້. 

ໃນຕໍ່ ໜາ້ນີ;້ ຄະນະພກັທຸກຂັນ້ ຍງັສບືຕໍ່ ເພີ່ ມທະວວີຽກງານສ ກສາອບົຮມົການເມອືງແລະນໍາພາແນວຄດິໃຫສ້ະມາຊກິ
ພກັ-ພະນກັງານຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິແລະ ດວ້ຍຮ ບການຕ່າງໆທີ່ ເໝາະສມົ ເພື່ ອໃຫແ້ຕ່ລະເປົາ້ໝາຍມກີານຫນັປ່ຽນທາງດາ້ນແນວ
ຄດິ ທີ່ ຕັງ້ໜາ້ ກວ່າເກົ່ າ, ເປັນເຈົາ້ການແກໄ້ຂ ແລະ ສະກດັກັນ້ປະກດົການຫຍໍທໍ້ດ້າ້ນແນວຄດິຮ ບແບບຕ່າງໆຢ່າງຈງິຈງັ; ຈດັຕັງ້
ການເຜຍີແຜ່-ເຊື່ ອມຊ ມເອກະສານສໍາຄນັຕ່າງໆຂອງຂັນ້ເທງິຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິໂດຍສະເພາະແມ່ນເນືອ້ໃນມະຕກິອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ ຄັງ້ທ ີXI ຂອງພກັ, ກດົ ລະບຽບພກັ ສະໄໝທ ີXI ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທ ີIX, ນຕິິ
ກາໍຕ່າງໆຂອງຂັນ້ເທງິກ່ຽວຂອ້ງກໍ່ ຄ ືການເຊື່ ອມຊ ມກາໍແໜນ້ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ອງົຄະນະພກັ ທຫລ ຄັງ້
ທ ີIV ໃຫເ້ຂົາ້ສ ່ ລວງເລກິຢ ່ ທຸກຂງົເຂດ ວຽກງານ. 

 

# ຂ່າວ-ພາບ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 
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