ໝາກຜົນແຫງການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກງານກໍສາງພັກພະນັກງານ ທຫລ

ໃນໂອກາດກະກຽມໃຫແກກອງປະຊຸມໃຫຍຜແທນ ຄັ້ງທີ IV ຂອງອົງຄະນະພັກທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ທີ່ຈະເປດ
ຂຶ້ນໃນມໍໆນີ;້ ສະຫາຍ ຄາວົງ ທິບພະວົງ ຮອງເລຂາຄະນະພັກ ທຫລ, ຮອງຜວາການ ທຫລ ໄດໃຫສາພາດຕໍ
ສາພາດຕໍຜສື່ຂາວ ທຫລ ກຽວກັບ
ວຽກງານກໍສາງພັກ-ພະນັກງານຢ ທຫລ ໂດຍສະຫາຍໄດກາວວາ:
ໂດຍສ
ອົງຄະນະພັກ ທຫລ ໄດຮັບການສາງຕັ້ງຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງກົມ
ການເມືອງສນກາງພັກໃນທາຍປ 2006 ໂດຍແຍກຈາກອົງຄະນະພັກກະຊວງການເງິນ-ທະນາຄານ, ມີພາລະບົດບາດເປນເສນາທິການ
ແລະ ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍກົມການເມືອງສນກາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານໃນການຊີ້ນາ-ນາພາວຽກງານຮອບດານຢຂະແໜງທະນາຄານ
ນາພາວຽກງານຮອບດານຢຂະແໜງທະນາຄານ.
ພາຍຫຼັງທີ່ສາງຕັ້ງອົງຄະນະພັກ ທຫລ ໄດສມໃສປບປງການຈັດຕັ້ງພັກແຕລະຂັ້ນ ເພື່ອແນໃສໃຫມີຄວາມປອດໃສ
ວາມປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ
ໜັກແໜນ, ການປບປງກໍສາງພັກ ໂດຍຖືເອົາຂະບວນການກໍສາງໜວຍພັກເຂັ້ມແຂງ-ຮນາພາຮອບດານໃນເມື
ແຂງ ຮນາພາຮອບດານໃນເມື່ອກອນ ຫຼື ໜວຍພັກປອດ
ໃສ ເຂັ້ມແຂງ ໜັກແໜນ ເປນບັນຫາໃຈກາງ ແລະ ຂະບວນການອື່ນໆ ເປນອັນປນອອມ. ອົງຄະນະພັກ ທຫລ ໄດສາເລັດການດາເນີນ
ກອງປະຊຸມໃຫຍຂັ້ນຂອງຕົນ ມາແລວ 3 ຄັ້ງ, ຄັ້ງທີ I ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ຕລາ 2006 ປະກອບມີຄະນະພັກ 7 ສ/ຫ, ຄັ້ງທີ II ໃນວັນທີ
16 ທັນວາ 2010 ປະກອບມີຄະນະພັກ 9 ສ/ຫ
ຫ ແລະ ຄັ້ງທີ III ໃນວັນທີ 7-8 ພຶດສະພາ 2015 ປະກອບມີຄະນະພັກ 15 ສ/ຫ, ແຕ
ປດຈບັນຍັງປະຈາການ 11 ສ/ຫ ເນື່ອງຈາກ 1 ສ/ຫ
ສ ໄດຖືກຍົກຍາຍໄປຮັບໜາທີ່ໃໝຢກະຊວງ-ອົ
ອົງການອື່ນ ແລະ ກະສຽນລັດຖະການ 3
ສ/ຫ.

ໃນໄລຍະຊຸມປຜານມາ, ຄະນະພັກ ໄດເອົາໃຈໃສຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັງກາວຕາມ 5 ຫຼັກການ ແລະ 3 ທິດນາຂອງພັກຢາງ
ຕັ້ງໜາ ເພື່ອເຮັດໃຫການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດແຕລະຂັ້ນ ມີຄວາມປອດໃສ ເຂັ້ມແຂງ ໜັກແໜນ ໂດຍສະເພາະວຽກງານກໍສາງພັກ, ຄະນະພັກ
ແຕລະຂັ້ນ ໄດຖືເອົາການກໍສາງພັກທາງດານການເມືອງ-ແນວຄິດເປນວຽກງານສາຄັນຕົ້ນຕໍ ແລະ ເປນປດໄຈຕັດສິນໃນການນາພາຂອງ
ພັກ, ທັງສອດຫອຍເຂົ້າໃນທກການເຄື່ອນໄຫວຊີ້ນາ-ນາພາວຽກງານດວຍຫຼາຍຮບການທີ່ເໝາະສົມ. ຜານການເຄື່ອນໄຫວຕົວຈິງ ໄດເຮັດ
ໃຫບັນດາມະຕິ, ຄາສັງ, ຄາແນະນາຕາງໆ ໂດຍສະເພາະແມນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍແຕລະຄັ້ງຂອງພັກ, ກົດລະບຽບພັກແຕລະສະໄໝ
ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍແຕລະຄັ້ງຂອງຕົນ ໄດຮັບການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢາງມີປະສິດທິຜົນສງ; ສະພາບແນວຄິດ
ຂອງຖັນແຖວສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານໄດມີການຫັນປຽນທີ່ດີຂຶ້ນ, ບັນດາປະກົດການຫຍໍທໍໄດຮັບການຕີຖອຍ ແລະ ຫຼຸດໜອຍຖອຍລົງ
ເທື່ອລະກາວ;
ການກໍສາງພັກ ໄດດາເນີນປນອອມຂະບວນການກໍສາງໜວຍພັກເຂັ້ມແຂງ-ຮນາພາຮອບດານ ຫຼື ໜວຍພັກປອດໃສ ເຂັ້ມແຂງ
ໜັກແໜນ

ຊຶ່ງສະເລຍແຕລະປມີໜວຍພັກຖືກຮັບຮອງເປນໜວຍພັກປະເພດດັງກາວໄດຫຼາຍກວາເຄິ່ງໜຶງ່ ຂອງບັນດາໜວຍພັກທີ່ໄດ

ຮັບການຕີລາຄາ. ວຽກງານຂະຫຍາຍພັກ ໄດຮັບການປບປງທີ່ຕັ້ງໜາ ແລະ ກາວໄປສຄນນະພາບດີຂຶ້ນ ສາມາດເລືອກເຟນ ແລະ ກໍສາງ
ມະຫາຊົນທີ່ພົ້ນເດັນໃນຂະບວນການຕາງໆໄດ 438 ສ/ຫ ແລະ ຂະຫຍາຍເຂົ້າພັກໄດ 324 ສ/ຫ ທຽບໃສໄລຍະການດາເນີນກອງປະຊຸມ
ໃຫຍ ຄັ້ງທີ III ມາເຖິງປະຈບັນບັນດາຮາກຖານພັກໄດເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 50 ຮາກຖານມາເປນ 57 ຮາກຖານ ແລະ ສະມາຊິກພັກເພີ່ມຈາກ
638 ສ/ຫ ມາເປນ 909 ສ/ຫ; ພອມກັນນັ້ນ, ຍັງໄດເອົາໃຈໃສຕໍວຽກງານປອງກັນພັກ-ພະນັກງານຢາງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອຮັບປະກັນບໍໃຫມີ
ບກຄົນບໍຫວັງດີເລັດລອດເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດແຕລະຂັ້ນ; ຕໍກັບແບບແຜນການນາພາພາຍຫຼັງສາເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ງທີ III
ຂອງຕົນ, ຄະນະພັກ ໄດຫັນເອົາມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍມາເປນ 7 ແຜນງານ ແລະ 58 ໂຄງການຕິດພັນກັບການການົດແຜນຍດທະສາດ
ການເງິນ-ເງິນຕາຢຂະແໜງການຕົນ; ໄດມີການການົດແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ, ການົດສິດ-ໜາທີ່ໃນແຕລະຕາແໜງງານຂອງຄະນະພັກ,
ພາຍໃນຄະນະພັກກໍມີການແບງງານ-ແບງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫກັນ ເພື່ອລົງເລິກການຊີ້ນາ-ນາພາຢທກຂົງເຂດວຽກງານ; ການຊີ້ນານາພາຢແຕລະຂັ້ນ ບົນພື້ນຖານຫຼັກການນາພາ-ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງພັກ.
ສະຫາຍຮອງເລຂາຄະນະພັກ ທຫລໄດຢງຢນ ກຽວກັບວຽກງານພະນັກງານຊຶ່ງໃນຜານມາໄດສມໃສຜັນຂະຫຍາຍນິຕິກາລວມ
ຂອງຂັ້ນເທິງມາເປນອັນສະເພາະຂອງ ທຫລ ເປນຕົ້ນໄດສາງລະບຽບການຄມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ສາງແຜນການົດພະນັກງານ
ນາພາ-ຄມຄອງ ແລະການົດຕາແໜງງານ, ປະເມີນຕີລາຄາຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃນແຕລະປ, ຄົ້ນຄວາ
ສັບຊອນ-ຈັດວາງພະນັກງານໃຫສອດຄອງກັບຄວາມຮ-ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຮຽກຮອງຕອງການຂອງໜາທີວ
່ ຽກງານຢແຕລະກົມ
ກອງ, ຕິດພັນກັບການກະກຽມບກຄະລາກອນໃຫແກກອງປະຊຸມໃຫຍຂັ້ນຕາງໆ. ການກໍສາງພະນັກງານ ໄດສົມທົບກັບຄະນະພັກແຕລະ
ຂັ້ນໃນການບາລງຍົກລະດັບທາງດານທິດສະດີການເມືອງ ແລະ ວິຊາສະເພາະໃຫຖັນແຖວສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ ໂດຍເລັງໃສເປາໝາຍ
ທີ່ຢໃນແຜນການົດພະນັກງານນາພາ-ຄມຄອງ ຊຶ່ງໄດນາສົງໄປບາລງໄລຍະສັ້ນ 8.531 ເທື່ອຄົນ (ດານທິດສະດີ 797 ສ/ຫ ແລະ ວຽກງານ
ປກຊ-ປກສ 5 ສ/ຫ); ກໍສາງໄລຍະຍາວ 414 ຄົນ (ທິດສະດີການເມືອງ 44 ສ/ຫ); ພອມກັນນັ້ນ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍພະນັກງານໄດ
ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດີຂຶ້ນ, ບັນດາລະບຽບການຕາງໆ ຮັບການປບປງສອດຄອງກັບລະບຽບການລວມຂອງຂັ້ນເທິງ.
ຄະນະພັກ ທຫລໄດຄົ້ນຄວາປບປງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງບາງກົມກອງຄືນໃໝເພື່ອໃຫສອດຄອງກັບສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງ
ໜາທີກ
່ ານເມືອງໃນແຕລະໄລຍະ ໂດຍສາເລັດການປບປງດາລັດວາດວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ທຫລ; ສາງຕັ້ງກົງຈັກໃໝ
2 ກົມກອງ ແລະ 1 ສາຂາປະຈາທອງຖິ່ນຕາມຄວາມຮຽກຮອງຕອງການ ແລະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານ, ພອມທັງຄົ້ນຄວາປບປງ
ພາລະບົດບາດຂອງບັນດາກົມກອງຈານວນໜຶ່ງຕື່ມ. ປະຈບັນກົງຈັກຊວຍວຽກຂອງ ທຫລ ມີທັງໝົດ 16 ກົມກອງ-ທຽບເທົາ, 2 ກົມ
ກອງທີ່ຢພາຍໃຕການຄມຄອງ-ຊີ້ນາຂອງຄະນະກາມະການທີ່ກຽວຂອງໃນດານວິຊາການ ແລະ 5 ສາຂາປະຈາທອງຖິ່ນ; ນອກຈາກນີ້, ຍັງ
ມີສານັກງານປກປອງເງິນຝາກ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ບໍລິສັດຂໍມນຂາວສານສິນເຊື່ອແຫງ ສປປ ລາວ ແລະ ບໍລິສັດ LAPNET ແລະ 4
ທະນາຄານລັດ ທີ່ຢໃນການຄມຄອງຕື່ມອີກ. ພະນັກງານທະນາຄານລັດທົວລະບົບມີ 6.803 ຄົນ (ຍິງ 3.173 ຄົນ), ຢສນກາງມີ 3.191
ຄົນ (ຍິງ 1.633 ຄົນ); ສະເພາະຢ ທຫລ ມີ 1.355 ຄົນ (ຍິງ 751 ຄົນ), ຢສນກາງມີ 999 ຄົນ (ຍິງ 576 ຄົນ).

ສະຫາຍ ຄາວົງ ທິບພະວົງ ຮອງເລຂາຄະນະພັກ ທຫລ ຍັງໄດແຈງໃຫຮເຖິງການຊີນ
້ ານາພາຂອງຄະນະພັກ ຕໍວຽກງານວິຊາສະ
ເພາະໂດຍໄດສມໃສຊີ້ນາ-ນາພາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜາທີ່ການເມືອງຂອງຂະແໜງການ

ໂດຍສະເພາະໄດຄມຄອງມະຫາພາກທາງດານ

ການເງິນ-ເງິນຕາ ສາມາດຮັກສາສະເຖຍລະພາບເງິນຕາແຫງຊາດໄດຢາງໝັ້ນທຽງໂດຍພື້ນຖານ,

ອັດຕາເງິນເຟ, ປະລິມານເງິນ, ອັດຕາ

ແລກປຽນ ແລະ ຄັງສາຮອງເງິນຕາຕາງປະເທດເຄື່ອນໄຫວຢໃນລະດັບທີກ
່ ານົດໄວ; ລະບົບທະນາຄານທລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນມີການ
ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ໂດຍລວມມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຍອດເງິນຝາກ, ເງິນກທົວລະບົບທະນາຄານເພີ່ມຂຶ້ນຢາງຕໍເນື່ອງ ປະຈ
ບັນມີທະນາຄານທລະກິດ ທີຮ
່ ັບການອະນຍາດສາງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວທລະກິດທັງໝົດ 44 ແຫງ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈລະພາກ182
ແຫງ; ລະບົບການຊາລະສະສາງ-ການບໍລິການທະນາຄານໄດຫັນສຄວາມທັນສະໄໝ, ລວມສນ ແລະ ປອດໄພ ດວຍການສາງກົດໝາຍ
ແລະ ນິຕິກາ ໃນການຄມຄອງ; ການພົວພັນຮວມມືກັບສາກົນ-ພາກພື້ນ ນັບມື້ນັບກວາງຂວາງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍ
ຂອງພັກ-ລັດ ໂດຍມີການຮວມມື 2 ຝາຍ, ຫຼາຍຝາຍໃນຫຼາຍລະດັບ ຊຶ່ງສາມາດຍາດແຍງທຶນຮອນ ແລະ ການຊວຍເຫຼືອດານວິຊາການນັບ
ມື້ນັບເພີ້ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫບົດບາດຂອງຂະແໜງທະນາຄານຂອງລາວ ໃນເວທີພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຮັບການຍົກສງຂຶ້ນອີກບາດກາວໜຶ່ງ.
ໄປພອມກັບການເຄື່ອນໄຫວຊີ້ນາດານວິຊາການ,

ຍັງໄດຊີນ
້ າ-ນາພາຢາງຕັ້ງໜາໃນການປະກອບສວນຊຸກຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ

ພັກ-ລັດຖະບານໃນການແກໄຂຄວາມທກຍາກຂອງປະຊາຊົນປະກອບສວນສະໜອງທຶນຮອນຜານຫຼາຍຮບການຕາມລະບຽບການ ເພື່ອ
ຊຸກຍການຜະລິດເປນສິນຄາຢບັນດາເມືອງ ແລະ ບານເປາໝາຍ ຕາມການການົດຂອງຂັ້ນເທິງ.
ເພື່ອເປນການສະໜັບສະໜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ງທີ IV ຂອງອົງຄະນະພັກ ທຫລ ທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນຕໍໜາ
ໃຫປະກົດຜົນເປນຈິງ ໂດຍສະເພາະວຽກງານພັກ-ພະນັກງານ, ຄະນະພັກ ທຫລ ຈະຕອງສຊົນສືບຕໍຊີ້ນາ-ນາພາການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໜາທີ່
ການເມືອງດັງກາວໃຫກາຍເປນຮບປະທາໂດຍຈະສືບຕໍເພີ່ມຄວາມເປນເຈົ້າການຂອງຄະນະພັກຂັ້ນຕາງໆເຂົ້າໃນວຽກງານສຶກສາອົບຮົມ
ການເມືອງ-ນາພາແນວຄິດຢາງເປນປກກະຕິ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ ດວຍຮບການຕາງໆ, ການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ ຕິດພັນກັບ
ການເຄື່ອນໄຫວກໍຄືຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕລະເປາໝາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫແຕລະສະຫາຍມີການຫັນປຽນທີ່ຕັ້ງໜາດີຂຶ້ນ, ພອມທັງເປນ
ເຈົ້າການແກໄຂ

ແລະ

ສະກັດກັ້ນປະກົດການຫຍໍທໍຕາງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຢາງທັນການ;

ການເມືອງໃຫພະນັກງານຫຼັກແຫຼງນາພາໃນລະດັບຕາງໆຢາງເປນປກກະຕິ-ຕໍເນື່ອງ;
ຂອງພັກ

ແລະ

ເອົາໃຈໃສຍົກສງຄວາມຮດານທິດສະດີ

ປບປງກໍສາງພັກແຕລະຂັ້ນຕາມຫຼັກການ-ທິດນາ

ໃຫມີການຫັນປຽນທີ່ຕັ້ງໜາໂດຍສະເພາະຊຸກຍການກໍສາງໜວຍພັກປອດໃສເຂັ້ມແຂງໜັກແໜນໃຫຮັບປະກັນຄນ

ນະພາບ; ປະຕິບັດຢາງເຂັ້ມງວດໃນວຽກງານຂະຫຍາຍພັກໃຫຮັບປະກັນຄນນະພາບໄດຢາງແທຈິງ ແລະ ບັນລຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ;
ປະຕິບັດລະບອບແບບແຜນການນາພາຂອງພັກຢາງເຂັ້ມງວດ; ຍົກສງຄວາມຮັບຜິດຊອບການຊີ້ນາ-ນາພາຂອງຄະນະພັກທກຂັ້ນ ແລະ
ເສີມຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສາງຂອງບກຄົນ; ເຮັດວຽກເປນໝຄະນະ ເພື່ອເສີມສາງຄວາມສາມັກຄີໃນການປະຕິບັດວຽກງານຮວມກັນ;
ພອມນີ້, ຕອງມີການຕິດຕາມ-ກວດກາ ແລະ ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນໃນແຕລະໄລຍະ ເພື່ອປບປງແກໄຂຢາງທັນການ; ຍົກສງ
ບົດບາດຂອງຄະນະພັກແຕລະຂັ້ນ, ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານທັງຫຼາຍໃນການນາພາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜາທີ່ການເມືອງຂອງຂະແໜງ
ການຕົນ; ເຊີດຊູຄວາມສາມັກຄີເປນເອກະພາບພາຍໃນຄະນະພັກ-ຄະນະນາທກຂັ້ນ ແລະ ຖັນແຖວສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານທກສະຫາຍ
ໃຫເຂັ້ມແຂງ ໜັກແໜນ ເປນປດໄຈພື້ນຖານໃນການເຮັດສາເລັດທກໜາທີ່ວຽກງານ.
ສືບຕໍປະຕິບັດແຜນການົດພະນັກງານນາພາ-ຄມຄອງຂັ້ນຕາງໆ ໃຫມີປະສິດທິຜົນ; ສັບຊອນ-ຈັດວາງພະນັກງານໃຫສອດຄອງກັບ
ລະດັບຄວາມຮ-ຄວາມສາມາດ ແລະ ບັນຈພະນັກງານໃໝໃຫພຽງພໍໂດຍພື້ນຖານກັບຄວາມຈາເປນຮີບດວນຂອງວຽກງານຢແຕລະກົມ
ກອງ; ຄົ້ນຄວາ ແລະ ແກໄຂພະນັກງານທີ່ຕິດພັນກັບປະກົດການຫຍໍໍທໍໃນດານຕາງໆຕາມລະບຽບ-ຫຼັກການໃຫເຂັ້ມງວດ ແລະ ທັນການ;
ດາເນີນການບາລງ-ກໍສາງພະນັກງານ ດວຍຫຼາຍຮບການ-ຫຼາຍແຫຼງທຶນ ໂດຍເລັງໃສເປາໝາຍທີ່ຢໃນແຜນການົດພະນັກງານ; ປບປງ
ບັນດາລະບຽບການ-ສະຫວັດດີການຕາງໆຕາມນະໂຍບາຍລວມຂອງຂັ້ນເທິງ
ຄົ້ນຄວາປບປງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງລັດ

ແລະ

ເງືອ
່ ນໄຂ-ທາແຮງພາຍໃນຂະແໜງທະນາຄານ;

ລວມທັງລະບຽບ-ກົນໄກຄມຄອງໃຫສອດຄອງກັບຄວາມຮຽກຮອງຕອງການຂອງໜາທີກ
່ ານ

ເມືອງໃນໄລຍະໃໝ ແລະ ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງການແຂງຂັນດານທລະກິດກໍຄືການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ບົນຈິດໃຈ
“ກະທັດຮັດ, ໜັກແໜນ, ເຂັ້ມແຂງ, ໂປງໃສ, ມີປະສິດທິຜົນສງ, ວອງໄວ ແລະ ບໍລິການດວຍຄວາມຈິງໃຈ”.

ສະຫາຍ ຄາວົງ ທິບພະວົງ ຮອງເລຂາຄະນະພັກ ທຫລ, ຮອງຜວາການ ທຫລ ໄດເນັ້ນຕື່ມວາ: ໃນຊຸມປຕໍໜານີ້, ສະພາບແວດ
ລອມຢພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ຍັງຈະສືບຕໍຜັນແປໄປຢາງສະຫຼັບຊັບຊອນ ຊຶ່ງຈະມີທັງກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທາທາຍຫຼາຍປະການຕໍ
ການເຄື່ອນໄຫວນາພາຂອງພວກເຮົາ ໂດຍສະເພາະຕໍກັບວຽກງານພັກ-ພະນັກງານ, ແຕເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ ຂາພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວາ: ພາຍ
ໃຕການຊີ້ນາ-ນາພາຢາງໃກຊິດຂອງຄະນະປະຈາພັກ-ຄະນະພັກ ທຫລ ບວກກັບຄວາມສາມັກຄີເປນເອກະພາບຄວາມຮັບຜິດຊອບສງ
ຂອງຄະນະພັກ-ຄະນະນາແຕລະຂັ້ນ ແລະ ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານທກສະຫາຍ ແລະ ການສະໜັບສະໜນອມຊູຂອງພາກສວນກຽວຂອງ,
ພວກເຮົາຈະສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັງກາວໃຫປະກົດຜົນເປນຈິງ ດວຍຈິດໃຈບກທະລ.
# ໂດຍ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

ຊາດພັດທະນາ ພາເສດຖະກິດກາວໄກ ພອມກັນນາໃຊເງິນກີບ

