
ຄະນະບໍລຫິານງານສະຫະກອນສນິເຊ ື່ ອ ແລະ ເງນິຝາກປະຢັດ ໄດຮ້ບັຄວາມຮ ທ້  ື່ ວໄປ
ກື່ ຽວກບັການບໍລຫິານສະຫະກອນ. 

 
ເພ ື່ ອແນື່ ໃສື່ ສາ້ງເງ  ື່ອນໄຂທີື່ ເອ ອ້ອໍານວຍໃນດາ້ນຕື່ າງໆ ທງັເປັນການສ ື່ ງເສມີ ສະຫະກອນ

ສິນເຊ ື່ ອ ແລະ ເງນິຝາກປະຢັດ (ສສງ) ໃຫມ້ີການຂະຫຍາຍຕ ວຢ ື່ ແຕື່ ລະທອ້ງຖິື່ ນ ເພ ື່ ອ
ປະກອບສື່ ວນສະໝອງທາງດາ້ນທ ນຮອນ ໃຫແ້ກື່ ສະມາຊກິ ກໍື່ ຄ ພໍື່ ແມື່ ປະຊາຊ ນບນັດາເຜ ື່ າ ໃນ
ການແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກທີື່ ຕດິພນັກບັການສາ້ງບາ້ນ ແລະ ກຸື່ ມພດັທະນາ ກໍື່ ຄ ວຽກງານ 03 
ສາ້ງ ບ ນພ ນ້ຖານການຕດິຕາມການເຄ ື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ສສງ ໃຫມ້ຄີວາມຍ ນຍ ງພອ້ມທງັ
ຮັບປະກັນໄດເ້ຖິງຄວາມປອດໄພຂອງສະມາຊິກ ເປ ້າໝາຍເພ ື່ ອສາ້ງເປັນເຄ ື່ ອງມ ໜ ື່ ງ ໃນ
ການຈດັຕັງ້ແຜນການລຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກ ບ ນພ ນ້ຖານການຕດິຕາມການເຄ ື່ ອນໄຫວວຽກ
ງານດັື່ ງກື່ າວປີຕໍື່ ປີ ຈ ິື່ ງເຫນັໄດວ້ື່ າການພດັທະນາໃນຂະແໜງການດັື່ ງກື່ າວແມື່ ນມຄີວາມຄ ບໜາ້
ໃນຫຼາຍດາ້ນພໍສ ມຄວນ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນໄລຍະຜື່ ານມາ ເຫນັວື່ າການປະຕບິດັ ພາລະ



ບ ດບາດສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່  ຂອງຄະນະສະພາ ຍງັບໍື່ ທນັໄດດ້ເີທ ື່ າທີື່ ຄວນ, ບໍລຫິານແບບປະຖ ມ
ປະຖານ ຕາມເສດຖະກດິທອ້ງຖິື່ ນເປັນສື່ ວນໃຫື່ ຍ ແລະ ຍງັຂາດຄວາມເປັນເຈ າ້ການໃນການ
ບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງ, ການຄດັເລ ອກຜ ບໍ້ລຫິານໂດຍລວມ ຕດິພນັກບັອໍານາດການປ ກຄອງຂັນ້ 
ເມ ອງ-ຂັນ້ແຂວງ ຊ ື່ ງເຮດັໃຫກ້ານບໍລຫິານແບບບໍື່ ຕໍື່ ເນ ື່ ອງຍອ້ນຕດິພນັກບັພາລະກດິຫຼກັ ແລະ 
ໜາ້ທີື່ ຮບັຜດິຊອບຂອງໃຜລາວ ເພ ື່ ອເສມີຂະຫຍາຍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານດັື່ ງກື່ າວ ໃຫມ້ີ
ປະສິດທິຜ ນສ ງ ທະນາຄານແຫື່ ງ ສປປ ລາວ ກ ມຄຸມ້ຄອງສະຖາບັນການເງນິ ຮື່ ວມກັບ
ສະຫະພນັສະຫະກອນໄຣໄຟເຊນັ ແຫື່ ງປະເທດເຢຍລະມນັ ຫຼ  (DGRV) ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມ
ເຜຍີແຜື່ ຄວາມຮ ທ້ ື່ ວໄປຂອງສະຫະກອນສນິເຊ ື່ ອ ແລະ ເງນິຝາກປະຢັດ (ສສງ) ຂ ນ້ ໃນ ວນັທ ີ
04 ກນັຍາ 2018 ທີື່ ສະໂມສອນຂອງ ທະນາຄານແຫື່ ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜ ອທີື່  ແຂວງຫຼວງ
ພະບາງ.  

ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທື່ ານ ວຽງສະຫວັນ ໄຊຍະວ ງ ຫ ວໜາ້ທະນາຄານແຫື່ ງ 
ສປປ ລາວ ສາຂາພາກເໜ ອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມບີນັດາຜ ເ້ຂ າ້ຮື່ ວມຈາກ ກ ມຄຸມ້ຄອງສະຖາ
ບນັການເງນິ, ຄະນະສະພາບໍລຫິານ, ຄະນະກໍາມະການສນິເຊ ື່ ອ, ຄະນະກໍາມະການກວດກາ 
ຊື່ ຽວຊານໂຄງການ DGRV ຕາງໜາ້ໂຄງການ ACCU ເຂ າ້ຮື່ ວມທງັໝ ດ 40 ກວື່ າທື່ ານ 

ກອງປະຊຸມໄດຮ້ບັຟັງການນໍາສະເໜປີະຫວດັຄວາມເປັນມາໂດຍຫຍໍຂ້ອງ ສສງ, ຄວາມ
ໝາຍຄວາມສໍາຄນັຂອງ ສສງ, ພາລະບ ດບາດ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່ ຂອງຄະນະບໍລຫິານງານຂອງ 
ສສງ ຂໍເ້ກ ອດຫາ້ມໃນການດໍາເນນີງານມາດຕະຖານເງ  ື່ອນໄຂຂອງສະຫະກອນດີເດັື່ ນ ແລະ 
ເຄ ື່ ອງຄື່ າຍຂອງສະຫະກອນ, ພອ້ມນີບ້ນັດາຜ ເ້ຂ າ້ຮື່ ວມຍງັໄດສ້ ນທະນາແລກປື່ ຽນບ ດຮຽນ 
ປະສ ບການຕ ວຈງິທີື່ ໄດປ້ະສ ບພ ບພໍໃ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານໃນທອ້ງຖິື່ ນຂອງຕ ນດວ້ຍ
ບນັຍາກາດອນັຟ ດຟ ນ້. 

ໃນຕອນທາ້ຍຂອງກອງປະຊຸມຍງັໄດຮ້ັບຟັງການສະຫຸຼບຜ ນໄດຮ້ັບຂອງການຈດັກອງ
ປະຊຸມສໍາມະນາໃນຄັງ້ນີ ້ເພ ື່ ອຈະນໍາເອ າເນ ອ້ໃນຈດິໃຈຜ ນຂອງກອງປະຊຸມມາເປັນມະຕກິອງ
ປະຊຸມໃນການສາ້ງເປັນບື່ ອນອງີພອ້ມທງັທ ບທວນຄ ນລະບຽບການຂອງ ທຫລ ວາງອອກໃຫ້
ແທດເໝາະກບັສະພາບການເຄ ື່ ອນໄຫວຂອງ ສສງ ໃນແຕື່ ລະທອ້ງຖິື່ ນໃນ ສປປ ລາວ ສາ້ງໃຫ ້



ສສງ ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ມຄີວາມຍ ນຍ ງໃນຕໍື່ ໜາ້ ກອງປະຊຸມໄດປິ້ດລ ງດວ້ຍຜ ນອນັຈ ບງາມ ແລະ 
ມຄີວາມໝາຍສໍາຄນັຢື່ າງຍິື່ ງ. 

ຂື່ າວໂດຍ: ສ ມສະນດິ ມດິຕະຜ ນ 


