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ພິທີມອບ-ຮັບທຸງໄຊນາໍໜາ້ ແລະນາມມະຍດົປະຕິບັດຂໍໍ້ແຂ່ງຂນັ 4 ບຸກ ຂອງໜ່ວຍ

ຊາວໜຸ່ມຮາກຖານທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ສາຂາພາກເໜອື ແຂວງຫຼວງພະບາງ
  ( ທຫລ.ຫຼບ ) 

 

 
ພທິມີອບ-ຮບັທຸງໄຊນໍາໜາ້ ແລະນາມມະຍດົປະຕບິດັຂໍແ້ຂ່ງຂນັ 4 ບຸກ ຂອງໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມຮາກຖານທະນາຄານ

ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສາຂາພາກເໜອື ແຂວງຫຼວງພະບາງ( ທຫລ ຫຼບ ) ໄດຈ້ດັຂ ນ້ໃນວນັທ ີ21 ມຖຸິນາ 2022 ຢ ່ ສະໂມສອນ
ໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ ໂດຍມສີະຫາຍ ໄຊນະຄອນ ສຸດທດິາ ເລຂາຄະນະບໍລຫິານຊາວໜຸ່ມແຂວງຫຼວງພະບາງ,ສະຫາຍ 
ນາງ ພຸດດາວນັ ສລິສິມົບດັ ຄະນະໜ່ວຍພກັ, ຮອງຫວົໜາ້ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລ ສາຂາພາກເໜອື ແຂວງຫຼວງພະບາງ ,
ມແີຂກຮບັເຊນີ ພອ້ມດວ້ຍສະມາຊກິຊາວໜຸ່ມເຂົາ້ຮ່ວມ. 

ສະຫາຍ ສອນໄຊ ຮຸ່ງວໄິລ ເລາຂາຊາວໜຸ່ມ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສາຂາພາກເໜອື ກໍໄດລ້າຍງານຜນົ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂໍແ້ຂ່ງຂນັ 4 ບຸກໃນໄລຍະ 3 ປີ ຜ່ານມາ ເພື່ ອສາ້ງຜນົງານ ຍາດເອາົທຸງໄຊນໍາໜາ້ໃນຂະບວນແຂ່ງຂນັ 4 
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ບຸກ ປະຈາໍປີ 2020,ເຊິ່ ງຍກົໃຫເ້ຫນັ ທຫລ ຫຼບ ຕັງ້ຢ ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມພີາລະບດົບາດ ເປນັເສນາທກິານໃຫຄ້ະນະ
ບໍລຫິານຊາວໜຸ່ມແຂວງ ເພື່ ອຮບັໃຊໜ້າ້ທີ່ ການເມອືງ ແລະໃນການປະກອບສ່ວນປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ວຽກງານຂອງ ທຫລ ແລະ
ເປນັເສນາທກິານໃຫຄ້ະນະສາຂາ ທຫລ ຫຸຼບ ໃນການຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກທາງດາ້ນເງນິຕາ, ສນິເຊື່ ອ, ຄຸມ້ຄອງເງນິຕາ
ຕ່າງປະເທດ ແລະສົ່ ງເສມີການນໍາໃຊເ້ງນິກບີຢ ່ ໃນຂອບເຂດແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະໄຊຍະບ ລ,ີ ປະຈບຸນັມສີະມາຊກິຊາວ
ໜຸ່ມທງັໝດົ 42 ສະຫາຍ ຍງິ 22 ສະຫາຍ, 3 ປີຜ່ານມາ ແມ່ນໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢນືຜນົຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂໍແ້ຂ່ງຂນັ 4 
ບຸກ ຂອງໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມຮາກຖານທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສາຂາພາກເໜອື ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະໄດສ້ບືຕໍ່ ສະເໜຂໍີ
ທຸງໄຊນໍາໜາ້ 4 ບຸກ ປີ 2020, ໄດມ້ກີານປບັປຸງການຈດັຕັງ້, ແບບແຜນການນໍາພາ ແລະແບບແຜນການເຮດັວຽກ ເພື່ ອ
ເຮດັໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ພາຍໃນໜ່ວຍໃຫມ້ຄີວາມໜກັແໜນ້ເຂັມ້ແຂງໃນທຸກດາ້ນໄປຄຽງຄ ່ ກບັການເປີດຂະບວນການຕ່າງໆ
ຢ່າງເປນັຂະບວນການຟດົຟືນ້ ແລະໄດຮ້ບັຜນົສໍາເລດັ, ໃນນີ ້ ບຸກດາ້ນການເມອືງແນວຄດິ.ຜ່ານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດເ້ຮດັ
ໃຫສ້ະມາຊກິຊາວໜຸ່ມມຄີວາມອຸ່ນອ່ຽນທຸ່ນທ່ຽງ, ເຊື່ ອໝັນ້ຕໍ່ ການນໍາພາຂອງພກັ,ມສີະຕຕິໍ່ ການຈດັຕັງ້ ແລະປະຕບິດັ
ລະບຽບຂອງລບັວາງອອກ ພອ້ມທງັຕັງ້ໜາ້ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ວຽກງານຕາມພາລະບດົບາດ ແລະ ການມອບໝາຍຈາກຂັນ້ເທງິ
ເປນັກາ້ວໆມາ,ປະກອບສ່ວນຕາ້ນບນັດາປະກດົການຫຍໍາ້ທໍໃ້ນໜາ້ທີ່ ວຽກງານກໍ່ ຄໃືນສງັຄມົເປນັຢ່າງດ.ີ ສາມາດບນັລຸໄດ ້
95%. ບຸກດາ້ນການຝ ກຝນົຫ່ໍຼຫຼອມຄົນ້ຄວ້າຮ່ໍາຮຽນ ສະມາຊກິຊາວໜຸ່ມພາຍໃນໜ່ວຍ ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ຢ່າງຕັງ້ໜາ້ເຂົາ້ໃນ
ການຄົນ້ຄວ້າສ ກສາຮ່ໍາຮຽນຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ-ລດັ,ຕັງ້ໜາ້ຝ ກຝນົຫ່ໍຼຫຼອມຕນົເອງໃຫມ້ຄີວາມຮ ,້ ຄວາມ
ສາມາດ, ສະແດງອອກໃນການຍກົລະດບັທາງດາ້ນທດິສະດກີານເມອືງ,ດາ້ນວຊິາສະເພາະ ແລະພາສາຕ່າງປະເທດ,ສາມາດ
ບນັລຸໄດ ້ 96%, ບຸກທາງດາ້ນການຈດັຕັງ້ ໄດຕ້ັງ້ໜາ້ສຸມເຫື່ ອແຮງສະຕປິນັຍາເຂົາ້ໃນການເຄື່ ອນໄຫວປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ວຽກ
ງານທີ່ ພກັ ແລະລດັໄດມ້ອບໝາຍໃຫດ້ວ້ຍຄວາມຮບັຜດິຊອບສ ງ, ມກີານລວມຊວີດິເປນັປກົກະຕ,ິ ມກີານສະຫຸຼບລາຍງານ
ໃຫຂ້ັນ້ເທງິເປນັປະຈາໍ, ມຄີວາມສາມກັຄພີາຍໃນໜ່ວຍ ແລະ ເກບັເງນິປ່າລຸງເປນັປກົກະຕ,ິໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ສາຂາພາກເໜອື ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມສີະມາຊກິຊາວໜຸ່ມລວມທງັໝດົ ມ ີ42 ສະຫາຍ, ຍງິ 22 ສະຫາຍ, 
ກວມ 88% ຂອງພະນກັງານລດັຖະກອນທງັໝດົ,ສາມາດບນັລຸໄດ ້ 95%. ແລະບຸກດາ້ນວຊິາຊບີ ແລະວຽກເຮດັງານທໍາ 
ຄະນະໜ່ວຍຊາວ ກໍໄດຊຸ້ກຍ ໃ້ຫສ້ະມາຊກິຊາວໜຸ່ມ ເອາົໃຈໃສ່ ສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ,ມຄີວາມຕັງ້ໜາ້ຊອກສະແຫວງຫາ
ຄວາມຮ ,້ ດາ້ນວຊິາການ ແລະວຽກເຮດັງານທໍາ ທີ່ ມລີາຍຮບັໝັນ້ທ່ຽງເປັນຜ ປ້ະກອບການດາ້ນການຜະລດິ,ການບໍລກິານ
ຄາ້ຂາຍອື່ ນໆ ອນັໄດເ້ຮດັໃຫຊ້ວີດິການເປນັຢ ່ ຂອງຄອບຄວົສະມາຊກິຊາວໜຸ່ມ ຫຼາຍຄອບຄວົ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາດຂີືນ້
ເປນັກາ້ວໆ ແລະເປນັຄອບຄວົຕວົແບບ 14 ຄອບຄວົ ທີ່ ມທຸີລະກດິຄາ້ຂາຍ-ບໍລກິານ ມລີາຍຮບັສະເລັ່ ຍ 3-4 ລາ້ນກບີ/
ຄອບຄວົ/ຕໍ່ ເດອືນ ເປນັຕົນ້ແມ່ນຄອບຄວົ ສະຫາຍ ສອນໄຊ ຮຸ່ງວໄິລ ຄາ້ຂາຍຜາ້ໄໝ ແລະ ສິນ້ໄໝລາວ ຮາ້ນຂາຍຕັງ້ຢ ່
ເຮອືນຂອງ ຕນົເອງ ປີໜ ່ ງສະເລ່ຍໄດ ້ 100 ລາ້ນກບີຕໍ່ ປີ. 2. ຄອບຄວົ ສະຫາຍ ທະນ ສນິ ອນິສມົພອນ ຄາ້ຂາຍເຄື່ ອງ
ໂທລະສບັມຖືທຸືກປະເພດ ແລະ ເຄື່ ອງອເີລກັໂຕນກິຕ່າງໆ ຮາ້ນຂາຍຕັງ້ຢ ່ ເຮອືນຕນົເອງ ປີໜ ່ ງສະເລ່ຍໄດ ້100 ລາ້ນກບີຕໍ່ ບ.ີ
3. ຄອບຄວົ ສະຫາຍ ສມົສະນດິ ມດິຕະຜນົ ມຮີາ້ນອາຫານເປນັຂອງຕນົເອງ ແລະ ຂາຍອາຫານຕາມສັ່ ງ ປີໜ ່ ງສະເລ່ຍໄດ ້
25-30 ລາ້ນກບີຕໍ່ ປີ.4. ຄອບຄວົ ສະຫາຍ ຂວັນປະເສດີ ບຸນຍງົ ເຮດັເດີ່ ນກລິາເປ່ຕັ່ ງຢ ່ ດນິສວນຂອງຕນົເອງ ປີໜ ່ ງສະເລ່ຍ
ໄດ ້ 40-50 ລາ້ນກບີຕໍ່ ປີ ແລະຄອບຄວົອື່ ນໆ. ສາມາດບນັລຸໄດ ້ 96%. ຜ່ານການຕລີາຄາ ແລະປະເມນີຜນົ ແມ່ນໄດ ້
ປະເພດແຂງທງັໝດົ 42 ສະຫາຍ, ຍງິ 22 ສະຫາຍ ເຊິ່ ງກວມ 100%.ພທິດີັ່ ງກ່າວນີ ້ບນັດາຄະນະໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມພາຍໃນ 
ທຫລ ຫຼບ ກໍໄດຮ່້ວມກນັ ຈບັມ ື ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂໍແ້ຂ່ງຂນັ 4 ບຸກໃນບັນ້ຕໍ່ ໄປຕື່ ມອກີ. ຈາກນັນ້ ເພື່ ອເປນັການຢັງ້ຢນື 
ຜນົງານຂອງ ໜ່ວຍຮາກຖານຊາວໜຸ່ມ ທຫລ ຫຼບ ນັນ້ຕາງໜາ້ຄະນະບໍລຫິານຊາວໜຸ່ມແຂວງ ກໍໄດຜ່້ານຂໍຕກົລງົ ມອບ
ທຸງໄຊນໍາໜາ້ ແລະໃບຢັງ້ຢນືໜ່ວຍຮາກຖານຊາວໜຸ່ມ ທຫລ ຫຼບ ໃຫເ້ລາຂາໜ່ວຍຮາກຖານ ຊາວໜຸ່ມ ທຫລ ຫຼບ ໂດຍ
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ການມອບຂອງສະຫາຍ ໄຊນະຄອນ ສຸດທດິາ ເລຂາຄະນະບໍລຫິານງານຊາວໜຸ່ມແຂວງຢ່າງສມົກຽດ.ຈາກນັນ້ ກໄໍດຮ່້ວມ
ກນັ ເປີດປາ້ຍແຂ່ງຂັນ້ 4 ບຸກ ແລະລັ່ ນຄອ້ງ 9 ບາດເພື່ ອເປນັການອເອກອາ້ງ ວ່າໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ ທຫລ ຫຼບ ໄດປ້ະສບົຜນົ
ສໍາເລດັ ແລະໄດຮ້ບັທຸງໄຊນໍາໜາ້ຂະບວນແຂ່ງຂນັ 4 ບຸກ ປະຈາໍປີ 2020 ຢ່າງເປນັທາງການ. 
  

 


