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ຄະນະຜ ູ້ແທນສະຫະພນັກ ຳມະບຳນທະນຳຄຳນແຫ່ງ ສປປ ລຳວ ເຄ ່ ອນໄຫວຢູ້ຽມຢຳມ 
ແລະ ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັສະຫະພນັກ ຳມະບຳນທະນຳຄຳນຫວຽດນຳມ ຢ ່ ນະຄອນດຳໜງັ, 

ປະເທດ ສສ.ຫວຽດນຳມ.   
 

  
 

ໂດຍປະຕບິດັຕຳມບດົບນັທກຶຊ່ວຍຈ ຳກຳນຮ່ວມມ  ລະຫວ່ຳງ ສະຫະພນັກ ຳມະບຳນທະນຳຄຳນແຫ່ງ ສປປ ລຳວ 
(ທຫລ) ແລະ ສະຫະພັນກ ຳມະບຳນທະນຳຄຳນຫວຽດນຳມ ທີ່ ໄດ ູ້ລົງນຳມກນັ ໃນປີ 2013 ແລະ ໜັງສ ເຊ ູ້ອເຊີນຂອງ
ສະຫະພນັກ ຳມະບຳນທະນຳຄຳນຫວຽດນຳມ, ຄະນະຜ ູ້ແທນສະຫະພນັກ ຳມະບຳນ ທຫລ  ນ ຳພຳໂດຍສະຫຳຍ ນ. ຂນັແກ ູ້ວ 
ຫ ູ້ຳມະນເີງຳົ ກ ຳມະກຳນປະຈ ຳພກັ, ປະທຳນສະຫະພນັກ ຳມະບຳນ ທຫລ ພ ູ້ອມດ ູ້ວຍຄະນະຈ ຳນວນ 11 ສະຫຳຍ ໄດ ູ້ໄປເຄ ່ ອນ
ໄຫວຢູ້ຽມຢຳມ ແລະ ເຮດັວຽກທຳງລດັຖະກຳນ ຢ່ຳງເປັນທຳງກຳນຮ່ວມກບັສະຫະພນັກ ຳມະບຳນທະນຳຄຳນຫວຽດນຳມ 
ຢ ່ ນະຄອນດຳໜງັ, ປະເທດ ສສ.ຫວຽດນຳມ ໃນລະຫວ່ຳງວນັທ ີ31 ຕຸລຳ ຫຳ 03 ພະຈກິ 2022 ຜ່ຳນມຳນີ ູ້. 

ຈດຸປະສງົຂອງກຳນໄປເຄ ່ ອນໄຫວຢູ້ຽມຢຳມ ແລະ ເຮດັວຽກ ຢ່ຳງເປັນທຳງກຳນຂອງຄະນະຜ ູ້ແທນສະຫະພນັກ ຳ
ມະບຳນ ທຫລ ຄັ ູ້ງນີ ູ້, ແມ່ນຢ ່ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ທີ່ ສອງພກັ, ສອງລດັ ແລະ ປະຊຳຊນົສອງຊຳດ ລຳວ-ຫວຽດນຳມ ໄດ ູ້ພ ູ້ອມ
ກນັຈດັຕັ ູ້ງສະເຫ ມີສະຫ ອງ 2 ເຫດກຳນປະຫວດັສຳດຂອງ ລຳວ-ຫວຽດນຳມ ຄ : ວນັສ ູ້ຳງຕັ ູ້ງສຳຍພວົພນັກຳນທ ດ ລຳວ-
ຫວຽດນຳມ ຄບົຮອບ 60 ປີ ແລະ ວນັເຊນັສນົທສິນັຍຳມດິຕະພຳບ ແລະ ກຳນຮ່ວມມ  ລຳວ-ຫວຽດນຳມ ຄບົຮອບ 45 
ປີ ຢ່ຳງເປັນຂະບວນຟົດຟ ູ້ນ, ໃນໄລຍະທີ່ ເຄ ່ ອນໄຫວຢູ້ຽມຢຳມ ແລະ ເຮດັວຽກດັ່ ງກ່ຳວ, ສະຫະພນັກ ຳມະບຳນ ທຫລ 
ໄດ ູ້ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັຄະນະຜ ູ້ແທນສະຫະພນັກ ຳມະບຳນທະນຳຄຳນຫວຽດນຳມ ແລະ ກ ຳມະບຳນຮຳກຖຳນທະນຳຄຳນກຳນ
ຄ ູ້ຳຮຸ ູ້ນສ່ວນກຳນລງົທນຶ ແລະ ພດັທະນຳຫວຽດນຳມ (BIDV) ປະຈ ຳສຳຂຳນະຄອນດຳໜງັ, ໃນກຳນພບົປະເຮດັວຽກຂອງທງັ
ສອງຝ່ຳຍແມ່ນໄດ ູ້ຮບັຟັງກຳນລຳຍງຳນສະພຳບໂດຍສງັເຂບກ່ຽວກບັກຳນຈດັຕັ ູ້ງແລະກຳນເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງຳນກ ຳມະບຳນຂອງ
ກນັ ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ຳນມຳ, ພູ້ອມທງັແລກປ່ຽນບດົຮຽນກຳນເຄ ່ ອນໄຫວຕວົຈງິໃນດ ູ້ຳນຕ່ຳງໆຂອງທງັສອງຝ່ຳຍ ຢ່ຳງກງົໄປກງົ
ມຳ ຊຶ່ ງໄດ ູ້ດ ຳເນນີໄປດ ູ້ວຍບນັຍຳກຳດທີ່ ຟົດຟ ູ້ນ ແລະ ສະໜດິສະໜມົ.   
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               ພ ູ້ອມດຽວກນັ, ສະຫຳຍ ນ. ຂນັແກ ູ້ວ ຫ ູ້ຳມະນເີງຳົ ກ ຳມະກຳນປະຈ ຳພກັ, ປະທຳນສະຫະພນັກ ຳມະບຳນ ທຫລ
, ຕຳງໜູ້ຳໃຫ ູ້ຄະນະບ ລຫິຳນງຳນພກັ ທຫລ ກ ່ ຄ ຄະນະບ ລຫິຳນງຳນສະຫະພນັກ ຳມະບຳນ ທຫລ ໄດ ູ້ປະດບັຫ ຽນກຳກ ຳມະ
ບຳນ ແລະ ມອບໃບຍ ູ້ອງຍ ຂອງປະທຳນສ ນກຳງສະຫະພນັກ ຳມະບຳນລຳວ ໃຫ ູ້ກມົກອງ-ບຸກຄນົ ຂອງສະຫະພນັກ ຳມະບຳນ
ທະນຳຄຳນຫວຽດນຳມ ທີ່ ມຜີນົງຳນກຳນປະກອບສ່ວນສ ຳຄນັເຂົ ູ້ຳໃນກຳນເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງຳນຂອງສອງສະຫະພນັກ ຳມະ
ບຳນ ໃນໄລຍະຜ່ຳນມຳຄ : ປະດບັຫ ຽນກຳກ ຳມະບຳນ (ຈ ຳນວນ 2 ໜ່ວຍ) ໃຫ ູ້ສະຫະພນັກ ຳມະບຳນທະນຳຄຳນຫວຽດ 
ນຳມ; ໃຫ ູ້ສະຫຳຍ ຫງວຽນດງົຕຽນ (ພະນກັງຳນບ ຳນຳນ) ອຳດດີປະທຳນສະຫະພນັກ ຳມະບຳນ, ທງັເປັນອຳດດີຮອງຜ ູ້
ວ່ຳກຳນທະນຳຄຳນແຫ່ງລດັຫວຽດນຳມ, ມອບໃບຍ ູ້ອງຍ ປະທຳນສ ນກຳງສະຫະພນັກ ຳມະບຳນລຳວ (ຈ ຳນວນ 3 ສະ ຫຳຍ) 
ສະຫຳຍ ດຳວມງິຕ  ປະທຳນສະຫະພນັກ ຳມະບຳນ, ທງັເປັນຮອງຜ ູ້ວ່ຳກຳນທະນຳຄຳນແຫ່ງລດັຫວຽດນຳມ; ສະຫຳຍ          
ຫງວຽນ ວນັເຕນິ ຮອງປະທຳນ, ຜ ູ້ປະຈ ຳກຳນສະຫະພນັກ ຳມະບຳນທະນຳຄຳນຫວຽດນຳມ; ສະຫຳຍ ນ. ຫງວຽນ ແອງທ  ຮອງ
ຫວົໜູ້ຳຄະນະຈດັຕັ ູ້ງສະຫະພນັກ ຳມະບຳນທະນຳຄຳນຫວຽດນຳມ. 



3 
 

 
 

 
            

 
  
 

 
 
 

ຮຽບຮຽງຂ່ຳວ: ທ ສມົພດິ ທ ຳມະວງົ  
  
 
 

 
 

ຢ ່ ເມ  ອງລຳວໃຊ ູ້ເງນິກບີລຳວ   
 


