
 

 

 

 

ກະຊວງການເງນິ

ແລກປ�ຽນບົດຮຽນຂ�າວສານ

ກອງປະຊຸມພົບປະ ແລະ ແລກປ�ຽນບົດຮຽນ ລະຫວ�າງພະແນກໂຄສະນາ ແລະ ຂ�າວສານ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ໜ�ວຍງານ

ຂ�າວສານ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) 

ຫົວໜ�າພະແນກໂຄສະນາ ແລະ ຂ�າວສານ ກະຊວງການເງິນ ແລະ 

ທຫລ ໂດຍການໃຫ�ກຽດເຂ້ົາຮ�ວມຂອງທ�ານ ອາໂນສັກ ແພງ

ຂອງ 2 ພາກສ�ວນເຂ້ົາຮ�ວມ. 

ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທຫລ ແມ�ນອົງການມະຫາພາກທາງດ�ານເສດຖະກິດການເງິນ ແລະ ເງິນຕາ ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດອັນ

ສ�າຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດໄປຕາມທິດທາງ

ໃນແຕ�ລະໄລຍະ ໂດຍສະເພາະຢ��ກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານສ�ນກາງພັກ

ສະພາແຫ�ງຊາດ ລ�ວນແຕ�ໄດ�ມີການນ�າສະເໜີ 3

ເງ ິນຕາທີ່ສະເໜີ ໂດຍ ທຫລ; ສະນັ້ນ, ຍ�ອນເຫັນໄດ�ຄວາມສ�າຄັນດັ�ງກ�າວ ວຽກງານຂ�າວສານ ກໍ�ເປ�ນວຽກງານໜ່ຶງທີ່

ສອດຫ�ອຍໃນການສະໜອງຂໍ�ມ�ນຂ�າວສານດ�ານຕ�າງໆໂດຍສະເພາະຂ�າວທາງດ�ານວິຊາການ

ຢ�າງຕັ້ງໜ�າໃຫ�ແກ�ສັງຄົມ. 

ທາງ 2 ຝ�າຍໄດ�ນ�າສະເໜີດ�ານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນໃຫ�ກັນຊາບ ຊຶ່ງ

ທະນາຄານ”, ລາຍການວິທະຍ� “ເພື່ອນທະນາຄານ

ເວັບໄຊ ທຫລ; ນອກນີ,້ ຍັງໄດ�ເຄື່ອນໄຫວລາຍງານຂ�າວດ�ານຕ�າງໆກ�ຽວກັບວຽກງານທະນາຄານ

ງານຄ��ມຄອງຫຼັກຊັບ, ຕະຫຼາດທຶນ, ວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ�ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ�ແກ�ກ

ວຽກງານອື່ນໆທີ່ຕິດພັນ ປະກອບສ�ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາຕະຫຼາດເງິນ

 

ກະຊວງການເງນິ-ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ

ແລກປ�ຽນບົດຮຽນຂ�າວສານ 
 

 

ກອງປະຊຸມພົບປະ ແລະ ແລກປ�ຽນບົດຮຽນ ລະຫວ�າງພະແນກໂຄສະນາ ແລະ ຂ�າວສານ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ໜ�ວຍງານ

 ໄດ�ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ຕ�ລາ 2019 ທີ່ກະຊວງດັ�ງກ�າວ ໂດຍມີທ�ານ ຄ�າປ��ນ ສີໂສພາວົງ 

ຫົວໜ�າພະແນກໂຄສະນາ ແລະ ຂ�າວສານ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທ�ານ ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ ບັນນາທິການວາລະສານການ

ທຫລ ໂດຍການໃຫ�ກຽດເຂ້ົາຮ�ວມຂອງທ�ານ ອາໂນສັກ ແພງທມິມະວົງ ຮອງຫົວໜ�າຫ�ອງການກະຊວງການເງິນ

ຊວງການເງິນ ແລະ ທຫລ ແມ�ນອົງການມະຫາພາກທາງດ�ານເສດຖະກິດການເງິນ ແລະ ເງິນຕາ ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດອັນ

ສ�າຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດໄປຕາມທິດທາງ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ

ກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານສ�ນກາງພັກ, ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ແລະ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ 

3 ແຜນງານໃຫຍ� ໃນນ້ີກໍ�ມີແຜນງົບປະມານທີ່ສະເໜີ ໂດຍ

ຍ�ອນເຫັນໄດ�ຄວາມສ�າຄັນດັ�ງກ�າວ ວຽກງານຂ�າວສານ ກໍ�ເປ�ນວຽກງານໜ່ຶງທີ່

ອຍໃນການສະໜອງຂໍ�ມ�ນຂ�າວສານດ�ານຕ�າງໆໂດຍສະເພາະຂ�າວທາງດ�ານວິຊາການ, ຂ�າວການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ວຽກງານຕ�າງໆ

ຝ�າຍໄດ�ນ�າສະເໜີດ�ານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນໃຫ�ກັນຊາບ ຊຶ່ງຝ�າຍ ທຫລ 

ເພື່ອນທະນາຄານ” ທີ່ກະຈາຍຂໍ�ມ�ນຢ��ສະຖານີວິທະຍ�ແຫ�ງຊາດລາວ, ນ�າຂໍ�ມ�ນການຂ�າວ ແລະ ບົດຂ້ຶນ

ຍັງໄດ�ເຄື່ອນໄຫວລາຍງານຂ�າວດ�ານຕ�າງໆກ�ຽວກັບວຽກງານທະນາຄານ, ສະຖາບັນການເງິນຈ�ລະພາກ

ວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ�ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ�ແກ�ກ

ວຽກງານອື່ນໆທີ່ຕິດພັນ ປະກອບສ�ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາຕະຫຼາດເງິນ-ຕະຫຼາດທຶນຂອງ ສປປ ລາວ. 

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ 

 
ກອງປະຊຸມພົບປະ ແລະ ແລກປ�ຽນບົດຮຽນ ລະຫວ�າງພະແນກໂຄສະນາ ແລະ ຂ�າວສານ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ໜ�ວຍງານ

ທີ່ກະຊວງດັ�ງກ�າວ ໂດຍມີທ�ານ ຄ�າປ��ນ ສີໂສພາວົງ 

ທ�ານ ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ ບັນນາທິການວາລະສານການທະນາຄານ 

ກະຊວງການເງິນ ແລະ ມີພະນັກງານ

ຊວງການເງິນ ແລະ ທຫລ ແມ�ນອົງການມະຫາພາກທາງດ�ານເສດຖະກິດການເງິນ ແລະ ເງິນຕາ ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດອັນ

ສັງຄົມຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ

ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ແລະ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ 

ແຜນງານໃຫຍ� ໃນນ້ີກໍ�ມີແຜນງົບປະມານທີ່ສະເໜີ ໂດຍກະຊວງການເງິນ ແລະ ແຜນ

ຍ�ອນເຫັນໄດ�ຄວາມສ�າຄັນດັ�ງກ�າວ ວຽກງານຂ�າວສານ ກໍ�ເປ�ນວຽກງານໜ່ຶງທີ່ເກາະຕິດ ແລະ 

ຂ�າວການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ວຽກງານຕ�າງໆ

ທຫລ ກໍ�ມີວາລະສານ “ການ

ນ�າຂໍ�ມ�ນການຂ�າວ ແລະ ບົດຂ້ຶນ

ສະຖາບັນການເງິນຈ�ລະພາກ, ວຽກ

ວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ�ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ�ແກ�ການກໍ�ການຮ�າຍ ແລະ 



ສ�າລັບ ພະແນກໂຄສະນາ ແລະ ຂ�າວສານ ກະຊວງການເງິນ ກໍ�ມີບົດບາດອັນສ�າຄັນໃນການເຜີຍແຜ�ຂໍ�ມ�ນຂ�າວສານການເງິນ

ຢ�າງທ�ຽງຕົງ, ຖືກຕ�ອງ, ວ�ອງໄວ ກາຍເປ�ນກະບອກສຽງຂອງຄະນະພັກ - ຄະນະນ�າ ແລະ ຂອງຂະແໜງການການເງິນໃນທົ�ວປະເທດ; 

ປ�ດຈ�ບັນ, ພະແນກໂຄສະນາ ແລະ ຂ�າວສານ ກະຊວງການເງິນປະກອບມີລາຍການໂທລະພາບ “ການເງິນ ເພື່ອການພັດທະນາ”, ມີໜັງ

ສືພິມ “ການເງິນ”; ວິທະຍ� ແລະ ເວັບໄຊ... ຊຶ່ງໄດ�ດ�າເນີນມາຢ�າງເປ�ນປ�ກກະຕຕິາມປະຕທິິນການຂ�າວຂອງຕົນ. 

ການພົບປະ ແລະ ແລກປ�ຽນວຽກງານຂ�າວສານຂອງ 2 ຂະແໜງການໄດ�ດ�າເນີນໄປດ�ວຍບັນຍາກາດທ່ີດຊີຶ່ງໄດ�ມີການຕອບ

ໂຈດຫຼາຍບັນຫາທີສ່�າງສັນ ແລະ ທັງລົງເບ່ິງສະຖານທີ່ໆຜະລິດຂ�າວໂທລະພາບ, ມີໜັງສືພິມ ແລະ ວິທະຍ�ການເງິນຊຶ່ງໃນຜ�ານມາວຽກ

ງານຂ�າວສານຂອງ 2 ພາກສ�ວນໄດ�ນ�າສະເໜີບັນຫາ ແລະ ຂໍ�ມ�ນຢ�າງມີຜົນສ�າເລັດເປ�ນກ�າວໆ ເຮັດໃຫ�ບັນດາການນ�າຂອງພັກ, 

ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ�ງຊາດ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ ໄດ�ຮັບຮ��ຂໍ�ມ�ນຂ�າວສານຂອງ 2 ຂະແໜງການດັ�ງກ�າວເປ�ນຢ�າງດ;ີ ພ�ອມ

ນັ້ນ,  2 ພາກສ�ວນ ຍັງມີການພົວພັນ ແລະ ຮ�ວມມືຢ�າງສະໜິດແໜ�ນກັບອົງການສ່ືມວນຊົນທັງສ�ນກາງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖ່ິນ, 

ພິເສດແມ�ນໄດ�ຮັບການຊີ້ນ�າຮອບດ�ານຈາກຄະນະພັກ - ຄະນະນ�າຂອງ 2 ພາກສ�ວນ ໂດຍສະເພາະຢ��ແຕ�ລະແຫ�ງແມ�ນຫົວໜ�າຫ�ອງການ

ເປ�ນຜ��ຊີ້ນ�າ-ນ�າພາໂດຍກົງ; ພ�ອມນ້ັນ, ກໍ�ໄດ�ຮັບການເອົາໃຈຊີ້ນ�າ, ຊ�ວຍເຫຼືອ, ສະໜັບສະໜ�ນຈາກກະຊວງຖະແຫຼງຂ�າວ, ວັດທະນະທ�າ 

ແລະ ທ�ອງທ�ຽວ ກໍ�ຄືໄດ�ຮັບການຮ�ວມມືຈາກບັນດາສ�ານັກຂ�າວພາຍໃນ ແລະ ອົງການຂ�າວຂອງທະນາຄານແຫ�ງລັດ ແລະ ກະຊວງການ

ເງິນ ຫວຽດນາມທີ່ໄດ�ໃຫ�ການຊຸກຍ��, ຊ�ວຍເຫຼືອ ຈ່ຶງເຮັດໃຫ�ວຽກງານຂ�າວສານຂອງ 2 ພາກສ�ວນກ�າວເດີນໄປໜ�າຢ�າງບໍ�ຢ�ດຢ��ງ. 

# ຂ�າວ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຊາດພັດທະນາ ພາເສດຖະກິດກ�າວໄກ ພ�ອມກັນນ�າໃຊ�ເງນິກີບ 




