
 

 

 

ກອງປະຊມຸທະວພິາຄ ີແລະ ການແລກປຽ່ນວຊິາການ, ກິລາ ແລະ ວດັທະນະທາໍ 
ປະຈໍາປ ີ2022 ລະຫວາ່ງ ທຫລ ແລະ ທຫວ 

 
ໃນຕອນເຊ ົ້າ, ວັນທີ 29 ສິງຫາ 2022 ທີີ່ແຂວງ ກວາງບິີ່ງ, ສສ, ຫວຽດນາມ, ຄະນະນໍາຂັົ້ນສູງຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ 

ສປປ ລາວ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຂ ົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທະວິພາຄີ ປະຈໍາປີ 2022 ລະຫວ່າງ ທຫລ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງລັດ 
ຫວຽດນາມ ໂດຍການເປັນເຈ ົ້າພາບຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ຊ ີ່ງຝ່າຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕາງໜ້າໂດຍ 
ທ່ານ ບຸນເຫ ຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວ ງ, ຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຝ່າຍ ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ຕາງໜ້າ
ໂດຍ ທ່ານ ນ. ຫງວຽນ ທິ ຮ ງ, ຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຈາກກ ມກ່ຽວຂ້ອງຂອງສອງ
ທະນາຄານກາງ ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂ ົ້າຮ່ວມ. 

 
ກອງປະຊຸມທະວິພາຄີ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ປະຈໍາປີ 2022 

ແມ່ນຈັດຂ ົ້ນເພຼືີ່ອເປັນເວທີໃນການປຶກສາຫາລຼືແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ການຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ສະຫ ຸບຕີລາຄາໝາກຜ ນການຮ່ວມມຼືຂອງສອງທະນາຄານກາງ ໃນວຽກງານຂະແໜງການ
ທະນາຄານ-ເງິນຕາ ລະຫວ່າງສອງທະນາຄານກາງ ໄລຍະໜ ີ່ງປີຜ່ານມາ  ແລະ ກໍານ ດທິດທາງແຜນການຮ່ວມມຼືໃນຕໍໍ່ໜ້າ.  



ໃນວາລະກອງປະຊຸມທະວິພາຄີ ປະຈໍາປີ 2022 ຄັົ້ງນີົ້, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້
ລ ງເລິກປຶກສາຫາລຼື ແລະ ແລກປ່ຽນບ ດຮຽນຮ່ວມກັນໃນຫ າຍບັນຫາສໍາຄັນຕ ົ້ນຕໍ ຄຼື: ບັນຫາສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ, 
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ການກໍານ ດອັດຕາແລກປ່ຽນ ລວມເຖິງການປຶກສາຫາລຼືກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການ
ຕ່າງໆ ເພຼືີ່ອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເງິນຕາ ທີີ່ ສປປ ລາວ ກໍາລັງປະເຊີນໜ້າປັດຈຸບັນ. ພ້ອມນີົ້, ທັງສອງ
ຝ່າຍກໍໍ່ໄດເ້ປັນເອກະພາບກັນຕໍໍ່ທິດທາງການຮ່ວມມຼືສອງຝ່າຍລະຫວ່າງສອງທະນາຄານກາງ ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ບັນຫາອຼືີ່ນໆ 
ທີີ່ທັງສອງຝ່າຍສ ນໃຈຮ່ວມກັນ ເຊັັ່ນ: ຕໍໍ່ອາຍຸແຜນງານ ➊ ໂຄງການກວດສຸຂະພາບປະຈໍາປີ (2022-2026) ໃຫ້ແກ່ການນໍາ 
ທຫລ ຂັົ້ນຫ ວໜ້າກ ມຂ ົ້ນໄປ ພາຍໃຕ້ທ ນການຊ່ວຍເຫ ຼືອຂອງ ທຫວ ແລະ ➋ ໂຄງການທ ນການສ ກສາໃນໄລຍະ 05 ປີ ນັບ
ຕັົ້ງແຕ່ປ ີ 2022-2026; ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການທ່ອງທ່ຽວຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຂອງການນໍາ ທຫວ ພາຍໃຕ້ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງ ທຫລ; ຊຸກຍູ້ການລ ງນາມ ບ ດບັນທ ກຄວາມເຂ ົ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມຼືດ້ານການຊໍາລະເງິນ ແລະ ນະ
ວັດຕະກໍາທາງການເງິນ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ  ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ໃນໂອກາດການພ ບ
ປະຂັົ້ນລັດຖະບານສອງປະເທດ ສປປ ລາວ-ສສ.ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນທ້າຍປີ 2022. ນອກນີົ້, ໃນວາລະໂອກາດ
ດັັ່ງກ່າວ, ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ມີການຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ສສ. ຫວຽດນາມ 
ທີີ່ມາດໍາເນີນເສດຖະກິດຢູ່ ສປປ. ລາວ.  

ຄຽງຄູ່ກັບກອງປະຊຸມທະວິພາຄີດັັ່ງກ່າວ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ໄດຮ້່ວມ
ກັນຈັດກິດຈະກໍາແລກປ່ຽນທາງດ້ານວິຊາການ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ກິລາມິດຕະພາບ ຄັົ້ງທີ IX ປະຈໍາປ ີ 2022 ຂ ົ້ນໃນ
ລະຫວ່າງວັນທີ 27-28 ສິງຫາ 2022 ທີີ່ແຂວງ ກວາງບິີ່ງ, ສສ. ຫວຽດນາມ ເພຼືີ່ອຈຸດປະສ ງໃນເພີີ່ມທະວີສາຍພ ວພັນອັນສະ
ໜິດແໜ້ນຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາ ແລະ ພະນັກງານຂອງສອງທະນາຄານກາງ ໃຫ້ມີຄວາມສະໜິດສະໜ ມ ແລະ ແໜ້ນແຟ້ນ
ຫ າຍຍິີ່ງຂ ົ້ນກວ່າເກ ັ່າ ແລະ ນັບມຼືົ້ນັບເພີີ່ມພູນຂ ົ້ນຢ່າງບໍໍ່ຢຸດຢັັ້ງ. 

 ຜ ນສໍາເລັດຂອງກອງປະຊຸມທະວິພາຄີ ແລະ ການເຂ ົ້າຮ່ວມງານແລກປ່ຽນທາງດ້ານວິຊາການ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ 
ກິລາມິດຕະພາບ ຄັົ້ງທີ IX ປະຈໍາປີ 2022 ທີີ່ແຂວງ ກວາງບິີ່ງ, ສສ. ຫວຽດນາມ ຄັົ້ງນີົ້  ຖຼືເປນັຂີດໝາຍສ າຄັນໃນການເສີມ
ຂະຫຍາຍສາຍພ ວພັນຮ່ວມມຼືຂອງສອງປະເທດ ເວ ົ້າລວມ, ເວ ົ້າສະເພາະກໍໍ່ຄຼື ສອງທະນາຄານກາງ ໃຫ້ນັບມຼືົ້ນັບເພີີ່ມທະວີ

ຄວາມສະໜິດແໜ້ນ, ເພີີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພ ວພັນມິດຕະພາບທີີ່ເປັນມູນເຊຼືົ້ອ, ຄວາມສາມັກຄີພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມຼື
ຮອບດ້ານລະຫ່ວາງສອງຊາດ ລາວ-ຫວຽດນາມ ພ້ອມທັງເປັນການສະເຫ ີມສະຫ ອງປີສາມັກຄີພິເສດຫວ່າງສອງຊາດ ລາວ-
ຫວຽດນາມ ປີ 2022 ແລະ ເປັນການສະເຫ ີມສະຫ ອງວັນປະຫວັດສາດແຫ່ງການພ ວພັນຮ່ວມມຼືຂອງສອງຊາດ ລາວ-
ຫວຽດນາມ ຄຼື: ວັນເຊັນສ ນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມຼື ຄ ບຮອບ 45 ປີ (18 ກໍລະກ ດ 1977-18 ກໍລະກ ດ 
2022) ແລະ ວັນສ້າງຕັົ້ງສາຍພ ວພັນກາທູດ ຄ ບຮອບ 60 ປີ (05 ກັນຍາ 1962-05 ກັນຍາ 2022). 

 

 

 

ເສດຖະກິດຈະເຂັົ້ມແຂງ ຖ້າປວງຊ ນຮ່ວມແຮງນໍາໃຊ້ເງນິກີບ 

 


