ກອງປະຊຸມທະວິພາຄີ ແລະ ການແລກປ່ຽນວິຊາການ, ກິລາ ແລະ ວັດທະນະທໍາ
ປະຈໍາປີ 2022 ລະຫວ່າງ ທຫລ ແລະ ທຫວ

ໃນຕອນເຊົ້າ, ວັນທີ 29 ສິງຫາ 2022 ທີແ
ີ່ ຂວງ ກວາງບິີ່ງ, ສສ, ຫວຽດນາມ, ຄະນະນໍາຂັົ້ນສູງຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ
ສປປ ລາວ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທະວິພາຄີ ປະຈໍາປີ 2022 ລະຫວ່າງ ທຫລ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງລັດ
ຫວຽດນາມ ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ຊີ່ງຝ່າຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕາງໜ້າໂດຍ
ທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວງ, ຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຝ່າຍ ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ຕາງໜ້າ
ໂດຍ ທ່ານ ນ. ຫງວຽນ ທິ ຮງ, ຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຈາກກມກ່ຽວຂ້ອງຂອງສອງ
ທະນາຄານກາງ ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມທະວິພາຄີ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ປະຈໍາປີ 2022
ແມ່ນຈັດຂົ້ນເພຼືີ່ອເປັນເວທີໃນການປຶກສາຫາລຼືແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ການຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ສະຫຸບຕີລາຄາໝາກຜນການຮ່ວມມຼືຂອງສອງທະນາຄານກາງ ໃນວຽກງານຂະແໜງການ
ທະນາຄານ-ເງິນຕາ ລະຫວ່າງສອງທະນາຄານກາງ ໄລຍະໜີ່ງປີຜ່ານມາ ແລະ ກໍານດທິດທາງແຜນການຮ່ວມມຼືໃນຕໍໍ່ໜ້າ.

ໃນວາລະກອງປະຊຸມທະວິພາຄີ ປະຈໍາປີ 2022 ຄັົ້ງນີົ້, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້
ລງເລິກປຶກສາຫາລຼື ແລະ ແລກປ່ຽນບດຮຽນຮ່ວມກັນໃນຫາຍບັນຫາສໍາຄັນຕົ້ນຕໍ ຄຼື: ບັນຫາສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ,
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ການກໍານດອັດຕາແລກປ່ຽນ ລວມເຖິງການປຶກສາຫາລຼືກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການ
ຕ່າງໆ ເພຼືີ່ອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເງິນຕາ ທີີ່ ສປປ ລາວ ກໍາລັງປະເຊີນໜ້າປັດຈຸບັນ. ພ້ອມນີົ້, ທັງສອງ
ຝ່າຍກໍໍ່ໄດ້ເປັນເອກະພາບກັນຕໍໍ່ທິດທາງການຮ່ວມມຼືສອງຝ່າຍລະຫວ່າງສອງທະນາຄານກາງ ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ບັນຫາອຼືີ່ນໆ
ທີີ່ທັງສອງຝ່າຍສນໃຈຮ່ວມກັນ ເຊັັ່ນ: ຕໍໍ່ອາຍຸແຜນງານ ➊ ໂຄງການກວດສຸຂະພາບປະຈໍາປີ (2022-2026) ໃຫ້ແກ່ການນໍາ
ທຫລ ຂັົ້ນຫວໜ້າກມຂົ້ນໄປ ພາຍໃຕ້ທນການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ທຫວ ແລະ ➋ ໂຄງການທນການສກສາໃນໄລຍະ 05 ປີ ນັບ
ຕັົ້ງແຕ່ປີ 2022-2026; ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການທ່ອງທ່ຽວຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຂອງການນໍາ ທຫວ ພາຍໃຕ້ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງ ທຫລ; ຊຸກຍູ້ການລງນາມ ບດບັນທກຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມຼືດ້ານການຊໍາລະເງິນ ແລະ ນະ
ວັດຕະກໍາທາງການເງິນ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ໃນໂອກາດການພບ
ປະຂັົ້ນລັດຖະບານສອງປະເທດ ສປປ ລາວ-ສສ.ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນທ້າຍປີ 2022. ນອກນີົ້, ໃນວາລະໂອກາດ
ດັັ່ງກ່າວ, ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ມີການຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ສສ. ຫວຽດນາມ
ທີີ່ມາດໍາເນີນເສດຖະກິດຢູ່ ສປປ. ລາວ.
ຄຽງຄູ່ກັບກອງປະຊຸມທະວິພາຄີດັັ່ງກ່າວ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮ່ວມ
ກັນຈັດກິດຈະກໍາແລກປ່ຽນທາງດ້ານວິຊາການ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ກິລາມິດຕະພາບ ຄັົ້ງທີ IX ປະຈໍາປີ 2022 ຂົ້ນໃນ
ລະຫວ່າງວັນທີ 27-28 ສິງຫາ 2022 ທີີ່ແຂວງ ກວາງບິີ່ງ, ສສ. ຫວຽດນາມ ເພຼືີ່ອຈຸດປະສງໃນເພີີ່ມທະວີສາຍພວພັນອັນສະ
ໜິດແໜ້ນຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາ ແລະ ພະນັກງານຂອງສອງທະນາຄານກາງ ໃຫ້ມີຄວາມສະໜິດສະໜມ ແລະ ແໜ້ນແຟ້ນ
ຫາຍຍິີ່ງຂົ້ນກວ່າເກັ່າ ແລະ ນັບມຼືົ້ນັບເພີີ່ມພູນຂົ້ນຢ່າງບໍໍ່ຢຸດຢັັ້ງ.
ຜ ນສໍາເລັດຂອງກອງປະຊຸມທະວິພາຄີ ແລະ ການເຂ ົ້າຮ່ວມງານແລກປ່ຽນທາງດ້ານວິຊາການ, ວັດທະນະທໍ າ ແລະ
ກິລາມິດຕະພາບ ຄັົ້ງທີ IX ປະຈໍາປີ 2022 ທີີ່ແຂວງ ກວາງບິີ່ງ, ສສ. ຫວຽດນາມ ຄັົ້ງນີົ້ ຖຼືເປັນຂີດໝາຍສາຄັນໃນການເສີມ
ຂະຫຍາຍສາຍພ ວພັນຮ່ ວມມຼືຂອງສອງປະເທດ ເວ ົ້າລວມ, ເວ ົ້າສະເພາະກໍໍ່ ຄຼື ສອງທະນາຄານກາງ ໃຫ້ນັບມຼືົ້ນັບເພີີ່ມທະວີ
ຄວາມສະໜິດແໜ້ ນ, ເພີີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພ ວພັນມິດຕະພາບທີີ່ເປັ ນມູນເຊຼືົ້ອ , ຄວາມສາມັກຄີພິເສດ ແລະ ການຮ່ ວມມຼື
ຮອບດ້ານລະຫ່ວາງສອງຊາດ ລາວ-ຫວຽດນາມ ພ້ອມທັງເປັນການສະເຫ ີມສະຫອງປີສາມັກຄີພິເສດຫວ່າງສອງຊາດ ລາວຫວຽດນາມ ປີ 2022 ແລະ ເປັ ນການສະເຫ ີ ມສະຫ ອງວັ ນປະຫວັ ດສາດແຫ່ງ ການພ ວພັນ ຮ່ ວມມຼື ຂອງສອງຊາດ ລາວຫວຽດນາມ ຄຼື: ວັນເຊັນສ ນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມຼື ຄ ບຮອບ 45 ປີ (18 ກໍລະກ ດ 1977-18 ກໍລະກ ດ
2022) ແລະ ວັນສ້າງຕັົ້ງສາຍພວພັນກາທູດ ຄບຮອບ 60 ປີ (05 ກັນຍາ 1962-05 ກັນຍາ 2022).
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ົ້ ແຂງ ຖ້າປວງຊນຮ່ວມແຮງນໍາໃຊ້ເງິນກີບ

