
 

 

 

ບົດໂຄສະນາເຜີຍແຜ�ກົດໝາຍ

ຫົວຂໍ� “ຜ��ວ�າການ ແລະ ກົງຈັກ
 

ສະບາຍດ ີ ທ�ານຜ��ອ�ານທ່ີຮັກແພງ !!!

ແມ�ນ ເປ�ນອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ທີ່ເປ�ນຕົວແທນ ຫຼື

ຄອງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ລະບົບການຊ�າລະພາຍໃນປະເທດໃຫ�ມີສະຖ

ແມ�ນ ໄດ�ມີກົງຈັກຂັ້ນຕ�າງໆຢ�າງຄົບຊຸດເພື່ອເຂ້ົາມາປະຕິບັດໜ�າທີ່ວຽກງານຂອງ

ກົງຈັກບໍລິຫານ ທີເ່ຂ້ົາມາຄ��ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານ

ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທະນາຄານແຫ�ງ

2018 ໄດ�ກ�ານົດກ�ຽວກັບ ຜ��ວ�າການ ແລະ ກົງຈັກ

ສັງລວມບາງຈ�ດທີຈ່�າເປ�ນກ�ຽວກັບສອງກົງຈັກດັ�ງກ�າວ

ຜ��ວ�າການ: ເປ�ນສະມາຊິກລັດຖະບານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີພາຍຫຼັງທີສ່ະພາແຫ�ງຊາດຮັບຮອງ

ແຫ�ງ ສປປ ລາວ ທັງເປ�ນຜ��ຕາງໜ�າໃຫ�ແກ�ທະນາຄານແຫ�ງ

ຮັບຜິດຊອບຕໍ�ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ລັດຖະບານ 

ເໝາະສົມກັບສະພາບເສດຖະກິດໃນແຕ�ລະໄລຍະ

ແຕ�ລະປ�, ອອກຫຼື ປ�ບປ�ງ ແລະ ຍົກເລິກນິຕິກ�າຕາມຂອບເຂດສິດ

ທະນາຄານ, ການບໍລິການຊ�າລະ ແລະ ເງິນຕາຕ�າງປະເທດ

ຫຼື ການດ�າເນີນງານທ່ີຂັດຕໍ�ກັບລະບຽບກົດໝາຍ

ນອກຈາກ ຜ��ວ�າການ ແລ�ວຍັງປະກອບມີ

ລົງເລິກວຽກງານແຕ�ລະດ�ານ ທັງເປ�ນຜ��ຮັກສາການ

ຊຶ່ງຮອງຜ��ວ�າການ ແມ�ນ ຖືກແຕ�ງຕັ້ງ ແລະ ປ�ດຕ�າແໜ�ງໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ກງົຈກັບລໍຫິານ: ແມ�ນ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ

ທຽບເທົ�າກົມ (13 ກົມ ແລະ ທຽບເທົ�າກົມ

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດ�ານຕ�າງໆ. ສ�ວນໃນ

ທຫລ ພາກກາງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ພາກເໜືອທ່ີແຂວງ

ໜ�າທີເ່ປ�ນເສນາທິການໃຫ�ແກ�ຄະນະຜ��ວ�າການໃນການຄ��ມຄອງມະຫາພາກທາງດ�ານເງິນຕາ

ເຊັ�ນ ສາຂາ ທຫລ ພາກເໜືອແຂວງຊຽງຂວາງ 

ພາກເໜືອແຂວງອ�ດົມໄຊ ຄ��ມຄອງໃນຂອບເຂດແຂວງ

ຄະນະຜ��ວ�າການແລ�ວ ສາຂາ ທຫລ ປະຈ�າພາກ ຍັງ

ໂຄສະນາເຜີຍແຜ�ກົດໝາຍ 

ກົງຈັກບໍລິຫານ ຂອງທະນາຄານແຫ�ງ

!!! ດັ�ງທີ່ບັນດາທ�ານອາດຈະຮັບຮ��ນ�າກັນແລ�ວວ�າ ທະນາຄານ

ຫຼື ເປ�ນເສນາທິການໃຫ�ແກ�ລັດຖະບານ ໃນການຄ��ມຄອງມະຫາພາກທາງດ�ານເງິນຕາ

ລະບົບການຊ�າລະພາຍໃນປະເທດໃຫ�ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ໝ້ັນຄົງໂດຍ

ເພື່ອເຂ້ົາມາປະຕິບັດໜ�າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນຊຶ່ງໃນນັນ້ແມ�ນປະກອບມີ

ເຂ້ົາມາຄ��ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານ ແລະ ປະຕິບັດພາລະບົດບາດດ�ານຕ�າງໆ.  

ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ (ສະບັບປ�ບປ�ງ) ສະບັບເລກທີ 47

ກົງຈັກບໍລິຫານໄວ�ໃນພາກທ ີ III ໝວດທີ 3 ແລະ ໝວດທີ

ດັ�ງກ�າວ ມາໃຫ�ທ�ານຜ��ອ�ານໄດ�ຮັບຊາບ. 

ສະມາຊິກລັດຖະບານຊຶ່ງຖືກແຕ�ງຕັ້ງ ແລະ ປ�ດຕ�າແໜ�ງໂດຍປະທານປະເທດຕາມການສະເໜີຂອງ

ສະພາແຫ�ງຊາດຮັບຮອງເປ�ນຜ��ຊີ້ນ�າວຽກງານ ແລະ ນ�າພາບໍລິຫານວຽກງານຮອບດ�ານພາຍໃນທະນາຄານ

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ໃນການພົວພັນວຽກງານພາຍໃນ

 ກ�ຽວກັບວຽກງານເງິນຕາ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ, ນ�າໃຊ�ເຄື່ອງມື

ເໝາະສົມກັບສະພາບເສດຖະກິດໃນແຕ�ລະໄລຍະ, ອະນ�ມັດຈ�ານວນທະນະບັດ ແລະ ເງ ິນຫຼຽນທີ່ຈະພິມຈ�າໜ�າຍ

ຍົກເລິກນິຕິກ�າຕາມຂອບເຂດສິດຂອງຕົນ, ອອກ ຫຼື ຖອນ ໃບອະນ�ຍາດດ�າເນີນທ�ລະກິດ

ເງິນຕາຕ�າງປະເທດ ຫຼື ໂຈະຊົ�ວຄາວການດ�າເນີນທ�ລະກິດດັ�ງກ�າວເມ່ືອເຫັນວ�າມີການເຄື່ອນໄຫວ

ກັບລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. 

ຍັງປະກອບມີ ຮອງຜ��ວ�າການ ອີກຈ�ານວນໜ່ຶງທີ່ເຂ້ົາມາຊ�ວຍຜ��ວ�າການ

ທັງເປ�ນຜ��ຮັກສາການ ຫຼື ປະຕິບັດໜ�າທີ່ແທນ ໃນກໍລະນີທີ່ຜ��ວ�າການ ຕິດຂັດ 

ປ�ດຕ�າແໜ�ງໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕາມການສະເໜີຂອງຜ��ວ�າການ

ຈັດຕັ້ງໜ່ຶງຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງຢ��ຂ້ັນສ�ນກາງ

ທຽບເທົ�າກົມ 07) ທີເ່ປ�ນເສນາທິການໃຫ�ແກ�ຄະນະຜ��ວ�າການ ໃນ

ໃນຂ້ັນທ�ອງຖ່ິນແມ�ນປະກອບມີ ສາຂາ ທຫລ ປະຈ�າພາກ (ປະຈ�

ພາກເໜືອທ່ີແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ, ອ�ດົມໄຊ ແລະ ພາກໃຕ�ແຂວງຈ�າປາສັກ

ໃນການຄ��ມຄອງມະຫາພາກທາງດ�ານເງິນຕາ, ສິນເຊື່ອໃນຂອບເຂ

 ແມ�ນ ຄ��ມຄອງໃນຂອບເຂດແຂວງຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ ແລະ

ຄ��ມຄອງໃນຂອບເຂດແຂວງອ�ດົມໄຊ, ຜົ້ງສາລ,ີ ຫຼວງນ��າທາ ແລະ ບໍ�ແກ�ວນອກຈາກເປ�ນເສນາທິການໃຫ�ແກ�

ຍັງປະຕິບັດພາລະບົດບາດເປ�ນທ່ີປ�ກສາທາງດ�ານການເງນິ-ເງ ິນຕາ

ຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ” 

ທະນາຄານ ແຫ�ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) 

ໃນການຄ��ມຄອງມະຫາພາກທາງດ�ານເງິນຕາ, ຄ��ມ

ໂດຍທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ 

ປະກອບມີກົງຈັກຂັ້ນຜ��ວ�າການ ແລະ 

47/ສພຊ ລົງວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 

ໝວດທີ 4 ຊຶ່ງໃນບົດນີ້ແມ�ນຈະໄດ�

ປ�ດຕ�າແໜ�ງໂດຍປະທານປະເທດຕາມການສະເໜີຂອງ

ນ�າພາບໍລິຫານວຽກງານຮອບດ�ານພາຍໃນທະນາຄານ

ໃນການພົວພັນວຽກງານພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດ, ເປ�ນຜ��

ນ�າໃຊ�ເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍເງິນຕາທີ່  

ເງ ິນຫຼຽນທີ່ຈະພິມຈ�າໜ�າຍ ຖອນ ແລະ ທ�າລາຍໃນ

ໃບອະນ�ຍາດດ�າເນີນທ�ລະກິດການເງິນ, ການ

ດັ�ງກ�າວເມ່ືອເຫັນວ�າມີການເຄື່ອນໄຫວ 

ທີ່ເຂ້ົາມາຊ�ວຍຜ��ວ�າການ ໃນການຊີ້ນ�າ ແລະ ນ�າພາ

 ແລະ ບໍ�ສາມາດປະຈ�າການໄດ�

າການ. 

ຊຶ່ງຢ��ຂ້ັນສ�ນກາງ ແມ�ນປະກອບມີ ກົມ ແລະ 

ໃນການຄ��ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ 

ປະຈ�ບັນມີ 05 ສາຂາຄື: ສາຂາ 

ພາກໃຕ�ແຂວງຈ�າປາສັກ) ທີເ່ຮັດ

ສິນເຊື່ອໃນຂອບເຂດທ່ີຕົນຮັບຜິດຊອບ

ແລະ ໄຊສົມບ�ນ, ສາຂາ ທຫລ 

ນອກຈາກເປ�ນເສນາທິການໃຫ�ແກ�

ເງ ິນຕາ, ສິນເຊື່ອ ໃຫ�ແກ�ຄະນະ



ພັກ ແລະ ອ�ານາດການປ�ກຄອງທ�ອງຖິ່ນທີ່ຢ��ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ, ເກັບກ�າຂໍ�ມ�ນເສດຖະກິດເງິນຕາ, ຄ��ມຄອງສາຂາທະນາຄານ

ທ�ລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ຕັ້ງຢ��ໃນທ�ອງຖ່ິນທ່ີຕົນຮັບຜິດຊອບ. 

ນອກຈາກກົງຈັກຢ��ຂ້ັນສ�ນກາງ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນແລ�ວ ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ສະບັບທີ່ກ�າວມາຂ�າງເທິງ

ຍັງກ�ານົດໃຫ�ສາມາດມີຫ�ອງການຜ��ຕ�າງໜ�າທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຢ��ຕ�າງປະເທດ ເພື່ອຮອງຮັບທ�າອ�ຽງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກ

ງານທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວໃນອານາຄົດຊຶ່ງພະນັກງານຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ແມ�ນ ມີຖານະເປ�ນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ 

ໂດຍການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ, ການປະຕິບັດສິດໜ�າທີ ່ ແລະ ພັນທະຕ�າງໆ ຕາມທີ່ກ�ານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍວ�າດ�ວຍພະນັກງານ-

ລັດຖະກອນ, ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ແລະ ລະບຽບການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ. 

ທັງໝົດທີໄ່ດ�ນ�າສະເໜີໄປນັ້ນ ກໍແມ�ນກົງຈັກການຈັດຕ້ັງໜ່ຶງຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ທີ່ເຂ້ົາມາເປ�ນເສນາທິການໃຫ�

ແກ�ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວໃນການຄ��ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານ ແລະ ປະຕິບັດພາລະບົດບາດຕ�າງໆ ຫວັງຢ�າງຍິງວ�າ ເນື້ອໃນທ່ີຜ��

ຂຽນນ�າສະເໜີໄປນັ້ນຄົງຈະເປ�ນປະໂຫຍດແກ�ບັນດາທ�ານ ໃນການສຶກສາຮຽນຮ��ກ�ຽວກັບທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ໃຫ�ຫຼາຍຍິ່ງຂ້ຶນ. 

#ບດົຄວາມໂດຍ: ນ. ຄ�າເບົາ້ ສ�ວລໍະວງົ, ກມົນຕິກິ�າ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໃຊ�ເງນິກີບທົ�ວທັງຊາດສ�າງບົດບາດຄ�າເງນິກີບລາວ 


