
 

 
 
 
 
 
 

ການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານ

ຕາມການກ�ານົດ ຂອງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍ
 

 ສະບາຍດ ີ ທ�ານຜ��ອ�ານທ່ີນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ

ຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຕາມການກ�ານົດຂອງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍ

ເງິນຕາແຫ�ງຊາດໄປແລ�ວ. ຄັ້ງນີ້ຜ��ຂຽນຈະສືບຕໍ�ນ�າສະເໜີ

ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ລະບົບການຊ�າລະ ໃຫ�ບັນດາທ�ານຜ��ອ�ານໄດ�ຮັບຊາບ

ງານດັ�ງກ�າວຄືແນວໃດ. ສ�ວນວຽກງານການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ

ໄດ�ເຄີຍນ�າສະເໜີໄປແລ�ວ ໂດຍສະເພາະໄດ�ລົງເລິ

ເນື້ອໃນຂອງແຕ�ລະເຄື່ອງມືລະອຽດພໍສົມຄວນ. 

  ຮຽນທ�ານຜ��ອ�ານ ! ການຄ��ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງທະນາຄານແຫ�ງ 

ການເງິນທ່ີຢ��ພາຍໃຕ�ການຄ��ມຄອງຂອງທະນາຄານແຫ�

ດ�ານການເງິນແກ�ເສດຖະກິດ, ທ�ລະກິດ ແລະ ຄົວເຮືອນ

ເງິນຕາ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມກົດໝາຍກ�ານົດ. ນອກຈາກນ້ັນສະຖາບັນການເງິນກໍຍັງເປ�ນຕົວກະຕ��ນ

ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ແລະ ນະໂຍບາຍອັດຕາດອກເບ�ຍ

ໃຫ�ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຮັບປະກັນໄດ�ໃຫ�ມີຄວາມໝ້ັນຄົງໃນລະບົບສະຖາບັນການເງິນ

ວຽກງານ, ໝວດທີ 3 ການຄ��ມຄອງສະຖານບັນການເງິນ

ເລກທີ 47/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19 ມີຖຸນາ 2018 ໄດ�ກ�ານົດ

ຍ�ດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ນິຕິກ�າ ແລະ

ການຄ��ມຄອງ ແລະ ກວດກາສະຖາບັນການເງິນ

ຮັບປະກັນໃຫ�ສະຖາບັນການເງິນມີຄວາມໝ້ັນຄົງ

ນິຕິກ�າເຫັນວ�າໄດ�ມີກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທະນາຄານທ�ລະກິດ

ກິດ ເພື່ອເປ�ນເຄື່ອງມືໃນການເຄື່ອນໄຫວຄ��ມຄອງ

ນັ້ນກໍຍັງມີບັນດານິຕິກ�າລ��ມກົດໝາຍ ເປ�ນຕ້ົນແມ�ນ

ຂອງສະຖາບັນການເງິນ ເພື່ອກ�ານົດ ແລະ ແຈ�ງໃຫ�ສະຖາບັນການເງິນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ

ມີນາ 2020 ທີ ່ສປປ ລາວ ກ�າລັງປະເຊີນກັບໂລກລະບາດ

ຂໍ�ຕົກລົງວ�າດ�ວຍນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອແກ�ໄຂຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດອັກເສບປອດ

ວິດ 2019 (Covid 2019) ໂດຍໃຫ�ທະນາຄານທ�ລະກິດ

ການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານ ຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ

ຂອງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ

ຮັກແພງ ! ໃນຄັ້ງກ�ອນຜ��ຂຽນໄດ�ນ�າສະເໜີບົດຄວາມໃນຫົວຂໍ�ການເຄື່ອນ

ຕາມການກ�ານົດຂອງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ໃນດ�ານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ຄັ້ງນີ້ຜ��ຂຽນຈະສືບຕໍ�ນ�າສະເໜີ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ

ໃຫ�ບັນດາທ�ານຜ��ອ�ານໄດ�ຮັບຊາບວ�າ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ 

ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແມ�ນຈະບໍ�ໄດ�ນ�າສະເໜີ ເພາະວ�າໃນບົດຄວາມຄັ້ງກ�ອນໆຜ��ຂຽນ

ລກິອະທິບາຍຕໍ�ກັບເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍເງິນຕາ ວ�າປະກອບມີຄືແນວໃດ

 

ການຄ��ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ລະບົບການຊ�າລະ ແມ�ນຖືວ�າເປ�ນວຽກງານ

 ສປປ ລາວ ຕໍ�ກັບຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງລະບົບທະນາຄານໃນ

ພາຍໃຕ�ການຄ��ມຄອງຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ແມ�ນເປ�ນຫົວໜ�ວຍທ�ລະກິດ ເຮັດໜ�າທີ່ໃນການ

ຄົວເຮືອນ ເປ�ນຕ້ົນ: ການຮັບຝາກເງິນ, ສະໜອງສິນເຊື່ອ, 

ນອກຈາກນ້ັນສະຖາບັນການເງິນກໍຍັງເປ�ນຕົວກະຕ��ນໜ່ຶງຕໍ�ດ�ານເສດຖະກິດ

ນະໂຍບາຍອັດຕາດອກເບ�ຍ ອັດຕາແລກປ�ຽນທີ່ເໝາະສົມ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປ�ນການຄ��ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ

ຫ�ມີຄວາມໝ້ັນຄົງໃນລະບົບສະຖາບັນການເງິນ ໂດຍອີງຕາມພາກທີ

ການຄ��ມຄອງສະຖານບັນການເງິນ ແລະ ລະບົບຊ�າລະ ຂອງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍ ທະນາຄານແຫ�ງ

ໄດ�ກ�ານົດ ໃຫ�ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ເປ�ນຜ��ຄ��ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ

ແລະ ກົງຈັກການຈັດຕ້ັງທີ່ເໝາະສົມ ຢ��ຂ້ັນສ�ນກາງ ແລະ ຂ້ັນທ�ອງຖ່ິນ

ກວດກາສະຖາບັນການເງິນ, ປ�ກປ�ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ�າຂອງຜ��ຊົມໃຊ�ທາງດ�ານການເງິນ

ກັນໃຫ�ສະຖາບັນການເງິນມີຄວາມໝ້ັນຄົງ, ດ�າເນີນທ�ລະກິດມີຄວາມໂປ�ງໃສ ແລະ ສອດຄ�ອງກັບກົດໝາຍ

ໝາຍວ�າດ�ວຍທະນາຄານທ�ລະກິດ ແລະ ດ�າລັດວ�າດ�ວຍການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທະນາຄານທ�ລະ

ຄ��ມຄອງ ແລະ ກວດກາສະຖາບັນການເງິນໃຫ�ດ�າເນີນຢ�າງມີປະສິດທິພາບ

ເປ�ນຕ້ົນແມ�ນ ຂໍ�ຕົກລົງ ແລະ ແຈ�ງການ ຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ

ໃຫ�ສະຖາບັນການເງິນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕາມສະພາບແຕ�ລະໄລຍະ

ໂລກລະບາດ ໄວຣັດໂຄວິດ 2019 (Covid 2019) ທະນາຄານແຫ�ງ

ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອແກ�ໄຂຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດອັກເສບປອດ ຈາກເຊື້ອຈ�ລະໂລກສາຍພັນໃໝ�

ໂດຍໃຫ�ທະນາຄານທ�ລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ກ�ານົດນະໂຍບາຍໃຫ�ແກ�

ສປປ ລາວ  

ສປປ ລາວ (ຕໍ�) 

ໃນຄັ້ງກ�ອນຜ��ຂຽນໄດ�ນ�າສະເໜີບົດຄວາມໃນຫົວຂໍ�ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 

ໃນດ�ານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ສປປ ລາວ ດ�ານການຄ��ມຄອງ

 ລາວ ໄດ�ມີການປະຕິບັດວຽກ

ເພາະວ�າໃນບົດຄວາມຄັ້ງກ�ອນໆຜ��ຂຽນ

ວ�າປະກອບມີຄືແນວໃດ ແລະ ໄດ�ອະທິບາຍ

ແມ�ນຖືວ�າເປ�ນວຽກງານໜ່ຶງທີ່ສ�າຄັນໃນ

ຕໍ�ກັບຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງລະບົບທະນາຄານໃນ ສປປ ລາວ ເພາະສະຖາບັນ

ເຮັດໜ�າທີ່ໃນການໃຫ�ບໍລິການທາງ

, ໃຫ�ບໍລິການຊ�າລະ, ຊື-້ຂາຍ

ເສດຖະກິດດ�ວຍການປະຕິບັດ

ເພື່ອເປ�ນການຄ��ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ 

ໂດຍອີງຕາມພາກທ ີ IV ການເຄື່ອນໄຫວ

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ, ສະບັບ

ເປ�ນຜ��ຄ��ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ໂດຍກ�ານົດ

ຂ້ັນທ�ອງຖ່ິນ ເພື່ອເຮັດໜ�າທີ່ໃນ

ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ�າຂອງຜ��ຊົມໃຊ�ທາງດ�ານການເງິນ ແລະ 

ສອດຄ�ອງກັບກົດໝາຍ. ຊຶ່ງປ�ດຈ�ບັນໃນດ�ານ

ດ�າລັດວ�າດ�ວຍການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທະນາຄານທ�ລະ

ໃຫ�ດ�າເນີນຢ�າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໝ້ັນຄົງ, ພ�ອມ

ສປປ ລາວ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ

ລຍະ. ຕວົຢ�າງ:ໃນທ�າຍເດືອນ

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ກໍໄດ�ອອກ

ຈາກເຊື້ອຈ�ລະໂລກສາຍພັນໃໝ� ໂຄ

ແກ�ລ�ກຄ�າເງ ິນກ��ຂອງຕົນພ�ອມ



ດ�ວຍມາດຕະການຕ�າງໆ ຕໍ�ກັບລ�ກໜີ້ຜ��ທີ່ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຕາມຄວາມເໝາະສົມເປ�ນແຕ�ລະກໍລະນ ີ ແລະ ສອດຄ�ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ

ຂອງລ�ກໜ້ີ. ໃນດ�ານການກ�ານົດກົງຈັກການຈັດຕ້ັງທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອເຮັດໜ�າທີ່ໃນການຄ��ມຄອງ ແລະ ກວດກາສະຖາບັນການເງິນຢ��ຂ້ັນ

ຕ�າງໆນັ້ນ ແມ�ນໄດ�ມີການແບ�ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຄື: ຂ້ັນສ�ນກາງແມ�ນທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ສ�ານັກງານໃຫຍ� ໂດຍແມ�ນກົມຄ��ມ

ຄອງທະນາຄານທ�ລະກິດ ຮັບຜິດຊອບໃນການຄ��ມຄອງ ແລະ ກວດກາບັນດາສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ຕັ້ງຢ��ສ�ນກາງ ແລະ ໃນຂ້ັນທ�ອງຖ່ິນ 

ແມ�ນມອບໃຫ�ບັນດາສາຂາ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ປະຈ�າພາກ ຮັບຜິດຊອບໃນການຄ��ມຄອງ ແລະ ກວດກາບັນດາສາຂາ ແລະ 

ໜ�ວຍບໍລິການ ຂອງສະຖາບັນການເງິນ ຕາມພາລະບົດບາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ. 

  ການຄ��ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຊ�າລະ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ເປ�ນຜ��ຄ��ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຊ�າລະ ດ�ວຍການກ�າ

ນົດຍ�ດທະສາດ, ວາງນະໂຍບາຍ, ສ�າງ ແລະ ປ�ບປ�ງນິຕິກ�າ, ສ�າງເຄື່ອງມືຊ�າລະ ໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ, ກ�ານົດບັນດາຫຼັກການ, ມາດ

ຕະການທາງດ�ານເຕັກນິກ ກ�ຽວກັບການຊ�າລະ ລວມທັງກົນໄກໄລ�ລຽງ ແລະ ການຫັກບັນຊ ີໃຫ�ບັນດາສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ນິຕິບ�ກຄົນ

ອື່ນ ທີ່ດ�າເນີນທ�ລະກ�າຊ�າລະ; ກ�ານົດວິທີການຄ��ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ລະບົບການຊ�າລະ ດ�ວຍການດ�າເນີນການຄ��ມຄອງ, ກວດກາ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ລະບົບຊ�າລະຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ເພື່ອຫຼຸດຜ�ອນຄວາມສ�ຽງ ແລະ ປະກອບສ�ວນ

ເຂ້ົາໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ�ານການເງິນ-ເງິນຕາ. ກໍລະນຖີ�າຫາກພົບເຫັນການລະເມີດ ແມ�ນຈະນ�າໃຊ�ມາດຕະການຕາມທີ່ໄດ�

ກ�ານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ. ໃນປ�ດຈ�ບັນທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ກໄໍດ�ພັດທະນາເຄື່ອງມືເຂ້ົາໃນການຄ��ມ

ຄອງໃນວຽກງານຊ�າລະ ໂດຍສະເພາະດ�ານນິຕິກ�າໄດ�ມີກົດໝາຍວ�າດ�ວຍລະບົບການຊ�າລະ ເປ�ນເຄື່ອງມືໃນການກ�ານົດຫຼັກການ, ລະບຽບ

ການ ແລະ ມາດຕະການໃນການຄ��ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາວຽກງານລະບົບຊ�າລະ ໃຫ�ມີຄວາມສະດວກ, ວ�ອງໄວ, ປອດໄພ, ໂປ�ງໃສ, 

ທັນສະໄໝ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ນອກນັ້ນກໍຍັງມີນິຕິກ�າລ��ມກົດໝາຍ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຊ�າລະ ເຊັ�ນ: ຂໍ�

ຕົກລົງວ�າດ�ວຍການໃຫ�ບໍລິການຊ�າລະ, ຂໍ�ຕົກລົງວ�າດ�ວຍມາດຕະຖານຄິວອາໂຄດເພື່ອການຊ�າລະ ແລະ ຂໍ�ຕົກລົງວ�າດ�ວຍການຊ�າລະທ�ລະກ�າ

ຍ�ອຍ ເຫຼົ�ານີ້ເປ�ນຕົ້ນ. 

  ທັງໝົດທ່ີໄດ�ນ�າສະເໜີນັ້ນ ແມ�ນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ດ�ານການຄ��ມຄອງສະຖາບັນການ

ເງິນ ແລະ ລະບົບການຊ�າລະ ແມ�ນເປ�ນໜ�າທີ່ຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຕ�ອງໄດ�ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຊຶ່ງວຽກງານດັ�ງກ�າວແມ�ນເປ�ນ

ວຽກງານທີ່ສ�າຄັນທີ່ສ�ດ ຮັບປະກັນໃຫ�ສະຖາບັນການເງິນມີຄວາມໝ້ັນຄົງ ແລະ ຮັບປະກັນວຽກງານລະບົບຊ�າລະໃຫ�ມີຄວາມໂປ�ງໃສ 

ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອແນ�ໃສ�ຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ�ານການເງິນ-ເງ ິນຕາ, ຮັບປະກັນການສົ�ງເສີມສິນຄ�າ, ການບໍລິການ, ການ

ລົງທຶນ ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການທາງດ�ານການເງິນ. 

  ສະຫຼຸບແລ�ວ,ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ທັງສາມວຽກງານ ຄື: ວຽກງານເງິນຕາແຫ�ງຊາດ, ວຽກ

ງານການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ວຽກງານການຄ��ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ລະບົບຊ�າລະ ແມ�ນຖືວ�າເປ�ນໝາກຫົວໃຈຂອງ

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ເປ�ນວຽກງານສ�າຄັນທີ່ສ�ດໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດ

ທີ່ກົດໝາຍກ�ານົດ ເພື່ອຄ��ມຄອງມະຫາພາກທາງດ�ານເງິນຕາໃຫ�ມີສະຖຽນລະພາບ, ຄ��ມຄອງສະຖາບັນການເງິນໃຫ�ມີຄວາມໝ້ັນຄົງ ແລະ 

ຄ��ມຄອງລະບົບຊ�າລະໃຫ�ມີປະສິດທິພາບ. 

#ບດົຄວາມໂດຍ: ວນັນະສດິ ສດິທິລາດວງົສາ, ກມົນຕິກິ�າ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ 
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