ການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກງານ ຂອງທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ
ຕາມການການົດ ຂອງກົດໝາຍວາດວຍ ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ (ຕໍ)
ສະບາຍດີ ທານຜອານທີ່ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ ! ໃນຄັ້ງກອນຜຂຽນໄດນາສະເໜີບົດຄວາມໃນຫົວຂໍການເຄື່ອນ
ນໄຫວວຽກງານ
ຂອງທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ຕາມການການົດຂອງກົດໝາຍວາດວຍ ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ໃນດານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ເງິນຕາແຫງຊາດໄປແລວ. ຄັ້ງນີ້ຜຂຽນຈະສືບຕໍນາສະເໜີ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ດານການຄມຄອງ
ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ລະບົບການຊາລະ ໃຫບັນດາທານຜອານໄດຮັບຊາບວາ
ຊາບ
ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ໄດມີການປະຕິບັດວຽກ
ງານດັງກາວຄືແນວໃດ. ສວນວຽກງານການປະຕິ
ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແມນຈະບໍໄດນາສະເໜີ ເພາະວາໃນບົດຄວາມຄັ້ງກອນໆຜຂຽນ
ໄດເຄີຍນາສະເໜີໄປແລວ ໂດຍສະເພາະໄດລົງເລິ
ລິກອະທິບາຍຕໍກັບເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍເງິນຕາ ວາປະກອບມີຄືແນວໃດ ແລະ ໄດອະທິບາຍ
ເນື້ອໃນຂອງແຕລະເຄື່ອງມືລະອຽດພໍສົມຄວນ.
ຮຽນທານຜອານ

! ການຄມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ລະບົບການຊາລະ ແມນຖືວາເປນວຽກງານ
າເປນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສາຄັນໃນ

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ຕໍກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລະບົບທະນາຄານໃນ ສປປ ລາວ ເພາະສະຖາບັນ
ການເງິນທີ່ຢພາຍໃຕການຄມຄອງຂອງທະນາຄານແຫງ
ພາຍໃຕການຄມຄອງຂອງທະນາຄານແຫ ສປປ ລາວ ແມນເປນຫົວໜວຍທລະກິດ ເຮັດໜາທີ່ໃນການ
ນການໃຫບໍລິການທາງ
ດານການເງິນແກເສດຖະກິດ, ທລະກິດ ແລະ ຄົວເຮືອນ ເປນຕົ້ນ: ການຮັບຝາກເງິນ, ສະໜອງສິນເຊື່ອ, ໃຫບໍລິການຊາລະ, ຊື-້ ຂາຍ
ເງິນຕາ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມກົດໝາຍການົດ. ນອກຈາກນັ້ນສະຖາບັນການເງິນກໍຍັງເປນຕົວກະຕນໜຶ
ກະຕນ ່ງຕໍດານເສດຖະກິ
ເສດຖະກິດດວຍການປະຕິບັດ
ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ແລະ ນະໂຍບາຍອັດຕາດອກເບຍ ອັດຕາແລກປຽນທີ່ເໝາະສົມ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປນການຄມຄອງສະຖາບັນການເງິນ
ໃຫມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຮັບປະກັນໄດໃຫມີ
ຫມີຄວາມໝັ້ນຄົງໃນລະບົບສະຖາບັນການເງິນ ໂດຍອີງຕາມພາກທີ IV ການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານ, ໝວດທີ 3 ການຄມຄອງສະຖານບັນການເງິນ ແລະ ລະບົບຊາລະ ຂອງກົດໝາຍວາດວຍ ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ, ສະບັບ
ເລກທີ 47/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19 ມີຖຸນາ 2018 ໄດການົດ ໃຫທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ເປນຜຄມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ໂດຍການົດ
ຍດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ນິຕິກາ ແລະ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງທີ່ເໝາະສົມ ຢຂັ້ນສນກາງ ແລະ ຂັ້ນທອງຖິ່ນ ເພື່ອເຮັດໜາທີ່ໃນ
ການຄມຄອງ ແລະ ກວດກາສະຖາບັນການເງິນ, ປກປອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງຜຊົມໃຊທາງດານການເງິນ ແລະ
ຮັບປະກັ
ກັນໃຫສະຖາບັນການເງິນມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ດາເນີນທລະກິດມີຄວາມໂປງໃສ ແລະ ສອດຄອງກັບກົດໝາຍ
ໝາຍ. ຊຶ່ງປດຈບັນໃນດານ
ນິຕິກາເຫັນວາໄດມີກົດໝາຍວາດວຍທະນາຄານທລະກິດ ແລະ ດາລັດວາດວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວາດວຍທະນາຄານທລະ
ກິດ ເພື່ອເປນເຄື່ອງມືໃນການເຄື່ອນໄຫວຄມຄອງ
ຄມຄອງ ແລະ ກວດກາສະຖາບັນການເງິນໃຫດາເນີນຢາງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໝັ້ນຄົງ, ພອມ
ນັ້ນກໍຍັງມີບັນດານິຕິກາລມກົດໝາຍ ເປນຕົ້ນແມນ ຂໍຕົກລົງ ແລະ ແຈງການ ຂອງທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ
ຂອງສະຖາບັນການເງິນ ເພື່ອການົດ ແລະ ແຈງໃຫສະຖາບັ
ໃຫສະຖາບັນການເງິນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມສະພາບແຕລະໄລຍະ
ລຍະ. ຕົວຢາງ:ໃນທາຍເດືອນ
ມີນາ 2020 ທີ່ ສປປ ລາວ ກາລັງປະເຊີນກັບໂລກລະບາດ ໄວຣັດໂຄວິດ 2019 (Covid 2019) ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ກໍໄດອອກ
ຂໍຕົກລົງວາດວຍນະໂຍບາຍສິ
ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອແກໄຂຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດອັກເສບປອດ ຈາກເຊື້ອຈລະໂລກສາຍພັນໃໝ ໂຄ
ວິດ 2019 (Covid 2019) ໂດຍໃຫທະນາຄານທລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ການົດນະໂຍບາຍໃຫແກ
ແກລກຄາເງິນກຂອງຕົນພອມ

ດວຍມາດຕະການຕາງໆ ຕໍກັບລກໜີ້ຜທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຕາມຄວາມເໝາະສົມເປນແຕລະກໍລະນີ ແລະ ສອດຄອງກັບສະພາບຕົວຈິງ
ຂອງລກໜີ້. ໃນດານການການົດກົງຈັກການຈັດຕັ້ງທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອເຮັດໜາທີ່ໃນການຄມຄອງ ແລະ ກວດກາສະຖາບັນການເງິນຢຂັ້ນ
ຕາງໆນັ້ນ ແມນໄດມີການແບງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຄື: ຂັ້ນສນກາງແມນທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ສານັກງານໃຫຍ ໂດຍແມນກົມຄມ
ຄອງທະນາຄານທລະກິດ ຮັບຜິດຊອບໃນການຄມຄອງ ແລະ ກວດກາບັນດາສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ຕັ້ງຢສນກາງ ແລະ ໃນຂັ້ນທອງຖິ່ນ
ແມນມອບໃຫບັນດາສາຂາ ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ປະຈາພາກ ຮັບຜິດຊອບໃນການຄມຄອງ ແລະ ກວດກາບັນດາສາຂາ ແລະ
ໜວຍບໍລິການ ຂອງສະຖາບັນການເງິນ ຕາມພາລະບົດບາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
ການຄມຄອງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຊາລະ ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ເປນຜຄມຄອງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຊາລະ ດວຍການກາ
ນົດຍດທະສາດ, ວາງນະໂຍບາຍ, ສາງ ແລະ ປບປງນິຕິກາ, ສາງເຄື່ອງມືຊາລະ ໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ, ການົດບັນດາຫຼັກການ, ມາດ
ຕະການທາງດານເຕັກນິກ ກຽວກັບການຊາລະ ລວມທັງກົນໄກໄລລຽງ ແລະ ການຫັກບັນຊີ ໃຫບັນດາສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ນິຕິບກຄົນ
ອື່ນ ທີ່ດາເນີນທລະກາຊາລະ; ການົດວິທີການຄມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ລະບົບການຊາລະ ດວຍການດາເນີນການຄມຄອງ, ກວດກາ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ລະບົບຊາລະຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ເພື່ອຫຼຸດຜອນຄວາມສຽງ ແລະ ປະກອບສວນ
ເຂົ້າໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດານການເງິນ-ເງິນຕາ. ກໍລະນີຖາຫາກພົບເຫັນການລະເມີດ ແມນຈະນາໃຊມາດຕະການຕາມທີ່ໄດ
ການົດໄວໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກຽວຂອງ. ໃນປດຈບັນທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ກໍໄດພັດທະນາເຄື່ອງມືເຂົ້າໃນການຄມ
ຄອງໃນວຽກງານຊາລະ ໂດຍສະເພາະດານນິຕິກາໄດມີກົດໝາຍວາດວຍລະບົບການຊາລະ ເປນເຄື່ອງມືໃນການການົດຫຼັກການ, ລະບຽບ
ການ ແລະ ມາດຕະການໃນການຄມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາວຽກງານລະບົບຊາລະ ໃຫມີຄວາມສະດວກ, ວອງໄວ, ປອດໄພ, ໂປງໃສ,
ທັນສະໄໝ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ນອກນັ້ນກໍຍັງມີນິຕິກາລມກົດໝາຍ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຊາລະ ເຊັນ: ຂໍ
ຕົກລົງວາດວຍການໃຫບໍລິການຊາລະ, ຂໍຕົກລົງວາດວຍມາດຕະຖານຄິວອາໂຄດເພື່ອການຊາລະ ແລະ ຂໍຕົກລົງວາດວຍການຊາລະທລະກາ
ຍອຍ ເຫຼົານີ້ເປນຕົ້ນ.
ທັງໝົດທີ່ໄດນາສະເໜີນັ້ນ ແມນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ດານການຄມຄອງສະຖາບັນການ
ເງິນ ແລະ ລະບົບການຊາລະ ແມນເປນໜາທີ່ຂອງທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ຕອງໄດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຊຶ່ງວຽກງານດັງກາວແມນເປນ
ວຽກງານທີ່ສາຄັນທີ່ສດ ຮັບປະກັນໃຫສະຖາບັນການເງິນມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຮັບປະກັນວຽກງານລະບົບຊາລະໃຫມີຄວາມໂປງໃສ
ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອແນໃສຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດານການເງິນ-ເງິນຕາ, ຮັບປະກັນການສົງເສີມສິນຄາ, ການບໍລິການ, ການ
ລົງທຶນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດານການເງິນ.
ສະຫຼຸບແລວ,ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ທັງສາມວຽກງານ ຄື: ວຽກງານເງິນຕາແຫງຊາດ, ວຽກ
ງານການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ວຽກງານການຄມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ລະບົບຊາລະ ແມນຖືວາເປນໝາກຫົວໃຈຂອງ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ເປນວຽກງານສາຄັນທີ່ສດໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດ
ທີ່ກົດໝາຍການົດ ເພື່ອຄມຄອງມະຫາພາກທາງດານເງິນຕາໃຫມີສະຖຽນລະພາບ, ຄມຄອງສະຖາບັນການເງິນໃຫມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ
ຄມຄອງລະບົບຊາລະໃຫມີປະສິດທິພາບ.
#ບົດຄວາມໂດຍ: ວັນນະສິດ ສິດທິລາດວົງສາ, ກົມນິຕກ
ິ າ ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ
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