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ສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່ ຂອງທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ໃນການຄ ມ້ຄອງ 
ວຽກງານປົກປອ້ງຜ ຊ້ມົໃຊກ້ານບໍລກິານທາງດາ້ນການເງນິ 

 
              

ໃນຍ ກປັດຈ ບນັຄນົໃນສງັຄມົ ມ ການນໍາໃຊກ້ານບໍລກິານທາງການເງນິໃດໜ ີ່ ງ ແຕີ່ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັໃຫແ້ກີ່ ຜ ຊ້ມົ 
ໃຊຜ້ະລດິຕະພນັ ຫ   ການບໍລກິານໃດໜ ີ່ ງເກ ດມ ຄວາມໝັນ້ໃຈ, ຮບັປະກນັເຖງິຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໂປີ່ ງໃສລະ 
ຫວີ່ າງຜ ໃ້ຫບໍ້ລກິານ ແລະ ຜ ຊ້ມົໃຊບໍ້ລກິານ. ທງັນ ກ້ໍເພ ີ່ ອຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍຢ ີ່ ໃນສງັຄມົ ເພ ີ່ ອບໍີ່ ໃຫມ້ ການ
ເອາົລດັເອາົປຽບລະຫວີ່ າງຜ ໃ້ຫບໍ້ລກິານ ແລະ ຜ ຊ້ມົໃຊບໍ້ລກິານ, ການບໍລກິານ ແລະ ຜະລດິຕະພນັທາງການເງນິ ໃນ
ປັດຈ ບນັ ມ ການພດັທະນາກາ້ວໜາ້ຂ ນ້ຢີ່ າງວີ່ ອງໄວ ຊ ີ່ ງຜ ຊ້ມົໃຊຈ້າໍນວນໜ ີ່ ງ ອາດຈະຍງັບໍີ່ ທນັເຂົາ້ໃຈຢີ່ າງລະອຽດ ກີ່ ຽວ
ກບັການບໍລກິານທາງດາ້ນການເງນິ ທ ີ່ ມ  ຄວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ຊບັຊອ້ນຂ ນ້. ໄລຍະຜີ່ ານມາ ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ 
ລາວ ໄດຮ້ບັຄໍາສະເໜ  ຫ   ຄໍາຮອ້ງທ ກຈາກຜ ຊ້ມົໃຊກ້ານບໍລກິານ ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງກບັການໃຊບໍ້ລກິານຢ ີ່ ທະນາຄານທ ລະ
ກດິ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິຕີ່ າງໆ ເຊັີ່ ນ: ການບໍລກິານໃຫສ້ນິເຊ ີ່ ອ ຍງັບໍີ່ ດໍາເນ ນໄປຕາມຂັນ້ຕອນ, ການໂຄສະນາ ຫ   
ການເປ ດເຜ ຍຂໍມ້ ນກີ່ ຽວກບັຜະລດິຕະພນັບໍີ່ ລະອຽດ ຊ ີ່ ງເຮດັໃຫຜ້ ຊ້ມົໃຊບໍ້ີ່ ທນັເຂົາ້ໃຈຢີ່ າງເລກິ ເຊິີ່ ງໂດຍສະເພາະ ການ
ຄດິ ໄລີ່ ດອກເບຍ້ຕີ່ າງໆ ຊ ີ່ ງສາ້ງຄວາມຫຍ ງ້ຍາກໃຫແ້ກີ່ ຜ ຊ້ມົໃຊ,້ ນອກຈາກນ  ້ຊີ່ ອງທາງການຮອ້ງທ ກ ຫ   ຊີ່ ອງທາງການ
ຂໍຄໍາປ ກສາຍງັບໍີ່ ມ  ຫ   ມ ກໍບໍີ່ ຫ າຍ ສະນັນ້, ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ໃນນາມຜ ຄ້ ມ້ຄອງມະຫາພາກ ໄດເ້ລງັເຫນັ
ຄວາມສໍາຄນັໃນການຄ ມ້ຄອງສດິຜນົປະໂຫຍດ ຂອງຜ ຊ້ມົໃຊກ້ານບໍລກິານທາງການເງນິ ຈ  ີ່ ງເປັນເຈົາ້ການສະເໜ ຕໍີ່
ລດັຖະບານໃນການອອກ ດໍາລດັວີ່ າດວ້ຍການປົກປ້ອງຜ ຊ້ມົໃຊກ້ານບໍລກິານທາງການເງນິ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັໃຫກ້ານ
ບໍລກິານທາງການເງນິມ ຄ ນນະພາບ, ຖ ກຕອ້ງ, ໂປີ່ ງໃສ ແລະ ເປັນທໍາ. ດັີ່ ງນັນ້ ໃນບດົຄວາມສະບບັນ  ້ຜ ຂ້ຽນຈະມານໍາ
ສະເໜ ໃຫຜ້ ອ້ີ່ ານໄດຮ້ບັຊາບເຖງິ ສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່ ຂອງ ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ໃນການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ກວດກາ
ປົກປອ້ງຜ ຊ້ມົໃຊກ້ານບໍລກິານທາງການເງນິ ຊ ີ່ ງໃນມາດຕາ 20 ຂອງດໍາລດັວີ່ າດວ້ຍການປົກປອ້ງຜ ຊ້ມົໃຊກ້ານບໍລກິານ
ທາງດາ້ນການເງນິ ໄດກ້ໍານດົກີ່ ຽວກບັການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານການປົກປ້ອງຜ ຊ້ມົໃຊກ້ານບໍລກິານທາງ
ດາ້ນການເງນິ ວີ່ າ: ທະ ນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ເປັນຜ ຮ້ບັຜດິຊອບໂດຍກງົ ແລະ ເປັນເຈົາ້ການປະສານສມົທບົກບັ
ກະຊວງ, ອງົການລດັທຽບເທົີ່ າ, ອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິີ່ ນ ແລະ ພາກສີ່ ວນອ ີ່ ນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງໃນການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ຈດັ
ຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປົກປອ້ງຜ ຊ້ມົໃຊກ້ານບໍລກິານທາງດາ້ນການເງນິ. 

  ນອກຈາກນ  ້ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ກໍມ ສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່  ໃນຖານະເປັນຜ ຄ້ ມ້ຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກ
ງານປົກປອ້ງຜ ຊ້ມົໃຊກ້ານບໍລກິານທາງດາ້ນການເງນິ ເປັນຕົນ້ແມີ່ ນ: ເປັນເຈົາ້ການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ສາ້ງແຜນຍ ດທະສາດ, 
ນຕິກິໍາ ກີ່ ຽວກບັວຽກງານປົກປ້ອງຜ ຊ້ມົໃຊໃ້ນການບໍລກິານທາງດາ້ນການເງນິ, ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການ ກີ່ ຽວກບັ 
ການປົກປອ້ງຜ ຊ້ມົໃຊກ້ານບໍລກິານດາ້ນການເງນິ ແລະ ໂຄສະນາເຜ ຍແຜີ່ ໃຫແ້ກີ່ ມວນຊນົຊາບ, ແກໄ້ຂຄໍາສະເໜ ຂອງຜ ້
ຊມົໃຊ,້ ເກບັກໍາຂໍມ້ ນ, ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມ ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປົກປອ້ງຜ ຊ້ມົໃຊກ້ານບໍລກິານ
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ທາງດາ້ນການເງນິ,  ພອ້ມທງັຮຽກໃຫຜ້ ໃ້ຫບໍ້ລກິານລາຍງານ ຫ   ສະໜອງຂໍມ້ ນ ໃນກໍລະນ ມ ເຫດການ ຫ   ສະພາບໃດ
ໜ ີ່ ງທ ີ່ ເກ ດຂ ນ້ກີ່ ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານປົກປອ້ງຜ ຊ້ມົໃຊກ້ານບໍລກິານທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ພມິເຜ ຍແຜີ່ ບດົລາຍງານ 
ກີ່ ຽວກບັຜນົການປະຕບິດັວຽກງານປົກປອ້ງຜ ຊ້ມົໃຊກ້ານບໍລກິານທາງດາ້ນການເງນິ ໃຫສ້ງັຄມົຮບັຮ  ້ແລະ ໃຫຄ້ວາມຮ ້
ທາງດາ້ນການເງນິແກີ່ ສງັຄມົດວ້ຍຮ ບການຕີ່ າງໆທ ີ່ ເໝາະສມົ ເພ ີ່ ອໃຫຜ້ ຊ້ມົໃຊຮ້ບັຮ  ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈ ກີ່ ອນຕດັສນິໃຈໃຊ ້
ບໍລກິານ ເຊັີ່ ນ: ໂຄສະນາຜີ່ ານສ ີ່ ຕີ່ າງໆ ທ ີ່ ຜ ຊ້ມົໃຊສ້າມາດເຂົາ້ເຖງິໄດງ້ີ່ າຍ (ວທິະຍ , ໂທລະພາບ, ໜງັສ ພມິ ແຜນພບັ 
ແລະ ອ ີ່ ນໆ) ລວມທງັສະໜອງຂໍມ້ ນກີ່ ຽວກບັການບໍລກິານທາງດາ້ນການເງນິເປັນຕົນ້: (ຄີ່ າທໍານຽມ, ຄີ່ າບໍລກິານ, 
ອດັຕາດອກເບຍ້, ຜນົຕອບແທນຂອງຜະລດິຕະພນັ, ກາໍນດົເວລາຂອງສນັຍາ ແລະ ແຜນການຊໍາລະ, ຜນົກະທບົຕີ່ າງໆ 
ທ ີ່ ເກ ດຈາກການປີ່ ຽນແປງອດັຕາດອກເບຍ້, ອດັຕາແລກປີ່ ຽນ ຫ   ປັດໃຈອ ີ່ ນທ ີ່ ເຮດັໃຫລ້າຄາ ແລະ ຜນົຕອບແທນ ຂອງ
ການບໍລກິານທາງການເງນິປີ່ ຽນແປງ). ນອກຈາກນັນ້ ກຍໍງັໄດກ້ວດກາວຽກງານປົກປອ້ງຜ ຊ້ມົໃຊກ້ານບໍລກິານທາງດາ້ນ
ການເງນິ ລວມທງັການເຄ ີ່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງໜີ່ ວຍງານ ຫ   ພະນກັງານທ ີ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານປົກປອ້ງຜ ຊ້ມົໃຊ ້
ການບໍລກິານທາງດາ້ນການເງນິຂອງຜ ໃ້ຫບໍ້ລກິານ ແລະ ແຈງ້ໃຫຜ້ ໃ້ຫບໍ້ລກິານປັບປ ງແກໄ້ຂການບໍລກິານ ຫ   ການກະ
ທໍາທ ີ່ ບໍີ່ ຖ ກຕອ້ງ ແລະ ປະຕບິດັສດິ, ໜາ້ທ ີ່ ອ ີ່ ນ ຕາມກດົໝາຍ. 

ທງັໝດົທ ີ່ ໄດກ້ີ່ າວມານັນ້, ແມີ່ ນສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່ ຂອງທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ໃນການຄ ມ້ຄອງວຽກງານປົກ
ປອ້ງຜ ຊ້ມົໃຊກ້ານບໍລກິານທາງດາ້ນການເງນິ ທ ີ່ ຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັ ຊ ີ່ ງສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່  ດັີ່ ງກີ່ າວນັນ້ ກເໍປັນການສາ້ງຄວາມ
ໝັນ້ໃຈ, ທງັເປັນການດ ງດ ດແກີ່ ນກັລງົທ ນທງັພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ ໃນການເຂົາ້ມາລງົທ ນໃນວຽກງານຂະແໜງ 
ການທະນາຄານ ແລະ ທ ີ່ ສໍາຄນັກເໍປັນການສາ້ງຄວາມໄວເ້ນ ອ້ເຊ ີ່ ອໃຈແກີ່ ປະຊາຊນົ ຫ   ຜ ທ້ ີ່ ມາໃຊບໍ້ລກິານດໍາເນ ນທ ລະ
ກາໍດາ້ນການເງນິກບັທະນາຄານທ ລະກດິ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິຕີ່ າງໆ. ທາ້ຍນ ຜ້ ຂ້ຽນຫວງັວີ່ າຂໍມ້ ນດັີ່ ງກີ່ າວ ທ ີ່ ໄດນ້ໍາ
ສະເໜ ຄງົຈະສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈແກີ່ ສງັຄມົຕໍີ່ ກບັຄວາມໝາຍຂອງສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່ ຂອງທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ໃນ
ການຄ ມ້ຄອງວຽກງານປົກປອ້ງຜ ຊ້ມົໃຊກ້ານບໍລກິານທາງດາ້ນການເງນິວີ່ າມ ຄ ແນວໃດ ແລະ ອາດເປັນຂໍມ້ ນບາງສີ່ ວນ
ເຂົາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ. 

               
ໂດຍ: ກມົນຕິກິາໍ, ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ 
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