
 

 

 

 

ເຄ່ືອງມືນະໂຍບາຍເງນິຕາ
 

ສະບາຍດີທ�ານຜ��ອ�ານທ່ີນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ

ໃຫ�ຜ��ອ�ານໄດ�ຮັບຮ�� ແລະ ເຂ້ົາໃຈ ວ�າທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ມີເຄື່ອງມືແນວໃດ ໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍດັ�ງກ�າວ

ຄືບັນດາທ�ານ ໄດ�ຮັບຮ��ນ�າກັນແລ�ວວ�າ

ລັດຖະບານ ໃນການຄ��ມຄອງມະຫາພາກທາງດ�ານເງິນຕາ ແລະ ນະໂຍບາຍເງິນຕາແມ�ນການຄວບຄ�ມປະລິມານເງິນ ດ�ວຍການນ�າໃຊ�

ເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍເງິນຕາທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຮັບສາສະຖຽນລະພາບທາງດ�ານລາຄາ

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ໄດ�ນ�າໃຊ�ເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍເງິນຕາ ທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບການໃນແຕ�ລະໄລຍະ ເພື່ອດັດສົມເສດຖະກິດ

ມະຫາພາກ, ສ�າງສະພາບແວດລ�ອມໃຫ�ແກ�ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ຮັບປະກັນໄດ�ການຄອງຊີບຂອງປະຊາຊົນໃຫ�ມີຄວາມ

ປ�ກກະຕິ. ບັນດາເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍເງິນຕາ ທີ່ທະນາຄານ ແຫ�ງ ສປປ ລາວ ນ�າໃຊ�ແມ�ນໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ 

ລາວ ສະບັບເລກທີ 47/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19 ມີຖຸນາ 

ບັງຄັບ, ອັດຕາແລກປ�ຽນ, ການດ�າເນີນຕະຫຼາດເປ�ດ ແລະ ການສະໜອງທຶນ

1. ອັດຕາດອກເບ�ຍ: ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ເປ�ນຜ��ກ�ານົດ ແລະ ປະກາດໃຊ�ອັດຕາດອກເບ�ຍພື້ນຖານ

ສະໜອງທຶນ ແລະ ອັດຕາດອກເບ�ຍເງິນກ��ລະຫວ�າງທະນາຄານ ເພື່ອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ໄດ�ກ�ານົດອັດຕາດອກເບ�ຍພື້ນຖານ

ບັນການເງິນໃນການປ�ບປ�ງອັດຕາດອກເບ�ຍເງິນຝາກ

ເງິນຝາກ-ກ�� ຂອງສະຖາບັນການເງິນຢ��ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ ຈ�າກັດການແຂ�ງຂັນດ�ານດອກເບ�ຍທີ່ບໍ�ເປ�ນທ�າ

2. ເງ ິນແຮຝາກບັງຄັບ: ແມ�ນຈ�ານວນເງ ິນ ທີ່ທະນາຄານທ�ລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ຮັບເງ ິນຝາກ ຕ�ອງຝາກໄວ�ຢ��

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຕາມການກ�ານົດຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ໃນແຕ�ລະໄລຍະ

ແຮຝາກບັງຄັບນີ້ ຈ�ດປະສົງຕົ້ນຕໍກໍເພື່ອເປ�ນການຈ�າກັດການປ�ອຍສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ ໝາຍວ�າ

ທະນາຄານທ�ລະກິດລະດົມໄດ� ຕ�ອງຖືກຈ�າກັດ ບໍ�ໃຫ�ອອກສ��ຈໍລະຈອນ ໃນອັດຕາສ�ວນແນ�ນອນທີ່ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ 

ລາວ ກ�ານົດອອກ. ການນ�າໃຊ�ເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍເງິນຕາໃນຮ�ບແບບນີ້ ແມ�ນຂຶ້ນກັບນະໂຍບາຍເງ ິນຕາຂອງລັດຖະບານທີ່

ຕ�ອງການຄວບຄ�ມປະລິມານເງ ິນໃນຂອດຈໍລະຈອນໃນລະດັບ

ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ ລັດສົ�ງເສີມໃຫ�ການລົງທຶນເພີ່ມຂ້ຶນ ການກ�ານົດອັດຕາເງິນແຮຝາກບັງຄັບກໍ�ຕ��າ ແຕ�ເວລາສະພາບ

ເສດຖະກິດຫຍ��ງຍາກປະເຊີນກັບໄພເງ ິນເຟ�� ລັດຕ�ອງຈ�າເປ�ນດັດສົມປະລິມານເງ ິນໃນຂອດຈໍລະຈອນໃຫ�ເໝາະສົມ ກໍກ�າ

ນົດໃຫ�ອັດຕາເງ ິນແຮຝາກບັງຄັບຂອງທະນາຄານທ�ລ

ຈອນລົງ. 

3. ອັດຕາແລກປ�ຽນ: ອັດຕາແລກປ�ຽນລະຫວ�າງສະກ�ນເງິນກີບ ກັບເງິນຕາຕ�າງປະເທດ ແມ�ນກ�ານົດບົນພື້ນຖານການສະ

ໜອງ ແລະ ຄວາມຕ�ອງການເງິນຕາຕ�າງປະເທດ ຂອງປະເທດ ທີ່ມີການຄ��ມຄອງຂອງລັດ

ສປປ ລາວ ແມ�ນໄດ�ຖືເອົານະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ�ຽນເປ�ນເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍຫຼັກໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາ

ແຫ�ງຊາດໃນໄລຍະຜ�ານມາ ທຫລ

ເຄ່ືອງມືນະໂຍບາຍເງນິຕາ 

ສະບາຍດີທ�ານຜ��ອ�ານທ່ີນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ, ຄັ້ງນີຜ້��ຂຽນຈະມານ�າສະເໜີ ບົດຄວາມກ�ຽວກັບເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍເງິນຕາ ເພື່ອ

ໃຫ�ຜ��ອ�ານໄດ�ຮັບຮ�� ແລະ ເຂ້ົາໃຈ ວ�າທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ມີເຄື່ອງມືແນວໃດ ໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍດັ�ງກ�າວ

ໄດ�ຮັບຮ��ນ�າກັນແລ�ວວ�າພາລະບົດບາດໜ່ຶງຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ແມ�ນເປ�ນເສນາທິການໃຫ�ແກ�

ລັດຖະບານ ໃນການຄ��ມຄອງມະຫາພາກທາງດ�ານເງິນຕາ ແລະ ນະໂຍບາຍເງິນຕາແມ�ນການຄວບຄ�ມປະລິມານເງິນ ດ�ວຍການນ�າໃຊ�

ເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍເງິນຕາທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຮັບສາສະຖຽນລະພາບທາງດ�ານລາຄາ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດັ�ງກ�າວ

ຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ໄດ�ນ�າໃຊ�ເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍເງິນຕາ ທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບການໃນແຕ�ລະໄລຍະ ເພື່ອດັດສົມເສດຖະກິດ

ສ�າງສະພາບແວດລ�ອມໃຫ�ແກ�ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ຮັບປະກັນໄດ�ການຄອງຊີບຂອງປະຊາຊົນໃຫ�ມີຄວາມ

ງິນຕາ ທີ່ທະນາຄານ ແຫ�ງ ສປປ ລາວ ນ�າໃຊ�ແມ�ນໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ 

ມີຖຸນາ 2018 ທີ່ໄດ�ກ�ານົດໃນມາດຕາ 40 ເຊິ່ງປະກອບມີ: ອັດຕາດອກເບ�ຍ

ການດ�າເນີນຕະຫຼາດເປ�ດ ແລະ ການສະໜອງທຶນ. 

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ເປ�ນຜ��ກ�ານົດ ແລະ ປະກາດໃຊ�ອັດຕາດອກເບ�ຍພື້ນຖານ

ສະໜອງທຶນ ແລະ ອັດຕາດອກເບ�ຍເງິນກ��ລະຫວ�າງທະນາຄານ ເພື່ອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ

ກ�ານົດອັດຕາດອກເບ�ຍພື້ນຖານ ທຫລ ສະກ�ນເງິນກີບນ�າໃຊ�ເພື່ອເປ�ນບ�ອນອີງໃ

ບັນການເງິນໃນການປ�ບປ�ງອັດຕາດອກເບ�ຍເງິນຝາກ-ກ��ຂອງຕົນໃນແຕ�ລະໄລຍະ. ເພື່ອເຮັດໃຫ�ລະດັບອັດຕາດອກເບ�ຍ

ກ�� ຂອງສະຖາບັນການເງິນຢ��ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ ຈ�າກັດການແຂ�ງຂັນດ�ານດອກເບ�ຍທີ່ບໍ�ເປ�ນທ�າ

ແມ�ນຈ�ານວນເງ ິນ ທີ່ທະນາຄານທ�ລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ຮັບເງ ິນຝາກ ຕ�ອງຝາກໄວ�ຢ��

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຕາມການກ�ານົດຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ໃນແຕ�ລະໄລຍະ

ແຮຝາກບັງຄັບນີ້ ຈ�ດປະສົງຕົ້ນຕໍກໍເພື່ອເປ�ນການຈ�າກັດການປ�ອຍສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ ໝາຍວ�າ

ທະນາຄານທ�ລະກິດລະດົມໄດ� ຕ�ອງຖືກຈ�າກັດ ບໍ�ໃຫ�ອອກສ��ຈໍລະຈອນ ໃນອັດຕາສ�ວນແນ�ນອນທີ່ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ 

ການນ�າໃຊ�ເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍເງິນຕາໃນຮ�ບແບບນີ້ ແມ�ນຂຶ້ນກັບນະໂຍບາຍເງ ິນຕາຂອງລັດຖະບານທີ່

ຕ�ອງການຄວບຄ�ມປະລິມານເງ ິນໃນຂອດຈໍລະຈອນໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ. ໂດຍທົ �ວໄປແລ�ວ

ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ ລັດສົ�ງເສີມໃຫ�ການລົງທຶນເພີ່ມຂ້ຶນ ການກ�ານົດອັດຕາເງິນແຮຝາກບັງຄັບກໍ�ຕ��າ ແຕ�ເວລາສະພາບ

ເສດຖະກິດຫຍ��ງຍາກປະເຊີນກັບໄພເງ ິນເຟ�� ລັດຕ�ອງຈ�າເປ�ນດັດສົມປະລິມານເງ ິນໃນຂອດຈໍລະຈອນໃຫ�ເໝາະສົມ ກໍກ�າ

ນົດໃຫ�ອັດຕາເງ ິນແຮຝາກບັງຄັບຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດຢ��ທະນາຄານກາງກໍ�ສ�ງເພື່ອຈ�າກັດປະລິມານເງ ິນໃນຂອດຈໍລະ

ອັດຕາແລກປ�ຽນລະຫວ�າງສະກ�ນເງິນກີບ ກັບເງິນຕາຕ�າງປະເທດ ແມ�ນກ�ານົດບົນພື້ນຖານການສະ

ໜອງ ແລະ ຄວາມຕ�ອງການເງິນຕາຕ�າງປະເທດ ຂອງປະເທດ ທີ່ມີການຄ��ມຄອງຂອງລັດ;

ຖືເອົານະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ�ຽນເປ�ນເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍຫຼັກໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາ

ທຫລ ໄດ�ມີການປ�ບປ�ງນະໂຍບາຍດັ�ງກ�າວໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບແນວທາງຂອງພັກ

ຄັ້ງນີຜ້��ຂຽນຈະມານ�າສະເໜີ ບົດຄວາມກ�ຽວກັບເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍເງິນຕາ ເພື່ອ

ໃຫ�ຜ��ອ�ານໄດ�ຮັບຮ�� ແລະ ເຂ້ົາໃຈ ວ�າທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ມີເຄື່ອງມືແນວໃດ ໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍດັ�ງກ�າວ. 

ແມ�ນເປ�ນເສນາທິການໃຫ�ແກ�

ລັດຖະບານ ໃນການຄ��ມຄອງມະຫາພາກທາງດ�ານເງິນຕາ ແລະ ນະໂຍບາຍເງິນຕາແມ�ນການຄວບຄ�ມປະລິມານເງິນ ດ�ວຍການນ�າໃຊ�

ອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດັ�ງກ�າວ

ຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ໄດ�ນ�າໃຊ�ເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍເງິນຕາ ທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບການໃນແຕ�ລະໄລຍະ ເພື່ອດັດສົມເສດຖະກິດ

ສ�າງສະພາບແວດລ�ອມໃຫ�ແກ�ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ຮັບປະກັນໄດ�ການຄອງຊີບຂອງປະຊາຊົນໃຫ�ມີຄວາມ

ງິນຕາ ທີ່ທະນາຄານ ແຫ�ງ ສປປ ລາວ ນ�າໃຊ�ແມ�ນໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ 

ອັດຕາດອກເບ�ຍ, ເງິນແຮຝາກ

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ເປ�ນຜ��ກ�ານົດ ແລະ ປະກາດໃຊ�ອັດຕາດອກເບ�ຍພື້ນຖານ, ອັດຕາດອກເບ�ຍ

ສະໜອງທຶນ ແລະ ອັດຕາດອກເບ�ຍເງິນກ��ລະຫວ�າງທະນາຄານ ເພື່ອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ; ໝາຍວ�າ:

ສະກ�ນເງິນກີບນ�າໃຊ�ເພື່ອເປ�ນບ�ອນອີງໃຫ�ສະຖາ

ເພື່ອເຮັດໃຫ�ລະດັບອັດຕາດອກເບ�ຍ

ກ�� ຂອງສະຖາບັນການເງິນຢ��ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ ຈ�າກັດການແຂ�ງຂັນດ�ານດອກເບ�ຍທີ່ບໍ�ເປ�ນທ�າ. 

ແມ�ນຈ�ານວນເງ ິນ ທີ່ທະນາຄານທ�ລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ຮັບເງ ິນຝາກ ຕ�ອງຝາກໄວ�ຢ��

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຕາມການກ�ານົດຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ໃນແຕ�ລະໄລຍະ. ການກ�ານົດອັດຕາເງ ິນ

ແຮຝາກບັງຄັບນີ້ ຈ�ດປະສົງຕົ້ນຕໍກໍເພື່ອເປ�ນການຈ�າກັດການປ�ອຍສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ ໝາຍວ�າ: ເງ ິນທີ່

ທະນາຄານທ�ລະກິດລະດົມໄດ� ຕ�ອງຖືກຈ�າກັດ ບໍ�ໃຫ�ອອກສ��ຈໍລະຈອນ ໃນອັດຕາສ�ວນແນ�ນອນທີ່ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ 

ການນ�າໃຊ�ເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍເງິນຕາໃນຮ�ບແບບນີ້ ແມ�ນຂຶ້ນກັບນະໂຍບາຍເງ ິນຕາຂອງລັດຖະບານທີ່

ລ�ວ, ໃນສະພາບປ�ກກະຕິທີ່

ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ ລັດສົ�ງເສີມໃຫ�ການລົງທຶນເພີ່ມຂ້ຶນ ການກ�ານົດອັດຕາເງິນແຮຝາກບັງຄັບກໍ�ຕ��າ ແຕ�ເວລາສະພາບ

ເສດຖະກິດຫຍ��ງຍາກປະເຊີນກັບໄພເງ ິນເຟ�� ລັດຕ�ອງຈ�າເປ�ນດັດສົມປະລິມານເງ ິນໃນຂອດຈໍລະຈອນໃຫ�ເໝາະສົມ ກໍກ�າ

ະກິດຢ��ທະນາຄານກາງກໍ�ສ�ງເພື່ອຈ�າກັດປະລິມານເງ ິນໃນຂອດຈໍລະ

ອັດຕາແລກປ�ຽນລະຫວ�າງສະກ�ນເງິນກີບ ກັບເງິນຕາຕ�າງປະເທດ ແມ�ນກ�ານົດບົນພື້ນຖານການສະ   

; ໝາຍວ�າ: ທະນາຄານແຫ�ງ 

ຖືເອົານະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ�ຽນເປ�ນເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍຫຼັກໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາ

ໄດ�ມີການປ�ບປ�ງນະໂຍບາຍດັ�ງກ�າວໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບແນວທາງຂອງພັກ-ລັດໃນແຕ�ລະ



ໄລຍະຊຶ່ງປ�ດຈ�ບັນ ທຫລ ໄດ�ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ�ຽນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທີ່ມີການຄ��ມຄອງລັດໂດຍກ�າ

ນົດໃຫ�ອັດຕາແລກປ�ຽນສະກ�ນເງິນກີບເໜັງຕີງໃນຂອບ ±5% ຕໍ�ປ� ທຽບກັບເງິນຕາສະກ�ນຫຼັກ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ�

ປະຕິບັດໄດ�ຂອບດັ�ງກ�າວ ທຫລ ໄດ�ກ�ານົດອັດຕາແລກປ�ຽນອ�າງອີງປະຈ�າວັນກີບ/ໂດລາ ໃຫ�ທະນາຄານທ�ລະກິດ ແລະ 

ຮ�ານແລກປ�ຽນເງິນຕາກ�ານົດອັດຕາແລກປ�ຽນຂອງຕົນໃນຂອບ ±0,2% ແລະ ກ�ານົດສ�ວນຕ�າງລະຫວ�າງອັດຕາ

ແລກປ�ຽນຊຶື ້ແລະ ຂາຍເງິນກີບ/ໂດລາ ແລະ ກີບ/ເອີໂຣ 0,5%, ເງ ິນກີບ/ບາດ 0,75% ແລະ 2% ສ�າລັບສະກ�ນອ່ືນໆ; 

4. ການດ�າເນີນຕະລາດເປ�ດ ແມ�ນຕະຫຼາດຊື-້ຂາຍເອກະສານມີຄ�າ ລະຫວ�າງທະນາຄານ ແຫ�ງສປປ ລາວ ກັບສະຖາບັນການ

ເງິນ ເພື່ອຄ��ມຄອງປະລິມານເງິນ ໂດຍທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ເປ�ນຜ��ຈັດຕ້ັງ, ດ�າເນີນ ແລະ ຄ��ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວ 

ລວມທັງການກ�ານົດປະເພດເອກະສານມີຄ�າ ທີ່ສາມາດຊື້-ຂາຍໃນຕະຫຼາດ ແລະ ດ�າເນີນການຊື-້ຂາຍໃນຕະຫຼາດຮ�ວມກັບ

ສະມາຊິກຂອງຕະຫຼາດເປ�ດ; ໝາຍວ�າ: ທຫລ ໄດ�ນ�າໃຊ�ເຄື່ອງມືຕະຫຼາດເປ�ດເພື່ອຄວບຄ�ມປະລິມານເງິນໃນລະບົບ

ທະນາຄານດ�ວຍການເຮັດທ�ລະກ�າໃນຕະຫຼາດຂ້ັນໜ່ຶງ ແລະ ຂ້ັນສອງຄ:ື 

- ຕະຫຼາດຂ້ັນໜ່ຶງ: ແມ�ນການອອກຈ�າໜ�າຍເອກະສານມີຄ�າ ຫຼື ພັນທະບັດຂອງລັດຖະບານ ຫຼື ທຫລ ໃຫ�ບັນດາ

ສະມາຊິກໃນຕະຫຼາດເປ�ດ (ສະມາຊິກໃນຕະຫຼາດເປ�ດແມ�ນບັນດາສະຖາບັນການເງິນທ່ີມີບັນຊີເງ ິນຝາກກັບ ທຫລ) 

ເທື່ອທ�າອິດເພື່ອດ�ດເງິນອອກຈາກລະບົບທະນາຄານແນໃສປ�ບສະພາບຄ�ອງຂອງລະບົບທະນາຄານໃຫ�ຢ��ໃນລະດັບທີ ່  

ເໝາະສົມ; 

- ຕະຫຼາດຂ້ັນສອງ: ແມ�ນການຊື-້ຂາຍເອກະສານມີຄ�າ ຫຼື ພັນທະບັດທີ່ໄດ�ຈ�າໜ�າຍຜ�ານຕະຫຼາດຂ້ັນໜ່ຶງກັບສະມາຊິກ

ຕະຫຼາດເປ�ດພ�ອມດັດສົມສະພາບຄ�ອງໄລຍະສັ້ນໃຫ�ກັບສະມາຊິກໃນເວລາຂາດສະພາບຄ�ອງດ�ວຍການເຮັດທ�ລະກ�າຊື້-

ຂາຍຝາກ ແລະ ຊື້-ຂາຍຂາດໂຕພັນທະບັດຕາມລະບຽບການຂອງ ທຫລ ໃນແຕ�ລະໄລຍະ; 

5. ການສະໜອງທຶນ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ສາມາດສະໜອງທຶນດ�ວຍການກ��ຢ�ມແກ�ສະຖາບັນການເງິນ ດ�ວຍສອງຮ�ບ

ການ ຄື: ການໃຫ�ກ��ຢ�ມທີ່ບໍ�ມີຫຼັກຊັບຄ��າປະກັນ ນ�າໃຊ�ເພື່ອຮັບປະກັນການຊ�າລະລະຫວ�າງສະຖາບັນການເງິນດ�ວຍກັນ 

ແລະ ການໃຫ�ກ��ຢ�ມທີ່ມີຫຼັກຊັບຄ��າປະກັນ ນ�າໃຊ�ເພື່ອສະໜອງທຶນໃຫ�ສະຖາບັນການເງິນ ແນ�ໃສຮັບປະກັນການແກ�ໄຂ

ການຂາດສະພາບຄ�ອງ. 

ນອກຈາກເຄື່ອງມືດັ�ງກ�າວນີ້ແລ�ວ ກໍຍັງມີເຄື່ອງມືອື່ນໆ ຕາມການກ�ານົດຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ພ�ອມທັງເປ�ນຜ��ກ�າ

ນົດກົນໄກ ແລະ ລະບຽບການນ�າໃຊ�ເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍເງິນຕາແຕ�ລະປະເພດ. 

ນັ້ນແມ�ນບັນດາເຄື່ອງມືອັນຕົ້ນຕໍ ແລະ ສ�າຄັນ ເພື່ອນ�າໃຊ�ເຂ້ົາໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານນະໂຍບາຍເງິນຕາ ຂອງທະນາຄານ

ແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງທັງໝົດທີ່ໄດ�ນ�າສະເໜີມານັ້ນ ກໍລ�ວນແລ�ວແຕ�ເປ�ນການຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ�ານເງິນຕາ, ຄວາມໝ້ັນ

ຄົງຂອງສະຖານບັນການເງິນ ແລະ ເພື່ອຊຸກຍ��ໃຫ�ເສດຖະກິດຂອງປະເທດສາມາດຂະຫຍາຍຕົວໄດ�ຢ�າງຢ�ນຍົງ. 

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

 

 

 

 

ໃຊ�ເງນິກີບທົ�ວທັງຊາດສ�າງບົດບາດຄ�າເງນິກີບລາວ 




