
 

ຜ ູ້ວາ່ການ ທຫລ ຖະແຫຼງຂາ່ວກ່ຽວກັບ  
“ມາດຕະການແກູ້ໄຂບນັຫາຕິດພັນກັບອດັຕາແລກປຽ່ນ” 

 

ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2022 ທີີ່ຫູ້ອງປະຊຸມນູ້ອຍຊັັ້ນ VI ສ ານັກງານ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ (ທຫລ) ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດູ້ຈັດຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບ “ມາດຕະການແກູ້ໄຂບັນຫາຕິດພັນກັບອັດຕາ

ແລກປ່ຽນ” ຂຶັ້ນ ໂດຍການຖະແຫລງຂອງທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜ ູ້ວ່າການ ທຫລ ເຊິີ່ງມີລາຍລະອຽດຄືດັັ່ງນີັ້:  
ພາຍຫຼັງປະເທດເຮົາໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເລີີ່ມແຕ່ທູ້າຍປີ 2019 

ເປັນຕົັ້ນມາ, ສະພາບການເໜັງຕີງແຮງຂອງຄ່າເງິນຂອງຫຼາຍປະເທດ ຢ ່ຕະຫຼາດສາກົນ ແລະ ພາກພືັ້ນ,  ການເພີີ່ມຂຶັ້ນ

ຂອງລາຄານ ໍ້າມັນເຊືັ້ອໄຟໃນຕະຫຼາດໂລກ ສົມທົບກັບປັດໄຈພາຍໃນປະເທດເຮົາເອງທີີ່ຕິດພັນກັບພືັ້ນຖານໂຄງສູ້າງ

ເສດຖະກິດ, ພຶດຕິກ າ-ຄວາມຊິນເຄີຍຂອງຄົນໃນສັງຄົມລາວໃນການນ າໃຊູ້ສິນຄູ້ານ າເຂົັ້າ ໄດູ້ສົັ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຕ ໍ່

ເນືີ່ອງຕ ໍ່ຄ່າເງິນກີບ. ໃນໄລຍະ 4 ເດືອນຕົັ້ນປ ີ 2022, ສະພາບຄວາມຮຸນແຮງຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ

ວິດ-19 ຢ ່ສາກົນ ແລະ ພາຍໃນ ໄດູ້ມີທ່າອ່ຽງຜ່ອນຄາຍລົງ ແລະ ເສດຖະກິດພາຍໃນຂອງພວກເຮົາກ ໄດູ້ຄ່ອຍເລີີ່ມມີ

ທ່າອ່ຽງຟ ື້ນຕົວດີຂຶັ້ນ; ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ຄ່າເງິນກີບ ກ ຄືອັດຕາແລກປ່ຽນ ຍັງສືບຕ ໍ່ປະເຊີນກັບສິີ່ງທູ້າທາຍຫຼາຍ

ດູ້ານ ໂດຍໄດູ້ອ່ອນຄ່າ 18,36% ທຽບກັບເງິນໂດລາ  ແລະ 9,4% ທຽບກັບເງິນບາດ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງ
ປີຜ່ານມາ ຍູ້ອນສະພາບປັດໄຈພາຍນອກ ທີີ່ຍັງຜັນຜວນ ແລະ ມີຄວາມບ ໍ່ແນ່ນອນສ ງ ເປັນຕົັ້ນ ການແຂງຄ່າຂອງເງິນ
ໂດລາຢ ່ຕະຫຼາດສາກົນຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ທີີ່ໃນໄລຍະ 4 ເດືອນຕົັ້ນປີ 2022 ເງິນໂດລາໄດູ້ແຂງຄ່າ 8,18% ທຽບໃສ່ເງິນເອີ



ໂຣ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ, ຊຶີ່ງເປັນການແຂງຄ່າສຸດໃນຮອບສອງປີ, ການເພີີ່ມຂຶັ້ນຂອງລາຄາຄ າ, 

ລາຄານ ໍ້າມັນເຊືັ້ອໄຟ ໃນຕະຫຼາດສາກົນ ທີີ່ໄດູ້ເພີີ່ມຂຶັ້ນເຖິງ 65,17% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ສົມທົບ
ກັບທ່າອ່ຽງການເພີີ່ມຂຶັ້ນຂອງອັດຕາດອກເບູ້ຍ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີື້ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດສ າຄັນຂອງໂລກ ແລະ ພາກ
ພືັ້ນ ທີີ່ລູ້ວນແຕ່ສົັ່ງຜົນເຮັດໃຫູ້ຄວາມຕູ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ ່ພາຍໃນປະເທດສ ງຂຶັ້ນ. ອີກດູ້ານໜຶີ່ງ, ເຖິງແມ່ນ
ວ່າດູ້ານການຄູ້າກັບຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດເຮົາໄດູ້ເລີີ່ມມີທ່າອ່ຽງດີຂຶັ້ນເມືີ່ອທຽບກັບປີຜ່ານມາ ແຕ່ໂດຍລວມ
ພືັ້ນຖານເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາຍັງຕູ້ອງການເວລາໃນການຟ ື້ນຕົວ ໃນການສູ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫູ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ ເພືີ່ອ
ໃຫູ້ປະເທດເຮົາສາມາດສະສົມລາຍຮັບທີີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫູ້ສົມດຸນກັບລະດັບຄວາມຕູ້ອງການໃນການຊ າ

ລະຄ່ານ າເຂົັ້າສິນຄູ້າ-ການບ ລິການ ແລະ ຊ າລະໜີັ້ສິນໃຫູ້ຕ່າງປະເທດທີີ່ຍັງຢ ່ໃນລະດັບສ ງ. ບັນຫາສ າຄັນອີກດູ້ານໜຶີ່ງ

ທີີ່ສົັ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫູ້ອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງພວກເຮົາມີການເໜັງຕີງແຮງ ແລະ ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາ
ແລກປ່ຽນຂອງລະບົບທະນາຄານ ແລະ ຂອງຕະຫຼາດນອກລະບົບ ແມ່ນຍູ້ອນສະຕິຕ ໍ່ກົດໝາຍຂອງບຸກຄົນ ນິຕິບຸກຄົນ 
ຈ ານວນບ ໍ່ໜູ້ອຍໃນສັງຄົມຍັງບ ໍ່ສ ງ; ການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ມາດຕະການ ຕິດພັນກັບການຄຸູ້ມຄອງ
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຍັງບ ໍ່ທັນກົມກຽວ ເຂັັ້ມງວດເທົັ່າທີີ່ຄວນ ສົັ່ງຜົນໃຫູ້ມີສະພາບລາຍຮັບທີີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 
ແລະ ເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ຈ ານວນຫຼາຍພ ສົມຄວນບ ໍ່ທັນເຂົັ້າມາປະເທດຕາມລະບຽບການ; ຍັງມີ
ການເຄືີ່ອນໄຫວທຸລະກ າທີີ່ຕິດພັນກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ລວມທັງການແລກປ່ຽນເງິນຕາແບບບ ໍ່ຖືກຕູ້ອງຕາມ
ລະບຽບກົດໝາຍເຮັດໃຫູ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົັ້າສ ່ລະບົບທະນາຄານໜູ້ອຍກວ່າທີີ່ຄວນຈະເປັນ; ພາໃຫູ້ຄວາມ
ສາມາດໃນການສະໜອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລະບົບທະນາຄານຫຼຸດລົງ ໃນສະພາບທີີ່ລາຄາສິນຄູ້ານ າເຂົັ້າທີີ່ຈ າ

ເປັນຕ ໍ່ການດ າລົງຊີວິດໄດູ້ເພີີ່ມຂຶັ້ນສ ງຫຼາຍ ນອກເໜືອຈາກພັນທະໜີັ້ສິນຕ ໍ່ຕ່າງປະເທດ. ສະເພາະໄລຍະ 4 ເດືອນຕົັ້ນ

ປີ 2022, ເຖິງແມ່ນວ່າຕົວເລກມ ນຄ່າດຸນການຄູ້າດູ້ານສິນຄູ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດູ້ເກີນດຸນຢ ່ໃນລະດັບ 589,66 ລູ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ ດີກວ່າໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເກືອບ 50%, ແຕ່ໃນນີັ້ມີພຽງແຕ່ 33% ຂອງມ ນຄ່າການສົັ່ງ
ອອກເທົັ່ານັັ້ນທີີ່ໄດູ້ໂອນເຂົັ້າມາປະເທດຜ່ານລະບົບທະນາຄານ, ໃນຂະນະທີີ່ 98% ຂອງມ ນຄ່າການນ າເຂົັ້ານັັ້ນແມ່ນ
ໄດູ້ມີການໂອນອອກຜ່ານລະບົບທະນາຄານ; ເຮັດໃຫູ້ພວກເຮົາໄດູ້ປະເຊີນກັບສະພາບການມີກະແສເງິນອອກປະເທດ
ຜ່ານລະບົບທະນາຄານຫຼາຍກວ່າມີກະແສເງິນເຂົັ້າປະເທດຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ໃນລະດັບທີີ່ຫຼາຍກວ່າໄລຍະດຽວກັນ
ຂອງປີຜ່ານມາ ເຖິງ 143%. ສະພາບດັັ່ງກ່າວໄດູ້ສົັ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫູ້ທະນາຄານທຸລະກິດສາມາດເກັບຊືັ້ເງ ິນຕາ
ຕ່າງປະເທດໄດູ້ໜູ້ອຍກວ່າລະດັບທີີ່ຄວນຈະເປັນ ຫຼື ໜູ້ອຍກວ່າມ ນຄ່າການສົັ່ງອອກ ແລະ ມ ນຄ່າການລົງທຶນຈາກ
ຕ່າງປະເທດຫຼາຍ ແຕ່ຄວາມຮຽກຮູ້ອງຕູ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງທົັ່ວສັງຄົມ ເພືີ່ອການຊ າລະສະສາງກັບ
ຕ່າງປະເທດຍັງສືບຕ ໍ່ຢ ່ໃນລະດັບສ ງ ແລະ ເພີີ່ມຂຶັ້ນຕ ໍ່ເນືີ່ອງ.  

 

ນອກຈາກຜົນກະທົບຈາກປັດໄຈພາຍນອກ, ຄວາມບ ໍ່ສົມດຸນລະຫວ່າງລະດັບຄວາມຕູ້ອງການ ແລະ ການສະ   
ໜອງເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດຢ ່ພາຍໃນປະເທດພວກເຮົາທີີ່ຍັງສືບຕ ໍ່ສ ງຂຶັ້ນ, ການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍຕິດພັນກັບ
ການຄຸູ້ມຄອງເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດທີີ່ບ ໍ່ທັນຮັດກຸມຄືດັັ່ງທີີ່ໄດູ້ກ່າວມານັັ້ນ; ການເໜັງຕີງຂອງຄ່າເງ ິນກີບຍັງໄດູ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຫຼາຍຈາກຈິດຕະສາດຂອງປະຊາຊົນໃນສັງຄົມເຮົາທີີ່ກ າລັງແຕກຕືີ່ນ ຍູ້ອນມີຄວາມກັງວົນຫຼາຍເກີນເຫດຕ ໍ່
ສະພາບທີີ່ເກີດຂຶັ້ນຢ ່ສາກົນ ແລະ ຕ ໍ່ບາງສະພາບປາກົດການຫຍ ໍ້ທ ໍ້ທີີ່ເກີດຂຶັ້ນໃນສັງຄົມ ເປັນຕົັ້ນ ການປະກາດອັດຕາ
ແລກປ່ຽນ ແລະ ການແລກປ່ຽນເງ ິນຕາ ແບບບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍໃນແຕ່ລະວັນ ທີີ່ໄດູ້ເປັນການຖ່ວງ
ດຶງຄວາມເຊືີ່ອໝັັ້ນຕ ໍ່ສະກຸນເງ ິນຂອງຊາດຕ ໍ່ຄວາມເປັນຊາດໃຫູ້ຕ ໍ່າລົງ. ປາກົດການດັັ່ງກ່າວໄດູ້ສົັ່ງຜົນກະທົບຢ່າງ

ຫຼວງຫຼາຍເຮັດໃຫູ້ສະພາບອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງພວກເຮົາໃນໄລຍະທູ້າຍເດືອນມີນາ-ເດືອນເມສາ ໄດູ້ເໜັງຕີງແຮງ 



ໃນທິດທາງອ່ອນຄ່າຫຼາຍກວ່າລະດັບດຸນຍະພາບດູ້ານເສດຖະກິດ-ເງ ິນຕາທີີ່ຄວນຈະເປັນ. ການອ່ອນຄ່າແຮງ ແລະ 

ໄວຂອງຄ່າເງ ິນກີບເກີນລະດັບທີີ່ຄວນຈະເປັນ ຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມບ ໍ່ວ່າຈະເປັນພາກລັດກ ຄື

ພາກເອກະຊົນ ສົັ່ງຜົນໃຫູ້ພັນທະໃນການຊ າລະກັບຕ່າງປະເທດຂອງພວກເຮົາໜັກໜ່ວງຂຶັ້ນ, ລາຄາສິນຄູ້າ-ຄ່າ

ບ ລິການຕົັ້ນທຶນການຜະລິດຢ ່ພາຍໃນປະເທດເພີີ່ມສ ງຂຶັ້ນ, ອັດຕາເງິນເຟີື້ສ ງຂຶັ້ນ ກະທົບຕ ໍ່ຊີວິດການເປັນຢ ່ຂອງພວກ
ເຮົາທຸກຄົນໃນສັງຄົມ, ໃນຂະນະທີີ່, ລາຍຮັບຕ ໍ່ຫົວຄົນຂອງພວກເຮົາ ເມືີ່ອຄິດໄລ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈະຫຼຸດລງົ 
ສົັ່ງຜົນກະທົບດູ້ານລົບຕ ໍ່ສະຖານະພາບດູ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ຊືີ່ສຽງຂອງຊາດໃນເວທີ
ສາກົນ.  

 

ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະບ ໍ່ສາມາດຄວບຄຸມປັດໄຈພາຍນອກປະເທດໄດູ້ ແຕ່ຂູ້າພະເຈົັ້າ ກ ຄືທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ເຊືີ່ອໝັັ້ນວ່າ: ຖູ້າພວກເຮົາທຸກຄົນ ທຸກພາກສ່ວນ ທຸກສາຍອາຊີບ ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະ
ຊົນ ກ າໄດູ້ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຕັດສິນໃຈເປັນຈິດໜຶີ່ງໃຈດຽວກັນຮ່ວມມືກັນແກູ້ໄຂ, ເຊືີ່ອແນ່ວ່າພວກເຮົາ
ຈະສາມາດຜ່ານຜ່າບັນຫາອັດຕາແລກປ່ຽນ ທີີ່ພວກເຮົາກ າລັງປະເຊີນຢ ່ໃນປັດຈຸບັນ ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນສະພາບການອ່ອນ
ຄ່າແຮງ ແລະ ໄວຂອງຄ່າເງິນກີບ ກ ຄືສະພາບສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງລະບົບທະນາຄານ ແລະ ອັດຕາ
ແລກປ່ຽນຢ ່ນອກລະບົບໄດູ້.  

ເພືີ່ອເປັນແຮງຍ ູ້ດັນແກູ້ໄຂບັນຫາດັັ່ງກ່າວ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ າລັງສຸມໃສ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດ
ຕະການຈ ານວນໜຶີ່ງ ເພືີ່ອຄຸູ້ມຄອງປະລິມານເງ ິນເຂົັ້າສ ່ລະບົບເສດຖະກິດໃຫູ້ຢ ່ໃນລະດັບທີີ່ເໝາະສົມ ໂດຍສະເພາະ
ຕິດພັນກັບການຄຸູ້ມຄອງປະລິມານເງ ິນ, ຍົກສ ງຄຸນຄ່າຂອງເງ ິນກີບ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງສິນເຊືີ່ອຂອງລະບົບ

ທະນາຄານ ໃຫູ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມຕູ້ອງການໃນການນ າໃຊູ້ເພືີ່ອການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຕ່ລະ

ໄລຍະ ບ ໍ່ສູ້າງແຮງກົດດັນເຮັດໃຫູ້ລະດັບຄວາມຕູ້ອງການບ ລິໂພກ ຊົມໃຊູ້ ແລະ ນ າເຂົັ້າສິນຄູ້າ ສ ງຂຶັ້ນເກີນຄວາມຈ າ
ເປັນ ຜ່ານການນ າໃຊູ້ເຄືີ່ອງມືນະໂຍບາຍເງ ິນຕາຈ ານວນໜຶີ່ງ ເປັນຕົັ້ນ ການດັດປັບອັດຕາດອກເບູ້ຍພືັ້ນຖານຂອງ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ດັດປັບອັດຕາເງ ິນແຮຝາກບັງຄັບ ແລະ ອອກພັນທະບັດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ໃນລະດັບທີີ່ເໝາະສົມ. 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະສືບຕ ໍ່ສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງ ົບ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນ
ຮັບຜິດຊອບດ າເນີນມາດຕະການທີີ່ເຂັັ້ມຂຸູ້ນກວ່າເກົັ່າ ຕ ໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີີ່ເຄືີ່ອນໄຫວດູ້ານເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດ 
ແບບບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ; ໂດຍຈະເຂັັ້ມງວດການຄຸູ້ມຄອງບັນດາຮູ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນດູ້ວຍ
ການນ າໃຊູ້ມາດຕະການບ ລິຫານທີີ່ເຄັັ່ງຄັດຫຼາຍຂຶັ້ນ ຜ່ານທັງກົນໄກກວດກາໂດຍກົງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ແລະ ຜ່ານການຊີັ້ນ າໃຫູ້ທະນາຄານທຸລະກິດໃຫູ້ເພີີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການປະກອບສ່ວນວຽກງານ
ຄຸູ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫູ້ຮັດກຸມກວ່າເກົັ່າ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງຮູ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນ ທີີ່ຢ ່ພາຍໃຕູ້ການຄຸູ້ມ
ຄອງຂອງແຕ່ລະທະນາຄານທຸລະກິດ ໃຫູ້ມີການເຄືີ່ອນໄຫວສອດຄ່ອງກັບລະບຽບທີີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ າ
ນົດອອກ ແລະ ກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງຢ່າງເຂັັ້ມງວດ ແລະ ເຄັັ່ງຄັດ ຫຼາຍຂຶັ້ນ ພູ້ອມທັງປະຕິບັດມາດຕະການຕ ໍ່ຜ ູ້
ລະເມີດ ໃຫູ້ໄປຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ກ ຄືຂະບວນການຍຸຕິທ າຢ່າງເປັນຮ ບປະທ າຫຼາຍຂຶັ້ນ ເວົັ້າລວມ ເວົັ້າສະເພາະກ 

ແມ່ນຈະຢຸດຕິການອະນຸຍາດໃຫູ້ຮູ້ານແລກປ່ຽນເງ ິນຕາຕົວແທນ ທີີ່ມີການປະກາດອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ຊືັ້-ຂາຍ

ເງິນຕາ ແບບບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ; ຄຽງຄ ່ກັນນີັ້, ກ ຈະເຂັັ້ມງວດກວດກາ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການ ຕ ໍ່
ການໃຫູ້ບ ລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຢ່າງເປີດເຜີຍ ໂດຍບ ໍ່ໄດູ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ມີການເຄືີ່ອນໄຫວທີີ່ເປັນລັກສະນະສູ້າງ
ຄວາມປັັ່ນປ່ວນດູ້ານອັດຕາແລກປ່ຽນ ເປັນການສູ້າງຄວາມບ ໍ່ສະຫງ ົບ ແລະ ສູ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫູ້ແກ່ເສດຖະກິດ



ຂອງຊາດ ຂັດກັັບກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍການຄຸູ້ມຄອງເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດ ຫຼື ເປັນການເຄືີ່ອນໄຫວ ລະເມີດກົດໝາຍ
ຕາມທີີ່ໄດູ້ລະບຸໄວູ້ໃນປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ບັນດານິຕິກ າລຸ່ມກົດໝາຍກ່ຽວຂູ້ອງ.  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະສົມທົບກັບຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງປັບປຸງກົນໄກ
ຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ສະໜອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຕິດພັນກັບການນ າເຂົັ້າສິນຄູ້າທີີ່ຈ າເປັນສ າລັບການດ າລົງຊີວິດຂອງພ ໍ່ແມ່
ພີີ່ນູ້ອງປະຊາຊົນ ທີີ່ພາຍໃນປະເທດເຮົາຍັງບ ໍ່ສາມາດຜະລິດໄດູ້ເອງ ເປັນຕົັ້ນ ນ ໍ້າມັນເຊືັ້ອໄຟ ໃຫູ້ໄດູ້ໃນລະດັບທີີ່ແທດ 
ເໝາະກັບຄວາມຈ າເປັນໃນການດ າລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມໃນການພັດທະນາຕາມພືັ້ນຖານເສດຖະກິດຂອງ

ປະເທດຕົວຈິງ.  

ຄຽງຄ ່ກັນນີັ້, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ າລັງສືບຕ ໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການເພືີ່ອໃຫູ້ມີເງ ິນຕາ

ຕ່າງປະເທດເຂົັ້າສ ່ລະບົບທະນາຄານຫຼາຍຂຶັ້ນ,ໃຫູ້ລະບົບທະນາຄານສາມາດເກັບຊືັ້ເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດໄດູ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ ໃຫູ້

ສົມດຸນກັບລະດັບຄວາມຕູ້ອງການຂອງສັງຄົມຫຼາຍຂຶັ້ນ ເປັນຕົັ້ນ ກະກຽມນ າສະເໜີກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍການຄຸູ້ມຄອງ
ເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດ (ສະບັບປັບປຸງ) ເພືີ່ອໃຫູ້ສາມາດພິຈາລະນາຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມສະໄໜສາມັນເທືີ່ອທີ III 

ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2022 ນີັ້, ພູ້ອມທັງປັບປຸງ-ຄົັ້ນຄວູ້າສູ້າງບັນດານິຕິກ າລຸ່ມ

ກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ ໃຫູ້ສ າເລັດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ພາຍໃນປີ 2022; ປັບປຸງກົນໄກຄຸູ້ມຄອງລາຍຮັບຈາກການສົັ່ງ
ອອກ; ຕິດຕາມກວດກາຄືນສະພາບການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບການຖອກທຶນຈົດທະບຽນ, 
ການປະກອບເງິນລົງທຶນ ກ ຄືການນ າລາຍຮັບຈາກການສົັ່ງອອກກັບຄືນປະເທດ ພູ້ອມທັງຕິດຕາມ ກວດກາ ຄຸູ້ມຄອງ 
ເງິນລົງທຶນພາຍໃນທີີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ  ໃຫູ້ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶັ້ນ.  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ າລັງສຸມໃສ່ຄົັ້ນຄວູ້າກົນໄກການນ າໃຊູ້ສະກຸນເງິນທູ້ອງຖິີ່ນເຂົັ້າໃນການຊ າລະສະ
ສາງດູ້ານການຄູ້າ 2 ຝ່າຍ ໃຫູ້ຫຼາຍຂຶັ້ນເພືີ່ອສົັ່ງເສີມການຄູ້າລະຫວ່າງປະເທດ ໂດຍນ າໃຊູ້ສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ສູ້າງ
ຄວາມສົມດຸນດູ້ານຄວາມຕູ້ອງການເງິນຕາກັບບັນດາປະເທດຄ ່ຄູ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫູ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ; ໄປຄຽງຄ ່ກັບ
ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂູ້ອງ ຄົັ້ນຄວູ້າກ ານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກ າທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບການຄຸູ້ມ
ຄອງໜີັ້ສິນຕ ໍ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໜີັ້ສິນຕ ໍ່ຕ່າງປະເທດຂອງຜ ູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຂອງພາກເອກະຊົນ
ພາຍໃນ ເພືີ່ອຫຼີກລ່ຽງການສູ້າງໜີັ້ສິນຕ່າງປະເທດແບບບ ໍ່ຍືນຍົງ; ສືບຕ ໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາໜູ້າວຽກຈຸດສຸມທີີ່ໄດູ້

ກ ານົດໃນວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດູ້ວຍການແກູ້ໄຂຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກທາງດູ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໂດຍສະເພາະຕິດພັນ

ກັບການສົັ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນເພືີ່ອທົດແທນການນ າເຂົັ້າ, ການສົັ່ງເສີມການສົັ່ງອອກ, ການສົັ່ງເສີມການປະຢັດ 

ຕູ້ານການໃຊູ້ຈ່າຍທີີ່ຟ ມເຟ ອຍ ໃຫູ້ເປັນຮ ບປະທ າຫຼາຍຂຶັ້ນ. 
 

ຄຽງຄ ່ກັບບັນດາມາດຕະການ ທີີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ ຄືບັນດາກະຊວງ ຂະແໜງການຂອງພາກລັດກ າ
ລັງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເພືີ່ອແກູ້ໄຂບັນຫາທີີ່ຕິດພັນກັບອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ການເພີີ່ມຂຶັ້ນສ ງຂອງລາຄາສິນຄູ້າ, ໃນ
ສະພາບເງືີ່ອນໄຂທີີ່ເສດຖະກິດຂອງສາກົນ ແລະ ພາຍໃນຍັງຫຍຸູ້ງຍາກ ບ ໍ່ທັນຢ ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ ຄືດັັ່ງປັດຈຸບັນ, 
ພວກເຮົາທຸກຄົນຄວນຍົກສ ງສະຕິຕ ໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ບ ໍ່ເຂົັ້າຮ່ວມ ບ ໍ່ສົມຮ ູ້ຮ່ວມຄິດ ບ ໍ່ຊຸກຍ ູ້ສົັ່ງເສີມການແລກປ່ຽນ
ເງິນຕາແບບບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ທີີ່ຈະເປັນການສູ້າງຄວາມບ ໍ່ສະຫງ ົບຕ ໍ່ສະພາບອັດຕາແລກປ່ຽນ; ເຊີດ
ຊູນ ໍ້າໃຈຊາດ ສົັ່ງເສີມການຜະລິດທີີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງຊາດ, ອຸດໜ ນຜະລິດຕະພັນຂອງລາວ, ຫຼຸດຜ່ອນການບ ລິໂພກ 

ຊົມໃຊູ້ສິນຄູ້າ-ການບ ລິການທີີ່ບ ໍ່ຈ າເປັນ ແລະ ຟ ມເຟ ອຍ ເພືີ່ອຊ່ວຍກັນປະຢັດລາຍຈ່າຍທີີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, 

ຊ່ວຍໃຫູ້ມີລາຍຮັບທີີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົັ້າປະເທດເຂົັ້າລະບົບທະນາຄານຫຼາຍຂຶັ້ນ, ເພືີ່ອປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫູ້
ຖານະເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງຊາດເຂັັ້ມແຂງຂຶັ້ນຫຼຸດຜ່ອນແຮງກົດດົນຕ ໍ່ອັດຕາແລກປ່ຽນ”. 


