
 

ຫວົໜ້າກົມນະໂຍບາຍເງນິຕາແຈງ້ຂາ່ວ 
ວຽກງານການຄ ມ້ຄອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 

 

ໃນຕອນບ່າຍວັນ ທີ 15 ມິຖ ູຸນາ 2022 ທີີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ນາງ ຂັນແກ້ວ ຫ ້າມະນີເງ ົາ ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍ
ເງິນຕາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ແຈ້ງຂ່າວກ່ຽວກັບວຽກງານການຄ ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຕ ໍ່ສ ີ່ມວນ
ຊົນຢ ູ່ທີີ່ຫ້ອງປະຊູຸມ ທຫລ ເຊິີ່ງມີເນ ື້ອໃນລາຍລະອຽດດັັ່ງນີື້:  

ຂ້າພະເຈົື້າ ຕາງໜ້າ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຂ ຖ ເປັນກຽດແຈ້ງຂ່າວ-ປະຊາສ າພັນມາຍັງບັນດາພ ໍ່ແມ່

ປະຊາຊົນ, ພ ໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ, ພະນັກງານ ທະຫານ, ຕໍາຫ ວດ  ໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດກ່ຽວກັບບາງວຽກງານໃນການຄ ້ມ

ຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ ູ່ ສປປ ລາວ. ໃນເງ ີ່ອນໄຂທີີ່ ສປປ ລາວ ມີຄວາມຫຍ ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ການເງິນ - 
ເງິນຕາ ດັັ່ງທີີ່ພວກເຮົາເຫັນການເພີີ່ມຂ ື້ນຂອງອັດຕາເງິນເຟ ີ້, ການເໜັງຕີງຂອງອັດຕາແລກປູ່ຽນ, ລາຄານ ື້າມັນ ຊ ີ່ງ
ບັນຫາດັັ່ງກ່າວ ຫ າຍປະເທດກ ພວມປະເຊີນຢ ູ່ເຊັັ່ນດຽວກັນ. ລວມທັງປະເທດທີີ່ມີເສດຖະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ 



ເຂັື້ມແຂງ ກ ປະເຊີນກັບບັນຫາອັດຕາເງິນເຟ ີ້ເພີີ່ມຂ ື້ນສ ງທີີ່ສ ດ ໃນຮອບຫ າຍ 10 ປ . ໃນສະພາບແວດລ້ອມຄ ແນວນີື້, ທ ກ

ຂະແໜງ ການທັງພາກລັດ ແລະ ທ ລະກິດ ກ ໄດ້ພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍມາດຕະການຈໍານວນໜ ີ່ງຢູ່າງເໝາະສົມ 
ໂດຍສະເພາະມາດຕະການທີີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພວມຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນຂອບເຂດຂອງນະໂຍບາຍເງິນຕາແມ່ນ

ສ ມໃສ່ປັບປ ງວຽກງານການຄ ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການແລກປູ່ຽນເງິນຕາ, ການຊູຸກຍ ້ສົັ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວ

ຂອງເສດຖະກິດ, ຫ ູຸດຜ່ອນການເພີີ່ມຂ ື້ນຂອງອັດຕາເງິນເຟ ີ້ ແລະ ອ ີ່ນໆ ດັັ່ງທີີ່ບັນດາທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຈາກການລາຍງານຕ ໍ່

ກອງປະຊູຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝສາມັນ ເທ ີ່ອທີ 3 ຊູຸດທີ IX. 

ຄຽງຄ ່ກັນນີື້, ໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆ ກ ປາກົດມີຄວາມເຂົື້າໃຈຂອງສັງຄົມທີີ່ອາດຈະ

ຄາດເຄ ີ່ອນຈາກຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ບ ໍ່ທັນເປັນເອກະພາບຢູ່າງທົັ່ວເຖິງ ຕ ໍ່ບາງວິທີການໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງ
ຂະແໜງການ ຊ ີ່ງອາດຈະເກີດຈາກການສ ີ່ສານປະຊາສໍາພັນຂອງຂະແໜງການຍັງບ ໍ່ທັນມີປະສິດທິພາບ ແລະ ບ ໍ່
ກວ້າງຂວາງເທົັ່າທີີ່ຄວນ ເປັນຕົື້ນ ເມ ີ່ອບ ໍ່ດນົມານີື້ ກ ໍ່ມກີານຮບັຮ  ້ແລະ ເຂົື້າໃຈຄາດເຄ ີ່ອນກຽ່ວກບັແຈງ້ການສະບບັວນັທ ີ
9 ແລະ ວນັທ ີ13 ມຖິູຸນາ 2022 ຂອງທະນາຄານ ການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ (ທຄຕລ) ກຽ່ວກບັການຖອນເງນິ
ທີີ່ໂອນຜາ່ນລະບບົບ ລກິານຮບັເງນິດວ່ນ  Money gram.  ຂ້າພະເຈົື້າ ໃນນາມກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ ຕາງໜ້າໃຫ້ 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຂ ປະຊາສໍາພັນມາຍັງບັນດາທ່ານໃຫ້ເຂົື້າໃຈເປັນເອກະພາບວ່າ: ປດັຈ ບນັ ທະນາຄານທ ລະ
ກດິ ກ ຄ ລະບບົ Money gram ຍງັສ ບຕ ໍ່ບ ລກິານໃຫພ້ ໍ່ແມປ່ະຊາຊນົ ສາມາດຖອນເງນິໄດຕ້າມປກົກະຕ ິ ຄ ຜາ່ນມາ. 
ສະນັື້ນ, ຂ ແຈງ້ມາຍງັບນັດາທາ່ນຊາບ ແລະ ໝັື້ນໃຈໃນຄວາມປອດໄພ ຂອງຊບັສນິ ກ ຄ  ເງນິຝາກຂອງທາ່ນ ຢ ູ່ນ າລະບບົ
ທະນາຄານ ຂອງພວກເຮາົ.  

ຕິດພັນກັບວຽກງານຄ ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານທ ລະກິດ ແລະ 

ບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໜ້າທີີ່ຕາມບົດບາດຂອງໃຜລາວ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ

ຄ ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ສະບັບເລກທີ 55/ສພຊ ລົງວັນທີ 22 ທັນວາ 2014, ໃນນັື້ນ ມາດຕາ 15 ໄດ້ກ ານົດກ່ຽວ

ກັບການເປ ດບັນຊີ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເງ ິນຕາ ໃນບັນຊີເງ ິນຝາກ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ຄ : ຜ ມ້ພີ ມລາໍເນາົ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ສາມາດ
ນາໍເງນິກບີ ແລະ ເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ ທີີ່ມແີຫ ງ່ທີີ່ມາຖ ກຕອ້ງ ຝາກເຂົື້າບນັຊຂີອງຕນົ ທີີ່ເປ ດໄວນ້າໍທະນາຄານທ ລະກດິ ຢ ູ່ 
ສປປ ລາວ ແລະ ເງນິໃນບນັຊດີັັ່ງກາ່ວ ສາມາດຖອນ ແລະ ຮບັດອກເບຍ້ ຕາມປະເພດບນັຊເີງນິຝາກຂອງຕນົນາໍທະນາຄານ

ທ ລະກດິ.  

ສະນັື້ນ, ອີງໃສ່ນິຕິກໍາດັັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຂ ຢັີ້ງຢືນວ່າ ບັນດາທ່ານ ທີີ່ມີເງ ິນຕາ

ຕ່າງປະເທດຢ ູ່ໃນຄອບຄອງ ຍັງສາມາດເປ ດບັນຊີເງ ິນຝາກ, ສາມາດຖອນ , ໂອນ ຕາມປະເພດບັນຊີ ແລະ ສະກ ນເງິນ ທີີ່

ຕົນຄອບຄອງໄດ້ຕາມປົກກະຕິ. ພ້ອມດຽວກັນນີື້, ຂ້າພະເຈົື້າ ຂ ແຈ້ງຂ່າວຕ ີ່ມວ່າ ລັດຖະບານ ພວມກະກຽມຈະນ າສະເໜີ

ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄ ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ສະບັບປັບປ ງ ຕ ໍ່ກອງປະຊູຸມສະໄຫມສາມັນ ເທ ີ່ອທີ 3 ຂອງ
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊູຸດທີ IX ໃນອີກບ ໍ່ພ ເທົັ່າໃດວັນຂ້າງໜ້າ ຊ ີ່ງຮ່າງກົດໝາຍດັັ່ງກ່າວ ຍັງຄົງຮັກສາສິດໃນການຖ 



ຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດ ຄ ກັບສະບັບປັດຈ ບັນ ໝາຍຄວາມວ່າ ສາມາດຖ ຄອງໃນຮ ບແບບເງິນສົດ ເງິນຝາກ 

ໄດ,້ ແຕ່ກ່ອນຈະນ າໃຊ້ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການຕ່າງໆ ຢ ູ່ພາຍໃນປະເທດ ໃຫ້ແລກປູ່ຽນເປັນເງິນກີບສາກ່ອນ. ໃນ

ໂອກາດນີື້, ຂ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ພ ໍ່ແມ່ປະຊາຊົນລາວ ທີີ່ເປັນລ ກຄາ້ຂອງທະນາຄານທ ລະກິດ ມີຄວາມເຊ ີ່ອໝັື້ນ ຕ ໍ່ການເຄ ີ່ອນ

ໄຫວຂອງລະບົບທະນາຄານ, ບ ໍ່ຫລົງເຊ ີ່ອ ຕ ໍ່ກະແສຂ່າວທີີ່ບ ໍ່ເປັນທາງການ ຫ   ມີຂ ໍ້ສົງໄສປະການໃດ ຂ ໃຫ້ປະສານຫາ

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ເພ ີ່ອເຂົື້າໃຈໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ ປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການປັບປ ງແກ້ໄຂວຽກງານ
ຄ ້ມຄອງມະຫາພາກ ຂອງລັດ ກ ຄ ການເຄ ີ່ອນໄຫວທ ລະກິດ ແລະ ເພ ີ່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົັ່າ 

ໃຫ້ມີຊີວິດການເປັນຢ ູ່ກັບເຂົື້າສ ່ສະພາບປົກກະຕິ ແລະ ເຂັື້ມແຂງຂ ື້ນເທ ີ່ອລະກ້າວ. ໃນກ ລະນີຫາກທ່ານມີຄໍາເຫັນ, ມີຄໍາ

ຕໍານິຕິຊົມ ຫ   ຕ້ອງການສົນໃຈຮ ້ບັນຫາໃດສະເພາະທ່ານສາມາດສົັ່ງຄໍາເຫັນໃນນາມສ່ວນຕົວ ຫ   ໃນນາມການຈັດຕັື້ງມາ
ຍັງຫ້ອງການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ ຫ   ຕ ້ຮັບຄໍາເຫັນຕ ໍ່ໜ້າສໍານັກງານ ທຫລ  ພວກເຮົາຍິນດີຮັບຟັງ ແລະ ພ້ອມທີີ່
ຈະອະທບິາຍຊີື້ແຈງໃນໂອກາດຕ ໍ່ໄປ, ພວກເຮົາພ້ອມທີີ່ຈະເອົາຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງບັນດາທ່ານໄປໝ ນໃຊ້ເຂົື້າໃນການ
ປັບປ ງວຽກງານຄ ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນດີຂ ື້ນກວ່າເກົັ່າ.  

ໃນໂອກາດນີື້, ທ່ານຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ ຍັງໄດ້ຕອບສໍາພາດຕ ໍ່ຄໍາຖາມຂອງບັນດາສ ີ່ມວນຊົນທີີ່ມີ

ຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບເຄ ີ່ອງມ ນະໂຍບາຍເງິນຕາຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອີກດ້ວຍ. 

#ຂ່າວ ແລະ ພາບໂດຍ: ນາງ ປາໃນ ພັນທະລາ 

 

 

 

 

ຮັກບ້ານເກີດເມ ອງນອນ ໃຊ້ ຈ່າຍ ທອນ ເປັນເງນິກີບ 

 

 

 

ຫ້ອງການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕັື້ງຢ ູ່ຖະໜົນຢອນເນ, ບ້ານຊຽງຍ ນ, ເມ ອງຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 


