ສຳເລັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະກຳນນະໂຍບຳຍເງິນຕຳຂອງ
ສະພຳບໍລຫ
ິ ຳນ ທຫລ ຄັງັັັ້ ປະຖົມມະລຶກ

ໃນຕອນບ່ຳຍວັນທີ 15 ມີນຳ 2022 ຄະນະກຳມະກຳນນະໂຍບຳຍເງິນຕຳ (Monetary Policy Committee)
ຂອງສະພຳບໍລິຫຳນທະນຳຄຳນແຫ່ງ ສປປ ລຳວ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄັັັ້ງປະຖົມມະລຶກໂດຍກຳນເປັນປະທຳນຂອງ
ທ່ຳນ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜ້ວ່ຳກຳນທະນຳຄຳນແຫ່ງ ສປປ ລຳວ, ປະທຳນຄະນະກຳມະກຳນນະໂຍບຳຍເງິນຕຳຂອງສະພຳ
ບໍລິຫຳນທະນຳຄຳນແຫ່ງ ສປປ ລຳວ ແລະ ມີສະມຳຊິກຂອງຄະນະກຳມະກຳນຈຳກທະນຳຄຳນແຫ່ງ ສປປ ລຳວ ແລະ
ບັນດຳກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງເຂົັັ້ຳຮ່ວມ.
ຄະນະກຳມະກຳນນະໂຍບຳຍເງິນຕຳຂອງສະພຳບໍລິຫຳນທະນຳຄຳນແຫ່ງ ສປປ ລຳວ ໄດ້ຮັບກຳນແຕ່ງຕັັັ້ງ
ໂດຍທ່ຳນນຳຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລຳວ ຕຳມດຳລັດສະບັບເລກທີ 609/ນຍ, ລົງວັນທີ 19 ຕຸລຳ 2021 ຊຶຶ່ງ
ປະກອບດ້ວຍ 9 ທ່ຳນ ແລະ ມີໜ້ຳທີຶ່ຕົັັ້ນຕໍໃນກຳນຄົັັ້ນຄວ້ຳພິຈຳລະນຳນະໂຍບຳຍດ້ຳນເງິນຕຳ ແລະ ກຳນົດແຜນເງິນຕຳ
ແຫ່ງຊຳດ ເພຶ່ອນຳສະເໜີຕໍໍ່ສະພຳບໍລິຫຳນທະນຳຄຳນແຫ່ງ ສປປ ລຳວ ພິຈຳລະນຳ; ພ້ອມທັງ ຕິດຕຳມ, ກວດກຳ, ແລະ
ປະເມີນ ກຳນຈັດຕັັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບຳຍດ້ຳນເງິນຕຳ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ນອກຈຳກນີັັ້, ກໍສຳມຳດປະກອບສ່ວນມີຄຳເຫັນ
ຕໍໍ່ກຳນສ້ຳງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳກ່ຽວກັບກຳນຈັດຕັັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບຳຍດ້ຳນເງິນຕຳ. ຄະນະກຳມະກຳນນະໂຍບຳຍ
ເງິນຕຳເຄຶ່ອນໄຫວວຽກງຳນຕຳມລະບອບປະຊຸມສຳມັນ 3 ເດອນຕໍໍ່ຄັັັ້ງ.

(ທ່ຳນ ນ. ວັດທະນຳ ດຳລຳລອຍ ຮອງຜ້ວ່ຳກຳນ ທຫລ, ຮອງ
ປະທຳນຄະນະກຳມະກຳນນະໂຍບຳຍເງິນຕຳຂອງສະພຳບໍລິຫຳນ)

(ທ່ຳນ ນ. ຂັນແກ້ວ ຫ້ຳມະນີເງົຳ, ຫົວໜ້ຳກົມນະໂຍບຳຍເງິນຕຳ,
ຄະນະກຳມະກຳນນະໂຍບຳຍເງິນຕຳຂອງສະພຳບໍລິຫຳນ ທຫລ)
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ທ່ຳນ ນ. ຂັນແກ້ວ ຫ ້ຳມະນີເງົຳ, ຫົວໜ້ຳກົມນະໂຍບຳຍເງິນຕຳ, ຄະນະກ ຳມະກຳນນະໂຍບຳຍເງິນຕຳຂອງ
ສະພຳບໍລິຫຳນ ທຫລ ໄດ້ໃຫ້ຮ້ວ່ຳ: ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະກຳນນະໂຍບຳຍເງິນຕຳ ຄັັັ້ງປະຖົມມະລຶກ ໄດ້ປຶກສຳຫຳລ
ບັນຫຳສຳຄັນຕົັັ້ນຕໍ ຄ:  ສະຫຸບຕີລຳຄຳຄນກຳນຈັດຕັັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບຳຍດ້ຳນເງິນຕຳ ໃນປີ 2021 ແລະ ຜົນຂອງ
ບັນດຳຄຳດໝຳຍດ້ຳນເງິນຕຳ ຕຳມທີຶ່ ໄດ້ກ ຳນົດໃນແຜນພັດທະນຳເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊຳດ ປະຈ ຳປີ 2021 ທີຶ່
ສະພຳແຫ່ງຊຳດໄດ້ຮັບຮອງ;  ພິຈຳລະນຳສະພຳບທ່ຳອ່ຽງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລຳວ ພ້ອມທັງທິດທຳງນະໂຍບຳຍ
ດ້ຳນເງິນຕຳ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມແນໃສ່ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕຳມຄຳດໝຳຍດ້ຳນເງິນຕຳ ສຳລັບປີ 2022 ທີຶ່ສະພຳແຫ່ງຊຳດໄດ້
ຮັ ບ ຮອງ;  ປຶ ກ ສຳຫຳລ ກຳນແບ່ ງ ຄວຳມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບພຳຍໃນຄະນະກ ຳມະກຳນນະໂຍບຳຍເງ ິ ນ ຕຳ ແລະ
ແຜນກຳນເຄຶ່ອນໄຫວຂອງຄະນະປະຈຳປີ 2022.
ສຳລັບປີ 2022, ຄະນະກຳມະກຳນນະໂຍບຳຍເງິນຕຳ ເຫັນວ່ຳສະພຳບເສດຖະກິດສຳກົນ ແລະ ພຳຍໃນ ຍັງຈະ
ສບຕໍໍ່ປະເຊີນກັບຫ ຳຍສິຶ່ງທ້ຳທຳຍ ເຖິງແມ່ນວ່ຳເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລຳວ ຄຳດວ່ຳຈະມີກຳນຟື້ນຕົວທີຶ່ດີຂຶັັ້ນກວ່ຳປີ
2021, ຂະຫຍຳຍຕົວໃນລະດັບ 4 ຫຳ 4,5% ຈຳກກຳນຜ່ອນຄຳຍລົງຂອງລະດັບຄວຳມຮຸນແຮງຂອງພະຍຳດໂຄວິດ19, ກຳນເລີຶ່ມເປີດປະເທດ ແລະ ກຳນກະຈຳຍວັກແຊັງທີຶ່ກວມອັດຕຳສ່ວນສງຂຶັັ້ນ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ; ໃນນີັັ້,
ກຳນສົົ່ງອອກຄຳດວ່ຳຍັງຈະສບຕໍໍ່ເພີຶ່ມຂຶັັ້ນໃນລະດັບດີ ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ດຸນກຳນຄ້ຳດ້ຳນສິນຄ້ຳເກີນດຸນ, ດຸນກຳນ
ຄ້ຳດ້ຳນກຳນບໍລິກຳນມີທ່ຳອ່ຽງດີຂຶັັ້ນ, ບັນຍຳກຳດໃນກຳນດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ພຳຍໃນຈະໄດ້ຮັບກຳນປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶັັ້ນ,
ມີກະແສເງິນຈຳກກຳນລົງທຶນໂດຍກົງຈຳກຕ່ຳງປະເທດໄຫ ເຂົັັ້ຳສຸດທິ ໃນລະດັບທີຶ່ໃກ້ຄຽງກັບລະດັບຂອງປີຜ່ຳນມຳ,
ດຸນກຳນຊຳລະກັບຕ່ຳງປະເທດໂດຍລວມຟື້ນຕົວດີຂຶັັ້ນ ໂດຍຢູ່ໃນລະດັບເກີນດຸນເລັກນ້ອຍ, ອັດຕຳກຳນວ່ຳງງຳນມີທ່ຳ
ອ່ຽງຫຸດລົງ; ແຕ່ບັນຫຳຫຍຸ້ງຍຳກທີຶ່ພວກເຮົຳຍັງຈະສບຕໍໍ່ປະເຊີນແມ່ນກຳນເພີຶ່ມຂຶັັ້ນຂອງລຳຄຳນໍ້ຳມັນ, ລຳຄຳສະບຽງ
ອຳຫຳນ ຢູ່ຕະຫຳດສຳກົນ, ກຳນປັບຂຶັັ້ນອັດຕຳດອກເບ້ຍຢູ່ບັນດຳປະເທດເສດຖະກິດສຳຄັນຂອງໂລກ, ຄວຳມຕ້ອງກຳນ
ໃນກຳນຖຄອງຊັບສິນທີຶ່ມີຄວຳມປອດໄພ ມີເພີຶ່ມສງຂຶັັ້ນ, ກຳນເພີຶ່ມຂຶັັ້ນຂອງອັດຕຳເງິນເຟີື້ຢູ່ບັນດຳປະເທດຄ່ຄ້ຳສຳຄັນ
ຂອງ ສປປ ລຳວ ທີຶ່ຄຳດວ່ຳຈະສບຕໍໍ່ສ້ຳງແຮງກົດດັນຕໍໍ່ລະດັບລຳຄຳພຳຍໃນປະເທດ-ອັດຕຳເງິນເຟີື້ ຢູ່ປະເທດເຮົຳ ເຫັນ
ໄດ້ຈຳກອັດຕຳເງິນເຟີື້ຕົັັ້ນປີ 2022 ໄດ້ມີທ່ຳອ່ຽງເພີຶ່ມຂຶັັ້ນ ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບທ່ຳອ່ຽງຢູ່ບັນດຳປະເທດໃນພຳກພັັ້ນ ແລະ
ສຳກົນ, ໄປຢູ່ໃນລະດັບ 6,25% ໃນເດອນມັງກອນ 2022, ໃນລະດັບ 7,31% ໃນເດອນກຸມພຳ 2022; ຊຶຶ່ງສຳເຫດ
ຕົັັ້ນຕໍຫັກແມ່ນມຳຈຳກກຳນເພີຶ່ມຂຶັັ້ນຂອງລຳຄຳໃນໝວດຄົມມະນຳຄົມ ແລະ ກຳນຂົນສົົ່ງ ທີຶ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈຳກ
ກຳນເພີຶ່ມຂຶັັ້ນສ ງຂອງລຳຄຳນ ໍ້ ຳມັ ນໃນຕະຫ ຳດສຳກົ ນ ; ນອກຈຳກນີັັ້, ພວກເຮົຳຍັງມີ ພັນທະໃນກຳນຊ ຳລະໜີ ັັ້ ກ ັ ບ
ຕ່ຳງປະເທດທີຶ່ຍ ັງຢ ູ່ໃນລະດັບສ ງ. ໃນນີັັ້, ທຳງດ້ຳນກົນໄກ ແລະ ເຄ ຶ່ອງມ ແມ່ນຈະສຸມໃສ່ຄ ົັັ້ນຄວ້ຳປັບປຸງຕົວຊີັັ້ ວ ັດ
ສະພຳບຄ່ອງໄລຍະສັັັ້ນຂອງລະບົບທະນຳຄຳນ, ພັດທະນຳກົນໄກດັດສົມສະພຳບຄ່ອງຂອງລະບົບທະນຳຄຳນໃຫ້ມີປະ
ສິດທິຜົນສ ງຂຶັັ້ນ, ປັບປຸງລະບຽບກຳນ ແລະ ສ້ຳງເງ ຶ່ອນໄຂຊຸກຍ ້ໃຫ້ຕະຫ ຳດລະຫວ່ຳງທະນຳຄຳນມີກຳນເຄ ຶ່ອນໄຫວ
ແຂງແຮງກວ່ຳເກົົ່ຳ, ພິຈຳລະນຳປັບລະດັບຂອງອັດຕຳດອກເບ້ຍພັັ້ນຖຳນຂອງທະນຳຄຳນແຫ່ງ ສປປ ລຳວ ແລະ ອັດຕຳ
ເງິນແຮຝຳກບັງຄັບແຕ່ລະໄລຍະ ເພຶ່ອຮັບປະກັນສະຖຽນລະພຳບດ້ຳນລຳຄຳ, ປະສຳນສົມທົບແໜ້ນກັບຂະແໜງ ກຳນ
ກ່ຽວຂ້ອງຕ່ຳງໆ ສ້ຳງເງ ຶ່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ກຳນເຂົັັ້ຳເຖິງແຫ່ງທຶນທະນຳຄຳນ ດ້ວຍຕົັັ້ນທຶນທີຶ່ເໝຳະສົມກັບທ່ຳແຮງ
ໃນກຳນຜະລິດ-ກຳນດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ທັງຮັບປະກັນໄດ້ຄວຳມໝັັັ້ນຄົງຂອງລະບົບທະນຳຄຳນ ແນໃສ່ເພຶ່ອສບຕໍໍ່
ປະກອບສ່ວນຊຸກຍ້ກຳນຟື້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດ; ຄຸ້ມຄອງອັດຕຳແລກປູ່ຽນຕຳມກົນໄກຕະຫຳດ ທີຶ່ມີກຳນດັດສົມໃຫ້
ສຳມຳດເໜັ ງຕີ ງສອດຄ່ ອງກັ ບພ ັັ້ ນຖຳນເສດຖະກິ ດ ຂອງປະເທດເຮົ ຳ ທີ ຶ່ ມີ ຈ ຸ ດ ພິ ເ ສດເປັ ນ ປະເທດນ ຳເຂົ ັັ້ ຳ ສິ ນ ຄ້ຳ
ອຸປະໂພກ, ບໍລິໂພກເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຍ້ອນພັັ້ນຖຳນກຳນຜະລິດຍັງອ່ອນນ້ອຍ, ແນໃສ່ປ້ອງກັນບໍໍ່ໃຫ້ອັດຕຳແລກປູ່ຽນ
ເໜັງຕີງແຮງເກີນໄປ ໄປຄຽງຄ່ກັບກຳນສບຕໍໍ່ຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດແລກປູ່ຽນເງິນຕຳ ໃຫ້ຮັດກຸມດ້ຳນລະບຽບກຳນ; ຄຸ້ມ
ຄອງເງິນຕຳຕ່ຳງປະເທດເພຶ່ອສ້ຳງຄວຳມເຂັັັ້ມແຂງໃຫ້ຄັງສຳຮອງເງິນຕຳຕ່ຳງປະເທດ, ໃນນີັັ້, ຈະນຳສະເໜີສະພຳແຫ່ງ
ຊຳດພິຈຳລະນຳຮັ ບຮອງ ກົ ດໝຳຍວ່ຳດ້ ວຍກຳນຄຸ້ ມຄອງເງິນຕຳຕ່ ຳງປະເທດ ສະບັບປັ ບປຸ ງ, ປະສຳນສົມທົ ບກັ ບ
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ພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ປັບປຸງນິຕິກຳ, ແລກປູ່ຽນຂໍໍ້ມນ, ຕິດຕຳມກວດກຳ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບກຳນໃຫ້ເຂັັັ້ມງວດໃນ
ກຳນຄຸ້ມຄອງກຳນເຄຶ່ອນໄຫວເງິນຕຳຕ່ຳງປະເທດ ເປັນຕົັັ້ນ ກຳນຄຸ້ມຄອງລຳຍຮັບທີຶ່ເປັນເງິນຕຳຕ່ຳງປະເທດຈຳກກຳນ
ສົົ່ງອອກ, ເງິນລົງທຶນຈຳກຕ່ຳງປະເທດ, ເງິນກ້ຢມຈຳກຕ່ຳງປະເທດ ດ້ວຍກຳນສ້ຳງເງ ຶ່ອນໄຂອຳນວຍໃຫ້ມີ ກຳນນຳເຂົັັ້ຳ
ເງິນຕຳຕ່ຳງປະ ເທດຜ່ຳນລະບົບທະນຳຄຳນ ຫຳຍຂຶັັ້ນ ໄປຄຽງຄ່ກັບກຳນຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້
ປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນ ຕຳມລະບຽບກຳນ.
ກຳນຈັ ດຕັ ັັ້ ງ ປະຕິ ບ ັ ດນະໂຍບຳຍດ້ ຳນເງິ ນຕຳທີ ຶ່ ກ ່ຳວມຳນັ ັັ້ ນ ຈະບໍ ໍ່ ສຳມຳດບັ ນລຸ ໄດ້ ຕຳມຄຳດໝຳຍ ຖ້ ຳ
ປຳສະຈຳກກຳນຮ່ວມມ ຂອງທຸກຂະແໜງກຳນ, ພໍໍ່ແມ່ປະຊຳຊົນ, ລວມທັງບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນຕ່ຳງໆໃນທົົ່ວ
ສັງຄົມ ຢູ່ຳງກົມ ກຽວ ເປັນຕົັັ້ນ ກຳນຄຸ້ມຄອງງົບປະມຳນແຫ່ງລັດ ໃຫ້ໄປຕຳມແຜນ, ກຳນສົົ່ງເສີມກຳນລົງທຶນ ຄຽງຄ່
ກັບກຳນຄຸ້ມຄອງກະແສເງິນທຶນຕົວຈິງ , ກຳນປະກອບສ່ວນສ້ຳງຄວຳມເຂັັັ້ມແຂງໃຫ້ພ ັັ້ນຖຳນກຳນຜະລິດພຳຍໃນ,
ເສີມສ້ຳງທ່ຳແຮງໃນກຳນສົົ່ງອອກ, ຫຸດຜ່ອນພັນທະໃນກຳນຊຳລະທີຶ່ເປັນເງິນຕຳຕ່ຳງປະເທດ ດ້ວຍກຳນປະຢັດເງິນຕຳ
ຕ່ຳງປະເທດ ແລະ ຫຸດຜ່ອນກຳນນຳເຂົັັ້ຳສິນຄ້ຳ ແລະ ກຳນບໍລິກຳນ ທີຶ່ບໍໍ່ຈຳເປັນລົງ ໂດຍສະເພຳະສຳລັບສິນຄ້ຳ ແລະ
ກຳນບໍລິກຳນ ທີຶ່ ສປປ ລຳວ ມີທ່ຳແຮງ, ມີຄວຳມສຳມຳດສະໜອງຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງຕະຫຳດພຳຍໃນໄດ້ , ພ້ອມ
ທັງສະກັດກັັັ້ນກຳນເຄຶ່ອນໄຫວດ້ຳນກຳນເງິນທີຶ່ບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝຳຍ.
#ຂ່ຳວໂດຍ: ກົມນະໂຍບຳຍເງິນຕຳ
#ພຳບໂດຍ: ນຳງ ປຳໄນ ພັນທະລຳ

ໃຊ້ເງິນກີບທົົ່ວທັງຊຳດ ສ້ຳງບົດບຳດຄ່ຳເງິນກີບລຳວ
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