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ສ ຳເລັດກອງປະຊມຸຄະນະກ ຳມະກຳນນະໂຍບຳຍເງນິຕຳຂອງ  

ສະພຳບໍລິຫຳນ ທຫລ ຄັັັັ້ງປະຖົມມະລຶກ 
 

    
ໃນຕອນບ່ຳຍວັນທີ 15 ມີນຳ 2022 ຄະນະກ ຳມະກຳນນະໂຍບຳຍເງິນຕຳ (Monetary Policy Committee) 

ຂອງສະພຳບໍລິຫຳນທະນຳຄຳນແຫ່ງ ສປປ ລຳວ ໄດ້ດ ຳເນີນກອງປະຊຸມຄັັັ້ງປະຖົມມະລຶກໂດຍກຳນເປັນປະທຳນຂອງ
ທ່ຳນ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜ ້ວ່ຳກຳນທະນຳຄຳນແຫ່ງ ສປປ ລຳວ, ປະທຳນຄະນະກ ຳມະກຳນນະໂຍບຳຍເງິນຕຳຂອງສະພຳ
ບໍລິຫຳນທະນຳຄຳນແຫ່ງ ສປປ ລຳວ ແລະ ມີສະມຳຊິກຂອງຄະນະກ ຳມະກຳນຈຳກທະນຳຄຳນແຫ່ງ ສປປ ລຳວ ແລະ 
ບັນດຳກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງເຂົັັ້ຳຮ່ວມ. 
  ຄະນະກ ຳມະກຳນນະໂຍບຳຍເງິນຕຳຂອງສະພຳບໍລິຫຳນທະນຳຄຳນແຫ່ງ ສປປ ລຳວ ໄດ້ຮັບກຳນແຕ່ງຕັັັ້ງ
ໂດຍທ່ຳນນຳຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລຳວ ຕຳມດ ຳລັດສະບັບເລກທີ 609/ນຍ, ລົງວັນທີ 19 ຕຸລຳ 2021 ຊຶຶ່ງ
ປະກອບດ້ວຍ 9 ທ່ຳນ ແລະ ມີໜ້ຳທີຶ່ຕົັັ້ນຕໍໃນກຳນຄົັັ້ນຄວ້ຳພິຈຳລະນຳນະໂຍບຳຍດ້ຳນເງິນຕຳ ແລະ ກ ຳນົດແຜນເງິນຕຳ
ແຫ່ງຊຳດ ເພ ຶ່ອນ ຳສະເໜີຕໍໍ່ສະພຳບໍລິຫຳນທະນຳຄຳນແຫ່ງ ສປປ ລຳວ ພິຈຳລະນຳ; ພ້ອມທັງ ຕິດຕຳມ, ກວດກຳ, ແລະ 
ປະເມີນ ກຳນຈັດຕັັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບຳຍດ້ຳນເງິນຕຳ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ນອກຈຳກນີັັ້, ກໍສຳມຳດປະກອບສ່ວນມີຄ ຳເຫັນ
ຕໍໍ່ກຳນສ້ຳງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກ ຳກ່ຽວກັບກຳນຈັດຕັັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບຳຍດ້ຳນເງິນຕຳ. ຄະນະກ ຳມະກຳນນະໂຍບຳຍ
ເງິນຕຳເຄ ຶ່ອນໄຫວວຽກງຳນຕຳມລະບອບປະຊຸມສຳມັນ 3 ເດ ອນຕໍໍ່ຄັັັ້ງ.  

  
    

 
(ທ່ຳນ ນ. ວັດທະນຳ ດຳລຳລອຍ ຮອງຜ ້ວ່ຳກຳນ ທຫລ, ຮອງ 
ປະທຳນຄະນະກ ຳມະກຳນນະໂຍບຳຍເງິນຕຳຂອງສະພຳບໍລິຫຳນ) 

(ທ່ຳນ ນ. ຂັນແກ້ວ ຫ ້ຳມະນີເງ ົຳ, ຫົວໜ້ຳກົມນະໂຍບຳຍເງິນຕຳ, 
ຄະນະກ ຳມະກຳນນະໂຍບຳຍເງິນຕຳຂອງສະພຳບໍລິຫຳນ ທຫລ) 
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ທ່ຳນ ນ. ຂັນແກ້ວ ຫ ້ຳມະນີເງ ົຳ, ຫົວໜ້ຳກົມນະໂຍບຳຍເງ ິນຕຳ, ຄະນະກ ຳມະກຳນນະໂຍບຳຍເງ ິນຕຳຂອງ
ສະພຳບໍລິຫຳນ ທຫລ ໄດ້ໃຫ້ຮ ້ວ່ຳ: ກອງປະຊຸມຄະນະກ ຳມະກຳນນະໂຍບຳຍເງ ິນຕຳ ຄັັັ້ງປະຖົມມະລຶກ ໄດ້ປຶກສຳຫຳລ 
ບັນຫຳສ ຳຄັນຕົັັ້ນຕໍ ຄ :  ສະຫ ຸບຕີລຳຄຳຄ ນກຳນຈັດຕັັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບຳຍດ້ຳນເງິນຕຳ ໃນປີ 2021 ແລະ ຜົນຂອງ
ບັນດຳຄຳດໝຳຍດ້ຳນເງ ິນຕຳ ຕຳມທີຶ່ໄດ້ກ ຳນົດໃນແຜນພັດທະນຳເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊຳດ ປະຈ ຳປີ 2021 ທີຶ່
ສະພຳແຫ່ງຊຳດໄດ້ຮັບຮອງ;  ພິຈຳລະນຳສະພຳບທ່ຳອ່ຽງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລຳວ ພ້ອມທັງທິດທຳງນະໂຍບຳຍ
ດ້ຳນເງ ິນຕຳ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມແນໃສ່ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕຳມຄຳດໝຳຍດ້ຳນເງ ິນຕຳ ສ ຳລັບປີ 2022 ທີຶ່ສະພຳແຫ່ງຊຳດໄດ້
ຮ ັບຮອງ;  ປ ຶກສຳຫຳລ ກຳນແບ່ງຄວຳມຮັບຜ ິດຊອບພຳຍໃນຄະນະກ ຳມະກຳນນະໂຍບຳຍເງ ິນຕຳ  ແລະ 
ແຜນກຳນເຄ ຶ່ອນໄຫວຂອງຄະນະປະຈ ຳປີ 2022. 
 ສ ຳລັບປີ 2022, ຄະນະກ ຳມະກຳນນະໂຍບຳຍເງ ິນຕຳ ເຫັນວ່ຳສະພຳບເສດຖະກິດສຳກົນ ແລະ ພຳຍໃນ ຍັງຈະ
ສ ບຕໍໍ່ປະເຊີນກັບຫ ຳຍສິຶ່ງທ້ຳທຳຍ ເຖິງແມ່ນວ່ຳເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລຳວ ຄຳດວ່ຳຈະມີກຳນຟ ື້ນຕົວທີຶ່ດີຂຶັັ້ນກວ່ຳປີ 
2021, ຂະຫຍຳຍຕົວໃນລະດັບ 4 ຫຳ 4,5% ຈຳກກຳນຜ່ອນຄຳຍລົງຂອງລະດັບຄວຳມຮຸນແຮງຂອງພະຍຳດໂຄວິດ-

19, ກຳນເລີຶ່ມເປີດປະເທດ ແລະ ກຳນກະຈຳຍວັກແຊັງທີຶ່ກວມອັດຕຳສ່ວນສ ງຂຶັັ້ນ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ; ໃນນີັັ້, 
ກຳນສົົ່ງອອກຄຳດວ່ຳຍັງຈະສ ບຕໍໍ່ເພີຶ່ມຂຶັັ້ນໃນລະດັບດີ ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ດຸນກຳນຄ້ຳດ້ຳນສິນຄ້ຳເກີນດຸນ, ດຸນກຳນ
ຄ້ຳດ້ຳນກຳນບໍລິກຳນມີທ່ຳອ່ຽງດີຂຶັັ້ນ, ບັນຍຳກຳດໃນກຳນດ ຳເນີນທຸລະກິດຢ ູ່ພຳຍໃນຈະໄດ້ຮັບກຳນປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶັັ້ນ, 

ມີກະແສເງ ິນຈຳກກຳນລົງທຶນໂດຍກົງຈຳກຕ່ຳງປະເທດໄຫ ເຂົັັ້ຳສຸດທິ ໃນລະດັບທີຶ່ໃກ້ຄຽງກັບລະດັບຂອງປີຜ່ຳນມຳ, 
ດຸນກຳນຊ ຳລະກັບຕ່ຳງປະເທດໂດຍລວມຟ ື້ນຕົວດີຂຶັັ້ນ ໂດຍຢ ູ່ໃນລະດັບເກີນດຸນເລັກນ້ອຍ, ອັດຕຳກຳນວ່ຳງງຳນມີທ່ຳ
ອ່ຽງຫ ຸດລົງ; ແຕ່ບັນຫຳຫຍຸ້ງຍຳກທີຶ່ພວກເຮົຳຍັງຈະສ ບຕໍໍ່ປະເຊີນແມ່ນກຳນເພີຶ່ມຂຶັັ້ນຂອງລຳຄຳນ ໍ້ຳມັນ, ລຳຄຳສະບຽງ
ອຳຫຳນ ຢ ູ່ຕະຫ ຳດສຳກົນ, ກຳນປັບຂຶັັ້ນອັດຕຳດອກເບ້ຍຢ ູ່ບັນດຳປະເທດເສດຖະກິດສ ຳຄັນຂອງໂລກ, ຄວຳມຕ້ອງກຳນ
ໃນກຳນຖ ຄອງຊັບສິນທີຶ່ມີຄວຳມປອດໄພ ມີເພີຶ່ມສ ງຂຶັັ້ນ, ກຳນເພີຶ່ມຂຶັັ້ນຂອງອັດຕຳເງິນເຟີື້ຢ ູ່ບັນດຳປະເທດຄ ່ຄ້ຳສ ຳຄັນ
ຂອງ ສປປ ລຳວ ທີຶ່ຄຳດວ່ຳຈະສ ບຕໍໍ່ສ້ຳງແຮງກົດດັນຕໍໍ່ລະດັບລຳຄຳພຳຍໃນປະເທດ-ອັດຕຳເງ ິນເຟີື້ ຢ ູ່ປະເທດເຮົຳ ເຫັນ
ໄດ້ຈຳກອັດຕຳເງ ິນເຟີື້ຕົັັ້ນປີ 2022 ໄດ້ມີທ່ຳອ່ຽງເພີຶ່ມຂຶັັ້ນ ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບທ່ຳອ່ຽງຢ ູ່ບັນດຳປະເທດໃນພຳກພ ັັ້ນ ແລະ 
ສຳກົນ, ໄປຢ ູ່ໃນລະດັບ 6,25% ໃນເດ ອນມັງກອນ 2022, ໃນລະດັບ 7,31% ໃນເດ ອນກຸມພຳ 2022; ຊຶຶ່ງສຳເຫດ
ຕົັັ້ນຕໍຫ ັກແມ່ນມຳຈຳກກຳນເພີຶ່ມຂຶັັ້ນຂອງລຳຄຳໃນໝວດຄົມມະນຳຄົມ ແລະ ກຳນຂົນສົົ່ງ ທີຶ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈຳກ
ກຳນເພີຶ່ມຂຶັັ້ນສ ງຂອງລຳຄຳນ ໍ້ຳມັນໃນຕະຫ ຳດສຳກົນ; ນອກຈຳກນີັັ້, ພວກເຮົຳຍັງມີພັນທະໃນກຳນຊ ຳລະໜີັັ້ກັບ
ຕ່ຳງປະເທດທີຶ່ຍັງຢ ູ່ໃນລະດັບສ ງ. ໃນນີັັ້, ທຳງດ້ຳນກົນໄກ ແລະ ເຄ ຶ່ອງມ ແມ່ນຈະສຸມໃສ່ຄົັັ້ນຄວ້ຳປັບປຸງຕົວຊີັັ້ວັດ
ສະພຳບຄ່ອງໄລຍະສັັັ້ນຂອງລະບົບທະນຳຄຳນ, ພັດທະນຳກົນໄກດັດສົມສະພຳບຄ່ອງຂອງລະບົບທະນຳຄຳນໃຫ້ມີປະ
ສິດທິຜົນສ ງຂຶັັ້ນ, ປັບປຸງລະບຽບກຳນ ແລະ ສ້ຳງເງ  ຶ່ອນໄຂຊຸກຍ ້ໃຫ້ຕະຫ ຳດລະຫວ່ຳງທະນຳຄຳນມີກຳນເຄ ຶ່ອນໄຫວ
ແຂງແຮງກວ່ຳເກົົ່ຳ, ພິຈຳລະນຳປັບລະດັບຂອງອັດຕຳດອກເບ້ຍພ ັັ້ນຖຳນຂອງທະນຳຄຳນແຫ່ງ ສປປ ລຳວ ແລະ ອັດຕຳ
ເງ ິນແຮຝຳກບັງຄັບແຕ່ລະໄລຍະ ເພ ຶ່ອຮັບປະກັນສະຖຽນລະພຳບດ້ຳນລຳຄຳ, ປະສຳນສົມທົບແໜ້ນກັບຂະແໜງ ກຳນ
ກ່ຽວຂ້ອງຕ່ຳງໆ ສ້ຳງເງ ຶ່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ກຳນເຂົັັ້ຳເຖິງແຫ ່ງທຶນທະນຳຄຳນ ດ້ວຍຕົັັ້ນທຶນທີຶ່ເໝຳະສົມກັບທ່ຳແຮງ
ໃນກຳນຜະລິດ-ກຳນດ ຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ທັງຮັບປະກັນໄດ້ຄວຳມໝັັັ້ນຄົງຂອງລະບົບທະນຳຄຳນ ແນໃສ່ເພ ຶ່ອສ ບຕໍໍ່
ປະກອບສ່ວນຊຸກຍ ້ກຳນຟ ື້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດ; ຄຸ້ມຄອງອັດຕຳແລກປູ່ຽນຕຳມກົນໄກຕະຫ ຳດ ທີຶ່ມີກຳນດັດສົມໃຫ້
ສຳມຳດເໜັງຕີງສອດຄ່ອງກັບພ ັັ້ນຖຳນເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົຳ ທີ ຶ່ມີຈຸດພິເສດເປັນປະເທດນ ຳເຂົ ັັ້ຳສິນຄ້ຳ
ອຸປະໂພກ, ບໍລິໂພກເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຍ້ອນພ ັັ້ນຖຳນກຳນຜະລິດຍັງອ່ອນນ້ອຍ, ແນໃສ່ປ້ອງກັນບໍໍ່ໃຫ້ອັດຕຳແລກປູ່ຽນ 
ເໜັງຕີງແຮງເກີນໄປ ໄປຄຽງຄ ່ກັບກຳນສ ບຕໍໍ່ຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດແລກປູ່ຽນເງິນຕຳ ໃຫ້ຮັດກຸມດ້ຳນລະບຽບກຳນ; ຄຸ້ມ
ຄອງເງ ິນຕຳຕ່ຳງປະເທດເພ ຶ່ອສ້ຳງຄວຳມເຂັັັ້ມແຂງໃຫ້ຄັງສ ຳຮອງເງ ິນຕຳຕ່ຳງປະເທດ, ໃນນີັັ້, ຈະນ ຳສະເໜີສະພຳແຫ່ງ
ຊຳດພິຈຳລະນຳຮັບຮອງ ກົດໝຳຍວ່ຳດ້ວຍກຳນຄຸ້ມຄອງເງ ິນຕຳຕ່ຳງປະເທດ ສະບັບປັບປຸງ, ປະສຳນສົມທົບກັບ
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ພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ປັບປຸງນິຕິກ ຳ, ແລກປູ່ຽນຂໍໍ້ມ ນ, ຕິດຕຳມກວດກຳ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບກຳນໃຫ້ເຂັັັ້ມງວດໃນ
ກຳນຄຸ້ມຄອງກຳນເຄ ຶ່ອນໄຫວເງິນຕຳຕ່ຳງປະເທດ ເປັນຕົັັ້ນ ກຳນຄຸ້ມຄອງລຳຍຮັບທີຶ່ເປັນເງ ິນຕຳຕ່ຳງປະເທດຈຳກກຳນ
ສົົ່ງອອກ, ເງ ິນລົງທຶນຈຳກຕ່ຳງປະເທດ, ເງ ິນກ ້ຢ ມຈຳກຕ່ຳງປະເທດ ດ້ວຍກຳນສ້ຳງເງ  ຶ່ອນໄຂອ ຳນວຍໃຫ້ມີກຳນນ ຳເຂົັັ້ຳ
ເງ ິນຕຳຕ່ຳງປະ ເທດຜ່ຳນລະບົບທະນຳຄຳນ ຫ ຳຍຂຶັັ້ນ ໄປຄຽງຄ ່ກັບກຳນຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້
ປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນ ຕຳມລະບຽບກຳນ. 

ກຳນຈັດຕັ ັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບຳຍດ້ຳນເງ ິນຕຳທີຶ່ກ່ຳວມຳນັັັ້ນ ຈະບໍ ໍ່ສຳມຳດບັນລຸໄດ້ຕຳມຄຳດໝຳຍ ຖ້ຳ
ປຳສະຈຳກກຳນຮ່ວມມ ຂອງທຸກຂະແໜງກຳນ, ພໍໍ່ແມ່ປະຊຳຊົນ, ລວມທັງບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນຕ່ຳງໆໃນທົົ່ວ
ສັງຄົມ ຢູ່ຳງກົມ ກຽວ ເປັນຕົັັ້ນ ກຳນຄຸ້ມຄອງງ ົບປະມຳນແຫ່ງລັດ ໃຫ້ໄປຕຳມແຜນ, ກຳນສົົ່ງເສີມກຳນລົງທຶນ ຄຽງຄ ່
ກັບກຳນຄຸ້ມຄອງກະແສເງ ິນທຶນຕົວຈິງ, ກຳນປະກອບສ່ວນສ້ຳງຄວຳມເຂັັັ້ມແຂງໃຫ້ພ ັັ້ນຖຳນກຳນຜະລິດພຳຍໃນ, 
ເສີມສ້ຳງທ່ຳແຮງໃນກຳນສົົ່ງອອກ, ຫ ຸດຜ່ອນພັນທະໃນກຳນຊ ຳລະທີຶ່ເປັນເງິນຕຳຕ່ຳງປະເທດ ດ້ວຍກຳນປະຢັດເງິນຕຳ
ຕ່ຳງປະເທດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນກຳນນ ຳເຂົັັ້ຳສິນຄ້ຳ ແລະ ກຳນບໍລິກຳນ ທີຶ່ບໍໍ່ຈ ຳເປັນລົງ ໂດຍສະເພຳະສ ຳລັບສິນຄ້ຳ ແລະ 
ກຳນບໍລິກຳນ ທີຶ່ ສປປ ລຳວ ມີທ່ຳແຮງ, ມີຄວຳມສຳມຳດສະໜອງຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງຕະຫ ຳດພຳຍໃນໄດ້, ພ້ອມ
ທັງສະກັດກັັັ້ນກຳນເຄ ຶ່ອນໄຫວດ້ຳນກຳນເງິນທີຶ່ບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝຳຍ. 

#ຂ່ຳວໂດຍ: ກົມນະໂຍບຳຍເງິນຕຳ 

#ພຳບໂດຍ: ນຳງ ປຳໄນ ພັນທະລຳ 
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