
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ  ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

           ເລກທີ 29/ສປປ 

ລດັຖະດາໍລດັ 
ຂອງປະທານປະເທດ 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
 

ກຽ່ວກບັການປະກາດໃຊກ້ດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍ ທະນາຄານ 
ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ. 

 

- ອີງຕາມລດັຖະທາໍມະນນູ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ຫມວດທີ V  
ມາດຕາ 53 , ຂໍ ້1; 

- ອີງຕາມມະຕິຕກົລງົຂອງກອງປະຊຸມ ເທ່ືອທີ 7 ສະໄຫມສາມນັ ຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ ຊຸດທີ  
III ກຽ່ວກບັການຮບັຮອງເອົາກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍ ທະນາຄານ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະ
ຊາຊນົລາວ ສະບບັເລກທີ 05 ລງົວນັທີ 14 ຕລຸາ 1995. 

 

ປະທານປະເທດ 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ອອກລດັຖະດາໍລດັ: 

 
ມາດຕາ 1: ປະກາດໃຊກ້ດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍ ທະນາຄານ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະ

ຊາຊນົລາວ. 
ມາດຕາ 2: ລດັຖະດາໍລດັ ສະບບັນີມ້ຜີນົສກັສິດ ນບັແຕມ່ ືລ້ງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ. 

 
 

        ວຽງຈນັ, ວນັທີ 26 ຕລຸາ 1995 
         ປະທານປະເທດ 
         ຫນຮູກັ  ພມູສະຫວນັ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 
ສະພາແຫງ່ຊາດ        ເລກທີ 05 / ສພຊ 
 

ມະຕິຕກົລງົ 
ຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ ແຫງ່ 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ກຽ່ວກບັການຮບັຮອງເອົາກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ທະນາຄານ  
ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

 
ອີງຕາມມາດຕາ 40 ຂໍທ່ີ້ 2 ຂອງລດັຖະທາໍມະນນູ ແລະ ມາດຕາ 2 ຂໍທ່ີ້ 2 ຂອງກດົ

ໝາຍວາ່ດວ້ຍ ສະພາແຫງ່ຊາດ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ; 
ພາຍຫລງັທ່ີໄດພິ້ຈາລະນາ, ອະພິປາຍຢາ່ງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ ງ ກຽ່ວກບັເນືອ້ໃນ

ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ທະນາຄານ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ; ກອງປະ
ຊຸມເທ່ືອທ່ີ 7 ສະໄໝສາມນັ ຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ ຊຸດທີ III ໃນວາລະກອງປະຊຸມຕອນບາ່ຍວນັ
ເສົາ, ທີ 14 ຕລຸາ 1995. 

 
ຕກົລງົ: 

 
ມາດຕາ 1: ຮບັຮອງເອົາກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍດວ້ຍ ທະນາຄານ ແຫງ່ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິ

ປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ໂດຍຄະແນນສຽງຢາ່ງເປັນເອກະສນັ. 
ມາດຕາ 2: ມະຕິຕກົລງົສະບບັນີມ້ຜີນົສກັສິດ ນບັແຕມ່ ືລ້ງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ. 

 
        ວຽງຈນັ, ວນັທີ 14 ຕລຸາ 1995 
         ປະທານສະພາແຫງ່ຊາດ 
         ສະໝານ ວຍິະເກດ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

--------------------- 
ສະພາແຫງ່ຊາດ        ເລກທີ 05/95/ສພຊ 
             14/10/1995 

ກດົຫມາຍ 
ວາ່ດວ້ຍ ທະນາຄານ  

ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
 

ຫມວດທີ 1 
ບດົບນັຍດັ ທົ່ວໄປ 

 
ມາດຕາ 1. ຫນາ້ທ່ີຂອງກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍ ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ. 

ກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍ ທະນາຄານ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ມຫີນາ້ທ່ີກາໍນດົລກັສະນະ, ພາລະບດົບາດ, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ຫນາ້ທ່ີ, ການຈດັຕ ັງ້ ແລະ 
ການເຄື່ ອນໄຫວ ຂອງທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ໃນການປະຕິບດັນະໂຍບາຍເງນິຕາ, ຮກັ
ສາລາຄາເງນິກບີ ໃຫມ້ສີະຖຽນລະພາບ, ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພດັທະນາ ເສດຖະກດິ-ສງັ
ຄມົຂອງ ສ ປປ ລາວ ໃຫຂ້ະຫຍາຍຕວົ ແລະ ມປີະສິດທິພາບ. 

 
ມາດຕາ 2. ທ່ີຕ ັງ້ຂອງ ທະນາຄານ. 

ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ແມນ່ສະຖາບນັເງນິຕາຂອງລດັຖະບານ, ມຖີານະທຽບ
ເທ່ົາກະຊວງ, ເປັນທະນາຄານກາງຂອງປະເທດ, ມຖີານະເປັນນຕິິບກຸຄນົ ແລະ ມສີາໍນກັງານ
ໃຫຍ ່ຕ ັງ້ຢູນ່ະຄອນຫລວງວຽງຈນັ. 

 
ມາດຕາ 3. ພາລະບດົບາດຂອງທະນາຄານ 

ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ມພີາລະບດົບາດດ ັງ່ນີ:້ 
1. ເປັນເສນາທິການໃຫແ້ກລ່ດັຖະບານ ໃນການຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກທາງດາ້ນເງນິຕາ, 

ສິນເຊື່ ອ ຂອງທະນາຄານ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;  

 
3 



2. ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ປກົປກັຮກັສາສະຖຽນລະພາບ ຂອງເງນິກບີຕ່ໍພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະ
ເທດ, ຍກົສງູປະສິດທິພາບຂອງກນົໄກຊາໍລະ ແລະ ຖານະການຊາໍລະຫນີ ້ ຂອງລະບບົທະນາ
ຄານ ເພ່ືອເຮັດໃຫລ້ະບບົເງນິຕາ, ສິນເຊື່ ອຂອງ ສ ປປ ລາວ ເຄື່ ອນໄຫວມປີະສິດທິພາບ ແລະ 
ປອດໄສ; 

3. ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ອາໍນວຍຄວບຄມຸການເຄື່ ອນໄຫວ ຂອງເງນິຕາ ຮບັໃຊແ້ຜນພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງ ສ ປປ ລາວ ໃຫຂ້ະຫຍາຍຕວົ. 

 
ຫມວດທີ 2 

ຂອບເຂດສິດ ແລະ ຫນາ້ທ່ີຂອງທະນາຄານ ແຫງ່ ສ ປປ ລາວ 
 

ມາດຕາ 4 (ໃຫມ)່.  ຂອບເຂດສິດຂອງທະນາຄານ 
ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ມສີິດດ ັງ່ນີ:້ 
1. ພິມຈາໍຫນາ່ຍ ທະນະບດັ ແລະ ເງນິຫລຽນພຽງແຕຜູ່ດ້ຽວຕາມການອະນມຸດັ ຂອງ 

ລດັຖະບານ ພອ້ມທງັຄຸມ້ຄອງການຈລໍະຈອນເງນິຕາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; 
2. ຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກທາງດາ້ນເງນິຕາ, ເປັນທະນາຄານ ຂອງທະນາຄານທລຸະກດິ 

ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ ທ່ີຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງຕນົ ທງັເປັນຜູໃ້ຫກ້ ູຢື້ມ ສດຸທາ້ຍແກທ່ະ
ນາຄານທລຸະກດິ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິດ ັງ່ກາ່ວ ເພ່ືອຈດຸປະສງົປະຕິບດັນະໂຍບາຍເງນິຕາ; 

3. ປະຕິບດັ ນະໂຍບາຍການຄຸມ້ຄອງເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ ແລະ ອດັຕາແລກປ່ຽນ; 
4. ຈາໍຫນາ່ຍພນັທະບດັ ໃນນາມຂອງຕນົ ເພ່ືອຈດຸປະສງົປະຕິບດັນະໂຍບາຍເງນິຕາ, 

ຊື,້ ຂາຍພນັທະບດັໂດຍກງົ ກບັທະນາຄານທລຸະກດິ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ; 
5. ອະນມຸດັ ການສາ້ງຕ ັງ້ສາຂາ ຂອງທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ, ທະນາຄານທລຸະ

ກດິພາຍໃນ, ທະນາຄານທລຸະກດິຕາ່ງປະເທດ, ສະຖາບນັການເງນິ ທ່ີຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຂອງ
ຕນົຕາມການຕກົລງົຂອງລດັຖະບານ. 

 
ມາດຕາ 5(ໃໝ)່.  ຫນາ້ທ່ີ ຂອງທະນາຄານ 

ທະນາຄານ ແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ມຫີນາ້ທ່ີດ ັງ່ນີ:້ 
1. ຄຸມ້ຄອງ-ກວດກາ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບນັດາທະນາຄານທລຸະກດິ ແລະ ສະຖາບນັ

ການເງນິ ທ່ີຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງຕນົ ເພ່ືອຮບັປະກນັຄວາມຫມ ັນ້ຄງົ ແລະ ການຂະຫຍາຍ
ຕວົ ຂອງລະບບົທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິດ ັງ່ກາ່ວ; 

2. ຮກັສາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ ຄງັສາໍຮອງເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ; 
3. ເກບັກາໍ, ລວບລວມ ແລະ ວໃິຈຂໍມ້ນູຂາ່ວສານທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ການເງນິ, ເງນິ

ຕາ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິຈາກບກຸຄນົ ແລະ ຂະແໜງ
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ການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຢູພ່າຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ເພ່ືອຮບັໃຊກ້ານວາງນະໂຍບາຍເງນິຕາ ແລະ ວຽກ
ງານທະນາຄານ;  

4. ລາຍງານ ແລະ ສະເໜີຄວາມເຫັນ ກຽ່ວກບັບນັຫາເສດຖະກດິ, ເງນິຕາ, ການທະນາ
ຄານໃຫລ້ດັຖະບານຊາບ ຢາ່ງເປັນປກົກະຕິ; 

5. ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ດດັສມົບໍລິມາດເງນິຕາໃນຂອດຈລໍະຈອນຕາມແຜນການອະນມຸດັຂອງ
ລດັຖະບານ; 

6. ເປັນຕວົແທນໃຫລ້ດັຖະບານຢູໃ່ນອງົການຈດັຕ ັງ້ການເງນິສາກນົ, ພວົພນັ, ຮວ່ມມແືລະ 
ເຊັນສນັຍາກຽ່ວກບັການເງນິ,ເງນິຕາກບັຕາ່ງປະເທດ ແລະອງົການຈດັຕ ັງ້ການເງນິສາກນົ 
ຕາມການ ມອບໝາຍຂອງລດັຖະບານ; 

7. ປະຕິບດັໜາ້ທ່ີອື່ ນໆ ຕາມທ່ີກດົໝາຍໄດກ້າໍນດົໄວ ້ ຫລື ຕາມການມອບໝາຍຂອງລດັ
ຖະບານ. 

 
ຫມວດທີ 3 

ທຶນ, ກາໍໄລ, ຄງັຂະຫຍາຍການຜະລິດ,  
ຄງັສາໍຮອງທົ່ວໄປ ຂອງທະນາຄານ ແຫງ່ ສ ປປ ລາວ 

 
ມາດຕາ 6. ທຶນຂອງ ທະນາຄານ 

ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ມທຶີນຈດົທະບຽນ ໂດຍແມນ່ລດັຖະບານເປັນຜູປ້ະກອບ
ໃຫ ້ ແລະ ລດັຖະບານ ເປັນເຈົາ້ຂອງທຶນພຽງຜູດ້ຽວ. ທະນາຄານ ແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ເຄື່ ອນ
ໄຫວວຽກງານຂອງຕນົ ຕາມຫລກັການໄລລ່ຽງເສດຖະກດິ. 

 
ມາດຕາ 7. ກາໍໄລສດຸທິປະຈາໍປີ ຂອງ ທະນາຄານ 

ກາໍໄລສດຸທິປະຈາໍປີຂອງ ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ແມນ່ຈາໍນວນຜິດດຽ່ງ ລະ
ຫວາ່ງລາຍໄດໃ້ນປີ ແລະ ລາຍຈາ່ຍໃນປີ. 

ລາຍຈາ່ຍໃນປີລວມມ:ີ 
- ຈາ່ຍຄາ່ບໍລິຫານ, ວຊິາສະເພາະ; 
- ຈາ່ຍຄາ່ຫລຸຍ້ຫຽ້ນ ຊບັສມົບດັຄງົທ່ີ;  
- ຈາ່ຍຄາ່ເສື່ ອມມນູຄາ່ຂອງເງນິ ແລະ ຫນີຕ້ອ້ງຮບັທວງຍາກ; 
- ຈາ່ຍເງນິແຮ ເພ່ືອການສຽ່ງໄພ ຂອງ ທະນາຄານ. 
ສະພາບໍລິຫານ ຂອງທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ເປັນຜູກ້າໍນດົ ອດັຕາສວ່ນຈາໍນວນ

ເງນິທ່ີຫກັຈາກລາຍຮບັ ມາເປັນລາຍຈາ່ຍແຕລ່ະປະເພດ. 
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ມາດຕາ 8. ຄງັຂະຫຍາຍການຜະລິດຂອງທະນາຄານ 
ຄງັຂະຫຍາຍການຜະລິດຂອງທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ແມນ່ຄງັທ່ີສະສມົໄວ ້ ເພ່ືອ

ຂະຫຍາຍກດິຈະການ ແລະ ຊບັສິນ ຂອງທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ. ຄງັຂະຫຍາຍການຜະ
ລິດນີແ້ມນ່ຫກັຈາກກາໍໄລສດຸທິຂອງທະນາຄານໃນແຕລ່ະປີ. ສະພາບໍລິຫານທະນາຄານແຫງ່ ສ 
ປປ ລາວ ເປັນຜູກ້າໍນດົອດັຕາສວ່ນຈາໍນວນເງນິ ທ່ີຈະຫກັໃນແຕລ່ະປີ. 

 
ມາດຕາ 9. ຄງັສາໍຮອງທົ່ວໄປຂອງ ທະນາຄານ 

ຄງັສາໍຮອງທົ່ວໄປ ຂອງທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ແມນ່ຄງັສະເພາະຂອງທະນາ
ຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ທ່ີສາ້ງຂຶນ້ໄວເ້ພ່ືອທດົແທນການຂາດທຶນ ຈາກການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານ 
ຂອງທະນາຄານ ໃນການປະຕິບດັນະໂຍບາຍເງນິຕາຂອງທະນາຄານ. 

ຄງັສາໍຮອງທົ່ວໄປຂອງ ທະນາຄານແມນ່ຫກັຈາກກຳໄລສດຸທິປະຈາໍປີ ຕາມການກາໍນດົ 
ຂອງສະພາບໍລິຫານ ພາຍຫລງັທ່ີໄດຫ້ກັສາ້ງຄງັຂະຫຍາຍການຜະລິດອອກແລວ້. 

ກາໍໄລສດຸທິທ່ີຍງັເຫລືອທງັຫມດົ ຈາກການຫກັສາ້ງຄງັຂະຫຍາຍການຜະລິດ ແລະ ຄງັ
ສາໍຮອງທົ່ວໄປຂອງທະນາຄານ ລວ້ນແຕຕ່ອ້ງໄດມ້ອບໃຫລ້ດັ. ໃນກລໍະນຂີາດທຶນຍອ້ນການປະຕິ
ບດັແຜນຍດຸທະສາດຂອງລດັ, ລດັຖະບານຈະທດົແທນໃຫ.້ 
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ສະພາບໍລິຫານຂອງ ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ 
 

ມາດຕາ 10. ສະພາບໍລິຫານ 
ສະພາບໍລິຫານທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ແມນ່ອງົການບໍລິຫານສງູສດຸຂອງທະນາ

ຄານ ແຫງ່ ສປປລາວ. 
ສະພາບໍລິຫານ ປະກອບດວ້ຍ ສະມາຊກິແຕເ່ຈດັຫາເກົາ້ຄນົໂດຍມປີະທານ, ຮອງປະ

ທານ ແລະ ກາໍມະການຈາໍນວນຫນຶ່ ງ. 
 

ມາດຕາ 11. ໂຄງປະກອບຂອງສະພາບໍລິຫານ 
ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານທະນາຄານ ແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ປະກອບດວ້ຍ: 
- ຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ເປັນປະທານ; 
- ຜູວ້າ່ການທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ເປັນຮອງປະທານ; 
- ລດັຖະມນົຕີວາ່ການ ກະຊວງການເງນິເປັນຮອງປະທານ; 
- ຮອງຜູວ້າ່ການທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ເປັນກາໍມະການ; 
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- ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານອີກຈາໍນວນຫນຶ່ ງ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍຜູທ່ີ້ມຄີວາມຮູ,້ ຄວາມສາ
ມາດ ແລະ ມປີະສບົປະການທາງດາ້ນກະສິກາໍ, ອດຸສາຫະກາໍ, ການຄາ້, ການທະນາຄານ ແລະ 
ການເງນິທ່ີຄດັເລືອກມາຈາກຂະແຫນງອື່ ນໆເປັນກາໍມະການ. 

 
ມາດຕາ 12. ການແຕງ່ຕ ັງ້ ແລະ ອາຍກຸານຂອງສະພາບໍລິຫານທະນາຄານ 

ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານຂອງທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ຖກືແຕງ່ຕ ັງ້ ຫລື ປດົຕາໍ
ແຫນງ່ໂດຍນາຍກົລດັຖະມນົຕີຕາມການສະເຫນ ີຂອງ ຜູວ້າ່ການທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ. 

ສະພາບໍລິຫານມອີາຍກຸານ ຫາ້ ປີ. ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານຂອງທະນາຄານ ສາມາດ
ຖກືແຕງ່ຕ ັງ້ຄນືໃຫມໄ່ດ.້ 

 
ມາດຕາ 13. ການພ ົນ້ຈາກຕາໍແຫນງ່ຂອງ ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ 

ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ພ ົນ້ຈາກຕາໍແຫນງ່ໃນກລໍະນີ
ຫມດົອາຍກຸານ, ເສຍຊວີດິ, ລາອອກ ຫລື ຖກືປດົຕາໍແຫນງ່. ການລາອອກຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ
ຈາກນາຍກົລດັຖະມນົຕີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານຜູໃ້ດຜູຫ້ນຶ່ ງຫາກເສຍຊວີດິ, ລາອອກ ຫລື ຖກືປດົ
ຕາໍແຫນງ່ ຊຶ່ ງຈະເຮັດໃຫວ້ຽກງານຂອງທະນາຄານ ພບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກນ ັນ້ ນາຍກົລດັຖະມນົຕີ
ຈະແຕງ່ຕ ັງ້ຜູໃ້ຫມແ່ທນໃນເວລາອນັດວ່ນ ຕາມເນືອ້ໃນຂອງມາດຕາ 12 ຂອງກດົຫມາຍສະບບັນີ້

ເພ່ືອສືບຕ່ໍຫນາ້ທ່ີຕາມໄລຍະເວລາອາຍກຸານ ສະພາບໍລິຫານທ່ີຍງັເຫລືອນ ັນ້. 
 

ມາດຕາ 14 (ໃໝ)່.  ສິດ ແລະ ຫນາ້ທ່ີຂອງສະພາບໍລິຫານ 
ສະພາບໍລິຫານ ມສີິດ ແລະ ຫນາ້ທ່ີດ ັງ່ນີ:້ 
1. ເປັນອງົການເສນາທິການຂອງລດັຖະບານກຽ່ວກບັ ບນັຫາເສດຖະກດິ-ເງນິຕາ; 
2. ຮບັຮອງເອົາໂຄງປະກອບການຈດັຕ ັງ້ ແລະ  ລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານແຫງ່ 

ສ ປປ ລາວ;  
3. ຮບັຮອງເອົາລະບຽບການກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ, ສິນເຊື່ ອ ແລະ 

ລະບຽບການອື່ ນໆ ຂອງທະນາຄານ ແຫງ່ ສ ປປ ລາວ; 
4.ຄ ົນ້ຄວາ້ນະໂຍບາຍເງນິຕາ, ນະໂຍບາຍອດັຕາແລກປ່ຽນ, ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ ອຕາມ

ການສະເໜີຂອງຜູວ້າ່ການທະນາຄານ ແຫງ່ ສ ປປ ລາວ; 
5. ກາໍນດົອດັຕາສວ່ນຊບັສິນທ່ີໃຊເ້ປັນເງນິສດົໄດໄ້ວ, ອດັຕາສວ່ນເງນິແຮຝາກບງັຄບັປະ

ເພດຕາ່ງໆ ແລະ ພນັທະຄາ້ຍຄກືນັ, ກາໍນດົວທີິຄດິໄລອ່ດັຕາສວ່ນດ ັງ່ກາ່ວເພ່ືອນາໍໃຊຢ້າ່ງເປັນເອ
ກະພາບ ສາໍລບັທະນາຄານທລຸະກດິປະເພດດຽວກນັ; 
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6. ຮບັຮອງເອົາລະບຽບການກຽ່ວກບັ ການກາໍນດົອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິຝາກ, ເງນິກູ,້ ກາ
ນ ຮບັຊວ່ງຊືຫ້ລດຸພນັທະບດັ ແລະ ອດັຕາສວ່ນອື່ ນໆ; 

7. ຮບັຮອງເອົາບດົລາຍງານປະຈາໍປີ, ໃບສະຫລບຸຊບັສມົບດັ, ບດົລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ
ປະຈາໍປີ ແລະ ງບົປະມານປະຈາໍປີຂອງທະນາຄານ ແຫງ່ ສ ປ ປ ລາວ; 

8. ຮບັຮອງເອົາ ຜູກ້ວດກາບນັຊ ີ ຈາກພາຍນອກ ເພ່ືອດາໍເນນີການກວດກາ ວຽກງານ
ຂອງທະນາຄານແຫງ່ ສ ປ ປ ລາວ. 

 
ມາດຕາ 15. ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ 

ສະພາບໍລິຫານເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕນົ ຕາມລະບອບປະຊຸມ. ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິ
ຫານໄຂຂຶນ້ຢາ່ງຫນອ້ຍສອງເດອືນຕ່ໍຄ ັງ້ ຕາມການຮຽກໂຮມຂອງປະທານ ຫລື ຕາມການສະເຫນີ
ຂອງສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານຢາ່ງຫນອ້ຍສອງຄນົຂຶນ້ໄປ. 

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄຫມສາມນັ ຕອ້ງແຈງ້ລວ່ງຫນາ້ເປັນລາຍລກັອກັສອນ
ພອ້ມດວ້ຍລະບຽບວາລະກອງປະຊຸມໃຫສ້ະມາຊກິສະພາບໍລິຫານທະນາຄານຊາບ ຢາ່ງຫນອ້ຍ
ເຈດັວນັກອ່ນວນັໄຂກອງປະຊຸມ. ໃນກລໍະນທ່ີີຈາໍເປັນກຈໍະໄຂກອງປະຊຸມ ສະໄຫມວສິາມນັຂຶນ້
ໄດທ້ກຸເວລາ. 

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານຈະໄຂຂຶນ້ໄດ ້ ກຕ່ໍໍເມ ື່ອຫາກມສີະມາຊກິເຂ້ົາຮວ່ມຫລາຍກວາ່
ເຄິ່ ງຫນຶ່ ງ ຂອງ ຈາໍນວນສະມາຊກິທງັຫມດົ. 

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານຕກົລງົບນັຫາໂດຍຖເືອົາຕາມສຽງສວ່ນຫລາຍຂອງສະມາຊກິທ່ີ
ເຂ້ົາຮວ່ມກອງປະຊຸມ. ໃນກລໍະນຫີາກມສີຽງເທ່ົາກນັ ສຽງປະທານເປັນອນັຕດັສິນ. 

 
ມາດຕາ 16. ມາດຕະຖານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ 

ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານຕອ້ງມມີາດຕະຖານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂດ ັງ່ນີ:້ 
1. ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ ຕອ້ງເປັນບກຸຄນົທ່ີມຄີນຸສມົບດັ, ຄວາມສາມາດ, ມບີດົຮຽນ, 

ໄດຮ້ບັຄວາມເຊື່ ອຖ ືຈາກວງົການ ການເງນິ, ເງນິຕາ, ວງົການທລຸະກດິ, ຂະແຫນງການວຊິາສະ
ເພາະ; 

2. ບກຸຄນົດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ ້ ບ່ໍສາມາດຖກືແຕງ່ຕ ັງ້ເປັນສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານຂອງທະນາຄານ 
ແຫງ່ສປປລາວ: 

- ຜູທ່ີ້ມຜີວົ ຫລື ເມຽັ, ພ່ໍ, ແມ,່ ລກູ, ອາ້ຍ, ເອື້ອຍ ຫລື ນອ້ງເປັນຂາຫຸນ້ ຫລື ຜູຖ້ື
ຫຸນ້ໃນບໍລິສດັ, ໃນທະນາຄານທລຸະກດິ ຫລື ສະຖາບນັການເງນິດຽວກນັ; 

- ເປັນສະມາຊກິຂອງສະພາບໍລິຫານ, ຜູອ້າໍນວຍການ, ຜູຈ້ດັການ ຫລື ສະມາຊກິຂອງທະ
ນາຄານທລຸະກດິ ຫລື ສະຖາບນັການເງນິໃດໜ່ຶງ; 
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- ເປັນຜູທ່ີ້ຖກືສານຕດັສິນລງົໂທດທາງອາຍາ ຫລື ທາງແພງ່ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຄວາມເຊື່ ອຖື
ໃນການປະຕິບດັໜາ້ທ່ີເປັນສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ; 

3. ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານທກຸຄນົ ຕອ້ງເປີດເຜີຍຖານະຂອງຕນົທາງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ 
ທ່ີຕນົພວົພນັໂດຍກງົ ຫລື ໂດຍທາງອອ້ມ ຕ່ໍສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຕອ້ງງດົອອກສຽງໃນກອງປະ
ຊຸມສະພາບໍລິຫານ ເພ່ືອຕກົລງົບນັຫາທ່ີກຽ່ວພນັກບັຕນົ ແຕໃ່ຫນ້ບັເຂ້ົາໃນຈາໍນວນສະມາຊກິສະພາ
ບໍລິຫານທ່ີເຂ້ົາຮວ່ມປະຊຸມ. 

4. ໃນການປະຕິບດັໜາ້ທ່ີຂອງຕນົ ບ່ໍໃຫສ້ະມາຊກິສະພາບໍລິຫານເອນອຽງ ຕາມຜນົປະ
ໂຫຍດສະເພາະຂອງວສິາຫະກດິ ຫລື ຂອງຂະແໜງການທ່ີພວົພນັກບັຕນົ. 

 
ໝວດທີ 5 

ຜູວ້າ່ການ, ຮອງຜູວ້າ່ການ ທະນາຄານ ແຫງ່ ສປປ ລາວ 
 

ມາດຕາ 17. ການແຕງ່ຕ ັງ້ຜູວ້າ່ການ ແລະ ຮອງຜູວ້າ່ການ. 
ຜູວ້າ່ການທະນາຄານ ແຫງ່ ສປປ ລາວ ເປັນສະມາຊກິລດັຖະບານ, ຖກືແຕງ່ຕ ັງ້ ຫລື 

ປດົຕາໍແໜງ່ໂດຍປະທານປະເທດ ຕາມການສະເໜີຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ແລວ້ນາໍສະເໜີຕ່ໍ
ກອງປະຊຸມສະພາແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອພິຈາລະນາຮບັຮອງເອົາ. 

ຮອງຜູວ້າ່ການທະນາຄານ ແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ຖກືແຕງ່ຕ ັງ້ ຫລື ປດົຕາໍແໜງ່ໂດຍນາ
ຍກົລດັຖະມນົຕີ ຕາມການສະເໜີຂອງຜູວ້າ່ການທະນາຄານ ແຫງ່ ສປປ ລາວ. 

 
ມາດຕາ 18. ມາດຕະຖານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ ຂອງ ຜູວ້າ່ການ ແລະ ຮອງຜູວ້າ່ການ. 

ຜູທ່ີ້ຈະຖກືແຕງ່ຕ ັງ້ເປັນຜູວ້າ່ການ ຫລື ຮອງຜູວ້າ່ການທະນາຄານ ແຫງ່ ສປປ ລາວຈະ
ຕອ້ງ: 

- ມຄີນຸສມົບດັ, ຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ; 
- ບ່ໍເປັນຄະນະອາໍນວຍການ, ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານທລຸະກດິ, ພະນກັ

ງານໃນສະຖາບນັການເງນິ, ບ່ໍເປັນເຈົາ້ຂອງ ຫລື ຂາຫຸນ້ ຫລື ຜູຖ້ຫືຸນ້ ໃນສະຖາບນັການເງນິໃດ
ໜ່ຶງ. ໃນກລໍະນທ່ີີໄດຮ້ບັຕາໍແໜງ່ດ ັງ່ກາ່ວນີຢູ້ ່ຕອ້ງໄດລ້າອອກ. 

 
ມາດຕາ 19 (ໃໝ)່.  ສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງຜູວ້າ່ການ ແລະ ຮອງຜູວ້າ່ການ. 

ຜູວ້າ່ການທະນາຄານ ແຫງ່ ສປປ ລາວ ມສີິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີດ ັງ່ນີ:້ 
1. ຮບັຜິດຊອບຕ່ໍລດັຖະບານ ກຽ່ວກບັວຽກງານເງນິຕາແລະ ການທະນາຄານ; 
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2. ບໍລິຫານວຽກງານຂອງທະນາຄານ ແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ-ກວດກາທະ
ນາຄານທລຸະກດິ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ ທ່ີຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງທະນາຄານ ແຫງ່ ສ 
ປປ ລາວ; 

3. ຄ ົນ້ຄວາ້ນະໂຍບາຍເງນິຕາ, ອດັຕາດອກເບຍ້,ອດັຕາແລກປ່ຽນເພ່ືອສະເໜີຕ່ໍສະພາບໍ
ລິຫານ ແລວ້ນາໍສະເໜີ ຕ່ໍລດັຖະບານພິຈາລະນາຕກົລງົ, ປະກາດໃຊ ້ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັນະ
ໂຍບາຍດ ັງ່ກາ່ວ; 

4. ສະເຫນນີາຍກົລດັຖະມນົຕີ ເພ່ືອແຕງ່ຕ ັງ້, ຍກົຍາ້ຍ ແລະ ປດົຕາໍແໜງ່ຫວົຫນາ້ກມົ, 
5. ແຕງ່ຕ ັງ້, ຍກົຍາ້ຍ ແລະ ປດົຕາໍແໜງ່ຮອງຫວົຫນາ້ກມົ, ຫວົໜາ້ ແລະ ຮອງຫວົໜາ້

ພະແນກ, ຫວົໜາ້ ແລະ  ຮອງຫວົຫນາ້ສາຂາ, ຫວົໜາ້ ແລະ ຮອງຫວົໜາ້ຫອ້ງການຕວົແທນ
ຂອງທະນາຄານ ແຫງ່ ສ ປປ ລາວ; 

6. ປບັປງຸກງົຈກັການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ສບັຊອ້ນພະນກັງານທະນາຄານແຫງ່ ສ ປ ປ ລາວ; 
7. ຕດັສິນທກຸບນັຫາຂອງທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ໃນຂອບເຂດ ຄວາມຮບັຜິດ

ຊອບຂອງຕນົ, ປະຕິບດັໜາ້ທ່ີອື່ ນໆຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບພາຍໃນຂອງ
ທະນາຄານ ແຫງ່ ສ ປປ ລາວ. 

ຮອງຜູວ້າ່ການທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ເປັນຜູຊ້ວ່ຍຜູວ້າ່ການທະນາຄານແຫງ່ ສ 
ປປ ລາວ ແລະ ອາດຈະໄດຮ້ບັຜິດຊອບ ວຽກງານໃດຫນຶ່ ງຕາມການມອບຫມາຍຂອງຜູວ້າ່ການ
ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ. ເມ ື່ອຜູວ້າ່ການທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ຫາກບ່ໍຢູ ່ຫລື ບ່ໍ
ສາມາດປະຕິບດັຫນາ້ທ່ີໄດນ້ ັນ້ ແມນ່ຮອງຜູວ້າ່ການທະນາຄານ ທ່ີໄດຮ້ບັມອບຫມາຍເປັນຜູປ້ະຕິ
ບດັຫນາ້ທ່ີແທນ. ການມອບຫມາຍໃຫວ້າ່ຫນາ້ທ່ີແທນນ ັນ້ ຕອ້ງເປັນລາຍລກັອກັສອນ ໂດຍກາໍ
ນດົເນືອ້ໃນ ແລະ ເວລາຢາ່ງຈະແຈງ້. 
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ການກວດກາທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ 
 

ມາດຕາ 20. ການກວດກາບນັຊ ີ
ທກຸໆທາ້ຍປີການບນັຊຂີອງທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ຕອ້ງມກີານກວດກາບນັຊໂີດຍ

ຄະນະກວດກາບນັຊ ີຈາກພາຍໃນທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ, ຄະນະກວດກາບນັຊ ີຈາກກະ
ຊວງການເງນິ ທ່ີລດັຖະບານແຕງ່ຕ ັງ້ມາ ຫລື ເອົາຜູກ້ວດກາມາຈາກພາຍນອກ. 

ກອ່ນຈະສ ົ່ງລາຍງານໃຫລ້ດັຖະບານ ບນັຊປີະຈາໍປີຂອງທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ 
ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນ ຈາກຜູກ້ວດກາບນັຊທ່ີີໄດກ້າ່ວມາຂາ້ງເທິງ ຈຶ່ງຖວືາ່ບນັຊປີະຈາໍປີນ ັນ້ຖກື
ຕອ້ງຕາມກດົຫມາຍ. 
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ມາດຕາ 21. ການກວດກາຈາກລດັຖະບານ 
ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການກວດກາ ຈາກລດັຖະບານເປັນປກົກະຕິ. 

ຜູ ້ກວດກາຈາກລດັຖະບານ ຖກືແຕງ່ຕ ັງ້ ຫລື ປດົຕາໍແຫນງ່ ໂດຍນາຍກົລດັຖະມນົຕີ, ມສີິດຮຽກ
ເອົາຂໍມ້ນູເອກະສານ ຫລື ສອບຖາມບນັຫາຕາ່ງໆ ຈາກເຈົາ້ຫນາ້ທ່ີຂອງທະນາຄານໄດໃ້ນເວລາທ່ີ
ຕນົພວມ ດາໍເນນີການກວດກາ ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານກວດກາຂອງຕນົສາໍເລັດຜນົ. 

ຜູກ້ວດກາຈາກລດັຖະບານ ມສີິດເຂ້ົາຮວ່ມທກຸກອງປະຊຸມສາມນັ, ວສິາມນັຂອງສະພາບໍລິ
ຫານຂອງທະນາຄານ, ມສີິດອອກຄາໍເຫັນໃນກອງປະຊຸມດ ັງ່ກາ່ວ ແຕບ່ໍ່ມສີິດລງົຄະແນນສຽງ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີຄວາມເຫັນຜູກ້ວດກາຈາກລດັຖະບານ ຫາກແຕກຕາ່ງກບັມະຕິ ຂອງ ສະພາ
ບໍລິຫານນ ັນ້ຜູກ້ວດກາ ຈາກລດັຖະບານຕອ້ງລາຍງານໃຫນ້າຍກົລດັຖະມນົຕີຊາບ. 

 
ມາດຕາ 22. ການຮກັສາຄວາມລບັ 

ໃນເວລາປະຕິບດັຫນາ້ທ່ີຂອງຕນົຢູ ່ ຫລື ປະຕິບດັຫນາ້ທ່ີສາໍເລັດແລວ້ ຜູກ້ວດກາທກຸຄນົ
ຕອ້ງຮກັສາຄວາມລບັ ໃນບນັຫາທ່ີຕນົໄດຮູ້,້ ໄດເ້ຫັນກຽ່ວກບັເອກະສານ, ຂໍມ້ນູຕາ່ງໆຂອງທະນາ
ຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ, ທະນາຄານທລຸະກດິ ຫລື ສະຖາບນັການເງນິ ເວັນ້ເສຍແຕໄ່ດຮ້ບັ ອະ
ນຍຸາດ ຈາກສະພາບໍລິຫານ ຫລື ຄາໍສ ັ່ງຈາກສານເທ່ົານ ັນ້. 
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ຫວົຫນວ່ຍເງນິຕາ, ທະນະບດັ ແລະ ເງນິຫລຽນ 
 

ມາດຕາ 23. ຫວົຫນວ່ຍເງນິຕາຂອງ ສ ປປ ລາວ  
ຫວົຫນວ່ຍເງນິຕາຂອງ ສ ປປ ລາວແມນ່ເງນິກບີ ຊຶ່ ງມເີຄື່ ອງຫມາຍ "ກບີ" ຫນຶ່ ງກບີ

ແບງ່ອອກເປັນ ຮອ້ຍອດັ. 
 

ມາດຕາ 24. ການພິມທະນະບດັ ແລະ ການຫລ່ໍເງນິຫລຽນ 
ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ຈະພິມທະນະບດັ ແລະ ຫລ່ໍເງນິຫລຽນ, ກາໍນດົສວ່ນປະ

ກອບ, ຮບູພາບ ແລະ ມນູຄາ່ຂອງທະນະບດັ ແລະ ການຫລ່ໍເງນິຫລຽນອອກຈລໍະຈອນ ຫລງັ
ຈາກໄດຮ້ບັຄວາມເຫັນດຈີາກ ລດັຖະບານ. 

ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ຕອ້ງຮບັປະກນັເງ ື່ອນໄຂທ່ີຈາໍເປັນ ໃນການພິມທະນະ
ບດັ, ເອກະສານໃບຖອນເງນິໄດທ້ນັທີ ແລະ ການຫລ່ໍເງນິຫລຽນ ແລະ ທກຸບນັຫາທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 
ກບັຄວາມປອດໄພຂອງ ສາງທະນະບດັ ແລະ ເງນິຫລຽນທ່ີບ່ໍທນັໄດນ້າໍອອກຈາໍຫນາ່ຍ. ແທນ່ພິມ
ທະນະບດັ, ເບ້ົາຫລ່ໍເງນິຫລຽນ, ທະນະບດັ ແລະ ເງນິຫລຽນທ່ີຖກືຖອນຄນືຈາກການຈລໍະຈອນ 
ຕອ້ງໄດຮ້ບັການປກົປກັຮກັສາໄວ ້ຫລື ທາໍລາຍຖິມ້ຕາມທ່ີເຫັນວາ່ມຄີວາມຈາໍເປັນ. 
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ມາດຕາ 25. ຄວາມສາມາດຊືຕ້າມກດົຫມາຍ 
ທະນະບດັ ແລະ ເງນິຫລຽນທ່ີທະນະຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ນາໍອອກຈລໍະຈອນ ແມນ່ 

ຖກືຕອ້ງຕາມກດົຫມາຍ ແລະ ມຄີວາມສາມາດຊືໃ້ນທົ່ວດນິແດນຂອງ ສ ປປ ລາວ. ໃນທະນະ
ບດັແຕລ່ະໃບ,ເງນິຫລຽນແຕລ່ະອນັ ຕອ້ງກາໍນດົມນູຄາ່ ຢາ່ງຈະແຈງ້. 

 

ມາດຕາ 26. ການຖອນເງນິຄືນຈາກການຈລໍະຈອນ 
ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ສາມາດຖອນຄນື ທະນະບດັ ແລະເງນິຫລຽນທ່ີບ່ໍແທດ

ເຫມາະກບັການຊມົໃຊ ້ໃນສະພາບໃຫມໂ່ດຍໄດຮ້ບັຄວາມເຫັນດຈີາກລດັຖະບານ. ການຖອນເງນິ
ນ ັນ້ຕອ້ງໄດແ້ຈງ້ໃຫມ້ວນຊນົຊາບ. ຜູທ່ີ້ມທີະນະບດັ ແລະ ເງນິຫລຽນທ່ີຖກືປະກາດຖອນຄນືຈາກ
ການຈລໍະຈອນນ ັນ້ ມສີິດປ່ຽນເອົາເງນິນາໍທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ຕາມມນູຄາ່ໃນໃບເງນິ 
ຫລື ເງນິຫລຽນ. ການປ່ຽນເງນິສາມາດດາໍເນນີໄດ ້ ພາຍໃນກາໍນດົ ສອງ ປີ ນບັແຕມ່ ືປ້ະກາດ
ເປັນຕ ົນ້ໄປ.ໃນການປ່ຽນເງນິນີບ່ໍ້ໃຫເ້ກບັຄາ່ບໍລິການ. 

 

ມາດຕາ 27. ການປ່ຽນເງນິທ່ີໃຊບ່ໍ້ໄດ ້
ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ມສີິດ: 
1. ກາໍນດົເງ ື່ອນໄຂການປ່ຽນທະນະບດັ ທ່ີຈກີຂາດ ຫລື ຖກືທາໍລາຍສວ່ນໃດສວ່ນຫນຶ່ ງ. 

ເງ ື່ອນໄຂຂອງການປ່ຽນນ ັນ້ ຕອ້ງປະກາດໃຫມ້ວນຊນົຊາບ; 
2. ຕດັສິນການປ່ຽນເງນິຫລຽນທ່ີຖກືເຈາະ, ຖກືຕດັ, ແຕກ, ຫກັ, ມຮີອຍຂດີຂຽນ, ບ່ໍມ ີ

ຄນຸລກັສະນະຂອງເງນິ ຫລື ມຮີບູພາບ ທ່ີບ່ໍສາມາດ ຈາໍແນກໄດ.້ 
 

ມາດຕາ 28. ຄວາມຮບັຜິດຊອບກຽ່ວກບັການເຄື່ ອນຍາ້ຍທະນະບດັ 
ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ຈະຮບັຜິດຊອບ ໃຊແ້ທນຄາ່ເສຍຫາຍ ກຽ່ວກບັການ

ເຄື່ ອນຍາ້ຍທະນະບດັ ແລະ ເງນິຫລຽນກຕ່ໍໍເມ ື່ອການເຄື່ ອນຍາ້ຍທະນະບດັ ຫລື ເງນິຫລຽນນ ັນ້ 
ຫາກນອນຢູໃ່ນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົ. 

 

ຫມວດທີ 8 
ຄງັສາໍຮອງເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ, 

ການແລກປ່ຽນເງນິຕາຕາ່ງປະເທດແລະ  ຄງັສາໍຮອງພິເສດ 
 

ມາດຕາ 29. ຄງັສາໍຮອງເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ 
ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ສາ້ງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຄງັສາໍຮອງເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ 

ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ເນືອ້ໃນຂອງລະບຽບການສະເພາະ ທ່ີທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ເປັນຜູ້
ກາໍນດົອອກໃນແຕລ່ະໄລຍະ ໂດຍໄດຮ້ບັຄວາມເຫັນດຈີາກ ລດັຖະບານ. 

 
12 



ຄງັສາໍຮອງເງນິຕາຕາ່ງປະເທດປະກອບດວ້ຍຊບັສິນທງັຫມດົ ຫລື ອນັໃດອນັຫນຶ່ ງດ ັງ່ຕ່ໍ
ໄປນີ:້ 

1. ຄາໍ; 
2. ເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ ຊຶ່ ງເປັນທະນະບດັ ແລະ ເງນິຫລຽນ ຫລື ເງນິຝາກໃນບນັຊທີະ

ນາຄານຕາ່ງປະເທດ ດວ້ຍສະກນຸເງນິແຂງໃດຫນຶ່ ງ ແລະ ຢູໃ່ນປະເທດໃດຫນຶ່ ງ ຕາມການຕກົລງົ
ເຫັນດ ີຂອງສະພາບໍລິຫານ; 

3. ຊບັສິນທ່ີສາກນົຮບັຮູວ້າ່ ເປັນເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ: 
- ເງນິສາໍຮອງຂອງ ສ ປປ ລາວ ຢູ ່ກອງທຶນສາກນົ; 
- ສິດຖອນເງນິພິເສດຂອງ ສ ປປ ລາວ ໃນກອງທຶນສາກນົ ຊຶ່ ງສາກນົເອີ້ນວາ່ ເງນິເດ

ເຕແອສ; 
4. ພນັທະບດັແລກເງນິ, ໃບສນັຍາໃຊຫ້ນີ,້ ພນັທະບດັຄງັເງນິ ແລະ ພນັທະບດັອື່ ນໆທ່ີ

ຈາໍຫນາ່ຍ ຫລື ຄ ໍາ້ປະກນັ ໂດຍລດັຖະບານຕາ່ງປະເທດ ຫລື ສະຖາບນັການເງນິສາກນົ ເປັນ
ເງນິຕາຕາ່ງປະເທດສະກນຸໃດຫນຶ່ ງ. ເງນິຕາຕາ່ງປະເທດດ ັງ່ກາ່ວ ສາມາດຈາ່ຍຢູພ່າຍໃນ ແລະ 
ນອກ ສ ປປ ລາວ ຕາມການຕກົລງົເຫັນດ ີຂອງ ສະພາບໍລິຫານທະນາຄານ;  

5. ຊບັສິນອື່ ນໆທ່ີຖວືາ່ເປັນເງນິຕາ ຕາ່ງປະເທດຕາມການຕກົລງົຂອງສະພາບໍລິຫານ. 
ເພ່ືອຮບັປະກນັການຊາໍລະ ຢູໃ່ນສາກນົ ທະນະຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ຕອ້ງຄຸມ້ຄອງຄງັສາໍຮອງ
ໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັເຫມາະສມົ. 

 
ມາດຕາ 30. ການລາຍງານສະພາບ ຄງັສາໍຮອງເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ 

ສະພາບໍລິຫານຕອ້ງລາຍງານໃຫລ້ດັຖະບານຊາບ ຢາ່ງເປັນປກົກະຕິ ເດອືນລະຫນຶ່ ງຄ ັງ້ 
ກຽ່ວກບັສະພາບຂອງຄງັສາໍຮອງເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ. 

ໃນເມ ື່ອສະພາບໍລິຫານຫາກເຫັນວາ່ ຄງັສາໍຮອງເງນິຕາຕາ່ງປະເທດຫລດຸລງົ ຫລື ມທີາ່
ອຽງຫລດຸລງົຜິດປກົກະຕິແລວ້ ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ຕອ້ງລາຍງານໃຫລ້ດັຖະບານຊາບ
ດວ່ນ ພອ້ມທງັສະເຫນມີາດຕະການຕາ່ງໆທ່ີຈາໍເປັນເພ່ືອແກໄ້ຂສະພາບການດ ັງ່ກາ່ວ ໃຫຄ້ນືສູ່
ປກົກະຕິ ແລະ ສືບຕ່ໍລາຍງານເປັນໄລຍະ ຢາ່ງຫນອ້ຍເດອືນລະສອງຄ ັງ້ ຈນົກວ່າສະພາບການ 
ຈະກບັຄນືສູປ່ກົກະຕິ. 

 
ມາດຕາ 31. ການດາໍເນນີທລຸະກດິຂອງ ທະນາຄານ 

ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ດາໍເນນີທລຸະກດິເງນິຕາ ຕາ່ງປະເທດ, ໂລຫະປະເສີດ 
ແລະ ວດັຖມຸຄີາ່ອື່ ນໆ ຕາມການຕກົລງົຂອງສະພາບໍລິຫານດ ັງ່ນີ:້ 

1. ຊື,້ຂາຍຄາໍແທງ່, ຄາໍຮບູປະພນັ, ໂລຫະປະເສີດ ແລະ ວດັຖມຸຄີາ່ອື່ ນໆ 
2. ຊື,້ຂາຍເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ  ດວ້ຍເຄື່ ອງມທ່ີືເຄຍີນາໍໃຊທ້ ົ່ວໄປ;  
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3. ຊື,້ ຂາຍພນັທະບດັຄງັເງນິ ແລະ ພນັທະບດັອື່ ນໆທ່ີຈາໍຫນາ່ຍ ຫລື ຄ ໍາ້ປະກນັໂດຍ 
ລດັຖະບານ ຕາ່ງປະເທດ ຫລື ອງົການການເງນິສາກນົ. 

4. ເປີດ ແລະ ຮກັສາບນັຊເີງນິຝາກ ຢູນ່າໍບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ການເງນິສາກນົ, ບນັດາ
ທະນາຄານກາງ, ອງົການການເງນິ ນບັທງັສະຖາບນັການເງນິອື່ ນໆ ທ່ີໄດຮ້ບັອະນຍຸາດເປັນ
ທາງການ ຢູຕ່າ່ງປະເທດ; 

5. ຮບັເປີດ, ຖບືນັຊເີງນິຝາກ ແລະ ຮບັເປັນຕວົແທນ ໃຫອ້ງົການຂອງຕາ່ງປະເທດ
ທ່ີກາ່ວໃນຂໍ ້ "4" ຂອງມາດຕານີ ້ ຫລື ຂອງລດັຖະບານ ແລະຂອງອງົການລດັຖະບານຕາ່ງປະ
ເທດເຫລ່ົານ ັນ້. 

ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ກາໍນດົ, ປະກາດໃຊ ້ແລະ ຄຸມ້ຄອງອດັຕາແລກປ່ຽນ, ຊື,້ 
ຂາຍ ຫລື ດາໍເນນີທລຸະກດິເງນິຕາ ຕາ່ງປະເທດ ເປັນແຕລ່ະໄລຍະ. 

 
ມາດຕາ 32. ຂອບເຂດການພວົພນັທລຸະກດິ ຂອງ ທະນາຄານ 

ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ພວົພນັທລຸະກດິໄດສ້ະເພາະແຕກ່ບັອງົການຂອງລດັຖະ
ບານ,  ທະນາຄານທລຸະກດິ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ ຢູພ່າຍໃນປະເທດ, ອງົການຂອງລດັຖະ
ບານຕາ່ງປະເທດ, ອງົການ ການເງນິສາກນົ, ທະນາຄານກາງ,ອງົການ ການເງນິ ແລະ ສະຖາ 
ບນັການເງນິຕາ່ງປະເທດ. 

 
ມາດຕາ 33. ບນັຊຄີງັສາໍຮອງພິເສດ 

ບນັຊຄີງັສາໍຮອງພິເສດ ແມນ່ບນັຊທ່ີີຈດົກາ່ຍກາໍໄລ ຫລື ການຂາດທຶນ ປະຈາໍປີຂອງ 
ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ຊຶ່ ງເກດີຈາກການປ່ຽນແປງມນູຄາ່ຊບັສິນ ຫລື ຫນີສ້ິນເປັນ
ຄາໍ,ເປັນເດເຕແອສ ຫລື ເກດີຈາກການປ່ຽນແປງ ຊບັສິນ ຫລື ຫນີສ້ິນ ທ່ີເປັນເງນິຕາ ຕາ່ງປະ
ເທດຂອງລດັຖະບານທຽບໃສເ່ງນິກບີຂອງ ສ ປປ ລາວ ທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 29 ຂອງກດົ
ຫມາຍສະບບັນີ.້ 

 
ມາດຕາ 34. ວທີິການແກໄ້ຂຄງັສາໍຮອງພິເສດ 

ເມ ື່ອທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ຫາກມກີານຜິດດຽ່ງ ຂາດທຶນປະຈາໍປີ ຊຶ່ ງເກດີຈາກ
ການປ່ຽນແປງຕາມທ່ີກາ່ວໄວໃ້ນມາດຕາ 33 ຂາ້ງເທິງນ ັນ້ຕອ້ງໄດຫ້ກັເງນິ ຈາກຍອດເຫລືອຂອງ
ບນັຊຄີງັສາໍຮອງພິເສດ ເພ່ືອທດົແທນການຂາດທຶນ. ຖາ້ວາ່ຍອດເຫລືອໃນບນັຊນີ ັນ້ ຫາກບ່ໍພຽງພໍ
ແລວ້ ລດັຖະບານຕອ້ງພິມຈາໍຫນາ່ຍ ພນັທະບດັ ປະເພດປ່ຽນມບ່ໍືໄດ ້ ອອກໃຫທ້ະນາຄານແຫງ່ 
ສ ປປ ລາວ ໃຫຄ້ບົຈາໍນວນຂາດທຶນ ແລະ ຕາມເງື່ອນໄຂລະບຽບການຂອງ ທະນາຄານແຫງ່ 
ສ ປປ ລາວ. 
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ກຳໄລ ຫລືການຂາດທຶນ ທ່ີກາ່ວໄວຂ້າ້ງເທິງນີ ້ ຈະບ່ໍຄດິໄລເ່ຂ້ົາໃນກາໍໄລປະຈາໍປີ ຂອງ
ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ. 

ໃນທກຸທາ້ຍປີຍອດເຫລືອເງນິທງັຫມດົ ຂອງ ບນັຊຄີງັສາໍຮອງພິເສດ ຕອ້ງນາໍໃຊເ້ພ່ືອທດົ
ແທນຄາ່ພນັທະບດັ ທ່ີລດັຖະບານໄດພິ້ມອອກ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນວກັເທິງ ຂອງມາດຕານີ.້ 

ການມອບ ຫລື ຖອນເງນິ ຈາກບນັຊຄີງັສາໍຮອງພິເສດນ ັນ້ ແມນ່ແນໃສເ່ພ່ືອຮບັໃຊເ້ປ້ົາ
ຫມາຍທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕານີເ້ທ່ົານ ັນ້. 

 
ຫມວດທີ 9 

ການພວົພນັ ກບັສະຖາບນັການເງນິ 
 

ມາດຕາ 35. ສິດ ແລະ ຂໍຕ້ອ້ງຫາ້ມໃນການເຄື່ ອນໄຫວ 
ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ສາມາດຮບັເປີດບນັຊເີງນິຝາກ ແລະ ຮບັຝາກເງນິ ຈາກ

ທະນາຄານທລຸະກດິ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິຕາ່ງໆຊຶ່ ງເອີ້ນຫຍໍວ້າ່ "ເຈົາ້ຂອງບນັຊ"ີ  ຕາມລະ
ບຽບການທ່ີທະນາຄານ ແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ກາໍນດົອອກ. 

ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ບ່ໍມສີິດລງົທຶນດາໍເນນີທລຸະກດິທົ່ວໄປ ນອກຈາກທ່ີບນັຍດັ
ໄວໃ້ນກດົຫມາຍສະບບັນີ.້ 

 
ມາດຕາ 36. ການຊື,້ ຂາຍເອກະສານມຄີາ່ 

ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ມສີິດຊື,້ຂາຍ, ຮບັຊື ້ຫລື ຮບັຊວ່ງຊືຫ້ລດຸ ເອກະສານມີ
ຄາ່ຕາ່ງໆ ຈາກເຈົາ້ຂອງບນັຊຕີາມລະບຽບການທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວດ້ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

1. ພນັທະບດັແລກເງນິ, ໃບສນັຍາໃຊຫ້ນີ,້ ໃບຢັງ້ຢືນເງນິຝາກ ແລະ ແຊັກ ເພ່ືອເປ້ົາ
ຫມາຍການຄາ້,ອດຸສາຫະກາໍ ຫລື ກະສິກາໍ; 

2. ພນັທະບດັຄງັເງນິ ແລະ ພນັທະບດັອື່ ນໆ ທ່ີລດັເປັນຜູຄ້ ໍາ້ປະກນັ ຫລື ນາໍອອກຈາໍ
ຫນາ່ຍສູມ່ວນຊນົ; 

3. ພນັທະບດັທ່ີທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ເປັນຜູຈ້າໍຫນາ່ຍອອກ. 
ເອກະສານນີຈ້ະມຖີານະຊາໍລະຫນີໄ້ດກ້ຕ່ໍໍເມ ື່ອມສີອງລາຍເຊັນ ຫລື ຫລາຍກວາ່ນ ັນ້ ຊຶ່ ງ

ໃນນ ັນ້ຕອ້ງມລີາຍເຊັນຂອງສະຖາບນັການເງນິ. ເອກະສານມຄີາ່ດ ັງ່ກາ່ວ ຕອ້ງໄດຊ້າໍລະຄນືພາຍ
ໃນກາໍນດົ ຮອ້ຍແປດສິບສາມວນັ ນບັແຕມ່ ືທ້ະນາຄານໄດຮ້ບັຊືເ້ປັນຕ ົນ້ໄປ. 

ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ສາມາດເອົາເງນິໃຫຢື້ມລວ່ງຫນາ້ແກເ່ຈົາ້ຂອງບນັຊໄີດ້
ພາຍໃນກາໍນດົບ່ໍໃຫກ້າຍ ຮອ້ຍແປດສິບສາມວນັແຕຕ່ອ້ງປະຕິບດັຕາມລະບຽບການ ທ່ີສະພາບໍລິ
ຫານໄດກ້າໍນດົອອກ. 
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ມາດຕາ 37. ການໃຫກູ້ຢື້ມເງນິລວ່ງຫນາ້ ໂດຍມກີານຄ ໍາ້ປະກນັ. 
ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ມສີິດໃຫກູ້ຢື້ມເງນິລວ່ງຫນາ້ ແກເ່ຈົາ້ຂອງບນັຊ ີ ໂດຍມີ

ການຄ ໍາ້ປະກນັ ດວ້ຍເອກະສານທ່ີມຄີາ່ ຕາມທ່ີໄດບ້ ົ່ງໄວໃ້ນມາດຕາ 36 ຂອງກດົຫມາຍສະບບັນີ ້
ແລະ ຕາມລະບຽບການທ່ີສະພາບໍລິຫານ ໄດກ້າໍນດົອອກ ຫລື ດວ້ຍບນັດາເອກະສານເຄື່ ອງມ ືທ່ີ
ບ ົ່ງໄວດ້ ັງ່ ນີ:້ 

- ພນັທະບດັຄງັເງນິ ແລະ ພນັທະບດັອື່ ນໆ ທ່ີຄ ໍາ້ປະກນັຈາກລດັໃຫແ້ກມ່ວນຊນົ; 
- ພນັທະບດັສິນຄາ້, ໃບຢັງ້ຢືນກາໍມະສິດອື່ ນໆ ກຽ່ວກບັສິນຄາ້ທ່ີມກີານປະກນັໄພຢາ່ງຄກັ

ແນ;່ 
- ຊບັສິນອື່ ນໆທ່ີທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດໃຫຊ້ື,້ ຂາຍ ໄດຕ້າມ

ມາດຕາ 31 ຂອງກດົຫມາຍສະບບັນີ.້ 
 

ມາດຕາ 38. ການໃຫກູ້ຢື້ມເງນິລວ່ງຫນາ້ໂດຍບ່ໍມກີານຄ ໍາ້ປະກນັ. 
ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ສາມາດໃຫກູ້ຢື້ມເງນິລວ່ງຫນາ້ ໂດຍບ່ໍມຫີລກັຊບັຄ ໍາ້ປະ

ກນັ ຕາມການຕກົລງົ ແລະ ຕາມລະບຽບການພິເສດຂອງ ສະພາບໍລິຫານ ໃນກລໍະນມີຄີວາມຈາໍ
ເປັນພິເສດ ແນໃສຕ່ອບສະຫນອງຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ ດາ້ນການເງນິຂອງຜູກ້ ູຢື້ມໃຫມ້ ີ
ຄວາມສະດວກຂຶນ້. 

 
ມາດຕາ 39 (ໃໝ)່. ການກາໍນດົອດັຕາດອກເບຍ້. 

ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ເປັນຜູກ້າໍນດົ ແລະ ປະກາດໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຮບັຊວ່ງ
ຊືຫ້ລດຸພນັທະບດັ ແລະ ອດັຕາດອກເບຍ້ໃຫກູ້ຢື້ມລວ່ງໜາ້ຂອງຕນົຕ່ໍທະນາຄານທລຸະກດິ ແລະ 
ສະຖາບນັການເງນິທ່ີຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງຕນົ. ສວ່ນທະນາຄານທລຸະກດິ ແລະ ສາຖາບນັ
ການເງນິນ ັນ້ອະນຍຸາດໃຫປ້ະຕິບດັອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິຝາກ ແລະ ເງນິກູຕ່ໍ້ລກູຄາ້ທ ົ່ວໄປຕາມກນົ
ໄກເສດຖະກດິຕະຫລາດທ່ີມກີານຄຸມ້ຄອງລດັ. 

 
ມາດຕາ 40 (ໃໝ)່. ການຮກັສາ ລະດບັເງນິແຮຝາກບງັຄບັ 

ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວມສີິດກາໍນດົໃຫທ້ະນາຄານທລຸະກດິ ແລະ ສາຖາບນັການ
ເງນິ ທ່ີຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງຕນົ ຮກັສາລະດບັປກົກະຕິຂອງເງນິແຮຝາກບງັຄບັເບື້ອງຕ ົນ້ 
ແລະ ເງນິແຮຝາກບງັຄບັເພ້ີມເຕີມນບັທງັຊບັສິນໃຊເ້ປັນເງນິສດົໄດໄ້ວ ເພ່ືອຮບັປະກນັ ການປະຕິ
ບດັ ນະໂຍບາຍເງນິຕາ, ການຈາ່ຍເງນິຝາກ ແລະ ເຮັດພນັທະຄາ້ຍຄກືນັຊຶ່ ງສະພາບໍລິຫານໄດ້
ກາໍນດົໄວ.້ 
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ມາດຕາ 41 (ໃໝ)່. ການກາໍນດົຖານະເງນິຕາຕາ່ງປະເທດສດຸທິ 
ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ເປັນຜູກ້າໍນດົໃຫທ້ະນາຄານທລຸະກດິ ແລະ ສາຖາບນັ

ການເງນິ ທ່ີຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງຕນົຮກັສາຖານະເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ ສດຸທິໄວເ້ປັນສະ
ກນຸເງນິແຂງໃດໜ່ຶງ ຫລື ຫລາຍສະກນຸເງນິຕາມລະບຽບການ ທ່ີທະນາຄານ ແຫງ່ ສ ປປ ລາວ 
ວາງອອກ. 

 
ມາດຕາ 42 (ໃໝ)່. ການກວດກາລະບຽບການຕາ່ງໆ ຂອງສະຖາບນັການເງນິ 

ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ເປັນຜູກ້ວດກາລະບຽບການຕາ່ງໆ ແລະ ໃຫຄ້າໍແນະນາໍ
ກຽ່ວກບັລະບຽບການສິນເຊື່ ອ ແລະ ລະບຽບການອື່ ນໆ ຂອງທະນາຄານທລຸະກດິ ແລະ ສາຖາ
ບນັການເງນິທ່ີຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງຕນົລວມທງັການປະຕິບດັລະບຽບການດ ັງ່ກາ່ວ. 

 
ມາດຕາ 43 (ໃໝ)່. ການຄ ໍາ້ປະກນັເງນິກູຈ້າກຕາ່ງປະເທດ. 

ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ຈະໃຫກ້ານຄ ໍາ້ປະກນັແກບ່ນັດາທະນາຄານທລຸະກດິ ແລະ 
ສະຖາບນັການເງນິໃນການກູຢື້ມເງນິຈາກຕາ່ງປະເທດຕາມການເຫັນດຂີອງລດັຖະບານ. 
 

ມາດຕາ 44 (ໃໝ)່. ເຄື່ ອງມໃືນການຊາໍລະ 
ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ສາ້ງກນົໄກການຊາໍລະເພ່ືອອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້

ແກທ່ະນາຄານທລຸະກດິ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິທ່ີຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງຕນົມເີຄື່ ອງມ ືໃນ
ການຊາໍລະ ແລະ ນາໍໃຊກ້ານຊາໍລະດວ້ຍແຊັກ ແລະ ເຄື່ ອງມອືື່ ນໆຢາ່ງກວ້າງຂວາງ. 

 
ຫມວດທີ 10 

ການພວົພນັ ກບັລດັຖະບານ   
 

ມາດຕາ 45. ການລາຍງານຕ່ໍ ລດັຖະບານ 
ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ມຫີນາ້ທ່ີລາຍງານໃຫລ້ດັຖະບານຊາບ ຢາ່ງເປັນປກົກະຕິ

ກຽ່ວກບັການປະຕິບດັຫນາ້ທ່ີວຽກງານຂອງຕນົ. 
ໃນກລໍະນທ່ີີເຫັນວາ່ມບີນັຫາທ່ີຈະເປັນອປຸະສກັແກກ່ານປະຕິບດັຫນາ້ທ່ີຂອງຕນົ ໃຫໄ້ດຮ້ບັ

ຜນົສາໍເລັດນ ັນ້ ທະນາຄານຕອ້ງລາຍງານໃຫລ້ດັຖະບານຊາບດວ່ນ. 
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ມາດຕາ 46. ບນັຊເີງນິຝາກຂອງລດັຖະບານ 
ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ເປັນຜູຮ້ບັຝາກເງນິ ຂອງ ລດັຖະບານ. ລດັຖະບານສາ

ມາດເປີດບນັຊເີງນິຝາກ ແລະ ນາໍໃຊກ້ານບໍລິການທົ່ວໄປຂອງ ທະນາຄານທລຸະກດິ ແລະ ສະ
ຖາບນັການເງນິອື່ ນໆ ຕາມທ່ີເຫັນວາ່ເຫມາະສມົ. 

 
ມາດຕາ 47. ການຖບືນັຊເີງນິຝາກ ຂອງລດັຖະບານຢູຕ່າ່ງປະເທດ 

ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ເປັນຜູຖ້ບືນັຊເີງນິຝາກທ່ີເປັນເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ ຂອງ
ລດັຖະບານຢູຕ່າ່ງປະເທດ. 

 
ມາດຕາ 48. ການຄຸມ້ຄອງພນັທະບດັ 

ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ເປັນຜູຈ້າໍຫນາ່ຍ,ຊື,້ຂາຍ ແລະ ຄຸມ້ຄອງພນັທະບດັ ຂອງ
ລດັຖະບານ ຫລື ພນັທະບດັທ່ີລດັຖະບານເປັນຜູຄ້ ໍາ້ປະກນັ ທ່ີຈາໍຫນາ່ຍອອກສູມ່ວນຊນົ ຕາມ
ຄວາມສາມາດຊືໄ້ດຂ້ອງມວນຊນົສວ່ນໃຫຍ ່ດວ້ຍການຕກົລງົຂອງລດັຖະບານ. 

 
ມາດຕາ 49. ການກູຢື້ມເງນິຈາກຕາ່ງປະເທດ 

ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ມຫີນາ້ທ່ີຄ ົນ້ຄວ້າໃຫຄ້ວາມເຫັນແກລ່ດັຖະບານ ໃນການກູ້
ຢືມເງນິຈາກຕາ່ງປະເທດ. ສາໍລບັ ບນັດາທະນາຄານທລຸະກດິ, ສະຖາບນັການເງນິ ແລະ ວສິາ
ຫະກດິນ ັນ້ ກອ່ນຈະກູຢື້ມເງນິຈາກຕາ່ງປະເທດຕອ້ງໄດຮ້ບັຄວາມເຫັນດຈີາກທະນາຄານແຫງ່ ສ 
ປປ ລາວ. 

 
ມາດຕາ 50. ການໃຫກູ້ຢື້ມເງນິລວ່ງຫນາ້ ແກລ່ດັຖະບານ 

ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ມສີິດໃຫກູ້ຢື້ມເງນິລວ່ງຫນາ້ຊ ົ່ວຄາວ ແກລ່ດັຖະບານ ໃນ
ກລໍະນຈີາໍເປັນ ໂດຍລດັຖະບານ ຈະທດົແທນຕ ົນ້ທຶນກູຢື້ມ ພອ້ມທງັດອກເບຍ້ພາຍໃນກາໍນດົ 
ຫກົເດອືນ. ສາໍລບັອດັຕາດອກເບຍ້ດ ັງ່ກາ່ວ ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ເປັນຜູກ້າໍນດົ ຕາມ
ສະພາບຄວາມເປັນຈງິໃນແຕລ່ະໄລຍະ. 

ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ມສີິດໃຫກູ້ຢື້ມເງນິລວ່ງຫນາ້ເພ້ີມເຕີມ ແກລ່ດັຖະບານ
ຕາມເງື່ອນໄຂທ່ີໄດຕ້ກົລງົກນັ ເພ່ືອຈາ່ຍຄາ່ບາໍລງຸ ແລະ ຈາ່ຍຄາ່ອື່ ນໆທ່ີສືບເນື່ ອງມາຈາກການ
ເຂ້ົາຮວ່ມເປັນສະມາຊກິຂອງ ສ ປປ ລາວ ຢູໃ່ນບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ການເງນິສາກນົ, ສະຖາ
ບນັການເງນິສາກນົ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົອື່ ນໆ. 
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ມາດຕາ 51. ຂອບເຂດການໃຫກູ້ຢື້ມລວ່ງຫນາ້ 
ລດັຖະບານ ກູຢື້ມເງນິລວ່ງຫນາ້ຈາກທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ໄດ ້ໃນຈາໍນວນທ່ີບ່ໍ

ເກນີ ຊາວຫາ້ສວ່ນຮອ້ຍ ຂອງລາຍຮບັງບົປະມານແຫງ່ລດັປະຈາໍປີສະເລຍ່ໃນໄລຍະສາມປີຜາ່ນ
ມາ. ການຄດິໄລລ່າຍຮບັດ ັງ່ກາ່ວ ບ່ໍໃຫກ້ວມເອົາລາຍຮບັຈາກການກູຢື້ມ, ການຊວ່ຍເຫລືອລາ້ 
ແລະ ການຊວ່ຍເຫລືອທາງດາ້ນເສດຖະກດິດວ້ຍຮບູການອື່ ນໆ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີເຫັນວາ່ການໃຫກູ້ຢື້ມນີ ້ ຫາກມກີານສຽ່ງໄພແລວ້ ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ 
ລາວ ຕອ້ງລາຍງານໃຫລ້ດັຖະບານຊາບ ພອ້ມທງັສະເຫນມີາດຕະການແກໄ້ຂ. 

 
ມາດຕາ 52. ການພວົພນັກບັອງົການຈດັຕ ັງ້ການເງນິສາກນົ 

ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ເປັນບອ່ນຮບັຝາກເງນິ ແລະ ເປັນຕວົແທນການເງນິໃຫ້
ທກຸອງົການ ຈດັຕ ັງ້ການເງນິສາກນົຊຶ່ ງ ສ ປປ ລາວ ເປັນສະມາຊກິ. 
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ບນັຊທີະນາຄານ ແລະ ການລາຍງານ 
 

ມາດຕາ 53 (ໃໝ)່. ສກົປີ ການບນັຊທີະນາຄານ 
ສກົປີ ການບນັຊ ີ ຂອງທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ເລ້ີມຕ ົນ້ ໃນວນັທີ 1 ມງັກອນ 

ແລະ ສິ້ນສດຸໃນວນັທີ 31 ທນັວາ ຂອງແຕລ່ະປີ. 
ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ, ທະນາຄານທລຸະກດິ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິທ່ີຢູພ່າຍ

ໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງທະນາຄານ ແຫງ່ ສປປລາວ ຕອ້ງປະຕິບດັລະບຽບການບນັຊທີະນາຄານ
ແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ແລະ ການບນັຊຂີອງທະນາຄານທລຸະກດິ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ ຊຶ່ ງ
ໄດປ້ະກາດໃຊໃ້ນແຕລ່ະໄລຍະ. 

 
ມາດຕາ 54. ການລາຍງານປະຈາໍປີຕ່ໍລດັຖະບານ 

ພາຍຫລງັທ່ີໄດປິ້ດບນັຊແີລວ້ ພາຍໃນກາໍນດົ ສາມເດອືນ ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ 
ລາວ ຕອ້ງສ ົ່ງເອກະສານລາຍງານໃຫລ້ດັຖະບານຊາບດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

- ບດົລາຍງານບາງບນັຫາທາງດາ້ນເສດຖະກດິ; 
- ບດົສະຫລບຸການເຄື່ ອນໄຫວທລຸະກດິ ຂອງ ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ໃນປີຜາ່ນ

ມາ; 
- ບນັຊປີະຈາໍປີຂອງທະນາຄານຢັງ້ຢືນ ໂດຍຜູກ້ວດກາບນັຊ.ີ 
ທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ຕອ້ງພິມເຜີຍແຜບ່ດົລາຍງານປະຈາໍປີກຽ່ວກບັບນັຫາເງນິ

ຕາ ແລະ ບາງບນັຫາທາງດາ້ນເສດຖະກດິ. 
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ຫມວດທີ 12 
ມາດຕະການຕ່ໍຜູລ້ະເມດີ 

 
ມາດຕາ 55 (ໃໝ)່. ການລະເມດີອດັຕາສວ່ນ ເງນິແຮຝາກບງັຄບັ ແລະ ລະບຽບການອື່ ນໆ 

ທະນາຄານທລຸະກດິ ຫລື ສະຖາບນັການເງນິ ທ່ີຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງທະນາຄານ 
ແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ທ່ີໄດລ້ະເມດີອດັຕາສວ່ນເງນິແຮຝາກບງັຄບັ ຫລື ຊບັສິນທ່ີໃຊເ້ປັນເງນິສດົ
ໄດໄ້ວ ຫລື ລະບຽບການອື່ ນໆຈະຖກືປບັໃຫມ ຫລື ຖກືລງົໂທດຕາມລະບຽບກດົຫມາຍ. 

 
ມາດຕາ 56. ການໃຫຂໍ້ມ້ນູທ່ີບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມຄວາມເປັນຈງິ 

ບກຸຄນົໃດຫາກປະກອບຂໍມ້ນູ ຂາ່ວສານ ທ່ີບ່ໍກງົກບັຄວາມເປັນຈງິ ໃຫແ້ກທ່ະນາຄານ 
ແຫງ່ ສ ປປ ລາວໂດຍເຈດຕະນາຈະຖກືປບັໃຫມ ຫລື ຖກືລງົໂທດຕາມລະບຽບກດົຫມາຍ. 

 
ມາດຕາ 57. ການດາໍເນນີທລຸະກດິ ໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ 

ບກຸຄນົໃດຫາກໄດດ້າໍເນນີທລຸະກດິທະນາຄານ ຫລື ສະຖາບນັການເງນິ ໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອະ
ນຍຸາດຖກືຕອ້ງຕາມກດົຫມາຍ ຈະຖກືປບັໃຫມ ຫລື ຖກືລງົໂທດຕາມລະບຽບກດົຫມາຍ. 

 
ມາດຕາ 58. ການເປີດເຜີຍຄວາມລບັ 

ພະນກັງານ ຫລື ບກຸຄນົໃດໄດເ້ກບັກາໍ, ໄດຮູ້ ້ ຫລື ໄດເ້ຫັນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານຂອງທະນາ
ຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ, ທະນາຄານທລຸະກດິ ຫລື ສະຖາບນັການເງນິ ໃນເວລາປະຕິບດັຫນາ້ທ່ີ
ວຽກງານຂອງຕນົ ຫາກເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວ ໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຍຸາດຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ ້ ໃນ
ມາດຕາ 22 ຂອງກດົຫມາຍສະບບັນີ ້ຈະຖກືລງົໂທດທາງອາຍາ ໃນສະຖານເປີດເຜີຍຄວາມລບັ
ທາງລດັຖະການ. 

 
ມາດຕາ 59. ການສວຍໃຊຫ້ນາ້ທ່ີຕາໍແຫນງ່ 

ພະນກັງານທະນາຄານຜູໃ້ດຫາກສວຍໃຊຫ້ນາ້ທ່ີຕາໍແຫນງ່ຂອງຕນົທ່ີບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມກດົ
ຫມາຍສະບບັນີ ້ເພ່ືອຫາຜນົປະໂຫຍດສວ່ນຕວົ ຈະຖກືລງົໂທດຕາມກດົຫມາຍອາຍາ. 

 
ມາດຕາ 60. ການລະເມດີອື່ ນໆ 

ບກຸຄນົໃດຫາກປອມແປງທະນະບດັ,ເງນິຫລຽນ ຫລື ເຄື່ ອງມຊືາໍລະ,ໃຊທ້ະນະບດັ,ເງນິ
ຫລຽນ, ເຄື່ ອງມຊືາໍລະປອມ, ທາໍລາຍທະນະບດັ ຫລື ເງນິຫລຽນ ດວ້ຍການຕດັ, ເຈາະຮ,ູຈກີ, 
ແຕມ້, ຂດີຂຽນໃສ,່ພິມໃສ,່ ຈ ໍາ້ກາໃສ,່ຕິດກາໃສໃ່ບທະນະບດັ ຫລື ດວ້ຍວທີິໃດກຕໍາມ ຊຶ່ ງເຮັດ
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ໃຫທ້ະນະບດັ ຫລື ເງນິຫລຽນຂອງທະນາຄານແຫງ່ ສ ປປ ລາວ ທ່ີນາໍອອກຈລໍະຈອນນ ັນ້ຖກື
ເສຍຫາຍໃຊບ່ໍ້ໄດ ້ຈະຖືກືລງົໂທດຕາມກດົຫມາຍອາຍາ. 

 
ຫມວດທີ 13 

ບດົບນັຍດັສດຸທ້າຍ 
 

ມາດຕາ 61. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ 
ລດັຖະບານແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ເປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ

ກດົຫມາຍສະບບັນີ:້ 
 

ມາດຕາ 62. ຜນົສກັສິດ 
ກດົຫມາຍສະບບັນມີຜີນົສກັສິດ ນບັແຕມ່ ືປ້ະທານປະເທດ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາ

ທິປະໄຕປະຊາຊນົລາວອອກລດັຖະດາໍລດັປະກາດໃຊເ້ປັນຕ ົນ້ໄປ. 
ກດົຫມາຍສະບບັນີປ່້ຽນແທນກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍ ການສາ້ງຕ ັງ້ທະນາຄານ ແຫງ່ ສປປ

ລາວ ເລກທີ 04 ລງົວນັທີ 10 ກລໍະກດົ 1990. ຂໍກ້າໍນດົ, ບດົບນັຍດັໃດ ທ່ີຂດັກບັກດົຫມາຍ
ສະບບັນີລ້ວ້ນແຕຖ່ກືຍກົເລີກ. 

 
 
        ວຽງຈນັ, ວນັທີ 14  ຕລຸາ 1995  
         ປະທານສະພາແຫງ່ຊາດ 
         ສະຫມານ ວຍິະເກດ 
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