ການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກງານ ຂອງທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ
ຕາມການການົດ ຂອງກົດໝາຍວາດວຍ ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ
ໃນໄລຍະຜານມາ ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ໄດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການທະນາຄານ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກລັດຖະບານ ວາງອອກ ໂດຍໄດຄົ້ນຄວາ ແລະ ປບປງເຄື່ອງມືຕາງໆ ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນຢາງຕັ້ງໜາ
ເປນຕົ້ນໄດການົດນະໂຍບາຍທາງດານເງິນຕາ ແລະ ການຄມຄອງສະຖາບັນການເງິນໃຫມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຍັງປະຕິບັດໜາທີ່ເປນຕົວ
ແທນຂອງລັດຖະບານໃນການພົວພັນຮວມມືກັ
ກບ
ັ ອົງການຈັດຕັ້ງການເງິນສາກົນ ແລະ ບັນດາທະນາຄານກາງຂອ
ດາທະນາຄານກາງຂອງຕາງປະເທດ ໃນພາກ
ພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ຮຽນ ທານຜອານ ! ຄືຮນາກັນແລວວາ ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ແມນທະນາຄານກາງຂອງປະເທດ ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດໃນ
ການເປນເສນາທິການໃຫແກລັດຖະບານ ໃນການຄມຄອງມະຫາພາກທາງດານເງິນຕາ ໃຫມີສະຖຽນລະພາບ
ະຖຽນລະພາບ, ຄມຄອງສະຖາບັນການ
ເງິນໃຫມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄມຄອງລະບົບຊາລະໃຫມີປະສິດທິພາບ ແນໃສເພື່ອຊຸກຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ
ໃຫກາວໜາຕາມລະບອບສັງຄົມນິຍົມຢາງບໍຢດຢງ.
ຢດຢງ ຕໍກັບພາລະບົດບາດດັງກາວນັ້ນ, ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ແມນໄດດາເນີນ
ການເຄື່ອນໄຫວຢສາມວຽກງານໃຫຍອັນຕົ້ນຕໍ ທີ່ໄດການົດໃນພາກທີ IV ຂອງກົດໝາຍວາດວຍ ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ, ສະບັບ
ເລກທີ 47/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19 ມີຖຸນາ 2018 ປະກອບມີ: ວຽກງານເງິນຕາແຫງຊາດ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ການຄມ
ຄອງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ລະບົບຊາລະ ຊຶ່ງໃນສາມວຽກງານດັງກາວ ເວົ້າໄດວາເປນວຽກງານທີິ່ຕັດສິນບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງທາງ
ດານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ຂອງຊາດກໍວາໄດ. ສະນັ້ນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັງກາວນັ້ນ ແມນຕອງໄດເອົາໃຈໃສ ແລະ ຕິດຕາມ
ສະພາບເສດຖະກິດພາຍໃນ, ພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ ຢາງໃກຊິດ ເພື່ອກາໄດສະພາບເສດຖະກິດ ທີ່ມີການຜັນຜວນຢເລື້ອຍໆ ອາດສົງຜົນ
ກະທົບຕໍເສດຖະກິດການເງິນຂອງປະເທດ.
ສະນັ້ນ, ອີງຕາມວຽກງານທີ່ໄດກາວມານັ້ນ ເຫັນວາການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຕລະວຽກງານແມນປະກອບມີຫຼາຍໜາວຽກ
ຍໜາວຽກທີ່ມີອັນ
ສະເພາະ ແລະ ມີເນື້ອໃນຫຼາຍພໍສົມຄວນ. ສະນັ້ນ, ໃນບົດຄວາມນີ້ຜຂຽນຈະຂໍນາສະເໜີວຽກງານເງິນຕາແຫງຊາດ ໃຫທານຜອານໄດ
ຮັບຮກອນ ວາວຽກງານດັງກາວປະກອບມີການປະຕິບັດໜາວຽກຫຍັງແດ?
ແດ ສວນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ການຄມຄອງສະ
ຖາບັນການເງິນ ແລະ ລະບົບຊາລະ ຈະນາສະເໜີໃນແຕລະບົດຄວາມໃນຄັ
ຄວ
້ງຕໍໄປ. ສະນັ້ນ, ມາເຂົ້າເນື້ອໃນຂອງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ເງິນຕາແຫງຊາດ ຂອງທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ກັນເລີຍ.
ໂດຍອີງຕາມພາກທີ IV ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ,
ນໄຫວວຽກງານ ໝວດທີ 1 ເງິນຕາແຫງຊາດຂອງກົດໝາຍວາດວຍ ທະນາຄານແຫງ ສປປ
ລາວ, ສະບັບເລກທີ 47/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19 ມີຖຸນາ 2018 ໄດການົດ ໃຫທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເງິນຕາແຫງ
ຊາດທີ່ປະກອບມີ: ການການົດຫົວໜວຍເງິນຕາ ຊຶ່ງເງິນຕາຂອງ ສປປ ລາວ ແມນເງິນກີບ ການົດຫົວໜວຍເປນກີບ ແລະ ອັດ ໜຶ່ງກີບ
ແບງອອກເປນຮອຍອັດ; ການຈັດພິມທະນະບັດ ແລະ ຫຼໍເງິນຫຼຽນ ໂດຍມີການອອກແບບ, ການົດສວນປະກອບ
ສວນປະກອບ, ຮບພາບ ແລະ ປະເພດ
ທະນະບັດ ແລະ ເງິນຫຼຽນ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາອະນມັດ ໂດຍແມນທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ເປນຜຈັດພິມທະນະບັດ
ແລະ ຫຼໍເງິນຫຼຽນແຕພຽງຜດຽວ ແລະ ຕອງການົດມນຄາຂອງທະນະບັດ ແລະ ເງິນຫຼຽນ ໃນແຕລະໃບຢາງຈະແຈງ ໂດຍມອບໃຫໂຮງພິມ

ຂອງທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຄວາມຮັບປະກັນດານຄວາມປອດໄພສງເປນຜຈັດພິມ ພອມທັງຮັກສາທະນະບັດ ແລະ ເງິນຫຼຽນ
ທີ່ຍັງບໍທັນໄດພິມຈາໜາຍສຂອດຈໍລະຈອນ; ການພິມທະນະບັດ ແລະ ຫຼໍຫຼຽນທີ່ລະນຶກ ເນືອ
່ ງໃນວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສາຄັນທາງດານ
ການເມືອງ, ປະຫວັດສາດ, ວິທະຍາສາດ, ວັດທະນະທາສັງຄົມ ຫຼື ເຫດການສາຄັນຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນ ຕາມການອະນມັດຈາກ
ລັດຖະບານ ຊຶ່ງໃນການຈາໜາຍທະນະບັດ ແລະ ຫຼຽນທີ່ລະນຶກ ທະນາຄານສາມາດຈາໜາຍເອງ ຫຼື ມອບໃຫການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ນິຕິບກຄົນ
ໃດໜຶ່ງ ຈາໜາຍກໍໄດ; ການພິມຈາໜາຍທະນະບັດ ແລະ ເງິນຫຼຽນ ແມນການນາເອົາທະນະບັດ ແລະ ເງິນຫຼຽນ ທີ່ໄດພິມແລວ ອອກສ
ຂອດຈໍລະຈອນ ເປນທະນະບັດ ແລະ ເງິນຫຼຽນ ທີ່ຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ ສາມາດຊື້ໃນຂອບເຂດທົວປະເທດ; ການຖອນທະນະບັດ ແລະ
ເງິນຫຼຽນຄືນຈາກການຈໍລະຈອນ ດວຍການຖອນເງິນຄືນຈາກການຈໍລະຈອນ ໂດຍໄດຮັບການເຫັນດີຈາກລັດຖະບານ ຊຶ່ງທະນາຄານ
ແຫງ ສປປ ລາວ ຕອງແຈງການຖອນເງິນດັງກາວ ໃຫມວນຊົນຊາບ. ຜທີ່ມີທະນະບັດ ແລະ ເງິນຫຼຽນທີ່ຖືກປະກາດຖອນຄືນຈາກການຈໍ
ລະຈອນນັ້ນ ມີສິດປຽນເອົາທະນະບັດ ແລະ ເງິນຫຼຽນ ນາທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ຫຼື ທະນາຄານທລະກິດ ຕາມມນຄາເງິນທະນະບັດ
ແລະ ເງິນຫຼຽນ ທີ່ຖືຄອງ ໂດຍບໍໄດເສຍຄາບໍລິການ; ການແລກປຽນທະນະບັດ ແລະ ເງິນຫຼຽນເສື່ອມຄນນະພາບ ໂດຍແມນທະນາຄານ
ແຫງ ສປປ ລາວ ເປນຜການົດມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງການແລກປຽນທະນະບັດ ແລະ ເງິນຫຼຽນ ເສື່ອມຄນນະພາບ ເຊັນ: ຖືກ
ເຈາະ, ຖືກຕັດ, ແຕກ, ຫັກ, ມີຮອຍຂີດຂຽນ, ບໍມີຄນລັກສະນະຂອງເງິນ ຫຼື ມີຮບພາບທີ່ບໍຈາແນກໄດ. ການປຽນທະນະບັດ ແລະ ເງິນ
ຫຼຽນ ດັງກາວສາມາດດາເນີນຜານທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ຫຼື ທະນາຄານທລະກິດ ໂດຍຜານເງື່ອນໄຂຕາງໆ ທີ່ຕອງປະກາດໃຫມວນ
ຊົນຊາບ; ການທາລາຍທະນະບັດ ແລະ ເງິນຫຼຽນ ແມນທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ເປນຜທາລາຍທະນະບັດ ແລະ ເງິນຫຼຽນ ທີ່ເສື່ອມ
ຄນນະພາບ ຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການ ທີ່ໄດການົດໄວໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ຮຽນທານຜອານ ! ທັງໝົດທີ່ໄດນາສະເໜີໄປນັ້ນ ແມນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເງິນຕາແຫງຊາດ ທີ່ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ
ຕອງໄດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະການຈັດພິມທະນະບັດ ເພື່ອມາທົດແທນເງິນກີບທີ່ຖືກທາລາຍ, ສນເຫຍ ຫຼື ສນເສຍຈາກການຈໍລະ
ຈອນໃນສັງຄົມ
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ແລະ

ງົບປະມານ ເຂົ້າໃນການໃຊຈາຍສງພໍສົມຄວນ ເປນຕົ້ນ: ນາໃຊເຈຍທີ່ມີຄນລັກສະນະພິເສດໃນການພິມທະນະບັດ (ໃບເງິນ), ນາໝຶກ
ພິເສດ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຢໃນອົງປະກອບໃນການຈັດພິມ. ສະນັ້ນ, ຮຽກຮອງມາຍັງທກຄົນທີ່ນາໃຊເງິນກີບ ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນລາວ ຈົງ
ພາກັນສົງເສີມການນາໃຊເງິນກີບ, ຮັກສາເງິນກີບ ແລະ ຖະນຖະໜອມເງິນກີບ ເພື່ອໃຫມີຮອບວຽນຂອງການນາໃຊໃຫໄດຫຼາຍ ແລະ
ຈົງພມໃຈທີ່ເປນຄົນລາວທີ່ມີສະກນເງິນກີບເປນຂອງຊາດ ຂອງຕົນເອງຢາງມີກຽດ.
#ບົດຄວາມໂດຍ: ວັນນະສິດ ສິດທິລາດວົງສາ, ກົມນິຕກ
ິ າ ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ.
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