
 

 

 

 

ການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານ

ຕາມການກ�ານົດ ຂອງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍ
 
 

ໃນໄລຍະຜ�ານມາ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ

ລັດຖະບານ ວາງອອກ ໂດຍໄດ�ຄົ້ນຄວ�າ ແລະ ປ�ບປ�ງເຄື່ອງມືຕ�າງໆ

ເປ�ນຕ້ົນໄດ�ກ�ານົດນະໂຍບາຍທາງດ�ານເງິນຕາ ແລະ

ແທນຂອງລັດຖະບານໃນການພົວພັນຮ�ວມມືກັບ

ພື້ນ ແລະ ສາກົນ. 

ຮຽນ ທ�ານຜ��ອ�ານ ! ຄືຮ��ນ�າກັນແລ�ວວ�າ

ການເປ�ນເສນາທິການໃຫ�ແກ�ລັດຖະບານ ໃນການຄ��ມຄອງມະຫາພາກທາງດ�ານເງິນຕາ

ເງິນໃຫ�ມີຄວາມໝ້ັນຄົງ ແລະ ຄ��ມຄອງລະບົບຊ�າລະໃຫ�ມີປະສິດທິພາບ

ໃຫ�ກ�າວໜ�າຕາມລະບອບສັງຄົມນິຍົມຢ�າງບໍ�ຢ�ດຢ��ງ

ການເຄື່ອນໄຫວຢ��ສາມວຽກງານໃຫຍ�ອັນຕົ້ນຕ ໍ

ເລກທີ 47/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19 ມີຖຸນາ 2018 

ຄອງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ລະບົບຊ�າລະ ຊຶ່ງໃນສາມວຽກງານດັ�ງກ�າວ

ດ�ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ຂອງຊາດກໍວ�າໄດ�. ສະນັ້ນ

ສະພາບເສດຖະກິດພາຍໃນ, ພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ

ກະທົບຕໍ�ເສດຖະກິດການເງິນຂອງປະເທດ.  

ສະນັ້ນ, ອີງຕາມວຽກງານທີ່ໄດ�ກ�າວມານັ້ນ

ສະເພາະ ແລະ ມີເນື້ອໃນຫຼາຍພໍສົມຄວນ. ສະນັ້ນ

ຮັບຮ��ກ�ອນ ວ�າວຽກງານດັ�ງກ�າວປະກອບມີການປະຕິບັດໜ�າວຽກຫຍັງແດ�

ຖາບັນການເງິນ ແລະ ລະບົບຊ�າລະ ຈະນ�າສະເໜີໃນແຕ�ລະບົດຄວ

ເງິນຕາແຫ�ງຊາດ ຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ

ໂດຍອີງຕາມພາກທ ີ IV ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ລາວ, ສະບັບເລກທີ 47/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19 ມີຖຸນາ

ຊາດທ່ີປະກອບມີ: ການກ�ານົດຫົວໜ�ວຍເງິນຕາ

ແບ�ງອອກເປ�ນຮ�ອຍອັດ; ການຈັດພິມທະນະບັດ

ທະນະບັດ ແລະ ເງ ິນຫຽຼນ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາອະນ�ມັດ

ແລະ ຫຼໍ�ເງ ິນຫຼຽນແຕ�ພຽງຜ��ດຽວ ແລະ ຕ�ອງກ�ານົດມ�ນຄ�າຂອງທະນະບັດ

ການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານ ຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ

ຂອງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍ ທະນາຄານແຫ�ງ

ສປປ ລາວ ໄດ�ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການທະນາຄານ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ

ປ�ບປ�ງເຄື່ອງມືຕ�າງໆ ເຂ້ົາໃນການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນຢ�າງຕັ້ງໜ�າ

ແລະ ການຄ��ມຄອງສະຖາບັນການເງິນໃຫ�ມີຄວາມໝ້ັນຄົງ ແລະ

ກັບອົງການຈັດຕັ້ງການເງິນສາກົນ ແລະ ບັນດາທະນາຄານກາງຂອ

ຄືຮ��ນ�າກັນແລ�ວວ�າ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ແມ�ນທະນາຄານກາງຂອງປະເທດ

ໃນການຄ��ມຄອງມະຫາພາກທາງດ�ານເງິນຕາ ໃຫ�ມີສະຖຽນລະພາບ

ຄ��ມຄອງລະບົບຊ�າລະໃຫ�ມີປະສິດທິພາບ ແນໃສ�ເພື່ອຊຸກຍ��ການພັດທະນາເສດຖະກິດ

ໃຫ�ກ�າວໜ�າຕາມລະບອບສັງຄົມນິຍົມຢ�າງບໍ�ຢ�ດຢ��ງ. ຕໍ�ກັບພາລະບົດບາດດັ�ງກ�າວນັ້ນ, ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ

 ທີ່ໄດ�ກ�ານົດໃນພາກທ ີ IV ຂອງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍ ທະນາຄານແຫ�ງ

2018 ປະກອບມີ:  ວຽກງານເງິນຕາແຫ�ງຊາດ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ

ຊຶ່ງໃນສາມວຽກງານດັ�ງກ�າວ ເວ້ົາໄດ�ວ�າເປ�ນວຽກງານທີິ່ຕັດສິນບັນຫາຄວາມໝ້ັນຄົງທາງ

ສະນັ້ນ, ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານດັ�ງກ�າວນັ້ນ ແມ�ນຕ�ອງໄດ�ເອົາໃຈໃສ�

ໂລກ ຢ�າງໃກ�ຊິດ ເພື່ອກ�າໄດ�ສະພາບເສດຖະກິດ ທີ່ມີການຜັນຜວນຢ��ເລື້ອ

ອີງຕາມວຽກງານທີ່ໄດ�ກ�າວມານັ້ນ ເຫັນວ�າການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຕ�ລະວຽກງານແມ�ນປະກອບມີຫຼາຍໜ�າວຽກ

ສະນັ້ນ, ໃນບົດຄວາມນີ້ຜ��ຂຽນຈະຂໍນ�າສະເໜີວຽກງານເງິນຕາແຫ�ງຊາດ

ວ�າວຽກງານດັ�ງກ�າວປະກອບມີການປະຕິບັດໜ�າວຽກຫຍັງແດ�? ສ�ວນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ

ຈະນ�າສະເໜີໃນແຕ�ລະບົດຄວາມໃນຄັ້ງຕໍ�ໄປ. ສະນັ້ນ, ມາເຂ້ົາເນື້ອໃນຂອງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ລາວ ກັນເລີຍ. 

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ, ໝວດທີ 1 ເງິນຕາແຫ�ງຊາດຂອງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍ

ມີຖຸນາ 2018 ໄດ�ກ�ານົດ ໃຫ�ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເງິນຕາແຫ�ງ

ການກ�ານົດຫົວໜ�ວຍເງິນຕາ ຊຶ່ງເງ ິນຕາຂອງ ສປປ ລາວ ແມ�ນເງິນກີບ ກ�ານົດຫົວໜ�ວຍເປ�ນກີບ

ການຈັດພິມທະນະບັດ ແລະ ຫຼໍ�ເງ ິນຫຼຽນ ໂດຍມີການອອກແບບ, ກ�ານົດສ�ວນປະກອບ

ເພື່ອສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາອະນ�ມັດ ໂດຍແມ�ນທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ 

ຕ�ອງກ�ານົດມ�ນຄ�າຂອງທະນະບັດ ແລະ ເງິນຫຼຽນ ໃນແຕ�ລະໃບຢ�າງຈະແຈ�ງ

ສປປ ລາວ 

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ  

ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-

ເຂ້ົາໃນການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນຢ�າງຕັ້ງໜ�າ 

ແລະ ຍັງປະຕິບັດໜ�າທີ່ເປ�ນຕົວ

ບັນດາທະນາຄານກາງຂອງຕ�າງປະເທດ ໃນພາກ

ແມ�ນທະນາຄານກາງຂອງປະເທດ ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດໃນ

ໃຫ�ມີສະຖຽນລະພາບ, ຄ��ມຄອງສະຖາບັນການ

ແນໃສ�ເພື່ອຊຸກຍ��ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ 

ສປປ ລາວ ແມ�ນໄດ�ດ�າເນີນ

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ, ສະບັບ

ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ການຄ��ມ

ເວ້ົາໄດ�ວ�າເປ�ນວຽກງານທີິ່ຕັດສິນບັນຫາຄວາມໝ້ັນຄົງທາງ

ແມ�ນຕ�ອງໄດ�ເອົາໃຈໃສ� ແລະ ຕິດຕາມ

ທີ່ມີການຜັນຜວນຢ��ເລື້ອຍໆ ອາດສົ�ງຜົນ

ເຫັນວ�າການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຕ�ລະວຽກງານແມ�ນປະກອບມີຫຼາຍໜ�າວຽກທີ່ມີອັນ

ໃນບົດຄວາມນີ້ຜ��ຂຽນຈະຂໍນ�າສະເໜີວຽກງານເງິນຕາແຫ�ງຊາດ ໃຫ�ທ�ານຜ��ອ�ານໄດ�

ສ�ວນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ການຄ��ມຄອງສະ

ມາເຂ້ົາເນື້ອໃນຂອງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ເງິນຕາແຫ�ງຊາດຂອງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ 

ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເງິນຕາແຫ�ງ

ກ�ານົດຫົວໜ�ວຍເປ�ນກີບ ແລະ ອັດ ໜ່ຶງກີບ

ກ�ານົດສ�ວນປະກອບ, ຮ�ບພາບ ແລະ ປະເພດ

 ລາວ ເປ�ນຜ��ຈັດພິມທະນະບັດ 

ໃນແຕ�ລະໃບຢ�າງຈະແຈ�ງ ໂດຍມອບໃຫ�ໂຮງພິມ



ຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຄວາມຮັບປະກັນດ�ານຄວາມປອດໄພສ�ງເປ�ນຜ��ຈັດພິມ ພ�ອມທັງຮັກສາທະນະບັດ ແລະ ເງ ິນຫຽຼນ 

ທີ່ຍັງບໍ�ທັນໄດ�ພິມຈ�າໜ�າຍສ��ຂອດຈໍລະຈອນ; ການພິມທະນະບັດ ແລະ ຫຼໍ�ຫຼຽນທ່ີລະນຶກ ເນືອ່ງໃນວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ�າຄັນທາງດ�ານ

ການເມືອງ, ປະຫວັດສາດ, ວິທະຍາສາດ, ວັດທະນະທ�າສັງຄົມ ຫຼື ເຫດການສ�າຄັນຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນ ຕາມການອະນ�ມັດຈາກ

ລັດຖະບານ ຊຶ່ງໃນການຈ�າໜ�າຍທະນະບັດ ແລະ ຫຼຽນທີ່ລະນຶກ ທະນາຄານສາມາດຈ�າໜ�າຍເອງ ຫຼື ມອບໃຫ�ການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ນິຕິບ�ກຄົນ

ໃດໜ່ຶງ ຈ�າໜ�າຍກໍໄດ�; ການພິມຈ�າໜ�າຍທະນະບັດ ແລະ ເງ ິນຫຼຽນ ແມ�ນການນ�າເອົາທະນະບັດ ແລະ ເງ ິນຫຼຽນ ທີ່ໄດ�ພິມແລ�ວ ອອກສ��

ຂອດຈໍລະຈອນ ເປ�ນທະນະບັດ ແລະ ເງິນຫຼຽນ ທີ່ຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ສາມາດຊື້ໃນຂອບເຂດທົ�ວປະເທດ; ການຖອນທະນະບັດ ແລະ 

ເງ ິນຫຼຽນຄືນຈາກການຈໍລະຈອນ ດ�ວຍການຖອນເງິນຄືນຈາກການຈໍລະຈອນ ໂດຍໄດ�ຮັບການເຫັນດີຈາກລັດຖະບານ ຊຶ່ງທະນາຄານ

ແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຕ�ອງແຈ�ງການຖອນເງິນດັ�ງກ�າວ ໃຫ�ມວນຊົນຊາບ. ຜ��ທີ່ມີທະນະບັດ ແລະ ເງ ິນຫຼຽນທີ່ຖືກປະກາດຖອນຄືນຈາກການຈໍ

ລະຈອນນ້ັນ ມີສິດປ�ຽນເອົາທະນະບັດ ແລະ ເງ ິນຫຽຼນ ນ�າທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຫຼື ທະນາຄານທ�ລະກິດ ຕາມມ�ນຄ�າເງິນທະນະບັດ 

ແລະ ເງ ິນຫຽຼນ ທີ່ຖືຄອງ ໂດຍບໍ�ໄດ�ເສຍຄ�າບໍລິການ; ການແລກປ�ຽນທະນະບັດ ແລະ ເງິນຫຼຽນເສື່ອມຄ�ນນະພາບ ໂດຍແມ�ນທະນາຄານ

ແຫ�ງ ສປປ ລາວ ເປ�ນຜ��ກ�ານົດມາດຕະຖານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງການແລກປ�ຽນທະນະບັດ ແລະ ເງິນຫຽຼນ ເສື່ອມຄ�ນນະພາບ ເຊັ�ນ: ຖືກ

ເຈາະ, ຖືກຕັດ, ແຕກ, ຫັກ, ມີຮອຍຂີດຂຽນ, ບໍ�ມີຄ�ນລັກສະນະຂອງເງິນ ຫຼື ມີຮ�ບພາບທີ່ບໍ�ຈ�າແນກໄດ�. ການປ�ຽນທະນະບັດ ແລະ ເງ ິນ

ຫຼຽນ ດັ�ງກ�າວສາມາດດ�າເນີນຜ�ານທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຫຼື ທະນາຄານທ�ລະກິດ ໂດຍຜ�ານເງື່ອນໄຂຕ�າງໆ ທີ່ຕ�ອງປະກາດໃຫ�ມວນ

ຊົນຊາບ; ການທ�າລາຍທະນະບັດ ແລະ ເງ ິນຫຼຽນ ແມ�ນທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ເປ�ນຜ��ທ�າລາຍທະນະບັດ ແລະ ເງ ິນຫຼຽນ ທີ່ເສື່ອມ

ຄ�ນນະພາບ ຕາມຂ້ັນຕອນ ແລະ ວິທີການ ທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນລະບຽບການສະເພາະ. 

 

 
 

ຮຽນທ�ານຜ��ອ�ານ ! ທັງໝົດທ່ີໄດ�ນ�າສະເໜີໄປນັ້ນ ແມ�ນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເງິນຕາແຫ�ງຊາດ ທີ່ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ 

ຕ�ອງໄດ�ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະການຈັດພິມທະນະບັດ ເພື່ອມາທົດແທນເງິນກີບທີ່ຖືກທ�າລາຍ, ສ�ນເຫຍ ຫຼື ສ�ນເສຍຈາກການຈໍລະ

ຈອນໃນສັງຄົມ ເພື່ອນ�າສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາ ຊຶ່ງວຽກງານດັ�ງກ�າວແມ�ນເປ�ນວຽກງານທີ່ຕ�ອງໄດ�ມີການຂ້ຶນແຜນ ແລະ 

ງ ົບປະມານ ເຂ້ົາໃນການໃຊ�ຈ�າຍສ�ງພໍສົມຄວນ ເປ�ນຕ້ົນ: ນ�າໃຊ�ເຈ�ຍທີ່ມີຄ�ນລັກສະນະພິເສດໃນການພິມທະນະບັດ (ໃບເງິນ), ນ��າໝຶກ

ພິເສດ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຢ��ໃນອົງປະກອບໃນການຈັດພິມ. ສະນັ້ນ, ຮຽກຮ�ອງມາຍັງທ�ກຄົນທ່ີນ�າໃຊ�ເງ ິນກີບ ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນລາວ ຈົ�ງ

ພາກັນສົ�ງເສີມການນ�າໃຊ�ເງ ິນກີບ, ຮັກສາເງິນກີບ ແລະ ຖະນ�ຖະໜອມເງິນກີບ ເພື່ອໃຫ�ມີຮອບວຽນຂອງການນ�າໃຊ�ໃຫ�ໄດ�ຫຼາຍ ແລະ 

ຈົ�ງພ�ມໃຈທີ່ເປ�ນຄົນລາວທີ່ມີສະກ�ນເງິນກີບເປ�ນຂອງຊາດ ຂອງຕົນເອງຢ�າງມີກຽດ. 

#ບດົຄວາມໂດຍ: ວນັນະສດິ ສດິທິລາດວງົສາ, ກມົນຕິກິ�າ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ. 

 

ແລກປ�ຽນເງນິຕາຊະຊາຍ ຜິດລະບຽບກົດໝາຍບ�ານເມືອງ 


