
ສາ ທາ ລະ ນະ ລດັ ປະ ຊາ ທ ປິະ ໄຕ ປະ ຊາ ຊນົ ລາວ

ສນັ ຕ ພິາບ ເອ ກະ ລາດ ປະ ຊາ ທ ປິະ ໄຕ ເອ ກະ ພາບ ວດັ ທະ ນະ ຖາ ວອນ

ທະ ນາ ຄານ ແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ             ເລກ ທ ີ        /ທ ຫລ

                   ນະ ຄອນ ຫຼວງວຽງ ຈນັ, ວນັ ທ ີ        ຕຸລາ 2022

ແຈງ້ ການ

  ່ ່       ເຖງິ : ພໍ ແມ່ ປະຊາຊນົ, ພໍຄາ້ຊາວຂາຍ, ພະນກັງານລດັຖະກອນ , ທະຫານ  ແລະ ຕໍາຫຼວດ  ໃນ ຂອບ ເຂດ  

່                           ທວົ ປະ ເທດ;

 ່       ເລອືງ: ການນ າເອາົ ທະ ນະ ບດັ ປະ ເພດ ໃບ  10000 ກບີ ແລະ ໃບ  20000 ກບີ ລຸນ້ ປີ 2020  (ຮູບ ແບບ

                            ປັບ ປຸງໃໝ່) ອອກ ສູ່ການຊມົໃຊໃ້ນສງັຄມົ.

    

     -   ອງີ ຕາມ ກດົ ໝາຍ ວ່າ ດວ້ຍ ທະ ນາ ຄານ ແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ (ສະ ບບັ ປັບ ປຸງ) ສະ ບບັ ເລກ ທ ີ47/ສ ພ ຊ, ລງົ ວນັ ທ ີ 

           19 ມ ຖິ ນາ 2018;ຸ
້       -   ອງີຕາມ ຂໍຕກົລງົວ່າດວ້ຍການປະກາດນ າໃຊທ້ະນະບດັປະເພດໃບ 10000 ກບີ ແລະ ໃບ 20000 ກບີ ລຸນ້ 

           ປີ 2020 (ຮູບແ ບບປັບປ ຸ ງໃໝ່) ສະບບັເລກທ ີ752/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ03 ຕຸລາ 2022.

           ທະ ນາ ຄານ ແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ ຂໍ ຖ ເືປັນ ກຽດ ແຈງ້ ມາ ຍງັ ່ ່ພໍ ແມ່ ປະຊາຊນົ, ພໍຄາ້ຊາວຂາຍ, ພະນກັງານລດັຖະກອນ 

່ທະຫານ  ແລະ ຕໍາຫຼວດ  ໃນ ຂອບ ເຂດ ທວົ ປະ ເທດ  ຊາບວ່າ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະໄດນ້າໍເອາົທະນະບດັປະ ເພດ 

່ໃບ 10000 ກບີ ແລະ ໃບ 20000 ກບີ ລຸນ້ ປີ 2020 (ຮູບ ແບບ ປັບ ປຸງໃໝ່) ອອກ ສູ່ ຂອດ ຈ ລໍະ ຈອນ ເພອືໃຫສ້ງັຄມົຊມົໃຊ ້

່ ້່ຊງຶມລີາຍລະອຽດດງັນ:ີ

້            ນບັແຕ່ປີ 2003 ເປັນຕນົມາ ທະ ນາ ຄານ ແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ ໄດນ້າໍເອາົທະນະບດັປະ ເພດ ໃບ 10000 ກບີ ແລະ ໃບ 

່ ່20000 ກບີ ລຸນ້ ປີ 2003 ອອກສູ່ຂອດຈລໍະຈອນ ໃຫສ້ງັຄມົໄດນ້າໍໃຊ ້ຊງຶເປັນໂຄງປະກອບປະເພດໃບທະນະບດັທມີມີູນ

້ຄ່າສູງສຸດໃນເວລານນັ, ມາຮອດປະຈບຸນັ ຖກືນາໍໃຊໝ້ນູວຽນໃນສງັຄມົເປັນເວລາ 19 ປີ; 

            ້ໃນປີ 2018 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດຄ້ນົຄວ້າ ປັບ ປຸງທະ ນະ ບດັ ປະ ເພດ ໃບ 10000 ກບີ ແລະ ໃບ 20000 

່ກບີ ລຸນ້ ປີ 2003 ມາເປັນ (ຮູບແບບປັບປຸງໃໝ່) ເພອືສະເໜລີດັຖະບານຮບັຮອງ ແລະ ເຫນັດອີະນຸຍາດໃຫຈ້ດັພມິໃນປີ 

2020. ້ ່ ຈດຸປະສງົຂອງການປັບປຸງທະນະບດັຮູບແບບໃໝ່ນແີມ່ນ ເພອືຍກົ ສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງໃບທະ

້ ້່ນະບດັໃຫສູ້ງ ຂນຶ ທຽບເທາົກບັ ທະນະບດັຂອງບນັ ດາ ປະ ເທດ ອອ້ມ ຂາ້ງໃນພາກພນື ແລະ ຍກົ ລະ ດບັ ເຕກັ ນກິ ຕາ້ນການ

້ ່ ່ປອມແປງ ໃຫທ້ນັ ສະ ໄໝຫຼາຍ ຂນຶກວ່າ ເກາົ,    ມ ຄີວາມ ໂດດ ເດນັ ສວຍ ງາມ  ສາ ມາດ ຈາໍ ແນກ ປະ ເພດ ໃບທະ ນະ ບດັ ໄດ ງ່້າຍ, ສາ້ງ

່ ່ ້້ຄວາມເຊອືໝນັໃຫສ້ງັຄມົ  ໃນ ການ ພກົ ພາ  ແລະ ຖ ຄືອງເງນິ ກບີ  ຊງຶ ເປັນ ສະ ກຸນ ເງນິ ຕາຂອງຊາດ ໃຫ ຫຼ້າຍ ຂນຶ; 

່            ທຈີະນ າອອກ ສູ່ ທະ ນະ ບດັປະ ເພດ ໃບ 10000 ກບີ ແລະ ໃບ 20000 ກບີ ລຸນ້ ປີ 2020 (ຮູບ ແບບປັບ ປຸງໃໝ່ )

້ຂອດ ຈ ລໍະ ຈອນໃຫສ້ງັຄມົນ ີ ແມ່ນສາມາດນາໍໃຊຖ້ກື ຕອ້ງ ຕາມ ກດົ ໝາຍ, ໂດຍ  ນາໍ ໃຊ ຄ້ຽງ ຄູ່ ກບັ  ທະ ນະ ບດັ ປະ ເພດ ໃບ 10000 

່ກບີ ແລະ ໃບ 20000 ກບີ ລຸນ້ ປີ 2003 ທ ຈີ ລໍະ ຈອນ ໃນ ປະຈ ບຸນັ, ່ ່ຈະ ບໍ ມ ຜີນົ ກະ ທບົ  ຕໍ ສະ ຖຽນລະພາບເງນິຕາແຫ່ງຊາດ 

່ ້ເພາະເປັນການສະໜອງທະນະບດັຮູບແບບປັບປຸງໃໝ່ ທມີຄຸີນນະພາບສູງ ເຂາົສູ່ລະບບົເສດຖະກດິ; 

ສໍໍາລບັທະນະບດັປະເພດໃບ 10000 ກບີ ແລະ ໃບ 20000 ກບີ ລຸນ້ ປີ 2003 ທ່ນີາໍໃຊໃ້ນຂອດຈລໍະຈອນປະຈບຸນັ ຍງັ

້້ ່ສາມາດນາໍໃຊໝ້ນູວຽນເຂາົໃນການຊໍາລະສະສາງ ຊສືນິຄາ້ ແລະ ບໍລກິານ ໄດຕ້າມປົກກະຕ ິຈະບໍມກີານຍກົເລກິການນາໍ

ໃຊ ້ແຕ່ຢ່າງໃດ;
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153 ມມ x 72 ມມ 156 ມມ x 72 ມມ

 ປະ ເພ ດ ໃບ 10000 ກບີ                                       ປະ ເພດ ໃບ 20000 ກບີ    

          ຄຸນລກັສະນະຕາ້ນການປອມແປງ:
່        1).  ຈະເຮອືງແສງເປັນສເີຫຼອືງ ເມອືສ່ອງຜ່ານແສງໄຟສມີວ້ງ;່ເຄອືງໝາຍຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ

່2).  ຕວົໜງັສ ື  ເມອືສໍາພດັຈະສະດຸດມ;ືສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

້ ່້3).  ລາຍນາໍ  ຢູ່ໃນເນອືເຈຍ້ ເມອືສ່ອງໃສ່ແສງສະຫວ່າງ  ປະທານ ໄກສອນ ພມົວຫິານ ແລະ ຕວົເລກບອກມູນຄ່າ

ຈະເຫນັຢ່າງຊດັເຈນ ທງັດາ້ນໜາ້ ແລະ ດາ້ນຫຼງັ;

4).  ມຕີວົເລກລາວບອ ກ ມູນ ຄ່າ ໑໐໐໐໐ ສໍາລບັປະ ເພດໃບ 10000 ກບີ ແລະ ຕວົເລກລາວບອ ກ ້ເສນັນລິະໄພ

ມູນ ຄ່າ ໒໐໐໐໐ ສໍາລບັປະເພດໃບ 20000 ກບີ;

່5). ຢູ່ດາ້ນໜາ້ຈະປ່ຽນສໄີດ ້ເມອືພກິອຽງທະນະບດັ ໄປມາ. ຕວົເລກບອກມູນຄ່າ 10000 ແລະ 20000 

         ການ ນາໍເອາົ ທະນະບດັປະ ເພດ ໃບ 10000 ກບີ ແລະ ໃບ 20000 ກບີ ລຸນ້ ປີ 2020 (ຮູບ ແບບປັບ ປຸງໃໝ່ ) ອອກ

່ ້ ້ໃຫ ສ້ງັ ຄມົ  ນາໍ ໃຊ  ້ຈະ ເລມີ ຈດັ ຕງັ ປະ ຕ ບິດັນບັແຕ່ເດອືນ ຕຸລາ 2022 ເປັນ ຕນົ ໄປ;

         ຄຸນລກັສະນະຂອງ ທະ ນະ ບດັ (ຮູບແບບປັບປຸງໃໝ່): ່່ ເປັນ ທະ ນະ ບດັ ບໍ ມ ຂີອບ ມ ຂີະ ໜາດ ລວງ ຍາວ ຫຼດ ລນື ກນັ ຸ

3 ມມ ຄ:ື ປະ ເພດ ໃບ 10000 ກບີ ມ ລີວງຍາວ 153 ມມ ແລະ ລວງກວາ້ງ  72 ມມ ແລະ ປະ ເພດ ໃບ 20000 ກບີ ມ   ີ

່ ້່ລວງ ຍາວ 156 ມມ ແລະ ລວງກວາ້ງ 72 ມມ, ຊງຶມລີາຍລະອຽດດງັລຸ່ມນ:ີ

ຜູ ວ່້າ ການ ທະ ນາ ຄານ ແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ

່ ້່ ້ ້ດງັ ນນັ, ຈງຶ ແຈງ້ ມາ ຍງັທ່ານ ຊາບ ແລະ  ປະ ຕ ບິດັ ຕາມ ແຈງ້ການສະບບັນຢ່ີາງເຂມັງວດ.

່ ່ ່          ໃຫພໍ້ ແມ່ ປະຊາຊນົ, ພໍຄາ້ຊາວຂາຍ, ພະນກັງານ ລດັຖະກອນ, ທະຫານ  ແລະ ຕໍາຫຼວດ  ໃນ ຂອບ ເຂດ ທວົ ປະ ເທດ 

່ ້ຈງົໄດຮ້ບັຮູ ້ແລະ ເຂາົໃຈ ່ຕ່ໍກບັການເລມີນາໍໃຊທ້ະນະບດັປະເພດໃບ ກບີ ແລະ ໃບ ກບີ ລຸນ້ປີ10000    20000    2020  

(   ) ຮູບແບບປັບປຸງໃໝ່ ້ ່ ່້ ່ ່ອອກ ສູ່ຂອດ ຈລໍະ ຈອນ ໃນ ຄງັນ,ີ  ເພອື ມ ສີະຕ ລິະວງັ ຕວົ ບໍ ໃຫຫຼ້ງົ ຕໍ ການ ໂຄສະນາຊວນ ເຊອື ໃນ ຮູບ 

່່ ່ ່ແບບ ຕ່າງໆ  ຂອງກຸ່ມຄນົບໍ ດ ີທຈີະ ສາ້ງ ຄວາມ ປັນ ປ່ວນ  ແລະ ຄວາມບໍ ສະຫງບົ  ຢູ່ໃນ ສງັຄມົ.  
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