ຖອນໃບອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ປິດການບລິການແລກປ່ຽນ
ັ ບ່ ສອດຄ່ອງຕາມລະ
ເງ ິນຕາຮ້ານແລກປ່ຽນເງ ິນຕາຕົວແທນທີ່ປະຕິບດ
ບຽບການ
ັ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງ ິນຕາທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດທັງໝົດ 550 ຮ້ານ
ໃນໄລຍະທ້າຍປີ 2021 ທຫລ ໄດ້ຫນ
ເປັ ນຕົວແທນທະນາຄານທຸລະກິດ ໃນການໃຫ້ບລິການ ແລກປ່ຽນເງ ິນຕາ ໄດ້ 419 ຮ້ານ ສາເລັດ ໃນວັນທີ
ຼື ຈານວນ 131 ຮ້ານ ແມ່ ນໄດ້ຖອນໃບອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດ ແລະ
31 ສິງຫາ 2021, ສ່ ວນທີ່ເຫອ
ປິ ດການບລິການ. ຜ່ານການຕິດຕາມ-ກວດກາຮ້ານແລກປ່ຽນເງ ິນຕາຕົວແທນ ເຫັນວ່ າສ່ ວນຫາຍແມ່ ນ
ເຄຼື່ອນໄຫວບ່ ຖຼືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ ການເປັ ນຕົວແທນ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ຈານວນຮ້ານແລກ
ົ ທີ່ໄດ້ຮບ
ັ .
ປ່ຽນດັ່ງກ່ າວ ກມີຫາຍເກີນໄປບ່ ສົມຄ່ ກັບປະສິດທິຜນ
້
້ ່ ລະບົບທະນາຄານຫາຍຍິ່ງຂນ້ ຄຽງຄ່ ກັບການ
ດັ່ງນັນ,
ເພຼື່ອເຮັດໃຫ້ການແລກປ່ຽນເງ ິນຕາເຂົາສ
ີ ານ ປະ
ປັ ບປຸ ງການບລິການແລກປ່ຽນເງ ິນຕາແກ່ ສັງຄົມໃຫ້ສອດຄ່ ອງຕາມລະບຽບການ, ທຫລ ຈ່ ງໄດ້ມກ
ເມີນການເຄຼື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງ ິນຕາຕົວແທນທົ່ວປະເທດ ແລະ ຖອນໃບອະນຸຍາດ
ດາເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງ ິນຕາຂອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງ ິນຕາຕົວແທນທີ່ເຄຼື່ອນໄປບ່ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ

ັ ບ່ ສອດຄ່ ອງຕາມລະບຽບການ. ມາຮອດເດຼືອນ ກັນຍາ 2022 ທຫລ ໄດ້ຖອນໃບອະນຸຍາດ
ປະຕິບດ
ດາເນີນ ທຸລະກິດຮ້ານແລກປ່ຽນເງ ິນຕາຕົວແທນ ຈານວນ 306 ຮ້ານ (ຢ່ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ 123 ຮ້ານ
ັ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງ ິນຕາຕົວແທນມີຈານວນ 113 ຮ້ານ
ແລະ ຢ່ ຕ່ າງແຂວງ 183 ຮ້ານ) ເຮັດໃຫ້ປັດຈຸບນ
(ຢ່ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ 76 ຮ້ານ ແລະ ຢ່ ຕ່ າງແຂວງ 37 ຮ້ານ) ຈາກ 419 ຮ້ານໃນທົ່ວປະເທດ,
ຊ່ ງຮ້ານແລກປ່ຽນເງ ິນຕາຕົວແທນທີ່ຍັງສາມາດເຄຼື່ອນໄຫວບລິການ

ແລກປ່ຽນເງ ິນຕາໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ສງັ

ຄົມຮັບຊາບ ຕາມແຈ ້ງການຂອງຫ້ອງການ ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 340/ຫກ, ລົງວັນທີ
14 ພະຈິກ 2022 ເຖິງຢ່າງໃດກ່ ຕາມ ທຫລ ຈະເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມ ແລະ ກວດ ກາຢ່າງໃກ ້ຊິດ ແລະ
ສຼືບຕ່ ປະເມີນການເຄຼື່ອນໄຫວຂອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງ ິນຕາຕົວແທນ ແລະ ຄັດເອົາແຕ່ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງ ິນ
ັ ຕາມເງ່ ອນໄຂ
ຼື
ຕາທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສາມາດປະຕິບດ
ແລະ ລະບຽບການຂອງ ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ
້ ໃນການອະນຸຍາດໃຫ້ບລິການແລກປ່ຽນ ເງ ິນຕາແກ່ ສັງຄົມ.
ລາວ ວາງອອກແຕ່ ລະໄລຍະເທົ່ານັນ,
້ ເພຼື່ອເປັ ນການປະກອບສ່ ວນຈາກສັງຄົມເຂົາໃນວຽກງານດັ
້
່ ງກ່ າວ ຮຽກຮ້ອງເຖິງບັນດາພ່
ສະນັນ,

ແມ່ ປະຊາຊົນທົ່ວສັງຄົມ
ກລະນີຫາກທ່ ານພົບເຫັນການບລິການແລກປ່ຽນເງ ິນຕາຂອງຮ້ານແລກປ່ຽນ
ເງ ິນຕາ ທີ່ບ່ ສອດຄ່ ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະບ່ ມີປາ້ ຍຮ້ານແລກປ່ຽນເງ ິນຕາຕົວແທນທະນາ

້
ັ ຊີສ່ວນບຸ ກຄົນ ຫ ຼື ບັນຊີທຸລະກິດອຼື່ນ ເຂົາໃນການແລກປ
່ ຽນເງ ິນຕາ, ມີການ
ຄານທຸລະກິດ; ນາໃຊ້ບນ

້ ນຕົວແທນ ທ່ ານສາມາດແຈ ້ງ ຫ ຼື ສະ
ັ ອັດຕາແລກປ່ຽນສງກວ່ າທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ຂນເປັ
ປະຕິບດ
້ ນດັ່ງກ່ າວໃຫ້ກບ
້ ນດາເນີນ
ັ ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ (ເບີໂທ 021 264 590) ເພຼື່ອເປັ ນຂມ
ໜອງຂມ

ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ດາເນີນມາດຕະການຕ່ ພາກສ່ ວນດັ່ງກ່ າວຕາມກົດໝາຍ. ການຮ່ ວມມຼືຂອງພ່
້ ນເປັນການປະກອບສ່ ວນສາຄັນ ເຂົາໃນການສ້
້
ແມ່ ປະຊາຊົນ, ບຸ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງແມ່
າງສັງຄົມ

ີ ວາມເປັ ນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສົ່ງເສີມການດາເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຍຸ ດຕິທາທີ່ຖຼືກຕ້ອງຕາມ
ໃຫ້ມຄ
່ ງຂນ.
້
້ ງ ແລະ ເຂັມແຂງຍິ
້
ີ ວາມໝັນຄົ
ກົດໝາຍ ແລະ ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງ ິນຕາແຫ່ ງຊາດ ໃຫ້ມຄ

ຂ່ າວ: ກົມນະໂຍບາຍເງ ິນຕາ ທຫລ

ຢ່ ເມືອງລາວໃຊ້ເງ ິນກີບລາວ

