ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາແຈ້ງຂ່າວ
ວຽກງານການຄມ
້ ຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ໃນຕອນບ່າຍວັນ ທີ 15 ມິຖູຸນາ 2022 ທີີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ນາງ ຂັນແກ້ວ ຫ້າມະນີເງົາ ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍ
ເງິນຕາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ແຈ້ງຂ່າວກ່ຽວກັບວຽກງານການຄ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຕໍ່ສີ່ມວນ
ຊົນຢູ່ທີີ່ຫ້ອງປະຊູຸມ ທຫລ ເຊິີ່ງມີເນື້ອໃນລາຍລະອຽດດັັ່ງນີື້:
ຂ້າພະເຈົື້າ ຕາງໜ້າ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຂຖເປັນກຽດແຈ້ງຂ່າວ-ປະຊາສາພັນມາຍັງບັນດາພໍ່ແມ່
ປະຊາຊົນ, ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ, ພະນັກງານ ທະຫານ, ຕໍາຫວດ ໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດກ່ຽວກັບບາງວຽກງານໃນການຄ້ມ
ຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ ສປປ ລາວ. ໃນເງ ີ່ອນໄຂທີີ່ ສປປ ລາວ ມີຄວາມຫຍ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ການເງິນ ເງິນຕາ ດັັ່ງທີີ່ພວກເຮົາເຫັນການເພີີ່ມຂື້ນຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້, ການເໜັງຕີງຂອງອັດຕາແລກປູ່ຽນ, ລາຄານື້າມັນ ຊີ່ງ
ບັນຫາດັັ່ງກ່າວ

ຫາຍປະເທດກພວມປະເຊີນຢູ່ເຊັັ່ນດຽວກັນ.

ລວມທັງປະເທດທີີ່ມີເສດຖະກິດຂະໜາດໃຫຍ່

ແລະ

ເຂັື້ມແຂງ ກປະເຊີນກັບບັນຫາອັດຕາເງິນເຟີ້ເພີີ່ມຂື້ນສງທີີ່ສດ ໃນຮອບຫາຍ 10 ປ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມຄແນວນີື້, ທກ
ຂະແໜງ ການທັງພາກລັດ ແລະ ທລະກິດ ກໄດ້ພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍມາດຕະການຈໍານວນໜີ່ງຢູ່າງເໝາະສົມ
ໂດຍສະເພາະມາດຕະການທີີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພວມຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນຂອບເຂດຂອງນະໂຍບາຍເງິນຕາແມ່ນ
ສມໃສ່ປັບປງວຽກງານການຄ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການແລກປູ່ຽນເງິນຕາ, ການຊູຸກຍ້ສົັ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວ
ຂອງເສດຖະກິດ, ຫູຸດຜ່ອນການເພີີ່ມຂື້ນຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ ແລະ ອີ່ນໆ ດັັ່ງທີີ່ບັນດາທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຈາກການລາຍງານຕໍ່
ກອງປະຊູຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝສາມັນ ເທີ່ອທີ 3 ຊູຸດທີ IX.
ຄຽງຄ່ກັນນີ,ື້

ໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆ

ກປາກົດມີຄວາມເຂົື້າໃຈຂອງສັງຄົມທີີ່ອາດຈະ

ຄາດເຄີ່ອນຈາກຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ບໍ່ທັນເປັນເອກະພາບຢູ່າງທົັ່ວເຖິງ ຕໍ່ບາງວິທີການໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງ
ຂະແໜງການ

ຊີ່ງອາດຈະເກີດຈາກການສີ່ສານປະຊາສໍາພັນຂອງຂະແໜງການຍັງບໍ່ທັນມີປະສິດທິພາບ

ແລະ

ບໍ່

ກວ້າງຂວາງເທົັ່າທີີ່ຄວນ ເປັນຕົື້ນ ເມອ
ີ່ ບດ
ໍ່ ນ
ົ ມານີື້ ກມ
ໍ່ ກ
ີ ານຮັບຮ້ ແລະ ເຂົາື້ ໃຈຄາດເຄອ
ີ່ ນກ່ຽວກັບແຈ້ງການສະບັບວັນທີ
9 ແລະ ວັນທີ 13 ມິຖນ
ູຸ າ 2022 ຂອງທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ກ່ຽວກັບການຖອນເງິນ
ທີໂີ່ ອນຜ່ານລະບົບບລິການຮັບເງິນດ່ວນ Money gram.

ຂ້າພະເຈົື້າ ໃນນາມກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ ຕາງໜ້າໃຫ້

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຂປະຊາສໍາພັນມາຍັງບັນດາທ່ານໃຫ້ເຂົື້າໃຈເປັນເອກະພາບວ່າ: ປັດຈບັນ ທະນາຄານທລະ
ກິດ ກຄລະບົບ Money gram ຍັງສບຕບ
ໍ່ ລິການໃຫ້ພແ
ໍ່ ມ່ປະຊາຊົນ ສາມາດຖອນເງິນໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ຄຜ່ານມາ.
ສະນັນ
ື້ , ຂແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານຊາບ ແລະ ໝັນ
ື້ ໃຈໃນຄວາມປອດໄພ ຂອງຊັບສິນ ກຄ ເງິນຝາກຂອງທ່ານ ຢນ
ູ່ າລະບົບ
ທະນາຄານ ຂອງພວກເຮົາ.
ຕິດພັນກັບວຽກງານຄ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານທລະກິດ ແລະ
ບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໜ້າທີີ່ຕາມບົດບາດຂອງໃຜລາວ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ
ຄ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ສະບັບເລກທີ 55/ສພຊ ລົງວັນທີ 22 ທັນວາ 2014, ໃນນັື້ນ ມາດຕາ 15 ໄດ້ການົດກ່ຽວ
ກັບການເປດບັນຊີ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເງິນຕາ ໃນບັນຊີເງິນຝາກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄ: ຜມ
້ ພ
ີ ມລໍາເນົາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ສາມາດ
ນໍາເງິນກີບ ແລະ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ທີມ
ີ່ ແ
ີ ຫງ່ ທີມ
ີ່ າຖກຕ້ອງ ຝາກເຂົາື້ ບັນຊີຂອງຕົນ ທີເີ່ ປດໄວ້ນາໍ ທະນາຄານທລະກິດ ຢູ່
ສປປ ລາວ ແລະ ເງິນໃນບັນຊີດງັັ່ ກ່າວ ສາມາດຖອນ ແລະ ຮັບດອກເບ້ຍ ຕາມປະເພດບັນຊີເງິນຝາກຂອງຕົນນໍາທະນາຄານ
ທລະກິດ.
ສະນັື້ນ, ອີງໃສ່ນິຕິກໍາດັັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຂຢັີ້ງຢືນວ່າ ບັນດາທ່ານ ທີີ່ມີເງິນຕາ
ຕ່າງປະເທດຢູ່ໃນຄອບຄອງ ຍັງສາມາດເປດບັນຊີເງິນຝາກ, ສາມາດຖອນ , ໂອນ ຕາມປະເພດບັນຊີ ແລະ ສະກນເງິນ ທີີ່
ຕົນຄອບຄອງໄດ້ຕາມປົກກະຕິ. ພ້ອມດຽວກັນນີື້, ຂ້າພະເຈົື້າ ຂແຈ້ງຂ່າວຕີ່ມວ່າ ລັດຖະບານ ພວມກະກຽມຈະນາສະເໜີ
ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ສະບັບປັບປງ ຕໍ່ກອງປະຊູຸມສະໄຫມສາມັນ ເທີ່ອທີ 3 ຂອງ
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊູຸດທີ IX ໃນອີກບໍ່ພເທົັ່າໃດວັນຂ້າງໜ້າ ຊີ່ງຮ່າງກົດໝາຍດັັ່ງກ່າວ ຍັງຄົງຮັກສາສິດໃນການຖ

ຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຄກັບສະບັບປັດຈບັນ ໝາຍຄວາມວ່າ ສາມາດຖຄອງໃນຮບແບບເງິນສົດ ເງິນຝາກ
ໄດ້, ແຕ່ກ່ອນຈະນາໃຊ້ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບລິການຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ໃຫ້ແລກປູ່ຽນເປັນເງິນກີບສາກ່ອນ. ໃນ
ໂອກາດນີື້, ຂຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນລາວ ທີີ່ເປັນລກຄ້າຂອງທະນາຄານທລະກິດ ມີຄວາມເຊີ່ອໝັື້ນ ຕໍ່ການເຄີ່ອນ
ໄຫວຂອງລະບົບທະນາຄານ, ບໍ່ຫລົງເຊີ່ອ ຕໍ່ກະແສຂ່າວທີີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ຫ ມີຂໍ້ສົງໄສປະການໃດ ຂໃຫ້ປະສານຫາ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ເພີ່ອເຂົື້າໃຈໃຫ້ຖກຕ້ອງ ປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການປັບປງແກ້ໄຂວຽກງານ
ຄ້ມຄອງມະຫາພາກ ຂອງລັດ ກຄການເຄີ່ອນໄຫວທລະກິດ ແລະ ເພີ່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົັ່າ
ໃຫ້ມີຊີວິດການເປັນຢກ
ູ່ ັບເຂົື້າສ່ສະພາບປົກກະຕິ ແລະ ເຂັື້ມແຂງຂື້ນເທີ່ອລະກ້າວ. ໃນກລະນີຫາກທ່ານມີຄໍາເຫັນ, ມີຄໍາ
ຕໍານິຕຊ
ິ ົມ ຫ ຕ້ອງການສົນໃຈຮ້ບັນຫາໃດສະເພາະທ່ານສາມາດສົັ່ງຄໍາເຫັນໃນນາມສ່ວນຕົວ ຫ ໃນນາມການຈັດຕັື້ງມາ
ຍັງຫ້ອງການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ ຫ ຕ້ຮັບຄໍາເຫັນຕໜ
ໍ່ ້າສໍານັກງານ ທຫລ ພວກເຮົາຍິນດີຮັບຟັງ ແລະ ພ້ອມທີີ່
ຈະອະທິບາຍຊີື້ແຈງໃນໂອກາດຕໍ່ໄປ,

ພວກເຮົາພ້ອມທີີ່ຈະເອົາຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງບັນດາທ່ານໄປໝນໃຊ້ເຂົື້າໃນການ

ປັບປງວຽກງານຄ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນດີຂື້ນກວ່າເກົັ່າ.
ໃນໂອກາດນີື້, ທ່ານຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ ຍັງໄດ້ຕອບສໍາພາດຕໍ່ຄໍາຖາມຂອງບັນດາສີ່ມວນຊົນທີີ່ມີ
ຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບເຄີ່ອງມນະໂຍບາຍເງິນຕາຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອີກດ້ວຍ.
#ຂ່າວ ແລະ ພາບໂດຍ: ນາງ ປາໃນ ພັນທະລາ

ຮັກບ້ານເກີດເມອງນອນ ໃຊ້ ຈ່າຍ ທອນ ເປັນເງິນກີບ

ຫ້ອງການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕັື້ງຢູ່ຖະໜົນຢອນເນ, ບ້ານຊຽງຍນ, ເມອງຈັນທະບລີ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ

