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ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະນາໍເອາົທະນະບດັ 

ປະເພດໃບ 50.000 ກບີ ແລະ 100.000 ກບີ  
ລ ຸ້ນປີ 2020 (ຮູບແບບປັບປ ງໃໝ່) ອອກສູ່ຂອດຈລໍະຈອນ 

 

 

 

 ໃນຕອນບ່າຍຂອງວນັທີ 9 ທນັວາ 2022 ທີ່  ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ). ທ່ານ ເພດັສະຖາພອນ ແກ ຸ້ວວງົ
ວຈິດິ ຫວົໜຸ້າຫ ຸ້ອງການ ທຫລ ແລະ ທ່ານ ບ ນທະວ ີສ ກດາວງົ ຫວົໜຸ້າກມົພມິຈໍາໜ່າຍ ທຫລ ພ ຸ້ອມດ ຸ້ວຍຄະນະ ໄດ ຸ້ຈດັຕັ ຸ້ງ
ການຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ຽວກບັການນໍາເອາົທະນະບດັປະເພດໃບ 50.000 ກບີ ແລະ ໃບ 100.000 ກບີ ລ ຸ້ນປີ 2020 (ຮູບແບບປັບ
ປ ງ ໃໝ່) ອອກສູ່ຂອດຈລໍະຈອນໃຫຸ້ໄດ ຸ້ນໍາໃຊ ຸ້ພາຍໃນເດອືນ ທນັວາ 2022 ນີ ຸ້. 
 ສາເຫດທີ່ ນໍາເອົາທະນະບັດປະເພດໃບ 50.000 ກີບ ແລະ ໃບ 100.000 ກີບ ລ ຸ້ນປີ 2020 (ຮູບແບບປັບປ ງໃໝ່) 
ອອກສູ່ສງັຄມົໃຫ ຸ້ໄດ ຸ້ນໍາໃຊ ຸ້ ແມ່ນອງີໃສ່ສະພາບການນໍາໃຊ ຸ້ທະນະບດັປະເພດໃບ 50.000 ກບີ (ລ ຸ້ນປີ 2004) ທີ່ ໄດ ຸ້ອອກໃຫຸ້
ສງັຄມົນໍາໃຊ ຸ້ແຕ່ປີ 2006 ເປັນຕົ ຸ້ນມາ ຮອດປະຈ ບນັໄດ ຸ້ຖືກໝູນວຽນໃນຂອດຈໍລະຈອນ ມາເປັນເວລາ 16 ປີ ແລະ ໃນປີ 
2011 ໄດ ຸ້ນໍາເອາົທະນະບດັປະເພດໃບ 100.000 ກບີ (ລ ຸ້ນປີ 2011) ອອກນໍາໃຊ ຸ້ຈນົຮອດປະຈ ບນັ ເປັນເວລາ 11 ປີ. ຍ ຸ້ອນ
ຜ່ານການຈບັຈ່າຍໃຊ ຸ້ສອຍ, ນໍາໃຊ ຸ້ຊື ຸ້ສນິຄ ຸ້າ ແລະ ບໍລກິານໃນສງັຄມົ ມາເປັນເວລາຍາວນານເຮດັໃຫ ຸ້ທະນະບດັດັ່ ງກ່າວເສື່ ອມ
ຄ ນນະພາບ, ເກົ່ າຈກີຂາດ, ມຮີອຍຂດີຂຽນ, ຮູບພາບບ່ໍສາມາດຈໍາແນກໄດ ຸ້. ສະນັ ຸ້ນ, ເພື່ ອເຮດັໃຫ ຸ້ສງັຄມົໄດ ຸ້ນໍາໃຊ ຸ້ທະນະບດັ 
ໃໝ່ ແລະ ມຄີ ນນະພາບດຂີ ຸ້ນກວ່າເກົ່ າ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະໄດ ຸ້ນໍາເອາົທະນະບດັປະເພດໃບ50.000 ກບີ ແລະ 
ໃບ 100.000 ກບີ ລ ຸ້ນປີ 2020 (ຮູບແບບປັບປ ງໃໝ່) ທີ່ ໄດ ຸ້ຖືກຮບັຮອງຈາກລດັຖະບານ ແລະ ເຫນັດອີະນ ຍາດໃຫຸ້ຈດັພມິ
ໃນປີ 2020 ອອກໃຫຸ້ສງັຄມົໄດ ຸ້ນໍາໃຊ ຸ້ ນບັແຕ່ເດອືນທັນວາ 2022 ເປັນຕົ ຸ້ນໄປ, ຈ ດປະສງົ ກໍ່ ແມ່ນເພື່ ອຍກົສູງຄ ນນະພາບ 
ແລະ ມາດຕະຖານຂອງໃບທະນະບດັໃຫ ຸ້ສູງຂ ຸ້ນ ທຽບເທົ່ າກບັທະນະບດັຂອງບນັດາປະເທດອ ຸ້ອມຂ ຸ້າງໃນພາກພື ຸ້ນກໍ່ ຄສືາກນົ 
ແລະ ຍກົລະດບັເຕກັນກິຕ ຸ້ານການປອມແປງທີ່ ທນັສະໄໝ, ມຄີ ນລກັສະນະສສີນັລວດລາຍສວຍງາມໂດດເດັ່ ນ, ສ ຸ້າງຄວາມ
ເຊື່ ອໝັ ຸ້ນໃຫ ຸ້ສງັຄມົ ໃນການພກົພາ ແລະ ຖຄືອງເງນິກບີ ຊ ່ ງເປັນສະກ ນເງນິຕາຂອງຊາດ; 
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ທະນະບດັທງັ 2 ປະເພດລ ຸ້ນປີ 2020 ທີ່ ຈະອອກໃຫຸ້ສງັຄມົໄດ ຸ້ນໍາໃຊ ຸ້ໃນເດອືນ ທນັວາ 2022  ແມ່ນເປັນການປ່ຽນແທນ
ທະນະບດັເສື່ ອມຄ ນນະພາບ, ເກົ່ າຈກີຂາດຢູ່ໃນຂອດຈລໍະຈອນ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ ຸ້ຖກືຕ ຸ້ອງຕາມກດົໝາຍ,ໂດຍນໍາໃຊ ຸ້ຄຽງຄູ່ກບັ
ທະນະບດັປະເພດໃບ 50.000 ກບີ ລ ຸ້ນປີ 2004 ແລະ ໃບ 100.000 ກບີ ລ ຸ້ນປີ 2011 ທີ່ ຈລໍະຈອນໃນປະຈ ບນັ, ແລະ ຈະບ່ໍມີ
ຜນົກະທບົຕໍ່ ສະຖຽນລະພາບເງນິຕາແຫ່ງຊາດ. ໃນນີ ຸ້, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຂໍຢັຸ້ງຢືນວ່າ: ທະນະບດັປະເພດໃບ 50.000 

ກບີ ລ ຸ້ນປີ 2004 ແລະ ທະນະບດັປະເພດໃບ 100.000 ກບີ ລ ຸ້ນປີ 2011 ຍງັສາມາດນໍາໃຊ ຸ້ເຂົ ຸ້າໃນການຊໍາລະສະສາງ ຊື ຸ້ສນິຄ ຸ້າ 
ແລະ ບໍລກິານ ໄດ ຸ້ຕາມປົກກະຕ ິ ຈະບ່ໍມກີານຍກົເລກີການນາໍໃຊ ຸ້ແຕ່ຢ່າງໃດ, ໂດຍຈະນໍາໃຊ ຸ້ຄຽງຄູ່ກບັທະນະບດັປະເພດໃບ 
50.000 ກບີ ແລະ ໃບ 100.000 ກບີ ລ ຸ້ນປີ 2020 (ຮູບແບບປັບປ ງໃໝ່) 

ສໍາລບັຄ ນລກັສະນະຂອງທະນະບດັປະເພດໃບ 50.000 ກບີ ແລະ ໃບ 100.000 ກບີ ລ ຸ້ນປີ 2020 (ຮູບແບບປັບປ ງ   
ໃໝ່) ແລະ ທະນະບດັປະເພດໃບ 10.000 ກບີ ແລະ ໃບ 20.000 ກບີ ລ ຸ້ນປີ 2020 ທີ່ ໄດ ຸ້ອອກໃຫຸ້ສງັຄມົໄດ ຸ້ນໍາໃຊ ຸ້ ໃນ
ເດອືນຕ ລາ 2022 ຜ່ານມາ, ເປັນທະນະບດັທີ່ ບ່ໍມຂີອບມລີວງກວ ຸ້າງ 72 ມນິລແີມດັເທົ່ າກນັໝດົ, ແຕ່ມລີວງຍາວແຕກຕ່າງກນັ 
3 ມນິລີເແມດັ,ນບັແຕ່ໃບ 100.000 ກີບ ລົງມາຮອດໃບ 10.000 ກີບ ຄື: 162 ມນິລີແມດັ, 159 ມນິລີແມດັ, 156 ມນິລີ
ແມດັ ແລະ 153 ມນິລແີມດັ ຕາມລໍາດບັ; ດ ຸ້ານໜຸ້າທະນະບດັ ທ ກປະເພດໃບມຮູີບແບບ, ຄ ນລກັສະນະການຈດັວາງສນັຍາ
ລກັຕ່າງໆຢູ່ຈ ດດຽວກນັຄ:ື ຮູບປະທານໄກສອນພມົວຫິານ, ເຄື່ ອງໝາຍຊາດ, ຄໍາຂວນັປະເທດລາວ, ພຣະທາດຫຼວງ, ຕວົເລກ
ບອກມູນຄ່າ, ເລກລໍາດບັ ແລະ ເສັ ຸ້ນນລິະໄພ; ຮູບພາບດ ຸ້ານຫຼງັທະນະບດັປະເພດໃບ10.000 ກບີ, 20.000 ກບີ, 50.000 ກບີ 
ແມ່ນຍງັຮກັສາໄວ ຸ້ຄ ຸ້າຍຄເືກົ່ າຕາມທະນະບດັທີ່ ອອກໃນປີ 2003 ສ່ວນດ ຸ້ານຫຼັງທະນະບດັປະເພດໃບ 100.000 ກບີ ລ ຸ້ນປີ 
2020 (ຮູບແບບປັບປ ງໃໝ່) ນີ ຸ້ມຮູີບພາບເມອືງ ວຽງໄຊ ແຂວງຫົວພນັ, ຊ ່ ງເປັນຖານທີ່ ໝັ ຸ້ນຂອງການປະຕວິດັ, ແມ່ນຕົ ຸ້ນ
ກໍາເນດີຂອງສາທາລະນະລດັປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊນົລາວ; 
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 ດ ຸ້ານຄ ນລັກສະນະເຕັກນິກຕ ຸ້ານການປອມແປງ ແມ່ນໄດ ຸ້ກໍານົດໄວ ຸ້ລະອຽດຢູ່ໃນແຈ ຸ້ງການຂອງທ່ານຜູ ຸ້ວ່າການ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສະບບັເລກທ ີ16/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ01 ທນັວາ 2022) ແລະ ແບບພມິ Poster ເພື່ ອເບິ່ ງຄ ນ
ລກັສະນະຕ ຸ້ານການປອມແປງທະນະບດັ, ຊ ່ ງຈະໄດ ຸ້ເຜຍີແຜ່ໃຫ ຸ້ສງັຄມົໄດ ຸ້ຮບັຮູ ຸ້ຢ່າງກວ ຸ້າງຂວາງໃນຕໍ່ ໜ ຸ້າ. 
 ໃນໂອກາດດຽວກນັນີ ຸ້, ທ່ານຫວົໜຸ້າຫ ຸ້ອງການ ທຫລ ຍງັໄດ ຸ້ຮຽກຮ ຸ້ອງໃຫ ຸ້ທ ກຄນົໃນທົ່ ວສງັຄມົ ຈົ່ ງເປັນເຈົ ຸ້າການເສມີ
ຂະຫຍາຍສດິເປັນເຈົ ຸ້າຂອງປະເທດຊາດ ດ ຸ້ວຍການປົກປຸ້ອງ ແລະ ນໍາໃຊ ຸ້ເງນິກບີຊ ່ ງເປັນເງນິຕາຂອງຊາດຢ່າງຖກືວທິ,ີ ຫຼກີລ ຸ້ຽງ
ການພບັ, ການໜບີ, ຂດີຂຽນ ຫຼ ືດ ຸ້ວຍຮູບການອື່ ນໆ ທີ່ ເປັນສາເຫດເຮດັໃຫ ຸ້ທະນະບດັເສື່ ອມຄ ນນະພາບ, ເກົ່ າຈກີຂາດ, ກ່ອນ
ກໍານດົເວລາ, ທງັເປັນການປະກອບສ່ວນສົ່ ງເສມີການນໍາໃຊ ຸ້ເງນິກບີ, ເສມີສ ຸ້າງຄ ນຄ່າຂອງເງນິກບີ ແລະ ຮກັສາສະຖຽນລະພາບ
ເງນິຕາແຫ່ງຊາດ ໃຫ ຸ້ມຄີວາມໝັ ຸ້ນຄງົ ແລະ ຍນືຍງົ. 
  
 

 

 


