
 
ຂະບວນວວິດັ ແຫ່ງການພດັທະນາຂະແໜງ ທະນາຄານ ບນົ

ຍ່ານທາງ 53 ປີ 
(ເນ ່ ອງໃນວນັສາ້ງຕັງ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄບົຮອບ 53 ປີ (7 ຕຸລາ 1968-7 ຕຸລາ 2021) 

 
ທະນາຄານປະເທດລາວ ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ ໃນວນັທ ີ7 ຕຸລາ 1968 ທີ່ ເມ  ອງວຽງໄຊ ແຂວງຫວົພນັ ໂດຍ

ການຊີນ້ າ-ນ າພາຂອງພກັ ກ ່ ຄ ສູນກາງແນວລາວສາ້ງຊາດ ມໜີາ້ທີ່ ພມິຈ າໜ່າຍເງນິກບີປົດປ່ອຍອອກຈ ລະຈອນ ແລະ
ຄຸມ້ຄອງ-ນ າພາວຽກງານທະນາຄານຢູ່ເຂດປົດປ່ອຍ ທງັເປັນຄງັເງນິຮບັໃຊເ້ບກີຈ່າຍເງນິເດ ອນ-ເງນິບ ລຫິານໃຫບ້ນັດາ
ສ ານກັງານ-ອງົການອອ້ມຂາ້ງສູນກາງ ແລະເຂດພເິສດ, ປະ ຕບິດັນະໂຍບາຍສນິເຊ ່ ອ ເພ ່ ອຂະຫຍາຍການຜະລດິ ແລະ
ທງັເປັນການຕ ່ ສູດ້າ້ນເງນິຕາກບັຝ່າຍສດັຕູ. 

ພາຍຫ ງັປະເທດຊາດ ໄດຮ້ບັການສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ ໃນວນັທ ີ2 ທນັວາ 1975; ພກັເຮາົ ໄດວ້າງ 2 ໜາ້
ທີ່ ຍຸດທະສາດຄ : ປົກປັກຮກັສາ ແລະ ສາ້ງສາພດັທະນາປະເທດຊາດ ຊ ່ ງໄລຍະນີປ່້ຽນຊ ່ ເປັນ “ທະນາຄານແຫ່ງຊາດ” 
ແລະ ໄດປ້ະຕຮູິບລະບອບເງນິຕາ ດວ້ຍການປ່ຽນເງນິກບີວຽງຈນັ ເອາົເງນິກບີປົດປ່ອຍໃນປີ 1976 ເພ ່ ອນ າໃຊເ້ງນິກບີ
ປົດປ່ອຍສະກຸນດຽວ ຢ່າງເປັນເອກະພາບໃນທົ່ ວປະເທດ; ພອ້ມນີ,້ ຍງັປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍສາຂາໃນທົ່ ວປະເທດ 
ເພ ່ ອຮບັໃຊນ້ະໂຍບາຍຂອງພກັ-ລດັຖະບານໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິປະກອບສວນເຂົາ້ໃນການຟ ນ້ຟູເສດຖະກດິ
ຫ ງັສງົຄາມ, ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີການຜະລດິກະສກິ າ, ອຸດສາຫະກ າ-ການຄາ້ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງການຈ ລະຈອນເງນິຕາ.  

ພາຍໃຕກ້ານຈດັຕັງ້ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັງ້ທີ IV ຂອງພັກ (ປີ 1986) ໃນພາລະກິດ
ປ່ຽນແປງໃໝ່ຮອບດາ້ນ ທີ່ ມຫີ ກັການຂອງພກັ ຊ ່ ງມກີານຫນັປ່ຽນໃໝ່ທາງດາ້ນເສດຖະກດິຢ່າງເລກິເຊິ່ ງ; ໃນປີ 1988, 
ສະພາລດັຖະມນົຕ ີໄດມ້ມີະຕຕິກົລງົວ່າດວ້ຍການຫນັລະບບົທະນາຄານໄປສູ່ກນົໄກໄລ່ລຽງເສດຖະກດິ; ກອງປະຊຸມ
ທະນາຄານ ທົ່ ວປະເທດ ຄັງ້ທ ີI (1989), ທ່ານ ໄກສອນ ພມົວຫິານ ເລຂາທກິານໃຫຍ່ຄະນະບ ລຫິານງານສູນກາງພກັ, 
ປະທານສະພາລດັຖະມນົຕ ີໄດໃ້ຫທ້ດິຊີນ້ າວ່າ: “ທະນາຄານ ເປັນສິ່ ງຄ າ້ຊຸກຍູໜ້ນູເສດຖະກດິສນິຄາ້...ການຂະຫຍາຍ
ລະບບົທະນາຄານເຂັມ້ແຂງພຽງພ  ເພ ່ ອສາ້ງທ່ວງທ່າ ໃຫແ້ກ່ການຫນັປ່ຽນເສດຖະກດິທ າມະຊາດ ໄປສູ່ເສດຖະກດິ
ສນິຄາ້ ແມ່ນຄວາມຈ າເປັນພາວະວໄິສ ສ າລບັພາລະກດິ ກ ່ ສາ້ງສງັຄມົນຍິມົຢູ່ປະເທດເຮາົ"; ພອ້ມນັນ້, ຍງັຮບັຮອງເອາົ
ແຜນການປະຕຮູິບລະບບົທະນາຄານຈາກຂັນ້ດຽວມາເປັນລະບບົທະນາຄານສອງຊັນ້ ໂດຍແຍກບດົບາດຢ່າງຈະແຈງ້ 
ລະຫວ່າງທະນາຄານກາງກບັທະນາຄານທຸລະກດິ ໂດຍປ່ຽນຊ ່ ເປັນ "ທຫລ” ເປັນທະນາຄານກາງຂອງປະເທດ ເຮດັໜາ້
ທີ່ ຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກທາງດາ້ນເງນິຕາ; ສ່ວນສາຂາທີ່ ຢູ່ທອ້ງຖິ່ ນໃນເມ ່ ອກ່ອນ ຫນັເປັນທະນາຄານທຸລະກດິລດັທີ່ ມສີ າ
ນກັງານຕັງ້ຢູ່ພາກຕ່າງໆຂອງປະເທດ ເພ ່ ອເຮດັບດົບາດຈລຸະພາກເຄ ່ ອນໄຫວໄລ່ລຽງທຸລະກດິ. 



ຈາກນັນ້ມາ, ຂະແໜງທະນາຄານ ໄດກ້າ້ວເຂົາ້ສູ່ໄລຍະແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່; ສະພາປະຊາຊນົສູງສຸດ ໄດ ້
ຮບັຮອງເອາົກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການສາ້ງຕັງ້ ທຫລ ໃນປີ 1990 ທີ່ ກ ານດົພາລະບດົບາດແລະໜາ້ທີ່ ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງ 
ທຫລ ໃນການຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກດາ້ນເງນິຕາ, ຮກັສາສະຖຽນລະພາບຄ່າເງນິກບີ ໃຫໝ້ັນ້ທ່ຽງທງັພາຍໃນ ແລະ
ສາກນົ; ປີ 1992, ລດັຖະບານໄດອ້ອກດ າລດັ ວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງການເຄ ່ ອນໄຫວທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສະຖາ
ບນັການເງນິ; ໃນປີ 2006 ໄດຖ້ ກຮບັຮອງເປັນກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ທຫລ ປະຕບິດັພາລະ
ບດົບາດຂອງຕນົ ຕອບສະໜອງກບັແນວທາງນະໂຍບາຍ, ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພກັແຕ່ລະສະໄໝກ ່ ຄ ແຜນ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ແຕ່ລະໄລຍະ, ເຊ ່ ອມໂຍງສູ່ພາກພ ນ້ ແລະ ສາກນົ; ປັບປຸງເຄ ່ ອງມ , ກນົໄກ 
ແລະນະໂຍບາຍທາງດາ້ນນະໂຍບາຍເງນິຕາ, ອດັຕາແລກປ່ຽນ-ອດັຕາດອກເບຍ້, ພດັທະນາພ ນ້ຖານດາ້ນນຕິກິ າ, 
ພດັທະນາລະບບົພ ນ້ຖານໂຄງລ່າງທາງດາ້ນການເງນິເປັນລະບບົຄບົຊຸດ, ຕດິຕາມກວດກາຄຸມ້ຄອງລະບບົທະນາຄານ 
ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ; ພດັທະນາວຽກງານຕະຫ າດທ ນ-ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ, ວຽກງານບນັຊີ ແລະ ຊ າລະສະສາງ 
ສາມາດຮກັສາຖຽນລະພາບເງນິຕາແຫ່ງຊາດໄວໄ້ດ ້ໂດຍອດັຕາເງນິເຟີ ້ສະເລ່ຍຕ ່ າກວ່າອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ
ເສດຖະກດິ, ອດັຕາແລກປ່ຽນເໜງັຕງີໃນຂອບທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວ,້ ຄງັສ າຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ສະ ເລ່ຍຢູ່ໃນລະດບັທີ່
ສາມາດກຸມ້ການນ າເຂົາ້ຕາມແຜນ: ປະລມິານເງນິຂະຫຍາຍຕວົໃນຈງັຫວະ ທີ່ ສອດຄ່ອງກບັຈງັຫວະການຂະຫຍາຍຕວົ
ຂອງເສດຖະກດິ. 

ຜ່ານຂະບວນວວິດັແຫ່ງການກ າເນດີ ແລະ ເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົ ບນົຍ່ານທາງ 53 ປີ ພາຍໃຕກ້ານນ າພາ 
ຊີນ້ າຂອງສູນກາງພກັ ແລະ ລດັຖະບານ; ຂະແໜງການທະນາຄານ ໂດຍສະເພາະ ທຫລ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາຂ ນ້ບ ່ ຢຸດ
ຢັງ້ ເປັນຕົນ້ວຽກງານພກັ ແລະ ວຽກງານວຊິາສະເພາະ ໄດຮ້ບັການຍກົສູງຂ ນ້ທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຊ ່ ງ
ຖ ເອາົວຽກງານການເມ ອງ-ແນວຄດິ ເປັນບນັຫາສ າຄນັຕົນ້ຕ  ໂດຍຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຂ ແ້ຂ່ງຂນັ “ຮກັຊາດ ແລະ ພດັທະນາ 
ຕິດພັນກບັການຮັກສະຖຽນລະພາບເງນິຕາ ແລະ ສະໜອງທ ນແກໄ້ຂຄວາມ ທຸກຍາກ”  ໂດຍຈດັຕັັງ້ປະຕິບັດ
ນະໂຍບາຍເງນິຕາ ແລະ ນະໂຍບາຍອດັຕາແລກປ່ຽນໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັສະພາບແຕ່ລະໄລຍະ, ນ າໃຊເ້ຄ ີ່ ອງມ ທາງອອ້ມ
ເປັນຕົນ້ຕ  ເປັນຕົນ້ອດັຕາດອກເບຍ້ພ ນ້ຖານຂອງ ທຫລ, ອດັຕາສ່ວນເງນິແຮຝາກບງັຄບັ ແລະ ຕະຫ າດເປີດ. ນອກນີ,້ 
ທຫລ ຍງັຊ່ວຍແກໄ້ຂຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ທາງດາ້ນງບົປະມານໃນເວລາຈ າເປັນ; ຄຸມ້ຄອງອດັຕາແລກປ່ຽນຕາມກນົໄກ
ຕະຫ າດ ທີີ່ ມກີານຄຸມ້ຄອງຂອງລດັ ດວ້ຍການກ ານດົອດັຕາແລກປ່ຽນອາ້ງອງີປະຈ າວນັ ໃຫທ້ະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ
ຮາ້ນແລກປ່ຽນເງນິຕາປະຕບິດັ ແລະ ດດັສມົເງນິຕາຕ່າງປະເທດໃຫສ້ງັຄມົ ເມ ີ່ ອມຄີວາມຈ າເປັນ; ຈດັຕັັງ້ປະຕບິດັການ
ຄຸມ້ຄອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ດວ້ຍການຕດິຕາມກະແສເງນິທ ນໄຫ ເຂົາ້-ອອກ ຜ່ານລະບບົທະນາຄານ; ກວດກາ ແລະ
ປະຕບິດັມາດຕະການຕ ່ ຮາ້ນແລກປ່ຽນເງນິຕາທີີ່ ເຄ ີ່ ອນໄຫວ ບ ່ ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍ ດວ້ຍການກ່າວເຕ ອນ, 
ປັບໄໝ ແລະຖອນໃບອະນຸຍາດຈ ານວນໜ ່ ງ.  

ພອ້ມນັນ້, ຍງັພດັທະນາການບ ລກິານດາ້ນການເງນິ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິແຫ ່ ງທ ນ, ຊຸກຍູໃ້ຫທ້ະນາຄານທຸລະກດິ 
ເປັນເຈົາ້ການພດັ ທະນາຜະລດິຕະພນັໃຫຫ້ າກຫ າຍ, ປັບປຸງການບ ລກິານໃຫທ້ນັສະໄໝ, ລະດມົເງນິຝາກຈາກສງັຄມົ
ດວ້ຍຫ າຍຮູບການ ເພ ີ່ ອເປັນແຫ ່ ງທ ນ ຊຸກຍູພ້ ນ້ຖານເສດຖະກດິ; ພອ້ມທງັສາ້ງເງ  ີ່ອນໄຂອ ານວຍ ໃຫທ້ະນາຄານທຸລະ
ກດິປ່ອຍສນິເຊ ີ່ ອແກ່ການຜະລດິສນິຄາ້ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເພ ີ່ ອການສົົ່ ງອອກ. ໃນສະພາບເສດຖະກດິພບົກບັໄພທ າ
ມະຊາດ ແລະ ພະຍາດລະບາດ, ທຫລ ໄດອ້ອກນະໂຍບາຍສນິເຊ ີ່ ອສະເພາະ ເພ ີ່ ອຊ່ວຍບນັເທາົ ແລະຟ ນ້ຟູການດ າເນນີ



ທຸລະກດິຂອງລູກຄາ້ ດວ້ຍການປະຕບິດັນະໂຍບາຍເລ ີ່ ອນການຊ າລະຕົນ້ທ ນ, ດອກເບຍ້ ແລະອດັສດີເງນິບວ້ງໃໝ່ໃຫ ້
ແກ່ລູກຄາ້ ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຕາມຄວາມເໝາະສມົ; ຈດັຕັັງ້ປະຕບິດັໂຄງການສນິເຊ ີ່ ອສະເພາະກດິຂອງ ທຫລ ເພ ີ່ ອ
ຊຸກຍູກ້ານຜະລດິ ແລະແກໄ້ຂຜນົກະທບົຈາກພະຍາດລະບາດໂຄວດິ-19 ດວ້ຍການສະໜອງແຫ ່ ງທ ນດອກເບຍ້ຕ ່ າ 
ຜ່ານທະນາຄານທຸລະກດິທີີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມໂຄງການ. 

ທ່ານ ພນັຄ າ ວພິາວນັ ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີໄດໃ້ຫທ້ດິຊີນ້ າ ຕ ່ ກອງປະຊຸມຂະແໜງທະນາຄານ (03.08.2021) 
ວ່າ: ໃນເງ  ່ອນໄຂສະພາບການຕວົຈງິໃນປະຈບຸນັ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດພວກເຮາົຍງັມຫີ າຍບນັຫາ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາ້ຍໜກັ
ໜ່ວງ ກ່ຽວກບັຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນດາ້ນການເງນິ-ເງນິຕາ, ບນັຫາການຂາດດຸນງບົປະມານ, ບນັຫາໜີສ້ນິທງັພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ ຊ າເຮ ອ້ ບວກກບັຜນົກະທບົຢ່າງໜກັໜ່ວງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ແລະ ໄພທ າ
ມະຊາດທີ່ ເກດີຂ ນ້ຕ ່ ເນ ່ ອງ; ສະນັນ້, ທຫລ ຕອ້ງເປັນເຈົາ້ການນ າທາງຮກັສາສະເຖຍລະພາບທາງດາ້ນເງນິຕາໃຫໝ້ັນ້
ທ່ຽງ; ສາ້ງທຸກເງ  ່ອນໄຂໃຫກ້ະແສເງນິຕາ ທີ່ ໄຫ ວຽນຢູ່ໃນເສດຖະກດິຂອງພວກເຮາົເຂົາ້ຜ່ານລະບບົທະນາຄານ; ຕັງ້ໜາ້
ແກໄ້ຂບນັຫາການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງຂອງສະຖາບນັການເງນິ ໃຫຢູ່້ໃນສະພາບ ທີ່ ດກີວ່າຜ່ານມາ; ສ ບຕ ່ ວຽກງານຫນັ
ເປັນທນັສະໄໝໃນລະບບົການຊ າລະສະສາງຂອງທະນາຄານ; ສ າລບັຕະຫ າດທ ນກ ່ ຕອ້ງສ ບຕ ່ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ, ສ ບຕ ່
ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ສາ້ງຄວາມຮບັຮູຄ້ວາມເຂົາ້ໃຈ ກ່ຽວກບັປະໂຫຍດຂອງຕະຫ າດທ ນ, ຊຸກຍູບ້ນັດາບ ລສິດັສ າຄນັຕ່າງໆ 
ປັບປຸງຕວົເອງເຂົາ້ລະດມົທ ນຜ່ານກນົໄກດັ່ ງກ່າວ. 

 ໂດຍ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ໃຊເ້ງນິກບີທົ່ ວທງັຊາດ ສາ້ງບດົບາດຄ່າເງນິລາວ 


