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53 ປີ ແຫ່ງການກາ້ວເດນີຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
  
 ກ່ອນໜ້ານີ ້53 ປີ ທ່າມກາງບັນຫາສົງຄາມ ແລະ ຂ ຂ້ ັດແຍ່ງທາງການເມືອງ ເຊ ່ ງມ ັນໄດເ້ຮັດໃຫຫຼ້າຍປະເທດ 
ໃນໂລກມກີານຕ ່ ສ  ້ເພື່ ອຍາດເອາົເອກະລາດມາສ ່ ຜນືແຜ່ນດນີຂອງຕນົ;  ໃນນັນ້, ຂະບວນການປະຕວິດັຂອງປະຊາຊນົຜ ູ້ຮກັຊາດ
ຢ ່  3 ປະເທດອນິດ ຈນີ ກ ່ ໄດ ູ້ມກີານເຄື່ ອນໄຫວ ແລະ ເຕມີໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງແຂງແຮງ; ສ າລບັປະເທດລາວກ ່ ເຊັ່ ນດຽວກນັ 
ພາຍໃຕ ູ້ການນ າພາຂອງພກັປະຊາຊນົລາວ ເຊ ່ ງແມ່ນພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວໃນປະຈບຸນັ  ໄດ ູ້ແນມເຫນັແນວທາງການຕ ່ ສ ູ້ທີ່
ເຂັ ູ້ມແຂງ  ເພ ່ ອເປັນພືນ້ຖານອນັແໜູ້ນແກ່ນທີ່ ຈະນ າໄປສ ່ ການປົດປ່ອຍຊາດໃນທົ່ ວປະເທດ ນັ ູ້ນກ ່ ຄ ແນວທາງການສ ູ້າງເຂດທີ່
ໝັ ູ້ນຂອງການປະຕິວັດໃນທຸກດ ູ້ານໃຫ ູ້ໜັກແໜູ້ນເຂັ ູ້ມແຂງຄ ກັບລັດໜ ່ ງ ເພ ່ ອເປັນພ ູ້ນຖານຂອງການຕ ່ ສ ູ້ປົດປ່ອຍຊາດ 
ອອກຈາກແອກການປົກຄອງຂອງຈກັກະພດັຜ ຮຸ້ກຮານ. 

 ແນວທາງການສ ູ້າງເຂດທີ່ ໝັ ູ້ນຂອງການປະຕ ວດັ ໄດ ູ້ຖ ກຮບັຮອງໃນກອງປະຊຸມຄະນະບ ລຫິານງານສ ນກາງພກັ ຄັ ູ້ງທ ີ
13 ສະໄໝ ທີ I ໃນເດ ອນ ພ ດສະພາ 1965  ແລະ  ເພື່ ອຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງດັ່ ງກ່າວໃຫປ້ະກົດຜົນເປັນຈ ງ ຄະນະ
ຮບັຜດິຊອບຊີ ູ້ນ າວຽກງານເສດຖະກດິ ຈ ່ ງໄດ ູ້ກະກຽມ ແລະ ສ ູ້າງເງ  ່ອນໄຂຕ່າງໆ ໃຫ ູ້ແກ່ວຽກງານການເງນິ, ການທະນາຄານ, 
ການຄ ູ້າ ແລະ ຫດັຖະກ າ-ອຸດສາຫະກ າຂ ູ້ນ;  ສະເພາະວຽກງານທະນາຄານ ຄະນະກ າມະການສ ນກາງພກັກ ່ ໄດ ູ້ນ າສົ່ ງພະນກັງານ
ຈ ານວນ 35 ທ່ານ ໄປຖອດຖອນບດົຮຽນຢ ່ ໂຮງຮຽນ T-16 ເຊນິໄຕ, ສສ. ຫວຽດນາມ ພອ້ມນັນ້, ກ ່ ໄດຮ້ບັເອາົຊ່ຽວຊານ
ດາ້ນວຽກງານດັ່ ງກ່າວ ຈາກ ສ.ສ ຫວຽດນາມມາຊ່ວຍໃຫ ູ້ຄ າປ ກສາ ແລະ ກະກຽມເງ  ່ ອນໄຂໃນການສ ູ້າງຕັ ູ້ງທະນາຄານ
ຢ ່ ເຂດທີ່ ໝັນ້ຂອງການປະຕ ວດັ. 

 ເມ ່ ອກະກຽມເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆສ າເລດັແລວ້  ໃນວນັທ ີ7 ຕຸລາ 1968 ຄະນະກ າມະການສ ນກາງພກັ ຈ ່ ງໄດ ູ້ປະກາດສ ູ້າງ
ຕັ ູ້ງ “ທະນາຄານປະເທດລາວ” ຂ ູ້ນ ຢ ່ ທີ່ ຖ ູ້າເສດຖະກດິ-ການເງນິ ບ ູ້ານນາໄກ, ເມ ອງວຽງໄຊ, ແຂວງຫົວພນັ ເຊ ່ ງແມ່ນເຂດ 
ພາກເໜອືຂອງລາວ ແລະ ໄດ ູ້ນ າເອາົເງນິກບີທີ່ ພມິອອກໃໝ່ໃນນາມ “ປະເທດລາວ” ມານ າໃຊ ູ້ຢ ່ ເຂດທີ່ ໜັນ້ຂອງການປະຕ ວດັ 
ເພື່ ອເປັນພືນ້ຖານຂອງການສາ້ງລດັປະຊາທ ປະໃຕປະຊາຊນົຢ່າງເປັນຮ ບປະທ າ.   

ພາຍຫຼງັທີ່ ມກີານສາ້ງຕັງ້ທະນາຄານປະເທດລາວແລວ້   ທະນາຄານປະເທດລາວ ກ ່ ປະຕບິດັໜ ູ້າທີ່ ຫ ກັຄ ກນັກບັຄງັເງນິ 
ໂດຍໄດເ້ຮດັໜາ້ທີ່ ເບກີຈ່າຍງບົປະມານບ ລຫິານຮບັໃຊ ູ້ແນວໜູ້າ ແລະ ແນວຫ ງັ ພອ້ມນັນ້, ກ ່ ໄດພ້ມິຈ າໜ່າຍເງນິກບີປົດປ່ອຍ 
ເພື່ ອໃຫປ້ະຊາຊນົຢ ່ ເຂດປົດປ່ອຍໄດນ້ າໄປຊ ູ້-ຂາຍ ແລະ ແລກປ່ຽນ ເພ ່ ອຕຖີອຍເງນິກບີທີ່ ພມິຈ າໜ່າຍຂອງທະນາຄານແຫ່ງຊາດ
ລາວ ໂດຍຝ່າຍວຽງຈນັ ເຊິ່ ງເງນິກບີປົດປ່ອຍ ທີ່ ພມິອອກຈ າໜ່າຍໃນເວລານັ ູ້ນ ລວມມ ີ7 ປະເພດຄ :  ທະນະບດັ ໃບ 1 ກບີ, 10 
ກບີ, 20 ກບີ,  50 ກບີ, 100 ກບີ, 200 ກບີ, ແລະ 500 ກບີ.  

  ມາເຖ ງວັນທີ 2 ທັນວາ 1975 ພາຍຫຼັງທີ່ ປະເທດຊາດໄດ ູ້ຮັບການປົດປ່ອຍ ແລະ ສະຖາປານາເປັນ ສປປ ລາວ  
ທະນາຄານປະເທດລາວ ຈ ່ ງໄດ ູ້ເຂົ ູ້າມາເຮດັໜາ້ທີ່ ພາລະບດົບາດເປັນທະນາຄານຂອງຊາດ ໂດຍທະນາຄານປະ ເທດລາວ ໄດລ້ວມ
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ເອາົທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວ    ເຊ ່ ງເປັນທະນາຄານກາງຂອງຝ່າຍວຽງຈນັ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກດິທີ່ ຢ ່ ໃນເຂດປົກຄອງຂອງ
ຝ່າຍວຽງຈນັທັງໝົດເຊັ່ ນ: ທະນາຄານອນິດ ຈນີ, ທະນາຄານລາວວຽງ, ທະນາຄານພັດທະນາແຫ່ງລາດຊະອານາຈກັລາວ, 
ທະນາຄານໂຕກຽວ ແລະ ທະນາຄານລາວພານດິ ພ ູ້ອມດ ູ້ວຍສາຂາທງັໝດົ ລວມເຂົ ູ້າກນັເປັນທະນາຄານຂັ ູ້ນດຽວ ໂດຍໄດໃ້ສ່
ຊ ່ ວ່າ: “ທະນາຄານແຫ່ງຊາດ” ໃນເດ ອນ ມນີາ 1976 ແລະ ມສີາຂາ 19 ແຫ່ງໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ເຊິ່ ງເຮດັ 3 ຫນ ູ້າທີ່ ຫ ກັ
ຄ : ຄຸ ູ້ມຄອງການພມິຈ າຫນ່າຍເງນິກບີໃຫ ູ້ມຄີວາມສະຫງບົ; ສະໜອງສນິເຊ ່ ອຊຸກຍ ູ້ການຜະລດິກະສກິ າ, ການຈ ລະຈອນແຈກ
ຢາຍສນິຄ ູ້າ ແລະ ດ າເນນີການຊ າລະສະສາງໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ໂດຍເຮດັໜູ້າທີ່ ເປັນນາຍຄງັເບກິຈ່າຍຮບັໃຊ ູ້ງບົປະມານ;  
ພ ູ້ອມນີ ູ້, ກ ່ ໄດ ູ້ນ າເອາົເງນິກບີປົດປ່ອຍມາປ່ຽນແທນເງນິກບີວຽງຈນັ ແລະ ໄດ ູ້ມກີານປັບປຸງລະບອບເງນິຕາ ແລະ ກນົໄກການກ າ
ນດົອດັຕາແລກປ່ຽນ. 

ເພ ່ ອໃຫ ູ້ເໝາະສມົກບັສະພາບເສດຖະກດິ-ການເມ ອງໃນໄລຍະໃໝ່ ໃນປີ 1979 ທະນາຄານແຫ່ງຊາດ ໄດ ູ້ພມິເງນິກບີ 
“ທະນາຄານແຫ່ງຊາດ” ອອກມາປ່ຽນແທນເງນິກບີປົດປ່ອຍ ແລະ ໃນວນັທີ 21 ສງິຫາ 1981 ສະພາປະຊາຊນົສ ງສຸດ ກ ່ ໄດ ູ້
ຮບັຮອງເອາົກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍສດິຜ ກຂາດກ່ຽວກບັວຽກງານທະນາຄານ ຈາກນັນ້ “ທະນາຄານແຫ່ງຊາດ” ຈ ່ ງໄດປ່້ຽນຊ ່ ມາເປັນ 
“ທະນາຄານແຫ່ງລດັ” ແລະ ເງນິກບີທີ່ ພມິອອກມາຈ ່ ງແມ່ນໃນນາມຂອງ “ທະນາຄານແຫ່ງລດັ”; ສ າລບັພາລະບດົບາດຂອງ
ທະນາຄານແຫ່ງລດັ ແມ່ນຍງັສບືຕ ່ ເປັນທະນາຄານຂັ ູ້ນດຽວ ໂດຍໄດເ້ຮດັພາລະບດົບາດ ແລະ ໜູ້າທີ່ ເປັນທະນາຄານກາງຂອງ 
ປະເທດ ແລະ ເປັນທະນາຄານທຸລະກດິໄປພ ູ້ອມໆກນັ ໃນນັ ູ້ນ, ໄດເ້ຮດັໜູ້າທີ່ ລະດມົເງນິຝາກ, ປ່ອຍສນິເຊ ່ ອ ແລະ ຮກັສາສະ 
ຖຽນລະພາບເງນິຕາລວມຢ ່ ໃນບ່ອນດຽວກນັ; ພອ້ມນັນ້, ກ ່ ເປັນຜ ກ້ ານດົອດັຕາດອກເບ ູ້ຍ ແລະ ອດັຕາແລກປ່ຽນ ໂດຍໃຊ ູ້
ລະບບົບ ລຫິານຊີ ູ້ນ າຈາກສ ນກາງ.  

 ເມ ່ ອເສດຖະກດິຂອງປະເທດມກີານຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ຂັນ້ເທ ງເຫນັວ່າລະບບົທະນາຄານຂັ ູ້ນດຽວບ ່ ສາມາດຕອບສະ
ໜອງຕ ່ ຄວາມຮຽກຮ ູ້ອງຕ ູ້ອງການໃນການພດັທະນາໃນໄລຍະໃໝ່ໄດ ູ້ເທົ່ າທີ່ ຄວນ ເຊ ່ ງສາເຫດແມ່ນ ເນື່ ອງມາຈາກມກີານປົນເປ
ກນັລະຫວ່າງການຄຸ ູ້ມຄອງແບບມະຫາພາກ ແລະ ຈລຸະພາກ;  ຕ ່ ສະພາບການດັ່ ງກ່າວກອງປະຊຸມ ໃຫຍ່ຄັ ູ້ງທ ີIV ຂອງພກັ ໃນປີ 
1986 ຈ ່ ງໄດ ູ້ກ ານດົທ ດທາງ ແລະ ຫ ກັການປ່ຽນແປງໃໝ່ຮອບດ ູ້ານຢ່າງມຫີ ກັ ການຂອງພກັ ແລະ ເພ ່ ອຜນັຂະຫຍາຍແນວທາງ
ນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວ  ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈ ່ ງໄດ ູ້ມມີະຕໃິຫລ້ະບບົທະນາຄານຫັນໄປສ ່ ກນົໄກໄລ່ລຽງເສດຖະກດິ
ຕະຫ າດຕາມທດິສງັຄມົນຍິມົ ແລະ ຂະແໜງການທະນາຄານຈ ່ ງໄດ ູ້ຈດັກອງປະຊຸມໃຫຍ່ວຽກງານທະນາຄານທົ່ ວປະເທດຄັ ູ້ງທ ີI 
ຂ ູ້ນ ໃນວນັທ ີ20 ກ ລະກດົ 1989  ເຊ ່ ງທ່ານປະທານ ໄກສອນ ພມົວຫິານ ເລຂາທກິານໃຫຍ່ຄະນະບ ລຫິານງານສ ນກາງພກັກ ່
ໄດ ູ້ໃຫ ູ້ທດິຊີ ູ້ນ າຕ ່ ກອງປະຊຸມດັ່ ງນີ ູ້: “ ຕ ູ້ອງປ່ຽນແປງໃໝ່ລະບບົທະນາຄານ ແລະ ຫນັການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງທະນາຄານໄປສ ່ ທຸລະ
ກດິຢ່າງແທ ູ້ຈງີ ເທົ່ ານັ ູ້ນ ຈ  ່ ງຈະສ ູ້າງເງ  ່ອນໄຂອນັສະດວກ ໃຫ ູ້ແກ່ການປ່ຽນແປງໃໝ່ດ ູ້ານກນົໄກເຄ ່ ອນໄຫວຂອງເສດຖະກດິແຫ່ງ
ຊາດໄດ ູ້” ໃນນັ ູ້ນ, ຕ ູ້ອງມທີະນາຄານກາງ ເຊ ່ ງເຮດັໜ ູ້າທີ່ ຄຸ ູ້ມຄອງມະຫາພາກດ ູ້ານເງນິຕາ ແລະ ມທີະນາຄານທຸລະກດິຫ າຍຮ ບ
ແບບກ າມະສດິ, ຫ າຍຮ ບແບບດ າເນນີງານ ເພ ່ ອດ າເນນີທຸລະກດິເງນິຕາ ແລະ ການທະນາຄານ  ເຊ ່ ງລະບບົທະນາຄານຕ ູ້ອງ
ປະກອບສ່ວນສ າຄນັເຂົ ູ້າໃນການສະກດັກັ ູ້ນພາວະເງນິກບີຕກົຕ ່ າ, ຮບັປະກນັປະສດິທຜິນົຂອງການໃຫ ູ້ກ ູ້ຢ ມ, ພດັທະນາຕະຫ າດ
ເງນິຕາ, ສ ູ້າງກນົໄກກ ານດົອດັຕາດອກເບ ູ້ຍທີ່ ເໝາະສມົ, ຮບັປະກນັບດົບາດ ເປັນໃຈກາງຊ າລະສະສາງ, ເປີດກວ ູ້າງການພວົພນັ
ຮ່ວມມ ກບັສາກນົເພ ່ ອຍາດແຍ່ງປະສບົການ, ທ ນຮອນທີ່ ຈະນ າໄປໃຊ ູ້ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ, ປະກອບສ່ວນຫນັເສດຖະກດິທ າມະ
ຊາດໄປສ ່ ເສດຖະກດິສນິຄ ູ້າເທ ່ ອລະກ ູ້າວ; ບນົພ ູ້ນຖານຈດິໃຈດັ່ ງກ່າວນັ ູ້ນ, ລະບບົທະນາຄານ ຈ ່ ງໄດ ູ້ຫນັປ່ຽນຈາກການເປັນ
ທະນາຄານຂັ ູ້ນດຽວມາເປັນທະນາຄານສອງຂັ ູ້ນ. 
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ເພື່ ອບນັລຸຕາມເປົ້າໝາຍດັ່ ງກ່າວ ທະນາຄານແຫ່ງລດັ ຈ ່ ງໄດ ູ້ຖ ກຫນັມາເປັນທະນາຄານກາງຂອງປະເທດ ໂດຍໄດໃ້ສ່
ຊ ່ ວ່າ “ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ” ຕາມກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍການສ ູ້າງຕັ ູ້ງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບບັເລກທ ີ04/ສປສ ລງົ
ວນັທ ີ10 ກ ລະກດົ 1990 ແລະ ບນັດາສາຂາທະນາຄານແຫ່ງລດັ 19 ແຫ່ງໃນທົ່ ວປະເທດ ກ ່ຖ ກລວມຕວົກນັ ແລະ  ແຍກໃໝ່
ເປັນ 7 ທະນາຄານທຸລະກດິຂອງລດັ ໂດຍໄດເ້ຄ ່ ອນໄຫວຢ ່ ແຕ່ລະເຂດແຂວງ  ຕາມດ າລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເລກທ ີ03/
ນຍ ທີ່ ຮບັຮອງເອາົໃນເດ ອນ ກ ລະກດົ ປີ 1990 ວ່າດ ູ້ວຍການຄຸ ູ້ມຄອງການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງທະນາຄານທຸລະກດິລດັ;  ນບັ
ແຕ່ນັນ້ມາບນັດານຕິກິ າກ່ຽວກບັຂະແໜງການທະນາຄານ ກ ່ ໄດ ູ້ຖ ກສ ູ້າງຂ ູ້ນຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ ແລະ ຂະແໜງທະນາຄານໄດ ູ້ເປີດກວ ູ້າງສ ່
ການລງົທ ນຫ າຍຮ ບແບບ ທງັຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນຖານະເປັນທະນາຄານກາງ ຂອງ
ປະເທດ ໄດ ູ້ເຮດັໜາ້ທີ່ ເປັນເສນາທກິານໃຫ ູ້ແກ່ລດັຖະບານຢ່າງຕັງ້ໜາ້ ໂດຍມເີປົູ້າໝາຍການດ າເນນີນະໂຍບາຍເງນິຕາ ແລະ 
ຮກັສາສະຖຽນລະພາບເງນິຕາແຫ່ງຊາດໃຫ ູ້ໝັ ູ້ນທ່ຽງ, ພອ້ມນັນ້,  ກ ່ ແນໃສ່ພດັທະນາລະບບົຊ າລະສະສາງໃນສງັຄມົໃຫ ູ້ຫນັໄປສ ່
ທນັສະໄໝ ແລະ ຄຸ ູ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິໃຫ ູ້ເຕບີໃຫຍ່ເຂັມ້ແຂງ.  
        ເພ ່ ອໃຫ ູ້ແທດເໝາະກບັສະພາບເວດລ ູ້ອມໃນປະຈບຸນັ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ ູ້ປັບປຸງນຕິກິ າສ າຄນັຫ າຍສະບບັ 
ເປັນຕົ ູ້ນກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ສະບບັເລກທ ີ47/ສພຊ ລງົວນັທ ີ19 ມຖຸິນາ 2018 ເຊິ່ ງເປັນການປັບປຸງ
ເທ ່ ອທ ີ3   ເພ ່ ອເປັນພ ູ້ນຖານໃຫ ູ້ຂງົເຂດເງນິຕາ ເຄ ່ ອນໄຫວຕາມກນົໄກຕະຫ າດທີ່ ມກີານຄຸ ູ້ມຄອງຂອງລດັ ໃນການຮບັໃຊ ູ້ໜ ູ້າທີ່
ການເມ ອງໃນໄລຍະໃໝ່ໃຫ ູ້ມປີະສດິທຜິນົ ຮບັປະກນັໃນການປະຕບິດັໜ ູ້າທີ່ ພາລະບດົບາດຂອງຕນົຢ່າງຈະແຈ ູ້ງ; ພ ູ້ອມນັ ູ້ນ, ກ ່
ໄດ ູ້ປັບປຸງກງົຈກັການຈດັຕັ ູ້ງພາຍໃນໃຫ ູ້ມຄີວາມເໝາະສມົ ແລະ ສາມາດເປັນເສນາທກິານໃຫ ູ້ແກ່ລດັຖະບານຢ່າງມປີະສດິ 
ທພິາບ  ປະຈບຸນັທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ມກີງົຈກັເສນາທກິານກມົ 13 ກມົ,  5 ສາຂາ ທະນາຄານປະຈ າພາກ, 5 ກງົຈກັ
ວຊິາການທີ່ ມຖີານະທຽບເທົ່ າກມົ ແລະ 3 ຫວົໜ່ວຍວຊິາການທີ່ ຂ ູ້ນກບັການຄຸ ູ້ມຄອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ.   

ສ າລບັທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິທີ່ ຢ ່ ພາຍໃຕ ູ້ການຄຸ ູ້ມຄອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ ່ ໄດ ູ້
ເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ມຄີວາມໝັ ູ້ນຄງົ  ປະຈບຸນັມທີະນາຄານທຸລະກດິທງັໝດົ 43 ແຫ່ງ; ສາຂາ 114 ແຫ່ງ, ໜ່ວຍ
ບ ລກິານ 535 ແຫ່ງ, ຕ ູ້ ATM 1.309 ຕ ູ້ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິທີ່ ບ ່ ແມ່ນທະນາຄານ 180 ແຫ່ງ; ຄຽງຄ ່ ກນັການເຕບີໃຫ່ຍ
ຂະຫຍາຍຕວົຂອງລະບບົສະຖາບນັການເງນິນີ ູ້ ການໃຫ ູ້ບ ລກິານດ ູ້ານທະນາຄານ ກ ່ ຫນັໄປສ ່ ຄວາມທນັສະໄໝຫ າຍຂ ູ້ນ ເປັນຕົ ູ້ນ 
ການຊ າລະສະສາງຜ່ານໂທລະສບັມ ຖ , QR Code, E-Money ແລະ ບ ລກິານເງນິດ່ວນຊຸມຊນົ (BCOME) ເຊິ່ ງເຫນັວ່າສ ູ້າງ
ຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ ູ້ແກ່ປະຊາຊນົໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດເປັນຢ່າງມດ.ີ  

ຖາ້ຈະຫວນຄນື 53 ປີກ່ອນ ຈນົມາເຖ ງປະຈບຸນັ  ຕະຫຼອດໄລຍະແຫ່ງການກາ້ວເດນີຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ແມ່ນໄດ ູ້ມກີານພດັທະນາຕນົເອງໃຫ ູ້ເຕບີໃຫຍ່ເຂັ ູ້ມແຂງໄປເທ ່ ອລະກ ູ້າວ ທ່າມກາງສະພາບແວດລ ູ້ອມເສດຖະກດິ-ການເມ ອງທີ່
ມກີານຜນັແປໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ ູ້ຫນັຕວົເອງຈາກ
ທະນາຄານຂັ ູ້ນດຽວມາເປັນທະນາຄານສອງຂັ ູ້ນຕາມສະພາບແວດລ ູ້ອມໃໝ່ ແລະ ໄດ ູ້ປະຕບິດັພາລະບດົບາດຄຸ ູ້ມຄອງມະຫາ
ພາກທາງດ ູ້ານເງນິຕາຂອງຕນົຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ  ພອ້ມທງັປະກອບສ່ວນເຮດັໃຫ ູ້ເສດຖະກດິຂອງຊາດເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົ
ຕາມຄາດໝາຍທີ່ ລດັຖະບານກ ານດົໄວ ູ້. 

 
ຮຽບຮຽງໂດຍ: ສມົອກົ ເຄນຄ າແພງ 
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