
 

 

 

 

52 ປ� ແຫ�ງ

ເປ�ນເສນາທິການ
ເນືອ່ງໃນໂອກາດວນັສ�າງຕັງ້ທະນາຄານແຫ�ງ

ກ�ອນໜ�ານີ ້ 52 ປ�ຄື: ໃນວັນທີ 7 ຕ�ລາ 

ທາງການທ່ີເມືອງ ວຽງໄຊ, ແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ

ອິດໃນວັນທີ 12 ຕ�ລາ 1968; ພ�ອມນັ້ນ, ກໍ�ມີການ

ເບີກຈ�າຍເງິນເດືອນ, ເງ ິນບໍລິຫານໃຫ�ບັນດາສ�າ

ຂະຫຍາຍການຜະລິດ ແລະ ທັງເປ�ນການຕໍ�ສ��ດ�ານເງິນຕາກັບ

ພາຍຫຼັງສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ

ພັດທະນາ ປະເທດຊາດຊຶ່ງໃນໄລຍະນີ້ທະນາຄານປະເທດລາວໄ

ດ�ວຍການປ�ຽນເງິນກີບວຽງຈັນເອົາເງ ິນກີບປ�ດປ�

ໃນທົ�ວປະເທດ; ພ�ອມນີ້, ຍັງປ�ບປ�ງ ແລະ

ເສດຖະກິດປະກອບສ�ວນເຂ້ົາໃນການຟ��ນຟ�ເສດຖະກິດຫຼັງສົງຄາມ

ຄ��ມຄອງການຈໍລະຈອນເງິນຕາ.  

ໂດຍປະຕິບັດແນວທາງປ�ຽນແປງໃໝ�ຮອບດ�

ຫັນປ�ຽນໃໝ�ທາງດ�ານເສດຖະກິດຢ�າງເລິກເຊິ່ງ, 

ກົນໄກໄລ�ລຽງເສດຖະກິດ; ພິເສດໃນກອງປະຊຸມທະນາຄານທົ�

ເລຂາທິການໃຫຍ�ຄະນະບໍລິຫານງານສ�ນກາງພັກ

ເສດຖະກິດສນິຄ�າ... ການຂະຫຍາຍລະບົບທະນາຄານເຂ້ັມ

ເສດຖະກິດສິນຄ�າແມ�ນຄວາມຈ�າເປ�ນພາວະວິໄສສ�າລັບພາລະກິດກໍ�

ແຫ�ງການປະຕິບັດໜ�າທ່ີ

ການດ�ານມະຫາພາກເງນິຕາ
ວນັສ�າງຕັງ້ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຄບົຮອບ 52 ປ� (7 ຕ�ລາ 1968-7 

 

 
 

 1968 ສ�ນກາງແນວລາວຮັກຊາດໄດ�ປະກາດສ�າງຕັ້ງທະນາຄານປະເທດລາວ

ແລະ ໄດ�ພິມຈ�າໜ�າຍເງິນກີບປ�ດປ�ອຍອອກຈໍລະຈອນຮັບໃຊ�

ມີການຄ��ມຄອງ ແລະ ຊີ້ນ�າວຽກງານທະນາຄານຢ��ເຂດປ�ດປ�ອຍ

ຫ�ບັນດາສ�ານັກງານ-ອົງການອ�ອມຂ�າງສ�ນກາງ ແລະ ເຂດພິເສດ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອ

ດ�ານເງິນຕາກັບຝ�າຍສັດຕ�. 

ໃນວັນທີ 2 ທັນວາ 1975; ພັກເຮົາໄດ�ວາງ 2 ໜ�າທີ່ຍ�ດທະສາດຄື

ຊຶ່ງໃນໄລຍະນີ້ທະນາຄານປະເທດລາວໄດ�ປ�ຽນຊື່ເປ�ນ “ທະນາຄານແຫ�ງຊາດລາວ” 

ດປ�ອຍໃນເດືອນມິຖຸນາ 1976 ເພື່ອນ�າໃຊ�ເງ ິນກີບປ�ດປ�ອຍສະກ�

ແລະ ຂະຫຍາຍສາຂາໃນທົ�ວປະເທດເພື່ອຮັບໃຊ�ນະໂຍບາຍຂອງພັກ

ເສດຖະກິດຫຼັງສົງຄາມ, ຊຸກຍ��ສົ�ງເສີມການຜະລິດກະສິກ�າ, ອ�ດສ

ຮອບດ�ານທ່ີມີຫຼັກການຂອງພັກເຮົາໃນປ� 1986 ຊຶ່ງໄດ�

, ໃນປ� 1988 ສະພາລັດຖະມົນຕີໄດ�ມີມະຕິຕົກລົງວ�າດ�ວຍການຫັນລະບົບທະນາຄານໄປສ��

ພິເສດໃນກອງປະຊຸມທະນາຄານທົ�ວປະເທດຄັ້ງທ ີI ໃນວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 1989 

ນກາງພັກ, ປະທານສະພາລັດຖະມົນຕີໄດ�ມີຄ�າເຫັນວ�າ: “...

ການຂະຫຍາຍລະບົບທະນາຄານເຂ້ັມແຂງພຽງພໍເພື່ອສ�າງທ�ວງທ�າໃຫ�ແກ�ການຫັນປ�ຽນເສດ

ນພາວະວິໄສສ�າລັບພາລະກິດກໍ�ສ�າງສັງຄົມນິຍົມຢ��ປະເທດເຮົາ”; ພ�ອມນັ້ນ

ໜ�າທ່ີ 

ຕາແຫ�ງຊາດ 
7 ຕ�ລາ 2020) 

າງຕັ້ງທະນາຄານປະເທດລາວຂ້ຶນຢ�າງເປ�ນ

ຊ�ພາລະກິດປະຕິວັດເປ�ນຄັ້ງທ�າ

ອຍທັງເປ�ນຄັງເງນິຮັບໃຊ�ການ

ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອ

ຄື: ປ�ກປ�ກຮັກສາ ແລະ ສ�າງສາ

 ແລະ ປະຕິຮ�ບລະບອບເງິນຕາ

ອຍສະກ�ນດຽວຢ�າງເປ�ນເອກະພາບ

ນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດໃນການພັດທະນາ

ດສາຫະກ�າ-ການຄ�າ ແລະ ການ

ໄດ�ກາຍເປ�ນຂີດໝາຍແຫ�ງການ

ວຍການຫັນລະບົບທະນາຄານໄປສ��

1989 ທ�ານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ

...ທະນາຄານເປ�ນສິ່ງຄ��າຊຍູ��ໜ�ນ

ຽນເສດຖະກິດທ�າມະຊາດໄປສ��

ອມນັ້ນ, ຍັງຮັບຮອງເອົາແຜນການ



ປະຕິຮ�ບລະບົບທະນາຄານຈາກລະບົບທະນາຄານຂ້ັນດຽວມາເປ�ນລະບົບທະນາຄານສອງຂ້ັນໂດຍແຍກບດົບາດຢ�າງຈະແຈ�ງລະຫວ�າງ

ທະນາຄານກາງກັບທະນາຄານທ�ລະກິດ. ໂດຍປະຕິບັດຕາມທິດຊີ້ນ�າດັ�ງກ�າວ, ທະນາຄານໄດ�ມີການປ�ບປ�ງກົງຈັກການເຄື່ອນໄຫວຄືນໃໝ� 

ໂດຍປ�ຽນຊື່ເປ�ນ “ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ” (ທຫລ) ຊຶ່ງເປ�ນທະນາຄານກາງຂອງປະເທດທີເ່ຮັດໜ�າທີ່ຄ��ມຄອງມະຫາພາກທາງດ�ານ

ເງິນຕາ; ສ�ວນສາຂາຂອງທະນາຄານແຫ�ງລັດຢ��ທ�ອງຖ່ິນໃນເມ່ືອກ�ອນໃນທົ�ວປະເທດໄດ�ຫັນມາເປ�ນທະນາຄານທ�ລະກິດລັດທີ່ມີສ�ານັກ

ງານຕ້ັງຢ��ພາກຕ�າງໆຂອງປະເທດເຮັດບົດບາດຈ�ລະພາກເຄື່ອນໄຫວໄລ�ລຽງທ�ລະກິດ.  

ຈາກນ້ັນມາ, ຂະແໜງທະນາຄານໄດ�ກ�າວເຂ້ົາສ��ໄລຍະແຫ�ງການປ�ຽນແປງໃໝ�; ສະພາປະຊາຊົນສ�ງສ�ດໄດ�ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ�າ

ດ�ວຍການສ�າງຕັ້ງ ທຫລ ໃນເດືອນກໍລະກົດ 1990 ເຊິ່ງກ�ານົດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ�າທີ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ທຫລ ໃນການຄ��ມຄອງ

ມະຫາພາກດ�ານເງິນຕາ, ຮັກສາສະຖຽນລະພາບຄ�າເງິນກີບໃຫ�ໝ້ັນທ�ຽງທັງຕໍໍ�ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ; ຕໍ�ມາໄດ�ມີດ�າລັດວ�າດ�ວຍການຄ��ມ

ຄອງການເຄືີ່ອນໄຫວທະນາຄານທ�ລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອ່ືນໆໃນເດືອນມັງກອນປ� 1992, ຈາກນ້ັນໄດ�ຍົກຂ້ຶນມາເປ�ນລັດຖະ

ບັນຍັດໃນປ� 2000 ແລະ ເປ�ນກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທະນາຄານທ�ລະກິດໃນທ�າຍປ� 2006; ຈາກນັ້ນມາເຖິງປະຈ�ບັນ, ທຫລ ໄດ�ປະຕບັິດພາລະ

ບົດບາດຂອງຕົນຢ�າງເຕັມສ�ວນ ຕອບສະໜອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຂອງພັກແຕ�ລະສະໄໝກໍ�ຄືແຜນພັດທະນາ

ເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ�ງຊາດໃນແຕ�ລະໄລຍະ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງສ��ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢ�າງບໍ�ຢ�ດຢ��ງ ເປ�ນຕ້ົນໄດ�ມີການປ�ບປ�ງເຄື່ອງມື 

ກົນໄກ ແລະ ນະໂຍບາຍທາງດ�ານນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ອັດຕາແລກປ�ຽນ-ອັດຕາດອກເບ�ຍ, ພັດທະນາພື້ນຖານດ�ານນິຕິກ�າ ທີ່ສ�າຄັນຫຼາຍ

ຢ�າງ, ພັດທະນາລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ�າງທາງດ�ານການເງິນທ່ີເປ�ນລະບົບຄົບຊຸດ, ຕິດຕາມກວດກາຄ��ມຄອງລະບົບທະນາຄານ ແລະ ສະຖາ

ບັນການເງິນ; ພັດທະນາວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ-ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ວຽກງານບັນຊ ີ ແລະ ຊ�າລະສະສາງສາມາດຮັກສາຖຽນລະພາບເງິນຕາ

ແຫ�ງຊາດໄວ�ໄດ�ໂດຍອັດຕາເງິນເຟ��ສະເລ�ຍຕ��າກວ�າອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ, ອັດຕາແລກປ�ຽນເໜັງຕີງໃນຂອບທີ່ໄດ�ກ�າ

ນົດໄວ�; ຄັງສ�າຮອງເງິນຕາຕ�າງປະເທດສະເລ�ຍຢ��ໃນລະດັບທີ່ສາມາດກ��ມການນ�າເຂ້ົາໄດ�ຕາມແຜນ; ປະລິມານເງິນຂະຫຍາຍຕົວໃນ

ຈັງຫວະທີ່ສອດຄ�ອງກັບຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ; ລະບົບທະນາຄານທ�ລະກິດໄດ�ຮັບການພັດທະນາທາງດ�ານປະລິມານ 

ແລະ ຄ�ນນະພາບ. ກົນໄກການຄ��ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການ ໄດ�ຮັບການປ�ບປ�ງຢ�າງຕໍ�ເນື່ອງ, ຕາໜ�າງການບໍລິການຂອງລະບົບສະຖາບັນ

ການເງິນມີການຂະຫຍາຍນັບມ້ືນັບກວ�າງຂວາງ ແລະ ທົ�ວເຖິງຫຼາຍຂ້ຶນ; ພື້ນຖານໂຄງລ�າງທີ່ຈ�າເປ�ນສ�າລັບລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-

ເງ ິນຕາ ໄດ�ຮັບການພັດທະນາໃຫ�ເຂ້ັມແຂງ ແລະ ນັບມ້ືນັບສົມບ�ນຂ້ຶນເປ�ນກ�າວໆ; ລະບົບການຊ�າລະກ�າວສ��ຄວາມທັນສະໄໝ ຕາມ

ມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນໄດ�ຫຼາຍຂ້ຶນ. ລະບົບສະຖາບັນການເງິນທີ່ຢ��ພາຍໃຕ�ການຄ��ມຄອງຂອງ ທຫລ ໂດຍລວມ

ສາມາດລະດົມແຫຼ�ງທຶນຈາກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດໄດ�ເພີ່ມຂ້ຶນຢ�າງຕໍ�ເນື່ອງ, ຕະຫຼາດເງິນ ແລະ ຕະຫຼາດທຶນ ໄດ�ເກີດມີໜ��              

ແໜງ ສາມາດສະໜອງແຫຼ�ງທຶນຢ�າງຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອປະກອບສ�ວນຊຸກຍ��ການພັດທະນາ ແລະ ສ�າງສາປະເທດຊາດ, ຍົກລະດັບຊີວິດການ

ເປ�ນຢ��ຂອງປະຊາຊົນ, ແກ�ໄຂຄວາມທ�ກຍາກ ແລະ ຕະຫຼອດມາ. 

ຢ�ນຢ��ຕໍ�ໜ�າສະພາບແວດລ�ອມຂອງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ມີການຜັນແປຢ�າງສະຫຼັບສັບຊ�ອນ ຊຶ່ງມີກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ�າ

ທາຍໂດຍສະເພາະສະພາບຂໍ�ຂັດແຍ�ງດ�ານການຄ�າ ແລະ ຄວາມບໍ�ສະຫງ ົບທາງດ�ານການເມືອງ ເຮັດໃຫ�ຕະຫຼາດການເງິນຜັນຜວນແຮງ 

ແລະ ເສດຖະກິດຝ�ດເຄືອງ; ພາຍໃນປະເທດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ກໍ�ໄດ�ປະເຊີນກັບສິ່ງທ�າທາຍຫຼາຍດ�ານ ເປ�ນຕ້ົນ ບັນຫາ

ການຂາດດ�ນງ ົບປະມານ ແລະ ຂາດດ�ນການຄ�າ, ພັນທະໃນການຊ�າລະໜ້ີສິນກັບຕ�າງປະເທດທີີ່ຫຼາຍຂ້ຶນ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດພາຍໃນທີີ່

ອ�ອນນ�ອຍ ທັງປະເຊີນກັບໄພທ�າມະຊາດ ແລະ ພະຍາດລະບາດຢ�າງໜັກໜ�ວງ ຊຶ່ງມັນໄດ�ເລັ�ງທວງໃຫ�ພວກເຮົາຕ�ອງໄດ�ມີການປ�ບປ�ງກົນ

ໄກ ແລະ ແບບແຜນໃນການເຮັດວຽກ, ບ�ກບືນຫ�າວຫັນໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະໃນການແກ�ໄຂບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ�າງ 

ຕິດພັນກັບການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດໜ�າທີ່ການເມືອງຄືການຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ�ານເງິນຕາ; ສືບຕໍ�ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມະຕິ

ຂອງພັກ ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ແທນອົງຄະນະພັກ ທຫລ ຄັ້ງທີ IV (ວັນທີ 15 ກັນຍາ 2020) ວາງອອກໃຫ�ປະກົດຜົນເປ�ນຈິງ. 

ດັ�ງທີ່ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຜ��ແທນອົງຄະນະພັກ ທຫລ ຄັ້ງທີ IV, ທ�ານນາງ ປານ ີ ຢາທໍ�ຕ�� ກ�າມະການກົມການເມືອງສ�ນກາງພັກ, 

ປະທານສະພາແຫ�ງຊາດ ໄດ�ເນັ້ນໜັກໃຫ�ຄະນະພັກຊຸດໃໝ�ຈົ�ງຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ�ເປ�ນແຜນງານ-ໂຄງການລະອຽດພ�ອມທັງນ�າພາ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ�ບັນລ�ຕາມຄາດໝາຍ. ສິ່ງທີ່ສ�າຄັນທີ່ສ�ດໃນໄລຍະ 5 ປ�ຕໍ�ໜ�າໃຫ�ມີການຫັນປ�ຽນໃໝ�ທີ່ມີລັກສະນະບ�ກທະລ�ໃນຂະ   

ແໜງທະນາຄານ, ຍ��ແຮງການເຕີບໂຕຂອງພ້ືນຖານເສດຖະກິດແຫ�ງຊາດ, ການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍສິນຄ�າ ແລະ ການບໍລິການໃຫ�

ເຂ້ັມແຂງ, ແກ�ໄຂບັນຫາທາງດ�ານເງິນຕາ, ການຄ��ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ການຊ�າລະສະສາງຢ�າງເຂ້ັມງວດເປ�ນລະບົບ; ທຫລ 

ຕ�ອງເພີ່ມທະວີການປະສານສົມທົບກັບບັນດານະໂຍບາຍການຄ��ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກກັບຂະແໜງການກ�ຽວຂ�ອງໃຫ�ກົມກຽວ

ກັນໃນນີ້ເປ�ນເຈົ້າການໃນການປະສານກັບຂະແໜງການກ�ຽວຂ�ອງເພື່ອພ�ອມກັນແກ�ໄຂບັນຫາການອ�ອນຄ�າຂອງເງິນກີບ, ຄວບຄ�ມການ



ເພີ່ມຂ້ຶນຂອງລາຄາສິນຄ�າ ແລະ ຫຼຸດຜ�ອນການນ�າໃຊ�ເງ ິນຕາຕ�າງປະເທດຊ�າລະຢ��ພາຍໃນປະເທດ. ທຫລ ຕ�ອງເພີ່ມທະວີການຊຸກຍ�� ແລະ 

ອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ�ແກ�ທະນາຄານທ�ລະກິດ ເພື່ອລົງທຶນປະກອບສ�ວນໃນການສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ�ແກ�ເສດຖະກິດຂອງ

ປະເທດເຮົາດ�ວຍການຊອກທ�ກວິທີທາງລະດົມແຫຼ�ງທຶນໂດຍສ�ມໃສ�ສະໜັບສະໜ�ນການປ�ອຍກ��ໃຫ�ແກ�ຈ�ນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດ

ຂະໜາດນ�ອຍ ແລະ ກາງໃນອັດຕາດອກເບ�ຍທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຊຸກຍ��ການຜະລິດສິນຄ�າຊົມໃຊ�ພາຍໃນ ແລະ ສົ�ງອອກ ແລະ ຄ�າຂາຍກັບ

ຕ�າງປະເທດນ�າເອົາເງ ິນຕາຕ�າງປະເທດເຂ້ົາປະເທດໃຫ�ຫຼາຍກວ�າການຈ�າຍໃຫ�ຕ�າງປະເທດ ເພື່ອໃຫ�ຄັງສ�າຮອງເງິນຕາຕ�າງປະເທດເພີ່ມຂ້ຶນ. 

ພ�ອມກັນນ້ີ, ໃຫ� ທຫລ ເປ�ນເຈົ້າການໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະການກະຕ��ນເສດຖະກິດທີ່ໄດ�ນ�າສະເໜີນັ້ນໃຫ�ປາກົດຜົນເປ�ນຈິງ

ຢ�າງມີຈ�ດສ�ມ, ມີນິຕິກ�າ, ມີກົນໄກຊຸກຍ�� ແລະ ມີການຄ��ມຄອງຕິດຕາມກວດກາທີ່ໜັກແໜ�ນ ເພື່ອຮັບປະກັນແຫຼ�ງທຶນໄດ�ຖືກນ�າໃຊ�ຢ�າງ

ມີປະສິດທິຜົນ. ນອກຈາກນ້ີ, ຕ�ອງເພີ່ມທະວີການຄ��ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບທະນາຄານ, ສະຖາບັນການເງິນທ່ີບໍ�ແມ�ນທະນາຄານກໍ�

ຄືລະບົບການຊ�າລະຕ�າງໆໃຫ�ທັນສະໄໝປອດໄພລວມສ�ນ ແລະ ໝ້ັນຄງົເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສາມາດຂະຫຍາຍການບໍລິການທາງດ�ານ

ການເງິນຢ�າງກວ�າງຂວາງ ມີການແຂ�ງຂັນຢ�າງເປ�ນທ�າ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ.  

# ໂດຍ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 

(ບັນນາທກິານລາຍການວິທະຍ� ແລະ ວາລະສານການທະນາຄານ) 
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