
ຂະບວນການກລິາແລ່ນ-ຍ່າງເພ ່ ອສຸຂະພາບ ເພ ່ ອຂ ່ ານບັຮບັຕອ້ນວນັສາ້ງຕັງ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄບົຮອບ 54 ປີ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ໃນຕອນເຊົາ້ເວລາ 6 ໂມງ ຂອງວນັທ ີ1 ຕຸລາ 2022 ທີ່  ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ບງຶທາດຫຼວງ ທະນາຄານແຫ່ງ 

ປປ ລາວ ພອ້ມດວ້ຍ ທະນາຄານທຸລະກດິ ທີ່ ດ າເນນີທຸລະກດິຢ ່  ສປປ ລາວ ໄດຮ່້ວມກນັຈດັຂະບວນການກລິາແລ່ນ-
ຍ່າງເພ ່ ອສຸຂະພາບ ເພ ່ ອຂ ່ ານບັຮບັຕອ້ນວນັສາ້ງຕັງ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄບົຮອບ 54 ປີ (7/10/1968– 
7/10/2022) ໄລຍະ 2,5 ກໂິລແມດັ ແລະ 5,5 ກໂິລແມດັ ພາຍໃຕກ້ານເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນເຫຼ ອ ສນິໄຊວ ຣະ
ວງົ ຜ ວ່້າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພອ້ມດວ້ຍຄະນະນ າ-ຄະນະກມົຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຄະນະອ າ 
ນວຍການຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ບ ລສິດັ Fintech ພອ້ມດວ້ຍພະນກັງານຂະແໜງການທະນາຄານຫຼາຍກວ່າ 
800 ທ່ານ ເຂົາ້ຮ່ວມຂະບວນການໃນຄັງ້ນີ.້ 

ໃນໂອກາດນີ ້ທ່ານ ບຸນເຫຼ ອ ສນິໄຊວ ຣະວງົ ຜ ວ່້າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນນາມຕ່າງໜາ້ຄະນະນ າ
ຂອງ ທຫລ ຂ ສະແດງຄວາມຍອ້ງຍ ຊມົເຊຍີ ຄະນະຮບັຜດິຊອບທີ່ ໄດມ້ກີານຫາ້ງຫາກະກຽມຂະບວນການໃນມ ນ້ີ ້ເຮດັ
ໃຫກ້ດິຈະກ ານີສ້າມາດເກດີຂຶນ້ໄດ ້ແລະ ຂ ອວຍພອນໄຊມາຍງັບນັດາການນ າ, ແຂກທຸກໆທ່ານ ທີ່ ມາຮ່ວມງານໃນມ ນ້ີ ້
ຈ ົ່ ງມສຸີຂະພາບແຂງແຮງ, ມຄີວາມສຸກ ແລະ ປະສບົຜນົສ າເລດັໃນໜາ້ທີ່ ວຽກງານຕາມຄາດໝາຍ. 

 
ທ່ານ ນາງ ຂນັແກວ້ ຫຼາ້ມະນເີງາົ ຄະນະປະຈ າພກັ ທຫລ, ຫວົໜາ້ຄະນະຮບັຜດິຊອບຈດັຂະບວນການແລ່ນ

ມນິມິາລາທອນ ໄດໃ້ຫຮ້ ຈ້ດຸປະສງົຂອງຂະບວນການໃນມ ນ້ີ ້ແມ່ນເພ ່ ອຂ ່ ານບັຮບັຕອ້ນວນັສາ້ງຕັງ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 



ລາວ ຄບົຮອບ 54 ປີ ໃຫມ້ຄີວາມເບກີບານມ່ວນຊ ່ ນ, ມຄີວາມຟົດຟ ນ້, ມຊີວີດິຊວີາ, ເສມີສາ້ງຄວາມສາມກັຄ,ີ ເສມີ
ຂະຫຍາຍສາຍສ າພນັອນັສະໜດິແໜນ້ ໃຫແ້ໜນ້ແຟນ້ຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າພາຍໃນຂະແໜງການທະນາຄານ-ການເງນິຂອງ
ພວກເຮາົ. ໂດຍກ່ອນໜາ້ນີ,້ ທຫລ ໄດປ້ະກອບສ່ວນຊ່ວຍສງັຄມົໂດຍມອບເງນິຊ່ວຍຜ ປ້ະສບົໄພນ າ້ຖວ້ມຢຸ່ແຂວງອຸດມົ
ໄຊຈ ານວນ 215.880.000 ກບີ ແລະ ສະຫນບັຫນ ນການປະກວດພທິກີອນ, ໂຄສກົໄວຫນຸ່ມທີ່ ຈດັໂດຍສະຖານນີ
ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວຈ ານວນ 20.000.000 ກບີ ທ່ານຍງັໄດໃ້ຫຮ້ ອ້ກີວ່າ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດຮ້ບັການ
ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ ໃນວນັທ ີ7 ຕຸລາ 1968 ທີ່ ເມ ອງວຽງໄຊ ແຂວງຫວົພນັໂດຍການຊີນ້ າ-ນ າພາຂອງພກັ ກ ່ ຄ ສ ນກາງແນວລາວ
ສາ້ງຊາດ ມໜີາ້ທີ່ ພມິຈ າໜ່າຍເງນິກບີປົດປ່ອຍອອກຈ ລະຈອນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ-ນ າພາວຽກງານທະນາຄານຢ ່ ເຂດປົດ
ປ່ອຍ ທງັເປັນຄງັເງນິຮບັໃຊເ້ບກີຈ່າຍເງນິເດ ອນ-ເງນິບ ລຫິານໃຫບ້ນັດາສ ານກັງານ-ອງົການອອ້ມຂາ້ງສ ນກາງ ແລະ ເຂດ
ພເິສດ, ຜະຕບິດັນະໂຍບາຍສນິເຊ ່ ອເພ ່ ອຂະຫຍາຍການຜະລດິ ແລະ ທງັເປັນການຕ ່ ສ ດ້າ້ນເງນິຕາກບັຝ່າຍສດັຕ . ຈນົມາ
ຮອດປະຈບຸນັ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແມ່ນປະຕບິດັ 3 ໜາ້ທຫຼີກັຄ : ❶ ຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກທາງດາ້ນເງນິຕາ ໃຫ ້
ມສີະຖຽນລະພາບ, ❷ ຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິ ໃຫມ້ຄີວາມໝັນ້ຄງົ, ❸ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການຊ າລະໃຫມ້ປີະ 
ສດິທພິາບ. ຜ່ານຂະບວນວວິດັແຫ່ງການກ າເນດີ ແລະ ເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົຕະຫຼອດ 54 ປີ ພາຍໃຕກ້ານຊີນ້ າ-ນ າພາ
ຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານ; ຂະແໜງການທະນາຄານໂດຍສະເພາະ ທຫລ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາຂຶນ້ບ ່ ຢຸດຢັງ້ ເປັນຕົນ້
ວຽກງານວຊິາສະເພາະ ໄດຮ້ບັການຍກົສ ງຂຶນ້ທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຊຶ່ ງຖ ເອາົວຽກງານການເມ ອງ-ແນວ
ຄດິ ເປັນບນັຫາສ າຄນັຕົນ້ຕ  ໂດຍຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂ ແ້ຂ່ງຂນັ “ຮກັຊາດ ແລະ ພດັທະນາຕດິພນັກບັການຮກັສະຖຽນລະ
ພາບເງນິຕາ ແລະ ສະໜອງທນຶແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ”. ປັດຈບຸນັທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວມສີ ານກັງານໃຫຍ່ ແລະ 
ສາຂາ 5 ແຫ່ງ, ທະນາຄານທຸລະກດິ 43 ແຫ່ງ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ 235 ແຫ່ງ. 
 

 

 

 

 

 

 

 ຂ່າວ ແລະ ພາບໂດຍ: ນ. ປາໄນ ພນັທະລາ 

 

 

 

ເສດຖະກດິຈະເຂັມ້ແຂງຖາ້ປວງຊນົລາວຮ່ວມແຮງນ າໃຊເ້ງນິກບີ 


