
 

 

 

 

51 ປ� ແຫ�ງການ

ສາຍເລືອດຫໍຼ�ລ�ຽງເສດຖະກິດຂອງປະເທດ

ກ�ອນໜ�ານີ້ ຄື: ໃນວັນທ ີ7 ຕ�ລາ 1968;

ການທ່ີເມືອງ ວຽງໄຊ ແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ໄດ�

ວັນທ ີ12  ຕ�ລາ 1968; ຈາກນັ້ນກໍ�ໄດ�ຄ��ມຄອງ

ຄັງເງິນຮັບໃຊ�ການເບີກຈ�າຍເງິນເດືອນ, ເງ ິນບໍລິ

ບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອຂະຫຍາຍການຜະລິດ ແລະ ທັງເປ�ນການຕໍ�

ເງ ິນກີບຂອງທະນາຄານປະເທດລາວປ�ຽນແທນເງິນ

ປ�ອຍໄດ�ຫັນລົງສ��ທ�ອງຖ່ິນທົ�ວເຂດປ�ດປ�ອຍ, ສ�າງ

ກີບປ�ດປ�ອຍຈລໍະຈອນຢ�າງເປ�ນເອກະລາດປະກອບ

ພາຍຫຼັງສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ ໃນ

ຄານປະເທດລາວໄດ�ຍ�າຍຈາກເມືອງວຽງໄຊ ມາ

ປ�ຽນຊືທ່ະເປ�ນ “ທະນາຄານແຫ�ງຊາດລາວ” ແລະ

ໃນເດືອນມິຖຸນາ 1976 ເພື່ອນ�າໃຊ�ເງ ິນກີບປ�ດ

ຫຍາຍສາຂາໃນທົ�ວປະເທດເປ�ນການຮັບໃຊ�ນະໂຍ

ປະໄຕປະຊາຊົນ ປະກອບສ�ວນເຂ້ົາໃນການຟ��ນຟ�

ນຄ��ມຄອງການຈລໍະຈອນເງິນຕາ  ເພື່ອຮັກສາສະ

 

 

ແຫ�ງການປະຕິບັດບົດບາດເປ�ນ

ລ�ຽງເສດຖະກິດຂອງປະເທດ
 

 
 

1968; ສ�ນກາງແນວລາວຮັກຊາດໄດ�ປະກາດສ�າງຕັ້ງ ທະນາຄານ

ໄດ�ພິມຈ�າໜ�າຍເງິນກີບປ�ດປ�ອຍອອກຈລໍະຈອນຮັບໃຊ�ພາລະ

ຄອງການພິມເງິນກີບປ�ດປ�ອຍ, ຄ��ມຄອງ ແລະ ຊີນ້�າວຽກງານທະ

ລຫິານໃຫ�ບັນດາສ�ານັກງານອົງການອ�ອມຂ�າງສ�ນກາງ ແລະ

ທັງເປ�ນການຕໍ�ສ��ດ�ານເງິນຕາກັບຝ�າຍສັດຕ�; ມາເຖິງປ� 1969

ເງ ິນກີບວຽງຈັນ ແລະ ເງິນກີບຄັງໄຂທີຈ່ລໍະຈອນໃນເຂດປ�ດ

ສ�າງສາຂາຢ�� 9 ແຂວງພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ;  ຜ�ານການ

ກອບສ�ວນເຂ້ົາໃນໄຊຊະນະລວມຂອງພາລະກິດການປະຕິວັດຊາດ ປະຊາທິປະໄຕ

ຫຼັງສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ ໃນວັນທ ີ2 ທັນວາ 1975; ພັກເຮົາໄດ�ວາງ 2 ໜ�າທີຍ່�ດທະ

ມາສ��ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໂຮມເອົາທະນາຄານຂອງຝ�າຍ

ແລະ ມີການປະຕຮິ�ບລະບອບເງິນຕາດ�ວຍການປ�ຽນເງິນກີບ

ປ�ດປ�ອຍສະກ�ນດຽວຢ�າງເປ�ນເອກະພາບໃນທົ�ວປະເທດ; ພ�ອມນີ້

ໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສ�າງ ແລະ

ຟ�ເສດຖະກິດຫຼັງສົງຄາມ, ຊຸກຍ��ສົ�ງເສີມການຜະລິດກະສກິ�າ,

ສະເຖຍລະພາບທາງດ�ານລາຄາ ແລະ ຄ�ນຄ�າຂອງເງິນກີບ. 

ປະຕິບັດບົດບາດເປ�ນ

ລ�ຽງເສດຖະກິດຂອງປະເທດ 

ຄານປະເທດລາວ ຢ�າງເປ�ນທາງ

ລະກິດປະຕວັິດເປ�ນຄັ້ງທ�າອິດໃນ

ທະນາຄານເຂດປ�ດປ�ອຍ, ເປ�ນ

ແລະ ເຂດພເິສດ, ປະຕບັິດນະໂຍ

1969-1970 ໄດ�ຈັດຕັ້ງການນ�າເອົາ

ປ�ດປ�ອຍ; ຈາກນ້ັນເງິນກີບປ�ດ

ການເຄື່ອນໄຫວດັ�ງກ�າວໄດ�ມີເງ ິນ

ການປະຕິວັດຊາດ ປະຊາທິປະໄຕ. 

ທະສາດ ຊຶ່ງໃນໄລຍະນີ,້ ທະນາ

ຝ�າຍວຽງຈັນຈ�ານວນໜ່ຶງ ແລ�ວ

ກີບວຽງຈັນເອົາເງນິກີບປ�ດປ�ອຍ

ພ�ອມນີ້, ຍັງໄດ�ປ�ບປ�ງ ແລະ ຂະ

ແລະ ບ�ລະນະລະບອບປະຊາທິ

, ອ�ດສະຫະກ�າ, ການຄ�າ, ກາ



ໃນເດືອນທັນວາ 1979, ສ�ນກາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານຕົກລົງປະຕຮິ�ບເງິນຕາຊຶ່ງໄດ�ພິມ ແລະ ຈ�າໜ�າຍເງິນກີບທະນາຄານ

ອອກຈລໍະຈອນປ�ຽນແທນເງິນກີບປ�ດປ�ອຍ; ມາຮອດເດືອນສິງຫາ 1981, ສະພາປະຊາຊນົສ�ງສ�ດໄດ�ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ�າດ�ວຍສິດ

ຜ�ກຂາດກ�ຽວກັບວຽກງານທະນາຄານ ແລະ ປ�ຽນຊືເ່ປ�ນ “ທະນາຄານແຫ�ງລດັ” ໂດຍສືບຕໍ�ເຄື່ອນໄຫວຕາມລະບົບທະນາຄານຂ້ັນດຽວ

ຕາມກົນໄກລະບອບບໍລຫິານເກື້ອກ�ນເປ�ນເອກະພາບແຕ�ສ�ນກາງລົງຮອດທ�ອງຖ່ິນ, ປະຕບັິດບົດບາດຄ��ມຄອງມະຫາພາກ ແລະ ຈ�ລະພາກ

ໄປນ�າກັນ.  

ໂດຍປະຕບັິດແນວທາງປ�ຽນແປງໃໝ�ຮອບດ�ານທ່ີມີຫຼັກການຂອງພັກເຮົາໃນປ� 1986 ໄດ�ກາຍເປ�ນຂີດໝາຍແຫ�ງການຫັນ

ປ�ຽນໃໝ�ທາງດ�ານເສດຖະກິດຢ�າງເລິກເຊິ່ງຂອງປະເທດເຮົາ; ສະພາລັດຖະມົນຕໄີດ�ມີມະຕຕິົກລົງວ�າດ�ວຍການຫັນລະບົບທະນາຄານໄປ

ສ��ກົນໄກໄລ�ລຽງເສດຖະກິດໃນເດືອນມີນາ 1988; ພເິສດ ໃນກອງປະຊຸມທະນາຄານທົ�ວປະເທດຄັ້ງທ ີI ໃນວັນທ ີ22 ກລໍະກົດ 1989 

ທ�ານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ເລຂາທກິານໃຫຍ�ຄະນະບໍລຫິານງານສ�ນກາງພັກ, ປະທານສະພາລັດຖະມົນຕີໄດ�ມີຄ�າເຫນັວ�າ: “…..ທະນາ

ຄານເປ�ນສິງ່ຄ��າຊຍູ��ໜ�ນເສດຖະກດິສນິຄ�າ ….ການຂະຫຍາຍລະບບົທະນາຄານເຂັມ້ແຂງພຽງພ ໍເພືອ່ສ�າງທ�ວງທ�າໃຫ�ແກ�ການຫນັປ�ຽນເສດ

ຖະກດິທ�າມະຊາດໄປສ��ເສດຖະກດິສນິຄ�າແມ�ນຄວາມຈ�າເປ�ນພາວະວໄິສສ�າລບັພາລະກດິກໍ�ສ�າງສງັຄມົນຍິມົຢ��ປະເທດເຮາົ”; ພ�ອມນ້ັນ, ຍັງ

ຮັບຮອງເອົາແຜນການປະຕຮິ�ບລະບົບທະນາຄານຈາກລະບົບທະນາຄານຂ້ັນດຽວມາເປ�ນລະບົບທະນາຄານສອງຂ້ັນໂດຍແຍກບົດບາດ

ຢ�າງຈະແຈ�ງລະຫວ�າງທະນາຄານກາງກັບທະນາຄານທ�ລະກິດ. 

ໂດຍປະຕບັິດຕາມທິດຊີນ້�າດັ�ງກ�າວ, ທະນາຄານໄດ�ມີການປ�ງປ�ງກົງຈັກການເຄື່ອນໄຫວຄືນໃໝ�ໂດຍໄດ�ປ�ຽນຊື່ເປ�ນ “ທະນາ

ຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ” (ທຫລ) ຊຶ່ງເປ�ນທະນາຄານກາງຂອງປະເທດເຮັດໜ�າທີຄ່��ມຄອງມະຫາພາກທາງດ�ານເງິນຕາ; ສ�ວນສາຂາຂອງ

ທະນາຄານແຫ�ງລັດຢ��ທ�ອງຖ່ິນໃນເມ່ືອກ�ອນມີ 19 ສາຂາໃນທົ�ວປະເທດໄດ�ຫັນມາເປ�ນທະນາຄານທ�ລະກິດລັດ 7 ແຫ�ງ ທີມີ່ສ�ານັກງານ

ຕັ້ງຢ��ພາກຕ�າງໆຂອງປະເທດ ເຮັດບົດບາດຈ�ລະພາກເຄື່ອນໄຫວໄລ�ລຽງທ�ລະກິດ. 

ຈາກນ້ັນມາ, ຂະແໜງທະນາຄານໄດ�ກ�າວເຂ້ົາສ��ໄລຍະປ�ຽນແປງໃໝ�ທາງດ�ານເສດຖະກດິ; ສະພາປະຊາຊົນສ�ງສ�ດ ໄດ�ຮັບຮອງ

ເອົາກົດໝາຍວ�າດ�ວຍການສ�າງຕັ້ງ ທຫລ ໃນເດືອນກໍລະກົດ 1990 ເຊິ່ງກ�ານົດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ�າທີກ່ານເຄື່ອນໄຫວຂອງ ທຫລ 

ໃນການຄ��ມຄອງມະຫາພາກດ�ານເງິນຕາ, ຮັກສາສະເຖຍລະພາບຄ�າເງິນກີບໃຫ�ໝ້ັນທ�ຽງທັງຕໍ�ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ; ຕໍ�ມານາຍົກລັດຖະ

ມົນຕີໄດ�ອອກດ�າລັດວ�າດ�ວຍການຄ��ມຄອງການເຄືີ່ອນໄຫວທະນາຄານທ�ລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນໆໃນເດືອນມັງກອນປ� 

1992, ຈາກນັ້ນໄດ�ຍົກຂ້ຶນມາເປ�ນລັດຖະບັນຍັດວ�າດ�ວຍທະນາຄານທ�ລະກິດໃນປ� 2000 ແລະ ເປ�ນກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທະນາຄານທ�ລະ

ກິດທ�າຍປ� 2006; ຈາກນ້ັນມາເຖິງປ�ດຈ�ບັນ, ທຫລ ໄດ�ມີຄວາມເຕີບໃຫຍ� ເຂ້ັມແຂງ ແລະ ທັນສະໄໝເປ�ນກ�າວໆທາງດ�ານປະລິມານ 

ແລະ ຄ�ນນະພາບ ຕອບສະໜອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ, ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ�ຂອງພັກແຕ�ລະສະໄໝ ກໍ�ຄືແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມແຫ�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�ານນິຕກິ�າທີສ່�າຄັນຫຼາຍຢ�າງ, ພັດ

ທະນາລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ�າງທາງດ�ານການເງິນທ່ີເປ�ນລະບົບຄົບຊຸດ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ຄ��ມຄອງລະບົບທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນ

ການເງິນ; ພັດທະນາວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ-ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ວຽກງານບັນຊ ີແລະ ຊ�າລະສະສາງ; ເອົາໃຈໃສ�ວຽກງານກໍ�ສ�າງພັກ-ພະນັກ

ງານຢ�າງຕັ້ງໜ�າເພື່ອຮັບປະກັນໜ�າທີກ່ານເມືອງຂອງຕົນ ແລະ ຕັ້ງໜ�າເສີມຂະຫຍາຍການຮ�ວມມືກັບສາກົນ.  

ໃນວັນສ�າງຕັ້ງ ທຫລ ຄົບຮອບ 50 ປ�, ທ�ານ ທອງລ�ນ ສີສ�ລດິ ນາຍົກລັດຖະມົນຕໄີດ�ເນັ້ນບາງຕອນວ�າ: ... ຕ�ອງເຂ້ັມງວດໃນການ

ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ�າທີ່ຂອງຕົນໃນຖານະເປ�ນຜ��ຄ��ມຄອງມະຫາພາກດ�ານເງິນຕາ, ເອົາໃຈໃສ�ປະຕິບັດ 8 ມາດຕະການໃນການ

ຊຸກຍ��ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດທີ່ລັດຖະບານວາງອອກ ໂດຍສະເພາະມາດຕະການທີ່ພົວພັນໂດຍກົງກັບການຮັກສາສະເຖຍລະພາບເງິນຕາ

ແຫ�ງຊາດໃຫ�ໝ້ັນທ�ຽງ, ສະກັດກັ້ນໄພເງິນເຟ��, ປ�ບປ�ງນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ຄວບຄ�ມປະລິມານເງິນ M2 ໃຫ�ຢ��ໃນກອບທີ່ກ�ານົດໄວ� ແລະ ວຽກ

ງານອື່ນໆຕາມພາລະບົດບາດ. ຄ��ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາທະນາຄານທ�ລະກິດໃຫ�ມີຄວາມໝ້ັນຄົງ, ເຂ້ັມແຂງສາມາດປະຕິບັດ

ບົດບາດເປ�ນສາຍເລືອດຫຼໍ�ລ�ຽງເສດຖະກິດຂອງປະເທດ; ສິ່ງສํາຄັນຕ�ອງຄ��ມຄອງສິນເຊື່ອໃຫ�ຮັດກ�ມ ບໍ�ໃຫ�ອັດຕາສ�ວນໜ້ີບໍ�ເກີດດອກອອກຜົນ

ສ�ງເກີນໄປ; ຄ��ມຄອງສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ�ແມ�ນທະນາຄານໃຫ�ດ,ີ ບໍ�ໃຫ�ເກີດມີບັນຫາການຂາດສະພາບຄ�ອງ, ຂາດຄວາມເຊື່ອຖືຂອງສັງຄົມ. 



ພ�ອມນີ້, ກໍ�ພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ຊຸກຍ��ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວໃຫ�ຂະຫຍາຍຕົວ; ສືບຕໍ�ຫັນເປ�ນທັນສະໄໝລະບົບການຊ�າລະສະສາງຂອງ

ທະນາຄານ; ແກ�ໄຂອ�ປະສັກຂອດອັດຕັນອື່ນໆໃນຂະແໜງທະນາຄານ ເພື່ອສ�າງທ�ວງທ�າໃໝ�ໃຫ�ແກ�ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕາມ

ຄາດໝາຍທີ່ກ�ານົດໄວ�ໃຫ�ທັນກັບເວລາ ແລະ ສອດຄ�ອງກັບສະພາບການຕົວຈິງ.... 

ຜ�ານຂະບວນວິວັດແຫ�ງການເຄືອ່ນໄຫວກໍ�ສ�າງ, ປ�ບປ�ງ ແລະ ພັດທະນາຂະແໜງທະນາຄານໃນຕະຫຼອດ 51 ປ� ຜ�ານມາ  ສາມາດ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແນວທາງນະໂຍບາຍ, ມະຕິ, ຄ�າສັ�ງຂອງຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ກໍ�ຄືມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຂອງຕົນແຕ�ລະໄລຍະ ແລະ ມີ

ຜົນສ�າເລັດໃນຫຼາຍດ�ານໂດຍນັບແຕ�ມີນະໂຍບາຍປ�ຽນແປງໃໝ�ຂອງພັກ ອັນໄດ�ເຮັດໃຫ�ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວດີ ແລະ ຄຽງຄ��ກັນ

ນັ້ນ ລະບົບທະນາຄານ ແລະ ຕະຫຼາດທຶນໄດ�ຮັບການພັດທະນາໃຫ�ມີບາດກ�າວດີຂ້ຶນເລື້ອຍໆຊຶ່ງກ�ອນອື່ນໝົດກໍ�ຍ�ອນໄດ�ຮັບການຊີນ້�າ-ນາໍພາ

ຢ�າງໃກ�ສິດຈາກພັກ ແລະ ລັດຖະບານ; ດ�ວຍການຮ�ວມມືປະສານງານທີດ່ ີ ແລະ ຮັບການສະໜັບສະໜ�ນຈາກບັນດາຂະແໜງການ ແລະ 

ທ�ອງຖ່ິນ; ດ�ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ�ໃນການຊີນ້�າ-ນ�າພາຂອງຄະນະນ�າແຕ�ລະຂ້ັນ ແລະ ຄວາມບ�ກບືນຫ�າວຫັນຂອງບັນດາພະນັກງານທະນາຄາ

ນໃນທົ�ວຂະແໜງທະນາຄານ ໂດຍສະເພາະ ທຫລ; ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ�ຕົກລົງປະດັບຫຼຽນໄຊອິດສະຫຼະຊັ້ນ I, ຫຼຽນໄຊ ແລະ ຫຼຽນ

ກາ-ໃບຍ�ອງຍຂ້ັໍນຕ�າງໆໃຫ�ແກ�ກົມກອງ ແລະ ບ�ກຄົນຂອງຂະແໜງການທະນາຄານ ແລະ ທຫລ ຢ�າງສົມກຽດ. 

# ໂດຍ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເສດຖະກິດລາວຈະເຂ້ັມແຂງ ຖ�າປວງຊົນຮ�ວມແຮງນ�າໃຊ�ເງນິກີບ 




