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ການປົກປອ້ງຜ ູ້ຊມົໃຊູ້ການບລິໍການທາງດູ້ານການເງິນມຄີວາມສ າຄນັແນວໃດຕໍໍ່ຂະ 

ແໜງການທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງນິ ໃນ ສປປ ລາວ  
                                                                      ໂດຍ: ກ. ບວົລະເພດັ 

 

            ພາຍຫ ຼັງເກີດວິກິດການທາງດ້ານການເງິນໂລກກ່ຽວກັບການປ່ອຍເງິນກ ູ້ໃຫູ້ປະຊາຊົນໃນການສູ້າງເຮືອນ 

(Subprime Loan) ໃນປີ 2007-2009, ອົງການເສດຖະກິດໂລກໄດ້ຄາດຄະເນວ່າມີຜ ້ບໍລິໂພກທາງດ້ານການເງິນ 

ໃໝ່ ປະມານ 150 ລ້ານຄົນ ໃນແຕ່ລະປີ. ຫ ຼັງຈາກກນຼັັ້ນ, ອຼັດຕາການເພີີ່ມຂ ັ້ນຂອງຜ ້ບໍລິໂພກທາງດ້ານການເງິນ 

ແມ່ນໄດ້ຊ້າລົງ ແຕ່ການຂະຫຍາຍຕົວຍຼັງສືບຕໍໍ່ຢ່າງບໍໍ່ຢຸດຢ ັ້ງ. ວິກິດການທາງດ້ານການເງິນແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫຼັນ

ເຖິງຄວາມສໍາຄຼັນຂອງການປົກປ້ອງຄວາມໝຼັັ້ນຄົງໄລຍະຍາວຂອງລະບົບການເງິນໂລກ. ໃນເວລາດຽວກຼັນນຼັັ້ນ, 

ການເພີີ່ມຂ ັ້ນຢ່າງໄວວາຂອງການນໍາໃຊ້ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ແມ່ນໄດ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫຼັນເຖິງຄວາມຈໍາເປ ນໃນ

ການສ້າງຄວາມເຂຼັັ້ມແຂງດ້ານລະບຽບການເງິນ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຮ ້ພືັ້ນຖານແກ່ຜ ້ຊົມໃຊ້ທາງດ້ານການເງິນເພືີ່ອ

ປົກປ້ອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂຼັັ້ມແຂງໃຫ້ຜ ້ຊົມໃຊ້ທາງດ້ານການເງິນ. ຖ້າຫາກບໍໍ່ມີການປົກປ້ອງຜ ້ຊົມໃຊ້ທາງດ້ານ

ການເງິນທີີ່ເຂຼັັ້ມແຂງ, ຜົນປະໂຫຍດທີີ່ເພີີ່ມຂ ັ້ນຈາກການຂະຫຍາຍຕົວການເຂົັ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ

ອາດສ ນເສຍ ຫ ື ຖືກທໍາລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ.   

 ວຽກງານປົກປ້ອງຜ ້ຊົມໃຊ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນເປ ນວຽກງານໜ ີ່ງທີີ່ສໍາຄຼັນໃນຂະແໜງການເງິນ-
ການທະນາຄານ ໃນລະດຼັບພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ. ໃນຫວ່າງບໍໍ່ດົນມານີີ້, ອົງການພຼັດທະນາ ແລະ ຮ່ວມມືທາງດ້ານ
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ເສດຖະກິດ (OECD) ໄດ້ມີການພຼັດທະນາການປະຕິບຼັດທີີ່ດີເລີດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໃຫ້ຄວາມຮ ້ທາງດ້ານ

ການເງິນ ແລະ ການປ ກຈິດສໍານ ກກ່ຽວກຼັບວຽກງານສິນເຊືີ່ອ, ປະກຼັນໄພ ແລະ ເງິນບໍານານສ່ວນບຸກຄົນ, ໃນ
ເດືອນ ພະຈິກ 2010, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 (G20 ປະກອບມີປະເທດ ອາກຊຼັງຕິນ, ອົດສະຕຣາລ ີ, ບຣາຊິນ, 

ການາດາ, ຈີນ, ຝຣັັ່ງ, ເຢຍລະມັນ, ອິນເດຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ອ ິຕາລີ, ຍີີ່ປ ່ນ, ສ.ເກົາຫ ີ, ເມ ຼັກຊິກ, ລັດເຊຍ, ອາຣຼັບ

ບີ ຊາອ ດິດ, ອາຝຣິກາໃຕູ້, ຕວຼັກກີ, ອັງກິດ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ) ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ສະພາ

ຄວາມໝຼັັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນເຮຼັດວຽກຮ່ວມກຼັບອົງການພຼັດທະນາ ແລະ ຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ  ແລະ ອົງ

ການຈຼັດຕຼັັ້ງສາກົນອືີ່ນ ເພືີ່ອຄົັ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລືທາງເລືອກເພືີ່ອກ້າວໄປສ ່ການປົກປ້ອງຜ້  ຊົມໃຊ້ການບໍລິການທາງ
ດ້ານການເງິນ ປະຊາຄົມສາກົນໄດູ້ເພີີ່ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການປົກປ້ອງຜ ູ້ຊົມໃຊູ້ທາງການເງິນ. ໃນລະຫວ່າງກອງ 

ປະຊຸມຂອງເຂົາເຈົີ້າໃນ ເດືອນກ ມພາ 2011, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນກ ່ມປະເທດ G20 ແລະ ຜ ູ້ວ່າການ 

ທະນາຄານກາງ ໄດູ້ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງເພືີ່ອພັດທະນາຫ ັກການທົັ່ວໄປກ່ຽວກັບການ 

ປົກປ້ອງຜ ູ້ຊົມໃຊູ້ທາງການເງິນໃຫູ້ທັນເວລາ ຊ ີ່ງໄດູ້ປຶກສາກັນໃນກອງປະຊຸມເດືອນຕ ລາ 2011 ຂອງເຂົາເຈົີ້າ. 

ຊ ີ່ງໄດູ້ແນະນ າໃຫູ້ຜ ູ້ ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດລະບຽບຕໍໍໍ່ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ຂໍໍ້ລ ິເລີີ່ມຕ່າງໆ ທີີ່ສາມາດວັດ 

ແທກ ແລະ ປະເມີນໄດູ້. ພ້ອມດຽວກຼັນນຼັັ້ນ, ໄດ້ສ້າງຕຼັັ້ງຄະນະປະຕິບຼັດງານກ່ຽວກຼັບການປົກປ້ອງຜ ້ຊົມໃຊ້ທາງການ

ເງິນ. ນອກຈາກນຼັັ້ນ, ຍຼັງໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຜ ູ້ບໍລິໂພກທາງດູ້ານການເງິນໃຫູ້ແກ່ຄະນະກ າມະ 

ການເອີຣົບ ທີີ່ໄດູ້ສ ກສາກ່ຽວກັບການບໍລິການດູ້ານການເງິນຂະໜາດນູ້ອຍ, ລວມທັງການລົງທ ນຂະໜາດນູ້ອຍ, 

ສິນເຊືີ່ອຜ ູ້ຊົມໃຊູ້, ການຕະຫ າດທາງໄກດູ້ານການເງິນ, ການເຊົັ່າຊືີ້ ແລະ ການໃຫູ້ຄວາມຮ ູ້ພ ີ້ນຖານທາງດູ້ານການ 

ເງິນ. ທະນາຄານພຼັດທະນາລະຫວ່າງອາເມລິກາ ສະໜຼັບສະໜ ນການສ້າງຄວາມເຂຼັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການປົກປ້ອງຜ ້ຊົມ 

ໃຊ້ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ຊ ີ່ງເປ ນສ່ວນໜ ີ່ງຂອງການເງິນໃນໂຄງການຕ່າງໆ. ກຸ່ມທີີ່ປຶກສາເພືີ່ອຊ່ວຍເຫ ືອ

ຄົນທຸກຍາກ (CGAP) ໄດ້ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານການປົກປ້ອງຜ ້ຊົມໃຊ້ທາງດ້ານການເງິນ, ນະໂຍບາຍກ່ຽວກຼັບການ

ປົກປ້ອງຜ ້ຊົມໃຊ້ທາງການເງິນ ພ້ອມທຼັງກໍານົດຫ ຼັກການປົກປ້ອງລ ກຄ້າສິນເຊືີ່ອຂອງສະຖາບຼັນການເງິນ ໃຫ້ກຼັບ

ຫ າຍປະເທດໃນທົົ່ວໂລກ. 

  ການປົກປ້ອງຜ ້ຊົມໃຊ້ທາງດ້ານການເງິນ ໄດ້ກໍານົດກົດລະບຽບການປະພ ດທີີ່ຊຼັດເຈຼັນສໍາລຼັບທະນາຄານ 
ແລະ ສະຖາບຼັນການເງິນທີີ່ບໍໍ່ແມ່ນທະນາຄານກ່ຽວກຼັບລ ກຄ້າຂອງຕົນ. ມີຈຸດປະສົງຮຼັບປະກຼັນວ່າຜ ້ຊົມໃຊ້ທາງດ້ານ
ການເງິນ (1) ໄດ້ຮຼັບຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານເພືີ່ອອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າຕຼັດສິນໃຈໃຊ້ບໍລິການທີີ່ມີຂໍໍ້ມ ນ (2) ບໍໍ່ມີການ
ປະຕິບຼັດທີີ່ບໍໍ່ຍຸດຕິທໍາ ຫ ື ຫ ອກລວງ ແລະ (3) ມີການເຂົັ້າເຖິງກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂຼັດແຍ່ງ ແລະ ປະຕິບຼັດຕາມ 7 
ຫ ຼັກການໃນການປົກປ້ອງຜ ້ຊົມ ໃຊ້ທາງດ້ານການເງິນຂອງສາກົນເຊຼັົ່ນ (1) ອອກແບບ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການຜະລິດຕະ
ພຼັນທີີ່ເໝາະສົມ ກຼັບລ ກຄ້າແຕ່ລະປະເພດ; (2) ສະກຼັດກຼັັ້ນບໍໍ່ໃຫ້ລ ກຄ້າເກີດໜີັ້ຖ້ວມຕົວ; (3) ມີຄວາມໂປ່ງໃສ; (4) 
ກໍານົດລາຄາ ຫ ື ຄ່າທໍານຽມຢ່າງມີຄວາມຮຼັບຜິດຊອບ; (5) ມີການປະຕິບຼັດຕໍໍ່ລ ກຄ້າ ຢ່າງມີຄວາມນຼັບຖື ແລະ 
ເປ ນທໍາ; (6) ຮຼັກສາຄວາມລຼັບ ແລະ ຂໍໍ້ມ ນຂອງລ ກຄ້າ ແລະ (7) ມີກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ. ນອກຈາກນຼັັ້ນ, ມີ
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ການເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມ ນກ່ຽວກັບການບໍລິການທາງດູ້ານການເງິນຂອງຕົນ ໃນຮ ບແບບຂອງສືີ່ສິີ່ງພິມ ຫ ື ສືີ່ເອເລັກໂຕຣ 

ນິກ ທີີ່ສາມາດເຂົີ້າເຖິງໄດູ້ງ່າຍເພືີ່ອໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບ ດ າລັດ ວ່າດູ້ວຍການປົກປ້ອງຜ ູ້ຊົມໃຊູ້ການບໍລິການທາງດູ້ານ 

ການເງິນ ເລກທ ີ225/ລບ, ລົງວັນທ ີ06 ເມສາ 2020 ຕາມມາດຕາ 11 ຂອງດຳໍາລັດ ໂດຍມີເນືີ້ອໃນລະອຽດດັັ່ງນີີ້: 

1. ຄ່າທ ານຽມ ຫ ື ຄ່າບໍລິການ, ຄ່າການປັບຕົວແທນ, ອັດຕາດອກເບູ້ຍ ແລະ ຄ່າອືີ່ນຊ ີ່ງຕູ້ອງສັງລວມໄວູ້ໃນ 

ພາກສ່ວນດຽວກັນຂອງການໂຄສະນາ; 

2. ຜົນກະທົບຕ່າງໆທີີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງອັດຕາດອກເບູ້ຍ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ ຫ ື ປັດໃຈອືີ່ນທີີ່ເຮັດ 

ໃຫູ້ລາຄາ, ຜົນຕອບແທນ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂອືີ່ນ ຂອງການບໍລິການທາງດູ້ານການເງິນ ມີການປ່ຽນແປງ; 

3. ຜົນຕອບແທນຂອງຜະລິດຕະພັນ; 

4. ກ ານົດເວລາຂອງສັນຍາ ແລະ ແຜນການຊ າລະ; 

5. ເງືີ່ອນໄຂຂອງສັນຍາ ໃນກໍລະນີທີີ່ຜ ູ້ຊົມໃຊູ້ຂໍຍົກເລີກສັນຍາ ຫ ື ບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດພັນທະຕາມສັນຍາ; 

6. ຄວາມສ່ຽງທີີ່ສ າຄັນ ທີີ່ຕິດພັນກັບການບໍລິຫານທາງດູ້ານການເງິນ; 

7. ຂໍໍ້ມ ນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນອືີ່ນທີີ່ຄູ້າຍຄືກັນ; 

8. ຂໍໍ້ມ ນກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມລັບຂອງຜ ູ້ຊົມໃຊູ້. 

ການເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມ ນກ່ຽວກັບການບໍລິການທາງດູ້ານການເງິນ ຕູ້ອງນ າໃຊູ້ພາສາລາວເປັນຕົີ້ນຕໍ, ນ າໃຊູ້ 

ຄ າສັບ ແລະ ສ ານວນຄ າເວົີ້າທີີ່ເຂົີ້າໃຈງ່າຍ, ຖືກຕູ້ອງ, ຂະໜາດ ແລະ ສີຂອງຕົວອັກສອນ ຂອງເນືີ້ອໃນທັງ 

ໝົດສາມາດອ່ານໄດູ້ຢ່າງຈະແຈູ້ງ ແລະ ຊັດເຈນ ໂດຍສະເພາະສິດ ແລະ ພັນທະທີີ່ຜ ູ້ຊົມໃຊູ້ຈະໄດັຮັບ ແລະ 

ປະຕິບັດ. 

ສະນຼັັ້ນ, ການລິເລີີ່ມການໃຫູ້ຄວາມຮ ູ້ພ ີ້ນຖານທາງດູ້ານການເງິນທີີ່ສົມບ ນແບບແມ່ນແນ່ໃສ່ໃຫູ້ຜ ູ້ຊົມໃຊູ້ 

ທາງການເງິນມີຄວາມຮ ູ້, ທັກສະ ແລະ ຄວາມໝັີ້ນໃຈ ໃນການເຂົີ້າໃຈ ແລະ ປະເມີນຂໍໍ້ມ ນ ທີີ່ເຂົາເຈົີ້າໄດູ້ຮັບ ໂດຍ 

ມີຈ ດປະສົງເພືີ່ອສູ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫູ້ເຂົາເຈົີ້າໃນການຊືີ້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍ ລິການດູ້ານ ການເງິນທີີ່ຕອບ 

ສະໜອງຄວາມຕູ້ອງການທີີ່ດີສ ດ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົີ້າໄດູ້. ຊ ີ່ງເປັນ ກົດລະບຽບການປະຕິບັດທີີ່ຊັດເຈນ 

ສ າລັບທະນາຄານທ ລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ, ບວກກັບການປັບປ ງຄວາມຮ ູ້ທາງດູ້ານການເງິນ, ຈະເພີີ່ມ 

ຄວາມເຊືີ່ອໝຼັັ້ນໃຫູ້ຜ ູ້ຊົມໃຊູ້ໃນຕະຫ າດການເງິນ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນໃຫູ້ຕະຫ າດການເງິນໃນ ສປປ ລາວ 

ມີການພັດທະນາໄປເທືີ່ອລະກູ້າວ. 

 


