ູ້ ມ
ົ ໃຊູ້ການບໍລກ
ິ ານທາງດູ້ານການເງ ິນ
ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜຊ
ິ ານຜະລິດຕະພັນທາງການເງ ິນ ທ່ ໄດູ້ຮບ
ັ ການຮັບຮອງ ແລະ ອະນຸມດ
ັ ຢ່າງ
ສະຖາບັນການເງ ິນ ແມ່ ນຜໃູ້ ຫູ້ບໍລກ
ເປັ ນທາງການຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມບົດບາດສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງປະເທດ
ິ ານທາງການເງ ິນ ເປັ ນການປະກອບເງ ິນທຶນທ່ ເປັ ນປັ ດໃຈສໍາຄັນຕໍ່ການດໍາເນນທຸ ລະກິດ ຫ ດໍາ
ເນ່ ອງຈາກການບໍລກ
ູ້ ຊ
ູ້ ມ
ົ ໃຊູ້ການບໍລກ
ິ ານທາງການເງ ິນ ກໍ່ມຄວາມຈໍາເປັ ນຕອ
ູ້ ງໄດູ້ຮກ
ູ້ ່ ຽວກັບສິດ ແລະ ພັນ
ເນນກິດຈະການຕ່າງໆ, ໃນນຜ
ິ ານຢ່ ສະຖາບັນການເງ ິນ.
ທະຂອງຕົນເອງໃນເວລາໄປຊົມໃຊູ້ການບໍລກ
ູ້
ູ້
ູ້ ມ
ົ ໃຊູ້ການບໍລກ
ິ ານທາງດູ້ານການເງ ິນໃນສະ
ດັ່ງນັນໃນບົ
ດຄວາມນຈະນໍ
າສະເໜເຖິງສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜຊ
ຖາບັນຕ່າງໆ.
ູ້ ມ
ົ ໃຊູ້ການບໍລກ
ິ ານທາງດູ້ານການເງ ິນ ສະບັບເລກທ 225/ລບ ລົງ
ໂດຍອງຕາມດໍາລັດວ່າດູ້ວຍການປົກປູ້ອງຜຊ
ູ້ ງ ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜຊ
ູ້ ມ
ົ ໃຊູ້ການບໍລກ
ິ ານທາງດູ້ານ
ວັນທ 6 ເມສາ 2020, ໝວດທ 04 ມາດຕາ 21 ໄດູ້ເວົາເຖິ
ການເງ ິນດັ່ງນ:ູ້

ູ້ ນດັ່ງກ່ າວກ່ ອນຕັດສິນໃຈໃຊູ້
ໍ ູ້ ນຂ່າວສານທ່ ຈໍາເປັ ນຈາກຜໃູ້ ຫູ້ບໍລກ
ິ ານທາງການເງ ິນ ເພ່ ອສຶກສາຂໍມ
1. ຮັບຮຂູ້ ມ
ິ ານທາງດູ້ານການເງ ິນ ໝາຍຄວາມວ່າ: ກ່ ອນຈະມການໃຊູ້ບໍລກ
ິ ານທາງດູ້ານການເງ ິນໃດໝຶ່ງຜຊ
ູ້ ມ
ົ ໃຊູ້
ບໍລກ
ູ້ ນຂ່າວສານຈາກບັນດາສະຖາບັນການເງ ິນຕ່ າງໆຢ່າງລະອຽດຖ່ ຖູ້ວນ
ິ ານຈະຕູ້ອງໄດູ້ສກ
ຶ ສາຫາຂໍມ
ການບໍລກ
ູ້ ໃູ້ ຫູ້ການບໍລກ
ູ້ ນທ່ ເຫັນວ່າມຄວາມຈໍາເປັ ນ ແລະ ສາມາດເປດເຜຍໄດູ້
ິ ານຕູ້ອງສະແດງ ຫລ ຕິດຂໍມ
ໃນນັນຜ
ູ້ ມ
ູ້ ນກ່ ຽວກັບການບໍລກ
ິ ານ, ອັດຕາດອກເບູ້ຍເງ ິນຝາກ, ອັດຕາດອກເບູ້ຍເງ ິນກ ູ້ ແລະ ຄ່າບໍລກ
ິ ານ
ເປັ ນຕົນຂໍ
ິ ານຂອງທະນາຄານຕົນເອງ, ພູ້ອມດຽວກັນກໍຕອ
ູ້ ງ
ຕ່າງໆທ່ ມລົງໃນສ່ ຕ່າງໆ ຫລ ຕິດໄວູ້ສະຖານທໃຫູ້ບໍລກ
ັ ທໃນຈຸດທ່ ຜຊ
ູ້ ມ
ົ ໃຊູ້ ກໍາລັງຈະໃຊູ້ບໍລກ
ິ ານ ຫລ ສາມາດສອບຖາມ
ມການບໍລການ ຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດູ້ກບ
ທາງອອນລາຍ.

ູ້ ນຂ່າວສານຕາມຕອ
ິ ານທາງດູ້ານການເງ ິນ: ເມ່ ອໄດູ້ຮບ
ັ ຂໍມ
ູ້ ງການແລູ້ວ ຜ ູ້
2. ເລອກ ແລະ ຕັດສິນໃຈໃຊູ້ບໍລກ
ູ້ ນດັ່ງກ່ າວມາເປັ ນບ່ອນອງໃນການຕັດສິນໃຈວ່າຈະໃຊູ້
ິ ານທາງການເງ ິນ ສາມາດນໍາຂໍ ມ
ຊົມໃຊູ້ກ ານບໍລກ
ິ ານນໍາສະຖາບັນການເງ ິນໃດທ່ ເຫັນວ່າເໝາະສົມ.
ບໍລກ
ູ້ ນການເຄ່ ອນໄຫວທາງດູ້ານການເງ ິນຂອງຕົນຈາກຜໃູ້ ຫູ້ບໍລກ
ັ ຂໍມ
ິ ານ: ຕາມຫລັກການໃນເມ່ ອຜຊ
ູ້ ມ
ົ
3. ໄດູ້ຮບ
ິ ານຫາກໄດູ້ໃຊູ້ການບໍລກ
ິ ານໃດໝຶ່ງນໍາສະຖາບັນການເງ ິນແລູ້ວ ສະຖາບັນການເງ ິນດັ່ງກ່ າວ
ໃຊູ້ການບໍລກ

1

ູ້ ນລາຍງານການເຄ່ ອນໄຫວທາງການເງ ິນໃຫູ້ແກ່ ຜຊ
ູ້ ມ
ົ ໃຊູ້ການບໍລກ
ິ ານທາງການເງ ິນ
ຕູ້ອງມພັນທະແຈ ູ້ງຂໍມ
ູ້
ັ : ການຖອນ, ການຝາກ, ຄ່າທໍານຽມຕ່ າງໆ, ດອກເບູ້ຍ ທ່ ໄດູ້ຮັບເປັ ນຕົນ.
ຮັບຮເູ້ ປັ ນແຕ່ລະໄລຍະ ເຊ່ນ

ູ້ ນຂອງຕົນໄວູ້ເປັ ນຄວາມລັບ ໝາຍວ່າຂໍມ
ູ້ ນຕ່ າງໆຂອງລກຄູ້າຜໃູ້ ຫູ້ບໍລກ
ັ ການຮັກສາຂໍມ
ິ ານຕູ້ອງໄດູ້
4. ໄດູ້ຮບ
ຮັກສາໄວູ້ເປັ ນຢ່າງດ ບໍ່ສາມາດເປດເຜຍໃຫູ້ ບຸ ກຄົນພາຍໃນສະຖາບັນການເງ ິນເອງທ່ ບໍ່ມສ່ວນກ່ ຽວຂູ້ອງ
ູ້
ຫລ ບຸ ກຄົນພາຍນອກຮັບຮໄູ້ ດູ້ ເວັນເສຍແຕ່
ມເຫດຈໍາເປັ ນທ່ ໄດູ້ລະບຸ ໄວູ້ໃນ ກົດໝາຍ, ລະບຽບການສະ
ູ້ ່ ກ່ ຽວຂູ້ອງ ເປັ ນຕົນແມ່
ູ້
ູ້ າທ່ ໄດູ້ຮບ
ູ້
ັ ການແຕ່ ງຕັງຈາກ
ເພາະ ເຊິ່ງສ່ວນຫາຍຈະແມ່ ນອົງການຈັດຕັງທ
ນເຈົາໜູ້
ອົງການສບສວນ ສອບສວນ ຫລ ສານ.

ິ ານ ກ່ ຽວກັບການບໍລກ
ິ ານທາງດູ້ານການເງ ິນ: ຜ ູ້
5. ສອບຖາມ, ໃຫູ້ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາສະເໜ ຕໍ່ຜໃູ້ ຫູ້ບໍລກ
ິ ານທາງການເງ ິນ ມຄວາມຈໍາເປັ ນຕູ້ອງໄດູ້ໃຫູ້ຄໍາອະທິບາຍ ແລະ ໃຫູ້ຄໍາປຶ ກສາບັນຫາຕ່ າງໆ ໂດຍ
ໃຫູ້ບໍລກ
ູ້
ູ້ ມ
ົ ໃຊູ້ການບໍລກ
ິ ານທາງດູ້ານການ
ສະເພາະລະບຽບການ ຂັນຕອນ
ການນໍາໃຊູ້ທຶນ ແລະ ບັນຫາຕ່ າງໆ ທ່ ຜຊ
ເງ ິນມຄວາມສົນໃຈ.

ູ້ ຈາກການລະເມດສັນຍາ ຫລ ຄວາມບົກຜ່ອງໃນການໃຫູ້
6. ຮຽກຮູ້ອງການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍທ່ ເກດຂຶນ
ິ ານທາງດູ້ານການເງ ິນ: ເພ່ ອເຮັດໃຫູ້ກ ານບໍ ລກ
ິ ານທາງການເງ ິນຖກຕ ອ
ູ້ ງຕາມເງ່ ອນໄຂ ຄວາມຕູ້ອງ
ບໍລກ
ິ ານ ແລະ ຜຊ
ູ້ ມ
ົ ໃຊູ້ການບໍລກ
ິ ານ ທັງສອງຝ່າຍຈຶ່ງສູ້າງສັນຍາ ຫ ມການຕົກລົງກັນໄວູ້ຢ່າງ
ການທັງຜໃູ້ ຫູ້ບໍລກ
ູ້ ໍລກ
ິ ານທາງການເງ ິນບໍ່ປະຕິບດ
ັ ຕາມ ຫ ປະຕິບດ
ັ ບໍ່ຄົບ
ເປັ ນລາຍລັກອັກສອນ ໃນເມ່ ອສັນຍາດັ່ງກ່ າວ ຜບ
ູ້ ມ
ົ ໃຊູ້ບໍລກ
ິ ານທາງດູ້ານການເງ ິນ ມສິດໃນການຮຽກຮູ້ອງທົດແທນ
ຖູ້ວນບໍ່ວ່າດູ້ວຍກໍລະນໃດກໍຕາມ ຜຊ
ູ້ ນເນ່ ອງມາຈາກການບໍ່ປະຕິບດ
ັ ສັນຍາ ຫລ ການບໍລກ
ິ ານທ່ ບົກຜ່ອງ ເຊິ່ງສູ້າງ
ເອົາຄ່າເສຍຫາຍທ່ ເກດຂນອັ
ູ້ ມ
ົ ໃຊູ້ການບໍລກ
ິ ານ.
ຄວາມເສຍຫາຍແກ່ ຜຊ
ູ້
ູ້ ນກ່ ຽວກັບການໃຊູ້ບໍລກ
ູ້ ປູ້ມບັ
ິ ານທາງດູ້ານການເງ ິນ ໃຫູ້ປອດໄພເປັ ນຕົນ
7. ຮັກສາຂໍມ
ນຊເງ ິນຝາກ,ລະຫັດ
ູ້ ມ
ົ ໃຊູ້ການບໍລກ
ິ ານທາງການເງ ິນ
ບັດຕ່າງໆ,ສັນຍາທາງການເງ ິນ ແລະ ໜັງສຝາກຖອນເງ ິນຝາກ: ໃນນ ູ້ ຜຊ
ູ້ ນທາງດູ້ານການເງ ິນຂອງຕົນບໍ່ໃຫູ້ຕກ
ົ ເຮ່ຍເສຍຫາຍ ຫລ
ຕູ້ອງມພັນທະຫລັກໃນການຮັກສາຄວາມລັບ, ຂໍມ
ູ້ ເພ່ ອຄວາມປອດ
ູ້ ກໍ
ຫລົງລມໂດຍເດັດຂາດບໍ່ວ່າຈະດູ້ວຍກໍລະນໃດກໍ່ຕາມ ໂດຍສະເພາະລະຫັດບັດ ທັງນ

ໄພໃນຊັບສິນ, ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງ.
ູ້ ນທ່ ກ່ ຽວຂູ້ອງຢ່າງຄົບຖູ້ວນຖກຕູ້ອງ ແລະ ເປັ ນຈິງຕາມການຮູ້ອງຂໍຂອງຜໃູ້ ຫູ້ບໍລກ
ິ ານ: ທຸກໆ
8. ສະໜອງຂໍມ
ູ້ ນທ່ ຈໍາເປັ ນ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ ນຂໍມ
ູ້ ນໃນການເປດບັນຊ, ຂໍມ
ູ້ ນຕ່ າງໆທ່ ຕິດພັນກັບການປ່ອຍສິນເຊ່ ອ ຫລ ຂໍ ູ້
ຂໍມ
ູ້ ມ
ົ ໃຊູ້ກ ານບໍລກ
ິ ານທາງການເງ ິນແລູ້ວ ຜຊ
ູ້ ມ
ົ ໃຊູ້ການ
ມນທ່ ຕິດພັນກັບການຕັດສິນບັນຫາໃດໝຶ່ງຂອງຜຊ
ູ້ ມ
ູ້ ນດັ່ງກ່ າວຕູ້ອງມຄວາມຈິງ ຖກຕູ້ອງຕາມກົດ
ິ ານມພັນທະຕູ້ອງສະໝອງໃຫູ້ ຜບ
ູ້ ໍລກ
ິ ານ ພູ້ອມນັນຂໍ
ບໍລກ
ໝາຍ.

ັ ຕາມສັນຍາຖກຕູ້ອງ ແລະ ຄົບຖູ້ວນ ຕາມທ່ ໄດູ້ເຊັນກັບຜໃູ້ ຫູ້ບໍລກ
ິ ານ: ໝາຍວ່າ ຜຊ
ູ້ ມ
ົ ໃຊູ້ການ
9. ປະຕິບດ
ູ້
ິ ານທາງດູ້ານການເງ ິນ ມສິດ ແລະ ພັນທະປະຕິບດ
ັ ຕາມເນອໃນຕ່
ບໍລກ
າງໆຂອງສັນຍາທ່ ໄດູ້ເຊັນກັນໄວູ້ ນໍາ
ິ ານທາງດູ້ານການເງ ິນ.
ຜໃູ້ ຫູ້ບໍລກ
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ູ້ ໍລກ
ິ ານຊາບທັນທ ໃນກໍລະນມບັນຫາໃນການນໍາໃຊູ້ການບໍລກ
ິ ານທາງດູ້ານການເງ ິນ ເຊັ່ນ: ຂໍ ູ້
10. ແຈ ູ້ງໃຫູ້ຜບ
ູ້ ນຊ ເສຍຫາຍ: ທຸກໆບັນຫາທ່ ມຄວາມເສຍຫາຍອັນເນ່ ອງມາຈາກ ການເຈດ
ມນ, ແຊັກ, ບັດ ຫລ ປມບັ

ິ ານ ຜໃູ້ ຊູ້ບໍລກ
ິ ານທາງການເງ ິນຕອ
ູ້ ງ ແຈ ູ້ງໃຫູ້ຜໃູ້ ຫູ້
ຕະນາ ຫ ບໍ່ເຈດຕະນາກໍ ທ່ ກ່ ຽວຂູ້ອງກັບການໃຊູ້ບໍລກ
ິ ານຊາບ ເພ່ ອແກໄູ້ ຂບັນຫາໃຫູ້ທນ
ັ ສະພາບ ບໍ່ດັ່ງນັນູ້ ຜໃູ້ ຫູ້ບໍລກ
ິ ານທາງດູ້ານການເງ ິນ ອາດຈະປະຕິ
ບໍລກ
ູ້
ເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນເສຍຫາຍທ່ ອາດເກດຂນໄດູ້
.

ູ້ ມ
ົ ໃຊູ້ກ ານບໍ ລກ
ິ ານທາງການເງ ິນ ຕໍ່ອົງການຄຸ ມ
ູ້ ຄອງ
11. ແຈງູ້ ກ່ ຽວກັບການລະເມດລະບຽບການປົ ກປູ້ອງຜຊ
ູ້ ົມ ໃຊູ້ກ ານບໍ ລ ິກ ານທາງການເງ ິນ ຫລ ອົງ ການທ່ ມ ສ ດອໍ າ ນາດທ່
ແລະ ກວດກາ ວຽກງານປົ ກ ປູ້ອ ງຜ ຊ
ູ້ ມ
ົ ໃຊູ້ການບໍລກ
ິ ານທາງການເງ ິນ ສາມາດແຈ ູ້ງ ຫລ ສະເໜຕໍ່ອົງການຄຸ ູ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ
ກ່ ຽວຂູ້ອງ: ຜຊ
ູ້ ມ
ົ ໃຊູ້ການບໍລກ
ິ ານທາງການເງ ິນ ຫລ ອົງການທ່ ມສດອໍານາດທ່ ກ່ ຽວຂູ້ອງຖູ້າເຫັນວ່າ
ວຽກງານປົ ກປູ້ອງຜຊ
ິ ານທາງດູ້ານການເງ ິນແລູ້ວ ແຕ່ ບໍ່ໄດູ້ຮບ
ັ ການແກໄູ້ ຂບັນຫາ ຫລ ເຫັນເຖິງ
ຕົນເອງໄດູ້ສະເໜຫາຜໃູ້ ຫູ້ບໍລກ
ູ້ ມ
ົ ໃຊູ້ການບໍລກ
ິ ານທາງການເງ ິນ.
ບັນຫາອ່ ນໆທ່ ເປັນການລະເມດລະບຽບການປົ ກປູ້ອງຜຊ

ິ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ພັນ ທະອ່ ນ ຕາມທ່ ໄດູ້ກໍ າ ນົດ ໄວູ້ໃ ນກົດ ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທັງຜ ໃູ້ ຫູ້
12. ນໍາ ໃຊູ້ສດ
ິ ານ ແລະໃຊູ້ບໍລກ
ິ ານທາງການເງ ິນ ມສິດ ແລະພັນທະຕູ້ອງປະຕິບດ
ັ ຕາມກົດໝາຍ ແລ ະລະບຽບການ
ບໍລກ
ູ້
ອ່ ນທ່ ກ່ ຽວຂູ້ອງຢ່າງເຂັມງວດ.
ູ້
ູ້
ູ້ ມ
ົ ໃຊູ້ການບໍລກ
ິ ານທາງດູ້ານການເງ ິນ ຊຶ່ງຜ ູ້
ທັງໝົດທ່ ກ່ າວມານັນແມ່
ນສິດ ແລະ ພັນທະ ອັນພນຖານຂອງຜ
ຊ
ິ ານ ຕູ້ອງໄດູ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມດູ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ເພ່ ອເຮັດໃຫູ້ການໃຊູ້ບໍລກ
ິ ານຂອງຕົນຖກຕູ້ອງຕາມ
ຊົມໃຊູ້ບໍລກ
ິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ເພ່ ອປູ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່ າງໆ ທ່ ອາດ
ລະບຽບຮັກສາໄດູ້ສດ
ູ້
ຈະເກດຂນ.

ິ າໍ , ທະນາຄານແຫ່ ງ ສ ປປ ລາວ
ໂດຍ: ກົມນິຕກ

ໃຊູ້ເງ ິນກບທົ່ວທັງຊາດ ສູ້າງບົດບາດຄ່ າເງ ິນລາວ
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