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ມາດຕະການແກໄ້ຂທະນາຄານທຸລະກດິ ທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນພາວະວກິດິ 

 
ຮຽນ ທີ່ ານຜ ອ້ີ່ ານ ທ ີ່ ນບັຖ ືແລະ ຮກັແພງ! ໃນການແກໄ້ຂທະນາຄານທຸລະກດິ ທ ີ່ ຕກົຢ ີ່ ໃນພາວະວກິດິນັນ້ 

ແມີ່ ນເປັນບນັຫາສ າຄນັທ ີ່ ສຸດ ເພືີ່ ອເຮດັໃຫທ້ະນາຄານທຸລະກດິຫ ຸດພົນ້ຈາກພາວະວກິດິທ ີ່ ກ າລງັປະເຊ ນຢ ີ່  ຊ ີ່ ງໃນການ
ແກໄ້ຂດັີ່ ງກີ່ າວ ແມີ່ ນເພືີ່ ອຮບັປະກນັຄວາມຕ ີ່ ເນືີ່ ອງຂອງການດ າເນ ນງານທ ີ່ ສ າຄນັ ຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ, ຫ  ກລີ່ ຽງ
ຜນົກະທບົຕ ີ່ ຕະຫ າດການເງນິ ໂດຍສະເພາະການສະກດັກັນ້ການແພີ່ ລາມ ຂອງຜນົກະທບົດັີ່ ງກີ່ າວ ແລະ ເພືີ່ ອຮກັສາວິ
ໃນຕະຫ າດ, ປົກປ້ອງຊບັສນິຂອງຜ ຝ້າກເງນິ ແລະ ເຈົາ້ໜ .້ ສະນັນ້, ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ຕອ້ງນ າໃຊມ້າດ
ຕະການທ ີ່ ເໝາະສມົ ໃນການແກໄ້ຂທະນາຄານທຸລະກດິດັີ່ ງກີ່ າວ. ຊ ີ່ ງຄັງ້ນ ຈ້ະສບືຕ ີ່ ນ າສະເໜ ກີ່ ຽວກບັມາດຕະການແກ ້
ໄຂທະນາຄານທຸລະກດິ ທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນພາວະວກິດິ ວີ່ າມ ຄແືນວໃດໃຫໄ້ດຮ້ບັຊາບ.  

ມາດຕະການແກໄ້ຂທະນາຄານທຸລະກິດ ທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນພາວະວິກິດ ແມີ່ ນຂະບວນການດ າເນ ນການແກໄ້ຂ 
ທະນາຄານທຸລະກດິທ ີ່ ຕກົຢ ີ່ ໃນພາວະວກິດິ ທ ີ່ ມ  ຖານະການເງນິອີ່ ອນແອ ແລະ ຂາດຄວາມໝັນ້ຄງົ ພາຍຫ ງັທ ີ່ ໄດດ້ າເນ ນ
ມາດຕະ ການແຕີ່ ຫວົທ ໄປແລວ້ ແຕີ່ ບ ີ່ ປະສບົຜນົສ າເລດັ ໂດຍການນ າໃຊມ້າດຕະການແກໄ້ຂຢີ່ າງເໝາະສມົ ເປັນຕົນ້
ແມີ່ ນມາດຕະການເຂົາ້ຄວບຄຸມ ແລະ ມາດຕະການຟືນ້ຟ  ທະນາຄານທຸລະກດິ. ຊ ີ່ ງກີ່ ອນທ ີ່ ຈະເຂົາ້ໄປດ າເນ ນການນ າໃຊ ້
ມາດຕະ ການແກໄ້ຂທະນາຄານທຸລະກດິທ ີ່ ຕກົຢ ີ່ ໃນພາວະວກິດິໄດນ້ັນ້ ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ຈະແຕີ່ ງຕັງ້ຄະນະ
ຄວບຄຸມ ເພືີ່ ອເຂົາ້ໄປແກໄ້ຂທະນາຄານທຸລະກດິດັີ່ ງກີ່ າວ ຕາມແຕີ່ ລະກ ລະນ . ໂດຍຄະນະຄວບຄຸມມ ສດິນ າໃຊມ້າດ
ຕະການຕາມກດົໝາຍກ ານດົ ດັີ່ ງນ :້  

ອ ງຕາມ ພາກທ  VI, ໝວດທ  2, ມາດຕາ 79 ມາດຕະການແກໄ້ຂທະນາຄານທຸລະກດິ ທ ີ່ ຕກົຢ ີ່ ໃນພາວະວິ
ກດິ  ຕາມກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍ ທະນາຄານທຸລະກດິ, ສະບບັເລກທ  56/ສພຊ, ລງົວນັທ  07 ທນັວາ 2018 (ສະບບັ
ປັບປຸງ) ໄດກ້ ານດົ ມາດຕະການແກໄ້ຂທະນາຄານທຸລະກດິທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນພາວະວກິດິ ປະກອບມ  2 ມາດຕະການ ຄ:ື ມາດ
ຕະການເຂົາ້ຄວບຄຸມ ແລະ ມາດຕະການຟືນ້ຟ . ແຕີ່ ລະມາດຕະການມ ເນືອ້ໃນ ດັີ່ ງນ :້ 

1. ມາດຕະການຄວບຄຸມ 
- ສັີ່ ງໃຫປິ້ດ, ຍກົເລ ກ ຫ  ືສບືຕ ີ່ ການປະຕບິດັສນັຍາທາງການເງນິ ຫ  ືສນັຍາອະນຸພນັທາງດາ້ນການເງນິ; 
- ເລືີ່ ອນ, ໂຈະ ການຊ າລະໜ ຂ້ອງທະນາຄານທຸລະກດິແກີ່ ເຈ ົາ້ໜ  ້ຖາ້ເຫນັວີ່ າສນັຍາບ ີ່ ຖກືຕອ້ງ; 
- ຮຽກເກບັຊບັສນິຂອງທະນາຄານທຸລະກດິທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນພະວະວກິດິ ນ າບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ, ການຈດັຕັງ້ 

ຫ  ືທະນາຄານທຸລະກດິອືີ່ ນ; 
- ໃຫບຸ້ກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫ  ືການຈດັຕັງ້ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ສະໜອງຂ ມ້ ນ; 
- ນ າໃຊມ້າດຕະການອືີ່ ນ ຕາມທ ີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນລະບຽບ ຂອງທະນາຄານ ແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ. 

2. ມາດຕະການຟືນ້ຟ  
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- ຊ ນ້ າສະພາບ ລຫິານ, ຜ ບ້ ລຫິານຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ ເພືີ່ ອສາ້ງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຟືນ້ຟ ; 
- ສັີ່ ງໃຫຜ້ ບ້ ລຫິາານ ປົດຕ າແໜີ່ ງພະນກັງານທ ີ່ ລະເມ ດ ລະບຽບກດົໝາຍ ຫ  ືບ ີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຟືນ້

ຟ ; 
- ສັີ່ ງໃຫຢຸ້ດເຊາົການເຄືີ່ ອນໄຫວຕີ່ າງໆ ຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ ທ ີ່ ບ ີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັແຜນຟືນ້ຟ  ແລະ 

ການເຄືີ່ ອນໄຫວທ ີ່ ສາ້ງຜນົເສຍຫາຍແກີ່ ທະນາຄານທຸລະກດິ; 
- ປັບປຸງ, ປີ່ ຽນແທນສະພາບ ລຫິານ ແລະ ຜ ບ້ ລຫິານ ເພືີ່ ອໃຫບ້ນັລຸແຜນຟືນ້ຟ ; 
- ສັີ່ ງໃຫເ້ພ ີ່ ມທ ນຈດົທະບຽນ ຫ  ືຄວບກດິຈະການກບັທະນາຄານທຸລະກດິອືີ່ ນ; 
- ປັບປຸງຮ ບແບບວສິາຫະກດິ ຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ; 
- ນ າໃຊມ້າດຕະການອືີ່ ນ ຕາມທ ີ່ ໄດກ້ ານດົໄວ ້ໃນລະບຽບການຂອງທະນາຄານ ແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ. 

ໃນກ ລະນ ຈ າເປັນ ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ມ ສດິນ າໃຊມ້າດຕະການດັີ່ ງກີ່ າວ ຕ ີ່ ບ ລສິດັໃນກຸີ່ ມຂອງທະນາ 
ຄານທຸລະກດິທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນພາວະວກິດິ ໂດຍປະສານກບັພາກສີ່ ວນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ທ ີ່ ຄຸມ້ຄອງບ ລສິດັໃນກຸີ່ ມນັນ້. 

ນັນ້ແມີ່ ນມາດຕະການແກໄ້ຂທະນາຄານທຸລະກດິທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນພາວະວກິດິ ຕາມກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍ ທະນາຄານທຸລະ
ກດິ (ສະບບັປັບປຸງ) ໄດກ້ ານດົ ຊ ີ່ ງໃນການແກໄ້ຂວຽກງານດັີ່ ງກີ່ າວ ຄະນະຄວບຄຸມທ ີ່ ເຂົາ້ໄປດ າເນ ນການຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈ 
ໃສີ່ ເກບັກ າຂ ມ້ ນຕີ່ າງໆ ໃນການເຄືີ່ ອນໄຫວດ າເນ ນທຸລະກດິ ຂອງທະນາຄານທຸລະກດິໄລຍະຜີ່ ານມາຢີ່ າງລະອຽດ, ປະຕ ິ
ບດັມາດຕະການຟືນ້ຟ ຢີ່ າງຖກືຕອ້ງຕາມແບບແຜນ ແລະ ຮດັກຸມ ເມືີ່ ອເຫນັວີ່ າທະນາຄານດັີ່ ງກີ່ າວສາມາດຟືນ້ຟ ໄດ.້  
 

 

# ໂດຍ: ວນັນະສດິ ສດິທລິາດວງົສາ, (ກມົນຕິກິ າ ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ) 
 

 

 

 
 

ເງນິກ ບ ຄກືຽດສກັສ  ຂອງຄນົລາວ 
 


