
 

 

ມາດຕະການແຕ່ຫວົທ ີຕ ່ ທະນາຄານທຸລະກດິ  
 

 

 ຮຽນ ທ່ານຜ ູ້ອ່ານ ທີ່ ນບັຖ ືແລະ ຮກັແພງ! ຄຮື ູ້ນ າກນັແລ ູ້ວວ່າ ທະນາຄານທຸລະກດິແມ່ນມພີາລະບດົບາດ
ສ າຄັນຕ ່ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ມີຄວາມສ າຄັນຕ ່ ກ ັບລະບົບທະນາຄານ ໃນ ສປປ ລາວ ຊ ່ ງທຸກສະພາບ
ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ ຕ ູ້ອງດ າເນນີໄປຕາມຫ ກັການ ແລະ ວທິກີານ ໂດຍການຄຸ ູ້ມຄອງດ ແລຂອງ
ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ບນົພື ູ້ນຖານພາຍໃຕ ູ້ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ ກ່ຽວຂ ູ້ອງ. ຖ ູ້າພບົເຫນັທະນາຄານ
ທຸລະກດິມສີະພາບ ຫ  ືວກິດິການ ທີ່ ອາດແຕະຕ ູ້ອງເຖງິສະພາບຄ່ອງ ຫ  ືດ ູ້ານຄວາມໝັ ູ້ນຄງົ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ກ ສາມາດເຂົ ູ້າໄປແກ ູ້ໄຂຢ່າງທນັການແຕ່ຫວົທ,ີ ນັ ູ້ນກ ເພື່ ອຮບັປະກນັຜົົນົນກະທບົດ ູ້ານຄວາມໝັ ູ້ນຄງົ ຂອງທະນາຄານ
ທຸລະກດິ. ສະນັ ູ້ນ, ຄັ ູ້ງນີ ູ້ຜ ູ້ຂຽນຈະມານ າສະເໜກ່ີຽວກບັມາດຕະການແຕ່ຫວົທີ່  ຫາກທະນາຄານທຸລະກດິຕກົຢ ່ ໃນ
ສະພາບໃດໜ ່ ງ ທີ່ ອາດແຕະຕ ູ້ອງດ ູ້ານຄວາມໝັ ູ້ນຄງົ ຂອງທະນາຄານທຸລະກດິວ່າມຄີແືນວໃດ ໃຫ ູ້ທ່ານຜ ູ້ອ່ານໄດ ູ້ຮບັ
ຊາບ.  
 

 ກ່ອນອື່ ນເຮາົມາຮບັຮ ູ້ກ່ຽວກບັຄວາມໝາຍມາດຕະການແຕ່ຫວົທກີນັເສຍກ່ອນ. ມາດຕະການແຕ່ຫວົທ ີໝາຍ
ເຖງິການສະກດັກັ ູ້ນ ຫ  ືການແກ ູ້ໄຂເບື ູ້ອງຕົ ູ້ນ ຫາກທະນາຄານທຸລະກດິຕກົຢ ່ ໃນສະພາບໃດໜ ່ ງ ທີ່ ອາດແຕະຕ ູ້ອງເຖງິ
ສະ ພາບຄ່ອງ ແລະ ດ ູ້ານຄວາມໝັ ູ້ນຄງົ ຕາມມາດຕາ 72 ຂອງກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍທະນາຄານທຸລະກດິ (ສະບບັປັບປຸງ) 
ດັ່ ງນີ ູ້:  

1. ການເຄື່ ອນໄຫວມລີກັສະນະທີ່ ບ ່ ໝັ ູ້ນຄງົດ ູ້ານການເງນິ ຫ  ືມຜີນົກະທບົຕ ່ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຜ ູ້ຝາກເງນິ; 
2. ລະເມດີ ຫ  ືອາດຈະມກີານລະເມດີລະບຽບການດ ູ້ານຄວາມໝັ ູ້ນຄງົທາງດ ູ້ານການເງນິ; 
3. ການຄຸ ູ້ມຄອງບ ລຫິານ, ການຄວບຄຸມພາຍໃນ ແລະ ການບນັຊ ີ ມຄີວາມບບົພ່ອງ ຊ ່ ງອາດເຮດັໃຫ ູ້

ທະນາຄານທຸລະກດິ ຫ  ືບ ລສິດັໃນກຸ່ມມຄີວາມສ່ຽງ; 
4. ຂາດສະພາບຄ່ອງ ຊ ່ ງຕ ູ້ອງແກ ູ້ໄຂດ ູ້ວຍແຫ ່ ງທ ນ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ; 
5. ຜນົກ າໄລຕ ່ າ ຫ  ືມທ່ີາອ່ຽງຫ ຸດລງົຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ ຊ ່ ງອາດຈະສ ູ້າງຜນົກະທບົທາງລບົ ຕ ່ ທະນາຄານທຸລະກດິ ໃນ

ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ; 
6. ມຄີວາມສ່ຽງທີ່ ຈະໄດ ູ້ຮບັຜນົກະທບົ ຈາກທະນາຄານສ ານກັງານໃຫຍ່, ກຸ່ມທະນາຄານ ຫ  ືບ ລສິດັໃນກຸ່ມ; 
7. ມອຸີປະສກັຕ ່ ການຄຸ ູ້ມຄອງແບບລວມກຸ່ມ; 
8. ມສີະພາບອື່ ນ ຕາມການກ ານດົຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

 



ສະນັ ູ້ນ, ເມື່ ອເຫນັໄດ ູ້ເນື ູ້ອໃນຄວາມໝາຍດັ່ ງກ່າວແລ ູ້ວ ກດົໝາຍຈ ່ ງໄດ ູ້ກ ານດົກ່ຽວກບັມາດຕະການແຕ່ຫວົທ ີ
ຕ ່ ຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ ເພື່ ອຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັ ດັ່ ງນີ ູ້:  

ໂດຍອງີຕາມ ພາກທ ີVI, ໝວດທ ີ1, ມາດຕາ 73 ມາດຕະການແຕ່ຫວົທ ີຕາມກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍ ທະນາຄານ
ທຸລະກດິ, ສະບບັເລກທ ີ56/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ07 ທນັວາ 2018 (ສະບບັປັບປຸງ) ໄດ ູ້ກ ານດົວ່າ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ສາມາດປະຕບິດັມາດຕະການແຕ່ຫວົທີໃດໜ ່ ງ ຕ ່ ທະນາຄານທຸລະກດິ ທີ່ ຕກົຢ ່ ໃນສະພາບທີ່ ໄດ ູ້ກ ານດົໄວ ູ້ໃນ
ມາດຕາ 72 ຂອງກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍທຸລະກດິ (ສະບບັປັງປຸງ) ຄ:ື  

1. ປືກສາຫາລຮ່ືວມກບັຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ຫ  ືຜ ູ້ບ ລຫິານ ເພື່ ອກ ານດົວທິແີກ ູ້ໄຂ; 
2. ໃຫ ູ້ທະນາຄານທຸລະກດິສ ູ້າງແຜນການແກ ູ້ໄຂ ແລະ ປະຕບິດັຕາມແຜນການດັ່ ງກ່າວ.; 
3. ໃຫ ູ້ທະນາຄານທຸລະກດິ ຫ  ືຜ ູ້ບ ລຫິານຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ ສ ູ້າງແຜນປັບໂຄງສ ູ້າງໜີ ູ້ກບັເຈ ົ ູ້າໜີ ູ້ ໂດຍ

ສອດຄ່ອງກບັແຜນການແກ ູ້ໄຂຂອງຕນົ; 
4. ໃຫ ູ້ທະນາຄານທຸລະກດິ ແກ ູ້ໄຂສະພາບຄ່ອງ ແລະ ບ ລຫິານຊບັສນິ ໃຫ ູ້ແທດເໝາະກບັສະພາບແຫ ່ ງທ ນ; 
5. ໃຫ ູ້ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ ເພີ່ ມທ ນຈດົທະບຽນ ພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ ກ ານດົໄວ ູ້; 
6. ໃຫ ູ້ທະນາຄານທຸລະກດິຫກັເງນິແຮ ເພື່ ອປະກນັຄວາມສ່ຽງສ ງຂ ູ້ນ; 
7. ໃຫ ູ້ທະນາຄານທຸລະກດິ ຫ ຸດລາຍຈ່າຍໃນການດ າເນນີງານ ລວມທງັລາຍຈ່າຍດ ູ້ານບ ລຫິານຂອງຕນົ; 
8. ໃຫ ູ້ທະນາຄານທຸລະກດິ ຫ ຸດຜ່ອນດ ູ້ານຄວາມສ່ຽງທີ່ ເກດີຈາກທຸລະກ າ, ຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການຄຸ ູ້ມຄອງ

ບ ລຫິານຂອງຕນົ; 
9. ໃຫ ູ້ທະນາຄານທຸລະກດິ ລາຍງານຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ ກ່ຽວກບັຖານະການເງນິ ລວມທງັຄວາມພຽງພ ຂອງທ ນ 

ແລະ ສະພາບຄ່ອງ; 
10. ໃຫ ູ້ທະນາຄານທຸລະກດິ ນ າໃຊ ູ້ກ າໄລສຸດທຂິອງຕນົ ເພື່ ອເພີ່ ມທ ນໂດຍຈ າກດັການຈ່າຍເງນິປັນຜນົ ແລະ 

ຈ່າຍອື່ ນ; 
11. ໃຫ ູ້ທະນາຄານທຸລະກດິປັບປຸງໂຄງສ ູ້າງການຖຮຸື ູ້ນ ຫ  ືຮ ບແບບບ ລສິດັ, ຍຸດທະສາດການດ າເນນີທຸລະກດິ, 

ໂຄງສ ູ້າງການຈດັຕັ ູ້ງ ແລະ ລະບບົການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ; 
12. ໃຫ ູ້ທະນາຄານທຸລະກດິ ປັບປຸງໂຄງສ ູ້າງເງນິກ ູ້, ຈ າກດັການສະໜອງສນິເຊື່ ອໃໝ່ ແລະ ການລງົທ ນ; 
13. ໃຫ ູ້ທະນາຄານທຸລະກດິ ຈ າກດັການຫ ຸດທ ນ, ຊື ູ້ ຂາຍຊບັສນິ ແລະ/ຫ ຮືບັເງນິຝາກ; 
14. ຈ າກດັສດິຂອງຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນລາຍໃຫຍ່; 
15. ຈ າກດັສດິ ຫ  ືສັ່ ງປົດຜ ູ້ບ ລຫິານ ທີ່ ມກີານລະເມດີ; 
16. ຈ າກດັປະເພດ ແລະ ພື ູ້ນທີ່ ການເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິການທະນາຄານ ໃນກ ລະນທີີ່ ທະນາຄານທຸລະກດິ 

ຕກົຢ ່ ໃນສະພາບ ທີ່ ໄດ ູ້ກ ານດົໄວ ູ້ໃນມາດຕາ 72 ຂ ູ້ 6 ແລະ ຂ ູ້ 7 ຂອງກດົໝາຍ ວ່າດ ູ້ວຍທະນາຄານທຸລະ
ກດິ(ສະບບັປັບປຸງ); 



17. ນ າໃຊ ູ້ມາດຕະການອື່ ນ ທີ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຫນັວ່າເໝາະສມົ. 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນຜ ູ້ກ ານດົລະບຽບການລະອຽດ ກ່ຽວກບັການນ າໃຊ ູ້ມາດຕະການແຕ່ຫວົທີ່ . 
 

ນັ ູ້ນແມ່ນມາດຕະການແຕ່ຫວົທີ ຕ ່ ກບັທະນາຄານທຸລະກດິ ຕາມກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກດິ 
(ສະບບັປັບປຸງ) ໄດ ູ້ກ ານດົ ຊ ່ ງການປະຕບິດັມາດຕະການດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນເປັນການສະກດັກັ ູ້ນເບື ູ້ອງຕົ ູ້ນ ເພື່ ອບ ່ ໃຫ ູ້
ທະນາຄານທຸລະກດິກ ູ້າວໄປຕກົຢ ່ ໃນສະພາວະວກິດິ. ສະນັ ູ້ນ, ທະນາຄານທຸລະກດິ ທີ່ ຖກືນ າໃຊ ູ້ມາດຕະການແຕ່ຫວົທ ີ
ຕ ູ້ອງໃຫ ູ້ຄວາມຮ່ວມມ ືແລະ ຕ ູ້ອງຕອບສະໜອງຂ ູ້ມ ນຢ່າງຖກືຕ ູ້ອງ, ຄບົຖູ້ວນ ແລະ ທນັຕາມກ ານດົເວລາ ຕາມການ
ຮຽກຮ ູ້ອງຕ ູ້ອງການ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ຫວງັວ່າການນ າສະເໜບີດົຄວາມດັ່ ງກ່າວຈະເປັນຄວາມຮ ູ້ໃຫ ູ້ກບັ 
ທ່ານ ຜ ູ້ອ່ານ ແລະ ໃນບດົຄວາມຄັ ູ້ງຕ ່ ໄປຜ ູ້ຂຽນຈະສບືຕ ່ ນ າສະເໜ ີຫວົຂ ູ້ກ່ຽວກບັ ການແກ ູ້ໄຂທະນາຄານທຸລະກດິທີ່ ຢ ່
ໃນພາວະວກິດິ ໃຫ ູ້ຮບັຊາບ.  

 

ໂດຍ: ວນັນະສດິ ສດິທລິາດວງົສາ, (ກມົນຕິກິ າ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ) 

 

 

 

 

 

 

ເງນິກບີຄກືຽດສກັສຂີອງຄນົລາວ 


