
 

 

 

ການແກໄ້ຂທະນາຄານທຸລະກດິ ທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນພາວະວກິດິ  
 

 

 ຮຽນ ທີ່ ານຜ ອ້ີ່ ານ ທ ີ່ ນບັຖ ືແລະ ຮກັແພງ! ໃນບດົຄວາມຄັງ້ກີ່ ອນ ຜ ຂ້ຽນໄດນ້ າສະເໜ  ກີ່ ຽວກບັມາດຕະການ
ແຕີ່ ຫວົທ ີ່  ຕ ີ່ ທະນາຄານທຸລະກດິຕກົຢ ີ່ ໃນສະພາບໃດໜ ີ່ ງ ທ ີ່ ອາດແຕະຕອ້ງດາ້ນຄວາມໝັນ້ຄງົ ຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ 

ໃຫຮ້ບັຊາບໄປແລວ້. ຄັງ້ນ ແ້ມີ່ ນສບືຕ ີ່ ນ າສະເໜ ກີ່ ຽວກບັ ການແກໄ້ຂທະນາຄານທຸລະກດິ ທ ີ່ ຕກົຢ ີ່ ໃນພາວະວກິດິ ພາຍ 
ຫ ງັທ ີ່ ໄດປ້ະຕ ິບດັມາດຕະການແຕີ່ ຫວົທ ໄປແລວ້ ແຕີ່ ບ ີ່ ປະສບົຜນົສ າເລດັ ວີ່ າມ ຄແືນວໃດ ໃຫທ້ີ່ ານຜ ອ້ີ່ ານໄດຮ້ບັຊາບ.  
 

 ທະນາຄານທຸລະກດິທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນພາວະວກິດິ ແມີ່ ນທະນາຄານທຸລະກດິທ ີ່ ມ  ຖານະການເງນິອີ່ ອນແອ ແລະ ຂາດ
ຄວາມໝັນ້ຄງົ ຊ ີ່ ງຕກົຢ ີ່ ໃນສະພາບໃດໜ ີ່ ງ ໃນມາດຕາ 76 ຕາມກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍທະນາຄານທຸລະກດິ (ສະບບັປັບປຸງ) 
ດັີ່ ງນ :້ 

1. ບ ີ່ ສາມາດປະຕບິດັພນັທະຕ ີ່ ຜ ຝ້າກເງນິ ຫ  ືເຈ ົາ້ໜ ອ້ ືີ່ ນ; 
2. ລະເມ ດລະບຽບການ ກີ່ ຽວກບັການຮກັສາຄວາມໝັນ້ຄງົ ທ ີ່ ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ກ ານດົ ເປັນຕົນ້ 

ອດັຕາສີ່ ວນຄວາມພຽງພ ຂອງທ ນຕ ີ່ າກວີ່ າເຄິີ່ ງໜ ີ່ ງ, ຂາດສະພາບຄີ່ ອງຢີ່ າງຮາ້ຍແຮງ ຊ ີ່ ງບ ີ່ ສາມາດແກໄ້ຂໄດ;້ 
3. ການປະຕບິດັມາດຕະການແຕີ່ ຫວົທ  ບ ີ່ ປະສບົຜນົສ າເລດັ ຊ ີ່ ງເຮດັໃຫທ້ະນາຄານທຸລະກດິ ຕກົໃນສະພາບທ ີ່

ກ ານດົໄວໃ້ນຂ  ້1 ຫ  ືຂ  ້2 ທ ີ່ ໄດກ້ີ່ າວມາຂາ້ງເທງິນ ;້ 
4. ມ ການຍກັຍອກ, ສ ໂ້ກງ ຫ  ືບ ີ່ ໂປີ່ ງໃສ ໃນການບ ລຫິານ ແລະ ດ າເນ ນທຸລະກດິ ຊ ີ່ ງອາດຈະສົີ່ ງຜນົກະທບົດາ້ນ

ລບົຕ ີ່ ຄວາມສາມາດໃນການຊ າລະໜ  ້ແລະ ຕ ີ່ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຜ ຝ້າກເງນິ. 
 

ເມືີ່ ອເຫນັວີ່ າທະນາຄານທຸລະກດິ ຫາກຕກົຢ ີ່ ໃນກ ລະນ ໃດໜ ີ່ ງ ທ ີ່ ໄດກ້ີ່ າວມາຂາ້ງເທງິນັນ້ ແນີ່ ນອນແລວ້ທະນາ 
ຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ຕອ້ງໄດດ້ າເນ ນການເຂົາ້ໄປແກໄ້ຂຢີ່ າງຮ ບດີ່ ວນ. ສະນັນ້, ໂດຍອ ງຕາມ ພາກທ  VI, ໝວດທ  2, 
ມາດຕາ 77 ການແກໄ້ຂທະນາຄານທຸລະກດິທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນພາວະວກິດິ, ຕາມກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍ ທະນາຄານທຸລະກດິ, ສະບບັ
ເລກທ  56/ສພຊ, ລງົວນັທ  07 ທນັວາ 2018 (ສະບບັປັບປຸງ) ໄດກ້ ານດົໃຫທ້ະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ຕອ້ງເຂົາ້ໄປ
ຄວບຄຸມການດ າເນ ນທຸລະກດິ ຂອງທະນາຄານທຸລະກດິດັີ່ ງກີ່ າວໂດຍກງົ ໂດຍບ ີ່ ຈ າເປັນຕອ້ງໄດຮ້ບັຄ າຍນິຍອມຈາກ
ເຈົາ້ໜ  ້ຫ  ືຜ ຖ້ຮຸືນ້ຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ. ຊ ີ່ ງການເຂົາ້ໄປແກໄ້ຂທະນາຄານທຸລະກດິທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນພາວະວກິດິນັນ້ ກ ເພືີ່ ອ
ຈດຸປະສງົ ດັີ່ ງນ :້  

1. ຮບັປະກນັຄວາມຕ ີ່ ເນືີ່ ອງຂອງການດ າເນ ນງານທ ີ່ ສ າຄນັ ຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ; 



2. ຫ  ກລີ່ ຽງຜນົກະທບົຕ ີ່ ຕະຫ າດການເງນິ ໂດຍສະເພາະການສະກດັກັນ້ການແພີ່ ລາມ ຂອງຜນົກະທບົດັີ່ ງກີ່ າວ 
ແລະ ເພືີ່ ອຮກັສາວໃິນຕະຫ າດ; 

3. ປົກປອ້ງຊບັສນິຂອງຜ ຝ້າກເງນິ ແລະ ເຈົາ້ໜ .້ 
ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ຕອ້ງນ າໃຊມ້າດຕະການທ ີ່ ເໝາະສມົ ໃນການແກໄ້ຂທະນາຄານທຸລະກດິທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນ

ພາວະວກິດິ ໂດຍໃຫມ້ ຄີ່ າໃຊຈ້ີ່ າຍໜອ້ຍທ ີ່ ສຸດ ແລະ ຫ  ກເວັນ້ການສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍ ຕ ີ່ ມ ນຄີ່ າຂອງຊບັສນິຕີ່ າງໆ ຍກົ 
ເວັນ້ກ ລະນ ທ ີ່ ມ  ຄວາມຈ າເປັນ ເພືີ່ ອໃຫບ້ນັລຸຈດຸປະສງົ. ຊ ີ່ ງການແກໄ້ຂທະນາຄານທຸລະກດິທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນພາວະວກິດິ ສາມາດ 
ດ າເນ ນໃນສອງກ ລະນ  ຄ:ື ເມືີ່ ອທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ເຫນັວີ່ າທະນາຄານດັີ່ ງກີ່ າວ ຍງັສາມາດຟືນ້ຟ ໄດ ້ກ ຈະ
ດ າເນ ນການຟືນ້ຟ  ຫ  ືໃນກ ລະນ ທ ີ່ ເຫນັວີ່ າບ ີ່ ສາມາດຟືນ້ຟ ໄດ ້ກ ດ າເນ ນການຮອ້ງຟອ້ງໃຫລ້ົມ້ລະລາຍ. 

ນັນ້ແມີ່ ນການແກໄ້ຂທະນາຄານທຸລະກດິທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນພາວະວກິດິ ຕາມກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍ ທະນາຄານທຸລະກດິ 
(ສະບບັປັບປຸງ) ໄດກ້ ານດົ ຊ ີ່ ງການແກໄ້ຂດັີ່ ງກີ່ າວນັນ້ ກ ເພືີ່ ອໃຫໄ້ດຈ້ດຸປະສງົໃນການຮບັປະກນັຄວາມຕ ີ່ ເນືີ່ ອງ ຂອງ
ການດ າເນ ນງານທ ີ່ ສ າຄນັຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ, ຫ  ກລີ່ ຽງຜນົກະທບົຕ ີ່ ຕະຫ າດການເງນິ ແລະ ທ ີ່ ສ າຄນັ ເພືີ່ ອປົກປອ້ງ
ຊບັສນິຂອງຜ ຝ້າກເງນິ ແລະ ເຈົາ້ໜ .້ ຊ ີ່ ງການທ ີ່ ຈະແກໄ້ຂທະນາຄານທຸລະກດິທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນພາວະວກິດິ ໃຫບ້ນັລຸຕາມຈດຸປະ 
ສງົໄດນ້ ັນ້ ແນີ່ ນວນແລວ້ວີ່ າຕອ້ງໄດນ້ າໃຊມ້າດຕະການແກໄ້ຂຢີ່ າງເໝາະສມົ, ເປັນຕົນ້ແມີ່ ນມາດຕະການເຂົາ້ຄວບຄຸມ 
ແລະ ມາດຕະການຟືນ້ຟ  ທະນາຄານທຸລະກດິ. ຊ ີ່ ງໃນບດົຄວາມໃນຄັງ້ຕ ີ່ ໄປຜ ຂ້ຽນຈະສບືຕ ີ່ ນ າສະເໜ  ຫວົຂ ກ້ີ່ ຽວກບັ
ມາດຕະການແກໄ້ຂທະນາຄານທຸລະກດິ ທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນພາວະວກິດິ ໃຫໄ້ດຮ້ບັຊາບ.  

 

 

 

 

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

 

 

 

ຢ ີ່ ເມອືງລາວໃຊແ້ຕີ່ ເງນິກ ບ 
ກ 


