
 

 

ທຫລ ໃຫ້ ທທກ-ການເງນິຈຸລະພາກ  
ເລືື່ອນຊໍາລະໜ ີ້ 3 ເດືອນ ຍ້ອນໂຄວິດ 

 

  ນັບແຕ່ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຕ ີ້ນປີ 2020, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ປະຕິບັດບັນ
ດານະໂຍບາຍຈໍານວນໜ ື່ງ ເພືື່ອແກ້ໄຂຜ ນກະທ ບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດດັັ່ງກ່າວ ໄດແ້ກ່ການປັບຫ ຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ
ພືີ້ນຖານຂອງ ທຫລ ແລະ ອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບຂອງທະນາຄານທລຸະກິດ; ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອ ເພືື່ອແກ້ໄຂ

ຜ ນກະທ ບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ຕາມຂ ໍ້ຕ ກລ ງສະບັບເລກທ  238/ທຫລ, ວັນທ  26/03/2020; ດໍາ

ເນ ນໂຄງການສິນເຊືື່ອເພືື່ອຊຼຸກຍ ້ການຜະລິດ ແລະ ແກ້ໄຂຜ ນກະທ ບຈາກການລະບາດດັັ່ງກ່າວ ສະບັບເລກທ  318/ທຫລ, ວັນ

ທ  19/05/2020; ຊຼຸກຍ  ້ ແລະ ຕິດຕາມການສະໜອງແຫ ງ່ທ ນຂອງກອງທ ນສ ັ່ງເສ ມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 
ຮ່ວມກັບກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໂດຍສຸມໃສ່ສະໜອງແຫ ່ງທ ນໃຫ້ຫ ວໜ່ວຍວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 
ໃນຂ ງເຂດທ ື່ຮັບຜ ນກະທ ບຈາກການລະບາດພະຍາດດັັ່ງກ່າວ. 



ຜ່ານການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນດ້ານສິນເຊືື່ອໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຮອດເດືອນ 03/2021 ທະນາຄານທຸລະ

ກິດ (ທທກ) ໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອໃຫ້ແກ່ລ ກຄ້າທັງໝ ດ 4.846 ລາຍ ລວມມ ນຄ່າ 9.565,24 ຕືີ້ກ ບ. ສໍາລັບສະ

ຖາບັນການເງິນທ ື່ບ ໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອໃຫ້ແກ່ລ ກຄ້າທັງໝ ດ 454.163 ລາຍ ລວມມ ນຄ່າ 

263,63 ຕືີ້ກ ບ. ນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອທ ື່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ປະຕິບັດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນະໂຍບາຍການປັບຫ ຼຸດ

ອັດຕາດອກເບ້ຍ, ຮອງລ ງມາແມ່ນນະໂຍບາຍເລືື່ອນຊໍາລະໜ ີ້ທັງຕ ີ້ນທ ນ ແລະ ດອກເບ້ຍ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍປ່ອຍກ ້ໃໝ່ ເພືື່ອ

ຟ ື້ນຟ ການຜະລິດ ຫ ື ທຸລະກິດ, ນະໂຍບາຍປັບຫ ຼຸດຄ່າທໍານຽມ ແລະ ນະໂຍບາຍອືື່ນໆ. ການສະໜອງສິນເຊືື່ອໃໝ່ໃຫ້ແກ່ລ ກຄ້າ 

ທ ື່ໄດ້ຮັບຜ ນກະທ ບພາຍໃຕ້ໂຄງການສິນເຊືື່ອຊຼຸກຍ ້ການຜະລິດ ແລະ ແກ້ໄຂຜ ນກະທ ບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕາມຂ ໍ້ຕ ກລ ງ
ເລກທ  318/ທຫລ ໄດສ້ະໜອງເງິນກ ້ໃຫ້ແກ່ລ ກຄ້າທ ື່ໄດ້ຮັບຜ ນກະທ ບຜ່ານທະນາຄານທຸລະກິດທ ື່ເຂ ີ້າຮ່ວມໂຄງການທັງໝ ດ 
1.652,57 ຕືີ້ກ ບ ຈໍານວນລ ກຄ້າ 477 ລາຍ ແລະ ຖອນນໍາໃຊ້ແລ້ວ 1.369,44 ຕືີ້ກ ບ. ສໍາລັບການສະໜອງສິນເຊືື່ອໃຫ້ແກ່ 

ວນກ ໂດຍກອງທ ນສ ັ່ງເສ ມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄດ້ປ່ອຍກ ້ແລ້ວປະມານ 165,06 ຕືີ້ກ ບ (ມ ຈໍານວນ 116 

ຫ ວໜ່ວຍ ວນກ, ມ  143 ສັນຍາເງິນກ ້ ມາຈາກ 14 ແຂວງ). 

ທຫລ ຈະສືບຕ ໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການທ ື່ ທຫລ ໄດປ້ະຕິບັດຜ່ານມາຂ້າງເທິງນັີ້ນໃນການແກ້ໄຂຜ ນກະ
ທ ບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍສືບຕ ໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອເພືື່ອແກ້ໄຂຜ ນກະທ ບຈາກໂຄວິດ-19 

ຕາມຂ ໍ້ຕ ກລ ງສະບັບເລກທ  238/ທຫລ, ລ ງວັນທ  26/03/2020 ໂດຍການອອກແຈ້ງການເພ ື່ມຕືື່ມໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ 

ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ເພ ື່ມທະວ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອແກ້ໄຂຜ ນກະທ ບຕາມຂ ໍ້ຕ ກລ ງດັັ່ງກ່າວໃຫ້ວ່ອງໄວ, ທັນສະ

ພາບການ ແລະ ທ ັ່ວເຖິງຕາມສະພາບເງືື່ອນໄຂຂອງລ ກຄ້າທ ື່ໄດຮ້ັບຜ ນກະທ ບຕ ວຈິງ; ສືບຕ ໍ່ດໍາເນ ນໂຄງການສິນເຊືື່ອເພືື່ອສະ  

ໜອງເງິນກ ້ໃໝ່ໃຫ້ແກ່ບຸກຄ ນ, ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ແລະ ວນກ ທ ື່ໄດຮ້ັບຜ ນກະທ ບຜ່ານທະນາຄານທຸລະກິດທ ື່ເຂ ີ້າຮ່ວມໂຄງ

ການຈໍານວນ 16 ທະນາຄານ; ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການສິນເຊືື່ອ ເພືື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ແກ່ນະໂຍບາຍສິນ

ເຊືື່ອສ ັ່ງເສ ມການຜະລິດໄຟຟ້າເພືື່ອການສ ັ່ງອອກ, ສິນເຊືື່ອເພືື່ອສ ັ່ງເສ ມການຜະລິດສິນຄ້າທ ດແທນການນໍາເຂ ີ້າ ແລະ ສິນເຊືື່ອ 

ເພືື່ອຊຼຸກຍ ້ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສນິຄ້າສ ັ່ງອອກ. 

ເພືື່ອຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍຄໍາສັັ່ງ ເລກທ  15/ນຍ, ລ ງວັນທ  21.04.2021 ກ ໍ່ຄືການສືບຕ ໍ່ປະຕິບັດຂ ໍ້ຕ ກລ ງ ວ່າດ້ວຍ
ນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອເພືື່ອແກ້ໄຂຜ ນກະທ ບຈາກການລະບາດພະຍາດດັັ່ງກ່າວສະບັບ ເລກທ  238/ທຫລ, ລ ງວັນທ  

26/03/2020 ແລະ ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດດັັ່ງກ່າວຮອບທ  2 ເລ ື່ມແຕ່ເດືອນ 04/2021 ເປັນຕ ີ້ນມາ. ທ່ານ ສອນ
ໄຊ ສິດພະໄຊ ຜ ້ວ່າການ ທຫລ ໄດ້ອອກຂ ໍ້ຕ ກລ ງເພ ື່ມຕືື່ມ ເລກທ  256/ທຫລ, ລ ງວັນທ  13/05/2021 ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດ
ນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອເພືື່ອແກ້ໄຂຜ ນກະທ ບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຊ ື່ງຂ ໍ້ຕ ກລ ງສະບັບນ ີ້ໄດ້ກໍານ ດ
ນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອເພ ື່ມຕືື່ມເພືື່ອແກ້ໄຂຜ ນກະທ ບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດດັັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ລ ກຄ້າເງິນກ ້ຂອງ
ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທ ື່ເປັນພະນັກງານ ຫ ື ລ ກຈ້າງຂອງຫ ວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຫ ື ການຈັດຕັີ້ງໃດໜ ື່ງທ ື່
ຕ້ອງໄດ້ຢຸດກິດຈະການທັງໝ ດ ຫ  ືບາງສ່ວນ ລວມທັງແຮງງານອິດສະຫ ະທ ື່ບ ໍ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເນືື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜ ນກະທ ບ
ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດດັັ່ງກ່າວ ພາໃຫ້ບ ໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫ ື ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນສ່ວນໃດໜ ື່ງ ຊ ື່ງບ ໍ່ສາມາດຊໍາລະໜ ີ້ຂອງ
ຕ ນໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນໄດ້ຕາມສັນຍາ;  

ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນປະຕິບັດນະໂຍບາຍເພ ື່ມຕືື່ມຕ ໍ່ລ ກຄ້າຂອງຕ ນ ໂດຍໃຫ້ທະນາຄານທຸລະ
ກິດ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທ ື່ຮັບເງິນຝາກ ແລະ ບ ໍ່ຮັບເງິນຝາກ ເລືື່ອນເວລາຊໍາລະໜ ີ້ທັງຕ ີ້ນທ ນ ແລະ ດອກເບ້ຍໃຫ້ແກ່

ລ ກຄ້າເງິນກ  ້(ປະເພດເງິນກ ້ເພືື່ອການຊ ມໃຊ້) ເປັນເວລາ 3 ເດືອນ ນັບແຕ່ເດືອນພ ດສະພາ ຫາ ເດືອນກ ລະກ ດ 2021 ໂດຍ
ໃຫ້ບ ລິສັດເຊ ັ່າສິນເຊືື່ອ ແລະ ໂຮງຊວດຈໍາ ເລືື່ອນກໍານ ດເວລາໃນການຈ່າຍຄ່າງວດໃນການເຊ ັ່າຊືີ້ ຫ ື ກໍານ ດເວລາການໄຖ່ຖອນ 
ຊັບຊວດຈໍາ ເປັນເວລາ 3 ເດືອນ ນັບແຕ່ເດືອນ ພ ດສະພາ ຫາ ເດືອນກ ລະກ ດ 2021 ພາຍໃຕເ້ງືື່ອນໄຂໃນການພິຈາລະນາ



ການເລືື່ອນກໍານ ດເວລາຊໍາລະໜ ີ້ ໂດຍລ ກຄ້າ ທ ື່ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍເລືື່ອນເວລາຊໍາລະໜ ີ້ ຕ້ອງແມ່ນຜ ້ທ ື່ໄດ້ຮັບຜ ນກະທ ບຈາກ
ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ພາໃຫ້ບ ໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫ  ື ຄ່າແຮງງານ ຫ ື ໄດ້ຮັບພຽງສ່ວນໃດໜ ື່ງ ທ ື່ພາໃຫ້ບ ໍ່

ສາມາດຊໍາລະໜ ີ້ ຫ ື ຄາ່ງວດໄດ້ ໂດຍມ ການຢັື້ງຢ ນຈາກບ່ອນເຮັດວຽກດັັ່ງກ່າວ; ສໍາລັບລ ກຄ້າທ ື່ມ ແຫ ່ງລາຍຮັບຈາກການດໍາ

ເນ ນທຸລະກິດທ ື່ຮັບຜ ນກະທ ບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນໃຫ້ພິຈາລະນາຕາມຖານະການເງິນ ແລະ ສະພາບຕ ວຈິງ. 

ສະເພາະການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແມ່ນກ ມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ກ ມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທຫລ ມ ໜ້າ
ທ ື່ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ທ ື່ກໍານ ດໃນຂ ໍ້ຕ ກລ ງສະບັບນ ີ້ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການ
ເງິນ ທ ື່ຢ ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕ ນ; ສັງລວມລາຍງານສະພາບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດດັັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ຄະນະຜ ້ວ່າການ ທຫລ 
ຊາບເປັນແຕ່ລະເດືອນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; ສໍາລັບ, ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ຕ້ອງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນ
ເຊືື່ອຕ ໍ່ລ ກຄ້າເງິນກ ້. ລ ກຄ້າເງິນກ ້ ທ ື່ມ ເງ ືື່ອນໄຂສາມາດແຈ້ງຂ ຮັບນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອຈາກທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນ
ການເງິນທ ື່ເປັນເຈ ີ້າໜ ີ້ຂອງຕ ນ ໂດຍເຮັດໜັງສືສະເໜ ຂ ນະໂຍບາຍເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫ ື ຜ່ານຊ່ອງທາງອືື່ນຕາມການກໍານ ດ
ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ພ້ອມທັງປະກອບເອກະສານຢັື້ງຢ ນກ່ຽວກັບການເລ ກຈ້າງ, ການຢຸດເຊ າ

ການຈ່າຍເງິນເດືອນຊ ັ່ວຄາວ ຫ ື ການຈ່າຍເງິນເດືອນບາງສ່ວນເພືື່ອເປັນຂ ໍ້ມ ນໃນການພິຈາລະນາປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, 

ຫ້າມທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຍ ດຫ ັກຊັບຄໍໍ້າປະກັນ, ປັບໃໝ ແລະ ເກັບຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆໃນການ

ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ. ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລ ກຄ້າຂອງຕ ນຊາບຢ່າງທ ັ່ວເຖິງ ຜ່ານເວັບໄຊ 

ຫ ື ຊ່ອງທາງອືື່ນທ ື່ເໝາະສ ມກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕາມຂ ໍ້ຕ ກລ ງສະບັບນ ີ້, ພ້ອມທັງ ເອ າໃຈໃສ່ໃນການຕິດຕາມ
ກວດກາສິນເຊືື່ອທ ື່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍດັັ່ງກ່າວຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ລາຍງານມາຍັງກ ມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ກ ມຄຸ້ມ
ຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທຫລ ພາຍໃນວັນທ  10 ຂອງແຕ່ລະເດືອນຕາມແບບຟອມທ ື່ກໍານ ດ, ກ ລະນ ລ ກຄ້າຕ້ອງການຂ ໍ້ມ ນ
ເພ ື່ມຕືື່ມກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອຕາມທ ື່ກໍານ ດໃນຂ ໍ້ຕ ກລ ງສະບັບນ ີ້ ຫ ື ຂ ໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອ 
ເພືື່ອແກ້ໄຂຜ ນກະທ ບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສະບັບເລກທ  238/ທຫລ, ລ ງວັນທ  26/03/2020 

ສາມາດຕິດຕ ໍ່ມາຍັງກ ມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ເບ ໂທຕດິ ຕ ໍ່ 021 219825 ແລະ ກ ມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ເບ 

ໂທຕິດຕ ໍ່ 021 244355. 

# ຂ່າວ: ຣັດສະໝ  ດວງສັດຈະ. 
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