ທຫລ ໃຫ້ ທທກ-ການເງິນຈຸລະພາກ
ເລືອ
ື່ ນຊໍາລະໜີ້ 3 ເດືອນ ຍ້ອນໂຄວິດ

ນັບແຕ່ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຕີ້ນປີ 2020, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ປະຕິບັດບັນ
ດານະໂຍບາຍຈໍານວນໜື່ງ ເພືື່ອແກ້ໄຂຜນກະທບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດດັັ່ງກ່າວ ໄດ້ແກ່ການປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ
ພືີ້ນຖານຂອງ ທຫລ ແລະ ອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ; ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອ ເພືື່ອແກ້ໄຂ
ຜນກະທບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ຕາມຂໍ້ຕກລງສະບັບເລກທ 238/ທຫລ, ວັນທ 26/03/2020; ດໍາ
ເນນໂຄງການສິນເຊືື່ອເພືື່ອຊຼຸກຍ້ການຜະລິດ ແລະ ແກ້ໄຂຜນກະທບຈາກການລະບາດດັັ່ງກ່າວ ສະບັບເລກທ 318/ທຫລ, ວັນ
ທ 19/05/2020; ຊຼຸກຍ້ ແລະ ຕິດຕາມການສະໜອງແຫງ່ ທນຂອງກອງທນສັ່ງເສມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ
ຮ່ວມກັບກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໂດຍສຸມໃສ່ສະໜອງແຫ່ງທນໃຫ້ຫວໜ່ວຍວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ
ໃນຂງເຂດທຮ
ື່ ັບຜນກະທບຈາກການລະບາດພະຍາດດັັ່ງກ່າວ.

ຜ່ານການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນດ້ານສິນເຊືື່ອໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຮອດເດືອນ 03/2021 ທະນາຄານທຸລະ
ກິດ (ທທກ) ໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອໃຫ້ແກ່ລກຄ້າທັງໝດ 4.846 ລາຍ ລວມມນຄ່າ 9.565,24 ຕືກ
ີ້ ບ. ສໍາລັບສະ
ຖາບັນການເງິນທບ
ື່ ໍ່ແມ່ນທະນາຄານ

ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອໃຫ້ແກ່ລກຄ້າທັງໝດ

454.163

ລາຍ

ລວມມນຄ່າ

263,63 ຕືີ້ກບ. ນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອທທ
ື່ ະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ປະຕິບັດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນະໂຍບາຍການປັບຫຼຸດ
ອັດຕາດອກເບ້ຍ, ຮອງລງມາແມ່ນນະໂຍບາຍເລືື່ອນຊໍາລະໜີ້ທັງຕີ້ນທນ ແລະ ດອກເບ້ຍ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍປ່ອຍກ້ໃໝ່ ເພືື່ອ
ຟື້ນຟການຜະລິດ ຫື ທຸລະກິດ, ນະໂຍບາຍປັບຫຼຸດຄ່າທໍານຽມ ແລະ ນະໂຍບາຍອືື່ນໆ. ການສະໜອງສິນເຊືື່ອໃໝ່ໃຫ້ແກ່ລກຄ້າ
ທື່ໄດ້ຮັບຜນກະທບພາຍໃຕ້ໂຄງການສິນເຊືື່ອຊຼຸກຍ້ການຜະລິດ ແລະ ແກ້ໄຂຜນກະທບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕາມຂໍ້ຕກລງ
ເລກທ 318/ທຫລ ໄດ້ສະໜອງເງິນກ້ໃຫ້ແກ່ລກຄ້າທື່ໄດ້ຮັບຜນກະທບຜ່ານທະນາຄານທຸລະກິດທື່ເຂີ້າຮ່ວມໂຄງການທັງໝດ
1.652,57 ຕືີ້ກບ ຈໍານວນລກຄ້າ 477 ລາຍ ແລະ ຖອນນໍາໃຊ້ແລ້ວ 1.369,44 ຕືີ້ກບ. ສໍາລັບການສະໜອງສິນເຊືື່ອໃຫ້ແກ່
ວນກ ໂດຍກອງທນສັ່ງເສມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄດ້ປ່ອຍກ້ແລ້ວປະມານ 165,06 ຕືີ້ກບ (ມຈໍານວນ 116
ຫວໜ່ວຍ ວນກ, ມ 143 ສັນຍາເງິນກ້ ມາຈາກ 14 ແຂວງ).
ທຫລ ຈະສືບຕປ
ໍ່ ະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການທື່ ທຫລ ໄດ້ປະຕິບັດຜ່ານມາຂ້າງເທິງນັີ້ນໃນການແກ້ໄຂຜນກະ
ທບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ໂດຍສືບຕປ
ໍ່ ະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອເພືື່ອແກ້ໄຂຜນກະທບຈາກໂຄວິດ-19

ຕາມຂໍ້ຕກລງສະບັບເລກທ 238/ທຫລ, ລງວັນທ 26/03/2020 ໂດຍການອອກແຈ້ງການເພື່ມຕືມ
ື່ ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ
ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ເພື່ມທະວການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອແກ້ໄຂຜນກະທບຕາມຂໍ້ຕກລງດັັ່ງກ່າວໃຫ້ວ່ອງໄວ, ທັນສະ
ພາບການ ແລະ ທັ່ວເຖິງຕາມສະພາບເງືື່ອນໄຂຂອງລກຄ້າທື່ໄດ້ຮັບຜນກະທບຕວຈິງ; ສືບຕໍ່ດໍາເນນໂຄງການສິນເຊືື່ອເພືື່ອສະ
ໜອງເງິນກ້ໃໝ່ໃຫ້ແກ່ບຸກຄນ, ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ແລະ ວນກ ທໄື່ ດ້ຮັບຜນກະທບຜ່ານທະນາຄານທຸລະກິດທື່ເຂີ້າຮ່ວມໂຄງ
ການຈໍານວນ 16 ທະນາຄານ; ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການສິນເຊືື່ອ ເພືື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ແກ່ນະໂຍບາຍສິນ
ເຊືື່ອສັ່ງເສມການຜະລິດໄຟຟ້າເພືື່ອການສັ່ງອອກ, ສິນເຊືື່ອເພືື່ອສັ່ງເສມການຜະລິດສິນຄ້າທດແທນການນໍາເຂີ້າ ແລະ ສິນເຊືື່ອ
ເພືື່ອຊຼຸກຍ້ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າສັ່ງອອກ.
ເພືື່ອຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍຄໍາສັັ່ງ ເລກທ 15/ນຍ, ລງວັນທ 21.04.2021 ກໍ່ຄືການສືບຕໍ່ປະຕິບັດຂໍ້ຕກລງ ວ່າດ້ວຍ
ນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອເພືື່ອແກ້ໄຂຜນກະທບຈາກການລະບາດພະຍາດດັັ່ງກ່າວສະບັບ

ເລກທ

238/ທຫລ,

ລງວັນທ

26/03/2020 ແລະ ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດດັັ່ງກ່າວຮອບທ 2 ເລື່ມແຕ່ເດືອນ 04/2021 ເປັນຕີ້ນມາ. ທ່ານ ສອນ
ໄຊ ສິດພະໄຊ ຜ້ວ່າການ ທຫລ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕກລງເພື່ມຕືື່ມ ເລກທ 256/ທຫລ, ລງວັນທ 13/05/2021 ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດ
ນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອເພືື່ອແກ້ໄຂຜນກະທບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19
ຊື່ງຂໍ້ຕກລງສະບັບນີ້ໄດ້ກໍານດ
ນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອເພື່ມຕືື່ມເພືື່ອແກ້ໄຂຜນກະທບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດດັັ່ງກ່າວ
ໃຫ້ແກ່ລກຄ້າເງິນກ້ຂອງ
ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທື່ເປັນພະນັກງານ ຫື ລກຈ້າງຂອງຫວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຫື ການຈັດຕັີ້ງໃດໜື່ງທື່
ຕ້ອງໄດ້ຢຸດກິດຈະການທັງໝດ ຫື ບາງສ່ວນ ລວມທັງແຮງງານອິດສະຫະທື່ບໍ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເນືື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜນກະທບ
ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດດັັ່ງກ່າວ ພາໃຫ້ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫື ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນສ່ວນໃດໜື່ງ ຊື່ງບໍ່ສາມາດຊໍາລະໜີ້ຂອງ
ຕນໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນໄດ້ຕາມສັນຍາ;
ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນປະຕິບັດນະໂຍບາຍເພື່ມຕືື່ມຕໍ່ລກຄ້າຂອງຕນ ໂດຍໃຫ້ທະນາຄານທຸລະ
ກິດ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທື່ຮັບເງິນຝາກ ແລະ ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ເລືື່ອນເວລາຊໍາລະໜີ້ທັງຕີ້ນທນ ແລະ ດອກເບ້ຍໃຫ້ແກ່
ລກຄ້າເງິນກ້ (ປະເພດເງິນກ້ເພືອ
ື່ ການຊມໃຊ້) ເປັນເວລາ 3 ເດືອນ ນັບແຕ່ເດືອນພດສະພາ ຫາ ເດືອນກລະກດ 2021 ໂດຍ
ໃຫ້ບລິສັດເຊັ່າສິນເຊືື່ອ ແລະ ໂຮງຊວດຈໍາ ເລືື່ອນກໍານດເວລາໃນການຈ່າຍຄ່າງວດໃນການເຊັ່າຊືີ້ ຫື ກໍານດເວລາການໄຖ່ຖອນ
ຊັບຊວດຈໍາ ເປັນເວລາ 3 ເດືອນ ນັບແຕ່ເດືອນ ພດສະພາ ຫາ ເດືອນກລະກດ 2021 ພາຍໃຕ້ເງືື່ອນໄຂໃນການພິຈາລະນາ

ການເລືື່ອນກໍານດເວລາຊໍາລະໜີ້ ໂດຍລກຄ້າ ທື່ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍເລືື່ອນເວລາຊໍາລະໜີ້ ຕ້ອງແມ່ນຜ້ທື່ໄດ້ຮັບຜນກະທບຈາກ
ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ພາໃຫ້ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫື ຄ່າແຮງງານ ຫື ໄດ້ຮັບພຽງສ່ວນໃດໜື່ງ ທື່ພາໃຫ້ບໍ່
ສາມາດຊໍາລະໜີ້ ຫື ຄ່າງວດໄດ້ ໂດຍມການຢັື້ງຢນຈາກບ່ອນເຮັດວຽກດັັ່ງກ່າວ; ສໍາລັບລກຄ້າທື່ມແຫ່ງລາຍຮັບຈາກການດໍາ
ເນນທຸລະກິດທຮ
ື່ ັບຜນກະທບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນໃຫ້ພິຈາລະນາຕາມຖານະການເງິນ ແລະ ສະພາບຕວຈິງ.
ສະເພາະການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແມ່ນກມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ກມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທຫລ ມໜ້າ
ທື່ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ທື່ກໍານດໃນຂໍ້ຕກລງສະບັບນີ້ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການ
ເງິນ ທຢ
ື່ ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕນ; ສັງລວມລາຍງານສະພາບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດດັັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ຄະນະຜ້ວ່າການ ທຫລ
ຊາບເປັນແຕ່ລະເດືອນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; ສໍາລັບ, ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ຕ້ອງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນ
ເຊືື່ອຕໍ່ລກຄ້າເງິນກ້. ລກຄ້າເງິນກ້ ທື່ມເງືື່ອນໄຂສາມາດແຈ້ງຂຮັບນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອຈາກທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນ
ການເງິນທື່ເປັນເຈີ້າໜີ້ຂອງຕນ ໂດຍເຮັດໜັງສືສະເໜຂນະໂຍບາຍເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫື ຜ່ານຊ່ອງທາງອືື່ນຕາມການກໍານດ
ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ພ້ອມທັງປະກອບເອກະສານຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບການເລກຈ້າງ, ການຢຸດເຊາ
ການຈ່າຍເງິນເດືອນຊັ່ວຄາວ ຫື ການຈ່າຍເງິນເດືອນບາງສ່ວນເພືື່ອເປັນຂໍ້ມນໃນການພິຈາລະນາປະຕິບັດນະໂຍບາຍ,
ຫ້າມທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຍດຫັກຊັບຄໍໍ້າປະກັນ, ປັບໃໝ ແລະ ເກັບຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆໃນການ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ. ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລກຄ້າຂອງຕນຊາບຢ່າງທັ່ວເຖິງ ຜ່ານເວັບໄຊ
ຫື ຊ່ອງທາງອືື່ນທື່ເໝາະສມກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕາມຂໍ້ຕກລງສະບັບນີ້, ພ້ອມທັງ ເອາໃຈໃສ່ໃນການຕິດຕາມ
ກວດກາສິນເຊືື່ອທື່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍດັັ່ງກ່າວຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ລາຍງານມາຍັງກມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ກມຄຸ້ມ
ຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທຫລ ພາຍໃນວັນທ 10 ຂອງແຕ່ລະເດືອນຕາມແບບຟອມທື່ກໍານດ, ກລະນລກຄ້າຕ້ອງການຂໍ້ມນ
ເພື່ມຕືື່ມກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອຕາມທື່ກໍານດໃນຂໍ້ຕກລງສະບັບນີ້ ຫື ຂໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອ
ເພືື່ອແກ້ໄຂຜນກະທບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສະບັບເລກທ 238/ທຫລ, ລງວັນທ 26/03/2020
ສາມາດຕິດຕໍ່ມາຍັງກມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ເບໂທຕິດ ຕໍ່ 021 219825 ແລະ ກມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ເບ
ໂທຕິດຕໍ່ 021 265715.

# ຂ່າວ: ຣັດສະໝ ດວງສັດຈະ.
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