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ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ

“ໂຄງການສ ົ່ງເສມີການເງນິຈລຸະພາກ ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ” 

ບດົສງັລວມກຽ່ວກບັການເງນິຈລຸະພາກ: ການບໍລິຫານໜ້ີຊກັຊາ້ 

ຍອດເງນິກູເ້ປັນຊບັສນິທ່ີມມີນູຄາ່ສງູກວ່າໝູຂ່ອງສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ. ຍອດເງນິກູຍ້ງັເປັນແຫຼງ່ລາຍຮບັຕ ົນ້

ຕໍຂອງສະຖາບນັ ຊຶ່ ງມາຈາກດອກເບຍ້ເງນິກູ ້ແລະ ຄາ່ທາໍນຽມຕາ່ງໆ. ເພາະສະນ ັນ້ການປກົປ້ອງຊບັສນິດ ັງ່ກາ່ວຈິ່ງ

ມຄີວາມສາໍຄນັທ່ີສດຸ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫມ້ນັມຄີນຸນະພາບດ ີແລະຂະຫຍາຍຕວົ. 

ຄນຸນະພາບ ຍອດສນິເຊື່ ອທ່ີດ ີໝາຍຄວາມວາ່ແນວໃດ?  

ຄນຸນະພາບຍອດເງນິກູດ້ກີໍ່ປຽບເໝືອນຮາ່ງກາຍທ່ີມສີຂຸະພາບແຂງແຮງ, ຈະສາມາດເຄື່ ອນໄຫວໄດຢ້າ່ງຫາ້ວຫນັ, 

ໂດຍປະສະຈາກພະຍາດໂລຄາຕາ່ງໆ ຊຶ່ ງມອີະໄວຍະວະທກຸສວ່ນສມົບນູດ.ີ ເງນິກູຊ້ກັຊາ້ ຄເືປັນພະຍາດສະນດິ

ໜ່ຶງທ່ີສາມາດແພລ່າມໄປທກຸສວ່ນຂອງຮາ່ງກາຍໄດຢ້າ່ງໄວວາ ຖາ້ຫາກບ ົ່ງມະຕພິະຍາດບ່ໍໄດ ້ ແລະໃຊຢ້າປ່ິນປວົບ່ໍ

ຖກື.  

ຄນຸນະພາບຍອດເງນິກູທ່ີ້ດ ີ ຈະສາມາດໝນູວຽນໄດໃ້ນຂດີຄວາມສາມາດສງູສດຸຂອງມນັ. ທກຸຄ ັງ້ທ່ີມໜ້ີີຊກັຊາ້ຈະ

ເຮັດໃຫຄ້ນຸະນະພາບຂອງຍອດເງນິກູຫຸຼ້ດລງົ ແລະໝນູວຽນຊາ້ລງົ. ສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວເຮັດໃຫຕ້ນົທຶນຂອງສະຖາບນັເພ້ີມ 

ຂຶນ້ ເພາະວາ່ເສຍລາຍຮບັດອກເບຍ້ ແລະຕ ົນ້ທຶນໃນການເກບັເງນິກູຄ້ນືເພ້ີມຂຶນ້. ຍິ່ ງໄປກວ່ານ ັນ້, ຖາ້ຫາກລກູຄາ້ບ່ໍ

ຊາໍ ລະຄນືໄດເ້ລີຍກໍ່ຈະກາຍເປັນໜ້ີສນູ ຊຶ່ ງຈະເຮັດໃຫສ້ະຖາບນັເສຍຍອດເງນິກູໄ້ປ. ສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວຈະເຮັດໃຫເ້ງນິ

ຝາກຂອງລກູຄາ້ທງັໝດົມຄີວາມສຽ່ງ ແລະການທດົແທນຕ ົນ້ທຶນທ່ີເສຍໄປແມນ່ຕອ້ງການເວລາທ່ີຍາວນານສມົຄວນ. 

ວທີິທ່ີດທ່ີີສດຸໃນການປະເມນີຄນຸນະພາບຂອງຍອດເງນິກູ ້ ແມນ່ການປະເມນີເບິ່ ງວາ່ມໜ້ີີຊກັຊາ້ຫຼາຍປານໃດ ແລະ

ອງີໃສຈ່າໍນວນໜ້ີຊກັຊາ້ນ ັນ້ເພ່ືອຄດິໄລຄ່ວາມສຽ່ງໃນການເສຍຫາຍທ່ີຈະກາຍເປັນໜ້ີສນູ. ເຮົາຈະຮູໄ້ດວ້າ່ຍອດເງນິກູ້

ທ່ີມຄີວາມສຽ່ງ (PAR) ມຫຼີາຍເທ່ົາໃດ. ຕວົຊີວ້ດັໃນເກນມາດຕະຖານຂອງສາກນົ ແມນ່ຖເືອົາອດັຕາສວ່ນຍອດເງນິ

ກູທ່ີ້ມຄີວາມສຽ່ງໜ້ີຊກັຊາ້ເກນີ 30 ວນັ (PAR 30), ໝາຍຄວາມວາ່ທກຸລາຍເງນິກູທ່ີ້ມໜ້ີີຊກັຊາ້ເກນີ 30 ວນັຂຶນ້

ໄປ ແມນ່ຕ ົນ້ທຶນຄາ້ງຊາໍລະທງັໝດົຂອງລາຍເງນິກູດ້ ັງ່ກາ່ວແມນ່ມຄີວາມສຽ່ງ. 
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ຍອດເງນິກູທ່ີ້ມທ່ີີມຄີນຸນະພາບດ ີແມນ່ມອີດັຕາ ສວ່ນ 

ຄວາມສຽ່ງໜ້ີຊກັຊາ້ເກນີ 30 ວນັ (PAR 30) ໜອ້ຍ 

ກວ່າ 5%. ຖາ້ຫາກອດັຕາສວ່ນດ ັງ່ ກາ່ວສງູກວ່ານ ັນ້ 

ໝາຍຄວາມວາ່ຄນຸນະພາບຍອດ ເງນິກູບ່ໍ້ດ.ີ ຜູລ້ງົທຶນ 

ແລະ ຜູໃ້ຫທຶ້ນທງັຫຼາຍຈະບ່ໍປະສງົຈະລງົທຶນກບັສະຖາ 

ບນັທ່ີມຄີນຸນະພາບຍອດສນິເຊື່ ອຕ ໍາ່ກວ່າເກນມາດຕະ 

ຖານ, ເພາະວາ່ການ ລງົທຶນຈະເປັນການເຮັດໃຫບ້ນັຫາ 

ນອ້ຍ ກາຍເປັນ ບນັຫາໃຫຍໄ່ດ.້ 
 

ຄນຸນະພາບຍອດສນິເຊື່ ອໃນ ສປປ ລາວ ເປັນແນວໃດ? 

ພວກເຮົາໄດດ້າໍເນນີການສາໍຫຼວດເພ່ືອປະເມນີລະດບັສະພາບ

ໜ້ີຊກັຊາ້ຂອງບນັດາສະຖາບນັສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ 

ໃນ ສປປ ລາວ1. ຈາກການສາໍຫຼວດເຫັນວາ່ ລະດບັຄາ່ສະ 

ເລຍ່ຂອງຍອດເງນິກູທ່ີ້ມໜ້ີີຊກັຊາ້ ລະຫວາ່ງ 30 ວນັ ແມນ່ມ ີ

ຢູ ່ 17% ເຊິ່ ງຄາ່ສະເລຍ່ຍອດເງນິກູທ່ີ້ມໜ້ີີຊກັຊາ້ຕາມມາດ 

ຖານສາກນົ ແມນ່ໜອ້ຍກວາ່ 5%. ສະເລຍ່ 6% ຂອງຍອດ 

ເງນິກູມ້ໜ້ີີຊກັຊາ້ເກນີ 6 ເດອືນ ທ່ີຄວນໄດຫ້ກັລາ້ງ. ຖາ້ບ່ໍຫກັ 

ລາ້ງໜ້ີສນູແມນ່ອດັຕາສວ່ນຄວາມ ສຽ່ງໜ້ີຊກັຊາ້ເກນີ 30 ວນັ 

(PAR 30) ຈະສູງ່ກວາ່ ຫືຼເທ່ົາກບັ 23%! 

ເຖງິວາ່ບາງສວ່ນໃນຈາໍນວນ 6% ທ່ີຫກັລາ້ງ ໜ້ີສນູອາດ ຈະເກບັຄນືໄດສ້ວ່ນໃດສວ່ນໜ່ຶງ ໃນອະນາຄດົແຕສ່ວ່ນ 

ຫຼາຍແມນ່ອາດຈະເກບັ ຄນືບ່ໍໄດ.້ ໃນຈາໍນວນຍອດເງນິກູ ້ຄາ້ງຊາໍລະ 1 ຕື,້ ມຕີ ົນ້ທຶນປະມານ 60 ລາ້ນຄາດວາ່ 

ຈະເສຍໄປລວມທງັການສນູເສຍລາຍຮບັດອກເບຽ້ໃນໄລ ຍະທ່ີຜາ່ນມາ ແລະອະນາຄດົ. 

ການສນູເສຍຈາໍນວນເງນິດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ ຕອ້ງຈາ່ຍໃຫ ້ລກູ ຄາ້ ແລະ ລກູຄາ້ເປັນຜູຈ້າ່ຍ ໂດຍຜາ່ນການຈາ່ຍດອກ 

ເບຍ້. ຖາ້ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກຫາກສບືຕ່ໍ ສນູເສຍ ເງນິຈາໍນວນນີໄ້ປໃນທ່ີສດຸ ລກູຄາ້ກໍ່ຈະສນູເສຍເງນິຝາກ 

                                                            
 

1
  ໄດທ້າໍການສາໍຫຼວດ ໃນຊວ່ງ ເດອືນມຖິນຸາ 2009 ໂດຍອງີຕາມກາໍຂໍມ້ນູ ຈາກບດົລາຍງາຍ ຂອງ 8 ສກຈ ຕ ົນ້ຕໍ ທ່ີໄດສ້ ົ່ງໃຫ ້ທະນາຄານ ແຫງ່ 

ສປປລ 
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ຂອງຕນົທ່ີຝາກໄວກ້ບັສະຖາບນັ. ກລໍະນນີີ ້ໄດເ້ກດີຂຶນ້ມາແລວ້ກບັກອງທຶນບາ້ນຕາ່ງໆ ຊຶ່ ງຜູກ້ ູທ້ງັຫຼາຍ (ສວ່ນຫຼາຍ 

ເປັນຜູທ່ີ້ມຖີານະດ)ີ ບ່ໍຊາໍລະຄນືເງນິກູ ້ແລະຜູຝ້າກ (ສວ່ນຫຼາຍເປັນຜູທ່ີ້ມຖີານະທກຸຍາກ) ບ່ໍສາມາດເອົາເງນິຝາກ 

ຂອງຕນົຄນືໄດ.້ ເພາະສະນ ັນ້ ສະຖາບນັການເງນິຈ ຸລະພາກຈຶ່ງມຄີວາມຮບັຜິດຊອບໃນການຮກັສາຄນຸນະພາບ 

ຍອດເງນິກູໃ້ຫດ້ເີພ່ືອຮບັປະກນັສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວບ່ໍໃຫເ້ກດີຂຶນ້. 

ສາເຫດຂອງໜ້ີຊກັຊາ້ແມນ່ຫຍງັ? 

ໃນເດອືນ ກນັຍາ 2009 ບນັດາຜູບໍ້ລິຫານຈາກ 25 ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ໃນ ສປປລາວ ໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມ 

ຝຶກອບົຮມົການບໍລິຫານໜ້ີຊກັຊາ້, ໄດມ້ໂີກາດສນົທະນາຮວ່ມກນັ ກຽ່ວກບັສະພາບໜ້ີຊກັຊາ້ຂອງສະຖາບນັຂອງເຂົາ 

ເຈົາ້ ແລະຮຽນຮູກ້ຽ່ວກບັເຕັກນກິການຫຸຼດຜອ່ນໜ້ີຊກັຊາ້. ມຄີວາມເຫັນເປນັເອກະພາບກນັວາ່ສາເຫດອນັດບັໜ່ຶງ 

ຂອງໜ້ີຊກັຊາ້ ບ່ໍແມນ່ເປັນຍອ້ນລກູຄາ້, ຫາກເປນັຍອ້ນສະຖາບນັເອງ. 

“ເປັນຄ ັງ້ທາໍອດິທ່ີຂອ້ຍໄດຄ້ ົນ້ພບົວາ່ສາເຫດຂອງໜ້ີຊກັຊາ້ຕ ົນ້ຕໍ ແມນ່ມາຈາກສະຖາບນັເອງ. ເມ ື່ອກອ່ນຂອ້ຍຄດິ 

ວາ່ເປັນຍອ້ນລກູຄາ້ ຫືຼປດັໄຈອື່ ນໆ ແຕດ່ຽວນີຂ້ອ້ຍເຂ້ົາໃຈແລວ້ວາ່ສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ເປັນຍອ້ນນະໂຍບາຍ ແລະການ 

ປະຕບິດັຕວົຈງິຂອງສະຖາບນັເອງ.” ທາ່ນ ທອງຈນັ, ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ ສສງ ມດິຕະພາບ. 

ຜູບໍ້ລິຫານກາໍນດົໄດວ້າ່ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບໃນການໃຫບໍ້ລິການຜະລິດຕະພນັທ່ີເໝາະ 

ສມົ, ຮບັປະກນັວາ່ລກູຄາ້ເຂ້ົາໃຈເຖງິພນັທະຂອງຕນົ, ປະເມນີໄດວ້າ່ລກູຄາ້ຈະມຄີວາມອາດສາມາດ ຫືຼຄາດວາ່ 

ຈະຊາໍລະຄນືໄດ,້ ເພ່ືອຕດັສນິໃຈວາ່ຈະໃຫກູ້ຫືຼ້ບ່ໍ, ມລີະບບົແຮງຈງູໃຈສາໍລບັການຈາ່ຍຄນື ແລະ ມາດຕະການ 

ໃນການເກບັເງນິກູຄ້ນືເປັນແຕລ່ະໄລຍະ. 

ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກຄວນເຮັດຫຍງັແດເ່ພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນໜ້ີຊກັຊາ້? 

ບາງເຄັດລບັກຽ່ວກບັການບໍລິຫານໜ້ີຊກັຊາ້ທ່ີເກດີຂຶນ້. 

ນີບ່ໍ້ແມນ່ລາຍການທ່ີສມົບນູຄບົຖວ້ນ ແຕສ່າມາດຊວ່ຍໃຫທ້າ່ນເລ້ີມຕ ົນ້ໄດ.້ 

ນະໂຍບາຍ ແລະຂ ັນ້ຕອນການປະຕບິດັ: 

 ຮບັປະກນັວາ່ໄດກ້າໍນດົນະໂຍບາຍໜ້ີຊກັຊາ້ໄດຈ້ະແຈງ້ຢາ່ງເປັນລາຍລກັອກັສອນ 

ແລະ ມວີທີິການປະເມນີໜ້ີຊກັຊາ້ ແລະອດັຕາສວ່ນຕ ົນ້ທຶນເງນິກູທ່ີ້ມຄີວາມສຽ່ງ 

ໜ້ີຊກັຊາ້ເກນີ 30 ວນັ/PAR(30) ຕ ໍາ່ກວ່າ 5% ແມນ່ເປັນທ່ີຍອມຮບັໄດ.້  

 ເງ ື່ອນໄຂຂອງລາຍຈາ່ຍເງນິແຮໜ້ີສນູ (ຕາມຂໍກ້າໍນດົ ທຫລ) ແລະເມ ື່ອໃດຄວນຫກັລາ້ງໜ້ີສນູ 

 ກາໍນດົເງນິກູໃ້ນກລໍະນສີດຸວໄິສຊຶ່ ງອາດພິຈາລະນາໃຫປ້ບັໂຄງສາ້ງໜ້ີໄດ ້ 

 ແນໃ່ຈວາ່ມນີະໂຍບາຍກຽ່ວກບັ ການຍອ້ງຍໍ/ສິ່ ງຕອບແທນໃຫແ້ກພ່ະນກັງານທ່ີປະຕບິດັໜາ້ທ່ີໄດດ້ ີ  
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 ການຍອ້ງຍໍ/ສິ່ ງຕອບແທນຕອ້ງໃຫເ້ປັນປກົກະຕເິພ່ືອເປັນການກະຕຸນ້ໃຫທ້ນັການ, ອາດຈະຈາ່ຍໃຫເ້ປັນ 

ເດອືນ 

 ມມີາດຖານໃນການການປະເມນີເພ່ືອອະນມຸດັເງນິກູ ້ 

 ກາໍນດົມາດຕາການຕາ່ງໆທ່ີຈະໄດປ້ະຕບິດັໃຫທ້ນັການເມ ື່ອເກດີມໜ້ີີຊກັຊາ້ ແລະຕດິຕາມຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ 

 

ການບໍລິຫານ ແລະພະນກັງານ 

 ຮບັປະກນັໃຫທ້ກຸຄນົຮູຈ້ກັນະໂຍບາຍ ແລະມສີະຕຕ່ໍິການປ່ຽນແປງຕາ່ງໆ 

 ຕດິຕາມຄນຸນະພາບຍອດເງນິກູ ້ (ໂດຍການນາໍໃຊອ້ດັຕາສວ່ນຄວາມສຽ່ງຍອດເງນິກູ ້  ແລະເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍ 

ລະຕາມອະຍເຸກນີກາໍນດົ) ຢາ່ງຕ ໍາ່ເດອືນລະຄ ັງ້ ແລະລາຍງານໃຫສ້ະພາບໍລິຫານຊາບ 

 ບນັທຶກເງນິກູຊ້ກັຊາ້ລງົໃບທະບຽນຕາ່ງຫາກເພ່ືອຕດິຕາມ. ຈດັປະຊຸມປະຈາໍອາທິດເພ່ືອທບົທວນ ແລະແກ ້

ໄຂບນັຫາຕາ່ງໆ 

 ຮບັປະກນັໃຫລ້ະບບົການບໍລິຫານຂໍມ້ນູສະໜອງໄດຂໍ້ມ້ນູທ່ີໜາ້ເຊື່ ອຖ,ື ຊດັເຈນ ແລະເປັນໄປຕາມໄລຍະ 

ເວລາ. ສາ້ງບດົລາຍງານສາໍລບັລະດບັການນາໍໃຊຂໍ້ມ້ນູທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ ເຊ່ັນ: ສະພາບໍລິຫານ, ຜູບໍ້ລິຫານ, 

ພະນກັງານສນິເຊື່ ອ. 

 ສາ້ງລະບບົຄວບຄມຸພາຍໃນ ແລະກວດສອບພາຍໃນ ເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ 

ຕາ່ງໆແມນ່ໄດຖ້ກືປະຕບິດັ-ນີເ້ປັນສິ່ ງທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸ 

 

ຜະລິດຕະພນັ ແລະ ລກູຄາ້ 

 ຮບັປະກນັວາ່ ວງົເງນິກູ,້ ໄລຍະເວລາກູ,້ ການປ່ອຍກູ ້ແລະກນົໄກການຊາໍລະຄນື ແມນ່ບນົພ້ືນຖານຄວາມ 

ຕອ້ງການຂອງລກູຄາ້ (ດາໍເນນີການສາໍຫຼວດລກູຄາ)   

 ຮບັປະກນັວາ່ມແີຮງຈງູໃຈໃຫແ້ກລ່ກູຄາ້ເພ່ືອເປັນການຊຸກຍູກ້ານຊາໍລະຄນືຕາມເວລາທ່ີກາໍນດົ ແລະ ການ 

ປບັໄໝເມ ື່ອມກີານຊາໍລະຊກັຊາ້ ເກນີກາໍນດົ  

 ຮບັປະກນັວາ່ລກູຄາ້ເຂ້ົາໃຈດພີນັທະຂອງຕນົ ແລະຜນົຕາມມາເມ ື່ອຊາໍລະຊກັຊາ້ເກນີກາໍນດົ   

 ຕອ້ງຮບັປະກນັວາ່ລກູຄາ້ມຄີວາມພໍໃຈໂດຍການຕດິຕາມລະດບັຄວາມພໍໃຈຂອງເຂົາເຈົາ້ຢາ່ງປກົະຕ ິ ແລະ 

ອດັຕາການລາອອກຂອງລກູຄາ້ (ແລະເຫດຜນົ) 

 ຮບັປະກນັວາ່ພະນກັງານໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົກຽ່ວກບັການພວົພນັກບັລກູຄາ້ ແລະການໂນມ້ນາ້ວໃຫມ້ ີ

ການຊາໍລະຄນືຕາມເວລາ. ຕອ້ງມຄີວາມເຂັມ້ງວດ ແຕຍ່ດຸຕທິາໍສະເໜີ ໃນການປະຕບິດັຕ່ໍລກູຄາ້ທ່ີມໜ້ີີ 

ຊກັຊາ້. 
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ຂອ້ຍຕອ້ງການຈດັການກບັບນັຫາໜ້ີຊກັຊາ້,  ຄວນເລ້ີມຕ ົນ້ແນວໃດ? 

1. ກາໍນດົບນັຫາໃຫຊ້ດັເຈນ. ປະເມນີລະດບັອດັຕາຄວາມສຽ່ງຍອດເງນິກູທ່ີ້ມໜ້ີີຊກັ 

ຊາ້ ເກນີ 30 ວນັ/ PAR(30). ຄວາມສຽ່ງນ ັນ້ຢູໃ່ນຈດຸສມຸດາ້ນໃດໜ່ຶງ, ໂດຍສະ 

ເພາະດາ້ນຜະລິດຕະພນັເງນິກູ,້ ຫືຼເກດີຂຶນ້ກບັເງນິກູທ່ີ້ພະນກັງານຜູໃ້ດໜ່ຶງຮບັ 

ຜິດຊອບ. 

2. ກາໍນດົໄດສ້າເຫດ. ຈດັປະຊຸມກບັຄະນະສນິເຊື່ ອ. ພະຍາຍາມຊອກຫາສາເຫດທ່ີແທຈ້ງິຂອງໜ້ີຊກັຊາ້. 

ໂດຍປກົກະຕແິລວ້ມກັຈະເກດີຈາກສາເຫດທ່ີກຽ່ວຂອ້ງທາງດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະມາດຕະການຕາ່ງໆ, 

ການບໍລິຫານ ແລະພະນກັງານ, ແລະ ຜະລິດຕະພນັ ແລະ ລກູຄາ້. (ໂຄງການສ ົ່ງເສມີການເງນິຈລຸະ 

ພາກເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ ໄດສ້າ້ງເຄື່ ອງມໃືນການປະເມນີຕນົເອງສາໍລບັສະຖາບນັການເງນິຈລຸະ 

ພາກໃນການບໍລິຫານໜ້ີຊກັຊາ້ ແລະ ປະເມນີຜະລິດຕະພນັເງນິກູ,້ ເພ່ືອຊວ່ຍໃນການກາໍນດົປະເດັນ 

ຕາ່ງໆ. ຖາ້ຕອ້ງການສາໍເນົາເຄື່ ອງມດື ັງ່ກາ່ວກະລນຸາຕດິຕ່ໍກບັຫອ້ງການໂຄງການ.) 

3. ສາ້ງແຜນໃນການປະຕບິດັ. ຕ ັງ້ເປ້ົາໝາຍ ແລະກາໍນດົເວລາທ່ີຊດັເຈນ ແລະແຕງ່ຕ ັງ້ຜູຮ້ບັຜິດຊອບຄກັແນ ່

(ໂຄງການມແີບບຟອມທ່ີເປັນມາດຕະຖານຖາ້ທາ່ນຕອ້ງການຢາກນາໍໃຊ)້ 

4. ກາໍນດົຂໍຫ້ຍຸຍ້ຍາກ ແລະສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການປະຕບິດັແຜນດ ັງ່ກາ່ວ, ແລະສາ້ງຍດຸທະສາດເພ່ືອຈດັການ 

ກບັສິ່ ງທາ້ທາຍຂາ້ງເທິງນ ັນ້ (ຍດຸທະສາດຕາ່ງໆນີຄ້ວນລວມຢູໃ່ນແຜນ) 

5. ແຜນດ ັງ່ກາ່ວຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນມຸດັຈາກສະພາບໍລິຫານ (ຍື່ ນແຜນເຖງິສະພາບໍລິຫານເພ່ືອຂໍອະນມຸດັ) 

6. ຕດິຕາມຢາ່ງເປັນປກົກະຕ ິ ແລະລາຍງານໂດຍອງີຕາມແຜນທ່ີວາງໄວ.້ ຍດຸທະສາດອາດຈະມກີານດດັ 

ປບັເມ ື່ອມຕີາມຄວາມຈາໍເປັນ. 

 

ຈ ົງ່ໂຊກດ,ີ ແລະຈາໍສະເໝີວາ່ – ບ່ໍມລີກູຄາ້ທ່ີບ່ໍດ,ີ ມແີຕເ່ງນິກູທ່ີ້ບ່ໍດເີທ່ົານ ັນ້! 

ເຊນ ນໂິຄລ ໌

ຫວົໜາ້ຄະນະຊຽ່ວຊານ 

ໂຄງການສ ົ່ງເສມີການເງນິຈລຸະພາກເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ,  

ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ

 

ຂໍມ້ນູເພ້ີມເຕມີ ຕດິຕ່ໍ:  ຫອ້ງການໂຄງການ 

ທະນາຄານ ແຫງ່ ສປປ ລາວ, ຖະໜນົຢອນເນດ 

ຕູ ້ປ.ນ 4030 

ໂທລະສບັ-ແຟັກ: 021 264 616 


