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ພີມ ເດືອນ ສີງຫາ ປີ 2014

ຄູ່ມືໂຄງການ AFP: ສໍາລັບການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານບ້ານ

1. ແນະນໍາດ້ານຍຸດທະສາດ
1.1

ເປົ້າໝາຍຂອງປົ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດງານ

ບດລາຍງານ “ການເງິນຈຸລະພາກ ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2012” ໄດູ້ສໍາຫວດເອາບັນດາກອງທນພັດທະນາບ້ານ ຫື ທະ
ນາຄານບ້ານຢູ່ທິ່ວປະເທດ ມີທັງໝດ 4,434 ແຫູ່ງ. ຄຸນນະພາບຂອງການດໍາເນີນງານຂອງກອງທນ ເຫິ່ານີົ້ຍັງບໍິ່ເປັນ
ທີິ່ຮູ້ຈັກຢູ່າງແຜູ່ຫາຍ.
ປົ້ມຄູ່ມກ
ື ານປະຕິບັດງານທະນາຄານບ້ານເຫັົ້ມນີົ້ ກໍານດມາດຕະຖານ, ຂັົ້ນຕອນການສ້າງຕັົ້ງ ແລະ ການດໍາເນີນງານ
ຂອງທະນາຄານບ້ານ. ປືົ້ມເຫັົ້ມນີົ້ຮວບຮວມເອາບັນດາປະສບການ ແລະ ແບບວິທີການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດທີິ່ດີ ຂອງ
ໂຄງການການເງິນຈຸລະພາກ-ການເຂົ້າຫາແຫິ່ງທນຂອງຜູ້ທຸກຍາກ

ໂດຍຜ່ານການບໍລິຫານໂຄງການຂອງ

GIZ

(AFP) ເຊິິ່ງປະຈຸບັນເປັນໂຄງການການເງິນຈຸລະພາກທີິ່ໃຫຍ່ ແລະ ໄດູ້ດໍາເນີນງານຢູ່ ສປປ ລາວ ມາດນແລູ້ວ
ໂຄງການໄດູ້ຮັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ໂດຍການຮ່ວມມືຢູ່າງໃກູ້ຊິດກັບທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ. ໂຄງການໄດູ້ຮັບ
ທນຈາກລັດຖະບານ ເຢຍລະມັນ ແລະ ອດສະຕາລີ ແລະ ບໍລິສັດເອກະຊນ MMG LXML ເຊໂປນ.
ຢູ່ລະດັບບ້ານ ອງການ GIZ ໄດູ້ສ້າງຕັົ້ງ ແລະ ສິ່ງເສີມທະນາຄານບ້ານທີິ່ເລີົ້ມຈາກເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກ ແລະ ຖືກ
ຄຸູ້ມຄອງໂດຍສະມາຊິກຂອງທະນາຄານບ້ານນັົ້ນເອງ. ລະບບນີົ້ ຄືກັບລະບບທີິ່ໄດູ້ຮັບການສິ່ງເສີມ ແລະ ຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດ ໂດຍບັນດາຜູ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຫາຍພາກສ່ວນທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກນ. ກງກັນຂ້າມ, ຫາຍກອງທນ ຢູ່ ສປປ
ລາວ ແມູ່ນຖືກສ້າງຕັົ້ງເປັນກອງທນໝນວຽນເຊິິ່ງໄດູ້ຮັບທນໃຫູ້ລ້າຄັົ້ງດຽວໃນໄລຍະເບືົ້ອງຕົ້ນ ຈາກລັດຖະບານ ຫື
ບັນດາອງການຜູ້ໃຫູ້ທນ. ໃນຂະນະທີິ່ ທະນາຄານບ້ານໄດູ້ຮັບການສ້າງຕັົ້ງຂືົ້ນມາຈາກເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກ, ຈິ່ງເຮັດ
ໃຫູ້ການຄຸູ້ມຄອງຍາກກວ່າ ກອງທນສິນເຊືິ່ອໝນວຽນ, ສ່ວນເງິນຊ່ວຍເຫືອລ້າຈາກຜູ້ໃຫູ້ທນ ແລະ ລັດຖະບານ
ສາມາດເພີິ່ມບໍລິມາດຂອງທີິ່ໄດູ້ມາຈາກເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ການປະກອບທນຂອງພາກສ່ວນບຸກ
ຄນເຂົ້າກອງທນ ມີແນວໂນູ້ມທີິ່ຈະສ້າງຜນດີຕໍິ່ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ການປະຕິບັດວິໄນດ້ານສິນເຊືິ່ອ. ດັິ່ງນັົ້ນ,
ທະນາຄານບ້ານທີິ່ເນັົ້ນໃສູ່ການຮັບເງິນຝາກ

ແມູ່ນມີທ່າແຮງໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຊນນະບດ

ຂອງ ສປປ ລາວ ກວ່າກອງທນສິນເຊືິ່ອໝນວຽນ.
ປົ້ມຄູ່ມືຈະຕອບສະໜອງ;


ການອະທິບາຍບັນດາມາດຕະຖານ, ຂັົ້ນຕອນການປະຕິບັດງານ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານບ້ານ,



ມີແບບແມູ່ພິມ ແລະ ຕວຢູ່າງແບບຟອມສັນຍາ ເຊິິ່ງມີປະໂຫຍດໃນເວລາປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານບ້ານ,



ລວມເອາ ແລະ ອ້າງອີງເຖີງອຸປະກອນຕ່າງໆ ສໍາລັບ ການຝກອບຮມໃຫູ້ຄະນະກໍາມະຂອງທະນາຄານບ້ານ
ແລະ ສະມາຊິກ



ເປັນເອກະສານອ້າງອີງສໍາລັບບຸກຄນທິ່ວໄປ ຜູ້ທີິ່ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານຂອງທະນາຄານ
ບ້ານ

ຄະນະກໍາມະການການເງິນຊນນະບດ ແລະ ການເງິນຈຸລະພາກຂອງທະນາຄານ ແຫູ່ງ ສປປ ລາວ (RMFC) ກ່າວ
ໄວູ້ ໃນປີ 2003 ໃນ “ນະໂຍບາຍພັດທະນາຂະແໜງການການເງິນຊນນະບດ ແລະ ການເງິນຈຸລະພາກທີິ່ຍືນຍງ” ເຊິິ່ງ

1

ຄູ່ມືໂຄງການ AFP: ສໍາລັບການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານບ້ານ

“ການເງິນຊນນະບດ ແລະ ການເງິນຈຸລະພາກທີິ່ຍືນຍງ ແມູ່ນເຄືິ່ອງມືທີິ່ມີປະສິທິພາບ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ,
ເຊິິ່ງສາມາດຊ່ວຍ ສປປ ລາວ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບທີິ່ເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020.”

ຄໍາກ່າວນີົ້ ຍັງຖືກຕ້ອງ ເມືິ່ອທຽບກັບເວລາທີິ່ຂຽນອອກມາ – ການເງິນຈຸລະພາກສາມາດຊ່ວຍໄດູ້, ແຕູ່ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ
ຕາມເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າການເງິນຈຸລະພາກ ບໍິ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍິ່ຄວາມໝັົ້ນຄງຂອງສັງຄມ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກ ແມູ່ນ
ຕ້ອງໄດູ້ມີວິທີການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ປະຕິບັດງານທີິ່ລອບຄອບ ແລະ ເຂັົ້ມງວດ.
ປົ້ມຄູ່ມືທະນາຄານບ້ານເຫັົ້ມນີົ້

ຖືກຂຽນຂົ້ນເພືິ່ອເຮັດໃຫູ້ຊຸມຊນສາມາດປະຕິບັດວຽກງານທະນາຄານບ້ານໄດູ້ຢູ່າງ

ອິດສະຫະ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, GIZ ສະໜັບສະໜນ ເພືິ່ອຄຸູ້ມຄອງດແລຢູ່າງເປັນປກກະຕິຈາກພາຍນອກ ທີິ່ເປັນໄດູ້
ທັງສອງຢູ່າງແບບກອງທນຂັົ້ນບ້ານ ແລະ ທະນາຄານບ້ານ, ທີິ່ຍາກຕໍິ່ການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ມີແນວໂນມທີິ່ຈະເກີດມີການ
ສໍົ້ໂກງ. ການຄຸູ້ມຄອງດແລທະນາຄານບ້ານເຫິ່ານັົ້ນຄວນໃຫູ້ມີອງການຈັດຕັົ້ງລັດຖະບານທີິ່ຢູ່ຂັົ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ສະໜັບສະ
ໜນ ຫື ໃຫູ້ມີການປະຕິບັດໃນຮບແບບຂອງໂຄງການ AFP ໂດຍຜ່ານສະຖາບັນການເງິນຮບແບບພິເສດ (ອງ
ການຈັດຕັົ້ງການສະໜັບສະໜນເຄືອຂ່າຍ).

ລະບບການເງິນສອງຂັົ້ນທີິ່ໄດູ້ກ່າວມານັົ້ນ,

GIZ

ຮັບປະກັນວ່າ

ທະນາຄານບ້ານໃນຈໍານວນ 390 ແຫູ່ງ (ເດືອນ ມີຖຸນາ 2014) ທີິ່ໂຄງການສ້າງຂືົ້ນ ຢູ່ໃນ 6 ແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ.
ອງການ GIZ ສະເໜີໃຫູ້ມີການສິ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຕັົ້ງສະຖາບັນການເງິນພິເສດ(ອງການສະໜັບສະໜນເຄືິ່ອຂ່າຍ
(NSO)). ຄູ່ມືການປະຕິບັດງານຂອງ NSO ຈະຖືກກໍານດຂືົ້ນມາຕ່າງຫາກ.
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2 ອງການຈັດຕັົ້ງຂອງທະນາຄານບ້ານ
2.1

ການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານ

ທະນາຄານບ້ານແມູ່ນອງການຈັດຕັົ້ງທີິ່ຄຸູ້ມຄອງບໍລິຫານໂດຍຊຸມຊນ, ເປີດກວ້າງໃຫູ້ຊາວບ້ານທຸກຄນ ໂດຍບໍິ່ຈໍາແນກ
ເພດ, ອາຍຸ ຫື ຊນເຜິ່າ ທີຢ
ິ່ ູ່ອາໄສພາຍໃນຊຸມຊນທີິ່ມີໃບຢູ້ັງຖກຕ້ອງທັງໝດ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກໄດູ້. ການເຂົ້າເປັນ
ສະມາຊິກ ແມູ່ນອີງຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ.
ຊາວບ້ານສາມາດສະໝັກເປັນສະມາຊິກ

ດ້ວຍການລງທະບຽນ

ແລະ

ເປີດບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ.

ສະມາຊິກ

ທະນາຄານບ້ານ ປະກອບມີສະມາຊິກບຸກຄນທິ່ວໄປ ແລະ ສະມາຊິກເປັນຄວເຮືອນ. ສະມາຊິກທັງໝດຈະຕ້ອງຈດ
ບັນທກເຂົ້າໃບລງທະ ບຽນຂອງທະນາຄານບ້ານ [ເບິິ່ງ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 ໃບລງທະບຽນເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ
ທະນາຄານບ້ານ].
ເຖິງຢູ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ການໃຫູ້ກຢ
ູ້ ືມເງິນ ແມູ່ນຈໍາກັດໃຫູ້ສະເພາະສະມາຊິກ ທີິ່ຮອດອາຍຸກະສຽນຕາມກດໝາຍກໍານດ,
ບໍິ່ມີປະຫວັດທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍົ້ໂກງ ແລະ ພ້ອມທີິ່ຈະປະຕິບັດຕາມກດລະບຽບຂອງທະນາຄານບ້ານ.
ບັນດາສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານມີສິດ


ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ ແລະ ປະກອບຄວາມຄິດເຫັນ ຂອງຕນໃສູ່ທຸກບັນຫາ ແລະ ການປັບປຸງທະ
ນາ ຄານບ້ານຢູ່າງຫ້າວຫັນ.




ມີສິດອອກສຽງ 1 ສຽງ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ເພືິ່ອລງຄະແນນສຽງເລືອກຕັົ້ງ ແລະ ລງສະໝັກເລືອກຕັົ້ງໃນຕໍາແ
ໜ່ງຕ່າງໆຂອງຄະນະບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ.
ສາມາດສະເໜີຂໍກູ້ຢືມເງິນໄດູ້ໜິ່ງງວດຕໍິ່ໜິ່ງຄັົ້ງ ຕາມບັນດາເງືິ່ອນໄຂ ແລະ ຂໍົ້ຫ້າມ ຕ່າງໆທີິ່ກໍານດໄວູ້ໃນລະບຽບ
ຂອງທະນາຄານບ້ານ,

ບໍິ່ສາມາດຂໍເງິນກູ້ຮ່ວງທີສອງຖ້າຫາກວ່າຍັງບໍທັນໄດູ້ຊໍາລະເງິນກູ້ທີໜິ່ງໄດູ້

ນອກຈາກ

ກໍລະນີສຸກເສີນ.


ຝາກ ແລະ ຖອນເງິນຝາກປະຢັດຂອງຕນ ຕາມລະບຽບຂອງທະນາຄານບ້ານ ແລະ ໄດູ້ຮັບເງິນປັນຜນຕາມຄະ
ແນນໃນບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດຂອງຕນ ຈາກຜນກໍາໄລປະຈໍາປີຂອງທະນາຄານບ້ານ ຕາມການຕກລງເຫັນດີ ຂອງ
ກອງປະຊຸມໃຫູ່ຍ.

ນອກຈາກນັົ້ນ, ສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານມີໜ້າທີິ່ຮັບຜິດຊອບດັິ່ງນີ:ົ້


ປະຕິບັດຕາມລະບຽບທິ່ວໄປຂອງທະນາຄານບ້ານ, ປະຕິບັດລະບຽບ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂຕ່າງໆໃນສັນຍາສິນເຊືິ່ອຂອງ
ຕນ.



ການຝາກເງິນປະຢັດ ແມູ່ນອີງຕາມຄວາມສາມາດຂອງເຂາເຈົ້າ ແລະ ກດລະບຽບເງິນຝາກປະຢັດ ຂັົ້ນຕໍິ່າສຸດ ເຊິິ່ງ
ໄດູ້ຕກລງເຫັນດີທີິ່ກໍານດໂດຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ.



ການເກັບຮັກສາປົ້ມສະມາຊິກໄວູ້ໃຫູ້ປອດໄພ ແລະ ເອານໍາຕິດຕວໄປກອງປະຊຸມເປີດການບໍລິການທຸກຄັົ້ງ ເພືິ່ອ
ຈດບັນທກ ບັນດາການເຄືິ່ອນໄຫວທາງການເງິນຂອງສະມາຊິກ.
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ການສີົ້ນສຸດການເປັນສະມາຊິກ,

ຖ້າສະມາຊິກລາອອກດ້ວຍການຖອນເງິນຝາກປະຢັດຂອງຕນ,

ຍກຍ້າຍບ່ອນຢູ່

ອາໄສ ຫື ເສຍຊີວິດ. ທຸກເງິນກູ້ຢືມທີິ່ຄ້າງຈ່າຍ ລວມທັງດອກເບູ້ຍທີິ່ຄ້າງຈ່າຍ ຕ້ອງໄດູ້ຊໍາລະໃຫູ້ໝດ ກ່ອນສິົ້ນສຸດ
ການເປັນສະມາ ຊິກ.
ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ ແລະ ພັນທະຕ່າງໆ ຂອງທຸກສິນເຊືິ່ອທີິ່ຄ້າງຈ່າຍ ຂອງສະມາຊິິກທີິ່ເສຍຊີວິດຈະໂອນໄປໃຫູ້
ທາຍາດຂອງຜູ້ກ່ຽວຕາມກດໝາຍກໍານດ.
ອີງຕາມຂໍສ
ົ້ ະເໜີຂອງຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີສາມາດປດປູ່ອຍສະມາຊິກອອກ
ຖ້າມີການລະເມີດກດລະບຽບຂອງທະນາຄານບ້ານ ຢູ່າງຮ້າຍແຮງ.

2.2 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັົ້ງທະນາຄານບ້ານປະກອບດ້ວຍ 3 ພາກສ່ວນ (ເບິິ່ງຮບ):

ຮບ 2-1 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັງົ້ ທະນາຄານບ້ານ

2.2.1

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີຂອງສະມາຊິກ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີແມູ່ນອງປະກອບການປກຄອງຕົ້ນຕໍ ຂອງທະນາຄານບ້ານ. ອງປະກອບຂອງກອງປະຊຸມ
ປະກອບດ້ວຍ ສະມາຊິກທັງໝດຂອງ ທະນາຄານບ້ານ.
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຈັດຂົ້ນໜິ່ງຄັົ້ງຕໍິ່ປີ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ (ເບິິ່ງ ບດທີ 7.1) ຈັດຂົ້ນລະຫວ່າງ ກອງປະຊຸມ
ສະຫຼູບການບໍລກ
ິ ານທ້າຍປີ ແລະ ກອງປະຊຸມເປິດການບໍລິການ ຂອງສກປີການເງິນໃໝູ່ ເຊິິ່ງສ່ວນຫາຍກອງປະຊຸມ
ເຫິ່ານີົ້ຈະຈັດເປັນກອງປະຊຸມດຽວກັນ.
ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈ, ສະມາຊິກຢູ່າງໜ້ອຍ 50% ຂອງສະມາຊິກທີມ
ິ່ ີໜາ້ ເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມໃຫູ່ຍ ຈະຕັດສິນ
ຕາມສຽງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງສະມາຊິກ ໃນປະເດັນດັິ່ງລຸູ່ມນີົ້:
4
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ອະນຸມັດ ຫື ປະຕິເສດ ບດລາຍງານປະຈໍາປີ ຂອງທະນາຄານບ້ານ ເຊິິ່ງປະກອບດ້ວຍ ບດລາຍງານບັນຊີທ້າຍປີທີິ່
ກະກຽມໂດຍຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ.



ຕັດສິນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊູ້ລາຍໄດູ້ສຸດທິປະຈໍາປີ ສໍາລັບປີການເງິນປີຕໍິ່ໄປ (ລາຍໄດູ້ສຸດທິຄິດໄລູ່ກ່ອນ ພາຍຫັງ
ຫັກລບຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍ ຄ່າຜນຕອບແທນເງິນຝາກ ແລະ ເງິນບໍາເນັດສໍາລັບຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ, ດີແທູ້
ໃຫູ້ຄິດໄລູ່ຫັງຈາກທີິ່ໄດູ້ຫັກເງິນຄັງສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສນ ຂອງທຸກຮ່ວງເງິນກູ້ຢມທີິ່ເກີນກໍານດສາກ່ອນ). ຜນກໍາໄລ
ຕ້ອງແບູ່ງປັນໃຫູ້ຜູ້ຝາກ (ຢູ່າງໜ້ອຍ 60%), ເປັນເງິນບໍາເນັດໃຫູ້ຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ (ຢູ່າງໜ້ອຍ
4% ແຕູ່ບໍິ່ເກີນ 20%), ຄັງສໍາຮອງທິ່ວໄປ ແລະ ຈຸດປະສງອືິ່ນໆ ທີິ່ກອງປະຊຸມຕກລງເຫັນດີ.



ຄັດເລືອກຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ ດ້ວຍການລງຄະແນນສຽງ ແລະ ຢັົ້ງຢືນ ຫື ປະຕິເສດການແຕູ່ງຕັົ້ງ
ຂອງທີິ່ ປກສາທະນາຄານບ້ານ.



ການສະຫະຈາກການເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານ ໃນກໍລະນີລະເມີດກດລະບຽບ ແລະ/ຫືວ່າ
ສັນຍາກູ້ຢມ ຂອງທະນາຄານບ້ານ ຢູ່າງຮ້າຍແຮງ ຕາມການສະເໜີຂອງຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ.



ກໍານດເງືິ່ອນໄຂການຝາກເງິນປະຢັດ ແລະ ການປູ່ອຍກູ້ ເຊັິ່ນ: ອັດຕາເງິນຝາກປະຢັດປະຈໍາເດືອນຂັົ້ນຕໍິ່າສຸດ,
ເພດານເງິນຝາກປະຢັດ, ຈຸດປະສງການກູ້ຢືມ, ອັດຕາດອກເບູ້ຍເງິນກູ້, ໄລຍະເວລາກູ້ ເພດານເງິນກູ້ສງສຸດ,
ເງືິ່ອນໄຂຫັກຊັບ ຄໍົ້າປະກັນເງິນກູ້ ແລະ ແນະນໍາຜະລິດຕະພັນເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດແບບໃໝູ່.



ຕັດສິນວຽກງານອືິ່ນໆ ທີິ່ຖືກສະເໜີໂດຍສະມາຊິກ, ຄະນະກໍາມະການ, ທີິ່ປກສາທະນາຄານບ້ານ ຫື ທີິ່ປກສາ
ພາຍນອກ.

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຕັດສິນຕາມສຽງສ່ວນໃຫຍ່ສອງໃນສາມ

ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາລຸູ່ມນີົ້ຕາມເງືິ່ອນໄຂຄະແນນສຽງ

ຢູ່າງໜ້ອຍ 50% ຂອງສະມາຊິກທີິ່ລງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ:


ປດຕໍາແໜູ່ງສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານບຸກຄນໃດໜິ່ງ ຫື ທັງໝດຄະນະອອກຈາກໜ້າທີ.ິ່



ຕັດສິນກ່ຽວກັບການປູ່ຽນແປງອືິ່ນໆ ຂອງລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານບ້ານ ທີິ່ເຫັນວ່າຍັງບໍິ່ທັນລະບຸຢູ່າງຄບ
ຖ້ວນຢູ່ໃນນະໂຍບາຍການປະຕິບັດງານ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂຜະລິດຕະພັນດ້ານການເງິນ.

ໃນກໍລະນີວຽກງານພິເສດ ທີິ່ຢູ່ເໜືອຄວາມສາມາດການຕັດສິນໃຈ ຂອງຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ, ຈະໄດູ້
ຈັດກອງປະຊຸມວິສາມັນຂົ້ນ. ກອງປະຊຸມວິສາມັນດັິ່ງກ່າວຈັດຂົ້ນໃນກໍລະນີ:


ມີການປູ່ຽນແປງໃນເງືິ່ອນໄຂການຝາກເງິນປະຢັດ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂສິນເຊືິ່ອ.



ມີການປູ່ຽນແປງທາງດ້ານການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ເຊິິ່ງມີການຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ມີການປູ່ຽນແປງລະບຽບພາຍໃນ.



ມີບັນຫາທີິ່ຕ້ອງການອອກສຽງຂອງກອງປະຊຸມ

ເຊິິ່ງບໍິ່ສາມາດເລືິ່ອນເວລາໄປຈນເຖິງກອງປະຊຸມໃຫູ່ຍປະຈໍາປີ

ໄດູ້.
ກອງປະຊຸມວິສາມັນ ສາມາດຈັດຂົ້ນໄດູ້ທຸກເວລາ ຕາມການຮຽກຮ້ອງຢູ່າງໜ້ອຍ 10% ຂອງສະມາຊິກທະນາຄານ
ບ້ານ,ຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ, ທີິ່ປກສາທະນາຄານບ້ານ ຫື ທີິ່ປກສາພາຍນອກ,

2.2.2

ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ

ຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານຮັບຜິດຊອບການບໍລິຫານທິ່ວໄປ ຂອງທະນາຄານບ້ານ ພ້ອມດ້ວຍການປະຕິບັດ
ງານຕວຈິງກ່ຽວກັບເງິນຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊືິ່ອ ແລະ ບັນດາການຕັດສິນໃຈທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຄະນະກໍາມະການ – ອີງ
5

ຄູ່ມືໂຄງການ AFP: ສໍາລັບການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານບ້ານ

ຕາມຂະໜາດ ແລະ ປະລິມານວຽກຂອງທະນາຄານບ້ານ – ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກ 4 ເຖິງ 6 ທ່ານ ເຊິິ່ງຖືກຄັດ
ເລືອກໂດຍກອງປະຊຸມໃຫູ່ຍ (ຢູ່າງໜ້ອຍສະມາຊິກ ຄະນະກໍາມະການ 2 ທ່ານຕ້ອງແມູ່ນແມູ່ຍິງ).
ຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ ມີໜ້າທີິ່ດັິ່ງລຸູ່ມນີົ້:


ສິ່ງເສີມ ແລະ ແຈູ້ງສະມາຊິກໃຫູ້ຊາບກ່ຽວກັບຈຸດປະສງ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງ ທະນາຄານບ້ານ.



ຮັບຮອງເອາ ແລະ ຈດທະບຽນສະມາຊິກໃໝູ່ ອີງຕາມເງືິ່ອນໄຂການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ.



ເປີດມືົ້ໃຫູ້ບໍລິການທະນາຄານບ້ານເປັນປກກະຕິ (ຕໍິ່າສຸດເດືອນລະຄັົ້ງ).



ບັນທກການເຄືິ່ອນໄຫວການເຮັດບັນຊີ (ເບິິ່ງ ບດທີ 6).



ເກັບກໍາ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງເງິນຝາກປະຢັດຂອງສະມາຊິກ.



ດໍາເນີນການປະເມີນການປູ່ອຍເງິນກູ້, ເບີກຈ່າຍ ແລະ ຕິດຕາມ.



ຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ປູ້ອງກັນຊັບສິນທະນາຄານບ້ານ ລວມທັງການຮັກສາເງິນສດໃນຄັງ ແລະ ບັນຊີພາຍນອກກັບ
ບັນດາທະນາຄານ ຫື ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ.



ຈັດກອງປະຊຸມທິ່ວໄປ.

ໜ້າທີຄ
ິ່ ະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ແລະ ຕໍາແໜູ່ງພາຍໃນ ດັິ່ງລຸູ່ມນີົ້:
(1) ປະທານທະນາຄານບ້ານ ແມູ່ນສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການ ທີິ່ຖືກຄັດເລືອກດ້ວຍສຽງສ່ວນໃຫຍ່. ປະທານ
ທະນາຄານບ້ານເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ ແລະ ໂຄສກຂອງທະນາຄານບ້ານ ພ້ອມກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຄຸູ້ມຄອງ
ບໍລິຫານ ໂດຍລວມຂອງທະນາຄານບ້ານ .
(2) ຮອງປະທານທະນາຄານບ້ານ ໜິ່ງ ຫື ສອງ ທ່ານ ຖືກຄັດເລືອກດ້ວຍສຽງສ່ວນໃຫຍ່ລໍາດັບທີິ່ສອງ (ແລະ ສາມ).
ໜ້າທີິ່ຂອງພວກເຂາເຈົ້າແມູ່ນຊ່ວຍເຫືອປະທານ ໃນທຸກບັນຫາ ແລະ ຮັກສາການແທນເວລາທີິ່ປະທານບໍິ່ຢູ່.
(3) ສະມາຊິກອືິ່ນທີິ່ຖືກຄັດເລືອກ ແມູ່ນສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານ.
ນອກຈາກຕໍາແໜູ່ງຂອງພວກເຂາເຈົ້າແລູ້ວທີເິ່ ປັນຜູ້ຕາງໜ້າ, ໜ້າທີິ່ຮັບຜິດຊອບດ້ານການປະຕິບັດງານລຸູ່ມນີົ້ ຍັງໄດູ້
ຖືກມອບໝາຍ ໂດຍການຕັດສິນໃຈ ຂອງຄະນະກໍາມະການເອງ:


ຄັງເງິນສດ - ຮັບຜິດຊອບເກັບຮັກສາເງິນສດ ແລະ ປົ້ມບັນທກເງິນສດ; ໃນຂະນະດຽວກັນນັົ້ນປະທານ
ທະນາຄານບ້ານ ບໍິ່ສາມາດເປັນນາຍຄັງເງິນສດໄດູ້.



ນາຍບັນຊີ - ມີໜ້າທີິ່ຕິດຕາມກວດກາດ້ານບັນຊີຂອງທະນາຄານບ້ານ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບພິເສດ ຕໍິ່ກັບ
ບັນຊີແຍກປະເພດ, ໃບສະຫຼຸບຊັບສມບັດ ແລະ ໃບລາຍງານຜນໄດູ້ຮັບ. ຜູ້ເຮັດບັນຊີຍັງຮັບຜິດຊອບ ປັບປຸງຂໍົ້
ມນປືົ້ມສະມາຊິກ ໃນມືົ້ເຮັດວຽກຂອງທະນາຄານບ້ານ.



ຜູ້ເຮັດບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ - ຮັບຜິດຊອບເກັບກໍາເງິນຝາກປະຢັດ ແລະ ຮັກສາປົ້ມບັນຊີຝາກປະຢັດ.



ຜູ້ເຮັດບັນຊີສິນເຊືິ່ອ - ຊີົ້ນໍາການປະເມີນສິນເຊືິ່ອ ແລະ ຮັບຜິດຊອບປົ້ມບັນຊີສິນເຊືິ່ອ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ
ສັນຍາສິນເຊືິ່ອ.

ນອກຈາກນັົ້ນ ຍັງຮັບຜິດຊອບຄຸູ້ມຄອງຄັງເງິນສດ ໃນລະຫວ່າງກະກຽມກອງປະຊຸມການບໍລິການ. ຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບກ່ຽວກັບຕູ້ນິລະໄພ ຕ້ອງໄດູ້ແບູ່ງໃຫູ້ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການ 3 ທ່ານ; ເກັບຮັກສາຕູ້ນິລະໄພ, ຮັກສາກະແຈ
ແລະ ຮັກສາລະຫັດຜ່ານ. ທັງສາມທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເທິ່າທຽມກັນຕໍິ່ກັບເງິນທີິ່ຢູ່ຕູ້ນິລະໄພດັິ່ງກ່າວ.
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2.2.3

ທີິ່ປກສາທະນາຄານບ້ານ

ທີິ່ປກສາທະນາຄານບ້ານ ຈະຜ່ານການຢັົ້ງຢືນຈາກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ພາຍຫັງມີການຄັດເລືອກຂອງບ້ານ ແລະ ອໍານາດ
ການປກຄອງບ້ານ; ທີິ່ປກສາທະນາຄານບ້ານ ແມູ່ນຜູ້ແທນຕາງໜ້າທີິ່ໄດູ້ຮັບຄວາມເຄາລບເປັນຢູ່າງສງຈາກຊຸມຊນໃນ
ບ້ານ, ໂດຍສະເພາະແມູ່ນ ອໍານາດການປກຄອງຂັົ້ນບ້ານ ແລະ ແນວໂຮມ. ທີິ່ປກສາທະນາຄານບ້ານຢູ່າງໜ້ອຍ
ປະກອບດ້ວຍ 2 ທ່ານ.
ທີິ່ປກສາທະນາຄານບ້ານ ຈະສະໜັບສະໜນຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ ໃນກໍລະນີມີຂໍົ້ຂັດແຍູ່ງ ຫື ມີບັນຫາ
ເຊັິ່ນບັນຫາການໃຊູ້ໜີົ້ຄືນ. ທີິ່ປກສາທະນາຄານບ້ານ ຍັງສາມາດຄວບຄຸມຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ ໂດຍ
ການຕິດຕາມກວດກາວ່າທະນາຄານບ້ານ ປະຕິບັດງານສອດຄ່ອງຕາມພາລະກິດ ແລະ ກດລະບຽບຂອງຕນຫື ບໍ.ິ່
ທີິ່ປກສາທະນາຄານບ້ານ ບໍິ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມການບໍລິການທັງໝດ, ແຕູ່ພວກເຂາຄວນເຂົ້າຮ່ວມຢູ່າງ
ເປັນປກກະຕິເພືິ່ອໃຫູ້ຕນເອງໄດູ້ຮັບຂໍົ້ມນຂ່າວສານຢູ່າງຖືກຕ້ອງ.

2.3 ລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານບ້ານ
ລະບຽບພາຍໃນແມູ່ນກດລະບຽບທີິ່ຕກລງກັນພາຍໃນທະນາຄານບ້ານໃນໄລຍະກອງປະຊຸມໃຫູ່ຍປະຈໍາປີ

ແນໃສູ່

ຮັບປະກັນວ່າທະນາຄານບ້ານຈະປະຕິບັດງານ ໃນລັກສະນະທີິ່ໂປູ່ງໃສ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ບັນດາຂໍົ້ສະເໜີໃຫູ້
ປູ່ຽນແປງລະບຽບການ ສາມາດນໍາສະເໜີຂົ້ນຕໍິ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໄດູ້ໂດຍທຸກສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານ ຫື ສະມາຊິກ
ຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ.
ທະນາຄານບ້ານສ້າງຕັົ້ງຂົ້ນບນພືົ້ນຖານຄວາມເຊືິ່ອໝັົ້ນເຊິິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ທະນາຄານສາມາດປະຕິບັດງານໄດູ້ ເພືອ
ິ່
ຜນປະໂຫຍດຂອງສະມາຊິກເທິ່ານັົ້ນ ຖ້າສະມາຊິກ ແລະ ຄະນະກໍາມະການ ມີພັນທະໃນການປະຕິບັດກດລະບຽບ
ທີິ່ພວກເຂາໄດູ້ຕກລງກັນໄວູ້. ການລະເມີດລະບຽບການຈະກໍິ່ໃຫູ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍິ່ການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານ
ບ້ານ. ລະບຽບພາຍໃນປະກອບມີບັນດາມາດຕາຕ່າງໆດັິ່ງລຸູ່ມນີ:ົ້
ຕາຕະລາງ 2-1 ລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານບ້ານ

ມາດຕາ 1. ຊືິ່ ແລະ ທີິ່ຕັົ້ງ

ມາດຕາ 11. ນະໂຍບາຍການຮັບເງິນຝາກ

ມາດຕາ 2. ພາລະກິດ

ມາດຕາ 12. ນະໂຍບາຍເງິນກູ້ສໍາລັບການສ້າງລາຍໄດູ້

ມາດຕາ 3. ການບໍລິການ

ມາດຕາ13. ນະໂຍບາຍເງິນກູ້ເພືິ່ອອຸປະໂພກ ບໍລິໂພກ

ມາດຕາ 4. ເງືິ່ອນໄຂເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ

ມາດຕາ14. ນະໂຍບາຍເງິນກູ້ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ

ມາດຕາ 5. ສິດຂອງສະມາຊິກ

ມາດຕາ15. ນະໂຍບາຍການຄຸູ້ມຄອງການເງິນທີິ່ດີ

ມາດຕາ 6. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະມາຊິກ

ມາດຕາ16. ຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານແຫິ່ງທນ

ມາດຕາ 7. ການຍກເລີກການເປັນສະມາຊິກ

ມາດຕາ 17. ໜ້າທີິ່ຂອງສະຖາບັນການເງິນ

ມາດຕາ 8. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັົ້ງ

ມາດຕາ 18. ໝ້າທີິ່ຂອງສະຫະພັນສະຖາບັນການເງິນ

ມາດຕາ 9. ກອງປະຊຸມໃຫູ່ຍປະຈໍາປີຂອງທະນາຄານບ້ານ

ມາດຕາ 19. ການຈ່າຍເງິນທໍານຽມໃຫູ້ສະຖາບັນການເງິນ

ມາດຕາ 10. ຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ

ມາດຕາ 20. ການປັບປຸງກດລະບຽບ
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ໂຄງການ AFP ຊຸກຍໃູ້ ຫູ້ມີການຄຸມ
ູ້ ຄອງບໍລິຫານການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານບ້ານ ດ້ວຍຕນເອງໃດູ້. ເຖິງຢູ່າງໃດ
ກໍຕາມ,

ປະສບການໄດູ້ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າຂາດການສະໜັບສະໜນ

ເຮັດໃຫູ້ການຕັດສິນໃຈຂອງຊຸມຊນພບຄວາມ

ຫຍຸູ້ງ ຍາກຫາຍ. ຍັງບໍິ່ມີໂຄງສ້າງທີິ່ເປັນທາງການ ຫື ຈຸດອ້າງອີງທີິ່ແນູ່ນອນຂອງລະບບທະນາຄານບ້ານ, ເພາະສະນັົ້ນ,
ໂຄງການ AFP ຈິ່ງແນະນໍາວ່າ, ຄວນນໍາໃຊູ້ລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານບ້ານເປັນມາດຕະຖານດຽວໃນໄລຍະຂອງ
ການປະຕິບັດງານປີທໍາອິດ. ຫັງຈາກນັົ້ນ, ສະມາຊິກສາມາດສະເໜີ ແລະ ຕກລງໃຫູ້ມີການປູ່ຽນແປງ ໃນກອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ຄັົ້ງທໍາອິດຂອງຕນ ເພືິ່ອນໍາໄປປະຕິບັດໃນ 12 ເດືອນຕໍິ່ໜ້າ.

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 ລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານບ້ານ ທີິ່ເປັນມາດຕະຖານໃຫູ້ນໍາໃຊູ້ໃນການປະຕິບັດງານຂອງ
ທະນາຄານບ້ານປີທໍາອິດທີິ່ບໃໍິ່ ຫູ້ມີການປູ່ຽນແປງ.

ພາຍຫັງປະຕິບັດງານໄດູ້ໜິ່ງປີ,

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທະນາຄານບ້ານ

ສາມາດອອກຄະແນນສຽງເພືິ່ອປູ່ຽນແປງບາງສ່ວນຂອງລະບຽບການ. ໂດຍສະເພາະ ແມູ່ນທບທວນຄືນກ່ຽວກັບອັດຕາ
ເງິນຝາກປະຢັດຂັົ້ນຕໍິ່າສຸດ, ເງືິ່ອນໄຂສິນເຊືິ່ອ, ອັດຕາດອກເບູ້ຍ ແລະ ການແບູ່ງປັນຜນກໍາໄລ.
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3

ການສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານບ້ານ

ການສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານບ້ານໃນເບືົ້ອງຕົ້ນມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜນ

ຈາກອໍານາດການປກຄອງ

ທ້ອງ ຖິິ່ນ - ຂັົ້ນເມືອງ ແລະ ຂັົ້ນກຸູ່ມບ້ານ - ກອງປະຊຸມແນະນໍາຂໍົ້ມນຂ່າວສານໄລຍະເບືົ້ອງຕົ້ນ ຢູ່າງໜ້ອຍບ້ານໜິ່ງໄດູ້
ເປີດກອງປະຊຸມໜິ່ງຄັົ້ງ, ຈັດຂົ້ນເພືິ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫູ້ການຕັດສິນໃຈຂອງຊາວບ້ານ ເພືິ່ອຕກລງເຫັນດີສ້າງຕັົ້ງ
ທະນາ ຄານບ້ານ ຫື ເລືິ່ອນເວລາໄປຈນກວ່າເງືິ່ອນໄຂມີການປູ່ຽນແປງຢູ່າງພຽງພໍ ເພືິ່ອເຮັດໃຫູ້ທະນາຄານບ້ານປະສບຜນ
ສໍາເລັດ.
ເຊີນເອາຊາວໜຸູ່ມບ້ານ ແລະ ຜູ້ອາວຸໂສທັງໝດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແນະນໍາຂໍົ້ມນຂ່າວສານໄລຍະເບືົ້ອງຕົ້ນ. ກອງ
ປະຊຸມດັິ່ງກ່າວ ຕ້ອງຈັດຂົ້ນພາຍໃຕູ້ເງືິ່ອນໄຂທີິ່ສະດວກ ແລະ ເໝາະສມ ເພືິ່ອເປີດໂອກາດຊາວບ້ານສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໄດູ້
ຫາຍເທິ່າທີິ່ຈະຫາຍໄດູ້. ໃຫູ້ຫີກລ້ຽງລະດທໍາການຜະລິດ ຫື ວຽກງານທີິ່ສໍາຄັນ ແລະ ພິທີການທາງສາດສະໜາອືິ່ນໆ. ໃນ
ກອງປະຊຸມແນະນໍາຂໍົ້ມນຂ່າວສານໄລຍະເບືົ້ອງຕົ້ນ, ຊາວບ້ານຈະໄດູ້ຮັບຂໍົ້ມນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຈຸດປະສງ, ການສ້າງຕັົ້ງ
ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານບ້ານ ລວມທັງການສະໜັບສະໜນຕ່າງໆ.

ມີຄວາມເປັນໄປໄດູ້ສງວ່າ ກອງ

ປະຊຸມຂໍົ້ມນຂ່າວສານຄັົ້ງທີິ່ສອງ ຈະຈັດຂົ້ນເພືິ່ອຕອບຄໍາຖາມ ແລະ ຂໍົ້ຂ້ອງໃຈຂອງຊາວບ້ານ.
ໃນກໍລະນີກຸູ່ມການເງິນຈຸລະພາກ(ກຸູ່ມເງິນທ້ອນ)ທີິ່ມີມາກ່ອນ ຕ້ອງວິເຄາະສະຖານະພາບ ແລະ ບັນຫາທີິ່ບໍິ່ທັນແກູ້ໄຂ
ຂອງກອງທນເຫິ່ານີົ້ ກ່ອນສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານບ້ານ.

3.1 ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ການສ້າງຕັງົ້ ທະນາຄານບ້ານ
ຫັງຈາກໄດູ້ຕັດສິນໃຈເຂົ້າຮ່ວມການສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານບ້ານ, ບ້ານຕ້ອງພິຈາລະນາວ່າ ຖ້າມີເງືອ
ິ່ ນໄຂຂໍົ້ມນເພີິ່ມຕືິ່ມທີິ່ມີ
ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງແນະນໍາ

ຫື

ເງືິ່ອນໄຂຕ້ອງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຫືບໍິ່

ກ່ອນຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການສ້າງຕັົ້ງ

ທະນາຄານບ້ານ.
ການໄປທັດສະນະສກສາ ຢູ່ທະນາຄານບ້ານຢູ່ໃກູ້ຄຽງທີິ່ໄດູ້ສາ້ ງທະນາຄານບ້ານມາກ່ອນແລູ້ວເປັນກິດຈະກໍາໜິ່ງທີິ່ມີປະ
ໂຫຍດແນໃສູ່ເພີມ
ີົ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານບ້ານ.

ຖ້າເປັນໄປໄດູ້ອໍານາດການ

ປກຄອງຫື ບຸກຄນສໍາຄັນໃນບ້ານ, ເຊິິ່ງອາດລວມທັງ ຜູ້ຖືກສະເໜີຊືິ່ເປັນຄະນະກໍາມະການ ຄວນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ການບໍລິການ ຂອງທະນາຄານບ້ານທີິ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່, ປະຕິບັດງານໄດູ້ດີໃດໜິ່ງ.
ໃນບັນດາບ້ານທີິ່ບໍິ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການເງິນທີເິ່ ປັນທາງການ ພ້ອມກັບລະດັບການສກສາຕໍິ່າ ຄວນພິຈາ
ລະນາຈັດກອງປະຊຸມໃຫູ້ຂໍົ້ມນຂ່າວສານເພີິ່ມເຕີມ.
ໃນບັນດາບ້ານທີິ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີ ແລະ ຄວາມສນໃຈຫາຍກ່ຽວກັບທະນາຄານບ້ານ, ສາມາດຈັດກອງປະຊຸມ ການ
ສ້າງຕັົ້ງ ໂດຍບໍິ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີກິດຈະກໍາກະກຽມເພີິ່ມເຕີມຫຍັງອີກ.
ໃນກອງປະຊຸມການສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານບ້ານນັົ້ນ ບັນດາສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການ ແລະ ທີິ່ປກສາທະນາຄານບ້ານທັງ
ໝດ, ຜູ້ແທນຕາງໜ້າຈາກອໍານາດການປກຄອງຂັົ້ນເມືອງຕ້ອງມີໜ້າເຂົ້າຮ່ວມ. ຂໍົ້ແນະນໍາລຸູ່ມນີົ້ສາມາດນໍາໃຊູ້ເປັນວາລະ
ກອງປະຊຸມການສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານບ້ານ.
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ຄູ່ມໂື ຄງການ AFP: ສໍາລັບການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານບ້ານ
ຕາຕະລາງ 3-1 ບາດກ້າວການສ້າງທະນາຄານບ້ານ

1.

ການແຈູ້ງການ:

ປະກາດແຈູ້ງການພາຍໃນບ້ານລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມການສ້າງຕັົ້ງ, ດີທີິ່ສຸດ ແມູ່ນເຮັດຫາຍໆ
ຄັງົ້ , ກາງເວັນ/ຕອນແລງ ກ່ອນ ແລະ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງມືົ້ປະຊຸມ. ນໍາໃຊູ້ລະບບກະຈາຍສຽງ
ສາທາລະນະ (ໂທລະໂຄູ່ງ) ທີິ່ຕິດຕັົ້ງຢູ່ຫາຍບ້ານ ແມູ່ນມີປະສິດທິພາບຫາຍ.

2.

ເປີດກອງປະຊຸມ:

ພາຍຫັງຊາວບ້ານຜູ້ສນໃຈສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ອໍານາດການປກຄອງບ້ານມີໜ້າ, ສະເໜີໃຫູ້ ຕາງໜ້າຂັົ້ນ
ເມືອງ (ຫື ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີິ່ມີຕໍາແໜູ່ງສງສຸດ) ເປີດກອງປະຊຸມຢູ່າງເປັນທາງການ.

3.

ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ:

ຫັງຈາກນັົ້ນ ຫວໜ້າທີມງານສະໜັບສະໜນ ຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສບຕໍດ
ິ່ ໍາເນີນ ກອງ
ປະຊຸມຕໍິ່ໄປ. ເຊິິ່ງຈະອະທິບາຍໂດຍຫຍໍົ້ ກ່ຽວກັບສິິ່ງທີິ່ຈະເກີດຂົ້ນໃນມືົ້ນີົ້.

4.

ທບທວນຄືນດ້ານວິຊາການ:

ຖາມຄໍາຖາມ ແລະ ສະແດງຮບພາບ ແລະ ໂປສເຕີ (ເບິິ່ງ ຮບ 2) ຕືິ່ມອີກຄັົ້ງ, ທບທວນຄືນຂໍົ້ມນສໍາ
ຄັນກ່ຽວກັບທະນາຄານບ້ານໂດຍຫຍໍົ້ ໃນລັກສະນະທີິ່ມີການໂຕູ້ຕອບ (ຖາມຄໍາຖາມ ຫື ຂໍຄໍາເຫັນ):
ຈຸດປະສງ, ການຈັດຕັົ້ງ. ອະທິບາຍພາກສ່ວນ ສໍາຄັນຂອງລະບຽບການ ແລະ ກດລະບຽບຂອງ VB.

5.

ອະທິບາຍກ່ຽວກັບເງືິ່ອນໄຂ:

ບັນດາບັນຫາພາຍໃນລະບຽບການທະນາຄານບ້ານ (VB) ຈະຖືກແກູ້ໄຂໃນປີທໍາອິດ:

6.

ການຄັດເລືອກຄະນະກໍາມະ
ການ VB:

•

ຈໍານວນສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການ (ລວມມີແມູ່ຍິງ 2 ທ່ານ)

•

ອັດຕາເງິນຝາກປະຢັດແຕູ່ລະເດືອນແບບບັງຄັບ

•

ເງືິ່ອນໄຂສິນເຊືິ່ອພາຍໃນກອບກໍານດໃດໜິ່ງ

ກະກຽມລາຍຊືິ່ຜູ້ສະໝັກ ສໍາລັບການຄັດເລືອກຄະນະກໍາມະການ VB; ຜູ້ສະໝັກບາງຄນ ອາດຖືກ
ສະເໜີຊືິ່ລ່ວງໜ້າ ໂດຍອໍານາດການປກຄອງບ້ານ. ສະເໜີໃຫູ້ກອງປະຊຸມສະເໜີຊິ່ຜ
ື ູ້ສະໝັກອືນ
ິ່ ໆ.
ຮັບປະກັນໃຫູ້ມີຈໍານວນແມູ່ຍິງທີິ່ສະໝັກຢູ່າງພຽງພໍ.
ການຄັດເລືອກແມູ່ນຕັດສິນໂດຍການລງຄະແນນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕູ່ລະຄນສາມາດ ປູ່ອນບັດໄດູ້ (ໄປ
ຈນເຖິງ) ຈໍານວນຂອງສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການທີິ່ຈະຖືກຄັດເລືອກ. ຜູ້ສະໝັກທີິ່ໄດູ້ຮັບຄະແນນ
ສຽງສງສຸດ ແມູ່ນຖືກຄັດເລືອກ; ຜູ້ສະໝັກທີິ່ໄດູ້ຮັບຄະແນນສຽງສງສຸດ ຈະຖືກຄັດເລືອກເປັນ
ປະທານທະນາຄານບ້ານ (VB) ຢູ່າງອັດຕະໂນມັດ.

7.

ທີິ່ປກສາ VB:

ທີິ່ປກສາທະນາຄານບ້ານ ໂດຍປກກະຕິ 2 ທ່ານ, ຖືກສະເໜີຊືິ່ ໂດຍເມືອງ ແລະ ບ້ານ ແລະ ຕ້ອງໄດູ້
ຮັບການຢັົ້ງຢືນຈາກກອງປະຊຸມ.

8.

ລະບຽບພາຍໃນຂອງ VB:

ຫັງຈາກການເລືອກຕັົ້ງ, ແບູ່ງປັນໜ້າທີິ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ໂດຍອີງຕາມບດທີ 2.2.2.

9.

ເລີິ່ມຕົ້ນການບໍລິການ:

ພາຍຫັງຄະນະກໍາມະການໄດູ້ຖືກແຕູ່ງຕັົ້ງ, ການລງທະບຽນສະມາຊິກ ແລະ ເກັບກໍາເງິນຝາກປະຢັດ
ສາມາດເລີິ່ມຕົ້ນຂົ້ນ. ຄະນະກໍາມະການຈະຢູ່ສາຍງານດຽວ ອີງຕາມໜ້າທີິ່ຂອງຕນພາຍໃນຂັົ້ນຕອນ
ການເຮັດວຽກ. (ເບິິ່ງບດທິ Error! Reference source not found. ກ່ຽວກັບມືົ້ເຮັດວຽກ
ອງ VB)

ລາຍການຮ່າງດັິ່ງກ່າວນີົ້ສາມາດນໍາໃຊູ້ ແລະ ດັດແກູ້ໄດູ້ໃນເວລາເປີດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີຂອງທະນາຄານບ້ານ.
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ຮບ 3-1 ໂປສະເຕີການສ້າງຄວາມເຂາົ້ ໃຈກ່ຽວກັບດ້ານແນວຄວາມຄິດດ້ານທະນາຄານບ້ານ
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4

ການບໍລິການດ້ານການເງິນ
ແຜນວາດລຸູ່ມນີົ້ ສະແດງພາບລວມທີິ່ງ່າຍດາຍກ່ຽວກັບທະນາຄານບ້ານ. ສະມາຊິກຝາກເງິນປະຢັດຢູ່ທະນາຄານ
ບ້ານ, ຕໍິ່ມາເງິນຝາກປະຢັດດັິ່ງກ່າວ ຖືກນໍາໃຊູ້ເປັນເງິນກູ້ຢືມ. ດອກເບູ້ຍແມູ່ນເກັບຈາກຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຈາກນັົ້ນ
ແບູ່ງກໍາໄລປັນຜນໃຫູ້ສະມາຊິກ. ບັນດາໝວດຍ່ອຍລຸູ່ມນີົ້ ຈະສນທະນາເປັນລາຍລະອຽດ ແລະ ເລິກເຊິິ່ງຂົ້ນຕືິ່ມ
ກ່ຽວກັບ ຂັົ້ນຕອນນີົ້.

ຮບ 4-1 ກນໄກປະຕິບດ
ັ ງານຂອງທະນາຄານບ້ານ

4.1

ເງິນຝາກປະຢັດ

4.1.1 ເງິນຝາກປະຢັດແບບບັງຄັບ
ກອງປະຊຸມທິ່ວໄປກໍານດກດລະບຽບກ່ຽວກັບ ການຝາກເງິນປະຢັດແບບບັງຄັບ. ທະນາຄານບ້ານສ່ວນໃຫຍ່ ໄດູ້ກໍານດ
ໃຫູ້ມີການຝາກເງິນປະຢັດແບບບັງຄັບໃນກດລະບຽບຂອງຕນ, ປກກະຕິເງິນຝາກປະຢັດຕໍິ່າສຸດ ແມູ່ນ 10,000 ກີບ ຕໍິ່
ສະມາຊິກ. ການຝາກເງິນປະຢັດແບບບັງຄັບ ມີຈຸດປະສງ ເພືິ່ອເຮັດໃຫູ້ສະມາຊິກຄຸູ້ນເຄີຍກັບການແບູ່ງສ່ວນໜິ່ງຂອງ
ລາຍໄດູ້ຂອງຕນ ເພືິ່ອການນໍາໃຊູ້ໃນເວລາຈໍາເປັນ.

4.1.2 ເງິນຝາກປະຢັດແບບສະໝັກໃຈ
ນອກຈາກຈໍານວນເງິນຝາກປະຢັດຂັົ້ນຕໍິ່າສຸດ, ທະນາຄານບ້ານຍັງຮັບຝາກເງິນຝາກປະຢັດບໍິ່ຈໍາກັດຈໍານວນ(ເປີດ).
ເງິນຝາກປະຢັດແບບສະໝັກໃຈ ໃນທະນາຄານບ້ານ (VB) ຊ່ວຍໃຫູ້ມີເງິນທນເພີົ້ມຂົ້ນ ສໍາລັບການໃຫູ້ກູ້ຢືມ. ເງິນຝາກ
ປະຢັດທີິ່ເພີມ
ົ້ ຂົ້ນ ຊ່ວຍໃຫູ້ການເບີກຈ່າຍສິນເຊືິ່ອເພີົ້ມຂົ້ນ. ຕາບໃດທີິ່ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານສິນເຊືິ່ອໃນບ້ານ, ທະ
ນາ ຄານບ້ານຕ້ອງຫ້າວຫັນຊຸກຍູ້ໃຫູ້ມີການຝາກເງິນປະຢັດ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ໃນບັນດາບ້ານທີິ່ມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານ
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ການຝາກເງິນປະຢັດຫາຍກວ່າຄວາມຕ້ອງການດ້ານສິນເຊືິ່ອ ແລະ ສະພາບຄ່ອງສ່ວນເກີນບໍິ່ສາມາດຟືົ້ນຟໄດູ້ ຫື ໃຫູ້ເອາ
ໄປຝາກເຂົ້າບັນຊີທີິ່ມີລາຍຮັບດ້ານດອກເບູ້ຍ (ໃຫູ້ມີກໍາໄລ).
(ໃຫູ້ຝາກໄວູ້ກັບສະຖາບັນການເງິນ ຫື ທະນາຄານ), ກອງປະຊຸມໃຫູ່ຍ ສາມາດກໍານດສງສຸດ ສໍາລັບການຝາກເງິນ
ປະຢັດແບບສະໝັກໃຈ.
ເງິນຝາກປະຢັດທັງໝດ ລວມທັງເງິນຝາກປະຢັດແບບບັງຄັບສາມາດຖອນໃນລະຫວ່າງ ແລະ ນອກເວລາກອງປະຊຸມ
ການບໍລິການ ແລະ ໃນກໍລະນີສຸກເສີນໄດູ້. ການຖອນເງິນຝາກປະຢັດອອກທັງໝດ ເທິ່າກັບການຍກເລີກການເປັນ
ສະມາຊິກຂອງຕນເອງ. ຖ້າສະມາຊິກຕ້ອງການຖອນເງິນຝາກປະຢັດເປັນຈໍານວນຫາຍ, ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງແຈູ້ງລ່ວງໜ້າ. ຂົ້ນ
ກັບສະພາບຄ່ອງຕວຈິງ, ຈໍານວນທັງໝດທີິ່ອາດເປັນໄປໄດູ້ ອາດຕ້ອງໄດູ້ຈ່າຍເປັນງວດ.
ອັດຕາເງິນຝາກປະຢັດຕໍິ່າສຸດ ຫື ອັດຕາການຖອນເງິນອອກຫາຍ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນສັນຍານຂອງບັນຫາກ່ຽວກັບ ລະບບ
ພາຍໃນຂອງທະນາຄານບ້ານ ເຊິິ່ງເຮັດໃຫູ້ຄວາມເຊືິ່ອໝັົ້ນຂອງສະມາຊິກຫຼຸດລງ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ຫື ຜນກໍາໄລ
ຂອງບັນຊີເງິນຝາກຂອງພວກເຂາເຈົ້າ. ພາຍຫັງທີິ່ບັນຫາເຫິ່ານີົ້ໄດູ້ຮັບການກວດພບ ແລະ ລະບຸແກູ້ໄຂ ຈິ່ງສາມາດຂໍຮ້ອງ
ໃຫູ້ມີການຝາກເງິນປະຢັດເພີົ້ມຂົ້ນ.

4.1.3 ເງິນປັນຜນ
ເຖິງວ່າກໍາໄລສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ VB ໄດູ້ມາຈາກກິດຈະກໍາການໃຫູ້ສິນເຊືິ່ອ ຄືກັບທະນາຄານທິ່ວໄປ, ແຕູ່ຜນຕອບແທນ
ຈາກ ເງິນຝາກປະຢັດ ຊືິ່ງບໍແ
ິ່ ມູ່ນດອກເບູ້ຍຄິດໄລູ່ຄງທີິ່ ຄືກັບບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດທິ່ວໄປ. ສ່ວນໜິ່ງຂອງກໍາໄລ
ຂອງທະ ນາຄານບ້ານ ໄດູ້ແບູ່ງປັນໃຫູ້ສະມາຊິກໃນຮບແບບຂອງເງິນປັນຜນ. ຟືົ້ນຖານການຄິດໄລູ່ເງິນປັນຜນຕາມຍອດ
ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດປະຈໍາປີ. ບໍິ່ມີການຈໍາແນກລະຫວ່າງເງິນຝາກປະຢັດແບບບັງຄັບ ແລະ ແບບສະໝັກໃຈ. ເງິນປັນ
ຜນແມູ່ນເຮັດແບບຟືົ້ນຖານປີຕໍິ່ປີ ແລະ ແມູ່ນເງິນຊດເຊີຍໃຫູ້ສະມາຊິກສໍາລັບການຝາກເງິນປະຢັດ (ເບິິ່ງບດທີ 7 ລາຍ
ລະອຽດກ່ຽວກັບການຄິດໄລູ່ການຈ່າຍເງິນປັນຜນ). ອັດຕາເງິນປັນຜນຈ່າຍໃຫູ້ສະມາຊິກ ຂົ້ນກັບອງປະກອບ ລຸູ່ມນີ:ົ້


ລະດັບອັດຕາດອກເບູ້ຍ.



ຈໍານວນສິນເຊືິ່ອທີິ່ເບີກຈ່າຍກ່ຽວພັນເງິນຝາກປະຢັດ (ທະນາຄານບ້ານທີິ່ມີລະດັບສະພາບຄ່ອງສງ ທີິ່ບໍິ່ນໍາໃຊູ້ເງິນ
ທນຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ ຈະມີອັດຕາເງິນປັນຜນຕໍິ່າກວ່າ).



ຄຸນນະພາບການປະຕິບັດງານຫັກຊັບສິນເຊືິ່ອທັງໝດ (ຈໍານວນເງິນສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ທີິ່ສງໄສຈະສນເສຍ ແມູ່ນຖືກ
ແຮໄວູ້ຕາມຕວາມຕ້ອງການ).

4.2 ສິນເຊືິ່ອ

4.2.1 ໝາຍເຫດທິ່ວໄປ
ການເບີກຈ່າຍສິນເຊືິ່ອທີິ່ຮອບຄອບ ແລະ ມີຂັົ້ນຕອນການຕິດຕາມທີິ່ເຂັົ້ມງວດ ແມູ່ນການປະຕິບັດງານທີິ່ສໍາຄັນທີິ່ສຸດ
ເພືິ່ອເຮັດໃຫູ້ທະນາຄານປະສບຜນສໍາເລັດ.

ເມືິ່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ,

ທນທີິ່ເພີົ້ມຂົ້ນຈາກເງິນຝາກປະຢັດຂອງ

ສະມາຊິກ ໄດູ້ຖືກນໍາໃຊູ້ເພືິ່ອສະໜອງທນໃຫູ້ແກູ່ບັນດາກິດຈະກໍາທີິ່ສ້າງຜນຕອບແທນສງໃຫູ້ແກູ່ຜູ້ຮັບສິນເຊືິ່ອໃນດ້ານ
ການເງິນ ຫື ບໍແ
ິ່ ມູ່ນທາງດ້ານການເງິນ. ໃນຂະນະດຽວກັນລາຍຮັບທີິ່ຖືກສ້າງຂົ້ນ ຈະຈ່າຍເປັນຄ່າຕອບແທນໃຫູ້ເງິນຝາກ
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ປະຢັດ ແລະ ໃຊູ້ເປັນຊັບພະຍາກອນອືິ່ນໆ ເພືິ່ອບໍລິຫານ VB ຫື ອາດຈະສະໜອງທນໃຫູ້ກິດຈະກໍາສັງຄມ ເພືິ່ອຜນ
ປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊນ.

4.2.2 ຄຸນລັກສະນະຂອງສິນເຊືິ່ອ.
ຕາຕະລາງລຸູ່ມນີົ້ ສະແດງເງືິ່ອນໄຂສິນເຊືິ່ອທິ່ວໄປ ເຊິິ່ງກໍານດໃນປີທໍາອິດຂອງການປະຕິບັດງານ.

ພາຍຫັງປີທໍາອິດ,

ສະມາຊິກ VB ສາມາດອອກສຽງຂໍປູ່ຽນແປງເງືິ່ອນໄຂເຫິ່ານີົ້ ຢູ່ທີິ່ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ (ເບິິ່ງ ບດທີິ່ 7).
ຜະລິດຕະພັນເງິນກຢ
ູ້ ມ
ື ຂອງ VB (ການເບີກຈ່າຍເງິນກຢ
ູ້ ມ
ື ) ໃຫູ້ສະມາຊິກໃນປີທາໍ ອິດ:
ຕາຕະລາງ 4-1 ຜະລິດຕະພັນເງິນກຢ
ູ້ ືມ

ອັດຕາດອກ

ປະເພດເງິນກຢ
ູ້ ມ
ື

ເບູ້ຍຕໍິ່ເດືອນ

ກໍານດກຢ
ູ້ ມ
ື ສງສຸດ
(ເດືອນ)

ເພດານເງິນກູ້ຢມ
ື (ກີບ)

1. ສຸກເສີນ

1%

6

2,000,000

2. ຮັບໃຊູ້ຄອບຄວ (ບໍລິໂພກ)

2%

6

2,000,000

3. ກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບ (ປກຝັງ, ລ້ຽງສັດ)

2%

12

5,000,000

4. ການຄ້າຂາຍ (ບໍລິການ)

3%

6

5,000,000

ສິນເຊືິ່ອ VB ສ່ວນຫາຍເບີກຈ່າຍໃນຮບແບບ ຈ່າຍຄືນທັງໝດງວດດຽວ. ການຊໍາລະດອກເບູ້ຍແຕູ່ລະເດືອນ, ແມູ່ນ
ຈ່າຍຄືນທັງໝດງວດດຽວ

ແລະ

ການຊໍາລະຄືນເງິນຕົ້ນທນແມູ່ນກໍານດຈ່າຍໃນໄລຍະທ້າຍຂອງສັນຍາ.

ສາມາດຊໍາລະຄືນເງິນກູ້ຢືມກ່ອນສັນຍາ.

ຜກ
ູ້ ູ້ຢືມ

ໃນກໍລະນີດັິ່ງກ່າວ, ການຊໍາລະຄືນດອກເບູ້ຍ ຕ້ອງໄດູ້ຄິດໄລູ່ຄືນໃໝູ່ ເພືິ່ອ

ສະທ້ອນໃສູ່ ວິທີການຄິດໄລູ່ດອກເບູ້ຍຫຼຸດລງ ເຊັິ່ນ ອັດຕາດອກເບູ້ຍເຖິງກໍານດທີິ່ຕ້ອງຈ່າຍ ແມູ່ນຄິດໄລູ່ ຈາກເງິນຕົ້ນທີິ່
ຄງເຫືອ ບໍິ່ແມູ່ນ ເງິນຕົ້ນທໍາອິດ.

4.2.3 ການປະເມີນສິນເຊືິ່ອ
ເງິນກູ້ການເງິນຈຸລະພາກຊຸມຊນຂັົ້ນພືົ້ນຖານແມູ່ນສາມາດຢືມໄດູ້ງ່າຍ, ບໍິ່ມີຫາຍຂັົ້ນຕອນ ແລະ ນໍາໃຊູ້ແຮງກດດັນຈາກ
ວິທີການເພືິ່ອນສອນເພືິ່ອນ ເພືິ່ອຊຸກຍູ້ການຊໍາລະຄືນ.

ໃນແງູ່ໜິ່ງທີເິ່ ປັນສິິ່ງທີິ່ງ່າຍ (ແລະ ກໍິ່ຄວນຈະເປັນແນວນັົ້ນ) ໃນການໄດູ້ຮັບສິນເຊືິ່ອໃນທະນາຄານບ້ານແມູ່ນງ່າຍກວ່າທະ
ນາຄານທີິ່ເປັນທາງການ. ບໍິ່ຕ້ອງການເອກະສານຫາຍ, ເງືິ່ອນໄຂຫັກຊັບຄໍົ້າປະກັນບໍິ່ສງ ແລະ ການເບີກຈ່າຍ ສາມາດເຮັດ
ໄດູ້ ພາຍໃນສອງສາມຊິ່ວໂມງ.
ຂັົ້ນຕອນປະເມີນການກູ້ຢມ
ື ບໍິ່ແພງ ແລະ ມີຄວາມແມູ່ນຢໍາກວ່າ ເມືິ່ອປຽບທຽບກັບພະນັກງານສິນເຊືິ່ອ ເພາະວ່າ ຄະນະ
ກໍາມະການ VB ແລະ ອໍານາດການປກຄອງບ້ານ ໄດູ້ຮັບແຈູ້ງຂ່າວສານທີິ່ຖືກຕ້ອງຢູ່າງເປັນປກກະຕິ ກ່ຽວກັບນິໄສສ່ວນ
ຕວ ແລະ ສະພາບການເງິນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ.
ກ່ອນເບີກຈ່າຍສິນເຊືິ່ອ, ຄະນະກໍາມະການ VB ຕ້ອງເຮັດການປະເມີນເອກະສານຂໍສິນເຊືິ່ອຢູ່າງລະອຽດ. ຫກຄໍາຖາມ
ຫັກລຸູ່ມນີົ້ ຕ້ອງໄດູ້ຄໍາຕອບໃນລັກສະນະທີິ່ເປັນແງູ່ບວກ ກ່ອນຈະມີການຕັດສິນໃຈວ່າຈະໃຫູ້ສິນເຊືິ່ອ ຫື ບໍ.ິ່

14

ຄູ່ມໂື ຄງການ AFP: ສໍາລັບການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານບ້ານ

 ຜູ້ສະເໜີມີເງືິ່ອນໄຂພຽງພໍ ເພືິ່ອຂໍສິນເຊືິ່ອ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂຂໍສິນເຊືິ່ອສອດຄ່ອງກັບກດລະບຽບທະນາຄານບ້ານບໍິ່?
 ໂດຍຕາງໜ້າໃຫູ້ ທະນາຄານບ້ານ: ເຊັິ່ນຜູ້ສະເໜີ ໃນທຸກຄວາມເປັນໄດູ້ ຈະ ເຕັມໃຈ ປະຕິບດ
ັ ສັນຍາສິນເຊືິ່ອ ເຊັິ່ນ

ຊໍາລະຄືນສິນເຊືິ່ອ ພາຍໃຕູ້ເງືິ່ອນໄຂທີິ່ຕກລງກັນ ບໍ?ິ່
 ໂດຍຕາງໜ້າໃຫູ້ ທະນາຄານບ້ານ: ຜູ້ສະເໜີ ໃນທຸກຄວາມເປັນໄດູ້ ຈະ ສາມາດ ປະຕິບັດສັນຍາສິນເຊືິ່ອ ເຊັິ່ນ ຊໍາ

ລະຄືນ ສິນເຊືິ່ອ ພາຍໃຕູ້ເງືິ່ອນໄຂທີິ່ຕກລງກັນ ບໍ?ິ່
 ໂດຍຕາງໜ້າໃຫູ້ ຜູ້ສະເໜີ: ຜູ້ສະເໜີ ໃນທຸກຄວາມເປັນໄດູ້ ຈະໄດູ້ຮັບຜນປະໂຫຍດ ຈາກການກູ້ຢືມເງິນ ໂດຍບໍິ່

ຕ້ອງປະເຊີນຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ໃນການຊໍາລະຄືນເງິນກູ້ຢືມດັິ່ງກ່າວ ບໍ?ິ່
 ຜູ້ສະເໜີຂໍກູ້ຢືມ ຍັງມີເງິນກູ້ຄ້າງຈ່າຍ ກັບສະຖານບັນອືິ່ນໆ ຫື ຜູ້ປູ່ອຍເງິນກູ້ນອກລະບບຄນອືິ່ນໆ ບໍ?ິ່
 ໂດຍຕາງໜ້າໃຫູ້ ຜູ້ສະເໜີ: ຜູ້ສະເໜີເຂົ້າໃຈ ຂໍົ້ຕກລງ, ພັນທະຂອງຕນເອງ ແລະ ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍທັງໝດ ຈາກການກູ້

ຢືມ ບໍ?ິ່
ພາຍໃຕູ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍກ
ິ່ ານຕອບຄໍາຖາມຂ້າງເທິງ, ຕ້ອງໄດູ້ພິຈາລະນາສາມປັດໄຈ
1. ນິໄສ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂສ່ວນຕວ ຂອງຜູ້ສະເໜີ:
o ສະພາບຄອບຄວ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງຜູ້ກ່ຽວ ເປັນແນວໃດ (ແຕູ່ງງານ/ໂສດ, ທຸກຍາກ/ພົ້ນທຸກ)?
o ປະຫວັດການຝາກເງິນປະຢັດ ແລະ ສິນເຊືິ່ອ ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມເປັນແນວໃດ? ຜູ້ກ່ຽວຝາກເງິນປະຢັດ ເປັນປະ
ຈໍາບໍິ່ ແລະ ການກູ້ຢືມຄັົ້ງກ່ອນ ໄດູ້ຖືກຊໍາລະຕາມສັນຍາບໍ?ິ່
o ຄຸນລັກສະນະທາງດ້ານຈິດໃຈ ຂອງຜູ້ສະເໜີຮູ້ດີບໍິ່, ມີຫຍັງແດູ່? ຜູ້ກ່ຽວກັບຄວາມໜ້າເຊືິ່ອຖື/ບໍິ່ໜ້າເຊືິ່ອຖື
, ຕັົ້ງໃຈ/ໂລເລ, ດຸໝັິ່ນ ຫື ຂີົ້ຄ້ານ?
2. ລາຍໄດູ້ ແລະ ກະແສເງິນສດຂອງທຸລະກິດຄວເຮືອນ, ເຊິິ່ງຕ້ອງໄດູ້ຊໍາລະຄືນເງິນກູ້ຢືມ:
o ແຫິ່ງລາຍໄດູ້ຜູ້ສະເໜີຂໍກູ້ຢືມປະຈຸບັນມີຫຍັງແດູ່? ໃນຊ່ວງເວລາໃດ ທີິ່ຜູ້ກ່ຽວມີລາຍໄດູ້ອັນໃດ ແລະ ຄ່າ
ໃຊູ້ຈ່າຍອັນໃດ (ກະແສເງິນສດ)?
o ສິນເຊືິ່ອຈະນໍາໃຊູ້ເພືິ່ອເຮັດຫຍັງ? ຈໍານວນ ແລະ ຕາຕະລາງເວລາການຊໍາລະ ຂອງສິນເຊືິ່ອທີິ່ສະເໜີຂໍກູ້
ຢືມກງກັບກະແສເງິນສດຂອງກິດຈະກໍາດັິ່ງກ່າວ? ກິດຈະກໍາດັິ່ງກ່າວ ຄາດໝາຍວ່າຈະສ້າງກໍາໄລພຽງພໍ
ເພືິ່ອຈ່າຍດອກເບູ້ຍ ແລະ ມີຜນປະໂຫຍດຕໍິ່ຜູ້ກູ້ຢືມບໍ?ິ່
o ໃນກໍລະນີ ທີິ່ກິດຈະກໍາທີິ່ໄດູ້ຮບ
ັ ການຊ່ວຍເຫືອດ້ານການເງິນບໍິ່ປະສບຜນສໍາເລັດ: ຜູ້ກູ້ຢືມ ສາມາດຊໍາລະ
ໜີົ້ີ ໂດຍບໍິ່ຕ້ອງຂາຍຊັບສິນຄງທີິ່ ເພືິ່ອຊໍາລະຄືນເງິນກູ້ຢືມດັິ່ງກ່າວ ໄດູ້ບໍິ່?
3. ຫັກຊັບຄໍົ້າປະກັນ ທີິ່ຜູ້ສະເໜີຂໍກູ້ຢືມສາມາດລະດມໄດູ້ ໃນກໍລະນີ ແຜນການຊໍາລະຄືນ ແລະ ແຫິ່ງລາຍໄດູ້ທາງ
ເລືອກ ບໍິ່ປະສບຜນສໍາເລັດ(ຫົ້ມເຫວ) ຫື ຜູ້ຮັບສິນເຊືິ່ອ ບໍິ່ເຕັມໃຈຊໍາລະຄືນເງິນກູ້ຢືມ:
o ສະພາບການດ້ານຊັບສິນ (ຊັບສມບັດ) ທິ່ວໄປຂອງຜູ້ຮັບສິນເຊືິ່ອ ເປັນແນວໃດ?
o ຫັກຊັບຄໍົ້າປະກັນໃດ ທີິ່ຈະເໝາະສມທີິ່ສຸດສໍາລັບການກູ້ຢືມຕວຈິງ? ຕ້ອງການຊັບສິນທີິ່ສາມາດ ເຂົ້າເຖິງ
ງ່າຍ, ຈັບຕ້ອງໄດູ້ ຈນໄປເຖິງ ຊັບສິນຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊິິ່ງຂາຍອອກຍາກ!
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ຕາຕະລາງ 4-2 ຫກ
ັ ການປະຕິບດ
ັ ການປະເມີນສິນເຊືອ
ິ່ ຂອງຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ

•

ລະມັດລະວັງ ການໃຫູ້ເງິນແກູ່ບຸກຄນທີິ່ເຄີຍສ້າງບັນຫາ! ບໍິ່ໃຫູ້ສິນເຊືິ່ອແກູ່ບຸກຄນ ຍ້ອນເຫດຜນອັນ
ດຽວຄື ພວກເຂາມີຫັກຊັບຄໍົ້າປະກັນ (ທີິ່ດິນ) ມີຄວາມປອດໄພ ພຽງພໍເພືິ່ອກູ້ຢືມ!

•

ບໍິ່ໃຫູ້ເງິນກູ້ແກູ່ບຸກຄນ ທີິ່ໄດູ້ຮັບສິນເຊືິ່ອແລູ້ວ (ຍກເວັົ້ນ ກໍລະນີກູ້ຢືມສຸກເສີນ)!

•

ບໍິ່ໃຫູ້ບຸກຄນທີິ່ບໍິ່ແມູ່ນສະມາຊິກກູ້ຢືມ!

•

ໃຫູ້ແນູ່ໃຈວ່າຂະໜາດຂອງເງິນກູ້ຢືມ ເໝາະສມກັບຄວາມສາມາດໃນການຊໍາລະໜີົ້ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ!

•

ເງິນກູ້ມີຄວາມເໝາະສມທີິ່ສາມາດຊໍາລະຕາມຕາຕະລາງເວລາການຊໍາລະ

ທີິ່ສອດຄ່ອງກັບກະແສ

ເງິນສດທີິ່ຄາດໄວູ້! ກ່ຽວພັນ ໃນຊ່ວງເວລາການຊໍາລະປະຈໍາເດືອນ ເຊັິ່ນໃນໄລຍະກູ້ເງິນ.
•

ເຄາລບກດລະບຽບ – ມີເຫດຜນທີິ່ດີຕ່າງໆ ເປັນຫຍັງທ່ານຈິ່ງຕກລງເຫັນດີຕໍິ່ກດລະບຽບດັິ່ງກ່າວ!

•

ເງິນກູ້ຢືມທີິ່ມີຂະໜາດໃຫູ່ຍຂົ້ນ ຄວາມສ່ຽງກໍິ່ສງຂົ້ນ ຕ້ອງໄດູ້ປະເມີນສິນເຊືິ່ອຢູ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ
ມັນຕ້ອງຮອບຄອບຂົ້ນ!

•

ຄະນະກໍາມະການຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ກູ້ຢືມ ເຂົ້າໃຈສັນຍາສິນເຊືິ່ອ ແລະ ຜນທີິ່ຕາມມາຂອງສັນຍາ
ດັິ່ງກ່າວ!

•

ແກູ້ໄຂບັນຫາເວລາທີິ່ມັນຍັງເປັນບັນຫານ້ອຍ ຕວຢູ່າງເຊັິ່ນ ຖ້າສະມາຊິກບໍິ່ປະກດຕວ ໃນການມາຊໍາລະ
ດອກເບູ້ຍ ຂອງລາວ ຫື ບໍິ່ຊໍາລະເງິນຕາມງວດ, ໃຫູ້ໄປເຮືອນຜູ້ກ່ຽວໃນວັນດຽວກັນນັົ້ນທັນທີ ເພືິ່ອ
ພະຍາຍາມແກູ້ໄຂບັນຫາ!

ຫັງຈາກຄະນະກໍາມະການໄດູ້ປະເມີນຄໍາຮ້ອງສະເໜີຂໍກູ້ຢືມ, ພວກເຂາສາມາດຕັດສິນໃຈວ່າ:


ອະນຸມັດຄໍາຮ້ອງສະເໜີຂໍກູ້ຢືມໃນຮບແບບຕົ້ນສະບັບ.



ອະນຸມັດຄໍາຮ້ອງສະໝັກຂໍກູ້ຢືມ ພາຍຫັງປກສາຫາລື ແລະ ຕກລງກັບລກຄ້າ ຕໍິ່ກັບການປູ່ຽນແປງ (ຕວຢູ່າງເຊັິ່ນ ຈໍາ
ນວນເງິນກູ້ຢືມທີິ່ຫຼຸດລງ, ຖ້າມີຄວາມສ່ຽງສງ, ຫືປູ່ຽນແປງຂໍົ້ຕກລງການກູ້ຢືມ, ຖ້າພິຈາລະນາວ່າ ໄລຍະເວລາກູ້ສັົ້ນ
ຫື ດນເກີນໄປ ສໍາລັບກິດຈະກໍາການເງິນດັິ່ງກ່າວ).



ປະຕິເສດຄໍາຮ້ອງສະເໜີຂກ
ໍ ູ້ຢືມ.

ຫັງຈາກຄໍາຮ້ອງສະເໜີຂໍກູ້ຢືມໄດູ້ຮັບອະນຸມັດ, ຕ້ອງໃຫູ້ແນູ່ໃຈວ່າ ສັນຍາການກູ້ຢືມ ແລະ ການປັບ/ດັດແກູ້ຕ່າງໆ ໄດູ້
ຖືກຈດບັນທກ ແລະ ລງລາຍເຊັນໂດຍ ຜູ້ຖືບັນຊີ, ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການ VB ແລະ ຈໍົ້າກາໂດຍອໍານາດການ
ປກຄອງບ້ານ (ສ່ວນຫາຍແມູ່ນນາຍບ້ານ), ກ່ອນສິ່ງຕໍິ່ໄປໃຫູ້ ຄັງເງິນສດ ເບີກຈ່າຍ [ເບິິ່ງ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5
ແບບຟອມສັນຍາກູ້ຢືມ]. ສໍາລັບບັນຊີຄອບຄວນັົ້ນ, ຜູ້ຖືບັນຊີເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງຕ້ອງ ລງລາຍເຊັນ.
ໃນບັນດາທະນາບ້ານ ທີິ່ມີການບໍລິຫານສິນເຊືິ່ອບໍິ່ດີ, ການເບີກຈ່າຍທີບ
ິ່ ມ
ໍິ່ ີການວິເຄາະຢູ່າງລອບຄອບອາດນໍາໄປສູ່ ການ
ຕິດໜີົ້ຫາຍເກີນໄປຂອງສະມາຊິກ ເຊິິ່ງໄດູ້ຮັບເງິນກູ້ຢືມ ເກີນກວ່າຄວາມສາມາດໃນການຊໍາລະໜີົ້ຄືນຂອງເຂາເຈົ້າ. ການ
ຂະຫຍາຍມາດຕະຖານເງິນກູ້ຊັກຊ້າ ອາດເຮັດໃຫູ້ສະຖານະການຮຸນແຮງຂົ້ນ ໃນເວລາທີິ່ສະມາຊິກບາງທ່ານ ບໍິ່ສາມາດ
ໄດູ້ຮັບສິນເຊືິ່ອ ເພາະວ່າ ບາງສະມາຊິກບໍິ່ຊໍາລະກງເວລາ (ເບິິ່ງ ບດທີ 8 - ການແກູ້ໄຂບັນຫາ - ການຄຸູ້ມຄອງໜີົ້ຊັກຊ້າ)
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4.3 ທນຊ່ວຍເຫືອລ້າຂອງໂຄງການ
ທະນາຄານບ້ານບາງແຫູ່ງນໍາໃຊູ້ທນຊ່ວຍເຫືອລ້າ ຫື ເງິນກູ້ຍືມ ເພືິ່ອຊ່ວຍລະດມທນ, ທນເຫິ່ານີົ້ຕ້ອງປະຕິບັດ ຕາມຂໍົ້ກໍາ
ນດ ຂອງອງການຜູ້ໃຫູ້ທນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຈະຖືກພິຈາລະນາໄປຕາມກໍລະນີ. ທນຊ່ວຍເຫືອລ້າຂອງໂຄງການ ທີິ່ມອບ
ໃຫູ້ທະນາຄານບ້ານ ແມູ່ນເອາໃຫູ້ສະມາຊິກຂອງຄວເຮືອນ, ໂອນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດຂອງຄວເຮືອນ ຫື ເອາໃຫູ້
VB ໂດຍລວມ. ໃນກໍລະນີຫົ້າສຸດ, ທນຊ່ວຍເຫືອລ້າມີບັນຊີແຍກຕ່າງຫາກ ທັງໃນຮບແບບບັນຊີແຍກປະເພດ ຫື ໃນ
ປືົ້ມເງິນຝາກປະຢັດ.

ຂໍົ້ແນະນໍາ:ໃນເວລາຄິດໄລູ່ເງິນປັນຜນ ໃຫູ້ເອາໃຈໃສູ່ເປັນພິເສດ ຕໍິ່
ທນຊ່ວຍເຫືອລ້າ ທີິ່ອາດຈະສິ່ງຜນກະທບຕໍິ່ການຈ່າຍເງິນປັນຜນ.
ກໍາໄລຈາກເງິນຊ່ວຍເຫືອລ້າ ຫື ເງິນກູ້ຢືມມາ ຈະບໍິ່ເໝາະສໍາລັບທີິ່
ຈະທໍາການຈ່າຍເປັນເງິນປັນຜນ
ໃນທັງສອງກໍລະນີ ທນຊ່ວຍເຫືອລ້າ ບໍິ່ສາມາດຖອນໄດູ້ ຖ້າບໍິ່ໄດູ້ຮັບອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກສອນ ຈາກຜູ້ໃຫູ້ທນ ຫື ຜູ້
ສືບທອດທີິ່ຈະຮັບຊ້ວງໃນການຮັບຜິດຊອບທນ(ເຊິິ່ງອາດແມູ່ນ

NSO ຫື ຄູ່ຮ່ວມມືໂຄງການຈາກພາກລັດຖະບານ

ກ່ອນໜ້ານີົ້).
ຖ້າສະມາຊິກໃດ ໄດູ້ຮັບທນຊ່ວຍເຫືອລ້າຂອງໂຄງການ, ເມືິ່ອຜູ້ກ່ຽວມີການຍກເລີກການເປັນສະມາຊິກ, ທນຊ່ວຍເຫືອ
ລ້າທີິ່ຍັງວ່າງ ຈະຖືກໂອນເຂົ້າບັນຊີທນຊ່ວຍເຫືອລ້າ ທີິ່ແຍກຕ່າງຫາກ, ຈນກວ່າຈະມີສະມາຊິກໃໝູ່ເຂົ້າມາ ທີິ່ມີເງືິ່ອນໄຂ
ຄບຖ້ວນແມູ່ນຈະໄດູ້ຮັບທນຊ່ວຍເຫືອລ້າດັິ່ງກ່າວ ສາມາດໂອນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດຂອງຕນ.
ໃນກໍລະນີທີິ່ທະນາຄານບ້ານ ເຊິິ່ງໄດູ້ທນຊ່ວຍເຫືອລ້າໂຄງການ ປິດກິດຈະການລງ, ທນດັິ່ງກ່າວ ຈະຖືກໂອນເປັນກໍາມະ
ສິດຂອງຜູ້ຖືບັນຊີ ກ່ອນຂັົ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງການປິດກິດຈະການດັິ່ງກ່າວ. ສະມາຊິກທີິ່ຜິດລະບຽບສີນເຊືິ່ອຄ້າງຊໍາລະ
ຈະຖືກຫັກລບໜີົ້ ຕໍິ່ກັບບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດຂອງຕນ ລວມທັງທນຊ່ວຍເຫືອລ້າຂອງໂຄງການ.
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5

ມືົ້ເຮັດວຽກຂອງທະນາຄານບ້ານ

ມືົ້ເຮັດວຽກຂອງທະນາຄານບ້ານ ເປີດຂົ້ນເປັນໄລຍະ ໜິ່ງມື ຕໍິ່ເດືອນ (ໃນທະນາຄານບ້ານຂະໜາດໃຫຍ່ ເປັນໄປໄດູ້ທີິ່
ຈະຂະຫຍາຍການປະຕິບັດງານອອກເປັນສອງມື). ມືົ້ເຮັດວຽກແມູ່ນເວລາທີິ່ສະມາຊິກທັງໝດສາມາດ ເຂົ້າຮ່ວມປະຕິ
ບັດໜ້າທີິ່ດ້ານທະນາຄານ (ໂດຍທິ່ວໄປ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມບ້ານ ຫື ວັດ). ຢູ່ທີິ່ນີົ້ ຄະນະກໍາມະການທະນາຄານຈະຕາງໜ້າໃຫູ້
ສະມາຊິກຈັດຕັົ້ງວຽກງານບັນຊີ ແລະ ຮັບ-ຈ່າຍເງິນສດ ແລະ ເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫູ້ທຸລະກໍາທະນາຄານ.
ຕ້ອງປະຕິບັດຂັົ້ນຕອນລຸູ່ມນີົ້:

ຕາຕະລາງ 5-1 ບັນດາຂັນ
ົ້ ຕອນການຈັດກອງປະຊຸມການສ້າງຕັງົ້ ທະນາຄານບ້ານ

1.

ການປະກາດແຈູ້ງການ

ປະສານງານກັບ ບຸກຄນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ VB ໜິ່ງມືົ້ກ່ອນມືົ້ກອງປະຊຸມການບໍລິການ. ໃຫູ້ຜູ້ກ່ຽວ
ປະກາດ ແຈູ້ງການກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມ ໃຫູ້ບັນດາສະມາຊິກ, ດີທີິ່ສຸດແມູ່ນເຮັດຫາຍໆຄັົ້ງ ທັງກາງເວັນ/
ຕອນແລງ ກ່ອນມືົ້ປະຊຸມ ແລະ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງມືົ້ປະຊຸມ. ການນໍາໃຊູ້ລະບບໂທລະໂຄູ່ງຂອງບ້ານ ທີິ່
ຕິດຕັົ້ງຢູ່ຫາຍບ້ານ ແມູ່ນມີປະສິດທິພາບຫາຍ.




2.

ການກະກຽມ




3.

ການເປີດບໍລິການ

ເປີດກອງປະຊຸມການບໍລິການ. ສະມາຊິກໃໝູ່ທຸກຄນຕ້ອງໄດູ້ລງທະບຽບ ໂດຍນໍາໃຊູ້ຟອມລງທະບຽນ
(ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1) ແລູ້ວອອກປົ້ມສະມາຊິກໃຫູ້.


4.

ການຮັບເງິນເຂົ້າ

ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການທັງໝດເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃຫູ້ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ເອາເງິນສດໃນຄັງ ແລະ ປືົ້ມບັນຊີທັງໝດມານໍາ.
ພ້ອມກັນນັບເງິນສດ ແລະ ກວດກາປົ້ມບັນຊີເງິນສດ, ກວດກາການດຸູ່ນດ່ຽງຂອງຍອດເຫືອ
ສຸດທ້າຍຂອງບັນຊີ.
ກວດກາທຸກການຈດບັນທກໃນປົ້ມບັນຊີເງິນສດ ຕັົ້ງແຕູ່ກອງປະຊຸມຄັົ້ງສຸດທ້າຍ (ການປູ່ອຍ
ເງິນກູ້ສຸກເສີນ, ອືນ
ິ່ ໆ.) ແລະ ເພີິ່ມຕືິ່ມໃສູ່ປົ້ມບັນຊີທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຖ້າຍັງບໍິ່ໄດູ້ເຮັດເທືິ່ອ.
ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການທຸກຕໍາແໜູ່ງພ້ອມກັບບດບັນທກ ແລະ ເຄືິ່ອງມືຕ່າງໆ ຂອງ
ພວກເຂາເຈົ້າ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜນ ຂັນ
ົ້ ຕອນການປະຕິບດ
ັ ວຽກໃຫູ້ຖກ
ື ຕ້ອງ ແລະ ມີ
ປະສິດທິພາບ.




ຄະນະກໍາມະການເຫັນດີຮັບລາຍຮັບເຂົ້າ: ເງີນຝາກປະຢັດ, ດອກເບູ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ,
ການຊໍາລະເງິນຕົ້ນທນສິນເຊືິ່ອ.
ເງິນຝາກປະຢັດ ບັນທກເຂົ້າປົ້ມເງິນສດ ແລະ ປົ້ມສະມາຊິກ. ດອກເບູ້ຍ ແລະ ເງິນຕົ້ນທນ
ບັນທກເຂົ້າປົ້ມເງິນສດ, ປົ້ມສິນເຊືິ່ອ ແລະ ປົ້ມສະມາຊິກ.
ສະມາຊິກຜູ້ທີິ່ຈະສະເໜີຂໍສິນເຊືິ່ອ ສາມາດຂຽນຄໍາຮ້ອງຂໍສິນເຊືິ່ອ (ເບິິ່ງ ເອກະສານຊ້ອນ
ທ້າຍ 5), ອາດໄດູ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືອຈາກສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການ ທີິ່ຮັບຜິດຊອບ.
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5.

ການຈ່າຍເງິນອອກ

6.

ການປິດບໍລິການ

7.

ການຈ່າຍເງິນໃຫູ້ ສະຖາ
ບັນ NSO ຫື
ທະນາຄານ



ປິດບໍລກ
ິ ານ ແລະ ບໍິ່ຮັບການຊໍາລະ.







8.

ການປິດບັນຊີ




9.

10.

ສໍາເນາຂໍົ້ມນ

(ຖ້າມີອງກອນສະໜັບສະ
ໜນ)

ສະຫຼຸບ

11.

ການຈ່າຍເງິນໃຫູ້ NSO ຫື ທະນາຄານ (ຄ່າທໍານຽມ NSO, ການຊໍາລະດອກເບູ້ຍ ແລະ
ຕົ້ນທນສິນເຊືິ່ອ) ແມູ່ນສິ່ງມອບໃຫູ້ພະນັກງານ NSO ທີິ່ຮັບຜິດຊອບ ໄດູ້ຮັບການອອກ
ໃບຮັບເງິນສດ ແລະ ບັນທກຢູ່ປົ້ມເງິນສດ.
ຂຽນຕືິ່ມຂໍົ້ມນເຂົ້າໃບຢັົ້ງຢືນຮັບເງິນ
ຖ້າບໍິ່ມີການຊໍາລະ, ຕ້ອງຂຽນສນໃສູ່ ໃບຮັບເງິນສດ ແລະ ເຊັນໃສູ່ໃບຮັບເງິນສດ.
ຄະນະກໍາມະການພ້ອມກັນນັບເງິນສດ ແລະ ກວດກາທຽບໃສູ່ບັນຊີຍອດເຫືອສຸດທ້າຍ ໃນ
ປືົ້ມເງິນສດ, ຈໍານວນຕ້ອງຄືກັນ. ຕ້ອງເຊັນປົ້ມເງິນສດ
ຕ້ອງກວດກາພິສດ ປົ້ມເງິນຝາກປະຢັດ ແລະ ປົ້ມສິນເຊືິ່ອ. ກວດສອບ ແລະ ປັບແກູ້ ທຸກຂໍົ້
ມນທີິ່ບໍິ່ສອດຄ່ອງ.
ຄິດໄລູ່ ແລະ ລງລາຍເຊັນ ເງິນສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ທີິ່ສງໄສຈະສນເສຍ, ບັນທກເຂົ້າບັນຊີແຍກ
ປະເພດປະຈໍາເດືອນ, ໃບລາຍງານຜນໄດູ້ຮັບ ແລະ ໃບສະຫຼຸບຊັບສມບັດ. (ເບິິ່ງບດທີ 6 ບັນຊີສາໍ ລັບທະນາຄານບ້ານ)

ຂໍົ້ມນຫລ້າສຸດຂອງເດືອນແມູ່ນໃຫູ້ປູ້ອນເຂົ້າ ແຟູ້ມຂໍົ້ມນຂອງທະນາຄານບ້ານທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫື ໃນປືມ
ົ້
ບັນຊີ.

ປກສາຫາລື ກັບຄະນະກໍາມະການ ແລະ ບັນທກຄວາມເຂົ້າໃຈໃສູ່ກ່ຽວກັບ ສິິ່ງຜິດປກກະຕິ ຫື ວຽກ
ງານທີິ່ຍັງບໍິ່ສໍາເລັດ.


ການປະຕິບັດງານນອກ
ຂອບເຂດກອງປະຊຸມ
ການບໍລິການ(ບໍິ່ແມູ່ນມືົ້
ບໍລິການ)

ຄະນະກໍາມະການອະນຸມັດການຖອນເງິນຝາກປະຢັດ ເຊິິ່ງຈະບັນທກເຂົ້າປົ້ມເງິນສດ, ປມ
ົ້
ເງິນຝາກປະຢັດ ແລະ ປົ້ມສະມາຊິກ.
ຄະນະກໍາມະການ ສະຫຼຸບ, ຖ້າຈໍາເປັນ, ແລະ ປະເມີນຄໍາຮ້ອງຂໍສິນເຊືິ່ອທີິ່ຢືິ່ນມາ. ຄໍາຮ້ອງທີິ່
ໄດູ້ຮັບອະນຸມັດ ຈະຖືກອະນຸມັດອອກ ແລະ ສິ່ງຫາ ຄັງເງິນສດເງິນເພືິ່ອເບີກຈ່າຍ. ການຈ່າຍ
ເງິນຈະບັນທກເຂົ້າປົ້ມເງິນສດ, ປົ້ມສິນເຊືິ່ອ ແລະ ປົ້ມສະມາຊິກ. ສັນຍາສິນເຊືິ່ອ ແລະ ຄໍາ
ຮ້ອງຂໍສິນເຊືິ່ອທີິ່ບໍິ່ໄດູ້ຮັບອະນຸມັດ ຈະຖືກເກັບເຂົ້າແຟູ້ມອີກຕ່າງຫາກ.





ຄະນະກໍາມະການສາມາດຈ່າຍເງິນຖອນຈາກບັນຊີຝາກປະຢັດ ແລະ ເງິນກູ້ຢືມ ໃນກໍລະນີ
ສຸກເສີນ ໂດຍອີງຕາມກດລະບຽບ. ທຸກການຊໍາລະທັງໝດ ຕ້ອງໄດູ້ບັນທກເຂົ້າ ປມ
ົ້ ບັນຊີ
ເງິນສດ.
ການຊໍາລະໃດກໍິ່ຕາມຈາກ NSO ຫື ທະນາຄານ (ການຖອນເງິນຈາກບັນຊີເງິນຝາກ, ການ
ເບີກຈ່າຍເງິນກູ້ຢືມ ຫື ເງິນກູ້ມອບເໝາ) ທີິ່ຖືກຮັບຮອງ ຈະໄດູ້ເອາເຂົ້າຕູ້ນິລະໄພ (ຕູ້ເຊບ)
ໂດຍທັນທີ ແລະ ບັນທກເຂົ້າປົ້ມບັນຊີເງິນສດ.
ບໍິ່ໄດູ້ເຮັດການຮັບເຂົ້າ-ຈ່າຍອອກອືິ່ນໆ.
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5.1 ທຸລະກໍາ ລະຫວ່າງທະນາຄານບ້ານ ແລະ ບັນດາສະຖາບັນການເງິນ
1. ຕາມທີິ່ໄດູ້ກ່າວໄວູ້ໃນພາກສະເໜີ, GIZ ນໍາໃຊູ້ລະບບອງການຈັດຕັົ້ງຂັົ້ນສອງ ກັບອງການສະໜັບສະໜນເຄືິ່ອຂ່າຍ ຫື
ສະຖາບັນການເງິນ(NSOs). VB ສະໜັບສະໜນພະນັກງານໂດຍແມູ່ນທະນາຄານບ້ານຈ່າຍເງິນຄ່າບໍລິການໃຫູ້ ອງ
ການຈັດຕັົ້ງສະໜັບສະໜນ (ຫື ທະນາຄານທີິ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມມື) ແລະ ໃນທາງກັບກັນບັນດາສະຖາບັນເຫິ່ານັົ້ນຕ້ອງຈ່າຍ
ດອກເບູ້ຍເງິນຝາກທີິ່ທະນາຄານບ້ານຝາກເງິນນໍາ. ທະນາຄານບ້ານອາດຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທໍານຽມສະມາຊິກ ເພືິ່ອສະໜັບສະ
ໜນອງການຈັດຕັົ້ງ ອີງຕາມການຕັດສິນໃຈຂອງກອງປະຊຸມໃຫູ່ຍສະພາບໍລິຫານ. ໂດຍທິ່ວໄປ, ຄ່າທໍານຽມສະມາຊິກ
ແມູ່ນຈ່າຍເປັນລາຍເດືອນ. ພະນັກງານສະໜັບສະໜນ VB ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ VB ໄດູ້ຈ່າຍຄ່າທໍານຽມຄບຖ້ວນ ແລະ
ເປັນປກກະຕິ. ເພືິ່ອໃຫູ້ມີສະພາບຄ່ອງທາງຊັບສິນທີິ່ມີຄວາມສມດນ, ທະນາຄານບ້ານອາດຈະຝາກເງິນສດສ່ວນເກີນໄວູ້
ກັບສະຖາບັນ ຫື ທະນາຄານ ໃນທ້ອງຖິິ່ນ ຫື ອາດຈະກູ້ຢືມແບບມອບເໝາ ກັບສະຖາບັນຖ້າເງິນທນພາຍໃນ ບໍິ່ສາມາດ
ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານສິນເຊືິ່ອຂອງສະມາຊິກໄດູ້.
2. ນອກຈາກການສະໜັບສະໜນດ້ານເຕັກນິກແລູ້ວ, ຍັງມີທຸລະກໍາດ້ານການເງິນລະຫວ່າງ ທະນາຄານບ້ານ ແລະ ສະຖາ
ບັນ.

ກ່ອນການໄປຕິດຕາມວຽກທະນາຄານບ້ານ,

ພະນັກງານອງການຈັດຕັົ້ງສະໜັບສະໜນທີິ່ຮັບຜິດຊອບ

ຕ້ອງ

ປະສານງານກັບ ຂະແໜງການເງິນຂອງສະຖາບັນ ກ່ຽວກັບທຸກການຈ່າຍເງິນຕ່າງໆທີິ່ມີ ເພືິ່ອຊໍາລະໃຫູ້ສະຖາບັນ . ການ
ຈ່າຍເງິນໃຫູ້ ທະນາຄານບ້ານ ແມູ່ນເຮັດໃນຊ່ວງເບືົ້ອງຕົ້ນຂອງກອງປະຊຸມການບໍລິການ VB, ການຊໍາລະຈາກ VB ເຖິງ
ອງການສະໜັບສະໜນ ແມູ່ນອະນຸມັດອອກໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ. ສໍາລັບການຊໍາລະທັງໝດໃນມືົ້ ສະເພາະ
ຂອບເຂດໃດໜິ່ງ

ຕ້ອງໄດູ້ຂຽນໃສູ່ແບບຟອມໃບບິນຮັບເງິນຂອງອງການສະໜັບສະໜນໃນທຸກຄັົ້ງທີິ່ລງຕິດຕາມVB.

ໃບບິນຮັບເງິນຕ້ອງມີລາຍເຊັນໂດຍນາຍຄັງເງິນສດ ແລະ ພະນັກງານອງການຈັດຕັົ້ງສະໜັບສະໜນ ທີິ່ຮັບຜິດຊອບ. ຮບ
5 ແມູ່ນໃບຢັົ້ງຢືນຮັບເງິນສດ ນໍາໃຊູ້ໂດຍພະນັກງານສະໜັບສະໜນ AFP. ແມູ່ນແບບຟອມທີິ່ນໍາໃຊູ້ຕວເລກ ແລະ
VB ເກັບຮັກສາຕົ້ນສະບັບໄວູ້ ໃນຂະນະທີິ່ NSO ເກັບຮັກສາສະບັບສໍາເນາ ຢຫ
ູ່ ້ອງການ NSO.
ທຸກໆຄັົ້ງທີິ່ທໍາການລງຕິດຕາມທະນາຄານບ້ານ
ພະນັກງານສະຖາບັນ, ຈໍາຕ້ອງມີໃບຢັົ້ງຢືນການຮັບເງິນ,
ຖ້າບໍິ່ມີການຈ່າຍເງິນເກີດຂົ້ນ,ໃບຢັົ້ງຢືນຈະປິດ ໂດຍ
ເທິ່າສນ ເຊັິ່ນໃນຮບຂ້າງລຸູ່ມ(ຮບໃບຢັົ້ງຢືນຮັບເງິນສດ)
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ຮບ 5-1 ຕວຢູ່າງໃບຢັງົ້ ຢືນຮັບເງິນສດ
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6

ບັນຊີສໍາລັບທະນາຄານບ້ານ

6.1

ພາບລວມ

ລະບບບັນຊີສໍາລັບທະນາຄານບ້ານແມູ່ນປະກອບດ້ວຍປົ້ມບັນຊີ 6 ເຫັົ້ມ. ປົ້ມດັິ່ງກ່າວເປັນເຄືິ່ອງມືໜືິ່ງດຽວທີິ່ສໍາຄັນທີິ່
ສຸດໃນການຄຸູ້ມຄອງສໍາລັບຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ, ບັນດາທີິ່ປກສາ, ພະນັກງານທີິ່ໃຫູ້ການສະໜັບສະໜນ
ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຈາກພາຍນອກ.
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ຮບ 6-1 ລະບບບັນຊີທະນາຄານບ້ານ

ລະບບບັັນຊີປະກອບດ້ວຍປືົ້ມບັນຊີ 6 ເຫັົ້ມ:



ປືມ
ົ້ ປະຈໍາຕວຂອງສະມາຊິກ ແມູ່ນເອກະສານທີິ່ມີໄວູ້ສໍາລັບສະແດງຄວາມເປັນສະມາຊິກ, ເຊິິ່ງມີຂໍົ້ມນກ່ຽວກັບເງິນ
ຝາກປະຢັດ ແລະ ເງິນກູ້ຢືມ.



ປືມ
ົ້ ເງິນສດສໍາລັບຄັງເງິນສດ ມີໄວູ້ສໍາລັບບັນທກຂໍົ້ມນການເຄືິ່ອນໄຫວທັງໝດ ດ້ານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ແລະ ເພືິ່ອ
ຕິດຕາມເງິນສດໃນຄັງ.



ປືມ
ົ້ ເງິນຝາກ ແມູ່ນປືົ້ມທີບ
ິ່ ັນທກຈໍານວນເງິນຝາກປະຢັດຂອງທຸກໆ ສະມາຊິກ ແລະ ເງິນປັນຜນປະຈໍາປີຈາກເງິນ
ຝາກແມູ່ນໄດູ້ຖືກຄິດໄລູ່ໃນປືມ
ົ້ ເຫັົ້ມນີົ້.



ປືມ
ົ້ ເງິນກູ້ ແມູ່ນເອກະສານຫັກທີິ່ມີໄວູ້ສໍາລັບການຄຸູ້ມຄອງສິນເຊືິ່ອ. ຂໍົ້ມນສໍາຄັນທີິ່ສຸດກ່ຽວກັບສິນເຊືິ່ອ ແມູ່ນໄດູ້
ສະແດງໄວູ້ໃນປືົ້ມເຫັົ້ມນີົ້; ປືົ້ມເງິນກູ້ແມູ່ນຖືກນໍາໃຊູ້ເຂົ້າໃນການຄວບຄຸມເງິນກູ້ປະເພດຕ່າງໆ. ສັນຍາເງິນກູ້ເປັນອີກ
ເອກະສານເພີົ້ມເຕີມທີິ່ນໍາໃຊູ້ຄວບຄູ່ກັບປືົ້ມເງິນກູ້.

ເອກະສານນີົ້ຖືກນໍາໃຊູ້ເປັນເອກະສານຜກມັດທາງດ້ານກດ

ໝາຍ ໃນກໍລະນີທີິ່ມີຂໍົ້ຄັດແຍູ້ງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານບ້ານ ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມ.
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ປືມ
ົ້ ບັນຊີແຍກປະເພດ ຫື ທີິ່ເອີົ້ນວ່າ ‘ການສະຫຼູບສັງລວມ’ ຂອງທຸກໆ ລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວທາງດ້ານການເງິນພາຍ
ໃນທະນາຄານບ້ານ, ລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວທີິ່ເປັນເງິນສດ ແລະ ບໍິ່ແມູ່ນເງິນສດ, ຕະຫອດເຖິງຍອດດຸູ່ນດ່ຽງຕວຈິງ
ຂອງບັນຊີທັງໝດ.



ໃບສະແດງຜນໄດູ້ຮບ
ັ ແລະ ໃບດຸນ
ູ່ ດ່ຽງ: ໃບສະແດງຜນລາຍຮັບ (ບັນຊີສະແດງຜນກໍາໄລ/ຂາດທນ) ຈະສັງລວມ
ລາຍຮັບທັງໝດ, ລາຍຈ່າຍ ແລະ ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍອືິ່ນໆຂອງຊ່ວງໄລຍະເວລາ. ໃບດຸູ່ນດ່ຽງສະແດງໃຫູ້ເຫັນພາບລວມ
ດ້ານສະຖານະທາງດ້ານການເງິນຂອງທະນາຄານບ້ານໃນຊ່ວງເວລາທີິ່ສະເພາະໃດໜິ່ງ.

ມັນຈະສະ

ແດງໃຫູ້

ເຫັນແຫິ່ງທີິ່ມາຂອງເງິນຂອງທະນາຄານບ້ານແມູ່ນໄດູ້ມາຈາກໃສ (ໜີົ້ສິນ ແລະ ທນ), ແລະ ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າ
ແຫິ່ງທີິ່ມາເຫິ່ານັົ້ນໄດູ້ຖືກນໍາໃຊູ້ເພືິ່ອຫຍັງ (ຊັບສິນ).

6.2

ການເກັບຮັກສາປືົ້ມບັນຊີ

ປືົ້ມທຸກເຫັົ້ມ ແລະ ເອກະສານທັງໝດ, ຍກເວັົ້ນປືົ້ມປະຈໍາຕວສະມາຊິກ, ແມູ່ນຕ້ອງໄດູ້ເກັບຮັກສາໄວູ້ບ່ອນດຽວກັນ, ດີ
ແທູ້ແມູ່ນໃຫູ້ເກັບໄວູ້ໃນຕູ້ເຊັບຂອງທະນາຄານບ້ານ.

ບໍິ່ອານຸຍາດໃຫູ້ບຸກຄນໃດນໍາເອາເອກະສານການບັນຊີເຄືິ່ອນຍ້າຍ

ອອກຈາກບ້ານໄດູ້, ຍກເວັົ້ນໃນກໍລະນີທີິ່ຢູ່ໃນສະຖານະການພິເສດ ແລະ ມີຄໍາສັິ່ງພິເສດຈາກອງການຈັດຕັົ້ງທີິ່ໃຫູ້ການ
ສະໜັບສະໜນ ຫື ໃນກໍລະນີທີິ່ມີການຮັບຮອງຂອງຄະນະກໍາມະການຂອງທະນາຄານບ້ານ.

6.3

ປືົ້ມເງິນສດສໍາລັບຄັງເງິນສດ

ຮບ 6-2 ໜ້າປກປືົ້ມບັນຊີເງິນສດ

ທຸກໆລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວດ້ານເງິນສດ ແມູ່ນຖືກບັນທກໄວູ້ໃນປືົ້ມເງິນສດ. ເງິນສດເຂົ້າ-ຈ່າຍອອກ ແມູ່ນຖືກບັນທກ
ໄວູ້ໃນປືົ້ມເງິນສດ ໂດຍນາຍຄັງ. ນາຍຄັງທີິ່ນອນໃນຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ ຕ້ອງລງທຸກໆ ລາຍຈ່າຍເຂົ້າໃນ
ປືົ້ມເງິນສດໂດຍທັນທີິ່ ທີິ່ປາສະຈາກຄວາມຊັກຊ້າ ແລະ ລງບັນຊີຕາມລໍາດັບເວລາ. ຕ້ອງມີການນໍາໃຊູ້ໜ້າໃໝູ່ສໍາລັບມືົ້
ທີິ່ໃຫູ້ບໍລິການໃນແຕູ່ລະຄັົ້ງ (ນໍາຍອດເຫືອຂອງເດືອນຜ່ານມາ ຍກໄປໃສູ່ໜ້າໃໝູ່).
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ຕວຢູ່າງ 3 ກໍລະນີຕໄໍິ່ ປນີົ້ ສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງວິທີການບັນທກຂໍົ້ມນເຂົ້າໃນປືົ້ມເງິນສດ ສໍາລັບຫາຍລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວ
ໃນໄລຍະເວລາ 3 ເດືອນທີິ່ທະນາຄານບ້ານໃຫູ້ບໍລິການ (ການບໍລິການຂອງທະນາຄານບ້ານ 3 ຄັົ້ງ). ກະລຸນາເບິິ່ງຂັົ້ນ
ຕອນ ແລະ ຕວເລກທີິ່ໝາຍໄວູ້ໃນວງມນສີເຫືອງ ໃນຕວຢູ່າງປືົ້ມເງິນສດຂ້າງລຸູ່ມນີົ້ ເພືິ່ອຈະໄດູ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີ
ບັນທກຂໍົ້ມນເຂົ້າໃນປືົ້ມ.

6.3.1 ຂັົ້ນຕອນການລງບັນຊີເຂົ້າປືົ້ມເງິນສດ
ປືົ້ມເງິນສດຂອງເດືອນທີ 1

ປືົ້ມເງິນສດຂອງເດືອນທີ 2

ປືົ້ມເງິນສດຂອງເດືອນທີ 3

ຮບ 6-3 ຕວຢູ່າງການເຄືອ
ິ່ ນໄຫວຂອງປືົ້ມບັນຊີເງິນສດ
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ການອະທິບາຍແຕູ່ລະຂັນ
ົ້ ຕອນຂອງການລງບັນຊີ ເຂາົ້ ປືມ
ົ້ ເງິນສດ
(1) ເຮັດໃຫູ້ການລງບັນຊີມີການລຽງລໍາດັບຕວເລກ ①. ການລຽງລໍາດັບຕວເລກຕ້ອງເຮັດຢູ່າງສືບຕໍິ່ຕະຫອດທັງປີທາງ
ດ້ານການເງິນ, ເລີົ້ມຕົ້ນດ້ວຍເລກທີ 1 ສໍາລັບລາຍການລງບັນຊີເທືິ່ອທໍາອິດ ຂອງປີການດ້ານການເງິນ.
(2) ລງບັນຊີຕາມວັນທີຕວຈິງຂອງການຊໍາລະ ② ຖ້າມີການເຄືິ່ອນໄຫວຫາຍຄັົ້ງແມູ່ນໃຫູ້ລງບັນຊີໃຫູ້ແລູ້ວພາຍໃນມືົ້
ດຽວກັນ, ວັນທີມັນເປັນການລງໃຫູ້ຄບຖ້ວນສໍາລັບການຊໍາລະຄັົ້ງທໍາອິດ ແລະ ຕືິ່ມຂໍົ້ມນເຂົ້າໃນຫ້ອງ ແລະ ຖັນທີິ່
ຖືກຕ້ອງ.
(3) ລງເລກທີສະມາຊິກ(ລະຫັດສະມາຊິກ) ແລະ ຊືິ່ຂອງສະມາຊິກທີິ່ກ່ຽວພັນກັບການຊໍາລະ ③. ໃນກໍລະນີ ທີິ່ການ
ຊໍາລະໄດູ້ຖືກຊໍາລະແລູ້ວ ຫືວ່າ ເຮັດຂືົ້ນໂດຍບຸກຄນພາຍນອກ, ເຊັິ່ນອງການຈັດຕັົ້ງທີິ່ໃຫູ້ການສະໜັບສະໜນ ຫື
ທະນາຄານ, ແມູ່ນບໍິ່ຕ້ອງຕືິ່ມເລກທີຂອງສະມາຊິກໃສູ່ເຂົ້າໄປ(ປະວ່າງໄວູ້), ແຕູ່ວ່າໃຫູ້ຂຽນຊືິ່ຂອງບຸກຄນ ແລະ ອງ
ການຈັດຕັົ້ງໃສູ່ເຂົ້າໄປ, ຊືິ່ຂອງລາວ ຍ/ຊ ເຂົ້າໄວູ້ນໍາກັນ.
(4) ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍົ້ດ້ານຈຸດປະສງຕວຈິງ ຫື ລາຍລະອຽດຂອງການຊໍາລະ, ຕວຢູ່າງ: ‘ການຝາກເງິນ’, ‘ການ
ຖອນເງິນ’, ‘ການເບີກຈ່າຍເງິນກູ້’, ‘ການຈ່າຍດອກເບູ້ຍ’, ‘ການຊໍາຕົ້ນທນຄືນ’, ‘ຄ່າບໍລິການຂອງ NSO’ ④.
(5) ຈໍານວນເງິນທີິ່ໄດູ້ຈ່າຍເຂົ້າໃຫູ້ບັນທກໄວູ້ໃນຫ້ອງ ‘ເງິນສດໄດູ້ຮັບ’ ⑤ ສໍາລັບລາຍຈ່າຍເຂົ້າ, ແລະບັນທກໄວູ້ໃນ
ຫ້ອງ ‘ຈ່າຍອອກ’ ⑥ ສໍາລັບລາຍຈ່າຍອອກ.
(6) ການຄິດໄລູ່ຍອດເງິນສດຍັງເຫືອ ⑦ ໂດຍການບວກຈໍານວນເງິນຈາກຖັນທີ ⑤ ຫື ລບຈໍານວນເງິນທີິ່ຈ່າຍຈາກຖັນ
ທີ ⑥ ຈາກຍອດເງິນສດຍັງເຫືອຂອງແຖວກ່ອນ ⑦.
(7) ຜູ້ຈ່າຍ ⑧ ແລະ ຜູ້ຮັບ ⑨ ຕ້ອງເຊັນດ້ວຍຕວອັກສອນຫຍໍົ້ ຫື ດ້ວຍການຈໍົ້າໂປູ້ມືໄວູ້ໃນຫ້ອງທີິ່ຖືກຕ້ອງ.
(8) ໃນເວລາທີິ່ກໍານດໄວູ້, ຫື ໃນເວລາໃດທີິ່ໄດູ້ມີການແຈູ້ງການຢູ່າງພຽງພໍ, ຖ້າບໍິ່ມີສະມາຊິກເຂົ້າມາໃຊູ້ບໍລິການເພີິ່ມໃນ
ທະນາຄານ, ກໍຖືວ່າການບໍລິການຂອງທະນາຄານບ້ານໃນມືົ້ນັົ້ນໄດູ້ຈບລງ. ເມືິ່ອບໍິ່ມີລາຍຮັບເຂົ້າ ຫື ຈ່າຍອອກ, ແລະ
ປືົ້ມເງິນສດແມູ່ນຖືກປິດສໍາລັບມືົ້ນັົ້ນ.
(9) ສະຫຼຸບລາຍຮັບເຂົ້າ ⑩ ອອກ ⑪ ທັງໝດຂອງມືົ້ ແລະ ກວດກາໂດຍການນໍາເອາຕວເລກດັິ່ງກ່າວ ມາຕືິ່ມໃສູ່ຍອດ
ເຫືອຂອງມືົ້ທີິ່ຜ່ານມາ. ມັນຈະຕ້ອງສະແດງຜນຮັບໃຫູ້ເຫັນຍອດເຫືອຕວຈິງໃນເວລາປິດຍອດ ⑫.
(10)ຖ້າຍອດເຫືອທີິ່ໄດູ້ຄິດໄລູ່ໄປແລູ້ວນັົ້ນ ບໍິ່ກງກັບຈໍານວນເງິນສດທີິ່ນັບໄວູ້, ແມູ່ນຕ້ອງໄດູ້ກວດສອບເບິິ່ງວ່າມີຄວາມ
ຜິດພາດຫຍັງບໍິ່. ຖ້າບໍິ່ມີຄວາມຜິດພາດໃນບັນຊີ, ຈໍານວນເງິນທີິ່ຂາດ ຫື ເກີນ, ແມູ່ນຕ້ອງໄດູ້ຈດໄວູ້ໃຫູ້ເປັນ
ລາຍການເພີິ່ມເຕີມທີິ່ເອີົ້ນວ່າເປັນ ‘ສ່ວນຕ່າງ’ ⑬. ຢູ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ຕວເລກປິດຍອດເຫືອໃນປົ້ມເງິນສດ, ຈະຕ້ອງ
ສອດຄ່ອງກັບເງິນຕວຈິງທີິ່ມີໃນເວລານັບເງິນ.
(11)ເມືິ່ອມີການປິດປົ້ມເງິນສດ, ‘ຜູ້ກວດກາ’, ເຊິິ່ງເປັນສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການ, ແລະ ນາຍຄັງຕ້ອງຢັົ້ງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງປືົ້ມເງິນສດດ້ວຍການລງລາຍເຊັນຂອງພວກເຂາເຈົ້າໃສູ່ ⑭.

25

ຄູ່ມໂື ຄງການ AFP: ສໍາລັບການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານບ້ານ
ຕາຕະລາງ 6-1 ຄວາມຜິດພາດທີເິ່ ກີດຂືນ
ົ້ ຫາຍທີິ່ສດ
ຸ ໃນເວລາການລງບັນຊີເຂາົ້ ປືມ
ົ້ ເງິນສດ

ຄວາມຜິດພາດທີເິ່ ກີດຂນ
ົ້ ຫາຍທີິ່ສດ
ຸ ກ່ຽວກັບການ
ຕືມ
ິ່ ຂໍມ
ົ້ ນເຂາົ້ ໃນປືມ
ົ້ ເງິນສດ

ວິທກ
ີ ານປູ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດ

ມີລາຍຈ່າຍຕ່າງໆທີິ່ບໍິ່ໄດູ້ບັນທກເຂົ້າໃນປືົ້ມເງິນສດ.

ບັນທກທຸກໆ ລາຍຈ່າຍເຂົ້າທັນທີິ່ໂດຍອີງໃສູ່
ໃບຮັບເງິນ ແລະ ບັນທກເຂົ້າຕາມລໍາດັບ
ເວລາ!
ກວດເບິິ່ງຖັນ ‘ຍອດເຫືອ’

ຜິດພາດໃນການຄິດໄລູ່
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6.4

ປືົ້ມປະຈໍາຕວສະມາຊິກ

ຮບ 6-4 ໜ້າປກປືົ້ມປະຈໍາຕວສະມາຊິກ

ປືົ້ມປະຈໍາຕວສະມາຊິກແມູ່ນຖືກອອກໃຫູ້ບັນດາສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານ.

ປືົ້ມປະຈໍາຕວສະມາຊິກຫວໜິ່ງຕໍິ່ໜືິ່ງ

ບັນຊີ (ເລກສະມາຊິກລກຄ້າ). ປືົ້ມປະຈໍາຕວສະມາຊິກ ແມູ່ນຖືກນໍາໃຊູ້ເພືິ່ອບັນທກການຝາກເງິນ ຫື ການກູ້ຢືມ ທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງຂອງການເຄືິ່ອນໄຫວ ແລະ ທຸກປະເພດລາຍຈ່າຍດອກເບູ້ຍ ຫື ເງິນປັນຜນທີິ່ໄດູ້ຮັບ ຫື ຈ່າຍໃຫູ້ສະມາຊິກ.
ຢໃູ່ ນປືົ້ມປະຈໍາຕວສະມາຊິກ ແມູ່ນໄດູ້ແບູ່ງເປັນ 2 ພາກ; ພາກໜິ່ງມີໄວູ້ສໍາລັບເງິນຝາກປະຢັດ ແລະ ອີກພາກໜິ່ງ
ແມູ່ນມີໄວູ້ສໍາລັບເງິນກູ້. ບັນດາຕວຢູ່າງຕໍິ່ໄປນີົ້ ສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງວິທີການບັນທກເງິນຝາກປະຢັດຂອງລກຄ້າທີິ່ໄດູ້
ຮັບການລງທະບຽນເລກທີ 12 ແລະ ວິທີການບັນທກການເບີກຈ່າຍເງິນກູ້ຢືມໃຫູ້ລກຄ້າເລກທີ 23, ເຊັິ່ນດຽວກັບ
ການຄິດໄລູ່ການຈ່າຍດອກເບູ້ຍ.
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6.4.1

ຂັົ້ນຕອນການລງບັນຊີເຂົ້າປືົ້ມເງິນຝາກ

ຮບ 6-5 ຕວຢູ່າງ: ການເຄືອ
ິ່ ນໄຫວຂອງປືມ
ົ້ ເງິນຝາກ

ຄໍາອະທິບາຍແຕູ່ລະຂັນ
ົ້ ຕອນຂອງການເຄືອ
ິ່ ນໄຫວໃນການຝາກເງິນ ໃສູ່ປມ
ືົ້ ສະມາຊິກ
(1) ໃນກໍລະນີທີິ່ມີປືົ້ມປະຈໍາຕວສະມາຊິກຢູ່ແລູ້ວ, ແມູ່ນຕ້ອງຍກຍອດເຫືອມາໄວູ້ໃນບັນຊີທີິ່ກໍາລັງດໍາເນີນການຢູ່ໃນ
ປະຈຸບັນ ①. ຖ້າເປັນບັນຊີເປີດໃໝູ່, ບໍິ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຍອດເຫືອຍກມາ.
(2) ຂຽນວັນທີສໍາລັບທຸກໆ ລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວ ② ແລະ ເລີິ່ມບັນທກຂໍົ້ມນເຂົ້າຢູ່ແຖວທີ 1. ບໍິ່ຄວນປະໃຫູ້ເປັນ
ແຖວຫວ່າງຢູ່ດ້ານເທິງຂອງທຸກໆ ລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວ ເພືິ່ອຫີກລ້ຽງການຕືິ່ມຂໍົ້ມນເຂົ້າໄປພາຍຫັງ.
(3) ບັນທກຈໍານວນເງິນຂອງທຸກໆ ລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວເຂົ້າໃນຫ້ອງທີິ່ ③④⑤.

ຖ້າມີການເຄືິ່ອນໄຫວເປັນ

ຈໍານວນຫາຍຄັົ້ງ, ແມູ່ນໃຫູ້ໃຊູ້ພຽງໜິ່ງແຖວຕໍິ່ລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວໜິ່ງຄັົ້ງ.
(4) ຄິດໄລູ່ຍອດເຫືອຫັງຈາກບັນທກທຸກໆ ລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວ ⑥ (ແລະ ເອາມາບວກໃສູ່ຍອດເຫືອສໍາລັບເງິນ
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ຝາກປະຢັດ, ເງິນປັນຜນ ແລະ ເອາມາລບອອກສໍາລັບການຖອນເງິນ)
(5) ນາຍຄັງຂອງທະນາຄານບ້ານທີິ່ເປັນກໍາມະການ ຕ້ອງເປັນຜູ້ເຊັນຮັບຮອງທຸກໆລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວ, ໃນເວລາທີິ່
ຮັບເງິນສດ ຫື ຈ່າຍເງິນໃຫູ້ສະມາຊິກ ⑦ (ລາຍການດັິ່ງກ່າວ ແມູ່ນຖືກບັນທກໂດຍນາຍຄັງ ໃນປືົ້ມເງິນສດ ແລະ
ປືົ້ມເງິນຝາກ)
(6) ຫັງຈາກທີິ່ໄດູ້ບັນທກຂໍົ້ມນຈນເຕັມໜ້າປືົ້ມແລູ້ວ, ແມູ່ນຕ້ອງໄດູ້ຄິດໄລູ່ຕວເລກລວມທັງໝດ ⑧ ແລະ ຍກຍອດ
ເຫືອໄປໄວູ້ໜ້າຕໍິ່ໄປ (ຫືຍກໄປໄວູ້ປືົ້ມຫວໃໝູ່ ຖ້າປືົ້ມທີິ່ໃຊູ້ຢູ່ບໍິ່ມີໜ້າໄວູ້ໃຫູ້ບັນທກແລູ້ວ).

6.4.2

ຂັົ້ນຕອນການລງບັນຊີເຂົ້າປືົ້ມເງິນກູ້

ລາຍການເງິນກູ້

(ລກຄ້າເລກທີ # 23)

ຮບ 6-6 ຕວຢູ່າງການເຄືິ່ອນໄຫວເງິນກູ້
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ຄໍາອະທິບາຍແຕູ່ລະຂັນ
ົ້ ຕອນຂອງການເຄືອ
ິ່ ນໄຫວ ເງິນກູ້ ເຂາົ້ ປືມ
ົ້ ສະມາຊິກ
(1) ໃນກໍລະນີທີິ່ມີປືົ້ມປະຈໍາຕວສະມາຊິກຢູ່ແລູ້ວ, ຕ້ອງຍກຍອດເຫືອມາໄວູ້ໃນບັນຊີທີິ່ດໍາເນີນການຢູ່ ①. ຖ້າເປັນ
ບັນຊີເປີດໃໝູ່, ບໍິ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຍອດເຫືອຍກມາ.
(2) ຂຽນວັນທີຂອງທຸກໆ ລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວ ② ແລະ ເລີິ່ມບັນທກຂໍົ້ມນເຂົ້າໄວູ້ໃນແຖວທີ 1. ບໍິ່ຄວນປະໃຫູ້
ເປັນແຖວຫວ່າງຢູ່ດ້ານເທິງຂອງທຸກໆ ລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວ ເພືິ່ອຫີກລ້ຽງການຕືິ່ມຂໍົ້ມນເຂົ້າໄປພາຍຫັງ.
(3) ບັນທກຈໍານວນເງິນຂອງທຸກໆ ລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວເຂົ້າໃນຫ້ອງທີິ່ ③④⑤.

ຖ້າມີການເຄືິ່ອນໄຫວເປັນ

ຈໍານວນຫາຍຄັົ້ງ, ແມູ່ນໃຫູ້ໃຊູ້ໜິ່ງແຖວຕໍິ່ກລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວໜິ່ງຄັົ້ງ.
(4) ຄິດໄລູ່ຍອດເງິນເຫືອຫັງທຸກຄັົ້ງທີິ່ໄດູ້ບັນທກລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວໃໝູ່ເຂົ້າໄປ ⑥ (ເອາມາບວກໃສູ່ຍອດເຫືອ
ສໍາລັບການເບີກຈ່າຍເງິນກູ້, ເອາມາລບຖ້າແມູ່ນການຊໍາລະຄືນ, ແລະ ບໍິ່ມີຫຍັງປູ່ຽນແປງສໍາລັບຍອດເຫືອຖ້າ
ດອກເບູ້ຍໄດູ້ຖືກຊໍາລະໄປແລູ້ວ)
(5) ນາຍຄັງຂອງທະນາຄານບ້ານທີິ່ເປັນກໍາມະການ ຕ້ອງເປັນຜູ້ເຊັນຮັບຮອງ ທຸກໆລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວໃນເວລາທີິ່
ໄດູ້ຮັບເງິນສດ ຫື ໄດູ້ໃດູ້ຈ່າຍເງິນໃຫູ້ສະມາຊິກ ⑦ (ລາຍການດັິ່ງກ່າວຖືກບັນທກໂດຍນາຍຄັງໃນປືົ້ມເງິນສດ
ແລະ ປືົ້ມເງິນກູ້)
(6) ຫັງຈາກທີິ່ໄດູ້ບັນທກຂໍົ້ມນເຕັມໜ້າປືົ້ມແລູ້ວ, ຕ້ອງໄດູ້ຄິດໄລູ່ຈໍານວນເງິນທັງໝດ ⑧ ແລະ ຍກຍອດເຫືອໄປໄວູ້
ໜ້າຕໍິ່ໄປ (ຫືຍກໄປໄວູ້ປືົ້ມເຫັົ້ມໃໝູ່ ຖ້າປືົ້ມທີິ່ໃຊູ້ຢູ່ບໍິ່ມີໜ້າວ່າງແລູ້ວ).

6.5 ປືົ້ມເງິນຝາກ

ຮບ 6-7 ໜ້າປກເງິນຝາກ
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ປືົ້ມເງິນຝາກມີໄວູ້ສໍາລັບການຕິດຕາມການຝາກເງິນ ແລະ ການຖອນເງິນຂອງສະມາຊິກ. ບັນຊີທຸກໆຊຸດແມູ່ນຈະ
ກວມລວມກອງປະຊຸມທີິ່ໃຫູ້ບໍລິການເປັນຈໍານວນ 12 ຄັົ້ງ ພາຍໃນສກປີທາງການເງິນ ແລະ ສະຫຼຸບດ້ວຍການຈ່າຍເງິນ
ປັນຜນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກໃນທ້າຍປີ.

ຕວຢູ່າງທໍາອິດສະແດງໃຫູ້ເຫັນວິທີການບັນທກລາຍ

ການເຄືິ່ອນໄຫວຂອງເງິນຝາກປະຈໍາເດືອນ ແລະ ຕວຢູ່າງທີ 2, ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວິທີການບັນທກລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວ
ທີິ່ກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນປັນຜນປະຈໍາປີ (ເຊິິ່ງເກີດຂືົ້ນໃນເວລາຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາປີໃນເດືອນທີ 12 ຂອງການ
ດໍາເນີນງານ).

6.5.1

ຂັົ້ນຕອນການລງບັນຊີເຂົ້າປືົ້ມເງິນຝາກ

ຮບ 6-8 ຕວຢູ່າງ: ຂັນ
ົ້ ຕອນການລງບັນຊີເຂາົ້ ປືົ້ມເງິນຝາກ

ຄໍາອະທິບາຍແຕູ່ລະຂັນ
ົ້ ຂອງການລງບັນຊີເຂາົ້ ປືມ
ົ້ ເງິນຝາກ
(1) ໃນເວລາເລີິ່ມຕົ້ນສກງົບປະມານໃໝູ່(ສກປີດ້ານການເງິນ), ການບັນທກຂໍົ້ມນເຂົ້າປືົ້ມເງິນຝາກແມູ່ນຕ້ອງເລີິ່ມຕົ້ນ
ຈາກໜ້າໃໝູ່ເລີຍ, ຫື ຖ້າໜ້າໃນປືົ້ມເຫັົ້ມເກິ່າບໍິ່ພຽງພໍ, ແມູ່ນໃຫູ້ໃຊູ້ປືົ້ມເງິນຝາກເຫັົ້ມໃໝູ່.
(2) ຂຽນເລກສະມາຊິກ ① ແລະ ຊືິ່ ② ຂອງສະມາຊິກທຸກໆຄນລງປືົ້ມຕາມລໍາດັບ. ສໍາລັບບັນຊີຄວເຮືອນ ຫື ຄອບ
ຄວ, ໃຫູ້ຂຽນຊືິ່ ແລະ ນາມສະກຸນ (ຖ້າມີ) ຂອງທັງຜວ ແລະ ເມຍ. ໃນບ້ານໃດທີິ່ມີການໃຊູ້ຊືິ່ຫິົ້ນເປັນປກກະຕິ,
ແມູ່ນໃຫູ້ຂຽນຊືິ່ຫີົ້ນໄວູ້ໃນວງເລັບພ້ອມ. ນອກຈາກນີົ້, ຕ້ອງຕືິ່ມບັນຊີໜີົ້ສິນເຂົ້າໄປພ້ອມ, ເຊັິ່ນທນຊ່ວຍເຫືອລ້າ ທີິ່
ບໍິ່ໄດູ້ແຈກຢາຍໃຫູ້ເປັນຂອງສະມາຊິກ, ເງິນຝາກຈາກພາຍນອກ ຫື ກອງທນອືິ່ນໆ ຂອງບ້ານທີິ່ມີຢູ່ພາຍໃນທະນາ
ຄານບ້ານ.
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(3) ສໍາລັບແຕູ່ລະບັນຊີເງິນຝາກ, ໃຫູ້ບັນທກຍອດເງິນຕອນເປີດ ໂດຍຍກຍອດເຫືອມາຈາກປືົ້ມເງິນຝາກປະຢັດຂອງ
ສກງົບປະມານປີກ່ອນ ③. ສໍາລັບທະນາຄານບ້ານທີິ່ເປີດໃໝູ່, ຍອດເງິນໃນເວລາເປີດຈະຢູ່ທີິ່ ‘0’.
(4) ການລງບັນຊີເດືອນທໍາອິດຂອງກອງປະຊຸມທີິ່ໃຫູ້ບໍລິການ ④; ‘ເດືອນ 1’ ໝາຍເຖິງເດືອນທໍາອິດຂອງ ສກ

ງົບປະມານ (ສກປີດ້ານການເງິນ) !
(5) ສໍາລັບ ແຕູ່ລະສະມາຊິກ ໃຫູ້ບັນທກຈໍານວນເງິນທີິ່ສະມາຊິກຝາກເຂົ້າບັນຊີຕວເອງໃນຫ້ອງທີ ⑤ ແລະ ເງິນຖອນ
ຈາກບັນຊີໃນຫ້ອງທີ ⑥.
(6) ຄິດໄລູ່ຍອດເຫືອຕວຈິງ ⑦ ໂດຍການເອາເງິນຝາກມາບວກ ຫື ເອາເງິນຖອນຈາກຍອດເຫືອຂອງເດືອນທີິ່ຜ່ານມາ
ລບໃຫູ້ກັບຍອດເຫືອຕອນເປີດ ③.
(7) ສໍາລັບການປິດປືົ້ມເງິນຝາກຕອນທ້າຍຂອງມືົ້ປະຊຸມ,

ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າທຸກໆ

ລາຍການໄດູ້ຖືກບັນທກຢູ່າງ

ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄບຖ້ວນ. ສໍາລັບສະມາຊິກທີິ່ບໍິ່ຝາກ ຫື ບໍິ່ຖອນເງິນ ຍອດເຫືອແມູ່ນໃຫູ້ຍກຍອດເຫືອຂອງເດືອນ
ທີິ່ຜ່ານມາ ມາເປັນຍອດເຫືອຕວຈິງໄວູ້ເດືອນນີົ້.
(8) ໃນຕອນທ້າຍ, ໃຫູ້ລວມຍອດເງິນຝາກຂອງທຸກໆລາຍການ ⑧, ການຖອນເງິນ ⑨ ແລະ ຍອດເຫືອຕວຈິງ ⑩
ຂອງເດືອນນີົ້, ແລະ ທໍາການສມທຽບເບິິ່ງວ່າຍອດເງິນເຫືອຕອນທ້າຍເດືອນທີິ່ຜ່ານມາ ບວກໃສູ່ ⑧ ແລະ ມາລບ
ໃຫູ້ກັບ ⑨ ແມູ່ນເທິ່າກັບ ⑩ ບໍ.
(9) ໝາຍເຫດ: ບັນດາຕວເລກ(ຜນລວມ)ທີິ່ຢູ່ດ້ານລຸູ່ມສຸດຂອງຖັນທີ ③ ແມູ່ນຖືກນໍາໃຊູ້ເພືິ່ອສະຫຼຸບຜນລວມຂອງ
ຍອດເງິນເຫືອຂອງລກຄ້າທຸກໆ ຄນໃນເວລາໃດເວລາໜິ່ງ, ບໍິ່ແມູ່ນຍອດລວມສໍາລັບໜ້ານີົ້ພຽງໜ້າດຽວ.

6.5.2

ຂັົ້ນຕອນການລງບັນຊີເງິນປັນຜນ

ຮບ 6-9 ຕວຢູ່າງ: ຂັົ້ນຕອນການລງບັນຊີເງິນປັນຜນ
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ຄໍາອະທິບາຍແຕູ່ລະຂັນ
ົ້ ຂອງການລງບັນຊີເງິນປັນຜນ
(1) ໃນທ້າຍຂອງ ແຕູ່ລະສກງົບປະມານ(ສກປີດ້ານການເງິນ), ຫັງຈາກທີິ່ໄດູ້ເປີດກອງປະຊຸມຄບເປັນຄັົ້ງທີ 12 ໄດູ້
ສໍາເລັດລງໄປແລູ້ວ, ໃຫູ້ນໍາເອາຍອດເຫືອຂອງລາຍການເງິນຝາກຂອງ 12 ເດືອນທີິ່ຜ່ານມາ ຂອງແຕູ່ລະບັນຊີມາ
ບວກໃສູ່ກັນ ① ແລະ ບັນທກຜນລວມເປັນຄະແນນຂອງສະມາຊິກ ②.
(2) ຄະແນນຂອງສະມາຊິກທັງໝດຈະຖືກບັນທກໃຫູ້ເປັນຂໍົ້ມນອ້າງອີງສໍາລັບການແຈກຢາຍເງິນປັນຜນ ທີິ່ເອີົ້ນວ່າຄະ
ແນນເງິນຝາກລວມຂອງສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານ.
(3) ເງິນປັນຜນປະຈໍາປີທີິ່ຕັົ້ງໄວູ້ໃນເວລາແບູ່ງປັນຜນກໍາໄລ

ແມູ່ນໄດູ້ຖືກນໍາເອາມາຫານໃຫູ້ກັບຄະແນນລວມຂອງສະ

ມາ ຊິກທະນາຄານບ້ານ ແລະ ຈະໄດູ້ຕວຄນ(ປັດໃຈການແບູ່ງປັນຜນ) ເງິນປັນຜນປະຈໍາປີ (ເບິິ່ງພາກທີ 7 - ການ
ຄິດໄລູ່ເງິນປັນຜນ).
(4) ສໍາລັບ ແຕູ່ລະສະມາຊິກ, ແມູ່ນໃຫູ້ເອາຄະແນນສ່ວນຕວຂອງແຕູ່ລະສະມາຊິກ ② ມາຄນໃຫູ້ກັບຕວຄນ(ປັດໃຈ

ການແບູ່ງປັນຜນ)ເງິນປັນຜນປະຈໍາປີ ແລະ ບັນທກຜນທີິ່ອອກມາ, ເຊິງຈະເປັນເງິນປັນຜນປະຈໍາປີຂອງສະມາຊິກ
ແຕູ່ລະຄນ ③.
(5) ເງິນປັນຜນປະຈໍາປີຂອງສະມາຊິກ, ຖ້າບໍິ່ໄດູ້ຖືກຈ່າຍອອກເປັນເງິນສດໃນເວລາກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ, ແມູ່ນ
ໃຫູ້ເອາມາບວກໃສູ່ຍອດເງິນເຫືອໃນບັນຊີຂອງເດືອນທີ 12 ④, ແລະຜນໄດູ້ຮັບເປັນການປິດຍອດເງິນເຫືອຂອງ
ບັນຊີເລີຍ.
* ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີິ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຄິດໄລູ່ຕວຄນເງິນປັນຜນ(ປັດໃຈການຄິດໄລູ່ເງິນປັນຜນ), ໃຫູ້ເບິິ່ງ
ພາກທີ 7 - ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ.

ຕາຕະລາງ 6-2 ຄວາມຜິດພາດທີເິ່ ກີດຂືນ
ົ້ ຫາຍທີິ່ສດ
ຸ ໃນເວລາການລງບັນຊີເຂາົ້ ປືມ
ົ້ ເງິນຝາກ

ຄວາມຜິດພາດທີເິ່ ກີດຂນ
ົ້ ສ່ວນຫາຍກ່ຽວກັບການຕືມ
ິ່ ຂໍົ້
ມນເຂາົ້ ໃນປືມ
ົ້ ເງິນຝາກ

ວິທກ
ີ ານປູ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດ

ລາຍການການລງບັນຊີບໍິ່ຄບ

ບັນທກທຸກໆລາຍຈ່າຍໄວູ້ທັນທີຫັງຈາກການດໍາເນີນ
ງານ!

ການຄິດໄລູ່ຜິດພາດ, ໂດຍສະເພາະແມູ່ນການຄິດໄລູ່
ຍອດເຫືອຕວຈິງ ແລະ ເງິນປັນຜນ

ກວດເບິິ່ງປືົ້ມເງິນສດແລະບັນຊີແຍກປະເພດ. ຖ້າຕວ
ເລກບໍິ່ກງກັນ, ໃຫູ້ຊອກຫາສາເຫດ!
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6.6 ປືົ້ມເງິນກູ້

ຂໍົ້ມນທີິ່ສໍາຄັນທີິ່ສຸດຢູ່ໃນປືົ້ມເງິນກູ້ແມູ່ນຖືກບັນທກໄວູ້ໃນປືົ້ມເງິນກູ້ຂອງທະນາ
ຄານບ້ານ ເພືິ່ອເຮັດໃຫູ້ຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ ສາມາດຄຸູ້ມຄອງເງິນ
ກູ້ແບບມີປະສິດທິຜນ. ປືົ້ມເງິນກູ້ຖືກສ້າງຂືົ້ນມາເພືິ່ອເປັນເຄືິ່ອງມືຕິດຕາມເງິນກູ້
ເປັນເວລາ 12 ເດືອນສໍາລັບແຕູ່ລະສກງົບປະມານຂອງທະນາຄານບ້ານ. ໃນ
ຕອນຕົ້ນສກງົບປະມານໃໝູ່, ເງິນກູ້ຢືມທີິ່ບໍິ່ໄດູ້ຖືກຊໍາລະ ແມູ່ນຕ້ອງໄດູ້ຍກໄປ
ໄວູ້ປືົ້ມຫວໃໝູ່ ຫື ໜ້າໃໝູ່ ຂອງປືົ້ມເງິນກູ້.
ຮບ 6-10 ໜ້າປກປືມ
ົ້ ເງິນກູ້

6.6.1

ຂັົ້ນຕອນການລງບັນຊີເຂົ້າເງິນກູ້

ຮບ 6-11 ຕວຢູ່າງ: ການລງບັນຊີປມ
ືົ້ ເງິນກູ້

ຄໍາອະທິບາຍແຕູ່ລະຂັນ
ົ້ ຕອນຂອງການລງບັນຊີເຂາົ້ ເງິນກູ້
ສໍາລັບທຸກໆ ເງິນກູ້ທີິ່ຖືກຈ່າຍອອກ, ແມູ່ນໃຫູ້ສ້າງສໍານວນສິນເຊືິ່ອໄວູ້ ①.
(1) ບັນທກເລກທີສະມາຊິກຂອງບຸກຄນທີິ່ທໍາການກູ້ຢືມເງິນ ②.
(2) ບັນທກຂໍົ້ມນດັິ່ງຕໍິ່ໄປນີົ້ໄວູ້ໃນຫ້ອງທີິ່ຖືກຕ້ອງ ③ ອີງຕາມສັນຍາກູ້ຢືມ:
ຊືຂ
ິ່ ອງຜກ
ູ້ ຢ
ູ້ ມ
ື
ເປາົ້ ໝາຍການນໍາໃຊູ້ເງິນກູ້ ຫື ກິດຈະກໍາເງິນກູ້
ອັດຕາດອກເບູ້ຍຕໍເິ່ ດືອນ
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ວັນທີເບີກຈ່າຍສິນເຊືິ່ອ
ໄລຍະເວລາຂອງການກຢ
ູ້ ມ
ື ເປັນຈໍານວນເດືອນ
ວັນຄບກໍານດສັນຍາ
(3) ຖ້າມີການຍກເງິນກູ້ມາແຕູ່ສກງົບປະມານທີິ່ຜ່ານມາ,

ແມູ່ນໃຫູ້ຕືິ່ມຕວເລກຍອດເຫືອທີິ່ຍກມາຈາກປີທີິ່

ຜ່ານມາເຂົ້າໃນຫ້ອງທີ ④ ແລະ ດອກເບູ້ຍທີິ່ບໍິ່ໄດູ້ຊໍາລະ ⑤.
(4) ໃຫູ້ເລີິ່ມຕົ້ນດ້ວຍເດືອນທໍາອິດຂອງສກງົບປະມານ ⑥, ຂຽນຊືິ່ຂອງເດືອນເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງທີິ່ຢູ່ເທິງສຸດ.
(5) ຕືິ່ມຂໍົ້ມນກ່ຽວກັບການຈ່າຍຂອງບັນດາສິນເຊືິ່ອທີິ່ຍັງຄ້າງຊໍາລະເຂົ້າໃນຖັນຂອງເດືອນທີີິ່ຖືກຕ້ອງ⑦:
ຈໍານວນເງິນກທ
ູ້ ີິ່ຖກ
ື ປູ່ອຍ
ການຊໍາລະເງິນຕົ້ນທນຄືນ
ຈໍານວນເງິນກທ
ູ້ ຄ
ີິ່ າ້ ງຊໍາລະ (ເຊິິ່ງແມູ່ນຜນຂອງການບວກການເບີກຈ່າຍເງິນກູ້ ຫື ການເອາການຊໍາລະ
ເງິນຕົ້ນທນຈາກຍອດເຫືອຂອງເດືອນທີິ່ຜ່ານມາ ນໍາມາລບອອກ)
ດອກເບູ້ຍທີຕ
ິ່ ອ
້ ງຊໍາລະ (ລວມດອກເບູ້ຍຂອງເດືອນນີົ້ກັບຍອດເຫືອຂອງດອກເບູ້ຍທີິ່ຄ້າງຊໍາລະຈາກ
ເດືອນທີິ່ຜ່ານມາ)
ດອກເບູ້ຍຕວຈິງທີໄິ່ ດູ້ຊາໍ ລະ
ດອກເບູ້ຍຄ້າງຊໍາລະ (ເຊິິ່ງແມູ່ນຜນຂອງການເອາ ‘ ດອກເບູ້ຍທີິ່ຊໍາລະໄປແລູ້ວ’ ມາລບໃຫູ້ກັບ ’ດອກ
ເບູ້ຍທີິ່ຕ້ອງຊໍາລະ)
(6) ກ່ອນການປິດບັນຊີປະຈໍາເດືອນ,

ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າມີການປັບປຸງຂໍົ້ມນຂອງທຸກໆເງິນກູ້ຢືມທີິ່ຍັງຄ້າງ

ຊໍາລະເຖິງປະຈຸບັນ. ຖ້າບໍິ່ໄດູ້ມີການຊໍາລະ, ແມູ່ນໃຫູ້ລະບຸໄວູ້ໂດຍການເອາຈໍານວນເງິນຕົ້ນທນ ແລະ ເອາ
ຈໍານວນເງິນດອກເບູ້ຍທີິ່ບໍິ່ໄດູ້ຈ່າຍມາບວກໃຫູ້ກັບດອກເບູ້ຍທີິ່ຍັງຄ້າງຊໍາລະຕວຈິງ.
(7) ສະຫຼຸບຂໍົ້ມນຂອງທຸກໆລາຍການຈ່າຍສໍາລັບເດືອນນີົ້ໄວູ້

ຢູ່ດ້ານລຸູ່ມຂອງໜ້າປືົ້ມ,

ທາງລຸູ່ມຂອງຫ້ອງ

“ລວມ” (ບໍິ່ໄດູ້ສະແດງຕວຢູ່າງໃຫູ້ເຫັນຢູ່ຂ້າງເທິງ, ແຕູ່ວ່າມີຢູ່ໃນປືົ້ມເຫັົ້ມນີົ້).
ຕາຕະລາງ 6-3 ຄວາມຜິດພາດທີເິ່ ກີດຂືນ
ົ້ ຫາຍທີິ່ສດ
ຸ ໃນເວລາການລງບັນຊີເຂາົ້ ປືມ
ົ້ ເງິນກູ້

ຄວາມຜິດພາດທີເິ່ ກີດຂືນ
ົ້ ຫາຍທີສ
ິ່ ດ
ຸ ກ່ຽວກັບການຕືມ
ິ່ ຂໍມ
ົ້ ນເຂາົ້ ໃນປືມ
ົ້ ເງິນກູ້

ວິທກ
ີ ານປູ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດ

ບັນດາລາຍການແມູ່ນລງບໍຄ
ິ່ ບ, ໂດຍສະເພາະສາລັບການຈ່າຍທີຖ
ິ່ ກ
ື ດາເນີນ
ນອກເວລາໃຫູ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານປະຈໍາເດືອນ(ນອກມືບ
ົ້ ລ
ໍ ກ
ິ ານຂອງເດືອນ).

ບັນທກທຸກໆລາຍຈ່າຍໄວູ້ທັນທີິ່ຫງັ ຈາກການ
ດໍາເນີນງານ!

ການຄິດໄລູ່ຜິດພາດ

ກວດເບິິ່ງຂໍົ້ມນໃນປືົ້ມເງິນສດ, ບັນຊີແຍກ
ປະເພດ ແລະ ບັນຊີຢູ່ລະບບຄອມພິວເຕີ’.
ໃນກໍລະນີທີິ່ຕວເລກບໍກ
ິ່ ງກັນ, ໃຫູ້ຊອກຫາ
ສາຍເຫດ !
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6.7 ປືົ້ມບັນຊີແຍກປະເພດ
ບັນຊີແຍກປະເພດ ແມູ່ນມີໄວູ້ເພືິ່ອສະແດງໃຫູ້ເຫັນລາຍການເງິນເຂົ້າ ແລະ ເງິນອອກອີງຕາມປະເພດຂອງລາຍການ

(ເຊັິ່ນ ຄ່າທໍານຽມການບໍລິການເງິນກູ້ ຫື ດອກເບູ້ຍ). ການເຄືິ່ອນໄຫວທີິ່ຄ້າຍຄືກັນຈະຖືກບັນທກໄວູ້ບ່ອນດຽວກັນ
ໃນປືົ້ມບັນຊີແຍກປະເພດ,

ແລະໃນເວລາໃດໜິ່ງທີິ່ກໍານດໄວູ້,

ບັນຊີແຍກປະເພດກໍຈະສາມາດສະແດງໃຫູ້ເຫັນ

ລາຍການເງິນເຂົ້າ ຫື ເງິນອອກ ອີງຕາມລາຍການສະເພາະຂອງແຕູ່ລະປະເພດ.
ປະເພດລາຍການໃນບັນຊີແຍກປະເພດມີດັິ່ງນີົ້:
ຕາຕະລາງ 6-4 ປະເພດລາຍການໃນບັນຊີແຍກປະເພດ

ຊັບສິນ

ກໍາໄລ/ຂາດທນ

ເງິນສດຄ້າງຄັງ

ລາຍຮັບ:

ເງິນຝາກຢູ່ສະຖາບັນການເງິນ

(ເຊັິ່ນອງການສະໜັບ

ສະໜນເຄືອຄ່າຍ ຫື ທະນາຄານທຸລະກິດ)

ລາຍຮັບຈາກດອກເບູ້ຍເງິນກູ້ຢືມສະມາຊິກ
ຜນຕອບແທນຈາກເງິນຝາກ ຫື ຫຸູ້ນໃນສະຖາບັນການ

ເງິນກູ້ຂອງສະມາຊິກ

ເງິນ

- (ລບ) ເງິນແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສນ

ລາຍຮັບອືິ່ນໆ

ໜີົ້ສິນ ແລະ ທນ

ລາຍຈ່າຍ:
ຄ່າ(ທໍານຽມ)ບໍລິການ NSO

ຄັງສໍາຮອງທິ່ວໄປ
ເງິນກູ້ຈາກສະຖາບັນການເງິນ

ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍບໍລິຫານ
(ເຊັິ່ນອງການສະໜັບ

ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍດອກເບູ້ຍຂອງເງິນກູ້ຈາກສະຖາບັນການ

ສະໜນເຄືອຄ່າຍ ຫື ທະນາຄານທຸລະກິດ)

ເງິນ

ເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກ

ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍອືິ່ນໆ

ເງິນຊ່ວຍເຫືອລ້າ
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ສໍາລັບແຕູ່ລະປະເພດລາຍການ, ມີຖັນໜິ່ງໄວູ້ສໍາລັບ “ເບືົ້ອງໜີົ້” (ຫືທຽບເທິ່າ) ແລະ ອີກຖັນໜິ່ງໄວູ້ສໍາລັບ

“ເບືົ້ອງມີ” (ຫືທຽບເທິ່າ) ແລະ ອີກຖັນໜິ່ງສໍາລັບ “ຍອດເຫືອ”.
ການກວດເບິິ່ງວ່າຈໍານວນເງິນໃນບັນຊີແຍກປະເພດ ກງກັບຈໍານວນເງິນທີິ່ມີໃນເຄືິ່ອງມືການບັນທກບັນຊີ ອືິ່ນໆແມູ່ນມີ
ຄວາມສໍາຄັນຫາຍ ເຊັິ່ນ: ລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວທີິ່ຢູ່ໃຕູ້ຫວຂໍົ້ “ ເງິນກູ້ຂອງສະມາຊິກ” ຈະຕ້ອງກງກັບຂໍົ້ມນສຸດທ້າຍທີິ່
ໄດູ້ບັນທກໄວູ້ໃນປືົ້ມເງິນກູ້. ບັນດາຂັົ້ນຕອນຕໍິ່ໄປນີົ້ຄວນຖືກປະຕິບັດພາຍຫັງປິດການໃຫູ້ບໍລິ ການປະຈໍາວັນສໍາລັບ
ບ້ານ ຫັງຈາກທີິ່ໄດູ້ສໍາເລັດ ແລະ ສະຫຼຸບ ທຸກໆລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວໃນປືົ້ມເງິນຝາກ, ປືົ້ມເງິນກູ້ ແລະ ປືົ້ມເງິນສດ.
ບັນດາຂັົ້ນຕອນຕໍິ່ໄປນີົ້, ໄດູ້ໃຊູ້ຕວຢູ່າງຈາກການເຄືິ່ອນໄຫວຂອງເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກູ້ ທີິ່ໄດູ້ອະທິບາຍກ່ອນໜ້ານີົ້ໃນ
ປືົ້ມຄູ່ມື ເພືິ່ອສະແດງໃຫູ້ເຫັນກະແສຂອງຂໍົ້ມນບັນຊີ.

6.7.1 ຂັົ້ນຕອນການລງບັນຊີເຂົ້າປືົ້ມບັນຊີແຍກປະເພດ
ກ່ອນອືິ່ນໃຫູ້ຂຽນຍອດເຫືອທີິ່ຍກມາຈາກປືົ້ມຫວເກິ່າ ຫື ປີເກິ່າເຂົ້າ. ຖ້າເປັນເດືອນທໍາອິດ, ໃຫູ້ຂຽນເລກສນໃນ
ຫ້ອງທີິ່ເໝາະສມ. ສິິ່ງສໍາຄັນທີິ່ຕ້ອງຈດຈໍາຄື ທຸກໆລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວຕ້ອງຖືກບັນທກໃນ 2 ຖັນ ໃນບັນຊີແຍກ
ປະເພດ, ລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວສ່ວນໃຫຍ່ຈະສິ່ງຜນຕໍິ່ ບັນຊີ “ເງິນສດ” ແລະ ບັນຊີຍ່ອຍອີກບັນຊີໜິ່ງ. ຈໍານວນ
ເງິນທີິ່ຂຽນໄວູ້ໃນ [ວງເລັບ] ແມູ່ນເພືິ່ອສະແດງໃຫູ້ເຫັນຕວຢູ່າງຕວເລກທີິ່ຜ່ານມາຂອງເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກູ້ ທີິ່ດໍາ
ເນີນງານຜ່ານບັນຊີແຍກປະເພດໃນຕອນນີົ້.

1. ເງິນຝາກສະມາຊິກ: ນໍາເອາຈໍານວນຍອດເງິນຝາກສະມາຊິກ ມາຈາກ ປືົ້ມເງິນຝາກ ແລະ ບັນທກຈານວນເງິນເຂົ້າ
ໄປ:
 (+) ເງິນສດ [ 420,000]
 (+) ເງິນຝາກສະມາຊິກ [420,000]

2. ການຊໍາລະເງິນຕົ້ນທນຂອງສະມາຊິກ: ນໍາເອາຈໍານວນຍອດຕົ້ນທນທີໄິ່ ດູ້ຈາກການຊໍາລະ ມາຈາກປືົ້ມເງິນ

ກູ້ ແລະ ບັນທກຈໍານວນເງິນເຂົ້າໄປ:



(+) ເງິນສດ [0]
(-) ເງິນກູ້ສະມາຊິກ [0]

3. ການຈ່າຍດອກເບູ້ຍສະມາຊິກ: ນໍາເອາຈໍານວນຍອດເງິນດອກເບູ້ຍທີໄິ່ ດູ້ຮບ
ັ ມາຈາກການຊໍາລະ ມາຈາກ ປືົ້ມເງິນ
ກູ້ ແລະ ບັນທກຈໍານວນເງິນເຂົ້າໄປ:
 (+) ເງິນສດ [4,000]
 (+) ລາຍຮັບ [4,000]
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4. ການຖອນເງິນຝາກສະມາຊິກ: ນໍາເອາຈໍານວນຍອດເງິນຖອນ ມາຈາກປືົ້ມເງິນຝາກ ແລະ ບັນທກຈໍານວນເງິນ
ເຂົ້າໄປ:
 (-) ເງິນສດ [0]
 (-) ເງິນຝາກສະມາຊິກ [0]
5. ການເບີກຈ່າຍເງິນກູ້ສະມາຊິກ: ນໍາເອາຈໍານວນເງິນກທ
ູ້ ປ
ີິ່ ອ
ູ່ ຍກູ້ ມາຈາກປືົ້ມເງິນກູ້ ແລະ ບັນທກຈານວນເງິນເຂົ້າ
ໄປ:
 (-) ເງິນສດ [200,000]
 (+) ເງິນກູ້ສະມາຊິກ [200,000]
6. ຄ່າທໍານຽມສະຖາບັນ: ເອາຄ່າທໍານຽມບໍລິການປະຈໍາເດືອນປັດຈຸບັນ (ຄິດໄລູ່ຈາກຍອດເງິນກູ້ທີິ່ເຄືິ່ອນໄຫວຢູ່ໃນ
ເດືອນຜ່ານມາ) ແລະ ບັນທກຈໍານວນເງິນເຂົ້າໄປ:
 (-) ເງິນສດ [1,000]
 (+) ລາຍຈ່າຍ [1,000]
7. ຄັງແຮສໍາຮອງເພືືິ່ອໜີົ້ສນ ຫື LLP: ເອາຄັງແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສນຂອງເດືອນປັດຈຸບັນ(ຄິດໄລູ່ຈາກເງິນກູ້ທີິ່ມີຄວາມ
ສ່ຽງ, ເບິິ່ງພາກທີ 6.7.2 ກ່ຽວກັບຄັງແຮເພືິ່ອໜີົ້ສນ ແລະ ຄັງເງິນກູ້ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ) ແລະ ບັນທກຈານວນເງິນ
ເຂົ້າໄປ:


(+) ຫື (-) ຄັງແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສນ
ຖ້າ LLP ຫຼຸດລງ:



(+) ລາຍຮັບ [0]
ຖ້າ LLP ເພີິ່ມຂືົ້ນ:



(+) ລາຍຈ່າຍຖ້າ LLP ເພີິ່ມຂືົ້ນ [0]

8. ການເຄືິ່ອນໄຫວອືິ່ນໆ: ອາດຈະມີການເຄືິ່ອນໄຫວອືິ່ນໆ ພາຍໃນທະນາຄານບ້ານທີິ່ບໍິ່ໄດູ້ລະບຸຂ້າງເທິງນີົ້, ເຊິິ່ງ
ການເຄືິ່ອນໄຫວເຫິ່ານີົ້ອາດຈະລວມເຖິງລາຍຮັບດອກເບູ້ຍຈາກເງິນຝາກທີິ່ໃຊູ້ຝາກຄໍົ້າປະກັນເງິນກູ້ມອບເໝາຢູ່ສະ
ຖາບັນການເງິນ ຫື ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍເຊັິ່ນຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍເປັນເງິນດອກເບູ້ຍຂອງເງິນກູ້ ຈາກສະຖາບັນການເງິນ ຫື ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍ
ບໍລິຫານ. ໃຫູ້ນໍາໃຊູ້ແຖວເພີົ້ມທີິ່ມີລຸູ່ມແຖວທີ 7 ລງໄປໃນບັນຊີແຍກປະເພດ ເພືິ່ອສ້າງລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວ
ເພີິ່ມ, ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນ.
9. ການຄິດໄລູ່ຍອດເຫືອ: ຫັງຈາກບັນທກບັນດາລາຍການຕາມຄວາມເໝາະສມແລູ້ວ, ໃຫູ້ຄິດໄລູ່ຍອດເຫືອສໍາລັບ
ບັນຊີທັງໝດ ແລະ ຫັງຈາກນັົ້ນໃຫູ້ຄິດໄລູ່ຕວເລກລວມສໍາລັບແຕູ່ລະ ບັນຊີ.
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10. ການຄິດໄລູ່ກໍາໄລ/ຂາດທນ: ຖັນສຸດທ້າຍແມູ່ນມີໄວູ້ສໍາລັບການຄິດໄລູ່ຜນກໍາໄລ/ຂາດທນ, ເຊິິ່ງການຄິດໄລູ່ຄ້ອນ
ຂ້າງງ່າຍ, ແມູ່ນການນໍາເອາລາຍຮັບມາລບໃຫູ້ກັບລາຍຈ່າຍ. ລວມຍອດທັງໝດຢູ່ດ້ານລຸູ່ມຂອງຫ້ອງທີ [8] ຈະ
ສະແດງໃຫູ້ເຫັນກໍາໄລສຸດທິ ຂອງທະນາຄານບ້ານໃນປະຈຸບັນ.
11. ຜູ້ກະກຽມ ແລະ ຜູ້ກວດກາບັນຊີແຍກປະເພດ ຄວນເຊັນຊືິ່ຢູ່ດ້ານລຸູ່ມຂອງໜ້າປືົ້ມ ໃນເວລາທີິ່ບັນຊີໄດູ້ຜ່ານການ
ກວດກາ ແລະ ຖືກປິດເປັນທີິ່ຮຽບຮ້ອຍແລູ້ວ.
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ຮບ 6-12 ຕວຢູ່າງ: ຂັນ
ົ້ ຕອນການລງບັນຊີເຂາົ້ ປືົ້ມບັນຊີແຍກປະເພດ #1

40

ຄູ່ມໂື ຄງການ AFP: ສໍາລັບການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານບ້ານ

ຮບ 6-13 ຕວຢູ່າງ: ຂັນ
ົ້ ຕອນການລງບັນຊີເຂາົ້ ປືົ້ມບັນຊີແຍກປະເພດ #2
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ຮບ 6-14 ຕວຢູ່າງ: ຂັນ
ົ້ ຕອນການລງບັນຊີເຂາົ້ ປືົ້ມບັນຊີແຍກປະເພດ #3
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6.7.2 ເງິນແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສນ (LLP) ແລະ ຄັງເງິນກູ້ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ (PAR)
ເມືິ່ອໃດທີິ່ທະນາຄານບ້ານໄດູ້ຕໍິ່ເວລາເງິນກູ້ຢືມໃຫູ້ກັບສະມາຊິກ, ມີສ່ວນພວພັນການຈ່າຍດອກເບູ້ຍ ແລະ ການຊໍາລະ
ຫນີມ
ົ້ ັກຈະຊັກຊ້າ ຫື ກາຍເປັນໜີົ້ຊັກຊ້າ (ເບິິ່ງໃນບດທີ 8.1 - ການບໍລິຫານຫນີົ້ຊັກຊ້າໃນທະນາຄານບ້ານ). ເພືິ່ອການ
ຄຸູ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີິ່ເງິນທນທີິ່ຍັງບໍິ່ໄດູ້ຈ່າຍກັບຄືນຫາທະນາຄານບ້ານ,

ບັນຊີໃຊູ້ຈ່າຍເງິນແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສນ

(LLP) ຈະຖືກສ້າງຂົ້ນເປັນເງິນຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍສໍາລັບເງິນກູ້ຢືມທີິ່ທວງຍາກ (ລກຄ້າທີິ່ບໍິ່ສາມາດຊໍາລະໜີົ້ໄດູ້ ຫື ຂໍົ້ກໍານດ
ຂອງການກູ້ຢືມເງິນທີິ່ຕ້ອງໄດູ້ຮັບການເຈລະຈາຄືນ, ແລະ ອືິ່ນໆ). ສ່ວນໄດູ້ ແລະ ສ່ວນເສຍຢູ່ໃນບັນຊີ LLP ນີົ້ແມູ່ນບໍິ່
ໄດູ້ມີການດໍາເນີນການຫັຍງເລີຍ (ຊິ່ງຫມາຍຄວາມວ່າບໍິ່ມີເງິນສດເຂົ້າອອກ), ຢູ່າງໃດກໍຕາມລາຍການດັິ່ງກ່າວ ແມູ່ນໄດູ້
ອະທິບາຍເຫດຜນໃນປົ້ມບັນຊີແຍກປະເພດ,ໃນໃບສະແດງຜນໄດູ້ຮັບ ແລະ ໃບດຸູ່ນດ່ຽງ.
ວິທີການສໍາລັບການຄິດໄລູ່ເງິນແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສນ (LLP) ທີິ່ຈໍາເປັນແມູ່ນອີງໃສູ່ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງຄັງ
ເງິນກູ້. ຄັງເງິນກູ້ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ (PAR) ເປັນມາດຕະຖານສາກນ ເພືິ່ອວັດແທກຄຸນນະພາບຂອງຄັງເງິນກູ້ ແລະ ທີິ່
ວັດແທກສ່ວນຂອງຄັງເງິນ, ເຊິິ່ງຖືວ່າມີຄວາມສ່ຽງ ຍ້ອນວ່າການຈ່າຍແມູ່ນໄດູ້ເກີນກໍານດແລູ້ວ. PAR30 ຫມາຍ
ຄວາມວ່າສ່ວນຂອງຄັງເງິນກູ້ທີິ່ມີການຊໍາລະຊັກຊ້າ(ຜິດສັນຍາ)ຫາຍກ່ວາ 30 ມືົ້.
ອັດຕາເງິນແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສນ ທີິ່ນໍາໃຊູ້ໃນທະນາຄານບ້ານຂອງ AFP ແມູ່ນອັດຕາທີິ່ທະນາຄານແຫູ່ງປະເທດລາວ
ກໍານດໃຫູ້ນໍາໃຊູ້ສໍາລັບຂະແຫນງການທະນາຄານ ມັນມີຂໍົ້ຖກຖຽງກັນວ່າຄວນຈະນໍາໃຊູ້ອັດຕາດຽວກັນຫືບໍິ່ ໃນຂະ
ແໜງການທີິ່ບໍິ່ເປັນທາງການ, ແຕູ່ຈຸດທີິ່ສໍາຄັນທີິ່ສຸດແມູ່ນຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ ໄດູ້ປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງ
ຄັງເງິນກູ້ເປັນປະຈໍາ ແລະ ຍັງສືບຕໍິ່ຕິດຕາມການປູ່ອຍກູ້ທີິ່ຊັກຊ້າ. ຕວຢູ່າງດັິ່ງຕໍິ່ໄປນີົ້ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວິທີການຄິດໄລູ່
LLP ທີິ່ຈໍາເປັນໃນການທະນາຄານບ້ານ (ອີງຕາມຄັງເງິນກຸູ້ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງຂອງເງິນຄັງ)
ຕາຕະລາງ 6-5 ຄັງເງິນກູ້ທມ
ີິ່ ີຄວາມສ່ຽງ ( PAR) ແລະ ເງິນສາຮອງເພືິ່ອໜີສ
ົ້ ນ ( LLP)

ຄັງເງິນກູ້ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ

ຄັງເງິນກູ້ ອັດຕາເງິນແຮສໍາຮອງໜີົ້ສນ

ມນຄ່າເງິນແຮສໍາຮອງໜີົ້ສນ

0-30 ວັນ

30.000.000

0%

0

31-90 ວັນ

4.000.000

25%

1.000.000

91-180 ວັນ

750.000

50%

375.000

180 ວັນຂົ້ນໄປ

500.000

100%

500.000

ມນຄ່າການເງິນແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສນທີິ່
ຕ້ອງການສໍາລັບເງິນຄັງໃນປະຈຸບັນ

1.875.000

ມນເງິນແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສນຄ່າທີິ່ສນທີິ່ໄດູ້ມາແລູ້ວ

1.500.000

ຄ່າປູ່ຽນແປງໃນ LLP

+

375.000

ຖ້າເປັນຄ່າບວກ: ເພີົ້ມ LLP  ເພີົ້ມຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍຂອງເດືອນຂືົ້ນ
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ຖ້າເປັນຄ່າລບ: ຫຼຸດ LLP  ເພີົ້ມລາຍຮັບຂອງເດືອນຂືົ້ນ. ຄັງເງິນກູ້ດີຂືົ້ນ ແລະ ຄະນະກາມະການທະນາຄານບ້ານ
ປະຕິບັດວຽກງານໄດູ້ດີ.

6.8 ໃບສະແດງຜນໄດູ້ຮັບ ແລະ ໃບດຸູ່ນດ່ຽງ

ຮບ 6-15 ໜ້າປກໃບສະແດງຜນໄດູ້ຮັບ ແລະ ໃບດຸນ
ູ່ ດ່ຽງ

ໃບສະແດງຜນໄດູ້ຮັບ ແລະ ໃບດຸູ່ນດ່ຽງ ແມູ່ນປືົ້ມເຫັົ້ມສຸດທ້າຍທີິ່ຕ້ອງໄດູ້ຂຽນໃນຕອນທ້າຍຂອງມືົ້ໃຫູ້ບໍລິການ ຂອງ
ທະນາ ຄານບ້ານ. ໃນເວລາທີິ່ສໍາເລັດການບັນທກລງໄປແລູ້ວ, ມັນຈະສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງຕໍາແໜູ່ງທາງການເງິນ ຂອງ
ທະນາຄານບ້ານໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຕວເລກກໍາໄລ/ຂາດທນ. ຕວເລກສ່ວນໃຫຍ່ແລູ້ວ, ແມູ່ນໄດູ້ຄັດລອກມາຈາກບັນຊີ
ແຍກປະເພດທິ່ວໄປ, ແລະ ຈະມີການເຮັດການຄິດໄລູ່ສອງສາມຢູ່າງນໍາ.

6.8.1

ຂັົ້ນຕອນການລງບັນຊີສໍາລັບໃບສະແດງຜນໄດູ້ຮັບ

ໃບສະແດງຜນລາຍຮັບ ເປັນໃບສະແດງຜນລວມ (ເຊິິ່ງແມູ່ນການລວມຍອດຂອງບັນດາເດືອນທີິ່ຜ່ານມາກັບຍອດຂອງ
ເດືອນໃນປະຈຸບັນ). ເບິິ່ງຕວຢູ່າງໃນໜ້າຕໍິ່ໄປ.
(1) ຕ້ອງຕືິ່ມຂໍົ້ມນເຂົ້າບັນຊີລາຍຮັບທໍາອິດ ①.

ຕວເລກນີົ້ມາຈາກພາກທີິ່ກຽ່ ວກັບລາຍຮັບໃນບັນຊີແຍກປະເພດ.

ຄິດໄລູ່ລາຍຮັບທັງໝດຢູ່ທາງລຸູ່ມຂອງພາກທີ I.
(2) ຕ້ອງຕືິ່ມຂໍົ້ມນເຂົ້າບັນຊີລາຍຈ່າຍ ②. ຕວເລກນີົ້ມາຈາກພາກທີິ່ກ່ຽວກັບລາຍຈ່າຍໃນບັນຊີແຍກປະເພດ. ຄິດໄລູ່
ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍທັງໝດຢູ່ທາງລຸູ່ມຂອງພາກກທີ II.ຄິດໄລູ່ຜນກໍາໄລ-ຂາດທນ,

③ (ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍ). ຖ້າມີ

ກໍາໄລສະສມຈາກປິທີິ່ຜ່ານມາ, ແມູ່ນຕ້ອງເອາຕວເລກດັິ່ງກ່າວມາບວກໃສູ່ກັບຜນກໍາໄລ/ຂາດທນ ແລະ ຜນອອກ
ມາແມູ່ນຜນກໍາໄລທີິ່ມີຢູ່ສໍາລັບການແຈກຢາຍເງິນປັນຜນ ④.
(3) ຜູ້ກະກຽມໃບສະແດງຜນໄດູ້ຮບ
ັ ຕ້ອງເຊັນຊືິ່ໄວູ້ທາງລຸູ່ມຂອງໜ້າປືົ້ມ ⑤ ໃນເວລາບັນຊີໄດູ້ຖືກກວດກາ ແລະ
ປິດເປັນທີິ່ລຽບລ້ອຍ.
(4) ພາກທີິ່ກ່ຽວກັບເງິນປັນຜນ ທີິ່ເປັນສີເທາ ແມູ່ນໃຊູ້ສະເພາະໃນເດືອນທີ 12 ຂອງການດໍາເນີນງານ, ໃນເວລາຈ່າຍ
ເງິນປັນຜນ (ເບິິ່ງຂໍົ້ທີ 6.5.2 ກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນປັນຜນ)
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ໃບສະແດງຜນໄດູ້ຮບ
ັ ຮອດ

ຮບ 6-16 ຕວຢູ່າງ: ຂັນ
ົ້ ຕອນການລງບັນຊີເຂາົ້ ໃບສະແດງຜນໄດູ້ຮບ
ັ
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6.8.2

ຂັົ້ນຕອນການກວດສອບໃບດຸູ່ນດ່ຽງ

ໃບດຸນ
ູ່ ດ່ຽງ

ຮບ 6-17 ຕວຢູ່າງ: ຂັນ
ົ້ ຕອນການລງບັນຊີເຂາົ້ ໃບດຸນ
ູ່ ດ່ຽງ

ຄໍາອະທິບາຍແຕູ່ລະຂັນ
ົ້ ຕອນຂອງການລງບັນຊີໃນໃບສະຫລຸບຊັບສມບັດ
ໃບດຸູ່ນດ່ຽງຄືເອກະສານສຸດທ້າຍທີິ່ສະແດງເຖິງສະຖານະພາບທາງການເງິນຂອງທະນາຄານບ້ານ (ຊັບສິນ, ໜີົ້ສິນ ແລະ
ຫຸູ້ນ), ແລະ ເງິນທຸກໆ ຈໍານວນແມູ່ນໄດູ້ຖືກລາຍງານໄວູ້ໃນບັນຊີແຍກປະເພດ.
(1) ຈດກ່າຍເອາຂໍົ້ມນຂອງບັນຊີຊັບສິນໄປໄວູ້ຢູ່ຫ້ອງທີ ① ແລະ ຫ້ອງທີ ②. ຕວເລກເຫິ່ານີົ້ມາຈາກພາກທີິ່ກຽ່ ວກັບ
ຊັບສິນໃນບັນຊີແຍກ. ເອາມາບວກໃສູ່ກັນ ແລະ ບັນທກຊັບສິນທີິ່ມີໃນປະຈຸບັນ.
(2) ຈດກ່າຍເອາຂໍົ້ມນຂອງບັນຊີຊັບສິນໄປໄວູ້ຢູ່ຫ້ອງທີ ③ ແລະ ④. ຕວເລກເຫິ່ານີົ້ມາຈາກພາກທີິ່ກ່ຽວກັບຊັບສິນ
ໃນບັນຊີແຍກປະເພດ. ເອາມາບວກໃສູ່ກັນ ແລະ ບັນທກຍອດເງິນກູ້ຫັງການຄິດໄລູ່ຄ່າເຊືິ່ອມມນຄ່າເງິນກູ້.
(3) ຈດກ່າຍເອາຂໍົ້ມນຂອງບັນຊີໜີົ້ສິນແຕູ່ຫ້ອງທີ ⑤ ຫາ ⑦ຈາກພາກທີິ່ກ່ຽວກັບໜີົ້ສິນໃນບັນຊີແຍກປະເພດ.
ຄິດໄລູ່ໜີົ້ສິນທັງໝດ.
(4) ຈດກ່າຍເອາຂໍົ້ມນຂອງບັນຊີໜີົ້ສິນ ຢູ່ຫ້ອງທີ ⑧ ແລະ ⑨ ຈາກພາກທີິ່ກ່ຽວກັບຜນກໍາໄລ/ຂາດທນຂອງບັນຊີ
ແຍກປະເພດ. ສໍາຫຼຸບທນທັງໝດ.
(5) ຄິດໄລູ່ຊັບສິນທັດໝດ (ຊັບສິນໃນປະຈຸບັນ + ເງິນກູ້ທັງໝດຫັງຈາກຄິດໄລູ່ຄ່າເຊືິ່ອມມນຄ່າຂອງເງິນກູ້) ແລະ
ບັນທກຂໍົ້ມນເຂົ້າຫ້ອງທີ ⑩.
(6) ຄິດໄລູ່ໜີົ້ສິນທັງໝດ + ທນ, ບັນທກເຂົ້າໃນຫ້ອງທີ ⑪.
46

ຄູ່ມໂື ຄງການ AFP: ສໍາລັບການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານບ້ານ

(7) ກວດເບິິ່ງວ່າຊັບສິນທັງໝດກງກັບ = ໜີົ້ສິນທັງໝດ + ທນ ບໍ.ິ່ ຖ້າມັນ ບໍິ່ ກງ ກໍແປວ່າມີຂໍົ້ຜິດພາດໃນບັນຊີ
ແຍກປະເພດ. ທ່ານ ບໍິ່ ສາມາດປິດປືົ້ມໄດູ້ ຖ້າບັນດາບັນຊີ ບໍິ່ ກງກັນ ! ນີຄ
ົ້ ືຂໍົ້ສໍາຄັນຂອງໃບູ່ດຸູ່ນດ່ຽງ.
(8) ສາມາດຫັກລ້າງໜີົ້ສນໄດູ້ ⑫, ແຕູ່ຕ້ອງໄດູ້ມີເອກະສານອ້າງອິງີ . ການຫັກລ້າງເງິນກູ້ ໝາຍຄວາມວ່າໜີົ້ສິນ ດັິ່ງກ່າວ
ໄດູ້ຖືກລບລ້າງເອາໄປໄວູ້ຢູ່ນອກປືົ້ມບັນຊີ, ແຕູ່ການຫັກລ້າງໜີົ້ສນ ບໍິ່ໄດູ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນການປດໜີົ້ໃຫູ້ແກູ່ຜູ້ກູ້
ຢືມທີິ່ຜິດສັນຍາເປັນເວລາດນນານແຕູ່ຢູ່າງໃດ ແລະ ຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ ຍັງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນ
ການພະຍະຍາມເກັບໜີົ້ຄືນ. ສໍາລັບທຸກໆ ກໍລະນີການຫັກລ້າງໜີົ້ສນ ຕ້ອງໄດູ້ມີການສນທະນາຢູ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່
ປະຈໍາປີ (AGM) ຂອງທະນາຄານບ້ານ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດູ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ AGM.
(9) ຜູ້ກະກຽມໃບສະແດງຜນໄດູ້ຮບ
ັ ຕ້ອງເຊັນຊືິ່ຢູ່ທາງລຸູ່ມຂອງໜ້າເອກະສານດັິ່ງກ່າວ
ກວດກາ ແລະ ຖືກປິດ.

ໃນເວລາທີິ່ບັນຊີໄດູ້ຮັບການ
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7 ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ
7.1 ຈຸດປະສງ, ຄວາມຖີິ່ ແລະ ໄລຍະເວລາ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກຕ້ອງໄດູ້ຈັດຂືົ້ນຢູ່າງໜ່ອຍ 1 ຄັົ້ງ ຕໍິ່ ປີ ພາຍຫັງການສະຫຼູບປີການບັນຊີໄດູ້ສາເລັດລງໄປ
ແລູ້ວ ແລະ ດີແທູ້ໃຫູ້ເປີດກ່ອນມືົ້ເປີດບໍລິການທະນາຄານບ້ານເດືອນທໍາອິດຂອງປີຕໍິ່ໄປ. ກອງປະຊຸມດັິ່ງກ່າວຕ້ອງໄດູ້
ຍກເອາປະເດັນຕ່າງໆມາເປັນຫວຂໍົ້ສນທະນາດັິ່ງຕໍິ່ໄປນີົ້:

 ບດລາຍງານຂອງຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ

ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານຂອງທະນາຄານບ້ານປີທີິ່

ຜ່ານມາ, ເປັນຕົ້ນແມູ່ນສະຖານະພາບຂອງລາຍຮັບ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຄັງເງິນກູ້ຂອງທະນາຄານບ້ານ.

 ການແບູ່ງປັນກໍາໄລສະສມ, ຜນຕອບແທນ ເງິນຝາກປະຢັດຂອງສະມາຊິກ ແລະ ຄ່າບໍາເນັດ(ເງິນຊດເຊີຍ)ໃຫູ້
ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ແລະ ທີິ່ປກສາ.

 ຍກເອາບັນຫາຕ່າງໆທີິ່ເກີດຂືົ້ນ

ມາສນທະນາຢູ່ກອງປະຊຸມ

ແລະ

ພ້ອມກັນຕັດສິນໃຈແກູ້ໄຂບັນຫາເຫິ່ານີົ້

(ສະມາຊິກທຸກຄນ ສາມາດນໍາໃຊູ້ສິດຂອງຕນເພືິ່ອອອກສຽງຕັດສິນ ບັນຫາທີິ່ຖືກຍກຂືົ້ນມາສນທະນາໃນກອງ
ປະຊຸມໃຫຍ່ນ)ີົ້

 ການສນທະນາເພືິ່ອຕັດສິນໃຈປູ່ຽນແປງລະບຽບຂອງທະນາຄານບ້ານບາງຂໍົ້ທີິ່ກອງປະຊຸມເຫັນວ່າບໍິ່ສອດຄ່ອງກັບ
ການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ.

 ການເລືອກຕັົ້ງຄະນະກໍາມະການ ແລະ ທີິ່ປກສາທະນາຄານບ້ານ ຕາມການກໍານດໄວູ້ໃນລະບຽບພາຍໃນຂອງ
ທະນາຄານບ້ານ.

 ແລະ ປະເດັນອືິ່ນໆທີິ່ຕິດພັນກັບປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານບ້ານ (ຫື ຊຸມຊນ).
ໃນໄລຍະເວລາທີິ່ໃກູ້ມືົ້ເປີດກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ຄະນະກໍາມະການບໍລິການທະນາຄານບ້ານຕ້ອງພະຍາຍາມເກັບໜີົ້ກາຍ
ສັນຍາທັງຕົ້ນທນ ແລະ ດອກເບູ້ຍໃຫູ້ໄດູ້ຫາຍທີິ່ສຸດເທິ່າທີິ່ຈະຫາຍໄດູ້ ເພືິ່ອເຮັດໃຫູ້ການແບູ່ງປັນຜນກໍາໄລໃຫູ້ໄດູ້ໃນ
ອັດຕາສງສຸດ, ຖ້າບໍິ່ດັິ່ງນັົ້ນກໍາໄລດັິ່ງກ່າວອາດຫຼຸດລງຍ້ອນວ່າຕົ້ນທນເງິນກູ້ ແລະ ດອກເບູ້ຍກາຍສັນຍາເຫິ່ານັົ້ນຈະຖືກ
ຈດເຂົ້າເປັນເງິນແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສນ.

ຖ້າຫາກຍັງມີເງິນກູ້ຊັກຊ້າເຫືອມາຮອດມືົ້ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການບໍລິ

ຫານທະນາຄານບ້ານຕ້ອງນໍາເອາລາຍຊືິ່ຂອງສະມາຊິກທີິ່ມີໜີົ້ຄ້າງເຫິ່ານັົ້ນມາປະກາດ ແລະ ສະໜີຢູ່ກອງປະຊຸມເພືິ່ອໃຫູ້
ສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານຄນອືິ່ນໆ ຊ່ວຍພັກດັນໃຫູ້ພວກເຂາເຈົ້າມາຊໍາລະເງິນກູ້ຂອງຕນຕາກໍານດໄວູ້ໃນສັນຍາ.

7.2 ຄໍາແນະນໍາໃນການຈັດ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ
ຕາຕະລາງ 7-1 ການຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ

1.

ຊຸກຍູ້ຂະບວນ
ການແກູ້ໄຂບັນຫາ
ໜີຊ
ົ້ ັກຊ້າ

2-3 ເດືອນກ່ອນກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ, ໃຫູ້ເພີົ້ມຄວາມເຂັົ້ມງວດຕໍິ່ຂະບວນການ
ບໍລິຫານໜີົ້ຊັກຊ້າ: ສນທະນາກັບຜູ້ບໍິ່ສາມາດຊໍາລະໜີົ້ໄດູ້ ແລະ ຂໍໃຫູ້ຈ່າຍຄືນກ່ອນ
ມືົ້ດໍາເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ເພືິ່ອຫີກລ້ຽງການຈ່າຍເງິນປັນຜນຕໍິ່າ ແລະ ເພືິ່ອຫີກລ້ຽງບໍິ່
ໃຫູ້ສະມາຊິກຄນອືິ່ນ ສະແດງຄວາມບໍິ່ພໍໃຈຕໍິ່ຜູ້ບໍິ່ສາມາດຊໍາລະໜີົ້ໄດູ້.
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2.

3.

ເປີດບໍລິການ
ເດືອນສຸດທ້າຍ
ຂອງປີເພືິ່ອສະຫຼູບ
ບັນຊີປະຈໍາປີ

ໃນກອງປະຊຸມນີົ້, ຕ້ອງໄດູ້ພະຍາຍາມພັກດັນໃຫູ້ຜູ້ກູ້ຢືມທີິ່ເປັນໜີົ້ກາຍສັນຍາມາຊໍາລະ
ເພືິ່ອເປັນການນໍາເອາລາຍຮັບເຫິ່ານັົ້ນມາເປັນກໍາໄລໃຫູ້ໄດູ້ຫາຍທີິ່ສຸດເທິ່າທີິ່ຈະເປັນໄປ
ໄດູ້.


ກວດກາເບິິ່ງທຸກໆ ເອກະສານການບັນຊີ, ຜນກໍາໄລທີິ່ໄດູ້ຮັບທັງໝດ, ຄິດໄລູ່
ອັດຕາການແບູ່ງປັນຜນກໍາໄລດັງິ່ ກ່າວນັົ້ນຖືກແບູ່ງເປັນຜນຕອບແທນເງິນຝາກ
ປະຢັດເທິ່າໃດ, ບໍາເນັດກໍາມະການ ແລະ ອືິ່ນໆຕາມອັດຕາທີິ່ໄດູ້ຕກລງກັນໄວູ້ໃນປີ
ທີິ່ຜ່ານມາ.



ຊ່ວຍປະທານທະນາຄານບ້ານໃນການກະກຽມບດລາຍງານປະຈໍາປີເພືິ່ອສະເໜີຕໍິ່
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່.



ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າເງິນແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສນໄດູ້ມີການບັນທກ/ຫັກໄວູ້ແລູ້ວຕ້ອງມີ
ຄໍາອະທິບາຍແບບລະອຽດ (ຄໍາອະທິບາຍແບບລະອຽດ ໄດູ້ກໍານດໄວູ້ໃນບດທີ
Error! Reference source not found.). ໝາຍເຫດ: ເງິນແຮສໍາຮອງເພືິ່ອ
ີົ້ສນ ຄວນຖືກບັນທກໄວູ້ໃນເວລານັດພບທຸກໆຄັົ້ງພາຍໃນປີ. ນອກຈາກນີົ້, ສາຄັນ
ທີິ່ສຸດກໍຄືຕ້ອງໃຫູ້ຕວເລກຖືກຕ້ອງກ່ອນຈະດໍາເນີນການຈ່າຍເງິນປັນຜນຕອບ
ແທນເງິນຝາກ ແລະ ເງິນປັນຜນອືິ່ນໆ.

ກະກຽມການສະ
ຫຼູບບັນຊີທ້າຍປີ

4.

ການແຈູ້ງການ

ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າວາລະຂອງກອງປະຊຸມໄດູ້ຖືກແຈູ້ງໃຫູ້ສະມາຊິກຮັບຮູ້ກ່ອນລ່ວງ
ໜ້າ, ດີແທູ້ຄວນແຈູ້ງຕອນຄໍິ່າຂອງມືົ້ກ່ອນຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ຕອນເຊົ້າຂອງມືົ້ຈັດ
ກອງປະຊຸມ.

5.

ເປີດກອງປະຊຸມ

ຫັງຈາກທີິ່ເຫັນວ່າສະມາຊິກສ່ວນໃຫຍ່ມາຮອດຫ້ອງປະຊຸມແລູ້ວ, ໃຫູ້ຂໍໃຫູ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ທີິ່ມີ ຕໍາແໜງສງເປີດກອງປະຊຸມເລີຍ.

6.

ລາຍງານ

7.

ການແບູ່ງປັນ
ກໍາໄລເງິນປັນຜນ

ປະທານທະນາຄານບ້ານສະເໜີຜນສໍາເລັດຂອງການປະຕິບັດງານທະນາຄານບ້ານໃນ
ໄລຍະປີ ຜ່ານມາ, ລວມທັງການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ຕວເລກຕວຈິງ (ຈໍານວນສະມາຊິກ,
ຂໍົ້ມນໃບດຸູ່ນດ່ຽງ, ຜນງານກ່ຽວກັບເງິນກູ້) ແລະ ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກທີິ່ເກີດຂືົ້ນ. ຍກ
ຕວຢູ່າງຂອງທຸລະກິດທີິ່ໂດດເດັິ່ນ ເພືິ່ອນໍາສະເໜີຢູ່ໃນກອງປະຊຸມເປັນການແລກປູ່ຽນ
ປະສບການ.


ຄັງເງິນສດຂອງທະນາຄານບ້ານ ສະເໜີລາຍງານກ່ຽວກັບຜນກໍາໄລທີິ່ຈະໄດູ້
ແບູ່ງປັນເປັນເງິນປັນຜນຕາມເງືິ່ອນໄຂຕ່າງໆທີິ່ໄດູ້ປະຕິບັດໃນປີທີິ່ຜ່ານມາ.
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8.

9.

ການສນທະນາ
ເພືິ່ອຕັດສິນໃຈ
ກ່ຽວກັບປະເດັນ
ຕວຈິງ

ການສນທະນາ
ເພືິ່ອວາງແຜນ
ທຸລະກິດຂອງ
ທະນາຄານບ້ານ

ບັນດາສະມາຊິກ, ຄະນະກໍາມະການ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນ ທີິ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມທຸກຄນສາມາດສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕນໃສູ່ເງືິ່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງ
ການແບູ່ງປັນຜນກໍາໄລ ແລະ ສະເໜີໃຫູ້ມີການປູ່ຽນແປງເງືິ່ອນໄຂ. ບັນການ
ປູ່ຽນແປງເຫິ່ານັົ້ນຕ້ອງໄດູ້ລງຄະແນນສຽງປະຊາມະຕິຮັບຮອງເອາຕາມສຽງ
ສ່ວນຫາຍໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່.

ຜນງານ, ຂໍົ້ບກຜ່ອງ ແລະ ຂໍົ້ຫຍຸູ້ງຍາກຂອງທະນາຄານບ້ານໄດູ້ຖືກຍກຂືົ້ນ ມາເປັນ
ຫວຂໍົ້ເພືິ່ອສນທະນາກັນໃນກອງປະຊຸມດັິ່ງມີລາຍລະອຽດລຸູ່ມນີົ້:
 ບັນດາຄວເຮືອນທີິ່ບໍິ່ໄດູ້ເປັນສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານ
 ອັດຕາການຝາກປະຢັດຕໍິ່າ
 ຄວາມຕ້ອງການໃນການກູ້ຢືມຕໍິ່າ
 ຍັງມີບັນຫາກ່ຽວກັບການຊໍາລະສະສາງ ແລະ ເງິນກູ້ທີິ່ເກີນກໍານດ.
ສະມາຊິກ, ຄະນະກໍາມະການ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນໄດູ້ຖືກສະເໜີໃຫູ້ປະກອບຄາຄິດຄາ
ເຫັນ.
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈ ໂດຍອີງໃສູ່ຄະແນນສຽງຫາຍ.
ຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານສະໄໝປະຈຸບັນ ສະເໜີແນວຄວາມຄິດ ເພືິ່ອບັນລຸ
ເປົ້າໝາຍ ການເຕີບໂຕ ແລະ ແຜນຂະຫຍາຍທຸລະກິດໃນອະນາຄດຂອງທະນາຄານ
ບ້ານ ໃຫູ້ສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານຮັບຟັງ. ສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານທີິ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມສາມາດສນທະນາ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສູ່ບດສະເໜີດັິ່ງກ່າວ ແລູ້ວຕກລງກັນ
ສ້າງເປັນບດບັນທກໄວູ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

ການປັບປຸງ ແລະ
ປູ່ຽນແປງ ຂໍົ້ກໍາ
10. ນດ ແລະ ກດລະ
ບຽບພາຍໃນຂອງ
ທະນາຄານບ້ານ

ຂໍົ້ກໍານດກດລະບຽບການຄຸູ້ມຄອງທະນາຄານບ້ານສະບັບປະຈຸບັນໄດູ້ມີການປູ່ຽນແປງ
ຫື ການດັດແກູ້ຫຍັງບໍິ່? ເຊັິ່ນອັດຕາເງິນຝາກປະຢັດຕໍິ່າສຸດ, ເງືອ
ິ່ ນໄຂການກູ້ເງິນ, ອັດຕາ
ສ່ວນການປັນຜນເງິນຝາກ ຫື ມາດຕະການຈັດການກັບເງິນກູ້ຊັກຊ້າໄດູ້ມກ
ີ ານປັບປຸງ
ຫຍັງແດູ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ເປັນຜູ້ຕັດສິນໂດຍອີງໃສູ່ຄະແນນສຽງສ່ວນຫາຍ 2/3.

ການເລືອກຕັົ້ງ
ສະມາຊິກຄະນະ
11.
ກໍາມະການ
ບໍລິຫານ

ຕ້ອງມີການເລືອກຕັົ້ງເອາບັນດາສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ
ມາປູ່ຽນແທນຕາມວະລະທີິ່ກໍານດໄວູ້ໃນລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານບ້ານ. ການ
ໃຫູ້ຄະແນນສຽງແມູ່ນດໍາເນີນການລງຄະແນນແບບລັບ;
ທຸກໆສະມາຊິກສາມາດມີ
ຄະແນນສຽງໄດູ້ຫາຍກໍິ່ຈະຖືກບັນຈຸໃສູ່ຕໍາແໜູ່ງວ່າງທີິ່ມີຢູ່. ໃນລະບຽບພາຍໃນຂອງ
ທະນາຄານບ້ານຕ້ອງໄດູ້ກໍານດເປັນລະບຽບຕາຍຕວຄືໃນໂຄງສ້າງຄະນະກໍາມະການ
ບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານຕ້ອງປະກອບມີຕາງໜ້າທີິ່ເປັນເພດຍິງຈໍານວນ 2 ຄນ.

12. ທຸລະກິດອືິ່ນໆ
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ຖ້າມີບັນຫາໃດທີິ່ສະມາຊິກຍກຂືົ້ນມາ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານບ້ານ, ອໍານາດ
ການປກຄອງບ້ານ, ແຂກຮັບເຊີນ ຫື ພະນັກງານ NSO, ແມູ່ນສາມາດນໍາສະເໜີ ແລະ
ສນທະນາໃນກອງປະຊຸມນີົ້ໄດູ້.
ການປິດກອງ
13. ປະຊຸມຢູ່າງເປັນ
ທາງການ
ຄໍາອະທິບາຍ
ແລະ ການຈ່າຍ
14.
ເງິນປັນຜນ ແລະ
ຄ່າຕອບແທນ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມລະດັບ(ທີິ່ມີຕໍາແໜງ)ສງກ່າວປິດກອງປະຊຸມຢູ່າງເປັນທາງການ.





ກນແບູ່ງປັນກໍາໄລແມູ່ນໄດູ້ຖືກດໍາເນີນການແບູ່ງປັນໂດຍບັນທກເປັນເງິນປັນ
ຜນ ແລະ ຄ່າຕອບແທນຂອງສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການ ແລະ ທີິ່ປກສາ ໄວູ້
ໃນປືົ້ມບັນຊີທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ປືົ້ມເງິນສດ, ປືົ້ມເງິນຝາກ, ປືົ້ມປະຈາຕວ
ສະມາຊິກ)
ອີກທາງເລືອກໜິ່ງສະມາຊິກສາມາດຖອນເງິນປັນຜນເປັນເງິນສດໄດູ້ເລີຍ.

ການສະຫຼຸບບັນຊີ
15.
ທ້າຍປີ

ອີງໃສູ່ຜນຂ້າງເທິງ, ບັນຊີແຍກປະເພດໄດູ້ຮັບການລງຂໍົ້ມນໃສູ່ຢູ່າງຄບຖ້ວນ ແລະ ທຸກ
ບັນຊີໄດູ້ຮັບການກວດກາການດຸູ່ນດ່ຽງ ແລູ້ວບັນດາຜູ້ຮັບຜິດຊອບທຸກຄນລງລາຍເຊັນ
ໃສູ່ເພືິ່ອຢືນ ຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ບັນຊີທ້າຍປີກໍໄດູ້ຖືກສະຫຼຸບລງເປັນທາງການ.

ກະກຽມປືົ້ມບັນຊີ
ສໍາລັບປີທັດໄປ

ກະກຽມບັນຊີສໍາລັບປີໜ້າ:
ໃຫູ້ຍກຍອດຍັງເຫືອຂອງບັນຊີທ້າຍປີ ແລະ ເອາມາບັນທກໃຫູ້ເປັນຍອດຂອງຕົ້ນປີໜ້າ
ໃນປືົ້ມບັນຊີຕ່າງໆ: ຕ້ອງໃຊູ້ໜ້າໃໝູ່ (ປືົ້ມເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກູ້) ແລະ ເລີິ່ມຕົ້ນບັນທກ
ໃສູ່ປືົ້ມເຫັົ້ມ ໃໝູ່ (ບັນຊີແຍກປະເພດ).

16.

7.3 ການຄິດໄລູ່ການຈ່າຍເງິນປັນຜນ
ຂັົ້ນຕອນຕໍິ່ໄປນີົ້ແມູ່ນຕ້ອງໄດູ້ດໍາເນີນຫັງຈາກຄບຮອບ 12 ເດືອນ, ເພືິ່ອກະກຽມການແບູ່ງປັນເງິນປັນຜນ. ຕວຢູ່າງຕໍິ່
ໄປນີົ້ແມູ່ນຮບແບບ ແລະ ວິທີການຄິດໄລູ່ໃນການດໍາເນີນການປະຕິບັດການແບູ່ງປັນເງິນປັນຜນ (ເບິິ່ງບດທີ 6.5 ການລງບັນຊີປືົ້ມເງິນຝາກ ໄດູ້ສະແດງໃຫູ້ເຫັນຕວຢູ່າງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການລງບັນຊີຕ່າງໆ).
I. ຄິດໄລູ່ຈາໍ ນວນເງິນປັນຜນຂອງທະນາຄານບ້ານທີຈ
ິ່ ະຕ້ອງໄດູ້ແບູ່ງປັນ:
1. ນໍາເອາກໍາໄລສຸດທິຂອງທະນາຄານບ້ານ (ລາຍຮັບທີິ່ມີຫັງຈາກລາຍຈ່າຍ ແລະ

ເງິນແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສນ)

ຂອງ 12 ເດືອນທີິ່ຜ່ານມາ
2. ໃຫູ້ຄິດໄລູ່ເງິນປັນຜນໂດຍການນໍາໃຊູ້ຕວຄນ(ປັດໃຈການຄິດໄລູ່)ເງິນປັນຜນ

ໂດຍອີງຕາມລະບຽບພາຍໃນ

ຂອງທະນາຄານບ້ານ
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ຕວຢູ່າງ:
(ຈໍານວນກໍາໄລທະນາຄານບ້ານແມູ່ນຕວເລກສມມຸດ ແລະ ຖືກນໍາໃຊູ້ເພືິ່ອສະແດງໃຫູ້ເຫັນວິທີການຄິດໄລູ່ເທິ່ານັົ້ນ)

ກໍາໄລສະສມຂອງທະນາຄານບ້ານໃນ 12 ເດືອນທີິ່ຜ່ານມາ = 1,000,000
ລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານບ້ານໄດູ້ລະບຸວ່າ 70% ຂອງກໍາໄລຕ້ອງຖືກແບູ່ງປັນຜນໃຫູ້ສະມາຊິກ.
ເງິນຈໍານວນ 700,000 ແມູ່ນເງິນທີິ່ຕ້ອງຖືກແບູ່ງປັນໃຫູ້ສະມາຊິກ

II.

ຄິດໄລູ່ຄະແນນຂອງສະມາຊິກ:

1. ຄະແນນຂອງສະມາຊິກລາຍບຸກຄນ ແມູ່ນຍອດເງິນສະສມເປັນເວລາ 12 ເດືອນ ຂອງລກຄ້າແຕູ່ລະ ຄນ
2. ຄະແນນຂອງສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານ ແມູ່ນຍອດລວມຄະແນນຂອງສະມາຊິກທັງໝດ

III.

ຄິດໄລູ່ຕວຄນ(ປັດໃຈ)ຂອງເງິນປັນຜນ:

ເອາຈໍານວນທັງໝດຂອງເງິນປັນຜນຂອງທະນາຄານບ້ານ ມາຫານໃຫູ້ກັບຄະແນນຂອງສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານ
ຕວຢູ່າງ:
ຈໍານວນເງິນປັນຜນຂອງທະນາຄານບ້ານທັງໝດ = 700,000

________________________________
ຄະແນນສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານ

(ຄໍາແນະນໍາ:

= 0.015171

= 46,140,000

ທ່ານສາມາດບັນທກຕວຄນເງິນປັນຜນໄວູ້ໃນຈັກຄິດໄລູ່ ໂດຍການກດ M+ ແລະ ເອີົ້ນເອາຜນການ

ຄິດໄລູ່ຄືນມາດ້ວຍການກດປຸູ່ມ MR ຢູ່ຈັກຄິດໄລູ່, ເຊິິ່ງມັນຈະເຮັດໃຫູ້ການຄິດໄລູ່ການຈ່າຍຄືນເງິນປັນຜນຂອງ
ສະມາຊິກໄວຂືົ້ນ).
IV.

ຄິດໄລູ່ການຈ່າຍເງິນປັນຜນໃຫູ້ແກູ່ສະມາຊິກທຸກຄນ
1. ສໍາລັບສະມາຊິກແຕູ່ລະຄນ, ໃຫູ້ນໍາເອາຕວຄນເງິນປັນຜນມາຄນໃຫູ້ກັບຄະແນນສະມາຊິກແຕູ່ລະຄນ. (ຜນ
ຂອງການຄິດໄລູ່ ກໍຄືຕວເລກເງິນປັນຜນສໍາລັບສະມາຊິກ)
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ຕວຢູ່າງ:
ລກຄ້າຜູ້ທີ 1:

(ຄະແນນຂອງສະມາຊິກ)
28,140,000

V.

x
x

(ຕວຄນເງິນປັນຜນ)
0.015171

= ຈໍານວນເງິນປັນຜນທີິ່ຕ້ອງຈ່າຍ
= 426,918 ກີບ

ການປັບຕວເລກເປັນເລກມນ

ທະນາຄານບ້ານຕ້ອງໄດູ້ຕກລງກັນກໍານດຫັກການກ່ຽວກັບການດັດປັບຕວເລກຕ່າງໆໃຫູ້

ເປັນຕວເລກຈໍານວນຖ້ວນ

ແລະ ສາມາດຕັດສິນໃຈປັບມນຄ່າຕວເລກມນໃຫູ້ເປັນຫັກຖ້ວນ, ໂດຍການປັບຂືົ້ນ ຫື ປັບລງ 500 ກີບ. GIZ-AFP
ໄດູ້ສະເໜີໃຫູ້ປັບລງ 1,000 ກີບ ເພືິ່ອຫີກລ້ຽງການຈ່າຍເງິນປັນຜນທັງໝດເກີນ.

ຕວຢູ່າງ:
ລກຄ້າທີ 1
ການຄິດໄລູ່ເງິນປັນຜນ: = 426,918 ກີບ
ເງິນປັນຜນທີິ່ຕ້ອງຈ່າຍ: = 426,000 ກີບ
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8 ການແກູ້ໄຂບັນຫາ
8.1 ການບໍລິຫານໜີົ້ຊັກຊ້າໃນທະນາຄານບ້ານ
ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ກູ້ຢືມບໍິ່ຈ່າຍດອກເບູ້ຍເງິນກູ້ເປັນປກກະຕິ, ສະຖານະການເລີົ້ມສິ່ງຜນກະທບຕໍິ່ຄວາມໝັົ້ນຄງຂອງທະນາ
ຄານບ້ານ. ບໍິ່ພຽງແຕູ່ລາຍຮັບຫຼຸດລງເທິ່ານັົ້ນ ແຕູ່ຄວາມສ່ຽງຂອງເງິນກູ້ຢືມຈະທໍາລາຍສະເຖຍລະພາບຂອງເງິນກູ້ລງ
ເທືິ່ອລະໜ້ອຍເຊັິ່ນກັນ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງເງິນຝາກປະຢັດແມູ່ນຕກຢູ່ໃນສະພາວະສ່ຽງຕໍິ່ຄວາມເສັຍຫາຍ.
ໃນກໍລະນີທີິ່ການຊໍາລະຄືນມີບນ
ັ ຫາ, ທະນາຄານບ້ານຕ້ອງ (ແລະ ຄວນ) ປະຕິບັດການປັບປຸງສະຖານະການຂອງການ
ເປັນສະມາຊິກໃຫູ້ຫາຍຂືົ້ນ.

8.1.1 ການປູ້ອງກັນການມີໜີົ້ຊັກຊ້າ
8.1.1.1 ການປະເມີນຢູ່າງລະອຽດກ່ອນປູ່ອຍສິນເຊືິ່ອ
ການປະເມີນໃບຄໍາຮ້ອງຂໍການກູ້ຢືມເງິນທີິ່ເຫມາະສມ ສາມາດປູ້ອງກັນບໍິ່ໃຫູ້ມີບັນຫາໃນການຊໍາລະເງິນກູ້ຢືມ. ໃນ
ຫາຍໆກໍລະນີ, ການມີໜີົ້ຊັກຊ້າ ແມູ່ນຖືກກໍານດໄວູ້ລ່ວງໜ້າໃນເວລາຂອງການເບີກຈ່າຍສິນເຊືິ່ອເກືອບທັງໝດທີິ່ເກີດ
ຂືົ້ນ. ຕວຢູ່າງ: ໃນເວລາທີິ່ປູ່ອຍເງິນກູ້ໃຫູ້ແກູ່ບຸກຄນທີິ່ເຊືິ່ອຖືບໍິ່ໄດູ້, ຫືເງືິ່ອນໄຂຂອງເງິນກູ້(ຕວຢູ່າງຈໍານວນເງິນກູ້ສງ
ເກີນໄປ, ໄລຍະການກູ້ຢືມສັົ້ນເກີນໄປ, ກໍານດເວລາຊໍາລະບໍິ່ແທດເໝາະກັບກະແສເງິນສດຂອງຄອບຄວ)ແມູ່ນບໍິ່ເໝາະ
ສມສໍາລັບສະຖານະພາບຂອງຜູ້ຂໍກູ້ຢືມ.
ມັນເປັນສິິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບຄວາມສໍາເລັດຂອງທະນາຄານບ້ານ

ທີຄ
ິ່ ະນະກໍາມະການມີຄວາມຄຸູ້ນເຄີຍກັບການປະຕິບັດ

ການປູ່ອຍເງິນກູ້ທີິ່ໄດູ້ອະທິບາຍໃນບດທີ 4.2.3.

8.1.1.2 ແນະນໍາລະບຽບການຈ່າຍເງິນທີິ່ດີຕັົ້ງແຕູ່ເລີົ້ມຕົ້ນ
ການສ້າງຕັົ້ງຄືນທະນາຄານບ້ານທີິ່ເຄີຍລົ້ມລະລາຍແມູ່ນມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ແລະ ໃຊູ້ເວລາ, ດັິ່ງນັົ້ນການທີິ່ເຮັດໃຫູ້
ຄະນະກໍາມະການ ແລະ ສະມາຊິກຂອງທະນາຄານບ້ານມີລະບຽບໃນການຊໍາລະເງິນທີິ່ດີຕັົ້ງແຕູ່ເລີົ້ມຕົ້ນ ຈິ່ງເປັນສິິ່ງ
ຈໍາເປັນ. ຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ ແລະ ອໍານາດການປກຄອງບ້ານ ຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີິ່ດີ ກ່ຽວກັບຄວາມ
ສ່ຽງຂອງການປະພດແບບເອາໃຈໃສູ່ໃນການຈ່າຍເງິນຄືນ.

ຕ້ອງມີການຕິດຕາມຢູ່າງຮີບດ່ວນໃນກໍລະນີທໍາອິດທີິ່ເຫັນ

ວ່າມີໜີົ້ຊັກຊ້າ ແທນທີິ່ຈະລໍຖ້າຈນແກູ້ໄຂບໍິ່ທັນ.

8.1.1.3 ການປະເມີນການກູ້ຢືມຊໍົ້າ ແລະ ທ່າແຮງຂອງການຕໍິ່ ອາຍຸການກູ້ຢືມ
ໃນປະຈຸບັນ ທະນາຄານບ້ານສ່ວນຫາຍປູ່ອຍເງິນກູ້ພຽງແຕູ່ໄລຍະສັົ້ນ. ແຕູ່ການກູ້ຢືມສາມາດຕໍິ່ອາຍຸໄດູ້ຢູ່າງງ່າຍດາຍໃນ
ເວລາທີິ່ສະມາຊິກບໍິ່ສາມາດຫືຍັງບໍິ່ທັນຢາກຈ່າຍຄືນເງິນກູ້ຕາມເວລາກໍານດ. ການປະຕິບັດດັິ່ງກ່າວນີົ້ ເຮັດໃຫູ້ຍາກຕໍິ່
ການໃຈູ້ແຍກວ່າການກູ້ຢືມໃດເປັນການກູ້ຢືມທີິ່ດີຫືບໍິ່ດີ.

ໃນຫາຍກໍລະນີເງິນກູ້ຢືມບໍິ່ສາມາດຊໍາລະໜີົ້ໄດູ້ມີແຕູ່ຕໍິ່ອາຍຸ

ໄປເລືົ້ອຍໆ.
ເງິນກູ້ຢືມຊໍົ້າແມູ່ນເປັນໄປໄດູ້, ຢູ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ຂໍແນະນໍາໃຫູ້ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ ຕ້ອງໄດູ້ມີການ
ປະເມີນສະຖານະການຢູ່າງລະອຽດ ແລະ ຢູ່າງຮອບຄອບ ເພືິ່ອຈະຮັບປະກັນວ່າມີພຽງແຕູ່ລກຄ້າຜູ້ທີິ່ມີຄວາມສາມາດ
ຈ່າຍຄືນເທິ່ານັົ້ນທີິ່ໄດູ້ຮັບການກູ້ຢືມຊໍົ້າຄືນໃໝູ່.

ຖ້າຫາກຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານຫາກຄິດວ່າການ

ປູ່ອຍສິນເຊືິ່ອຄັົ້ງໃໝູ່ແມູ່ນຜູ້ກູ້ຢືມພຽງແຕູ່ຈ່າຍເງິນກູ້ເກິ່ານັົ້ນໃຫູ້ໝດເທິ່ານັົ້ນ,

ທາງຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາ
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ຄານບ້ານຄວນຈະຢຸດການອະນຸມັດດັິ່ງກ່າວ. ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ ຄວນຈະຊ່ວຍໃຫູ້ສະມາຊິກ
ວິເຄາະ ແລະ ເຂົ້າໃຈສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນຂອງຕນ. ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍົ້ຕກລງໃນການຈ່າຍຄືນເງິນກູ້ເກິ່າ.
ແນະນໍາໃຫູ້ທະນາຄານບ້ານ ປູ່ອຍເງິນກູ້ໃນຂໍົ້ກໍານດທີິ່ສອດຄ່ອງກັບແຜນຂອງລກຄ້າ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການ
ຊໍາລະຄືນຂອງລກຄ້າ (ເບີິ່ງຂໍົ້ 8.1.1.4 ) 15% ຂອງມນຄ່າສິນເຊືິ່ອແມູ່ນຈະປູ່ອຍໃຫູ້ໃນກໍານດເວລາທີິ່ເກີນປກກະຕິ
12 ເດືອນ (ແຕູ່ບໍິ່ໃຫູ້ກາຍ 24 ເດືອນ). ຂອບເຂດກໍານດເວລາກູ້ຢືມໃນໄລຍະໃໝູ່ຕ້ອງໄດູ້ຮບ
ັ ອະນຸມັດໂດຍສະມາຊິກ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ແລະ ຈະຕ້ອງມີການຕກລງລະຫວ່າງມນຄ່າເງິນກູ້ທີິ່ຕ້ອງການ(ບໍິ່ກາຍ 20%). ລກຄ້າທີິ່ໄດູ້ຮັບເງິນກູ້
ຢືມໃນໄລຍະຍາວຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຕາຕະລາງຊໍາລະຄືນທີິ່ກາໍ ນດໄວູ້.

8.1.1.4 ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ

ຄວນຈະປັບຕາຕະລາງການຊໍາ ລະໜີົ້ໃຫູ້ສອດ

ຄ່ອງກັບ

ກະແສເງິນສດຂອງຄວເຮືອນ
ຕາມປກກະຕິແລູ້ວ ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງໄດູ້ຊໍາລະດອກເບູ້ຍປະຈໍາເດືອນ ແລະ ຕົ້ນທນຄືນໃນຕອນທ້າຍຂອງສັນຍາ. ໃນທາງ
ທິດສະດີແລູ້ວ,

ເວລາໃນການຊໍາລະຕົ້ນທນຄືນແມູ່ນກງກັບເວລາທີິ່ຜູ້ກູ້ຢືມໄດູ້ຮັບຜນເກັບກ່ຽວຈາກການລງທນໃສູ່

ກະສິກໍາ ຫື ການຂາຍສັດລ້ຽງອອກ. ແຕູ່ໃນທາງປະຕິບັດແລູ້ວ, ສິນເຊືິ່ອເປັນພຽງພາກສ່ວນໜິ່ງຂອງຄວເຮືອນໃນ
ຊນນະບດ ແລະ ກິດຈະກໍາການກູ້ເງິນເປັນພຽງແຕູ່ຫນິ່ງໃນແຫິ່ງລາຍຮັບ. ຜູ້ກູ້ຢືມຫາຍຄນປະສບກັບບັນຫາແບບດຽວ
ກັນໃນເວລາຕອນທ້າຍຂອງສັນຍາ ເຊິິ່ງມັນເກີດຂືົ້ນກັບເຂາເຈົ້າໃນເວລາທີິ່ຕັດສິນໃຈກູ້ຢືມເງິນ. ພວກເຂາເຈົ້າຕ້ອງໄດູ້
ຊອກຫາເງິນຈໍານວນຫາຍໃນເວລາອັນສັົ້ນ.
ເມືິ່ອໃດທີິ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດູ້

ເງິນກູ້ຢືມຕ້ອງໄດູ້ຮັບການຊໍາລະຄືນ

ອີກດ້ານໜິ່ງການຈ່າຍຕົ້ນທນຄືນຂອງສິນເຊືິ່ອ

ກະສິກໍາ ຄວນຈະກໍານດໃນເງືິ່ອນໄຂໂດຍການຊໍາລະໃນເວລາທີິ່ຂາຍຜະລິດຕະຜນ (ໝ, ເຂົ້າ) ຕວຢູ່າງ: ໄລຍະເວລາ
ຂອງການກູ້ຢືມເຖິງສີິ່ເດືອນ ແລະບໍິ່ໃຫູ້ກາຍເວລາທີິ່ຂາຍຜະລິດຕະຜນອອກ.

8.1.1.5 ແນະນໍາສິິ່ງຈງໃຈສໍາລັບການຊໍາລະໃຫູ້ທັນເວລາ
ທະນາຄານບ້ານມີລະບຽບການປັບໃໝສໍາລັບການຈ່າຍເງິນຄືນຊັກຊ້າ ແຕູ່ຕາມປກກະຕິແລູ້ວພວກເຂາເຈົ້າບໍິ່ບັງຄັບໃຊູ້.
ກນໄກບັງຄັບໃຊູ້ຕົ້ນຕໍແມູ່ນແຮງກດດັນຈາກຊຸມຊນ ແລະ ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ. ລະບບອືິ່ນ
ສາມາດໃຊູ້ໄດູ້ເຊັິ່ນລະບບປັບໃໝສໍາລັບຜູ້ທີິ່ຊໍາລະກາຍກໍານດເວລາ

ຫື

ດງດດຄວາມສນໃຈໂດຍຫຼຸດດອກເບູ້ຍລງ

ສໍາລັບຜູ້ຈ່າຍເງິນກງເວລາ, ຕວຢູ່າງ ຫຼຸດມນຄ່າດອກເບູ້ຍລງ 10% ຂອງດອກເບູ້ຍທັງໝດ.

8.1.1.6 ແນະນໍາໃຫູ້ຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ ານ ແຈູ້ງລ່ວງໜ້າໃຫູ້ຜູ້ກູ້ຢືມຮູ້ກໍາ ນດເວລາຊໍາລະເງິນ
ສະມາຊິກບາງຄນມີການຊໍາລະຊັກຊ້າ

ເນືິ່ອງຈາກລືມກໍານດເວລາໃນການຊໍາລະ

ຫືມາຈືິ່ໄດູ້ໃນເວລາທີິ່ໃກູ້ຈະຮອດ

ກໍານດແລູ້ວ ເຮັດໃຫູ້ເຂາເຈົ້າບໍິ່ສາມາດກະກຽມເງິນສດໄດູ້ທັນ. ນີົ້ແມູ່ນກໍລະນີພິເສດໃນການປູ່ອຍເງິນກູ້ທີິ່ມີການຊາລະ
ຄືນເປັນຈໍານວນເງິນຫາຍ.
ຄະນະກໍາມະການຄວນແຈູ້ງໃຫູ້ຜູ້ກູ້ຢືມຮູ້ລ່ວງໜ້າ ປະມານ 1 ເດືອນກ່ອນຮອດກໍານດເວລາ.
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8.1.2 ການຮັບມືກັບການຊໍາ ລະໜີົ້ຊັກຊ້າທີິ່ເກີດຂືົ້ນ
8.1.2.1 ການປະເມີນ
ຄັງເງິນກູ້ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ (PAR) ໃນທະນາຄານບ້ານ ຄວນຈະໄດູ້ຮັບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຢູ່າງສະໝໍິ່າສະເໜີ
ໂດຍຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ, ທີິ່ປກສາ ແລະ ອງການຈັດຕັົ້ງທີິ່ສະໜັບສະໜນ( ຖ້າມີ ) ຄະນະ
ກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານຄວນຈະຕິດຕາມບັນດາໜີົ້ສິນທີິ່ຊັກຊ້າ ໂດຍອີງຕາມຕາຕະລາງຂ້າງລຸູ່ມນີົ້:
ຕາຕະລາງ 8-1 ການປະຕິບດ
ັ ໃນກໍລະນີຂອງການເກີດມີໜຊ
ີົ້ ກ
ັ ຊ້າ

ຈຸດເລີມ
ົ້ ຕນ
ົ້

ສິງິ່ ທີຄ
ິ່ ວນປະຕິບດ
ັ

PAR <5% ໃນໄລຍະມີກອງປະຊຸມປກກະຕິ,ໃຫູ້ເອາໃຈໃສູ່ບັນຫາກ່ຽວກັບການຊໍາລະໜີົ້ຊັກຊ້າ ແລະ ມີ
ການຕິດຕາມທັນທີ.
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ ໃນການຈັດເຝິກອບຮມກ່ຽວ
ກັບການປູ່ອຍສິນເຊືິ່ອ ແລະ ໜີົ້ທວງຍາກຢູ່າງເປັນປກກະຕິ.
PAR5
10%

- ຈັດກອງປະຊຸມພິເສດຮ່ວມກັບຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ, ທີິ່ປກສາ ແລະ
ນາຍບ້ານ ກ່ຽວກັບບັນຫາການຊໍາລະໜີົ້ຊັກຊ້າ. ການເບີກຈ່າຍເງິນກູ້ຄວນຈະມີການເຄັິ່ງຄັດຂືົ້ນ
ຕືິ່ມ.

PAR10 - ທີິ່ປກສາຄວນນໍາສະເໜີໃນການປູ່ອຍສິນເຊືິ່ອ ແລະ ນໍາພາຄະນະກາມະການບໍລິການທະນາຄານ
20%
ບ້ານໃນການປູ່ອຍສິນເຊືິ່ອ ແລະ ຕິດຕາມເງິນກູ້. ເງິນກູ້ຢືມໃໝູ່ບໍິ່ຄວນຈະໄດູ້ຮັບການອະນຸມັດ
ຫື ເບີກຈ່າຍເພືິ່ອກດດັນສະມາຊິກຜູ້ທີິ່ຊໍາລະຍາກ.
PAR>20%

ໜີົ້ຄ້າງຊໍາລະຈໍານວນຫາຍ: ຕ້ອງໄດູ້ມີການປະຊຸມສະມາຊິກເປັນພິເສດ ເພືິ່ອປກສາຫາລືກ່ຽວ
ກັບ ບັນຫາດັິ່ງກ່າວ. ຖ້າຫາກວ່າມີການຕກລງເຫັນດີກັນ ໃນໄລຍະກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການ
ບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ, ທີິ່ປກສາ ແລະ ອງການຈັດຕັົ້ງທີິ່ສະໝັບສະໜນ ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ
ຈະມີການຕິດຕາມແບບບໍິ່ປະນິປະນອມໃນເວລາ 2 ຫື 3 ເດືອນຕໍິ່ມາ.

8.1.2.2 ເງິນແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສນ
ກ່ຽວກັບເງິນແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສນທີິ່ອາດເປັນໄປໄດູ້ໃນອານາຄດ

ແມູ່ນຕ້ອງໄດູ້ມີມາດຕະການທາງດ້ານບັນຊີ

ທີິ່ມີ

ຄວາມພາກພຽນທາງດ້ານການເງິນ. ນອກຈາກນີົ້, ການມີເງິນແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສນແບບລອຍໂຕ (LLP ແມູ່ນຖືກ
ບັນທກເປັນປະຈໍາເດືອນໂດຍອີງຕາມຄັງເງິນກູ້ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງຕວຈິງ ເບີິ່ງຂໍົ້ທີ 6.1.1) ເປັນເຄືິ່ອງມືທີິ່ດີຫາຍ ເພືິ່ອໂນູ້ມ
ນ້າວໃຫູ້ຄະນະກໍາມະການ ແລະ ສະມາຊິກໃຊູ້ຄວາມພະຍາຍາມຕືິ່ມໃນການຫຼຸດລະດັບຂອງການຊໍາລະຊັກຊ້າລງ. ເງິນ
ແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສນ ສໍາລັບສິນເຊືິ່ອທີິ່ບໍິ່ດີຈະເຮັດໃຫູ້ຜນກໍາໄລປະຈໍາປີຂອງທະນາຄານບ້ານ, ຜນຕອບແທນສໍາລັບ
ຄະນະກໍາມະການ ແລະ ເງິນປັນຜນສໍາລັບເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກ ຫຼຸດລງ. ຖ້າຄຸນນະພາບຂອງສິນເຊືິ່ອໄດູ້ຮັບການ
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ປັບປຸງ ເງິນແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສນແມູ່ນສາມາດຖືກປູ່ອຍ ແລະ ຜນກໍາໄລຂອງທະນາຄານບ້ານກໍຈະເພີົ້ມຂືົ້ນ ແລະ
ສະມາຊິກ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຈະໄດູ້ເງິນປັນຜນທີິ່ສງຂືົ້ນ.
ກ່ອນຈະມີກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ ພະນັກງານຂອງສະຖາບັນ (NSO) ແລະ ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານ
ບ້ານຄວນພະຍາຍາມໂນູ້ມນ້າວລກຄ້າທີິ່ຊໍາລະໜີົ້ຊັກຊ້າໃຫູ້ຍອມຈ່າຍຄືນກ່ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ ເພືິ່ອຫີກເວັົ້ນ
ຄວາມຜິດຫວັງ ແລະ ຄວາມບໍິ່ພໍໃຈຂອງສະມາຊິກອືິ່ນໆ.

8.1.2.3 ຂັົ້ນຕອນການຕິດຕາມບັນຫາການມີໜີົ້ຊັກຊ້າສ່ວນບຸກຄນ ສໍາລັບຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ
ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານຕ້ອງໄດູ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢູ່າງເລີກເຊິິ່ງຂືົ້ນຕືິ່ມກ່ຽວກັບບັນຫານີົ້.

ໃນກອງ

ປະຊຸມສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານ, ບັນຫານີົ້ຄວນຈະໄດູ້ນໍາມາຍກຂືົ້ນ ແລະ ວິທີແກູ້ໄຂໃນທາງປະຕິບັດຕໍິ່ບັນຫາໜີົ້ຊັກ
ຊ້າ ຄວນຈະໄດູ້ຮັບການສິ່ງເສີມ. ຈຸດສໍາຄັນກໍິ່ຄືຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ ຄວນຕິດຕາມບັນຫາໜີົ້ຊັກ
ຊ້າຢູ່າງສະໝໍິ່າສະເໜີ.

ຕວຊີົ້ວັດຂອງບັນຫາ: ເມືິ່ອເວລາທີິ່
ບໍິ່ສາມາດຊໍາລະດອກເບູ້ຍໄດູ້

ບັນຫາໜີົ້ຊັກຊ້າເລີົ້ມຕົ້ນຂືົ້ນຕໍິ່ເມືິ່ອການຊໍາລະ (ໃນກໍລະນີນີົ້, ແມູ່ນການຊໍາລະເງິນຕົ້ນທນເງິນກູ້ຄືນ) ຊັກຊ້າ ໄປ 1
ວັນ. ການຮັບມືກັບໜີົ້ຊັກຊ້າດັິ່ງກ່າວຄວນຈະດໍາເນີນທັນທີ. ຖ້າຜູ້ກູ້ຢືມບໍິ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມສັນຍາ ຜູ້ກ່ຽວຈະຕ້ອງ
ໄດູ້ມີການປະຊຸມກັບຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ ຖ້າຜູ້ກ່ຽວບໍິ່ໃຫູ້ການຮ່ວມມື, ຄວນຈະໄປເຮືອນລາວ
ເພືິ່ອພັກດັນໃຫູ້ລາວມາຮ່ວມປະຊຸມ. ຖ້າຍັງບໍິ່ມາຕາມການແຈູ້ງ, ຄະນະກໍາມະການຄວນໄປພບຜູ້ກ່ຽວພາຍຫັງກອງ
ປະຊຸມປະຈໍາເດືອນໃນກໍລະນີຜູ້ກ່ຽວບໍິ່ສາມາດຊໍາລະໄດູ້.
ຜູ້ທີິ່ບໍິ່ເຕັມໃຈຈ່າຍຄືນໃຫູ້ທະນາຄານບ້ານ ຕ້ອງໄດູ້ມີການເຜີຍແຜູ່ຊືິ່ຂອງຜູ້ກ່ຽວອອກສູ່ສາທາລະນະ ໂດຍການຂຽນຕິດ
ໄວູ້ຢູ່ເທິງກະດານ ຫື ຕິດປະກາດຢູ່ຕາມສະຖານທີິ່ສາທາລະນະ.
ອີງຕາມການປກສາຫາລື, ສັນຍາສໍາລັບຜູ້ທີິ່ໄດູ້ຮັບສິນເຊືິ່ອໃໝູ່ ແລະ ສັນຍາສໍາລັບຜູ້ທີິ່ມີໜີົ້ຊັກຊ້າ (ເບິິ່ງເອກະສານ
ຊ້ອນທ້າຍທີ 6) ຄວນຈະຕ້ອງໄດູ້ກະກຽມໃຫູ້ທັນເວລາ ພ້ອມກັບຕາຕະລາງການຊໍາລະຄືນທີິ່ອີງຕາມການໄຫວຽນ
ຂອງກະແສເງິນສດຂອງສະມາຊິກເອງ. ນອກຈາກນີົ້ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຫັກຊັບຄໍົ້າປະກັນແມູ່ນເພີົ້ມຂົ້ນ, ລວມທັງ
ເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກ, ຜູ້ຄໍົ້າປະກັນ ແລະ/ຫວ
ື ່າ ຫັກຊັບຄໍົ້າປະກັນທີິ່ໄດູ້ກໍານດໄວູ້ໃຫູ້ມີຄວາມຊັດເຈນ. ອີງຕາມສັນຍາ
ກ່ຽວກັບໜີົ້ຊັກຊ້າ, ທະນາຄານບ້ານຈະມີສິດສິ່ງຮຽກຮ້ອງດ້ານຫັກຊັບຄໍົ້າປະກັນ ເພືິ່ອຊດເຊີຍກູ້ເງິນທີິ່ກູ້ຢືມ ໂດຍບໍິ່ມີ
ການດໍາເນີນການໃດໆອີກ, ຖ້າຜູ້ມີໜີົ້ຊັກຊ້າຍັງບໍິ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມສັນຍາໃໝູ່ໄດູ້.
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ແຈູ້ງ1ເດືອນ

ຜູ້ຕັກເຕືອນ

ກ່ອນຮອດ
ກໍານດ

ເຮັດສັນຍາໃໝູ່
ສ້າງຕາຕະລາງການຊໍາລະຄືນ
ປັບປຸງຫັກຊັບຄໍົ້າປະກັນ

ມືົ້ຮອດກໍານດ

6 ເດືອນຫງັ ຈາກ
ຮອດກໍານດ

12 ເດືອນຫັງຈາກ
ຮອດກໍານດ

ຄະນະກໍາມະການຢດເອາຫັກຊັບເພືິ່ອຂາຍ
ຖ້າຫາກສະຖານະການບໍິ່ສາມາດແກູ້ໄຂໄດູ້, ສະມາຊິກທັງໝດຕ້ອງ
ໄດູ້ປະຊຸມທີິ່ຈະຕັດສິນໃຈ ວ່າ: ຈະຜ່ອນຜັນໜີົ້ ຫື ຮ້ອງຟູ້ອງດໍາ
ເນີນຄະດີຕາມກດໝາຍ

ຮບ 8-1 ການຕິດຕາມໜີົ້ຊກ
ັ ຊ້າ

ຖ້າຫາກສະມາຊິກຍັງຜິດສັນຍາທີິ່ຈະປະຕິບັດຕາມສັນຍາໜີົ້ຊັກຊ້າ, ຄະນະກໍາມະການຕ້ອງໄດູ້ຕັດສິນໃຈເຮັດສິິ່ງໃດສິິ່ງ
ໜິ່ງຄື:


ເຂົ້າຢດ ແລະ ຂາຍຫັກຊັບຄໍົ້າປະກັນ



ຮ້ອງຟູ້ອງດໍາເນີນຄະດີຕາມກດໝາຍຢູ່ສານຂັົ້ນເມືອງ, ຖ້າຫາກຜູ້ກູ້ຢືມປກປິດເລືິ່ອງການຂາຍຫັກຊັບຄໍົ້າປະ ກັນ,
ຫວ
ື ່າ



ບໍິ່ດໍາເນີນການຫຍັງເລີຍຖ້າຫາກໂອກາດທີິ່ຈະໄດູ້ຮັບການຊໍາລະຄືນມີໜ້ອຍ (ເປັນຄນທຸກຍາກ). ສິິ່ງດັິ່ງກ່າວນີົ້
ຕ້ອງໄດູ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກກອງປະຊຸມທະນາຄານບ້ານໃນເດືອນທັດໄປ. ສິນເຊືິ່ອທີິ່ກູ້ຢືມໄປແມູ່ນຖືກລບລ້າງ
ເຊິິ່ງມີຜນກະທບຕໍິ່ການເງິນແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສນ ແລະ ຜນກໍາໄລຂອງທະນາຄານບ້ານ. ເງິນກູ້ຢືມດັິ່ງກ່າວຈະຖືກ
ລບລ້າງອອກຈາກບັນຊີ ແຕູ່ສິດໃນການທວງຖາມຍັງບໍິ່ໄດູ້ໝດອາຍຸ. ຖ້າຫາກຜູ້ຕິດໜີົ້ມີເງິນໃນອານາຄດ, ທະນາ
ຄານບ້ານອາດຈະໃຊູ້ສິດທວງຖາມຄືນໜີົ້ທີິ່ໄດູ້ລບລ້າງໄປແລູ້ວ. ສິິ່ງດັິ່ງກ່າວນີົ້ຈັດຢູ່ໃນປະເພດທີິ່ເປັນ “ລາຍຮັບ
ພິເສດ” ຂອງທະນາຄານບ້ານ (ເບິິ່ງປືົ້ມບັນຊີແຍກປະເພດ).

8.1.2.4 ສະພາບການມີໜີົ້ຊັກຊ້າເປັນຈໍານວນຫວງຫາຍ
ຖ້າຄັງເງິນກູ້ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ (PAR) ກາຍ 20%, ແມູ່ນເອີົ້ນວ່າເປັນການມີໜຊ
ີົ້ ັກຊ້າເປັນຈໍານວນຫວງຫາຍ. ສະ
ມາຊິກທີິ່ມີສິນເຊືິ່ອໄດູ້ເລີົ້ມມີການປະພດທີິ່ບໍິ່ດີ, ແລະ ຄວາມສ່ຽງໃນການເຮັດໃຫູ້ທະນາຄານບ້ານລົ້ມລະລາຍກໍິ່ສງ.
ທາງເລືອກອືິ່ນໃນການຈັດການກັບສະພາບດັິ່ງກ່າວອາດໄດູ້ຖກ
ື ນໍາໃຊູ້ໄປໝດແລູ້ວ.

ເພືິ່ອປູ້ອງກັນການລົ້ມລະລາຍ,

ແລະ ເຮັດໃຫູ້ທະນາຄານບ້ານກັບມາດໍາເນີນການເປັນປກກະຕິ, ທະນາຄານບ້ານ ແລະ ອງການຈັດຕັົ້ງທີິ່ສະໜັບສະ
ໜນຈາກພາຍນອກ ຕ້ອງພະຍາຍາມແກູ້ໄຂສະຖານະການນີ.ົ້ ຕ້ອງໄດູ້ດໍາເນີນຕາມຄໍາແນະນໍາດັິ່ງຕໍິ່ໄປນີົ້:

1. ເຊີນສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານທຸກໆ ຄນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິສາມັນຂອງສະມາຊິກທີິ່ຈະໄດູ້ຈັດຂືົ້ນເປັນພິເສດ!
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2. ໃນເວລາປະຊຸມ, ໃຫູ້ເລີົ້ມດ້ວຍການອະທິບາຍກ່ຽວກັບສະພາບ ຂອງໜີົ້ຊັກຊ້າເປັນຈໍານວນຫວງຫາຍ ທີິ່ມີຢູ່ໃນ
ປະຈຸບັນ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຊໍາລະຕົ້ນທນ ແລະ ດອກເບູ້ຍຢູ່າງຄບຖ້ວນ ແລະ ທັນຕາມກໍານດເວລາ ສໍາ
ລັບການດໍາເນີນງານຂອງທະນາຄານບ້ານ!

3. ເຫດການໃນປະຈຸບັນ: ມີສະມາຊິກຈັກຄນ, ຈໍານວນເງິນທັງໝດທີິ່ຍັງຄ້າງຊໍາລະ? ອ່ານຊືິ່ຄນ, ຈໍານວນເງິນທີິ່ຍັງ
ຄ້າງຄາ, ມືົ້ໝດກໍານດຊໍາລະໜີົ້, ດອກເບູ້ຍທີິ່ຕ້ອງຊໍາລະ (ທ່ານຕ້ອງຄິດໄລູ່ສິິ່ງເຫິ່ານີົ້ກ່ອນມືົ້ປະຊຸມ!), ຍອດເງິນກູ້
ທີິ່ບໍິ່ໄດູ້ຖືກຊໍາລະຕາມສັນຍາ.

4. ຖາມສະມາຊິກເບິິ່ງວ່າສະມາຊິກມີຄວາມສຸກໜ້ອຍຫາຍປານໃດ ທີິ່ບໍິ່ສາມາດກູ້ຢືມສິນເຊືິ່ອໄດູ້ອີກ, ໃນການທີິ່ບໍິ່
ໄດູ້ຮັບເງິນປັນຜນ,

ຫື

ການມີຄວາມສ່ຽງໃນການສນເສຍເງິນຝາກຂອງຕນເອງ

(ການຢຸດດໍາເນີນງານຂອງ

ທະນາຄານບ້ານ).

5. ສນທະນາ: ເຮາຄວນຈັດການກັບສິນເຊືິ່ອທີິ່ຄ້າງຊໍາລະຄືແນວໃດ ? ດ້ວຍການຊໍາລະຄືນ ຫື ການຜ່ອນຜັນໜີົ້
(ສາມາດຕັດສິນອີງຕາມແຕູ່ລະກໍລະນີໄດູ້ບ)ໍິ່ ? ສະເໜີຂະບວນການທີິ່ມີຢູ່ໃນຂໍົ້ທີ 8.1.2.3 (ເຮັດສັນຍາ ໃໝູ່
, ປັບຫັກຊັບຄໍົ້າປະກັນເພີົ້ມຂືົ້ນ, ສ້າງຕາຕະລາງການຊໍາລະຄືນ)!
6. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຈະທໍາການຕັດສິນໃຈ, ແລະ ແບບແຜນການດໍາເນີນການກໍໄດູ້ຖືກຮ່າງຂືົ້ນມາ.
7. ທັນທີຫັງຈາກກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ຊ່ວຍໃຫູ້ຄະນະກໍາມະການສ້າງຂໍົ້ຕກລງສ່ວນບຸກຄນກັບຜູ້ກູ້ຢືມທັງໝດທີິ່ຍັງຄ້າງ
ຊໍາລະ

 ຖາມລກໜີົ້ເປັນລາຍບຸກຄນກ່ຽວກັບເຫດຜນຂອງການຊໍາລະຊັກຊ້າ!
 ລາວ (ຍິງ/ຊາຍ)ຈະສາມາດຊໍາລະຄືນຕອນໃດ ?
 ລາວ (ຍິງ/ຊາຍ) ຈະເຮັດແນວໃດເພືິ່ອຫາເງິນຈໍານວນດັິ່ງກ່າວ?
 ລາວ (ຍິງ/ຊາຍ) ຈະມີຫັກຄໍົ້າປະກັນປະເພດໃດແດູ່ທີິ່ຈະສາມາດນໍາໃຊູ້ໄດູ້ ໃນກໍລະນີທີິ່ລາວ ບໍິ່ ສາມາດ
ຊໍາລະໜີົ້ຄືນ ?

8. ອີງໃສູ່ຜນໄດູ້ຮັບຂ້າງເທິງ, ໃຫູ້ກະກຽມສັນຍາສໍາລັບໜີົ້ຊັກຊ້າສ່ວນບຸກຄນ ແລະ ປະກາດວ່າບຸກຄນໃດເປັນ
ບຸກຄນທີິ່ດີ ແລະ ໄດູ້ຊໍາລະເງິນຄືນ ແລະ ບຸກຄນທີິ່ຍັງບໍິ່ທັນໄດູ້ຊໍາລະຄືນ.

9. ຕ້ອງມີການຕິດຕາມຢູ່າງເຂັົ້ມງວດ ແລະ ເປັນປະຈໍາໃນໄລຍະເວລາທີິ່ຈະມາເຖິງ! – ຈັດກອງປະຊຸມເປັນປກກະຕິ
ແລະ ຕິດຕາມຜູ້ທີິ່ມີໜີົ້ຊັກຊ້າ.

10.

ໃນໄລຍະເວລາການເກັບກູ້ໜີົ້ຄືນ, ແມູ່ນບໍິ່ສາມາດອະນຸມັດເງິນກູ້ຢືມຮ່ວງໃໝູ່(ບໍິ່ໃຫູ້ປູ່ອຍເງິນກູ້ໃໝູ່). ຖາມ

ພະນັກງານພາກສະໜາມກ່ຽວກັບໂອກາດໃນການຝາກເງິນກັບ NSO ຫື ທະນາຄານໃນໄລຍະເວລານັົ້ນ ເພືິ່ອຫີກ
ລ້ຽງຈໍານວນເງິນສດທີິ່ສງຫາຍ.
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11.

ຈັດກອງປະຊຸມສະມາຊິກຄັົ້ງທີ 2 ຫັງຈາກທີິ່ໄດູ້ຕກລງກັນກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາການເກັບກກ
ູ້ ູ້ໜີົ້ຄືນ, ນັົ້ນກໍຄື

3 ເດືອນເພືິ່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃນການບັງຄັບໃຊູ້ສັນຍາກູ້ຢືມ, ຖ້າຈໍາເປັນ.
ຖ້າສະຖານະການໄດູ້ຮັບການແກູ້ໄຂ, ຕ້ອງໄດູ້ມີການສນທະນາກ່ຽວກັບສິິ່ງທີິ່ຄວນກະກຽມເພືິ່ອປູ້ອງການບໃຫູ້
ບັນຫາການຊໍາລະໃນຕໍິ່ໜ້າ.

12. ການຫັກລ້າງໜີົ້ ຫື ຕືິ່ມເຂົ້າສໍາລັບເງິນກູ້ທີິ່ຍັງບໍິ່ໄດູ້ເກັບກູ້ຄືນ ແລະ ປັບເງິນຝາກ ແລະ ຄັງເງິນກູ້ພ້ອມ.
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9 ການປິດທະນາຄານບ້ານ
ມີພຽງ 2 ເຫດຜນທີສາມາດປິດທະນາຄານບ້ານໄດູ້:

 ເຈົ້າເມືອງໄດູ້ຖອນໃບອະນຸຍາດການດໍາເນີນງານຂອງທະນາຄານບ້ານໃນຖານະອງການຈັດຕັົ້ງປກຄອງທ້ອງຖິິ່ນ
ຍ້ອນການປະຕິບັດບໍິ່ຖືກຕ້ອງຕາມກດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ມາຫາຍຄັົ້ງ.

 ການເຫັນດີຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ໂດຍຜ່ານຄະແນນສຽງ 2 ສ່ວນ 3 ຂອງຈໍານວນສະມາຊິກທີິ່ໄດູ້ລງທະບຽນ
ຕກລງຍຸບເລີກ ແລະ ປິດທະນາຄານບ້ານ.
ກ່ອນການຍຸບເລີກທະນາຄານບ້ານ, ທຸກໆຮ່ວງສິນເຊືິ່ອຂອງສະມາຊິກທີິ່ຍັງຄ້າງຊໍາລະຢູ່ ແມູ່ນຕ້ອງຖືກຊໍາລະໄວທີິ່ສຸດ.
ໜີົ້ສິນທັງໝດຈາກພາຍນອກ (ຕວຢູ່າງໜີົ້ສິນກັບ NSO) ຕ້ອງຖືກຊໍາລະ.
ເງິນສດທີິ່ຝາກໄວູ້ໃນສະຖາບັນການເງິນອືິ່ນໆ ຕ້ອງໄດູ້ຖອນອອກມາ.
ໃນມືົ້ຍຸບເລີກທະນາຄານ, ຕ້ອງໄດູ້ມີການກະກຽມເອກະສານເພືິ່ອຊໍາລະສະສາງບັນຊີ, ໃບສະແດງຜນໄດູ້ຮັບ ແລະ
ໃບດຸູ່ນດ່ຽງ. ສ່ວນທນທີິ່ຖືກສ້າງຂົ້ນມາໂດຍທະນາຄານບ້ານ ແມູ່ນໃຫູ້ຖືວ່າເປັນລາຍຮັບ. ກໍາໄລ ຫື ຂາດທນສຸດທິ, ຫັງ
ຈາກການຊໍາລະທຸກໆຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍ ແລະ ຄິດໄລູ່ເງິນແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສນແລູ້ວ, ຈະຖືກໂອນໄປໄວູ້ບັນຊີສະມາຊິກແບບ
ຫັກສະນະເງິນປັນຜນ ຫື ບໍິ່ດັິ່ງນັົ້ນກໍຖືກຫັກອອກ, ແລະ ຫັງຈາກນັົ້ນ, ຍອດຍັງເຫືອຂອງບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດຂອງ
ສະມາຊິກ, ລວມທັງເງິນຊ່ວຍເຫືອລ້າຂອງໂຄງການກໍຖືກຈ່າຍອອກໄປໃຫູ້ສະມາຊິກເປັນເງິນສດ.
ລາຍລະອຽດຂອງກອງປະຊຸມຕ້ອງຖືກກະກຽມ. ບດບັນທກກອງປະຊຸມຈະອະທິບາຍກ່ຽວກັບທຸກໆ ການຕັດສິນໃຈ
ແລະ ລະບຸເຖິງຕວເລກສຸດທ້າຍທາງການເງິນກ່ອນການຍຸບເລີກທະນາຄານ. ບດບັນທກກອງປະຊຸມຕ້ອງໄດູ້ມີລາຍ
ເຊັນຂອງສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານທຸກຄນ, ນາຍບ້ານ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອງການຈັດຕັົ້ງທີິ່ສະໜັບສະໜນຈາກນພາຍ
ນອກ (ເອກະຊນ ຫື ລັດຖະບານ).
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10 ການເຝິກອບຮມ ແລະ ກິດຈະກໍາອືິ່ນໆ ສໍາລັບທະນາຄານບ້ານ
ອງການ GIZ-AFP ໄດູ້ສ້າງເຄືິ່ອງມືເຝິກອບຮມ ແລະ ໂປແກັມການເຝິກອບຮມຂືົ້ນມາຈໍານວນໜິ່ງ ສໍາລັບການ
ດໍາເນີນງານ ແລະ ການສະໜັບສະໜນທະນາຄານບ້ານ. ບັນດາເຄືິ່ອງມືທີິ່ໃຊູ້ເຂົ້າໃນການເຝິກອບຮມທະນາຄານບ້ານມີ
ດັິ່ງຕໍິ່ໄປນີ.ົ້

10.1 ການເຝິກອບຮມເບືອ
ົ້ ງຕົ້ນ
ຈຸດປະສງ

ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບຫັກການຕົ້ນຕໍ ແລະ ຄຸນນະສມບັດຂອງທະນາຄານບ້ານ

ກຸູ່ມເປົ້າໝາຍ

ຄະນະກໍາມະການ ແລະ ທີິ່ປກສາຂອງທະນາຄານບ້ານ, ແລະ ບາງທີິ່ອາດມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີິ່ເປັນ
ອໍານາດການປກຄອງບ້ານ

ໄລຍະເວລາ

1-2 ມືົ້

ຫວຂໍົ້

ຈຸດປະສງ ແລະ ໜ້າທີິ່ຂອງທະນາຄານບ້ານ
ການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງທະນາຄານບ້ານ
ການຈັດຕັົ້ງຂອງທະນາຄານບ້ານ: ໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ບັນຊີຂອງທະນາຄານບ້ານ (ບາງທີອາດຈະຈັດເຝິກອບຮມຕ່າງຫາກສໍາລັບພະນັກງານບັນຊີ
ຂອງທະນາຄານບ້ານ ແລະ ນາຍຄັງ)
‘ການປະພດທີິ່ດີ’ ພາຍໃນທະນາຄານບ້ານ
ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບການເບີກຈ່າຍເງິນກູ້ແບບປອດໄພ

10.2 ການເຝິກອບຮມທາງດ້ານບັນຊີ
ຈຸດປະສງ

ເຮັດໃຫູ້ບັນດາສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານມີຄວາມລືົ້ງເຄີຍກ່ຽບກັບ
ລະບບບັນຊີ

ກຸູ່ມເປົ້າໝາຍ

ປະທານທະນາຄານບ້ານ, ນາຍບັນຊີ ແລະ ນາຍຄັງ

ໄລຍະເວລາ

1 ມືົ້

ຫວຂໍົ້

ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບລະບບບັນຊີ, ຈຸດປະສງ ແລະ ການນໍາໃຊູ້,
ຫັກການຂອງການລງບັນຊີພືົ້ນຖານ
ລງແຕູ່ລະບັນຊີໃສູ່ບັນດາປົ້ມບັນຊີ: ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ບດເຝິກຫັດ

ອຸປະກອນການ
ເຝິກອບຮມ

ໂຄງການ AFP ເຝິກອບຮມການລງບັນຊີ
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ຄູ່ມໂື ຄງການ AFP: ສໍາລັບການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານບ້ານ

10.3 ເຝິກອບຮມກ່ຽວກັບການບໍລິຫານສິນເຊືິ່ອ ແລະ ໜີົ້ຊັກຊ້າ
ຈຸດປະສງ

ຍກລະດັບຄວາມຮູ້ໃຫູ້ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ ກ່ຽວກັບວິທີ
ການຮັບ ປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຄັງເງິນກູ້ໃຫູ້ສງຂືົ້ນ ແລະ ຫຼຸດເງິນແຮສາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສນໃຫູ້
ຕໍິ່າລງ.

ກຸູ່ມເປົ້າໝາຍ

ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການ ແລະ ປະທານທະນາຄານບ້ານ ທີິ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເບີກຈ່າຍ
ເງິນກູ້

ໄລຍະເວລາ

1 ມືົ້

ຫວຂໍົ້

ທບທວນຄືນກ່ຽວກັບສະພາບຂອງທະນາຄານບ້ານໃນປະຈຸບັນ
ລັກສະນະທີິ່ແຕກຕ່າງຂອງຄວາມສ່ຽງຂອງສິນເຊືິ່ອ, ມີສາຍເຫດຍ້ອນຫຍັງ, ຜນຕາມມາຄື
ແນວໃດ
ຂະບວນການເບີກຈ່າຍເງິນກູ້
ເງິນກູ້ຊັກຊ້າ(ໜີົ້ສິນຄ້າງຊໍາລະ): ການປູ້ອງກັນ, ການປະຕິບດ
ັ ຕໍິ່ໜີົ້ຊັກຊ້າໃນສະຖານະພາບ
ປະຈຸບັນ

ອຸປະກອນການ
ເຝິກອບຮມ

ການເຝິກອບຮມການບໍລິຫານສິນເຊືິ່ອ ແລະ ໜີົ້ຊັກຊ້າຂອງໂຄງການ AFP
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ຄູ່ມໂື ຄງການ AFP: ສໍາລັບການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານບ້ານ

11

ວິວັດທະນາການຂອງທະນາຄານບ້ານ

ຂງເຂດ ແລະ ໜ້າວຽກໃນປັດຈຸບັນມີຫວຂໍົ້ຈໍານວນໜິ່ງທີິ່ເຫັນວ່າບັນດາໂຄງການ/ແຜນງານອາດຈະສາມາດໃຫູ້ການ
ສະໜັບສະໜນໄດູ້:

1. ບັນຫາ: ເງິນຝາກໃນທະນາຄານບ້ານແມູ່ິ່ນອີງໃສູ່ເງິນປັນຜນ. ເຮາບໍິ່ສາມາດຮູ້ຜນຕອບແທນຕວຈິງຈາກເງິນຝາກ
ແບບລ່ວງໜ້າໄດູ້; ມັນຈະອີງໃສູ່ຫາກຫາຍປັດໃຈທີິ່ຕິດພັນກັບຜນກໍາໄລຂອງທະນາ ຄານບ້ານທັງໝດ. ວິທີແກູ້
ໄຂ: ທດລອງຜະລິິດຕະພັນເງິນຝາກປະຢັດດແບບມີກໍານດ ແລະ ມີອັດຕາດອກເບູ້ຍ.

2. ຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກປະຈໍາທີິ່ມີປະສິດທິພາບ, ເຂົ້າເຖິງໄດູ້ ແລະ ຍືນຍງ ສໍາລັບຊຸມຊນໃນຊນນະ ບດ.
3. ຜະລິດຕະພັນສິນເຊືິ່ອແບບຜ່ອນຊໍາລະເປັນງວດ ທີິ່ຖືກອອກແບບມາເພືິ່ອໃຫູ້ແທດເໝາະກັບກະແສເງິນສດຂອງ
ບາງກິດຈະກໍາທີິ່ກໍິ່ໃຫູ້ເກີດລາຍຮັບ.

4. ການບໍລິການ ແລະ ອຸປະກອນທີິ່ໄດູ້ຮັບການປັບປຸງ ສໍາລັບທະນາຄານບ້ານ ທີິ່ມີເງິນຝາກສະມາຊິກທີິ່ເກີນເພດານ
ໃດໜິ່ງທີິ່ຖືກກໍານດໄວູ້.

5. ທດລອງໃຫູ້ທະນາຄານບ້ານເປັນຕວແທນແບບຢູ່າງຂອງທະນາຄານທີິ່ໃຊູ້ລະບບເຄືິ່ອຂ່າຍເຄືິ່ອນທີິ່ສໍາລັບການ
ຈ່າຍຜນກໍາໄລ ແລະ ການໂອນເງິນ.
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1.1
ຖານະເສດຖະກິດບ້ານ
Name of the village/ຊື່ບ້ານ:..........................................., District/ເມອງ:.......................................
ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຫັນດີເປັນເອກະພາບນໍາລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານບ້ານ ແລະ ຂໍສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງທະນາຄານບ້ານ.

ລ/ດ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ເພດ

ຊື່
ນາງ
ທ່ານ
ນາງ
ທ່ານ
ນາງ
ທ່ານ
ນາງ
ທ່ານ
ນາງ
ທ່ານ
ນາງ
ທ່ານ
ນາງ
ທ່ານ
ນາງ
ທ່ານ
ນາງ
ທ່ານ
ນາງ
ທ່ານ
ນາງ
ທ່ານ
ນາງ
ທ່ານ
ນາງ
ທ່ານ
ນາງ
ທ່ານ
ນາງ
ທ່ານ
ນາງ
ທ່ານ
ນາງ
ທ່ານ
ນາງ
ທ່ານ

ວັນເດອນປີ

ວັນທີເປີດບັນຊີ

[ວວ.ດດ.ປປປປ]

[ວວ.ດດ.ປປປປ]

ຖານະເສດຖະກິດ

ລາຍເຊັນ

ເອກະສານຊອ
້ ນທ້າຍ 1.2

Powered by:

1. ຂົ້ມູນບ້ຳນ

ຈ/ນຄວ

ຈ/ນ

ເຮອນ

ຄອບຄວ

ພນລະເມອງ

ຍິງ

ເປັນຄ/ຄ
ລວມ

ຍິງ

ຈຳນວນສະມຳຊິກ
ລຳຍບຸກຄນ
ຍິງ
ທ່ຳນ

ສ/ຊທັງໝດ
ຍິງ
ລວມ

ມົ້ສ້ຳງຕັງົ້

ມົ້ນັດປະຊຸມປະຈຳເດອນ

ທັງໝດ

2. ຂົ້ມູນສະມຳຊິກ

ຊນເຜື່ຳ

ເປັນ

ຊື່ບ້ຳນ

ສະມຳຊິກ

ຊື່ບ້ຳນເປັນພຳສຳສຳກນ

% ເຂົ້ຳ

ລະຫັດບ້ຳນ

3.ຄະນະກຳມະກຳນບລິຫຳນງຳນ ແລະ ທື່ປກສຳ -ກວດກຳ ທະນຳຄຳນບ້ຳນ
ເພດ

ລ/ດ

ຊື່ ແລະນຳມສະກຸນ

ໜ້ຳທື່ຮັບຜິດຊອບ

ໝຳຍເຫດ

1
2
3
ຈຳນວນຄະນະກຳມະກຳນ

0
ເພດ

ລ/ດ

ຈຳນວນຄະນະກຳມະກຳນຍິງ

0

ຊື່ ແລະນຳມສະກຸນ

ໜ້ຳທື່ຮັບຜິດຊອບ

ໝຳຍເຫດ

1
2
3
4
5

4.ລະບຽບກຳນຝຳກເງິນ ແລະ ກຳນໃຫ້ສິນເຊື່ອ
ອັດຕະຝຳກເງິນຕຳື່ ສຸປະຈຳເດອນ
10,000

ອັດຕຳດອກເບ້ຍ

ໄລຍະເງິນກູ້

ສຸກເສິນ

1.0%

6

2,000,000

ບລິໂພກ

2.0%

6

2,000,000

ກຳນຜະລິດ

2.0%

12

5,000,000

ກຳນຄ້ຳ

3.0%

6

5,000,000

ຈຸດປະສງກຳນນຳໃຊ້ເງິນກູ້

ເພດຳນເງິນກູ້

ຫລັກຊັບຄົ້ຳປະກັນ

#REF!

ເຈົຶ້າຂອງບັນຊີ

ລະຫັດ

#REF!
ຊື່ສະມາຊິກ

ທ
່ ານ+ນາງ

ລາຍການ

ເງິນຝາກ
ເງິນຖອນ
ຍອດຝາກ
ເງິນຝາກ
ເງິນຖອນ
ຍອດຝາກ
ເງິນຝາກ
ເງິນຖອນ
ຍອດຝາກ
ເງິນຝາກ
ເງິນຖອນ
ຍອດຝາກ
ເງິນຝາກ
ເງິນຖອນ
ຍອດຝາກ
ເງິນຝາກ
ເງິນຖອນ
ຍອດຝາກ
ເງິນຝາກ
ເງິນຖອນ
ຍອດຝາກ
ເງິນຝາກ
ລວມ

ເງິນຖອນ
ຍອດຝາກ

#REF!

1

ດ1
ຍອດຍົກມາ 01/2014

2

3

4

ປຶ້ມບັນຊີເງິນຝາກ
5

6

7

8

9

10

11

12

ດ2

ດ3

ດ4

ດ5

ດ6

ດ7

ດ8

ດ9

ດ10

ດ11

ດ12

02/2014

03/2014

04/2014

05/2014

06/2014

07/2014

08/2014

09/2014

10/2014

11/2014

12/2014

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ
ຄະແນນເງິນ

ຄ່າຕອບ

ຝາກ

ແທນເງິນ
ຝາກ

ຍອດຍົກໄປ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 .3

ນາງ
ທ
່ ານ

ເລກລະຫັດ

ລຳຍລະອຽດກຳນກູ້ຢມ
ຊື່
ຈຸດປະສົງ
ອັດຕຳດອກເບູ້ຍ
ວັນທີກູ້ຢມ
ໄລຍຳກູ້
ວັນທີຊຳລະຄຶນ
ຊື່
ຈຸດປະສົງ
ອັດຕຳດອກເບູ້ຍ
ວັນທີກູ້ຢມ
ໄລຍຳກູ້
ວັນທີຊຳລະຄຶນ
ຊື່
ຈຸດປະສົງ
ອັດຕຳດອກເບູ້ຍ
ວັນທີກູ້ຢມ
ໄລຍຳກູ້
ວັນທີຊຳລະຄຶນ
ຊື່
ຈຸດປະສົງ
ອັດຕຳດອກເບູ້ຍ
ວັນທີກູ້ຢມ
ໄລຍຳກູ້
ວັນທີຊຳລະຄຶນ

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

ຍອດຍົກມຳ

ສະໜັບສະໜນໂດຍ

ດ1

ດ2

ດ3

ດ4

ດ5

ດ6

ດ7

ດ8

ດ9

ດ10

ດ11

ດ12

01/2014

02/2014

03/2014

04/2014

05/2014

06/2014

07/2014
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ຈຳນວນກູ້
ຊຳລະຄນ
ຍອດຍັງກູ້
ດອກເບູ້ຍຕ້ອງຈ່ຳຍ
ດອກເບູ້ຍຈ່ຳຍຕົວຈິງ
ດອກເບູ້ຍຊັກຊ້ຳ
ຈຳນວນກູ້
ຊຳລະຄນ
ຍອດຍັງກູ້
ດອກເບູ້ຍຕ້ອງຈ່ຳຍ
ດອກເບູ້ຍຈ່ຳຍຕົວຈິງ
ດອກເບູ້ຍຊັກຊ້ຳ
ຈຳນວນກູ້
ຊຳລະຄນ
ຍອດຍັງກູ້
ດອກເບູ້ຍຕ້ອງຈ່ຳຍ
ດອກເບູ້ຍຈ່ຳຍຕົວຈິງ
ດອກເບູ້ຍຊັກຊ້ຳ
ຈຳນວນກູ້
ຊຳລະຄນ
ຍອດຍັງກູ້
ດອກເບູ້ຍຕ້ອງຈ່ຳຍ
ດອກເບູ້ຍຈ່ຳຍຕົວຈິງ
ດອກເບູ້ຍຊັກຊ້ຳ
ຈຳນວນກູ້
ຊຳລະຄນ

ລວມ

ຍອດຍັງກູ້
ດອກເບູ້ຍຕ້ອງຈ່ຳຍ
ດອກເບູ້ຍຈ່ຳຍຕົວຈິງ
ດອກເບູ້ຍຊັກຊ້ຳ

ໜ
້ າທ
ີ 1

ຍອດຍົກໄປ

ເອກະສຳນຊ້ອນທ້ຳຍ 1.4

ປື້ມບັນຊີເງິນກູ້

ບັນຊຼືແຍກປະເພດ
ເງິ ນສດ

ບັນຊຼືເງິ ນຝາກຢ່ ສະຖາ

ເງິ ນກູ້ຈາກສະຖາບັນ/

ບັນ/ທະນາຄານ

ທະນຄານ

ເງິ ນຝາກສະມາຊິກ

ຜູ້ໃຫູ້ ທຶ ນ/ເງິ ນ

ເງິ ນກູ້ສະມາຊິກ

ຊ່ວຍເຫຼື ອລ້າ

ຄັງ ແຮ່ໜົ້ ສນ

ຄັງ ສາຮອງທື່ ວໄປ

ລາຍຮັບ

ລາຍຈ່າ ຍ

ຜນຕອບ
ວັນທ

ລາຍການ
ຮັບ

ຈ່າ ຍ

ຍອດ
ເຫຼື ອ

ຝາກ ຖອນ

ຍອດ
ເຫຼື ອ

ກູ້

ຊາລະ

ຍອດ

ຄຼືນ

ເຫຼື ອ

ຝາກ

ຖອນ

ຍອດ
ເຫຼື ອ

ເງິ ນ

ເງິ ນກູ້

ປ່ອຍກູ້ ຊາລະຄຼືນ

ຍອດ

ໃນ

ຍອດ

ຮັບ

ຈ່າ ຍ ຍອດ

ຮັບ

ຈ່າ ຍ ຍອດ

ເຫຼື ອ

ເດຼືອນ

ເຫຼື ອ

ເຂົ້ າ

ອອກ ເຫຼື ອ

ເຂົ້ າ

ອອກ ເຫຼື ອ

ດອກ
ເບູ້ຍ
ເງິ ນກູ້

ແທນເງິ ນ
ຝາກຈາກ
ສະມາຄມ
ເຫຼື ອສະ

ຜນ
ກາໄລ
ຂອງຫູ້ ນ

ຮັບ
ຈາກຄັງ
ສາຮອງ

ລວມ
ອຼືື່ ນໆ

ໜົ້ ເສຍ

ຖາບັນອຼືື່ ນ

ຍອດຍກມາ

-

ໃນ
ເດຼືອນ
ນົ້

ລວມ

ຄ່າ ຕອບ

ຄ່າ

ແທນ

ບລິການ

ເງິ ນ

ສະຖາ

ທ້ າ ຍປ

ບັນ

ລາຍ
ຄ່າ ໃຊູ້

ຈ່າ ຍ

ຈ່າ ຍ

ລບ

ບລິຫ ານ ລ້າ ງ ໜ
ົ້ເສຍ

ຄັງ ສາ

ມອບເງິ ນ

ຮອງ

ເຂົ້ າ ຄັງ

ໜີ໊

ສາຮອງ

ເສຍ

ທື່ ວໄປ

ດອກ
ເບູ້ຍກູ້
ຢຼືມ ເງິ ນ
ມາຈາກ
ສະຖາບັນ

ລາຍ
ຈ່າ ຍບາ
ເນັດໃຫູ້
ຄະນະ
ກາມະ

ລາຍ

ລວມ

ຈ່າ ຍ

ໃນ

ອຼືື່ ນໆ

ເດຼືອນນົ້

ກາໄລລວມ

ກາໄລຂາດທຶ ນ

ຂາດທຶ ນ

ໃນສະ

ໃນເດຼືອນ

ສມ

ການ

-

ຜູ້ລງບັນຊ
ຂມນທື່ມາຈາກບັນຊ
ທັ ງ ໝ ດ
ຜູ້ລງບັນຊ
ຂມນທື່ມາຈາກບັນຊ
ທັ ງ ໝ ດ
ຜູ້ລງບັນຊ
ຂມນທື່ມາຈາກບັນຊ
ທັ ງ ໝ ດ
ທັ ງ ໝ ດສະສມໃນປນົ້
ທັ ງ ໝ ດທ້ າ ຍປກ່ອນ
ການກະຈາຍກາໄລ
ການກະຈາຍກາໄລ (ຄິດໄລ່)
ການກະຈາຍກາໄລ (ຈ່າຍຕວຈິງ)

ຜູ້ກວດກາ

ຜູ້ກວດກາ

ວັນທ ..../..../.........

ຜູ້ສະຫລບບັນຊ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1.5

Please confirm current month

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1.6

ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ ຮອດເດອນ ..........ປ ......................
ລາຍການ

ຈານວນ

I

ລາຍຮັບ

1

ດອກເບ້ຍເງິນກ້ສະມາຊິກ

2

ຜົນຕອບແທນເງິນຝາກຈາກສະມາຄົມ

3

ຜົນກາໄລຂອງຫ້ນ

4

ຮັບຈາກຄັງສາຮອງໜເີ້ ສຍ

5

ລາຍຮັບອື່ນໆ

6
I

ກາໄລສະສົມປຜ່ານມາ
ລວມລາຍຮັບ(1+2+3+4+5+6)

II

ລາຍຈ່າຍ

7

ຈ່າຍຄ່າບລິການສະຖາບັນ

8

ຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍບລິຫານ

9

ດອກເບ້ຍເງິນກ້ຈາກສະມາຄົມ

10

ຄັງສາຮອງໜເີ້ ສຍ 0,5% ຂອງເງິນປ່ອຍກ້

11

ຈ່າຍລົບລ້າງໜເີ້ ສຍ

12

ຈ່າຍອື່ນໆ

13

ຂາດທຶນສະສົມປຜ່ານມາ

II

ລວມລາຍຈ່າຍທັງໝົດ ( 7+8+9+10+11+12+13 )

0

III

ກາໄລ/ຂາດທຶນ ສະສົມ (III = I - II)

0

IV

ການຄິດໄລ່ ແບ່ງເງິນຜົນທ້າຍປ ຕາມສັດສ່ວນ ຂອງລາຍຮັບ

12

ຕອບແທນຂອງຄະນະກາມະການ ( ລະຫວ່າງ 10% ເຖງ 20% ຂອງລາຍຮັບສຸດທິ)

13

ປັນຜົນໃຫ້ສະມາຊິກ ( ລະຫວ່າງ 60 % ເຖງ70% ຂອງລາຍຮັບສຸດທິ)

14

ເງິນສາຮອງທົື່ວໄປ ( 5-15% ຂອງລາຍຮັບສຸດທິ)

IV

V

0

ການຄິດໄລ່ແບ່ງເງິນປັນຜົນທ້າຍປຕາມສັດສ່ວນຂອງລາຍຮັບ (=12+13+14)

0

ກາໄລ-ຂາດທຶນສະສົມ ( V = III - IV)/ຂາດທຶນສະສົມປຜ່ານມາ

0

ວັນທ...../......./.........
ພະນັກງານກວດກາ

ຜ້ສະຫລຸບບັນຊ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1.7

ໃບສະຫລບຊັບສົມບັດ
ລ/ດ

ລາຍການຊັບສິນ

1 ເງິນສົດໃນຄັງ
2 ເງິນຝາກຢສ
ູ່ ະມາຄົມ ຫລື ທະນາຄານ
ລວຊັບສິນໝນວຽນ
3 ປູ່ອຍເປັນສິນເຊືອ
ື່ ໃຫູ້ສະມາຊິກ
4 ຄັງສາຮອງໜີ້ເສຍ
ລວມຄັງເງິນກູ້ສດທິ

ຊັບສິນທັງໝົດ

ຈານວນເງິນ ລ/ດ

ໜີ້ສິນ+ ທຶນ

ຈານວນເງິນ

5 ເງິນກຈ
ູ້ າກສະມາຄົມ ຫລືທະນາຄານ
6 ເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກ
7 ເງິນສົມທົບຈາກພາຍນອກ
ລວມໜີ້ສິນ(L)
8a ກາໄລ-ຂາດທຶນສະສົມ
8b ກາໄລຂາດທຶນສະສົມລຖ້າແບູ່ປັນ
9 ຄັງແຮູ່ທົື່ວໄປ
ລວມທຶນ (E)
ໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນທັງໝົດ

Write-off:

ພະນັກງານກວດກາ

ວັນທ
ຜູ້ສະຫຼຸບບັນຊ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2
2014

ກົດລະບຽບພາຍໃນ ຂອງທະນາຄານບ້ານ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
- - -= =000= =- - -

ແຂວງ ..................
ເມືອງ ..................
ບ້ານ ....................

ເລກທີ.........................
ວັນທີ:.............................

(ຮ່າງ) ກົດລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ພາຍໃນຂອງທະນາຄານບ້ານ (ທບ)
ພາກທີ I: ຊື,ື່ ທີຕ
ື່ ງັັ້ , ພາລະບົດບາດ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານ:
ມາດຕາ 1. ຊືື່ ແລະ ທີຕ
ື່ ງັັ້ :
ທະນາຄານບ້ານ ..................... ມີຊຫ
ືື່ ຍໍວ
ັ້ າ່ : ທບ ບ້ານ:......................., ເມືອງ:.........................., ແຂວງ
....................... ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດການສ້າງຕັັ້ງໂດຍທ່ານເຈົັ້າເມືອງ.
ມາດຕາ 2. ພາລະບົດບາດ:
ພາລະບົດບາດຂອງທະນາຄານບ້ານແມ່ນເພືື່ອສ້າງຕັັ້ງລະບົບການເງິນຂັັ້ນບ້ານ ໃຫ້ສາມາດກຸມ
້ ຕົນເອງດ້ານ ການເງິນ (ຖ້າ
ເປັນທະນາຄານບ້ານທີື່ດໍາເນີນງານດີ ແມ່ນສົື່ງເສີມໃຫ້ກ້ຢມ
ື ເງິນກມ
້ ອບເຫມົາຈາກສະຖາບັນ) ເພືື່ອຕອບ ສະໜອງບໍລິການດ້ານການ
ເງິນໃຫ້ສະມາຊິກເປັນຕົັ້ນແມ່ນມີໂອກາດ ໃນການອອມເງິນເຮັດໃຫ້ກະແສລາຍຮັບຂອງ ຄອບຄົວມີຄວາມລາບລືັ້ນ, ເພືື່ອຫລີກລ້ຽງ
ວົງຈອນໜີັ້ສິນຈາກຜ້ປ່ອຍເງິນກ້ນອກລະບົບ. ດ້ວຍວິທີການສ້າງຕັັ້ງ ທະນາຄານບ້ານເພືື່ອຮັບຝາກເງິນ ແລະ ສະໜອງເງິນກ້ຢືມ:
ເພືື່ອຊ່ວຍເພີັ້ມລາຍໄດ້ດ້ວຍການລົງທຶນໃສ່ ກິດຈະກໍາສ້າງ ລາຍຮັບທີື່ຫຼາກຫຼາຍຂອງຄົວເຮືອນ/ຄອບຄົວ, ຄ້າ-ຂາຍ, ຮັບໃຊ້ຄອບຄົວ
(ບໍລິໂພກ) ແລະ ສຸກເສີນ.
ມາດຕາ 3. ການບໍລກ
ິ ານ:
 ທະນາຄານບ້ານສະໜອງຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກໜຶື່ງ ຫຼື ຫຼາຍປະເພດແບບສະໝັກໃຈໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ຂອງ ຕົນ ແລະ
ລວມທັງລກຫລານຂອງສະມາຊິກ.
 ທະນາຄານບ້ານສະໜອງຜະລິດຕະພັນເງິນກ້ໜຶື່ງ ຫຼື ຫຼາຍປະເພດແກ່ສະມາຊິກຂອງຕົນ ເພືື່ອລົງທຶນ ໃສ່ກິດ ຈະກາສ້າງ
ລາຍຮັບ: (ປກຝັງ-ລ້ຽງສັດ), ຄ້າ-ຂາຍ.
 ທະນາຄານບ້ານສະໜອງຜະລິດຕະພັນເງິນກ້ ສໍາລັບຈຸດປະສົງການຮັບໃຊ້ຄອບຄົວ(ບໍລິໂພກ) ໃຫ້ແກ່ສະມາ ຊິກຂອງຕົນ
ເຊັື່ນ: ຂາດສະບຽງອາຫານ, ຕ້ອງການຊືັ້ເຄືື່ອງຮັບໃຊ້ທີື່ຈໍາເປັນ (ເມືື່ອມີເງິນບໍື່ພຽງພໍ).
 ທະນາຄານບ້ານສະໜອງຜະລິດຕະພັນເງິນກ້ໜືື່ງ ຫຼື ຫຼາຍປະເພດເພືື່ອແກ້ໄຂຊີວິດປະຈໍາວັນ ໃນກໍລະນີ ສຸກເສີນທີື່ຈາເປັນ
ດ້ານສັງຄົມເຊັື່ນ: ອຸບັດຕິເຫດ, ເຈັບເປັນ, ງານຊາປະນະກິດສົບ, ສນເສຍຊັບສິນ ຍ້ອນ ໄພທໍາມະຊາດ.
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ພາກທີ II: ມາດຖານຜທ
້ ສ
ີື່ າມາດເຂົາັ້ ເປັນສະມາຊິກ, ສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ສະມາຊິກ
ມາດຕາ 4. ມາດຖານຜທ
້ ສ
ີື່ າມາດເຂົາັ້ ເປັນສະມາຊິກ:

ຜ້ທຈ
ີື່ ະສາມາດເຂົາັ້ ເປັນສະມາຊິກຂອງທະນາຄານບ້ານ ຕ້ອງມີເງືອ
ື່ ນໄຂດັງື່ ລຸມ
່ ນີ:ັ້






ຖືສັນຊາດລາວ.
ໝົດທຸກຄົວເຮືອນພາຍໃນບ້ານສາມາດສະໝັກໃຈເປັນສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານ (ຂືັ້ນສໍາມະໂນຄົວຢ່ບ້ານ).
ບໍື່ມີປະຫັວດການກະທໍາຜິດກົດໝາຍຮ້າຍແຮງ(ຫຼື ຍັງເປັນຜ້ຖືກຫາ) ຄະດີຍັງບໍື່ຖືກສະສາງ.
ອາຍຸຕໍື່າສຸດ 18 ປີ ສາມາດສະເໜີຂໍເງິນກ້ (ເປັນຜ້ທີື່ບັນລຸນິຕິພາວະ-ຊືື່ງຂືັ້ນກັບເງືື່ອນໄຂບ້ານ).
ລົງລາຍເຊັນຍິນຍອມຮັບເອົາລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍ ຂອງທະນາຄານບ້ານ.

ມາດຕາ 5. ສິດທິຂອງສະມາຊິກ:






ສະມາຊິກມີສດ
ິ ທິດງັື່ ລຸມ
່ ນີ:ັ້
ມີສິດອອກສຽງ 1 ສຽງໃນກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ເພືື່ອລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງ ແລະລົງສະຫມັກເລືອກຕັັ້ງໃນຕໍາ ແໜ່ງຕ່າງໆ
ຂອງຄະນະບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ.
ແລກປ່ຽນ, ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນ ແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງທະນາຄານບ້ານ ເພືື່ອສະເໜີຕໍື່ຄະ ນະ
ກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ ໃນວາລະຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່.
ສາມາດເຂົັ້າເຖິງການກ້ຢືມເງິນສຸກເສີນໃນຍາມເຈັບເປັນຂອງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ (ຜ້ທເີື່ ປັນສະມາຊິກໃນນາມຕາງໜ້າ
ຄອບຄົວ) ຕາມທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 3.
ສາມາດສະເໜີຂໍກ້ຢມ
ື ເງິນສໍາລັບເງິນກ້ປະເພດໜືື່ງ ເພືື່ອລົງທຶນໃສ່ກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບ ຫຼື ເພືື່ອການຮັບ ໃຊ້ຄອບຄົວ
(ບໍລິໂພກ).
ໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນຕອບແທນປະຈໍາປີຈາກເງິນຝາກຂອງແຕ່ລະສະມາຊິກ (ຕາມທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 9 ແລະ 11) ອີງ
ຕາມການຕັດສິນໂດຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ.

ມາດຕາ 6. ໜ້າທີຮ
ື່ ບ
ັ ຜິດຊອບຂອງສະມາຊິກ:





ເມືອ
ື່ ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຕ້ອງມີໜາ້ ທີຮ
ື່ ບ
ັ ຜິດຊອບດັງື່ ລຸມ
່ ນີ:ັ້
ປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍ ຂອງ ທບ, ໂດຍສະເພາະໃນການຈ່າຍຄືນຢ່າງເຕັມສ່ວນ ອີງຕາມ ສັນຍາເງິນກ້ຂອງ
ແຕ່ລະສະມາຊິກ.
ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນ, ກອງປະຊຸມວິສາມັນ ແລະ ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍປະຈໍາປີທີື່ຈັດໂດຍຄະນະກໍາ ມະການ
ບໍລິຫານ ທບ (ເມືື່ອການດໍາເນີນງານຄົບກໍານົດໃນແຕ່ລະສົກປີ).
ສະມາຊິກ ທບ ຕ້ອງນໍາເງິນມາຝາກທຸກເດືອນຕໍື່າສຸດແມ່ນ .............. ກີບ ຕໍື່ເດືອນ ຕໍື່ລາຍສະມາຊິກ, ສງສຸດບໍມ
ື່ ກ
ີ ໍານົດ.
ເກັບຮັກສາປືັ້ມຕິດຕາມເງິນສະມາຊິກໄວ້ເປັນຢ່າງດີ ເພືື່ອເປັນການຢັັ້ງຢືນການຝາກເງິນ, ການຖອນເງິນ,
ການກ້ຢມ
ື ເງິນ, ການຊໍາລະດອກເບ້ຍ ແລະ ການຊໍາລະຄືນຕົັ້ນທຶນເງິນກ້ທີື່ຕົນເອງ(ສະມາຊິກ) ມີພັນທະ. ສະມາຊິກທຸກ
ຄົນຕ້ອງນໍາປືັ້ມປະຈໍາຕົວສະມາຊິກມາພ້ອມທຸກຄັັ້ງເມືື່ອມີການພົວພັນກັບ ທບ.

ມາດຕາ 7. ການສິນ
ັ້ ສຸດການເປັນສະມາຊິກ
ບັນດາກໍລະນີລມ
ຸ່ ນີຈ
ັ້ ະມີຜນ
ົ ໃຫ້ການເປັນສະມາຊິກສິນ
ັ້ ສຸດລົງ:



ຖ້າສະມາຊິກມີຄວາມປະສົງຢາກລາອອກຈາກການເປັນສະມາຊິກ
ທະນາຄານບ້ານ.
ສະມາຊິກມີຄວາມປະສົງທີື່ຈະຍົກຍ້າຍບ້ານ.

ຕ້ອງຂຽນໃບລາອອກແລ້ວ

ສົື່ງໃຫ້ແກ່

ປະທານ
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ຖືກຍົກເລີກຄວາມເປັນສະມາຊິກ ໂດຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຍ້ອນລະເມີດລະບຽບຂອງທະນາຄານບ້ານ ແລະ/ຫຼື ບໍື່ປະຕິບັດ
ຕາມ(ຜິດ)ສັນຍາເງິນກ້.

ເມືື່ອສະມາຊິກເສຍຊີວິດ ຫຼື ກາຍເປັນບ້າເສຍຈິດ (ໜີັ້ສິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງຜ້ກ່ຽວ ທີື່ກຽ່ ວພັນກັບທະນາຄານ ບ້ານ ຕ້ອງ
ຕົກໄປຫາຜ້ສຶບທອດ).
ສະມາຊິກຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ແລະ ແກ້ໄຂກ່ຽວກັບໜີັ້ສິນ (ຊໍາລະຄືນຕົັ້ນທຶນເງິນກ້ ແລະ ດອກເບ້ຍ ທີື່ຄ້າງຊໍາລະ) ຢ່າງຮີບດ່ວນໃນ
ເມືື່ອສິດຂອງການເປັນສະມາຊິກສິັ້ນສຸດລົງ. ໃນກໍລະນີຂອງການເສຍຊີວິດ ຫຼື ກາຍເປັນບ້າເສຍຈິດ ໃນກໍລະນີນີັ້ຄອບຄົວຜ້ທມ
ີື່ ີ
ພັນທະທາງດ້ານມນມໍລະດົກຂອງຜ້ກ່ຽວ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍື່ຊັບສິນ ແລະ ໜີັ້ສິນທັງໝົດ ຂອງສະມາຊິກຜ້ນັັ້ນ.


ພາກທີ III. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງທະນາຄານບ້ານ
ມາດຕາ 8. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັງັ້ :
ທະນາຄານບ້ານແມ່ນລະບົບດ້ານການເງິນແບບລວມໝ່ ທີມ
ື່ ີໂຄງຮ່າງສະເພາະທີື່ຄ້າຍຄືກັບສະຫະກອນສິນ ເຊືື່ອ ແລະ ເງິນ
ຝາກປະຢັດຂັັ້ນບ້ານທີື່ປະກອບດ້ວຍກອງປະຊຸມໃຫ່ຍປະຈໍາປີຂອງສະມາຊິກ, ຄະນະກໍາມະການ ທີື່ປຶກສາ, ຄະນະກໍາມະການ
ບໍລິຫານ ແລະ ສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານ.

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ
ຂອງສະມາຊີກ

ຄະນະກໍາມະການບໍລຫ
ິ ານ ( 4 ທ່ານ )
 ປະທານ
 ຮອງປະທານ
 ນາຍບັນຊີ
 ນາຍຄັງ

ຄະນະກໍາມະການທີປ
ື່ ກ
ື ສາ (2 ທ່ານ )
 ປະທານທີື່ປືກສາ
 ຮອງປະທານ

ສະມາຊີກທະນາຄານບ້ານທັງໝົດ

ມາດຕາ 9. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານບ້ານ:
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ແມ່ນພາກສ່ວນການປົກຄອງທີື່ສໍາຄັນຂອງທະນາຄານບ້ານ. ມັນສາມາດຮຽກໃຫ້ສະມາຊິກ ເຂົັ້າ ຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ປະຈໍາປີ ແລະ ກອງປະຊຸມວິສາມັນ ທີມ
ື່ ີອົງປະຊຸມເກີນ 50% ຂອງຈໍານວນ ສະມາຊິກທີື່ໄດ້ຈົດ ທະບຽນເປັນສະມາຊິກ. ການ
ຕັດສິນໃຈຕາມຄະແນນສຽງສ່ວນໃຫຍ່ແບບເປີດເຜີຍ ຂອງສະມາຊິກທີື່ເຂົັ້າຮ່ວມກອງ ປະຊຸມ ດັື່ງຕໍື່ໄປນີັ້:
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ເພືື່ອລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານໃນທຸກໆປີ ໜືື່ງສະມາຊິກໜືື່ງສຽງ. ສະມາ ຊິກຄະນະ
ກໍາມະການທະນາຄານບ້ານແມ່ນຖືກເລືອກຕັັ້ງປ່ຽນແທນທຸກໆສາມປີ.
 ເພືື່ອຕັດສິດ(ປົດປ່ອຍ)ສະມາຊິກຜ້ທີື່ຜິດລະບຽບພາຍໃນຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະ/ຫຼື ຜິດຕໍື່ສັນຍາເງິນກ້, ຕາມ ທີື່ໄດ້ສະເຫນີໂດຍ
ປະທານທະນາຄານບ້ານ.
 ເພືື່ອປັບອັດຕາດອກເບ້ຍສໍາລັບເງິນກ້ກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບ, ຮັບໃຊ້ຄອບຄົວ ແລະສຸກເສີນ ສໍາລັບປີຕໍື່ ໜ້າອີງຕາມ
ນະໂຍບາຍການປ່ອຍກ້ ໃນມາດຕາ 12-14.
 ເພືື່ອຕັດສິນໃຈຕໍື່ກັບການປ່ຽນແປງດ້ານເງືື່ອນໄຂການກ້ຢືມອືື່ນໆ, ເຊັື່ນວ່າ: ເພດານເງິນກ້ສງສຸດ, ໄລຍະ ເວລາການກ້ຢມ
ື ສງ
ສຸດ, ຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ມີສີື່ງຄໍັ້າປະກັນຕໍື່ວົງເງິນກ້ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ອືື່ນໆ... ແລະ ການແນະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນໃໝ່
ຂອງເງິນກ້ ແລະ ເງິນຝາກ.
 ເພືື່ອກໍານົດອັດຕາສ່ວນຂອງເງິນທຶນລວມເພືື່ອການປ່ອຍກ້ ເປັນເພດານເງິນກ້ສໍາລັບຮ່ວງສຸກເສີນ (ເບີື່ງ ໃນມາດຕາ 14).
 ເພືື່ອອະນຸມັດ ຫຼື ປະຕິເສດຕໍື່ບົດລາຍງານທະນາຄານບ້ານປະຈໍາປີ ທີື່ລວມມີດ້ານບັນຊີ, ບົດລາຍງານ ດ້ານການເງິນປະຈໍາປີ ທີື່
ໄດ້ກະກຽມໂດຍຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ. ມີພຽງການອະນຸມັດ ຢ່າງເຕັມສ່ວນຕໍື່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບ້ຍລ້ຽງ ການ
ເຮັດວຽກໃນປີຂອງຄະນະກໍາມະການທະ ນາຄານບ້ານໃນປີຜ່ານມາ.
 ເພືື່ອຕັດສິນໃຈໃສ່ໃນສີື່ງທີື່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງການຢັັ້ງຢືນດ້ານລາຍຮັບສຸດທິ ດ້ານການເງິນປະຈໍາປີ ຂອງທະນາຄານ
ບ້ານ (ເຊັື່ນວ່າ: ລາຍຮັບກ່ອນການຫັກມນຄ່າດ້ານເງິນທຶນສໍາລັບເງິນຝາກ ແລະ ຄ່າອັດຕາ ເບ້ຍລ້ຽງຂອງຄະນະກາມະການ
ທະນາຄານບ້ານ) ເງິນປັນຜົນຜ້ຝາກ (ສງສຸດ 70%), ຄ່າຊົດເຊີຍການເຮັດ ວຽກຂອງຄະນະກໍາມະການ (15%), ຄັງແຮທົື່ວ
ໄປ (5%), ຄ່າບໍລິຫານ (5%) ແລະ ອືື່ນໆເຊັື່ນ: ເຂົັ້າຄັງ ພັດທະນາບ້ານ (5%).
ການຕັດສິນໃຈໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອີງໃສ່ສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງສອງສ່ວນສາມ ບົນພືັ້ນຖານປະເດັນຕ່າງໆ ທີື່ກໍານົດ ໃຫ້ຊືື່ງເກີນ 50%
ຂອງສຽງສະມາຊິກຕາມຈໍານວນສະມາຊິກທີື່ໄດ້ຈົດທະບຽນເປັນສະມາຊິກ ທີື່ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງ ປະຊຸມ.





ເພືື່ອປົດປ່ອຍບັນດາສະມາຊິກລາຍບຸກຄົນ ຫຼືວ່າ ຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານທັງໝົດ.
ເພືື່ອຕັດສິນໃຈວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານບ້ານ, ລວມທັງນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີື່ ສາຄັນໃນການ
ດໍາເນີນງານຂອງທະນາຄານບ້ານ.

ມາດຕາ 10. ຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ
ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານແມ່ນ ສີື່ ຄົນ ຫຼື ສງສຸດ ຫົກ ຄົນ (ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງມີເພດຍິງ ເຂົາັ້
ຮ່ວມບໍໃື່ ຫ້ຫດ
ຼຸ 02 ຄົນ, ຊືງື່ ລວມທັງຄະນະກໍາມະການທີປ
ື່ ກ
ຶ ສາ) ທີໄື່ ດ້ຮັບການເລືອກຕັັ້ງໂດຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ທີມ
ື່ ີວາລະສາມປີ ທີື່
ມີຕໍາແໜ່ງ ດັື່ງນີັ້:
1.
2.
3.
4.
5.

1

ປະທານທີື່ປຶກສາແມ່ນເປັນຜ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານ ບ້ານ ໃນການ
ແກ້ໄຂບັນຫາທີເື່ ກີດຂືັ້ນໃນທຸກກໍລະນີທກ
ີື່ ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ ບ້ານ ແລະ ດໍາເນີນການກວດສອບບັນຊີພາຍໃນ.
ຮອງປະທານທີື່ປຶກສາ: ເປັນຜ້ຊ່ວຍວຽກຂອງປະທານທີື່ປກ
ຶ ສາ.
ປະທານທະນາຄານບ້ານ ທີື່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບລວມ ໃນການບໍລິຫານຂອງທະນາຄານບ້ານ.
ຮອງປະທານມີໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບວຽກບໍລິຫານຊ່ວຍປະທານ ແລະຮັບຜິດຊອບຕໍື່ສິນເຊືື່ອ (ການຄຸ້ມຄອງດ້ານ ສິນເຊືື່ອ).
ນາຍຄັງຮັບຜິດຊອບບັນທຶກທຸກລາຍການເຄືື່ອນໄຫວການເງິນເຂົັ້າໃນປືັ້ມບັນຊີເງິນສົດ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ ເງິນສົດຂອງ
ທະນາຄານບ້ານ ພ້ອມກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນກັບປະທານທະນາຄານບ້ານ. ທັງສອງ ຄົນແມ່ນມີສິດເຂົັ້າເຖິງ(ການ
ໄຂ-ການອັດ) ເພືື່ອການເກັບຮັກສາເງິນໄວ້ໃນຕ້ເຊັບ ທີື່ຖືກຮັກສາໄວ້ຢ່ເຮືອນຂອງ ປະທານທະນາຄານບ້ານ1.
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ນາຍບັນຊີຂອງທະນາຄານບ້ານທີື່ເກັບກໍາລະບົບບັນຊີ (ປືັ້ມບັນຊີເງິນຝາກ) ແລະ ເຮັດບົດລາຍງານ/ປັບປຸງ ລະບົບບັນຊີຢ່າງ
ເປັນປົກກະຕິທຸກເດືອນ. ລາວ(ຍ/ຊ) ກະກຽມບົດລາຍງານດ້ານ ການເງິນຂອງທະນາຄານ ບ້ານປີລະຄັັ້ງເປັນຢ່າງໜ້ອຍ.
ດ້ວຍການປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບປະທານທະນາຄານບ້ານ. ລາວ(ຍ/ຊ) ຈະຕ້ອງ ສົື່ງບົດລາຍງານດ້ານການເງິນປະຈາປີໃຫ້ແກ່
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ເພືື່ອອະນຸມັດ.

ຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດັງື່ ຕໍໄື່ ປນີັ້ :













ລະດົມເງິນຝາກຈາກສະມາຊິກ, ລວມທັງລກຫຼານ, ອີງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຝາກເງິນ.
ອະນຸມັດເງິນກ້ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ, ການສ້າງລາຍຮັບ, ຄ້າ-ຂາຍ ແລະ ການຮັບໃຊ້ຄອບຄົວ ອີງຕາມນະໂຍ ບາຍ ແລະ
ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງເງິນກ.້
ຮັກສາລະບົບການເກັບກໍາເງິນສົດ ແລະ ລະບົບການຝາກເງິນ.
ຮັກສາລະບົບບັນຊີຂອງທະນາຄານບ້ານໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ສະໝໍື່າສະເໝີ ແລະ ປັບປຸງຢ່າງ ເປັນປົກກະຕິທກ
ຸ ເດືອນ ແລະ
ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງທະນາຄານບ້ານ ຢ່າງໜ້ອຍໜຶື່ງຄັັ້ງຕໍື່ປີ.
ຕິດຕາມເງິນກ້ຄ້າງຊໍາລະຢ່າງໃກ້ສິດ ພ້ອມທັງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍຖ
ື່ ານະການເງິນຂອງທະນາຄານບ້ານ.
ກະກຽມພ້ອມທັງຮຽກສະມາຊິກໃຫ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນ ແລະ ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍປະຈໍາປີ ກ່ຽວກັບ ການ
ດໍາເນີນງານຂອງທະນາຄານບ້ານ ເພືື່ອຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສໃນລະດັບສງສຸດໃນການປົກປ້ອງຜົນ ປະໂຫຍດຂອງ
ສະມາຊິກທຸກຄົນ.
ປະຕິບັດຕາມການລາຍງານທັງໝົດຕາມຄວາມຕ້ອງການທີື່ໄດ້ເຫັນດີ ກັບຫ້ອງການສະຖາບັນຢ່ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ລວມເຖິງ
ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ.
ເກັບຮັກສາທຸກເອກະສານເຊັື່ນ: ປືັ້ມບັນຊີເງິນຝາກ, ປືັ້ມບັນຊີເງິນກ,້ ສັນຍາເງິນກ້, ປືັ້ມບັນຊີເງິນສົດ, ປືັ້ມບັນຊີ ແຍກ
ປະເພດ, ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ໃບດຸ່ນດ່ຽງ ໃຫ້ລຽງຕາມສາລະບັນ(ຜັງ)ບັນຊີທກ
ີື່ ໍານົດໃຫ້ນໍາໃຊ້. ທໍາການເກັບ
ຮັກສາໄວ້ໃນສະຖານທີື່ປອດໄພຈາກໄຟໄໝ້, ຈາກຄົນຂີັ້ລັກ/ໝ່ໂຈນ.
ປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັັ້ງອືື່ນໆ ເພືື່ອລະດົມການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານທຶນຮອນເພີັ້ມເຕີມເຂົັ້າ ທະນາຄານບ້ານ.
ກະກຽມການເລືອກຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານຊຸດໃໝ່ ເມືື່ອການທໍາໜ້າທີື່ໆຍັບໃກ້ວາລະຄົບຮອບ 3 ປີ.

ພາກທີ IV: ນະໂຍບາຍການດໍາເນີນງານຫຼກ
ັ :
ມາດຕາ 11. ນະໂຍບາຍສໍາລັບການຮັບເງິນຝາກ:

ນະໂຍບາຍລວມຂອງການຮັບເງິນຝາກມີລາຍລະອຽດດັງື່ ຕໍໄື່ ປນີ:ັ້


ສະມາຊິກທຸກຄົນລວມທັງລກຫຼານຂອງພວກເຂົາເຈົັ້າ ແມ່ນມີສິດເຂົັ້າຮ່ວມໃນການຝາກເງິນ.



ເງິນຝາກດັື່ງກ່າວສາມາດນໍາມາຝາກເຂົັ້າບັນຊີໄດ້ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນ ຂອງທະນາຄານ ບ້ານ. ຈໍານວນເງິນ
ຝາກຕໍາື່ ສຸດແມ່ນ:................ກີບ/ສະມາຊິກ/ເດືອນ, ສ່ວນເງິນຝາກສງສຸດແມ່ນບໍມ
ື່ ກ
ີ າໍ ນົດ.



ເງິນຝາກທີື່ສະມາຊິກໄດ້ນໍາມາຝາກແມ່ນໄດ້ຮັບການບັນທຶກເຂົັ້າໃນປືັ້ມປະຈໍາຕົວຂອງສະມາຊິກ.



ເມືື່ອເຖິງມືັ້ນັດໝາຍຂອງເດືອນສະມາຊິກສາມາດຖອນເງິນໄດ້ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍື່ຕາມ,
ໃນກໍລະນີສຸກເສີນກໍື່ສາມາດຖອນເງິນໄດ້ທຸກເວລາ.



ຜ້ມີບັນຊີເງິນຝາກທັງໝົດ ທາງທະນາຄານບ້ານຈະຄິດໄລ່ເງິນປັນຜົນປະຈໍາປີໃຫ້ຄື: ສງສຸດ 70% ຕາມຜົນກໍາໄລທີື່ໄດ້ຮັບ
ຈາກການດໍາເນີນງານໃນໄລຍະໜືງື່ ປີຜ່ານມາ, ໂດຍອີງຕາມການຕັດສິນໃຈ ໃນລະຫວ່າງກອງປະ ຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ (ລະບຸ
ໄວ້ໃນມາດຕາ 9).
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ມາດຕາ 12. ນະໂຍບາຍການຄຸມ
້ ຄອງເງິນກສ
້ າໍ ລັບກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບ:
ນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງເງິນກສ
້ ໍາລັບກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບດັື່ງນີັ້:


















ສະມາຊິກໜືື່ງຄົນໃນໜືື່ງຄອບຄົວສາມາດສະເໜີຂໍກ້ຢມ
ື ເງິນ ສໍາລັບກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບທຸກປະເພດ ທີື່ ບໍື່ຜິດຕໍື່ກົດໝາຍ
ບ້ານເມືອງ.
ສະມາຊິກໜືື່ງຄົນສາມາດສະເໜີຂກ
ໍ ້ຢືມເງິນໜືື່ງປະເພດ, ຖ້າວ່າລາວ(ຍ/ຊ) ບໍື່ມີເງິນກ້ຄ້າງຊໍາລະທີື່ ຍັງ ເຄືື່ອນໄຫວຢ່ສາລັບ
ກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບ ຫຼືວ່າ ຈຸດປະສົງການຊົມໃຊ້.
ຜ້ສະເໜີຂໍກ້ຢືມເງິນຕ້ອງໂນ້ມນ້າວໃຫ້ຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ ເຫັນວ່າກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບ ທີື່ຈະເຮັດນັັ້ນຈະ
ສ້າງລາຍໄດ້ພຽງພໍໃຫ້ກັບລາວ(ຍ/ຊ) ຈະສາມາດຊໍາລະເງິນກ້ຄືນໄດ້ຕາມກໍານົດເວລາຢ່າງ ງ່າຍດາຍ ພ້ອມທັງມີໂອກາດທີື່
ຈະມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສງ. ຖ້າວ່າຈະບໍື່ໄດ້, ທາງຄະນກໍາມະການທະນາຄານ ບ້ານຈະຕ້ອງປະຕິເສດການສະເໜີຂໍເງິນກ້
ນັັ້ນ.
ຖ້າຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານອະນຸມັດການສະເໜີຂໍເງິນກ້, ມັນຈະມີການເຊັນສັນຍາເງິນກສ
້ ະບັບ ມາດຕະຖານ
ຮ່ວມກັບຜ້ສະເໜີກ້ຢືມ ທີື່ກໍານົດຕາຕະລາງການຊໍາລະຄືນ. ທ່ານນາຍບ້ານຕ້ອງເຊັນຮັບຮອງ
ໃນສັນຍາເງິນກ້.
ໄລຍະເວລາການກ້ຢມ
ື ຄວນອີງຕາມອາຍຸການຂອງກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບທີື່ຈະລົງທຶນໃສ່ ຕາມກິດຈະກໍາ ທີື່ໄດ້ສະເໜີ ແຕ່
ວ່າຕ້ອງບໍື່ໃຫ້ກາຍກໍານົດເວລາທີື່ໄດ້ກໍານົດໂດຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ.
ຂະໜາດ ຫຼື ວົງເງິນກສ
້ ງສຸດ ແມ່ນກໍານົດບໍໃື່ ຫ້ເກີນສິບເທົາື່ ຂອງຈໍານວນເງິນທີໄື່ ດ້ຝາກ ແລະ ບໍື່ຄວນເກີນກວ່າ ວົງເງິນທີື່
ທາງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີໄດ້ກໍານົດອອກ. ສັດສ່ວນທີື່ເປັນວົງເງິນຝາກນັັ້ນບໍື່ອະນຸຍາດໃຫ້ຖອນ ອອກໄດ້ ຖ້າວ່າເງິນກ້
ຢືມນັັ້ນບໍື່ຖືກຊໍາລະຄືນທັງໝົດເທືອ
ື່ .
ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກ້ຕໍື່າສຸດແມ່ນກໍານົດໄວ້ສະເລ່ຍບໍື່ໃຫ້ຫຼຸດ 2% ຕໍື່ເດືອນ ເພືື່ອໃຫ້ສາມາດຄຸມເອົາຄ່າ ຂອງ ເງິນທຶນທັງ
ໝົດ ແລະ ມນຄ່າການດໍາເນີນງານ, ໜີັ້ສນ ລວມທັງອັດຕາເງິນເຟີັ້ ທີື່ມກ
ີ ານກໍານົດໄວ້ ໂດຍກອງ ປະຊຸມໃຫຍ່ ປະຈາປີ
ສໍາລັບປີທີື່ຈະມາເຖິງ.
ບັນດາຜ້ກ້ຢືມຕ້ອງຊໍາລະດອກເບ້ຍເປັນເດືອນ ແລະ ຊໍາລະຕົັ້ນທຶນເງິນກ້ຄືນເມືື່ອເຖິງກໍານົດ, ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດ ໄວ້ໃນ
ຕາຕະລາງການຊໍາລະຄືນເງິນກ້ຕາມສັນຍາກ້ຢືມ.
ໃນກໍລະນີທມ
ີື່ ີການຊໍາລະຄືນຊັກຊ້າເປັນງວດ ຫຼືວ່າ ດອກເບ້ຍ ໃນເວລາ 90 ວັນ, ອັດຕາດອກເບ້ຍຈະຕ້ອງ ຖືກຈ່າຍເພີັ້ມ
ຂືັ້ນເປັນ 50% ແບບອັດຕະໂນມັດ.
ອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ນຖືກຄິດໄລ່ພືັ້ນຖານແບບຫຼຸດລົງ.
ການຊໍາລະຄືນກ່ອນໜ້າສິັ້ນສຸດສັນຍາແມ່ນເປັນສິື່ງທີື່ຮັບໄດ້ ໂດຍບໍື່ມີການປັບໄໝໃດໆເກີດຂືັ້ນ.
ເງິນກ້ສາມາດຕໍື່ເວລາກໍື່ຕໍື່ເມືື່ອວ່າມີກໍລະນີສະເພາະເທົື່ານັັ້ນ ທີມ
ື່ ີການກໍານົດໂດຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່.
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອາດມີການກໍານົດຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ມີສີື່ງຄໍັ້າປະກັນເງິນກ້ສໍາລັບວົງເງິນກ້ທີື່ເກີນ 2 ລ້ານກີບ (ເຊັື່ນວ່າ:
ມີການຄໍັ້າປະກັນຈາກສະມາຊິກຄົນອືື່ນ, ເລືອກເອົາຊັບສິນມາຄໍັ້າປະກັນ, ເປັນຕົັ້ນແມ່ນໃບຖະບຽນ ລົດຈັກ, ລົດໃຫຍ່, ໃບ
ທະບຽນທີື່ດີນ ແລະ ອືື່ນໆ...).

ມາດຕາ 13. ນະໂຍບາຍການຄຸມ
້ ຄອງເງິນກສ
້ າໍ ລັບການຮັບໃຊ້ຄົວເຮືອນ (ບໍລໂິ ພກ):
ນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງເງິນກສ
້ ໍາລັບການຮັບໃຊ້ຄົວເຮືອນ ແຕກຕ່າງຈາກນະໂຍບາຍຂອງການຄຸ້ມຄອງເງິນກ້ກິດຈະ ກໍາສ້າງລາຍຮັບ
ດັື່ງນີັ້:


ໄລຍະເວລາກ້ຢືມສງສຸດບໍື່ໃຫ້ເກີນ 06 ເດືອນ.
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ກົດລະບຽບພາຍໃນ ຂອງທະນາຄານບ້ານ



ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກ້ຕໍື່າສຸດແມ່ນກໍານົດຕໍື່າສຸດແມ່ນ 2%2 ຕໍື່ເດືອນ(ເປັນເງິນກີບ) ເພືື່ອໃຫ້ສາມາດຄຸມເອົາຄ່າ ຂອງເງິນ
ທຶນທັງໝົດ ແລະມນຄ່າການດໍາເນີນງານ, ໜີັ້ສນ ລວມທັງອັດຕາເງິນເຟີັ້ ທີື່ມກ
ີ ານກໍານົດໄວ້ ໂດຍ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈາ
ປີສໍາລັບປີທີື່ຈະມາເຖິງ.

ມາດຕາ 14. ນະໂຍບາຍການຄຸມ
້ ຄອງເງິນກສ
້ ກ
ຸ ເສີນ:
ນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງເງິນກ້ສກ
ຸ ເສີນ ມີດັື່ງນີັ້:
ການສຸກເສີນແມ່ນກໍານົດໂດຍການເກີດມີຂືັ້ນຂອງເຫດການສຸກເສີນທີື່ມີການປີື່ນປົວສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມ ສາມາດໃນການກອບກ້
ເອົາຊີວິດຂອງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ທີື່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຄື : ອຸບັດຕິເຫດ, ງານຊາ- ປະນະກິດສົບ, ເຈັບເປັນ, ສນເສຍຊັບສິນ
ທັງໝົດຈາກອັກຄີໄຟ, ຝົນຕົກໜັກເກີດມີນໍັ້າຖ້ວມ, ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດ ໂດຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່.



ສະມາຊິກໜືື່ງຄົນໃນຄອບຄົວແມ່ນມີຄວາມສາມາດເຂົັ້າເຖິງເງິນກ້ສຸກເສີນແບບອັດຕະໂນມັດ ເມືື່ອເຫັນວ່າ ເຫດການສຸກ
ເສີນເກີດຂືັ້ນຕາມທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທີງນັັ້ນ.
ທາງທະນາຄານບ້ານຈະຕ້ອງຈັດສັນເງິນທຶນລວມໄວ້ລະຫວ່າງ 25% ສໍາລັບໄວ້ເປັນເງິນກ້ສຸກເສີນ, ຕາມທີື່ ໄດ້ມກ
ີ ານ
ກໍານົດໂດຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ.

ການໃຫ້ສນ
ິ ເຊືອ
ື່ (ປ່ອຍສິນເຊືອ
ື່ )ແຕ່ລະປະເພດຂອງທະນາຄານບ້ານໃຫ້ສະມາຊິກໃນປີທີ1:
ປະເພດ
ການນໍາໃຊ້ເງິນກ້

ອັດຕາດອກເບ້ຍ
ຕໍເື່ ດືອນ

ໄລຍະກ້
(ເດືອນ)

ເພດານເງິນກ້
(ກີບ)

ສິງື່ ຄໍາັ້ ປະກັນ
(ມີ/ບໍມ
ື່ )ີ

1. ສຸກເສີນ

1%

6

2,000,000

ມີ

2. ຮັບໃຊ້ຄອບຄົວ (ບໍລໂິ ພກ)

2%

6

2,000,000

ມີ

3. ກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບ
(ປກຝັງ-ລ້ຽງສັດ)

2%

12

5,000,000

ມີ

4. ຄ້າ-ຂາຍ (ບໍລກ
ິ ານ)

3%

6

5,000,000

ມີ





ສໍາລັບປີຕໄໍື່ ປທະນາຄານບ້ານຈະພິຈາລະນາຕໍື່ :
ອັດຕາດອກເບ້ຍສໍາລັບເງິນກ້ແຕ່ລະປະເພດແມ່ນມີການຕັດສິນໃຈໂດຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ.
ໄລຍະເວລາກ້ສງສຸດສໍາລັບເງິນກ້ແຕ່ລະປະເພດແມ່ນມີການຕັດສິນໃຈໂດຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ.
ເພດານເງິນກ້ສງສຸດສໍາລັບເງິນກ້ແຕ່ລະປະເພດແມ່ນມີການຕັດສິນໃຈໂດຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ.

ມາດຕາ 15. ນະໂຍບາຍ ຄຸມ
້ ຄອງການເງິນໃຫ້ມຄ
ີ ວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງ:
ນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງການເງິນໃຫ້ມຄ
ີ າມເຂັັ້ມແຂງມີດັື່ງນີັ້:


2

ທບ ຮັກສາຄວາມຕໍື່ເນືື່ອງໃນການບັນທຶກບັນຊີ, ຢ່າງໜ້ອຍແຕ່ລະເດືອນ ຕ້ອງປັບປຸງການເຄືື່ອນໄຫວ ບັນ ຊີທັງໝົດ(ຜັງ
ບັນຊີ) ພ້ອມທັງກະກຽມເອກະສານລາຍງານຖານະການເງິນຢ່າງໜ້ອຍປີລະຄັັ້ງ ເພືື່ອຕິດຕາມ ຖານະທາງການເງິນຂອງ
ທບ.

À¤ò-êô-ì¸´¡Éº-Ã¹¨È, ºñ©ª¾¦È¸-À¯óÀ§ñ-ªÔ¦¿ìñ®À¤ò-¡øÉ¦÷¡À¦óÁ´È¦¾´¾©À»ñ©Ä©É, ºñ©ª¾¦È¸À¯óÀ§ñê†Ä©É¥ñ©¦ñÄ¸É¦¿ìñ®À¤ò¡øÉ¦÷¡À¦ó Á´È

¥½¡½êö®Ã¦È¢Ó°ø¡´ñ©ê¾¤¦ñ¤£ö´¢º¤ê½-¾£¾-®É¾-. ºñ©ª¾¦È¸À¯óÀ§ñê†¦ø¤, ¦ø¤¡¸È¾ªÉº¤À¯ñºñ©ª¾©º¡À®É¨À¤ò¡øÉ¦¿ìñ®¡ò©¥½¡¿¦É¾¤ì¾¨»ñ®
À²¾½¸È¾²¸¡´ñ- (À¯ñ-®¾¤¦È¸-) §È¸¨«ö´´ø-£È¾Ã¹É¡ñ®À¤ò-¡øÉ¦÷¡À¦ó-.
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ທບ ຕ້ອງຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບັັ້ຍໃຫ້ຄຸມທຸກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການເງິນ ແລະ ການດໍາເນີນງານທັງໝົດ, ລວມ ທັງຄັງແຮທົື່ວ
ໄປ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີັ້, ມນຄ່າຂອງທຶນ ແລະ ການດໍາເນີນງານ ສໍາລັບເງິນ ກ້ສຸກເສີນ ແລະ ການສ້າງຄັງແຮທົື່ວໄປ.

ທາງທະນາຄານບ້ານມີການຫັກຄັງແຮໃຫ້ສງເພືື່ອໃຫ້ພຽງພໍການແຮໜີັ້ສນ ເພືື່ອປ້ອງກັນເງິນກ້ທີື່ຈະມີໜີັ້ສນ ບົື່ມຊ້ອນຢ່.

ຕ້ອງໄດ້ມີການລົບລ້າງໜີັ້ຄ້າງຊໍາລະ ທີຊ
ື່ ັກຊ້າເກີນ 365 ວັນ (ຫຼື 1 ປີ).

ຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານຕ້ອງຮັກສາເງິນສົດໄວ້ໃນຕ້ເຊັບສງສຸດແມ່ນ 5 ລ້ານກີບ ເພືື່ອເປັນເງິນກ້ ສຸກເສີນໃຫ້
ສະມາຊິກໃນແຕ່ລະເດືອນ. ຖ້າວ່າມີເງິນຄ້າງຄັງເກີນ 5 ລ້ານກີບ ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ທບ ຕ້ອງນາໄປຝາກໄວ້ນາ
ຫ້ອງການສະຖາບັນ.

ທບ ຈະຖືກກວດສອບພາຍນອກຢ່າງໜ້ອຍປີລະຄັັ້ງ ໂດຍທີມງານການເງິນຈຸນລະພາກຂັັ້ນເມືອງ ຫຼື ສະຖາບັນ ແລະ ທາງ
ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ທບ ຕ້ອງໃຫ້ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາທີື່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ພາຍຫຼັງກວດສອບໂດຍບໍື່ລໍ
ຊ້າ.
ມາດຕາ 16. ແຫຼງື່ ທຶນ:


ແຫຼງື່ ທຶນ ຂອງທະນາຄານບ້ານ ມີສອງແຫຼງື່ ທຶນຫຼກ
ັ ດັງື່ ນີ:ັ້
1.

ເງິນຝາກຈາກສະມາຊິກ, ລວມທັງລກຫຼານຂອງສະມາຊິກໃນບ້ານ.

2.

ເງິນກ້ຢືມມອບເໝົາຈາກສະຖາບັນ.

ພາກທີ V: ການລວມຕົວ:
ມາດຕາ 17. ໜ້າທີຂ
ື່ ອງສະຖາບັນ:
ສະຖາບັນຕັັ້ງຢ່ໃສ? ແມ່ນຕັັ້ງຢ່ເມືອງທີື່ເປັນຕົວແທນເພືື່ອເປັນຜົນປະໂຫຍດຂອງທະນາຄານບ້ານທັງໝົດ ຢ່ໃນບັນ
ດາເມືອງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງອືື່ນໆ. ມັນສະໜອງການບໍລິການດ້ານຄໍາປຶກສາ ໃຫ້ກັບບັນດາ
ທະນາຄານບ້ານ ໃນແຕ່ລະບ້ານບົນພືັ້ນຖານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕາມການຮຽກຮ້ອງ. ມັນເປັນການ ສະໜອງຮບແບບສາລັບ
ການຮຽນຮ້ຮ່ວມກັນ ແລະເປັນການແລກປ່ຽນດ້ານປະສົບການລະຫວ່າງທະນາຄານບ້ານ ດ້ວຍກັນ. ສະຖາບັນແມ່ນເປັນຫົວໜ່ວຍ
ທີື່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນເປັນສະຖາບັນ ການເງິນຈຸລະພາກທີື່ບໍື່ຮັບເງິນຝາກ.
ປະທານທະນາຄານບ້ານທັງໝົດຂອງບັນດາທະນາຄານບ້ານຢ່ພາຍໃນເມືອງກ່ຽວຂ້ອງ ສະໝັກເພືື່ອເລືອກຕັັ້ງເອົາ ຄະນະສະພາ
ບໍລິຫານສະຖາບັນຈໍານວນ 07 ຫາ 09 ທ່ານ.
ມາດຕາ 18. ພາລະກິດຂອງການລວມຕົວເປັນສະຖາບັນການເງິນຕາມແຜນທີໄື່ ດ້ວາງໄວ້ (ໃນເມືອງເຈົາັ້ ພາບ - ຄັດ ເລືອກ ເປັນທີື່
ຕັງັ້ ສໍານັກງານຂອງສະຖາບັນ):
ການລວມຕົວອາດຈະຖືກສ້າງຕັັ້ງເປັນສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີື່ບໍື່ຮັບເງິນຝາກ(ເປັນບໍລິສັດຈໍາກັດ) ທີື່ໄດ້ຮັບ ການອະນຸຍາດ
ຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
ການລວມຕົວເປັນສະມາຄົມ ຫຼື ສະຖາບັນ ຂອງບັນດາທະນາຄານບ້ານ. ເພືື່ອເປັນການສະໜອງການບໍລິການ ໃນການສ້າງຄວາມ
ສາມາດ ໃຫ້ແກ່ບັນດາສະມາຊິກຂອງຕົນ. ສີື່ງເພີັ້ມເຕີມ, ແມ່ນມັນເຮັດໜ້າທີື່ ຂອງການຄວບຄຸມ ພາຍໃນ ແລະ ການກວດສອບ.
ມັນເປັນການປະເຊີນໜ້າຊືື່ງວ່າການລວມຕົວຈະເປັນການສະໜອງໂດຍກົງ ຈາກອົງກອນຕໍື່ຍອດສໍາລັບທະນາຄານ ບ້ານ ດ້ວຍການ
ຮັບເອົາເງິນກ້ຈາກທະນາຄານບ້ານ ໃນລະດັບອັດຕາດອກເບ້ຍທີື່ເຫັນດີນໍາກັນ (ທະນາຄານບ້ານ ມີເງິນຄ້າງຄັງຫຼາຍ) ແລະ ປ່ອຍເງິນ
ກ້ມອບເໝົາໃຫ້ບັນດາທະນາຄານບ້ານ (ທີື່ກໍາລັງດໍາເນີນງານດີ ແຕ່ຂາດ ສະພາບຄ່ອງ) ສໍາລັບອັດຕາດອກເບ້ຍທີື່ເຫັນດີນໍາກັນ.
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2
2014

ກົດລະບຽບພາຍໃນ ຂອງທະນາຄານບ້ານ

ມາດຕາ 19. ການເສຍຄ່າບໍລກ
ິ ານໃຫ້ສະຖາບັນ:
ທະນາຄານບ້ານທຸກໆບ້ານຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບໍລິການລວມ 5% ຕໍື່ປີ ຄິດໄລ່ຍອດເຫຼືອສິນເຊືື່ອ ໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ, (ອັດຕາ ຈ່າຍຕໍື່ເດືອນ
ແມ່ນ 0,42%)
¨º©-ÀÍõº-¦ò--À§ˆº-Ã--À©õº- X 5 %
ຊືງື່ ຈະໄດ້ຄິດໄລ່ຕາມສດດັື່ງນີັ້:
= 0,42
ພາກທີ VI. ບົດບັນຍັດເພີມ
ັ້ ເຕີມ
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ມາດຕາ 20: ການປັບປຸງລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍ:
ລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍດັື່ງກ່າວນີັ້ອາດມີການປັບປຸງໂດຍກອງປະຊຸມໃຫ່ຍປະຈໍາປີ ເພືື່ອໃຫ້ເໝາະສົມ ກັບສະພາບການ
ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງບ້ານ ແລະ ໃຫ້ບລິມະສິດແກ່ສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານ.
ມາດຕາ 21. ລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍ: ມີທັງໝົດ 6 ພາກ ປະກອບດ້ວຍ 21 ມາດຕາ ຊຶື່ງມີຜນ
ົ ສັກສິດ ນັບ ແຕ່ມືັ້ລົງລາຍເຊັນ
ເປັນຕົັ້ນໄປ.
ຮັບຮອງ ໂດຍ ນາຍບ້ານ

ປະທານທະນາຄານບ້ານ

ອະນຸມດ
ັ ໂດຍ:
ທ່ານເຈົາັ້ ເມືອງ
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
___________________________

ເມືອງ .................................
ບ້ານ ..................................

ເລກທີ:........./
ວັນທີ:.......................

ໃບສະເໜີ
ຮຽນ: ທ່ານເຈົົ້າເມືອງໆ.............................................ທີີ່ນັບຖື
ເລືອ
ີ່ ງ: ຂໍອະນຸມັດສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານບ້ານຂອງບ້ານ.....................................
-

ອີງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນການສົີ່ງເສີມ ແລະ ການຝາກເງິນ ສະສົມທຶນ
ຮອນເພືີ່ອການພັດທະນາເສຖະກິດສັງຄົມຢູ່ຂັົ້ນພືົ້ນຖານ.
ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງທະນາຄານບ້ານຂອງບ້ານ........................................
ທີີ່ໄດ້ຖືກຮັບ
ຮອງເອົາຈາກກອງປະຊຸມຂອງບ້ານຄັົ້ງວັນທີ.........................
ນາຍບ້ານໆ ................................ ຂໍຮຽນມາຍັງທ່ານເຈົົ້າເມືອງໆ................................

ເພືີ່ອຂໍອະນຸມັດສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານບ້ານຂອງບ້ານ..................................... ຢູ່າງເປັນທາງການ, ເຊີີ່ງ
ກອງປະຊຸມຂອງບ້ານຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັົ້ງຕ່າງໆ ຕະຫຼອດຮອດພໍີ່ແມູ່ປະຊາຊົນພາຍ ໃນບ້ານໄດ້ເຫັນ
ດີເປັນເອກກະພາບກັນໃນວັນທີ:...............................
ຫວັງຢູ່າງຍິີ່ງວ່າທ່ານຈະພິຈາລະນາອະນຸມັດຕາມການສະເໜີນີົ້ດ້ວຍ.
ດ້ວຍຄວາມນັບຖືຢູ່າງສງ
ທີີ່ບ້ານ.....................................
ນາຍບ້ານໆ................................

ເອກະສານຊອ
້ ນທ້າຍ 4
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
===000===

ແຂວງ.............................
ເມືອງ ............................

ເລກທີ:................./ຈມ
ວັນທີ..............................

ຂຕ
ໍ້ ກ
ົ ລົງ
ຂອງທ່ານເຈົາໍ້ ເມືອງ
ວ່າດ້ວຍການອະນຸມດ
ັ ສ້າງຕັໍ້ງທະນາຄານບ້ານ (ທບ)
********************
-

ອີງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນການສົົ່ງເສີມ ແລະ ການສະສົມທຶນຮອນ ເພືົ່ອການ
ພັດທະນາເສຖະກິດ-ສັງຄົມຢູ່ຂັໍ້ນພືໍ້ນຖານທີົ່ຕິດພັນກັບປະຊາຊົນໂດຍກົງ.
ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງທະນາຄານບ້ານ............................................ທີົ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາຈາກ
ກອງປະຊຸມຂອງບ້ານຄັໍ້ງວັນທີ:....................................
ອີງຕາມໃບສະເໜີຂອະນຸມັດສ້າງຕັໍ້ງທະນາຄານບ້ານຂອງບ້ານ..................................................
ສະບັບເລກທີົ່..................................../ນບ; ລົງວັນທເພືົ່ອບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ສາເລັດ ຕາມຄາດ
ໝາຍໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ຫຼຸດພົໍ້ນໄປເທືົ່ອລະກ້າວ.
ເຈົາໍ້ ເມືອງໆ.............................................ຕົກລົງ:

ມາດຕາ 01: ອະນຸມັດສ້າງຕັໍ້ງທະນາຄານບ້ານຂອງບ້ານ.............................................................ຂືໍ້ນ.
ມາດຕາ 02: ອົງການຈັດຕັໍ້ງພັກ-ລັດ, ອານາດການປົກຄອງທຸກຂັໍ້ນຕະຫຼອດຮອດພົ່ແມູ່ປະຊາຊົນ ທີົ່ ກ່ຽວຂ້ອງຈົົ່ງ
ຮັບຮ້ ແລະ ອານວຍຄວາມ ສະດວກໃນການເຄືົ່ອນໄຫວວຽກງານຮອບ ດ້ານຂອງຄະນະບລິຫານ
ງານທະນາຄານບ້ານດັົ່ງກ່າວ, ເພືົ່ອເຮັດໃຫ້ກອງທຶນມີຄວາມ ໜັໍ້ນຄົງ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ເຂັໍ້ມແຂງ.
ມາດຕາ 03: ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີໍ້ມີຜົນສັກສິດ ແລະ ໃຊ້ໄດ້ນັບແຕູ່ມືໍ້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົໍ້ນໄປ.
ເຈົາໍ້ ເມືອງໆ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
===========000===========

ທະນາຄານບ້ານ..............................

ເລກທີ:.............
ລົງວັນທີ ....../....../............

ສັນຍາເງິນກູ້
ລະຫວ່າງ

ທະນາຄານບ້ານ (ເອີນ
ີ້ ວ່າຜໃູ້ ຫູ້ຢມ
ື ) ແລະ ສະມາຊິກທີຢ
ີ່ ມ
ື ເງິນນາທະນາຄານບ້ານ (ເອີນ
ີ້ ວ່າຜກ
ູ້ ຢ
ູ້ ມ
ື )
ມາດຕາ 1: ເງືອ
ີ່ ນໄຂທົວ
ີ່ ໄປ
ທະນາຄານບ້ານໄດູ້ຕົກລົງອານຸມດ
ັ ສິນເຊືີ່ອໃຫູ້ແກ່:
ທ້າວ/ນາງ:..................................................................
ພ້ອມດ້ວຍຜົວ/ເມຍ......................................., ເລກທີສະມາຊິກ:........, ເບີໂທ......................................,
ເລກສາມະໂນຄົວ/ບັດປະຈາຕົວ ເລກທີ...........................ໜ່ວຍ.............ໃນຈານວນວົງເງິນກູ້ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂທີໄີ່ ດູ້
ຕົກລົງກັນດັີ່ງລຸ່ມນີີ້:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

ເງິນກູ້ທຜ
ີີ່ ກ
ູ້ ູ້ຢືມໄດູ້ຮັບຈານວນ...........................................ກີບ.
ເປັນຕົວໜັງສື:............................................................ກີບ.
ນາໃຊູ້ເຂົີ້າເປົີ້າໝາຍ:.........................................................................................................
ອັດຕາດອກເບູ້ຍ................% ຕີ່ເດືອນ.
ໄລຍະເວລາການກູ້ຢືມ..................ເດືອນ. ນັບແຕ່ວັນທີ.............................ຫາ............................
ສະຖານທີຊ
ີ່ າລະ: ຕ້ອງຊາລະໂດຍກົງກັບທະນາຄານບ້ານ (ສະຖານທີບ
ີ່ ລິການເວລາເຮັດວຽກຂອງທະ ນາຄານບ້ານ).
ວິທີການຊາລະ:
ຊາລະງວດດຽວ
ແບ່ງງວດຊາລະ, ແຕ່ດອກເບູ້ຍຕ້ອງຊາລະທຸກເດືອນ.
ຕາຕະລາງແຜນການຊາລະຂອງຜກ
ູ້ ຢ
ູ້ ືມ

ວັນທີ. ເດືອນ. ປີ

ລວມ

ກູ້

ຊາລະຄືນ

ດອກເບູ້ຍ

ລວມຕົີ້ນທຶນ ແລະ
ດອກເບູ້ຍ

ຍອດເຫືອເງິນກູ້

ມາດຕາ 2: ເງືອ
ີ່ ນໄຂພິເສດ ສາລັບຜກ
ູ້ ຢ
ູ້ ມ
ື
2.1.
2.2.
2.3.

ໃນກລະນີຜກ
ູ້ ູ້ຢືມຫາກຊາລະຕົີ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບູ້ຍຊັກຊ້າກາຍວັນເວລາທີີ່ການົດໄວູ້ໜຶີ່ງວັນຂຶີ້ນໄປ, ຜກ
ູ້ ຢ
ູ້ ືມຕ້ອງຈ່າຍ
ດອກເບູ້ຍເພີີ່ມຂືີ້ນອີກສອງເທົີ່າຂອງດອກເບູ້ຍປົກກະຕິ ຂອງຍອດເຫືອເງິນກູ້.
ໃນກລະນີຜກ
ູ້ ູ້ຢືມບສ
ີ່ າມາດຊາລະໄດູ້ ຫໂື ຕນໜີຜຄ
ູ້ ີ້າປະກັນຍິນຍອມຮັບຜິດຊອບໜີີ້ສິນທັງໝົດ.
ຜກ
ູ້ ຢ
ູ້ ືມຂເອົາຫັກຊັບ ເພືີ່ອຄີ້າປະກັນດັີ່ງລຸ່ມນີີ້:
ສິີ່ງຄີ້າປະກັນ

ລາຍລະອຽດ

ລາຄາ

ໝາຍເຫດ

ເງິນຝາກ
ໃບຕາດິນ
ພາຫະນະ
ເຟີນີເຈີ
ອືີ່ນໆ
ລວມ
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

ຫ້າມຜກ
ູ້ ຢ
ູ້ ືມຂາຍຫັກຊັບຄີ້າປະກັນກ່ອນການຊາລະໜີີ້ທັງໝົດ ຫກ
ື ່ອນໄດູ້ຮັບອານຸຍາດຈາກທະນາຄານບ້ານ.
ໃນກລະນີຜກ
ູ້ ູ້ຢືມບສ
ີ່ າມາດຊາລະຕົີ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບູ້ຍທັນຕາມເວລາທີີ່ການົດໄວູ້ ຜູ້ກຢ
ູ້ ືມຍອມຂາຍຫັກຊັບ
ຄີ້າປະກັນມາຊາລະໜີີ້ສິນທັງໝົດ.
ໃນກລະນີທຜ
ີີ່ ກ
ູ້ ຢ
ູ້ ືມບີ່ສາມາດຂາຍຫັກຊີ້າຄີ້າປະກັນໄດູ້ພາຍໃນໜຶີ່ງເດືອນຫັງຈາກກາຍການົດຊາລະຄືນ ຜູ້ກູ້ຢືມຍິນຍອມ
ມອບຫັກຊັບຄີ້າປະກັນໃຫູ້ທະນາຄານບ້ານຂາຍໃນລາຄາທີຂ
ີ່ າຍໄດູ້ຕາມທ້ອງຕະຫາດ ເພືີ່ອມາຊາລະໜີີ້ສິນທັງໝົດ.
ໃນກລະນີຜ
ີີ່ ກ
ູ້ ູ້ຢມ
ື ບປ
ີ່ ະຕິບັດຕາມ ມາດຕາ 2: ຂທ
ີ້ ີ 2.6 ຜກ
ູ້ ຢ
ູ້ ືມຍິນຍອມໃຫູ້ເຈົີ້າໜ້າທີປ
ີ່ ະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ
ຂອງບ້ານເມືອງ ແລະ ຍິນຍອມເສຍຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍໃນການດາເນີນຄະດີທັງໝົດ.

ມາດຕາ 3: ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ສັນຍາສະບັບນີມ
ີ້ ີຜົນບັງຄັບໃຊູ້ໄດູ້ນັບແຕ່ມລ
ືີ້ ົງລາຍເຊັນເປັນຕົີ້ນໄປ ແລະ ຖືກລົບລ້າງກີ່ຕເີ່ ມືີ່ອຜູ້ກຢ
ູ້ ືມສາເລັດການຊາລະຕົີ້ນທຶນ
ເງິນກູ້ ແລະ ດອກເບູ້ຍທັງໝົດ.
ສັນຍາເຮັດ 2 ສະບັບ ( 1 ສະບັບກັອບປີສາລັບຜກ
ູ້ ູ້ຢືມ ແລະ ອີກ 1 ສະບັບຕົີ້ນສາລັບທະນາຄານບ້ານ).

ນາຍບ້ານ

ຝ່າຍຜໃູ້ ຫູ້ກຢ
ູ້ ມ
ື

ທີບ
ີ່ ້ານ........................................., ວັນທີ..............................
ຝ່າຍກຢ
ູ້ ມ
ື

ຄະນະກາມະການ

ລາຍເຊັນ/ຈາີ້ ໂປູ້ (ໃສ່ຫອ
້ ງດ້ານລຸມ
່ ຕາມຊືຂ
ີ່ ອງແຕ່ລະຄົນ)

1........................
2........................
3........................

ຜົວ:...............

ເມຍ:................

ຜຄ
ູ້ ີ້າປະກັນ:...............
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ໃບສະເໜີສາລັບເງິນຝາກແບບມີການົດທະນາຄານບ້ານ
ຊື່ຂອງທະນາຄານບ້ານ: __________________
I / ພວກເຮົາຂໃຫ້ທ່ານເປີດບັນຊີຝາກແບບມີການົດ
ລະຫັດລູກຄ້າ: _____ ຊື່ລູກຄ້າ: ___________________ ລະຫັດບັນຊີຝາກປະຈາຂອງລູກຄ້າ: ________
ໃນໄລຍະເວລາ ____ເດອນ ແຕ່ ວັນທີ ___.___.201__ ເຖີງການົດ ວັນທີ: ___.___.201__
ແລະ ເປັນຈານວນເງິນ _______________________________ກີບ
ອັດຕາດອກເບ້ຍ: ຮອດການົດ ປົກກະຕິ

_____% ຕກ
ື່ ານົດ

ກ່ອນການົດ

0.50 % ແຕ່ລະເດອນທີຝ
ື່ າກເຕັມ

ຝາກຮອດການົດ ຈະໄດ້ຮບ
ັ ດອກເບ້ຍ _____._____ ກີບ ຈະໄດ້ຈາ່ ຍ ອອກໃຫ້ຜທ
ູ້ ຝ
ີື່ າກ ຫ ເຂົາົ້ ບັນຊີຂອງທ່ານ.
I / ຂ້າພະເຈົົ້າໄດ້ອ່ານ/ຟັງ ແລະເຂົົ້າໃຈທັງໝົດຂອງ ເອກະສານ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຂອງການຝາກແບບມີການົດ ນີົ້ແລ້ວ ແລະ ຍິນດີທີື່ຈະ
ປະຕິບັດຕາມ.

……………………………..

……………………………..

……………………………..

ລາຍເຊັນ

ລາຍເຊັນ

ລາຍເຊັນ

ຜູ້ຝາກເງິນ

ຄະນະກາມະການ

ຜູ້ຮັບເງິນ
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ສິງື່ ອານວຍຄວາມສະດວກ, ສິດຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ວາລະ ແລະເງອ
ື່ ນໄຂ ຂອງການຝາກແບບມີ
ການົດ .
ຝາກສາລັບ 3/6/9/12 ເດອນເພື່ອທີື່ຈະໄດ້ຮັບອັດຕາດອກເບ້ຍທີື່ໄດ້ລະບຸດັື່ງລຸ່ມນິຕ
ົ້ ັົ້ງແຕ່ວັນທີື່ຝາກຈົນຄົບການົດ:

1.

ຝ າ ກ ເ ປັ ນ ເ ງ ນ
ີ ກີ ບ
1,000,000 ເຖີງ

/ ກາ ໜ ົດ
4,900,000

ື້
5,000,000 ຂືນໄປ

3 ເດືອນ

6 ເດືອນ

9 ເດືອນ

12 ເດືອນ

1.60%

3.40%

5.50%

7.70%

1.70%

3.50%

5.70%

8.00%

2. ຈານວນເງິນຝາກຕື່າສຸດແມ່ນເລີື່ມແຕ່ 1,000,000 ກີບ ແລະສາມາດຝາກເພີື່ມໄດ້ແຕ່ຕ້ອງເປັນຈານວນເຕັມເຊັື່ນ
3. ບື່ອະນຸຍາດໃຫ້ຖອນກ່ອນການົດເພື່ອທີື່ຈະໄດ້ຮັບສິດທິໃນການໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍເຕັມຕາມຈານວນຕາມທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນໃບຝາກ
ເງິນ
4. ຖ້າຫາກມີການຖອນກ່ອນການົດ ແມ່ນຈະບື່ໄດ້ມີການໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມທີື່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທີງ ແຕ່ຈະໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍ 0.50% ແຕ່
ລະເດອນທີື່ຝາກ
5. ອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ນແບບບັງຄັບເຊີື່ງບື່ສາມາດຕື່ລອງໄດ້ບື່ວ່າໃນກລະນີໃດໆ
6. ໃບສັນຍານິົ້ ຈະອອກໃຫ້ແກ່ຜູ້ຝາກເພື່ອເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນຫກ
ັ ຖານ
7. ໃບສັນຍານິົ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຊັນອະນຸມັດຈາກຜູ້ມີສິດອານາດເຊັນຂອງທະນາຄານບ້ານຈື່ງ ມີຜົນສັກສິດ ແລະສາມາດນາໃຊ້ໄດ້,
ປາສະຈາກລາຍເຊັນອະນຸມັດຈາກຜູ້ທີື່ມີສິດອານາດຂອງທະນາຄານບ້ານແມ່ນບື່ສາມາດນາໃຊ້ໄດ້
8. ມີພຽງຜະລິດຕະພັນຂອງ ໃບສັນຍານິົ້ ທີື່ສົື່ງຄນໃຫ້ກັບ ທະນາຄານບ້ານ ເທົື່ານັົ້ນທີື່ຈະໄດ້ຮັບການຈ່າຍດອກເບ້ຍ
9. ຖ້າຫາກໃນກລະນີທີື່ເຮັດ ໃບສັນຍານິົ້ ເສັຍຫາຍ, ຈະຕ້ອງໄດ້ມກ
ີ ານແຈ້ງຕື່ ທະນາຄານບ້ານ ກ່ອນໝົດການົດ ການຝາກ ແລະຕ້ອງ
ໄດ້ມີການອອກໃບຮັບຮອງຢັົ້ງຢຶນວ່າໄດ້ມີການເຮັດເສັຍຫາຍແທ້ ໂດຍອານາດການປົກຄອງທ້ອງຖີື່ນ ເຊີື່ງຜູ້ຝາກບື່ສາມາດຂຽນຂົ້ນ
ເອງໄດ້
10. ການຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະຈ່າຍຄນເງີນຝາກແມ່ນເປັນໄປຕາມການເປີດທາການຂອງທະນາຄານບ້ານໃນແຕ່ລະເດອນ
11. ຖ້າຫາກຜູ້ຝາກບື່ສາມາດມາຖອນເງີນຝາກໃນມົ້ຄົບການົດ ໄດ້ ຫວ່າຜູ້ກ່ຽວບື່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຖິງຮອບວຽນຄົບການົດ ການຝາກ
ດອກເບ້ຍແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຈ່າຍໃນວັນທີື່ຄົບການົດ . ສາລັບເງິນຝາກແມ່ນຈະໄດ້ເບີກຈ່າຍຕາມການແຈ້ງຄັົ້ງຕື່ໄປ ແລະຈະໄດ້
ຮັບດອກເບ້ຍແບບຝາກປົກກະຕິ/ປັນຜົນ
12. ຜູ້ຝາກສາມາດແຈ້ງບອກໄດ້ເມື່ອໄກ້ຮອດການົດເພື່ອທີື່ຈະຖອນຫຕສ
ື່ ັນຍາໃໝ່
13. ຖ້າຫາກຜູ້ຝາກເລອກແບບຮອບວຽນອັດຕະໂນມັດຂົ້ນກັບອັດຕາດອກເບ້ຍ,ດອກເບ້ຍໃໝ່ແມ່ນຈະເລີື່ມຕັົ້ງຕົົ້ນໃນວັນທີື່ຄົບການົດ
ຝາກ
14. ບັນຊີຝາກມີການົດ ສາມາດເປີດໄດ້ໂດຍການຕື່ມຂົ້ມູນໃສ່ໃນໃບສະເໜີນີົ້
15. ຜູ້ຝາກສາມາດເປີດບັນຊີຝາກມີການົດໄດ້ຫາຍບັນຊີ ສາລັບຈານວນເງິນທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະໄລຍະເວລາທີື່ແຕກຕ່າງກັນ
16. ຜູ້ຝາກແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຊັກຊວນໃຫ້ມີຜູ້ໄດ້ຮັບສິດຜົນປະໂຫຍດສາຮອງ (ພື່, ແມ່, ລູກ, ເມຍ) ໃນກລະນີທມ
ີື່ ີເຫດການບື່ຄາດ
ຝັນ ເກີດຂົ້ນກັບຜູ້ຝາກ
17. ຂກ
ົ້ ານົດ ໃດໆທີື່ກຽ່ ວຂ້ອງກັບການຝາກແບບມີການົດ ນີົ້ແມ່ນປະຕິບັດຢູ່ພາຍໄຕ້ຂອບເຂດອານາຂອງສານ ຂອງກົດໝາຍໃນ ສປປ
ລາວ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6
ຝາກເປັ ນເງິນກີບ / ກາໜົດ

3 ເດືອນ

6 ເດືອນ

9 ເດືອນ

12 ເດືອນ

1,000,000 ເຖິງ 4,900,000

1.50%

3.40%

5.60%

7.50%

ື້ ໄປ
5,000,000 ຂືນ

1.60%

3.50%

5.80%

8.80%

3 ເດືອນ

6 ເດືອນ

9 ເດືອນ

12 ເດືອນ

ຝາກເປັ ນເງິນກີບ / ກາໜົດ
1,000,000 ເຖິງ 4,900,000
ື້ ໄປ
5,000,000 ຂືນ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 7
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
≈≈≈≈ Village Bank ≈≈≈≈

ແຂວງ:___________
ເມືອງ___________
ບ້ານ ___________
ບົດບັນທຶກກ່ຽວກັບການສົງົ່ ເງິນກທ
ູ້ ຄ
ົ່ າ້ ງຊາລະ
ລະຫວ່າງ




ທະນາຄານ_______________________________ (ເອນ
ີ້ ວ່າຜໃູ້ ຫູ້ຢມ
ື ) ແລະ
ສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານ (ເອນ
ີ້ ວ່າຜກ
ູ້ ຢ
ູ້ ມ
ື )

ທັງສອງຝ່າຍໄດູ້ຕົກລົງເຫັນດເປັນເອກະພາບກັນສ້າງບົດບັນທຶກການຊາລະເງິນກູ້ຄ້າງຊາລະ ໄວູ້ເປັນຫລັກຖານ ບົດບັນທຶກສະບັບນີ້ສ້າງ ຂືີ້ນໃນວັນ
ທົ່______/____/________ຢ່ທົ່ບ້ານ________________ດັົ່ງລາຍລະອຽດລ່ມນີ້:
ມາດຕາ 1: ຂມ
ີ້ ນການກຢ
ູ້ ມ
ື : ຄະນະກາມະການທະນາຄານບ້ານ, ອົງການຈັດຕັີ້ງຂອງບ້ານໄດູ້ຕົກລົງອະນມັດໃຫູ້ທ້າວ/ນາງ. ________________ ໄດູ້ກຢ
ູ້ ືມເງິນ
ນາທະນາຄານບ້ານໃນຈານວນ__________________ກບ,ເລີ້ມແຕ່ວັນທ___________ຫາວັນທ :____________ມາ ເຖິງປະຈບັນເງິນກູ້
ໄດູ້ກາຍສັນຍາ (ກາຍການົດມາແລູ້ວ).
ມາດຕາ 2: ວ່າດ້ວຍການຍິນຍອມຊາລະ: ຂ້າພະເຈົີ້າທ້າວ/ນາງ_______________ຜົວ/ເມຍ______________, ເລກລະຫັດສະມາຊິກ :_____ ໄດູ້ຕົກລົງ
ຈ່າຍເງິນກູ້ຄືນໃຫູ້ທະນາຄານບ້ານຕາມຈານວນເງິນກູ້ຢືມ:_________________ກບ, ຕົວໝັງສື____________________ _____,ໃນ
ອັດຕາດອກເບູ້ຍ____%ຕົ່ເດືອນ, ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍດອກເບູ້ຍທົ່ຄ້າງຊາລະ ມາເຖິງປະຈບັນເປັນຈານວນ_____________ກບ, ໃຫູ້ແກ່ທະນາຄານ
ບ້ານໃນແຕ່ລະເດືອນເປັນຈານວນເງິນ______________ກບ/ເດືອນ, ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈົີ້າຫາກບົ່ຈ່າຍເງິນຕາມຈານວນ ແມ່ນຈະໃຫູ້ທະນາຄານບ້ານ
(ຄະນະກາມະການ) ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງຂອງບ້ານຢຶດເອົາຊັບສົມບັດ ຂອງຂ້າພະເຈົີ້າຊືົ່ງມລາຍລະອຽດລມ
່ ນ:ີ້
1. ລາຍການຊັບສິນ ທົ່ນາມາຄາີ້ ປະກັນ (ລົງບັນທຶກມັດຈາ) ກັບທະນາຄານບ້ານ
ລ/ດ

ລາຍການຊັບສິນ

ຫົວໜ່ວຍ

ເປັນເງິນ(ກບ)

ຕົນ
ີ້ ທຶນ(ກບ)

ດອກເບູ້ຍ(ກບ)

ໝາຍເຫດ

1
2
3
ລວມ:
2. ໄລຍະເວລາການຊາລະ (ເປັນງວດ ຫື ເປັນເດືອນ)
ລ/ດ

ວັນ/ເດືອນ/ປ

ລວມເງິນ(ກບ)

ໝາຍເຫດ

1
2
3
ລວມ:
ມາດຕາ 3: ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດຕລ
ົ່ ະບຽບກົດໝາຍ: ຖ້າຫາກອົງການຈັດຕັີ້ງບ້ານ ແລະຄະນະກາມະການທະນາຄານບ້ານຫາກຢຶດຊັບສົມບັດທົ່ມຄ່າ ບົ່ໄດູ້ຕາມ
ລາຍການຂອງບົດບັນທຶກສະບັບນີ້ແລູ້ວ ຂ້າພະເຈົີ້າຍິນຍອມໃຫູ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດບ້ານເມືອງທົ່ໄດູ້ການົດໄວູ້ແຕ່ລະໄລຍະ.
ມາດຕາ 4: ວ່າດ້ວຍການຂາຍຊັບສົມບັດຄາີ້ ປະກັນ: ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈົີ້າຍັງບົ່ຊາລະໝົດ ຕາມການົດສັນຍາຂອງບົດບັນທຶກສະບັບນີ້ແລູ້ວ ຂ້າພະເຈົີ້າ ພ້ອມດ້ວຍ
ຄອບຄົວເຫັນດໃຫູ້ອົງການຈັດຕັີ້ງບ້ານ ແລະ ຄະນະກາມະການທະນາຄານບ້ານຂາຍຫລັກຊັບຄີ້າປະກັນຂອງຂ້າພະເຈົີ້າໄດູ້ ຕາມ ລາຄາທ້ອງຕະຫລາດ ແລະ
ຕາມມນຄ່າເງິນກູ້ ແລະ ດອກເບູ້ຍທົ່ໄດູ້ບັນທຶກໄວູ້ຕາມມາດຕາ 1 ແລະ ຫລັກຊັບຄີ້າປະກັນໃນມາດຕາ 2 ວ່າ ດ້ວຍການຍິນຍອມຊາລະ ແລະ ຜູ້ທົ່ເປັນເຈົີ້າ
ຂອງຊັບສົມບັດ (ຫືວ່າ ຜູ້ກູ້ຢືມ) ຈະບົ່ມສິດຂາຍຊັບສິນ (ຕາຕະລາງ 1 ຂ້າງເທິງ) ທົ່ຜູ້ກູ້ຢືມ ໄດູ້ ນາມາບັນທຶກມັດຈາໄວູ້ ກັບທະນາຄານບ້ານຢ່າງເດັດຂາດ
ຈົນກົົ່ວວ່າຜູ້ກ່ຽວສາມາດຊາລະເງິນກທ
ູ້ ົ່ຊກ
ັ ຊ້າໝົດ(ສາເລັດ).
ມາດຕາ 5: ສັນຍາສະບັບນີ້ມຜົນບັງຄັບໃຊູ້ນັບແຕ່ມືີ້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົີ້ນໄປຈະຖືກລົບລ້າງກົ່ຕົ່ເມືອຜູ້ກູ້ຢືມມາຊາລະເງິນທຶນ ແລະ ດອກເບູ້ຍທັງໝົດ.

ທບ
ົ່ າ້ ນ_________________ວັນທ_
ົ່ _________________
ຢັງີ້ ຢືນໂດຍນາຍບ້ານ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ (ທນບ)
ລ/ດ
1
2
3

ຊືົ່ ແລະ ນາມສະກນ

ຜກ
ູ້ ຢ
ູ້ ມ
ື
ລາຍເຊັນ

