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1. ແນະນໍາດ້ານຍຸດທະສາດ 

1.1 ເປ ົ້າໝາຍຂອງປ ົ້ມຄ ູ່ມືການປະຕິບັດງານ 
ບ ດລາຍງານ “ການເງິນຈຸລະພາກ ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2012” ໄດູ້ສໍາຫ ວດເອ າບັນດາກອງທ ນພັດທະນາບ້ານ ຫ ື ທະ 
ນາຄານບ້ານຢ ູ່ທ ິ່ວປະເທດ ມີທັງໝ ດ 4,434 ແຫູ່ງ. ຄຸນນະພາບຂອງການດໍາເນີນງານຂອງກອງທ ນ ເຫ  ິ່ານີົ້ຍັງບໍິ່ເປັນ
ທີິ່ຮ ູ້ຈັກຢູ່າງແຜູ່ຫ າຍ. 

ປ ົ້ມຄ ູ່ມກືານປະຕິບັດງານທະນາຄານບ້ານເຫ ັົ້ມນີົ້ ກໍານ ດມາດຕະຖານ, ຂັົ້ນຕອນການສ້າງຕັົ້ງ ແລະ ການດໍາເນີນງານ
ຂອງທະນາຄານບ້ານ. ປືົ້ມເຫ ັົ້ມນີົ້ຮວບຮວມເອ າບັນດາປະສ ບການ ແລະ ແບບວິທີການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດທີິ່ດີ ຂອງ
ໂຄງການການເງິນຈຸລະພາກ-ການເຂ ົ້າຫາແຫ ິ່ງທ ນຂອງຜ ູ້ທຸກຍາກ ໂດຍຜ່ານການບໍລິຫານໂຄງການຂອງ GIZ  
(AFP) ເຊິິ່ງປະຈຸບັນເປັນໂຄງການການເງິນຈຸລະພາກທີິ່ໃຫຍ່ ແລະ ໄດູ້ດໍາເນີນງານຢ ູ່ ສປປ ລາວ ມາດ ນແລູ້ວ 
ໂຄງການໄດູ້ຮັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ໂດຍການຮ່ວມມືຢູ່າງໃກູ້ຊິດກັບທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ. ໂຄງການໄດູ້ຮັບ
ທ ນຈາກລັດຖະບານ ເຢຍລະມັນ ແລະ ອ ດສະຕາລີ ແລະ ບໍລິສັດເອກະຊ ນ MMG LXML ເຊໂປນ. 

ຢ ູ່ລະດັບບ້ານ ອ ງການ GIZ ໄດູ້ສ້າງຕັົ້ງ ແລະ ສ ິ່ງເສີມທະນາຄານບ້ານທີິ່ເລີົ້ມຈາກເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກ ແລະ ຖືກ
ຄຸູ້ມຄອງໂດຍສະມາຊິກຂອງທະນາຄານບ້ານນັົ້ນເອງ. ລະບ ບນີົ້ ຄືກັບລະບ ບທີິ່ໄດູ້ຮັບການສ ິ່ງເສີມ ແລະ ຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດ ໂດຍບັນດາຜ ູ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຫ າຍພາກສ່ວນທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກ ນ. ກ ງກັນຂ້າມ, ຫ າຍກອງທ ນ ຢ ູ່ ສປປ 
ລາວ ແມູ່ນຖືກສ້າງຕັົ້ງເປັນກອງທ ນໝ ນວຽນເຊິິ່ງໄດູ້ຮັບທ ນໃຫູ້ລ້າຄັົ້ງດຽວໃນໄລຍະເບືົ້ອງຕ ົ້ນ ຈາກລັດຖະບານ ຫ ື 
ບັນດາອ ງການຜ ູ້ໃຫູ້ທ ນ. ໃນຂະນະທີິ່ ທະນາຄານບ້ານໄດູ້ຮັບການສ້າງຕັົ້ງຂືົ້ນມາຈາກເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກ, ຈ ິ່ງເຮັດ
ໃຫູ້ການຄຸູ້ມຄອງຍາກກວ່າ ກອງທ ນສິນເຊືິ່ອໝ ນວຽນ, ສ່ວນເງິນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າຈາກຜ ູ້ໃຫູ້ທ ນ ແລະ ລັດຖະບານ
ສາມາດເພີິ່ມບໍລິມາດຂອງທີິ່ໄດູ້ມາຈາກເງິນຝາກຂອງສະມາຊກິ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ການປະກອບທ ນຂອງພາກສ່ວນບຸກ 
ຄ ນເຂ ົ້າກອງທ ນ ມີແນວໂນູ້ມທີິ່ຈະສ້າງຜ ນດີຕໍິ່ຄວາມເປັນເຈ ົ້າຂອງ ແລະ ການປະຕິບັດວິໄນດ້ານສິນເຊືິ່ອ. ດັິ່ງນັົ້ນ, 
ທະນາຄານບ້ານທີິ່ເນັົ້ນໃສູ່ການຮັບເງິນຝາກ ແມູ່ນມີທ່າແຮງໃນການປະກອບສ່ວນເຂ ົ້າໃນການພັດທະນາຊ ນນະບ ດ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ກວ່າກອງທ ນສິນເຊືິ່ອໝ ນວຽນ.  

ປ ົ້ມຄ ູ່ມືຈະຕອບສະໜອງ; 

 ການອະທິບາຍບັນດາມາດຕະຖານ, ຂັົ້ນຕອນການປະຕິບັດງານ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານບ້ານ, 
 ມີແບບແມູ່ພິມ ແລະ ຕ ວຢູ່າງແບບຟອມສັນຍາ ເຊິິ່ງມີປະໂຫຍດໃນເວລາປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານບ້ານ,  
 ລວມເອ າ ແລະ ອ້າງອີງເຖີງອຸປະກອນຕ່າງໆ ສໍາລັບ ການຝ ກອ ບຮ ມໃຫູ້ຄະນະກໍາມະຂອງທະນາຄານບ້ານ

ແລະ ສະມາຊິກ 
 ເປັນເອກະສານອ້າງອີງສໍາລັບບຸກຄ ນທ ິ່ວໄປ ຜ ູ້ທີິ່ຕ້ອງການຮຽນຮ ູ້ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານຂອງທະນາຄານ

ບ້ານ 

ຄະນະກໍາມະການການເງິນຊ ນນະບ ດ ແລະ ການເງິນຈຸລະພາກຂອງທະນາຄານ ແຫູ່ງ ສປປ ລາວ (RMFC) ກ່າວ
ໄວູ້ ໃນປີ 2003 ໃນ “ນະໂຍບາຍພັດທະນາຂະແໜງການການເງິນຊ ນນະບ ດ ແລະ ການເງິນຈຸລະພາກທີິ່ຍືນຍ ງ” ເຊິິ່ງ 
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“ການເງິນຊ ນນະບ ດ ແລະ ການເງິນຈຸລະພາກທີິ່ຍືນຍ ງ ແມູ່ນເຄືິ່ອງມືທີິ່ມີປະສິທິພາບ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, 
ເຊິິ່ງສາມາດຊ່ວຍ ສປປ ລາວ ຫຼຸດພ ົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບທີິ່ເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປ ີ2020.”  

 

ຄໍາກ່າວນີົ້ ຍັງຖືກຕ້ອງ ເມືິ່ອທຽບກັບເວລາທີິ່ຂຽນອອກມາ – ການເງິນຈຸລະພາກສາມາດຊ່ວຍໄດູ້, ແຕູ່ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ
ຕາມເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າການເງິນຈຸລະພາກ ບໍິ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍິ່ຄວາມໝັົ້ນຄ ງຂອງສັງຄ ມ ແລະ ຜ ູ້ບໍລິໂພກ ແມູ່ນ
ຕ້ອງໄດູ້ມີວິທີການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ປະຕິບັດງານທີິ່ລອບຄອບ ແລະ ເຂັົ້ມງວດ. 

ປ ົ້ມຄ ູ່ມືທະນາຄານບ້ານເຫ ັົ້ມນີົ້ ຖືກຂຽນຂ ົ້ນເພືິ່ອເຮັດໃຫູ້ຊຸມຊ ນສາມາດປະຕິບັດວຽກງານທະນາຄານບ້ານໄດູ້ຢູ່າງ
ອິດສະຫ ະ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, GIZ ສະໜັບສະໜ ນ ເພືິ່ອຄຸູ້ມຄອງດ ແລຢູ່າງເປັນປ ກກະຕິຈາກພາຍນອກ ທີິ່ເປັນໄດູ້
ທັງສອງຢູ່າງແບບກອງທ ນຂັົ້ນບ້ານ ແລະ ທະນາຄານບ້ານ, ທີິ່ຍາກຕໍິ່ການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ມີແນວໂນມທີິ່ຈະເກີດມີການ
ສໍົ້ໂກງ. ການຄຸູ້ມຄອງດ ແລທະນາຄານບ້ານເຫ  ິ່ານັົ້ນຄວນໃຫູ້ມີອ ງການຈັດຕັົ້ງລັດຖະບານທີິ່ຢ ູ່ຂັົ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ສະໜັບສະ
ໜ ນ ຫ ື ໃຫູ້ມີການປະຕິບັດໃນຮ ບແບບຂອງໂຄງການ AFP ໂດຍຜ່ານສະຖາບັນການເງິນຮ ບແບບພິເສດ (ອ ງ
ການຈັດຕັົ້ງການສະໜັບສະໜ ນເຄືອຂ່າຍ). ລະບ ບການເງິນສອງຂັົ້ນທີິ່ໄດູ້ກ່າວມານັົ້ນ, GIZ ຮັບປະກັນວ່າ
ທະນາຄານບ້ານໃນຈໍານວນ 390 ແຫູ່ງ (ເດືອນ ມີຖຸນາ 2014) ທີິ່ໂຄງການສ້າງຂືົ້ນ ຢ ູ່ໃນ 6 ແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ. 
ອ ງການ GIZ ສະເໜີໃຫູ້ມີການສ ິ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຕັົ້ງສະຖາບັນການເງິນພິເສດ(ອ ງການສະໜັບສະໜ ນເຄືິ່ອຂ່າຍ 
(NSO)). ຄ ູ່ມືການປະຕິບັດງານຂອງ NSO ຈະຖືກກໍານ ດຂືົ້ນມາຕ່າງຫາກ. 
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2 ອ ງການຈັດຕັົ້ງຂອງທະນາຄານບ້ານ 

2.1 ການເຂ ົ້າເປັນສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານ 
ທະນາຄານບ້ານແມູ່ນອ ງການຈັດຕັົ້ງທີິ່ຄຸູ້ມຄອງບໍລິຫານໂດຍຊຸມຊ ນ, ເປີດກວ້າງໃຫູ້ຊາວບ້ານທຸກຄ ນ ໂດຍບໍິ່ຈໍາແນກ
ເພດ, ອາຍ ຸຫ ື ຊ ນເຜ ິ່າ ທີິ່ຢ ູ່ອາໄສພາຍໃນຊຸມຊ ນທີິ່ມີໃບຢູ້ັງຖ ກຕ້ອງທັງໝ ດ ເຂ ົ້າເປັນສະມາຊິກໄດູ້. ການເຂ ົ້າເປັນ
ສະມາຊິກ ແມູ່ນອີງຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ. 

ຊາວບ້ານສາມາດສະໝັກເປັນສະມາຊິກ ດ້ວຍການລ ງທະບຽນ ແລະ ເປີດບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ. ສະມາຊິກ
ທະນາຄານບ້ານ ປະກອບມີສະມາຊິກບຸກຄ ນທ ິ່ວໄປ ແລະ ສະມາຊິກເປັນຄ ວເຮືອນ. ສະມາຊິກທັງໝ ດຈະຕ້ອງຈ ດ
ບັນທ ກເຂ ົ້າໃບລ ງທະ ບຽນຂອງທະນາຄານບ້ານ [ເບິິ່ງ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 ໃບລ ງທະບຽນເຂ ົ້າເປນັສະມາຊິກ
ທະນາຄານບ້ານ].  

ເຖິງຢູ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ການໃຫູ້ກ ູ້ຢືມເງິນ ແມູ່ນຈໍາກັດໃຫູ້ສະເພາະສະມາຊິກ ທີິ່ຮອດອາຍຸກະສຽນຕາມກ ດໝາຍກໍານ ດ, 
ບໍິ່ມີປະຫວັດທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍົ້ໂກງ ແລະ  ພ້ອມທີິ່ຈະປະຕິບັດຕາມກ ດລະບຽບຂອງທະນາຄານບ້ານ. 

ບັນດາສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານມີສິດ  

 ເຂ ົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍປ່ະຈໍາປີ ແລະ ປະກອບຄວາມຄິດເຫັນ ຂອງຕ ນໃສູ່ທຸກບັນຫາ ແລະ ການປັບປຸງທະ
ນາ ຄານບ້ານຢູ່າງຫ້າວຫັນ.  

 ມີສິດອອກສຽງ 1 ສຽງ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ເພືິ່ອລ ງຄະແນນສຽງເລືອກຕັົ້ງ ແລະ ລ ງສະໝັກເລືອກຕັົ້ງໃນຕໍາແ
ໜ່ງຕ່າງໆຂອງຄະນະບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ.  

 ສາມາດສະເໜີຂໍກ ູ້ຢືມເງິນໄດູ້ໜ ິ່ງງວດຕໍິ່ໜ ິ່ງຄັົ້ງ ຕາມບັນດາເງືິ່ອນໄຂ ແລະ ຂໍົ້ຫ້າມ ຕ່າງໆທີິ່ກໍານ ດໄວູ້ໃນລະບຽບ
ຂອງທະນາຄານບ້ານ, ບໍິ່ສາມາດຂເໍງິນກ ູ້ຮ່ວງທີສອງຖ້າຫາກວ່າຍັງບໍທັນໄດູ້ຊໍາລະເງິນກ ູ້ທີໜ ິ່ງໄດູ້ ນອກຈາກ
ກໍລະນີສຸກເສີນ. 

 ຝາກ ແລະ ຖອນເງິນຝາກປະຢັດຂອງຕ ນ ຕາມລະບຽບຂອງທະນາຄານບ້ານ ແລະ ໄດູ້ຮັບເງິນປັນຜ ນຕາມຄະ 
ແນນໃນບັນຊເີງິນຝາກປະຢັດຂອງຕ ນ ຈາກຜ ນກໍາໄລປະຈໍາປີຂອງທະນາຄານບ້ານ ຕາມການຕ ກລ ງເຫັນດ ີຂອງ
ກອງປະຊຸມໃຫູ່ຍ. 

ນອກຈາກນັົ້ນ, ສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານມີໜ້າທີິ່ຮັບຜິດຊອບດັິ່ງນີົ້:  

 ປະຕິບັດຕາມລະບຽບທ ິ່ວໄປຂອງທະນາຄານບ້ານ, ປະຕິບັດລະບຽບ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂຕ່າງໆໃນສັນຍາສິນເຊືິ່ອຂອງ
ຕ ນ. 

 ການຝາກເງິນປະຢັດ ແມູ່ນອີງຕາມຄວາມສາມາດຂອງເຂ າເຈ ົ້າ ແລະ ກ ດລະບຽບເງິນຝາກປະຢັດ ຂັົ້ນຕໍິ່າສຸດ ເຊິິ່ງ
ໄດູ້ຕ ກລ ງເຫັນດີທີິ່ກໍານ ດໂດຍກອງປະຊຸມໃຫຍປ່ະຈໍາປີ. 

 ການເກັບຮັກສາປ ົ້ມສະມາຊກິໄວູ້ໃຫູ້ປອດໄພ ແລະ ເອ ານໍາຕິດຕ ວໄປກອງປະຊຸມເປີດການບໍລິການທຸກຄັົ້ງ ເພືິ່ອ
ຈ ດບັນທ ກ ບັນດາການເຄືິ່ອນໄຫວທາງການເງິນຂອງສະມາຊິກ. 
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ການສີົ້ນສຸດການເປັນສະມາຊິກ, ຖ້າສະມາຊິກລາອອກດ້ວຍການຖອນເງິນຝາກປະຢັດຂອງຕ ນ, ຍ ກຍ້າຍບ່ອນຢ ູ່
ອາໄສ ຫ ື ເສຍຊີວິດ. ທຸກເງິນກ ູ້ຢືມທີິ່ຄ້າງຈ່າຍ ລວມທັງດອກເບູ້ຍທີິ່ຄ້າງຈ່າຍ ຕ້ອງໄດູ້ຊໍາລະໃຫູ້ໝ ດ ກ່ອນສິົ້ນສຸດ
ການເປັນສະມາ ຊິກ.  

ບັນຊເີງິນຝາກປະຢັດ ແລະ ພັນທະຕ່າງໆ ຂອງທຸກສິນເຊືິ່ອທີິ່ຄ້າງຈ່າຍ ຂອງສະມາຊິິກທີິ່ເສຍຊີວິດຈະໂອນໄປໃຫູ້
ທາຍາດຂອງຜ ູ້ກ່ຽວຕາມກ ດໝາຍກໍານ ດ.  

ອີງຕາມຂໍົ້ສະເໜີຂອງຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີສາມາດປ ດປູ່ອຍສະມາຊິກອອກ 
ຖ້າມີການລະເມີດກ ດລະບຽບຂອງທະນາຄານບ້ານ ຢູ່າງຮ້າຍແຮງ. 

2.2 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັົ້ງທະນາຄານບ້ານປະກອບດ້ວຍ 3 ພາກສ່ວນ (ເບິິ່ງຮ ບ): 
 

 

ຮ ບ   2-1   ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕັົ້ົ້ງທະນາຄານບາ້ນ 

2.2.1 ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີຂອງສະມາຊິກ 
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີແມູ່ນອ ງປະກອບການປ ກຄອງຕ ົ້ນຕ ໍ ຂອງທະນາຄານບ້ານ. ອ ງປະກອບຂອງກອງປະຊຸມ
ປະກອບດ້ວຍ ສະມາຊິກທັງໝ ດຂອງ ທະນາຄານບ້ານ.  

ກອງປະຊຸມໃຫຍຈ່ັດຂ ົ້ນໜ ິ່ງຄັົ້ງຕໍິ່ປີ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ (ເບິິ່ງ ບ ດທີ 7.1) ຈັດຂ ົ້ນລະຫວ່າງ ກອງປະຊຸມ
ສະຫຼູບການບໍລິການທ້າຍປີ ແລະ ກອງປະຊຸມເປິດການບໍລິການ ຂອງສ ກປີການເງິນໃໝູ່ ເຊິິ່ງສ່ວນຫ າຍກອງປະຊຸມ
ເຫ  ິ່ານີົ້ຈະຈັດເປັນກອງປະຊຸມດຽວກັນ. 

ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈ, ສະມາຊິກຢູ່າງໜ້ອຍ 50% ຂອງສະມາຊິກທີິ່ມີໜ້າເຂ ົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມໃຫູ່ຍ ຈະຕັດສິນ
ຕາມສຽງສ່ວນໃຫຍຂ່ອງສະມາຊິກ ໃນປະເດັນດັິ່ງລຸູ່ມນີົ້: 
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 ອະນຸມັດ ຫ ື ປະຕິເສດ ບ ດລາຍງານປະຈໍາປີ ຂອງທະນາຄານບ້ານ ເຊິິ່ງປະກອບດ້ວຍ ບ ດລາຍງານບັນຊີທ້າຍປີທີິ່
ກະກຽມໂດຍຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ.  

 ຕັດສິນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊູ້ລາຍໄດູ້ສຸດທິປະຈໍາປີ ສໍາລັບປີການເງນິປີຕໍິ່ໄປ (ລາຍໄດູ້ສຸດທິຄິດໄລູ່ກ່ອນ ພາຍຫ ັງ
ຫັກລ ບຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍ ຄ່າຜ ນຕອບແທນເງິນຝາກ ແລະ ເງິນບໍາເນັດສໍາລັບຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ, ດີແທູ້
ໃຫູ້ຄິດໄລູ່ຫ ັງຈາກທີິ່ໄດູ້ຫັກເງິນຄັງສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສ ນ ຂອງທຸກຮ່ວງເງິນກ ູ້ຢ ມທີິ່ເກີນກໍານ ດສາກ່ອນ). ຜ ນກໍາໄລ
ຕ້ອງແບູ່ງປັນໃຫູ້ຜ ູ້ຝາກ  (ຢູ່າງໜ້ອຍ 60%), ເປັນເງິນບໍາເນັດໃຫູ້ຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ  (ຢູ່າງໜ້ອຍ  
4% ແຕູ່ບໍິ່ເກີນ 20%), ຄັງສໍາຮອງທ ິ່ວໄປ ແລະ ຈຸດປະສ ງອືິ່ນໆ ທີິ່ກອງປະຊຸມຕ ກລ ງເຫັນດີ. 

 ຄັດເລືອກຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ ດ້ວຍການລ ງຄະແນນສຽງ ແລະ ຢັົ້ງຢືນ ຫ ື ປະຕິເສດການແຕູ່ງຕັົ້ງ
ຂອງທີິ່ ປ ກສາທະນາຄານບ້ານ.  

 ການສະຫ ະຈາກການເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານ ໃນກໍລະນີລະເມີດກ ດລະບຽບ ແລະ/ຫ ືວ່າ 
ສັນຍາກ ູ້ຢ ມ ຂອງທະນາຄານບ້ານ ຢູ່າງຮ້າຍແຮງ ຕາມການສະເໜີຂອງຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ. 

 ກໍານ ດເງືິ່ອນໄຂການຝາກເງິນປະຢັດ ແລະ ການປູ່ອຍກ ູ້ ເຊັິ່ນ: ອັດຕາເງິນຝາກປະຢັດປະຈໍາເດືອນຂັົ້ນຕໍິ່າສຸດ, 
ເພດານເງິນຝາກປະຢັດ, ຈຸດປະສ ງການກ ູ້ຢືມ, ອັດຕາດອກເບູ້ຍເງິນກ ູ້, ໄລຍະເວລາກ ູ້ ເພດານເງິນກ ູ້ສ ງສຸດ, 
ເງືິ່ອນໄຂຫ ັກຊັບ ຄໍົ້າປະກັນເງິນກ ູ້ ແລະ ແນະນໍາຜະລິດຕະພັນເງິນກ ູ້ຢືມ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດແບບໃໝູ່. 

 ຕັດສິນວຽກງານອືິ່ນໆ ທີິ່ຖືກສະເໜີໂດຍສະມາຊິກ, ຄະນະກາໍມະການ, ທີິ່ປ ກສາທະນາຄານບ້ານ ຫ ື ທີິ່ປ ກສາ
ພາຍນອກ. 

ກອງປະຊຸມໃຫຍຕ່ັດສິນຕາມສຽງສ່ວນໃຫຍ່ສອງໃນສາມ ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາລຸູ່ມນີົ້ຕາມເງືິ່ອນໄຂຄະແນນສຽງ
ຢູ່າງໜ້ອຍ 50% ຂອງສະມາຊິກທີິ່ລ ງທະບຽນເຂ ົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ: 

 ປ ດຕໍາແໜູ່ງສະມາຊິກຄະນະກາໍມະການທະນາຄານບ້ານບກຸຄ ນໃດໜ ິ່ງ ຫ ື ທັງໝ ດຄະນະອອກຈາກໜ້າທີິ່. 
 ຕັດສິນກ່ຽວກັບການປູ່ຽນແປງອືິ່ນໆ ຂອງລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານບ້ານ ທີິ່ເຫັນວ່າຍັງບໍິ່ທັນລະບຸຢູ່າງຄ ບ

ຖ້ວນຢ ູ່ໃນນະໂຍບາຍການປະຕິບັດງານ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂຜະລິດຕະພັນດ້ານການເງິນ. 

ໃນກໍລະນີວຽກງານພິເສດ ທີິ່ຢ ູ່ເໜືອຄວາມສາມາດການຕັດສິນໃຈ ຂອງຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ, ຈະໄດູ້
ຈັດກອງປະຊຸມວິສາມັນຂ ົ້ນ. ກອງປະຊຸມວິສາມັນດັິ່ງກ່າວຈັດຂ ົ້ນໃນກໍລະນ:ີ 

 ມີການປູ່ຽນແປງໃນເງືິ່ອນໄຂການຝາກເງິນປະຢັດ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂສິນເຊືິ່ອ. 
 ມີການປູ່ຽນແປງທາງດ້ານການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ເຊິິ່ງມີການຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ມີການປູ່ຽນແປງລະບຽບພາຍໃນ. 
 ມບີັນຫາທີິ່ຕ້ອງການອອກສຽງຂອງກອງປະຊຸມ ເຊິິ່ງບໍິ່ສາມາດເລືິ່ອນເວລາໄປຈ ນເຖິງກອງປະຊຸມໃຫູ່ຍປະຈໍາປີ

ໄດູ້. 

ກອງປະຊຸມວິສາມັນ ສາມາດຈັດຂ ົ້ນໄດູ້ທຸກເວລາ ຕາມການຮຽກຮ້ອງຢູ່າງໜ້ອຍ 10% ຂອງສະມາຊິກທະນາຄານ
ບ້ານ,ຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ, ທີິ່ປ ກສາທະນາຄານບ້ານ ຫ ື ທີິ່ປ ກສາພາຍນອກ,  

2.2.2 ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ 
ຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບາ້ນຮັບຜິດຊອບການບໍລິຫານທ ິ່ວໄປ ຂອງທະນາຄານບ້ານ ພ້ອມດ້ວຍການປະຕິບັດ
ງານຕ ວຈິງກ່ຽວກັບເງິນຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊືິ່ອ ແລະ ບັນດາການຕັດສິນໃຈທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຄະນະກໍາມະການ – ອີງ
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ຕາມຂະໜາດ ແລະ ປະລິມານວຽກຂອງທະນາຄານບ້ານ – ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກ 4 ເຖິງ 6 ທ່ານ ເຊິິ່ງຖືກຄັດ
ເລືອກໂດຍກອງປະຊຸມໃຫູ່ຍ (ຢູ່າງໜ້ອຍສະມາຊິກ ຄະນະກໍາມະການ 2 ທ່ານຕ້ອງແມູ່ນແມູ່ຍິງ). 

ຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບາ້ນ ມີໜ້າທີິ່ດັິ່ງລຸູ່ມນີົ້: 

 ສ ິ່ງເສີມ ແລະ ແຈູ້ງສະມາຊິກໃຫູ້ຊາບກ່ຽວກັບຈຸດປະສ ງ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງ ທະນາຄານບ້ານ. 
 ຮັບຮອງເອ າ ແລະ ຈ ດທະບຽນສະມາຊິກໃໝູ່ ອີງຕາມເງືິ່ອນໄຂການເຂ ົ້າເປັນສະມາຊິກ. 
 ເປີດມືົ້ໃຫູ້ບໍລິການທະນາຄານບ້ານເປັນປ ກກະຕິ (ຕໍິ່າສຸດເດືອນລະຄັົ້ງ). 
 ບັນທ ກການເຄືິ່ອນໄຫວການເຮັດບັນຊ ີ(ເບິິ່ງ ບ ດທີ 6). 
 ເກັບກໍາ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງເງິນຝາກປະຢັດຂອງສະມາຊິກ. 
 ດໍາເນີນການປະເມີນການປູ່ອຍເງິນກ ູ້, ເບີກຈ່າຍ ແລະ ຕິດຕາມ. 
 ຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ປູ້ອງກັນຊັບສິນທະນາຄານບ້ານ ລວມທັງການຮັກສາເງິນສ ດໃນຄັງ ແລະ ບັນຊີພາຍນອກກັບ

ບັນດາທະນາຄານ ຫ ື ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ. 
 ຈັດກອງປະຊຸມທ ິ່ວໄປ. 

ໜ້າທີິ່ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ແລະ ຕໍາແໜູ່ງພາຍໃນ ດັິ່ງລຸູ່ມນີົ້:  

(1) ປະທານທະນາຄານບ້ານ ແມູ່ນສະມາຊິກຂອງຄະນະກາໍມະການ ທີິ່ຖືກຄັດເລືອກດ້ວຍສຽງສ່ວນໃຫຍ່. ປະທານ 
ທະນາຄານບ້ານເປັນຜ ູ້ຕາງໜ້າ ແລະ ໂຄສ ກຂອງທະນາຄານບ້ານ ພ້ອມກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຄຸູ້ມຄອງ
ບໍລິຫານ ໂດຍລວມຂອງທະນາຄານບ້ານ . 

(2) ຮອງປະທານທະນາຄານບ້ານ ໜ ິ່ງ ຫ ື ສອງ ທ່ານ ຖືກຄັດເລືອກດ້ວຍສຽງສ່ວນໃຫຍ່ລໍາດັບທີິ່ສອງ (ແລະ ສາມ). 
ໜ້າທີິ່ຂອງພວກເຂ າເຈ ົ້າແມູ່ນຊ່ວຍເຫ ືອປະທານ ໃນທຸກບັນຫາ ແລະ ຮັກສາການແທນເວລາທີິ່ປະທານບໍິ່ຢ ູ່. 

(3) ສະມາຊິກອືິ່ນທີິ່ຖືກຄັດເລືອກ ແມູ່ນສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານ. 

ນອກຈາກຕໍາແໜູ່ງຂອງພວກເຂ າເຈ ົ້າແລູ້ວທີິ່ເປັນຜ ູ້ຕາງໜ້າ, ໜ້າທີິ່ຮັບຜິດຊອບດ້ານການປະຕິບັດງານລຸູ່ມນີົ້ ຍັງໄດູ້
ຖືກມອບໝາຍ ໂດຍການຕັດສິນໃຈ ຂອງຄະນະກໍາມະການເອງ:  

 ຄັງເງິນສ ດ - ຮັບຜິດຊອບເກັບຮັກສາເງິນສ ດ ແລະ ປ ົ້ມບັນທ ກເງິນສ ດ; ໃນຂະນະດຽວກັນນັົ້ນປະທານ
ທະນາຄານບ້ານ ບໍິ່ສາມາດເປັນນາຍຄັງເງິນສ ດໄດູ້. 

 ນາຍບນັຊີ - ມີໜ້າທີິ່ຕິດຕາມກວດກາດ້ານບັນຊີຂອງທະນາຄານບ້ານ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບພິເສດ ຕໍິ່ກັບ
ບັນຊີແຍກປະເພດ, ໃບສະຫຼຸບຊັບສ ມບັດ ແລະ ໃບລາຍງານຜ ນໄດູ້ຮັບ. ຜ ູ້ເຮັດບັນຊີຍັງຮັບຜິດຊອບ ປັບປຸງຂໍົ້
ມ ນປືົ້ມສະມາຊິກ ໃນມືົ້ເຮັດວຽກຂອງທະນາຄານບ້ານ.  

 ຜ ູ້ເຮັດບັນຊເີງິນຝາກປະຢັດ - ຮັບຜິດຊອບເກັບກໍາເງິນຝາກປະຢັດ ແລະ ຮັກສາປ ົ້ມບັນຊຝີາກປະຢັດ. 
 ຜ ູ້ເຮັດບັນຊີສິນເຊືິ່ອ - ຊີົ້ນໍາການປະເມີນສິນເຊືິ່ອ ແລະ ຮັບຜິດຊອບປ ົ້ມບັນຊສີິນເຊືິ່ອ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ

ສັນຍາສິນເຊືິ່ອ. 

ນອກຈາກນັົ້ນ ຍັງຮັບຜິດຊອບຄຸູ້ມຄອງຄັງເງິນສ ດ ໃນລະຫວ່າງກະກຽມກອງປະຊຸມການບໍລິການ. ຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບກ່ຽວກັບຕ ູ້ນິລະໄພ ຕ້ອງໄດູ້ແບູ່ງໃຫູ້ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການ 3 ທ່ານ; ເກັບຮັກສາຕ ູ້ນິລະໄພ, ຮັກສາກະແຈ 
ແລະ ຮັກສາລະຫັດຜ່ານ. ທັງສາມທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເທ ິ່າທຽມກັນຕໍິ່ກັບເງິນທີິ່ຢ ູ່ຕ ູ້ນິລະໄພດັິ່ງກ່າວ. 
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2.2.3 ທີິ່ປ ກສາທະນາຄານບ້ານ 
ທີິ່ປ ກສາທະນາຄານບ້ານ ຈະຜ່ານການຢັົ້ງຢືນຈາກກອງປະຊຸມໃຫຍພ່າຍຫ ັງມກີານຄັດເລືອກຂອງບ້ານ ແລະ ອໍານາດ
ການປ ກຄອງບ້ານ; ທີິ່ປ ກສາທະນາຄານບ້ານ ແມູ່ນຜ ູ້ແທນຕາງໜ້າທີິ່ໄດູ້ຮັບຄວາມເຄ າລ ບເປັນຢູ່າງສ ງຈາກຊຸມຊ ນໃນ
ບ້ານ, ໂດຍສະເພາະແມູ່ນ ອໍານາດການປ ກຄອງຂັົ້ນບ້ານ ແລະ ແນວໂຮມ. ທີິ່ປ ກສາທະນາຄານບ້ານຢູ່າງໜ້ອຍ
ປະກອບດ້ວຍ 2 ທ່ານ. 

ທີິ່ປ ກສາທະນາຄານບ້ານ ຈະສະໜັບສະໜ ນຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ ໃນກໍລະນີມີຂໍົ້ຂັດແຍູ່ງ ຫ ື ມີບັນຫາ 
ເຊັິ່ນບັນຫາການໃຊູ້ໜີົ້ຄືນ. ທີິ່ປ ກສາທະນາຄານບ້ານ ຍັງສາມາດຄວບຄຸມຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ ໂດຍ
ການຕິດຕາມກວດກາວາ່ທະນາຄານບ້ານ ປະຕິບັດງານສອດຄ່ອງຕາມພາລະກິດ ແລະ ກ ດລະບຽບຂອງຕ ນຫ ື ບໍິ່. 

ທີິ່ປ ກສາທະນາຄານບ້ານ ບໍິ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຂ ົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມການບໍລິການທັງໝ ດ, ແຕູ່ພວກເຂ າຄວນເຂ ົ້າຮ່ວມຢູ່າງ 
ເປັນປ ກກະຕິເພືິ່ອໃຫູ້ຕ ນເອງໄດູ້ຮັບຂໍົ້ມ ນຂ່າວສານຢູ່າງຖືກຕ້ອງ. 

2.3 ລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານບາ້ນ 
ລະບຽບພາຍໃນແມູ່ນກ ດລະບຽບທີິ່ຕ ກລ ງກັນພາຍໃນທະນາຄານບ້ານໃນໄລຍະກອງປະຊຸມໃຫູ່ຍປະຈໍາປີ ແນໃສູ່
ຮັບປະກັນວ່າທະນາຄານບ້ານຈະປະຕິບັດງານ ໃນລັກສະນະທີິ່ໂປູ່ງໃສ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ບັນດາຂໍົ້ສະເໜີໃຫູ້
ປູ່ຽນແປງລະບຽບການ ສາມາດນໍາສະເໜີຂ ົ້ນຕໍິ່ກອງປະຊຸມໃຫຍໄ່ດູ້ໂດຍທຸກສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານ ຫ  ືສະມາຊິກ
ຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບາ້ນ. 

ທະນາຄານບ້ານສ້າງຕັົ້ງຂ ົ້ນບ ນພືົ້ນຖານຄວາມເຊືິ່ອໝັົ້ນເຊິິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ທະນາຄານສາມາດປະຕິບັດງານໄດູ້ ເພືິ່ອ
ຜ ນປະໂຫຍດຂອງສະມາຊິກເທ ິ່ານັົ້ນ ຖ້າສະມາຊິກ ແລະ ຄະນະກໍາມະການ ມີພັນທະໃນການປະຕິບັດກ ດລະບຽບ 
ທີິ່ພວກເຂ າໄດູ້ຕ ກລ ງກັນໄວູ້. ການລະເມີດລະບຽບການຈະກໍິ່ໃຫູ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍິ່ການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານ
ບ້ານ. ລະບຽບພາຍໃນປະກອບມີບັນດາມາດຕາຕ່າງໆດັິ່ງລຸູ່ມນີົ້:  
ຕາຕະລາງ   2-1   ລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານບາ້ນ 

ມາດຕາ 1. ຊືິ່ ແລະ ທີິ່ຕັົ້ງ 

ມາດຕາ 2. ພາລະກິດ  

ມາດຕາ 3. ການບໍລິການ 

ມາດຕາ 4. ເງືິ່ອນໄຂເຂ ົ້າເປັນສະມາຊິກ 

ມາດຕາ 5. ສິດຂອງສະມາຊິກ 

ມາດຕາ 6. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະມາຊິກ 

ມາດຕາ 7. ການຍ ກເລີກການເປັນສະມາຊິກ 

ມາດຕາ 8. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັົ້ງ 

ມາດຕາ 9. ກອງປະຊຸມໃຫູ່ຍປະຈໍາປີຂອງທະນາຄານບ້ານ  

ມາດຕາ 10. ຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ   

 

 

ມາດຕາ 11. ນະໂຍບາຍການຮັບເງິນຝາກ 

ມາດຕາ 12. ນະໂຍບາຍເງິນກ ູ້ສໍາລັບການສ້າງລາຍໄດູ້ 

ມາດຕາ13. ນະໂຍບາຍເງິນກ ູ້ເພືິ່ອອຸປະໂພກ ບໍລິໂພກ  

ມາດຕາ14. ນະໂຍບາຍເງິນກ ູ້ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ 

ມາດຕາ15. ນະໂຍບາຍການຄຸູ້ມຄອງການເງິນທີິ່ດີ  

ມາດຕາ16. ຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານແຫ ິ່ງທ ນ  

ມາດຕາ 17. ໜ້າທີິ່ຂອງສະຖາບັນການເງິນ 

ມາດຕາ 18. ໝ້າທີິ່ຂອງສະຫະພັນສະຖາບັນການເງິນ 

ມາດຕາ 19. ການຈ່າຍເງິນທໍານຽມໃຫູ້ສະຖາບັນການເງິນ  

ມາດຕາ 20. ການປັບປຸງກ ດລະບຽບ



ຄ ູ່ມໂືຄງການ AFP: ສໍາລັບການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານບ້ານ 
 
 

8 
 

ໂຄງການ AFP ຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ມີການຄຸູ້ມຄອງບໍລິຫານການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານບ້ານ ດ້ວຍຕ ນເອງໃດູ້.  ເຖິງຢູ່າງໃດ
ກໍຕາມ, ປະສ ບການໄດູ້ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າຂາດການສະໜັບສະໜ ນ ເຮັດໃຫູ້ການຕັດສິນໃຈຂອງຊຸມຊ ນພ ບຄວາມ
ຫຍຸູ້ງ ຍາກຫ າຍ. ຍັງບໍິ່ມີໂຄງສ້າງທີິ່ເປັນທາງການ ຫ ື ຈຸດອ້າງອີງທີິ່ແນູ່ນອນຂອງລະບ ບທະນາຄານບ້ານ, ເພາະສະນັົ້ນ, 
ໂຄງການ AFP ຈ ິ່ງແນະນໍາວ່າ, ຄວນນໍາໃຊູ້ລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານບ້ານເປັນມາດຕະຖານດຽວໃນໄລຍະຂອງ
ການປະຕິບັດງານປີທໍາອິດ.  ຫ ັງຈາກນັົ້ນ, ສະມາຊິກສາມາດສະເໜີ ແລະ ຕ ກລ ງໃຫູ້ມີການປູ່ຽນແປງ ໃນກອງປະຊຸມ
ໃຫຍຄ່ັົ້ງທໍາອິດຂອງຕ ນ ເພືິ່ອນໍາໄປປະຕິບັດໃນ 12 ເດືອນຕໍິ່ໜ້າ. 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 ລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານບ້ານ ທີິ່ເປັນມາດຕະຖານໃຫູ້ນໍາໃຊູ້ໃນການປະຕິບັດງານຂອງ
ທະນາຄານບ້ານປີທໍາອິດທີິ່ບໍິ່ໃຫູ້ມີການປູ່ຽນແປງ. ພາຍຫ ັງປະຕິບັດງານໄດູ້ໜ ິ່ງປີ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທະນາຄານບ້ານ  
ສາມາດອອກຄະແນນສຽງເພືິ່ອປູ່ຽນແປງບາງສ່ວນຂອງລະບຽບການ.  ໂດຍສະເພາະ ແມູ່ນທ ບທວນຄືນກ່ຽວກັບອັດຕາ
ເງິນຝາກປະຢັດຂັົ້ນຕໍິ່າສຸດ, ເງືິ່ອນໄຂສິນເຊືິ່ອ, ອັດຕາດອກເບູ້ຍ ແລະ ການແບູ່ງປັນຜ ນກໍາໄລ. 
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3 ການສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານບ້ານ 
ການສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານບ້ານໃນເບືົ້ອງຕ ົ້ນມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນ ຈາກອໍານາດການປ ກຄອງ
ທ້ອງ ຖິິ່ນ - ຂັົ້ນເມືອງ ແລະ ຂັົ້ນກຸູ່ມບ້ານ - ກອງປະຊຸມແນະນໍາຂໍົ້ມ ນຂ່າວສານໄລຍະເບືົ້ອງຕ ົ້ນ ຢູ່າງໜ້ອຍບ້ານໜ ິ່ງໄດູ້
ເປີດກອງປະຊຸມໜ ິ່ງຄັົ້ງ, ຈັດຂ ົ້ນເພືິ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫູ້ການຕັດສິນໃຈຂອງຊາວບ້ານ ເພືິ່ອຕ ກລ ງເຫັນດີສ້າງຕັົ້ງ
ທະນາ ຄານບ້ານ ຫ  ືເລືິ່ອນເວລາໄປຈ ນກວ່າເງືິ່ອນໄຂມີການປູ່ຽນແປງຢູ່າງພຽງພໍ ເພືິ່ອເຮັດໃຫູ້ທະນາຄານບ້ານປະສ ບຜ ນ
ສໍາເລັດ. 

ເຊີນເອ າຊາວໜຸູ່ມບ້ານ ແລະ ຜ ູ້ອາວຸໂສທັງໝ ດເຂ ົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແນະນໍາຂໍົ້ມ ນຂ່າວສານໄລຍະເບືົ້ອງຕ ົ້ນ. ກອງ
ປະຊຸມດັິ່ງກ່າວ ຕ້ອງຈັດຂ ົ້ນພາຍໃຕູ້ເງືິ່ອນໄຂທີິ່ສະດວກ ແລະ ເໝາະສ ມ ເພືິ່ອເປີດໂອກາດຊາວບ້ານສາມາດເຂ ົ້າຮ່ວມໄດູ້
ຫ າຍເທ ິ່າທີິ່ຈະຫ າຍໄດູ້. ໃຫູ້ຫ ີກລ້ຽງລະດ ທໍາການຜະລິດ ຫ ື ວຽກງານທີິ່ສໍາຄັນ ແລະ ພິທີການທາງສາດສະໜາອືິ່ນໆ. ໃນ
ກອງປະຊຸມແນະນໍາຂໍົ້ມ ນຂ່າວສານໄລຍະເບືົ້ອງຕ ົ້ນ, ຊາວບ້ານຈະໄດູ້ຮັບຂໍົ້ມ ນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຈຸດປະສ ງ, ການສ້າງຕັົ້ງ 
ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານບ້ານ ລວມທັງການສະໜັບສະໜ ນຕ່າງໆ.  ມຄີວາມເປັນໄປໄດູ້ສ ງວ່າ ກອງ
ປະຊຸມຂໍົ້ມ ນຂ່າວສານຄັົ້ງທີິ່ສອງ ຈະຈັດຂ ົ້ນເພືິ່ອຕອບຄໍາຖາມ ແລະ ຂໍົ້ຂ້ອງໃຈຂອງຊາວບ້ານ. 

ໃນກໍລະນີກຸູ່ມການເງິນຈຸລະພາກ(ກຸູ່ມເງິນທ້ອນ)ທີິ່ມີມາກ່ອນ ຕ້ອງວິເຄາະສະຖານະພາບ ແລະ ບັນຫາທີິ່ບໍິ່ທັນແກູ້ໄຂ 
ຂອງກອງທ ນເຫ  ິ່ານີົ້ ກ່ອນສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານບ້ານ.   

3.1 ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ການສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານບ້ານ 
ຫ ັງຈາກໄດູ້ຕັດສິນໃຈເຂ ົ້າຮ່ວມການສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານບ້ານ, ບ້ານຕ້ອງພິຈາລະນາວ່າ ຖ້າມີເງືິ່ອນໄຂຂໍົ້ມ ນເພີິ່ມຕືິ່ມທີິ່ມີ
ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງແນະນໍາ ຫ ື ເງືິ່ອນໄຂຕ້ອງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຫ ືບໍິ່ ກ່ອນຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການສ້າງຕັົ້ງ
ທະນາຄານບ້ານ. 

ການໄປທັດສະນະສ ກສາ ຢ ູ່ທະນາຄານບ້ານຢ ູ່ໃກູ້ຄຽງທີິ່ໄດູ້ສາ້ງທະນາຄານບ້ານມາກ່ອນແລູ້ວເປັນກິດຈະກໍາໜ ິ່ງທີິ່ມີປະ 
ໂຫຍດແນໃສູ່ເພີີົ້ມຄວາມເຂ ົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານບ້ານ. ຖ້າເປັນໄປໄດູ້ອໍານາດການ
ປ ກຄອງຫ ື ບຸກຄ ນສໍາຄັນໃນບ້ານ, ເຊິິ່ງອາດລວມທັງ ຜ ູ້ຖືກສະເໜີຊືິ່ເປັນຄະນະກໍາມະການ ຄວນເຂ ົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ການບໍລິການ ຂອງທະນາຄານບ້ານທີິ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່, ປະຕິບັດງານໄດູ້ດີໃດໜ ິ່ງ.  

ໃນບັນດາບ້ານທີິ່ບໍິ່ສາມາດເຂ ົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການເງິນທີິ່ເປັນທາງການ ພ້ອມກັບລະດັບການສ ກສາຕໍິ່າ ຄວນພິຈາ 
ລະນາຈັດກອງປະຊຸມໃຫູ້ຂໍົ້ມ ນຂ່າວສານເພີິ່ມເຕີມ. 

ໃນບັນດາບ້ານທີິ່ມີຄວາມເຂ ົ້າໃຈດີ ແລະ ຄວາມສ ນໃຈຫ າຍກ່ຽວກັບທະນາຄານບ້ານ, ສາມາດຈັດກອງປະຊຸມ ການ
ສ້າງຕັົ້ງ ໂດຍບໍິ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີກິດຈະກໍາກະກຽມເພີິ່ມເຕີມຫຍັງອີກ. 

ໃນກອງປະຊຸມການສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານບ້ານນັົ້ນ ບັນດາສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການ ແລະ ທີິ່ປ ກສາທະນາຄານບ້ານທັງ  
ໝ ດ, ຜ ູ້ແທນຕາງໜ້າຈາກອໍານາດການປ ກຄອງຂັົ້ນເມືອງຕ້ອງມີໜ້າເຂ ົ້າຮ່ວມ.  ຂໍົ້ແນະນໍາລຸູ່ມນີົ້ສາມາດນໍາໃຊູ້ເປັນວາລະ
ກອງປະຊຸມການສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານບ້ານ. 

 



ຄ ູ່ມໂືຄງການ AFP: ສໍາລັບການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານບ້ານ 
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ຕາຕະລາງ   3-1   ບາດກາ້ວການສ້າງທະນາຄານບາ້ນ 

1. ການແຈູ້ງການ: ປະກາດແຈູ້ງການພາຍໃນບ້ານລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມການສ້າງຕັົ້ງ, ດີທີິ່ສຸດ ແມູ່ນເຮັດຫ າຍໆ
ຄັົ້ງ, ກາງເວັນ/ຕອນແລງ ກ່ອນ ແລະ ໃນຕອນເຊ ົ້າຂອງມືົ້ປະຊຸມ. ນໍາໃຊູ້ລະບ ບກະຈາຍສຽງ
ສາທາລະນະ (ໂທລະໂຄູ່ງ) ທີິ່ຕິດຕັົ້ງຢ ູ່ຫ າຍບ້ານ ແມູ່ນມີປະສິດທິພາບຫ າຍ. 

2. ເປີດກອງປະຊຸມ: ພາຍຫ ັງຊາວບ້ານຜ ູ້ສ ນໃຈສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ອໍານາດການປ ກຄອງບ້ານມີໜ້າ, ສະເໜີໃຫູ້ ຕາງໜ້າຂັົ້ນ
ເມືອງ (ຫ ື ຜ ູ້ເຂ ົ້າຮ່ວມທີິ່ມີຕໍາແໜູ່ງສ ງສຸດ) ເປີດກອງປະຊຸມຢູ່າງເປັນທາງການ. 

3. ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ: ຫ ັງຈາກນັົ້ນ ຫ ວໜ້າທີມງານສະໜັບສະໜ ນ ຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສ ບຕໍິ່ດໍາເນີນ ກອງ
ປະຊຸມຕໍິ່ໄປ. ເຊິິ່ງຈະອະທິບາຍໂດຍຫຍໍົ້ ກ່ຽວກັບສິິ່ງທີິ່ຈະເກີດຂ ົ້ນໃນມືົ້ນີົ້. 

4. ທ ບທວນຄືນດ້ານວິຊາການ: ຖາມຄໍາຖາມ ແລະ ສະແດງຮ ບພາບ ແລະ ໂປສເຕີ (ເບິິ່ງ ຮ ບ 2) ຕືິ່ມອີກຄັົ້ງ, ທ ບທວນຄືນຂໍົ້ມ ນສໍາ
ຄັນກ່ຽວກັບທະນາຄານບ້ານໂດຍຫຍໍົ້ ໃນລັກສະນະທີິ່ມີການໂຕູ້ຕອບ (ຖາມຄໍາຖາມ ຫ ື ຂໍຄໍາເຫັນ): 
ຈຸດປະສ ງ, ການຈັດຕັົ້ງ. ອະທິບາຍພາກສ່ວນ ສໍາຄັນຂອງລະບຽບການ ແລະ ກ ດລະບຽບຂອງ VB.  

5. ອະທິບາຍກ່ຽວກັບເງືິ່ອນໄຂ: ບັນດາບັນຫາພາຍໃນລະບຽບການທະນາຄານບ້ານ (VB) ຈະຖືກແກູ້ໄຂໃນປີທໍາອິດ: 

• ຈໍານວນສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການ (ລວມມີແມູ່ຍິງ 2 ທ່ານ) 

• ອັດຕາເງິນຝາກປະຢັດແຕູ່ລະເດືອນແບບບັງຄັບ 

• ເງືິ່ອນໄຂສິນເຊືິ່ອພາຍໃນກອບກໍານ ດໃດໜ ິ່ງ 

6. ການຄັດເລືອກຄະນະກໍາມະ
ການ VB: 

ກະກຽມລາຍຊືິ່ຜ ູ້ສະໝັກ ສໍາລັບການຄັດເລືອກຄະນະກໍາມະການ VB; ຜ ູ້ສະໝັກບາງຄ ນ ອາດຖືກ
ສະເໜີຊືິ່ລ່ວງໜ້າ ໂດຍອໍານາດການປ ກຄອງບ້ານ. ສະເໜີໃຫູ້ກອງປະຊຸມສະເໜີຊືິ່ຜ ູ້ສະໝັກອືິ່ນໆ. 
ຮັບປະກັນໃຫູ້ມີຈໍານວນແມູ່ຍິງທີິ່ສະໝັກຢູ່າງພຽງພໍ. 

ການຄັດເລືອກແມູ່ນຕັດສິນໂດຍການລ ງຄະແນນ. ຜ ູ້ເຂ ົ້າຮ່ວມແຕູ່ລະຄ ນສາມາດ ປູ່ອນບັດໄດູ້ (ໄປ
ຈ ນເຖິງ) ຈໍານວນຂອງສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການທີິ່ຈະຖືກຄັດເລືອກ. ຜ ູ້ສະໝັກທີິ່ໄດູ້ຮັບຄະແນນ
ສຽງສ ງສຸດ ແມູ່ນຖືກຄັດເລືອກ; ຜ ູ້ສະໝັກທີິ່ໄດູ້ຮັບຄະແນນສຽງສ ງສຸດ ຈະຖືກຄັດເລືອກເປັນ
ປະທານທະນາຄານບ້ານ (VB) ຢູ່າງອັດຕະໂນມັດ.   

7. ທີິ່ປ ກສາ VB: ທີິ່ປ ກສາທະນາຄານບ້ານ ໂດຍປ ກກະຕິ 2 ທ່ານ, ຖືກສະເໜີຊືິ່ ໂດຍເມືອງ ແລະ ບ້ານ ແລະ ຕ້ອງໄດູ້
ຮັບການຢັົ້ງຢືນຈາກກອງປະຊຸມ. 

8. ລະບຽບພາຍໃນຂອງ VB: ຫ ັງຈາກການເລືອກຕັົ້ງ, ແບູ່ງປັນໜ້າທີິ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ໂດຍອີງຕາມບ ດທີ 2.2.2. 

9. ເລີິ່ມຕ ົ້ນການບໍລິການ: ພາຍຫ ັງຄະນະກໍາມະການໄດູ້ຖືກແຕູ່ງຕັົ້ງ, ການລ ງທະບຽນສະມາຊິກ ແລະ ເກັບກໍາເງິນຝາກປະຢັດ 
ສາມາດເລີິ່ມຕ ົ້ນຂ ົ້ນ. ຄະນະກໍາມະການຈະຢ ູ່ສາຍງານດຽວ ອີງຕາມໜ້າທີິ່ຂອງຕ ນພາຍໃນຂັົ້ນຕອນ
ການເຮັດວຽກ.   (ເບິິ່ງບ ດທິ Error! Reference source not found. ກ່ຽວກັບມືົ້ເຮັດວຽກ 
ອງ VB) 

 

 

ລາຍການຮ່າງດັິ່ງກ່າວນີົ້ສາມາດນໍາໃຊູ້ ແລະ ດັດແກູ້ໄດູ້ໃນເວລາເປີດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີຂອງທະນາຄານບ້ານ.  
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ຮ ບ   3-1   ໂປສະເຕກີານສາ້ງຄວາມເຂ ົ້າໃຈກຽ່ວກັບດາ້ນແນວຄວາມຄດິດາ້ນທະນາຄານບາ້ນ 



ຄ ູ່ມໂືຄງການ AFP: ສໍາລັບການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານບ້ານ 
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4 ການບໍລິການດ້ານການເງິນ 
ແຜນວາດລຸູ່ມນີົ້ ສະແດງພາບລວມທີິ່ງ່າຍດາຍກ່ຽວກັບທະນາຄານບ້ານ. ສະມາຊິກຝາກເງິນປະຢັດຢ ູ່ທະນາຄານ  
ບ້ານ, ຕໍິ່ມາເງິນຝາກປະຢັດດັິ່ງກ່າວ ຖືກນໍາໃຊູ້ເປັນເງິນກ ູ້ຢືມ. ດອກເບູ້ຍແມູ່ນເກັບຈາກຜ ູ້ກ ູ້ຢືມ ແລະ ຈາກນັົ້ນ 
ແບູ່ງກໍາໄລປັນຜ ນໃຫູ້ສະມາຊິກ. ບັນດາໝວດຍ່ອຍລຸູ່ມນີົ້ ຈະສ ນທະນາເປັນລາຍລະອຽດ ແລະ ເລິກເຊິິ່ງຂ ົ້ນຕືິ່ມ
ກ່ຽວກັບ ຂັົ້ນຕອນນີົ້. 

 
ຮ ບ   4-1   ກ ນໄກປະຕບິດັງານຂອງທະນາຄານບາ້ນ 

4.1 ເງິນຝາກປະຢັດ 

4.1.1 ເງິນຝາກປະຢັດແບບບັງຄັບ 
ກອງປະຊຸມທ ິ່ວໄປກໍານ ດກ ດລະບຽບກ່ຽວກັບ ການຝາກເງິນປະຢັດແບບບັງຄັບ. ທະນາຄານບ້ານສ່ວນໃຫຍ່ ໄດູ້ກໍານ ດ
ໃຫູ້ມີການຝາກເງິນປະຢັດແບບບັງຄັບໃນກ ດລະບຽບຂອງຕ ນ, ປ ກກະຕິເງິນຝາກປະຢັດຕໍິ່າສຸດ ແມູ່ນ 10,000 ກີບ ຕໍິ່
ສະມາຊິກ. ການຝາກເງິນປະຢັດແບບບັງຄັບ ມຈີຸດປະສ ງ ເພືິ່ອເຮັດໃຫູ້ສະມາຊິກຄຸູ້ນເຄີຍກັບການແບູ່ງສ່ວນໜ ິ່ງຂອງ
ລາຍໄດູ້ຂອງຕ ນ ເພືິ່ອການນໍາໃຊູ້ໃນເວລາຈໍາເປັນ.  

4.1.2 ເງິນຝາກປະຢັດແບບສະໝັກໃຈ 
ນອກຈາກຈໍານວນເງິນຝາກປະຢັດຂັົ້ນຕໍິ່າສຸດ, ທະນາຄານບ້ານຍັງຮັບຝາກເງິນຝາກປະຢັດບໍິ່ຈໍາກັດຈໍານວນ(ເປີດ). 

ເງິນຝາກປະຢັດແບບສະໝັກໃຈ ໃນທະນາຄານບ້ານ (VB) ຊ່ວຍໃຫູ້ມີເງິນທ ນເພີົ້ມຂ ົ້ນ ສໍາລັບການໃຫູ້ກ ູ້ຢືມ. ເງິນຝາກ
ປະຢັດທີິ່ເພີົ້ມຂ ົ້ນ ຊ່ວຍໃຫູ້ການເບີກຈ່າຍສິນເຊືິ່ອເພີົ້ມຂ ົ້ນ. ຕາບໃດທີິ່ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານສິນເຊືິ່ອໃນບ້ານ, ທະ
ນາ ຄານບ້ານຕ້ອງຫ້າວຫັນຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ມີການຝາກເງິນປະຢັດ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ໃນບັນດາບ້ານທີິ່ມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານ



ຄ ູ່ມໂືຄງການ AFP: ສໍາລັບການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານບ້ານ 
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ການຝາກເງນິປະຢັດຫ າຍກວ່າຄວາມຕ້ອງການດ້ານສິນເຊືິ່ອ ແລະ ສະພາບຄ່ອງສ່ວນເກີນບໍິ່ສາມາດຟືົ້ນຟ ໄດູ້ ຫ  ືໃຫູ້ເອ າ
ໄປຝາກເຂ ົ້າບັນຊີທີິ່ມີລາຍຮັບດ້ານດອກເບູ້ຍ (ໃຫູ້ມີກໍາໄລ).  

(ໃຫູ້ຝາກໄວູ້ກັບສະຖາບັນການເງິນ ຫ ື ທະນາຄານ), ກອງປະຊຸມໃຫູ່ຍ ສາມາດກໍານ ດສ ງສຸດ ສໍາລັບການຝາກເງິນ
ປະຢັດແບບສະໝັກໃຈ. 

ເງິນຝາກປະຢັດທັງໝ ດ ລວມທັງເງິນຝາກປະຢັດແບບບັງຄັບສາມາດຖອນໃນລະຫວ່າງ ແລະ ນອກເວລາກອງປະຊຸມ
ການບໍລິການ ແລະ ໃນກໍລະນີສຸກເສີນໄດູ້. ການຖອນເງິນຝາກປະຢັດອອກທັງໝ ດ ເທ ິ່າກັບການຍ ກເລີກການເປັນ
ສະມາຊິກຂອງຕ ນເອງ. ຖ້າສະມາຊິກຕ້ອງການຖອນເງິນຝາກປະຢັດເປັນຈໍານວນຫ າຍ, ຜ ູ້ກ່ຽວຕ້ອງແຈູ້ງລ່ວງໜ້າ. ຂ ົ້ນ
ກັບສະພາບຄ່ອງຕ ວຈິງ, ຈໍານວນທັງໝ ດທີິ່ອາດເປັນໄປໄດູ້ ອາດຕ້ອງໄດູ້ຈ່າຍເປັນງວດ. 

ອັດຕາເງິນຝາກປະຢັດຕໍິ່າສຸດ ຫ ື ອັດຕາການຖອນເງິນອອກຫ າຍ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນສັນຍານຂອງບັນຫາກ່ຽວກັບ ລະບ ບ
ພາຍໃນຂອງທະນາຄານບ້ານ ເຊິິ່ງເຮັດໃຫູ້ຄວາມເຊືິ່ອໝັົ້ນຂອງສະມາຊິກຫຼຸດລ ງ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ຫ ື ຜ ນກໍາໄລ
ຂອງບັນຊີເງິນຝາກຂອງພວກເຂ າເຈ ົ້າ. ພາຍຫ ັງທີິ່ບັນຫາເຫ  ິ່ານີົ້ໄດູ້ຮັບການກວດພ ບ ແລະ ລະບຸແກູ້ໄຂ ຈ ິ່ງສາມາດຂໍຮ້ອງ
ໃຫູ້ມີການຝາກເງິນປະຢັດເພີົ້ມຂ ົ້ນ. 

4.1.3 ເງິນປັນຜ ນ 
ເຖິງວ່າກໍາໄລສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ VB ໄດູ້ມາຈາກກິດຈະກໍາການໃຫູ້ສິນເຊືິ່ອ ຄືກັບທະນາຄານທ ິ່ວໄປ, ແຕູ່ຜ ນຕອບແທນ
ຈາກ ເງິນຝາກປະຢັດ ຊືິ່ງບໍິ່ແມູ່ນດອກເບູ້ຍຄິດໄລູ່ຄ ງທີິ່ ຄືກັບບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດທ ິ່ວໄປ. ສ່ວນໜ ິ່ງຂອງກໍາໄລ
ຂອງທະ ນາຄານບ້ານ ໄດູ້ແບູ່ງປັນໃຫູ້ສະມາຊິກໃນຮ ບແບບຂອງເງິນປັນຜ ນ. ຟືົ້ນຖານການຄິດໄລູ່ເງິນປັນຜ ນຕາມຍອດ
ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດປະຈໍາປີ. ບໍິ່ມີການຈໍາແນກລະຫວ່າງເງິນຝາກປະຢັດແບບບັງຄັບ ແລະ ແບບສະໝັກໃຈ. ເງິນປັນ
ຜ ນແມູ່ນເຮັດແບບຟືົ້ນຖານປີຕໍິ່ປີ ແລະ ແມູ່ນເງິນຊ ດເຊີຍໃຫູ້ສະມາຊິກສໍາລັບການຝາກເງິນປະຢັດ (ເບິິ່ງບ ດທີ 7 ລາຍ
ລະອຽດກ່ຽວກັບການຄິດໄລູ່ການຈ່າຍເງິນປັນຜ ນ). ອັດຕາເງິນປັນຜ ນຈ່າຍໃຫູ້ສະມາຊິກ ຂ ົ້ນກັບອ ງປະກອບ ລຸູ່ມນີົ້:  

 ລະດັບອັດຕາດອກເບູ້ຍ. 
 ຈໍານວນສິນເຊືິ່ອທີິ່ເບີກຈ່າຍກ່ຽວພັນເງິນຝາກປະຢັດ (ທະນາຄານບ້ານທີິ່ມີລະດັບສະພາບຄ່ອງສ ງ ທີິ່ບໍິ່ນໍາໃຊູ້ເງິນ

ທ ນຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ ຈະມີອັດຕາເງິນປັນຜ ນຕໍິ່າກວ່າ). 
 ຄຸນນະພາບການປະຕິບັດງານຫ ັກຊັບສິນເຊືິ່ອທັງໝ ດ (ຈໍານວນເງິນສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ທີິ່ສ ງໄສຈະສ ນເສຍ ແມູ່ນຖືກ

ແຮໄວູ້ຕາມຕວາມຕ້ອງການ). 

4.2 ສິນເຊືິ່ອ 

4.2.1 ໝາຍເຫດທ ິ່ວໄປ 
ການເບກີຈ່າຍສິນເຊືິ່ອທີິ່ຮອບຄອບ ແລະ ມີຂັົ້ນຕອນການຕິດຕາມທີິ່ເຂັົ້ມງວດ ແມູ່ນການປະຕິບັດງານທີິ່ສໍາຄັນທີິ່ສຸດ 
ເພືິ່ອເຮັດໃຫູ້ທະນາຄານປະສ ບຜ ນສໍາເລັດ. ເມືິ່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ, ທ ນທີິ່ເພີົ້ມຂ ົ້ນຈາກເງິນຝາກປະຢັດຂອງ
ສະມາຊິກ ໄດູ້ຖືກນໍາໃຊູ້ເພືິ່ອສະໜອງທ ນໃຫູ້ແກູ່ບັນດາກິດຈະກໍາທີິ່ສ້າງຜ ນຕອບແທນສ ງໃຫູ້ແກູ່ຜ ູ້ຮັບສິນເຊືິ່ອໃນດ້ານ
ການເງິນ ຫ  ືບໍິ່ແມູ່ນທາງດ້ານການເງິນ. ໃນຂະນະດຽວກັນລາຍຮັບທີິ່ຖືກສ້າງຂ ົ້ນ ຈະຈ່າຍເປັນຄ່າຕອບແທນໃຫູ້ເງິນຝາກ
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ປະຢັດ ແລະ ໃຊູ້ເປັນຊັບພະຍາກອນອືິ່ນໆ ເພືິ່ອບໍລິຫານ VB ຫ ື ອາດຈະສະໜອງທ ນໃຫູ້ກິດຈະກໍາສັງຄ ມ ເພືິ່ອຜ ນ
ປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊ ນ. 

4.2.2 ຄຸນລັກສະນະຂອງສິນເຊືິ່ອ. 
ຕາຕະລາງລຸູ່ມນີົ້ ສະແດງເງືິ່ອນໄຂສິນເຊືິ່ອທ ິ່ວໄປ ເຊິິ່ງກໍານ ດໃນປີທໍາອິດຂອງການປະຕິບັດງານ.  ພາຍຫ ັງປີທໍາອິດ, 
ສະມາຊິກ VB ສາມາດອອກສຽງຂໍປູ່ຽນແປງເງືິ່ອນໄຂເຫ  ິ່ານີົ້ ຢ ູ່ທີິ່ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ (ເບິິ່ງ ບ ດທີິ່ 7). 

ຜະລດິຕະພນັເງນິກ ູ້ຢມື ຂອງ VB (ການເບກີຈາ່ຍເງນິກ ູ້ຢມື) ໃຫູ້ສະມາຊກິໃນປທີາໍອດິ: 

ຕາຕະລາງ   4-1   ຜະລດິຕະພັນເງນິກ ູ້ຢືມ 

ປະເພດເງນິກ ູ້ຢມື 
ອັດຕາດອກ 
ເບູ້ຍຕໍິ່ເດອືນ 

ກາໍນ ດກ ູ້ຢມືສ ງສດຸ 
(ເດອືນ) 

 

ເພດານເງນິກ ູ້ຢມື (ກບີ) 

1. ສຸກເສີນ 1% 6 2,000,000 
2. ຮັບໃຊູ້ຄອບຄ ວ (ບໍລິໂພກ) 2% 6 2,000,000 
3. ກິດຈະກາໍສ້າງລາຍຮັບ (ປ ກຝັງ, ລ້ຽງສັດ) 2% 12 5,000,000 
4. ການຄ້າຂາຍ (ບໍລິການ) 3% 6 5,000,000 

 

ສິນເຊືິ່ອ VB ສ່ວນຫ າຍເບີກຈ່າຍໃນຮ ບແບບ ຈ່າຍຄືນທັງໝ ດງວດດຽວ. ການຊໍາລະດອກເບູ້ຍແຕູ່ລະເດືອນ, ແມູ່ນ
ຈ່າຍຄືນທັງໝ ດງວດດຽວ ແລະ ການຊໍາລະຄືນເງິນຕ ົ້ນທ ນແມູ່ນກໍານ ດຈ່າຍໃນໄລຍະທ້າຍຂອງສັນຍາ. ຜ ູ້ກ ູ້ຢືມ
ສາມາດຊໍາລະຄືນເງິນກ ູ້ຢືມກ່ອນສັນຍາ.  ໃນກໍລະນີດັິ່ງກ່າວ, ການຊໍາລະຄືນດອກເບູ້ຍ ຕ້ອງໄດູ້ຄິດໄລູ່ຄືນໃໝູ່ ເພືິ່ອ
ສະທ້ອນໃສູ່ ວິທີການຄິດໄລູ່ດອກເບູ້ຍຫຼຸດລ ງ ເຊັິ່ນ ອັດຕາດອກເບູ້ຍເຖິງກໍານ ດທີິ່ຕ້ອງຈ່າຍ ແມູ່ນຄິດໄລູ່ ຈາກເງິນຕ ົ້ນທີິ່
ຄ ງເຫ ືອ ບໍິ່ແມູ່ນ ເງິນຕ ົ້ນທໍາອິດ.  

4.2.3 ການປະເມີນສິນເຊືິ່ອ 
ເງິນກ ູ້ການເງິນຈຸລະພາກຊຸມຊ ນຂັົ້ນພືົ້ນຖານແມູ່ນສາມາດຢືມໄດູ້ງ່າຍ, ບໍິ່ມີຫ າຍຂັົ້ນຕອນ ແລະ ນໍາໃຊູ້ແຮງກ ດດັນຈາກ 
ວິທີການເພືິ່ອນສອນເພືິ່ອນ ເພືິ່ອຊຸກຍ ູ້ການຊໍາລະຄືນ. 

ໃນແງູ່ໜ ິ່ງທີິ່ເປັນສິິ່ງທີິ່ງ່າຍ (ແລະ ກໍິ່ຄວນຈະເປັນແນວນັົ້ນ) ໃນການໄດູ້ຮັບສິນເຊືິ່ອໃນທະນາຄານບ້ານແມູ່ນງ່າຍກວ່າທະ 
ນາຄານທີິ່ເປັນທາງການ. ບໍິ່ຕ້ອງການເອກະສານຫ າຍ, ເງືິ່ອນໄຂຫ ັກຊັບຄໍົ້າປະກັນບໍິ່ສ ງ ແລະ ການເບີກຈ່າຍ ສາມາດເຮັດ
ໄດູ້ ພາຍໃນສອງສາມຊ ິ່ວໂມງ.  

ຂັົ້ນຕອນປະເມີນການກ ູ້ຢືມບໍິ່ແພງ ແລະ ມີຄວາມແມູ່ນຢໍາກວ່າ ເມືິ່ອປຽບທຽບກັບພະນັກງານສິນເຊືິ່ອ ເພາະວ່າ ຄະນະ
ກໍາມະການ VB ແລະ ອໍານາດການປ ກຄອງບ້ານ ໄດູ້ຮັບແຈູ້ງຂ່າວສານທີິ່ຖືກຕ້ອງຢູ່າງເປັນປ ກກະຕ ິກ່ຽວກັບນິໄສສ່ວນ
ຕ ວ ແລະ ສະພາບການເງິນຂອງຜ ູ້ກ ູ້ຢືມ. 

ກ່ອນເບີກຈ່າຍສິນເຊືິ່ອ, ຄະນະກໍາມະການ VB ຕ້ອງເຮັດການປະເມີນເອກະສານຂໍສິນເຊືິ່ອຢູ່າງລະອຽດ. ຫ ກຄໍາຖາມ
ຫ ັກລຸູ່ມນີົ້  ຕ້ອງໄດູ້ຄໍາຕອບໃນລັກສະນະທີິ່ເປັນແງູ່ບວກ ກ່ອນຈະມີການຕັດສິນໃຈວ່າຈະໃຫູ້ສິນເຊືິ່ອ ຫ ື ບໍິ່. 
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 ຜ ູ້ສະເໜີມີເງືິ່ອນໄຂພຽງພໍ ເພືິ່ອຂໍສິນເຊືິ່ອ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂຂໍສິນເຊືິ່ອສອດຄ່ອງກັບກ ດລະບຽບທະນາຄານບ້ານບໍິ່? 
 ໂດຍຕາງໜ້າໃຫູ້ ທະນາຄານບ້ານ: ເຊັິ່ນຜ ູ້ສະເໜີ ໃນທຸກຄວາມເປັນໄດູ້ ຈະ ເຕັມໃຈ ປະຕິບດັສັນຍາສິນເຊືິ່ອ ເຊັິ່ນ 

ຊໍາລະຄືນສິນເຊືິ່ອ ພາຍໃຕູ້ເງືິ່ອນໄຂທີິ່ຕ ກລ ງກັນ ບໍິ່? 
 ໂດຍຕາງໜ້າໃຫູ້ ທະນາຄານບ້ານ: ຜ ູ້ສະເໜີ ໃນທຸກຄວາມເປັນໄດູ້ ຈະ ສາມາດ ປະຕິບັດສັນຍາສິນເຊືິ່ອ ເຊັິ່ນ ຊໍາ

ລະຄືນ ສິນເຊືິ່ອ ພາຍໃຕູ້ເງືິ່ອນໄຂທີິ່ຕ ກລ ງກັນ ບໍິ່? 
 ໂດຍຕາງໜ້າໃຫູ້ ຜ ູ້ສະເໜີ: ຜ ູ້ສະເໜີ ໃນທຸກຄວາມເປັນໄດູ້ ຈະໄດູ້ຮັບຜ ນປະໂຫຍດ ຈາກການກ ູ້ຢືມເງິນ ໂດຍບໍິ່

ຕ້ອງປະເຊີນຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ໃນການຊໍາລະຄືນເງິນກ ູ້ຢືມດັິ່ງກ່າວ ບໍິ່? 
 ຜ ູ້ສະເໜີຂໍກ ູ້ຢືມ ຍັງມີເງິນກ ູ້ຄ້າງຈ່າຍ ກັບສະຖານບັນອືິ່ນໆ ຫ ື ຜ ູ້ປູ່ອຍເງິນກ ູ້ນອກລະບ ບຄ ນອືິ່ນໆ ບໍິ່? 
 ໂດຍຕາງໜ້າໃຫູ້ ຜ ູ້ສະເໜີ: ຜ ູ້ສະເໜີເຂ ົ້າໃຈ ຂໍົ້ຕ ກລ ງ, ພັນທະຂອງຕ ນເອງ ແລະ ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍທັງໝ ດ ຈາກການກ ູ້

ຢືມ ບໍິ່? 

ພາຍໃຕູ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍິ່ການຕອບຄໍາຖາມຂ້າງເທິງ, ຕ້ອງໄດູ້ພິຈາລະນາສາມປັດໄຈ  

1. ນິໄສ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂສ່ວນຕ ວ ຂອງຜ ູ້ສະເໜີ: 
o ສະພາບຄອບຄ ວ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງຜ ູ້ກ່ຽວ ເປັນແນວໃດ (ແຕູ່ງງານ/ໂສດ, ທຸກຍາກ/ພ ົ້ນທຸກ)? 
o ປະຫວັດການຝາກເງິນປະຢັດ ແລະ ສິນເຊືິ່ອ ຂອງຜ ູ້ກ ູ້ຢືມເປັນແນວໃດ? ຜ ູ້ກ່ຽວຝາກເງິນປະຢັດ ເປັນປະ

ຈໍາບໍິ່ ແລະ ການກ ູ້ຢືມຄັົ້ງກ່ອນ ໄດູ້ຖືກຊໍາລະຕາມສັນຍາບໍິ່? 
o ຄຸນລັກສະນະທາງດ້ານຈິດໃຈ ຂອງຜ ູ້ສະເໜີຮ ູ້ດີບໍິ່, ມີຫຍັງແດູ່? ຜ ູ້ກ່ຽວກັບຄວາມໜ້າເຊືິ່ອຖື/ບໍິ່ໜ້າເຊືິ່ອຖື

, ຕັົ້ງໃຈ/ໂລເລ, ດຸໝັິ່ນ ຫ ື ຂີົ້ຄ້ານ?  
 

2. ລາຍໄດູ້ ແລະ ກະແສເງິນສ ດຂອງທຸລະກິດຄ ວເຮືອນ, ເຊິິ່ງຕ້ອງໄດູ້ຊໍາລະຄືນເງິນກ ູ້ຢືມ: 
o ແຫ ິ່ງລາຍໄດູ້ຜ ູ້ສະເໜີຂໍກ ູ້ຢືມປະຈຸບັນມີຫຍັງແດູ່? ໃນຊ່ວງເວລາໃດ ທີິ່ຜ ູ້ກ່ຽວມີລາຍໄດູ້ອັນໃດ ແລະ ຄ່າ

ໃຊູ້ຈ່າຍອັນໃດ (ກະແສເງິນສ ດ)? 
o ສິນເຊືິ່ອຈະນໍາໃຊູ້ເພືິ່ອເຮັດຫຍັງ? ຈໍານວນ ແລະ ຕາຕະລາງເວລາການຊໍາລະ ຂອງສິນເຊືິ່ອທີິ່ສະເໜີຂໍກ ູ້

ຢືມກ ງກັບກະແສເງິນສ ດຂອງກິດຈະກໍາດັິ່ງກ່າວ? ກິດຈະກາໍດັິ່ງກ່າວ ຄາດໝາຍວ່າຈະສ້າງກໍາໄລພຽງພ ໍ
ເພືິ່ອຈ່າຍດອກເບູ້ຍ ແລະ ມີຜ ນປະໂຫຍດຕໍິ່ຜ ູ້ກ ູ້ຢືມບໍິ່? 

o ໃນກໍລະນ ີທີິ່ກິດຈະກໍາທີິ່ໄດູ້ຮບັການຊ່ວຍເຫ ືອດ້ານການເງິນບໍິ່ປະສ ບຜ ນສໍາເລັດ: ຜ ູ້ກ ູ້ຢືມ ສາມາດຊໍາລະ
ໜີົ້ີ ໂດຍບໍິ່ຕ້ອງຂາຍຊັບສິນຄ ງທີິ່ ເພືິ່ອຊໍາລະຄືນເງິນກ ູ້ຢືມດັິ່ງກ່າວ ໄດູ້ບໍິ່? 

 
3. ຫ ັກຊັບຄໍົ້າປະກັນ ທີິ່ຜ ູ້ສະເໜີຂໍກ ູ້ຢືມສາມາດລະດ ມໄດູ້ ໃນກໍລະນ ີ ແຜນການຊໍາລະຄືນ ແລະ ແຫ ິ່ງລາຍໄດູ້ທາງ

ເລືອກ ບໍິ່ປະສ ບຜ ນສໍາເລັດ(ຫ  ົ້ມເຫ ວ) ຫ ື ຜ ູ້ຮັບສິນເຊືິ່ອ ບໍິ່ເຕັມໃຈຊໍາລະຄືນເງິນກ ູ້ຢືມ: 
o ສະພາບການດ້ານຊັບສິນ (ຊັບສ ມບັດ) ທ ິ່ວໄປຂອງຜ ູ້ຮັບສິນເຊືິ່ອ ເປັນແນວໃດ? 
o ຫ ັກຊັບຄໍົ້າປະກັນໃດ ທີິ່ຈະເໝາະສ ມທີິ່ສຸດສໍາລັບການກ ູ້ຢືມຕ ວຈິງ? ຕ້ອງການຊັບສິນທີິ່ສາມາດ ເຂ ົ້າເຖິງ

ງ່າຍ, ຈັບຕ້ອງໄດູ້ ຈ ນໄປເຖິງ ຊັບສິນຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊິິ່ງຂາຍອອກຍາກ! 
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ຫ ັງຈາກຄະນະກໍາມະການໄດູ້ປະເມີນຄໍາຮ້ອງສະເໜີຂໍກ ູ້ຢືມ, ພວກເຂ າສາມາດຕັດສິນໃຈວ່າ: 

 ອະນຸມັດຄໍາຮ້ອງສະເໜີຂໍກ ູ້ຢືມໃນຮ ບແບບຕ ົ້ນສະບັບ.   
 ອະນຸມັດຄໍາຮ້ອງສະໝັກຂໍກ ູ້ຢືມ ພາຍຫ ັງປ ກສາຫາລື ແລະ ຕ ກລ ງກັບລ ກຄ້າ ຕໍິ່ກັບການປູ່ຽນແປງ (ຕ ວຢູ່າງເຊັິ່ນ ຈໍາ

ນວນເງິນກ ູ້ຢືມທີິ່ຫຼຸດລ ງ, ຖ້າມີຄວາມສ່ຽງສ ງ, ຫ ືປູ່ຽນແປງຂໍົ້ຕ ກລ ງການກ ູ້ຢືມ, ຖ້າພິຈາລະນາວ່າ ໄລຍະເວລາກ ູ້ສັົ້ນ 
ຫ  ືດ ນເກີນໄປ ສໍາລັບກິດຈະກາໍການເງິນດັິ່ງກ່າວ). 

 ປະຕິເສດຄໍາຮ້ອງສະເໜີຂໍກ ູ້ຢືມ. 

ຫ ັງຈາກຄໍາຮ້ອງສະເໜີຂໍກ ູ້ຢືມໄດູ້ຮັບອະນຸມັດ, ຕ້ອງໃຫູ້ແນູ່ໃຈວ່າ ສັນຍາການກ ູ້ຢືມ ແລະ ການປັບ/ດັດແກູ້ຕ່າງໆ ໄດູ້
ຖືກຈ ດບັນທ ກ ແລະ ລ ງລາຍເຊັນໂດຍ ຜ ູ້ຖືບັນຊີ, ສະມາຊິກຄະນະກາໍມະການ VB ແລະ ຈໍົ້າກາໂດຍອໍານາດການ
ປ ກຄອງບ້ານ (ສ່ວນຫ າຍແມູ່ນນາຍບ້ານ), ກ່ອນສ ິ່ງຕໍິ່ໄປໃຫູ້ ຄັງເງິນສ ດ ເບີກຈ່າຍ [ເບິິ່ງ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5 
ແບບຟອມສັນຍາກ ູ້ຢືມ].  ສໍາລັບບັນຊີຄອບຄ ວນັົ້ນ, ຜ ູ້ຖືບັນຊີເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງຕ້ອງ ລ ງລາຍເຊັນ. 

ໃນບັນດາທະນາບ້ານ ທີິ່ມີການບໍລິຫານສິນເຊືິ່ອບໍິ່ດີ, ການເບີກຈ່າຍທີິ່ບໍິ່ມີການວິເຄາະຢູ່າງລອບຄອບອາດນໍາໄປສ ູ່ ການ
ຕິດໜີົ້ຫ າຍເກີນໄປຂອງສະມາຊິກ ເຊິິ່ງໄດູ້ຮັບເງິນກ ູ້ຢືມ ເກີນກວ່າຄວາມສາມາດໃນການຊໍາລະໜີົ້ຄືນຂອງເຂ າເຈ ົ້າ. ການ
ຂະຫຍາຍມາດຕະຖານເງິນກ ູ້ຊັກຊ້າ ອາດເຮັດໃຫູ້ສະຖານະການຮຸນແຮງຂ ົ້ນ ໃນເວລາທີິ່ສະມາຊິກບາງທ່ານ ບໍິ່ສາມາດ
ໄດູ້ຮັບສິນເຊືິ່ອ ເພາະວ່າ ບາງສະມາຊິກບໍິ່ຊໍາລະກ ງເວລາ (ເບິິ່ງ ບ ດທີ 8 - ການແກູ້ໄຂບັນຫາ - ການຄຸູ້ມຄອງໜີົ້ຊັກຊ້າ) 

• ລະມັດລະວັງ ການໃຫູ້ເງິນແກູ່ບຸກຄ ນທີິ່ເຄີຍສ້າງບັນຫາ! ບໍິ່ໃຫູ້ສິນເຊືິ່ອແກູ່ບຸກຄ ນ ຍ້ອນເຫດຜ ນອັນ
ດຽວຄື ພວກເຂ າມີຫ ັກຊັບຄໍົ້າປະກັນ (ທີິ່ດິນ) ມີຄວາມປອດໄພ ພຽງພໍເພືິ່ອກ ູ້ຢືມ! 

• ບໍິ່ໃຫູ້ເງິນກ ູ້ແກູ່ບຸກຄ ນ ທີິ່ໄດູ້ຮັບສິນເຊືິ່ອແລູ້ວ (ຍ ກເວັົ້ນ ກໍລະນີກ ູ້ຢືມສຸກເສີນ)! 
• ບໍິ່ໃຫູ້ບຸກຄ ນທີິ່ບໍິ່ແມູ່ນສະມາຊິກກ ູ້ຢືມ! 
• ໃຫູ້ແນູ່ໃຈວ່າຂະໜາດຂອງເງິນກ ູ້ຢືມ ເໝາະສ ມກັບຄວາມສາມາດໃນການຊໍາລະໜີົ້ຂອງຜ ູ້ກ ູ້ຢືມ! 
• ເງິນກ ູ້ມີຄວາມເໝາະສ ມທີິ່ສາມາດຊໍາລະຕາມຕາຕະລາງເວລາການຊໍາລະ ທີິ່ສອດຄ່ອງກັບກະແສ

ເງິນສ ດທີິ່ຄາດໄວູ້! ກ່ຽວພັນ ໃນຊ່ວງເວລາການຊໍາລະປະຈໍາເດືອນ ເຊັິ່ນໃນໄລຍະກ ູ້ເງິນ. 
• ເຄ າລ ບກ ດລະບຽບ – ມີເຫດຜ ນທີິ່ດີຕ່າງໆ ເປັນຫຍັງທ່ານຈ ິ່ງຕ ກລ ງເຫັນດີຕໍິ່ກ ດລະບຽບດັິ່ງກ່າວ! 
• ເງິນກ ູ້ຢືມທີິ່ມີຂະໜາດໃຫູ່ຍຂ ົ້ນ ຄວາມສ່ຽງກໍິ່ສ ງຂ ົ້ນ ຕ້ອງໄດູ້ປະເມີນສິນເຊືິ່ອຢູ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ 

ມັນຕ້ອງຮອບຄອບຂ ົ້ນ! 
• ຄະນະກໍາມະການຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ຜ ູ້ກ ູ້ຢືມ ເຂ ົ້າໃຈສັນຍາສິນເຊືິ່ອ ແລະ ຜ ນທີິ່ຕາມມາຂອງສັນຍາ

ດັິ່ງກ່າວ! 
• ແກູ້ໄຂບັນຫາເວລາທີິ່ມັນຍັງເປັນບັນຫານ້ອຍ ຕ ວຢູ່າງເຊັິ່ນ ຖ້າສະມາຊິກບໍິ່ປະກ ດຕ ວ ໃນການມາຊໍາລະ

ດອກເບູ້ຍ ຂອງລາວ ຫ ື ບໍິ່ຊໍາລະເງິນຕາມງວດ, ໃຫູ້ໄປເຮືອນຜ ູ້ກ່ຽວໃນວັນດຽວກັນນັົ້ນທັນທີ ເພືິ່ອ
ພະຍາຍາມແກູ້ໄຂບັນຫາ! 

ຕາຕະລາງ   4-2   ຫ ກັການປະຕິບດັການປະເມີນສນິເຊືິ່ອ ຂອງຄະນະກາໍມະການທະນາຄານບ້ານ 
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4.3 ທ ນຊ່ວຍເຫ ືອລາ້ຂອງໂຄງການ 
ທະນາຄານບ້ານບາງແຫູ່ງນໍາໃຊູ້ທ ນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ ຫ ື ເງິນກ ູ້ຍືມ ເພືິ່ອຊ່ວຍລະດ ມທ ນ, ທ ນເຫ  ິ່ານີົ້ຕ້ອງປະຕິບັດ ຕາມຂໍົ້ກໍາ
ນ ດ ຂອງອ ງການຜ ູ້ໃຫູ້ທ ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຈະຖືກພິຈາລະນາໄປຕາມກໍລະນ.ີ ທ ນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າຂອງໂຄງການ ທີິ່ມອບ
ໃຫູ້ທະນາຄານບ້ານ ແມູ່ນເອ າໃຫູ້ສະມາຊິກຂອງຄ ວເຮືອນ, ໂອນເຂ ົ້າບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດຂອງຄ ວເຮືອນ ຫ ື ເອ າໃຫູ້ 
VB ໂດຍລວມ. ໃນກໍລະນີຫ ົ້າສຸດ, ທ ນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າມີບັນຊີແຍກຕ່າງຫາກ ທັງໃນຮ ບແບບບັນຊີແຍກປະເພດ ຫ ື ໃນ
ປືົ້ມເງິນຝາກປະຢັດ. 

 
ໃນທັງສອງກໍລະນີ ທ ນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ ບໍິ່ສາມາດຖອນໄດູ້ ຖ້າບໍິ່ໄດູ້ຮັບອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກສອນ ຈາກຜ ູ້ໃຫູ້ທ ນ ຫ  ືຜ ູ້
ສືບທອດທີິ່ຈະຮັບຊ້ວງໃນການຮັບຜິດຊອບທ ນ(ເຊິິ່ງອາດແມູ່ນ  NSO ຫ ື ຄ ູ່ຮ່ວມມືໂຄງການຈາກພາກລັດຖະບານ
ກ່ອນໜ້ານີົ້). 

ຖ້າສະມາຊິກໃດ ໄດູ້ຮັບທ ນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າຂອງໂຄງການ, ເມືິ່ອຜ ູ້ກ່ຽວມີການຍ ກເລີກການເປັນສະມາຊິກ, ທ ນຊ່ວຍເຫ ືອ
ລ້າທີິ່ຍັງວ່າງ ຈະຖືກໂອນເຂ ົ້າບັນຊທີ ນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ ທີິ່ແຍກຕ່າງຫາກ, ຈ ນກວ່າຈະມີສະມາຊກິໃໝູ່ເຂ ົ້າມາ ທີິ່ມີເງືິ່ອນໄຂ
ຄ ບຖ້ວນແມູ່ນຈະໄດູ້ຮັບທ ນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າດັິ່ງກ່າວ ສາມາດໂອນເຂ ົ້າບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດຂອງຕ ນ. 

ໃນກໍລະນີທີິ່ທະນາຄານບ້ານ ເຊິິ່ງໄດູ້ທ ນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າໂຄງການ ປິດກິດຈະການລ ງ, ທ ນດັິ່ງກ່າວ ຈະຖືກໂອນເປັນກໍາມະ
ສິດຂອງຜ ູ້ຖືບັນຊີ ກ່ອນຂັົ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງການປິດກິດຈະການດັິ່ງກ່າວ. ສະມາຊິກທີິ່ຜິດລະບຽບສີນເຊືິ່ອຄ້າງຊໍາລະ 
ຈະຖືກຫັກລ ບໜີົ້ ຕໍິ່ກັບບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດຂອງຕ ນ ລວມທັງທ ນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າຂອງໂຄງການ.  

  

ຂໍົ້ແນະນໍາ:ໃນເວລາຄິດໄລູ່ເງິນປັນຜ ນ ໃຫູ້ເອ າໃຈໃສູ່ເປັນພິເສດ ຕໍິ່
ທ ນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ ທີິ່ອາດຈະສ ິ່ງຜ ນກະທ ບຕໍິ່ການຈ່າຍເງິນປັນຜ ນ. 
ກໍາໄລຈາກເງິນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ ຫ ື ເງິນກ ູ້ຢືມມາ ຈະບໍິ່ເໝາະສໍາລັບທີິ່

ຈະທໍາການຈ່າຍເປັນເງິນປັນຜ ນ 
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5 ມືົ້ເຮັດວຽກຂອງທະນາຄານບ້ານ 
ມືົ້ເຮັດວຽກຂອງທະນາຄານບ້ານ ເປດີຂ ົ້ນເປັນໄລຍະ ໜ ິ່ງມື ຕໍິ່ເດືອນ (ໃນທະນາຄານບ້ານຂະໜາດໃຫຍ ່ ເປັນໄປໄດູ້ທີິ່
ຈະຂະຫຍາຍການປະຕິບັດງານອອກເປັນສອງມື). ມືົ້ເຮັດວຽກແມູ່ນເວລາທີິ່ສະມາຊິກທັງໝ ດສາມາດ ເຂ ົ້າຮ່ວມປະຕ ິ
ບັດໜ້າທີິ່ດ້ານທະນາຄານ (ໂດຍທ ິ່ວໄປ ຢ ູ່ຫ້ອງປະຊຸມບ້ານ ຫ ື ວັດ). ຢ ູ່ທີິ່ນີົ້ ຄະນະກໍາມະການທະນາຄານຈະຕາງໜ້າໃຫູ້
ສະມາຊິກຈັດຕັົ້ງວຽກງານບັນຊ ີ ແລະ ຮັບ-ຈ່າຍເງິນສ ດ ແລະ ເປັນຜ ູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫູ້ທຸລະກໍາທະນາຄານ. 
ຕ້ອງປະຕິບັດຂັົ້ນຕອນລຸູ່ມນີົ້:  

 

ຕາຕະລາງ   5-1   ບັນດາຂັົ້ນຕອນການຈັດກອງປະຊມຸການສາ້ງຕັົ້ງທະນາຄານບ້ານ 

1. ການປະກາດແຈູ້ງການ 

 
ປະສານງານກັບ ບຸກຄ ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ  VB ໜ ິ່ງມືົ້ກ່ອນມືົ້ກອງປະຊຸມການບໍລິການ. ໃຫູ້ຜ ູ້ກ່ຽວ
ປະກາດ ແຈູ້ງການກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມ ໃຫູ້ບັນດາສະມາຊິກ, ດີທີິ່ສຸດແມູ່ນເຮັດຫ າຍໆຄັົ້ງ ທັງກາງເວັນ/
ຕອນແລງ ກ່ອນມືົ້ປະຊຸມ ແລະ ໃນຕອນເຊ ົ້າຂອງມືົ້ປະຊຸມ. ການນໍາໃຊູ້ລະບ ບໂທລະໂຄູ່ງຂອງບ້ານ ທີິ່
ຕິດຕັົ້ງຢ ູ່ຫ າຍບ້ານ ແມູ່ນມີປະສິດທິພາບຫ າຍ.  
 

2.  ການກະກຽມ 

 
 ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການທັງໝ ດເຂ ົ້າຮ່ວມ. 
 ໃຫູ້ຜ ູ້ຮັບຜິດຊອບ ເອ າເງິນສ ດໃນຄັງ ແລະ ປືົ້ມບັນຊີທັງໝ ດມານໍາ. 
 ພ້ອມກັນນັບເງິນສ ດ ແລະ ກວດກາປ ົ້ມບັນຊີເງິນສ ດ, ກວດກາການດຸູ່ນດ່ຽງຂອງຍອດເຫ ືອ

ສຸດທ້າຍຂອງບັນຊີ. 
 ກວດກາທຸກການຈ ດບັນທ ກໃນປ ົ້ມບັນຊີເງິນສ ດ ຕັົ້ງແຕູ່ກອງປະຊຸມຄັົ້ງສຸດທ້າຍ (ການປູ່ອຍ

ເງິນກ ູ້ສຸກເສີນ, ອືິ່ນໆ.)  ແລະ ເພີິ່ມຕືິ່ມໃສູ່ປ ົ້ມບັນຊີທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຖ້າຍັງບໍິ່ໄດູ້ເຮັດເທືິ່ອ.  
 ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການທຸກຕໍາແໜູ່ງພ້ອມກັບບ ດບັນທ ກ ແລະ ເຄືິ່ອງມືຕ່າງໆ ຂອງ

ພວກເຂ າເຈ ົ້າ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜ ນ ຂັົ້ນຕອນການປະຕິບັດວຽກໃຫູ້ຖກືຕ້ອງ ແລະ ມີ
ປະສິດທິພາບ. 

 

3. ການເປີດບໍລິການ 

 
ເປີດກອງປະຊຸມການບໍລິການ.  ສະມາຊິກໃໝູ່ທຸກຄ ນຕ້ອງໄດູ້ລ ງທະບຽບ ໂດຍນໍາໃຊູ້ຟອມລ ງທະບຽນ 
(ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1) ແລູ້ວອອກປ ົ້ມສະມາຊິກໃຫູ້. 
 

4. ການຮັບເງິນເຂ ົ້າ 

 
 ຄະນະກໍາມະການເຫັນດີຮັບລາຍຮັບເຂ ົ້າ: ເງີນຝາກປະຢັດ, ດອກເບູ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ, 

ການຊໍາລະເງິນຕ ົ້ນທ ນສິນເຊືິ່ອ.  
 ເງິນຝາກປະຢັດ ບັນທ ກເຂ ົ້າປ ົ້ມເງິນສ ດ ແລະ ປ ົ້ມສະມາຊິກ. ດອກເບູ້ຍ ແລະ ເງິນຕ ົ້ນທ ນ 

ບັນທ ກເຂ ົ້າປ ົ້ມເງິນສ ດ, ປ ົ້ມສິນເຊືິ່ອ ແລະ ປ ົ້ມສະມາຊິກ. 
 ສະມາຊິກຜ ູ້ທີິ່ຈະສະເໜີຂໍສິນເຊືິ່ອ ສາມາດຂຽນຄໍາຮ້ອງຂໍສິນເຊືິ່ອ (ເບິິ່ງ ເອກະສານຊ້ອນ

ທ້າຍ 5), ອາດໄດູ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ືອຈາກສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການ ທີິ່ຮັບຜິດຊອບ. 
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5. ການຈ່າຍເງິນອອກ 

 
 ຄະນະກໍາມະການອະນຸມັດການຖອນເງິນຝາກປະຢັດ ເຊິິ່ງຈະບັນທ ກເຂ ົ້າປ ົ້ມເງິນສ ດ, ປ ົ້ມ

ເງິນຝາກປະຢັດ ແລະ ປ ົ້ມສະມາຊິກ. 
 ຄະນະກໍາມະການ ສະຫຼຸບ, ຖ້າຈໍາເປັນ, ແລະ ປະເມີນຄໍາຮ້ອງຂໍສິນເຊືິ່ ອທີິ່ຢືິ່ນມາ. ຄໍາຮ້ອງທີິ່

ໄດູ້ຮັບອະນຸມັດ ຈະຖືກອະນຸມັດອອກ ແລະ ສ ິ່ງຫາ ຄັງເງິນສ ດເງິນເພືິ່ອເບີກຈ່າຍ. ການຈ່າຍ
ເງິນຈະບັນທ ກເຂ ົ້າປ ົ້ມເງິນສ ດ, ປ ົ້ມສິນເຊືິ່ອ ແລະ ປ ົ້ມສະມາຊິກ. ສັນຍາສິນເຊືິ່ອ ແລະ ຄໍາ
ຮ້ອງຂໍສິນເຊືິ່ອທີິ່ບໍິ່ໄດູ້ຮັບອະນຸມັດ ຈະຖືກເກັບເຂ ົ້າແຟູ້ມອີກຕ່າງຫາກ. 

 

6. ການປິດບໍລິການ 
 
ປິດບໍລິການ ແລະ ບໍິ່ຮັບການຊໍາລະ. 
 

7. 
ການຈ່າຍເງິນໃຫູ້ ສະຖາ
ບັນ NSO ຫ ື 
ທະນາຄານ 

 
 ການຈ່າຍເງິນໃຫູ້ NSO ຫ ື ທະນາຄານ (ຄ່າທໍານຽມ NSO, ການຊໍາລະດອກເບູ້ຍ ແລະ 

ຕ ົ້ນທ ນສິນເຊືິ່ອ) ແມູ່ນສ ິ່ງມອບໃຫູ້ພະນັກງານ NSO ທີິ່ຮັບຜິດຊອບ ໄດູ້ຮັບການອອກ
ໃບຮັບເງິນສ ດ ແລະ ບັນທ ກຢ ູ່ປ ົ້ມເງິນສ ດ.  

 ຂຽນຕືິ່ມຂໍົ້ມ ນເຂ ົ້າໃບຢັົ້ງຢືນຮັບເງິນ  
 ຖ້າບໍິ່ມີການຊໍາລະ, ຕ້ອງຂຽນສ ນໃສູ່ ໃບຮັບເງິນສ ດ ແລະ ເຊັນໃສູ່ໃບຮັບເງິນສ ດ.  

8. ການປິດບັນຊີ 

 
 ຄະນະກໍາມະການພ້ອມກັນນັບເງິນສ ດ ແລະ ກວດກາທຽບໃສູ່ບັນຊີຍອດເຫ ືອສຸດທ້າຍ ໃນ

ປືົ້ມເງິນສ ດ, ຈໍານວນຕ້ອງຄືກັນ. ຕ້ອງເຊັນປ ົ້ມເງິນສ ດ  
 ຕ້ອງກວດກາພິສ ດ ປ ົ້ມເງິນຝາກປະຢັດ ແລະ ປ ົ້ມສິນເຊືິ່ອ. ກວດສອບ ແລະ ປັບແກູ້ ທຸກຂໍົ້

ມ ນທີິ່ບໍິ່ສອດຄ່ອງ. 
 ຄິດໄລູ່ ແລະ ລ ງລາຍເຊັນ ເງິນສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ທີິ່ສ ງໄສຈະສ ນເສຍ, ບັນທ ກເຂ ົ້າບັນຊີແຍກ

ປະເພດປະຈໍາເດືອນ, ໃບລາຍງານຜ ນໄດູ້ຮັບ ແລະ ໃບສະຫຼຸບຊັບສ ມບັດ. (ເບິິ່ງບ ດທີ  6 - 
ບັນຊີສໍາລັບທະນາຄານບ້ານ) 

9. 
ສໍາເນ າຂໍົ້ມ ນ 
(ຖ້າມີອ ງກອນສະໜັບສະ
ໜ ນ) 

 
ຂໍົ້ມ ນຫລ້າສຸດຂອງເດືອນແມູ່ນໃຫູ້ປູ້ອນເຂ ົ້າ ແຟູ້ມຂໍົ້ມ ນຂອງທະນາຄານບ້ານທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫ ື ໃນປືົ້ມ
ບັນຊີ. 
 

10. ສະຫຼຸບ 

 
ປ ກສາຫາລື ກັບຄະນະກໍາມະການ ແລະ ບັນທ ກຄວາມເຂ ົ້າໃຈໃສູ່ກ່ຽວກັບ ສິິ່ງຜິດປ ກກະຕິ ຫ ື ວຽກ
ງານທີິ່ຍັງບໍິ່ສໍາເລັດ. 
 

11. 

 
ການປະຕິບັດງານນອກ 
ຂອບເຂດກອງປະຊຸມ 
ການບໍລິການ(ບໍິ່ແມູ່ນມືົ້
ບໍລິການ) 

 
 ຄະນະກໍາມະການສາມາດຈ່າຍເງິນຖອນຈາກບັນຊີຝາກປະຢັດ ແລະ ເງິນກ ູ້ຢືມ ໃນກໍລະນີ

ສຸກເສີນ ໂດຍອີງຕາມກ ດລະບຽບ. ທຸກການຊໍາລະທັງໝ ດ ຕ້ອງໄດູ້ບັນທ ກເຂ ົ້າ ປ ົ້ມບັນຊີ
ເງິນສ ດ. 

 ການຊໍາລະໃດກໍິ່ຕາມຈາກ NSO ຫ  ືທະນາຄານ (ການຖອນເງິນຈາກບັນຊີເງິນຝາກ, ການ
ເບີກຈ່າຍເງິນກ ູ້ຢືມ ຫ ື ເງິນກ ູ້ມອບເໝ າ) ທີິ່ຖືກຮັບຮອງ ຈະໄດູ້ເອ າເຂ ົ້າຕ ູ້ນິລະໄພ (ຕ ູ້ເຊບ) 
ໂດຍທັນທີ ແລະ ບັນທ ກເຂ ົ້າປ ົ້ມບັນຊີເງິນສ ດ. 

 ບໍິ່ໄດູ້ເຮັດການຮັບເຂ ົ້າ-ຈ່າຍອອກອືິ່ນໆ. 
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5.1 ທຸລະກໍາ ລະຫວ່າງທະນາຄານບ້ານ ແລະ ບັນດາສະຖາບັນການເງິນ  
 

1. ຕາມທີິ່ໄດູ້ກ່າວໄວູ້ໃນພາກສະເໜີ, GIZ ນໍາໃຊູ້ລະບ ບອ ງການຈັດຕັົ້ງຂັົ້ນສອງ ກັບອ ງການສະໜັບສະໜ ນເຄືິ່ອຂ່າຍ ຫ ື 
ສະຖາບັນການເງິນ(NSOs). VB ສະໜັບສະໜ ນພະນັກງານໂດຍແມູ່ນທະນາຄານບ້ານຈ່າຍເງິນຄ່າບໍລິການໃຫູ້ ອ ງ
ການຈັດຕັົ້ງສະໜັບສະໜ ນ (ຫ  ື ທະນາຄານທີິ່ເປັນຄ ູ່ຮ່ວມມື) ແລະ ໃນທາງກັບກັນບັນດາສະຖາບັນເຫ  ິ່ານັົ້ນຕ້ອງຈ່າຍ
ດອກເບູ້ຍເງິນຝາກທີິ່ທະນາຄານບ້ານຝາກເງິນນໍາ. ທະນາຄານບ້ານອາດຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທໍານຽມສະມາຊິກ ເພືິ່ອສະໜັບສະ
ໜ ນອ ງການຈັດຕັົ້ງ ອີງຕາມການຕັດສິນໃຈຂອງກອງປະຊຸມໃຫູ່ຍສະພາບໍລິຫານ. ໂດຍທ ິ່ວໄປ, ຄ່າທໍານຽມສະມາຊິກ 
ແມູ່ນຈ່າຍເປັນລາຍເດືອນ. ພະນັກງານສະໜັບສະໜ ນ VB ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ VB ໄດູ້ຈ່າຍຄ່າທໍານຽມຄ ບຖ້ວນ ແລະ 
ເປັນປ ກກະຕິ. ເພືິ່ອໃຫູ້ມີສະພາບຄ່ອງທາງຊັບສິນທີິ່ມີຄວາມສ ມດ ນ, ທະນາຄານບ້ານອາດຈະຝາກເງິນສ ດສ່ວນເກີນໄວູ້
ກັບສະຖາບນັ  ຫ ື ທະນາຄານ ໃນທ້ອງຖິິ່ນ ຫ ື ອາດຈະກ ູ້ຢືມແບບມອບເໝ າ ກັບສະຖາບັນຖ້າເງິນທ ນພາຍໃນ ບໍິ່ສາມາດ
ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານສິນເຊືິ່ອຂອງສະມາຊິກໄດູ້. 

 
2. ນອກຈາກການສະໜັບສະໜ ນດ້ານເຕັກນິກແລູ້ວ, ຍັງມີທຸລະກໍາດ້ານການເງິນລະຫວ່າງ ທະນາຄານບ້ານ ແລະ ສະຖາ

ບັນ. ກ່ອນການໄປຕິດຕາມວຽກທະນາຄານບ້ານ, ພະນັກງານອ ງການຈັດຕັົ້ງສະໜັບສະໜ ນທີິ່ຮັບຜິດຊອບ ຕ້ອງ
ປະສານງານກັບ ຂະແໜງການເງິນຂອງສະຖາບັນ ກ່ຽວກັບທຸກການຈ່າຍເງິນຕ່າງໆທີິ່ມ ີເພືິ່ອຊໍາລະໃຫູ້ສະຖາບັນ . ການ
ຈ່າຍເງິນໃຫູ້ ທະນາຄານບ້ານ ແມູ່ນເຮັດໃນຊ່ວງເບືົ້ອງຕ ົ້ນຂອງກອງປະຊຸມການບໍລິການ VB, ການຊໍາລະຈາກ VB ເຖິງ
ອ ງການສະໜັບສະໜ ນ ແມູ່ນອະນຸມັດອອກໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ.  ສໍາລັບການຊໍາລະທັງໝ ດໃນມືົ້ ສະເພາະ
ຂອບເຂດໃດໜ ິ່ງ ຕ້ອງໄດູ້ຂຽນໃສູ່ແບບຟອມໃບບິນຮັບເງິນຂອງອ ງການສະໜັບສະໜ ນໃນທຸກຄັົ້ງທີິ່ລ ງຕິດຕາມVB. 
ໃບບິນຮັບເງິນຕອ້ງມີລາຍເຊັນໂດຍນາຍຄັງເງິນສ ດ ແລະ ພະນັກງານອ ງການຈັດຕັົ້ງສະໜັບສະໜ ນ ທີິ່ຮັບຜິດຊອບ. ຮ ບ 
5 ແມູ່ນໃບຢັົ້ງຢືນຮັບເງິນສ ດ ນໍາໃຊູ້ໂດຍພະນັກງານສະໜັບສະໜ ນ AFP.  ແມູ່ນແບບຟອມທີິ່ນໍາໃຊູ້ຕ ວເລກ ແລະ 
VB ເກັບຮັກສາຕ ົ້ນສະບັບໄວູ້ ໃນຂະນະທີິ່ NSO ເກັບຮັກສາສະບັບສໍາເນ າ ຢ ູ່ຫ້ອງການ NSO. 

 
 

 

  

ທຸກໆຄັົ້ງທີິ່ທໍາການລ ງຕິດຕາມທະນາຄານບ້ານ 
ພະນັກງານສະຖາບັນ, ຈໍາຕ້ອງມີໃບຢັົ້ງຢືນການຮັບເງິນ, 
ຖ້າບໍິ່ມີການຈ່າຍເງິນເກີດຂ ົ້ນ,ໃບຢັົ້ງຢືນຈະປິດ ໂດຍ
ເທ ິ່າສ ນ ເຊັິ່ນໃນຮ ບຂ້າງລຸູ່ມ(ຮ ບໃບຢັົ້ງຢືນຮັບເງິນສ ດ) 
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ຮ ບ   5-1   ຕ ວຢູ່າງໃບຢັົ້ງຢນືຮັບເງນິສ ດ 
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6 ບັນຊີສໍາລັບທະນາຄານບ້ານ  

6.1 ພາບລວມ 
ລະບ ບບັນຊີສໍາລັບທະນາຄານບ້ານແມູ່ນປະກອບດ້ວຍປ ົ້ົ້ົ້ມບັນຊີ 6 ເຫ ັົ້ມ. ປ ົ້ມດັິ່ງກ່າວເປັນເຄືິ່ອງມືໜືິ່ງດຽວທີິ່ສໍາຄັນທີິ່
ສຸດໃນການຄຸູ້ມຄອງສໍາລັບຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ, ບັນດາທີິ່ປ ກສາ, ພະນັກງານທີິ່ໃຫູ້ການສະໜັບສະໜ ນ 
ແລະ ຄ ູ່ຮ່ວມງານຈາກພາຍນອກ.  

 

ຮ ບ   6-1   ລະບ ບບັນຊທີະນາຄານບາ້ນ 

ລະບ ບບັັນຊີປະກອບດ້ວຍປືົ້ມບັນຊີ 6 ເຫ ັົ້ມ: 

 ປືົ້ມປະຈາໍຕ ວຂອງສະມາຊກິ ແມູ່ນເອກະສານທີິ່ມີໄວູ້ສໍາລັບສະແດງຄວາມເປັນສະມາຊິກ, ເຊິິ່ງມີຂໍົ້ມ ນກ່ຽວກັບເງິນ
ຝາກປະຢັດ ແລະ ເງິນກ ູ້ຢືມ. 

 ປືົ້ມເງນິສ ດສາໍລັບຄງັເງນິສ ດ ມີໄວູ້ສໍາລັບບັນທ ກຂໍົ້ມ ນການເຄືິ່ອນໄຫວທັງໝ ດ ດ້ານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ແລະ ເພືິ່ອ
ຕິດຕາມເງິນສ ດໃນຄັງ. 

 ປືົ້ມເງນິຝາກ ແມູ່ນປືົ້ມທີິ່ບັນທ ກຈໍານວນເງິນຝາກປະຢັດຂອງທຸກໆ ສະມາຊິກ ແລະ ເງິນປນັຜ ນປະຈໍາປີຈາກເງິນ
ຝາກແມູ່ນໄດູ້ຖືກຄິດໄລູ່ໃນປືົ້ມເຫ ັົ້ມນີົ້.  

 ປືົ້ມເງນິກ ູ້ ແມູ່ນເອກະສານຫ ັກທີິ່ມີໄວູ້ສໍາລັບການຄຸູ້ມຄອງສິນເຊືິ່ອ. ຂໍົ້ມ ນສໍາຄັນທີິ່ສຸດກ່ຽວກັບສິນເຊືິ່ອ ແມູ່ນໄດູ້ 
ສະແດງໄວູ້ໃນປືົ້ມເຫ ັົ້ມນີົ້; ປືົ້ມເງິນກ ູ້ແມູ່ນຖືກນໍາໃຊູ້ເຂ ົ້າໃນການຄວບຄຸມເງິນກ ູ້ປະເພດຕ່າງໆ. ສັນຍາເງິນກ ູ້ເປນັອີກ
ເອກະສານເພີົ້ມເຕີມທີິ່ນໍາໃຊູ້ຄວບຄ ູ່ກັບປືົ້ມເງິນກ ູ້. ເອກະສານນີົ້ຖືກນໍາໃຊູ້ເປັນເອກະສານຜ ກມັດທາງດ້ານກ ດ     
ໝາຍ ໃນກໍລະນີທີິ່ມີຂໍົ້ຄັດແຍູ້ງກັນລະຫວ່າງທະນາຄານບ້ານ ແລະ ຜ ູ້ກ ູ້ຢືມ.  
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Credit	Book	

Savings	Book	

Balance	Sheet	&	
Income	Statement	

General	Ledger	

Members	

Village	Bank	
Commi ee	

During	Mee ng	
	

A er	Mee ng	
	

ສະມາຊກິ 

ປືົ້ມປະຈາໍຕ ວສະມາຊິກ 

ຄະນະກາໍມະການ
ທະນາຄານບາ້ນ 

ປືົ້ມເງນິສ ດ 

ປືົ້ມເງນິຝາກ ບນັຊແີຍກປະເພດ 

ປືົ້ມເງນິກ ູ້ 
ໃບສະແດງຜ ນໄດູ້ຮບັ ແລະ 

ໃບດຸູ່ນດຽ່ງ 

ໃນເວລາປະຊມຸ ຫ ງັປະຊມຸ 
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 ປືົ້ມບນັຊແີຍກປະເພດ ຫ ື ທີິ່ເອີົ້ນວ່າ ‘ການສະຫຼູບສັງລວມ’ ຂອງທຸກໆ ລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວທາງດ້ານການເງິນພາຍ
ໃນທະນາຄານບ້ານ, ລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວທີິ່ເປັນເງິນສ ດ ແລະ ບໍິ່ແມູ່ນເງິນສ ດ, ຕະຫ ອດເຖິງຍອດດຸູ່ນດ່ຽງຕ ວຈິງ
ຂອງບັນຊີທັງໝ ດ.  

 ໃບສະແດງຜ ນໄດູ້ຮບັ ແລະ ໃບດຸູ່ນດຽ່ງ: ໃບສະແດງຜ ນລາຍຮັບ (ບັນຊີສະແດງຜ ນກໍາໄລ/ຂາດທ ນ) ຈະສັງລວມ
ລາຍຮັບທັງໝ ດ, ລາຍຈ່າຍ ແລະ ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍອືິ່ນໆຂອງຊ່ວງໄລຍະເວລາ. ໃບດຸູ່ນດ່ຽງສະແດງໃຫູ້ເຫັນພາບລວມ
ດ້ານສະຖານະທາງດ້ານການເງິນຂອງທະນາຄານບ້ານໃນຊ່ວງເວລາທີິ່ສະເພາະໃດໜ ິ່ງ. ມັນຈະສະ ແດງໃຫູ້
ເຫັນແຫ ິ່ງທີິ່ມາຂອງເງິນຂອງທະນາຄານບ້ານແມູ່ນໄດູ້ມາຈາກໃສ (ໜີົ້ສິນ ແລະ ທ ນ), ແລະ ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າ
ແຫ ິ່ງທີິ່ມາເຫ  ິ່ານັົ້ນໄດູ້ຖືກນໍາໃຊູ້ເພືິ່ອຫຍັງ (ຊັບສິນ). 

6.2 ການເກັບຮັກສາປືົ້ມບັນຊີ 
ປືົ້ມທຸກເຫ ັົ້ມ ແລະ ເອກະສານທັງໝ ດ, ຍ ກເວັົ້ນປືົ້ມປະຈໍາຕ ວສະມາຊິກ, ແມູ່ນຕ້ອງໄດູ້ເກບັຮັກສາໄວູ້ບ່ອນດຽວກັນ, ດີ
ແທູ້ແມູ່ນໃຫູ້ເກັບໄວູ້ໃນຕ ູ້ເຊັບຂອງທະນາຄານບ້ານ. ບໍິ່ອານຸຍາດໃຫູ້ບຸກຄ ນໃດນໍາເອ າເອກະສານການບັນຊີເຄືິ່ອນຍ້າຍ
ອອກຈາກບ້ານໄດູ້, ຍ ກເວັົ້ນໃນກໍລະນີທີິ່ຢ ູ່ໃນສະຖານະການພິເສດ ແລະ ມີຄໍາສັິ່ງພິເສດຈາກອ ງການຈັດຕັົ້ງທີິ່ໃຫູ້ການ
ສະໜັບສະໜ ນ ຫ ື ໃນກໍລະນີທີິ່ມີການຮັບຮອງຂອງຄະນະກໍາມະການຂອງທະນາຄານບ້ານ. 

6.3 ປືົ້ມເງິນສ ດສໍາລັບຄງັເງິນສ ດ 
 

 

ຮ ບ   6-2   ໜາ້ປ ກປືົ້ມບນັຊເີງນິສ ດ 

ທຸກໆລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວດ້ານເງິນສ ດ ແມູ່ນຖືກບັນທ ກໄວູ້ໃນປືົ້ມເງິນສ ດ. ເງິນສ ດເຂ ົ້າ-ຈ່າຍອອກ ແມູ່ນຖືກບັນທ ກ
ໄວູ້ໃນປືົ້ມເງິນສ ດ ໂດຍນາຍຄັງ. ນາຍຄັງທີິ່ນອນໃນຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ ຕ້ອງລ ງທຸກໆ ລາຍຈ່າຍເຂ ົ້າໃນ

ປືົ້ມເງິນສ ດໂດຍທັນທີິ່ ທີິ່ປາສະຈາກຄວາມຊັກຊ້າ ແລະ ລ ງບັນຊີຕາມລໍາດັບເວລາ. ຕ້ອງມີການນໍາໃຊູ້ໜ້າໃໝູ່ສໍາລັບມືົ້

ທີິ່ໃຫູ້ບໍລິການໃນແຕູ່ລະຄັົ້ງ (ນໍາຍອດເຫ ືອຂອງເດືອນຜ່ານມາ ຍ ກໄປໃສູ່ໜ້າໃໝູ່). 
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ຕ ວຢູ່າງ 3 ກໍລະນີຕໍິ່ໄປນີົ້ ສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງວິທີການບັນທ ກຂໍົ້ມ ນເຂ ົ້າໃນປືົ້ມເງິນສ ດ ສໍາລັບຫ າຍລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວ

ໃນໄລຍະເວລາ 3 ເດືອນທີິ່ທະນາຄານບ້ານໃຫູ້ບໍລິການ (ການບໍລິການຂອງທະນາຄານບ້ານ 3 ຄັົ້ງ).  ກະລຸນາເບິິ່ງຂັົ້ນ
ຕອນ ແລະ ຕ ວເລກທີິ່ໝາຍໄວູ້ໃນວ ງມ ນສີເຫ ືອງ ໃນຕ ວຢູ່າງປືົ້ມເງິນສ ດຂ້າງລຸູ່ມນີົ້ ເພືິ່ອຈະໄດູ້ເຂ ົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີ
ບັນທ ກຂໍົ້ມ ນເຂ ົ້າໃນປືົ້ມ.  

6.3.1 ຂັົ້ນຕອນການລ ງບັນຊີເຂ ົ້າປືົ້ມເງິນສ ດ  
ປືົ້ມເງິນສ ດຂອງເດືອນທີ 1 

 
ປືົ້ມເງິນສ ດຂອງເດືອນທີ 2 

 

 
ຮ ບ   6-3   ຕ ວຢູ່າງການເຄືິ່ອນໄຫວຂອງປືົ້ມບນັຊເີງນິສ ດ 

 

ປືົ້ມເງິນສ ດຂອງເດືອນທີ 3 
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ການອະທບິາຍແຕູ່ລະຂັົ້ນຕອນຂອງການລ ງບນັຊ ີເຂ ົ້າປືົ້ມເງນິສ ດ 

(1) ເຮັດໃຫູ້ການລ ງບັນຊີມີການລຽງລໍາດັບຕ ວເລກ ①. ການລຽງລໍາດັບຕ ວເລກຕ້ອງເຮັດຢູ່າງສືບຕໍິ່ຕະຫ ອດທັງປີທາງ
ດ້ານການເງິນ, ເລີົ້ມຕ ົ້ນດ້ວຍເລກທີ 1 ສໍາລັບລາຍການລ ງບັນຊີເທືິ່ອທໍາອິດ ຂອງປີການດ້ານການເງິນ.  

(2) ລ ງບັນຊີຕາມວັນທີຕ ວຈິງຂອງການຊໍາລະ ② ຖ້າມີການເຄືິ່ອນໄຫວຫ າຍຄັົ້ງແມູ່ນໃຫູ້ລ ງບັນຊີໃຫູ້ແລູ້ວພາຍໃນມືົ້
ດຽວກັນ, ວັນທີມັນເປັນການລ ງໃຫູ້ຄ ບຖ້ວນສໍາລັບການຊໍາລະຄັົ້ງທໍາອິດ ແລະ ຕືິ່ມຂໍົ້ມ ນເຂ ົ້າໃນຫ້ອງ ແລະ ຖັນທີິ່
ຖືກຕ້ອງ.  

(3) ລ ງເລກທີສະມາຊິກ(ລະຫັດສະມາຊິກ) ແລະ ຊືິ່ຂອງສະມາຊິກທີິ່ກ່ຽວພັນກັບການຊໍາລະ ③. ໃນກໍລະນີ ທີິ່ການ
ຊໍາລະໄດູ້ຖືກຊໍາລະແລູ້ວ ຫ ືວ່າ ເຮັດຂືົ້ນໂດຍບຸກຄ ນພາຍນອກ, ເຊັິ່ນອ ງການຈັດຕັົ້ງທີິ່ໃຫູ້ການສະໜັບສະໜ ນ ຫ ື 
ທະນາຄານ, ແມູ່ນບໍິ່ຕ້ອງຕືິ່ມເລກທີຂອງສະມາຊິກໃສູ່ເຂ ົ້າໄປ(ປະວ່າງໄວູ້), ແຕູ່ວ່າໃຫູ້ຂຽນຊືິ່ຂອງບຸກຄ ນ ແລະ   ອ ງ
ການຈັດຕັົ້ງໃສູ່ເຂ ົ້າໄປ, ຊືິ່ຂອງລາວ ຍ/ຊ ເຂ ົ້າໄວູ້ນໍາກັນ.  

(4) ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍົ້ດ້ານຈຸດປະສ ງຕ ວຈິງ ຫ ື ລາຍລະອຽດຂອງການຊໍາລະ, ຕ ວຢູ່າງ: ‘ການຝາກເງິນ’, ‘ການ
ຖອນເງິນ’,  ‘ການເບີກຈ່າຍເງິນກ ູ້’, ‘ການຈ່າຍດອກເບູ້ຍ’, ‘ການຊໍາຕ ົ້ນທ ນຄືນ’, ‘ຄ່າບໍລິການຂອງ NSO’ ④. 

(5) ຈໍານວນເງິນທີິ່ໄດູ້ຈ່າຍເຂ ົ້າໃຫູ້ບັນທ ກໄວູ້ໃນຫ້ອງ ‘ເງິນສ ດໄດູ້ຮັບ’ ⑤ ສໍາລັບລາຍຈ່າຍເຂ ົ້າ, ແລະບັນທ ກໄວູ້ໃນ
ຫ້ອງ ‘ຈ່າຍອອກ’ ⑥ ສໍາລັບລາຍຈ່າຍອອກ. 

(6) ການຄິດໄລູ່ຍອດເງິນສ ດຍັງເຫ ືອ ⑦ ໂດຍການບວກຈໍານວນເງິນຈາກຖັນທີ ⑤ ຫ ື ລ ບຈໍານວນເງິນທີິ່ຈ່າຍຈາກຖັນ
ທີ ⑥ ຈາກຍອດເງິນສ ດຍັງເຫ ືອຂອງແຖວກ່ອນ ⑦. 

(7) ຜ ູ້ຈ່າຍ ⑧ ແລະ ຜ ູ້ຮັບ ⑨ ຕ້ອງເຊັນດ້ວຍຕ ວອັກສອນຫຍໍົ້ ຫ ື ດ້ວຍການຈໍົ້າໂປູ້ມືໄວູ້ໃນຫ້ອງທີິ່ຖືກຕ້ອງ. 

(8) ໃນເວລາທີິ່ກໍານ ດໄວູ້, ຫ ື ໃນເວລາໃດທີິ່ໄດູ້ມີການແຈູ້ງການຢູ່າງພຽງພໍ, ຖ້າບໍິ່ມີສະມາຊິກເຂ ົ້າມາໃຊູ້ບໍລິການເພີິ່ມໃນ
ທະນາຄານ, ກໍຖືວ່າການບໍລິການຂອງທະນາຄານບ້ານໃນມືົ້ນັົ້ນໄດູ້ຈ ບລ ງ. ເມືິ່ອບໍິ່ມີລາຍຮັບເຂ ົ້າ ຫ ື ຈ່າຍອອກ, ແລະ 
ປືົ້ມເງິນສ ດແມູ່ນຖືກປິດສໍາລັບມືົ້ນັົ້ນ.  

(9) ສະຫຼຸບລາຍຮັບເຂ ົ້າ ⑩ ອອກ ⑪ ທັງໝ ດຂອງມືົ້ ແລະ ກວດກາໂດຍການນໍາເອ າຕ ວເລກດັິ່ງກ່າວ ມາຕືິ່ມໃສູ່ຍອດ
ເຫ ືອຂອງມືົ້ທີິ່ຜ່ານມາ.  ມັນຈະຕ້ອງສະແດງຜ ນຮັບໃຫູ້ເຫັນຍອດເຫ ືອຕ ວຈິງໃນເວລາປິດຍອດ ⑫.  

(10) ຖ້າຍອດເຫ ືອທີິ່ໄດູ້ຄິດໄລູ່ໄປແລູ້ວນັົ້ນ ບໍິ່ກ ງກັບຈໍານວນເງິນສ ດທີິ່ນັບໄວູ້, ແມູ່ນຕ້ອງໄດູ້ກວດສອບເບິິ່ງວ່າມີຄວາມ
ຜິດພາດຫຍັງບໍິ່. ຖ້າບໍິ່ມີຄວາມຜິດພາດໃນບັນຊີ, ຈໍານວນເງິນທີິ່ຂາດ ຫ ື ເກີນ, ແມູ່ນຕ້ອງໄດູ້ຈ ດໄວູ້ໃຫູ້ເປັນ
ລາຍການເພີິ່ມເຕີມທີິ່ເອີົ້ນວ່າເປັນ ‘ສ່ວນຕ່າງ’ ⑬. ຢູ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ຕ ວເລກປິດຍອດເຫ ືອໃນປ ົ້ມເງິນສ ດ, ຈະຕ້ອງ
ສອດຄ່ອງກັບເງິນຕ ວຈິງທີິ່ມີໃນເວລານັບເງິນ.  

(11) ເມືິ່ອມີການປິດປ ົ້ມເງິນສ ດ, ‘ຜ ູ້ກວດກາ’, ເຊິິ່ງເປັນສະມາຊິກຄະນະກາໍມະການ, ແລະ ນາຍຄັງຕ້ອງຢັົ້ງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງປືົ້ມເງິນສ ດດ້ວຍການລ ງລາຍເຊັນຂອງພວກເຂ າເຈ ົ້າໃສູ່ ⑭. 
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ຕາຕະລາງ   6-1   ຄວາມຜດິພາດທີິ່ເກດີຂືົ້ນຫ າຍທີິ່ສດຸໃນເວລາການລ ງບນັຊເີຂ ົ້າປືົ້ມເງນິສ ດ 

ຄວາມຜດິພາດທີິ່ເກດີຂ ົ້ນຫ າຍທີິ່ສດຸກຽ່ວກບັການ
ຕືິ່ມຂໍົ້ມ ນເຂ ົ້າໃນປືົ້ມເງນິສ ດ 

ວິທກີານປູ້ອງກນັຄວາມຜດິພາດ 

ມີລາຍຈ່າຍຕ່າງໆທີິ່ບໍິ່ໄດູ້ບັນທ ກເຂ ົ້າໃນປືົ້ມເງິນສ ດ.  ບັນທ ກທຸກໆ ລາຍຈ່າຍເຂ ົ້າທັນທີິ່ໂດຍອີງໃສູ່
ໃບຮັບເງິນ ແລະ ບັນທ ກເຂ ົ້າຕາມລໍາດັບ
ເວລາ! 

ຜິດພາດໃນການຄິດໄລູ່ ກວດເບິິ່ງຖັນ ‘ຍອດເຫ ືອ’ 
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6.4 ປືົ້ມປະຈໍາຕ ວສະມາຊິກ 
 

 
ຮ ບ   6-4   ໜາ້ປ ກປືົ້ມປະຈໍາຕ ວສະມາຊກິ 

ປືົ້ມປະຈໍາຕ ວສະມາຊິກແມູ່ນຖືກອອກໃຫູ້ບັນດາສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານ.  ປືົ້ມປະຈໍາຕ ວສະມາຊິກຫ ວໜ ິ່ງຕໍິ່ໜືິ່ງ

ບັນຊີ (ເລກສະມາຊິກລ ກຄ້າ).  ປືົ້ມປະຈໍາຕ ວສະມາຊກິ ແມູ່ນຖືກນໍາໃຊູ້ເພືິ່ອບັນທ ກການຝາກເງິນ ຫ ື ການກ ູ້ຢືມ ທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງຂອງການເຄືິ່ອນໄຫວ ແລະ ທຸກປະເພດລາຍຈ່າຍດອກເບູ້ຍ ຫ ື ເງິນປັນຜ ນທີິ່ໄດູ້ຮັບ ຫ ື ຈ່າຍໃຫູ້ສະມາຊິກ. 

ຢ ູ່ໃນປືົ້ມປະຈໍາຕ ວສະມາຊິກ ແມູ່ນໄດູ້ແບູ່ງເປັນ 2 ພາກ; ພາກໜ ິ່ງມີໄວູ້ສໍາລັບເງິນຝາກປະຢັດ ແລະ ອີກພາກໜ ິ່ງ 

ແມູ່ນມີໄວູ້ສໍາລັບເງິນກ ູ້. ບັນດາຕ ວຢູ່າງຕໍິ່ໄປນີົ້ ສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງວິທີການບັນທ ກເງິນຝາກປະຢັດຂອງລ ກຄ້າທີິ່ໄດູ້

ຮັບການລ ງທະບຽນເລກທີ 12 ແລະ ວິທີການບັນທ ກການເບີກຈ່າຍເງິນກ ູ້ຢືມໃຫູ້ລ ກຄ້າເລກທີ 23, ເຊັິ່ນດຽວກັບ
ການຄິດໄລູ່ການຈ່າຍດອກເບູ້ຍ. 
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6.4.1 ຂັົ້ນຕອນການລ ງບັນຊີເຂ ົ້າປືົ້ມເງິນຝາກ 

 

ຮ ບ   6-5   ຕ ວຢູ່າງ:  ການເຄືິ່ອນໄຫວຂອງປືົ້ມເງນິຝາກ 

 

ຄາໍອະທບິາຍແຕູ່ລະຂັົ້ນຕອນຂອງການເຄືິ່ອນໄຫວໃນການຝາກເງິນ ໃສູ່ປືົ້ມສະມາຊກິ 

(1) ໃນກໍລະນີທີິ່ມີປືົ້ມປະຈໍາຕ ວສະມາຊິກຢ ູ່ແລູ້ວ, ແມູ່ນຕ້ອງຍ ກຍອດເຫ ືອມາໄວູ້ໃນບັນຊີທີິ່ກໍາລັງດໍາເນີນການຢ ູ່ໃນ
ປະຈຸບັນ ①.  ຖ້າເປັນບັນຊີເປີດໃໝູ່, ບໍິ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຍອດເຫ ືອຍ ກມາ.   

(2) ຂຽນວັນທີສໍາລັບທຸກໆ ລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວ ② ແລະ ເລີິ່ມບັນທ ກຂໍົ້ມ ນເຂ ົ້າຢ ູ່ແຖວທີ 1.  ບໍິ່ຄວນປະໃຫູ້ເປັນ
ແຖວຫວ່າງຢ ູ່ດ້ານເທິງຂອງທຸກໆ ລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວ ເພືິ່ອຫ ີກລ້ຽງການຕືິ່ມຂໍົ້ມ ນເຂ ົ້າໄປພາຍຫ ັງ.  

(3) ບັນທ ກຈໍານວນເງິນຂອງທຸກໆ ລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວເຂ ົ້າໃນຫ້ອງທີິ່ ③④⑤.  ຖ້າມີການເຄືິ່ອນໄຫວເປັນ
ຈໍານວນຫ າຍຄັົ້ງ, ແມູ່ນໃຫູ້ໃຊູ້ພຽງໜ ິ່ງແຖວຕໍິ່ລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວໜ ິ່ງຄັົ້ງ.  

(4) ຄິດໄລູ່ຍອດເຫ ືອຫ ັງຈາກບັນທ ກທຸກໆ ລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວ ⑥ (ແລະ ເອ າມາບວກໃສູ່ຍອດເຫ ືອສໍາລັບເງິນ
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ຝາກປະຢັດ, ເງິນປັນຜ ນ ແລະ ເອ າມາລ ບອອກສໍາລັບການຖອນເງິນ) 

(5) ນາຍຄັງຂອງທະນາຄານບ້ານທີິ່ເປັນກໍາມະການ ຕ້ອງເປັນຜ ູ້ເຊັນຮັບຮອງທຸກໆລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວ, ໃນເວລາທີິ່
ຮັບເງິນສ ດ ຫ ື ຈ່າຍເງິນໃຫູ້ສະມາຊິກ ⑦ (ລາຍການດັິ່ງກ່າວ ແມູ່ນຖືກບັນທ ກໂດຍນາຍຄັງ ໃນປືົ້ມເງິນສ ດ ແລະ 
ປືົ້ມເງິນຝາກ) 

(6) ຫ ັງຈາກທີິ່ໄດູ້ບັນທ ກຂໍົ້ມ ນຈ ນເຕັມໜ້າປືົ້ມແລູ້ວ, ແມູ່ນຕ້ອງໄດູ້ຄິດໄລູ່ຕ ວເລກລວມທັງໝ ດ ⑧ ແລະ ຍ ກຍອດ
ເຫ ືອໄປໄວູ້ໜ້າຕໍິ່ໄປ (ຫ ືຍ ກໄປໄວູ້ປືົ້ມຫ ວໃໝູ່ ຖ້າປືົ້ມທີິ່ໃຊູ້ຢ ູ່ບໍິ່ມີໜ້າໄວູ້ໃຫູ້ບັນທ ກແລູ້ວ). 

6.4.2 ຂັົ້ນຕອນການລ ງບັນຊີເຂ ົ້າປືົ້ມເງິນກ ູ້ 
 

 

ຮ ບ   6-6   ຕ ວຢູ່າງການເຄືິ່ອນໄຫວເງນິກ ູ້ 

 

 

ລາຍການເງນິກ ູ້ (ລ ກຄາ້ເລກທ ີ# 23) 
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ຄາໍອະທບິາຍແຕູ່ລະຂັົ້ນຕອນຂອງການເຄືິ່ອນໄຫວ ເງນິກ ູ້ ເຂ ົ້າປືົ້ມສະມາຊກິ 

(1) ໃນກໍລະນີທີິ່ມີປືົ້ມປະຈໍາຕ ວສະມາຊິກຢ ູ່ແລູ້ວ, ຕ້ອງຍ ກຍອດເຫ ືອມາໄວູ້ໃນບັນຊີທີິ່ດໍາເນີນການຢ ູ່ ①.  ຖ້າເປັນ
ບັນຊີເປີດໃໝູ່, ບໍິ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຍອດເຫ ືອຍ ກມາ.   

(2) ຂຽນວັນທີຂອງທຸກໆ ລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວ ② ແລະ ເລີິ່ມບັນທ ກຂໍົ້ມ ນເຂ ົ້າໄວູ້ໃນແຖວທີ 1.  ບໍິ່ຄວນປະໃຫູ້
ເປັນແຖວຫວ່າງຢ ູ່ດ້ານເທິງຂອງທຸກໆ ລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວ ເພືິ່ອຫ ີກລ້ຽງການຕືິ່ມຂໍົ້ມ ນເຂ ົ້າໄປພາຍຫ ັງ.  

(3) ບັນທ ກຈໍານວນເງິນຂອງທຸກໆ ລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວເຂ ົ້າໃນຫ້ອງທີິ່ ③④⑤.  ຖ້າມີການເຄືິ່ອນໄຫວເປັນ
ຈໍານວນຫ າຍຄັົ້ງ, ແມູ່ນໃຫູ້ໃຊູ້ໜ ິ່ງແຖວຕໍິ່ກລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວໜ ິ່ງຄັົ້ງ.  

(4) ຄິດໄລູ່ຍອດເງິນເຫ ືອຫ ັງທຸກຄັົ້ງທີິ່ໄດູ້ບັນທ ກລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວໃໝູ່ເຂ ົ້າໄປ ⑥ (ເອ າມາບວກໃສູ່ຍອດເຫ ືອ
ສໍາລັບການເບີກຈ່າຍເງິນກ ູ້, ເອ າມາລ ບຖ້າແມູ່ນການຊໍາລະຄນື, ແລະ ບໍິ່ມີຫຍັງປູ່ຽນແປງສໍາລັບຍອດເຫ ືອຖ້າ
ດອກເບູ້ຍໄດູ້ຖືກຊໍາລະໄປແລູ້ວ) 

(5) ນາຍຄັງຂອງທະນາຄານບ້ານທີິ່ເປັນກໍາມະການ ຕ້ອງເປັນຜ ູ້ເຊັນຮັບຮອງ ທຸກໆລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວໃນເວລາທີິ່
ໄດູ້ຮັບເງິນສ ດ ຫ ື ໄດູ້ໃດູ້ຈ່າຍເງິນໃຫູ້ສະມາຊິກ ⑦ (ລາຍການດັິ່ງກ່າວຖືກບັນທ ກໂດຍນາຍຄັງໃນປືົ້ມເງິນສ ດ 
ແລະ ປືົ້ມເງິນກ ູ້) 

(6) ຫ ັງຈາກທີິ່ໄດູ້ບັນທ ກຂໍົ້ມ ນເຕັມໜ້າປືົ້ມແລູ້ວ, ຕ້ອງໄດູ້ຄິດໄລູ່ຈໍານວນເງິນທັງໝ ດ ⑧ ແລະ ຍ ກຍອດເຫ ືອໄປໄວູ້
ໜ້າຕໍິ່ໄປ (ຫ ືຍ ກໄປໄວູ້ປືົ້ມເຫ ັົ້ມໃໝູ່ ຖ້າປືົ້ມທີິ່ໃຊູ້ຢ ູ່ບໍິ່ມີໜ້າວ່າງແລູ້ວ). 

6.5 ປືົ້ມເງິນຝາກ 

 

ຮ ບ   6-7   ໜາ້ປ ກເງນິຝາກ 
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ປືົ້ມເງິນຝາກມີໄວູ້ສໍາລັບການຕດິຕາມການຝາກເງິນ ແລະ ການຖອນເງິນຂອງສະມາຊິກ. ບັນຊີທຸກໆຊຸດແມູ່ນຈະ

ກວມລວມກອງປະຊຸມທີິ່ໃຫູ້ບໍລິການເປັນຈໍານວນ 12 ຄັົ້ງ ພາຍໃນສ ກປີທາງການເງິນ ແລະ ສະຫຼຸບດ້ວຍການຈ່າຍເງິນ
ປັນຜ ນເຂ ົ້າບັນຊີເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກໃນທ້າຍປີ. ຕ ວຢູ່າງທໍາອິດສະແດງໃຫູ້ເຫັນວິທີການບັນທ ກລາຍ
ການເຄືິ່ອນໄຫວຂອງເງິນຝາກປະຈໍາເດືອນ ແລະ ຕ ວຢູ່າງທີ 2, ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວິທີການບັນທ ກລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວ 

ທີິ່ກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນປັນຜ ນປະຈໍາປີ (ເຊິິ່ງເກີດຂືົ້ນໃນເວລາຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາປີໃນເດືອນທີ 12 ຂອງການ

ດໍາເນີນງານ). 

6.5.1 ຂັົ້ນຕອນການລ ງບັນຊີເຂ ົ້າປືົ້ມເງິນຝາກ 

 

ຮ ບ   6-8   ຕ ວຢູ່າງ: ຂັົ້ນຕອນການລ ງບັນຊເີຂ ົ້າປືົ້ມເງນິຝາກ 

 

ຄາໍອະທບິາຍແຕູ່ລະຂັົ້ນຂອງການລ ງບນັຊເີຂ ົ້າປືົ້ມເງນິຝາກ 

(1) ໃນເວລາເລີິ່ມຕ ົ້ນສ ກງົບປະມານໃໝູ່(ສ ກປີດ້ານການເງິນ), ການບັນທ ກຂໍົ້ມ ນເຂ ົ້າປືົ້ມເງິນຝາກແມູ່ນຕ້ອງເລີິ່ມຕ ົ້ນ
ຈາກໜ້າໃໝູ່ເລີຍ, ຫ ື  ຖ້າໜ້າໃນປືົ້ມເຫ ັົ້ມເກ ິ່າບໍິ່ພຽງພໍ, ແມູ່ນໃຫູ້ໃຊູ້ປືົ້ມເງິນຝາກເຫ ັົ້ມໃໝູ່.  

(2) ຂຽນເລກສະມາຊິກ ① ແລະ ຊືິ່ ② ຂອງສະມາຊິກທຸກໆຄ ນລ ງປືົ້ມຕາມລໍາດັບ. ສໍາລັບບັນຊີຄ ວເຮືອນ ຫ ື ຄອບ 
ຄ ວ, ໃຫູ້ຂຽນຊືິ່ ແລະ ນາມສະກຸນ (ຖ້າມີ) ຂອງທັງຜ ວ ແລະ ເມຍ. ໃນບ້ານໃດທີິ່ມີການໃຊູ້ຊືິ່ຫ ິົ້ນເປັນປ ກກະຕິ, 
ແມູ່ນໃຫູ້ຂຽນຊືິ່ຫ ີົ້ນໄວູ້ໃນວ ງເລັບພ້ອມ. ນອກຈາກນີົ້, ຕ້ອງຕືິ່ມບັນຊີໜີົ້ສິນເຂ ົ້າໄປພ້ອມ, ເຊັິ່ນທ ນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ ທີິ່
ບໍິ່ໄດູ້ແຈກຢາຍໃຫູ້ເປັນຂອງສະມາຊິກ, ເງິນຝາກຈາກພາຍນອກ ຫ ື ກອງທ ນອືິ່ນໆ ຂອງບ້ານທີິ່ມີຢ ູ່ພາຍໃນທະນາ 
ຄານບ້ານ.  
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(3) ສໍາລັບແຕູ່ລະບັນຊີເງິນຝາກ, ໃຫູ້ບັນທ ກຍອດເງິນຕອນເປີດ ໂດຍຍ ກຍອດເຫ ືອມາຈາກປືົ້ມເງິນຝາກປະຢັດຂອງ
ສ ກງົບປະມານປີກ່ອນ ③. ສໍາລັບທະນາຄານບ້ານທີິ່ເປີດໃໝູ່, ຍອດເງິນໃນເວລາເປີດຈະຢ ູ່ທີິ່  ‘0’. 

(4) ການລ ງບັນຊີເດືອນທໍາອິດຂອງກອງປະຊຸມທີິ່ໃຫູ້ບໍລິການ ④; ‘ເດືອນ 1’ ໝາຍເຖິງເດືອນທໍາອິດຂອງ ສ ກ
ງົບປະມານ (ສ ກປີດ້ານການເງິນ) ! 

(5) ສໍາລັບ ແຕູ່ລະສະມາຊິກ ໃຫູ້ບັນທ ກຈໍານວນເງິນທີິ່ສະມາຊິກຝາກເຂ ົ້າບັນຊີຕ ວເອງໃນຫ້ອງທີ ⑤ ແລະ ເງິນຖອນ
ຈາກບັນຊີໃນຫ້ອງທີ ⑥. 

(6) ຄິດໄລູ່ຍອດເຫ ືອຕ ວຈິງ ⑦ ໂດຍການເອ າເງິນຝາກມາບວກ ຫ ື ເອ າເງິນຖອນຈາກຍອດເຫ ືອຂອງເດືອນທີິ່ຜ່ານມາ
ລ ບໃຫູ້ກັບຍອດເຫ ືອຕອນເປີດ ③. 

(7) ສໍາລັບການປິດປືົ້ມເງິນຝາກຕອນທ້າຍຂອງມືົ້ປະຊຸມ, ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າທຸກໆ ລາຍການໄດູ້ຖືກບັນທ ກຢູ່າງ
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄ ບຖ້ວນ. ສໍາລັບສະມາຊິກທີິ່ບໍິ່ຝາກ ຫ ື ບໍິ່ຖອນເງິນ ຍອດເຫ ືອແມູ່ນໃຫູ້ຍ ກຍອດເຫ ືອຂອງເດືອນ
ທີິ່ຜ່ານມາ ມາເປັນຍອດເຫ ືອຕ ວຈິງໄວູ້ເດືອນນີົ້.  

(8) ໃນຕອນທ້າຍ, ໃຫູ້ລວມຍອດເງິນຝາກຂອງທຸກໆລາຍການ ⑧, ການຖອນເງິນ ⑨ ແລະ ຍອດເຫ ືອຕ ວຈິງ ⑩ 
ຂອງເດືອນນີົ້, ແລະ ທໍາການສ ມທຽບເບິິ່ງວ່າຍອດເງິນເຫ ືອຕອນທ້າຍເດືອນທີິ່ຜ່ານມາ ບວກໃສູ່ ⑧ ແລະ ມາລ ບ
ໃຫູ້ກັບ ⑨ ແມູ່ນເທ ິ່າກັບ ⑩ ບໍ.  

(9) ໝາຍເຫດ: ບັນດາຕ ວເລກ(ຜ ນລວມ)ທີິ່ຢ ູ່ດ້ານລຸູ່ມສຸດຂອງຖັນທີ ③ ແມູ່ນຖືກນໍາໃຊູ້ເພືິ່ອສະຫຼຸບຜ ນລວມຂອງ
ຍອດເງິນເຫ ືອຂອງລ ກຄ້າທຸກໆ ຄ ນໃນເວລາໃດເວລາໜ ິ່ງ, ບໍິ່ແມູ່ນຍອດລວມສໍາລັບໜ້ານີົ້ພຽງໜ້າດຽວ. 

6.5.2 ຂັົ້ນຕອນການລ ງບັນຊີເງິນປັນຜ ນ  
 

 

ຮ ບ   6-9   ຕ ວຢູ່າງ: ຂັົ້ນຕອນການລ ງບັນຊເີງນິປນັຜ ນ 
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ຄາໍອະທບິາຍແຕູ່ລະຂັົ້ນຂອງການລ ງບນັຊເີງນິປນັຜ ນ 

(1) ໃນທ້າຍຂອງ ແຕູ່ລະສ ກງົບປະມານ(ສ ກປີດ້ານການເງິນ), ຫ ັງຈາກທີິ່ໄດູ້ເປີດກອງປະຊຸມຄ ບເປັນຄັົ້ງທີ 12 ໄດູ້
ສໍາເລັດລ ງໄປແລູ້ວ, ໃຫູ້ນໍາເອ າຍອດເຫ ືອຂອງລາຍການເງິນຝາກຂອງ 12 ເດືອນທີິ່ຜ່ານມາ ຂອງແຕູ່ລະບັນຊີມາ
ບວກໃສູ່ກັນ ① ແລະ ບັນທ ກຜ ນລວມເປັນຄະແນນຂອງສະມາຊິກ ②. 

(2)  ຄະແນນຂອງສະມາຊິກທັງໝ ດຈະຖືກບັນທ ກໃຫູ້ເປັນຂໍົ້ມ ນອ້າງອີງສໍາລັບການແຈກຢາຍເງິນປັນຜ ນ ທີິ່ເອີົ້ນວ່າຄະ 
ແນນເງິນຝາກລວມຂອງສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານ. 

(3) ເງິນປັນຜ ນປະຈໍາປີທີິ່ຕັົ້ງໄວູ້ໃນເວລາແບູ່ງປັນຜ ນກໍາໄລ ແມູ່ນໄດູ້ຖືກນໍາເອ າມາຫານໃຫູ້ກັບຄະແນນລວມຂອງສະ
ມາ ຊິກທະນາຄານບ້ານ ແລະ ຈະໄດູ້ຕ ວຄ ນ(ປັດໃຈການແບູ່ງປັນຜ ນ) ເງິນປັນຜ ນປະຈໍາປີ (ເບິິ່ງພາກທີ 7 - ການ
ຄິດໄລູ່ເງິນປັນຜ ນ). 

(4) ສໍາລັບ ແຕູ່ລະສະມາຊິກ, ແມູ່ນໃຫູ້ເອ າຄະແນນສ່ວນຕ ວຂອງແຕູ່ລະສະມາຊິກ ② ມາຄ ນໃຫູ້ກັບຕ ວຄ ນ(ປັດໃຈ
ການແບູ່ງປັນຜ ນ)ເງິນປັນຜ ນປະຈໍາປີ ແລະ ບັນທ ກຜ ນທີິ່ອອກມາ,  ເຊິງຈະເປັນເງິນປັນຜ ນປະຈໍາປີຂອງສະມາຊິກ
ແຕູ່ລະຄ ນ ③.  

(5) ເງິນປັນຜ ນປະຈໍາປີຂອງສະມາຊິກ, ຖ້າບໍິ່ໄດູ້ຖືກຈ່າຍອອກເປັນເງິນສ ດໃນເວລາກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ, ແມູ່ນ
ໃຫູ້ເອ າມາບວກໃສູ່ຍອດເງິນເຫ ືອໃນບັນຊີຂອງເດືອນທີ 12 ④, ແລະຜ ນໄດູ້ຮັບເປັນການປິດຍອດເງິນເຫ ືອຂອງ
ບັນຊີເລີຍ. 

* ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີິ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຄິດໄລູ່ຕ ວຄ ນເງິນປັນຜ ນ(ປັດໃຈການຄິດໄລູ່ເງິນປັນຜ ນ), ໃຫູ້ເບິິ່ງ
ພາກທີ 7 - ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ. 

 

ຕາຕະລາງ   6-2   ຄວາມຜດິພາດທີິ່ເກດີຂືົ້ນຫ າຍທີິ່ສດຸໃນເວລາການລ ງບນັຊເີຂ ົ້າປືົ້ມເງນິຝາກ 

ຄວາມຜດິພາດທີິ່ເກດີຂ ົ້ນສວ່ນຫ າຍກຽ່ວກບັການຕືິ່ມຂໍົ້
ມ ນເຂ ົ້າໃນປືົ້ມເງນິຝາກ 

ວິທກີານປູ້ອງກນັຄວາມຜດິພາດ 

ລາຍການການລ ງບນັຊບີໍິ່ຄ ບ ບັນທ ກທຸກໆລາຍຈ່າຍໄວູ້ທັນທີຫ ັງຈາກການດໍາເນີນ
ງານ! 

ການຄິດໄລູ່ຜິດພາດ, ໂດຍສະເພາະແມູ່ນການຄິດໄລູ່
ຍອດເຫ ືອຕ ວຈິງ ແລະ ເງິນປັນຜ ນ 

ກວດເບິິ່ງປືົ້ມເງນິສ ດແລະບັນຊີແຍກປະເພດ. ຖ້າຕ ວ
ເລກບໍິ່ກ ງກັນ, ໃຫູ້ຊອກຫາສາເຫດ! 
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6.6 ປືົ້ມເງິນກ ູ້ 
 

 

 

ຂໍົ້ມ ນທີິ່ສໍາຄັນທີິ່ສຸດຢ ູ່ໃນປືົ້ມເງິນກ ູ້ແມູ່ນຖືກບັນທ ກໄວູ້ໃນປືົ້ມເງິນກ ູ້ຂອງທະນາ 
ຄານບ້ານ ເພືິ່ອເຮັດໃຫູ້ຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ  ສາມາດຄຸູ້ມຄອງເງິນ

ກ ູ້ແບບມີປະສິດທິຜ ນ. ປືົ້ມເງິນກ ູ້ຖືກສ້າງຂືົ້ນມາເພືິ່ອເປັນເຄືິ່ອງມືຕິດຕາມເງິນກ ູ້
ເປັນເວລາ 12 ເດືອນສໍາລັບແຕູ່ລະສ ກງົບປະມານຂອງທະນາຄານບ້ານ. ໃນ
ຕອນຕ ົ້ນສ ກງົບປະມານໃໝູ່, ເງິນກ ູ້ຢືມທີິ່ບໍິ່ໄດູ້ຖືກຊໍາລະ ແມູ່ນຕ້ອງໄດູ້ຍ ກໄປ
ໄວູ້ປືົ້ມຫ ວໃໝູ່ ຫ ື ໜ້າໃໝູ່ ຂອງປືົ້ມເງິນກ ູ້.  

 

6.6.1 ຂັົ້ນຕອນການລ ງບັນຊີເຂ ົ້າເງິນກ ູ້ 

 

ຮ ບ   6-11  ຕ ວຢູ່າງ: ການລ ງບນັຊປີືົ້ມເງນິກ ູ້ 

 

ຄາໍອະທບິາຍແຕູ່ລະຂັົ້ນຕອນຂອງການລ ງບນັຊເີຂ ົ້າເງນິກ ູ້ 

ສໍາລັບທຸກໆ ເງິນກ ູ້ທີິ່ຖືກຈ່າຍອອກ, ແມູ່ນໃຫູ້ສ້າງສໍານວນສິນເຊືິ່ອໄວູ້  ①. 

(1) ບັນທ ກເລກທີສະມາຊິກຂອງບຸກຄ ນທີິ່ທໍາການກ ູ້ຢືມເງິນ ②. 

(2) ບັນທ ກຂໍົ້ມ ນດັິ່ງຕໍິ່ໄປນີົ້ໄວູ້ໃນຫ້ອງທີິ່ຖືກຕ້ອງ ③ ອີງຕາມສັນຍາກ ູ້ຢືມ:  

ຊືິ່ຂອງຜ ູ້ກ ູ້ຢມື 

ເປ ົ້າໝາຍການນາໍໃຊູ້ເງນິກ ູ້  ຫ ື ກດິຈະກາໍເງນິກ ູ້ 

ອດັຕາດອກເບູ້ຍຕໍິ່ເດອືນ 

ຮ ບ   6-10  ໜ້າປ ກປືົ້ມເງນິກ ູ້ 
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ວນັທເີບກີຈາ່ຍສນິເຊືິ່ອ 

ໄລຍະເວລາຂອງການກ ູ້ຢມືເປນັຈາໍນວນເດອືນ 

ວນັຄ ບກາໍນ ດສນັຍາ 

(3) ຖ້າມີການຍ ກເງິນກ ູ້ມາແຕູ່ສ ກງບົປະມານທີິ່ຜ່ານມາ, ແມູ່ນໃຫູ້ຕືິ່ມຕ ວເລກຍອດເຫ ືອທີິ່ຍ ກມາຈາກປີທີິ່
ຜ່ານມາເຂ ົ້າໃນຫ້ອງທີ ④ ແລະ ດອກເບູ້ຍທີິ່ບໍິ່ໄດູ້ຊໍາລະ ⑤. 

(4) ໃຫູ້ເລີິ່ມຕ ົ້ນດ້ວຍເດືອນທໍາອິດຂອງສ ກງົບປະມານ ⑥, ຂຽນຊືິ່ຂອງເດືອນເຂ ົ້າໄປໃນຫ້ອງທີິ່ຢ ູ່ເທິງສຸດ. 

(5) ຕືິ່ມຂໍົ້ມ ນກ່ຽວກັບການຈ່າຍຂອງບັນດາສິນເຊືິ່ອທີິ່ຍັງຄ້າງຊໍາລະເຂ ົ້າໃນຖັນຂອງເດືອນທີີິ່ຖືກຕ້ອງ⑦:
  

ຈາໍນວນເງນິກ ູ້ທີິ່ຖກືປູ່ອຍ 

ການຊາໍລະເງນິຕ ົ້ນທ ນຄນື 

ຈາໍນວນເງນິກ ູ້ທີິ່ຄາ້ງຊາໍລະ (ເຊິິ່ງແມູ່ນຜ ນຂອງການບວກການເບີກຈ່າຍເງິນກ ູ້ ຫ ື ການເອ າການຊໍາລະ 
ເງິນຕ ົ້ນທ ນຈາກຍອດເຫ ືອຂອງເດືອນທີິ່ຜ່ານມາ ນໍາມາລ ບອອກ) 

ດອກເບູ້ຍທີິ່ຕອ້ງຊາໍລະ (ລວມດອກເບູ້ຍຂອງເດືອນນີົ້ກັບຍອດເຫ ືອຂອງດອກເບູ້ຍທີິ່ຄ້າງຊໍາລະຈາກ
ເດືອນທີິ່ຜ່ານມາ) 

ດອກເບູ້ຍຕ ວຈງິທີິ່ໄດູ້ຊາໍລະ 

ດອກເບູ້ຍຄາ້ງຊາໍລະ (ເຊິິ່ງແມູ່ນຜ ນຂອງການເອ າ ‘ ດອກເບູ້ຍທີິ່ຊໍາລະໄປແລູ້ວ’ ມາລ ບໃຫູ້ກັບ ’ດອກ
ເບູ້ຍທີິ່ຕ້ອງຊໍາລະ) 

(6) ກ່ອນການປິດບັນຊີປະຈໍາເດືອນ, ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າມີການປັບປຸງຂໍົ້ມ ນຂອງທຸກໆເງິນກ ູ້ຢືມທີິ່ຍັງຄ້າງ
ຊໍາລະເຖິງປະຈຸບັນ. ຖ້າບໍິ່ໄດູ້ມີການຊໍາລະ, ແມູ່ນໃຫູ້ລະບຸໄວູ້ໂດຍການເອ າຈໍານວນເງິນຕ ົ້ນທ ນ ແລະ ເອ າ
ຈໍານວນເງິນດອກເບູ້ຍທີິ່ບໍິ່ໄດູ້ຈ່າຍມາບວກໃຫູ້ກັບດອກເບູ້ຍທີິ່ຍັງຄ້າງຊໍາລະຕ ວຈິງ.  

(7) ສະຫຼຸບຂໍົ້ມ ນຂອງທຸກໆລາຍການຈ່າຍສໍາລັບເດືອນນີົ້ໄວູ້ ຢ ູ່ດ້ານລຸູ່ມຂອງໜ້າປືົ້ມ, ທາງລຸູ່ມຂອງຫ້ອງ
“ລວມ”  (ບໍິ່ໄດູ້ສະແດງຕ ວຢູ່າງໃຫູ້ເຫັນຢ ູ່ຂ້າງເທິງ, ແຕູ່ວ່າມີຢ ູ່ໃນປືົ້ມເຫ ັົ້ມນີົ້). 

ຕາຕະລາງ   6-3   ຄວາມຜດິພາດທີິ່ເກດີຂືົ້ນຫ າຍທີິ່ສດຸໃນເວລາການລ ງບນັຊເີຂ ົ້າປືົ້ມເງນິກ ູ້ 

ຄວາມຜດິພາດທີິ່ເກດີຂືົ້ນຫ າຍທີິ່ສດຸກຽ່ວກບັການຕືິ່ມຂໍົ້ມ ນເຂ ົ້າໃນປືົ້ມເງນິກ ູ້ ວທິກີານປູ້ອງກນັຄວາມຜດິພາດ 

ບນັດາລາຍການແມູ່ນລ ງບໍິ່ຄ ບ, ໂດຍສະເພາະສ າລບັການຈາ່ຍທີິ່ຖກືດ າເນນີ
ນອກເວລາໃຫູ້ບລໍກິານປະຈາໍເດອືນ(ນອກມືົ້ບລໍກິານຂອງເດືອນ).  

ບັນທ ກທກຸໆລາຍຈ່າຍໄວູ້ທັນທີິ່ຫ ງັຈາກການ
ດໍາເນີນງານ! 

ການຄດິໄລູ່ຜິດພາດ ກວດເບິິ່ງຂໍົ້ມ ນໃນປືົ້ມເງິນສ ດ, ບນັຊີແຍກ
ປະເພດ ແລະ  ບັນຊີຢ ູ່ລະບ ບຄອມພິວເຕີ’.
ໃນກໍລະນີທີິ່ຕ ວເລກບໍິ່ກ ງກັນ, ໃຫູ້ຊອກຫາ
ສາຍເຫດ ! 
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6.7 ປືົ້ມບັນຊີແຍກປະເພດ 
 

ບັນຊີແຍກປະເພດ ແມູ່ນມີໄວູ້ເພືິ່ອສະແດງໃຫູ້ເຫັນລາຍການເງິນເຂ ົ້າ ແລະ ເງິນອອກອີງຕາມປະເພດຂອງລາຍການ  
(ເຊັິ່ນ ຄ່າທໍານຽມການບໍລິການເງິນກ ູ້ ຫ ື ດອກເບູ້ຍ).  ການເຄືິ່ອນໄຫວທີິ່ຄ້າຍຄືກັນຈະຖືກບັນທ ກໄວູ້ບ່ອນດຽວກັນ
ໃນປືົ້ມບັນຊີແຍກປະເພດ, ແລະໃນເວລາໃດໜ ິ່ງທີິ່ກໍານ ດໄວູ້, ບັນຊີແຍກປະເພດກໍຈະສາມາດສະແດງໃຫູ້ເຫັນ

ລາຍການເງິນເຂ ົ້າ ຫ ື ເງິນອອກ ອີງຕາມລາຍການສະເພາະຂອງແຕູ່ລະປະເພດ. 

ປະເພດລາຍການໃນບນັຊແີຍກປະເພດມດີັິ່ງນີົ້: 
ຕາຕະລາງ   6-4   ປະເພດລາຍການໃນບັນຊແີຍກປະເພດ 

ຊັບສິນ  

ເງິນສ ດຄ້າງຄັງ 

ເງິນຝາກຢ ູ່ສະຖາບັນການເງິນ (ເຊັິ່ນອ ງການສະໜັບ
ສະໜ ນເຄືອຄ່າຍ ຫ ື ທະນາຄານທຸລະກິດ) 

ເງິນກ ູ້ຂອງສະມາຊິກ 

- (ລ ບ) ເງິນແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສ ນ 

 

ໜີົ້ສິນ ແລະ ທ ນ 

 

ຄັງສໍາຮອງທ ິ່ວໄປ 

ເງິນກ ູ້ຈາກສະຖາບັນການເງິນ (ເຊັິ່ນອ ງການສະໜັບ
ສະໜ ນເຄືອຄ່າຍ ຫ ື ທະນາຄານທຸລະກິດ) 

ເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກ 

ເງິນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ 

 

 

 

 

 

 

 

ກໍາໄລ/ຂາດທ ນ 

ລາຍຮບັ: 

ລາຍຮັບຈາກດອກເບູ້ຍເງິນກ ູ້ຢືມສະມາຊິກ  

ຜ ນຕອບແທນຈາກເງິນຝາກ ຫ ື ຫຸູ້ນໃນສະຖາບັນການ
ເງິນ 

ລາຍຮັບອືິ່ນໆ 

 

ລາຍຈາ່ຍ: 

ຄ່າ(ທໍານຽມ)ບໍລິການ NSO  

ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍບໍລິຫານ 

ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍດອກເບູ້ຍຂອງເງິນກ ູ້ຈາກສະຖາບັນການ
ເງິນ  

ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍອືິ່ນໆ
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ສໍາລັບແຕູ່ລະປະເພດລາຍການ, ມີຖັນໜ ິ່ງໄວູ້ສໍາລັບ “ເບືົ້ອງໜີົ້”  (ຫ ືທຽບເທ ິ່າ) ແລະ ອີກຖັນໜ ິ່ງໄວູ້ສໍາລັບ      

“ເບືົ້ອງມີ”  (ຫ ືທຽບເທ ິ່າ) ແລະ ອີກຖັນໜ ິ່ງສໍາລັບ “ຍອດເຫ ືອ”. 

ການກວດເບິິ່ງວ່າຈໍານວນເງິນໃນບັນຊີແຍກປະເພດ ກ ງກັບຈໍານວນເງິນທີິ່ມີໃນເຄືິ່ອງມືການບັນທ ກບັນຊີ ອືິ່ນໆແມູ່ນມີ

ຄວາມສໍາຄັນຫ າຍ ເຊັິ່ນ: ລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວທີິ່ຢ ູ່ໃຕູ້ຫ ວຂໍ ົ້ “  ເງິນກ ູ້ຂອງສະມາຊິກ”  ຈະຕ້ອງກ ງກັບຂໍົ້ມ ນສຸດທ້າຍທີິ່
ໄດູ້ບັນທ ກໄວູ້ໃນປືົ້ມເງິນກ ູ້. ບັນດາຂັົ້ນຕອນຕໍິ່ໄປນີົ້ຄວນຖືກປະຕິບັດພາຍຫ ັງປິດການໃຫູ້ບໍລິ ການປະຈໍາວັນສໍາລັບ

ບ້ານ ຫ ັງຈາກທີິ່ໄດູ້ສໍາເລັດ ແລະ ສະຫຼຸບ ທຸກໆລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວໃນປືົ້ມເງິນຝາກ, ປືົ້ມເງິນກ ູ້ ແລະ ປືົ້ມເງິນສ ດ.  
ບັນດາຂັົ້ນຕອນຕໍິ່ໄປນີົ້, ໄດູ້ໃຊູ້ຕ ວຢູ່າງຈາກການເຄືິ່ອນໄຫວຂອງເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກ ູ້ ທີິ່ໄດູ້ອະທິບາຍກ່ອນໜ້ານີົ້ໃນ
ປືົ້ມຄ ູ່ມື ເພືິ່ອສະແດງໃຫູ້ເຫັນກະແສຂອງຂໍົ້ມ ນບັນຊີ.  

6.7.1 ຂັົ້ນຕອນການລ ງບັນຊີເຂ ົ້າປືົ້ມບັນຊີແຍກປະເພດ 
ກ່ອນອືິ່ນໃຫູ້ຂຽນຍອດເຫ ືອທີິ່ຍ ກມາຈາກປືົ້ມຫ ວເກ ິ່າ ຫ ື ປີເກ ິ່າເຂ ົ້າ. ຖ້າເປັນເດືອນທໍາອິດ, ໃຫູ້ຂຽນເລກສ ນໃນ
ຫ້ອງທີິ່ເໝາະສ ມ. ສິິ່ງສໍາຄັນທີິ່ຕ້ອງຈ ດຈໍາຄື ທຸກໆລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວຕ້ອງຖືກບັນທ ກໃນ 2 ຖັນ ໃນບັນຊີແຍກ

ປະເພດ, ລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວສ່ວນໃຫຍ່ຈະສ ິ່ງຜ ນຕໍິ່ ບັນຊີ “ເງິນສ ດ” ແລະ ບັນຊີຍ່ອຍອີກບັນຊີໜ ິ່ງ.  ຈໍານວນ
ເງິນທີິ່ຂຽນໄວູ້ໃນ [ວ ງເລັບ] ແມູ່ນເພືິ່ອສະແດງໃຫູ້ເຫັນຕ ວຢູ່າງຕ ວເລກທີິ່ຜ່ານມາຂອງເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກ ູ້ ທີິ່ດໍາ
ເນີນງານຜ່ານບັນຊີແຍກປະເພດໃນຕອນນີົ້.  

 

1. ເງິນຝາກສະມາຊິກ: ນໍາເອ າຈໍານວນຍອດເງິນຝາກສະມາຊກິ ມາຈາກ ປືົ້ມເງິນຝາກ  ແລະ ບັນທ ກຈ ານວນເງິນເຂ ົ້າ
ໄປ: 

 (+) ເງິນສ ດ [ 420,000] 
 (+) ເງິນຝາກສະມາຊິກ [420,000] 

 
 

2. ການຊໍາລະເງິນຕ ົ້ນທ ນຂອງສະມາຊິກ:  ນໍາເອ າຈໍານວນຍອດຕ ົ້ນທ ນທີິ່ໄດູ້ຈາກການຊາໍລະ ມາຈາກປືົ້ມເງິນ
ກ ູ້  ແລະ ບັນທ ກຈໍານວນເງິນເຂ ົ້າໄປ: 

 (+) ເງິນສ ດ [0] 
 (-) ເງິນກ ູ້ສະມາຊິກ [0] 

 

3. ການຈ່າຍດອກເບູ້ຍສະມາຊິກ:  ນໍາເອ າຈໍານວນຍອດເງນິດອກເບູ້ຍທີິ່ໄດູ້ຮບັມາຈາກການຊາໍລະ ມາຈາກ ປືົ້ມເງິນ
ກ ູ້  ແລະ ບັນທ ກຈໍານວນເງິນເຂ ົ້າໄປ: 

 (+) ເງິນສ ດ [4,000] 
 (+) ລາຍຮັບ [4,000] 
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4. ການຖອນເງິນຝາກສະມາຊິກ: ນໍາເອ າຈໍານວນຍອດເງິນຖອນ ມາຈາກປືົ້ມເງິນຝາກ  ແລະ ບັນທ ກຈໍານວນເງິນ
ເຂ ົ້າໄປ: 

 (-) ເງິນສ ດ [0] 
 (-) ເງິນຝາກສະມາຊິກ [0] 

 
5. ການເບີກຈ່າຍເງິນກ ູ້ສະມາຊິກ: ນໍາເອ າຈໍານວນເງິນກ ູ້ທີິ່ປູ່ອຍກ ູ້ ມາຈາກປືົ້ມເງິນກ ູ້  ແລະ ບັນທ ກຈ ານວນເງິນເຂ ົ້າ

ໄປ: 
 (-) ເງິນສ ດ [200,000] 
 (+) ເງິນກ ູ້ສະມາຊິກ [200,000] 

 
6. ຄ່າທໍານຽມສະຖາບັນ: ເອ າຄ່າທໍານຽມບໍລິການປະຈໍາເດືອນປັດຈຸບັນ (ຄິດໄລູ່ຈາກຍອດເງິນກ ູ້ທີິ່ເຄືິ່ອນໄຫວຢ ູ່ໃນ

ເດືອນຜ່ານມາ) ແລະ ບັນທ ກຈໍານວນເງິນເຂ ົ້າໄປ: 
 (-) ເງິນສ ດ [1,000] 
 (+) ລາຍຈ່າຍ [1,000] 

 

7. ຄັງແຮສໍາຮອງເພືືິ່ອໜີົ້ສ ນ ຫ ື LLP: ເອ າຄັງແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສ ນຂອງເດືອນປັດຈຸບັນ(ຄິດໄລູ່ຈາກເງິນກ ູ້ທີິ່ມີຄວາມ
ສ່ຽງ, ເບິິ່ງພາກທີ 6.7.2 ກ່ຽວກັບຄັງແຮເພືິ່ອໜີົ້ສ ນ  ແລະ ຄັງເງິນກ ູ້ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ) ແລະ ບັນທ ກຈ ານວນເງິນ
ເຂ ົ້າໄປ: 
 

 (+) ຫ ື (-) ຄັງແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສ ນ  
 
ຖ້າ LLP ຫຼຸດລ ງ: 

 (+) ລາຍຮັບ [0] 
 
ຖ້າ LLP ເພີິ່ມຂືົ້ນ: 

 (+) ລາຍຈ່າຍຖ້າ LLP ເພີິ່ມຂືົ້ນ [0] 
 

8. ການເຄືິ່ອນໄຫວອືິ່ນໆ:  ອາດຈະມີການເຄືິ່ອນໄຫວອືິ່ນໆ ພາຍໃນທະນາຄານບ້ານທີິ່ບໍິ່ໄດູ້ລະບຸຂ້າງເທິງນີົ້, ເຊິິ່ງ
ການເຄືິ່ອນໄຫວເຫ  ິ່ານີົ້ອາດຈະລວມເຖິງລາຍຮັບດອກເບູ້ຍຈາກເງິນຝາກທີິ່ໃຊູ້ຝາກຄໍົ້າປະກັນເງິນກ ູ້ມອບເໝ າຢ ູ່ສະ
ຖາບັນການເງິນ ຫ ື ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍເຊັິ່ນຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍເປັນເງິນດອກເບູ້ຍຂອງເງິນກ ູ້ ຈາກສະຖາບັນການເງິນ ຫ ື ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍ
ບໍລິຫານ. ໃຫູ້ນໍາໃຊູ້ແຖວເພີົ້ມທີິ່ມີລຸູ່ມແຖວທີ 7 ລ ງໄປໃນບັນຊີແຍກປະເພດ ເພືິ່ອສ້າງລາຍການເຄືິ່ອນໄຫວ   
ເພີິ່ມ,  ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນ.  
 

9. ການຄິດໄລູ່ຍອດເຫ ືອ:  ຫ ັງຈາກບັນທ ກບັນດາລາຍການຕາມຄວາມເໝາະສ ມແລູ້ວ, ໃຫູ້ຄິດໄລູ່ຍອດເຫ ືອສໍາລັບ 
ບັນຊີທັງໝ ດ ແລະ ຫ ັງຈາກນັົ້ນໃຫູ້ຄິດໄລູ່ຕ ວເລກລວມສໍາລັບແຕູ່ລະ ບັນຊີ.  



ຄ ູ່ມໂືຄງການ AFP: ສໍາລັບການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານບ້ານ 
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10.  ການຄິດໄລູ່ກໍາໄລ/ຂາດທ ນ:  ຖັນສຸດທ້າຍແມູ່ນມີໄວູ້ສໍາລັບການຄິດໄລູ່ຜ ນກໍາໄລ/ຂາດທ ນ, ເຊິິ່ງການຄິດໄລູ່ຄ້ອນ
ຂ້າງງ່າຍ, ແມູ່ນການນໍາເອ າລາຍຮັບມາລ ບໃຫູ້ກັບລາຍຈ່າຍ.  ລວມຍອດທັງໝ ດຢ ູ່ດ້ານລຸູ່ມຂອງຫ້ອງທີ [8] ຈະ
ສະແດງໃຫູ້ເຫັນກໍາໄລສຸດທິ ຂອງທະນາຄານບ້ານໃນປະຈຸບັນ. 

 
11.  ຜ ູ້ກະກຽມ ແລະ ຜ ູ້ກວດກາບນັຊີແຍກປະເພດ ຄວນເຊັນຊືິ່ຢ ູ່ດ້ານລຸູ່ມຂອງໜ້າປືົ້ມ ໃນເວລາທີິ່ບັນຊີໄດູ້ຜ່ານການ

ກວດກາ ແລະ ຖືກປິດເປັນທີິ່ຮຽບຮ້ອຍແລູ້ວ.  
 



ຄ ູ່ມໂືຄງການ AFP: ສໍາລັບການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານບ້ານ 
 

 

40 

 

ຮ ບ   6-12  ຕ ວຢູ່າງ:  ຂັົ້ນຕອນການລ ງບັນຊເີຂ ົ້າປືົ້ມບນັຊແີຍກປະເພດ #1 



ຄ ູ່ມໂືຄງການ AFP: ສໍາລັບການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານບ້ານ 
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ຮ ບ   6-13  ຕ ວຢູ່າງ:  ຂັົ້ນຕອນການລ ງບັນຊເີຂ ົ້າປືົ້ມບນັຊແີຍກປະເພດ #2 



ຄ ູ່ມໂືຄງການ AFP: ສໍາລັບການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານບ້ານ 
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ຮ ບ   6-14  ຕ ວຢູ່າງ:  ຂັົ້ນຕອນການລ ງບັນຊເີຂ ົ້າປືົ້ມບນັຊແີຍກປະເພດ #3 



ຄ ູ່ມໂືຄງການ AFP: ສໍາລັບການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານບ້ານ 
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6.7.2 ເງິນແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສ ນ (LLP) ແລະ ຄັງເງິນກ ູ້ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ (PAR) 
ເມືິ່ອໃດທີິ່ທະນາຄານບ້ານໄດູ້ຕໍິ່ເວລາເງິນກ ູ້ຢືມໃຫູ້ກັບສະມາຊກິ, ມີສ່ວນພ ວພັນການຈ່າຍດອກເບູ້ຍ ແລະ ການຊໍາລະ
ຫນີົ້ມັກຈະຊັກຊ້າ ຫ ື ກາຍເປັນໜີົ້ຊັກຊ້າ (ເບິິ່ງໃນບ ດທີ 8.1 - ການບໍລິຫານຫນີົ້ຊັກຊ້າໃນທະນາຄານບ້ານ). ເພືິ່ອການ
ຄຸູ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີິ່ເງິນທ ນທີິ່ຍັງບໍິ່ໄດູ້ຈ່າຍກັບຄືນຫາທະນາຄານບ້ານ, ບັນຊໃີຊູ້ຈ່າຍເງິນແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສ ນ        
(LLP) ຈະຖືກສ້າງຂ ົ້ນເປັນເງິນຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍສໍາລັບເງິນກ ູ້ຢືມທີິ່ທວງຍາກ (ລ ກຄ້າທີິ່ບໍິ່ສາມາດຊໍາລະໜີົ້ໄດູ້ ຫ ື ຂໍົ້ກໍານ ດ
ຂອງການກ ູ້ຢືມເງິນທີິ່ຕ້ອງໄດູ້ຮັບການເຈລະຈາຄືນ, ແລະ ອືິ່ນໆ). ສ່ວນໄດູ້ ແລະ ສ່ວນເສຍຢ ູ່ໃນບັນຊີ LLP ນີົ້ແມູ່ນບໍິ່
ໄດູ້ມີການດໍາເນີນການຫັຍງເລີຍ (ຊ ິ່ງຫມາຍຄວາມວ່າບໍິ່ມີເງິນສ ດເຂ ົ້າອອກ), ຢູ່າງໃດກໍຕາມລາຍການດັິ່ງກ່າວ ແມູ່ນໄດູ້
ອະທິບາຍເຫດຜ ນໃນປ ົ້ມບັນຊີແຍກປະເພດ,ໃນໃບສະແດງຜ ນໄດູ້ຮັບ ແລະ ໃບດຸູ່ນດ່ຽງ. 

ວິທີການສໍາລັບການຄິດໄລູ່ເງິນແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສ ນ (LLP) ທີິ່ຈໍາເປັນແມູ່ນອີງໃສູ່ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງຄັງ
ເງິນກ ູ້. ຄັງເງິນກ ູ້ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ (PAR) ເປັນມາດຕະຖານສາກ ນ ເພືິ່ອວັດແທກຄຸນນະພາບຂອງຄັງເງິນກ ູ້ ແລະ ທີິ່
ວັດແທກສ່ວນຂອງຄັງເງິນ, ເຊິິ່ງຖືວ່າມີຄວາມສ່ຽງ ຍ້ອນວ່າການຈ່າຍແມູ່ນໄດູ້ເກີນກໍານ ດແລູ້ວ. PAR30 ຫມາຍ
ຄວາມວ່າສ່ວນຂອງຄັງເງິນກ ູ້ທີິ່ມີການຊໍາລະຊັກຊ້າ(ຜິດສັນຍາ)ຫ າຍກ່ວາ 30 ມືົ້. 

ອັດຕາເງິນແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສ ນ ທີິ່ນໍາໃຊູ້ໃນທະນາຄານບ້ານຂອງ AFP ແມູ່ນອັດຕາທີິ່ທະນາຄານແຫູ່ງປະເທດລາວ
ກໍານ ດໃຫູ້ນໍາໃຊູ້ສໍາລັບຂະແຫນງການທະນາຄານ ມັນມີຂໍົ້ຖ ກຖຽງກັນວ່າຄວນຈະນໍາໃຊູ້ອັດຕາດຽວກັນຫ ືບໍິ່ ໃນຂະ    
ແໜງການທີິ່ບໍິ່ເປັນທາງການ, ແຕູ່ຈຸດທີິ່ສໍາຄັນທີິ່ສຸດແມູ່ນຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ ໄດູ້ປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງ
ຄັງເງິນກ ູ້ເປັນປະຈໍາ ແລະ ຍັງສືບຕໍິ່ຕິດຕາມການປູ່ອຍກ ູ້ທີິ່ຊັກຊ້າ. ຕ ວຢູ່າງດັິ່ງຕໍິ່ໄປນີົ້ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວິທີການຄິດໄລູ່ 
LLP ທີິ່ຈໍາເປັນໃນການທະນາຄານບ້ານ (ອີງຕາມຄັງເງິນກຸູ້ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງຂອງເງິນຄັງ) 

 ຕາຕະລາງ   6-5   ຄງັເງນິກ ູ້ທີິ່ມີຄວາມສຽ່ງ ( PAR) ແລະ ເງນິສ າຮອງເພືິ່ອໜີົ້ົ້ສ ນ ( LLP) 

ຄັງເງິນກ ູ້ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຄັງເງິນກ ູ້ ອັດຕາເງິນແຮສໍາຮອງໜີົ້ສ ນ ມ ນຄ່າເງິນແຮສໍາຮອງໜີົ້ສ ນ 

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 ວັນຂ ົ້ນໄປ  500.000 100%   500.000 

ມ ນຄ່າການເງິນແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສ ນທີິ່    1.875.000 
ຕ້ອງການສໍາລັບເງິນຄັງໃນປະຈຸບັນ     
 

ມ ນເງິນແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສ ນຄ່າທີິ່ສ ນທີິ່ໄດູ້ມາແລູ້ວ   1.500.000 

ຄ່າປູ່ຽນແປງໃນ LLP     +    375.000 

ຖ້າເປັນຄ່າບວກ: ເພີົ້ມ LLP  ເພີົ້ມຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍຂອງເດືອນຂືົ້ນ 
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ຖ້າເປັນຄ່າລ ບ: ຫຼຸດ LLP  ເພີົ້ມລາຍຮັບຂອງເດືອນຂືົ້ນ. ຄັງເງິນກ ູ້ດີຂືົ້ນ ແລະ ຄະນະກ າມະການທະນາຄານບ້ານ
ປະຕິບັດວຽກງານໄດູ້ດີ. 

6.8 ໃບສະແດງຜ ນໄດູ້ຮັບ ແລະ ໃບດຸູ່ນດ່ຽງ  

 

ຮ ບ   6-15  ໜ້າປ ກໃບສະແດງຜ ນໄດູ້ຮັບ ແລະ ໃບດຸູ່ນດຽ່ງ 

ໃບສະແດງຜ ນໄດູ້ຮັບ ແລະ ໃບດຸູ່ນດ່ຽງ ແມູ່ນປືົ້ມເຫ ັົ້ມສຸດທ້າຍທີິ່ຕ້ອງໄດູ້ຂຽນໃນຕອນທ້າຍຂອງມືົ້ໃຫູ້ບໍລິການ ຂອງ
ທະນາ ຄານບ້ານ. ໃນເວລາທີິ່ສໍາເລັດການບັນທ ກລ ງໄປແລູ້ວ, ມັນຈະສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງຕໍາແໜູ່ງທາງການເງິນ ຂອງ

ທະນາຄານບ້ານໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຕ ວເລກກໍາໄລ/ຂາດທ ນ.  ຕ ວເລກສ່ວນໃຫຍ່ແລູ້ວ, ແມູ່ນໄດູ້ຄັດລອກມາຈາກບັນຊີ
ແຍກປະເພດທ ິ່ວໄປ, ແລະ ຈະມີການເຮັດການຄິດໄລູ່ສອງສາມຢູ່າງນໍາ. 

6.8.1 ຂັົ້ນຕອນການລ ງບັນຊີສໍາລັບໃບສະແດງຜ ນໄດູ້ຮັບ 
ໃບສະແດງຜ ນລາຍຮັບ ເປັນໃບສະແດງຜ ນລວມ (ເຊິິ່ງແມູ່ນການລວມຍອດຂອງບັນດາເດືອນທີິ່ຜ່ານມາກັບຍອດຂອງ
ເດືອນໃນປະຈຸບັນ). ເບິິ່ງຕ ວຢູ່າງໃນໜ້າຕໍິ່ໄປ.  

(1) ຕ້ອງຕືິ່ມຂໍົ້ມ ນເຂ ົ້າບັນຊີລາຍຮັບທໍາອິດ ①.  ຕ ວເລກນີົ້ມາຈາກພາກທີິ່ກຽ່ວກັບລາຍຮັບໃນບັນຊີແຍກປະເພດ. 
ຄິດໄລູ່ລາຍຮັບທັງໝ ດຢ ູ່ທາງລຸູ່ມຂອງພາກທີ I. 

(2) ຕ້ອງຕືິ່ມຂໍົ້ມ ນເຂ ົ້າບັນຊີລາຍຈ່າຍ ②.  ຕ ວເລກນີົ້ມາຈາກພາກທີິ່ກ່ຽວກັບລາຍຈ່າຍໃນບັນຊແີຍກປະເພດ. ຄິດໄລູ່
ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍທັງໝ ດຢ ູ່ທາງລຸູ່ມຂອງພາກກທີ II.ຄິດໄລູ່ຜ ນກໍາໄລ-ຂາດທ ນ,  ③ (ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍ). ຖ້າມີ
ກໍາໄລສະສ ມຈາກປິທີິ່ຜ່ານມາ, ແມູ່ນຕ້ອງເອ າຕ ວເລກດັິ່ງກ່າວມາບວກໃສູ່ກັບຜ ນກໍາໄລ/ຂາດທ ນ ແລະ ຜ ນອອກ
ມາແມູ່ນຜ ນກໍາໄລທີິ່ມີຢ ູ່ສໍາລັບການແຈກຢາຍເງິນປັນຜ ນ ④. 

(3) ຜ ູ້ກະກຽມໃບສະແດງຜ ນໄດູ້ຮບັ ຕ້ອງເຊັນຊືິ່ໄວູ້ທາງລຸູ່ມຂອງໜ້າປືົ້ມ ⑤ ໃນເວລາບັນຊີໄດູ້ຖືກກວດກາ ແລະ 
ປິດເປັນທີິ່ລຽບລ້ອຍ.  

(4) ພາກທີິ່ກ່ຽວກັບເງິນປັນຜ ນ ທີິ່ເປັນສີເທ າ ແມູ່ນໃຊູ້ສະເພາະໃນເດືອນທີ  12 ຂອງການດໍາເນີນງານ, ໃນເວລາຈ່າຍ
ເງິນປັນຜ ນ (ເບິິ່ງຂໍົ້ທີ 6.5.2 ກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນປັນຜ ນ) 
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ຮ ບ   6-16  ຕ ວຢູ່າງ:  ຂັົ້ນຕອນການລ ງບັນຊເີຂ ົ້າໃບສະແດງຜ ນໄດູ້ຮບັ 

ໃບສະແດງຜ ນໄດູ້ຮບັ ຮອດ 
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6.8.2 ຂັົ້ນຕອນການກວດສອບໃບດຸູ່ນດ່ຽງ  

 
ຮ ບ   6-17  ຕ ວຢູ່າງ:  ຂັົ້ນຕອນການລ ງບັນຊເີຂ ົ້າໃບດຸູ່ນດຽ່ງ 

ຄາໍອະທບິາຍແຕູ່ລະຂັົ້ນຕອນຂອງການລ ງບນັຊໃີນໃບສະຫລບຸຊບັສ ມບດັ 

ໃບດຸູ່ນດ່ຽງຄືເອກະສານສຸດທ້າຍທີິ່ສະແດງເຖິງສະຖານະພາບທາງການເງິນຂອງທະນາຄານບ້ານ (ຊັບສິນ, ໜີົ້ສິນ ແລະ 

ຫຸູ້ນ), ແລະ ເງິນທຸກໆ ຈໍານວນແມູ່ນໄດູ້ຖືກລາຍງານໄວູ້ໃນບັນຊີແຍກປະເພດ.  

(1) ຈ ດກ່າຍເອ າຂໍົ້ມ ນຂອງບັນຊີຊັບສິນໄປໄວູ້ຢ ູ່ຫ້ອງທີ ① ແລະ ຫ້ອງທີ ②.  ຕ ວເລກເຫ  ິ່ານີົ້ມາຈາກພາກທີິ່ກຽ່ວກັບ
ຊັບສິນໃນບັນຊີແຍກ. ເອ າມາບວກໃສູ່ກັນ ແລະ ບັນທ ກຊັບສິນທີິ່ມີໃນປະຈຸບັນ. 

(2) ຈ ດກ່າຍເອ າຂໍົ້ມ ນຂອງບັນຊີຊັບສິນໄປໄວູ້ຢ ູ່ຫ້ອງທີ ③ ແລະ ④.  ຕ ວເລກເຫ  ິ່ານີົ້ມາຈາກພາກທີິ່ກ່ຽວກັບຊັບສິນ
ໃນບັນຊີແຍກປະເພດ. ເອ າມາບວກໃສູ່ກັນ ແລະ ບັນທ ກຍອດເງິນກ ູ້ຫ ັງການຄິດໄລູ່ຄ່າເຊືິ່ອມມ ນຄ່າເງິນກ ູ້.  

(3) ຈ ດກ່າຍເອ າຂໍົ້ມ ນຂອງບັນຊີໜີົ້ສິນແຕູ່ຫ້ອງທີ ⑤ ຫາ ⑦ຈາກພາກທີິ່ກ່ຽວກັບໜີົ້ສິນໃນບັນຊີແຍກປະເພດ.  
ຄິດໄລູ່ໜີົ້ສິນທັງໝ ດ. 

(4) ຈ ດກ່າຍເອ າຂໍົ້ມ ນຂອງບັນຊີໜີົ້ສິນ ຢ ູ່ຫ້ອງທີ ⑧ ແລະ ⑨ ຈາກພາກທີິ່ກ່ຽວກັບຜ ນກໍາໄລ/ຂາດທ ນຂອງບັນຊີ
ແຍກປະເພດ. ສໍາຫຼຸບທ ນທັງໝ ດ. 

(5) ຄິດໄລູ່ຊັບສິນທັດໝ ດ (ຊັບສິນໃນປະຈຸບັນ + ເງິນກ ູ້ທັງໝ ດຫ ັງຈາກຄິດໄລູ່ຄ່າເຊືິ່ອມມ ນຄ່າຂອງເງິນກ ູ້) ແລະ 
ບັນທ ກຂໍົ້ມ ນເຂ ົ້າຫ້ອງທີ ⑩. 

(6) ຄິດໄລູ່ໜີົ້ສິນທັງໝ ດ + ທ ນ, ບັນທ ກເຂ ົ້າໃນຫ້ອງທີ ⑪.  

ໃບດຸູ່ນດຽ່ງ 
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(7) ກວດເບິິ່ງວ່າຊັບສິນທັງໝ ດກ ງກັບ = ໜີົ້ສິນທັງໝ ດ + ທ ນ ບໍິ່. ຖ້າມັນ ບໍິ່ ກ ງ ກໍແປວ່າມີຂໍົ້ຜິດພາດໃນບັນຊີ
ແຍກປະເພດ. ທ່ານ ບໍິ່ ສາມາດປິດປືົ້ມໄດູ້ ຖ້າບັນດາບັນຊີ ບໍິ່ ກ ງກັນ ! ນີົ້ຄືຂໍົ້ສໍາຄັນຂອງໃບູ່ດຸູ່ນດ່ຽງ.  

(8) ສາມາດຫັກລ້າງໜີົ້ສ ນໄດູ້ ⑫, ແຕູ່ຕ້ອງໄດູ້ມີເອກະສານອ້າງອິງີ. ການຫັກລ້າງເງິນກ ູ້ ໝາຍຄວາມວ່າໜີົ້ສິນ ດັິ່ິ່ງກ່າວ
ໄດູ້ຖືກລ ບລ້າງເອ າໄປໄວູ້ຢ ູ່ນອກປືົ້ມບັນຊີ, ແຕູ່ການຫັກລ້າງໜີົ້ສ ນ ບໍິ່ໄດູ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນການປ ດໜີົ້ໃຫູ້ແກູ່ຜ ູ້ກ ູ້
ຢືມທີິ່ຜິດສັນຍາເປັນເວລາດ ນນານແຕູ່ຢູ່າງໃດ ແລະ ຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ ຍັງເປັນຜ ູ້ຮັບຜິດຊອບໃນ
ການພະຍະຍາມເກັບໜີົ້ຄືນ. ສໍາລັບທຸກໆ ກໍລະນີການຫັກລ້າງໜີົ້ສ ນ ຕ້ອງໄດູ້ມີການສ ນທະນາຢ ູ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່
ປະຈໍາປີ (AGM) ຂອງທະນາຄານບ້ານ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດູ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ AGM.  

(9) ຜ ູ້ກະກຽມໃບສະແດງຜ ນໄດູ້ຮບັຕ້ອງເຊັນຊືິ່ຢ ູ່ທາງລຸູ່ມຂອງໜ້າເອກະສານດັິ່ງກ່າວ ໃນເວລາທີິ່ບັນຊີໄດູ້ຮັບການ
ກວດກາ ແລະ ຖືກປິດ.  
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7 ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ  

7.1  ຈຸດປະສ ງ, ຄວາມຖີິ່ ແລະ ໄລຍະເວລາ 
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກຕ້ອງໄດູ້ຈັດຂືົ້ນຢູ່າງໜ່ອຍ 1 ຄັົ້ງ ຕໍິ່ ປີ ພາຍຫ ັງການສະຫຼູບປີການບັນຊີໄດູ້ສ າເລັດລ ງໄປ
ແລູ້ວ ແລະ ດີແທູ້ໃຫູ້ເປີດກ່ອນມືົ້ເປີດບໍລິການທະນາຄານບ້ານເດືອນທໍາອິດຂອງປີຕໍິ່ໄປ. ກອງປະຊຸມດັິ່ງກ່າວຕ້ອງໄດູ້
ຍ ກເອ າປະເດັນຕ່າງໆມາເປັນຫ ວຂໍົ້ສ ນທະນາດັິ່ງຕໍິ່ໄປນີົ້: 

 ບ ດລາຍງານຂອງຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານຂອງທະນາຄານບ້ານປີທີິ່
ຜ່ານມາ, ເປັນຕ ົ້ນແມູ່ນສະຖານະພາບຂອງລາຍຮັບ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຄັງເງິນກ ູ້ຂອງທະນາຄານບ້ານ. 

 ການແບູ່ງປັນກໍາໄລສະສ ມ, ຜ ນຕອບແທນ ເງິນຝາກປະຢັດຂອງສະມາຊິກ ແລະ ຄ່າບໍາເນັດ(ເງິນຊ ດເຊີຍ)ໃຫູ້
ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການບລໍິຫານ ແລະ ທີິ່ປ ກສາ.  

 ຍ ກເອ າບັນຫາຕ່າງໆທີິ່ເກີດຂືົ້ນ ມາສ ນທະນາຢ ູ່ກອງປະຊຸມ ແລະ ພ້ອມກັນຕັດສິນໃຈແກູ້ໄຂບັນຫາເຫ  ິ່ານີົ້ 
(ສະມາຊິກທຸກຄ ນ ສາມາດນໍາໃຊູ້ສິດຂອງຕ ນເພືິ່ອອອກສຽງຕັດສິນ ບັນຫາທີິ່ຖືກຍ ກຂືົ້ນມາສ ນທະນາໃນກອງ

ປະຊຸມໃຫຍ່ນີົ້) 
 ການສ ນທະນາເພືິ່ອຕັດສິນໃຈປູ່ຽນແປງລະບຽບຂອງທະນາຄານບ້ານບາງຂໍົ້ທີິ່ກອງປະຊຸມເຫັນວ່າບໍິ່ສອດຄ່ອງກັບ

ການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ. 
 ການເລືອກຕັົ້ງຄະນະກໍາມະການ ແລະ ທີິ່ປ ກສາທະນາຄານບ້ານ ຕາມການກໍານ ດໄວູ້ໃນລະບຽບພາຍໃນຂອງ

ທະນາຄານບ້ານ. 
 ແລະ ປະເດັນອືິ່ນໆທີິ່ຕິດພັນກັບປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານບ້ານ (ຫ ື ຊຸມຊ ນ). 
ໃນໄລຍະເວລາທີິ່ໃກູ້ມືົ້ເປີດກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ຄະນະກໍາມະການບໍລິການທະນາຄານບ້ານຕອ້ງພະຍາຍາມເກັບໜີົ້ກາຍ
ສັນຍາທັງຕ ົ້ນທ ນ ແລະ ດອກເບູ້ຍໃຫູ້ໄດູ້ຫ າຍທີິ່ສຸດເທ ິ່າທີິ່ຈະຫ າຍໄດູ້ ເພືິ່ອເຮັດໃຫູ້ການແບູ່ງປັນຜ ນກໍາໄລໃຫູ້ໄດູ້ໃນ
ອັດຕາສ ງສຸດ, ຖ້າບໍິ່ດັິ່ງນັົ້ນກໍາໄລດັິ່ງກ່າວອາດຫຼຸດລ ງຍ້ອນວ່າຕ ົ້ນທ ນເງິນກ ູ້ ແລະ ດອກເບູ້ຍກາຍສັນຍາເຫ  ິ່ານັົ້ນຈະຖືກ
ຈ ດເຂ ົ້າເປັນເງິນແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສ ນ. ຖ້າຫາກຍັງມີເງິນກ ູ້ຊັກຊ້າເຫ ືອມາຮອດມືົ້ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການບໍລິ 
ຫານທະນາຄານບ້ານຕ້ອງນໍາເອ າລາຍຊືິ່ຂອງສະມາຊິກທີິ່ມີໜີົ້ຄ້າງເຫ  ິ່ານັົ້ນມາປະກາດ ແລະ ສະໜີຢ ູ່ກອງປະຊຸມເພືິ່ອໃຫູ້
ສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານຄ ນອືິ່ນໆ ຊ່ວຍພັກດັນໃຫູ້ພວກເຂ າເຈ ົ້າມາຊໍາລະເງິນກ ູ້ຂອງຕ ນຕາກໍານ ດໄວູ້ໃນສັນຍາ.  

7.2 ຄາໍແນະນໍາໃນການຈດັ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປ ີ

ຕາຕະລາງ   7-1   ການຈດັກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈາໍປ ີ

1. 
ຊຸກຍ ູ້ຂະບວນ
ການແກູ້ໄຂບັນຫາ
ໜີົ້ຊັກຊ້າ  

 
2-3 ເດືອນກ່ອນກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ, ໃຫູ້ເພີົ້ມຄວາມເຂັົ້ມງວດຕໍິ່ຂະບວນການ
ບໍລິຫານໜີົ້ຊັກຊ້າ: ສ ນທະນາກັບຜ ູ້ບໍິ່ສາມາດຊໍາລະໜີົ້ໄດູ້ ແລະ ຂໍໃຫູ້ຈ່າຍຄືນກ່ອນ
ມືົ້ດໍາເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ເພືິ່ອຫ ີກລ້ຽງການຈ່າຍເງິນປັນຜ ນຕໍິ່າ ແລະ ເພືິ່ອຫ ີກລ້ຽງບໍິ່
ໃຫູ້ສະມາຊິກຄ ນອືິ່ນ ສະແດງຄວາມບໍິ່ພໍໃຈຕໍິ່ຜ ູ້ບໍິ່ສາມາດຊໍາລະໜີົ້ໄດູ້.  
 



ຄ ູ່ມໂືຄງການ AFP: ສໍາລັບການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານບ້ານ 
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2. 

ເປີດບໍລິການ
ເດືອນສຸດທ້າຍ
ຂອງປີເພືິ່ອສະຫຼູບ
ບັນຊີປະຈໍາປີ 

ໃນກອງປະຊຸມນີົ້, ຕ້ອງໄດູ້ພະຍາຍາມພັກດັນໃຫູ້ຜ ູ້ກ ູ້ຢືມທີິ່ເປັນໜີົ້ກາຍສັນຍາມາຊໍາລະ
ເພືິ່ອເປັນການນໍາເອ າລາຍຮັບເຫ  ິ່ານັົ້ນມາເປັນກໍາໄລໃຫູ້ໄດູ້ຫ າຍທີິ່ສຸດເທ ິ່າທີິ່ຈະເປັນໄປ
ໄດູ້. 

3. 
ກະກຽມການສະ 
ຫຼູບບັນຊີທ້າຍປີ 

 
 ກວດກາເບິິ່ງທຸກໆ ເອກະສານການບັນຊີ, ຜ ນກໍາໄລທີິ່ໄດູ້ຮັບທັງໝ ດ, ຄິດໄລູ່

ອັດຕາການແບູ່ງປັນຜ ນກໍາໄລດັິ່ງກ່າວນັົ້ນຖືກແບູ່ງເປັນຜ ນຕອບແທນເງິນຝາກ
ປະຢັດເທ ິ່າໃດ, ບໍາເນັດກໍາມະການ ແລະ ອືິ່ນໆຕາມອັດຕາທີິ່ໄດູ້ຕ ກລ ງກັນໄວູ້ໃນປີ
ທີິ່ຜ່ານມາ.  
 

 ຊ່ວຍປະທານທະນາຄານບ້ານໃນການກະກຽມບ ດລາຍງານປະຈໍາປີເພືິ່ອສະເໜີຕໍິ່
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່. 

 
 ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າເງິນແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສ ນໄດູ້ມີການບັນທ ກ/ຫັກໄວູ້ແລູ້ວຕ້ອງມີ

ຄໍາອະທິບາຍແບບລະອຽດ (ຄໍາອະທິບາຍແບບລະອຽດ ໄດູ້ກໍານ ດໄວູ້ໃນບ ດທີ 
Error! Reference source not found.).  ໝາຍເຫດ: ເງິນແຮສໍາຮອງເພືິ່ອ
 ີ ົ້ສ ນ ຄວນຖືກບັນທ ກໄວູ້ໃນເວລານັດພ ບທຸກໆຄັົ້ງພາຍໃນປີ.  ນອກຈາກນີົ້, ສ າຄັນ
ທີິ່ສຸດກໍຄືຕ້ອງໃຫູ້ຕ ວເລກຖືກຕ້ອງກອ່ນຈະດໍາເນີນການຈ່າຍເງິນປັນຜ ນຕອບ
ແທນເງິນຝາກ ແລະ ເງິນປັນຜ ນອືິ່ນໆ.  

 

4. ການແຈູ້ງການ 

 
ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າວາລະຂອງກອງປະຊຸມໄດູ້ຖືກແຈູ້ງໃຫູ້ສະມາຊິກຮັບຮ ູ້ກ່ອນລ່ວງ  
ໜ້າ, ດີແທູ້ຄວນແຈູ້ງຕອນຄໍິ່າຂອງມືົ້ກ່ອນຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ຕອນເຊ ົ້າຂອງມືົ້ຈັດ
ກອງປະຊຸມ.  
 

5. ເປີດກອງປະຊຸມ 

 
ຫ ັງຈາກທີິ່ເຫັນວ່າສະມາຊິກສ່ວນໃຫຍ່ມາຮອດຫ້ອງປະຊຸມແລູ້ວ, ໃຫູ້ຂໍໃຫູ້ຜ ູ້ເຂ ົ້າຮ່ວມ
ທີິ່ມີ ຕໍາແໜງສ ງເປີດກອງປະຊຸມເລີຍ.  
 

6. ລາຍງານ 

 
ປະທານທະນາຄານບ້ານສະເໜີຜ ນສໍາເລັດຂອງການປະຕິບັດງານທະນາຄານບ້ານໃນ
ໄລຍະປີ ຜ່ານມາ, ລວມທັງການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ຕ ວເລກຕ ວຈິງ (ຈໍານວນສະມາຊິກ, 
ຂໍົ້ມ ນໃບດຸູ່ນດ່ຽງ, ຜ ນງານກ່ຽວກັບເງິນກ ູ້) ແລະ ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກທີິ່ເກີດຂືົ້ນ.  ຍ ກ
ຕ ວຢູ່າງຂອງທຸລະກິດທີິ່ໂດດເດັິ່ນ ເພືິ່ອນໍາສະເໜີຢ ູ່ໃນກອງປະຊຸມເປັນການແລກປູ່ຽນ
ປະສ ບການ. 

7. 
ການແບູ່ງປັນ
ກໍາໄລເງິນປັນຜ ນ 

 
 ຄັງເງິນສ ດຂອງທະນາຄານບ້ານ ສະເໜີລາຍງານກ່ຽວກັບຜ ນກໍາໄລທີິ່ຈະໄດູ້

ແບູ່ງປັນເປັນເງິນປັນຜ ນຕາມເງືິ່ອນໄຂຕ່າງໆທີິ່ໄດູ້ປະຕິບັດໃນປີທີິ່ຜ່ານມາ. 
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 ບັນດາສະມາຊິກ, ຄະນະກໍາມະການ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນ ທີິ່ເຂ ົ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມທຸກຄ ນສາມາດສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕ ນໃສູ່ເງືິ່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງ
ການແບູ່ງປັນຜ ນກໍາໄລ ແລະ ສະເໜີໃຫູ້ມີການປູ່ຽນແປງເງືິ່ອນໄຂ. ບັນການ
ປູ່ຽນແປງເຫ  ິ່ານັົ້ນຕ້ອງໄດູ້ລ ງຄະແນນສຽງປະຊາມະຕິຮັບຮອງເອ າຕາມສຽງ
ສ່ວນຫ າຍໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່. 

 

8. 

ການສ ນທະນາ
ເພືິ່ອຕັດສິນໃຈ 
ກ່ຽວກັບປະເດັນ
ຕ ວຈິງ 

 
ຜ ນງານ, ຂໍົ້ບ ກຜ່ອງ ແລະ ຂໍົ້ຫຍຸູ້ງຍາກຂອງທະນາຄານບ້ານໄດູ້ຖືກຍ ກຂືົ້ນ ມາເປັນ
ຫ ວຂໍົ້ເພືິ່ອສ ນທະນາກັນໃນກອງປະຊຸມດັິ່ງມີລາຍລະອຽດລຸູ່ມນີົ້: 

 ບັນດາຄ ວເຮືອນທີິ່ບໍິ່ໄດູ້ເປັນສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານ 
 ອັດຕາການຝາກປະຢັດຕໍິ່າ 
 ຄວາມຕ້ອງການໃນການກ ູ້ຢືມຕໍິ່າ 
 ຍັງມີບັນຫາກ່ຽວກັບການຊໍາລະສະສາງ ແລະ ເງິນກ ູ້ທີິ່ເກີນກໍານ ດ. 

ສະມາຊິກ, ຄະນະກໍາມະການ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນໄດູ້ຖືກສະເໜີໃຫູ້ປະກອບຄ າຄິດຄ າ
ເຫັນ.  
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ເປັນຜ ູ້ຕັດສິນໃຈ ໂດຍອີງໃສູ່ຄະແນນສຽງຫ າຍ.  

9. 

 
ການສ ນທະນາ
ເພືິ່ອວາງແຜນ
ທຸລະກິດຂອງ
ທະນາຄານບ້ານ 
 
 

ຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບາ້ນສະໄໝປະຈຸບັນ ສະເໜີແນວຄວາມຄິດ ເພືິ່ອບັນລຸ
ເປ ົ້າໝາຍ ການເຕີບໂຕ ແລະ ແຜນຂະຫຍາຍທຸລະກິດໃນອະນາຄ ດຂອງທະນາຄານ
ບ້ານ ໃຫູ້ສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານຮັບຟັງ. ສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານທີິ່ເຂ ົ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມສາມາດສ ນທະນາ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສູ່ບ ດສະເໜີດັິ່ງກ່າວ ແລູ້ວຕ ກລ ງກັນ
ສ້າງເປັນບ ດບັນທ ກໄວູ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  

10. 

 
ການປັບປຸງ ແລະ 
ປູ່ຽນແປງ ຂໍົ້ກໍາ 
ນ ດ ແລະ ກ ດລະ 
ບຽບພາຍໃນຂອງ
ທະນາຄານບ້ານ 
 

ຂໍົ້ກໍານ ດກ ດລະບຽບການຄຸູ້ມຄອງທະນາຄານບ້ານສະບັບປະຈຸບັນໄດູ້ມີການປູ່ຽນແປງ 
ຫ ື ການດັດແກູ້ຫຍັງບໍິ່? ເຊັິ່ນອັດຕາເງິນຝາກປະຢັດຕໍິ່າສຸດ, ເງືິ່ອນໄຂການກ ູ້ເງິນ, ອັດຕາ
ສ່ວນການປັນຜ ນເງິນຝາກ ຫ ື ມາດຕະການຈັດການກັບເງິນກ ູ້ຊັກຊ້າໄດູ້ມກີານປັບປຸງ
ຫຍັງແດູ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ເປັນຜ ູ້ຕັດສິນໂດຍອີງໃສູ່ຄະແນນສຽງສ່ວນຫ າຍ 2/3. 

11. 

 
ການເລືອກຕັົ້ງ
ສະມາຊິກຄະນະ
ກໍາມະການ
ບໍລິຫານ 
 

ຕ້ອງມີການເລືອກຕັົ້ງເອ າບັນດາສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການບລໍິຫານທະນາຄານບ້ານ
ມາປູ່ຽນແທນຕາມວະລະທີິ່ກໍານ ດໄວູ້ໃນລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານບ້ານ. ການ
ໃຫູ້ຄະແນນສຽງແມູ່ນດໍາເນີນການລ ງຄະແນນແບບລັບ; ທຸກໆສະມາຊິກສາມາດມີ
ຄະແນນສຽງໄດູ້ຫ າຍກໍິ່ຈະຖືກບັນຈຸໃສູ່ຕໍາແໜູ່ງວ່າງທີິ່ມີຢ ູ່.  ໃນລະບຽບພາຍໃນຂອງ
ທະນາຄານບ້ານຕ້ອງໄດູ້ກໍານ ດເປັນລະບຽບຕາຍຕ ວຄືໃນໂຄງສ້າງຄະນະກໍາມະການ
ບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານຕ້ອງປະກອບມີຕາງໜ້າທີິ່ເປັນເພດຍິງຈໍານວນ 2 ຄ ນ.  

12. ທຸລະກິດອືິ່ນໆ  
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ຖ້າມີບັນຫາໃດທີິ່ສະມາຊິກຍ ກຂືົ້ນມາ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານບ້ານ, ອໍານາດ
ການປ ກຄອງບ້ານ, ແຂກຮັບເຊີນ ຫ ື ພະນັກງານ NSO, ແມູ່ນສາມາດນໍາສະເໜີ ແລະ 
ສ ນທະນາໃນກອງປະຊຸມນີົ້ໄດູ້.  
 

13. 
ການປິດກອງ
ປະຊຸມຢູ່າງເປັນ
ທາງການ 

 
ຜ ູ້ເຂ ົ້າຮ່ວມລະດັບ(ທີິ່ມີຕໍາແໜງ)ສ ງກ່າວປິດກອງປະຊຸມຢູ່າງເປັນທາງການ.  
 

14. 

ຄໍາອະທິບາຍ 
ແລະ ການຈ່າຍ
ເງິນປັນຜ ນ ແລະ 
ຄ່າຕອບແທນ  

 
 ກນແບູ່ງປັນກໍາໄລແມູ່ນໄດູ້ຖືກດໍາເນີນການແບູ່ງປັນໂດຍບັນທ ກເປັນເງິນປັນ

ຜ ນ ແລະ ຄ່າຕອບແທນຂອງສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການ ແລະ ທີິ່ປ ກສາ ໄວູ້
ໃນປືົ້ມບັນຊີທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ປືົ້ມເງິນສ ດ, ປືົ້ມເງິນຝາກ, ປືົ້ມປະຈ າຕ ວ
ສະມາຊິກ)  

 ອີກທາງເລືອກໜ ິ່ງສະມາຊິກສາມາດຖອນເງິນປັນຜ ນເປັນເງິນສ ດໄດູ້ເລີຍ.  

15. 
ການສະຫຼຸບບັນຊີ
ທ້າຍປີ 

ອີງໃສູ່ຜ ນຂ້າງເທິງ, ບັນຊີແຍກປະເພດໄດູ້ຮັບການລ ງຂໍົ້ມ ນໃສູ່ຢູ່າງຄ ບຖ້ວນ ແລະ ທຸກ
ບັນຊີໄດູ້ຮັບການກວດກາການດຸູ່ນດ່ຽງ ແລູ້ວບັນດາຜ ູ້ຮັບຜິດຊອບທຸກຄ ນລ ງລາຍເຊັນ
ໃສູ່ເພືິ່ອຢືນ ຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ບັນຊີທ້າຍປີກໍໄດູ້ຖືກສະຫຼຸບລ ງເປັນທາງການ. 

16. 
ກະກຽມປືົ້ມບັນຊີ
ສໍາລັບປີທັດໄປ  

 
ກະກຽມບັນຊີສໍາລັບປີໜ້າ: 
ໃຫູ້ຍ ກຍອດຍັງເຫ ືອຂອງບັນຊີທ້າຍປີ ແລະ ເອ າມາບັນທ ກໃຫູ້ເປັນຍອດຂອງຕ ົ້ນປີໜ້າ
ໃນປືົ້ມບັນຊີຕ່າງໆ: ຕ້ອງໃຊູ້ໜ້າໃໝູ່ (ປືົ້ມເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກ ູ້) ແລະ ເລີິ່ມຕ ົ້ນບັນທ ກ
ໃສູ່ປືົ້ມເຫ ັົ້ມ ໃໝູ່ (ບັນຊີແຍກປະເພດ). 
 

7.3 ການຄິດໄລູ່ການຈ່າຍເງິນປັນຜ ນ 
ຂັົ້ນຕອນຕໍິ່ໄປນີົ້ແມູ່ນຕ້ອງໄດູ້ດໍາເນີນຫ ັງຈາກຄ ບຮອບ 12 ເດືອນ, ເພືິ່ອກະກຽມການແບູ່ງປັນເງິນປັນຜ ນ.  ຕ ວຢູ່າງຕໍິ່
ໄປນີົ້ແມູ່ນຮ ບແບບ ແລະ ວິທີການຄິດໄລູ່ໃນການດໍາເນີນການປະຕິບັດການແບູ່ງປັນເງິນປັນຜ ນ (ເບິິ່ງບ ດທີ 6.5 - 
ການລ ງບັນຊີປືົ້ມເງິນຝາກ ໄດູ້ສະແດງໃຫູ້ເຫັນຕ ວຢູ່າງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການລ ງບັນຊີຕ່າງໆ). 

I. ຄດິໄລູ່ຈາໍນວນເງນິປນັຜ ນຂອງທະນາຄານບາ້ນທີິ່ຈະຕອ້ງໄດູ້ແບູ່ງປນັ: 

1. ນໍາເອ າກໍາໄລສຸດທິຂອງທະນາຄານບ້ານ (ລາຍຮັບທີິ່ມີຫ ັງຈາກລາຍຈ່າຍ ແລະ  ເງິນແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສ ນ) 
ຂອງ 12 ເດືອນທີິ່ຜ່ານມາ 

2. ໃຫູ້ຄິດໄລູ່ເງິນປັນຜ ນໂດຍການນໍາໃຊູ້ຕ ວຄ ນ(ປັດໃຈການຄິດໄລູ່)ເງິນປັນຜ ນ ໂດຍອີງຕາມລະບຽບພາຍໃນ
ຂອງທະນາຄານບ້ານ  
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II. ຄດິໄລູ່ຄະແນນຂອງສະມາຊກິ:  

 

1. ຄະແນນຂອງສະມາຊິກລາຍບກຸຄ ນ ແມູ່ນຍອດເງິນສະສ ມເປັນເວລາ 12 ເດືອນ ຂອງລ ກຄ້າແຕູ່ລະ ຄ ນ  

2. ຄະແນນຂອງສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານ  ແມູ່ນຍອດລວມຄະແນນຂອງສະມາຊິກທັງໝ ດ   

 

III. ຄິດໄລູ່ຕ ວຄ ນ(ປັດໃຈ)ຂອງເງິນປັນຜ ນ: 

ເອ າຈໍານວນທັງໝ ດຂອງເງິນປັນຜ ນຂອງທະນາຄານບ້ານ ມາຫານໃຫູ້ກັບຄະແນນຂອງສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານ  

 
(ຄໍາແນະນໍາ:  ທ່ານສາມາດບັນທ ກຕ ວຄ ນເງິນປັນຜ ນໄວູ້ໃນຈັກຄິດໄລູ່ ໂດຍການກ ດ M+ ແລະ ເອີົ້ນເອ າຜ ນການ
ຄິດໄລູ່ຄືນມາດ້ວຍການກ ດປຸູ່ມ MR ຢ ູ່ຈັກຄິດໄລູ່, ເຊິິ່ງມັນຈະເຮັດໃຫູ້ການຄິດໄລູ່ການຈ່າຍຄືນເງິນປັນຜ ນຂອງ
ສະມາຊິກໄວຂືົ້ນ). 

IV. ຄດິໄລູ່ການຈາ່ຍເງນິປນັຜ ນໃຫູ້ແກູ່ສະມາຊກິທກຸຄ ນ  

1. ສາໍລບັສະມາຊກິແຕູ່ລະຄ ນ, ໃຫູ້ນໍາເອ າຕ ວຄ ນເງິນປັນຜ ນມາຄ ນໃຫູ້ກັບຄະແນນສະມາຊິກແຕູ່ລະຄ ນ.  (ຜ ນ
ຂອງການຄິດໄລູ່ ກໍຄືຕ ວເລກເງິນປັນຜ ນສໍາລັບສະມາຊິກ) 

ຕ ວຢູ່າງ:   

(ຈໍານວນກໍາໄລທະນາຄານບ້ານແມູ່ນຕ ວເລກສ ມມຸດ ແລະ ຖືກນໍາໃຊູ້ເພືິ່ອສະແດງໃຫູ້ເຫັນວິທີການຄິດໄລູ່ເທ ິ່ານັົ້ນ) 

 

ກໍາໄລສະສ ມຂອງທະນາຄານບ້ານໃນ 12 ເດືອນທີິ່ຜ່ານມາ = 1,000,000 

ລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານບ້ານໄດູ້ລະບຸວ່າ 70% ຂອງກໍາໄລຕ້ອງຖືກແບູ່ງປັນຜ ນໃຫູ້ສະມາຊິກ.  

ເງິນຈໍານວນ 700,000 ແມູ່ນເງິນທີິ່ຕ້ອງຖືກແບູ່ງປັນໃຫູ້ສະມາຊິກ 

ຕ ວຢູ່າງ: 

ຈໍານວນເງິນປັນຜ ນຂອງທະນາຄານບ້ານທັງໝ ດ = 700,000 

________________________________        =  0.015171 

ຄະແນນສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານ   = 46,140,000 



ຄ ູ່ມໂືຄງການ AFP: ສໍາລັບການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານບ້ານ 
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V. ການປບັຕ ວເລກເປນັເລກມ ນ 

ທະນາຄານບ້ານຕ້ອງໄດູ້ຕ ກລ ງກັນກໍານ ດຫ ັກການກ່ຽວກັບການດັດປັບຕ ວເລກຕ່າງໆໃຫູ້ ເປັນຕ ວເລກຈໍານວນຖ້ວນ 
ແລະ ສາມາດຕັດສິນໃຈປັບມ ນຄ່າຕ ວເລກມ ນໃຫູ້ເປັນຫ ັກຖ້ວນ, ໂດຍການປັບຂືົ້ນ ຫ ື ປັບລ ງ 500 ກີບ.  GIZ-AFP 
ໄດູ້ສະເໜີໃຫູ້ປັບລ ງ 1,000 ກີບ ເພືິ່ອຫ ີກລ້ຽງການຈ່າຍເງິນປັນຜ ນທັງໝ ດເກີນ.  

 

 

 

 

  

ຕ ວຢູ່າງ: 

ລ ກຄ້າຜ ູ້ທີ 1:    

 

 (ຄະແນນຂອງສະມາຊິກ)     x     (ຕ ວຄ ນເງິນປັນຜ ນ)      = ຈໍານວນເງິນປັນຜ ນທີິ່ຕ້ອງຈ່າຍ  

   28,140,000           x           0.015171               =  426,918  ກີບ 

ຕ ວຢູ່າງ: 

ລ ກຄ້າທ ີ1 

ການຄິດໄລູ່ເງິນປັນຜ ນ:  =  426,918 ກີບ 

ເງິນປັນຜ ນທີິ່ຕ້ອງຈ່າຍ: =  426,000 ກີບ 



ຄ ູ່ມໂືຄງການ AFP: ສໍາລັບການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານບ້ານ 
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8  ການແກູ້ໄຂບັນຫາ 

8.1  ການບໍລິຫານໜີົ້ຊັກຊ້າໃນທະນາຄານບ້ານ  
ຖ້າຫາກວ່າຜ ູ້ກ ູ້ຢືມບໍິ່ຈ່າຍດອກເບູ້ຍເງິນກ ູ້ເປັນປ ກກະຕິ, ສະຖານະການເລີົ້ມສ ິ່ງຜ ນກະທ ບຕໍິ່ຄວາມໝັົ້ນຄ ງຂອງທະນາ 
ຄານບ້ານ. ບໍິ່ພຽງແຕູ່ລາຍຮັບຫຼຸດລ ງເທ ິ່ານັົ້ນ ແຕູ່ຄວາມສ່ຽງຂອງເງິນກ ູ້ຢືມຈະທໍາລາຍສະເຖຍລະພາບຂອງເງິນກ ູ້ລ ງ
ເທືິ່ອລະໜ້ອຍເຊັິ່ນກັນ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງເງິນຝາກປະຢັດແມູ່ນຕ ກຢ ູ່ໃນສະພາວະສຽ່ງຕໍິ່ຄວາມເສັຍຫາຍ.  

ໃນກໍລະນີທີິ່ການຊໍາລະຄືນມີບນັຫາ, ທະນາຄານບ້ານຕ້ອງ (ແລະ ຄວນ) ປະຕິບັດການປັບປຸງສະຖານະການຂອງການ
ເປັນສະມາຊິກໃຫູ້ຫ າຍຂືົ້ນ. 

8.1.1 ການປູ້ອງກັນການມີໜີົ້ຊັກຊ້າ 
8.1.1.1 ການປະເມີນຢູ່າງລະອຽດກ່ອນປູ່ອຍສິນເຊືິ່ອ 
ການປະເມີນໃບຄໍາຮ້ອງຂໍການກ ູ້ຢືມເງິນທີິ່ເຫມາະສ ມ ສາມາດປູ້ອງກັນບໍິ່ໃຫູ້ມີບັນຫາໃນການຊໍາລະເງິນກ ູ້ຢືມ. ໃນ
ຫ າຍໆກໍລະນີ, ການມີໜີົ້ຊັກຊາ້ ແມູ່ນຖືກກໍານ ດໄວູ້ລ່ວງໜ້າໃນເວລາຂອງການເບີກຈ່າຍສິນເຊືິ່ອເກືອບທັງໝ ດທີິ່ເກີດ
ຂືົ້ນ. ຕ ວຢູ່າງ: ໃນເວລາທີິ່ປູ່ອຍເງິນກ ູ້ໃຫູ້ແກູ່ບຸກຄ ນທີິ່ເຊືິ່ອຖືບໍິ່ໄດູ້, ຫ ືເງືິ່ອນໄຂຂອງເງິນກ ູ້(ຕ ວຢູ່າງຈໍານວນເງິນກ ູ້ສ ງ
ເກີນໄປ, ໄລຍະການກ ູ້ຢືມສັົ້ນເກີນໄປ, ກໍານ ດເວລາຊໍາລະບໍິ່ແທດເໝາະກັບກະແສເງິນສ ດຂອງຄອບຄ ວ)ແມູ່ນບໍິ່ເໝາະ
ສ ມສໍາລັບສະຖານະພາບຂອງຜ ູ້ຂໍກ ູ້ຢືມ. 

ມັນເປັນສິິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບຄວາມສໍາເລັດຂອງທະນາຄານບ້ານ ທີິ່ຄະນະກໍາມະການມີຄວາມຄຸູ້ນເຄີຍກັບການປະຕິບັດ
ການປູ່ອຍເງິນກ ູ້ທີິ່ໄດູ້ອະທິບາຍໃນບ ດທີ 4.2.3. 

8.1.1.2 ແນະນໍາລະບຽບການຈ່າຍເງິນທີິ່ດີຕັົ້ງແຕູ່ເລີົ້ມຕ ົ້ນ 
ການສ້າງຕັົ້ງຄືນທະນາຄານບ້ານທີິ່ເຄີຍລ ົ້ມລະລາຍແມູ່ນມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ແລະ ໃຊູ້ເວລາ, ດັິ່ງນັົ້ນການທີິ່ເຮັດໃຫູ້
ຄະນະກໍາມະການ ແລະ ສະມາຊິກຂອງທະນາຄານບ້ານມີລະບຽບໃນການຊໍາລະເງິນທີິ່ດີຕັົ້ງແຕູ່ເລີົ້ມຕ ົ້ນ ຈ ິ່ງເປັນສິິ່ງ
ຈໍາເປັນ. ຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ ແລະ ອໍານາດການປ ກຄອງບ້ານ ຕ້ອງມີຄວາມເຂ ົ້າໃຈທີິ່ດີ ກ່ຽວກັບຄວາມ
ສ່ຽງຂອງການປະພ ດແບບເອ າໃຈໃສູ່ໃນການຈ່າຍເງິນຄືນ. ຕ້ອງມີການຕິດຕາມຢູ່າງຮີບດ່ວນໃນກໍລະນີທໍາອິດທີິ່ເຫັນ
ວ່າມີໜີົ້ຊັກຊ້າ ແທນທີິ່ິ່ຈະລໍຖ້າຈ ນແກູ້ໄຂບໍິ່ທັນ. 

8.1.1.3 ການປະເມີນການກ ູ້ຢືມຊໍົ້າ ແລະ ທ່າແຮງຂອງການຕໍິ່ອາຍຸການກ ູ້ຢືມ 
ໃນປະຈຸບັນ ທະນາຄານບ້ານສ່ວນຫ າຍປູ່ອຍເງິນກ ູ້ພຽງແຕູ່ໄລຍະສັົ້ນ. ແຕູ່ການກ ູ້ຢືມສາມາດຕໍິ່ອາຍຸໄດູ້ຢູ່າງງ່າຍດາຍໃນ
ເວລາທີິ່ສະມາຊິກບໍິ່ສາມາດຫ ືຍັງບໍິ່ທັນຢາກຈ່າຍຄືນເງິນກ ູ້ຕາມເວລາກໍານ ດ. ການປະຕິບັດດັິ່ງກ່າວນີົ້ ເຮັດໃຫູ້ຍາກຕໍິ່
ການໃຈູ້ແຍກວ່າການກ ູ້ຢືມໃດເປັນການກ ູ້ຢືມທີິ່ດີຫ ືບໍິ່ດີ. ໃນຫ າຍກໍລະນີເງິນກ ູ້ຢືມບໍິ່ສາມາດຊໍາລະໜີົ້ໄດູ້ມີແຕູ່ຕໍິ່ອາຍຸ
ໄປເລືົ້ອຍໆ.  

ເງິນກ ູ້ຢືມຊໍົ້າແມູ່ນເປັນໄປໄດູ້, ຢູ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ຂໍແນະນໍາໃຫູ້ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ ຕ້ອງໄດູ້ມີການ
ປະເມີນສະຖານະການຢູ່າງລະອຽດ ແລະ ຢູ່າງຮອບຄອບ ເພືິ່ອຈະຮັບປະກັນວ່າມີພຽງແຕູ່ລ ກຄ້າຜ ູ້ທີິ່ມີຄວາມສາມາດ
ຈ່າຍຄືນເທ ິ່ານັົ້ນທີິ່ໄດູ້ຮັບການກ ູ້ຢືມຊໍົ້າຄືນໃໝູ່. ຖ້າຫາກຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານຫາກຄິດວ່າການ
ປູ່ອຍສິນເຊືິ່ອຄັົ້ງໃໝູ່ແມູ່ນຜ ູ້ກ ູ້ຢືມພຽງແຕູ່ຈ່າຍເງິນກ ູ້ເກ ິ່ານັົ້ນໃຫູ້ໝ ດເທ ິ່ານັົ້ນ, ທາງຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາ 
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ຄານບ້ານຄວນຈະຢຸດການອະນຸມັດດັິ່ງກ່າວ. ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ ຄວນຈະຊ່ວຍໃຫູ້ສະມາຊິກ
ວິເຄາະ ແລະ ເຂ ົ້າໃຈສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນຂອງຕ ນ. ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍົ້ຕ ກລ ງໃນການຈ່າຍຄືນເງິນກ ູ້ເກ ິ່າ. 

ແນະນໍາໃຫູ້ທະນາຄານບ້ານ ປູ່ອຍເງິນກ ູ້ໃນຂໍົ້ກໍານ ດທີິ່ສອດຄ່ອງກັບແຜນຂອງລ ກຄ້າ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການ
ຊໍາລະຄືນຂອງລ ກຄ້າ (ເບີິ່ງຂໍົ້ 8.1.1.4 ) 15% ຂອງມ ນຄ່າສິນເຊືິ່ອແມູ່ນຈະປູ່ອຍໃຫູ້ໃນກໍານ ດເວລາທີິ່ເກີນປ ກກະຕິ 
12 ເດືອນ (ແຕູ່ບໍິ່ໃຫູ້ກາຍ 24 ເດືອນ). ຂອບເຂດກໍານ ດເວລາກ ູ້ຢືມໃນໄລຍະໃໝູ່ຕ້ອງໄດູ້ຮບັອະນຸມັດໂດຍສະມາຊິກ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ແລະ ຈະຕ້ອງມີການຕ ກລ ງລະຫວ່າງມ ນຄ່າເງິນກ ູ້ທີິ່ຕ້ອງການ(ບໍິ່ກາຍ 20%). ລ ກຄ້າທີິ່ໄດູ້ຮັບເງິນກ ູ້
ຢືມໃນໄລຍະຍາວຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຕາຕະລາງຊໍາລະຄືນທີິ່ກາໍນ ດໄວູ້.  

8.1.1.4 ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ ຄວນຈະປັບຕາຕະລາງການຊໍາລະໜີົ້ໃຫູ້ສອດ ຄ່ອງກັບ
ກະແສເງິນສ ດຂອງຄ ວເຮືອນ 

ຕາມປ ກກະຕິແລູ້ວ ຜ ູ້ກ ູ້ຢືມຕອ້ງໄດູ້ຊໍາລະດອກເບູ້ຍປະຈໍາເດືອນ ແລະ ຕ ົ້ນທ ນຄືນໃນຕອນທ້າຍຂອງສັນຍາ. ໃນທາງ
ທິດສະດີແລູ້ວ, ເວລາໃນການຊໍາລະຕ ົ້ນທ ນຄືນແມູ່ນກ ງກັບເວລາທີິ່ຜ ູ້ກ ູ້ຢືມໄດູ້ຮັບຜ ນເກັບກ່ຽວຈາກການລ ງທ ນໃສູ່
ກະສິກໍາ ຫ ື ການຂາຍສັດລ້ຽງອອກ. ແຕູ່ໃນທາງປະຕິບັດແລູ້ວ, ສິນເຊືິ່ອເປັນພຽງພາກສ່ວນໜ ິ່ງຂອງຄ ວເຮືອນໃນ
ຊ ນນະບ ດ ແລະ ກິດຈະກໍາການກ ູ້ເງິນເປັນພຽງແຕູ່ຫນ ິ່ງໃນແຫ ິ່ງລາຍຮັບ. ຜ ູ້ກ ູ້ຢືມຫ າຍຄ ນປະສ ບກັບບັນຫາແບບດຽວ
ກັນໃນເວລາຕອນທ້າຍຂອງສັນຍາ ເຊິິ່ງມັນເກີດຂືົ້ນກັບເຂ າເຈ ົ້າໃນເວລາທີິ່ຕັດສິນໃຈກ ູ້ຢືມເງິນ. ພວກເຂ າເຈ ົ້າຕ້ອງໄດູ້
ຊອກຫາເງິນຈໍານວນຫ າຍໃນເວລາອັນສັົ້ນ. 

ເມືິ່ອໃດທີິ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດູ້ ເງິນກ ູ້ຢືມຕ້ອງໄດູ້ຮັບການຊໍາລະຄືນ ອີກດ້ານໜ ິ່ງການຈ່າຍຕ ົ້ນທ ນຄືນຂອງສິນເຊືິ່ອ
ກະສິກໍາ ຄວນຈະກໍານ ດໃນເງືິ່ອນໄຂໂດຍການຊໍາລະໃນເວລາທີິ່ຂາຍຜະລິດຕະຜ ນ (ໝ , ເຂ ົ້າ) ຕ ວຢູ່າງ: ໄລຍະເວລາ
ຂອງການກ ູ້ຢືມເຖິງສີິ່ເດືອນ ແລະບໍິ່ໃຫູ້ກາຍເວລາທີິ່ຂາຍຜະລິດຕະຜ ນອອກ. 

8.1.1.5 ແນະນໍາສິິ່ງຈ ງໃຈສໍາລັບການຊໍາລະໃຫູ້ທັນເວລາ  
ທະນາຄານບ້ານມີລະບຽບການປັບໃໝສໍາລັບການຈ່າຍເງິນຄືນຊັກຊ້າ ແຕູ່ຕາມປ ກກະຕິແລູ້ວພວກເຂ າເຈ ົ້າບໍິ່ບັງຄັບໃຊູ້. 
ກ ນໄກບັງຄັບໃຊູ້ຕ ົ້ນຕໍແມູ່ນແຮງກ ດດັນຈາກຊຸມຊ ນ ແລະ ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ. ລະບ ບອືິ່ນ
ສາມາດໃຊູ້ໄດູ້ເຊັິ່ນລະບ ບປັບໃໝສໍາລັບຜ ູ້ທີິ່ຊໍາລະກາຍກໍານ ດເວລາ ຫ ື ດ ງດ ດຄວາມສ ນໃຈໂດຍຫຼຸດດອກເບູ້ຍລ ງ
ສໍາລັບຜ ູ້ຈ່າຍເງິນກ ງເວລາ, ຕ ວຢູ່າງ ຫຼຸດມ ນຄ່າດອກເບູ້ຍລ ງ 10% ຂອງດອກເບູ້ຍທັງໝ ດ.  

8.1.1.6 ແນະນໍາໃຫູ້ຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ ແຈູ້ງລ່ວງໜ້າໃຫູ້ຜ ູ້ກ ູ້ຢືມຮ ູ້ກໍານ ດເວລາຊໍາລະເງິນ 
ສະມາຊິກບາງຄ ນມີການຊໍາລະຊັກຊ້າ ເນືິ່ອງຈາກລືມກໍານ ດເວລາໃນການຊໍາລະ ຫ ືມາຈືິ່ໄດູ້ໃນເວລາທີິ່ໃກູ້ຈະຮອດ
ກໍານ ດແລູ້ວ ເຮັດໃຫູ້ເຂ າເຈ ົ້າບໍິ່ສາມາດກະກຽມເງິນສ ດໄດູ້ທັນ. ນີົ້ແມູ່ນກໍລະນີພິເສດໃນການປູ່ອຍເງິນກ ູ້ທີິ່ມີການຊ າລະ
ຄືນເປັນຈໍານວນເງິນຫ າຍ.  

ຄະນະກໍາມະການຄວນແຈູ້ງໃຫູ້ຜ ູ້ກ ູ້ຢືມຮ ູ້ລ່ວງໜ້າ ປະມານ 1 ເດືອນກ່ອນຮອດກໍານ ດເວລາ. 
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8.1.2  ການຮັບມືກັບການຊໍາລະໜີົ້ຊັກຊ້າທີິ່ເກີດຂືົ້ນ  
8.1.2.1 ການປະເມີນ 

ຄັງເງິນກ ູ້ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ (PAR) ໃນທະນາຄານບ້ານ ຄວນຈະໄດູ້ຮັບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຢູ່າງສະໝໍິ່າສະເໜີ
ໂດຍຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ, ທີິ່ປ ກສາ ແລະ ອ ງການຈັດຕັົ້ງທີິ່ສະໜັບສະໜ ນ( ຖ້າມີ ) ຄະນະ
ກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານຄວນຈະຕິດຕາມບັນດາໜີົ້ສິນທີິ່ຊັກຊ້າ ໂດຍອີງຕາມຕາຕະລາງຂ້າງລຸູ່ມນີົ້: 

ຕາຕະລາງ   8-1   ການປະຕິບດັໃນກໍລະນີຂອງການເກດີມີໜີົ້ຊກັຊາ້ 

ຈດຸເລີົ້ມຕ ົ້ນ ສິິ່ງທີິ່ຄວນປະຕບິດັ  

PAR <5% ໃນໄລຍະມີກອງປະຊຸມປ ກກະຕິ,ໃຫູ້ເອ າໃຈໃສູ່ບັນຫາກ່ຽວກັບການຊໍາລະໜີົ້ຊັກຊ້າ ແລະ ມີ
ການຕິດຕາມທັນທີ. 

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄະນະກາໍມະການບໍລິຫານທະນາຄານບາ້ນ ໃນການຈັດເຝກິອ ບຮ ມກ່ຽວ
ກັບການປູ່ອຍສິນເຊືິ່ອ ແລະ ໜີົ້ທວງຍາກຢູ່າງເປັນປ ກກະຕິ. 

PAR5 - 
10% 

ຈັດກອງປະຊຸມພິເສດຮ່ວມກັບຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ, ທີິ່ປ ກສາ ແລະ 
ນາຍບ້ານ ກ່ຽວກັບບັນຫາການຊໍາລະໜີົ້ຊັກຊ້າ. ການເບີກຈ່າຍເງິນກ ູ້ຄວນຈະມີການເຄັິ່ງຄັດຂືົ້ນ
ຕືິ່ມ. 

PAR10 - 
20% 

ທີິ່ປ ກສາຄວນນໍາສະເໜີໃນການປູ່ອຍສິນເຊືິ່ອ ແລະ ນໍາພາຄະນະກ າມະການບໍລິການທະນາຄານ
ບ້ານໃນການປູ່ອຍສິນເຊືິ່ອ ແລະ ຕິດຕາມເງິນກ ູ້. ເງິນກ ູ້ຢືມໃໝູ່ບໍິ່ຄວນຈະໄດູ້ຮັບການອະນຸມັດ 
ຫ ື ເບີກຈ່າຍເພືິ່ອກ ດດັນສະມາຊິກຜ ູ້ທີິ່ຊໍາລະຍາກ. 

PAR-

>20% 
ໜີົ້ຄ້າງຊໍາລະຈໍານວນຫ າຍ: ຕ້ອງໄດູ້ມີການປະຊຸມສະມາຊກິເປັນພິເສດ ເພືິ່ອປ ກສາຫາລືກ່ຽວ
ກັບ ບັນຫາດັິ່ງກ່າວ. ຖ້າຫາກວ່າມີການຕ ກລ ງເຫັນດີກັນ ໃນໄລຍະກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການ
ບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ, ທີິ່ປ ກສາ ແລະ ອ ງການຈັດຕັົ້ງທີິ່ສະໝັບສະໜ ນ ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ 
ຈະມີການຕິດຕາມແບບບໍິ່ປະນປິະນອມໃນເວລາ 2 ຫ ື 3 ເດືອນຕໍິ່ມາ. 
 

 

 

8.1.2.2 ເງິນແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສ ນ 
ກ່ຽວກັບເງິນແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສ ນທີິ່ອາດເປັນໄປໄດູ້ໃນອານາຄ ດ ແມູ່ນຕ້ອງໄດູ້ມີມາດຕະການທາງດ້ານບັນຊີ ທີິ່ມີ
ຄວາມພາກພຽນທາງດ້ານການເງິນ. ນອກຈາກນີົ້, ການມີເງິນແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສ ນແບບລອຍໂຕ (LLP ແມູ່ນຖືກ
ບັນທ ກເປັນປະຈໍາເດືອນໂດຍອີງຕາມຄັງເງິນກ ູ້ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ ວຈິງ ເບີິ່ງຂໍົ້ທີ 6.1.1) ເປັນເຄືິ່ອງມືທີິ່ດີຫ າຍ ເພືິ່ອໂນູ້ມ
ນ້າວໃຫູ້ຄະນະກໍາມະການ ແລະ ສະມາຊິກໃຊູ້ຄວາມພະຍາຍາມຕືິ່ມໃນການຫຼຸດລະດັບຂອງການຊໍາລະຊັກຊ້າລ ງ. ເງິນ
ແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສ ນ ສໍາລັບສິນເຊືິ່ອທີິ່ບໍິ່ດີຈະເຮັດໃຫູ້ຜ ນກໍາໄລປະຈໍາປີຂອງທະນາຄານບ້ານ, ຜ ນຕອບແທນສໍາລັບ
ຄະນະກໍາມະການ ແລະ ເງິນປັນຜ ນສໍາລັບເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກ ຫຼຸດລ ງ. ຖ້າຄຸນນະພາບຂອງສິນເຊືິ່ອໄດູ້ຮັບການ
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ປັບປຸງ ເງິນແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສ ນແມູ່ນສາມາດຖືກປູ່ອຍ ແລະ ຜ ນກໍາໄລຂອງທະນາຄານບ້ານກໍຈະເພີົ້ມຂືົ້ນ ແລະ 
ສະມາຊິກ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຈະໄດູ້ເງິນປັນຜ ນທີິ່ສ ງຂືົ້ນ. 

ກ່ອນຈະມີກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ ພະນັກງານຂອງສະຖາບັນ (NSO) ແລະ ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານ
ບ້ານຄວນພະຍາຍາມໂນູ້ມນ້າວລ ກຄ້າທີິ່ຊໍາລະໜີົ້ຊັກຊ້າໃຫູ້ຍອມຈ່າຍຄືນກ່ອນກອງປະຊຸມໃຫຍປ່ະຈໍາປີ ເພືິ່ອຫ ີກເວັົ້ນ
ຄວາມຜິດຫວັງ ແລະ ຄວາມບໍິ່ພໍໃຈຂອງສະມາຊິກອືິ່ນໆ. 
 

8.1.2.3 ຂັົ້ນຕອນການຕິດຕາມບັນຫາການມີໜີົ້ຊັກຊ້າສ່ວນບຸກຄ ນ ສໍາລັບຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ 

ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານຕ້ອງໄດູ້ມີຄວາມເຂ ົ້າໃຈຢູ່າງເລີກເຊິິ່ງຂືົ້ນຕືິ່ມກ່ຽວກັບບັນຫານີົ້. ໃນກອງ
ປະຊຸມສະມາຊິກທະນາຄານບາ້ນ, ບັນຫານີົ້ຄວນຈະໄດູ້ນໍາມາຍ ກຂືົ້ນ ແລະ ວິທີແກູ້ໄຂໃນທາງປະຕິບັດຕໍິ່ບັນຫາໜີົ້ຊັກ
ຊ້າ ຄວນຈະໄດູ້ຮັບການສ ິ່ງເສີມ. ຈຸດສໍາຄັນກໍິ່ຄືຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ ຄວນຕິດຕາມບັນຫາໜີົ້ຊັກ
ຊ້າຢູ່າງສະໝໍິ່າສະເໜີ. 

 

 

 

 

ບັນຫາໜີົ້ຊັກຊ້າເລີົ້ມຕ ົ້ນຂືົ້ນຕໍິ່ເມືິ່ອການຊໍາລະ (ໃນກໍລະນີນີົ້, ແມູ່ນການຊໍາລະເງິນຕ ົ້ນທ ນເງິນກ ູ້ຄືນ) ຊັກຊ້າ ໄປ 1 
ວັນ. ການຮັບມືກັບໜີົ້ຊັກຊ້າດັິ່ງກ່າວຄວນຈະດໍາເນີນທັນທີ. ຖ້າຜ ູ້ກ ູ້ຢືມບໍິ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມສັນຍາ ຜ ູ້ກ່ຽວຈະຕ້ອງ
ໄດູ້ມີການປະຊຸມກັບຄະນະກາໍມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ ຖ້າຜ ູ້ກ່ຽວບໍິ່ໃຫູ້ການຮ່ວມມື, ຄວນຈະໄປເຮືອນລາວ
ເພືິ່ອພກັດັນໃຫູ້ລາວມາຮ່ວມປະຊຸມ. ຖ້າຍັງບໍິ່ມາຕາມການແຈູ້ງ, ຄະນະກໍາມະການຄວນໄປພ ບຜ ູ້ກ່ຽວພາຍຫ ັງກອງ
ປະຊຸມປະຈໍາເດືອນໃນກໍລະນີຜ ູ້ກ່ຽວບໍິ່ສາມາດຊໍາລະໄດູ້. 

ຜ ູ້ທີິ່ບໍິ່ເຕັມໃຈຈ່າຍຄືນໃຫູ້ທະນາຄານບ້ານ ຕ້ອງໄດູ້ມີການເຜີຍແຜູ່ຊືິ່ຂອງຜ ູ້ກ່ຽວອອກສ ູ່ສາທາລະນະ ໂດຍການຂຽນຕິດ
ໄວູ້ຢ ູ່ເທິງກະດານ ຫ ື ຕິດປະກາດຢ ູ່ຕາມສະຖານທີິ່ສາທາລະນະ. 

ອີງຕາມການປ ກສາຫາລື, ສັນຍາສໍາລັບຜ ູ້ທີິ່ໄດູ້ຮັບສິນເຊືິ່ອໃໝູ່ ແລະ ສັນຍາສໍາລັບຜ ູ້ທີິ່ມີໜີົ້ຊັກຊ້າ (ເບິິ່ງເອກະສານ
ຊ້ອນທ້າຍທີ 6) ຄວນຈະຕ້ອງໄດູ້ກະກຽມໃຫູ້ທັນເວລາ ພ້ອມກັບຕາຕະລາງການຊໍາລະຄືນທີິ່ອີງຕາມການໄຫ ວຽນ
ຂອງກະແສເງິນສ ດຂອງສະມາຊິກເອງ. ນອກຈາກນີົ້ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຫ ັກຊັບຄໍົ້າປະກນັແມູ່ນເພີົ້ມຂ ົ້ນ, ລວມທັງ
ເງນິຝາກຂອງສະມາຊິກ, ຜ ູ້ຄໍົ້າປະກັນ ແລະ/ຫ ືວ່າ ຫ ັກຊັບຄໍົ້າປະກັນທີິ່ໄດູ້ກໍານ ດໄວູ້ໃຫູ້ມີຄວາມຊັດເຈນ. ອີງຕາມສັນຍາ
ກ່ຽວກັບໜີົ້ຊັກຊ້າ, ທະນາຄານບ້ານຈະມີສິດສ ິ່ງຮຽກຮ້ອງດ້ານຫ ັກຊັບຄໍົ້າປະກັນ ເພືິ່ອຊ ດເຊີຍກ ູ້ເງິນທີິ່ກ ູ້ຢືມ ໂດຍບໍິ່ມີ
ການດໍາເນີນການໃດໆອີກ, ຖ້າຜ ູ້ມີໜີົ້ຊັກຊ້າຍັງບໍິ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມສັນຍາໃໝູ່ໄດູ້. 

 

 

 

ຕ ວຊີົ້ວັດຂອງບັນຫາ: ເມືິ່ອເວລາທີິ່
ບໍິ່ສາມາດຊໍາລະດອກເບູ້ຍໄດູ້ 
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ຮ ບ   8-1   ການຕດິຕາມໜີົ້ຊກັຊາ້ 

ຖ້າຫາກສະມາຊິກຍັງຜິດສັນຍາທີິ່ຈະປະຕິບັດຕາມສັນຍາໜີົ້ຊັກຊ້າ, ຄະນະກໍາມະການຕ້ອງໄດູ້ຕັດສິນໃຈເຮັດສິິ່ງໃດສິິ່ງ
ໜ ິ່ງຄື:  

 ເຂ ົ້າຢ ດ ແລະ ຂາຍຫ ັກຊັບຄໍົ້າປະກັນ 
 ຮ້ອງຟູ້ອງດໍາເນີນຄະດີຕາມກ ດໝາຍຢ ູ່ສານຂັົ້ນເມືອງ, ຖ້າຫາກຜ ູ້ກ ູ້ຢືມປ ກປິດເລືິ່ອງການຂາຍຫ ັກຊັບຄໍົ້າປະ ກັນ, 

ຫ ວື່າ 
 ບໍິ່ດໍາເນີນການຫຍັງເລີຍຖ້າຫາກໂອກາດທີິ່ຈະໄດູ້ຮັບການຊໍາລະຄືນມີໜ້ອຍ (ເປັນຄ ນທຸກຍາກ). ສິິ່ງດັິ່ງກ່າວນີົ້

ຕ້ອງໄດູ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກກອງປະຊຸມທະນາຄານບ້ານໃນເດືອນທັດໄປ. ສິນເຊືິ່ອທີິ່ກ ູ້ຢືມໄປແມູ່ນຖືກລ ບລ້າງ 
ເຊິິ່ງມີຜ ນກະທ ບຕໍິ່ການເງິນແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສ ນ ແລະ ຜ ນກໍາໄລຂອງທະນາຄານບ້ານ. ເງິນກ ູ້ຢືມດັິ່ງກ່າວຈະຖືກ
ລ ບລ້າງອອກຈາກບັນຊີ ແຕູ່ສິດໃນການທວງຖາມຍັງບໍິ່ໄດູ້ໝ ດອາຍຸ. ຖ້າຫາກຜ ູ້ຕິດໜີົ້ມີເງິນໃນອານາຄ ດ, ທະນາ 
ຄານບ້ານອາດຈະໃຊູ້ສິດທວງຖາມຄືນໜີົ້ທີິ່ໄດູ້ລ ບລ້າງໄປແລູ້ວ. ສິິ່ງດັິ່ງກ່າວນີົ້ຈັດຢ ູ່ໃນປະເພດທີິ່ເປັນ “ລາຍຮັບ
ພິເສດ” ຂອງທະນາຄານບ້ານ (ເບິິ່ງປືົ້ມບັນຊີແຍກປະເພດ). 

 
8.1.2.4 ສະພາບການມີໜີົ້ຊັກຊ້າເປັນຈໍານວນຫ ວງຫ າຍ  

ຖ້າຄັງເງິນກ ູ້ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ (PAR) ກາຍ 20%, ແມູ່ນເອີົ້ນວ່າເປັນການມີໜີົ້ຊັກຊ້າເປັນຈໍານວນຫ ວງຫ າຍ. ສະ 
ມາຊິກທີິ່ມີສິນເຊືິ່ອໄດູ້ເລີົ້ມມີການປະພ ດທີິ່ບໍິ່ດີ, ແລະ ຄວາມສ່ຽງໃນການເຮັດໃຫູ້ທະນາຄານບ້ານລ ົ້ມລະລາຍກໍິ່ສ ງ. 
ທາງເລືອກອືິ່ນໃນການຈັດການກັບສະພາບດັິ່ງກ່າວອາດໄດູ້ຖືກນໍາໃຊູ້ໄປໝ ດແລູ້ວ. ເພືິ່ອປູ້ອງກັນການລ ົ້ມລະລາຍ, 
ແລະ ເຮັດໃຫູ້ທະນາຄານບ້ານກັບມາດໍາເນີນການເປັນປ ກກະຕິ, ທະນາຄານບ້ານ ແລະ ອ ງການຈັດຕັົ້ງທີິ່ສະໜັບສະ

ໜ ນຈາກພາຍນອກ ຕ້ອງພະຍາຍາມແກູ້ໄຂສະຖານະການນີົ້. ຕ້ອງໄດູ້ດໍາເນີນຕາມຄໍາແນະນໍາດັິ່ງຕໍິ່ໄປນີົ້: 

1. ເຊີນສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານທຸກໆ ຄ ນເຂ ົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິສາມັນຂອງສະມາຊິກທີິ່ຈະໄດູ້ຈັດຂືົ້ນເປັນພິເສດ! 

ແຈູ້ງ1ເດືອນ
ກ່ອນຮອດ
ກໍານ ດ 

ຜ ູ້ຕັກເຕືອນ 

6 ເດືອນຫ ງັຈາກ 
ຮອດກໍານ ດ 

ມືົ້ຮອດກໍານ ດ 

12 ເດອືນຫ ັງຈາກ
ຮອດກໍານ ດ 

ເຮັດສັນຍາໃໝູ່ 
ສ້າງຕາຕະລາງການຊໍາລະຄືນ 
ປັບປຸງຫ ັກຊັບຄໍົ້າປະກັນ 

ຖ້າຫາກສະຖານະການບໍິ່ສາມາດແກູ້ໄຂໄດູ້, ສະມາຊິກທັງໝ ດຕ້ອງ
ໄດູ້ປະຊຸມທີິ່ຈະຕັດສິນໃຈ ວ່າ: ຈະຜ່ອນຜັນໜີົ້ ຫ ື ຮ້ອງຟູ້ອງດໍາ

ເນີນຄະດີຕາມກ ດໝາຍ 

ຄະນະກໍາມະການຢ ດເອ າຫ ັກຊັບເພືິ່ອຂາຍ 
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2. ໃນເວລາປະຊຸມ, ໃຫູ້ເລີົ້ມດ້ວຍການອະທິບາຍກ່ຽວກັບສະພາບ ຂອງໜີົ້ຊັກຊ້າເປັນຈໍານວນຫ ວງຫ າຍ ທີິ່ມີຢ ູ່ໃນ
ປະຈຸບັນ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຊໍາລະຕ ົ້ນທ ນ ແລະ ດອກເບູ້ຍຢູ່າງຄ ບຖ້ວນ ແລະ ທັນຕາມກໍານ ດເວລາ ສໍາ

ລັບການດໍາເນີນງານຂອງທະນາຄານບ້ານ!  

3. ເຫດການໃນປະຈຸບັນ: ມີສະມາຊິກຈັກຄ ນ, ຈໍານວນເງິນທັງໝ ດທີິ່ຍັງຄ້າງຊໍາລະ? ອ່ານຊືິ່ຄ ນ, ຈໍານວນເງິນທີິ່ຍັງ
ຄ້າງຄາ, ມືົ້ໝ ດກໍານ ດຊໍາລະໜີົ້, ດອກເບູ້ຍທີິ່ຕ້ອງຊໍາລະ (ທ່ານຕ້ອງຄິດໄລູ່ສິິ່ງເຫ  ິ່ານີົ້ກ່ອນມືົ້ປະຊຸມ!), ຍອດເງິນກ ູ້
ທີິ່ບໍິ່ໄດູ້ຖືກຊໍາລະຕາມສັນຍາ. 

4. ຖາມສະມາຊິກເບິິ່ງວ່າສະມາຊກິມີຄວາມສຸກໜ້ອຍຫ າຍປານໃດ ທີິ່ບໍິ່ສາມາດກ ູ້ຢືມສິນເຊືິ່ອໄດູ້ອີກ, ໃນການທີິ່ບໍິ່

ໄດູ້ຮັບເງິນປັນຜ ນ, ຫ ື ການມີຄວາມສ່ຽງໃນການສ ນເສຍເງິນຝາກຂອງຕ ນເອງ (ການຢຸດດໍາເນີນງານຂອງ
ທະນາຄານບ້ານ). 

5. ສ ນທະນາ: ເຮ າຄວນຈັດການກັບສິນເຊືິ່ອທີິ່ຄ້າງຊໍາລະຄືແນວໃດ ? ດ້ວຍການຊໍາລະຄືນ ຫ ື ການຜ່ອນຜັນໜີົ້ 
(ສາມາດຕັດສິນອີງຕາມແຕູ່ລະກໍລະນີໄດູ້ບໍິ່)? ສະເໜີຂະບວນການທີິ່ມີຢ ູ່ໃນຂໍົ້ທີ 8.1.2.3 (ເຮັດສັນຍາ   ໃໝູ່

, ປັບຫ ັກຊັບຄໍົ້າປະກັນເພີົ້ມຂືົ້ນ, ສ້າງຕາຕະລາງການຊໍາລະຄນື)! 

6. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຈະທໍາການຕດັສິນໃຈ, ແລະ ແບບແຜນການດໍາເນີນການກໍໄດູ້ຖືກຮ່າງຂືົ້ນມາ. 

7. ທັນທີຫ ັງຈາກກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ຊ່ວຍໃຫູ້ຄະນະກໍາມະການສ້າງຂໍົ້ຕ ກລ ງສ່ວນບຸກຄ ນກັບຜ ູ້ກ ູ້ຢືມທັງໝ ດທີິ່ຍັງຄ້າງ
ຊໍາລະ  

 ຖາມລ ກໜີົ້ເປັນລາຍບຸກຄ ນກ່ຽວກັບເຫດຜ ນຂອງການຊໍາລະຊັກຊ້າ! 

 ລາວ (ຍິງ/ຊາຍ)ຈະສາມາດຊໍາລະຄືນຕອນໃດ ? 

 ລາວ (ຍິງ/ຊາຍ) ຈະເຮັດແນວໃດເພືິ່ອຫາເງິນຈໍານວນດັິ່ງກ່າວ? 

 ລາວ (ຍິງ/ຊາຍ) ຈະມີຫ ັກຄໍົ້າປະກັນປະເພດໃດແດູ່ທີິ່ຈະສາມາດນໍາໃຊູ້ໄດູ້ ໃນກໍລະນີທີິ່ລາວ ບໍິ່ ສາມາດ

ຊໍາລະໜີົ້ຄືນ ? 

8. ອີງໃສູ່ຜ ນໄດູ້ຮັບຂ້າງເທິງ, ໃຫູ້ກະກຽມສັນຍາສໍາລັບໜີົ້ຊັກຊ້າສ່ວນບຸກຄ ນ ແລະ ປະກາດວ່າບຸກຄ ນໃດເປັນ
ບຸກຄ ນທີິ່ດີ ແລະ ໄດູ້ຊໍາລະເງິນຄືນ ແລະ ບຸກຄ ນທີິ່ຍັງບໍິ່ທັນໄດູ້ຊໍາລະຄືນ.  

9. ຕ້ອງມີການຕິດຕາມຢູ່າງເຂັົ້ມງວດ ແລະ ເປັນປະຈໍາໃນໄລຍະເວລາທີິ່ຈະມາເຖິງ! – ຈັດກອງປະຊຸມເປັນປ ກກະຕິ 
ແລະ ຕິດຕາມຜ ູ້ທີິ່ມີໜີົ້ຊັກຊ້າ.  

10. ໃນໄລຍະເວລາການເກັບກ ູ້ໜີົ້ຄືນ, ແມູ່ນບໍິ່ສາມາດອະນຸມັດເງິນກ ູ້ຢືມຮ່ວງໃໝູ່(ບໍິ່ໃຫູ້ປູ່ອຍເງິນກ ູ້ໃໝູ່). ຖາມ

ພະນັກງານພາກສະໜາມກຽ່ວກັບໂອກາດໃນການຝາກເງິນກບັ NSO ຫ ື ທະນາຄານໃນໄລຍະເວລານັົ້ນ ເພືິ່ອຫ ີກ
ລ້ຽງຈໍານວນເງິນສ ດທີິ່ສ ງຫ າຍ.  
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11. ຈັດກອງປະຊຸມສະມາຊິກຄັົ້ງທີ 2 ຫ ັງຈາກທີິ່ໄດູ້ຕ ກລ ງກັນກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາການເກັບກ ູ້ກ ູ້ໜີົ້ຄືນ, ນັົ້ນກໍຄື 
3 ເດືອນເພືິ່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃນການບັງຄັບໃຊູ້ສັນຍາກ ູ້ຢືມ, ຖ້າຈໍາເປັນ.  

ຖ້າສະຖານະການໄດູ້ຮັບການແກູ້ໄຂ, ຕ້ອງໄດູ້ມີການສ ນທະນາກ່ຽວກັບສິິ່ງທີິ່ຄວນກະກຽມເພືິ່ອປູ້ອງການບໃຫູ້
ບັນຫາການຊໍາລະໃນຕໍິ່ໜ້າ.  

12. ການຫັກລ້າງໜີົ້ ຫ ື ຕືິ່ມເຂ ົ້າສໍາລັບເງິນກ ູ້ທີິ່ຍັງບໍິ່ໄດູ້ເກັບກ ູ້ຄືນ ແລະ ປັບເງິນຝາກ ແລະ ຄັງເງິນກ ູ້ພ້ອມ. 
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9  ການປິດທະນາຄານບ້ານ  
 

ມີພຽງ 2 ເຫດຜ ນທີສາມາດປິດທະນາຄານບ້ານໄດູ້: 

 ເຈ ົ້າເມືອງໄດູ້ຖອນໃບອະນຸຍາດການດໍາເນີນງານຂອງທະນາຄານບ້ານໃນຖານະອ ງການຈັດຕັົ້ງປ ກຄອງທ້ອງຖິິ່ນ 

ຍ້ອນການປະຕິບັດບໍິ່ຖືກຕ້ອງຕາມກ ດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ມາຫ າຍຄັົ້ງ. 
 ການເຫັນດີຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ໂດຍຜ່ານຄະແນນສຽງ 2 ສ່ວນ 3 ຂອງຈໍານວນສະມາຊິກທີິ່ໄດູ້ລ ງທະບຽນ

ຕ ກລ ງຍຸບເລີກ ແລະ ປິດທະນາຄານບ້ານ.  
ກ່ອນການຍຸບເລີກທະນາຄານບ້ານ, ທຸກໆຮ່ວງສິນເຊືິ່ອຂອງສະມາຊິກທີິ່ຍັງຄ້າງຊໍາລະຢ ູ່ ແມູ່ນຕ້ອງຖືກຊໍາລະໄວທີິ່ສຸດ.  

ໜີົ້ສິນທັງໝ ດຈາກພາຍນອກ (ຕ ວຢູ່າງໜີົ້ສິນກັບ NSO) ຕ້ອງຖືກຊໍາລະ. 

ເງິນສ ດທີິ່ຝາກໄວູ້ໃນສະຖາບັນການເງິນອືິ່ນໆ ຕ້ອງໄດູ້ຖອນອອກມາ.  

ໃນມືົ້ຍຸບເລີກທະນາຄານ, ຕ້ອງໄດູ້ມີການກະກຽມເອກະສານເພືິ່ອຊໍາລະສະສາງບັນຊີ, ໃບສະແດງຜ ນໄດູ້ຮັບ ແລະ 
ໃບດຸູ່ນດ່ຽງ. ສ່ວນທ ນທີິ່ຖືກສ້າງຂ ົ້ນມາໂດຍທະນາຄານບ້ານ ແມູ່ນໃຫູ້ຖືວ່າເປັນລາຍຮັບ. ກໍາໄລ ຫ ື ຂາດທ ນສຸດທິ, ຫ ັງ
ຈາກການຊໍາລະທຸກໆຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍ ແລະ ຄິດໄລູ່ເງິນແຮສໍາຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສ ນແລູ້ວ, ຈະຖືກໂອນໄປໄວູ້ບັນຊີສະມາຊິກແບບ
ຫ ັກສະນະເງິນປັນຜ ນ ຫ ື ບໍິ່ດັິ່ງນັົ້ນກໍຖືກຫັກອອກ, ແລະ ຫ ັງຈາກນັົ້ນ, ຍອດຍັງເຫ ືອຂອງບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດຂອງ

ສະມາຊິກ, ລວມທັງເງິນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າຂອງໂຄງການກໍຖືກຈ່າຍອອກໄປໃຫູ້ສະມາຊິກເປັນເງິນສ ດ.   

ລາຍລະອຽດຂອງກອງປະຊຸມຕ້ອງຖືກກະກຽມ.  ບ ດບັນທ ກກອງປະຊຸມຈະອະທິບາຍກຽ່ວກັບທຸກໆ ການຕັດສິນໃຈ 
ແລະ ລະບຸເຖິງຕ ວເລກສຸດທ້າຍທາງການເງິນກ່ອນການຍຸບເລີກທະນາຄານ. ບ ດບັນທ ກກອງປະຊຸມຕ້ອງໄດູ້ມີລາຍ
ເຊັນຂອງສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານທຸກຄ ນ, ນາຍບ້ານ ແລະ ຜ ູ້ຕາງໜ້າຈາກອ ງການຈັດຕັົ້ງທີິ່ສະໜັບສະໜ ນຈາກນພາຍ

ນອກ (ເອກະຊ ນ ຫ ື ລັດຖະບານ). 
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10 ການເຝິກອ ບຮ ມ ແລະ ກິດຈະກໍາອືິ່ນໆ ສໍາລັບທະນາຄານບ້ານ  
 

ອ ງການ GIZ-AFP ໄດູ້ສ້າງເຄືິ່ອງມືເຝິກອ ບຮ ມ ແລະ ໂປ ແກັມການເຝກິອ ບຮ ມຂືົ້ນມາຈໍານວນໜ ິ່ງ ສໍາລັບການ

ດໍາເນີນງານ ແລະ ການສະໜັບສະໜ ນທະນາຄານບ້ານ. ບັນດາເຄືິ່ອງມືທີິ່ໃຊູ້ເຂ ົ້າໃນການເຝກິອ ບຮ ມທະນາຄານບ້ານມີ

ດັິ່ງຕໍິ່ໄປນີົ້. 

10.1 ການເຝິກອ ບຮ ມເບືົ້ອງຕ ົ້ນ 
ຈຸດປະສ ງ ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບຫ ັກການຕ ົ້ນຕໍ ແລະ ຄຸນນະສ ມບັດຂອງທະນາຄານບ້ານ  

ກຸູ່ມເປ ົ້າໝາຍ ຄະນະກໍາມະການ ແລະ ທີິ່ປ ກສາຂອງທະນາຄານບ້ານ, ແລະ ບາງທີິ່ອາດມີຜ ູ້ເຂ ົ້າຮ່ວມທີິ່ເປັນ
ອໍານາດການປ ກຄອງບ້ານ  

ໄລຍະເວລາ 1-2 ມືົ້ 

ຫ ວຂໍົ້ ຈຸດປະສ ງ ແລະ ໜ້າທີິ່ຂອງທະນາຄານບ້ານ  

ການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງທະນາຄານບ້ານ  

ການຈັດຕັົ້ງຂອງທະນາຄານບ້ານ: ໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ  

ບັນຊີຂອງທະນາຄານບ້ານ (ບາງທີອາດຈະຈັດເຝກິອ ບຮ ມຕ່າງຫາກສໍາລັບພະນັກງານບັນຊີ
ຂອງທະນາຄານບ້ານ ແລະ ນາຍຄັງ) 

‘ການປະພ ດທີິ່ດີ’ ພາຍໃນທະນາຄານບ້ານ  

ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບການເບີກຈ່າຍເງິນກ ູ້ແບບປອດໄພ  

 

10.2 ການເຝິກອ ບຮ ມທາງດ້ານບັນຊີ  
ຈຸດປະສ ງ ເຮັດໃຫູ້ບັນດາສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບາ້ນມີຄວາມລືົ້ງເຄີຍກ່ຽບກັບ

ລະບ ບບັນຊີ  

ກຸູ່ມເປ ົ້າໝາຍ ປະທານທະນາຄານບ້ານ,  ນາຍບັນຊີ ແລະ ນາຍຄັງ 

ໄລຍະເວລາ 1 ມືົ້ 

ຫ ວຂໍົ້ ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບລະບ ບບັນຊີ, ຈຸດປະສ ງ ແລະ ການນໍາໃຊູ້,  

ຫ ັກການຂອງການລ ງບັນຊີພືົ້ນຖານ 

ລ ງແຕູ່ລະບັນຊີໃສູ່ບັນດາປ ົ້ມບັນຊີ: ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ບ ດເຝກິຫັດ  

ອຸປະກອນການ
ເຝິກອ ບຮ ມ 

ໂຄງການ AFP ເຝກິອ ບຮ ມການລ ງບັນຊີ 
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 10.3 ເຝິກອ ບຮ ມກ່ຽວກັບການບໍລິຫານສິນເຊືິ່ອ ແລະ ໜີົ້ຊັກຊາ້ 
ຈຸດປະສ ງ ຍ ກລະດັບຄວາມຮ ູ້ໃຫູ້ສະມາຊກິຄະນະກາໍມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ ກ່ຽວກັບວິທີ

ການຮັບ ປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຄັງເງິນກ ູ້ໃຫູ້ສ ງຂືົ້ນ ແລະ ຫຼຸດເງິນແຮສ າຮອງເພືິ່ອໜີົ້ສ ນໃຫູ້
ຕໍິ່າລ ງ.  

ກຸູ່ມເປ ົ້າໝາຍ ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການ ແລະ ປະທານທະນາຄານບ້ານ ທີິ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເບີກຈ່າຍ
ເງິນກ ູ້ 

ໄລຍະເວລາ 1 ມືົ້ 

ຫ ວຂໍົ້ ທ ບທວນຄືນກ່ຽວກັບສະພາບຂອງທະນາຄານບ້ານໃນປະຈຸບັນ  

ລັກສະນະທີິ່ແຕກຕ່າງຂອງຄວາມສ່ຽງຂອງສິນເຊືິ່ອ, ມີສາຍເຫດຍ້ອນຫຍັງ, ຜ ນຕາມມາຄື
ແນວໃດ  

ຂະບວນການເບີກຈ່າຍເງິນກ ູ້ 

ເງິນກ ູ້ຊັກຊ້າ(ໜີົ້ສິນຄ້າງຊໍາລະ): ການປູ້ອງກັນ, ການປະຕິບດັຕໍິ່ໜີົ້ຊັກຊ້າໃນສະຖານະພາບ
ປະຈຸບັນ 

ອຸປະກອນການ
ເຝກິອ ບຮ ມ 

 ການເຝິກອ ບຮ ມການບໍລິຫານສິນເຊືິ່ອ ແລະ ໜີົ້ຊັກຊ້າຂອງໂຄງການ AFP 
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11  ວິວັດທະນາການຂອງທະນາຄານບ້ານ  
 

ຂ ງເຂດ ແລະ ໜ້າວຽກໃນປັດຈຸບັນມີຫ ວຂໍົ້ຈໍານວນໜ ິ່ງທີິ່ເຫັນວ່າບັນດາໂຄງການ/ແຜນງານອາດຈະສາມາດໃຫູ້ການ
ສະໜັບສະໜ ນໄດູ້: 

1. ບັນຫາ:  ເງິນຝາກໃນທະນາຄານບ້ານແມູ່ິ່ນອີງໃສູ່ເງິນປັນຜ ນ. ເຮ າບໍິ່ສາມາດຮ ູ້ຜ ນຕອບແທນຕ ວຈິງຈາກເງິນຝາກ
ແບບລ່ວງໜ້າໄດູ້; ມັນຈະອີງໃສູ່ຫ າກຫ າຍປັດໃຈທີິ່ຕິດພັນກັບຜ ນກໍາໄລຂອງທະນາ ຄານບ້ານທັງໝ ດ.  ວິທີແກູ້
ໄຂ:  ທ ດລອງຜະລິິດຕະພັນເງິນຝາກປະຢັດດແບບມີກໍານ ດ ແລະ ມີອັດຕາດອກເບູ້ຍ. 

2. ຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກປະຈໍາທີິ່ມີປະສິດທິພາບ, ເຂ ົ້າເຖິງໄດູ້ ແລະ ຍືນຍ ງ ສໍາລັບຊຸມຊ ນໃນຊ ນນະ ບ ດ. 
3. ຜະລິດຕະພັນສິນເຊືິ່ອແບບຜ່ອນຊໍາລະເປັນງວດ ທີິ່ຖືກອອກແບບມາເພືິ່ອໃຫູ້ແທດເໝາະກັບກະແສເງິນສ ດຂອງ

ບາງກິດຈະກໍາທີິ່ກໍິ່ໃຫູ້ເກີດລາຍຮັບ.  
4. ການບໍລິການ ແລະ ອຸປະກອນທີິ່ໄດູ້ຮັບການປັບປຸງ ສໍາລັບທະນາຄານບ້ານ ທີິ່ມີເງິນຝາກສະມາຊິກທີິ່ເກີນເພດານ

ໃດໜ ິ່ງທີິ່ຖືກກໍານ ດໄວູ້. 
5. ທ ດລອງໃຫູ້ທະນາຄານບ້ານເປັນຕ ວແທນແບບຢູ່າງຂອງທະນາຄານທີິ່ໃຊູ້ລະບ ບເຄືິ່ອຂ່າຍເຄືິ່ອນທີິ່ສໍາລັບການ

ຈ່າຍຜ ນກໍາໄລ ແລະ ການໂອນເງິນ. 
 



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1.1

Name of the village/ຊ ື່ບ້ານ:..........................................., District/ເມ ອງ:.......................................

ລ/ດ ຊ ື່ ວັນເດ ອນປີ ວັນທີເປີດບັນຊີ ຖານະເສດຖະກິດ ລາຍເຊັນ
[ວວ.ດດ.ປປປປ] [ວວ.ດດ.ປປປປ]

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
18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

1

4

3

ເພດ

ຖານະເສດຖະກິດບ້ານ

ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າເຫັນດີເປັນເອກະພາບນໍາລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານບ້ານ ແລະ ຂໍສະໝັກເຂ ົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງທະນາຄານບ້ານ.

2



ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 1.2

Powered by:

ຈ ຳນວນສະມຳຊິກ

%
 ເຂ

 ົ້ຳ
ເປັ
ນ

ສະ
ມຳ
ຊິກ

ທັງ
ໝ
 ດ

1. ຂ ົ້ມູນບ້ຳນ
ລະຫັດບ້ຳນ ຊ ື່ບ້ຳນເປັນພຳສຳສຳກ ນ ຊ ື່ບ້ຳນ ຊ ນເຜ ື່ຳ ມ ົ້ສ້ຳງຕັົ້ງ ມ ົ້ນັດປະຊຸມປະຈ ຳເດ ອນ

2. ຂ ົ້ມູນສະມຳຊິກ

ລວມ ຍິງ ທ່ຳນ ຍິງ ລວມ ຍິງ

ລ/ດ

1

2

3

0 0

ລ/ດ

1

2

3

4

5

ຫລັກຊັບຄ ົ້ຳປະກນັ

4.ລະບຽບກຳນຝຳກເງິນ ແລະ ກຳນໃຫ້ສິນເຊ ື່ອ

ບ ລິໂພກ 2.0% 6 2,000,000

10,000 ສຸກເສິນ 1.0% 6 2,000,000
ອັດຕະຝຳກເງິນຕ ື່ຳສຸປະຈ ຳເດ ອນ ຈຸດປະສ ງກຳນນ ຳໃຊ້ເງິນກູ້

ກຳນຜະລິດ 2.0% 12 5,000,000

ກຳນຄ້ຳ 3.0% 6 5,000,000

ອັດຕຳດອກເບ້ຍ ໄລຍະເງິນກູ້ ເພດຳນເງິນກູ້

ໝຳຍເຫດເພດ ຊ ື່ ແລະນຳມສະກນຸ ໜ້ຳທ ື່ຮັບຜິດຊອບ

ຈ ຳນວນຄະນະກ ຳມະກຳນ ຈ ຳນວນຄະນະກ ຳມະກຳນຍິງ

3.ຄະນະກ ຳມະກຳນບ ລິຫຳນງຳນ ແລະ ທ ື່ປ ກສຳ -ກວດກຳ ທະນຳຄຳນບ້ຳນ
ໝຳຍເຫດເພດ ຊ ື່ ແລະນຳມສະກນຸ ໜ້ຳທ ື່ຮັບຜິດຊອບ

%
 ເຂ

 ົ້ຳ
ເປັ
ນ

ສະ
ມຳ
ຊິກ

ທັງ
ໝ
 ດ

ຈ/ນຄ ວ
ເຮ ອນ

ຈ/ນ  
ຄອບຄ ວ

ພ ນລະເມ ອງ ຍິງ ເປັນຄ/ຄ ລຳຍບຸກຄ ນ ສ/ຊທັງໝ ດ



ນາງ #REF! ທ່ານ+ນາງ #REF!
ທ່ານ #REF! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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 08/2014 09/2014 10/2014 11/2014 12/2014

ເງິນຝາກ

ເງິນຖອນ

ຍອດຝາກ

ເງິນຝາກ

ເງິນຖອນ

ຍອດຝາກ

ເງິນຝາກ

ເງິນຖອນ

ຍອດຝາກ

ເງິນຝາກ

ເງິນຖອນ

ຍອດຝາກ

ເງິນຝາກ

ເງິນຖອນ

ຍອດຝາກ

ເງິນຝາກ

ເງິນຖອນ

ຍອດຝາກ

ເງິນຝາກ

ເງິນຖອນ

ຍອດຝາກ

ເງິນຝາກ

ເງິນຖອນ

ຍອດຝາກ

ລວມ

ປ ຶ້ມບັນຊີເງິນຝາກ

      ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 .3

ຄ່າຕອບ
ແທນເງິນ
ຝາກ

ຍອດຍົກໄປ

ລະ
ຫັດ ຊ ື່ສະມາຊິກ ລາຍການ ຍອດຍົກມາ

ຄະແນນເງິນ
ຝາກ

ເຈົ
ຶ້າຂ
ອງ
ບັນ

ຊີ
ສະໜັບສະໜູນໂດຍ



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 08/2014 09/2014 10/2014 11/2014 12/2014

ຊ ື່ ຈ ຳນວນກ ູ້
ຈຸດປະສົງ ຊ ຳລະຄ ນ
ອັດຕຳດອກເບູ້ຍ 0.0% ຍອດຍັງກ ູ້
ວັນທີກ ູ້ຢ ມ ດອກເບູ້ຍຕ້ອງຈ່ຳຍ
ໄລຍຳກ ູ້ ດອກເບູ້ຍຈ່ຳຍຕົວຈິງ
ວັນທີຊ ຳລະຄຶນ ດອກເບູ້ຍຊັກຊ້ຳ
ຊ ື່ ຈ ຳນວນກ ູ້
ຈຸດປະສົງ ຊ ຳລະຄ ນ
ອັດຕຳດອກເບູ້ຍ 0.0% ຍອດຍັງກ ູ້
ວັນທີກ ູ້ຢ ມ ດອກເບູ້ຍຕ້ອງຈ່ຳຍ
ໄລຍຳກ ູ້ ດອກເບູ້ຍຈ່ຳຍຕົວຈິງ
ວັນທີຊ ຳລະຄຶນ ດອກເບູ້ຍຊັກຊ້ຳ
ຊ ື່ ຈ ຳນວນກ ູ້
ຈຸດປະສົງ ຊ ຳລະຄ ນ
ອັດຕຳດອກເບູ້ຍ 0.0% ຍອດຍັງກ ູ້
ວັນທີກ ູ້ຢ ມ ດອກເບູ້ຍຕ້ອງຈ່ຳຍ
ໄລຍຳກ ູ້ ດອກເບູ້ຍຈ່ຳຍຕົວຈິງ
ວັນທີຊ ຳລະຄຶນ ດອກເບູ້ຍຊັກຊ້ຳ
ຊ ື່ ຈ ຳນວນກ ູ້
ຈຸດປະສົງ ຊ ຳລະຄ ນ
ອັດຕຳດອກເບູ້ຍ 0.0% ຍອດຍັງກ ູ້
ວັນທີກ ູ້ຢ ມ ດອກເບູ້ຍຕ້ອງຈ່ຳຍ
ໄລຍຳກ ູ້ ດອກເບູ້ຍຈ່ຳຍຕົວຈິງ
ວັນທີຊ ຳລະຄຶນ ດອກເບູ້ຍຊັກຊ້ຳ

ຈ ຳນວນກ ູ້

ຊ ຳລະຄ ນ

ຍອດຍັງກ ູ້

ດອກເບູ້ຍຕ້ອງຈ່ຳຍ

ດອກເບູ້ຍຈ່ຳຍຕົວຈິງ

ດອກເບູ້ຍຊັກຊ້ຳ

ລວມ

 ເອກະສຳນຊ້ອນທ້ຳຍ 1.4

ລຳຍລະອຽດກຳນກ ູ້ຢ ມ

ສະໜັບສະໜ ນໂດຍປ ື້ມບັນຊີເງິນກ ູ້

ເລ
ກລ

ະຫັ
ດ

ຍອດຍົກມຳ ຍອດຍົກໄປ

ໜ້າທີ  1 



Please confirm current month

ຮັບ ຈ່າຍ
ຍອດ
ເຫ ຼືອ

ຝາກ ຖອນ
ຍອດ
ເຫ ຼືອ

ກ ູ້
ຊ າລະ
ຄຼືນ

ຍອດ
ເຫ ຼືອ

ຝາກ ຖອນ
ຍອດ
ເຫ ຼືອ

ເງິນ
ປ່ອຍກ ູ້

ເງິນກ ູ້
ຊ າລະຄຼືນ

ຍອດ
ເຫ ຼືອ

ໃນ
ເດຼືອນ

ຍອດ
ເຫ ຼືອ

ຮັບ
ເຂ ົ້າ

ຈ່າຍ
 ອອກ

ຍອດ
ເຫ ຼືອ

ຮັບ
ເຂ ົ້າ

ຈ່າຍ
 ອອກ

ຍອດ
ເຫ ຼືອ

ດອກ
ເບູ້ຍ
ເງິນກ ູ້

ຜ ນຕອບ
ແທນເງິນ
ຝາກຈາກ
ສະມາຄ ມ 
ເຫ ຼືອສະ
ຖາບັນອຼືື່ນ

ຜ ນ
ກ າໄລ
ຂອງຫ ູ້ນ

ຮັບ
ຈາກຄັງ
ສ າຮອງ
ໜ ົ້ເສຍ

ອຼືື່ນໆ

ລວມ
ໃນ
ເດຼືອນ
ນ ົ້

ລວມ

ຄ່າຕອບ
ແທນ
ເງິນ
ທ້າຍປ 

ຄ່າ
ບ ລິການ
ສະຖາ
ບັນ

ຄ່າໃຊູ້
ຈ່າຍ

ບ ລິຫານ

ລາຍ
ຈ່າຍ
ລ ບ

ລ້າງ ໜ
   ົ້ເສຍ

ຄັງສ າ
 ຮອງ
 ໜ ີ໊ 
ເສຍ

ມອບເງິນ
ເຂ ົ້າຄັງ
ສ າຮອງ
ທ ື່ວໄປ

ດອກ
ເບູ້ຍກ ູ້
ຢຼືມເງິນ
ມາຈາກ
ສະຖາບັນ

ລາຍ
ຈ່າຍບ າ
ເນັດໃຫູ້
ຄະນະ
ກ າມະ 
ການ

ລາຍ
ຈ່າຍ 
ອຼືື່ນໆ

ລວມ
ໃນ

ເດຼືອນນ ົ້
ລວມ

ກ າໄລ-
 

ຂາດທຶນ
ໃນເດຼືອນ

ກ າໄລ-
ຂາດທຶນ
ໃນສະ
ສ ມ

ຍອດຍ ກມາ -  -   
ຜ ູ້ລ ງບັນຊ 
ຂ ມ ນທ ື່ມາຈາກບັນຊ 
ທັງໝ ດ 

ຜ ູ້ລ ງບັນຊ 
ຂ ມ ນທ ື່ມາຈາກບັນຊ 
ທັງໝ ດ 

ຜ ູ້ລ ງບັນຊ 
ຂ ມ ນທ ື່ມາຈາກບັນຊ 
ທັງໝ ດ 

ທັງໝ ດສະສ ມໃນປ ນ ົ້

ທັງໝ ດທ້າຍປ ກ່ອນ
ການກະຈາຍກ າໄລ

ການກະຈາຍກ າໄລ (ຄິດໄລ່)
ການກະຈາຍກ າໄລ (ຈ່າຍຕ ວຈິງ)

ວັນທ  ..../..../.........
ຜ ູ້ກວດກາ ຜ ູ້ກວດກາ ຜ ູ້ສະຫລ ບບັນຊ 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1.5

ບັນຊຼືແຍກປະເພດ

ວັນທ ລາຍການ

ເງິນສ ດ
ບັນຊຼືເງິນຝາກຢ ່ສະຖາ

ບັນ/ທະນາຄານ
ເງິນກ ູ້ຈາກສະຖາບັນ/

ທະນຄານ
ເງິນຝາກສະມາຊິກ ເງິນກ ູ້ສະມາຊິກ

ຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນ/ເງິນ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອລ້າ

ຄັງແຮ່ໜ ົ້ສ ນ ຄັງສ າຮອງທ ື່ວໄປ ລາຍຮັບ ລາຍຈ່າຍ



 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1.6

ລາຍການ ຈ ານວນ

I ລາຍຮັບ

1 ດອກເບ້ຍເງິນກ ້ສະມາຊິກ

2 ຜົນຕອບແທນເງິນຝາກຈາກສະມາຄົມ

3 ຜົນກ າໄລຂອງຫ ້ນ

4 ຮັບຈາກຄັງສ າຮອງໜ ີ້ເສຍ

5 ລາຍຮັບອ ື່ນໆ

6 ກ າໄລສະສົມປ ຜ່ານມາ

I
ລວມລາຍຮັບ(1+2+3+4+5+6) 0

II ລາຍຈ່າຍ
7 ຈ່າຍຄ່າບ ລິການສະຖາບັນ
8 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບ ລິຫານ
9 ດອກເບ້ຍເງິນກ ້ຈາກສະມາຄົມ
10 ຄັງສ າຮອງໜ ີ້ເສຍ 0,5% ຂອງເງິນປ່ອຍກ ້
11 ຈ່າຍລົບລ້າງໜ ີ້ເສຍ
12 ຈ່າຍອ ື່ນໆ
13 ຂາດທຶນສະສົມປ ຜ່ານມາ
II 0

III ກ າໄລ/ຂາດທຶນ ສະສົມ (III = I - II) 0

IV

12 ຕອບແທນຂອງຄະນະກ າມະການ ( ລະຫວ່າງ 10% ເຖ ງ 20% ຂອງລາຍຮັບສຸດທິ)

13 ປັນຜົນໃຫ້ສະມາຊິກ ( ລະຫວ່າງ 60 % ເຖ ງ70% ຂອງລາຍຮັບສຸດທິ)

14 ເງິນສ າຮອງທົື່ວໄປ ( 5-15% ຂອງລາຍຮັບສຸດທິ)

IV 0

V 0

ວັນທ ...../......./.........
ພະນັກງານກວດກາ ຜ ້ສະຫລຸບບັນຊ 

ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ ຮອດເດ ອນ ..........ປ  ......................

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

ການຄິດໄລ່ ແບ່ງເງິນຜົນທ້າຍປ  ຕາມສັດສ່ວນ ຂອງລາຍຮັບ

ການຄິດໄລ່ແບ່ງເງິນປັນຜົນທ້າຍປ ຕາມສັດສ່ວນຂອງລາຍຮັບ (=12+13+14)

ກ າໄລ-ຂາດທຶນສະສົມ  ( V = III - IV)/ຂາດທຶນສະສົມປ ຜ່ານມາ
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ລ/ດ ລາຍການຊັບສິນ ຈ ານວນເງິນ ລ/ດ ໜ ີ້ສິນ+ ທຶນ ຈ ານວນເງິນ
1 ເງິນສົດໃນຄັງ 5    ເງິນກ ູ້ຈາກສະມາຄົມ ຫລືທະນາຄານ
2 ເງິນຝາກຢ ູ່ສະມາຄົມ ຫລື ທະນາຄານ 6   ເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກ

ລວຊັບສິນໝ   ນວຽນ 7   ເງິນສົມທົບຈາກພາຍນອກ
3 ປູ່ອຍເປັນສິນເຊືື່ອໃຫູ້ສະມາຊິກ ລວມໜ ີ້ສິນ(L)
4 ຄັງສ າຮອງໜ ີ້ເສຍ 8a ກ າໄລ-ຂາດທຶນສະສົມ

ລວມຄັງເງິນກ ູ້  ສ ດທິ 8b ກ າໄລຂາດທຶນສະສົມລ ຖ້າແບູ່ປັນ
9   ຄັງແຮູ່ທົື່ວໄປ

ລວມທຶນ (E)

ຊັບສິນທັງໝົດ ໜ ີ້ສິນ ແລະ ທຶນທັງໝົດ

Write-off:

ວັນທ 
ພະນັກງານກວດກາ ຜ ູ້ສະຫຼຸບບັນຊ 

ໃບສະຫລ ບຊັບສົມບັດ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

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

  ແຂວງ .................. 
  ເມືອງ ..................              ເລກທີ.........................                                 
  ບ້ານ ....................                                ວັນທີ:.............................                                                         

(ຮາ່ງ) ກດົລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍ 
ພາຍໃນຂອງທະນາຄານບາ້ນ (ທບ)  

ພາກທ ີI: ຊືື່, ທີື່ຕັັ້ງ, ພາລະບດົບາດ ແລະ ການບລໍກິານ: 

ມາດຕາ 1. ຊືື່ ແລະ ທີື່ຕັັ້ງ: 

ທະນາຄານບ້ານ ..................... ມຊີືື່ຫຍໍັ້ວາ່: ທບ ບ້ານ:......................., ເມືອງ:.........................., ແຂວງ 
....................... ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດການສ້າງຕັັ້ງໂດຍທ່ານເຈົັ້າເມືອງ. 

ມາດຕາ 2. ພາລະບດົບາດ: 

ພາລະບົດບາດຂອງທະນາຄານບ້ານແມ່ນເພືື່ອສ້າງຕັັ້ງລະບົບການເງິນຂັັ້ນບ້ານ ໃຫ້ສາມາດກຸມ້ຕົນເອງດ້ານ ການເງິນ (ຖ້າ
ເປັນທະນາຄານບ້ານທີື່ດໍາເນີນງານດີ ແມ່ນສົື່ງເສີມໃຫ້ກ ້ຢືມເງິນກ ມ້ອບເຫມົາຈາກສະຖາບັນ) ເພືື່ອຕອບ ສະໜອງບໍລິການດ້ານການ
ເງິນໃຫ້ສະມາຊິກເປັນຕົັ້ນແມ່ນມໂີອກາດ ໃນການອອມເງິນເຮັດໃຫ້ກະແສລາຍຮັບຂອງ ຄອບຄົວມີຄວາມລາບລືັ້ນ, ເພືື່ອຫລີກລ້ຽງ
ວົງຈອນໜີັ້ສິນຈາກຜ ້ປ່ອຍເງິນກ ້ນອກລະບົບ. ດ້ວຍວິທີການສ້າງຕັັ້ງ ທະນາຄານບ້ານເພືື່ອຮັບຝາກເງິນ ແລະ ສະໜອງເງິນກ ້ຢືມ: 
ເພືື່ອຊ່ວຍເພີັ້ມລາຍໄດ້ດ້ວຍການລົງທຶນໃສ່ ກິດຈະກໍາສ້າງ ລາຍຮັບທີື່ຫຼາກຫຼາຍຂອງຄົວເຮືອນ/ຄອບຄົວ, ຄ້າ-ຂາຍ, ຮັບໃຊ້ຄອບຄົວ
(ບໍລິໂພກ) ແລະ ສກຸເສີນ. 

ມາດຕາ 3. ການບລໍກິານ: 

 ທະນາຄານບ້ານສະໜອງຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກໜຶື່ງ ຫຼື ຫຼາຍປະເພດແບບສະໝັກໃຈໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ຂອງ ຕົນ ແລະ 
ລວມທັງລ ກຫລານຂອງສະມາຊິກ. 

 ທະນາຄານບ້ານສະໜອງຜະລິດຕະພັນເງິນກ ້ໜຶື່ງ ຫຼື ຫຼາຍປະເພດແກ່ສະມາຊິກຂອງຕົນ ເພືື່ອລົງທຶນ ໃສ່ກິດ ຈະກ າສ້າງ
ລາຍຮັບ: (ປ ກຝັງ-ລ້ຽງສັດ), ຄ້າ-ຂາຍ. 

 ທະນາຄານບ້ານສະໜອງຜະລິດຕະພັນເງິນກ ້ ສໍາລັບຈຸດປະສົງການຮັບໃຊ້ຄອບຄົວ(ບໍລິໂພກ) ໃຫ້ແກ່ສະມາ ຊິກຂອງຕົນ 
ເຊັື່ນ: ຂາດສະບຽງອາຫານ, ຕ້ອງການຊືັ້ເຄືື່ອງຮັບໃຊ້ທີື່ຈໍາເປັນ (ເມືື່ອມີເງິນບໍື່ພຽງພໍ).  

 ທະນາຄານບ້ານສະໜອງຜະລິດຕະພັນເງິນກ ້ໜືື່ງ ຫຼ ືຫຼາຍປະເພດເພືື່ອແກ້ໄຂຊີວິດປະຈໍາວັນ ໃນກໍລະນີ ສຸກເສີນທີື່ຈ າເປັນ
ດ້ານສັງຄົມເຊັື່ນ: ອຸບັດຕິເຫດ, ເຈັບເປັນ, ງານຊາປະນະກິດສົບ, ສ ນເສຍຊັບສິນ ຍ້ອນ ໄພທໍາມະຊາດ. 
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ພາກທ ີII: ມາດຖານຜ ທ້ີື່ສາມາດເຂົັ້າເປັນສະມາຊກິ, ສດິ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຂອງ ສະມາຊກິ 

ມາດຕາ 4. ມາດຖານຜ ທ້ີື່ສາມາດເຂົັ້າເປັນສະມາຊກິ: 
ຜ ້ທີື່ຈະສາມາດເຂົັ້າເປັນສະມາຊກິຂອງທະນາຄານບາ້ນ ຕອ້ງມເີງືື່ອນໄຂດັື່ງລຸມ່ນີັ້: 

 ຖືສັນຊາດລາວ. 
 ໝົດທຸກຄົວເຮືອນພາຍໃນບ້ານສາມາດສະໝັກໃຈເປັນສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານ (ຂືັ້ນສໍາມະໂນຄົວຢ ່ບ້ານ). 
 ບໍື່ມີປະຫັວດການກະທໍາຜິດກົດໝາຍຮ້າຍແຮງ(ຫຼື ຍັງເປັນຜ ້ຖືກຫາ) ຄະດີຍັງບໍື່ຖືກສະສາງ. 
 ອາຍຸຕໍື່າສຸດ 18 ປີ ສາມາດສະເໜີຂໍເງິນກ ້ (ເປັນຜ ້ທີື່ບັນລຸນິຕິພາວະ-ຊືື່ງຂືັ້ນກັບເງືື່ອນໄຂບ້ານ).  
 ລົງລາຍເຊັນຍິນຍອມຮັບເອົາລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍ ຂອງທະນາຄານບ້ານ. 

ມາດຕາ 5. ສດິທຂິອງສະມາຊກິ: 

ສະມາຊກິມສີດິທດິັື່ງລຸມ່ນີັ້: 
 ມີສິດອອກສຽງ 1 ສຽງໃນກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ເພືື່ອລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງ ແລະລົງສະຫມກັເລືອກຕັັ້ງໃນຕໍາ ແໜ່ງຕ່າງໆ 

ຂອງຄະນະບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ.  
 ແລກປ່ຽນ, ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນ ແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກບັວຽກງານຂອງທະນາຄານບ້ານ ເພືື່ອສະເໜີຕໍື່ຄະ ນະ

ກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ ໃນວາລະຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່. 
 ສາມາດເຂົັ້າເຖິງການກ ້ຢືມເງິນສຸກເສີນໃນຍາມເຈັບເປັນຂອງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ (ຜ ້ທີື່ເປັນສະມາຊິກໃນນາມຕາງໜ້າ

ຄອບຄົວ) ຕາມທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 3. 
 ສາມາດສະເໜີຂໍກ ້ຢືມເງິນສໍາລັບເງິນກ ້ປະເພດໜືື່ງ ເພືື່ອລົງທຶນໃສ່ກິດຈະກາໍສ້າງລາຍຮັບ ຫຼື ເພືື່ອການຮັບ ໃຊ້ຄອບຄົວ

(ບໍລິໂພກ). 
 ໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນຕອບແທນປະຈໍາປີຈາກເງິນຝາກຂອງແຕ່ລະສະມາຊິກ (ຕາມທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 9 ແລະ 11) ອີງ

ຕາມການຕັດສິນໂດຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ. 

ມາດຕາ 6. ໜາ້ທີື່ຮບັຜິດຊອບຂອງສະມາຊກິ: 

ເມືື່ອໄດເ້ປນັສະມາຊກິຕອ້ງມໜີາ້ທີື່ຮບັຜດິຊອບດັື່ງລຸມ່ນີັ້: 
 ປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍ ຂອງ ທບ, ໂດຍສະເພາະໃນການຈ່າຍຄືນຢ່າງເຕັມສ່ວນ ອີງຕາມ ສັນຍາເງິນກ ້ຂອງ

ແຕ່ລະສະມາຊິກ. 
 ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນ, ກອງປະຊຸມວິສາມັນ ແລະ ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍປະຈໍາປີທີື່ຈັດໂດຍຄະນະກໍາ ມະການ

ບໍລິຫານ ທບ (ເມືື່ອການດໍາເນີນງານຄົບກໍານົດໃນແຕ່ລະສົກປີ). 
 ສະມາຊິກ ທບ ຕ້ອງນໍາເງິນມາຝາກທກຸເດືອນຕໍື່າສຸດແມ່ນ ..............  ກີບ ຕໍື່ເດືອນ ຕໍື່ລາຍສະມາຊິກ, ສ ງສຸດບໍື່ມກີໍານົດ. 
 ເກັບຮັກສາປືັ້ມຕິດຕາມເງິນສະມາຊິກໄວ້ເປັນຢ່າງດີ ເພືື່ອເປັນການຢັັ້ງຢືນການຝາກເງິນ, ການຖອນເງິນ,  

ການກ ້ຢືມເງິນ, ການຊໍາລະດອກເບ້ຍ ແລະ ການຊໍາລະຄືນຕົັ້ນທຶນເງິນກ ້ທີື່ຕົນເອງ(ສະມາຊິກ) ມພັີນທະ. ສະມາຊິກທຸກ
ຄົນຕ້ອງນໍາປືັ້ມປະຈໍາຕົວສະມາຊິກມາພ້ອມທຸກຄັັ້ງເມືື່ອມີການພົວພັນກັບ ທບ. 
 

ມາດຕາ 7. ການສິັ້ນສດຸການເປນັສະມາຊກິ 

ບນັດາກລໍະນລີຸມ່ນີັ້ຈະມຜີນົໃຫກ້ານເປັນສະມາຊກິສິັ້ນສດຸລົງ: 

 ຖ້າສະມາຊິກມຄີວາມປະສົງຢາກລາອອກຈາກການເປັນສະມາຊິກ ຕ້ອງຂຽນໃບລາອອກແລ້ວ ສົື່ງໃຫ້ແກ່ ປະທານ
ທະນາຄານບ້ານ.  

 ສະມາຊິກມຄີວາມປະສົງທີື່ຈະຍົກຍ້າຍບ້ານ. 
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 ຖືກຍົກເລີກຄວາມເປັນສະມາຊິກ ໂດຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຍ້ອນລະເມີດລະບຽບຂອງທະນາຄານບ້ານ ແລະ/ຫຼ ື ບໍື່ປະຕິບັດ
ຕາມ(ຜິດ)ສັນຍາເງິນກ ້. 

 ເມືື່ອສະມາຊິກເສຍຊີວິດ ຫຼ ືກາຍເປັນບ້າເສຍຈິດ (ໜີັ້ສິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງຜ ້ກ່ຽວ ທີື່ກຽ່ວພັນກັບທະນາຄານ ບ້ານ ຕ້ອງ
ຕົກໄປຫາຜ ້ສຶບທອດ).  

ສະມາຊິກຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ແລະ ແກໄ້ຂກ່ຽວກັບໜີັ້ສິນ (ຊໍາລະຄືນຕົັ້ນທຶນເງິນກ ້ ແລະ ດອກເບ້ຍ ທີື່ຄ້າງຊໍາລະ) ຢ່າງຮີບດ່ວນໃນ
ເມືື່ອສິດຂອງການເປັນສະມາຊິກສິັ້ນສຸດລົງ. ໃນກໍລະນີຂອງການເສຍຊີວິດ ຫຼື ກາຍເປັນບ້າເສຍຈິດ ໃນກໍລະນີນີັ້ຄອບຄົວຜ ້ທີື່ມີ
ພັນທະທາງດ້ານມ ນມໍລະດົກຂອງຜ ້ກ່ຽວ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍື່ຊັບສິນ ແລະ ໜີັ້ສິນທັງໝົດ ຂອງສະມາຊິກຜ ້ນັັ້ນ. 
 

ພາກທ ີIII. ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕັັ້ງ ແລະ ໜາ້ທີື່ ຂອງພາກສວ່ນຕາ່ງໆ ຂອງທະນາຄານບາ້ນ 

 

ມາດຕາ 8. ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕັັ້ງ: 

ທະນາຄານບ້ານແມ່ນລະບົບດ້ານການເງິນແບບລວມໝ ່ ທີື່ມີໂຄງຮ່າງສະເພາະທີື່ຄ້າຍຄືກັບສະຫະກອນສິນ ເຊືື່ອ ແລະ ເງິນ
ຝາກປະຢັດຂັັ້ນບ້ານທີື່ປະກອບດ້ວຍກອງປະຊຸມໃຫ່ຍປະຈໍາປີຂອງສະມາຊິກ, ຄະນະກໍາມະການ ທີື່ປຶກສາ, ຄະນະກໍາມະການ
ບໍລິຫານ ແລະ ສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານ. 

 
             

ມາດຕາ 9. ກອງປະຊມຸໃຫຍຂ່ອງທະນາຄານບາ້ນ: 

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ແມ່ນພາກສ່ວນການປົກຄອງທີື່ສໍາຄັນຂອງທະນາຄານບ້ານ. ມັນສາມາດຮຽກໃຫ້ສະມາຊິກ ເຂົັ້າ ຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ປະຈໍາປີ ແລະ ກອງປະຊຸມວິສາມັນ ທີື່ມີອົງປະຊຸມເກີນ 50% ຂອງຈໍານວນ ສະມາຊິກທີື່ໄດ້ຈົດ ທະບຽນເປັນສະມາຊິກ. ການ
ຕັດສິນໃຈຕາມຄະແນນສຽງສ່ວນໃຫຍ່ແບບເປີດເຜີຍ ຂອງສະມາຊິກທີື່ເຂົັ້າຮ່ວມກອງ ປະຊຸມ ດັື່ງຕໍື່ໄປນີັ້: 

ກອງປະຊມຸໃຫຍປ່ະຈາໍປ ີ      
ຂອງສະມາຊກີ 

ຄະນະກາໍມະການບລໍຫິານ ( 4 ທາ່ນ ) 
 ປະທານ 
 ຮອງປະທານ 
 ນາຍບັນຊີ 
 ນາຍຄັງ 

ຄະນະກາໍມະການທີື່ປກືສາ (2 ທາ່ນ ) 
 ປະທານທີື່ປືກສາ 
 ຮອງປະທານ 

 

 

ສະມາຊກີທະນາຄານບາ້ນທງັໝົດ 
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 ເພືື່ອລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານໃນທຸກໆປີ ໜືື່ງສະມາຊິກໜືື່ງສຽງ. ສະມາ ຊິກຄະນະ
ກໍາມະການທະນາຄານບ້ານແມ່ນຖືກເລືອກຕັັ້ງປ່ຽນແທນທກຸໆສາມປີ. 

 ເພືື່ອຕັດສິດ(ປົດປ່ອຍ)ສະມາຊິກຜ ້ທີື່ຜິດລະບຽບພາຍໃນຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະ/ຫຼື ຜິດຕໍື່ສັນຍາເງິນກ ້, ຕາມ ທີື່ໄດ້ສະເຫນີໂດຍ
ປະທານທະນາຄານບ້ານ. 

 ເພືື່ອປັບອັດຕາດອກເບ້ຍສໍາລັບເງິນກ ້ກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບ, ຮັບໃຊ້ຄອບຄົວ ແລະສຸກເສີນ ສໍາລັບປີຕໍື່ ໜ້າອີງຕາມ
ນະໂຍບາຍການປ່ອຍກ ້ ໃນມາດຕາ 12-14. 

 ເພືື່ອຕັດສິນໃຈຕໍື່ກັບການປ່ຽນແປງດ້ານເງືື່ອນໄຂການກ ້ຢືມອືື່ນໆ, ເຊັື່ນວ່າ: ເພດານເງິນກ ້ສ ງສຸດ, ໄລຍະ ເວລາການກ ້ຢືມສ ງ  
ສຸດ, ຄວາມຕ້ອງການໃຫມ້ີສີື່ງຄໍັ້າປະກັນຕໍື່ວົງເງິນກ ້ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ອືື່ນໆ... ແລະ ການແນະນ າບັນດາຜະລິດຕະພັນໃໝ່
ຂອງເງິນກ ້ ແລະ ເງິນຝາກ. 

 ເພືື່ອກໍານົດອັດຕາສ່ວນຂອງເງິນທຶນລວມເພືື່ອການປ່ອຍກ ້ ເປັນເພດານເງິນກ ້ສໍາລັບຮ່ວງສຸກເສີນ (ເບີື່ງ ໃນມາດຕາ 14). 
 ເພືື່ອອະນຸມັດ ຫຼ ືປະຕິເສດຕໍື່ບົດລາຍງານທະນາຄານບ້ານປະຈໍາປີ ທີື່ລວມມີດ້ານບັນຊີ, ບົດລາຍງານ ດ້ານການເງິນປະຈໍາປີ ທີື່

ໄດ້ກະກຽມໂດຍຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານບ້ານ. ມີພຽງການອະນຸມັດ ຢ່າງເຕັມສ່ວນຕໍື່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບ້ຍລ້ຽງ ການ
ເຮັດວຽກໃນປີຂອງຄະນະກໍາມະການທະ ນາຄານບ້ານໃນປີຜ່ານມາ. 

 ເພືື່ອຕັດສິນໃຈໃສ່ໃນສີື່ງທີື່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງການຢັັ້ງຢືນດ້ານລາຍຮັບສຸດທິ ດ້ານການເງິນປະຈໍາປີ ຂອງທະນາຄານ
ບ້ານ (ເຊັື່ນວ່າ: ລາຍຮັບກ່ອນການຫັກມ ນຄ່າດ້ານເງິນທຶນສໍາລັບເງິນຝາກ ແລະ ຄ່າອັດຕາ ເບ້ຍລ້ຽງຂອງຄະນະກ າມະການ
ທະນາຄານບ້ານ) ເງິນປັນຜົນຜ ້ຝາກ (ສ ງສຸດ 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 ສ າຄັນໃນການ

ດໍາເນີນງານຂອງທະນາຄານບ້ານ. 

ມາດຕາ 10. ຄະນະກາໍມະການທະນາຄານບາ້ນ 
ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານແມ່ນ ສີື່ ຄົນ ຫຼື ສ ງສຸດ ຫກົ ຄົນ (ຢາ່ງໜອ້ຍຕອ້ງມເີພດຍງິ ເຂົັ້າ  
ຮວ່ມບໍື່ໃຫຫ້ຼຸດ 02 ຄົນ, ຊືື່ງລວມທງັຄະນະກາໍມະການທີື່ປກຶສາ) ທີື່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັັ້ງໂດຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ທີື່ມີວາລະສາມປີ ທີື່
ມີຕໍາແໜ່ງ ດັື່ງນີັ້: 
1. ປະທານທີື່ປຶກສາແມ່ນເປັນຜ ້ໃຫຄໍ້າປຶກສາ ແລະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານທະນາຄານ ບ້ານ ໃນການ

ແກ້ໄຂບັນຫາທີື່ເກີດຂືັ້ນໃນທຸກກລໍະນີທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ ບ້ານ ແລະ ດໍາເນີນການກວດສອບບັນຊີພາຍໃນ. 
2. ຮອງປະທານທີື່ປຶກສາ: ເປັນຜ ້ຊ່ວຍວຽກຂອງປະທານທີື່ປຶກສາ. 
3. ປະທານທະນາຄານບ້ານ ທີື່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບລວມ ໃນການບໍລິຫານຂອງທະນາຄານບ້ານ. 
4. ຮອງປະທານມີໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບວຽກບໍລິຫານຊ່ວຍປະທານ ແລະຮັບຜິດຊອບຕໍື່ສິນເຊືື່ອ (ການຄຸ້ມຄອງດ້ານ ສິນເຊືື່ອ). 
5. ນາຍຄັງຮັບຜິດຊອບບັນທຶກທຸກລາຍການເຄືື່ອນໄຫວການເງິນເຂົັ້າໃນປືັ້ມບັນຊີເງິນສົດ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ ເງິນສົດຂອງ

ທະນາຄານບ້ານ ພ້ອມກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນກັບປະທານທະນາຄານບ້ານ. ທັງສອງ ຄົນແມນ່ມີສິດເຂົັ້າເຖິງ(ການ
ໄຂ-ການອັດ) ເພືື່ອການເກັບຮັກສາເງິນໄວ້ໃນຕ ້ເຊັບ ທີື່ຖືກຮັກສາໄວ້ຢ ່ເຮືອນຂອງ ປະທານທະນາຄານບ້ານ1.  

                                            

1
 °øÉÎˆ¤»ñ¡¦¾ì½¹ñ©ªøÉÀ§ñ® Áì½ °øÉÎˆ¤À ñ̄°øÉ»ñ¡¦¾ìø¡¡÷Á¥¢º¤ªøÉÀ§ñ®. 
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6. ນາຍບັນຊີຂອງທະນາຄານບ້ານທີື່ເກັບກໍາລະບົບບັນຊີ (ປືັ້ມບັນຊີເງິນຝາກ) ແລະ ເຮັດບົດລາຍງານ/ປັບປຸງ ລະບົບບັນຊີຢ່າງ
ເປັນປົກກະຕິທຸກເດືອນ. ລາວ(ຍ/ຊ) ກະກຽມບົດລາຍງານດ້ານ ການເງິນຂອງທະນາຄານ ບ້ານປີລະຄັັ້ງເປັນຢ່າງໜ້ອຍ. 
ດ້ວຍການປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບປະທານທະນາຄານບ້ານ. ລາວ(ຍ/ຊ) ຈະຕ້ອງ ສົື່ງບົດລາຍງານດ້ານການເງິນປະຈ າປີໃຫ້ແກ່
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ເພືື່ອອະນຸມັດ. 

ຄະນະກາໍມະການທະນາຄານບາ້ນມຄີວາມຮບັຜດິຊອບດັື່ງຕໍື່ໄປນີັ້ : 

 ລະດົມເງິນຝາກຈາກສະມາຊິກ, ລວມທັງລ ກຫຼານ, ອີງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຝາກເງິນ. 
 ອະນຸມັດເງິນກ ້ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ, ການສ້າງລາຍຮັບ, ຄ້າ-ຂາຍ ແລະ ການຮັບໃຊ້ຄອບຄົວ ອີງຕາມນະໂຍ ບາຍ ແລະ 

ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງເງິນກ .້ 
 ຮັກສາລະບົບການເກັບກໍາເງິນສົດ ແລະ ລະບົບການຝາກເງິນ. 
 ຮັກສາລະບົບບັນຊີຂອງທະນາຄານບ້ານໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ສະໝໍື່າສະເໝີ ແລະ ປັບປຸງຢ່າງ ເປັນປົກກະຕິທກຸ ເດືອນ ແລະ 

ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງທະນາຄານບ້ານ ຢ່າງໜ້ອຍໜຶື່ງຄັັ້ງຕໍື່ປີ. 
 ຕິດຕາມເງິນກ ້ຄ້າງຊໍາລະຢ່າງໃກ້ສິດ ພ້ອມທັງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍື່ຖານະການເງິນຂອງທະນາຄານບ້ານ. 
 ກະກຽມພ້ອມທັງຮຽກສະມາຊິກໃຫ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນ ແລະ ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍປະຈໍາປີ ກ່ຽວກັບ ການ

ດໍາເນີນງານຂອງທະນາຄານບ້ານ ເພືື່ອຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສໃນລະດັບສ ງສຸດໃນການປົກປ້ອງຜົນ ປະໂຫຍດຂອງ
ສະມາຊິກທຸກຄົນ. 

 ປະຕິບັດຕາມການລາຍງານທັງໝົດຕາມຄວາມຕ້ອງການທີື່ໄດ້ເຫັນດີ ກັບຫ້ອງການສະຖາບັນຢ ່ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ລວມເຖິງ
ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ. 

 ເກັບຮັກສາທກຸເອກະສານເຊັື່ນ: ປືັ້ມບັນຊີເງິນຝາກ, ປືັ້ມບັນຊີເງິນກ ,້ ສັນຍາເງິນກ ້, ປືັ້ມບັນຊີເງິນສົດ, ປືັ້ມບັນຊີ ແຍກ
ປະເພດ, ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ໃບດຸ່ນດ່ຽງ ໃຫ້ລຽງຕາມສາລະບັນ(ຜັງ)ບັນຊີທີື່ກໍານົດໃຫ້ນໍາໃຊ້. ທາໍການເກັບ
ຮັກສາໄວ້ໃນສະຖານທີື່ປອດໄພຈາກໄຟໄໝ້, ຈາກຄົນຂີັ້ລັກ/ໝ ່ໂຈນ. 

 ປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມກືັບອົງການຈັດຕັັ້ງອືື່ນໆ ເພືື່ອລະດົມການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານທຶນຮອນເພີັ້ມເຕີມເຂົັ້າ ທະນາຄານບ້ານ. 
 ກະກຽມການເລືອກຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານຊຸດໃໝ່ ເມືື່ອການທໍາໜ້າທີື່ໆຍັບໃກ້ວາລະຄົບຮອບ 3 ປີ. 

 

ພາກທ ີIV: ນະໂຍບາຍການດາໍເນນີງານຫຼກັ: 

ມາດຕາ 11. ນະໂຍບາຍສາໍລັບການຮັບເງນິຝາກ: 

ນະໂຍບາຍລວມຂອງການຮບັເງນິຝາກມລີາຍລະອຽດດັື່ງຕໍື່ໄປນີັ້: 

 ສະມາຊິກທຸກຄົນລວມທັງລ ກຫຼານຂອງພວກເຂົາເຈົັ້າ ແມ່ນມີສິດເຂົັ້າຮ່ວມໃນການຝາກເງິນ. 
 ເງິນຝາກດັື່ງກ່າວສາມາດນໍາມາຝາກເຂົັ້າບັນຊີໄດ້ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນ ຂອງທະນາຄານ ບ້ານ. ຈໍານວນເງິນ

ຝາກຕໍື່າສດຸແມນ່:................ກບີ/ສະມາຊກິ/ເດອືນ, ສ່ວນເງນິຝາກສ ງສດຸແມນ່ບໍື່ມກີາໍນດົ.  
 ເງິນຝາກທີື່ສະມາຊິກໄດ້ນໍາມາຝາກແມ່ນໄດ້ຮັບການບັນທຶກເຂົັ້າໃນປືັ້ມປະຈໍາຕົວຂອງສະມາຊິກ. 
 ເມືື່ອເຖິງມືັ້ນັດໝາຍຂອງເດືອນສະມາຊິກສາມາດຖອນເງິນໄດ້ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍື່ຕາມ, 

ໃນກໍລະນີສຸກເສີນກໍື່ສາມາດຖອນເງິນໄດ້ທຸກເວລາ. 
 ຜ ້ມີບັນຊີເງິນຝາກທັງໝົດ ທາງທະນາຄານບ້ານຈະຄິດໄລ່ເງິນປັນຜົນປະຈໍາປີໃຫ້ຄື: ສ ງສຸດ 70% ຕາມຜົນກໍາໄລທີື່ໄດ້ຮັບ

ຈາກການດໍາເນີນງານໃນໄລຍະໜືື່ງປີຜ່ານມາ, ໂດຍອີງຕາມການຕັດສິນໃຈ ໃນລະຫວ່າງກອງປະ ຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ (ລະບຸ
ໄວ້ໃນມາດຕາ 9). 
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ມາດຕາ 12. ນະໂຍບາຍການຄຸມ້ຄອງເງນິກ ສ້າໍລບັກດິຈະກາໍສາ້ງລາຍຮັບ: 

ນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງເງິນກ ສໍ້າລັບກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບດັື່ງນີັ້: 
 ສະມາຊິກໜືື່ງຄົນໃນໜືື່ງຄອບຄົວສາມາດສະເໜີຂໍກ ້ຢືມເງິນ ສໍາລັບກິດຈະກາໍສ້າງລາຍຮັບທຸກປະເພດ ທີື່ ບໍື່ຜິດຕໍື່ກົດໝາຍ

ບ້ານເມືອງ. 
 ສະມາຊິກໜືື່ງຄົນສາມາດສະເໜີຂໍກ ້ຢືມເງິນໜືື່ງປະເພດ, ຖ້າວ່າລາວ(ຍ/ຊ) ບໍື່ມີເງິນກ ້ຄ້າງຊໍາລະທີື່ ຍັງ ເຄືື່ອນໄຫວຢ ່ສ າລັບ

ກິດຈະກາໍສ້າງລາຍຮັບ ຫຼືວ່າ ຈຸດປະສົງການຊົມໃຊ້. 
 ຜ ້ສະເໜີຂໍກ ້ຢືມເງິນຕ້ອງໂນ້ມນ້າວໃຫ້ຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານ ເຫັນວ່າກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບ ທີື່ຈະເຮັດນັັ້ນຈະ

ສ້າງລາຍໄດ້ພຽງພໍໃຫ້ກັບລາວ(ຍ/ຊ) ຈະສາມາດຊໍາລະເງິນກ ້ຄືນໄດ້ຕາມກໍານົດເວລາຢ່າງ ງ່າຍດາຍ ພ້ອມທັງມໂີອກາດທີື່
ຈະມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສ ງ. ຖ້າວ່າຈະບໍື່ໄດ້, ທາງຄະນກໍາມະການທະນາຄານ ບ້ານຈະຕ້ອງປະຕິເສດການສະເໜີຂໍເງິນກ ້
ນັັ້ນ. 

 ຖ້າຄະນະກໍາມະການທະນາຄານບ້ານອະນຸມັດການສະເໜີຂໍເງິນກ ້, ມັນຈະມກີານເຊັນສັນຍາເງິນກ ສ້ະບັບ ມາດຕະຖານ
ຮ່ວມກັບຜ ້ສະເໜີກ ້ຢືມ ທີື່ກໍານົດຕາຕະລາງການຊໍາລະຄືນ. ທ່ານນາຍບ້ານຕ້ອງເຊັນຮັບຮອງ 
ໃນສັນຍາເງິນກ ້. 

 ໄລຍະເວລາການກ ້ຢືມຄວນອີງຕາມອາຍຸການຂອງກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບທີື່ຈະລົງທຶນໃສ່ ຕາມກິດຈະກໍາ ທີື່ໄດ້ສະເໜີ ແຕ່
ວ່າຕ້ອງບໍື່ໃຫ້ກາຍກໍານົດເວລາທີື່ໄດ້ກໍານົດໂດຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ. 

 ຂະໜາດ ຫຼ ື ວງົເງນິກ ສ້ ງສດຸ ແມ່ນກໍານົດບໍື່ໃຫເ້ກນີສບິເທົື່າຂອງຈາໍນວນເງນິທີື່ໄດຝ້າກ ແລະ ບໍື່ຄວນເກີນກວ່າ ວົງເງິນທີື່
ທາງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີໄດ້ກໍານົດອອກ. ສັດສ່ວນທີື່ເປັນວົງເງິນຝາກນັັ້ນບໍື່ອະນຸຍາດໃຫ້ຖອນ ອອກໄດ້ ຖ້າວ່າເງິນກ ້
ຢືມນັັ້ນບໍື່ຖືກຊໍາລະຄືນທັງໝົດເທືື່ອ. 

 ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກ ້ຕໍື່າສຸດແມ່ນກໍານົດໄວ້ສະເລ່ຍບໍື່ໃຫ້ຫຼຸດ 2% ຕໍື່ເດືອນ ເພືື່ອໃຫ້ສາມາດຄຸມເອົາຄ່າ ຂອງ ເງິນທຶນທັງ
ໝົດ ແລະ ມ ນຄ່າການດໍາເນີນງານ, ໜີັ້ສ ນ ລວມທັງອັດຕາເງິນເຟີັ້ ທີື່ມກີານກໍານົດໄວ້ ໂດຍກອງ ປະຊຸມໃຫຍ່ ປະຈ າປີ
ສໍາລັບປີທີື່ຈະມາເຖິງ. 

 ບັນດາຜ ້ກ ້ຢືມຕ້ອງຊໍາລະດອກເບ້ຍເປັນເດືອນ ແລະ ຊໍາລະຕົັ້ນທຶນເງິນກ ້ຄືນເມືື່ອເຖິງກໍານົດ, ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດ ໄວ້ໃນ
ຕາຕະລາງການຊໍາລະຄືນເງິນກ ້ຕາມສັນຍາກ ້ຢືມ. 

 ໃນກໍລະນີທີື່ມີການຊໍາລະຄືນຊັກຊ້າເປັນງວດ ຫຼືວ່າ ດອກເບ້ຍ ໃນເວລາ 90 ວັນ, ອັດຕາດອກເບ້ຍຈະຕ້ອງ ຖືກຈ່າຍເພີັ້ມ
ຂືັ້ນເປັນ 50% ແບບອັດຕະໂນມດັ. 

 ອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ນຖືກຄິດໄລ່ພືັ້ນຖານແບບຫຼຸດລົງ. 
 ການຊໍາລະຄືນກ່ອນໜ້າສິັ້ນສຸດສັນຍາແມ່ນເປັນສິື່ງທີື່ຮັບໄດ້ ໂດຍບໍື່ມີການປັບໄໝໃດໆເກີດຂືັ້ນ. 
 ເງິນກ ້ສາມາດຕໍື່ເວລາກໍື່ຕໍື່ເມືື່ອວ່າມີກໍລະນີສະເພາະເທົື່ານັັ້ນ ທີື່ມີການກໍານົດໂດຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່. 
 ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອາດມີການກໍານົດຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ມີສີື່ງຄໍັ້າປະກັນເງິນກ ້ສໍາລັບວົງເງິນກ ້ທີື່ເກີນ 2 ລ້ານກີບ (ເຊັື່ນວ່າ: 

ມີການຄໍັ້າປະກັນຈາກສະມາຊິກຄົນອືື່ນ, ເລືອກເອົາຊັບສິນມາຄໍັ້າປະກັນ, ເປັນຕົັ້ນແມ່ນໃບຖະບຽນ ລົດຈັກ, ລົດໃຫຍ່, ໃບ
ທະບຽນທີື່ດີນ ແລະ ອືື່ນໆ...). 

ມາດຕາ 13. ນະໂຍບາຍການຄຸມ້ຄອງເງນິກ ສ້າໍລບັການຮບັໃຊຄ້ົວເຮອືນ (ບລໍໂິພກ): 

ນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງເງິນກ ສໍ້າລັບການຮັບໃຊ້ຄົວເຮືອນ ແຕກຕ່າງຈາກນະໂຍບາຍຂອງການຄຸ້ມຄອງເງິນກ ້ກິດຈະ ກໍາສ້າງລາຍຮັບ 
ດັື່ງນີັ້: 

 ໄລຍະເວລາກ ້ຢືມສ ງສຸດບໍື່ໃຫ້ເກນີ 06 ເດືອນ. 
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 ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກ ້ຕໍື່າສຸດແມ່ນກໍານົດຕໍື່າສຸດແມ່ນ 2%2 ຕໍື່ເດືອນ(ເປັນເງິນກີບ) ເພືື່ອໃຫ້ສາມາດຄຸມເອົາຄ່າ ຂອງເງິນ
ທຶນທັງໝົດ ແລະມ ນຄ່າການດໍາເນີນງານ, ໜີັ້ສ ນ ລວມທັງອັດຕາເງິນເຟີັ້ ທີື່ມກີານກໍານົດໄວ້ ໂດຍ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈ າ
ປີສໍາລັບປີທີື່ຈະມາເຖິງ. 

ມາດຕາ 14. ນະໂຍບາຍການຄຸມ້ຄອງເງນິກ ສ້ກຸເສນີ: 

ນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງເງິນກ ້ສຸກເສີນ ມີດັື່ງນີັ້: 

ການສຸກເສີນແມ່ນກໍານົດໂດຍການເກີດມີຂືັ້ນຂອງເຫດການສຸກເສີນທີື່ມີການປີື່ນປົວສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມ ສາມາດໃນການກອບກ ້
ເອົາຊີວິດຂອງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ທີື່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຄື : ອຸບັດຕິເຫດ, ງານຊາ- ປະນະກິດສົບ, ເຈັບເປັນ,  ສ ນເສຍຊັບສິນ  

ທັງໝົດຈາກອັກຄີໄຟ, ຝົນຕົກໜັກເກີດມີນໍັ້າຖ້ວມ, ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດ ໂດຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່. 

 ສະມາຊິກໜືື່ງຄົນໃນຄອບຄົວແມ່ນມີຄວາມສາມາດເຂົັ້າເຖິງເງິນກ ້ສຸກເສີນແບບອັດຕະໂນມັດ ເມືື່ອເຫັນວ່າ ເຫດການສຸກ
ເສີນເກີດຂືັ້ນຕາມທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທີງນັັ້ນ. 

 ທາງທະນາຄານບ້ານຈະຕ້ອງຈັດສັນເງິນທຶນລວມໄວ້ລະຫວ່າງ 25% ສໍາລັບໄວ້ເປັນເງິນກ ້ສຸກເສີນ, ຕາມທີື່ ໄດ້ມກີານ
ກໍານົດໂດຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ. 

 

ການໃຫສ້ນິເຊືື່ອ(ປອ່ຍສນິເຊືື່ອ)ແຕລ່ະປະເພດຂອງທະນາຄານບາ້ນໃຫສ້ະມາຊກິໃນປທີີ1: 
 

ປະເພດ 
ການນາໍໃຊເ້ງນິກ  ້

ອດັຕາດອກເບຍ້ 
ຕໍື່ເດືອນ 

ໄລຍະກ  ້
(ເດືອນ) 

ເພດານເງນິກ  ້
(ກບີ) 

ສິື່ງຄໍັ້າປະກນັ 
(ມ/ີບໍື່ມ)ີ 

1. ສກຸເສນີ 1% 6 2,000,000 ມ ີ
2. ຮບັໃຊຄ້ອບຄົວ (ບລໍໂິພກ) 2% 6 2,000,000 ມ ີ
3. ກດິຈະກາໍສາ້ງລາຍຮບັ 
    (ປ ກຝງັ-ລຽ້ງສັດ) 

2% 12 5,000,000 ມ ີ

4. ຄາ້-ຂາຍ (ບລໍກິານ) 3% 6 5,000,000 ມ ີ
ສາໍລັບປຕີໍື່ໄປທະນາຄານບາ້ນຈະພຈິາລະນາຕໍື່ : 

 ອັດຕາດອກເບ້ຍສໍາລັບເງິນກ ້ແຕ່ລະປະເພດແມ່ນມກີານຕັດສິນໃຈໂດຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ. 
 ໄລຍະເວລາກ ້ສ ງສຸດສໍາລັບເງິນກ ້ແຕ່ລະປະເພດແມ່ນມກີານຕັດສິນໃຈໂດຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ. 
 ເພດານເງິນກ ້ສ ງສຸດສໍາລັບເງິນກ ້ແຕ່ລະປະເພດແມ່ນມກີານຕັດສິນໃຈໂດຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ.  

ມາດຕາ 15. ນະໂຍບາຍ ຄຸມ້ຄອງການເງນິໃຫມ້ຄີວາມເຂັັ້ມແຂງ: 

ນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງການເງິນໃຫມ້ຄີາມເຂັັ້ມແຂງມດັີື່ງນີັ້: 
 ທບ ຮັກສາຄວາມຕໍື່ເນືື່ອງໃນການບັນທຶກບັນຊີ, ຢ່າງໜ້ອຍແຕ່ລະເດືອນ ຕ້ອງປັບປຸງການເຄືື່ອນໄຫວ ບັນ ຊີທັງໝົດ(ຜັງ

ບັນຊີ) ພ້ອມທັງກະກຽມເອກະສານລາຍງານຖານະການເງິນຢ່າງໜ້ອຍປີລະຄັັ້ງ ເພືື່ອຕິດຕາມ ຖານະທາງການເງິນຂອງ 
ທບ. 

                                            

2
 À¤òêôì¸´¡ÉºÃ¹ È̈, ºñ©ª¾¦È¸À ó̄À§ñªÔ¦¿ìñ®À¤ò¡øÉ¦÷¡À¦óÁ´È¦¾´¾©À»ñ©Ä©É, ºñ©ª¾¦È¸À ó̄À§ñê†Ä©É¥ñ©¦ñÄ Ȩ́¦¿ìñ®À¤ò¡øÉ¦÷¡À¦ó Á È́ 

¥½¡½êö®Ã¦È¢Ó°ø¡ ñ́©ê¾¤¦ñ¤£ö´¢º¤ê½¾£¾®É¾. ºñ©ª¾¦È¸À ó̄À§ñê†¦ø¤, ¦ø¤¡ Ȩ̀¾ªÉº¤À ñ̄ºñ©ª¾©º¡À®É¨À¤ò¡øÉ¦¿ìñ®¡ò©¥½¡¿¦É¾¤ì¾¨»ñ® 

À²¾½ Ȩ̀¾²¸¡ ñ́ (À ñ̄®¾¤¦È¸) §È¸¨«ö´ ǿ£È¾Ã¹É¡ñ®À¤ò¡øÉ¦÷¡À¦ó. 
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 ທບ ຕ້ອງຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບັັ້ຍໃຫ້ຄຸມທກຸຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການເງິນ ແລະ ການດໍາເນີນງານທັງໝົດ, ລວມ ທັງຄັງແຮທົື່ວ
ໄປ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີັ້, ມ ນຄ່າຂອງທຶນ ແລະ ການດໍາເນີນງານ ສໍາລັບເງິນ ກ ້ສຸກເສີນ ແລະ ການສ້າງຄັງແຮທົື່ວໄປ. 

 ທາງທະນາຄານບ້ານມກີານຫກັຄັງແຮໃຫ້ສ ງເພືື່ອໃຫ້ພຽງພໍການແຮໜີັ້ສ ນ ເພືື່ອປ້ອງກັນເງິນກ ້ທີື່ຈະມໜີີັ້ສ ນ ບົື່ມຊ້ອນຢ ່. 
 ຕ້ອງໄດ້ມີການລົບລ້າງໜີັ້ຄ້າງຊໍາລະ ທີື່ຊັກຊ້າເກີນ 365 ວັນ (ຫຼື 1 ປີ). 
 ຄະນະກາໍມະການທະນາຄານບ້ານຕ້ອງຮັກສາເງິນສົດໄວ້ໃນຕ ້ເຊັບສ ງສຸດແມ່ນ 5 ລ້ານກີບ ເພືື່ອເປັນເງິນກ ້ ສຸກເສີນໃຫ້

ສະມາຊິກໃນແຕ່ລະເດືອນ. ຖ້າວ່າມີເງິນຄ້າງຄັງເກີນ 5 ລ້ານກີບ ຄະນະກາໍມະການບໍລິຫານ ທບ ຕ້ອງນ າໄປຝາກໄວ້ນ າ
ຫ້ອງການສະຖາບັນ. 

 ທບ ຈະຖກືກວດສອບພາຍນອກຢ່າງໜ້ອຍປີລະຄັັ້ງ ໂດຍທີມງານການເງິນຈຸນລະພາກຂັັ້ນເມືອງ ຫຼ ືສະຖາບັນ ແລະ ທາງ
ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ທບ ຕ້ອງໃຫ້ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາທີື່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ພາຍຫຼັງກວດສອບໂດຍບໍື່ລໍ
ຊ້າ. 

ມາດຕາ 16. ແຫຼື່ງທນຶ: 

ແຫຼື່ງທນຶ ຂອງທະນາຄານບາ້ນ ມສີອງແຫຼື່ງທນຶຫຼກັດັື່ງນີັ້: 
1. ເງິນຝາກຈາກສະມາຊິກ, ລວມທງັລ ກຫຼານຂອງສະມາຊິກໃນບ້ານ. 
2. ເງນິກ ້ຢືມມອບເໝົາຈາກສະຖາບັນ. 

 

ພາກທ ີV: ການລວມຕວົ: 

ມາດຕາ 17. ໜາ້ທີື່ຂອງສະຖາບນັ: 
ສະຖາບັນຕັັ້ງຢ ່ໃສ? ແມ່ນຕັັ້ງຢ ່ເມືອງທີື່ເປັນຕົວແທນເພືື່ອເປັນຜົນປະໂຫຍດຂອງທະນາຄານບ້ານທັງໝົດ ຢ ່ໃນບັນ 
ດາເມືອງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງອືື່ນໆ. ມັນສະໜອງການບໍລິການດ້ານຄໍາປຶກສາ ໃຫ້ກັບບັນດາ
ທະນາຄານບ້ານ ໃນແຕ່ລະບ້ານບົນພືັ້ນຖານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕາມການຮຽກຮ້ອງ. ມັນເປັນການ ສະໜອງຮ ບແບບສ າລັບ
ການຮຽນຮ ້ຮ່ວມກັນ ແລະເປັນການແລກປ່ຽນດ້ານປະສົບການລະຫວ່າງທະນາຄານບ້ານ ດ້ວຍກັນ. ສະຖາບັນແມ່ນເປັນຫົວໜ່ວຍ
ທີື່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນເປັນສະຖາບັນ ການເງິນຈຸລະພາກທີື່ບໍື່ຮັບເງິນຝາກ.  
ປະທານທະນາຄານບ້ານທັງໝົດຂອງບັນດາທະນາຄານບ້ານຢ ່ພາຍໃນເມືອງກ່ຽວຂ້ອງ ສະໝັກເພືື່ອເລືອກຕັັ້ງເອົາ ຄະນະສະພາ
ບໍລິຫານສະຖາບັນຈໍານວນ 07 ຫາ 09 ທ່ານ. 

ມາດຕາ 18. ພາລະກດິຂອງການລວມຕວົເປັນສະຖາບນັການເງນິຕາມແຜນທີື່ໄດວ້າງໄວ ້(ໃນເມອືງເຈົັ້າພາບ - ຄດັ ເລອືກ ເປນັທີື່
ຕັັ້ງສາໍນກັງານຂອງສະຖາບນັ): 

ການລວມຕົວອາດຈະຖກືສ້າງຕັັ້ງເປັນສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີື່ບໍື່ຮັບເງິນຝາກ(ເປັນບໍລິສັດຈໍາກັດ) ທີື່ໄດ້ຮັບ ການອະນຸຍາດ
ຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ການລວມຕົວເປັນສະມາຄົມ ຫຼື ສະຖາບັນ ຂອງບັນດາທະນາຄານບ້ານ. ເພືື່ອເປັນການສະໜອງການບໍລິການ ໃນການສ້າງຄວາມ
ສາມາດ ໃຫ້ແກ່ບັນດາສະມາຊິກຂອງຕົນ. ສີື່ງເພີັ້ມເຕີມ, ແມ່ນມັນເຮັດໜ້າທີື່ ຂອງການຄວບຄຸມ ພາຍໃນ ແລະ ການກວດສອບ. 

ມັນເປັນການປະເຊີນໜ້າຊືື່ງວ່າການລວມຕົວຈະເປັນການສະໜອງໂດຍກົງ ຈາກອົງກອນຕໍື່ຍອດສໍາລັບທະນາຄານ ບ້ານ ດ້ວຍການ
ຮັບເອົາເງິນກ ້ຈາກທະນາຄານບ້ານ ໃນລະດັບອັດຕາດອກເບ້ຍທີື່ເຫັນດີນໍາກັນ (ທະນາຄານບ້ານ ມີເງນິຄ້າງຄັງຫຼາຍ) ແລະ ປ່ອຍເງິນ
ກ ້ມອບເໝົາໃຫ້ບັນດາທະນາຄານບ້ານ (ທີື່ກໍາລັງດໍາເນີນງານດີ ແຕ່ຂາດ ສະພາບຄ່ອງ) ສໍາລັບອັດຕາດອກເບ້ຍທີື່ເຫັນດີນໍາກັນ. 
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ມາດຕາ 19. ການເສຍຄາ່ບລໍກິານໃຫສ້ະຖາບນັ: 

ທະນາຄານບ້ານທຸກໆບ້ານຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບໍລິການລວມ 5% ຕໍື່ປີ ຄິດໄລ່ຍອດເຫຼືອສິນເຊືື່ອ ໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ, (ອັດຕາ ຈ່າຍຕໍື່ເດືອນ
ແມ່ນ 0,42%) 

ຊືື່ງຈະໄດ້ຄິດໄລ່ຕາມສ ດດັື່ງນີັ້: 
 

ພາກທ ີVI. ບົດບນັຍດັເພີັ້ມເຕມີ 

ມາດຕາ 20: ການປບັປງຸລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍ: 
ລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍດັື່ງກ່າວນີັ້ອາດມີການປັບປຸງໂດຍກອງປະຊຸມໃຫ່ຍປະຈໍາປີ ເພືື່ອໃຫ້ເໝາະສົມ ກັບສະພາບການ

ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງບ້ານ ແລະ ໃຫ້ບ ລິມະສິດແກ່ສະມາຊິກທະນາຄານບ້ານ. 

ມາດຕາ 21. ລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍ: ມທີັງໝົດ 6 ພາກ ປະກອບດ້ວຍ 21 ມາດຕາ ຊຶື່ງມີຜົນສັກສິດ ນັບ ແຕ່ມືັ້ລົງລາຍເຊັນ
ເປັນຕົັ້ນໄປ. 

ຮບັຮອງ ໂດຍ ນາຍບາ້ນ      ປະທານທະນາຄານບາ້ນ 
 

 

 

ອະນມຸດັໂດຍ: 
ທາ່ນເຈົັ້າເມືອງ 

   ¨º©-ÀÍõº-¦ò-À§̂º-Ã-À©õº X 5 % 

 = 0,42  

                                     12 
 



 
 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ 

                 ___________________________ 

ເມືອງ .................................   
ບ້ານ  ..................................                                                        ເລກທີ:........./ 
  ວັນທີ:....................... 

 

                                        ໃບສະເໜ ີ
 

ຮຽນ: ທ່ານເຈົົ້າເມືອງໆ.............................................ທີີ່ນັບຖື 
ເລືີ່ອງ: ຂໍອະນຸມັດສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານບ້ານຂອງບ້ານ..................................... 
 

- ອີງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນການສົີ່ງເສີມ ແລະ ການຝາກເງິນ ສະສົມທຶນ 
ຮອນເພືີ່ອການພັດທະນາເສຖະກິດສັງຄົມຢ ູ່ຂັົ້ນພືົ້ນຖານ. 

- ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງທະນາຄານບ້ານຂອງບ້ານ........................................ ທີີ່ໄດ້ຖືກຮັບ 
ຮອງເອົາຈາກກອງປະຊຸມຂອງບ້ານຄັົ້ງວັນທີ......................... 

ນາຍບ້ານໆ ................................ ຂໍຮຽນມາຍັງທ່ານເຈົົ້າເມືອງໆ................................ 

ເພືີ່ອຂໍອະນຸມັດສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານບ້ານຂອງບ້ານ..................................... ຢູ່າງເປັນທາງການ, ເຊີີ່ງ
ກອງປະຊຸມຂອງບ້ານຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັົ້ງຕ່າງໆ ຕະຫຼອດຮອດພໍີ່ແມູ່ປະຊາຊົນພາຍ ໃນບ້ານໄດ້ເຫັນ
ດີເປັນເອກກະພາບກັນໃນວັນທີ:............................... 

  ຫວັງຢູ່າງຍິີ່ງວ່າທ່ານຈະພິຈາລະນາອະນຸມັດຕາມການສະເໜີນີົ້ດ້ວຍ. 

ດ້ວຍຄວາມນັບຖືຢູ່າງສ ງ 
 

ທີີ່ບ້ານ..................................... 
ນາຍບ້ານໆ................................ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ 
  ===000=== 

ແຂວງ.............................   
ເມືອງ ............................  ເລກທີ:................./ຈມ 
                                                                                ວັນທີ..............................
   

ຂ ໍ້ຕກົລງົ 
ຂອງທາ່ນເຈົໍ້າເມອືງ 

ວາ່ດວ້ຍການອະນມຸດັສາ້ງຕັໍ້ງທະນາຄານບາ້ນ (ທບ) 
******************** 

 
- ອີງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນການສົົ່ງເສີມ ແລະ ການສະສົມທຶນຮອນ ເພືົ່ອການ

ພັດທະນາເສຖະກິດ-ສັງຄົມຢ ູ່ຂັໍ້ນພືໍ້ນຖານທີົ່ຕິດພັນກັບປະຊາຊົນໂດຍກົງ. 
- ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງທະນາຄານບ້ານ............................................ທີົ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາຈາກ 

ກອງປະຊຸມຂອງບ້ານຄັໍ້ງວັນທີ:.................................... 
- ອີງຕາມໃບສະເໜີຂ ອະນຸມັດສ້າງຕັໍ້ງທະນາຄານບ້ານຂອງບ້ານ.................................................. 

ສະບັບເລກທີົ່..................................../ນບ; ລົງວັນທເພືົ່ອບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ສ າເລັດ ຕາມຄາດ
ໝາຍໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ຫຼຸດພົໍ້ນໄປເທືົ່ອລະກ້າວ. 
 

ເຈົໍ້າເມອືງໆ.............................................ຕກົລງົ: 

 

ມາດຕາ 01: ອະນຸມັດສ້າງຕັໍ້ງທະນາຄານບ້ານຂອງບ້ານ.............................................................ຂືໍ້ນ. 
ມາດຕາ 02: ອົງການຈັດຕັໍ້ງພັກ-ລັດ, ອ ານາດການປົກຄອງທຸກຂັໍ້ນຕະຫຼອດຮອດພ ົ່ແມູ່ປະຊາຊົນ ທີົ່ ກ່ຽວຂ້ອງຈົົ່ງ

ຮັບຮ ້ ແລະ ອ ານວຍຄວາມ ສະດວກໃນການເຄືົ່ອນໄຫວວຽກງານຮອບ ດ້ານຂອງຄະນະບ ລິຫານ
ງານທະນາຄານບ້ານດັົ່ງກ່າວ, ເພືົ່ອເຮັດໃຫ້ກອງທຶນມີຄວາມ ໜັໍ້ນຄົງ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ເຂັໍ້ມແຂງ. 

ມາດຕາ 03: ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີໍ້ມີຜົນສັກສິດ ແລະ ໃຊ້ໄດ້ນັບແຕູ່ມືໍ້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົໍ້ນໄປ. 
 

ເຈົໍ້າເມອືງໆ     
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                    ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ 
===========000=========== 

ທະນາຄານບາ້ນ..............................              ເລກທີ:............. 

        ລົງວັນທີ ....../....../............ 

 

ສນັຍາເງນິກ ູ້ 

ລະຫວ່າງ 

ທະນາຄານບາ້ນ (ເອີີ້ນວ່າຜ ູ້ໃຫູ້ຢມື) ແລະ ສະມາຊກິທີີ່ຢມືເງິນນ າທະນາຄານບາ້ນ (ເອີີ້ນວ່າຜ ູ້ກ ູ້ຢມື) 

ມາດຕາ 1: ເງືີ່ອນໄຂທົີ່ວໄປ 

ທະນາຄານບ້ານໄດູ້ຕົກລົງອານຸມດັສິນເຊືີ່ອໃຫູ້ແກ່: ທາ້ວ/ນາງ:..................................................................
ພ້ອມດ້ວຍຜົວ/ເມຍ......................................., ເລກທສີະມາຊິກ:........, ເບີໂທ......................................,  
ເລກສ າມະໂນຄົວ/ບັດປະຈ າຕົວ ເລກທີ...........................ໜ່ວຍ.............ໃນຈ ານວນວົງເງິນກ ູ້ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂທີີ່ໄດູ້
ຕົກລົງກັນດັີ່ງລຸ່ມນີີ້: 

1.1. ເງິນກ ູ້ທີີ່ຜ ູ້ກ ູ້ຢືມໄດູ້ຮັບຈ ານວນ...........................................ກີບ.  
ເປັນຕົວໜັງສື:............................................................ກີບ. 

1.2. ນ າໃຊູ້ເຂົີ້າເປົີ້າໝາຍ:......................................................................................................... 
1.3. ອັດຕາດອກເບູ້ຍ................% ຕ ີ່ເດືອນ.  
1.4. ໄລຍະເວລາການກ ູ້ຢືມ..................ເດືອນ. ນັບແຕ່ວັນທີ.............................ຫາ............................ 
1.5. ສະຖານທີີ່ຊ າລະ: ຕ້ອງຊ າລະໂດຍກົງກັບທະນາຄານບ້ານ (ສະຖານທີີ່ບ ລິການເວລາເຮັດວຽກຂອງທະ ນາຄານບ້ານ). 
1.6. ວິທີການຊ າລະ:      ຊ າລະງວດດຽວ       ແບ່ງງວດຊ າລະ, ແຕ່ດອກເບູ້ຍຕ້ອງຊ າລະທຸກເດືອນ. 

ຕາຕະລາງແຜນການຊ າລະຂອງຜ ູ້ກ ູ້ຢືມ 
 

ວັນທີ. ເດືອນ. ປີ ກ ູ້ ຊ າລະຄືນ ດອກເບູ້ຍ ລວມຕົີ້ນທຶນ ແລະ 
ດອກເບູ້ຍ 

ຍອດເຫ ືອເງິນກ ູ້ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ລວມ      
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ມາດຕາ 2:  ເງືີ່ອນໄຂພເິສດ ສ າລບັຜ ູ້ກ ູ້ຢມື 

2.1. ໃນກ ລະນີຜ ູ້ກ ູ້ຢືມຫາກຊ າລະຕົີ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບູ້ຍຊັກຊ້າກາຍວັນເວລາທີີ່ກ ານົດໄວູ້ໜຶີ່ງວັນຂຶີ້ນໄປ, ຜ ູ້ກ ູ້ຢືມຕ້ອງຈ່າຍ
ດອກເບູ້ຍເພີີ່ມຂືີ້ນອີກສອງເທົີ່າຂອງດອກເບູ້ຍປົກກະຕິ ຂອງຍອດເຫ ືອເງິນກ ູ້. 

2.2. ໃນກ ລະນີຜ ູ້ກ ູ້ຢືມບ ີ່ສາມາດຊ າລະໄດູ້ ຫ ໂືຕນໜີຜ ູ້ຄ ີ້າປະກັນຍິນຍອມຮັບຜິດຊອບໜີີ້ສິນທັງໝົດ. 
2.3. ຜ ູ້ກ ູ້ຢືມຂ ເອົາຫ ັກຊັບ ເພືີ່ອຄ ີ້າປະກັນດັີ່ງລຸ່ມນີີ້: 

 

ສິີ່ງຄ ີ້າປະກັນ ລາຍລະອຽດ ລາຄາ ໝາຍເຫດ 
ເງິນຝາກ    
ໃບຕາດິນ    
ພາຫະນະ    
ເຟີນີເຈີ    
ອືີ່ນໆ    

 ລວມ   
 

2.4. ຫ້າມຜ ູ້ກ ູ້ຢືມຂາຍຫ ັກຊັບຄ ີ້າປະກນັກ່ອນການຊ າລະໜີີ້ທັງໝົດ ຫ ກື່ອນໄດູ້ຮັບອານຸຍາດຈາກທະນາຄານບ້ານ. 
2.5. ໃນກ ລະນີຜ ູ້ກ ູ້ຢືມບ ີ່ສາມາດຊ າລະຕົີ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບູ້ຍທັນຕາມເວລາທີີ່ກ ານົດໄວູ້ ຜ ູ້ກ ູ້ຢືມຍອມຂາຍຫ ັກຊັບ

ຄ ີ້າປະກັນມາຊ າລະໜີີ້ສິນທັງໝົດ. 
2.6. ໃນກ ລະນີທີີ່ຜ ູ້ກ ູ້ຢືມບ ີ່ສາມາດຂາຍຫ ັກຊ ີ້າຄ ີ້າປະກັນໄດູ້ພາຍໃນໜຶີ່ງເດືອນຫ ັງຈາກກາຍກ ານົດຊ າລະຄືນ ຜ ູ້ກ ູ້ຢືມຍິນຍອມ

ມອບຫ ັກຊັບຄ ີ້າປະກັນໃຫູ້ທະນາຄານບ້ານຂາຍໃນລາຄາທີີ່ຂາຍໄດູ້ຕາມທ້ອງຕະຫ າດ ເພືີ່ອມາຊ າລະໜີີ້ສິນທັງໝົດ. 
2.7. ໃນກ ລະນີີີ່ຜ ູ້ກ ູ້ຢືມບ ີ່ປະຕິບັດຕາມ ມາດຕາ 2: ຂ ີ້ທີ 2.6 ຜ ູ້ກ ູ້ຢືມຍິນຍອມໃຫູ້ເຈົີ້ີ້າໜ້າທີີ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ

ຂອງບ້ານເມືອງ ແລະ ຍິນຍອມເສຍຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍໃນການດ າເນີນຄະດີທັງໝົດ. 

ມາດຕາ 3: ບດົບັນຍດັສດຸທາ້ຍ 

ສັນຍາສະບັບນີີ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊູ້ໄດູ້ນັບແຕ່ມືີ້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົີ້ນໄປ ແລະ ຖືກລົບລ້າງກ ີ່ຕ ີ່ເມືີ່ອຜ ູ້ກ ູ້ຢືມສ າເລັດການຊ າລະຕົີ້ນທຶນ
ເງິນກ ູ້ ແລະ ດອກເບູ້ຍທັງໝົດ. 

ສັນຍາເຮັດ 2 ສະບັບ ( 1 ສະບັບກັອບປີສ າລັບຜ ູ້ກ ູ້ຢືມ ແລະ ອີກ 1 ສະບັບຕົີ້ນສ າລັບທະນາຄານບ້ານ). 

                                         ທີີ່ບ້ານ........................................., ວັນທີ.............................. 
   ຝາ່ຍຜ ູ້ໃຫູ້ກ ູ້ຢມື              ຝາ່ຍກ ູ້ຢມື 

ນາຍບາ້ນ                    ຄະນະກ າມະການ                          ລາຍເຊນັ/ຈ ີ້າໂປູ້ (ໃສຫ່ອ້ງດາ້ນລຸມ່ຕາມຊືີ່ຂອງແຕລ່ະຄນົ) 

                              1........................            ຜົວ:...............       ເມຍ:................    ຜ ູ້ຄ ີ້າປະກັນ:...............       

                              2........................  

                              3........................                      
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ໃບສະເໜສີ າລບັເງນິຝາກແບບມກີ ານດົທະນາຄານບາ້ນ 

ຊ ື່ຂອງທະນາຄານບ້ານ:  __________________ 

I / ພວກເຮົາຂ ໃຫ້ທ່ານເປີດບັນຊີຝາກແບບມກີ ານດົ 
 
ລະຫັດລູກຄ້າ: _____ ຊ ື່ລູກຄ້າ: ___________________ ລະຫັດບັນຊີຝາກປະຈ າຂອງລູກຄ້າ:  ________ 

ໃນໄລຍະເວລາ ____ເດ ອນ  ແຕ່ ວັນທີ ___.___.201__ ເຖງີກ ານົດ ວັນທີ: ___.___.201__ 
ແລະ ເປັນຈ ານວນເງນິ _______________________________ກີບ 

ອດັຕາດອກເບຍ້:   ຮອດກ ານດົ ປກົກະຕ ິ  _____% ຕ ື່ກ ານດົ 

ກອ່ນກ ານດົ    0.50 % ແຕ່ລະເດ ອນທີື່ຝາກເຕມັ 

ຝາກຮອດກ ານດົ ຈະໄດຮ້ບັດອກເບຍ້ _____._____ ກບີ ຈະໄດຈ້າ່ຍ ອອກໃຫຜູ້ທ້ີື່ຝາກ ຫ   ເຂົົ້າບນັຊຂີອງທາ່ນ. 

I / ຂ້າພະເຈົົ້າໄດ້ອ່ານ/ຟັງ ແລະເຂົົ້າໃຈທັງໝົດຂອງ ເອກະສານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ ຂອງການຝາກແບບມກີ ານົດ ນີົ້ແລ້ວ ແລະ ຍິນດີທີື່ຈະ
ປະຕິບັດຕາມ. 

 

 

……………………………..       ……………………………..  …………………………….. 
ລາຍເຊັນ                           ລາຍເຊັນ                                             ລາຍເຊັນ  
ຜູ້ຝາກເງິນ                  ຄະນະກ າມະການ              ຜູ້ຮັບເງນິ 
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ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ, ສດິຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ວາລະ ແລະເງ ື່ອນໄຂ ຂອງການຝາກແບບມີ
ກ ານດົ .  
1. ຝາກສ າລັບ 3/6/9/12 ເດ ອນເພ ື່ອທີື່ຈະໄດ້ຮັບອັດຕາດອກເບ້ຍທີື່ໄດ້ລະບຸດັື່ງລຸ່ມນິົ້ຕັົ້ງແຕ່ວັນທີື່ຝາກຈົນຄົບກ ານົດ:
ຝາກເປັນເງນີກີບ / ກ  າໜດົ 3 ເດອືນ 6 ເດອືນ 9 ເດອືນ 12 ເດອືນ

1,000,000 ເຖງີ  4,900,000 1.60% 3.40% 5.50% 7.70%

5,000,000 ຂືື້ນໄປ 1.70% 3.50% 5.70% 8.00%

 

2. ຈ ານວນເງນິຝາກຕ ື່າສຸດແມ່ນເລີື່ມແຕ່ 1,000,000 ກີບ ແລະສາມາດຝາກເພີື່ມໄດ້ແຕ່ຕ້ອງເປັນຈ ານວນເຕັມເຊັື່ນ 
3. ບ ື່ອະນຸຍາດໃຫ້ຖອນກ່ອນກ ານົດເພ ື່ອທີື່ຈະໄດ້ຮັບສິດທິໃນການໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍເຕັມຕາມຈ ານວນຕາມທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນໃບຝາກ

ເງນິ 
4. ຖ້າຫາກມກີານຖອນກ່ອນກ ານົດ ແມ່ນຈະບ ື່ໄດ້ມີການໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມທີື່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທີງ ແຕ່ຈະໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍ 0.50% ແຕ່

ລະເດ ອນທີື່ຝາກ 
5. ອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ນແບບບັງຄັບເຊີື່ງບ ື່ສາມາດຕ ື່ລອງໄດ້ບ ື່ວ່າໃນກ ລະນີໃດໆ 
6. ໃບສັນຍານິົ້ ຈະອອກໃຫ້ແກ່ຜູ້ຝາກເພ ື່ອເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນຫ ກັຖານ 
7. ໃບສັນຍານິົ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຊັນອະນຸມັດຈາກຜູ້ມີສິດອ ານາດເຊັນຂອງທະນາຄານບ້ານຈ ື່ງ ມີຜົນສັກສິດ ແລະສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້, 

ປາສະຈາກລາຍເຊັນອະນຸມັດຈາກຜູ້ທີື່ມີສິດອ ານາດຂອງທະນາຄານບ້ານແມ່ນບ ື່ສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ 
8. ມີພຽງຜະລິດຕະພັນຂອງ ໃບສັນຍານິົ້ ທີື່ສົື່ງຄ ນໃຫ້ກັບ ທະນາຄານບ້ານ ເທົື່ານັົ້ນທີື່ຈະໄດ້ຮັບການຈ່າຍດອກເບ້ຍ 
9. ຖ້າຫາກໃນກ ລະນີທີື່ເຮັດ ໃບສັນຍານິົ້ ເສັຍຫາຍ, ຈະຕ້ອງໄດ້ມກີານແຈ້ງຕ ື່ ທະນາຄານບ້ານ ກ່ອນໝົດກ ານົດ ການຝາກ ແລະຕ້ອງ

ໄດ້ມີການອອກໃບຮັບຮອງຢັົ້ງຢຶນວ່າໄດ້ມີການເຮັດເສັຍຫາຍແທ້ ໂດຍອ ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖີື່ນ ເຊີື່ງຜູ້ຝາກບ ື່ສາມາດຂຽນຂ ົ້ນ
ເອງໄດ້    

10. ການຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະຈ່າຍຄ ນເງີນຝາກແມ່ນເປັນໄປຕາມການເປີດທ າການຂອງທະນາຄານບ້ານໃນແຕ່ລະເດ ອນ 
11. ຖ້າຫາກຜູ້ຝາກບ ື່ສາມາດມາຖອນເງີນຝາກໃນມ ົ້ຄົບກ ານົດ ໄດ້ ຫ  ວ່າຜູ້ກ່ຽວບ ື່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຖິງຮອບວຽນຄົບກ ານົດ ການຝາກ 

ດອກເບ້ຍແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຈ່າຍໃນວັນທີື່ຄົບກ ານົດ . ສ າລັບເງນິຝາກແມ່ນຈະໄດ້ເບີກຈ່າຍຕາມການແຈ້ງຄັົ້ງຕ ື່ໄປ ແລະຈະໄດ້
ຮັບດອກເບ້ຍແບບຝາກປົກກະຕິ/ປັນຜົນ  

12. ຜູ້ຝາກສາມາດແຈ້ງບອກໄດ້ເມ ື່ອໄກ້ຮອດກ ານົດເພ ື່ອທີື່ຈະຖອນຫ  ຕ ື່ສັນຍາໃໝ່ 
13. ຖ້າຫາກຜູ້ຝາກເລ ອກແບບຮອບວຽນອັດຕະໂນມັດຂ ົ້ນກັບອັດຕາດອກເບ້ຍ,ດອກເບ້ຍໃໝ່ແມ່ນຈະເລີື່ມຕັົ້ງຕົົ້ນໃນວັນທີື່ຄົບກ ານົດ

ຝາກ  
14. ບັນຊີຝາກມີກ ານົດ ສາມາດເປີດໄດ້ໂດຍການຕ ື່ມຂ ົ້ມູນໃສ່ໃນໃບສະເໜີນີົ້ 
15. ຜູ້ຝາກສາມາດເປີດບັນຊີຝາກມກີ ານົດໄດ້ຫ າຍບັນຊີ ສ າລັບຈ ານວນເງນິທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະໄລຍະເວລາທີື່ແຕກຕ່າງກັນ 
16. ຜູ້ຝາກແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຊັກຊວນໃຫ້ມີຜູ້ໄດ້ຮັບສິດຜົນປະໂຫຍດສ າຮອງ (ພ ື່, ແມ່, ລູກ, ເມຍ) ໃນກ ລະນີທີື່ມີເຫດການບ ື່ຄາດ

ຝັນ ເກີດຂ ົ້ນກັບຜູ້ຝາກ  
17. ຂ ົ້ກ ານົດ ໃດໆທີື່ກຽ່ວຂ້ອງກັບການຝາກແບບມີກ ານົດ ນີົ້ແມ່ນປະຕິບັດຢູ່ພາຍໄຕ້ຂອບເຂດອ ານາຂອງສານ ຂອງກົດໝາຍໃນ ສປປ 

ລາວ 
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ຝາກເປັນເງນິກບີ / ກ  າໜດົ 3 ເດອືນ 6 ເດອືນ 9 ເດອືນ 12 ເດອືນ

1,000,000 ເຖງິ  4,900,000 1.50% 3.40% 5.60% 7.50%

5,000,000 ຂືື້ນໄປ 1.60% 3.50% 5.80% 8.80%

ຝາກເປັນເງນິກບີ / ກ  າໜດົ 3 ເດອືນ 6 ເດອືນ 9 ເດອືນ 12 ເດອືນ

1,000,000 ເຖງິ  4,900,000

5,000,000 ຂືື້ນໄປ



 
 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ 

≈≈≈≈ Village Bank ≈≈≈≈ 
          ແຂວງ:___________  
          ເມືອງ___________                     
          ບາ້ນ ___________                                        

ບົດບນັທກຶກຽ່ວກບັການສົົ່ງເງນິກ ູ້ທ ົ່ຄາ້ງຊ າລະ 
ລະຫວາ່ງ 

 ທະນາຄານ_______________________________ (ເອ ີ້ນວາ່ຜ ູ້ໃຫູ້ຢມື) ແລະ 
 ສະມາຊກິທະນາຄານບ້ານ (ເອ ີ້ນວາ່ຜ ູ້ກ ູ້ຢມື) 

 
ທັງສອງຝ່າຍໄດູ້ຕົກລົງເຫັນດ ເປັນເອກະພາບກັນສ້າງບົດບັນທຶກການຊ າລະເງິນກ ູ້ຄ້າງຊ າລະ ໄວູ້ເປັນຫລັກຖານ ບົດບັນທຶກສະບັບນ ີ້ສ້າງ ຂືີ້ນໃນວັນ

ທ ົ່______/____/________ຢ ່ທ ົ່ບ້ານ________________ດັົ່ງລາຍລະອຽດລ ່ມນ ີ້: 
ມາດຕາ 1: ຂ ີ້ມ ນການກ ູ້ຢມື :  ຄະນະກ າມະການທະນາຄານບ້ານ, ອົງການຈັດຕັີ້ງຂອງບ້ານໄດູ້ຕົກລົງອະນ ມັດໃຫູ້ທ້າວ/ນາງ. ________________ ໄດູ້ກ ູ້ຢືມເງິນ

ນ າທະນາຄານບ້ານໃນຈ ານວນ__________________ກ ບ,ເລ ີ້ມແຕ່ວັນທ ___________ຫາວັນທ  :____________ມາ ເຖິງປະຈ ບັນເງິນກ ູ້
ໄດູ້ກາຍສັນຍາ (ກາຍກ ານົດມາແລູ້ວ). 

ມາດຕາ 2: ວາ່ດ້ວຍການຍນິຍອມຊ າລະ: ຂ້າພະເຈົີ້າທ້າວ/ນາງ_______________ຜົວ/ເມຍ______________, ເລກລະຫັດສະມາຊິກ :_____ ໄດູ້ຕົກລົງ
ຈ່າຍເງິນກ ູ້ຄືນໃຫູ້ທະນາຄານບ້ານຕາມຈ ານວນເງິນກ ູ້ຢືມ:_________________ກ ບ, ຕົວໝັງສື____________________ _____,ໃນ
ອັດຕາດອກເບູ້ຍ____%ຕ ົ່ເດືອນ, ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍດອກເບູ້ຍທ ົ່ຄ້າງຊ າລະ ມາເຖິງປະຈ ບັນເປັນຈ ານວນ_____________ກ ບ, ໃຫູ້ແກ່ທະນາຄານ
ບ້ານໃນແຕ່ລະເດືອນເປັນຈ ານວນເງິນ______________ກ ບ/ເດືອນ, ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈົີ້າຫາກບ ົ່ຈ່າຍເງິນຕາມຈ ານວນ ແມ່ນຈະໃຫູ້ທະນາຄານບ້ານ
(ຄະນະກ າມະການ) ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງຂອງບ້ານຢຶດເອົາຊັບສົມບັດ ຂອງຂ້າພະເຈົີ້າຊືົ່ງມ ລາຍລະອຽດລ ມ່ນ ີ້: 

1. ລາຍການຊັບສນິ ທ ົ່ນ າມາຄ ີ້າປະກນັ (ລງົບນັທກຶມດັຈ າ) ກບັທະນາຄານບາ້ນ 
ລ/ດ ລາຍການຊັບສນິ ຫວົໜວ່ຍ ເປນັເງນິ(ກ ບ) ໝາຍເຫດ 
1     
2     
3     
             ລວມ:    

2. ໄລຍະເວລາການຊ າລະ (ເປນັງວດ ຫ  ືເປນັເດອືນ) 
ລ/ດ ວັນ/ເດອືນ/ປ  ຕົີ້ນທຶນ(ກ ບ) ດອກເບູ້ຍ(ກ ບ) ລວມເງນິ(ກ ບ) ໝາຍເຫດ 
1      
2      
3      
             ລວມ:     

ມາດຕາ 3: ວາ່ດວ້ຍການປະຕບິັດຕ ົ່ລະບຽບກົດໝາຍ: ຖ້າຫາກອົງການຈັດຕັີ້ງບ້ານ ແລະຄະນະກ າມະການທະນາຄານບ້ານຫາກຢຶດຊັບສົມບັດທ ົ່ມ ຄ່າ ບ ົ່ໄດູ້ຕາມ
ລາຍການຂອງບົດບັນທຶກສະບັບນ ີ້ແລູ້ວ ຂ້າພະເຈົີ້າຍິນຍອມໃຫູ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດບ້ານເມືອງທ ົ່ໄດູ້ກ ານົດໄວູ້ແຕ່ລະໄລຍະ. 

ມາດຕາ 4: ວ່າດວ້ຍການຂາຍຊບັສມົບດັຄ ີ້າປະກນັ: ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈົີ້າຍັງບ ົ່ຊ າລະໝົດ ຕາມກ ານົດສັນຍາຂອງບົດບັນທຶກສະບັບນ ີ້ແລູ້ວ ຂ້າພະເຈົີ້າ ພ້ອມດ້ວຍ
ຄອບຄົວເຫັນດ ໃຫູ້ອົງການຈັດຕັີ້ງບ້ານ ແລະ ຄະນະກ າມະການທະນາຄານບ້ານຂາຍຫລັກຊັບຄ ີ້າປະກັນຂອງຂ້າພະເຈົີ້າໄດູ້ ຕາມ ລາຄາທ້ອງຕະຫລາດ ແລະ 
ຕາມມ ນຄ່າເງິນກ ູ້ ແລະ ດອກເບູ້ຍທ ົ່ໄດູ້ບັນທຶກໄວູ້ຕາມມາດຕາ 1 ແລະ ຫລັກຊັບຄ ີ້າປະກັນໃນມາດຕາ 2 ວ່າ ດ້ວຍການຍິນຍອມຊ າລະ ແລະ ຜ ູ້ທ ົ່ເປັນເຈົີ້າ
ຂອງຊັບສົມບັດ (ຫ ືວ່າ ຜ ູ້ກ ູ້ຢືມ) ຈະບ ົ່ມ ສິດຂາຍຊັບສິນ (ຕາຕະລາງ 1 ຂ້າງເທິງ) ທ ົ່ຜ ູ້ກ ູ້ຢືມ ໄດູ້ ນ າມາບັນທຶກມັດຈ າໄວູ້ ກັບທະນາຄານບ້ານຢ່າງເດັດຂາດ 
ຈົນກົົ່ວວ່າຜ ູ້ກ່ຽວສາມາດຊ າລະເງິນກ ູ້ທ ົ່ຊັກຊ້າໝົດ(ສ າເລັດ). 

ມາດຕາ 5: ສັນຍາສະບັບນ ີ້ມ ຜົນບັງຄັບໃຊູ້ນັບແຕ່ມືີ້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົີ້ນໄປຈະຖືກລົບລ້າງກ ົ່ຕ ົ່ເມືອຜ ູ້ກ ູ້ຢືມມາຊ າລະເງິນທຶນ ແລະ ດອກເບູ້ຍທັງໝົດ. 

ທ ົ່ບາ້ນ_________________ວັນທ ົ່__________________ 
      ຢັີ້ງຢນືໂດຍນາຍບາ້ນ                                         ຄະນະຮບັຜິດຊອບ (ທນບ)                                                    ຜ ູ້ກ ູ້ຢມື                                                                
                                                                                                                                           
 
 
 

ລ/ດ ຊືົ່ ແລະ ນາມສະກ ນ ລາຍເຊັນ 
1  

 
 

2  
 

 

3  
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