
 

ເງ  ື່ອນໄຂການອອກຈາໍໜື່ າຍຮຸ ຸ້ນກູ ຸ້ ຕ ຸ້ອງມເີງ  ື່ອນໄຂໃດແດື່ ? 
ຂຽນໂດຍ: ທື່ ານ ບວົລໍາພູ ຄໍາມະນວີງົ, ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ 

ອງີຕາມລະບຽບວື່ າດ ຸ້ວຍການອອກຈາໍໜື່ າຍຮຸ ຸ້ນກູ ຸ້ ເລກທ:ີ 019 /ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ22 ທນັວາ 2014 ຊ ື່ ງບໍລສິດັ ທີື່

ມຈີດຸປະສງົອອກຈາໍໜື່ າຍຮຸ ຸ້ນກູ ຸ້ ຕ ຸ້ອງມເີງ  ື່ອນໄຂ ດັື່ ງນີ ຸ້: 
1. ເປນັບໍລສິດັມະຫາຊນົ ຫ   ບໍລສິດັຈາໍກດັ (ຍກົເວັ ຸ້ນ ບໍລສິດັຈາໍກດັຜູ ຸ້ດຽວ); 
2. ສ ຸ້າງຕັ ຸ້ງ ແລະ ເຄ ື່ ອນໄຫວຢື່ າງໜ ຸ້ອຍສາມປ ີ ຍກົເວັ ຸ້ນ ກລໍະນບໍີລສິດັມກີານແຍກ, ຄວບ ຫ   ຫນັເປນັບໍລສິດັຮູບ

ແບບໃໝື່  ຈາກວສິາຫະກດິ ຫ   ບໍລສິດັເດມີທີື່ ສ ຸ້າງຕັ ຸ້ງ ແລະ ເຄ ື່ ອນໄຫວຢື່ າງໜ ຸ້ອຍສາມປີ; 
3. ມແີຜນການລະດມົທ ນ ແລະ ແຜນການນາໍໃຊ ຸ້ທ ນ ໂດຍຜື່ ານການຮບັຮອງຈາກກອງປະຊຸມຜູ ຸ້ຖ ຮຸ ຸ້ນ; 
4. ມເີອກະສານລາຍງານການເງນິ ໜ ື່ ງປີຄ ນຫ ງັ ນບັແຕື່ ປຍີ  ື່ ນຄໍາຮ ຸ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບການຂໍອອກຈາໍໜື່ າຍ

ຮຸ ຸ້ນກູ ຸ້ໃຫ ຸ້ແກື່ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ເປນັຕົ ຸ້ນໄປ ຊ ື່ ງໄດ ຸ້ຮບັການກວດສອບຈາກບໍລສິດັກວດ
ສອບ; 

5. ມທີະນາຄານດູແລຊບັສນິເປນັຜູ ຸ້ຕດິຕາມ ແລະ ດູແລຜນົປະໂຫຍດຂອງຜູ ຸ້ຖ ຮຸ ຸ້ນກູ ຸ້; 
6. ມກີາໍໄລສະເລື່ ຍສາມປຄີ ນຫ ງັພຽງພໍ ສໍາລບັການຊໍາລະດອກເບ ຸ້ຍຮຸ ຸ້ນກູ ຸ້ທງັໝດົໃນໜ ື່ ງປຕີໍື່ ໜ ຸ້າ; 
7. ມແີຜນການຊໍາລະຕົ ຸ້ນທ ນ ແລະ ດອກເບ ຸ້ຍ ພ ຸ້ອມທງັສະແດງໃຫ ຸ້ເຫນັແຫ ື່ ງທ ນສໍາລບັການຊໍາລະ ດັື່ ງກື່ າວ; 
8. ມກີານຈດັລໍາດບັຄວາມໜຸ້າເຊ ື່ ອຖ  ຫ   ມຜູີ ຸ້ຄໍ ຸ້າປະກນັການຊໍາລະໜີຸ້. ກລໍະນຜີນົການຈດັລໍາດບັ ຄວາມໜຸ້າເຊ ື່ ອຖ 

ຫາກຕໍື່ າກວື່ າ BBB ຕ ຸ້ອງມຜູີ ຸ້ຄໍ ຸ້າປະກນັການຊໍາລະໜີຸ້ ຈດຸປະສງົເພ ື່ ອ ສ ຸ້າງຄວາມເຊ ື່ ອໝັ ຸ້ນ ແລະ ສິື່ ງຄໍ ຸ້າປະກນັ ໃຫ ຸ້
ແກື່  ຜູ ຸ້ຈະມາລງົທ ນ ຕໍື່ ການຊໍາລະໜີຸ້ຄ ນຂອງບໍລສິດັ; 

9. ສາມາດຊໍາລະຕົ ຸ້ນທ ນ ແລະ ດອກເບ ຸ້ຍຂອງຮຸ ຸ້ນກູ ຸ້ໃນບ ຸ້ວງທີື່ ອອກຜື່ ານມາຕາມກາໍນດົເວລາໃນການຊໍາລະ ກລໍະນ ີທີື່

ມກີານອອກຈາໍໜື່ າຍຮຸ ຸ້ນກູ ຸ້ເພີື່ ມ ຈດຸປະສງົເພ ື່ ອສ ຸ້າງຄວາມເຊ ື່ ອໝັ ຸ້ນໃຫ ຸ້ແກື່ ຜູ ຸ້ທີື່ ຈະມາລງົທ ນວື່ າບໍລສິດັມປີະຫວດັ
ການຊໍາລະໜີຸ້ທີື່ ດ ີສາມາດຊໍາລະໜີຸ້ໄດ ຸ້ຕາມກາໍນດົເວລາ; 

10. ສໍາລບັການອອກຈາໍໜື່ າຍຮຸ ຸ້ນກູ ຸ້ເພີື່ ມ ຕ ຸ້ອງມຍີອດເຫ  ອຮຸ ຸ້ນກູ ຸ້ທງັໝດົ ຊ ື່ ງຕໍື່ າກວື່ າສາມສບິສື່ ວນຮ ຸ້ອຍຂອງມູນຄື່ າຊບັ
ສນິສຸດທຕິາມໃບສະຫ ຸບຊບັສມົບດັປຫີ ຸ້າສຸດ ກື່ ອນຍ ື່ ນຄໍາຮ ຸ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບການຂໍອອກຈາໍໜື່ າຍຮຸ ຸ້ນກູ ຸ້
ໃຫ ຸ້ແກື່  ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ຈດຸປະສງົແມື່ ນເພ ື່ ອບໍື່ ໃຫ ຸ້ບໍລສິດັມໜີີ ຸ້ສນິສູງອອກຈາໍໜື່ າຍ
ຮຸ ຸ້ນກູ ຸ້ຕ ື່ ມອກີ ເນ ື່ ອງຈາກຈະເປນັການສ ຸ້າງໜີ ຸ້ເກນີຄວາມສາມາດຊໍາລະຂອງບໍລສິດັ ຊ ື່ ງຈະສ ຸ້າງຄວາມສື່ ຽງແກື່ ຜູ ຸ້ມາ
ລງົທ ນທີື່ ຈະບໍື່ ໄດ ຸ້ຮບັການຊໍາລະໜີຸ້ຄ ນ; 

11. ມເີງ  ື່ອນໄຂອ ື່ ນຕາມການກາໍນດົຂອງ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ. 
 

ນອກຈາກນັ ຸ້ນ ອງົການຄຸ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ຍງັເປນັຜູ ຸ້ກາໍນດົເງ  ື່ອນໄຂ ກື່ ຽວກບັການອອກຈາໍໜື່ າຍຫ ກັຊບັປະເພດອ ື່ ນ, 
ການອອກຈາໍໝື່ າຍຫ ກັຊບັ ຂອງບໍລສິດັສ ຸ້າງຕັ ຸ້ງໃໝື່  ໃນຂະແໜງການບູລມິະສດິ ຂອງລດັຖະບານ, ການອອກຈາໍໜື່ າຍຫ ກັຊບັ
ຢູື່ ຕື່ າງປະເທດ ແລະ ການອອກຈາໍໜື່ າຍຫ ກັຊບັຂອງບໍລສິດັຕື່ າງປະເທດ ຢູື່  ສປປ ລາວ. 



 

ບນັດາເງ  ື່ອນໄຂການອອກຈາໍໜື່ າຍຮຸ ຸ້ນກູ ຸ້ຂ ຸ້າງເທງິ ແມື່ ນເພ ື່ ອເປນັຂໍ ຸ້ມູນໃຫ ຸ້ແກື່ ບໍລສິດັທີື່ ສນົໃຈອອກຈາໍໜື່ າຍຮຸ ຸ້ນກູ ຸ້ 
ແລະ ເປນັຂໍ ຸ້ມູນໃຫ ຸ້ແກື່ ຜູ ຸ້ທີື່ ຈະມາລງົທ ນນາໍບໍລສິດັຕື່ າງໆ ເພ ື່ ອເປນັບື່ ອນອງີໃນການວເິຄາະພຈິາລະນາບໍລສິດັ ທີື່ ເຮາົຈະໄປ
ລງົທ ນນາໍວື່ າມເີງ  ື່ອນໄຂຄບົຖຸ້ວນດັື່ ງກື່ າວໃນຂ ຸ້າງເທງິບໍື່ ? ທງັນີ ຸ້ກໍື່ ເພ ື່ ອເປນັການສ ຸ້າງຄວາມໝັ ຸ້ນໃຈ ແລະ ຄໍ ຸ້າປະກນັຜນົຕອບ
ແທນທີື່ ຈະໄດ ຸ້ຮບັຈາກການລງົທ ນນາໍບໍລສິດັດັື່ ງກື່ າວ. 

 
  




