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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
------------------------------------- 

ສະພາແຫ່ງຊາດ                                                          ເລກທ ີ033/ສພຊ 
 

ມະຕຕິກົລງົ 
ຂອງ 

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ  
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ກ່ຽວກບັການຕກົລງົ ຮບັຮອງເອາົ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍຫລກັຊບັ (ສະບບັປບັປຸງ) 
 
 ອງີຕາມ ມາດຕາ 53 ຂ  ້2 ຂອງລດັຖະທໍາມະນນູ ແລະ ມາດຕາ 3 ຂ  ້1 ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ກ່ຽວກບັສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ. 
 ພາຍຫ ງັທີ່ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມນັ ເທ ່ ອທ ີ4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທ ີVII ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ພຈິາລະນາຢ່າງ
ກວາ້ງຂວາງ ແລະ ເລກິເຊິ່ ງ ກ່ຽວກບັເນ ອ້ໃນຂອງ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ຫລກັຊບັ (ສະບບັປບັປຸງ) ໃນວາລະກອງ
ປະຊຸມຕອນບ່າຍ ຂອງວນັທ ີ10 ທນັວາ 2012. 
 

ກອງປະຊຸມໄດຕ້ກົລງົ: 
 

ມາດຕາ 1 : ຮບັຮອງເອາົ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ຫລກັຊບັ (ສະບບັປບັປຸງ) ດວ້ຍຄະແນນສຽງເຫນັດເີປນັສ່ວນຫ າຍ. 
ມາດຕາ 2 : ມະຕຕິກົລງົສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສດິນບັແຕ່ວນັລງົລາຍເຊນັເປນັຕົນ້ໄປ. 
 
                                                                         ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ10 ທນັວາ 2012 
                                                                                        ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ 
                                                                                               ປານ ີຢາທ ່ ຕູ ້
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

------------------------------------- 
ປະທານປະເທດ                                                                                   ເລກທ ີ027/ປປທ

                                                  ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ17/01/2013 
 

ລດັຖະດ າລດັ 
ຂອງປະທານປະເທດ 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ກ່ຽວກບັການປະກາດໃຊກ້ດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍຫລກັຊບັ (ສະບບັປບັປຸງ) 

 
- ອງີຕາມ ລດັຖະທ າມະນນູ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ໝວດທ ີVI ມາດຕາ 67 ຂ  ້

1 ; 
- ອງີຕາມ ມະຕຕິກົລງົ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບບັເລກທ ີ033/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ10 ທນັວາ 2012; 
- ອງີຕາມ ໜງັສ ສະເໜ ີ ຂອງຄະນະປະຈ າສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບບັເລກທ ີ 02/ຄປຈ, ລງົວນັທ ີ 04 ມງັກອນ 

2013. 
 

ປະທານປະເທດ 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ອອກລດັຖະດ າລດັ: 

 
ມາດຕາ 1 : ປະກາດໃຊກ້ດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ຫລກັຊບັ (ສະບບັປບັປຸງ). 
ມາດຕາ 2 : ລດັຖະດ າລດັສະບບັ ນີມ້ຜີນົສກັສດິນບັແຕ່ມ ລ້ງົລາຍເຊນັເປນັຕົນ້ໄປ. 
 
                                                                                             ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
                                                                                                   ຈມູມາລ ີໄຊຍະສອນ 
                                                                                                      ບຸນຍງັ ວໍລະຈດິ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
------------------------------------- 

ສະພາແຫ່ງຊາດ                                                                                           ເລກທ ີ21 /ສພຊ
          ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ10 ທນັວາ 2012 

 
ກດົໝາຍ 

ວ່າດວ້ຍ ຫ ກັຊບັ (ສະບບັປບັປຸງ) 
 

ພາກທ ີI 
ບດົບນັຍດັທົ່ ວໄປ 

 

ມາດຕາ 1  (ປບັປຸງ) ຈດຸປະສງົ  
ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ກ ານດົຫ ກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ, ຕດິ 

ຕາມ ແລະ ກວດກາ ການເຄ ່ ອນໄຫວ ວຽກງານຫ ກັຊບັ ເພ ່ ອເຮດັໃຫວ້ຽກງານດັ່ ງກ່າວ ມປີະສດິທພິາບ, ຍຸຕ ິ
ທ າ, ໂປ່ງໃສ, ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ ່ ລະບບົການເງນິ ແລະ ຊຸກຍູໃ້ຫມ້ກີານເຂົາ້ຮ່ວມຂອງປະຊາຊນົ ແນໃສ່ 
ເຮດັໃຫກ້ານລະດມົທນຶ ແລະ ການພດັທະນາຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງ, ຍ ນຍງົ ແລະ 
ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການພດັທະນາ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງຊາດ. 

 
ມາດຕາ 2  (ປບັປຸງ) ຫ ກັຊບັ  

ຫ ກັຊບັ ແມ່ນ ເຄ ່ ອງມ ທາງດາ້ນການເງນິ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍ ຮຸນ້, ຮຸນ້ກູ,້ ກອງທນຶຮ່ວມ ໜ່ວຍລງົ 
ທນຶ, ຜະລດິຕະພນັສນິຄາ້, ສນັຍາຊ -້ຂາຍລ່ວງໜາ້, ອານຸພນັ ແລະ ຫ ກັຊບັປະເພດອ ່ ນ ຕາມການກ ານດົ 
ຂອງ ຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັ ຊຶ່ ງຂຽນຫຍ ວ່້າ ຄຄຊ.  

 
ມາດຕາ 3  (ປບັປຸງ) ການອະທບິາຍຄ າສບັ  

ຄ າສບັທີ່ ນ າໃຊໃ້ນກດົໝາຍສະບບັນີ ້ມຄີວາມໝາຍ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັ ໝາຍເຖງິ ອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັ, ອງົການກວດກາ

ວຽກງານຫ ກັຊບັ ພອ້ມທງັເປນັ ອງົການສ ບສວນ-ສອບສວນຄະດກ່ີຽວກບັຫ ກັຊບັ. ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້
ຄອງຫ ກັຊບັ ຊຶ່ ງຂຽນຫຍໍດ້ວ້ຍຕວົອກັສອນວ່າ: “ຄຄຊ”; 

2. ຄະນະ ຄຄຊ ໝາຍເຖງິ ປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ກາໍມະການ; 
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3. ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັ ໝາຍເຖງິ ອງົການທີ່ ເປນັ ກງົຈກັຊ່ວຍວຽກ ໃຫແ້ກ່ 
ຄຄຊ ໃນການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັ. ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັ ຊຶ່ ງຂຽນຫຍໍດ້ວ້ຍ
ຕວົອກັສອນວ່າ: “ສຄຄຊ”; 

4. ວຽກງານຫ ກັຊບັ ໝາຍເຖງິ ການຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ການເຄ ່ ອນໄຫວ ກ່ຽວກບັ 
ການລະດມົທນຶດວ້ຍການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັໃຫແ້ກ່ມວນຊນົ, ການຈດົທະບຽນຫ ກັຊບັ, ການຊ -້ຂາຍ
ຫ ກັຊບັ, ການສະສາງ-ຊ າລະທຸລະກ າຫ ກັຊບັ, ການຮບັຝາກ ແລະ ຮກັສາຫ ກັຊບັ, ການດ າເນນີທຸລະກດິ 
ຫ ກັຊບັ, ການລງົທນຶໃນຫ ກັຊບັ ແລະ ການບ ລກິານອ ່ ນ ກ່ຽວກບັຫ ກັຊບັ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ
ສະບບັນີ ້ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 

5. ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ໝາຍເຖງິ ສູນກາງໃຫບໍ້ລກິານຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ, ສະສາງ-ຊໍາລະ ແລະ ຮບັຝາກ
ຫ ກັຊບັ; 

6. ຮຸນ້ ໝາຍເຖງິ ຫ ກັຊບັປະເພດໜຶ່ ງ ທີ່ ນາໍໃຊລ້ະດມົທນຶຂອງບ ລສິດັມະຫາຊນົ ຊຶ່ ງຜູຖ້ ຮຸນ້ມີ
ຖານະເປນັເຈົາ້ ຂອງບ ລສິດັ ແລະ ມສີດິແລະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຕາມອດັຕາສ່ວນຮຸນ້ທີ່ ຕນົຖ ຄອງ; 

7. ຮຸນ້ກູ ້ໝາຍເຖງິ ການກູຢ້ ມຂອງບ ລສິດັ ຊຶ່ ງຜູຖ້ ຮຸນ້ກູ ້ ມຖີານະເປນັເຈົາ້ໜີ ້ ຈະໄດຮ້ບັການຊ າລະ
ຄ ນ ທງັຕົນ້ທນຶ ແລະ ດອກເບຍ້ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນໃບຮຸນ້ກູ ້ຫ ກັຊບັປະເພດໜຶ່ ງ ທີ່ ນາໍໃຊລ້ະດມົທນຶ 
ຂອງບໍລສິດັ ທີ່ ເປນັເຄ ່ ອງມ ທາງດາ້ນການເງນິປະເພດໜີ ້ທີ່ ແບ່ງເປນັໜ່ວຍ ຊຶ່ ງແຕ່ລະໜ່ວຍມມີູນຄ່າເທົ່ າກນັ 
ແລະ ກາໍນດົຜນົຕອບແທນໄວລ່້ວງໜາ້ ໃນອດັຕາສ່ວນເທົ່ າກນັ ທີ່ ອອກໂດຍບໍລສິດັ ໃຫແ້ກ່ຜູໃ້ຫກູ້ຢ້ ມ ຫ   
ຜູຊ້   ້ເພ ່ ອສະແດງສດິທີ່ ຈະໄດຮ້ບັເງນິ ຫ   ຜນົປະໂຫຍດອ ່ ນຂອງຜູຖ້ ຮຸນ້ກູ;້ 

8. ໜ່ວຍລງົທນຶ ໝາຍເຖງິ ຫວົໜ່ວຍວດັແທກກອງທນຶຮ່ວມ ທີ່ ແບ່ງອອກເປນັສ່ວນ ຫ ກັຊບັປະ 
ເພດໜຶ່ ງ ທີ່ ນາໍໃຊລ້ະດມົທນຶເຂົາ້ໃນກອງທນຶຮ່ວມ ຊຶ່ ງຜູຖ້ ໜ່ວຍລງົທນຶມຖີານະເປນັເຈົາ້ຂອງກອງທນຶຮ່ວມ
, ມສີດິໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຕາມອດັຕາສ່ວນໜ່ວຍລງົທນຶທີ່ ຕນົຖ ຄອງ; 

9. ອານຸພນັ ໝາຍເຖງິ ເອກະສານທາງການເງນິຊະນດິໜຶ່ ງ ທີ່ ມລີກັສະນະເປນັສນັຍາ ຫ   ຂໍຕ້ກົລງົ
ຮ່ວມກນັຂອງສອງຝ່າຍ (Parties) ເພ ່ ອຕກົລງົທີ່ ຈະຊ -້ຂາຍສນິຄາ້, ຫ ກັຊບັ ຫ   ຊບັສນິໃດໜຶ່ ງ ທີ່ ນາໍມາ
ອາ້ງອງີ (Underlying Assets) ໃນລາຄາ, ປະລມິານ ແລະ ເງ  ່ອນໄຂທີ່ ຕກົລງົກນັໄວ ້ໂດຍຈະມກີານສົ່ ງ
ມອບກນັໃນອານາຄດົ ຕາມລາຄາ ແລະ ປະລມິານ ທີ່ ໄດຕ້ກົລງົກນັໃນປະຈບຸນັ; 

10. ກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ໝາຍເຖງິ ກອງທນຶຮ່ວມ, ກອງທນຶພດັທະນາໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານ, ກອງ
ທນຶສ່ວນບຸກຄນົ ແລະ ກອງທນຶປະເພດອ ່ ນ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ;  

11. ບຸກຄນົພາຍໃນ ໝາຍເຖງິ ຜູມ້ອໍີານາດຄວບຄຸມ, ຜູກ້ວດກາ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ພະນກັງານ 
ຂອງ ບໍລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍຫ ກັຊບັ, ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ, ສະຖາບນັສ ່ ກາງດາ້ນຫ ກັຊບັ ແລະ ຕະຫ າດຫ ກັ
ຊບັ. ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ, ຄະນະອໍານວຍການ, ແລະ ພະນກັງານຂອງ ບໍລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍຫ ກັຊບັ,
ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ, ສະຖາບນັສ ່ ກາງດາ້ນຫ ກັຊບັ ແລະ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ລວມທງັ ຜູກ້ວດສອບບນັຊ,ີ ທີ່

ປກຶສາທາງດາ້ນການເງນິ, ທີ່ ປກຶສາກດົໝາຍ, ຜູປ້ະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ, ຫວົໜາ້ບນັຊ,ີ ຫວົໜາ້ການເງນິ, 
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ຄຄຊ, ຜູບໍ້ລຫິານ ແລະ ພະນກັງານຂອງ ສໍານກັງານ ຄຄຊ ແລະ ພາກສ່ວນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ສາມາດເຂົາ້
ເຖງິ ຫ   ຮບັຮູ ້ຂໍມູ້ນພາຍໃນຂອງບໍລສິດັດັ່ ງກ່າວ;  

12. ຜູບໍ້ລຫິານ ໝາຍເຖງິ ປະທານສະພາບໍລຫິານ, ຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານ, ກາໍມະການຂອງ
ສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການ ຂອງບໍລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍຫ ກັຊບັ ຫ   ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ; 

13. ໃບຮຸນ້ລວມ ໝາຍເຖງິ ໃບຮຸນ້ລວມ ຂອງບໍລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ ຫ   ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ ທີ່  
ຕອ້ງນາໍໄປຝາກໄວຢູ່້ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ; 

14. ໃບຮຸນ້ກູລ້ວມ ໝາຍເຖງິ ໃບຮຸນ້ກູລ້ວມ ຂອງບໍລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ກູ ້ທີ່ ຕອ້ງນາໍໄປຝາກໄວຢູ່້
ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ;  

15. ໃບຢັງ້ຢ ນການຖ ຄອງຫ ກັຊບັຈດັສນັຮຸນ້ ຫ   ຮຸນ້ກູ ້ ໝາຍເຖງິ ເອກະສານທີ່ ຢັງ້ຢ ນປະເພດ, 
ຈ ານວນ ແລະ ມູນຄ່າຫ ກັຊບັຊຶ່ ງຮຸນ້ ຫ   ຮຸນ້ກູ ້ໃຫແ້ກ່ ຜູລ້ງົທນຶ ໄດຮ້ບັຫ ງັຈາກ ພາຍຫ ງັສໍາເລດັການຈອງຊ -້
ຂາຍ ຫ   ການໂອນ ຫ ກັຊບັຮຸນ້ ຫ   ຮຸນ້ກູ;້  

16. ບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ໝາຍເຖງິ ບ ລສິດັທີ່ ໄດນ້ າຫ ກັຊບັ ຂອງຕນົອອກຈ າໜ່າຍໃຫແ້ກ່ 
ຜູລ້ງົທນຶ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍສະບບັນີ;້  

17. ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ ໝາຍເຖງິ ບ ລສິດັທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຈາກ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ໃຫນ້ າເອາົ
ຫ ກັຊບັຮຸນ້ຂອງຕນົ ອອກຈ າໜ່າຍແກ່ຜູລ້ງົທນຶ ແລະ ເຂົາ້ຈດົທະບຽນ ໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົ 
ໄວໃ້ນກດົໝາຍສະບບັນີ ້ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 

18. ຜູລ້ງົທນຶ ໝາຍເຖງິ ຜູລ້ງົທນຶປະເພດ ບຸກຄນົ ແລະ ສະຖາບນັ ທງັພາຍໃນ ແລະ  ຕ່າງປະເທດ ທີ່

ລງົທນຶຊ -້ຂາຍ ຫ ກັຊບັ; 
19. ຜູລ້ງົທນຶຍຸດທະສາດ ໝາຍເຖງິ ຜູລ້ງົທນຶປະເພດບຸກຄນົ ຫ   ສະຖາບນັ ທີ່ ຖ ຮຸນ້, ມສີດິໃນການ

ຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ, ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ, ປະສບົການດາ້ນ ການເງນິ ແລະ ການລງົທນຶ, ມຖີານະການ
ເງນິດ ີແລະ ອ ່ ນໆ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ; 

20. ຜູລ້ງົທນຶທີ່ ເປນັປະເພດສະຖາບນັ ໝາຍເຖງິ ຜູລ້ງົທນຶທີ່ ເປນັນຕິບຸິກຄນົ ເປນັຕົນ້ ທະນາຄານ
ທຸລະກດິ, ກອງທນຶຮ່ວມເພ ່ ອການລງົທນຶ, ບ ລສິດັປະກນັໄພ, ແລະ ກອງທນຶປະກນັສງັຄມົ ແລະ ສະຖາ
ບນັອ ່ ນຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ; 

21. ຜູລ້ງົທນຶລາຍໃຫຍ່ ໝາຍເຖງິ ບຸກຄນົ ແລະ ນຕິບຸິກຄນົ ທີ່ ມຊີບັສນິສຸດທ ິຫ   ມລີາຍຮບັປະຈາໍປ ີ
ຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ;  

22. ຜູບ້ ລຫິານກອງທນຶຮ່ວມ ໝາຍເຖງິ ຜູໄ້ດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້ຈາກບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິໃຫຄຸ້ມ້ 
ຄອງ ແລະ ບ ລຫິານກອງທນຶຮ່ວມ ຊຶ່ ງສາມາດຕດັສນິການລງົທນຶໃນຫ ກັຊບັ ຫ   ຊບັສນິອ ່ ນຕາມຂອບເຂດ 
ສດິທີ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍ ນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັປະເພດໜຶ່ ງ ທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ ໃນການ
ບໍລຫິານກອງທນຶ; 
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23. ສະຖາບນັສ ່ ກາງດາ້ນຫ ກັຊບັ ໝາຍເຖງິ ນຕິບຸິກຄນົ ທີ່ ໃຫບ້ ລກິານດາ້ນທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ຊຶ່ ງ 
ປະກອບດວ້ຍ ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ, ບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ, ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ, 
ບ ລສິດັກວດສອບ, ບ ລສິດັຈດັລ າດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ , ສະມາຄມົທຸລະກດິຫ ກັຊບັບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າ
ຊບັສນິ ແລະ ນຕິບຸິກຄນົສະຖາບນັສ ່ ກາງອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍສະບບັນີກ້ານກາໍນດົຂອງ 
ຄຄຊ; 

24. ການໃຫບໍ້ລກິານດູແລຊບັສນິຂອງຜູລ້ງົທນຶ ໝາຍເຖງິ ການຮກັສາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ ເງນິ, ຫ ກັຊບັ 
ແລະ ຊບັສນິອ ່ ນ ຂອງຜູລ້ງົທນຶ; 

25. ການໃຫບໍ້ລກິານດູແລຜນົປະໂຫຍດ ໝາຍເຖງິ ການເປນັຕວົແທນ ເພ ່ ອປກົປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົ
ປະໂຫຍດ ຂອງຜູລ້ງົທນຶ; 

26. ໃບຢັງ້ຢ ນວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ໝາຍເຖງິ ໃບຢັງ້ຢ ນການປະກອບອາຊບີເປນັ ນາຍໜາ້ຊ -້
ຂາຍຫ ກັຊບັ, ທີ່ ປກຶສາດາ້ນການເງນິ, ຜູວ້ເິຄາະຫ ກັຊບັ, ຜູບໍ້ລຫິານກອງທນຶ ແລະ ນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັ
ຊບັອ ່ ນ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ; 

27. ທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ໝາຍເຖງິ ການເປນັນາຍໜາ້ຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ, ການເປນັຜູຄໍ້າ້ປະກນັການ
ອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້, ທີ່ ປກຶສາດາ້ນການເງນິ, ການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ບໍລຫິານກອງທນຶຮ່ວມ, ບໍລຫິານກອງທນຶ
ສ່ວນບຸກຄນົ, ບໍລິຫິານຊບັສນິຂອງ ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ໃດໜຶ່ ງ; 

28. ທີ່ ປກຶສາດາ້ນການເງນິ ໝາຍເຖງິ ການໃຫຄໍ້າປກຶສາກ່ຽວກບັ ການປບັປຸງໂຄງສາ້ງດາ້ນ ການຈດັ 
ຕັງ້, ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ, ການເງນິ, ການເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ແລະ ອ ່ ນໆ ເພ ່ ອກະກຽມອອກຈາໍໜ່າຍ
ຮຸນ້ ແລະ ຮຸນ້ກູ;້ 

29. ທີ່ ປກຶສາດາ້ນການລງົທນຶ ໝາຍເຖງິ ການໃຫຄໍ້າປກຶສາໂດຍກງົແກ່ຜູລ້ງົທນຶກ່ຽວກບັການລງົທນຶ
ໃນຫ ກັຊບັ ຫ   ກຸ່ມຫ ກັຊບັ; 

30. ນາຍໜາ້ຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ໝາຍເຖງິ ການເປນັສ ່ ກາງ ຫ   ເປນັຕວົແທນ ໃນການສົ່ ງຄໍາສັ່ ງຊ -້ຂາຍ
ຮຸນ້, ຮຸນ້ກູ ້ແລະ ໜ່ວຍລງົທນຶ ຕາມການສັ່ ງຊ  ້ຫ   ສັ່ ງຂາຍ ຂອງຜູລ້ງົທນຶ, ດໍາເນນີການຄາ້ຫ ກັຊບັ ໂດຍນາໍ
ໃຊ ້ເງນິ ແລະ ຫ ກັຊບັ ຂອງບໍລສິດັຫ ກັຊບັ; 

31. ຄາ້ຫ ກັຊບັ ໝາເຖງິ ການຊ -້ຂາຍ ຮຸນ້, ຮຸນ້ກູ ້ແລະ ໜ່ວຍລງົທນຶ ໃນນາມບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ເພ ່ ອ
ສາ້ງຜນົປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ; 

32. ຄໍາ້ປະກນັການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ ໝາຍເຖງິ ການຄໍາ້ປະກນັການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ ຂອງບໍລສິດັ
ທີ່ ມຈີດຸປະສງົອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້; 

33. ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັ ໝາຍເຖງິ ບໍລສິດັເປົາ້ໝາຍອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ ແລະ 
ຮຸນ້ກູ,້ ບໍລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ ແລະ ຮຸນ້ກູ,້ ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ, ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ, ສະຖາບນັສ ່ ກາງດາ້ນ
ຫ ກັຊບັ, ກອງທນຶຮ່ວມ ແລະ ເປົາ້ໝາຍອ ່ ນ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ; 
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34. ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ໝາເຖງິ ປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ກາໍມະການ ຂອງສະພາ
ບໍລຫິານ; 

35. ສະມາຊກິອດິສະລະ ໝາຍເຖງິ ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ຂອງບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ 
ແລະ ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ ທີ່ ບ ່ ມສ່ີວນພວົພນັກບັຜນົປະໂຫຍດຂອງບ ລສິດັ ຊຶ່ ງສາມາດປະກອບຄ າເຫນັ ຢ່າງ 
ເປນັເອກະລາດ; (ເອາົໄປໃສ່ລະບຽບການສະເພາະ) 

36. ການປັ່ ນຕະຫ າດ ໝາຍເຖງິ ການກະທ າໃດໜຶ່ ງ ຊຶ່ ງສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່  ລາຄາ ຫ   ຈ ານວນຫ ກັຊບັ 
ທີ່ ມກີານຊ -້ຂາຍ. ການປັ່ ນຕະຫ າດ ສະແດງອອກ ໃນກ ລະນໃີດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 

- ຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ດວ້ຍຕນົເອງ ຫ   ຮ່ວມກບັພາກສ່ວນອ ່ ນ ໂດຍນ າໃຊຄ້ວາມໄດປ້ຽບທາງດາ້ນ 
ເງນິທນຶ, ການຖ ຄອງຫ ກັຊບັ ຫ   ການເຂົາ້ເຖງິຂ ມູ້ນຂ່າວສານ ເພ ່ ອການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງ; 

- ຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ຕາມເວລາ, ລາຄາ ຫ   ວທິກີານໃດໜຶ່ ງ ທີ່ ມກີານຕກົລງົກນັລ່ວງໜາ້; 
- ຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ໂດຍນ າໃຊຫ້ າຍບນັຊ ີທີ່ ຕນົຄຸມ້ຄອງ; 
- ດ າເນນີດວ້ຍວທິກີານອ ່ ນ ທີ່ ກ ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍັຫາຍໃຫ ້ຜູລ້ງົທນຶ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຂອງ 

ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ;  
37.  ຂ ມ້ນູພາຍໃນ ໝາຍເຖງິ ຂ ມ້ນູກ່ຽວກບັການດໍາເນນີທຸລະກດິ, ການເງນິຂອງບ ລສິດັ ອອກຈ າ 

ໜ່າຍຫ ກັຊບັ ແລະ ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ, ການກະກຽມອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ແລະ ຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດ 
ຫ ກັຊບັ, ການຄອບຄອງກດິຈະການ, ການຖອນການຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ແລະ ຂ ມູ້ນອ ່ ນ ທີ່ ຍງັ 
ບ ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫເ້ປດີເຜຍີຕ ່ ມວນຊນົ ຢ່າງເປນັທາງການ ຊຶ່ ງການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວ ອາດມຜີນົກະ 
ທບົຕ ່ ລາຄາຫ ກັຊບັ ຫ   ການຕດັສນິ ໃຈຂອງຜູລ້ງົທນຶປະລມິານ ຂອງຮຸນ້; 

38. ການນ າໃຊຂ້ ມ້ນູພາຍໃນ ໝາຍເຖງິ ການໃຫ,້ ໃຊ,້ ຮບັ, ສົ່ ງຕ ່ , ເປີດເຜຍີ ຫ   ເຜຍີແຜ່ຂ ມູ້ນພາຍ
ໃນ ເພ ່ ອການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ໃນນາມຕນົເອງ ຫ   ບຸກຄນົອ ່ ນ ເພ ່ ອຜນົປະໂຫຍດຂອງຕນົ ຫ   ຂອງບຸກຄນົອ ່ ນ;  

39. ຜູຖ້ ຮຸນ້ລາຍໃຫຍ່ ໝາຍເຖງິ ຜູຖ້ ຮຸນ້ທີ່ ຖ ຮຸນ້ຂອງ ບໍລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ ຫ   ບໍລສິດັຈດົ
ທະບຽນ ຫາ້ສ່ວນຮອ້ຍ ຂຶນ້ໄປ ຂອງຈາໍນວນຮຸນ້ທງັໝດົທີ່ ມສີດິອອກສຽງຂອງບໍລສິດັ; 

40. ຜູລ້ງົທນຶລາຍຍ່ອຍ ໝາຍເຖງິ ຜູລ້ງົທນຶປະເພດ ບຸກຄນົ ທີ່ ບ່ໍແມ່ນຜູລ້ງົທນຶທີ່ ເປນັມ ອາຊບີ ທີ່
ເຄ ່ ອນໄຫວຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ແລະ ກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ໂດຍຜ່ານລະບບົການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັຂອງ 
ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ຫ   ບນັຊທີະນາຄານ;  

41. ຜູມ້ອີ ານາດຄວບຄຸມ ໝາຍເຖງິ ຜູຖ້ ຮຸນ້ ທີ່ ມສີດິອອກສຽງ ບ ່ ວ່າທາງກງົ ຫ   ທາງອອ້ມ ຫ າຍກວ່າ 
ຊາວຫາ້ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງຈ ານວນຮຸນ້ທີ່ ມສີດິອອກສຽງທງັໝດົຂອງບ ລສິດັ ຫ   ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ 
ແລະ ຄະນະອ ານວຍການຂອງບ ລສິດັ ຂອງບໍລສິດັຈດົທະບຽນ ທີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງກບັການກ ານດົນະໂຍ 
ບາຍ, ການບ ລຫິານ ຫ   ການເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິທີ່ ສ າຄນັຂອງ ບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ຫ   ບ ລສິດັຈດົ
ທະບຽນ;  

42. ຜູຖ້ ຮຸນ້ທີ່ ມສີດິອອກສຽງທາງກງົ ໝາຍເຖງິ ຜູຖ້ ຮຸນ້ທີ່ ຖ ຮຸນ້ໃນບໍລສິດັຈດົທະບຽນ; 
43. ຜູຖ້ ຮຸນ້ທີ່ ມສີດິອອກສຽງທາງອອ້ມ ໝາຍເຖງິ ຜູຖ້ ຮຸນ້ຂອງນຕິບຸິກຄນົອ ່ ນ ທີ່ ຖ ຮຸນ້ໃນບໍລສິດັຈດົ

ທະບຽນ; 
44. ບຸກຄນົທີ່ ກ່ຽວພນັ ໝາຍເຖງິ  
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1) ບຸກຄນົທີ່ ຖ ຮຸນ້ຂອງ ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ ໃນອດັຕາສ່ວນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບ
ການສະເພາະ; 

2) ຜູບໍ້ລຫິານຂອງບໍລສິດັຈດົທະບຽນ. 
45. ນຕິບຸິກຄນົທີ່ ກ່ຽວພນັ ໝາຍເຖງິ 

1) ນຕິບຸິກຄນົທີ່ ຖ ຮຸນ້ຂອງ ບໍລສິດັ ຫ   ນຕິບຸິກຄນົທີ່ ຖ ກຖ ຮຸນ້ໂດຍບໍລສິດັໃນອດັຕາສ່ວນ ຕາມ
ທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ; 

2) ນຕິບຸິກຄນົທີ່ ມ ີບຸກຄນົທີ່ ກ່ຽວພນັ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ຂໍ ້44 ຂອງມາດຕານີ ້ເປນັຜູບໍ້ລ ິ
ຫານ ຫ   ເປນັຜູຖ້ ຮຸນ້ ໃນອດັຕາສ່ວນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 

ບຸກຄນົ ຫ   ນຕິບຸິກຄນົ ຫ   ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ເປນັ ຜູມ້ອໍີານາດຄວບຄຸມ ຂອງບໍລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍຫ ກັຊບັ, 
ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ, ບໍລສິດັໃນກຸ່ມ ຫ   ກຸ່ມບໍລສິດັ ລວມທງັ ພ່ໍ, ແມ່, ຜວົ ຫ   ເມຍັ, ອາ້ຍ, ເອ ອ້ຍ, ນອ້ງ, ລູກ 
ແລະ ຜວົ ຫ   ເມຍັ ຂອງລູກ ຂອງບຸກຄນົດັ່ ງກ່າວ.   
  

ມາດຕາ 4  (ປບັປຸງ) ນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ  
ລດັ ສົ່ ງເສມີການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັ ດວ້ຍການສາ້ງ ແລະ ປະກອບບຸກຄະລາກອນ, ງບົປະ 

ມານ, ກ ່ ສາ້ງພ ນ້ຖານໂຄງລ່າງ, ສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ເພ ່ ອຮບັປະກນັການ 
ເຄ ່ ອນໄຫວ ໃຫແ້ກ່ການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັ ເພ ່ ອສາມາດເຄ ່ ອນໄຫວຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ. 

ລດັ ຊຸກຍູ ້ແລະ ປຸກລະດມົ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ທງັ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
ປະກອບສ່ວນເຄ ່ ອນໄຫວ ແລະ ພດັທະນາວຽກງານຫ ກັຊບັ ດວ້ຍການໂຄສະນາເຜຍີແຜ່, ສະໜອງຂ ມູ້ນ 
ຂ່າວສານກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ ແລະ ການໃຫນ້ະໂຍບາຍອາກອນຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

ລດັ ກະຕຸກຊຸກຍູ ້ ບ ລສິດັ ຈາກທຸກຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນເສດຖະກດິ ທີ່ ມເີງ  ່ອນໄຂພ ນ້ 
ຖານຄບົຖວ້ນ ເປນັຕົນ້ ບ ລສິດັທີ່ ນ າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ມກີານຂະຫຍາຍຕວົດ,ີ ມຜີນົກ າໄລ 
ຕ ່ ເນ ່ ອງ ໃຫຈ້ດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ໂດຍບ ່ ມຜີນົກະທບົຕ ່ ນະໂຍບາຍ ທີ່ ບ ລສິດັໄດຮ້ບັມາກ່ອນແຕ່ 
ຢ່າງໃດ. 

 
ມາດຕາ 5  (ປບັປຸງ) ຫ ກັການເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານຫ ກັຊບັ  

ການເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານຫ ກັຊບັ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຫ ກັການຕົນ້ຕ  ດັ່ ງນີ:້  
1. ປກົປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຜູລ້ງົທນຶ; 
2. ມຄີວາມສະເໝພີາບ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕທິ າ;  
3. ປອ້ງກນັ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ຕ ່ ລະບບົການເງນິ; 
4. ສະໝກັໃຈ ເຂົາ້ຮ່ວມໃນການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ. 
ເອກະສານ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານຫ ກັຊບັຕອ້ງ ເປນັພາສາລາວ.  
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ມາດຕາ 6 (ໃໝ່) ການປກົປອ້ງ  
ພະນກັງານ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ທີ່ ເຮດັວຽກກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ ລວມທງັຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມວຽກງານ

ດັ່ ງກ່າວ ເຊັ່ ນ ຜູລ້າຍງານ, ຜູສ້ະໜອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ພະຍານ, ຜູຊ່້ຽວຊານ ແລະ ຄອບຄວົຂອງຜູກ່້ຽວ ຈະ
ໄດຮ້ບັການປກົປອ້ງທາງດາ້ນກດົໝາຍຈາກການແກແ້ຄນ້, ຂົ່ ມຂູ່ຕໍ່ ຊວີດິ, ສຸຂະພາບ, ອດິສະຫ ະພາບ ແລະ 
ການສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ ກຽດສກັສ,ີ ຊ ່ ສຽງ ຫ   ຊບັສມົບດັສ່ວນຕວົ. 

 

ມາດຕາ 6 7  (ປບັປຸງ) ຂອບເຂດການນ າໃຊກ້ດົໝາຍ  
ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ນ າໃຊສ້ າລບັ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ, ແລະ ການຈດັຕັງ້ ແລະ ພາກສ່ວນອ ່ ນ ທງັ 

ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ເຄ ່ ອນໄຫວກ່ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຢູ່ຕ່າງ 
ປະເທດ. 

  
ມາດຕາ 7 8 (ປບັປຸງ) ການຮ່ວມມ ສາກນົ (IOSCO) 

ລດັ ສົ່ ງເສມີການພວົພນັຮ່ວມມ ກບັ ຕ່າງປະເທດ, ພາກພ ນ້ ແລະ ສາກນົ ກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ 
ດວ້ຍການ ແລກປ່ຽນບດົຮຽນ, ເຕກັນກິແລະວຊິາການ, ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການ
ແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ປະຕບິດັ ສນົທສິນັຍາ, ແລະ ສນັຍາສາກນົ ແລະ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ
ສາກນົ ທີ່  ຄຄຊ ສປປ ລາວ ເປນັພາຄ.ີ 

 
ພາກທ ີII 

ການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ແລະ ການເຄ ່ ອນໄຫວ ຂອງບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ 
ແລະ ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ 

 
ໝວດທ ີ1 

ການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້ 
 

ມາດຕາ 9 (ໃໝ່) ການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້  
ການອອກຈ າໜ່າຍຮຸນ້ ແມ່ນ ການນາໍເອາົຮຸນ້ ຂອງບ ລສິດັ ຂາຍໃຫແ້ກ່ຜູລ້ງົທນຶ. ການອອກຈ າໜ່າຍ

ຮຸນ້ ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ. 
 

ມາດຕາ 8 10 (ປບັປຸງ) ຈດຸປະສງົຂອງການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້  
ການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້ ແມ່ນ ການນ າເອາົຫ ກັຊບັຂອງບ ລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍ ໃຫແ້ກ່ຜູລ້ງົທນຶ 

ເພ ່ ອມຈີດຸປະສງົໃດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ເພີ່ ມທນຶ ຫ   ລະດມົທນຶ ເພ ່ ອຂະຫຍາຍກດິຈະການ; 
2. ປ່ຽນແປງໂຄງສາ້ງການຖ ຮຸນ້; 
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3. ຈ່າຍຮຸນ້ ເພ ່ ອປນັຜນົ ຫ   ໃຫເ້ປນັລາງວນັ; 
4. ມຈີດຸປະສງົອ ່ ນ ຕາມການກ ານດົຂອງ ຄຄຊ.  
ການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້ ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ.  
 

 ມາດຕາ 9 11 (ປບັປຸງ) ຮູບແບບການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້  
ການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້ ປະກອບດວ້ຍ ສາມ 3 ຮູບແບບ ຄ :  
1. ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົ;  
2. ໃນວງົຈ າກດັ; 
3. ໃຫແ້ກ່ຜູຖ້ ຮຸນ້ເດມີ. 
ການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັໃຫແ້ກ່ມວນຊນົ ແມ່ນ ການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ຄັງ້ທ າອດິ ຫ   ອອກ 

ເພີ່ ມ ທີ່ ມກີານໂຄສະນາຜ່ານພາຫະນະສ ່ ມວນຊນົໃນວງົກວາ້ງ,  ບ ່ ມກີານກ ານດົປະເພດ ຫ   ກຸ່ມຜູລ້ງົທນຶ 
ສະເພາະໃດໜຶ່ ງ ຊຶ່ ງມຜູີລ້ງົທນຶຫ າຍກວ່າ ໜຶ່ ງຮອ້ຍ ຂຶນ້ໄປ. (ຍາ້ຍໄປໃສ່ ມາດຕາ 12) 

ການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັໃນວງົຈ າກດັ ແມ່ນ ການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ໃຫແ້ກ່ຜູລ້ງົທນຶຍຸດ 
ທະສາດ, ຜູລ້ງົທນຶປະເພດສະຖາບນັ ແລະ ບຸກຄນົ ຊຶ່ ງມຈີ ານວນຜູລ້ງົທນຶ, ແຕ່ ສາມສບິ ຫາ ໜຶ່ ງຮອ້ຍ
ລາຍ. ມູນຄ່າ ແລະ ຈາໍນວນຄັງ້ ແລະ ຈາໍນວນຜູລ້ງົທນຶ ໃນການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັໃນວງົຈ າກດັ ຕອ້ງປະ 
ຕບິດັຕາມການກ ານດົຂອງ ຄຄຊ. (ຍາ້ຍໄປໃສ່ ມາດຕາ 13) 

ການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັໃຫແ້ກ່ຜູຖ້ ຮຸນ້ເດມີ ແມ່ນ ການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ໂດຍໃຫ ້ ບູລມິະ 
ສດິແກ່ຜູຖ້ ຮຸນ້ເດມີ ໃນການຊ ຫ້ ກັຊບັຂອງບ ລສິດັ ໃນອດັຕາສ່ວນ ແລະ ວທິກີານແບ່ງປນັ ຕາມມະຕ ິ
ຂອງກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້. (ຍາ້ຍໄປໃສ່ ມາດຕາ 14) 

 
ມາດຕາ 12 (ໃໝ່) ການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົ  

ການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົ ແມ່ນ ການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້ ຄັງ້ທໍາອດິ ຫ   
ອອກເພີ່ ມ ທີ່ ມກີານໂຄສະນາຜ່ານພາຫະນະສ ່ ມວນຊນົໃນວງົກວາ້ງ, ບ ່ ມກີານກ ານດົປະເພດ ຫ   ກຸ່ມຜູລ້ງົ 
ທນຶ ສະເພາະໃດໜຶ່ ງ ຊຶ່ ງມຜູີລ້ງົທນຶຫ າຍກວ່າ ໜຶ່ ງຮອ້ຍ 100 ລາຍ ຂຶນ້ໄປ. 

 
ມາດຕາ 13 (ໃໝ່) ການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ໃນວງົຈາໍກດັ  

ການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້ໃນວງົຈ າກດັ ແມ່ນ ການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້ ໃຫແ້ກ່ຜູລ້ງົທນຶຍຸດ 
ທະສາດ, ຜູລ້ງົທນຶປະເພດສະຖາບນັ ແລະ ບຸກຄນົ ຜູລ້ງົທນຶລາຍໃຫຍ່ (High net worth investors). 
ຊຶ່ ງມ ີ ສໍາລບັ ຈ ານວນຜູລ້ງົທນຶ, ແຕ່ ສາມສບິ ຫາ ໜຶ່ ງຮອ້ຍ ມູນຄ່າ ແລະ ຈາໍນວນຄັງ້ ແລະ ຈາໍນວນຜູ ້
ລງົທນຶ ໃນການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້ໃນວງົຈ າກດັ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມການກ ານດົຂອງ ຄຄຊ ໄດກ້າໍນດົ
ໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 

 
ມາດຕາ 14 (ໃໝ່) ການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ໃຫແ້ກ່ຜູຖ້ ຮຸນ້ເດມີ  
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ການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້ໃຫແ້ກ່ຜູຖ້ ຮຸນ້ເດມີ ແມ່ນ ການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້ ໂດຍໃຫ ້
ບູລມິະສດິແກ່ຜູຖ້ ຮຸນ້ເດມີ ໃນການຊ ຫ້ ກັຊບັຮຸນ້ຂອງບ ລສິດັ ໃນອດັຕາສ່ວນ ແລະ ວທິກີານແບ່ງປນັ ຕາມ 
ມະຕຮິບັຮອງຂອງກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້. 

 
ມາດຕາ 10 15 (ປບັປຸງ) ເງ  ່ອນໄຂການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້  

ບ ລສິດັ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົອອກຈ າໜ່າຍຮຸນ້ ຕອ້ງມເີງ  ່ອນໄຂ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ມຖີານະເປນັບ ລສິດັມະຫາຊນົ ທີ່ ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ຢ່າງຖ ກຕອ້ງ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍວ່າ

ດວ້ຍວສິາຫະກດິ; 
2. ມໂີຄງປະກອບຂອງສະພາບ ລຫິານ ທີ່ ປະກອບດວ້ຍ ສະມາຊກິອດິສະລະຢ່າງໜອ້ຍໜຶ່ ງສ່ວນ 

ສາມ ຂອງຈ ານວນ ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານທງັໝດົ ແລະ ມຄີະນະກ າມະການກວດກາ ພາຍໃນ ຕາມການ
ກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ;   

3. ມແີຜນ ການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ ແລະ ການນ າໃຊທ້ນຶທີ່ ລະດມົໄດ ້ແລະ ຊຶ່ ງຕອ້ງມມີະຕຮິບັຮອງ 
ຈາກກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້; 

4. ມເີອກະສານລາຍງານການເງນິ ຊຶ່ ງຕອ້ງໄດຮ້ບັການກວດສອບ ຈາກບ ລສິດັກວດສອບ; 
5. ມຄີວາມສາມາດສາ້ງກ າໄລ, ມຖີານະການເງນິ ທີ່ ໝັນ້ຄງົ ແລະ ບ ່ ມໜີີສ້ນິຄຸມເຄ ອ; 
6. ມກີານຢັງ້ຢ ນຄວາມພອ້ມ ການອອກຈ າໜ່າຍຮຸນ້ຈາກ ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ;  
7. ມເີງ  ່ອນໄຂອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
ບ ລສິດັ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົອອກຈ າໜ່າຍຮຸນ້ກູ ້ຕອ້ງມເີງ  ່ອນໄຂ ດັ່ ງນີ:້  
1. ເປນັບ ລສິດັ ທີ່ ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ຢ່າງຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ;   
2. ມແີຜນການນ າໃຊທ້ນຶ;  
3. ມເີອກະສານລາຍງານການເງນິ ຊຶ່ ງຕອ້ງໄດຮ້ບັການກວດສອບ ຈາກບ ລສິດັກວດສອບ; 
4. ມທີະນາຄານດູແລຊບັສນິ ເພ ່ ອຕດິຕາມ ແລະ ດູແລຜນົປະໂຫຍດ ຂອງຜູຖ້ ຮຸນ້ກູ;້ 
5. ມຍີອດເຫ  ອຮຸນ້ກູທ້ງັໝດົ ຊຶ່ ງຕອ້ງຕ ່ າກວ່າ ສາມສບິສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງມູນຄ່າຊບັສນິສຸດທ;ິ 
6. ມກີ າໄລສະເລ່ຍສາມປີຄ ນຫ ງັ ພຽງພ ສ າລບັການຊ າລະດອກເບຍ້ຮຸນ້ກູທ້ງັໝດົ ໃນໜຶ່ ງປຕີ ່ ໜາ້; 
7. ມຄີວາມສາມາດຊ າລະຕົນ້ທນຶ ແລະ ດອກເບຍ້ ຂອງຮຸນ້ກູໃ້ນບວ້ງທີ່ ໄດອ້ອກຜ່ານມາ ຕາມກ າ 

ນດົເວລາ ໃນກ ລະນ ີທີ່ ມກີານອອກຈ າໜ່າຍຮຸນ້ກູເ້ພີ່ ມ.  
ນອກຈາກ ຫ ກັຊບັ ທີ່ ເປນັຮຸນ້ ແລະ ຮຸນ້ກູແ້ລວ້ ຄຄຊ ຍງັເປນັຜູກ້ ານດົເງ  ່ອນໄຂ ກ່ຽວກບັການອອກ 

ຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັປະເພດອ ່ ນ, ການອອກຈ າໝ່າຍຫ ກັຊບັ ຂອງບ ລສິດັສາ້ງຕັງ້ໃໝ່ ໃນຂະແໜງການບູລມິະ 
ສດິຂອງລດັຖະບານ, ການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຂອງບ  
ລສິດັຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ສປປ ລາວ. 

 
ມາດຕາ 11 16 (ປບັປຸງ) ເອກະສານປະກອບການຮອ້ງຂ ອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້  

ບ ລສິດັ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້  ຕອ້ງຍ ່ ນຄ າຮອ້ງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ຕ ່  
ຄຄຊ. 

ເອກະສານປະກອບສໍາລບັການຮອ້ງຂ ອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້ ມ ີດັ່ ງນີ:້ 
1. ຄ າຮອ້ງຕາມແບບພມິຂອງ ຄຄຊ; 
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2. ສ າເນາົໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ຫ   ແລະ ສ າເນາົໃບທະບຽນສ າປະທານ (ຖາ້ມ)ີ; 
3. ສ າເນາົໃບຢັງ້ຢ ນປະຈ າຕວົຜູເ້ສຍອາກອນ; 
4. ສໍາເນາົກດົລະບຽບຂອງບ ລສິດັ;  
5. ສໍາເນາົມະຕກິອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້ ທີ່ ໄດຮ້ບັຮອງ ການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້ ແລະ ການນາໍໃຊທ້ນຶ

ທີ່ ລະດມົໄດ;້ 
6. ບນັຊລີາຍຊ ່ ຜູຖ້ ຮຸນ້  ແຕ່ໜຶ່ ງສ່ວນຮອ້ຍ ຂຶນ້ໄປ; 
7. ໃບຢັງ້ຢ ນຄວາມພອ້ມການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ຈາກບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ສ າລບັການອອກຮຸນ້ ຫ   

ຈາກທະນາຄານທຸລະກດິໃດໜຶ່ ງສ າລບັ ການອອກຮຸນ້ກູ;້ 
8. ບດົລາຍງານ ການປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ສ າລບັການອອກຮຸນ້ກູ;້ 
9. ເອກະສານລາຍງານການເງນິ;  
10. ໜງັສ ຊວນຊ ;້ 
11. ສນັຍາຄ າ້ປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້ ກບັບ ລສິດັຫ ກັຊບັ; 
12. ເອກະສານອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
ບ ລສິດັສະເໜອີອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ, ສະຖາບນັສ ່ ກາງດາ້ນຫ ກັຊບັ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ທີ່  

ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການກະກຽມເອກະສານປະກອບການຮອ້ງຂ ອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ຕອ້ງຮບັຜດິຊອບຕ ່ ເນ ອ້ 
ໃນ ແລະ ຂ ມູ້ນ ທີ່ ບົ່ ງໄວ ້ໃ້ນເອກະສານດັ່ ງກ່າວ.  

 
ມາດຕາ 12 17 (ປບັປຸງ) ເອກະສານລາຍງານການເງນິ  

ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງບ ລສິດັ ສະເໜອີອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ປະກອບດວ້ຍ ມ ີດັ່ ງນີ:້ 
1. ໃບສະຫ ຸບຊບັສມົບດັ ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ; 
2. ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັການດໍາເນນີງານ; 
3. ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົລວມ; 
4. ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງຂອງທນຶຕນົເອງເຈ ົາ້ຂອງ;  
5. ແລະ ບດົອະທບິາຍກ່ຽວກບັຫ ກັການ, ວທິກີານດາ້ນການບນັຊທີີ່ ໄດນ້າໍໃຊ ້ ແລະ ອ ່ ນໆ ຊອ້ນ

ທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິ.  
ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຕອ້ງຜ່ານການກວດສອບຈາກ ບ ລສິດັກວດສອບທີ່ ໄດ ້ ຮບັການຮບັ 

ຮອງຈາກ ຄຄຊ.  
ຖາ້ວ່າບ ລສິດັສະເໜທີີ່ ມຈີດຸປະສງົອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້ ຫາກເປນັກຸ່ມບ ລສິດັ ເອກະສານລາຍ 

ງານການເງນິນັນ້ ຕອ້ງສະແດງໃຫເ້ຫນັຂ ມູ້ນທາງການເງນິ ປະກອບມ ີ ແບບແຍກກດິຈະການ ແລະ ແບບ 
ລວມກດິຈະການ. 

 
ມາດຕາ 13 18 (ປບັປຸງ) ໜງັສ ຊວນຊ  ້ 

ໜງັສ ຊວນຊ  ້ ຕອ້ງປະກອບດວ້ຍຂໍມູ້ນທີ່ ສໍາຄນັ ເພ ່ ອເປນັບ່ອນອງີໃຫແ້ກ່ຜູລ້ງົທນຶ ໃນການປະເມນີ
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜນົຕອບແທນ ກ່ອນຕດັສນິໃຈລງົທນຶ.  

ໜງັສ ຊວນຊ  ້ສໍາລບັການຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົ ປະກອບດວ້ຍເນ ອ້ໃນຕົນ້ຕ  ມຂໍີມູ້ນ ດັ່ ງນີ:້  
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1. ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັ ບ ລສິດັສະເໜທີີ່ ມຈີດຸປະສງົອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້, ການດໍາເນນີທຸລະກດິ, 
ໂຄງສາ້ງທນຶ, ແລະ ປດັໄຈຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຊບັສນິທີ່ ໃຊ ້ໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ; 

2. ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັ ໂຄງປະກອບການຈດັຕັງ້ ເປນັຕົນ້ ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ, ຄະນະກ າມະ 
ການກວດກາ ແລະ ຂອງສະພາບໍລຫິານ, ຄະນະອ ານວຍການ ແລະ ຜູຖ້ ຮຸນ້ລາຍໃຫຍ່; 

3. ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັ ຫ ກັຊບັຮຸນ້ ທີ່ ສະເໜອີອກຈາໍໜ່າຍ ເປນັຕົນ້ເຊັ່ ນ: ວທິກີານສະເໜຂີາຍ, ຈາໍ
ນວນ, ມູນຄ່າກ ານດົ, ລາຄາຂາຍ, ໄລຍະເວລາຂາຍ, ວທິກີານຈ່ອງຊ ,້ ການແບ່ງປນັ, ການສົ່ ງມອບ ແລະ 
ເງ  ່ອນໄຂ ໃນການໂອນຫ ກັຊບັຮຸນ້;  

4. ຜນົຕອບແທນ ແລະ ແຜນໄຖ່ຖອນຄ ນ ເມ ່ ອຄບົກ ານດົ ສ າລບັການອອກຮຸນ້ກູ;້ 
5. ຊ ່  ແລະ ທີ່ ຢູ່  ຂອງ ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ, ບ ລສິດັກວດສອບ, ບ ລສິດັທີ່ ປຶກສາທາງດາ້ນກດົໝາຍ, 

ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ແລະ ພາກສ່ວນອ ່ ນ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການສະເໜອີອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້; 
6. ແຜນການນ າໃຊທ້ນຶທີ່ ລະດມົໄດ ້ແລະ ໂຄງການໃນອະນາຄດົ; 
7. ບນັຊລີາຍຊ ່ ຜູມ້ອີ ານາດຄວບຄຸມ ແລະ ຜູຖ້ ຮຸນ້ລາຍໃຫຍ່;  
8. ຂ ຂ້ດັແຍ່ງທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ;  
9. ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັ ຖານະການເງນິ ແລະ ຜນົການດໍາເນນີງານ ຂອງບ ລສິດັສະເໜອີອກຈ າໜ່າຍ 

ຫ ກັຊບັຮຸນ້ ທີ່ ຜ່ານການກວດສອບ ຈາກບ ລສິດັກວດສອບ; 
10. ການຮບັຮອງຄວາມຖ ກຕອ້ງຂອງຂໍມູ້ນ; 
11. ຂໍມູ້ນອ ່ ນຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 
ສໍາລບັ ໜງັສ ຊວນຊ  ້ຂອງການຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ໃນວງົຈາໍກດັ ແມ່ນໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 

 
ມາດຕາ 14 19 (ປບັປຸງ) ສນັຍາຄ າ້ປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້  

ໃນການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້ແຕ່ລະຄັງ້ ບ ລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້ ຕອ້ງເຮດັສນັຍາ
ຄ າ້ປະກນັ ກບັບ ລສິດັຫ ກັຊບັໃດໜຶ່ ງ ເພ ່ ອຮບັປະກນັຜນົສໍາເລດັຂອງການຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ ຍກົເວັນ້ການອອກ 
ຈ າໜ່າຍ ຫ ກັຊບັຮຸນ້ໃນວງົຈ າກດັ.  

ໃນກ ລະນ ີມຫີ າຍບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ຮ່ວມກນັຄໍາ້ປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້ ຕອ້ງມອບໃຫບໍ້
ລສິດັຫ ກັຊບັໃດໜຶ່ ງ ເປນັຜູຕ້າງໜາ້ເຮດັສນັຍາຄ າ້ປະກນັ ກບັບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້. 

 
ມາດຕາ 15 ການເປດີເຜຍີຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັແຜນການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ 

ຫ ງັຈາກ ໄດຍ້ ່ ນຄ າຮອ້ງ ແລະ ເອກະສານປະກອບການຮອ້ງຂ ອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ຕ ່  ຄຄຊ ຢ່າງຖ ກ 
ຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນແລວ້ ບ ລສິດັສະເໜອີອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ສາມາດເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການອອກ 
ຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ຕາມເນ ອ້ໃນທີ່  ໄດບ້ົ່ ງໄວໃ້ນເອກະສານປະກອບການຮອ້ງຂ ການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ.   

 
ມາດຕາ 16 20 (ປບັປຸງ) ການພຈິາລະນາການຂ ອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້  

ຄຄຊ ຕອ້ງພຈິາລະນາ ເມ  ່ ອໄດຮ້ບັເອກະສານປະກອບການຮອ້ງຂ ອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້ ພາຍໃນ
ກາໍນດົເວລາ 45 ວນັ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັເອກະສານປະກອບ ຄບົຖວ້ນ ແລະ ມຂໍີມູ້ນຖ ກຕອ້ງ. ແລວ້ ຄຄຊ 
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ຕອ້ງພຈິາລະນາການຮອ້ງຂ ອອກຈາໍໜ່າຍຫ ກັຊບັ ພາຍໃນກ ານດົ ສີ່ ສບິຫາ້ວນັ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັຄ າຮອ້ງ 
ແລະ ເອກະສານປະກອບ ເປນັຕົນ້ໄປ. ໃນກ ລະນ ີ ຫາກປະຕເິສດ ກ ຕອ້ງແຈງ້ຕອບເປນັລາຍລກັອກັສອນ 
ພອ້ມດວ້ຍເຫດຜນົ. 

ໃນເວລາພຈິາລະນາການຮອ້ງຂ ອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້ ຫາກເຫນັວ່າມຄີວາມຈາໍເປນັ ຄຄຊ ມສີດິ
ທວງເອາົເອກະສານ ແລະ ຂ ມູ້ນເພີ່ ມເຕມີ ລວມທງັເອກະສານຢັງ້ຢ ນການກວດສອບ ຈາກບ ລສິດັກວດ 
ສອບ, ເຊນີບ ລສິດັສະເໜທີີ່ ມຈີດຸປະສງົອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້ ຫ   ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່  
ກ່ຽວຂອ້ງ ມາປກຶສາຫາລ  ຫ   ລງົເກບັກ າຂ ມູ້ນ. 

 
ມາດຕາ 17 21 (ປບັປຸງ) ຂັນ້ຕອນການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້  

ພາຍຫ ງັໄດຮ້ບັອະນຸຍາດອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ຈາກ ຄຄຊ ແລວ້ ການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້ ໃຫຕ້ອ້ງ
ປະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ປະກາດການອະນຸຍາດໃຫອ້ອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້ ຜ່ານພາຫະນະສ ່ ມວນຊນົ. ສໍາລບັ ການ
ອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ໃນວງົຈາໍກດັ ແມ່ນສາມາດປະກາດການອະນຸຍາດດັ່ ງກ່າວ ຫ   ບ່ໍປະກາດກໍ່ໄດ;້  

2. ກ ານດົລາຄາຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ; 
3. ໂຄສະນາຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັການຂາຍຮຸນ້ ຜ່ານພາຫະນະສ ່ ມວນຊນົ ຍກົເວັນ້ ການຂາຍຮຸນ້ໃນ

ວງົຈາໍກດັ; 
4. ຈ່ອງຊ ຫ້ ກັຊບັຮຸນ້ ແລະ ວາງເງນິມດັຈ າ;  
5. ແບ່ງປນັຫ ກັຊບັຈດັສນັຮຸນ້; 
6. ຊ າລະເງນິ ຫ   ສົ່ ງເງນິມດັຈ າຄ ນ ໃນກ ລະນໃີຫແ້ກ່ຜູຈ່້ອງຊ ຫ້ ກັຊບັຮຸນ້ ທີ່ ບ ່ ໄດຮ້ບັການແບ່ງປນັ 

ຈດັສນັຫ ກັຊບັຮຸນ້ ຕາມຈ ານວນຫ ກັຊບັຮຸນ້ທີ່ ຈ່ອງຊ  ້ຫ   ກລໍະນ ີການຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ບ່ໍສໍາເລດັ;  
7. ອອກໃບຢັງ້ຢ ນການຖ ຄອງຫ ກັຊບັຮຸນ້. 
ການຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ຕອ້ງໃຫສ້ າເລດັ ພາຍໃນກ ານດົ ເກົາ້ສບິວນັ ນບັແຕ່ວນັໄດອ້ະນຸຍາດ ໃຫອ້ອກ 

ຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ເປນັຕົນ້ໄປ. ໃນກ ລະນ ີ ການຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັບ ່ ສ າເລດັ ຕາມກ ານດົເວລາດັ່ ງກ່າວ ບ ລສິດັ 
ອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ສາມາດສະເໜຕີ ່  ຄຄຊ ເພີ່ ມເວລາຈ າໜ່າຍຕ ່ ມອກີກ ໄດແ້ຕ່ບ ່ ໃຫເ້ກນີ ສາມສບິວນັ. 

ຜູລ້ງົທນຶຕ່າງປະເທດ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົຈອງຊ ຫ້ ກັຊບັ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມ ຂັນ້ຕອນ ແລະ ເງ  ່ອນໄຂທີ່  
ຄຄຊ ກາໍນດົ. 

ຂັນ້ຕອນການຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ ຕອ້ງໃຫສໍ້າເລດັ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ 90 ວນັ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັອະນຸ 
ຍາດໃຫອ້ອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ເປນັຕົນ້ໄປ. ກລໍະນ ີ ຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ບ່ໍສໍາເລດັ ບໍລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ ສາມາດສະ   
ເໜຕີໍ່  ຄຄຊ ເພ ່ ອຂະຫຍາຍເວລາຈາໍໜ່າຍຮຸນ້. ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດຂອງການສະເໜຂີະຫຍາຍເວລາຈາໍ
ໜ່າຍຮຸນ້ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 

  
ມາດຕາ 18 22 (ປບັປຸງ) ການລາຍງານ ແລະ ການຢັງ້ຢ ນ ຜນົການອອກຈາໍໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້  

ບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້ ຕອ້ງລາຍງານຜນົການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້ໃຫ ້ຄຄຊ ຊາບຢ່າງ
ເປນັລາຍລກັອກັສອນ ພາຍໃນກ ານດົເວລາ ຫາ້ 5 ວນັລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັສິນ້ສຸດການອອກຈ າໜ່າຍ
ຂາຍເປນັຕົນ້ໄປ.  
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ຄຄຊ ຕອ້ງຢັງ້ຢ ນຜນົການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຂາຍຮຸນ້ ພາຍໃນກ ານດົເວລາ ຫາ້ 5 ວນັລດັຖະການ 
ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັການລາຍງານ ເປນັຕົນ້ໄປ. ເພ ່ ອໃຫບ້ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ນ າໃຊເ້ປນັບ່ອນອງີໃນ 
ການຂຶນ້ທະບຽນເພີ່ ມທນຶ, ຈາກນັນ້ ຈ ຶ່ ງສາມາດນ າໃຊທ້ນຶ ທີ່ ໄດມ້າຈາກການອອກ ຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ. 

ໃນກ ລະນ ີການຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້ ຫາກຕໍ່ າກວ່າ ແປດສບິສ່ວນຮອ້ຍ 80% ຂອງຈາໍນວນຫ ກັຊບັ
ຮຸນ້ ທີ່ ອອກຈາໍໜ່າຍທງັໝດົ ຖ ວ່າການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້ດັ່ ງກ່າວບ ່ ສ າເລດັ ແລະ ບໍລສິດັຫ ກັຊບັທີ່
ເຮດັໜາ້ທີ່ ຄໍາ້ປະກນັການຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ ຕອ້ງສົ່ ງເງນິຄ ນໃຫແ້ກ່ຜູລ້ງົທນຶ ພາຍໃນກ ານດົເວລາ ຫາ້ 5 ວນັລດັ 
ຖະການ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢ ນຜນົການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຂາຍຮຸນ້.  

 
ມາດຕາ 19 23 (ປບັປຸງ) ການໂຈະ ແລະ ການຍກົເລກີ ການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້  

ຄຄຊ ມສີດິສັ່ ງໂຈະການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ໃນກ ລະນກີານສະໜອງຂ ມູ້ນບ ່ ຖ ກຕອ້ງ ຫ   ບ ່ ປະຕ ິ
ບດັຕາມຂັນ້ຕອນການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 17 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້
ທີ່ ອາດສົ່ ງຜນົເສຍັຫາຍຕ ່ ຜູລ້ງົທນຶ. 

ການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ ຈະຖ ກໂຈະໃນກລໍະນໃີດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ສະໜອງຂໍມູ້ນບ່ໍຖ ກຕອ້ງກບັຄວາມເປັນຈງິ; 
2. ບ່ໍປະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນຂອງການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸນ້; 
3. ກໍລະນອີ ່ ນ ຕາມການກໍານດົຂອງ ຄຄຊ. 
ຄຄຊ ມສີດິຍກົເລກີການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ໃນກ ລະນ ີບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ບ ່ ສາມາດ

ແກໄ້ຂຂ ຄ້ງົຄາ້ງ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນວກັທ ີ1 ຂອງມາດຕານີ.້ 
ພາຍຫ ງັ ທີ່  ຄຄຊ ສັ່ ງໂຈະການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ ບໍລສິດັທີ່ ມຈີດຸປະສງົອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ ຕອ້ງໄດສ້ະ

ໜອງຂໍມູ້ນເພີ່ ມເຕມີຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ ແລະ ຕອ້ງເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວ ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົຊາບ. 
 
ການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ ຈະຖ ກຍກົເລກີໃນກລໍະນໃີດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ເຈດຕະນາ ສະໜອງຂໍມູ້ນບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມຄວາມເປນັຈງິ; 
2. ບ່ໍສາມາດແກໄ້ຂຂໍຄ້ງົຄາ້ງ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ວກັໜຶ່ ງ ຂອງມາດຕານີ;້ 
3. ກລໍະນອີ ່ ນ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ. 
 
ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ຂັນ້ຕອນຂອງການ ໂຈະ ແລະ ການຍກົເລກີ ການອອກຈ າໜ່າຍ 

ຫ ກັຊບັຮຸນ້ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ.  
 
ມາດຕາ 24 (ໃໝ່) ການນາໍໃຊທ້ນຶທີ່ ລະດມົໄດ ້ 

ບໍລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ ຕອ້ງນາໍໃຊທ້ນຶທີ່ ລະດມົໄດ ້ ໃຫຖ້ ກຕອ້ງຕາມແຜນການນາໍໃຊທ້ນຶ ແລະ 
ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນໜງັສ ຊວນຊ  ້ພອ້ມທງັລາຍງານການນໍາໃຊທ້ນຶດັ່ ງກ່າວ ໃຫ ້ຄຄຊ ຊາບຈນົກວ່າຈະນາໍ
ໃຊທ້ນຶດັ່ ງກ່າວໝດົ.  

ບໍລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ ຈະສາມາດນາໍໃຊທ້ນຶທີ່ ລະດມົໄດ ້ ກໍ່ ຕໍ່ ເມ  ່ ອ ສໍາເລດັການດດັແກທ້ະບຽນວິ
ສາຫະກດິ ຫ   ເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ກບັກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້. 
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ສໍາລບັ ການນາໍໃຊທ້ນຶທີ່ ລະດມົໄດ ້ທີ່ ເປນັສ່ວນເພີ່ ມມູນຄ່າຮຸນ້ ຂອງບໍລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ ໄດກ້າໍ
ນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 

 
ມາດຕາ 25 (ປບັປຸງ) ໃບຮຸນ້   

ໃບຮຸນ້ຂອງ ບໍລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ ຫ   ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ ເປນັໃບຮຸນ້ລວມ ທີ່ ບ ່ ບົ່ ງຊ ່ ຜູຖ້ ຮຸນ້ ຊຶ່ ງ 
ບໍລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ ຫ   ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ ຕອ້ງນ າໄປຝາກໄວຢູ່້ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ. ສູນຮບັຝາກຫ ກັ 
ຊບັ ເປນັຜູສ້າ້ງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຖານຂ ມູ້ນ ກ່ຽວກບັບນັ ຊຜູີຖ້ ຮຸນ້ ແລະ ຜູມ້ລີາຍຊ ່ ໃນບນັຊດີັ່ ງກ່າວ ເປນັຜູ ້
ຖ ຮຸນ້ທີ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ.  

ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ໃບຮຸນ້ລວມ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 
 

ໝວດທ ີ2 
ການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ກູ ້(ໃໝ່) 

 
ມາດຕາ 26 (ໃໝ່) ການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ກູ ້ 

ການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ກູ ້ແມ່ນ ການນາໍເອາົຮຸນ້ກູ ້ທີ່ ເປນັເຄ ່ ອງມ ທາງດາ້ນການເງນິປະເພດໜີ ້ຂອງ
ບໍລສິດັຂາຍໃຫແ້ກ່ຜູລ້ງົທນຶ. ການອອກຈ າໜ່າຍຮຸນ້ກູ ້ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ. 

  
ມາດຕາ 27 (ໃໝ່) ຈດຸປະສງົຂອງການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ກູ ້ 

ການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ກູ ້ແມ່ນເພ ່ ອຈດຸປະສງົໃດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ເຄ ່ ອນໄຫວ ຫ   ຂະຫຍາຍ ທຸລະກດິ; 
2. ຊໍາລະຄ ນໜີສ້ນິເງນິກູ;້ 
3. ຊໍາລະຄ ນຮຸນ້ກູທ້ີ່ ໄດອ້ອກຈາໍໜ່າຍຜ່ານມາ; 
4. ຈດຸປະສງົອ ່ ນ ຕາມການຕກົລງົເຫນັດຂີອງ ຄຄຊ. 

 
ມາດຕາ 28 (ໃໝ່) ຮູບແບບຂອງການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ກູ ້ 

ການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ກູ ້ປະກອບດວ້ຍ 2 ຮູບແບບ ຄ : 
1. ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົ; 
2. ໃນວງົຈາໍກດັ. 
 

ມາດຕາ 29 (ໃໝ່) ການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ກູໃ້ຫແ້ກ່ມວນຊນົ  
ການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ກູໃ້ຫແ້ກ່ມວນຊນົ ແມ່ນ ການຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ກູ ້ທີ່ ມກີານໂຄສະນາຜ່ານພາຫະນະ

ສ ່ ມວນຊນົໃນວງົກວາ້ງ ຊຶ່ ງມຜູີລ້ງົທນຶຫ າຍກວ່າ 100 ລາຍຂຶນ້ໄປ. 
 

ມາດຕາ 30 (ໃໝ່) ການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ກູໃ້ນວງົຈາໍກດັ  



17 

 

ການອອກຈ າໜ່າຍຮຸນ້ກູໃ້ນວງົຈ າກດັ ແມ່ນ ການອອກຈ າໜ່າຍຮຸນ້ກູ ້ ໃຫແ້ກ່ຜູລ້ງົທນຶຍຸດທະສາດ, 
ຜູລ້ງົທນຶປະເພດສະຖາບນັ ແລະ ຜູລ້ງົທນຶລາຍໃຫຍ່ (High net worth investors) ສໍາລບັ ຈາໍນວນຜູ ້
ລງົທນຶ, ມູນຄ່າ ແລະ ຈາໍນວນຄັງ້ ໃນການອອກຈ າໜ່າຍຮຸນ້ກູໃ້ນວງົຈ າກດັ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການ
ສະເພາະ. 

 
ມາດຕາ 31 (ໃໝ່) ເງ  ່ອນໄຂຂອງການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ກູ ້ 

ບ ລສິດັທີ່ ມຈີດຸປະສງົອອກຈ າໜ່າຍຮຸນ້ກູ ້ຕອ້ງມເີງ  ່ອນໄຂ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ມຖີານະເປນັບ ລສິດັ ທີ່ ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ຢ່າງຖ ກຕອ້ງຕາມທີ່ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍວ່າດວ້ຍວສິາຫະ

ກດິ ຍກົເວັນ້ ບໍລສິດັຈາໍກດັຜູດ້ຽວ; 
2. ມແີຜນ ການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ກູ,້ ການນາໍໃຊທ້ນຶ ແລະ ການຊໍາລະຕົນ້ທນຶ ແລະ ດອກເບຍ້ ທີ່ ມ ີ

ມະຕຮິບັຮອງຈາກກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້; 
3. ມກີານກາໍນດົ ຄຸນລກັສະນະຂອງຮຸນ້ກູ,້ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງຜູອ້ອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ກູ ້ ແລະ ຜູຖ້ 

ຮຸນ້ກູ ້ຫ   ຕວົແທນຜູຖ້ ຮຸນ້ກູ;້ 
4. ມເີອກະສານລາຍງານການເງນິ; 
5. ມເີງ  ່ອນໄຂອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 
ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ຄຸນລກັສະນະຂອງຮຸນ້ກູ,້ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງຜູອ້ອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ກູ ້

ແລະ ຜູຖ້ ຮຸນ້ກູ ້ຫ   ຕວົແທນຜູຖ້ ຮຸນ້ກູ ້ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 
 

ມາດຕາ 32 (ໃໝ່) ເອກະສານປະກອບການຮອ້ງຂໍອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ກູ ້ 
ບ ລສິດັທີ່ ມຈີດຸປະສງົອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ກູ ້ ຕອ້ງຍ ່ ນເອກະສານປະກອບ ຕ ່  ຄຄຊ. 
ເອກະສານປະກອບສໍາລບັການຮອ້ງຂໍອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ກູ ້ມດີັ່ ງນີ:້ 
1. ຄໍາຮອ້ງຕາມແບບພມິຂອງ ຄຄຊ; 
2. ສໍາເນາົໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ; 
3. ສໍາເນາົໃບຢັງ້ຢ ນປະຈາໍຕວົຜູເ້ສຍອາກອນ; 
4. ສໍາເນາົກດົລະບຽບຂອງບໍລສິດັ;  
5. ສໍາເນາົມະຕຮິບັຮອງຈາກກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້ ທີ່ ມແີຜນການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ກູ,້ ການນາໍໃຊທ້ນຶ 

ແລະ ການຊໍາລະຕົນ້ທນຶ ແລະ ດອກເບຍ້; 
6. ເອກະສານລາຍງານການເງນິ;  
7. ໜງັສ ຊວນຊ ;້ 
8. ເອກະສານອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວ 

ຂອ້ງ. 
 

ມາດຕາ 33 (ໃໝ່) ໜງັສ ຊວນຊ  ້ 
ໜງັສ ຊວນຊ ສໍ້າລບັການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ກູ ້ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 18 ຂອງ

ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ແລະ ມເີນ ອ້ໃນເພີ່ ມເຕມີ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 
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ມາດຕາ 34 (ໃໝ່) ຂັນ້ຕອນການຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ກູ ້ 

ພາຍຫ ງັໄດຮ້ບັອະນຸຍາດອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ກູຈ້າກ ຄຄຊ ແລວ້ ການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ກູ ້ ຕອ້ງໃຫ ້
ປະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ປະກາດການອະນຸຍາດໃຫອ້ອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ກູ ້ ຜ່ານພາຫະນະສ ່ ມວນຊນົ. ສໍາລບັ ການອອກຈາໍ
ໜ່າຍຮຸນ້ກູໃ້ນວງົຈາໍກດັ ແມ່ນສາມາດປະກາດການອະນຸຍາດດັ່ ງກ່າວ ຫ   ບ່ໍປະກາດກໍ່ໄດ;້ 

2. ໂຄສະນາການຂາຍຮຸນ້ກູ ້ຜ່ານພາຫະນະສ ່ ມວນຊນົ ຍກົເວັນ້ ການຂາຍຮຸນ້ກູໃ້ນວງົຈາໍກດັ; 
3. ຈ່ອງຊ ຮຸ້ນ້ກູ ້ແລະ ວາງເງນິມດັຈາໍ; 
4. ຈດັສນັຮຸນ້ກູ;້ 
5. ຊໍາລະເງນິ ຫ   ສົ່ ງເງນິມດັຈາໍຄ ນ ໃຫແ້ກ່ຜູຈ່້ອງຊ ຮຸ້ນ້ກູ ້ທີ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັການຈດັສນັຮຸນ້ກູ ້ຕາມຈາໍນວນ

ຮຸນ້ກູທ້ີ່ ຈ່ອງຊ  ້ຫ   ກລໍະນມີກີານຍກົເລກີການຂາຍຮຸນ້ກູ;້ 
6. ອອກໃບຢັງ້ຢ ນການຈດັສນັຮຸນ້ກູ.້ 
 
ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ມູນຄ່າ, ຈາໍນວນຄັງ້, ໄລຍະເວລາການຂາຍ ແລະ ເນ ອ້ໃນອ ່ ນທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຂາຍຮຸນ້ກູ ້ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 
 

ມາດຕາ 35 (ໃໝ່) ການລາຍງານ ແລະ ການຢັງ້ຢ ນ ຜນົການຂາຍຮຸນ້ກູ ້ 
ບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຮຸນ້ກູ ້ ຕອ້ງລາຍງານຜນົການຂາຍຮຸນ້ກູໃ້ຫ ້ ຄຄຊ ຊາບຢ່າງເປນັລາຍ ລກັອກັ 

ສອນ ພາຍໃນກ ານດົເວລາ 5 ວນັລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັສິນ້ສຸດການຂາຍຮຸນ້ກູໃ້ນແຕ່ລະຄັງ້ເປນັຕົນ້ໄປ.  
ຄຄຊ ຕອ້ງຢັງ້ຢ ນຜນົການຂາຍຮຸນ້ກູ ້ ພາຍໃນກ ານດົເວລາ 5 ວນັລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັ 

ການລາຍງານເປນັຕົນ້ໄປ. 
 
ມາດຕາ 36 (ໃໝ່) ການນາໍໃຊທ້ນຶທີ່ ລະດມົໄດ ້ 

ບໍລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ກູ ້ ຕອ້ງນາໍໃຊທ້ນຶທີ່ ລະດມົໄດ ້ ໃຫຖ້ ກຕອ້ງຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນໜງັສ 
ຊວນຊ  ້ພອ້ມທງັລາຍງານການນາໍໃຊທ້ນຶດັ່ ງກ່າວ ໃຫ ້ຄຄຊ ຊາບຈນົກວ່າຈະນາໍໃຊທ້ນຶດັ່ ງກ່າວໝດົ. 

ບໍລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ກູ ້ ຈະສາມາດນາໍໃຊທ້ນຶທີ່ ລະດມົໄດກ້ໍ່ ຕໍ່ ເມ  ່ ອ ໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢ ນຜນົການ
ຂາຍຮຸນ້ກູຈ້າກ ຄຄຊ. 

 
ມາດຕາ 37 (ໃໝ່) ການນາໍໃຊບ້ດົບນັຍດັຂອງການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້  

ນອກຈາກບດົບນັຍດັຕ່າງໆທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນໝວດນີ ້ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ການພຈິາລະນາ
ການອອກຈາໍໜ່າຍ, ການໂຈະ ແລະ ການຍກົເລກີການຈາໍໜ່າຍ ແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມບດົບນັຍດັຂອງ    
ໝວດທ ີ1 ການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້.  
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ໝວດທ ີ2 3 
ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ແລະ ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ 

 

ມາດຕາ 20 38 (ປບັປຸງ) ການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານ ຂອງບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ແລະ ບ ລສິດັຈດົທະ 
ບຽນ  

ບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ແລະ ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ ຕອ້ງປະຕບິດັຫ ກັການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານທີ່ ດ ີ
ຕາມການກ ານດົຂອງ ຄຄຊ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ລະບຽບການສະເພາະ. ລວມທງັລະບອບການລາຍງານ 
ແລະ ການເປດີເຜຍີຂ ມູ້ນຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົ ໄວໃ້ນ ມາດຕາ 123 ແລະ 124  ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 

 

ມາດຕາ 21 39 (ປບັປຸງ) ການບນັຊ ີແລະ ກວດສອບ  
ບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ແລະ ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ ຕອ້ງປະຕບິດັຫ ກັການພ ນ້ຖານຂອງການ 

ບນັຊ,ີ ມາດຕະຖານການບນັຊ ີມເີອກະສານຢັງ້ຢ ນ, ປຶມ້ຄູ່ມ  , ປຶມ້ບນັຊ,ີ ປຶມ້ຕດິຕາມ, ເກບັຮກັສາເອກະ 
ສານການບນັຊ ີແລະ ສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການບນັຊ ີແລະ 
ລະບຽບການອ ່ ນກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  

ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຂອງບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ແລະ ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ ຕອ້ງໄດ ້
ຮບັການ ທບົທວນ ແລະ ກວດສອບ ຈາກບ ລສິດັກວດສອບ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະ 
ເພາະ. 

 
ມາດຕາ 22 40 (ປບັປຸງ) ການຄອບຄອງກດິຈະການ  

ການຄອບກດິຈະການ ແມ່ນ ການເຂົາ້ໄປ ຊ  ້ ຫ   ຮບັໂອນຮຸນ້ ຂອງບ ລສິດັຈດົທະບຽນໃດໜຶ່ ງ ຊຶ່ ງ 
ເຮດັໃຫຜູ້ຊ້  ້ ຫ   ຜູຮ້ບັໂອນຮຸນ້ ກາຍເປນັຜູຖ້ ຮຸນ້ ທີ່ ມອີ ານາດຄວບຄຸມບ ລສິດັຈດົທະບຽນ ທີ່ ສາມາດຄວບ
ຄຸມ ນະໂຍບາຍ, ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ ແລະ ການດໍາເນນີງານ ຂອງບໍລສິດັຈດົທະບຽນດັ່ ງກ່າວ; 

ໃນກລໍະນທີີ່  ການຊ  ້ ຫ   ຮບັໂອນຮຸນ້ ທີ່ ເຮດັໃຫ ້ ຜູຊ້   ້ ຫ   ຜູຮ້ບັໂອນຮຸນ້ ດັ່ ງກ່າວ ສາມາດຄວບຄຸມ 
ນະໂຍບາຍ, ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ ແລະ ການດໍາເນນີງານ ຂອງບໍລສິດັຈດົທະບຽນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໃວໃນ
ວກັໜຶ່ ງຂອງມາດຕານີ ້ຜູຖ້ ຄອງຮຸນ້ດັ່ ງກ່າວ ຕອ້ງສະເໜຊີ ຮຸ້ນ້ ບາງສ່ວນ ຫ   ທງັໝດົ ຈາກ ຜູຖ້ ຮຸນ້ລາຍອ ່ ນ. 

ທຸກການຊ  ້ ຫ   ການໂອນຮຸນ້ ທີ່ ມລີກັສະນະຄອບຄອງກດິຈະການ ຕອ້ງໄດລ້າຍງານໃຫ ້ ຄຄຊ. ຖາ້ 
ການຊ  ້ ຫ   ການໂອນຮຸນ້ນັນ້ ເຮດັໃຫອ້ດັຕາສ່ວນການຄອບຄອງກດິຈະການ ເຖງິເພດານຕາມການກ ານດົ 
ຂອງ ຄຄຊ ຜູທ້ີ່ ຈະຊ  ້ຫ   ຮບັໂອນຮຸນ້ນັນ້ ຕອ້ງເປດີການສະເໜຊີ ຮຸ້ນ້ທງັໝດົ ຈາກບນັດາຜູຖ້ ຮຸນ້ອ ່ ນ ຫ   ຂາຍ 
ຮຸນ້ສ່ວນທີ່ ເກນີເພດານອດັຕາສ່ວນການຄອບຄອງກດິຈະການ. 

 ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ອດັຕາສ່ວນການຄອບຄອງກດິຈະການຖ ຄອງຮຸນ້, ຂັນ້ຕອນການສະ 
ເໜຊີ ຮຸ້ນ້ ບາງສ່ວນ ຫ   ທງັໝດົ, ການລາຍງານ, ການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນ ແລະ ຂັນ້ຕອນເປດີການສະເໜຊີ ຮຸ້ນ້
ທງັໝດົ ເນ ອ້ໃນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຄອບຄອງກດິຈະການ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 
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ມາດຕາ 23 41 (ປບັປຸງ) ລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ  
ລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ ແມ່ນ ການເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິທຸລະກາໍໃດໜຶ່ ງ ຂອງການໄດມ້າ ແລະ ການ

ໝດົໄປຂອງຊບັສນິບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ຫ   ຂອງບ ລສິດັຈດົທະບຽນ ກບັ ບຸກຄນົ ແລະ ນຕິບຸິກຄນົ 
ທີ່ ກ່ຽວພນັ.  

ການອະນຸມດັລາຍການທີ່່ ກ່ຽວພນັ ຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັບດົບນັຍດັກ່ຽວກບັ ການໄດມ້າ ແລະ ການ
ໝດົໄປຂອງຊບັສນິ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 42 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 

ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ປະເພດ, ເງ  ່ອນໄຂ, ຂັນ້ຕອນ, ການອະນຸມດັ, ສູດຄດິໄລ່, ການລາຍ 
ງານ, ແລະ ການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນ ແລະ ເນ ອ້ໃນອ ່ ນກ່ຽວກບັ ລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນລະບຽບ 
ການສະເພາະ. 

 

ມາດຕາ 24 42 (ປບັປຸງ) ການໄດມ້າ ແລະ ການຈ າໜ່າຍໝດົໄປຂອງຊບັສນິ  
ການໄດມ້າ ແລະ ການຈ າໜ່າຍໝດົໄປຂອງຊບັສນິ ຂອງບ ລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍຫ ກັຊບັ ແລະ ບ ລສິດັ 

ຈດົທະບຽນ ແມ່ນ ການເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກ າການໄດມ້າ ແລະ ການໝດົໄປຂອງຊບັສນິໃດໜຶ່ ງ ທີ່ ມຂີະໜາດ
ໃຫຍ່ມູນຄ່າສູງຂອງບ ລສິດັຈດົທະບຽນ ກບັ ບຸກຄນົ ຫ   ນຕິບຸິກຄນົອ ່ ນ ທີ່ ອາດຊຶ່ ງການໄດມ້າ ແລະ ການ
ໝດົໄປຂອງຊບັສນິດັ່ ງກ່າວ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່  ຖານະການເງນິ, ຜນົການດ າເນນີງານຂອງບ ລສິດັ, ສດິ ແລະ 
ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງ ຜູຖ້ ຮຸນ້ ຂອງບໍລສິດັຈດົທະບຽນ. 

ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ປະເພດ, ມູນຄ່າ, ເງ  ່ອນໄຂ, ຂັນ້ຕອນ, ການອະນຸມດັ, ສູດຄດິໄລ່, 
ການລາຍງານ, ແລະ ການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນ ແລະ ເນ ອ້ໃນອ ່ ນກ່ຽວກບັ ການໄດມ້າ ແລະ ການຈາໍໜ່າຍໝດົໄປ
ຂອງຊບັສນິ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 

 
ພາກທ ີIII 

ກອງທນຶຮ່ວມເພ ່ ອການລງົທນຶ 
 

ໝວດທ ີ1 
ການສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶຮ່ວມ 

 
ມາດຕາ 26 43 (ປບັປຸງ) ກອງທນຶຮ່ວມ  

ກອງທນຶຮ່ວມ ແມ່ນ ທນຶ ທີ່ໄດມ້າດວ້ຍການລະດມົທນຶ ຈາກບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ 
ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພ ່ ອນ າໄປລງົ ທນຶໃສ່ຫ ກັຊບັ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 29 ຂອງກດົ 
ໝາຍສະບບັນີ.້ ຊບັສນິຂອງກອງທນຶຮ່ວມໃດໜຶ່ ງ ເປັນຊບັສນິຂອງຜູຖ້ ໜ່ວຍລງົທນຶ ຂອງກອງທນຶຮ່ວມ 
ດັ່ ງກ່າວ.  

ກອງທນຶຮ່ວມ ແມ່ນ ກອງທນຶຮູບແບບໜຶ່ ງ ທີ່ ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ເພ ່ ອລະດມົທນຶຈາກ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ 
ແລະ ການຈດັຕັງ້ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດວ້ຍການອອກຈາໍໜ່າຍໜ່ວຍລງົທນຶໃຫແ້ກ່ມວນຊນົ. 
ເພ ່ ອນາໍໄປລງົທນຶ ຕາມເປົາ້ໝາຍການລງົທນຶທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 55 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ແລະ 
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ແບ່ງປນັຜນົຕອບແທນທີ່ ໄດຈ້າກການລງົທນຶໃຫແ້ກ່ຜູຖ້ ຄອງໜ່ວຍລງົທນຶຂອງກອງທນຶດັ່ ງກ່າວ ຕາມທີ່ ໄດ ້
ກາໍນດົໄວໃ້ນໜງັສ ຊວນຊ  ້ຫ   ສນັຍາລະຫວ່າງ ບໍລສິດັບໍລຫິານກອງທນຶ ກບັ ຜູຖ້ ໜ່ວຍລງົທນຶ.  

 
ມາດຕາ 28 44 (ປບັປຸງ) ຫ ກັການ ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງກອງທນຶຮ່ວມ  

ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງກອງທນຶຮ່ວມ ເຄ ່ ອນໄຫວໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຫ ກັການ ດງັນີ:້ 
1. ຕອ້ງເຄ ່ ອນໄຫວຕາມມາດຕະຖານກ່ຽວກບັ ເງ  ່ອນໄຂ, ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ, ກດົຈນັຍາບນັ ໃນ

ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງກອງທນຶຮ່ວມ, ຜູບໍ້ລຫິານກອງທນຶຮ່ວມ ແລະ ຜູດູ້ແລຜນົປະໂຫຍດຂອງກອງທນຶ
ຮ່ວມ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການສະເພາະ; 

2. ຜູຖ້ ໜ່ວຍລງົທນຶ ຊ -້ຂາຍ ໜ່ວຍລງົທນຶ ດວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈ; 
3. ຕອ້ງສາ້ງຕັງ້ ແລະ ເຄ ່ ອນໄຫວ ຕາມຮູບແບບທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການ; 
4. ຊບັສນິຂອງກອງທນຶຮ່ວມ ຕອ້ງເກບັຮກັສາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງໂດຍ ທະນາຄານຜູດູ້ແລຊບັສນິຜນົ

ປະໂຫຍດ; 
5. ຊບັສນິຂອງກອງທນຶຮ່ວມ ທີ່ ບໍລສິດັບໍລຫິານກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ບໍລຫິານ ແລະ ຊບັສນິທີ່

ທະນາຄານຜູດູ້ແລຜນົປະໂຫຍດ ຄຸມ້ຄອງ ແມ່ນຖ ວ່າເປນັຊບັສນິຂອງກອງທນຶຮ່ວມ; 
6. ຊບັສນິຂອງແຕ່ລະກອງທນຶຮ່ວມ ໃຫແ້ຍກອອກຈາກກນັ; 
7. ຊບັສນິຂອງກອງທນຶຮ່ວມໃດໜຶ່ ງ ຖ ວ່າເປນັຊບັສນິຂອງຜູຖ້ ໜ່ວຍລງົທນຶ ຂອງກອງທນຶຮ່ວມດັ່ ງ 

ກ່າວ; 
8. ຊບັສນິຂອງກອງທນຶຮ່ວມ ຕອ້ງແຍກອອກຈາກຊບັສນິຂອງ ບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິກອງທນຶເພ ່ ອ

ການລງົທນຶ ແລະ ທະນາຄານດູແລຊັບັສນິ ຜູດູ້ແລຜນົປະໂຫຍດຂອງກອງທນຶຮ່ວມ 
ຕອ້ງແຍກຊບັສນິຂອງຕນົ ອອກຈາກຊບັ ສນິຂອງກອງທນຶຮ່ວມ ແລະ ຕອ້ງເກບັຮກັສາຊບັສນິດັ່ ງກ່າວໃຫມ້ີ
ຄວາມປອດໄພ; ແລະ ບ ່ ຖ ວ່າເປັນຊບັສນິ ຂອງ ບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິ ຫ   ທະນາຄານ ດູແລຊບັສນິ; 

9. ລາຍຮບັ ແລະ ຊບັສນິອ ່ ນ ທີ່ໄດຈ້າກການບ ລຫິານກອງທນຶຮ່ວມ ໂດຍບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິ 
ແລະ ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ຕອ້ງເປນັຊບັສນິຂອງກອງທນຶຮ່ວມ; 

10. ຕອ້ງເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັ ນະໂຍບາຍການລງົທນຶ, ຄວາມສ່ຽງ, ຜນົຕອບແທນ ແລະ ຂໍມູ້ນອ ່ ນໆ 
ເພ ່ ອເປນັຂໍມູ້ນ ໃຫຜູ້ລ້ງົທນຶໃນການຕດັສນິໃຈລງົທນຶ;  

11. ຕອ້ງມວີທິ ີການປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ (NAV) ຂອງກອງທນຶຮ່ວມທີ່ ເໝາະສມົ, ການກາໍນດົລາຄາ
ຂາຍ ແລະ ລາຄາຊ ຄ້  ນ ຂອງໜ່ວຍລງົທນຶ ພອ້ມທງັເປີດເຜຍີໃຫແ້ກ່ມວນຊນົ. 

 
ມາດຕາ 27 45 (ປບັປຸງ) ປະເພດກອງທນຶຮ່ວມ  

ກອງທນຶຮ່ວມ ມ ີສອງ 2 ປະເພດ ດັ່ ງນີ:້  
1. ກອງທນຶຮ່ວມປດິ; 
2. ກອງທນຶຮ່ວມເປດີ. 
ກອງທນຶຮ່ວມປດິ ແມ່ນ ກອງທນຶ ທີ່ ມຈີ ານວນ ແລະ ມູນຄ່າກ ານດົ ຂອງໜ່ວຍລງົທນຶຄງົທີ່ , ມກີານ 

ລະດມົທນຶຈາກມວນຊນົຄັງ້ດຽວ ໃນເວລາສາ້ງຕັງ້ ແລະ ມອີາຍຸທີ່ ແນ່ນອນ. 
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ກອງທນຶຮ່ວມເປດີ ແມ່ນ ກອງທນຶ ທີ່ ມຈີ ານວນ ແລະ ມູນຄ່າກ ານດົ ຂອງໜ່ວຍລງົທນຶບ ່ ຄງົທີ່  ຊຶ່ ງ 
ອາດເພີ່ ມ ຫ   ຫ ຸດໄດ ້ແລະ ມອີາຍຸບ ່ ແນ່ນອນ. 

ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ກອງທນຶຮ່ວມທງັ 2 ປະເພດ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 
 

ມາດຕາ 46 (ໃໝ່) ກອງທນຶຮ່ວມປດິ 
ກອງທນຶຮ່ວມປດິ ແມ່ນ ກອງທນຶຮ່ວມປະເພດທີ່  ບ່ໍຮບັຊ ຄ້  ນໜ່ວຍລງົທນຶ ແລະ ມອີາຍຸໂຄງການທີ່

ແນ່ນອນ. 
ສໍາລບັ ກອງທນຶຮ່ວມປດິ ຕອ້ງໄດຈ້ດົທະບຽນ ເພ ່ ອຊ -້ຂາຍໜ່ວຍລງົທນຶຂອງກອງທນຶຮ່ວມດັ່ ງກ່າວ 

ຢູ່ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ. 
 

ມາດຕາ 47 (ໃໝ່) ກອງທນຶຮ່ວມເປດີ 
ກອງທນຶຮ່ວມເປດີ ແມ່ນ ກອງທນຶຮ່ວມປະເພດທີ່  ຮບັຊ ຄ້  ນໜ່ວຍລງົທນຶ ແລະ ບ່ໍມກີານກາໍນດົອາຍຸ

ຂອງໂຄງການ. 
ສໍາລບັ ກອງທນຶຮ່ວມເປດີ ສາມາດຈດົທະບຽນ ຫ   ບ່ໍຈດົທະບຽນ ເພ ່ ອຊ -້ຂາຍໜ່ວຍລງົທນຶຂອງ

ກອງທນຶຮ່ວມ ຢູ່ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ກໄໍດ.້ 
 

ມາດຕາ 30 48 (ປບັປຸງ) ການສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶຮ່ວມ  
ຜູທ້ີ່ ມຈີດຸປະສງົສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶຮ່ວມ ຕອ້ງມເີງ  ່ອນໄຂຄບົຖວ້ນຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 50 

ແລະ ປະກອບເອກະສານ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 51 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ເພ ່ ອຍ ່ ນ ຕ ່  ຄຄຊ 
ພຈິາລະນາອະນຸມດັ. 

ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ຈາໍນວນຂອງຜູຖ້ ຄອງໜ່ວຍລງົທນຶ ແລະ ອດັຕາສ່ວນການຖ ຄອງ
ໜ່ວຍລງົທນຶ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ.  

 
ມາດຕາ 49 (ໃໝ່) ຮູບແບບຂອງການສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶຮ່ວມ  

ກອງທນຶຮ່ວມ ຕາມປະເພດທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 45 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ອາດຕອ້ງສາ້ງຕັງ້
ຂຶນ້ໃນຮູບແບບ ນຕິບຸິກຄນົ ຫ   ຕາມສນັຍາ ແລະ ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ. 

ກອງທນຶຮ່ວມໃນຮູບແບບນຕິບຸິກຄນົ ໃຫສ້າ້ງກດົລະບຽບຂຶນ້. ສ າລບັກອງທນຶຮ່ວມຕາມສນັຍາ ໃຫ ້
ສາ້ງສນັຍາຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານກອງທນຶຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິ, ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ແລະ 
ຜູລ້ງົທນຶ. ສນັຍາຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານກອງທນຶຮ່ວມ ໃຫຖ້ ເປນັກດົລະບຽບ. 

 
ມາດຕາ 31 50 (ປບັປຸງ) ເງ  ່ອນໄຂການສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶຮ່ວມ  

ການຜູທ້ີ່ ມຈີດຸປະສງົສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶຮ່ວມ ຕອ້ງມເີງ  ່ອນໄຂຕົນ້ຕ  ດັ່ ງນີ:້ 
1. ເປນັບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິກອງທນຶ ທີ່ ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ຢ່າງຖ ກຕອ້ງຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ ກດົ 

ໝາຍສະບບັນີ ້ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ ໃຫເ້ຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິກ່ຽວກບັ ການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ບໍລຫິານ
ກອງທນຶຮ່ວມ ຢູ່ ສປປ ລາວ; 
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2. ມຜູີບ້ ລຫິານກອງທນຶຮ່ວມ ທີ່ ມໃີບຢັງ້ຢ ນວຊິາຊບີປະເພດຜູບ້ ລຫິານກອງທນຶຮ່ວມໃນຈ ານວນ ທີ່  
ເໝາະສມົ; 

3. ມແີຜນການລະອຽດກ່ຽວກບັ ການລະດມົທນຶ ແລະ ແຜນການລງົທນຶ ຂອງກອງທນຶຮ່ວມ; 
4. ມແີຜນການລະອຽດກ່ຽວກບັ ເປົາ້ໝາຍການລງົທນຶ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 55 ຂອງ

ກດົໝາຍສະບບັນີ;້ 
5. ມໜີງັສ ຊວນຊ  ້ທີ່ ມເີນ ອ້ໃນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 52 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ;້  
6. ມສີນັຍາລະຫວ່າງ ຜູເ້ກບັຮກັສາ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ດູແລຜນົປະໂຫຍດ ກບັ ບໍລສິດັບໍລຫິານກອງ

ທນຶ; 
7. ມຮ່ີາງສນັຍາລະຫວ່າງ ບໍລສິດັບໍລຫິານກອງທນຶ ກບັ ຜູລ້ງົທນຶ; 
8. ເງ  ່ອນໄຂອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  
 
ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ສນັຍາແຕ່ງຕັງ້ ຜູເ້ກບັຮກັສາ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ດູແລຜນົປະໂຫຍດ 

ລະຫວ່າງ ບໍລສິດັບໍລຫິານກອງທນຶ ແລະ ຜູລ້ງົທນຶ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 
 

ມາດຕາ 32 51 (ປບັປຸງ) ເອກະສານປະກອບການຂ ສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶຮ່ວມ  
ບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົຂ ສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶຮ່ວມ ຕອ້ງຍ ່ ນຄ າ

ຮອ້ງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ຕ ່  ຄຄຊ. 
ເອກະສານປະກອບການຂ ສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶຮ່ວມ ມ ີດັ່ ງນີ:້  
1. ຄ າຮອ້ງຕາມແບບພມິຂອງ ຄຄຊ; 
2. ສ າເນາົໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ຂອງບໍລສິດັບໍລຫິານກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ; 
3. ສໍາເນາົໃບອະນຸຍາດເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິກ່ຽວກບັ ການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ບໍລຫິານກອງທນຶຮ່ວມ ຢູ່ 

ສປປ ລາວ; 
4. ສໍາເນາົໃບຢັງ້ຢ ນນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັປະເພດຜູບໍ້ລຫິານກອງທນຶ ແລະ ຊວີະປະຫວດັ 

ຫຍ ຂ້ອງ ຜູບ້ ລຫິານກອງທນຶຮ່ວມ ຊຶ່ ງໄດຮ້ບັມອບໝາຍຈາກ ບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິ; 
5. ແຜນການລະອຽດກ່ຽວກບັການລະດມົທນຶ ແລະ ແຜນການລງົທນຶ; 
6. ສ າເນາົໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ແລະ ໃບຢັງ້ຢ ນປະຈ າຕວົຜູເ້ສຍອາກອນ ຂອງບ ລສິດັບ ລຫິານ 

ຊບັສນິ; 
7. ແຜນການລະອຽດກ່ຽວກບັເປົາ້ໝາຍການລງົທນຶ ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 55 ຂອງກດົ

ໝາຍສະບບັນີ;້  
8. ໜງັສ ຊວນຊ ສໍ້າລບັການຂາຍໜ່ວຍລງົທນຶ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 52 ຂອງກດົໝາຍ

ສະບບັນີ;້  
9. ກດົລະບຽບຂອງກອງທນຶຮ່ວມ ແລະ ສນັຍາຄຸມ້ຄອງດູແລຊບັສນິ ລະຫວ່າງບ ລສິດັ ບ ລຫິານ 

ຊບັສນິ ແລະ ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ໃນກ ລະນກີອງທນຶຮ່ວມ ຫາກສາ້ງຕັງ້ຕາມຮູບແບບນຕິບຸິກຄນົ;  
10. ສນັຍາຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານກອງທນຶຮ່ວມ ລະຫວ່າງບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິ, ທະນາຄານດູແລຊບັ 

ສນິ ແລະ ຜູລ້ງົທນຶ ໃນກ ລະນກີອງທນຶຮ່ວມ ຫາກສາ້ງຕັງ້ຕາມແບບສນັຍາ; 
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11. ຮ່າງສນັຍາລະຫວ່າງ ບໍລສິດັບໍລຫິານກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ກບັ ຜູລ້ງົທນຶ; 
12. ຮ່າງສນັຍາລະຫວ່າງ ຜູດູ້ແລຜນົປະໂຫຍດຂອງກອງທນຶຮ່ວມ ກບັ ບໍລສິດັບໍລຫິານກອງທນຶເພ ່ ອ

ການລງົທນຶ;  
13. ເອກະສານລາຍງານການເງນິ;  
14. ເອກະສານອ ່ ນ ຕາມການກ ານດົຂອງ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ. 
ໃນກ ລະນ ີ ກອງທນຶຮ່ວມໃດໜຶ່ ງ ທີ່ ໄດເ້ຄ ່ ອນໄຫວມາກ່ອນແລວ້ຫາກມຈີດຸປະສງົຂາຍໜ່ວຍລງົ 

ທນຶເພີ່ ມໃຫແ້ກ່ມວນຊນົ ຍງັຕອ້ງປະກອບເອກະສານເພີ່ ມເຕມີ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ມະຕກິອງປະຊຸມຜູຖ້ ໜ່ວຍລງົທນຶ ກ່ຽວກບັການຮບັຮອງແຜນການລະດມົທນຶເພີ່ ມ ແລະ ແຜນ 

ການລງົທນຶ; 
2. ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງກອງທນຶຮ່ວມ ທີ່ໄດຜ່້ານການກວດສອບຈາກ ບ ລສິດັກວດ 

ສອບ ສາມປ ີຄ ນຫ ງັ ຫ   ນບັແຕ່ວນັເລີ່ ມຕົນ້ເຄ ່ ອນໄຫວຂອງກອງທນຶຮ່ວມ ເປນັຕົນ້ມາ; 
3. ໜງັສ ປະເມນີຜນົການປະຕບິດັ ກດົລະບຽບ ຫ   ສນັຍາຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານກອງທນຶ ຮ່ວມໃນໄລ 

ຍະຜ່ານມາ ຈາກທະນາຄານດູແລຊບັສນິ. 
 

ມາດຕາ 33 ກດົລະບຽບ ຫ   ສນັຍາຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານກອງທນຶຮ່ວມ 
ກດົລະບຽບ ຫ   ສນັຍາຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານ ກອງທນຶຮ່ວມ ມເີນ ອ້ໃນຕົນ້ຕ  ດັ່ ງນີ:້ 
1. ຊ ່ ຂອງກອງທນຶຮ່ວມ; 
2. ຊ ່ , ສະຖານທີ່ ຕັງ້ຂອງ ສ ານກັງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາທງັໝດົ ຂອງບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິ; 
3. ຈດຸປະສງົໃນການລະດມົທນຶ ແລະ ນະໂຍບາຍການລງົທນຶ; 
4. ປະເພດ ແລະ ອາຍຸ ຂອງກອງທນຶຮ່ວມ; 
5. ຈ ານວນ ແລະ ມູນຄ່າກ ານດົຂອງໜ່ວຍລງົທນຶ; 
6. ທນຶຈດົທະບຽນຂອງກອງທນຶຮ່ວມ; 
7. ວທິກີານຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານກອງທນຶຮ່ວມ; 
8. ວທິຄີດິໄລ່ມູນຄ່າຊບັສນິສຸດທ ິຂອງກອງທນຶຮ່ວມ; 
9. ວທິກີານແບ່ງປັນຜນົກ າໄລ ຫ   ເງນິປັນຜນົ ຂອງກອງທນຶຮ່ວມ; 
10. ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ ທີ່ ຕອ້ງຈ່າຍໃຫບ້ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິ ແລະ ທະນາຄານດູແລ 

ຊບັສນິ; 
11. ຂັນ້ຕອນ, ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່  ສ າລບັການຈອງ, ການຊ -້ຂາຍ ແລະ ການໄຖ່ຖອນໜ່ວຍ 

ລງົທນຶ; 
12. ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງຜູຖ້ ໜ່ວຍລງົທນຶ, ບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິ ແລະ ທະນາຄານດູແລຊບັ 

ສນິ; 
13. ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ໜ່ວຍລງົທນຶ ແລະ ວທິລີງົຄະແນນສຽງ; 
14. ວທິແີກໄ້ຂຂ ຂ້ດັແຍ່ງ; 
15. ການຍຸບເລກີ ແລະ ການ ສະສາງ-ຊ າລະ; 
16. ເນ ອ້ໃນອ ່ ນ ຕາມການກ ານດົຂອງ ຄຄຊ.  
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ກດົລະບຽບ ຫ   ສນັຍາຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານກອງທນຶຮ່ວມ ໄດຖ້ ກຮບັຮອງຈາກກອງປະຊຸມ ຜູຖ້ ໜ່ວຍ 
ລງົທນຶ ແລະ ມຜີນົສກັສດິ ພາຍຫ ງັໄດຮ້ບັການເຫນັດຈີາກ ຄຄຊ.  

 
ມາດຕາ 34 52 (ປບັປຸງ) ໜງັສ ຊວນຊ  ້ສ າລບັການຂາຍໜ່ວຍລງົທນຶ  

ໜງັສ ຊວນຊ  ້ ຕອ້ງປະກອບດວ້ຍຂໍມູ້ນທີ່ ສໍາຄນັ ເພ ່ ອເປນັບ່ອນອງີໃຫແ້ກ່ຜູລ້ງົທນຶ ໃນການປະເມນີ
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜນົຕອບແທນ ກ່ອນຕດັສນິໃຈລງົທນຶ. 

ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ໜງັສ ຊວນຊ  ້ ສໍາລບັການຂາຍໜ່ວຍລງົທນຶ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມທີ່  ໄດກ້າໍ
ນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 

ໜງັສ ຊວນຊ  ້ສ າລບັການຂາຍໜ່ວຍລງົທນຶຂອງກອງທນຶຮ່ວມປະ ກອບດວ້ຍເນ ອ້ໃນຕົນ້ຕ  ດັ່ ງນີ:້ 
1. ຊ ່ , ປະເພດ ແລະ ອາຍຸ ຂອງກອງທນຶຮ່ວມ; 
2. ຂ ມູ້ນ ກ່ຽວກບັຜູບ້ ລຫິານກອງທນຶຮ່ວມ, ບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິ, ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ແລະ 

ບ ລສິດັທີ່ ປກຶສາດາ້ນກດົໝາຍ; 
3. ຈ ານວນ ແລະ ມູນຄ່າກ ານດົ ຂອງໜ່ວຍລງົທນຶ; 
4. ຈດຸປະສງົ, ຍຸດທະສາດ, ວທິ,ີ ຂັນ້ຕອນ ແລະ ຂອບເຂດຂອງການລງົທນຶ ແລະ ປດັໄຈຄວາມ 

ສ່ຽງຂອງກອງທນຶຮ່ວມ; 
5. ຂ ມູ້ນ ກ່ຽວກບັຖານະການເງນິຂອງກອງທນຶຮ່ວມທີ່ ເຄ ່ ອນໄຫວມາກ່ອນແລວ້ ສາມປີຄ  ນຫ ງັ ຫ   

ນບັແຕ່ວນັເລີ່ ມຕົນ້ເຄ ່ ອນໄຫວຂອງກອງທນຶຮ່ວມເປນັຕົນ້ມາ ທີ່ ຜ່ານການກວດສອບ ຈາກບ ລສິດັກວດ 
ສອບ; 

6. ຜນົຕອບແທນ ແລະ ແຜນໄຖ່ຖອນຄ ນ; 
7. ແຜນການອອກ ແລະ ຂາຍໜ່ວຍລງົທນຶ ແລະ ຂ ມູ້ນແນະນ າການ ລງົທນຶໃນກອງທນຶຮ່ວມ; 
8. ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ ໃນການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານກອງທນຶຮ່ວມ; 
9. ຂ ມູ້ນອ ່ ນ ຕາມການກ ານດົຂອງ ຄຄຊ. 
 

ມາດຕາ 35 53 (ປບັປຸງ) ການພຈິາລະນາເອກະສານປະກອບການຂ ສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶຮ່ວມ  
ເມ ່ ອໄດຮ້ບັເອກະສານປະກອບການຂ ສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶຮ່ວມ ຄບົຖວ້ນ ແລະ ຖ ກຕອ້ງແລວ້ ຄຄຊ 

ຕອ້ງພຈິາລະນາ ເອກະສານປະກອບການຮອ້ງຂ ສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶຮ່ວມ ພາຍໃນກ ານດົເວລາ ສີ່ ສບິຫາ້ 45 
ວນັ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັຄ າຮອ້ງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ຄບົຖວ້ນ ແລະ ມຂໍີມູ້ນທີ່ ຖ ກຕອ້ງເປນັຕົນ້ໄປ. 
ໃນກ ລະນປີະຕເິສດ ກຕໍອ້ງແຈງ້ຕອບເປນັລາຍລກັອກັສອນ ພອ້ມດວ້ຍເຫດຜນົ. 

ໃນເວລາພຈິາລະນາການຮອ້ງຂ ສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶຮ່ວມ ຫາກເຫນັວ່າມຄີວາມຈ າເປນັ ຄຄຊ ມສີດິທວງ 
ເອາົເອກະສານ ແລະ ຂ ມູ້ນເພີ່ ມເຕມີ ຈາກບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິ, ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ແລະ ບ ລສິດັ 
ກວດສອບ ຫ   ເຊນີພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ມາປກຶສາຫາລ . 

 

ມາດຕາ 36 ຂັນ້ຕອນການຂາຍໜ່ວຍລງົທນຶ 
ການຂາຍໜ່ວຍລງົທນຶຂອງກອງທນຶຮ່ວມ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ປະກາດການອະນຸຍາດໃຫຂ້າຍໜ່ວຍລງົທນຶ; 



26 

 

2. ໂຄສະນາຂາຍໜ່ວຍລງົທນຶຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນໜງັສ ຊວນຊ ;້ 
3. ຈອງຊ ໜ່້ວຍລງົທນຶ ແລະ ວາງເງນິມດັຈ າ;  
4. ແບ່ງປນັໜ່ວຍລງົທນຶ; 
5. ຊ າລະເງນິ ແລະ ສົ່ ງເງນິມດັຈ າຄ ນ ໃນກ ລະນຜູີຈ້ອງຊ ໜ່້ວຍລງົທນຶບ ່ ໄດຮ້ບັການແບ່ງປນັໜ່ວຍ 

ລງົທນຶ ຕາມຈ ານວນທີ່ ຈອງຊ ;້  
6. ອອກໃບຢັງ້ຢ ນການຖ ຄອງໜ່ວຍລງົທນຶ. 
 

ມາດຕາ 37 ການລາຍງານຜນົການຂາຍໜ່ວຍລງົທນຶ 
ບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິ ຕອ້ງລາຍງານຜນົການຂາຍໜ່ວຍລງົທນຶໃຫ ້ ຄຄຊ ຊາບ ເປນັລາຍລກັອກັ 

ສອນ ພາຍໃນກ ານດົ ຫາ້ວນັ ລດັຖະການ  ນບັແຕ່ວນັສິນ້ສຸດການຂາຍໜ່ວຍລງົທນຶເປນັຕົນ້ໄປ.  
 

ມາດຕາ 38 54 (ປບັປຸງ) ການຂຶນ້ທະບຽນເງນິທີ່ ໄດຈ້າກການຂາຍໜ່ວຍລງົທນຶ  
ພາຍຫ ງັສໍາເລດັການຈາໍໜ່າຍໜ່ວຍລງົທນຶໃຫແ້ກ່ຜູລ້ງົທນຶແລວ້ ບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິກອງທນຶເພ ່ ອ

ການລງົທນຶ ຕອ້ງນ າເງນິທີ່ ໄດຈ້າກການຂາຍຈາໍໜ່າຍໜ່ວຍລງົທນຶ ໄປຂຶນ້ທະບຽນເປນັຊບັສນິຂອງກອງທນຶ
ຮ່ວມນ າ ຄຄຊ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ 15 ວນັ ນບັແຕ່ວນັສໍາເລດັການຈາໍໜ່າຍໜ່ວຍລງົທນຶ ເປນັຕົນ້ໄປ ເພ ່ ອ 
ຄຄຊ ຈະໄດອ້ອກແຈງ້ການອະນຸຍາດໃຫບໍ້ລສິດັບ ລຫິານກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ສາມາດນາໍໃຊຊ້ບັສນິ
ຂອງກອງທນຶດັ່ ງກ່າວ.  

 
ມາດຕາ 29 55 (ປບັປຸງ) ເປົາ້ໝາຍການລງົທນຶຂອງກອງທນຶຮ່ວມ  

ກອງທນຶຮ່ວມ ສາມາດລງົທນຶໃນຫ ກັຊບັ ຫ   ຊບັສນິ ໃສ່ເປົາ້ໝາຍໃດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ລງົທນຶໃສ່ຜະລດິຕະພນັໃນຕະຫ າດເງນິ ເຊັ່ ນ: ເງນິຝາກ, ໃບຢັງ້ຢ ນເງນິຝາກ, ສະຫ າກປະຢດັ; 
2. ຮຸນ້ຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັ; 
3. ຮຸນ້ກູ;້ 
4. ພນັທະບດັລດັຖະບານ; 
5. ຫ ກັຊບັ ແລະ ຊບັສນິ ລງົທນຶໃສ່ເປົາ້ໝາຍອ ່ ນ ຕາມການກ ານດົຂອງ ຄຄຊ. 
 
ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ການລງົທນຶຂອງກອງທນຶຮ່ວມ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະ 

ເພາະ. 
 

ມາດຕາ 39 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງຜູຖ້ ໜ່ວຍລງົທນຶ   
ຜູຖ້ ໜ່ວຍລງົທນຶ ມ ີສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ດັ່ ງນີ:້ 
1. ຊ -້ຂາຍ, ໂອນ ຫ   ໄຖ່ຖອນ ໜ່ວຍລງົທນຶ; 
2. ຊ າລະເງນິຊ ໜ່້ວຍລງົທນຶໃຫຄ້ບົຖວ້ນ ຕາມກ ານດົເວລາ; 
3. ຮບັຜນົຕອບແທນຈາກການລງົທນຶຂອງກອງທນຶຮ່ວມ ຕາມອດັຕາສ່ວນໜ່ວຍລງົທນຶ ທີ່ ຕນົຖ ; 
4. ຮບັສ່ວນແບ່ງຊບັສນິຂອງກອງທນຶຮ່ວມ ໃນກ ລະນກີອງທນຶຮ່ວມ ຖ ກຍຸບເລກີ; 
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5. ຕດິຕາມຂ ມູ້ນຂ່າວສານ ກ່ຽວກບັຜນົການດ າເນນີງານຂອງກອງທນຶຮ່ວມ; 
6. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນກດົລະບຽບ ຫ   ສນັຍາຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານ 

ກອງທນຶຮ່ວມ. 
 

ມາດຕາ 40 56 (ປບັປຸງ) ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ໜ່ວຍລງົທນຶ  
ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ໜ່ວຍລງົທນຶ ແມ່ນການຈດັຕັງ້ສູງສຸດ ຂອງກອງທນຶຮ່ວມ. 
ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ຂັນ້ຕອນ, ວທິກີານຈດັຕັງ້ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ໜ່ວຍລງົທນຶ, ສດິ ແລະ 

ໜາ້ທີ່ ຂອງກອງປະຊຸມຜູຖ້ ໜ່ວຍລງົທນຶ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 
ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ໜ່ວຍລງົທນຶ ມ ີສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ດັ່ ງນີ:້  
1. ຮບັຮອງ, ດດັແກ ້ກດົລະບຽບ ແລະ ສນັຍາຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານກອງທນຶຮ່ວມ; 
2. ຮບັຮອງ ແລະ ດດັແກນ້ະໂຍບາຍກ່ຽວກບັການລງົທນຶ; 
3. ກາໍນດົ, ເພີ່ ມ ຫ   ຫ ຸດ ຄ່າຕອບແທນ ໃຫແ້ກ່ບໍລສິດັບໍລຫິານຊບັສນິ ແລະ ທະນາຄານດູແລຊບັ

ສນິ; 
4. ຄວບ ຫ   ຍຸບເລກີ ກອງທນຶຮ່ວມ; 
5. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົລະບຽບ ແລະ ສນັຍາຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ

ກອງທນຶຮ່ວມ. 
ຂັນ້ຕອນ ແລະ ວທິກີານຈດັຕັງ້ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ໜ່ວຍລງົທນຶ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 

 
ມາດຕາ 57 (ໃໝ່) ເນ ອ້ໃນອ ່ ນກ່ຽວກບັກອງທນຶຮ່ວມ  

ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ການເຄ ່ ອນໄຫວ, ການລງົທນຶ, ການກາໍນດົມູນຄ່າ
ຊບັສນິສຸດທ,ິ ການຄວບ, ການຍຸບເລກີ, ການສະສາງ-ຊໍາລະກອງທນຶຮ່ວມ, ຂັນ້ຕອນການຂາຍ, ການລາຍ
ງານຜນົການຂາຍ, ການຂຶນ້ທະບຽນ, ການຈດົທະບຽນ, ການຝາກ, ການຊ -້ຂາຍ, ການໄຖ່ຖອນ, ການສະ
ສາງ-ຊໍາລະ ຂອງໜ່ວຍລງົທນຶ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 

 
ໝວດທ ີ2 

ກອງທນຶພດັທະນາໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານ (ໃໝ່) 
 

ມາດຕາ 58 (ໃໝ່) ກອງທນຶພດັທະນາໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານ 
ກອງທນຶພດັທະນາໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານ ແມ່ນ ກອງທນຶຮູບແບບໜຶ່ ງຊຶ່ ງເປນັປະເພດກອງທນຶປດິ ທີ່

ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ເພ ່ ອລະດມົທນຶຈາກ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດວ້ຍ
ການອອກຈາໍໜ່າຍໜ່ວຍລງົທນຶໃຫແ້ກ່ມວນຊນົ. ເພ ່ ອນາໍໄປລງົທນຶ ຕາມເປົາ້ໝາຍການລງົທນຶທີ່ ໄດກ້າໍນດົ
ໄວໃ້ນ ມາດຕາ 60 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ແລະ ແບ່ງປນັຜນົຕອບແທນທີ່ ໄດຈ້າກການລງົທນຶໃຫແ້ກ່ຜູຖ້ 
ຄອງໜ່ວຍລງົທນຶຂອງກອງທນຶດັ່ ງກ່າວ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນໜງັສ ຊວນຊ  ້ ຫ   ສນັຍາລະຫວ່າງ ບໍລສິດັ
ບໍລຫິານກອງທນຶ ກບັ ຜູຖ້ ໜ່ວຍລງົທນຶ.  
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ມາດຕາ 59 (ໃໝ່) ຮູບແບບຂອງການສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶພດັທະນາໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານ  

ກອງທນຶພດັທະນາໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານ ຕອ້ງສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໃນຮູບແບບຕາມສນັຍາ ແລະ ເປນັປະເພດກອງ
ທນຶປດິ. 

 
ມາດຕາ 60 (ໃໝ່) ເປົາ້ໝາຍການລງົທນຶຂອງກອງທນຶພດັທະນາໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານ 

ກອງທນຶພດັທະນາໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານ ສາມາດລງົທນຶໃສ່ເປົາ້ໝາຍໃດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານທີ່ ສາ້ງສໍາເລດັສມົບູນ ຊຶ່ ງມລີາຍຮບັແລວ້ ຫ   ພອ້ມທີ່ ຈະສາ້ງລາຍຮບັ (Brown 

field); 
2. ໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານທີ່ ດໍາເນນີການສາ້ງມາແລວ້ແຕ່ຍງັບ່ໍທນັສໍາເລດັ ຊຶ່ ງຄາດວ່າຈະສາມາດສາ້ງລາຍ

ຮບັໃນອານາຄດົ (Green field); 
3. ເປົາ້ໝາຍອ ່ ນຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ. 
ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ການລງົທນຶຂອງກອງພດັທະນາພ ນ້ຖານໂຄງລ່າງ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ

ລະບຽບການສະເພາະ. 
 
ມາດຕາ 61 (ໃໝ່) ການນາໍໃຊບ້ດົບນັຍດັຂອງກອງທນຶຮ່ວມ 

ນອກຈາກບດົບນັຍດັຕ່າງໆ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນໝວດນີ ້ ຫ ກັການການເຄ ່ ອນໄຫວ, ການສາ້ງຕັງ້, 
ເງ  ່ອນໄຂການສາ້ງຕັງ້, ເອກະສານປະກອບການສາ້ງຕັງ້, ໜງັສ ຊວນຊ ,້ ການພຈິາລະນາ, ການຂຶນ້ທະບຽນ 
ແລະ ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ໜ່ວຍລງົທນຶ. 

 
ມາດຕາ 62 (ໃໝ່) ເນ ອ້ໃນອ ່ ນກ່ຽວກບັກອງທນຶພດັທະນາໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານ  

ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ການເຄ ່ ອນໄຫວ, ການລງົທນຶ, ການກາໍນດົມູນຄ່າ
ຊບັສນິສຸດທ,ິ ການຄວບ, ການຍຸບເລກີ, ການສະສາງ-ຊໍາລະກອງທນຶຮ່ວມ, ຂັນ້ຕອນການຂາຍ, ການລາຍ
ງານຜນົການຂາຍ, ການຂຶນ້ທະບຽນ, ການຈດົທະບຽນ, ການຝາກ, ການຊ -້ຂາຍ, ການໄຖ່ຖອນ, ການສະ
ສາງ-ຊໍາລະ ຂອງໜ່ວຍລງົທນຶ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 

  
ໝວດທ ີ3 

ກອງທນຶສ່ວນບຸກຄນົ (ໃໝ່) 
 
ມາດຕາ 63 (ໃໝ່) ກອງທນຶສ່ວນບຸກຄນົ 

ກອງທນຶສ່ວນບຸກຄນົ ແມ່ນ ກອງທນຶຮູບແບບໜຶ່ ງ ຂອງ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫ   ການຈດັຕັງ້ ທງັ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໂດຍອງີຕາມສນັຍາ ລະຫວ່າງ ບໍລສິດັບໍລຫິານກອງທນຶ ກບັ 
ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫ   ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ເປນັເຈ ົາ້ຂອງເງນິທນຶ ໂດຍມອບເງນິທນຶໃຫແ້ກ່ ບໍລສິດັບໍລກິານກອງ
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ທນຶ ເພ ່ ອນາໍເງນິທນຶດັ່ ງກ່າວໄປລງົທນຶ ຕາມເປົາ້ໝາຍການລງົທນຶທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 55 ຂອງກດົ 
ໝາຍສະບບັນີ.້  

 
ມາດຕາ 64 (ໃໝ່) ຫ ກັການ ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງກອງທນຶສ່ວນບຸກຄນົ  

ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງກອງທນຶສ່ວນບຸກຄນົ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຫ ກັການ ດງັນີ:້ 
1. ຕອ້ງເຄ ່ ອນໄຫວຕາມມາດຕະຖານກ່ຽວກບັ ເງ  ່ອນໄຂ, ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ, ກດົຈນັຍາບນັ ໃນ

ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງກອງທນຶສ່ວນບຸກຄນົ, ຜູບໍ້ລຫິານກອງທນຶສ່ວນບຸກຄນົ ແລະ ຜູເ້ກບັຮກັສາ ແລະ ຄຸມ້
ຄອງຊບັສນິ ຂອງກອງທນຶສ່ວນບຸກຄນົ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການສະເພາະ; 

2. ຕອ້ງສາ້ງຕັງ້ ແລະ ເຄ ່ ອນໄຫວ ຕາມຮູບແບບທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການ; 
3. ຊບັສນິຂອງກອງທນຶສ່ວນບຸກຄນົ ຕອ້ງເກບັຮກັສາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຊບັສນິ ໂດຍຜູເ້ກບັຮກັສາ 

ແລະ ຄຸມ້ຄອງຊບັສນິ; 
4. ຊບັສນິຂອງກອງທນຶສ່ວນບຸກຄນົ ທີ່ ບໍລສິດັບໍລຫິານກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ບໍລຫິານ ແມ່ນເປນັ

ຊບັສນິຂອງກອງທນຶສ່ວນບຸກຄນົ; 
5. ຊບັສນິຂອງແຕ່ລະກອງທນຶສ່ວນບຸກຄນົ ໃຫແ້ຍກອອກຈາກກນັ; 
6. ຊບັສນິຂອງກອງທນຶສ່ວນບຸກຄນົ ຖ ວ່າເປນັຊບັສນິຂອງ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫ   ການຈດັຕັງ້; 
7. ຊບັສນິຂອງ ກອງທນຶສ່ວນບຸກຄນົ ຕອ້ງແຍກອອກຈາກຊບັສນິຂອງ ບ ລສິດັບ ລຫິານກອງທນຶເພ ່ ອ

ການລງົທນຶ ແລະ ຜູເ້ກບັຮກັສາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຊບັສນິ ແລະ ຕອ້ງເກບັຮກັສາຊບັສນິດັ່ ງກ່າວໃຫມ້ຄີວາມ
ປອດໄພ;  

8. ລາຍຮບັ ແລະ ຊບັສນິອ ່ ນ ທີ່ໄດຈ້າກການບ ລຫິານກອງທນຶສ່ວນບຸກຄນົ ຕອ້ງເປນັຊບັສນິຂອງ
ກອງທນຶສ່ວນບຸກຄນົ; 

9. ຕອ້ງແຈງ້ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັ ຄວາມສ່ຽງ, ຜນົຕອບແທນ, ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ແລະ ຂໍ ້
ມູນອ ່ ນໆ ກ່ຽວກບັການລງົທນຶເພ ່ ອເປນັຂໍມູ້ນໃຫ ້ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫ   ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ເປນັເຈ ົາ້ຂອງເງນິ
ທນຶ. 

 
ມາດຕາ 65 (ໃໝ່) ການສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶສ່ວນບຸກຄນົ  

ຜູທ້ີ່ ມຈີດຸປະສງົສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶສ່ວນບຸກຄນົ ຕອ້ງມເີງ  ່ອນໄຂຄບົຖວ້ນຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນ ມາດ 
ຕາ 66 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ແລະ ປະກອບເອກະສານ ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນ ລະບຽບການສະເພາະ 
ເພ ່ ອຍ ່ ນ ຕ ່  ຄຄຊ ພຈິາລະນາອະນຸມດັ. 

ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ຈາໍນວນຂອງຜູເ້ປນັເຈ ົາ້ຂອງເງນິທນຶ ຂອງກອງທນຶສ່ວນບຸກຄນົ ໄດກ້າໍ
ນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 

 
ມາດຕາ 66 (ໃໝ່) ເງ  ່ອນໄຂການຂໍອະນຸຍາດສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶສ່ວນບຸກຄນົ  

ຜູທ້ີ່ ມຈີດຸປະສງົສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶສ່ວນບຸກຄນົ ຕອ້ງມເີງ  ່ອນໄຂຕົນ້ຕໍ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ເປນັບໍລສິດັບໍລຫິານກອງທນຶ ຫ   ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ ໃຫເ້ຄ ່ ອນໄຫວ

ທຸລະກດິກ່ຽວກບັການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ບໍລຫິານກອງທນຶສ່ວນບຸກຄນົ ຢູ່ ສປປ ລາວ;  
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2. ມຜູີບໍ້ລຫິານກອງທນຶ ທີ່ ມໃີບຢັງ້ຢ ນວຊິາຊບີປະເພດ ຜູບໍ້ລຫິານກອງທນຶ; 
3. ມແີຜນການລະອຽດກ່ຽວກບັການລະດມົທນຶ ແລະ  ແຜນການລງົທນຶ; 
4. ມແີຜນການລະອຽດກ່ຽວກບັເປົາ້ໝາຍການລງົທນຶ ຕາມເປົາ້ໝາຍການລງົທນຶທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ 

ມາດຕາ 67 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ;້ 
5. ບໍຢູ່ໃນສະພາວະລົມ້ລະລາຍ; 
6. ມສີນັຍາທີ່ ກາໍນດົກ່ຽວກບັ ສດິ, ໜາ້ທີ່ , ພນັທະຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ຜນົຕອບແທນ ລະ 

ຫວ່າງ ຜູລ້ງົທນຶ ແລະ ບໍລສິດັບໍລຫິານກອງທນຶ ຫ   ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ;  
7. ມໜີງັສ ແຕ່ງຕັງ້ຜູເ້ກບັຮກັສາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຊບັສນິ; 
8. ມເີງ  ່ອນໄຂອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 
ມາດຕາ 67 (ໃໝ່) ເປົາ້ໝາຍລງົທນຶຂອງກອງທນຶສ່ວນບຸກຄນົ  

ກອງທນຶສ່ວນບຸກຄນົ ສາມາດລງົທນຶໃສ່ເປົາ້ໝາຍໃດໜຶ່ ງ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 55 ຂອງ
ກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 

 
ໝວດທ ີ4 

ກອງທນຶປະເພດອ ່ ນ (ໃໝ່) 
 
ມາດຕາ 68 (ໃໝ່) ກອງທນຶປະເພດອ ່ ນ  

ຜູທ້ີ່ ມຈີດຸປະສງົສາ້ງຕັງ້ ກອງທນຶປະເພດອ ່ ນ ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ. 
 

ມາດຕາ 69 (ໃໝ່) ເງ  ່ອນໄຂການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງກອງທນຶປະເພດອ ່ ນ  
ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ເງ  ່ອນໄຂການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງກອງທນຶປະເພດອ ່ ນ 

ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 
 

ໝວດທ ີ2 
ການຈດົທະບຽນ, ການຊ -້ຂາຍ ແລະ ການໄຖ່ຖອນ ໜ່ວຍລງົທນຶ 

 
ມາດຕາ 41 ການຈດົທະບຽນໜ່ວຍລງົທນຶ 

ກອງທນຶຮ່ວມປດິ ຕອ້ງເອາົໜ່ວຍລງົທນຶທງັໝດົໄປຈດົທະບຽນ ໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ຕາມເງ  ່ອນໄຂ 
ແລະ ຂັນ້ຕອນ ທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ. ສໍາລບັກອງທນຶຮ່ວມເປດີນັນ້ 
ຈະເອາົໜ່ວຍລງົ ທນຶໄປຈດົທະບຽນ ຫ   ບ່ໍຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັກໄໍດ.້ 
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ມາດຕາ 42 ການຊ -້ຂາຍໜ່ວຍລງົທນຶ 
ໜ່ວຍລງົທນຶ ທີ່ ໄດຈ້ດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ຕອ້ງຊ -້ຂາຍ ແລະ ໂອນ ຜ່ານຕະຫ າດຫ ກັຊບັ

ຕາມລະບຽບການຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 
ມາດຕາ 43 ການໄຖ່ຖອນໜ່ວຍລງົທນຶ  

ກອງທນຶຮ່ວມປດິ ຮບັໄຖ່ຖອນໜ່ວຍລງົທນຶຈາກຜູຖ້ ໜ່ວຍລງົທນຶ ເມ ່ ອຄບົກ ານດົອາຍຸ ຂອງກອງ 
ທນຶຮ່ວມເທົ່ ານັນ້.  

ກອງທນຶຮ່ວມເປດີ ຮບັໄຖ່ຖອນໜ່ວຍລງົທນຶຈາກຜູຖ້ ໜ່ວຍລງົທນຶ ກ່ອນຄບົອາຍຸໄຖ່ຖອນ ຕາມທີ່  
ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນກດົລະບຽບຂອງກອງທນຶຮ່ວມເປດີ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  

 
ມາດຕາ 44 ການກາໍນດົມູນຄ່າຊບັສນິສຸດທຂິອງກອງທນຶຮ່ວມ 

ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ເປນັຜູກ້ ານດົມູນຄ່າຊບັສນິສຸດທຂິອງກອງທນຶຮ່ວມ.  
ຫ ກັການ ແລະ ວທິກີານກ່ຽວກບັການກ ານດົມູນຄ່າຊບັສນິສຸດທຂິອງ ກອງທນຶຮ່ວມໄດກ້ ານດົໄວ ້

ໃນລະບຽບການສະເພາະ. 
 

ໝວດທ ີ3 
ການຄວບ, ການຍຸບເລກີ ແລະ ການສະສາງ-ຊ າລະ ກອງທນຶຮ່ວມ 

 
ມາດຕາ 45 ການຄວບກອງທນຶຮ່ວມ 

ກອງທນຶຮ່ວມໃດໜຶ່ ງ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົຄວບກບັກອງທນຶຮ່ວມອ ່ ນ ຕອ້ງ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ 
ແລະ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 
ມາດຕາ 46 ການຍຸບເລກີກອງທນຶຮ່ວມ 

ກອງທນຶຮ່ວມໃດໜຶ່ ງ ອາດຈະຖ ກຍຸບເລກີດວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈ ຫ   ຕາມກດົໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 47 ການຍຸບເລກີດວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈ 
ການຍຸບເລກີດວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈ ແມ່ນການຍຸບເລກີກອງທນຶຮ່ວມ ບນົພ ນ້ຖານການຕກົລງົຂອງ

ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ໜ່ວຍລງົທນຶ ຊຶ່ ງການຍຸບເລກີນັນ້ ຕອ້ງມຖີານະການເງນິພຽງພໍ ເພ ່ ອສະສາງ-ຊໍາລະ.  
ກອງທນຶຮ່ວມ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົຍຸບເລກີ ຕອ້ງຍ ່ ນຄ າຮອ້ງ ແລະ ເອກະສານປະກອບຕ ່  ຄຄຊ ເພ ່ ອພຈິາ 

ລະນາ.  
ເອກະສານປະກອບການຂ ຍຸບເລກີ ມ ີດັ່ ງນີ:້ 
1. ຄ າຮອ້ງ ຕາມແບບພມິຂອງ ຄຄຊ; 
2. ມະຕກິອງປະຊຸມຜູຖ້ ໜ່ວຍລງົທນຶ; 



32 

 

3. ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງກອງທນຶຮ່ວມ ທີ່ໄດຮ້ບັການກວດສອບ; 
4. ເອກະສານອ ່ ນ ຕາມການກ ານດົຂອງ ຄຄຊ. 
ຄຄຊ ຈະພຈິາລະນາການຮອ້ງຂ ຍຸບເລກີ ພາຍໃນກ ານດົ ສາມສບິວນັ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັຄ າຮອ້ງ ແລະ 

ເອກະສານປະກອບຄບົຖວ້ນ ແລະ ຖ ກຕອ້ງ ເປນັຕົນ້ໄປ. 
ກອງທນຶຮ່ວມ ທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫຍຸ້ບເລກີນັນ້ ຕອ້ງປະກາດໃຫ ້ ມວນຊນົຊາບຢ່າງກວາ້ງຂວາງ 

ໂດຍຜ່ານພາຫະນະສ ່ ມວນຊນົ ເປນັເວລາ ສບິຫາ້ວນັຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫຍຸ້ບເລກີ 
ເປນັຕົນ້ໄປ. 

 
ມາດຕາ 48 ການຍຸບເລກີຕາມກດົໝາຍ  

ການຍຸບເລກີຕາມກດົໝາຍ ແມ່ນ ການຍຸບເລກີກອງທນຶຮ່ວມ ຕາມກ ລະນໃີດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ຄບົອາຍຸຂອງກອງທນຶຮ່ວມ; 
2. ໄດຮ້ບັການອະນຸຍາດສາ້ງຕັງ້ ບນົພ ນ້ຖານການສະໜອງຂ ມູ້ນ ທີ່ ບ ່ ຖ ກຕອ້ງ;  
3. ລະເມດີກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ທີ່ ສົ່ ງຜນົສະທອ້ນຢ່າງຮາ້ຍ 

ແຮງ. 
 ຄຄຊ ຕອ້ງປະກາດໃຫມ້ວນຊນົຊາບ ກ່ຽວກບັການຍຸບເລກີກອງທນຶຮ່ວມ. 
 

ມາດຕາ 49 ການສະສາງ-ຊ າລະກອງທນຶຮ່ວມ 
ກອງທນຶຮ່ວມ ທີ່ ຖ ກຍຸບເລກີຕາມ ມາດຕາ 47 ແລະ  48 ຂອງ ກດົ ໝາຍສະບບັນີ ້ ຕອ້ງດ າ

ເນນີການສະສາງ-ຊ າລະຕາມລະບຽບການ ຂອງ ຄຄຊ, ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການລົມ້ລະລາຍ ຂອງວສິາຫະກດິ 
ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍ ອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 

ພາກທ ີIV 
ສະຖາບນັສ ່ ກາງດາ້ນຫ ກັຊບັ  

 
ໝວດທ ີ1 

ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ 
 

ມາດຕາ 70 (ໃໝ່) ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ  
ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ແມ່ນ ສະຖາບນັການເງນິ ທີ່ ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍວສິາຫະກດິ 

ແລະ ໄດຮ້ບັໃບອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ ໃຫດໍ້າເນນີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ. 
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ມາດຕາ 50 71 (ປບັປຸງ) ການສາ້ງຕັງ້ຂໍອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ  
ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຜູທ້ີ່ ມຈີດຸປະສງົສາ້ງຕັງ້ຂໍອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ຕອ້ງມີ

ເງ  ່ອນໄຂຄບົຖວ້ນຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 72 ແລະ ປະກອບເອກະສານ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ 
ມາດຕາ 73 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ເພ ່ ອຍ ່ ນ ຄ າຮອ້ງ ແລະ ເອກະສານປະກອບຕ ່  ຄຄຊ ພຈິາລະນາ ແລະ
ສາມາດດໍາເນນີທຸລະກດິຕາມຂອບເຂດທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 81 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ແລະ ລະ 
ບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ສາມາດ ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໄດໃ້ນຮູບແບບບໍລສິດັ ຍກົເວັນ້ບໍລສິດັຈາໍກດັ
ຜູດ້ຽວ. 

 
ມາດຕາ 51 72 (ປບັປຸງ) ເງ  ່ອນໄຂການສາ້ງຕັງ້ຂໍອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິບ ລສິດັຫ ກັຊບັ  

ການຜູທ້ີ່ ມຈີດຸປະສງົຂໍອະນຸຍາດດໍາເນນີ ສາ້ງຕັງ້ທຸລະກດິບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ຕອ້ງມເີງ  ່ອນໄຂ ດັ່ ງນີ:້  
1. ເປນັ ບໍລສິດັຫ ກັຊບັຕ່າງປະເທດ, ທະນາຄານທຸລະກດິພາຍໃນ ຫ   ຕ່າງປະເທດ, ບໍລສິດັປະກນັ

ໄພພາຍໃນ ຫ   ຕ່າງປະເທດ ແລະ ນຕິບຸິກຄນົອ ່ ນໆ ຕາມການກໍານດົຂອງ ຄຄຊ; 
2. ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໄດໃ້ນຮູບແບບບ ລສິດັ ຍກົເວັນ້ບ ລສິດັຈ າກດັຜູດ້ຽວ; 
3. ມທີນຶຈດົທະບຽນພຽງພ  ຕາມການກ ານດົຂອງ ຄຄຊ ແລະ ໄດຖ້ອກທນຶຄບົຖວ້ນ; 
4. ມແີຜນການດ າເນນີທຸລະກດິຢ່າງໜອ້ຍ ສາມ 3 ປທີ າອດິ ພາຍຫ ງັການສາ້ງຕັງ້;  
5. ມລີະບບົ ຄວບຄຸມພາຍໃນ, ການບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງ, ເຕກັໂນໂລຢຂໍີມູ້ນ-ຂ່າວສານ ແລະ ການ

ປອ້ງກນັຂໍຂ້ດັແຍ່ງທາງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດພາຍໃນບໍລສິດັ, ບໍລສິດັ ກບັ ບຸກຄນົ ຫ   ນຕິບຸິກຄນົອ ່ ນ ທີ່ ກ່ຽວ 
ຂອ້ງ;  

6. ມບຸີກຄະລາກອນ ທີ່ ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ແລະ ປະສບົການທາງດາ້ນທຸລະກດິຫ ກັຊບັ, ການ
ເງນິ-ການທະນາຄານ ຫ   ກດົໝາຍ ທີ່ ຈະປະກອບເຂົາ້ໃນສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ແລະ ຄະນະອ ານວຍ
ການ, ມນີກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັໃນຈ ານວນທີ່ ເໝາະສມົ; ທີ່ ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ແລະ ປະສບົ
ການທາງດາ້ນທຸລະກດິຫ ກັຊບັ, ການເງນິ-ການທະນາຄານ ຫ   ກດົໝາຍ ຢ່າງໜອ້ຍ ຫາ້ປີ;  

7. ມຖີານະການເງນິດ ີແລະ ໄດຮ້ບັການກວດສອບຈາກ ບ ລສິດັກວດສອບ ໃນກ ລະນ ີ ຜູຂ້ ສາ້ງຕັງ້ 
ເປນັນຕິບຸິກຄນົ;  

8. ມຖີານະການເງນິດ ີ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການ ຕອ້ງມຄີວາມສາມາດ 
ທາງດາ້ນການປະພດຶ, ບ ່ ຖ ກດ າເນນີຄະດ ີ ຫ   ຖ ກສານຕດັສນິລງົໂທດທາງອາຍາ ເປນັຕົນ້ ໃນສະຖານຂໍຫ້າ 
ສ ໂ້ກງຊບັ, ຍກັຍອກຊບັ ແລະ ຫ   ມກີານກະທ າຜດິອ ່ ນກ່ຽວກບັທຸລະກດິດາ້ນຫ ກັຊບັ ໃນກ ລະນຜູີຂ້ ສາ້ງຕັງ້ 
ເປນັບຸກຄນົ ແລະ ຂະແໜງການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ;  

9. ມຖີານະການເງນິດ ີ ແລະ ໄດຮ້ບັການກວດສອບຈາກບໍລສິດັກວດສອບພາຍນອກ, ບ່ໍຖ ກ 
ດໍາເນນີຄະດ ີຫ   ຖ ກສານຕດັສນິລງົໂທດທາງອາຍາ ທີ່ ຕດິພນັກບັຕະຫ າດການເງນິ; 

10. ມເີງ  ່ອນໄຂອ ່ ນ ຕາມການທີ່ໄດກ້ ານດົຂອງ ຄຄຊໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 
ມາດຕາ 52 73 (ປບັປຸງ) ເອກະສານປະກອບການຂ ສາ້ງຕັງ້ອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິບ ລສິດັຫ ກັຊບັ   

ຜຸທ້ີ່ ມຈີດຸປະສງົຂໍອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ຕອ້ງຍ ່ ນເອກະສານປະກອບ ຕໍ່  ຄຄຊ. 



34 

 

ເອກະສານປະກອບການຂ ສາ້ງຕັງ້ອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ມ ີດັ່ ງນີ:້  
1. ຄ າຮອ້ງຕາມແບບພມິຂອງ ຄຄຊ; 
2. ສນັຍາຮ່ວມທນຶ (ກລໍະນຮ່ີວມທນຶ); 
3. ກດົລະບຽບຂອງບ ລສິດັ; 
4. ສ າເນາົໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ແລະ ກດົລະບຽບຂອງຜູນ້ຕິບຸິກຄນົທີ່ ຂ ສາ້ງຕັງ້ທີ່ ມຖີານະເປນັນຕິ ິ

ບຸກຄນົ; 
5. ສໍາເນາົໃບຢັງ້ຢ ນວຸດທກິານສກຶສາ, ໃບແຈງ້ໂທດ, ປະຫວດັໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ ຊວີະປະ 

ຫວດັຫຍໍ,້ ສໍາເນາົບດັປະຈາໍຕວົ ຫ   ໜງັສ ຜ່ານແດນ ຂອງຜູທ້ີ່ ຈະປະກອບເປນັສະມາຊກິ ສະພາບ ລຫິານ 
ແລະ ຄະນະອ ານວຍການ;  

6. ບນັຊລີາຍຊ ່ ຜູຖ້ ຮຸນ້ທີ່ ຖ ຮຸນ້ ແລະ ອດັຕາສ່ວນການຖ ຮຸນ້ ແຕ່ 5% ຂຶນ້ໄປ, ປະຫວດັຫຍ ,້ ສໍາເນາົ
ບດັປະຈາໍຕວົ ຫ   ໜງັສ ຜ່ານແດນ ຂອງຜູຖ້ ຮຸນ້ໃນນຕິບຸິກຄນົທີ່ ຂໍສາ້ງຕັງ້; ແລະ ສ າເນາົບດັປະຈ າຕວົ ຫ   
ໜງັສ ຜ່ານແດນ ສ າລບັຜູຖ້ ຮຸນ້ທີ່ ເປນັບຸກຄນົ;  

7. ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຂອງຜູຖ້ ຮຸນ້ທີ່ ເປນັນຕິບຸິກຄນົທີ່ ຂໍສາ້ງຕັງ້ ທີ່ ໄດຜ່້ານການກວດສອບ 
ຈາກບ ລສິດັກວດສອບພາຍນອກ;  

8. ແຜນການດ າເນນີທຸລະກດິຢ່າງໜອ້ຍ ສາມ 3 ປີທ າອດິ ພາຍຫ ງັການສາ້ງຕັງ້; 
9. ເອກະສານອ ່ ນ ຕາມການກ ານດົຂອງ ຄຄຊ ທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນ

ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  
 

ມາດຕາ 53 74 (ປບັປຸງ) ການພຈິາລະນາການຂ ສາ້ງຕັງ້ອະນຍຸາດດໍາເນນີທຸລະກດິບ ລສິດັຫ ກັຊບັ  
ເມ ່ ອໄດຮ້ບັຄ າຮອ້ງ ແລະ ຄຄຊ ຕອ້ງພຈິາລະນາ ເອກະສານປະກອບການຂ ສາ້ງຕັງ້ອະນຸຍາດດໍາເນນີ

ທຸລະກດິບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ 45 ວນັ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັເອກະສານ ຄບົຖວ້ນ ແລະ ມຂໍີມູ້ນ
ທີ່ຖ ກຕອ້ງ. ແລວ້ ຄຄຊ ຕອ້ງພຈິາລະນາການຂ ສາ້ງຕັງ້ດັ່ ງກ່າວ, ຖາ້ຫາກມເີງ  ່ອນໄຂຄບົຖວ້ນ ຕາມທີ່ ໄດ ້
ກ ານດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 51 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ກ ຈະອອກໃບອະນຸຍາດສາ້ງຕັງ້ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ຊົ່ ວຄາວ 
ໃຫພ້າຍໃນກ ານດົ ສາມສບິວນັ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັຄ າຮອ້ງເປນັຕົນ້ໄປ. ໃນກ ລະນ ີ ປະຕເິສດກ ໃຫຕ້ອ້ງ
ແຈງ້ຕອບເປນັລາຍລກັອກັສອນ ພອ້ມດວ້ຍເຫດຜນົ.  

ໃນເວລາພຈິາລະນາການຂໍອະນຍຸາດດໍາເນນີທຸລະກດິບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ຫາກເຫນັວ່າ ມຄີວາມຈາໍເປນັ 
ຄຄຊ ມສີດິທວງເອາົ ເອກະສານ ແລະ ຂ ມູ້ນເພີ່ ມເຕມີ ຫ   ເຊນີຜູທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ມາປກຶສາຫາລ . 

ຄຄຊ ຈະອອກໃບອະນຸຍາດສາ້ງຕັງ້ຖາວອນ ພາຍໃນກ ານດົ ສາມສບິວນັ ນບັແຕ່ວນັຜູຂ້ ສາ້ງຕັງ້ໄດປ້ະ 
ຕບິດັເງ  ່ອນໄຂເພີ່ ມເຕມີສ າເລດັ ເປນັຕົນ້ໄປ. 

ເງ  ່ອນໄຂເພີ່ ມເຕມີ ມ ີດັ່ ງນີ:້ 
1. ໄດຖ້ອກທນຶຄບົຖວ້ນຕາມອດັຕາສ່ວນຂອງຜູຖ້ ຮຸນ້; 
2. ມສີ ານກັງານ ແລະ ອຸປະກອນຮບັໃຊກ້ານດ າເນນີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ທນັສະ 

ໄໝ; 
3. ມລີະບບົການປະຕບິດັວຽກງານໃນແຕ່ລະພະແນກການ, ລະບບົການກວດກາ, ການຄວບຄຸມພາຍ 

ໃນ ແລະ ການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ; 
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4. ມນີກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ທີ່ ມໃີບຢັງ້ຢ ນວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ຕາມປະເພດທີ່  ໄດຮ້ບັອະ 
ນຸຍາດ ແລະ ມພີະນກັງານວຊິາການ ໃນຈ ານວນທີ່ ເໝາະສມົ; 

5. ມເີງ  ່ອນໄຂອ ່ ນ ຕາມການກ ານດົຂອງ ຄຄຊ. 
ໃນກ ລະນ ີ ຜູຂ້ ສາ້ງຕັງ້ຫາກບ ່ ປະຕບິດັເງ  ່ອນໄຂເພີ່ ມເຕມີຕາມທີ່  ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນວກັທ ີ 3 ຂອງມາດ 

ຕານີພ້າຍໃນກ ານດົ ໜຶ່ ງຮອ້ຍແປດສບິວນັ, ໃບອະນຸຍາດສາ້ງຕັງ້ບ ລສິດັຫ ກັ ຊບັຊົ່ ວຄາວນັນ້ ກ ຈະຕກົໄປ. 
ໃນກ ລະນຜູີຂ້ ສາ້ງຕັງ້ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ຫາກປະຕບິດັເງ  ່ອນໄຂດັ່ ງກ່າວບ ່ ສ າເລດັ ແຕ່ມເີຫດຜນົພຽງພ  ຄຄຊ 
ອາດຕ ່ ກ ານດົເວລາຂອງໃບອະນຸຍາດສາ້ງຕັງ້ຊົ່ ວຄາວໄດ ້ແຕ່ບ ່ ໃຫເ້ກນີ ເກົາ້ ສບິວນັ. 

ພາຍຫ ງັທີ່ ໄດຮ້ບັໃບອະນຸຍາດສາ້ງຕັງ້ຖາວອນແລວ້ ຜູໄ້ດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຕອ້ງແຈງ້ຂຶນ້ທະບຽນວສິາ
ຫະກດິ ແລະ ດ າເນນີທຸລະດດິຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ວສິາຫະກດິ ແລະ ກດົໝາຍວ່າ
ດວ້ຍ ການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶ.  

 
ມາດຕາ 54 75 (ປບັປຸງ) ການສາ້ງຕັງ້ສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລກິານ ຂອງບໍລສິດັຫ ກັຊບັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ 

ປະເທດ  
ບໍລສິດັຫ ກັຊບັພາຍໃນ ສາມາດສາ້ງຕັງ້ສາຂາ ຫ   ໜ່ວຍບ ລກິານ ຂອງຕນົ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຫ   ຕ່າງ 

ປະເທດ ສປປ ລາວ ຕາມການອະນຸຍາດຂອງ ຄຄຊ. 
ບໍລສິດັຫ ກັຊບັພາຍໃນ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົ ດໍາເນນີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ຢູ່ ຕ່າງປະເທດ ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ

ຈາກ ຄຄຊ. 
ບໍລສິດັຫ ກັຊບັຕ່າງປະເທດ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົສາ້ງຕັງ້ສາຂາຂອງຕນົ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການອະ 

ນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ. 
ຄຄຊ ເປນັຜູກ້ ານດົ ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ເງ  ່ອນໄຂກ່ຽວກບັການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ຂອບເຂດ

ການເຄ ່ ອນໄຫວດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງ ສາຂາ ຫ   ໜ່ວຍບໍລກິານ ຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັພາຍໃນ ໄດກ້າໍນດົໄວ ້
ໃນລະບຽບການສະເພາະ. 

 
ມາດຕາ 55 76 (ປບັປຸງ) ການສາ້ງຕັງ້ບ ລສິດັ, ສາຂາ ແລະ ຫອ້ງການຜູຕ້າງໜາ້ ຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັຕ່າງ 

ປະເທດ  
ບໍລສິດັຫ ກັຊບັຕ່າງປະເທດ ສາມາດສາ້ງຕັງ້ ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນຮູບແບບລງົທນຶຝ່າຍ

ດຽວ, ຮ່ວມທນຶກບັສະຖາບນັການເງນິທີ່ ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ຢ່າງຖ ກຕອ້ງ ຕາມກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ 
ຫ   ສາຂາ ຫ   ຫອ້ງການຜູຕ້າງໜາ້ຂອງຕນົ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົ
ໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  

ການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ການເຄ ່ ອນໄຫວ ຂອງບໍລສິດັຫ ກັຊບັຕ່າງປະເທດໃຫປ້ະຕບິດັຄ ກນັກບັການສາ້ງ
ຕັງ້ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ໂດຍບຸກຄນົ ແລະ ນຕິບຸິກຄນົພາຍໃນປະເທດ. 

ຄຄຊ ເປນັຜູກ້ ານດົ ເງ  ່ອນໄຂກ່ຽວກບັການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ຂອບເຂດການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງ ສາຂາ ຫ   
ຫອ້ງການຜູຕ້າງໜາ້ ບ ລສິດັຫ ກັຊບັຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ສປປ ລາວ.  

 



36 

 

ມາດຕາ 56 ໃບຢັງ້ຢ ນວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ (ປບັປຸງ) 
ໃບຢັງ້ຢ ນວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ແມ່ນ ໃບຢັງ້ຢ ນການປະກອບອາຊບີ ເປນັນາຍໜາ້ຊ -້ຂາຍຫ ກັ

ຊບັ, ເປນັທີ່ ປກຶສາດາ້ນການເງນິ, ເປນັຜູວ້ເິຄາະຫ ກັຊບັ ຫ   ເປນັຜູບໍ້ລຫິານກອງທນຶຮ່ວມ. (ເອາົໄປໄວໃ້ນ
ອະທບິາຍຄາໍສບັ) 

ຄຄຊ ເປນັຜູອ້ອກໃບຢັງ້ຢ ນວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ຕາມເງ  ່ອນໄຂ, ວທິກີານ ແລະ ຂັນ້ຕອນ ທີ່ ໄດ ້
ກາໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 

 
ມາດຕາ 57 77 (ປບັປຸງ) ການຖອກ ແລະ ການນ າໃຊທ້ນຶຈດົທະບຽນຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ  

ຜູ ້ໄດຮ້ບັໃບອະນຸຍາດສາ້ງຕັງ້ບ ລສິດັຫ ກັຊບັຊົ່ ວຄາວ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົຂໍອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິບໍລ ິ
ສດັຫ ກັຊບັ ຕອ້ງຖອກທນຶຈດົທະບຽນໃຫຄ້ບົຖວ້ນເຂົາ້ບນັຊເີງນິຝາກຂອງຕນົທີ່ ເປີດໄວກ້ບັທະນາຄານ ຕາມ 
ການກ ານດົຂອງ ຄຄຊ. 

ການນ າໃຊ ້ ທນຶຈດົທະບຽນ ສາມາດນໍາໃຊເ້ພ ່ ອກະກຽມຄວາມພອ້ມໃນການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ເຄ ່ ອນ 
ໄຫວດໍາເນນີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ແລະ ຕອ້ງແຈງ້ການນາໍໃຊທ້ນຶດັ່ ງກ່າວໃຫ ້ສຄຄຊ ຊາບ ມແີຜນການນ າໃຊທ້ນຶ
ຢ່າງລະອຽດ ແລະ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ. 

 
ມາດຕາ 58 78 (ປບັປຸງ) ການປະກາດໃຫມ້ວນຊນົຊາບ  

ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ທີ່ ໄດຂ້ຶນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິແລວ້ ທີ່ໄດຮ້ບັໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ 
ຈາກ ຄຄຊ ແລວ້ ຕອ້ງປະກາດໃຫມ້ວນຊນົຊາບ ຜ່ານພາຫະນະສ ່ ມວນຊນົ ພາຍໃນກ ານດົເວລາ ຫາ້ 5 ວນັ 
ລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັໃບທະບຽນວສິາຫະກດິອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ ເປນັຕົນ້ໄປ. 

 
ມາດຕາ 59 79 (ປບັປຸງ) ໂຄງປະກອບການຈດັຕັງ້ຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ  

ໂຄງປະກອບການຈດັຕັງ້ຂອງບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ປະກອບດວ້ຍ ໂຄງປະກອບທາງດາ້ນກງົຈກັ ແລະ ໂຄງ
ປະກອບທາງດາ້ນບຸກຄະລາກອນ ດັ່ ງນີ:້ 

ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ມໂີຄງປະກອບການຈດັຕັງ້ດາ້ນກງົຈກັ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້; 
2. ສະພາບ ລຫິານ; 
3. ຄະນະກ າມະການສະເພາະດາ້ນໃດໜຶ່ ງຂອງສະພາບ ລິຫິານ; 
4. ຄະນະອ ານວຍການ; 
5. ຄະນະພະແນກການ ນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ແລະ ພະນກັງານວຊິາການຈ ານວນໜຶ່ ງ. 
ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ໂຄງປະກອບດາ້ນບຸກຄະລາກອນ ພາລະບດົບາດ, ສດິ, ໜາ້ທີ່  ແລະ 

ລະບອບການເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງແຕ່ລະການຈດັຕັງ້ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍວສິາຫະກດິ, 
ລະບຽບການ ຂອງ ຄຄຊ ແລະ ໃຫກ້ ານດົໄວໃ້ນກດົລະບຽບຂອງ ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບ
ການສະເພາະ. 
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ມາດຕາ 60 80 (ປບັປຸງ) ກດົລະບຽບຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ  
ກດົລະບຽບຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ຕອ້ງມເີນ ອ້ໃນຕົນ້ຕໍ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍວສິາ 

ຫະກດິ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໄດຮ້ບັການເຫນັດ ີຈາກ ຄຄຊ. 
 

ມາດຕາ 61 81 (ປບັປຸງ) ຂອບເຂດການເຄ ່ ອນໄຫວດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ  
ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ສາມາດເຄ ່ ອນໄຫວດໍາເນນີທຸລະກດິປະເພດໃດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້  
1. ທີ່ ປກຶສາທາງດາ້ນການເງນິ; 
2. ທີ່ ປກຶສາດາ້ນການລງົທນຶ; 
3. ນາຍໜາ້ຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ; 
4. ຜູຄ້າ້ຫ ກັຊບັ; 
5. ຜູຄ້ າ້ປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ; 
6. ດໍາເນນີທຸລະກດິອ ່ ນ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ. 
ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ຂອບເຂດການດໍາເນນີທຸລະກດິແຕ່ລະປະເພດ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະ 

ບຽບການສະເພາະ. 
 

ມາດຕາ 62 ທີ່ ປກຶສາດາ້ນການເງນິ (ເອາົໄປໄວລ້ະບຽບການສະເພາະ) 
ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫເ້ປັນທີ່ ປຶກສາດາ້ນການເງນິ ສາມາດເຄ ່ ອນໄຫວໃຫຄ້ າປຶກສາ ກ່ຽວ 

ກບັການປັບປຸງໂຄງສາ້ງດາ້ນການຈດັຕັງ້, ການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານ, ດາ້ນການເງນິ, ການເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ແລະ 
ອ ່ ນໆ ເພ ່ ອກະກຽມການອອກຈາໍໜ່າຍຫ ກັຊບັ ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົ ແລະ ຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັ. 

 
ມາດຕາ 63 ນາຍໜາ້ຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ (ເອາົໄປໄວລ້ະບຽບການສະເພາະ) 

ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ທີ່ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫເ້ປນັນາຍໜາ້ຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ສາມາດເຄ ່ ອນໄຫວ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ເປນັສ ່ ກາງ ຫ   ເປນັຕວົແທນ ເພ ່ ອດ າເນນີທຸລະກ າຊ -້ຂາຍ ຫ ກັຊບັ ຕາມການສັ່ ງຊ  ້ ຫ   ສັ່ ງຂາຍ 

ຂອງລູກຄາ້; 
2. ຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັໃນນາມບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ໂດຍໃຊເ້ງນິ ແລະ ຫ ກັຊບັ ຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ; 
3. ໃຫຄ້ າປກຶສາ ໂດຍກງົແກ່ຜູລ້ງົທນຶ ກ່ຽວກບັການລງົທນຶໃສ່ ຫ ກັຊບັ ຫ   ກຸ່ມຫ ກັຊບັ; 
4. ໃຫຄ້ າປກຶສາດາ້ນການເງນິ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 62 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 
 

ມາດຕາ 64 ຜູຄ້ າ້ປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ (ເອາົໄປໄວລ້ະບຽບການສະເພາະ) 
ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫເ້ປນັຜູຄ້ າ້ປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ສາມາດເຄ ່ ອນໄຫວ 

ດັ່ ງນີ:້ 
1. ກາໍນດົລາຄາ ແລະ ຈ ານວນ ຫ ກັຊບັທີ່ ຈະອອກຈ າໜ່າຍ; 
2. ໃຫກ້ານຄ າ້ປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ດວ້ຍການຊ່ວຍຈ າໜ່າຍ ຫ   ຮບັຊ ຫ້ ກັຊບັ ບາງສ່ວນ 

ຫ   ທງັໝດົ ຈາກບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ໃນສ່ວນທີ່ ຈ າໜ່າຍບ ່ ໝດົ ເພ ່ ອຮບັປະກນັຄວາມສ າເລດັຂອງ
ການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ; 
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3. ເຮດັໜາ້ທີ່  ເປນັນາຍໜາ້ຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 63 ຂອງກດົໝາຍສະ 
ບບັນີ.້ 

 
ມາດຕາ 65 82 (ປບັປຸງ) ການປ່ຽນແປງການເຄ ່ ອນໄຫວດໍາເນນີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ   

 ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫເ້ຄ ່ ອນໄຫວດໍາເນນີທຸລະກດິຫ ກັຊບັປະເພດໃດໜຶ່ ງ ຕາມຂອບ
ເຂດທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 81 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ສາມາດທີ່ ມຈີດຸປະສງົຂ ປ່ຽນແປງຂອບເຂດການ
ເຄ ່ ອນໄຫວດໍາເນນີທຸລະກດິຫ ກັຊບັຂອງຕນົຕ ່ ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ.  

ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ການຂໍປ່ຽນແປງຂອບເຂດການດໍາເນນີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ໄດກ້າໍນດົໄວ ້
ໃນລະບຽບການສະເພາະ. 

ການຂ ປ່ຽນແປງການເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ຕອ້ງປະກອບເອກະສານ ດັ່ ງນີ:້  
1. ຄ າຮອ້ງ ຕາມແບບພມິຂອງ ຄຄຊ; 
2. ກດົລະບຽບຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ສະບບັປບັປຸງ ທີ່ ໄດຮ້ບັຮອງ ໂດຍກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້; 
3. ມະຕຂິອງກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້; 
4. ເອກະສານຢັງ້ຢ ນການເພີ່ ມທນຶ ໃນກ ລະນ ີຂ ປ່ຽນປະເພດການເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ຂອງບ ລສິດັ 

ຫ ກັຊບັ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 61 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນ;ີ 
5. ເອກະສານອ ່ ນ ຕາມການກ ານດົຂອງ ຄຄຊ. 
ຄຄຊ ຈະພຈິາລະນາການຂ ປ່ຽນແປງປະເພດ ການເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ພາຍໃນກ ານດົ 

ສາມສບິວນັ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັຄ າຮອ້ງ ແລະ ເອກະສານປະກອບຄບົຖວ້ນ ແລະ ຖ ກຕອ້ງ ເປນັຕົນ້ໄປ. 
ໃນກ ລະນ ີປະຕເິສດ ກ ໃຫແ້ຈງ້ຕອບ ເປນັລາຍລກັອກັສອນ ພອ້ມດວ້ຍເຫດຜນົ. 

(ເອາົໄປໄວລ້ະບຽບການສະເພາະ) 
 
ມາດຕາ 66 ການເພີ່ ມ ຫ   ຫ ຸດ ທນຶຈດົທະບຽນຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ (ເອາົໄປໄວລ້ະບຽບການສະເພາະ) 

ບໍລສິດັຫ ກັຊບັໃດໜຶ່ ງ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົເພີີ່ ມ ຫ   ຫ ຸດທນຶຈດົທະບຽນບ່ໍວ່າກລໍະນທີົ່ ວໄປ ຫ   ໃນກລໍະນ ີ
ປ່ຽນແປງປະເພດການເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ວສິາຫະ
ກດິ.  

 
ມາດຕາ 67 83 ອດັຕາສ່ວນຄວາມພຽງພ ຂອງທນຶ 

ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ຕອ້ງຮກັສາອດັຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທນຶ ຕາມລະບຽບການຂອງ ຄຄຊ ເພ ່ ອຮບັປະ 
ກນັຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງຕນົ. 

 
ມາດຕາ 68 84 (ປບັປຸງ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ  

ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ທີ່ໄດຮ້ບັໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ ຈາກ ຄຄຊ ສາມາດດໍາເນນີທຸລະກດິຕາມ
ຂອບເຂດການດໍາເນນີທຸລະກດິ ທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 81 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 

ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງການດໍາເນນີທຸລະກດິແຕ່ລະປະເພດ ໄດກ້າໍນດົ
ໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 
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ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ມ ີສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຕົນ້ຕ  ດັ່ ງນີ:້    
1. ເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ຕາມປະເພດທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ;  
2. ປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາ ລະບບົຄວບຄຸມພາຍໃນ, ການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ, ເຕກັໂນໂລຊ ີຂ ມູ້ນ 

ຂ່າວສານ ແລະ ການປອ້ງກນັຂ ຂ້ດັແຍ່ງທາງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ ພາຍໃນບ ລສິດັ ຫ   ກບັບຸກຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ;  
3. ແຍກບນັຊຫີ ກັຊບັ ແລະ ບນັຊເີງນິ ຂອງແຕ່ລະລູກຄາ້ ອອກຈາກບນັຊຂີອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ; 
4. ສະໜອງຂ ມູ້ນໃຫແ້ກ່ລູກຄາ້ຢ່າງຄບົຖວ້ນ, ຖ ກຕອ້ງ, ຈະແຈງ້ ແລະ ທນັເວລາ; 
5. ໃຫບູ້ລມິະສດິແກ່ລູກຄາ້ ໃນການດ າເນນີທຸລະກ າການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ; 
6. ໃຫຄ້ວາມຮູເ້ບ ອ້ງຕົນ້ ກ່ຽວກບັການລງົທນຶໃນຫ ກັຊບັໃຫຜູ້ລ້ງົທນຶ ແລະ ປະເມນີຄວາມພອ້ມ 

ເພ ່ ອສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈ  ແລະ  ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜູລ້ງົທນຶຕ ່ ຄວາມສ່ຽງ ທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້; 
7. ຊອກຮູຂ້ ມູ້ນກ່ຽວກບັລູກຄາ້ ເປນັຕົນ້ ຊ ່ , ທີ່ ຢູ່, ອາຊບີ, ບ່ອນປະຈ າການ, ແຫ ່ ງທີ່ ມາຂອງເງນິ 

ແລະ ຖານະການເງນິ ພອ້ມທງັຮບັປະກນັວ່າຜູເ້ປດີບນັຊຫີ ກັຊບັ ແມ່ນເຈົາ້ຂອງບນັຊທີີ່ ແທຈ້ງິ; 
8. ຮກັສາຂ ມູ້ນ ແລະ ເອກະສານ ກ່ຽວກບັການເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ແລະ ລູກຄາ້ໄວຢ່້າງ 

ຄບົຖວ້ນ, ຖ ກຕອ້ງ ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ; 
9. ຮກັສາຂ ມູ້ນທີ່ ເປັນຄວາມລບັຂອງລູກຄາ້  ເວັນ້ເສຍັແຕ່ກດົໝາຍ ໄດກ້ ານດົໄວເ້ປນັຢ່າງອ ່ ນ; 
10. ປະຕບິດັລະບອບການບນັຊ,ີ ການກວດສອບ, ສະຖຕິ ິ ແລະ ພນັທະທາງການເງນິອ ່ ນ ຕາມລະ 

ບຽບກດົໝາຍ. 
(ເອາົໄປໄວລ້ະບຽບການສະເພາະ) 
 

ມາດຕາ 69 85 (ປບັປຸງ) ການປ່ຽນແປງລາຍການຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ  
ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ສາມາດປ່ຽນແປງລາຍການໃດໜຶ່ ງໄດ ້ກ ຕ ່ ເມ  ່ ອໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ. 
ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ລາຍການປ່ຽນແປງ, ການຍ ່ ນຄໍາຮອ້ງ, ເອກະສານປະກອບ ແລະ ການ

ພຈິາລະນາການຂໍປ່ຽນແປງລາຍການຂອງບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 
ການປ່ຽນແປງລາຍການ ທີ່ ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ມ ີດັ່ ງນີ:້ 
1. ການເພີ່ ມ ຫ   ຫ ຸດ ທນຶຈດົທະບຽນ;  
2. ປະເພດການເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິຫ ກັຊບັ; 
3. ຊ ່ , ສະຖານທີ່ ຕັງ້, ການຄວບ ຫ   ການຍຸບເລກີ ບ ລສິດັ, ສາຂາ, ໜ່ວຍບ ລກິານ ຫ   ຫອ້ງການຜູ ້

ຕາງໜາ້; 
4. ການໂຈະການເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິຊົ່ ວຄາວ ຍກົເວັນ້ ການໂຈະເນ ່ ອງຈາກມກີານລະເມດີລະບຽບ 

ກດົໝາຍ; 
5. ການປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບຜູຖ້ ຮຸນ້ ແຕ່ຫາ້ສ່ວນຮອ້ຍຂຶນ້ໄປ;  
6. ການປ່ຽນແປງສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ, ຄະນະອ ານວຍການ ແລະ ຄະນະກ າມະການກວດກາ 

ພາຍໃນ; 
7. ການປ່ຽນແປງອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
ຄຄຊ ຈະພຈິາລະນາການຂ ປ່ຽນແປງ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ ວກັທ ີ2 ຂອງມາດຕານີ ້ພາຍໃນກ ານດົ 

ສາມສບິວນັ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັຄ າຮອ້ງຂ ປ່ຽນແປງຖ ກຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນ ເປນັຕົນ້ໄປ.  
(ເອາົໄປໄວລ້ະບຽບການສະເພາະ) 
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ມາດຕາ 70 86 (ປບັປຸງ) ລະບອບບນັຊຂີອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ  

ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ຕອ້ງປະຕບິດັລະບອບຫ ກັການຂອງການບນັຊ,ີ ມາດຕະຖານການບນັຊ ີ ຕາມທີ່ ໄດ ້
ກ ານດົໄວໃ້ນ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການບນັຊ ີ ແລະ ມາດຕະຖານການບນັຊ ີ ຂອງ ສປປ 
ລາວ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິປະຈ າປ ີ ຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ຕອ້ງຜ່ານການກວດສອບຈາກບ ລສິດັ 
ກວດສອບ ທີ່ ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງຈາກ ຄຄຊ. 

 
ມາດຕາ 87 (ໃໝ່) ການໂຈະການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງບໍລສິດັຫ ກັຊບັ  

ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ຈະຖ ກໂຈະການດໍາເນນີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ໃດໜຶ່ ງ ໃນກລໍະນໃີດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫດໍ້າເນນີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ບນົພ ນ້ຖານການສະໜອງຂໍມູ້ນທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງ; 
2. ປະຕບິດັເກນີ ຫ   ບ່ໍປະຕບິດັ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົ ໃດໜຶ່ ງ ຫ   ທງັໝດົ ທີ່ ບ່ໍສອດຄ່ອງ ຕາມທີ່

ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 84 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 
3. ມຄໍີາສັ່ ງຈາກອງົການທີ່ ມສີດິອໍານາດກ່ຽວຂອ້ງ ໃຫໂ້ຈະການດໍາເນນີທຸລະກດິ ກ່ຽວກບັການເຮດັ

ໜາ້ທີ່  ເປນັບໍລສິດັຫ ກັຊບັ; 
4. ຜູບໍ້ລຫິານ ຖ ກດໍາເນນີຄະດ ີຫ   ຖ ກຮອ້ງຟອ້ງ ກ່ຽວກບັການດໍາເນນີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ;  
5. ລະເມດີຂໍຫ້າ້ມ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 196 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ;້  
6. ລະເມດີກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ທີ່ ບ່ໍສົ່ ງຜນົສະທອ້ນຮາ້ຍແຮງ ຕໍ່ ລະບບົຕະ 

ຫ າດທນຶ ຕາມການພຈິາລະນາຂອງ ຄຄຊ; 
7. ໂຈະໃນກລໍະນອີ ່ ນ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ. 
 
ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ຂັນ້ຕອນການໂຈະການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ໄດກ້າໍນດົ

ໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 
ພາຍຫ ງັຖ ກໂຈະການດໍາເນນີທຸລະກດິແລວ້ ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ຕອ້ງປບັປຸງແກໄ້ຂ ຕາມກາໍນດົເວລາ ທີ່  

ຄຄຊ ໄດກ້າໍນດົໄວ.້ 
 

ມາດຕາ 71 88 (ປບັປຸງ) ການຍຸບເລກີຖອນໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ  
 ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ຈະຖ ກຍຸບເລກີຖອນໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິໃນກ ລະນ ີໃດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ຕາມການຮອ້ງຂ ຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ໂດຍອງີໃສ່ມະຕຂິອງກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້; 
2. ໄດຮ້ບັການອະນຸຍາດສາ້ງຕັງ້ດໍາເນນີທຸລະກດິ ບນົພ ນ້ຖານການສະໜອງຂ ມູ້ນທີ່ ບ ່ ຖ ກຕອ້ງ ທີ່ ສາ້ງ 

ຜນົເສຍັຫາຍຢ່າງຫ ວງຫ າຍຮາ້ຍແຮງ ໃຫແ້ກ່ລະບບົຕະຫ າດທນຶ ແລະ ຕໍ່ ຄວາມໜັນ້ຄງົຂອງບ ລສິດັ ແລະ 
ລະບບົຕະຫ າດທນຶ; 

3. ມກີານຄວບບ ລສິດັເຂົາ້ກນັ; 
4. ມກີານລະເມດີບ່ໍສາມາດປະຕບິດັຕາມລະບຽບການ ກ່ຽວກບັການຮກັສາຄວາມໜັນ້ຄງົຂອງບ ລ ິ

ສດັຫ ກັຊບັ ຕາມການກ ານດົ ຂອງ ຄຄຊ; 
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5. ບ່ໍສາມາດແກໄ້ຂບນັຫາ ຕາມສາເຫດຂອງການສັ່ ງໂຈະການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງບໍລສິດັຫ ກັຊບັ 
ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 87 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ພາຍໃນກາໍນດົເວລາທີ່  ຄຄຊ ໄດກ້າໍນດົໄວ;້ 

6. ລະເມດີກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ທີ່ ສົ່ ງຜນົສະທອ້ນຮາ້ຍແຮງ ຕໍ່ ລະບບົຕະຫ າດ
ທນຶ ຕາມການພຈິາລະນາຂອງ ຄຄຊ; 

7. ຖ ກຖອນໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ; 
8. ຖ ກມຄໍີາຕດັສນິ ຫ   ຄໍາພພິາກສາ ຂອງສານຕດັສນິປະຊາຊນົທີ່ ໃຊໄ້ດຢ່້າງເດດັຂາດໃຫບໍ້ລສິດັຫ ກັ

ຊບັລົມ້ ລະລາຍ;  
9. ຖອນໃນກລໍະນອີ ່ ນ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ.  
 
ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ຂັນ້ຕອນການຖອນໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງບໍລສິດັຫ ກັຊບັ 

ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 
ພາຍຫ ງັທີ່ ຖ ກຍຸບເລກີຖອນໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິແລວ້ ຄຄຊ ຕອ້ງປະກາດໃຫມ້ວນຊນົ 

ຊາບຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ໂດຍຜ່ານພາຫະນະສ ່ ມວນຊນົເປນັເວລາ ສບິຫາ້ 10 ວນັ ຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງ ນບັແຕ່ວນັ
ໄດຖ້ ກຍຸບເລກີຖອນໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ ເປນັຕົນ້ໄປ. 

 
ມາດຕາ 72 89 (ປບັປຸງ) ການສະສາງ-ຊ າລະການປະຕບິດັພາຍຫ ງັຖ ກຖອນໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ  

ບໍລສິດັຫ ກັຊບັທີ່ ຖ ກຍຸບເລກີຕາມ ມາດຕາ 82 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ຕອ້ງດໍາເນນີການສະສາງ-
ຊໍາລະ ພນັທະໜີສ້ນິຂອງຕນົ ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານ, ລດັ ແລະ ເຈົາ້ໜີ ້ ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ທີ່ ຖ ກຍຸບເລກີ ບ່ໍສາມາດນາໍໃຊຊ້ບັສນິຂອງລູກຄາ້ເພ ່ ອສະສາງ-ຊໍາລະໜີ.້  

ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ທີ່ ຖ ກຍຸບເລກີຖອນໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ ຕອ້ງໂອນບນັຊລີາຍຊ ່ ລູກຄາ້, 
ບນັຊເີງນິ, ບນັຊຫີ ກັຊບັ, ຫ ກັຊບັຄໍາ້ປະກນັ ລວມທງັ ແລະ ອ ່ ນໆຊບັສນິ ຂອງລູກຄາ້ ທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້
ຄອງຂອງຕນົ ໄປໃຫບໍ້ລສິດັຫ ກັຊບັອ ່ ນໃນທນັທ ີ ເພ ່ ອສ ບຕໍ່ ໃຫບໍ້ລກິານຕາມການເຫນັດຂີອງ ຄຄຊ. ໃນ
ກລໍະນຈີາໍເປນັ ຄຄຊ ສາມາດແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະການສະເພາະກດິ ເພ ່ ອດໍາເນນີການສະສາງ-ຊໍາລະ. 

 
ໝວດທ ີ2 

ບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ 
 

ມາດຕາ 90 (ໃໝ່) ບໍລສິດັບໍລຫິານກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ  
ບໍລສິດັບໍລຫິານກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ແມ່ນ ສະຖາບນັການເງນິ ທີ່ ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ຕາມກດົໝາຍວ່າ

ດວ້ຍວສິາຫະກດິ ທີ່ ໃຫບໍ້ລກິານສາ້ງ ແລະ ບໍລຫິານກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ.  
 
ມາດຕາ 73 91 (ປບັປຸງ) ການສາ້ງຕັງ້ຂໍອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິກອງທນຶເພ ່ ອການ

ລງົທນຶ  
ບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິ ແມ່ນ ບ ລສິດັທີ່ ດ າເນນີທຸລະກດິກ່ຽວກບັ ການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ບ ລຫິານກອງ 

ທນຶຮ່ວມ ພອ້ມທງັບ ລຫິານຊບັສນິ ຂອງບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ໃດໜຶ່ ງ. 
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ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຜູທ້ີ່ ມຈີດຸປະສງົສາ້ງຕັງ້ຂໍອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິກອງ
ທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ຕອ້ງຍ ່ ນຄໍາ້ຮອ້ງມເີງ  ່ອນໄຂຄບົຖວ້ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 92 ແລະ 
ປະກອບເອກະສານ ປະກອບການຂ ອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 73 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້
ເພ ່ ອຍ ່ ນຕ ່  ຄຄຊ ພຈິາລະນາຮບັຮອງ ແລະ ສາມາດດໍາເນນີທຸລະກດິຕາມຂອບເຂດທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ 
ມາດຕາ 93 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ບໍລສິດັບໍລຫິານຊບັສນິ ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້
ໄດໃ້ນຮູບແບບ ບໍລສິດັຈາໍກດັ ຫ   ບໍລສິດັມະຫາຊນົ ຍກົເວັນ້ ບໍລສິດັຈາໍກດັຜູດ້ຽວ. 

ບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິຕ່າງປະເທດ ສາມາດສາ້ງຕັ ້ງັ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນ ຮູບແບບລງົທນຶຝ່າຍດຽວ ຫ   
ຮ່ວມທນຶກບັສະຖາບນັການເງນິ ທີ່ ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ຢ່າງຖ ກຕອ້ງ ຕາມກດົໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ຫ   
ສາມາດສາ້ງຕັງ້ສາຂາ ຫ   ຫອ້ງການຜູຕ້າງໜາ້ຂອງຕນົ ຊຶ່ ງຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ. 

 
ມາດຕາ 74 92 (ປບັປຸງ) ເງ  ່ອນໄຂການສາ້ງຕັງ້ຂໍອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິກອງທນຶ

ເພ ່ ອການລງົທນຶ  
ການສາ້ງຕັງ້ ຜູທ້ີ່ ມຈີດຸປະສງົຂໍອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິບໍລສິດັບໍລຫິານຊບັສນິກອງທນຶເພ ່ ອການ

ລງົທນຶ ນອກຈາກ ມເີງ  ່ອນໄຂ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 51 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ຍງັຕອ້ງມເີງ  ່ອນ
ໄຂເພີ່ ມເຕມີ ດັ່ ງນີ:້  

1. ເປນັ ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ, ທະນາຄານທຸລະກດິ, ບໍລສິດັປະກນັໄພ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
ແລະ ນຕິບຸິກຄນົອ ່ ນ ຕາມການກໍານດົຂອງ ຄຄຊ; 

2. ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໄດໃ້ນຮູບແບບບ ລສິດັ ຍກົເວັນ້ ບ ລສິດັຈ າກດັຜູດ້ຽວ; 
3. ມຜູີບ້ ລຫິານ ທີ່ ມປີະສບົການໃນການບ ລຫິານທີ່ ດ ີ ໃນການບ ລຫິານ ກອງທນຶຮ່ວມ ມທີນຶຈດົ

ທະບຽນພຽງພໍຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ ແລະ ໄດຖ້ອກທນຶຄບົຖວ້ນ; 
4. ມລີະບບົຄວບຄຸມພາຍໃນ, ການບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງ, ເຕກັໂນໂລຢຂໍີມູ້ນ-ຂ່າວສານ ແລະ ການ

ປອ້ງກນັຂໍຂ້ດັແຍ່ງທາງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ ພາຍໃນບໍລສິດັ, ບໍລສິດັ ກບັ ບຸກຄນົ ຫ   ນຕິບຸິກຄນົອ ່ ນ ທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງ; 

5. ມແີຜນການດ າເນນີທຸລະກດິຢ່າງໜອ້ຍ ສາມ 3 ປທີ າອດິ ພາຍຫ ງັການສາ້ງຕັງ້; 
6. ມບຸີກຄະລາກອນທີ່ ມ ີຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ແລະ ປະສບົການທາງດາ້ນທຸລະກດິຫ ກັຊບັ, ການ

ເງນິ-ການທະນາຄານ ຫ   ກດົໝາຍ ທີ່ ຈະປະກອບເຂົາ້ໃນ ສະພາບ ລຫິານ ແລະ ຄະນະອ ານວຍການ; 
7. ມ ຜູີບ້ ລຫິານກອງທນຶຮ່ວມເພ ່ ອການລງົທນຶ ທີ່ ມໃີບຢັງ້ຢ ນວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ປະເພດ

ຜູບ້ ລຫິານກອງທນຶຮ່ວມເພ ່ ອການລງົທນຶໃນຈ ານວນທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ມປີະສບົການໃນການບໍລຫິານກອງ
ທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ;   

8. ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການ ຕອ້ງມຄີວາມສາມາດທາງດາ້ນການປະ 
ພດຶ, ບ່ໍຖ ກດໍາເນນີຄະດ ີຫ   ຖ ກສານຕດັສນິລງົໂທດທາງອາຍາ ເປັນຕົນ້ ໃນຂໍຫ້າ ສໍໂ້ກງຊບັ, ຍກັຍອກ
ຊບັ ຫ   ບ່ໍມກີານກະທໍາຜດິອ ່ ນກ່ຽວກບັທຸລະກດິດາ້ນຫ ກັຊບັ ແລະ ຂະແໜງການອ ່ ນ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 

9. ນຕິບຸິກຄນົທີ່ ຂໍສາ້ງຕັງ້ ບໍລສິດັບໍລຫິານກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ຕອ້ງມຖີານະການເງນິດ ີ
ແລະ ໄດຮ້ບັການກວດສອບຈາກບໍລສິດັກວດສອບພາຍນອກ, ບ່ໍຖ ກດໍາເນນີຄະດ ີ ຫ   ຖ ກສານຕດັສນິ
ລງົໂທດທາງອາຍາ ທີ່ ຕດິພນັກບັຕະຫ າດການເງນິ; 
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10. ມເີງ  ່ອນໄຂອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 

ມາດຕາ 75 93 (ປບັປຸງ) ຂອບເຂດການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິກອງທນຶເພ ່ ອການລງົ 
ທນຶ  

ບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ສາມາດເຄ ່ ອນໄຫວດໍາເນນີທຸລະກດິ ໃດໜຶ່ ງ ຫ   ທງັ
ໝດົ ດັ່ ງນີ:້  

1. ສາ້ງຕັງ້ ແລະ ບ ລຫິານກອງທນຶຮ່ວມເພ ່ ອການລງົທນຶ; 
2. ບ ລຫິານກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ຊບັສນິຂອງບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ໃດໜຶ່ ງ; 
3. ດໍາເນນີທຸລະກດິອ ່ ນ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ. 
 

ມາດຕາ 76 94 (ປບັປຸງ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ  
ບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ມ ີສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ດັ່ ງນີ:້  
1. ດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ ໃຫບ້ ລກິານ ຕາມຂອບເຂດການດໍາເນນີທຸລະກດິທີ່ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດກາໍ

ນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 93 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ;້   
2. ດ າເນນີ ການຂາຍ, ການໄຖ່ຖອນຄ ນໜ່ວຍລງົທນຶ ແລະ ຈດົທະບຽນໜ່ວຍລງົທນຶໃນຕະຫ າດ

ຫ ກັຊບັ ຫ   ມອບໃຫສ້ະຖາບນັການເງນິໃດໜຶ່ ງດ າເນນີການແທນ ຕາມການອະນຸຍາດຂອງ ຄຄຊ;  
3. ປະຕບິດັຕາມກດົລະບຽບຂອງກອງທນຶຮ່ວມ, ສນັຍາດູແລຊບັສນິ, ສນັຍາຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານກອງ 

ທນຶຮ່ວມເພ ່ ອການລງົທນຶ ແລະ ປກົປອ້ງຜນົປະໂຫຍດຂອງຜູລ້ງົທນຶ;  
4. ຂຶນ້ທະບຽນກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶກບັ ຄຄຊ ພາຍຫ ງັສໍາເລດັການຂາຍໜ່ວຍລງົທນຶ ໃນແຕ່

ລະໂຄງການ ສໍາລບັກອງທນຶສ່ວນບຸກຄນົ ຕອ້ງລາຍງານເປນັລາຍລກັອກັສອນ ຕໍ່  ຄຄຊ;  
5. ດ າເນນີການກວດສອບບນັຊຂີອງກອງທນຶຮ່ວມ, ລາຍງານ ແລະ ເປດີເຜຍີຂ ມູ້ນ ກ່ຽວກບັກອງ 

ທນຶຮ່ວມ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົໝາຍ; 
6. ປະຕບິດັລະບອບ ການບນັຊ,ີ ການກວດສອບ, ສະຖຕິ ິແລະ ພນັທະທາງການເງນິອ ່ ນ ຕາມລະ 

ບຽບກດົໝາຍ; 
7. ສະຫ ຸບ ແລະ ລາຍງານການເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕນົຕ ່  ຄຄຊ ແລະ ພາກສ່ວນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວ 

ຂອ້ງ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົໝາຍ. 
8. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວ 

ຂອ້ງ. 
 

ມາດຕາ 95 (ໃໝ່) ການໂຈະການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງບໍລສິດັບໍລຫິານກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ  
ບໍລສິດັບໍລຫິານກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ຈະຖ ກໂຈະການອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ ໃນກລໍະນໃີດ

ໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫດໍ້າເນນີທຸລະກດິບນົພ ນ້ຖານການສະໜອງຂໍມູ້ນທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງ; 
2. ປະຕບິດັເກນີ ຫ   ບ່ໍປະຕບິດັ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົໃດໜຶ່ ງ ຫ   ທງັໝດົທີ່ ບ່ໍສອດຄ່ອງຕາມທີ່ ໄດ ້

ກາໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 94 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 
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3. ມຄໍີາສັ່ ງຈາກອງົການທີ່ ມສີດິອໍານາດກ່ຽວຂອ້ງໃຫໂ້ຈະການດໍາເນນີທຸລະກດິ ກ່ຽວກບັການເຮດັ
ໜາ້ທີ່ ເປນັບໍລສິດັບໍລຫິານກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ; 

4. ຜູບໍ້ລຫິານ ຖ ກດໍາເນນີຄະດ ີຫ   ຖ ກຮອ້ງຟອ້ງ ກ່ຽວກບັການດໍາເນນີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ;  
5. ລະເມດີຂໍຫ້າ້ມຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 197 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ;້ 
6. ລະເມດີກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ບ່ໍສົ່ ງຜນົສະທອ້ນຮາ້ຍແຮງຕໍ່ ລະບບົຕະຫ າດ

ທນຶ ຕາມການພຈິາລະນາຂອງ ຄຄຊ; 
7. ໂຈະໃນກລໍະນອີ ່ ນຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ. 

 
ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ການ ໂຈະການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງ ບໍລສິດັບໍລຫິານກອງທນຶເພ ່ ອການ

ລງົທນຶ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ.  
ພາຍຫ ງັຖ ກໂຈະການດໍາເນນີທຸລະກດິແລວ້ ບໍລສິດັບໍລຫິານກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ຕອ້ງປບັປຸງ

ແກໄ້ຂ ຕາມກາໍນດົເວລາທີ່  ຄຄຊ ໄດກ້າໍນດົໄວ.້ 
 

ມາດຕາ 96 (ໃໝ່) ການຖອນໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງບໍລສິດັບໍລຫິານກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ  
ບໍລສິດັບໍລຫິານກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ຈະຖ ກຖອນໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ ໃນກລໍະນໃີດ

ໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ຕາມການຮອ້ງຂໍຂອງບໍລສິດັບໍລຫິານກອງທນຶ ໂດຍອງີໃສ່ມະຕກິອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້; 
2. ໄດຮ້ບັການອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ ບນົພ ນ້ຖານການສະໜອງຂໍມູ້ນທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງ ທີ່ ສາ້ງຜນົ

ເສຍັຫາຍຮາ້ຍແຮງ ຕໍ່ ຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງບໍລສິດັ ແລະ ລະບບົຕະຫ າດທນຶ; 
3. ບ່ໍສາມາດປະຕບິດັຕາມລະບຽບການ ກ່ຽວກບັການຮກັສາຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງ ບໍລສິດັບໍລຫິານ

ກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ; 
4. ບ່ໍສາມາດແກໄ້ຂບນັຫາ ຕາມສາເຫດຂອງການສັ່ ງໂຈະການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງບໍລສິດັບໍລຫິານ

ກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 95 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ
ທີ່  ຄຄຊ ໄດກ້າໍນດົໄວ;້ 

5. ຖ ກຖອນໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ; 
6. ມຄໍີາຕດັສນິ ຫ   ຄໍາພພິາກສາ ຂອງສານປະຊາຊນົທີ່ ໃຊໄ້ດຢ່້າງເດດັຂາດໃຫ ້ ບໍລສິດັບໍລຫິານກອງ

ທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ລົມ້ລະລາຍ;  
7. ລະເມດີກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ທີ່ ສົ່ ງຜນົສະທອ້ນຮາ້ຍແຮງຕໍ່ ລະບບົຕະຫ າດ

ທນຶ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ; 
8. ຖອນໃນກລໍະນອີ ່ ນຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ. 
 
ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ການຖອນໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງ ບໍລສິດັບໍລຫິານກອງ

ທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ.  
ພາຍຫ ງັທີ່ ຖ ກຖອນໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິແລວ້ ຄຄຊ ຕອ້ງປະກາດໃຫມ້ວນຊນົຊາບ ຢ່າງ

ກວາ້ງຂວາງ ໂດຍຜ່ານພາຫະນະສ ່ ມວນຊນົເປນັເວລາ 15 ວນັ ຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງ ນບັແຕ່ວນັໄດຖ້ ກຖອນໃບ
ອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ ເປນັຕົນ້ໄປ. 
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ມາດຕາ 97 (ໃໝ່) ການປະຕບິດັພາຍຫ ງັຖ ກຖອນໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງບໍລສິດັບໍລຫິານກອງ

ທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ.  
ບໍລສິດັບໍລຫິານກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ທີ່ ຖ ກຖອນໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ ຕອ້ງໂອນ 

ສນັຍາການບໍລຫິານ, ບນັຊລີາຍຊ ່ ກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ, ບນັຊລີາຍຊ ່ ຜູຖ້ ໜ່ວຍລງົທນຶ, ຂໍມູ້ນອດັຕາ
ສ່ວນການຖ ຄອງໜ່ວຍລງົທນຶ ແລະ ອ ່ ນໆຂອງກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງຕນົ 
ໄປໃຫບໍ້ລສິດັບໍລຫິານກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶອ ່ ນໃນທນັທ ີ ເພ ່ ອສ ບຕໍ່ ໃຫບໍ້ລກິານຕາມການເຫນັດຂີອງ 
ຄຄຊ. ເວັນ້ເສຍແຕ່ ມະຕຂິອງກອງປະຊຸມຜູຖ້ ໜ່ວຍລງົທນຶຂອງກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ໄດກ້າໍນດົໄວເ້ປນັ
ຢ່າງອ ່ ນ.   

 
ມາດຕາ 77 98 (ປບັປຸງ) ການນ າໃຊບ້ດົບນັຍດັຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ  

ນອກຈາກບດົບນັຍດັຕ່າງໆ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນໝວດນີ ້ ການປະກອບເອກະສານປະກອບການຂ 
ສາ້ງຕັງ້ອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ, ການພຈິາລະນາການຂ ສາ້ງຕັງ້ອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ, ການສາ້ງຕັງ້
ຫອ້ງການຜູຕ້າງໜາ້ຂອງບໍລສິດັບໍລຫິານກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶຕ່າງປະເທດ, ການຖອກ ແລະ ການນ າ
ໃຊທ້ນຶຈດົທະບຽນ, ການປະກາດໃຫມ້ວນຊນົຊາບ, ໂຄງປະກອບການຈດັຕັງ້, ກດົລະບຽບຂອງບ ລສິດັ, 
ອດັຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທນຶ, ການປ່ຽນແປງລາຍການ ແລະ ການຄວບ, ລະບອບບນັຊ,ີ ການຍຸບເລກີ 
ແລະ ການສະສາງ-ຊ າລະ ຂອງບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນບດົບນັຍດັ
ຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ. 

 
ໝວດທ ີ3 

ບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ (ໃໝ່) 
 
ມາດຕາ 99 (ໃໝ່) ບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ  

ບໍລສິດັປະເມນີຄ່າຊບັສນິ ແມ່ນ ນຕິບຸິກຄນົພາຍໃນ ທີ່ ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍວສິາຫະກດິ 
ຫ   ບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິຕ່າງປະເທດ ທີ່ ໃຫບໍ້ລກິານປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ.  

 
ມາດຕາ 100 (ໃໝ່) ການຮບັຮອງ ໃຫກ້ານບໍລກິານປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ  

ບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົ ໃຫກ້ານບໍລກິານປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ໃນຂງົເຂດວຽກ
ງານຫ ກັຊບັ ຕອ້ງມເີງ  ່ອນໄຂຄບົຖວ້ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 101 ແລະ ປະກອບເອກະສານ ຕາມ
ທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 102 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ເພ ່ ອຍ ່ ນ ຕໍ່  ຄຄຊ ພຈິາລະນາຮບັຮອງ ແລະ 
ສາມາດປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ຕາມປະເພດຂອງການໃຫບໍ້ລກິານປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ທີ່ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ 
ມາດຕາ 104 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 
ມາດຕາ 101 (ໃໝ່) ເງ  ່ອນໄຂການຮບັຮອງໃຫກ້ານບໍລກິານປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ  

ຜູທ້ີ່ ມຈີດຸປະສງົສະເໜຂໍີການຮບັຮອງ ໃຫກ້ານບໍລກິານປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ຕອ້ງມເີງ  ່ອນໄຂ ດັ່ ງນີ:້ 
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1. ເປນັ ນຕິບຸິກຄນົພາຍໃນ ຫ   ບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິທງັຕ່າງປະເທດ;  
2. ມຜູີປ້ະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິທີ່ ມ ີ ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ, ປະສບົການທາງດາ້ນການປະເມນີມູນຄ່າ

ຊບັສນິ ແລະ ໃບຢັງ້ຢ ນຜ່ານຫ ັກັສູດການປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ຫ   ໃບຢັງ້ຢ ນຜູປ້ະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ທງັ
ພາຍໃນ ຫ   ຕ່າງປະເທດ;  

3. ມເີງ  ່ອນໄຂອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 

ມາດຕາ 102 (ໃໝ່) ເອກະສານປະກອບການຮບັຮອງໃຫກ້ານບໍລກິານປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ  
ຜູທ້ີ່ ມຈີດຸປະສງົສະເໜຂໍີການຮບັຮອງ ໃຫກ້ານບໍລກິານປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ຕອ້ງຍ ່ ນເອກະສານປະ 

ກອບ ຕໍ່  ຄຄຊ. 
ເອກະສານປະກອບການຂໍຮບັຮອງໃຫກ້ານບໍລກິານປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ມ ີດັ່ ງນີ:້ 
1. ຄໍາຮອ້ງຕາມແບບພມິຂອງ ຄຄຊ; 
2. ສໍາເນາົໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ແລະ ກດົລະບຽບພາຍໃນຂອງ ບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ; 
3. ບດົລາຍງານການເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິ;  
4. ເອກະສານອ ່ ນ ຕາມທໄີດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 

ມາດຕາ 103 (ໃໝ່) ການພຈິາລະນາການຂໍຮບັຮອງໃຫກ້ານບໍລກິານປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ  
ຄຄຊ ຕອ້ງພຈິາລະນາເອກະສານປະກອບການຂ ຮບັຮອງໃຫກ້ານບໍລກິານປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ 

ພາຍໃນ ກ ານດົເວລາ 45 ວນັ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັເອກະສານປະກອບ ຄບົຖວ້ນ ແລະ ມຂໍີມູ້ນທີ່ຖ ກຕອ້ງ 
ເປຍັຕົນ້ໄປ. ໃນກ ລະນປີະຕເິສດ ກ ໃຫແ້ຈງ້ຕອບເປນັລາຍລກັອກັສອນ ພອ້ມດວ້ຍເຫດຜນົ.  

ໃນເວລາພຈິາລະນາການຂ ຮບັຮອງໃຫກ້ານບໍລກິານປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ຫາກເຫນັວ່າ ມຄີວາມຈາໍ
ເປນັ ຄຄຊ ມສີດິທວງເອາົ ເອກະສານ ແລະ ຂ ມູ້ນເພີ່ ມເຕມີ ຫ   ເຊນີຜູທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ມາປກຶສາຫາລ . 

 
ມາດຕາ 104 (ໃໝ່) ປະເພດຂອງການໃຫບໍ້ລກິານປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ  

ບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ສາມາດ ໃຫກ້ານບໍລກິານປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິຕາມປະເພດໃດໜຶ່ ງ ຫ   
ທງັໝດົ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ທີ່ ດນິ; 
2. ສິ່ ງກໍ່ ສາ້ງ; 
3. ເຄ ່ ອງຈກັ; 
4. ອຸປະກອນ; 
5. ສນັຍາເຊົ່ າ; 
6. ສນັຍາສໍາປະທານ; 
7. ສດິທບິດັ ແລະ ຊບັສນິທາງປນັຍາ; 
8. ຊບັສນິອ ່ ນ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ. 
 

ມາດຕາ 105 (ໃໝ່) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ  
ບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ມ ີສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີດັ່ ງນີ:້ 
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1. ເຄ ່ ອນໄຫວຕາມປະເພດຂອງການໃຫບໍ້ລກິານປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ທີ່ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 
104 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ;້ 

2. ໃຫບໍ້ລກິານປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ແກ່ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັ; 
3. ລາຍງານກ່ຽວກບັການເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິຂອງຕນົ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ; 
4. ປະຕບິດັ ສດິ ແລະ ໜາ້ທອີ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວ 

ຂອ້ງ. 
 

ມາດຕາ 106 (ໃໝ່) ການໂຈະການຮບັຮອງການໃຫບໍ້ລກິານປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ  
ບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ຈະຖ ກໂຈະການຮບັຮອງການໃຫບໍ້ລກິານປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ໃນ

ກລໍະນໃີດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງໃຫເ້ຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ບນົພ ນ້ຖານການສະໜອງຂໍມູ້ທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງ; 
2. ປະຕບິດັເກນີ ຫ   ບ່ໍປະຕບິດັ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົ ໃດໜຶ່ ງ ຫ   ທງັໝດົ ທີ່ ບ່ໍສອດຄ່ອງ ຕາມທີ່

ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 105 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ;  
3. ມຄໍີາສັ່ ງຈາກອງົການທີ່ ມສີດິອໍານາດກ່ຽວຂອ້ງ ໃຫໂ້ຈະການດໍາເນນີທຸລະກດິກ່ຽວກບັການເຮດັ

ໜາ້ທີ່  ປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ; 
4. ຜູບໍ້ລຫິານ ຖ ກດ າເນນີຄະດ ີຫ   ຖ ກຮອ້ງຟອ້ງ ກ່ຽວກບັການປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ; 
5. ລະເມດີຂໍຫ້າ້ມ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 198 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ;້ 
6. ລະເມດີກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ທີ່ ບ່ໍສົ່ ງຜນົສະທອ້ນຮາ້ຍແຮງ ຕໍ່ ລະບບົຕະ 

ຫ າດທນຶ ຕາມການພຈິາລະນາຂອງ ຄຄຊ; 
7. ໂຈະໃນກລໍະນອີ ່ ນ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ. 
 
ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ຂັນ້ຕອນການໂຈະການຮບັຮອງການໃຫບໍ້ລກິານປະເມນີມູນຄ່າຊບັ

ສນິ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 
ພາຍຫ ງັຖ ກໂຈະການຮບັຮອງການເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິແລວ້ ບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ຕອ້ງ

ປບັປຸງແກໄ້ຂ ຕາມກາໍນດົເວລາທີ່  ຄຄຊ ໄດກ້າໍນດົໄວ.້ 
 

ມາດຕາ 107 (ໃໝ່) ການຖອນໃບຮບັຮອງເປນັບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ  
ບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ຈະຖ ກຖອນໃບຮບັຮອງ ໃນກໍລະນໃີດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ຕາມການຮອ້ງຂ ຂອງບ ລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ໂດຍອງີໃສ່ມະຕຂິອງກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້; 
2. ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງໃຫເ້ຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ບນົພ ນ້ຖານການສະໜອງຂ ມູ້ນທີ່ ບ ່ ຖ ກຕອ້ງ ທີ່ ສາ້ງ 

ຜນົເສຍັຫາຍ ຢ່າງຮາ້ຍແຮງ ຕໍ່  ລະບບົຕະຫ າດທນຶ; 
3. ມກີານຄວບບໍລສິດັເຂົາ້ກນັ;  
4. ບ່ໍສາມາດແກໄ້ຂບນັຫາ ຕາມສາເຫດຂອງການໂຈະການຮບັຮອງການໃຫບໍ້ລກິານປະເມນີມູນຄ່າ

ຊບັສນິ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 106 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາທີ່  ຄຄຊ ໄດກ້າໍ
ນດົໄວ;້ 
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5. ລະເມດີກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ທີ່ ສົ່ ງຜນົສະທອ້ນຮາ້ຍແຮງ ຕໍ່ ລະບບົຕະຫ າດ
ທນຶ ຕາມການພຈິາລະນາຂອງ ຄຄຊ; 

6. ຖ ກຖອນໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ; 
7. ມຄໍີາຕດັສນິ ຫ   ຄໍາພພິາກສາ ຂອງສານປະຊາຊນົທີ່ ໃຊໄ້ດຢ່້າງເດດັຂາດໃຫບໍ້ລສິດັປະເມນີມູນຄ່າ

ຊບັສນິ ລົມ້ລະລາຍ;  
8. ຖອນໃນກລໍະນອີ ່ ນ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ. 
 
ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ຂັນ້ຕອນການຖອນ ໃບຮບັຮອງເປນັບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ໄດ ້

ກາໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 
ພາຍຫ ງັທີ່ ຖ ກຖອນໃບຮບັຮອງເປນັບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິແລວ້ ຄຄຊ ຕອ້ງປະກາດໃຫມ້ວນ 

ຊນົຊາບ ຢ່າງກວາ້ງຂວາງໂດຍ ຜ່ານພາຫະນະສ ່ ມວນຊນົເປນັເວລາ  15 ວນັ ຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງ ນບັແຕ່ວນັໄດຖ້ ກ
ຖອນໃບຮບັຮອງ ເປນັຕົນ້ໄປ. 

 
ໝວດທ ີ3 4 

ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ 
 

ມາດຕາ 108 (ໃໝ່) ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ  
ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ແມ່ນ ທະນາຄານທຸລະກດິ ພາຍໃນ ຫ   ທະນາຄານທຸລະກດິ ຕ່າງປະເທດ ທີ່

ໃຫບໍ້ລກິານ ເກບັຮກັສາ ແລະຄຸມ້ຄອງຊບັສນິ (Custody services) ແລະ ດູແລຜນົປະໂຫຍດ (Fund 
supervisory services) ຂອງຜູລ້ງົທນຶ.  

 
ມາດຕາ 78 109 (ປບັປຸງ) ການຂໍອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິຮບັຮອງເປນັທະນາຄານດູແລຊບັສນິ  

ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ແມ່ນ ທະນາຄານທຸລະກດິ ພາຍໃນ ຫ   ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ 
ຄຄຊ ໃຫເ້ຮດັໜາ້ທີ່  ເປນັຜູຮ້ກັສາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຊບັສນິຂອງຜູລ້ງົທນຶ ທະນາຄານທຸລະກດິ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົ
ຂໍການຮບັຮອງເປນັ ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັ ຕອ້ງມເີງ  ່ອນໄຂຄບົຖວ້ນ ຕາມທີ່
ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 110 ແລະ ປະກອບເອກະສານ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 111 ຂອງກດົໝາຍ
ສະບບັນີ ້ ເພ ່ ອຍ ່ ນຕໍ່  ຄຄຊ ພຈິາລະນາຮບັຮອງ ແລະ ສາມາດເຄ ່ ອນໄຫວຕາມຂອບເຂດການເຄ ່ ອນ ໄຫວ
ທຸລະກດິ ທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 113 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້  

 
ມາດຕາ 79 110 (ປບັປຸງ) ເງ  ່ອນໄຂການຂ ອະນຸຍາດເປນັຮບັຮອງເປນັທະນາຄານດູແລຊບັສນິ  

ທະນາຄານທຸລະກດິ ຜູທ້ີ່ ມຈີດຸປະສງົເຮດັໜາ້ທີ່ ເປນັສະເໜຂໍີການຮບັຮອງເປນັ ທະນາຄານດູແລຊບັ
ສນິ ຕອ້ງມເີງ  ່ອນໄຂ ດັ່ ງນີ:້  

1. ມສີະພາບຄ່ອງທາງການເງນິທີ່ ດ ີແລະ ເປນັທີ່ ຍອມຮບັຈາກຜູລ້ງົທນຶ;  
2. ເປນັ ທະນາຄານທຸລະກດິ ພາຍໃນ ຫ   ຕ່າງປະເທດ; 
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3. ປະຕບິດັລະບຽບກ່ຽວກບັວ່າດວ້ຍການຮກັສາຄວາມໝັນ້ຄງົ ທີ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນແຕ່ລະໄລຍະ;  

4. ມພີະແນກຄຸມ້ຄອງຊບັສນິຂອງກອງທນຶຮ່ວມ ແລະ ຊບັສນິອ ່ ນ ທີ່ ບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິ ເປນັຜູ ້
ບ ລຫິານ ແລະ ມພີະນກັງານວຊິາການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຕາມຕ າແໜ່ງງານໃນຈ ານວນທີ່ ເໝາະສມົ ຫ   ໜ່ວຍງານ 
ເກບັຮກັສາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຊບັສນິ ແລະ ດູແລຜນົປະໂຫຍດ ຂອງຜູລ້ງົທນຶ; 

5. ມລີະບບົ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບ ລຫິານຊບັສນິ, ການກວດກາພາຍໃນ ແລະ ບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ 
ລວມທງັລະບບົການຕດິຕາມບນັຊເີງນິ ແລະ ບນັຊຫີ ກັຊບັ ທີ່ ຮບັປະກນັ ແລະ ຄ່ອງຕວົ ທີ່ ຮອງຮບັໃຫແ້ກ່
ການ ເກບັຮກັສາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຊບັສນິ ແລະ ດູແລຜນົປະໂຫຍດ ຂອງຜູລ້ງົທນຶ; 

6. ມລີະບບົສະສາງ-ຊ າລະທຸລະກ າຫ ກັຊບັ ທີ່ ຮບັປະກນັ ແລະ ຄ່ອງຕວົ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ
ເທດ; 

7. ມບຸີກຄະລາກອນ ທີ່ ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ແລະ ປະສບົການ ທາງດາ້ນການ ເກບັຮກັສາ ແລະ 
ຄຸມ້ຄອງຊບັສນິ ແລະ ດູແລຜນົປະໂຫຍດ ຂອງຜູລ້ງົທນຶ; 

8. ມເີງ  ່ອນໄຂອ ່ ນ ຕາມການກ ານດົຂອງ ຄຄຊ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 
ມາດຕາ 80 111 (ປບັປຸງ) ເອກະສານປະກອບການຂ ເປນັຮບັຮອງເປນັທະນາຄານດູແລຊບັສນິ  

ຜູທ້ີ່ ມຈີດຸປະສງົຂໍການຮບັຮອງເປນັທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ຕອ້ງຍ ່່ ນເອກະສານປະກອບ ຕໍ່  ຄຄຊ. 
ເອກະສານປະກອບ ການຂ ຮບັຮອງເປນັທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ມ ີດັ່ ງນີ:້ 
1. ຄ າຮອ້ງຕາມແບບພມິຂອງ ຄຄຊ; 
2. ສໍາເນາົ ໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິທະນາຄານທຸລະກດິຖາວອນຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 

ລາວ, ສໍາເນາົໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ແລະ ກດົລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານ;  
3. ສໍາເນາົໃບຢັງ້ຢ ນປະຈາໍຕວົຜູເ້ສຍອາກອນ;  
4. ມະຕຂິອງກອງປະຊຸມສະພາບ ລຫິານ; 
5. ໂຄງປະກອບການຈດັຕັງ້ຂອງ ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ; 
6. ແຜນການດໍາເນນີທຸລະກດິໃນການໃຫບໍ້ລກິານ ເກບັຮກັສາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຊບັສນິ ແລະ ດູແລ

ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງຜູລ້ງົທນຶ; 
7. ສໍາເນາົໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ແລະ ກດົລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານ; 
8. ບດົລາຍງານການດໍາເນນີທຸລະກດິ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ສາມປຄີ ນຫ ງັ ຫ   ນບັແຕ່

ວນັສາ້ງຕັງ້ ທີ່ ໄດຮ້ບັການກວດສອບ ຈາກບໍລສິດັກວດສອບພາຍນອກ;  
9. ເອກະສານອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
  

ມາດຕາ 81 112 (ປບັປຸງ) ການພຈິາລະນາການຂ ອະນຸຍາດຮບັຮອງເປນັທະນາຄານດູແລຊບັສນິ  
ເມ ່ ອໄດຮ້ບັຄ າຮອ້ງ ແລະ ຄຄຊ ຕອ້ງພຈິາລະນາເອກະສານປະກອບການຂ ຮບັຮອງເປນັ ທະນາຄານ 

ດູແລຊບັສນິ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ 45 ວນັ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັ ເອກະສານປະກອບຄບົຖວ້ນ ແລະ ມຂໍີມູ້ນທີ່
ຖ ກຕອ້ງ. ແລວ້ ຄຄຊ ຈະພຈິາລະນາອະນຸຍາດເປນັ ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ພາຍໃນກ ານດົ ສີ່ ສບິຫາ້ວນັ 
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ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັຄ າຮອ້ງ ເປນັຕົນ້ໄປ. ໃນກ ລະນປີະຕເິສດ ກ ໃຫຕ້ອ້ງແຈງ້ຕອບ ເປນັລາຍລກັອກັສອນ 
ພອ້ມດວ້ຍເຫດຜນົ. 

ໃນເວລາພຈິາລະນາການຂ ຮບັຮອງເປນັທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ຫາກເຫນັວ່າມ ີຄວາມຈາໍເປນັ ຄຄຊ 
ມສີດິທວງເອາົ ເອກະສານ ແລະ ຂ ມູ້ນເພີ່ ມເຕມີ ຫ   ເຊນີຜູທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ມາປກຶສາຫາລ . 

 
ມາດຕາ 82 113 (ປບັປຸງ) ຂອບເຂດການເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິຂອງທະນາຄານດູແລຊບັສນິ  

ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ສາມາດເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ໃດໜຶ່ ງ ຫ   ທງັໝດົ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ເກບັຮກັສາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ ເງນິ, ຫ ກັຊບັ ຫ   ຊບັສນິອ ່ ນ ຂອງຜູລ້ງົທນຶ (Custody services); 
2. ສະສາງ-ຊ າລະທຸລະກ າຫ ກັຊບັດູແລຜນົປະໂຫຍດຂອງຜູລ້ງົທນຶ (Fund supervisor 

services); 
3. ໂອນຫ ກັຊບັເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິອ ່ ນ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ. 
4. ຂຶນ້ບນັຊຫີ ກັຊບັ; 
5. ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ແທນຜູລ້ງົທນຶ ເພ ່ ອປກົປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອ ່ ນ ທີ່ ຜູລ້ງົທນຶຄວນຈະໄດ ້

ຮບັ; 
6. ສາ້ງບດົລາຍງານ ກ່ຽວກບັການເຄ່ ອນໄຫວທຸລະກ າຫ ກັຊບັ ເພ ່ ອສະໜອງໃຫແ້ກ່ຜູລ້ງົທນຶ; 
7. ທບົທວນ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົການປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງຜູບ້ ລຫິານກອງທນຶ 

ຮ່ວມ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນກດົລະບຽບ ຫ   ສນັຍາຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານກອງທນຶຮ່ວມ; 
8. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ອ ່ ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູລ້ງົທນຶ. 
ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ຂອບເຂດການເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິແຕ່ລະປະເພດ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນໃນ

ລະບຽບການສະເພາະ. 
 

ມາດຕາ 83 114 (ປບັປຸງ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່   ຂອງທະນາຄານດູແລຊບັສນິ  
ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຮບັຮອງໃຫເ້ຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ຈາກ ຄຄຊ ສາມາດເຄ ່ ອນໄຫວ 

ຕາມຂອບເຂດການເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ທີ່ ຕນົໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 113 ຂອງ
ກດົໝາຍສະບບັນີ.້  

ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະ 
ບຽບການສະເພາະ. 

ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ມ ີສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ດັ່ ງນີ:້ 
1. ເປດີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ ບນັຊເີງນິຝາກ ແລະ ຄຸມ້ຄອງບນັຊຫີ ກັຊບັ ຂອງຜູລ້ງົທນຶ; 
2. ໂອນເງນິ ເຂົາ້-ອອກ ສປປ ລາວ ໃຫແ້ກ່ຜູລ້ງົທນຶທີ່ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໃນການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ; 
3. ບ ລກິານແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ເພ ່ ອເປົາ້ໝາຍຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ; 
4. ບ ລກິານສະສາງ-ຊ າລະ ການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ; 
5. ຕດິຕາມກວດກາແຫ ່ ງທີ່ ມາຂອງເງນິ ຂອງຜູລ້ງົທນຶ; 
6. ເກບັຮກັສາ ຂ ມູ້ນ ແລະ ເອກະສານອ ່ ນ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັທຸລະກ າທາງການເງນິ; 
7. ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູລ້ງົທນຶ; 
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8. ຮບັ ແລະ ສົ່ ງມອບເງນິປນັຜນົ, ດອກເບຍ້ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອ ່ ນ ທີ່ ເກດີຈາກຊບັສນິ ຫ   ຫ ກັຊບັ 
ຂອງຜູລ້ງົທນຶ; 

9. ສະໜອງຂ ມູ້ນ ກ່ຽວກບັບ ລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍຫ ກັຊບັ ແລະ ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ ໃຫຜູ້ລ້ງົທນຶ; 
10. ກ ານດົມູນຄ່າຊບັສນິສຸດທຂິອງກອງທນຶຮ່ວມ; 
11. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ອ ່ ນ ຕາມການກ ານດົຂອງ ຄຄຊ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍອ ່ ນທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ. 
(ເອາົໄປໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ) 
 

ມາດຕາ 84 115 (ປບັປຸງ) ການໂຈະການເຄ ່ ອນໄຫວຮບັຮອງການເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິຂອງທະນາຄານດູແລ 
ຊບັສນິ  

ຄຄຊ ສາມາດສັ່ ງໂຈະການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງ ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ຈະຖ ກໂຈະການຮບັຮອງ
ການເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິຂອງທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ໃນກລໍະນໃີດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງໃຫເ້ຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ບນົພ ນ້ຖານການສະໜອງຂ ມູ້ນທີ່ ບ ່ ຖ ກຕອ້ງ;  
2. ປະຕບິດັເກນີ ຫ   ບ່ໍປະຕບິດັ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົ ໃດໜຶ່ ງ ຫ   ທງັໝດົ ທີ່ ບ່ໍສອດຄ່ອງ ຕາມ

ທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 83 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ບ ່ ມປີະສດິທຜິນົ;  
3. ມຄີ າສັ່ ງຂອງສານປະຊາຊນົອງົການທີ່ ມສີດິອໍານາດກ່ຽວຂອ້ງ ໃຫໂ້ຈະການເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິ

ກ່ຽວກບັການເຮດັໜາ້ທີ່ ເປນັທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ຫ   ທະນາຄານທຸລະກດິ; 
4. ຜູບໍ້ລຫິານ ຖ ກດ າເນນີຄະດ ີຫ   ຖ ກຮອ້ງຟອ້ງ ກ່ຽວກບັການເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິດູແລຊບັສນິ; 
5. ລະເມດີຂໍຫ້າ້ມ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 199 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ;້ 
6. ລະເມດີກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ທີ່ ບ ່ ສົ່ ງຜນົສະທອ້ນຮາ້ຍແຮງ ຕ ່ ລະບບົ 

ຕະຫ າດທນຶ ຕາມການພຈິາລະນາຂອງ ຄຄຊ; 
7. ໂຈະໃນກລໍະນອີ ່ ນ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ. 
 
ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ການໂຈະການຮບັຮອງການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງ ທະນາຄານດູແລຊບັ

ສນິ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 
ພາຍຫ ງັຖ ກໂຈະການເຄ ່ ອນໄຫວຮບັຮອງການດໍາເນນີທຸລະກດິແລວ້ ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ຕອ້ງ 

ປບັປຸງແກໄ້ຂຕາມກ ານດົເວລາ ທີ່  ຄຄຊ ໄດກ້ ານດົໄວ.້  
 

ມາດຕາ 85 116 (ປບັປຸງ) ການຖອນໃບອະນຸຍາດຮບັຮອງເປນັທະນາຄານດູແລຊບັສນິ  
ຄຄຊ ສາມາດຖອນໃບອະນຸຍາດການເປນັ ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ຈະຖ ກຖອນໃບຮບັຮອງເປນັ

ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ໃນກລໍະນໃີດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້  
1. ຕາມການຮອ້ງຂ ຂອງທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ໂດຍອງີໃສ່ມະຕຂິອງກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້; 
2. ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງໃຫເ້ຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ບນົພ ນ້ຖານການສະໜອງຂ ມູ້ນທີ່ ບ ່ ຖ ກຕອ້ງ ທີ່ ສາ້ງ 

ຜນົເສຍັຫາຍຢ່າງຮາ້ຍແຮງ ຕໍ່  ຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ແລະ ລະບບົຕະຫ າດທນຶ; 
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3. ບ່ໍສາມາດແກໄ້ຂບນັຫາ ຕາມສາເຫດຂອງການໂຈະການຮບັຮອງການເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິຂອງ 
ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 84115 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ຕາມກາໍນດົເວລາ
ທີ່  ຄຄຊ ໄດກ້າໍນດົໄວ;້  

4. ຖ ກຖອນໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ; 
5. ມຄໍີາຕດັສນິ ຫ   ຄໍາພພິາກສາ ຂອງສານປະຊາຊນົທີ່ ໃຊໄ້ດຢ່້າງເດດັຂາດໃຫທ້ະນາຄານທຸລະກດິ 

ທີ່ ຂໍຮບັ ຮອງເປນັທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ລົມ້ລະລາຍ; 
6. ລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ທີ່ ສົ່ ງຜນົສະທອ້ນຮາ້ຍແຮງ ຕໍ່ ລະບບົ

ຕະຫ າດທນຶ ຕາມການພຈິາລະນາຂອງ ຄຄຊ; 
7. ຖອນໃນກລໍະນອີ ່ ນ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ. 
ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ການຖອນໃບຮບັຮອງເປນັທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ

ລະບຽບການສະເພາະ. 
ພາຍຫ ງັທີ່ ຖ ກ ຖອນໃບຮບັຮອງແລວ້ ຄຄຊ ຕອ້ງປະກາດໃຫມ້ວນຊນົຊາບ ຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ໂດຍ 

ຜ່ານພາຫະນະສ ່ ມວນຊນົເປນັເວລາ 15 ວນັ ຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງ ນບັແຕ່ວນັໄດຖ້ ກຖອນໃບຮບັຮອງ ເປນັຕົນ້ໄປ. 

 

ໝວດທ ີ4 5 
ບ ລສິດັກວດສອບ ແລະ ຜູກ້ວດສອບ 

 
ມາດຕາ 117 (ໃໝ່) ບໍລສິດັກວດສອບ  

ບໍລສິດັກວດສອບ ແມ່ນ ວສິາຫະກດິກວດສອບ ທີ່ ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ ແລະ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫດໍ້າເນນີ
ທຸລະກດິ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງ ສປປ ລາວ ເພ ່ ອໃຫ ້
ບໍລກິານກວດສອບ. 

 
ມາດຕາ 86 118 (ປບັປຸງ) ການຮບັຮອງໃຫກ້ານບໍລກິານເອາົບ ລສິດັກວດສອບ    

ບ ລສິດັກວດສອບ ທີ່ ຈະໃຫບ້ ລກິານກວດສອບແກ່ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ, ບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ, 
ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ, ກອງທນຶຮ່ວມ ແລະ ສະຖາບນັສ ່ ກາງດາ້ນຫ ກັຊບັ ຕອ້ງ ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງ ຈາກ 
ຄຄຊ. ບໍລສິດັກວດສອບ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົ ໃຫກ້ານບໍລກິານກວດສອບ ໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັ ຕອ້ງມີ
ເງ  ່ອນໄຂຄບົຖວ້ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 119 ແລະ ປະກອບເອກະສານ ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນ 
ມາດຕາ 120 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ເພ ່ ອຍ ່ ນຕໍ່  ຄຄຊ ພຈິາລະນາຮບັຮອງ ແລະ ສາມາດໃຫບໍ້ລກິານກວດ
ສອບຕາມຂອບເຂດທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 122 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງ.   

 
ມາດຕາ 87 119 (ປບັປຸງ) ເງ  ່ອນໄຂການຮບັຮອງໃຫກ້ານບໍລກິານເອາົບ ລສິດັກວດສອບ 

ບ ລສິດັຜູທ້ີ່ ມຈີດຸປະສງົ ສະເໜຂໍີການຮບັຮອງ ໃຫກ້ານບໍລກິານກວດສອບ ທີ່ ຈະຖ ກຮບັຮອງ ຕອ້ງ ມີ
ເງ  ່ອນໄຂ ດັ່ ງນີ:້  
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1. ເປນັ ບໍລສິດັກວດສອບ ທີ່ ໄດສ້າ້ງຕັງ້ ແລະ ດ າເນນີທຸລະກດິ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ
ໃຫດໍ້າເນນີທຸລະກດິ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງ ສປປ ລາວ ຫ   
ຕ່າງປະເທດ; ຢ່າງໜອ້ຍ ສາມປີ ກ່ອນວນັຍ ່ ນຄ າຮອ້ງ ຕ ່  ຄຄຊ, ກ ລະນ ີ ບ ລສິດັກວດສອບຄວບກບັ 
ບ ລສິດັອ ່ ນ ການ ຄວບດັ່ ງກ່າວ ຕອ້ງມອີາຍຸຫ າຍກວ່າຫກົເດ ອນ; ເອາົໄປໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ) 

2. ມຜູີນ້ກັກວດສອບ ປະຈ າຢູ່ບ ລສິດັ ຢ່າງໜອ້ຍ ຫາ້ຄນົ ຂຶນ້ໄປ ແລະ ມເີງ  ່ອນໄຂ  ຕາມທີ່ ໄດ ້
ກ ານດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 88 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ທີ່ ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງຈາກ ຄຄຊ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ
ລະບຽບການສະເພາະ; 

3. ມທີນຶຈດົທະບຽນ ຕ ່ າສຸດບ ່ ໃຫຫ້ ຸດ ໜຶ່ ງຕ ກ້ບີ; 
4. ເປນັສະມາຊກິຂອງສະມາຄມົສະພາວຊິາຊບີນກັບນັຊ ີແລະ ນກັກວດສອບອດິສະລະລາວ; 
5. ມປີະສບົການໃນການດ າເນນີງານດາ້ນ ການບນັຊ ີແລະ ການກວດສອບ; 
6. ມເີງ  ່ອນໄຂອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 

ມາດຕາ 88 113 ເງ  ່ອນໄຂຂອງຜູກ້ວດສອບ  
ຜູກ້ວດສອບ ປະຈ າຢູ່ບ ລສິດັກວດສອບ ທີ່ ຈະຖ ກຮບັຮອງ ຕອ້ງມເີງ  ່ອນໄຂ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ເປນັສະມາຊກິ ຂອງສະມາຄມົວຊິາຊບີນກັບນັຊ ີແລະ ນກັກວດສອບອດິສະລະລາວ; 
2. ມປີະສບົການດາ້ນການກວດສອບ ຢ່າງໜອ້ຍ ສາມປ;ີ 
3. ບ ່ ເຄຍີລະເມດີລະບຽບການ ກ່ຽວກບັການກວດສອບ ແລະ ກດົຈນັຍາບນັທາງດາ້ນວຊິາຊບີ;   
4. ບ ່ ຖ ກດ າເນນີຄະດ ີ ຫ   ຖ ກສານຕດັສນິລງົໂທດທາງອາຍາ ເປນັຕົນ້ ໃນສະຖານການສ ໂ້ກງຊບັ, 

ການຍກັຍອກຊບັ, ການໃຫ ້ຫ   ຮບັສນິບນົ. 
 

ມາດຕາ 89 120 (ປບັປຸງ) ເອກະສານປະກອບການຂ ການຮບັຮອງການໃຫກ້ານບໍລກິານເອາົບ ລສິດັກວດ 
ສອບ  
ບໍລສິດັກວດສອບ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົສະເໜຂໍີການຮບັຮອງ ໃຫກ້ານບໍລກິານກວດສອບ ຕອ້ງຍ ່ ນເອກະ 

ສານປະກອບ ຕໍ່  ຄຄຊ ພຈິາລະນາ. 
ເອກະສານປະກອບ ການຂ ການຮບັຮອງການໃຫບໍ້ລກິານເອາົບ ລສິດັກວດສອບມ ີດັ່ ງນີ:້ 
1. ຄ າຮອ້ງຕາມແບບພມິຂອງ ຄຄຊ; 
2. ສ າເນາົ ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ແລະ ໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ ຂອງ ບໍລສິດັກວດສອບ; 
3. ບນັຊລີາຍຊ ່ ຂອງ ນກັກວດສອບ ພອ້ມດວ້ຍປະຫວດັຫຍ  ້ ແລະ ປະສບົການດາ້ນການກວດ

ສອບ; 
4. ສ າເນາົໃບຢັງ້ຢ ນປະຈ າຕວົຜູເ້ສຍອາກອນ;  
5. ກດົລະບຽບພາຍໃນຂອງບ ລສິດັ; 
6. ສ າເນາົໃບຢັງ້ຢ ນການເປນັສະມາຊກິຂອງສະມາຄມົສະພາວຊິາຊບີນກັບນັຊ ີ ແລະ ນກັກວດສອບ

ອດິສະລະລາວ; 
7. ບດົລາຍງານການດ າເນນີງານທຸລະກດິ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ທີ່ໄດຮ້ບັການກວດສອບຈາກ

ບ ລສິດັກວດສອບ. ສາມປ ີຄ ນຫ ງັ ກ່ອນວນັຍ ່ ນຄ າຮອ້ງ; 
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8. ຈ ານວນ ແລະ ລາຍຊ ່ ຜູກ້ວດສອບ ພອ້ມດວ້ຍປະຫວດັຫຍ  ້ ແລະ ປະສບົການດາ້ນການກວດ
ສອບ. ນອກຈາກນັນ້ ຍງັຕອ້ງມເີອກະສານປະກອບ ເພີ່ ມເຕມີ ສ າລບັຜູກ້ວດສອບ ດັ່ ງນີ:້  

8.1. ສ າເນາົໃບຢັງ້ຢ ນທີ່ ປກຶສາບນັຊ ີຂອງຜູກ້ວດສອບ; 
8.2. ສ າເນາົໃບຢັງ້ຢ ນການເປນັສະມາຊກິ ຂອງສະມາຄມົວຊິາຊບີນກັບນັຊ ີແລະ ນກັກວດສອບ
ອດິສະລະລາວ; 
8.3. ໃບແຈງ້ໂທດ. 

9. ເອກະສານອ ່ ນ ຕາມການກ ານດົຂອງ ຄຄຊ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

ເອກະສານປະກອບການຂ ການຮບັຮອງເອາົບ ລສິດັກວດສອບ ທີ່ ເປນັພາສາຕ່າງປະເທດ ຕອ້ງແປ 
ເປນັພາສາລາວ. 

 
ມາດຕາ 90 121 (ປບັປຸງ) ການພຈິາລະນາການຂ ການຮບັຮອງໃຫກ້ານບໍລກິານເອາົບ ລສິດັກວດສອບ  

ພາຍຫ ງັໄດຮ້ບັຄ າຮອ້ງ ແລະ ເອກະສານປະກອບການຂ ການຮບັຮອງເອາົບ ລສິດັກວດສອບຢ່າງ ຄບົ
ຖວ້ນ ແລະ ຖ ກຕອ້ງແລວ້ ຄຄຊ ຕອ້ງພຈິາລະນາ ໃຫເ້ອກະສານປະກອບການ ຂໍຮບັຮອງໃຫກ້ານບໍລກິານ
ເອາົບ ລສິດັ ກວດສອບ ພາຍໃນກ ານດົເວລາ 45 ວນັ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັຄ າຮອ້ງເອກະສານປະກອບ ຄບົຖວ້ນ 
ແລະ ມຂໍີມູ້ນທີ່ ຖ ກຕອ້ງ ເປັນຕົນ້ໄປ. ໃນກ ລະນປີະຕເິສດ ກ ໃຫແ້ຈງ້ຕອບເປນັ ລາຍລກັອກັສອນ ພອ້ມ 
ດວ້ຍເຫດຜນົ. 

ການຮບັຮອງເອາົບ ລສິດັກວດສອບ ມອີາຍຸການ ສາມປ.ີ ບ ລສິດັກວດສອບ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົ ຕ ່ ອາຍຸ 
ການຮບັຮອງ ໃຫຍ້ ່ ນຄ າຮອ້ງຕ ່  ຄຄຊ ຢ່າງໜອ້ຍ ສີ່ ສບິຫາ້ວນັ ກ່ອນວນັໝດົອາຍຸ. (ເອາົໄປໄວໃ້ນລະບຽບ
ການສະເພາະ) 

ໃນເວລາພຈິາລະນາການຂ ຮບັຮອງເປນັ ບໍລສິດັກວດສອບ ຫາກເຫນັວ່າມ ີຄວາມຈາໍເປນັ ຄຄຊ ມ ີ
ສດິທວງເອາົ ເອກະສານ ແລະ ຂ ມູ້ນເພີ່ ມເຕມີ ຫ   ເຊນີຜູທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ມາປກຶສາຫາລ . 

 
ມາດຕາ 122 (ໃໝ່) ຂອບເຂດການ ໃຫບໍ້ລກິານກວດສອບ  

ບໍລສິດັກວດສອບ ສາມາດໃຫບໍ້ລກິານກວດສອບ ໃດໜຶ່ ງ ຫ   ທງັໝດົ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິ; 
2. ທບົທວນຄ ນເອກະສານລາຍງານການເງນິ; 
3. ກວດສອບຂໍມູ້ນຂ່າວສານການເງນິອະນາຄດົ ແລະ ຂໍມູ້ນຂ່າວສານທີ່ ບ່ໍແມ່ນການເງນິ; 
4. ໃຫກ້ານບໍລກິານອ ່ ນ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານກວດສອບ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ. 
 

ມາດຕາ 91 123 (ປບັປຸງ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງບ ລສິດັກວດສອບ  
ບ ລສິດັກວດສອບ ທີ່ ຖ ກຮບັຮອງ ນອກຈາກມ ີ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນລະບຽບ 

ກດົໝາຍ ກ່ຽວກບັການກວດສອບແລວ້ ຍງັມ ີສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ເພີ່ ມເຕມີ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ໃຫບໍ້ລກິານກວດສອບ ຕາມຂອບເຂດທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 122 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ;້  
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2. ປະຕບິດັກດົຈນັຍາບນັຂອງ ບໍລສິດັກວດສອບ; 
3. ໃຫບໍ້ລກິານກວດສອບ ແກ່ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັ; 
4. ລາຍງານກ່ຽວກບັ ການເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິຂອງຕນົ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ; 
5. ສໍາເນາົເອກະສານ ຫ   ສະເໜໃີຫຫ້ວົໜ່ວຍທີ່ ຖ ກກວດສອບ ແລະ ບ ລສິດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ສະໜອງ

ຂ ມູ້ນດາ້ນການບນັຊ ີແລະ ຂ ມູ້ນອ ່ ນ ທີ່ ຈ າເປນັ; 
6. ຍກົເລກີສນັຍາບ ລກິານກວດສອບ ເມ ່ ອເຫນັວ່າ ການກວດສອບບ ່ ເປນັເອກະລາດ, ບ ່ ໄດຮ້ບັການ

ຮ່ວມມ  ຫ   ຖ ກບງັຄບັໃຫດ້ າເນນີການໃດໜຶ່ ງ ທີ່ ບ ່ ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍ; 
7. ແຈງ້ໃຫຄ້ະນະບ ລຫິານ ຂອງຫວົໜ່ວຍທີ່ ຖ ກກວດສອບຊາບ ເມ ່ ອເຫນັວ່າມກີານລະເມດີ ເພ ່ ອ

ໃຫຢຸ້ດເຊາົການລະເມດີ ແລະ ຫາວທິແີກໄ້ຂ ພອ້ມທງັບົ່ ງບອກການລະເມດີດັ່ ງກ່າວ ໃນບດົລາຍງານການ 
ກວດສອບ ແລະ ລາຍງານຕ ່ ຄະນະຜູບ້ ລຫິານ; 

8. ລາຍງານຜນົການກວດສອບ ຕ ່  ຄຄຊ ກ່ຽວກບັ: 
8.1. ການຍກົເລກີສນັຍາບ ລກິານກວດສອບ; 
8.2. ການລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ; 
8.3. ຄວາມເສຍັຫາຍທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ ຫ   ເກດີຂຶນ້ ທີ່ ມມີູນຄ່າແຕ່ ສບິສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງມູນຄ່າຊບັ

ສນິຂອງຫວົໜ່ວຍທີ່ ຖ ກກວດສອບ; 
8.4. ການປ່ຽນແປງມູນຄ່າຊບັສນິ ທີ່ ຜດິປກົກະຕ;ິ 
8.5. ມູນຄ່າຊບັສນິທງັໝດົ ທີ່ ບ ່ ພຽງພ ໃນການຊ າລະໜີ.້ 

9. ກວດສອບ ແລະ ທບົທວນລາຍການທີ່ ບົ່ ງໄວໃ້ນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຕາມການສະເໜີ
ຂອງ ຄຄຊ; 

10. ຮບັຜດິຊອບຕ ່ ຜນົການກວດສອບ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົໝາຍ ໃນກ ລະນ ີ ຜນົ
ການກວດສອບນັນ້ ຫາກບ ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມຄວາມເປນັຈງິ ຊຶ່ ງກ ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍັຫາຍແກ່ຫວົໜ່ວຍທີ່ ຖ ກ
ກວດສອບ ຫ   ຜູນ້ າ ໃຊບ້ດົລາຍງານກວດສອບດັ່ ງກ່າວ; (ເອາົໄປໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ) 

11. ປະຕບິດັ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 
ມາດຕາ 92 124 (ປບັປຸງ) ການໂຈະການຮບັຮອງການ ໃຫບໍ້ລກິານກວດສອບ  

ຄຄຊ ສາມາດສັ່ ງໂຈະການຮບັຮອງເອາົ ບໍລສິດັກວດສອບ ຈະຖ ກ ໂຈະການຮບັຮອງການໃຫບໍ້ລກິານ
ກວດສອບ ໃນກລໍະນໃີດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງໃຫເ້ຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ບນົພ ນ້ຖານການສະໜອງຂໍມູ້ນທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງ; 
2. ບ ່ ສາມາດປະຕບິດັເກນີ ຫ   ບ່ໍປະຕບິດັ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົ ໃດໜຶ່ ງ ຫ   ທງັໝດົ ທີ່ ບ່ໍສອດຄ່ອງ

ຕາມເງ  ່ອນໄຂຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 123 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງ;  

3. ມຄໍີາສັ່ ງຂອງອງົການທີ່ ມສີດິອໍານາດກ່ຽວຂອ້ງ ໃຫໂ້ຈະການເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິກ່ຽວກບັ ການ
ກວດສອບ;  

4. ຜູບໍ້ລຫິານ ຖ ກດ າເນນີຄະດ ີຫ   ຖ ກຮອ້ງຟອ້ງ ກ່ຽວກບັການກວດສອບ; 
5. ລະເມດີຂໍຫາ້ມ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃນ ມາດຕາ 200 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ;້ 



56 

 

6. ລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ທີ່ ບ ່ ສົ່ ງຜນົສະທອ້ນຮາ້ຍແຮງ ຕ ່ ລະ 
ບບົຕະຫ າດທນຶ ຕາມການພຈິາລະນາຂອງ ຄຄຊ; 

7. ໂຈະໃນກລໍະນອີ ່ ນ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ. 
 
ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ຂັນ້ຕອນການໂຈະການຮບັຮອງການໃຫບໍ້ລກິານກວດສອບ ໄດກ້າໍນດົ

ໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 
ພາຍຫ ງັຖ ກໂຈະການຮບັຮອງເອາົການ ໃຫບໍ້ລກິານກວດສອບແລວ້ ບໍລສິດັກວດສອບ ຕອ້ງປບັປຸງ

ແກໄ້ຂ ຕາມກາໍນດົເວລາທີ່  ຄຄຊ ໄດກ້າໍນດົໄວ.້ 
 

ມາດຕາ 93 125 (ປບັປຸງ) ການຖອນການໃບຮບັຮອງເປນັບໍລສິດັກວດສອບ  
ຄຄຊ ສາມາດຖອນການຮບັຮອງເອາົ ບໍລສິດັກວດສອບ ຈະຖ ກຖອນໃບຮບັຮອງ ໃນກລໍະນໃີດໜຶ່ ງ 

ດັ່ ງນີ:້  
1. ຕາມການຮອ້ງຂ ຂອງບ ລສິດັກວດສອບ ໂດຍອງີໃສ່ມະຕຂິອງກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້; 
2. ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງໃຫເ້ຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ບນົພ ນ້ຖານການສະໜອງຂ ມູ້ນທີ່ ບ ່ ຖ ກຕອ້ງ ທີ່ ສາ້ງ 

ຜນົເສຍັຫາຍ ຢ່າງຮາ້ຍແຮງ ຕໍ່  ລະບບົຕະຫ າດທນຶ; 
3. ມກີານຄວບບໍລສິດັເຂົາ້ກນັ;  
4. ບ່ໍສາມາດແກໄ້ຂບນັຫາ ຕາມສາເຫດຂອງການໂຈະການຮບັຮອງການ ໃຫບໍ້ລກິານກວດສອບ 

ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 124  ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ຕາມພາຍໃນກາໍນດົເວລາທີ່  ຄຄຊ ໄດກ້າໍນດົ
ໄວ;້  

5. ລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ທີ່ ສົ່ ງຜນົສະທອ້ນຮາ້ຍແຮງ ຕໍ່ ລະບບົ
ຕະຫ າດທນຶ ຕາມການພຈິາລະນາຂອງ ຄຄຊ; 

6. ຖ ກຖອນໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ; 
7. ມຄໍີາຕດັສນິ ຫ   ຄໍາພພິາກສາ ຂອງສານປະຊາຊນົທີ່ ໃຊໄ້ດຢ່້າງເດດັຂາດໃຫບໍ້ລສິດັກວດສອບ ລົມ້

ລະລາຍ; 
8. ຖອນໃນກລໍະນອີ ່ ນ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ. 
 
ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ຂັນ້ຕອນການຖອນໃບຮບັຮອງເປນັບໍລສິດັກວດສອບ ໄດກ້າໍນດົໄວ ້

ໃນລະບຽບການສະເພາະ. 
ພາຍຫ ງັທີ່ ຖ ກ ຖອນໃບຮບັຮອງແລວ້ ຄຄຊ ຕອ້ງປະກາດໃຫມ້ວນຊນົຊາບ ຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ໂດຍ 

ຜ່ານພາຫະນະສ ່ ມວນຊນົເປນັເວລາ 15 ວນັ ຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງ ນບັແຕ່ວນັໄດຖ້ ກຖອນໃບຮບັຮອງ ເປນັຕົນ້ໄປ. 
 

ໝວດທ ີ5 6 
ບ ລສິດັຈດັລ າດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ  

 



57 

 

ມາດຕາ 126 (ໃໝ່) ບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ   
ບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ  ແມ່ນ ນຕິບຸິກຄນົພາຍໃນ ທີ່ ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍວິ

ສາຫະກດິ ຫ   ບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ໃຫບໍ້ລກິານຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ .  
 

ມາດຕາ 127 (ໃໝ່) ການຮບັຮອງ ໃຫກ້ານບໍລກິານຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ   
ບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ  ທີ່ ມຈີດຸປະສງົ ໃຫກ້ານບໍລກິານຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ  ໃນ

ຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັ ຕອ້ງມເີງ  ່ອນໄຂຄບົຖວ້ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 128 ແລະ ປະກອບ
ເອກະສານ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 129 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ເພ ່ ອຍ ່ ນຕໍ່  ຄຄຊ ພຈິາລະນາ
ຮບັຮອງ ແລະ ສາມາດຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ ຕາມຂອບເຂດທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 131 ຂອງກດົ
ໝາຍສະບບັນີ ້ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 
ມາດຕາ 128 (ໃໝ່) ເງ  ່ອນໄຂການຮບັຮອງໃຫກ້ານບໍລກິານຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ   

ຜູທ້ີ່ ມຈີດຸປະສງົສະເໜຂໍີການຮບັຮອງ ໃຫກ້ານບໍລກິານຈດັລໍາກບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ  ຕອ້ງມເີງ  ່ອນໄຂ 
ດັ່ ງນີ:້ 

1. ເປນັ ນຕິບຸິກຄນົພາຍໃນ ຫ   ບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ ຕ່າງປະເທດ; 
2. ມຜູີຮ້ບັຜດິຊອບຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ  ທີ່ ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ແລະ ປະສບົການ ທາງ

ດາ້ນການຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ  ໃນຈາໍນວນທີ່ ເໝາະສມົ; 
3. ມຊີ ່ ສຽງ ແລະ ປະສບົການ ໃນການຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ ; 
4. ມຫີ ກັການ ແລະ ມາດຕະຖານ ທີ່ ໄດມ້າດຕະຖານສາກນົ ໃນການຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ ;   
5. ມກີນົໄກການປະຕບິດັງານ ທີ່ ຮບັປະກນັໃຫແ້ກ່ການຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ ; 
6. ມເີງ  ່ອນໄຂອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 

ມາດຕາ 129 (ໃໝ່) ເອກະສານປະກອບການຮບັຮອງໃຫກ້ານບໍລກິານຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ   
ຜູທ້ີ່ ມຈີດຸປະສງົ ຂໍການຮບັຮອງ ໃຫກ້ານບໍລກິານຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ  ຕອ້ງຍ ່ ນເອກະສານ

ປະກອບ ຕໍ່  ຄຄຊ. 
ເອກະສານປະກອບ ການຂໍຮບັຮອງເປນັ ບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ  ມ ີດັ່ ງນີ:້ 
1. ຄໍາຮອ້ງຕາມແບບພມິຂອງ ຄຄຊ; 
2. ສໍາເນາົໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ແລະ ກດົລະບຽບພາຍໃນຂອງ ບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອ

ຖ ; 
3. ບນັຊລີາຍຊ ່  ແລະ ຊວີະປະຫວດັຫຍໍ ້ຂອງ ຜູຮ້ບັຜດິຊອບຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ ; 
4. ບດົລາຍງານການດໍາເນນີທຸລະກດິ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ທີ່ ໄດຮ້ບັການກວດສອບ

ຈາກ ບໍລສິດັກວດສອບພາຍນອກ;  
5. ເອກະສານອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 

ມາດຕາ 130 (ໃໝ່) ການພຈິາລະນາການຂໍຮບັຮອງໃຫກ້ານບໍລກິານຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ   
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ຄຄຊ ຕອ້ງພຈິາລະນາເອກະສານປະກອບການຂ ຮບັຮອງໃຫກ້ານບໍລກິານຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອ
ຖ  ພາຍໃນກ ານດົເວລາ 45 ວນັ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັເອກະສານປະກອບ ຄບົຖວ້ນ ແລະ ມຂໍີມູ້ນທີ່ຖ ກຕອ້ງ.  
ໃນກ ລະນປີະຕເິສດ ກ ໃຫແ້ຈງ້ຕອບເປນັລາຍລກັອກັສອນ ພອ້ມດວ້ຍເຫດຜນົ. 

ໃນເວລາພຈິາລະນາການຂ ຮບັຮອງໃຫກ້ານບໍລກິານຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ  ຫາກເຫນັວ່າມ ີ
ຄວາມຈາໍເປນັ ຄຄຊ ມສີດິທວງເອາົ ເອກະສານ ແລະ ຂ ມູ້ນ ເພີ່ ມເຕມີ ຫ   ເຊນີຜູທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ມາປກຶສາ
ຫາລ . 

 
ມາດຕາ 94 131 (ປບັປຸງ) ຂອບເຂດການໃຫບໍ້ລກິານຈດັລ າດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ   

ການຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ  ແມ່ນ ການຈດັລໍາດບັຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງ ຫ ກັຊບັ 
ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ພນັທະບດັ ຫ   ຮຸນ້ກູ,້ ການຈດັລໍາດບັການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ ແລະ ຖານະການເງນິ ຂອງບໍລ ິ
ສດັອອກຈາໍໜ່າຍຫ ກັຊບັ, ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ ຫ   ສະຖາບນັສ ່ ກາງດາ້ນຫ ກັຊບັ. 

ບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ  ສາມາດ ໃຫບໍ້ລກິານຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ  ໃດໜຶ່ ງ ຫ   ທງັ
ໝດົ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ຈດັລໍາດບັ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງຫ ກັຊບັ; 
2. ຈດັລໍາດບັ ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ ແລະ ຖານະການເງນິ ຂອງກຸ່ມເປົາ້ໝາຍໃນຂງົເຂດວຽກງານ

ຫ ກັຊບັ; 
3. ໃຫບໍ້ລກິານອ ່ ນ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ. 

 
ມາດຕາ 132 (ໃໝ່) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງ ບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ   

ບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ  ມ ີສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ດັ່ ງນີ:້ 
1. ເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ຕາມຂອບເຂດການໃຫບໍ້ລກິານຈດັລໍໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ  ທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ ້

ໃນ ມາດຕາ 131 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ;້ 
2. ໃຫບໍ້ລກິານຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ ແກ່ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັ; 
3. ລາຍງານກ່ຽວກບັການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງຕນົ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ; 
4. ປະຕບິດັ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວ 

ຂອ້ງ. 
 

ມາດຕາ 133 (ໃໝ່) ການໂຈະການຮບັຮອງການໃຫບໍ້ລກິານຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ   
ບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ  ຈະຖ ກໂຈະການຮບັຮອງການໃຫບໍ້ລກິານຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້

ເຊ ່ ອຖ  ໃນກລໍະນໃີດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້  
1. ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງໃຫເ້ຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ບນົພ ນ້ຖານການສະໜອງຂໍມູ້ນທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງ; 
2. ປະຕບິດັເກນີ ຫ   ບ່ໍປະຕບິດັ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົ ໃດໜຶ່ ງ ຫ   ທງັໝດົ ທີ່ ບ່ໍສອດຄ່ອງ ຕາມທີ່

ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 132 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 
3. ມຄໍີາສັ່ ງຈາກອງົການທີ່ ມສີດິອໍານາດກ່ຽວຂອ້ງ ໃຫໂ້ຈະການເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິກ່ຽວກບັການ 

ເຮດັໜາ້ທີ່ ຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ ; 
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4. ຜູບໍ້ລຫິານ ຖ ກດໍາເນນີຄະດ ີຫ   ຖ ກຮອ້ງຟອ້ງ ກ່ຽວກບັການຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ ; 
5. ລະເມດີຂໍຫ້າ້ມ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 201 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ;້ 
6. ລະເມດີກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ທີ່ ບ່ໍສົ່ ງຜນົສະທອ້ນຮາ້ຍແຮງ ຕໍ່ ລະບບົຕະ 

ຫ າດທນຶ ຕາມການພຈິາລະນາຂອງ ຄຄຊ; 
7. ໂຈະໃນກລໍະນອີ ່ ນ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ. 
 
ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ຂັນ້ຕອນການໂຈະການຮບັຮອງການໃຫບໍ້ລກິານຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້

ເຊ ່ ອຖ  ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 
ພາຍຫ ງັຖ ກໂຈະການຮບັຮອງການໃຫບໍ້ລກິານຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ ແລວ້ ບໍລສິດັຈດັລໍາດບັ

ຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ  ຕອ້ງປບັປຸງແກໄ້ຂ ຕາມກາໍນດົເວລາທີ່  ຄຄຊ ໄດກ້າໍນດົໄວ.້ 
 
ມາດຕາ 134 (ໃໝ່) ການຖອນໃບຮບັຮອງເປນັບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ   

ບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ  ຈະຖ ກຖອນໃບຮບັຮອງ ໃນກລໍະນໃີດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ຕາມການຮອ້ງຂ ຂອງບ ລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ  ໂດຍອງີໃສ່ມະຕຂິອງກອງປະຊຸມຜູຖ້  

ຮຸນ້; 
2. ໄດຮ້ບັການອະນຸຍາດເຄ ່ ອນໄຫວ ບນົພ ນ້ຖານການສະໜອງຂ ມູ້ນທີ່ ບ ່ ຖ ກຕອ້ງ ທີ່ ສາ້ງຜນົເສຍັຫາຍ 

ຢ່າງຮາ້ຍແຮງ ຕໍ່  ລະບບົຕະຫ າດທນຶ; 
3. ມກີານຄວບບໍລສິດັເຂົາ້ກນັ; 
4. ບ່ໍສາມາດແກໄ້ຂບນັຫາ ຕາມສາເຫດຂອງການສັ່ ງໂຈະການຮບັຮອງການໃຫບໍ້ລກິານຈດັລໍາດບັ

ຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ  ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 133 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາທີ່  
ຄຄຊ ໄດກ້າໍນດົໄວ;້ 

5. ລະເມດີກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ທີ່ ສົ່ ງຜນົສະທອ້ນຮາ້ຍແຮງ ຕໍ່ ລະບບົຕະຫ າດ
ທນຶ ຕາມການພຈິາລະນາຂອງ ຄຄຊ; 

6. ຖ ກຖອນໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ; 
7. ມຄໍີາຕດັສນິ ຫ   ຄໍາພພິາກສາ ຂອງສານປະຊາຊນົທີ່ ໃຊໄ້ດຢ່້າງເດດັຂາດໃຫບໍ້ລສິດັຈດັລໍາດບັ

ຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ  ລົມ້ລະລາຍ; 
8. ຖອນໃນກລໍະນອີ ່ ນ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ. 
 
ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ຂັນ້ຕອນການຖອນ ໃບຮບັຮອງເປນັບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ  

ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 
ພາຍຫ ງັທີ່ ຖ ກຖອນໃບຮບັຮອງເປນັບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ ແລວ້ ຄຄຊ ຕອ້ງປະກາດໃຫ ້

ມວນຊນົຊາບ ຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ໂດຍຜ່ານພາຫະນະສ ່ ມວນຊນົເປນັເວລາ 15 ວນັ ຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງ ນບັແຕ່ວນັ
ໄດຖ້ ກຖອນໃບຮບັຮອງ ເປນັຕົນ້ໄປ. 
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ມາດຕາ 95 ການໃຫບ້ ລກິານຈດັລ າດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ  
ບໍລສິດັ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົໃຫກ້ານບໍລກິານ ຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ  

ກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ. 
ສໍາລບັການຂໍອະນຸຍາດສາ້ງຕັງ້, ການເຄ ່ ອນໄຫວ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ ບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້

ເຊ ່ ອຖ  ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 
 

ພາກທ ີV 
ນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ (ໃໝ່) 

 
ມາດຕາ 135 (ໃໝ່) ນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ  

ນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັແມ່ນ ພະນກັງານຂອງ ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ແລະ ບໍລສິດັບໍລຫິານກອງທນຶ
ເພ ່ ອການລງົທນຶ ທີ່ ມຄຸີນວຸດທກິານສກຶສາ, ປະສບົການ ແລະ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢ ນນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ 
ຈາກ ສຄຄຊ ຊຶ່ ງປະກອບມ:ີ ນາຍໜາ້ຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ, ທີ່ ປກຶສາດາ້ນການເງນິ, ຜູວ້ເິຄາະຫ ກັຊບັ ແລະ ຜູ ້
ບໍລຫິານກອງທນຶ. 

 
ມາດຕາ 136 (ໃໝ່) ປະເພດຂອງນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ  

ນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ປະກອບມ ີດັ່ ງນີ:້ 
1. ນາຍໜາ້ຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ; 
2. ຜູຄ້າ້ຫ ກັຊບັ; 
3. ທີ່ ປກຶສາດາ້ນການເງນິ; 
4. ຜູວ້ເິຄາະຫ ກັຊບັ; 
5. ຜູບໍ້ລຫິານກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ; 
6. ນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັອ ່ ນ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ.  
ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ຂອບເຂດການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງ ນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ແຕ່ລະ

ປະເພດ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 
 

ມາດຕາ 137 (ໃໝ່) ການສະເໜຂໍີເປນັນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ  
ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ແລະ ບໍລສິດັບໍລຫິານກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົຂໍອະນຸຍາດເປນັນກັ

ວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານຂອງຕນົ ຕອ້ງປະກອບເອກະສານ ເພ ່ ອຍ ່ ນຕໍ່  ສຄຄຊ ພຈິາລະ 
ນາ. 

ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ວທິກີານ, ຂັນ້ຕອນ, ເງ  ່ອນໄຂ, ເອກະສານປະກອບ, ການພຈິາລະນາ, 
ອາຍຸ, ການໂຈະ ແລະ ການຖອນ ໃບຢັງ້ຢ ນນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ແລະ ເນ ອ້ໃນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ
ນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 

 



61 

 

ໝວດທ ີ6 

ພາກທ ີVI 
ສະມາຄມົທຸລະກດິຫ ກັຊບັ (ໃໝ່) 

 
ມາດຕາ 138 (ປບັປຸງ) ສະມາຄມົທຸລະກດິຫ ກັຊບັ  

ສະມາຄມົທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ແມ່ນ ສະມາຄມົເສດຖະກດິທີ່ ບ່ໍຫວງັຜນົກາໍໄລ ສະມາຊກິສະມາຄມົປະ 
ກອບດວ້ຍ ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ແລະ ບໍລສິດັບໍລຫິານກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ. 

ສະມາຄມົທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ແມ່ນ ການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ ທີ່ ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໂດຍສະຖາບນັສ ່ ກາງດາ້ນ
ຫ ກັຊບັ ບນົພ ນ້ຖານຄວາມສະໝກັໃຈ ມໜີາ້ທີ່ ສົ່ ງເສມີ, ພດັທະນາທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ແລະ ປກົປອ້ງສດິຜນົ 
ປະໂຫຍດອນັຊອບທໍາຂອງສະມາຊກິສະມາຄມົ ໂດຍບ ່ ຫວງັຜນົກ າໄລ. 

ສະມາຄມົທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ສາ້ງຕັງ້ ແລະ ເຄ ່ ອນໄຫວ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົໝາຍກ່ຽວ
ກບັສະມາຄມົ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ຄຄຊ. 

 
ມາດຕາ 96 139 (ໃໝ່) ການສາ້ງຕັງ້ສະມາຄມົທຸລະກດິຫ ກັຊບັ  

ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ແລະ ບໍລສິດັບໍລຫິານກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົສາ້ງຕັງ້ສະມາຄມົທຸລະ
ກດິຫ ກັຊບັ ຕອ້ງມເີງ  ່ອນໄຂຄບົຖວ້ນ ແລະ ປະກອບເອກະສານ ເພ ່ ອຍ ່ ນຕ ່  ຄຄຊ ເພ ່ ອປະກອບຄໍາເຫນັ 
ກ່ອນສົ່ ງໃຫ ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງພຈິາລະນາ ອະນຸມດັ ແລະ ຈດົທະບຽນ.   

ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ເງ  ່ອນໄຂ, ເອກະສານປະກອບ, ຂອບເຂດການເຄ ່ ອນໄຫວ, ສດິ ແລະ 
ໜາ້ທີ່  ແລະ ເນ ອ້ໃນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ສະມາຄມົທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະ 
ເພາະ. 

 
ມາດຕາ 140 (ໃໝ່) ຂອບເຂດການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງສະມາຄມົທຸລະກດິຫ ກັຊບັ 

ສະມາຄມົທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ສາມາດເຄ ່ ອນໄຫວ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ສາ້ງ, ສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາ ກ່ຽວກບັທຸລະກດິຫ ກັຊບັ; 
2. ຈດັຝກຶອບົຮມົ, ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ, ລະບຽບກດົໝາຍ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ

ທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິ ແລະ ສງັຄມົ; 
3. ປະສານສມົທບົ ລະຫວ່າງ ສະມາຊກິ ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັທຸລະກດິຫ ກັ

ຊບັ; 
4. ສາ້ງກດົຈນັຍາບນັຂອງນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ; 
5. ເຄ ່ ອນໄຫວອ ່ ນ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ. 
 

ມາດຕາ 97 141 (ປບັປຸງ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງສະມາຄມົທຸລະກດິຫ ກັຊບັ  
ສະມາຄມົທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ມ ີສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຕົນ້ຕ  ດັ່ ງນີ:້ 
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1. ປະຕບິດັຕາມຂອບເຂດການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງສະມາຄມົ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 140 
ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ;້ 

2. ຄຸມ້ຄອງສະມາຊກິ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 
3. ໃຫກ້ານຮ່ວມມ ກບັ ສຄຄຊ ແລະ ພາກສ່ວນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພ ່ ອພດັທະນາທຸລະກດິຫ ກັຊບັ; 
4. ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ສະໜອງຂ ມູ້ນຂ່າວສານ ກ່ຽວກບັທຸລະກດິຫ ກັຊບັ 

ໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິ ແລະ ສງັຄມົ; 
5. ປກົປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງສະມາຊກິ ພອ້ມທງັສງັລວມຄວາມຄດິເຫນັ ກ່ຽວກບັທຸ 

ລະກດິຫ ກັຊບັ ເພ ່ ອສະເໜໃີຫ ້ຄຄຊ ພຈິາລະນາ; 
6. ສາ້ງກດົລະບຽບຂອງສະມາຄມົ; 
7. ສາ້ງກດົຈນັຍາບນັຂອງນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ; 
8. ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຍກົລະດບັຄວາມຮູ ້ກ່ຽວກບັທຸລະກດິຫ ກັຊບັໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິ; 
9. ຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງສະມາຊກິ; 
10. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວ 

ຂອ້ງ. 
 
 
 

ພາກທ ີV VII 
ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ 

 
ໝວດທ ີ1 

ການສາ້ງຕັງ້ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ 
 
ມາດຕາ 142 (ໃໝ່) ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ  

ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ແມ່ນ ສະຖາບນັການເງນິ ທີ່ ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍວສິາຫະກດິ 
ທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ ໃຫດໍ້າເນນີທຸລະກດິຕະຫ າດຫ ກັຊບັ.  

 
ມາດຕາ 98 143 (ປບັປຸງ) ການສາ້ງຕັງ້ອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິຕະຫ າດຫ ກັຊບັ  

ການສາ້ງຕັງ້ຜູທ້ີ່ ມຈີດຸປະສງົ ດໍາເນນີທຸລະກດິຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ ຕາມ
ການຕກົລງົເຫນັດ ີຂອງລດັຖະບານ. 

ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ສາມາດສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໃນຮູບແບບບໍລສິດັຈາໍກດັ ຫ   ບໍລສິດັມະຫາຊນົ ຍກົເວັນ້ ບໍລສິດັ
ຈາໍກດັຜູດ້ຽວ.  
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ການປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບ ການຖ ຮຸນ້, ການໂຈະ ແລະ ການຍຸບເລກີຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ກຕໍອ້ງໄດຮ້ບັ
ການອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ. 

ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ການປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບການຖ ຮຸນ້, ການໂຈະ ແລະ ການຍຸບເລກີ
ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ.  

 
ມາດຕາ 99 144 (ປບັປຸງ) ເງ  ່ອນໄຂຂອງຜູຂ້ ສາ້ງຕັງ້ການຂໍອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິຕະຫ າດຫ ກັຊບັ  

ຜູຂໍ້ສາ້ງຕັງ້ທີ່ ມຈີດຸປະສງົຂໍນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ຕອ້ງມເີງ  ່ອນໄຂ ດັ່ ງນີ:້  
1. ມຖີານະເປນັ ນຕິບຸິກຄນົ ຫ   ການຈດັຕັງ້ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມປີະສບົການສູງໃນ 

ການເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານຕະຫ າດຫ ກັຊບັ; 
2. ທີ່ ມຖີານະການເງນິດ,ີ ມປີະສບົການສູງໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິຕະຫ າດຫ ກັຊບັ;  
3. ມທີນຶຈດົທະບຽນ ຕາມການກ ານດົຂອງ ຄຄຊ; 
4. ມລີະບບົ ຄວບຄຸມພາຍໃນ, ການບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງ, ເຕກັໂນໂລຢຂໍີມູ້ນ-ຂ່າວສານ, ການປອ້ງ

ກນັຂໍຂ້ດັແຍ່ງທາງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ລະບບົອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພ ່ ອຮອງຮບັໃຫແ້ກ່ການເຄ ່ ອນ ໄຫວ
ວຽກງານຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ; 

5. ມບຸີກຄະລາກອນທີ່ ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ແລະ ປະສບົການທາງດາ້ນ ການເງນິ-ການທະນາ 
ຄານ ຫ   ກດົໝາຍ; 

6. ມແີຜນການເຄ ່ ອນໄຫວດໍາເນນີທຸລະກດິ ສາມ 3 ປທີ າອດິ ພາຍຫ ງັການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ໂຄງຮ່າງ 
ການຈດັ ຕັງ້ຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ; 

7. ມໂີຄງປະກອບການຈດັຕັງ້ຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ;  
8. ເງ  ່ອນໄຂອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 

ມາດຕາ 100 145 (ປບັປຸງ) ເອກະສານປະກອບການຂ ສາ້ງຕັງ້ອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິຕະຫ າດຫ ກັຊບັ  
ຜູທ້ີ່ ມຈີດຸປະສງົ ຂໍອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ຕອ້ງຍ ່ ນເອກະສານປະກອບຕໍ່  ຄຄຊ. 
ເອກະສານປະກອບການຂ ສາ້ງຕັງ້ອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ມ ີດັ່ ງນີ:້ 
1. ຄ າຮອ້ງຕາມແບບພມິຂອງ ຄຄຊ; 
2. ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ແລະ ບດົລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານຂອງຜູຂ້ ສາ້ງຕັງ້;  
3. ສນັຍາສາ້ງຕັງ້ບ ລສິດັຕະຫ າດຫ ກັຊບັ; 
4. ກດົລະບຽບຂອງບ ລສິດັຕະຫ າດຫ ກັຊບັ;  
5. ຊ ່ , ທີ່ ຢູ່ ແລະ ສນັຊາດ ພອ້ມດວ້ຍຈາໍນວນຮຸນ້ ຂອງຜູຂ້ ສາ້ງຕັງ້ແຕ່ລະຄນົ; 
6. ແຜນການດ າເນນີທຸລະກດິ ສາມ 3 ປທີ າອດິ ພາຍຫ ງັການສາ້ງຕັງ້; 
7. ເອກະສານອ ່ ນ ຕາມການກ ານດົຂອງ ຄຄຊ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບ

ການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
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ມາດຕາ 104 146 (ປບັປຸງ) ການພຈິາລະນາການຂ ສາ້ງຕັງ້ອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິຕະຫ າດຫ ກັຊບັ  
ພາຍຫ ງັທີ່ ໄດຮ້ບັຄ າຮອ້ງ ແລະ ຄຄຊ ຕອ້ງພຈິາລະນາເອກະສານປະກອບການຂ ສາ້ງຕັງ້ອະນຸຍາດດໍາ

ເນນີທຸລະກດິຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ 45 ວນັ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັເອກະສານປະກອບ ຄບົຖວ້ນ 
ແລະ ມຂໍີມູ້ນທີ່ຖ ກຕອ້ງເປນັຕົນ້ໄປ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 99 ແລະ 100 ຂອງກດົໝາຍ 
ສະບບັນີ ້ ແລວ້ ຄຄຊ ຕອ້ງຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ເພ ່ ອນ າສະເໜຕີ ່  ລດັຖະບານ ເພ ່ ອພຈິາລະນາ ໃນກ ລະນປີະຕ ິ
ເສດ ກ ໃຫແ້ຈງ້ຕອບເປນັລາຍລກັອກັສອນ ພອ້ມດວ້ຍເຫດຜນົ. 

ໃນເວລາພຈິາລະນາການຂ ອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ຫາກເຫນັວ່າມຄີວາມຈາໍເປນັ 
ຄຄຊ ມສີດິທວງເອາົ ເອກະສານ ແລະ ຂ ມູ້ນເພີ່ ມເຕມີ ຫ   ເຊນີຜູທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ມາປກຶສາຫາລ . 

ຫ ງັຈາກລດັຖະບານຕກົລງົເຫນັດໃີຫສ້າ້ງຕັງ້ຕະຫ າດຫ ກັຊບັແລວ້ ຄຄຊ ຕອ້ງອອກໃບອະນຸຍາດສາ້ງ 
ຕັງ້ຕະຫ າດຫ ກັຊບັຊົ່ ວຄາວ ພາຍໃນກ ານດົ ສາມສບິວນັ ນບັແຕ່ວນັລດັຖະບານ ໄດຕ້ກົລງົເຫນັດເີປນັ ຕົນ້ 
ໄປ. ໃນກ ລະນປີະຕເິສດ ໃຫແ້ຈງ້ຕອບເປນັລາຍລກັອກັສອນ ພອ້ມດວ້ຍເຫດຜນົ.  

ຄຄຊ ຈະອອກໃບອະນຸຍາດສາ້ງຕັງ້ຖາວອນ ພາຍໃນກ ານດົ ສາມສບິວນັ ນບັແຕ່ວນັຜູຂ້ ສາ້ງຕັງ້ໄດປ້ະ 
ຕບິດັເງ  ່ອນໄຂເພີ່ ມເຕມີສ າເລດັ ເປັນຕົນ້ໄປ. 

ເງ  ່ອນໄຂເພີ່ ມເຕມີ ມ ີດັ່ ງນີ:້ 
1. ຖອກທນຶຈດົທະບຽນຄບົຖວ້ນ; 
2. ມ ີ ສ ານກັງານ ແລະ ອຸປະກອນຮບັໃຊ,້ ລະບບົຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ, ລະບບົສະສາງ-ຊ າລະທຸລະກ າ 

ຫ ກັຊບັ, ລະບບົຂຶນ້ທະບຽນຫ ກັຊບັ, ຮບັຝາກຫ ກັຊບັ, ລະບບົຕດິຕາມການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັແບບເອເລກັ
ໂຕຣນກິ, ລະບບົເຄ ອຂ່າຍ, ລະບບົຖານຂ ມູ້ນ ແລະ ລະບບົສ າຮອງຂ ມູ້ນທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ທນັສະໄໝ 
ລວມທງັລະບບົອ ່ ນທີ່ ຈ າເປນັ; 

3. ມລີະບບົການປະຕບິດັວຽກງານໃນແຕ່ລະພະແນກການ, ລະບບົການກວດກາ ແລະ ການຄວບ 
ຄຸມພາຍໃນ; 

4. ມພີະນກັງານວຊິາການ ໃນຈ ານວນທີ່ ເໝາະສມົ ຕາມແຕ່ລະຕ າແໜ່ງງານ; 
5. ມເີງ  ່ອນໄຂອ ່ ນ ຕາມການກ ານດົຂອງ ຄຄຊ. 
ໃນກ ລະນຜູີຂ້ ສາ້ງຕັງ້ ຫາກບ ່ ປະຕບິດັຕາມເງ  ່ອນໄຂ ທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ ວກັທ ີ4 ຂອງມາດຕານີ ້ພາຍ 

ໃນກ ານດົ ໜຶ່ ງຮອ້ຍແປດສບິວນັ ໃບອະນຸຍາດ ສາ້ງຕັງ້ຕະຫ າດຫ ກັຊບັຊົ່ ວຄາວນັນ້ ກ ຈະຕກົໄປ. ຖາ້ຜູຂ້ ສາ້ງ 
ຕັງ້ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ຫາກປະຕບິດັເງ  ່ອນໄຂດັ່ ງກ່າວບ ່ ສ າເລດັ ແຕ່ມ ີເຫດຜນົພຽງພ  ຄຄຊ ອາດຕ ່ ກ ານດົເວລາ 
ຂອງໃບອະນຸຍາດສາ້ງຕັງ້ຊົ່ ວຄາວ ແຕ່ບ ່ ໃຫເ້ກນີ ເກົາ້ສບິວນັ. 

ພາຍຫ ງັໄດຮ້ບັໃບອະນຸຍາດສາ້ງຕັງ້ຖາວອນແລວ້ ຜູຂ້ ສາ້ງຕັງ້ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ຕອ້ງເສຍັຄ່າທ ານຽມ
ຕາມລະບຽບການ, ແຈງ້ຂຶນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ແລະ ດ າເນນີທຸລະກດິ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ 
ວ່າດວ້ຍວສິາຫະກດິ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍ ອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

(ເອາົໄປໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ) 
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ມາດຕາ 105 147 (ປບັປຸງ) ການຖອກ ແລະ ການນ າໃຊ ້ທນຶຈດົທະບຽນຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ  
ການຖອກ ແລະ ການນາໍໃຊທ້ນຶຈດົທະບຽນຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ 

ມາດຕາ 57 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 
ຜູທ້ີ່ ມຈີດຸປະສງົຂໍອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ຕອ້ງຖອກທນຶຈດົທະບຽນໃຫຄ້ບົຖວ້ນ

ເຂົາ້ບນັຊເີງນິຝາກຂອງຕນົ ທີ່ ເປີດໄວກ້ບັທະນາຄານ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ.  
ທນຶຈດົທະບຽນ ສາມາດນາໍໃຊ ້ ເພ ່ ອກະກຽມຄວາມພອ້ມໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິຕະຫ າດຫ ກັຊບັ 

ແລະ ຕອ້ງແຈງ້ການນາໍໃຊທ້ນຶດັ່ ງກ່າວໃຫ ້ສຄຄຊ ຊາບ. 
 

ມາດຕາ 148 (ໃໝ່) ການປະກາດໃຫມ້ວນຊນົຊາບ  
ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ທີ່ໄດຮ້ບັໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິຕະຫ າດຫ ກັຊບັຈາກ ຄຄຊ ແລວ້ ຕອ້ງປະ 

ກາດໃຫມ້ວນຊນົຊາບ ຜ່ານພາຫະນະສ ່ ມວນຊນົ ພາຍໃນກ ານດົເວລາ 5 ວນັລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັ 
ໃບອະນຸຍາດ ເປນັຕົນ້ໄປ. 

 

ມາດຕາ 101 149 (ປບັປຸງ) ໂຄງປະກອບການຈດັຕັງ້ຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ  
ໂຄງປະກອບການຈດັຕັງ້ຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ປະກອບດວ້ຍ ໂຄງປະກອບທາງດາ້ນກງົຈກັ ແລະ 

ໂຄງປະກອບທາງດາ້ນບຸກຄະລາກອນ ດັ່ ງນີ:້ 
ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ມໂີຄງປະກອບການຈດັຕັງ້ດາ້ນກງົຈກັ ດັ່ ງນີ:້  
1. ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້; 
2. ສະພາບ ລຫິານ ຊຶ່ ງຕອ້ງມສີະມາຊກິພາຍນອກຢ່າງໜອ້ຍ ໜຶ່ ງສ່ວນສາມ ຂອງຈ ານວນສະມາຊກິທງັ

ໝດົ ແລະ ປະທານສະພາບ ລຫິານ ຕອ້ງບ ່ ຄວບຕ າແໜ່ງຜູອ້ ານວຍການ;  
3. ຄະນະກ າມະການສະເພາະດາ້ນໃດໜຶ່ ງຂອງສະພາບ ລຫິານ; ເປນັຕົນ້ ຄະນະກ າມະການກວດ 

ສອບ, ຄະນະກ າມະການພຈິາລະນາ ເງນິເດ ອນ ແລະ ນະໂຍບາຍ; 
4. ຄະນະອ ານວຍການ; 
5. ຄະນະພະແນກການ ແລະ ພະນກັງານວຊິາການຈ ານວນໜຶ່ ງ. 
ສ າລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ໂຄງປະກອບດາ້ນບຸກຄະລາກອນ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະ 

ເພາະ. ພາລະບດົບາດ, ສດິ, ໜາ້ທີ່  ແລະ ລະບອບການເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ແຕ່ລະການຈດັຕັງ້ ໃຫ ້
ປະຕບິດັຕາມ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍວສິາຫະກດິ, ລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຕອ້ງກ ານດົໄວໃ້ນກດົ 
ລະບຽບຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ. 
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ມາດຕາ 103 150 (ປບັປຸງ) ກດົລະບຽບຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ  
ກດົລະບຽບຂອງ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ຕອ້ງມເີນ ອ້ໃນຕົນ້ຕ  ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍວ ິ

ສາຫະກດິ ແລະ ໄດຮ້ບັການເຫນັດຈີາກ ຄຄຊ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 
ມາດຕາ 102 ເງ  ່ອນໄຂສ າລບັຜູບ້ ລຫິານ 

ຜູບ້ ລຫິານຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ແມ່ນ ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ, ຄະນະກ າມະການສະເພາະດາ້ນໃດໜຶ່ ງ
ຂອງສະພາບ ລຫິານ ແລະ ຄະນະ ອ ານວຍການ ຊຶ່ ງມີເີງ  ່ອນໄຂ ດັ່ ງນີ:້  

1. ມວຸີດທກິານສກຶສາລະດບັປະລນິຍາຕ ີຂຶນ້ໄປ; 
2. ມປີະສບົການທາງດາ້ນ ການເງນິ-ການທະນາຄານ, ທຸລະກດິຫ ກັຊບັ, ກດົໝາຍ, ບນັຊ,ີ ກວດ

ສອບ ຫ   ບ ລຫິານທຸລະກດິ ຢ່າງໜອ້ຍ ສາມປ;ີ 
3. ບ ່ ແມ່ນລດັຖະກອນ ທີ່ ຖ ກປດົຕ າແໜ່ງ ຫ   ຖ ກປດົອອກຈາກການເປນັລດັຖະກອນ; 
4. ບ ່ ເຄຍີຖ ກຖອນໃບຢັງ້ຢ ນວຊິາຊບີ ເປນັຕົນ້ ໃບຢັງ້ຢ ນວຊິາຊບີດາ້ນການບນັຊ,ີ ກວດສອບ ຫ   ທຸ 

ລະກດິຫ ກັຊບັ; 
5. ບ ່ ເຄຍີຖ ກສານຕດັສນິໃຫເ້ປນັຜູລ້ ົມ້ລະລາຍ; 
6. ບ ່ ເຄຍີເປນັຜູບ້ ລຫິານວສິາຫະກດິໃດໜຶ່ ງ ທີ່ ຖ ກສານຕດັສນິໃຫລ້ົມ້ລະລາຍ; 
7. ບ ່ ຖ ກດ າເນນີຄະດ ີ ຫ   ຖ ກສານຕດັສນິລງົໂທດທາງອາຍາ ເປນັຕົນ້ ໃນສະຖານລກັຊບັ, ການສ ້

ໂກງຊບັ, ການຍກັຍອກຊບັ, ການປອມແປງເອກະສານ, ການຮບັ ຫ   ໃຫສ້ນິບນົ, ການສ ລ້າດບງັຫ ວງ, 
ການຟອກເງນິ ຫ   ການກະທ າຜດິ ກ່ຽວກບັທຸລະກດິດາ້ນຫ ກັຊບັ. 

ຜູບ້ ລຫິານຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ທີ່ ຂາດເງ  ່ອນໄຂໃດໜຶ່ ງ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວ ້ໃນວກັທ ີ 1 ຂອງມາດຕານີ ້ ໃນ 
ໄລຍະດ າລງົຕ າແໜ່ງ ຈະຖ ກຖອນ. 

 
ມາດຕາ 108 151 (ປບັປຸງ) ຂອບເຂດການເຄ ່ ອນໄຫວດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ  

ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ສາມາດເຄ ່ ອນໄຫວໃຫບ້ ລກິານດໍາເນນີທຸລະກດິ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ຈດົທະບຽນຫ ກັຊບັ; 
2. ຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັຈດົທະບຽນ; 
3. ສະສາງ ແລະ ຊ າລະ ທຸລະກ າຫ ກັຊບັຈດົທະບຽນ; 
4. ສາ້ງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ ກອງທນຶປົກົປອ້ງຄວາມສ່ຽງ; 
5. ຕດິຕາມການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັຈດົທະບຽນ; 
6. ໃຫບ້ ລກິານດໍາເນນີທຸລະກດິອ ່ ນ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ. 
ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ຂອບເຂດການດໍາເນນີທຸລະກດິແຕ່ລະເພດ ຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ໄດ ້

ກາໍນດົໄວໃ້ນໃນລະບຽບການສະເພາະ. 
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ມາດຕາ 152 (ໃໝ່) ການປ່ຽນແປງການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ  
ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫດໍ້າເນນີທຸລະກດິຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ຕາມຂອບເຂດທີ່ ໄດກ້ ານດົ

ໄວໃ້ນ ມາດຕາ 151 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ທີ່ ມຈີດຸປະສງົຂ ປ່ຽນແປງການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງຕນົ ຕອ້ງ
ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ. 

ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ການຂໍປ່ຽນແປງການດໍາເນນີທຸລະກດິ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນໃນລະບຽບ
ການສະເພາະ. 

 
ມາດຕາ 106 153 (ປບັປຸງ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ  

ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ທີ່ໄດຮ້ບັໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິຈາກ ຄຄຊ ສາມາດດໍາເນນີທຸລະກດິຕາມ
ຂອບເຂດການດໍາເນນີທຸລະກດິ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 151 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 

ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການ
ສະເພາະ. 

ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ມ ີສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ດັ່ ງນີ:້ 
1. ຄົນ້ຄວາ້, ສາ້ງລະບຽບການກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ ການຈດົທະບຽນ, ການຊ -້ຂາຍ, ການເປນັສະ 

ມາຊກິ, ການສະສາງ, ການຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພ ່ ອສະເໜ ີຄຄຊ ພຈິາລະ 
ນາ; 

2. ຈດົທະບຽນ ຫ   ຍກົເລກີ ການຈດົທະບຽນຫ ກັຊບັ; 
3. ອະນຸມດັ ຫ   ຍກົເລກີ ການເປນັສະມາຊກິຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ຫ   ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ; 
4. ບ ລກິານຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັຈດົທະບຽນ, ສະສາງທຸລະກ າຫ ກັຊບັ ແລະ ຊ າລະຫ ກັຊບັ; 
5. ໂຈະ, ຢຸດເຊາົ ຫ   ຍກົເລກີການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັຈດົທະບຽນໃດໜຶ່ ງ ໃນກ ລະນຈີ າເປນັ; 
6. ຂຶນ້ເຄ ່ ອງໝາຍເຕ ອນຕ ່ ຫ ກັຊບັໃດໜຶ່ ງ ໃນກ ລະນບີ ລສິດັຈດົທະບຽນ ບ ່ ປະຕບິດັຕາມລະບຽບ 

ກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ;   
7. ຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງສະມາຊກິຕນົ, ສະມາຊກິຂອງສູນຮບັຝາກ

ຫ ກັຊບັ ແລະ ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ; 
8. ຕດິຕາມການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັຈດົທະບຽນ;   
9. ສາ້ງ, ພດັທະນາ ແລະ ບ າລຸງຮກັສາລະບບົຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ, ສະສາງທຸລະກ າຫ ກັຊບັ, ຕດິຕາມການ 

ຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ, ຖານຂ ມູ້ນຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ແລະ ລະບບົເຄ ອຂ່າຍທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ທນັສະໄໝ; 
10. ຮກັສາຄວາມລບັຂອງລູກຄາ້;  
11. ໃຫກ້ານຮ່ວມມ  ແລະ ສະໜອງຂ ມູ້ນໃຫແ້ກ່ຄະນະກວດກາ, ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ສ ບສວນ-ສອບສວນ 

ແລະ ພາກສ່ວນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ;  
12. ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ ແລະ ຈດັຝກຶອບົຮມົ ກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ ໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິຕນົ, ບ ລ ິ

ສດັຈດົທະບຽນ, ຜູລ້ງົທນຶ ແລະ ມວນຊນົທົ່ ວໄປ; 
13. ຮບັຜດິຊອບຕ ່ ຄວາມເສຍັຫາຍ ທີ່ ເກດີຈາກຄວາມຜດິຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ໃນການເຄ ່ ອນ 

ໄຫວວຽກງານຂອງຕນົຍກົເວັນ້ຄວາມເສຍັຫາຍທີ່ ເກດີຈາກເຫດສຸດວໄິສ; 
14. ພວົພນັຮ່ວມມ  ກບັຕະຫ າດຫ ກັຊບັຕ່າງປະເທດ ແລະ ອງົການອ ່ ນ ກ່ຽວກບັວຽກງານຕະຫ າດ 

ຫ ກັຊບັ; 
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15. ປະຕບິດັລະບອບການລາຍງານ ແລະ ເປດີເຜຍີຂ ມູ້ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົໝາຍ; 
16. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົ ໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  
(ເອາົໄປໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ) 
 

ມາດຕາ 107 154 (ປບັປຸງ) ສະມາຊກິຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ  
ສະມາຊກິຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ແມ່ນປະກອບດວ້ຍບນັດາບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ທີ່ ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ຢ່າງຖ ກຕອ້ງ 

ຕາມກດົ ໝາຍສະບບັນີ ້ແລະ ໄດຜ່້ານການຮບັ ຮອງຈາກຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ແລະ ສະມາຊກິອ ່ ນ ຕາມການກາໍ
ນດົຂອງ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ. 

ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ສະມາຊກິຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະ 
ເພາະ. 

ສະມາຊກິຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ມ ີສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ດັ່ ງນີ:້ 
1. ນາໍໃຊລ້ະບບົການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ແລະ ການບ ລກິານອ ່ ນ ຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ; 
2. ໄດຮ້ບັ ແລະ ເຂົາ້ເຖງິຂ ມູ້ນຂ່າວສານຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ; 
3. ສະເໜຄີ າເຫນັ ກ່ຽວກບັລະບບົການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ; 
4. ເສຍັຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ; 
5. ປະຕບິດັລະບອບການລາຍງານ ແລະ ເປດີເຜຍີຂ ມູ້ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 123 ແລະ 

124 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ;້ 
6. ປະຕບິດັ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽຂອ້ງ. 
(ເອາົໄປໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ)  
 

ໝວດທ ີ2 
ການເຄ ່ ອນໄຫວ ຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ 

 
ມາດຕາ 109 ການຈດົທະບຽນຫ ກັຊບັ  

ບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົນ າຫ ກັຊບັຂອງຕນົໄປຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັ 
ຕອ້ງມເີງ  ່ອນໄຂທາງດາ້ນທນຶ, ຜນົການດ າເນນີທຸລະກດິ, ຖານະການເງນິ, ໂຄງສາ້ງຂອງຜູຖ້ ຮຸນ້ ແລະ ເງ  ່ອນ 
ໄຂອ ່ ນ ຕາມການກ ານດົຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ. ພາຍຫ ງັທີ່ ໄດຈ້ດົທະບຽນຫ ກັຊບັແລວ້ ບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍ 
ຫ ກັຊບັ ຖ ວ່າເປນັບ ລສິດັ ຈດົທະບຽນ ຊຶ່ ງຕອ້ງປະຕບິດັຕາມລະບຽບການຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ. 

ຄຄຊ ເປນັຜູກ້ ານດົເງ  ່ອນໄຂ ກ່ຽວກບັການຈດົທະບຽນຫ ກັຊບັ ຂອງບ ລສິດັ ທີ່ ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ ຕາມກດົ 
ໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຈດົທະບຽນຫ ກັຊບັ ຂອງບ ລສິດັຕ່າງປະ
ເທດໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ຢູ່ ສປປ ລາວ. 

(ເອາົໄປໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ) 
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ມາດຕາ 110 ການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ   
ການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ແມ່ນ ການສງັລວມຄ າສັ່ ງຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ແລະ ການຈບັຄູ່ຄ າສັ່ ງ ຊ -້ຂາຍ ຕາມ 

ບູລມິະສດິ ທາງດາ້ນເວລາ, ລາຄາ ຫ   ຈ ານວນ. 
ການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ຕອ້ງມລີະບບົຈບັຄູ່ຄ າສັ່ ງຊ -້ຂາຍທີ່ ທນັສະໄໝ, ມຄີວາມໂປ່ງໃສ, ຍຸຕທິ າ ແລະ 

ມປີະສດິທຜິນົ.  
ຫ ກັຊບັທີ່ ຊ -້ຂາຍ ໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ຕອ້ງເປນັຫ ກັຊບັທີ່ ຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັ. 
ຜູລ້ງົທນຶຕ່າງປະເທດ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມ ລະບຽບການສະເພາະຂອງ 

ຄຄຊ. 
(ເອາົໄປໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ) 

 
ມາດຕາ 111 ການສະສາງ ແລະ ຊ າລະ ທຸລະກ າຫ ກັຊບັ  

ການສະສາງທຸລະກ າຫ ກັຊບັ ແມ່ນ ການຄ ານວນຜນົສຸດທ ິ ກ່ຽວກບັຫ ກັຊບັ ແລະ ເງນິ ຂອງສະມາ
ຊກິ ທີ່ ຕອ້ງສົ່ ງມອບ ພາຍຫ ງັສິນ້ສຸດການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ໃນແຕ່ລະວນັໂດຍອງີຕາມຜນົການຈບັຄູ່ຄ າສັ່ ງຊ -້ 
ຂາຍຫ ກັຊບັ. 

ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ເປນັໃຈກາງໃນການດ າເນນີການສົ່ ງມອບຫ ກັຊບັ ແລະ ເງນິ ພອ້ມທງັກ ານດົໃຫສ້ະ 
ມາຊກິຂອງຕນົສົ່ ງມອບຫ ກັຊບັ ແລະ ເງນິ ຕາມຜນົການຄ ານວນສຸດທ ິ ຢ່າງຄບົຖວ້ນ ພອ້ມທງັໃຫກ້ານ
ຄ າ້ປະກນັ ກ່ຽວກບັການສົ່ ງມອບດັ່ ງກ່າວ ຕາມຫ ກັການສົ່ ງມອບຫ ກັຊບັ ແລະ ຊ າລະເງນິ ໃນເວລາດຽວ
ກນັ. 

ການຊ າລະຫ ກັຊບັ ແມ່ນ ໃຫສູ້ນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ເປນັຜູດ້ າເນນີການ. ສ່ວນການຊ າລະເງນິ ແມ່ນ 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປນັຜູດ້ າເນນີການ ໂດຍຜ່ານທະນາຄານດູແລຊບັສນິ. 

(ເອາົໄປໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ) 
 

ມາດຕາ 112 ການສາ້ງ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງກອງທນຶປກົປອ້ງຄວາມສ່ຽງ  
ກອງທນຶປກົປອ້ງຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນ ກອງທນຶ ທີ່ ສາ້ງຂຶນ້ຢູ່ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ເພ ່ ອປກົປອ້ງຄວາມສ່ຽງ

ໃນການຊ າລະເງນິ ໃນກ ລະນສີະມາຊກິໃດໜຶ່ ງ ບ ່ ສາມາດປະຕບິດັພນັທະໃນການສົ່ ງມອບເງນິ. ສະມາຊກິ
ຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ຕອ້ງປະກອບເງນິເຂົາ້ໃນກອງທນຶດັ່ ງກ່າວ ຕາມລະບຽບການຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ. 

ກອງທນຶປກົປອ້ງຄວາມສ່ຽງ ມຄີະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍຕວົແທນ ຈາກຕະຫ າດ 
ຫ ກັຊບັ ແລະ ສະມາຊກິຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ. 

ໃນການຄຸມ້ຄອງກອງທນຶປກົປອ້ງຄວາມສ່ຽງ ຕອ້ງເຮດັບນັຊສີະເພາະ ແຍກຈາກບນັຊຊີບັສນິຂອງ 
ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ແລະ ຕອ້ງຝາກໄວຢູ່້ທະນາຄານໃດໜຶ່ ງ ຕາມການກ ານດົຂອງ ຄຄຊ. 

ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັການປະກອບທນຶ, ການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານ ແລະ ການນ າໃຊກ້ອງທນຶປກົປອ້ງ 
ຄວາມສ່ຽງ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ ຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ. 

(ເອາົໄປໄວໃ້ນສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ) 
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ມາດຕາ 113 ການຕດິຕາມການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັຈດົທະບຽນ  
ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ຕອ້ງມໜ່ີວຍງານວຊິາການສະເພາະ ແລະ ມລີະບບົເອເລກັໂຕຣນກິ ໃນການຕດິ 

ຕາມການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ໃນເວລາຊ  -້ຂາຍຕວົຈງິ ເພ  ່ ອຊອກຫາການຊ -້ຂາຍ ຫ ກັຊບັທີ່ ບ ່ ເປນັທ າ ແລະ 
ລາຍງານຕ ່  ຄຄຊ.  

ການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ທີ່ ບ ່ ເປນັທ າ ປະກອບດວ້ຍ ການປັ່ ນຕະຫ າດ, ການນ າໃຊຂ້ ມູ້ນພາຍໃນ, ການ 
ປອມແປງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ແລະ ການກະທ າອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົໝາຍ.  

(ເອາົໄປໄວໃ້ນສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ) 
 

ມາດຕາ 114 ການໃຫບ້ ລກິານອ ່ ນ  
ໃນກ ລະນຕີະຫ າດຫ ກັຊບັ ມຈີດຸປະສງົສະໜອງການໃຫບ້ ລກິານອ ່ ນ ນອກຈາກທີ່ ໄດບ້ົ່ ງໄວໃ້ນ ມາດ 

ຕາ 108 ຂ  ້1 ຫາ 5 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ເຊັ່ ນ ປບັປຸງລະບບົການຊ -້ຂາຍ  ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ຕອ້ງສະເໜ ີ
ຕ ່  ຄຄຊ ເພ ່ ອພຈິາລະນາການອະນຸຍາດ. 

 
ໝວດທ ີ3 

ພາກທ ີVIII 
ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ 

 
ມາດຕາ 155 (ໃໝ່) ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ  

ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ແມ່ນ ສະຖາບນັການເງນິ ທີ່ ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍວສິາຫະກດິ ທີ່ ໄດ ້
ຮບັອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ ໃຫດໍ້າເນນີທຸລະກດິສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ.  

 
ມາດຕາ 156 (ໃໝ່) ການຂໍອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ  

ຜູທ້ີ່ ມຈີດຸປະສງົ ດໍາເນນີທຸລະກດິສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ ຕາມການ
ຕກົລງົເຫນັດ ີຂອງລດັຖະບານ.  

ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ສາມາດສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໃນຮູບແບບບໍລສິດັ ຍກົເວັນ້ ບໍລສິດັຈາໍກດັຜູດ້ຽວ.  
ກລໍະນ ີ ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ເປນັການຈດັຕັງ້ໜຶ່ ງຂອງ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ແມ່ນບ່ໍຈາໍເປນັຂໍອະນຸຍາດ

ສາ້ງຕັງ້ຈາກ ຄຄຊ. 
ການປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບ ການຖ ຮຸນ້, ການໂຈະ ແລະ ການຍຸບເລກີສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ຕອ້ງໄດ ້

ຮບັການອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ. 
ສໍາລບັ ລາຍລະກ່ຽວກບັ ການປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບ ການຖ ຮຸນ້, ການໂຈະ ແລະ ການຍຸບເລກີສູນ

ຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 
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ມາດຕາ 157 (ໃໝ່) ເງ  ່ອນໄຂການຂໍອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ  
ຜູທ້ີ່ ມຈີດຸປະສງົຂໍອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ຕອ້ງມເີງ  ່ອນໄຂຕົນ້ຕໍ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ມຖີານະເປນັ ນຕິບຸິກຄນົ ຫ   ການຈດັຕັງ້ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 
2. ມຖີານະການເງນິດ,ີ ມປີະສບົການສູງໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ; 
3. ມທີນຶຈດົທະບຽນຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ; 
4. ມລີະບບົ ຄວບຄຸມພາຍໃນ, ການບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງ, ເຕກັໂນໂລຢຂໍີມູ້ນ-ຂ່າວສານ, ການປອ້ງ

ກນັຂໍຂ້ດັແຍ່ງທາງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ລະບບົອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພ ່ ອຮອງຮບັໃຫແ້ກ່ການເຄ ່ ອນໄຫວ
ວຽກງານຂອງສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ; 

5. ມບຸີກຄະລາກອນທີ່ ມ ີ ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ແລະ ປະສບົການທາງດາ້ນ ການເງນິ-ການທະນາ 
ຄານ ຫ   ກດົໝາຍ; 

6. ມແີຜນການດໍາເນນີທຸລະກດິຢ່າງໜອ້ຍ 3 ປທີ າອດິ ພາຍຫ ງັການສາ້ງຕັງ້;  
7. ມໂີຄງປະກອບການຈດັຕັງ້ຂອງສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ; 
8. ເງ  ່ອນໄຂອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 

ມາດຕາ 158 (ໃໝ່) ເອກະສານປະກອບການຂໍອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ  
ຜູທ້ີ່ ມຈີດຸປະສງົ ຂໍອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ຕອ້ງຍ ່ ນເອກະສານປະກອບຕໍ່  

ຄຄຊ. 
ເອກະສານປະກອບການຂໍອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ມ ີດັ່ ງນີ:້ 
1. ຄໍາຮອ້ງຕາມແບບພມິຂອງ ຄຄຊ; 
2. ເອກະສານລາຍງານການເງນິ; 
3. ສນັຍາສາ້ງຕັງ້ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ກລໍະນຮ່ີວມທນຶ; 
4. ກດົລະບຽບຂອງສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ; 
5. ແຜນການດໍາເນນີທຸລະກດິຢ່າງໜອ້ຍ 3 ປີທ າອດິ ພາຍຫ ງັການສາ້ງຕັງ້; 
6. ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ຂອງສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ; 
7. ເອກະສານອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 

ມາດຕາ 159 (ໃໝ່) ການພຈິາລະນາການຂໍອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ  
ຄຄຊ ຕອ້ງພຈິາລະນາເອກະສານປະກອບການຂໍອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ພາຍ 

ໃນ ກ ານດົເວລາ 45 ວນັ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັ ເອກະສານປະກອບ ຄບົຖວ້ນ ແລະ ມຂໍີມູ້ນທີ່ຖ ກຕອ້ງ.  
ໃນກ ລະນປີະຕເິສດກ ໃຫ ້ແຈງ້ຕອບເປນັລາຍລກັອກັສອນ ພອ້ມດວ້ຍເຫດຜນົ. 

ໃນເວລາພຈິາລະນາການຂ ອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ຫາກເຫນັວ່າມຄີວາມຈາໍ
ເປນັ ຄຄຊ ມສີດິທວງເອາົ ເອກະສານ ແລະ ຂ ມູ້ນເພີ່ ມເຕມີ ຫ   ເຊນີຜູທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ມາປກຶສາຫາລ . 
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ມາດຕາ 160 (ໃໝ່) ການຖອກ ແລະ ການນາໍໃຊທ້ນຶຈດົທະບຽນຂອງສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ  
ຜູທ້ີ່ ມຈີດຸປະສງົຂໍອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ຕອ້ງຖອກທນຶຈດົທະບຽນໃຫຄ້ບົ 

ຖວ້ນ ເຂົາ້ບນັຊເີງນິຝາກຂອງຕນົ ທີ່ ເປີດໄວກ້ບັທະນາຄານ ຕາມການກ ານດົຂອງ ຄຄຊ. 
ທນຶຈດົທະບຽນ ສາມາດນ າໃຊ ້ເພ ່ ອກະກຽມຄວາມພອ້ມໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ 

ແລະ ຕອ້ງແຈງ້ການນ າໃຊທ້ນຶດັ່ ງກ່າວໃຫ ້ສຄຄຊ ຊາບ. 
 

ມາດຕາ 161 (ໃໝ່) ການປະກາດໃຫມ້ວນຊນົຊາບ 
ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ທີ່ໄດຮ້ບັໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ຈາກ ຄຄຊ ແລວ້

ຕອ້ງປະກາດໃຫມ້ວນຊນົຊາບ ຜ່ານພາຫະນະສ ່ ມວນຊນົ ພາຍໃນກ ານດົເວລາ 5 ວນັລດັຖະການ ນບັແຕ່ 
ວນັໄດຮ້ບັໃບອະນຸຍາດ ເປນັຕົນ້ໄປ. 

 

ມາດຕາ 162 (ໃໝ່) ໂຄງປະກອບການຈດັຕັງ້ຂອງສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ  
ໂຄງປະກອບການຈດັຕັງ້ຂອງສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ປະກອບດວ້ຍ ໂຄງປະກອບທາງດາ້ນກງົຈກັ ແລະ 

ໂຄງປະກອບທາງດາ້ນບຸກຄະລາກອນ ດັ່ ງນີ:້ 
ໂຄງປະກອບດາ້ນກງົຈກັ: 
1. ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້; 
2. ສະພາບໍລຫິານ; 
3. ຄະນະກາໍມະການ ຂອງສະພາບໍລຫິານ; 
4. ຄະນະອໍານວຍການ; 
5. ພະແນກການ. 
 
ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 

 
ມາດຕາ 163 (ໃໝ່) ກດົລະບຽບຂອງສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ  

ກດົລະບຽບຂອງ ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ຕອ້ງມເີນ ອ້ໃນຕົນ້ຕໍ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 
ມາດຕາ 115 164 (ປບັປຸງ) ຂອບເຂດການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ 

ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ແມ່ນການຈດັຕັງ້ໜຶ່ ງຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັຊຶ່ ງມ ີສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ສາມາດດໍາເນນີ
ທຸລະກດິ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ຂຶນ້ທະບຽນຫ ກັຊບັ; 
2. ຮບັຝາກຫ ກັຊບັ; 
3. ໂອນຫ ກັຊບັ; 
4. ຊໍາລະຫ ກັຊບັ; 
5. ສາ້ງປຶມ້ບນັຊທີະບຽນຜູຖ້ ຄອງຫ ກັຊບັ; 
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6. ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ແທນບ ລສິດັຈດົທະບຽນ; 
7. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ອ ່ ນ ດໍາເນນີທຸລະກດິອ ່ ນ ຕາມການອະນຸຍາດຂອງ ຄຄຊ. 
 
ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ຂອບເຂດການດໍາເນນີທຸລະກດິແຕ່ລະເພດ ຂອງສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ 

ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນໃນລະບຽບການສະເພາະ. 
 

ມາດຕາ 165 (ໃໝ່) ການປ່ຽນແປງການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ 
ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫດໍ້າເນນີທຸລະກດິສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ຕາມຂອບເຂດທີ່ ໄດ ້

ກ ານດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 164 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ທີ່ ມຈີດຸປະສງົຂ ປ່ຽນແປງການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງຕນົ 
ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ. 

ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ການຂໍປ່ຽນແປງການດໍາເນນີທຸລະກດິ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນໃນລະບຽບ
ການສະເພາະ. 

 
ມາດຕາ 166 (ໃໝ່) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ 

ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ທີ່ ໄດຮ້ບັໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິຈາກ ຄຄຊ ສາມາດດໍາເນນີທຸລະກດິ ຕາມ
ຂອບເຂດການດໍາເນນີທຸລະກດິ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 164 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 

ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບ
ການສະເພາະ. 

 
ມາດຕາ 116 ການຂຶນ້ທະບຽນຫ ກັຊບັ 

ການຂຶນ້ທະບຽນຫ ກັຊບັ ແມ່ນ ການຢັງ້ຢ ນກ າມະສດິ ຫ   ສດິອ ່ ນ ຕ ່ ຫ ກັ ຊບັ ຜ່ານການຊ -້ຂາຍ ຫ   
ຜ່ານການໂອນຫ ກັຊບັ. 

(ເອາົໄປໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ) 
 

ມາດຕາ 117 ການຮບັຝາກຫ ກັຊບັ 
ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ ຕອ້ງນ າຫ ກັຊບັຂອງຕນົໄປຝາກໄວຢູ່້ສູນຮບັຝາກ ຫ ກັຊບັ ກ່ອນດ າເນນີການຊ -້

ຂາຍຫ ກັຊບັ ພອ້ມທງັມອບສດິໃຫ ້ ສູນຮບັຝາກ ຫ ກັຊບັ ເປນັຕວົແທນໃນການຂຶນ້ທະບຽນຫ ກັຊບັ ແລະ 
ຄຸມ້ຄອງປຶມ້ບນັຊ ີທະບຽນຜູຖ້ ຄອງຫ ກັຊບັ. 

ບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ສາມາດນ າຫ ກັຊບັຂອງຕນົ ໄປຂຶນ້ທະບຽນກບັສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ 
ເພ ່ ອໃຫສູ້ນດັ່ ງກ່າວ ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ແທນຕນົຕາມ ການຕກົລງົກນັ.  

(ເອາົໄປໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ) 
 

ມາດຕາ 118 ການໂອນຫ ກັຊບັ 
ການໂອນຫ ກັຊບັ ແມ່ນ ການປ່ຽນແປງກ າມະສດິ ກ່ຽວກບັຫ ກັຊບັ ຂອງບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍ 

ຫ ກັຊບັ ແລະ ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ ຈາກຜູຖ້ ຄອງຫ ກັຊບັໜຶ່ ງໄປໃຫຜູ້ຖ້ ຄອງຫ ກັຊບັອ ່ ນ ດວ້ຍເຫດຜນົໃດ 
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ໜຶ່ ງ ທີ່ ບ ່ ຜ່ານຂັນ້ ຕອນການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັ. ການໂອນຫ ກັຊບັ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມວທິ ີ
ການ ແລະ ຂັນ້ຕອນ ທີ່  ຄຄຊ ໄດກ້ ານດົໄວ.້ 

ການໂອນຫ ກັຊບັ ມຜີນົສກັສດິ ນບັແຕ່ວນັໄດບ້ນັທກຶເຂົາ້ໃນບນັຊ ີຂອງສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ຫ   ນບັ 
ແຕ່ວນັໄດບ້ນັທກຶເຂົາ້ໃນປຶມ້ບນັຊທີະບຽນຜູຖ້ ຄອງຫ ກັຊບັ. 

(ເອາົໄປໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ) 
 

ມາດຕາ 119 ການສາ້ງປ ມ້ບນັຊທີະບຽນຜູຖ້ ຄອງຫ ກັຊບັ 
ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ຕອ້ງສາ້ງປຶມ້ບນັຊທີະບຽນ ຜູຖ້ ຄອງຫ ກັຊບັ ຕາມການສະເໜຂີອງບ ລສິດັ 

ອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ແລະ ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ ເພ ່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫແ້ກ່ການເຄ ່ ອນໄຫວ ຂອງ 
ບ ລສິດັດັ່ ງກ່າວ ເຊັ່ ນ ຈດັຕັງ້ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້, ຈ່າຍເງນິປນັຜນົ ແລະ ອອກຈ າໜ່າຍຮຸນ້ໃຫແ້ກ່ຜູຖ້ ຮຸນ້ 
ເດມີ.  

(ເອາົໄປໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ) 
 

ມາດຕາ 120 ການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ແທນບ ລສິດັຈດົທະບຽນ 
ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ຕອ້ງປະສານສມົທບົກບັບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ແລະ ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ 

ໃນການສະໜອງບ ລກິານໃຫແ້ກ່ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ ເພ ່ ອປກົປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງຜູລ້ງົທນຶ 
ເຊັ່ ນ ສົ່ ງຈດົໝາຍເຊນີເຂົາ້ ຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້ ພອ້ມດວ້ຍເອກະສານຕ່າງໆ, ຈ່າຍເງນິປນັຜນົ ຫ   
ດອກເບຍ້ຮຸນ້ກູ.້  

(ເອາົໄປໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ) 
 
ມາດຕາ 121 167 (ປບັປຸງ) ສະມາຊກິຂອງສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ 

ສະມາຊກິຂອງສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ປະກອບດວ້ຍ: 
1. ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ; 
2. ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ; 
3. ບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ;  
4. ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ;  
5. ບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ; 
6. ຜູອ້ອກຈາໍໜ່າຍພນັທະບດັ; 
7. ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ຫ   ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ຂອງຕ່າງປະເທດ; 
8. ສະມາຊກິອ ່ ນ ຕາມການກ ານດົຂອງ ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ຄຄຊ. 
 
ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ສະມາຊກິຂອງສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ຕອ້ງປະຕບິດັ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  

ຕາມທີ່  ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນລະບຽບການຂອງສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ. 
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ມາດຕາ 122 ການລົມ້ລະລາຍຂອງສະມາຊກິຂອງສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ 
ສະມາຊກິຂອງສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ທີ່ ຖ ກຮອ້ງຟອ້ງລົມ້ລະລາຍ ຫ   ຖ ກ ຄຄຊ ສັ່ ງໂຈະການເຄ ່ ອນ 

ໄຫວຊົ່ ວຄາວ ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ຕອ້ງດ າເນນີການ ຊ າລະຫ ກັຊບັ ທີ່ ຍງັຄງົຄາ້ງໃຫສ້ າເລດັ.  
 

ພາກທ ີIX 
ການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ແລະ ການກະທໍາ ທີ່ ບ່ໍຍຸຕທໍິາ (ໃໝ່) 

 
ມາດຕາ 168 (ໃໝ່) ການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ແລະ ການກະທາໍ ທີ່ ບ່ໍຍຸຕທິາໍ  

ການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ແລະ ການກະທໍາ ທີ່ ບ່ໍຍຸຕທໍິາ ແມ່ນການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ແລະ ການກະທໍາທີ່
ເກດີຂຶນ້ຈາກບຸກຄນົ ຊຶ່ ງເຮດັໃຫລ້າຄາຫ ກັຊບັບດິເບ ອນໄປຈາກຄວາມເປນັຈງິ ແລະ ສາ້ງຄວາມອບັປະ 
ໂຫຍດໃຫແ້ກ່ຜູລ້ງົທນຶລາຍອ ່ ນ. ການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ແລະ ການກະທໍາ ທີ່ ບ່ໍຍຸຕທໍິາ ປະກອບມ:ີ 

1. ການປັ່ ນຕະຫ າດ; 
2. ການນາໍໃຊຂໍ້ມູ້ນພາຍໃນເພ ່ ອຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ; 
3. ການຕວົະຍວົະຫ ອກລວງເພ ່ ອໃຫຊ້ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ; 
4. ການສາ້ງ, ສະໜອງ ຫ   ເຜຍີແຜ່ ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັຫ ກັຊບັທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມຄວາມຈງິ; (IOSCO) 
5. ການປອມແປງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ແລະ ເອກະສານອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໃນຂງົເຂດວຽກງານ

ຫ ກັຊບັ; 
6. ການທໍາລາຍ, ເຊ ່ ອງອໍາ ຂໍມູ້ນ, ເອກະສານ, ຂອງກາງ ແລະ ຂດັຂວາງ ຫ   ບ່ໍໃຫກ້ານຮ່ວມມ ໃນ

ການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ສ ບສວນ-ສອບສວນ.(IOSCO) 
 

ມາດຕາ 169 (ໃໝ່) ການປັ່ ນຕະຫ າດ  
ການປັ່ ນຕະຫ າດ ແມ່ນພດຶຕກິາໍທີ່ ສະແດງອອກໃນລກັສະນະໃດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ສົ່ ງຄໍາສັ່ ງຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ຫ   ຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ຊຶ່ ງເຮດັໃຫບຸ້ກຄນົທົ່ ວໄປ ເຂົາ້ໃຈຜດິກ່ຽວກບັ ປະລ ິ

ມານ ຫ   ລາຄາ ການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ; 
2. ສົ່ ງຄໍາສັ່ ງຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ຫ   ຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ທີ່ ມລີກັສະນະຕໍ່ ເນ ່ ອງ ໂດຍມເີປົາ້ໝາຍໃຫ ້ລາຄາ ຫ   

ປະລມິານ ການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ໃຫຜ້ດິຈາກສະພາບປກົກະຕຂິອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ; 
3. ຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ຊຶ່ ງໃນທີ່ ສຸດບຸກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກ ການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ຍງັແມ່ນ

ບຸກຄນົ ຄນົດຽວກນັ; 
4. ສົ່ ງຄໍາສັ່ ງຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ໂດຍຮູຢູ່້ແລວ້ວ່າ ຕນົເອງ ຫ   ບຸກຄນົ ທີ່ ຮ່ວມກນັກະທໍາ ໄດສ້ົ່ ງຄໍາສັ່ ງຊ -້

ຂາຍຫ ກັຊບັດຽວກນັໃນ ຈາໍນວນ, ລາຄາ ແລະ ເວລາ ໄກຄ້ຽງກນັ; 
5. ສົ່ ງ, ແກໄ້ຂ ຫ   ຍກົເລກີ ຄໍາສັ່ ງຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ໃນຊ່ວງກ່ອນ ການເປດີ ຫ   ປດິ ການຊ -້ຂາຍຫ ກັ

ຊບັ ໂດຍມຈີດຸປະສງົເຮດັໃຫ ້ລາຄາເປດີ ຫ   ປດິ ສູງ ຫ   ຕໍ່ າກວ່າ ລາຄາທີ່ ຄວນຈະເປນັ; 
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6. ສົ່ ງ, ແກໄ້ຂ ຫ   ຍກົເລກີ ຄໍາສັ່ ງຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ໃນລກັສະນະທີ່ ເປນັການຂດັຂວາງ ການຊ -້ຂາຍ
ຫ ກັຊບັ ຂອງບຸກຄນົອ ່ ນ ຊຶ່ ງມຜີນົເຮດັໃຫບຸ້ກຄນົອ ່ ນ ຕອ້ງສົ່ ງຄໍາສັ່ ງຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ໃນລາຄາທີ່ ສູງ ຫ   ຕໍ່ າ
ກວ່າ ລາຄາທີ່ ຄວນຈະເປນັ;  

7. ດໍາເນນີດວ້ຍວທິກີານອ ່ ນ ທີ່ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍັຫາຍໃຫແ້ກ່ຜູລ້ງົທນຶ ແລະ ສາ້ງຄວາມເສຍ
ຫາຍຕໍ່ ລະບບົຕະຫ າດທນຶ. 

 
ມາດຕາ 170 (ໃໝ່) ການນາໍໃຊຂໍ້ມູ້ນພາຍໃນເພ ່ ອຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ  

ການນາໍໃຊຂໍ້ມູ້ນພາຍໃນເພ ່ ອຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ແມ່ນການ ນາໍໃຊ,້ ໃຫ,້ ຮບັ, ສົ່ ງຕໍ່ , ເປດີເຜຍີ ຫ   ເຜຍີ 
ແຜ່ຂໍມູ້ນ ທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມ ກ່ຽວກບັ ຖານະການເງນິ, ຜນົການດໍາເນນີງານ, ລາຄາຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ຫ   
ຂໍມູ້ນອ ່ ນໆ ຂອງ ບໍລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍຫ ກັຊບັ ແລະ ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ ທີ່ ມເີນ ອ້ໃນສໍາຄນັ ແລະ ຍງັບ່ໍທນັ
ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫເ້ປດີເຜຍີຕໍ່ ມວນຊນົຢ່າງເປນັທາງການ ເພ ່ ອຜນົປະໂຫຍດຂອງ ຕນົ, ບຸກຄນົ ຫ   ນຕິ ິ
ບຸກຄນົອ ່ ນ ຊຶ່ ງພາຍຫ ງັການເປີດເຜຍີອາດຈະມຜີນົກະທບົຮາ້ຍແຮງຕໍ່  ລາຄາ, ມູນຄ່າຫ ກັຊບັ ຫ   ການຕດັສນິ
ໃຈໃນການລງົທນຶຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ຂອງຜູລ້ງົທນຶ. 

 
ມາດຕາ 171 (ໃໝ່) ການຕວົະຍວົະຫ ອກລວງເພ ່ ອໃຫຊ້ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ  

ການຕວົະຍວົະຫ ອກລວງເພ ່ ອໃຫຊ້ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ແມ່ນ ການກະທໍາທີ່ ເປນັການ ຍຸຍງົສົ່ ງເສມີ, ໂນມ້
ນາ້ວ, ນາໍໃຊເ້ລຫ້ ່ ຽມ ແລະ ກນົອຸບາຍ ເພ ່ ອເຮດັໃຫບຸ້ກຄນົອ ່ ນຫ ງົເຊ ່ ອ ແລວ້ຕດັສນິໃຈໃນການລງົທນຶຊ -້ຂາຍ
ຫ ກັຊບັ ເພ ່ ອຜນົປະໂຫຍດຂອງ ຕນົ, ບຸກຄນົ ຫ   ນຕິບຸິກຄນົອ ່ ນ ຊຶ່ ງການກະທໍາດັ່ ງກ່າວ ໄດສ້າ້ງຄວາມອບັ
ປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ບຸກຄນົທີ່ ຖ ກຕວົະຍວົະຫ ອກລວງ. 

 
ມາດຕາ 172 (ໃໝ່)  ການສາ້ງ, ສະໜອງ ຫ   ເຜຍີແຜ່ ຂໍມູ້ນທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມຄວາມຈງິ  

ການສາ້ງ, ສະໜອງ ຫ   ເຜຍີແຜ່ ຂໍມູ້ນ ທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມຄວາມຈງິ ແມ່ນ ການນາໍເອາົຂໍມູ້ນໃດໜຶ່ ງ ທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ, ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ, ບໍລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍຫ ກັຊບັ ຫ   ຂໍມູ້ນອ ່ ນ ທີ່ ບ່ໍ
ເປນັຄວາມຈງິ ຫ   ບ່ໍຄບົຖວ້ນ ຫ   ຂາດການພຈິາລະນາຂໍມູ້ນຢ່າງເລກິເຊິ່ ງ ມາວເິຄາະ ຫ   ຄາດຄະເນ ກ່ຽວກບັ 
ຖານະການເງນິ, ຜນົການດໍາເນນີງານ, ລາຄາຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ແລະ ອ ່ ນໆ ຊຶ່ ງເຮດັໃຫບຸ້ກຄນົອ ່ ນເຂົາ້ໃຈຜດິ 
ແລະ ຫ ງົເຊ ່ ອ ຕໍ່ ກບັຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວ ແລວ້ນາໍໃຊຂໍ້ມູ້ນດັ່ ງກ່າວ ມາເປນັບ່ອນອງີໃນການຕດັສນິໃຈເພ ່ ອລງົທນຶ
ຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ແລະ ການກະທໍາດັ່ ງກ່າວ ໄດເ້ຮດັໃຫ ້ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫ   ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ນາໍໃຊຂໍ້ມູ້ນ
ດັ່ ງກ່າວ ໄດຮ້ບັຄວາມເສຍຫາຍ. (IOSCO) 

 
ມາດຕາ 173 (ໃໝ່) ການປອມແປງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ແລະ ເອກະສານອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໃນຂງົ 

ເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັ  
ການປອມແປງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ແລະ ເອກະສານອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັ

ຊບັ ແມ່ນການ ປອມແປງລາຍເຊນັ, ຕາປະທບັ, ໄດຕ້ດັ ຫ   ໄດເ້ພີ່ ມ ຂໍຄ້ວາມໃດໜຶ່ ງໃນເອກະສານ ຫ   ປອມ
ແປງເອກະສານດວ້ຍຮູບການອ ່ ນ ທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ເພ ່ ອຜນົປະໂຫຍດຂອງ ຕນົ, ບຸກຄນົ ຫ   ນຕິ ິ
ບຸກຄນົອ ່ ນ ທີ່ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍັຫາຍແກ່ຜູລ້ງົທນຶ ແລະ ສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ ລະບບົຕະຫ າດທນຶ. 
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ມາດຕາ 174 (ໃໝ່) ການທາໍລາຍ, ເຊ ່ ອງອໍາຂໍມູ້ນ, ເອກະສານ, ຫ ກັຖານ ແລະ ຂດັຂວາງ ຫ   ບ່ໍໃຫກ້ານ

ຮ່ວມມ ໃນການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ສ ບສວນ-ສອບສວນ (IOSCO) 
ການທໍາລາຍ, ເຊ ່ ອງອໍາຂໍມູ້ນ, ເອກະສານ, ຫ ກັຖານ ແມ່ນການກະທໍາຊຶ່ ງສະແດງອອກດວ້ຍການ ທໍາ

ລາຍ, ຊຸກເຊ ່ ອງ ຂໍມູ້ນ, ເອກະສານທາງລດັຖະການ ແລະ ຫ ກັຖານ ທີ່ ພວົພນັກບັຄະດກ່ີຽວກບັວຽກງານ
ຫ ກັຊບັ ຊຶ່ ງເຮດັໃຫ ້ຂໍມູ້ນ, ເອກະສານທາງລດັຖະການ ແລະ ຫ ກັຖານ ທີ່ ພວົພນັກບັຄະດດີັ່ ງກ່າວ ເສຍຫາຍ 
ຫ   ໃຊກ້ານບ່ໍໄດ.້ 

ການຂດັຂດັຂວາງ ຫ   ບ່ໍໃຫກ້ານຮ່ວມມ  ໃນການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ສ ບສວນ-ສອບສວນ 
ແມ່ນການກະທໍາຊຶ່ ງສະແດງອອກດວ້ຍ ການຂດັຂວາງ ຫ   ບ່ໍໃຫກ້ານຮ່ວມມ  ໃນທຸກຮູບແບບ ເປນັຕົນ້ ການ
ນາບຂູ່ ຫ   ການ ໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງ ເພ ່ ອຂດັຂວາງຕໍ່ ກບັເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ສ ບສວນ-ສອບສວນ ໃນການປະຕບິດັໜາ້ທີ່
ສ ບສວນ-ສອບສວນໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັ. 

 
ພາກທ ີVI X 

ການລາຍງານ, ການເປດີເຜຍີ ແລະ ການເກບັຮກັສາຂ ມູ້ນ 
 

ມາດຕາ 123 175 (ປບັປຸງ) ການລາຍງານ  
ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ, ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ, ບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້ ແລະ ຮຸນ້ກູ,້ ບ ລສິດັຈດົ 

ທະບຽນ, ກອງທນຶຮ່ວມ, ສະຖາບນັສ ່ ກາງດາ້ນຫ ກັຊບັ ແລະ ພາກສ່ວນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຕອ້ງປະຕບິດັ 
ລະບອບການລາຍງານໃຫ ້ຄຄຊ ຕາມລະບຽບການຂອງ ຄຄຊ. ການລາຍງານ ຕອ້ງຮບັປະກນັ ຄວາມຄບົ 
ຖວ້ນ, ຖ ກຕອ້ງ, ຈະແຈງ້ ແລະ ທນັເວລາ.  

ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ການລາຍງານ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 
 

ມາດຕາ 124 176 (ປບັປຸງ) ການເປດີເຜຍີຂ ມູ້ນ  
ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ, ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ, ບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້ ແລະ ຮຸນ້ກູ,້ ບ ລສິດັຈດົ 

ທະບຽນ, ກອງທນຶຮ່ວມ ແລະ ສະຖາບນັສ ່ ກາງດາ້ນຫ ກັຊບັ ແລະ ພາກສ່ວນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຕອ້ງປະຕບິດັ 
ລະບອບການເປດີເຜຍີຂ ມູ້ນ ຕາມລະບຽບການຂອງ ຄຄຊ ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົ.  ຂ ມູ້ນທີ່ ເປດີເຜຍີຕ ່ ມວນຊນົ 
ຕອ້ງມຮີບັປະກນັ ຄວາມເປນັຈງິ ແລະ ເຊ ່ ອຖ ໄດ ້ຄບົຖວ້ນ, ຖ ກຕອ້ງ, ຈະແຈງ້ ແລະ ທນັເວລາ.  

ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 
 

ມາດຕາ 125 177 (ປບັປຸງ) ການລາຍງານຂ ມູ້ນຂອງບຸກຄນົພາຍໃນ  
ບຸກຄນົພາຍໃນ ແມ່ນ ບຸກຄນົທີ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິຂ ມູ້ນພາຍໃນ ຂອງບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ 

ແລະ ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍ: 
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1. ຜູມ້ອີ ານາດຄວບຄຸມ, ຜູກ້ວດກາ, ຄະນະແນກ ແລະ ພະນກັງານ ຂອງບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍ
ຫ ກັຊບັ, ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ, ສະຖາບນັສ ່ ກາງດາ້ນຫ ກັຊບັ ແລະ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ;  

2. ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ ພະນກັງານ ຂອງ ຄຄຊ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວ ຂອ້ງກບັການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັ
ຊບັ; 

3. ບຸກຄນົອ ່ ນ ຕາມການກ ານດົຂອງ ຄຄຊ. 
ບຸກຄນົພາຍໃນ ຕອ້ງລາຍງານຂ ມູ້ນ ກ່ຽວກບັການຖ ຄອງຫ ກັຊບັ ແລະ ການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ຂອງຕນົ 

ໃຫແ້ກ່ການຈດັຕັງ້ຂອງຕນົ, ຄຄຊ ແລະ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ຕາມທີ່ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 
 

ມາດຕາ 126 178 (ປບັປຸງ) ການເກບັຮກັສາຂ ມູ້ນ  
ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ, ບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້ ແລະ ຮຸນ້ກູ,້ ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ, ກອງທນຶຮ່ວມ, 

ສະຖາບນັສ ່ ກາງດາ້ນຫ ກັຊບັ ແລະ ພາກສ່ວນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຕອ້ງເກບັຮກັສາຂ ມູ້ນ ແລະ ເອກະສານ ທງັໝດົ
ຢ່າງໜອ້ຍ 10 ປີ ນບັແຕ່ມ ສ້ ິນ້ສຸດການເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານເປນັຕົນ້ໄປທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການດ າເນນີ ທຸລະກດິ 
ຂອງຕນົ ຢ່າງ ໜອ້ຍ ສບິປີ ຕາມລະບຽບການຂອງ ຄຄຊ.  (IOSCO) 

 
ພາກທ ີVII XI 

ການສ ບສວນ-ສອບສວນຄະດກ່ີຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັຫ ກັຊບັ 
 
ມາດຕາ 127 179 (ປບັປຸງ) ສາເຫດທີ່ ພາໃຫເ້ປດີການສ ບສວນ-ສອບສວນຄະດກ່ີຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ  

 ສາເຫດທີ່ ພາໃຫເ້ປີດການສ ບສວນ-ສອບສວນຄະດກ່ີຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ ມ ີດັ່ ງນີ:້ 
1. ມກີານຮອ້ງຟອ້ງ ຫ   ການແຈງ້ຄວາມ ຂອງບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫ   ການຈດັຕັງ້ ກ່ຽວກບັການລະ

ເມດີ ທີ່ ສງົໃສວ່າ ເປນັການກະທ າຜດິທາງອາຍາໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັ; (IOSCO) 
2. ມກີານເຂົາ້ມອບຕວົຂອງຜູກ້ະທ າຜດິ; 
3. ພບົເຫນັຮ່ອງຮອຍທີ່ ສງົໄສວ່າເປນັຂອງການກະທ າຜດິ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 163 ຂອງ

ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ເຊັ່ ນ ຂ ມູ້ນ ແລະ ຫ ກັຖານ ກ່ຽວກບັ ການປັ່ ນຕະຫ າດ, ການນ າໃຊ ້ຂ ມູ້ນພາຍໃນ ແລະ 
ການປອມແປງ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ. (IOSCO) 

4. ມກີານສະເໜຂີອງອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັຕ່າງປະເທດ ເພ ່ ອຂໍຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການກະທ າ
ທີ່ ສງົໄສວ່າເປນັການກະທໍາຜດິໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັ. (IOSCO)   

 
ມາດຕາ 128 180 (ປບັປຸງ) ຂັນ້ຕອນການສ ບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ  

 ຂັນ້ຕອນການສ ບສວນ-ສອບສວນຄະດກ່ີຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ ມ ີດັ່ ງນີ:້ 
1. ອອກຄ າສັ່ ງເປດີການສ ບສວນ-ສອບສວນ; 
2. ດ າເນນີການສ ບສວນ-ສອບສວນ; 
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3. ສະຫ ຸບສິນ້ສຸດການສ ບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ປະກອບສ ານວນຄະດສີົ່ ງໃຫໄ້ອຍະການປະຊາ 
ຊນົ. 

 

ມາດຕາ 129 181 (ປບັປຸງ) ການອອກຄ າສັ່ ງເປດີການສ ບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ  
ຄຄຊ ເປນັຜູອ້ອກຄໍາສັ່ ງເປດີການສ ບສວນ-ສອບສວນ ໃນຂອບເຂດສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົ

ຖາ້ເຫນັວ່າມ ີສາເຫດທີ່ ພາໃຫມ້ກີານສ ບສວນ-ສອບສວນ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 127 169 ແລະ
179 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ແລະ ກດົໝາຍອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໃນຂອບເຂດສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົ.  

ເນ ອ້ໃນຂອງຄ າສັ່ ງນັນ້ ຕອ້ງບອກ ວນັ, ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ ອອກຄ າສັ່ ງ, ຊ ່  ແລະ ນາມສະກຸນ, 
ໜາ້ທີ່ ຕ າແໜ່ງຂອງຜູອ້ອກຄ າສັ່ ງ, ຊ ່ ຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ສ ບສວນ-ສອບສວນທີ່ ຖ ກແຕ່ງຕັງ້, ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັລກັ 
ສະນະ ແລະ ວນັທຂີອງ ການກະທໍາທີ່ ສງົໄສວ່າເປນັການກະທໍາຜດິ. ສະຖານການກະທ າຜດິ ແລະ ມາດ 
ຕາທີ່  ກ່ຽວຂອ້ງຂອງກດົໝາຍອາຍາ, ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ແລະ ກດົໝາຍອ ່ ນທີ່  ກ່ຽວຂອ້ງ. (IOSCO) 

ການເປດີການສ ບສວນ-ສອບສວນ ສາມາດດໍາເນນີໃສ່ ບຸກຄນົທີ່ ສງົໄສວ່າເປນັຜູກ້ະທໍາຜດິ ແລະ ໃສ່
ເຫດການຂອງການກະທໍາຜດິ ໃນກລໍະນພີບົເຫນັຮ່ອງຮອຍຂອງການກະທໍາຜດິ ແຕ່ບ່ໍທນັສາມາດຮູໄ້ດວ່້າ 
ບຸກຄນົໃດເປນັຜູກ້ະທໍາຜດິ. (IOSCO) 

 

ມາດຕາ 182 (ໃໝ່) ການອອກຄໍາສັ່ ງບ່ໍເປດີການສ ບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ  
ໃນກ ລະນ ີທີ່ ບ ່ ມຂີ ມູ້ນໜກັແໜນ້ໃຫແ້ກ່ການເປດີການສ ບສວນ-ສອບສວນ ຫ   ບ ່ ມສີາເຫດທີ່ ພາໃຫ ້

ເປດີການສ ບສວນ-ສອບສວນນັນ້ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ແລະ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການ 
ດໍາເນນີຄະດອີາຍາ. ຄຄຊ ຕອ້ງອອກຄ າສັ່ ງບ ່ ເປດີການສ ບສວນ-ສອບສວນ ພອ້ມທງັແຈງ້ຄ າສັ່ ງດັ່ ງກ່າວໃຫ ້
ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ທີ່ ຮອ້ງຟອ້ງ ຫ   ແຈງ້ຄວາມ ນັນ້ຊາບ. 

ຄູ່ຄວາມມສີດິຂໍອຸທອນຄ າສັ່ ງບ ່ ເປດີການສ ບສວນ-ສອບສວນ ຂອງ ຄຄຊ ນັນ້ຄູ່ຄວາມສາມາດ ຂ ອຸ 
ທອນຕ ່  ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ໄດພ້າຍໃນກ ານດົເວລາ ເຈດັ 7 ວນັ
ລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັຮບັຊາບຄ າສັ່ ງນັນ້ເປນັຕົນ້ໄປ. 

ກລໍະນ ີ ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ອອກຄໍາສັ່ ງບ່ໍເປດີການສ ບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກບັ
ວຽກງານຫ ກັຊບັ ຄູ່ຄວາມມສີດິຂໍອຸທອນຄໍາສັ່ ງບ່ໍເປດີການສ ບສວນ-ສອບສວນດັ່ ງກ່າວ ຕໍ່  ຫວົໜາ້ອງົການ
ໄອຍະການຂັນ້ເທງິຖດັໄປ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ 7 ວນັລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັຮບັຊາບຄໍາສັ່ ງນັນ້ເປນັຕົນ້ໄປ. 

ກລໍະນ ີມກີານກະທໍາຜດິ ໃນສະຖານລະຫຸໂທດ ຫ   ໂທສານຸໂທດ ທີ່ ກດົໝາຍກາໍນດົໂທດຕດັອດິສະ 
ລະພາບ ສູງສຸດບ່ໍເກນີ 3 ປ.ີ ຖາ້ມຂໍີມູ້ນຫ ກັຖານຄບົຖວ້ນແລວ້ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ສ ບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກບັ
ວຽກງານຫ ກັຊບັ ຕອ້ງສະຫ ຸບ ແລະ ສົ່ ງສໍານວນຄະດ ີພອ້ມດວ້ຍຂອງກາງ ແລະ ຜູຖ້ ກຫາໃຫ ້ອງົການໄອ
ຍະການປະຊາຊນົ ໂດຍບ່ໍເປດີການສ ບສວນ-ສອບສວນ ກໍ່ໄດ.້ 

 
ມາດຕາ 130 183 (ປບັປຸງ) ການດ າເນນີການສ ບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ  

ເມ ່ ອເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ສ ບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ ໄດຮ້ບັຄໍາສັ່ ງເປີດການສ ບສວນ-ສອບ
ສວນແລວ້ ການຕອ້ງດ າເນນີການສ ບສວນ-ສອບສວນ, ຄະດກ່ີຽວກບັຫ ກັຊບັ ຕອ້ງນ າໃຊວ້ທິກີານ ສ ບສວນ-
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ສອບສວນ ແລະ ມາດຕະການສະກດັກັນ້ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ແລະ ກດົໝາຍວ່າ
ດວ້ຍການດ າເນນີຄະດອີາຍາ. (IOSCO) 

 

ມາດຕາ 131 184 (ປບັປຸງ) ກາໍນດົເວລາການສ ບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ  
ຄຄຊ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ສ ບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ ຕອ້ງດ າເນນີການສ ບສວນ-ສອບ

ສວນ, ສະຫ ຸບຜນົການສ ບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ປະກອບສ ານວນຄະດ ີພອ້ມດວ້ຍຂອງກາງສົ່ ງໃຫໄ້ອຍະ
ການປະຊາຊນົ ພາຍໃນກ ານດົເວລາ ສອງ 2 ເດ ອນ ສ າລບັການກະທ າຜດິ ໃນສະຖານໂທສານຸໂທດ ແລະ 
ສາມ 3 ເດ ອນ ສໍາລບັການກະທໍາຜດິ ໃນສະຖານຄະຣຸໂທດ ນບັແຕ່ວນັອອກຄ າສັ່ ງເປີດການສ ບສວນ-ສອບ
ສວນ ເປນັຕົນ້ໄປ. 

ຖາ້ເຫນັວ່າມຄີວາມຈ າເປັນຕອ້ງສ ບຕ ່ ດ າເນນີການສ ບສວນ-ສອບສວນນັນ້ ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະ 
ການປະຊາຊນົ ອາດຈະຕ ່ ກ ານດົເວລາໃນການສ ບສວນ-ສອບສວນ ໄດອ້ກີເທ ່ ອລະ ສອງ 2 ເດ ອນ ແຕ່
ລວມທງັໝດົບ ່ ໃຫເ້ກນີ ຫກົ 6 ເດ ອນ ສໍາລບັການກະທ າຜດິ ໃນສະຖານໂທສານຸໂທດ ແລະ ເທ ່ ອລະ ສາມ 
3 ເດ ອນ ແຕ່ລວມທງັໝດົບ ່ ໃຫເ້ກນີ ໜຶ່ ງ 1 ປ ີ ສ າລບັການກະທ າຜດິ ໃນສະຖານຄະຣຸໂທດ ຕາມການ 
ສະເໜຂີອງ ຄຄຊ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ສ ບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ. ການສະເໜຂີ ຕ ່ ກ ານດົເວລາແຕ່
ລະເທ ່ ອ ໃຫດ້ າເນນີພາຍໃນ ສບິຫາ້ 15 ວນັ ກ່ອນໝດົກ ານດົການສ ບສວນ-ສອບສວນ. 

ໃນກ ລະນ ີ ທີ່ ມກີານສົ່ ງສ ານວນຄະດຄີ ນໃຫ ້ ຄຄຊ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ສ ບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກບັວຽກງານ
ຫ ກັຊບັ ເພ ່ ອດໍາເນນີການສ ບສວນ-ສອບສວນ ເພີ່ ມເຕມີນັນ້ ກ ານດົເວລາການສ ບສວນ-ສອບສວນເພີ່ ມ
ເຕມີ ແມ່ນບ ່ ໃຫເ້ກນີ ສອງ 2 ເດ ອນ ນບັແຕ່ວນັ ຄຄຊ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ສ ບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັ
ຊບັ ໄດຮ້ບັສ ານວນຄະດເີປນັຕົນ້ໄປ. 

ໃນກ ລະນ ີ ທີ່ ມກີານສ ບສວນ-ສອບສວນຄ ນ ຄະດທີີ່ ຖ  ກໂຈະ ຫ   ຊດັມຽ້ນໄວນ້ັນ້ ການສ ບສວນ-
ສອບສວນ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມກ ານດົເວລາ ທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ ວກັ 1 ແລະ ວກັ 2 ຂອງມາດຕານີ ້ນບັແຕ່ວນັ
ອອກຄ າສັ່ ງໃຫສ້ ບສວນ-ສອບສວນຄະດຄີ ນ ເປນັຕົນ້ໄປ. 

ໃນການອະນຸຍາດ ຫ   ບ ່ ອະນຸຍາດ ໃຫຕ້ ່ ກ ານດົເວລາການສ ບສວນ-ສອບສວນນັນ້ ຫວົໜາ້ອງົການ 
ໄອຍະການປະຊາຊນົ ຕອ້ງອອກຄ າສັ່ ງເປນັລາຍລກັອກັສອນ ພອ້ມດວ້ຍເຫດຜນົ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ ສີ່ ສບິ 
ແປດ 48 ຊົ່ ວໂມງ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັຄ າຮອ້ງຂ ເປນັຕົນ້ໄປ.  

 
ມາດຕາ 132 185 (ປບັປຸງ) ການສະຫ ຸບສິນ້ສຸດການສ ບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ການປະກອບສ ານວນຄະດີ

ສົ່ ງໃຫອ້ງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ  
ການສ ບສວນ-ສອບສວນ ຈະສິນ້ສຸດລງົໄດກ້ໍ່ ຕໍ່ ເມ  ່ ອ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ສ ບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກບັວຽກ

ງານຫ ກັຊບັ ໄດສໍ້າເລດັການສ ບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ເຮດັບດົສະຫ ຸບຜນົຂອງການສ ບສວນ-ສອບສວນ. 
ພາຍຫ ງັສິນ້ສຸດການສ ບສວນ-ສອບສວນ ຖາ້ຫາກມຂີ ມູ້ນ ແລະ ຫ ກັຖານທີ່ ໜກັແໜນ້ວ່າການລະ

ເມດີນັນ້ ອາດເປນັການກະທ າຜດິທາງອາຍາກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ ຄຄຊ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ສ ບສວນ-ສອບສວນ
ກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ ຕອ້ງສະຫ ຸບຜນົຂອງການສ ບສວນ-ສອບສວນ ພອ້ມທງັ ປະກອບສ ານວນຄະດ ີ
ແລວ້ສົ່ ງໃຫອ້ງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເພ ່ ອພຈິາລະນາສັ່ ງຟອ້ງຂຶນ້ສານ ຍກົເວັນ້ ການເປີດການສ ບສວນ-
ສອບສວນຕາມການສະເໜຂີອງອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັຕ່າງປະເທດ ເພ ່ ອຂໍຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການກະ
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ທໍາຜດິທີ່ ສງົໃສວ່າເປນັການກະທໍາຜດິໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 179 ຂໍ ້
4 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ (IOSCO) 

ບດົສະຫ ຸບຜນົຂອງການສ ບສວນ-ສອບສວນ ປະກອບດວ້ຍເນ ອ້ໃນ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ເຫດການຂອງການກະທໍາຜດິ; 
2. ຫ ກັຖານຢັງ້ຢ ນການກະທໍາຜດິ; 
3. ຄໍາເຫນັ ກ່ຽວກບັ ການສ ບສວນ-ສອບສວນ; 
4. ມາດຕະການສະກດັກັນ້ ທີ່ ໄດປ້ະຕບິດັຜ່ານມາ; 
5. ຂອງກາງໃນຄະດ ີ ແລະ ການນາໍໃຊມ້າດຕະການຍດຶຊບັ, ອາຍດັຊບັ ເພ ່ ອຮບັປະກນັການປະຕ ິ

ບດັ ຄໍາຕດັສນິຂອງສານ; 
6. ເຫດຜນົ ແລະ ພ ນ້ຖານທີ່ ພາໃຫສ້ັ່ ງຟອ້ງ ລວມທງັຂໍສ້ະເໜກ່ີຽວກບັການແກໄ້ຂຄະດ.ີ 
 
ຈາກນັນ້ ຈ ຶ່ ງປະກອບສໍານວນຄະດ ີ ແລວ້ສົ່ ງໃຫອ້ງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ພອ້ມດວ້ຍຂອງກາງ 

ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ 3 ວນັລດັຖະການ.  
ພາຍຫ ງັໄດຮ້ບັສໍານວນຄະດ ີອງົການໄອຍະການ ສາມາດອອກຄໍາສັ່ ງ ໃຫມ້ກີານສ ບສວນ-ສອບສວນ

ຕ ່ ມອກີ ຫາກເຫນັວ່າມຄີວາມຈາໍເປນັ. ກລໍະນທີີ່ ອອກຄໍາສັ່ ງຊດັມຽ້ນຄະດ ີ ຕອ້ງລາຍງານຕໍ່  ອງົການໄອຍະ
ການໃນທນັໃດ. (IOSCO)  

 
ມາດຕາ 133 186 (ປບັປຸງ) ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ສ ບສວນ-ສອບສວນຫ ກັຊບັກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ  

ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ສ ບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ ແມ່ນ ພະນກັງານສງັກດັລດັທີ່ ຢູ່ອງົການ
ຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັ. (IOSCO) 

ກໍລະນຈີາໍເປັນ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ສ ບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ ອາດຈະປະກອບດວ້ຍ 
ພະນກັງານຈາກ ອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັ ສມົທບົກບັພະນກັງານຈາກ ກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະ 
ຫງບົ ແລະ ພາກສ່ວນອ ່ ນ ກໍ່ໄດ.້ 

ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ສ ບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ ແມ່ນຖ ກແຕ່ງຕັງ້ ໂດຍ ປະທານ ຄຄຊ 
ຊຶ່ ງ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ສ ບສວນ-ສອບສວນວກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ ມສີດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ສ  ບສວນ-ສອບສວນ 
ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍສະບບັນີ ້ແລະ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການດ າເນນີຄະດອີາຍາ. (IOSCO)   

ສ າລບັ ການຈດັຕັງ້, ການເຄ ່ ອນໄຫວ ແລະ ມາດຖານ ແລະ ຕະເງ  ່ອນໄຂ ຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ສ ບສວນ-
ສອບສວນກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. (IOSCO) 

 

ມາດຕາ 134 187 (ປບັປຸງ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ສ ບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ 
ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ສ ບສວນ-ສອບສວນຫ ກັຊບັ ມ ີສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ດັ່ ງນີ:້ 
1. ຮບັ ແລະ ບນັທກຶການແຈງ້ຄວາມ, ການສະເໜ,ີ ການລາຍງານ ຫ   ການຮອ້ງຟອ້ງ ກ່ຽວກບັ

ຄະດຫີ ກັຊບັ; 
2. ອອກໝາຍຮຽກ, ໝາຍເຊນີ, ອອກຄ າສັ່ ງນ າໃຊວ້ທິກີານສ ບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ມາດຕະການ

ສະກດັກັນ້ ຕາມແຕ່ລະກ ລະນ ີຄໍາສັ່ ງພາຕວົ, ຄໍາສັ່ ງກກັຕວົ, ຄໍາສັ່ ງຄຸມຕວົຢູ່ກບັທີ່ , ຄໍາສັ່ ງຍດຶ ຫ   ອາຍດັຊບັ, 
ຄໍາສັ່ ງປ່ອຍຕວົຜູຖ້ ກສງົໃສທີ່ ຖ ກກກັຕວົ, ຄໍາສັ່ ງໂຈະ ຫ   ຊດັມຽ້ນຄະດ;ີ (IOSCO) 
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3. ເອາົຄ າໃຫກ້ານຂອງ ຜູຖ້ ກສງົໄສ,  ຜູຖ້ ກຫາ, ຜູຖ້ ກເສຍັຫາຍ, ໂຈດທາງແພ່ງ, ພະຍານ ແລະ 
ບຸກຄນົອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຊຶ່ ງບຸກຄນົດັ່ ງກ່າວ ຕອ້ງໃຫຄ້ວາມຮ່ວມມ ກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ສ ບສວນ-ສອບສວນ ເຖງິ
ວ່າກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໄດກ້າໍນດົໄວເ້ປນັຢ່າງອ ່ ນ ກໍ່ ຕາມ; (IOSCO) 

4. ຮຽກເອາົ ເອກະສານ ແລະ ຂໍມູ້ນ ແລະ ລວບລວມຫ ກັຖານ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຈາກບຸກຄນົ, 
ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ພາກສ່ວນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບ່ໍຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງ ຂອງ 
ຄຄຊ; (IOSCO)  

5. ເກບັກ າຮຽກເອາົ ເອກະສານ ແລະ ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັການເຄ ່ ອນໄຫວບນັຊເີງນິຝາກທະນາຄານ, ແລະ 
ບນັຊຫີ ກັຊບັ ແລະ ຂໍມູ້ນອ ່ ນຂອງ ຜູຖ້ ກຫາ, ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໂດຍກງົ ຈາກທະນາ 
ຄານດູແລຊບັສນິ, ທະນາຄານທຸລະກດິ, ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ສະຖາບນັສ ່ ກາງດາ້ນຫ ກັຊບັ, ບໍລສິດັອອກຈາໍ
ໜ່າຍ ຮຸນ້ ແລະ ຮຸນ້ກູ,້ ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ, ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ, ໜ່ວຍບ ລກິານໂອນເງນິ, ອງົການຈດັຕັງ້
ຂອງລດັ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິອ ່ ນພາກສ່ວນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຊຶ່ ງພາກສ່ວນດັ່ ງກ່າວ ຕອ້ງໃຫຄ້ວາມຮ່ວມ
ມ ກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ສ ບສວນ-ສອບສວນ ເຖງິວ່າກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໄດກ້າໍນດົໄວເ້ປນັ
ຢ່າງອ ່ ນ ກໍ່ ຕາມ; (IOSCO) 

6. ຊນັນະສູດບ່ອນກະທໍາຜດິ, ກວດກາອຸປະກອບ, ລະບບົ, ແລະ ພສູິດເອກະສານ ແລະ ຂໍມູ້ນທຸກ
ຮູບແບບທີ່ ຕດິພນັກບັຫ ກັຊບັ;  

7. ຊນັນະສູດສະຖານທີ່ ເກດີເຫດ, ກວດກາ ອຸປະກອນ, ລະບບົ, ຍານພາຫະນະ, ກວດຄົນ້ ເຄຫາ
ສະຖານ ແລະ ບຸກຄນົ; (IOSCO) 

8. ພສູິດ ເອກະສານ ແລະ ຂ ມູ້ນ ທຸກຮູບແບບທີ່ ຕດິພນັກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ; (IOSCO) 
9. ອອກຄໍາສັ່ ງ ຍດຶ ຫ   ອາຍດັ ຊບັສນິ ທີ່ ພວົພນັກບັຄະດກ່ີຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ; (IOSCO) 
10. ພາຕວົ, ກກັຕວົ, ປ່ອຍຕວົ ຜູຖ້ ກຫາ ຕາມຄ າສັ່ ງຂອງ ຄຄຊ; 
11. ຊອກຫາ, ຈບັຕວົ, ພາຕວົ, ປ່ອຍຕວົພາງ ຜູຖ້ ກຫາ ຕາມຄ າສັ່ ງຂອງ ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະ

ການປະຊາຊນົ ຫ   ສານປະຊາຊນົ; 
12. ແຈງ້ຂ ກ່້າວຫາ, ສດິ ແລະ ພນັທະ ໃຫຜູ້ຖ້ ກສງົໄສ ແລະ ຜູຖ້ ກຫາ; 
13. ປະຕບິດັຄ າສັ່ ງ ແລະ ລາຍງານສະພາບການ ກ່ຽວກບັການດໍາເນນີຄະດຫີ ກັຊບັ ຕ ່  ຄຄຊ; 
14. ໂຈະ ແລະ ຊດັມຽ້ນ ຄະດກ່ີຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ; (IOSCO) 
15. ເຮດັບດົສະຫ ຸບ ລາຍງານ ແລະ ປະກອບສ ານວນຄະດຫີ ກັຊບັ ສະເໜຕີ ່  ຄຄຊ; 
16. ເຮດັບດົສະຫ ຸບ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກບັຜນົຂອງການສ ບສວນ-ສອບສວນ ຕ ່ ຫວົໜາ້ ຄຄຊ; 
17. ຊນັນະສູດບ່ອນກະທ າຜດິ ກວດກາອຸປະກອນ, ລະບບົ ແລະ ພສູິດເອກະສານ ແລະ ຂ ມູ້ນທຸກ

ຮູບແບບທີ່ ຕດິພນັກບັຫ ກັຊບັ; 
18. ຍດຶ ແລະ ເກບັຮກັສາຂອງກາງ ທີ່ ພວົພນັກບັຄະດຫີ ກັຊບັ; 
19. ຮກັສາຄວາມລບັ ຂອງການສ ບສວນ-ສອບສວນ ກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັຂອງຕນົ; 
20. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ອ ່ ນ ຕາມຄ າສັ່ ງຂອງ ຄຄຊ ແລະ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນລະບຽບ

ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
ໃນການດ າເນນີຄະດນີັນ້ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ສ ບສວນ-ສອບສວນຫ ກັຊບັ ຕອ້ງຮບັຜດິຊອບຕ ່ ໜາ້ ກດົໝາຍ 

ແລະ ຄຄຊ. 
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ພາກທ ີXII 
ການຮ່ວມມ ສາກນົກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ (ໃໝ່) 

 
ມາດຕາ 188 (ໃໝ່) ຫ ກັການຮ່ວມມ ສາກນົ (IOSCO) 

ການຮ່ວມມ ສາກນົກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ ລະຫວ່າງ ຄຄຊ ສປປ ລາວ ແລະ ອງົການຄຸມ້ຄອງ
ວຽກງານຫ ກັຊບັຕ່າງປະເທດ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຫ ກັການເຄາົລບົ ເອກະລາດ, ອໍານາດອະທປິະໄຕ ແລະ ຜ ນ
ແຜ່ນດນິອນັຄບົຖວ້ນຂອງຊາດ, ບ່ໍແຊກແຊງເຂົາ້ໃນວຽກງານພາຍໃນຂອງກນັ ແລະ ກນັ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີ
ຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັ ສນົທສິນັຍາ, ສນັຍາສາກນົ ແລະ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈສາກນົ ທີ່   
ຄຄຊ ສປປ ລາວ ເປນັພາຄ.ີ 

 
ມາດຕາ 189 (ໃໝ່) ເນ ອ້ໃນການຮ່ວມມ ສາກນົ (IOSCO) 

ການຮ່ວມມ ສາກນົກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມເນ ອ້ໃນ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ເຊນັສນັຍາຮ່ວມມ ກບັຕ່າງປະເທດ ຫ   ເຂົາ້ຮ່ວມເປນັພາຄຂີອງ ສນົທສິນັຍາ, ສນັຍາສາກນົ ແລະ 

ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈສາກນົ ກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ;  
2. ແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນ-ຂ່າວສານຊຶ່ ງກນັ ແລະ ກນັ; 
3. ຊ່ວຍເຫ  ອຊຶ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ໃນການບໍາລຸງສາ້ງພະນກັງານວຊິາການ ເພ ່ ອຍກົສູງຄວາມສາມາດໃຫ ້

ແກ່ ພະນກັງານ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 
4. ເນ ອ້ໃນການຮ່ວມອ ່ ນ ຕາມການຕກົລງົເຫນັດຂີອງຄູ່ຮ່ວມມ . 
 

ມາດຕາ 190 (ໃໝ່) ການຮອ້ງຂໍ ຫ   ສະໜອງ ຂໍມູ້ນຊຶ່ ງກນັ ແລະ ກນັ (IOSCO)  
ຄຄຊ ສາມາດ ຮອ້ງຂໍ ຫ   ສະໜອງ ຂໍມູ້ນ ຊຶ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ຕາມຂອບເຂດທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ 

ສນົທສິນັຍາ, ສນັຍາສາກນົ ແລະ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈສາກນົ ທີ່  ຄຄຊ ສປປ ລາວ ເປນັພາຄ.ີ  
ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ການຮອ້ງຂໍ ຫ   ສະໜອງຂໍມູ້ນ ຊຶ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ

ລະບຽບການສະເພາະ. 
 

ມາດຕາ 191 (ໃໝ່) ການນາໍໃຊຂໍ້ມູ້ນ-ຂ່າວສານ (IOSCO)  
ຂໍມູ້ນ-ຂ່າວສານທີ່  ຄຄຊ ສປປ ລາວ ໄດຮ້ບັ ຫ   ໄດສ້ະໜອງໃຫອ້ງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັ

ຕ່າງປະເທດນັນ້ ທງັສອງຝ່າຍ ສາມາດນາໍໃຊ ້ ຕາມຈດຸປະສງົທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ເອກະສານຮອ້ງຂໍການ
ຊ່ວຍເຫ  ອ ເປນັຕົນ້ ນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນການດໍາເນນີ ຄະດອີາຍາ, ຄະດແີພ່ງ ຫ   ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການ
ທາງບໍລຫິານ.  

ໃນກລໍະນທີີ່  ຝ່າຍໃດໜຶ່ ງຫາກມຈີດຸປະສງົນາໍໃຊຂໍ້ມູ້ນ-ຂ່າວສານດັ່ ງກ່າວ ນອກເໜ ອຈາກຈດຸປະສງົທີ່
ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນເອກະສານການຮອ້ງຂໍ ແມ່ນຕອ້ງໄດຮ້ບັການເຫນັດຈີາກ ອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັ 
ທີ່ ສະໜອງຂໍມູ້ນ-ຂ່າວສານ. 

 
ມາດຕາ 192 (ໃໝ່) ການຮກັສາຄວາມລບັ (IOSCO) 
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ຄຄຊ ສປປ ລາວ ແລະ ອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັຕ່າງປະເທດ ຕອ້ງຮກັສາຄວາມລບັຂອງ ຂໍ ້
ມູນ-ຂ່າວສານ ທີ່ ຕນົໄດຮ້ບັ ຈາກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  

 
ມາດຕາ 193 (ໃໝ່) ການປະຕເິສດການຮອ້ງຂໍ (IOSCO)  

ຄຄຊ ສປປ ລາວ ສາມາດປະຕເິສດການຮອ້ງຂໍຂໍມູ້ນ-ຂ່າວສານ ຈາກ ອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫ ກັ
ຊບັຕ່າງປະເທດ ຫາກເຫນັວ່າ ການຮອ້ງຂໍຂໍມູ້ນ-ຂ່າວສານດັ່ ງກ່າວ ນອກເໜ ອຈາກທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ສນັຍາ 
ຫ   ສນົທສິນັຍາສາກນົ ທີ່  ຄຄຊ ສປປ ລາວ ເປນັພາຄ.ີ 

 
ພາກທ ີVIII XIII 

ຂ ຫ້າ້ມ  
 
ມາດຕາ 135 194 (ປບັປຸງ) ຂ ຫ້າ້ມທົ່ ວໄປ  

ຫາ້ມ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມພີດຶຕກິ າໃດໜຶ່ ງ ບ ່ ວ່າ
ທາງກງົ ຫ   ທາງອອ້ມ ດັ່ ງນີ:້  

1. ປັ່ ນຕະຫ າດ ການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ແລະ ການກະທໍາທີ່ ບ່ໍຍຸຕທໍິາ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 
163 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ;້ (IOSCO) 

2. ນ າໃຊຂ້ ມູ້ນພາຍໃນ ເພ ່ ອຜນົປະໂຫຍດຂອງຕນົ ຫ   ບຸກຄນົອ ່ ນ;  
3. ສາ້ງ ແລະ ສະໜອງຂ ມູ້ນ ທີ່ ບ ່ ຖ ກຕອ້ງກບັຄວາມເປນັຈງິ ທີ່ ມຜີນົກະ ທບົຕ ່ ການຕດັສນິໃຈຂອງ 

ຜູລ້ງົທນຶ ແລະ ເຮດັໃຫຕ້ະຫ າດຫ ກັຊບັມຄີວາມ ຜນັຜວນ;  
4. ຂດັຂວາງ ຫ   ບ ່ ໃຫກ້ານຮ່ວມມ ໃນ ການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ອງົການ 

ກວດກາວຽກງານຫ ກັຊບັ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົໝາຍ; 
5. ເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິຫ ກັຊບັ, ທຸລະກດິຕະຫ າດຫ ກັຊບັ, ທຸລະກດິສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ, ທຸລະກດິ

ທີ່ ເປນັການລະດມົທນຶ ໂດຍນາໍໃຊ ້ຫ   ບ່ໍນາໍໃຊ ້ເຄ ່ ອງມ ທາງດາ້ນການເງນິ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 2 
ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຫ   ຮບັຮອງຈາກ ຄຄຊ; 

6. ສວຍໃຊທຸ້ລະກດິຫ ກັຊບັ ຫ   ຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ເພ ່ ອຟອກເງນິ ແລະ ການສະໜອງທນຶໃຫແ້ກ່ການ
ກໍ່ ການຮາ້ຍ; 

7. ນ າໃຊ,້ ໃຫໃ້ຊ ້ ບນັຊ ີ ແລະ ຊ ່  ຂອງບຸກຄນົ ຫ   ນຕິບຸິກຄນົອ ່ ນ ເພ ່ ອຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ຍກົເວັນ້ 
ກລໍະນ ີການນາໍໃຊບ້ນັຊຕີາງໜາ້ເພ ່ ອຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ; 

8. ມພີດຶຕກິ າອ ່ ນ ທີ່ ເປນັການລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍສະບບັນີ,້ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນ
ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 

ມາດຕາ 136 195 (ປບັປຸງ) ຂ ຫ້າ້ມສ າລບັ ບ ລສິດັການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ແລະ ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ  
ຫາ້ມ ບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ແລະ ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັ 

ຕັງ້ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ  ມ ີພດຶຕກິ າໃດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້  
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1. ອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ຢູ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍບ ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຈາກ ຄຄຊ; 
2. ອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ບນົພ ນ້ຖານການສະໜອງຂ ມູ້ນບ ່ ຖ ກຕອ້ງກບັຄວາມເປນັຈງິ ຫ   ຂ ມູ້ນ 

ເທດັທຸກຮູບແບບ; 
3. ນ າໃຊ ້ ເງນິຈ່ອງຊ ຫ້ ກັຊບັ ຫ   ທນຶທີ່ ລະດມົໄດ ້ ກ່ອນໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢ ນຜນົສ າເລດັການອອກຈ າ 

ໜ່າຍຫ ກັຊບັ ຈາກ ຄຄຊ ນາໍໃຊທ້ນຶທີ່ ລະດມົໄດ ້ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມເປົາ້ໝາຍ ຫ   ປ່ຽນແປງຈດຸປະສງົການນາໍ
ໃຊທ້ນຶ ທີ່ ບ່ໍສອດຄ່ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍ; 

4. ນ າໃຊ ້ ທນຶທີ່ ລະດມົໄດ ້ ບ ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມເປົາ້ໝາຍ ຫ   ປ່ຽນແປງຈດຸປະສງົການນ າໃຊທ້ນຶ ທີ່ ບ ່  
ສອດຄ່ອງ ກບັ ໜງັສ ຊວນຊ ,້ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເວັນ້ເສຍແຕ່ມມີະຕຮິບັຮອງຈາກ
ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້ ຫ   ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ໜ່ວຍລງົທນຶ ຫ   ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນສນັຍາ;  

5. ປອມແປງ ຂໍມູ້ນ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການອອກຈາໍໜ່າຍຫ ກັຊບັ ຫ   ການຈດົ
ທະບຽນຫ ກັຊບັ; 

6. ມພີດຶຕກິ າອ ່ ນ ທີ່ ເປນັການລະເມດີ ກ່ຽວກບັການອອກຈາໍໜ່າຍຫ ກັຊບັ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ
ລະບຽບກດົໝາຍສະບບັນີ,້ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  

 

ມາດຕາ 137 196 (ປບັປຸງ) ຂ ຫ້າ້ມສ າລບັບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ແລະ ນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ  
ຫາ້ມ ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ, ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ນກັວຊິາຊບີທຸລະ 

ກດິຫ ກັຊບັ ມ ີພດຶຕກິ າໃດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ດໍາເນນີທຸລະກດິ ນອກເໜ ອຈາກຂອບເຂດທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 

76 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ;້ 
2. ໃຫບ້ ລກິານຄ າ້ປະກນັ ການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ຫ   ເປນັຕວົແທນ ໃນການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ 

ທີ່ ບ ່ ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 
3. ໃຫບ້ ລກິານຄ າ້ປະກນັ ການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ຫ   ເປັນທີ່ ປກຶສາທາງດາ້ນການເງນິ ໃຫແ້ກ່ 

ບ ລສິດັທີ່ ຖ ຮຸນ້ໃນບ ລສິດັຕນົ ຫ   ບ ລສິດັທີ່ ຕນົຖ ຮຸນ້ ຫ າຍກວ່າ  ສບິສ່ວນຮອ້ຍ 10% ຂອງຮຸນ້ທງັໜດົ; 
4. ໂຄສະນາຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ໂດຍບ ່ ສອດຄ່ອງກບັເນ ອ້ໃນຕາມທີ່ ໄດບ້ົ່ ງໄວໃ້ນໜງັສ ຊວນຊ  ້ ຫ   

ໂດຍບ ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມຄວາມເປນັຈງິ ຊຶ່ ງເຮດັໃຫຜູ້ລ້ງົທນຶເຂົາ້ໃຈຜດິ;  
5. ໃຫກ້ານຄ າ້ປະກນັການຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ທີ່ ບ ່ ເປນັທ າ ແລະ ບ ່ ສອດ ຄ່ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍ; 
6. ປ່ຽນ ຊ ່ , ສະຖານທີ່ ຕັງ້ຂອງ ສໍານກັງານໃຫຍ່ ຫ   ສາຂາ, ຄວບ ຫ   ຍຸບເລກີ ບໍລສິດັ, ສາຂາ, 

ໜ່ວຍບໍລກິານ ຫ   ຫອ້ງການຜູຕ້າງໜາ້ ໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ; 
7. ສາ້ງ, ພດັທະນາ ແລະ ສະໜອງ ຜະລດິຕະພນັດາ້ນຫ ກັຊບັ ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົ ໂດຍບ ່ ໄດຮ້ບັ

ອະນຸຍາດ ຈາກ ຄຄຊ; 
8. ຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ, ນ າໃຊເ້ງນິ ຫ   ຫ ກັຊບັ ຂອງລູກຄາ້ໂດຍບ ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກລູກຄາ້; 
9. ຍຸຍງົໃຫລູ້ກຄາ້ຕດັສນິໃຈຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ທີ່ ບ ່ ສມົເຫດສມົຜນົ ເພ ່ ອຜນົປະໂຫຍດຂອງຕນົ ຫ   ໃຫ ້

ຄ າໝັນ້ສນັຍາ ກ່ຽວກບັຜນົຕອບແທນຈາກການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ;  
10. ເຜຍີແຜ່, ນ າໃຊ ້ ຂ ມູ້ນຂອງລູກຄາ້ ເພ ່ ອຜນົປະໂຫຍດຂອງ ຕນົ, ບຸກຄນົ ຫ   ນຕິບຸິກຄນົອ ່ ນ 

ເວັນ້ເສຍັແຕ່ການສະໜອງຂ ມູ້ນໃຫແ້ກ່ອງົການທີ່ ມສີດິອ ານາດ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 
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11. ຖ ເອາົບູລມິະສດິໃນການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັຂອງຕນົ ສູງກວ່າຂອງລູກຄາ້; 
12. ທວງເອາົ, ໃຫ ້ຫ   ຮບັ ສນິບນົ ຫ   ສິ່ ງຕອບແທນອ ່ ນ; 
13. ມພີດຶຕກິ າອ ່ ນ ທີ່ ເປນັການລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ ມພີດຶຕກິ າອ ່ ນ ທີ່ ເປນັການລະເມດີ ກ່ຽວ

ກບັການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍສະບບັນີ,້ ກດົໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 

ມາດຕາ 138 197 (ປບັປຸງ) ຂ ຫ້າ້ມສ າລບັບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ແລະ ຜູບ້ ລຫິານ 
ກອງທນຶຮ່ວມ 

ຫາ້ມ ບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ, ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຄະນະອໍາ
ນວຍການ ແລະ ຜູບ້ ລຫິານກອງທນຶຮ່ວມ ມ ີພດຶຕກິ າໃດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້  

1. ດໍາເນນີທຸລະກດິ ນອກເໜ ອຈາກຂອບເຂດທີ່  ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 
93 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ;້ 

2. ສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶຮ່ວມ ແລະ ຂາຍໜ່ວຍລງົທນຶຂອງກອງທນຶຮ່ວມ ໂດຍບ ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ 
ຄຄຊ; 

3. ລະດມົທນຶ ກ່ອນໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຈາກ ຄຄຊ; 
4. ກູຊ້ບັສນິໃຫກ້ອງທນຶຮ່ວມ ຫ   ເອາົຊບັສນິຂອງກອງທນຶຮ່ວມ ໄປປ່ອຍກູໃ້ຫບຸ້ກຄນົ ຫ   

ນຕິບຸິກຄນົອ ່ ນ; 
5. ເອາົຊບັສນິຂອງກອງທນຶຮ່ວມໜຶ່ ງ ໄປລງົທນຶໃນກອງທນຶຮ່ວມອ ່ ນ ທີ່ ຕນົບ ລຫິານ, ຊ ຮຸ້ນ້ ຫ   ຮຸນ້ກູ ້

ຂອງທະນາຄານດູແລຊບັສນິທີ່ ຕນົໃຊບ້ ລກິານ; 
6. ເອາົຊບັສນິຂອງກອງທນຶຮ່ວມ ໄປຊ ຫ້ ກັຊບັຂອງບ ລສິດັໃດໜຶ່ ງທີ່ ມອີ ານາດຄວບຄຸມ ໃນບ ລສິດັ 

ບ ລຫິານຊບັສນິກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ຫ   ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ທີ່  ກ່ຽວຂອ້ງກບັກອງທນຶຮ່ວມນັນ້; 
7. ນ າໃຊທ້ນຶທີ່ ລະດມົໄດກ່້ອນໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຈາກ ຄຄຊ ຫ   ລງົທນຶເຂົາ້ໃນກດິຈະການ ເປົາ້ໝາຍ

ໃດໜຶ່ ງທີ່ ບ ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຈາກ ຄຄຊ;  
8. ນາໍໃຊຊ້ບັສນິ ຂອງກອງທນຶຮ່ວມຄ າ້ປະກນັການຂ ກູຂ້ອງຕນົ, ບຸກຄນົ ຫ   ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ຊໍາລະ

ໜີສ້ນິ ລວມທງັ ໃນກ ລະນ ີບ ລສິດັບ ລຫິານ ຊບັສນິ ຢູ່ໃນສະພາວະລົມ້ລະລາຍ; 
9. ລວມບນັຊ ີຊບັສນິຂອງຕນົ ຫ   ຊບັສນິຂອງບຸກຄນົອ ່ ນ ເຂົາ້ໃນບນັ ຊຊີບັສນິຂອງ ກອງທນຶຮ່ວມ 

ທີ່ ຕນົບ ລຫິານ ລວມຊບັສນິຂອງ ກອງທນຶໜຶ່ ງ ເຂົາ້ກບັ ກອງທນຶອ ່ ນ ຫ   ຊບັສນິຂອງຕນົ ຫ   ຊບັສນິຂອງລູກ
ຄາ້ລາຍອ ່ ນ; 

10. ບ ລຫິານຊບັສນິຂອງກອງທນຶຮ່ວມ ທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງຕນົ ໂດຍບ ່ ເປນັທ າ;   
11. ນ າໃຊຊ້ບັສນິຂອງກອງທນຶຮ່ວມ ເພ ່ ອຜນົປະໂຫຍດຂອງ ຕນົ, ບຸກຄນົ ຫ   ນຕິບຸິກຄນົອ ່ ນ ທີ່ ບ ່

ແມ່ນຜູຖ້ ໜ່ວຍລງົທນຶຂອງກອງທນຶຮ່ວມນັນ້; 
12. ສາ້ງລາຍຮບັໃຫຜູ້ຖ້ ໜ່ວຍລງົທນຶ ດວ້ຍການລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ; 
13. ທວງເອາົ, ໃຫ ້ຫ   ຮບັ ສນິບນົ ຫ   ສິ່ ງຕອບແທນອ ່ ນ; 
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14. ຜູບ້ ລຫິານຂອງບ ລສິດັບ ລຫິານກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ໄປດ າລງົຕ າແໜ່ງໃດໜຶ່ ງ ໃນທະນາ 
ຄານດູແລຊບັສນິ ຫ   ບ ລສິດັບ ລຫິານກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶອ ່ ນ; 

15. ມພີດຶຕກິ າອ ່ ນ ທີ່ ເປນັການລະເມດີ ກ່ຽວກບັການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງ ບໍລສິດັບໍລຫິານກອງ
ທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍສະບບັນີ,້ ລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນ
ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  

ສ າລບັຜູບ້ ລຫິານ ບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິ ແລະ ຜູບ້ ລຫິານກອງທນຶຮ່ວມ ຍງັຫາ້ມດ າລງົຕ າແໜ່ງ 
ໃດໜຶ່ ງ ໃນທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ຫ   ບ ລສິດັບ  ລຫິານຊບັສນິອ ່ ນ ຫ   ມສ່ີວນຮ່ວມ ໃນທຸລະກ າຫ ກັຊບັ ຫ   
ທຸລະກ າອ ່ ນ ທີ່ ສາ້ງຜນົເສຍັຫາຍໃຫແ້ກ່ຊບັສນິຂອງກອງທນຶຮ່ວມ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຜູຖ້ ໜ່ວຍ 
ລງົທນຶ. 

 
ມາດຕາ 198 (ໃໝ່) ຂ ຫ້າ້ມສໍາລບັບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ 

ຫາ້ມ ບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ, ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການ ມພີດຶຕກິາໍ
ໃດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ນອກເໜ ອຈາກປະເພດຂອງການໃຫບໍ້ລກິານທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ ໄດ ້
ກາໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 104 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ;້ 

2. ເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນຂອງກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ; 
3. ປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິໂດຍບ່ໍສອດຄ່ອງກບັຫ ກັການຂອງການປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ; 
4. ປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ທີ່ ບໍລສິດັ, ຜູບໍ້ລຫິານຂອງບໍລສິດັ ຫ   ຜູປ້ະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ມສ່ີວນ

ກ່ຽວຂອ້ງທາງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ ທງັທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມ; 
5. ມພີດຶຕກິ າອ ່ ນ ທີ່ ເປນັການລະເມດີ ກ່ຽວກບັການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັ

ສນິ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍສະບບັນີ,້ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 

ມາດຕາ 139 199 (ປບັປຸງ) ຂ ຫ້າ້ມສ າລບັທະນາຄານດູແລຊບັສນິ  
ຫາ້ມ ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ, ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ແລະ ຄະນະອ ານວຍການ ມ ີ ພດຶຕກິ າ 

ໃດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ນອກເໜ ອຈາກຂອບເຂດທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ 

ມາດຕາ 113 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ;້ 
2. ປ່ອຍກູ ້ໃຫບ້ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິ ທີ່ ຕນົໃຫບ້ ລກິານ; 
3. ຖ ຮຸນ້ ໃນບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ທີ່ ຕນົໃຫບ້ ລກິານ ສູງກວ່າອດັຕາ 

ສ່ວນທີ່  ຄຄຊ ໄດ ້ກ ານດົ; 
4. ລງົທນຶ ຫ   ຊ -້ຂາຍໜ່ວຍລງົທນຶຂອງກອງທນຶຮ່ວມ ທີ່ ຕນົໃຫບ້ ລກິານ; 
5. ໃຫບ້ ລກິານດູແລຊບັສນິ ແກ່ບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ທີ່ ເປນັຜູຖ້ ຮຸນ້ໃນ

ທະນາຄານຕນົ ຫ   ທີ່ ທະນາຄານຕນົໄປຖ ຮຸນ້;   
6. ລວມບນັຊຊີບັສນິຂອງລູກຄາ້ເຂົາ້ກນັ ຫ   ລວມບນັຊຊີບັສນິຂອງ ລູກຄາ້ເຂົາ້ກບັບນັຊຊີບັສນິ 

ຂອງຕນົ ລວມ ຊບັສນິຂອງກອງທນຶໜຶ່ ງເຂົາ້ກບັກອງທນຶອ ່ ນ ຫ   ຊບັສນິຂອງຕນົ ຫ   ຊບັສນິຂອງລູກຄາ້ລາຍ
ອ ່ ນ; 
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7. ໂອນ, ນາໍໃຊ ້ຫ   ບໍລຫິານຊບັສນິຂອງລູກຄາ້ ໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກລູກຄາ້; 
8. ນ າໃຊຊ້ບັສນິຂອງກອງທນຶຮ່ວມ ຊ າລະໜີສ້ນິທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ລວມທງັ ໃນກ ລະນທີີ່  

ຢູ່ໃນສະພາວະລົມ້ລະລາຍ; 
9. ບ່ໍປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຕາມສນັຍາ ທີ່ ໄດຕ້ກົລງົກບັລູກຄາ້; 
10. ທວງເອາົ, ໃຫ ້ຫ   ຮບັ ສນິບນົ ຫ   ສິ່ ງຕອບແທນອ ່ ນ; 
11. ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ແລະ ຄະນະອ ານວຍການ ຂອງທະນາຄານດັ່ ງກ່າວ ເປນັສະມາຊກິສະ 

ພາບ ລຫິານ ຂອງບ ລສິດັບ ລຫິານກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ທີ່ ຕນົໃຫບ້ ລກິານ; 
12. ມພີດຶຕກິ າອ ່ ນ ທີ່ ເປນັການລະເມດີ ກ່ຽວກບັການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງທະນາຄານດູແລຊບັສນິ 

ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍສະບບັນີ,້ ລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
ສ າລບັ ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ແລະ ຄະນະອ ານວຍການ ຂອງທະນາຄານດັ່ ງກ່າວ ຍງັຫາ້ມເປນັ 

ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ຂອງບ ລສິດັບ ລຫິານ ຊບັສນິທີ່ ຕນົໃຫບ້ ລກິານ. 
 

ມາດຕາ 140 200 (ປບັປຸງ) ຂ ຫ້າ້ມສ າລບັບ ລສິດັກວດສອບ ແລະ ຜູກ້ວດສອບ 
ຫາ້ມ ບ ລສິດັກວດສອບ, ແລະ ຜູກ້ວດສອບ ໃຫບ້ ລກິານກວດສອບ ແກ່ເປົາ້ໝາຍກວດສອບ ໃນປີ

ການບນັຊ ີທີ່ ຕນົໄດໃ້ຫບ້ ລກິານ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການ ມພີດຶຕກິາໍໃດໜຶ່ ງ ດັ່ ງ
ນີ:້  

1. ເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ນອກເໜ ອຈາກຂອບເຂດທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດ 
ຕາ 122 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ;້ 

2. ບ ລກິານທາງດາ້ນການບນັຊ ີລວມທງັການສາ້ງ ເອກະສານລາຍ ງານການເງນິ;  
3. ອອກແບບ ແລະ ສາ້ງລະບບົຂ ມູ້ນທາງດາ້ນການເງນິ;  
4. ປະເມນີມູນຄ່າ ຊບັສນິ, ໜີສ້ນິ ແລະ ທນຶ;  
5. ຄ ານວນຄ່າສະເພາະທາງສະຖຕິ;ິ 
6. ເປນັຜູກ້ວດສອບພາຍໃນ;  
7. ໃຫຄ້ າປກຶສາດາ້ນການບ ລຫິານ, ການດ າເນນີງານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ;  
8. ເປນັນາຍໜາ້ ຫ   ທີ່ ປກຶສາ ດາ້ນການລງົທນຶ;  
9. ທວງເອາົ, ໃຫ ້ຫ   ຮບັ ສນິບນົ ຫ   ສິ່ ງຕອບແທນອ ່ ນ; 
10. ເປນັທີ່ ປກຶສາດາ້ນກດົໝາຍ; 
11. ລະເມດີກດົຈນັຍາບນັດາ້ນວຊິາຊບີ; 
12. ທໍາລາຍຂໍມູ້ນ ຫ ກັຖານ, ປອມແປງ, ເຊ ່ ອງອໍາຂໍມູ້ນ ແລະ ເອກະສານ, ຊຸກເຊ ່ ອງການກະທໍາຜດິ 

ທີ່ ພວົພນັກບັວຽກງານ ການບນັຊ ີແລະ ການກວດສອບ; 
13. ໃຫກ້ານບໍລກິານທາງດາ້ນ ການບນັຊ ີແລະ ການກວດສອບ ແກ່ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍດຽວກນັ ແລະ ໃນ

ປກີານບນັຊດີຽວກນັ; 
14. ມພີດຶຕກິ າອ ່ ນ ທີ່ ເປນັການລະເມດີ ກ່ຽວກບັການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງວສິາຫະກດິບນັຊ ີ ແລະ 

ກວດສອບ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍສະບບັນີ,້ ລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງ. 
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ມາດຕາ 201 (ໃໝ່) ຂ ຫ້າ້ມສໍາລບັບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ   
ຫາ້ມ ບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ , ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການ ມີ

ພດຶຕກິາໍໃດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ນອກເໜ ອຈາກຂອບເຂດທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຕາມທໄີດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ 

ມາດຕາ 131 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ;້ 
2. ເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນຂອງກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ; 
3. ຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ ໂດຍບ່ໍສອດຄ່ອງກບັຫ ກັການຂອງການຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ ; 
4. ບໍລກິານຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ  ທີ່  ບໍລສິດັ, ຜູບໍ້ລຫິານຂອງບໍລສິດັ ຫ   ຜູຈ້ດັລໍາດບັຄວາມ

ໜາ້ເຊ ່ ອຖ  ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງທາງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ ທງັທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມ; 
5. ມພີດຶຕກິ າອ ່ ນ ທີ່ ເປນັການລະເມດີ ກ່ຽວກບັການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມ

ໜາ້ເຊ ່ ອຖ  ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍສະບບັນີ,້ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 

ມາດຕາ 202 (ໃໝ່) ຂ ຫ້າ້ມສໍາລບັນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ 
ຫາ້ມນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ມພີດຶຕກິາໍໃດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ເຄ ່ ອນໄຫວໃຫບໍ້ລກິານ ໂດຍບ່ໍສອດຄ່ອງກບັກດົຈນັຍາບນັຂອງຕນົ; 
2. ໃຫບຸ້ກຄນົອ ່ ນນາໍໃຊໃ້ບຢັງ້ຢ ນວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັຂອງຕນົ ຫ   ລະຫດັນາຍໜາ້ຊ -້ຂາຍຫ ກັ

ຊບັ ຂອງຕນົ;  
3. ຮ່ວມມ ກບັລູກຄາ້ໃນການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ທີ່ ເປນັການລະເມດີ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ; 
4. ຮບັຄໍາສັ່ ງຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັຈາກລູກຄາ້ຢູ່ນອກສະຖານທີ່ ທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ;້ 
5. ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ເປນັນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ໃຫແ້ກ່ ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ຫ   ບໍລສິດັບໍລຫິານກອງ

ທນຶອ ່ ນ; 
6. ເຜຍີແຜ່, ນາໍໃຊຂໍ້ມູ້ນຂອງລູກຄາ້ ເພ ່ ອຜນົປະໂຫຍດຂອງ ຕນົ, ບຸກຄນົ ຫ   ນຕິບຸິກຄນົອ ່ ນ; 
7. ໃຫຄໍ້າປກຶສາກ່ຽວກບັການລງົທນຶແກ່ຜູລ້ງົທນຶ ໃນຂະນະທີ່ ເປນັທີ່ ປກຶສາທາງດາ້ນການເງນິ; 
8. ຍຸຍງົໃຫລູ້ກຄາ້ຕດັສນິໃຈຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ທີ່ ບ ່ ສມົເຫດສມົຜນົ ເພ ່ ອຜນົປະໂຫຍດຂອງຕນົ ຫ   ໃຫ ້

ຄ າໝັນ້ສນັຍາ ກ່ຽວກບັຜນົຕອບແທນຈາກການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ; 
9. ນາໍໃຊຂໍ້ມູ້ນທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງມາເປນັບ່ອນອງີໃນການວເິຄາະ; 
10. ບ ລຫິານຊບັສນິຂອງກອງທນຶ ທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງຕນົ ໂດຍບ ່ ເປນັທ າ; 
11. ມພີດຶຕກິ າອ ່ ນ ທີ່ ເປນັການລະເມດີ ກ່ຽວກບັການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ 

ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍສະບບັນີ,້ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 

ມາດຕາ 141 203 (ປບັປຸງ) ຂ ຫ້າ້ມສ າລບັຕະຫ າດຫ ກັຊບັ  
ຫາ້ມ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ, ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ, ແລະ ຄະນະອ ານວຍການ, ຄະນະພະແນກ ແລະ 

ພະນກັງານວຊິາການ ມພີດຶຕກິາໍໃດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້  
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1. ດໍາເນນີທຸລະກດິ ນອກເໜ ອຈາກຂອບເຂດທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 
151 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ;້ 

2. ເຄ ່ ອນໄຫວ ແລະ ໂອນກດິຈະການໃດໜຶ່ ງ ຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ໃຫບຸ້ກຄນົ ຫ   ນຕິບຸິກຄນົອ ່ ນ 
ໂດຍບ ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ; 

3. ລງົທນຶໃນກດິຈະການ ຫ   ວສິາຫະກດິອ ່ ນ ໂດຍບ ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຈາກ ຄຄຊ; 
4. ການແຈງ້ ຫ   ເຜຍີແຜ່ຂ ມູ້ນ ທີ່ ບ ່ ຖ ກຕອ້ງເປນັຈງິ ແລະ ເຮດັໃຫບຸ້ກຄນົອ ່ ນເຂົາ້ໃຈຜດິ ຊຶ່ ງສົ່ ງຜນົ

ກະທບົຕ ່  ຫ ກັຊບັ, ຜູລ້ງົທນຶ ແລະ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ; 
5. ເປດີເຜຍີ, ຫ   ນ າໃຊ ້ ຫ   ສົ່ ງຕໍ່  ຂ ມູ້ນຂອງສະມາຊກິ ຂອງບໍລສິດັຈດົທະບຽນ ຫ   ຂໍມູ້ນສ່ວນຕວົ

ຂອງຜູລ້ງົທນຶ ຫ   ສະມາຊກິຂອງ ສູນຮບັ ຝາກຫ ກັຊບັ ເພ ່ ອຜນົປະໂຫຍດຂອງ ຕນົ, ບຸກຄນົ ຫ   ນຕິ ິ
ບຸກຄນົອ ່ ນ; 

6. ເປດີການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ທີ່ ຢູ່ໃນໄລຍະຫາ້ມ ຊ -້ຂາຍ ຫ   ໂອນ; 
7. ນ າໃຊບ້ນັຊຫີ ກັຊບັຂອງສະມາຊກິ ແລະ ສະມາຊກິຂອງສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ເພ ່ ອຜນົປະ   

ໂຫຍດສ່ວນ ຕວົ, ບຸກຄນົ ຫ   ນຕິບຸິກຄນົອ ່ ນ; 
8. ທວງເອາົ, ໃຫ ້ຫ   ຮບັ ສນິບນົ ຫ   ສິ່ ງຕອບແທນອ ່ ນ; 
9. ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການ ຂອງ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ເປນັສະມາຊກິຂອງ 

ສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການ ຂອງ ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ, ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ ແລະ ສະຖາບນັສ ່
ກາງດາ້ນຫ ກັຊບັ ຢູ່ ສປປ ລາວ; 

10. ປະທານສະພາບໍລຫິານ ຫ   ຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານ ຕອ້ງບ່ໍຄວບຕໍາແໜ່ງເປນັ ຜູອໍ້ານວຍການ 
ຫ   ຮອງຜູອໍ້ານວຍການ ຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ;  

11. ມພີດຶຕກິ າອ ່ ນ ທີ່ ເປນັການລະເມດີ ກ່ຽວກບັການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ຕາມທີ່
ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົໝາຍສະບບັນີ,້ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

ສ າລບັ ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ແລະ ຄະນະອ ານວຍການ ຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ດັ່ ງກ່າວຍງັ
ຫາ້ມເປັນສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຂອງ ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ ແລະ ສະຖາບນັສ ່ ກາງດາ້ນຫ ກັຊບັ.  

 
ມາດຕາ 204 (ໃໝ່) ຂໍຫ້າ້ມສໍາລບັສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ  

ຫາ້ມ ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ, ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ,  ຄະນະອໍານວຍການ, ຄະນະພະແນກ ແລະ 
ພະນງັການວຊິາການ ມພີດຶຕກິາໍໃດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ດໍາເນນີທຸລະກດິ ນອກເໜ ອຈາກຂອບເຂດທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 
164 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ;້ 

2. ໂອນກດິຈະການໃດໜຶ່ ງ ຂອງ ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ໃຫບຸ້ກຄນົ ຫ   ນຕິບຸິກຄນົອ ່ ນ ໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັ
ອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ; 

3. ລງົທນຶໃນກດິຈະການ ຫ   ວສິາຫະກດິອ ່ ນ ໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ; 
4. ແຈງ້ ຫ   ເຜຍີແຜ່ຂ ມູ້ນທີ່ ບ ່ ຖ ກຕອ້ງ ຊຶ່ ງສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່  ຫ ກັຊບັ, ຜູລ້ງົທນຶ ແລະ ຕະຫ າດຫ ກັ

ຊບັ;  
5. ເປດີເຜຍີ, ນ າໃຊ ້ຫ   ສົ່ ງຕໍ່  ຂ ມູ້ນຂອງສະມາຊກິຂອງຕນົ, ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ ຫ   ຂໍມູ້ນສ່ວນຕວົ

ຂອງຜູລ້ງົທນຶ ເພ ່ ອຜນົປະໂຫຍດຂອງຕນົ, ບຸກຄນົ ຫ   ນຕິບຸິກຄນົອ ່ ນ; 
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6. ນາໍໃຊບ້ນັຊຫີ ກັຊບັຂອງສະມາຊກິ ເພ ່ ອຜນົປະໂຫຍດຂອງ ຕນົ, ບຸກຄນົ ຫ   ນຕິບຸິກຄນົອ ່ ນ; 
7. ສະໜອງຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັ ການຖ ຄອງຫ ກັຊບັ ຫ   ການຊໍາລະຫ ກັຊບັ ທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງກບັຄວາມເປນັ

ຈງິ; 
8. ທວງເອາົ, ໃຫ ້ຫ   ຮບັເອາົ ສນິບນົ ຫ   ສິ່ ງຕອບແທນອ ່ ນ; 
9. ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການ ຂອງ ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ເປນັສະມາຊກິ

ຂອງ ສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການ ຂອງ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ, ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ ແລະ ສະຖາ
ບນັສ ່ ກາງດາ້ນຫ ກັຊບັ ຢູ່ ສປປ ລາວ; 

10. ມພີດຶຕກິ າອ ່ ນ ທີ່ ເປນັການລະເມດີ ກ່ຽວກບັການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ຕາມ
ທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍສະບບັນີ,້ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 

ມາດຕາ 205 (ໃໝ່) ຂໍຫ້າ້ມສໍາລບັສະມາຄມົທຸລະກດິຫ ກັຊບັ 
ຫາ້ມ ສະມາຄມົທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ມພີດຶຕກິາໍໃດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ນອກເໜ ອຈາກຂອບເຂດທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ 

ມາດຕາ 140 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ;້ 
2. ສາ້ງຕັງ້ ແລະ ເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ບ່ໍສອດຄ່ອງກບັຫ ກັການ ແລະ ວດັຖຸປະສງົຂອງສະມາຄມົ; 
3. ສະໜບັສະໜນູ ຫ   ເຄ ່ ອນໄຫວ ທີ່ ຈະສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍທາງດາ້ນ ສ ່ ສຽງ ຫ   ຊບັສນິ ຂອງ

ບຸກຄນົ ຫ   ນຕິບຸິກຄນົ ໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັ; 
4. ມພີດຶຕກິ າອ ່ ນ ທີ່ ເປນັການລະເມດີ ກ່ຽວກບັການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງສະມາຄມົທຸລະກດິຫ ກັຊບັ 

ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍສະບບັນີ,້ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 

ມາດຕາ 142 206 (ປບັປຸງ) ຂ ຫ້າ້ມສ າລບັຜູບ້ ລຫິານ ຄະນະ ຄຄຊ ແລະ ພະນກັງານຂອງ ສຄຄຊ  
ຫາ້ມ ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ ພະນກັງານຂອງ ຄະນະ ຄຄຊ ແລະ ພະນກັງານຂອງ ສຄຄຊ ມ ີພດຶຕກິ າ 

ໃດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ເປດີເຜຍີ,  ສະໜອງ ຫ   ນາໍໃຊ ້ຂ ມູ້ນທີ່ ເປນັຄວາມລບັ ຂອງບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັ 

ຕັງ້ ທີ່ ຢູ່ໃນການຄຸມ້ຄອງຂອງຕນົ ແລະ ຂໍມູ້ນທີ່ ເປນັຄວາມລບັອ ່ ນ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ຕນົ
ໄດຮ້ບັຮູຈ້າກການປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ກ່ອນໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຈາກ ຄຄຊ ຫ   ສຄຄຊ ຫ   ຕາມທີ່ ກດົໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງອ ່ ນໄດກ້າໍນດົໄວ;້ (IOSCO) 

2. ດ າລງົຕ າແໜ່ງໃດໜຶ່ ງ ຫ   ເປນັທີ່ ປກຶສາຂອງ ບຸກຄນົ, ຂອງ ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ຫ   ເປນັ
ທີ່ ປກຶສາໃຫແ້ກ່ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ຢູ່ໃນການຄຸມ້ຄອງຂອງຕນົ; 

3. ສວຍໃຊໜ້າ້ທີ່ ຕ າແໜ່ງ ເພ ່ ອຜນົປະໂຫຍດສ່ວນ ຕວົ, ບຸກຄນົ ຫ   ນຕິບຸິກຄນົອ ່ ນ; 
4. ໃຫສ້ະໜອງຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ ທີ່ ບ ່ ຖ ກຕອ້ງກບັຄວາມເປນັຈງິ ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົ; 
5. ສະໜອງ ແລະ ນ າໃຊ ້ ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັທີ່ ຕນົຮູ ້ ເພ ່ ອຜນົປະໂຫຍດສ່ວນຕວົ ຫ   

ບຸກຄນົອ ່ ນ ຫ ງັຈາກອອກຈາກ ຄຄຊ ພາຍໃນກ ານດົເວລາ ໜຶ່ ງປ;ີ 
6. ມພີດຶຕກິາໍໃດໜຶ່ ງ ທີ່ ອາດ ຫ   ກໍ່ ໃຫເ້ກດີຂໍຂ້ດັແຍ່ງທາງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ ໃນການເຄ ່ ອນໄຫວ

ວຽກງານຂອງຕນົ ຍກົເວັນ້ ໄດລ້າຍງານ ແລະ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ; (IOSCO)  
7. ທວງເອາົ, ໃຫ ້ຫ   ຮບັ ສນິບນົ ຫ   ສິ່ ງຕອບແທນອ ່ ນ; 
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8. ມພີດຶຕກິ າອ ່ ນ ທີ່ ເປນັການລະເມດີ ຕໍ່ ກບັ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ລະບຽບ
ກດົໝາຍສະບບັນີ,້ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  

 
ພາກທ ີIX XIV 

ການແກໄ້ຂຂ ຂ້ດັແຍ່ງ 
 

ມາດຕາ 143 207 (ປບັປຸງ) ຮູບການແກໄ້ຂຂ ຂ້ດັແຍ່ງກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ  
ຂ ຂ້ດັແຍ່ງກ່ຽວກບັຫ ກັຊບັ  ສາມາດແກໄ້ຂດວ້ຍຮູບການໃດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ການປະນປີະນອມ; 
2. ການແກໄ້ຂໂດຍ ຄຄຊ;  
3. ການແກໄ້ຂໂດຍອງົການສູນ ຫ   ຫອ້ງການ ແກໄ້ຂຂ້ ຂ້ດັແຍ່ງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ;  
4. ການແກໄ້ຂໂດຍສານປະຊາຊນົ; 
5. ການແກໄ້ຂທີ່ ມລີກັສະນະສາກນົ. 
  

ມາດຕາ 144 208 (ປບັປຸງ) ການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັດວ້ຍການປະນປີະນອມ  
ໃນຂ ຂ້ດັແຍ່ງ ທີ່ ເກດີຂຶນ້ລະຫວ່າງ ຜູລ້ງົທນຶດວ້ຍກນັ, ຜູລ້ງົທນຶກບັສະຖະບນັສ ່ ກາງດາ້ນຫ ກັຊບັ ຫ   

ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ກບັສະມາຊກິຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ໃນກລໍະນ ີ ມຂໍີຂ້ດັແຍ່ງກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ
ຄູ່ກ ລະນ ີ ສາມາດດ າເນນີການປກຶສາຫາລ , ປະນປີະນອມກນັ ເພ ່ ອໃຫແ້ກໄ້ຂບນົພ ນ້ຖານຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ ້
ຮບັຜນົປະໂຫຍດ. 

 
ມາດຕາ 145 ການແກໄ້ຂໂດຍ ຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັ 

ໃນກ ລະນມີຂີ ຂ້ດັແຍ່ງກ່ຽວກບັຫ ກັຊບັ ຄູ່ກ ລະນ ີ ມສີດິສະເໜຕີ ່  ຄຄຊ ເພ ່ ອແກໄ້ຂ ຕາມລະບຽບ 
ການ. 

 
ມາດຕາ 146 209 (ປບັປຸງ) ການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັໂດຍອງົ ສູນ ຫ   ຫອ້ງການແກ ້

ໄຂຂ້ ຂ້ດັແຍ່ງທາງ ດາ້ນເສດຖະກດິ  
ໃນກ ລະນ ີ ມຂີ ຂ້ດັແຍ່ງກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ ຄູ່ ກ ລະນມີສີດິສະເໜຕີ ່ ສາມາດຮອ້ງຂໍໃຫອ້ງົ 

ສູນ ຫ   ຫອ້ງການ ແກໄ້ຂຂ ຂ້ດັແຍ່ງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ພຈິາລະນາແກໄ້ຂ ຕາມລະບຽບທີ່ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ 
ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 
ມາດຕາ 147 210 (ປບັປຸງ) ການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັໂດຍສານປະຊາຊນົ  

ໃນກ ລະນ ີມຂີ ຂ້ດັແຍ່ງກ່ຽວກບັຫ ກັຊບັ ທີ່ ເປນັຂໍຂ້ດັແຍ່ງທາງແພ່ງ ພາຍຫ ງັທີ່ ຄູ່ກ ລະນ ີໄດຜ່້ານການ
ໄກ່ເກ່ຍ ຈາກອງົການທີ່ ມສີດິອໍານາດແລວ້ ຄູ່ກລໍະນຈີ ຶ່ ງມສີດິຮອ້ງຟອ້ງຕ ່  ສານປະຊາຊນົ ເພ ່ ອພຈິາລະນາ 
ຕດັສນິ ຕາມລະບຽບທີ່ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
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ມາດຕາ 148 211 (ປບັປຸງ) ການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັທີ່ ມລີກັສະນະສາກນົ  

ການແກໄ້ຂ ໃນກລໍະນ ີມຂີ ຂ້ດັແຍ່ງກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັທີ່ ມລີກັສະນະສາກນົ ຄູ່ກລໍະນ ີສາມາດ
ແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງດັ່ ງກ່າວ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ສນັຍາ ຫ   ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມ ສນົທສິນັຍາ ແລະ  ສນັຍາ
ສາກນົ ທີ່  ສປປ ລາວ ເປນັພາຄ.ີ 

 
ພາກທ ີX XV 

ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານຫ ກັຊບັ  
 

ໝວດທ ີ1 
ການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັ  

 
ມາດຕາ 149 212 (ປບັປຸງ) ອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັ  

ຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັ ເປນັອງົການ ລດັຖະບານ ເປນັຜູຄຸ້ມ້ຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັ ຢ່າງ 
ລວມສູນ ແລະ ເປນັເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ ້ ຄຄຊ ເປນັຜູມ້ຄີວາມຮບັຜດິ 
ຊອບໂດຍກງົໃນການ ຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານຫ ກັຊບັ ບນົພ ນ້ຖານການປະສານສມົ 
ທບົ ກບັຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນ-ຂ່າວສານ ກບັພາກສ່ວນອ ່ ນທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງ ເມ ່ ອມຄີວາມຈ າເປນັ.  

ກງົຈກັການຈດັຕັງ້ຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 
ຄຄຊ ຍງັເປນັອງົການສ ບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ. 
 

ມາດຕາ 150 213 (ປບັປຸງ) ໂຄງປະກອບການຈດັຕັງ້ຂອງ ຄຄຊ  
ຄຄຊ ແມ່ນການຈດັຕັງ້ໜຶ່ ງຂອງລດັຖະບານ ທີ່ ມຄີະນະກາໍມະການຂອງ ຄຄຊ ແລະ ສຄຄຊ ເປນັ

ກງົຈກັຊ່ວຍວຽກ. 
ຄຄຊ ມໂີຄງປະກອບດວ້ຍບຸກຄະລາກອນ ຄ  ປະທານ, ຮອງປະທານ, ກາໍມະການຈ ານວນໜຶ່ ງ ແລະ 

ເລຂາ ຄຄຊ ຊຶ່ ງຖ ກແຕ່ງຕັງ້ ຫ   ປດົຕ າແໜ່ງ ໂດຍນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 
ຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ຜູວ່້າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປນັປະທານ ຄຄຊ, ຮອງຜູວ່້າການ 

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປນັຮອງປະທານຜູທ້ໜີຶ່ ງ ທງັເປນັຜູປ້ະຈ າການ, ຮອງລດັຖະມນົຕວ່ີາການ 
ກະຊວງການເງນິ ເປນັຮອງປະທານຜູທ້ສີອງ ແລະ ຮອງລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການ ຫ   ທຽບເທົ່ າ ຈາກຂະ 
ແໜງການ ເສດຖະກດິ, ຍຸຕທິ າ ແລະ ຂະແໜງການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເປນັກ າມະການ. 

ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ໂຄງປະກອບການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງ ຄຄຊ ໄດກ້າໍນດົ
ໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 
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ມາດຕາ 214 (ໃໝ່) ການແຕ່ງຕັງ້ ຫ   ປດົຕໍາແໜ່ງ ແລະ ອາຍຸການຂອງ ຄຄຊ  
ຄຄຊ ຖ ກແຕ່ງຕັງ້ ຫ   ປດົຕໍາແໜ່ງ ໂດຍນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ ອາຍຸການຂອງ ຄຄຊ ບ່ໍເກນີ 5 ປ ີແລະ 

ສາມາດຖ ກແຕ່ງຕັງ້ຄ ນໃໝ່ໄດ.້  
ໃນກລໍະນ ີຄຄຊ ມກີານປບັປຸງ ເພີ່ ມເຕມີ ຫ   ປ່ຽນແທນ ຄະນະ ຄຄຊ ໃດໜຶ່ ງ ຫ   ທງັໝດົ ອາຍຸການ

ຂອງ ຄຄຊ ທີ່ ໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້ ເພີ່ ມເຕມີ ຫ   ປ່ຽນແທນ ແມ່ນເທົ່ າກບັອາຍຸການທີ່ ຍງັເຫ  ອຂອງ ຄຄຊ ທີ່
ອອກໄປແລວ້ນັນ້. 

  
ມາດຕາ 151 ພາລະບດົບາດຂອງ ຄຄຊ 

ຄຄຊ ມພີາລະບດົບາດເປນັເສນາທກິານ ໃຫລ້ດັຖະບານ ໃນການຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກ ທາງດາ້ນ 
ວຽກງານຫ ກັຊບັ ຢ່າງລວມສູນໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ.  

 
ມາດຕາ 152 215 (ປບັປຸງ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງ ຄຄຊ  

ຄຄຊ ມ ີສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຕົນ້ຕ  ດັ່ ງນີ:້  
1. ຄົນ້ຄວ້າ ສາ້ງ, ປບັປຸງ ແຜນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ກດົໝາຍ ກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ 

ເພ ່ ອນາໍ ສະເໜລີດັຖະບານພຈິາລະນາ; 
2. ຄົນ້ຄວາ້ ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງ ນະໂຍບາຍ ເພ ່ ອຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີວຽກງານຫ ກັຊບັ; 
3. ກ ານດົແຜນງານ ແລະ ໂຄງການເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 
4. ອອກລະບຽບການນຕິກິາໍ ກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ; 
5. ໂຄສະນາ, ເຜຍີແຜ່ ແລະ ສກຶສາອບົຮມົ ກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົ; 
6. ຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ການເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານຫ ກັຊບັ;  
7. ເກບັຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົໝາຍ; 
8. ອະນຸຍາດໃຫສ້າ້ງຕັງ້ເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ແລະ ຍຸບເລກີຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ຕາມ 

ການເຫນັດຂີອງລດັຖະບານ; 
9. ໂຈະການເຄ ່ ອນໄຫວຊົ່ ວຄາວຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ໃນກ ລະນກີານຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ມກີານເໜງັຕງີ

ຜດິປກົກະຕ ິຫ   ສະພາບເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ບ ່ ອ ານວຍໃຫແ້ກ່ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ; 
10. ຮບັຮອງການ ອະນຸຍາດ, ໂຈະ, ຍກົເລກີ ຫ   ປະຕເິສດ ກ່ຽວກບັການສະເໜອີອກຈໍາໜ່າຍ

ຫ ກັຊບັ; 
11. ຮບັຮອງການ ອະນຸຍາດໃຫສ້າ້ງຕັງ້ເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິ, ໂຈະ, ຍຸບເລກີ ຖອນໃບອະນຸຍາດ 

ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ, ບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິ, ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ພາຍໃນ, ສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບ ລກິານ ຂອງບ ລ ິ
ສດັຫ ກັຊບັພາຍໃນ ເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິຂອງສະຖາບນັສ ່ ກາງດາ້ນຫ ກັຊບັ; 

12. ຮບັຮອງ, ໂຈະ, ຖອນການຮບັຮອງ ບ ລສິດັກວດສອບ, ບ ລສິດັຈດັລ າດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ , 
ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ແລະ ສະມາຄມົທຸລະກດິຫ ກັຊບັ; 

13. ອະນຸຍາດ, ໂຈະ ແລະ ຍກົເລກີ ການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ; 
14. ຮບັຮອງການ ອະນຸຍາດໃຫສ້າ້ງຕັງ້ເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ແລະ ຍຸບເລກີ ກອງທນຶຮ່ວມເພ ່ ອການ

ລງົທນຶ; 
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15. ອອກຄໍາສັ່ ງເປດີການສ ບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ແຕ່ງຕັງ້ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ສ ບສວນ-ສອບສວນໃນຄະດ ີ
ກ່ຽວກບັຫ ກັຊບັ; 

16. ໂຈະການເຄ ່ ອນໄຫວບນັຊຫີ ກັຊບັ ຫ   ບນັຊເີງນິທີ່ ຕດິພນັກບັ ການເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານຫ ກັຊບັ ເມ ່ ອ
ມກີານລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ ກລໍະນ ີສງົໄສ ຫ   ພບົເຫນັ ການລະເມດີກດົໝາຍສະບບັນີ,້ ກດົໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 

17. ນ າໃຊປ້ະຕບິດັມາດຕະການທາງບ ລຫິານຕ ່  ບຸກຄນົ ແລະ ນຕິບຸິກຄນົ ທີ່ ລະເມດີກດົໝາຍສະ 
ບບັນີ ້ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 

18. ແກໄ້ຂຂ ຂ້ດັແຍ່ງກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ; 
19. ປະກອບສ ານວນຄະດ ີ ສົ່ ງໃຫອ້ງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເພ ່ ອດ າເນນີຄະດຕີາມຂະບວນການ 

ຍຸຕທິ າ; 
20. ພວົພນັ ຮ່ວມມ  ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນ-ຂ່າວສານ ກບັ ຂະແໜງການ ໃນຂັນ້ສູນກາງ ແລະ 

ທອ້ງຖິ່ ນ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທງັ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ທີ່  ຄຄຊ ສປປ ລາວ ເປນັ
ພາຄ ີກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາວຽກງານຫ ກັຊບັ ຊຶ່ ງພາກສ່ວນດັ່ ງກ່າວ ຕອ້ງໃຫຄ້ວາມຮ່ວມມ  
ກບັ ຄຄຊ ເຖງິວ່າກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໄດກ້າໍນດົໄວເ້ປນັຢ່າງອ ່ ນ ກໍ່ ຕາມ; (IOSCO) 

21. ຮຽກເອາົ ເອກະສານ ແລະ ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັການເຄ ່ ອນໄຫວ ບນັຊທີະນາຄານ, ບນັຊຫີ ກັຊບັ ແລະ 
ຂໍມູ້ນອ ່ ນ ຂອງຜູ ້ຖ ກຫາ, ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໂດຍກງົຈາກ ທະນາຄານທຸລະກດິ, ສະຖາບນັ
ສ ່ ກາງດາ້ນຫ ກັຊບັ, ບໍລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍຫ ກັຊບັ, ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ, ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ, ໜ່ວຍບ ລກິານ 
ໂອນເງນິ ແລະ ພາກ ສ່ວນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ຖ ກຮອ້ງຂໍດັ່ ງກ່າວ ຕອ້ງສະໜອງຂໍມູ້ນໃຫແ້ກ່ 
ຄຄຊ ຢ່າງຄບົຖວ້ນ, ຖ ກຕອ້ງ ແລະ ທນັເວລາ ກລໍະນ ີທີ່ ສົ່ ງໄສ ຫ   ລະເມດີກດົໝາຍ ຫ   ຕາມການສະເໜ ີ
ຂອງ ອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັຕ່າງປະເທດທີ່  ຄຄຊ ສປປ ລາວເປນັພາຄ ີ ຊຶ່ ງພາກສ່ວນດັ່ ງກ່າວ 
ຕອ້ງໃຫຄ້ວາມຮ່ວມມ  ກບັ ຄຄຊ ເຖງິວ່າກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໄດກ້າໍນດົໄວເ້ປນັຢ່າງ
ອ ່ ນ ກໍ່ ຕາມ; (IOSCO) 

22. ສະໜອງຂໍມູ້ນຫ ກັຖານ ຕາມການສະເໜຂີອງ ອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັຕ່າງປະເທດ 
ໂດຍບ່ໍຕອ້ງຜ່ານການເຫນັດຈີາກບຸກຄນົ ຫ   ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ທີ່ ສະໜອງຂໍມູ້ນໃຫແ້ກ່ ຄຄຊ ເຖງິວ່າ ຂໍ ້
ມູນຫ ກັຖານດັ່ ງກ່າວ ຈະບ່ໍກ່ຽວຂອ້ງກບັການກະທໍາຜດິຕໍ່  ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ; 
(IOSCO)  

23. ຮຽກເອາົຂໍມູ້ນຫ ກັຖານ ຈາກ ອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັຕ່າງປະເທດ ທີ່  ຄຄຊ ເປນັ
ພາຄ;ີ 

24. ຮກັສາຂໍມູ້ນ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ ເປນັຄວາມລບັຂອງ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ, ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ຢູ່
ພາຍໃນການຄຸມ້ຄອງຂອງຕນົ ແລະ ຂໍມູ້ນຄວາມລບັອ ່ ນໆ ທີ່ ໄດຮ້ບັຮູຈ້າກການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົ; 

25. ຮກັສາຂໍມູ້ນ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ ເປນັຄວາມລບັທີ່ ຕດິພນັກບັການສະເໜ ີຂໍການຊ່ວຍເຫ  ອຂອງ 
ອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັຕ່າງປະເທດ ຍກົເວັນ້ ກລໍະນຈີາໍເປນັ ເພ ່ ອດໍາເນນີການຊ່ວຍເຫ  ອຕາມການ
ຮອ້ງຂໍດັ່ ງກ່າວ; 

26. ສະຫ ຸບ ແລະ ລາຍງານການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງຕນົ ຕ ່ ລດັຖະບານ ຢ່າງເປນັປກົກະຕ ິ ຕາມຂອບ
ເຂດສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍສະບບັນີ;້ (IOSCO) 
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27. ປະຕບິດັ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ອ ່ ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ລດັຖະບານ ທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົ 
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  

 
ມາດຕາ 216 (ໃໝ່) ຄະນະກາໍມະການຄົນ້ຄວາ້ການອອກຈາໍໜ່າຍຫ ກັຊບັ  

ຄະນະກາໍມະການຄົນ້ຄວາ້ການອອກຈາໍໜ່າຍຫ ກັຊບັ ຖ ກແຕ່ງຕັງ້ໂດຍ ປະທານ ຄຄຊ ມໜີາ້ທີ່ ຮບັ 
ຜດິຊອບໃນການ ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ມຄໍີາເຫນັຕໍ່  ການສະເໜຂໍີອອກຈາໍໜ່າຍຫ ກັຊບັ ເພ ່ ອສະເໜຕີໍ່  ຄຄຊ 
ຮບັຮອງ. 

ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ, ພາລະບດົບາດ, ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ແລະ 
ລະບອບແບບແຜນວທິກີານເຮດັວຽກ ຂອງ ຄະນະກາໍມະການຄົນ້ຄວາ້ການອອກຈາໍໜ່າຍຫ ກັຊບັ ໄດກ້າໍນດົ
ໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 

 
ມາດຕາ 217 (ໃໝ່) ຄະນະກາໍມະການພຈິາລະນາມາດຕະການລງົໂທດທາງບໍລຫິານ  

ຄະນະກາໍມະການພຈິາລະນາມາດຕະການລງົໂທດທາງບໍລຫິານ ຖ ກແຕ່ງຕັງ້ໂດຍ ປະທານ ຄຄຊ ມີ
ໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການ ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ມຄໍີາເຫນັຕໍ່  ການສະເໜປີະຕບິດັມາດຕະການລງົໂທດທາງ
ບໍລຫິານ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ແລະ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
ເພ ່ ອສະເໜຕີໍ່  ຄຄຊ ຮບັຮອງ. 

ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ, ພາລະບດົບາດ, ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ແລະ 
ລະບອບແບບແຜນວທິກີານເຮດັວຽກ ຂອງ ຄະນະກາໍມະການພຈິາລະນາມາດຕະການລງົໂທດທາງບໍລຫິານ 
ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 

 
ມາດຕາ 218 (ໃໝ່) ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັ  

ສຄຄຊ ເປນັກງົຈກັຊ່ວຍວຽກໃຫແ້ກ່ ຄຄຊ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັ ເພ ່ ອ
ເຮດັໃຫກ້ານເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານດັ່ ງກ່າວ ມຄີວາມສະຫງບົ ແລະ ເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ. 

ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ໂຄງປະກອບການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງ ສຄຄຊ ໄດກ້າໍ
ນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 

 
ມາດຕາ 153 219 (ປບັປຸງ) ລະບອບແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກຂອງ ຄຄຊ  

ຄຄຊ ເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານຕາມລະບອບປະຊຸມ. ກອງປະຊຸມຂອງ ຄຄຊ ປະກອບດວ້ຍ ກອງປະຊຸມ 
ສາມນັ ແລະ ວສິາມນັ. ກອງປະຊຸມສາມນັເປດີຂຶນ້ ສາມ 3 ເດ ອນຕ ່ ຄັງ້, ສ່ວນກອງປະຊຸມວສິາມນັ ສາມາດ 
ເປດີຂຶນ້ ເວລາໃດກ ໄດ ້ຖາ້ວ່າມຄີວາມຈ າເປນັ ຕາມການຮຽກໂຮມຂອງ ປະທານ ຄຄຊ ຫ   ຕາມການສະເໜ ີ
ຂອງກ າມະການ ຄຄຊ ຫ າຍກວ່າເຄິ່ ງໜຶ່ ງ. 

ກອງປະຊຸມ ຄຄຊ ຈະເປດີຂຶນ້ໄດກ້ ຕ ່ ເມ  ່ ອມສີະມາຊກິເຂົາ້ຮ່ວມຫ າຍ ກວ່າເຄິ່ ງໜຶ່ ງ ຂອງຈ ານວນສະ 
ມາຊກິທງັໝດົ. 

ກອງປະຊຸມ ຄຄຊ ຕກົລງົບນັຫາ ໂດຍຖ ເອາົຕາມສຽງສ່ວນຫ າຍ ຂອງ ສະມາຊກິ ຄະນະ ຄຄຊ ທີ່  
ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ. ໃນກ ລະນຫີາກມສີຽງເທົ່ າກນັ ສຽງຂອງ ປະທານ ຄຄຊ ເປນັອນັຕດັສນິ.  
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ມາດຕາ 220 (ໃໝ່) ຈນັຍາບນັຂອງ ຄະນະ ຄຄຊ ແລະ ພະນກັງານ ສຄຄຊ (IOSCO) 

ຄະນະ ຄຄຊ ແລະ ພະນກັງານຂອງ ສຄຄຊ ຕອ້ງຍດຶຖ  ແລະ ປະຕບິດັຈນັຍາບນັ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົ
ໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຢ່າງເຂັມ້ງວດ. ນອກຈາກນັນ້ ຍງັຕອ້ງຍດຶຖ  ແລະ 
ປະຕບິດັຈນັຍາບນັເພີ່ ມເຕມີ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ປະຕບິດັຕາມຫ ກັການເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານທີ່ ດ ີ ເພ ່ ອປກົປອ້ງ ສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງຜູ ້
ລງົທນຶ; 

2. ເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານໃດໜຶ່ ງດວ້ຍ ຄວາມລະມດັລະວງັ, ຄວາມສດັຊ ່  ແລະ ຢູ່ບນົພ ນ້ຖານຄວາມ
ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕທໍິາ; 

3. ບ່ໍມພີດຶຕກິາໍທີ່ ເປນັການ ສາ້ງ ຫ   ອາດຈະສາ້ງ ຂໍຂ້ດັແຍ່ງທາງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ ໃນການເຄ ່ ອນ 
ໄຫວວຽກງານຂອງຕນົ ຍກົເວັນ້ ໄດລ້າຍງານ ແລະ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ; 

4. ເກບັຮກັສາຄວາມລບັທີ່ ຮບັຮູຈ້າກການເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕນົ ຍກົເວັນ້ ກລໍະນເີພ ່ ອຊ່ວຍ 
ເຫ  ອອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັຂອງຕ່າງປະເທດ; (IOSCO)  

5. ເກບັຮກັສາຂໍມູ້ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 

ໝວດທ ີ2 
ການກວດກາວຽກງານຫ ກັຊບັ 

 
ມາດຕາ 154 221 (ປບັປຸງ) ອງົການກວດກາວຽກງານຫ ກັຊບັ  

ອງົການກວດກາວຽກງານຫ ກັຊບັ ປະກອບດວ້ຍ: 
1. ອງົການກວດກາພາຍໃນ ຊຶ່ ງແມ່ນອງົການດຽວກນັກບັ ອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັ 

ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 212 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ;້ 
2. ອງົການກວດກາພາຍນອກ ຊຶ່ ງແມ່ນ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ອງົການກວດກາລດັຖະບານ ແລະ 

ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫ ວງ ແລະ ອງົການກວດສອບແຫ່ງລດັ ໃນການຕດິຕາມກວດກາການປະຕບິດັໜາ້
ທີ່ ຂອງ ຄຄຊ ເພ ່ ອໃຫມ້ຄີວາມ ເຂັມ້ແຂງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕທໍິາ. 

ຄຄຊ ເປັນອງົການກວດກາວຽກງານຫ ກັຊບັ ມໜີາ້ທີ່  ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ການເຄ ່ ອນໄຫວ
ຂອງ ບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ, ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ, ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ, ກອງທນຶຮ່ວມ, ສະຖາບນັສ ່  
ກາງດາ້ນຫ ກັຊບັ, ນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ແລະ ຫວົໜ່ວຍອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເປົາ້ໝາຍກວດກາ ຕາມ
ທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 222 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 

 
ມາດຕາ 155 222 (ປບັປຸງ) ເປົາ້ໝາຍການກວດກາ  

ເປົາ້ໝາຍການກວດກາ ປະກອບດວ້ຍ ບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັຮຸນ້, ຮຸນ້ກູ,້ ບ ລສິດັຈດົທະ 
ບຽນ, ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ, ກອງທນຶຮ່ວມເພ ່ ອການລງົທນຶ, ສະຖາບນັສ ່ ກາງດາ້ນຫ ກັຊບັ ແລະ ຫວົໜ່ວຍເປົາ້
ໝາຍອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ຄຄຊ.  
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ມາດຕາ 156 223 (ປບັປຸງ) ເນ ອ້ໃນການກວດກາ  
ອງົການກວດກາວຽກງານຫ ກັຊບັ ມສີດິກວດກາຮອບດາ້ນ ຕ ່ ເປົາ້ໝາຍການກວດກາ ເປນັຕົນ້ ກວດ 

ກາການເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິ, ລະບບົເອເລກັໂຕຣນກິ ແລະ ກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 
ມາດຕາ 157 224 (ປບັປຸງ) ຮູບການຂອງການກວດກາ  

ການກວດກາ ມ ີສາມ 3 ຮູບການ ດັ່ ງນີ:້  
1. ກວດກາປກົກະຕ ິ ແມ່ນ ການກວດກາທີ່ ໄດດ້ າເນນີໄປຕາມແຜນການ ຢ່າງເປນັປະຈ າ ແລະ ມີ

ກ ານດົເວລາອນັແນ່ນອນ; 
2. ກວດກາໂດຍມກີານແຈງ້ໃຫຮູ້ລ່້ວງໜາ້ ແມ່ນ ການກວດການອກແຜນການ ເມ ່ ອເຫນັວ່າມີ

ຄວາມຈ າເປນັ ຊຶ່ ງຕອ້ງແຈງ້ໃຫເ້ປົາ້ໝາຍຖ ກກວດກາ ຮູກ່້ອນລ່ວງໜາ້; 
3. ກວດກາແບບກະທນັຫນັ ແມ່ນ ການກວດກາ ໂດຍຮບີດ່ວນຊຶ່ ງບ ່ ມກີານແຈງ້ ໃຫເ້ປົາ້ໝາຍຖ ກ

ກວດກາ ຮູກ່້ອນລ່ວງໜາ້. 
ການກວດກາປກົກະຕ ິແມ່ນ ການກວດກາທີ່ ໄດດ້ າເນນີໄປຕາມແຜນການ ຢ່າງເປນັປະຈ າ ແລະ ມີ

ກ ານດົເວລາອນັແນ່ນອນ. 
ການກວດກາໂດຍມກີານແຈງ້ໃຫຮູ້ລ່້ວງໜາ້ ແມ່ນ ການກວດການອກແຜນການ ເມ ່ ອເຫນັວ່າມີ

ຄວາມຈ າເປນັ ຊຶ່ ງຕອ້ງແຈງ້ໃຫເ້ປົາ້ໝາຍຖ ກກວດກາ ຮູກ່້ອນລ່ວງໜາ້. 
ການກວດກາແບບກະທນັຫນັ ແມ່ນ ການກວດກາ ໂດຍຮບີດ່ວນຊຶ່ ງບ ່ ມກີານແຈງ້ ໃຫເ້ປົາ້ໝາຍຖ ກ

ກວດກາ ຮູລ່້ວງໜາ້. 
ການກວດກາ ປະກອບດວ້ຍການກວດກາຕາມ ເອກະສານ ແລະ ການກວດກາກບັທີ່ . ການກວດ 

ກາໃຫປ້ະຕບິດັຕາມທີ່ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຢ່າງເຂັມ້ງວດ. 
 

ມາດຕາ 158 225 (ປບັປຸງ) ຄະນະກວດກາ  
ຄຄຊ ເປນັຜູແ້ຕ່ງຕັງ້ຄະນະກວດກາແຕ່ລະຄັງ້ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍ ພະນກັງານຈາກພາກສ່ວນທີ່  

ກ່ຽວຂອ້ງຂອງ ສຄຄຊ ແລະ ຫ   ໃນກໍລະນຈີໍາເປັນ ອາດປະກອບມຜູີ ຕ້າງໜາ້ຈາກພາກສ່ວນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວ 
ຂອ້ງ ໃນກ ລະນຫີາກມຄີວາມຈ າເປນັ. 

ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ການແຕ່ງຕັງ້ ຄະນະກວດກາ, ຈດຸປະສງົ, ເປົາ້ໝາຍ, ຂອບເຂດ ແລະ 
ກ ານດົ ເວລາໃນການກວດກາ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 

ຂ ຕ້ກົລງົແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກວດກາ ຕອ້ງກ ານດົແຈງ້ກ່ຽວກບັຈດຸປະສງົ, ເປົາ້ໝາຍ, ຂອບເຂດ ແລະ ກ າ 
ນດົເວລາໃນການກວດກາ. 

 
ມາດຕາ 159 226 (ປບັປຸງ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງຄະນະກວດກາ  

ຄະນະກວດກາມ ີສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ດັ່ ງນີ:້  
1. ກວດກາເປົາ້ໝາຍ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວ ້ໃນຂ ຕ້ກົລງົແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກວດກາ; 
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2. ກວດກາ ປຶມ້ບນັທກຶ, ປຶມ້ບນັຊ,ີ ເອກະສານ, ຂ ມູນທາງເອເລກັໂຕຣນກິ ແລະ ບດົບນັທກຶຕ່າງໆ 
ກ່ຽວກບັການເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ຂອງເປົາ້ໝາຍກວດກາ; 

3. ຮຽກເອາົ ຂ ມູ້ນ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເພີ່ ມເຕມີ ທີ່ ຕດິພນັກບັເນ ອ້ໃນການກວດກາ ຈາກ
ເປົາ້ໝາຍກວດກາ ແລະ ພາກສ່ວນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 

4. ຮຽກ ຫ   ເຊນີ ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ, ຄະນະອ ານວຍການ, ຄະນະພະແນກ, ພະນກັງານວຊິາ
ການ ແລະ ບຸກຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພ ່ ອເຂົາ້ມາໃຫຂ້ ມູ້ນກ່ຽວກບັການກວດກາ ພອ້ມທງັບນັທກຶການໃຫຂ້ ມູ້ນ
ດັ່ ງກ່າວ; 

5. ກວດກາສະຖານທີ່ ເຮດັວຽກ, ສະຖານທີ່ ເກບັມຽ້ນເອກະສານ ແລະ ລະບບົໂປຣແກຣມຕ່າງໆ 
ຂອງເປົາ້ໝາຍຖ ກກວດກາ ແລະ ພາກສ່ວນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 

6. ສະເໜໃີຫ ້ຄຄຊ ນ າໃຊມ້າດຕະການຊົ່ ວຄາວໃດໜຶ່ ງ ເພ ່ ອຮບັປະກນັການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງ ຄະ 
ນະກວດກາ ເພ ່ ອປກົປອ້ງ ສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້; 

7. ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການກວດກາ ເພ ່ ອແລກ 
ປ່ຽນຂໍມູ້ນ ແລະ ເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໃນການກວດກາເປົາ້ໝາຍຖ ກກວດກາ; 

8. ສະຫ ຸບ ແລະ ລາຍງານຜນົການກວດກາຕ ່  ຄຄຊ ແລະ ຕອ້ງຮບັຜດິຊອບຕ ່ ຜນົການກວດກາຂອງ
ຕນົ; 

9. ປະຕບິດັ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນ
ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 
ມາດຕາ 160 227 (ປບັປຸງ) ພນັທະຂອງເປົາ້ໝາຍຖ ກການກວດກາ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ  

ເປົາ້ໝາຍຖ ກການກວດກາ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ມພີນັທະ ໃຫຄ້ວາມຮ່ວມມ ໃນການເຄ ່ ອນ 
ໄຫວ ປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ແລະ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນວຽກງານການກວດກາ ດວ້ຍການ ເຂົາ້ຮ່ວມ, ອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກ, ລາຍງານ, ສະໜອງຂ ມູ້ນຫ ກັຖານຢ່າງ ຄບົຖວ້ນ, ຖ ກຕອ້ງ, ຈະແຈງ້ ແລະ ທນັເວລາ 
ຕາມການຮຽກຮອ້ງ ຂອງຄະນະກວດກາ ລວມທງັໃຫຄ້ວາມຮ່ວມມ ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົ
ໄວໃ້ນບດົບນັທກຶຂອງການກວດກາ.  

 
ມາດຕາ 161 ການກວດກາພາຍນອກ 

ການກວດກາພາຍນອກ ແມ່ນ ການກວດກາການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງ ຄຄຊ ເພ ່ ອໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້
ແຂງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕທິ າ.  

ການກວດກາພາຍນອກ ມ ີດັ່ ງນີ:້ 
1. ການກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍການຕດິຕາມ

ກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; 
2. ການກວດກາຂອງອງົການກວດກາລດັຖະບານ ແລະ ຕາ້ນການສ  ້ລາດບງັຫ ວງ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົ

ໄວໃ້ນ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການກວດກາລດັ ແລະ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການຕາ້ນການສ ລ້າດບງັຫ ວງ; 
3. ການກວດກາຂອງອງົການກວດສອບແຫ່ງລດັ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວ ້ ໃນກດົໝາຍວ່າ 

ດວ້ຍການກວດສອບແຫ່ງລດັ. 
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ພາກທ ີXI XVI 
ງບົປະມານ, ເຄ ່ ອງໝາຍ ແລະ ຕາປະທບັຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງ 

ວຽກງານຫ ກັຊບັ 
 

ມາດຕາ 162 228 ງບົປະມານ  
ງບົປະມານຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັ ໃຫນ້ າໃຊງ້ບົປະມານຂອງລດັ. 
 

ມາດຕາ 163 229 ເຄ ່ ອງໝາຍ ແລະ ຕາປະທບັຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັ 
 ອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັ ມເີຄ ່ ອງໝາຍ ແລະ ຕາປະທບັເປນັຂອງຕນົເອງ ເພ ່ ອນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນ

ການເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານທາງລດັຖະການຂອງຕນົ. 
 

ພາກທ ີXII XVII 
ນະໂຍບາຍຕ ່ ຜູມ້ຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕ ່ ຜູລ້ະເມດີ 

 
ມາດຕາ 164 230 ນະໂຍບາຍຕ ່ ຜູມ້ຜີນົງານ 

 ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫ   ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ມຜີນົງານດເີດັ່ ນ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍສະບບັນີ ້
ເປນັຕົນ້ ການພດັທະນາຕະຫ າດທນຶ, ການສະໜອງຂ ມູ້ນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວກບັການລະເມດີລະບຽບກດົ 
ໝາຍກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ ຈະໄດຮ້ບັການຍອ້ງຍ  ຫ   ນະໂຍບາຍອ ່ ນ ຕາມລະບຽບການ.   

 
ມາດຕາ 165 231 (ປບັປຸງ) ມາດຕະການຕ ່ ຜູລ້ະເມດີ  

 ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫ   ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ລະເມດີກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ທີ່ ກ ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍ ແກ່ລດັ, ສງັຄມົ, ບຸກຄນົ ຫ   ນຕິບຸິກຄນົ ຈະຖ ກ 
ສກຶສາອບົຮມົ, ລງົວໄິນ, ປບັໃໝ, ໃຊ ້ແທນຄ່າເສຍັຫາຍທາງແພ່ງ ຫ   ຮບັຜດິຊອບທາງອາຍາ ຕາມກ ລະນີ
ເບາົ ຫ   ໜກັ.  

 
ມາດຕາ 166 232 (ປບັປຸງ) ມາດຕະການສກຶສາອບົຮມົ  

 ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫ   ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ຂອ້ງ
ກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ ຊຶ່ ງເປນັການລະເມດີຄັງ້ທ າອດິ, ມລີກັສະນະເບາົ ແລະ ກ ່ ຄວາມເສຍັຫາຍບ ່ ເກນີ 
ຫາ້ແສນ 500.000 ກບີ ຈະຖ ກກ່າວເຕ ອນ ແລະ ສກຶສາອບົຮມົ. 
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ມາດຕາ 167 233 (ປບັປຸງ) ມາດຕະການທາງວໄິນ  
 ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ ຄະນະ ຄຄຊ, ພະນກັງານຂອງ ສຄຄຊ ລວມທງັພະນກັງານລດັຖະກອນທີ່

ສງັກດັຢູ່ໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັ ທີ່ ລະເມດີຂ ຫ້າ້ມ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 201 ຂອງກດົ 
ໝາຍສະບບັນີ ້ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຊຶ່ ງບ ່ ເປນັການກະທ າຜດິທາງ 
ອາຍາ ຈະຖ ກ ລງົວໄິນ ຕາມແຕ່ ລະກ ລະນ ີດັ່ ງນີ:້ 

1. ກ່າວເຕ ອນ ໂດຍບນັທກຶຄວາມຜດິໄວເ້ປນັຫ ກັຖານ; 
2. ກ່າວເຕ ອນ ໂດຍໃຫຂ້ຽນໃບສໍາຫ ວດຕນົເອງ ແລະ ບນັທກຶຄວາມຜດິໄວເ້ປນັຫ ກັຖານ; 
3. ໂຈະການເລ ່ ອນຊັນ້, ຂັນ້ເງນິເດ ອນ, ປກີານ ແລະ ການຍອ້ງຍ,ໍ ຫ ຸດຕໍາແໜ່ງບໍລຫິານ ຫ   ຍກົຍາ້ຍ 

ໄປຮບັໜາ້ທີ່ ອ ່ ນທີ່ ມຕີ າແໜ່ງຕ ່ າກວ່າເກົ່ າ, ປດົຕ າແໜ່ງແໜ່ງບໍລຫິານ ພອ້ມທງັບນັທກຶໄວໃ້ນສໍານວນເອກະ 
ສານປະຫວດັຂອງ ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ;  

4. ປດົຕ າແໜ່ງ ຫ   ຍກົຍາ້ຍໄປຮບັໜາ້ທີ່ ອ ່ ນ ທີ່ ມຕີ າແໜ່ງຕ ່ າກວ່າ; 
5. ໃຫອ້ອກຈາກລດັຖະກອນ ໂດຍບ ່ ໄດຮ້ບັນະໂຍບາຍໃດໆ. 
ຜູຖ້ ກລງົວໄິນ ຕອ້ງມອບຊບັສນິທີ່ ໄດມ້າໂດຍບ ່ ຖ ກຕອ້ງນັນ້ ແກ່ການຈດັຕັງ້ທີ່ ຕນົສງັກດັໃຫຄ້ບົ 

ຖວ້ນ ຕາມກາໍນດົເວລາທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 

ມາດຕາ 168 234 (ປບັປຸງ) ມາດຕະການປບັໃໝ  
 ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫ   ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ ຈະຖ ກ ປບັໃໝ ໃນກ ລະນ ີດັ່ ງນີ:້  
1. ການປັ່ ນຕະຫ າດ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 169 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ຈະຖ ກປບັໃໝ 

ສາມ 3 ເທົ່ າ ຂອງກ າໄລທີ່ ໄດ ້ ຈາກ ການປັ່ ນຕະຫ າດ  ແລະ ໃນກ ລະນບີ ່ ມກີ າໄລ ຫ   ມກີ າໄລຕ ່ າກວ່າ 
ສບິລາ້ນ 10.000.000 ກບີ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ສບິຫາ້ລາ້ນ15.000.000 ກບີ ຫາ ຊາວຫາ້ລາ້ນ
25.000.000 ກບີ. ໃນກ ລະນນີຕິບຸິກຄນົ ດ າເນນີການປັ່ ນຕະຫ າດ ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນ 
ກ່ຽວຂອ້ງໂດຍກງົ ກ ຈະຖ ກປບັໃໝໃນອດັຕາ ແຕ່ ສບິລາ້ນ10.000.000 ກບີ ຫາ ຊາວລາ້ນ
20.000.000 ກບີ ພອ້ມທງັຈະຖ ກດໍາເນນີຄະດທີາງອາຍາ; 

2. ການນ າໃຊຂ້ ມູ້ນພາຍໃນເພ ່ ອຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 170 135 ຂ  ້ 2  
ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ຈະຖ ກປບັໃໝ ສາມ 3 ເທົ່ າ ຂອງກ າໄລຈາກການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ. ໃນກ ລະນ ີບ ່ ມ ີ
ກ າໄລ ຫ   ມກີ າໄລຕ ່ າກວ່າ ສບິລາ້ນ10.000.000 ກບີ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ສບິຫາ້ລາ້ນ15.000.000 ກບີ 
ຫາ ຊາວຫາ້ລາ້ນ25.000.000 ກບີ ພອ້ມທງັຈະຖ ກດໍາເນນີຄະດອີາຍາ; 

3. ການຕວົະຍວົະຫ ອກລວງເພ ່ ອໃຫຊ້ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 171 ຂອງກດົ
ໝາຍສະບບັນີ ້ ຈະຖ ກປບັໃໝ 3 ເທົ່ າ ຂອງມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຫ   ລາຍໄດ ້ ຈາກການຕວົະຍວົະຫ ອກ
ລວງໃຫຊ້ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ. ໃນກລໍະນ ີ ບ່ໍມມີູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຫ   ລາຍໄດ ້ຫ   ມມີູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຫ   
ລາຍໄດຕ້ໍ່ າກວ່າ 10.000.000 ກບີ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 15.000.000 ກບີ ຫາ 25.000.000 ກບີ ພອ້ມ
ທງັຈະຖ ກດໍາເນນີຄະດອີາຍາ; 

4. ການສາ້ງ, ສະໜອງ ຫ   ເຜຍີແຜ່ ຂໍມູ້ນທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມຄວາມຈງິ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ 
ມາດຕາ 172 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ຈະຖ ກປບັໃໝ ສາມເທົ່ າ ຂອງມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຫ   ລາຍໄດ ້
ຈາກການສາ້ງ ແລະ ສະໜອງຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັຕະຫ າດຫ ກັຊບັທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມຄວາມເປນັຈງິ. ໃນກລໍະນ ີ ບ່ໍ
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ມມີູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຫ   ລາຍໄດ ້ຫ   ມມີູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຫ   ລາຍໄດຕ້ໍ່ າກວ່າ 10.000.000 ກບີ 
ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 15.000.000 ກບີ ຫາ 25.000.000 ກບີ ພອ້ມທງັ ຈະຖ ກດໍາເນນີຄະດອີາຍາ; 

5. ປອມແປງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ແລະ ເອກະສານອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັ
ຊບັ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 173 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ຈະຖ ກປບັໃໝ 3 ເທົ່ າ ຂອງມູນຄ່າ
ຄວາມເສຍຫາຍ ຫ   ລາຍໄດ ້ຈາກການປອມແປງເອກະສານໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັ. ໃນກລໍະນ ີບ່ໍມມີູນ
ຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຫ   ລາຍໄດ ້ຫ   ມມີູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຫ   ລາຍໄດຕ້ໍ່ າກວ່າ 10.000.000 ກບີ ຈະຖ ກ
ປບັໃໝ ແຕ່ 15.000.000 ກບີ ຫາ 25.000.000 ກບີ ພອ້ມທງັຈະຖ ກດໍາເນນີຄະດອີາຍາ; 

6. ການທໍາລາຍ, ເຊ ່ ອງອໍາຂໍມູ້ນ, ເອກະສານ, ຫ ກັຖານ ແລະ ຂດັຂດັຂວາງ ຫ   ບ່ໍໃຫກ້ານຮ່ວມມ ໃນ
ການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ສ ບສວນ-ສອບສວນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 174 ຂອງກດົ   
ໝາຍສະບບັນີ ້ຈະຖ ກປບັໃໝ 3 ເທົ່ າ ຂອງມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຫ   ລາຍໄດ ້ຈາກການກະທໍາດັ່ ງກ່າວ. ໃນ
ກລໍະນ ີ ບ່ໍມມີູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຫ   ລາຍໄດ ້ ຫ   ມມີູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຫ   ລາຍໄດຕ້ໍ່ າກວ່າ 
10.000.000 ກບີ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 15.000.000 ກບີ ຫາ 25.000.000 ກບີ ພອ້ມທງັຈະຖ ກດໍາ
ເນນີຄະດອີາຍາ; 

7. ເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິຫ ກັຊບັ, ທຸລະກດິຕະຫ າດຫ ກັຊບັ, ທຸລະກດິສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ຫ   ທຸລະ
ກດິອ ່ ນທີ່ ມລີກັສະນະເປນັການລະດມົທນຶ ໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຫ   ຮບັຮອງຈາກ ຄຄຊ ຈະຖ ກປບັໃໝ 
3% ຂອງເງນິທີ່ ລະດມົໄດ ້ ແລະ ຜູທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ 
50.000.000 ກບີ; 

8. ສວຍໃຊທຸ້ລະກດິຫ ກັຊບັ ຫ   ຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ເພ ່ ອຟອກເງນິ ແລະ ການສະໜອງທນຶໃຫແ້ກ່ການກໍ່
ການຮາ້ຍ ໃນກລໍະນ ີ ຕໍ່ າກວ່າ 1.000.000.000 ກບີ ລງົມາ ຈະຖ ກປບັໃໝໃນອດັຕາ ແຕ່ 
300.000.000 ກບີ ຫາ 500.000.000 ກບີ ແລະ ໃນກໍລະນ ີສູງກວ່າ 1.000.000.000 ກບີ ຂຶນ້ໄປ 
ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 500.000.000 ກບີ ຫາ 700.000.000 ກບີ ພອ້ມທງັຈະຖ ກດໍາເນນີຄະດອີາຍາ;  

9. ການນ າໃຊ ້ຫ   ການໃຫໃ້ຊ ້ບນັຊ ີແລະ ຊ ່  ຂອງບຸກຄນົ ຫ   ນຕິບຸິກຄນົອ ່ ນ ເພ ່ ອຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ 
ຍກົເວັນ້ ກລໍະນ ີການນາໍໃຊບ້ນັຊຕີາງໜາ້ເພ ່ ອຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ຈະຖ ກປບັໃໝ ສາມ 3 ເທົ່ າ ຂອງກ າໄລ ຫ   
ລາຍຮບັ ທີ່ໄດຮ້ບັຈາກການກະທ າດັ່ ງກ່າວ. ໃນກ ລະນ ີ ບ ່ ມກີ າໄລ ຫ   ມລີາຍຮບັ ຫ   ມກີາໍໄລ ຫ   ລາຍຮບັ 
ຕ ່ າກວ່າ ຫາ້ສບິລາ້ນ50.000.000 ກບີ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ສບິຫາ້ລາ້ນ ຫາ ຊາວຫາ້ລາ້ນກບີ 
30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ. 

 
10. ການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ: 
10.1. ການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ຢູ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍບ ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຈາກ ຄຄຊ 

ຈະຖ ກປບັໃໝ ສາມສ່ວນຮອ້ຍ 3% ຂອງເງນິທີ່ ລະດມົໄດ ້ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງໂດຍກງົ ຈະຖ ກ 
ປບັໃໝ ແຕ່ ສາມສບິລາ້ນ 30.000.000 ກບີ ຫາ ຫາ້ສບິລາ້ນ 50.000.000 ກບີ; 

10.2. ການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັບນົພ  ນ້ຖານການສະໜອງຂ ມູ້ນ ທີ່ ບ ່ ຖ ກຕອ້ງກບັຄວາມເປນັ
ຈງິ ຫ   ມກີານຕວົະຂ ມູ້ນໃນທຸກຮູບແບບຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ເຈດັສບິລາ້ນ70.000.000 ກບີ ຫາ 
ໜຶ່ ງຮອ້ຍລາ້ນ 150.000.000 ກບີ ໃນກ ລະນ ີທີ່ ຍງັບ ່ ທນັໄດອ້ອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ, ຈະຖ ກປບັໃໝ ສາມ 
ສ່ວນຮອ້ຍ 3% ຂອງເງນິທີ່ ລະດົມົໄດ ້ເມ ່ ອເວລາອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັແລວ້ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງໂດຍ
ກງົ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ສາມສບິລາ້ນ 30.000.000ກບີ ຫາ ຫາ້ສບິລາ້ນ 50.000.000 ກບີ;  
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10.3. ການນ າໃຊ ້ ເງນິຈ່ອງຊ ຫ້ ກັຊບັ ຫ   ທນຶທີ່ ລະດມົໄດ ້ ກ່ອນໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢ ນ ຜນົສໍາເລດັ     
ການອອກຈາໍໜ່າຍຫ ກັຊບັຈາກ ຄຄຊ ຫ   ນາໍໃຊທ້ນຶທີ່ ລະດມົໄດ ້ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມເປົາ້ໝາຍ ຈະຖ ກປບັໃໝ  
ແຕ່ ສາມສບິລາ້ນ30.000.000 ກບີ ຫາ ຫາ້ສບິລາ້ນ50.000.000 ກບີ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ 
ໂດຍກງົ ລວມທງັ ຜູມ້ອີ ານາດຄວບຄຸມບ ລສິດັ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ສບິຫາ້ລາ້ນ15.000.000 ກບີ ຫາ 
ຊາວຫາ້ລາ້ນ25.000.000 ກບີ; 

10.4. ນ າໃຊທ້ນຶ ທີ່ ລະດມົໄດ ້ ບ ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມເປົາ້ໝາຍ ຫ   ປ່ຽນແປງຈດຸປະສງົການນ າໃຊທ້ນຶ 
ທີ່ ບ ່ ສອດຄ່ອງ ກບັ ໜງັສ ຊວນຊ ,້ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເວັນ້ເສຍແຕ່ມມີະຕິ
ຮບັຮອງຈາກກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້ ຫ   ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ໜ່ວຍລງົທນຶ ຫ   ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນສນັຍາ ຈະຖ ກ
ປບັໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ລວມທງັ 
ຜູມ້ອີ ານາດຄວບ ຄຸມບ ລສິດັ ຈະຖ ກ ປບັໃໝໃນອດັຕາ ແຕ່ 15.000.000 ກບີ ຫາ 25.000.000 ກບີ; 

10.5. ປອມແປງ ຂໍມູ້ນ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການອອກຈາໍໜ່າຍຫ ກັຊບັ ຫ   ການຈດົ
ທະບຽນຫ ກັຊບັ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 15.000.000 ກບີ ຫາ 25.000.000 ກບີ. 

 
11. ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ແລະ ນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ: 
11.1. ດໍາເນນີທຸລະກດິ ນອກເໜ ອຈາກຂອບເຂດທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດ 

ຕາ 81 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ; 
11.2. ການໃຫບ້ ລກິານຄ າ້ປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ຫ   ເປນັຕວົແທນໃນການອອກຈ າໜ່າຍ 

ຫ ກັຊບັ ທີ່ ບ ່ ສອດຄ່ອງກບັ ລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຈະຖ ກປບັໃໝ ດັ່ ງນີ:້ 
-  ໃນກ ລະນ ີມລີາຍຮບັເກນີສູງກວ່າ ຫ   ເທົ່ າກບັ ຫາ້ສບິລາ້ນ 50.000.000 ກບີ ຈະຖ ກປບັ 

ໃໝ ສາມ 3 ເທົ່ າ ຂອງລາຍຮບັທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກການບ ລກິານດັ່ ງກ່າວ;  
- ໃນກ ລະນ ີບ ່ ມລີາຍຮບັ ຫ   ມລີາຍຮບັຕ ່ າກວ່າ ຫາ້ສບິລາ້ນ 50.000.000 ກບີ ຈະ ຖ ກປບັໃໝ 

ແຕ່ ເຈດັສບິລາ້ນ 70.000.000 ກບີ ຫາ ໜຶ່ ງຮອ້ຍລາ້ນ 100.000.000 ກບີ ;  
- ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ໂດຍກງົ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ສບິຫາ້ລາ້ນ 15.000.000 

ກບີ ຫາ ຊາວຫາ້ລາ້ນ 25.000.000 ກບີ. 
11.3. ການໃຫບ້ ລກິານຄ າ້ປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ຫ   ເປນັທີ່ ປກຶສາທາງດາ້ນການເງນິ ໃຫ ້

ແກ່ບ ລສິດັທີ່ ຖ ຮຸນ້ໃນບ ລສິດັຕນົ ຫ   ບ ລສິດັທີ່ ຕນົຖ ຮຸນ້ ຫ າຍກວ່າ ສບິສ່ວນຮອ້ຍ 10% ຂອງຮຸນ້ທງັໝດົ 
ຈະຖ ກ ປບັໃໝ ສາມ 3 ເທົ່ າ ຂອງລາຍຮບັທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກການໃຫບ້ ລກິານດັ່ ງກ່າວ. ໃນກ ລະນ ີບ ່ ມລີາຍຮບັ 
ຫ   ມລີາຍຮບັ ຕ ່ າກວ່າ 50.000.000 ກບີ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 
ກບີ;  

11.4. ການໂຄສະນາຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ໂດຍບ ່ ສອດຄ່ອງກບັເນ ອ້ໃນຕາມທີ່ ໄດບ້ົ່ ງໄວໃ້ນໜງັສ ຊວນຊ  ້
ຫ   ບ ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມຄວາມເປນັຈງິ ຊຶ່ ງເຮດັໃຫຜູ້ລ້ງົທນຶເຂົາ້ໃຈຜດິ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ສາມສບິລາ້ນ 
30.000.000 ກບີ ຫາ ຫາ້ສບິລາ້ນ 50.000.000 ກບີ;  

11.5. ການເພີ່ ມ ຫ   ການຫ ຸດທນຶ ຈດົທະບຽນໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ ຈະຖ ກປບັ ໃໝ 
ແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ; 
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11.6. ການປ່ຽນຊ ່ , ສະຖານທີ່ ຕັງ້ຂອງ ສໍານກັງານໃຫຍ່ ຫ   ສາຂາ, ຄວບ ຫ   ຍຸບເລກີ ບໍລສິດັ, 
ສາຂາ, ໜ່ວຍບໍລກິານ ຫ   ຫອ້ງການຜູຕ້າງໜາ້ ໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 
30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ; 

11.7. ການສາ້ງ, ພດັທະນາ ແລະ ສະໜອງ ຜະລດິຕະພນັດາ້ນຫ ກັຊບັ ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົ ໂດຍບ ່ ໄດ ້
ຮບັອະນຸຍາດ ຈະຖ ກປບັໃໝແຕ່ ສາມສບິລາ້ນ ຫາ ຫາ້ສບິລາ້ນ ກບີ. ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ 
ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງໂດຍກງົ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ສາມສບິລາ້ນ ຫາ ຫາ້ສບິລາ້ນ  ກບີ;  

11.8. ການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ, ນ າໃຊເ້ງນິ ຫ   ຫ ກັຊບັ ຂອງລູກຄາ້ໂດຍບ ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຈາກ ລູກຄາ້ 
ຈະຖ ກປບັໃໝ ດັ່ ງນີ:້ 

-  ໃນກ ລະນ ີມກີ າໄລເກນີສູງກວ່າ ຫ   ເທົ່ າກບັ ສບິລາ້ນ 10.000.000 ກບີ ຈະຖ ກປບັໃໝ ສາມ 
3 ເທົ່ າ ຂອງກ າໄລ; 

- ໃນກ ລະນ ີ ບ ່ ມກີ າໄລ ຫ   ມກີ າໄລຕ ່ າກວ່າ ສບິລາ້ນ 10.000.000 ກບີ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 
ສບິຫາ້ລາ້ນ 15.000.000 ກບີ ຫາ ຊາວຫາ້ລາ້ນ 25.000.000 ກບີ; 

- ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງໂດຍກງົ ຈະຖ ກປັບໃໝ ແຕ່ ສບິຫາ້ລາ້ນ 15.000.000 
ກບີ ຫາ ຊາວຫາ້ລາ້ນ 25.000.000 ກບີ; 

11.9. ການເຜຍີແຜ່, ການນ າໃຊຂ້ ມູ້ນຂອງລູກຄາ້ ເພ ່ ອຜນົປະໂຫຍດຂອງຕນົ ຫ   ບຸກຄນົອ ່ ນ 
ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ສບິຫາ້ລາ້ນ 15.000.000 ກບີ ຫາ ສາມສບິລາ້ນ 30.000.000 ກບີ. ຜູບ້ ລຫິານ 
ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ໂດຍກງົ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ສບິຫາ້ລາ້ນ 15.000.000 ກບີ ຫາ ຊາວຫາ້ລາ້ນ 
25.000.000 ກບີ;  

11.10. ການໃຫບູ້ລມິະສດິແກ່ຕນົ ໃນການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ສູງກວ່າຂອງລູກຄາ້ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 
ສາມສບິລາ້ນ 30.000.000 ກບີ ຫາ ຫາ້ສບິລາ້ນ 50.000.000 ກບີ; 

11.11. ການທວງເອາົ, ໃຫ ້ຫ   ຮບັ ສນິບນົ ຫ   ສິ່ ງຕອບແທນອ ່ ນ ທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງ ຈະຖ ກ ປບັໃໝ ແຕ່ 
30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ. 

 
12. ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ແລະ ຜູບ້ ລຫິານກອງ 

ທນຶຮ່ວມ: 
12.1. ດໍາເນນີທຸລະກດິ ນອກເໜ ອຈາກຂອບເຂດທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດ 

ຕາ 93 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ; 
12.2. ການສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶຮ່ວມ ແລະ ຂາຍໜ່ວຍລງົທນຶ ຂອງກອງທນຶຮ່ວມໂດຍບ ່ ໄດ ້ຮບັອະນຸຍາດ 

ຈາກ ຄຄຊ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 50.000.000 ກບີ ຫາ 80.000.000 ກບີ; 
12.3. ການເອາົຊບັສນິຂອງກອງທນຶໜຶ່ ງ ໄປລງົທນຶໃນກອງທນຶອ ່ ນ ທີ່ ຕນົບ ລຫິານ, ການຊ ຮຸ້ນ້ ຫ   ຮຸນ້

ກູ ້ ຂອງທະນາຄານດູແລຊບັສນິທີ່ ຕນົໃຊບ້ ລກິານ ແລະ ບ ລສິດັບ ລຫິານກອງທນຶອ ່ ນ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 
70.000.000 ກບີ ຫາ 100.000.000 ກບີ. ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 
30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ; 

12.4. ການເອາົຊບັສນິຂອງກອງທນຶຮ່ວມ ໄປຊ ຫ້ ກັຊບັຂອງບ ລສິດັໃດໜຶ່ ງທີ່ ມອີ ານາດຄວບຄຸມ 
ໃນບ ລສິດັບ ລຫິານກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 70.000.000 ກບີ ຫາ 100.000.000 
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ກບີ. ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 
ກບີ; 

12.5. ການນ າໃຊທ້ນຶທີ່ ລະດມົໄດ ້ກ່ອນໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ ຫ   ລງົທນຶເຂົາ້ໃນ ເປົາ້ໝາຍໃດ
ໜຶ່ ງ ທີ່ ບ ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 100.000.000 ກບີ ຫາ 150.000.000 ກບີ. ຜູບ້ ລຫິານ 
ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ; 

12.6. ການລວມຊບັສນິຂອງ ກອງທນຶໜຶ່ ງ ເຂົາ້ກບັ ກອງທນຶອ ່ ນ ຫ   ຊບັສນິຂອງຕນົ ຫ   ຊບັສນິຂອງ
ລູກຄາ້ລາຍອ ່ ນ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 100.000.000 ກບີ ຫາ 150.000.000 ກບີ. ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ 
ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ; 

12.7. ການນ າໃຊຊ້ບັສນິຂອງກອງທນຶ ເພ ່ ອຜນົປະໂຫຍດຂອງ ຕນົ, ບຸກຄນົ ຫ   ນຕິບຸິກຄນົອ ່ ນ ທີ່ ບ ່
ແມ່ນຜູຖ້ ໜ່ວຍລງົທນຶຂອງກອງທນຶນັນ້ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 100.000.000 ກບີ ຫາ 150.000.000 
ກບີ. ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 
ກບີ; 

12.8. ການສາ້ງລາຍຮບັໃຫຜູ້ຖ້ ໜ່ວຍລງົທນຶ ດວ້ຍການລະເມດີ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 50.000.000 ກບີ ຫາ 70.000.000 ກບີ. ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ 
ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ; 

12.9. ການທວງເອາົ, ໃຫ ້ ຫ   ຮບັ ສນິບນົ ຫ   ສິ່ ງຕອບແທນອ ່ ນ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 
30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ; 

12.10. ຜູບ້ ລຫິານບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ໄປແລະ ຜູບ້ ລຫິານກອງທນຶ 
ຮ່ວມ ຊຶ່ ງດ າລງົຕ າແໜ່ງໃດໜຶ່ ງ ໃນທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ຫ   ບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິກອງທນຶເພ ່ ອການ
ລງົທນຶອ ່ ນ ຫ   ມສ່ີວນຮ່ວມໃນ ທຸລະກ າຫ ກັຊບັ ຫ   ທຸລະກ າອ ່ ນ ທີ່ ສາ້ງຜນົເສຍັຫາຍ 
ໃຫແ້ກ່ຊບັສນິຂອງກອງທນຶຮ່ວມ ແລະ ຜນົປະ ໂຫຍດຂອງຜູຖ້  ໜ່ວຍລງົທນຶ ຈະຖ ກປບັໃໝແຕ່ 
ເຈດັສບິລາ້ນ 70.000.000 ກບີ ຫາ ໜຶ່ ງຮອ້ຍລາ້ນ 100.000.000 ກບີ; 

12.11. ການສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶຮ່ວມ ໂດຍບ ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຈະຖ ກປບັ ໃໝ ແຕ່ ຫາ້ສບິ ລາ້ນ ຫາ 
ແປດສບິລາ້ນກບີ;  

12.12. ການລະດມົທນຶ ກ່ອນໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຈະຖ ກປັບໃໝ ສາມ ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງທນຶທີ່ ລະ 
ດມົໄດ;້  

12.13. ການກູຊ້ບັສນິໃຫກ້ອງທນຶຮ່ວມ ຫ   ການເອາົຊບັສນິຂອງກອງ ທນຶຮ່ວມໄປປ່ອຍກູ ້ ໃຫ ້
ບຸກຄນົ ຫ   ນຕິບຸິກຄນົອ ່ ນ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ເຈດັ ສບິລາ້ນ ຫາ ໜຶ່ ງຮອ້ຍສບິລາ້ນກບີ. ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ 
ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງໂດຍ ກງົ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ສາມສບິລາ້ນ ຫາ ຫາ້ສບິລາ້ນກບີ; 

12.14. ການເອາົຊບັສນິຂອງກອງທນຶຮ່ວມໜຶ່ ງ ໄປລງົທນຶໃນກອງທນຶ ຮ່ວມອ ່ ນທີ່ ຕນົບ ລຫິານ, 
ການຊ ຮຸ້ນ້ ຫ   ພນັທະບດັຂອງທະນາຄານດູແລຊບັ ສນິ ທີ່ ຕນົໃຊບ້ ລກິານ ແລະ ບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິອ ່ ນ 
ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ເຈດັສບິລາ້ນ ຫາ ໜຶ່ ງຮອ້ຍລາ້ນກບີ. ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ໂດຍກງົ 
ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ສາມສບິລາ້ນ ຫາ ຫາ້ສບິລາ້ນກບີ; 

12.15. ການເອາົຊບັສນິຂອງກອງທນຶຮ່ວມ ໄປຊ ຫ້ ກັຊບັຂອງບ ລສິດັ ໃດໜຶ່ ງ ທີ່ ເປນັຜູຖ້ ຮຸນ້ 
ທີ່ ມອີ ານາດຄວບຄຸມ ໃນບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິ ຫ   ທະນາຄານດູແລຊບັສນິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັກອງທນຶຮ່ວມ 
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ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ເຈດັ ສບິລາ້ນ ຫາ ໜຶ່ ງຮອ້ຍລາ້ນກບີ. ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງໂດຍກງົ 
ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ສາມສບິລາ້ນ ຫາ ຫາ້ສບິລາ້ນກບີ; 

12.16. ການນ າໃຊທ້ນຶທີ່ ລະດມົໄດ ້ ກ່ອນໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ ຫ   ລງົທນຶເຂົາ້ໃນ 
ກດິຈະການທີ່ ບ ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ໜຶ່ ງຮອ້ຍ ລາ້ນ ຫາ ໜຶ່ ງຮອ້ຍຫາ້ສບິລາ້ນກບີ. 
ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງໂດຍ ກງົ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ສາມສບິລາ້ນ ຫາ ຫາ້ ສບິລາ້ນກບີ; 

12.17. ການນ າໃຊຊ້ບັສນິຂອງກອງທນຶຮ່ວມ ຄ າ້ປະກນັການຂ ກູຂ້ອງຕນົ,ບຸກຄນົ ຫ   ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ 
ຊ າລະໜີສ້ນິ ລວມທງັ ໃນກ ລະນບີ ລສິດັບ ລ ິຫານຊບັສນິ ຢູ່ໃນສະພາວະລ ້ມົລະລາຍ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 
ໜຶ່ ງຮອ້ຍລາ້ນ ຫາ ໜຶ່ ງຮອ້ຍຫາ້ສບິລາ້ນກບີ. ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນ ກ່ຽວຂອ້ງໂດຍກງົ ຈະຖ ກປບັໃໝ 
ແຕ່ ສາມສບິລາ້ນ ຫາ ຫາ້ສບິລາ້ນ ກບີ; 

12.18. ການລວມບນັຊຊີບັສນິຂອງຕນົ ຫ   ຊບັສນິຂອງບຸກຄນົອ ່ ນ ເຂົາ້ ໃນບນັຊຊີບັສນິ ຂອງ 
ກອງທນຶຮ່ວມ ທີ່ ຕນົບ ລຫິານ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ໜຶ່ ງ ຮອ້ຍລາ້ນ ຫາ ໜຶ່ ງຮອ້ຍຫາ້ສບິລາ້ນກບີ. ຜູບ້ ລຫິານ 
ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວ ຂອ້ງໂດຍກງົ ຈະຖ ກປັບໃໝ ແຕ່ ສາມສບິລາ້ນ ຫາ ຫາ້ສບິລາ້ນກບີ;   

12.19. ການບ ລຫິານຊບັສນິຂອງກອງທນຶຮ່ວມ ທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕກ້ານ ຄຸມ້ຄອງຂອງຕນົ ໂດຍບ ່ ເປນັທ າ 
ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ໜຶ່ ງຮອ້ຍລາ້ນ ຫາ ໜຶ່ ງຮອ້ຍ ຫາ້ສບິລາ້ນກບີ. ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວ 
ຂອ້ງໂດຍກງົ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ສາມສບິລາ້ນ ຫາ ຫາ້ສບິລາ້ນກບີ; 

12.20. ການນ າໃຊຊ້ບັສນິຂອງກອງທນຶຮ່ວມ ເພ ່ ອຜນົປະໂຫຍດຂອງ ຕນົ ຫ   ບຸກຄນົອ ່ ນ ທີ່ ບ ່ ແມ່ນ
ຜູຖ້ ໜ່ວຍລງົທນຶຂອງກອງທນຶນັນ້ ຈະຖ ກປບັ ໃໝ ແຕ່ ໜຶ່ ງຮອ້ຍລາ້ນ ຫາ ໜຶ່ ງ ຮອ້ຍຫາ້ສບິລາ້ນກບີ. 
ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ ຜູມ້ ີສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງໂດຍກງົ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ສາມສບິ ລາ້ນ ຫາ ຫາ້ສບິລາ້ນ ກບີ;  

12.21. ການຮກັສາ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ ຊບັສນິຂອງກອງທນຶຮ່ວມດວ້ຍຕນົເອງ ຈະຖ ກປບັໃໝ 
ແຕ່ ເຈດັສບິລາ້ນ ຫາໜຶ່ ງຮ່ອຍລາ້ນກບີ. ຜູບ້ ລ ິຫານ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ໂດຍກງົ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 
ສາມສບິລາ້ນ ຫາ ຫາ້ສບິລາ້ນກບີ. 

 

13. ບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ 
13.1. ເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ນອກເໜ ອຈາກປະເພດຂອງການໃຫບໍ້ລກິານທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຕາມທີ່

ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 104 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ 
50.000.000 ກບີ; 

13.2. ການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນຂອງກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 
50.000.000 ກບີ ຫາ 70.000.000 ກບີ. ຜູບໍ້ລຫິານ ແລະ ຜູທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 
30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ; 

13.3. ການປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິໂດຍບ່ໍສອດຄ່ອງກບັຫ ກັການຂອງການປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ຈະ
ຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 50.000.000 ກບີ ຫາ 70.000.000 ກບີ. ຜູບໍ້ລຫິານ ແລະ ຜູທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ຈະ
ຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ; 

13.4. ການປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ທີ່ ບໍລສິດັ, ຜູບໍ້ລຫິານຂອງບໍລສິດັ ຫ   ຜູປ້ະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ມີ
ສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງທາງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ ທງັທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 50.000.000 
ກບີ ຫາ 70.000.000 ກບີ. ຜູບໍ້ລຫິານ ແລະ ຜູທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 30.000.000 
ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ. 
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14. ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ: 
14.1. ເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ນອກເໜ ອຈາກຂອບເຂດທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ 

ມາດຕາ 113 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ຈະຖ ກປບັໃໝແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ; 
14.2. ການຖ ຮຸນ້ ຫ   ປ່ອຍກູໃ້ຫ ້ ໃນບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ທີ່ ຕນົໃຫບ້ ລ ິ

ການ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ເຈດັສບິລາ້ນ 70.000.000 ກບີ ຫາ ໜຶ່ ງຮອ້ຍລາ້ນ 100.000.000 ກບີ; 
14.3. ການລງົທນຶ ຫ   ຊ -້ຂາຍໜ່ວຍລງົທນຶຂອງກອງທນຶຮ່ວມ ທີ່ ຕນົໃຫບ້ ລກິານ ຈະຖ ກປບັໃໝ 

ແຕ່ ເຈດັສບິລາ້ນ 70.000.000 ກບີ ຫາ ໜຶ່ ງຮອ້ຍລາ້ນ 100.000.000 ກບີ;  
14.4. ການໃຫບ້ ລກິານດູແລຊບັສນິ ແກ່ບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ທີ່ ເປນັຜູຖ້ 

ຮຸນ້ໃນທະນາ ຄານຕນົ ຫ   ທີ່ ທະນາຄານຕນົໄປຖ ຮຸນ້ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ເຈດັສບິລາ້ນ 70.000.000 ກບີ 
ຫາ ໜຶ່ ງຮອ້ຍລາ້ນ 100.000.000 ກບີ; 

14.5. ການລວມບນັຊຊີບັສນິຂອງລູກຄາ້ເຂົາ້ກນັ ຫ   ລວມບນັຊຊີບັ ສນິຂອງລູກຄາ້ ເຂົາ້ກບັບນັຊ ີ
ຊບັສນິຂອງຕນົ ກອງທນຶໜຶ່ ງ ເຂົາ້ກບັ ກອງທນຶອ ່ ນ ຫ   ຊບັສນິຂອງຕນົ ຫ   ຊບັສນິຂອງລູກຄາ້ລາຍອ ່ ນ ຈະ
ຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ໜຶ່ ງຮອ້ຍລາ້ນ 100.000.000 ກບີ ຫາ ໜຶ່ ງຮອ້ຍຫາ້ສບິລາ້ນ 150.000.000 ກບີ. ຜູ ້
ບ ລຫິານ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງໂດຍກງົ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ສາມສບິລາ້ນ 30.000.000 ກບີ ຫາ ຫາ້
ສບິລາ້ນ 50.000.000 ກບີ; 

14.6. ການໂອນ, ນາໍໃຊ ້ຫ   ບໍລຫິານຊບັສນິຂອງລູກຄາ້ ໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກລູກຄາ້ ຈະຖ ກ
ປບັໃໝ ແຕ່ 50.000.000 ກບີ ຫາ 70.000.00 ກບີ. ຜູບໍ້ລຫິານ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ຈະຖ ກປບັ 
ໃໝ ແຕ່ 30.000.00 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ; 

14.7. ການບ່ໍປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຕາມສນັຍາ ທີ່  ໄດຕ້ກົລງົກບັລູກຄາ້ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 30.000.000 
ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ; 

14.8. ການທວງເອາົ, ໃຫ ້ ຫ   ຮບັ ສນິບນົ ຫ   ສິ່ ງຕອບແທນອ ່ ນ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 
30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ; 

14.9. ການເປນັສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການ ຂອງທະນາຄານດັ່ ງກ່າວ ເປນັ 
ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ຂອງບ ລສິດັບ ລຫິານຊບັສນິກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ທີ່ ຕນົໃຫບ້ ລກິານ ຈະຖ ກ
ປບັໃໝ ແຕ່ ເຈດັສບິລາ້ນ 70.000.000 ກບີ ຫາ ໜຶ່ ງຮອ້ຍລາ້ນ 100.000.000 ກບີ.  

 
15. ບ ລສິດັກວດສອບ: ແລະ ຜູກ້ວດສອບ ທີ່ ກວດສອບເປົາ້ໝາຍ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 

140 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ຈະຖ ກປບັໃໝ ໜຶ່ ງເທົ່ າ ຂອງລາຍຮບັທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກການ ກວດສອບ. 
15.1. ເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ນອກເໜ ອຈາກຂອບເຂດທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ 

ມາດຕາ 122 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ; 
15.2. ລະເມດີກດົຈນັຍາບນັດາ້ນວຊິາຊບີ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ 

50.000.000 ກບີ; 
15.3. ທໍາລາຍຂໍມູ້ນຫ ກັຖານ, ປອມແປງ ເຊ ່ ອງອໍາຂໍມູ້ນ ແລະ ເອກະສານ, ຊຸກເຊ ່ ອງການກະທໍາຜດິ 

ທີ່ ພວົພນັກບັວຽກງານການບນັຊ ີແລະ ການກວດສອບ ຈະຖ ກປະຕບິດັມາດຕະການປບັໃໝ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍ
ນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 236 ຂໍ ້2 ວກັໜຶ່ ງ ແລະ ວກັສອງ ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ;້ 
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15.4. ໃຫກ້ານບໍລກິານທາງດາ້ນ ການບນັຊ ີແລະ ການກວດສອບ ແກ່ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍດຽວກນັ ແລະ 
ໃນປກີານບນັຊດີຽວກນັ ຈະຖ ກປບັໃໝ 3 ເທົ່ າ ຂອງມູນຄ່າທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກການບໍລກິານດັ່ ງກ່າວ. ກລໍະນບ່ໍີມີ
ລາຍຮບັ ຫ   ມລີາຍຮບັຕໍ່ ກວ່າ 50.000.000 ກບີ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 70.000.000 ກບີ ຫາ 
100.000.000 ກບີ. ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ 
50.000.000 ກບີ. 

 
16. ບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ  
16.1. ເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ນອກເໜ ອຈາກຂອບເຂດທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ 

ມາດຕາ 131 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ; 
16.2. ການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນຂອງກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 

50.000.000 ກບີ ຫາ 70.000.000 ກບີ. ຜູບໍ້ລຫິານ ແລະ ຜູທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 
30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ; 

16.3. ການຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ  ໂດຍບ່ໍສອດຄ່ອງກບັຫ ກັການຂອງການຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້
ເຊ ່ ອຖ  ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 50.000.000 ກບີ ຫາ 70.000.000 ກບີ. ຜູບໍ້ລຫິານ ແລະ ຜູທ້ີ່ ມສ່ີວນ
ກ່ຽວຂອ້ງ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ; 

16.4. ການບໍລກິານຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ  ທີ່ ບໍລສິດັ, ຜູບໍ້ລຫິານຂອງບໍລສິດັ ຫ   ຜູຈ້ດັລໍາດບັ
ຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ  ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງທາງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ ທງັທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 
50.000.000 ກບີ ຫາ 70.000.000 ກບີ. ຜູບໍ້ລຫິານ ແລະ ຜູທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 
30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ. 

 
17. ນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ: 
17.1. ເຄ ່ ອນໄຫວໃຫບໍ້ລກິານ ໂດຍບ່ໍສອດຄ່ອງກບັ ກດົຈນັຍາບນັຂອງຕນົ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 

30.000.000 ຫາ 50.000.000 ກບີ; 
17.2. ໃຫບຸ້ກຄນົອ ່ ນນາໍໃຊໃ້ບຢັງ້ຢ ນວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ຫ   ລະຫດັນາຍໜາ້ຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ 

ຂອງຕນົ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ຫາ 50.000.000 ກບີ; 
17.3. ຮ່ວມມ ກບັລູກຄາ້ໃນການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ທີ່ ເປນັການລະເມດີ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ

ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ, ບໍລສິດັບໍລຫິານກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ຈະຖ ກ
ປບັໃໝ 3 ເທົ່ າ ຂອງກາໍໄລ ຫ   ລາຍຮບັ ທີ່ ໄດຈ້າກການກະທໍາດັ່ ງກ່າວ. ກລໍະນ ີບ່ໍມກີາໍໄລ ຫ   ລາຍຮບັ ຫ   ມີ
ກາໍໄລ ຫ   ລາຍຮບັຕໍ່ າກວ່າ 10.000.000 ກບີ ຈະຖ ກປບັໃໝແຕ່ 10.000.000 ກບີ ຫາ 30.000.000 
ກບີ; 

17.4. ຮບັຄໍາສັ່ ງຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັຈາກລູກຄາ້ ຢູ່ນອກສະຖານທີ່  ທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ ້ ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ, ບໍລ ິ
ສດັບໍລຫິານກອງທນຶເພ ່ ອການລງົທນຶ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ຈະຖ ກປບັໃໝ 10% ຂອງມູນຄ່າຮບັຄໍາສັ່ ງ
ຊ -້ຂາຍ. ກລໍະນ ີ ມູນຄ່າຮບັຄໍາສັ່ ງຊ ຂ້າຍຫາກຕໍ່ າກວ່າ 10.000.000 ກບີ ຈະຖ ກປບັໃໝແຕ່ 
10.000.000 ກບີ ຫາ 30.000.000 ກບີ; 
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17.5. ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ເປນັນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ໃຫແ້ກ່ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ຫ   ບໍລສິດັບໍລຫິານ
ກອງທນຶ ອ ່ ນ ໃນຂະນະທີ່ ເປນັ ພະນກັງານຂອງ ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ຫ   ບໍລສິດັບໍລຫິານກອງທນຶເພ ່ ອການ
ລງົທນຶ ໜຶ່ ງ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ຫາ 50.000.000 ກບີ; 

17.6. ເຜຍີແຜ່, ນາໍໃຊຂໍ້ມູ້ນຂອງລູກຄາ້ ເພ ່ ອຜນົປະໂຫຍດຂອງ ຕນົ, ບຸກຄນົ ຫ   ນຕິບຸິກຄນົອ ່ ນ ຈະ
ຖ ກປບັໃໝແຕ່ 30.000.000 ຫາ 50.000.000 ກບີ. ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ຈະຖ ກປບັ
ໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ  50.000.000 ກບີ; 

17.7. ໃຫຄໍ້າປກຶສາກ່ຽວກບັການລງົທນຶແກ່ຜູລ້ງົທນຶ ໃນຂະນະທີ່ ເປນັທີ່ ປກຶສາທາງດາ້ນການເງນິ 
ຈະຖ ກປບັໃໝແຕ່ 30.000.000 ຫາ 50.000.000 ກບີ. ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ຈະຖ ກ
ປບັໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ  50.000.000 ກບີ; 

17.8. ຍຸຍງົໃຫລູ້ກຄາ້ຕດັສນິໃຈຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ທີ່ ບ ່ ສມົເຫດສມົຜນົ ເພ ່ ອຜນົປະໂຫຍດຂອງຕນົ ຫ   
ໃຫຄ້ າໝັນ້ສນັຍາ ກ່ຽວກບັຜນົຕອບແທນຈາກການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ຈະຖ ກປບັໃໝແຕ່ 30.000.000 ຫາ 
50.000.000 ກບີ. ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ  
50.000.000 ກບີ;  

17.9. ນາໍໃຊຂໍ້ມູ້ນທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງມາເປນັບ່ອນອງີໃນການວເິຄາະ ຈະຖ ກປບັໃໝແຕ່ 30.000.000 
ຫາ 50.000.000 ກບີ. ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ  
50.000.000 ກບີ; 

17.10. ບ ລຫິານຊບັສນິຂອງກອງທນຶ ທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງຕນົ ໂດຍບ ່ ເປນັທ າ ຈະຖ ກ
ປບັໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ. ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ຈະຖ ກປບັ
ໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ  50.000.000 ກບີ. 

 
18. ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ: 
18.1. ດໍາເນນີທຸລະກດິ ນອກເໜ ອຈາກຂອບເຂດທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດ 

ຕາ 151 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ຈະຖ ກປບັໃໝແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ; 
18.2. ການໂອນກດິຈະການໃດໜຶ່ ງ ຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ໃຫບຸ້ກຄນົ ຫ   ນຕິບຸິກຄນົອ ່ ນ ໂດຍບ ່ ໄດ ້

ຮບັອະນຸຍາດ ຈາກ ຄຄຊ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ເຈດັສບິລາ້ນ 70.000.000 ກບີ ຫາ ໜຶ່ ງຮອ້ຍລາ້ນ 
100.000.000 ກບີ.  ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງໂດຍກງົ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ສາມສບິລາ້ນ 
30.000.000 ກບີ ຫາ  ຫາ້ສບິລາ້ນ 50.000.000 ກບີ; 

18.3. ການລງົທນຶໃນກດິຈະການ ຫ   ວສິາຫະກດິອ ່ ນ ໂດຍບ ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຈາກ ຄຄຊ ຈະຖ ກ
ປບັໃໝ ສາມເທົ່ າ ຂອງລາຍຮບັ ທີ່ໄດຈ້າກການລງົທນຶ. ໃນກ ລະນ ີບ ່ ມລີາຍຮບັ ຫ   ມລີາຍຮບັຕ ່ າກວ່າ ສບິ
ລາ້ນ 10.000.000 ກບີ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ສາມສບິລາ້ນ 30.000.000 ກບີ ຫາ ຫາ້ສບິລາ້ນ
50.000.000 ກບີ. ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງໂດຍກງົ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ສາມສບິລາ້ນ
30.000.000 ກບີ ຫາ ຫາ້ສບິລາ້ນ 50.000.000 ກບີ;  

18.4. ການແຈງ້ ຫ   ເຜຍີແຜ່ຂ ມູ້ນທີ່ ບ ່ ຖ ກຕອ້ງບ່ໍເປນັຈງິ ແລະ ເຮດັໃຫບຸ້ກຄນົອ ່ ນເຂົາ້ໃຈຜດິ 
ຊຶ່ ງສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ຫ ກັຊບັ, ຜູລ້ງົທນຶ ແລະ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ເຈດັສບິລາ້ນ 
70.000.000 ກບີ ຫາ ໜຶ່ ງຮອ້ຍລາ້ນ 100.000.000 ກບີ. ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງໂດຍກງົ 
ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ສາມສບິລາ້ນ 30.000.000 ກບີ ຫາ ຫາ້ສບິລາ້ນ 50.000.000 ກບີ;  
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18.5. ການເປດີເຜຍີ, ຫ   ການນ າໃຊ ້ຫ   ສົ່ ງຕໍ່  ຂ ມູ້ນຂອງສະມາຊກິຂອງຕນົ, ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ ຫ   
ຂໍມູ້ນສ່ວນຕວົຂອງຜູລ້ງົທນຶ ເພ ່ ອຜນົປະໂຫຍດຂອງຕນົ, ບຸກຄນົ  ຫ   ນຕິບຸິກຄນົອ ່ ນ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 
ເຈດັສບິລາ້ນ 70.000.000 ກບີ ຫາ ໜຶ່ ງຮອ້ຍລາ້ນ 100.000.000 ກບີ. ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນ
ກ່ຽວຂອ້ງໂດຍກງົ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ສາມສບິລາ້ນ 30.000.000 ກບີ ຫາ ຫາ້ສບິລາ້ນ 50.000.000 
ກບີ; 

18.6. ການເປດີການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ທີ່ ຢູ່ໃນໄລຍະຫາ້ມ ຊ -້ຂາຍ ຫ   ໂອນຫ ກັຊບັ ຈະຖ ກປບັໃໝ 
ແຕ່ ເຈດັສບິລາ້ນ 70.000.000 ກບີ ຫາ ໜຶ່ ງຮອ້ຍລາ້ນ 100.000.000 ກບີ. ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ  ຜູມ້ ີ
ສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງໂດຍກງົ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ສາມສບິລາ້ນ 30.000.000 ກບີ ຫາ ຫາ້ສບິລາ້ນ
50.000.000 ກບີ; 

18.7. ການນາໍໃຊບ້ນັຊຫີ ກັຊບັຂອງ ສະມາຊກິຕນົ ແລະ ສະມາຊກິຂອງສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ເພ ່ ອ
ຜນົປະໂຫຍດສ່ວນຕວົ, ບຸກຄນົ ຫ   ນຕິບຸິກຄນົອ ່ ນ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ເຈດັສບິລາ້ນ 70.000.000 ກບີ 
ຫາ ໜຶ່ ງຮອ້ຍຫາ້ສບິລາ້ນ 150.000.000 ກບີ. ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງໂດຍກງົ ຈະຖ ກປບັ
ໃໝໃນອດັຕາ ແຕ່ ສາມສບິລາ້ນ 30.000.000 ກບີ ຫາ ຫາ້ສບິລາ້ນ 50.000.000 ກບີ.  

18.8. ທວງເອາົ, ໃຫ ້ຫ   ຮບັ ສນິບນົ ຫ   ສິ່ ງຕອບແທນອ ່ ນ ຈະຖ ກປບັໃໝໃນອດັຕາ 30.000.000 
ກບີ 50.000.000 ກບີ; 

18.9. ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການຂອງ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ເປນັສະມາຊກິ
ຂອງ ສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການ ຂອງ ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ, ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ ແລະ ສະ
ຖາບນັສ ່ ກາງດາ້ນຫ ກັຊບັ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຈະຖ ກປບັໃໝໃນອດັຕາ 30.000.000 ກບີ 50.000.000 ກບີ; 

 
19. ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ: 
19.1. ດໍາເນນີທຸລະກດິ ນອກເໜ ອຈາກຂອບເຂດທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດ 

ຕາ 164 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ຈະຖ ກປບັໃໝແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ; 
19.2. ໂອນກດິຈະການໃດໜຶ່ ງ ຂອງ ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ໃຫບຸ້ກຄນົ ຫ   ນຕິບຸິກຄນົອ ່ ນ ໂດຍບ່ໍໄດ ້

ຮບັອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 70.000.000 ກບີ ຫາ 100.000.000 ກບີ.  ຜູບ້ ລຫິານ 
ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ  50.000.000 ກບີ; 

19.3. ການລງົທນຶໃນກດິຈະການ ຫ   ວສິາຫະກດິອ ່ ນ ໂດຍບ ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຈາກ ຄຄຊ ຈະຖ ກ
ປບັໃໝ 3 ເທົ່ າ ຂອງລາຍຮບັ ທີ່ໄດຈ້າກການລງົທນຶ. ໃນກ ລະນ ີ ບ ່ ມລີາຍຮບັ ຫ   ມລີາຍຮບັຕ ່ າກວ່າ 
10.000.000 ກບີ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ. ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ ຜູ ້
ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ; 

19.4. ການແຈງ້ ຫ   ເຜຍີແຜ່ຂ ມູ້ນທີ່ ບ ່ ຖ ກຕອ້ງ ຊຶ່ ງສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ຫ ກັຊບັ, ຜູລ້ງົທນຶ ແລະ 
ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 70.000.000 ກບີ ຫາ 100.000.000 ກບີ. ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ ຜູມ້ ີ
ສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ; 

19.5. ການເປດີເຜຍີ ຫ   ການນ າໃຊຂ້ ມູ້ນ ຂອງສະມາຊກິຂອງຕນົ, ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ ຫ   ຂໍມູ້ນ
ສ່ວນຕວົຂອງຜູລ້ງົທນຶ ເພ ່ ອຜນົປະໂຫຍດຂອງ ຕນົ, ບຸກຄນົ ຫ   ນຕິບຸິກຄນົອ ່ ນ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 
70.000.000 ກບີ ຫາ 100.000.000 ກບີ. ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 
30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ; 
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19.6. ນາໍໃຊບ້ນັຊຫີ ກັຊບັຂອງສະມາຊກິ ເພ ່ ອຜນົປະໂຫຍດຂອງຕນົ, ບຸກຄນົ ຫ   ນຕິບຸິກຄນົອ ່ ນ 
ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 70.000.000 ກບີ ຫາ 150.000.000 ກບີ. ຜູບ້ ລຫິານ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ 
ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ; 

19.7. ສະໜອງຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັ  ການຖ ຄອງຫ ກັຊບັ ຫ   ການຊໍາລະຫ ກັຊບັ ທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງກບັຄວາມ
ເປນັຈງິ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 50.000.000 ກບີ ຫາ 70.000.000 ກບີ. ຜູບໍ້ລຫິານ ແລະ ຜູທ້ີ່ ມສ່ີວນ
ກ່ຽວຂອ້ງ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ; 

19.8. ການທວງເອາົ, ໃຫ ້ ຫ   ຮບັ ສນິບນົ ຫ   ສິ່ ງຕອບແທນອ ່ ນ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 
30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ; 

19.9. ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການຂອງ ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ເປນັສະມາ 
ຊກິຂອງ ສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການ ຂອງ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ, ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ ແລະ ສະ
ຖາບນັສ ່ ກາງດາ້ນຫ ກັຊບັ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 70.000.000 ກບີ ຫາ 100.000.000 
ກບີ. 

 
20. ສະມາຄມົທຸລະກດິຫ ກັຊບັ: 
20.1. ເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ນອກເໜ ອຈາກຂອບເຂດທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ 

ມາດຕາ 140 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ; 
20.2. ສາ້ງຕັງ້ ແລະ ດໍາເນນີການເຄ ່ ອນໄຫວ ບ່ໍສອດຄ່ອງກບັຫ ກັການ ແລະ ວດັຖຸປະສງົຂອງສະ 

ມາຄມົ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ; 
20.3. ສະໜບັສະໜນູ ຫ   ເຄ ່ ອນໄຫວ ທີ່ ຈະສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍທາງດາ້ນສ ່ ສຽງ ຫ   ຊບັສນິ ຂອງ

ບຸກຄນົ ຫ   ນຕິບຸິກຄນົ ໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ 
50.000.000 ກບີ. 

21. ບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ, ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ ທີ່ ບ ່ ປະຕບິດັຕາມຫ ກັການຄຸມ້ຄອງບ ລ ິ
ຫານທີ່ ດ ີຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ເຈດັສບິ ຫາ ໜຶ່ ງຮອ້ຍ ລາ້ນກບີ.  

ການລະເມດີອ ່ ນ ຕ ່ ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ທີ່ ບ ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນມາດຕານີ ້ ຈະຖ ກປບັໃໝ ຕາມທີ່ໄດກ້າໍ
ນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະຂອງ ຄຄຊ. 

 
ມາດຕາ 169 235 (ປບັປຸງ) ມາດຕະການທາງແພ່ງ 

 ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫ   ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ຂ ຫ້າ້ມ ຊຶ່ ງໄດກ້ໍ່ ຄວາມເສຍັ
ຫາຍແກ່ຜູອ້ ່ ນ ຈະຕອ້ງຮບັຜດິຊອບໃຊແ້ທນຄ່າເສຍັຫາຍຕາມມູນຄ່າຕວົຈງິ ທີ່ ຕນົໄດກ້ ່ ຂຶນ້ ແລະ ຊໍາລະຄ ນ
ກາໍໄລທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກການເຄ ່ ອນໄຫວດັ່ ງກ່າວ. (IOSCO) 

ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫ   ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ໄດຮ້ບັຄວາມເສຍັຫາຍ ຈາກການກະທໍາຂອງບຸກຄນົອ ່ ນ ທີ່
ລະເມດີຕາມການກາໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຈະໄດຮ້ບັການທດົ
ແທນຄ່າເສຍັຫາຍ ຈາກການຮອ້ງຟອ້ງທາງແພ່ງຕໍ່ ຜູລ້ະເມດີດັ່ ງກ່າວ ເຖງິແມ່ນວ່າການກະທໍາດັ່ ງກ່າວຍງັບ່ໍຖ ກ
ຕດັສນິວ່າເປນັການກະທໍາຜດິກໍ່ ຕາມ ຫ   ເຖງິວ່າການກະທໍາຍງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການດໍາເນນີຄະດກີໍ່ ຕາມ. 

ກລໍະນ ີຄຄຊ ຫາກພບົເຫນັວ່າບຸກຄນົໃດໄດລ້ະເມດີຕາມການກາໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ແລະ 
ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ທີ່ ສາ້ງຄວາມເສຍັຫາຍຕໍ່ ຜນົປະໂຫຍດລວມຂອງລດັ ຄຄຊ ສາມາດຮອ້ງຟອ້ງ
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ກ່ຽວກບັການລະເມດີດັ່ ງກ່າວຕໍ່ ສານໄດ ້ ເຖງິແມ່ນວ່າການກະທໍາດັ່ ງກ່າວຍງັບ່ໍຖ ກຕດັສນິວ່າເປນັການກະທໍາ
ຜດິກໍ່ ຕາມ ການແທນຄ່າເສຍັຫາຍ ແມ່ນບ່ໍໃຫເ້ກນີ 3 ເທົ່ າຂອງກາໍໄລ ຫ   ຜນົເສຍັຫາຍ ທີ່ ເກດີຂຶນ້. 

 

ມາດຕາ 170 236 (ປບັປຸງ) ມາດຕະການທາງອາຍາ  
ການຍຸຍງົໃຫລູ້ກຄາ້ຕດັສນິໃຈຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ທີ່ ບ ່ ສມົເຫດສມົຜນົ ເພ ່ ອ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຕນົ ຫ   ໃຫ ້

ຄ າໝັນ້ສນັຍາ ກ່ຽວກບັຜນົຕອບແທນຈາກການຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ ຂ  ້7 ມາດຕາ 137 
ຂອງກດົໝາຍສະ ບບັນີ ້ຈະຖ ກລງົໂທດຕດັອດິສະລະພາບ ແຕ່ ສາມເດ ອນ ຫາ ໜຶ່ ງປ ີ ແລະ ຈະຖ ກປບັ
ໃໝ ແຕ່ ສາມສບິລາ້ນ ຫາ ຫາ້ສບິລາ້ນກບີ. 

ການສາ້ງ ແລະ ສະໜອງຂ ມູ້ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນຂ  ້ 3 ມາດຕາ 135  ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້
ຈະຖ ກລງົໂທດຕດັອດິສະລະພາບ ແຕ່ ຫກົເດ ອນ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ ສາມຮອ້ຍລາ້ນ ຫາ 
ຫາ້ຮອ້ຍລາ້ນກບີ.  

ການກະທໍາຜດິທາງອາຍາ ໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັ ເຊັ່ ນ ການປັ່ ນຕະຫ າດ, ການນາໍໃຊຂໍ້ມູ້ນພາຍ
ໃນເພ ່ ອຊ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ, ການຕວົະຍວົະຫ ອກລວງເພ ່ ອໃຫຊ້ -້ຂາຍຫ ກັຊບັ, ການສາ້ງ, ສະໜອງ ຫ   ເຜຍີແຜ່ 
ຂໍມູ້ນທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມຄວາມເປນັຈງິ ຈະຖ ກດໍາເນນີຄະດອີາຍາ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ
ການດໍາເນນີຄະດອີາຍາ ແລະ ປະມວນກດົໝາຍອາຍາ. ນອກຈາກນັນ້, ຍງັຈະຖ ວ່າເປນັການກະທໍາຜດິທາງ
ອາຍາ ໃນກລໍະນ ີດັ່ ງນີ:້ 

1. ການປອມແປງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ແລະ ເອກະສານອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໃນຂງົເຂດວຽກງານ
ຫ ກັຊບັ 

ບຸກຄນົໃດ ຫາກໄດປ້ອມແປງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ແລະ ເອກະສານອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນ
ຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 173 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ຈະຖ ກລງົໂທດຕດັອດິ
ສະລະພາບ ແຕ່ 3 ເດ ອນ ຫາ 2 ປ ີແລະ ຈະຖ ກປບັ ໃໝແຕ່ 300.000.000 ກບີ ຫາ 500.000.000 
ກບີ ແລະ ຈະຖ ກຮບິຊບັ.  

ໃນກລໍະນທີີ່ ມກີານກະທໍາຜດິເປນັອາຈນິ, ມກີານຈດັຕັງ້ເປນັກຸ່ມ ຫ   ກໍ່ ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫ ວງຫ າຍ 
ຈະຖ ກລງົໂທດຕດັອດິສະລະພາບແຕ່ 2 ປ ີ ຫາ 5 ປ ີ ແລະ ຈະຖ ກປບັໃໝແຕ່ 500.000.000 ກບີ ຫາ 
700.000.000 ກບີ ແລະ ຈະຖ ກຮບິຊບັ.  

ບຸກຄນົໃດ ຫາກຮູວ່້າແມ່ນເອກະສານປອມ ແລວ້ຍງັເອາົໄປນາໍໃຊ ້ຈະຖ ກລງົໂທດຕດັອດິສະລະພາບ
ແຕ່ 3 ເດ ອນ ຫາ 2 ປ ີແລະ ຈະຖ ກປບັໃໝແຕ່ 50.000.000 ກບີ ຫາ 70.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນທີີ່  ການປອມແປງເອກະສານ ຫ   ການນາໍໃຊເ້ອກະສານປອມ ຫາກພາໃຫມ້ຜີນົເສຍຫາຍ
ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ຈະຖ ກລງົໂທດຕດັອດິສະລະພາບແຕ່ 2 ປ ີ ຫາ 5 ປ ີ ແລະ ຈະຖ ກປບັໃໝແຕ່ 
500.000.000 ກບີ ຫາ 700.000.000 ກບີ ແລະ ຈະຖ ກຮບິຊບັ. 

 
2. ການທໍາລາຍ, ເຊ ່ ອງອໍາ ຂໍມ້ນູ, ເອກະສານ, ຫ ກັຖານ ແລະ ຂດັຂວາງ ຫ   ບ່ໍໃຫກ້ານຮ່ວມມ ໃນ

ການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ສ ບສວນ-ສອບສວນ. 
ບຸກຄນົໃດ ຫາກໄດ ້ທໍາລາຍ, ເຊ ່ ອງອໍາຂໍມູ້ນ, ເອກະສານ, ຫ ກັຖານ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 

174 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ຈະຖ ກລງົໂທດຕດັອດິສະຫ ະພາບແຕ່ 3 ເດ ອນ ຫາ 2 ປ ີ ແລະ ຈະຖ ກປບັ   
ໃໝແຕ່ 20.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ ແລະ ຈະຖ ກຮບິຊບັ. 
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ໃນກລໍະນທີີ່ ມກີານກະທໍາຜດິເປນັອາຈນິ, ມກີານຈດັຕັງ້ເປນັກຸ່ມ ຫ   ກໍ່ ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫ ວງຫ າຍ 
ຈະຖ ກລງົໂທດຈດັອດິສະລະພາບແຕ່ 2 ປີ ຫາ 5 ປີ ແລະ ຈະຖ ກປບັໃໝແຕ່ 50.000.000 ກບີ ຫາ 
100.000.000 ກບີ ແລະ ຈະຖ ກຮບິຊບັ.  

ບຸກຄນົໃດ ຫາກໄດ ້ ຂດັຂດັຂວາງ ຫ   ບ່ໍໃຫກ້ານຮ່ວມມ ໃນການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່
ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັ ຈະຖ ກລງົໂທດຕດັອດິສະຫ ະພາບແຕ່ 2 ປ ີຫາ 5 ປ ີແລະ ຈະ
ຖ ກປບັໃໝແຕ່ 20.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ ແລະ ຈະຖ ກຮບິຊບັ. 

ໃນກລໍະນທີີ່ ມກີານກະທໍາຜດິເປນັອາຈນິ, ມກີານຈດັຕັງ້ເປນັກຸ່ມ ຫ   ກໍ່ ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫ ວງຫ າຍ 
ຈະຖ ກລງົໂທດຈດັອດິສະລະພາບແຕ່ 2 ປີ ຫາ 5 ປີ ແລະ ຈະຖ ກປບັໃໝແຕ່ 50.000.000 ກບີ ຫາ 
1000.000.000 ກບີ ແລະ ຈະຖ ກຮບິຊບັ.  

 

ມາດຕາ 171 237 (ປບັປຸງ) ມາດຕະການໂທດເພີ່ ມ  
ນອກຈາກ ໂທດຕົນ້ຕ  ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 236 170  ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ຜູ ້

ກະທ າຜດິ ຍງັຈະຖ ກປະຕບິດັມາດຕະການໂທດເພີ່ ມ ຕາມແຕ່ລະກ ລະນ ີ ເປນັຕົນ້ ຖ ກຈ າກດັການເຄ ່ ອນ 
ໄຫວວຽກງານ ຫ ກັຊບັ, ໂຈະ ການເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກດິບາງສ່ວນ ຫ   ທງັໝດົ, ຖອນໃບອະນຸຍາດສາ້ງຕັງ້, 
ໃບຮບັຮອງ ຫ   ໃບຢັງ້ຢ ນວຊິາຊບີທຸລະກດິຫ ກັຊບັ ຍກົເລກີ ການອອກຈາໍໜ່າຍຫ ກັຊບັ ຫ   ການລະດມົທນຶ
ທີ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ພອ້ມທງັ ສົ່ ງເງນິຄ ນໃຫແ້ກ່ຜູລ້ງົທນຶ, ບງັຄບັໃຫມ້ກີານປະຕບິດັຄ ນ ໃຫຖ້ ກຕອ້ງຕາມ 
ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຖ ກຮບິຊບັ. 

 
ພາກທ ີXVIII 

ບດົບນັຍດັສຸດທາ້ຍ 
 

ມາດຕາ 172 238 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
 ລດັຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ເປນັຜູຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ 

ສະບບັນີ.້ 
 

ມາດຕາ 173 239 (ປບັປຸງ) ຜນົສກັສດິ  
 ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ມຜີນົສກັສດິ ພາຍຫ ງັ ຫກົສບິວນັ ນບັແຕ່ວນັປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະ 

ນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ອອກລດັຖະດໍາລດັປະກາດໃຊ ້ເປນັຕົນ້ໄປ ພາຍຫ ງັໄດລ້ງົໃນຈດົໝາຍ
ເຫດທາງລດັຖະການ ສບິຫາ້ວນັ. 

ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ປ່ຽນແທນກດົໝາຍວ່າດວ້ຍຫ ກັຊບັ ສະບບັເລກທ ີ 21/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ 10 
ທນັວາ 2012. 

ຂ ກ້ ານດົ, ບດົບນັຍດັໃດ ທີ່ ຂດັກບັກດົໝາຍສະບບັນີ ້ລວ້ນແຕ່ ຖ ກຍກົເລກີ. 
 
                                                ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ 
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                                                                      ປານ ີຢາທ່ໍຕູ ້
                                           

 


