
1 
 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ                  ເລກທ:ີ          /ທຫລ   

       ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ
 

ບດົສະເໜ ີ
ຂອງຜ ູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ກ່ຽວກບັການປບັປຸງ ກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍຫຼກັຊບັ 

ຕ ່ ກອງປະຊຸມລດັຖະບານ, ຄັ ູ້ງວນັທ ີ..... ກ ລະກດົ 2019 
 
 ຮຽນ:   -    ທ່ານ ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ ເຄາົລບົ ແລະ ນບັຖຢ່ືາງສ ງ; 

- ບນັດາທ່ານຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີທີ່ ເຄາົລບົ ແລະ ນບັຖຢ່ືາງສ ງ; 
- ບນັດາທ່ານສະມາຊກິລດັຖະບານ ທີ່ ເຄາົລບົ ແລະ ນບັຖ.ື 

 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຂ ຖເືປນັກຽດສະເໜ ີ ກ່ຽວກບັການປບັປຸງກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍຫຼກັຊບັ ສະບບັ

ເລກທ ີ21/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ10 ທນັວາ 2012 ຕ ່ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມນັຂອງລດັຖະບານ ປະຈ າເດອືນ ກ ລະກດົ 
ປ2ີ019 ເພື່ ອພຈິາລະນາ ຊ ່ ງເນື ູ້ອໃນຂອງບດົສະເໜປີະກອບດ ູ້ວຍ 5 ເນື ູ້ອໃນຕົ ູ້ນຕ  ດັ່ ງນີ ູ້: 
 

I. ສະພາບການຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍຫຼກັຊບັ ໃນ ໄລຍະຜ່ານມາ; 
II. ເປົ ູ້າໝາຍ, ເຫດຜນົ ແລະ ຄວາມຈ າເປນັຂອງການປບັປຸງກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍຫຼກັຊບັ; 
III. ໂຄງປະກອບ ແລະ ເນື ູ້ອໃນຂອງບາງມາດຕາ ທີ່ ມຄີວາມຈ າເປນັ ໃນການປບັປຸງ; 
IV. ຊບັພະຍາກອນ, ກນົໄກ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັ; 
V. ຄາດຄະເນຜນົໄດ ູ້ຮບັຈາກການປບັປຸງກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍຫຼກັຊບັ. 

 
I. ສະພາບການຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍຫຼກັຊບັ ໃນ ໄລຍະຜ່ານມາ 

ປ ີ 2010-2012 ພວກເຮາົໄດ ູ້ປະກາດໃຊ ູ້ ດ າລດັວ່າດ ູ້ວຍຫຼກັຊບັ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ. ທ ູ້າຍປ ີ 2012 
ພວກເຮາົໄດ ູ້ຍກົດ າລດັສະບບັດັ່ ງກ່າວ ໃຫ ູ້ເປນັກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍຫຼກັຊບັ ຊ ່ ງໄດ ູ້ຮບັການຮບັຮອງ ຈາກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຕາມມະຕຕິກົລງົສະບບັເລກທ ີ033/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ10 ທນັວາ 2012 ແລະ ປະທານປະເທດ ອອກລດັຖະ
ດ າລດັປະກາດໃຊ ູ້ ສະບບັເລກທ ີ027/ປປທ, ລງົວນັທ ີ17 ມງັກອນ 2013. ກດົໝາຍສະບບັດັ່ ງກ່າວ ໄດ ູ້ກາຍເປນັ
ເຄື່ ອງມ ືແລະ ບ່ອນອງີທີ່ ສ າຄນັ ໃຫ ູ້ແກ່ການຄຸ ູ້ມຄອງການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຫຼກັຊບັ ໃນຂງົເຂດທົ່ ວປະເທດ. 

ອງີໃສ່ນຕິກິ າທີ່ ໄດ ູ້ກ່າວມາຂ ູ້າງເທງິ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ ໄດ ູ້ສ ູ້າງຕັ ູ້ງຂ ູ້ນ ໃນເດອືນຕຸລາ ປ ີ 2010, ໄດ ູ້
ຮບັຮອງເອາົ ທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ ... ແຫ່ງ, ຮບັຮອງບ ລສິດັກວດສອບ ... ແຫ່ງ, ຮບັຮອງບ ລສິດັຈດັລ າດບັ
ຄວາມໜູ້າເຊື່ ອຖ ື..... ແຫ່ງ ແລະ ບ ລສິດັປະເມນີມ ນຄ່າຊບັສນິ ..... ແຫ່ງ, ມບີ ລສິດັຫຼກັຊບັ ... ແຫ່ງ ທີ່ ເຮດັໜ ູ້າ
ທີ່ ກະກຽມຄວາມພ ູ້ອມໃນການອອກຈ າໜ່າຍຫຼກັຊບັ ແລະ ຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ, ເປນັຜ ູ້ຄ ູ້າປະກນັ
ການອອກຈ າໜ່າຍຫຼກັຊບັ ແລະ ເປນັນາຍໜູ້າຊື ູ້-ຂາຍຫຼກັຊບັ, ມ ີ ... ບ ລສິດັ ທີ່  ໄດ ູ້ລະດມົທ ນຜ່ານຕະຫຼາດທ ນ, 
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ຊ ່ ງສາມາດລະດມົທ ນໄດ ູ້ທງັໝດົ ..... ຕື ູ້ກບີ ຫຼ ື ເທົ່ າກບັ ..... % ຂອງ GDP, ມມີ ນຄ່າຕະຫຼາດຮອດເດອືນ 
ກ ລະກດົ ປ ີ 2019 ທງັໝດົ ..... ກບີ ຫຼ ື ເທົ່ າກບັ ..... ລ ູ້ານໂດລາສະຫະລດັ. ມຜີ ູ້ລງົທ ນທງັພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດເຂົ ູ້າມາເຄື່ ອນໄຫວຊື ູ້-ຂາຍຫຼກັຊບັຫຼາຍພ ສມົຄວນ ໂດຍມຈີ ານວນບນັຊຫຼີກັຊບັທງັໝດົ ..... ບນັຊ ີຊ ່ ງ
ໃນນັ ູ້ນ ບນັຊຫຼີກັຊບັທີ່ ເປນັຂອງຜ ູ້ລງົທ ນພາຍໃນກວມເອາົ ..... % ແລະ ຜ ູ້ລງົທ ນຕ່າງປະເທດ ກວມເອາົ ..... % 
ທີ່ ມາຈາກ ..... ປະເທດທົ່ ວໂລກ. ຖໄືດ ູ້ວ່າຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ ເປນັທາງເລອືກໃໝ່ໃນການລະດມົທ ນໄລຍະຍາວ 
ໃຫ ູ້ແກ່ຫວົໜ່ວຍວສິາຫະກດິ ແລະ ໄດ ູ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ ູ້ງໜ ູ້າເຂົ ູ້າໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ.  

ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາຍງັເຫນັວ່າ ບາງເນື ູ້ອໃນຂອງກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍຫຼກັຊບັ ສະບບັປ ີ 2012 
ຍງັບ ່ ທນັເປນັລະບບົຄບົຊຸດ ແລະ ບ ່ ສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍອື່ ນ, ບາງເນື ູ້ອໃນຍງັບ ່ ທນັຊດັເຈນ, ຮດັກຸມ ແລະ ບ ່
ແທດເໝາະກບັສະພາບການຂະຫຍາຍຕວົຂອງວຽກງານຫຼກັຊບັ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງກບັສາກນົ ເທົ່ າທີ່ ຄວນ. 
ດັ່ ງນັ ູ້ນ ຈ  ່ ງມຄີວາມຈ າເປນັຢ່າງຍິ່ ງ ແລະ ຮບີດ່ວນ ທີ່ ຈະຕ ູ້ອງປບັປຸງກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍຫຼກັຊບັ.  
 

II. ເປົ ູ້າໝາຍ, ເຫດຜນົ ແລະ ຄວາມຈ າເປນັຂອງການປບັປຸງກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍຫຼກັຊບັ 
ເຖງິວ່າກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍຫຼກັຊບັ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ ູ້ເປນັບ່ອນອງີຢ່າງໜກັແໜູ້ນໃຫ ູ້ແກ່ ການຄຸ ູ້ມຄອງ

ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຫຼກັຊບັກ ່ ຕາມ ແຕ່ຍງັເຫນັວ່າ ຍງັມບີາງເນື ູ້ອໃນຂອງກດົໝາຍບ ່ ທນັສອດຄ່ອງກບັສະພາບ
ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຫຼກັຊບັເທົ່ າທີ່ ຄວນ ແລະ ຍງັມຂີ ູ້ຈ າກດັຈ ານວນໜ ່ ງ ທີ່ ບ ່ ສະໜບັສະໜ ນໃຫ ູ້ແກ່ການ 
ເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຫຼກັຊບັ ດັ່ ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ ູ້: 

1. ການອະທບິາຍຄ າສບັ ຍງັບ ່ ທນັຈະແຈ ູ້ງ ແລະ ຄບົຖູ້ວນ; 
2. ການອອກຈ າໜ່າຍຫຼກັຊບັ ຍງັປນົເປກນັ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເງ ື່ອນໄຂ, ເອກະສານປະກອບ, ໜງັສຊືວນຊື ູ້ 

ແລະ ການເປດີເຜຍີຂ ູ້ມ ນ ສ າລບັ ແຕ່ລະປະເພດຫຼກັຊບັ ແລະ ເປົ ູ້າໝາຍຜ ູ້ລງົທ ນ ເຮດັໃຫ ູ້ຜ ູ້ມຄີວາມ
ສນົໃຈອອກຈ າໜ່າຍຫຼກັຊບັມຄີວາມຫຍຸ ູ້ງຍາກໃນການກຽມຄວາມພ ູ້ອມ;  

3. ການຄຸ ູ້ມຄອງບ ລຫິານກດິຈະການທີ່ ດ ີ(CG) ຂອງບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫຼກັຊບັ ແລະ ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໂຄງປະກອບ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງສະພາບ ລຫິານ (BOD), ການຄອບຄອງກດິຈະການ 
(Take over),  ລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ (RPT) ແລະ ການໄດ ູ້ມາ ແລະ ການເສຍໄປຂອງຊບັສນິ ຊ ່ ງເຫນັວ່າ
ເປນັບນັຫາສ າຄນັທີ່ ສຸດສ າລບັການຈດົທະບຽນ ແຕ່ຍງັບ ່ ທນັໄດ ູ້ກ ານດົໄວ ູ້ຈະແຈ ູ້ງ ແລະ ຄບົຖູ້ວນ ເທື່ ອ; 

4. ກອງທ ນສ່ວນບຸກຄນົ ເພື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ ູ້ອງການຕວົຈງິຂອງຜ ູ້ລງົທ ນ ຊ ່ ງຜ່ານມາກ ່ ມຜີ ູ້ທີ່ ມຄີວາມ
ສນົໃຈມາຂ ສ ູ້າງຕັ ູ້ງກອງທ ນປະເພດນີ ູ້ ແຕ່ເຮາົບ ່ ທນັມນີຕິກິ າຮອງຮບັ. ກອງທ ນປະເພດນີ ູ້ຈະລງົທ ນໃນ
ທຸລະກດິໃດໜ ່ ງ ເມື່ ອທຸລະກດິດັ່ ງກ່າວເຂັ ູ້ມແຂງແລ ູ້ວ ຈະນ າບ ລສິດັເຂົ ູ້າຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ 
ລວມທງັການອອກຈ າໜ່າຍໜ່ວຍລງົທ ນ ຊ ່ ງບນັຫານີ ູ້ກ ່ ຍງັບ ່ ທນັໄດ ູ້ກ ານດົໄວ ູ້ເທື່ ອ; 

5. ສະຖາບນັສື່ ກາງດ ູ້ານຫຼກັຊບັຍງັບ ່ ທນັໄດ ູ້ກ ານດົໄວ ູ້ຢ່າງຄບົຖູ້ວນ  “ບ ລສິດັປະເມນີມ ນຄ່າຊບັສນິ” ເພື່ ອ
ຮອງຮບັການອອກຈ າໜ່າຍຮຸ ູ້ນກ ູ້ ເພື່ ອເປນັການເພີ່ ມຜະລດິຕະພນັໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ ກ ່ ຍງັບ ່ ທນັໄດ ູ້
ກ່າວເຖງິ; 

6. ນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫຼກັຊບັ ຊ ່ ງເປນັຜ ູ້ທີ່ ມຄີວາມສ າຄນັທີ່ ເຮດັໜ ູ້າທີ່ ໃນ ບ ລສິດັຫຼກັຊບັ ແລະ ບ ລສິດັ
ບ ລຫິານກອງທ ນ ກ ່ ຍງັບ ່ ທນັໄດ ູ້ກ ານດົພາລະບດົບາດໄວ ູ້ຈະແຈ ູ້ງເທື່ ອ;   

7. ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ ຍງັເຮດັໜ ູ້າທີ່  ທງັຊື ູ້-ຂາຍ ແລະ ຮບັຝາກຫຼກັຊບັ ຊ ່ ງເຫນັວ່າຍງັບ ່ ຮບັປະກນັຄວາມ
ສ່ຽງກ ລະນຫີາກປດິການດ າເນນີງານ ຈະເຮດັໃຫ ູ້ບ ່ ສາມາດຊ າລະຫຼກັຊບັໄດ ູ້. ນອກຈາກນີ ູ້ ຖ ູ້າແຍກສ ນຮບັ
ຝາກຫຼກັຊບັອອກຕ່າງຫາກ ລດັຖະບານສາມາດນ າເອາົພນັທະບດັຂອງຕນົໄປຝາກໄວ ູ້ຢ ່ ສ ນຮບັຝາກຫຼກັຊບັ 
ໂດຍບ ່ ກງັວນົຕ ່ ການຮົ່ ວໄຫຼຂອງຄວາມລບັ ຊ ່ ງວຽກງານດັ່ ງກ່າວ ໄດ ູ້ກ ານດົໄວ ູ້ໃນແຜນຍຸດທະສາດການ
ພດັທະນາຕະຫຼາດທ ນຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ປ ີ2016-2025 ໂຄງການທ ີ5 ແຜນງານທ ີ5.2 ແມ່ນຕ ູ້ອງ
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ໄດ ູ້ແຍກສ ນຮບັຝາກອອກເປນັນຕິບຸິກຄນົໜ ່ ງ ພາຍໃນປ ີ 2018 ດັ່ ງນັ ູ້ນ, ໃນກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍຫຼກັຊບັ 
ສະບບັປບັປຸງນີ ູ້ ຈ  ່ ງໄດ ູ້ກ ານດົແຍກເອາົສ ນຮບັຝາກຫຼກັຊບັ ອອກໄປກ ານດົເປນັພາກໜ ່ ງສະເພາະຕ່າງ 
ຫາກ; 

8. ອງີໃສ່ບດົຮຽນຂອງສາກນົ ການຊື ູ້-ຂາຍຫຼກັຊບັ ແລະ ການກະທ າ ທີ່ ບ ່ ຍຸຕທິ າ  ເປນັບນັຫາທີ່ ມຄີວາມ
ລະອຽດອ່ອນ ແລະ ສ ູ້າງຜນົເສຍັຫາຍຫຼາຍທີ່ ສຸດຕ ່ ຕະຫຼາດທ ນ ແຕ່ພວກເຮາົຍງັບ ່ ໄດ ູ້ລະບຸຢ່າງຈະແຈ ູ້ງໃນ
ກດົໝາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການປັ່ ນຕະຫຼາດ, ການນ າໃຊ ູ້ຂ ູ້ມ ນພາຍໃນເພື່ ອຊື ູ້-ຂາຍຫຼກັຊບັ, ການຕວົະ
ຍວົະຫຼອກລວງເພື່ ອໃຫ ູ້ຊື ູ້-ຂາຍຫຼກັຊບັ, ການສ ູ້າງ ສະໜອງ ຫຼ ື ເຜຍີແຜ່ ຂ ູ້ມ ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັຫຼກັຊບັ
ທີ່ ບ ່ ຖກືຕ ູ້ອງຕາມຄວາມເປນັຈງິ, ການປອມແປງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ແລະ ເອກະສານອື່ ນທີ່
ກ່ຽວຂ ູ້ອງໃນຂງົເຂດວຽກງານຫຼກັຊບັ ແລະ ການທ າລາຍ ເຊື່ ອງອ າ ຂ ູ້ມ ນ, ເອກະສານ, ຂອງກາງ ແລະ 
ຂດັຂວາງ ຫຼ ື ບ ່ ໃຫ ູ້ການຮ່ວມມໃືນການປະຕບິດັໜ ູ້າທີ່ ຂອງເຈົ ູ້າໜ ູ້າທີ່ ສບືສວນ-ສອບສວນ. ຊ ່ ງເນື ູ້ອໃນ
ດັ່ ງກ່າວເຫນັວ່າມຄີວາມສ າຄນັ ແລະ ເຫນັວ່າ ມຄີວາມຈ າເປນັທີ່ ຈະຕ ູ້ອງເພີ່ ມພາກດັ່ ງກ່າວນີ ູ້ ເຂົ ູ້າຕື່ ມ;  

9. ປບັປຸງບດົບນັຍດັກ່ຽວກບັ ການສບືສວນ-ສອບສວນຄະດກ່ີຽວກບັຫຼກັຊບັ ຄນືໃໝ່ ໂດຍໃຫ ູ້ມກີານປະ 
ສານສມົທບົກນັລະຫວ່າງ ພະນກັງານຈາກອງົການຄຸ ູ້ມຄອງຫຼກັຊບັ ປະສານສມົທບົກບັ ພະນກັງານຈາກ
ກະຊວງປູ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ ນກ ່ ໄດ ູ້ ເພື່ ອເປນັເຈົ ູ້າໜ ູ້າທີ່ ສບືສວນ-ສອບສວນກ່ຽວ
ກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ ໃຫ ູ້ມປີະສດິຕພິາບ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັສະພາບການຕວົຈງິໃນປະຈບຸນັ; 

10. ປບັປຸງເນື ູ້ອໃນກ່ຽວກບັການພວົພນັສາກນົ ໂດຍກ ານດົໃຫ ູ້ເປນັພາກໃໝ່ສະເພາະທີ່ ກ ານດົຂອດ ການຮ່ວມ
ມສືາກນົກ່ຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ ເພື່ ອໃຫ ູ້ມເີນື ູ້ອໃນຈະແຈ ູ້ງ ແລະ ຮດັກຸມ ເປນັບ່ອນອງີໃຫ ູ້ແກ່ການ
ພວົພນັຮ່ວມມກືບັພາກພື ູ້ນ ແລະ ສາກນົ ໃນຂງົເຂດວຽກງານຫຼກັຊບັໃຫ ູ້ມປີະສດິທຜິນົ ຊ ່ ງຮຽກຮ ູ້ອງໃຫ ູ້ 
ຄຄຊ ສປປ ລາວ ຕ ູ້ອງເປນັສະມາຊກິ ອງົການຄຸ ູ້ມຄອງຫຼກັຊບັສາກນົ (International Organization 
for Securities Commission: IOSCO) ເພື່ ອໃຫ ູ້ ຄຄຊ ມເີງ ື່ອນໄຂຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັໜ ູ້າວຽກຕ່າງໆ 
ກ່ຽວກບັວຽກງານຕະຫຼາດທ ນ (ASEAN Capital Market Activities); 

11. ປບັປຸງບດົບນັຍດັກ່ຽວກບັ ຂ ູ້ຫ ູ້າມ ຄນືໃໝ່ເພື່ ອໃຫ ູ້ຄບົຖູ້ວນກວ່າເກົ່ າ ລວມທງັ ຂ ູ້ຫ ູ້າມເກົ່ າທີ່ ມຢີ ່ ແລ ູ້ວ 
ແລະ ເພີ່ ມຂ ູ້ຫ ູ້າມເຂົ ູ້າໃໝ່ ຕ ່ ກບັ ສະຖາບນັສື່ ກາງດ ູ້ານຫຼກັຊບັ ທີ່ ໄດ ູ້ເພີ່ ມເຂົ ູ້າໃໝ່; 

12. ປບັປຸງບດົບນັຍດັກ່ຽວກບັ ການແກ ູ້ໄຂຂ ູ້ຂດັແຍ່ງຄນືໃໝ່ ໂດຍໄດ ູ້ຕດັເນື ູ້ອໃນກ່ຽວກບັ ການແກ ູ້ໄຂຂ ູ້ຂດັ
ແຍ່ງໂດຍ ຄຄຊ ອອກ ແລ ູ້ວມອບໃຫ ູ້ ສ ນແກ ູ້ໄຂຂ ູ້ຂດັແຍ່ງທາງດ ູ້ານເສດຖະກດິ ເຮດັໜ ູ້າທີ່ ແກ ູ້ໄຂຂ ູ້ຂດັ
ແຍ່ງກ່ຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ ເພື່ ອໃຫ ູ້ການແກ ູ້ໄຂຂ ູ້ຂດັແຍ່ງ ມປີະສດິຕພິາບ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັສະ 
ພາບການຕວົຈງິໃນປະຈບຸນັ; 

13. ໄດ ູ້ປບັປຸງບດົບນັຍດັການຄຸ ູ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາວຽກງານຫຼກັຊບັ ເພື່ ອໃຫ ູ້ເນື ູ້ອໃນໃຫ ູ້ຄບົຖູ້ວນຂ ູ້ນ
ກວ່າເກົ່ າ ເປນັຕົ ູ້ນແມ່ນ ສດິ ແລະ ໜູ້າທີ່ ຂອງ ຄຄຊ ແລະ ຈນັຍາບນັຂອງ ຄຄຊ ໄດ ູ້ຮບັການປບັປຸງໃຫ ູ້
ຈະແຈ ູ້ງ. ນອກຈາກນັ ູ້ນ ໄດ ູ້ເພີ່ ມ 2 ຄະນະກ າມະການເຂົ ູ້າໃສ່ຕື່ ມ ຄ:ື  
1) ຄະນະກ າມະການພຈິາລະນາການອອກຈ າໜ່າຍຫຼກັຊບັ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ູ້ມກີານຄົ ູ້ນຄວ ູ້າການອອກ

ຈ າໜ່າຍຫຼກັຊບັ ມຄີວາມລະອຽດ ຮອບຄອບ ແລະ ເລກິເຊິ່ ງ ກ່ອນສະເໜຕີ ່  ກອງປະຊຸມ ຄຄຊ 
ພຈິາລະນາ ເພື່ ອຮບັປະກນັທາງດ ູ້ານເວລາ, ຄວາມເປນັເອກະພາບ, ສ ູ້າງຄວາມເຊື່ ອໝັ ູ້ນ, ໂປ່ງໃສ ແລະ 
ຍຸຕທິ າ ຂອງລະບບົຕະຫຼາດທ ນ; 

2) ຄະນະກ າມະການພຈິາລະນາມາດຕະການທາງບ ລຫິານ ເພື່ ອກວດກາຄນືຜນົການກວດກາ ພ ູ້ອມທງັພິ
ຈາລະນາມາດຕາການທາງບ ລຫິານ ຕາມທີ່ ໄດ ູ້ກ ານດົໄວ ູ້ໃນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແນໃສ່ເຮດັ
ໃຫ ູ້ການນ າໃຊ ູ້ມາດຕະການສອດຄ່ອງກບັການລະເມດີ.   
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14. ມາດຕະການຕ ່ ຜ ູ້ລະເມດີ ໄດ ູ້ປບັປຸງມາດຕະການປບັໃໝໃຫ ູ້ຄບົຖູ້ວນຂ ູ້ນກວ່າເກົ່ າ ນອກຈາກນັ ູ້ນ ໄດ ູ້ກ າ
ນດົໃຫ ູ້ພ ດຕກິ າຈ ານວນໜ ່ ງ ເປນັຕົ ູ້ນ: ການປັ່ ນຕະຫຼາດ, ການນ າໃຊ ູ້ຂ ູ້ມ ນພາຍໃນເພື່ ອການຊື ູ້-ຂາຍຫຼກັ 
ຊບັ, ການຕວົະຍວົະຫຼອກລວງເພື່ ອໃຫ ູ້ຊື ູ້-ຂາຍຫຼກັຊບັ ເປນັການກະທ າຜດິທາງອາຍາ. 
 

III. ໂຄງປະກອບ ແລະ ເນື ູ້ອໃນຂອງບາງມາດຕາ ທີ່ ມຄີວາມຈ າເປນັໃນການປບັປຸງ 
ຮ່າງກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍຫຼກັຊບັ (ສະບບັປບັປຸງ) ປະກອບມທີງັໝດົ XVIII ພາກ, 14 ໝວດ ແລະ 234 

ມາດຕາ ດັ່ ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ ູ້: 
 
ພາກທ ີ I   ບດົບນັຍດັທົ່ ວໄປ (ປບັປຸງ) 

 

ມາດຕາ  1   (ປບັປຸງ) ຈດຸປະສງົ  
ມາດຕາ  2   (ປບັປຸງ) ຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  3   (ປບັປຸງ) ການອະທບິາຍຄ າສບັ  
ມາດຕາ  4   (ປບັປຸງ) ນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  5   (ປບັປຸງ) ຫຼກັການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  6   (ໃໝ່) ການປກົປູ້ອງ  
ມາດຕາ  7   (ປບັປຸງ) ຂອບເຂດການນ າໃຊ ູ້ກດົໝາຍ 
ມາດຕາ  8   (ປບັປຸງ) ການຮ່ວມມສືາກນົ 
 

 
ພາກທ ີ II   ການອອກຈ າໜ່າຍຫຼກັຊບັ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວ ຂອງບ ລ ິສດັອອກຈ າໜ່າຍຫຼກັຊບັ ແລະ ບ ລສິດັຈດົ
ທະບຽນ (ປບັປຸງ) 
 

ໝວດທ ີ 1   ການອອກຈ າໜ່າຍຮຸ ູ້ນ (ປບັປຸງ) 
 

ມາດຕາ  9   (ໃໝ່) ການອອກຈ າໜ່າຍຮຸ ູ້ນ 
ມາດຕາ  10   (ປບັປຸງ) ຈດຸປະສງົຂອງການອອກຈ າໜ່າຍຮຸ ູ້ນ  
ມາດຕາ  11   (ປບັປຸງ) ຮ ບແບບການອອກຈ າໜ່າຍຮຸ ູ້ນ  
ມາດຕາ  12   (ໃໝ່) ການອອກຈ າໜ່າຍຮຸ ູ້ນໃຫ ູ້ແກ່ມວນຊນົ 
ມາດຕາ  13   (ໃໝ່) ການອອກຈ າໜ່າຍຮຸ ູ້ນໃນວງົຈ າກດັ 
ມາດຕາ  14   (ໃໝ່) ການອອກຈ າໜ່າຍຮຸ ູ້ນໃຫ ູ້ແກ່ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນເດມີ 
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ມາດຕາ  15   (ປບັປຸງ) ເງ ື່ອນໄຂການອອກຈ າໜ່າຍຮຸ ູ້ນ   
ມາດຕາ  16   (ປບັປຸງ) ເອກະສານປະກອບການຮ ູ້ອງຂ ອອກຈ າໜ່າຍຮຸ ູ້ນ  
ມາດຕາ  17   (ປບັປຸງ) ເອກະສານລາຍງານການເງນິ  
ມາດຕາ  18   (ປບັປຸງ) ໜງັສຊືວນຊື ູ້  
ມາດຕາ  19   (ປບັປຸງ) ສນັຍາຄ ູ້າປະກນັການຈ າໜ່າຍຮຸ ູ້ນ  
ມາດຕາ  20   (ປບັປຸງ) ການພຈິາລະນາການຂ ອອກຈ າໜ່າຍຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  21   (ປບັປຸງ) ຂັ ູ້ນຕອນການຈ າໜ່າຍຮຸ ູ້ນ  
ມາດຕາ  22   (ປບັປຸງ) ການລາຍງານ ແລະ ການຢັ ູ້ງຢນື ຜນົການຈ າໜ່າຍຮຸ ູ້ນ  
ມາດຕາ  23   (ປບັປຸງ) ການໂຈະ ແລະ ການຍກົເລກີ ການຈ າໜ່າຍຮຸ ູ້ນ  
ມາດຕາ  24   (ໃໝ່) ການນ າໃຊ ູ້ທ ນທີ່ ລະດມົໄດ ູ້  
ມາດຕາ  25   (ປບັປຸງ) ໃບຮຸ ູ້ນ 
 

ໝວດທ ີ 2   ການອອກຈ າໜ່າຍຮຸ ູ້ນກ ູ້ (ໃໝ່) 
 

ມາດຕາ  26   (ໃໝ່) ການອອກຈ າໜ່າຍຮຸ ູ້ນກ ູ້  
ມາດຕາ  27   (ໃໝ່) ຈດຸປະສງົຂອງການອອກຈ າໜ່າຍຮຸ ູ້ນກ ູ້  
ມາດຕາ  28   (ໃໝ່) ຮ ບແບບຂອງການອອກຈ າໜ່າຍຮຸ ູ້ນກ ູ້  
ມາດຕາ  29   (ໃໝ່) ການອອກຈ າໜ່າຍຮຸ ູ້ນກ ູ້ໃຫ ູ້ແກ່ມວນຊນົ 
ມາດຕາ  30   (ໃໝ່) ການອອກຈ າໜ່າຍຮຸ ູ້ນກ ູ້ໃນວງົຈ າກດັ  
ມາດຕາ  31   (ໃໝ່) ເງ ື່ອນໄຂຂອງການອອກຈ າໜ່າຍຮຸ ູ້ນກ ູ້  
ມາດຕາ  32   (ໃໝ່) ເອກະສານປະກອບການຮ ູ້ອງຂ ອອກຈ າໜ່າຍຮຸ ູ້ນກ ູ້  
ມາດຕາ  33   (ໃໝ່) ໜງັສຊືວນຊື ູ້  
ມາດຕາ  34   (ໃໝ່) ຂັ ູ້ນຕອນການຈ າໜ່າຍຮຸ ູ້ນກ ູ້  
ມາດຕາ  35   (ໃໝ່) ການລາຍງານ ແລະ ການຢັ ູ້ງຢນື ຜນົການຂາຍຮຸ ູ້ນກ ູ້  
ມາດຕາ  36   (ໃໝ່) ການນ າໃຊ ູ້ທ ນທີ່ ລະດມົໄດ ູ້  
ມາດຕາ  37   (ໃໝ່) ການນ າໃຊ ູ້ບດົບນັຍດັຂອງການອອກຈ າໜ່າຍຮຸ ູ້ນ 
ໝວດທ ີ 3   ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫຼກັຊບັ ແລະ ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ (ປບັປຸງ) 
 

ມາດຕາ 38 (ປບັປຸງ)  ການຄຸ ູ້ມຄອງບ ລຫິານຂອງບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫຼກັຊບັ ແລະ ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ  
ມາດຕາ 39  (ປບັປຸງ)  ການບນັຊ ີແລະ ກວດສອບ  
ມາດຕາ 40  (ປບັປຸງ)  ການຄອບຄອງກດິຈະການ  
ມາດຕາ 41   (ປບັປຸງ)  ລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ  
ມາດຕາ 42   (ປບັປຸງ)  ການໄດ ູ້ມາ ແລະ ການໝດົໄປຂອງ ຊບັສນິ 
 

ພາກທ ີ III   ກອງທ ນ (ປບັປຸງ) 
 

ໝວດທ ີ 1   ກອງທ ນຮ່ວມ (ປບັປຸງ) 
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ມາດຕາ  43   (ປບັປຸງ) ກອງທ ນຮ່ວມ  
ມາດຕາ  44   (ປບັປຸງ) ຫຼກັການ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງກອງທ ນຮ່ວມ  
ມາດຕາ  45   (ປບັປຸງ) ປະເພດກອງທ ນຮ່ວມ 
ມາດຕາ  46   (ໃໝ່) ກອງທ ນຮ່ວມປດິ 
ມາດຕາ  47   (ໃໝ່) ກອງທ ນຮ່ວມເປດີ 
ມາດຕາ  48   (ປບັປຸງ) ການສ ູ້າງຕັ ູ້ງກອງທ ນຮ່ວມ  
ມາດຕາ  49   (ໃໝ່) ຮ ບແບບຂອງການເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິກອງທ ນຮ່ວມ 
ມາດຕາ  50   (ປບັປຸງ) ເງ ື່ອນໄຂການສ ູ້າງຕັ ູ້ງກອງທ ນຮ່ວມ  
ມາດຕາ  51   (ປບັປຸງ) ເອກະສານປະກອບການຂ ສ ູ້າງຕັ ູ້ງກອງທ ນຮ່ວມ  
ມາດຕາ  52   (ປບັປຸງ) ໜງັສຊືວນຊື ູ້ ສ າລບັການຂາຍໜ່ວຍລງົທ ນ 
ມາດຕາ  53   (ປບັປຸງ) ການພຈິາລະນາເອກະສານປະກອບການຂ ສ ູ້າງຕັ ູ້ງກອງທ ນຮ່ວມ  
ມາດຕາ  54   (ປບັປຸງ) ການຂ ູ້ນທະບຽນເງນິທີ່ ໄດ ູ້ຈາກການຂາຍໜ່ວຍລງົທ ນ  
ມາດຕາ  55   (ປບັປຸງ) ເປົ ູ້າໝາຍລງົທ ນຂອງກອງທ ນຮ່ວມ  
ມາດຕາ  56   (ປບັປຸງ) ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖໜ່ືວຍລງົທ ນ 
ມາດຕາ  57   (ໃໝ່) ເນື ູ້ອໃນອື່ ນກ່ຽວກບັກອງທ ນຮ່ວມ 

 

ໝວດທ ີ 2   ກອງທ ນພດັທະນາໂຄງລ່າງພື ູ້ນຖານ (ໃໝ່) 
 

ມາດຕາ  58   (ໃໝ່) ກອງທ ນພດັທະນາໂຄງລ່າງພື ູ້ນຖານ  
ມາດຕາ  59   (ໃໝ່) ຮ ບແບບຂອງການສ ູ້າງຕັ ູ້ງກອງທ ນພດັທະນາໂຄງລ່າງພື ູ້ນຖານ  
ມາດຕາ  60   (ໃໝ່) ເປົ ູ້າໝາຍການລງົທ ນຂອງກອງທ ນພດັທະນາໂຄງລ່າງພື ູ້ນຖານ  
ມາດຕາ  61   (ໃໝ່) ການນ າໃຊ ູ້ບດົບນັຍດັຂອງກອງທ ນຮ່ວມ  
ມາດຕາ  62   (ໃໝ່) ເນື ູ້ອໃນອື່ ນກ່ຽວກບັກອງທ ນພດັທະນາໂຄງລ່າງພື ູ້ນຖານ  
 

ໝວດທ ີ 3   ກອງທ ນສ່ວນບຸກຄນົ (ໃໝ່) 
 

ມາດຕາ  63   (ໃໝ່) ກອງທ ນສ່ວນບຸກຄນົ  
ມາດຕາ  64   (ໃໝ່) ຫຼກັການ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງກອງທ ນສ່ວນບຸກຄນົ  
ມາດຕາ  65   (ໃໝ່) ການສ ູ້າງຕັ ູ້ງກອງທ ນສ່ວນບຸກຄນົ  
ມາດຕາ  66   (ໃໝ່) ເງ ື່ອນໄຂການຂ ອະນຸຍາດສ ູ້າງຕັ ູ້ງກອງທ ນສ່ວນບຸກຄນົ  
ມາດຕາ  67   (ໃໝ່) ເປົ ູ້າໝາຍລງົທ ນຂອງກອງທ ນສ່ວນບຸກຄນົ  
 

ໝວດທ ີ 4   ກອງທ ນປະເພດອື່ ນ (ໃໝ່) 
 

ມາດຕາ  68   (ໃໝ່) ກອງທ ນປະເພດອື່ ນ  
ມາດຕາ  69   (ໃໝ່) ເງ ື່ອນໄຂການສ ູ້າງຕັ ູ້ງ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງກອງທ ນປະເພດອື່ ນ  
 

ພາກທ ີ IV   ສະຖາບນັສື່ ກາງດ ູ້ານຫຼກັຊບັ (ປບັປຸງ) 
 

ໝວດທ ີ 1   ບ ລສິດັຫຼກັຊບັ (ປບັປຸງ) 
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ມາດຕາ  70  (ໃໝ່) ບ ລສິດັຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  71   (ປບັປຸງ) ການຂ ອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິຂອງບ ລສິດັຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  72   (ປບັປຸງ) ເງ ື່ອນໄຂການຂ ອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິບ ລສິດັຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  73   (ປບັປຸງ) ເອກະສານປະກອບການຂ ອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິບ ລສິດັຫຼກັຊບັ   
ມາດຕາ  74   (ປບັປຸງ) ການພຈິາລະນາການຂ ອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິບ ລສິດັຫຼກັຊບັ   
ມາດຕາ  75   (ປບັປຸງ) ການສ ູ້າງຕັ ູ້ງສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບ ລກິານ ຂອງບ ລສິດັຫຼກັຊບັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ  
ມາດຕາ  76   (ປບັປຸງ) ການສ ູ້າງຕັ ູ້ງ ຫູ້ອງການຜ ູ້ຕາງໜ ູ້າ ຂອງບ ລສິດັຫຼກັຊບັຕ່າງປະເທດ  
ມາດຕາ  77   (ປບັປຸງ) ການຖອກ ແລະ ການນ າໃຊ ູ້ທ ນຈດົທະບຽນຂອງບ ລສິດັຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  78   (ປບັປຸງ) ການປະກາດໃຫ ູ້ມວນຊນົຊາບ  
ມາດຕາ  79   (ປບັປຸງ) ໂຄງປະກອບການຈດັຕັ ູ້ງຂອງບ ລສິດັຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  80   (ປບັປຸງ) ກດົລະບຽບຂອງບ ລສິດັຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  81   (ປບັປຸງ) ຂອບເຂດການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງບ ລສິດັຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  82   (ປບັປຸງ) ການປ່ຽນແປງການດ າເນນີທຸລະກດິຫຼກັຊບັ 
ມາດຕາ  83   ອດັຕາສ່ວນຄວາມພຽງພ ຂອງທ ນ   
ມາດຕາ  84   (ປບັປຸງ) ສດິ ແລະ ໜູ້າທີ່  ຂອງບ ລສິດັຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  85   (ປບັປຸງ) ການປ່ຽນແປງລາຍການຂອງບ ລສິດັຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  86   (ປບັປຸງ) ລະບອບບນັຊຂີອງບ ລສິດັຫຼກັຊບັ 
ມາດຕາ  87   (ໃໝ່) ການ ໂຈະການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງບ ລສິດັຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  88   (ປບັປຸງ) ການຖອນໃບອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິຂອງບ ລສິດັຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  89   (ປບັປຸງ) ການປະຕບິດັພາຍຫຼງັຖກືຖອນໃບອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິ 
 

ໝວດທ ີ 2   ບ ລສິດັບ ລຫິານກອງທ ນເພື່ ອການລງົທ ນ (ປບັປຸງ) 
 

ມາດຕາ  90   (ໃໝ່) ບ ລສິດັບ ລຫິານກອງທ ນເພື່ ອການລງົທ ນ  
ມາດຕາ  91   (ປບັປຸງ) ການຂ ອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິບ ລສິດັບ ລຫິານກອງທ ນເພື່ ອການລງົທ ນ  
ມາດຕາ  92   (ປບັປຸງ) ເງ ື່ອນໄຂການຂ ອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິບ ລສິດັບ ລຫິານກອງທ ນເພື່ ອການລງົທ ນ  
ມາດຕາ  93   (ປບັປຸງ) ຂອບເຂດການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງບ ລສິດັບ ລຫິານກອງທ ນເພື່ ອການລງົທ ນ  
ມາດຕາ  94   (ປບັປຸງ) ສດິ ແລະ ໜູ້າທີ່  ຂອງບ ລສິດັບ ລຫິານກອງທ ນເພື່ ອການລງົທ ນ  
ມາດຕາ  95   (ໃໝ່) ການໂຈະການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງບ ລສິດັບ ລຫິານກອງທ ນເພື່ ອການລງົທ ນ  
ມາດຕາ  96   (ໃໝ່) ການຖອນໃບອະຍຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິຂອງບ ລສິດັບ ລຫິານກອງທ ນເພື່ ອການລງົທ ນ 
ມາດຕາ  97   (ໃໝ່) ການປະຕບິດັພາຍຫຼງັຖກືຖອນໃບອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິຂອງບ ລສິດັບ ລຫິານກອງທ ນ

ເພື່ ອການລງົທ ນ     
ມາດຕາ  98   (ປບັປຸງ) ການນ າໃຊ ູ້ບດົບນັຍດັຂອງບ ລສິດັຫຼກັຊບັ 
 

ໝວດທ ີ 3   ບ ລສິດັປະເມນີມ ນຄ່າຊບັສນິ (ໃໝ່) 
 

ມາດຕາ  99   (ໃໝ່) ບ ລສິດັປະເມນີມ ນຄ່າຊບັສນິ  
ມາດຕາ  100   (ໃໝ່) ການຮບັຮອງໃຫ ູ້ການບ ລກິານປະເມນີມ ນຄ່າຊບັສນິ  
ມາດຕາ  101   (ໃໝ່) ເງ ື່ອນໄຂການຮບັຮອງໃຫ ູ້ການບ ລກິານປະເມນີມ ນຄ່າຊບັສນິ  
ມາດຕາ  102   (ໃໝ່) ເອກະສານປະກອບການຮບັຮອງໃຫ ູ້ການບ ລກິານປະເມນີມ ນຄ່າຊບັສນິ  
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ມາດຕາ  103   (ໃໝ່) ການພຈິາລະນາການຂ ຮບັຮອງໃຫ ູ້ການບ ລກິານປະເມນີມ ນຄ່າຊບັສນິ  
ມາດຕາ  104   (ໃໝ່) ປະເພດຂອງການໃຫ ູ້ບ ລກິານປະເມນີມ ນຄ່າຊບັສນິ   
ມາດຕາ  105   (ໃໝ່) ສດິ ແລະ ໜູ້າທີ່ ຂອງບ ລສິດັປະເມນີມ ນຄ່າຊບັສນິ  
ມາດຕາ  106   (ໃໝ່) ການໂຈະການຮບັຮອງການໃຫ ູ້ບ ລກິານປະເມນີມ ນຄ່າຊບັສນິ  
ມາດຕາ  107   (ໃໝ່) ການຖອນໃບຮບັຮອງເປນັບ ລສິດັປະເມນີມ ນຄ່າຊບັສນິ  
 

ໝວດທ ີ 4   ທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ (ປບັປຸງ) 
 

ມາດຕາ  108   (ໃໝ່) ທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ  
ມາດຕາ  109   (ປບັປຸງ) ການຂ ອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິເປນັທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ  
ມາດຕາ  110   (ປບັປຸງ) ເງ ື່ອນໄຂການຮບັຮອງເປນັທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ  
ມາດຕາ  111   (ປບັປຸງ) ເອກະສານປະກອບການຮບັຮອງເປນັທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ  
ມາດຕາ  112   (ປບັປຸງ) ການພຈິາລະນາການຂ ຮບັຮອງເປນັທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ  
ມາດຕາ  113   (ປບັປຸງ) ຂອບເຂດການເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິຂອງທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ  
ມາດຕາ  114   (ປບັປຸງ) ສດິ ແລະ ໜູ້າທີ່  ຂອງທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ  
ມາດຕາ  115   (ປບັປຸງ) ການໂຈະການຮບັຮອງການເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິຂອງທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ  
ມາດຕາ  116   (ປບັປຸງ) ການຖອນໃບຮບັຮອງເປນັທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ  
 

ໝວດທ ີ 5   ບ ລສິດັກວດສອບ (ປບັປຸງ)  
 

ມາດຕາ  117   (ໃໝ່) ບ ລສິດັກວດສອບ  
ມາດຕາ  118   (ປບັປຸງ) ການຮບັຮອງໃຫ ູ້ການບ ລກິານກວດສອບ  
ມາດຕາ  119   (ປບັປຸງ) ເງ ື່ອນໄຂການຮບັຮອງໃຫ ູ້ການບ ລກິານກວດສອບ  
ມາດຕາ  120   (ປບັປຸງ) ເອກະສານປະກອບການຮບັຮອງໃຫ ູ້ການບ ລກິານກວດສອບ  
ມາດຕາ  121   (ປບັປຸງ) ການພຈິາລະນາການຂ ຮບັຮອງໃຫ ູ້ການບ ລກິານກວດສອບ  
ມາດຕາ  122   (ໃໝ່) ຂອບເຂດການ ໃຫ ູ້ບ ລກິານກວດສອບ  
ມາດຕາ  123   (ປບັປຸງ) ສດິ ແລະ ໜູ້າທີ່  ຂອງບ ລສິດັກວດສອບ  
ມາດຕາ  124   (ປບັປຸງ) ການໂຈະການຮບັຮອງການໃຫ ູ້ບ ລກິານກວດສອບ  
ມາດຕາ  125   (ປບັປຸງ) ການຖອນໃບຮບັຮອງເປນັບ ລສິດັກວດສອບ  
 

ໝວດທ ີ6 ບ ລສິດັຈດັລ າດບັຄວາມໜູ້າເຊື່ ອຖ ື(ປບັປຸງ) 
 

ມາດຕາ  126   (ໃໝ່) ບ ລສິດັຈດັລ າດບັຄວາມໜູ້າເຊື່ ອຖ ື 
ມາດຕາ  127   (ໃໝ່) ການຮບັຮອງໃຫ ູ້ການບ ລກິານຈດັລ າດບັຄວາມໜູ້າເຊື່ ອຖ ື 
ມາດຕາ  128   (ໃໝ່) ເງ ື່ອນໄຂການຮບັຮອງໃຫ ູ້ການບ ລກິານຈດັລ າດບັຄວາມໜູ້າເຊື່ ອຖ ື 
ມາດຕາ  129   (ໃໝ່) ເອກະສານປະກອບການຮບັຮອງໃຫ ູ້ການບ ລກິານຈດັລ າດບັຄວາມໜູ້າເຊື່ ອຖ ື 
ມາດຕາ  130   (ໃໝ່) ການພຈິາລະນາການຂ ຮບັຮອງໃຫ ູ້ການບ ລກິານຈດັລ າດບັຄວາມໜູ້າເຊື່ ອຖ ື 
ມາດຕາ  131   (ປບັປຸງ) ຂອບເຂດການ ໃຫ ູ້ບ ລກິານຈດັລ າດບັຄວາມໜູ້າເຊື່ ອຖ ື 
ມາດຕາ  132   (ໃໝ່) ສດິ ແລະ ໜູ້າທີ່  ຂອງບ ລສິດັຈດັລ າດບັຄວາມໜູ້າເຊື່ ອຖ ື 
ມາດຕາ  133   (ໃໝ່) ການໂຈະການຮບັຮອງການໃຫ ູ້ບ ລກິານຈດັລ າດບັຄວາມໜູ້າເຊື່ ອຖ ື 
ມາດຕາ  134   (ໃໝ່) ການຖອນໃບຮບັຮອງເປນັບ ລສິດັຈດັລ າດບັຄວາມໜູ້າເຊື່ ອຖ ື
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ພາກທ ີ V   ນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫຼກັຊບັ (ໃໝ່) 
 

ມາດຕາ  135   (ໃໝ່) ນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫຼກັຊບັ 
ມາດຕາ  136   (ໃໝ່) ປະເພດຂອງນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  137   (ໃໝ່) ການສະເໜຂີ ເປນັນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫຼກັຊບັ 
 

ພາກທ ີ VI   ສະມາຄມົທຸລະກດິຫຼກັຊບັ (ໃໝ່) 
 

ມາດຕາ  138   (ປບັປຸງ) ສະມາຄມົທຸລະກດິຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  139   (ໃໝ່) ການສ ູ້າງຕັ ູ້ງສະມາຄມົທຸລະກດິຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  140   (ໃໝ່) ຂອບເຂດການເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິຂອງສະມາຄມົທຸລະກດິຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  141   (ປບັປຸງ) ສດິ ແລະ ໜູ້າທີ່  ຂອງສະມາຄມົທຸລະກດິຫຼກັຊບັ 
 

ພາກທ ີ VII   ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ (ປບັປຸງ) 
 

ມາດຕາ  142   (ໃໝ່) ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  143   (ປບັປຸງ) ການອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  144   (ປບັປຸງ) ເງ ື່ອນໄຂການຂ ອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  145   (ປບັປຸງ) ເອກະສານປະກອບການອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  146   (ປບັປຸງ) ການພຈິາລະນາການຂ ອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ 
ມາດຕາ  147   (ປບັປຸງ) ການຖອກ ແລະ ການນ າໃຊ ູ້ທ ນຈດົທະບຽນຂອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  148   (ໃໝ່) ການປະກາດໃຫ ູ້ມວນຊນົຊາບ  
ມາດຕາ  149   (ປບັປຸງ) ໂຄງປະກອບການຈດັຕັ ູ້ງຂອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  150   (ປບັປຸງ) ກດົລະບຽບຂອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  151   (ປບັປຸງ) ຂອບເຂດການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  152   (ໃໝ່) ການປ່ຽນແປງການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  153   (ປບັປຸງ) ສດິ ແລະ ໜູ້າທີ່  ຂອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  154   (ປບັປຸງ) ສະມາຊກິຂອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ  
 

ພາກທ ີ VIII   ສ ນຮບັຝາກຫຼກັຊບັ (ໃໝ່) 
 

ມາດຕາ  155   (ໃໝ່) ສ ນຮບັຝາກຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  156   (ໃໝ່) ການອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິສ ນຮບັຝາກຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  157   (ໃໝ່) ເງ ື່ອນໄຂການຂ ອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິສ ນຮບັຝາກຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  158   (ໃໝ່) ເອກະສານປະກອບການຂ ອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິສ ນຮບັຝາກຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  159   (ໃໝ່) ການພຈິາລະນາການຂ ອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິສ ນຮບັຝາກຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  160   (ໃໝ່) ການຖອກ ແລະ ການນ າໃຊ ູ້ທ ນຈດົທະບຽນຂອງສ ນຮບັຝາກຫຼກັຊບັ  
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ມາດຕາ  161   (ໃໝ່) ການປະກາດໃຫ ູ້ມວນຊນົຊາບ  
ມາດຕາ  162   (ໃໝ່) ໂຄງປະກອບການຈດັຕັ ູ້ງຂອງສ ນຮບັຝາກຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  163  (ໃໝ່) ກດົລະບຽບຂອງສ ນຮບັຝາກຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  164   (ປບັປຸງ) ຂອບເຂດການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງສ ນຮບັຝາກຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  165   (ໃໝ່) ການປ່ຽນແປງການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງສ ນຮບັຝາກຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  166   (ໃໝ່) ສດິ ແລະ ໜູ້າທີ່ ຂອງສ ນຮບັຝາກຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  167   (ປບັປຸງ) ສະມາຊກິຂອງສ ນຮບັຝາກຫຼກັຊບັ 
 

ພາກທ ີ IX   ການຊື ູ້-ຂາຍຫຼກັຊບັ ແລະ ການກະທ າ ທີ່ ບ ່ ຍຸຕທິ າ (ໃໝ່) 
 

ມາດຕາ  168   (ໃໝ່) ການຊື ູ້-ຂາຍຫຼກັຊບັ ແລະ ການກະທ າ ທີ່ ບ ່ ຍຸຕທິ າ  
ມາດຕາ  169   (ໃໝ່) ການປັ່ ນຕະຫຼາດ  
ມາດຕາ  170   (ໃໝ່) ການນ າໃຊ ູ້ຂ ູ້ມ ນພາຍໃນເພື່ ອຊື ູ້-ຂາຍຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  171   (ໃໝ່) ການຕວົະຍວົະຫຼອກລວງເພື່ ອໃຫ ູ້ຊື ູ້-ຂາຍຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  172   (ໃໝ່) ການສ ູ້າງ, ສະໜອງ ຫຼ ືເຜຍີແຜ່ຂ ູ້ມ ນທີ່ ບ ່ ຖກືຕ ູ້ອງຕາມຄວາມຈງິ      
ມາດຕາ  173   (ໃໝ່) ການປອມແປງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ແລະ ເອກະສານອື່ ນທີ່ ກ່ຽວ ຂ ູ້ອງໃນຂງົເຂດ

ວຽກງານຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  174   (ໃໝ່) ການທ າລາຍ, ເຊື່ ອງອ າຂ ູ້ມ ນ, ເອກະສານ, ຫຼກັຖານ ແລະ ຂດັຂວາງ ຫຼ ືບ ່ ໃຫ ູ້ການຮ່ວມມື

ໃນການປະຕບິດັໜ ູ້າທີ່ ຂອງເຈົ ູ້າໜ ູ້າທີ່ ສບືສວນ-ສອບສວນ 
 

ພາກທ ີ X   ການລາຍງານ, ການເປດີເຜຍີ ແລະ ການເກບັຮກັສາຂ ູ້ມ ນ (ປບັປຸງ) 
 

ມາດຕາ  175   (ປບັປຸງ) ການລາຍງານ  
ມາດຕາ  176   (ປບັປຸງ) ການເປີດເຜຍີຂ ູ້ມ ນ  
ມາດຕາ  177   (ປບັປຸງ) ການລາຍງານຂ ູ້ມ ນຂອງບຸກຄນົພາຍໃນ  
ມາດຕາ  178  (ປບັປຸງ) ການເກບັຮກັສາຂ ູ້ມ ນ 
 

ພາກທ ີ XI   ການສບືສວນ-ສອບສວນຄະດກ່ີຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັຫຼກັຊບັ (ປບັປຸງ) 
 

ມາດຕາ  179   (ປບັປຸງ) ສາເຫດທີ່ ພາໃຫ ູ້ເປດີການສບືສວນ-ສອບສວນຄະດກ່ີຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  180   (ປບັປຸງ) ຂັ ູ້ນຕອນການສບືສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  181   (ປບັປຸງ) ການອອກຄ າສັ່ ງເປດີການສບືສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  182   (ໃໝ່) ການອອກຄ າສັ່ ງບ ່ ເປດີການສບືສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  183   (ປບັປຸງ) ການດ າເນນີການສບືສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  184   (ປບັປຸງ) ກ ານດົເວລາການສບືສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  185   (ປບັປຸງ) ການສິ ູ້ນສຸດການສບືສວນ-ສອບສວນ ແລະ ການປະກອບສ ານວນຄະດສີົ່ ງໃຫ ູ້ອງົການ

ໄອຍະການປະຊາຊນົ  
ມາດຕາ  186   (ປບັປຸງ) ເຈ ົ ູ້າໜ ູ້າທີ່ ສບືສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ   
ມາດຕາ  187   (ປບັປຸງ) ສດິ ແລະ ໜູ້າທີ່  ຂອງເຈົ ູ້າໜ ູ້າທີ່ ສບືສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ 
 
ພາກທ ີ XII   ການຮ່ວມມສືາກນົກ່ຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ (ໃໝ່) 
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ມາດຕາ  188   (ໃໝ່) ຫຼກັການຮ່ວມມສືາກນົ  
ມາດຕາ  189   (ໃໝ່) ເນື ູ້ອໃນການຮ່ວມມສືາກນົ  
ມາດຕາ  190   (ໃໝ່) ການຮ ູ້ອງຂ  ຫຼ ືສະໜອງ ຂ ູ້ມ ນຊ ່ ງກນັ ແລະ ກນັ  
ມາດຕາ  191   (ໃໝ່) ການນ າໃຊ ູ້ຂ ູ້ມ ນ-ຂ່າວສານ  
ມາດຕາ  192   (ໃໝ່) ການຮກັສາຄວາມລບັ  
ມາດຕາ  193   (ໃໝ່) ການປະຕເິສດການຮ ູ້ອງຂ  
 

ພາກທ ີXIII ຂ ູ້ຫ ູ້າມ (ປບັປຸງ)  
 

ມາດຕາ  194   (ປບັປຸງ) ຂ ູ້ຫ ູ້າມທົ່ ວໄປ  
ມາດຕາ  195   (ປບັປຸງ) ຂ ູ້ຫ ູ້າມສ າລບັການອອກຈ າໜ່າຍຫຼກັຊບັ   
ມາດຕາ  196   (ປບັປຸງ) ຂ ູ້ຫ ູ້າມສ າລບັບ ລສິດັຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  197   (ປບັປຸງ) ຂ ູ້ຫ ູ້າມສ າລບັບ ລສິດັບ ລຫິານກອງທ ນ  
ມາດຕາ  198   (ໃໝ່) ຂ ູ້ຫ ູ້າມສ າລບັບ ລສິດັປະເມນີມ ນຄ່າຊບັສນິ  
ມາດຕາ  199   (ປບັປຸງ) ຂ ູ້ຫ ູ້າມສ າລບັທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ  
ມາດຕາ  200   (ປບັປຸງ) ຂ ູ້ຫ ູ້າມສ າລບັບ ລສິດັກວດສອບ  
ມາດຕາ  201   (ໃໝ່) ຂ ູ້ຫ ູ້າມສ າລບັບ ລສິດັຈດັລ າດບັຄວາມໜູ້າເຊື່ ອຖ ື 
ມາດຕາ  202   (ໃໝ່) ຂ ູ້ຫ ູ້າມສ າລບັນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  203   (ປບັປຸງ) ຂ ູ້ຫ ູ້າມສ າລບັຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  204   (ໃໝ່) ຂ ູ້ຫ ູ້າມສ າລບັສ ນຮບັຝາກຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  205   (ໃໝ່) ຂ ູ້ຫ ູ້າມສ າລບັສະມາຄມົທຸລະກດິຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  206   (ປບັປຸງ) ຂ ູ້ຫ ູ້າມສ າລບັ ຄະນະ ຄຄຊ ແລະ ພະນກັງານຂອງ ສຄຄຊ 
 

ພາກທ ີ XIV   ການແກ ູ້ໄຂຂ ູ້ຂດັແຍ່ງ (ປບັປຸງ) 
 

ມາດຕາ  207  (ປບັປຸງ) ຮ ບການແກ ູ້ໄຂຂ ູ້ຂດັແຍ່ງກ່ຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  208   (ປບັປຸງ) ການແກ ູ້ໄຂຂ ູ້ຂດັແຍ່ງກ່ຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັດ ູ້ວຍການປະນປີະນອມ  
ມາດຕາ  209   (ປບັປຸງ) ການແກ ູ້ໄຂຂ ູ້ຂດັແຍ່ງກ່ຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ ໂດຍ ສ ນ ຫຼ ືຫ ູ້ອງການ ແກ ູ້ໄຂ ູ້ຂ ູ້ຂດັແຍ່ງ 

ທາງດ ູ້ານເສດຖະກດິ   
ມາດຕາ  210   (ປບັປຸງ) ການແກ ູ້ໄຂຂ ູ້ຂດັແຍ່ງກ່ຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ ໂດຍສານປະຊາຊນົ  
ມາດຕາ  211   (ປບັປຸງ) ການແກ ູ້ໄຂຂ ູ້ຂດັແຍ່ງກ່ຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັທີ່ ມລີກັສະນະສາກນົ 
 

ພາກທ ີ XV   ການຄຸ ູ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານຫຼກັຊບັ (ປບັປຸງ)  
 

ໝວດທ ີ 1   ການຄຸ ູ້ມຄອງວຽກງານຫຼກັຊບັ (ປບັປຸງ)  
 

ມາດຕາ  212   (ປບັປຸງ) ອງົການຄຸ ູ້ມຄອງວຽກງານຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  213   (ປບັປຸງ) ໂຄງປະກອບການຈດັຕັ ູ້ງຂອງ ຄຄຊ  
ມາດຕາ  214   (ໃໝ່) ການແຕ່ງຕັ ູ້ງ ຫຼ ືປດົຕ າແໜ່ງ ແລະ ອາຍຸການຂອງ ຄຄຊ  
ມາດຕາ  215   (ປບັປຸງ) ສດິ ແລະ ໜູ້າທີ່  ຂອງ ຄຄຊ  
ມາດຕາ  216   (ໃໝ່) ຄະນະກ າມະການຄົ ູ້ນຄວ ູ້າການອອກຈ າໜ່າຍຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  217   (ໃໝ່) ຄະນະກ າມະການພຈິາລະນາມາດຕະການລງົໂທດທາງບ ລຫິານ  
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ມາດຕາ  218   (ໃໝ່) ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄຸ ູ້ມຄອງຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  219   (ປບັປຸງ) ລະບອບແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກຂອງ ຄຄຊ  
ມາດຕາ  220   (ໃໝ່) ຈນັຍາບນັຂອງ ຄະນະ ຄຄຊ ແລະ ພະນກັງານ ສຄຄຊ 
 

ໝວດທ ີ 2   ການກວດກາວຽກງານຫຼກັຊບັ (ປບັປຸງ) 
 

ມາດຕາ  221   (ປບັປຸງ) ອງົການກວດກາວຽກງານຫຼກັຊບັ  
ມາດຕາ  222   (ປບັປຸງ) ເປົ ູ້າໝາຍກວດກາ   
ມາດຕາ  223   (ປບັປຸງ) ເນື ູ້ອໃນການກວດກາ  
ມາດຕາ  224   (ປບັປຸງ) ຮ ບການຂອງການກວດກາ  
ມາດຕາ  225   (ປບັປຸງ) ຄະນະກວດກາ  
ມາດຕາ  226   (ປບັປຸງ) ສດິ ແລະ ໜູ້າທີ່  ຂອງຄະນະກວດກາ  
ມາດຕາ  227   (ປບັປຸງ) ພນັທະຂອງເປົ ູ້າໝາຍການກວດກາ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ູ້ອງ 
 

ພາກທ ີ XVI   ງບົປະມານ, ເຄື່ ອງໝາຍ ແລະ ຕາປະທບັຂອງອງົການຄຸ ູ້ມຄອງວຽກງານຫຼກັຊບັ 
 

ມາດຕາ  228   ງບົປະມານ  
ມາດຕາ  229   ເຄື່ ອງໝາຍ ແລະ ຕາປະທບັຂອງອງົການຄຸ ູ້ມຄອງວຽກງານຫຼກັຊບັ 
 

ພາກທ ີ XVII   ນະໂຍບາຍຕ ່ ຜ ູ້ມຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕ ່ ຜ ູ້ລະເມດີ (ປບັປຸງ) 
 

ມາດຕາ  230   ນະໂຍບາຍຕ ່ ຜ ູ້ມຜີນົງານ 
ມາດຕາ  231   (ປບັປຸງ) ມາດຕະການຕ ່ ຜ ູ້ລະເມດີ  
ມາດຕາ  232   (ປບັປຸງ) ມາດຕະການສ ກສາອບົຮມົ  
ມາດຕາ  233   (ປບັປຸງ) ມາດຕະການທາງວໄິນ  
ມາດຕາ  234   (ປບັປຸງ) ມາດຕະການປບັໃໝ  
ມາດຕາ  235   (ປບັປຸງ) ມາດຕະການທາງແພ່ງ 
ມາດຕາ  236   (ປບັປຸງ) ມາດຕະການທາງອາຍາ  
ມາດຕາ  237   (ປບັປຸງ) ມາດຕະການໂທດເພີ່ ມ 
 

ພາກທ ີ XVIII   ບດົບນັຍດັສຸດທ ູ້າຍ (ປບັປຸງ) 
 

ມາດຕາ  238   ການຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັ 
ມາດຕາ  239   (ປບັປຸງ) ຜນົສກັສດິ 
                                               

IV. ຊບັພະຍາກອນ, ກນົໄກ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັ 
ພວກເຮາົ ມຄີວາມພ ູ້ອມໃນການຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍຫຼກັຊບັ ສະບບັປບັປຸງ ເນື່ ອງຈາກວ່າ:  

1. ມຄີະນະກ າມະການຄຸ ູ້ມຄອງຫຼກັຊບັ (ຄຄຊ) ຊ ່ ງມຮີອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງການເງນິ 
ເປນັປະທານ ແລະ ມ ີລດັຖະມນົຕ,ີ ຮອງລດັຖະມນົຕ ີຈາກກະຊວງກ່ຽວຂ ູ້ອງເປນັຄະນະ. ພ ູ້ອມນີ ູ້ ຍງັມ ີ
ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄຸ ູ້ມຄອງຫຼກັຊບັ  (ສຄຄຊ) ເຮດັໜ ູ້າທີ່ ເປນັເສນາທກິານໃຫ ູ້ແກ່ ຄຄຊ ໃນການ
ຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັວຽກງານຕວົຈງິ ແລະ ມແີບບແຜນວທິເີຮດັວຽກທີ່ ຄ່ອງຕວົ; 

2. ມລີະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານສື່ ສານ ຂ ູ້ມ ນ ແລະ ຂ່າວສານ ຢ່າງເປນັລະບບົຄບົຊຸດ ເພື່ ອໃຫ ູ້ບ ລກິານລ ກຄ ູ້າ; 
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3. ຕ ູ້ອງສ ູ້າງນຕິກິ າໃຕ ູ້ກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍຫຼກັຊບັໃຫ ູ້ຄບົຖູ້ວນ ເພື່ ອຈດັຕັ ູ້ງຜນັຂະຫຍາຍກດົໝາຍສະບບັດັ່ ງກ່າວ. 
ພ ູ້ອມນີ ູ້ ຈະໄດ ູ້ຄົ ູ້ນຄ ູ້ວາປບັປຸງຄນື ບນັດານຕິກິ າທີ່ ມແີລ ູ້ວ ຈ ານວນ 45 ສະບບັ ໃຫ ູ້ສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍ
ສະບບັນີ ູ້; 

4. ພາຍຫຼງັກດົໝາຍສະບບັນີ ູ້ຖກືປະກາດໃຊ ູ້ຢ່າງເປນັທາງການ ຕ ູ້ອງໂຄສະນາ ເຜຍີແຜ່ ໃຫ ູ້ແກ່ ຄະນະກ າມະ
ການຄຸ ູ້ມຄອງຫຼກັຊບັ, ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄຸ ູ້ມຄອງຫຼກັຊບັ, ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ, ຜ ູ້ມສ່ີວນຮ່ວມ
ໃນຕະຫຼາດທ ນ ແລະ ມວນຊນົທົ່ ວໄປ ໃຫ ູ້ຮບັຮ ູ້ ແລະ ເຂົ ູ້າໃຈເນື ູ້ອໃນຂອງກດົໝາຍ ພ ູ້ອມທງັຂ ູ້ນແຜນຈດັ
ຕັ ູ້ງປະຕບິດັ ແຕ່ລະໜູ້າວຽກທີ່ ໄດ ູ້ລະບຸໄວ ູ້ໃນກດົໝາຍສະບບັນີ ູ້. 

 
V. ຄາດຄະເນຜນົໄດ ູ້ຮບັຈາກການປບັປຸງກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍຫຼກັຊບັ  

ພາຍຫຼງັກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍຫຼກັຊບັ ສະບບັປບັປຸງ ຖກືຮບັຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ ູ້ ຄາດຄະເນວ່າຈະໄດ ູ້ຮບັຜນົ
ດຫຼີາຍດ ູ້ານ ຄ:ື 

1. ອງົການຄຸ ູ້ມຄອງວຽກງານຫຼກັຊບັ ຈະມກີດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍຫຼກັຊບັ ສະບບັປບັປຸງ ທີ່ ມເີນື ູ້ອໃນທີ່ ຄບົຖູ້ວນ, 
ສມົບ ນ, ຮດັກຸມ ແລະ ສາມາດເປນັບ່ອນອງີໃນການຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັໃຫ ູ້ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັ
ສະພາບການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຫຼກັຊບັຫຼາຍຂ ູ້ນກວ່າເກົ່ າ ພ ູ້ອມທງັ ກາຍເປນັເຄື່ ອງມທືີ່ ສ າຄນັ ແລະ ໜກັ 
ແໜູ້ນກວ່າເກົ່ າ ໃຫ ູ້ແກ່ອງົການຄຸ ູ້ມຄອງວຽກງານຫຼກັຊບັໃນການຄຸ ູ້ມຄອງ, ຕດິຕາມ, ກວດກາ ກ່ຽວກບັ
ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຫຼກັຊບັ ໃຫ ູ້ມປີະສດິທພິາບ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕທິ າ ແນໃສ່ເຮດັໃຫ ູ້ວຽກງານດັ່ ງກ່າວ
ຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ ແລະ ຍນືຍງົ;  

2. ມບ່ີອນອງີທາງດ ູ້ານນຕິກິ າ ໃນການສ ູ້າງຕັ ູ້ງ ສ ນຮບັຝາກຫຼກັຊບັ, ກອງທ ນສ່ວນບຸກຄນົ ແລະ ສະຖາບນັສື່ ກາງ
ດ ູ້ານຫຼກັຊບັອື່ ນ ທີ່ ຍງັບ ່ ທນັຄບົຖູ້ວນ; 

3. ເປນັນຕິກິ າ ທີ່ ສອດຄ່ອງກບັສະພາບ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິພາຍໃນປະເທດ ພ ູ້ອມທງັສອດຄ່ອງກບັຫຼກັການ
ຄຸ ູ້ມຄອງຫຼັກັຊບັສາກນົ (IOSCO) ຊ ່ ງຈະນ າໄປສ ່ ການກ ູ້າວເຂົ ູ້າເປນັສະມາຊກິຂອງອງົການຄຸ ູ້ມຄອງວຽກງານ
ຫຼກັຊບັສາກນົ ພ ູ້ອມທງັເປນັຂວົຕ ່ ໃຫ ູ້ແກ່ ຄຄຊ ສປປ ລາວ ໃນການຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັວຽກງານເຊື່ ອມໂຍງ
ຕະຫຼາດທ ນໃນຂງົເຂດອາຊຽນ; 

4. ຈະຊ່ວຍສ ູ້າງເງ ື່ອນໄຂສະດວກ ແລະ ສິ່ ງຈ  ງໃຈ ໃຫ ູ້ບນັດາຫວົໜ່ວຍວສິາຫະກດິ ສາມາດລະດມົທ ນຜ່ານ
ຕະຫຼາດທ ນ ຊ ່ ງຈະເປນັການເພີ່ ມສນິຄ ູ້າໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັໃຫ ູ້ຫຼາຍຂ ູ້ນ, ຊຸກຍ ູ້, ສົ່ ງເສມີ ແລະ ອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກ ໃຫ ູ້ແກ່ບຸກຄນົ ແລະ ນຕິບຸິກຄນົ ປະກອບສ່ວນລງົທ ນໃນຫຼກັຊບັໃຫ ູ້ຫຼາຍຂ ູ້ນ. ພ ູ້ອມດຽວ
ກນັນີ ູ້ ຈະເປນັການສ ູ້າງສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຊື ູ້-ຂາຍຫຼກັຊບັ ໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ; 

5. ມກີນົໄກ ແລະ ເປນັບ່ອນອງີອນັສ າຄນັໃຫ ູ້ແກ່ການ ປູ້ອງກນັ ແລະ ແກ ູ້ໄຂ ການຊື ູ້-ຂາຍຫຼກັຊບັ ແລະ ການ
ກະທ າ ທີ່ ບ ່ ຍຸຕທິ າ ຢ່າງຈະແຈ ູ້ງ ເພື່ ອສ ູ້າງຄວາມເຊື່ ອໝັ ູ້ນໃຫ ູ້ແກ່ຜ ູ້ລງົທ ນ ສ ູ້າງຄວາມເຊື່ ອໝັ ູ້ນ ແລະ ດ ງດ ດ 
ໃຫ ູ້ຜ ູ້ລງົທ ນທງັ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ ູ້າມາມສ່ີວນຮ່ວມໃນຂງົເຂດວຽກງານຫຼກັຊບັນບັມື ູ້ນບັຫຼາຍ
ຂ ູ້ນ; 

6. ລະບບົກດົໝາຍໃນຂງົເຂດການເງນິຂອງ ສປປ ລາວ ຈະມຄີວາມສມົບ ນຂ ູ້ນກວ່າເກົ່ າ ແລະ ປະກອບສ່ວນ
ເຂົ ູ້າໃນການພດັ ທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງຊາດ ຢ່າງຕັ ູ້ງໜ ູ້າ; 

7. ເປນັການປະຕບິດັຕາມແຜນການສ ູ້າງ ແລະ ປບັປຸງກດົໝາຍ 5 ປີ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທ ີ VIII ປ ີ
2016 – 2020. 
 

VI. ທດິທາງໃນການຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັ ແຕ່ປະຈບຸນັເຖງິ ເດອືນທ ູ້າຍປ ີ2019. 
ການປບັປຸງກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍຫຼກັຊບັ ແຕ່ປະຈບຸນັ ເຖງິ ທ ູ້າຍປ ີ2019 ຈະໄດ ູ້ດ າເນນີຕາມທດິທາງ ດັ່ ງນີ ູ້: 
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1. ທາບທາມຄ າເຫນັຮ່ວມກບັ ຜ ູ້ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນພາຍ
ໃນເດອືນ ມນີາ 2019; 

2. ທາບທາມຄ າເຫນັເປດີກວ ູ້າງ (ພາກເໜອື, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ ູ້) ໃນພາຍໃນເດອືນ ເມສາ ຫາ 
ພ ດສະພາ 2019; 

3. ສົ່ ງຮ່າງກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍຫຼກັຊບັ (ສະບບັປບັປຸງ) ໃຫ ູ້ກະຊວງຍຸຕທິ າ ເພື່ ອກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງ ພາຍ
ໃນເດອືນ ກ ລະກດົ 2019; 

4. ສົ່ ງຮ່າງກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍຫຼກັຊບັ (ສະບບັປບັປຸງ) ເຂົ ູ້າຜ່ານກອງປະຊຸມລດັຖະບານ ພາຍໃນເດອືນ ສງິຫາ 
2019; 

5. ສະເໜຮ່ີາງກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍຫຼກັຊບັ (ສະບບັປບັປຸງ) ຕ ່ ຄະນະປະຈ າສະພາແຫ່ງຊາດ ພາຍໃນເດອືນ 
ກນັຍາ 2019; 

6. ສະເໜຈີດັກອງປະຊຸມສ າມະນາເຜຍີແຜ່ກ່ຽວກບັວຽກງານຕະຫຼາດທ ນ ແລະ ກດົໝາຍເປີດກວ ູ້າງ ຮ່ວມ
ກບັ ບນັດາທ່ານສະມາຊກິສະພາແຫ່ງຊາດ ພາຍໃນເດອືນ ກນັຍາ 2019; 

7. ພຈິາລະນາຮ່າງກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍຫຼກັຊບັ (ສະບບັປບັປຸງ) ຢ ່ ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ພາຍໃນເດອືນ 
ຕຸລາ 2019; 

8. ຮບັຮອງເອາົຮ່າງກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍຫຼກັຊບັ (ສະບບັປບັປຸງ) ແລະ ສະເໜກີດົໝາຍຕ ່ ປະທານປະເທດ ພາຍ
ໃນເດອືນ ພະຈກິ ຫາ ທນັວາ 2019; 

9. ປະທານປະເທດພຈິາລະນາອອກລດັຖະດ າລດັປະກາດໃຊ ູ້ ກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍຫຼກັຊບັ (ສະບບັປບັປຸງ) 
ພາຍໃນເດອືນ ມງັກອນ 2020; 

10. ລງົເຜຍີແຜ່ໃນຈດົໝາຍເຫດທາງລດັຖະການ ພາຍໃນເດອືນ ກຸມພາ 2020. 
 

ສ າລບັເນື ູ້ອໃນລະອຽດຂອງແຕ່ລະມາດຕາ ຂອງຮ່າງກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍຫຼກັຊບັ (ສະບບັປບັປຸງ) ແມ່ນໄດ ູ້ແຈກ
ຢາຍໃຫ ູ້ບນັດາທ່ານແລ ູ້ວ, ຮຽນສະເໜບີນັດາທ່ານຄົ ູ້ນຄວ ູ້າ ແລະ ປະກອບຄ າເຫນັຕາມທີ່ ເຫນັສມົຄວນ ເພື່ ອຈະ
ໄດ ູ້ນ າໄປປບັປຸງ ໃຫ ູ້ຄບົຖູ້ວນ ແລະ ສມົບ ນຕື່ ມ. 

 
ຫວງັຢ່າງຍິ່ ງວ່າ ຈະໄດ ູ້ຮບັຄ າເຫນັຊີ ູ້ນ າ ທີ່ ມຄຸີນຄ່າ ແລະ ເປນັປະໂຫຍດອນັປະເສດີ ຈາກບນັທ່ານສະມາຊກິ

ລດັຖະບານ. 
 

ຜ ູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 


