ສາທາລະນະລ ັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ົນລາວ
ສ ັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວ ັດທະນາຖາວອນ

ກະຊວງການເງິນ

ເລກທີ 1285/ກງ
ວຽງຈ ັນ, ວ ັນທີ 23 ກ ັນ 1999

ໍ້ ົກລ ົງຂອງລ ັດຖະມ ົນຕີ
ຂຕ
ວາ່ ດວ
ນປົກປອ
ັ ໍ້
ໍ້ ຍການສາໍ້ ງຕງກອງທຶ
ໍ້ ງຜຝ
ໍ້ າກເງິນ
- ອີງຕາມກ ົດໝາຍວາ່ ດວ
ໍ້ ຍທຸລະກິດ ເລກທີ 03/94/ສປຊ, ລ ົງວ ັນທີ 18 ກລະກ ົດ 1994,
- ອີງຕາມລ ັດຖະບ ັນຍ ັດ ວາ່ ດວ
ໍ້ ຍທະນາຄານທຸລະກິດ ເລກທີ 01/ສປປ, ລ ົງວ ັນທີ 11 ມີນາ 1997,
- ອີງຕາມດາລ ັດຂອງນາຍ ົກລ ັດຖະມ ົນຕີ ເລກທີ 19/ນຍ, ລ ົງວ ັນທີ 18 ມີນາ 1999 ວາ່ ດວ
ໍ້ ຍການ
ຈ ັດຕງັ ໍ້ ແລະ ການເຄ່ ອນໄຫວຂອງກະຊວງການເງິນ,
- ອີງຕາມເອກະສານນະໂຍບາຍການພ ັດທະນາຂະແໜງທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລ ັດ ທີ່ ລ ັດຖະມ ົນຕີ ວາ່ ການ
ກະຊວງການເງິນ ແລະ ຜວ
ໍ້ າ່ ການທະນາຄານ ແຫງ່ ສປປ ລາວ ໄດເໍ້ ຊັ ນຮ ັບຮອງ ເລກ ທີ 96/ທຫລ, ລ ົງວ ັນທີ
15 ພຶດສະພາ 1998,
- ອີງຕາມກ ົດລະບຽບວາ່ ດວ
ໍ້ ຍກອງທຶນປົກປໍ້ອງຜຝ
ໍ້ າກເງິນ ເລກທີ 283/ທຫລ, ລ ົງວ ັນທີ 30/08/99,
- ອີງຕາມການສະເໜີຂອງຜວ
ໍ້ າ່ ການຂອງທະນາຄານ ແຫງ່ ສປປ ລາວ ເລກທີ 295/ທຫລ, ລ ົງວ ັນ ທີ 07/09/99
ລ ັດຖະມ ົນຕີຕ ົກລ ົງ:
ມາດຕາ 1 ສາໍ້ ງຕງກອງທຶ
ນປົກປໍ້ອງຜຝ
ັ ໍ້
ໍ້ າກເງິນ

-

ຊ່ ເປັນພາສາລາວວາ່ ກອງທຶນປົກປໍ້ອງຜຝ
ໍ້ າກເງິນ (ກທປ).

-

ຊ່ ເປັນພາສາອ ັງກິດວາ່ Depositors Protection Fund (DPF).

-

ມີສານ ັກງານຊ່ວົ ຄາວຕງຢ
ັ ໍ້ ່ ສານ ັກງານທະນາຄານ ແຫງ່ ສປປ ລາວ ຖະນ ົນຢອນເນັດ, ບາໍ້ ນຊຽງ
ຢນ, ກາແພງນະຄອນວຽງຈ ັນ ປະເທດ ສປປ ລາວ.

-

ໍ້
ດາເນີນທຸລະກິດຄາປະກ
ັນເງິນຝາກຂອງຜຝ
ໍ້ າກເງິນໄວກ
ໍ້ ັບທະນາຄານທຸລະກິດໂດຍບ່ ຫວ ັງຜ ົນກາໄລ.

-

ເປັນທຸລະກິດຂອງລ ັດຮອ
ໍ້ ຍສວ
່ ນຮອ
ໍ້ ຍ (100%) ຕາມຮບແບບບລິສ ັດຈາກ ັດຄດງ່ ັ ໄດລ
ໍ້ ະບຸໄວໃໍ້ ນ ກ ົດ
ໍ້ ທັງໝດ
ໝາຍວາ່ ດວ
ົ ໃນອະນາຄ ົດ ຈະຕອ
ໍ້ ຍທະນາຄານທຸລະກິດ. ທຸກການປຽ່ ນແປງທີ່ ເກີດຂຶນ
ໍ້ ງການ ົດ
ຢໃ່ ນກ ົດລະບຽບພາຍໃນຂອງກອງທຶນປົກປອ
ອ
ໍ້ ງຜຝ
ໍ້ າກເງິນ ແລະ ແຈງໃຫ
ໍ້
ໍ້ ົງການທີ່ກຽ່ ວຂອ
ໍ້ ງຮ ັບຊາບ
ນາ.

1.1 ການ ົດໃຫກ
ໍ້ ອງທຶນປົກປໍ້ອງຜຝ
ໍ້ າກເງິນນີເໍ້ ປັນບລິສ ັດຈາກ ັດ ຕາມເງ່ ອນໄຂຂອງມາດຕາ 77
ຂອງກ ົດໝາຍວາ່ ດວ
ໍ້ ຍທຸລະກິດ ເລກທີ 03/94/ສປຊ ລ ົງວ ັນທີ 18/07/94 ເຊິ່ ງແມນລ
່ ັດເປັນຜໍ້
ຖຮຸນ
ໍ້ ຮອ
ໍ້ ຍສວ
່ ນຮອ
ໍ້ ຍ (100%) ຕາງໜາໍ້ ໂດຍກະຊວງການເງິນ.
1.2 ການ ົດທຶນຈ ົດທະບຽນຂອງກອງທຶນປົກປອ
ໍ້ ງຜຝ
ໍ້ າກເງິນນີເໍ້ ທົ່ າກ ັບ 100,000,000 (ຮອ
ໍ້ ຍລາໍ້ ນ
ໍ້ ງຕນຂອງກະຊວງການເງິ
ກີບຖວ
ນ. ທຶນໄດ ໍ້
ົໍ້
ໍ້ ນ). ທຶນດງ່ ັ ກາ່ ວນີໄໍ້ ດມ
ໍ້ າຈາກການປະກອບທຶນເບອ
ແບງ່ ອອກເປັນ 10,000 ຮຸນ
ໍ້ ເຊິ່ ງມີມນຄາ່ ໃນໃບຮຸນ
ໍ້ ຮຸນ
ໍ້ ລະ 10,000 ກີບ.
ໍ້ ໃນກ ົດລະບຽບພາຍໃນ ແລະ ທຸກການເຄ່ ອນໄຫວ
ມາດຕາ 2 ການການ ົດ ຫລ ການດ ັດແປງເນອ
ຂອງກອງທຶນປົກປອ
ໍ້ ງຜຝ
ໍ້ າກເງິນຕອ
ໍ້ ງໃຫສ
ໍ້ ອດຄອ
່ ງກ ັບກ ົດລະບຽບ ແລະ ກ ົດໝາຍທີ່ມີ
ຜ ົນບ ັງຄ ັບໃຊ.ໍ້
ໍ້ ົກລ ົງສະບ ັບນີໍ້ ເຮັດອອກເປັນ 5 ສະບ ັບ, 2 ສະບ ັບ ມອບໃຫກ
ມາດຕາ 3 ຂຕ
ໍ້ ະຊວງການເງິນຮ ັກ
ສາໄວ ໍ້ ແລະ ອີກ 3 ສະບ ັບ ມອບໃຫກ
ໍ້ ອງທຶນປົກປອ
ໍ້ ງຜຝ
ໍ້ າກເງິນ 1 ສະບ ັບ, ໃຫທ
ໍ້ ະ
ນາຄານ ແຫງ່ ສປປ ລາວ 1 ສະບ ັບ, ແລະ ມອບໃຫກ
ໍ້ ະຊວງການຄາໍ້ ແລະ ທອ
່ ງ
ໍ້ ທະບຽນວິສາຫະກິດ.
ທຽ່ ວ 1 ສະບ ັບ ເພ່ ອເປັນພໍ້ນຖານໃຫແ
ໍ້ ກກ
່ ານຂຶນ
ໍ້ ົກລ ົງສະບ ັບນີມ
ໍ້ ຜ
ໍ້ ົງລາຍເຊັ ນເປັນຕນໄປ.
ມາດຕາ 4 ຂຕ
ີ ົນສ ັກສິດ ນ ັບແຕມ
ົໍ້
່ ລ
ຮອງນາຍ ົກລ ັດຖະມ ົນຕີ,
ລ ັດຖະມ ົນຕີວາ່ ການກະຊວງການເງິນ
ບຸນຍ ັງ ວລະຈິດ

