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ມາດຕາ  2   ການບນັຊ ີແລະ ການກວດສອບ ວຽກງານຫ ກັຊບັ  

ການບນັຊ ີແມ່ນການໃຫ ຸ້ບ ລກິານຂອງວສິາຫະກດິ ບນັຊ ີຫ   ກວດສອບ ໃນການວາງລະບບົບນັຊ ີໃຫ ຸ້ແກ່
ກ ຸ້ມເປົ ຸ້າໝາຍ ເພ ່ ອວາງ ຫ ກັການ, ວທິກີານຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັ, ຂັ ຸ້ນຕອນການດ າເນນີງານ, ການຄວບຄ ມ ແລະ 
ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິຄບົຊ ດ ທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົ ແລະ ນ າໃຊ ຸ້ໃນການເກບັກ າ, ບນັທກຶ, ຈດັປະເພດ, 
ສະຫ  ບການເຄ ່ ອນໄຫວດ ຸ້ານການເງນິ ທີ່ ຖ ກຕ ຸ້ອງ ແລະ ທນັກ ານດົເວລາ.  

ການກວດສອບ ແມ່ນການທບົທວນ ແລະ ຢັ ຸ້ງຢ ນ ກ່ຽວກບັເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງກ ່ ມເປົ ຸ້າ   
ໝາຍ ເພ ່ ອປະເມນີວ່າ: ການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັວຽກງານການບນັຊ ີ ຂອງກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍດັ່ ງກ່າວ ສອດຄ່ອງກບັ
ມາດຕະຖານການບນັຊຂີອງສາກນົທີ່ ປະກາດໃຊ ຸ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຊຶ່ ງການກວດສອບ ລວມມ:ີ ການກວດສອບ
ເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ການກວດສອບປະສດິທພິາບການດ າເນນີງານ ແລະ ການກວດສອບການຈດັຕັ ຸ້ງ
ປະຕບິດັຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 

 

ມາດຕາ  3   ການອະທບິາຍຄ າສບັ 
ຄ າສບັທີ່ ນ າໃຊ ຸ້ໃນຂ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້ມຄີວາມໝາຍ ດັ່ ງນີ ຸ້: 
1. ວສິາຫະກດິບນັຊ ີ ໝາຍເຖງິ ບ ລສິດັທີ່ ເຄ ່ ອນໄຫວໃຫ ຸ້ການບ ລກິານດ ຸ້ານການບນັຊ ີ ແກ່ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ

ໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັ ທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັການຮບັຮອງຈາກ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັ
ຊບັ; 

2. ວສິາຫະກດິກວດສອບ ໝາຍເຖງິ ບ ລສິດັທີ່ ເຄ ່ ອນໄຫວໃຫ ຸ້ການບ ລກິານດ ຸ້ານການບນັຊ ີ ແລະ ການ
ກວດສອບ ໃຫ ຸ້ແກ່ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັ ທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັການຮບັຮອງຈາກ ສ ານກັງານ
ຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ;  

3. ຄະນະກວດສອບ ໝາຍເຖງິ ບ ກຄນົທີ່ ຖ ກແຕ່ງຕັ ຸ້ງ ຫ   ມອບໝາຍຈາກວສິາຫະກດິກວດສອບ ໃຫ ຸ້
ເຄ ່ ອນໄຫວໃຫ ຸ້ການບ ລກິານດ ຸ້ານການບນັຊ ີຫ   ການກວດສອບ ແກ່ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍໃນແຕ່ລະຄັ ຸ້ງ; 

4. ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີ ໝາຍເຖງິ ບ ກຄນົທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັໃບຢັ ຸ້ງຢ ນເປນັນກັຊ່ຽວຊານບນັຊຈີາກ ກະຊວງການ
ເງນິ ທີ່ ເຄ ່ ອນໄຫວໃຫ ຸ້ການບ ລກິານດ ຸ້ານການບນັຊ ີ ໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັ ຊຶ່ ງໄດ ຸ້ຜ່ານການ
ຮບັຮອງຈາກ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ;  

5. ນກັກວດສອບ ໝາຍເຖງິ ບ ກຄນົທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັ ໃບອະນ ຍາດເປນັນກັກວດສອບຕາມກດົໝາຍຈາກ 
ກະຊວງການເງນິ ທີ່ ເຄ ່ ອນໄຫວໃຫ ຸ້ການບ ລກິານດ ຸ້ານການບນັຊ ີ ແລະ ການກວດສອບ ໃນຂງົເຂດ
ວຽກງານຫ ກັຊບັ ຊຶ່ ງໄດ ຸ້ຜ່ານການຮບັຮອງຈາກ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ; 

6. ພະນກັງານບນັຊ ີ  ໝາຍເຖງິ ຜ ຸ້ຊ່ວຍຫວົໜຸ້າບນັຊ ີ ໃນການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັວຽກງານບນັຊ ີແລະ ສ ຸ້າງ
ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງຫວົໜ່ວຍຖ ບນັຊ;ີ 

7. ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ໝາຍເຖງິ ເອກະສານຕ່າງໆ ຊຶ່ ງປະກອບດ ຸ້ວຍ: ໃບສະຫ  ບຊບັສມົ ບດັ, 
ໃບລາຍງານຜນົໄດ ຸ້ຮບັ, ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົລວມ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງຂອງທນຶຕນົ
ເອງ ແລະ ເອກະສານຊ ຸ້ອນທ ຸ້າຍ;  

8. ໃບຮບັຮອງ  ໝາຍເຖງິ ເອກະສານຢັ ຸ້ງຢ ນການຮບັຮອງເອາົ ວສິາຫະກດິບນັຊ,ີ ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ,ີ ວິ
ສາຫະກດິກວດສອບ ແລະ ນກັກວດສອບ ເພ ່ ອໃຫ ຸ້ການບ ລກິານດ ຸ້ານການບນັຊ ີ ແລະ ການກວດ
ສອບ ໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັ ທີ່ ອອກໃຫ ຸ້ໂດຍ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ; 
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9. ຜ ຸ້ຮ ຸ້ນສ່ວນບ ລຫິານ  ໝາຍເຖງິ ນກັວຊິາຊບີການບນັຊ ີທີ່ ຖ ຮ ຸ້ນ ແລະ ມສີດິຕກົລງົບນັຫາ ໃນວສິາຫະ
ກດິ ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັຂ ຸ້ຜ ກພນັ ໃນການໃຫ ຸ້ບ ລກິານດ ຸ້ານວຊິາຊບີ; 

10. ຜ ຸ້ຮ ຸ້ນສ່ວນຮບັຜດິຊອບງານ  ໝາຍເຖງິ ຜ ຸ້ຮ ຸ້ນສ່ວນບ ລຫິານໃນວສິາຫະກດິກວດສອບ ທີ່ ມຄີວາມ
ຮບັຜດິຊອບກ່ຽວກບັ ການປະຕບິດັຂ ຸ້ຜ ກພນັ, ການລງົລາຍເຊນັໃສ່ບດົລາຍງານຜນົການກວດສອບ 
ແລະ ການລາຍງານການກວດສອບ ຂອງວສິາຫະກດິກວດສອບ ຕ ່  ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ;  

11. ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ໝາຍເຖງິ ບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ, ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ, ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ, ຕະ 
ຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ແລະ ພາກສ່ວນອ ່ ນຕາມການກ ານດົຂອງ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງ
ຫ ກັຊບັ. 

 

ມາດຕາ  4   ເນ ຸ້ອໃນຂອງການກວດສອບ 
ວສິາຫະກດິກວດສອບ ສາມາດກວດສອບຕ ່  ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ປະກອບມ ີສາມ ເນ ຸ້ອໃນ ດັ່ ງນີ ຸ້:   
1. ກວດສອບຄວາມຖ ກຕ ຸ້ອງ ແລະ ໂປ່ງໃສຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງ ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ; 
2. ກວດສອບການຜະລດິ ຫ   ການບ ລກິານຂອງ ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ; 
3. ກວດສອບການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັຕາມລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງຂອງ ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ. 

 
ມາດຕາ  5   ຫ ກັການການເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານການບນັຊ ີແລະ ການກວດສອບ 

ວສິາຫະກດິບນັຊ ີ ແລະ ວສິາຫະກດິກວດສອບ ທີ່ ເຄ ່ ອນໄຫວໃຫ ຸ້ການບ ລກິານໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັ
ຊບັ ຕ ຸ້ອງປະຕບິດັຕາມຫ ກັການຕົ ຸ້ນຕ  ດັ່ ງນີ ຸ້: 

1. ການປະຕບິດັຕາມຂ ຸ້ຕກົລງົກດົໝາຍ, ມາດຕະຖານວຊິາຊບີດ ຸ້ານການບນັຊ ີແລະ ການກວດສອບ; 
2. ຄວາມເປນັເອກະລາດດ ຸ້ານວຊິາການ; 
3. ໃຫ ຸ້ມຄີວາມຮອບຄອບ, ຖ ກຕ ຸ້ອງ, ຄບົຖຸ້ວນ, ຊດັເຈນ ແລະ ທນັເວລາ; 
4. ໃຫ ຸ້ມຄີວາມຍ ຕທິ າ, ໂປ່ງໃສ, ສດັຊ ່ ບ ລສິ ດ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ ຸ້; 
5. ການຮກັສາຄວາມລບັ ແລະ ມຈີນັຍາບນັດ ຸ້ານວຊິາຊບີ. 

 

ມາດຕາ  6   ຂອບເຂດການນ າໃຊ ຸ້ 
ຂ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້ນ າໃຊ ຸ້ສ າລບັ ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ, ວສິາຫະກດິບນັຊ,ີ ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ,ີ ວສິາຫະກດິກວດ

ສອບ, ນກັກວດສອບ ແລະ ພາກສ່ວນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ ກບັການເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານການບນັຊ ີແລະ ການກວດ
ສອບ ໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັ. 

 
ໝວດທ ີ2 

ການປະຕບິດັການບນັຊຂີອງກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ 
 

ມາດຕາ  7   ການປະຕບິດັການບນັຊ ີ  
ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ຕ ຸ້ອງປະຕບິດັມາດຕະຖານການບນັຊຕີາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍການບນັຊ ີ

ແລະ ກດົໝາຍອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ ທີ່ ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງເຂັ ຸ້ມງວດ. 



 

 

4 

ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ຕ ຸ້ອງແຕ່ງຕັ ຸ້ງຫວົໜ ຸ້າບນັຊ ີແລະ ພະນກັງານບນັຊ ີຈ ານວນໜຶ່ ງ ໃຫ ຸ້ສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍ
ວ່າດ ຸ້ວຍການບນັຊ ີມາດຕາ 58 ແລະ 59 ເພ ່ ອການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັວຽກງານການບນັຊ,ີ ຄ ຸ້ມຄອງການບນັຊ ີແລະ 
ສ ຸ້າງເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງຕນົ ພ ຸ້ອມທງັລາຍງານ ການແຕ່ງຕັ ຸ້ງ ຫ   ການປ່ຽນແປງໃຫ ຸ້ແກ່ ສ ານກັງານ
ຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ຊາບຢ່າງເປນັລາຍລກັອກັສອນພາຍໃນກ ານດົເວລາ ສອງວນັ ລດັຖະການ ນບັ
ແຕ່ວນັສ າເລດັການແຕ່ງຕັ ຸ້ງ ຫ   ການປ່ຽນແປງເປນັຕົ ຸ້ນໄປ.   

 

ມາດຕາ  8   ການຄວບຄ ມ ແລະ ການກວດສອບພາຍໃນ 
ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ຕ ຸ້ອງປະຕບິດັການຄວບຄ ມ ແລະ ການກວດສອບພາຍໃນ ກ່ຽວກບັການບນັຊ ີຕາມທີ່ ໄດ ຸ້

ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍການບນັຊ ີ ພ ຸ້ອມທງັສ ຸ້າງປຶ ຸ້ມຄ ່ ມ   ກ່ຽວກບັການບນັຊ ີ ແລະ ສ ຸ້າງລະບບົການຄວບ
ຄ ມ ແລະ ການກວດສອບພາຍໃນ ກ່ຽວກບັການບນັຊ ີຊຶ່ ງປະກອບດ ຸ້ວຍເນ ຸ້ອໃນຕົ ຸ້ນຕ  ດັ່ ງນີ ຸ້: 

1. ວທິກີານຈ າແນກ, ການຈດັປະເພດ, ການບນັທກຶ ແລະ ການລາຍງານຂ ຸ້ມ ນທາງການບນັຊ;ີ 
2. ວທິກີານຄວບຄ ມຂ ຸ້ຜດິພາດຂອງຂ ຸ້ມ ນທາງການບນັຊ ີແລະ ວທິກີານແກ ຸ້ໄຂ; 
3. ການກວດສອບພາຍໃນ ເປນັຕົ ຸ້ນ ການກວດກາ ແລະ ການປບັປ ງແກ ຸ້ໄຂຂ ຸ້ມ ນທາງການບນັຊ;ີ 
4. ວທິກີານຄ ຸ້ມຄອງປຶ ຸ້ມບນັຊ ີ ແລະ ການເກບັຮກັສາຂ ຸ້ມ ນທາງການບນັຊ ີ ລວມທງັຂັ ຸ້ນຕອນການຄວບ

ຄ ມ ແລະ ປຸ້ອງກນັການປອມແປງ, ການແກ ຸ້ໄຂ, ຄວາມເສຍັຫາຍ ແລະ ການທ າລາຍ ກ່ຽວກບັຂ ຸ້ມ ນ
ດ ຸ້ານການບນັຊ;ີ 

5. ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພະນກັງານ ກ່ຽວກບັການກະກຽມ ແລະ ແຈ ຸ້ງຂ ຸ້ມ ນທາງການບນັຊ ີ ໃຫ ຸ້ແກ່
ມວນຊນົຮບັຮ ຸ້ ແລະ ເຂົ ຸ້າໃຈ; 

6. ເນ ຸ້ອໃນອ ່ ນທີ່ ຈ າເປນັສ າລບັການກະກຽມຂ ຸ້ມ ນທາງການບນັຊທີີ່ ໜ ຸ້າເຊ ່ ອຖ  ພ ຸ້ອມທງັແຈ ຸ້ງ ໃຫ ຸ້ແກ່
ມວນຊນົຮບັຮ ຸ້ ແລະ ເຂົ ຸ້າໃຈ. 

 
ໝວດທ ີ3 

ການຮບັຮອງເອາົວສິາຫະກດິບນັຊ ີແລະ ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີ
 

ມາດຕາ  9   ເງ  ່ອນໄຂການຮບັຮອງເອາົວສິາຫະກດິບນັຊ ີ 
ວສິາຫະກດິບນັຊ ີທີ່ ຈະຖ ກຮບັຮອງຕ ຸ້ອງມເີງ  ່ອນໄຂ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍການກວດ

ສອບອດິສະລະ ມາດຕາ 41 ແລະ ມເີງ  ່ອນໄຂເພີ່ ມເຕມີ ດັ່ ງນີ ຸ້:  
1. ໄດ ຸ້ຮບັໃບອະນ ຍາດໃຫ ຸ້ດ າເນນີວສິາຫະກດິບນັຊຈີາກ ກະຊວງການເງນິ; 
2. ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຢ່າງໜ ຸ້ອຍ ສອງຄນົຂຶ ຸ້ນໄປ ຕ ຸ້ອງມໃີບຢັ ຸ້ງຢ ນເປນັນກັຊ່ຽວຊານບນັຊຈີາກ 

ກະຊວງການເງນິ; 
3. ໃບຕດິຕາມການຖ ບນັຊຈີາກກະຊວງການເງນິ; 
4. ມພີະນກັງານວຊິາການທາງດ ຸ້ານການບນັຊຢ່ີາງໜ ຸ້ອຍ ຫ ຸ້າຄນົຂຶ ຸ້ນໄປ ຊຶ່ ງໃນນັ ຸ້ນຢ່າງໜ ຸ້ອຍ ສອງຄນົ 

ຕ ຸ້ອງມໃີບຢັ ຸ້ງຢ ນເປນັນກັຊ່ຽວຊານບນັຊຈີາກ ກະຊວງການເງນິ ແລະ ມເີງ  ່ອນໄຂຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້
ໃນ ມາດຕາ 12 ຂອງຂ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້;  
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5. ມຖີານະການເງນິດ ີ ຫ   ການເຄ ່ ອນໄຫວທ ລະກດິຕ ຸ້ອງມກີ າໄລ ໜຶ່ ງປຄີ ນຫ ງັ ກ່ອນປຍີ ່ ນເອກະສານ
ປະກອບການຂ ຮບັຮອງ ຕ ່  ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ຍກົເວັ ຸ້ນ ວສິາຫະກດິບນັຊ ີ
ທີ່ ສ ຸ້າງຕັ ຸ້ງຂຶ ຸ້ນໃໝ່; 

6. ມແີຜນການ ກ່ຽວກບັການເຄ ່ ອນໄຫວທ ລະກດິຂອງຕນົຢ່າງລະອຽດ ສາມປຕີ ່ ໜ ຸ້າ ນບັແຕ່ປຍີ  ່ ນເອກະ 
ສານປະກອບເປນັຕົ ຸ້ນໄປ. 
 

ມາດຕາ  10   ເອກະສານປະກອບການຂ ຮບັຮອງເອາົວສິາຫະກດິບນັຊ ີ 
ເອກະສານປະກອບການຂ ຮບັຮອງເອາົວສິາຫະກດິບນັຊ ີມດີັ່ ງນີ ຸ້: 
1. ຄ າຮ ຸ້ອງຕາມແບບພມິຂອງ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ; 
2. ສ າເນາົໃບອະນ ຍາດໃຫ ຸ້ດ າເນນີວສິາຫະກດິບນັຊຈີາກ ກະຊວງການເງນິ; 
3. ສ າເນາົໃບຢັ ຸ້ງຢ ນເປນັນກັຊ່ຽວຊານບນັຊຂີອງ ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຈາກ ກະຊວງການເງນິ; 
4. ບນັຊລີາຍຊ ່ ພະນກັງານວຊິາການດ ຸ້ານການບນັຊ ີ ທີ່ ມໃີບຢັ ຸ້ງຢ ນເປນັນກັຊ່ຽວຊານບນັຊຈີາກ ກະຊວງ

ການເງນິ ພ ຸ້ອມດ ຸ້ວຍຊວີະປະຫວດັຫຍ ຸ້ ແລະ ປະສບົການໃນການໃຫ ຸ້ການບ ລກິານດ ຸ້ານການບນັຊີ
ຂອງພວກກ່ຽວ; 

5. ໃບຢັ ຸ້ງຢ ນຈາກສານປະຊາຊນົ ບ ່ ໃຫ ຸ້ກາຍສາມເດ ອນ ເພ ່ ອຢັ ຸ້ງຢ ນວ່າ ບ ່ ມສີ ານວນຄະດກ່ີຽວກບັ ວສິາ 
ຫະກດິບນັຊດີັ່ ງກ່າວ ຄ ຸ້າງຄາຢ ່ ສານປະຊາຊນົ; 

6. ສ າເນາົ ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ, ໃບຢັ ຸ້ງຢ ນປະຈ າຕວົຜ ຸ້ເສຍອາກອນ ແລະ ກດົລະບຽບຂອງບ ລສິດັ; 
7. ສ າເນາົໃບຢັ ຸ້ງຢ ນການເປນັສະມາຊກິຂອງສະພາວຊິາຊບີນກັບນັຊ ີແລະ ນກັກວດສອບ; 
8. ບດົລາຍງານການເຄ ່ ອນໄຫວທ ລະກດິ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ໜຶ່ ງປຄີ ນຫ ງັ ກ່ອນປຍີ ່ ນ 

ເອກະສານປະກອບການຂ ຮບັຮອງ ຕ ່  ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ເປນັຕົ ຸ້ນໄປ,  
ຍກົເວັ ຸ້ນວສິາຫະກດິບນັຊທີີ່ ສ ຸ້າງຕັ ຸ້ງຂຶ ຸ້ນໃໝ່. ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຕ ຸ້ອງຄບົຖຸ້ວນ ແລະ ຖ ກ 
ຕ ຸ້ອງ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍການບນັຊ;ີ 

9. ແຜນການກ່ຽວກບັການເຄ ່ ອນ ໄຫວທ ລະກດິຂອງຕນົຢ່າງລະອຽດ ສາມປຕີ ່ ໜ ຸ້າ ພາຍຫ ງັທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັການ
ຮບັຮອງເປນັຕົ ຸ້ນໄປ. 
 

ມາດຕາ  11   ການພຈິາລະນາການຂ ຮບັຮອງເອາົວສິາຫະກດິບນັຊ ີ 
ເມ ່ ອໄດ ຸ້ຮບັເອກະສານປະກອບການຂ ຮບັຮອງເອາົວສິາຫະກດິບນັຊ ີ ຄບົຖຸ້ວນ ແລະ ຖ ກຕ ຸ້ອງແລ ຸ້ວ ສ າ 

ນກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ຕ ຸ້ອງພຈິາລະນາການຮບັຮອງ ຫ   ປະຕເິສດ ໃຫ ຸ້ແກ່ວສິາຫະກດິບນັຊ ີ
ພາຍໃນກ ານດົເວລາ ສີ່ ສບິຫ ຸ້າວນັ ນບັແຕ່ວນັໄດ ຸ້ຮບັເອກະສານປະກອບ ເປນັຕົ ຸ້ນໄປ. ກ ລະນ ີປະຕເິສດ ກ ໃຫ ຸ້ແຈ ຸ້ງ
ຕອບເປນັລາຍລກັອກັສອນ ພ ຸ້ອມດ ຸ້ວຍເຫດຜນົ. 

ກ ລະນ ີໄດ ຸ້ຮບັການຮບັຮອງ ຕ ຸ້ອງປະຕບິດັຄ່າທ ານຽມ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນມາດຕາ 22 ຂອງຂ ຸ້ຕກົລງົ 
ສະບບັນີ ຸ້. 

 

ມາດຕາ  12   ເງ  ່ອນໄຂການຮບັຮອງເອາົນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີ
 ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີທີ່ ຈະຖ ກຮບັຮອງ ຕ ຸ້ອງມເີງ  ່ອນໄຂ ດັ່ ງນີ ຸ້: 
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1. ບ ່ ແມ່ນ ລດັຖະກອນ, ທະຫານ, ຕ າຫ ວດ, ພະນກັງານລດັວສິາຫະກດິ, ພະນກັງານຕາມສນັຍາທີ່

ກ່ຽວຂ ຸ້ອງກບັພາກລດັ ເຄ ່ ອນໄຫວທ ລະກດິດ ຸ້ານການບນັຊ ີໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັ; 
2. ຕ ຸ້ອງເປນັພະນກັງານວຊິາການປະຈ າ, ເຮດັວຽກງານການບນັຊຕີວົຈງິ ແລະ ມປີະສບົການໃນການ

ໃຫ ຸ້ການບ ລກິານດ ຸ້ານການບນັຊ ີ ຢ່າງໜ ຸ້ອຍ ສາມປຂີຶ ຸ້ນໄປ ແລະ ມຄີວາມຮ ຸ້ຄວາມສາມາດໃນການ
ບ ລກິານດ ຸ້ານອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ ເປນັຕົ ຸ້ນ ການບ ລຫິານ, ການເງນິ, ພາສ ີແລະ ອາກອນ;  

3. ມຄີວາມຮ ຸ້ ແລະ ຄວາມເຂົ ຸ້າໃຈ ກ່ຽວກບັການນ າໃຊ ຸ້ມາດຕະຖານສາກນົດ ຸ້ານການບນັຊ ີ ແລະ ມາດ
ຕະການສາກນົດ ຸ້ານການລາຍງານການເງນິ; 

4. ຕ ຸ້ອງໄດ ຸ້ເຂົ ຸ້າຮ່ວມການເຜຍີແຜ່ ຢ່າງໜ ຸ້ອຍໜຶ່ ງຄັ ຸ້ງ ກ່ຽວກບັກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍຫ ກັຊບັ ແລະ ລະບຽບ
ການທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ ໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັ ຕາມການກ ານດົຂອງ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມ
ຄອງຫ ກັຊບັ. 
 

ມາດຕາ  13   ເອກະສານປະກອບການຂ ຮບັຮອງເອາົນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີ
 ເອກະສານປະກອບການຂ ຮບັຮອງເອາົນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີມດີັ່ ງນີ ຸ້: 
1. ຄ າຮ ຸ້ອງຕາມແບບພມິຂອງ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ; 
2. ສ າເນາົໃບຢັ ຸ້ງຢ ນເປນັນກັຊ່ຽວຊານບນັຊຈີາກ ກະຊວງການເງນິ; 
3. ສ າເນາົໃບປະກາສະນຍີະບດັດ ຸ້ານການບນັຊ ີ ແລະ ດ ຸ້ານອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ ເປນັຕົ ຸ້ນ ການເງນິ, ການ

ທະນາຄານ, ການບ ລຫິານທ ລະກດິ, ເສດຖະສາດ, ການຕະຫ າດ, ສະຖຕິ,ິ ການສ ່ ສານທາງດ ຸ້ານການ
ດ າເນນີທ ລະກດິ, ລະບບົຈດັການຂ ຸ້ມ ນ-ຂ່າວສານ, ກດົຈນັຍາບນັ ແລະ ກດົໝາຍ (ຖຸ້າມ)ີ; 

4. ສ າເນາົໃບຢັ ຸ້ງຢ ນການເຂົ ຸ້າຮ່ວມຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັວຽກງານບນັຊ ີ ແລະ ກວດສອບ ຈາກພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ; 

5. ໃບແຈ ຸ້ງໂທດ ບ ່ ໃຫ ຸ້ກາຍສາມເດ ອນ; 
6. ໃບຢັ ຸ້ງຢ ນທີ່ ຢ ່ ປດັຈ ບນັ; 
7. ຊວີະປະຫວດັຫຍ ຸ້. 

 

ມາດຕາ 14   ການພຈິາລະນາການຂ ຮບັຮອງເອາົນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີ
ເມ ່ ອໄດ ຸ້ຮບັເອກະສານປະກອບການຂ ຮບັຮອງເອາົນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີ ຄບົຖຸ້ວນ ແລະ ຖ ກຕ ຸ້ອງ ແລ ຸ້ວ 

ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ຕ ຸ້ອງພຈິາລະນາການ ຮບັຮອງ ຫ   ປະຕເິສດ ພາຍໃນກ ານດົເວລາ ສີ່
ສບິຫ ຸ້າວນັ ນບັແຕ່ວນັໄດ ຸ້ຮບັເອກະສານປະກອບ ເປນັຕົ ຸ້ນໄປ. ກ ລະນ ີ ປະຕເິສດ ກ ຕ ຸ້ອງແຈ ຸ້ງຕອບເປນັລາຍລກັ
ອກັສອນ ພ ຸ້ອມດ ຸ້ວຍເຫດຜນົ. 

ກ ລະນ ີໄດ ຸ້ຮບັການຮບັຮອງ ຕ ຸ້ອງປະຕບິດັຄ່າທ ານຽມ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ມາດຕາ 22 ຂອງຂ ຸ້ຕກົລງົ 
ສະບບັນີ ຸ້. 
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ມາດຕາ  15   ການເກບັຮກັສາເອກະສານ ແລະ ຂ ຸ້ມ ນດ ຸ້ານການບນັຊ ີ
 ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ຕ ຸ້ອງເກບັຮກັສາເອກະສານ ແລະ ຂ ຸ້ມ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງກບັການບນັຊຂີອງຕນົ ໂດຍໃຫ ຸ້

ປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍ ການບນັຊ ີມາດຕາ 50 ແລະ 51. 
 

ມາດຕາ  16   ອາຍ ການຮບັຮອງເອາົວສິາຫະກດິບນັຊ ີແລະ ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີ
ອາຍ ຮບັຮອງເອາົວສິາຫະກດິບນັຊ ີ ແລະ ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີ ທີ່ ຈະມາເຄ ່ ອນໄຫວໃຫ ຸ້ການບ ລກິານດ ຸ້ານ

ການບນັຊ ີ ຢ ່ ໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັແມ່ນ ສາມປ ີ ນບັແຕ່ວນັໄດ ຸ້ຮບັການຮບັຮອງ ເປນັຕົ ຸ້ນໄປ. ວສິາຫະກດິ
ບນັຊ ີ ແລະ ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີ ທີ່ ມຈີ ດປະສງົສ ບຕ ່  ເຄ ່ ອນໄຫວໃຫ ຸ້ການບ ລກິານດ ຸ້ານການບນັຊ ີ ຢ ່ ໃນຂງົເຂດ
ວຽກງານຫ ກັຊບັ ຕ ຸ້ອງຍ ່ ນເອກະສານປະກອບການຂ ຕ ່ ອາຍ ໃບຮບັຮອງ ຕ ່  ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງ
ຫ ກັຊບັ ຢ່າງໜ ຸ້ອຍ ສີ່ ສບິຫ ຸ້າວນັ ກ່ອນວນັໝດົອາຍ . 

ກ ລະນ ີ ວສິາຫະກດິບນັຊ ີ ແລະ ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີ ບ ່ ຍ  ່ ນເອກະສານປະກອບການຂ ຕ ່ ອາຍ ໃບຮບັຮອງ 
ພາຍໃນກ ານດົເວລາດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນຈະຖ ກຖອນ ໃບຮບັຮອງ. 

ກ ລະນ ີວສິາຫະກດິບນັຊ ີແລະ ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີທີ່ ຖ ກຖອນໃບຮບັຮອງ ຫາກມຈີ ດປະສງົສ ບຕ ່ ເຄ ່ ອນ
ໄຫວໃຫ ຸ້ການບ ລກິານດ ຸ້ານການບນັຊ ີຢ ່ ໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັຕ ່ ໄປອກີ ຕ ຸ້ອງຜ່ານການຮບັຮອງຄ ນໃໝ່.  

 

ໝວດທ ີ4 
ການຮບັຮອງເອາົວສິາຫະກດິກວດສອບ ແລະ ນກັກວດສອບ 

 

ມາດຕາ 17   ເງ  ່ອນໄຂການຮບັຮອງເອາົວສິາຫະກດິກວດສອບ  
ວສິາຫະກດິກວດສອບ ທີ່ ຈະຖ ກຮບັຮອງຕ ຸ້ອງມເີງ  ່ອນໄຂ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍການ

ກວດສອບອດິສະລະ ມາດຕາ 43 ແລະ ກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍຫ ກັຊບັ ມາດຕາ 87 ແລະ ມເີງ  ່ອນໄຂເພີ່ ມເຕມີ ດັ່ ງນີ ຸ້: 
1. ໄດ ຸ້ຮບັໃບອະນ ຍາດໃຫ ຸ້ດ າເນນີວສິາຫະກດິກວດສອບຈາກ ກະຊວງການເງນິ; 
2. ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ຢ່າງໜ ຸ້ອຍ ສອງຄນົຂຶ ຸ້ນໄປ ຕ ຸ້ອງມໃີບຢັ ຸ້ງຢ ນເປນັນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີຫ   ໃບ

ອະນ ຍາດເປນັຜ ຸ້ກວດສອບຕາມກດົໝາຍຈາກ ກະຊວງການເງນິ; 
3. ໃບຕດິຕາມການຖ ບນັຊຈີາກກະຊວງການເງນິ; 
4. ມພີະນກັງານວຊິາການດ ຸ້ານການບນັຊ ີແລະ ການກວດສອບ ຢ່າງໜ ຸ້ອຍ ຫ ຸ້າຄນົຂຶ ຸ້ນໄປ ຊຶ່ ງໃນນັ ຸ້ນຢ່າງ

ໜ ຸ້ອຍ ສອງຄນົຂຶ ຸ້ນໄປ ຕ ຸ້ອງມໃີບຢັ ຸ້ງຢ ນເປນັນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີຫ   ໃບອະນ ຍາດເປນັນກັກວດສອບ
ຕາມກດົໝາຍຈາກ ກະຊວງການເງນິ ແລະ ມເີງ  ່ອນໄຂຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນມາດຕາ 20 ຂອງຂ ຸ້
ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້ ;  

5. ມຈີ ານວນພະນກັງານທີ່ ພຽງພ  ທີ່ ມຄີວາມຮ ຸ້ ແລະ ຄວາາມເຂົ ຸ້າໃຈ ກ່ຽວກບັການນ າໃຊ ຸ້ ມາດຕະຖານ
ສາກນົດ ຸ້ານການບນັຊ ີແລະ ການກວດສອບ ແລະ ມາດຕະຖານສາກນົດ ຸ້ານການລາຍງານການເງນິ ທີ່
ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະເປນັຢ່າງດ;ີ 
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6. ມຖີານະການເງນິດ ີຫ   ການເຄ ່ ອນໄຫວທ ລະກດິຕ ຸ້ອງມກີ າໄລ ໜຶ່ ງປຄີ ນຫ ງັ ກ່ອນປຍີ ່ ນເອກະສານປະ 
ກອບການຂ ຮບັຮອງ ຕ ່  ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ຍກົເວັ ຸ້ນວສິາຫະກດິກວດ
ສອບ ທີ່ ສ ຸ້າງຕັ ຸ້ງຂຶ ຸ້ນໃໝ່; 

7. ມຊີ ່ ສຽງດ ີແລະ ເປນັທີ່ ຍອມຮບັຂອງມວນຊນົ ກ່ຽວກບັການເຄ ່ ອນໄຫວທ ລະກດິ ແລະ ການ ໃຫ ຸ້ບ ລ ິ
ການດ ຸ້ານການບນັຊ ີແລະ ການກວດສອບ; 

8. ມສີນັຍາປະກນັໄພ ພ ຸ້ອມດ ຸ້ວຍນະໂຍບາຍການປະກນັໄພດ ຸ້ານວຊິາຊບີ; 
9. ມແີຜນການກ່ຽວກບັການເຄ ່ ອນໄຫວທ ລະກດິຂອງຕນົຢ່າງລະອຽດ ສາມປຕີ ່ ໜ ຸ້າ ນບັແຕ່ປີຍ ່ ນເອກະ 

ສານປະກອບ ເປນັຕົ ຸ້ນໄປ. 
 

ມາດຕາ  18   ເອກະສານປະກອບການຂ ຮບັຮອງເອາົວສິາຫະກດິກວດສອບ  
 ເອກະສານປະກອບການຂ ຮບັຮອງເອາົວສິາຫະກດິກວດສອບ ໃຫ ຸ້ປະຕບິດັຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ກດົ 

ໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍຫ ກັຊບັ ມາດຕາ 89 ແລະ ຕ ຸ້ອງມເີອກະສານປະກອບເພີ່ ມເຕມີ ດັ່ ງນີ ຸ້: 
1. ຄ າຮ ຸ້ອງຕາມແບບພມິຂອງ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ; 
2. ສ າເນາົ ໃບອະນ ຍາດໃຫ ຸ້ດ າເນນີວສິາຫະກດິກວດສອບຈາກ ກະຊວງການເງນິ; 
3. ສ າເນາົ ໃບຢັ ຸ້ງຢ ນເປນັນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີ ຫ   ໃບອະນ ຍາດເປນັນກັກວດສອບຕາມກດົໝາຍ ຂອງສະ 

ມາຊກິສະພາບ ລຫິານຈາກ ກະຊວງການເງນິ; 
4. ບນັຊລີາຍຊ ່ ພະນກັງານວຊິາການດ ຸ້ານການບນັຊ ີ ແລະ ການກວດສອບ ທີ່ ມໃີບຢັ ຸ້ງຢ ນເປນັນກັຊ່ຽວ 

ຊານບນັຊ ີຫ   ໃບອະນ ຍາດເປນັນກັກວດສອບຕາມກດົໝາຍຈາກ ກະຊວງການເງນິ; 
5. ໃບຢັ ຸ້ງຢ ນຈາກສານປະຊາຊນົ ບ ່ ໃຫ ຸ້ກາຍສາມເດ ອນ ເພ ່ ອຢັ ຸ້ງຢ ນວ່າ ບ ່ ມສີ ານວນຄະດກ່ີຽວກບັ ວສິາ 

ຫະກດິກວດສອບດັ່ ງກ່າວ ຄ ຸ້າງຄາຢ ່ ສານປະຊາຊນົ; 
6. ບດົລາຍງານການເຄ ່ ອນໄຫວທ ລະກດິ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ໜຶ່ ງປຄີ ນຫ ງັ ກ່ອນປຍີ ່ ນ 

ເອກະສານປະກອບການຂ ການຮບັຮອງ ຕ ່  ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ເປນັຕົ ຸ້ນໄປ, 
ຍກົເວັ ຸ້ນ ວສິາຫະກດິກວດສອບ ທີ່ ສ ຸ້າງຕັ ຸ້ງຂຶ ຸ້ນ ໃໝ່. ເອກະສານລາຍງານການເງນິຕ ຸ້ອງ ຄບົຖຸ້ວນ ແລະ 
ຖ ກຕ ຸ້ອງ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍການບນັຊ;ີ 

7. ສ າເນາົສນັຍາປະກນັໄພ ພ ຸ້ອມດ ຸ້ວຍນະໂຍບາຍການປະກນັໄພດ ຸ້ານວຊິາຊບີ;    
8. ແຜນການກ່ຽວກບັການເຄ ່ ອນ ໄຫວທ ລະກດິຂອງຕນົຢ່າງລະອຽດ ສາມປຕີ ່ ໜ ຸ້າ ພາຍຫ ງັທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັການ

ຮບັຮອງເປນັຕົ ຸ້ນໄປ. 
 

ມາດຕາ  19   ເງ  ່ອນໄຂການຮບັຮອງເອາົນກັກວດສອບ 
 ນກັກວດສອບ ທີ່ ຈະຖ ກຮບັຮອງຕ ຸ້ອງມເີງ  ່ອນໄຂ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍຫ ກັຊບັ ມາດ 

ຕາ 88 ແລະ ມເີງ  ່ອນໄຂເພີ່ ມເຕມີ ດັ່ ງນີ ຸ້: 
1. ບ ່ ແມ່ນ ລດັຖະກອນ, ທະຫານ, ຕ າຫ ວດ, ພະນກັງານລດັວສິາຫະກດິ, ພະນກັງານຕາມສນັຍາທີ່

ກ່ຽວຂ ຸ້ອງກບັພາກລດັ ເຄ ່ ອນໄຫວທ ລະກດິດ ຸ້ານການບນັຊ ີແລະ ການກວດສອບໃນຂງົເຂດວຽກງານ
ຫ ກັຊບັ; 

2. ຕ ຸ້ອງເປນັພະນກັງານວຊິາການປະຈ າ, ເຮດັວຽກງານການບນັຊ ີແລະ ການກວດສອບຕວົຈງິ ແລະ ມີ
ປະສບົການ ດ ຸ້ານການບນັຊ ີແລະ ການກວດສອບ ຢ່າງໜ ຸ້ອຍ ສາມປຂີຶ ຸ້ນໄປ; 
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3. ມຄີວາມຮ ຸ້ ແລະ ຄວາມເຂົ ຸ້າໃຈ ກ່ຽວກບັການນ າໃຊ ຸ້ ມາດຕະຖານສາກນົດ ຸ້ານການບນັຊ ີແລະ ການ
ກວດສອບ ພ ຸ້ອມທງັ ມຄີວາມຮ ຸ້ຄວາມເຂົ ຸ້າໃຈກ່ຽວກບັ ມາດຕະການສາກນົດ ຸ້ານການລາຍງານການ
ເງນິ; 

4. ຕ ຸ້ອງໄດ ຸ້ເຂົ ຸ້າຮ່ວມການເຜຍີແຜ່ ຢ່າງໜ ຸ້ອຍໜຶ່ ງຄັ ຸ້ງ ກ່ຽວກບັກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍຫ ກັຊບັ ແລະ ລະບຽບ
ການທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ ໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັ ຕາມການກ ານດົຂອງ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມ
ຄອງຫ ກັຊບັ. 

 

ມາດຕາ  20   ເອກະສານປະກອບການຂ ຮບັຮອງເອາົນກັກວດສອບ 
ເອກະສານປະກອບການຂ ຮບັຮອງນກັກວດສອບ ມດີັ່ ງນີ ຸ້: 
1. ຄ າຮ ຸ້ອງຕາມແບບພມິຂອງ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ; 
2. ສ າເນາົໃບຢັ ຸ້ງຢ ນເປນັນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີ ແລະ ໃບອະນ ຍາດເປນັນກັກວດສອບຕາມກດົໝາຍຈາກ 

ກະຊວງການເງນິ; 
3. ສ າເນາົໃບປະກາສະນຍີະບດັດ ຸ້ານການບນັຊ ີແລະ ດ ຸ້ານອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ ເປນັຕົ ຸ້ນ: ການເງນິ, ການທະ 

ນາຄານ, ການບ ລຫິານທ ລະກດິ, ເສດຖະສາດ, ການຕະຫ າດ, ສະຖຕິ,ິ ການສ ່ ສານທາງດ ຸ້ານການດ າ
ເນນີທ ລະກດິ, ລະບບົຈດັການຂ ຸ້ມ ນ-ຂ່າວສານ, ກດົຈນັຍາບນັ ແລະ ກດົໝາຍ (ຖຸ້າມ)ີ; 

4. ສ າເນາົໃບຢັ ຸ້ງຢ ນການເຂົ ຸ້າຮ່ວມຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັວຽກງານບນັຊ ີແລະ ກວດສອບ ຈາກພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ; 

5. ໃບແຈ ຸ້ງໂທດ ບ ່ ໃຫ ຸ້ກາຍສາມເດ ອນ; 
6. ໃບຢັ ຸ້ງຢ ນທີ່ ຢ ່ ປດັຈ ບນັ; 
7. ຊວີະປະຫວດັຫຍ ຸ້; 
8. ສ າເນາົສນັຍາຮ່ວມມ ກບັຮ ຸ້ນສ່ວນບ ລຫິານ ແລະ ຊວີະປະຫວດັຂອງຮ ຸ້ນສ່ວນບ ລຫິານ (ຖຸ້າມ)ີ. 

 

ມາດຕາ  21   ການນ າໃຊ ຸ້ບດົບນັຍດັຂອງ ການຮບັຮອງເອາົວສິາຫະກດິບນັຊ ີ ແລະ ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີ ສ າລບັ ການ
ຮບັຮອງເອາົວສິາຫະກດິກວດສອບ ແລະ ນກັກວດສອບ 

ນອກຈາກບດົບນັຍດັຕ່າງໆ ທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນໝວດນີ ຸ້ ການພຈິາລະນາການຂ ຮບັຮອງເອາົວສິາຫະກດິ
ກວດສອບ, ການພຈິາລະນາການຂ ຮບັຮອງເອາົນກັກວດສອບ, ການເກບັຮກັສາເອກະສານ ແລະ ຂ ຸ້ມ ນດ ຸ້ານການ
ກວດສອບ ແລະ ອາຍ ການຮບັຮອງເອາົວສິາຫະກດິກວດສອບ ແລະ ນກັກວດສອບ ໃຫ ຸ້ປະຕບິດັຕາມ ທີ່ ໄດ ຸ້ກ າ
ນດົໄວ ຸ້ໃນ ໝວດທ ີ3 ການຮບັຮອງເອາົວສິາຫະກດິບນັຊ ີແລະ ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີຂອງຂ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້. 

ມາດຕາ 22   ຄ່າທ ານຽມ 
 ວສິາຫະກດິກວດສອບ ແລະ ນກັກວດສອບ ທີ່ ເຄ ່ ອນໄຫວໃຫ ຸ້ການບ ລກິານດ ຸ້ານການກວດສອບ ຢ ່ ໃນ

ຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັ ຕ ຸ້ອງເສຍັຄ່າທ ານຽມໃຫ ຸ້ແກ່ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ດັ່ ງນີ ຸ້: 
1. ຄ່າອອກໃບຮບັຮອງ ໃຫ ຸ້ວສິາຫະກດິກວດສອບ ຈ ານວນ ສບິລ ຸ້ານກບີ ແລະ ນກັກວດສອບ ຈ ານວນ 

ຫ ຸ້າລ ຸ້ານກບີຕ ່ ຄນົ ແລະ ຕ ຸ້ອງຊ າລະພາຍໃນວນັທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັການຮບັຮອງ; 
2. ຄ່າຕ ່ ໃບຮບັຮອງ ໃຫ ຸ້ວສິາຫະກດິກວດສອບ ຈ ານວນ ສບິລ ຸ້ານກບີ ແລະ ນກັກວດສອບ ຈ ານວນ 

ສາມລ ຸ້ານກບີຕ ່ ຄນົ ແລະ ຕ ຸ້ອງຊ າລະພາຍໃນວນັທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັການຮບັຮອງ; 
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3. ຄ່າຄ ຸ້ມຄອງປະຈ າປ ີ ສ າລບັ ວສິາຫະກດິກວດສອບ ຈ ານວນ ສບິຫ ຸ້າລ ຸ້ານກບີ ແລະ ນກັກວດສອບ 

ຈ ານວນ ຫ ຸ້າລ ຸ້ານກບີ ແລະ ຕ ຸ້ອງຊ າລະພາຍໃນເດ ອນ ມງັກອນ ຂອງປຖີດັໄປ.  

ກ ລະນ ີວສິາຫະກດິກວດສອບ ຫາກບ ່ ໄດ ຸ້ໃຫ ຸ້ການບ ລກິານ ແກ່ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ພາຍໃນປ ີແມ່ນຈະໄດ ຸ້
ຮບັການຍກົເວັ ຸ້ນຄ່າຄ ຸ້ມຄອງປະຈ າປ ີໃນປດີັ່ ງກ່າວ.  

ສ າລບັ ວສິາຫະກດິບນັຊໃີດ ຫາກຍງັມອີາຍ ການຮບັຮອງຈາກ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງ
ຫ ກັຊບັ ໃຫ ຸ້ເຄ ່ ອນໄຫວບ ລກິານບນັຊຢີ ່ ນ ັ ຸ້ນ ຫາກມຈີ ດປະສງົ ຫ   ຕ ຸ້ອງການໄປໃຫ ຸ້ບ ລກິານການກວດສອບ ຊຶ່ ງ 
ການຮບັຮອງຈາກ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ໃຫ ຸ້ເປນັວສິາຫະກດິກວດສອບນັ ຸ້ນ  ແມ່ນຈະ
ຖ ກຍກົເວັ ຸ້ນ ຄ່າທ ານຽມໃນການຮບັຮອງ ດັ່ ງກ່າວ. 

  
ໝວດທ ີ5 

ສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່  ຂອງວສິາຫະກດິບນັຊ ີແລະ ວສິາຫະກດິກວດສອບ  
 

ມາດຕາ  23   ສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ຂອງວສິາຫະກດິບນັຊ ີ
 ວສິາຫະກດິບນັຊ ີມສີດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່  ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍການບນັຊ ີມາດຕາ 62,

ກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍການກວດສອບອດິສະລະ ມາດຕາ 50 ແລະ ມສີດິ  ແລະ ໜຸ້າທີ່ ເພີ່ ມເຕມີ ດັ່ ງນີ ຸ້: 
1. ພດັທະນາບ ກຄະລາກອນໂດຍສະເພາະແມ່ນນກັກວດສອບທີ່ ຖ ສນັຊາດລາວ ກ່ຽວກບັຮ ບແບບ ຫ   

ວທິກີານ ໃນການໃຫ ຸ້ຄ າປກຶສາດ ຸ້ານການບນັຊ ີໃຫ ຸ້ໄດ ຸ້ຕາມມາດຕະຖານສາກນົ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັສະ 
ພາບການຂະຫຍາຍຕວົໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

2. ລາຍງານໃຫ ຸ້ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຫ ກັຊບັ ຊາບຢ່າງເປນັລາຍລກັອກັສອນ ເປນັຕົ ຸ້ນແມ່ນ: 
2.1. ການປ່ຽນແປງຊ ່ , ທີ່ ຕັ ຸ້ງຂອງວສິາຫະກດິ, ໂຄງປະກອບການຈດັຕັ ຸ້ງ, ຈ ານວນຜ ຸ້ຮ ຸ້ນສ່ວນບ ລ ິ

ຫານ, ພະນກັງານ, ຈ ານວນຜ ຸ້ບ ລຫິານ, ຜ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນ, ການເຄ ່ ອນໄຫວທ ລະກດິ, ທນຶຈດົທະບຽນ, 
ແຜນການຕະຫ າດ ແລະ ກດົລະບຽບພາຍໃນຂອງວສິາຫະກດິ ພາຍໃນນ ານດົເວລາ ຫ ຸ້າວນັ
ລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັທີ່ ມກີານປ່ຽນແປງເປນັຕົ ຸ້ນໄປ; 

2.2. ສນັຍາຕ່າງໆທີ່ ຕກົລງົກບັກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ລວມທງັແຜນການລະອຽດກ່ຽວກບັການໃຫ ຸ້ບ ລກິານ
ແກ່ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ພາຍໃນກ ານດົເວລາ ຫ ຸ້າວນັລດັຖະການ ກ່ອນວນັເລີ ຸ້ມຕົ ຸ້ນໃຫ ຸ້ການບ ລກິານ
ເປນັຕົ ຸ້ນໄປ; 

2.3. ການດ າເນນີທ ລະກດິຂອງຕນົ ປະຈ າຫກົເດ ອນຕົ ຸ້ນປ ີ ພາຍໃນກ ານດົເວລາ ຫກົສບິວນັ ນບັແຕ່
ວນັສິ ຸ້ນສ ດໄຕມາດສອງ ເປນັຕົ ຸ້ນໄປ ແລະ ປະຈ າປ ີພາຍໃນກ ານດົເວລາ ໜຶ່ ງຮ ຸ້ອຍຊາວວນັ ນບັ
ແຕ່ວນັສິ ຸ້ນສ ດປກີານບນັຊ ີເປນັຕົ ຸ້ນໄປ; 

3.  ຈດັຝກຶອບົຮມົຍກົລະດບັດ ຸ້ານວຊິາຊບີ ໃຫ ຸ້ ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີ ຢ່າງໜ ຸ້ອຍ ໜຶ່ ງຮ ຸ້ອຍຊາວຊົ່ ວໂມງ ຕ ່
ສາມປ ີໃນນັ ຸ້ນປະກອບດ ຸ້ວຍກດົຈນັຍາບນັ ບ ່ ໃຫ ຸ້ຫ  ດ ສີ່ ຊົ່ ວໂມງ; ຜ ຸ້ທີ່ ຈະລງົໄປໃຫ ຸ້ການບ ລກິານດ ຸ້ານ
ການບນັຊ ີແຕ່ລະຄັ ຸ້ງແມ່ນ ບ ່ ໃຫ ຸ້ຫ  ດ ສາມທ່ານ ຊຶ່ ງຕ ຸ້ອງແມ່ນຜ ຸ້ທີ່  ມປີະສບົການ, ຄວາມຮ ຸ້ກ່ຽວກບັ
ການເຄ ່ ອນໄຫວທ ລະກດິຂອງກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍເປນັຢ່າງດ ີແລະ ທງັໝດົນັ ຸ້ນຕ ຸ້ອງປະຕບິດັໜ ຸ້າທີ່ ຂອງຕນົ 
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ແຕ່ຕົ ຸ້ນຈນົສ າເລດັຮອບດ ຸ້ານ ຈຶ່ ງສາມາດ ໄປໃຫ ຸ້ບ ລກິານດ ຸ້ານການບນັຊຕີ ່ ກບັກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍອ ່ ນ. ກ ລະນ ີ
ຖຸ້າຈະ ໃຫ ຸ້ການບ ລກິານດ ຸ້ານການບນັຊ ີ ຫ າຍກວ່າໜຶ່ ງກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍໃນເວລາດຽວກນັ ວສິາຫະກດິ 
ຕ ຸ້ອງຮບັປະກນັວ່າ ຜ ຸ້ທີ່ ຈະລງົໄປໃຫ ຸ້ການບ ລກິານດ ຸ້ານການບນັຊນີັ ຸ້ນ ຕ ຸ້ອງບ ່ ຫ  ດ ສາມທ່ານ ຕ ່ ກບັໜຶ່ ງ
ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ແລະ ຕ ຸ້ອງແມ່ນຜ ຸ້ທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັການຮບັຮອງຈາກ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັ
ຊບັ ເຊັ່ ນດຽວກນັ, ຍກົເວັ ຸ້ນກ ລະນຈີ າເປນັ ຕາມການພຈິາລະນາຂອງ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການ
ຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ຕາມແຕ່ລະກ ລະນ;ີ 

4. ປະຕບິດັຕາມກດົຈນັຍາບນັດ ຸ້ານການບນັຊ ີ ທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັການຮບັຮອງຈາກ ອງົການທີ່ ມສີດິອ ານາດກ່ຽວ 
ຂ ຸ້ອງ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງຢ່າງເຂັ ຸ້ມງວດ. 
 

ມາດຕາ  24   ສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ຂອງນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີ 
ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີ ມສີດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່  ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍການກວດສອບອດິ

ສະລະ ມາດຕາ 38 ແລະ 39 ແລະ ມສີດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່  ເພີ່ ມເຕມີ ດັ່ ງນີ ຸ້: 
1. ໃຫ ຸ້ການບ ລກິານດ ຸ້ານການບນັຊ ີ ແກ່ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍໃຫ ຸ້ສອດຄ່ອງກບັເນ ຸ້ອໃນທີ່ ຕດິພນັກບັການໃຫ ຸ້ 

ການບ ລກິານຂອງຕນົ ແລະ ສ າເລດັຕາມກ ານດົເວລາ; 
2. ພດັທະນາຄວາມຮ ຸ້ທາງດ ຸ້ານການບນັຊ ີໃຫ ຸ້ສອດຄ່ອງກບັສະພາບການຂະຫຍາຍຕວົໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

ເຂົ ຸ້າເຖງິແຫ ່ ງຂ ຸ້ມ ນທີ່ ຕດິພນັກບັເນ ຸ້ອໃນຂອງການໃຫ ຸ້ບ ລກິານດ ຸ້ານການບນັຊຂີອງ ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ; 
3. ໃຫ ຸ້ຄວາມຮ່ວມມ ກບັເຈົ ຸ້າໜ ຸ້າທີ່ ຂອງ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ໃນການລງົກວດ

ກາ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນລະບຽບກດົໝາຍອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ; 
4. ຮກັສາຄວາມລບັຕ ່ ກບັບນັດາຂ ຸ້ມ ນ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຂອງກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ທີ່ ຕນົໄດ ຸ້ຮບັຮ ຸ້ ໃນ

ເວລາເຄ ່ ອນໄຫວໃຫ ຸ້ການບ ລກິານດ ຸ້ານການບນັຊ ີ ເວັ ຸ້ນເສຍແຕ່ມຄີ າສັ່ ງຈາກອງົການທີ່ ມສີດິອ ານາດທີ່
ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ; 

5. ເຂົ ຸ້າຮ່ວມການຝກຶອບົຮມົຍກົລະດບັດ ຸ້ານວຊິາຊບີການບນັຊ ີ ຢ່າງໜ ຸ້ອຍ ໜຶ່ ງຮ ຸ້ອຍຊາວຊົ່ ວໂມງ ຕ ່  
ສາມປ ີໃນນັ ຸ້ນປະກອບດ ຸ້ວຍກດົຈນັຍາບນັ ບ ່ ໃຫ ຸ້ຫ  ດ ສີ່ ຊົ່ ວໂມງ; 

6. ສ າເນາົໃບຢັ ຸ້ງຢ ນການເຂົ ຸ້າຮ່ວມການຝກຶອບົຮມົສົ່ ງໃຫ ຸ້ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ 
ຊາບ ໂດຍຜ່ານການເຊນັຢັ ຸ້ງຢ ນຈາກພາກສ່ວນທີ່ ໃຫ ຸ້ການຝກຶອບົຮມົ; 

7. ປະຕບິດັຕາມກດົຈນັຍາບນັດ ຸ້ານການບນັຊ ີ ທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັການຮບັຮອງຈາກອງົການທີ່ ມສີດິອ ານາດກ່ຽວ 
ຂ ຸ້ອງ ແລະ ຂ ຸ້ຕກົລງົກດົໝາຍອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງຢ່າງເຂັ ຸ້ມງວດ; 

8. ປະຕບິດັພນັທະຕ່າງໆທີ່  ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ແລະ ຂ ຸ້ຕກົລງົທີ່ ກ່ຽວ ຂ ຸ້ອງ 
ກ ານດົໄວ ຸ້ຢ່າງຢ່າງຄບົຖຸ້ວນ, ຖ ກຕ ຸ້ອງ ແລະ ທນັເວລາ. 
 

ມາດຕາ  25   ສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ຂອງວສິາຫະກດິກວດສອບ 

ວສິາຫະກດິກວດສອບ ມສີດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່  ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍການກວດສອບອດິ
ສະລະ ມາດຕາ 51 ແລະ ກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍຫ ກັຊບັ ມາດຕາ 91 ແລະ ມສີດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່  ເພີ່ ມເຕມີ ດັ່ ງນີ ຸ້: 

1. ຮຽກຮ ຸ້ອງເອາົການໃຊ ຸ້ແທນຄ່າເສຍັຫາຍ ໃນກ ລະນ ີ ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍບ ່ ໃຫ ຸ້ຄວາມຮ່ວມມ ໃນການກວດ 
ສອບ ຊຶ່ ງເປນັສາເຫດກ ່ ໃຫ ຸ້ເກດີຄວາມເສຍັຫາຍໃຫ ຸ້ແກ່ ວສິາຫະກດິກວດສອບ; 
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2. ລາຍງານໃຫ ຸ້ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ຊາບຢ່າງເປນັລາຍລກັອກັສອນ ເປນັຕົ ຸ້ນ
ແມ່ນ: 
2.1. ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍບ ່ ໃຫ ຸ້ຄວາມຮ່ວມມ ໃນການສະໜອງຂ ຸ້ມ ນເຂົ ຸ້າໃນການກວດສອບ ຕ ່ ກບັບນັຫາທີ່

ຕດິພນັກບັເນ ຸ້ອໃນຂອງ ການກວດສອບ ແລະ ບ ່ ໃຫ ຸ້ຄວາມຮ່ວມມ ດ ຸ້ານອ ່ ນໃນການກວດສອບ; 
2.2. ການປ່ຽນແປງຊ ່ , ທີ່ ຕັ ຸ້ງຂອງບ ລສິດັ, ໂຄງປະກອບການຈດັຕັ ຸ້ງ, ຈ ານວນຮ ຸ້ນສ່ວນບ ລຫິານ, ຜ ຸ້

ຮ ຸ້ນສ່ວນຮບັຜດິຊອບງານ, ພະນກັງານ, ຈ ານວນຜ ຸ້ບ ລຫິານ, ຜ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນ, ການເຄ ່ ອນໄຫວທ ລະ
ກດິ, ທນຶຈດົທະບຽນ, ແຜນການຕະຫ າດ ແລະ ກດົລະບຽບພາຍໃນຂອງບ ລສິດັ ພາຍໃນນ າ
ນດົເວລາ ຫ ຸ້າວນັ ລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັທີ່  ມກີານປ່ຽນແປງ ເປນັຕົ ຸ້ນໄປ; 

2.3. ລາຍງານກ່ຽວກບັສະພາບ ແລະ ຜນົການກວດສອບ ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍທ ກຄັ ຸ້ງ ຕາມການຮຽກຮ ຸ້ອງ
ຂອງ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ. 

3. ຕ ຸ້ອງລາຍງານສິ່ ງທີ່ ກວດພບົໃຫ ຸ້ຖ ກຕ ຸ້ອງຕາມຄວາມເປນັຈງິ, ຄບົຖຸ້ວນ ແລະ ສມົເຫດສມົຜນົ ຕ ່
ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ດັ່ ງນີ ຸ້: 
3.1. ພບົເຫນັການກະທ າຜດິຕ່າງໆ ທີ່ ສົ່ ງ ຫ   ອາດສົ່ ງຜນົກະທບົໃນການຕດັສນິໃຈຂອງຜ ຸ້ລງົທນຶໃນ

ຫ ກັຊບັ ແລະ ບ ກຄນົອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ; 
3.2. ພບົເຫນັຈ ດອ່ອນຂອງ ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ທີ່ ຖ ກກວດສອບຢ່າງຮ ຸ້ອບດ ຸ້ານ; 
3.3. ພບົເຫນັຄວາມສ່ຽງທີ່ ກ່ຽວພນັກບັ ການກວດສອບ ແລະ ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍເອງ; 
3.4. ພບົເຫນັມ ນຄ່າຊບັສນິຂອງບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ບ ່ ພຽງພ ທີ່ ຈະຮບັປະກນັ ຕ ່ ກບັຈ າ 

ນວນໜີຸ້ສນິທີ່ ຈະຖ ກຮ ຸ້ອງຟ ຸ້ອງໂດຍເຈົ ຸ້າໜີ ຸ້. 
4. ສົ່ ງຮ່າງສນັຍາລະຫວ່າງ ບ ລສິດັກວດສອບ ກບັ ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ໃຫ ຸ້ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມ

ຄອງຫ ກັຊບັຊາບ ພ ຸ້ອມດຽວກນັນັ ຸ້ນໃນສນັຍາສະບບັດັ່ ງກ່າວ ຕ ຸ້ອງກ ານດົສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ຂອງ
ບ ລສິດັກວດສອບ ຫ   ນກັກວດສອບ ໃນການເປດີເຜຍີຂ ຸ້ມ ນ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ ຕດິພນັກບັເນ ຸ້ອໃນ
ຂອງການກວດສອບ;  

5. ດ າເນນີການທບົທວນ ແລະ ກວດສອບບາງລາຍການຄ ນໃໝ່ ທີ່ ເຫນັວ່າໜ ຸ້າສງົໃສ ຕາມການຮຽກ 
ຮ ຸ້ອງຂອງ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ; 

6. ຮບັຜດິຊອບຕ ່ ຄວາມເສຍັຫາຍໃຫ ຸ້ແກ່ ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ແລະ ຜ ຸ້ນ າໃຊ ຸ້ບດົລາຍງານການກວດສອບ ຕາມ
ທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ ໃນກ ລະນທີີ່  ວສິາຫະກດິກວດສອບ ສ ຸ້າງບດົລາຍ
ງານການກວດສອບ ບ ່ ຄບົຖ ຸ້ວນ, ບ ່ ຈະແຈ ຸ້ງ ແລະ ບ ່ ຖ ກຕ ຸ້ອງຕາມຄວາມເປນັຈງິ ຊຶ່ ງເຮດັໃຫ ຸ້ເກດີ
ຄວາມເສຍັຫາຍແກ່ ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ແລະ ຜ ຸ້ນ າໃຊ ຸ້ບດົລາຍງານການກວດສອບນັ ຸ້ນ; 

7. ປະຕບິດັຕາມລະບຽບວ່າດ ຸ້ວຍການລາຍງານ ເລກທ ີ 373/ສຄລຕ ລງົວນັທ ີ 24 ກ ມພາ 2012 
ມາດຕາ 13 ແລະ 14. 

8. ຮບັປະກນັວ່າ ນກັກວດສອບ ທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັການຮບັຮອງພາຍໃນບ ລສິດັສາມາດປະຕບິດັມາດຕະຖານໃນ
ການກວດສອບບນັຊ ີ ທີ່ ມກີານປ່ຽນແປງໃນແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງເຂັ ຸ້ມງວດ ແລະ ມກີານພດັທະນາ
ຄວາມສາມາດດ ຸ້ານການກວດສອບ ໃຫ ຸ້ສອດຄ່ອງກບັ ສະພາບການຂະຫຍາຍຕວົໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

9. ພດັທະນາບ ກຄະລາກອນໂດຍສະເພາະແມ່ນນກັກວດສອບທີ່ ຖ ສນັຊາດລາວກ່ຽວກບັ ຮ ບແບບ ຫ   
ວທິກີານກວດສອບ ໃຫ ຸ້ໄດ ຸ້ຕາມມາດຕະຖານສາກນົ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັສະພາບການຂະຫຍາຍຕວົ
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;  
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10. ຈດັຝກຶອບົຮມົຍກົລະດບັດ ຸ້ານວຊິາຊບີໃຫ ຸ້ ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີແລະ ນກັກວດສອບ ຢ່າງໜ ຸ້ອຍ ໜຶ່ ງ
ຮ ຸ້ອຍຊາວຊວົໂມງ ຕ ່ ສາມປ ີໃນນັ ຸ້ນປະກອບດ ຸ້ວຍກດົຈນັຍາບນັ ບ ່ ໃຫ ຸ້ຫ  ດ ສີ່ ຊວົໂມງ; 

11. ຕ ຸ້ອງປະຕບິດັໜ ຸ້າທີ່ ຂອງຕນົແຕ່ຕົ ຸ້ນຈນົສ າເລດັຮອບດ ຸ້ານ ພາຍໃນກ ານດົເວລາທີ່ ໄດ ຸ້ເຊນັສນັຍາກບັກ ່ ມ
ເປົ ຸ້າໝາຍ;  

12. ປະຕບິດັຕາມກດົຈນັຍາບນັດ ຸ້ານການບນັຊ ີແລະ ການກວດສອບ ທີ່ໄດ ຸ້ຮບັການຮບັຮອງຈາກອງົການ
ທີ່ ມສີດິອ ານາກກ່ຽວຂ ຸ້ອງ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງຢ່າງເຂັ ຸ້ມງວດ. 

 

ມາດຕາ  26   ສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ຂອງນກັກວດສອບ  
ນກັກວດສອບ ມສີດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່  ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍການກວດສອບອດິສະລະ 

ມາດຕາ 57 ແລະ ມສີດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່  ເພີ່ ມເຕມີ ດັ່ ງນີ ຸ້: 
1. ໃຫ ຸ້ການບ ລກິານດ ຸ້ານການບນັຊ ີຫ   ການກວດສອບ ແກ່ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍໃຫ ຸ້ສອດຄ່ອງກບັເນ ຸ້ອໃນທີ່ ຕດິ

ພນັກບັການໃຫ ຸ້ການບ ລກິານຂອງຕນົ ແລະ ສ າເລດັຕາມກ ານດົເວລາ; 
2. ພດັທະນາຄວາມຮ ຸ້ທາງດ ຸ້ານການບນັຊ ີ ແລະ ການກວດສອບ ໃຫ ຸ້ສອດຄ່ອງກບັສະພາບການ

ຂະຫຍາຍຕວົໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 
3. ນກັກວດສອບ ຫ   ຜ ຸ້ຕາງໜ ຸ້າຈາກວສິາຫະກດິກວດສອບ ສາມາດເຂົ ຸ້າຮ່ວມກອງປະຊ ມຜ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນ ແລະ 

ປະກອບຄ າເຫນັທີ່ ໄດ ຸ້ຈາກການກວດສອບ ຫ   ຕອບຄ າຖາມກ່ຽວກບັການກວດສອບໃນກອງປະຊ ມ
ຜ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນ;ໃຫ ຸ້ຄວາມຮ່ວມມ ກບັເຈົ ຸ້າໜ ຸ້າທີ່ ຂອງ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ໃນການ
ລງົກວດກາ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນລະບຽບກດົໝາຍອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ; 

4. ຮກັສາຄວາມລບັຕ ່ ກບັບນັດາຂ ຸ້ມ ນ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຂອງກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ທີ່ ຕນົໄດ ຸ້ຮບັຮ ຸ້ ໃນເວ 
ລາເຄ ່ ອນໄຫວໃຫ ຸ້ການບ ລກິານດ ຸ້ານການບນັຊ ີ ຫ   ການກວດສອບ ເວັ ຸ້ນເສຍແຕ່ມຄີ າສັ່ ງຈາກອງົການ
ທີ່ ມສີດິອ ານາດທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ; 

5. ເຂົ ຸ້າຮ່ວມການຝກຶອບົຮມົຍກົລະດບັດ ຸ້ານວຊິາຊບີການບນັຊ ີຫ   ການກວດສອບ ຢ່າງໜ ຸ້ອຍ ໜຶ່ ງຮ ຸ້ອຍ
ຊາວຊວົໂມງ ຕ ່  ສາມປ ີໃນນັ ຸ້ນປະກອບດ ຸ້ວຍກດົຈນັຍາບນັບ ່ ໃຫ ຸ້ຫ  ດ ສີ່ ຊວົໂມງ; 

6. ສ າເນາົໃບຢັ ຸ້ງຢ ນການເຂົ ຸ້າຮ່ວມການຝກຶອບົຮມົ ສົ່ ງໃຫ ຸ້ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ 
ຊາບ ໂດຍຜ່ານການເຊນັຢັ ຸ້ງຢ ນຈາກ ພາກສ່ວນທີ່ ໃຫ ຸ້ການຝກຶອບົຮມົ; 

7. ປະຕບິດັພນັທະຕ່າງໆທີ່  ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວ 
ຂ ຸ້ອງກ ານດົໄວ ຸ້ຢ່າງຢ່າງຄບົຖຸ້ວນ, ຖ ກຕ ຸ້ອງ ແລະ ທນັເວລາ; 

8. ແຈ ຸ້ງໃຫ ຸ້ໜ່ວຍງານກວດກາພາຍໃນ, ຄະນະກ າມະການກວດກາພາຍໃນ ແລະ ລາຍງານໃຫ ຸ້ກອງ
ປະຊ ມສາມນັຜ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນ ຫາກພບົເຫນັການລະເມດີຕ ່ ລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ ຫ   ກດົລະບຽບ
ຂອງກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງກບັການເຄ ່ ອນໄຫວທ ລະກດິຂອງກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ແລະ ພ ຸ້ອມດຽວກນັ
ນັ ຸ້ນຕ ຸ້ອງລາຍງານໃຫ ຸ້ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ຊາບຢ່າງເປນັລາຍລກັອກັສອນ 
ພາຍໃນກ ານດົເວລາ ເຈດັວນັ ລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັທພີບົເຫນັການລະເມດີ ເປນັຕົ ຸ້ນໄປ; 

9. ປະຕບິດັຕາມກດົຈນັຍາບນັດ ຸ້ານການບນັຊ ີແລະ ການກວດສອບ ທີ່ໄດ ຸ້ຮບັການຮບັຮອງຈາກອງົການ
ທີ່ ມສີດິອ ານາດກ່ຽວຂ ຸ້ອງ ແລະ ລະບຽບ ກດົໝາຍອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງຢ່າງເຂັ ຸ້ມງວດ. 
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ມາດຕາ  27   ສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ຂອງກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ 
ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ມສີດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່  ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍການກວດສອບອດິສະລະ 

ມາດຕາ 61  ແລະ 62 ແລະ ມສີດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່  ເພີ່ ມເຕມີ ດັ່ ງນີ ຸ້: 
1. ເລ ອກວສິາຫະກດິບນັຊ ີ ແລະ ວສິາຫະກດິກວດສອບທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັການຮບັຮອງຈາກ ສ ານກັງານຄະນະ

ກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ; 
2. ພດັທະນາບ ກຄະລາກອນພາຍໃນອງົກອນຂອງຕນົໃຫ ຸ້ມຄີວາມຮ ຸ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ເປນັຕົ ຸ້ນແມ່ນ

ທາງດ ຸ້ານການບນັຊ ີແລະ ການກວດສອບ; 
3. ພດັທະນາລະບບົການບນັຊ ີ ແລະ ການລາຍງານໃຫ ຸ້ທນັສະໄໝ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັຫ ກັການຂອງ

ສາກນົ;ລາຍງານໃຫ ຸ້ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ຊາບກ່ຽວກບັການປະຕບິດັໜ ຸ້າທີ່
ຂອງ ວສິາຫະກດິບນັຊ ີແລະ ວສິາຫະກດິກວດສອບ ເມ ່ ອເຫນັວ່າ ວສິາຫະກດິດັ່ ງກ່າວປະຕບິດັ ສດິ 
ແລະ  ໜຸ້າທີ່  ບ ່ ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ຫ ກັການກ່ຽວກບັການບນັຊ ີແລະ ການກວດ
ສອບ; 

4. ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິໃຫ ຸ້ສອດຄ່ອງກບັ ລະບຽບວ່າດ ຸ້ວຍການລາຍງານ ແລະ ເປດີ
ເຜຍີຂ ຸ້ມ ນຂອງກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ; 

5. ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິໃຫ ຸ້ສອດຄ່ອງກບັ ມາດຕະຖານການບນັຊ ີຕາມການກ ານດົຂອງ 
ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ; 

6. ໃຫ ຸ້ຄວາມຮ່ວມມ ແກ່ ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ,ີ ນກັກວດສອບ ໃນການອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດ ຸ້ານ
ສະຖານທີ່ , ການສະໜອງຂ ຸ້ມ ນ ແລະ ເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງຢ່າງຄບົຖຸ້ວນ, ຈະແຈ ຸ້ງ, ຖ ກຕ ຸ້ອງ, ທນັ
ເວລາ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັເນ ຸ້ອໃນຂອງ ການ ໃຫ ຸ້ການບ ລກິານທາງດ ຸ້ານການບນັຊ ີ ແລະ ການກວດ
ສອບ ໃຫ ຸ້ ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ,ີ ນກັກວດສອບ ໃນເວລາປະຕບິດັວຽກງານຕວົຈງິ; 

7. ສະໜອງຂ ຸ້ມ ນ ແລະ ເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງຢ່າງຄບົຖຸ້ວນ, ຈະແຈ ຸ້ງ, ຖ ກຕ ຸ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັ
ເນ ຸ້ອໃນຂອງ ການໃຫ ຸ້ການບ ລກິານທາງດ ຸ້ານການບນັຊ ີ ແລະ ການກວດສອບ ຕາມການຮຽກຮ ຸ້ອງ
ຂອງ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ; 

8. ເຊນັຢັ ຸ້ງຢ ນໃສ່ບດົບນັທກຶ ການໃຫ ຸ້ການບ ລກິານທາງດ ຸ້ານການບນັຊ ີແລະ ການກວດສອບ ທ ກຄັ ຸ້ງ. 
 

ມາດຕາ  28   ບດົລາຍງານການກວດສອບ  
ຄະນະກວດສອບ ແລະ ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ຕ ຸ້ອງສ ຸ້າງບດົລາຍງານການກວດສອບ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ກດົ

ໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍການກວດສອບອດິສະລະ ມາດຕາ 16 ແລະ ຕ ຸ້ອງສ ຸ້າງ ແລະ ລາຍງານ ເພີ່ ມເຕມີ ດັ່ ງນີ ຸ້: 
1. ນກັກວດສອບຕ ຸ້ອງສ ຸ້າງບດົລາຍງານການກວດສອບ ເພ ່ ອສະແດງຄ າເຫນັຕ ່ ເອກະສານລາຍງານການ

ເງນິທີ່ ໄດ ຸ້ຜ່ານການກວດສອບ; 
2. ບດົລາຍງານການກວດສອບ ຕ ຸ້ອງມເີນ ຸ້ອໃນສອດຄ່ອງກບັຂອບເຂດການກວດສອບ, ຄ າເຫນັຂອງ

ນກັກວດສອບ ແລະ ຂ ຸ້ມ ນທີ່ ສ າຄນັ ແລະ ເປນັປະໂຫຍດສ າລບັການຕດັສນິໃຈຂອງຜ ຸ້ນ າໃຊ ຸ້ບດົລາຍ
ງານ ເຊັ່ ນ: ການບນັທກຶບນັຊທີີ່ ຖ ກຕ ຸ້ອງຕາມມາດຕະຖານທີ່ ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ຄາດຄະເນ
ຄວາມເປນັໄປໄດ ຸ້ ຫ   ທ່າອ່ຽງໃນການກະທ າຜດິ, ລະບບົການຄວບຄ ມພາຍໃນ, ຄວາມຖ ກຕ ຸ້ອງ 
ແລະ ໂປ່ງໃສ, ອະທບິາຍເຖງິລກັສະນະຂອງການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ, 
ການນ າໃຊ ຸ້ທນຶ ແລະ ຊບັສນິອ ່ ນໆ; 
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3. ນກັກວດສອບຕ ຸ້ອງກ ານດົກ່ຽວກບັ ຄວາມສ່ຽງໃນການດ າເນນີວຽກງານກວດສອບກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍຢ່າງ 

ຮອບດ ຸ້ານໃຫ ຸ້ຈະແຈ ຸ້ງ; 
4. ນກັກວດສອບຕ ຸ້ອງສົ່ ງບດົລາຍງານການກວດສອບໃຫ ຸ້ກບັ ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ພາຍໃນກ ານດົເວລາ ສບິສີ່

ວນັ  ກ່ອນວນັເປດີກອງປະຊ ມຜ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນປະຈ າປ;ີ 
5. ລາຍງານກ່ຽວກບັການເຄ ່ ອນໄຫວປະຕບິດັວຽກງານຂອງນກັກວດສອບໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 
6. ບດົລາຍງານການກວດສອບຫາກເປນັພາສາຕ່າງປະເທດຕ ຸ້ອງແປເປນັພາສາລາວ. 

 

ມາດຕາ  29   ການຮກັສາຄວາມລບັ 
ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ,ີ ນກັກວດສອບ ຫ   ລວມທງັບ ກຄນົອ ່ ນທີ່  ກ່ຽວຂ ຸ້ອງກບັວຽກງານການບນັຊ ີ ແລະ 

ການກວດສອບ ຕ ຸ້ອງຮກັສາຄວາມລບັກ່ຽວກບັ ຂ ຸ້ມ ນ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງຂອງ ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ທີ່ ຕດິພນັ
ກບັເນ ຸ້ອໃນຂອງ ການ ໃຫ ຸ້ການບ ລກິານດ ຸ້ານການບນັຊ ີ ແລະ ການກວດສອບ ທີ່ ຕນົໄດ ຸ້ຮບັຮ ຸ້ກ່ຽວກບັຂ ຸ້ມ ນ ແລະ 
ເອກະສານດັ່ ງກ່າວ.  

 
ໝວດທ ີ6 

ການໂຈະ ແລະ ການຖອນ ໃບຮບັຮອງ ວສິາຫະກດິບນັຊ,ີ ວສິາຫະກດິກວດສອບ  
ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີແລະ ນກັກວດສອບ 

 

ມາດຕາ  30   ການໂຈະໃບຮບັຮອງວສິາຫະກດິບນັຊ ີແລະ ວສິາຫະກດິກວດສອບ  
 ວສິາຫະກດິບນັຊ ີ ແລະ ວສິາຫະກດິກວດສອບ ຈະຖ ກໂຈະໃບຮບັຮອງຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ກດົ   

ໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍການກວດສອບອດິສະລະ ມາດຕາ 46 ແລະ ກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍຫ ກັຊບັ ມາດຕາ 92 ແລະ ຍງັຈະ
ຖ ກໂຈະໃບຮບັຮອງ ໃນກ ລະນໃີດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ ຸ້: 

1. ໄດ ຸ້ຮບັການຮບັຮອງບນົພ ຸ້ນຖານການສະໜອງຂ ຸ້ມ ນທີ່ ບ ່ ຖ ກຕ ຸ້ອງ; 
2. ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີ ແລະ ນກັກວດສອບ ຂອງບ ລສິດັດັ່ ງກ່າວ ບ ່ ມຄີວາມເປນັອດິສະລະໃນການ

ໃຫ ຸ້ການບ ລກິານດ ຸ້ານການບນັຊ ີແລະ ການກວດສອບ; 
3. ອະນ ຍາດໃຫ ຸ້ ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີແລະ ນກັກວດສອບ ທີ່ ບ ່ ໄດ ຸ້ຮບັການຮບັຮອງຈາກ ສ ານກັງານຄະ 

ນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ມາດ າເນນີການ ໃຫ ຸ້ການບ ລກິານດ ຸ້ານການບນັຊ ີແລະ ການກວດສອບ 
ໃຫ ຸ້ແກ່ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ; 

4. ຖ ກດ າເນນີຄະດໃີດໜຶ່ ງ; 
5. ມກີານປບັປ ງ, ປ່ຽນແປງ ຂ ຸ້ມ ນເພີ່ ມເຕມີ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງ ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍທີ່  ໄດ ຸ້

ກວດສອບໃນປຜ່ີານມາ ໂດຍບ ່ ຖ ກຕ ຸ້ອງຕາມຄວາມເປນັຈງິ; 
6. ນະໂຍບາຍຂອງກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍບ ່ ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ; 
7. ມຈີ ານວນນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີແລະ ນກັກວດສອບ ຫ  ດລງົຕ ່ າກວ່າ ຫຸ້າຄນົ;  
8. ການເຄ ່ ອນໄຫວທ ລະກດິຂາດທນຶ ສາມປ ີຕດິຕ ່ ກນັ; 
9. ລະເມດີຂ ຸ້ຫ ຸ້າມຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ຂ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້. 
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ພາຍຫ ງັຖ ກສັ່ ງໂຈະ ວສິາຫະກດິບນັຊ ີ ແລະ ວສິາຫະກດິກວດສອບ ຕ ຸ້ອງປບັປ ງແກ ຸ້ໄຂຂ ຸ້ຜດິພາດ ໃຫ ຸ້

ສ າເລດັຕາມກ ານດົເວລາທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນແຈ ຸ້ງການຂອງ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ. 

 

ມາດຕາ  31   ການໂຈະໃບຮບັຮອງນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີແລະ ນກັກວດສອບ 
 ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີຈະຖ ກໂຈະໃບຮບັຮອງຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ລະບຽບຂອງສະພາວຊິາຊບີນກັບນັຊ ີ

ແລະ ນກັກວດສອບ. 
 ນກັກວດສອບ ຈະຖ ກໂຈະໃບຮບັຮອງຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍການກວດສອບອດິ 

ສະລະ ມາດຕາ 55. 
 ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີແລະ ນກັກວດສອບ ຍງັຈະຖ ກໂຈະໃບຮບັຮອງ ໃນກ ລະນໃີດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ ຸ້: 
1. ໄດ ຸ້ຮບັການຮບັຮອງບນົພ ຸ້ນຖານການສະໜອງຂ ຸ້ມ ນທີ່ ບ ່ ຖ ກຕ ຸ້ອງ; 
2. ບ ່  ໄດ ຸ້ເຂົ ຸ້າຮ່ວມການຝກຶອບົຮມົຍກົລະດບັດ ຸ້ານວຊິາຊບີ ຢ່າງໜ ຸ້ອຍ ໜຶ່ ງຮ ຸ້ອຍຊາວຊວົໂມງຕ ່  ປີ ໃນນັ ຸ້ນ

ປະກອບດ ຸ້ວຍກດົຈນັຍາບນັ ບ ່ ໃຫ ຸ້ຫ  ດ ສີ່ ຊວົໂມງ; 
3. ລະເມດີຂ ຸ້ຫ ຸ້າມຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ຂ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້. 

 ພາຍຫ ງັຖ ກສັ່ ງໂຈະ ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີ ແລະ ນກັກວດສອບ ຕ ຸ້ອງປບັປ ງແກ ຸ້ໄຂຂ ຸ້ຜດິພາດໃຫ ຸ້ສ າເລດັ
ຕາມກ ານດົເວລາ ໃນແຈ ຸ້ງການຂອງ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້. 

 

ມາດຕາ  32   ການຖອນ ໃບຮບັຮອງວສິາຫະກດິບນັຊ ີແລະ ວສິາຫະກດິກວດສອບ  
 ວສິາຫະກດິບນັຊ ີ ແລະ ວສິາຫະກດິກວດສອບ ຈະຖ ກຖອນໃບຮບັຮອງຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ກດົ   

ໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍການກວດສອບອດິສະລະ ມາດຕາ 47 ແລະ ກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍຫ ກັຊບັ ມາດຕາ 93  ແລະ ຍງັຈະ
ຖ ກຖອນໃບຮບັຮອງ ໃນກ ລະນໃີດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ ຸ້: 

1. ມຄີ າຕດັສນິຂອງສານທີ່ ໃຊ ຸ້ໄດ ຸ້ຢ່າງເດດັຂາດກ່ຽວກບັການລົ ຸ້ມລະລາຍຂອງວສິາຫະກດິ; 
2. ໃນໄລຍະເວລາທີ່ ຖ ກສັ່ ງ ໂຈະ ຍງັສ ບຕ ່ ໃຫ ຸ້ການບ ລກິານດ ຸ້ານການບນັຊ ີແລະ ການກວດສອບ ແກ່ກ ່ ມ

ເປົ ຸ້າໝາຍ; 
3. ຖ ກຖອນໃບອະນ ຍາດໃຫ ຸ້ດ າເນນີທ ລະກດິ ຂອງວສິາຫະກດິບນັຊ ີແລະ ວສິາຫະກດິກວດສອບຈາກ

ກະຊວງການເງນິ; 
4. ມມີະຕກິອງປະຊ ມຜ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນ ຫ   ຜ ຸ້ມສີດິອ ານາດ ຕກົລງົເຫນັດຍີ ບເລກີກດິຈະການ; 
5. ຂ ຖອນ ໃບຮບັຮອງຈາກ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ດ ຸ້ວຍຄວາມສະໝກັໃຈ; 
6. ບ ່ ຕ ່ ອາຍ ໃບຮບັຮອງ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ມາດຕາ 17 ຂອງຂ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້; 
7. ບ ່ ສາມາດແກ ຸ້ໄຂສາເຫດຂອງການໂຈະຕາມທີ່ ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ມາດຕາ 30 ຂອງຂ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້. 

 

ມາດຕາ  33   ການຖອນໃບຮບັຮອງນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີແລະ ນກັກວດສອບ 
 ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີຈະຖ ກຖອນໃບຮບັຮອງຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ຂ ຸ້ຕກົລງົຂອງສະພາວຊິາຊບີນກັບນັ 

ຊ ີແລະ ນກັກວດສອບ. 
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 ນກັກວດສອບ ຈະຖ ກຖອນໃບຮບັຮອງຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍການກວດສອບອດິ

ສະລະ ມາດຕາ 56. 
 ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີແລະ ນກັກວດສອບ ຍງັຈະຖ ກຖອນ ໃບຮບັຮອງ ໃນກ ລະນໃີດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ ຸ້: 
1. ຂາດຄວາມສາມາດດ ຸ້ານການປະພດຶ, ເສຍຊວີດິ, ຖ ກດ າເນນີຄະດ,ີ ຖ ກປດົອອກ, ຖ ກຍ ຸ້າຍອອກ

ຈາກ ວສິາຫະກດິໜຶ່ ງ ໄປສງັກດັຢ ່ ອກີ ວສິາຫະກດິໜຶ່ ງ ຫ   ຫວົໜ່ວຍທ ລະກດິອ ່ ນ, ຖ ກປະຕບິດັວ ິ
ໄນຂັ ຸ້ນຮ ຸ້າຍແຮງ ຫ   ມກີານລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວ; 

2. ຖ ກຖອນໃບຢັ ຸ້ງຢ ນເປນັນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີ ຫ   ໃບອະນ ຍາດເປນັນກັກວດສອບຕາມກດົໝາຍຈາກ 
ກະຊວງການເງນິ; 

3. ຂ ຖອນ ໃບຮບັຮອງຈາກ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ດ ຸ້ວຍຄວາມສະໝກັໃຈ; 
4. ບ ່ ຕ ່ ອາຍ ໃບຮບັຮອງ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ມາດຕາ 17 ຂອງຂ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້; 
5. ບ ່ ສາມາດແກ ຸ້ໄຂສາເຫດຂອງການສັ່ ງໂຈະຕາມທີ່ ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ມາດຕາ 31 ຂອງຂ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້. 

 

ໝວດທ ີ7 
ການຄດັເລ ອກ, ແຕ່ງຕັ ຸ້ງ, ອາຍ ການໃຫ ຸ້ບ ລກິານ ແລະ ການຍກົເລກີ  

ວສິາຫະກດິບນັຊ ີແລະ ວສິາຫະກດິກວດສອບ 
 

ມາດຕາ  34   ການຄດັເລ ອກ, ການແຕ່ງຕັ ຸ້ງ ວສິາຫະກດິບນັຊ ີແລະ ວສິາຫະກດິກວດສອບ  
 ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ສາມາດຄດັເລ ອກ, ແຕ່ງຕັ ຸ້ງ ວສິາຫະກດິບນັຊ ີແລະ ວສິາຫະກດິກວດສອບ ດັ່ ງນີ ຸ້: 
1. ຄດັເລ ອກຈາກບນັຊລີາຍຊ ່  ວສິາຫະກດິບນັຊ ີຫ   ວສິາຫະກດິກວດສອບ ທີ່ ຖ ກຮບັຮອງໂດຍ ສ ານກັ 

ງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ໃຫ ຸ້ສ າເລດັພາຍໃນກ ານດົເວລາ ເກົ ຸ້າສບິວນັ ກ່ອນວນັເລີ່ ມຕົ ຸ້ນ
ຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັການໃຫ ຸ້ການບ ລກິານດ ຸ້ານການບນັຊ,ີ ການທບົທວນ ຫ   ການກວດສອບ ເປນັຕົ ຸ້ນໄປ. 

2. ພາຍຫ ງັສ າເລດັການຄດັເລ ອກດັ່ ງກ່າວ ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ຕ ຸ້ອງແຈ ຸ້ງໃຫ ຸ້ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມ
ຄອງຫ ກັຊບັ ຊາບຢ່າງເປນັລາຍລກັອກັສອນ ພາຍໃນກ ານດົເວລາ ສາມວນັລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັ 
ສ າເລດັການຄດັເລ ອກ ເປນັຕົ ຸ້ນໄປ; 

3. ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ຕ ຸ້ອງແຈ ຸ້ງໃຫ ຸ້ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ຊາບຢ່າງເປນັລາຍລກັອກັ 
ສອນກ່ຽວກບັການ ແຕ່ງຕັ ຸ້ງ ຫ   ປ່ຽນແປງ ວສິາຫະກດິບນັຊ ີ ແລະ ວສິາຫະກດິກວດສອບ ພາຍໃນ
ກ ານດົເວລາ ສາມວນັລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັສ າເລດັການແຕ່ງຕັ ຸ້ງ ຫ   ປ່ຽນແປງ ເປນັຕົ ຸ້ນໄປ ແລະ 
ເປດີເຜຍີຂ ຸ້ມ ນດັ່ ງກ່າວ;  

  

ມາດຕາ  35   ກ ານດົເວລາການໃຫ ຸ້ການບ ລກິານຂອງວສິາຫະກດິບນັຊ ີແລະ ວສິາຫະກດິກວດສອບ 
 ວສິາຫະກດິບນັຊ ີແລະ ວສິາຫະກດິກວດສອບ ໃຫ ຸ້ບ ລກິານດ ຸ້ານການກວດສອບ ໃຫ ຸ້ແກ່ ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ

ໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັ ແມ່ນມອີາຍ ການ ຫ ຸ້າປ ີແລະ ສາມາດຕ ່ ໄດ ຸ້ອກີສ ງສ ດບ ່ ເກນີ ຫ ຸ້າປ ີແຕ່ຕ ຸ້ອງປ່ຽນຜ ຸ້ຮ ຸ້ນ
ສ່ວນຮບັຜດິຊອບງານ ຜ ຸ້ໃໝ່.  
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 ກ ລະນ ີໃຫ ຸ້ບ ລກິານດ ຸ້ານການບນັຊ ີແລະ ການກວດສອບ ໃຫ ຸ້ແກ່ ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍຄບົ ຫ ຸ້າປ ີແມ່ນສາມາດ
ໃຫ ຸ້ການບ ລກິານໄດ ຸ້ອກີຫ ງັຈາກ ສາມປ ີ ນບັແຕ່ວນັສິ ຸ້ນສ ດ ການ ໃຫ ຸ້ການບ ລກິານດ ຸ້ານການບນັຊ ີ ຫ   ການກວດ
ສອບ ເປນັຕົ ຸ້ນໄປ. 

 ກ ລະນ ີວສິາຫະກດິບນັຊ ີແລະ ວສິາຫະກດິກວດສອບ ໃຫ ຸ້ການບ ລກິານດ ຸ້ານການບນັຊ ີຫ   ການກວດ
ສອບ ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍໃດໜຶ່ ງ ບ ່ ເຖງິ ຫຸ້າປີ ແມ່ນສາມາດໃຫ ຸ້ການບ ລກິານໄດ ຸ້ອກີຫ ງັຈາກ ສອງປ ີນບັແຕ່ວນັສິ ຸ້ນສ ດ 
ການໃຫ ຸ້ການບ ລກິານ ເປນັຕົ ຸ້ນໄປ. 

 

ມາດຕາ  36   ການຍກົເລກີວສິາຫະກດິບນັຊ ີຫ   ວສິາຫະກດິກວດສອບ  
 ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍສາມາດຍກົເລກີ ວສິາຫະກດິບນັຊ ີຫ   ວສິາຫະກດິກວດສອບ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ກດົ

ໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍການກວດສອບອດິສະລະ ມາດຕາ 46 ແລະ 47 ແລະ ສາມາດຍກົເລກີເພີ່ ມເຕມີ ດັ່ ງນີ ຸ້: 
1. ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີຫ   ນກັກວດສອບ ມກີານກະທ າຜດິ ຫ   ຂາດປະສດິທພິາບ ໃນການປະຕບິດັໜ ຸ້າ

ທີ່ ຂອງຕນົ;  
2. ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີ ຫ   ນກັກວດສອບ ຖ ກຖອນໃບຮບັຮອງຈາກ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມ

ຄອງຫ ກັຊບັ ໂດຍບ ່ ມນີກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີຫ   ນກັກວດສອບ ຄນົໃໝ່ປ່ຽນແທນ. 
 

ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍຕ ຸ້ອງແຈ ຸ້ງໃຫ ຸ້ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ຊາບຢ່າງເປນັລາຍລກັອກັສອນ
ກ່ຽວກບັການຍກົເລກີ ວສິາຫະກດິບນັຊ ີ ຫ   ວສິາຫະກດິກວດສອບ ພາຍໃນກ ານດົເວລາ ສອງວນັ ລດັຖະການ 
ນບັແຕ່ວນັທີ່ ມກີານຍກົເລກີເປນັຕົ ຸ້ນໄປ ພ ຸ້ອມທງັຕ ຸ້ອງແຈ ຸ້ງໃຫ ຸ້ບນັດາຂາຮ ຸ້ນຮບັຊາບ. 

 
ໝວດທ ີ8 

ຂ ຸ້ຫ ຸ້າມ 
 

ມາດຕາ  37   ຂ ຸ້ຫ ຸ້າມສ າລບັວສິາຫະກດິບນັຊ ີແລະ ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີ
 ຂ ຸ້ຫ ຸ້າມສ າລບັ ວສິາຫະກດິບນັຊ ີໃຫ ຸ້ປະຕບິດັຕາມ ກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍການກວດສອບອດິສະລະ ມາດຕາ 

67 ແລະ ມຂີ ຸ້ຫ ຸ້າມເພີ່ ມເຕມີ ດັ່ ງນີ ຸ້: 
1. ວສິາຫະກດິບນັຊ ີ ເອາົພະນກັງານທີ່ ບ ່ ນອນຢ ່ ໃນ ບນັຊລີາຍຊ ່ ທີ່ ໄດ ຸ້ຜ່ານການຮບັຮອງຈາກ ສ ານກັາງນ

ຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ຂອງວສິາຫະກດິຕນົ ມາເຄ ່ ອນໄຫວໃຫ ຸ້ການບ ລກິານດ ຸ້ານການບນັ 
ຊ ີໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັ; 

2. ມຜີນົປະໂຫຍດກ່ຽວຂ ຸ້ອງກບັກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍທີ່ ຕນົໃຫ ຸ້ບ ລກິານບ ່ ວ່າ ທາງກງົ ຫ   ທາງອ ຸ້ອມ ເປນັຕົ ຸ້ນ
ແມ່ນການຮບັ ຫ   ໃຫ ຸ້ສນິບນົ ຕ ່ ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ຫ   ຮຽກຮ ຸ້ອງຜນົປະໂຫຍດອ ່ ນ ຈາກກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ຫ   ຜ ຸ້
ທີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂ ຸ້ອງກບັກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ໃນນາມຕນົເອງ ຫ   ບ ກຄນົອ ່ ນ ເພ ່ ອຜນົປະໂຫຍດຕນົເອງ ຫ   
ບ ກຄນົອ ່ ນ ນອກຈາກຄ່າບ ລກິານທີ່ ຕດິພນັກບັ ການ ໃຫ ຸ້ການບ ລກິານດ ຸ້ານການບນັຊ ີທີ່ ໄດ ຸ້ຕກົລງົກນັ
ໄວ ຸ້ກບັລ ກຄ ຸ້າຂອງຕນົ; 

3. ໃຫ ຸ້ການບ ລກິານກວດສອບແກ່ ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ທີ່ ຕນົໃຫ ຸ້ການບ ລກິານດ ຸ້ານການບນັຊ;ີ 
4. ປບັປ ງ, ປ່ຽນແປງຂ ຸ້ມ ນ ແລະ ເອກະສານທີ່ ຕດິພນັກບັ ການບນັຊ ີ ແລະ ລາຍງານການເງນິຂອງກ ່ ມ

ເປົ ຸ້າໝາຍ ໂດຍບ ່ ຖ ກຕ ຸ້ອງກບັຄວາມເປນັຈງິ; 
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5. ລະເມດີກດົຈນັຍາບນັດ ຸ້ານການບນັຊ ີ ທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັການຮບັຮອງຈາກອງົການທີ່ ມສີດິອ ານາດກ່ຽວຂ ຸ້ອງ 

ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ; 
6. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ເກນີຂອບເຂດ ທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ມາດຕາ 24 ຂອງຂ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້; 
7. ສ ຸ້າງຄວາມຫຍ ຸ້ງຍາກໃຫ ຸ້ກບັກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ຫ   ເປດີເຜຍີຄວາມລບັຂອງກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍທີ່ ຕນົໃຫ ຸ້ບ ລກິານ 

ໂດຍບ ່ ໄດ ຸ້ຮບັອະນ ຍາດຈາກກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ຍກົເວັ ຸ້ນ ມຄີ າສັ່ ງຂອງອງົການທີ່ ມສີດິອ ານາດທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ; 
8. ໃຫ ຸ້ວສິາຫະກດິບນັຊ ີທີ່ ບ ່ ໄດ ຸ້ຮບັການຮບັຮອງຈາກ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ມາ

ເຄ ່ ອນໄຫວໃຫ ຸ້ການບ ລກິານດ ຸ້ານການບນັຊແີທນຕນົ. 
  

ຂ ຸ້ຫ ຸ້າມສ າລບັ ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີໃຫ ຸ້ປະຕບິດັຕາມ ກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍການກວດສອບອດິສະລະ ມາດຕາ 
69 ແລະ ມຂີ ຸ້ຫ ຸ້າມເພີ່ ມເຕມີ ດັ່ ງນີ ຸ້: 

1. ມຜີນົປະໂຫຍດກ່ຽວຂ ຸ້ອງກບັກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍທີ່ ຕນົໃຫ ຸ້ບ ລກິານບ ່ ວ່າ ທາງກງົ ຫ   ທາງອ ຸ້ອມ ເປນັຕົ ຸ້ນ
ແມ່ນການຮບັ ຫ   ໃຫ ຸ້ສນິບນົ, ສວຍໃຊ ຸ້ຕ າແໜ່ງ, ໜຸ້າທີ່ , ສດິອ ານາດ ຕ ່ ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ຫ   ຮຽກຮ ຸ້ອງ
ຜນົປະໂຫຍດອ ່ ນ ຈາກກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ຫ   ຜ ຸ້ທີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂ ຸ້ອງກບັກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ໃນນາມຕນົເອງ ຫ   
ບ ກຄນົອ ່ ນທີ່ ຕດິພນັກບັການໃຫ ຸ້ການບ ລກິານຂອງຕນົ ເພ ່ ອຜນົປະໂຫຍດຕນົເອງ ຫ   ບ ກຄນົອ ່ ນ 
ນອກຈາກຄ່າບ ລກິານທີ່ ໄດ ຸ້ຕກົລງົກນັໄວ ຸ້ກບັລ ກຄ ຸ້າຂອງຕນົ; 

2. ໃຫ ຸ້ການບ ລກິານກວດສອບແກ່ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ທີ່ ຕນົໃຫ ຸ້ການບ ລກິານດ ຸ້ານການບນັຊ;ີ 
3. ສງັກດັຢ ່  ສອງ ວສິາຫະກດິບນັຊ ີຫ   ຫ າຍກວ່ານັ ຸ້ນ ໃນເວລາດຽວກນັ; 
4. ປບັປ ງ, ປ່ຽນແປງຂ ຸ້ມ ນ ແລະ ເອກະສານທີ່ ຕດິພນັກບັ ການບນັຊ ີ ແລະ ລາຍງານການເງນິຂອງກ ່ ມ

ເປົ ຸ້າໝາຍ ໂດຍບ ່ ຖ ກຕ ຸ້ອງກບັຄວາມເປນັຈງິ; 
5. ໃຫ ຸ້ບ ກຄນົອ ່ ນຢ ມ ຫ   ຢ ມ ໃບຢັ ຸ້ງຢ ນວຊິາຊບີການບນັຊ ີຈາກບ ກຄນົອ ່ ນ ເພ ່ ອເຄ ່ ອນໄຫວໃຫ ຸ້ການບ ລ ິ

ການດ ຸ້ານການບນັຊ;ີ 
6. ປອມແປງໃບຢັ ຸ້ງຢ ນນກັວຊິາຊບີການບນັຊ ີແລະ ໃບຮບັຮອງເປນັນກັຊ່ຽວຊານບນັຊໃີນຂງົເຂດວຽກ

ງານຫ ກັຊບັຈາກ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ; 
7. ລະເມດີກດົຈນັຍາບນັດ ຸ້ານການບນັຊ ີ ທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັການຮບັຮອງຈາກອງົການທີ່ ມສີດິອ ານາດກ່ຽວ ຂ ຸ້ອງ 

ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ; 
8. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່  ເກນີຂອບເຂດ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ມາດຕາ 25 ຂອງຂ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້ 

ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ; 
9. ສ ຸ້າງຄວາມຫຍ ຸ້ງຍາກໃຫ ຸ້ກບັກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ຫ   ເປດີເຜຍີຄວາມລບັຂອງກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍທີ່່ ຕນົໃຫ ຸ້ບ ລກິານ 

ໂດຍບ ່ ໄດ ຸ້ຮບັອະນ ຍາດຈາກກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ຍກົເວັ ຸ້ນ ມຄີ າສັ່ ງຂອງອງົການທີ່ ມສີດິອ ານາດທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ; 
10. ໃຫ ຸ້ຜ ຸ້ທີ່ ບ ່ ໄດ ຸ້ຮບັການຮບັຮອງຈາກ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ໃຫ ຸ້ການບ ລກິານ

ດ ຸ້ານການບນັຊແີທນຕນົ. 
  

ມາດຕາ  38   ຂ ຸ້ຫ ຸ້າມສ າລບັວສິາຫະກດິກວດສອບ ແລະ ນກັກວດສອບ 
 ຂ ຸ້ຫ ຸ້າມສ າລບັ ວສິາຫະກດິກວດສອບ ໃຫ ຸ້ປະຕບິດັຕາມ ກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍການກວດສອບອດິສະລະ 

ມາດຕາ 67 ແລະ ກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍຫ ກັຊບັ ມາດຕາ 140 ແລະ ມຂີ ຸ້ຫ ຸ້າມເພີ່ ມເຕມີ ດັ່ ງນີ ຸ້:  
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1. ອະນ ຍາດໃຫ ຸ້ພະນກັງານທີ່ ບ ່ ນອນຢ ່ ໃນບນັຊລີາຍຊ ່ ທີ່ ໄດ ຸ້ຜ່ານການຮບັຮອງຈາກ ສ ານກັງານຄະນະກ າ
ມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ຂອງວສິາຫະກດິຕນົມາເຄ ່ ອນໄຫວໃຫ ຸ້ການບ ລກິານດ ຸ້ານການກວດສອບ ໃນ
ຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັ; 

2. ມຜີນົປະໂຫຍດກ່ຽວຂ ຸ້ອງກບັກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍທີ່ ຕນົໃຫ ຸ້ບ ລກິານບ ່ ວ່າ ທາງກງົ ຫ   ທາງອ ຸ້ອມ ເປນັຕົ ຸ້ນ
ແມ່ນການຮບັ ຫ   ໃຫ ຸ້ສນິບນົ ຕ ່ ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ຫ   ຮຽກຮ ຸ້ອງຜນົປະໂຫຍດອ ່ ນຈາກ ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ຫ   ຜ ຸ້
ທີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂ ຸ້ອງກບັກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ໃນນາມຕນົເອງ ຫ   ບ ກຄນົອ ່ ນ ເພ ່ ອຜນົປະໂຫຍດຕນົເອງ ຫ   
ບ ກຄນົອ ່ ນ ນອກຈາກຄ່າບ ລກິານທີ່ ໄດ ຸ້ຕກົລງົກນັໄວ ຸ້ກບັລ ກຄ ຸ້າຂອງຕນົ; 

3. ປບັປ ງ, ປ່ຽນແປງຂ ຸ້ມ ນ ແລະ ເອກະສານທີ່ ຕດິພນັກບັ ການບນັຊ ີ ແລະ ລາຍງານການເງນິຂອງກ ່ ມ
ເປົ ຸ້າໝາຍ ໂດຍບ ່ ຖ ກຕ ຸ້ອງກບັຄວາມເປນັຈງິ; 

4. ສົ່ ງນກັກວດສອບທີ່ ບ ່ ຄບົເງ  ່ອນໄຂ ລງົໄປໃຫ ຸ້ບ ລກິານດ ຸ້ານການບນັຊ ີແລະ ການກວດສອບ ຕ ່ ກບັກ ່ ມ
ເປົ ຸ້າໝາຍ; 

5. ລະເມດີກດົຈນັຍາບນັດ ຸ້ານການບນັຊ ີ ແລະ ການກວດສອບ ທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັການຮບັຮອງຈາກອງົການທີ່ ມ ີ
ສດິອ ານາດກ່ຽວຂ ຸ້ອງ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ; 

6. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ເກນີຂອບເຂດ ທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ມາດຕາ 26 ຂອງຂ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້; 
7. ສ ຸ້າງຄວາມຫຍ ຸ້ງຍາກໃຫ ຸ້ກບັກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ຫ   ເປດີເຜຍີຄວາມລບັຂອງກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍທີ່່ ຕນົໃຫ ຸ້ບ ລກິານ 

ໂດຍບ ່ ໄດ ຸ້ຮບັອະນ ຍາດຈາກກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ຍກົເວັ ຸ້ນ ມຄີ າສັ່ ງຂອງອງົການທີ່ ມສີດິອ ານາດທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ; 
8. ໃຫ ຸ້ບ ລສິດັກວດສອບ ທີ່ ບ ່ ໄດ ຸ້ຮບັການຮບັຮອງຈາກ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ 

ໃຫ ຸ້ການບ ລກິານກວດສອບແທນຕນົ. 
 

ຂ ຸ້ຫ ຸ້າມສ າລບັ ນກັກວດສອບ ນອກຈາກຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍການກວດສອບອດິ
ສະລະ ມາດຕາ 68 ແລະ ກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍຫ ກັຊບັ ມາດຕາ 140 ແລະ ມຂີ ຸ້ຫ ຸ້າມເພີ່ ມເຕມີ ດັ່ ງນີ ຸ້:  

1. ມຜີນົປະໂຫຍດກ່ຽວຂ ຸ້ອງກບັກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍທີ່ ຕນົໃຫ ຸ້ບ ລກິານບ ່ ວ່າ ທາງກງົ ຫ   ທາງອ ຸ້ອມ ເປນັຕົ ຸ້ນ
ແມ່ນການຮບັ ຫ   ໃຫ ຸ້ສນິບນົ, ສວຍໃຊ ຸ້ຕ າແໜ່ງ, ໜ ຸ້າທີ່ , ສດິອ ານາດ ຕ ່ ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ຫ   ຮຽກຮ ຸ້ອງ
ຜນົປະໂຫຍດອ ່ ນ ຈາກກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ຫ   ຜ ຸ້ທີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂ ຸ້ອງກບັກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ໃນນາມຕນົເອງ ຫ   
ບ ກຄນົອ ່ ນທີ່ ຕດິພນັກບັການໃຫ ຸ້ການບ ລກິານຂອງຕນົ ເພ ່ ອຜນົປະໂຫຍດຕນົເອງ ຫ   ບ ກຄນົອ ່ ນ 
ນອກຈາກຄ່າບ ລກິານທີ່ ໄດ ຸ້ຕກົລງົກນັໄວ ຸ້ກບັລ ກຄ ຸ້າຂອງຕນົ; 

2. ສງັກດັຢ ່  ສອງ ວສິາຫະກດິບນັຊ ີຫ   ວສິາຫະກດິກວດສອບ ຫ   ຫ າຍກວ່ານັ ຸ້ນ ໃນເວລາດຽວກນັ; 
3. ປບັປ ງ, ປ່ຽນແປງຂ ຸ້ມ ນ ແລະ ເອກະສານທີ່ ຕດິພນັກບັ ການບນັຊ ີແລະ ການກວດສອບ, ລາຍງານ

ການເງນິຂອງກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ໂດຍບ ່ ຖ ກຕ ຸ້ອງກບັຄວາມເປນັຈງິ; 
4. ໃຫ ຸ້ບ ກຄນົອ ່ ນຢ ມ ຫ   ຢ ມໃບຢັ ຸ້ງຢ ນວຊິາຊບີການບນັຊ ີຈາກບ ກຄນົອ ່ ນ ເພ ່ ອເຄ ່ ອນໄຫວໃຫ ຸ້ການບ ລ ິ

ການດ ຸ້ານການບນັຊ ີແລະ ການກວດສອບ; 
5. ປອມແປງໃບຢັ ຸ້ງຢ ນນກັວຊິາຊບີການບນັຊ ີ ແລະ ໃບຮບັຮອງເປນັນກັກວດສອບໃນຂງົເຂດວຽກງານ

ຫ ກັຊບັຈາກ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ; 
6. ລະເມດີກດົຈນັຍາບນັດ ຸ້ານການບນັຊ ີ ແລະ ການກວດສອບ ທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັການຮບັຮອງຈາກອງົການທີ່ ມ ີ

ສດິອ ານາດກ່ຽວຂ ຸ້ອງ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ; 
7. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ໃນການກວດສອບເກນີຂອບເຂດ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ມາດຕາ 26 

ຂອງຂ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້; 
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8. ສ ຸ້າງຄວາມຫຍ ຸ້ງຍາກໃຫ ຸ້ກບັກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ຫ   ເປດີເຜຍີຄວາມລບັຂອງກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍທີ່່ ຕນົໃຫ ຸ້ບ ລກິານ 

ໂດຍບ ່ ໄດ ຸ້ຮບັອະນ ຍາດຈາກກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ຍກົເວັ ຸ້ນ ມຄີ າສັ່ ງຂອງອງົການທີ່ ມສີດິອ ານາດທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ; 
9. ໃຫ ຸ້ຜ ຸ້ທີ່ ບ ່ ໄດ ຸ້ຮບັການຮບັຮອງຈາກ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ໃຫ ຸ້ການບ ລກິານ

ດ ຸ້ານວຽກງານການບນັຊ ີແລະ ການກວດສອບ ແທນຕນົ. 
 

ມາດຕາ  39   ຂ ຸ້ຫ ຸ້າມສ າລບັກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ 

ຂ ຸ້ຫ ຸ້າມສ າລບັ ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ໃຫ ຸ້ປະຕບິດັຕາມ ກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍການກວດສອບອດິສະລະ ມາດຕາ 70 
ແລະ ມຂີ ຸ້ຫ ຸ້າມເພີ່ ມເຕມີ ດັ່ ງນີ ຸ້: 

1. ປະຕເິສດການສະໜອງຂ ຸ້ມ ນ ແລະ ເອກະສານທີ່ ຕດິພນັກບັເນ ຸ້ອໃນຂອງການໃຫ ຸ້ການບ ລກິານທາງ
ດ ຸ້ານການບນັຊ ີແລະ ການກວດສອບ; 

2. ລາຍງານ, ສະໜອງຂ ຸ້ມ ນ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ ຕດິພນັກບັເນ ຸ້ອໃນຂອງການໃຫ ຸ້ການບ ລກິານດ ຸ້ານການ
ບນັຊ ີແລະ ການກວດສອບບ ່ ທນັຕາມກ ານດົເວລາ, ບ ່ ຄບົຖຸ້ວນ ແລະ ບ ່ ຖ ກຕ ຸ້ອງກບັຄວາມເປນັຈງິ; 

3. ຊ ກເຊ ່ ອງ, ທ າລາຍຂ ຸ້ມ ນ ແລະ ເອກະສານທີ່ ຕດິພນັກບັເນ ຸ້ອໃນຂອງການໃຫ ຸ້ການບ ລກິານດ ຸ້ານການ
ບນັຊ ີແລະ ການກວດສອບ;  

4. ຂດັຂວາງ, ສ ຸ້າງຄວາມຫຍ ຸ້ງຍາກ, ນາບຂ ່ ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ ີຫ   ນກັກວດສອບ; 
5. ຊ ຸ້ຈ ຸ້າງຈອບອອຍ, ໃຫ ຸ້ສນິບນົແກ່ ວສິາຫະກດິບນັຊ,ີ ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ,ີ ວສິາຫະກດິກວດສອບ, 

ນກັກວດສອບ ແລະ ບ ກຄນົອ ່ ນ ທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ. 
 

ໝວດທ ີ9 
ການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາຈາກ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ 

 

ມາດຕາ  40   ການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາຈາກ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ 
 ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ສາມາດຕດິຕາມກວດກາບດົລາຍງານການກວດສອບ 

ເພ ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ຸ້ການກວດສອບມ ີປະສດິທພິາບ, ຖ ກຕ ຸ້ອງ, ຍ ຕທິ າ ແລະ ໂປ່ງໃສ. 
 ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ມສີດິຮຽກຮ ຸ້ອງໃຫ ຸ້ວສິາຫະກດິບນັຊ,ີ ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ,ີ 

ວສິາຫະກດິກວດສອບ, ນກັກວດສອບ, ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ຫ   ບ ລສິດັທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງກບັກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ, ສົ່ ງຂ ຸ້ມ ນ
ເອກະສານການສະແດງຄ າເຫນັ, ບດົລາຍງານ ຫ   ກວດກາປ ຸ້ມບນັທກຶບນັຊ ີ ແລະ ເອກະສານອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ, 
ກວດສອບການເຄ ່ ອນໄຫວທ ລະກດິ ແລະ ຖານະທາງການເງນິຂອງກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ຫ   ຂອງບ ລສິດັທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງກບັ
ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ.  

 ພະນັກັງານຂອງ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ມໜີ ຸ້າທີ່ ດ າເນນີການກວດກາປ ຸ້ມບນັທກຶ
ບນັຊ ີ ແລະ ເອກະສານອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງຂອງກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ຫ   ບ ລສິດັທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງກບັກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ, ກວດສອບ
ຖານະການເຄ ່ ອນໄຫວທ ລະກດິ ແລະ ຖານະທາງການເງນິຂອງ ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ ຫ   ບ ລສິດັທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງກບັກ ່ ມເປົ ຸ້າ
ໝາຍ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ວກັສອງ ຂອງມາດຕານີ ຸ້ ເພ ່ ອຮບັປະກນັການເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານດັ່ ງກ່າວ ໃຫ ຸ້ມີ
ປະສດິທພິາບ. 
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ມາດຕາ  41   ການລງົຕດິຕາມການເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານຕວົຈງິ 

 ການລງົຕດິຕາມການເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານຕວົຈງິ ແມ່ນການລງົຕດິຕາມຂ ຸ້ມ ນການເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານ
ຕວົຈງິແຕ່ລະປ ີ ຢ ່ ສ ານກັງານຂອງວສິາຫະກດິກວດສອບ ລວມທງັການສ າພາດ, ໂອ ຸ້ລມົ ຫ   ປກຶສາຫາລ  ແລະ 
ກວດກາເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ ຕດິພນັກບັການເຄ ່ ອນໄຫວ ຂອງວສິາຫະກດິ ໃນການເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານຫ ກັຊບັ 
ເປນັຕົ ຸ້ນ ຖານະການເງນິ ແລະ ກວດກາເອກະສານອ ່ ນໆ ຕາມການຮຽກຮ ຸ້ອງ ຂອງສ ານກັງານຄະນະກ າມະການ
ຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ. 

 

ມາດຕາ  42   ການປະສານສມົທບົ 
 ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ຕ ຸ້ອງເປນັເຈົ ຸ້າການປະສານສມົທບົກບັສະພາບນັຊ,ີ ສະພາ

ວຊິາຊບີນກັບນັຊ ີແລະ ນກັກວດສອບ ‘’LCPA’’, ກມົບນັຊກີະຊວງການເງນິ ແລະ ພາກສ່ວນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ ໃນ
ການຕດິຕາມກວດກາການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງ ກ ່ ມເປົ ຸ້າໝາຍ, ເມ ່ ອມບີນັຫາເກດີຂຶ ຸ້ນຕ ຸ້ອງໄດ ຸ້ຮ່ວມກນັຊອກຫາວທິີ
ທາງແກ ຸ້ໄຂຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 
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ນະໂຍບາຍຕ ່ ຜ ຸ້ມຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕ ່ ຜ ຸ້ລະເມດີ 
 

ມາດຕາ  43   ນະໂຍບາຍຕ ່ ຜ ຸ້ມຜີນົງານ 
 ບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ, ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ, ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ, ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ, ວສິາຫະກດິບນັ 

ຊ,ີ ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ,ີ ວສິາຫະກດິກວດສອບ, ນກັກວດສອບ ແລະ ພາກສ່ວນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ ທີ່ ມຜີນົງານ
ດເີດັ່ ນໃນການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັຂ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍອ ່ ນ ທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງດ ຸ້ານການບນັຊ ີ ແລະ 
ການກວດສອບຢ ່ ໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັ ຈະໄດ ຸ້ຮບັການຍ ຸ້ອງຍ  ແລະ ນະໂຍບາຍອ ່ ນ ຕາມລະບຽບການ
ສະເພາະ. 

 

ມາດຕາ  44   ມາດຕະການຕ ່ ຜ ຸ້ລະເມດີ  
 ບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ, ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ, ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ, ຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ, ວສິາຫະກດິ

ບນັຊ,ີ ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ,ີ ວສິາຫະກດິກວດສອບ, ນກັກວດສອບ ແລະ ພາກສ່ວນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ ທີ່ ລະເມດີຂ ຸ້
ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້ ທີ່ ກ ່ ໃຫ ຸ້ເກດີຄວາມເສຍັຫາຍໃຫ ຸ້ແກ່ລດັ, ສງັຄມົ ຈະຖ ກ ສກຶສາອບົຮມົ, ລງົວໄິນ, ປບັໃໝ, ໃຊ ຸ້
ແທນຄ່າເສຍັຫາຍທາງແພ່ງ ຫ   ຮບັຜດິຊອບທາງອາຍາ ຕາມກ ລະນເີບາົ ຫ   ໜກັ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ລະບຽບ
ກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ ແລະ ຈະຖ ກປະຕບິດັມາດຕະການເພີ່ ມເຕມີ ດັ່ ງນີ ຸ້: 

1. ກ ລະນ ີທີ່ ລະເມດີເປນັຄັ ຸ້ງທ າອດິ ແຕ່ມລີກັສະນະເບາົ ຈະຖ ກກ່າວເຕ ອນຢ່າງເປນັລາຍລກັອກັສອນ; 
2. ກ ລະນ ີທີ່ ລະເມດີຄັ ຸ້ງທ າອດິ ແຕ່ມລີກັສະນະຮ ຸ້າຍແຮງ ຈະຖ ກປບັໃໝ ຫ ຸ້າລ ຸ້ານ ຫາ ຊາວລ ຸ້ານກບີ; 
3. ກ ລະນ ີ ທີ່ ຖ ກກ່າວເຕ ອນຢ່າງເປນັລາຍລກັອກັສອນແລ ຸ້ວ ແຕ່ຍງັສ ບຕ ່ ລະເມດີ ຫ   ວສິາຫະກດິບນັຊ ີ

ແລະ ນກັຊ່ຽວຊານບນັຊ,ີ ວສິາຫະກດິກວດສອບ ແລະ ນກັກວດສອບ ຈະຖ ກຖອນໃບຮບັຮອງ  
ຈາກ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ.  
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