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ມາດຕາ  3    ການອະ  ບາຍ  ບ 
ຄ າສບັທ ີ່ ນ າໃຊໃ້ນຂ ຕ້ກົລງົສະບບັນ  ້ມ ຄວາມໝາຍ ດັີ່ ງນ :້ 
1. ການໃຫບ້ ລກິານຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ໝາຍເຖງິ ການໃຫບ້ ລກິານຄ າ້ປະກນັການປະຕບິດັພນັທະຂອງລູກ

ໜ ຕ້ ີ່ ກບັເຈ ົາ້ໜ  ້ດວ້ຍການອອກໜງັສ ຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອໃຫແ້ກີ່ ເຈ ົາ້ໜ  ້ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັວີ່ າ ບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ 
ຈະຊ າລະໜ ແ້ທນລູກໜ ທ້ ີ່ ໄດຮ້ບັການຄ າ້ປະກນັ ໃນກ ລະນ ທ ີ່ ລູກໜ ດ້ ັີ່ ງກີ່ າວ ບ ີ່ ສາມາດຊ າລະໜ ໃ້ຫແ້ກີ່ ເຈ ົາ້ໜ  ້ຕາມ
ທ ີ່  ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນສນັຍາ; 

2. ເຈ ົາ້ໜ  ້ໝາຍເຖງິ ສະຖາບນັການເງນິທ ີ່ ໃຫສ້ນິເຊ ີ່ ອແກີ່ ລູກໜ  ້ຊ ີ່ ງປະກອບດວ້ຍ ທະນາຄານທຸລະກດິ, 
ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ, ບ ລສິດັເຊົີ່ າສນິເຊ ີ່ ອ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິອ ີ່ ນ ຊ ີ່ ງຢູີ່ ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງ
ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

3. ລູກໜ  ້ໝາຍເຖງິ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫ   ວສິາຫະກດິ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັສນິເຊ ີ່ ອຈາກສະຖາບນັການເງນິ ຊ ີ່ ງມ 
ພນັທະໃນການຊ າລະໜ  ້ຕາມທ ີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນສນັຍາ; 

4. ສນິເຊ ີ່ ອ ໝາຍເຖງິ ເງນິກູ ້ແລະ ພາລະຜູກພນັທາງການເງນິ; 
5. ເງນິກູ ້ໝາຍເຖງິ ເງນິທ ີ່ ສະຖາບນັການເງນິ ໃຫກູ້ຢ້ ມໃນຮູບແບບ ເງນິກູທ້ ົີ່ ວໄປ (Loan), ເງນິເບ ກເກ ນ

ບນັຊ  (Over Draft), ເງນິຈີ່ າຍລີ່ ວງໜາ້ (Advance) ແລະ ເງນິກູປ້ະເພດອ ີ່ ນ ຕາມການກ ານດົຂອງທະນາຄານແຫີ່ ງ 
ສປປ ລາວ; 

6. ພາລະຜູກພນັທາງການເງນິ ໝາຍເຖງິ ຂ ຜູ້ກພນັໃນສນັຍາທ ີ່ ສະຖາບນັການເງນິ ໄດຕ້ກົລງົກບັລູກຄາ້ໃນຮູບ
ແບບ: ວງົເງນິສນິເຊ ີ່ ອ (Credit Lines), ໜງັສ ສນິເຊ ີ່ ອ (Letter of Credit), ໜງັສ ຄ າ້ປະກນັ (Bank Guarantee), 
ໜງັສ ຮບັຮອງການຈີ່ າຍເງນິ (Aval/Acceptance) ແລະ ອ ີ່ ນໆ ຕາມການກ ານດົຂອງທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ; 

7. ຜູບ້ ລຫິານ ໝາຍເຖິງ ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ, ສະມາຊກິຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບ ລຫິານ, 
ຄະນະອ ານວຍການ, ຄະນະຝີ່ າຍ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ຄະນະສາຂາ; 

8. ຜູຖ້ ຮຸນ້ລາຍໃຫຍີ່  ໝາຍເຖງິ ຜູທ້ ີ່ ຖ ຮຸນ້ຂອງບ ລສິດັແຕີ່  ສບິສີ່ ວນຮອ້ຍ ຂ ນ້ໄປ ຂອງຈ ານວນຮຸນ້ທງັ
ໝດົ ທ ີ່ ສາມາດລງົຄະແນນສຽງໄດ.້ 

 
ມາດຕາ  4   ຫ ກັການກີ່ ຽວກບັການເຄ ີ່ ອນໄຫວວຽກງານຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ 

ການເຄ ີ່ ອນໄຫວວຽກງານຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມຫ ກັການ ດັີ່ ງນ :້ 
1. ສອດຄີ່ ອງກບັກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ; 
2. ຮບັປະກນັຄວາມໂປີ່ ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ;້ 
3. ຮບັປະກນັຄວາມສະເໝ ພາບ ແລະ ຍຸຕທິ າ; 
4. ດ າເນ ນບນົພ ນ້ຖານການຮກັສາຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນການເງນິ. 

 
ມາດຕາ  5   ຂອບເຂດການນ າໃຊ ້

ຂ ຕ້ກົລງົສະບບັນ  ້ນ າໃຊສ້ າລບັບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານຄ າ້ປະກນັສນິ
ເຊ ີ່ ອ ຢູີ່  ສປປ ລາວ. 
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ໝວດທ  2 
ການຂ ອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິ 

 
ມາດຕາ  6   ຮູບການສາ້ງຕັງ້ 

ບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ຕອ້ງສາ້ງຕັງ້ ແລະ ເຄ ີ່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ພາຍໃຕຮູ້ບການບ ລສິດັ ຕາມທ ີ່ ໄດ ້
ກ ານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍວສິາຫະກດິ. 
 

ມາດຕາ  7   ການຂ ອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິ 
ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ທ ີ່ ມ  ຈດຸປະສງົຂ ອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຂ ນ້

ທະບຽນວສິາຫະກດິຈາກຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ກີ່ ອນ. ຫ ງັຈາກນັນ້ ຈ  ີ່ ງປະກອບສ ານວນເອກະສານຍ ີ່ ນ 
ຂ ອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິ ຕ ີ່ ກມົຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິ, ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ. 
 

ມາດຕາ  8   ສ ານວນເອກະສານຂ ອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິ 
ສ ານວນເອກະສານຂ ອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິ ປະກອບດວ້ຍເອກະສານຕົນ້ຕ  ດັີ່ ງນ :້ 
1. ເອກະສານລວມ: 

1) ຄ າຮອ້ງຂ ອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິ ຕາມແບບພມິຂອງທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ; 
2) ສ າເນາົ ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ; 
3) ໜງັສ ແນະນ າຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້; 
4) ສນັຍາຮີ່ ວມທ ນ ຫ   ສນັຍາຮີ່ ວມສາ້ງຕັງ້ບ ລສິດັ (ຍກົເວັນ້ກ ລະນ ສາ້ງຕັງ້ເປັນບ ລສິດັຈ າກດັຜູ ້

ດຽວ); 
5) ມະຕກິອງປະຊຸມຂອງຜູຖ້ ຮຸນ້ສາ້ງຕັງ້ ກີ່ ຽວກບັການຮບັຮອງບດົວພິາກເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິ, 

ກດົລະບຽບພາຍໃນ ແລະ ການແຕີ່ ງຕັງ້ຜູບ້ ລຫິານຊຸດທ າອດິ (ຍກົເວັນ້ກ ລະນ ສາ້ງຕັງ້ເປນັບ ລສິດັຈ າກດັຜູດ້ຽວ); 
6) ບດົວພິາກເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິ; 
7) ກດົລະບຽບພາຍໃນ;  
8) ເອກະສານຢັງ້ຢ ນແຫ ີ່ ງທ ນ ໂດຍໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢ ນຈາກສະຖາບນັການເງນິທ ີ່ ຮບັຝາກແຫ ີ່ ງທ ນ

ດັີ່ ງກີ່ າວ (ສ າລບັແຫ ີ່ ງທ ນທ ີ່ ເປນັເງນິ), ຈາກອງົການຄຸມ້ຄອງທະບຽນຊບັສນິທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ (ສ າລບັແຫ ີ່ ງທ ນທ ີ່ ເປນັວດັຖຸ
ຊ ີ່ ງມ ການຈດົທະບຽນຄຸມ້ຄອງ) ແລະ ເອກະສານຊ  ້ຂາຍທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ (ສ າລບັແຫ ີ່ ງທ ນທ ີ່ ເປນັວດັຖຸຊ ີ່ ງບ ີ່ ມ  ການຈດົ
ທະບຽນຄຸມ້ຄອງ). ເອກະສານຫ ກັຖານຢັງ້ຢ ນແຫ ີ່ ງທ ນທ ີ່ ຈະມາປະກອບທ ນ ຕອ້ງປະກອບມ  ໃບລອກກີ່ າຍບນັຊ 
ຫກົ ເດ ອນຢອ້ນຫ ງັ ຂອງຜູຖ້ ຮຸນ້ສາ້ງຕັງ້ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ຊ ີ່ ງອອກໂດຍສະຖາບນັການເງນິບີ່ ອນທ ີ່ ເປ ດບນັຊ ດັີ່ ງກີ່ າວ, ຄ າຊ ້
ແຈງກີ່ ຽວກບັການໄດມ້າຂອງແຫ ີ່ ງທ ນດັີ່ ງກີ່ າວ ພອ້ມດວ້ຍເອກະສານຢັງ້ຢ ນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ; 

9)   ໜງັສ ຍນິຍອມໃຫທ້ະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ສາມາດກວດສອບແຫ ີ່ ງທ ນ; 
10) ໃບລາຍງານຂ ມູ້ນປະຫວດັອາຊະຍາກ າ ຫ   ການກີ່ ຽວພນັກບັອາຊະຍາກອນ ທງັພາຍໃນ ແລະ

ຕີ່ າງປະເທດ ຫ   ບນັດາຂ ມູ້ນດາ້ນລບົທ ີ່ ອງົການໃດໜ ີ່ ງ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ ໄດຄ້ົນ້ພົບກີ່ ຽວກບັຜູ ້
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ຂ ອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິ ແລະ ຜູບ້ ລຫິານ ຂອງຜູຂ້ ສາ້ງຕັງ້ທ ີ່ ເປນັນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ຜູທ້ ີ່ ຈະຖ ກແຕີ່ ງຕັງ້ເປນັຜູບ້ 
ລຫິານຂອງບ ລສິດັທ ີ່ ຂ ສາ້ງຕັງ້ ຕາມແບບພມິທ ີ່ ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ກ ານດົ; 

11)   ໃບມອບສດິໃຫຜູ້ຕ້າງໜາ້ (ໃນກ ລະນ ມອບໃຫຜູ້ອ້ ີ່ ນຕາງໜາ້ດ າເນ ນການຂ ອະນຸຍາດແທນ); 
12)  ຊ ວະປະຫວດັ, ໃບຢັງ້ຢ ນຄຸນວຸດທ,ິ ໃບຢັງ້ຢ ນການຜີ່ ານງານ, ປະສບົການ ແລະ ວຊິາຊ ບຂອງຜູ ້

ຂ ອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິ ແລະ ຜູບ້ ລຫິານ; 
13) ໃບແຈງ້ໂທດ ແລະ ສ າເນາົບດັປະຈ າຕວົ ສ າລບັພນົລະເມ ອງລາວ; 
14) ສ າເນາົໜງັສ ຜີ່ ານແດນ ແລະ ໃບແຈງ້ໂທດ ຫ   ເອກະສານທ ີ່ ຄາ້ຍຄ ກນັ ໂດຍມ ການຢັງ້ຢ ນຈາກ

ອງົການຂອງປະເທດທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ສ າລບັຄນົຕີ່ າງປະເທດ; 
15) ຄູີ່ ມ  ດ າເນ ນງານກີ່ ຽວກບັວຽກງານບນັຊ , ການບ ລຫິານຄວາມສີ່ ຽງ, ການກວດກາພາຍໃນ, ການ

ຄຸມ້ຄອງພະນກັງານ, ການບ ລກິານຜະລດິຕະພນັ ແລະ ອ ີ່ ນໆ. 
2. ເອກະສານ ສ າລບັຜູຖ້ ຮຸນ້ທ ີ່ ເປນັນຕິບຸິກຄນົ: 

1) ເອກະສານຢັງ້ຢ ນຖານະການເງນິ ໂດຍໄດຮ້ບັການກວດສອບຈາກອງົການກວດສອບພາຍ
ນອກ  ສາມ ປ ຍອ້ນຫ ງັຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງ; 

2) ເອກະສານຢັງ້ຢ ນໂຄງສາ້ງການຖ ຮຸນ້ທງັໝດົຂອງນຕິບຸິກຄນົດັີ່ ງກີ່ າວ ລວມທງັຜູໄ້ດຮ້ບັຜົນ
ປະໂຫຍດທ ີ່ ແທຈ້ງິຈາກການຖ ຮຸນ້; 

3) ມະຕຕິກົລງົຂອງສະພາບ ລຫິານ, ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້ ຫ   ຜູທ້ ີ່ ມ  ສດິອ ານາດ ກີ່ ຽວກບັການຕກົລງົ
ສາ້ງຕັງ້ບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ຢູີ່  ສປປ ລາວ; 

4) ໜງັສ ອະນຸຍາດຈາກອງົການທ ີ່ ມ  ສດິອ ານາດ ໃຫມ້າສາ້ງຕັງ້ບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອຢູີ່  ສປປ 
ລາວ ຕາມລະບຽບກດົໝາຍຂອງປະເທດທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ (ສ າລບັນຕິບຸິກຄນົຕີ່ າງປະເທດ);   

5) ໜງັສ ຢັງ້ຢ ນກີ່ ຽວກບັການປະຕິບດັລະບຽບການຮັກສາຄວາມໝັນ້ຄົງ ຈາກອງົການທ ີ່ ມ  ສິດ
ອ ານາດໃນໄລຍະ ສາມ ປ ຢອ້ນຫ ງັ (ສ າລບັສະຖາບນັການເງນິ).  

3. ເອກະສານສ າລບັຜູຖ້ ຮຸນ້ທ ີ່ ເປັນບຸກຄນົ ປະກອບດວ້ຍ ໃບແຈງ້ຊບັສນິ-ໜ ສ້ນິ ຕາມແບບພມິຂອງ
ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ. 

ສ ານວນເອກະສານທ ີ່ ກ ານດົໄວໃ້ນຂ  ້1 (4) ແລະ (7) ຂອງມາດຕານ  ້ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢ ນຄວາມ
ຖ ກຕອ້ງ ໂດຍອງົການທະບຽນສານຂອງ ສປປ ລາວ. 

ສ ານວນເອກະສານຂ ອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິ ຕອ້ງປະກອບເປນັພາສາລາວ. ສ າລບັເອກະສານທ ີ່ ມ  ການ
ແປຈາກພາສາຕີ່ າງປະເທດເປັນພາສາລາວ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢ ນຄວາມຖ ກຕອ້ງຂອງການແປ ໂດຍອງົການ
ທະບຽນສານຂອງ ສປປ ລາວ ຫ   ວສິາຫະກດິທ ີ່ ດ າເນ ນທຸລະກດິແປພາສາ ຊ ີ່ ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຖ ກຕອ້ງຕາມກດົ 
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 
ມາດຕາ  9   ການພຈິາລະນາສ ານວນຄ າຮອ້ງຂ ອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິ 

ພາຍຫ ງັທ ີ່ ໄດຮ້ບັສ ານວນຄ າຮອ້ງຂ ອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິ ຢີ່ າງຖ ກຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນ ຕາມທ ີ່ ໄດ ້
ກ ານດົໄວໃ້ນຂ ຕ້ກົລງົສະບບັນ  ້ກມົຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິ, ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ຈະພຈິາລະນາສ ານວນ
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ຄ າຮອ້ງ ແລະ ແຈງ້ຕອບເຫນັດ ທາງດາ້ນຫ ກັການ ຫ   ປະຕເິສດການຂ ອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິ ໃຫຜູ້ຂ້ ອະນຸຍາດ
ດ າເນ ນທຸລະກດິ ພາຍໃນເວລາ ສາມສບິ ວນັ. 

 
ມາດຕາ  10   ການອອກໜງັສ ເຫນັດ ທາງດາ້ນຫ ກັການ 

ກມົຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິ, ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ຈະອອກໜງັສ ເຫນັດ ດາ້ນຫ ກັການ ຖາ້ເຫນັ
ວີ່ າຜູຂ້ ອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິ ປະກອບເອກະສານຄບົຖວ້ນ ແລະ ຖ ກຕອ້ງ ຕາມທ ີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນມາດຕາ 8 
ຂອງຂ ຕ້ກົລງົສະບບັນ ,້ ມ ບດົວພິາກເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິທ ີ່ ດ , ສມົເຫດສມົຜນົ ແລະ ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດ,້ ມ 
ກດົລະບຽບທ ີ່ ຮດັກຸມ, ຄບົຖວ້ນ ແລະ ສອດຄີ່ ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ພອ້ມທງັມ ເງ  ີ່ອນໄຂຄບົ
ຖວ້ນ ດັີ່ ງນ :້  

1. ສ  າລບັຜູຖ້ ຮຸນ້ທ ີ່ ເປນັນຕິບຸິກຄນົ: 
- ການດ າເນ ນທຸລະກດິໄລຍະ ສາມ ປ  ມ ຜນົກ າໄລຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງ ແລະ ບ ີ່ ມ  ການຂາດທ ນສະສມົ; 
- ມ ຖານະການເງນິດ , ມ ແຫ ີ່ ງທ ນພຽງພ , ຈະແຈງ້ ແລະ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ; 
- ມ ໂຄງປະກອບຜູຖ້ ຮຸນ້ຂອງຕນົ ທ ີ່ ຈະແຈງ້ ແລະ ເປນັຈງິ; 
- ບ ີ່ ຢູີ່ ໃນບນັຊ ດ າກີ່ ຽວກບັການຟອກເງນິ ຫ   ການສະໜອງທ ນໃຫແ້ກີ່ ການກ ີ່ ການຮາ້ຍ. 

2. ສ  າລບັຜູຖ້ ຮຸນ້ທ ີ່ ເປນັບຸກຄນົ: 
- ມ ແຫ ີ່ ງທ ນພຽງພ , ຈະແຈງ້ ແລະ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ; 
- ກ ລະນ ເປນັຜູຖ້ ຮຸນ້ລາຍໃຫຍີ່ , ຕອ້ງມ ຄຸນວຸດທ ິແລະ ປະສບົການທ ີ່ ເໝາະສມົ; 
- ບ ີ່ ເຄ ຍຖ ກສານຕດັສ ນລງົໂທດທາງອາຍາໃນສະຖານລກັຊບັ, ສ ໂ້ກງຊບັ, ຍກັຍອກຊບັ, ປອມແປງ

ເອກະສານ, ຮບັ ຫ   ໃຫສ້ນິບນົ, ສ ລ້າດບງັຫ ວງ, ການຟອກເງນິ, ການສະໜອງທ ນໃຫແ້ກີ່ ການກ ີ່ ການຮາ້ຍ ຫ   ການ
ກະທ າຜດິທາງອາຍາອ ີ່ ນ ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ເງນິຕາ; 

- ບ ີ່ ຢູີ່ ໃນບນັຊ ດ າກີ່ ຽວກບັການຟອກເງນິ ຫ   ການສະໜອງທ ນໃຫແ້ກີ່ ການກ ີ່ ການຮາ້ຍ. 
3. ສ  າລບັຜູບ້ ລຫິານ: 

- ມ ຄວາມສາມາດທາງດາ້ນການປະພ ດ; 
 ມ ປະສບົການທາງດາ້ນບ ລຫິານຈດັການ ແລະ ມ ຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ ເໝາະສມົກບັໜາ້ທ ີ່ ຕ າ   

ແໜີ່ ງທ ີ່ ຈະຮບັຜດິຊອບ; 
- ບ ີ່ ເຄ ຍຖ ກສານຕດັສ ນລງົໂທດທາງອາຍາໃນສະຖານລກັຊບັ, ສ ໂ້ກງຊບັ, ຍກັຍອກຊບັ, ປອມແປງ

ເອກະສານ, ຮບັ ຫ   ໃຫສ້ນິບນົ, ສ ລ້າດບງັຫ ວງ, ການຟອກເງນິ, ການສະໜອງທ ນໃຫແ້ກີ່ ການກ ີ່ ການຮາ້ຍ ຫ   ການ
ກະທ າຜດິທາງອາຍາອ ີ່ ນ ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ເງນິຕາ; 

- ບ ີ່ ເຄ ຍຖ ກປົດອອກຈາກການເປັນຜູບ້ ລຫິານໃນນຕິບຸິກຄນົອ ີ່ ນ ແລະ ບ ີ່ ເຄ ຍເປັນຜູບ້ ລຫິານໃນ
ນຕິບຸິກຄນົທ ີ່ ຖ ກສານຕດັສ ນໃຫລ້ົມ້ລະລາຍ. 

ຜູທ້ ີ່ ໄດຮ້ບັໜງັສ ເຫນັດ ທາງດາ້ນຫ ກັການ ບ ີ່ ສາມາດດ າເນ ນທຸລະກດິ, ແຕີ່ ສາມາດນ າໃຊເ້ພ ີ່ ອປະກອບເປັນ
ຫ ກັຖານອາ້ງອ ງ ເພ ີ່ ອປະຕບິດັເງ  ີ່ອນໄຂຄວາມພອ້ມ ຊ ີ່ ງໜງັສ ດັີ່ ງກີ່ າວມ ອາຍຸການນ າໃຊ ້ໜ ີ່ ງຮອ້ຍຊາວ ວນັ ນບັແຕີ່ ວນັ
ລງົລາຍເຊນັເປນັຕົນ້ໄປ. ຜູທ້ ີ່ ໄດຮ້ບັໜງັສ ເຫນັດ ດາ້ນຫ ກັການ ຕອ້ງປະຕບິດັເງ  ີ່ອນໄຂຄວາມພອ້ມ ຕາມທ ີ່ ໄດກ້ ານດົ
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ໄວໃ້ນມາດຕາ 11 ຂອງຂ ຕ້ກົລງົສະບບັນ .້ ກ ລະນ ບ ີ່ ສາມາດປະຕບິດັເງ  ີ່ອນໄຂຄວາມພອ້ມພາຍໃນກ ານດົເວລາດັີ່ ງ 
ກີ່ າວ, ໜງັສ ເຫນັດ ທາງດາ້ນຫ ກັການກ ຈະຕກົໄປ. 

ພາຍຫ ງັຜູທ້ ີ່ ໄດຮ້ບັໜງັສ ເຫນັດ ດາ້ນຫ ກັການ ໄດປ້ະຕບິດັເງ  ີ່ອນໄຂຄວາມພອ້ມດັີ່ ງກີ່ າວສ າເລດັ ກມົຄຸມ້ຄອງ
ສະຖາບນັການເງນິ, ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ຈະລງົກວດກາຕວົຈງິ ເພ ີ່ ອພຈິາລະນາອອກໃບອະນຸຍາດດ າເນ ນ
ທຸລະກດິ. 

 
ມາດຕາ  11   ການອອກໃບອະນຍຸາດດ າເນ ນທຸລະກດິ 

ກມົຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິ, ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ຈະອອກໃບອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິໃຫຜູ້ ້
ຂ ອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິ ພາຍໃນເວລາ ສບິ ວນັ ຖາ້ມ ເງ  ີ່ອນໄຂຄວາມພອ້ມ ດັີ່ ງນ :້   

1. ຖອກທ ນຈດົທະບຽນຢີ່ າງຄບົຖວ້ນ; 
2. ມ ພະນກັງານທ ີ່  ໄດມ້າດຕະຖານ ໃນຈ ານວນພຽງພ ; 
3. ມ ອາຄານສ ານກັງານ ທ ີ່ ເໝາະສມົ; 
4. ມ ຄວາມພອ້ມທາງດາ້ນລະບບົຖານຂ ມູ້ນທ ີ່ ທນັສະໄໝ ສາມາດບ ລຫິານວຽກງານພາຍໃນໃຫມ້ ຄວາມ

ປອດໄພ ແລະ ມ ປະສດິທພິາບ, ສາມາດເຊ ີ່ ອມໂຍງກບັລະບບົຂ ມູ້ນ ແລະ ການລາຍງານຂອງທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ 
ລາວ  ແລະ ຮບັປະກນັການປະຕບິດັລະບອບລາຍງານ ໂດຍສອດຄີ່ ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ;  

5. ມ ລະບບົບ ລຫິານ ແລະ ຄູີ່ ມ  ດ າເນ ນງານ ກີ່ ຽວກບັວຽກງານການບນັຊ , ການບ ລຫິານຄວາມສີ່ ຽງ, ການ
ກວດກາພາຍໃນ, ການຄຸມ້ຄອງພະນກັງານ, ການບ ລກິານຜະລດິຕະພນັ, ການຕາ້ນການຟອກເງນິ ແລະ ການສະໜອງ
ທ ນໃຫແ້ກີ່ ການກ ີ່ ການຮາ້ຍ ແລະ ອ ີ່ ນໆ ທ ີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. 

ບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ຕອ້ງເຄ ີ່ ອນໄຫວທຸລະກດິພາຍໃນເວລາ ເກົາ້ສບິ ວນັ ນບັແຕີ່ ວນັທ ີ່ ໄດຮ້ບັໃບ
ອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິ ເປນັຕົນ້ໄປ.  

 
ມາດຕາ  12   ທ ນຈດົທະບຽນ 

ບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິຈາກທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ຕອ້ງມ ທ ນ
ຈດົທະບຽນຕ ີ່ າສຸດ ໜ ີ່ ງຮອ້ຍ ຕ ກ້  ບ, ໃນນັນ້ສາມາດປະກອບທ ນທ ີ່ ເປນັວດັຖຸໄດບ້ ີ່ ເກ ນ ຊາວຫາ້ສີ່ ວນຮອ້ຍ ໂດຍຕອ້ງ
ໄດຮ້ບັການປະເມ ນມູນຄີ່ າ ຈາກບ ລສິດັປະເມ ນມູນຄີ່ າຊບັສນິທ ີ່ ໜາ້ເຊ ີ່ ອຖ . 

ຜູສ້ະເໜ ຂ ອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ຕອ້ງເປ ດບນັຊ ເງນິຝາກຢູີ່ ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ 
ລາວ ແລະ ຕອ້ງຖອກທ ນຈດົທະບຽນໃຫຄ້ບົຖວ້ນເຂົາ້ບນັຊ ດັີ່ ງກີ່ າວ ພາຍຫ ງັທ ີ່ ໄດຮ້ບັໜງັສ ເຫນັດ ທາງດາ້ນຫ ກັການ. 
ທ ນຈດົທະບຽນທ ີ່ ເປັນເງນິຕາຕີ່ າງປະເທດຈະຖ ກແລກປີ່ ຽນເປັນເງນິກ ບ ໃນວນັທ ີ່ ກມົຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິ, 
ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ອອກໃບອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິ. ການຖອກທ ນຈດົທະບຽນ ຕອ້ງດ າເນ ນຜີ່ ານລະບບົ
ບນັຊ ທະນາຄານ ທງັແຫ ີ່ ງທ ນທ ີ່ ມາຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ. 

 
ມາດຕາ  13   ຄີ່ າທ ານຽມ ແລະ ຄີ່ າບ ລກິານ 

ຄີ່ າທ ານຽມ ແລະ ຄີ່ າບ ລກິານ ໃນການຂ ອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ມ ດັີ່ ງນ :້ 
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1. ຄີ່ າບ ລກິານຄົນ້ຄວາ້ເອກະສານຈ ານວນ ຊາວລາ້ນ ກ ບ ຊ ີ່ ງຕອ້ງຊ າລະໃນເວລາຍ ີ່ ນສ ານວນຄ າຮອ້ງ
ຂ ອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິ ແລະ ເມ ີ່ ອຊ າລະແລວ້ ບ ີ່ ສາມາດຖອນຄ ນໄດ;້ 

2. ຄີ່ າທ ານຽມອອກໃບອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິ ຈ ານວນ ສບິລາ້ນ ກ ບ ຊ ີ່ ງຕອ້ງຊ າລະໃນເວລາ ໄດຮ້ບັ
ໃບອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິ. 

ການຊ າລະຄີ່ າທ ານຽມ ແລະ ຄີ່ າບ ລກິານ ແມີ່ ນໃຫຊ້ າລະເຂົາ້ບນັຊ  ຂອງກມົຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິ, 
ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ຢູີ່ ກມົບ ລກິານທະນາຄານ, ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ. 

 
ມາດຕາ  14   ການຂະຫຍາຍສາຂາ 

ບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ທ ີ່ ມ  ຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນການເງນິ ສາມາດຂະຫຍາຍສາຂາຂອງຕນົຢູີ່  
ສປປ ລາວ ໄດ ້ໂດຍໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກກມົຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິ, ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ. 

ກມົຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິ, ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ຈະພຈິາລະນາອອກອະນຸຍາດຂະຫຍາຍ
ສາຂາຂອງບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ກ ຕ ີ່ ເມ  ີ່ ອຄບົເງ  ີ່ອນໄຂ ດັີ່ ງນ :້ 

1. ມ ການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານ ທ ີ່ ມ ປະສດິທພິາບ; 
2. ມ ທ ນພຽງພ ; 
3. ມ ລະບບົຮບັ-ສົີ່ ງຂ ມູ້ນຂີ່ າວສານ ທ ີ່ ມ ປະສດິທພິາບ. 
 

ໝວດທ  3 
ໂຄງປະກອບການຈດັຕັງ້ 

 
ມາດຕາ  15   ໂຄງປະກອບການຈດັຕັງ້ 

ບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ຕອ້ງມ ໂຄງປະກອບການຈດັຕັງ້ຕົນ້ຕ  ດັີ່ ງນ :້  
1. ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້ (ຍກົເວັນ້ກ ລະນ ສາ້ງຕັງ້ເປນັບ ລສິດັຈ າກດັຜູດ້ຽວ); 
2. ສະພາບ ລຫິານ; 
3. ຄະນະອ ານວຍການ. 

 
ມາດຕາ  16   ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້ 

ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້ ແມີ່ ນການຈດັຕັງ້ສູງສຸດຂອງບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ. ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້ມ  ສອງ 
ປະເພດ ຄ : ກອງປະຊຸມສາມນັ ແລະ ກອງປະຊຸມວສິາມນັ. 

ກອງປະຊຸມສາມນັ ເປ ດຂ ນ້ຢີ່ າງໜອ້ຍ ໜ ີ່ ງ ຄັງ້ຕ ີ່ ປ  ໃນນັນ້ ໜ ີ່ ງ ຄັງ້ ຕອ້ງເປ ດຂ ນ້ພາຍໃນກ ານດົ ສ ີ່  ເດ ອນ 
ຫ ງັຈາກສິນ້ສຸດປ ການບນັຊ .  
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ກອງປະຊຸມວສິາມນັ ເປ ດຂ ນ້ເວລາໃດກ ໄດ ້ຖາ້ເຫນັວີ່ າມ ຄວາມຈ າເປນັ ຕາມເງ  ີ່ອນໄຂທ ີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນກດົ
ໝາຍວີ່ າດວ້ຍວສິາຫະກດິ. ໃນກ ລະນ ຈ າເປນັ ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ສາມາດສັີ່ ງເປ ດກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້ ແລະ 
ກີ່ ອນການດ າເນ ນກອງປະຊຸມນັນ້ ທ ີ່ ປະຊຸມຈະລງົມະຕເິລ ອກຕັງ້ປະທານ ເພ ີ່ ອຊ ນ້ າກອງປະຊຸມ. 

ການແຈງ້ກີ່ ຽວກບັກອງປະຊຸມ, ອງົປະຊຸມ, ວາລະກອງປະຊຸມ, ສະຖານທ ີ່  ແລະ ລະບຽບການປະຊຸມ, ການ
ມອບໝາຍໃຫຜູ້ຕ້າງໜາ້ເຂົາ້ຮີ່ ວມປະຊຸມແທນ, ວທິ ລງົມະຕ,ິ ມະຕກິອງປະຊຸມ, ການປີ່ ຽນແປງ ແລະ ການລບົລາ້ງ
ມະຕກິອງປະຊຸມ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍວສິາຫະກດິ. 
 

ມາດຕາ  17   ສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່ ຂອງກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້ 
ກອງປະຊຸມສາມນັຂອງຜູຖ້ ຮຸນ້ ມ ສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່  ດັີ່ ງນ :້ 
1. ຮບັຮອງເອາົກດົລະບຽບພາຍໃນຂອງບ ລສິດັ ລວມທງັການປີ່ ຽນແປງກດົລະບຽບດັີ່ ງກີ່ າວ ຕາມການ

ສະເໜ ຂອງສະພາບ ລຫິານ; 
2. ເລ ອກຕັງ້ ຫ   ປດົຕ າແໜີ່ ງປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ; 
3. ຕກົລງົເບຍ້ປະຊຸມຂອງກອງປະຊຸມສະພາບ ລຫິານ, ເງນິເດ ອນ, ເງນິບ າເນດັ ແລະ ນະໂຍບາຍຕີ່ າງໆ 

ສ າລບັຜູບ້ ລຫິານ; 
4. ຮບັຮອງເອາົບດົສະຫ ຸບ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການດ າເນ ນທຸລະກດິ ແລະ ບດົລາຍງານຜນົການກວດ

ສອບປະຈ າປ   ຕາມການສະເໜ ຂອງສະພາບ ລຫິານ; 
5. ຮບັຮອງເອາົການຄວບທຸລະກດິ, ການຂາຍຊບັສນິສີ່ ວນໃຫຍີ່  ຫ   ການຍຸບເລ ກບ ລສິດັ ຕາມການສະ   

ເໜ ຂອງສະພາບ ລຫິານ; 
6. ຮບັຮອງເອາົການແບີ່ ງປນັເງນິປນັຜນົ, ການສາ້ງຄງັຕີ່ າງໆ ຕາມການສະເໜ ຂອງສະພາບ ລຫິານ; 
7. ນ າໃຊສ້ດິ ແລະ ປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່ ອ ີ່ ນ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
ກອງປະຊຸມວສິາມນັ ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່ ທ ີ່ ຈ າເປນັ ຊ ີ່ ງເກ ດຂ ນ້ໃນລະຫວີ່ າງສອງກອງປະຊຸມສາມນັ 

ເປນັຕົນ້ ການປີ່ ຽນແປງຜູບ້ ລຫິານ, ການເພ ີ່ ມ ຫ   ຫ ຸດທ ນ. 
 

ມາດຕາ  18   ສະພາບ ລຫິານ 
ສະພາບ ລຫິານ ແມີ່ ນຄະນະບ ລຫິານສູງສຸດຂອງບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ຊ ີ່ ງຮບັຜດິຊອບໂດຍກງົຕ ີ່ ຜູຖ້ 

ຮຸນ້. ສະພາບ ລຫິານ ປະກອບດວ້ຍສະມາຊກິແຕີ່  ຫາ້ ຫາ ເຈດັ ຄນົ, ໃນນັນ້ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ປະກອບ
ດວ້ຍ ຄະນະອ ານວຍການບ ີ່ ເກ ນ ສອງ ຄນົ. 

ສະພາບ ລຫິານ ປະກອບດວ້ຍ ປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ສະມາຊກິຈ ານວນໜ ີ່ ງ ຊ ີ່ ງຖ ກເລ ອກຕັງ້ ຫ   
ປດົຕ າແໜີ່ ງໂດຍກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້. ອາຍຸການຂອງສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ແມີ່ ນບ ີ່ ເກ ນ ສາມ ປ  ແລະ ສາມາດ
ຖ ກເລ ອກຕັງ້ຄ ນໃໝີ່ ໄດ.້ 

 
ມາດຕາ  19   ສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່ ຂອງສະພາບ ລຫິານ 

ສະພາບ ລຫິານມ ສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່  ດັີ່ ງນ :້ 
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1. ຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມະຕກິອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້; 
2. ລາຍງານການເຄ ີ່ ອນໄຫວຂອງບ ລສິດັຕ ີ່ ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້; 
3. ຊ ແ້ຈງ ແລະ ໃຫລ້າຍລະອຽດ ກີ່ ຽວກບັການເຄ ີ່ ອນໄຫວຂອງບ ລສິດັ ຕ ີ່ ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້; 
4. ສະເໜ ແບີ່ ງປນັເງນິກ າໄລເຂົາ້ຄງັຕີ່ າງໆ, ລາ້ງຂາດທ ນ ແລະ ເງນິປນັຜນົຕ ີ່ ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້; 
5. ສະເໜ ແຜນດ າເນ ນທຸລະກດິຕ ີ່ ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້ ເພ ີ່ ອພຈິາລະນາຮບັຮອງ; 
6. ແຕີ່ ງຕັງ້ຄະນະກ າມະການບ ລຫິານຄວາມສີ່ ຽງ;  
7. ແຕີ່ ງຕັງ້, ຍກົຍາ້ຍ ຫ   ປດົຕ າແໜີ່ ງຜູອ້ ານວຍການ, ຫວົໜາ້ຝີ່ າຍບ ລຫິານຄວາມສີ່ ຽງ, ຫວົໜາ້ຝີ່ າຍ

ກວດກາຄວາມສອດຄີ່ ອງ ແລະ ຫວົໜາ້ຝີ່ າຍກວດສອບພາຍໃນ; 
8. ຮບັຜດິຊອບຕ ີ່ ຜນົເສຍຫາຍຂອງບ ລສິດັ ຊ ີ່ ງເກ ດຈາກຄວາມຜດິພາດຂອງຕນົ; 
9. ຮບັຮອງເອາົການແຕີ່ ງຕັງ້ຮອງຜູອ້ ານວຍການ, ຫວົໜາ້ພະແນກ ແລະ ຫວົໜາ້ສາຂາ ຕາມການສະເໜ 

ຂອງຜູອ້ ານວຍການ; 
10. ຮບັຮອງເອາົລະບຽບການຕີ່ າງໆຂອງບ ລສິດັ; 
11. ນ າໃຊສ້ດິ ແລະ ປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່ ອ ີ່ ນ ຕາມກດົລະບຽບພາຍໃນ. 
ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ບ ີ່ ສາມາດມອບໝາຍໜາ້ທ ີ່ ຂອງຕນົໃຫຜູ້ອ້ ີ່ ນປະຕບິດັແທນໄດ.້  

 
ມາດຕາ  20   ຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບ ລຫິານ 

ສະພາບ ລຫິານ ສາມາດແຕີ່ ງຕັງ້ຄະນະກ າມະການຊີ່ ວຍວຽກ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ, ໃນນັນ້ຢີ່ າງໜອ້ຍ
ຕອ້ງປະກອບມ  ຄະນະກ າມະການບ ລຫິານຄວາມສີ່ ຽງ. 

 
ມາດຕາ  21   ຄະນະກ າມະການບ ລຫິານຄວາມສີ່ ຽງ 

ຄະນະກ າມະການບ ລຫິານຄວາມສີ່ ຽງ ປະກອບດວ້ຍສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ສາມ ຄນົ ໃນນັນ້ມ ຜູ ້
ໜ ີ່ ງເປນັປະທານຄະນະກ າມະການ.  

ຄະນະກ າມະການບ ລຫິານຄວາມສີ່ ຽງ ມ ສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່  ດັີ່ ງນ :້ 
1. ກ ານດົນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັນ້ຕອນໃນການຄຸມ້ຄອງຄວາມສີ່ ຽງທາງດາ້ນສນິເຊ ີ່ ອ, ການດ າເນ ນງານ 

ແລະ ຄວາມສີ່ ຽງອ ີ່ ນໆ;  
2. ປະກອບຄ າເຫນັຕ ີ່ ບນັຫາທ ີ່ ສະພາບ ລຫິານມອບໝາຍໃຫ ້ຫ   ຕອ້ງການໃຫແ້ກໄ້ຂ; 

3. ຈດັກອງປະຊຸມຢີ່ າງໜອ້ຍ ຫກົ ເດ ອນຕ ີ່ ຄັງ້ ຫ   ເປ ດກອງປະຊຸມຕາມການຮຽກໂຮມຂອງສະພາ
ບ ລຫິານ; 

4. ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ລາຍງານໃຫສ້ະພາບ ລຫິານຊາບ ກີ່ ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ, 

ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັນ້ຕອນໃນການຄຸມ້ຄອງຄວາມສີ່ ຽງຂອງບ ລສິດັ; 

5. ສະຫ ຸບຕ ລາຄາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປະຈ າປ ຂອງຕນົ; 
6. ນ າໃຊສ້ດິ ແລະ ປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່ ອ ີ່ ນ ຕາມກດົລະບຽບພາຍໃນ. 
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ມາດຕາ  22   ຄະນະອ ານວຍການ 
ຄະນະອ ານວຍການ ປະກອບດວ້ຍ ຜູອ້ ານວຍການ ແລະ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ.   
ຜູອ້ ານວຍການ ຖ ກແຕີ່ ງຕັງ້ ຫ   ປົດຕ າແໜີ່ ງ ໂດຍສະພາບ ລຫິານ. ຜູອ້ ານວຍການເປັນຜູບ້ ລຫິານ

ຈດັການວຽກງານປະຈ າວນັໃນຂອບເຂດສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່ ຂອງຕນົ ຕາມທ ີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນຂ ຕ້ກົລງົສະບບັນ  ້ແລະ
ກດົລະບຽບພາຍໃນ. 

ຜູອ້ ານວຍການ ສາມາດເປນັສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານໄດ ້ແຕີ່ ບ ີ່ ໃຫດ້ າລງົຕ າແໜີ່ ງເປນັປະທານ ຫ   ຮອງ
ປະທານສະພາບ ລຫິານ ຫ   ປະທານຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບ ລຫິານ. 

ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ມ ໜາ້ທ ີ່ ຊີ່ ວຍຜູອ້ ານວຍການໃນການບ ລຫິານວຽກງານ ທງັເປນັຜູຮ້ກັສາການແທນ 
ໃນກ ລະນ ທ ີ່ ຜູອ້ ານວຍການຕດິຂດັ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູອ້ ານວຍການ. 

 
ມາດຕາ  23   ສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່  ຂອງຜູອ້ ານວຍການ 

ຜູອ້ ານວຍການມ ສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່  ດັີ່ ງນ :້ 
1. ເປນັຕວົແທນໃນການລງົລາຍເຊນັໃນສນັຍາ ແລະ ເອກະສານທາງການຂອງບ ລສິດັ; 
2. ບ ລຫິານວຽກງານປະຈ າວນັຂອງບ ລສິດັ ໃນຂອບເຂດສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່ ຂອງຕນົ ຕາມທ ີ່ ໄດກ້ ານດົໄວ ້

ໃນກດົລະບຽບພາຍໃນ ຫ   ຕາມການມອບໝາຍຂອງສະພາບ ລຫິານ; 
3. ສາ້ງ, ສະເໜ  ຫ   ດດັແກແ້ຜນທຸລະກດິປະຈ າປ  ເພ ີ່ ອໃຫສ້ະພາບ ລຫິານພຈິາລະນາ; 
4. ແຕີ່ ງຕັງ້ ຫ   ປົດຕ າແໜີ່ ງຮອງຜູອ້ ານວຍການ, ຫວົໜາ້ພະແນກ ແລະ ຫວົໜາ້ສາຂາ ເພ ີ່ ອສະເໜ 

ສະພາບ ລຫິານຮບັຮອງ; 
5. ອອກລະບຽບການພາຍໃນຂອບເຂດສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່ ຂອງຕນົ; 
6. ໃຫກ້ານຮີ່ ວມມ , ສະໜອງຂ ມູ້ນ ແລະ ຊ ແ້ຈງບນັຫາຕ ີ່ ຜູກ້ວດສອບພາຍນອກ ແລະ ທະນາຄານແຫີ່ ງ 

ສປປ ລາວ; 
7. ລາຍງານການເຄ ີ່ ອນໄຫວ ແລະ ຮບັຜດິຊອບທຸກການເຄ ີ່ ອນໄຫວ ຕ ີ່ ສະພາບ ລຫິານ; 
8. ນ າໃຊສ້ດິ ແລະ ປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່ ອ ີ່ ນ ຕາມກດົລະບຽບພາຍໃນ. 

 
ມາດຕາ  24   ການປີ່ ຽນແປງຜູຖ້ ຮຸນ້ລາຍໃຫຍີ່  ແລະ ຜູບ້ ລຫິານ 

ການປີ່ ຽນແປງຜູຖ້ ຮຸນ້ລາຍໃຫຍີ່  ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ໂດຍປະກອບ
ເອກະສານຕາມທ ີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນມາດຕາ 8 ຂ  ້2 ແລະ 3 ຂອງຂ ຕ້ກົລງົສະບບັນ  ້ແລວ້ຍ ີ່ ນຕ ີ່ ກມົຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັ
ການເງນິ, ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ເພ ີ່ ອພຈິາລະນາ.  

ການປີ່ ຽນແປງຜູຖ້ ຮຸນ້ລາຍຍີ່ ອຍ ຫ   ຜູບ້ ລຫິານ ຕອ້ງລາຍງານໃຫກ້ມົຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິ,  ທະນາ 
ຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ຊາບ ຢີ່ າງເປນັລາຍລກັອກັສອນ ພາຍໃນເວລາ ສບິ ວນັ ນບັແຕີ່ ວນັທ ີ່ ມ  ການປີ່ ຽນແປງ ເປນັຕົນ້
ໄປ. ສ າລບັການລາຍງານການປີ່ ຽນແປງຜູຖ້ ຮຸນ້ລາຍຍີ່ ອຍ ຕອ້ງປະກອບເອກະສານຕາມທ ີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນມາດຕາ  8 
ຂ  ້2 ແລະ 3 ຂອງຂ ຕ້ກົລງົສະບບັນ .້ ສີ່ ວນການລາຍງານການປີ່ ຽນແປງຜູບ້ ລຫິານ ຕອ້ງປະກອບເອກະສານ ຕາມທ ີ່
ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນມາດຕາ 8 ຂ  ້1 (12) ຂອງຂ ຕ້ກົລງົສະບບັນ .້ 
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ໝວດທ  4 
ການດ າເນ ນທຸລະກດິຂອງບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ 

 

ມາດຕາ  25   ທຸລະກດິຂອງບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ 
ບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ສາມາດດ າເນ ນທຸລະກດິ ດັີ່ ງນ :້ 
1. ໃຫບ້ ລກິານຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ຢູີ່ ໃນ ສປປ ລາວ; 
2. ເຄ ີ່ ອນໄຫວກດິຈະການ ຫ   ທຸລະກ າອ ີ່ ນ ຕາມການອະນຸຍາດຂອງທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ແລະ 

ພາກສີ່ ວນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ. 
 

ມາດຕາ  26   ຂອບເຂດການຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ 
ບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ສາມາດຄ າ້ປະກນັໃຫແ້ກີ່ ລູກຄາ້ລາຍໜ ີ່ ງ ບ ີ່ ເກ ນ ສບິຫາ້ສີ່ ວນຮອ້ຍ ຂອງທ ນ

ຈດົທະບຽນ ແລະ ບ ີ່ ເກ ນ ແປດສບິສີ່ ວນຮອ້ຍ ຂອງວງົເງນິສນິເຊ ີ່ ອ ໃຫແ້ກີ່ ລູກຄາ້ລາຍດັີ່ ງກີ່ າວ. 
ບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ສາມາດຄ າ້ປະກນັໃຫແ້ກີ່ ກຸີ່ ມລູກຄາ້ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງກນັ ບ ີ່ ເກ ນ ຊາວສີ່ ວນຮອ້ຍ 

ຂອງທ ນຈດົທະບຽນ. 
ການໃຫຄ້ າ້ປະກນັທງັໝດົ ຕອ້ງບ ີ່ ເກ ນ ສບິຫາ້ ເທົີ່ າຂອງທ ນຈດົທະບຽນ. 
ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ເປນັຜູປ້ບັປຸງອດັຕາສີ່ ວນການໃຫຄ້ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ໃຫເ້ໝາະສມົ ໃນແຕີ່

ລະໄລຍະ. 
   

ມາດຕາ  27   ການກ ານດົຄີ່ າທ ານຽມ 
ບ ລສິັດຄ າ້ປະກນັສິນເຊ ີ່ ອ ຕອ້ງກ ານດົຄີ່ າທ ານຽມຜະລິດຕະພັນຂອງຕນົ ຕາມກນົໄກຕະຫ າດ ໂດຍ

ສອດຄີ່ ອງກບັລະບຽບການທ ີ່ ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກ ໃນແຕີ່ ລະໄລຍະ. 
 

ມາດຕາ  28   ສນັຍາຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ 
ສນັຍາຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ຕອ້ງປະຕບິດັ ໃຫສ້ອດຄີ່ ອງກບັປະມວນກດົໝາຍແພີ່ ງ, ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບ

ການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ. 
 

ໝວດທ  5 
ການບ ລຫິານຄວາມສີ່ ຽງ 

 
ມາດຕາ  29   ຫ ກັການບ ລຫິານຄວາມສີ່ ຽງ 

ບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ຕອ້ງເປັນເຈົາ້ການໃນການບ ລຫິານຄວາມສີ່ ຽງ ໃຫສ້ອດຄີ່ ອງກບັຍຸດທະສາດ, 
ສະພາບຕະຫ າດ ແລະ ສະພາບເສດຖະກດິມະຫາພາກ. ໃນນັນ້ຂະບວນການບ ລຫິານຄວາມສີ່ ຽງ ຕອ້ງມ ຄວາມ
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ຮດັກຸມ ພາຍໃຕກ້ານຊ ນ້ າຂອງສະພາບ ລຫິານ ແລະ ຄະນະອ ານວຍການ ເພ ີ່ ອສາມາດຊອກໃຫເ້ຫນັ, ວດັແທກ, ປະ
ເມ ນ, ຕດິຕາມ, ລາຍງານ, ຄວບຄຸມ ແລະ ຫ ຸດຜີ່ ອນທຸກຄວາມສີ່ ຽງຢີ່ າງທນັການ. 

     

ມາດຕາ  30   ການຮກັສາສະພາບຄີ່ ອງ 
ບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ຕອ້ງຮກັສາສະພາບຄີ່ ອງບ ີ່ ໃຫຫ້ ຸດຈ ານວນເງນິທ ີ່ ຕອ້ງຊ າລະໃຫຜູ້ສ້ະໜອງສນິ

ເຊ ີ່ ອ ພາຍໃນເວລາ ສາມສບິ ວນັຂາ້ງໜາ້. 
 
ມາດຕາ  31   ການບ ລຫິານຄວາມສີ່ ຽງທ ີ່ ຕດິພນັກບັການຄ າ້ປະກນັ 

ບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ຕອ້ງບ ລຫິານຄວາມສີ່ ຽງທ ີ່ ຕດິພນັກບັການຄ າ້ປະກນັ ເປັນຕົນ້ ການປະເມ ນ
ໂຄງການຄ າ້ປະກນັ, ການບ ລຫິານພາຍຫ ງັອະນຸມດັການຄ າ້ປະກນັ ລວມທງັການຈດັຊັນ້ ແລະ ຫກັເງນິແຮ, ການ
ຄວບຄຸມພາຍໃນ ແລະ ການເກບັກູໜ້ ສ້ນິຄ ນ. 
 

ມາດຕາ  32   ການເຂົາ້ເປນັສະມາຊກິບ ລສິດັຂ ມ້ນູຂີ່ າວສານສນິເຊ ີ່ ອແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ 
ບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ຕອ້ງເຂົາ້ເປນັສະມາຊກິບ ລສິດັຂ ມູ້ນຂີ່ າວສານສນິເຊ ີ່ ອແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ນບັ

ແຕີ່ ວນັ ໄດຮ້ບັໃບອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິ ເປນັຕົນ້ໄປ. 
 

ໝວດທ  6 
ການບນັຊ , ການລາຍງານ ແລະ ການກວດສອບ ໂດຍບ ລສິດັກວດສອບພາຍນອກ 

 
ມາດຕາ  33   ການບນັຊ  

ບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ຕອ້ງຖ ບນັຊ ຕາມກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍການບນັຊ  ແລະ ປະຕບິດັການບນັຊ  ໃຫ ້
ສອດຄີ່ ອງກບັລະບຽບການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ. 

ປ ການບນັຊ ຂອງບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ເລ ີ່ ມແຕີ່ ວນັທ  1 ມງັກອນ ແລະ ສິນ້ສຸດວນັທ  31 ທນັວາ 
ຂອງແຕີ່ ລະປ . 

 

ມາດຕາ  34   ເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
ບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ຕອ້ງສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິປະຈ າ ເດ ອນ, ໄຕມາດ ແລະ ປ  ຕາມ

ແບບພມິຂອງທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ຊ ີ່ ງປະກອບດວ້ຍເອກະສານ ດັີ່ ງນ :້ 
1. ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ; 
2. ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນ ນງານ; 
3. ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ; 
4. ໃບລາຍງານສີ່ ວນປີ່ ຽນແປງຂອງທ ນ; 
5. ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານການເງນິ. 
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ບນັດາເອກະສານການລາຍງານ ແລະ ການບນັຊ  ລວມທງັເອກະສານປະກອບ ຕອ້ງຈະແຈງ້ ແລະ 
ສາມາດອີ່ ານເຂົາ້ໃຈໄດ.້ 

 
ມາດຕາ  35   ການລາຍງານ 

ບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ຕອ້ງລາຍງານຂ ມູ້ນສະພາບການດ າເນ ນທຸລະກດິຂອງຕນົໃຫທ້ະນາຄານແຫີ່ ງ 
ສປປ ລາວ ຕາມແບບພມິ ແລະ ຕາມກ ານດົເວລາ ທ ີ່ ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກ. 

 
ມາດຕາ  36   ພາສາທ ີ່ ນ າໃຊໃ້ນການບນັຊ  ແລະ ການລາຍງານ 

ການບນັທ ກ, ປ ມ້, ເອກະສານການບນັຊ  ແລະ ເອກະສານການລາຍງານ ຕອ້ງເປນັພາສາລາວ ແລະ ສາ 
ມາດເຮດັສະບບັຄູີ່ ເປນັພາສາຕີ່ າງປະເທດໄດ.້ 

ທຸກເອກະສານທ ີ່ ຕອ້ງລາຍງານ ຫ   ສະໜອງໃຫທ້ະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ຕອ້ງເປັນພາສາລາວ, ຖາ້
ສະບບັຕົນ້ເປັນພາສາຕີ່ າງປະເທດ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການແປເປັນພາສາລາວ ໂດຍໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢ ນຄວາມຖ ກຕອ້ງຂອງ
ການແປຈາກອງົການທະບຽນສານຂອງ ສປປ ລາວ ຫ   ວສິາຫະກດິທ ີ່ ດ າເນ ນທຸລະກດິແປພາສາ  ຊ ີ່ ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ
ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 
ມາດຕາ  37   ການກວດສອບ ໂດຍບ ລສິດັກວດສອບພາຍນອກ 

ບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການກວດສອບບນັຊ ໂດຍບ ລສິດັກວດສອບພາຍນອກ ແລະ 
ຕອ້ງນ າສົີ່ ງບດົລາຍງານການກວດສອບດັີ່ ງກີ່ າວ ໃຫກ້ມົຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິ, ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ 
ພາຍໃນເດ ອນ ເມສາ ຂອງປ ການບນັຊ ຖດັໄປ. 

 
ໝວດທ  7 

ການຍຸບເລ ກ ແລະ ການລົມ້ລະລາຍ 
 

ມາດຕາ  38   ການຍຸບເລ ກ ແລະ ການຖອນໃບອະນຍຸາດດ າເນ ນທຸລະກດິ 
ກມົຄຸມ້ຄອງສະຖາບັນການເງນິ, ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ຈະຕົກລົງຍຸບເລ ກ ແລະ ຖອນໃບ

ອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອໃນກ ລະນ  ດັີ່ ງນ :້ 
1. ຕາມການຮອ້ງຂ ຂອງບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອເອງ ໂດຍອ ງໃສີ່ ມະຕຕິກົລງົຂອງກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້; 
2. ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດສາ້ງຕັງ້ບນົພ ນ້ຖານການສະໜອງຂ ມູ້ນທ ີ່ ບ ີ່ ຖ ກຕອ້ງ; 
3. ບ ີ່ ດ າເນ ນທຸລະກດິຂອງຕນົ ພາຍໃນເວລາ ເກົາ້ສບິ ວນັ ນບັແຕີ່ ວນັໄດຮ້ບັໃບອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະ

ກດິກດິ ເປນັຕົນ້ໄປ; 
4. ຖ ກປະຕບິດັມາດຕະການຕ ີ່ ການລະເມ ດແລວ້ ແຕີ່ ບ ີ່ ດ າເນ ນການປບັປຸງແກໄ້ຂ ຕາມການກ ານດົຂອງ

ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ;  
5. ມ ການຄວບທຸລະກດິ ຊ ີ່ ງພາໃຫບ້ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອເສຍຖານະນຕິບຸິກຄນົ. 
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ພາຍຫ ງັການຍຸບເລ ກ ແລະ ຖອນໃບອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິ ບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອຕອ້ງແຕີ່ ງຕັງ້
ຄະນະຮບັຜດິຊອບ ເພ ີ່ ອດ າເນ ນການຊ າລະສະສາງ. 

 
ມາດຕາ  39   ການລົມ້ລະລາຍ 

ການລົມ້ລະລາຍຂອງບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນທ ີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ
ວີ່ າດວ້ຍການຟ ນ້ຟູ ແລະ ການລົມ້ລະລາຍ ຂອງວສິາຫະກດິ. 

 
ໝວດທ  8 
ຂ ຫ້າ້ມ 

 
ມາດຕາ  40   ຂ ຫ້າ້ມທົີ່ ວໄປ 

ຫາ້ມບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ມ ພ ດຕກິ າ ດັີ່ ງນ :້ 
1. ດ າເນ ນທຸລະກດິການຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ໂດຍບ ີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ; 
2. ນ າໃຊຄ້ າວີ່ າ ບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ຫ   ຄ າສບັທ ີ່ ມ  ຄວາມໝາຍເປນັບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ຢູີ່ ໃນ

ທຸລະກດິ, ຜະລດິຕະພນັ ຫ   ການບ ລກິານຂອງຕນົ ໂດຍບ ີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ; 
3. ສວຍໃຊກ້ານບ ລກິານຂອງບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ເຂົາ້ໃນການດ າເນ ນທຸລະກດິທ ີ່ ບ ີ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມ

ກດົໝາຍ; 
4. ປະຕເິສດ ຫ   ບ ີ່ ໃຫກ້ານຮີ່ ວມມ ແກີ່ ການປະຕບິດັວຽກງານຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ ີ່ ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ; 
5. ນ າ ໃຊຂ້ ມູ້ນທ ີ່ ບ ີ່ ຖ ກຕອ້ງ ຫ   ປອມແປງເອກະສານ ເພ ີ່ ອໃຊບ້ ລກິານຂອງບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ; 
6. ມ ພ ດຕກິ າອ ີ່ ນ ທ ີ່ ເປນັການລະເມ ດກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 
ມາດຕາ  41   ຂ ຫ້າ້ມສ າລບັບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ 

ຫາ້ມບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ມ ພ ດຕກິ າ ດັີ່ ງນ :້ 
1. ຮບັເງນິຝາກ, ປີ່ ອຍເງນິກູໃ້ນນາມຕນົເອງ ຫ   ຜູອ້  ີ່ ນ ຫ   ການລງົທ ນໃນນາມຜູອ້ ີ່ ນ; 
2. ນ າໃຊວ້ທິ ທ ີ່ ບ ີ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ໃນການໃຫຄ້ າ້ປະກນັ ແລະ ໃນການເກບັກູໜ້ ;້ 
3. ດ າເນ ນທຸລະກ າອ ີ່ ນ ໂດຍບ ີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ; 
4. ສາ້ງຕັງ້ສາຂາ, ລງົທ ນໃນນຕິບຸິກຄນົອ ີ່ ນ ໂດຍບ ີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ; 
5. ສະແດງຄ າເຫນັ ຫ   ເຄ ີ່ ອນໄຫວໃນລກັສະນະຂນົຂວາຍ, ໂນມ້ນາ້ວ ເພ ີ່ ອຜນົປະໂຫຍດຂອງຕນົເອງ 

ແລະ ຜູທ້ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ; 
6. ມ ພ ດຕກິ າອ ີ່ ນ ທ ີ່ ເປນັການລະເມ ດກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 
ມາດຕາ  42   ຂ ຫ້າ້ມສ າລບັພະນກັງານຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງ 

ຫາ້ມພະນກັງານຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງ ມ ພ ດຕກິ າ ດັີ່ ງນ :້ 
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1. ເປ ດເຜ ຍຂ ມູ້ນທ ີ່ ເປັນຄວາມລບັ ກີ່ ຽວກບັວຽກງານການຄຸມ້ຄອງບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ໂດຍບ ີ່
ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ; 

2. ສວຍໃຊໜ້າ້ທ ີ່ ຕ າແໜີ່ ງ ເພ ີ່ ອຫາຜນົປະໂຫຍດສີ່ ວນຕວົ ຫ   ຜູທ້ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ; 
3. ທວງເອາົ, ຂ ເອາົ, ຮບັສນິບນົ, ລ າອຽງ, ກດົໜີ່ ວງຖີ່ ວງດ ງ, ສມົຮູຮ້ີ່ ວມຄດິ ແລະ ປອມແປງເອກະສານ; 
4. ດ າເນ ນທຸລະກດິ, ເປັນທ ີ່ ປ ກສາ ຫ   ເປັນພະນກັງານຂອງບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ທ ີ່ ພວົພນັກບັ

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ; 
5. ເມ ນເສ ຍຕ ີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ ຫ   ຕ ີ່ ພ ດຕກິ າທ ີ່ ບ ີ່ ຖ ກຕອ້ງຂອງຜູດ້ າເນ ນທຸລະກດິບ ລສິດັ 

ຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ; 
6. ມ ພ ດຕກິ າອ ີ່ ນ ທ ີ່ ເປນັການລະເມ ດກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 
ໝວດທ  9 

ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການກວດກາ 
 

ມາດຕາ  43   ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກວດກາ 
ກມົຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິ , ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ຮບັຜດິຊອບໂດຍກງົ ແລະ ເປັນເຈົາ້ການ

ປະສານສມົທບົກບັພາກສີ່ ວນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກວດກາບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ. 
 

ມາດຕາ  44   ສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່  ຂອງກມົຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິ, ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ 
ໃນການຄຸມ້ຄອງບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ກມົຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິ, ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ 

ມ ສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່  ດັີ່ ງນ :້ 
1. ກ ານດົຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍກີ່ ຽວກບັວຽກງານຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ; 
2. ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງນຕິກິ າ ເພ ີ່ ອເປນັເຄ ີ່ ອງມ ຄຸມ້ຄອງວຽກງານຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ; 
3. ອອກ ແລະ ຖອນ ໃບອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ; 
4. ຕດິຕາມ ກວດກາ ການເຄ ີ່ ອນໄຫວຂອງບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ໃນຂອບເຂດທົີ່ ວປະເທດ; 
5. ນ າໃຊມ້າດຕະການຕ ີ່ ບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອທ ີ່ ລະເມ ດລະບຽບກດົໝາຍ; 
6. ປະສານສມົທບົກບັພາກສີ່ ວນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່ ຂອງຕນົ; 
7. ນ າໃຊສ້ດິ ແລະ ປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່ ອ ີ່ ນ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 
ມາດຕາ  45   ຮູບການກວດກາ 

ການກວດກາບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອມ  ສາມ ຮູບການ ດັີ່ ງນ :້ 
1. ການກວດກາປກົກະຕ ິຊ ີ່ ງແມີ່ ນການກວດກາທ ີ່ ດ າເນ ນໄປຕາມແຜນການຢີ່ າງເປນັປະຈ າ ແລະ ມ ກ ານດົ

ເວລາທ ີ່ ແນີ່ ນອນ; 
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2. ການກວດກາໂດຍແຈງ້ໃຫຮູ້ລ້ີ່ ວງໜາ້ ຊ ີ່ ງແມີ່ ນການກວດການອກແຜນການ ເມ ີ່ ອເຫນັວີ່ າມ ຄວາມຈ າ
ເປນັ ຊ ີ່ ງຕອ້ງແຈງ້ໃຫບ້ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ຮູລ້ີ່ ວງໜາ້; 

3. ການກວດກາແບບກະທນັຫນັ ຊ ີ່ ງແມີ່ ນການກວດກາຮ ບດີ່ ວນ ໂດຍບ ີ່ ໄດແ້ຈງ້ໃຫບ້ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິ
ເຊ ີ່ ອ ຮູລ້ີ່ ວງໜາ້. 

ການກວດກາ ສາມາດດ າເນ ນໄດທ້ງັການກວດກາທາງເອກະສານ ແລະ ການກວດກາກບັທ ີ່  ຊ ີ່ ງຜູກ້ວດກາ
ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢີ່ າງເຂັມ້ງວດ. 

 

ມາດຕາ  46   ການກວດກາທາງເອກະສານ 
ກມົຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິ, ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ດ າເນ ນການກວດກາທາງເອກະສານຢີ່ າງຕ ີ່

ເນ ີ່ ອງ ດວ້ຍການເກບັກ າ ແລະ ວເິຄາະບດົລາຍງານ, ເອກະສານ ແລະ ຂ ມູ້ນຕີ່ າງໆ ກີ່ ຽວກບັການເຄ ີ່ ອນໄຫວຂອງ
ບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ພອ້ມທງັກວດກາຄວາມຖ ກຕອ້ງຂອງຂ ມູ້ນ ແລະ ປະເມ ນສະພາບ, ລກັສະນະຄວາມສີ່ ຽງ 
ແລະ ການຄວບຄຸມພາຍໃນຂອງບ ລສິດັ. 

 
ມາດຕາ  47   ການກວດກາກບັທ ີ່  

ກມົຄຸມ້ຄອງສະຖາບັນການເງນິ, ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ດ າເນ ນການກວດກາກບັທ ີ່ ຢູີ່ ບ ລິສັດ
ຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ກີ່ ຽວກບັການເຄ ີ່ ອນໄຫວ, ສະພາບພາຍໃນຕວົຈງິ ແລະ ການຮກັສາຄວາມໝັນ້ຄງົ ຊ ີ່ ງການ
ກວດກາດັີ່ ງກີ່ າວ ມ ເນ ອ້ໃນຕົນ້ຕ  ດັີ່ ງນ :້ 

1. ການດ າເນ ນທຸລະກດິໂດຍທົີ່ ວໄປ; 
2. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລະບຽບການຮກັສາຄວາມໝັນ້ຄງົ; 
3. ການກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຄວາມສີ່ ຽງ, ການບ ລຫິານຄວາມສີ່ ຽງ ແລະ ລະບບົຄວບຄຸມພາຍໃນ; 
4. ການຕດິຕາມການແກໄ້ຂຂ ຄ້ງົຄາ້ງໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄ າແນະນ າ ຕາມທ ີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນຜນົ

ການກວດກາຄັງ້ຜີ່ ານມາ. 
ພາຍຫ ງັສ າເລດັການກວດກາກບັທ ີ່  ກມົຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິ, ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ຈະສົີ່ ງ

ບດົສະຫ ຸບຜນົການກວດກາກບັທ ີ່ ໃຫສ້ະພາບ ລຫິານຂອງບ ລສິດັດັີ່ ງກີ່ າວ. 
ໃນກ ລະນ ທ ີ່ ກມົຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິ, ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ມ ຄ າສັີ່ ງໃຫບ້ ລສິດັຄ າ້ປະກນັ

ສນິເຊ ີ່ ອດ າເນ ນການກວດກາກບັທ ີ່ ດາ້ນໃດໜ ີ່ ງ ຈາກບ ລສິດັກວດສອບພາຍນອກ ບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອນັນ້ 
ຕອ້ງຮບັຜດິຊອບຄີ່ າໃຊຈ້ີ່ າຍທງັໝດົທ ີ່ ຕດິພນັກບັການກວດກາດັີ່ ງກີ່ າວ. 

 
ໝວດທ  10 

ມາດຕະການຕ ີ່ ການລະເມ ດ 
 
ມາດຕາ  48   ການລະເມ ດ 

ພ ດຕກິ າຂອງບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ທ ີ່ ຖ ວີ່ າເປນັການລະເມ ດຂ ຕ້ກົລງົສະບບັນ  ້ມ ດັີ່ ງນ :້ 
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1. ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິບນົພ ນ້ຖານການສະໜອງຂ ມູ້ນບ ີ່ ຖ ກຕອ້ງ ຊ ີ່ ງຂ ມູ້ນດັີ່ ງກີ່ າວມ ຄວາມ
ສ າຄນັທ ີ່ ຈະພາໃຫບ້ ລສິດັ ບ ີ່ ມ  ຄວາມໝັນ້ຄງົ; 

2. ເຄ ີ່ ອນໄຫວທຸລະກດິໂດຍບ ີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັໃບອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິ ຫ   ດ າເນ ນທຸລະກ າອ ີ່ ນ ໂດຍບ ີ່
ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຂະແໜງການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ; 

3. ໃຫບຸ້ກຄນົອ ີ່ ນນ າໃຊໃ້ບອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິຂອງຕນົ ໂດຍບ ີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານ
ແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ; 

4. ແບີ່ ງເງນິປນັຜນົ ຫ   ໂອນກ າໄລ ໂດຍບ ີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ; 
5. ກດົລະບຽບຂອງບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ບ ີ່ ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງຈາກກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້; 
6. ປີ່ ຽນແປງຜູຖ້ ຮຸນ້ລາຍໃຫຍີ່  ໂດຍບ ີ່  ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ; 

7. ປີ່ ຽນແປງຜູບ້ ລຫິານ ຫ   ຜູຖ້ ຮຸນ້ລາຍຍີ່ ອຍ ໂດຍບ ີ່ ລາຍງານໃຫທ້ະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ຊາບ ຢີ່ າງ
ເປນັລາຍລກັອກັສອນ; 

8. ບ ີ່ ເປ ດກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້ຕາມກ ານດົເວລາ; 
9. ມ ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານບ ີ່ ຄບົຕາມຈ ານວນທ ີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນຂ ຕ້ກົລງົສະບບັນ ;້ 
10. ລະເມ ດຂອບເຂດການຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ, ຂ ຫ້າ້ມສ າລບັບ ລສິດັຄ າ້ປະກນັສນິເຊ ີ່ ອ ຫ   ບ ີ່ ປະຕບິດັຕາມ

ລະບຽບກີ່ ຽວກັບການຮັກສາຄວາມໝັນ້ຄົງ ຕາມທ ີ່ ໄດກ້ ານົດໄວໃ້ນຂ ຕ້ ົກລົງສະບັບນ  ້ແລະ ລະບຽບການທ ີ່
ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກ; 

11. ບ ີ່ ລາຍງານຂ ມູ້ນການເຄ  ີ່ ອນໄຫວທຸລະກດິຂອງຕນົ ຕາມແບບພມິລາຍງານ ແລະ ຕາມກ ານດົເວລາທ ີ່
ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກ;  

12. ບ ີ່ ກວດສອບບນັຊ ໂດຍບ ລສິດັກວດສອບພາຍນອກ ແລະ ບ ີ່ ນ າສົີ່ ງບດົລາຍງານການກວດສອບພາຍ
ນອກໃຫແ້ກີ່ ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ຕາມທ ີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນຂ ຕ້ກົລງົສະບບັນ ;້ 

13. ສະໜອງຂ ມູ້ນທ ີ່ ບ ີ່ ຖ ກຕອ້ງ, ບ ີ່ ໃຫຄ້ວາມຮີ່ ວມມ , ບ ີ່ ສະໜອງເອກະສານຕາມກ ານດົເວລາ ແລະ ບ ີ່
ປະຕບິດັຕາມຄ າແນະນ າຂອງຄະນະກວດກາ ຈາກທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ຫ   ຜູກ້ວດສອບພາຍນອກ; 

14. ບ ີ່ ປະຕບິດັຄ າສັີ່ ງ, ບດົແນະນ າ, ແຈງ້ເຕ ອນ ແລະ ແຈງ້ການຕີ່ າງໆ ຂອງທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ; 
15. ມ ພ ດຕກິ າອ ີ່ ນ ທ ີ່ ລະເມ ດກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ. 

 
ມາດຕາ  49   ມາດຕະການຕ ີ່ ການລະເມ ດ 

ບຸກຄນົ, ນຕິກິ າບຸກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ທ ີ່ ລະເມ ດຂ ຕ້ກົລງົສະບບັນ  ້ຈະຖ ກປະຕບິດັມາດຕະການ 
ດັີ່ ງນ :້ 

1. ມາດຕະການ ຄັງ້ທ  ໜ ີ່ ງ:  
- ກີ່ າວເຕ ອນເປນັລາຍລກັອກັສອນ; 
- ເຊ ນເຂົາ້ມາສ ກສາອບົຮມົ; 

2. ມາດຕະການ ຄັງ້ທ  ສອງ: ກີ່ າວເຕ ອນຢີ່ າງເປັນລາຍລກັອກັສອນ ຄັງ້ທ  ສອງ ພອ້ມທງັປັບໃໝທາງ
ບ ລຫິານແຕີ່  2.000.000 ກ ບ ຫາ 20.000.000 ກ ບ ຫ   1.000.000 ກ ບຕ ີ່ ວນັ ຕາມແຕີ່ ລະກ ລະນ ; 
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