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ມາດຕາ 3 ອະທບິາຍຄໍາສບັ 

   ຄໍາສບັທີ່ ໃຊໃ້ນລະບຽບສະບບັນີ ້ມຄີວາມໝາຍ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ື ຈາກຕ່າງປະເທດ ໝາຍເຖງິ ບໍລສິດັ ທີ່ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ 

ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວຢ່າງຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງຕ່າງປະເທດ;  

2. ການຮບັຮອງບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ືຈາກຕ່າງປະເທດ ໝາຍເຖງິ ການອະນຸຍາດຂອງ

ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ໃຫບໍ້ລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ື ຈາກຕ່າງ 

ປະເທດ ເຂົາ້ມາເຄື່ ອນໄຫວໃຫບໍ້ລກິານຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ືແກ່ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ທີ່ ຕດິພນັ

ກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ ຢູ່ ສປປ ລາວ; 

3. ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ໝາຍເຖງິ ບໍລສິດັເປົາ້ໝາຍອອກຈາໍໜ່າຍຫຼກັຊບັ, ບໍລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍຫຼກັຊບັ, 

ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ, ສະຖາບນັສື່ ກາງດາ້ນຫຼກັຊບັ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໃນຂງົເຂດວຽກ

ງານຫຼກັຊບັ ທີ່ ໃຊບໍ້ລກິານຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖຂືອງບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖື

ຈາກຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ສປປ ລາວ. 

 

ໝວດທ ີ2 

ການຮບັຮອງບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ືຈາກຕ່າງປະເທດ  
 

ມາດຕາ 4 ການຂໍຮບັຮອງບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ືຈາກຕ່າງປະເທດ 

  ບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ື ຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົ ໃຫບໍ້ລກິານຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້

ເຊື່ ອຖ ື ໃຫແ້ກ່ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ຕອ້ງມເີງ ື່ອນໄຂຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 5 ແລະ ປະກອບເອກະສານ

ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 6 ຂອງລະບຽບສະບບັນີ ້ ເພື່ ອຍື່ ນຕ່ໍ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງ

ຫຼກັຊບັ ພຈິາລະນາຮບັຮອງ. 

    

ມາດຕາ 5 ເງ ື່ອນໄຂການຮບັຮອງບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ືຈາກຕ່າງປະເທດ 

   ການຮບັຮອງບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ືຈາກຕ່າງປະເທດ ຕອ້ງມເີງ ື່ອນໄຂ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ເປນັບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖສືາກນົ ເປນັຕົນ້ (Standard & Poor’s, Fitch Ratings, 

Moody’s Investor Service, Rating and Investment Information) ຫຼ ືເປນັບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມ

ໜາ້ເຊື່ ອຖ ືທີ່ ນອນຢູ່ໃນບນັຊລີາຍຊື່ ຂອງປະເທດທີ່ ເປນັສະມາຊກິຂອງອົງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານ

ຫຼກັຊບັສາກນົ (IOSCO) ຫຼ ື ຂອງປະເທດທີ່ ມສີາຍພວົພນັຮ່ວມມ ືໂດຍການເຊນັບດົບນັທກຶ

ຄວາມເຂົາ້ໃຈຮ່ວມກບັອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫຼກັຊບັຂອງ ສປປ ລາວ; 

2. ມຊີື່ ສຽງ ແລະ ປະສບົການໃນການຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ;ື 

3. ມລີະບບົການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານພາຍໃນທີ່ ຮບັປະກນັ; 

4. ມຜູ່ີຮບັຜດິຊອບຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖທືີ່ ໄດຮ້ບັ ໃບຢັງ້ຢນືການຜ່ານຫຼກັສູດທາງດາ້ນວຊິາ

ຊບີການເງນິ ແລະ ການລງົທນຶລະດບັສາກນົ (Chartered Financial Analyst: CFA), ໃບຢັງ້ຢນື
ວຊິາຊບີຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ື(Rating Practioner), ໃບຮບັຮອງເປນັຜູ່ຮບັຜດິຊອບຈດັລໍາ

ດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖຈືາກ ອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫຼກັຊບັ ຈາກຕ່າງປະເທດ ຢ່າງໜອ້ຍ ສອງ
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ຄນົ ພອ້ມທງັມປີະສບົການຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖໃືນຂງົເຂດວຽກງານຫຼກັຊບັ ຢ່າງໜອ້ຍ 

ສອງປ;ີ 

5. ມຖີານະການເງນິດ ີຫຼ ືການເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ຕອ້ງມກີາໍໄລ ໜຶ່ ງປຄີນືຫຼງັ ກ່ອນການຍື່ ນເອກະ 

ສານປະກອບການຂໍຮບັຮອງຕ່ໍ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ.  

 

ມາດຕາ 6 ເອກະສານປະກອບການຂໍຮບັຮອງບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ືຈາກຕ່າງປະເທດ 

  ເອກະສານປະກອບການຂໍຮບັຮອງບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ືຈາກຕ່າງປະເທດ ມ ີດັ່ ງນີ:້ 

1. ຄໍາຮອ້ງຕາມແບບພມິຂອງ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ; 

2. ສໍາເນາົໃບອະນຸຍາດສາ້ງຕັງ້ ຫຼ ື ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິຂອງ ບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ື

ຈາກຕ່າງປະເທດ; 

3. ຊວີະປະຫວດັຫຍໍ ້ ຂອງຜູ່ຮບັຜດິຊອບຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ື ຕາມແບບພມິຂອງ ສໍານກັ

ງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ; 

4. ສໍາເນາົໃບຢັງ້ຢນືການຜ່ານຫຼກັສູດທາງດາ້ນວຊິາຊບີການເງນິ ແລະ ການລງົທນຶລະດບັສາກນົ 

(Charte red   Financial Analyst: CFA), ໃບຢັງ້ຢນືວຊິາຊບີຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ື(Rating 

Practioner) ຫຼ ືໃບຮບັຮອງເປນັຜູ່ຮບັຜດິຊອບຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖຈືາກ ອງົການຄຸມ້ຄອງ

ວຽກງານຫຼກັຊບັ ຈາກຕ່າງປະເທດ ຂອງຜູ່ຮບັຜດິຊອບຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ;ື 

5. ສໍາເນາົກດົລະບຽບຂອງບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖຈືາກຕ່າງປະເທດ; 

6. ບດົລາຍງານການເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ໜຶ່ ງປີຄນືຫຼງັ ກ່ອນ

ການຍື່ ນເອກະສານປະກອບການຂໍຮບັຮອງຕ່ໍ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ; 

7. ແຜນການເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິປະຈາໍປ ີຢູ່ ສປປ ລາວ ພາຍຫຼງັໄດຮ້ບັການຮບັຮອງ. 

 

ມາດຕາ 7 ການພຈິາລະນາຮບັຮອງບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ືຈາກຕ່າງປະເທດ 

    ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ຕອ້ງພຈິາລະນາ ຫຼ ື ປະຕເິສດ ການຮບັຮອງບໍລສິດັ

ຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ືຈາກຕ່າງປະເທດ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ ສາມສບິວນັ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັເອກະສານ

ປະກອບຄບົຖວ້ນ ແລະ ຖກືຕອ້ງ ເປນັຕົນ້ໄປ. ກລໍະນປີະຕເິສດ ຕອ້ງແຈງ້ຕອບຢ່າງເປນັລາຍລກັອກັສອນ 

ພອ້ມດວ້ຍເຫດຜນົ. 

 

ມາດຕາ 8  ອາຍຸການຮບັຮອງຂອງບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ືຈາກຕ່າງປະເທດ 

   ໃບຮບັຮອງບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ືຈາກຕ່າງປະເທດ ມອີາຍຸການ ສາມປ ີນບັແຕ່ວນັໄດ ້

ຮບັການຮບັຮອງເປນັຕົນ້ໄປ. 

   

ມາດຕາ 9 ການຕ່ໍອາຍຸການຮບັຮອງບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ືຈາກຕ່າງປະເທດ 

   ບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ືຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ ຕອ້ງການຕ່ໍອາຍຸການຮບັຮອງ ເພື່ ອສບືຕ່ໍໃຫ ້

ບໍລກິານຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ື ແກ່ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ຕອ້ງມເີງ ື່ອນໄຂຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 5 

ແລະ ປະກອບເອກະສານຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 6 ຂອງລະບຽບສະບບັນີ ້ ເພື່ ອຍື່ ນຕ່ໍ ສໍານກັງານ

ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ຢ່າງໜອ້ຍ ສີ່ ສບິຫາ້ວນັ ກ່ອນວນັໝດົອາຍຸການຮບັຮອງ. 
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ໝວດທ ີ3 

ຂອບເຂດການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ືຈາກຕ່າງປະເທດ 
 

ມາດຕາ 10 ຂອບເຂດການໃຫບໍ້ລກິານຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ື

  ບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ືຈາກຕ່າງປະເທດ ສາມາດໃຫບໍ້ລກິານຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖື

ແກ່ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ໃນຂອບເຂດ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ຈດັລໍາດບັຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງຫຼກັຊບັ ເປນັຕົນ້ ຮຸນ້ກູ ້ຫຼ ືພນັທະບດັ ແລະ ຫຼກັ

ຊບັ ອື່ ນໆ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

2. ຈດັລໍາດບັການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ; 

3. ຈດັລໍາດບັຖານະການເງນິ. 

ສໍາລບັ ບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖື ຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົໃຫບໍ້ລກິານຈດັລໍາດບັຄວາມ

ໜາ້ເຊື່ ອຖື ໃຫກຸ່້ມເປົາ້ໝາຍທີ່ ບ່ໍຕດິພນັກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກອງົການຄຸມ້ຄອງທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ.  

 

ມາດຕາ 11 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ືຈາກຕ່າງປະເທດ 

  ບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ືຈາກຕ່າງປະເທດ ມສີດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ດັ່ ງນີ:້ 

1. ໃຫກ້ານບໍລກິານຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 10 ຂອງລະບຽບສະບບັນີ;້ 

2. ເກບັຮກັສາຂໍມູ້ນ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ ເປນັຄວາມລບັຂອງລູກຄາ້ ໃນໄລຍະເວລາທີ່ ຕນົໃຫບໍ້ລ ິ

ການຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ືແລະ ພາຍຫຼງັສໍາເລດັການໃຫບໍ້ລກິານດັ່ ງກ່າວ ເປນັເວລາສບິປ;ີ 

3. ລາຍງານຜນົການຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖທືີ່ ເຜຍີແຜ່ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົຕ່ໍ ສໍານກັງານຄະນະກາໍ 

ມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ;  

4. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໃນສນັຍາກບັກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ; 

5. ປະຕບິດັພນັທະຄ່າທໍານຽມ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 13 ຂອງລະບຽບສະບບັນີ ້ ແລະ 

ປະຕບິດັພນັທະອາກອນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການໃຫບໍ້ລກິານຂອງຕນົຕ່ໍລດັຖະ 

ບານ ສປປ ລາວ ຕາມການກາໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 

6. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ອື່ ນ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັ

ຊບັ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

 

ມາດຕາ 12      ການລາຍງານການຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ື

ບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ືຈາກຕ່າງປະເທດ ຕອ້ງລາຍງານການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຕນົຕ່ໍ ສໍານກັ 

ງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ດັ່ ງນີ:້  

1. ສະພາບການເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິຢູ່ ສປປ ລາວ ປະຈາໍ ໄຕມາດ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ ສບິຫາ້ວນັ 

ນບັແຕ່ວນັສິນ້ສຸດແຕ່ລະໄຕມາດ; 

2. ສະພາບການເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິຢູ່ ສປປ ລາວ ປະຈາໍປ ີພາຍໃນກາໍນດົເວລາ ເກົາ້ສບິວນັ ນບັ

ແຕ່ວນັສິນ້ສຸດປກີານບນັຊ;ີ  
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3. ຮ່າງສນັຍາການໃຫບໍ້ລກິານຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖກືບັກຸ່ມເປົາ້ໝາຍໃດໜຶ່ ງ ແລະ ແຜນການ 

ເຄື່ ອນໄຫວລະອຽດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຕ່ໍກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ; 

4. ການປ່ຽນແປງຜູ່ຮບັຜດິຊອບຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ືເຊັ່ ນ: ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ ແລະ ຊວີະ

ປະຫວດັຫຍໍ ້ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ ສບິຫາ້ວນັ  ນບັແຕ່ວນັມກີານປ່ຽນແປງເປນັຕົນ້ໄປ; 

5. ການປ່ຽນແປງ, ແກໄ້ຂ, ເພີ່ ມສນັຍາລກັ ຫຼ ືຄວາມໝາຍຂອງສນັຍາລກັ ທີ່ ໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຈດັລໍາ

ດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ືພາຍໃນກາໍນດົເວລາ ສບິຫາ້ວນັ  ນບັແຕ່ວນັມກີານປ່ຽນແປງເປນັຕົນ້ ໄປ. 

ສໍາລບັ ເນືອ້ໃນການລາຍງານ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມການກາໍນດົຂອງ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງ

ຫຼກັຊບັໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

 

ມາດຕາ 13 ຄ່າທາໍນຽມການຮບັຮອງບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ືຈາກຕ່າງປະເທດ 

  ບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ື ຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົໃຫບໍ້ລກິານຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້

ເຊື່ ອຖ ືແກ່ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ຕອ້ງເສຍັຄ່າທໍານຽມໃຫແ້ກ່ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ຄ່າອອກໃບຮບັຮອງການໃຫບໍ້ລກິານຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ື ຈາໍນວນ ຊາວລາ້ນກບີ ແລະ 

ຕອ້ງ ຊໍາລະພາຍໃນວນັ ບໍລສິດັດັ່ ງກ່າວ ໄດຮ້ບັໃບຮບັຮອງ; 

2. ຄ່າຕ່ໍໃບຮບັຮອງການໃຫບໍ້ລກິານຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖື ຈາໍນວນ ສບິລາ້ນກບີ ແລະ ຕອ້ງຊໍາ

ລະພາຍໃນວນັໄດຮ້ບັໃບຮບັຮອງ; 

3. ຄ່າຄຸມ້ຄອງປະຈາໍປ ີຈາໍນວນ ສບິລາ້ນກບີ ແລະ ຕອ້ງຊໍາລະພາຍໃນໄຕມາດທໜີຶ່ ງຂອງປຖີດັໄປ.    

ກລໍະນ ີ ບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ືຈາກຕ່າງປະເທດ ຫາກບ່ໍໄດເ້ຊນັສນັຍາໃຫບໍ້ລກິານດາ້ນ 

ການຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ືໃຫແ້ກ່ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍພາຍໃນປນີັນ້ ແມ່ນຈະບ່ໍໄດເ້ສຍັຄ່າຄຸມ້ຄອງປະຈາໍປ.ີ 

 

ມາດຕາ 14 ມາດຕະການຕ່ໍຜູ່ລະເມດີ 

  ກລໍະນ ີ ບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ື ຈາກຕ່າງປະເທດ ມກີານລະເມດີລະບຽບສະບບັນີ ້ ຈະ

ຖກືປບັໃໝ ຕາມແຕ່ລະກລໍະນ ີດັ່ ງນີ:້ 

1. ໃຫກ້ານບໍລກິານຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ືໂດຍບ່ໍໄດຜ່້ານການຮບັຮອງຈາກ ສໍານກັງານຄະນະ

ກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ຈະຖກືປບັໃໝ ໜຶ່ ງຮອ້ຍລາ້ນກບີ; 

2. ໃຫກ້ານບໍລກິານຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ື ນອກຂອບເຂດທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 10 

ຂອງລະບຽບສະບບັນີ ້ຈະຖກືປບັໃໝ ຫາ້ສບິລາ້ນກບີ; 

3. ບ່ໍເກບັຮກັສາຂໍມູ້ນ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ ເປນັຄວາມລບັຂອງກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ໃນໄລຍະເວລາທີ່ ຕນົ

ໃຫບໍ້ລກິານຈດັລໍາດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ື ແລະ ພາຍຫຼງັສໍາເລດັການໃຫບໍ້ລກິານດັ່ ງກ່າວ ເປນັເວ 

ລາສບິປ ີຈະຖກືປບັໃໝ ຫາ້ສບິລາ້ນກບີ; 

4. ລາຍງານສະພາບການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຕນົຊກັຊາ້ຕ່ໍ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັ

ຊບັ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 12 ຂອງລະບຽບສະບບັນີ ້ຈະຖກືປບັໃໝ ສບິລາ້ນກບີ 

ຕ່ໍຄັງ້; 

5. ບ່ໍລາຍງານ, ເຈດຕະນາລາຍງານບ່ໍຖກືຕອ້ງ ຫຼ ືເຊື່ ອງຊອ້ນຂໍມູ້ນ ກ່ຽວກບັສະພາບການເຄື່ ອນ 

ໄຫວຂອງຕນົຕ່ໍ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 

12 ຂອງລະບຽບສະບບັນີ ້ຈະຖກືປບັໃໝ ສບິຫາ້ລາ້ນກບີ ຕ່ໍຄັງ້. 
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