ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ເລກທີ:

/ທຫລ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ

ບົດສະເໜີ
ຂອງຜ ູ້ວ່ າການ ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ
ັ ປຸ ງ ກົດໝາຍວ່ າດູ້ວຍຫຼກ
ັ ຊັບ
ກ່ ຽວກັບການປບ
ູ້ ນທີ ..... ກລະກົດ 2019
ຕ່ ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ, ຄັງວັ
ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືຢ່າງສງ;
- ບັນດາທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືຢ່າງສງ;
- ບັນດາທ່ານສະມາຊິກລັດຖະບານ ທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື.

ຮຽນ: -

ັ ກຽດສະເໜີ ກ່ ຽວກັບການປບ
ັ ປຸ ງກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍຫຼກ
ັ ຊັບ ສະບັບ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຂຖືເປນ
ເລກທີ 21/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ທັນວາ 2012 ຕ່ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງລັດຖະບານ ປະຈາເດືອນ ກລະກົດ
ູ້
ູ້
ູ້ ດັ່ງນີ:ູ້
ີ 019 ເພື່ອພິຈາລະນາ ຊ່ ງເນືອໃນຂອງບົ
ປ2
ດສະເໜີປະກອບດູ້ວຍ 5 ເນືອໃນຕົ
ນຕ
I.
II.
III.
IV.
V.

ູ້
ັ ກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍຫຼກ
ັ ຊັບ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ;
ສະພາບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ົ ູ້
ັ ຂອງການປບ
ັ ປຸ ງກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍຫຼກ
ັ ຊັບ;
ເປາໝາຍ,
ເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈາເປນ
ູ້
ັ ໃນການປບ
ັ ປຸ ງ;
ໂຄງປະກອບ ແລະ ເນືອໃນຂອງບາງມາດຕາ
ທີ່ມີຄວາມຈາເປນ
ູ້
ັ ;
ຊັບພະຍາກອນ, ກົນໄກ ແລະ ອົງການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ປຸ ງກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍຫຼກ
ັ ຊັບ.
ຄາດຄະເນຜົນໄດູ້ຮັບຈາກການປບ

ູ້
ັ ກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍຫຼກ
ັ ຊັບ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ສະພາບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກ
ັ ຊັບ. ທູ້າຍປີ 2012
ປີ 2010-2012 ພວກເຮົາໄດູ້ປະກາດໃຊູ້ ດາລັດວ່າດູ້ວຍຫຼກ
ັ ກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍຫຼກ
ັ ຊັບ ຊ່ ງໄດູ້ຮບ
ັ ການຮັບຮອງ ຈາກສະພາແຫ່ງ
ພວກເຮົາໄດູ້ຍົກດາລັດສະບັບດັ່ງກ່ າວ ໃຫູ້ເປນ

I.

ົ ລົງສະບັບເລກທີ 033/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ທັນວາ 2012 ແລະ ປະທານປະເທດ ອອກລັດຖະ
ຊາດ ຕາມມະຕິຕກ
ັ
ດາລັດປະກາດໃຊູ້ ສະບັບເລກທີ 027/ປປທ, ລົງວັນທີ 17 ມັງກອນ 2013. ກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່ າວ ໄດູ້ກາຍເປນ

ູ້ ຄອງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼກ
ັ ຊັບໃນຂົງເຂດທົ່ວປະເທດ.
ເຄື່ອງມື ແລະ ບ່ອນອີງທີ່ສາຄັນ ໃຫູ້ແກ່ ການຄຸ ມ
ູ້ ນູ້ ໃນເດືອນຕຸ ລາ ປີ 2010, ໄດູ້
ິ າທີ່ໄດູ້ກ່ າວມາຂູ້າງເທິງ ຕະຫຼາດຫຼກ
ັ ຊັບລາວ ໄດູ້ສາູ້ ງຕັງຂ
ອີງໃສ່ນິຕກ
ັ ກວດສອບ ... ແຫ່ງ, ຮັບຮອງບລິສດ
ັ ຈັດລາດັບ
ຮັບຮອງເອົາ ທະນາຄານດແລຊັບສິນ ... ແຫ່ງ, ຮັບຮອງບລິສດ
ັ ປະເມີນມນຄ່າຊັບສິນ ..... ແຫ່ງ, ມີບລິສດ
ັ ຫຼກ
ັ ຊັບ ... ແຫ່ງ ທີ່ເຮັດໜູ້າ
ຄວາມໜູ້າເຊື່ອຖື ..... ແຫ່ງ ແລະ ບລິສດ

ູ້
ັ ຜຄ
ັ ຊັບ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກ
ັ ຊັບລາວ, ເປນ
ູ້ າປະກັ
ທີ່ກະກຽມຄວາມພູ້ອມໃນການອອກຈາໜ່າຍຫຼກ
ນ
ູ້
່
ັ ນາຍໜູ້າຊື-ຂາຍຫຼກ
ັ ຊັບ ແລະ ເປນ
ັ ຊັບ, ມີ ... ບລິສດ
ັ ທີໄດູ້ລະດົມທນຜ່ານຕະຫຼາດທນ,
ການອອກຈາໜ່າຍຫຼກ
1

ູ້ ບ ຫຼ ື ເທົ່າກັບ ..... % ຂອງ GDP, ມີມນຄ່າຕະຫຼາດຮອດເດືອນ
ຊ່ ງສາມາດລະດົມທນໄດູ້ທງັ ໝົດ ..... ຕືກີ
ູ້ ງົ ທນທັງພາຍໃນ ແລະ
ກລະກົດ ປີ 2019 ທັງໝົດ ..... ກີບ ຫຼ ື ເທົ່າກັບ ..... ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ມີຜລ
່ ອນໄຫວຊື-ຂາຍຫຼ
ູ້
ູ້
ັ ຊັບຫຼາຍພສົມຄວນ ໂດຍມີຈານວນບັນຊີຫກ
ຕ່ າງປະເທດເຂົາມາເຄື
ກ
ຼ ັ ຊັບທັງໝົດ ..... ບັນຊີ ຊ່ ງ
ັ ຂອງຜລ
ູ້ ງົ ທນພາຍໃນກວມເອົາ ..... % ແລະ ຜລ
ູ້ ງົ ທນຕ່ າງປະເທດ ກວມເອົາ ..... %
ໃນນັນູ້ ບັນຊີຫກ
ຼ ັ ຊັບທີ່ເປນ
ັ ທາງເລືອກໃໝ່ໃນການລະດົມທນໄລຍະຍາວ
ັ ຊັບລາວ ເປນ
ທີ່ມາຈາກ ..... ປະເທດທົ່ວໂລກ. ຖືໄດູ້ວ່າຕະຫຼາດຫຼກ

ູ້ າເຂົາໃນການພັ
ູ້
ໃຫູ້ແກ່ ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ແລະ ໄດູ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັງໜູ້
ດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.
ູ້
ັ ຊັບ ສະບັບປີ 2012
ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາຍັງເຫັນວ່າ ບາງເນືອໃນຂອງກົ
ດໝາຍວ່າດູ້ວຍຫຼກ
ູ້
ັ ລະບົບຄົບຊຸດ ແລະ ບ່ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍອື່ນ, ບາງເນືອໃນຍັ
ຍັງບ່ ທັນເປນ
ງບ່ ທັນຊັດເຈນ, ຮັດກຸ ມ ແລະ ບ່
ັ ຊັບ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ ເທົ່າທີ່ຄວນ.
ແທດເໝາະກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານຫຼກ
ັ ຢ່າງຍິ່ງ ແລະ ຮີບດ່ວນ ທີ່ຈະຕ ູ້ອງປບ
ັ ປຸ ງກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍຫຼກ
ັ ຊັບ.
ດັ່ງນັນູ້ ຈ່ ງມີຄວາມຈາເປນ

ົ ູ້
ັ ຂອງການປບ
ັ ປຸ ງກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍຫຼກ
ັ ຊັບ
ເປາໝາຍ,
ເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈາເປນ
ັ ບ່ອນອີງຢ່າງໜັກແໜູ້ນໃຫູ້ແກ່ ການຄຸ ມ
ັ ຊັບ ໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດູ້ເປນ
ູ້ ຄອງ
ເຖິງວ່າກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍຫຼກ
ູ້
ັ ຊັບກ່ ຕາມ ແຕ່ຍັງເຫັນວ່າ ຍັງມີບາງເນືອໃນຂອງກົ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼກ
ດໝາຍບ່ ທັນສອດຄ່ອງກັບສະພາບ

II.

ູ້ າກັດຈານວນໜ່ ງ ທີ່ບ່ ສະໜັບສະໜນໃຫູ້ແກ່ ການ
ັ ຊັບເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ຍັງມີຂຈ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼກ
ັ ຊັບ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ ມນີ:ູ້
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼກ

1. ການອະທິບາຍຄາສັບ ຍັງບ່ ທັນຈະແຈ ູ້ງ ແລະ ຄົບຖູ້ວນ;
ົ ເປກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ ນ ເງ່ ອນໄຂ,
ັ ຊັບ ຍັງປນ
ື
2. ການອອກຈາໜ່າຍຫຼກ
ເອກະສານປະກອບ, ໜັງສືຊວນຊື ູ້
ູ້ ນ ສາລັບ ແຕ່ລະປະເພດຫຼກ
ີ ເຜີຍຂມ
ົ ູ້
ັ ຊັບ ແລະ ເປາໝາຍຜ
ູ້ ງົ ທນ ເຮັດໃຫູ້ຜມ
ູ້ ຄ
ີ ວາມ
ແລະ ການເປດ
ລ
ັ ຊັບມີຄວາມຫຍຸ ູ້ງຍາກໃນການກຽມຄວາມພູ້ອມ;
ສົນໃຈອອກຈາໜ່າຍຫຼກ
ູ້ ຄອງບລິຫານກິດຈະການທີ່ດີ (CG) ຂອງບລິສດ
ັ ອອກຈາໜ່າຍຫຼກ
ັ ຊັບ ແລະ ບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ
3. ການຄຸ ມ
່
ື
ໂດຍສະເພາະແມ່ ນ ໂຄງປະກອບ ແລະ ເງອນໄຂຂອງສະພາບ
ລິຫານ (BOD), ການຄອບຄອງກິດຈະການ
ລາຍການທີ່ກ່ ຽວພັນ (RPT) ແລະ ການໄດູ້ມາ ແລະ ການເສຍໄປຂອງຊັບສິນ ຊ່ ງເຫັນວ່າ
ັ ບັນຫາສາຄັນທີ່ສຸ ດສາລັບການຈົດທະບຽນ ແຕ່ ຍັງບ່ ທັນໄດູ້ການົດໄວູ້ຈະແຈ ູ້ງ ແລະ ຄົບຖູ້ວນ ເທື່ອ;
ເປນ
ູ້ ງົ ທນ ຊ່ ງຜ່ານມາກ່ ມີຜທ
ູ້ ່ ມີ
ີ ຄວາມ
4. ກອງທນສ່ວນບຸ ກຄົນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕູ້ອງການຕົວຈິງຂອງຜລ
ູ້
ູ້
ູ້
ິ ກ
ິ າຮອງຮັບ. ກອງທນປະເພດນີຈະລົງທນໃນ
ສົນໃຈມາຂສູ້າງຕັງກອງທ
ນປະເພດນີ ແຕ່ ເຮົາບ່ ທັນມີນຕ
(Take over),

ູ້
ູ້ ດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກ
ັ ເຂົາຈົ
ັ ຊັບ
ທຸລະກິດໃດໜ່ ງ ເມື່ອທຸລະກິດດັ່ງກ່ າວເຂັມແຂງແລູ້
ວ ຈະນາບລິສດ
ູ້ ່ ຍັງບ່ ທັນໄດູ້ການົດໄວູ້ເທື່ອ;
ລວມທັງການອອກຈາໜ່າຍໜ່ວຍລົງທນ ຊ່ ງບັນຫານີກ

ັ ຊັບຍັງບ່ ທັນໄດູ້ການົດໄວູ້ຢ່າງຄົບຖູ້ວນ
ັ ປະເມີນມນຄ່າຊັບສິນ” ເພື່ອ
5. ສະຖາບັນສື່ກາງດູ້ານຫຼກ
“ບລິສດ
ັ ການເພີ່ມຜະລິດຕະພັນໃນຕະຫຼາດຫຼກ
ັ ຊັບລາວ ກ່ ຍັງບ່ ທັນໄດູ້
ຮອງຮັບການອອກຈາໜ່າຍຮຸ ູ້ນກ ູ້ ເພື່ອເປນ
ກ່ າວເຖິງ;

ັ ຜທ
ັ ຊັບ ຊ່ ງເປນ
ູ້ ່ ມີ
ີ ຄວາມສາຄັນທີ່ເຮັດໜູ້າທີ່ໃນ ບລິສດ
ັ ຫຼກ
ັ ຊັບ ແລະ ບລິສດ
ັ
6. ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼກ
ບລິຫານກອງທນ ກ່ ຍັງບ່ ທັນໄດູ້ການົດພາລະບົດບາດໄວູ້ຈະແຈ ູ້ງເທື່ອ;
ູ້
ັ ຊັບລາວ ຍັງເຮັດໜູ້າທີ່ ທັງຊື-ຂາຍ
ັ ຊັບ ຊ່ ງເຫັນວ່າຍັງບ່ ຮັບປະກັນຄວາມ
7. ຕະຫຼາດຫຼກ
ແລະ ຮັບຝາກຫຼກ
ິ ການດາເນີນງານ ຈະເຮັດໃຫູ້ບ່ ສາມາດຊາລະຫຼກ
ັ ຊັບໄດູ້. ນອກຈາກນີ ູ້ ຖູ້າແຍກສນຮັບ
ສ່ຽງກລະນີຫາກປດ

ັ ຊັບອອກຕ່າງຫາກ ລັດຖະບານສາມາດນາເອົາພັນທະບັດຂອງຕົນໄປຝາກໄວູ້ຢ່ ສນຮັບຝາກຫຼກ
ັ ຊັບ
ຝາກຫຼກ
ໂດຍບ່ ກັງວົນຕ່ ການຮົ່ວໄຫຼຂອງຄວາມລັບ ຊ່ ງວຽກງານດັ່ງກ່ າວ ໄດູ້ການົດໄວູ້ໃນແຜນຍຸ ດທະສາດການ
ພັດທະນາຕະຫຼາດທນຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ ປີ 2016-2025 ໂຄງການທີ 5 ແຜນງານທີ 5.2 ແມ່ ນຕູ້ອງ
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ູ້ ໃນກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍຫຼກ
ັ ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນໜ່ ງ ພາຍໃນປີ 2018 ດັ່ງນັນ,
ັ ຊັບ
ໄດູ້ແຍກສນຮັບຝາກອອກເປນ
ັ ປຸ ງນີ ູ້ ຈ່ ງໄດູ້ການົດແຍກເອົາສນຮັບຝາກຫຼກ
ັ ພາກໜ່ ງສະເພາະຕ່ າງ
ັ ຊັບ ອອກໄປການົດເປນ
ສະບັບປບ
ຫາກ;

ູ້
ັ ບັນຫາທີ່ມີຄວາມ
ັ ຊັບ ແລະ ການກະທາ ທີ່ບ່ ຍຸ ຕທ
ິ າ ເປນ
8. ອີງໃສ່ບົດຮຽນຂອງສາກົນ ການຊື-ຂາຍຫຼ
ກ
ລະອຽດອ່ອນ ແລະ ສູ້າງຜົນເສັຍຫາຍຫຼາຍທີ່ສຸ ດຕ່ ຕະຫຼາດທນ ແຕ່ພວກເຮົາຍັງບ່ ໄດູ້ລະບຸ ຢ່າງຈະແຈ ູ້ງໃນ
ູ້
ູ້ ນພາຍໃນເພື່ອຊື-ຂາຍຫຼ
ັ
ັ ຊັບ, ການຕົວະ
ກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ ນ ການປ່ ນຕະຫຼ
າດ, ການນາໃຊູ້ຂມ
ກ

ູ້ ນຂ່າວສານກ່ ຽວກັບຫຼກ
ື ູ້
ັ ຊັບ, ການສູ້າງ ສະໜອງ ຫຼ ື ເຜີຍແຜ່ ຂມ
ັ ຊັບ
ຍົວະຫຼອກລວງເພື່ອໃຫູ້ຊ-ຂາຍຫຼ
ກ
ັ ຈິງ, ການປອມແປງເອກະສານລາຍງານການເງ ິນ ແລະ ເອກະສານອື່ນທີ່
ທີ່ບ່ ຖືກຕູ້ອງຕາມຄວາມເປນ
ູ້ ນ, ເອກະສານ, ຂອງກາງ ແລະ
ັ ຊັບ ແລະ ການທາລາຍ ເຊື່ອງອາ ຂມ
ກ່ ຽວຂູ້ອງໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼກ
ູ້
ູ້ າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນ. ຊ່ ງເນືອໃນ
ັ ໜູ້າທີ່ຂອງເຈົາໜູ້
ຂັດຂວາງ ຫຼ ື ບ່ ໃຫູ້ການຮ່ວມມືໃນການປະຕິບດ

ູ້ ່ ມ;
ັ ທີ່ຈະຕູ້ອງເພີ່ມພາກດັ່ງກ່ າວນີ ູ້ ເຂົາຕື
ດັ່ງກ່ າວເຫັນວ່າມີຄວາມສາຄັນ ແລະ ເຫັນວ່າ ມີຄວາມຈາເປນ
ັ ປຸ ງບົດບັນຍັດກ່ ຽວກັບ ການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີກ່ຽວກັບຫຼກ
ັ ຊັບ ຄືນໃໝ່ ໂດຍໃຫູ້ມກ
ີ ານປະ
9. ປບ
ູ້ ຄອງຫຼກ
ັ ຊັບ ປະສານສົມທົບກັບ ພະນັກງານຈາກ
ສານສົມທົບກັນລະຫວ່າງ ພະນັກງານຈາກອົງການຄຸ ມ
່ ສືບສວນ-ສອບສວນກ່ ຽວ
ູ້
ູ້ ງກັນຄວາມສະຫງ ົບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນກ່ ໄດູ້ ເພື່ອເປນ
ັ ເຈົາໜູ້າທີ
ກະຊວງປອ
ັ ຊັບ ໃຫູ້ມປ
ີ ະສິດຕິພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຕົວຈິງໃນປະຈຸບນ
ັ ;
ກັບວຽກງານຫຼກ
ູ້
ັ ປຸ ງເນືອໃນກ່
ັ ພາກໃໝ່ສະເພາະທີ່ການົດຂອດ ການຮ່ວມ
10. ປບ
ຽວກັບການພົວພັນສາກົນ ໂດຍການົດໃຫູ້ເປນ
ູ້
ັ ບ່ອນອີງໃຫູ້ແກ່ ການ
ັ ຊັບ ເພື່ອໃຫູ້ມເີ ນືອໃນຈະແຈ
ູ້ງ ແລະ ຮັດກຸ ມ ເປນ
ມືສາກົນກ່ ຽວກັບວຽກງານຫຼກ

ັ ພາກພືນູ້ ແລະ ສາກົນ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼກ
ັ ຊັບໃຫູ້ມປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ ຊ່ ງຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້
ພົວພັນຮ່ວມມືກບ
ັ ສະມາຊິກ ອົງການຄຸ ູ້ມຄອງຫຼກ
ັ ຊັບສາກົນ (International Organization
ຄຄຊ ສປປ ລາວ ຕ ູ້ອງເປນ
ູ້
ື
ັ ໜູ້າວຽກຕ່າງໆ
for Securities Commission: IOSCO) ເພື່ອໃຫູ້ ຄຄຊ ມີເງ່ ອນໄຂຈັ
ດຕັງປະຕິ
ບດ

ກ່ ຽວກັບວຽກງານຕະຫຼາດທນ (ASEAN Capital Market Activities);
ູ້ າມ ຄືນໃໝ່ເພື່ອໃຫູ້ຄບ
ູ້ າມເກົ່າທີ່ມີຢ່ ແລູ້ວ
ັ ປຸ ງບົດບັນຍັດກ່ ຽວກັບ ຂຫູ້
ົ ຖູ້ວນກວ່າເກົ່າ ລວມທັງ ຂຫູ້
11. ປບ
ູ້
ູ້ ່ ຕ່ ກັບ ສະຖາບັນສື່ກາງດູ້ານຫຼກ
ູ້ ່ ;
ັ ຊັບ ທີ່ໄດູ້ເພີ່ມເຂົາໃໝ
ແລະ ເພີ່ມຂຫູ້າມເຂົ
າໃໝ

ູ້
ູ້ ດແຍ່ ງຄືນໃໝ່ ໂດຍໄດູ້ຕດ
ູ້ ດ
ັ ປຸ ງບົດບັນຍັດກ່ ຽວກັບ ການແກ ູ້ໄຂຂຂັ
ັ ເນືອໃນກ່
12. ປບ
ຽວກັບ ການແກ ູ້ໄຂຂຂັ
ູ້ ດແຍ່ ງທາງດູ້ານເສດຖະກິດ ເຮັດໜູ້າທີ່ແກ ູ້ໄຂຂຂັ
ູ້ ດ
ແຍ່ ງໂດຍ ຄຄຊ ອອກ ແລູ້ວມອບໃຫູ້ ສນແກ ູ້ໄຂຂຂັ
ູ້ ດແຍ່ ງ ມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະ
ັ ຊັບ ເພື່ອໃຫູ້ການແກ ູ້ໄຂຂຂັ
ແຍ່ ງກ່ ຽວກັບວຽກງານຫຼກ

ັ ;
ພາບການຕົວຈິງໃນປະຈຸບນ
ູ້
ັ ປຸ ງບົດບັນຍັດການຄຸ ູ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາວຽກງານຫຼກ
ັ ຊັບ ເພື່ອໃຫູ້ເນືອໃນໃຫູ້
ົ ຖູ້ວນຂນູ້
13. ໄດູ້ປບ
ຄບ
ູ້
ັ ຕົນແມ່
ັ ປຸ ງໃຫູ້
ັ ການປບ
ກວ່າເກົ່າ ເປນ
ນ ສິດ ແລະ ໜູ້າທີ່ຂອງ ຄຄຊ ແລະ ຈັນຍາບັນຂອງ ຄຄຊ ໄດູ້ຮບ
ູ້ ່ ຕື່ມ ຄື:
ຈະແຈ ູ້ງ. ນອກຈາກນັນູ້ ໄດູ້ເພີ່ມ 2 ຄະນະກາມະການເຂົາໃສ
ູ້
ັ ຊັບ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫູ້ມກ
ີ ານຄົນຄວູ້
1) ຄະນະກາມະການພິຈາລະນາການອອກຈາໜ່າຍຫຼກ
າການອອກ
ັ ຊັບ ມີຄວາມລະອຽດ ຮອບຄອບ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ ກ່ ອນສະເໜີຕ່ ກອງປະຊຸມ ຄຄຊ
ຈາໜ່າຍຫຼກ
ູ້ ໂປ່ງໃສ ແລະ
ັ ເອກະພາບ, ສູ້າງຄວາມເຊື່ອໝັນ,
ພິຈາລະນາ ເພື່ອຮັບປະກັນທາງດູ້ານເວລາ, ຄວາມເປນ
ິ າ ຂອງລະບົບຕະຫຼາດທນ;
ຍຸ ຕທ

2) ຄະນະກາມະການພິຈາລະນາມາດຕະການທາງບລິຫານ ເພື່ອກວດກາຄືນຜົນການກວດກາ ພູ້ອມທັງພິ
ຈາລະນາມາດຕາການທາງບລິຫານ ຕາມທີ່ໄດູ້ການົດໄວູ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແນໃສ່ເຮັດ
ໃຫູ້ການນາໃຊູ້ມາດຕະການສອດຄ່ອງກັບການລະເມີດ.
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ູ້
ັ ປຸ ງມາດຕະການປບ
ັ ໃໝໃຫູ້ຄບ
ູ້ ະເມີດ ໄດູ້ປບ
ົ ຖູ້ວນຂນກວ
່ າເກົ່າ ນອກຈາກນັນູ້ ໄດູ້ກາ
14. ມາດຕະການຕ່ ຜລ
ູ້
ູ້
ູ້ ນພາຍໃນເພື່ອການຊື-ຂາຍຫຼ
ັ ຕົນ:
ັ
ັ
ນົດໃຫູ້ພດຕິກາຈານວນໜ່ ງ ເປນ
ການປ່ ນຕະຫຼ
າດ, ການນາໃຊູ້ຂມ
ກ
ັ ການກະທາຜິດທາງອາຍາ.
ື ູ້
ັ ຊັບ ເປນ
ຊັບ, ການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງເພື່ອໃຫູ້ຊ-ຂາຍຫຼ
ກ
ູ້
ັ ໃນການປບ
ັ ປຸ ງ
ໂຄງປະກອບ ແລະ ເນືອໃນຂອງບາງມາດຕາ
ທີ່ມີຄວາມຈາເປນ
ັ ປຸ ງ) ປະກອບມີທງັ ໝົດ XVIII ພາກ, 14 ໝວດ ແລະ 234
ັ ຊັບ (ສະບັບປບ
ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍຫຼກ
ມາດຕາ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ ມນີ:ູ້

III.

ັ ປຸ ງ)
ພາກທີ I ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ (ປບ
ັ ປຸ ງ) ຈຸດປະສົງ
ມາດຕາ 1 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 2 (ປບ

ັ ປຸ ງ) ການອະທິບາຍຄາສັບ
ມາດຕາ 3 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ນະໂຍບາຍກ່ ຽວກັບວຽກງານຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 4 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ຫຼກ
ັ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 5 (ປບ
ົ ປອ
ູ້ ງ
ມາດຕາ 6 (ໃໝ່) ການປກ
ັ ປຸ ງ) ຂອບເຂດການນາໃຊູ້ກດ
ົ ໝາຍ
ມາດຕາ 7 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ການຮ່ວມມືສາກົນ
ມາດຕາ 8 (ປບ

ັ ຊັບ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງບລິ ສັດອອກຈາໜ່າຍຫຼກ
ັ ຊັບ ແລະ ບລິສດ
ັ ຈົດ
ພາກທີ II ການອອກຈາໜ່າຍຫຼກ
ັ ປຸ ງ)
ທະບຽນ (ປບ
ັ ປຸ ງ)
ໝວດທີ 1 ການອອກຈາໜ່າຍຮຸ ູ້ນ (ປບ
ມາດຕາ 9 (ໃໝ່) ການອອກຈາໜ່າຍຮຸ ູ້ນ
ັ ປຸ ງ) ຈຸດປະສົງຂອງການອອກຈາໜ່າຍຮຸ ນູ້
ມາດຕາ 10 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ຮບແບບການອອກຈາໜ່າຍຮຸ ນູ້
ມາດຕາ 11 (ປບ

ມາດຕາ 12 (ໃໝ່) ການອອກຈາໜ່າຍຮຸ ູ້ນໃຫູ້ແກ່ ມວນຊົນ
ມາດຕາ 13 (ໃໝ່) ການອອກຈາໜ່າຍຮຸ ູ້ນໃນວົງຈາກັດ
ູ້ ຮ
ື ຸ ນູ້ ເດີມ
ມາດຕາ 14 (ໃໝ່) ການອອກຈາໜ່າຍຮຸ ູ້ນໃຫູ້ແກ່ ຜຖ
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ັ ປຸ ງ) ເງ່ ອນໄຂການອອກຈ
ື
ມາດຕາ 15 (ປບ
າໜ່າຍຮຸ ນູ້
ັ ປຸ ງ) ເອກະສານປະກອບການຮູ້ອງຂອອກຈາໜ່າຍຮຸ ນູ້
ມາດຕາ 16 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນ
ມາດຕາ 17 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ໜັງສືຊວນຊື ູ້
ມາດຕາ 18 (ປບ

ູ້
ັ ປຸ ງ) ສັນຍາຄາປະກັ
ມາດຕາ 19 (ປບ
ນການຈາໜ່າຍຮຸ ນູ້
ັ ປຸ ງ) ການພິຈາລະນາການຂອອກຈາໜ່າຍຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 20 (ປບ
ູ້
ັ ປຸ ງ) ຂັນຕອນການຈ
ມາດຕາ 21 (ປບ
າໜ່າຍຮຸ ນູ້
ັ ປຸ ງ) ການລາຍງານ ແລະ ການຢງຢ
ັ ູ້ ນ
ື ຜົນການຈາໜ່າຍຮຸ ນູ້
ມາດຕາ 22 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ການໂຈະ ແລະ ການຍົກເລີກ ການຈາໜ່າຍຮຸ ນູ້
ມາດຕາ 23 (ປບ
ມາດຕາ 24 (ໃໝ່) ການນາໃຊູ້ທນທີ່ລະດົມໄດູ້
ັ ປຸ ງ) ໃບຮຸ ນ
ູ້
ມາດຕາ 25 (ປບ

ໝວດທີ 2 ການອອກຈາໜ່າຍຮຸ ູ້ນກ ູ້ (ໃໝ່)
ມາດຕາ 26 (ໃໝ່) ການອອກຈາໜ່າຍຮຸ ນູ້ ກ ູ້
ມາດຕາ 27 (ໃໝ່) ຈຸດປະສົງຂອງການອອກຈາໜ່າຍຮຸ ູ້ນກ ູ້
ມາດຕາ 28 (ໃໝ່) ຮບແບບຂອງການອອກຈາໜ່າຍຮຸ ນູ້ ກ ູ້
ມາດຕາ 29 (ໃໝ່) ການອອກຈາໜ່າຍຮຸ ນູ້ ກ ູ້ໃຫູ້ແກ່ ມວນຊົນ
ມາດຕາ 30 (ໃໝ່) ການອອກຈາໜ່າຍຮຸ ນູ້ ກ ູ້ໃນວົງຈາກັດ
ື
ມາດຕາ 31 (ໃໝ່) ເງ່ ອນໄຂຂອງການອອກຈ
າໜ່າຍຮຸ ູ້ນກ ູ້
ມາດຕາ 32 (ໃໝ່) ເອກະສານປະກອບການຮູ້ອງຂອອກຈາໜ່າຍຮຸ ນູ້ ກ ູ້
ມາດຕາ 33 (ໃໝ່) ໜັງສືຊວນຊື ູ້

ູ້
ມາດຕາ 34 (ໃໝ່) ຂັນຕອນການຈ
າໜ່າຍຮຸ ນູ້ ກ ູ້
ັ ູ້ ນ
ື ຜົນການຂາຍຮຸ ນູ້ ກ ູ້
ມາດຕາ 35 (ໃໝ່) ການລາຍງານ ແລະ ການຢງຢ
ມາດຕາ 36 (ໃໝ່) ການນາໃຊູ້ທນທີ່ລະດົມໄດູ້

ມາດຕາ 37 (ໃໝ່) ການນາໃຊູ້ບົດບັນຍັດຂອງການອອກຈາໜ່າຍຮຸ ນູ້
ັ ປຸ ງ)
ັ ອອກຈາໜ່າຍຫຼກ
ັ ຊັບ ແລະ ບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ (ປບ
ໝວດທີ 3 ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບລິສດ
ັ ປຸ ງ) ການຄຸ ມ
ູ້ ຄອງບລິຫານຂອງບລິສດ
ັ ອອກຈາໜ່າຍຫຼກ
ັ ຊັບ ແລະ ບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ
ມາດຕາ 38 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ການບັນຊີ ແລະ ກວດສອບ
ມາດຕາ 39 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ການຄອບຄອງກິດຈະການ
ມາດຕາ 40 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ລາຍການທີ່ກ່ ຽວພັນ
ມາດຕາ 41 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ການໄດູ້ມາ ແລະ ການໝົດໄປຂອງ ຊັບສິນ
ມາດຕາ 42 (ປບ
ັ ປຸ ງ)
ພາກທີ III ກອງທນ (ປບ
ັ ປຸ ງ)
ໝວດທີ 1 ກອງທນຮ່ວມ (ປບ
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ັ ປຸ ງ) ກອງທນຮ່ວມ
ມາດຕາ 43 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ຫຼກ
ັ ການ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທນຮ່ວມ
ມາດຕາ 44 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ປະເພດກອງທນຮ່ວມ
ມາດຕາ 45 (ປບ
ິ
ມາດຕາ 46 (ໃໝ່) ກອງທນຮ່ວມປດ

ີ
ມາດຕາ 47 (ໃໝ່) ກອງທນຮ່ວມເປດ
ູ້
ັ ປຸ ງ) ການສູ້າງຕັງກອງທ
ມາດຕາ 48 (ປບ
ນຮ່ວມ
ມາດຕາ 49 (ໃໝ່) ຮບແບບຂອງການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກອງທນຮ່ວມ
ູ້
ັ ປຸ ງ) ເງ່ ອນໄຂການສູ້
ື
ມາດຕາ 50 (ປບ
າງຕັງກອງທ
ນຮ່ວມ
ູ້
ັ ປຸ ງ) ເອກະສານປະກອບການຂສູ້າງຕັງກອງທ
ມາດຕາ 51 (ປບ
ນຮ່ວມ
ັ ປຸ ງ) ໜັງສືຊວນຊື ູ້ ສາລັບການຂາຍໜ່ວຍລົງທນ
ມາດຕາ 52 (ປບ

ູ້
ັ ປຸ ງ) ການພິຈາລະນາເອກະສານປະກອບການຂສູ້າງຕັງກອງທ
ມາດຕາ 53 (ປບ
ນຮ່ວມ
ູ້
ັ ປຸ ງ) ການຂນທະບຽນເງ
ິນທີ່ໄດູ້ຈາກການຂາຍໜ່ວຍລົງທນ
ມາດຕາ 54 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ເປາໝາຍລົ
ົ ູ້
ມາດຕາ 55 (ປບ
ງທນຂອງກອງທນຮ່ວມ
ັ ປຸ ງ) ກອງປະຊຸມຜຖ
ູ້ ໜ
ື ່ ວຍລົງທນ
ມາດຕາ 56 (ປບ
ູ້
່ ນກ່ ຽວກັບກອງທນຮ່ວມ
ມາດຕາ 57 (ໃໝ່) ເນືອໃນອື
ູ້
ໝວດທີ 2 ກອງທນພັດທະນາໂຄງລ່າງພືນຖານ
(ໃໝ່)
ູ້
ມາດຕາ 58 (ໃໝ່) ກອງທນພັດທະນາໂຄງລ່າງພືນຖານ
ູ້
ູ້
ມາດຕາ 59 (ໃໝ່) ຮບແບບຂອງການສູ້າງຕັງກອງທ
ນພັດທະນາໂຄງລ່າງພືນຖານ
ູ້
ົ ູ້
ມາດຕາ 60 (ໃໝ່) ເປາໝາຍການລົ
ງທນຂອງກອງທນພັດທະນາໂຄງລ່າງພືນຖານ
ົ ບັນຍັດຂອງກອງທນຮ່ວມ
ມາດຕາ 61 (ໃໝ່) ການນາໃຊູ້ບດ
ູ້
່ ນກ່ ຽວກັບກອງທນພັດທະນາໂຄງລ່າງພືນຖານ
ູ້
ມາດຕາ 62 (ໃໝ່) ເນືອໃນອື
ໝວດທີ 3 ກອງທນສ່ວນບຸ ກຄົນ (ໃໝ່)
ມາດຕາ 63 (ໃໝ່) ກອງທນສ່ວນບຸ ກຄົນ
ັ ການ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທນສ່ວນບຸ ກຄົນ
ມາດຕາ 64 (ໃໝ່) ຫຼກ

ູ້
ມາດຕາ 65 (ໃໝ່) ການສູ້າງຕັງກອງທ
ນສ່ວນບຸ ກຄົນ
່
ູ້
ື
ມາດຕາ 66 (ໃໝ່) ເງອນໄຂການຂ
ອະນຸຍາດສູ້າງຕັງກອງທ
ນສ່ວນບຸ ກຄົນ
ົ ູ້
ມາດຕາ 67 (ໃໝ່) ເປາໝາຍລົ
ງທນຂອງກອງທນສ່ວນບຸ ກຄົນ
ໝວດທີ 4 ກອງທນປະເພດອື່ນ (ໃໝ່)
ມາດຕາ 68 (ໃໝ່) ກອງທນປະເພດອື່ນ
ື
ມາດຕາ 69 (ໃໝ່) ເງ່ ອນໄຂການສູ້າງຕັ
ງູ້ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທນປະເພດອື່ນ
ັ ປຸ ງ)
ັ ຊັບ (ປບ
ພາກທີ IV ສະຖາບັນສື່ກາງດູ້ານຫຼກ
ັ ປຸ ງ)
ັ ຫຼກ
ັ ຊັບ (ປບ
ໝວດທີ 1 ບລິສດ
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ັ ຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 70 (ໃໝ່) ບລິສດ
ັ ປຸ ງ) ການຂອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດຂອງບລິສດ
ັ ຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 71 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ເງ່ ອນໄຂການຂ
ື
ັ ຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 72 (ປບ
ອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດບລິສດ

ັ ປຸ ງ) ເອກະສານປະກອບການຂອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດບລິສດ
ັ ຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 73 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ການພິຈາລະນາການຂອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດບລິສດ
ັ ຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 74 (ປບ
ູ້
ັ ປຸ ງ) ການສູ້າງຕັງສາຂາ
ັ ຫຼກ
ັ ຊັບພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດ
ມາດຕາ 75 (ປບ
ແລະ ໜ່ວຍບລິການ ຂອງບລິສດ
ັ ປຸ ງ) ການສູ້າງຕັງູ້ ຫູ້ອງການຜຕູ້ າງໜູ້າ ຂອງບລິສດ
ັ ຫຼກ
ັ ຊັບຕ່າງປະເທດ
ມາດຕາ 76 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ການຖອກ ແລະ ການນາໃຊູ້ທນຈົດທະບຽນຂອງບລິສດ
ັ ຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 77 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ການປະກາດໃຫູ້ມວນຊົນຊາບ
ມາດຕາ 78 (ປບ
ູ້
ັ ປຸ ງ) ໂຄງປະກອບການຈັດຕັງຂອງບ
ັ ຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 79 (ປບ
ລິສດ

ັ ປຸ ງ) ກົດລະບຽບຂອງບລິສດ
ັ ຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 80 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ຂອບເຂດການດາເນີນທຸລະກິດຂອງບລິສດ
ັ ຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 81 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ການປ່ຽນແປງການດາເນີນທຸລະກິດຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 82 (ປບ
ມາດຕາ 83 ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພຂອງທນ
ັ ປຸ ງ) ສິດ ແລະ ໜູ້າທີ່ ຂອງບລິສດ
ັ ຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 84 (ປບ

ັ ປຸ ງ) ການປ່ຽນແປງລາຍການຂອງບລິສດ
ັ ຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 85 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ລະບອບບັນຊີຂອງບລິສດ
ັ ຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 86 (ປບ
ັ ຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 87 (ໃໝ່) ການໂຈະການດາເນີນທຸລະກິດຂອງບລິສດ
ັ ປຸ ງ) ການຖອນໃບອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດຂອງບລິສດ
ັ ຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 88 (ປບ

ັ ປຸ ງ) ການປະຕິບດ
ັ ພາຍຫຼງັ ຖືກຖອນໃບອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດ
ມາດຕາ 89 (ປບ
ັ ປຸ ງ)
ັ ບລິຫານກອງທນເພື່ອການລົງທນ (ປບ
ໝວດທີ 2 ບລິສດ
ັ ບລິຫານກອງທນເພື່ອການລົງທນ
ມາດຕາ 90 (ໃໝ່) ບລິສດ
ັ ປຸ ງ) ການຂອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດບລິສດ
ັ ບລິຫານກອງທນເພື່ອການລົງທນ
ມາດຕາ 91 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ເງ່ ອນໄຂການຂ
ື
ັ ບລິຫານກອງທນເພື່ອການລົງທນ
ມາດຕາ 92 (ປບ
ອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດບລິສດ
ັ ປຸ ງ) ຂອບເຂດການດາເນີນທຸລະກິດຂອງບລິສດ
ັ ບລິຫານກອງທນເພື່ອການລົງທນ
ມາດຕາ 93 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ສິດ ແລະ ໜູ້າທີ່ ຂອງບລິສດ
ັ ບລິຫານກອງທນເພື່ອການລົງທນ
ມາດຕາ 94 (ປບ
ັ ບລິຫານກອງທນເພື່ອການລົງທນ
ມາດຕາ 95 (ໃໝ່) ການໂຈະການດາເນີນທຸລະກິດຂອງບລິສດ

ັ ບລິຫານກອງທນເພື່ອການລົງທນ
ມາດຕາ 96 (ໃໝ່) ການຖອນໃບອະຍຸ ຍາດດາເນີນທຸລະກິດຂອງບລິສດ
ັ ພາຍຫຼງັ ຖືກຖອນໃບອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດຂອງບລິສດ
ັ ບລິຫານກອງທນ
ມາດຕາ 97 (ໃໝ່) ການປະຕິບດ
ເພື່ອການລົງທນ
ັ ປຸ ງ) ການນາໃຊູ້ບົດບັນຍັດຂອງບລິສດ
ັ ຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 98 (ປບ
ັ ປະເມີນມນຄ່າຊັບສິນ (ໃໝ່)
ໝວດທີ 3 ບລິສດ
ັ ປະເມີນມນຄ່າຊັບສິນ
ມາດຕາ 99 (ໃໝ່) ບລິສດ
ມາດຕາ 100 (ໃໝ່) ການຮັບຮອງໃຫູ້ການບລິການປະເມີນມນຄ່າຊັບສິນ
ື
ມາດຕາ 101 (ໃໝ່) ເງ່ ອນໄຂການຮັ
ບຮອງໃຫູ້ການບລິການປະເມີນມນຄ່າຊັບສິນ
ມາດຕາ 102 (ໃໝ່) ເອກະສານປະກອບການຮັບຮອງໃຫູ້ການບລິການປະເມີນມນຄ່າຊັບສິນ
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ມາດຕາ 103 (ໃໝ່) ການພິຈາລະນາການຂຮັບຮອງໃຫູ້ການບລິການປະເມີນມນຄ່າຊັບສິນ
ມາດຕາ 104 (ໃໝ່) ປະເພດຂອງການໃຫູ້ບລິການປະເມີນມນຄ່າຊັບສິນ
ັ ປະເມີນມນຄ່າຊັບສິນ
ມາດຕາ 105 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜູ້າທີ່ຂອງບລິສດ
ມາດຕາ 106 (ໃໝ່) ການໂຈະການຮັບຮອງການໃຫູ້ບລິການປະເມີນມນຄ່າຊັບສິນ
ັ ບລິສດ
ັ ປະເມີນມນຄ່າຊັບສິນ
ມາດຕາ 107 (ໃໝ່) ການຖອນໃບຮັບຮອງເປນ
ັ ປຸ ງ)
ໝວດທີ 4 ທະນາຄານດແລຊັບສິນ (ປບ
ມາດຕາ 108 (ໃໝ່) ທະນາຄານດແລຊັບສິນ
ັ ປຸ ງ) ການຂອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດເປນ
ັ ທະນາຄານດແລຊັບສິນ
ມາດຕາ 109 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ເງ່ ອນໄຂການຮັ
ັ ທະນາຄານດແລຊັບສິນ
ື
ມາດຕາ 110 (ປບ
ບຮອງເປນ

ັ ປຸ ງ) ເອກະສານປະກອບການຮັບຮອງເປນ
ັ ທະນາຄານດແລຊັບສິນ
ມາດຕາ 111 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ການພິຈາລະນາການຂຮັບຮອງເປນ
ັ ທະນາຄານດແລຊັບສິນ
ມາດຕາ 112 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງທະນາຄານດແລຊັບສິນ
ມາດຕາ 113 (ປບ

ັ ປຸ ງ) ສິດ ແລະ ໜູ້າທີ່ ຂອງທະນາຄານດແລຊັບສິນ
ມາດຕາ 114 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ການໂຈະການຮັບຮອງການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງທະນາຄານດແລຊັບສິນ
ມາດຕາ 115 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ການຖອນໃບຮັບຮອງເປນ
ັ ທະນາຄານດແລຊັບສິນ
ມາດຕາ 116 (ປບ
ັ ປຸ ງ)
ັ ກວດສອບ (ປບ
ໝວດທີ 5 ບລິສດ
ັ ກວດສອບ
ມາດຕາ 117 (ໃໝ່) ບລິສດ
ັ ປຸ ງ) ການຮັບຮອງໃຫູ້ການບລິການກວດສອບ
ມາດຕາ 118 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ເງ່ ອນໄຂການຮັ
ື
ມາດຕາ 119 (ປບ
ບຮອງໃຫູ້ການບລິການກວດສອບ

ັ ປຸ ງ) ເອກະສານປະກອບການຮັບຮອງໃຫູ້ການບລິການກວດສອບ
ມາດຕາ 120 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ການພິຈາລະນາການຂຮັບຮອງໃຫູ້ການບລິການກວດສອບ
ມາດຕາ 121 (ປບ
ມາດຕາ 122 (ໃໝ່) ຂອບເຂດການໃຫູ້ບລິການກວດສອບ
ັ ປຸ ງ) ສິດ ແລະ ໜູ້າທີ່ ຂອງບລິສດ
ັ ກວດສອບ
ມາດຕາ 123 (ປບ

ັ ປຸ ງ) ການໂຈະການຮັບຮອງການໃຫູ້ບລິການກວດສອບ
ມາດຕາ 124 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ການຖອນໃບຮັບຮອງເປນ
ັ ບລິສດ
ັ ກວດສອບ
ມາດຕາ 125 (ປບ
ັ ປຸ ງ)
ັ ຈັດລາດັບຄວາມໜູ້າເຊື່ອຖື (ປບ
ໝວດທີ 6 ບລິສດ
ັ ຈັດລາດັບຄວາມໜູ້າເຊື່ອຖື
ມາດຕາ 126 (ໃໝ່) ບລິສດ

ມາດຕາ 127 (ໃໝ່) ການຮັບຮອງໃຫູ້ການບລິການຈັດລາດັບຄວາມໜູ້າເຊື່ອຖື
ື
ມາດຕາ 128 (ໃໝ່) ເງ່ ອນໄຂການຮັ
ບຮອງໃຫູ້ການບລິການຈັດລາດັບຄວາມໜູ້າເຊື່ອຖື

ມາດຕາ 129 (ໃໝ່) ເອກະສານປະກອບການຮັບຮອງໃຫູ້ການບລິການຈັດລາດັບຄວາມໜູ້າເຊື່ອຖື
ມາດຕາ 130 (ໃໝ່) ການພິຈາລະນາການຂຮັບຮອງໃຫູ້ການບລິການຈັດລາດັບຄວາມໜູ້າເຊື່ອຖື
ັ ປຸ ງ) ຂອບເຂດການໃຫູ້ບລິການຈັດລາດັບຄວາມໜູ້າເຊື່ອຖື
ມາດຕາ 131 (ປບ
ັ ຈັດລາດັບຄວາມໜູ້າເຊື່ອຖື
ມາດຕາ 132 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜູ້າທີ່ ຂອງບລິສດ

ມາດຕາ 133 (ໃໝ່) ການໂຈະການຮັບຮອງການໃຫູ້ບລິການຈັດລາດັບຄວາມໜູ້າເຊື່ອຖື
ັ ບລິສດ
ັ ຈັດລາດັບຄວາມໜູ້າເຊື່ອຖື
ມາດຕາ 134 (ໃໝ່) ການຖອນໃບຮັບຮອງເປນ
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ັ ຊັບ (ໃໝ່)
ພາກທີ V ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 135 (ໃໝ່) ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 136 (ໃໝ່) ປະເພດຂອງນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼກ
ັ ນັກວິຊາຊີບທຸ ລະກິດຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 137 (ໃໝ່) ການສະເໜີຂເປນ
ັ ຊັບ (ໃໝ່)
ພາກທີ VI ສະມາຄົມທຸລະກິດຫຼກ
ັ ປຸ ງ) ສະມາຄົມທຸລະກິດຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 138 (ປບ
ູ້
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 139 (ໃໝ່) ການສູ້າງຕັງສະມາຄົ
ມທຸລະກິດຫຼກ

ັ ຊັບ
ມາດຕາ 140 (ໃໝ່) ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງສະມາຄົມທຸລະກິດຫຼກ
ັ ປຸ ງ) ສິດ ແລະ ໜູ້າທີ່ ຂອງສະມາຄົມທຸລະກິດຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 141 (ປບ
ັ ປຸ ງ)
ັ ຊັບ (ປບ
ພາກທີ VII ຕະຫຼາດຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 142 (ໃໝ່) ຕະຫຼາດຫຼກ
ັ ປຸ ງ) ການອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດຕະຫຼາດຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 143 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ເງ່ ອນໄຂການຂ
ື
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 144 (ປບ
ອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດຕະຫຼາດຫຼກ

ັ ປຸ ງ) ເອກະສານປະກອບການອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດຕະຫຼາດຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 145 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ການພິຈາລະນາການຂອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດຕະຫຼາດຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 146 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ການຖອກ ແລະ ການນາໃຊູ້ທນຈົດທະບຽນຂອງຕະຫຼາດຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 147 (ປບ
ມາດຕາ 148 (ໃໝ່) ການປະກາດໃຫູ້ມວນຊົນຊາບ
ູ້
ັ ປຸ ງ) ໂຄງປະກອບການຈັດຕັງຂອງຕະຫຼ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 149 (ປບ
າດຫຼກ

ັ ປຸ ງ) ກົດລະບຽບຂອງຕະຫຼາດຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 150 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ຂອບເຂດການດາເນີນທຸລະກິດຂອງຕະຫຼາດຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 151 (ປບ

ັ ຊັບ
ມາດຕາ 152 (ໃໝ່) ການປ່ຽນແປງການດາເນີນທຸລະກິດຂອງຕະຫຼາດຫຼກ
ັ ປຸ ງ) ສິດ ແລະ ໜູ້າທີ່ ຂອງຕະຫຼາດຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 153 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ສະມາຊິກຂອງຕະຫຼາດຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 154 (ປບ
ັ ຊັບ (ໃໝ່)
ພາກທີ VIII ສນຮັບຝາກຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 155 (ໃໝ່) ສນຮັບຝາກຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 156 (ໃໝ່) ການອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດສນຮັບຝາກຫຼກ
ື
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 157 (ໃໝ່) ເງ່ ອນໄຂການຂ
ອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດສນຮັບຝາກຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 158 (ໃໝ່) ເອກະສານປະກອບການຂອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດສນຮັບຝາກຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 159 (ໃໝ່) ການພິຈາລະນາການຂອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດສນຮັບຝາກຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 160 (ໃໝ່) ການຖອກ ແລະ ການນາໃຊູ້ທນຈົດທະບຽນຂອງສນຮັບຝາກຫຼກ
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ມາດຕາ 161 (ໃໝ່) ການປະກາດໃຫູ້ມວນຊົນຊາບ
ູ້
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 162 (ໃໝ່) ໂຄງປະກອບການຈັດຕັງຂອງສ
ນຮັບຝາກຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 163 (ໃໝ່) ກົດລະບຽບຂອງສນຮັບຝາກຫຼກ
ັ ປຸ ງ) ຂອບເຂດການດາເນີນທຸລະກິດຂອງສນຮັບຝາກຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 164 (ປບ

ັ ຊັບ
ມາດຕາ 165 (ໃໝ່) ການປ່ຽນແປງການດາເນີນທຸລະກິດຂອງສນຮັບຝາກຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 166 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜູ້າທີ່ຂອງສນຮັບຝາກຫຼກ
ັ ປຸ ງ) ສະມາຊິກຂອງສນຮັບຝາກຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 167 (ປບ

ູ້
ັ ຊັບ ແລະ ການກະທາ ທີ່ບ່ ຍຸ ຕທ
ິ າ (ໃໝ່)
ພາກທີ IX ການຊື-ຂາຍຫຼ
ກ
ູ້
ັ ຊັບ ແລະ ການກະທາ ທີ່ບ່ ຍຸ ຕທ
ິ າ
ມາດຕາ 168 (ໃໝ່) ການຊື-ຂາຍຫຼ
ກ
່
ັ
ມາດຕາ 169 (ໃໝ່) ການປນຕະຫຼ
າດ
ູ້
ູ້ ນພາຍໃນເພື່ອຊື-ຂາຍຫຼ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 170 (ໃໝ່) ການນາໃຊູ້ຂມ
ກ

ື ູ້
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 171 (ໃໝ່) ການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງເພື່ອໃຫູ້ຊ-ຂາຍຫຼ
ກ
ູ້ ນທີ່ບ່ ຖືກຕູ້ອງຕາມຄວາມຈິງ
ມາດຕາ 172 (ໃໝ່) ການສູ້າງ, ສະໜອງ ຫຼ ື ເຜີຍແຜ່ຂມ

ມາດຕາ 173 (ໃໝ່) ການປອມແປງເອກະສານລາຍງານການເງ ິນ ແລະ ເອກະສານອື່ນທີ່ກ່ ຽວ ຂູ້ອງໃນຂົງເຂດ
ັ ຊັບ
ວຽກງານຫຼກ

ູ້ ນ, ເອກະສານ, ຫຼກ
ັ ຖານ ແລະ ຂັດຂວາງ ຫຼ ື ບ່ ໃຫູ້ການຮ່ວມມື
ມາດຕາ 174 (ໃໝ່) ການທາລາຍ, ເຊື່ອງອາຂມ
່ ສືບສວນ-ສອບສວນ
ູ້
ັ ໜູ້າທີ່ຂອງເຈົາໜູ້າທີ
ໃນການປະຕິບດ
ູ້ ນ (ປບ
ີ ເຜີຍ ແລະ ການເກັບຮັກສາຂມ
ັ ປຸ ງ)
ພາກທີ X ການລາຍງານ, ການເປດ
ັ ປຸ ງ) ການລາຍງານ
ມາດຕາ 175 (ປບ
ູ້ ນ
ັ ປຸ ງ) ການເປີດເຜີຍຂມ
ມາດຕາ 176 (ປບ
ູ້ ນຂອງບຸ ກຄົນພາຍໃນ
ັ ປຸ ງ) ການລາຍງານຂມ
ມາດຕາ 177 (ປບ
ູ້ ນ
ັ ປຸ ງ) ການເກັບຮັກສາຂມ
ມາດຕາ 178 (ປບ

ັ ປຸ ງ)
ັ ຊັບຫຼກ
ັ ຊັບ (ປບ
ພາກທີ XI ການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼກ
ັ ປຸ ງ) ສາເຫດທີ່ພາໃຫູ້ເປດ
ີ ການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 179 (ປບ
ູ້
ັ ປຸ ງ) ຂັນຕອນການສື
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 180 (ປບ
ບສວນ-ສອບສວນກ່ ຽວກັບວຽກງານຫຼກ
ັ ປຸ ງ) ການອອກຄາສັ່ງເປດ
ີ ການສືບສວນ-ສອບສວນກ່ ຽວກັບວຽກງານຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 181 (ປບ
ີ ການສືບສວນ-ສອບສວນກ່ ຽວກັບວຽກງານຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 182 (ໃໝ່) ການອອກຄາສັ່ງບ່ ເປດ

ັ ປຸ ງ) ການດາເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນກ່ ຽວກັບວຽກງານຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 183 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ການົດເວລາການສືບສວນ-ສອບສວນກ່ ຽວກັບວຽກງານຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 184 (ປບ
ູ້
ັ ປຸ ງ) ການສິນສຸ ດການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ການປະກອບສານວນຄະດີສ່ ງໃຫູ້
ົ ອງົ ການ
ມາດຕາ 185 (ປບ
ໄອຍະການປະຊາຊົນ
່ ສືບສວນ-ສອບສວນກ່ ຽວກັບວຽກງານຫຼກ
ູ້
ັ ປຸ ງ) ເຈົາໜູ້າທີ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 186 (ປບ
ູ້ າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນກ່ ຽວກັບວຽກງານຫຼກ
ັ ປຸ ງ) ສິດ ແລະ ໜູ້າທີ່ ຂອງເຈົາໜູ້
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 187 (ປບ
ັ ຊັບ (ໃໝ່)
ພາກທີ XII ການຮ່ວມມືສາກົນກ່ ຽວກັບວຽກງານຫຼກ
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ັ ການຮ່ວມມືສາກົນ
ມາດຕາ 188 (ໃໝ່) ຫຼກ
ູ້
່ ວມມືສາກົນ
ມາດຕາ 189 (ໃໝ່) ເນືອໃນການຮ

ູ້ ນຊ່ ງກັນ ແລະ ກັນ
ມາດຕາ 190 (ໃໝ່) ການຮູ້ອງຂ ຫຼ ື ສະໜອງ ຂມ
ູ້ ນ-ຂ່າວສານ
ມາດຕາ 191 (ໃໝ່) ການນາໃຊູ້ຂມ
ມາດຕາ 192 (ໃໝ່) ການຮັກສາຄວາມລັບ
ມາດຕາ 193 (ໃໝ່) ການປະຕິເສດການຮູ້ອງຂ
ູ້
ັ ປຸ ງ)
ພາກທີ XIII ຂຫູ້າມ
(ປບ
ູ້
່ ວໄປ
ັ ປຸ ງ) ຂຫູ້າມທົ
ມາດຕາ 194 (ປບ
ູ້
ັ ປຸ ງ) ຂຫູ້າມສ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 195 (ປບ
າລັບການອອກຈາໜ່າຍຫຼກ

ູ້
ັ ປຸ ງ) ຂຫູ້າມສ
ັ ຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 196 (ປບ
າລັບບລິສດ
ູ້
ັ ປຸ ງ) ຂຫູ້າມສ
ັ ບລິຫານກອງທນ
ມາດຕາ 197 (ປບ
າລັບບລິສດ
ູ້ າມສາລັບບລິສດ
ັ ປະເມີນມນຄ່າຊັບສິນ
ມາດຕາ 198 (ໃໝ່) ຂຫູ້
ູ້ າມສາລັບທະນາຄານດແລຊັບສິນ
ັ ປຸ ງ) ຂຫູ້
ມາດຕາ 199 (ປບ
ູ້
ັ ປຸ ງ) ຂຫູ້າມສ
ັ ກວດສອບ
ມາດຕາ 200 (ປບ
າລັບບລິສດ

ູ້ າມສາລັບບລິສດ
ັ ຈັດລາດັບຄວາມໜູ້າເຊື່ອຖື
ມາດຕາ 201 (ໃໝ່) ຂຫູ້
ູ້
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 202 (ໃໝ່) ຂຫູ້າມສ
າລັບນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼກ
ູ້ າມສາລັບຕະຫຼາດຫຼກ
ັ ປຸ ງ) ຂຫູ້
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 203 (ປບ
ູ້
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 204 (ໃໝ່) ຂຫູ້າມສ
າລັບສນຮັບຝາກຫຼກ

ູ້
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 205 (ໃໝ່) ຂຫູ້າມສ
າລັບສະມາຄົມທຸລະກິດຫຼກ
ູ້
ັ ປຸ ງ) ຂຫູ້າມສ
ມາດຕາ 206 (ປບ
າລັບ ຄະນະ ຄຄຊ ແລະ ພະນັກງານຂອງ ສຄຄຊ
ູ້ ດແຍ່ ງ (ປບ
ັ ປຸ ງ)
ພາກທີ XIV ການແກ ູ້ໄຂຂຂັ
ູ້ ດແຍ່ ງກ່ ຽວກັບວຽກງານຫຼກ
ັ ປຸ ງ) ຮບການແກ ູ້ໄຂຂຂັ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 207 (ປບ
ູ້ ດແຍ່ ງກ່ ຽວກັບວຽກງານຫຼກ
ັ ປຸ ງ) ການແກ ູ້ໄຂຂຂັ
ັ ຊັບດູ້ວຍການປະນີປະນອມ
ມາດຕາ 208 (ປບ
ູ້ ດແຍ່ ງກ່ ຽວກັບວຽກງານຫຼກ
ູ້ ດແຍ່ ງ
ັ ປຸ ງ) ການແກ ູ້ໄຂຂຂັ
ັ ຊັບໂດຍ ສນ ຫຼ ື ຫູ້ອງການ ແກ ູ້ໄຂູ້ຂຂັ
ມາດຕາ 209 (ປບ
ທາງດູ້ານເສດຖະກິດ
ູ້ ດແຍ່ ງກ່ ຽວກັບວຽກງານຫຼກ
ັ ປຸ ງ) ການແກ ູ້ໄຂຂຂັ
ັ ຊັບໂດຍສານປະຊາຊົນ
ມາດຕາ 210 (ປບ
ູ້ ດແຍ່ ງກ່ ຽວກັບວຽກງານຫຼກ
ັ ປຸ ງ) ການແກ ູ້ໄຂຂຂັ
ັ ຊັບທີ່ມີລກ
ັ ສະນະສາກົນ
ມາດຕາ 211 (ປບ
ັ ປຸ ງ)
ັ ຊັບ (ປບ
ພາກທີ XV ການຄຸ ູ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານຫຼກ
ັ ປຸ ງ)
ັ ຊັບ (ປບ
ໝວດທີ 1 ການຄຸ ູ້ມຄອງວຽກງານຫຼກ
ັ ປຸ ງ) ອົງການຄຸ ູ້ມຄອງວຽກງານຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 212 (ປບ
ູ້
ັ ປຸ ງ) ໂຄງປະກອບການຈັດຕັງຂອງ
ມາດຕາ 213 (ປບ
ຄຄຊ
ົ ຕາແໜ່ງ ແລະ ອາຍຸ ການຂອງ ຄຄຊ
ມາດຕາ 214 (ໃໝ່) ການແຕ່ງຕັງູ້ ຫຼ ື ປດ
ັ ປຸ ງ) ສິດ ແລະ ໜູ້າທີ່ ຂອງ ຄຄຊ
ມາດຕາ 215 (ປບ
ູ້
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 216 (ໃໝ່) ຄະນະກາມະການຄົນຄວູ້
າການອອກຈາໜ່າຍຫຼກ

ມາດຕາ 217 (ໃໝ່) ຄະນະກາມະການພິຈາລະນາມາດຕະການລົງໂທດທາງບລິຫານ
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ັ ຊັບ
ມາດຕາ 218 (ໃໝ່) ສານັກງານຄະນະກາມະການຄຸ ູ້ມຄອງຫຼກ
ັ ປຸ ງ) ລະບອບແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກຂອງ ຄຄຊ
ມາດຕາ 219 (ປບ
ມາດຕາ 220 (ໃໝ່) ຈັນຍາບັນຂອງ ຄະນະ ຄຄຊ ແລະ ພະນັກງານ ສຄຄຊ
ັ ປຸ ງ)
ັ ຊັບ (ປບ
ໝວດທີ 2 ການກວດກາວຽກງານຫຼກ
ັ ປຸ ງ) ອົງການກວດກາວຽກງານຫຼກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 221 (ປບ
ູ້
ັ ປຸ ງ) ເປາໝາຍກວດກາ
ົ
ມາດຕາ 222 (ປບ
ູ້
ັ ປຸ ງ) ເນືອໃນການກວດກາ
ມາດຕາ 223 (ປບ

ັ ປຸ ງ) ຮບການຂອງການກວດກາ
ມາດຕາ 224 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ຄະນະກວດກາ
ມາດຕາ 225 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ສິດ ແລະ ໜູ້າທີ່ ຂອງຄະນະກວດກາ
ມາດຕາ 226 (ປບ

ັ ປຸ ງ) ພັນທະຂອງເປາໝາຍການກວດກາ
ົ ູ້
ມາດຕາ 227 (ປບ
ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂູ້ອງ
ັ ຊັບ
ພາກທີ XVI ງ ົບປະມານ, ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ຕາປະທັບຂອງອົງການຄຸ ູ້ມຄອງວຽກງານຫຼກ
ມາດຕາ 228 ງ ົບປະມານ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 229 ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ຕາປະທັບຂອງອົງການຄຸ ູ້ມຄອງວຽກງານຫຼກ
ັ ປຸ ງ)
ົ ງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ ຜລູ້ ະເມີດ (ປບ
ພາກທີ XVII ນະໂຍບາຍຕ່ ຜ ູ້ມີຜນ
ູ້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ
ມາດຕາ 230 ນະໂຍບາຍຕ່ ຜມ
ັ ປຸ ງ) ມາດຕະການຕ່ ຜລ
ູ້ ະເມີດ
ມາດຕາ 231 (ປບ

ັ ປຸ ງ) ມາດຕະການສກສາອົບຮົມ
ມາດຕາ 232 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ມາດຕະການທາງວິໄນ
ມາດຕາ 233 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ມາດຕະການປບ
ັ ໃໝ
ມາດຕາ 234 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ມາດຕະການທາງແພ່ງ
ມາດຕາ 235 (ປບ

ັ ປຸ ງ) ມາດຕະການທາງອາຍາ
ມາດຕາ 236 (ປບ
ັ ປຸ ງ) ມາດຕະການໂທດເພີ່ມ
ມາດຕາ 237 (ປບ
ັ ປຸ ງ)
ພາກທີ XVIII ບົດບັນຍັດສຸ ດທູ້າຍ (ປບ
ູ້
ັ
ມາດຕາ 238 ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ປຸ ງ) ຜົນສັກສິດ
ມາດຕາ 239 (ປບ
IV.

ູ້
ັ
ຊັບພະຍາກອນ, ກົນໄກ ແລະ ອົງການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ູ້
ັ ປຸ ງ ເນື່ອງຈາກວ່າ:
ັ ກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍຫຼກ
ັ ຊັບ ສະບັບປບ
ພວກເຮົາ ມີຄວາມພູ້ອມໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ູ້ ຄອງຫຼກ
ັ ຊັບ (ຄຄຊ) ຊ່ ງມີຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງ ິນ
1. ມີຄະນະກາມະການຄຸ ມ
ັ ປະທານ ແລະ ມີ ລັດຖະມົນຕີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ຈາກກະຊວງກ່ ຽວຂູ້ອງເປນ
ັ ຄະນະ. ພູ້ອມນີ ູ້ ຍັງມີ
ເປນ
ັ ເສນາທິການໃຫູ້ແກ່ ຄຄຊ ໃນການ
ັ ຊັບ (ສຄຄຊ) ເຮັດໜູ້າທີ່ເປນ
ສານັກງານຄະນະກາມະການຄຸ ູ້ມຄອງຫຼກ
ູ້
ັ ວຽກງານຕົວຈິງ ແລະ ມີແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກທີ່ຄ່ອງຕົວ;
ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ູ້ ນ ແລະ ຂ່າວສານ ຢ່າງເປນ
ັ ລະບົບຄົບຊຸດ ເພື່ອໃຫູ້ບລິການລກຄູ້າ;
2. ມີລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ຂມ
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ູ້ ນຂະຫຍາຍກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່ າວ.
ິ າໃຕູ້ກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍຫຼກ
ັ ຊັບໃຫູ້ຄບ
ົ ຖູ້ວນ ເພື່ອຈັດຕັງຜັ
3. ຕ ູ້ອງສູ້າງນິຕກ
ັ ປຸ ງຄືນ ບັນດານິຕກ
ົ ູ້ ວາປບ
ິ າທີ່ມີແລູ້ວ ຈານວນ 45 ສະບັບ ໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ
ພູ້ອມນີ ູ້ ຈະໄດູ້ຄນຄູ້
ສະບັບນີ;ູ້

ູ້ ກປະກາດໃຊູ້ຢ່າງເປນ
ັ ທາງການ ຕອູ້ ງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ໃຫູ້ແກ່ ຄະນະກາມະ
4. ພາຍຫຼງັ ກົດໝາຍສະບັບນີຖື
ັ ຊັບ, ສານັກງານຄະນະກາມະການຄຸ ມ
ູ້ ຄອງຫຼກ
ັ ຊັບ, ຕະຫຼາດຫຼກ
ັ ຊັບລາວ, ຜມ
ູ້ ສ
ີ ່ ວນຮ່ວມ
ການຄຸ ູ້ມຄອງຫຼກ
ູ້
ູ້
ູ້
ໃນຕະຫຼາດທນ ແລະ ມວນຊົນທົ່ວໄປ ໃຫູ້ຮັບຮ ູ້ ແລະ ເຂົາໃຈເນື
ອໃນຂອງກົ
ດໝາຍ ພູ້ອມທັງຂນແຜນຈັ
ດ
ູ້
ັ ແຕ່ລະໜູ້າວຽກທີ່ໄດູ້ລະບຸ ໄວູ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ.ູ້
ຕັງປະຕິ
ບດ
V.

ັ ປຸ ງກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍຫຼກ
ັ ຊັບ
ຄາດຄະເນຜົນໄດູ້ຮັບຈາກການປບ
ັ ປຸ ງ ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊູ້ ຄາດຄະເນວ່າຈະໄດູ້ຮບ
ັ ຊັບ ສະບັບປບ
ັ ຜົນ
ພາຍຫຼງັ ກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍຫຼກ

ດີຫຼາຍດູ້ານ ຄື:

ູ້
່ ຄົບຖູ້ວນ,
ັ ປຸ ງ ທີ່ມີເນືອໃນທີ
ັ ຊັບ ຈະມີກດ
ົ ໝາຍວ່າດູ້ວຍຫຼກ
ັ ຊັບ ສະບັບປບ
1. ອົງການຄຸ ູ້ມຄອງວຽກງານຫຼກ
ູ້
ັ ບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ໃຫູ້ມປ
ີ ະສິດທິພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ
ສົມບນ, ຮັດກຸ ມ ແລະ ສາມາດເປນ
ບດ
ູ້
ັ ເຄື່ອງມືທ່ ສ
ັ ຊັບຫຼາຍຂນກວ
່ າເກົ່າ ພູ້ອມທັງ ກາຍເປນ
ີ າຄັນ ແລະ ໜັກ
ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼກ

ູ້ ຄອງວຽກງານຫຼກ
ັ ຊັບໃນການຄຸ ມ
ູ້ ຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ກ່ ຽວກັບ
ແໜູ້ນກວ່າເກົ່າ ໃຫູ້ແກ່ ອົງການຄຸ ມ
ັ ຊັບ ໃຫູ້ມປ
ີ ະສິດທິພາບ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸ ຕທ
ິ າ ແນໃສ່ເຮັດໃຫູ້ວຽກງານດັ່ງກ່ າວ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼກ
ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ່ ເນື່ອງ ແລະ ຍືນຍົງ;

ິ າໃນການສູ້າງຕັງູ້ ສນຮັບຝາກຫຼກ
ັ ຊັບ, ກອງທນສ່ວນບຸ ກຄົນ ແລະ ສະຖາບັນສື່ກາງ
2. ມີບ່ອນອີງທາງດູ້ານນິຕກ
ັ ຊັບອື່ນ ທີ່ຍັງບ່ ທັນຄົບຖູ້ວນ;
ດູ້ານຫຼກ

ັ ນິຕກ
ິ າ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ ແລະ ເງ່ ອນໄຂຕົ
ື
ັ ການ
3. ເປນ
ວຈິງພາຍໃນປະເທດ ພູ້ອມທັງສອດຄ່ອງກັບຫຼກ
ູ້ ນ
ັ ສະມາຊິກຂອງອົງການຄຸ ູ້ມຄອງວຽກງານ
ັ ຊັບສາກົນ (IOSCO) ຊ່ ງຈະນາໄປສ່ ການກ ູ້າວເຂົາເປ
ຄຸ ູ້ມຄອງຫຼກ
ູ້
ັ ຂົວຕ່ ໃຫູ້ແກ່ ຄຄຊ ສປປ ລາວ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ຊັບສາກົນ ພູ້ອມທັງເປນ
ັ ວຽກງານເຊື່ອມໂຍງ
ຫຼກ
ບດ
ຕະຫຼາດທນໃນຂົງເຂດອາຊຽນ;
ື
ັ ດາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ສາມາດລະດົມທນຜ່ານ
4. ຈະຊ່ວຍສູ້າງເງ່ ອນໄຂສະດວກ
ແລະ ສິ່ງຈງໃຈໃຫູ້ບນ
ູ້ ຊຸກຍ ູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ອານວຍ
ັ ການເພີ່ມສິນຄູ້າໃນຕະຫຼາດຫຼກ
ັ ຊັບໃຫູ້ຫຼາຍຂນ,
ຕະຫຼາດທນ ຊ່ ງຈະເປນ
ູ້ ພູ້ອມດຽວ
ິ ຸ ກຄົນ ປະກອບສ່ວນລົງທນໃນຫຼກ
ັ ຊັບໃຫູ້ຫຼາຍຂນ.
ຄວາມສະດວກ ໃຫູ້ແກ່ ບຸ ກຄົນ ແລະ ນິຕບ

ູ້
ັ ການສູ້າງສິ່ງອານວຍຄວາມສະດວກໃນການຊື-ຂາຍຫຼ
ັ ຊັບ ໃນຕະຫຼາດຫຼກ
ັ ຊັບ;
ກັນນີ ູ້ ຈະເປນ
ກ
ູ້
ັ ບ່ອນອີງອັນສາຄັນໃຫູ້ແກ່ ການ ປອ
ູ້ ງກັນ ແລະ ແກ ູ້ໄຂ ການຊື-ຂາຍຫຼ
ົ ໄກ ແລະ ເປນ
ັ ຊັບ ແລະ ການ
5. ມີກນ
ກ
ູ້
ິ າ ຢ່າງຈະແຈ ູ້ງ ເພື່ອສູ້າງຄວາມເຊື່ອໝັນໃຫູ້
ູ້ ງົ ທນ ສູ້າງຄວາມເຊື່ອໝັນູ້ ແລະ ດງດດ
ກະທາ ທີ່ບ່ ຍຸ ຕທ
ແກ່ ຜລ
ູ້ ບຫຼາຍ
ູ້
ູ້ ງົ ທນທັງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົາມາມີ
ັ ຊັບນັບມືນັ
ໃຫູ້ຜລ
ສ່ວນຮ່ວມໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼກ
ູ້
ຂນ;

ູ້
່ າເກົ່າ ແລະ ປະກອບສ່ວນ
6. ລະບົບກົດໝາຍໃນຂົງເຂດການເງ ິນຂອງ ສປປ ລາວ ຈະມີຄວາມສົມບນຂນກວ
ູ້
ູ້
ເຂົາໃນການພັ
ດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ຢ່າງຕັງໜູ້າ;

ັ ການປະຕິບດ
ັ ປຸ ງກົດໝາຍ 5 ປີ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ປີ
ັ ຕາມແຜນການສູ້າງ ແລະ ປບ
7. ເປນ
2016 – 2020.

VI.

ູ້
ັ ແຕ່ປະຈຸບນ
ັ ເຖິງ ເດືອນທູ້າຍປີ 2019.
ທິດທາງໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ປຸ ງກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍຫຼກ
ັ ຊັບ ແຕ່ປະຈຸບນ
ັ ເຖິງ ທູ້າຍປີ 2019 ຈະໄດູ້ດາເນີນຕາມທິດທາງ ດັ່ງນີ:ູ້
ການປບ
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ູ້ ສ
ີ ່ ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດຫຼກ
ັ ຊັບ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນພາຍ
1. ທາບທາມຄາເຫັນຮ່ວມກັບ ຜມ
ໃນເດືອນ ມີນາ 2019;
ີ ກວູ້າງ (ພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ)ູ້ ໃນພາຍໃນເດືອນ ເມສາ ຫາ
2. ທາບທາມຄາເຫັນເປດ
ພດສະພາ 2019;
ັ ປຸ ງ) ໃຫູ້ກະຊວງຍຸ ຕທ
ັ ຊັບ (ສະບັບປບ
ິ າ ເພື່ອກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງ ພາຍ
3. ສົ່ງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍຫຼກ
ໃນເດືອນ ກລະກົດ 2019;
ູ້ ່ ານກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ພາຍໃນເດືອນ ສິງຫາ
ັ ປຸ ງ) ເຂົາຜ
ັ ຊັບ (ສະບັບປບ
4. ສົ່ງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍຫຼກ
2019;

ັ ຊັບ
5. ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍຫຼກ

ັ ປຸ ງ)
(ສະບັບປບ

ຕ່ ຄະນະປະຈາສະພາແຫ່ງຊາດ

ພາຍໃນເດືອນ

ກັນຍາ 2019;

ັ ກອງປະຊຸມສາມະນາເຜີຍແຜ່ກ່ ຽວກັບວຽກງານຕະຫຼາດທນ ແລະ ກົດໝາຍເປີດກວູ້າງ ຮ່ວມ
6. ສະເໜີຈດ

ກັບ ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ພາຍໃນເດືອນ ກັນຍາ 2019;
ັ ປຸ ງ) ຢ່ ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ພາຍໃນເດືອນ
ັ ຊັບ (ສະບັບປບ
7. ພິຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍຫຼກ
ຕຸ ລາ 2019;

ັ ປຸ ງ) ແລະ ສະເໜີກດ
ັ ຊັບ (ສະບັບປບ
ົ ໝາຍຕ່ ປະທານປະເທດ ພາຍ
8. ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍຫຼກ
ໃນເດືອນ ພະຈິກ ຫາ ທັນວາ 2019;
9. ປະທານປະເທດພິຈາລະນາອອກລັດຖະດາລັດປະກາດໃຊູ້

ັ ຊັບ
ກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍຫຼກ

ັ ປຸ ງ)
(ສະບັບປບ

ພາຍໃນເດືອນ ມັງກອນ 2020;
10. ລົງເຜີຍແຜ່ໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ພາຍໃນເດືອນ ກຸ ມພາ 2020.
ູ້
ັ ປຸ ງ) ແມ່ ນໄດູ້ແຈກ
່ ລະມາດຕາ ຂອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍຫຼກ
ັ ຊັບ (ສະບັບປບ
ສາລັບເນືອໃນລະອຽດຂອງແຕ
ູ້
ັ ດາທ່ານຄົນຄວູ້
ຢາຍໃຫູ້ບັນດາທ່ານແລູ້ວ, ຮຽນສະເໜີບນ
າ ແລະ ປະກອບຄາເຫັນຕາມທີ່ເຫັນສົມຄວນ ເພື່ອຈະ
ັ ປຸ ງ ໃຫູ້ຄບ
ົ ຖູ້ວນ ແລະ ສົມບນຕື່ມ.
ໄດູ້ນາໄປປບ

ູ້ າ ທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປນ
ັ ປະໂຫຍດອັນປະເສີດ ຈາກບັນທ່ານສະມາຊິກ
ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ຈະໄດູ້ຮັບຄາເຫັນຊີນ
ລັດຖະບານ.
ຜວູ້ ່ າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
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