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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 

--------------------------- 

ກະຊວງການເງນິ                             ເລກທ ີ 2736 /ກງ                     

                                          ວຽງຈນັ, ວນັທ 26 DEC 2002 

ຄໍາສັ່ ງແນະນາໍ 
ກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ ປະຕບິດັດໍາລດັເລກທ ີ54/ ນຍ 

ວ່າດວຍ້ ລະບອບການຄຸມ້ຄອງວສິາຫະກດິທີ່ ລດັມກີານລງົທນຶ 

------------------------ 
- ອງີຕາມ ດໍາລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເລກທ ີ54 /ນຍ ລງົວນັທ ີ9/5/02 ວ່າດວ້ຍລະບອບການຄຸມ້  

ຄອງວສິາຫະກດິທີ່ ລດັມກີານລງົທນຶ. 

 

ເພື່ ອສາມາດຄຸມ້ຄອງໄດ ້ບນັດາວສິາຫະກດິທີ່ ລດັມກີານລງົທນຶ ໃຫເ້ຄື່ ອນໄຫວຕາມພາລະບດົບາດ ທີ່  

ລດັມອບຫມາຍໃຫ ້; ສງັລວມໄດຊ້ບັສມົບດັ, ທນຶຮອນຂອງລດັ. ປະສດິທຜິນົ, ສະພາບການເຄື່ ອນໄຫວ, ຮບັປະ 

ກນັແຫລ່ງລາຍຮບັທີ່ ສໍາຄນັໃຫງ້ບົປະມານ ແລະເພື່ ອຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາລະບຽບ 

ຫລກັການຄຸມ້ຄອງບນັດາວສິາຫະກດິທີ່ ລດັມກີານລງົທນຶ. 

 

ລດັຖະມນົຕວ່ີາການກະຊວງການເງນິ ອອກຄໍາສັ່ ງແນະນາໍ ຄດືັ່ ງລຸ່ມນີ ້: 

 

I. ຈດຸປະສງົ ລະດບັຄາດຫມາຍ 

1. ຈດຸປະສງົ 

     ຄໍາສັ່ ງແນະນາໍສະບບັນີ ້ວາງອອກເພື່ ອ ກາໍນດົລະບຽບການ, ຫລກັການກ່ຽວກບັສາ້ງຕັງ້ວສິາຫະກດິທີ່ ລດັມ ີ

ການລງົທນຶ; ເພື່ ອເປົາ້ຫມາຍປະຕບິດັ ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພກັ-ລດັ ທີ່ ວາງອອກແຕ່ລະໄລຍະ ຮບັປະກນັປະສດິ     

ທຜິນົ , ຮບັໃຊສ້ງັຄມົ ແລະເພື່ ອເປັນແຫ່ລງລາຍຮບັທີ່ ສໍາຄນັ ໃຫແ້ກ່ງບົປະມານ ເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ ສໍາຄນັໃຫແ້ກ່

ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. 

 

2. ລະດບັຄາດຫມາຍ 

      ເພື່ ອສາມາດຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ, ກວດກາໄດກ້ານເຄື່ ອນໄຫວ ທຸລະກດິ, ກາໍນດົໄດທ້ນຶ ແລະຈາໍນວນວສິາຫະ 

ກດິທີ່ ລດັມກີານລງົທນຶ; ເພື່ ອໃຫທຸ້ກລດັວສິາຫະກດິທີ່ ລດັມກີານລງົທນຶ ຖກືຄວບຄຸມໂດຍສະພາບໍລຫິານ ແລະບໍລ ິ

ຫານວຽກງານຂອງຕນົຢ່າງມລີະບບົພາຍໃຕລ້ະບຽບກດົຫມາຍແລະເປັນເອກະພາບກ່ຽວກບັລະບບົລາຍງານ 

 

II. ການສາ້ງຕັງ້ແລະຫຍຸບເລກີວສິາຫະກດິທີ່ ລດັມກີານລງົທນຶ 

 

1. ວສິາຫະກດິ ທີ່ ລດັມກີານລງົທນຶ ແຫ່ງໄຫມ່ ບ່ໍວ່າຢູ່ຂັນ້ການຄຸມ້ຄອງໃດ ກຕໍາມຈະສາມາດຖກືສາ້ງຂືນ້ໄດ ້ຫລ ື

ຈະຖກືຫຍຸບເລກີໄດກ້ຕໍໍ່ ເມ ື່ ອໄດຮ້ບັການອະນຸມດັ ຢ່າງເປັນທາງການຈາກ ລດັຖະມນົຕວ່ີາການກະຊວງການ 
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     ເງນິຕ່າງໜາ້ໃຫລ້ດັຖະບານ ໃນຖານະທີ່ ເປັນເຈົາ້ຂອງທນຶ ຂອງວສິາຫະກດິທີ່ ລດັມກີານລງົທນຶ. 

 

     ບນັດາກະຊວງອອ້ມຂາ້ງສູນກາງ, ອງົການທຽບເທົ່ າ, ພະແນກການຕ່າງໆຢູ່ໃນບນັດາແຂວງ, ກາໍແພງ 

ນະຄອນແລະເຂດພເິສດ ຫາກມຈີດຸປະສງົຢາກສາ້ງຕັງ້ ວສິາຫະກດິທີ່ ລດັມກີານລງົທນຶຂອງ ຕນົຂຶນ້ໃຫນ້າໍ 

ສະເຫນລີວມສູນທີ່ ກະຊວງການເງນິບນົພືນ້ຖານການສກຶສາ ຄົນ້ຄວາ້ບດົວພິາກເສດຖະກດິ, ໄລ່ລຽງປະສດິທ ິ

ຜນົ, ສກຶສາດາ້ນທນຶ, ບຸກຄະລາ ກອນທີ່ ມຄີວາມສາມາດທີ່ ຈະເຂົາ້ມາບໍລຫິານແລະຄວາມອາດ ສາມາດ 

ຕວົຈງິຂອງງບົປະມານເພື່ ອປະກອບທນຶ ເຂົາ້ໃສ່ກດິຈະການດັ່ ງກ່າວ ເພື່ ອຈະໃດນ້າໍສະເຫນຕີໍ່ ຂໍອະນຸມດັຈາກ

ລດັຖະບານ. 

 

2. ວສິາຫະກດິທີ່ ລດັມກີານລງົທນຶ ຈະຖກືອະນຸມດັການຫຍຸບເລກີຈາກກະຊວງການເງນິໃດ ້ກ ໍບນົພືນ້ຖານການ 

ນາໍສະເຫນ ີຢ່າງ ເປັນລາຍລກັອກັສອນ ໂດຍລະບຸເຫດຜນົທີ່ ພຽງພໍ ແລະຕອ້ງຜ່ານການກວດກາຄນືຊບັສນິ 

ຫນີສ້ນິ ທງັໝດົຂອງວສິາຫະກດິ ແລະຜ່ານການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ສາຍເຫດ ທີ່ ສະເຫນຂໍີຫຍຸບນັນ້ເສຽັກ່ອນ 

 

3. ບ່ໍອະນຸຍາດໃຫວ້ສິາຫະກດິ ທີ່ ລດັມກີານລງົທນຶ ໃຫເ້ອກະຊນົສວຍໃຊ ້ຫລນືາໍໃຊ ້ຊື່ ຂອງວສິາຫະກດິແລະ  

ຫາ້ມການມອບຊບັສມົບດັຂອງລດັໃຫບຸ້ກຄນົ ແລະພາກສ່ວນອື່ ນ ໂດຍທີ່ ຍງັບ່ໍໃດຜ່້ານການເຫນັດ ີຈາກສະ 

ພາບໍລຫິານແລະກະຊວງການເງນິເສຽັກ່ອນ ແລະ ຫາ້ມວສິາຫະກດິຂອງລດັ 100% ຈະບ່ໍຖກືອະນຸຍາດເຂົາ້ 

ຮ່ວມທຸລະກດິ ທີ່ ບ່ໍພວົພນັກບັທຸລະກດິຂອງຕນົ. 

 

III. ການຄຸມ້ຄອງວສິາຫະກດິທີ່ ລດັມກີານລງົທນຶ 

 

ກ.   ວ່າດວ້ຍສະພາບໍລຫິານ :  

1. ທຸກວສິາຫະກດິທີ່ ລດັມກີານລງົທນຶ ຕອ້ງດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງຕນົ ພາຍໃຕກ້ານ ຄຸມ້ຄອງຂອງສະພາບໍລ ິ

ຫານແລະໃນຄະນະກາໍມະການສະພາບໍລຫິານແຕ່ລະບ່ອນຕອ້ງມຕີາງຫນາ້ ກະຊວງການເງນິເຂົາ້ຮ່ວມເປັນ 

ຄະນະກາໍມະການສະພາບໍລຫິານ. 

     ສະພາບໍລຫິານເປັນອງົການທີ່ ມອໍີານາດສູງສຸດ ສໍາລບັວສິາຫະກດິທີ່ ລດັຖຮຸືນ້ຢູ່ນາໍ ໃນການຕດັສນິ 

ບນັຫາແລະ ນອກຈາກຈະເຄື່ ອນໄຫວໄປຕາມ ສນັຍາທີ່ ໃດເ້ຊັ່ ນຮ່ວມກນັແລວ້ ກຍໍງັຕອ້ງໃດເ້ຄື່ ອນໄຫວຕາມ 

ກດົລະບຽບ ຂອງວສິາຫະກດິນາໍອກີ. 

      ວສິາຫະກດິທີ່ ລດັຖຮຸືນ້ຢູ່ນາໍ ນອກຈາກສະພາບໍລຫິານແລວ້ ກສໍາມາດສະເຫນສີາ້ງຕັງ້ສະພາຂາ 

ຮຸນ້ນາໍອກີ ຫລຄືະນະກາໍມະການສະພາບໍລຫິານຈະເປັນຄນົ ໆ ດຽວກບັສະພາຂາຮຸນ້ກໍ່ ໃດ ້ແຕ່ໃຫແ້ຍກເປົາ້ 

ຫມາຍການປະຊຸມແຕ່ລະຄັງ້ໃຫຈ້ະແຈງ້ ວ່າກອງປະຊຸມໃດແມ່ນກອງປະຊຸມສະພາບໍລຫິານ ແລະກອງປະຊຸມ 

ໃດເປັນກອງປະຊຸມຂາຮຸນ້ ຊຶ່ ງຕອ້ງມບີດົບນັທກຶກອງປະຊຸມແຕ່ລະປະເພດການປະຊຸມໃຫຈ້ະແຈງ້. 

 

2. ບນັດາຄະນະກາໍມະການ ທີ່ ເປັນຜູຕ້າງໜາ້ໃຫລ້ດັ ຢູ່ໃນສະພາບໍລຫິານ ບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງແມ່ນພະນກັ 

ງານຈາກອງົການຈດັຕັງ້ຂອງ ລດັສະເຫມໄີປ , ສາມາດມາຈາກພາຍນອກກໍ່ ໃດ ້ເຊັ່ ນ: ພະນກັງານບໍານານ,  

ນກັທຸລະກດິທີ່ ມປີະສບົການສູງ ຫລຊ່ືຽວຊານຄນົລາວທມີ ີບດົຮຽນ ແຕ່ທງັຫມດົແມ່ນບນົພືນ້ຖານການ ອະ 

ນຸມດັ ຂອງລດັຖະມນົຕວ່ີາການກະຊວງການເງນິ ແລະ ກະຊວງກ່ຽວຂອ້ງເສຽັກ່ອນ.  
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    ລດັວສິາຫະກດິ 100% ສາມາດແຕ່ງຕັງ້ຜູຕ້າງຫນາ້ ຂອງຕນົເຂົາ້ຮ່ວມເປັນຄະນະກາໍມະການສະພາ 

    ບໍລຫິານ ໃນວສິາຫະກດິປະສມົ ຫລຮ່ືວມທນຶໃດຫນຶ່ ງໃດຖ້າ້ຫາກວສິາຫະກດິປະສມົ ຫລຮ່ືວມທນຶດັ່ ງກ່າວ 

    ຫາກເປັນວສິາຫະກດິທີ່ ຕນົໃດຮ້ບັການອະນຸມດັໃຫເ້ຂົາ້ຮ່ວມທຸລະກດິຢູ່ນາໍ. 

 

3. ຄະນະກາໍມະການສະພາບໍລຫິານ ສາມາດດໍາລງົຕໍາແຫນ່ງຂອງຕນົໄດຢູ່້ໃນຫລາຍວສິາຫະກດິ ແຕ່ບ່ໍໄຫ ້

ເກນີ 3 ແຫ່ງ ແລະບ່ໍແມ່ນທຸລະກດິປະເພດດຽວກບັ ວສິາຫະກດິອື່ ນທີ່ ຕນົເປັນ ສະພາບໍລຫິານຢູ່ແລວ້ 

      ໃນຊ່ວງໄລຍະ 3 ປີ ຖາ້ຫາກມຕີໍາແຫນ່ງຫ່ວາງເປ່ົາ ຂອງກາໍມະການສະພາບໍລຫິານ ຜູຫ້ນື່ ງ ຫລ ື

ຫລາຍຄນົ ດວ້ຍເຫດຜນົໃດກໍ່ ຕາມ ສະພາບໍລຫິານຫລ ືກອງປະຊຸມຂາຮຸນ້ຕອ້ງນາໍສະເຫນຫີາລດັຖະມນົຕ ີ

ກະຊວງການເງນິ ເພື່ ອອະນຸມດັ ການປ່ຽນແທນດັ່ ງກ່າວ. 

      ຖາ້ຈາໍນວນກາໍມະການ ສະພາບໍລຫິານ ຫາກຕໍ່ າກວ່າ 3 ຄນົ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ຽກປະຊຸມສະພາບໍລຫິານຫລ ື 

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂາຫຸນ້ ສະໄຫມວສິາມນັ ເພື່ ອນາໍສະເຫນ ີລດັຖະມນົຕວ່ີາການ ກະຊວງການເງນິ ກ່ຽວກບັ 

ການແຕ່ງຕັງ້ກາໍມະການສະພາບໍລຫິານ ແທນຕໍາແຫນ່ງທີ່  ຫວ່າງເປ່ົານັນ້. 

 

       ຜູທ້ີ່ ຖກື ແຕ່ງຕັງ້ ໃນຕໍາແຫນ່ງຫວ່າງເປ່ົາ ນັນ້ຈະດໍາເນນີພາລະບດົບາດ ຂອງຕນົໄດແ້ຕ່ໃນຊ່ວງໄລຍະເວ 

ລາ ທີ່ ຍງັເຫລອືເທົ່ ານັນ້ ໄປຈນົຮອດການແຕ່ງຕັງ້ສະພາບໍລຫິານເທື່ ອໄຫມ່. 

 

4. ກາໍມະການສະພາບໍລຫິານອາດປົດຈາກຫນາ້ທີ່  ເປັນສະເພາະບຸກຄນົ ຫລເືປັນຫມູ່ ຄະນະກໄໍດທຸ້ກເວລາ 

ຕາມຮູບການດຽວກນັກບັການແຕ່ງຕັງ້ສະພາບໍລຫິານ ຖາ້ຫາກສາມາດຢັງ້ຢືນໃດວ່້າມສ່ີວນຮ່ວມໃນການ 

ເຮດັໃຫທຸ້ລະກດິຫລົ່ ມຈົ່ ມ ເຊັ່ ນ: 

- ການລະເມດີຕໍ່  ຂໍກ້າໍນດົ ທາງດາ້ນນຕິກິາໍ ຫລລືະບຽບການ ທີ່ ນາໍໃຊຕ້ໍ່ ວສິາຫະກດິທີ່ ລດັມ ີການລງົທນຶ 

- ການລະເມດີກດົລະບຽບ ຂອງວສິາຫະກດິທີ່ ລດັມກີານລງົທນຶ. 

- ຂໍຜ້ດິພາດ ທາງດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ ແລະບໍລຫິານ ຊື່ ງເປັນການກະທໍາ ທີ່ ຂດັກບັສດິຜນົປະໂຫຍດ 

ຂອງວສິາຫະກດິ ນອກຈາກມາດຕະການ ປົດອອກຈາກຕໍາແຫນ່ງແລວ້ ກໍ່ ຍງັມມີາດຕະການທີ່ ບົ່ ງໄວໃ້ນ

ກດົຫມາຍແພ່ງ ແລະ ກດົຫມາຍອາຍາ. 

       ສໍາລບັລດັວສິາຫະກດິ 100% ກາໍມະການສະພາບໍລຫິານ ຈະຖກືປົດໂດຍລດັຖະມນົຕກີະຊວງການ 

ເງນິ, ບນົພືນ້ຖານຄວາມຜດິທີ່ ລະບຸໄວຂ້າ້ງເທງິນີ;້ 

       ສ່ວນວສິາຫະກດິປະສມົຫລຮ່ືວມທນຶ ກາໍມະການ ສະພາບໍລຫິານ ຈະຖກືປົດອອກຈາກຫນາ້ທີ່  

ໂດຍກອງປະຊຸມໄຫຍ່ຂາຮຸນ້ ດວ້ຍຄະແນນສຽງທີ່ ກວມ ເອາົສອງສ່ວນສາມ ຂອງຈາໍນວນຮຸນ້ທງັຫມດົ. 

 

5. ສະພາບໍລຫິານຂອງລດັວສິາຫະກດິ 100% ເປັນຜູກ້າໍນດົເງນິເດອືນຂອງຄະນະອໍານວຍການ ເພື່ ອນາໍສະ 

ເຫນລີດັຖະມນົຕກີະຊວງການເງນິອະນຸມດັ. 

       ສໍາລບັວສິາຫະກດິປະສມົຫລຮ່ືວມທນຶ ພາຍຫລງັທີ່ ສະພາບໍລຫິານພຈິາລະນາກ່ຽວກບັເງນິເດອືນຂອງ 

ຄະນະອໍານວຍການແລວ້, ກຕໍອ້ງໃດລ້າຍງານໃຫກ້ະຊວງການເງນິເພື່ ອຊາບ. 

 

6. ສະພາບໍລຫິານ ສາມາດແຕ່ງຕັງ້ ເລຂານຸການຜູຫ້ນື່ ງຂືນ້. ເລຂານຸການດັ່ ງກ່າວ ບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງແມ່ນກາໍ 

ມະການສະພາບໍລຫິານ ຫລ ືຂາຮຸນ້. 
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     ຂ.  ວ່າດວ້ຍອໍານວຍການ 

 

ຜູອໍ້ານວຍການ ລດັວສິາຫະກດິທີ່ ລດັມກີານລງົທນຶ ສາມາດເປັນກາໍມະການສະພາບໍລຫິານຂອງລດັວສິາຫະ 

ກດິທີ່ ຜູກ່້ຽວດໍາລງົຕໍາແຫນ່ງຢູ່. 

        ຜູອໍ້ານວຍການວສິາຫະກດິທີ່ ລດັມກີານລງົທນຶສາມາດ ຖກືປົດອອກຈາກຕໍາແຫນ່ງໄດທຸ້ກເວລາ ໂດຍ

ລດັຖະມນົຕກີະຊວງການເງນິ ບນົພືນ້ຖານການສະເຫນຂີອງສະພາບໍລຫິານ ຫລສືະພາຂາຮຸນ້ ຖາ້ຫາກ ມຜີນົ 

ງານບ່ໍດ ີ ບ່ໍມຄີວາມສາມາດຄຸມ້ຄອງແລະບໍລຫິານທຸລະກດິໃຫຂ້ະຫຍາຍຕວົໄດ,້ ຂາດຄວາມໂປ່ງໃສ ເຮດັໃຫ ້

ທນຶຮອນຂອງລດັກຸດຫຽ້ນ ຫລເືຮດັໃຫທຸ້ລະກດິລົມ້ຈມົ 

 

        ຜູອໍ້ານວຍການຂອງລດັວສິາຫະກດິ 100% ທີ່ ດໍາເນນີທຸລະກດິທີ່ ບ່ໍມລີກັສະນະຍຸດທະສາດ ບ່ໍແມ່ນເພື່ ອ  

ຮບັໃຊຫ້ນາ້ທີ່ ການເມອືງ ຈະຖກືພຈິາລະນາ ປົດຕໍາແຫນ່ງ ກລໍະນຫີາກເຮດັໃຫວ້ສິາຫະກດິທີ່ ລດັລງົທນຶນັນ້ ມ ີ 

ການຫລູບທນຶເຖງິ 2 ປີໂດຍບ່ໍມເີຫດຜນົ ພອ້ມທງັຈະຖກືປະຕບິດັວໃິນ ແລະມາດຕະການຄວາມຜດິ ຕາມກດົ 

ຫມາຍແພ່ງ ຫລ ືອາຍາ ແລວ້ແຕ່ກລໍະນຂີອງການກະທໍາຜດິ. 

 

ຄ.   ວ່າດວ້ຍກດົລະບຽບ : 

 

      ບນັດາກດົລະບຽບຂອງວສິາຫະກດິທີ່ ລດັມກີານລງົທນຶຕອ້ງໄດຮ່້າງຂຶນ້ເປັນລາຍລກັອກັສອນແລະເຊນັ 

ໂດຍຜູອໍ້ານວຍການບນົພືນ້ຖານຄວາມເປັນເອກະພາບ ພາຍໃນຄະນະບໍລຫິານຂອງ ວສິາຫະກດິ, ຈາກນັນ້ 

ໃຫນ້າໍສົ່ ງກະຊວງການເງນິ ເພື່ ອຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ກດົລະບຽບດັ່ ງກ່າວ. 

      ມະຕຕິກົລງົວ່າດວ້ຍການປ່ຽນແປງຖານະທາງດາ້ນກດົຫມາຍຂອງວສິາຫະກດິ ຊຶ່ ງເປັນກາໍມະສດິຂອງ 

ລດັ 100% ແມ່ນກະຊວງການເງນິເປັນຜູຕ້ກົລງົ. 

 

ງ.   ວ່າດວ້ຍເບັຍ້ປະຊຸມ, ເງນິບໍາເນດັຂອງສະພາບໍລຫິານ ແລະ ເງນິເດອືນຂອງຜູອໍ້ານວຍການ 

 

1. ວສິາຫະກດິທີ່ ລດັມກີານລງົທນຶຕອ້ງຈ່າຍເງນິນະໂຍບາຍຮ່ວມປະຊຸມ ຫລ ືເບັຍ້ປະຊຸມໃຫກ້າໍມະການສະພາບໍ 

ລຫິານແລະຖາ້ຫາກກອງປະຊຸມສະພາບໍລຫິານຫາກບ່ໍແມ່ນກອງປະຊຸມດຽວກນັກບັກອງປະຊຸມຂາຮຸນ້ 

ເງນິນະໂຍບາຍ ດັ່ ງກ່າວກສໍາມາດຈ່າຍໃຫແ້ກ່ກອງປະຊຸມດັ່ ງກ່າວໃດອ້ກີ ເພື່ ອເປັນຄ່າໄຊຈ່້າຍໃນການປະຕ ິ

ບດັຫນາ້ທີ່ ວຽກງານຂອງເຂາົເຈ ົາ້. 

 

2. ກາໍມະການສະພາບໍລຫິານຈະໄດຮ້ບັເງນິບໍາເນດັ ຊຶ່ ງເປັນເງນິຍອ້ງຍຜໍນົ ງານສະເພາະ ຂອງກາໍມະການສະ 

ພາບໍລຫິານແຕ່ລະຄນົ ບນົພືນ້ຖານການປະກອບສ່ວນ ແລະການມຫີນາ້ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມສະພາບໍລຫິານ 

ຕາມເງ ື່ອນໄຂດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 

      ວສິາຫະກດິທີ່ ລດັມກີານລງົທນຶຈະສາມາດເບກີຈ່າຍເງນິບໍາເນດັໃຫພ້ະນກັງານ ກາໍມະກອນ ແລະ ກາໍມະ 
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ເບັຽ້ປະຊຸມຫມດົປີ 

4 ຄັງ້ຕ່ໍປີ 

500.000 ກບີ x 4 ເດອືນ 
4 

           ການສະພາບໍລຫິານ ຂອງຕນົໃດຕ້າມລະບຽບການທີ່ ໃດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 10 ຂອງດໍາລດັເລກທີ່  

           54/ນຍ ລງົວນັທ ີ9/05/02 ໃດກ້ຕໍໍ່ ເມ ື່ ອຫາກສາມາດປະຕບິດັໄດຕ້າມແຜນລາຍຮບັ ຫລ ືເກນີແຜນການ 

           ທີ່ ໃດຂ້ຶນ້ໄວ.້ 

 

           ການແບ່ງປັນຈາໍນວນເງນິບໍາເນດັ ແລະການຈ່າຍເບັຽ້ປະຊຸມໃຫກ້າໍມະການສະພາບໍລຫິານນັນ້ ແມ່ນ  

     ສະພາບໍລຫິານ ເປັນຜູຕ້ກົລງົໂດຍໃຫເ້ອາົເງນິເດອືນທີ່ ໄດຜ່້ານກນອະນຸມດັຈາກກະຊວງການເງນິແລວ້ນັນ້ 

     ເປັນພືນ້ຖານ ໃນການຄດິໄລ່ເບັຽ້ປະຊຸມ ແລະເງນີບໍາເນດັປະຈາໍປີ ຂອງກາໍມະການສະພາບໍລຫິານ, ການ 

     ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກ່ຽວກບັການເບກີຈ່າຍບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງຂໍອະນຸມດັຈາກກະຊວງການເງນິອກີ. 

 

           ຜູອໍ້ານວຍການທີ່ ເປັນກກາໍມະການສະພາບໍລຫິານ ຈະໄດຮ້ບັແຕ່ເງນິບໍາເນດັປະຈາໍປີ ໃນນາມເປັນຜູ ້

     ອໍານວຍການເທົ່ ານັນ້ ແລະຈະບ່ໍໄດຮ້ບັໃນນາມກາໍມະການສະພາບໍລກິານຕື່ ມອກີ. 

 

3. ບ່ໍອະນຸຍາດ ກາໍມະການສະພາບໍລຫິານຜູໃ້ດ ກູຢື້ມເງນີ ຈາກວສິາຫະກດິທີ່ ລດັມກີານລງົທນຶຈະແມ່ນຢູ່ໃນ 

     ຮູບການໃດກໍ່ ຕາມ ຫລຂໍືໃຫວ້ສິາຫະກດິ ຂອງລດັຄໍາ້ປະກນັການຊໍາລະເງນິ ຫລ ືໃບຢັງ້ຢືນການຄາ້ ຊຶ່ ງຕນົໃດ ້

     ມຂໍີຕ້ກົລງົໄວກ້ບັພາກສ່ວນອື່ ນ. 

 

4. ບນັດາບຸກຄນົທີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ຖກືເຊນີ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມສະພາບໍລຫິານລວມທງັເລຂາກອງປະຊຸມ 

     ກສໍາມາດໄດຮ້ບັເງນິເບັຽ້ປະຊຸມ ໃນອດັຕາສ່ວນ 80% ຂອງເງນິເບັຽ້ປະຊຸມທີ່ ກາໍມະການສະພາບໍລຫິານ 

    ໃດຮ້ບັ ເພື່ ອເປັນຄ່າທດົແທນລາຍຈ່າຍສິນ້ເປືອງໃນການມາເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມສະພາບໍລຫິານ. ນອກຈາກ 

     ນີບຸ້ກຄນົດັ່ ງກ່າວກໍ່ ສາມາດຮບັຄ່າທດົແທນວຽກງານຕວົຈງິໃດຫນຶ່ ງໄດຖ້າ້ສະພາບໍລຫິານຂໍຮອ້ງໃຫຜູ້ກ່້ຽວເຮດັ  

     ແລະໃນກລໍະນນີີຕ້ອ້ງມສີນັຍາຜູກພນັຕ່າງຫາກ ລະຫວ່າງ ວສິາຫະກດິ ແລະ ບຸກຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

 

5. ກາໍມະການສະພາບໍລຫິານມສີດິໃດຮ້ບັເບັຽ້ປະຊຸມ ໃນແຕ່ລະຄັງ້ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມນັ 

     ຕາມອດັຕາເບັຽ້ປະຊຸມຫມດົປີ ຫານໃຫ ້ຈາໍນວນເທື່ ອຂອງກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມນັ ທີ່ ໃດກ້າໍນດົໄວ ້

     ຫມດົປີ ເຊັ່ ນຕວົຢ່າງ: 

- ເງນິເດອືນຜູອໍ້ານວຍການ ເທົ່ າກບັ 500.000 ກບີ/ເດອືນ ( ມູນຄ່າຍງັບ່ໍທນັໄດຫ້ກັພນັທະຕ່າງ ໆອອກ ) 

 

- ການຄດິໄລ່ເບັຽ້ປະຊຸມໃຫປ້ະທານສະພາບໍລຫິານ ເທົ່ າກບັ ເງນິເດອືນລວມທງັຫມດົຂອງອໍານວຍການ     

4 ເດອືນ, ຕວົຢ່າງ ການຄດິໄລ່ມຄີດືັ່ ງນີ:້  

 

      ເບັ ້ັຽ້ປະຊຸມທີ່ ຕອ້ງຈ່າຍຕໍ່ ກອງປະຊຸມ 1 ຄັງ້  =                            = 

 

    =  500.000 ກບີ/ການປະຊຸມ 1 ຄັງ້ 

 

- ກລໍະນກີານປະຊຸມໃນປີຫາກຫນອ້ຍກວ່າ 4 ເທື່ ອ ຕໍ່ ປີ ແມ່ນໃຫເ້ອາົເບັຽ້ປະຊຸມ ຕໍ່  1 ຄັງ້ ຈ່າຍກ່ອນ. 

ສ່ວນເຫລອືໃຫຈ່້າຍໃນກອງປະຊຸມຄັງ້ສຸດທາ້ຍຂອງປີໃຫຄ້ບົຕາມຈາໍນວນເບັຽ້ປະຊຸມສູງສຸດຕໍ່ ປີ ດັ່ ງຕວົ 

ຢ່າງການປະຊຸມ 3 ຄັງ້ຕໍ່ ປີດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
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 ການຈ່າຍເບັຽ້ປະຊຸມ ຄັງ້ທ ີ1 = 500.000 ກບີ 

 ການຈ່າຍເບັຽ້ປະຊຸມ ຄັງ້ທ ີ2 =   500.000 ກບີ 

 ການຈ່າຍເບັຽ້ປະຊຸມ ຄັງ້ທ ີ3 =   1.000.000 ກບີ 

     ລວມ     =   2.000.000 ກບີ 

 

- ກລໍະນກີານປະຊຸມໃນປີຫາກຫລາຍກວ່າ 4 ຄັງ້ , ແມ່ນເອາົມູນຄ່າເບັຽ້ປະຊຸມຕໍ່  1 ຄັງ້ ຈ່າຍໃນ 

ເວລາມກີານປະຊຸມແຕ່ລະຄັງ້ ເຖງິວ່າມູນຄ່າຈະເກນີເບັຽ້ປະຊຸມສູງສຸດຕໍ່ ປີກໍ່ ຕາມ ເຊັ່ ນຕວົຢ່າງການປະ 

ຊຸມ 6 ຄັງ້ຕໍ່ ປີ:  

 ການຈ່າຍເບັຽ້ປະຊຸມ ຄັງ້ທ ີ1 ຫາ ຄັງ້ທ ີ6 ແມ່ນຈ່າຍຄັງ້ລະ = 500.000 ກບີ 

 ລວມ ເງນິເບັຽ້ປະຊຸມ 6 ຄັງ້ໃນ ປີ ຫນຶ່ ງ = 3.000.000 ກບີ 

 

- ສໍາລບັເບັຽ້ປະຊຸມສະໄຫມວສິາມນັຖາ້ຫາກມກີໍ່ ແມ່ນໃຫເ້ບກີຈ່າຍໄດໃ້ນຂອບເຂດດຽວກນັກບັ ກອງປະ 

ຊຸມສາມນັແຕ່ລະຄັງ້. 

 

6. ກອງປະຊຸມສະພາບໍລຫິານ ສະໄຫມສາມນັຕອ້ງເປີດຂຶນ້ຢ່າງຫນອ້ຍ 3 ເດອືນໃດເທື່ ອຫນຶ່ ງ ອງີຕາມ 

     ການຮຽກເຊນີ ຂອງປະທານສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຕອ້ງສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ ທຸກໆ ບນັຫາທີ່ ໃດ ້ແຈງ້ຢູ່ໃນວາ 

     ລະຂອງກອງປະຊຸມ. ວາລະກອງປະຊຸມຕອ້ງສົ່ ງໃຫຄ້ະນະກາໍມະການສະພາບໍລຫິານສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ 

     ກ່ອນການເກດີກອງປະຊຸມຢ່າງຫນອ້ຍ 1 ອາທດິ. ການຮຽກປະຊຸມສະໄຫມ ວສິາມນັ ຕອ້ງໃຫມ້ກີານກາໍ 

     ນດົວາລະປະຊຸມ ຢ່າງຄກັແນ່ຄກືບັກອງປະຊຸມສາມນັ; 

 

7. ຄະນະອໍານວຍການຂອງວສິາຫະກດິທີ່ ລດັລງົທນຶ ບ່ໍມສີດິ ຕກົລງົ ບນັຫາທີ່ ມກີານພວົພນັເຖງິທດິທາງໃຫຍ່ໆ

ທາງດາ້ນຍຸດທະຍາດ, ເສດຖະກດິ, ການເງນິ ຫລ ືທາງດາ້ນເຕກັໂນໂລຊ ີຂອງວສິາຫະກດິຂອງລດັ, ບນັດາ 

     ສນັຍາທີ່ ພວົພນັເຖງິວສິາຫະກດິ ຫລສືນັຍາແຜນການ ກບັລດັຖະບານ ຖາ້ຫາກບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການເຫນັດຈີາກ 

     ສະພາບໍລຫິານເສຽກ່ອນ. 

 

IV. ການກາໍນດົເງນິກູ,້ ຫນີສ້ນິ, ເງນິຄໍາ້ປະກນັຕ່າງ ໆ 

 

1. ສະພາບໍລຫິານຈະເປັນຜູກ້າໍນດົກ່ຽວກບັເພດານຫນີສ້ນິ, ເງນິກູ,້ ເງນິຄໍາ້ປະກນັຕ່າງ ໆ ລວມທງັການລງົທນຶ 

     ຂະຫຍາຍການຜະລດິ, ການຮ່ວມປະກອບທນຶ ທີ່ ມຜີນົປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ວສິາຫະກດິແລະການເປີດກວາ້ງຕະ 

     ຫລາດ ຂອງວສິາຫະກດິທີ່ ລດັມກີານລງົທນຶ. 

 

2. ພາຍຫລງັສະພາບໍລຫິານ ກາໍນດົຂອບເຂດເງນິກູຢື້ມສູງສຸດ ຊຶ່ ງຜູອໍ້ານວຍການ ຂອງວສິາຫະກດິທີ່ ລດັມ ີ

     ການລງົທນຶ ບ່ໍສາມາດກູຢື້ມເກນີໄດ ້ແຕ່ກລໍະນຫີາກມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໃດມ້ຫີນີສ້ນິ, ເງນິກູ ້ແລະເງນິຄໍາ້         

     ປະກນັຕ່າງ ໆ ເກນີເພດານ ທີ່  ສະພາບໍລຫິານໄດກ້າໍນດົໄວແ້ລວ້ ແລະເພື່ ອບນັລຸໃດເ້ປົາ້ຫມາຍຂອງວສິາຫະ 

     ກດິ ກໍ່ ສາມາດ ກູຢື້ມໃດ ້ແຕ່ຕອ້ງໄດຮ້ບັການອະນຸມດັເປັນພເິສດຈາກສະພາບໍລຫິານເສຽັກ່ອນ. 
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V. ວ່າດວ້ຍພນັທະຕໍ່ ລດັ 

 

 ທຸກວສິາຫະກດິທີ່ ລດັມກີານລງົທນຶ ມພີນັທະແລະຫນາ້ທີ່  ຄດືັ່ ງນີ ້: 

1. ຜູອໍ້ານວຍການຂອງລດັວສິາຫະກດິຊຶ່ ງຖກືແຕ່ງຕັງ້ຈາກລດັຖະມນົຕກີະຊວງການເງນິໃຫເ້ຂົາ້ໄປບໍລຫິານແລະ 

ຄຸມ້ຄອງການເຄື່ ອນໄຫວຂອງທຸລະກດິ ມຫີນາ້ທີ່  ປົກປັກຮກັສາຊບັສມົບດັ, ທນຶແລະຄງັສະສມົທງັຫມດົພອ້ມ 

ທງັກາໍໄລຂອງລດັວສິາຫະກດິໃຫໃ້ດດ້ ີ ມປີະສດິທຜິນົ ເນື່ ອງຈາກທງັຫມດົນັນ້ ແມ່ນເປັນທນຶຮອນທີ່ ລດັໃດ ້

ມອບໃຫລ້ດັວສິາຫະກດິ ສະນັນ້ ສ່ວນເຫລອື ຈາກການນາໍໃຊ ້ແມ່ນລດັເປັນເຈົາ້ກາໍມະສດິແຕ່ຜູດ້ຽວ ແລະ ລດັ 

ສາມາດຮຽກຮອ້ງເຂົາ້ງບົປະມານເວລາໃດກໍ່ ໄດ ້ຖາ້ຫາກມຄີວາມຕອ້ງການນາໍໃຊ.້ 

 

2. ການແບ່ງປັນຜນົກາໍໄລຂອງ ວສິາຫະກດິປະສມົ ແລະ ຮ່ວມທນຶ ນັນ້ ແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມອດັຕາສ່ວນຮຸນ້ 

ຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ບນົພືນ້ຖານການກວດສອບບນັຊ ີຂອງອງົການກວດສອບບນັຊພີາຍນອກແລວ້ ແລະ ພາຍ 

ຫລງັການຕກົລງົອະນຸມດັກ່ຽວກບັຄງັຂະຫຍາຍການຜະລດິຂອງສະພາບໍລຫິານ. 

 

3. ມພີນັທະຕອ້ງລາຍງານທຸກສະພາບການຕໍ່ ກະຊວງການເງນິດັ່ ງນີ:້  

- ເອກະສານທີ່ ຕອ້ງລາຍງານທຸກ ງວດ 3 ເດອືນ: 

                         +  ໃບດຸ່ນດຽງ 

               +  ບນັຊຜີນົໄດຮ້ບັ 

               +  ບນັຊລີະອຽດ ຊບັສມົບດັ 

               +  ບນັຊລີະອຽດໜີສ້ນິ 

               +  ສນັຍາກບັພາກສ່ວນອື່ ນຖາ້ມ ີ

               +  ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມສະພາບໍລຫິານແຕ່ລະຄັງ້ 

               +  ສະພາບການອື່ ນໆ 

- ເອກະສານທີ່ ຕອ້ງລາຍງານປະຈາໍປີ: 

               +  ໃບສະຫລຸບຊບັສມົບດັ 

               +   ສະຫລຸບ ແລະ ຂຶນ້ແຜນການຂະຫຍາຍການຜະລດິ ແລະການລງົທນຶ 

               +   ບດົລາຍງານການມອບພນັທະໃຫລ້ດັ 

               +   ຈາໍນວນພນົ ແລະ ວຽກອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ 

               +   ບດົບນັທກຶສະພາຂາຮຸນ້ແຕ່ລະປີ 

               +   ການລາຍງານອື່ ນ ໆ 

4. ການນາໍສົ່ ງຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ບດົລາຍງານຕ່າງໆທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນຫມວດ V ຂໍ ້3 ຂາ້ງເທງິນີ ້ໃຫປ້ະຕບິດັດັ່ ງນີ ້

 

ກ.  ສໍາລບັເອກະສານທີ່ ຕອ້ງລາຍງານປັນງວດ 3 ເດອືນ:  

 

- ວສິາຫະກດິທີ່ ລດັມກີານລງົທນຶ ຕອ້ງສົ່ ງເອກະສານຂາ້ງເທງິນີໃ້ຫຂ້ະແຫນງຄຸມ້ຄອງຊບັສນິຂອງລດັ             

ທີ່ ຕນົຂຶນ້ກບັ ບ່ໍກາຍວນັທ ີ15 ຂອງເດອືນ ເມສາ, ກລໍະກດົ, ຕຸລາ ແລະມງັກອນຂອງທຸກໆປີ. 

- ຫອ້ງການຄຸມ້ຄອງຊບັສນິຂອງລດັຂັນ້ແຂວງສງັລວມຂໍມູ້ນຂາ້ງເທງິນີ ້ໃສ່ຕາຕະລາງທີ່ ປະກອບໃຫນ້ັນ້ 
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ສົ່ ງໃຫກ້ະຊວງການເງນິບ່ໍໃຫກ້າຍວນັທ ີ30 ເດອືນ ເມສາ, ກລໍະກດົ, ຕຸລາແລະມງັກອນຂອງທຸກໆປີ. 

 

     ຂ.  ສໍາລບັເອກະສານທີ່ ຕອ້ງລາຍງານເປັນປີ: 

- ວສິາຫະກດິທີ່ ລດັມກີານລງົທນຶຕອ້ງສົ່ ງໃຫຂ້ະແຫນງຄຸມ້ຄອງຊບັສນິຂອງລດັທີ່ ຕນົຂຶນ້ກບັບ່ໍໃຫກ້າຍ          

ວນັທ ີ30 ເດອືນ ກຸມພາ ຂອງທຸກໆປີ. 

- ຫອ້ງການຄຸມ້ຄອງຊບັສນິຂອງລດັຂັນ້ແຂວງສງັລວມຂໍມູ້ນຂາ້ງເທງິນີ ້ໃສ່ຕາຕະລາງທີ່ ປະກອບໃຫນ້ັນ້           

ສົ່ ງໃຫກ້ະຊວງການເງນິບ່ໍໃຫກ້າຍວນັທ ີ15 ມນີາ ຂອງແຕ່ລະປີ 

     ສໍາລບັວສິາຫະກດິທີ່ ລດັລງົທນຶທີ່ ຂຶນ້ກບັກມົຄຸມ້ຄອງຊບັສນິຂອງລດັກະຊວງການເງນິນັນ້ ໃຫສ້ົ່ ງ 

ເອກະສານຕາມກາໍນດົເວລາຂາ້ງເທງິນີ ້ໃຫກ້ມົຄຸມ້ຄອງຊບັສນິຂອງລດັໂດຍກງົໂລດ. 

 

VI. ການປະກອບທນຶ ແລະ ການແບ່ງປັນຜນົກາໍໄລ 

 

1. ລດັວສິາຫະກດິ 100% : 

      ເມື່ ອມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໃດປ້ະກອບທນຶເພີ່ ມ ຜູອໍ້ານວຍການຕອ້ງນາໍສະເຫນຄີວາມຕອ້ງການທນຶ                     

ເພີ່ ມ ດັ່ ງກ່າວ ເພື່ ອຂະຫຍາຍການຜະລດິຂອງຕນົ ຜ່ານກອງປະຊຸມສະພາບໍລຫິານ ເພື່ ອນາໍສະ   

ເຫນຂໍີອະນຸມດັຈາກກະຊວງການເງນິ ກ່ຽວກບັ ແຫລ່ງທນຶດັ່ ງກ່າວຊຶ່ ງອາດຈະດວ້ຍຮູບການ: 

- ສະເຫນຂໍີກູຢື້ມຈາກທະນາຄານ ພາຍໃນ ຫລຈືາກຕ່າງປະເທດ 

- ສະເຫນຂໍີກະຊວງການເງນິປະກອບທນຶເພີ່ ມ 

- ສະເຫນຂີາຍໃບຮຸນ້ໃຫພ້ະນກັງານ ກາໍມະກອນ ຫລຂືາຍທົ່ ວໄປ 

        ພາຍຫລງັທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຈາກກະຊວງການເງນິ ກ່ຽວກບັຮູບການປະກອບທນຶເພີ່ ມໃດນຶ່ ງ        

ຂາ້ງເທງິນີແ້ລວ້ ຂັນ້ຕອນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິຕອ້ງໃດມ້ກີານປະສານສມົທບົກນັລະອຽດລະຫວ່າງ  

ກະຊວງການເງນິ, ວສິາຫະກດິກ່ຽວຂອ້ງ ແລະພາກສ່ວນອື່ ນ ໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເພື່ ອ : 

- ສໍາລບັການກູຢື້ມຈາກທະນາຄານ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຈາກກະຊວງການເງນິ 

          ເສຽັກ່ອນ ບນົພືນ້ຖານ ບດົວພິາກຄວາມອາດສາມາດຕວົຈງິໃນການທດົແທນຄນື. 

- ສໍາລບັການປະກອບທນຶເພີ່ ມດວ້ຍງບົປະມານຂອງລດັ ຈະເປັນວດັຖຸ ຫລເືປັນເງນິກຕໍາມ  

          ຕອ້ງໃດເ້ຮດັສນັຍາກູຢື້ມລະຫວ່າງກະຊວງການເງນິ ກບັລດັວສິາຫະກດິນັນ້. 

- ສໍາລບັການຂາຍຮຸນ້ ກຕໍອ້ງໃດຜ່້ານການອະນຸມດັຈາກກະຊວງການເງນິ ເຊນັດຽວກນັ 

- ສໍາລບັລດັວສິາຫະກດິ ຕອ້ງມອບເງນິປັນຜນົໃຫລ້ດັລວງຫນາ້ ເປັນງວດຄ ືງວດລະ 3 ເດອືນ, 

 ພາຍຫລງັຫມດົປີ ຈຶ່ ງໄລ່ລຽງກນັ,ຖາ້ລດັວສິາຫະກດິມອບເກນີໃຫໄ້ປຫກັຕໍ່ ໃນປີຕໍ່ ໄປ, ຖາ້ມອບ 

 ບ່ໍພໍໃຫລ້ດັວສິາຫະກດິມອບຕື່ ມ. 

2. ວສິາຫະກດິປະສມົ ຫລ ືຮ່ວມທນຶ 

ຖາ້ລດັຖຮຸືນ້ຫລາຍກວ່າຫາ້ສບິສ່ວນຮອ້ຍແຕ່ບ່ໍຮອດຮອ້ຍສ່ວນຮອ້ຍສະພາບໍລຫິານສາມາດລະດມົທນຶຕື່ ມ      

ໄດ ້ຕາມການເຫນັດຂີອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂາຮຸນ້ ຫລກືະຊວງການເງນິ ດວ້ຍວທິກີານຂາຍ 

ໃບຮຸນ້ເພີມ້ຕື່ ມ, ຖາ້ມູນຄ່າຮຸນ້ທີ່ ຂາຍຫາກເກນີກວ່າເຄິ່ ງຫນຶ່ ງຂອງທນຶທງັຫມດົວສິາຫະກດິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ບ່ໍແມ່ນ ລດັວສິາຫະກດິອກີ. ແຕ່ເປັນບໍລສິດັ ທີ່ ລດັມກີານຮ່ວມທນຶປະກອບຢູ່ນາໍ ຊຶ່ ງຕອ້ງໄດຄຸ້ມ້ຄອງ 

ບນົພືນ້ຖານ ກດົຫມາຍ ວ່າດວ້ຍທຸລະກດິ. 
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      ນອກຈາກນັນ້ວສິາຫະກດິທີ່ ລດັມກີານລງົທນຶສາມາດຊອກຫາແຫລ່ງທນຶອື່ ນໆຈາກພາຍນອກເພື່ ອ 

ຕອບສະຫນອງຄວາມຕອ້ງການ ການປະກອບທນຶຮບັໃຊກ້ານເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິຂອງຕນົໄດ ້ ເປັນຕົນ້

ດວ້ຍການກູຢື້ມເງນິນາໍທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິຕ່າງໆທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ບນົພືນ້ຖານ

ການເຫນັດຈີາກສະພາບໍລຫິານ ແລະ ລະບຽບກດົຫມາຍຂອງ ສປປ ລາວ. 

 

3. ກາໍໄລໃນປີຂອງວສິາຫະກດິຂອງລດັ ພາຍຫລງັການເສຍອາກອນຕ່າງໆຕາມລະບຽບການແລວ້ໃຫ ້

ຂະແຫນງຄຸມ້ຄອງຊບັສນິຂອງລດັແບ່ງປັນຕາມເປົາ້ຫມາຍຕາມບູລມິະສດິດັ່ ງນີ:້ 

10.1    ແບ່ງໃຫລ້ດັ ໃນນາມເຈົາ້ຂອງທນຶຕໍ່ າສຸດບ່ໍໃຫຫ້ລຸດ 50% 

10.2 ໃຫຄ້ງັສະສມົຕາມລະບຽບການ 5 ຫາ 10% ຈນົກວ່າຈະຄບົ 1/10 

                 ຂອງທນຶຈດົທະບຽນ 

10.3 ໃຫກ້ານຊໍາລະຕົນ້ທນຶເງນິກູພ້າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

10.4 ໃຫຄ້ງັຂະຫຍາຍການຜະລດິ 

10.5 ໃຫຄ້ງັສະສມົອື່ ນໆ 5% 

        ຄງັຂະຫຍາຍການຜະລດິຕອ້ງໃດມ້ກີານສະຫລຸບ ແລະ ຂຶນ້ແຜນຄວາມຕອ້ງການນາໍໃຊເ້ປັນແຕ່ລະປີ ຕາມ

ກາໍນດົເວລາທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນຫມວດ V ຂໍ ້4 ຖາ້ຫາກຂາດການສະຫລຸບ ແລະຂຶນ້ແຜນກ່ຽວ 

        ກບັຄງັຂະຫຍາຍການຜະລດິ ວສິາຫະກດິດັ່ ງກ່າວຈະບ່ໍໃດຮ້ບັການພຈິາລະນາຮກັສາຄງັຕ່າງ ໆດັ່ ງກ່າວ 

        ໄວໄ້ດ ້ຈາໍນວນເງນິດັ່ ງກ່າວ ຈະຖກືເກບັເຂົາ້ງບົປະມານທງັຫມດົ. 

                ຄງັຂະຫຍາຍການຜະລດິ ທີ່ ໃດຮ້ບັການອະນຸມດັຈາກກະຊວງການເງນິແລວ້ ແຕ່ຫາກບ່ໍໃດຖ້ກືນາໍ 

        ໄຊ ້ຫລນືາໍໄຊບ່ໍ້ຫມດົ ຫລບ່ໍືມເີອກະສານຢັງ້ຢືນການໄຊຈ່້າຍ ຫລເືອກະສານຢັງ້ຢືນເຊື່ ອຖບ່ໍືໃດ ້ກຈໍະຖກືເກບັ 

        ຄນືເຂົາ້ງບົປະມານແຫ່ງລດັ ເນື່ ອງຈາກຄງັດັ່ ງກ່າວບ່ໍສາມາດນາໍໄປໃຊໃ້ນປີຕໍ່ ໄປໃດ ້

                ຄງັຂະຫຍາຍການຜະລດິຈະຖກືອະນຸມດັພາຍຫລງັການສະຫລຸບບນັຊ ີແລະຈາກກາໍໄລທີ່ ໃດຜ່້ານ 

        ການຄດິໄລ່ເສຽັອາກອນແລວ້. ດັ່ ງນັນ້, ຄງັຂະຫຍາຍການຜະລດິປີນີ ້ແມ່ນຈະໃດເ້ອາົໄປນາໍໄຊໃ້ນປີຕໍ່ ໄປ. 

 

4. ນອກຈາກຄງັດັ່ ງກ່າວຂາ້ງເທງິນີແ້ລວ້ ບ່ໍອະນຸຍາດໃຫເ້ອາົກາໍໄລສາ້ງຄງັອື່ ນໆໄວເ້ຊນັ: ຄງັສະຫວດັ 

             ດກີານສງັຄມົ, ຄງັບໍາເນດັ. ລາຍຈ່າຍສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ກໍ່ ຄລືາຍຈ່າຍເງນິບໍາເນດັແມ່ນນະໂຍບາຍ     

             ທາງດາ້ນສງັຄມົຂອງວສິາຫະກດິຂອງລດັຕໍ່ ກາໍມະການສະພາບໍລຫິານ ຄະນະອໍານວຍການ ແລະພະ  

             ນກັງານກາໍມະກອນຂອງຕນົ ຊຶ່ ງຕອ້ງສະແດງອອກເປັນລາຍຈ່າຍຕາມເນືອ້ໃນຂອງວສິາຫະກດິຂອງ 

             ລດັ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັ ຫລກັການການບນັຊວີສິາຫະກດິ. 

 

5. ໃນກລໍະນທີີ່ ວສິາຫະກດິຂອງລດັແຫ່ງໃດແຫ່ງຫນຶ່ ງບ່ໍມປີະສດິທຜິນົ,ການເຄື່ ອນໄຫວຫລຸບທນຶ ກະຊວງການ 

ເງນິຈະເຕອືນໃຫສ້ະພາບໍລຫິານ ຂອງວສິາຫະກດິຂອງລດັ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງນັນ້ຮູ ້ເພື່ ອຊອກຫາວທິແີກໄ້ຂ  

ແລະ ອະທບິາຍສາຍເຫດ ໃຫກ້ະຊວງການເງນິ ເພື່ ອມມີາດຕະການໃນການກວດກາຫາສາເຫດ ທີ່ ແທ ້

ຈງິ. 
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VII. ການຈດັຊື ້, ການສະສາງ, ການຍກົຍາ້ຍ ແລະການປ່ຽນແທນຊບັສມົບດັ 

 

1. ການຈດັຊືຂ້ອງລດັວສິາຫະກດິ ຕອ້ງດໍາເນນີຕາມຂັນ້ຕອນຂອງລະບຽບການຈດັຊືຂ້ອງລດັທີ່ ວາງອອກ  

ສະບບັເລກທ ີ95/  ນຍ  ລງົວນັທ…ີ…… 

 

2. ສະພາບໍລຫິານ ຕອ້ງໃດພ້ຈິາລະນາກ່ຽວກບັຄວາມຈາໍເປັນທີ່ ຕອ້ງໃດຊ້ືຊ້ບັສມົບດັ ເຂົາ້ມາປະກອບ 

ເຂົາ້ໃນວສິາຫະກດິຂອງຕນົ ແລະຕອ້ງຄໍານງຶເຖງິຄວາມສາມາດຕວົຈງິຂອງວສິາຫະກດິ ໂດຍມເີປົາ້ 

ຫມາຍເພື່ ອເລັ່ ງໄສ່ການຊືເ້ພື່ ອຮບັໄຊກ້ານທຸລະກດິເປັນຕົນ້ຕໍ່  ແລະຕອ້ງບ່ໍມລີກັສະນະຟຸມເຟືອຍ, ທງັ 

ຮບັປະກນັການຜະລດິໃຫຄ່້ອງຕວົ. 

 

3. ວສິາຫະກດິທີ່ ລດັມກີານລງົທນຶ ຈະສະສາງຊບັສມົບດັໃດນຶ່ ງອອກ. ຍກົຍາ້ຍ ຫລສືະເຫນຂໍີປ່ຽນແທນ 

ຕອ້ງໃດສ້ະເຫນຕີາມຂັນ້ຕອນຄດືັ່ ງນີ:້ 

• ສະເຫນເີຖງິຂະແຫນງຄຸມ້ຄອງຊບັສນິຂອງລດັ ຕາມຂັນ້ທີ່ ຕນົຂຶນ້ກບັ. 

• ຂະແຫນງຄຸມ້ຄອງຊບັສນິຂອງລດັທີ່ ວສິາຫະກດິລດັມກີານລງົທນຶຂຶນ້ກບັ ຈະພຈິາລະນາການສະເຫນດີັ່ ງ   ດ 

ກ່າວ ພອ້ມທງັກວດກາຊບັສມົບດັທີ່ ຖກືສະເຫນຂີຶນ້ມານັນ້ ຕາມເງ ື່ອນໄຂ ແລະລະບຽບການສະສາງຊບັອກດ 

ສມົບດັຂອງຂະແຫນງຄຸມ້ຄອງຊບັສນິຂອງລດັ, ຖາ້ຫາກເຫນັວ່າຖກືຕອ້ງຕາມເງ ື່ອນໄຂແລວ້ ຂະແຫນງກກະ 

ຄຸມ້ຄອງຊບັສນິຂອງລດັພອ້ມດວ້ຍ ຄະນະກາໍມະການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ລງົຕລີາຄາ ຕາມສະພາບຕວົຈງິຂອງເພ       

ຊບັສມົບດັນັນ້. 

• ຂະແຫນງຄຸມ້ຄອງຊບັສນິຂອງລດັຈະແຈງ້ການໃຫວ້ສິາຫະກດິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຊາບກ່ຽວກບັ ການຕລີາຄາ , ການ 

ການກາໍນດົຮູບແບບສະສາງ: ປະມູນທົ່ ວໄປ ຫລປືະມູນພາຍໃນວສິາຫະກດິເອງ, ການຕກົລງົກ່ຽວກບັ 

ເງນິທີ່ ຂາຍໄດໃ້ຫນ້າໍໃຊເ້ປັນທນຶຫມູນວຽນ ຫລ ືມອບເຂົາ້ງບົປະມານດັ່ ງນີເ້ປັນຕົນ້. 

• ຊບັສມົບດັທີ່ ຖກືອະນຸມດັໃຫສ້ະສາງອອກແລວ້ ວສິາຫະກດິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຕອ້ງໄດລ້ບົລາ້ງຊບັສມົບດັດັ່ ງ 

ອອກຈາກບນັຊຂີອງວສິາຫະກດິຂອງຕນົ, ຖາ້ຫາກແມ່ນຊບັສມົບດັປະເພດພາຫະນະ ຕອ້ງລບົລາ້ງປາ້ຍ        

ວສິາຫະກດິ ແລະໃສ່ປາ້ຍອື່ ນຕາມເປົາ້ຫມາຍນາໍໃຊແ້ທນພາຍໃນກາໍນດົເວລາ 45 ວນັ ຂະແຫນງຄຸມ້     ດ 

ຄອງຊບັສນິຂອງລດັແຕ່ລະຂັນ້ຈະບ່ໍຮບັຮູກ້ານຊື-້ຂາຍຊບັສມົບດັຂອງລດັວສິາຫະກດິທີ່ ລດັມກີານລງົທນຶທີ່  ກ 

ບ່ໍໄດຜ່້ານການຕກົລງົ ຂອງຂະແຫນງຄຸມ້ຄອງຊບັສນິຂອງລດັ ຫລສືະພາບໍລຫິານເສຍກ່ອນ. ວສິາຫະກດິ ສສ 

ຕອ້ງຮບັຜດິຊອບຕ່ໍການກະທໍາທີ່ ຜດິຕໍ່ ລະບຽບການດັ່ ງກ່າວດັ່ ງໃດລ້ະບຸໄວໃ້ນຫມວດ VIII ຂໍ…້…. 

 

VIII. ບນັດາມາດຕະການຕໍ່ ວສິາຫະກດິທີ່ ລດັມກີານລງົທນຶ 

 

1. ບນັດາວສິາຫະກດິຂອງລດັ ທີ່ ລະເມດີຂໍກ້າໍນດົທີ່ ບົ່ ງໄວໃ້ນດໍາລດັ ແລະ ບດົແນະນາໍສະບບັນີຈ້ະຖກືປະຕ ິ

ບດັມາດ ຕະການຕາມແຕ່ກລໍະນ:ີ 

- ມອບເງນິປັນຜນົຊກັຊາ້ ຫລ ືບ່ໍມາມອບຕາມກາໍນດົເວລາທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນບດົບນັທກຶພາຍ 

ຫລງັການໄລ່ລຽງຈະຖກືປັບໄຫມ 5% ຕໍ່ ເດອືນຂອງເງນິປັນຜນົທີ່ ຄາ້ງຊໍາລະ. 

- ບ່ໍສົ່ ງບດົສະຫລຸບລາຍງານການບນັຊແີຕ່ລະງວດ ຕາມກາໍນດົເວລາທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນມາດຕາ........... 

ຈະຖກືປັບໄຫມຄັງ້ລະ 500.000 ກບີ ຕໍ່ ການເລັ່ ງທວງຄັງ້ທີ່  1, 1.000.000 ກບີ ສໍາລບັຄັງ້ 2 ແລະ 

2.000.000 ກບີ ສໍາລບັຄັງ້ທ ີ3 ແລະ ຖາ້ຫາກການເລັ່ ງທວງຫາກເກນີ 3 ຄັງ້ແລວ້ ຜູອໍ້ານວຍການຈະ 
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                    ຖກືກ່າວເຕອືນແລະຫາກຍງັສບືຕໍ່ ດືດ້ງຶຈະຖກືນາໍສະເຫນໃີຫຂ້ັນ້ເທງິພຈິາລະນາ. 

- ບ່ໍສະຫລຸບກ່ຽວກບັການນາໍໄຊຄ້ງັຂະຫຍາຍການຜະລດິ ແລະ ບ່ໍນາໍສະເຫນແີຜນການຂະຫຍາຍ 

ການຜະລດິ ລດັວສິາຫະກດິດັ່ ງກ່າວຈະບ່ໍໄດຮ້ບັພຈິາລະນາແບ່ງປັນເງນິປັນຜນົຫລກືາໍໄລໃນ 

ປີຂອງວສິາຫະກດິ ກາໍໄລທງັຫມດົຈະຖກືມອບເຂົາ້ງບົປະມານ,ເພາະຖວ່ືາວສິາຫະກດິດັ່ ງກ່າວບ່ໍມ ີ

ຈດຸປະສງົຈະຂະຫຍາຍການຜະລດິຂອງຕນົ. 

- ການຈດັຊື,້ ການສະສາງ, ການຍກົຍາ້ຍ ແລະການປ່ຽນແທນຊບັສມົບດັແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມລະບຽບ

ການຈດັຊືແ້ລະລະບຽບການສະສາງ, ຍກົຍາ້ຍ ຫລປ່ືຽນແທນຂອງຂະແຫນງການຄຸມ້ຄອງຊບັສນິ 

ຂອງລດັທີ່ ວາງອອກ, ຖາ້ຟ່າຝືນ ວສິາຫະກດິຈະຖກືພຈິາລະນາຄວາມຜດິດັ່ ງກ່າວ ດວ້ຍການຖກື     

 ປັບໄຫມ 10% ຂອງມູນຄ່າຊືຕ້ໍ່ ເດອືນ ແລະຖາ້ຫາກການປ່ຽນແທນຫາກຊກັຊາ້ເກນີ 45 ວນັ ຊບັສມົ     

ບດັດັ່ ງກ່າວ ຈະຖກືຍດຶຄນືເປັນຂອງລດັໂດຍທີ່ ວສິາຫະກດິບ່ໍມກີານຕໍ່ ວ່າແຕ່ຢ່າງໃດ. 

 

IX. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

 

      ມອບໃຫຂ້ະແຫນງຄຸມ້ຄອງຊບັສນິຂອງລດັແຕ່ລະຂັນ້ ເປັນຜູຮ້ບັຜດິຊອບຊີນ້າໍລວມ ໃນຖານະເປັນ 

ແທນຂອງລດັ ທີ່ ເປັນຜູຖ້ຮຸືນ້ໃນວສິາຫະກດິທີ່ ລດັມກີານລງົທນຶແລະໃຫເ້ປັນບ່ອນລວມສູນແນະນາໍ      

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ທຸກ ໆ ວຽກງານການເງນິຂອງທຸກໆວສິາຫະກດິ  ທີ່ ລດັມກີານລງົທນຶໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະ 

ເທດ .ຄວາມຮບັຜດິຊອບດັ່ ງກ່າວນີແ້ມ່ນລວມໄປເຖງິການກວດສອບບນັຊ ີ ແລະການກວດກາທາງດາ້ນ 

ການເງນິ ເພື່ ອແນ່ໃສ່ຢັງ້ຢືນລະດບັກາໍໄລຕວົຈງິທີ່ ປະຕບິດັໄດ ້ຊຶ່ ງຈະເປັນພືນ້ຖານ ໃຫແ້ກ່ການຄດິໄລ່   

ເງນິປັນຜນົ, ການກາໍນດົ ທນຶແລະຮູບແບບບໍລສິດັໃຫແ້ກ່ວສິາຫະກດິ. ບດົແນະນາໍສະບບັນີມ້ຜີນົໃຊໄ້ດ ້  

ນບັແຕ່ມືລ້ງົລາຍເຊນັເປັນຕົນ້ໄປ. 

 

ວຽງຈນັ, ວນັທ ີ 

 

 ລດັຖະມນົຕວ່ີາການກະຊວງການເງນິ 

 

       

        ສຸກນັ ມະຫາລາດ 

 


