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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ສະພາແຫ່ງຊາດ    ເລກທີ       /ສພຊ 

                                                   ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ວັນທີ        

 

ກົດໝາຍ 
ວາ່ດຸ້ວຍທະນາຄານທລຸະກິດ 

(ສະບບັປບັປງຸ) 
  

ພາກທ ີI 
ບດົບນັຍດັທົົ່ວໄປ 

 

ມາດຕາ  1    ຈຸດປະສົງ 
ກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ກ ານົດ ຫ ັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການສຸ້າງຕັັ້ງ, ການ 

ເຄ ື່ອນໄຫວ, ການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມ ກວດກາ ທະນາຄານທຸລະກິດ ເພ ື່ອໃຫຸ້ທະນາຄານດັົ່ງກ່າວ ດ າເນີນຢ່າງ

ມີປະສິດທິພາບ, ໝັັ້ນຄົງ ແລະ ໂປ່ງໃສ ແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫຸ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ມີຄວາມເຕີບໃຫຍ່ເຂັັ້ມແຂງ, ທັນ

ສະໄໝ, ປອດໄພ ແລະ ສາມາດເຊ ື່ອມໂຍງກັບສາກົນ, ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງລະບົບສະ

ຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ. 

 

ມາດຕາ  2    (ປັບປຸງ) ທະນາຄານທຸລະກິດ 
ທະນາຄານທຸລະກິດ ແມ່ນ ສະຖາບັນການເງິນ ທີື່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫຸ້ດ າເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານ 

ເປັນຕົັ້ນ ການຮັບຝາກເງິນ, ການສະໜອງສິນເຊ ື່ອ, ການໃຫຸ້ບໍລິການຊ າລະ, ການຊ ັ້ ຂາຍແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ 

ການໃຫຸ້ບໍລິການອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  
ທະນາຄານທຸລະກິດ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດ ຄ  ທະນາຄານທຸລະກິດທົົ່ວໄປ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ

ສະເພາະກິດ. 
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ມາດຕາ  3    (ປັບປຸງ) ການອະທິບາຍຄ າສັບ 
ຄ າສັບທີື່ນ າໃຊຸ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັົ່ງນີັ້: 
1. ຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນລາຍໃຫຍ່ ໝາຍເຖິງ ຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ ແຕ່ ສິບສ່ວນຮຸ້ອຍ ຂຶັ້ນໄປ ຂອງຈ ານວນຮຸຸ້ນທັງໝົດ ທີື່

ສາມາດລົງຄະແນນສຽງໄດຸ້ໃນທະນາຄານທຸລະກິດ; 

2. ຜູຸ້ບໍລິຫານ ໝາຍເຖິງ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ສະມາຊິກຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບໍລິ ຫານ, 
ຄະນະອ ານວຍການ, ຫົວໜຸ້າພະແນກ ແລະ ຫົວໜຸ້າສາຂາ; 

3. ຜູຸ້ກ່ຽວຂຸ້ອງ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ ຫ   ນິຕິບຸກຄົນ ທີື່ມີສາຍພົວພັນໃດໜຶື່ງກັບທະນາຄານທຸລະກິດ 
ດັົ່ງນີັ້: 

(1) ຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນລາຍໃຫຍ່, ຜູຸ້ບໍລິຫານ ລວມທັງ ຜົວ ຫ   ເມຍ, ລູກ, ພໍໍ່, ແມ່, ປູ່, ຍ່າ, ພໍໍ່ເຖົັ້າ, ແມ່ເຖົັ້າ, 
ຫ ານ (ລູກຂອງລູກ), ອຸ້າຍ, ເອ ັ້ອຍ, ນຸ້ອງ, ລູກເຂີຍ, ລູກໃພຸ້ ຂອງພວກກ່ຽວ; 

(2) ບໍລິສັດໃນກຸ່ມ; 

(3) ນິຕິບຸກຄົນອ ື່ນທີື່ບຸກຄົນໃນຂໍໍ້ (1) ເທິງນີັ້ ເປັນຜູຸ້ບໍລິຫານ ຫ   ເປັນຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນລາຍໃຫຍ.່ 

4. ຜູຸ້ກວດກາຂອງທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ໝາຍເຖິງ ພະນັກງານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, 
ບຸກຄົນ ຫ   ນິຕິບຸກຄົນ ຈາກພາກສ່ວນອ ື່ນ ທີື່ໄດຸ້ຮັບການແຕ່ງຕັັ້ງ ຫ   ມອບໝາຍຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫຸ້
ກວດກາທະນາຄານທຸລະກິດ; 

5. ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຈາກພາຍນອກ ໝາຍເຖິງ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ທີື່ບໍໍ່ແມ່ນພະ ນັກງານ
ປະຈ າການຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນຜູຸ້ກ່ຽວຂຸ້ອງທາງສາຍພົວພັນຄອບຄົວ, ການວ່າຈຸ້າງ ຫ   ການມີຜົນ

ປະໂຫຍດທາງດຸ້ານທຸລະກິດ ກັບຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ ແລະ/ຫ   ຜູຸ້ບໍລິຫານຂອງທະນາຄານທຸລະກິດນັັ້ນ; 

6. ສາຂາ ໝາຍເຖິງ ພາກສ່ວນໜຶື່ງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດພາຍໃນ ຫ   ຕ່າງປະເທດ ຊຶື່ງບໍໍ່ມີຖານະ
ນິຕິບຸກຄົນ ແຍກອອກຈາກທະນາຄານນັັ້ນ, ດ າເນີນທຸລະກິດຕາມການມອບໝາຍຂອງທະນາຄານທຸລະກິດນັັ້ນ ໂດຍ
ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສະບັບນີັ້; 

7. ບໍລິສັດໃນກຸ່ມ ໝາຍເຖິງ ບໍລິສັດທີື່ທະນາຄານທຸລະກິດ ຖ ຮຸຸ້ນທີື່ສາມາດລົງຄະແນນສຽງໄດຸ້ ແຕ່ 
ຫຸ້າສິບສ່ວນຮຸ້ອຍ ຂຶັ້ນໄປ; 

8. ທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ມີຄວາມສ າຄັນຕໍໍ່ລະບົບ ໝາຍເຖິງ ທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ມີຊັບສິນຂະໜາດ
ໃຫຍ່, ມີສ່ວນແບ່ງຕະຫ າດກວຸ້າງ, ມີສາຍພົວພັນກັບທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອ ື່ນຢ່າງ
ກວຸ້າງຂວາງ, ມີຜະລິດຕະພັນທີື່ສະຫ ັບສັບຊຸ້ອນ ຊຶື່ງບໍໍ່ມີທະນາຄານທຸລະກິດ ຫ   ສະຖາບັນການເງິນອ ື່ນ ທີື່ຈະສາມາດ
ໃຫຸ້ບໍລິການແທນໄດຸ້ ແລະ ອົງປະກອບອ ື່ນ ຕາມການກ ານົດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ; 

9. ການຄຸຸ້ມຄອງບໍລິຫານພາຍໃນ ໝາຍເຖິງ ຂະບວນການຄຸຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ທີື່ທະນາຄານທຸລະກິດ
ສຸ້າງຂຶັ້ນ ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້ສາມາດບັນລຸເປົົ້າໝາຍໃນການດ າເນີນທຸລະກິດທີື່ວາງໄວຸ້. ການຄຸຸ້ມຄອງບໍລິຫານພາຍໃນ 
ປະກອບມີອົງປະກອບຕົັ້ນຕໍດັົ່ງນີັ້: ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ, ການກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ການກວດສອບ
ພາຍໃນ; 
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10. ທະນາຄານທຸລະກິດທົົ່ວໄປ ໝາຍເຖິງ ທະນາຄານທຸລະກິດປະເພດໜຶື່ງ ທ ີ່ດ ໍາເນ ນທຸລະກິດການ

ທະນາຄານ ຕາມທີື່ກ ານົດໃນມາດຕາ 40 ຊຶື່ງລວມເອົາທະນາຄານເວີນໂຊ (Virtual Bank); 

11. ທະນາຄານທຸລະກິດສະເພາະກິດ ໝາຍເຖິງ ທະນາຄານທຸລະກິດປະເພດໜຶື່ງ ທ ີ່ດ ໍາເນ ນທຸລະກິດການ

ທະນາຄານສະເພາະດຸ້ານ ໂດຍສຸມໃສ່ໃຫ້ບໍລິການຜະລິດຕະພັນໃດໜ ີ່ງສະເພາະ ຫ   ຂະແໜງການໃດໜ ີ່ງ, ຂົງເຂດໃດ

ໜ ີ່ງ ຫ ຼື ກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍລູກຄຸ້າໃດໜ ີ່ງ; 

12. ສິດຄວບຄຸມ ໝາຍເຖິງ ສິດໄດຸ້ຈາກການຖ ຮຸຸ້ນທີື່ສາມາດລົງຄະແນນສຽງໄດຸ້ ຫ   ສິດທີື່ມີຜົນປະ 
ໂຫຍດໃນລະດັບທີື່ສາມາດມີຜົນກະທົບຕໍໍ່ການບໍລິຫານຈັດການ, ການກ ານົດນະໂຍບາຍ ໃນນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການດ າ
ເນີນການໃດໜຶື່ງ; 

13. ຄວາມສ່ຽງຈຸດສຸມ ໝາຍເຖິງ ຄວາມສ່ຽງທີື່ເກີດຈາກການສຸມໃສ່ການລົງທຶນໃດໜຶື່ງ ລວມທັງການ
ສະໜອງສິນເຊ ື່ອໃຫຸ້ແກ່ລູກຄຸ້າລາຍໃຫຍ່ລາຍດຽວ, ກຸ່ມລູກຄຸ້າທີື່ມີສ່ວນກ່ຽວພັນກັນ ຫ   ຂະແໜງການໃດໜຶື່ງຫ າຍ
ເກີນໄປ; 

14. ເງິນກູຸ້ ໝາຍເຖິງ ເງິນທີື່ທະນາຄານທຸລະກິດໃຫຸ້ລູກຄຸ້າກູຸ້ຢືມໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ ເງິນກູຸ້ທົົ່ວໄປ, 

ເງິນເບີກເກີນບັນຊີ, ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜຸ້າ ແລະ ເງິນກູຸ້ປະເພດອ ື່ນ ຕາມການກ ານົດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ; 

15. ພາລະຜູກພັນທາງການເງິນ ໝາຍເຖິງ ຂໍໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາທີື່ທະນາຄານທຸລະກິດ ໄດຸ້ຕົກລົງກັບລູກຄຸ້າ
ໃນຮູບແບບວົງເງິນສິນເຊ ື່ອ, ໜັງສ ສິນເຊ ື່ອ, ໜັງສ ຄ ້າປະກັນ, ໜັງສ ຮັບຮອງການຈ່າຍເງິນ ແລະ ຮູບແບບອ ື່ນ ຕາມ
ການກ ານົດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

 
ມາດຕາ  4    ນະໂຍບາຍຂອງລັດກ່ຽວກັບທະນາຄານທຸລະກິດ 

ລັດ ຊຸກຍູຸ້, ສົົ່ງເສີມ ການສຸ້າງຕັັ້ງທະນາຄານທຸລະກິດ ຫ   ການເຂົັ້າຮ່ວມໃນການດ າເນີນທຸລະກິດການ
ທະນາຄານ ດຸ້ວຍການສະໜອງຂໍໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມສະດວກອ ື່ນ ເພ ື່ອພັດທະນາຂະແໜງການທະນາຄານໃຫຸ້
ມີຄວາມເຕີບໃຫຍ່ເຂັັ້ມແຂງ, ໝັັ້ນຄົງ, ທັນສະໄໝ ແລະ ສາມາດເຊ ື່ອມໂຍງກັບພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ. 

ລັດ ສົົ່ງເສີມໃຫຸ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ລົງທຶນ ແລະ ສະໜອງສິນເຊ ື່ອ ເພ ື່ອຊຸກຍູຸ້ການຜະລິດ, ທຸລະກິດ, 

ປະກອບສ່ວນໃນການສຸ້າງວຽກເຮັດງານທ າ ເພີື່ມລາຍໄດຸ້ຂອງປະຊາຊົນ, ສຸ້າງພ ັ້ນຖານໃຫຸ້ແກ່ການຫັນເປັນອຸດສາຫະ 

ກ າ ແລະ ທັນສະໄໝ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ. 

  

ມາດຕາ  5    ຫ ັກການ ກ່ຽວກັບການເຄ ື່ອນໄຫວ ແລະ ການຄຸຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ 
ການເຄ ື່ອນໄຫວ ແລະ ການຄຸຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມຫ ັກການ ດັົ່ງນີັ້: 

1. ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ; 

2. ຄຸຸ້ມຄອງຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ; 
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3. ຮັກສາຄວາມໝັັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ລະບົບການເງິນ-ເງິນຕາຂອງ
ຊາດ; 

4. ດ າເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານ ຕາມການອະນຸຍາດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ; 
5. ເປັນເອກະລາດໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ມີຄວາມສະເໝີພາບຕໍໍ່ໜຸ້າກົດໝາຍ; 
6. ໃຫຸ້ບໍລິການຢ່າງມີຈັນຍາບັນ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຮັບປະກັນ ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ າຂອງຜູຸ້

ຊົມໃຊຸ້. 
 

ມາດຕາ  6    ຂອບເຂດການນ າໃຊຸ້ກົດໝາຍ 
ກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ນ າໃຊຸ້ສ າລັບ ທະນາຄານທຸລະກິດ, ບໍລິສັດໃນກຸ່ມ, ສາຂາ, ຫຸ້ອງການຜູຸ້ຕາງໜຸ້າຂອງ

ທະນາຄານທຸລະກິດພາຍໃນ ທີື່ຕັັ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ ຫ   ຕ່າງປະເທດ, ອົງການຄຸຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ລວມທັງ 
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັັ້ງ ທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.  

 

ມາດຕາ  7    ການຮ່ວມມ ສາກົນ 
ລັດ ສົົ່ງເສີມ ການພົວພັນ ຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບການເຄ ື່ອນ ໄຫວຂອງ

ທະນາຄານທຸລະກິດ  ດຸ້ວຍການແລກປ່ຽນ ບົດຮຽນ, ຂໍໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດ ເພ ື່ອໃຫຸ້ລະບົບທະນາຄານຂອງ ສປປ ລາວ ເຕີບໃຫຍ່ເຂັັ້ມແຂງ, ສາມາດເຊ ື່ອມໂຍງກັບສາກົນ, ປະຕິບັດຕາມ
ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ. 

 

ພາກທ ີII 
ການຂໍອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກິດການທະນາຄານ, ແລະ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັັ້ງຂອງ

ທະນາຄານທລຸະກິດ ແລະ ສະມາຄມົທະນາຄານລາວ 
ໝວດທີ 1 

ການຂອໍະນຍຸາດດ າເນນີທຸລະກດິການທະນາຄານ 
 

ມາດຕາ  8    (ປັບປຸງ) ການຂໍອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານ 
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີື່ມີຈຸດປະສົງດ າເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານ ຕຸ້ອງຂຶັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດນ າຂະ    

ແໜງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄຸ້າ ກ່ອນ. ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ຈຶື່ງຍຼືີ່ນຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດ ພຸ້ອມດຸ້ວຍເອກະສານ
ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຢ່າງຖ ກຕຸ້ອງ ແລະ ຄົບຖຸ້ວນ ຕໍໍ່ຫຸ້ອງການບໍລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂັັ້ນສູນກາງ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້
ໃນກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເພ ື່ອສົົ່ງໃຫຸ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພິຈາລະນາອະນຸຍາດດ າເນີນ
ທຸລະກິດການທະນາຄານ.  

ເອກະສານປະກອບໃນການຂໍອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານ ມີດັົ່ງນີັ້: 
1. ຄ າຮຸ້ອງຂອໍະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດ ຕາມແບບພິມທີື່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ ານົດ; 

2. ສ າເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ພ້ອມດ້ວຍໜັງສ ແນະນ າຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄຸ້າ; 
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3. ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ຕາມແບບພິມ ທີື່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ ານົດ; 

4. ໜັງສ ແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບສຸ້າງຕັັ້ງ, ໃນກໍລະນີທີື່ມອບໝາຍໃຫຸ້ຜູຸ້ຕາງໜຸ້າ ເປັນຜູຸ້ຮັບຜິດຊອບໃນ

ການຂໍສຸ້າງຕັັ້ງ ຕຸ້ອງມີໃບມອບສິດຢ່າງຖ ກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ; 

5. ສັນຍາຮ່ວມທຶນ ຫ   ສັນຍາສຸ້າງຕັັ້ງທະນາຄານ; 

6. ເອກະສານຫ ັກຖານຢັົ້ງຢືນແຫ ງ່ທຶນຈົດທະບຽນ ຫ   ເງິນລົງທຶນ; 
7. ໜັງສ ຍິນຍອມ ໃຫຸ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສາມາດກວດສອບແຫ ່ງທຶນທີື່ຈະນ າມາລົງທຶນສຸ້າງຕັັ້ງ

ທະນາຄານທຸລະກິດ, ຖານະການເງິນຂອງຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ; ກວດສອບປະຫວັດ ຂອງຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ ແລະ ຜູຸ້ບໍລິຫານ; 
8. ຮ່າງກົດລະບຽບ ຕາມແບບພິມທີື່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ ານົດ; 

9. ມະຕິກອງປະຊຸມຂອງຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນສຸ້າງຕັັ້ງ ທີື່ຮັບຮອງເອົາເອກະສານຕາມ ຂໍໍ້ 3, 4, 5 ແລະ ຂໍໍ້ 8 ຂອງມາດຕາ
ນີັ້ ແລະ ການແຕ່ງຕັັ້ງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜູຸ້ອ ານວຍການ;  

10. ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ, ສະພາບໍລິຫານ ຫ   ຜູຸ້ທີື່ມີສິດອ ານາດຂອງຜູຸ້ຂໍສຸ້າງຕັັ້ງ ສ າລັບການສຸ້າງຕັັ້ງ
ສາຂາ ຫ   ທະນາຄານໃນກຸ່ມ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ; 

11. ບັນຊີລາຍຊ ື່ຂອງຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນການຖ ຮຸຸ້ນ; 
12. ຄູ່ມ ດ າເນີນງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານການບັນຊີ, ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ, ການກວດກາພາຍໃນ, ການ

ຄຸຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ການບໍລິການຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ, ການຕຸ້ານ ສະກັດກັັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນ
ໃຫຸ້ແກ່ການກໍໍ່ການຮຸ້າຍ ແລະ ອ ື່ນໆ; 

13. ເອກະສານຢັົ້ງຢືນຖານະການເງິນ ຂອງຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ ໂດຍໄດຸ້ຮັບການກວດສອບຈາກອົງການກວດສອບພາຍ
ນອກ ສາມປີ ຢ້ອນຫ ັງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ; 

14. ໜັງສ ອະນຸຍາດຈາກອົງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ໃຫຸ້ສຸ້າງຕັັ້ງທະນາຄານທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕາມກົດໝາຍ
ຂອງປະເທດທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ (ສ າລັບນິຕິບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ); 

15. ຊີວະປະຫວັດ, ໃບຢັົ້ງຢືນຄຸນວຸດທິ ແລະ ໃບຢັົ້ງຢືນການຜ່ານງານ ຂອງຜູຸ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູຸ້ກວດກາ
ພາຍໃນ ຕາມແບບພິມທີື່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ ານົດ. 

16. ເອກະສານອ ື່ນ ຕາມທີື່ກ ານົດໄວຸ້ໃນລະບຽບການຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
ສ າລັບການຂໍອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກິດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດທ ີ່ລັດຖຼືຮຸ້ນພຽງຜ ້ດຽວ ແມ່ນບໍໍ່ຈ າເປັນປະ

ກອບເອກະສານຕາມຂໍໍ້ 5, 6, 7, 9, 11 ແລະ 13 ຂອງມາດຕານ ັ້ ຫ ຼື ໃນກໍລະນ ທ ີ່ລັດຮ່ວມຖຼືຮຸ້ນກັບພາກສ່ວນອຼືີ່ນ ຜ ້

ຖຼືຮຸ້ນທ ີ່ເປັນລັດ ບໍໍ່ຈ າເປັນປະກອບເອກະສານ ຕາມຂໍໍ້ 6, 7 ແລະ 13 ຂອງມາດຕານ ັ້. ສ າລັບທະນາຄານລູກຂອງ

ທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ແມ່ນບໍໍ່ຈ າເປັນປະກອບເອກະສານຕາມຂໍໍ້ 5. 
ການຂໍອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານ ຕຸ້ອງເສຍຄ່າທ ານຽມ ຕາມລະບຽບການ. 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນຜູຸ້ກ ານົດລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຂໍອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດການ

ທະນາຄານ. 
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ມາດຕາ  9    ການພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການຂໍອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານ 
ພາຍຫ ັງໄດຸ້ຮັບເອກະສານ ຂໍອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານ ຢ່າງຖ ກຕຸ້ອງ ແລະ ຄົບຖຸ້ວນ 

ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 8 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີັ້ແລຸ້ວ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະພິຈາລະນາ ແລະ 
ແຈຸ້ງຕອບເຫັນດີທາງດຸ້ານຫ ັກການ ຫ   ປະຕິເສດການຂໍອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດ ໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້ຂໍອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະ
ກິດການທະນາຄານ ໂດຍຜ່ານຫຸ້ອງການບໍລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວຂັັ້ນສູນກາງ ພາຍໃນເວລາ ຫົກສິບວັນ. 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕຸ້ອງແຈຸ້ງຕອບເຫັນດີທາງດຸ້ານຫ ັກການ ຖຸ້າເຫັນວ່າຜູຸ້ຂໍດ າເນີນທຸລະກິດ
ການທະນາຄານ ມີເງ ື່ອນໄຂຄົບຖຸ້ວນ ດັົ່ງນີັ້: 

1. ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ແຜນທຸລະກິດ ມີເນ ັ້ອໃນຄົບຖຸ້ວນ, ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ 
ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດຸ້;  

2. ມີເງິນລົງທຶນ ພຽງພໍ, ຈະແຈຸ້ງ ແລະ ຖ ກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ; 

3. ອັດຕາສ່ວນການຖ ຮຸຸ້ນຂອງຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ເປັນຈິງ; 

4. ຜູຸ້ບໍລິຫານ ບໍໍ່ເຄີຍຖ ກສານຕັດສີນໃຫຸ້ເປັນຜູຸ້ລົັ້ມລະລາຍ ຫ   ເປັນຜູຸ້ບໍລິຫານໃນນິຕິບຸກຄົນທີື່ຖ ກ
ສານຕັດສີນໃຫຸ້ລົັ້ມລະລາຍ ແລະ ບໍໍ່ຖ ກປົດອອກຈາກການເປັນຜູຸ້ບໍລິຫານໃນນິຕິບຸກຄົນອ ື່ນ; 

5. ຜູຸ້ບໍລິຫານ, ຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ ມີປະຫວັດດີ, ບໍໍ່ເຄີຍຖ ກສານຕັດສີນລົງໂທດ ໃນສະຖານລັກຊັບ, ສໍໍ້ໂກງຊັບ, 
ຍັກຍອກຊັບ, ປອມແປງເອກະສານ, ຮັບ ຫ   ໃຫຸ້ສິນບົນ, ສໍໍ້ລາດບັງຫ ວງ, ການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫຸ້ແກ່
ການກໍໍ່ການຮຸ້າຍ, ການຄຸ້າມະນຸດ, ການກະທ າຜິດກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ຫ   ການກະທ າຜິດອ ື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບດຸ້ານ
ການເງິນ ແລະ ເງິນຕາ; 

6. ຜູຸ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນລາຍໃຫຍ່ ມີຄຸນວຸດທິ ແລະ ປະສົບການເໝາະສົມກັບການດ າເນີນທຸລະ
ກິດດຸ້ານການເງິນ-ການທະນາຄານ; 

7. ຂໍໍ້ມູນລາຍລະອຽດຂອງຜູຸ້ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຂອງຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ ແລະ ຜູຸ້ບໍລິຫານທັງໝົດ ມີຄວາມຖ ກຕຸ້ອງ ແລະ 
ເປັນຈິງ; 

8. ກົດລະບຽບ ມີຄວາມຮັດກຸມ, ຄົບຖຸ້ວນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ; 

9. ຄູ່ມ ດ າເນີນງານ, ກວດສອບ ແລະ ຄວບຄຸມວຽກງານພາຍໃນ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ. 
ໃນກໍລະນີຫາກເຫັນວ່າ ບໍໍ່ມີເງ ື່ອນໄຂຄົບຖຸ້ວນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕຸ້ອງແຈຸ້ງຕອບປະຕິເສດ 

ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫຸ້ແກຜູຸ່້ຂໍອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານ. 
 

ມາດຕາ  10    (ປັບປຸງ)  ການອອກໃບອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານ 
ພາຍຫ ັງໄດຸ້ຮັບໜັງສ ແຈຸ້ງຕອບເຫັນດີທາງດຸ້ານຫ ັກການ ຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດຸ້ຮັບ

ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນຈາກຄະນະກ າມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂັັ້ນສູນກາງ, ຜູຸ້ຂໍອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະ
ກິດການທະນາຄານ ຕຸ້ອງປະຕິບັດເງ ື່ອນໄຂເພີື່ມເຕີມ ພາຍໃນເວລາ ໜຶື່ງຮຸ້ອຍແປດສິບວັນ ດັົ່ງນີັ້: 

1. ຖອກທຶນຈົດທະບຽນ ຫ   ເງິນລົງທຶນ ຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢ່າງຄົບຖຸ້ວນ; 

2. ປະກອບພະນັກງານທີື່ໄດຸ້ມາດຕະຖານ ໃນຈ ານວນພຽງພໍ; 
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3. ປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ ແລະ ສະຖານທີື່ ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້ແກ່ການດ າເນີນງານ; 
4. ມີລະບົບດ າເນີນງານ ທີື່ສາມາດຕອບສະໜອງການດ າເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານ. 
ໃນກໍລະນີທີື່ຜູຸ້ຂໍອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານ ບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດເງ ື່ອນໄຂໃດໜຶື່ງເທິງນີັ້ ໂດຍ

ມີເຫດຜົນພຽງພໍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະພິຈາລະນາຕໍໍ່ເວລາການປະຕິບັດເງ ື່ອນໄຂເພີື່ມເຕີມນັັ້ນໄດຸ້ ຄັັ້ງລະ 
ເກົັ້າສິບວັນ ແຕ່ທັງໝົດບໍໍ່ເກີນ ສອງຄັັ້ງ. 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະອອກໃບອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານ ກໍຕໍໍ່ເມ ື່ອຜູຸ້ຂໍອະນຸຍາດ
ດ າເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານ ໄດຸ້ປະຕິບັດເງ ື່ອນໄຂ ຕາມວັກໜຶື່ງເທິງນີັ້ ຢ່າງຄົບຖຸ້ວນ.  

ພາຍຫ ັງໄດຸ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານແລຸ້ວ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕຸ້ອງແຈຸ້ງ
ໃຫຸ້ຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ເພ ື່ອຂຶັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດນັັ້ນ ຕຸ້ອງຈ ີ່ງສາມາດເລ ີ່ມເຄຼືີ່ອນ

ໄຫວທຸລະກິດໄດ້ ແລະ ຕຸ້ອງເຄ ື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ພາຍໃນເວລາ ເກົັ້າສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດຸ້ຮັບທະບຽນວິສາຫະກິດ 

ໃບອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກິດ ເປັນຕົັ້ນໄປ. 
ທະນາຄານທຸລະກິດ ສາມາດເລີື່ມດ າເນີນທຸລະກິດໄດຸ້ກໍຕໍໍ່ເມ ື່ອໄດຸ້ເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສ ານັກງານປົກ

ປ້ອງເງິນຝາກ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວຂຸ້ອງແລຸ້ວ ຍົກເວັັ້ນ ທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ບໍໍ່ຮັບເງິນຝາກ. 
 

ມາດຕາ  11    ການນ າໃຊຸ້ໃບອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານ 
ທະນາຄານທຸລະກິດ ຕຸ້ອງເຄ ື່ອນໄຫວໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບໃບອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານ 

ແລະ ຕຸ້ອງສະແດງໃບອະນຸຍາດດັົ່ງກ່າວ ຢູ່ສ ານັກງານຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະບ່ອນທີື່ລູກຄຸ້າສາມາດເຫັນລາຍລະອຽດໄດຸ້
ຊັດເຈນ. 

ໃບອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານ ມີຜົນນ າໃຊຸ້ໄດຸ້ຕະຫ ອດໄລຍະການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງ
ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດມອບ, ໂອນ ຫ   ໃຫຸ້ບຸກຄົນ ຫ   ນິຕິບຸກຄົນອ ື່ນນ າໃຊຸ້. 

 

ມາດຕາ  12    (ໃໝ່) ການອອກໃບອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດປ່ຽນແທນ 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະອອກໃບອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດປ່ຽນແທນ ໃນກໍລະນດີັົ່ງນີັ້: 

1) ມີການປ່ຽນແປງໂຄງສຸ້າງຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ, ຂອບເຂດທຸລະກິດ, ທີື່ຕັັ້ ງສ ານັກງານ ທີື່ໄດຸ້ລະບຸໄວຸ້ໃນໃບ
ອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການປ່ຽນແປງເນ ັ້ອໃນອ ື່ນໆ; 

2) ໃບອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດ ເປິະເປືົ້ອນ, ຈີກຂາດ ຫ   ເສຍຫາຍ. 
 

ມາດຕາ  13    (ປັບປຸງ) ທຶນຈົດທະບຽນ ຫ   ເງິນລົງທຶນຕ ໍ່າສຸດ 
ທະນາຄານທລຸະກິດທີື່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດຕາມກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ຕຸ້ອງມີທຶນຈດົທະບຽນຕ ໍ່າ

ສຸດ ຫຸ້າຮຸ້ອຍໜຶື່ງພັນຕ ັ້ກີບ.  
ທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ທີື່ສຸ້າງຕັັ້ງສາຂາຢູ່ ສປປ ລາວ ຕຸ້ອງມີເງິນລົງທຶນຕ ໍ່າສຸດ ໃຫຸ້ສາຂາ

ດັົ່ງກ່າວ ສາມຫົກຮຸ້ອຍຕ ັ້ກີບ. 
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ທຶນຈົດທະບຽນ ຫ   ເງິນລົງທຶນ ສາມາດປະກອບເປັນເງິນ ແລະ ວັດຖຸ, ສ າລັບການປະກອບເປັນວັດຖຸ 
ຕຸ້ອງບໍໍ່ໃຫຸ້ເກີນ ສິບສ່ວນຮຸ້ອຍ ຂອງທຶນຈົດທະບຽນ ຫ   ເງິນລົງທຶນ. ທຶນທີື່ເປັນວັດຖຸ ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການປະເມີນຈາກ
ບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ຕາມການເຫັນດີຂອງທະນາຄານແຫ່ງ  ສປປ ລາວ.  

ທຶນທີື່ເປັນວັດຖຸ ປະກອບດຸ້ວຍ ອະສັງຫາຣິມະຊັບ ແລະ/ຫ   ສັງຫາຣິມະຊັບ ທີື່ນ າໃຊຸ້ເຂົັ້າໃນການດ າເນີນ
ທຸລະກິດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ໃນນັັ້ນອະສັງຫາຣິມະຊັບຕຸ້ອງຕັັ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ ເທົົ່ານັັ້ນ. 

ທຶນຈົດທະບຽນ ຫ   ເງິນລົງທຶນຕ ໍ່າສຸດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະນັັ້ນ ສາມາດປ່ຽນແປງໄດຸ້ຕາມການຕົກລົງຂອງ
ລັດຖະບານ ແຕ່ບໍໍ່ໃຫຸ້ຫ ຸດຈ ານວນທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຕານີັ້. 

ທະນາຄານທຸລະກິດ ຕຸ້ອງຂໍອະນຸຍາດນ າໃຊຸ້ທຶນຈົດທະບຽນ ຫ   ເງິນລົງທຶນ ຕາມລະບຽບການທີື່ທະນາ 
ຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

 
ມາດຕາ  14    (ປັບປຸງ) ການລົງທຶນ ແລະ ຖ ຮຸຸ້ນໃນທະນາຄານທຸລະກິດ 

ການລົງທຶນໃນທະນາຄານທຸລະກິດປະກອບດຸ້ວຍຮູບການ ດັົ່ງນີັ້: 
1. ການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງຜູຸ້ລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 
2. ການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ວິສາຫະກິດເອກະຊົນ; 
3. ການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວາ່ງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ; 
4. ການລົງທຶນຝ່າຍດຽວ. 
ທະນາຄານທຸລະກິດສາມາດສຸ້າງຕັັ້ງໃນຮູບແບບບໍລິສັດຈ າກັດ, ຫ   ບໍລິສັດມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດລັດ. 

ໃນກໍລະນີສຸ້າງຕັັ້ງເປັນບໍລິສັດຈ າກັດຜູຸ້ດຽວ ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫຸ້ສຸ້າງຕັັ້ງເປັນທະນາຄານໃນກຸ່ມຂອງທະນາຄານ
ຕ່າງປະເທດເທົົ່ານັັ້ນ. 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ສາມາດເປັນຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນໃນທະນາຄານທຸລະກິດຕາມອັດຕາສ່ວນການຖ ຮຸຸ້ນ ທີື່ໄດຸ້ກ າ
ນົດໄວຸ້ໃນລະບຽບການຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ການຖ ຮຸຸ້ນໃນທະນາຄານທຸລະກິດຕຸ້ອງບໍໍ່ພາໃຫຸ້ເປັນການຄອບຄອງຕະຫ າດ ຫ   ກໍໍ່ໃຫຸ້ເກີດການແຂ່ງຂັນທີື່
ບໍໍ່ເປັນທ າ, ຍົກເວັັ້ນກໍລະນີການຖ ຮຸຸ້ນ ເພ ື່ອສຸ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ ຕາມ
ການອະນຸຍາດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

 

ມາດຕາ  15    (ປັບປຸງ) ກົດລະບຽບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 
ກົດລະບຽບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ ແລະ ມີເນ ັ້ອໃນ 

ດັົ່ງນີັ້: 
ກົດລະບຽບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຕຸ້ອງມີເນ ັ້ອໃນຕາມແບບພິມທີື່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວາງ

ອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ຕຸ້ອງໄດຸ້ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ. ສ າລັບກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງສາຂາ
ທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ຕຸ້ອງໄດຸ້ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກຜູຸ້ມີສິດອ ານາດກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

1. ຊ ື່ ແລະ ທີື່ຕັັ້ງສ ານັກງານ; 

2. ວັດຖຸປະສົງ; 

3. ທຶນຈົດທະບຽນ; 

4. ປະເພດຮຸຸ້ນ, ຈ ານວນຮຸຸ້ນ ແລະ ສິດໃນການລົງຄະແນນສຽງ; 
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5. ຊ ື່, ທີື່ຢູ່ ແລະ ສັນຊາດຂອງຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ; 

6. ການຄຸຸ້ມຄອງບໍລິຫານ; 

7. ກອງປະຊຸມ ແລະ ວິທີລົງມະຕິ; 

8. ການແບ່ງເງິນປັນຜົນ; 

9. ການແກຸ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ; 

10. ວິທີການຊ າລະສະສາງ; 
11. ເນ ັ້ອໃນອ ື່ນ ຕາມການກ ານົດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

 

ມາດຕາ  16    ການຮັກສາ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຂອໍະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດ 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕຸ້ອງຮັກສາຂໍໍ້ມູນທັງໝົດ ກ່ຽວກັບການຂໍອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດການ

ທະນາຄານ ແລະ ຕຸ້ອງເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມູນໃຫຸ້ມວນຊົນ ພາຍໃນເວລາ ສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນອອກໃບອະນຸຍາດດ າ ເນີນທຸລະ
ກິດການທະນາຄານ ເປັນຕົັ້ນໄປ.  

ຂໍໍ້ມູນທີື່ເປີດເຜີຍ ມີ ດັົ່ງນີັ້: 
1. ຊ ື່, ທີື່ຕັັ້ງຂອງສ ານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາ; 

2. ທຶນຈົດທະບຽນ, ເງິນລົງທຶນ; 

3. ເລກທີ ແລະ ວັນທີ ຂອງໃບອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານ;  

4. ຂອບເຂດການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ; 

5. ຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ, ຜູຸ້ບໍລຫິານ; 

6. ຂໍໍ້ມູນອ ື່ນ ທີື່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຫັນວ່າຈ າເປັນ. 
ໃນກໍລະນີທີື່ມີການປ່ຽນແປງຂໍໍ້ມູນໃດໜຶື່ງນັັ້ນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕຸ້ອງເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມູນດັົ່ງກ່າວ

ຢ່າງທັນການ.  
 

ມາດຕາ  17    ການຂໍອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານຂອງສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ 
ການຂໍອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານ ຂອງສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ໃຫຸ້

ປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນການສຸ້າງຕັັ້ງທະນາຄານທຸລະກິດ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີັ້. 
ເອກະສານປະກອບໃນການຂໍອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານ ຂອງສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດ

ຕ່າງປະເທດ ມີດັົ່ງດຽວກັນກັບເອກະສານທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 8 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ຍົກເວັັ້ນຂໍໍ້ 5, 9 ແລະ 
ຂໍໍ້ 11. 

ນອກຈາກເອກະສານທີື່ໄດຸ້ກ່າວມາໃນວັກສອງເທິງນີັ້ ຍັງຕຸ້ອງມີມະຕິຂອງ ສະພາບໍລິຫານ, ກອງປະຊຸມຜູຸ້
ຖ ຮຸຸ້ນ ຫ   ຜູຸ້ທີື່ມີສິດອ ານາດຂອງຜູຸ້ຂໍດ າເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເອົາເອກະສານ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນ
ມາດຕາ 8 ຂໍໍ້ 1, 3, 4 ແລະ ຂໍໍ້ 8, ໜັງສ ແຕ່ງຕັັ້ງຜູຸ້ບໍລິຫານສາຂາຊຸດທ າອິດ ແລະ ຕຸ້ອງມີໜັງສ ຄ າໝັັ້ນສັນຍາຂອງ
ທະນາຄານສ ານັກງານໃຫຍ່ ໃນການປະຕິບັດພັນທະທາງດຸ້ານການເງິນ ແທນສາຂາຂອງຕົນທີື່ຕັັ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ. 
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ມາດຕາ  18    (ໃໝ່) ການປ່ຽນແປງສະຖານະຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 
ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ສາມາດປ່ຽນແປງສະຖານະເປັນທະນາຄານທຸລະກິດໃນກຸ່ມ ທີີື່

ຖ ຮຸຸ້ນຮຸ້ອຍສ່ວນຮຸ້ອຍໂດຍທະນາຄານຕ່າງປະເທດໄດຸ້ ຊຶື່ງຕຸ້ອງມີເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຕຸ້ອງປະກອບເອກະສານເພ ື່ອ
ຂໍອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານ ຕາມທີື່ກ ານົດໃນມາດຕາ 8 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີັ້.  

ການປ່ຽນແປງສະຖານະ ຈາກສາຂາຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ໄປເປັນທະນາຄານທຸລະກິດ

ໃນກຸ່ມ ທີື່ຖ ຮຸຸ້ນຮຸ້ອຍສ່ວນຮຸ້ອຍໂດຍທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ນັັ້ນ ຈະພາໃຫຸ້ມ ການປ່ຽນແປງສະຖານະທາງ

ກົດໝາຍເທົົ່ານັັ້ນ, ແຕ່ບໍໍ່ພາໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງສິດ ແລະ ພັນທະໃດໆຂອງທະນາຄານທຸລະກິດດັົ່ງກ່າວ ໂດຍສະ

ເພາະແມ່ນ ພັນທະຕໍໍ່ຜ ້ຝາກເງິນ ຫ ຼື ເຈົັ້າໜ ັ້ອຼືີ່ນ ແລະ ພັນທະດ້ານອາກອນ ແລະ ພັນທະອ ື່ນໆ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້

ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  ຫ ຼື ໃນສັນຍາຕ່າງໆທ ີ່ທະນາຄານດັົ່ງກ່າວເປັນຄ ສ່ັນຍາ. 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນຜ ້ກ ານົດລະບຽບການລະອຽດ ກ່ຽວກັບການການປ່ຽນແປງສະຖານະ

ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. 
 

 

ມາດຕາ  19    ການສຸ້າງຕັັ້ງຫຸ້ອງການຜູຸ້ຕາງໜຸ້າຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ 
ການສຸ້າງຕັັ້ງຫຸ້ອງການຜູຸ້ຕາງໜຸ້າຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມກົດ

ໝາຍວ່າດຸ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ.  
 

ໝວດທີ 2 
ໂຄງປະກອບການຈດັຕັັ້ງຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ 

 
ມາດຕາ  20    (ປັບປຸງ) ໂຄງປະກອບການຈັດຕັັ້ງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 

ທະນາຄານທລຸະກິດມີ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັັ້ງຕົັ້ນຕໍ ດັົ່ງນີັ້:  
1. ກອງປະຊຸມຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ; 

2. ສະພາບໍລິຫານ;  

3. ຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ;  
4. ຄະນະອ ານວຍການ. 
5. ກົງຈັກຊ່ວຍວຽກ. 

 
ມາດຕາ  21    (ປັບປຸງ) ກອງປະຊຸມຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ 

ກອງປະຊຸມຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ ແມ່ນ ການຈັດຕັັ້ງສູງສຸດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. ກອງປະຊຸມຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ ມີ ສອງ 
ປະເພດ ຄ  ກອງປະຊຸມສາມັນ ແລະ ກອງປະຊຸມວິສາມັນ. 
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ກອງປະຊຸມສາມັນ ຕຸ້ອງເປີດຂຶັ້ນຢ່າງໜຸ້ອຍ ໜຶື່ງຄັັ້ງ ຕໍໍ່ປີ, ໃນນັັ້ນ ໜຶື່ງຄັັ້ງ ຕຸ້ອງເປີດຂຶັ້ນພາຍໃນເວ ລາ ສີື່
ເດ ອນ ຫ ັງຈາກສິັ້ນສຸດປີການບັນຊີ. ສ າລັບກອງປະຊຸມວິສາມັນ ສາມາດເປີດຂຶັ້ນເມ ື່ອໃດກໍໄດຸ້ ຖຸ້າເຫັນວ່າຈ າເປັນ 
ຕາມການສະເໜີຂອງຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ ທີື່ຖ ຮຸຸ້ນແຕ່ ໜຶື່ງສ່ວນສາມ ຂອງຈ ານວນຮຸຸ້ນທັງໝົດ ຫ   ຕາມກົດລະບຽບຂອງທະ 
ນາຄານທຸລະກິດ. 

ການແຈຸ້ງກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມ, ອົງປະຊຸມ, ວາລະກອງປະຊຸມ, ວິທີລົງມະຕິ, ມະຕິກອງປະຊຸມ, ການປົກ
ປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນສຽງສ່ວນໜຸ້ອຍ ແລະ ການລົບລຸ້າງມະຕິກອງປະຊຸມ ໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝ
າຍວ່າດຸ້ວຍວິສາຫະກິດ. 

ໃນກໍລະນີທີື່ທະນາຄານທຸລະກິດມີຖານະການເງິນອ່ອນແອ, ບໍໍ່ແກຸ້ໄຂຂໍໍ້ຄົງຄຸ້າງຕາມການແນະນ າຂອງຜູຸ້
ກວດກາຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຫ   ຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນບໍໍ່ປະຕິບັດ ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ຂອງຕົນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ສາມາດສັົ່ງເປີດກອງປະຊຸມຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ ແລະ ກອງປະຊຸມນັັ້ນ ຈະເລ ອກຕັັ້ງປະທານ ເພ ື່ອດ າເນີນກອງປະຊຸມ. 

ໃນກໍລະນີຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ທີື່ລັດຖ ຮຸຸ້ນທັງໝົດພຽງຜູຸ້ດຽວ ແມ່ນໃຫຸ້ຖ ເອົາການເຫັນດີເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ ຂອງລັດຖະບານ ຫ   ກະຊວງທີື່ຕາງໜຸ້າໃຫຸ້ລັດຖະບານ ເປັນມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນຂອງຕົນ. 

ສ າລັບທະນາຄານທີື່ເປັນບໍລິສັດຈ າກັດຜູຸ້ດຽວ ໃຫຸ້ຖ ເອົາມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ ຫ   ສະພາບໍລິຫານ 
ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດທີື່ເປັນຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ ເປັນມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນຂອງຕົນ. 

 

ມາດຕາ  22    ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ ຂອງກອງປະຊຸມຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ 
ກອງປະຊຸມຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ ມີ ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ ດັົ່ງນີັ້: 
1. ຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດລວມທັງການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບດັົ່ງກ່າວ ຕາມ

ການສະເໜີຂອງສະພາບໍລິຫານ; 

2. ເລ ອກຕັັ້ງ ຫ   ປົດຕ າແໜ່ງ ປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ສະມາຊິກຂອງສະພາບໍລິຫານ; 

3. ຕົກລົງເບຸ້ຍປະຊຸມຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ, ເງິນເດ ອນ, ເງິນບ າເນັດ ແລະ ນະໂຍບາຍອ ື່ນ 

ສ າລັບຜູຸ້ບໍລິຫານ; 

4. ຮັບຮອງເອົາບົດສະຫ ຸບ, ແຜນການດ າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບປະຈ າປີ 

ຕາມການສະເໜີຂອງສະພາບໍລິຫານ; 

5. ຮັບຮອງເອົາການ ເພີື່ມ ຫ   ຫ ຸດທຶນ, ການຄວບທຸລະກິດ, ການຊ ັ້ ຂາຍຊັບສິນທີື່ສ າຄັນ ຫ   ການຍຸບ

ເລີກທະນາຄານທຸລະກິດຕາມການສະເໜີຂອງສະພາບໍລິຫານ; 

6. ຮັບຮອງເອົາການແບ່ງເງິນປັນຜົນ, ການສຸ້າງຄັງຕ່າງໆ ຕາມການສະເໜີຂອງສະພາບໍລິຫານ; 

7. ນ າໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜຸ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ. 
 

ມາດຕາ  23    (ປັບປຸງ) ສະພາບໍລິຫານ 
ສະພາບໍລິຫານ ປະກອບດຸ້ວຍ ສະມາຊິກແຕ່ ຫຸ້າຄົນ ຂຶັ້ນໄປ ຕາມການເຫັນດີຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 

ລາວ, ໃນນັັ້ນ ຕຸ້ອງມີສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຈາກພາຍນອກຢ່າງໜຸ້ອຍ ໜຶື່ງຄົນ. 
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ສະພາບໍລິຫານ ປະກອບດຸ້ວຍ ປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ສະມາຊິກຈ ານວນໜຶື່ງ ຊຶື່ງທັງໝົດຖ ກເລ ອກ
ຕັັ້ງ ຫ   ປົດຕ າແໜ່ງ ໂດຍກອງປະຊຸມຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ. ອາຍຸການຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ບໍໍ່ໃຫຸ້ເກີນ ສາມປີ ແລະ 
ສາມາດຖ ກເລ ອກຕັັ້ງຄ ນໃໝ່ຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງກັນ ບໍໍ່ໃຫຸ້ເກີນ ສາມຄັັ້ງ, ຍົກເວັັ້ນກໍລະນ ຜ ້ຖຼືຮຸ້ນລາຍໃຫຍ່  ຖຼືກເລຼືອກຕັັ້ງໃຫ້

ເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແມ່ນສາມາດເກີນ ສາມຄັັ້ງໄດ້. 
ສະພາບໍລິຫານ ຕຸ້ອງເປີດກອງປະຊຸມຢ່າງໜຸ້ອຍ ສາມເດ ອນຕໍໍ່ຄັັ້ງ. ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງສະພາບໍລິຫານ 

ໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
ການເລ ອກຕັັ້ງ ຫ   ປົດຕ າແໜ່ງ, ອາຍຸການ ຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ກອງປະຊຸມສະພາ

ບໍລິຫານ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ທີື່ລັດຖ ຮຸຸ້ນທັງໝົດພຽງຜູຸ້ດຽວ ແມ່ນໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

 

ມາດຕາ  24    (ປັບປຸງ) ເງ ື່ອນໄຂຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຕຸ້ອງມີເງ ື່ອນໄຂຕົັ້ນຕໍ ດັົ່ງນີັ້: 
1. ມີຄວາມສາມາດທາງດຸ້ານການປະພຶດ; 

2. ມີຄວາມຮູຸ້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການ ທາງດຸ້ານບໍລິຫານຈັດການ, ການເງິນ-ການທະນາຄານ 
ຫ   ກົດໝາຍ ແລະ ໄດຸ້ຜ່ານຫ ກັສດູທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຕາມການກ ານົດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ; 

3. ບໍໍ່ເຄີຍຖ ກສານຕັດສີນລົງໂທດ ໃນສະຖານລັກຊັບ, ສໍໍ້ໂກງຊັບ, ຍັກຍອກຊັບ, ປອມແປງ ເອກະສານ, 

ຮັບ ຫ   ໃຫຸ້ສິນບນົ, ສໍໍ້ລາດບັງຫ ວງ ຫ   ຟອກເງິນ;    

4. ບໍໍ່ເຄີຍຖ ກປົດອອກຈາກການເປັນຜູຸ້ບໍລິຫານໃນນິຕິບຸກຄົນອ ື່ນ, ບໍໍ່ຖ ກສານຕັດສີນໃຫຸ້ເປັນຜູຸ້ລົັ້ມ

ລະລາຍ ມາກ່ອນ ແລະ ບໍໍ່ເປັນຜູຸ້ບໍລິຫານໃນນິຕິບຸກຄົນ ທີື່ຖ ກສານຕັດສີນໃຫຸ້ລົັ້ມລະລາຍ; 

5. ຖຸ້າແມ່ນຜູຸ້ກວດກາຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕຸ້ອງໄດຸ້ພົັ້ນຈາກໜຸ້າທີື່ຢ່າງໜຸ້ອຍ ໜຶື່ງປີ ກ່ອນ
ຖ ກແຕ່ງຕັັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ. 

 

ມາດຕາ  25    (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ຂອງສະພາບໍລິຫານ 
ສະພາບໍລິຫານ ມີສິດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ ດັົ່ງນີັ້: 
1. ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ; 

2. ກ ານົດ ຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ການຄຸຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ, ການກວດ
ສອບ ແລະ ນະໂຍບາຍອ ື່ນ ໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ; 

3. ຮັບຮອງເອົາລະບຽບການ ແລະ ຄູ່ມ  ຕາມການສະເໜີຂອງຄະນະກ າມະການສະພາບໍລິຫານ; 
4. ຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ທຸກການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່

ກ່ຽວຂຸ້ອງ;  
5. ໄດຸ້ຮັບຂໍໍ້ມູນຢ່າງທັນການ ແລະ ເໝາະສົມກ່ຽວກັບສະພາບສິນເຊ ື່ອ, ຄວາມສ່ຽງທີື່ສ າຄັນ, ການຈັດ

ຊັັ້ນໜີັ້ ແລະ ຊັບສິນ, ການຫັກເງິນແຮ ແລະ ການເຊ ື່ອມຄຸນນະພາບຂອງຊັບສິນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີື່ເກີດຈາກຊັບສິນ 
ຊຶື່ງອາດຈະສົົ່ງຜົນເສຍຫາຍໃຫຸ້ແກ່ທະນາຄານທຸລະກິດໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 
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6. ຊີັ້ແຈງ, ຕອບຄ າຖາມ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຕໍໍ່ກອງ

ປະຊຸມຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ; 

7. ສະເໜີແບ່ງປັນເງິນກ າໄລເຂົັ້າຄັງຕ່າງໆ ແລະ ເງິນປັນຜົນ ຕໍໍ່ກອງປະຊຸມຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ; 

8. ສະເໜີແຜນການດ າເນີນທຸລະກິດຕໍໍ່ກອງປະຊຸມຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ ເພ ື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ; 

9. ແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ;  

10. ແຕ່ງຕັັ້ງ ຫ   ປົດຕ າແໜ່ງ ຜູຸ້ອ ານວຍການ; 

11. ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັັ້ງ ຫ   ປົດຕ າແໜ່ງ ຮອງຜູຸ້ອ ານວຍການ ຕາມການສະເໜີຂອງຜູຸ້ອ ານວຍ 
ການ; 

12. ລາຍງານການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຕໍໍ່ກອງປະຊຸມຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ; 

13. ນ າໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜຸ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ.        
 

ມາດຕາ  26    ພັນທະຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ມີພັນທະ ດັົ່ງນີັ້: 

1. ຕັດສນີບັນຫາຕ່າງໆຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ຢ່າງເປັນເອກະລາດ ແລະ ມີຈັນຍາບັນສູງ; 

2. ສຶກສາໃຫຸ້ເຂົັ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິື່ງ ຕໍໍ່ໜຸ້າທີື່ວຽກງານທີື່ຕົນໄດຸ້ຮັບມອບໝາຍ, ຄວາມສ່ຽງທີື່ຕິດພັນກັບ
ໜຸ້າທີື່ວຽກງານຂອງຕົນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ແລະ ວິທີປະຕິບັດທີື່ດີຂອງສາກົນ; 

3. ຍົກລະດັບຄວາມຮູຸ້ ຄວາມສາມາດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບໜຸ້າວຽກຂອງຕົນຢ່າງໜຸ້
ອຍ ສອງຄັັ້ງຕໍໍ່ປ;ີ 

4. ເຂົັ້າຮ່ວມປະຊຸມສະພາບໍລິຫານດຸ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ປະຕິບັດໜຸ້າທີື່ຂອງຕົນ ຢ່າງຕັັ້ງໜຸ້າ; 

5. ປະກອບຄ າຄິດເຫັນຢ່າງເປັນເຈົັ້າການໃນກອງປະຊຸມ ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກ າມະການສະພາ
ບໍລິຫານທີື່ຕົນສັງກັດ; 

6. ແຈຸ້ງໃຫຸ້ສະພາບໍລິຫານໃນທັນໃດ ກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດທັບຊຸ້ອນຂອງຕົນ; 
7. ຕອບຄ າຖາມເຈາະຈີັ້ມຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ດຸ້ວຍຕົນເອງ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໜຸ້າ

ວຽກຂອງຕົນ; 
8. ເຂົັ້າພົບຕາມການເຊີນ, ໃຫຸ້ຄວາມຮ່ວມມ  ແລະ ປະຕິບັດຕາມການກ ານົດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 

ລາວ; 
9. ປະຕິບັດພັນທະອ ື່ນ ຕາມກົດລະບຽບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. 

ມາດຕາ  27    ຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ 
ຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ ປະກອບດຸ້ວຍ: 
1. ຄະນະກ າມະການຄຸຸ້ມຄອງບໍລິຫານ; 
2. ຄະນະກ າມະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ; 
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3. ຄະນະກ າມະການກວດສອບ; 
4. ຄະນະກ າມະການອ ື່ນ ຕາມການຕົກລົງຂອງສະພາບໍລິຫານ. 
ແຕ່ລະຄະນະກ າມະການ ປະກອບດຸ້ວຍ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຢ່າງໜຸ້ອຍ ສາມຄົນ ທີື່ມີຄຸນວຸດທິ ແລະ 

ປະສົບການທີື່ເໝາະສົມ, ໃນນັັ້ນມີ ປະທານຄະນະກ າມະການ ແລະ ຄະນະກ າມະການ. ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຜູຸ້ໜຶື່ງ 
ສາມາດສັງກັດຢູ່ຫ າຍຄະນະກ າມະການໄດຸ້ ແຕ່ສາມາດເປັນປະທານໄດຸ້ພຽງໜຶື່ງຄະນະກ າມະການເທົົ່ານັັ້ນ. ປະທານ
ຄະນະກ າມະການກວດສອບ ຕຸ້ອງເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຈາກພາຍນອກ. ສະພາບໍລິຫານສາມາດແຕ່ງຕັັ້ງບຸກ
ຄະລາກອນພາຍນອກ ຊຶື່ງບໍໍ່ແມ່ນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ມາປະກອບເພີື່ມເຕີມ ໃນແຕ່ລະຄະນະກ າມະການໄດຸ້. 

ຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ ເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມລະບອບປະຊຸມ ຊຶື່ງເປີດຂຶັ້ນຢ່າງໜຸ້ອຍ 
ສອງເດ ອນຕໍໍ່ຄັັ້ງ ຕາມການຮຽກໂຮມຂອງປະທານຄະນະກ າມະການ ຫ   ປະທານສະພາບໍລິຫານ ໃນກໍລະນີຈ າເປັນ. 

ຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ ມີກົງຈັກຊ່ວຍວຽກປະຈ າຂອງຕົນ ແລະ ຕຸ້ອງມີຄູ່ມ  ເພ ື່ອຮັບໃຊຸ້
ວຽກງານຂອງຕົນ ຊຶື່ງຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການທົບທວນຢ່າງໜຸ້ອຍ ປີລະຄັັ້ງ. 

 

ມາດຕາ  28    ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ ຂອງຄະນະກ າມະການຄຸຸ້ມຄອງບໍລິຫານ 
ຄະນະກ າມະການຄຸຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ມີ ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ ດັົ່ງນີັ້: 

1. ຄົັ້ນຄວຸ້າສຸ້າງ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ກ ານົດກົດຈັນຍາບັນ, 
ຫ ັກການ ແລະ ວິທີການຄັດເລ ອກຜູຸ້ບໍລິຫານ, ຄ່າຕອບແທນໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້ບໍລິຫານ ເພ ື່ອນ າສະເໜີຕໍໍ່ສະພາບໍລິຫານ
ພິຈາລະນາຮັບຮອງ; 

2. ຊີັ້ນ າການສຸ້າງ ແລະ ປັບປຸງຄູ່ມ  ແລຸ້ວນ າສະເໜີຕໍໍ່ສະພາບໍລິຫານ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ພຸ້ອມທັງ
ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ລາຍງານໃຫຸ້ສະພາບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄູ່ມ ດັົ່ງກ່າວ; 

3. ກ ານົດມາດຕະຖານເງ ື່ອນໄຂຂອງພະນັກງານເຮັດວຽກງານຄຸຸ້ມຄອງບໍລິຫານ; 
4. ຄັດເລ ອກເປົົ້າໝາຍ, ສະເໜີແຕ່ງຕັັ້ງ ຫ   ປົດຕ າແໜ່ງ ຜູຸ້ອ ານວຍການ, ຜູຸ້ກວດສອບພາຍໃນ ໃຫຸ້

ສະພາບໍລິຫານພິຈາລະນາ ຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້; 

5. ຄົັ້ນຄວຸ້າການແຕ່ງຕັັ້ງຮອງຜູຸ້ອ ານວຍການ, ຫົວໜຸ້າພະແນກ, ຫົວໜຸ້າສາຂາ ຕາມການສະເໜີຂອງ
ຜູຸ້ອ ານວຍການ ເພ ື່ອນ າສະເໜີຕໍໍ່ສະພາບໍລິຫານ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ; 

6. ຄົັ້ນຄວຸ້າສຸ້າງແຜນການດ າເນີນງານຂອງສະພາບໍລິຫານໃນແຕ່ລະປີ ເພ ື່ອນ າສະເໜີຕໍໍ່ສະພາບໍລິຫານ
ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ພຸ້ອມທັງຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການດັົ່ງກ່າວ; 

7. ກ ານົດເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ແຜນການ ເພ ື່ອປະເມີນການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜູຸ້ບໍລິຫານ;  

8. ສະເໜີສະພາບໍລິຫານ ວາງມາດຕະການດຸ້ານວິໄນ ຕໍໍ່ຜູຸ້ບໍລິຫານທີື່ລະເມີດການປະຕິບັດໜຸ້າທີື່ຂອງ
ຕົນ; 

9. ສະເໜີສະພາບໍລິຫານ ປົດຕ າແໜ່ງຜູຸ້ບໍລິຫານ ທີື່ຂາດເງ ື່ອນໄຂ ຫ   ຂາດຄວາມເໝາະສົມໃນການ
ສ ບຕໍໍ່ດ າລົງຕ າແໜ່ງດັົ່ງກ່າວ; 

10. ສະຫ ຸບຕີລາຄາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະຈ າປີຂອງຕົນ; 

11. ລາຍງານການປະຕິບັດໜຸ້າທີື່ຂອງຕົນ ຕໍໍ່ສະພາບໍລິຫານ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; 
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12. ນ າໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜຸ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່
ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

 

ມາດຕາ  29    ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ ຂອງຄະນະກ າມະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ 
ຄະນະກ າມະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ມ ີສິດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ ດັົ່ງນີັ້: 
1. ຄົັ້ນຄວຸ້າ ສຸ້າງ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ເພ ື່ອນ າສະເໜີຕໍໍ່ສະພາບໍລິຫານ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;  

2. ຊີັ້ນ າການສຸ້າງ ແລະ ປັບປຸງຄູ່ມ  ແລຸ້ວນ າສະເໜີຕໍໍ່ສະພາບໍລິຫານ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ພຸ້ອມທັ ງ
ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ລາຍງານໃຫຸ້ສະພາບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄູ່ມ ດັົ່ງກ່າວ; 

3. ກ ານົດມາດຕະຖານເງ ື່ອນໄຂຂອງພະນັກງານທີື່ເຮັດວຽກງານບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ; 
4. ປະກອບຄ າເຫັນຕໍໍ່ບັນຫາ ທີື່ສະພາບໍລິຫານມອບໝາຍໃຫຸ້ ຫ   ຕຸ້ອງການໃຫຸ້ແກຸ້ໄຂ; 

5. ສະຫ ຸບຕີລາຄາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະຈ າປີຂອງຕົນ; 

6. ລາຍງານການປະຕິບັດໜຸ້າທີື່ຂອງຕົນຕໍໍ່ສະພາບໍລິຫານ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; 
7. ນ າໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜຸ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່

ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

ມາດຕາ  30    ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ ຂອງຄະນະກ າມະການກວດສອບ 
ຄະນະກ າມະການກວດສອບ ມ ີສິດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ ດັົ່ງນີັ້: 
1. ຄົັ້ນຄວຸ້າ ສຸ້າງ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການລາຍງານການເງິນ ແລະ ການກວດສອບລະບົບ

ຄວບຄຸມພາຍໃນ, ການລົງບັນຊີ, ລະບົບຂໍໍ້ມູນ ລວມທັງການກວດສອບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດເພ ື່ອ ນ າສະເໜີຕໍໍ່
ສະພາບໍລິຫານພິຈາລະນາຮັບຮອງ;  

2. ຊີັ້ນ າການສຸ້າງ ແລະ ປັບປຸງຄູ່ມ  ແລຸ້ວນ າສະເໜີຕໍໍ່ສະພາບໍລິຫານ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ພຸ້ອມທັງ
ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ລາຍງານໃຫຸ້ສະພາບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄູ່ມ ດັົ່ງກ່າວ; 

3. ຕິດຕາມກວດກາການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານທຸລະກິດລວມທັງການປະຕິບັດແຜນການດ າເນີນ
ທຸລະກິດ, ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບຄູ່ມ  ແລະ ລະບຽບການພາຍໃນ ຂອງທະນາຄານ
ທຸລະກິດ ແລະ ກົດໝາຍ;  

4. ກ ານດົມາດຕະຖານເງ ື່ອນໄຂຂອງພະນັກງານເຮັດວຽກງານກວດສອບພາຍໃນ;  
5. ຕົກລົງກ່ຽວກັບການວ່າຈຸ້າງ ຫ   ຍົກເລີກສັນຍາກັບບໍລິສັດກວດສອບ ພຸ້ອມທັງກ ານົດຂອບເຂດຂອງ

ການກວດສອບ ຕາມການຕົກລົງຂອງສະພາບໍລິຫານ; 

6. ຕິດຕາມ, ຕີລາຄາຄຸນນະພາບຂອງບໍລິສັດກວດສອບ, ຄວາມເປັນເອກະລາດ ແລະ ການພົວພັນຂອງ

ບໍລິສັດກວດສອບ ໂດຍເບິື່ງສາຍພົວພັນຮອບດຸ້ານ ລະຫວ່າງບໍລິສັດກວດສອບກັບທະນາຄານທຸລະກິດ;  
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7. ຮຽກເອົາ ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈ າປີ ແລະ ປະຈ າໄຕມາດ ທີື່ໄດຸ້ຮັບການກວດສອບ, ບົດ
ລາຍງານຜົນການກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ກັບຜູຸ້ບໍລິຫານທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ, ຜູຸ້ກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ບໍລິສັດ
ກວດສອບ, ກວດເບິື່ງ ແລະ ປຶກສາຫາລ  ກ່ຽວກັບບັນຫາດັົ່ງກ່າວ; 

8. ໃຫຸ້ຄ າແນະນ າດຸ້ານກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດສອບ;  

9. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ຄວາມຄ ບໜຸ້າການແກຸ້ໄຂຂໍໍ້ຄົງຄຸ້າງ ຕາມທີື່ກ ານົດໄວຸ້ຢູ່ໃນບົດລາຍງານການ
ກວດສອບ; 

10. ປຶກສາກັບທີື່ປຶກສາດຸ້ານກົດໝາຍ, ທີື່ປຶກສາດຸ້ານບັນຊີ ແລະ ດຸ້ານອ ື່ນ ຕາມການເຫັນດີຂອງສະພາ

ບໍລິຫານ; 

11. ປະກອບຄ າເຫັນຕໍໍ່ບັນຫາທີື່ສະພາບໍລິຫານ ຫ   ຜູຸ້ບໍລິຫານ ໄດຸ້ສະເໜີຂຶັ້ນ;  

12. ສະຫ ຸບຕີລາຄາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະຈ າປີຂອງຕົນ; 

13. ລາຍງານການປະຕິບັດໜຸ້າທີື່ຂອງຕົນຕໍໍ່ສະພາບໍລິຫານ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; 
14. ນ າໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜຸ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວ 

ຂຸ້ອງ. 
 

ມາດຕາ  31    (ປັບປຸງ) ຄະນະອ ານວຍການ 
ຄະນະອ ານວຍການ ປະກອບດຸ້ວຍ ຜູຸ້ອ ານວຍການ ແລະ ຮອງຜູຸ້ອ ານວຍການ. 
ຜູຸ້ອ ານວຍການ ເປັນຜູຸ້ບໍລິຫານຈັດການວຽກງານປະຈ າວັນ ໃນຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ຂອງຕົນ ຕາມ

ທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີັ້, ກົດລະບຽບພາຍໃນ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງສະພາບໍລິຫານ. 
ຜູຸ້ອ ານວຍການ ຖ ກແຕ່ງຕັັ້ງ ຫ   ປົດຕ າແໜ່ງ ໂດຍສະພາບໍລິຫານ, ມີອາຍຸການບໍໍ່ເກີນ ສາມປີ ແລະ 

ສາມາດຖ ກແຕ່ງຕັັ້ງຄ ນໃໝຢ່່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງກັນ ບໍໍ່ໃຫຸ້ເກີນ ສາມຄັັ້ງ. ສ າລັບການແຕ່ງຕັັ້ງ ຫ   ປົດຕ າແໜ່ງ, ອາຍຸການ ຂອງ
ຜູຸ້ອ ານວຍການທະນາຄານທຸລະກິດ ທີື່ລັດຖ ຮຸຸ້ນທັງໝົດພຽງຜູຸ້ດຽວ ແມ່ນໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

ຜູຸ້ອ ານວຍການ ອາດເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານໄດຸ້ ແຕ່ບໍໍ່ໃຫຸ້ດ າລົງຕ າແໜ່ງເປັນປະທານ ຫ   ຮອງ
ປະທານສະພາບໍລິຫານ ຫ   ປະທານຄະນະກ າມະການໃດໜຶື່ງຂອງສະພາບລໍິຫານ. 

ຮອງຜູຸ້ອ ານວຍການ ມີໜຸ້າທີື່ຊ່ວຍຜູຸ້ອ ານວຍການໃນການບໍລິຫານວຽກງານຂອງທະນາຄານທຸລະກິດທັງ
ເປັນຜູຸ້ຮັກສາການແທນ ໃນກໍລະນີທີື່ຜູຸ້ອ ານວຍການຕິດຂັດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູຸ້ອ ານວຍການ. 

  

ມາດຕາ  32    ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ ຂອງຜູຸ້ອ ານວຍການ 
ຜູຸ້ອ ານວຍການ ມີ ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ ດັົ່ງນີັ້:  
1. ເປັນຕົວແທນທະນາຄານທຸລະກິດໃນການລົງລາຍເຊັນໃນສັນຍາ, ເອກະສານທາງການ; 

2. ບໍລິຫານວຽກງານປະຈ າວັນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ;  
3. ສຸ້າງ ຫ   ດັດແກຸ້ແຜນທຸລະກິດປະຈ າປີ ສະເໜີສະພາບໍລິຫານພິຈາລະນາ ເພ ື່ອນ າສະເໜີຕໍໍ່ກອງປະຊຸມ

ຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນຮັບຮອງ; 
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4. ແຕ່ງຕັັ້ງ ຫ   ປົດຕ າແໜ່ງ ຮອງຜູຸ້ອ ານວຍການ ບົນພ ັ້ນຖານການຮັບຮອງຂອງສະພາບໍລິຫານ; 

5. ແຕ່ງຕັັ້ງ ຫ   ປົດຕ າແໜ່ງ ຫົວໜຸ້າພະແນກ ຫ   ຫົວໜຸ້າສາຂາ; 

6. ບັນຈຸສັບຊຸ້ອນພະນັກງານຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຫ   
ຕາມການສະເໜີຂອງຄະນະກ າມະການສະພາບໍລິຫານ; 

7. ສະໜອງຂໍໍ້ມູນ ແລະ ໃຫຸ້ຄ າຊີັ້ແຈງ ກ່ຽວກັບບັນຫາ ທີື່ສະພາບໍລິຫານມີຄວາມສົນໃຈ; 

8. ສຸ້າງ ຫ   ປັບປຸງ ກົດລະບຽບກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງ ເພ ື່ອນ າສະເໜີຕໍໍ່ສະພາບໍລິຫານ ພິຈາລະນາ
ຮັບຮອງ; 

9. ຮັບຜິດຊອບທຸກການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຕໍໍ່ສະພາບໍລິຫານ; 

10. ສະເໜີເປີດສາຂາ, ສຸ້າງຕັັ້ງບໍລິສັດໃນກຸ່ມ ຫ   ລົງທຶນ ໃນທຸລະກິດອ ື່ນ ຕໍໍ່ສະພາບໍລິຫານ ພິຈາລະນາ

ຮັບຮອງ; 

11. ຕົກລົງກ່ຽວກັບເງິນເດ ອນຂອງພະນັກງານ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍຸ້ອງຍໍ ຫ   ລົງວິໄນ ຕໍໍ່ພະນັກງານທີື່

ລະເມີດກົດລະບຽບ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ; 

12. ໃຫຸ້ການຮ່ວມມ , ສະໜອງຂໍໍ້ມູນ ແລະ ຊີັ້ແຈງບັນຫາ ຕໍໍ່ບໍລິສັດກວດສອບ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ 

ສປປ ລາວ; 

13. ໃຫຸ້ຄ າຊີັ້ແຈງ ແລະ ສະໜອງເອກະສານທີື່ຈ າເປັນ ຕາມຄວາມຕຸ້ອງການຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ 
ຄະນະກ າມະການຕ່າງໆ ຂອງສະພາບໍລິຫານ; 

14. ລາຍງານການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຕໍໍ່ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກ າມະການຕ່າງໆ 
ຂອງສະພາບໍລິຫານ; 

15. ນ າໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜຸ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ.    
 

ມາດຕາ  33    ການຮັບຮອງການແຕ່ງຕັັ້ງ ຫ   ປົດຕ າແໜ່ງຜູຸ້ບໍລິຫານ 
ການແຕ່ງຕັັ້ງ ຫ   ການປົດຕ າແໜ່ງ ຜູຸ້ບໍລິຫານຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  
 

ມາດຕາ  34    (ໃໝ່) ກົງຈັກຊ່ວຍວຽກ 
ທະນາຄານທຸລະກິດ ປະກອບມີ ກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຂອງຕົນ ຈ ານວນໜຶື່ງ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເປັນຕົັ້ນ 

ພະແນກ, ສາຂາ, ໜ່ວຍບໍລິການ ຫ   ກົງຈັກຊ່ວຍວຽກອ ື່ນ ທີື່ທຽບເທົົ່າ. 
 

ມາດຕາ  35    ການຈັດຕັັ້ງຂອງສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ 
ການຈັດຕັັ້ງຂອງສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ປະກອບມີ ຫົວໜຸ້າສາຂາ, ຮອງຫົວໜຸ້າສາ ຂາ, 

ຫົວໜຸ້າຂະແໜງ, ຜູຸ້ກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈ ານວນໜຶື່ງ.  
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ການແຕ່ງຕັັ້ງ ຫ   ປົດຕ າແໜ່ງ ຫົວໜຸ້າສາຂາ, ຮອງຫົວໜຸ້າສາຂາ ຂອງສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງ 
ປະເທດ ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

 

ໝວດທີ 3 
ສະມາຄມົທະນາຄານລາວ 

 

ມາດຕາ  36    (ໃໝ່) ສະມາຄົມທະນາຄານລາວ 
ສະມາຄົມທະນາຄານລາວ ແມ່ນສະມາຄົມທ ີ່ສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ຊ ີ່ງແມ່ນໜ ີ່ງໃນປະ

ເພດຂອງສະມາຄົມເສດຖະກິດ ແລະ ເຄຼືີ່ອນໄຫວໂດຍບໍໍ່ຫວັງຜົນກ າໄລ, ຊ່ວຍເຫ ຼືອຊ ີ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ປ ກປ້ອງສິດ

ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ າຂອງສະມາຄົມ ແລະ ຂອງສະມາຊິກສະມາຄົມ. 
ສະມາຄົມທະນາຄານລາວ ຕຸ້ອງເຄ ື່ອນໄຫວ ບົນຫ ັກການ ແລະ ລະບຽບການ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນ

ກົດໝາຍສະບັບນີັ້, ດ າລັດ ວ່າດຸ້ວຍສະມາຄົມ, ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງສະມາຄົມ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການອ ື່ນໆ ທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

 

ມາດຕາ  37     (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ຂອງສະມາຄົມທະນາຄານລາວ 

ສະມາຄົມທະນາຄານລາວ ມ ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ ດັົ່ງນ ັ້: 

1. ຄົັ້ນຄວ້າສ້າງລະບຽບກ່ຽວກັບການເຄຼືີ່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມ; 

2. ຄົັ້ນຄວ້າສ້າງກົດຈັນຍາບັນກ່ຽວກັບການເຄຼືີ່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ; 

3. ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບວຽກງານການເງິນ-ການທະນາຄານ 

ໃຫແ້ກ່ສະມາຊິກສະມາຄົມ; 

4. ໂຄສະນາເຜ ຍແຜກ່ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແລະ ສະໜອງຂໍໍ້ມ ນກ່ຽວກັບການທະນາຄານໃຫ້

ແກ່ສະມາຊິກ ແລະ ສັງຄົມ; 

5. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາການດ າເນ ນທຸລະກິດ ຂອງສະມາຊິກ; 

6. ພົວພັນຮ່ວມມຼື ແລະ ເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມທະນາຄານ ໃນພາກພຼືັ້ນ ແລະ ສາກົນ; 

7. ໃຫກ້ານຮ່ວມມຼືແກ່ອົງການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ ແລະ ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

8. ຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຜົນເສຍຫາຍທ ີ່ເກ ດຂ ັ້ນ ອັນເນຼືີ່ອງມາຈາກການເຄຼືີ່ອນໄຫວຂອງຕົນ; 

9. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ອຼືີ່ນໆ ຕາມທ ີ່ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
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ມາດຕາ  38    (ໃໝ່) ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງສະມາຄົມທະນາຄານລາວ 
ສະມາຄົມທະນາຄານລາວ ຕຸ້ອງມີກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງຕົນ ໂດຍຕຸ້ອງໄດຸ້ຜ່ານການຮັບຮອງເບ ັ້ອງ

ຕົັ້ນໂດຍກອງປະຊຸມສະມາຊິກສະມາຄົມ ແລະ ຜ່ານການຮັບຮອງຂັັ້ນສຸດທຸ້າຍໂດຍອົງການທີື່ມິສິດອ ານາດທີື່
ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

 

ມາດຕາ  39    (ໃໝ່) ສະມາຊິກສະມາຄົມທະນາຄານລາວ 
ທະນາຄານທຸລະກິດ ທີື່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫຸ້ດ າເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານ ຢູ່ ສປປ ລາວ ສາມາດ

ເຂັ້ົາເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມທະນາຄານລາວ.  
ສະມາຊິກສະມາຄົມທະນາຄານລາວ ມີຄວາມສະເໝີພາບກັນ ແລະ ມີສິດ ແລະ ພັນທະ ຕາມທີື່ກ ານົດ

ໄວຸ້ຢູ່ໃນກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງສະມາຄົມ. 
 

 

ພາກທ ີIII 
ທລຸະກິດການທະນາຄານ ແລະ ການຂະຫຍາຍທລຸະກິດ 

 

ໝວດທີ 1 
ທຸລະກດິການທະນາຄານ 

 

ມາດຕາ  40    (ປັບປຸງ) ທຸລະກິດການທະນາຄານ 
ທຸລະກິດການທະນາຄານ ປະກອບດຸ້ວຍ:  
1. ການຮັບຝາກເງິນ; 

2. ການສະໜອງສິນເຊ ື່ອ; 

3. ການໃຫຸ້ບໍລິການຊ າລະ; 
4. ການຊ ັ້ ຂາຍເງິນຕາ ການດ າເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານທີື່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 
ນອກຈາກນັັ້ນ ທະນາຄານທຸລະກິດສາມາດເປັນຕົວແທນໃຫຸ້ບໍລິການທາງດຸ້ານການເງິນ, ໃຫຸ້ຄ າປຶກສາ

ດຸ້ານການເງິນ ແລະ ການລົງທຶນ, ໃຫຸ້ບໍລິການເກັບຮັກສາວັດຖຸມີຄ່າ ແລະ ໃຫຸ້ບໍລິການອ ື່ນ ຕາມການອະນຸຍາດຂອງ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

  ສ າລັບທະນາຄານທຸລະກິດສະເພາະກິດ ສາມາດດ າເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານ ຕາມລະບຽບການທີື່
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

 

ມາດຕາ  41    (ປັບປຸງ) ການຮັບຝາກເງິນ 
ການຮັບຝາກເງິນ ແມ່ນ ການໃຫຸ້ບໍລິການເປີດບັນຊີເງິນຝາກຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃຫຸ້ບຸກຄົນ, ນິຕິ 

ບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ ຊຶື່ງປະກອບດຸ້ວຍ ບັນຊີ ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ, ເງິນຝາກປະຢັດ, ເງິນຝາກມີກ ານົດ ແລະ 
ອ ື່ນໆ ໂດຍມີດອກເບຸ້ຍ ຫ   ບໍໍ່ມີດອກເບຸ້ຍ.  
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ນອກຈາກນັັ້ນ, ທະນາຄານທຸລະກິດສາມາດກູຸ້ຢືມເງິນ ຫ   ອອກຮຸຸ້ນກູຸ້ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມ
ກົດໝາຍ ເພ ື່ອລະດົມທຶນເຂົັ້າໃນການເຄ ື່ອນໄຫວທຸລະກິດການທະນາຄານ. 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນຜູຸ້ກ ານົດລະບຽບການກ່ຽວກັບການຮັບຝາກເງິນ, ການບັນທຶກຂໍໍ້ມູນ
ເງິນຝາກ ແລະ ຂໍໍ້ມູນຂອງຜູຸ້ຝາກເງິນ. 

 

ມາດຕາ  42    (ປັບປຸງ) ການສະໜອງສິນເຊ ື່ອ 
ການສະໜອງສິນເຊ ື່ອ ແມ່ນ ການໃຫຸ້ ເງິນກູຸ້, ພາລະຜູກພັນທາງການເງິນອ ື່ນ ຫ   ຜະລິດຕະພັນອ ື່ນທີື່

ຄຸ້າຍຄ ກັນຕາມການອະນຸຍາດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີື່ທະນາຄານທຸລະກິດໄດຸ້ອະນຸມັດໃຫຸ້ ບຸກຄົນ, 
ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັັ້ງ ນ າໃຊຸ້ໃນເປົົ້າໝາຍໃດໜຶື່ງ ຊຶື່ງຜູຸ້ກູຸ້ຢືມ ຕຸ້ອງຊ າລະຕົັ້ນທຶນ, ດອກເບຸ້ຍ ແລະ ຄ່າທ ານຽມ 
ໃຫຸ້ທະນາຄານທຸລະກິດຕາມທີື່ກ ານົດໄວຸ້ໃນສັນຍາ. 

ກ່ອນການສະໜອງສິນເຊ ື່ອ ທະນາຄານທຸລະກິດ ຕຸ້ອງເຂົັ້າຫາຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊ ື່ອຂອງລູກຄຸ້າ ຈາກ 
ບໍລິສັດຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊ ື່ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນຜູຸ້ກ ານົດລະບຽບການກ່ຽວກັບການສະໜອງສິນເຊ ື່ອ ຂອງທະນາຄານ
ທຸລະກິດ. 

 

ມາດຕາ  43    (ປັບປຸງ) ການໃຫຸ້ບໍລິການຊ າລະ 
ການໃຫຸ້ບໍລິການຊ າລະ ແມ່ນ ການໃຫຸ້ບໍລິການຊ າລະຄ່າສິນຄຸ້າ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ໜີັ້ສິນອ ື່ນ ຕາມ ຄ າ

ສັົ່ງຈ່າຍຂອງລູກຄຸ້າ ຜ່ານກົນໄກ ແລະ ເຄ ື່ອງມ ການຊ າລະໃດໜຶື່ງ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍລະບົບ
ການຊ າລະ. 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນຜູຸ້ກ ານົດລະບຽບການກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງການຊ າລະ ຂອງທະນາ 
ຄານທຸລະກິດ. 

 

ມາດຕາ  44    (ປັບປຸງ) ການຊ ັ້ ຂາຍເງິນຕາ ການດ າເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານທີື່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 
ການດ າເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານທີື່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ປະກອບມີ ການຮັບຝາກເງິນ, ການສະ    

ໜອງສິນເຊ ື່ອ, ການໃຫຸ້ບໍລິການຊ າລະ ທີື່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ລວມທັງ ການແລກປ່ຽນ
ເງິນຕາ. 

ການຊ ັ້ ຂາຍແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແມ່ນການແລກປ່ຽນເງິນຈາກສະກຸນເງິນໃດໜຶື່ງ ເປັນສະກຸນເງິນອ ື່ນ 
ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການຄຸຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ. 

ທະນາຄານທຸລະກິດ ທີື່ມີເງ ື່ອນໄຂຄົບຖຸ້ວນ ຕາມການກ ານົດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສາມາດ
ດ າເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນ ຊ ັ້ ຂາຍເງິນຕາ ດຸ້ວຍຕົນເອງ ຫ   ມອບໃຫຸ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ຮຸ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ
ໃດໜຶື່ງ ເປັນຕົວແທນ ສາມາດສ້າງຕັັ້ງໜ່ວຍແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງຕົນ ຕາມການອະນຸຍາດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 

ລາວ. ທະນາຄານທຸລະກິດ ຕຸ້ອງຮັບຜິດຊອບຮອບດ້ານຕໍໍ່ການເຄ ື່ອນໄຫວ ກ່ຽວກັບການຊ ັ້ ຂາຍແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງ
ຕົວແທນໜ່ວຍແລກປ່ຽນເງິນຕາດັົ່ງກ່າວ. 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນຜູຸ້ກ ານົດລະບຽບການກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງການດ າເນີນທຸລະກິດການ
ທະນາຄານທີື່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຮຸ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາທີື່ໄດຸ້ຮັບມອບໝາຍເປັນຕົວແທນດັົ່ງກ່າວ. 
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ມາດຕາ  45    (ປັບປຸງ) ການເປັນຕົວແທນທາງດຸ້ານການເງິນ 
ການເປັນຕົວແທນທາງດຸ້ານການເງິນ ແມ່ນ ການເປັນນາຍໜຸ້າໃນການດ າເນີນທຸລະກ າ ລະຫວ່າງລູກຄຸ້າໃນ

ຕະຫ າດການເງິນ ລວມທັງການເປັນຕົວແທນໃນການຈັດຫາແຫ ່ງທຶນ. 
ການເປັນຕົວແທນທາງດຸ້ານການເງິນ ຕຸ້ອງປະຕິບັດໃຫຸ້ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່

ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

ມາດຕາ  46    (ປັບປຸງ) ການໃຫຸ້ຄ າປຶກສາທາງດຸ້ານການເງິນ ແລະ ການລົງທຶນ 
ການໃຫຸ້ຄ າປຶກສາທາງດຸ້ານການເງິນ ແລະ ການລົງທຶນ ແມ່ນ ການໃຫຸ້ຄ າປຶກສາຂອງທະນາຄານທຸລະ

ກິດກ່ຽວກັບການວິເຄາະແຜນການເງິນ ແລະ ໃຫຸ້ຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບການລົງທຶນ.  
 ການໃຫຸ້ຄ າປຶກສາທາງດຸ້ານການເງິນ ແລະ ການລົງທຶນ ຕຸ້ອງປະຕິບັດໃຫຸ້ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

ມາດຕາ  47    (ປັບປຸງ) ການໃຫຸ້ບໍລິການເກັບຮັກສາວັດຖຸມີຄ່າ 
ການໃຫຸ້ບໍລິການເກັບຮັກສາວັດຖຸມີຄ່າ ແມ່ນ ການໃຫຸ້ເຊົົ່າຕູຸ້ນິລະໄພເກັບຮັກສາເອກະສານມີຄ່າ ແລະ 

ວັດຖຸມີຄ່າ ຢູ່ໃນສະຖານທີື່ ທີື່ມີຄວາມປອດໄພຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຕາມກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
ການໃຫຸ້ບໍລິການເກັບຮັກສາວັດຖຸມີຄ່າ ຕຸ້ອງປະຕິບັດໃຫຸ້ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່

ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

ມາດຕາ  48    ເວລາຂອງການໃຫຸ້ບໍລິການ 
ທະນາຄານທຸລະກິດຕຸ້ອງແຈຸ້ງເວລາການໃຫຸ້ບໍລິການແກ່ລູກຄຸ້າ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດຢຸດການໃຫຸ້ບໍລິການໃນ

ໄລຍະເວລາດັົ່ງກ່າວ, ຖຸ້າຈະຢຸດກໍຕຸ້ອງປະກາດໃຫຸ້ລູກຄຸ້າຊາບກ່ອນ ສາມວັນ ລັດຖະການ. 
ທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ຕຸ້ອງການຢຸດການໃຫຸ້ບໍລິການໃນວັນທີື່ບໍໍ່ແມ່ນວັນພັກທາງລັດຖະການ ຫ   ວັນພັກ

ອ ື່ນ ຕາມການກ ານົດຂອງລັດຖະບານ ຕຸ້ອງຂໍອະນຸຍາດຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ຢ່າງໜຸ້ອຍ ຫຸ້າວັນ ລັດຖະການ ກ່ອນການຢຸດການໃຫຸ້ບໍລິການດັົ່ງກ່າວ. 

ໃນກໍລະນີ ວັນທີື່ທະນາຄານທຸລະກິດຢຸດການໃຫຸ້ບໍລິການ ກົງກັບວັນຄົບກ ານົດສັນຍາ ຊຶື່ງທະນາຄານ
ທຸລະກິດ ແລະ ລູກຄຸ້າ ຕຸ້ອງປະຕິບັດພັນທະຢູ່ສະຖານທີື່ດ າເນີນທຸລະກິດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດນັັ້ນ ໃຫຸ້ຖ ເອົາວັນ
ເປີດໃຫຸ້ບໍລກິານຖັດໄປ ເປັນວັນຄົບກ ານົດສັນຍາທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

 

ມາດຕາ  49    ພາສາທີື່ໃຊຸ້ທາງການ 
ທຸກເອກະສານ ກ່ຽວກັບການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຕຸ້ອງເຮັດເປັນພາສາລາວ. ສ າລັບ

ເອກະສານທີື່ສຸ້າງຂຶັ້ນໂດຍສ ານັກງານໃຫຍ່ ຫ   ຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນຕ່າງປະເທດ ທີື່ເປັນພາສາຕ່າງປະເທດນັັ້ນ ຕຸ້ອງແປເປັນພາສາ
ລາວ . 
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ໝວດທີ 2 
ການຂະຫຍາຍທຸລະກດິ 

 

ມາດຕາ  50    (ປັບປຸງ) ການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ 
ທະນາຄານທຸລະກິດ ສາມາດຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງຕົນ ດຸ້ວຍການສຸ້າງຕັັ້ງສາຂາ, ໜ່ວຍ

ບໍລິການ, ຫຸ້ອງ ການຜູຸ້ຕາງໜຸ້າ, ການລົງທຶນໃນສະຖາບັນການເງິນ ຫ   ນິຕິບຸກຄົນອ ື່ນທີື່ບໍໍ່ແມ່ນສະຖາບັນການເງິນ ຢູ່
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດຸ້ ໂດຍຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເສຍກ່ອນ. ສ າລັບການສຸ້າງ 
ຕັັ້ງໜ່ວຍບໍລິການ ຕຸ້ອງລາຍງານໃຫຸ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ຕຸ້ອງມີເງ ື່ອນໄຂຕົັ້ນຕໍ ດັົ່ງນີັ້: 
1. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ມີພຽງພໍ; 
2. ກົງຈັກການຄຸຸ້ມຄອງບໍລິຫານທຸລະກິດ, ລະບົບກວດສອບບນັຊີພາຍໃນ ມີປະສິດທິພາບ; 

3. ລະບົບຮັບ ສົົ່ງ ຂໍໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ທີື່ມີປະສິດທິພາບ ສ າລັບວຽກງານຄຸຸ້ມຄອງ; 

4. ການປະຕິບັດລະບຽບ ກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມໝັັ້ນຄົງໄດຸ້ດີ ຕາມລະບຽບການຂອງທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນຜູຸ້ກ ານົດລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການສຸ້າງຕັັ້ງສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ
ຫຸ້ອງການຜູຸ້ຕາງໜຸ້າຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. 

ສ າລັບການຂະຫຍາຍທຸລະກິດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

 

ມາດຕາ  51    (ປັບປຸງ) ການລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດທຸລະກິດທາງດຸ້ານການເງິນ 
ທະນາຄານທຸລະກິດໃດໜຶື່ງ ສາມາດລົງທຶນສຸ້າງຕັັ້ງ ຫ   ເຂົັ້າຖ ຮຸຸ້ນ ໃນທະນາຄານທຸລະກິດອ ື່ນ ແລະ/ຫ   ວິ

ສາຫະກິດບໍລິສັດທີື່ດ າເນີນທຸລະກິດທາງດຸ້ານການເງິນ ຕາມການອະນຸຍາດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອ ື່ນ ທີື່ບໍໍ່

ແມ່ນທຸລະກິດການທະນາຄານ ດັົ່ງນີັ້: 

1. ທຸລະກິດຫ ັກຊັບ; 

2. ທຸລະກິດປະກັນໄພ; 

3. ທຸລະກິດເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ; 

4. ທຸລະກິດທາງດຸ້ານການເງິນອ ື່ນ ຕາມການອະນຸຍາດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
ສ າລັບການລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່

ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

ມາດຕາ  52    (ປັບປຸງ) ການລົງທຶນໃນນິຕິບຸກຄົນວິສາຫະກິດອ ື່ນທີື່ບໍໍ່ແມ່ນສະຖາບັນການເງິນ  
ທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງດຸ້ານການເງິນ ສາມາດລົງທຶນໃນນິຕິບຸກຄົນອ ື່ນ ວິ

ສາຫະກິດໃດໜຶື່ງ ທີື່ບໍໍ່ແມ່ນສະຖາບັນການເງິນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີື່ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ດ າເນີນ
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ທຸລະກິດມີປະສດິທິຜົນ ໃນອັດຕາສ່ວນ ບໍໍ່ເກີນ ສິບສ່ວນຮຸ້ອຍ ຂອງທຶນຈົດທະບຽນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ 
ບໍໍ່ເກີນ ຊາວສ່ວນຮຸ້ອຍ ຂອງຮຸຸ້ນທີື່ສາມາດລົງຄະແນນສຽງໄດຸ້ ໃນວິສາຫະກິດນັັ້ນ. 

ການຖ ຮຸຸ້ນທງັໝົດໃນນິຕິບຸກຄົນອ ື່ນ ທີື່ບໍໍ່ແມ່ນສະຖາບັນການເງິນການລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດທີື່ບໍໍ່
ແມ່ນສະຖາບັນການເງິນ ລວມກັນທັງໝົດບໍໍ່ໃຫຸ້ເກີນ ຫຸ້າສິບສ່ວນຮຸ້ອຍຂອງທຶນຈົດທະບຽນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 
ຕາມລະບຽບການທີື່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ ານົດ. 

 

ພາກທ ີIV 
ການຮກັສາຄວາມໝັັ້ນຄງົ, ການປຽ່ນແປງຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ, ການຄວບກິດຈະການ 

ແລະ ການຊ ັ້ ຂາຍຊບັສນິທີື່ສ າຄນັຂອງທະນາຄານທລຸະກິດ 
 

ໝວດທີ 1 
ການຮກັສາຄວາມໝັັ້ນຄງົ 

 

ມາດຕາ  53    (ປັບປຸງ) ເງ ື່ອນໄຂລວມ ກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມໝັັ້ນຄົງ  
ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ຕຸ້ອງປະຕິບັດເງ ື່ອນໄຂລວມກ່ຽວ

ກັບການຮັກສາຄວາມໝັັ້ນຄົງ ດັົ່ງນີັ້: 
1. ດ າເນີນທຸລະກິດ ຕາມລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ການບັນຊີທີື່ດີ ຕາມເງ ື່ອນໄຂທີື່ໄດຸ້ກ ານົດ

ໄວຸ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ແລະ ລະບຽບການທີື່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ ານົດ;  

2. ຮັກສາທຶນໃຫຸ້ພຽງພໍ, ຮັບປະກັນສະພາບຄ່ອງ ແລະ ຮັບປະກັນການບໍລິຫານຊັບສິນ ໃຫຸ້ມີ

ຄວາມຕໍໍ່ເນ ື່ອງ ແລະ ມີການກະຈາຍຄວາມສ່ຽງ; 

3. ມີລະບຽບ, ກົນໄກ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີື່ຄົບຖຸ້ວນ ເພ ື່ອບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງດຸ້ານຕ່າງໆ. 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນຜູຸ້ກ ານົດລະບຽບການລະອຽດ ກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມໝັັ້ນຄົງ

ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ. ສ າລັບທະນາຄານທຸລະກິດສະເພາະກິດ, 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕຸ້ອງກ ານົດແຍກລະບຽບການຮັກສາຄວາມໝັັ້ນຄົງ ເປັນອັນສະເພາະ ຕາມແຕ່ລະຮູບ
ແບບຂອງທະນາຄານ. 

ນອກຈາກເງ ື່ອນໄຂ ກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມໝັັ້ນຄົງທີື່ກ່າວມາເທິງນີັ້, ທະນາຄານທຸລະກິດຍັງ
ສາມາດໝູນໃຊຸ້ວິທີປະຕິບັດທີື່ດີ ກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມໝັັ້ນຄົງ ຕາມການເຫັນດີຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ. 

 

ມາດຕາ  54    (ປັບປຸງ)  ລະບົບການຄວບຄຸມຄຸຸ້ມຄອງບໍລິຫານພາຍໃນ 
ທະນາຄານທຸລະກິດ ຕຸ້ອງມລີະບົບ ແລະ ກ ານົດລະບຽບການຄຸຸ້ມຄອງບໍລຫິານພາຍໃນ ຊຶື່ງເນ ັ້ອໃນ

ຕົັ້ນຕໍກ ານົດ ກ່ຽວກັບໂຄງປະກອບການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ກົນໄກການຄຸຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ໃນນັັ້ນລວມເອົາທີື່ຕັັ້ງ, ພາລະ

ບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ການລາຍງານຂອງຜູຸ້ບໍລິຫານ, ໜ່ວຍ
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ງານ ແລະ ພະນັກງານຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. 
ທະນາຄານທຸລະກິດ ຕຸ້ອງສົົ່ງສ າເນົາເອກະສານ ກ່ຽວກັບລະບຽບການຄຸຸ້ມຄອງບໍລິຫານພາຍໃນ 

ແລະ ບັນຊີພະນັກງານຂອງຕົນ ທີື່ມີສິດລົງລາຍເຊັນ ພຸ້ອມທັງສ າເນົາລາຍເຊັນດັົ່ງກ່າວໃຫຸ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ຊາບ. ຖຸ້າມີການປ່ຽນແປງເອກະສານເຫ ົົ່ານັັ້ນ ກໍຕຸ້ອງແຈຸ້ງໃຫຸ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊາບ ພາຍໃນເວລາ ຫຸ້າວັນ 
ລັດຖະການ. 

ທະນາຄານທຸລະກິດຕຸ້ອງປະກອບບຸກຄະລາກອນຄວບຄຸມຄຸຸ້ມຄອງບໍລິຫານພາຍໃນ ທີື່ມີຄຸນວຸດທິ 
ແລະ ປະສົບການທີື່ເໝາະສົມ ໃນຈ ານວນທີື່ພຽງພໍ ພຸ້ອມທັງຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ບຸກຄະລາກອນດັົ່ງກ່າວ ຢ່າງເປັນປກົກະຕິ. 

 

ມາດຕາ  55    ການບໍລິຫານຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ 
ທະນາຄານທຸລະກິດ ຕຸ້ອງຮັກສາຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ ຕາມລະບຽບການຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 

ລາວ. 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ ານົດອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ, ອົງປະກອບຂອງທຶນ ແລະ 

ຫ ັກການໃນການຄິດໄລ່ຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສາມາດກ ານົດເພີື່ມອັດຕາສ່ວນຄວາມ
ພຽງພໍຂອງທຶນ ໃຫຸ້ທະນາຄານທຸລະກິດໃດໜຶື່ງ ຖຸ້າເຫັນວ່າທະນາຄານດັົ່ງກ່າວ ຫາກມີຄວາມສ າຄັນຕໍໍ່ລະບົບ ຫ   ມີ
ຄວາມສ່ຽງສູງ ຊຶື່ງຈະພາໃຫຸ້ຂາດຄວາມໝັັ້ນຄົງ. 

 

ມາດຕາ  56    ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ 
ທະນາຄານທຸລະກິດຕຸ້ອງມີລະບຽບ, ກົນໄກ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທີື່ລະອຽດ ລວມທັງ

ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາຂອງຜູຸ້ບໍລິຫານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພ ື່ອໃຫຸ້ບັນລຸຈຸດປະສົງ ດັົ່ງນີັ້: 
1. ກ ານົດ, ວັດແທກ, ປະເມີນ, ຕິດຕາມ, ລາຍງານ ແລະ ຄວບຄຸມ ຫ   ຫ ຸດຜ່ອນ ທຸກຄວາມສ່ຽງສ າຄັນ

ຢ່າງທັນເວລາ ເປັນຕົັ້ນ ຄວາມສ່ຽງ ດຸ້ານສິນເຊ ື່ອ, ດຸ້ານຕະຫ າດ, ດຸ້ານການດ າເນີນງານ; 

2. ປະເມີນຄວາມພຽງພໍຂອງທນຶ ແລະ ສະພາບຄ່ອງ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ.  
ຂັັ້ນຕອນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ກວມເອົາການສຸ້າງ ແລະ ການທົບທວນແຜນການຮອງຮັບພາວະວິກິດ 

ໂດຍຄ ານຶງເຖິງສະພາບຕົວຈິງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. ຂັັ້ນຕອນດັົ່ງກ່າວ ຕຸ້ອງມີຄວາມເໝາະສົມກັບສະພາບຄວາມ
ສ່ຽງ ແລະ ລະດັບຄວາມສ າຄັນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຕໍໍ່ລະບົບທະນາຄານ. 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນຜູຸ້ກ ານົດລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງດຸ້ານຕ່າງໆ
ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. 

 

ມາດຕາ  57    ການບໍລິຫານຊັບສິນ 
ທະນາຄານທຸລະກິດ ຕຸ້ອງມີລະບຽບ, ກົນໄກ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີື່ເໝາະສົມ ໃນການບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ 

ຫັກເງິນແຮ ໄວຸ້ຢ່າງພຽງພ ໍຕາມລະບຽບການທີື່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກ.  
 

ມາດຕາ  58    ການສະກັດກັັ້ນການສວຍໃຊຸ້ການບໍລິການດຸ້ານການທະນາຄານ 
ທະນາຄານທລຸະກິດ ຕຸ້ອງມີລະບຽບ, ກົນໄກ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີື່ພຽງພໍ ເພ ື່ອສະກັດກັັ້ນການສວຍໃຊຸ້ທະນາ



      

25 

 

ຄານທຸລະກິດເປັນຊ່ອງທາງໃນການກໍໍ່ອາຊະຍາກ າ ລວມທັງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການຕຸ້ານ ສະກັດກັັ້ນ 
ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫຸ້ແກ່ການກໍໍ່ການຮຸ້າຍ. 

 

ມາດຕາ  59    (ປັບປຸງ)  ການຈຸ້າງຜູຸ້ໃຫຸ້ບໍລິການຈາກພາຍນອກ 
ການຈຸ້າງຜູຸ້ໃຫຸ້ບໍລິການຈາກພາຍນອກ ເພ ື່ອໃຫຸ້ບໍລິການມວນຊົນ ຫ   ປະຕິບັດວຽກງານຄຸຸ້ມຄອງບໍລິຫານ

ຈັດການການຄວບຄຸມພາຍໃນໃຫຸ້ທະນາຄານທຸລະກິດນັັ້ນ ຕຸ້ອງໄດຸ້ຂໍອະນຸຍາດນ າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  
ທະນາຄານທຸລະກິດ ຕຸ້ອງມີລະບຽບ, ກົນໄກ ແລະ ຂັັ້ນຕອນໃນການປະເມີນ, ບໍລິຫານ ແລະ ຕິດຕາມ

ການຈຸ້າງຜູຸ້ໃຫຸ້ບໍລິການຈາກພາຍນອກ ເປັນຕົັ້ນ ການກວດສອບຂໍໍ້ມູນຂອງຜູຸ້ກ່ຽວ, ການກ ານົດຮູບແບບການຈຸ້າງ, 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະຝ່າຍຢ່າງລະອຽດ. 

 

ມາດຕາ  60    (ປັບປຸງ) ການດ າເນີນທຸລະກ າກັບຜູຸ້ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຫ   ພະນັກງານຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 
ການດ າເນີນທຸລະກ າ ເຊັົ່ນ: ການສະໜອງສິນເຊ ື່ອ, ການຮັບເງິນຝາກ, ການໂອນເງິນ, ການແລກປ່ຽນ

ເງິນ, ການຝາກວັດຖຸມີຄ່າ, ການຊ ັ້ຊັບສິນທາງການເງິນ, ການຊ ັ້ສິນຄຸ້າ ແລະ ບລິໍການ ແລະ ອ ື່ນໆ ກັບຜູຸ້ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຫ   
ພະນັກງານຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ໃຫຸ້ປະຕິບັດຄ ກັບລູກຄຸ້າທົົ່ວໄປ ທີື່ບໍໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງກັບທະນາຄານດັົ່ງກ່າວ 
ໂດຍບໍໍ່ໃຫຸ້ມີສິດພິເສດໃດໆ ແລະ ຕຸ້ອງມີການຄ ້າປະກັນທີື່ເໝາະສົມ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການຂອງທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  

ທະນາຄານທຸລະກິດຕຸ້ອງລາຍງານລາຍຊ ື່ ແລະ ການເຮັດທຸລະກ າກັບຜູຸ້ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຫ   ພະນັກງານຂອງ
ທະນາຄານທຸລະກິດ ຕາມການກ ານົດຂອງຕໍໍ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

 

ມາດຕາ  61    (ປັບປຸງ)  ການສຸ້າງແຜນການຮອງຮັບພາວະວິກິດ 
ທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ມີຄວາມສ າຄັນຕໍໍ່ລະບົບ ຕຸ້ອງສຸ້າງແຜນການຮອງຮັບພາວະວິກິດ ຕາມລະບຽບການ

ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຕຸ້ອງທົບທວນແຜນການດັົ່ງກ່າວ ປີລະຄັັ້ງ ຫ   ເມ ື່ອຄາດວ່າຈະມີສະພາບໃດໜຶື່ງ 
ເຊັົ່ນ ວິກິດການທາງດຸ້ານການເງິນ, ເສດຖະກິດ, ໄພທ າມະຊາດ ແລະ ລະບົບການຄຸຸ້ມຄອງບໍລິຫານພາຍໃນລົັ້ມເຫ ວ 
ຫ   ສະພາບອ ື່ນໆ ຊຶື່ງອາດຈະເຮັດໃຫຸ້ມີຜົນກະທົບໂດຍລວມຕໍໍ່ລະບົບທະນາຄານທຸລະກິດ. 

 

ມາດຕາ  62    ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູຸ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ 
ຜູຸ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ຕຸ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ມີຈັນຍາບັນ 

ໃນການປະຕິບັດໜຸ້າທີື່ຂອງຕົນ ໂດຍຖ ເອົາຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄຸ້າ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ ສູງກວ່າຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງຕົນເອງ.  

ທະນາຄານທຸລະກິດ ຕຸ້ອງຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການທີື່ເໝາະສົມຕໍໍ່ຜູຸ້ບໍລິຫານ ຫ   
ພະນັກງານຂອງຕົນ ທີື່ໄດຸ້ສຸ້າງຜົນເສຍຫາຍໃຫຸ້ແກ່ທະນາຄານທຸລະກິດ ຫ   ລູກຄຸ້າ.  

 

ມາດຕາ  63    ການເປີດເຜີຍຜົນປະໂຫຍດ 
ຜູຸ້ບໍລິຫານຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຕຸ້ອງແຈຸ້ງກິດຈະການທີື່ຕົນ ຫ   ບຸກຄົນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບຕົນ ມີຜົນປະ 
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ໂຫຍດຕິດພັນກັບທະນາຄານທຸລະກິດ ໃຫຸ້ແກ່ສະພາບໍລິຫານຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຂອງຕົນຊາບ ຢ່າງລະອຽດ. 
ໃນເວລາມີການພິຈາລະນາກິດຈະການທີື່ຕົນ ຫ   ບຸກຄົນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບຕົນ ມີຜົນປະໂຫຍດຕິດພັນນັັ້ນ ຜູຸ້

ບໍລິຫານດັົ່ງກ່າວ ຕຸ້ອງຖອນຕົວອອກຈາກກອງປະຊຸມ. 
ໃນກໍລະນີທີື່ຜູຸ້ບໍລິຫານ ຫາກບໍໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍໍ້ກ ານົດເທິງນີັ້ ທະນາຄານທຸລະກິດຫ   ຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ ມີສິດຮຸ້ອງຟ້ອງ

ຕໍໍ່ສານ ເພ ື່ອລົບລຸ້າງສັນຍາ ທີື່ຕິດພັນກັບກິດຈະການດັົ່ງກ່າວ. ພຸ້ອມກັນນັັ້ນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະໂຈະການ
ປະຕິບັດໜຸ້າທີື່ຂອງຜູຸ້ບໍລິຫານດັົ່ງກ່າວ ແລະ ຈະຖ ກປົດຕ າແໜ່ງ ພາຍຫ ັງທີື່ສານໄດຸ້ຕັດສີນຍົກເລີກສັນຍາ.  

 

ມາດຕາ  64    (ປັບປຸງ) ການປົກປ້ອງຜູຸ້ຊົມໃຊຸ້ 
ທະນາຄານທຸລະກິດຕຸ້ອງມີລະບຽບ, ຂັັ້ນຕອນທີື່ຊັດເຈນໃນການປະຕິບັດຕໍໍ່ຜູຸ້ຊົມໃຊຸ້ ແລະ ຕຸ້ອງມີກົນໄກ

ທີື່ມີປະສິດທິຜົນໃນການຮັບ, ພິຈາລະນາ ແລະ ແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງທຸກ ຫ   ຄ າສະເໜີຂອງຜູຸ້ຊົມໃຊຸ້ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດ

ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
ທະນາຄານທລຸະກິດຕຸ້ອງປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູຸ້ຊົມໃຊຸ້ ດຸ້ວຍການ: 
1. ເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສ ານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ, ຍົກເວັັ້ນທະນາຄານທຸລະກິດ ທີື່ບໍໍ່ຮັບເງິນຝາກ; 
2. ສຸ້າງເງ ື່ອນໄຂ ເພ ື່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຝາກ, ການໂອນ ແລະ ການຖອນເງິນຂອງຜູຸ້

ຊົມໃຊຸ້ ຢ່າງຄົບຖຸ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ; 

3. ຮັກສາຄວາມລັບ ກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກ າຂອງຜູຸ້ຊົມໃຊຸ້ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ກົດໝາຍ ຫາກໄດຸ້ກ າ ນົດ
ໄວຸ້ຢາ່ງອ ື່ນ; 

4. ເປີດເຜີຍຖານະການເງິນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃຫຸ້ມວນຊົນຊາບ ຕາມລະບຽບການທີື່ທະ ນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ ານົດ; 

5. ແຈຸ້ງຂໍໍ້ມູນລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບການຊົມໃຊຸ້ຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ ເປັນຕົັ້ນ ອັດຕາດອກເບຸ້ຍ, ຄ່າ
ບໍລິການ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ, ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ວິທີການໃຊຸ້ບໍລິການ ດຸ້ວຍຮູບການຕ່າງໆ ລວມທັງການໂຄສະນາ
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການ ຕຸ້ອງຖ ກຕຸ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ; 

6. ປະຕິບັດພັນທະອ ື່ນ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຜູຸ້ຊົມໃຊຸ້ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

ມາດຕາ  65    ການຮັກສາຄວາມລັບ 
ຜູຸ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ ແລະ ຜູຸ້ຖ ກມອບໝາຍ ທີື່ພວມປະຕິບັດ ຫ   ພົັ້ນຈາກໜຸ້າທີື່ຂອງທະນາຄານທຸລະ

ກິດໄປແລຸ້ວ ຕຸ້ອງຮັກສາຂໍໍ້ມູນທີື່ເປັນຄວາມລັບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດນັັ້ນ. ຫຸ້າມເປີດເຜີຍ ຫ   ນ າໃຊຸ້ ຂໍໍ້ມູນເຫ ົົ່ານັັ້ນ  
ເພ ື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງ ຫ   ຜູຸ້ອ ື່ນ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ ເພ ື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດດັົ່ງກ່າວ. ຂໍໍ້ມູນທີື່
ເປັນຄວາມລັບ ສາມາດເປີດເຜີຍໃຫຸ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຜູຸ້ກວດສອບ ຫ   ອົງການທີື່ມີສິດອ ານາດໄດຸ້ຕາມ
ກົດໝາຍ. ຜູຸ້ທີື່ໄດຸ້ຂໍຂໍໍ້ມູນນ າທະນາຄານທຸລະກິດຕຸ້ອງຮັກສາຂໍໍ້ມູນດັົ່ງກ່າວເປັນຄວາມລັບ ຍົກເວັັ້ນກໍລະນີທີື່ຕຸ້ອງ
ເປີດເຜີຍຕາມກົດໝາຍ. 
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ໝວດທີ 2 
ການປຽ່ນແປງຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ, ການຄວບກດິຈະການ 

ແລະ ການຊ ັ້ ຂາຍຊບັສິນທີື່ສ າຄນັ 
 

ມາດຕາ  66    (ປັບປຸງ) ການໂອນປ່ຽນແປງຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ  
ການໂອນຮຸຸ້ນສາມັນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ທີື່ພາໃຫຸ້ຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນເດີມ, ບຸກຄົນ ຫ   ນິຕິບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ 

ກາຍເປັນຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນລາຍໃຫຍ່ ຫ   ການໂອນຮຸຸ້ນແຕ່ສິບສ່ວນຮຸ້ອຍ ຂຶັ້ນໄປ ຫ   ການໂອນຮຸຸ້ນ ທີື່ພາໃຫຸ້ຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນເດີມ,  
ບຸກຄົນ ຫ   ນິຕິບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ ກາຍເປັນຜູຸ້ມີສິດຄວບຄຸມຕໍໍ່ການບໍລິຫານຈັດການຂອງທະນາຄານທຸລະກິດນັັ້ນ ຕຸ້ອງ
ໄດຸ້ຂໍອະນຸຍາດນ າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເສຍກ່ອນ . 

ພາຍຫ ັງໄດຸ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານແລຸ້ວ ກໍລະນີທີື່ຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນໃດໜຶື່ງ ບໍໍ່ຄົບ
ເງ ື່ອນໄຂໃດໜຶື່ງ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 9 ຂໍໍ້ 5 ຫາ 7 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີັ້, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ສາມາດສັົ່ງໃຫຸ້ຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນດັົ່ງກ່າວ ຖອນຮຸຸ້ນອອກຈາກທະນາຄານ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ ຕຸ້ອງປະຕິບັດລະບຽບຄວາມ
ໝັັ້ນຄົງຕາມການກ ານົດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນຜູຸ້ກ ານົດລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການໂອນປ່ຽນແປງຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ ຂອງ
ທະນາຄານທຸລະກິດ.  

ການໂອນປ່ຽນແປງຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ ໃຫຸ້ປະຕິບັດພັນທະອາກອນ ຕາມກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

ມາດຕາ  67    ການຄວບກິດຈະການ 
ທະນາຄານທຸລະກິດສາມາດຄວບກິດຈະການກັບທະນາຄານທຸລະກິດອ ື່ນໄດຸ້ ຕາມການຮັບຮອງຂອງກອງ

ປະຊຸມຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ ແລະ ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນຜູຸ້ກ ານົດລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຄວບກິດຈະການຂອງທະນາຄານ

ທຸລະກິດ.  
 

ມາດຕາ  68    ການຊ ັ້ ຂາຍຊັບສິນທີື່ສ າຄັນ  
ຊັບສິນທີື່ສ າຄັນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດແມ່ນ ຊັບສິນທີື່ເປັນສ່ວນສ າຄັນໃນການດ າເນີນທຸລະກິດຂອງ

ທະນາຄານນັັ້ນ ຕາມລະບຽບການຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
ການຊ ັ້ ຂາຍຊັບສິນທີື່ສ າຄັນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ 

ແລະ ຕຸ້ອງໄດຸ້ຂໍອະນຸຍາດນ າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 

ພາກທ ີV 
ການບນັຊ,ີ ການເປດີເຜຍີຂໍໍ້ມູນຂອງທະນາຄານທລຸະກດິ  
ແລະ ການກວດສອບ ໂດຍບລໍິສັດກວດສອບພາຍນອກ 
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ໝວດທີ 1 
ການບນັຊ ີແລະ ການເປດີເຜີຍຂໍໍ້ມູນຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ 

 

ມາດຕາ  69    ການບັນຊີ 
ທະນາຄານທລຸະກິດຕຸ້ອງຖ ບັນຊີ ຕາມກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການບັນຊີ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
ທະນາຄານທຸລະກິດຕຸ້ອງບັນທຶກບັນຊີຕາມຜັງບັນຊີ ທີື່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ ານົດໃນແຕ່ລະ

ໄລຍະ.  
ການສຸ້າງ, ການນ າໃຊຸ້ໂປຣແກຣມບັນຊີ ແລະ/ຫ   ການເພີື່ມບັນຊີໃດໜຶື່ງໃນຜັງບັນຊີ ຕຸ້ອງໄດຸ້ຂໍອະນຸຍາດ 

ນ າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  
ປີການບັນຊີຂອງທະນາຄານທຸລະກິດເລີື່ມຕົັ້ນໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ ແລະ ສິັ້ນສຸດໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 

ຂອງແຕ່ລະປີ. 
 

ມາດຕາ  70    ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ 
ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດມີ ດັົ່ງນີັ້: 
1. ລາຍຮັບ: 

- ດອກເບຸ້ຍ; 
- ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ; 
- ເກັບຄ ນເງິນແຮຄ່າເສ ື່ອມສິນເຊ ື່ອ ແລະ ຄ່າເສ ື່ອມຊັບສິນອ ື່ນ; 
- ລາຍຮັບອ ື່ນ ຕາມກົດໝາຍ. 

2. ລາຍຈ່າຍ: 
- ດອກເບຸ້ຍ; 
- ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ; 
- ຄ່າບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ວິຊາການ; 
- ເບຸ້ຍປະກັນເງິນຝາກ; 
- ຫັກເງິນແຮຄ່າເສ ື່ອມສິນເຊ ື່ອ ແລະ ຄ່າເສ ື່ອມຊັບສິນອ ື່ນ; 
- ຄ່າຫ ຸຸ້ຍຫຸ້ຽນ; 
- ເງິນແຮ ເພ ື່ອປະກັນຄວາມສ່ຽງ;  
- ລາຍຈ່າຍອ ື່ນ ຕາມກົດໝາຍ. 

ສະພາບໍລິຫານ ເປັນຜູຸ້ຮັບຮອງເອົາແຜນລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຕາມການ
ສະເໜີຂອງຜູຸ້ອ ານວຍການ. 
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ມາດຕາ  71    ກ າໄລ ແລະ ການຂາດທຶນ 
ກ າໄລຂອງທະນາຄານທຸລະກິດແມ່ນ ສ່ວນຜິດດ່ຽງບວກ ລະຫວ່າງຍອດລາຍຮັບ ແລະ ຍອດລາຍຈ່າຍ

ໃນປີ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 70 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີັ້. ກ າໄລສຸດທິ ແມ່ນ ກ າໄລພາຍຫ ັງທີື່ໄດຸ້ຫັກ
ອາກອນກ າໄລໃຫຸ້ລັດແລຸ້ວ. 

ການຂາດທຶນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດແມ່ນ ສ່ວນຜິດດ່ຽງລົບ ລະຫວ່າງຍອດລາຍຮັບ ແລະ ຍອດລາຍ
ຈ່າຍໃນປີ. ການຂາດທຶນສະສົມ ແມ່ນ ການຂາດທຶນທີື່ໄດຸ້ສະສົມປີຜ່ານມາ. 

ກອງປະຊຸມຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ ເປັນຜູຸ້ຮັບຮອງການແບ່ງປັນກ າໄລສຸດທິ ດັົ່ງນີັ້: 

1. ຫັກເຂົັ້າຄັງສ າຮອງຕາມລະບຽບການ; 

2. ຫັກເຂົັ້າຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ແລະ ຄັງອ ື່ນ; 
3. ແບ່ງເງິນປັນຜົນໃຫຸ້ຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ. 
ການໂອນເງິນປັນຜົນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຫ   ການໂອນກ າໄລຂອງສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດ

ຕ່າງປະເທດ ໃຫຸ້ແກ່ສ ານັກງານໃຫຍ່ ຕຸ້ອງສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກຽ່ວຂຸ້ອງ. 
ໃນກໍລະນີທີື່ຂາດທຶນສະສົມ ໃຫຸ້ທະນາຄານທຸລະກິດນ າໃຊຸ້ຄັງສ າຮອງຕາມລະບຽບການ ເພ ື່ອລຸ້າງການ

ຂາດທຶນດັົ່ງກ່າວ, ຖຸ້າເງິນໃນຄັງສ າຮອງຕາມລະບຽບການບໍໍ່ພຽງພໍ ຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຕຸ້ອງເພີື່ມທຶນ ເພ ື່ອ
ລຸ້າງການຂາດທຶນສະສົມດັົ່ງກ່າວ.  

ໃນກໍລະນີທີື່ທະນາຄານທຸລະກິດຫ   ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ຍັງມີການຂາດທຶນສະສົມ ແຕ່
ມີກ າໄລໃນປີ ແມ່ນບໍໍ່ໃຫຸ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ແບ່ງເງິນປັນຜົນ, ສ າລັບສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ບໍໍ່ໃຫຸ້
ໂອນກ າໄລດັົ່ງກ່າວ ໃຫຸ້ແກ່ສ ານັກງານໃຫຍ່.   

 

ມາດຕາ  72    ເອກະສານລາຍງານການເງິນ 
ທະນາຄານທຸລະກິດຕຸ້ອງສຸ້າງເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈ າ ເດ ອນ, ໄຕມາດ ແລະ ປີ. ເອກະສານ

ລາຍງານການເງິນ ປະກອບດຸ້ວຍ ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ, ໃບລາຍງານຜົນການດ າເນີນງານ, ໃບລາຍງານກະແສ
ເງິນສົດ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນ ແລະ ບົດອະທິບາຍຊຸ້ອນທຸ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ. 

 

ມາດຕາ  73    (ປັບປຸງ) ການເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມູນ 
ທະນາຄານທຸລະກິດ ຕຸ້ອງເປີດເຜຍີຂໍໍ້ມູນຂອງຕົນໃຫຸ້ແກ່ມວນຊົນ ດັົ່ງນີັ້: 
1. ບົດລາຍງານປະຈ າໄຕມາດ ແລະ ປະຈ າຫົກເດ ອນ ຕາມລະບຽບການຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 

ລາວ; 

2. ບົດລາຍງານປະຈ າປີ ແລະ ຄ າເຫັນຂອງບໍລິສັດກວດສອບຕໍໍ່ບົດລາຍງານດັົ່ງກ່າວ ຕາມລະບຽບການ
ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ; 

3. ຂໍໍ້ມູນອ ື່ນ ທີື່ຊ່ວຍໃຫຸ້ມວນຊົນສາມາດເຫັນໄດຸ້ສະພາບຄວາມໝັັ້ນຄົງ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. 
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ໃນກໍລະນີທີື່ທະນາຄານທຸລະກິດມີບໍລິສັດໃນກຸ່ມ ການເປີດເຜີຍຕຸ້ອງກວມເອົາຂໍໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດໃນ
ກຸ່ມຕົນ ເພ ື່ອໃຫຸ້ມວນຊົນສາມາດເຫັນໄດຸ້ພາບລວມທາງດຸ້ານນະໂຍບາຍ, ແຜນການດ າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການ
ບໍລິຫານຈັດການ ລວມທັງເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດໃນກຸ່ມດັົ່ງກ່າວ. 

 

ມາດຕາ  74    ຊອ່ງທາງການເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມູນ 
ທະນາຄານທຸລະກິດຕຸ້ອງເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມູນຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 73 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີັ້ 

ຜ່ານເວັບໄຊຣຂອງຕົນ ຫ   ຊ່ອງທາງອ ື່ນ ທີື່ມວນຊົນສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດຸ້ ແລະ ຕຸ້ອງມີກົນໄກທີື່ເໝາະສົມ ເພ ື່ອແຈຸ້ງໃຫຸ້
ແກ່ລູກຄຸ້າຂອງຕົນທຸກຄັັ້ງທີື່ມີການເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມູນ ພຸ້ອມທັງແຈຸ້ງຊ່ອງທາງດັົ່ງກ່າວໃຫຸ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  

 

ມາດຕາ  75    (ປັບປຸງ)  ການເກັບຮັກສາເອກະສານ ແລະ ຂໍໍ້ມູນທຸລະກ າ 
ທະນາຄານທລຸະກິດຕຸ້ອງເກັບຮັກສາເອກະສານ ແລະ ຂໍໍ້ມູນທຸລະກ າ ຢູ່ສ ານັກງານໃຫຍ່ຂອງຕົນ ດັົ່ງນີັ້: 

1. ກົດລະບຽບ, ລະບຽບການ ແລະ ຄູ່ມ ຕ່າງໆ ຕາມກົດໝາຍສະບັບນີັ້;  

2. ບັນຊີການຂຶັ້ນທະບຽນຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ; 

3. ບົດບັນທຶກ ແລະ ມະຕິ ຂອງກອງປະຊຸມຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ; 

4. ບົດບັນທຶກ ແລະ ມະຕິ ຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ; 

5. ການບັນທຶກການບັນຊີ ກ່ຽວກັບສະພາບການດ າເນີນທຸລະກິດ, ການເຮັດທຸລະກ າ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ

ທາງດຸ້ານການເງິນ; 

6. ບົດບັນທຶກທຸລະກ າ, ເອກະສານສິນເຊ ື່ອ ແລະ ບັນຊີຂອງລູກຄຸ້າແຕ່ລະຄົນ; 

7. ບົດລາຍງານການກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ; 

8. ເອກະສານອ ື່ນ ທີື່ເຫັນວ່າຈ າເປັນ ຕາມການກ ານົດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
ສ າລັບສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ຕຸ້ອງເກັບຮັກສາເອກະສານ ແລະ ຂໍໍ້ມູນທຸລະກ າ ຢູ່ສ ານັກ

ງານສາຂາທີື່ຕັັ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ.ໃນກໍລະນ ທ ີ່ຈ າເປັນ ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ສາມາດເກັບຮັກສາ

ເອກະສານ ແລະ ຂໍໍ້ມູນທຸລະກຳໍາ ໄວ້ຢ ສ່ ານັກງານໃຫຍ່ ບົນພຼືັ້ນຖານການອະນຸຍາດ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ທະນາຄານທຸລະກິດ ຕຸ້ອງສຸ້າງລະບົບເຕັກໂນໂລຊ  ແລະ ຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານ ຂ ັ້ນຢ ່ ສປປ ລາວ ເພຼືີ່ອຮອງ

ຮັບການດ າເນ ນທຸລະກິດ ແລະ ເພຼືີ່ອເກັບຮັກສາເອກະສານ ແລະ ຂໍໍ້ມູນທຸລະກ າຕ່າງໆຂອງຕົນ. ສ າລັບສາຂາທະນາ

ຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ແມ່ນສາມາດນ າໃຊ້ລະບົບດຽວກັນກັບສ ານັກງານໃຫຍ່ໄດ້ ບົນພຼືັ້ນຖານການອະນຸຍາດ

ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
ເອກະສານ, ຂໍໍ້ມູນ ລວມທັງສ າເນົາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຕຸ້ອງເກັບຮັກສາໄວຸ້ຢ່າງໜຸ້ອຍ ສິບປີ. 
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ໝວດທີ 2  
ການກວດສອບໂດຍບລໍສິັດກວດສອບ 

 

ມາດຕາ  76    (ປັບປຸງ) ການກວດສອບ ໂດຍບໍລິສັດກວດສອບ  
ໃນແຕ່ລະປີ ທະນາຄານທລຸະກິດຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການກວດສອບ ໂດຍບໍລິສັດກວດສອບ ເພ ື່ອ: 
1. ຢັົ້ງຢືນຄວາມຖ ກຕຸ້ອງ ແລະ ຄົບຖຸ້ວນຂອງການຖ ບັນຊີ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນດຸ້ານການລາຍງານ

ການເງິນ ແລະ ລະບຽບການ ທີື່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ ານົດ; 

2. ຢັົ້ງຢືນຄວາມຖ ກຕຸ້ອງ ແລະ ຄົບຖຸ້ວນ ຂອງການລາຍງານການເງິນປະຈ າປ;ີ  

3. ຢັົ້ງຢືນຄວາມຖ ກຕຸ້ອງ ແລະ ຄົບຖຸ້ວນຂອງການຄວບຄຸມພາຍໃນ ພຸ້ອມທັງໃຫຸ້ຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບ
ມາດຕະການແກຸ້ໄຂ; 

4. ຢັົ້ງຢືນການແກຸ້ໄຂຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຕໍໍ່ການລະເມີດທີື່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດຸ້ກວດ
ເຫັນ ແລະ ໄດຸ້ແຈຸ້ງໃຫຸ້ບໍລິສັດກວດສອບ; 

5. ລາຍງານໃຫຸ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຫ   ການກະທ າໃດໜຶື່ງທີື່ອາດຈະມີຜົນຕໍໍ່ຄວາມໝັັ້ນຄົງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. 

 

ມາດຕາ  77    ການວ່າຈຸ້າງບໍລິສັດກວດສອບ  
ທະນາຄານທລຸະກິດວ່າຈຸ້າງບໍລິສັດກວດສອບ ຕາມການຮັບຮອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນຜູຸ້ກ ານົດບັນຊີລາຍຊ ື່ບໍລິສັດກວດສອບ ໂດຍກ ານົດເງ ື່ອນໄຂຂອງ

ບໍລິສັດກວດສອບ ທີື່ຈະບັນຈຸເຂົັ້າໃນບັນຊີລາຍຊ ື່ດັົ່ງກ່າວ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ຈັນຍາບັນ ແລະ ຄວາມເປັນ 
ເອກະລາດຂອງບໍລິສັດກວດສອບ. ທະນາຄານທຸລະກິດສາມາດເລ ອກວ່າຈຸ້າງບໍລິສັດກວດສອບຕາມບັນຊີລາຍຊ ື່
ບໍລິສັດກວດສອບ ເພ ື່ອໃຫຸ້ກວດສອບທະນາຄານຂອງຕົນ.  

ໃນເວລາດ າເນີນການກວດສອບ ຖຸ້າຫາກເຫັນວ່າບໍລິສັດກວດສອບ ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະ ບຽບ
ການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີສິດສັົ່ງໃຫຸ້ທະນາຄານທຸລະກິດໂຈະ ຫ   ຍົກເລີກ ການວ່າຈຸ້າງບໍລິສັດ
ກວດສອບດັົ່ງກ່າວ. 

 

ມາດຕາ  78    ພັນທະຂອງບໍລິສັດກວດສອບ 
ບໍລິສັດກວດສອບ ມີພັນທະໃຫຸ້ຄວາມຮ່ວມມ  ແລະ ສະໜອງຂໍໍ້ມູນຕ່າງໆ ໃຫຸ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 

ລາວ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຫ   ຕາມການຮຽກຮຸ້ອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
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ພາກທ ີVI 
ມາດຕະການແຕຫ່ວົທ ີແລະ ການແກຸ້ໄຂ 
ທະນາຄານທລຸະກິດທີື່ຢູ່ໃນພາວະວກິິດ 

 

ໝວດທີ 1 
ມາດຕະການແຕ່ຫົວທີ 

 

ມາດຕາ  79    ສະພາບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ຈະຖ ກນ າໃຊຸ້ມາດຕະການແຕ່ຫົວທີ 
ທະນາຄານທລຸະກິດທີື່ຈະຖ ກນ າໃຊຸ້ມາດຕະການແຕ່ຫົວທີ ຖຸ້າຫາກຕົກຢູ່ໃນສະພາບໃດໜຶື່ງ ດັົ່ງນີັ້:    
1. ການເຄ ື່ອນໄຫວມີລັກສະນະທີື່ບໍໍ່ໝັັ້ນຄົງດຸ້ານການເງິນ ຫ   ມີຜົນກະທົບຕໍໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູຸ້ຝາກ

ເງິນ; 

2. ລະເມີດ ຫ   ອາດຈະມີການລະເມີດລະບຽບການດຸ້ານຄວາມໝັັ້ນຄົງທາງດຸ້ານການເງິນ; 
3. ການຄຸຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ການຄວບຄຸມພາຍໃນ ແລະ ການບັນຊີ ມີຄວາມບົກພ່ອງ ຊຶື່ງອາດເຮັດໃຫຸ້

ທະນາຄານທຸລະກິດຫ   ບໍລິສັດໃນກຸ່ມ ມີຄວາມສ່ຽງສູງ;  

4. ຂາດສະພາບຄ່ອງ ຊຶື່ງຕຸ້ອງແກຸ້ໄຂດຸ້ວຍແຫ ່ງທຶນຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ; 

5. ຜົນກ າໄລຕ ໍ່າ ຫ   ມີທ່າອ່ຽງຫ ຸດລົງຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ ຊຶື່ງອາດຈະສຸ້າງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍໍ່ທະນາຄານທຸລະ
ກິດໃນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ; 

6. ມີຄວາມສ່ຽງທີື່ຈະໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກທະນາຄານສ ານັກງານໃຫຍ່, ກຸ່ມທະນາຄານ ຫ   ບໍລິສັດ
ໃນກຸ່ມ; 

7. ມີອຸປະສັກຕໍໍ່ການຄຸຸ້ມຄອງແບບລວມກຸ່ມ; 
8. ມີສະພາບອ ື່ນ ຕາມການກ ານົດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

 

ມາດຕາ  80    ມາດຕະການແຕ່ຫົວທີ 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສາມາດປະຕິບັດມາດຕະການແຕ່ຫົວທີໃດໜຶື່ງ ຕໍໍ່ທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ຕົກ

ຢູ່ໃນສະພາບທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 79 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ດັົ່ງນີັ້:  
1. ປຶກສາຫາລ  ຮ່ວມກັບຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ ແລະ ຜູຸ້ບໍລິຫານ ເພ ື່ອກ ານົດວິທີແກຸ້ໄຂ; 

2. ໃຫຸ້ທະນາຄານທຸລະກິດສຸ້າງແຜນການແກຸ້ໄຂ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແຜນການດັົ່ງກ່າວ; 
3. ໃຫຸ້ທະນາຄານທຸລະກິດຫ   ຜູຸ້ບໍລິຫານຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ສຸ້າງແຜນການປັບໂຄງສຸ້າງໜີັ້ກັບເຈົັ້າ

ໜີັ້ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນການແກຸ້ໄຂຂອງຕົນ; 

4. ໃຫຸ້ທະນາຄານທຸລະກິດແກຸ້ໄຂສະພາບຄ່ອງ ແລະ ບໍລິຫານຊັບສິນ ໃຫຸ້ແທດເໝາະກັບສະພາບແຫ ່ງ
ທຶນ; 
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5. ໃຫຸ້ຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດເພີື່ມທຶນຈົດທະບຽນ ພາຍໃນໄລຍະເວລາທີື່ກ ານົດໃຫຸ້;  

6. ໃຫຸ້ທະນາຄານທຸລະກິດຫັກເງິນແຮ ເພ ື່ອປະກັນຄວາມສ່ຽງສູງຂຶັ້ນ;  

7. ໃຫຸ້ທະນາຄານທຸລະກິດຫ ຸດລາຍຈາ່ຍໃນການດ າເນີນງານ ລວມທັງລາຍຈ່າຍດຸ້ານບໍລິຫານຂອງຕົນ; 

8. ໃຫຸ້ທະນາຄານທຸລະກິດຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີື່ເກີດຈາກທຸລະກ າ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການຄຸຸ້ມຄອງ

ບໍລິຫານຂອງຕົນ;  

9. ໃຫຸ້ທະນາຄານທຸລະກິດລາຍງານຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ ກ່ຽວກັບຖານະການເງິນ ລວມທັງຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ 
ແລະ ສະພາບຄ່ອງ; 

10. ໃຫຸ້ທະນາຄານທຸລະກິດນ າໃຊຸ້ກ າໄລສຸດທິຂອງຕົນ ເພ ື່ອເພີື່ມທຶນໂດຍຈ າກັດການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ 
ແລະ ການຈ່າຍອ ື່ນ;   

11. ໃຫຸ້ທະນາຄານທຸລະກິດປັບປຸງໂຄງສຸ້າງການຖ ຮຸຸ້ນ ຫ   ຮູບແບບບໍລິສັດ, ຍຸດທະສາດການດ າເນີນທຸລະ
ກິດ, ໂຄງສຸ້າງການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ລະບົບການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ; 

12. ໃຫຸ້ທະນາຄານທຸລະກິດປັບປຸງໂຄງສຸ້າງເງິນກູຸ້, ຈ າກັດການສະໜອງສິນເຊ ື່ອໃໝ່ ແລະ ການລົງທຶນ; 

13. ໃຫຸ້ທະນາຄານທຸລະກິດຈ າກັດການຫ ຸດທຶນ, ການຊ ັ້ ຂາຍຊັບສິນ ແລະ/ຫ   ຮັບເງິນຝາກ;  

14. ຈ າກັດສິດຂອງຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນລາຍໃຫຍ;່ 

15. ຈ າກັດສິດ ຫ   ສັົ່ງປົດຜູຸ້ບໍລິຫານ ທີື່ມີການລະເມີດ; 
16. ຈ າກັດປະເພດ ແລະ ພ ັ້ນທີື່ການເຄ ື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ ໃນກໍລະນີທີື່ທະນາຄານທຸລະກິດ

ຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 79 ຂໍໍ້ 6 ແລະ ຂໍໍ້ 7 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີັ້; 

17. ນ າໃຊຸ້ມາດຕະການອ ື່ນ ທີື່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຫັນວ່າເໝາະສົມ. 
 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນຜູຸ້ກ ານົດລະບຽບການລະອຽດ ກ່ຽວກັບການນ າໃຊຸ້ມາດຕະການແຕ່

ຫົວທີ. 
 

ມາດຕາ  81    ພັນທະຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ທີື່ຖ ກນໍໍາໃຊຸ້ມາດຕະການແຕ່ຫົວທີ 
ທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ຖ ກນໍໍາໃຊຸ້ມາດຕະການແຕ່ຫົວທີ, ຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ ຫ   ຜູຸ້ບໍລິຫານ ຕຸ້ອງໃຫຸ້ຄວາມຮ່ວມມ  

ແລະ ຕຸ້ອງສະໜອງຂໍໍ້ມູນຢ່າງຖ ກຕຸ້ອງ, ຄົບຖຸ້ວນ ແລະ ທັນຕາມກ ານົດເວລາ ຕາມການຮຽກຮຸ້ອງຂອງທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  

ຜູຸ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຕຸ້ອງໃຫຸ້ການຮ່ວມມ  ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກ
ແກ່ຜູຸ້ກວດກາຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  

 

ມາດຕາ  82    ການລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການແຕ່ຫົວທີ 
ທະນາຄານທຸລະກິດຕຸ້ອງລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການແຕ່ຫົວທີ ໃຫຸ້ແກ່ທະນາຄານ

ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕາມການກ ານົດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
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ໃນກໍລະນີທີື່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຫາກກ ານົດໃຫຸ້ມີການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບໃນ
ລະຫວ່າງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການແຕ່ຫົວທີ, ເມ ື່ອສໍໍາເລັດການກວດສອບແລຸ້ວ ບໍລິສັດກວດສອບທີື່ກວດ
ສອບນັັ້ນ ຕຸ້ອງສົົ່ງບົດລາຍງານການກວດສອບຂອງຕົນ ໃຫຸ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາຍໃນເວລາທີື່ທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ ານົດ. 

 

ໝວດທີ 2 
ການແກຸ້ໄຂທະນາຄານທຸລະກດິທີື່ຢູໃ່ນພາວະວກິດິ 

 

ມາດຕາ  83    ທະນາຄານທຸລະກິດ ທີື່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ 
ທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ ແມ່ນ ທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ມີຖານະການເງິນອ່ອນແອ ແລະ 

ຂາດຄວາມໝັັ້ນຄົງ ຊຶື່ງຕົກຢູ່ໃນສະພາບໃດໜຶື່ງ ດັົ່ງນີັ້: 
1. ບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດພນັທະຕໍໍ່ຜູຸ້ຝາກເງິນ ຫ   ເຈົັ້າໜີັ້ອ ື່ນ;   

2. ລະເມີດລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມໝັັ້ນຄົງທີື່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ ານົດ 
ເປັນຕົັ້ນ ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຕ ໍ່າກວ່າເຄິື່ງໜຶື່ງ, ຂາດສະພາບຄ່ອງຢ່າງຮຸ້າຍແຮງ ຊຶື່ງບໍໍ່ສາມາດແກຸ້ໄຂໄດຸ້; 

3. ການປະຕິບັດມາດຕະການແຕ່ຫົວທີ ບໍໍ່ປະສົບຜົນສ າເລັດ ຊຶື່ງເຮັດໃຫຸ້ທະນາຄານທຸລະກິດຕົກໃນ
ສະພາບທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນຂໍໍ້ 1 ຫ   2 ຂອງມາດຕານີັ້; 

4. ມີການຍັກຍອກ, ສໍໍ້ໂກງ ຫ   ບໍໍ່ໂປ່ງໃສ ໃນການບໍລິຫານ ແລະ ດ າເນີນທຸລະກິດ ຊຶື່ງອາດຈະສົົ່ງຜົນ
ກະທົບດຸ້ານລົບຕໍໍ່ຄວາມສາມາດໃນການຊ າລະໜີັ້ສິນ ແລະ ຕໍໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູຸ້ຝາກເງິນ. 

 

ມາດຕາ  84    (ປັບປຸງ) ການແກຸ້ໄຂທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ 
ເມ ື່ອທະນາຄານທຸລະກິດຕົກຢູ່ໃນກໍລະນີໃດໜຶື່ງຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 83 ຂອງກົດໝາຍ

ສະບັບນີີັ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕຸ້ອງເຂົັ້າຄວບຄຸມການດ າເນີນທຸລະກິດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດດັົ່ງກ່າວໂດຍ
ກົງ ຊຶື່ງບໍໍ່ຈ າເປັນຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບຄ າຍິນຍອມຈາກເຈົັ້າໜີັ້ ຫ   ຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. 

ການແກຸ້ໄຂທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ ເພ ື່ອຈຸດປະສົງ ດັົ່ງນີັ້: 
1. ຮັບປະກັນຄວາມຕໍໍ່ເນ ື່ອງຂອງການດ າເນີນງານທີື່ສ າຄັນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ;  

2. ຫ ີກລ່ຽງຜົນກະທົບດຸ້ານລົບຕໍໍ່ຕະຫ າດການເງິນ ໂດຍສະເພາະການສະກັດກັັ້ນການແພ່ລາມ
ຂອງຜົນກະທົບດັົ່ງກ່າວ ແລະ ເພ ື່ອຮັກສາວິໄນຕະຫ າດ;  

3. ປົກປ້ອງຊັບສິນຂອງຜູຸ້ຝາກເງິນ ແລະ ເຈົັ້າໜີັ້ອ ື່ນ. 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕຸ້ອງນ າໃຊຸ້ມາດຕະການວິທີການແກຸ້ໄຂທີື່ເໝາະສົມສ າລັບໃນການ

ແກຸ້ໄຂທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ ໂດຍໃຫຸ້ມີຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໜຸ້ອຍທີື່ສຸດ ແລະ ຫ ີກເວັັ້ນການສຸ້າງຄວາມເສຍ
ຫາຍຕໍໍ່ມູນຄ່າຂອງຊັບສິນຕ່າງໆ ຍົກເວັັ້ນກໍລະນີທີື່ມີຄວາມຈ າເປັນ ເພ ື່ອໃຫຸ້ບັນລຸຈຸດປະສົງ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນ
ວັກສອງເທິງນີັ້. 

ການແກຸ້ໄຂທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ ໃຫຸ້ຫ ີກລ່ຽງການນ າໃຊຸ້ແຫ ່ງທຶນຂອງລັດ ເຂົັ້າ
ໃນການແກຸ້ໄຂທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ. 
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ການແກຸ້ໄຂທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ ສາມາດດ າເນີນໃນສອງກໍລະນ  ຄຼື ເມຼືີ່ອທະ 

ນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຫັນວ່າທະນາຄານດັົ່ງກ່າວ ຍັງສາມາດຟ ົ້ນຟ ໄດ້ ກໍຈະດ າເນີນການຟືົ້ນຟູຕາມທີື່ກ ານົດໄວຸ້ໃນ
ກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ຫ   ໃນກໍລະນທີີື່ເຫັນວ່າບໍໍ່ສາມາດຟືົ້ນຟູໄດຸ້ ກໍດ າເນີນການຮຸ້ອງຟ້ອງໃຫຸ້ລົັ້ມລະລາຍ. 

 

ມາດຕາ  85    (ປັບປຸງ) ມາດຕະວິທີການແກຸ້ໄຂທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ 
ມາດຕະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສາມາດແກຸ້ໄຂທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ ດຸ້ວຍ

ວິທີການແກຸ້ໄຂທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ ປະກອບມີມາດຕະການເຂົັ້າຄວບຄຸມ ແລະ ມາດຕະການຟືົ້ນ
ຟູ ໃດໜຶື່ງດັົ່ງນີັ້: 

ມາດຕະການເຂົັ້າຄວບຄຸມ ມີ ດັົ່ງນີັ້: 
1. ສັົ່ງໃຫຸ້ປິດ, ຍົກເລີກ ຫ   ສ ບຕໍໍ່ການປະຕິບັດສັນຍາທາງການເງິນ ຫ   ສັນຍາອະນຸພັນທາງ

ດຸ້ານການເງິນ;  
2. ເລ ື່ອນ, ໂຈະ ການຊ າລະໜີັ້ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດແກເ່ຈົັ້າໜີັ້ ຖຸ້າເຫັນວ່າສັນຍາບໍໍ່ຖ ກ 

ຕຸ້ອງ;  
3. ຮຽກເກັບຊັບສນິຂອງທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ ນ າບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, 

ການຈັດຕັັ້ງ ຫ   ທະນາຄານທຸລະກິດອ ື່ນ;  
4. ໃຫຸ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັັ້ງທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ສະໜອງຂໍໍ້ມູນ;  

5. ນ າໃຊຸ້ມາດຕະການອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນລະບຽບການຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ; 

ມາດຕະການຟືົ້ນຟູ ມີ ດັົ່ງນີັ້: 
1. ຊີັ້ນ າສະພາບໍລິຫານ, ຜູຸ້ບໍລິຫານຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ເພ ື່ອສຸ້າງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ແຜນຟືົ້ນຟູ; 
2. ສັົ່ງໃຫຸ້ຜູຸ້ບໍລິຫານ ປົດຕ າແໜ່ງພະນັກງານທີື່ລະເມີດ ລະບຽບກົດໝາຍ ຫ   ບໍໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິ 

ບັດແຜນຟືົ້ນຟູ; 
3. ສັົ່ງໃຫຸ້ຢຸດເຊົາການເຄ ື່ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ທີື່ບໍໍ່ສອດຄອ່ງກັບແຜນຟືົ້ນຟູ 

ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວທີື່ສຸ້າງຜນົເສຍຫາຍແກທ່ະນາຄານທຸລະກິດ; 
4. ປັບປຸງ, ປ່ຽນແທນສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜູຸ້ບໍລິຫານ ເພ ື່ອໃຫຸ້ບັນລຸແຜນຟືົ້ນຟູ; 
5. ສັົ່ງໃຫຸ້ເພີື່ມທຶນຈົດທະບຽນ ຫ   ຄວບກິດຈະການກັບທະນາຄານທຸລະກິດອ ື່ນ;  

6. ປັບປຸງຮູບແບບວິສາຫະກິດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ; 
7. ນ າໃຊຸ້ມາດຕະການອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນລະບຽບການຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 

ລາວ; 
1. ເພີື່ມທຶນຈົດທະບຽນ; 
2. ຄວບກິດຈະການກັບທະນາຄານທຸລະກິດອ ື່ນ ຫ   ຂາຍກິດຈະການໃຫຸ້ທະນາຄານທຸລະກິດ

ອ ື່ນ ຫ   ນຕິິບຸກຄົນ ທີື່ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງດຸ້ານການເງິນ;  
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3. ໂອນຊັບສິນ ແລະ ໜີັ້ສິນ ລວມທັງສິດ ແລະ ພັນທະ ທີື່ຖ ກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງທະນາ 
ຄານທຸລະກິດທີື່ຢູໃ່ນພາວະວິກິດ ໃຫຸ້ບຸກຄົນທີື່ສາມ. 

4. ຍຸບເລີກ ແລະ ຊ າລະສະສາງ ທະນາຄານທຸລະກິດດັົ່ງກ່າວ ຫ   ຮຸ້ອງຂໍຕໍໍ່ສານເພ ື່ອພິຈາລະນາ
ຕັດສິນປະກາດໃຫຸ້ທະນາຄານທຸລະກິດນັັ້ນລົັ້ມລະລາຍ; 

5. ນ າໃຊຸ້ວິທີການອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນລະບຽບການຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
ໃນກໍລະນີຈ າເປັນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີສິດນ າໃຊຸ້ວິທີການມາດຕະການ ຕາມມາດຕາ

ນີັ້ ຕໍໍ່ບໍລິສັດໃນກຸ່ມຂອງທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ ໂດຍປະສານກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງທີື່ຄຸຸ້ມຄອງ
ບໍລິສັດໃນກຸ່ມນັັ້ນ. 

 

ມາດຕາ  86    (ປັບປຸງ) ຄະນະຄວບຄຸມ 
ໃນການແກຸ້ໄຂທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນຜູຸ້ແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະ

ຄວບຄຸມ ໂດຍມີຜູຸ້ຕາງໜຸ້າຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງທີື່ເຫັນວ່າຈ າເປັນ ເພ ື່ອເຂົັ້າ
ໄປແກຸ້ໄຂທະນາຄານທຸລະກິດດັົ່ງກ່າວ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ. ຄະນະຄວບຄຸມ ມີສິດນ າໃຊຸ້ມາດຕະວິທີການຕາມທີື່ໄດຸ້
ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 85 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ຕາມການມອບໝາຍຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ຄະນະຄວບຄຸມ ມີອາຍຸການ ຫົກເດ ອນ ແລະ ສາມາດຕໍໍ່ໄດຸ້ສອງຄັັ້ງ ຊຶື່ງແຕ່ລະຄັັ້ງບໍໍ່ເກີນ ສາມເດ ອນ. 
ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການນ າໃຊຸ້ໃນການປະຕິບັດມາດຕະການແກຸ້ໄຂຕໍໍ່ທະນາຄານທຸລະກິດ ທີື່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ 

ລວມທັງຄ່າແຮງງານຂອງຄະນະຄວບຄຸມ ແມ່ນເປັນພາລະຂອງທະນາຄານທຸລະກິດນັັ້ນ.  
 

ມາດຕາ  87    (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ຂອງຄະນະຄວບຄຸມ 
ຄະນະຄວບຄຸມ ມ ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ ດັົ່ງນ  ັ້: 

1. ສະເໜ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພິຈາລະນາວ່າຄວນແກ້ໄຂທະນາຄານທຸລະກິດທ ີ່ຢ ່ໃນພາວະວິກິດ 

ຫ ຼື ຍຸບເລ ກທະນາຄານທຸລະກິດດັົ່ງກ່າວ ຫ ຼື ສະເໜ ສານເພຼືີ່ອຕັດສ ີນໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດດັົ່ງກ່າວ ລົັ້ມລະລາຍ; 

2. ປົດຕ າແໜ່ງ ຫ   ປ່ຽນແທນສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜູຸ້ບໍລິຫານຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ທີື່ຢູ່ພາຍໃຕຸ້
ການແກຸ້ໄຂ ແລະ ເກັບກູຸ້ຊັບສິນ ຫ ຼື ເງິນ ຄ ນຈາກພວກກ່ຽວ ທີື່ໄດຸ້ຍັກຍອກ ຫ   ສໍໍ້ໂກງໄປ; 

3. ດ າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ແກຸ້ໄຂທະນາຄານທຸລະກິດ ລວມທັງສິິດໃນການຍົກເລີກສັນຍາ, ການສ ບຕໍໍ່ 
ຫ   ການມອບໝາຍສັນຍາ, ການຊ ັ້ ຫ   ການຂາຍຊັບສິນ, ການປັບຫ ຸດມູນຄ່າໜີັ້ ແລະ ການດ າເນີນການໃດໜຶື່ງ ທີື່
ຈ າເປັນສ າລັບການປັບປຸງໂຄງສຸ້າງ, ຢຳ ດການເຄ ື່ອນໄຫວທຸລະກ າໃດໜຶື່ງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ຖອນການລົງທຶນ 
ຫ   ຂາຍກິດຈະການຂອງບໍລິສັດໃນກຸ່ມ; 

4. ປະຕິບັດສິດແທນຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ທີື່ຢູ່ພາຍໃຕຸ້ການແກຸ້ໄຂ ໃນທຸລະກ າໃດໜຶື່ງ ເຊັົ່ນ: 
ການຂາຍທະນາຄານທຸລະກິດ ທັງໝົດ ຫ   ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶື່ງ ໃຫຸ້ຜູຸ້ເຂົັ້າຊ ັ້ຮຸຸ້ນ, ການເພ ີ່ມທ ນ ຫ   ການປັບປຸງໂຄງສຸ້າງ
ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ; 

5. ຮັບປະກັນຄວາມຕໍໍ່ເນ ື່ອງຂອງການບໍລິການ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ສ າຄັນ ດຸ້ວຍການ: 
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- ສັົ່ງໃຫຸ້ທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ຢູ່ພາຍໃຕຸ້ການແກຸ້ໄຂ ໃຫຸ້ການບໍລິການແກ່ຜູຸ້ສ ບທອດຂອງຕົນ ຫ   
ບໍລິສັດທີື່ເຂົັ້າຖ ຮຸຸ້ນ ເປັນເວລາຊົົ່ວຄາວ; 

- ສັົ່ງໃຫຸ້ບໍລິສັດທີື່ຢູ່ໃນກຸ່ມດຽວກັນ ສ ບຕໍໍ່ໃຫຸ້ການບໍລິການແກ່ທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ຢູ່ພາຍໃຕຸ້ການ
ແກຸ້ໄຂ;  

- ຈັດຫາການບໍລິການຈາກບຸກຄົນທີື່ສາມ ຊຶື່ງບໍໍ່ຢູ່ໃນເຄ ອຂ່າຍ ໃນນາມທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ຢູພາຍ
ໃຕຸ້ການແກຸ້ໄຂ. 

6. ໂຈະສິດໃນການເລັົ່ງທວງ, ການສິັ້ນສຸດ ຫ   ໄລ່ລຽງຊ າລະໜີັ້ສິນ ຊຶື່ງທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ຢູ່ໃນພາວະ

ວິກິດ ເປັນຄູ່ສັນຍາ ໂດຍໂຈະພາຍໃນເວລາບໍໍ່ເກ ນ ຫຸ້າ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນແຈ້ງຂໍໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເຂົັ້າແກຸ້

ໄຂ ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ ຊາບ ເປັນຕົັ້ນໄປ. ຄະນະຄວບຄຸມ ສາມາດຕໍໍ່ໄລຍະເວລາດັົ່ງກ່າວໄດຸ້ 

ໃນກໍລະນເີຫັນວ່າມ ຄວາມຈ າເປັນ; 

7. ໂຈະພັນທະໃນການຊ າລະ ຫ   ສັນຍາສົົ່ງມອບ ຊຶື່ງທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ ເປັນຄູ່ສັນຍາ 

ໂດຍໂຈະພາຍໃນໃນເວລາບໍໍ່ເກ ນ ຫຸ້າ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນແຈ້ງຂໍໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເຂົັ້າແກຸ້ໄຂ ໃຫ້ທະນາຄານ

ທຸລະກິດທີື່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ ຊາບ ເປັນຕົັ້ນໄປ. ຄະນະຄວບຄຸມ ສາມາດຕໍໍ່ໄລຍະເວລາດັົ່ງກ່າວໄດຸ້ ໃນກໍລະນີເຫັນວ່າມ 

ຄວາມຈ າເປັນ; 

8. ໂຈະສິດໃນການຍ ດ, ການເກັບເງິນ ຫ   ຊັບສິນ ພາຍໃຕຸ້ສັນຍາ ຊຶື່ງທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ຢູ່ໃນພາວະວິ

ກິດ ເປັນຄູ່ສັນຍາ ໂດຍໂຈະພາຍໃນເວລາບໍໍ່ເກ ນ ຫຸ້າ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນແຈ້ງຂໍໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເຂົັ້າແກຸ້ໄຂ 

ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ ຊາບ ເປັນຕົັ້ນໄປ. ຄະນະຄວບຄຸມ ສາມາດຕໍໍ່ໄລຍະເວລາດັົ່ງກ່າວໄດຸ້ ໃນ

ກໍລະນເີຫັນວ່າມ ຄວາມຈ າເປັນ; 

9. ນ າໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜຸ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມທ ີ່ກ ານົດໄວ້ໃນລະບຽບການທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ 

ສປປ ລາວ. 

 

ພາກທ ີVII 
ການຍບຸເລີກ, ການລົັ້ມລະລາຍ ແລະ ການຊ າລະສະສາງ 

 

ໝວດທີ 1 
ການຍຸບເລກີ ແລະ ການລົັ້ມລະລາຍ 

 

ມາດຕາ  88    (ປັບປຸງ) ການຍຸບເລີກທະນາຄານທຸລະກິດ 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະພິຈາລະນາຍຸບເລີກທະນາຄານທຸລະກິດໃນກໍລະນີໃດໜຶື່ງ ດັົ່ງນີັ້: 

1. ມີການຮຸ້ອງຂໍຍຸບເລີກທະນາຄານທຸລະກິດຕາມມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ; 
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2. ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານ ບົນພ ັ້ນຖານການສະໜອງຂໍໍ້ມູນທີື່ບໍໍ່ຖ ກ 
ຕຸ້ອງ; 

3. ບໍໍ່ດ າເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ ພາຍໃນເວລາ ເກົັ້າສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດຸ້ຮັບໃບທະບຽນວິສາຫະ
ກິດ ເປັນຕົັ້ນໄປ; 

4. ມີການລະເມີດລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມໝັັ້ນຄົງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຢ່າງ
ຮຸ້າຍແຮງ; 

5. ຕົກຢູ່ໃນພາວະວິກິດໃດໜຶື່ງ ຊຶື່ງບໍໍ່ສາມາດແກຸ້ໄຂໄດຸ້. 
ໃນກໍລະນີທີື່ທະນາຄານທຸລະກິດ ຫາກຖ ກຍຸບເລີກ ຕາມທີື່ກ ານົດໄວຸ້ໃນຂໍໍ້ 5 ວັກ 1 ຂອງມາດຕານີັ້ 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະແຈຸ້ງໃຫຸ້ສ ານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ຈ່າຍຄ ນເງິນປົກປ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

 

ມາດຕາ  89    ການຍຸບເລີກສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະພິຈາລະນາການຍຸບເລີກສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ໃນກໍລະນີ

ໃດໜຶື່ງ ດັົ່ງນີັ້: 
1. ສ ານັກງານໃຫຍ່ຮຸ້ອງຂໍຍຸບເລີກສາຂາຂອງຕົນ; 

2. ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານ ບົນພ ັ້ນຖານການສະໜອງຂໍໍ້ມູນທີື່ບໍໍ່ຖ ກຕຸ້ອງ; 

3. ບໍໍ່ດ າເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ ພາຍໃນເວລາ ເກົັ້າສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດຸ້ຮັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ 
ເປັນຕົັ້ນໄປ; 

4. ບໍໍ່ສາມາດແກຸ້ໄຂພາວະວິກິດ; 
5. ສ ານັກງານໃຫຍ່ຂອງສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ຖ ກຍຸບເລີກ ຫ   ລົັ້ມລະລາຍ. 
ພາຍຫ ັງການຍຸບເລີກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະຖອນໃບອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານ

ຂອງສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດດັົ່ງກ່າວ.  
ໃນກໍລະນີທີື່ຍຸບເລີກຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນຂໍໍ້ 2, 4 ແລະ ຂໍໍ້ 5 ຂອງມາດຕານີັ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 

ລາວ ຈະແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະຊ າລະສະສາງ ເພ ື່ອດ າເນີນການຊ າລະສະສາງ.  
ໃນກໍລະນີທີື່ຍຸບເລີກດຸ້ວຍສາເຫດຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນຂໍໍ້ 4 ຂອງມາດຕານີັ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

ຈະແຈຸ້ງໃຫຸ້ສ ານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ຈ່າຍຄ ນເງິນຝາກທີື່ໄດຸ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຕາມລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
ສ ານັກງານໃຫຍ່ຂອງສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ຕຸ້ອງຮັບຜິດຊອບຊ າລະສະສາງໜີັ້ສິນຂອງ

ສາຂາຕົນທີື່ຖ ກຍຸບເລີກຢ່າງຄົບຖຸ້ວນ. 
 

ມາດຕາ  90    (ປັບປຸງ) ການລົັ້ມລະລາຍ 
ພາຍຫ ັງຄະນະຄວບຄຸມ ໄດຸ້ຕົກລົງກັບຕາງໜຸ້າທະນາຄານທີື່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ ແລະ ຕາງໜຸ້າ ເຈົັ້າໜີັ້

ເງິນຝາກ ແລະ ເຈົັ້າໜີັ້ອ ື່ນ ວ່າບໍໍ່ສາມາດແກຸ້ໄຂທະນາຄານທຸລະກິດດັົ່ງກ່າວໄດຸ້ແລຸ້ວ, ຄະນະຄວບຄຸມ ຕຸ້ອງສະເໜີໃຫຸ້
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮຸ້ອງຂໍຕໍໍ່ສານເພ ື່ອພິຈາລະນາຕັດສິນປະກາດໃຫຸ້ທະນາຄານທຸລະກິດນັັ້ນລົັ້ມລະລາຍ ພາຍ
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ໃນ ສາມສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນທີື່ໄດຸ້ຮັບການຮຸ້ອງຂໍ ແລະ ປະກອບຂໍໍ້ມູນຄົບຖຸ້ວນແລຸ້ວ. ຄ າຕັດສິນປະກາດໃຫຸ້
ທະນາຄານທຸລະກິດນັັ້ນລົັ້ມລະລາຍ ມີຜົນບັງຄັບປະຕິບັດໃນທັນໃດ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດອຸທອນໄດຸ້. 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີສິດຮຸ້ອງຟ້ອງໃຫຸ້ສານຕັດສີນລົັ້ມລະລາຍ ຕໍໍ່ທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ ຢູ່
ໃນພາວະວິກິດ ໃນກໍລະນີທີື່ເຫັນວ່າ ບໍໍ່ສາມາດຟືົ້ນຟູທະນາຄານທຸລະກິດດັົ່ງກ່າວ ໄດຸ້ ຫ   ໄດຸ້ດ າເນີນການຟືົ້ນຟູແລຸ້ວ 
ແຕ່ທະນາຄານທຸລະກິດຍັງບໍໍ່ສາມາດຄົງຕົວຢູ່ໄດຸ້ ໂດຍມີໜີັ້ສິນຫ າຍກວ່າຊັບສິນ. 

ພາຍຫ ັງຄຽງຄູ່ກັບການຮຸ້ອງຟ້ອງຂໍໃຫຸ້ສານຕັດສີນປະກາດໃຫຸ້ທະນາຄານທຸລະກິດລົັ້ມລະລາຍ 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕຸ້ອງແຈຸ້ງໃຫຸ້ສ ານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ເພ ື່ອປະຕິບັດການຈ່າຍຄ ນເງິນຝາກທີື່ໄດຸ້ຮັບ
ການປົກປ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

 

ມາດຕາ  91    ຜົນຂອງການຍຸບເລີກ ຫ   ລົັ້ມລະລາຍ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ  
ພາຍຫ ັງການຍຸບເລີກ ຫ   ລົັ້ມລະລາຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ ຈະຖ ກຖອນໃບອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດ ແລະ 

ດ າເນີນການຊ າລະສະສາງ. 
ທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ຍຸບເລີກ ຕຸ້ອງຮັບຜດິຊອບໃຊຸ້ແທນໜີັ້ສິນຂອງຕົນຢ່າງຄົບຖຸ້ວນ. 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕຸ້ອງລຶບຊ ື່ທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ຖ ກຍຸບເລີກ ຫ   ລົັ້ມລະລາຍ ອອກຈາກບັນຊີ

ລາຍຊ ື່ທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ເປີດເຜີຍຕໍໍ່ມວນຊົນ.  
 

ໝວດທີ 2 
ການຊ າລະສະສາງ 

 

ມາດຕາ  92    ການຊ າລະສະສາງ 
ພາຍຫ ັງການຍຸບເລີກ ຫ   ສານຕັດສີນລົັ້ມລະລາຍແລຸ້ວ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະ ຫ   

ຜູຸ້ຊ າລະສະສາງ ຕາມທີື່ກ ານົດໄວຸ້ໃນລະບຽບການຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.   
ໃນກໍລະນີການຊ າລະສະສາງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ຍຸບເລີກດຸ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ຖຸ້າຫາກເຫັນວ່າ

ທະນາຄານດັົ່ງກ່າວມີຄວາມສາມາດຊ າລະສະສາງໜີັ້ຂອງຕົນຕໍໍ່ຜູຸ້ຝາກເງິນ ແລະ ເຈົັ້າໜີັ້ອ ື່ນໄດຸ້ຢ່າງຄົບຖຸ້ວນ, 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍຈະມອບໃຫຸ້ທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ຂໍຍຸບເລີກນັັ້ນ ຈັດຕັັ້ງການຊ າລະສະສາງດຸ້ວຍຕົນເອງ
ໄດຸ້ ແຕ່ຕຸ້ອງຕິດຕາມຢ່າງໃກຸ້ຊິດ. 

 

ມາດຕາ  93    ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ ຂອງຄະນະ ຫ   ຜູຸ້ຊ າລະສະສາງ 
ຄະນະ ຫ   ຜູຸ້ຊ າລະສະສາງ ມີ ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ ດັົ່ງນີັ້: 
1. ປະຕິບັດໜຸ້າທີື່ແທນຜູຸ້ບໍລຫິານ ແລະ ຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ ຂອງທະນາຄານທລຸະກິດໃນການຊ າລະສະສາງ; 

2. ຄວບຄຸມຫຸ້ອງການ, ປຶົ້ມບັນຊີ, ປຶົ້ມບັນທຶກຕ່າງໆ ແລະ ຊັບສິນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຫ   ບໍລິສັດ
ໃນກຸ່ມ; 

3. ລົບລຸ້າງສັນຍາຂອງທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ເຮັດຂຶັ້ນໂດຍບໍໍ່ຖ ກຕຸ້ອງ; 

4. ປົກປັກຮັກສາຊັບສິນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດບໍໍ່ໃຫຸ້ຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ; 
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5. ເກັບກູຸ້ຊັບສິນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ; 
6. ຂຶັ້ນບັນຊີ ເຈົັ້າໜີັ້, ລູກໜີັ້ ແລະ ຊັບສິນ, ສຸ້າງບົດສະຫ ຸບຊັບສົມບັດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຄ ນໃໝ່ 

ແລຸ້ວສົົ່ງສ າເນົາໃຫຸ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພຸ້ອມທັງພິມເຜີຍແຜ່ຜ່ານສ ື່ມວນຊົນ; 

7. ກ ານົດຈ ານວນເງິນທີື່ຈະຊ າລະສະສາງຕາມບູລິມະສິດ; 
8. ກ ານົດແຜນການ, ວິທີການ ແລະ ຮູບການຊ າລະສະສາງຊັບສິນ, ໜີັ້ສິນ ເພ ື່ອສະເໜີທະນາຄານແຫ່ງ 

ສປປ ລາວ ພິຈາລະນາ; 
9. ລາຍງານໃຫຸ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບຄວາມຄ ບໜຸ້າຂອງການຊ າລະສະສາງຢ່າງເປັນ

ປົກກະຕິ; 

10. ນ າໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ. 
 

ມາດຕາ  94    ບູລິມະສິດໃນການຊ າລະສະສາງ 
ການຊ າລະສະສາງ ໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມລ າດັບບູລິມະສິດ ດັົ່ງນີັ້: 
1. ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການຊ າລະສະສາງ; 
2. ຊົດເຊີຍໃຫຸ້ສ ານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ; 
3. ຈ່າຍຄ ນເງິນຝາກທີື່ບໍໍ່ໄດຸ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ສ່ວນທີື່ຍັງເຫ  ອຈາກການໄດຸ້ຮັບການປົກປ້ອງ; 
4. ຈ່າຍເງິນເດ ອນ ແລະ ຄ່າແຮງງານຂອງພະນັກງານທະນາຄານທຸລະກິດຍົກເວັັ້ນຜູຸ້ບໍລິຫານ; 

5. ໃຊຸ້ແທນໜີັ້ສິນທີື່ມີການຄ ້າປະກນັຕາມສັນຍາ; 

6. ພັນທະທາງດຸ້ານການເງິນທີື່ມີຕໍໍ່ລັດ; 

7. ໃຊຸ້ແທນໜີັ້ສິນທີື່ບໍໍ່ມີການຄ ້າປະກັນ;  
8. ແບ່ງປັນໃຫຸ້ຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ຫ   ໂອນຄ ນໃຫຸ້ສ ານັກງານໃຫຍ່. 
 

ມາດຕາ  95    ຜົນສະທຸ້ອນຂອງການເຂົັ້າຊ າລະສະສາງ 
ຜົນສະທຸ້ອນຂອງການເຂົັ້າຊ າລະສະສາງ ມ ີດັົ່ງນີັ້: 
1. ສິດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ເກີດຈາກກົດໝາຍ ຫ   ສັນຍາ ຊຶື່ງໄດຸ້ສິັ້ນສຸດ ຫ   ຈະສິັ້ນສຸດລົງ ຕຸ້ອງ

ໄດຸ້ຕໍໍ່ກ ານົດເວລາອອກໄປອີກ ຫົກເດ ອນ ນັບແຕ່ວັນທີື່ຄະນະ ຫ   ຜູຸ້ຊ າລະສະສາງ ເຂົັ້າປະຕິບັດໜຸ້າທີື່ ເປັນຕົັ້ນໄປ;  

2. ການອາຍັດ ຊັບສິນ ຫ   ຫ ັກຊັບຄ ້າປະກັນສິນເຊ ື່ອ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃນເວລາມີການ ຊ າ
ລະສະສາງນັັ້ນຈະຖ ກຍົກເລີກ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ກໍລະນີການອາຍັດ ຫ   ການຄ ້າປະກັນດັົ່ງກ່າວ ຫາກເກີດຂຶັ້ນ ຫົກເດ ອນ 
ກ່ອນວັນທີື່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮັບເອົາການຍຸບເລີກ ຫ   ວັນທີື່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮຸ້ອງຟ້ອງໃຫຸ້ສານ
ຕັດສີນລົັ້ມລະລາຍ ເປັນຕົັ້ນໄປ; 

3. ສິດຂອງຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນແມ່ນຈະຖ ກຍົກເລີກ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ສິດໄດຸ້ຮັບການແບ່ງປັນຊັບສິນທີື່ຍັງເຫ  ອຈາກ
ການຊ າລະສະສາງ. 

 



      

41 

 

ມາດຕາ  96    ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການຊ າລະສະສາງ 
ທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ຖ ກຍຸບເລີກ ຫ   ລົັ້ມລະລາຍ ເປັນຜູຸ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການຊ າລະສະສາງ 

ຕາມການພິຈາລະນາຂອງຄະນະ ຫ   ຜູຸ້ຊ າລະສະສາງ ບົນພ ັ້ນຖານການຮັບຮອງຂອງທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ.  
 

ມາດຕາ  97    ການລາຍງານຄັັ້ງສຸດທຸ້າຍຂອງຄະນະ ຫ   ຜູຸ້ຊ າລະສະສາງ 
ພາຍຫ ັງການດ າເນີນການຊ າລະສະສາງສ າເລັດ ຄະນະ ຫ   ຜູຸ້ຊ າລະສະສາງ ຕຸ້ອງເຮັດບົດລາຍງານໃຫຸ້

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ສ າລັບການລົັ້ມລະລາຍ ຍັງຕຸ້ອງສົົ່ງບົດລາຍງານໃຫຸ້ອົງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄ າຕັດສີນ
ຂອງສານທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ເພ ື່ອປິດສ ານວນຄະດີ. 

ຫ ັງຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດຸ້ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານດັົ່ງກ່າວແລຸ້ວ ຄະນະ ຫ   ຜູຸ້ຊ າ 
ລະສະສາງ ຈະໝົດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຖ ວ່າການຊ າລະສະສາງສິັ້ນສຸດລົງ. 

 

 

ພາກທ ີVIII 
ຂໍໍ້ຫຸ້າມ 

 

ມາດຕາ  98    ຂໍໍ້ຫຸ້າມທົົ່ວໄປ 
ຫຸ້າມ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ ມີ ພຶດຕິກ າ ດັົ່ງນີັ້: 
1. ນ າໃຊຸ້ຄ າວ່າ ທະນາຄານ ຫ   ຄ າສັບທີື່ມີຄວາມໝາຍເປັນທະນາຄານ ຢູ່ໃນທຸລະກິດ, ຜະລິດຕະພັນ 

ຫ   ການບໍລິການຂອງຕົນ ໂດຍບໍໍ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດສຸ້າງຕັັ້ງເປັນທະນາຄານທຸລະກິດ; 

2. ດ າເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານ ໂດຍບໍໍ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ; 
3. ແອບອຸ້າງ ຫ   ໂຄສະນາ, ບິດເບ ອນ ຂໍໍ້ມູນ ທີື່ສຸ້າງຜົນເສຍຫາຍຕໍໍ່ລະບົບທະນາຄານ, ຜູຸ້ຊົມໃຊຸ້ ແລະ 

ສັງຄົມ; 
4. ສວຍໃຊຸ້ການໃຊຸ້ບໍລິການທະນາຄານ ເຂົັ້າໃນການເຄ ື່ອນໄຫວທີື່ບໍໍ່ຖ ກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ; 
5. ປະຕິເສດ ຫ   ບໍໍ່ໃຫຸ້ການຮ່ວມມ  ແກ່ຜູຸ້ກວດກາຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ເຈົັ້າໜຸ້າທີື່

ກ່ຽວຂຸ້ອງຂອງລັດ; 
6. ໃຊຸ້ຂໍໍ້ມູນທີື່ບໍໍ່ຖ ກຕຸ້ອງ, ປອມແປງເອກະສານ ເພ ື່ອໃຊຸ້ບໍລິການທະນາຄານ; 
7. ມີພຶດຕິກ າອ ື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ. 

 

ມາດຕາ  99     (ປັບປຸງ) ຂໍໍ້ຫຸ້າມສ າລັບທະນາຄານທຸລະກິດ 
ຫຸ້າມ ທະນາຄານທຸລະກິດ ຫ   ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ລວມທັງ ຜູຸ້ບໍລິຫານ ແລະ 

ພະນັກງານ ມີພຶດຕິກ າ ດັົ່ງນີັ້: 
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1. ດ າເນີນ ຫ   ຮ່ວມດ າເນີນທຸລະກ າໃດໜຶື່ງ ຊຶື່ງຈະເຮັດໃຫຸ້ຕົນ ຫ   ຜູຸ້ອ ື່ນ ມີຖານະເປັນຜູຸ້ຄອບຄອງ
ຕະຫ າດ; 

2. ດ າເນີນທຸລະກ າທີື່ເປັນການປັັ່ນປວນ ເຮັດໃຫຸ້ເກີດມີການໄດຸ້ປຽບ ຫ   ເສຍປຽບ ແບບບໍໍ່ຍຸຕິທ າ 
ລະຫວ່າງທະນາຄານທຸລະກິດດຸ້ວຍກັນ ແລະ ພາກສ່ວນອ ື່ນ; 

3. ຮຽກຮຸ້ອງ ຫ   ກ ານົດເງ ື່ອນໄຂ ທີື່ບໍໍ່ຖ ກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍໃຫຸ້ຜູຸ້ຊົມໃຊຸ້ ປະຕິບັດໃນການຮັບການ
ບໍລິການຂອງຕົນ ຫ   ໃນກຸ່ມ; 

4. ຊ ັ້ຊັບສິນຂອງບໍລິສັດໃນກຸ່ມ, ຊ ັ້ຫ ັກຊັບ ທີື່ບໍລິສັດໃນກຸ່ມຂອງຕົນ ໃຫຸ້ການຄ ້າປະກັນການຈ າໜ່
າຍ; 

5. ສະໜອງສິນເຊ ື່ອ ເພ ື່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຊ ັ້ຫ ັກຊັບທີື່ຕົນ ຫ   ບໍລິສັດໃນກຸ່ມໃຫຸ້ ການ
ຄ ້າປະກັນການຈ າໜ່າຍ; 

6. ສະໜອງສິນເຊ ື່ອ ໂດຍມີຮຸຸ້ນຂອງຕົນ ຫ   ບໍລິສັດໃນກຸ່ມຂອງຕົນ ເປັນຫ ກັຊັບຄ ້າປະກັນ; 
7. ແບ່ງເງິນປັນຜົນ ໃນກໍລະນທີີື່ມີການຂາດທຶນ; 
8. ເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມູນຂອງລູກຄຸ້າ ໂດຍບໍໍ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ; 
9. ມີພຶດຕິກ າອ ື່ນ  ທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ. 

 

ມາດຕາ  100    ຂໍໍ້ຫຸ້າມສ າລັບ ພະນັກງານຂອງອົງການຄຸຸ້ມຄອງ, ຄະນະຄວບຄຸມ ແລະ ຄະນະ ຫ   ຜູຸ້ຊ າລະສະສາງ 
ຫຸ້າມພະນັກງານຂອງອົງການຄຸຸ້ມຄອງ, ຄະນະ ຫ   ຜູຸ້ຟືົ້ນຟູ ແລະ ຄະນະ ຫ   ຜູຸ້ຊ າລະສະສາງ ມີພຶດຕິກ າ 

ດັົ່ງນີັ້: 
1. ເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມູນທີື່ເປັນຄວາມລັບ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ໂດຍບໍໍ່ໄດຸ້ຮັບ

ອະນຸຍາດ; 
2. ສວຍໃຊຸ້ໜຸ້າທີື່ຕ າແໜ່ງ ເພ ື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດແກ່ຕົນ ຫ   ຜູຸ້ກ່ຽວຂຸ້ອງ; 
3. ທວງເອົາ, ຂໍເອົາ, ຮັບສິນບົນ ຫ   ສິື່ງຕອບແທນອ ື່ນ; 
4. ມີພຶດຕິກ າອ ື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ. 

 

ພາກທ ີIX 
ການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາ ທະນາຄານທລຸະກິດ 

ໝວດທ ີ1 
ການຄຸຸ້ມຄອງທະນາຄານທລຸະກດິ 
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ມາດຕາ  101    ອົງການຄຸຸ້ມຄອງ 
ລັດຖະບານ ເປັນຜູຸ້ຄຸຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົົ່ວ

ປະເທດ ໂດຍມອບໃຫຸ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນຜູຸ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນເຈົັ້າການປະສານສົມທົບກັບ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

 

ມາດຕາ  102    (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ໃນການຄຸຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີ ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ ດັົ່ງນີັ້: 
1. ຄົັ້ນຄວຸ້າ ສຸ້າງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ ກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງທະນາຄານ

ທຸລະກິດ ເພ ື່ອສະເໜີຂັັ້ນເທິງພິຈາລະນາ; 
2. ສຸ້າງ, ປັບປຸງນິຕິກ າ, ຄູ່ມ  ແລະ ແຜນງານ ເພ ື່ອຄຸຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 
3. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່, ຊີັ້ນ າ ແລະ ຊຸກຍູຸ້ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ

ວຽກງານຄຸຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ; 

4. ອອກ ແລະ ຖອນ ໃບອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານ; 

5. ຄຸຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດແບບລາຍດ່ຽວ ແລະ ແບບລວມກຸ່ມ; 
6. ກວດກາການປະຕິບັດລະບຽບການຮັກສາຄວາມໝັັ້ນຄົງ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດທົົ່ວລະບົບ ລວມ

ທັງກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ;  
7. ສຸ້າງແຜນການຮອງຮັບພາວະວິກິດ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ມີຄວາມສ າຄັນຕໍໍ່ລະບົບ; 
8. ນ າໃຊຸ້ມາດຕະການແຕ່ຫົວທີ ຫ   ແກຸ້ໄຂທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ; 
9. ນ າໃຊຸ້ມາດຕະການຕໍໍ່ທະນາຄານທຸລະກິດ ທີື່ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຄຸຸ້ມຄອງທະນາຄານ

ທຸລະກິດ; 
10. ສຸ້າງ, ບ າລຸງພະນັກງານທາງດຸ້ານວິຊາການການທະນາຄານ; 

11. ກ ານົດ ແລະ ເກັບຄ່າຄຸຸ້ມຄອງປະຈ າປີ ຕໍໍ່ທະນາຄານທຸລະກິດ; 
12. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງພາຍໃນປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸຸ້ມຄອງທະນາຄານ

ທຸລະກິດ; 
13. ຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ; 

14. ລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ ໃຫຸ້ລັດຖະບານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

15. ນ າໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜຸ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ. 
 

ມາດຕາ  103    (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ຂອງພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ ມີສິດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ ໃຫ້ການຮ່ວມມຼື ແລະ ສະ  

ໜອງຂໍໍ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ໃນວຽກງານຄຸຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ໃຫຸ້ແກ່ທະນາຄານແຫ່ງ  ສປປ ລາວ ຕາມພາລະ
ບົດບາດຂອງຕົນ. 
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ໝວດທ ີ2 
ການກວດກາທະນາຄານທລຸະກດິ 

 

ມາດຕາ  104    ອົງການກວດກາ 
  ອົງການກວດກາທະນາຄານທຸລະກິດ ແມ່ນອົງການດຽວກັນກັບອົງການຄຸຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດຕາມ

ທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 101 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີັ້. 
 

ມາດຕາ  105    ຮູບການການກວດກາ 
   ການກວດກາທະນາຄານທຸລະກິດ ມ ີສາມ ຮູບການ ດັົ່ງນີັ້: 
1. ການກວດກາປົກກະຕິ ຊຶື່ງແມ່ນການກວດກາທີື່ດ າເນີນໄປຕາມແຜນການຢ່າງເປັນປະຈ າ ແລະ ມີ

ກ ານົດເວລາທີື່ແນ່ນອນ; 

2. ການກວດກາໂດຍແຈຸ້ງໃຫຸ້ຮູຸ້ລ່ວງໜຸ້າ ຊຶື່ງແມ່ນການກວດການອກແຜນການ ເມ ື່ອເຫັນວ່າມີຄວາມ
ຈ າເປັນ ຊຶື່ງຕຸ້ອງແຈຸ້ງໃຫຸ້ທະນາຄານທຸລະກິດຮູຸ້ລ່ວງໜຸ້າ; 

3. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ຊຶື່ງແມ່ນການກວດກາຮີບດ່ວນ ໂດຍບໍໍ່ໄດຸ້ແຈຸ້ງໃຫຸ້ທະນາຄານທຸລະ
ກິດຮູຸ້ລ່ວງໜຸ້າ . 
 

ການກວດກາ ສາມາດດ າເນີນໄດຸ້ທັງການກວດກາທາງເອກະສານ ແລະ ການກວດກາກັບທີື່ ຊຶື່ງຜູຸ້ກວດກາ 
ຕຸ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢ່າງເຂັັ້ມງວດ. 

 

ມາດຕາ  106    ການກວດກາທາງເອກະສານ 
   ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕຸ້ອງດ າເນີນການກວດກາທາງເອກະສານຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ ດຸ້ວຍການເກັບກ າ 

ແລະ ວິເຄາະ ບົດລາຍງານ, ເອກະສານ ແລະ ຂໍໍ້ມູນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ພຸ້ອມທັງ
ກວດກາຄວາມຖ ກຕຸ້ອງຂອງຂໍໍ້ມູນ ແລະ ປະເມີນສະພາບ, ລັກສະນະຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຄວບຄຸມພາຍໃນຂອງ
ທະນາຄານທຸລະກິດ. 

 

ມາດຕາ  107    ການກວດກາກັບທີື່ 
   ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕຸ້ອງດ າເນີນການກວດກາກັບທີື່ຢູ່ທະນາຄານທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການ 

ເຄ ື່ອນໄຫວ,  ສະພາບພາຍໃນຕົວຈິງ ແລະ ການຮັກສາຄວາມໝັັ້ນຄົງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ຊຶື່ງການກວດກາ
ດັົ່ງກ່າວ ມີເນ ັ້ອໃນຕົັ້ນຕໍ ດັົ່ງນີັ້: 

1. ການດ າເນີນທຸລະກິດໂດຍທົົ່ວໄປ; 
2. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການຮັກສາຄວາມໝັັ້ນຄົງ; 
3. ການກວດກາ ແລະ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມພາຍໃນ; 
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4. ການຕິດຕາມການແກຸ້ໄຂຂໍໍ້ຄົງຄຸ້າງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄ າແນະນ າທີື່
ກ ານົດໄວຸ້ໃນຜົນການກວດກາຄັັ້ງຜ່ານມາ. 

ພາຍຫ ັງສ າເລັດການກວດກາກັບທີື່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕຸ້ອງສົົ່ງບົດສະຫ ຸບຜົນການກວດກາກັບທີື່
ໃຫຸ້ສະພາບໍລິຫານຂອງທະນາຄານທຸລະກິດດັົ່ງກ່າວ. 

ໃນກໍລະນີທີື່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີຄ າສັົ່ງໃຫຸ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ດ າເນີນການກວດກາກັບທີື່ດຸ້ານ
ໃດໜຶື່ງຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ ທະນາຄານທຸລະກິດນັັ້ນ ຕຸ້ອງຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍທັງໝົດທີື່ຕິດພັນກັບ
ການກວດກາດັົ່ງກ່າວ. 

 

ມາດຕາ  108    ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ ຂອງຜູຸ້ກວດກາຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ຜູຸ້ກວດກາຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີ ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ ດັົ່ງນີັ້: 
1. ກວດກາການປະຕິບັດລະບຽບການຮັກສາຄວາມໝັັ້ນຄົງ; 

2. ເຂົັ້າເຖິງ ແລະ ກວດກາ ບັນຊີ, ເອກະສານ, ຂໍໍ້ມູນທາງດຸ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ບົດບັນທຶກຕ່າງໆ

ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ຫ   ບໍລິສັດໃນກຸ່ມ; 

3. ທວງໃຫຸ້ຜູຸ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ ແລະ ຕົວແທນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ຫ   ບໍລິສັດໃນກຸ່ມສົົ່ງຂໍໍ້ມູນ

ທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການບໍລິຫານ ແລະ ການດ າເນີນວຽກງານ; 

4. ເຊີນຜູຸ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ ແລະ ຕົວແທນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ຫ   ບໍລິສັດໃນກຸ່ມ ມາຊີັ້ແຈງ
ບັນຫາຕໍໍ່ຜູຸ້ກວດກາຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ; 

5. ກວດກາທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ສົງໄສວ່າ ມີການລະເມີດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ເກັບກ າ
ເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ;  

6. ເປີດກອງປະຊຸມກັບສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜູຸ້ບໍລິຫານຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ເພ ື່ອຕີລາຄາຜົນຂອງ
ການດ າເນີນງານຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ການປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີັ້, ກົດໝາຍອ ື່ນ ແລະ ລະບຽບການທີື່
ກ່ຽວຂຸ້ອງ ພາຍຫ ັງສ າເລັດການກວດກາກັບທີື່ແຕ່ລະຄັັ້ງ; 

7. ນ າໃຊຸ້ມາດຕະການແຕ່ຫົວທີ ຕາມການມອບໝາຍຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ; 
8. ນ າໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜຸ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

 

ມາດຕາ  109    ການກວດກາ ສາຂາ, ຫຸ້ອງການຜູຸ້ຕາງໜຸ້າ ແລະ ບໍລິສັດໃນກຸ່ມ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີສິດກວດກາທາງເອກະສານ ແລະ ກວດກາກັບທີື່ບັນດາສາຂາ, ຫຸ້ອງການ

ຜູຸ້ຕາງໜຸ້າ ແລະ ບໍລິສັດໃນກຸ່ມ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ທີື່ຕັັ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຜ່ານກົນໄກການ
ຮ່ວມມ  ແລະ ປະສານງານກັບອົງການຄຸຸ້ມຄອງທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

 

ມາດຕາ  110    ການໃຫຸ້ການຮ່ວມມ ແກ່ຜູຸ້ກວດກາ 
ຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ, ຜູຸ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງເປົົ້າໝາຍຖ ກກວດກາ ຕຸ້ອງໃຫຸ້ການຮ່ວມມ  ແລະ ອ ານວຍ

ຄວາມສະດວກແກ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຜູຸ້ກວດກາຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  
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ໃນກໍລະນີທີື່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຜູຸ້ກວດກາຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດຸ້ເຊີນ ຜູຸ້ຖ 
ຮຸຸ້ນ, ຜູຸ້ບໍລິຫານ ຫ   ພະນັກງານແລຸ້ວ ຜູຸ້ກ່ຽວຕຸ້ອງມາພົບດຸ້ວຍຕົນເອງ.  

ທະນາຄານທຸລະກິດ ຕຸ້ອງສະໜອງເອກະສານ ແລະ ຂໍໍ້ມູນທີື່ຖ ກຕຸ້ອງ ແລະ ຄົບຖຸ້ວນ ທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບ
ທຸລະກິດທີື່ຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງຕົນ ຫ   ຢູ່ນ າຜູຸ້ດູແລຊັບສິນ ໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້ກວດກາຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ໃຫຸ້ທັນຕາມກ ານົດເວລາຕາມທີື່ຜູຸ້ກວດກາດັົ່ງກ່າວໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້. 

ທະນາຄານທຸລະກິດ ຕຸ້ອງແຕ່ງຕັັ້ງພະນັກງານທີື່ມີຄວາມເໝາະສົມ ຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານງານຂອງ
ຕົນ ເພ ື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງຂໍໍ້ມູນທີື່ວ່ອງໄວທັນການໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້ກວດກາ. 

 

ມາດຕາ  111    ການລາຍງານ 
ທະນາຄານທຸລະກິດ ຕຸ້ອງລາຍງານຂໍໍ້ມູນການເຄ ີື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງຕົນ ຕາມແບບລາຍງານ ແລະ 

ລະບຽບການຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  
ຂໍໍ້ມູນຕົັ້ນຕໍທີື່ຕຸ້ອງລາຍງານໃຫຸ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະກອບດຸ້ວຍ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນ 

ການດ າເນີນທຸລະກິດ, ການບໍລິຫານຈັດການ, ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ/ຫ   ຂໍໍ້ມູນການເງິນຂອງບໍລິສັດໃນ
ກຸ່ມ, ຂໍໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບເງິນຝາກ ແລະ ສິນເຊ ື່ອ. 

ນອກຈາກນີັ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສາມາດທວງເອົາເອກະສານການລາຍງານເພີື່ມເຕີມ ນ າ
ທະນາຄານທຸລະກິດໄດຸ້ ເປັນຕົັ້ນ ເຄ ອຂ່າຍຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ຜູຸ້ສະໜອງການບໍລິການດຸ້ານວິຊາຊີບ ແລະ ຜູຸ້ດ າ
ເນີນການໃດໜຶື່ງ ໃຫຸ້ແກ່ທະນາຄານທຸລະກິດ. 

 

ພາກທ ີX 
ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຜູຸ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍໍ່ຜູຸ້ລະເມີດ 

 

ມາດຕາ  112    ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຜູຸ້ມີຜົນງານ 
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັັ້ງ ທີື່ມີຜົນງານດີເດັົ່ນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ຈະໄດຸ້

ຮັບການຍຸ້ອງຍໍ ແລະ ນະໂຍບາຍອ ື່ນ ຕາມລະບຽບການ . 
 

ມາດຕາ  113    (ປັບປຸງ) ມາດຕະການຕໍໍ່ຜູຸ້ລະເມີດ 
ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ລວມທັງຜູຸ້ບໍລິຫານ, ຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນລາຍ

ໃຫຍ່ ແລະ ພະນັກງານ ທີື່ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ຈະຖ ກປະຕິບັດມາດຕະການ ສຶກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕ ອນ, ລົງ
ວິໄນ, ປັບໃໝ, ໃຊຸ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ຫ   ຖ ກລົງໂທດທາງອາຍາ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ. 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນຜູຸ້ກ ານົດມາດຕະການຕໍໍ່ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາທະ ນາຄານ
ທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ລວມທັງ ຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນ ແລະ ຜູຸ້ບໍລິຫານ. 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັັ້ງ ທີື່ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ແລະ ລະບຽບການທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະຖ ກປະຕິບັດມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ, ລົງວິໄນ, ປັບໃໝ, ມາດຕະການທາງ
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ບໍລິຫານອ ື່ນ, ໃຊຸ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ແລະ/ຫ   ຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ເບົາ ຫ   ໜັກ. 
ສ າລັບການລົງວິໄນ ແລະ ໃຊຸ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

 

ມາດຕາ  114    (ໃໝ່) ມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ 
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັັ້ງ ທີື່ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນ ັ້ ແລະ ລະບຽບການທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງທະ

ນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊ ີ່ງມີລັກສະນະເບົາ ແລະ ເປັນຄັັ້ງທ າອິດ ຈະຖ ກສຶກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕ ອນ ຈາກອົງການທີື່
ກ່ຽວຂຸ້ອງ ພຸ້ອມທັງບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  

 

ມາດຕາ  115    (ໃໝ່) ມາດຕະການປັບໃໝ 
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ ທີື່ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນ ັ້ ແລະ ລະບຽບການທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ຖ ກປະຕິບັດມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມແລຸ້ວ ແຕ່ຍັງສ ບຕໍໍ່ກະທ າຜິດຊ ້າ ຈະ

ຖ ກປັບໃໝ ແຕ່ 20.000.000 (ຊາວລຸ້ານ) ກີບ ຫາ 100.000.000 (ໜຶື່ງຮ້ອຍລຸ້ານ) ກ ບ. ໃນກໍລະນ ທ ີ່ມ ການ
ລະເມີດຊ ້າ ຈະຖ ກປັບໃໝ ສອງເທົົ່າ ຂອງມູນຄ່າປັບໃໝໃນຄັັ້ງຫ ຸ້າສຸດ. 

 
 

ມາດຕາ  116    (ໃໝ່) ມາດຕະການທາງອາຍາ 

ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທ ີ່ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ຊຶື່ງມີອົງປະກອບຂອງການກະທ າຜິດທາງອາຍາ  

ແລະ ສຸ້າງຄວາມເສຍຫາຍແກ່ລະບົບເສດຖະກິດ, ການເງິນ ແລະ ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະຖ ກລົງໂທດຕາມ
ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ຫ   ກົດໝາຍອ ື່ນທີື່ກ ານົດໂທດທາງອາຍາ.  

 

ພາກທ ີXI 
ບດົບນັຍດັສດຸທຸ້າຍ 

 

ມາດຕາ  117    ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີັ້. 

 

ມາດຕາ  118    (ປັບປຸງ) ຜົນສັກສິດ 
ກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ມີຜົນສັກສິດ ພາຍຫ ັງ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ 

ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດ າລັດປະກາດໃຊຸ້ ແລະ ໄດຸ້ລົງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບຫຸ້າວັນ.  
ທະນາຄານທຸລະກິດ ທີື່ສຸ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນກ່ອນກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ຕຸ້ອງປັບປຸງໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສະບັບ

ນີັ້ ພາຍໃນເວລາ ສອງປ ີ ນັບແຕ່ວັນທີື່ກົດໝາຍສະບັບນີັ້ມີຜົນສັກສິດເປັນຕົັ້ນໄປ ຍົກເວັັ້ນການເພີື່ມທຶນຈົດທະບຽນ 
ແລະ ເງິນລງົທນຶຕ ໍ່າສຸດ ຊຶື່ງຕຸ້ອງປະຕິບັດໃຫຸ້ສ າເລັດ ພາຍໃນເວລາ ຫຸ້າປີ. 
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ທະນາຄານທຸລະກິດ ທີື່ສຸ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນກ່ອນກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ຕຸ້ອງເພີື່ມທຶນຈົດທະບຽນ ແລະ ເງິນລົງທຶນຕ ໍ່າ
ສຸດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມທ ີ່ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 13 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນ ັ້ ໃຫຸ້ສ າເລັດ ພາຍໃນເວລາ ສິບ ປີ ນັບແຕ່

ມຼືັ້ທ ີ່ກົດໝາຍສະບັບນ ັ້ມ ຜົນສັກສິດ ເປັນຕົັ້ນໄປ. 
ກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ປ່ຽນແທນກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ ສະບັບເລກທີ 03/ສພຊ, ລົງວັນທີ 

26 ທັນວາ 2006 56/ສພຊ, ລົງວັນທີ  7 ທັນວາ 2018. 
ຂໍໍ້ກ ານົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທີື່ຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ລຸ້ວນແຕ່ຖ ກຍົກເລີກ. 

 
          ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ 


