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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

ລດັຖະບານ                        ເລກທ ີ94 /ລບ 

                        ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ08 ມີນາ 2017 

 ດໍາລັດ 
ວ່າດວ້ຍກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິິ່ງແວດລອ້ມ 

 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 08 ພະຈິກ 2016; 

- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 

ທັນວາ 2012; 

- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສະບັບເລກທີ 71/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ທັນວາ 2015; 

- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2012; 
- ອີງຕາມໜັງສືສະເໜີຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບ

ເລກທີ 0560/ກຊສ, ລົງວັນທີ 10 ກຸມພາ 2017. 

ລັດຖະບານ ອອກດໍາລັດ 

ໝວດທ ີ1 
ບດົບນັຍັດທົົ່ວໄປ 

ມາດຕາ 1 ຈດຸປະສງົ 

ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ກໍານົດຫຼັກການ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັີ້ງ, ການເຄືິ່ອນໄຫວ, ການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ເພືິ່ອລະດົມຂົນຂວາຍທຶນ ຈາກພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ ແນໃສ່ສະສົມທຶນ ຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປົກປັກ
ຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຍືນຍົງ ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ບັນລຸຕາມທິດສີຂຽວ 
ແລະ ຍືນຍົງ.  

ມາດຕາ 2 ກອງທນຶປົກປກັຮກັສາສິິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂຽນຫຍໍໍ້ເປັນພາສາລາວ ວ່າ "ກປສ" ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ 

“Environment Protection Fund - EPF” ແມ່ນກອງທຶນຂອງລັດ ທີິ່ສ້າງຂຶີ້ນ ເພືິ່ອລະດົມ ແລະ ຂົນຂວາຍ
ທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆ  ແນໃສ່ສະສົມທຶນ ເພືິ່ອຕອບສະໜອງເຂົີ້າໃນວຽກງານການ
ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ. 
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ມາດຕາ 3 ການອະທບິາຍຄາໍສບັ 

ຄໍາສັບ ທີິ່ນໍາໃຊ້ຢູູ່ໃນດໍາລັດສະບັບນີີ້ ມີຄວາມໝາຍດັົ່ງນີີ້: 
1. ລະບຽບການຄຸມ້ຄອງ ໝາຍເຖິງ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ຂອງຫ້ອງການ ກປສ ທີິ່ຮັບຮອງໂດຍ

ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ມີການດັດແກ້ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; 
2. ຄູມ່ບືລໍຫິານ ໝາຍເຖິງ ຄູ່ມືແນະນໍາ ດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ລວມມີ ຂັີ້ນ

ຕອນ ການສະເໜີ ແລະ ການທົບທວນ ບົດສະເໜີໂຄງການ; ຂັີ້ນຕອນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມກວດກາ 
ແລະ ການປະເມີນຜົນໂຄງການ; ການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນ ແລະ ການຈັດຊືີ້-ຈັດຈ້າງ ຂອງຫ້ອງການ ກປສ ແລະ 
ຂອງທຸກໂຄງການທີິ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ກປສ; 

3. ຜູມ້ເີງືິ່ອນໄຂຂທໍນຶ ໝາຍເຖິງ ອົງການຈັດຕັີ້ງພາກລັດ, ພາກທຸລະກິດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຢູູ່ຂັີ້ນສູນກາງ, 
ຂັີ້ນແຂວງ, ຂັີ້ນເມືອງ ຫຼື ບ້ານ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຫຼື ອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ ທີິ່ມີເງືິ່ອນໄຂໃນການຂໍທຶນຕາມທີິ່ໄດ້
ກໍານົດໄວ້ໃນຄູ່ມືບໍລິຫານ; 

4. ຜູໄ້ດຮ້ບັໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ມີເງືິ່ອນໄຂຂໍທຶນ ທີິ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດທຶນ ຈາກ ກປສ ແລະ ໄດ້ເຊັນ
ສັນຍາ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຫຼື ກູ້ຢືມ ຈາກ ກປສ; 

5. ຮວ່ງທນຶ ໝາຍເຖິງ ທຶນສະເພາະ ທີິ່ ກປສ ຈັດສັນສໍາລັບໂຄງການທີິ່ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ; 

6. ການໃຫທ້ນຶຊວ່ຍເຫຼອືລາ້ ໝາຍເຖິງ ການສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ໃຫ້ບັນດາໂຄງການທີິ່ມີເງືິ່ອນໄຂຂໍ
ທຶນ ໂດຍບໍໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງທົດແທນທຶນຄືນ; 

7. ຊບັສນິ ຂອງ ກປສ ໝາຍເຖິງ ຊັບສິນຂອງລັດທີິ່ ກປສ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້. 

ມາດຕາ 4 ຫຼກັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊທ້ນຶ ຂອງ ກປສ 

ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ທຶນ ຂອງ ກປສ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ຕາມລະບົບງົບປະມານແຫ່ງລັດ; 
2. ຖືກຕ້ອງຕາມເປົົ້າໝາຍ, ປະຢັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; 
3. ທຸກລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ຕ້ອງຜ່ານລະບົບບັນຊີຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ລົງບັນຊີ ຕາມຫຼັກການ ແລະ 

ລະບຽບການພືີ້ນຖານການບັນຊີແຫ່ງລັດ; 
4. ໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ, ວ່ອງໄວ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ໂປູ່ງໃສ, ຮັບປະກັນລາຍຈ່າຍຕາມແຜນການປະຈໍາແຕ່ລະ 

ສົກປີ; 
5. ມີການກວດກາ ແລະ ກວດສອບ ເປັນປົກກະຕິ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ໝວດທ ີ2 
ແຫຼງ່ລາຍຮບັ ແລະ ການນາໍໃຊທ້ນຶ ຂອງ ກປສ  

ມາດຕາ 5 ແຫຼງ່ລາຍຮບັ ຂອງ ກປສ  

ແຫຼ່ງລາຍຮັບຂອງ ກປສ ໄດ້ມາຈາກ: 
1. ງົບປະມານຂອງລັດ;   
2. ການປະກອບສ່ວນ ຕາມພັນທະໃນການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມສັນຍາສໍາປະທານ ຂອງ

ໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ແລະ ກົດໝາຍ ອືິ່ນທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງ; 
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3. ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກອົງການຈັດຕັີ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 
4. ການປະກອບສ່ວນ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ; 
5. ດອກເບ້ຍ ແລະ ຜົນກໍາໄລ ທີິ່ເກີດຈາກການລົງທຶນ ຂອງ ກປສ ເອງ, ລວມທັງຈາກຕົີ້ນທຶນ ຂອງ ກປສ 

ທີິ່ນໍາໄປຝາກໃນທະນະຄານ; 
6. ຄ່າບູລະນະຟືົ້ນຟູ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມຈາກໂຄງການ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ; 
7. ຄ່າບໍລິການລະບົບນິເວດ;  
8. ຄ່າປັບໄໝ ແລະ ຄ່າທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍຕໍໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ. 

  ລາຍລະອຽດຂອງຫຼັກການ, ຂັີ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການການປະກອບສ່ວນ ພັນທະ ແລະ ການເກັບ ແມ່ນ
ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ມາດຕາ 6 ການນາໍໃຊທ້ນຶ ຂອງ ກປສ 

ກປສ ນໍາໃຊ້ທຶນເຂົີ້າໃນເປົົ້າໝາຍ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ການຄົີ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ, ສ້າງຕົວແບບການພັດທະນາ

ສີຂຽວ, ການພັດທະນາສະອາດ, ບູລະນະຟືົ້ນຟູປູ່າໄມ້, ທີິ່ດິນ, ນໍໍ້າ, ຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ, ການຜະລິດສະອາດ ແລະ ອືິ່ນໆ; 

2. ການປະຕິບັດ ໂຄງການປ້ອງກັນ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມ ຫຼື ກໍາຈັດມົນລະພິດ ທາງອາກາດ, 
ດິນ ແລະ ນໍໍ້າ; 

3. ການຄົີ້ນຄວ້າສ້າງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບ ວຽກງານການຄຸ້ມ
ຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ; 

4. ການສຶກສາ, ການຍົກລະດັບ ແລະ ການສ້າງຈິດສໍານຶກ ດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດ 
ລ້ອມ ພ້ອມທັງຊຼຸກຍູ້ຂະບວນການເຄືິ່ອນໄຫວວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິິ່ງ 
ແວດລ້ອມ ເປັນຕົີ້ນ ວັນສິິ່ງແວດລ້ອມໂລກ, ວັນນໍໍ້າໂລກ ແລະ ອືິ່ນໆ; 

5. ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ທີິ່ເປັນບູລິມະສິດ
ໃນລະດັບຕ່າງໆ;  

6. ການບໍລິຫານ ແລະ ການລົງທຶນຂອງ ກປສ; 
7. ການໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບວຽກງານປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ. 

ໝວດທ ີ3 
ການຄຸ້ມຄອງບລໍຫິານ ກປສ 

ມາດຕາ 7 ໂຄງປະກອບການຈດັຕັີ້ງ ຂອງ ກປສ  

ການຈັດຕັີ້ງ ກປສ ປະກອບດ້ວຍ: 
1. ສະພາບໍລິຫານ ກປສ; 
2. ຫ້ອງການ ກປສ. 

ມາດຕາ 8 ສະພາບລໍຫິານ 

ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ແມ່ນການຈັດຕັີ້ງໜຶິ່ງ ທີິ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັີ້ງໂດຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ລັດຖະບານ ໃນການຊີີ້ນໍາການເຄືິ່ອນໄຫວ ຂອງ ກປສ. ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ມີອາຍຸການ ຫ້າ ປີ. 
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ມາດຕາ 9 ໂຄງປະກອບບກຸຄະລາກອນ ຂອງ ສະພາບລໍຫິານ 

ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ຂອງ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ມີດັົ່ງນີີ້:  

1. ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ  ເປັນປະທານ; 
2. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ      ເປັນຮອງປະທານ; 
3. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍໍ່ແຮ່    ເປັນຮອງປະທານ; 
4. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ    ເປັນກໍາມະການ; 
5. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້    ເປັນກໍາມະການ; 
6. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ    ເປັນກໍາມະການ; 
7. ຮອງປະທານ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ     ເປັນກໍາມະການ; 
8. ຮອງປະທານ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ      ເປັນກໍາມະການ; 
9. ຮອງປະທານ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫ່ງຊາດ   ເປັນກໍາມະການ. 

ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ຂອງສະພາບໍລິຫານ ກປສ ສາມາດປັບປຸງ, ປູ່ຽນແປງ ໄດ້ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ ໂດຍ
ການຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. 

ບຸກຄະລາກອນຂອງສະພາບໍລິຫານ ກປສ ຈະບໍໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ແລະ ຄ່າແຮງງານຈາກ ກປສ ໃນການປະຕິບັດ
ໜ້າທີິ່ຂອງຕົນ ນອກຈາກ ເບ້ຍປະຊຼຸມ ຕາມທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ກປສ.  

ມາດຕາ 10 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີິ່ ຂອງສະພາບລໍຫິານ ກປສ 

ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີິ່ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ຊີີ້ນໍາ-ນໍາພາ ການເຄືິ່ອນໄຫວ ຂອງ ກປສ; 
2. ພິຈາລະນາການແຕ່ງຕັີ້ງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ; 
3. ຮັບຮອງ ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ, ແຜນການເຄືິ່ອນໄຫວປະຈໍາປີ, ແຜນການເຄືິ່ອນ 

ໄຫວ 6 ເດືອນ, ບົດລາຍງານວຽກງານວິຊາການ ແລະ ການເງິນ 6 ເດືອນ, ປະຈໍາປີ ແລະ ຮັບຮອງ ລະບຽບການຄຸ້ມ
ຄອງ, ຄູ່ມືບໍລິຫານ; 

4. ຮັບຮອງເອົາ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ໂຄງການ ຕາມແຜນການເຄືິ່ອນໄຫວປະຈໍາປີ ຂອງ ກປສ ແລະ ໂຄງ 
ການທີິ່ບໍໍ່ນອນໃນແຜນການ ແຕ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ຫຼື ຕົກລົງມອບສິດໃນການອະນຸມັດໂຄງການ; 

5. ອະນຸມັດ ການສ້າງຮ່ວງທຶນ ແລະ ການຈັດສັນທຶນ ເຂົີ້າໃນຮ່ວງທຶນເຫຼົົ່ານີີ້ ຢູ່າງເໝາະສົມ; 
6. ອະນຸມັດ ງົບປະມານວຽກບໍລິຫານປະຈໍາປີ ຂອງ ກປສ; 
7. ຮັບຮອງບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບດ້ານການເງິນຂອງ ກປສ ແຕ່ລະປີ; 
8. ແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະວິຊາການດ້ານຕ່າງໆ ໃນກໍລະນີມີຄວາມຈໍາເປັນ; 
9. ຮັບຮອງກໍານົດໝາຍ ລາຍຈ່າຍ ສໍາລັບການເຄືິ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະພາບໍລິຫານ ກປສ; 
10. ສະຫຼຼຸບ ລາຍງານການເຄືິ່ອນໄຫວຂອງ ກປສ ຕໍໍ່ລັດຖະບານໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 
11. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີິ່ອືິ່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ. 

ມາດຕາ 11 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີິ່ ຂອງປະທານສະພາບລໍຫິານ ກປສ 

ປະທານສະພາບໍລິຫານ ກປສ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີິ່ ດັົ່ງນີີ້: 
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1. ຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງ ກປສ ໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດ, ບັນລຸຈຸດປະສົງ ທີິ່ຄາດໝາຍ
ໄວ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການບໍລິຫານ ກປສ;  

2. ຮຽກໂຮມ ແລະ ເປັນປະທານ ກອງປະຊຼຸມສະພາບໍລິຫານ ກປສ; 
3. ມອບສິດໃຫ້ຮອງປະທານ ຜູ້ໃດໜຶິ່ງ ປະຕິບັດໜ້າທີິ່ແທນຕົນ ໃນໄລຍະເວລາຕິດຂັດວຽກງານ. 

ມາດຕາ 12 ກອງປະຊຼຸມສະພາບລໍຫິານ ກປສ 

ກອງປະຊຼຸມສະພາບໍລິຫານ ກປສ ປະກອບມີ ກອງປະຊຼຸມສາມັນ ແລະ ວິສາມັນ.  
ກອງປະຊຼຸມສາມັນ ເປີດຂຶີ້ນຢູ່າງໜ້ອຍສອງຄັີ້ງ ຕໍໍ່ປີ, ສ່ວນກອງປະຊຼຸມວິສາມັນ ເປີດຂຶີ້ນເວລາໃດກໍໍ່ໄດ້ຕາມ

ຄວາມຈໍາເປັນ.  
ກອງປະຊຼຸມສະພາບໍລິຫານ ກປສ ຈະເປີດຂຶີ້ນໄດ້ກໍຕໍໍ່ເມືິ່ອມີຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມຢູ່າງໜ້ອຍ ສອງສ່ວນສາມ ຂອງຈໍາ 

ນວນກໍາມະການທັງໝົດ. ມະຕິກອງປະຊຼຸມຈະມີຄຸນຄ່າໄດ້ ກໍໍ່ຕໍໍ່ເມືິ່ອໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງກໍາມະການທີິ່
ເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມ. 

ມາດຕາ 13 ຄະນະວຊິາການດາ້ນຕາ່ງໆ 

ຄະນະວິຊາການດ້ານຕ່າງໆ ແມ່ນຄະນະສະເພາະກິດທີິ່ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ແຕ່ງຕັີ້ງຂຶີ້ນ ເພືິ່ອຊ່ວຍວຽກໃນການ
ທົບທວນ, ປະເມີນ, ກັົ່ນກອງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບບົດສະເໜີໂຄງການ, ຕິດຕາມກວດກາ ການນໍາໃຊ້ແຕ່ລະຮ່ວງ
ທຶນ ແລະ ບັນຫາອືິ່ນໆ.  

ຄະນະດັົ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ມາດຕາ 14 ຫອ້ງການ ກປສ 

ຫ້ອງການ ກປສ ແມ່ນຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ພາຍໃຕ້ການຊີີ້ນໍາຂອງ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ, ທັງເຮັດໜ້າ
ທີິ່ເປັນກອງເລຂາ ຂອງສະພາບໍລິຫານ ກປສ. 

ຫ້ອງການ ກປສ ປະກອບມີ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຈໍານວນໜຶິ່ງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ 
ມາຈາກການຄັດເລືອກຕາມລະບຽບຂັີ້ນຕອນ ທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ກປສ. 

ຫ້ອງການ ກປສ ຍັງປະກອບມີ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ທີິ່ປຶກສາສະເພາະດ້ານ ທີິ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ມາຈາກການຄັດເລືອກ
ຕາມລະບຽບຂັີ້ນຕອນ ທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ກປສ ແລະ ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກສະພາບໍລິຫານ 
ກປສ. 

ມາດຕາ 15 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີິ່ ຂອງຫອ້ງການ ກປສ 

ຫ້ອງການ ກປສ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີິ່ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ເຄືິ່ອນໄຫວວຽກງານຕາມແຜນການທີິ່ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ຮັບຮອງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; 
2. ຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດການລະດົມຂົນຂວາຍທຶນ ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຢູ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງ; 
3. ສ້າງແຜນການເຄືິ່ອນໄຫວ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ພ້ອມທັງສະຫຼຼຸບການເຄືິ່ອນໄຫວວຽກຂອງ ກປສ ແຕ່

ລະໄລຍະ ເພືິ່ອສະເໜີສະພາບໍລິຫານ ກປສ ພິຈາລະນາ; 
4. ການຄຸ້ມຄອງ ການເງິນ ແລະ ຮັບປະກັນການຈັດຊືີ້-ຈັດຈ້າງ   ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ

ການ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ; 
5. ສັງລວມບັນດາໂຄງການທີິ່ຂໍທຶນ ຈາກ ກປສ ເພືິ່ອສະເໜີສະພາບໍລິຫານ ກປສ ພິຈາລະນາ; 
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6. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຼຸກຍູ້ ແລະ ແນະນໍາ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີິ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ກປສ ໃຫ້
ດໍາເນີນໄປຕາມແຜນການ ພ້ອມທັງສະຫຼຼຸບລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ໃຫ້ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ແຕ່ລະໄລຍະ; 

7. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດາເຄືິ່ອງມືສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ກປສ ໃຫ້ມີຄວາມແທດເໝາະກັບສະພາບ
ຕົວຈິງແຕ່ລະໄລຍະ ສະເໜີສະພາບໍລິຫານ ກປສ ຮັບຮອງ; 

8. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານ ກປສ ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ແຕ່ລະໄລຍະ;  
9. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີິ່ອືິ່ນ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງສະພາບໍລິຫານ ກປສ.  

ມາດຕາ 16 ຫວົໜາ້ ແລະ ຮອງຫວົໜາ້ຫອ້ງການ ກປສ 

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ແມ່ນຜູ້ບໍລິຫານວຽກງານປະຈໍາວັນຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ, ເຮັດໜ້າທີິ່ເປັນຫົວໜ້າ
ກອງເລຂາ. 

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ແມ່ນຜູ້ຊ່ວຍວຽກ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ, ລົງເລິກຮັບຜິດວຽກງານໃດໜຶິ່ງ
ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ.  

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັີ້ງ ໂດຍສະພາບໍລິຫານ ກປສ, 
ມີອາຍຸການ ຫ້າ ປີ ແລະ ສາມາດຖືກແຕ່ງຕັີ້ງຄືນໃໝ່ໄດ້ ບົນພືີ້ນຖານການປະເມີນຜົນງານໃນແຕ່ລະປີ. 

ມາດຕາ 17 ສິດ ແລະ ໜາ້ທີິ່ ຂອງ ຫວົໜາ້ຫອ້ງການ ກປສ 

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີິ່ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ບໍລິຫານວຽກງານປະຈໍາວັນຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ; 
2. ສະເໜີສະພາບໍລິຫານ ກປສ ພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບ ການອະນຸມັດທຶນໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການ ແລະ ພິຈາ 

ລະນາອະນຸມັດທຶນໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການ ຕາມຂອບເຂດສິດ ທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ກປສ; 
3. ຄັດເລືອກ, ວ່າຈ້າງ ຫຼື ຍົກເລີກສັນຍາ ການຈ້າງພະນັກງານວິຊາການທີິ່ບໍໍ່ມີປະສິດທິພາບໃນການເຮັດ

ວຽກ ຕາມຕໍາແໜ່ງງານ ທີິ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຈາກສະພາບໍລິຫານ ກປສ; 
4. ວ່າຈ້າງ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ທີິ່ປຶກສາສະເພາະດ້ານ ທີິ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ຕາມການເຫັນດີຂອງສະພາບໍລິຫານ 

ກປສ; 
5. ເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມສະພາບໍລິຫານ ກປສ ແລະ ກອງປະຊຼຸມອືິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
6. ພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ກ່ຽວກັບການລະດົມຂົນຂວາຍທຶນ; 
7. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີິ່ອືິ່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງສະພາບໍລິຫານ ກປສ. 

ມາດຕາ 18 ຮວ່ງທນຶ 

 ທຸກການເຄືິ່ອນໄຫວດ້ານການເງິນ ໂຄງການ ຂອງ ກປສ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຜ່ານຮ່ວງທຶນຕ່າງໆ. 
ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ສາມາດ ສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ຍົກເລີກ ຮ່ວງທຶນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ

ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ຂອງ ກປສ. 
ທຸກຮ່ວງທຶນ ຕ້ອງເຄືິ່ອນໄຫວ ຕາມລະບຽບ ແລະ ຂັີ້ນຕອນ ທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄູ່ມື

ບໍລິຫານ ກປສ. 

ມາດຕາ 19 ການຄຸມ້ຄອງຊບັສນິ ຂອງ ກປສ 

ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງ ກປສ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້: 
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1. ກປສ ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການເງິນ ເພືິ່ອຂຶີ້ນທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ຂອງ ກປສ ຕາມກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ; 

2. ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ເປັນຜູ້ຮັບຮອງແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບສິນ. ໃນກໍລະນີ ທີິ່ມີການໂອນ
ຊັບສິນໃຫ້ພາກສ່ວນອືິ່ນນໍາໃຊ້ ກປສ ຈະຕ້ອງປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການເງິນ ເພືິ່ອກວດກາສະພາບ ແລະ ຕີລາ 
ຄາຊັບສິນ ເພືິ່ອສະເໜີສະພາບໍລິຫານ ກປສ ພິຈາລະນາ;  

3. ການຂຶີ້ນບັນຊີທະບຽບຊັບສິນທຸກປະເພດ ຂອງ ກປສ  ຕ້ອງໄດ້ບັນຊີລວມສູນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດໝ
າຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນ ຈາກກົມກອງທີິ່ໄດ້ຮັບມອບສິດ ຂອງປະທານສະພາບໍລິ 
ຫານ ກປສ;  

4. ການປະມູນຈັດຊືີ້ ຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມໂປູ່ງໃສ ແລະ ປະຕິບັດ ຕາມດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບ
ເລກທີ 03/ນຍ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊືີ້ຂອງລັດ. 

ໝວດທ ີ4 
ການເປດີບນັຊ,ີ ການກວດສອບ ແລະ ການລາຍງານ 

ມາດຕາ 20 ການເປດີບນັຊ ີ

ກປສ ຕ້ອງເປີດບັນຊີເງິນຝາກ ໃນລະບົບທະນາຄານ ໂດຍຜ່ານການເຫັນດີ ຂອງກະຊວງການເງິນ. ທຸກໆແຫຼ່ງ
ລາຍຮັບຂອງ ກປສ ຕ້ອງຮັກສາໄວ້ຢູູ່ໃນບັນຊີເງິນຝາກດັົ່ງກ່າວ ໂດຍຜ່ານຕົວເລກກັບລະບົບບັນຊີຂອງຄັງເງິນແຫ່ງ
ຊາດ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບຂອງກະຊວງການເງິນ.  

ທຸລະກໍາການເງິນຂອງ ກປສ ຕ້ອງຜ່ານລະບົບບັນຊີດັົ່ງກ່າວ ພາຍໃຕ້ການກວດກາຂອງກະຊວງການເງິນ ຕາມ
ທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ 
ບໍລິຫານທາງດ້ານວິຊາການ ຂອງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ ແລະ ກອງທຶນລັດ. 

ມາດຕາ 21 ການກວດສອບບນັຊ ີ

ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຫຼື ບໍລິສັດກວດສອບບັນຊີ ດໍາເນີນການກວດສອບທຸກໆປີ ກ່ຽວກັບການເຄືິ່ອນ 
ໄຫວບັນຊີ ແລະ ການບໍລິຫານ ຂອງ ກປສ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດສອບ ແລະ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ. 

ຜົນການກວດສອບ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ສາທາລະນະຊົນຮັບຊາບ, ໃນກໍລະນີ ຫາກພົບເຫັນວ່າ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກ 
ຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີິ່ກະທໍາຜິດ ຕ້ອງຖືກລົງວິໃນ ແລະ ດໍາເນີນຄະດີ ຕາມກົດໝາຍ. 

ການດໍາເນີນການກວດສອບບັນຊີລະອຽດ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຄູ່ມືບໍລິຫານ ແລະ ຄູ່ມືການເງິນ ຂອງ ກປສ.  

ມາດຕາ 22 ການກວດກາ ກປສ 

ການກວດກາ ກປສ ແມ່ນການກວດກາການເຄືິ່ອນໄຫວ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງ ກປສ ຊຶິ່ງປະກອບມີ 
2 ປະເພດ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ການກວດກາປົກກະຕິ ແມ່ນການກວດກາ ຂອງສະພາບໍລິຫານ ກປສ ທີິ່ດໍາເນີນປົກກະຕິ ໂດຍມີການ
ກໍານົດເວລາທີິ່ແນ່ນອນ; 

2. ການກວດກາສະເພາະກິດ ແມ່ນການກວດກາ ຂອງລັດຖະບານ ຕໍໍ່ການເຄືິ່ອນໄຫວວຽກງານຮອບດ້ານ 
ຂອງ ກປສ ໃນກໍລະນີມີຄວາມຈໍາເປັນ. 

ໃນກໍລະນີຫາກຜົນຂອງການກວດກາປົກກະຕິ ແລະ ສະເພາະກິດ ມີຄວາມບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ, ສະພາບໍລິຫານ ກປສ
ຕ້ອງແກ້ໄຂໃຫ້ຂາດຕົວ ແລະ ທັນການ ຕາມຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີິ່ຂອງຕົນ. 
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