
 

 

 

 

 

“ການກວດສອບທະນາຄານທຸລະກິດ ໂດຍບລໍສິດັກວດສອບ” 
 

ທ່ານຜ ູ້ອ່ານທ ີ່ຮັກແພງ!!! ການກວດສອບ ແມ່ນ ຂະບວນການເຄ ີ່ອນໄຫວໜ ີ່ງທ ີ່ມ ຄວາມສໍາຄັນທ ີ່ສຸດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕໍໍ່
ກັບອົງການຈັດຕັັ້ງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໂດຍຂະບວນການດັັ່ງກ່າວນັັ້ນ ແມ່ນເປັນການເຄ ີ່ອນໄຫວເກັບກໍາຂໍໍ້ມ ນ ແລະ ຫ ັກຖານຕົວ
ຈິງຕ່າງໆກ່ຽວກັບເປ ົ້າໝາຍທ ີ່ຖ ກກວດສອບ ຊ ີ່ງດໍາເນ ນໂດຍອົງການ ຫ   ພາກສ່ວນທ ີ່ມ ສິດອໍານາດ ເພ ີ່ອແນໃສຢັົ້ງຢືນຄວາມຖ ກຕູ້ອງຂອງ
ເອກະສານລາຍງານທາງການເງິນ, ຄວາມສອດຄ່ອງທາງດູ້ານກົດໝາຍ, ປະສິດຜົນໃນການບໍລິຫານງານ ແລະ ການນໍາໃຊູ້ທ ນຮອນ. ດູ້ວຍ

ເຫດນັັ້ນ ອົງຈັດຕັັ້ງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ຫົວໜ່ວຍອ ີ່ນໆ ຕູ້ອງໄດູ້ດໍາເນ ນການກວດສອບຢ່າງເປັນປະຈໍາ. ໃນ
ຂະແໜງການທະນາຄານກໍເຊັັ່ນດຽວກັນ ການກວດສອບເປັນວຽກງານທ ີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ຄ່ຽງຄ ່ກັບການດໍາເນ ນທຸລະກິດທ ີ່ ທະນາຄານທຸລະ
ກິດ ຫ   ສະຖາບັນການເງິນ ຕູ້ອງໄດູ້ດໍາເນ ນການກວດສອບຢ່າງເປັນປະຈໍາເຊັັ່ນກັນ. ສະນັັ້ນໃນຄັັ້ງນ ັ້ ຜ ູ້ຂຽນຈະມານໍາສະເໜ  ກ່ຽວກັບການ
ກວດສອບທະນາຄານທຸລະກິດ ໂດຍບໍລິສັດກວດສອບ ໃຫູ້ໄດູ້ຮັບຊາບ. 

 
ໂດຍອ ງຕາມກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 69 ການກວດສອບໂດຍ ບໍລິສັດກວດສອບ 

ໄດູ້ກໍານົດວ່າ:  ແຕ່ລະປີ ທະນາຄານທຸລະກິດ ຕູ້ອງໄດູ້ຮັບການກວດສອບ ໂດຍບໍລິສັດກວດສອບ ເພ ີ່ອ: 
1. ຢັົ້ງຢືນຄວາມຖ ກຕູ້ອງ ແລະ ຄົບຖູ້ວນຂອງການຖ ບັນຊ  ຕາມລະບົບບັນຊ ທ ີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວກໍານົດ; 

2. ຢັົ້ງຢືນຄວາມຖ ກຕູ້ອງ ແລະ ຄົບຖູ້ວນ ຂອງການລາຍງານການເງິນປະຈໍາປີ; 

3. ຢັົ້ງຢືນຄວາມຖ ກຕູ້ອງ ແລະຄົບຖູ້ວນຂອງການຄອບຄຸມພາຍໃນພູ້ອມທັງໃຫູ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບມາດຕະການແກູ້ໄຂ; 
4. ຢັົ້ງຢືນການແກູ້ໄຂຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ຕໍໍ່ການລະເມ ດທ ີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດູ້ກວດເຫັນ ແລະ ໄດູ້ແຈູ້ງ

ໃຫູ້ບໍລິສັດກວດສອບ; 
5. ລາຍງານໃຫູ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບການລະເມ ດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງທະນາຄານແຫ່ງ 

ສປປ ລາວ ຫ   ການກະທໍາໃດໜ ີ່ງທ ີ່ອາດຈະມ ຕໍໍ່ຄວາມໝັັ້ນຄົງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. 
ໃນການປະຕິບັດການກວດສອບດັັ່ງກ່າວນັັ້ນ ທະນາຄານທຸລະກິດຕູ້ອງວ່າຈູ້າງບໍລິສັດກວດສອບ ເພ ີ່ອເຂົັ້າມາກວດສອບທະນາຄານຂອງຕົນ 
ຕາມການຮັບຮອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ບົນພ ັ້ນຖານການປະຕິບັດຕາມແຈູ້ງການ ສະບັບເລກທ  197/ທຫລ, ລົງວັນທ  23 

ພ ດສະພາ 2019 ແລະ ສະບັບເລກທ  338/ທຫລ, ລົງວັນທ  13 ກັນຍາ 2012 ໄດູ້ກໍານົດໃຫູ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ສາມາດເລ ອກໃຊູ້ບໍລິສັດ
ກວດສອບພາຍນອກໄດູ້ ໂດຍມ ອາຍຸການ ຫູ້າ ປີ ການບັນຊ  ແລະ ສາມາດວ່າຈູ້າງຕໍໍ່ໄດູ້ອ ກວາລະໜ ີ່ງ ແຕ່ບົນເງ ີ່ອນໄຂຕູ້ອງໃຫູ້ມ ການສັບ
ປ່ຽນນັກກວດສອບ. ສໍາລັບສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ແມ່ນສາມາດເລ ອກໃຊູ້ບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ ດຽວກັນກັບສໍາ
ນັກງານໃຫ່ຍໄດູ້ ແລະ ຕູ້ອງໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ລະບຽບການ. ສ່ວນທະນາຄານທຸລະກິດ ທ ີ່ໄດູ້ຈົດທະບຽນເຂົັ້າໃນຕະຫ າດຫ ັກຊັບ
ແລູ້ວ ແມ່ນໃຫູ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຂອງຕະຫ າດຫ ັກຊັບ. ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະເປັນຜ ູ້ກໍານົດລາຍຊ ີ່ບໍລິສັດກວດສອບ ໂດຍກໍາ



ນົດເງ ີ່ອນໄຂຂອງບໍລິສັດກວດສອບທ ີ່ຈະບັນຈຸເຂົັ້າໃນບັນຊ ລາຍຊ ີ່ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ,ຈັນຍາບັນ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງ
ບໍລິສັດກວດສອບ ໂດຍທະນາຄານທຸລະກິດ ສາມາດເລ ອກວ່າຈູ້າງບໍລິສັດກວດສອບຕາມບັນຊ ລາຍຊ ີ່ທ ີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍານົດ
ໄວູ້ ແລະ ຕູ້ອງສໍາເລັດການກວດສອບ ຊູ້າສຸດບໍໍ່ໃຫູ້ກາຍເດ ອນ 03 ຂອງປີການບັນຊ ຖັດໄປ ພູ້ອມສົັ່ງຜົນຂອງບົດລາຍງານທ ີ່ໄດູ້ເຊັນ
ຮັບຮອງແລູ້ວໃຫູ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ກົມຄຸູ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ) ບໍໍ່ໃຫູ້ເກ ນ 10 ວັນລັດຖະການ ແລະ ທະນາຄານທຸລະ
ກິດ ລວມທັງສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ຕູ້ອງເຜ  ຍແຜຜ່ົນການກວດສອບ ຫ   ຖານະການເງິນປະຈໍາປີຂອງຕົນ ຊູ້າສຸດບໍໍ່ໃຫູ້ກາຍ
ເດ ອນ 04 ພາຍຫ ັງສິັ້ນສຸດປີການບັນຊ  ໂດຍສາມາດເຜ ຍແຜໃ່ນຮ ບແບບ: ຜ່ານເວັບໄຊ (Website) ຂອງທະນາຄານ, ຈັດພິມເປັນປ ົ້ມ, 
ແຜ່ນພັບ (Brochure) ຫ   ດູ້ວຍຮ ບແບບອ ີ່ນ ຕາມຄວາມຕູ້ອງການຂອງທະນາຄານ. ຊ ີ່ງໃນເວລາດໍາເນ ນການກວດສອບຢ ່ນັັ້ນ ຫາກ
ທະນາຄານທຸລະກິດພົບເຫັນວ່າ ບໍລິສັດກວດສອບມ ການລະເມ ດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ ີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມ 
ສິດສັັ່ງໃຫູ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ໂຈະ ຫ   ຍົກເລ ກ ການວ່າຈູ້າງບໍລິສັດກວດສອບດັັ່ງກ່າວໄດູ້. ໂດຍບໍລິສັດກວດສອບ ນອກຈາກມ ໜູ້າທ ີ່ໃນ
ການດໍາເນ ນການກວດສອບທະນາຄານທຸລະກິດຕາມສັນຍາແລູ້ວ ຍັງມ ພັນທະໃຫູ້ຄວາມຮ່ວມມ  ແລະ ສະໜອງຂໍໍ້ມ ນຕ່າງໆ ໃຫູ້ທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຫ   ຕາມການຮຽກຮູ້ອງຕູ້ອງການຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ. 

 
ນັັ້ນແມ່ນການກວດສອບທະນາຄານທຸລະກິດ ໂດຍບໍລິສັດກວດສອບ ຊ ີ່ງເປັນຂະບວນການທ ີ່ສໍາຄັນ ທ ີ່ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ

ຕູ້ອງໄດູ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເພ ີ່ອຢັົ້ງຢືນຄວາມຖ ກຕູ້ອງ ແລະ ຄົບຖູ້ວນໃນດູ້ານຕ່າງໆ ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນ ການຖ ບັນຊ , ຖານະທາງການເງິນ, ລະບົບ
ການບໍລິຫານ ແລະ ການຄວບຄຸມພາຍໃນຂອງທະນາຄານ ອ ກທັງເປັນການສູ້າງຄວາມເຊ ີ່ອໝັັ້ນໃຫູ້ແກ່ລ ກຄູ້າ ທ ີ່ຈະເຂົັ້າມາໃຊູ້ບໍລິການ 
ແລະ ຜ ູ້ທ ີ່ຈະເຂົັ້າມາລົງທ ນນໍາທະນາຄານ, ໃນດູ້ານຜ ູ້ຄຸູ້ມຄອງເອງ ກໍຄ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍຖ ເອົາການກວດສອບດັັ່ງກ່າວ ເປັນ

ຕົວຊ່ວຍໜ ີ່ງທ ີ່ສໍາຄັນ ໃນການຢັົ້ງ ຢືນ, ຕິດຕາມກວດກາທະນາຄານທຸລະກິດ ໃນການເຄ ີ່ອນໄຫວ, ດໍາເນ ນງານຢ່າງຖ ກຕູ້ອງຕາມລະບຽບ
ກົດໝາຍ ແລະ ໂປ່ງໃສ. 

 

 

# ນ. ຄໍາເບົັ້າ ສວໍຸລະວົງ ກົມນຕິກໍິາ ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 

 

 

 

ເງິນກ ບຄ ກຽດສັກສ ຂອງຄົນລາວ 


