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ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ັ ການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ ຽວກັບການຄຸ ມ
້ ຄອງການ ເຄ່ ອນ
ກົດໝາຍສະບັບນີ ້ ການົດຫຼກ
ໄຫວຂອງລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ ເພ່ ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຊາລະມີຄວາມປອດໄພ, ໂປ່ງໃສ, ທັນສະໄໝ ແລະ ມີ
ປະສິດທິພາບ, ແນໃສ່ອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການຊາລະຂອງຜເ້ ຂົາ້
້
ຮ່ວມໃນລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດ, ປະກອບສ່ວນເຂົາໃນການພັ
ດທະນາເສດຖະກິດ່
້
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາມາດເຊອມໂຍງກັບພາກພນ ແລະ ສາກົນ.

ມາດຕາ 2 ລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ

ລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ ແມ່ ນລະບົບທັງໝົດທີ່ເຄ່ ອນໄຫວຕິດພັນກັບການບລິການຊາລະ ຊ່ ງປະກອບດ້ວຍ
້ ່ ວມໃນ
ລະບົບຊາລະ, ລະບົບໄລ່ລຽງ, ລະບົບຫັກບັນຊີ ດ້ວຍການນາໃຊ້ເຄ່ ອງມຊາລະ ທີ່ຖກຍອມຮັບໂດຍຜເ້ ຂົາຮ
້ ຄອງຂອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ລະບົບ ແລະ ມີການຄຸ ມ

ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄາສັບ
ຄາສັບຕ່າງໆ ທີ່ນາໃຊ້ຢ່ ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ:້
1

1. ລະບົບຊາລະ ໝາຍເຖິງ ລະບົບໃຫ້ບລິການການເຮັດທຸລະກາການຊາລະຕ່ າງໆ ທີ່ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ
ິ ຸ ກຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ບລິການແກ່ ຜໃ້ ຊ້ບລິການການຊາລະຂອງ
ນິຕບ
ຕົນ ເຊັ່ນ: ລະບົບຊາລະດ້ວຍບັດຊາລະ, ດ້ວຍແຊັກ, ດ້ວຍການໂອນເງ ິນ, ດ້ວຍເງ ິນເອເລັກໂຕຣນິກ;
້
2. ລະບົບໄລ່ລຽງ ໝາຍເຖິງ ລະບົບທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການໄລ່ລຽງທຸລະກາການຊາລະຕ່ າງໆ ທີ່ເກີດຂນຈາກການນ
າ
ໃຊ້ເຄ່ ອງມຊາລະ ເຊັ່ນ: ລະບົບໄລ່ລຽງທຸລະກາການຊາລະ ດ້ວຍບັດຊາລະ, ດ້ວຍແຊັກ, ດ້ວຍການໂອນເງ ິນ,
ດ້ວຍເງ ິນເອເລັກໂຕຣນິກ ຊ່ ງລະບົບດັ່ງກ່ າວຈະປຽບທຽບ, ຈັດລຽງ ແລະ ຄິດໄລ່ຍອດເຫຼອສຸ ດທິທຸລະກາຂອງ
້ ນທີ່ຄິດໄລ່ໄດ້ນນ
້ າໃຊ້ລະບົບຊາລະ ທັງແບບສອງຝ່າຍ ຫຼ ຫຼາຍຝ່າຍ ເພ່ ອນາຂມ
ັ ້ ໄປຫັກບັນຊີໃນລະບົບຫັກ
ຜນ
ບັນຊີ;

3. ລະບົບຫັກບັນຊີ ໝາຍເຖິງ ລະບົບທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຫັກບັນຊີຕາມຄາສັ່ງໂອນເງ ິນຂອງຜໃ້ ຊ້ບລິການ ແລະ ຕາມຂ ້
ັ ຈາກລະບົບໄລ່ລຽງ;
ມນທີ່ໄດ້ຮບ
4. ການບລິການຊາລະ ໝາຍເຖິງ ການຝາກເງ ິນ, ການຖອນເງ ິນ, ການໂອນເງ ິນ, ການອອກ ແລະ ຮັບເຄ່ ອງມຊາ
ລະ ແລະ ການບລິການອ່ ນໆ ທີ່ສາມາດເຄ່ ອນຍ ້າຍເງ ິນຈາກບ່ອນໜ່ ງໄປຍັງອີກບ່ອນໜ່ ງ ຫຼ ຈາກບຸ ກຄົນ,
້ ່ ງ ໄປຫາບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
້ ່ ນ ຊ່ ງບ່ ກວມເອົາການບລິການ
ິ ຸ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງໜ
ິ ຸ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງອ
ນິຕບ
ທາງດ້ານການສ່ ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການເຊ່ ອມຕ່ ລະບົບເຄອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ;
5. ເຄ່ ອງມຊາລະ ໝາຍເຖິງ ບັດຊາລະ, ແຊັກ, ການໂອນເງ ິນ, ເງ ິນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ເຄ່ ອງມອ່ ນໆ ທີ່ເປັ ນສ່
ກາງໃນການແລກປ່ຽນສິນຄ້າ, ບລິການ ແລະ ຊາລະໃນສັງຄົມ;
6. ບັດຊາລະ ໝາຍເຖິງ ບັດພຣັດສະຕິກ ທີ່ມີຄຸນຄ່າຄກັບເງ ິນສົດ

ອອກໂດຍທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ
ິ ຸ ກຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນ: ບັດເງ ິນຝາກ ແລະ ບັດສິນເຊ່ ອ;
ນິຕບ
້ ່ ມີ
ີ ຊ່ ແລະ ນາມສະກຸ ນ ຢ່ ໜ້າບັດດັ່ງກ່ າວ ເພ່ ອ
7. ບັດເງ ິນຝາກ (Debit card) ໝາຍເຖິງ ບັດທີ່ອອກໃຫ້ແກ່ ຜທ
້
ນາໃຊ້ຊາລະຄ່າສິນຄ້າ, ການບລິການ ແລະ ທຸລະກາການເງ ິນອ່ ນ ໂດຍມີການຫັກບັນຊີເຈົາຂອງບັ
ດດັ່ງກ່ າວ
ັ ທະນາຄານທຸລະກິດ;
ທັນທີ ຕາມມນຄ່າຂອງເງ ິນທີ່ໄດ້ຝາກໄວ້ກບ
້ ່ ມີ
ີ ຊ່ ແລະ ນາມສະກຸ ນ ຢ່ ໜ້າບັດດັ່ງກ່ າວ ຕາມ
8. ບັດສິນເຊ່ ອ (Credit card) ໝາຍເຖິງ ບັດທີ່ອອກໃຫ້ແກ່ ຜທ
້
ັ ໃຫ້ ເພ່ ອນາໃຊ້ເຂົາໃນການຊ
ວົງເງ ິນສິນເຊ່ ອທີ່ທະນາຄານທຸລະກິດໄດ້ອະນຸມດ
າລະຄ່າສິນຄ້າ, ຄ່າບລິການ ແລະ
້
ທຸລະກາການເງ ິນອ່ ນ ໂດຍບ່ ມີການຫັກບັນຊີເຈົາຂອງບັ
ດທັນທີ ຊ່ ງທະນາຄານທຸລະກິດ ຈະຮຽກເກັບເງ ິນຕາ
້
ມພາຍຫຼງັ ມາໃຫ້ເຈົາຂອງບັ
ດດັ່ງກ່ າວ;

9. ແຊັກ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານທາງການເງ ິນ ທີ່ມີຄຸນຄ່າຄກັບເງ ິນສົດ ຊ່ ງນາໃຊ້ເປັ ນເຄ່ ອງມໃນການຊາລະຄ່າສິນຄ້າ
້ ນ ແລະ ອ່ ນໆ;
, ຄ່າບລິການ, ໜີສິ

້ ກໝາຍເລກບັນຊີໜ່ ງ ຫຼ ຫຼາຍບັນຊີ
10. ການໂອນເງ ິນ ໝາຍເຖິງ ການໂອນເງ ິນ ຈາກໝາຍເລກບັນຊີໜ່ ງ ໄປເຂົາອີ
ທີ່ຢ່ ຜໃ້ ຫ້ບລິການຊາລະດຽວກັນ ຫຼ ຢ່ ຜໃ້ ຫ້ບລິການຊາລະອ່ ນ;
11. ເງ ິນເອເລັກໂຕຣນິກ ໝາຍເຖິງ ມນຄ່າເງ ິນທີ່ຖກບັນທກໃນຮບແບບບັດພຣັດສະຕິກ, ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ,
້ ິນດັ່ງກ່ າວນາ
້ ່ ຕ້
ີ ອງການນາໃຊ້ເງ ິນເອເລັກໂຕຣນິກ ຕ້ອງຊເງ
ໂທລະສັບມຖ ແລະ ເຄອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ຊ່ ງຜທ
ຜໃ້ ຫ້ບລິການຊາລະ;
2

້ ່ ວມໃນລະບົບ ໝາຍເຖິງ ຜໃ້ ຫ້ບລິການຊຳລະ, ຜຄ
້ ວບຄຸ ມລະບົບຊຳລະ ແລະ ຜນ
້ າໃຊ້;
12. ຜ ້ເຂົາຮ
13. ຜ ້ໃຫ້ບລິການຊຳລະ ໝາຍເຖິງ ໜ່ວຍງານໜ່ ງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານທຸລະກິດ ຫຼ
ິ ຸ ກຄົນອ່ ນ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພ່ ອໃຫ້ບລິການຊາລະ ຊ່ ງປະກອບດ້ວຍ
ນິຕບ
ຜໃ້ ຫ້ບລິການຊາລະ ດ້ວຍບັດ, ດ້ວຍແຊັກ, ດ້ວຍການໂອນເງ ິນ, ດ້ວຍເງ ິນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອ່ ນໆ;
14. ຜ ້ຄວບຄຸ ມລະບົບຊຳລະ ໝາຍເຖິງ ໜ່ວຍງານໜ່ ງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານທຸລະກິດ ຫຼ
ິ ຸ ກຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການເປັ ນຜຄ
້ ວບຄຸ ມລະບົບຊາລະ ຊ່ ງ
ນິຕບ
້ ວບຄຸ ມລະບົບຊາລະດ້ວຍບັດ, ຜຄ
້ ວບຄຸ ມລະບົບຊາລະດ້ວຍແຊັກ, ຜຄ
້ ວບຄຸ ມລະບົບຊາ
ປະກອບດ້ວຍ ຜຄ
້ ວບຄຸ ມລະບົບຊາລະດ້ວຍເງ ິນເອເລັກໂຕຣນິກ, ຜຄ
້ ວບຄຸ ມລະບົບໄລ່ລຽງ ແລະ
ລະດ້ວຍການໂອນເງ ິນ, ຜຄ
່ອນໆ;

້ ່ ວມໃນລະບົບຊາລະໃດໜ່ ງ ຊ່ ງໄດ້ຮບ
ິ ຸ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງ້ ທີ່ເຂົາຮ
ັ ຮ້
15. ຜ ້ນາໃຊ້ ໝາຍເຖິງ ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
້
້
ັ ການ ແລະ ຂັນຕອນຕ່
ິ ໃນການ
ແລະ ເຂົາໃຈບັ
ນດາລະບຽບການ, ຫຼກ
າງໆຂອງການນາໃຊ້ລະບົບ ແລະ ມີສດ
້ ລິການຊາລະ ຊ່ ງປະກອບມີ ຜນ
້ າໃຊ້ທຳງກົງ ແລະ ຜນ
້ າໃຊ້ທຳງອ້ອມ. ຜນ
້ າໃຊ້ທຳງກົງ
ສົ່ງຄາສັ່ງຊາລະ ໃຫ້ຜບ
່
່
້ ມີ
ີ ບນ
ັ ຊີເງ ິນຝາກຢ່ ນຳຜຄ
້ ວບຄຸ ມລະບົບຊຳລະ. ຜນ
້ ຳໃຊ້ທຳງອ້ອມ ແມ່ ນຜທ
້ ບ
ີ ໍ່ ມີບນ
ັ ຊີເງ ິນຝາກຢ່ ນາຜ ້
ແມ່ ນຜທ
ຄວບຄຸ ມລະບົບໄລ່ລຽງ ແລະ ລະບົບຫັກບັນຊີ.
ມາດຕາ 4 ນະໂຍບາຍຂອງລັດກ່ ຽວກັບລະບົບຊາລະ
ລັດ ຊຸກຍ,້ ສົ່ງເສີມວຽກງານການຊາລະ ຢ່າງລວມສນ ແລະ ເປັ ນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພ່ ອ
້
້ ່ ຽງ ດ້ວຍການການົດ
່ າງໃຫ້ລະບົບຊາລະຢ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມໝັນທ
ຮັບປະກັນການສ້າງພນຖານໂຄງລ

ນະໂຍບາຍທີ່ສອດຄ່ອງ, ສ້າງເງ່ ອນໄຂສະດວກ, ປະກອບບຸ ກຄະລາກອນ, ສະໜອງງ ົບປະມານ ແລະ ວັດຖຸ
ິ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ອຸ ປະກອນ ໃຫ້ແກ່ ອົງການທີ່ມີສດ

ັ ການເຄ່ ອນໄຫວຂອງລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ
ມາດຕາ 5 ຫຼກ
ັ ຕາມຫຼກ
ັ ການ ດັ່ງນີ:້
ການເຄ່ ອນໄຫວຂອງລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ ແມ່ ນປະຕິບດ
້ ່ ວມ;
1. ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜເ້ ຂົາຮ
ິ າຕ່ ໜ້າກົດໝາຍ;
2. ມີຄວາມສະເໝີພາບ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸ ຕທ

3. ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ່ ລະບົບການເງ ິນ;
້ ່ ວມໃນລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ.
4. ເຂົາຮ
ມາດຕາ 6 ຂອບເຂດການນາໃຊ້
ິ ຸ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງ້ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດ ທີ່ເຂົາ້
ກົດໝາຍສະບັບນີ ້ ນາໃຊ້ຕ່ ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ຮ່ວມໃນລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ ຢ່ ສປປ ລາວ.
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ມາດຕາ 7 ການຮ່ວມມສາກົນ
ລັດ ສົ່ງເສີມ, ເປີ ດກວ້າງການພົວພັນຮ່ວມມກັບຕ່ າງປະເທດ, ພາກພນ້ ແລະ ສາກົນ ກ່ ຽວກັບການເຄ່ ອນ
້ ນຂ່າວສານ, ບົດຮຽນ, ປະສົບການ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ການ
ໄຫວຂອງລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍການແລກປ່ຽນຂມ
ັ ສັນຍາ ແລະ ສົນທິສນ
ັ ຍາສາກົນ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັ ນພາຄີ.
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ປະຕິບດ

ພາກທີ II

ການເຄ່ ອນໄຫວໃນລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ
ໝວດທີ 1

ການດາເນີນງານໃນລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ
ມາດຕາ 8 ການດາເນີນງານໃນລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ

ັ ດັ່ງນີ:້
ການດາເນີນງານໃນລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງປະຕິບດ

້ ວບຄຸ ມລະບົບຊາລະ, ຜໃ້ ຫ້ບລິການຊາລະ ຕ້ອງເປີ ດບັນຊີນາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຫຼ ຜຄ
້ ວບຄຸ ມ
1. ຜຄ
ລະບົບຊາລະ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພ່ ອຫັກບັນຊີລະຫວ່າງກັນ;

ີ ລະກາໃດໜ່ ງຍັງຄ້າງຢ່
2. ທຸກໆທຸລະກາ ຕ້ອງດາເນີນການຫັກບັນຊີໃຫ້ສາເລັດພາຍໃນວັນດຽວ. ໃນກລະນີທ່ ທຸ
້ ່ ວມ ບ່ ມີເງ ິນ ຫຼ ມີເງ ິນບ່ ພຽງພ ທຸລະກາດັ່ງກ່ າວ
ໃນລະບົບຫັກບັນຊີ ເນ່ ອງຈາກເງ ິນໃນບັນຊີຊາລະຂອງຜເ້ ຂົາຮ
້ ດເວລາການໃຫ້ບລິການໃນແຕ່ລະວັນແບບອັດຕະໂນມັດ ຊ່ ງລະບົບຫັກບັນຊີ ຈະ
ຈະຖກຍົກເລີກ ເມ່ ອສິນສຸ
້
ສະແດງຂຄວາມຢ
ນຢັ ນການຍົກເລີກດັ່ງກ່ າວ;

3. ທຸລະກາ ທີ່ນາໃຊ້ໃນລະບົບຊາລະໃດໜ່ ງ ພາຍໃນເຄອຂ່າຍດຽວກັນ ສາມາດດາເນີນການຜ່ານລະບົບຊາລະ
ແລະ ລະບົບຫັກບັນຊີ ຂອງເຄອຂ່າຍດັ່ງກ່ າວ ໂດຍບ່ ຈາເປັ ນຕ້ອງມີລະບົບໄລ່ລຽງ. ທຸລະກາທີ່ນາໃຊ້ລະບົບ
້ ່ ງສົ່ງຜ່ານລະບົບໄລ່ລຽງ
ຊາລະໃດໜ່ ງທີ່ຂ້າມເຄອຂ່າຍ ຕ້ອງດາເນີນການຜ່ານລະບົບຊາລະກ່ ອນ ຫຼງັ ຈາກນັນຈ
ແລະ ດາເນີນທຸລະກາໃຫ້ສາເລັດໃນລະບົບຫັກບັນຊີ;

້ ວບຄຸ ມລະບົບຊາລະ, ຜໃ້ ຫ້ບລິການຊາລະ ຕ້ອງແຈ ້ງ ແລະ ສາເນົາຄາສັ່ງທາງບລິຫານ ຫຼ ຄາຕັດສິນຂອງ
4. ຜຄ
ີ ການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງ, ການຍົກເລີກ ແລະ ຍຸ ບ
ສານ ໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທັນທີ ໃນກລະນີທ່ ມີ
ເລີກກິດຈະການ;

້
້ າໃຊ້ລະບົບໃຫ້ຜເ້ ຂົາຮ
້ ່ ວມຢ່າງລະອຽດ ຊ່ ງ
້ ວບຄຸ ມລະບົບຊາລະ ຕ້ອງການົດຂັນຕອນ
ີ ານເຂົານ
5. ຜຄ
ແລະ ວິທກ
້ າ
ັ ສະນະຈາແນກ, ບ່ ອານວຍຄວາມສະດວກ ຫຼ ສ້າງເງ່ ອນໄຂການເຂົານ
ຕ ້ອງມີຄວາມສົມເຫດສົມຜົນ, ບ່ ມີລກ

ໃຊ້ລະບົບເກີນຄວາມຈາເປັນ ເພ່ ອປົ ກປ້ອງສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເງ ິນ ແລະ ການດາເນີນງານຂອງ
ລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ.
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ມາດຕາ 9 ລະບຽບກຳນກ່ ຽວກັບການດາເນີນລະບົບ

້
້ ດັ່ງນີ:້
້ ວບຄຸ ມລະບົບຊາລະ ຕ້ອງສ້າງລະບຽບການຕ່ າງໆ ເພ່ ອຄຸ ້ມຄອງລະບົບ ໂດຍມີເນອໃນຕົ
ຜຄ
ນຕ

ີ ານບລິຫານ, ຄຸ ມ
້ ຄອງ ແລະ ດາເນີນງານຂອງລະບົບ;
1. ກົນໄກ, ວິທກ
້ ຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງ, ສິນເຊ່ ອ ແລະ ການຫັກບັນຊີ;
2. ການຄຸ ມ
ັ ້ ດທ້າຍ;
3. ການົດເວລາ ແລະ ການຫັກບັນຊີຂນສຸ
້
4. ມາດຕະການ ຮອງຮັບກັບເຫດການທີ່ອາດເກີດຂນໂດຍບັ
ງເອີນ;

5. ລະບຽບ ແລະ ມາດຕະການອ່ ນໆ ທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກໃນແຕ່ ລະໄລຍະ.
ມາດຕາ 10 ການປັ ບປຸ ງລະບຽບການ

້ ວບຄຸ ມລະບົບ ທີ່ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ ໂຄງສ້າງ, ການດາເນີນງານ
ການປັ ບປຸ ງລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງຜຄ
້
່ ມີ
ັ ອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ກ່ ອນຈະນາໃຊ້ເນອໃນທີ
ຫຼ ການບລິຫານຂອງລະບົບ ຕ້ອງໄດ້ຮບ
້ ່ ວມ ຮັບຊາບເປັ ນລາຍລັກອັກສອນ ຢ່າງໜ້ອຍ ສາມ
້ ວບຄຸ ມລະບົບ ຕ ້ອງແຈ ້ງໃຫ້ຜເ້ ຂົາຮ
ການປັບປຸ ງດັ່ງກ່ າວ ຜຄ
ັ ນະໂຍບາຍເງ ິນຕາ ແລະ ຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເງ ິນຕາ
ສິບວັນ. ຖ້າມີຄວາມຈາເປັນໃນການປະຕິບດ
້ ວບຄຸ ມລະບົບຊາລະໂດຍກົງໄດ້.
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສາມາດສັ່ງ ແລະ/ຫຼ ແນະນາຜຄ

ມາດຕາ 11 ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ
້ ວບຄຸ ມລະບົບຊາລະ ຕ້ອງແຈ ້ງໃຫ້ຜນ
້ າໃຊ້ຮບ
ັ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຜໃ້ ຫ້ບລິການຊາລະ ແລະ ຜຄ
ຊາບຢ່າງລະອຽດກ່ ຽວກັບຄ່າທານຽມ, ຄ່າບລິການ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ າງໆທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບການນາໃຊ້ລະບົບຊາລະ
ຕ່ າງໆໃນລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ ຊ່ ງຕ້ອງຕິດປະກາດ ໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ ້ງ ແລະ ຊັດເຈນ ໃນສະຖານທີ່ດາເນີນ
ທຸລະກາ, ສ່ ສິ່ງພິມ ແລະ/ຫຼ ສ່ ເອເລັກໂຕຣນິກ.

້ ນ ແລະ ເງ່ ອນໄຂການໃຫ້ບລິການ
ມາດຕາ 12 ການເປີ ດເຜີຍຂມ
້ ນ ແລະ ເງ່ ອນໄຂ ຂອງການບລິການຊາລະໃຫ້ແກ່ ຜນ
້ າໃຊ້ ຢ່າງ
ຜໃ້ ຫ້ບລິການຊາລະ ຕ້ອງເປີ ດເຜີຍຂມ
້ ໄດ້
ັ ຊ່ ງຕ້ອງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃນພາສາທີ່ເຂົາໃຈ
ຈະແຈ ້ງ, ເປັ ນຈິງ, ຖກຕ້ອງກັບການໃຫ້ບລິການໃນປັດຈຸບນ
ີ
ງ່ າຍ. ໃນກລະນີທ່ ຈະມີ
ການປ່ຽນແປງເງ່ ອນໄຂການໃຫ້ບລິການຊາລະ ຜໃ້ ຫ້ບລິການຊາລະ ຕ້ອງແຈ ້ງເປັ ນລາຍລັກ
້
້ າໃຊ້ ຢ່າງໜ້ອຍຊາວເອັດວັນ ກ່ ອນວັນທີ່ການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່ າວ ຈະມີຜນ
ົ ສັກສິດ, ຍົກເວັນການ
ອັກສອນໃຫ້ຜນ
້ ວຍຄວາມຈາເປັ ນຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພ່ ອຮັກສາ ແລະ ປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພຂອງ
ປ່ຽນແປງດັ່ງກ່ າວ ແມ່ ນເຮັດຂນດ້
້ າໃຊ້.
ລະບົບຊາລະ ຫຼ ບັນຊີເງ ິນຝາກຂອງຜນ
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ມາດຕາ 13 ການຕ້ານ ສະກັດກັນ້ ການຟອກເງ ິນ ແລະ ການສະໜອງທນໃຫ້ແກ່ ການກ່ ການຮ້າຍ
້ ວບຄຸ ມລະບົບຊາລະ, ຜໃ້ ຫ້ບລິການຊາລະ, ຕົວແທນ ແລະ ຜຖ
້ ກຈ ້າງງານພາຍນອກ ຕ້ອງປະຕິບດ
ັ
ຜຄ
ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ກ່ ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງ ິນ ແລະ ສະໜອງທນໃຫ້ແກ່ ການກ່ ການ
້
ຮ້າຍ ຢ່າງເຂັມງວດ.

ໝວດທີ 2

ັ ້ ດທ້າຍ
ການໄລ່ລຽງ, ການຫັກບັນຊີ ແລະ ການຫັກບັນຊີຂນສຸ
ມາດຕາ 14 ການໄລ່ລຽງ

ການໄລ່ລຽງ ຕ້ອງດາເນີນການ ດັ່ງນີ:້

້
້ ວບຄຸ ມລະບົບໄລ່ລຽງ ຕ້ອງມີລະບຽບການກ່ ຽວກັບຂັນຕອນ
ີ ານໄລ່ລຽງຢ່າງລະອຽດ ຊ່ ງ
1. ຜຄ
ແລະ ວິທກ
ລະບຽບການດັ່ງກ່ າວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ;

ັ ອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ
2. ດາເນີນການໄລ່ລຽງທຸລະກາການຊາລະ ຕາມປະເພດເຄ່ ອງມຊາລະ ທີ່ໄດ້ຮບ
້
ສປປ ລາວ ເທົ່ານັນ;
3. ສົ່ງຜົນການໄລ່ລຽງໃນແຕ່ລະຄັງ້ ໄປຫັກບັນຊີຢ່ ໃນລະບົບຫັກບັນຊີ.
ມາດຕາ 15 ການຫັກບັນຊີ

ການຫັກບັນຊີ ຕ້ອງດາເນີນການ ດັ່ງນີ:້
້ ່ ວມທາງກົງ ຕ້ອງຮັກສາຍອດເງ ິນເຫຼອຕ່ າສຸ ດ ຕາມການົດເວລາ ແລະ ເງ່ ອນໄຂ ທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ
1. ຜເ້ ຂົາຮ
້ ວບຄຸ ມລະບົບຫັກບັນຊີ ໄດ້ການົດໄວ້;
ລາວ ຫຼ ຜຄ
້ ່ ວມທາງອ້ອມ ສາມາດມອບໝາຍເປັ ນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ຜເ້ ຂົາຮ
້ ່ ວມທາງກົງ ເປັ ນຕົວແທນການຫັກ
2. ຜເ້ ຂົາຮ
້
ັ ພັນທະທັງໝົດ ຫຼ ບາງສ່ວນທີ່ເກີດຂນຈາກການໄລ
່ ລຽງໃນແຕ່ລະວັນ ໂດຍການົດສິດໃຫ້
ບັນຊີ ເພ່ ອປະຕິບດ
້ ກມອບໝາຍຢ່າງຈະແຈ ້ງ ພ້ອມທັງແຈ ້ງໜັງສມອບສິດດັ່ງກ່ າວ ໃຫ້ຜຄ
້ ວບຄຸ ມລະບົບຫັກບັນຊີ ຮັບຊາບ
ແກ່ ຜຖ

ກ່ ອນຈະດາເນີນການຫັກບັນຊີ;
້ ່ ວມທາງອ້ອມ ໄດ້ຍກ
ີ ເ້ ຂົາຮ
ົ ເລີກການມອບໝາຍເປັ ນຕົວແທນຫັກບັນຊີ ຕ້ອງເຮັດເປັ ນລາຍລັກ
3. ກລະນີທ່ ຜ
້ ວບຄຸ ມລະບົບຫັກບັນຊີ ຮັບຊາບກ່ ອນເຈັດວັນ;
ອັກສອນ ແລະ ສົ່ງໜັງສມອບໝາຍດັ່ງກ່ າວ ໃຫ້ຜຄ

້ ນແຕ່ລະ
4. ການຫັກບັນຊີຕາມທຸລະກາ ຕ້ອງຫັກບັນຊີສຸດທ້າຍ ຕາມຄາສັ່ງຈ່ າຍ ຫຼ ໂອນເງ ິນ ຊ່ ງເກີດຂນເປັ
ລາຍການຕາມການສັ່ງດັ່ງກ່ າວ;

້ ນແບບສຸ ດທິໃນໜ່ ງຄັງ້ ຫຼ ຫຼາຍຄັງ້ ຕາມເວລາທີ່
ັ ້ ດທ້າຍທີ່ເກີດຂນເປັ
5. ການຫັກບັນຊີສຸດທິ ຕ້ອງຫັກບັນຊີຂນສຸ
ການົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ.
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້
ັ ຊັບຄາປະກັ
ມາດຕາ 16 ການນາໃຊ້ຫຼກ
ນການຊາລະ
້
ັ ຊັບຄາປະກັ
ໃນເວລາທີ່ດາເນີນການໄລ່ລຽງ ແລະ ການຫັກບັນຊີ, ຫຼກ
ນການຊາລະ ບ່ ສາມາດຖກຖອນ,
້
ັ ້ ດທ້າຍແລ້ວເທົ່ານັນ.
ຍົກເລີກ ຫຼ ໂຈະໄດ້ ຈົນກວ່າຈະມີການຫັກບັນຊີຂນສຸ
ັ ້ ດທ້າຍ
ມາດຕາ 17 ຜົນຂອງການຫັກບັນຊີຂນສຸ
້ ່ ວມ ບ່ ສາມາດຖອນຄນຄາສັ່ງຈ່ າຍ ຫຼ ໂອນເງ ິນ ທີ່ໄດ້ສ່ ງເຂົ
້
ົ າໃນລະບົ
ຜເ້ ຂົາຮ
ບຫັກບັນຊີແລ້ວ. ການບັນທກ
້ ນ ຫຼ ການຊາລະ ທີ່ໄດ້ດາເນີນໃນລະບົບໃດໜ່ ງແລ້ວ ບ່ ສາມາດຍົກເລີກ, ດັດແກ ້ ຫຼ ຖອນອອກ ໃນທຸກ
ຂມ
້
້
ກລະນີ ບ່ ວ່າຈະເປັ ນ ການດາເນີນຄະດີກ່ຽວກັບການຄວບຄຸ ມຊັບສິນ, ການລົມລະລາຍ
ແລະ ຄາສັ່ງຂອງເຈົາໜ້າ
ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກຕາມ.
ັ ້ ດທ້າຍ ໄດ້ການົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.
ລາຍລະອຽດຂອງການຫັກບັນຊີຂນສຸ

ໝວດທີ3
ການອະນຸຍາດ
ມາດຕາ 18 ສິດໃນການອອກໃບອະນຸຍາດ
ິ ແຕ່ ພຽງຜດ
້ ຽວ ໃນການອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ນຕ
ິ ບ
ິ ຸ ກຄົນ ແລະ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີສດ
່ ງ ເປັ ນຜໃ້ ຫ້ບລິການການຊາລະ ຫຼ ເປັ ນຜຄ
້
້ ວບຄຸ ມລະບົບຊາລະ.
ການຈັດຕັງໃດໜ
້ ວບຄຸ ມລະບົບຊາລະ
ມາດຕາ 19 ເງ່ ອນໄຂການຂອະນຸຍາດເປັ ນຜຄ
້ ດັ່ງນີ:້
້ ່ ມີ
ີ ຈດ
ຜທ
ຸ ປະສົງຄວບຄຸ ມລະບົບຊາລະ ຕ້ອງມີເງ່ ອນໄຂຕົນຕ
1. ມີທນພຽງພໃນການດາເນີນກິດຈະການ ຕາມການການົດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ;
ົ ວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ;
2. ມີບດ

3. ມີລະບົບເຕັກນິກທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ປອດໄພ ສາມາດຕອບສະໜອງການໃຫ້ບລິການຊາລະ ລວມທັງສາມາດ
ເຊ່ ອມໂຍງກັບລະບົບຫັກບັນຊີໄດ້;
້ ລິຫານທີ່ມີຄຸນວຸ ດທິ ແລະ ປະສົບການໃນການດາເນີນກິດຈະການດັ່ງກ່ າວ ຢ່າງໜ້ອຍ ຫ້າປີ ;
4. ມີຜບ
5. ມີພະນັກງານທີ່ເໝາະສົມກັບການດາເນີນກິດຈະການດັ່ງກ່ າວ;
6. ມີລະບົບດາເນີນງານ, ລະບົບກວດສອບ ແລະ ຄວບຄຸ ມພາຍໃນຢ່າງຄົບຊຸດ;
7. ມີສະຖານທີ່ຕັງ້ ທີ່ເໝາະສົມໃນການດາເນີນທຸລະກິດ;

້ ງລະບົບ ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ໂປ່ງໃສ;
8. ມີການການົດເງ່ ອນໄຂການເຂົາເຖິ
ົ ໄກການຄຸ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ເໝາະສົມ ເພ່ ອຄວບຄຸ ມຄວາມສ່ຽງປະເພດຕ່ າງໆ ເປັ ນຕົນ້ ຄວາມສ່ຽງດ້ານ
9. ມີກນ
ລະບົບ, ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິນເຊ່ ອ, ຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການຫັກບັນຊີ;
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ົ ໄກທີ່ເໝາະສົມເພ່ ອປ້ອງກັນການດາເນີນງານທາງດ້ານເຕັກນິກ ລວມທັງແຜນຮັບມກັບເຫດສຸ ກເສີນໃນ
10. ມີກນ
້
ີ
ກລະນີທ່ ລະບົ
ບລົມເຫຼ
ວ;
11. ເງ່ ອນໄຂອ່ ນຕາມການການົດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນແຕ່ ລະໄລຍະ.

ມາດຕາ 20 ເງ່ ອນໄຂການຂອະນຸຍາດເປັ ນຜໃ້ ຫ້ບລິການຊາລະ
້ ່ ມີ
ີ ຈດ
ຜທ
ຸ ປະສົງໃຫ້ບລິການການຊາລະ ຕ້ອງມີເງ່ ອນໄຂຕາມທີ່ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 19 ຂ ້ 1 ຫາ ຂ ້ 7
ແລະ ເງ່ ອນໄຂເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ:້

ົ ໄກປ້ອງກັນເງ ິນທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ຈາກຜນ
້ າໃຊ້ ຫຼ ຜ່ານຜໃ້ ຫ້ບລິການຊາລະອ່ ນ
1. ການດາເນີນທຸລະກາຊາລະ ຕ້ອງມີກນ
ໂດຍແຍກບັນຊີແຕ່ລະປະເພດລະອຽດ ເພ່ ອຮັບປະກັນການຊາລະໃຫ້ສາເລັດ;
2. ຮັບປະກັນສະພາບຄ່ອງຂອງການຊາລະຕາມຄາສັ່ງ ທີ່ຮັບຮອງໂດຍລະບົບ ແລະ ຄວບຄຸ ມຄວາມສ່ຽງທາງ
ດ້ານສິນເຊ່ ອ;
3. ເງ່ ອນໄຂອ່ ນຕາມການການົດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນແຕ່ ລະໄລຍະ.

ມາດຕາ 21 ການພິຈາລະນາຄາຮ້ອງຂອະນຸຍາດ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະພິຈາລະນາຄາຮ້ອງຂອະນຸຍາດ ແລະ ແຈ ້ງຜົນຢ່າງເປັ ນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້
້ ່ ນຄາຮ້ອງ ພາຍໃນການົດ ສາມສິບ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ ວັນທີ່ໄດ້ຮັບຄາຮ້ອງຢ່າງຖກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ
ແກ່ ຜຍ
້
ເປັນຕົນໄປ.
້ ່ ໄດ້
ີ ຮບ
ັ ອະນຸຍາດໃຫ້ເປັ ນຜຄ
້ ວບຄຸ ມລະບົບຊາລະ ແລະ ຜໃ້ ຫ້ບລິການຊາລະ ຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ພັນທະຕ່າງໆ
ຜທ
ກ່ ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການພິຈາລະນາ ຕາມລະບຽບການທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ.
ມາດຕາ 22 ການນາໃຊ້ໃບອະນຸຍາດ
້ ່ ໄດ້
ີ ຮບ
ັ ໃບອະນຸຍາດເປັນຜຄ
້ ວບຄຸ ມລະບົບຊາລະ ແລະ ຜໃ້ ຫ້ບລິການຊາລະ ຕ້ອງນາໃຊ້ໃບອະນຸຍາດ
ຜທ
ິ ມອບ, ໂອນ ຫຼ ໃຫ້ບຸກຄົນອ່ ນນາໃຊ້. ໃບອະນຸຍາດ
ໃຫ້ຖກຕ ້ອງຕາມຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຊ່ ງບ່ ມີສດ
ດັ່ງກ່ າວ ມີອາຍຸ ການນາໃຊ້ຕາມການການົດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊ່ ງສາມາດຕ່ ໄດ້, ຖກໂຈະຊົ່ວຄາວ ຫຼ
ຖອນ ຖ້າຫາກມີການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
້ ວບຄຸ ມລະບົບຊາລະ
ມາດຕາ 23 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຜຄ
້ ດັ່ງນີ:້
້ ວບຄຸ ມລະບົບຊາລະ ມີສດ
ິ ແລະ ໜ້າທີ່ຕົນຕ
ຜຄ
1. ດາເນີນການຄວບຄຸ ມລະບົບຊາລະໃດໜ່ ງ ດ້ວຍຕົນເອງ ;
2. ສ້າງລະບຽບການຕ່າງໆກ່ ຽວກັບການນາໃຊ້ລະບົບຊາລະ
ລະ;
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ລວມທັງກົນໄກການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຕ່ ລະບົບຊາ

3. ຕິດຕາມກວດກາລະບົບຊາລະ ໃຫ້ສາມາດນາໃຊ້ຢ່າງເປັ ນປົກກະຕິ;
້ ນ, ເປີ ດເຜີຍ ຂມ
້ ນກ່ ຽວກັບການດາເນີນການຄວບຄຸ ມລະບົບຊາລະ;
4. ເກັບຮັກສາຂມ

້ ່ ວມໃນລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ;
5. ເຂົາຮ
6. ລາຍງານການເຄ່ ອນໄຫວວຽກງານຄວບຄຸ ມລະບົບຊາລະ ໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັ ນປົກກະຕິ;
7. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອ່ ນໆ ຕາມການການົດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
ມາດຕາ 24 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຜໃ້ ຫ້ບລິການຊາລະ
້ ດັ່ງນີ:້
ິ ແລະ ໜ້າທີ່ຕົນຕ
ຜໃ້ ຫ້ບລິການຊາລະ ມີສດ
1. ຮັບຝາກເງ ິນ, ຖອນເງ ິນ, ໂອນເງ ິນ, ດາເນີນທຸລະກາກ່ ຽວກັບການຊາລະ;
2. ອອກ ແລະ ຮັບເຄ່ ອງມຊາລະ;
3. ຕິດຕາມກວດກາການນາໃຊ້ເຄ່ ອງມການຊາລະ;
4. ນາໃຊ້ຕົວແທນ;
້ ່ ວມໃນລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ;
5. ເຂົາຮ

6. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອ່ ນໆ ຕາມການການົດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
ມາດຕາ 25 ການຈ ້າງງານພາຍນອກ

້ ວບຄຸ ມລະບົບຊາລະ ທີ່ມີຈດ
ິ ຸ ກຄົນ ຈາກພາຍນອກ ໃຫ້ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່
ຜຄ
ຸ ປະສົງຈ ້າງບຸ ກຄົນ ຫຼ ນິຕບ
້ ງປະຕິບດ
ັ ຕາມເງ່ ອນໄຂ
ໃນການດາເນີນງານແທນຕົນ ຕ້ອງຂອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊ່ ງຕອ
ດັ່ງນີ:້

້ ວບຄຸ ມລະບົບຊາລະ ກ່ ຽວກັບການຈ ້າງງານພາຍນອກ;
1. ມີມະຕິເຫັນດີຈາກສະພາບລິຫານຂອງຜຄ
້ າໃຊ້ເຄ່ ອງ
2. ການຈ ້າງງານພາຍນອກ ຕ້ອງບ່ ປ່ຽນແປງເງ່ ອນໄຂ ແລະ ພັນທະຕ່ າງໆ ຂອງຜໃ້ ຫ້ບລິການຊາລະ ຕ່ ຜນ
ມຊາລະດັ່ງກ່ າວ;

3. ການຈ ້າງງານພາຍນອກ

ຕ້ອງບ່ ປ່ຽນແປງ

ຫຼ

້ ວບຄຸ ມລະບົບ
ດັດແກ ້ເງ່ ອນໄຂຕ່າງໆໃນໃບອະນຸຍາດເປັ ນຜຄ

ຊາລະ;
4. ເງ່ ອນໄຂອ່ ນໆ ຕາມການການົດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
້ ວບຄຸ ມລະບົບຊາລະ ບ່ ສາມາດຈ ້າງງານບຸ ກຄົນ ຫຼ ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ຈາກພາຍນອກໃນການປະຕິບດ
ັ ວຽກ
ຜຄ
ງານທີ່ສາຄັນໃນລະບົບການຊາລະ ຖ້າການຈ ້າງງານດັ່ງກ່ າວ ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງຕ່ ປະສິດທິພາບ
້ ວບຄຸ ມລະບົບຊາລະ ຫຼ ເປັ ນອຸ ປະສັກໃນການຕິດຕາມ
ຂອງການຄຸ ້ມຄອງພາຍໃນຂອງຜໃ້ ຫ້ບລິການຊາລະ, ຜຄ
ກວດກາຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

9

ົ ແທນ
ມາດຕາ 26 ການນາໃຊ້ຕວ

ຜໃ້ ຫ້ບລິການຊາລະ ສາມາດໃຫ້ບລິການຊາລະຜ່ານຕົວແທນໄດ້ ຊ່ ງການເປັ ນຕົວແທນໃນການໃຫ້ບລິ
້
ການຊາລະ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານຂຂນທະບຽນ
ນາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊ່ ງປະກອບດ້ວຍ:
້
1. ຄາຮ້ອງຂຂນທະບຽນຕົ
ວແທນ ຕາມແບບຟອມຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ;
2. ສາເນົາລະບຽບການຄຸ ້ມຄອງບລິຫານພາຍໃນຂອງຕົວແທນ
ແລະ ການສະໜອງທນໃຫ້ແກ່ ການກ່ ການຮ້າຍ;

ລວມທັງກົນໄກກ່ ຽວກັບການຕ ້ານການຟອກເງ ິນ

້ ລິຫານຂອງຕົວແທນ;
3. ຊີວະປະຫວັດຂອງຜບ
4. ເອກະສານອ່ ນໆ ຕາມການການົດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
້
ົ ແທນ ຖ້າເຫັນວ່າມີລະບຽບການຄຸ ້ມຄອງ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະພິຈາລະນາຂນທະບຽນໃຫ້
ຕວ
້ ລິຫານມີຄວາມຮຄ້ ວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການ, ມີພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຮ ້
ບລິຫານພາຍໃນທີ່ເໝາະສົມ, ຜບ
ຄວາມສາມາດພຽງພ, ມີອຸປະກອນເຕັກນິກໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ.

້ າໃຊ້ຕົນຮັບຊາບ ກ່ ຽວກັບຈານວນ ແລະ ຊ່ ຂອງຕົວແທນທີ່ເຮັດ ໜ້າ
ຜໃ້ ຫ້ບລິການຊາລະ ຕ້ອງແຈ ້ງໃຫ້ຜນ
ທີ່ໃນການໃຫ້ບລິການຊາລະ ພ້ອມດຽວກັນນັນ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກຕ້ອງແຈ ້ງລາຍຊ່ ຂອງຕົວແທນຂອງ
ຜໃ້ ຫ້ບລິການຊາລະ ໃຫ້ສງັ ຄົມໄດ້ຮັບຮ.້
ົ ແທນ ແລະ ຈ ້າງງານພາຍນອກ
ມາດຕາ 27 ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການນາໃຊ້ຕວ
້ ບ
ັ ຈ ້າງງານ ມີພນ
ັ ທະປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ ແລະ ເງ່ ອນໄຂ ຕ່ າງໆໃນນາມຜໃ້ ຫ້ບລິການຊາລະ
ຕົວແທນ, ຜຮ
ຕາມທີ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ.້

້ ວບຄຸ ມລະບົບຊາລະ ແລະ ຜໃ້ ຫ້ບລິການຊາລະ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຕ່ ທຸກການກະທາ
ຜຄ
້ ບ
ັ ຈ ້າງງານພາຍນອກ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ ລະບົບການຊາລະແຫ່ງຊາດ.
ຂອງຕົວແທນ, ຜຮ

ໝວດທີ 4
ການນາໃຊ້ເຄ່ ອງມຊາລະ
ມາດຕາ 28 ເງ່ ອນໄຂການນາໃຊ້ເຄ່ ອງມຊາລະ
້ ດັ່ງນີ:້
້ ່ ມີ
ີ ຈດ
ຜທ
ຸ ປະສົງນາໃຊ້ເຄ່ ອງມຊາລະແຕ່ລະປະເພດ ຕ້ອງມີເງ່ ອນໄຂຕົນຕ
້ າໃຊ້ຕອ້ ງມີບນ
ັ ຊີເງ ິນຝາກນາຜໃ້ ຫ້ບລິການຊາລະ;
1. ກລະນີນາໃຊ້ບັດຊາລະ ແລະ ແຊັກ ຜນ
້ າໃຊ້ອາດມີບນ
ັ ຊີ ຫຼ ບ່ ມີບນ
ັ ຊີເງ ິນຝາກນາຜໃ້ ຫ້ບລິການຊາລະ;
2. ກລະນີນາໃຊ້ເງ ິນໂອນ ຜນ

້ ິນເອເລັກໂຕຣນິກນາຜໃ້ ຫ້ບລິການຊາລະ ດ້ວຍເງ ິນສົດ ຫຼ
້ າໃຊ້ຕອ້ ງຊເງ
3. ກລະນີນາໃຊ້ເງ ິນເອເລັກໂຕຣນິກ ຜນ
ຫັກບັນຊີ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບເງ ິນເອເລັກໂຕຣນິກເທົ່າກັບມນຄ່າເງ ິນຕົວຈິງ.
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້
ີ ການປ່ຽນແປງເນອໃນ
ໃນກລະນີທ່ ມີ
ແລະ ເງ່ ອນໄຂການນາໃຊ້ເຄ່ ອງມຊາລະ ຜໃ້ ຫ້ບລິການຊາລະ ຕ້ອງ
້ າໃຊ້ຮບ
ັ ຊາບລ່ວງໜ້າ ກ່ ອນວັນທີ່ມີຜນ
ົ ສັກສິດໃນການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່ າວ.
ແຈ ້ງໃຫ້ຜນ
ມາດຕາ 29 ເງ່ ອນໄຂການອອກເງ ິນເອເລັກໂຕນິກ
ຜໃ້ ຫ້ບລິການຊາລະ ທີ່ຕ້ອງການອອກເງ ິນເອເລັກໂຕຣນິກ

ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ

້ ດັ່ງນີ:້
ັ ເງ່ ອນໄຂຕົນຕ
ສປປ ລາວ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບດ
1. ການສະໜອງເງ ິນເອເລັກໂຕຣນິກ ບ່ ກວມເອົາການສະໜອງສິນເຊ່ ອ;

2. ທຸກຜະລິດຕະພັນຂອງເງ ິນເອເລັກໂຕຣນິກ ຕ້ອງເປັ ນສະກຸ ນເງ ິນກີບ;
້ ນສະຖິຕຂ
້ ອກເງ ິນເອເລັກໂຕຣນິກ ຕ້ອງສະໜອງຂມ
ິ ອງເງ ິນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ມນຄ່າຊາລະໜີ ້ ຢ່ ໃນ
3. ຜອ
ບົດລາຍງານການເງ ິນຂອງຕົນ ໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮັບຊາບໃນແຕ່ ລະໄລຍະ;
ັ ້ ດທ້າຍ ຕາມການົດເວລາທີ່
4. ກົນໄກການໄລ່ລຽງ ແລະ ການຫັກບັນຊີ ຕ້ອງຕອບສະໜອງການຫັກບັນຊີຂນສຸ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ການົດໃນແຕ່ ລະໄລຍະ;
້ ອກເງ ິນເອເລັກໂຕຣນິກ ຕ້ອງຕິດຕາມກວດກາການນາໃຊ້ເງ ິນເອເລັກໂຕຣນິກຂອງຜນ
້ າໃຊ້ເງ ິນເອເລັກໂຕຣ
5. ຜອ
ນິກ ເປັນປະຈາ;

6. ຕ ້ອງຮັບປະກັນສະພາບຄ່ອງສາມາດຊາລະທັນທີ ເມ່ ອມີການຮຽກເກັບ.
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະພິຈາລະນາອະນຸຍາດການອອກເງ ິນເອເລັກໂຕຣນິກ ຕາມລະບຽບການ
ສະເພາະ.

ພາກທີ III
້ າມ
ຂຫ້
້ າມສາລັບຜຄ
້ ວບຄຸ ມລະບົບຊາລະ
ມາດຕາ 30 ຂຫ້

້ ວບຄຸ ມລະບົບຊາລະ ມີພດຕິກາໃດໜ່ ງ ດັ່ງນີ:້
ຫ້າມຜຄ
້ ນກ່ ຽວກັບລະບົບຊາລະ, ລະບົບໄລ່ລຽງ ແລະ ລະບົບຫັກບັນຊີ ໂດຍບ່ ໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດຈາກ
1. ເປີ ດເຜີຍຂມ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ;

້ ນ ຫຼ ເອກະສານ ກ່ ຽວຂ້ອງກັບລະບົບຊາລະ ເພ່ ອຜົນປະໂຫຍດ
2. ກົດໜ່ວງ, ຖ່ວງດງ, ປົ ກປິດ, ເຊ່ ອງອາຂມ
ສ່ວນຕົວ ຫຼ ພາກສ່ວນອ່ ນ;
້ ນ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບລະບົບຊາລະ ແລະ ສ້າງຜົນເສັຍຫາຍແກ່ ຜົນ
3. ບິດເບອນ, ປອມແປງເອກະສານ ຫຼ ຂມ
ປະໂຫຍດຂອງລັດ;

4. ທວງເອົາ, ຂເອົາ, ຮັບສິນບົນ ຫຼ ສິ່ງຕອບແທນອ່ ນ;
5. ມີພດຕິກາອ່ ນທີ່ເປັ ນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
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້ າມສາລັບຜໃ້ ຫ້ບລິການຊາລະ
ມາດຕາ 31 ຂຫ້

ຫ້າມຜໃ້ ຫ້ບລິການຊາລະ ມີພດຕິກາໃດໜ່ ງ ດັ່ງນີ:້
1. ອອກເຄ່ ອງມຊາລະ ໂດຍບ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ;
ັ ອະນຸຍາດ;
2. ດາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ບລິການຊາລະ ເກີນຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຮບ

້ ນທີ່ເປັ ນຄວາມລັບຂອງບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງ້ ໃຫ້ບຸ ກຄົນອ່ ນທີ່ບ່ ໄດ້ຮັບ
3. ເປີ ດເຜີຍຂມ
ອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ;
້ ນກ່ ຽວຂ້ອງກັບລະບົບຊາລະ ເພ່ ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ຫຼ
4. ກົດໜ່ວງ, ຖ່ວງດງ, ປົ ກປິ ດ, ເຊ່ ອງອາຂມ
ພາກສ່ວນອ່ ນ;
້ ນ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບລະບົບຊາລະ;
5. ດັດແປງ, ປອມແປງເອກະສານ ຫຼ ຂມ
້ ວບຄຸ ມລະບົບຊາລະ ຫຼ
6. ບ່ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ ໃນການກວດກາຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຂອງຜຄ
່
່ ຂອງລັດ;
້
ເຈົາໜ້າທີ

້ ນບ່ ຄົບຖ້ວນຖກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັ ນຈິງ, ການລາຍງານຊັກຊ້າ ຫຼ ບ່ ລາຍງານ;
7. ສະໜອງຂມ
8. ປັ່ ນປ່ວນ ລະບົບຊາລະ, ລະບົບໄລ່ລຽງ ແລະ/ຫຼ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃດໜ່ ງຕ່ ການດາເນີນງານ
ຂອງລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ;
9. ມີພດຕິກາອ່ ນທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
້ າມສາລັບພະນັກງານຂອງອົງການຄຸ ມ
້ ຄອງລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ
ມາດຕາ 32 ຂຫ້

້ ຄອງລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ ມີພດຕິກາໃດໜ່ ງ ດັ່ງນີ:້
ຫ້າມພະນັກງານຂອງອົງການຄຸ ມ
້ ນທີ່ເປັ ນຄວາມລັບຂອງບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງ້ ທີ່ຢ່ ໃນການຄຸ ມ
້ ຄອງຂອງ
1. ເປີ ດເຜີຍຂມ
ັ ອະນຸຍາດ;
ຕົນກ່ ອນໄດ້ຮບ
2. ສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ຕ່ າແໜ່ງ ເພ່ ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ຫຼ ບຸ ກຄົນອ່ ນ;
້ ນກ່ ຽວກັບວຽກງານລະບົບຊາລະ ທີ່ບ່ ຖກຕ້ອງກັບຄວາມເປັ ນຈິງແກ່ ມວນຊົນ;
3. ໃຫ້ຂມ
ິ ບົນ ຫຼ ສິ່ງຕອບແທນອ່ ນ;
4. ທວງເອົາ, ຂເອົາ, ຮັບ ຫຼ ໃຫ້ສນ
5. ມີພດຕິກາອ່ ນທີ່ເປັ ນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ພາກທີ IV
້ ດແຍ່ ງ
ການແກ ້ໄຂຂຂັ

້ ດແຍ່ງ
ມາດຕາ 33 ຮບການແກໄ້ ຂຂຂັ
້ ດແຍ່ ງ ກ່ ຽວກັບການດາເນີນງານຂອງລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ດາເນີນຕາມຮບການໃດ
ການແກ ້ໄຂຂຂັ
ໜ່ ງ ດັ່ງນີ:້
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1. ການແກ ້ໄຂດ້ວຍການປະນີປະນອມກັນ;
2. ການແກ ້ໄຂທາງບລິຫານ;

້ ດແຍ່ ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ;
3. ການແກ ້ໄຂໂດຍອົງການແກ ້ໄຂຂຂັ
4. ການແກ ້ໄຂໂດຍສານປະຊາຊົນ;
້ ດແຍ່ ງທີ່ມີລກ
ັ ສະນະສາກົນ.
5. ການແກ ້ໄຂຂຂັ
ມາດຕາ 34 ການແກ ້ໄຂດ້ວຍການປະນີປະນອມ
້ ດແຍ່ ງກ່ ຽວກັບການດາເນີນງານໃນລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ ຄ່ ກລະນີສາມາດແກ ້ໄຂຂຂັ
້ ດ
ີ ຂຂັ
ໃນກລະນີທ່ ມີ
ແຍ່ ງດັ່ງກ່ າວ ດ້ວຍການປກສາຫາລ ແລະ ປະນີປະນອມກັນ ເພ່ ອໃຫ້ຕ່າງຝ່າຍຕ່ າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.
ມາດຕາ 35 ການແກ ້ໄຂທາງບລິຫານ
້ ດແຍ່ ງກ່ ຽວກັບການດາເນີນງານໃນລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ ທີ່ມີລກ
ີ ຂຂັ
ັ ສະນະບລິຫານ ຊ່ ງ
ໃນກລະນີທ່ ມີ
ຢ່ ພາຍໃຕ ້ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ, ຄ່ ກລະນີ
ສາມາດສະ ເໜີຕ່ ຂະແໜງການດັ່ງກ່ າວ ເພ່ ອພິຈາລະນາແກ ້ໄຂຕາມກົດໝາຍ.

້ ດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ມາດຕາ 36 ການແກໄ້ ຂໂດຍອົງການແກໄ້ ຂຂຂັ
້ ດແຍ່ ງກ່ ຽວກັບການດາເນີນງານໃນລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ
ີ ຂຂັ
ໃນກລະນີທ່ ມີ

ີ ດ
ິ ສະເໜີຕ່
ຄ່ ກລະນີມສ

້ ດແຍ່ ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເມ່ ອມີການຕົກລົງກັນເພ່ ອພິຈາລະນາແກ ້ໄຂຕາມກົດໝາຍ.
ອົງການແກ ້ໄຂຂຂັ

ມາດຕາ 37 ການແກ ້ໄຂໂດຍສານປະຊາຊົນ
້ ດແຍ່ ງກ່ ຽວກັບການດາເນີນງານໃນລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ ຄ່ ກລະນີມສ
ີ ຂຂັ
ີ ດ
ິ ຮ້ອງຟ້ອງຕ່ ສານ
ໃນກລະນີທ່ ມີ
ປະຊາຊົນ ເພ່ ອພິຈາລະນາຕັດສີນຕາມກົດໝາຍ.
້ ດແຍ່ງທີ່ມີລກ
ັ ສະນະສາກົນ
ມາດຕາ 38 ການແກໄ້ ຂຂຂັ
້ ດແຍ່ ງກ່ ຽວກັບການດາເນີນງານຂອງລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ ທີ່ມີລກ
ັ ສະນະສາກົນ ໃຫ້ປະຕິ
ການແກ ້ໄຂຂຂັ
ັ ຍາທີ່ ສປປ ລາວ ເປັ ນພາຄີ.
ບັດຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼ ສັນຍາສາກົນ ແລະ ສົນທິສນ
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ພາກທີ V
້ ຄອງ ແລະ ການກວດກາ ລະບົບຊາລະແຫ່ ງຊາດ
ການຄຸ ມ
ໝວດທີ 1

ການຄຸ ້ມຄອງລະບົບຊາລະແຫ່ ງຊາດ
້ ຄອງລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ
ມາດຕາ 39 ການຄຸ ມ
້ ຄອງລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ ຢ່າງລວມສນ ແລະ ເປັ ນເອກະພາບໃນ
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄຸ ມ
້ ບ
ັ ຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັ ນໃຈກາງໃນ
ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັ ນຜຮ
ການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ

ເພ່ ອເຮັດໃຫ້ລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ

ດາເນີນການຢ່າງມີ

ປະສິດທິພາບ.
ມາດຕາ 40 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
້ ໃນການຄຸ ມ
ິ ແລະ ໜ້າທີ່ຕົນຕ
້ ຄອງລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ ດັ່ງນີ:້
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີສດ

້
ີ ວາມ
1. ຄົນຄວ້
ານະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸ ດທະສາດ ແລະ ແຜນການ ເພ່ ອພັດທະນາລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມຄ
ທັນສະໄໝ ແລະ ປອດໄພ;
2. ຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸ ດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ ຽວກັບການຊາລະ ໃຫ້ເປັນແຜນ
້
ັ ;
ການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ເພ່ ອຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

3. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບການຊາລະ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
້
້ ວບຄຸ ມລະບົບ
4. ຄົນຄວ້າ
ອອກ, ຕ່ ອາຍຸ , ໂຈະ ຫຼ ຖອນ ໃບອະນຸຍາດການເປັ ນຜໃ້ ຫ້ບລິການຊາລະ ແລະ ຜຄ
ຊາລະ;

5. ອະນຸຍາດການອອກເຄ່ ອງມການຊາລະ, ສັ່ງໂຈະ ຫຼ ຢຸ ດເຊົາ ການນາໃຊ້ເຄ່ ອງມການຊາລະທີ່ບ່ ເໝາະສົມ;
6. ການົດເງ່ ອນໄຂ, ມາດຕະຖານການດາເນີນງານ ແລະ ດ້ານເຕັກນິກຕ່ າງໆ ຂອງການຊາລະ, ການໄລ່ລຽງ ແລະ
ການຫັກບັນຊີ;
7. ໃຫ້ບລິການ ແລະ ຄວບຄຸ ມລະບົບໄລ່ລຽງ, ລະບົບຫັກບັນຊີ ດ້ວຍຕົນເອງ;
້ ວບຄຸ ມລະບົບຊາລະ ແລະ ຜໃ້ ຫ້ບລິການຊາລະ;
8. ຕິດຕາມກວດກາການເຄ່ ອນໄຫວຂອງຜຄ

ັ ຊັບຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຫຼ ຫຼກ
ັ ຊັບຂອງລັດຖະບານທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ
9. ເປັນສນຮັບຝາກຫຼກ
ລາວ ໄດ້ຮັບມອບສິດ;

້
້ ວບຄຸ ມລະບົບຊາລະ ແລະ ຜໃ້ ຫ້ບລິການຊາລະ ເພ່ ອນາໃຊ້ເຂົາໃນການຫັ
10. ຄຸ ້ມຄອງບັນຊີໃຫ້ແກ່ ຜຄ
ກບັນຊີ
ລະຫວ່າງກັນ;
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້ າໃຊ້ທາງກົງ ໃນກລະນີທ່ ເງ
ີ ິນໃນບັນຊີຂອງຜນ
້ າໃຊ້ທາງກົງ
11. ໃຫ້ກ ້ຢມລ່ວງໜ້າພາຍໃນວັນແກ່ ຜນ
້
ການຊາລະໃນວັນດັ່ງກ່ າວ ຊ່ ງຕ ້ອງມີຫກ
ຼ ັ ຊັບຄາປະກັ
ນການຊາລະ;

ບ່ ພຽງພໃນ

ັ ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ ຕ່ ຜທ
້ ່ ລະເມີ
ີ
12. ການົດ ແລະ ປະຕິບດ
ດກົດໝາຍສະບັບນີ;້
ັ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອ່ ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ.
13. ປະຕິບດ

ໝວດທີ 2
ການກວດກາລະບົບຊາລະແຫ່ ງຊາດ
ມາດຕາ 41 ການກວດກາລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ
ອົງການກວດກາລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ

້ ຄອງລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ
ແມ່ ນອົງການດຽວກັນກັບອົງການຄຸ ມ
ຕາມທີ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 39 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ.້
້
ມາດຕາ 42 ເນອໃນການກວດກາ

້
້ ດັ່ງນີ:້
ການກວດກາລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ ມີເນອໃນຕົ
ນຕ
້
ັ ກົດໝາຍ, ມາດຕະການ, ຄາສັ່ງ ແລະ ຄາແນະນາທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ
1. ກວດກາການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ລາວ ວາງອອກ ແລະ ລະບຽບການອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ;
້
ັ ເນອໃນ
2. ກວດກາການປະຕິບດ
ແລະ ເງ່ ອນໄຂໃນໃບອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດຊາລະ;
3. ກວດກາສະຖານທີ່, ອຸ ປະກອນ, ເອກະສານອ່ ນໆທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ;

ັ ໜ້າທີ່ອ່ ນໆກ່ ຽວກັບການຊາລະ, ການໄລ່ລຽງ, ການຫັກບັນຊີ ຫຼ ການອອກເຄ່ ອງມ
4. ກວດກາການປະຕິບດ
ຊາລະ.

້ ວດກາພາຍ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສາມາດດາເນີນການດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼ ມອບໝາຍໜ້າທີ່ໃຫ້ຜກ
່
ນອກ ໃນການກວດສອບການເຄອນໄຫວຂອງລະບົບຕ່ າງໆໃນລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ.
ມາດຕາ 43 ຮບການການກວດກາ

ການກວດກາລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ ປະກອບມີ ສາມ ຮບການ ດັ່ງນີ:້
1. ການກວດກາປົ ກກະຕິ ແມ່ ນການກວດກາທີ່ດາເນີນໄປຕາມແຜນການຢ່າງເປັ ນປະຈາ ແລະ ມີການົດເວລາທີ່
ແນ່ ນອນ;

2. ການກວດກາໂດຍແຈ ້ງໃຫ້ຮລ້ ່ ວງໜ້າ ແມ່ ນການກວດການອກແຜນການ ເມ່ ອເຫັນວ່າມີຄວາມຈາເປັນຊ່ ງ
້ ກກວດກາ ຊາບລ່ວງໜ້າ;
ຕ ້ອງແຈ ້ງໃຫ້ຜຖ

້ ກກວດກາຮັບຊາບລ່ວງ
3. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ແມ່ ນການກວດກາຮີບດ່ວນ ໂດຍ ບ່ ໄດ້ແຈ ້ງໃຫ້ຜຖ
ໜ້າ.
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ັ ໃຫ້ຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ໃນການດາເນີນການກວດກາລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງປະຕິບດ
້
ການຢ່າງເຂັມງວດ.
ມາດຕາ 44 ການກວດການອກດິນແດນ ສປປ ລາວ
ັ ໃນກຸ່ ມ, ສາຂາ ແລະ ຫ້ອງການຜຕ
້ າງ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສາມາດດາເນີນການກວດກາບລິສດ
້ ່ ຕ່ າງປະເທດ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບອົງ
້ ວບຄຸ ມລະບົບຊາລະ ແລະ ຜໃ້ ຫ້ບລິການຊາລະ ທີ່ຕັງຢ
ໜ້າ ຂອງຜຄ
ການທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງຂອງຕ່າງປະເທດ.

ພາກທີ VI

້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ ຜລ
້ ະເມີດ
ນະໂຍບາຍຕ່ ຜມ
້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ
ມາດຕາ 45 ນະໂຍບາຍຕ່ ຜມ

້
ິ ຸ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງ້ ທີ່ມີຜນ
ົ ງານດີເດັ່ນໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ກົດໝາຍສະບັບນີ ້ ຈະ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ບດ
ໄດ້ຮັບການຍ ້ອງຍ ແລະ ນະໂຍບາຍອ່ ນ ຕາມລະບຽບການ.

້ ະເມີດ
ມາດຕາ 46 ມາດຕະການຕ່ ຜລ

ິ ຸ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງ້ ທີ່ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ ້ ຈະຖກສກສາອົບຮົມ, ປັ ບໃໝ,
ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ

ໃຊ້ແທນທາງແພ່ງ ຫຼ ລົງໂທດທາງອາຍາ ຕາມກລະນີ ເບົາ ຫຼ ໜັກ.
ມາດຕາ 47 ມາດຕະການສກສາອົບຮົມ

ິ ຸ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງ້ ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ ້ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ່ ນ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
້ າອິດ ມີລກ
ັ ສະນະເບົາ ຈະຖກສກສາອົບຮົມ, ກ່ າວເຕອນ ຈາກທະນາ
ກ່ ຽວກັບລະບົບຊາລະແຫ່ງຊາດ ເປັ ນຄັງທ
ຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງບັນທກເປັ ນລາຍລັກອັກສອນ.

ມາດຕາ 48 ມາດຕະການທາງບລິຫານ

ິ ຸ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງ້ ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ ້ ຈະຖກປະຕິບດ
ັ ມາດຕະການທາງ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ບລິຫານ ດັ່ງນີ:້
1. ແຈ ້ງເຕອນເປັນລາຍລັກອັກສອນ;
2. ໂຈະ ຫຼ ຖອນໃບອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດຊາລະທັງໝົດ ຫຼ ບາງສ່ວນ;
້
3. ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂນ.
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ມາດຕາ 49 ມາດຕະການປັ ບໃໝ

ິ ຸ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງ້ ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ ້ ຈະຖກປັ ບໃໝຕາມແຕ່ ລະກລະນີ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ

ຕາມທີ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
ມາດຕາ 50 ມາດຕະການທາງອາຍາ

ິ ຸ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງ້ ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ ້ ແລະ ເປັ ນການກະທາຜິດທາງອາຍາ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ

ັ ຫຼ ເບົາ.
ຈະຖກລົງໂທດຕາມກົດໝາຍອາຍາ ຕາມກລະນີໜກ

ພາກທີ VII
ບົດບັນຍັດສຸ ດທ້າຍ
້
ັ
ມາດຕາ 51 ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

້
້ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ກົດໝາຍສະ
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັ ນຜຈ
ບດ
້
ບັບນີຢ້ ່ າງເຂັມງວດ.
້
ທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສ້າງຕັງ້ ແລະ ຂນທະບຽນວິ
ສາຫະກິດຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ

ສປປ ລາວ ແລະ ດາເນີນທຸ ລະກິດການໃຫ້ບລິການການຊາລະ ກ່ ອນການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍສະບັບນີ ້ ສາມາດ
້ ວບຄຸ ມ
ໃຫ້ບລິການຊາລະໄດ້ ໂດຍບ່ ຕ້ອງຂອະນຸຍາດໃນການໃຫ້ບລິການຊາລະອີກ. ໃນກລະນີ ຕ້ອງການເປັນຜຄ
ົ ໝາຍສະບັບນີ ້ ຕ້ອງຂອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕາມ
ລະບົບຊາລະໃດໜ່ ງ ຕາມທີ່ການົດໄວ້ກດ
້
ກົດໝາຍສະບັບນີຢ້ ່ າງເຂັມງວດ
.
ມາດຕາ 52 ຜົນສັກສິດ

ົ ສັກສິດ ນັບແຕ່ ວັນປະທານປະເທດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ
ກົດໝາຍສະບັບນີ ້ ມີຜນ

ລາວ ອອກລັດຖະດາລັດປະກາດໃຊ້ ແລະ ພາຍຫຼງັ ໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບຫ້າວັນ.

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ
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