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ສພຊ
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ວັນທີ

(ຮ່ າງ)
ກົດໝາຍ
ວ່ າດ້ ວຍການຄ້ ມຄອງສ່ ວຍສາອາກອນ
ພາກທີ I
ບົດບັນຍັດທ່ົ ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈດປະສົງ
ກົດໝາຍສະບັບນັ້ີ ກໍານົດ ຫັ ກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກົ່ ຽວກັບການຄຸ ັ້ ມຄອງສົ່ ວຍ
ສາອາກອນ ເພົ່ ອໃຫັ້ ວຽກງານດົ່ັ ງກົ່ າວ ເປັນເອກະພາບ, ລວມສູ ນ, ມີ ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ,
ຊຸກຍູັ້ ສົ່ົ ງເສີມການຜະລິດທຸ ລະກິດ ໃຫັ້ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢົ່ າງແຂງແຮງ ແນໃສົ່ ຮັບປະກັນ ການເກັບ
ພັນທະອາກອນ ເຂັ້ົ າງົບປະມານແຫົ່ ງລັດ ໃຫັ້ ຖກຕັ້ ອງ, ຄົບຖັ້ ວນ, ໂປົ່ ງໃສ ແລະ ຍຸ ຕິທໍາ ປະກອບສົ່ ວນເຂັ້ົ າ
ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.
ມາດຕາ 2 ການຄ້ ມຄອງສ່ ວຍສາອາກອນ
ສົ່ ວຍສາອາກອນ ແມົ່ ນ ພັນທະເປັນເງິນຂອງ ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັັ້ງ ທີົ່ມີລາຍໄດັ້ ຈາກ
ການປະກອບອາຊີບ, ການດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດ, ການຊົມໃຊັ້ ສິນຄັ້ າ ແລະ ການບໍລິການ ຢູ ົ່ ສປປ
ລາວ ແລະ ຕົ່ າງປະເທດ ຊົ່ຶ ງຕັ້ ອງເສຍຕາມອັດຕາທົ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍ.
ການຄຸ ັ້ ມຄອງສົ່ ວຍສາອາກອນ ແມົ່ ນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຫັ ກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດ
ຕະການ ກົ່ ຽວກັບສົ່ ວຍສາອາກອນ ເພົ່ ອ ຄຸ ັ້ ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການເກັບພັນທະອາກອນ.
ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄໍາສັບ
ຄໍາສັບທົ່ີ ນໍາໃຊັ້ ໃນກົດໝາຍ ສະບັບນັ້ີ ມີຄວາມໝາຍ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
1.

ຜ້ ເສຍອາກອນ ໝາຍເຖິງ ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັ້ັ ງ ທົ່ີ ດໍາເນີນທຸ ລະກິດ ຫ ທໍາມາ

ຫາກິນຖາວອນ ຫ ຊົົ່ວຄາວ ຢູ ົ່ ສປປ ລາວ ລວມທັງຜູັ້ ມີພູ ມລໍາເນົາ ຫ ສະຖານທົ່ີ ດໍາເນີນທຸ ລະກິດ ຢູ ົ່ ສປປ
ລາວ ໄປເຄົ່ ອນໄຫວທຸ ລະກິດ ຫ ປະກອບອາຊີບຢູ ົ່ ຕົ່າງປະເທດ ທົ່ີ ມີລາຍຮັບ ຫ ລາຍໄດັ້ ;

ປັບປຸ ງຄັັ້ງວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2018

1

2.

ຜ້ ມອບອາກອນ ໝາຍເຖິງ ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັ້ັ ງ ທົ່ີ ໄດັ້ ຮັບມອບໝາຍຈາກ

ຂະແໜງ ການສົ່ ວຍສາອາກອນ ໃຫັ້ ຄິດໄລົ່ , ເກັບ ແລະ ຫັກ ອາກອນ ແລັ້ ວມອບ ແລະ/ຫ ເສຍ ໃຫັ້ ລັດ
ຕາມກົດໝາຍ.
ຄົນຕ່ າງດ້ າວ ໝາຍເຖິງ ຄົນສັນຊາດອົ່ ນ ທົ່ີ ເຂົັ້າມາຕັັ້ງຖິົ່ນຖານ ຫ ອາໄສຢູ ົ່ ສປປ ລາວ ຢົ່ າງ
ຍາວນານ, ຖບັດຕົ່ າງດັ້ າວ, ມີສໍາມະໂນຄົວຕົ່ າງດັ້ າວ ແລະ ລັດຖະບານຂອງຄົນຕົ່ າງດັ້ າວນັ້ັ ນ ກໍຍັງຮັບຮູ ັ້
ຢົ່ າງເປັນທາງການຢູ ົ່ ;
4. ຄົນຕ່ າງປະເທດ ໝາຍເຖິງ ຄົນສັນຊາດອົ່ ນ ທີົ່ເຂົັ້າມາ ສປປ ລາວ ຊົົ່ວຄາວ ຫ ຍາວນານ
3.

ເພົ່ ອປະຕິບັດໜັ້ າທົ່ີ ໃດໜົ່ ງ, ເມົ່ ອໝົດກໍານົດແລັ້ ວກັບຄນ;
5. ຄົນບ່ໍ ມີສັນຊາດ ໝາຍເຖິງ ຄົນທົ່ີ ເຂັ້ົ າມາຕັ້ັ ງຖົ່ິ ນຖານ ຫ ອາໄສຢູ ົ່ ສປປ ລາວ ຊົ່ຶ ງບົ່ໍ ແມົ່ ນ
ພົນລະເມອງລາວ ແລະ ບໍົ່ມີເອກະສານຢັັ້ງຢນວົ່ າແມົ່ ນຄົນສັນຊາດໃດ;
ອາຊີບອິດສະລະ ໝາຍເຖິງ ວິຊາຊີບ ຫ ກິດຈະການໃດໜຶົ່ງ ທີົ່ເປັນເອກະລາດທາງດັ້ ານ
ແຮງງານ, ຮົ່ າງກາຍ ແລະ ມັນສະໝອງດັ້ ວຍຕົນເອງ ໂດຍບົ່ໍ ຂັ້ ນກັບຜູັ້ ອົ່ ນ ຊົ່ຶ ງນໍາໃຊັ້ ສະຕິປັນຍາຂອງຕົນ
ເປັນຕົັ້ນຕໍ ລວມທັງການເຄົ່ ອນໄຫວທາງດັ້ ານວິທະຍາສາດ, ວັດທະນະທໍາ, ສິລະປະກໍາ, ການສຶກສາ,
ສາທາລະນະສຸ ກ ເຊົ່ັ ນ ຄູ ສອນ, ນັກວິທະຍາສາດ, ທະນາຍຄວາມ, ວິສະວະກອນ, ແພດ, ພະຍາບານ, ທົ່ີ
6.

ປຶກສາບັນຊີ ແລະ ນັກຊົ່ ຽວຊານບັນຊີ;
7. ເຈ້ົ າໜ້າທີ່ສ່ ວຍສາອາກອນ ໝາຍເຖິງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສົ່ ວຍສາອາກອນທີົ່ຖກ
ແຕົ່ ງຕັ້ັ ງໃຫັ້ ເຄົ່ ອນໄຫວ ແລະ ປະຕິບັດໜັ້ າທົ່ີ ຢູ ົ່ ສະຖານທົ່ີ ສະເພາະ ຫ ວຽກງານໃດໜົ່ຶ ງ;
8. ນິຕິບກຄົນ ໝາຍເຖິງ ການຈັດຕັ້ັ ງ ຫ ອົງການທົ່ີ ຂັ້ ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຊົ່ຶ ງມີ ຊົ່ , ສະຖານທົ່ີ
ຕັ້ັ ງສໍານັກງານ, ມີຊັບສົມບັດເປັນຂອງຕົນເອງ, ສາມາດ ເປັນໂຈດ ແລະ ຈໍາເລີຍ;
9.

ພົນລະເມືອງ ໝາຍເຖິງ ຄົນລາວ, ຄົນຕົ່ າງດັ້ າວ, ຄົນຕົ່ າງປະເທດ, ຄົນບົ່ໍ ມີສັນຊາດ ທົ່ີ ດໍາ

ລົງຊີວິດຢູ ົ່ ສປປ ລາວ.
10. ການຜະລິດທລະກິດ ໝາຍເຖິງ ທຸ ລະກິດການຜະລິດ, ການຄັ້ າ ແລະ ການບໍລິການ;
11. ວິສາຫະກິດ ໝາຍເຖິງ ການຈັດຕັ້ັ ງທຸ ລະກິດຂອງ ບຸ ກຄົນ ຫ ນິຕິບຸ ກຄົນ ຊົ່ຶ ງປະກອບດັ້ ວຍຊົ່ ,
ທຶນ, ການບໍລິຫານຈັດການ, ສໍານັກງານ ແລະ ໄດັ້ ຂັ້ຶ ນທະບຽນຕາມກົດໝາຍ;
12. ວິສາຫະກິດສ່ ວນບກຄົນ ໝາຍເຖິງ ຮູ ບການວິສາຫະກິດໜຶົ່ງ ຊຶົ່ງບຸ ກຄົນຜູັ້ ດຽວເປັນເຈົັ້າ
ກໍາມະສິດ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ ຕໍົ່ໜີັ້ສິນທັງໝົດຂອງວິສາຫະກິດໂດຍບໍົ່ຈໍາກັດ;
13. ຈນລະວິສາຫະກິດ ໝາຍເຖິງ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນັ້ ອຍສຸ ດ ຂອງຂະແໜງການຜະລິດ
ສິນຄັ້ າ, ການຄັ້ າ ແລະ ການບໍລິການ ໂດຍມີແຮງງານສະເລົ່ ຍໃນປີ ໜົ່ຶ ງ ຫາ ຫັ້ າ ຄົນ, ມູ ນຄົ່ າຊັບສິນທັງໝົ
ດບົ່ໍ ເກີນສອງຮັ້ ອຍລັ້ ານ ກີບ ແລະ ຍອດລາຍຮັບທຸ ລະກິດປະຈໍາປີ ບໍົ່ເກີນ ສີົ່ຮັ້ ອຍລັ້ ານກີບ.
ມາດຕາ 4 ນະໂຍບາຍຂອງລັດກ່ ຽວກັບວຽກງານຄ້ ມຄອງສ່ ວຍສາອາກອນ
ຊຸກຍູັ້ ສົົ່ງເສີມວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງສົ່ ວຍສາອາກອນດັ້ ວຍການວາງນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ,
ປະກອບບຸ ກຄະລາກອນ, ພາຫະນະ ແລະ ວັດຖຸປະກອບ ທົ່ີ ຈໍາເປັນໃຫັ້ ແກົ່ ການເຄົ່ ອນໄຫວວຽກງານ
ດັົ່ງກົ່ າວ ຢົ່ າງມີປະສິດ ທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ເພົ່ ອເກັບລາຍຮັບສົ່ ວຍສາອາກອນ ໃຫັ້ ເປັນເອກະພາບ
ລັດ
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ໃນຂອບເຂດທົ່ົ ວປະເທດ, ດັດສົມລາຍໄດັ້ ຢົ່າງຍຸ ຕິທໍາ, ປະກອບສົ່ ວນສັ້ າງລາຍຮັບເຂັ້ົ າງົບປະມານແຫົ່ ງລັດ
ແນໃສົ່ ຊຸກຍູັ້ ການຜະລິດທຸ ລະກິດ

ໃຫັ້ ຂະຫຍາຍຕົວ, ດຶງດູ ດການລົງທຶນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕົ່ າງປະເທດ,
ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກັ້ ໄຂຄວາມທຸ ກຍາກຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່ົ າ.

ມາດຕາ 5 ຫັ ກການພ້ື ນຖານກ່ ຽວກັບວຽກງານຄ້ ມຄອງສ່ ວຍສາອາກອນ
ການເຄົ່ ອນໄຫວວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງສົ່ ວຍສາອາກອນ ໃຫັ້ ປະຕິບັດຕາມຫັ ກການ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
1. ສອດຄົ່ ອງກັບ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫົ່ ງ
ຊາດ;
2. ຮັບປະກັນການເກັບລາຍຮັບເຂົັ້າງົບປະມານແຫົ່ ງລັດ ຢົ່ າງລວມສູ ນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນ
ຂອບເຂດທົ່ົ ວປະເທດ;
3. ຮັບປະກັນການຊຸກຍູັ້ ສົ່ົ ງເສີມການຜະລິດທຸ ລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນ ໃຫັ້ ມີການຂະຫຍາຍຕົວ;
4. ຮັບປະກັນໃຫັ້ ມີຄວາມຍຸ ຕິທໍາ, ຖກຕັ້ ອງ, ຄົບຖັ້ ວນ, ວົ່ ອງໄວ, ໂປົ່ ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດັ້ ;
5. ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫັ້ ຜູັ້ເສຍອາກອນ ຢົ່ າງສະເໝີພາບ;
6. ປະສານສົມທົບຢົ່ າງກົມກຽວ ລະຫວົ່ າງການຄຸ ັ້ ມຄອງຕາມສາຍຕັັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ.
ມາດຕາ 6 ການຫັນວຽກງານຄ້ ມຄອງສ່ ວຍສາອາກອນ ເປັນທັນສະໄໝ
ການຫັນວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງສົ່ ວຍສາອາກອນ ເປັນທັນສະໄໝ ໃຫັ້ ປະຕິບັດ ດັົ່ງນັ້ີ :
1. ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ກົນໄກ, ວິທີ ຄຸ ັ້ ມຄອງ, ຂັ້ັ ນຕອນບໍລິຫານ, ກົງຈັກການຈັດຕັ້ັ ງ ແລະ
ພະນັກງານ ລວມທັງການນໍາໃຊັ້ ເຄົ່ ອງມ ເພົ່ ອ ເກັບກໍາ, ຮັກສາ ຂັ້ໍ ມູ ນ ກົ່ ຽວກັບອາກອນ ໃຫັ້ ຖກຕັ້ ອງ, ຄົບ
ຖັ້ ວນ, ວົ່ ອງໄວ, ໂປົ່ ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດັ້ ;
2.

ສົ່ົ ງເສີມ ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັັ້ງ ລົງທຶນ ແລະ ເຂັ້ົ າຮົ່ ວມສັ້ າງ ແລະ ພັດທະນາ

ລະບົບການດໍາເນີນທຸ ລະກໍາ ແລະ ຄຸ ັ້ ມຄອງອາກອນ ຜົ່ ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ພັ້ ອມທັງຊຸກຍູັ້ ການ
ພັດທະນາການບໍລິການຊໍາລະອາກອນ ຜົ່ ານລະບົບທະນາຄານ ເພົ່ ອຈໍາກັດການຊໍາລະດັ້ ວຍເງິນສົດ ເທົ່ ອ
ລະກັ້ າວ.
ມາດຕາ 7 ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ ກົດໝາຍ
ກົດໝາຍສະບັບນັ້ີ ນໍາໃຊັ້ ສໍາລັບ ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັ້ັ ງ ທົ່ີ ດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດ
, ປະກອບອາຊີບ ແລະ ຜູັ້ ປະຕິບັດໜັ້ າທົ່ີ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ.
ມາດຕາ 8 ການຮ່ ວມມືສາກົນ
ລັດ ສົ່ົ ງເສີມການພົວພັນຮົ່ ວມມກັບຕົ່ າງປະເທດ, ພາກພັ້ ນ ແລະ ສາກົນ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານຄຸ ັ້ ມ
ຄອງສົ່ ວຍສາອາກອນ ດັ້ ວຍການແລກປົ່ ຽນບົດຮຽນ ທາງດັ້ ານເຕັກນິກ, ວິຊາການ, ຂໍັ້ມູ ນຂົ່ າວສານ ແລະ
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ດັ້ ານອົ່ ນ ເພົ່ ອ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸ ດ, ປະຕິບັດສັນຍາສາກົນ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ທົ່ີ ສປປ ລາວ
ເປັນພາຄີ.
l

ພາກທີ II
ປະເພດສ່ ວຍສາອາກອນ
ມາດຕາ 9 ປະເພດສ່ ວຍສາອາກອນ
ສົ່ ວຍສາອາກອນ ມີ ສອງປະເພດ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
1. ສົ່ ວຍສາອາກອນທາງອັ້ ອມ;
2. ສົ່ ວຍສາອາກອນທາງກົງ.

ໝວດທີ 1
ສ່ ວຍສາອາກອນທາງອ້ ອມ
ມາດຕາ 10 ສ່ ວຍສາອາກອນທາງອ້ ອມ
ສົ່ ວຍສາອາກອນທາງອັ້ ອມ ແມົ່ ນ ອາກອນທົ່ີ ເກັບຈາກຜູັ້ ຊົມໃຊັ້ ສິນຄັ້ າ ແລະ ການບໍລິການ ຢູ ົ່
ດິນແດນຂອງ ສປປ ລາວ.
ສົ່ ວຍສາອາກອນທາງອັ້ ອມ ປະກອບດັ້ ວຍ:
1. ອາກອນມູ ນຄົ່ າເພົ່ີ ມ;
2. ອາກອນຊົມໃຊັ້ .

ມາດຕາ 11 ອາກອນມນຄ່ າເພ່ີ ມ
ອາກອນມູ ນຄົ່ າເພົ່ີ ມ ແມົ່ ນ ອາກອນ ທົ່ີ ເກັບຈາກ ການນໍາເຂັ້ົ າສິນຄັ້ າ, ການສະໜອງ ສິນຄັ້ າ ແລະ
ການບໍລິການ ຢູ ົ່ ພາຍໃນປະເທດ ໂດຍແມົ່ ນຜູັ້ ຊົມໃຊັ້ ສິນຄັ້ າ ແລະ ບໍລິການ ສຸ ດທັ້ າຍ ເປັນຜູັ້ ເສຍ.
ອາກອນມູ ນຄົ່ າເພົ່ີ ມ ໄດັ້ ກໍານົດລະອຽດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍວົ່ າດັ້ ວຍ ອາກອນມູ ນຄົ່ າເພົ່ີ ມ.
ມາດຕາ 12 ອາກອນຊົມໃຊ້
ອາກອນຊົມໃຊັ້ ແມົ່ ນ ອາກອນ ທີົ່ເກັບຈາກ ການຊົມໃຊັ້ ບາງປະເພດ ສິນຄັ້ າທີົ່ ນໍາເຂົັ້າ ຫ ຜະລິດ
ພາຍໃນ ລວມທັງ ການບໍລິການ ຢູ ົ່ ພາຍໃນປະເທດ.
ອາກອນຊົມໃຊັ້ ໄດັ້ ກໍານົດລະອຽດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍວົ່ າດັ້ ວຍ ອາກອນຊົມໃຊັ້ .
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ໝວດທີ 2
ສ່ ວຍສາອາກອນທາງກົງ
ມາດຕາ 13 ສ່ ວຍສາອາກອນທາງກົງ
ສົ່ ວຍສາອາກອນທາງກົງ ແມົ່ ນ ອາກອນທົ່ີ ເກັບຈາກ ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັ້ັ ງ ຊົ່ຶ ງມີ
ລາຍໄດັ້ ຫ ມີກໍາໄລ ຈາກການດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດ ຢູ ົ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕົ່ າງປະເທດ.
ສົ່ ວຍສາອາກອນທາງກົງ ປະກອບດັ້ ວຍ:
1. ອາກອນລາຍໄດັ້ ;
2. ອາກອນຊັບສິນ;
3. ອາກອນສົ່ິ ງແວດລັ້ ອມ;
4. ຄົ່ າທໍານຽມ ແລະ ຄົ່ າບໍລິການວິຊາການ.
ມາດຕາ 14 ອາກອນລາຍໄດ້
ອາກອນລາຍໄດັ້ ແມົ່ ນ ອາກອນ ທີົ່ເກັບຈາກ ພົນລະເມຶ ອງລາວ, ຄົນຕົ່ າງດັ້ າວ, ຄົນຕົ່ າງປະເທດ, ຄົນບໍົ່
ມີສັນຊາດ, ວິສາຫະກິດ, ການຈັດຕັ້ັ ງທົ່ີ ບໍົ່ດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດ ແລະ ຜູັ້ ປະກອບອາຊີບອິດສະລະ ທົ່ີ ມີ
ລາຍໄດັ້ ຢູ ົ່ ສປປ ລາວ ຫ ຢູ ົ່ ຕົ່າງປະເທດ.
ອາກອນລາຍໄດັ້ ໄດັ້ ກໍານົດລະອຽດໄວັ້ ໃນ ກົດໝາຍວົ່ າດັ້ ວຍ ອາກອນລາຍໄດັ້ .
ມາດຕາ 15 ອາກອນຊັບສິນ
ອາກອນຊັບສິນ ແມົ່ ນ ອາກອນ ທີົ່ເກັບຈາກ ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັັ້ງ ທີົ່ເປັນເຈົັ້າຂອງ
ຊັບສິນ.
ອາກອນຊັບສິນ ໄດັ້ ກໍານົດລະອຽດໄວັ້ ໃນ ລະບຽບການຕົ່ າງຫາກ.
ມາດຕາ 16 ອາກອນສິ່ງແວດລ້ ອມ
ອາກອນສິົ່ງແວດລັ້ ອມ ແມົ່ ນ ອາກອນ ທີົ່ເກັບຈາກ ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັັ້ງ ທີົ່ໄດັ້ ຮັບ
ອະນຸ ຍາດໃຫັ້ ດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດ, ໃຫັ້ ນໍາເຂັ້ົ າ ຫ ນໍາໃຊັ້ ສິນຄັ້ າ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຢູ ົ່ ສປປ
ລາວ ຊົ່ຶ ງກົ່ໍ ໃຫັ້ ເກີດມົນລະພິດຕົ່ໍ ສົ່ິ ງແວດລັ້ ອມ, ສັ້ າງຄວາມເສຍຫາຍຕົ່ໍ ສຸ ຂະພາບ, ຊີວິດຂອງຄົນ, ສັດ, ພດ
ແລະ ຄວາມດຸ ນດົ່ ຽງຂອງລະບົບນິເວດວິທະຍາ.
ອາກອນສົ່ິ ງແວດລັ້ ອມ ໄດັ້ ກໍານົດລະອຽດໄວັ້ ໃນ ລະບຽບການຕົ່ າງຫາກ.
ມາດຕາ 17 ຄ່ າທໍ ານຽມ ແລະ ຄ່ າບໍລິການວິຊາການ
ຄົ່ າທໍານຽມ
ແມົ່ ນພັນທະທາງກົງ ທີົ່ເປັນຄົ່ າສິດຄຸ ັ້ ມຄອງບໍລິຫານລັດ ທີົ່ເກັບຈາກບຸ ກຄົນ,
ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັ້ັ ງ ທົ່ີ ເຄົ່ ອນໄຫວທາງດັ້ ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍຜົ່ ານຂະແໜງການຂອງ
ລັດ ດັ້ ວຍຮູ ບການອອກໃບຢັ້ັ ງຢນ ແລະ ໃບອະນຸ ຍາດຕົ່ າງໆ.

ປັບປຸ ງຄັັ້ງວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2018

5

ຄົ່ າບໍລິການວິຊາການ ແມົ່ ນພັນທະທາງກົງ ທົ່ີ ເປັນຄົ່ າບໍລິການທາງດັ້ ານບໍລິຫານວິຊາການ ຈາກ
ຂະແໜງ ການຂອງລັດ ໃນການເຄົ່ ອນໄຫວຮັບໃຊັ້ ສັງຄົມ ໂດຍບໍົ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ ເພົ່ ອເປັນການຊົ່ ວຍ
ໜູ ນການໃຊັ້ ຈົ່າຍງົບປະມານແຫົ່ ງລັດ.
ຄົ່ າທໍານຽມ ແລະ ຄົ່ າບໍລິການ ໄດັ້ ກໍານົດລະອຽດໄວັ້ ໃນ ລະບຽບການຕົ່ າງຫາກ.

ພາກທີ III
ວຽກງານຄ້ ມຄອງສ່ ວຍສາອາກອນ
ມາດຕາ 18 ວຽກງານຄ້ ມຄອງສ່ ວຍສາອາກອນ
ວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງສົ່ ວຍສາອາກອນ ມີ ດັົ່ງນີັ້:
1. ການອອກເລກປະຈໍາຕົວຜູັ້ ເສຍອາກອນ ;
2. ການຄິດໄລົ່ ແລະ ການແຈັ້ ງເສຍອາກອນ;
3. ການມອບອາກອນ;
4. ການສົ່ົ ງຄນອາກອນ;
5. ການລົບລັ້ າງໜີັ້ອາກອນ ແລະ ການປັບໃໝ;
6. ການຄຸ ັ້ ມຄອງຂັ້ໍ ມູ ນຜູັ້ ມອບອາກອນ.

ໝວດທີ 1
ການອອກເລກປະຈໍາຕົວຜ້ ເສຍອາກອນ
ມາດຕາ 19 ເລກປະຈໍາຕົວຜ້ ເສຍອາກອນ
ເລກປະຈໍາຕົວຜູັ້ ເສຍອາກອນ ແມົ່ ນ ເລກລະຫັດຂອງ ຜູັ້ ເສຍອາກອນ ຢູ ົ່ ສປປ ລາວ ເພົ່ ອຄຸ ັ້ ມຄອງ
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ໃນລະບົບຂໍັ້ມູ ນການເສຍ ແລະ ການມອບອາກອນ.
ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜູັ້ ອອກເລກປະຈໍາຕົວຜູັ້ ເສຍອາກອນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງອຸ ດ
ສາຫະກໍາ ແລະ ການຄັ້ າ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງປັ້ ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸ ກ, ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ພາກສົ່ ວນອົ່ ນທົ່ີ ກົ່ ຽວຂັ້ ອງ ເພົ່ ອໃຫັ້ ເປັນເລກລະຫັດອັນດຽວກັນ.
ມາດຕາ 20 ສໍານວນເອກະສານສະເໜ
ີ ຂໍເລກປະຈໍາຕົວຜ້ ເສຍອາກອນ (ຈະໄດ້ ຄ້ົ ນຄ້ ວາຕ່ື ມກັບ
ລະບົບຂອງກະຊວງອດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້ າ)
ສໍານວນເອກະສານສະເໜີຂໍເລກປະຈໍາຕົວຜູັ້ ເສຍອາກອນ ໃຫັ້ ປະຕິບັດ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
1. ສໍາລັບຜ້ ດໍາເນີນການຜະລິດທລະກິດ:
-

ເອກະສານສະເໜີຂໍເລກປະຈໍາຕົວຜູັ້ ເສຍອາກອນ;

ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫ ໃບອະນຸ ຍາດລົງທຶນ.
2. ສໍາລັບຜ້ ບໍ່ດໍາເນີນການຜະລິດທລະກິດ:
-
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-

ເອກະສານສະເໜີຂໍເລກປະຈໍາຕົວຜູັ້ ເສຍອາກອນ;

-

ສໍາເນົາ ບັດປະຈໍາຕົວ, ສໍາມະໂນຄົວ ຫ ໜັງສຜົ່ ານແດນ.

3. ສໍານວນເອກະສານຂອງຂະແໜງການອົ່ ນ ແມົ່ ນ ໃຫັ້ ປະຕິບັດຕາມແບບຟອມຂອງຂະແໜ
ງການທົ່ີ ກົ່ ຽວຂັ້ ອງ.
ມາດຕາ 21 ຜ້ ຕ້ ອງມີເລກປະຈໍາຕົວຜ້ ເສຍອາກອນ
ຜູັ້ ຕັ້ ອງມີເລກປະຈໍາຕົວຜູັ້ ເສຍອາກອນ ມີດົ່ັ ງນັ້ີ :
1.

ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັັ້ງ ທີົ່ດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດ;

2. ພົນລະເມອງລາວ ແລະ ຜູັ້ ບົ່ໍ ແມົ່ ນພົນລະເມອງລາວ ທົ່ີ ມີລາຍໄດັ້ ;
3. ນິຕິບຸ ກຄົນ ທົ່ີ ບົ່ໍ ມີພູ ມລໍາເນົາ ແລະ ບົ່ໍ ສັ້ າງຕັ້ັ ງວິສາຫະກິດ ຢູ ົ່ ສປປ ລາວ ທົ່ີ ດໍາເນີນການຜະລິດ
ທຸ ລະກິດ ຫ ເຄົ່ ອນໄຫວມີລາຍໄດັ້ ຢູ ົ່ ສປປ ລາວ ແຕົ່ ເກົັ້າສິບ ວັນ ຂັ້ ນໄປ;
4. ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັ້ັ ງອົ່ ນ ຊົ່ຶ ງຄວນມີເລກປະຈໍາຕົວຜູັ້ ເສຍອາກອນ.
ມາດຕາ 22 ກໍານົດເວລາການອອກເລກປະຈໍາຕົວຜ້ ເສຍອາກອນ
ໃນການອອກເລກປະຈໍາຕົວຜູັ້ ເສຍອາກອນນັັ້ນ ໃຫັ້ ຜູັ້ຕັ້ ອງມີເລກປະຈໍາຕົວຜູັ້ ເສຍອາກອນ ຕາມ
ທີົ່ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນ ມາດຕາ 21 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ປະກອບຂໍັ້ມູ ນຕາມແບບຟອມຂໍເລກປະຈໍາຕົວຜູັ້
ເສຍອາກອນ ແລະ ຕັ້ ອງພິຈາລະນາ ອອກເລກປະຈໍາຕົວຜູັ້ ເສຍອາກອນ ບົ່ໍ ໃຫັ້ ເກີນ ຫັ້ າ ວັນ ນັບແຕົ່ ວັນໄດັ້
ຮັບສໍານວນເອກະສານສະເໜີຂໍເລກປະຈໍາຕົວຜູັ້ ເສຍອາກອນ ທີົ່ຖກຕັ້ ອງ ແລະ ຄົບຖັ້ ວນ ເປັນຕົັ້ນໄປ.
ມາດຕາ 23 ການນໍາໃຊ້ ເລກປະຈໍາຕົວຜ້ ເສຍອາກອນ
ຜູັ້ ເສຍອາກອນ ຕັ້ ອງມີເລກປະຈໍາຕົວພຽງລະຫັດດຽວຂອງຕົນ ເພົ່ ອນໍາໃຊັ້ ເຂັ້ົ າໃນ ໃບແຈັ້ ງເສຍ
ອາກອນ, ໃບເກັບເງິນ, ເອກະສານຊໍາລະອາກອນ, ເອກະສານແຈັ້ ງພາສີ, ເອກະສານການບັນຊີ, ເອກະສານ
ການເຄົ່ ອນຍັ້ າຍສິນຄັ້ າ ເຄົ່ ອງຂອງ ຫ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເອກະສານອົ່ ນທາງລັດຖະການ.
ສໍາລັບຜູັ້ ເສຍອາກອນ ທີົ່ດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດ ທີົ່ມີຫາຍກິດຈະການ ຫ ຫາຍສາຂາ ໃນໃບ
ທະບຽນດຽວ ຫ ຫາຍໃບທະບຽນນັ້ັ ນ ໃຫັ້ ນໍາໃຊັ້ ເລກປະຈໍາຕົວຜູັ້ ເສຍອາກອນ ລະຫັດດຽວ.
ຖັ້ າຫາກມີການປົ່ ຽນແປງຂໍັ້ມູ ນ ທີົ່ໄດັ້ ຂຶັ້ນທະບຽນຜົ່ ານມາ ຜູັ້ ເສຍອາກອນ ຕັ້ ອງແຈັ້ ງການ
ປົ່ ຽນແປງ ຕາມໃບຢັ້ັ ງຢນເລກປະຈໍາຕົວຜູັ້ ເສຍອາກອນ ຈາກນັ້ັ ນ ຂະແໜງການສົ່ ວຍສາອາກອນ ຕັ້ ອງ
ປັບປຸ ງຂັ້ໍ ມູ ນຜູັ້ ເສຍອາກອນ ບົ່ໍ ໃຫັ້ ເກີນ ສາມ ວັນ.
ເລກປະຈໍາຕົວຜູັ້ ເສຍອາກອນ ຈະສັ້ິ ນສຸ ດລົງໃນກໍລະນີ ມີການໂຮມ ຫ ການແຍກ ກິດຈະການ,
ການຍຸ ບເລີກ, ການຢຸ ດເຊົາທຸ ລະກິດຖາວອນ, ການລົັ້ມລະລາຍ ຫ ການເສຍຊີວິດ ຂອງຜູັ້ ເສຍອາກອນ.
ຂັັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການອອກເລກປະຈໍາຕົວຜູັ້ ເສຍອາກອນ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນລະບຽບການ
ຕົ່ າງຫາກ.
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ໝວດທີ 2
ການຄິດໄລ່ ແລະ ການແຈ້ ງເສຍ ອາກອນ
ມາດຕາ 24 ການຄິດໄລ່ ແລະ ການແຈ້ ງເສຍ ອາກອນ
ໃນການຄິດໄລົ່ ອາກອນນັັ້ນ ໃຫັ້ ຜູັ້ເສຍອາກອນ ເປັນຜູັ້ ຄິດໄລົ່ ດັ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍອີງຕາມ ພັ້ ນຖານ
ລາຍຮັບ, ການຖບັນຊີ, ສັນຍາອາກອນ, ການໄລົ່ ລຽງສົັ້ນເຂົັ້າ-ສົັ້ນອອກອາກອນມູ ນຄົ່ າເພີົ່ມ ແລະ ອັດຕາ
ອາກອນ ແຕົ່ ລະປະເພດ.
ການແຈັ້ ງເສຍອາກອນ ແມົ່ ນ ການແຈັ້ ງດັ້ ວຍຕົນເອງ ກົ່ ຽວກັບພັນທະອາກອນແຕົ່ ລະປະເພດ
ຊົ່ຶ ງຜູັ້ ເສຍອາກອນ ຕັ້ ອງມອບ ໃຫັ້ ຖກຕັ້ ອງ, ຄົບຖັ້ ວນ ແລະ ທັນເວລາ.
ຜູັ້ ມອບອາກອນ ຕັ້ ອງແຈັ້ ງເສຍອາກອນຢູ ົ່ ຂະແໜງການສົ່ ວຍສາອາກອນບົ່ ອນຕົນຂັ້ຶ ນກັບ ໂດຍ
ຜົ່ ານລະບົບທະນາຄານ ທີົ່ຂະແໜງການສົ່ ວຍສາອາກອນອະນຸ ຍາດ.
ສໍາລັບບໍລິສັດທົ່ີ ມີສາຂານັ້ັ ນ ໃຫັ້ ແຈັ້ ງເສຍອາກອນທຸ ກປະເພດ ຢູ ົ່ ບົ່ອນສໍານັກງານໃຫຍົ່ ຕັ້ັ ງຢູ ົ່ . ສໍາ
ລັບ ສາຂານັ້ັ ນ ໃຫັ້ ແຈັ້ ງເສຍອາກອນລາຍໄດັ້ ຈາກເງິນເດອນ, ອາກອນມູ ນຄົ່ າເພົ່ີ ມ ແລະ ອາກອນຊົມໃຊັ້
ບົ່ ອນສາຂາຕັັ້ງຢູ ົ່ .
ມາດຕາ 25 ການຢ້ັ ງຢືນການແຈ້ ງເສຍອາກອນແຕ່ ລະປະເພດ
ການແຈັ້ ງເສຍອາກອນແຕົ່ ລະປະເພດ ໃຫັ້ ມີການຢັ້ັ ງຢນ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
1. ໃບແຈັ້ ງຂອງທະນາຄານ ຖັ້ າຫາກຈົ່ າຍຜົ່ ານລະບົບທະນາຄານ;
2. ໃບຮັບເງິນຂອງຄັງເງິນແຫົ່ ງຊາດ ຖັ້ າຫາກແຈັ້ ງຜົ່ ານຂະແໜງການສົ່ ວຍສາອາກອນ;
3. ການຢັັ້ງຢນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ.
ມາດຕາ 26 ເອກະສານສໍາລັບການແຈ້ ງເສຍອາກອນ
ເອກະສານສໍາລັບການແຈັ້ ງເສຍອາກອນ ປະກອບດັ້ ວຍ:
1. ແບບຟອມແຈັ້ ງເສຍອາກອນມູ ນຄົ່ າເພີົ່ມ (ພບ 01, ພບ 02);
2. ໃບສົ່ັ ງມອບອາກອນລາຍໄດັ້ , ອາກອນຊົມໃຊັ້ , ອາກອນກໍາໄລ;
3. ໃບສົ່ັ ງມອບ ຄົ່ າທໍານຽມ, ຄົ່ າບໍລິການວິຊາການ;
4. ໃບຢັ້ັ ງຢນການມອບອາກອນ;
5. ໃບຢັ້ັ ງຢນການຢຸ ດເຊົາກິດຈະການ ຊົົ່ວຄາວ ຫ ຖາວອນ;
6. ໃບເລັົ່ງທວງໜີັ້.
ຂັ້ັ ນຕອນ ແລະ ການດໍາເນີນການແຈັ້ ງເສຍອາກອນ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນລະບຽບການຕົ່ າງຫາກ.
ມາດຕາ 27 ກໍານົດເວລາແຈ້ ງອາກອນ
ກໍານົດເວລາແຈັ້ ງອາກອນ ແຕົ່ ລະປະເພດ ມີ ດັົ່ງນີັ້:
1. ອາກອນມູ ນຄົ່ າເພີົ່ມ ແລະ ອາກອນຊົມໃຊັ້ :
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ສໍາລັບການນໍາເຂັ້ົ າສິນຄັ້ າຈາກຕົ່ າງປະເທດ
ການຢົ່ ນແຈັ້ ງເສຍພາສີຂາເຂັ້ົ າ;
-

ໃຫັ້ ແຈັ້ ງເສຍໃນເວລາດຽວກັນກັບ

-

ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄັ້ າ ແລະ ການບໍລິການ ຢູ ົ່ ພາຍໃນປະເທດ ໃຫັ້ ແຈັ້ ງເສຍທຸ ກ

ເດອນ ບົ່ໍ ໃຫັ້ ກາຍວັນທີ 15 ຂອງເດອນຖັດໄປ;
2. ອາກອນລາຍໄດັ້ ບຸກຄົນ:
ອາກອນລາຍໄດັ້ ຈາກເງິນເດອນ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ພະນັກງານ, ກໍາ

-

ມະກອນ ແລະ ບຸ ກຄົນອົ່ ນ ຕາມສັນຍາ ໃຫັ້ ຄິດໄລົ່ ແລະ ຫັກອາກອນດົ່ັ ງກົ່ າວເປັນແຕົ່ ລະເດອນ ແລັ້ ວຢົ່ ນ
ແຈັ້ ງເສຍ ບົ່ໍ ໃຫັ້ ກາຍ ວັນທີ 15 ຂອງເດອນຖັດໄປ;
ອາກອນລາຍໄດັ້ ປະເພດອົ່ ນ ໃຫັ້ ແຈັ້ ງເສຍ ພາຍໃນກໍານົດ ສິບຫັ້ າ ວັນ ນັບແຕົ່ ວັນມີ

ລາຍໄດັ້ ເປັນຕົັ້ນໄປ;

3. ອາກອນກໍາໄລຂອງວິສາຫະກິດ ໃຫັ້ ແຈັ້ ງເສຍເປັນແຕົ່ ລະປີ ແລະ ມອບເປັນງວດ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
- ງວດທີ 1 ບົ່ໍ ໃຫັ້ ກາຍວັນທີ 10 ຂອງ ເດອນເມສາ ຂອງປີ;
-

ງວດທີ 2 ບົ່ໍ ໃຫັ້ ກາຍວັນທີ 10 ຂອງ ເດອນກໍລະກົດ ຂອງປີ;

-

ງວດທີ 3 ບໍົ່ໃຫັ້ ກາຍວັນທີ 10 ຂອງ ເດອນຕຸ ລາ ຂອງປີ;

ງວດທີ 4 ບໍົ່ໃຫັ້ ກາຍວັນທີ 10 ຂອງ ເດອນມັງກອນ ຂອງປີຖັດໄປ.
ສໍາລັບການແຈັ້ ງ ອາກອນຊັບສິນ, ອາກອນສົ່ິ ງແວດລັ້ ອມ, ພາສີທົ່ີ ດິນ, ຄົ່ າທໍານຽມ ແລະ ຄົ່ າ
-

ບໍລິການວິຊາການ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນລະບຽບການຕົ່ າງຫາກ.

ໝວດທີ 3
ການມອບອາກອນ
ມາດຕາ 28 ແຜນການຄິດໄລ່ ມອບອາກອນ
ໃນແຕົ່ ລະປີ ຜູັ້ ດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດ ຕັ້ ອງຄິດໄລົ່ ແລະ ແຈັ້ ງແຜນການມອບອາກອນແຕົ່
ລະປະເພດ ໃຫັ້ ຂະແໜງການສົ່ ວຍສາອາກອນ ບົ່ ອນຕົນຂັ້ຶ ນກັບ ຫັ ງຈາກໄດັ້ ຮັບແຜນການດົ່ັ ງກົ່ າວແລັ້ ວ
ຂະແໜງການສົ່ ວຍສາອາກອນ ຕັ້ ອງສົມທຽບ ແລະ ວິໄຈຂໍັ້ມູ ນຕົວຈິງ, ຖັ້ າເຫັນວົ່ າແຜນການຄິດໄລົ່ ມອບ
ອາກອນນັັ້ນບໍົ່ຈະແຈັ້ ງ ຕັ້ ອງແຈັ້ ງໃຫັ້ ຜູັ້ດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດດັົ່ງກົ່ າວ ຄິດໄລົ່ ຄນໃໝົ່ ແລັ້ ວສົົ່ງໃຫັ້
ຂະແໜງການສົ່ ວຍສາອາກອນ ບົ່ໍ ໃຫັ້ ກາຍ ເດອນກັນຍາ ຂອງທຸ ກປີ.
ມາດຕາ 29 ການມອບອາກອນ
ການມອບອາກອນ ແມົ່ ນ ພັນທະຂອງ ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັ້ັ ງ ທົ່ີ ຕັ້ ອງມອບ ອາກອນ
, ຄົ່ າທໍານຽມ, ຄົ່ າບໍລິການວິຊາການ, ຄົ່ າປັບໃໝ ແລະ ພັນທະອົ່ ນ ເຂັ້ົ າເປັນລາຍຮັບງົບປະມານແຫົ່ ງລັດ
ໃຫັ້ ຖກຕັ້ ອງ, ຄົບຖັ້ ວນ ແລະ ທັນເວລາ ຕາມທີົ່ໄດັ້ ການົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍ.
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ອາກອນທຸ ກປະເພດ ສາມາດມອບເປັນ ສະກຸ ນເງິນກີບ ຫ ເງິນຕາຕົ່ າງປະເທດ ໂດຍຜົ່ ານລະບົບ
ການຊໍາລະຂອງທະນາຄານຢູ ົ່ ສປປ ລາວ ຫ ຄັງເງິນແຫົ່ ງຊາດ ຫ ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ດັ້ ວຍ ເງິນສົດ,
ແຊັກ ຫ ພັນທະບັດ ຕາມແຕົ່ ກໍລະນີ.
ສໍາລັບບົ່ ອນບົ່ໍ ມີໜົ່ ວຍບໍລິການຂອງທະນາຄານນັ້ັ ນ ໃຫັ້ ມອບຢູ ົ່ ຄັງເງິນແຫົ່ ງຊາດ.
ມາດຕາ 30 ສະຖານທ່ີ ມອບອາກອນ
ສະຖານທີົ່ມອບອາກອນ ມີ ດັົ່ງນີັ້:
1. ທະນາຄານທຸ ລະກິດ ທີົ່ມີບັນຊີຂອງຄັງເງິນແຫົ່ ງຊາດ;
2. ຄັງເງິນແຫົ່ ງຊາດ ແລະ ຄັງເງິນແຫົ່ ງຊາດ ປະຈໍາ ດົ່ ານພາສີ, ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ, ເມອງ,
ເທດສະບານ, ນະຄອນ;
3. ສະຖານທົ່ີ ອົ່ ນ ຕາມທົ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 31 ການນໍາໃຊ້ ໃບເກັບເງິນ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັ້ັ ງ ທົ່ີ ມີການຊັ້ -ຂາຍ ສິນຄັ້ າ ແລະ/ຫ ການບໍລິການ ຕັ້ ອງນໍາ
ໃຊັ້ ໃບເກັບເງິນທຸ ກຄັ້ັ ງ.
ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜູັ້ ຕົກລົງໃນການ ອອກແບບ, ຈັດພິມ, ແຈກຢາຍ, ຄຸ ັ້ ມຄອງ ແລະ ການນໍາ
ໃຊັ້ ໃບເກັບເງິນທຸ ກປະເພດ.
ມາດຕາ 32 ການໄລ່ ລຽງອາກອນ
ການໄລົ່ ລຽງອາກອນ

ແມົ່ ນການປະເມີນຄນຂອງເຈັ້ົ າໜັ້ າທົ່ີ ສົ່ ວຍສາອາກອນ

ກົ່ ຽວກັບ ການ
ຄິດໄລົ່ , ການເກັບ ແລະ ການມອບອາກອນ ຂອງ ຜູັ້ ດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດ ແລະ ຜູັ້ ບົ່ໍ ດໍາເນີນການ
ຜະລິດທຸ ລະກິດ.
ຖັ້ າເຫັນວົ່ າ ການຄິດໄລົ່ , ການຫັກອາກອນ ແລະ ການແຈັ້ ງມອບ ບໍົ່ຖກຕັ້ ອງ ກໍໃຫັ້ ເຈົັ້າໜັ້ າທີົ່ສົ່ ວຍ
ສາອາກອນ ຄິດໄລົ່ ແລະ ໄລົ່ ລຽງ ຄນ ເພົ່ ອໃຫັ້ ມອບອາກອນເຂັ້ົ າງົບປະມານແຫົ່ ງລັດຢົ່ າງຖກຕັ້ ອງ ແລະ ຄົບ
ຖັ້ ວນ.
ມາດຕາ 33 ການຖືບັນຊີ
ຜູັ້ ດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດ ຕັ້ ອງຖບັນຊີໃຫັ້ ຖກຕັ້ ອງຕາມທົ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນ ກົດໝາຍວົ່ າດັ້ ວຍ
ການບັນຊີ ຂອງ ສປປ ລາວ.
ເອກະສານບັນຊີທີົ່ໃຊັ້ ແລັ້ ວ ຕັ້ ອງ ຮັກສາໄວັ້ ພາຍໃນກໍານົດ ສິບ ປີ ແລະ ນໍາສະເໜີຕໍົ່ເຈົັ້າໜັ້ າທີົ່
ສົ່ ວຍສາອາກອນ ແລະ ພາກສົ່ ວນອົ່ ນທົ່ີ ກົ່ ຽວຂັ້ ອງ ໃນເວລາມີການກວດກາ.
ການຖບັນຊີ ດັ້ ວຍລະບົບໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ຕັ້ ອງຂຶັ້ນທະບຽນຕາມລະບຽບການ ແລະ
ມາດຕະຖານການບັນຊີ.
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ໝວດທີ 4
ການສ່ົ ງຄືນອາກອນ
ມາດຕາ 34 ການສົ່ງຄືນອາກອນ
ການສົ່ົ ງຄນອາກອນ ໃຫັ້ ດໍາເນີນໃນກໍລະນີ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
1. ຜູັ້ ດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດ ຫ ຜູັ້ ເສຍອາກອນ ໄດັ້ ມອບອາກອນແຕົ່ ລະປະເພດເກີນຈໍາ
ນວນທົ່ີ ຕັ້ ອງເສຍ ຕັ້ ອງສົົ່ງຄນອາກອນທີົ່ມອບເກີນນັັ້ນ ໂດຍຫັກກັບອາກອນປະເພດດຽວກັນ ຖັ້ າບໍົ່
ສາມາດຫັກກັບອາກອນປະເພດດຽວກັນໄດັ້ ກໍຕັ້ ອງສົົ່ງຄນເປັນເງິນ;
2. ຜູັ້ ດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດ ຫ ຜູັ້ ເສຍອາກອນ ຖກລົັ້ມລະລາຍ, ຢຸ ດເຊົາທຸ ລະກິດຢົ່ າງ
ຖາວອນ, ມີການ ໂຮມ ຫ ແຍກ ກິດຈະການ ຫາກມີຈໍານວນອາກອນທົ່ີ ມອບເກີນ ໃຫັ້ ຫັກກັບອາກອນ
ປະເພດດຽວກັນ, ຖັ້ າຫັກຍັງບົ່ໍ ໝົດ ກໍໃຫັ້ ຫັກກັບອາກອນປະເພດອົ່ ນ, ຖັ້ າຫາກຍັງຫັກບົ່ໍ ໝົດອີກ ສົ່ ວນທົ່ີ
ເຫອນັັ້ນ ໃຫັ້ ສົົ່ງຄນເປັນເງິນ;
ສໍາລັບການສົົ່ງຄນເງິນອາກອນມູ ນຄົ່ າເພີົ່ມ ໃຫັ້ ຜູັ້ດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດ ທົ່ີ ສົົ່ງອອກສິນຄັ້ າ,
ສະຖານທູ ດ, ສະຖານກົງສູ ນໃຫຍົ່ , ອົງການຈັດຕັ້ັ ງສາກົນ, ນັກທົ່ ອງທົ່ ຽວຕົ່ າງປະເທດ ແລະ ຜູັ້ ໂດຍສານ
ຕົ່ າງປະເທດ ຂາອອກ ປະຕິບັດຕາມທີົ່ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍ ວົ່ າດັ້ ວຍອາກອນມູ ນຄົ່ າເພີົ່ມ.
ມາດຕາ 35 ການຍື່ນຄໍາສະເໜ
ີ
ຜູັ້ ເສຍອາກອນ ມີສິດຍົ່ ນຄໍາສະເໜີຕໍົ່ຂະແໜງການສົ່ ວຍສາອາກອນບົ່ ອນຕົນຂັ້ຶ ນກັບ ຖັ້ າເຫັນວົ່ າ
ຕົນເສຍອາກອນເກີນ ຫ ບົ່ໍ ຖກຕັ້ ອງ ພາຍໃນກໍານົດ ສິບຫັ້ າ ວັນ ນັບແຕົ່ ວັນໄດັ້ ຮັບໃບສົ່ັ ງມອບ ຫ ໃບແຈັ້ ງ
ເສຍອາກອນ ເປັນຕົັ້ນໄປ ຖັ້ າຫາກກາຍກໍານົດເວລາດັົ່ງກົ່ າວ ຂະແໜງການສົ່ ວຍສາອາກອນຈະບໍົ່ຮັບ
ພິຈາລະນາແຕົ່ ຢົ່ າງໃດ.
ມາດຕາ 36 ການພິຈາລະນາຄໍາສະເໜ
ີ
ຂະແໜງການສົ່ ວຍສາອາກອນ ຕັ້ ອງແຈັ້ ງຜົນການແກັ້ ໄຂຄໍາສະເໜີ ໃຫັ້ ຜູັ້ເສຍອາກອນ ເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ ພາຍໃນກໍານົດ ສິບຫັ້ າ ວັນ ນັບແຕົ່ ວັນໄດັ້ ຮັບຄໍາສະເໜີ ເປັນຕົັ້ນໄປ.
ໃນກໍລະນີ ບົ່ໍ ໄດັ້ ຮັບຜົນການແກັ້ ໄຂຄໍາສະເໜີ ຫ ໄດັ້ ຮັບແຕົ່ ເຫັນວົ່ າຍັງບົ່ໍ ຖກຕັ້ ອງຕາມກົດໝາຍ
ຜູັ້ ເສຍອາກອນ ກໍມີສິດສະເໜີຕໍົ່ຂະແໜງການສົ່ ວຍສາອາກອນ ຂັັ້ນເທິງຖັດໄປ ຖັ້ າຜູັ້ ເສຍອາກອນ ຫາກ
ເຫັນວົ່ າຍັງບົ່ໍ ຖກຕັ້ ອງອີກ ກໍມີສິດຮັ້ ອງຟັ້ ອງຕາມຂະບວນການຍຸ ຕິທໍາ.
ມາດຕາ 37 ການທວງເກັບອາກອນ
ຂະແໜງການສົ່ ວຍສາອາກອນ ມີ ສິດກວດກາການຄິດໄລົ່ ແລະ ການເສຍອາກອນຂອງຜູັ້ ເສຍ
ອາກອນຄນໄດັ້ ພາຍໃນກໍານົດ ຫັ້ າ ປີການບັນຊີ. ຖັ້ າກວດເຫັນວົ່ າມີການຄິດໄລົ່ ແລະ/ຫ ການເສຍອາກອນ
ທົ່ີ ບົ່ໍ ຖກຕັ້ ອງ ຄົບຖັ້ ວນແລັ້ ວ ຂະແໜງການສົ່ ວຍສາອາກອນ ສາມາດທວງເກັບເອົາອາກອນຄນ ພັ້ ອມທັງ
ປັບໃໝຕາມທີົ່ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍ.
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ໝວດທີ 5
້ີ ອາກອນ ແລະ ການປັບໃໝ
ການລົບລ້ າງໜ
້ີ ອາກອນ
ມາດຕາ 38 ການລົບລ້ າງໜ
ຜູັ້ ເສຍອາກອນ ຈະຖກລົບລັ້ າງໜີັ້ອາກອນ ໃນກໍລະນີ ດັົ່ງນີັ້:
1. ຖກປະກາດວົ່ າລົັ້ມລະລາຍ;
2. ຂາດສະຕິສໍາປະຊັນຍະ, ຫາຍສາບສູ ນ ຫ ເສຍຊີວິດ ໂດຍບໍົ່ມີຊັບສິນໃດໆ.
ຂະແໜງການສົ່ ວຍສາອາກອນ ສັງລວມເອກະສານໜັ້ີ ອາກອນແຕົ່ ລະປະເພດ ທົ່ີ ຮຽກເກັບບໍົ່ໄດັ້
ໃນໄລຍະຜົ່ ານມາ ໂດຍໄດັ້ ຮັບການຢັ້ັ ງຢນ ກົ່ ຽວກັບກໍລະນີທົ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນຂັ້ໍ 1 ແລະ ຂັ້ໍ 2 ເທິງນັ້ີ ຈາກ
ອົງການປົກຄອງທັ້ ອງຖິົ່ນ ແລະ ຂະແໜງການອົ່ ນທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ ອງ ແລັ້ ວສະເໜີຕໍົ່ກະຊວງການເງິນ ພິຈາລະນາ
ອອກຂັ້ໍ ຕົກລົງລົບລັ້ າງ.
ມາດຕາ 39 ການປັບໃໝ
ກໍລະນີທົ່ີ ຜູັ້ ເສຍອາກອນ ຈະຖກປັບໃໝ ມີ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
1. ການບົ່ໍ ແຈັ້ ງມອບອາກອນ;
2. ການແຈັ້ ງອາກອນຊັກຊັ້ າ;
3. ການມອບອາກອນຊັກຊັ້ າ;
4. ການປະກອບຂັ້ໍ ມູ ນເພົ່ ອແຈັ້ ງເສຍອາກອນບົ່ໍ ຄົບຖັ້ ວນ ຫ ບົ່ໍ ຖກຕັ້ ອງ;
5. ການບົ່ໍ ຖບັນຊີ, ການຖບັນຊີບົ່ໍ ຖກຕັ້ ອງ ຫ ບົ່ໍ ຄົບຖັ້ ວນ ຕາມມາດຕະຖານການບັນຊີ;
6. ການບົ່ໍ ອອກໃບເກັບເງິນ ຫ ອອກໃບເກັບເງິນບໍົ່ຖກຕັ້ ອງ, ບໍົ່ຄົບຖັ້ ວນ ໃນການຂາຍສິນຄັ້ າ ຫ
ການບໍລິການ;
7. ການຫົ ບຫີ ກ ຫ ການເຊົ່ ອງອໍາອາກອນ ໂດຍເຈດຕະນາ;
8. ການບົ່ໍ ໃຫັ້ ຄວາມຮົ່ ວມມ

ການບົ່ໍ ຍອມໃຫັ້ ເຈັ້ົ າໜັ້ າທົ່ີ ກວດກາ,

ແລະ/ຫ

ການບົ່ໍ ສະເໜີ

ເອກະສານການບັນຊີ, ການບົ່ໍ ແຈັ້ ງແຜນການມອບອາກອນປະຈໍາປີ, ການບໍົ່ສະແດງ ຫັ ກຖານ,

ຂັ້ໍ ມູ ນ

ຂົ່ າວສານຕົ່ າງໆ ກົ່ ຽວກັບການກວດກາອາກອນ;
9. ການມີໜັ້ີ ອາກອນຄັ້ າງມອບ ຈາກການບົ່ໍ ມອບຕາມກໍານົດເວລາໃນໃບສົ່ັ ງມອບອາກອນ.
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ໝວດທີ 6
ລະບົບຂ້ໍ ມນ ແລະ ຖານຂ້ໍ ມນສ່ ວຍສາອາກອນ
ມາດຕາ 40 ລະບົບຂ້ໍ ມນສ່ ວຍສາອາກອນ
ລະບົບຂໍັ້ມູ ນສົ່ ວຍສາອາກອນ ປະກອບດັ້ ວຍ ຂໍັ້ມູ ນ ແລະ ເອກະສານ ກົ່ ຽວກັບ ພັນທະອາກອນຂອງ
ຜູັ້ ເສຍອາກອນ ຊົ່ຶ ງເປັນພັ້ ນຖານໃນການ ຄຸ ັ້ ມຄອງສົ່ ວຍສາອາກອນ, ຕີລາຄາລະດັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ກົດໝາຍ, ການລະເມີດກົດໝາຍ ຫ ການກະທໍາຜິດ ຂອງຜູັ້ ເສຍອາກອນ ກົ່ ຽວກັບສົ່ ວຍສາອາກອນ.
ມາດຕາ 41 ການສ້ າງຖານຂ້ໍ ມນສ່ ວຍສາອາກອນ
ຂະແໜງການສົ່ ວຍສາອາກອນ ເປັນຜູັ້ ຮັບຜິດຊອບ ສັ້ າງຖານຂໍັ້ມູ ນ, ຄຸ ັ້ ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ
ພັ້ ນຖານຂັ້ໍ ມູ ນຂົ່ າວສານ,

ພັ້ ນຖານເຕັກນິກລະບົບຂັ້ໍ ມູ ນຂອງຜູັ້ ເສຍອາກອນ

ໂດຍມີພາກສົ່ ວນ

ຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດສະເພາະໃນການ ເກັບກໍາ ວິໄຈຂັ້ໍ ມູ ນ, ແກັ້ ໄຂຂັ້ໍ ມູ ນ, ຄຸ ັ້ ມຄອງພັ້ ນຖານຂັ້ໍ ມູ ນ,
ສັ້ າງກົນໄກຄຸ ັ້ ມຄອງຄວາມສົ່ ຽງ ແລະ ຮັກສາລະບົບຂັ້ໍ ມູ ນຂອງຜູັ້ ເສຍອາກອນ.
ຂະແໜງການສົ່ ວຍສາອາກອນ ມີໜັ້ າທົ່ີ ເກັບກໍາ ແລະ ແກັ້ ໄຂຂັ້ໍ ມູ ນພາຍໃນປະເທດ ແລະ
ແລກປົ່ ຽນກັບຕົ່ າງປະເທດ ທີົ່ພົວພັນເຖິງຂໍັ້ມູ ນອາກອນ ເພົ່ ອນໍາໃຊັ້ ເຂົັ້າໃນວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງສົ່ ວຍສາ
ອາກອນ.
ຂະແໜງການສົ່ ວຍສາອາກອນ ປະສານສົມທົບກັບ ຂະແໜງການ, ອົງການຈັດຕັ້ັ ງ ແລະ ບຸ ກຄົນ
ທົ່ີ ກົ່ ຽວຂັ້ ອງ ເພົ່ ອແລກປຽນ ແລະ ເຊົ່ ອມຕໍົ່ລະບົບຂໍັ້ມູ ນ.
ກະຊວງການເງິນ ກໍານົດວຽກງານສັ້ າງຖານຂັ້ໍ ມູ ນ, ເກັບກໍາ ວິໄຈ, ແກັ້ ໄຂ ແລະ ຄຸ ັ້ ມຄອງລະບົບຂັ້ໍ
ມູ ນກົ່ ຽວກັບຜູັ້ ເສຍອາກອນ.
ມາດຕາ 42 ການສັງລວມ ແລະ ການລາຍງານ ຂ້ໍ ມນສ່ ວຍສາອາກອນ
ຂະແໜງການສົ່ ວຍສາອາກອນ ເປັນເຈັ້ົ າການປະສານສົມທົບກັບ ຂະແໜງການອຸ ດສາຫະກໍາ
ແລະ ການຄັ້ າ, ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທະນາຄານ ແຫົ່ ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຂະແໜ
ງການອົ່ ນທົ່ີ ກົ່ ຽວຂັ້ ອງ ເພົ່ ອສັງລວມຖານຂໍັ້ມູ ນສົ່ ວຍສາອາກອນ.
ຂະແໜງການສົ່ ວຍສາອາກອນ ສະຫຸ ບ ສັງລວມຂໍັ້ມູ ນສົ່ ວຍສາອາກອນ ແລັ້ ວລາຍງານຕໍົ່ຂະແໜ
ງການ ສາຍຕັ້ັ ງ ແລະ ສາຍຂວາງ ຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 43 ການຮັກສາຄວາມລັບຂ້ໍ ມນສ່ ວຍສາອາກອນ
ການຮັກສາຄວາມລັບຂໍັ້ມູ ນສົ່ ວຍສາອາກອນ ໃຫັ້ ປະຕິບັດ ດັົ່ງນັ້ີ :
1. ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ເຈັ້ົ າໜັ້ າທົ່ີ ສົ່ ວຍສາອາກອນ ຕັ້ ອງຮັກສາຄວາມລັບຂັ້ໍ ມູ ນຂອງຜູັ້
ເສຍອາກອນ ຕາມທົ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍ, ຍົກເວັ້ັ ນກໍລະນີທົ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນຂັ້ໍ 2 ຂອງມາດຕານັ້ີ .
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ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສະໜອງຂັ້ໍ ມູ ນຂອງຜູັ້ ເສຍອາກອນ
ຕາມການຮຽກຮັ້ ອງຂອງບັນດາຂະແໜງການ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
2. ຂະແໜງການສົ່ ວຍສາອາກອນ

- ອົງການ ສບສວນ-ສອບສວນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ສານປະຊາຊົນ;
- ອົງການກວດກາລັດ ແລະ ອົງການກວດສອບແຫົ່ ງລັດ;
- ອົງການອົ່ ນຂອງລັດທົ່ີ ເຫັນວົ່ າມີຄວາມຈໍາເປັນ.
ມາດຕາ 44 ການເປີດເຜີຍຂ້ໍ ມນສ່ ວຍສາອາກອນ
ຂະແໜງການສົ່ ວຍສາອາກອນ ເປີດເຜີຍຂັ້ໍ ມູ ນສະເພາະຂອງຜູັ້ ລະເມີດກົດໝາຍ ກົ່ ຽວກັບວຽກ
ງານສົ່ ວຍສາອາກອນ ຜົ່ ານສົ່ ຕົ່ າງໆ ໃນກໍລະນີ ດັົ່ງນັ້ີ :
1. ການຫົ ບຫີ ກ, ການເຊົ່ ອງອໍາ, ການສັ້ໍ ໂກງ, ການເມີນເສີຍ ຫ ການບໍົ່ມອບອາກອນແຕົ່ ລະ
ປະເພດ ຕາມທົ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍ;
2. ການບົ່ໍ ປະຕິບັດ ຄໍາສົ່ັ ງ, ຄໍາແນະນໍາ, ແຈັ້ ງການ, ຂັ້ໍ ກໍານົດ ຫ ລະບຽບການ ຂອງຂະແໜງການ
ສົ່ ວຍສາອາກອນ.

ພາກທີ IV
ນະໂຍບາຍການສ່ົ ງເສີມພິເສດ
ມາດຕາ 45 ນະໂຍບາຍການສ່ົ ງເສີມພິເສດ
ລັດ ມີນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມພິເສດ ທາງດັ້ ານອາກອນ ຕໍົ່ບາງໂຄງການການລົງທຶນ, ບາງກິດຈະການ
ສາທາລະນະປະໂຫຍດ ແລະ ສາທາລະນຸ ປະໂພກໃນເຂດຫົ່ າງໄກສອກຫີ ກ ແລະ ທຸ ລະກັນດານ ຂອງທຸ ລະກິດ
ໃດ ໜົ່ ງ ເພົ່ ອພັດທະນາໂຄງລົ່ າງພັ້ ນຖານ ລວມທັງວຽກງານສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸ ກ, ວັດທະນະທໍາສັງຄົມ, ກະສິກໍາ, ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກັ້ ໄຂຄວາມທຸ ກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ຊົ່ຶ ງບໍົ່ພົວພັນກັບການ
ຂຸ ດຄັ້ົ ນແຫົ່ ງຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແຕົ່ ຕັ້ ອງນໍາສະເໜີຕົ່ໍ ສະພາແຫົ່ ງຊາດ ເພົ່ ອພິຈາລະນາຕົກລົງ.
ນະໂຍບາຍການສົົ່ງເສີມພິເສດ ອາດປະຕິບັດດັ້ ວຍການຍົກເວັັ້ນ ຫ ຫຸ ດຜົ່ ອນພັນທະສົ່ ວຍສາ
ອາກອນ.
ມາດຕາ 46 ການຍົກເວ້ັ ນ ຫື ຫດຜ່ ອນພັນທະສ່ ວຍສາອາກອນ
ພັນທະສົ່ ວຍສາອາກອນທົ່ີ ໄດັ້ ຮັບອານຸ ຍາດໃຫັ້ ຍົກເວັ້ັ ນ ຫ ຫຸ ດຜົ່ ອນ ມີກໍລະນີ ດົ່ັ ງນັ້ີ :

1. ການປະຕິບັດສັນຍາສາກົນ ຫ ສົນທິສັນຍາ ເພົ່ ອຫີ ກເວັັ້ນການເກັບອາກອນຊໍັ້າຊັ້ ອນ ແລະ
ສະກັດກັ້ັ ນການຫົ ບຫີ ກການເສຍອາກອນລາຍໄດັ້ ທົ່ີ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ;
2.
3.

ການປະຕິບັດຕາມບົດບັນຍັດ ທົ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍວົ່ າດັ້ ວຍການສົ່ົ ງເສີມການລົງທຶນ;
ການປະຕິບັດຕາມມະຕິຂອງສະພາແຫົ່ ງຊາດ ສໍາລັບໂຄງການທົ່ີ ມີຄວາມສໍາຄັນລະດັບຊາດ;

ການປະຕິບັດຕາມ ການຕົກລົງຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫົ່ ງຊາດ ບົນພັ້ ນຖານການສະເໜີ
ຂອງລັດຖະບານ ກົ່ ຽວກັບນະໂຍບາຍຍົກເວັັ້ນພິເສດ ໃນກໍລະນີເຫດສຸ ດວິໄສ ຫ ໄພທໍາມະຊາດ ເຊັົ່ນ ພາຍຸ ,
4.
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ພະຍາດລະບາດ, ນັ້ໍ າຖັ້ ວມ, ໄພແຫັ້ ງແລັ້ ງ, ແຜົ່ ນດິນໄຫວ, ອັກຄີໄພ ແລະ ເຫດການອົ່ ນ ທົ່ີ ກົ່ໍ ໃຫັ້ ເກີດ
ຄວາມເສຍຫາຍຢົ່ າງຫວງຫາຍ.

ພາກທີ V
ສິດ ແລະ ໜ້າທ່ີ ຂອງ ຜ້ ເສຍອາກອນ
ມາດຕາ 47 ສິດ ຂອງຜ້ ເສຍອາກອນ
ຜູັ້ ເສຍອາກອນ ມີສິດ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
1. ໄດັ້ ຮັບຂັ້ໍ ມູ ນຂົ່ າວສານ, ຊັ້ີ ແຈງ, ອະທິບາຍ ແລະ ໃຫັ້ ການແນະນໍາກົ່ ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ
ເສຍອາກອນ ລວມທັງການກໍານົດພັນທະທາງດັ້ ານອາກອນຂອງຕົນ;
2. ໄດັ້ ຮັບການຮັກສາຄວາມລັບ ກົ່ ຽວກັບຂັ້ໍ ມູ ນສົ່ ວຍສາອາກອນຂອງຕົນ;
3. ໄດັ້ ຮັບນະໂຍບາຍຍົກເວັັ້ນ ຫ ຫຸ ດຜົ່ ອນ ອາກອນ ຕາມກົດໝາຍ;
4. ໄດັ້ ຮັບຄນເງິນອາກອນທົ່ີ ມອບເກີນ ຕາມກົດໝາຍ;
5. ຮັ້ ອງທຸ ກ ກົ່ ຽວກັບການກະທໍາທົ່ີ ບົ່ໍ ຖກຕັ້ ອງ ແລະ ບົ່ໍ ສອດຄົ່ ອງ ກັບກົດໝາຍ ຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ, ເຈັ້ົ າໜັ້ າທົ່ີ ສົ່ ວຍສາອາກອນ ຫ ການຈັດຕັ້ັ ງ;
6. ນໍາໃຊັ້ ສິດອົ່ ນຕາມທີົ່ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 48 ໜ້າທ່ີ ຂອງຜ້ ເສຍອາກອນ
ຜູັ້ ເສຍອາກອນ ມີ ໜັ້ າທົ່ີ ດັົ່ງນັ້ີ :
1. ຄິດໄລົ່ ເກັບ, ແຈັ້ ງ ແລະ ເສຍອາກອນ ໃຫັ້ ຖກຕັ້ ອງ, ຄົບຖັ້ ວນ ແລະ ທັນເວລາ;
2. ຮັບຜິດຊອບຕົ່ໍ ການຄິດໄລົ່ ເກັບ, ການແຈັ້ ງ, ການຂໍຫັກ, ການຂໍຫຸ ດຜົ່ ອນ ຫ ຍົກເວັ້ັ ນພັນທະ
ສົ່ ວຍສາອາກອນ ໃຫັ້ ຊັດເຈນ, ຖກຕັ້ ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ;
3. ສັ້ າງແຜນການ ແລະ ສະຫຸ ບ ການມອບພັນທະໃນປີ;
4. ລາຍງານບັນຊີເງິນຝາກຂອງຕົນຢູ ົ່ ທະນາຄານ, ຄັງເງິນແຫົ່ ງຊາດ ຫ ສະຖາບັນການເງິນອົ່ ນ
ໃຫັ້ ແກົ່ ຂະແໜງການສົ່ ວຍສາອາກອນ;
5. ຖບັນຊີ, ນໍາໃຊັ້ ໃບເກັບເງິນ ແລະ ນໍາໃຊັ້ ເລກປະຈໍາຕົວຜູັ້ ເສຍອາກອນ ຕາມກົດໝາຍ;
6. ສະໜອງເອກະສານບັນຊີ, ໃບເກັບເງິນ, ໃບຢັ້ັ ງຢນຖານະການເງິນ ແລະ ເອກະສານອົ່ ນ

ທົ່ີ

ພົວພັນກັບວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ ຕາມກົດໝາຍ;
7. ປະຕິບັດ ຂັ້ໍ ຕົກລົງ, ຄໍາສົ່ັ ງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແຈັ້ ງການ ຂອງຂະແໜງການສົ່ ວຍສາອາກອນ
ໃນການມອບອາກອນຄັ້ າງມອບ ແລະ ຄົ່ າປັບໃໝ; ຍິນຍອມໃຫັ້ ຍດ ຫ ອາຍັດຊັບຂອງຕົນ ບົ່ໍ ໃຫັ້ ຫຸ ດຈໍາ
ນວນອາກອນທົ່ີ ຄັ້ າງມອບ ຖັ້ າຫາກຕົນບໍົ່ເອົາໃຈໃສົ່ ຫ ບໍົ່ໃຫັ້ ຄວາມຮົ່ ວມມ ກັບ ຂະແໜງການສົ່ ວຍສາ
ອາກອນ;
ປັບປຸ ງຄັັ້ງວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2018

15

8. ຮັກສາ ແລະ ເກັບມັ້ ຽນເອກະສານການບັນຊີ ຕາມກົດໝາຍ;
9. ແຈັ້ ງຕົ່ໍ ຂະແໜງການສົ່ ວຍສາອາກອນບົ່ ອນທົ່ີ ຕົນຂັ້ຶ ນກັບ
ຕາມກົດ

ເພົ່ ອຊໍາລະອາກອນທົ່ີ ຄັ້ າງມອບ

ໝາຍ ໃນກໍລະນີ ຕົນຫາກ ຢຸ ດເຊົາ, ຂາຍ, ມອບ, ຄວບ, ແຍກ ແລະ ໂອນກິດຈະການທັງໝົ

ດ ຫ ສົ່ ວນໃດສົ່ ວນໜົ່ຶ ງໃຫັ້ ແກົ່ ຜູັ້ອົ່ ນ ສໍາລັບການເສຍຊີວິດຂອງຜູັ້ ເສຍອາກອນນັ້ັ ນ ໃຫັ້ ຜູັ້ສຶບທອດຂອງ
ຜູັ້ ກົ່ ຽວເປັນຜູັ້ ແຈັ້ ງ;
10.

ປະຕິບັດໜັ້ າທົ່ີ ອົ່ ນ ຕາມທົ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍ.

ພາກທີ VI
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງອົງການລັດ ກ່ ຽວກັບວຽກງານຄ້ ມຄອງສ່ ວຍສາອາກອນ
ມາດຕາ 49 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາແຫ່ ງຊາດ
ສະພາແຫົ່ ງຊາດ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕັ້ົ ນຕໍ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງສົ່ ວຍສາອາກອນ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
1. ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາການກໍານົດ, ການປົ່ ຽນແປງ, ການຍົກເວັ້ັ ນ ຫ ຍົກເລີກ, ການລົບ
ລັ້ າງ ອັດຕາອາກອນ;
2.

ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງ ແຜນເກັບລາຍຮັບງົບປະມານປະຈໍາປີ;

3.

ຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍກົ່ ຽວກັບວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ.

ມາດຕາ 51 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ
ລັດຖະບານ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົັ້ນຕໍ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງສົ່ ວຍສາອາກອນ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
1. ຄັ້ົ ນຄວັ້ າ ນໍາສະເໜີຕົ່ໍ ສະພາແຫົ່ ງຊາດ ກົ່ ຽວກັບ ການກໍານົດ, ການປົ່ ຽນແປງ, ການຍົກເວັ້ັ ນ ຫ
ຍົກເລີກ, ການລົບລັ້ າງ ອັດຕາອາກອນ;
ຄັ້ົ ນຄວັ້ າ ນໍາສະເໜີຕົ່ໍ ສະພາແຫົ່ ງຊາດ ກົ່ ຽວກັບ ແຜນເກັບລາຍຮັບງົບປະມານປະຈໍາປີ ແລະ
ກວດກາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍກົ່ ຽວກັບສົ່ ວຍສາອາກອນ;
2.

ຕົກລົງມອບສິດໃຫັ້ ກະຊວງການເງິນ ອອກລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການຄຸ ັ້ ມຄອງການ
ເກັບລາຍຮັບ ໃຫັ້ ຖກຕັ້ ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ົ ວປະເທດ.
3.

ມາດຕາ 52 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງການເງິນ
ກະຊວງການເງິນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງສົ່ ວຍສາອາກອນ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
1. ຄັ້ົ ນຄວັ້ າ ນໍາສະເໜີຕົ່ໍ ລັດຖະບານ ກົ່ ຽວກັບ ການກໍານົດ, ການປົ່ ຽນແປງ, ການຍົກເວັ້ັ ນ ຫ
ຍົກເລີກ, ການລົບລັ້ າງ ອັດຕາອາກອນ ແລັ້ ວນໍາສະເໜີຕົ່ໍ ສະພາແຫົ່ ງຊາດ ພິຈາລະນາ;
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ຄັ້ົ ນຄວັ້ າ ນໍາສະເໜີຕົ່ໍ ລັດຖະບານ ກົ່ ຽວກັບ ແຜນເກັບລາຍຮັບງົບປະມານປະຈໍາປີ ແລະ
ກວດກາການຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດກົດໝາຍກົ່ ຽວກັບສົ່ ວຍສາອາກອນ
ແລັ້ ວນໍາສະເໜີຕົ່ໍ ສະພາແຫົ່ ງຊາດ
2.

ພິຈາລະນາ;
3.

ຮັບຮອງ ແຜນຍຸ ດທະສາດການພັດທະນາ ແລະ ການເກັບລາຍຮັບຂອງຂະແໜງການສົ່ ວຍສາ

ອາກອນ;
4.

ສະເໜີພາກສົ່ ວນທົ່ີ ກົ່ ຽວຂັ້ ອງ ໂຈະ, ປົ່ ຽນແປງ ຫ ຍົກເລີກ ໂຄງການ ຫ ກິດຈະການການລົງທຶນ

ທົ່ີ ບົ່ໍ ປະຕິບັດ ຫ ປະຕິບັດບົ່ໍ ຖກຕັ້ ອງ ຕາມເປັ້ົ າໝາຍການລົງທຶນ ຫ ດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດບົ່ໍ ຖກຕັ້ ອງ,
ບົ່ໍ ເສຍ ພັນທະອາກອນ ຫ ເສຍບໍົ່ຖກຕັ້ ອງ ແລະ ພັນທະອົ່ ນ ຕາມທີົ່ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍ;
5.

ຄັ້ົ ນຄວັ້ າ ສັ້ າງ ແລະ ນໍາໃຊັ້ ມາດຕະຖານການໂອນລາຄາໃນການຄຸ ັ້ ມຄອງອາກອນໃຫັ້ ສອດຄົ່ ອງ

ກັບມາດຕະຖານສາກົນ;
6.

ຈັດຕັ້ັ ງ, ຄຸ ັ້ ມຄອງການເກັບລາຍຮັບ ໃຫັ້ ໄດັ້ ຕາມແຜນການ ຫ ເກີນແຜນການ, ປະຕິບັດລາຍ

ຮັບງົບປະມານປະຈໍາປີທົ່ີ ລັດຖະບານມອບໃຫັ້ ;
7.

ຊັ້ີ ນໍາ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດລາຍຮັບງົບປະມານ ຕາມຕົວເລກທີົ່ສະພາ

ແຫົ່ ງຊາດ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ;
ຊຸກຍູັ້ ບັນດາຫົວໜົ່ ວຍວິສາຫະກິດ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນການປະຕິບັດພັນທະເຂັ້ົ າ
ງົບປະມານແຫົ່ ງລັດ;
8.

9.

ຊຸກຍູັ້ , ສົ່ົ ງເສີມ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດໂຄງການ, ກິດຈະການ ການ

ລົງທຶນ, ພັ້ ອມທັງຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ ັ້ ມຄອງ ນະໂຍບາຍດັ້ ານອາກອນ ຕາມກົດໝາຍ;
10. ຊຸກຍູັ້ , ແນະນໍາ, ເຜີຍແຜົ່ , ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍກົ່ ຽວກັບ
ວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ;
11. ພົວພັນ ແລະ ຮົ່ ວມມກັບຕົ່ າງປະເທດ, ພາກພັ້ ນ ແລະ ສາກົນ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານສົ່ ວຍສາ
ອາກອນ;
12. ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຕາມທີົ່ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍ;
13. ນໍາໃຊັ້ ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜັ້ າທົ່ີ ອົ່ ນ ຕາມທົ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 53 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ
ທະນາຄານ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານຄັ້ ຸຸມຄອງສົ່ ວຍສາອາກອນ ດັົ່ງນັ້ີ :
1.

ບໍລິການບັນຊີເງິນຝາກງົບປະມານແຫົ່ ງລັດ;

2.

ສະໜອງຂັ້ໍ ມູ ນທາງດັ້ ານທຸ ລະກໍາ ຂອງຜູັ້ ເສຍອາກອນ ຕາມການສະເໜີຂອງຂະແໜງການ

ສົ່ ວຍສາອາກອນ;
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ສະໜອງການບໍລິການ ໃຫັ້ ແກົ່ ຜູັ້ ປະຕິບັດພັນທະເຂັ້ົ າງົບປະມານແຫົ່ ງລັດ ໃນການມອບລາຍ
ຮັບເຂັ້ົ າບັນຊີເງິນຝາກຂອງລັດຖະບານ ຢູ ົ່ ທຸກຈຸ ດບໍລິການຂອງທະນາຄານຕົ່ າງໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ົ ວປະເທດ
3.

ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເປີດປົ່ ອງບໍລິການສະເພາະ ຜູັ້ ປະຕິບັດພັນທະຕົ່ໍ ງົບປະມານແຫົ່ ງລັດ;
4.

ບັນທຶກເນັ້ ອໃນ ເປັນຕົັ້ນ ຊົ່ , ເລກປະຈໍາຕົວຜູັ້ ເສຍອາກອນ, ໄລຍະເວລາ (ເດອນ, ງວດ) ຂອງ

ການແຈັ້ ງມອບ ແລະ ລະຫັດປະເພດບັນຊີລາຍຮັບງົບປະມານ ຊົ່ຶ ງເປັນເອກະສານຊັ້ ອນທັ້ າຍ;
5.

ອອກໃບແຈັ້ ງໜັ້ີ ໃຫັ້ ຜູັ້ປະຕິບັດພັນທະຕົ່ໍ ງົບປະມານແຫົ່ ງລັດ ໂດຍບົ່ົ ງບອກ ຊົ່ , ເລກປະຈໍາຕົວ

ຜູັ້ ເສຍອາກອນ, ຈໍານວນເງິນ, ເຊັນ ແລະ ປະທັບຕາຂອງທະນາຄານ;
6.

ນໍາໃຊັ້ ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜັ້ າທີົ່ອົ່ ນ ຕາມທີົ່ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 54 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ກະຊວງ, ອົງການ ອ່ື ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ ອງຖ່ິ ນ
ກະຊວງ, ອົງການ ອົ່ ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທັ້ ອງຖົ່ິ ນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານຄຸ ັ້ ມ
ຄອງສົ່ ວຍສາອາກອນ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
1. ຊັ້ີ ນໍາ, ຄຸ ັ້ ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ການເກັບລາຍຮັບ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ
ໃຫັ້ ໄດັ້ ຕາມແຜນການ ແລະ ເກີນແຜນການ ແລະ ຮັບປະກັນການປະຕິບັດລາຍຮັບ ຕາມແຜນງົບປະມານ
ປະຈໍາປີ ໃຫັ້ ຖກຕັ້ ອງ, ຄົບຖັ້ ວນ ແລະ ທັນເວລາ;
ຊັ້ີ ນໍາ ຫົວໜົ່ ວຍງົບປະມານ ທົ່ີ ຂັ້ຶ ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຈັດເກັບລາຍຮັບຄົ່ າທໍາ
ນຽມ ແລະ ຄົ່ າບໍລິການວິຊາການ ໃຫັ້ ຖກຕັ້ ອງ ແລະ ມອບເຂັ້ົ າງົບປະມານແຫົ່ ງລັດ ໃຫັ້ ຖກຕັ້ ອງ, ຄົບຖັ້ ວນ
2.

ແລະ ທັນເວລາ;
3.

ສະໜອງຂັ້ໍ ມູ ນ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ ທົ່ີ ຕິດພັນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ

ໃຫັ້ ຂະ ແໜງການສົ່ ວຍສາອາກອນ;
4.

ຊຸກຍູັ້ , ແນະນໍາ, ຄັ້ົ ນຄວັ້ າປະກອບຄໍາເຫັນ, ເຜີຍແຜົ່ , ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດ ກົດໝ

າຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕັ້ ກົດໝາຍ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ;
5.

ແຈັ້ ງ ແລະ ລາຍງານການລະເມີດກົດໝາຍ ກົ່ ຽວກັບສົ່ ວຍສາອາກອນຕົ່ໍ ຂະແໜງການສົ່ ວຍ

ສາອາກອນ ໂດຍໄດັ້ ຮັບການປົກປັ້ ອງ ແລະ ຮັກສາຄວາມລັບຕາມກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 50 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາປະຊາຊົນຂ້ັ ນແຂວງ
ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ັ ນແຂວງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົັ້ນຕໍ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງສົ່ ວຍສາອາກອນ
ດົ່ັ ງນັ້ີ :
ຊັ້ີ ນໍາ ແລະ ປະສານສົມທົບ ກັບບັນດາຂະແໜງການທົ່ີ ກົ່ ຽວຂັ້ ອງຢູ ົ່ ທັ້ອງຖົ່ິ ນ ໃນການສັ້ າງແຜນ
ລາຍຮັບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການເກັບລາຍຮັບເຂົັ້າງົບປະມານແຫົ່ ງລັດໃນທັ້ ອງຖິົ່ນຂອງຕົນ;
1.

2.

ຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍກົ່ ຽວກັບວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ ໃນຂອບ

ເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
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ພາກທີ VII
ຂ້ໍ ຫ້ າມ
ມາດຕາ 55 ຂ້ໍ ຫ້ າມທ່ົ ວໄປ
ຫັ້ າມບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັ້ັ ງ ມີພຶດຕິກໍາ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
1. ປະຕິເສດການສະໜອງຂໍັ້ມູ ນຂົ່ າວສານ ກົ່ ຽວກັບການລະເມີດກົດໝາຍ ຫ ການກະທໍາຜິດ
ດັ້ ານສົ່ ວຍສາອາກອນ;
2. ຮົ່ ວມກັນກະທໍາຜິດ, ປົກປິດ ແລະ ຊຸກເຊົ່ ອງ ຫ ປົກປັ້ ອງ ຜູັ້ ກະທໍາຜິດ, ກົດໜົ່ ວງ ຖົ່ ວງດຶງ ຫ
ຂັດຂວາງການຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງສົ່ ວຍສາອາກອນ;
3. ໝົ່ິ ນປະໝາດ, ບັງຄັບ ນາບຂູ ົ່ , ທໍາຮັ້ າຍຮົ່ າງກາຍ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ເຈັ້ົ າໜັ້ າທົ່ີ
ສົ່ ວຍສາອາກອນ ຫ ຜູັ້ ເສຍອາກອນ ;
4. ມີພຶດຕິກໍາອົ່ ນ ທີົ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 56 ຂ້ໍ ຫ້ າມສໍາລັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ເຈ້ົ າໜ້າທ່ີ ສ່ ວຍສາອາກອນ
ຫັ້ າມພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ເຈົັ້າໜັ້ າທົ່ີ ສົ່ ວຍສາອາກອນ ມີ ພຶດຕິກໍາ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
1. ເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງລັດ, ທາງລັດຖະການ ແລະ ຂໍັ້ມູ ນສົ່ ວນຕົວຂອງຜູັ້ ເສຍອາກອນ , ກົດ
ໜົ່ ວງຖົ່ ວງດຶງ, ປອມແປງເອກະສານຕົ່ າງໆ, ເລົ່ີ ນເລັ້ີ ໃນການປະຕິບັດໜັ້ າທົ່ີ , ປະລະໜັ້ າທົ່ີ ແລະ ຂາດ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົ່ໍ ວຽກງານທົ່ີ ໄດັ້ ຮັບມອບໝາຍ;
2. ສວຍໃຊັ້ ໜັ້າທີົ່ຕໍາແໜົ່ ງ, ຂໍເອົາ ຫ ຮັບສິນບົນ, ບັງຄັບ ນາບຂູ ົ່ ຜູັ້ ເສຍອາກອນ ຊຶົ່ງພາໃຫັ້ ເສຍ
ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ;
3. ເກັບລາຍຮັບສົ່ ວຍສາອາກອນ ໂດຍບົ່ໍ ຖກຕັ້ ອງ;
4. ນໍາເອົາເງິນອາກອນທົ່ີ ເກັບໄດັ້ ໄປນໍາໃຊັ້ ໂດຍບົ່ໍ ມອບເຂັ້ົ າງົບປະມານແຫົ່ ງລັດ;
5. ມີພຶດຕິກໍາອົ່ ນ ທີົ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 57 ຂ້ໍ ຫ້ າມສໍາລັບ ຜ້ ເສຍ ແລະ ຜ້ ມອບ ອາກອນ
ຫັ້ າມ ຜູັ້ ເສຍ ແລະ ຜູັ້ ມອບ ອາກອນ ມີ ພຶດຕິກໍາ ດັົ່ງນີັ້:
1. ທໍາລາຍຂໍັ້ມູ ນຫັ ກຖານ, ປອມແປງເອກະສານ, ເຊົ່ ອງອໍາ ປິດບັງລາຍຮັບ ຫ ການລະເມີດກົດ
ໝາຍ ທົ່ີ ຕິດພັນກັບການເສຍ ຫ ການມອບອາກອນຂອງຕົນ;
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2. ໃຫັ້ ສິນບົນ ຫ ຄົ່ າຈັ້ າງລາງວັນ, ສົມຮູ ັ້ ຮົ່ວມຄິດກັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຫ ເຈັ້ົ າໜັ້ າທົ່ີ ສົ່ ວຍ
ສາອາກອນ ເອົາເງິນຂອງລັດ;
3. ປອມແປງໃບເກັບເງິນ, ໃບຮັບເງິນ ຫ ເອກະສານອົ່ ນ ກົ່ ຽວກັບອາກອນ;
4. ມີພຶດຕິກໍາອົ່ ນ ທີົ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.

ພາກທີ VIII
ການແກ້ ໄຂຂ້ໍ ຂັດແຍ່ ງ
ມາດຕາ 58 ຮບການແກ້ ໄຂຂ້ໍ ຂັດແຍ່ ງ
ການແກັ້ ໄຂຂໍັ້ຂັດແຍົ່ ງ ສາມາດດໍາເນີນດັ້ ວຍຮູ ບການໃດໜຶົ່ງ ດັົ່ງນີັ້:
1. ການແກັ້ ໄຂດັ້ ວຍການປະນີປະນອມ;
2. ການແກັ້ ໄຂທາງດັ້ ານບໍລິຫານ;
3. ການແກັ້ ໄຂໂດຍອົງການແກັ້ ໄຂຂັ້ໍ ຂັດແຍົ່ ງທາງດັ້ ານເສດຖະກິດ;
4. ການຮັ້ ອງຟັ້ ອງຕໍົ່ສານປະຊາຊົນ.
ມາດຕາ 59 ການແກ້ ໄຂດ້ ວຍການປະນີປະນອມ
ເມົ່ ອມີຂໍັ້ຂັດແຍົ່ ງກົ່ ຽວກັບວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງສົ່ ວຍສາອາກອນ ຄູ ົ່ ກໍລະນີ ຕັ້ ອງພະຍາຍາມດໍາເນີນ
ການແກັ້ ໄຂຂໍັ້ຂັດແຍົ່ ງນໍາກັນ ໂດຍສັນຕິວິທີ, ປະນີປະນອມ ເພົ່ ອໃຫັ້ ຕົ່າງຝົ່ າຍຕົ່ າງໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ທີົ່
ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ຍຸ ຕິທໍາ.
ມາດຕາ 60 ການແກ້ ໄຂທາງດ້ ານບໍລິຫານ
ເມົ່ ອມີຂັ້ໍ ຂັດແຍົ່ ງກົ່ ຽວກັບວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງສົ່ ວຍສາອາກອນ ທົ່ີ ມີລັກສະນະບໍລິຫານ
ສາມາດສະເໜີຕໍົ່ອົງການທົ່ີ ກົ່ ຽວຂັ້ ອງຂອງລັດ ເພົ່ ອແກັ້ ໄຂຕາມກົດໝາຍ.

ຄູ ົ່ ກໍລະນີ

ມາດຕາ 61 ການແກ້ ໄຂໂດຍຄະນະກໍາມະການແກ້ ໄຂຂ້ໍ ຂັດແຍ່ ງທາງດ້ ານເສດຖະກິດ
ເມົ່ ອມີຂັ້ໍ ຂັດແຍົ່ ງກົ່ ຽວກັບວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງສົ່ ວຍສາອາກອນ ຄູ ົ່ ກໍລະນີ
ມີສິດສະເໜີຕົ່ໍ ອົງການ
ແກັ້ ໄຂຂັ້ໍ ຂັດແຍົ່ ງທາງດັ້ ານເສດຖະກິດ ຕາມການຕົກລົງກັນ ເພົ່ ອໃຫັ້ ອົງການດົ່ັ ງກົ່ າວ ພິຈາລະນາແກັ້ ໄຂ
ຕາມກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 62 ການຮ້ ອງຟ້ອງຕ່ໍ ສານປະຊາຊົນ
ເມົ່ ອມີຂັ້ໍ ຂັດແຍົ່ ງກົ່ ຽວກັບວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງສົ່ ວຍສາອາກອນ ຝົ່ າຍໃດຝົ່ າຍໜົ່ຶ ງ ມີສິດຮັ້ ອງຟັ້ ອງຕໍົ່
ສານປະຊາຊົນ ເພົ່ ອພິຈາລະນາຕັດສິນຕາມກົດໝາຍ.

ປັບປຸ ງຄັັ້ງວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2018

20

ພາກທີ IX
ການຄ້ ມຄອງ ແລະ ການກວດກາ ວຽກງານຄ້ ມຄອງສ່ ວຍສາອາກອນ
ໝວດທີ 1
ການຄ້ ມຄອງວຽກງານສ່ ວຍສາອາກອນ
ມາດຕາ 63 ອົງການຄ້ ມຄອງວຽກງານສ່ ວຍສາອາກອນ
ລັດຖະບານ ເປັນຜູັ້ ຄຸ ັ້ ມຄອງວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ ຢົ່ າງລວມສູ ນເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດ
ທົ່ົ ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫັ້ ກະຊວງການເງິນຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນເຈັ້ົ າການ ປະສານສົມທົບກັບ
ບັນດາກະຊວງອົ່ ນ, ອົງການລັດທຽບເທົ່ົ າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທັ້ ອງຖົ່ິ ນ ທົ່ີ ກົ່ ຽວຂັ້ ອງ.
ອົງການຄຸ ັ້ ມຄອງວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ ປະກອບດັ້ ວຍ:
-

ກະຊວງການເງິນ;

-

ກົມສົ່ ວຍສາອາກອນ;

-

ສົ່ ວຍສາອາກອນ ປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ;

-

ສົ່ ວຍສາອາກອນ ປະຈໍາ ເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ.

ມາດຕາ 64 ສິດ ແລະ ໜ້າທ່ີ ຂອງກະຊວງການເງິນ
ໃນວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງສົ່ ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ມີ ສິດ ແລະ ໜັ້ າທົ່ີ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
1. ຄັ້ົ ນຄວັ້ າ, ສັ້ າງ ແຜນຍຸ ດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ
ເພົ່ ອສະ ເໜີລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ;
2. ຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນຍຸ ດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານສົ່ ວຍສາ
ອາກອນ ໃຫັ້ ກາຍເປັນ ແຜນງານ ແລະ/ຫ ໂຄງການ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ;
3. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜົ່ ສຶກສາອົບຮົມ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາອົ່ ນ ກົ່ ຽວ
ກັບວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ;
4. ຊັ້ີ ນໍາ ຄຸ ັ້ ມຄອງ ຕິດຕາມ ຊຸກຍູັ້ ການຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ, ກົດໝາຍ ແລະ
ນິຕິກໍາອົ່ ນ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ;
5. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຄິດໄລົ່ , ການໄລົ່ ລຽງອາກອນຂອງເຈົັ້າໜັ້ າທີົ່ສົ່ ວຍສາອາກອນ
ແລະ ຜູັ້ ເສຍອາກອນ ໃຫັ້ ຖກຕັ້ ອງ ຕາມກົດໝາຍ;
6. ສັ້ າງ, ບໍາລຸ ງ, ຍົກລະດັບ, ຄຸ ັ້ ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊັ້ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານ
ສົ່ ວຍສາອາກອນ;
7. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງອົ່ ນ, ອົງການປົກຄອງທັ້ ອງຖິົ່ນ ແລະ ພາກສົ່ ວນອົ່ ນທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ ອງ
ກັບວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ;
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8. ພິຈາລະນາແຕົ່ ງຕັ້ັ ງ, ຍົກຍັ້ າຍ, ສັບຊັ້ ອນ, ຍັ້ ອງຍໍ, ລົງວິໄນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ເຈົັ້າ
ໜັ້ າທີົ່ສົ່ ວຍສາອາກອນ ຕາມການສະເໜີຂອງກົມສົ່ ວຍສາອາກອນ.
9. ພົວພັນ ຮົ່ ວມມກັບຕົ່ າງປະເທດ, ພາກພັ້ ນ ແລະ ສາກົນ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ;
10. ສະຫຸ ບ ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ ກົ່ ຽວກັບການຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ
ໃຫັ້ ລັດຖະບານ ຢົ່ າງເປັນປົກກະຕິ;
11. ນໍາໃຊັ້ ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜັ້ າທົ່ີ ອົ່ ນ ຕາມທົ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 65 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກົມສ່ ວຍສາອາກອນ
ໃນວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງສົ່ ວຍສາອາກອນ ກົມສົ່ ວຍສາອາກອນ ມີສິດ ແລະ ໜັ້ າທົ່ີ ຕາມຂອບເຂດ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີັ້:
1. ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸ ດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ແຜນງານ ຫ ໂຄງການກົ່ ຽວ
ກັບວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ;
2. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜົ່ ສຶກສາອົບຮົມ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ສັນຍາສາກົນ ແລະ
ສົນທິສັນຍາ ທົ່ີ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ;
3. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງສົ່ ວຍສາອາກອນ;
4. ສະເໜີ ສັ້ າງ, ບໍາລຸ ງ, ຍົກລະດັບ, ຄຸ ັ້ ມຄອງ, ນໍາໃຊັ້ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານ
ຄຸ ັ້ ມຄອງສົ່ ວຍສາອາກອນ;
5. ນໍາໃຊັ້ ລະບົບຂັ້ໍ ມູ ນ, ຂົ່ າວສານເຕັກໂນໂລຊີ ເຂັ້ົ າໃນວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງສົ່ ວຍສາອາກອນ;
6. ແກັ້ ໄຂຄໍາສະເໜີ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງສົ່ ວຍສາອາກອນ;
7. ປະສານສົມທົບກັບພາກສົ່ ວນອົ່ ນທົ່ີ ກົ່ ຽວຂັ້ ອງ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງສົ່ ວຍສາອາກອນ;
8. ພົວພັນຮົ່ ວມມກັບຕົ່ າງປະເທດ, ພາກພັ້ ນ ແລະ ສາກົນ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງສົ່ ວຍສາ
ອາກອນຕາມການມອບໝາຍ;
9. ສະຫຸ ບ ແລະ ລາຍງານ ວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງສົ່ ວຍສາອາກອນ ໃຫັ້ ກະຊວງການເງິນ ຢົ່ າງເປັນ
ປົກກະຕິ;
10. ນໍາໃຊັ້ ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜັ້ າທົ່ີ ອົ່ ນ ຕາມທົ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 66 ສິດ ແລະ ໜ້າທ່ີ ຂອງສ່ ວຍສາອາກອນປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ
ໃນວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງສົ່ ວຍສາອາກອນ ສົ່ ວຍສາອາກອນ ປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ມີສິດ ແລະ
ໜັ້ າທົ່ີ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
1. ຈັດຕັ້ັ ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸ ດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ແຜນການພັດທະນາ ແລະ ກົນ
ໄກການຄຸ ັ້ ມຄອງວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ;
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2. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜົ່ ກົດໝາຍ, ຄໍາສົ່ັ ງ ແລະ ນິຕິກໍາອົ່ ນ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ
ເພົ່ ອຍົກສູ ງຄວາມຮູ ັ້ , ສະຕິໃນການປະຕິບັດນິຕິກໍາດົ່ັ ງກົ່ າວໃຫັ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັ້ັ ງ;
3. ຊັ້ີ ນໍາ ນໍາພາ, ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ທົ່ີ ກົ່ ຽວຂັ້ ອງຢົ່ າງເປັນປົກກະຕິ ເພົ່ ອຄຸ ັ້ ມ
ຄອງລາຍຮັບສົ່ ວຍສາອາກອນ ໃຫັ້ ຖກຕັ້ ອງ ຄົບຖັ້ ວນ ແລະ ທັນເວລາ;
4. ຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດ ລະບອບບັນຊີແຫົ່ ງລັດ ໃນການບັນທຶກ ທຸ ກຮົ່ ວງລາຍຮັບສົ່ ວຍສາອາກອນ
ຕາມສາລະບານງົບປະມານ,
ສົມທົບກັບຄັງເງິນແຫົ່ ງຊາດປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ເພົ່ ອສັ້ າງບົດ
ສະຫຸ ບ ແລະ ວິໄຈຕົວເລກລາຍຮັບ;
5. ຄຸ ັ້ ມຄອງ ຕິດຕາມການຄິດໄລົ່ , ການໄລົ່ ລຽງອາກອນຂອງ ເຈັ້ົ າໜັ້ າທົ່ີ ສົ່ ວຍສາອາກອນ ແລະ
ຜູັ້ ເສຍ ອາກອນ ໃຫັ້ ຖກຕັ້ ອງ ແລະ ເຂັັ້ມງວດ;
6. ສັບຊັ້ ອນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນສົ່ ວຍສາອາກອນ ຕາມວຽກງານຕົວຈິງ;
7. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອົ່ ນທົ່ີ ກົ່ ຽວຂັ້ ອງ,

ອົງການປົກຄອງຂອງແຂວງ,

ນະຄອນຫວງ ໃນການສັ້ າງແຜນບໍາລຸ ງສັ້ າງ, ຄຸ ັ້ ມຄອງ ແລະ ຈັດວາງບຸ ກຄະລາກອນ;
8. ສະເໜີຫົວໜັ້ າກົມສົ່ ວຍສາອາກອນ ນໍາສະເໜີຕໍົ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ກົ່ ຽວກັບການ
ແຕົ່ ງຕັັ້ງ, ຍົກຍັ້ າຍ, ປົດຕໍາແໜົ່ ງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ລົງວິໄນ ຜູັ້ ລະເມີດກົດໝາຍ ບົນ
ພັ້ ນຖານການປະສານສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງທັ້ ອງຖົ່ິ ນ;
9. ຄຸ ັ້ ມຄອງ, ນໍາໃຊັ້ ເຕັກໂນໂລຊີ, ຂັ້ໍ ມູ ນຂົ່ າວສານ ແລະ ຫັນການເຄົ່ ອນໄຫວວຽກງານສົ່ ວຍສາ
ອາກອນ ໃຫັ້ ເປັນທັນສະໄໝ;
10. ຄຸ ັ້ ມຄອງ, ນໍາໃຊັ້ ງົບປະມານ ແລະ ເງິນບໍາເນັດ, ພາຫະນະ, ວັດຖຸປະກອນຮັບໃຊັ້ ວຽກງານ
ສົ່ ວຍສາອາກອນ;
11. ປະສານສົມທົບກັບພະແນກການເງິນ, ພະແນກການອົ່ ນອັ້ ອມຂັ້ າງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ;
12. ຕິດຕາມ ຊຸກຍູັ້ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ;
13. ພົວພັນ ຮົ່ ວມມກັບຕົ່ າງປະເທດ ພາກພັ້ ນ ແລະ ສາກົນ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ
ຕາມການມອບໝາຍ;
14. ສະຫຸ ບ ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ ກົ່ ຽວກັບການຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ
ໃຫັ້ ກົມສົ່ ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ, ພະແນກການເງິນແຂວງ, ນະຄອນຫວງ, ເຈັ້ົ າແຂວງ, ເຈັ້ົ າ
ຄອງນະຄອນຫວງ ຢົ່ າງເປັນປົກກະຕິ;
15. ນໍາໃຊັ້ ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜັ້ າທີົ່ອົ່ ນ ຕາມທົ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບ
ໝາຍຂອງຂັ້ັ ນເທິງ.
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ມາດຕາ 67 ສິດ ແລະ ໜ້າທ່ີ ຂອງ ສ່ ວຍສາອາກອນປະຈໍາ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ
ໃນວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງສົ່ ວຍສາອາກອນ ສົ່ ວຍສາອາກອນປະຈໍາເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ມີສິດ
ແລະ ໜັ້ າທີົ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີັ້:
1. ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸ ດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ແຜນພັດທະນາ ແລະ ກົນໄກການ
ຄຸ ັ້ ມຄອງວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນໃຫັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນດີ;
2. ເຜີຍແຜົ່ ກົດໝາຍ,ຄໍາສົ່ັ ງ ແລະ ນິຕິກໍາອົ່ ນ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ ເພົ່ ອຍົກສູ ງ
ຄວາມຮັບຮູ ັ້ , ສະຕິໃນການປະຕິບັດນິຕິກໍາດົ່ັ ງກົ່ າວ ໃຫັ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັ້ັ ງ;
3. ຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາອົ່ ນທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ ອງຢົ່ າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ເປັນ
ເອກະພາບ ເພົ່ ອຄຸ ັ້ ມຄອງລາຍຮັບສົ່ ວຍສາອາກອນ ໃຫັ້ ຖກຕັ້ ອງ ຄົບຖັ້ ວນ ແລະ ທັນເວລາ;
4. ຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດລະບົບບັນຊີແຫົ່ ງລັດ ໃນການບັນທຶກທຸ ກຮົ່ ວງລາຍຮັບສົ່ ວຍສາອາກອນ ຕາມ
ສາລະ ບານງົບປະມານ, ສົມທົບກັບຄັງເງິນແຫົ່ ງຊາດປະຈໍາເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ເພົ່ ອສະຫຸ ບ
ແລະ ວິໄຈຕົວເລກລາຍຮັບ;
5. ຄຸ ັ້ ມຄອງ ຕິດຕາມການຄິດໄລົ່ , ການໄລົ່ ລຽງອາກອນຂອງເຈົັ້າໜັ້ າທີົ່ສົ່ ວຍສາອາກອນ ແລະ ຜູັ້
ເສຍອາກອນ ໃຫັ້ ຖກຕັ້ ອງ ແລະ ເຂັ້ັ ມງວດ;
6. ຄຸ ັ້ ມຄອງ, ນໍາໃຊັ້ ເຕັກໂນໂລຊີ, ຂັ້ໍ ມູ ນຂົ່ າວສານ ແລະ ຫັນການເຄົ່ ອນໄຫວວຽງງານ ສົ່ ວຍສາ
ອາກອນ ໃຫັ້ ເປັນທັນສະໄໝ;
7. ຄຸ ັ້ ມຄອງ, ນໍາໃຊັ້ ງົບປະມານ, ເງິນບໍາເນັດ, ພາຫະນະ ແລະ ວັດຖຸປະກອນຮັບໃຊັ້ ວຽກງານສົ່ ວຍ
ສາອາກອນ;
8. ສະເໜີເຈັ້ົ າເມອງ, ຫົວໜັ້ າເທດສະບານ, ເຈັ້ົ ານະຄອນ ແຕົ່ ງຕັ້ັ ງ, ຍົກຍັ້ າຍ, ປົດຕໍາແໜົ່ ງ,
ຍັ້ ອງຍໍ, ລົງວິໄນຕົ່ໍ ພະນັກງານ ແລະ ເຈົ່ັ້ົ າໜັ້ າທົ່ີ ສົ່ ວຍສາອາກອນ ທົ່ີ ຢູ ົ່ ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
9. ສັບຊັ້ ອນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສົ່ ວຍສາອາກອນ ຕາມວຽກງານຕົວຈິງ;
10. ປະສານສົມທົບກັບຫັ້ ອງການການເງິນ, ຫັ້ ອງການ ອົ່ ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງເມອງ,
ເທດສະບານ, ນະຄອນ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ;
11. ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ;
12. ສະຫຸ ບ ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ ກົ່ ຽວກັບຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ ໃຫັ້
ສົ່ ວຍສາອາກອນ ປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ຫັ້ ອງການການເງິນເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ
ເຈັ້ົ າເມອງ, ຫົວໜັ້ າເທດສະບານ, ເຈົັ້ານະຄອນ ຢົ່ າງເປັນປົກກະຕິ;
13. ນໍາໃຊັ້ ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜັ້ າທົ່ີ ອົ່ ນ ຕາມທົ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບ
ໝາຍຂອງຂັັ້ນເທິງ.
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ໝວດທີ 2
ການກວດກາວຽກງານຄ້ ມຄອງສ່ ວຍສາອາກອນ
ມາດຕາ 68 ອົງການກວດກາວຽກງານຄ້ ມຄອງສ່ ວຍສາອາກອນ
ອົງການກວດກາວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງສົ່ ວຍສາອາກອນ ປະກອບດັ້ ວຍ:
1. ອົງການກວດກາພາຍໃນ
ຊົ່ຶ ງແມົ່ ນອົງການດຽວກັນກັບອົງການຄຸ ັ້ ມຄອງວຽກງານສົ່ ວຍສາ
ອາກອນ ຕາມທົ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນມາດຕາ 63 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນັ້ີ ;
2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຊົ່ຶ ງມີ ສະພາແຫົ່ ງຊາດ, ອົງການກວດກາລັດແຕົ່ ລະຂັ້ັ ນ, ອົງການ
ກວດສອບແຫົ່ ງລັດ,

ອົງການປົກຄັ້ ອງທັ້ ອງຖິົ່ນ, ແນວລາວສັ້ າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົົ່າລາວ, ອົງ

ການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ, ສະພາປະຊາຊົນຂັັ້ນແຂວງ, ອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ, ສົ່ ມວນຊົນ ແລະ ພາກສົ່ ວນອົ່ ນ
ທົ່ີ ກົ່ ຽວຂັ້ ອງ.
ມາດຕາ 69 ເນ້ື ອໃນການກວດກາ
ການກວດກາວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງສົ່ ວຍສາອາກອນ ມີ ເນັ້ ອໃນຕົັ້ນຕໍ ດັົ່ງນີັ້:
1. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາອົ່ ນ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ;
2. ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄົ່ ອນໄຫວຂອງອົງການຄຸ ັ້ ມຄອງວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ;
3. ການນໍາໃຊັ້ ສິດ, ການປະຕິບັດໜັ້ າທີ ແລະ ການນໍາໃຊັ້ ມາດຕະການຕົ່ໍ ຜູັ້ ລະເມີດ.
ມາດຕາ 70 ການກວດກາທາງດ້ ານວິຊາການ
ການກວດກາທາງດັ້ ານວິຊາການສົ່ ວຍສາອາກອນ ມີ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
1. ແຜນການການມອບພັນທະອາກອນຂອງຜູັ້ ເສຍອາກອນ;
2. ການແຈັ້ ງເສຍອາກອນຂອງຜູັ້ ເສຍອາກອນ;
3. ການຂໍຫັກ ແລະ ສົົ່ງຄນ ອາກອນ;
4. ສະຖານທົ່ີ , ວັດຖູປະກອນ ແລະ ເອກະສານກົ່ ຽວກັບການຄິດໄລົ່ ອາກອນ;
5. ການໂອນລາຄາ;
6. ບົດສະຫຸ ບລາຍງານການເງິນ;
7. ກົນໄກຄຸ ັ້ ມຄອງຄວາມສົ່ ຽງຂອງຜູັ້ ເສຍອາກອນ;
8. ເນັ້ ອໃນອົ່ ນທົ່ີ ກົ່ ຽວຂັ້ ອງກັບວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ.
ມາດຕາ 71 ຮບການການກວດກາ
ການກວດກາວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງສົ່ ວຍສາອາກອນ ມີ ສາມ ຮູ ບການ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
1. ການກວດກາປົກກະຕິ;
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2. ການກວດກາ ໂດຍມີການເເຈັ້ ງໃຫັ້ ຮູັ້ລົ່ວງໜັ້ າ;
3. ການກວດການແບບກະທັນຫັນ.
ການກວດກາປົກກະຕິ ແມົ່ ນ ການກວດກາທົ່ີ ດໍາເນີນຕາມແຜນການຢົ່ າງເປັນປະຈໍາ ແລະ ມີກໍາ
ນົດເວລາແນົ່ ນອນ.
ການກວດກາໂດຍມີການແຈັ້ ງໃຫັ້ ຮູັ້ລົ່ວງໜັ້ າ ແມົ່ ນ ການກວດກາແບບນອກແຜນ ເມອເຫັນວົ່ າ
ມີຄວາມຈໍາເປັນ ຊົ່ຶ ງຕັ້ ອງໄດັ້ ແຈັ້ ງໃຫັ້ ຜູັ້ຖຶກກວດກາ ຮູ ັ້ ກົ່ອນລົ່ ວງໜັ້ າ.
ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ແມົ່ ນ ການກວດກາໂດຍຮີບດົ່ ວນ ແລະ ນອກແຜນການ ຊົ່ຶ ງບົ່ໍ ໄດັ້
ແຈັ້ ງໃຫັ້ ຜູັ້ຖກກວດກາຮູ ັ້ ລົ່ວງໜັ້ າ.
ການກວດກາ ໃຫັ້ ດໍາເນີນ ຢູ ົ່ ສໍານັກງານຂອງຫົວໜົ່ ວຍວິສາຫະກິດ ຫ ຕົ່ໍ ເປັ້ົ າໝາຍໃດໜົ່ຶ ງ.

ພາກທີ X
ງົບປະມານ, ເຄ່ື ອງແບບ, ກາໝາຍ ແລະ ຕາປະທັບ

ມາດຕາ 72 ງົບປະມານ
ຂະແໜງການສົ່ ວຍສາອາກອນ ມີ ງົບປະມານ ຊົ່ຶ ງຂັ້ ນກັບກະຊວງການເງິນໂດຍສອດຄົ່ ອງ ກັບກົດ
ໝາຍວົ່ າດັ້ ວຍງົບປະມານແຫົ່ ງລັດ ເພົ່ ອໃຊັ້ ຈົ່າຍເຂັ້ົ າໃນການຄຸ ັ້ ມຄອງ ບໍລິຫານວຽກງານຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 73 ເຄ່ື ອງແບບ, ກາໝາຍ ແລະ ຕາປະທັບ
ຂະແໜງການສົ່ ວຍສາອາກອນ ມີ ເຄົ່ ອງແບບ ແລະ ກາໝາຍສະເພາະທົ່ີ ໄດັ້ ຮັບການອະນຸ ຍາດ
ຈາກລັດຖະບານ.
ເຈັ້ົ າໜັ້ າທົ່ີ ສົ່ ວຍສາອາກອນ ຕັ້ ອງ ນຸົ່ ງເຄົ່ ອງແບບ, ຖບັດປະຈໍາໜັ້ າທົ່ີ ແລະ ຕິດກາໜາຍສະເພາະ
ໃນເວລາປະຕິບັດໜັ້ າທີົ່ທາງລັດຖະການ.
ຂະແໜງການສົ່ ວຍສາອາກອນ ແຕົ່ ລະຂັ້ັ ນ ມີ ຕາປະທັບຂອງຕົນ

ເພົ່ ອນໍາໃຊັ້ ເຂັ້ົ າໃນວຽກງານ

ທາງລັດຖະການ.

ພາກທີ XI
ນະໂຍບາຍຕ່ໍ ຜ້ ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ໍ ຜ້ ລະເມີດ
ມາດຕາ 74 ນະໂຍບາຍຕ່ໍ ຜ້ ມີຜົນງານ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັ້ັ ງ ທົ່ີ ມີຜົນງານດີເດົ່ັ ນໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍ ສະບັບນັ້ີ
ເປັນຕົັ້ນ ການເປັນແບບຢົ່ າງ, ການປະກອບສົ່ ວນຢົ່ າງຕັັ້ງໜັ້ າ ເຂັ້ົ າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ ັ້ ມ
ຄອງສົ່ ວຍສາອາກອນ ຈະໄດັ້ ຮັບການຍັ້ ອງຍໍ ຫ ນະໂຍບາຍອົ່ ນຕາມລະບຽບການ.
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ຜູັ້ ເສຍອາກອນ ທົ່ີ ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນຢົ່ າງຖກຕັ້ ອງ, ຄົບຖັ້ ວນ ແລະ ທັນເວລາ ຕາມທົ່ີ ໄດັ້
ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍສະບັບນັ້ີ ຈະໄດັ້ ຮັບການຍັ້ ອງຍໍ, ລາງວັນ ແລະ ຄວາມສະດວກອົ່ ນ ຢົ່ າງເໝາະສົມໃນ
ການດໍາເນີນການ ຜະລິດທຸ ລະກິດ.
ມາດຕາ 75 ມາດຕະການຕ່ໍ ຜ້ ລະເມີດ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັັ້ງ ທົ່ີ ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ຈະຖກສຶກສາອົບຮົມ, ລົງວິໄນ,
ປັບ

ໃໝ, ໃຊັ້ ແທນຄົ່ າເສຍຫາຍທາງແພົ່ ງ ຫ ຖກລົງໂທດທາງອາຍາ ຕາມແຕົ່ ກໍລະນີ ເບົາ ຫ ໜັກ.

ມາດຕາ 76 ການສຶກສາອົບຮົມ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັັ້ງ ທົ່ີ ລະເມີດກົດໝາຍ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ ຊຶົ່ງ
ເປັນການລະເມີດຄັ້ັ ງທໍາອິດ ແລະ ມີລັກສະນະເບົາ ຈະຖກກົ່ າວເຕອນ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ.
ມາດຕາ 77 ມາດຕະການທາງວິໄນ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ເຈັ້ົ າໜັ້ າທົ່ີ ສົ່ ວຍສາອາກອນ ທົ່ີ ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນັ້ີ ເປັນຕັ້ົ ນ ຂັ້ໍ
ຫັ້ າມ ທີົ່ບໍົ່ມີອົງປະກອບຂອງການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ຈະຖຶກລົງວິໄນ ຕາມທີົ່ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍ ວົ່ າ
ດັ້ ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.
ມາດຕາ 78 ມາດຕະການປັບໃໝ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັ້ັ ງ ທົ່ີ ລະເມີດ ມາດຕາ 39 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນັ້ີ ຈະຖກປັບໃ
ໝ.
ອັດຕາ ຫ ຄົ່ າ ປັບໃໝ ແຕົ່ ລະກໍລະນີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນລະບຽບການຕົ່ າງຫາກ.
ມາດຕາ 79 ມາດຕະການທາງແພ່ ງ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັັ້ງ ທົ່ີ ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ຊຶົ່ງກໍົ່ຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫັ້ ແກົ່
ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ລວມໝູ ົ່ ຫ ບຸ ກຄົນອົ່ ນ ຕັ້ ອງໃຊັ້ ແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ຕາມທົ່ີ ຕົນໄດັ້ ກໍົ່ຂັ້ ນ.
ມາດຕາ 80 ມາດຕະການທາງອາຍາ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ທົ່ີ ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນັ້ີ ຊຶົ່ງເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ຈະຖກ
ລົງໂທດ ຕາມທົ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ກົດໝາຍອົ່ ນ ທົ່ີ ກໍານົດໂທດທາງອາຍາ.
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ພາກທີ XII
ບົດບັນຍັດສດທ້ າຍ
ມາດຕາ 81 ການຈັດຕ້ັ ງປະຕິບັດ
ລັດຖະບານ ແຫົ່ ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜູັ້ ຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ
ສະບັບນັ້ີ .

ມາດຕາ 82 ຜົນສັກສິດ
ກົດໝາຍສະບັບນັ້ີ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕົ່ ວັນ ປະທານປະເທດ ແຫົ່ ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນລາວໄດັ້ ອອກລັດຖະດໍາລັດປະກາດໃຊັ້ ແລະ ພາຍຫັ ງ ໄດັ້ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບ
ຫັ້ າວັນ.
ຂັ້ໍ ກໍານົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທີົ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ສະບັບນີັ້ ລັ້ ວນແຕົ່ ຖກຍົກເລີກ.
ປະທານສະພາແຫ່ ງຊາດ
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