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ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການຄມ
້ ຄອງສ່ວຍສາອາກອນ
(ສະບັບປັບປງ)
ພາກທີ I
ບົດບັນຍັດທົວ
ົ່ ໄປ
ມາດຕາ 1 (ປັບປງ) ຈດປະສົງ
ກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ກໍານົດ ຫັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຄ້ມຄອງສ່ວຍສາ
ອາກອນ ໃຫ້ມີຄວາມ ເປັນເອກະພາບ, ລວມສູນ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ຊຼຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມ ໃຫ້ບກຄົນ,
ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ປະຕິບັດການເສຍອາກອນ ແລະ ການດໍາເນີນທລະກິດ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວໄປຕາມ
ທິດຍຼືນຍົງ ແນໃສ່ຮັບປະກັນຂດຄົັ້ນທ່າແຮງລາຍຮັບດ້ວຍການເກັບອາກອນ ເຂົັ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃຫ້ຖຼືກຕ້ອງ,
ຄົບຖ້ວນ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຕິທໍາ, ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງ.
ມາດຕາ 2 (ປັບປງ) ການຄມ
້ ຄອງສ່ວຍສາອາກອນ
ສ່ວຍສາອາກອນ ແມ່ນ ພັນທະເປັນເງິນຂອງ ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ທີີ່ມີ ລາຍໄດ້ ຫຼື ລາຍ
ຮັບຈາກການດໍາເນີນທລະກິດ, ການຊົມໃຊ້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ, ນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ ແລະ
ການເຄຼືີ່ອນໄຫວອຼືີ່ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຊຶີ່ງຕ້ອງເສຍຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
ການຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ແມ່ນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຫັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ
ກ່ຽວກັບສ່ວຍສາອາກອນ ທີີ່ເປັນເຄຼືີ່ອງມຼືຂອງລັດ ໃນການດັດສົມເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍການພັດທະນາລະບົບ
ຄ້ມຄອງທີີ່ທັນສະໄໝ, ສ້າງຖານຂໍໍ້ມູນຂອງຫົວໜ່ວຍທລະກິດ ແລະ ຖານລາຍຮັບ ໃຫ້ຖຼືກຕ້ອງ ຄົບຖ້ວນ, ໃຫ້ການ
ບໍລິການ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ການເກັບລາຍຮັບ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການມອບພັນທະສ່ວຍສາອາກອນ
ຕາມກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 3 (ປັບປງ) ການອະທິບາຍຄໍາສັບ
ຄໍາສັບທີີ່ນໍາໃຊ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັົ່ງນີັ້:

1

1. ຜູເ້ ສຍອາກອນ ໝາຍເຖິງ ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ທີີ່ດໍາເນີນທລະກິດ ຫຼື ທໍາມາຫາກິນ
ຖາວອນ ຫຼື ຊົົ່ວຄາວ ຢູ່ ສປປ ລາວ ກໍຄຼືຜູ້ມີພູມລໍາເນົາ ຫຼື ສະຖານທີີ່ດໍາເນີນທລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄປເຄຼືີ່ອນໄຫວ
ທລະກິດ ຫຼື ປະກອບອາຊີບຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີີ່ມີລາຍຮັບ ຫຼື ລາຍໄດ້ ຊຶີ່ງເກີດມີພັນທະສ່ວຍສາອາກອນໃຫ້ລັດ ຕາມ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
2. ຜູມ
້ ອບອາກອນ ໝາຍເຖິງ ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ທີີ່ມີພັນທະສ່ວຍສາອາກອນ ໂດຍໃຫ້
ຄິດໄລ່, ເກັບ ແລະ ຫັກ ອາກອນ ແລ້ວມອບ ແລະ/ຫຼື ເສຍ ໃຫ້ລັດ ຕາມກົດໝາຍ;
3. ຄົນຕ່າງດ້າວ ໝາຍເຖິງ ບກຄົນສັນຊາດອຼືີ່ນ ທີີ່ເຂົັ້າມາຕັັ້ງຖິີ່ນຖານ ຫຼື ອາໄສ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຢ່າງຍາວ
ນານ, ຖຼືບັດຕ່າງດ້າວ, ມີສໍາມະໂນຄົວຕ່າງດ້າວ ແລະ ລັດຖະບານຂອງຄົນຕ່າງດ້າວນັັ້ນ ກໍຍັງຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການ
ຢູ່;
4. ຄົນຕ່າງປະເທດ ໝາຍເຖິງ ບກຄົນສັນຊາດອຼືີ່ນ ທີີ່ເຂົັ້າມາ ສປປ ລາວ ຊົົ່ວຄາວ ຫຼື ຍາວນານ ເພຼືີ່ອ
ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ໃດໜຶີ່ງ, ເມຼືີ່ອໝົດກໍານົດແລ້ວກັບຄຼືນ;
5. ຄົນບໍມ
ໍ່ ສ
ີ ນ
ັ ຊາດ ໝາຍເຖິງ ບກຄົນ ທີີ່ເຂົັ້າມາຕັັ້ງຖິີ່ນຖານ ຫຼື ອາໄສຢູ່ ສປປ ລາວ ຊຶີ່ງບໍໍ່ແມ່ນ
ພົນລະເມຼືອງລາວ ແລະ ບໍໍ່ມີເອກະສານຢັັ້ງຢືນວ່າແມ່ນຄົນສັນຊາດໃດ;
6. ຜູບ
້ ມ
ໍໍ່ ພ
ີ ມ
ູ ລໍາເນົາ ໝາຍເຖິງ ຜູທ
້ ໍາມາຫາກິນ ຫຼື ດໍາເນີນທລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແຕ່ບໍໍ່ດໍາລົງຊີວິດ ແລະ
ບໍໍ່ມີທີີ່ຢູ່ຖາວອນ;
7. ອາຊີບອິດສະລະ ໝາຍເຖິງ ການໃຫ້ບໍລິການວິຊາຊີບ ຫຼື ກິດຈະການໃດໜຶີ່ງ ທີີ່ເປັນເອກະລາດທາງ
ດ້ານແຮງງານ, ຮ່າງກາຍ ແລະ ມັນສະໝອງດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍບໍໍ່ຂຶັ້ນກັບຜູ້ອຼືີ່ນ ຊຶີ່ງນໍາໃຊ້ສະຕິປັນຍາຂອງຕົນ
ເປັນຕົັ້ນຕໍ ລວມທັງການເຄຼືີ່ອນໄຫວທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ວັດທະນະທໍາ, ສິລະປະກໍາ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະ
ສກ ເຊັົ່ນ ຄູສອນ, ນັກວິທະຍາສາດ, ທະນາຍຄວາມ, ວິສະວະກອນ, ແພດ, ພະຍາບານ, ທີີ່ປຶກສາບັນຊີ ແລະ ນັກ
ຊ່ຽວຊານບັນຊີ;
8. ເຈົາັ້ ໜ້າທີສ
ີ່ ວ
່ ຍສາອາກອນ ໝາຍເຖິງ ພະນັກງານສ່ວຍສາອາກອນ ທີີ່ຖຼືກແຕ່ງຕັັ້ງໃຫ້ເຄຼືີ່ອນໄຫວ ແລະ
ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ ຢູ່ສະຖານທີີ່ສະເພາະ ຫຼື ວຽກງານສະເພາະກິດໃດໜຶີ່ງ ແລະ ມີຖານະເປັນເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສຼືບສວນ-ສອບ
ສວນ;
9. ນິຕບ
ິ ກຄົນ ໝາຍເຖິງ ຫົວໜ່ວຍທລະກິດທີີ່ໄດ້ຂຶັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງທີີ່ສ້າງຕັັ້ງຂຶຶັ້ນ
ຢ່າງຖຼືກຕ້ອງ ຊຶີ່ງມີ ຊຼືີ່, ສະຖານທີີ່ຕັັ້ງສໍານັກງານ, ມີຊັບສົມບັດເປັນຂອງຕົນເອງ, ມີສິດ ແລະ ພັນທະ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍາ
ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ;
10.
ວິສາຫະກິດ ໝາຍເຖິງ ການຈັດຕັັ້ງທລະກິດຂອງ ບກຄົນ ຫຼື ນິຕິບກຄົນ ຊຶີ່ງປະກອບດ້ວຍ ຊຼືີ່
, ທຶນ, ການບໍລິຫານຈັດການ, ສໍານັກງານ ແລະ ໄດ້ຂຶັ້ນທະບຽນ ຕາມກົດໝາຍ;
11.
ວິສາຫະກິດສ່ວນບກຄົນ ໝາຍເຖິງ ຮູບການວິສາຫະກິດໜຶີ່ງ ຊຶີ່ງບກຄົນຜູ້ດຽວເປັນເຈົັ້າກໍາມະ
ສິດ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ ຕໍໍ່ໜີັ້ສິນທັງໝົດຂອງວິສາຫະກິດໂດຍບໍໍ່ຈໍາກັດ ຊຶີ່ງບໍໍ່ມີຖານະເປັນນິຕິບກຄົນ;
12.
ຈນລະວິສາຫະກິດ ໝາຍເຖິງ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍສດຂອງຂະແໜງການຜະລິດສິນຄ້າ,
ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ໂດຍມີແຮງງານ, ມູນຄ່າຊັບສິນ ແລະ ຍອດລາຍຮັບທລະກິດປະຈໍາປີ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດ
ໄວ້ໃນລະບຽບການ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

2

ມາດຕາ 4 (ປັບປງ) ນະໂຍບາຍຂອງລັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄມ
້ ຄອງສ່ວຍສາອາກອນ
ລັດ ຊຼຸກຍູ້ ສົົ່ງເສີມ ວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ດ້ວຍການກໍານົດກົນໄກ, ອອກລະບຽບການ, ສະ
ໜອງງົບປະມານ, ປະກອບບກຄະລາກອນ, ພາຫະນະ ແລະ ວັດຖູປະກອນ ທີີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ການເຄຼືີ່ອນໄຫວວຽກ
ງານດັົ່ງກ່າວ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ເພຼືີ່ອເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນຂອບ
ເຂດທົົ່ວປະເທດ, ດັດສົມລາຍໄດ້ຢ່າງຍຕິທໍາ, ປະກອບສ່ວນສ້າງລາຍຮັບເຂົັ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ຮັບປະກັນ
ຄວາມສະເໝີພາບ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຍຕິທໍາ ລະຫວ່າງພາກສ່ວນເສດຖະກິດຕ່າງໆ.
ລັດ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ມີນະໂຍບາຍຕໍໍ່ ຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດພັນທະສ່ວຍສາອາກອນ ຢ່າງ
ຖຼືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ ຕາມກົດໝາຍ, ຊຼຸກຍູ້ການດໍາເນີນທລະກິດ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ, ດຶງດູດການ
ລົງທຶນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ພົນລະເມຼືອງ ເສຍອາກອນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ,
ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທກຍາກຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າ.
ມາດຕາ 5 (ປັບປງ) ການຍົກເວັນ
ັ້ ຫຼື ຫດ
ຼຸ ຜ່ອນພັນທະ ສ່ວຍສາອາກອນ
ພັນທະສ່ວຍສາອາກອນ ທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຍາດ ໃຫ້ຍົກເວັັ້ນ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນ ໃນກໍລະນີ ດັົ່ງນີັ້:
1. ຕາມສົນທິສັນຍາ ເພຼືີ່ອຫີກເວັັ້ນການເກັບອາກອນຊໍ້າຊ້ອນ ແລະ ສະກັດກັັ້ນການຫົບຫີກການເສຍອາ
ກອນລາຍໄດ້ ແລະ ສົນທິສັນຍາອຼືີ່ນ ທີີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ;
2. ຕາມບົດບັນຍັດ ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ກົດໝາຍອຼືີ່ນທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ;
3. ຕາມມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສໍາລັບໂຄງການທີີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ສໍາຄັນລະດັບຊາດ ບົນ
ພຼືັ້ນຖານການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ;
4. ຕາມມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ສໍາລັບໂຄງການທີີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນ ໃນ
ກໍລະນີ ເຫດສດວິໄສ ຫຼື ໄພທໍາມະຊາດ ເຊັົ່ນ ພາຍ, ພະຍາດລະບາດ, ນໍ້າຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ແຜ່ນດິນໄຫວ, ອັກຄີ
ໄພ ແລະ ເຫດການອຼືີ່ນ ທີີ່ກໍໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫວງຫາຍ, ບາງໂຄງການກໍໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພຼືັ້ນຖານລະດັບ
ຊາດ ເພຼືີ່ອເຊຼືີ່ອມໂຍງ, ເຊຼືີ່ອມຈອດກັບ ພາກພຼືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ບົນພຼືັ້ນຖານການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ.
ມາດຕາ 6 (ປັບປງ) ນະໂຍບາຍການສົງົ່ ເສີມພິເສດ
ລັດ ມີນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມພິເສດ ທາງດ້ານອາກອນ ຕໍໍ່ການລົງທຶນ ທີີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ
ເປັນຕົັ້ນ ຂະແໜງກະສິກໍາ, ອດສາຫະກໍາປງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາ; ໂຄງການການລົງທຶນ ເພຼືີ່ອຮັບໃຊ້ ສາທາລະນະ
ປະໂຫຍດ ແລະ ສາທາລະນປະໂພກ ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ ແລະ ທລະກັນດານ ເພຼືີ່ອພັດທະນາໂຄງລ່າງພຼືັ້ນຖານ
ລວມທັງວຽກງານ ສຶກສາ, ສາທາລະນະສກ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ, ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທກ
ຍາກຂອງປະຊາຊົນ ຊຶີ່ງບໍໍ່ພົວພັນກັບການຂດຄົັ້ນແຫ່ງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າ; ເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ, ນິຄົມອດສາຫະກໍາ ແລະ ບໍລິສັດທີີ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫາດຫັກຊັບ.
ມາດຕາ 7 (ປັບປງ) ຫກ
ັ ການກ່ຽວກັບວຽກງານຄມ
້ ຄອງສ່ວຍສາອາກອນ
ການເຄຼືີ່ອນໄຫວວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫັກການ ດັົ່ງນີັ້:
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1. ສອດຄ່ອງກັບ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ;
2. ເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ເຂົັ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຢ່າງລວມສູນ
ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ;
3. ອົງການຄ້ມຄອງວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງລັດ ທີີ່ໄດ້ຮັບມອບສິດໃຫ້ເກັບ
ລາຍຮັບເຂົັ້າງົບປະມານ ຕ້ອງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ແລະ ກົດໝາຍອຼືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັັ້ມງວດ;
4. ຮັບປະກັນການສົົ່ງເສີມການຜະລິດ, ທລະກິດ, ການລົງທຶນ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ໃຫ້ມີ
ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍໍ່ເນຼືີ່ອງ;
5. ສະເໝີພາບ, ໂປ່ງໃສ, ຍຕິທໍາ, ສາມາດກວດສອບໄດ້ ແລະ ຮັບປະກັນສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ
ຂອງຜູ້ເສຍອາກອນ ຕາມກົດໝາຍ;
6. ທັນສະໄໝ, ສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຖຼືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນກໍານົດເວລາ;
7. ຮັບປະກັນການຄ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຮັກສາຂໍໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ;
8. ປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງ, ອົງການ, ຂະແໜງການອຼືີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 8 (ໃໝ່) ການຫັນວຽກງານຄມ
້ ຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ເປັນທັນສະໄໝ
ການຫັນວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ເປັນທັນສະໄໝ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີັ້:
1. ປັບປງ ແລະ ພັດທະນາ ວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ໃຫ້ເປັນທັນສະໄໝ ເພຼືີ່ອສ້າງລະບົບ, ກົນ
ໄກ, ວິທີການຄ້ມຄອງ, ຂັັ້ນຕອນການບໍລິຫານ, ການບໍລິການ, ກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ລວມທັງການ
ນໍາໃຊ້ເຄຼືີ່ອງມຼື ເພຼືີ່ອເກັບກໍາ ແລະ ຮັກສາຂໍໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບອາກອນໃຫ້ຖຼືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ສາມາດກວດສອບ
ໄດ້;
2. ສົົ່ງເສີມ ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ໃນການລົງທຶນ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມສ້າງລະບົບການຄ້ມຄອງ
ອາກອນ ຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ທີີ່ສາມາດເຊຼືີ່ອມຕໍໍ່ກັບລະບົບຄ້ມຄອງຂໍໍ້ມູນລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ພ້ອມທັງ
ຊຼຸກຍູ້ການຊໍາລະອາກອນ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ໃຫ້ຖຼືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ຕາມກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 9 (ປັບປງ) ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ກດ
ົ ໝາຍ
ກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບ ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ທີີ່ດໍາເນີນທລະກິດ, ການຜະລິດ,
ປະກອບອາຊີບ ແລະ ເຄຼືີ່ອນໄຫວອຼືີ່ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຊຶີ່ງເກີດມີພັນທະສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຜູ້
ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ.
ມາດຕາ 10 (ປັບປງ) ການຮ່ວມມຼືສາກົນ
ລັດ ສົົ່ງເສີມການພົວພັນຮ່ວມມຼືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພຼືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍ
ສາອາກອນ ດ້ວຍການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ທາງດ້ານເຕັກນິກ, ວິຊາການ, ຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ, ພັດທະນາຊັບພະຍາ
ກອນມະນດ ແລະ ດ້ານອຼືີ່ນ ເພຼືີ່ອພັດທະນາວຽກງານດັົ່ງກ່າວ, ປະຕິບັດຕາມ ການເຈລະຈາ ແລະ ຕົກລົງຂອງ ສອງ
ຝ່າຍ ຫຼື ຫາຍຝ່າຍ ກັບອົງການອາກອນປະເທດຕ່າງໆ, ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.
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ພາກທີ II
ປະເພດສ່ວຍສາອາກອນ
ມາດຕາ 11 ປະເພດສ່ວຍສາອາກອນ
ສ່ວຍສາອາກອນ ມີ ສອງ ປະເພດ ດັົ່ງນີັ້:
1. ສ່ວຍສາອາກອນທາງອ້ອມ;
2. ສ່ວຍສາອາກອນທາງກົງ.

ໝວດທີ 1
ສ່ວຍສາອາກອນທາງອ້ອມ
ມາດຕາ 12 ສ່ວຍສາອາກອນທາງອ້ອມ
ສ່ວຍສາອາກອນທາງອ້ອມ ແມ່ນ ອາກອນທີີ່ເກັບຈາກຜູ້ຊົມໃຊ້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ຜ່ານຜູ້ດໍາເນີນ
ທລະກິດ ຢູ່ດິນແດນຂອງ ສປປ ລາວ.
ສ່ວຍສາອາກອນທາງອ້ອມ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ;
2. ອາກອນຊົມໃຊ້.
ມາດຕາ 13 (ປັບປງ) ອາກອນມູນຄ່າເພີມ
ີ່
ອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ ແມ່ນ ອາກອນທີີ່ເກັບຕາມມູນຄ່າ ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ທີີ່ເພີີ່ມຂຶັ້ນຈາກ ການນໍາ
ເຂົັ້າສິນຄ້າ, ການສະໜອງ ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຊຶີ່ງຜູ້ຊົມໃຊ້ສດທ້າຍເປັນຜູ້ເສຍ.
ອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ ໄດ້ກໍານົດລະອຽດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ.
ມາດຕາ 14 (ປັບປງ) ອາກອນຊົມໃຊ້
ອາກອນຊົມໃຊ້ ແມ່ນ ພັນທະເປັນເງິນ ທີີ່ເກັບຈາກ ການຊົມໃຊ້ບາງປະເພດ ສິນຄ້າ ທີີ່ນໍາເຂົັ້າ ຫຼື ຜະລິດ
ພາຍໃນ ແລະ ການບໍລິການ ຂອງບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.
ອາກອນຊົມໃຊ້ ໄດ້ກໍານົດລະອຽດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນຊົມໃຊ້.
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ໝວດທີ 2
ສ່ວຍສາອາກອນທາງກົງ
ມາດຕາ 15 (ປັບປງ) ສ່ວຍສາອາກອນທາງກົງ
ສ່ວຍສາອາກອນທາງກົງ ແມ່ນ ອາກອນທີີ່ເກັບຈາກ ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ຊຶີ່ງມີລາຍໄດ້ ຫຼື
ມີກໍາໄລ ຈາກການດໍາເນີນທລະກິດ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ສ່ວຍສາອາກອນທາງກົງ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ອາກອນລາຍໄດ້;
2. ອາກອນທີີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ;
3. ອາກອນສິີ່ງແວດລ້ອມ;
4. ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ.
ມາດຕາ 16 (ປັບປງ) ອາກອນລາຍໄດ້
ອາກອນລາຍໄດ້ ແມ່ນ ພັນທະເປັນເງິນ ທີີ່ເກັບຈາກ ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ທີີ່ມີລາຍໄດ້.
ອາກອນລາຍໄດ້ ລະອຽດໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນລາຍໄດ້.
ມາດຕາ 17 (ໃໝ່) ອາກອນ ທີດ
ີ່ ນ
ິ ແລະ ຊັບສິນ
ອາກອນ ທີີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ ແມ່ນ ພັນທະເປັນເງິນ ທີີ່ເກັບຈາກ ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ທີີ່
ເປັນຜູ້ນໍາໃຊ້ ທີີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ.
ອາກອນ ທີີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ ລະອຽດໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
ມາດຕາ 18 (ປັບປງ) ອາກອນສິງີ່ ແວດລ້ອມ
ອາກອນສິີ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນ ພັນທະເປັນເງິນ ທີີ່ເກັບຈາກ ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ທີີ່ໄດ້ຮັບ
ອະນຍາດໃຫ້ດໍາເນີນທລະກິດ, ໃຫ້ນໍາເຂົັ້າ ຫຼື ນໍາໃຊ້ສິນຄ້າ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຊຶີ່ງກໍໍ່ໃຫ້ເກີດ
ມົນລະພິດຕໍໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ມີຄວາມສ່ຽງ, ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍໍ່ ສຂະພາບ, ຊີວິດຂອງຄົນ, ສັດ, ພຼືດ ແລະ ຄວາມ
ດນດ່ຽງຂອງລະບົບນິເວດ.
ອາກອນສິີ່ງແວດລ້ອມ ລະອຽດໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
ມາດຕາ 19 (ປັບປງ) ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລກ
ິ ານ
ຄ່າທໍານຽມ ແມ່ນ ພັນທະທາງກົງ ທີີ່ເປັນຄ່າສິດຄ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ ທີີ່ເກັບຈາກ ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື
ການຈັດຕັັ້ງ ທີີ່ເຄຼືີ່ອນໄຫວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍຜ່ານຂະແໜງການຂອງລັດ ດ້ວຍການຢັັ້ງຢືນ
ແລະ ອະນຍາດ.
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ຄ່າບໍລິການ ແມ່ນ ພັນທະທາງກົງ ທີີ່ເປັນຄ່າບໍລິການທາງດ້ານບໍລິຫານວິຊາການ ຈາກຂະແໜງການຂອງ
ລັດ ໃນການເຄຼືີ່ອນໄຫວຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໂດຍບໍໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ ເພຼືີ່ອເປັນການຊ່ວຍໜູນການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດ.
ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໄດ້ກໍານົດລະອຽດໄວ້ໃນລັດຖະບັນຍັດ ວ່າດ້ວຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິ
ການ.

ພາກທີ III
ລະບົບສ່ວຍສາອາກອນ
ມາດຕາ 20 (ໃໝ່) ລະບົບສ່ວຍສາອາກອນ
ລະບົບສ່ວຍສາອາກອນ ມີ ດັົ່ງນີັ້:
1. ເລກປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ;
2. ການແຈ້ງເສຍອາກອນ;
3. ການມອບອາກອນ;
4. ການກວດກາຫັງການແຈ້ງເສຍອາກອນ;
5. ການໄລ່ລຽງອາກອນປະຈໍາປີ;
6. ການສົົ່ງຄຼືນອາກອນ ແລະ ການລົບລ້າງໜີັ້;
7. ແຜນມອບອາກອນ, ການຖຼືບັນຊີ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄ້ມຄອງໃບເກັບເງິນ.

ໝວດທີ 1
ເລກປະຈໍາຕົວຜູເ້ ສຍອາກອນ
ມາດຕາ 21 (ໃໝ່) ເລກປະຈໍາຕົວຜູເ້ ສຍອາກອນ
ເລກປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ແມ່ນ ເລກລະຫັດຂອງຜູ້ມີພັນທະເສຍອາກອນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເພຼືີ່ອຄ້ມຄອງ
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ໃນລະບົບຂໍໍ້ມູນການເສຍ ແລະ ການມອບ ອາກອນ.
ພົນລະເມຼືອງລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນບໍໍ່ມີສັນຊາດ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ທີີ່ດໍາເນີນ
ທລະກິດ ຫຼື ເຄຼືີ່ອນໄຫວອຼືີ່ນ ທີີ່ມີລາຍໄດ້ ຢູ່ໃນ ຫຼື ນອກ ສປປ ລາວ ຊຶີ່ງເກີດມີພັນທະສ່ວຍສາອາກອນ ຕາມກົດ
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຕ້ອງມີເລກປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ.
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ມາດຕາ 22 (ໃໝ່) ການອອກເລກປະຈໍາຕົວຜູເ້ ສຍອາກອນ
ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ທີີ່ແຈ້ງຂຶັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຈະໄດ້ຮັບເລກປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍອາ
ກອນ ພ້ອມດຽວກັນກັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຜ່ານລະບົບການອອກທະບຽນວິສາຫະກິດ.
ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ທີີ່ບໍໍ່ດໍາເນີນທລະກິດ ຊຶີ່ງມີລາຍໄດ້ ໃຫ້ສະເໜີຂະແໜງສ່ວຍສາອາ
ກອນ ເພຼືີ່ອອອກເລກປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ.
ຂັັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການອອກເລກປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
ມາດຕາ 23 (ໃໝ່) ການນໍາໃຊ້ເລກປະຈໍາຕົວຜູເ້ ສຍອາກອນ
ຜູ້ເສຍອາກອນ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ເລກປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ເຂົັ້າໃນ ໃບແຈ້ງເສຍອາກອນ, ໃບເກັບເງິນ, ເອ
ກະສານຊໍາລະອາກອນ, ເອກະສານແຈ້ງພາສີ, ເອກະສານການບັນຊີ, ເອກະສານການເຄຼືີ່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ ເຄຼືີ່ອງຂອງ
ຫຼື ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເອກະສານອຼືີ່ນທາງລັດຖະການ ແລະ ການເຄຼືີ່ອນໄຫວທີີ່ພົວພັນກັບລະບົບສ່ວຍສາອາກອນ
ໃນເວລາເປີດບັນຊີເງິນຝາກ ຢູ່ທະນາຄານທລະກິດ ແລະ/ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນອຼືີ່ນ.
ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ, ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ທະນາຄານ, ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ຂະແໜງການອຼືີ່ນ
ຕ້ອງນໍາໃຊ້ເລກປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ເພຼືີ່ອຄ້ມຄອງ ແລະ ຈັດເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ມອບເຂົັ້າງົບປະ
ມານແຫ່ງລັດ.
ມາດຕາ 24 (ໃໝ່) ການສິນ
ັ້ ສດເລກປະຈໍາຕົວຜູເ້ ສຍອາກອນ
ເລກປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍອາກອນຈະສິັ້ນສດ ໃນກໍລະນີ ຢດເຊົາກິດຈະການຖາວອນ, ລົັ້ມລະລາຍ, ຖຼືກສັົ່ງໃຫ້
ຢດເຊົາຖາວອນ, ຂາດຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ ຫຼື ເສຍຊີວິດ.

ໝວດທີ 2
ການແຈ້ງເສຍອາກອນ
ມາດຕາ 25 (ໃໝ່) ການແຈ້ງເສຍອາກອນ
ການແຈ້ງເສຍອາກອນ ແມ່ນ ການລາຍງານຈໍານວນເງິນອາກອນ ທີີ່ຄິດໄລ່ ແລະ ຕາມແຜນການມອບ
ແລະ ຂໍໍ້ມູນການເຄຼືີ່ອນໄຫວ ຂອງຜູ້ເສຍອາກອນທີີ່ຕິດພັນກັບອາກອນແຕ່ລະປະເພດ ເພຼືີ່ອແຈ້ງເສຍອາກອນດ້ວຍ
ຕົນເອງ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ສາຂາວິສາຫະກິດ ທີີ່ມີການແຍກບັນຊີສະເພາະອອກຈາກບັນຊີຂອງບໍລິສັດແມ່ ໃຫ້ແຈ້ງເສຍອາກອນທກ
ປະເພດ ຢູ່ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ບ່ອນສາຂາຕັັ້ງຢູ່. ສໍາລັບສາຂາວິສາຫະກິດ ທີີ່ບໍໍ່ມີການແຍກ
ບັນຊີສະເພາະອອກຈາກບັນຊີຂອງບໍລິສັດແມ່ ໃຫ້ແຈ້ງເສຍອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດຼືອນ ຢູ່ສ່ວຍສາອາ ກອນປະ
ຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ບ່ອນສາຂາຕັັ້ງຢູ່, ສ່ວນ ອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ, ອາກອນຊົມໃຊ້, ອາກອນກໍາໄລ ແລະ
ອາກອນລາຍໄດ້ອຼືີ່ນ ໃຫ້ແຈ້ງເສຍຢູ່ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ບ່ອນບໍລິສັດແມ່ຂຶັ້ນກັບ ພາຍຫັງໄລ່ລຽງແລ້ວ ຈຶີ່ງ
ອວ່າຍລາຍຮັບອາກອນທີີ່ເກີດຂຶັ້ນໃນແຕ່ລະສາຂາ ຄຼືນໃຫ້ສ່ວຍສາອາກອນ ບ່ອນສາຂາຕັັ້ງຢູ່.

8

ມາດຕາ 26 (ໃໝ່) ກໍານົດເວລາແຈ້ງເສຍອາກອນ
ກໍານົດເວລາແຈ້ງເສຍອາກອນ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີັ້:
1. ແຈ້ງເສຍເປັນປີ ມີ ອາກອນລາຍໄດ້ ປະເພດອາກອນກໍາໄລ ແລະ ລາຍໄດ້ຈາກເງິນປັນຜົນກໍາໄລ,
ອາກອນ ທີີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ;
2. ແຈ້ງເສຍເປັນເດຼືອນ ມີ ອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ ແລະ ອາກອນຊົມໃຊ້ ຈາກການຜະລິດ, ການສະໜອງ
ແລະ ການບໍລິການ ສິນຄ້າພາຍໃນ, ອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດຼືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ;
3. ແຈ້ງເສຍເປັນຄັັ້ງ ມີ ອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ ແລະ ອາກອນຊົມໃຊ້ ໃນເວລາມີການນໍ າເຂົັ້າສິນຄ້າ ແລະ
ອາກອນລາຍໄດ້ປະເພດອຼືີ່ນຂອງບກຄົນ;
4. ແຈ້ງເສຍຕາມສັນຍາ ມີ ອາກອນລາຍໄດ້ຂອງຈນລະວິສາຫະກິດ.
ສໍາລັບກໍານົດເວລາແຈ້ງເສຍອາກອນແຕ່ລະປະເພດລະອຽດນັັ້ນ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 27 (ໃໝ່) ເອກະສານການແຈ້ງເສຍອາກອນ
ເອກະສານການແຈ້ງເສຍອາກອນ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ແບບພິມການແຈ້ງເສຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ, ອາກອນລາຍໄດ້, ອາກອນຊົມໃຊ້, ອາກອນກໍາໄລ, ຄ່າ
ທໍານຽມ, ຄ່າບໍລກ
ິ ານວິຊາການ ແລະ ອາກອນປະເພດອຼືີ່ນ;
2. ເອກະສານປະກອບການແຈ້ງເສຍອາກອນ ຊຶີ່ງມີ ໃບເກັບເງິນ, ເອກະສານຢັັ້ງຢືນການນໍາເຂົັ້າສິນຄ້າ,
ເອກະສານຢັັ້ງຢືນການມີລາຍໄດ້ປະເພດຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ ສັນຍາເຊົົ່າ, ສັນຍາສໍາປະທານ, ສັນຍາຊຼືັ້ຂາຍ, ສັນຍາກູ້ຢືມ.
ຂັັ້ນຕອນ ແລະ ການດໍາເນີນການແຈ້ງເສຍອາກອນ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
ມາດຕາ 28 (ໃໝ່) ວິທກ
ີ ານແຈ້ງເສຍອາກອນ
ການແຈ້ງເສຍອາກອນ ມີ ສອງ ວິທີ ດັົ່ງນີັ້:
1. ແຈ້ງຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ ດ້ວຍການສະໜອງຂໍໍ້ມູນການແຈ້ງເສຍອາກອນ ແຕ່ລະປະເພດອາ
ກອນ ໃນລະບົບຂໍໍ້ມູນທາງດ້ານອາກອນ ດ້ວຍການລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ການແຈ້ງເສຍອາກອນ ຜ່ານລະບົບຄ້ມຄອງຂໍໍ້
ມູນລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ (TaxRIS) ຫຼື ການປ້ອນຂໍໍ້ມູນອາກອນແບບອອນລາຍ ທີີ່ສາມາດພິມການແຈ້ງແຕ່
ລະປະເພດອາກອນດ້ວຍຕົນເອງໄດ້, ຫັງຈາກນັັ້ນ ຈຶີ່ງສາມາດເລຼືອກຊ່ອງທາງການຊໍາລະອາກອນໄດ້ ຕາມ ສາມ
ຊ່ອງທາງ ຄຼື ຊໍາລະຜ່ານ ລະບົບ Easy-Tax ຂອງທະນາຄານ, ປ່ອງຮັບເງິນຂອງທະນາຄານ ແລະ ປ່ອງຮັບເງິນຂອງ
ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ;
2. ແຈ້ງຜ່ານປ່ອງບໍລິການຂອງຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ດ້ວຍການສະໜອງເອກະສານການແຈ້ງເສຍອາ
ກອນແຕ່ລະປະເພດ.
ມາດຕາ 29 (ໃໝ່) ການເລຼືອ
ີ່ ນການແຈ້ງເສຍອາກອນ
ການເລຼືີ່ອນການແຈ້ງເສຍອາກອນ ແມ່ນ ການອະນຍາດຂອງອົງການຄ້ມຄອງວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ
ເພຼືີ່ອໃຫ້ຜູ້ເສຍອາກອນ ທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ເລຼືີ່ອນການແຈ້ງເສຍອາກອນ ຕາມຈໍານວນ
ແລະ ກໍານົດເວລາ ຕາມການຕົກລົງຂອງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຫຼື ລັດຖະບານ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ.
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ມາດຕາ 30 (ໃໝ່) ການແຈ້ງຢດເຊົາການເຄຼືອ
ີ່ ນໄຫວກິດຈະການ
ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ທີີ່ມີຈດປະສົງຢດເຊົາການເຄຼືີ່ອນໄຫວກິດຈະການ ຕ້ອງດໍາເນີນຂັັ້ນ
ຕອນ ຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫັງຈາກໄດ້ຮັບອະນຍາດແລ້ວ ກໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຂະແໜງ
ສ່ວຍສາອາກອນ ບໍໍ່ໃຫ້ເກີນ ສິບຫ້າ ວັນລັດຖະການ ເພຼືີ່ອໄລ່ລຽງພັນທະສ່ວຍສາອາກອນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການ.

ໝວດທີ 3
ການມອບອາກອນ
ມາດຕາ 31 (ປັບປງ) ການມອບອາກອນ
ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ຕ້ອງມອບ ອາກອນ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ລວມທັງຄ່າປັບ
ໃໝ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ຫຼື ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເປັນສະກນເງິນກີບ ດ້ວຍ ເງິນສົດ, ແຊັກ, ເງິນໂອນ ຫຼື ຮູບການ
ອຼືີ່ນ. ກໍລະນີ ທີີ່ມອບເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມສັນຍາ ແຕ່ຕ້ອງບັນທຶກເປັນລາຍຮັບງົບປະ
ມານເປັນສະກນເງິນກີບ ຕາມການແຈ້ງເສຍອາກອນແຕ່ລະປະເພດ ບົນພຼືັ້ນຖານອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານ
ທີີ່ປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ມາດຕາ 32 (ປັບປງ) ກໍານົດເວລາການມອບອາກອນ
ກໍານົດເວລາການມອບອາກອນ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີັ້:
1. ການນໍາເຂົັ້າສິນຄ້າ ໃຫ້ມອບອາກອນ ໃນເວລາແຈ້ງເສຍພາສີຂາເຂົັ້າຢູ່ດ່ານບ່ອນນໍາເຂົັ້າສິນຄ້າ, ຢູ່ທະ
ນາຄານທີີ່ມີບັນຊີຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຫຼື ຢູ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຕາມການຄິດໄລ່ຂອງເຈົັ້າໜ້າທີີ່ພາສີ;
2. ອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ, ອາກອນຊົມໃຊ້ ສໍາລັບການຜະລິດ, ການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຢູ່ພາຍ
ໃນປະເທດ, ອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດຼືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ໃຫ້ມອບເປັນເດຼືອນ ບໍໍ່ໃຫ້ກາຍ ວັນທີ 20 ຂອງ
ເດຼືອນຖັດໄປ;
3. ອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນປັນຜົນກໍາໄລ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ດັົ່ງນີັ້:
- ກໍລະນີ ມີການຕົກລົງແບ່ງປັນຜົນກໍາໄລ ໃຫ້ມອບ ພາຍຫັງມີບົດບັນທຶກກອງປະຊຼຸມຜູ້ຖຼືີຮ້ນ ພາຍໃນ
ເວລາ ສິບຫ້າ ວັນລັດຖະການ;
- ກໍລະນີ ມີການຕົກລົງບໍໍ່ແບ່ງປັນຜົນກໍາໄລ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງຕໍໍ່ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາກອນ ພາຍໃນເວລາ ສິບ
ຫ້າ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນມີບົດບັນທຶກກອງປະຊຼຸມ;
- ກໍລະນີ ບໍໍ່ໄດ້ແຈ້ງຕໍໍ່ເຈົັ້າໜ້າສ່ວຍສາອາກອນ ກ່ຽວກັບການບໍໍ່ເປີດກອງປະຊຼຸມຜູ້ຖຼືຮ້ນ ຫຼື ຂາຮ້ນ ຫຼື ບໍໍ່
ແຈ້ງການແບ່ງປັນຜົນກໍາໄລ ກ່ອນ ວັນທີ 30 ມິຖຼຸນາ ຂອງປີຖັດໄປ ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາກອນ ສາມາດຄິດໄລ່ ໃຫ້
ເສຍອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນປັນຜົນກໍາໄລ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້.
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4. ອາກອນກໍາໄລ ໃຫ້ມອບເປັນ ສອງ ຄັັ້ງຕໍໍ່ປີ ຊຶີ່ງການມອບອາກອນກໍາໄລ ຄັັ້ງທີ 1 ແມ່ນບໍໍ່ໃຫ້ກາຍ ວັນ
ທີ 20 ກໍລະກົດ ຂອງປີ ແລະ ຄັັ້ງທີ 2 ບໍໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 20 ມັງກອນ ຂອງປີຖັດໄປ.
ອາກອນກໍາໄລທີີ່ຕ້ອງມອບໃນແຕ່ລະຄັັ້ງນັັ້ນ ໃຫ້ມອບບົນພຼືັ້ນຖານກໍາໄລຕົວຈິງ ຕາມການສະຫຼຸບບັນຊີ
ຂອງແຕ່ລະຫົກເດຼືອນ ຫຼື ການຄາດຄະເນໄວ້ໃນແຜນການມອບຂອງປີການບັນຊີ ຫຼື ອາກອນກໍາໄລທີີ່ມອບຕົວຈິງ
ຂອງປີຜ່ານມາ. ພາຍຫັງສະຫຼຸບບັນຊີປະຈໍາປີແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ເສຍອາກອນກໍາໄລປະຈໍາປີ ຕາມເອກະສານລາຍງານ
ການເງິນ ເພຼືີ່ອໄລ່ລຽງເງິນອາກອນກໍາໄລຕົວຈິງທີີ່ຕ້ອງມອບ; ຖ້າເຫັນວ່າອາກອນກໍາໄລຕົວຈິງ ຫາກຫາຍກວ່າ
ອາກອນກໍາໄລທີີ່ມອບແລ້ວ ກໍຕ້ອງໄດ້ມອບຕຼືີ່ມ ຫຼື ຫາກໜ້ອຍກວ່າ ກໍຕ້ອງໄດ້ສົົ່ງຄຼືນ ຫຼື ຍົກໄປຫັກຕໍໍ່ໃນຄັັ້ງຖັດໄປ
ຕາມການເຫັນດີຂອງຜູ້ມອບອາກອນ;
5. ອາກອນລາຍໄດ້ຂອງຈນລະວິສາຫະກິດ ໃຫ້ມອບຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາ ລະຫວ່າງ ຈນລະວິ
ສາຫະກິດ ແລະ ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ເປັນເດຼືອນ, ເປັນງວດ ຫຼື ເປັນປີ;
6. ການມອບອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມຂອງບກຄົນ ທີີ່ໄດ້ຮັບການສະໜອງຈາກຜູ້ບໍໍ່ມີພູມລໍາເນົາ ແລະ ບໍໍ່ໄດ້
ສ້າງຕັັ້ງວິສາຫະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ້ປະເພດອຼືີ່ນ ໃຫ້ມອບພາຍໃນ ສິບ ຫ້າ ວັນລັດຖະການ ນັບ
ແຕ່ວັນໄດ້ຈ່າຍລາຍໄດ້ດັົ່ງກ່າວເປັນຕົັ້ນໄປ.
ສໍາລັບກໍານົດເວລາການມອບ ອາກອນ ທີີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ, ອາກອນສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າ
ບໍລິການ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
ມາດຕາ 33 (ໃໝ່) ວິທມ
ີ ອບອາກອນ
ການມອບອາກອນ ມີ ສອງ ວິທີ ດັົ່ງນີັ້:
1. ມອບຜ່ານທະນາຄານທລະກິດ ທີີ່ມີບັນຊີຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ;
2. ມອບຜ່ານຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ, ເມຼືອງ, ເທດສະບານ,
ນະຄອນ.
ສໍາລັບຮູບແບບພິມການມອບອາກອນແຕ່ລະປະເພດນັັ້ນ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
ມາດຕາ 34 (ໃໝ່) ເອກະສານຢັງັ້ ຢືນການມອບອາກອນ
ເອກະສານຢັັ້ງຢືນການມອບອາກອນແຕ່ລະປະເພດ ມີ ດັົ່ງນີັ້:
1. ໃບແຈ້ງມີຂອງທະນາຄານ ໃນຮູບແບບພິມ ຫຼື ເອເລັກໂຕຣນິກ;
2. ໃບຮັບເງິນຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ໃນຮູບແບບພິມ ຫຼື ເອເລັກໂຕຣນິກ.
ມາດຕາ 35 (ໃໝ່) ການເລຼືອ
ີ່ ນການມອບອາກອນ
ການເລຼືີ່ອນການມອບອາກອນ ແມ່ນ ການອະນຍາດຂອງອົງການຄ້ມຄອງວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ ເພຼືີ່ອ
ໃຫ້ຜູ້ເສຍອາກອນ ທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ເລຼືີ່ອນການມອບອາກອນ ຕາມຈໍານວນ ແລະ ກໍາ
ນົດເວລາ ຕາມການຕົກລົງຂອງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຫຼື ລັດຖະບານ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ.
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ໝວດທີ 4
ການກວດກາຫັງການແຈ້ງເສຍອາກອນ
ມາດຕາ 36 (ໃໝ່) ການກວດກາຫງັ ການແຈ້ງເສຍອາກອນ
ການກວດກາຫັງການແຈ້ງເສຍອາກອນ ແມ່ນ ການກວດກາຄຼືນບັນດາຂໍໍ້ມູນ ຕາມການແຈ້ງເສຍອາກອນ,
ການມອບອາກອນແຕ່ລະປະເພດຂອງຜູ້ເສຍອາກອນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ແລະ ລະບຽບການ
ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 37 (ໃໝ່) ຂັນ
ັ້ ຕອນການກວດກາຫງັ ການແຈ້ງເສຍອາກອນ
ຂັັ້ນຕອນການກວດກາຫັງການແຈ້ງເສຍອາກອນ ມີ ດັົ່ງນີັ້:
1. ເກັບກໍາ ແລະ ວິໄຈຂໍໍ້ມູນ ເອກະສານແຈ້ງເສຍອາກອນ, ບົດລາຍງານການເງິນ ແລະ ເອກະສານອຼືີ່ນ
ຕາມກະຊວງການເງິນກໍານົດ;
2. ຄັດເລຼືອກເປົັ້າໝາຍກວດກາ;
3. ສ້າງແຜນ ແລະ ມອບໝາຍການກວດກາ;
4. ດໍາເນີນການກວດກາຕົວຈິງ;
5. ລາຍງານຜົນຂອງການກວດກາ;
6. ສະຫຼຸບ, ສ້າງບົດບັນທຶກຜົນຂອງການກວດກາ.
ມາດຕາ 38 (ໃໝ່) ວິທກ
ີ ານກວດກາຫງັ ການແຈ້ງເສຍອາກອນ
ວິທີການກວດກາຫັງການແຈ້ງເສຍອາກອນ ມີ ດັົ່ງນີັ້:
1. ວິເຄາະ, ວິໄຈ ຂໍໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ທີີ່ຕິດພັນກັບຜູ້ເສຍອາກອນ;
2. ກວດກາຄຼືນການປະຕິບັດກົດໝາຍ ຂອງຜູ້ເສຍອາກອນ ແລະ ຜູ້ມອບອາກອນ;
3. ກວດກາອາກອນທີີ່ຕ້ອງມອບ ຫຼື ກວດກາບັນດາເງຼືີ່ອນໄຂທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບຈໍານວນອາກອນທີີ່ຕ້ອງ
ມອບ;
4. ກວດກາຄຼືນຜູ້ເສຍອາກອນທີີ່ແຈ້ງດ້ວຍຕົນເອງ ທີີ່ມີເງຼືີ່ອນໄຂບໍໍ່ຄົບຖ້ວນຕາມກົດໝາຍ ເຊັົ່ນ ບໍໍ່ມີເລກ
ປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ, ບໍໍ່ແຈ້ງເສຍອາກອນ, ບໍໍ່ຖຼືບັນຊີ ແລະ ບໍໍ່ນໍາໃຊ້ໃບເກັບເງິນ.
ມາດຕາ 39 (ໃໝ່) ຜູມ
້ ສ
ີ ດ
ິ ອອກຂໍຕ
ໍ້ ກ
ົ ລົງກວດກາແຕ່ລະຂັນ
ັ້
ຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ, ຫົວໜ້າສ່ວຍສາ
ອາກອນປະຈໍາ ເມຼືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ເປັນຜູ້ອອກຂໍໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັັ້ງເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາກອນ ຕາມຂອບ
ເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເພຼືີ່ອດໍາເນີນການກວດກາຕົວຈິງ ຢູ່ສໍານັກງານ ແລະ ສະຖານທີີ່ອຼືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຂອງຜູ້ເສຍອາກອນ ຕາມແຜນການກວດກາທີີ່ໄດ້ຖຼືກຮັບຮອງ.
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ໃນກໍລະນີ ການກວດກາຫາກມີພາກສ່ວນອຼືີ່ນເຂົັ້າຮ່ວມນໍາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ເຈົັ້າແຂວງ, ເຈົັ້າ
ຄອງນະຄອນຫວງ, ເຈົັ້າເມຼືອງ, ຫົວໜ້າເທດສະບານ, ເຈົັ້ານະຄອນ ເປັນຜູ້ອອກຂໍໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະກວດກາ.
ການກວດກາຫັງການແຈ້ງເສຍອາກອນ ແຕ່ລະຄັັ້ງບໍໍ່ໃຫ້ເກີນ ສາມສິບ ວັນ ນັບແຕ່ວັນອອກ ຂໍໍ້ຕົກລົງ ຫຼື
ແຈ້ງການ ເປັນຕົັ້ນໄປ, ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ ກໍສາມາດຕໍໍ່ໄດ້ ແຕ່ບໍໍ່ໃຫ້ເກີນ ສາມສິບ ວັນ.
ມາດຕາ 40 (ໃໝ່) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູເ້ ສຍອາກອນໃນການກວດກາຫງັ ການແຈ້ງເສຍອາກອນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເສຍອາກອນໃນການກວດກາຫັງການແຈ້ງເສຍອາກອນ ມີ ດັົ່ງນີັ້:
1. ສະໜອງຂໍໍ້ມູນ, ຊີັ້ແຈງ ແລະ ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບເອກະສານການ ແຈ້ງເສຍ ແລະ ມອບ ອາກອນ ຢ່າງ
ຄົບຖ້ວນ;
2. ສະໜອງຂໍໍ້ມູນ ການຄິດໄລ່, ການເກັບ, ການມອບ ຈໍານວນເງິນອາກອນທີີ່ໄດ້ຈ່າຍໃນເວລານໍາເຂົັ້າ, ຊຼືັ້
ສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ການບໍລິການ ຢູ່ພາຍໃນ;
3. ສະໜອງເອກະສານບັນຊີ, ໃບເກັບເງິນ, ໃບຢັັ້ງຢືນຖານະການເງິນ ແລະ ເອກະສານອຼືີ່ນ ຕາມກະຊວງ
ການເງິນກໍານົດ ທີີ່ພົວພັນກັບການຄິດໄລ່ ແລະ ການກວດກາບັນຊີ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ຢ່າງຖຼືກຕ້ອງ,
ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ.
ມາດຕາ 41 (ໃໝ່) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະກວດກາກ່ຽວກັບການກວດກາຫງັ ການແຈ້ງເສຍອາກອນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະກວດກາກ່ຽວກັບການກວດກາຫັງການແຈ້ງເສຍອາກອນ ມີ ດັົ່ງນີັ້:
1. ແຈ້ງໃຫ້ເປົັ້າໝາຍກວດກາຮັບຊາບລ່ວງໜ້າ ກ່ອນ ເຈັດ ວັນ;
2. ວິເຄາະ, ວິໄຈ ຂໍໍ້ມູນການແຈ້ງເສຍອາກອນ, ການມອບອາກອນ ຂອງເປົັ້າໝາຍການກວດກາ ແລະ ຂໍໍ້
ມູນອຼືີ່ນທີີ່ພົວພັນກັບເປົັ້າໝາຍ;
3. ວາງແຜນການກວດກາຕາມຫັກວິຊາການ;
4. ດໍາເນີນການກວດກາ;
5. ລາຍງານຜົນຂອງການກວດກາ ຖຼືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຮັບປະກັນຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຫັກວິຊາການ;
6. ສະຫຼຸບ, ສ້າງບົດບັນທຶກ ຜົນຂອງການກວດກາ;
7. ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ເສຍອາກອນ ແລະ ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ປະຕິບັດຕາມຜົນການກວດກາຫັງການແຈ້ງເສຍ
ອາກອນ.

ໝວດທີ 5
ການໄລ່ລຽງອາກອນປະຈໍາປີ
ມາດຕາ 42 (ໃໝ່) ການໄລ່ລຽງອາກອນປະຈໍາປີ
ການໄລ່ລຽງອາກອນປະຈໍາປີ ແມ່ນ ການກວດກາບັນດາຫົວໜ່ວຍຖຼືບັນຊີວິສາຫະກິດ, ຫົວໜ່ວຍທີີ່ຖຼື
ບັນຊີແຫ່ງລັດ, ບັນຊີໂຄງການ, ບັນຊີທະນາຄານ ແລະ ອຼືີ່ນໆ ບົນພຼືັ້ນຖານຂໍໍ້ມູນຜ່ານລະບົບບັນຊີວິສາຫະກິດ,
ກວດກາຜ່ານຂໍໍ້ມູນ ຂ່າວສານຈາກພາຍນອກ, ກວດກາການແຈ້ງເສຍອາກອນ ແລະ ກວດກາການຊໍາລະອາກອນ
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ປະເພດຕ່າງໆປະຈໍາປີ ເພຼືີ່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາ
ອາກອນ.
ຜູ້ເສຍອາກອນ ຕ້ອງຍຼືີ່ນເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈໍາປີ ບໍໍ່ໃຫ້ກາຍ ວັນທີ 31 ມີນາ ຂອງປີຖັດໄປ.
ສໍາລັບຜູ້ເສຍອາກອນທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ຮອບວຽນການລາຍງານການເງິນປະຈໍາປີ ເປັນອັນສະເພາະທີີ່ບໍໍ່ໄປ
ຕາມຮອບວຽນປີປະຕິທິນນັັ້ນ ໃຫ້ຍຼືີ່ນເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈໍາປີ ພາຍໃນ ສາມ ເດຼືອນ ນັບແຕ່ວັນປິດ
ບັນຊີເປັນຕົັ້ນໄປ.
ພາຍຫັງ ທີີ່ໄດ້ຮັບ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ ເອກະສານອຼືີ່ນຕາມກະຊວງການເງິນກໍານົົດ ຖຼືກຕ້ອງ,
ຄົບຖ້ວນ ແລະ ບໍໍ່ມີໜີັ້ອາກອນຄ້າງມອບແລ້ວ ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ຕ້ອງອອກໃບຢັັ້ງຢືນການມອບພັນທະ
ອາກອນປະຈໍາປີ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເສຍອາກອນພາຍໃນກໍານົດເວລາ ຫ້າ ວັນລັດຖະການ.
ມາດຕາ 43 (ໃໝ່) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູເ້ ສຍອາກອນໃນການໄລ່ລຽງອາກອນປະຈໍາປີ
ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ທີີ່ດໍາເນີນທລະກິດ ຕ້ອງຍຼືີ່ນເອກະສານລາຍງານການເງິນ ກ່ອນການ
ໄລ່ລຽງອາກອນປະຈໍາປີ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. ສໍາລັບທລະກິດ ທີີ່ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກ
ບໍລິສັດກວດສອບເອກະລາດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ສໍາລັບບກຄົນທີີ່ມີລາຍໄດ້ ຕ້ອງຍຼືີ່ນເອກະສານຢັັ້ງຢືນ ການມີລາຍໄດ້ ແລະ ການເສຍອາກອນລາຍໄດ້ ເພຼືີ່ອ
ໄລ່ລຽງອາກອນປະຈໍາປີ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ໃນກໍລະນີ ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ທີີ່ໄດ້ຮັບການ ຍົກເວັັ້ນ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນ ອັດຕາ ຫຼື ປະເພດ
ອາກອນ ກໍຕ້ອງໄດ້ຍຼືີ່ນເອກະສານຢັັ້ງຢືນ ການໄດ້ຮັບການ ຍົກເວັັ້ນ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນ ອັດຕາ ຫຼື ປະເພດ ອາກອນ ນໍາ
ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ບ່ອນທີີ່ຕົນຂຶັ້ນກັບ ເພຼືີ່ອໄລ່ລຽງອາກອນປະຈໍາປີ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 44 (ໃໝ່) ການປະຕິບດ
ັ ການໄລ່ລຽງອາກອນປະຈໍາປີ
ການໄລ່ລຽງອາກອນປະຈໍາປີ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ສາມ ວິທີ ດັົ່ງນີັ້:
1. ການກວດກາບັນຊີຕາມເອກະສານຂອງຜູ້ເສຍອາກອນຢູ່ຫ້ອງການສ່ວຍສາອາກອນ;
2. ການກວດກາບັນຊີ ຫຼື ກວດກາຂໍໍ້ມູນຕົວຈິງຢູ່ສໍານັກງານວິສາຫະກິດ (ກວດກາກັບທີ);
3. ການກວດກາບັນຊີແບບກະທັນຫັນ.
ການກວດກາໄລ່ລຽງຂອງເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາກອນ ຕ້ອງໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນເວລາ ຫົກ ເດຼືອນ ນັບແຕ່
ວັນຍຼືີ່ນເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງເປົັ້າໝາຍທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຕ້ອງຖຼືກກວດກາ, ສ່ວນຂັັ້ນຕອນໃນການດໍາ
ເນີນການກວດກາ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.

ໝວດທີ 6
ການສົົ່ງຄຼືນອາກອນ ແລະ ການລົບລ້າງໜີັ້
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ມາດຕາ 45 (ປັບປງ) ການສົງົ່ ຄຼືນອາກອນ
ການສົົ່ງຄຼືນອາກອນ ແມ່ນການສົົ່ງເງິນອາກອນໃຫ້ຜູ້ເສຍອາກອນ ທີີ່ໄດ້ມອບເກີນຈໍານວນທີີ່ກົດໝາຍກໍາ
ນົດ ຫຼື ຕາມທີີ່ກົດໝາຍກໍານົດໄວ້.
ການສົົ່ງຄຼືນອາກອນ ເກີດຂຶັ້ນ ໃນກໍລະນີທີີ່ມີການຄິດໄລ່ອາກອນທກປະເພດຜິດພາດ ຍ້ອນການໃຫ້ຂໍໍ້ມູນ
ທີີ່ບໍໍ່ຖຼືກຕ້ອງຂອງຜູ້ເສຍອາກອນ ຫຼື ຂອງເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາກອນ ເຊັົ່ນ ການເສຍອາກອນຊໍ້າຊ້ອນ, ການເສຍບໍໍ່
ຖຼືກຕ້ອງຕາມອັດຕາທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້, ການເສຍເກີນຈໍານວນທີີ່ຕ້ອງເສຍ ຊຶີ່ງຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ຕ້ອງຄົັ້ນຄວ້າ
ແກ້ໄຂດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສົົ່ງຄຼືນແກ່ຜູ້ເສຍອາກອນ ໃຫ້ຖຼືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ.
ໃນກໍລະນີຜູ້ເສຍອາກອນ ຫາກໄດ້ມອບອາກອນເກີນ ອົງການຄ້ມຄອງວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ ຂັັ້ນສູນ
ກາງ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງ ຕ້ອງອອກຂໍໍ້ຕົກລົງ ສົົ່ງຄຼືນອາກອນ ພາຍໃນເວລາ ສິບ ວັນລັດຖະການ.
ສໍາລັບການສົົ່ງຄຼືນອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມນັັ້ນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ.
ມາດຕາ 46 (ໃໝ່) ຜູມ
້ ສ
ີ ດ
ິ ຂໍອາກອນຄຼືນ
ຜູ້ມີສິດຂໍອາກອນຄຼືນ ມີ ດັົ່ງນີັ້:
1. ບກຄົນ ທີີ່ໄດ້ເສຍອາກອນລາຍໄດ້ ຕາມທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້;
2. ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ທີີ່ມີທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ຖຼືບັນຊີຖຼືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ ທີີ່
ໄດ້ມອບອາກອນເກີນຈໍານວນທີີ່ຕ້ອງເສຍ;
3. ຜູ້ດໍາເນີນທລະກິດ ຫຼື ຜູ້ເສຍອາກອນ ຖຼືກລົັ້ມລະລາຍ, ຢດເຊົາທລະກິດຢ່າງຖາວອນ, ມີການໂຮມ ຫຼື
ແຍກກິດຈະການ ທີີ່ໄດ້ມອບອາກອນເກີນຈໍານວນທີີ່ຕ້ອງເສຍ;
4. ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ທີີ່ຢູ່ໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ;
5. ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ, ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ສະຖານກົງສນ ແລະ ນັກການທູດ ປະຈໍາ ຢູ່
ສປປ ລາວ ຕາມການຢັັ້ງຢືນເຫັນດີຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນ
ມູນຄ່າເພີີ່ມ;
6. ຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ຂາອອກ ທີີ່ຊຼືັ້ສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານດ່ານສະ
ໜາມບິນສາກົນ ແລະ ດ່ານສາກົນທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຍາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ.
ມາດຕາ 47 (ປັບປງ) ການຍຼືນ
ີ່ ຄໍາສະເໜີຂອ
ໍ າກອນຄຼືນ
ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 46 ຂໍໍ້ 1 ຫາ ຂໍໍ້ 4 ຂອງກົດໝາຍ
ສະບັບນີັ້ ມີສິດຍຼືີ່ນຄໍາສະເໜີຂໍຄຼືນອາກອນ ຕໍໍ່ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນບ່ອນຕົນຂຶັ້ນກັບ ຊ້າສດບໍໍ່ໃຫ້ກາຍ ສາມ
ເດຼືອນ ນັບແຕ່ວັນທີີ່ໄດ້ມອບເງິນອາກອນເປັນຕົັ້ນໄປ.
ສໍາລັບການສະເໜີຂໍອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມຄຼືນ ຂອງ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ, ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ,
ສະຖານກົງສນ ແລະ ນັກການທູດ ປະຈໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ນັັ້ນ ໃຫ້ສະເໜີຫາກົມສ່ວຍສາອາກອນ ເປັນແຕ່ລະງວດ ຊຶີ່ງ
ແຕ່ລະງວດ ບໍໍ່ໃຫ້ກາຍເດຼືອນທໍາອິດຂອງງວດຖັດໄປ ໂດຍມີການຢັັ້ງຢືນເຫັນດີຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຕາມ
ທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຂອງກະຊວງການເງິນ.
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ສໍາລັບການຂໍອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມຄຼືນ ຂອງ ຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ຂາອອກ ທີີ່ຊຼືັ້
ສິນຄ້ານໍາຮ້ານຄ້າທີີ່ມີການກໍານົດສົົ່ງຄຼືນອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕາມປະເພດສິນຄ້າ ແລະ ມູນຄ່າສິນຄ້າ
ທີີ່ລັດຖະບານກໍານົດ ຕ້ອງແຈ້ງ ເອກະສານຢັັ້ງຢືນສິນຄ້າ, ສະແດງສິນຄ້າຕົວຈິງ ແລະ ໜັງສຼືຜ່ານແດນ ໂດຍຜ່ານ
ການກວດກາຢັັ້ງຢືນຂອງເຈົັ້າໜ້າທີີ່ພາສີ ຢ່າງຖຼືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ ແລະ ດ່ານສາກົນທີີ່ໄດ້
ຮັບອະນຍາດ ຂອງ ສປປ ລາວ. ໃນກໍລະນີ ຫາກບໍໍ່ທັນໄດ້ຮັບອາກອນຄຼືນ ສໍາລັບສິນຄ້າທີີ່ໄດ້ຜ່ານການກວດກາ
ຢັັ້ງຢືນຂອງເຈົັ້າໜ້າທີີ່ພາສີໃນເວລາທີີ່ແຈ້ງອອກແລ້ວນັັ້ນ ແມ່ນສາມາດຮັບອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມຄຼືນ ໄດ້ພາຍໃນ
ເວລາ ສາມສິບ ວັນນັບແຕ່ວັນທີີ່ແຈ້ງອອກ ສປປ ລາວ ເປັນຕົັ້ນໄປ.
ສໍາລັບປະເພດສິນຄ້າທີີ່ບໍໍ່ສາມາດຂໍຄຼືນອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ ແລະ ມູນຄ່າສິນຄ້າທີີ່ສາມາດຂໍຄຼືນອາກອນມູນ
ຄ່າເພີີ່ມ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
ມາດຕາ 48 (ປັບປງ) ການພິຈາລະນາຄໍາສະເໜີຂອ
ໍ າກອນຄຼືນ
ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ຕ້ອງກວດກາ ແລະ ພິຈາລະນາການສະເໜີຂໍອາກອນຄຼືນ ພາຍໃນເວລາ ຫ້າ ວັນ
ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຄໍາສະເໜີ ແລະ ເອກະສານ ຢ່າງຖຼືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ແລ້ວແຈ້ງຜົນການແກ້ໄຂ
ໃຫ້ຜູ້ສະເໜີ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ໃນກໍລະນີຕ້ອງການຂໍໍ້ມູນເພີີ່ມເຕີມ ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ຕ້ອງແຈ້ງ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃຫ້ຜູ້ສະເໜີ ສະໜອງຂໍໍ້ມູນເພີີ່ມເຕີມ ຕາມການແຈ້ງ ແລ້ວພິຈາລະນາການສົົ່ງເງິນອາກອນ
ຄຼືນໃຫ້ສໍາເລັດ ພາຍໃນເວລາ ສິບ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຂໍໍ້ມູນເພີີ່ມເຕີມທີີ່ ຖຼືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ
ເປັນຕົັ້ນໄປ.
ໃນກໍລະນີ ຄໍາສະເໜີ ຫາກບໍໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ຫຼື ໄດ້ຮັບ ແຕ່ເຫັນວ່າຍັງບໍໍ່ຖຼືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຜູ້ສະ
ເໜີ ກໍມີສິດສະເໜີຕໍໍ່ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ຂັັ້ນເທິງຖັດໄປ ແລະ ຖ້າຍັງເຫັນວ່າບໍໍ່ຖຼືກຕ້ອງ ກໍສາມາດຮ້ອງຟ້ອງຕໍໍ່
ສານປະຊາຊົນ.
ສໍາລັບການພິຈາລະນາສົົ່ງຄຼືນອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ ໃຫ້ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ, ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ
, ສະຖານກົງສນ ແລະ ນັກການທູດ ປະຈໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ຕ້ອງສົົ່ງເງິນອາກອນຄຼືນ ພາຍ
ໃນເວລາ ສິບ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບໜັງສຼືສະເໜີ ແລະ ຂໍໍ້ມູນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງຖຼືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ.
ສໍາລັບການພິຈາລະນາສົົ່ງຄຼືນອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ ໃຫ້ ຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ຂາ
ອອກ ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ຕ້ອງສົົ່ງເງິນອາກອນຄຼືນໃນເວລາທີີ່ຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ
ດັົ່ງກ່າວ ແຈ້ງອອກ ຢູ່ ສະໜາມບິນສາກົນ ແລະ ດ່ານສາກົນທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຍາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ພາຍຫັງການ
ກວດກາຢັັ້ງຢືນຢ່າງຖຼືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ຂອງເຈົັ້າໜ້າທີີ່ພາສີ ຕາມລະບຽບການຂອງກະຊວງການເງິນ.
ມາດຕາ 49 (ໃໝ່) ບັນຊີສາໍ ຮອງສົງົ່ ຄຼືນເງິນອາກອນ
ກະຊວງການເງິນ ສ້າງບັນຊີສໍາຮອງສົົ່ງຄຼືນເງິນອາກອນ ໃນລະບົບງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຕາມທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ
ມາດຕາ 48 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີັ້.
ບັນຊີສໍາຮອງສົົ່ງຄຼືນເງິນອາກອນ ສ້າງຂຶັ້ນເພຼືີ່ອບໍລິຫານການສົົ່ງຄຼືນເງິນອາກອນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເສຍອາກອນ ໃຫ້
ວ່ອງໄວ ແລະ ທັນຕາມກໍານົດເວລາ ເປັນຕົັ້ນ ການສົົ່ງຄຼືນອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ, ການເສຍອາກອນຊໍ້າຊ້ອນ, ການ
ເສຍບໍໍ່ຖຼືກຕ້ອງຕາມອັດຕາທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້, ການເສຍເກີນຈໍານວນທີີ່ຕ້ອງເສຍ ແລະ ການສົົ່ງຄຼືນເງິນອາກອນອຼືີ່ນ
ຕາມກົດໝາຍ. ແຫ່ງທຶນຂອງບັນຊີສໍາຮອງສົົ່ງຄຼືນເງິນອາກອນດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ມາຈາກ ເງິນສະເພາະສົົ່ງຄຼືນອາກອນມູນ
ຄ່າເພີີ່ມ ແລະ ແຫ່ງລາຍຮັບງົບປະມານ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ.
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ສໍາລັບ ການຄ້ມຄອງບັນຊີສໍາຮອງສົົ່ງຄຼືນເງິນອາກອນ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
ມາດຕາ 50 (ປັບປງ) ການລົບລ້າງໜີອ
ັ້ າກອນ
ຜູ້ເສຍອາກອນ ຈະຖຼືກລົບລ້າງໜີັ້ອາກອນ ໃນກໍລະນີ ດັົ່ງນີັ້:
1. ຖຼືກປະກາດວ່າເປັນຜູ້ລົັ້ມລະລາຍຕາມການຕັດສິນຂອງສານ ໂດຍບໍໍ່ມີຊັບສິນເຫຼືອ ເພຼືີ່ອມອບອາກອນ
ພາຍຫັງທີີ່ມີການຊໍາລະສະສາງແລ້ວ;
2. ຂາດຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ, ເສຍຊີວິດ ຫຼື ຫາຍສາບສູນ ໂດຍບໍໍ່ມີຊັບສິນໃດໆ;
3. ມີໜີັ້ສິນທີີ່ທວງຍາກ ຊຶີ່ງຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນໄດ້ນໍາໃຊ້ທກມາດຕະການເລັົ່ງທວງຕາມກົດໝາຍ
ແຕ່ຍັງບໍໍ່ສາມາດເກັບໄດ້ໃນໄລຍະ ສິບ ປີ.
ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ສັງລວມເອກະສານໜີັ້ອາກອນແຕ່ລະປະເພດ ທີີ່ຮຽກເກັບບໍໍ່ໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ໂດຍໄດ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ ຈາກອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຂະແໜງການອຼືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ການຕັດສິນຂອງ
ສານ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍໍ້ 1, 2 ແລະ 3 ເທິງນີັ້ ແລ້ວສະເໜີຕໍໍ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ
ພິຈາລະນາລົບລ້າງ.

ໝວດ 7
ແຜນມອບອາກອນ, ການຖຼືບັນຊີ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄ້ມຄອງໃບເກັບເງິນ
ມາດຕາ 51 (ປັບປງ) ແຜນມອບອາກອນ
ຜູ້ດໍາເນີນທລະກິດ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄິດໄລ່ ແລະ ແຈ້ງແຜນມອບອາກອນ ແຕ່ລະປະເພດທີີ່ສາມາດ
ປະຕິບັດການມອບໄດ້ຂອງປີຖັດໄປ ບໍໍ່ໃຫ້ກາຍ ເດຼືອນ ກມພາ ຂອງປີ ໃຫ້ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນບ່ອນຕົນຂຶັ້ນ
ກັບ.
ຫັງຈາກໄດ້ຮັບແຜນມອບອາກອນດັົ່ງກ່າວແລ້ວ ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ຕ້ອງສົມທຽບ ແລະ ວິໄຈຂໍໍ້
ມູນຄຼືນ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສິບຫ້າ ວັນລັດຖະການ, ຖ້າເຫັນວ່າແຜນມອບອາກອນນັັ້ນ ບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ
ຄວາມເປັນຈິງ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ດໍາເນີນທລະກິດດັົ່ງກ່າວຄິດໄລ່ຄຼືນໃໝ່ ແລ້ວສົົ່ງໃຫ້ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ບໍໍ່ໃຫ້
ກາຍ ເດຼືອນມີນາ ຂອງປີ.
ມາດຕາ 52 (ປັບປງ) ການຖຼືບນ
ັ ຊີ
ວິສາຫະກິດ ລວມທັງຜູ້ປະກອບອາຊີບອິດສະລະທີີ່ດໍາເນີນທລະກິດ ຕ້ອງຖຼືບັນຊີໃຫ້ຖຼືກຕ້ອງ ຕາມທີີ່ໄດ້
ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ.
ການຖຼືບັນຊີ ດ້ວຍລະບົບໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ຕ້ອງຂຶັ້ນທະບຽນຕາມລະບຽບການ ແລະ ໄດ້ມາດຕະ
ຖານການບັນຊີທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ຊຶີ່ງສາມາດເຊຼືີ່ອມຕໍໍ່ ຫຼື ສະໜອງຂໍໍ້ມູນເຄຼືີ່ອນໄຫວບັນຊີ ໃຫ້ຂະແໜງສ່ວຍສາອາ
ກອນບ່ອນຕົນຂຶັ້ນກັບ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
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ເອກະສານ ແລະ ຂໍໍ້ມູນການບັນຊີ ຕ້ອງເກັບຮັກສາໄວ້ພາຍໃນເວລາ ສິບ ປີ ເພຼືີ່ອເປັນຂໍໍ້ມູນສະໜອງຕໍໍ່ເຈົັ້າ
ໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ພາກສ່ວນອຼືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເມຼືີ່ອມີການກວດກາ.
ຈນລະວິສາຫະກິດ ຕ້ອງປະຕິບັດການຖຼືບັນຊີ ຕາມລະບຽບການບັນຊີຈນລະວິສາຫະກິດ.
ມາດຕາ 53 (ປັບປງ) ການນໍາໃຊ້ໃບເກັບເງິນ
ໃບເກັບເງິນ ແມ່ນ ເອກະສານຢັັ້ງຢືນການ ຊຼືັ້ຂາຍ ສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ການບໍລິການ ທີີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເນຼືັ້ອ
ໃນ, ລາຍການ, ຈໍານວນ, ມູນຄ່າສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ, ຈໍານວນເງິນອາກອນ. ໃບເກັບເງິນ ນໍາໃຊ້ໃນການລົງ
ບັນ ຊີ, ການແຈ້ງເສຍ, ການຫັກ ແລະ ການຂໍຄຼືນ ອາກອນ, ການເຄຼືີ່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ ຂອງຜູ້ດໍາເນີນທລະກິດ.
ທກຫົວໜ່ວຍທລະກິດ ລວມທັງ ຈນລະວິສາຫະກິດ ຫຼື ບັນດາຫ້າງຮ້ານ ທີີ່ຂາຍສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ການ
ບໍລິການ ຕ້ອງອອກໃບເກັບເງິນທກຄັັ້ງຕາມຮູບແບບທີີ່ກະຊວງການເງິນກໍານົດ.
ໃບເກັບເງິນ ມີ ສອງ ປະເພດ ຄຼື ໃບເກັບເງິນເປັນເຈ້ຍ ແລະ ໃບເກັບເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ.
ມາດຕາ 54 (ໃໝ່) ການຄມ
້ ຄອງໃບເກັບເງິນ
ການຄ້ມຄອງໃບເກັບເງິນ ມີ ດັົ່ງນີັ້:
1. ກະຊວງການເງິນ:
- ສ້າງລະບົບການຄ້ມຄອງ ເພຼືີ່ອຕິດຕາມການພິມ, ການຈໍາໜ່າຍໃບເກັບເງິນ ທີີ່ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜູ້
ພິມຈໍາໜ່າຍ ແລະ ອະນຍາດ ໃຫ້ຜູ້ດໍາເນີນທລະກິດພິມເອງ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບການພິມ ແລະ ການຈໍາໜ່າຍ ໃບເກັບ
ເງິນເປັນແຕ່ລະເດຼືອນ, ງວດ ແລະ ປີ;
- ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການນໍາໃຊ້ໃບເກັບເງິນ ຂອງຜູ້ດໍາເນີນທລະກິດ ຢ່າງເປັນປະຈໍາ, ສົມທຽບໃບ
ເກັບເງິນ ເພຼືີ່ອຢັັ້ງຢືນ ຄວາມຊັດເຈນ, ກວດກາຈໍານວນເງິນອາກອນທີີ່ຂໍຫັກ, ຈໍານວນອາກອນທີີ່ຕ້ອງມອບ ແລະ
ລາຍຈ່າຍຕ່າງໆ;
- ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ໃບເກັບເງິນ ໃຫ້ ຂະແໜງການເງິນ, ທກຫົວ
ໜ່ວຍທລະກິດ ລວມທັງ ຈນລະວິສາຫະກິດ ຫຼື ບັນດາຫ້າງຮ້ານ ແລະ ມວນຊົນ ເພຼືີ່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈຢ່າງ
ເລິກເຊິີ່ງ, ທົົ່ວເຖິງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ.
2. ຜູ້ດໍາເນີນທລະກິດ:
- ສ້າງປືັ້ມບັນຊີຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ໃບເກັບເງິນ ທີີ່ຊຼືັ້ນໍາກະຊວງການເງິນ ຫຼື ໃບເກັບເງິນທີີ່ອະນຍາດໃຫ້
ພິມເພຼືີ່ອນໍາໃຊ້ເອງ;
- ສະຫຼຸບລາຍງານການນໍາໃຊ້ໃບເກັບເງິນສະເພາະ ຫຼື ໃບເກັບເງິນ ທີີ່ຊຼືັ້ນໍາກະຊວງການເງິນ ໃຫ້ຂະແໜງ
ສ່ວຍສາອາກອນ ເປັນເດຼືອນ, ງວດ ແລະ ປີ;
- ໃນກໍລະນີ ທີີ່ໃບເກັບເງິນ ຖຼືກຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ ຕ້ອງລາຍງານເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃຫ້ຂະແໜງ
ສ່ວຍສາອາກອນບ່ອນຕົນຊຼືັ້ ຫຼື ຂຶັ້ນທະບຽນການນໍາໃຊ້ໃບເກັບເງິນ ຢ່າງຮີບດ່ວນ;
- ເກັບຮັກສາໃບເກັບເງິນ ທີີ່ຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ໄດ້ນໍາໃຊ້ແລ້ວ ເພຼືີ່ອນໍາສະເໜີຕໍໍ່ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາ
ອາກອນ ໃນເມຼືີ່ອມີການກວດກາ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ
ກົດໝາຍອຼືີ່ນທີກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງ.
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ພາກທີ IV
ລະບົບຂໍມ
ໍ້ ນ
ູ ແລະ ຖານຂໍມ
ໍ້ ນ
ູ ສ່ວຍສາອາກອນ
ມາດຕາ 55 (ໃໝ່) ລະບົບຂໍມ
ໍ້ ນ
ູ ສ່ວຍສາອາກອນ
ລະບົບຂໍໍ້ມູນສ່ວຍສາອາກອນ ແມ່ນ ລະບົບຄ້ມຄອງຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຕິດຕາມລາຍຮັບຂອງ ບກຄົນ ,
ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ທີີ່ປະຕິບັດພັນທະສ່ວຍສາອາກອນເຂົັ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ.
ມາດຕາ 56 (ໃໝ່) ຖານຂໍມ
ໍ້ ນ
ູ ສ່ວຍສາອາກອນ
ຖານຂໍໍ້ມູນສ່ວຍສາອາກອນ ແມ່ນ ບ່ອນຈັດເກັບຂໍໍ້ມູນລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຂໍໍ້ມູນຂອງ ບກຄົນ ,
ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ທີີ່ມີພັນທະສ່ວຍສາອາກອນ ເພຼືີ່ອເປັນຂໍໍ້ມູນ ວິເຄາະ, ວິໄຈ, ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ
ຄາດຄະເນແຜນການເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ.
ມາດຕາ 57 (ໃໝ່) ການສ້າງລະບົບ ແລະ ຖານຂໍມ
ໍ້ ນ
ູ ສ່ວຍສາອາກອນ
ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ສ້າງ, ຄ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບ ແລະ ຖານຂໍໍ້ມູນສ່ວຍ
ສາອາກອນ ໂດຍມີການເກັບກໍາ, ບັນທຶກ, ວິເຄາະ, ວິໄຈ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍໍ້ມູນ.
ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງ, ອົງການ, ຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພຼືີ່ອແລກປ່ຽນ ແລະ ເຊຼືີ່ອມຕໍໍ່ລະບົບຄ້ມຄອງຂໍໍ້ມູນລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ລວມທັງການ
ແລກປ່ຽນຂໍໍ້ມູນກັບຕ່າງປະເທດ ທີີ່ພົວພັນກັບວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ.
ມາດຕາ 58 (ໃໝ່) ການນໍາໃຊ້ ແລະ ການເຊຼືອ
ີ່ ມຕໍໍ່ ເຄຼືອ
ີ່ ງບັນທຶກການຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານ
ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ທີີ່ມີໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ເລກປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ຕ້ອງ
ລົງທຶນ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຄຼືີ່ອງບັນທຶກການຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ເພຼືີ່ອແນໃສ່ຊຼຸກຍູ້, ສົົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້
ເຄຼືີ່ອງມຼືທັນສະໄໝ ເຂົັ້າໃນການຄ້ມຄອງການດໍາເນີນທລະກິດໃຫ້ຫາຍຂຶັ້ນ, ພ້ອມທັງ ຮັບປະກັນການບັນທຶກຂໍໍ້ມູນ
ການເຄຼືີ່ອນໄຫວໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຕ້ອງເຊຼືີ່ອມຕໍໍ່ເຂົັ້າກັບລະບົບຄ້ມຄອງຂໍໍ້ມູນລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ໃນການ
ຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົັ້າງົບປະມານ ໃຫ້ມີຄວາມຖຼືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ທັນຕາມກໍານົດເວລາ.
ມາດຕາ 59 (ໃໝ່) ການສັງລວມ ແລະ ການລາຍງານ ຂໍມ
ໍ້ ນ
ູ ສ່ວຍສາອາກອນ
ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ເປັນເຈົັ້າການປະສານສົມທົບກັບ ຂະແໜງການອດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ,
ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຂະແໜງການອຼືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພຼືີ່ອ
ສັງລວມຖານຂໍໍ້ມູນສ່ວຍສາອາກອນ.
ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຂໍໍ້ມູນສ່ວຍສາອາກອນ ຕໍໍ່ຂະແໜງການ ສາຍຕັັ້ງ ແລະ
ສາຍຂວາງ ຂອງຕົນ.
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ມາດຕາ 60 (ໃໝ່) ການເຂົາັ້ ເຖິງຂໍມ
ໍ້ ນ
ູ ສ່ວຍສາອາກອນ
ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ຈະສາມາດເຂົັ້າເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຂໍໍ້ມູນສ່ວຍສາອາກອນໄດ້ ກໍຕໍໍ່ເມຼືີ່ອໄດ້
ຮັບອະນຍາດຈາກຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນເສຍກ່ອນ.
ອົງການອຼືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ຊຶີ່ງຕ້ອງການຂໍໍ້ມູນສ່ວຍສາອາກອນນັັ້ນ ຕ້ອງສະເໜີຕໍໍ່ຂະແໜງສ່ວຍສາ
ອາກອນ ຕາມລະບຽບການ.

ພາກທີ V
ສິດ, ພັນທະຂອງ ຜູເ້ ສຍອາກອນ, ຜູມ
້ ອບອາກອນ,
ບກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງັ້ ທີກ
ີ່ ຽ່ ວຂ້ອງ
ມາດຕາ 61 (ປັບປງ) ສິດຂອງຜູເ້ ສຍ ແລະ ຜູມ
້ ອບ ອາກອນ
ຜູ້ເສຍ ແລະ ຜູ້ມອບ ອາກອນ ມີ ສິດ ດັົ່ງນີັ້:
1. ໄດ້ຮັບຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊີັ້ແຈງ, ອະທິບາຍ ແລະ ມີຄໍາເຫັນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາ
ກອນ;
2. ໄດ້ຮັບການຮັກສາຄວາມລັບ ກ່ຽວກັບຂໍໍ້ມູນສ່ວຍສາອາກອນຂອງຕົນ;
3. ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ ຍົກເວັັ້ນ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນ ອັດຕາ ຫຼື ປະເພດ ອາກອນ ຕາມກົດໝາຍ;
4. ໄດ້ຮັບເງິນອາກອນທີີ່ໄດ້ມອບເກີນ ຕາມກົດໝາຍ;
5. ໄດ້ຮັບຄຼືນເງິນອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ ຈາກການສົົ່ງອອກ ແລະ ນໍາເຂົັ້າ ສິນຄ້າ ຕາມກົດໝາຍ;
6. ຮ້ອງຟ້ອງ, ສະເໜີ ຫຼື ຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ ຕໍໍ່ການກະທໍາ ຂອງ ພະນັກງານ, ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາກອນ
ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີີ່ບໍໍ່ຖຼືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;
7. ປະຕິເສດ ການສະໜອງຂໍໍ້ມູນ ທີີ່ບໍໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ;
8. ຮັບຮູ້ເນຼືັ້ອໃນບົດບັນທຶກ ຈາກຜົນຂອງການກວດກາ;
9. ອະທິບາຍ, ຊີັ້ແຈງ ແລະ ສະເໜີ ຕໍໍ່ຜົນຂອງການກວດກາ;
10.

ປະຕິເສດ ຜົນຂອງການກວດກາທີີ່ບໍໍ່ຖຼືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;

11.

ນໍາໃຊ້ສິດອຼືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 62 (ໃໝ່) ພັນທະຂອງ ຜູເ້ ສຍ ແລະ ຜູມ
້ ອບອາກອນ
ຜູ້ເສຍ ແລະ ຜູ້ມອບອາກອນ ມີ ພັນທະ ດັົ່ງນີັ້:
1. ຂໍ ແລະ ນໍາໃຊ້ ເລກປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ;
2. ຄິດໄລ່ເກັບ, ແຈ້ງເສຍ ແລະ ມອບ ອາກອນ ໃຫ້ຖຼືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ;
3. ຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ການຄິດໄລ່ເກັບ, ການແຈ້ງ, ການຫັກ, ການຂໍຄຼືນ, ການຂໍຍົກເວັັ້ນ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນ ອັດຕາ
ຫຼື ປະເພດ ອາກອນ ໂດຍບໍໍ່ຖຼືກຕ້ອງ;
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4. ນໍາໃຊ້ເຄຼືີ່ອງບັນທຶກການຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ໂດຍມີການຈົດທະບຽນນໍາຂະແໜງສ່ວຍສາ
ອາກອນ ແລະ ໃຫ້ສາມາດເຊຼືີ່ອມຕໍໍ່ກັບລະບົບຄ້ມຄອງຂໍໍ້ມູນລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ;
5. ສະຫຼຸບການມອບພັນທະໃນປີ ແລະ ສ້າງແຜນມອບອາກອນ ໃນປີຖັດໄປ;
6. ລາຍງານບັນຊີເງິນຝາກ ຢູ່ ທະນາຄານ, ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນອຼືີ່ນ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງ
ສ່ວຍສາອາກອນ;
7. ຖຼືບັນຊີ ແລະ ນໍາໃຊ້ໃບເກັບເງິນ ຕາມກົດໝາຍ;
8. ສະໜອງເອກະສານບັນຊີ, ໃບເກັບເງິນ,ໃບຢັັ້ງຢືນຖານະການເງິນ ແລະ ເອກະສານອຼືີ່ນ ທີີ່ພົວພັນກັບ
ວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ ຕາມກົດໝາຍ;
9. ລາຍງານອາກອນ ທີີ່ໄດ້ຮັບການ ຍົກເວັັ້ນ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນ ອັດຕາ ຫຼື ປະເພດ ອາກອນ ໃຫ້ແກ່ຂະ
ແໜງສ່ວຍສາອາກອນ;
10.

ໃຫ້ການຮ່ວມມຼື ແລະ ສະໜອງຂໍໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາຫັງການແຈ້ງເສຍອາກອນ;

11.

ມອບອາກອນທີີ່ຄ້າງມອບ ຕາມການສັົ່ງມອບຂອງຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ;

12.

ຮັກສາ ແລະ ເກັບມ້ຽນເອກະສານການບັນຊີ ຕາມກົດໝາຍ;

13.

ແຈ້ງຕໍໍ່ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ບ່ອນຕົນຂຶັ້ນກັບ ໃນກໍລະນີ ຢດເຊົາ, ຄວບ, ແຍກ, ຂາຍ,

ມອບ ແລະ ໂອນກິດຈະການ ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶີ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ເພຼືີ່ອຊໍາລະສະສາງອາກອນ;
14.

ປະຕິບັດພັນທະອຼືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 63 (ປັບປງ) ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງບກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງັ້ ທີກ
ີ່ ຽ່ ວຂ້ອງ
ບກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີ ສິດ ແລະ ພັນທະ ດັົ່ງນີັ້:
1. ສະໜອງຂໍໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ຂອງຜູ້ເສຍອາກອນ, ຜູ້ມອບອາກອນ ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມຼືແກ່ຂະແໜງ
ສ່ວຍສາອາກອນ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ;
2. ແຈ້ງ ແລະ ລາຍງານການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບສ່ວຍສາອາກອນ ຕໍໍ່ຂະແໜງ
ສ່ວຍສາອາກອນ ໂດຍໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ຮັກສາຄວາມລັບ ຕາມກົດໝາຍ;
3. ນໍາໃຊ້ ສິດ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະອຼືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

ພາກທີ VI
ການຈັດຕັງັ້ ສ່ວຍສາອາກອນ
ໝວດທີ 1
ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ
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ມາດຕາ 64 (ປັບປງ) ທີຕ
ີ່ ງັັ້ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ແມ່ນ ການຈັດຕັັ້ງໜຶີ່ງທີີ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງການເງິນ, ມີພາລະບົດບາດຄ້ມຄອງ
ວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນຕາມສາຍຕັັ້ງ, ສ້າງແຜນການເກັບລາຍຮັບ, ກວດກາ ກວດການ, ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການ
ຄິດໄລ່, ຕິດຕາມ ແລະ ຊຼຸກຍູ້ ການມອບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ເຂົັ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນ
ເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ.
ສໍາລັບ ສິດ, ໜ້າທີີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 83,
ມາດຕາ 84 ແລະ ມາດຕາ 85 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີັ້.
ມາດຕາ 65 (ປັບປງ) ໂຄງປະກອບການຈັດຕັງັ້
ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ມີ ລະບົບການຈັດຕັັ້ງຕາມສາຍຕັັ້ງ ຊຶີ່ງມີໂຄງປະກອບການຈັດຕັັ້ງ ດັົ່ງນີັ້:
1. ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ແມ່ນ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັັ້ງໜຶີ່ງທີີ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງການເງິນ, ເປັນເສນາທິການ
ໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ໃນການຄ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວ
ປະເທດ;
2. ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ແມ່ນ ການຈັດຕັັ້ງສາຍຕັັ້ງທີີ່ຂຶັ້ນກັບກົມສ່ວຍສາອາ
ກອນ, ເປັນເສນາທິການໃຫ້ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັັ້ນແຂວງ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍ
ສາອາກອນ;
3. ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາ ເມຼືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແມ່ນ ການຈັດຕັັ້ງສາຍຕັັ້ງທີີ່ຂຶັ້ນກັບສ່ວຍສາ
ອາກອນປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ, ເປັນເສນາທິການໃຫ້ ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ແລະ
ອົງການປົກຄອງຂັັ້ນເມຼືອງ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ.
ມາດຕາ 66 (ປັບປງ) ໂຄງປະກອບບກຄະລາກອນ
ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ມີ ໂຄງປະກອບບກຄະລາກອນ ດັົ່ງນີັ້:
1. ກົມສ່ວຍສາອາກອນ
- ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ;
- ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ;
- ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ;
- ລັດຖະກອນວິຊາການ.
2. ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ
- ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນ;
- ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ;
- ລັດຖະກອນວິຊາການ.
3. ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາ ເມຼືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ
- ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນ;
- ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ;
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- ລັດຖະກອນວິຊາການ.
ສໍາລັບການກໍານົດຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານ, ການແຕ່ງຕັັ້ງ, ການຍົກຍ້າຍ, ການປົດຕໍາແໜ່ງ, ການປະຕິບັດການ
ຍ້ອງຍໍ ແລະ ມາດຕະການ ຕໍໍ່ບກຄະລາກອນສ່ວຍສາອາກອນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 67 (ປັບປງ) ເງຼືອ
ີ່ ນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ ຂອງພະນັກງານ ແລະ ເຈົາັ້ ໜ້າທີສ
ີ່ ວ
່ ຍສາອາກອນ
ພະນັກງານ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາກອນ ມີ ເງຼືີ່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ ດັົ່ງນີັ້:
1. ເປັນພົນລະເມຼືອງລາວ;
2. ມີອາຍ ແຕ່ ຊາວ ປີ ຂຶັ້ນໄປ;
3. ມີລະດັບວິຊາສະເພາະ ທາງດ້ານການເງິນ, ການບັນຊີ, ກົດໝາຍ ຫຼື ວິຊາສະເພາະອຼືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແຕ່
ຊັັ້ນສູງຂຶັ້ນໄປ;
4. ຮູ້ພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜຶີ່ງ;
5. ມີ ຄນທາດການເມຼືອງ, ຄນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ ທີີ່ໜັກແໜ້ນ, ຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທໍາ ແລະ ມີ
ຄວາມສັດຊຼືີ່ບໍລິສດ;
6. ບໍໍ່ເຄີຍຖຼືກລົງວິໄນ ຫຼື ຖຼືກສານຕັດສີນລົງໂທດ;
7. ມີສຂະພາບດີ.
ມາດຕາ 68 (ປັບປງ) ການຮັກສາຄວາມລັບ
ພະນັກງານ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາກອນ ຕ້ອງຮັກສາຄວາມລັບຂອງລັດ, ຄວາມລັບທາງລັດຖະການ
ແລະ ຂໍໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ເສຍອາກອນຢ່າງເຂັັ້ມງວດ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດໄວ້ເປັນຢ່າງອຼືີ່ນ.

ໝວດທີ 2
ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຂອງ ພະນັກງານ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາກອນ
ມາດຕາ 69 (ປັບປງ) ສິດຂອງ ພະນັກງານ ແລະ ເຈົາັ້ ໜ້າທີສ
ີ່ ວ
່ ຍສາອາກອນ
ພະນັກງານ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາກອນ ມີ ສິດ ດັົ່ງນີັ້:
1. ໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ
ຈາກ ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເມຼືີ່ອມີຄວາມຈໍາເປັນ ຫຼື ມີການຮ້ອງຂໍຈາກ
ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ;
2. ພົວພັນກັບ ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງອຼືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີສ່ວນຮ່ວມເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນຕ່າງໆ ກ່ຽວ
ກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ;
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3. ທວງໃຫ້ ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງອຼືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພຼືີ່ອແຈ້ງເອກະສານການບັນຊີ, ຂໍໍ້ມູນ
ຂ່າວສານຕ່າງໆ;
4. ທວງໃຫ້ ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງຕ່າງໆ ທີີ່ມີໜີັ້ອາກອນຄ້າງມອບ ມາຊໍາລະໃຫ້ຄົບ
ຖ້ວນ;
5. ກວດກາບັນຊີຕາມເອກະສານ ຂອງຜູ້ເສຍອາກອນຢູ່ສໍານັກງານສ່ວຍສາອາກອນ, ກວດກາກັບທີີ່ ແລະ
ກະທັນຫັນ ຢູ່ສໍານັກງານຂອງ ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງອຼືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
6. ນໍາໃຊ້ມາດຕະການຕໍໍ່ຜູ້ບໍໍ່ປະຕິບັດພັນທະສ່ວຍສາອາກອນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະ
ບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
7. ເຂັັ້ມງວດກວດກາການນໍາໃຊ້ ໃບເກັບເງິນ ແລະ ເອກະສານອຼືີ່ນ ທີີ່ພົວພັນກັບການເຄຼືີ່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ
ໃນສາງ, ຮ້ານຄ້າ, ຕະຫາດ ແລະ ອຼືີ່ນໆ;
8. ນໍາໃຊ້ສິດອຼືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 70 (ປັບປງ) ໜ້າທີຂ
ີ່ ອງ ພະນັກງານ ແລະ ເຈົາັ້ ໜ້າທີສ
ີ່ ວ
່ ຍສາອາກອນ
ພະນັກງານ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາກອນ ມີ ໜ້າທີີ່ ດັົ່ງນີັ້:
1. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບສ່ວຍສາອາກອນ ໃຫ້ແກ່ ບກຄົນ, ນິຕິບກ
ຄົນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ;
2. ປະຕິບັດຕາມ ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ກົດໝາຍອຼືີ່ນ
ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
3. ສະໜອງຂໍໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ແນະນໍາ, ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ;
4. ກວດກາ ການຄິດໄລ່, ການແຈ້ງ, ການຫັກ, ການຂໍຄຼືນ, ການຍົກເວັັ້ນ, ການຫຼຸດຜ່ອນ ອັດຕາ ຫຼື
ປະເພດອາກອນ ແລະ ການມອບ ອາກອນ;
5. ທວງໜີັ້ອາກອນຄ້າງມອບ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
6. ຮັກສາຂໍໍ້ມູນທີີ່ເປັນຄວາມລັບ ຂອງຜູ້ເສຍອາກອນ;
7. ຊຼຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ການແຈ້ງເສຍອາກອນ ແລະ ການຊໍາລະອາກອນຜ່ານທະນາຄານ ເພຼືີ່ອມອບເຂົັ້າ
ງົບປະມານແຫ່ງລັດ;
8. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບວຽກ
ງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ;
9. ຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາ ແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີຂອງຜູ້ເສຍອາກອນ ຕາມຂອບເຂດສິດຂອງຕົນ;
10.

ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອຼືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
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ພາກທີ VII
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການລັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄມ
້ ຄອງສ່ວຍສາອາກອນ
ມາດຕາ 71 (ໃໝ່) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ດັົ່ງນີັ້:
1. ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາ ການກໍານົດ, ການປ່ຽນແປງ, ການຍົກເລີກ, ການລົບລ້າງ, ການຍົກເວັັ້ນ ຫຼື
ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາ ຫຼື ປະເພດ ອາກອນ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ;
2. ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາ ແຜນລາຍຮັບງົບປະມານ ຫ້າ ປີ ແລະ ປະຈໍາປີ;
3. ຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ;
4. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບອຼືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 72 (ໃໝ່) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັນ
ັ້ ແຂວງ
ສະພາປະຊາຊົນຂັັ້ນແຂວງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ດັົ່ງນີັ້:
1. ຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ໃນ
ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
2. ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາ ແຜນລາຍຮັບງົບປະມານ ຫ້າ ປີ ແລະ ປະຈໍາປີ ຂອງທ້ອງຖິີ່ນ;
3. ຊຼຸກຍູ້ ບັນດາຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ທ້ອງຖິີ່ນ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການເກັບລາຍຮັບເຂົັ້າງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດ ໃນທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ;
4. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບອຼືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 73 (ໃໝ່) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ
ລັດຖະບານ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ດັົ່ງນີັ້:
1. ຄົັ້ນຄວ້າ ນໍາສະເໜີຕໍໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການກໍານົດ, ການປ່ຽນແປງ, ການຍົກເລີກ, ການລົບ
ລ້າງ, ການຍົກເວັັ້ນ ຫຼື ການຫຼຸດຜ່ອນ ອັດຕາ ຫຼື ປະເພດ ອາກອນ;
2. ຄົັ້ນຄວ້າ ນໍາສະເໜີຕໍໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບແຜນເກັບລາຍຮັບງົບປະມານ ຫ້າ ປີ ແລະ ປະຈໍາປີ;
3. ຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ;
4. ພິຈາລະນາຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການເລຼືີ່ອນການ ແຈ້ງເສຍ ແລະ ມອບ ອາກອນ ຕາມການສະເໜີຂອງ
ກະຊວງການເງິນ;
5. ມອບສິດໃຫ້ ກະຊວງການເງິນ ອອກລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການຄ້ມຄອງການເກັບລາຍຮັບ ໃຫ້
ຖຼືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ;
6. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບອຼືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
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ມາດຕາ 74 (ໃໝ່) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງການເງິນ
ກະຊວງການເງິນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ດັົ່ງນີັ້:
1. ຄົັ້ນຄວ້າ ນໍາສະເໜີຕໍໍ່ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບ ການກໍານົດ, ການປ່ຽນແປງ, ການຍົກເລີກ, ການລົບລ້າງ,
ການຍົກເວັັ້ນ ຫຼື ການຫຼຸດຜ່ອນ ອັດຕາ ຫຼື ປະເພດ ອາກອນ;
2. ຄົັ້ນຄວ້າ ນໍາສະເໜີຕໍໍ່ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບແຜນເກັບລາຍຮັບງົບປະມານ ຫ້າ ປີ ແລະ ປະຈໍາປີ;
3. ຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ;
4. ພິຈາລະນາຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການເລຼືີ່ອນການ ແຈ້ງເສຍ ແລະ ມອບ ອາກອນ ຕາມການສະເໜີຂອງກົມ
ສ່ວຍສາອາກອນ;
5. ຄ້ມຄອງບັນຊີສໍາຮອງສົົ່ງຄຼືນເງິນອາກອນ;
6. ຮັບຮອງ ແຜນຍດທະສາດ ການພັດທະນາ ແລະ ການເກັບລາຍຮັບຂອງຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ;
7. ສະເໜີພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂຈະ, ປ່ຽນແປງ ຫຼື ຍົກເລີກ ໂຄງການ ຫຼື ກິດຈະການການລົງທຶນ ທີີ່ບໍໍ່
ປະຕິບັດ ຫຼື ປະຕິບັດບໍໍ່ຖຼືກຕ້ອງ ຕາມເປົັ້າໝາຍການລົງທຶນ ຫຼື ດໍາເນີນທລະກິດບໍໍ່ຖຼືກຕ້ອງ, ບໍໍ່ເສຍພັນທະສ່ວຍສາ
ອາກອນ ຫຼື ເສຍບໍໍ່ຖຼືກຕ້ອງ ແລະ ພັນທະອຼືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ;
8. ຈັດຕັັ້ງ, ຄ້ມຄອງການເກັບລາຍຮັບ ໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການ ຫຼື ເກີນແຜນການ, ປະຕິບັດລາຍຮັບງົບ
ປະມານປະຈໍາປີທີີ່ລັດຖະບານມອບໃຫ້;
9. ຊີັ້ນໍາ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດລາຍຮັບງົບປະມານ ຕາມຕົວເລກທີີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ
ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ;
10.
ຊຼຸກຍູ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນການປະຕິບັດພັນທະເຂົັ້າ
ງົບປະ ມານແຫ່ງລັດ;
11.
ຊຼຸກຍູ້, ສົົ່ງເສີມ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ກິດຈະການ ການ
ລົງທຶນ, ພ້ອມທັງຕິດຕາມ ແລະ ຄ້ມຄອງ ນະໂຍບາຍດ້ານອາກອນ ຕາມກົດໝາຍ;
12.
ຊຼຸກຍູ້, ແນະນໍາ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານ
ຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ;
13.
ສາອາກອນ;

ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມຼືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພຼືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍ

14.

ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ;

15.

ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບອຼືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 75 (ໃໝ່) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ດັົ່ງນີັ້:
1. ຊີັ້ນໍາ ແລະ ຊຼຸກຍູ້ ການບໍລິການບັນຊີເງິນຝາກງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຢູ່ ທະນາຄານທລະກິດ;
2. ຄ້ມຄອງການບໍລິການ ການປະຕິບັດພັນທະສ່ວຍສາອາກອນ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ແລະ ມອບເຂົັ້າ
ບັນຊີເງິນຝາກຂອງລັດຖະບານ ພາຍໃນມຼືັ້;
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3. ຊຼຸກຍູ້ ທະນາຄານທລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອຼືີ່ນ ສະໜອງຂໍໍ້ມູນທລະກໍາດ້ານການເງິນ ຂອງຜູ້
ເສຍ, ຜູ້ມອບ ອາກອນ ຕາມການສະເໜີຂອງຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ;
4. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບອຼືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 76 (ໃໝ່) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ພາກສ່ວນອຼືນ
ີ່ ຂັນ
ັ້ ສູນກາງ
ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ພາກສ່ວນອຼືີ່ນຂັັ້ນສູນກາງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາ
ກອນ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີັ້:
1. ຊີັ້ນໍາ ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ ສ້າງແຜນລາຍຮັບຈາກຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ;
2. ຊີັ້ນາໍ , ຄ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ການເກັບລາຍຮັບຈາກຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃຫ້ໄດ້ຕາມ
ແຜນການ ແລະ ເກີນແຜນການ ແລະ ຮັບປະກັນການປະຕິບັດລາຍຮັບ ຕາມແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີ ໃຫ້ຖຼືກຕ້ອງ,
ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ;
3. ສະໜອງຂໍໍ້ມູນຫົວໜ່ວຍທລະກິດ, ຊັບສິນ, ທີີ່ດິນ ແລະ ຖານລາຍຮັບງົບປະມານອຼືີ່ນ ໃຫ້ຂະແໜງ
ການເງິນ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ ເພຼືີ່ອເກັບລາຍຮັບເຂົັ້າງົບປະມານໃຫ້ຖຼືກຕ້ອງ;
4. ຊຼຸກຍູ້, ແນະນໍາ, ຄົັ້ນຄວ້າ ປະກອບຄໍາເຫັນ, ເຜີຍແຜ່, ຕິດຕາມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ແລະ
ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ;
5. ແກ້ໄຂຂໍໍ້ສະເໜີທີີ່ຕິດພັນກັບ ລາຍຮັບຈາກຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າລິການ ແລະ ບັນຫາທີີ່ຕິດພັນກັບວຽກ
ງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ທີີ່ເກີດຂຶັ້ນໃນຂົງເຂດຕົນ;
6. ແຈ້ງ ການລະເມີດກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ຕໍໍ່ຂະແໜງການເງິນ;
7. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບອຼືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 77 (ໃໝ່) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິນ
ີ່
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ຕາມຂອບເຂດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີັ້:
1. ຊີັ້ນໍາ ຂະແໜງການເງິນ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສ້າງແຜນລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ໃຫ້
ຄົບຖ້ວນ ເພຼືີ່ອສະເໜີຕໍໍ່ສະພາປະຊາຊົນຂັັ້ນແຂວງ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
2. ຊີັ້ນາໍ , ຄ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ການເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການ ແລະ ເກີນ
ແຜນການ ແລະ ຮັບປະກັນການປະຕິບັດລາຍຮັບ ຕາມແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີ ໃຫ້ຖຼືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນ
ເວລາ;
3. ຊີັ້ນໍາ ບັນດາຂະແໜງການ ເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນຫົວໜ່ວຍທລະກິດ, ຊັບສິນ, ທີີ່ດິນ ແລະ ຖານລາຍຮັບ
ງົບປະມານອຼືີ່ນ ໃຫ້ຂະແໜງການເງິນ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ ເພຼືີ່ອເກັບລາຍຮັບເຂົັ້າງົບປະມານໃຫ້ຖຼືກຕ້ອງ;
4. ຊຼຸກຍູ້, ແນະນໍາ, ຄົັ້ນຄວ້າ ປະກອບຄໍາເຫັນ, ເຜີຍແຜ່, ຕິດຕາມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ແລະ
ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ;
5. ແກ້ໄຂຂໍໍ້ສະເໜີທີີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ ທີີ່ເກີດຂຶັ້ນໃນທ້ອງຖິີ່ນຕົນ;
6. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບອຼືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
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ພາກທີ VIII
ຂໍຫ
ໍ້ າ້ ມ
ມາດຕາ 78 (ໃໝ່) ຂໍຫ
ໍ້ າ້ ມທົວ
ົ່ ໄປ
ຫ້າມ ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ມີ ພຶດຕິກໍາ ດັົ່ງນີັ້:
1. ປະຕິເສດການສະໜອງຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ ດ້ານສ່ວຍສາອາກອນ;
2. ຮ່ວມມຼືກະທໍາຜິດ, ປົກປິດ ແລະ ຊຼຸກເຊຼືີ່ອງ ຫຼື ປົກປ້ອງ ຜູ້ກະທໍາຜິດ, ກົດໜ່ວງຖ່ວງດຶງ ຫຼື ຂັດຂວາງ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ;
3. ໝິີ່ນປະໝາດ, ບັງຄັບ ນາບຂູ່, ທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາ
ອາກອນ ຫຼື ຜູ້ເສຍອາກອນ;
4. ມີພຶດຕິກໍາອຼືີ່ນ ທີີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 79 (ປັບປງ) ຂໍຫ
ໍ້ າ້ ມສໍາລັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ເຈົາັ້ ໜ້າທີສ
ີ່ ວ
່ ຍສາອາກອນ
ຫ້າມ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາກອນ ມີ ພຶດຕິກໍາ ດັົ່ງນີັ້:
1. ເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງລັດ, ຄວາມລັບທາງລັດຖະການ ແລະ ຂໍໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ເສຍອາກອນ, ກົດ
ໜ່ວງຖ່ວງດຶງ, ປອມແປງເອກະສານ, ເລີີ່ນເລີັ້ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີີ່, ປະລະໜ້າທີີ່ ຫຼື ຂາດຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຕໍໍ່
ວຽກງານທີີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ;
2. ສວຍໃຊ້ໜ້າທີີ່ຕໍາແໜ່ງ, ຂໍເອົາ ຫຼື ຮັບສິນບົນ, ບັງຄັບ ນາບຂູ່ ຜູ້ເສຍ ຫຼື ຜູ້ມອບ ອາກອນ ຊຶີ່ງພາໃຫ້
ເສຍຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ;
3. ເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ໂດຍບໍໍ່ຖຼືກຕ້ອງ;
4. ນໍາເອົາເງິນອາກອນທີີ່ເກັບໄດ້ໄປນໍາໃຊ້ ໂດຍບໍໍ່ມອບເຂົັ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ;
5. ມີພຶດຕິກໍາອຼືີ່ນ ທີີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 80 (ປັບປງ) ຂໍຫ
ໍ້ າ້ ມສໍາລັບ ຜູເ້ ສຍ ແລະ ຜູມ
້ ອບ ອາກອນ
ຫ້າມ ຜູ້ເສຍ ແລະ ຜູ້ມອບ ອາກອນ ມີ ພຶດຕິກໍາ ດັົ່ງນີັ້:
1. ທໍາລາຍຂໍໍ້ມູນຫັກຖານ, ເຊຼືີ່ອງອໍາ ປິດບັງລາຍຮັບ ຫຼື ການລະເມີດກົດໝາຍ ທີີ່ຕິດພັນກັບການເສຍ ຫຼື
ການມອບອາກອນຂອງຕົນ;
2. ໃຫ້ສິນບົນ ຫຼື ຄ່າຈ້າງລາງວັນ, ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ກັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຫຼື ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາ
ກອນ ເອົາເງິນຂອງລັດ;
3. ປອມແປງ ໃບເກັບເງິນ, ໃບຮັບເງິນ ຫຼື ເອກະສານອຼືີ່ນ ກ່ຽວກັບອາກອນ;
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4. ມີພຶດຕິກໍາອຼືີ່ນ ທີີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.

ພາກທີ IX
ການຄມ
້ ຄອງ ແລະ ການກວດກາ ວຽກງານຄມ
້ ຄອງສ່ວຍສາອາກອນ
ໝວດທີ 1
ການຄ້ມຄອງວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ
ມາດຕາ 81 (ປັບປງ) ອົງການຄມ
້ ຄອງວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ
ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ຄ້ມຄອງວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ ຢ່າງລວມສູນເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວ
ປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນເຈົັ້າການປະສານສົມທົບກັບບັນດາກະ ຊວງ
, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ອົງການຄ້ມຄອງວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ ປະກອບດ້ວຍ:
- ກະຊວງການເງິນ;
- ກົມສ່ວຍສາອາກອນ;
- ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ;
- ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາ ເມຼືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ.
ມາດຕາ 82 (ປັບປງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຂອງກະຊວງການເງິນ
ໃນການຄ້ມຄອງວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ດັົ່ງນີັ້:
1. ຄົັ້ນຄວ້າ ສ້າງ, ປັບປງ ນະໂຍບາຍ, ຍດທະສາດ, ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ
ເພຼືີ່ອສະເໜີລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ;
2. ຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ, ຍດທະສາດ ແລະ ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ
ໃຫ້ກາຍເປັນ ແຜນງານ ແລະ/ຫຼື ໂຄງການ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ;
3. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ ນະໂຍບາຍ, ຍດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາອຼືີ່ນ ກ່ຽວກັບ
ວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ;
4. ຊີັ້ນໍາ, ຄ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ຊຼຸກຍູ້ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິ
ກໍາອຼືີ່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ;
5. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຄິດໄລ່, ການໄລ່ລຽງອາກອນຂອງເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຜູ້
ເສຍອາກອນ ໃຫ້ຖຼືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;
6. ຕົກລົງການສົົ່ງຄຼືນເງິນອາກອນ ໃຫ້ຜູ້ເສຍອາກອນ ຢ່າງຖຼືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ;
7. ສ້າງ, ບໍາລງ, ຍົກລະດັບ, ຄ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງ
ສ່ວຍສາອາກອນ;
8. ແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ;
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9. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ, ອົງການ, ຂະແໜງການອຼືີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ;
10.
ພິຈາລະນາ ແຕ່ງຕັັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕໍາແໜ່ງ, ສັບຊ້ອນ, ຍ້ອງຍໍ, ລົງວິໄນ ພະນັກງານ ແລະ
ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາກອນ ຕາມການສະເໜີຂອງກົມສ່ວຍສາອາກອນ;
11.
ອາກອນ;
12.

ພົວພັນຮ່ວມມຼືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພຼືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາ
ສະຫຼຸບ

ແລະ

ລາຍງານ

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ

ໃຫ້

ລັດຖະບານ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
13.

ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອຼືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 83 (ປັບປງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຂອງກົມສ່ວຍສາອາກອນ
ໃນການຄ້ມຄອງວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕາມຂອບເຂດ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີັ້:
1. ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ຍດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ກ່ຽວກັບວຽກງານ
ຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ;
2. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ ນະໂຍບາຍ, ຍດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາອຼືີ່ນ ກ່ຽວ
ກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ;
3. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ;
4. ອອກ ຂໍໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາແນະນໍາ, ແຈ້ງການ, ໃບສັົ່ງມອບ, ໃບເລັົ່ງທວງ, ໃບຄິດໄລ່ ທີີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ
ຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ລວມທັງລົບລ້າງເອກະສານດັົ່ງກ່າວທີີ່ບໍໍ່ຖຼືກຕ້ອງ;
5. ຕົກລົງການສົົ່ງຄຼືນເງິນອາກອນ ໃຫ້ຜູ້ເສຍອາກອນ ຢ່າງຖຼືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ;
6. ແຕ່ງຕັັ້ງ ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາກອນ, ສັບຊ້ອນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕາມວຽກງານຕົວຈິງ;
7. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕໍາແໜ່ງ ພະນັກງານ-ລັດ
ຖະກອນ ຫຼື ລົງວິໄນ ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ;
8. ບໍາລງ, ຍົກລະດັບ, ຄ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາ
ອາກອນ;
9. ນໍາໃຊ້ ລະບົບຂໍໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົັ້າໃນວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ;
10.

ແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ;

11.

ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອຼືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ;

12.
ພົວພັນຮ່ວມມຼືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພຼືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາ
ອາກອນຕາມການມອບໝາຍ;
13.
ປົກກະຕິ;
14.

ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ຢ່າງເປັນ
ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອຼືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
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ມາດຕາ 84 (ປັບປງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຂອງສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ
ໃນການຄ້ມຄອງວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າ
ທີີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີັ້:
1. ຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ, ຍດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ແຜນການພັດທະນາ ແລະ ກົນໄກການຄ້ມ
ຄອງວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ;
2. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ, ຄໍາສັົ່ງ ແລະ ນິຕິກໍາອຼືີ່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ;
3. ຊີັ້ນໍາ ນໍາພາ, ຕິດຕາມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພຼືີ່ອຄ້ມຄອງລາຍ
ຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ໃຫ້ຖຼືກຕ້ອງ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ;
4. ອອກ ຂໍໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາແນະນໍາ, ແຈ້ງການ, ໃບສັົ່ງມອບ, ໃບເລັົ່ງທວງ, ໃບຄິດໄລ່ ທີີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ
ຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ລວມທັງລົບລ້າງເອກະສານດັົ່ງກ່າວທີີ່ບໍໍ່ຖຼືກຕ້ອງ;
5. ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດລະບອບບັນຊີແຫ່ງລັດ ໃນການບັນທຶກ ທກຮ່ວງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນຕາມສາລະ
ບານງົບປະມານ, ສົມທົບກັບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ເພຼືີ່ອສ້າງບົດສະຫຼຸບ ແລະ ວິໄຈຕົວເລກ
ລາຍຮັບ;
6. ຄ້ມຄອງ ຕິດຕາມການຄິດໄລ່, ການໄລ່ລຽງອາກອນຂອງ ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຜູ້ເສຍ
ແລະ ຜູ້ມອບ ອາກອນ ໃຫ້ຖຼືກຕ້ອງ ແລະ ເຂັັ້ມງວດ;
7. ຕົກລົງການສົົ່ງຄຼືນເງິນອາກອນ ໃຫ້ຜູ້ເສຍອາກອນ ຢ່າງຖຼືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ;
8. ບໍາລງ, ຍົກລະດັບ, ຄ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາ
ອາກອນ;
9. ແຕ່ງຕັັ້ງເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາກອນ, ສັບຊ້ອນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕາມວຽກງານຕົວຈິງ;
10.
ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອຼືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,
ນະຄອນຫວງ ໃນການສ້າງແຜນບໍາລງສ້າງ, ຄ້ມຄອງ ແລະ ຈັດວາງບກຄະລາກອນ;
11.

ອົງການປົກຄອງຂອງແຂວງ,

ສະເໜີຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ນໍາສະເໜີຕໍໍ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ກ່ຽວກັບການ

ແຕ່ງຕັັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ຍ້ອງຍໍ, ປົດຕໍາແໜ່ງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຫຼື ລົງວິໄນ ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ບົນພຼືັ້ນຖານການ
ປະສານສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ;
12.
ຄ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ, ຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຫັນການເຄຼືີ່ອນໄຫວວຽກງານຄ້ມຄອງ
ສ່ວຍສາອາກອນ ໃຫ້ເປັນທັນສະໄໝ;
13.
ຄ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ແລະ ເງິນບໍາເນັດ, ພາຫະນະ, ວັດຖູປະກອນ ຮັບໃຊ້ວຽກງານຄ້ມ
ຄອງສ່ວຍສາອາກອນ;
14.
ປະສານສົມທົບກັບ ອົງການປົກຄອງຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫວງ, ພະແນກການເງິນ ແລະ ພະ
ແນກ ການອຼືີ່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ;
15.

ຕິດຕາມ ຊຼຸກຍູ້ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ;
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16.

ພົວພັນ ຮ່ວມມຼືກັບຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ຕາມການມອບ

ໝາຍ;
17.
ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ໃຫ້ກົມສ່ວຍ
ສາອາກອນ ແລະ ເຈົັ້າແຂວງ, ເຈົັ້າຄອງນະຄອນຫວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
18.
າຍຂອງຂັັ້ນເທິງ.

ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອຼືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບໝ

ມາດຕາ 85 (ປັບປງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຂອງສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາ ເມຼືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ
ໃນການຄ້ມຄອງວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາ ເມຼືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ມີສິດ
ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີັ້:
1. ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ຍດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ແຜນພັດທະນາ ແລະ ກົນໄກຄ້ມຄອງວຽກງານ
ຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;
2. ເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ, ຄໍາສັົ່ງ ແລະ ນິຕິກໍາອຼືີ່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ;
3. ຕິດຕາມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາອຼືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ເປັນເອກະ
ພາບ ເພຼືີ່ອຄ້ມຄອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ໃຫ້ຖຼືກຕ້ອງ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ;
4. ອອກ ຂໍໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາແນະນໍາ, ແຈ້ງການ, ໃບສັົ່ງມອບ, ໃບເລັົ່ງທວງ, ໃບຄິດໄລ່ ທີີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ
ຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ລວມທັງລົບລ້າງເອກະສານດັົ່ງກ່າວທີີ່ບໍໍ່ຖຼືກຕ້ອງ;
5. ແຕ່ງຕັັ້ງເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາກອນ, ສັບຊ້ອນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕາມວຽກງານຕົວຈິງ;
6. ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດລະບົບບັນຊີແຫ່ງລັດ ໃນການບັນທຶກທກຮ່ວງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ຕາມສາລະ
ບານງົບປະມານ, ສົມທົບກັບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈໍາ ເມຼືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ເພຼືີ່ອສະຫຼຸບ ແລະ ວິໄຈຕົວເລກ
ລາຍຮັບ;
7. ຄ້ມຄອງ ຕິດຕາມ ການຄິດໄລ່, ການໄລ່ລຽງອາກອນ ຂອງເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຜູ້ເສຍ
ອາກອນ ໃຫ້ຖຼືກຕ້ອງ ແລະ ເຂັັ້ມງວດ;
8. ຄ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ ຂໍໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຫັນການເຄຼືີ່ອນໄຫວວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາ
ອາກອນ ໃຫ້ເປັນທັນສະໄໝ;
9. ຄ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ, ເງິນບໍາເນັດ, ພາຫະນະ ແລະ ວັດຖູປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍ
ສາອາກອນ;
10.
ປະສານສົມທົບກັບ ອົງການປົກຄອງເມຼືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ, ຫ້ອງການການເງິນ ແລະ
ຫ້ອງການອຼືີ່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ;
11.

ຕິດຕາມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ;

12.
ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ໃຫ້ສ່ວຍສາ
ອາກອນປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ແລະ ເຈົັ້າເມຼືອງ, ຫົວໜ້າເທດສະບານ, ເຈົັ້ານະຄອນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
13.
າຍຂອງຂັັ້ນເທິງ.

ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອຼືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບໝ
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ໝວດທີ 2
ການກວດກາວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ
ມາດຕາ 86 (ປັບປງ) ອົງການກວດກາວຽກງານຄມ
້ ຄອງສ່ວຍສາອາກອນ
ອົງການກວດກາວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ອົງການກວດກາພາຍໃນ ຊຶີ່ງແມ່ນອົງການດຽວກັນກັບ ອົງການຄ້ມຄອງວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ
ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 81 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີັ້;
2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຊຶີ່ງມີ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັັ້ນແຂວງ, ອົງການກວດກາລັດແຕ່
ລະຂັັ້ນ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົົ່າລາວ, ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງ
ການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ, ສຼືີ່ມວນຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນອຼືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 87 (ໃໝ່) ເນຼືອ
ັ້ ໃນການກວດກາ
ການກວດກາວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ມີ ເນຼືັ້ອໃນຕົັ້ນຕໍ ດັົ່ງນີັ້:
1. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາອຼືີ່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ;
2. ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄຼືີ່ອນໄຫວ ຂອງອົງການຄ້ມຄອງວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ;
3. ການນໍາໃຊ້ສິດ, ການປະຕິບັດໜ້າທີີ່ ແລະ ການນໍາໃຊ້ມາດຕະການຕໍໍ່ຜູ້ລະເມີດ.
ມາດຕາ 88 (ໃໝ່) ການກວດກາທາງດ້ານວິຊາການ
ການກວດກາທາງດ້ານວິຊາການສ່ວຍສາອາກອນ ມີ ດັົ່ງນີັ້:
1. ແຜນມອບອາກອນຂອງຜູ້ເສຍອາກອນ;
2. ການແຈ້ງເສຍອາກອນຂອງຜູ້ເສຍອາກອນ;
3. ການກວດກາຫັງການແຈ້ງເສຍອາກອນ;
4. ການຂໍຫັກ ແລະ ສົົ່ງຄຼືນ ອາກອນ;
5. ສະຖານທີີ່, ວັດຖູປະກອນ ແລະ ເອກະສານ ກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ອາກອນ;
6. ການໂອນລາຄາ;
7. ບົດສະຫຼຸບລາຍງານການເງິນ;
8. ກົນໄກຄ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງ ຜູ້ເສຍ ແລະ ຜູ້ມອບ ອາກອນ;
9. ເນຼືັ້ອໃນອຼືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ.
ມາດຕາ 89 (ປັບປງ) ຮູບການການກວດກາ
ການກວດກາວຽກງານຄ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ມີ ສາມ ຮູບການ ດັົ່ງນີັ້:
1. ການກວດກາປົກກະຕິ;
2. ການກວດກາ ໂດຍມີການເເຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ;
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3. ການກວດການແບບກະທັນຫັນ.
ການກວດກາປົກກະຕິ ແມ່ນ ການກວດກາທີີ່ດໍາເນີນຕາມແຜນການ ຢ່າງເປັນປະຈໍາ ແລະ ມີກໍານົດເວລາ
ແນ່ນອນ.
ການກວດກາໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ແມ່ນ ການກວດກາແບບນອກແຜນ ເມຼືີ່ອເຫັນວ່າມີ
ຄວາມຈໍາເປັນ ຊຶີ່ງຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖຼືກກວດກາ ຮູ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າ.
ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ແມ່ນ ການກວດກາໂດຍຮີບດ່ວນ ແລະ ນອກແຜນການ ຊຶີ່ງບໍໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້
ຜູ້ຖຼືກກວດກາຮູ້ລ່ວງໜ້າ.
ການກວດກາຕໍໍ່ເປົັ້າໝາຍໃດໜຶີ່ງ ໃຫ້ດໍາເນີນຢູ່ ຫ້ອງການຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ຫຼື ສໍານັກງານ ຫຼື
ສະຖານທີີ່ດໍາເນີນທລະກິດ ຂອງຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ.

ພາກທີ X
ງົບປະມານ, ເຄຼືອ
ີ່ ງແບບ, ກາໝາຍ ແລະ ຕາປະທັບ
ມາດຕາ 90 (ປັບປງ) ງົບປະມານ
ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ມີງົບປະມານ ຂຶັ້ນກັບກະຊວງການເງິນ ໂດຍລັດຖະບານ ໃຫ້ບລິມະສິດ ໃນການ
ຈັດສັນງົບປະມານເຂົັ້າໃນການພັດທະນາ ແລະ ຄ້ມຄອງລະບົບການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝ
າຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບການສ້າງ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ.
ມາດຕາ 91 (ປັບປງ) ເຄຼືອ
ີ່ ງແບບ, ກາໝາຍ ແລະ ຕາປະທັບ
ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ມີ ເຄຼືີ່ອງແບບ ແລະ ກາໝາຍສະເພາະ ທີີ່ໄດ້ຮັບການອະນຍາດຈາກລັດຖະ ບານ.
ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາກອນ ຕ້ອງ ນ່ງເຄຼືີ່ອງແບບ, ຖຼືບັດປະຈໍາໜ້າທີີ່ ແລະ ຕິດກາໝາຍສະເພາະ ໃນເວລາ
ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ທາງລັດຖະການ.
ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນແຕ່ລະຂັັ້ນ ມີ ຕາປະທັບຂອງຕົນ ເພຼືີ່ອນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນວຽກງານທາງລັດຖະການ.

ພາກທີ XI
ນະໂຍບາຍຕໍຜ
ໍ່ ມ
ູ້ ີຜນ
ົ ງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍຜ
ໍ່ ລ
ູ້ ະເມີດ
ມາດຕາ 92 (ປັບປງ) ນະໂຍບາຍຕໍຜ
ໍ່ ມ
ູ້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ
ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ທີີ່ມີຜົນງານດີເດັົ່ນໃນການເປັນແບບຢ່າງ ມອບພັນທະສ່ວຍສາອາ
ກອນ, ການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ 2 ປີ ຕິດຕໍໍ່ກັນ ເຊັົ່ນ ມີແຜນມອບອາກອນ ແລະ
ແຜນນໍາເຂົັ້າສົົ່ງອອກ ປະຈໍາປີຊັດເຈນ, ການແຈ້ງເສຍ ແລະ ການມອບ ອາກອນ ຖຼືກຕ້ອງ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ,
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ຖຼືບັນຊີຖຼືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານ, ນໍາໃຊ້ເອກະສານຢັັ້ງຢືນທາງດ້ານການບັນຊີຖຼືກຕ້ອງ, ແຈ້ງເສຍຜ່ານລະບົບຂໍໍ້
ມູນ ຂ່າວ ສານສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ລະບົບການແຈ້ງພາສີ ແລະ ມອບອາກອນຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ຫຼື ຄັງເງິນ
ແຫ່ງຊາດ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຫຼື ນະໂຍບາຍອຼືີ່ນ ດັົ່ງນີັ້:
1. ສໍາລັບການເຄຼືອ
ີ່ ນໄຫວພາຍໃນ:
- ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ເປັນທລະກິດແບບຢ່າງ, ດີເດັົ່ນ;
- ໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກໃນການສົົ່ງຄຼືນເງິນອາກອນກ່ອນການກວດກາ;
- ບໍໍ່ຖຼືກດໍາເນີນການກວດກາບັນຊີປະຈໍາປີໃນປີຖັດໄປ;
- ໃຫ້ຄວາມສະດວກໃນການອອກໃບຢັັ້ງຢືນການມອບອາກອນ;
- ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ຫຼື ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ.
2. ສໍາລັບການສົງົ່ ອອກ-ນໍາເຂົາັ້ :
- ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດ ໃນການແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ ຢູ່ດ່ານພາສີຊາຍແດນ ບ່ອນສົົ່ງອອກ-ນໍາເຂົັ້າ;
- ໄດ້ຮັບການກໍານົດການບໍລິຫານຄ່າຄວາມສ່ຽງໃນລະດັບຕໍໍ່າ ໃນການກວດກາສິນຄ້າຕົວຈິງ;
- ໄດ້ຮັບອະນຍາດໃຫ້ນໍາເອົາສິນຄ້າໄປລົງສາງ ແລະ ດໍາເນີນການກວດກາສິນຄ້າຕົວຈິງ ຢູ່ສາງຂອງ
ບໍລິສັດ.
ມາດຕາ 93 (ປັບປງ) ມາດຕະການຕໍຜ
ໍ່ ລ
ູ້ ະເມີດ
ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ທີີ່ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ຈະຖຼືກ ສຶກສາອົບຮົມ, ລົງວິໄນ, ປັບ
ໃໝ, ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ຫຼື ຖຼືກລົງໂທດທາງອາຍາ ຕາມແຕ່ກໍລະນີ.

ພາກທີ XII
ບົດບັນຍັດສດທ້າຍ
ມາດຕາ 94 (ປັບປງ) ການປ່ຽນແປງອັດຕາອາກອນ
ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນ ທີີ່ຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນແປງອັດຕາອາກອນ ເພຼືີ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຂະ
ຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະນັັ້ນ ລັດຖະບານ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຄົັ້ນຄວ້າ ແລ້ວສະເໜີຕໍໍ່
ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ເພຼືີ່ອພິຈາລະນານໍາສະເໜີຕໍໍ່ ປະທານປະເທດ ອອກລັດຖະບັນຍັດປະກາດໃຊ້ເປັນການ
ຊົົ່ວຄາວ, ຫັງຈາກນັັ້ນ ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງລາຍງານຕໍໍ່ກອງປະຊຼຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ເທຼືີ່ອຖັດໄປ ເພຼືີ່ອ
ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາເປັນກົດໝາຍ.
ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງອຼືີ່ນ ບໍໍ່ມີສິດປ່ຽນແປງອັດຕາອາກອນ.
ມາດຕາ 95 ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜູ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີັ້.
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ມາດຕາ 96 (ປັບປງ) ຜົນສັກສິດ
ກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ມີຜົນສັກສິດ ຫັງຈາກ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ
ລາວ ອອກລັດຖະດໍາລັດປະກາດໃຊ້ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020 ເປັນຕົັ້ນໄປ ແລະ ພາຍຫັງໄດ້ລົງຈົດໝາຍ
ເຫດທາງລັດຖະການ ສິບຫ້າ ວັນ.
ກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ປ່ຽນແທນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບເລກທີ 70/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15
ທັນວາ 2015.
ຂໍໍ້ກໍານົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທີີ່ຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ລ້ວນແຕ່ຖຼືກຍົກເລີກ.
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ
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