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ມາດຕາ 2     ການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ  
 ການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລວງໜຸ້າ ແມ່ນການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍກ່ອນການສົ່ ງຄໍາສັ່ ງຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ, 

ພາຍຫ ງັຄໍາສັ່ ງຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ຖ ກຈບັຄ ່  ຜ ຸ້ລງົທນຶຕ ຸ້ອງຊໍາລະເງນິໃນວນັຊໍາລະ (T+2 ພາຍໃນເວລາ 14:00 ດມງ ຂອງ ສປປ 
ລາວ).   

ມາດຕາ 3  ອະທບິາຍຄໍາສບັ 
 ຄໍາສບັທີ່ ໃຊ ຸ້ໃນຂໍ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້ ມຄີວາມໝາຍ ດັ່ ງນີ ຸ້: 

1. ຜ ຸ້ລງົທນຶ ໝາຍເຖງິ ຜ ຸ້ລງົທນຶປະເພດສະຖາບນັ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ໃຊ ຸ້ບໍລກິານຂອງ
ທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ;  

2. ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ໝາຍເຖງິ ບໍລສິດັທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັອະນ ຍາດຈາກ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັ
ຊບັ ໃຫ ຸ້ເປນັນາຍໜຸ້າຊ ຸ້-ຂາຍຫ ກັຊບັ. 

3. ລະບບົການຊອກຮ ຸ້ຂໍ ຸ້ມ ນກ່ຽວກບັລ ກຄ ຸ້າ (Know Your Customers /Customer Due 
Diligence ຂຽນຫຍໍ ຸ້ KYC/CDD) ໝາຍເຖງິ  ມາດຕະການພາຍໃນຂອງ ທະນະຄານດ ແລຊບັສນິ 
ແລະ ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ເພ ່ ອການຊອກຮ ຸ້ລ ກຄ ຸ້າ ແລະ ການເພີ່ ມທະວກີານເອາົໃຈໃສ່ລ ກຄ ຸ້າຂອງຕນົ 
ຕາມກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍ ການຕ ຸ້ານ ສະກດັກັ ຸ້ນ ການຟອກເງນິ ແລະ ສະໜອງທນຶ ໃຫ ຸ້ແກ່ການກໍ່ ການ
ຮ ຸ້າຍ ຫ   ນຕິກິາໍກ່ຽວກບັວຽກງານດັ່ ງກ່າວ; 

4. ທະນາຄານຕວົແທນເພ ່ ອການຊໍາລະ ໝາຍເຖງິ ທະນາຄານທ ລະກດິ ທີ່ ເຮດັໜ ຸ້າທີ່ ຊໍາລະ ແລະ ຮບັ 
ເງນິ ໃນການຊ ຸ້-ຂາຍຮ ຸ້ນ; 

5. ທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ ໝາຍເຖງິ  ທະນາຄານທ ລະກດິ ພາຍໃນ ຫ   ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັອະນ ຍາດ 
ຈາກ ຄະນະກາໍມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ  ໃຫ ຸ້ເຮດັໜ ຸ້າທີ່  ເປນັຜ ຸ້ຮກັສາ ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງຊບັສນິຂອງຜ ຸ້
ລງົທນຶ; 

6. ວນັຊໍາລະ ໝາຍເຖງິ ວນັທຊໍີາລະເງນິ ແລະ ສົ່ ງມອບຮ ຸ້ນ ເຊິ່ ງເກດີຂຶ ຸ້ນໃນວນັທ ີ 2 (T+2 ພາຍໃນ 
ເວລາ 14:00 ດມງ ຂອງ ສປປ ລາວ)  ຫ ງັຈາກມ ຸ້ທີ່ ມກີານຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ; 

7. ການຄໍານວນຜນົສ ດທກ່ິຽວກບັເງນິ ແລະ ຮ ຸ້ນ ໝາຍເຖງິ ຍອດເງນິ ແລະ ຮ ຸ້ນ ສ ດທ ິທີ່ ສະມາຊກິຂອງ
ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ຕ ຸ້ອງຊໍາລະ ແລະ ສົ່ ງມອບ ພາຍຫ ງັສິ ຸ້ນສ ດການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ໃນແຕ່ລະວນັ ດດຍອງີຕາມ
ຜນົການຈບັຄ ່ ຄໍາສັ່ ງຊ ຸ້-ຂາຍຮ ຸ້ນ.  

ມາດຕາ 4  ຂອບເຂດການນາໍໃຊ ຸ້ 
ຂໍ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້ ນາໍໃຊ ຸ້ສໍາລບັ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ, ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ, ທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ, ທະນາຄານ

ຕວົແທນເພ ່ ອການຊໍາລະ, ຜ ຸ້ລງົທນຶ ແລະ ພາກສ່ວນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງກບັການເຄ ່ ອນໄຫວຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິ
ມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ. 
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ໝວດທ ີ2 

ຂັ ຸ້ນຕອນການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ 

ມາດຕາ 5    ການເປດີບນັຊຊີ ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ 
ຜ ຸ້ລງົທນຶ ຕ ຸ້ອງເປດີບນັຊຊີ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ ດັ່ ງນີ ຸ້: 
1. ເປດີບນັຊເີງນິຝາກສໍາລບັຊ ຸ້-ຂາຍຮ ຸ້ນ ກບັທະນາຄານຕວົແທນເພ ່ ອການຊໍາລະ ແລະ ທະນາຄານດ ແລ

ຊບັສນິ; 
2. ເປີດບນັຊຫີ ກັຊບັ ກບັບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ຕາມລະບຽບການຂອງບໍລສິດັຫ ກັຊບັ  ຕາມການເຫນັດ ີຢ່າງ

ເປນັລາຍລກັອກັສອນຈາກຄະນະອໍານວຍການ ຂອງບໍລສິດັຫ ກັຊບັ. 

ມາດຕາ 6  ການດໍາເນນີການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ 
ການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ, ຜ ຸ້ລງົທນຶ ຕ ຸ້ອງປະຕບິດັຕາມ ລະບຽບການຊ ຸ້-ຂາຍຫ ກັຊບັຂອງ

ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ. 

ໝວດທ ີ3 
ການສະສາງ-ຊໍາລະ ການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ  

ມາດຕາ 7   ການສະສາງ ການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ 
ການສະສາງ ການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ ແມ່ນປະຕບິດັຕາມ ກນົໄກຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ. 

ມາດຕາ 8   ການຊໍາລະ ການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ 
ການຊໍາລະ ການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ ມສີອງກລໍະນ ີດັ່ ງນີ ຸ້:   
1. ຜ ຸ້ລງົທນຶ ສາມາດຊໍາລະ ພາຍໃນວນັຊໍາລະ ຕາມການກາໍນດົຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ; 
2. ຜ ຸ້ລງົທນຶ ບ່ໍສາມາດຊໍາລະ ພາຍໃນວນັຊໍາລະ ຕາມການກາໍນດົຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ. 

ກລໍະນ ີ ຜ ຸ້ລງົທນຶ ສາມາດຊໍາລະ ພາຍໃນວນັຊໍາລະ ຕາມການກາໍນດົຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ໃຫ ຸ້ປະຕບິດັ
ການຊໍາລະ ຕາມກນົໄກຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ຄ ກນັກບັການຊ ຸ້ຫ ກັຊບັ ຂອງຜ ຸ້ລງົທນຶ ທີ່ ວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ. 

ກລໍະນ ີຜ ຸ້ລງົທນຶ ບ່ໍສາມາດຊໍາລະ  ພາຍໃນວນັຊໍາລະ ຕາມການກາໍນດົຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ໃຫ ຸ້ປະຕບິດັ 
ດັ່ ງນີ ຸ້: 

1. ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ຕ ຸ້ອງຊໍາລະເງນິແທນຜ ຸ້ລງົທນຶ ທີ່ ເປນັລ ກຄ ຸ້າຂອງຕນົ ຕາມມ ນຄ່າການຄໍານວນຜນົ
ສ ດທ ິທີ່ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັຮຽກເກບັ ແລະ ຮ ຸ້ນຈະຕກົເປນັກາໍມະສດິຂອງບໍລສິດັຫ ກັຊບັ. ແຫ ່ ງທນຶ
ຂອງບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ເພ ່ ອຊໍາລະແທນລ ກຄ ຸ້າ ມ ີສອງ ແຫ ່ ງ ຄ : ນາໍໃຊ ຸ້ເງນິຂອງບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ແລະ 
ນາໍໃຊ ຸ້ເງນິກ ຸ້ຢ ມ ຫ   ສນັຍາອ ່ ນ ຈາກທະນາຄານທ ລະກດິໃດໜຶ່ ງ ເພ ່ ອຮບັປະກນັການຊໍາລະແທນຜ ຸ້
ລງົທນຶ. 
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1.1.  ກລໍະນ ີ ນາໍໃຊ ຸ້ເງນິຂອງບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ເພ ່ ອຊໍາລະແທນຜ ຸ້ລງົທນຶ ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ຕ ຸ້ອງດອນ 
ເງນິເຂົ ຸ້າບນັຊເີງນິຝາກຂອງຕນົ ທີ່ ຢ ່ ນາໍທະນາຄານຕວົແທນເພ ່ ອການຊໍາລະ ເພ ່ ອຊໍາລະແທນ ຜ ຸ້
ລງົທນຶໃນວນັຊໍາລະ; 

1.2. ກລໍະນ ີ ນາໍໃຊ ຸ້ເງນິກ ຸ້ຢ ມ  ຫ   ສນັຍາອ ່ ນ ຈາກທະນາຄານທ ລະກດິໃດໜຶ່ ງ ເພ ່ ອຊໍາລະແທນຜ ຸ້
ລງົທນຶ ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ຕ ຸ້ອງສະເໜຕີໍ່ ທະນາຄານທ ລະກດິ ທີ່ ຕນົໄດ ຸ້ເຊນັສນັຍາຮ່ວມກນັ ເພ ່ ອ 
ດໍາເນນີການດອນເງນິເຂົ ຸ້າບນັຊເີງນິຝາກຂອງຕນົ ທີ່ ຢ ່ ນາໍທະນາຄານຕວົແທນເພ ່ ອການຊໍາລະ 
ເພ ່ ອຊໍາລະແທນຜ ຸ້ລງົທນຶ ໃນວນັຊໍາລະ; 

2. ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ຕ ຸ້ອງດອນຮ ຸ້ນ ຂອງຜ ຸ້ລງົທນຶ ທີ່ ຖ ກຈບັຄ ່ ໄປແລ ຸ້ວນັ ຸ້ນ ເຂົ ຸ້າບນັຊຫີ ກັຊບັຂອງບໍລສິດັ
ຫ ກັຊບັ; 

3. ຜ ຸ້ລງົທນຶ ຕ ຸ້ອງຊໍາລະເງນິຄ ນໃຫ ຸ້ແກ່ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ຕາມມ ນຄ່າທີ່ ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ໄດ ຸ້ຊໍາລະແທນຕນົ
ໃນວນັຊໍາລະ ລວມທງັ ດອກເບ ຸ້ຍ, ຄ່າປບັໃໝ ແລະ ລາຍຈ່າຍອ ່ ນໆ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກາໍນດົໄວ ຸ້ໃນລະບຽບ
ຂອງບໍລສິດັຫ ກັຊບັ  ແລະ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ຕກົລງົກນັໃນສນັຍາ.  

ມາດຕາ 9    ການດອນຮ ຸ້ນທີ່ ຊ ຸ້ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ 
ພາຍຫ ງັຜ ຸ້ລງົທນຶ ຊໍາລະເງນິຄ ນຄບົຖຸ້ວນ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກາໍນດົໄວ ຸ້ໃນ ຂໍ ຸ້ 3 ມາດຕາ 8 ຂອງຂໍ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້

ນີ ຸ້ແລ ຸ້ວ ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ຕ ຸ້ອງສະເໜໃີຫ ຸ້ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ຢ່າງເປນັລາຍລກັອກັສອນ ເພ ່ ອດອນຮ ຸ້ນຈາໍນວນດັ່ ງກ່າວ
ຄ ນ ໃຫ ຸ້ແກ່ຜ ຸ້ລງົທນຶ. 

ການດອນຮ ຸ້ນ ຕາມຮ ບແບບນີ ຸ້ ແມ່ນຈະໄດ ຸ້ຮບັການຍກົເວັ ຸ້ນ ຄ່າທໍານຽມ. 

ໝວດທ ີ4 
ສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່  ຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ, 

ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ, ທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ, ທະນາຄານເພ ່ ອການຊໍາລະ ແລະ ຜ ຸ້ລງົທນຶ 

ມາດຕາ 10   ສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່  ຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ  
ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ມສີດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່  ດັ່ ງນີ ຸ້: 
1. ສ ຸ້າງ ແລະ ພດັທະນາກນົໄກ ເພ ່ ອຮອງຮບັການເຄ ່ ອນໄຫວການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ; 
2. ສ ຸ້າງລະບຽບ ແລະ ຄ ່ ມ   ເພ ່ ອນາໍໃຊ ຸ້ໃນການຄ ຸ້ມຄອງ ກ່ຽວກບັການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງ

ໜຸ້າ ດດຍຜ່ານການຮບັຮອງ ຢ່າງເປນັລາຍລກັອກັສອນຈາກ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄ ຸ້ມຄອງ
ຫ ກັຊບັ; 

3. ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຮບັປະກນັ ການຊໍາລະເງນິໃຫ ຸ້ທນັຕາມກາໍນດົເວລາໃນວນັຊໍາລະ. 
ກລໍະນ ີ ຜ ຸ້ລງົທນຶ ບ່ໍສາມາດຊໍາລະຄ່າຊ ຸ້ຮ ຸ້ນຕາມກາໍນດົເວລາ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ຕ ຸ້ອງປ່ຽນຖານະຜ ຸ້ຮບັ
ຜດິຊອບຈາກ ທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ ມາເປນັ ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ຕາມການສະເໜຢ່ີາງເປນັລາຍລກັອກັ 
ສອນ ຂອງບໍລສິດັຫ ກັຊບັ; 

4. ດອນຮ ຸ້ນ ຈາກບນັຊຫີ ກັຊບັຂອງບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ໄປຫາ ບນັຊຫີ ກັຊບັ ຂອງຜ ຸ້ລງົທນຶທີ່ ຢ ່ ນາໍທະນາຄານ
ດ ແລຊບັສນິ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາໜຶ່ ງວນັລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັໜງັສ ສະເໜຈີາກບໍລສິດັ
ຫ ກັຊບັ ເປນັຕົ ຸ້ນໄປ;  
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5. ຕດິຕາມ ການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ ຂອງຜ ຸ້ລງົທນຶ; 
6. ຮຽກເອາົຂໍ ຸ້ມ ນຂອງຜ ຸ້ລງົທນຶ ຈາກບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ໃນກລໍະນ ີທີ່ ພບົເຫນັການເຄ ່ ອນໄຫວຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍ

ວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ ທີ່ ຜດິປກົກະຕ;ິ 
7. ລາຍງານຂໍ ຸ້ມ ນ ກ່ຽວກບັການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນຂອງຜ ຸ້ລງົທນຶຕໍ່  ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ຊາບ

ທນັທ ີໃນກລໍະນ ີທີ່ ພບົເຫນັການເຄ ່ ອນໄຫວຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ຫ   ການເຄ ່ ອນໄຫວອ ່ ນ ທີ່ ຜດິປກົກະຕ;ິ 
8. ປະຕບິດັ ສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກາໍນດົໄວ ຸ້ໃນລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ ແລະ ຕາມການ

ກາໍນດົຂອງ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ. 

ມາດຕາ 11   ສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່  ຂອງບໍລສິດັຫ ກັຊບັ 
ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ມສີດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່  ດັ່ ງນີ ຸ້: 
1. ສ ຸ້າງລະບບົ ແລະ ດໍາເນນີ ການຊອກຮ ຸ້ຂໍ ຸ້ມ ນກ່ຽວກບັລ ກຄ ຸ້າ ທີ່ ມຈີ ດປະສງົຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັ

ຈາໍລ່ວງໜຸ້າ; 
2. ເປດີບນັຊຊີ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ ໃຫ ຸ້ກບັຜ ຸ້ລງົທນຶ ດດຍຜ່ານການຮບັຮອງຈາກຄະນະ

ອໍານວຍການຂອງບໍລສິດັຫ ກັຊບັ; 
3. ອະນ ມດັວງົເງນິການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ ໃຫ ຸ້ແກ່ຜ ຸ້ລງົທນຶ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກາໍນດົໄວ ຸ້ ໃນ

ລະບຽບການພາຍໃນຂອງບໍລສິດັຫ ກັຊບັ; 
4. ສ ຸ້າງລະບຽບ ແລະ ລະບບົຕດິຕາມການເຄ ່ ອນໄຫວ ກ່ຽວກບັການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງ

ໜຸ້າ. ຮ່າງລະບຽບດັ່ ງກ່າວ ຕ ຸ້ອງໄດ ຸ້ຜ່ານການຮບັຮອງ ຢ່າງເປນັລາຍລກັອກັສອນຈາກ ສໍານກັງານ
ຄະນະກາໍມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ; 

5. ສ ຸ້າງຄ ່ ມ   ກ່ຽວກບັການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ ດດຍລາຍງານຕໍ່  ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະ
ການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ; 

6. ເຊນັສນັຍາ ກບັ ຜ ຸ້ລງົທນຶ  ເພ ່ ອໃຫ ຸ້ບໍລກິານຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ. ຮ່າງສນັຍາດັ່ ງກ່າວ 
ຕ ຸ້ອງຜ່ານການຮບັຮອງ ຢ່າງເປນັລາຍລກັອກັສອນຈາກ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັ
ຊບັ; 

7. ເຊນັສນັຍາເງນິກ ຸ້ ຫ   ສນັຍາອ ່ ນ ກບັທະນາຄານທ ລະກດິ ເພ ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ຸ້ມເີງນິພຽງພໍໃນການຊໍາ
ລະແທນຜ ຸ້ລງົທນຶ ແລະ ສໍາເນາົສນັຍາດັ່ ງກ່າວ ສົ່ ງໃຫ ຸ້ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ 
ແລະ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ເພ ່ ອຊາບ ແລະ ສົ່ ງໃຫ ຸ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພ ່ ອເປນັບ່ອນອງີໃນການ
ຫກັເງນິ ໃນວນັຊໍາລະ; 

8. ສອບຖາມ ຖານະການເງນິຂອງຜ ຸ້ລງົທນຶ ຜ່ານທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ ກ່ອນວນັຊໍາລະ ເພ ່ ອຢັ ຸ້ງຢ ນ
ຄວາມພຽງພໍຂອງເງນິຂອງຜ ຸ້ລງົທນຶ; 

9. ແຈ ຸ້ງໃຫ ຸ້ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ຢ່າງເປນັລາຍລກັອກັສອນ ກ່ອນວນັຊໍາລະ ເພ ່ ອປ່ຽນຖານະເປນັຜ ຸ້ຮບັຜດິ
ຊອບໃນການຊໍາລະເງນິແທນຜ ຸ້ລງົທນຶ ກລໍະນ ີຜ ຸ້ລງົທນຶບ່ໍມຖີານະການເງນິພຽງພໍ; 

10. ສະເໜດີອນຮ ຸ້ນ ຈາກບນັຊຫີ ກັຊບັຂອງຕນົ ໄປຫາ ບນັຊຫີ ກັຊບັ ຂອງຜ ຸ້ລງົທນຶທີ່ ຢ ່ ນາໍທະນາຄານດ 
ແລຊບັສນິ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາໜຶ່ ງວນັລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັການຊໍາລະເງນິຄ ນຄບົຖຸ້ວນ
ຈາກຜ ຸ້ລງົທນຶ ເປນັຕົ ຸ້ນໄປ; 
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11. ເກບັຄ່າບໍລກິານຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວ່າງເງນິມດັຈາໍລວງໜຸ້າ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກາໍນດົໄວ ຸ້ໃນ
ລະບຽບຂອງຕນົ; 

12. ລາຍງານຂໍ ຸ້ມ ນ ທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງກບັຜ ຸ້ລງົທນຶທີ່ ຕດິພນັກບັການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວ່າງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າຕໍ່  ສໍາ 
ນກັງານຄະນະກາໍມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ແລະ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ຊາບທນັທ ີ ໃນກລໍະນ ີ ພບົເຫນັ
ການເຄ ່ ອນໄຫວຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ທີ່ ຜດິປກົກະຕ;ິ 

13. ລາຍງານຂໍ ຸ້ມ ນ ກ່ຽວກບັບນັຊຊີ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ ຂອງຜ ຸ້ລງົທນຶ ຕາມການຮຽກຮ ຸ້ອງ
ຂອງ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ແລະ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ; 

14. ປະຕບິດັພນັທະຂອງຕນົ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກາໍນດົໄວ ຸ້ໃນກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍ ການຕ ຸ້ານ ສະກດັກັ ຸ້ນ ການຟອກ
ເງນິ ແລະ ສະໜອງທນຶ ໃຫ ຸ້ແກ່ການກໍ່ ການຮ ຸ້າຍ ເປນັຕົ ຸ້ນ ການຊອກຮ ຸ້ລ ກຄ ຸ້າ, ການເພີ່ ມທະວກີານ
ເອາົໃຈໃສ່ລ ກຄ ຸ້າ, ການລາຍງານທ ລະກາໍທີ່ ສງົໃສວ່າເປນັການຟອກເງນິ ຫ   ການສະໜອງທນຶໃຫ ຸ້ແກ່
ການກໍ່ ການຮ ຸ້າຍ; 

15. ປະຕບິດັ ສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກາໍນດົໄວ ຸ້ໃນລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ ແລະ ຕາມການ
ກາໍນດົຂອງ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ແລະ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ. 

ມາດຕາ 12   ສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່  ຂອງທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ 
    ທະນາຄານດ ແລຊບັສນິມ ີສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່  ດັ່ ງນີ ຸ້: 

1. ສ ຸ້າງລະບບົການຊອກຮ ຸ້ຂໍ ຸ້ມ ນກ່ຽວກບັລ ກຄ ຸ້າ ແລະ ລະບບົການຕດິຕາມກວດກາ ໃນການໃຫ ຸ້ບໍລກິານ 
ແລະ ການສະສາງ-ຊໍາລະ ຂອງຜ ຸ້ລງົທນຶ ທີ່ ເປນັລ ກຄ ຸ້າຂອງຕນົ; 

2. ເຊນັສນັຍາ ກບັ ຜ ຸ້ລງົທນຶ  ເພ ່ ອໃຫ ຸ້ບໍລກິານຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ. ຮ່າງສນັຍາ ດັ່ ງກ່າວ 
ຕ ຸ້ອງຜ່ານການຮບັຮອງ ຢ່າງເປນັລາຍລກັອກັສອນຈາກ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັ
ຊບັ; 

3. ຕດິຕາມ ແລະ ຮຽກຮ ຸ້ອງ ໃຫ ຸ້ຜ ຸ້ລງົທນຶທີ່ ເປນັລ ກຄ ຸ້າຂອງຕນົ ມາຊໍາລະເງນິຈາກການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງ
ເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ ຕາມກາໍນດົເວລາ; 

4. ແຈ ຸ້ງຖານະການເງນິຂອງຜ ຸ້ລງົທນຶ  ຕາມການສອບຖາມຂອງບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ກ່ອນວນັຊໍາລະ; 
5. ສະໜອງຂໍ ຸ້ມ ນຂອງຜ ຸ້ລງົທນຶ ທີ່ ເປນັລ ກຄ ຸ້າຂອງຕນົ ຕາມການຮຽກຮ ຸ້ອງຂອງ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະ 

ການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ແລະ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ;                                                                                
6. ຕດິຕາມ ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງຜ ຸ້ລງົທນຶ ທີ່ ເປນັລ ກຄ ຸ້າຂອງຕນົ ແລະ ລາຍງານຕໍ່  ສໍານກັງານຄະນະ

ກາໍມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ, ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ແລະ ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ໃນກລໍະນ ີ ທີ່ ພບົເຫນັຜ ຸ້ລງົທນຶ 
ເຄ ່ ອນໄຫວບ່ໍສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການ;  

7. ປະຕບິດັພນັທະຂອງຕນົ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກາໍນດົໄວ ຸ້ໃນກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍ ການຕ ຸ້ານ ສະກດັກັ ຸ້ນ ການຟອກ
ເງນິ ແລະ ສະໜອງທນຶ ໃຫ ຸ້ແກ່ການກໍ່ ການຮ ຸ້າຍ ເປນັຕົ ຸ້ນ ການຊອກຮ ຸ້ລ ກຄ ຸ້າ, ການເພີ່ ມທະວກີານ
ເອາົໃຈໃສ່ລ ກຄ ຸ້າ, ການລາຍງານທ ລະກາໍທີ່ ສງົໃສວ່າເປນັການຟອກເງນິ ຫ   ການສະໜອງທນຶໃຫ ຸ້ແກ່
ການກໍ່ ການຮ ຸ້າຍ; 

8. ປະຕບິດັ ສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກາໍນດົໄວ ຸ້ໃນລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ ແລະ ຕາມການ
ກາໍນດົຂອງ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ແລະ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ.  
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ມາດຕາ 13   ສດິ ແລະ ໜຸ້າທ ີຂອງທະນາຄານຕວົແທນເພ ່ ອການຊໍາລະ 
 ທະນາຄານຕວົແທນເພ ່ ອການຊໍາລະ ມສີດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່  ດັ່ ງນີ ຸ້:  

1. ເປດີບນັຊເີງນິຝາກເພ ່ ອຊ ຸ້-ຂາຍຮ ຸ້ນ; 
2. ຊໍາລະ ແລະ ຮບັ ເງນິ ໃນການຊ ຸ້-ຂາຍຮ ຸ້ນ ສໍາລບັຜ ຸ້ລງົທນຶ; 
3. ປະຕບິດັພນັທະຂອງຕນົ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກາໍນດົໄວ ຸ້ໃນກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍ ການຕ ຸ້ານ ສະກດັກັ ຸ້ນ ການຟອກ

ເງນິ ແລະ ສະໜອງທນຶ ໃຫ ຸ້ແກ່ການກໍ່ ການຮ ຸ້າຍ ເປນັຕົ ຸ້ນ ການຊອກຮ ຸ້ລ ກຄ ຸ້າ, ການເພີ່ ມທະວກີານ
ເອາົໃຈໃສ່ລ ກຄ ຸ້າ, ການລາຍງານທ ລະກາໍທີ່ ສງົໃສວ່າເປນັການຟອກເງນິ ຫ   ການສະໜອງທນຶໃຫ ຸ້ແກ່
ການກໍ່ ການຮ ຸ້າຍ; 

4. ປະຕບິດັ ສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກາໍນດົໄວ ຸ້ໃນລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ ແລະ ຕາມການ
ກາໍນດົຂອງ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ. 

ມາດຕາ 14   ສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່  ຂອງຜ ຸ້ລງົທນຶ 
ຜ ຸ້ລງົທນຶ ມສີດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່  ດັ່ ງນີ ຸ້:  
1. ເຊນັສນັຍາ ກບັບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ແລະ ທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ ກ່ຽວກບັການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັ

ຈາໍລ່ວງໜຸ້າ; 
2. ຮຽກເອາົຂໍ ຸ້ມ ນການເຄ ່ ອນໄຫວ ແລະ ຍອດຊບັສນິ ໃນບນັຊຫີ ກັຊບັຂອງຕນົ ຈາກບໍລສິດັຫ ກັຊບັ 

ແລະ ທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ; 
3. ຮຽກເອາົຂໍ ຸ້ມ ນການເຄ ່ ອນໄຫວ ແລະ ຍອດເຫ  ອ ໃນບນັຊເີງນິຝາກເພ ່ ອຊ ຸ້-ຂາຍຮ ຸ້ນ ຂອງຕນົ ຈາກ

ທະນາຄານຕວົແທນເພ ່ ອການຊໍາລະ ແລະ ທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ; 
4. ຍກົເລກີ ຫ   ປ່ຽນການໃຊ ຸ້ບໍລກິານຂອງ ທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ ຫ   ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ໜຶ່ ງ ໄປຫາ ທະນາ 

ຄານດ ແລຊບັສນິ ຫ   ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ອ ່ ນ; 
5. ປະຕບິດັ ສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກາໍນດົໄວ ຸ້ໃນລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ ແລະ ຕາມການ

ກາໍນດົຂອງ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ແລະ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ. 

 ໝວດທ ີ5 
ຂໍ ຸ້ຫ ຸ້າມ, ການດຈະ ແລະ ການຍກົເລກີ  
ການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ 

ມາດຕາ 15   ຂໍ ຸ້ຫ ຸ້າມ 
ຫຸ້າມ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ, ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ, ທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ, ທະນາຄານຕວົແທນເພ ່ ອການຊໍາລະ, ຜ ຸ້

ລງົທນຶ ແລະ ພາກສ່ວນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງກບັການເຄ ່ ອນໄຫວຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ ມພີດຶຕກິາໍໃດ
ໜຶ່ ງ ຕາມກາໍນດົໃນກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍຫ ກັຊບັ ມາດຕາ 135, 137, 139 ແລະ 141 ນອກຈາກນັ ຸ້ນ ຍງັຫ ຸ້າມ ໃຫ ຸ້ມີ
ພດຶຕກິາໍ ໃດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ ຸ້: 

1. ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ລະເລຍີໜຸ້າທີ່  ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກາໍນດົໄວ ຸ້ໃນ ມາດຕາ 10 ຂອງຂໍ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້; 
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2. ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ສມົຮ ຸ້ຮ່ວມຄດິ ກບັທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ ຫ   ຜ ຸ້ລງົທນຶ ເພ ່ ອດໍາເນນີການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍ
ບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ ທີ່ ບ່ໍສອດຄ່ອງກບັຂໍ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ
ຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ; 

3. ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ, ທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ ໃຫ ຸ້ບໍລກິານຜ ຸ້ລງົທນຶ ທີ່ ຖ ກຈາໍກດັ ຫ   ຖ ກຫ ຸ້າມເຄ ່ ອນໄຫວ
ໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັ ຈາກອງົການຄ ຸ້ມຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 

4. ທະນາຄານຕວົແທນເພ ່ ອການຊໍາລະ ເປດີບນັຊເີງນິຝາກສໍາລບັຊ ຸ້-ຂາຍຮ ຸ້ນ ໃຫ ຸ້ຜ ຸ້ລງົທນຶທີ່ ຖ ກກາໍນດົ
ລາຍຊ ່  ເຂົ ຸ້າໃນບນັຊລີາຍຊ ່ ທີ່ ຖ ກສ ຸ້າງຂຶ ຸ້ນພາຍໃຕ ຸ້ຍດັຕ ິS/RES/1267 ປ ີ1999 ແລະ S/RES/1373 ປ ີ
2001 ແລະ ຍດັຕອິ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ ຂອງສະພາຄວາມໝັ ຸ້ນຄງົ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ຕາມທີ່  ສໍາ
ນກັງານຂໍ ຸ້ມ ນຕ ຸ້ານການຟອກເງນິ ແຈ ຸ້ງເປນັແຕ່ລະໄລຍະ; 

5. ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ເປດີບນັຊຫີ ກັຊບັ ໃຫ ຸ້ຜ ຸ້ລງົທນຶທີ່ ຖ ກກາໍນດົລາຍຊ ່  ເຂົ ຸ້າໃນບນັຊລີາຍຊ ່ ທີ່ ຖ ກສ ຸ້າງຂຶ ຸ້ນ
ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກາໍນດົໄວ ຸ້ໃນຍດັຕ ິS/RES/1267 ປ ີ1999 ແລະ S/RES/1373 ປ ີ2001 ແລະ ຍດັຕອິ ່ ນ
ທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ ຂອງສະພາຄວາມໝັ ຸ້ນຄງົ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ຕາມທີ່  ສໍານກັງານຂໍ ຸ້ມ ນຕ ຸ້ານການ
ຟອກເງນິ ແຈ ຸ້ງເປນັແຕ່ລະໄລຍະ. 

ມາດຕາ 16   ການດຈະການເຄ ່ ອນໄຫວຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ  
ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ສາມາດດຈະການເຄ ່ ອນໄຫວຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ ຂອງຜ ຸ້ລງົທນຶ ໃນກລໍະ 

ນໃີດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ ຸ້: 
1. ພບົເຫນັການສະໜອງຂໍ ຸ້ມ ນດດຍບ່ໍຖ ກຕ ຸ້ອງຂອງຜ ຸ້ລງົທນຶ ພາຍຫ ງັເປດີບນັຊຊີ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັ

ຈາໍລ່ວງໜຸ້າ;  
2. ຜ ຸ້ລງົທນຶ ບ່ໍຊໍາລະເງນິ ຈາກການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ ຕາມກາໍນດົເວລາໃນວນັຊໍາລະ  

ເວັ ຸ້ນເສຍັແຕ່ມເີຫດວສິ ດວໄິສ ຫ   ມເີຫດຜນົ; 
3. ຜ ຸ້ລງົທນຶ ມກີານຊ ຸ້ຮ ຸ້ນຜດິປກົກະຕ ິທີ່ ອາດສົ່ ງຜນົເສຍັຫາຍຕໍ່ ຜ ຸ້ລງົທນຶລາຍອ ່ ນ ຫ   ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ; 
4. ເຈ ົ ຸ້າໜ ຸ້າທີ່  ທີ່ ມສີດິອໍານາດ ສງົໄສວ່າ ເງນິໃນບນັຊເີງນິຝາກສໍາລບັຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ 

ໄດ ຸ້ມາຈາກ ການກະທໍາຜດິກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຫ   ສາກນົ; 
5. ຕາມການສະເໜຈີາກອງົການທີ່ ມສີດິອໍານາດ; 
6. ລະເມດີຂໍ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັ ທີ່ ບ່ໍກະທບົ

ຕໍ່ ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ. 

ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ຕ ຸ້ອງແຈ ຸ້ງກ່ຽວກບັການດຈະ ພ ຸ້ອມດ ຸ້ວຍສາເຫດ ແລະ ກາໍນດົເວລາ ໃນແກ ຸ້ໄຂບນັຫາ ຕໍ່ ຜ ຸ້
ລງົທນຶ ແລະ ທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ ພ ຸ້ອມທງັລາຍງານຕໍ່  ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ແລະ 
ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ພາຍໃນໜຶ່ ງວນັລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັທີ່ ດຈະການເຄ ່ ອນໄຫວຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງ
ໜຸ້າ. 

ຜ ຸ້ລງົທນຶ ທີ່ ຖ ກດຈະການເຄ ່ ອນໄຫວຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ ບ່ໍສາມາດເຄ ່ ອນໄຫວຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ 
ລວມທງັການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າຈນົກວ່າຈະສາມາດແກ ຸ້ໄຂໄດ ຸ້; 
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ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ຕ ຸ້ອງຍກົເລກີການດຈະການເຄ ່ ອນໄຫວການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ ຂອງຜ ຸ້
ລງົທນຶ ທນັທ ີ ພາຍຫ ງັຜ ຸ້ລງົທນຶ ຫ   ທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ ແກ ຸ້ໄຂບນັຫາສໍາເລດັ ພ ຸ້ອມທງັແຈ ຸ້ງຕໍ່  ສໍານກັງານ
ຄະນະກາໍມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ແລະ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ພາຍໃນໜຶ່ ງວນັລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັທີ່ ຍກົເລກີການ
ດຈະການເຄ ່ ອນໄຫວຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ ເປນັຕົ ຸ້ນໄປ. 

ມາດຕາ 17   ການດຈະການເຄ ່ ອນໄຫວບນັຊເີງນິຝາກສໍາລບັຊ ຸ້-ຂາຍຮ ຸ້ນ  
ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ມສີດິສັ່ ງດຈະການເຄ ່ ອນໄຫວບນັຊເີງນິຝາກສໍາລບັຊ ຸ້-ຂາຍ

ຮ ຸ້ນ ກລໍະນ ີຜ ຸ້ລງົທນຶ ຖ ກດຈະການເຄ ່ ອນໄຫວຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກາໍນດົໄວ ຸ້ໃນ ຂໍ ຸ້ 3, 
4, 5 ແລະ ຂໍ ຸ້ 6 ຂອງມາດຕາ 16 ຂອງຂໍ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້. 

ບນັຊເີງນິຝາກສໍາລບັຊ ຸ້-ຂາຍຮ ຸ້ນ ສາມາດກບັມາເຄ ່ ອນໄຫວປກົກະຕ ິໄດ ຸ້ ພາຍຫ ງັໄດ ຸ້ຮບັການຍກົເລກີການ
ດຈະການເຄ ່ ອນໄຫວຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ ຕາມການເຫນັດ ີ ຂອງສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄ ຸ້ມ
ຄອງຫ ກັຊບັ.  

ມາດຕາ 18  ການຍກົເລກີການໃຫ ຸ້ບໍລກິານ ການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ 
ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ຕ ຸ້ອງຍກົເລກີການໃຫ ຸ້ບໍລກິານ ການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ ຂອງຜ ຸ້ລງົທນຶ 

ໃນກລໍະນໃີດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ ຸ້: 
1. ຜ ຸ້ລງົທນຶ ຂໍຍກົເລກີການໃຊ ຸ້ບໍລກິານ ດ ຸ້ວຍຄວາມສະໝກັໃຈ; 
2.  ຜ ຸ້ລງົທນຶ ຍ ບເລກີ, ຖ ກຍ ບເລກີ ກດິຈະການ ຫ   ລົ ຸ້ມລະລາຍ;  
3.  ຜ ຸ້ລງົທນຶ ຍກົເລກີການໃຊ ຸ້ບໍລກິານ ຂອງທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ; 
4.  ທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ ຍກົເລກີການໃຫ ຸ້ບໍລກິານແກ່ຜ ຸ້ລງົທນຶ; 
5.  ຜ ຸ້ລງົທນຶ ລະເມດີຂໍ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັຊບັ ທີ່

ມຜີນົກະທບົຕໍ່ ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ; 
6. ຜ ຸ້ລງົທນຶ ບ່ໍແກ ຸ້ໄຂບນັຫາຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກາໍນດົໄວ ຸ້ໃນ ມາດຕາ 16 ຂອງຂໍ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້. 

ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ຕ ຸ້ອງແຈ ຸ້ງກ່ຽວກບັການຍກົເລກີການໃຫ ຸ້ບໍລກິານ ການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງ
ໜຸ້າຕໍ່  ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ, ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ, ທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ ແລະ ຜ ຸ້ລງົທນຶ 
ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ ສາມວນັລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັທີ່ ຍກົເລກີ ເປນັຕົ ຸ້ນໄປ. 

 ໝວດທ ີ 6 
ນະດຍບາຍຕ່ໍຜ ຸ້ມຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ໍຜ ຸ້ລະເມດີ 

ມາດຕາ 19  ນະດຍບາຍຕໍ່ ຜ ຸ້ມຜີນົງານ 
ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ, ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ, ທະນາຄານຕວົແທນເພ ່ ອການຊໍາລະ, ຜ ຸ້ລງົທນຶ 

ແລະ ພາກສ່ວນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງກບັການເຄ ່ ອນໄຫວຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ ທີ່ ມຜີນົງານດເີດັ່ ນໃນ
ການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັຂໍ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້ ຈະໄດ ຸ້ຮບັການຍ ຸ້ອງຍ ໍ ຫ   ໄດ ຸ້ຮບັນະດຍບາຍ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກາໍນດົໄວ ຸ້ໃນລະ 
ບຽບການສະເພາະ. 
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ມາດຕາ 20  ມາດຕະການຕໍ່ ຜ ຸ້ລະເມດີ 
ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ, ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ, ທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ, ທະນາຄານຕວົແທນເພ ່ ອການຊໍາລະ, ຜ ຸ້ລງົ 

ທນຶ ແລະ ພາກສ່ວນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງກບັການເຄ ່ ອນໄຫວຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ ທີ່ ລະເມດີຂໍ ຸ້ຕກົລງົ
ສະບບັນີ ຸ້ ໃນກລໍະນເີບາົ ແມ່ນຈະຖ ກ ກ່າວເຕ ່ ອນ ແລະ ລງົວໄິນ.  

 ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ, ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ, ທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ, ທະນາຄານຕວົແທນເພ ່ ອການຊໍາລະ, ຜ ຸ້
ລງົທນຶ ແລະ ພາກສ່ວນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງກບັການເຄ ່ ອນໄຫວຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ ທີ່ ລະເມດີຂໍ ຸ້
ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້ ໃນກລໍະນໜີກັ ຈະຖ ກມາດຕະການປບັໃໝ ລາຍລະອຽດ ດັ່ ງນີ ຸ້:  

1. ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ທີ່ ລະເມດີຂໍ ຸ້ຫ ຸ້າມໃນຂໍ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້ ທີ່ ມຜີນົກະທບົຕໍ່ ການເຄ ່ ອນໄຫວຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍ
ບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ ຈະຖ ກປະຕບິດັມາດຕະການ ກ່າວເຕ ່ ອນ, ລງົວໄິນ, ປບັໃໝ ແລະ ດຈະ
ການໃຫ ຸ້ບໍລກິານ ບາງສ່ວນ ຫ   ທງັໝດົ ຕາມການພຈິາລະນາຂອງ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄ ຸ້ມ
ຄອງຫ ກັຊບັ; 

2. ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ສມົຮ ຸ້ຮ່ວມຄດິ ກບັທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ ຫ   ຜ ຸ້ລງົທນຶ ເພ ່ ອດໍາເນນີການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍ
ບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ ທີ່ ບ່ໍສອດຄ່ອງຂໍ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງຂອງຕະ 
ຫ າດຫ ກັຊບັ ຈະຖ ກປບັໃໝ ໜຶ່ ງເທົ່ າຂອງມ ນຄ່າການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນທງັໝດົ; 

3. ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ໃຫ ຸ້ບໍລກິານແກ່ ຜ ຸ້ລງົທນຶທີ່ ຖ ກຈາໍກດັ ຫ   ຖ ກຫ ຸ້າມເຄ ່ ອນໄຫວໃນຂງົເຂດວຽກງານ
ຫ ກັຊບັ ຈາກອງົການຄ ຸ້ມຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈະຖ ກປບັໃໝ ຊາວ
ລ ຸ້ານກບີ ຕໍ່ ລາຍ; 

4. ທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ ໃຫ ຸ້ບໍລກິານຜ ຸ້ລງົທນຶ ທີ່ ຖ ກຈາໍກດັ ຫ   ຖ ກຫ ຸ້າມເຄ ່ ອນໄຫວໃນຂງົເຂດວຽກ
ງານຫ ກັຊບັ ຈາກອງົການຄ ຸ້ມຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈະຖ ກປບັໃໝ 
ຊາວລ ຸ້ານກບີ ຕໍ່ ລາຍ; 

5. ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ເປດີບນັຊຫີ ກັຊບັ ໃຫ ຸ້ຜ ຸ້ລງົທນຶທີ່ ຖ ກກາໍນດົລາຍຊ ່  ເຂົ ຸ້າໃນບນັຊລີາຍຊ ່ ທີ່ ຖ ກສ ຸ້າງຂຶ ຸ້ນ 
ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກາໍນດົໄວ ຸ້ໃນຍດັຕ ິS/RES/1267 ປີ 1999 ແລະ S/RES/1373 ປີ 2001 ແລະ ຍດັຕອິ ່ ນ
ທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ ຂອງສະພາຄວາມໝັ ຸ້ນຄງົ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ຕາມທີ່  ສໍານກັງານຂໍ ຸ້ມ ນຕ ຸ້ານການ
ຟອກເງນິ ແຈ ຸ້ງເປນັແຕ່ລະໄລຍະຈະຖ ກປບັໃໝ ຊາວລ ຸ້ານກບີ ຕໍ່ ລາຍ. 

ໝວດທ ີ7 
ບດົບນັຍດັສ ດທ ຸ້າຍ 

ມາດຕາ 21   ການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັ 
 ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ, ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ, ທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ, ທະນາຄານຕວົແທນເພ ່ ອການຊໍາລະ, ຜ 

ລງົທນຶ ແລະ ພາກສ່ວນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງກບັການເຄ ່ ອນໄຫວຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ດດຍບ່ໍວາງເງນິມດັຈາໍລ່ວງໜຸ້າ ຈ ົ່ ງຮບັຮ ຸ້ ແລະ 
ຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັຂໍ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້ ຕາມຂອບເຂດສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ຂອງຕນົຢ່າງເຂັ ຸ້ມງວດ. 
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