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ການຊຮຸ້ ຸ້ນດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ
ການຊຮຸ້ ຸ້ນດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລວງໜຸ້າ ແມ່ ນການຊຮຸ້ ນຸ້ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາກ່ ອນການສົ່ງຄໍາສັ່ງຊຮຸ້ ນຸ້ ,
ຸ້ ງົ ທຶນຕຸ້ອງຊໍາລະເງ ິນໃນວັນຊໍາລະ (T+2 ພາຍໃນເວລາ 14:00 ດມງ ຂອງ ສປປ
ພາຍຫງັ ຄໍາສັ່ງຊຮຸ້ ນຸ້ ຖກຈັບຄ່ ຜລ

ມາດຕາ 2

ລາວ).
ມາດຕາ 3

ອະທິບາຍຄໍາສັບ

ຸ້ ກລົງສະບັບນີ ຸ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ:ຸ້
ຄໍາສັບທີ່ໃຊຸ້ໃນຂໍຕົ

ຸ້ ງົ ທຶນປະເພດສະຖາບັນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດ ທີ່ໃຊຸ້ບໍລກ
ິ ານຂອງ
1. ຜ ຸ້ລົງທຶນ ໝາຍເຖິງ ຜລ
ທະນາຄານດແລຊັບສິນ;

ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ໝາຍເຖິງ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ທີ່ໄດຸ້ຮບ
ັ ອະນຍາດຈາກ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ັ
2. ບໍລສ
ຸ້
ັ ນາຍໜຸ້າຊ-ຂາຍຫ
ັ ຊັບ.
ຊັບ ໃຫຸ້ເປນ
ກ
ຸ້ ນກ່ ຽວກັບລກຄຸ້າ (Know Your Customers /Customer Due
3. ລະບົບການຊອກຮ ຸ້ຂໍມ

Diligence ຂຽນຫຍໍ ຸ້ KYC/CDD) ໝາຍເຖິງ ມາດຕະການພາຍໃນຂອງ ທະນະຄານດແລຊັບສິນ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ເພ່ ອການຊອກຮລຸ້ ກຄຸ້າ ແລະ ການເພີ່ມທະວີການເອົາໃຈໃສ່ລກຄຸ້າຂອງຕົນ
ແລະ ບໍລສ
ຕາມກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການຕຸ້ານ ສະກັດກັນຸ້ ການຟອກເງ ິນ ແລະ ສະໜອງທຶນ ໃຫຸ້ແກ່ ການກໍ່ການ

ິ າໍ ກ່ ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່ າວ;
ຮຸ້າຍ ຫ ນິຕກ
4. ທະນາຄານຕົວແທນເພ່ ອການຊໍາລະ ໝາຍເຖິງ ທະນາຄານທລະກິດ ທີ່ເຮັດໜຸ້າທີ່ຊໍາລະ ແລະ ຮັບ
ຸ້
ເງ ິນ ໃນການຊ-ຂາຍຮ
ນຸ້ ;

ັ ອະນຍາດ
5. ທະນາຄານດແລຊັບສິນ ໝາຍເຖິງ ທະນາຄານທລະກິດ ພາຍໃນ ຫ ຕ່ າງປະເທດ ທີ່ໄດຸ້ຮບ
ັ ຜຮ
ັ ຊັບ ໃຫຸ້ເຮັດໜຸ້າທີ່ ເປນ
ຸ້ ກ
ັ ສາ ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງຜ ຸ້
ຈາກ ຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ລົງທຶນ;

ຸ້
6. ວັນຊໍາລະ ໝາຍເຖິງ ວັນທີຊໍາລະເງ ິນ ແລະ ສົ່ງມອບຮນຸ້ ເຊິ່ງເກີດຂຶນໃນວັ
ນທີ 2 (T+2 ພາຍໃນ
ຸ້ ່ ມີການຊຮຸ້ ຸ້ນ;
ເວລາ 14:00 ດມງ ຂອງ ສປປ ລາວ) ຫງັ ຈາກມທີ
7. ການຄໍານວນຜົນສດທິກ່ຽວກັບເງ ິນ ແລະ ຮ ຸ້ນ ໝາຍເຖິງ ຍອດເງ ິນ ແລະ ຮນຸ້ ສດທິ ທີ່ສະມາຊິກຂອງ
ຸ້ ດການຊຮຸ້ ນຸ້ ໃນແຕ່ລະວັນ ດດຍອີງຕາມ
ັ ຊັບ ຕຸ້ອງຊໍາລະ ແລະ ສົ່ງມອບ ພາຍຫງັ ສິນສ
ຕະຫາດຫກ
ຸ້
ຜົນການຈັບຄ່ ຄໍາສັ່ງຊ-ຂາຍຮ
ນຸ້ .
ມາດຕາ 4

ຂອບເຂດການນໍາໃຊຸ້
ຸ້ ກລົງສະບັບນີ ຸ້ ນໍາໃຊຸ້ສໍາລັບ ຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ, ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ, ທະນາຄານດແລຊັບສິນ, ທະນາຄານ
ຂໍຕົ
່
່
່
ຸ້ ງົ ທຶນ ແລະ ພາກສ່ວນອນທີກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບການເຄ່ ອນໄຫວຊຮຸ້ ນຸ້ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນ
ຕົວແທນເພອການຊໍາລະ, ຜລ
ມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ.

2

ໝວດທີ 2
ຸ້
ຂັນຕອນການຊ
ຮຸ້ ຸ້ນ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ ວງໜຸ້າ
ມາດຕາ 5

ີ ບັນຊີຊຮ ຸ້ນ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ
ການເປດ
ີ ບັນຊີຊຮຸ້ ນ
ຸ້ ງົ ທຶນ ຕຸ້ອງເປດ
ຸ້ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ ດັ່ງນີ:ຸ້
ຜລ
ຸ້
ີ ບັນຊີເງ ິນຝາກສໍາລັບຊ-ຂາຍຮ
1. ເປດ
ນຸ້ ກັບທະນາຄານຕົວແທນເພ່ ອການຊໍາລະ ແລະ ທະນາຄານດແລ
ຊັບສິນ;
ີ ບັນຊີຫກ
ັ ຊັບ ກັບບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ຕາມລະບຽບການຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ຕາມການເຫັນດີ ຢ່າງ
2. ເປດ
ັ ລາຍລັກອັກສອນຈາກຄະນະອໍານວຍການ ຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ.
ເປນ

ມາດຕາ 6

ການດໍາເນີນການຊຮຸ້ ຸ້ນ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ
ຸ້
ຸ້ ງົ ທຶນ ຕຸ້ອງປະຕິບດ
ັ ຕາມ ລະບຽບການຊ-ຂາຍຫ
ັ ຊັບຂອງ
ການຊຮຸ້ ຸ້ນ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ, ຜລ
ກ

ັ ຊັບ.
ຕະຫາດຫກ

ໝວດທີ 3
ການສະສາງ-ຊໍາລະ ການຊຮຸ້ ຸ້ນ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ ວງໜຸ້າ
ມາດຕາ 7

ການສະສາງ ການຊຮຸ້ ຸ້ນ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ
ັ ຕາມ ກົນໄກຂອງຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ.
ການສະສາງ ການຊຮຸ້ ຸ້ນ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ ແມ່ ນປະຕິບດ

ມາດຕາ 8

ການຊໍາລະ ການຊຮຸ້ ຸ້ນ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ
ການຊໍາລະ ການຊຮຸ້ ນຸ້ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ ມີສອງກໍລະນີ ດັ່ງນີ:ຸ້

ຸ້ ງົ ທຶນ ສາມາດຊໍາລະ ພາຍໃນວັນຊໍາລະ ຕາມການກໍານົດຂອງຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ;
1. ຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນ ບໍ່ສາມາດຊໍາລະ ພາຍໃນວັນຊໍາລະ ຕາມການກໍານົດຂອງຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ.
2. ຜລ

ຸ້ ງົ ທຶນ ສາມາດຊໍາລະ ພາຍໃນວັນຊໍາລະ ຕາມການກໍານົດຂອງຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ ໃຫຸ້ປະຕິບດ
ັ
ກໍລະນີ ຜລ
ຸ້ ກ
ັ ຊັບ ຄກັນກັບການຊຫ
ັ ຊັບ ຂອງຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນ ທີ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ.
ການຊໍາລະ ຕາມກົນໄກຂອງຕະຫາດຫກ
ດັ່ງນີ:ຸ້

ຸ້ ງົ ທຶນ ບໍ່ສາມາດຊໍາລະ ພາຍໃນວັນຊໍາລະ ຕາມການກໍານົດຂອງຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ ໃຫຸ້ປະຕິບດ
ັ
ກໍລະນີ ຜລ
1.

ັ ລກຄຸ້າຂອງຕົນ ຕາມມນຄ່າການຄໍານວນຜົນ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ຕຸ້ອງຊໍາລະເງ ິນແທນຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນ ທີ່ເປນ
ບໍລສ
ັ ກໍາມະສິດຂອງບໍລສ
ັ ຊັບຮຽກເກັບ ແລະ ຮນຸ້ ຈະຕົກເປນ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ. ແຫ່ ງທຶນ
ສດທິ ທີ່ຕະຫາດຫກ

ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ເພ່ ອຊໍາລະແທນລກຄຸ້າ ມີ ສອງ ແຫ່ ງ ຄ: ນໍາໃຊຸ້ເງ ິນຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ແລະ
ຂອງບໍລສ

ນໍາໃຊຸ້ເງ ິນກ ຸ້ຢມ ຫ ສັນຍາອ່ ນ ຈາກທະນາຄານທລະກິດໃດໜຶ່ງ ເພ່ ອຮັບປະກັນການຊໍາລະແທນຜ ຸ້
ລົງທຶນ.
3

ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ເພ່ ອຊໍາລະແທນຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ຕຸ້ອງດອນ
1.1. ກໍລະນີ ນໍາໃຊຸ້ເງ ິນຂອງບໍລສ
ຸ້ ນຊີເງ ິນຝາກຂອງຕົນ ທີ່ຢ່ ນໍາທະນາຄານຕົວແທນເພ່ ອການຊໍາລະ ເພ່ ອຊໍາລະແທນ ຜ ຸ້
ເງ ິນເຂົາບັ
ລົງທຶນໃນວັນຊໍາລະ;

ຫ ສັນຍາອ່ ນ ຈາກທະນາຄານທລະກິດໃດໜຶ່ງ ເພ່ ອຊໍາລະແທນຜ ຸ້
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ຕຸ້ອງສະເໜີຕ່ ໍທະນາຄານທລະກິດ ທີ່ຕົນໄດຸ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມກັນ ເພ່ ອ
ລົງທຶນ ບໍລສ
ຸ້ ນຊີເງ ິນຝາກຂອງຕົນ ທີ່ຢ່ ນໍາທະນາຄານຕົວແທນເພ່ ອການຊໍາລະ
ດໍາເນີນການດອນເງ ິນເຂົາບັ
ຸ້ ງົ ທຶນໃນວັນຊໍາລະ;
ເພ່ ອຊໍາລະແທນຜລ

1.2. ກໍລະນີ ນໍາໃຊຸ້ເງ ິນກ ຸ້ຢມ

ຸ້ ນຊີຫກ
ັ ຊັບ ຕຸ້ອງດອນຮ ຸ້ນ ຂອງຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນ ທີ່ຖກຈັບຄ່ ໄປແລຸ້ວນັນຸ້ ເຂົາບັ
ັ ຊັບຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ
2. ຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ;
ຫກ

ຸ້ ງົ ທຶນ ຕຸ້ອງຊໍາລະເງ ິນຄນໃຫຸ້ແກ່ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ຕາມມນຄ່າທີ່ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ໄດຸ້ຊໍາລະແທນຕົນ
3. ຜລ

ັ ໃໝ ແລະ ລາຍຈ່ າຍອ່ ນໆ ຕາມທີ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນລະບຽບ
ໃນວັນຊໍາລະ ລວມທັງ ດອກເບຸ້ຍ, ຄ່າປບ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ແລະ ຕາມທີ່ໄດຸ້ຕກ
ົ ລົງກັນໃນສັນຍາ.
ຂອງບໍລສ
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ການດອນຮ ຸ້ນທີ່ຊ ຸ້ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ

ຸ້ ກລົງສະບັບນີ ຸ້
ຸ້ ງົ ທຶນ ຊໍາລະເງ ິນຄນຄົບຖຸ້ວນ ຕາມທີ່ໄດຸ້ກາໍ ນົດໄວຸ້ໃນ ຂໍ ຸ້ 3 ມາດຕາ 8 ຂອງຂໍຕົ
ພາຍຫງັ ຜລ
ຸ້ ວ ບໍລສ
ັ ລາຍລັກອັກສອນ ເພ່ ອດອນຮນຸ້ ຈໍານວນດັ່ງກ່ າວ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ຕຸ້ອງສະເໜີໃຫຸ້ຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ ຢ່າງເປນ
ນີແລຸ້
ຸ້ ງົ ທຶນ.
ຄນ ໃຫຸ້ແກ່ ຜລ

ການດອນຮ ຸ້ນ ຕາມຮບແບບນີ ຸ້ ແມ່ ນຈະໄດຸ້ຮັບການຍົກເວັນຸ້ ຄ່າທໍານຽມ.

ໝວດທີ 4
ັ ຊັບ,
ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ຂອງຕະຫາດຫກ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ, ທະນາຄານດແລຊັບສິນ, ທະນາຄານເພ່ ອການຊໍາລະ ແລະ ຜ ຸ້ລົງທຶນ
ບໍລສ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 10 ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ຂອງຕະຫາດຫກ

ັ ຊັບ ມີສດ
ິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ດັ່ງນີ:ຸ້
ຕະຫາດຫກ
1. ສຸ້າງ ແລະ ພັດທະນາກົນໄກ ເພ່ ອຮອງຮັບການເຄ່ ອນໄຫວການຊຮຸ້ ນຸ້ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ;
ຸ້ ຄອງ ກ່ ຽວກັບການຊຮຸ້ ນຸ້ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງ
2. ສຸ້າງລະບຽບ ແລະ ຄ່ ມ ເພ່ ອນໍາໃຊຸ້ໃນການຄມ

ັ ລາຍລັກອັກສອນຈາກ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງ
ໜຸ້າ ດດຍຜ່ານການຮັບຮອງ ຢ່າງເປນ
ັ ຊັບ;
ຫກ

ັ ຕາມກໍານົດເວລາໃນວັນຊໍາລະ.
3. ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຮັບປະກັນ ການຊໍາລະເງ ິນໃຫຸ້ທນ
ຸ້ ງົ ທຶນ ບໍ່ສາມາດຊໍາລະຄ່າຊຮຸ້ ນຸ້ ຕາມກໍານົດເວລາ ຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ ຕຸ້ອງປ່ຽນຖານະຜຮ
ຸ້ ບ
ັ
ກໍລະນີ ຜລ
ັ ບໍລສ
ັ ລາຍລັກອັກ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ຕາມການສະເໜີຢ່າງເປນ
ຜິດຊອບຈາກ ທະນາຄານດແລຊັບສິນ ມາເປນ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ;
ສອນ ຂອງບໍລສ

ັ ຊັບຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ໄປຫາ ບັນຊີຫກ
ັ ຊັບ ຂອງຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນທີ່ຢ່ ນໍາທະນາຄານ
4. ດອນຮນຸ້ ຈາກບັນຊີຫກ
ັ ໜັງສສະເໜີຈາກບໍລສ
ິ ດ
ັ
ດແລຊັບສິນ ພາຍໃນກໍານົດເວລາໜຶ່ງວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ ວັນທີ່ໄດຸ້ຮບ
ຸ້
ັ ຕົນໄປ;
ັ ຊັບ ເປນ
ຫກ
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ຸ້ ງົ ທຶນ;
5. ຕິດຕາມ ການຊຮຸ້ ນຸ້ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ ຂອງຜລ
ຸ້ ນຂອງຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນ ຈາກບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ໃນກໍລະນີ ທີ່ພົບເຫັນການເຄ່ ອນໄຫວຊຮຸ້ ນ
ຸ້ ດດຍບໍ່
6. ຮຽກເອົາຂໍມ
ົ ກະຕິ;
ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ ທີ່ຜິດປກ
ຸ້ ນ ກ່ ຽວກັບການຊຮຸ້ ຸ້ນຂອງຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນຕໍ່ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ັ ຊັບ ຊາບ
7. ລາຍງານຂໍມ

ົ ກະຕິ;
ທັນທີ ໃນກໍລະນີ ທີ່ພົບເຫັນການເຄ່ ອນໄຫວຊຮຸ້ ນຸ້ ຫ ການເຄ່ ອນໄຫວອ່ ນ ທີ່ຜິດປກ
ັ ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ອ່ ນ ຕາມທີ່ໄດຸ້ກາໍ ນົດໄວຸ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ ແລະ ຕາມການ
8. ປະຕິບດ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ.
ກໍານົດຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄມ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 11 ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ຂອງບໍລສ

ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ມີສດ
ິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ດັ່ງນີ:ຸ້
ບໍລສ

ໍ ຸ້ ນກ່ ຽວກັບລກຄຸ້າ ທີ່ມີຈດປະສົງຊຮຸ້ ນຸ້ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດ
1. ສຸ້າງລະບົບ ແລະ ດໍາເນີນ ການຊອກຮຂຸ້ ມ
ຈໍາລ່ວງໜຸ້າ;
ີ ບັນຊີຊຮຸ້ ນຸ້ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ ໃຫຸ້ກບ
ັ ຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນ ດດຍຜ່ານການຮັບຮອງຈາກຄະນະ
2. ເປດ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ;
ອໍານວຍການຂອງບໍລສ
ຸ້ ງົ ທຶນ ຕາມທີ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ ໃນ
3. ອະນມັດວົງເງ ິນການຊຮຸ້ ນຸ້ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ ໃຫຸ້ແກ່ ຜລ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ;
ລະບຽບການພາຍໃນຂອງບໍລສ

4. ສຸ້າງລະບຽບ ແລະ ລະບົບຕິດຕາມການເຄ່ ອນໄຫວ ກ່ ຽວກັບການຊຮຸ້ ນຸ້ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງ
ັ ລາຍລັກອັກສອນຈາກ ສໍານັກງານ
ໜຸ້າ. ຮ່າງລະບຽບດັ່ງກ່ າວ ຕອຸ້ ງໄດຸ້ຜ່ານການຮັບຮອງ ຢ່າງເປນ
ັ ຊັບ;
ຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ຸ້
5. ສຸ້າງຄ່ ມ ກ່ ຽວກັບການຊຮນຸ້ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ ດດຍລາຍງານຕໍ່ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະ
ັ ຊັບ;
ການຄ ຸ້ມຄອງຫກ

ຸ້ ງົ ທຶນ ເພ່ ອໃຫຸ້ບໍລກ
ິ ານຊຮຸ້ ນຸ້ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ. ຮ່າງສັນຍາດັ່ງກ່ າວ
6. ເຊັນສັນຍາ ກັບ ຜລ
ັ ລາຍລັກອັກສອນຈາກ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ
ຕຸ້ອງຜ່ານການຮັບຮອງ ຢ່າງເປນ
ຊັບ;

7. ເຊັນສັນຍາເງ ິນກ ຸ້ ຫ ສັນຍາອ່ ນ ກັບທະນາຄານທລະກິດ ເພ່ ອຮັບປະກັນໃຫຸ້ມເີ ງ ິນພຽງພໍໃນການຊໍາ
ຸ້ ງົ ທຶນ ແລະ ສໍາເນົາສັນຍາດັ່ງກ່ າວ ສົ່ງໃຫຸ້ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ັ ຊັບ
ລະແທນຜລ

ັ ບ່ອນອີງໃນການ
ັ ຊັບ ເພ່ ອຊາບ ແລະ ສົ່ງໃຫຸ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພ່ ອເປນ
ແລະ ຕະຫາດຫກ
ຫັກເງ ິນ ໃນວັນຊໍາລະ;

ັ ຸ້ ນ
ຸ້ ງົ ທຶນ ຜ່ານທະນາຄານດແລຊັບສິນ ກ່ ອນວັນຊໍາລະ ເພ່ ອຢງຢ
8. ສອບຖາມ ຖານະການເງ ິນຂອງຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນ;
ຄວາມພຽງພໍຂອງເງ ິນຂອງຜລ
ັ ລາຍລັກອັກສອນ ກ່ ອນວັນຊໍາລະ ເພ່ ອປ່ຽນຖານະເປນ
ັ ຜຮ
ັ ຊັບ ຢ່າງເປນ
ຸ້ ບ
ັ ຜິດ
9. ແຈ ຸ້ງໃຫຸ້ ຕະຫາດຫກ
ຸ້ ງົ ທຶນ ກໍລະນີ ຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນບໍ່ມີຖານະການເງ ິນພຽງພໍ;
ຊອບໃນການຊໍາລະເງ ິນແທນຜລ
ັ ຊັບຂອງຕົນ ໄປຫາ ບັນຊີຫກ
ັ ຊັບ ຂອງຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນທີ່ຢ່ ນໍາທະນາຄານດ
10. ສະເໜີດອນຮນຸ້ ຈາກບັນຊີຫກ
ັ ການຊໍາລະເງ ິນຄນຄົບຖຸ້ວນ
ແລຊັບສິນ ພາຍໃນກໍານົດເວລາໜຶ່ງວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ ວັນທີ່ໄດຸ້ຮບ
ຸ້
ັ ຕົນໄປ;
ຸ້ ງົ ທຶນ ເປນ
ຈາກຜລ
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ິ ານຕ່າງໆ ທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງການຊຮຸ້ ນຸ້ ດດຍບໍ່ວ່າງເງ ິນມັດຈໍາລວງໜຸ້າ ຕາມທີ່ໄດຸ້ກາໍ ນົດໄວຸ້ໃນ
11. ເກັບຄ່າບໍລກ
ລະບຽບຂອງຕົນ;
ຸ້ ນຸ້ ດດຍບໍ່ວ່າງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າຕໍ່ ສໍາ
ຸ້ ນ ທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນທີ່ຕິດພັນກັບການຊຮ
12. ລາຍງານຂໍມ
ັ ຊັບ ແລະ ຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ ຊາບທັນທີ ໃນກໍລະນີ ພົບເຫັນ
ນັກງານຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ົ ກະຕິ;
ການເຄ່ ອນໄຫວຊຮຸ້ ຸ້ນ ທີ່ຜິດປກ
ຸ້ ນ ກ່ ຽວກັບບັນຊີຊຮຸ້ ນຸ້ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ ຂອງຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນ ຕາມການຮຽກຮຸ້ອງ
13. ລາຍງານຂໍມ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ແລະ ຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ;
ຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄມ
ັ ພັນທະຂອງຕົນ ຕາມທີ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການຕຸ້ານ ສະກັດກັນຸ້ ການຟອກ
14. ປະຕິບດ
ັ ຕົນຸ້ ການຊອກຮ ຸ້ລກຄຸ້າ, ການເພີ່ມທະວີການ
ເງ ິນ ແລະ ສະໜອງທຶນ ໃຫຸ້ແກ່ ການກໍ່ການຮຸ້າຍ ເປນ
ັ ການຟອກເງ ິນ ຫ ການສະໜອງທຶນໃຫຸ້ແກ່
ເອົາໃຈໃສ່ລກຄຸ້າ, ການລາຍງານທລະກໍາທີ່ສົງໃສວ່າເປນ
ການກໍ່ການຮຸ້າຍ;

ັ ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ອ່ ນ ຕາມທີ່ໄດຸ້ກາໍ ນົດໄວຸ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ ແລະ ຕາມການ
15. ປະຕິບດ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ແລະ ຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ.
ກໍານົດຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄມ
ມາດຕາ 12 ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ຂອງທະນາຄານດແລຊັບສິນ
ທະນາຄານດແລຊັບສິນມີ ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ດັ່ງນີ:ຸ້

ໍ ຸ້ ນກ່ ຽວກັບລກຄຸ້າ ແລະ ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ ໃນການໃຫຸ້ບໍລກ
ິ ານ
1. ສຸ້າງລະບົບການຊອກຮຂຸ້ ມ
່
ັ ລກຄຸ້າຂອງຕົນ;
ຸ້ ງົ ທຶນ ທີເປນ
ແລະ ການສະສາງ-ຊໍາລະ ຂອງຜລ

ຸ້ ງົ ທຶນ ເພ່ ອໃຫຸ້ບໍລກ
ິ ານຊຮຸ້ ນຸ້ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ. ຮ່າງສັນຍາ ດັ່ງກ່ າວ
2. ເຊັນສັນຍາ ກັບ ຜລ
ັ ລາຍລັກອັກສອນຈາກ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ
ຕຸ້ອງຜ່ານການຮັບຮອງ ຢ່າງເປນ
ຊັບ;

ັ ລກຄຸ້າຂອງຕົນ ມາຊໍາລະເງ ິນຈາກການຊຮຸ້ ນຸ້ ດດຍບໍ່ວາງ
ຸ້ ງົ ທຶນທີ່ເປນ
3. ຕິດຕາມ ແລະ ຮຽກຮຸ້ອງ ໃຫຸ້ຜລ
ເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ ຕາມກໍານົດເວລາ;
ຸ້ ງົ ທຶນ ຕາມການສອບຖາມຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ກ່ ອນວັນຊໍາລະ;
4. ແຈ ຸ້ງຖານະການເງ ິນຂອງຜລ
ຸ້ ນຂອງຜລ
ັ ລກຄຸ້າຂອງຕົນ ຕາມການຮຽກຮຸ້ອງຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະ
ຸ້ ງົ ທຶນ ທີ່ເປນ
5. ສະໜອງຂໍມ
ັ ຊັບ ແລະ ຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ;
ການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ັ ລກຄຸ້າຂອງຕົນ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ ສໍານັກງານຄະນະ
ຸ້ ງົ ທຶນ ທີ່ເປນ
6. ຕິດຕາມ ການເຄ່ ອນໄຫວຂອງຜລ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ, ຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ ແລະ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ໃນກໍລະນີ ທີ່ພົບເຫັນຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນ
ກໍາມະການຄມ
ເຄ່ ອນໄຫວບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ;
ັ ພັນທະຂອງຕົນ ຕາມທີ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການຕຸ້ານ ສະກັດກັນຸ້ ການຟອກ
7. ປະຕິບດ
ັ ຕົນຸ້ ການຊອກຮລຸ້ ກຄຸ້າ, ການເພີ່ມທະວີການ
ເງ ິນ ແລະ ສະໜອງທຶນ ໃຫຸ້ແກ່ ການກໍ່ການຮຸ້າຍ ເປນ
ັ ການຟອກເງ ິນ ຫ ການສະໜອງທຶນໃຫຸ້ແກ່
ເອົາໃຈໃສ່ລກຄຸ້າ, ການລາຍງານທລະກໍາທີ່ສົງໃສວ່າເປນ
ການກໍ່ການຮຸ້າຍ;

ັ ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ອ່ ນ ຕາມທີ່ໄດຸ້ກາໍ ນົດໄວຸ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ ແລະ ຕາມການ
8. ປະຕິບດ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ແລະ ຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ.
ກໍານົດຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄມ
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ມາດຕາ 13 ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ ຂອງທະນາຄານຕົວແທນເພ່ ອການຊໍາລະ
ິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ດັ່ງນີ:ຸ້
ທະນາຄານຕົວແທນເພ່ ອການຊໍາລະ ມີສດ

ຸ້
ີ ບັນຊີເງ ິນຝາກເພ່ ອຊ-ຂາຍຮ
ເປດ
ນຸ້ ;
ຸ້
ຸ້ ງົ ທຶນ;
2. ຊໍາລະ ແລະ ຮັບ ເງ ິນ ໃນການຊ-ຂາຍຮ
ນຸ້ ສໍາລັບຜລ
ັ ພັນທະຂອງຕົນ ຕາມທີ່ໄດຸ້ກາໍ ນົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການຕາຸ້ ນ ສະກັດກັນຸ້ ການຟອກ
3. ປະຕິບດ
ັ ຕົນຸ້ ການຊອກຮ ຸ້ລກຄຸ້າ, ການເພີ່ມທະວີການ
ເງ ິນ ແລະ ສະໜອງທຶນ ໃຫຸ້ແກ່ ການກໍ່ການຮຸ້າຍ ເປນ
ັ ການຟອກເງ ິນ ຫ ການສະໜອງທຶນໃຫຸ້ແກ່
ເອົາໃຈໃສ່ລກຄຸ້າ, ການລາຍງານທລະກໍາທີ່ສົງໃສວ່າເປນ
1.

ການກໍ່ການຮຸ້າຍ;

ັ ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ອ່ ນ ຕາມທີ່ໄດຸ້ກາໍ ນົດໄວຸ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ ແລະ ຕາມການ
4. ປະຕິບດ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ.
ກໍານົດຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄມ
ມາດຕາ 14 ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ຂອງຜ ຸ້ລົງທຶນ
ຸ້ ງົ ທຶນ ມີສດ
ິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ດັ່ງນີ:ຸ້
ຜລ

ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ແລະ ທະນາຄານດແລຊັບສິນ ກ່ ຽວກັບການຊຮຸ້ ນຸ້ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດ
1. ເຊັນສັນຍາ ກັບບໍລສ
ຈໍາລ່ວງໜຸ້າ;
ຸ້ ນການເຄ່ ອນໄຫວ ແລະ ຍອດຊັບສິນ ໃນບັນຊີຫກ
ັ ຊັບຂອງຕົນ ຈາກບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ
2. ຮຽກເອົາຂໍມ
ແລະ ທະນາຄານດແລຊັບສິນ;
ຸ້
ຸ້ ນການເຄ່ ອນໄຫວ ແລະ ຍອດເຫອ ໃນບັນຊີເງ ິນຝາກເພ່ ອຊ-ຂາຍຮ
3. ຮຽກເອົາຂໍມ
ນຸ້ ຂອງຕົນ ຈາກ
ທະນາຄານຕົວແທນເພ່ ອການຊໍາລະ ແລະ ທະນາຄານດແລຊັບສິນ;

ິ ານຂອງ ທະນາຄານດແລຊັບສິນ ຫ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ໜຶ່ງ ໄປຫາ ທະນາ
4. ຍົກເລີກ ຫ ປ່ຽນການໃຊຸ້ບໍລກ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ອ່ ນ;
ຄານດແລຊັບສິນ ຫ ບໍລສ

ັ ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ອ່ ນ ຕາມທີ່ໄດຸ້ກາໍ ນົດໄວຸ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ ແລະ ຕາມການ
5. ປະຕິບດ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ແລະ ຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ.
ກໍານົດຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄມ

ໝວດທີ 5

ຸ້
ຂໍຫຸ້າມ,
ການດຈະ ແລະ ການຍົກເລີກ
ການຊຮຸ້ ຸ້ນດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ ວງໜຸ້າ
ຸ້ າມ
ມາດຕາ 15 ຂໍຫຸ້

ັ ຊັບ, ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ, ທະນາຄານດແລຊັບສິນ, ທະນາຄານຕົວແທນເພ່ ອການຊໍາລະ, ຜ ຸ້
ຫຸ້າມ ຕະຫາດຫກ
ຶ ຕິກາໍ ໃດ
ລົງທຶນ ແລະ ພາກສ່ວນອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບການເຄ່ ອນໄຫວຊຮຸ້ ນຸ້ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ ມີພດ
ັ ຊັບ ມາດຕາ 135, 137, 139 ແລະ 141 ນອກຈາກນັນຸ້ ຍັງຫຸ້າມໃຫຸ້ມ ີ
ໜຶ່ງ ຕາມກໍານົດໃນກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍຫກ
ພຶດຕິກາໍ ໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ:ຸ້

ຸ້ ກລົງສະບັບນີ;ຸ້
ັ ຊັບ ລະເລີຍໜຸ້າທີ່ ຕາມທີ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນ ມາດຕາ 10 ຂອງຂໍຕົ
1. ຕະຫາດຫກ
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ຸ້ ຸ້ນ ດດຍ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ສົມຮຮຸ້ ່ ວມຄິດ ກັບທະນາຄານດແລຊັບສິນ ຫ ຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນ ເພ່ ອດໍາເນີນການຊຮ
2. ບໍລສ
ຸ້ ກລົງສະບັບນີ ຸ້ ແລະ ລະບຽບການອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ
ບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຂໍຕົ
ັ ຊັບ;
ຂອງຕະຫາດຫກ

ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ, ທະນາຄານດແລຊັບສິນ ໃຫຸ້ບໍລກ
ິ ານຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນ ທີ່ຖກຈໍາກັດ ຫ ຖກຫຸ້າມເຄ່ ອນໄຫວ
3. ບໍລສ
ັ ຊັບ ຈາກອົງການຄມ
ຸ້ ຄອງວຽກງານຫກ
ັ ຊັບທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດ;
ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫກ
ຸ້
ີ ບັນຊີເງ ິນຝາກສໍາລັບຊ-ຂາຍຮ
ຸ້ ງົ ທຶນທີ່ຖກກໍານົດ
4. ທະນາຄານຕົວແທນເພ່ ອການຊໍາລະ ເປດ
ນຸ້ ໃຫຸ້ຜລ
ຸ້
ຸ້
ັ ຕິ S/RES/1267 ປີ 1999 ແລະ S/RES/1373 ປີ
ລາຍຊ່ ເຂົາໃນບັ
ນຊີລາຍຊ່ ທີ່ຖກສຸ້າງຂຶນພາຍໃຕ
ຍຸ້ ດ
ຸ້ ງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຕາມທີ່ ສໍາ
2001 ແລະ ຍັດຕິອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ ຂອງສະພາຄວາມໝັນຄົ
ຸ້ ນຕຸ້ານການຟອກເງ ິນ ແຈ ຸ້ງເປນ
ັ ແຕ່ ລະໄລຍະ;
ນັກງານຂໍມ

ຸ້
ີ ບັນຊີຫກ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ເປດ
ັ ຊັບ ໃຫຸ້ຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນທີ່ຖກກໍານົດລາຍຊ່ ເຂົາໃນບັ
5. ບໍລສ
ນຊີລາຍຊ່ ທີ່ຖກສຸ້າງຂຶນຸ້
ຕາມທີ່ໄດຸ້ກາໍ ນົດໄວຸ້ໃນຍັດຕິ S/RES/1267 ປີ 1999 ແລະ S/RES/1373 ປີ 2001 ແລະ ຍັດຕິອ່ ນ

ຸ້ ງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຕາມທີ່ ສໍານັກງານຂໍມ
ຸ້ ນຕຸ້ານການ
ທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ ຂອງສະພາຄວາມໝັນຄົ
ັ ແຕ່ລະໄລຍະ.
ຟອກເງ ິນ ແຈ ຸ້ງເປນ

ມາດຕາ 16 ການດຈະການເຄ່ ອນໄຫວຊຮຸ້ ຸ້ນ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ

ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ສາມາດດຈະການເຄ່ ອນໄຫວຊຮຸ້ ນຸ້ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ ຂອງຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນ ໃນກໍລະ
ບໍລສ
ນີໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ:ຸ້
ຸ້ ນດດຍບໍ່ຖກຕອຸ້ ງຂອງຜລ
ີ ບັນຊີຊຮຸ້ ຸ້ນ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດ
ຸ້ ງົ ທຶນ ພາຍຫງັ ເປດ
1. ພົບເຫັນການສະໜອງຂໍມ
ຈໍາລ່ວງໜຸ້າ;
ຸ້ ງົ ທຶນ ບໍ່ຊໍາລະເງ ິນ ຈາກການຊຮຸ້ ຸ້ນ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ ຕາມກໍານົດເວລາໃນວັນຊໍາລະ
2. ຜລ
ຸ້ ຍແຕ່ມີເຫດວິສດວິໄສ ຫ ມີເຫດຜົນ;
ເວັນເສັ

ົ ກະຕິ ທີ່ອາດສົ່ງຜົນເສັຍຫາຍຕໍ່ຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນ ມີການຊຮຸ້ ຸ້ນຜິດປກ
ຸ້ ງົ ທຶນລາຍອ່ ນ ຫ ຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ;
3. ຜລ
່ ທີ່ມີສດ
ຸ້
ິ ອໍານາດ ສົງໄສວ່າ ເງ ິນໃນບັນຊີເງ ິນຝາກສໍາລັບຊຮຸ້ ນຸ້ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ
4. ເຈົາໜຸ້າທີ
ໄດຸ້ມາຈາກ ການກະທໍາຜິດກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຫ ສາກົນ;
ິ ອໍານາດ;
5. ຕາມການສະເໜີຈາກອົງການທີ່ມີສດ
ຸ້ ກລົງສະບັບນີ ຸ້ ແລະ ລະບຽບການອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງໃນຂົງເຂດວຽກງານຫກ
ັ ຊັບ ທີ່ບໍ່ກະທົບ
6. ລະເມີດຂໍຕົ
ັ ຊັບ.
ຕໍ່ການເຄ່ ອນໄຫວຂອງຕະຫາດຫກ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ຕຸ້ອງແຈ ຸ້ງກ່ ຽວກັບການດຈະ ພຸ້ອມດຸ້ວຍສາເຫດ ແລະ ກໍານົດເວລາໃນແກ ຸ້ໄຂບັນຫາ ຕໍ່ຜ ຸ້
ບໍລສ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ແລະ
ລົງທຶນ ແລະ ທະນາຄານດແລຊັບສິນ ພຸ້ອມທັງລາຍງານຕໍ່ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄມ
ັ ຊັບ ພາຍໃນໜຶ່ງວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ ວັນທີ່ດຈະການເຄ່ ອນໄຫວຊຮຸ້ ຸ້ນ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງ
ຕະຫາດຫກ
ໜຸ້າ.
ຸ້ ງົ ທຶນ ທີ່ຖກດຈະການເຄ່ ອນໄຫວຊຮຸ້ ນຸ້ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ ບໍ່ສາມາດເຄ່ ອນໄຫວຊຮຸ້ ຸ້ນ
ຜລ
ລວມທັງການຊຮຸ້ ນຸ້ ດດຍວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າຈົນກວ່າຈະສາມາດແກ ຸ້ໄຂໄດຸ້;
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ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ຕຸ້ອງຍົກເລີກການດຈະການເຄ່ ອນໄຫວການຊຮຸ້ ນຸ້ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ ຂອງຜ ຸ້
ບໍລສ
ຸ້ ງົ ທຶນ ຫ ທະນາຄານດແລຊັບສິນ ແກ ຸ້ໄຂບັນຫາສໍາເລັດ ພຸ້ອມທັງແຈ ຸ້ງຕໍ່ ສໍານັກງານ
ລົງທຶນ ທັນທີ ພາຍຫງັ ຜລ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ແລະ ຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ ພາຍໃນໜຶ່ງວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ ວັນທີ່ຍົກເລີກການ
ຄະນະກໍາມະການຄມ
ຸ້
ັ ຕົນໄປ.
ດຈະການເຄ່ ອນໄຫວຊຮຸ້ ນຸ້ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ ເປນ
ຸ້
ຸ້ນ
ມາດຕາ 17 ການດຈະການເຄ່ ອນໄຫວບັນຊີເງ ິນຝາກສໍາລັບຊ-ຂາຍຮ

ຸ້
ັ ຊັບ ມີສດ
ິ ສັ່ງດຈະການເຄ່ ອນໄຫວບັນຊີເງ ິນຝາກສໍາລັບຊ-ຂາຍ
ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ຸ້ ງົ ທຶນ ຖກດຈະການເຄ່ ອນໄຫວຊຮຸ້ ນຸ້ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ ຕາມທີ່ໄດຸ້ກາໍ ນົດໄວຸ້ໃນ ຂໍ ຸ້ 3,
ຮ ຸ້ນ ກໍລະນີ ຜລ
ຸ້ ກລົງສະບັບນີ.ຸ້
4, 5 ແລະ ຂໍ ຸ້ 6 ຂອງມາດຕາ 16 ຂອງຂໍຕົ
ຸ້
ົ ກະຕິໄດຸ້ ພາຍຫງັ ໄດຸ້ຮບ
ັ ການຍົກເລີກການ
ບັນຊີເງ ິນຝາກສໍາລັບຊ-ຂາຍຮ
ນຸ້ ສາມາດກັບມາເຄ່ ອນໄຫວປກ
ຸ້
ດຈະການເຄ່ ອນໄຫວຊຮຸ້ ນຸ້ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ ຕາມການເຫັນດີ ຂອງສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄມ
ັ ຊັບ.
ຄອງຫກ

ິ ານ ການຊຮຸ້ ຸ້ນ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ
ມາດຕາ 18 ການຍົກເລີກການໃຫຸ້ບໍລກ

ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ຕຸ້ອງຍົກເລີກການໃຫຸ້ບໍລກ
ິ ານ ການຊຮຸ້ ນຸ້ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ ຂອງຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນ
ບໍລສ
ໃນກໍລະນີໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ:ຸ້
ຸ້ ງົ ທຶນ ຂໍຍກ
ົ ເລີກການໃຊຸ້ບໍລກ
ິ ານ ດຸ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ;
1. ຜລ
ຸ້
ຸ້ ງົ ທຶນ ຍບເລີກ, ຖກຍບເລີກ ກິດຈະການ ຫ ລົມລະລາຍ;
2. ຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນ ຍົກເລີກການໃຊຸ້ບໍລກ
ິ ານ ຂອງທະນາຄານດແລຊັບສິນ;
3. ຜລ
ິ ານແກ່ ຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນ;
4. ທະນາຄານດແລຊັບສິນ ຍົກເລີກການໃຫຸ້ບໍລກ
ຸ້
ຸ້ ກລົງສະບັບນີ ແລະ ລະບຽບການອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງໃນຂົງເຂດວຽກງານຫກ
ຸ້ ງົ ທຶນ ລະເມີດຂໍຕົ
ັ ຊັບ ທີ່
5. ຜລ
ົ ກະທົບຕໍ່ການເຄ່ ອນໄຫວຂອງຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ;
ມີຜນ
ຸ້ ກລົງສະບັບນີ.ຸ້
ຸ້ ງົ ທຶນ ບໍ່ແກ ຸ້ໄຂບັນຫາຕາມທີ່ໄດຸ້ກາໍ ນົດໄວຸ້ໃນ ມາດຕາ 16 ຂອງຂໍຕົ
6. ຜລ

ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ຕຸ້ອງແຈ ຸ້ງກ່ ຽວກັບການຍົກເລີກການໃຫຸ້ບໍລກ
ິ ານ ການຊຮຸ້ ນຸ້ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງ
ບໍລສ

ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ, ຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ, ທະນາຄານດແລຊັບສິນ ແລະ ຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນ
ໜຸ້າຕໍ່ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄມ
ຸ້
ັ ຕົນໄປ.
ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສາມວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ ວັນທີ່ຍົກເລີກ ເປນ
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ຸ້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜລຸ້ ະເມີດ
ນະດຍບາຍຕໍ່ຜມ
ຸ້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ
ມາດຕາ 19 ນະດຍບາຍຕໍ່ຜມ

ັ ຊັບ, ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ທະນາຄານດແລຊັບສິນ, ທະນາຄານຕົວແທນເພ່ ອການຊໍາລະ, ຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນ
ຕະຫາດຫກ
ົ ງານດີເດັ່ນໃນ
ແລະ ພາກສ່ວນອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບການເຄ່ ອນໄຫວຊຮຸ້ ນຸ້ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ ທີ່ມີຜນ
ຸ້
ຸ້ ກລົງສະບັບນີ ຸ້ ຈະໄດຸ້ຮັບການຍ ຸ້ອງຍໍ ຫ ໄດຸ້ຮັບນະດຍບາຍ ຕາມທີ່ໄດຸ້ກາໍ ນົດໄວຸ້ໃນລະ
ັ ຂໍຕົ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ບຽບການສະເພາະ.
9

ມາດຕາ 20 ມາດຕະການຕໍ່ຜລຸ້ ະເມີດ

ັ ຊັບ, ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ, ທະນາຄານດແລຊັບສິນ, ທະນາຄານຕົວແທນເພ່ ອການຊໍາລະ, ຜລ
ຸ້ ງົ
ຕະຫາດຫກ
ຸ້ ກລົງ
ຸ້ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ ທີ່ລະເມີດຂໍຕົ
ທຶນ ແລະ ພາກສ່ວນອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບການເຄ່ ອນໄຫວຊຮຸ້ ນ
ສະບັບນີ ຸ້ ໃນກໍລະນີເບົາ ແມ່ ນຈະຖກ ກ່ າວເຕ່ ອນ ແລະ ລົງວິໄນ.
ັ ຊັບ, ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ, ທະນາຄານດແລຊັບສິນ, ທະນາຄານຕົວແທນເພ່ ອການຊໍາລະ, ຜ ຸ້
ຕະຫາດຫກ
ລົງທຶນ ແລະ ພາກສ່ວນອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບການເຄ່ ອນໄຫວຊຮຸ້ ນຸ້ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ ທີ່ລະເມີດຂໍ ຸ້
ັ ໃໝ ລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ:ຸ້
ັ ຈະຖກມາດຕະການປບ
ຕົກລົງສະບັບນີ ຸ້ ໃນກໍລະນີໜກ
ຸ້ າມໃນຂໍຕົ
ຸ້ ກລົງສະບັບນີ ຸ້ ທີ່ມີຜນ
ັ ຊັບ ທີ່ລະເມີດຂໍຫຸ້
ົ ກະທົບຕໍ່ການເຄ່ ອນໄຫວຊຮຸ້ ນຸ້ ດດຍ
1. ຕະຫາດຫກ
ັ ໃໝ ແລະ ດຈະ
ັ ມາດຕະການ ກ່ າວເຕ່ ອນ, ລົງວິໄນ, ປບ
ບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ ຈະຖກປະຕິບດ
ິ ານ ບາງສ່ວນ ຫ ທັງໝົດ ຕາມການພິຈາລະນາຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄມ
ຸ້
ການໃຫຸ້ບໍລກ
ັ ຊັບ;
ຄອງຫກ

ຸ້ ຸ້ນ ດດຍ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ສົມຮຮຸ້ ່ ວມຄິດ ກັບທະນາຄານດແລຊັບສິນ ຫ ຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນ ເພ່ ອດໍາເນີນການຊຮ
2. ບໍລສ
ຸ້ ກລົງສະບັບນີ ຸ້ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງຂອງຕະ
ບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງຂໍຕົ
ັ ໃໝ ໜຶ່ງເທົ່າຂອງມນຄ່າການຊຮຸ້ ນຸ້ ທັງໝົດ;
ັ ຊັບ ຈະຖກປບ
ຫາດຫກ

ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ໃຫຸ້ບໍລກ
ິ ານແກ່ ຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນທີ່ຖກຈໍາກັດ ຫ ຖກຫຸ້າມເຄ່ ອນໄຫວໃນຂົງເຂດວຽກງານ
3. ບໍລສ
ັ ໃໝ ຊາວ
ັ ຊັບ ຈາກອົງການຄ ຸ້ມຄອງວຽກງານຫກ
ັ ຊັບທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈະຖກປບ
ຫກ
ລຸ້ານກີບ ຕໍ່ລາຍ;

ິ ານຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນ ທີ່ຖກຈໍາກັດ ຫ ຖກຫຸ້າມເຄ່ ອນໄຫວໃນຂົງເຂດວຽກ
4. ທະນາຄານດແລຊັບສິນ ໃຫຸ້ບໍລກ
ັ ໃໝ
ັ ຊັບ ຈາກອົງການຄ ຸ້ມຄອງວຽກງານຫກ
ັ ຊັບທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດ ຈະຖກປບ
ງານຫກ
ຊາວລຸ້ານກີບ ຕໍ່ລາຍ;
ຸ້
ີ ບັນຊີຫກ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ເປດ
ັ ຊັບ ໃຫຸ້ຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນທີ່ຖກກໍານົດລາຍຊ່ ເຂົາໃນບັ
5. ບໍລສ
ນຊີລາຍຊ່ ທີ່ຖກສຸ້າງຂຶນຸ້
ຕາມທີ່ໄດຸ້ກາໍ ນົດໄວຸ້ໃນຍັດຕິ S/RES/1267 ປີ 1999 ແລະ S/RES/1373 ປີ 2001 ແລະ ຍັດຕິອ່ ນ
ຸ້ ງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຕາມທີ່ ສໍານັກງານຂໍມ
ຸ້ ນຕຸ້ານການ
ທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ ຂອງສະພາຄວາມໝັນຄົ
ັ ແຕ່ລະໄລຍະຈະຖກປບ
ັ ໃໝ ຊາວລຸ້ານກີບ ຕໍ່ລາຍ.
ຟອກເງ ິນ ແຈ ຸ້ງເປນ
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ບົດບັນຍັດສດທຸ້າຍ
ຸ້
ັ
ມາດຕາ 21 ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ ຊັບ, ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ, ທະນາຄານດແລຊັບສິນ, ທະນາຄານຕົວແທນເພ່ ອການຊໍາລະ, ຜ
ຕະຫາດຫກ
ລົງທຶນ ແລະ ພາກສ່ວນອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບການເຄ່ ອນໄຫວຊຮຸ້ ນຸ້ ດດຍບໍ່ວາງເງ ິນມັດຈໍາລ່ວງໜຸ້າ ຈົ່ງຮັບຮ ຸ້ ແລະ
ຸ້
ຸ້ ກລົງສະບັບນີ ຸ້ ຕາມຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງເຂັມງວດ.
ຸ້
ັ ຂໍຕົ
ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
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