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ກົດໝາຍວາດວຍ ພາສີ
(ສະບັບປັບປຸງບາງມາດຕາ)
ກົດໝາຍວາດວຍ ພາສີ (ສະບັບປັບປຸງ) ໄດຖືກຮັບຮອງເອົາຈາກກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະ
ພາແຫງຊາດ ຊຸດທີ VII ແລະ ໄດຮັບການປະກາດໃຊ ຕາມລັດຖະດາລັດຂອງປະທານປະເທດ ສະບັບເລກທີ 057/
ປປທ ລົງວັນທີ 16 ມັງກອນ 2012;
ເພື່ອໃຫສອດຄອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ ແລະ ການເກັບລາຍຮັບໃຫໄດຕາມແຜນ
ການ ຈຶ່ງໄດປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວາດວຍ ພາສີ ດັ່ງນີ້:
ມາດຕາ 3 (ປັບປຸງ) ການອະທິບາຍຄາສັບ
1. ລັດຖະການພາສີ ໝາຍເຖິງ ກົມພາສີ, ດານພາສີຊາຍແດນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນ ຂອງພາສີ ຊຶ່ງຂຶ້ນ
ກັບກະຊວງການເງິນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກຽວກັບພາສີ
ຢາງເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
2. ເຈົາ້ ໜາທີພ
່ າສີ ໝາຍເຖິງ ພະນັກງານພາສີ ທີ່ຖືກແຕງຕັ້ງໃຫປະຈາການ ຢູລັດຖະການພາສີ ແຕລະ
ຂັ້ນ, ເຮັດໜາທີ່ຈັດເກັບພາສີ, ກວດກາ ແລະ ສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີທາງພາສີ ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ
ກຽວກັບພາສີ ແລະ ກົດໝາຍວາດວຍການດາເນີນຄະດີອາຍາ ;
3. ພັນທະອືນ
່ ໝາຍເຖິງ ຄາທານຽມ ແລະ ຄາບລິການ.
ມາດຕາ 69 (ປັບປຸງ) ຄະນະກາມະການແກໄຂຄາສະເໜີ
ຄະນະກາມະການແກໄຂຄາສະເໜີຖກ
ື ແຕງຕັງ້
ໂດຍລັດຖະມົນຕີວາການກະຊວງການເງິນ
ຊຶງ່ ມີສອງຂັນ
້ ດັ່ງນີ:້
1. ຄະນະກາມະການແກໄຂຄາສະເໜີປະຈາດານພາສີສາກົນ ຊຶ່ງປະກອບດວຍ ຫົວໜາດານພາສີ
ສາກົນ ເປັນປະທານ, ພະນັກງານຈາກພະແນກການເງິນແຂວງ, ນະຄອນ, ຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ ແລະ/ຫຼື
ຜູຊຽວຊານ ດານພາສີ ບອນດານພາສີສາກົນ ຕັ້ງຢູ ເປັນຄະນະ;
2. ຄະນະກາມະການແກໄຂຄາສະເໜີ ຂັ້ນສູນກາງ ຊຶ່ງປະກອບດວຍ ຫົວໜາກົມພາສີ ເປັນປະທານ,
ພະນັກງານຈາກກົມອື່ນຂອງກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງທີ່ກຽວຂອງ ແລະ/ຫຼື ຜູຊຽວຊານດານພາສີ ເປັນຄະນະ.
ມາດຕາ 70 (ປັບປຸງ) ຂັນ
້ ຕອນການແກໄຂຄາສະເໜີ
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ຂັນ
້ ຕອນການແກໄຂຄາສະເໜີກຽວກັບມູນຄາແຈງພາສີ, ລະຫັດສິນຄາ ແລະ ແຫຼ່ງກາເນີດສິນຄາ,
ເຄືອ
່ ງຂອງ ໃຫປະຕິບດ
ັ ດັງ່ ນີ້:
1. ພາຍຫຼັງໄດຮັບຄາສະເໜີແລວ ຄະນະກາມະການແກໄຂຄາສະເໜີປະຈາດານພາສີສາກົນ ຕອງດາ
ເນີນການແກໄຂ ແລະ ແຈງຄາຕົກລົງໃຫຜູສະເໜີ ພາຍໃນການົດເວລາ ສາມສິບວັນ;
2. ໃນກລະນີ ທີບ
່ ່ພໃຈຕ່ຄາຕົກລົງ ຂອງຄະນະກາມະການແກໄຂຄາສະເໜີ ປະຈາດານພາສີສາກົນ
ນັ້ນ ຜູສະເໜີມີສິດຍື່ນຄາສະເໜີ ຕ່ຄະນະກາມະການແກໄຂຄາສະເໜີຂັ້ນສູນກາງ ພາຍໃນການົດເວລາ ສິບຫາວັນ
ນັບແຕວັນໄດຮັບຄາຕົກລົງດັ່ງກາວເປັນຕົ້ນໄປ;
3. ໃນກລະນີທຍ
ີ່ ັງບ່ພໃຈຕ່ຄາຕົກລົງ ຂອງຄະນະກາມະການແກໄຂຄາສະເໜີຂັ້ນສູນກາງນັ້ນ ຜູສະເ
ໜີ ກມີສິດຍື່ນຄາຮອງຟອງຕ່ສານປະຊາຊົນ ພາຍໃນການົດເວລາ ສາມສິບວັນ ນັບແຕວັນ ໄດຮັບຄາຕົກລົງດັ່ງກາວ
ເປັນຕົ້ນໄປ. ຄາຕັດສີນຂອງສານປະຊາຊົນນັ້ນ ໃຫຖືວາເປັນທີ່ສິ້ນສຸດ ແລະ ໃຊໄດຢາງເດັດຂາດ.
ມາດຕາ 74 (ປັບປຸງ) ໂຄງປະກອບການຈັດຕັງ້ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ຂອງລັດຖະການພາສີ
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັງ້ ຂອງລັດຖະການພາສີ ມີ ດັງ່ ນີ:້
1. ກົມພາສີ ຊຶງ່ ປະກອບດວຍ:
 ພະແນກ;
 ໜວຍງານ.
2. ດານພາສີຊາຍແດນ ຊຶ່ງປະກອບດວຍ:
 ດານພາສີສາກົນ;
 ດານພາສີທອງຖິ່ນ;
 ດານພາສີປະເພນີ.
3. ການຈັດຕັງ້ ອືນ
່ ຂອງພາສີ (ໃນກລະນີມກ
ີ ານສາງຕັງ້ ).
ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ຂອງລັດຖະການພາສີ ມີ ດັ່ງນີ:້
1. ກົມພາສີ ຊຶ່ງປະກອບດວຍ:
 ຫົວໜາ ແລະ ຮອງຫົວໜາ ກົມ;
 ຫົວໜາ ແລະ ຮອງຫົວໜາ ພະແນກ;
 ຫົວໜາ ແລະ ຮອງຫົວໜາ ໜວຍງານ;
 ພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າໜາທີ່ພາສີ;
 ພະນັກງານຊວຍວຽກຈານວນໜຶ່ງ.
2. ດານພາສີຊາຍແດນ ຊຶ່ງປະກອບດວຍ:
 ຫົວໜາ ແລະ ຮອງຫົວໜາ ດານພາສີສາກົນ;
 ຫົວໜາ ແລະ ຮອງຫົວໜາ ຈຸງານຂອງດານພາສີສາກົນ;
 ຫົວໜາ ແລະ ຮອງຫົວໜາ ດານພາສີທອງຖິ່ນ, ດານພາສີປະເພນີ;
 ພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າໜາທີ່ພາສີ;
 ພະນັກງານຊວຍວຽກຈານວນໜຶ່ງ.
ສາລັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງແຕລະຕາແໜງງານ, ການແຕງຕັ້ງ, ການຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາ
ແໜງບຸກຄະລາກອນຂອງລັດຖະການພາສີ ໄດການົດໄວໃນລະບຽບການຕາງຫາກ.
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ມາດຕາ 75 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງລັດຖະການພາສີ ( ຕາມມາດຕາ 111/1 ແລະ 111/2)
ມາດຕາ 76 (ປັບປຸງ) ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ (ຕາມມາດຕາ 74)
ມາດຕາ 79 ຂ້ 5 (ປັບປຸງ) ນາໃຊອາວຸດ, ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນ ວິຊາສະເພາະຕາງໆ ໃນການປະຕິບັດໜາທີ່ຂອງຕົນ
ໃນກລະນີຈາເປັນ;
ມາດຕາ 110 (ປັບປຸງ) ອົງການຄຸມຄອງວຽກງານພາສີ
ລັດຖະບານ ເປັນຜູຄຸມຄອງວຽກງານພາສີຢາງລວມສູນຕາມສາຍຕັ້ງ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບ
ເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫກະຊວງການເງິນ ເປັນຜູຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບ
ກັບກະຊວງອື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ ທີ່ກຽວຂອງ.
ອົງການຄຸມຄອງວຽກງານພາສີ ປະກອບດວຍ:
1. ກະຊວງການເງິນ;
2. ກົມພາສີ;
3. ດານພາສີຊາຍແດນ.
ມາດຕາ 111 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງກະຊວງການເງິນ
ໃນການຄຸມຄອງວຽກງານພາສີ ກະຊວງການເງິນ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ:້
1. ຄົ້ນຄວາແຜນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກາອື່ນ ກຽວກັບວຽກງານພາສີ
ເພື່ອສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາ;
2. ສາງແຜນການ, ອອກລະບຽບການ, ຂ້ຕົກລົງ, ຄາສັ່ງ ແລະ ຄາແນະນາ ກຽວກັບວຽກງານພາສີ;
3. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກາອື່ນ ກຽວກັບວຽກງານພາສີ ໃນຂອບ
ເຂດທົ່ວປະເທດ;
4. ຊີນ
້ າ, ຊຸກຍູ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນິຕິກາອື່ນ ແລະ ການປະຕິບັດໜາທີ່
ຂອງລັດຖະການພາສີ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
5. ບາລຸງສາງ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບ ພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າໜາທີ່ພາສີ ຕາມລະບຽບການ;
6. ຕົກລົງແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງ ບຸກຄະລາກອນ ຂອງລັດຖະການພາສີ ຕາມຂອບເຂດ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ພາຍຫຼັງໄດຮັບການເຫັນດີ ຈາກອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ;
7. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ ໃນການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກາອື່ນ ກຽວກັບວຽກງານພາສີ;
8. ພົວພັນ ຮວມມືກັບຕາງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກຽວກັບວຽກງານພາສີ;
9. ສະຫບ ແລະ ລາຍງານໃຫລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫງຊາດ ກຽວກັບວຽກງານພາສີ ຢາງເປັນ
ປົກກະຕິ;
10. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີອ
່ ື່ນ ຕາມທີໄ່ ດການົດໄວໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 111/1 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງກົມພາສີ
ໃນການຄຸມຄອງວຽກງານພາສີ ກົມພາສີ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັງ່ ນີ:້
1. ເປັນເສນາທິການໃຫກະຊວງການເງິນ
ໃນການຄົ້ນຄວາແຜນຍຸດທະສາດ,
ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກາອື່ນ ກຽວກັບວຽກງານພາສີ;

ນະໂຍບາຍ,
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2. ຄົ້ນຄວາອອກຂ້ຕົກລົງ, ຄາສັ່ງ, ຄາແນະນາ ແລະ ແຈງການທາງດານວິຊາການ ໃນການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພາສີ;
3. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ, ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ ແຜນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິ
ກາອື່ນ ກຽວກັບວຽກງານພາສີ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
4. ຄົ້ນຄວາ ແລະ ສະເໜີການສາງຕັ້ງ ລະບົບສາງ ຕ່ກະຊວງການເງິນ ເພື່ອພິຈາລະນາ;
5. ຊີນ
້ າ, ນາພາ, ຊຸກຍູ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ວິຊາສະເພາະ ແລະ ການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານ ຂອງລັດຖະການພາສີ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
6. ເກັບກາ ແລະ ສະໜອງຂ້ມູນສະຖິຕິ ກຽວກັບການສົ່ງອອກ-ນາເຂົ້າສິນຄາ, ເຄື່ອງຂອງ;
7. ສາງແຜນການບາລຸງສາງ, ຈັດວາງ, ສັບຊອນ, ສະເໜີແຕງຕັ້ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ, ເລື່ອນຂັ້ນ, ຍົກ
ຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງ ພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າໜາທີ່ພາສີ ຕາມລະບຽບການ ບົນພື້ນຖານການປະສານສົມທົບກັບອົງ
ການປົກຄອງທອງຖິ່ນ;
8. ຄົ້ນຄວາ, ແກໄຂຄາສະເໜີຂອງຜູແຈງພາສີ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຂອບເຂດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
9. ດາເນີນ ການກວດສອບຄືນ ພາຍຫຼັງການແຈງພາສີ, ການກວດກາ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການລັກ
ລອບ, ການຫຼົບຫຼີກພາສີ ແລະ ພິຈາລະນາ ແກໄຂຄະດີທາງພາສີ;
10. ສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີທາງພາສີ ແລະ ປະກອບສານວນຄະດີທາງພາສີ ສົ່ງໃຫອົງການໄອ
ຍະການປະຊາຊົນ ເພື່ອສັ່ງຟອງຂຶ້ນສານຕາມກົດໝາຍ;
11. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ ກຽວກັບວຽກ
ງານພາສີ;
12. ປະຕິບັດຂ້ຕົກລົງ, ສັນຍາສາກົນ, ສົນທິສັນຍາ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ, ພົວພັນ, ຮວມມື
ກັບຕາງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກຽວກັບວຽກງານພາສີ ຕາມການມອບໝາຍ;
13. ສະຫບ ແລະ ລາຍງານຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານພາສີ ຕ່ກະຊວງການເງິນ ຢາງເປັນປົກ
ກະຕິ;
14. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 111/2 (ໃໝ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງດານພາສີຊາຍແດນ
ໃນການຄຸມຄອງວຽກງານພາສີ ດານພາສີຊາຍແດນ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັງ່ ນີ:້
1. ເປັນເສນາທິການໃຫກົມພາສີ, ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິ
ກາອື່ນ ກຽວກັບວຽກງານພາສີ ຢາງເຂັ້ມງວດ;
2. ສາງ ແລະ ປະຕິບັດ ແຜນການເກັບລາຍຮັບພາສີ, ຄາທํານຽມ ແລະ ຄາບລິການ ຂອງ
ສົກປີ ງບປະມານຕາມຄາດໝາຍ;
3. ຈັດເກັບພາສີ, ຄາທํານຽມ ແລະ ຄາບລິການ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ເຂົ້າງບປະ
ມານແຫງລັດ ໃຫຖືກຕອງ, ຄົບຖວນ, ຊັດເຈນ, ໂປງໃສ ແລະ ທັນການົດເວລາ;
4. ຊີ້ນາ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜາທີ່ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະ
ເພາະ ຂອງເຈົ້າໜາທີ່ພາສີປະຈາດານ ທີ່ຂຶ້ນກັບຕົນ;
5. ບລິການ, ຕິດຕາມ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການກວດກາ ສິນຄາ, ເຄື່ອງຂອງ ທີ່
ສົ່ງອອກ-ນາເຂົ້າ ລວມທັງການຜານແດນ ຢາງວອງໄວ ແລະ ຖືກຕອງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
6. ຄົ້ນຄວາ, ແກໄຂຄາສະເໜີ ຂອງຜູແຈງພາສີ;
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7. ສະກັດກັ້ນທຸກການລະເມີດກົດໝາຍ, ລະບຽບການກຽວກັບວຽກງານພາສີ, ກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການອື່ນທີ່ກຽວຂອງ, ດາເນີນຄະດີຕຜ
່ ູລະເມີດ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ;
8. ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຜູແຈງພາສີ ທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ
ກຽວກັບວຽກງານພາສີ;
9. ເກັບກາ, ສັງລວມ ແລະ ສະໜອງຂ້ມູນສະຖິຕິ ກຽວກັບການສົ່ງອອກ-ນາເຂົ້າສິນຄາ, ເຄື່ອງ
ຂອງ;
10. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ ທີ່ກຽວຂອງໃນ
ການປະຕິບັດໜາທີ່ຂອງຕົນ;
11. ສະຫບ ແລະ ລາຍງານຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານພາສີ ຕ່ຂັ້ນເທິງຂອງຕົນ ແລະ ອົງ
ການປົກຄອງທອງຖິ່ນທີ່ກຽວຂອງ ຢາງເປັນປົກກະຕິ;
12. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມພາສີ.
ມາດຕາ 111/3 (ໃໝ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງຂະແໜງການອືນ
່ ແລະ ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ
ຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ ທີ່ກຽວຂອງ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຊຸກຍູການຈັດເກັບ
ລາຍຮັບໃຫໄດຕາມແຜນການ ແລະ ຄຸມຄອງລາຍຈາຍ ຕາມລະບຽບການການເງິນ, ປະສານສົມທົບກັບລັດຖະ
ການພາສີ ທີ່ກຽວຂອງກຽວກັບການຄຸມຄອງວຽກງານພາສີ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
ນອກຈາກນີ້ ອົງການປົກຄອງທອງຖິນ
່ ຍັງ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັງ່ ນີ:້
1. ຊີ້ນາ, ນາພາດານການເມືອງ, ແນວຄິດ ຕ່ເຈົ້າໜາທີ່ພາສີ ທີ່ປະຈາການ ຢູດານພາສີຊາຍແດນ
ໃນຂອບເຂດທອງຖິ່ນຂອງຕົນ ເພື່ອຍົກສູງສະຕິຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ກຽວກັບວຽກງານພາສີ;
2. ອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ມີສວນຮວມ ໃນການຈັດຕັ້ງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ ກົດໝາຍ ແລະ
ນິຕິກາອື່ນ ກຽວກັບວຽກງານພາສີ ໃນທອງຖິ່ນຂອງຕົນ ເພື່ອຮັບຮູ, ເຂົ້າໃຈ ເປັນເອກະພາບ ແລະ ພອມກັນຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຢາງເຂັ້ມງວດ;
3. ຕິດຕາມ ກວດກາ, ຊຸກຍູ ແລະ ໃຫການຮວມມື ແກລັດຖະການພາສີ ໃນການປະຕິບດ
ັ ສິດ
ແລະ ໜາທີ່ວຽກງານ;
4. ມີຄາເຫັນໃຫກະຊວງການເງິນ ໃນການຕົກລົງ ແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງ, ຍອງຍ ແລະ
ລົງວິໄນ ບຸກຄະລາກອນ ຂອງລັດຖະການພາສີ ໃນທອງຖິ່ນຂອງຕົນ;
ມາດຕາ 114 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງອົງການກວດກາພາຍນອກ
ອົງການກວດກາພາຍນອກ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜາທີ່ ຂອງລັດຖະການ
ພາສີ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເພື່ອເຮັດໃຫການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານພາສີ
ມີປະສິດທິຜົນ, ມີຄວາມໂປງໃສ ແລະ ຍຸຕິທາ.
ມາດຕາ 115/1 (ໃໝ) ການກວດກາເຈົາ້ ໜາທີພ
່ າສີ
ໃນກລະນີ ທີ່ມີການສົງໄສ ຫຼື ມີຄາຮອງທຸກ ຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ວາເຈົ້າໜາທີ່
ພາສີ ມີພຶດຕິກາຮັ່ງມີຜິດປົກກະຕິ, ມີການກະທາທີ່ເປັນການສ້ລາດບັງຫຼວງ ນັ້ນ ອົງການກວດກາວຽກງານພາສີ ມີ
ສິດກວດກາ ຕາມຮູບການທີ່ໄດການົດໄວໃນມາດຕາ 115 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ມາດຕາ 119 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການຕ່ບກ
ຸ ຄະລາກອນ ຂອງລັດຖະການພາສີ
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ບຸກຄະລາກອນ ຂອງລັດຖະການພາສີ ເປັນຕົ້ນ ເຈົ້າໜາທີ່ພາສີ ທີ່ໄດລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການ ດັ່ງນີ້:
1. ສຶກສາອົບຮົມ, ກາວເຕືອນ ແລະ ບັນທຶກເຂົ້າໃນຊີວະປະຫວັດຂອງຜູກຽວ ເມື່ອມີການກົດ
ໜວງຖວງດຶງ, ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕ່ວຽກງານທີ່ຕົນໄດຮັບມອບໝາຍ ຫຼື ມີການລະເມີດອື່ນ ຊຶ່ງບ່ສາງຄວາມ
ເສັຍຫາຍ ໃຫແກລາຍຮັບພາສີ, ຄາທານຽມ ແລະ ຄາບລິການ;
2. ລົງວິໄນ ແລະ ໃຊແທນຄາເສັຍຫາຍ ທີ່ຕົນໄດກ່ຂຶ້ນ ເມື່ອມີການລະເມີດກົດໝາຍ ຊຶ່ງບ່ເປັນ
ການກະທາຜິດທາງອາຍາ ແຕສາງຄວາມເສັຍຫາຍຕ່າກວາ ຫາ ລານກີບ.
ໃນກລະນີ ມີການກະທາຜິດໂດຍເຈດຕະນາ ຊຶ່ງສາງຄວາມເສັຍຫາຍແຕ ຫາ ລານກີບ ຂຶນ
້ ໄປ ຕອງໃຊ
ແທນຄາເສັຍຫາຍ ທີ່ຕົນໄດກ່ຂຶ້ນ ແລະ ຈະຖືກດາເນີນຄະດີອາຍາ ແລະ/ຫຼື ໃຫອອກຈາກລັດຖະກອນ ໂດຍບ່ໄດ
ຮັບນະໂຍບາຍ ໃດໆ;
3. ດາເນີນການກວດກາ ຖາຫາກມີການຮອງຟອງຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ດາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ
ເມື່ອມີການກະທາທີ່ເປັນການສ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ການລະເມີດຂ້ຫາມ ຊຶ່ງມີອົງປະກອບຂອງການກະທາຜິດທາງ
ອາຍາ.
ມາດຕາ 122 (ປັບປຸງ) ຜົນສັກສິດ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕວັນປະທານປະເທດ ແຫງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດາລັດປະກາດໃຊ ແລະ ພາຍຫຼັງໄດລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບຫາວັນ.
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ປຽນແທນບາງມາດຕາ ຂອງກົດໝາຍວາດວຍ ພາສີ ສະບັບເລກທີ 04 /ສພຊ
ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2011.
ປະທານສະພາແຫງຊາດ
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