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ກົດໝາຍ
ວາດວຍ ງບປະມານແຫງລັດ ( ສະບັບປັບປຸງ )
ພາກທີ I
ບົດບັນຍັດທົວ
່ ໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ການົດ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ, ມາດຕະການ ກຽວກັບການສາງແຜນ, ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ, ການສະຫບ ແລະ ການກວດສອບ ງບປະມານແຫງລັດ ເພື່ອຄຸມຄອງການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງບປະມານ
ໃຫຖືກຕອງ, ຄົບຖວນ, ທັນເວລາ, ປະຕິບັດລາຍຈາຍງບປະມານ ໃຫໂປງໃສ, ປະຢັດມັດທະຍັດ, ມີປະສິດທິ
ຜົນ, ເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການລັດທຸກຂັ້ນ, ເພີ່ມຖານແຫຼ່ງ
ລາຍຮັບ, ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດານການເງິນດວຍຕົນເອງເທື່ອລະກາວ ເຮັດໃຫການເງິນແຫງຊາດ ມີສະຖຽນ
ລະພາບ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າລະບົບການເງິນສາກົນ ແນໃສປະກອບສວນຢາງຕັ້ງໜາເຂົ້າໃນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ ໃຫຕ່ເນື່ອງ ແລະ ຍືນຍົງ.
ມາດຕາ 2 ງບປະມານແຫງລັດ
ງບປະມານແຫງລັດ ແມນ ການຄາດຄະເນແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍຂອງລັດ ຊຶ່ງໄດຮັບຮອງຈາກສະພາ
ແຫງຊາດໃນແຕລະປີ.
ງບປະມານແຫງລັດ ເປັນໃຈກາງຂອງລະບົບການເງິນແຫງຊາດ, ເປັນເຄື່ອງມືຄຸມຄອງ, ດັດສົມເສດຖະ
ກິດມະຫາພາກ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫເສດຖະກິດ-ສັງຄົມມີການພັດທະນາ.
ມາດຕາ 3 (ປັບປຸງ) ການອະທິບາຍຄາສັບ
ຄາສັບທີ່ນາໃຊໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີ ຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:
1. ການດຸນດຽງງບປະມານແຫງລັດ ໝາຍເຖິງ ການສົມທຽບລະຫວາງ ຕົວເລກລວມຍອດລາຍ
ຮັບ ກັບ ຕົວເລກລວມຍອດລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດ ໃນໄລຍະໃດໜຶ່ງ ເມື່ອສົມທຽບກັນແລວຈະເຫັນວາ
ຖານະງບປະມານເກີດຂຶ້ນ ໃນສາມກລະນີ ດັ່ງນີ້:
- ງບປະມານສົມດຸນ ໝາຍເຖິງ ງບປະມານທີ່ມີຕົວເລກ ລວມຍອດລາຍຮັບ ເທົ່າກັບຕົວເລກ
ລວມຍອດລາຍຈາຍ;
- ງບປະມານເກີນດຸນ ໝາຍເຖິງ ງບປະມານທີ່ມີຕົວເລກ ລວມຍອດລາຍຮັບ ຫຼາຍກວາຕົວເລກ
ລວມຍອດລາຍຈາຍ;
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- ງບປະມານຂາດດຸນ ໝາຍເຖິງ ງບປະມານ ທີ່ມີຕົວເລກ ລວມຍອດລາຍຮັບ ໜອຍກວາ ຕົວ
ເລກລວມຍອດລາຍຈາຍ.
2. ການຊວຍໜູນເພືອ
່ ດຸນດຽງງບປະມານ ໝາຍເຖິງ ການຊວຍໜູນຈາກງບປະມານແຫງລັດ ຂັ້ນ
ສູນກາງ ໃຫງບປະມານທອງຖິ່ນ ທີ່ນອນໃນແຜນງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ;
3. ການຊວຍໜູນງບປະມານທີມ
່ ີເປົາ້ ໝາຍສະເພາະ ໝາຍເຖິງ ການຊວຍໜູນງບປະມານ ຈາກສູນ
ກາງ ໃຫທອງຖິ່ນ ເພື່ອປະຕິບັດແຜນງານ, ໂຄງການລະດັບຊາດ ທີ່ປະຕິບັດຢູທອງຖິ່ນ ເປັນຕົ້ນ ແກໄຂຜົນກະ
ທົບຈາກໄພພິບັດ, ພະຍາດລະບາດຮຸນແຮງ, ການຜະລິດເປັນສິນຄາ ແລະ ຄ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ
ອື່ນໆ;
4. ງບປະມານໄລຍະກາງ ໝາຍເຖິງ ການຄາດຄະເນແຜນງບປະມານແຫງລັດ ໃນໄລຍະ ສາມປີ
ທີ່ການົດແຜນລະອຽດໜຶ່ງປີ ແລະ ການົດຂອບງບປະມານສອງປີຖັດໄປ;
5. ການດັດແກງບປະມານແຫງລັດ ໝາຍເຖິງ ການດັດແກແຜນງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ ໃນ
ກລະນີທີ່ມີລາຍຮັບເກີນ ຫຼື ຫດແຜນງບປະມານ; ການປຽນແປງນະໂຍບາຍ ຫຼື ມີເຫດການໃດໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນທີ່ບ່
ໄດຄາດຄະເນໄວກອນ ຊຶ່ງເປັນຜົນກະທົບຕ່ລາຍຮັບ ແລະລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ;
6. ຫົວໜວຍງບປະມານ ໝາຍເຖິງ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ແນວລາວສາງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງ
ມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຂັ້ນທອງຖິ່ນ ທີ່ໄດຮັບມອບສິດຈາກລັດຖະບານ ໃນການສາງ
ແຜນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການສະຫບງບປະມານແຫງລັດ;
7. ຜູສັ່ງການເອກ ໝາຍເຖິງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ທີ່ໄດຮັບມອບສິດຈາກລັດຖະບານ
ໃນການຄຸມຄອງບລິຫານ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງບປະມານ ແລະ ການເງິນແຫງລັດ;
8. ຜູສັ່ງການ ໝາຍເຖິງ ລັດຖະມົນຕີຂອງບັນດາກະຊວງ, ຫົວໜາອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ,
ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ຊຶ່ງເປັນຜູຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງບປະມານ ໃນຂະແໜງ
ການ ແລະ ທອງຖິ່ນ ຂອງຕົນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູສັ່ງການເອກ;
9. ເງິນແຮລັດຖະບານ ແລະ ເງິນແຮທອງຖິ່ນ ໝາຍເຖິງ ຮວງເງິນທີ່ການົດໃນແຜນລາຍຈາຍ
ງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ ເພື່ອນາໃຊເຂົ້າໃນຄວາມຕອງການບັງເອີນ ແລະ ຮີບດວນ ເປັນຕົ້ນ ວຽກງານປອງ
ກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ, ໄພທາມະຊາດ, ພະຍາດລະບາດ;
10. ຄັງສະສົມແຫງລັດ ໝາຍເຖິງ ການສະສົມເງິນ, ວັດຖຸ, ສິນຄາສະສົມແຫງລັດ ຊຶ່ງລັດເປັນຜູ
ຄຸມຄອງ, ຮັກສາ ເພື່ອຊຸກຍູການພັດທະນາ ແລະ ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດານເສດຖະກິດຂອງຊາດ;
11. ຮວງສະສົມແຫງລັດ ໝາຍເຖິງ ຮວງເງິນຂອງລັດຖະບານ ທີ່ການົດໃນແຜນລາຍຈາຍງບ
ປະມານແຫງລັດປະຈາປີ ຊຶ່ງຄິດໄລຈາກຍອດລາຍຮັບພາຍໃນ ໂດຍບ່ລວມລາຍຮັບຈາກຊັບພະຍາກອນທາມະ
ຊາດ; ລາຍຮັບເກີນແຜນງບປະມານປະຈາປີ ແລະ ລາຍຮັບຈາກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ໃນຂອບເຂດທີ່
ລັດຖະບານຕົກລົງ ສະສົມໄວໃນແຕລະປີ;
12. ກອງທຶນຂອງລັດ ໝາຍເຖິງ ການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງ ທີ່ລັດຖະບານອະນຸຍາດໃຫສາງຕັ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອປະຕິ
ບັດງບປະມານສະເພາະເປົ້າໝາຍໃດໜຶ່ງ ຕາມລະບຽບການ;
13. ວິໄນການເງິນ ໝາຍເຖິງ ການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກຽວກັບ
ການເງິນ ຢາງເຂັ້ມງວດ;
14. ການົດໝາຍການຈັດສັນງບປະມານແຫງລັດ ໝາຍເຖິງ ການການົດວົງເງິນ ທີ່ຈະຈັດສັນ ໃຫ
ຂະແໜງການ ແລະ ທອງຖິ່ນ ໂດຍອີງຕາມລັກສະນະ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຈຸດພິເສດ, ທີ່ຕັ້ງພູມສາດ, ຈານວນ
ພົນ, ເນື້ອທີ່ ແລະ ຄວາມຮຽກຮອງຕອງການໃນການພັດທະນາ;
15. ພະນັກງານການເງິນ ໝາຍເຖິງ ພະນັກງານຂອງຂະແໜງການການເງິນ ແລະ ພະນັກງານ ການ
ເງິນຂອງຂະແໜງການອື່ນ.
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ມາດຕາ 4 (ປັບປຸງ) ນະໂຍບາຍກຽວກັບງບປະມານແຫງລັດ
ລັດ ວາງນະໂຍບາຍກຽວກັບງບປະມານແຫງລັດ ດວຍການຂຸດຄົ້ນຄວາມອາດສາມາດບົ່ມຊອນຂອງ
ແຫຼ່ງລາຍຮັບພາຍໃນ, ຮັບປະກັນລາຍຈາຍ ແລະ ມີສວນສະສົມແຮໄວ, ປະຕິບັດການຮວມມືກັບຕາງປະເທດ
ຢາງເປັນເຈົ້າການ ເພື່ອຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດານການເງິນຂອງປະເທດ, ປະຕິບັດລາຍຈາຍເຂົ້າໃນການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢາງມີປະສິດທິຜົນ ເປັນຕົ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການບລິຫານ
ຂອງກົງຈັກລັດ, ການກ່ສາງພື້ນຖານໂຄງລາງ, ການຄົ້ນຄວາວິທະຍາສາດ, ການນາໃຊ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນ
ໂລຊີ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄາ, ການບລິການຕອບສະໜອງການຊົມໃຊພາຍໃນ ແລະ ການສົ່ງອອກ,
ຮັບປະກັນວຽກງານປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ ແລະ ລົບລາງຄວາມທຸກຍາກ, ຮັບປະກັນການຄຸມ
ຄອງງບປະມານແຫງລັດ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຢາງເຂັ້ມງວດ ແນໃສເຮັດໃຫປະເທດຊາດ ເປັນເຈົ້າ
ຕົນເອງ, ເພິ່ງຕົນເອງ ແລະ ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງດວຍຕົນເອງເທື່ອລະກາວ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນ.
ມາດຕາ 5 ພັນທະຂອງບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງ້ ຕ່ງບປະມານແຫງລັດ
ບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຕອງປະຕິບັດພັນທະ ໃນການເສຍພາສີ, ອາກອນ ແລະ ຄາທານຽມຕາງໆ ມອບ
ເຂົ້າງບປະມານຂອງລັດ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຢາງຖືກຕອງ, ຄົບຖວນ ແລະ ທັນເວລາ
ເພື່ອປະກອບສວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສາງສາປະເທດຊາດ.
ມາດຕາ 6 (ປັບປຸງ) ຫຼກ
ັ ການພືນ
້ ຖານຂອງງບປະມານແຫງລັດ
ຫຼັກການພື້ນຖານ ຂອງງບປະມານແຫງລັດ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ການລວມສູນ ແລະ ຄວາມຄົບຖວນ: ທຸກແຫຼ່ງລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍ ງບປະມານແຫງລັດ ຕອງ
ໄດລວມສູນຢາງຄົບຖວນດວຍການຈົດເຂົ້າໃນງບປະມານແຫງລັດ ໂດຍຜານລະບົບບັນຊີລວມສູນຄັງເງິນ ແຫງ
ຊາດ ບົນພື້ນຖານຄວາມເປັນເອກະພາບທາງດານກົດໝາຍອັນດຽວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ບ່ອະນຸຍາດ ໃຫ
ເອົາລາຍຮັບຮັກສາໄວຢູນອກລະບົບງບປະມານ ແລະ ສາງຄັງໂດຍບ່ໄດຮັບອະນຸຍາດ;
2. ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງງບປະມານ: ການສາງແຜນງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ ຕອງເລີ່ມຈາກ
ຄວາມສາມາດຕົວຈິງຂອງເສດຖະກິດແຫງຊາດ ຮັບປະກັນການດຸນດຽງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ສອດຄອງ
ກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ ໃນແຕລະໄລຍະ; ການສາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງບ
ປະມານແຫງລັດ ຕອງເປັນສະກຸນເງິນກີບ;
3. ຄວາມເປັນເອກະພາບ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີຕອງໃຫຖືກ
ຕອງ ຕາມແຜນການທີ່ສະພາແຫງຊາດໄດຮັບຮອງເອົາ, ບ່ອະນຸຍາດໃຫຈາຍນອກແຜນ, ລົງທຶນກອນ ແລະ ຈາຍ
ເກີນແຜນງບປະມານ;
4. ການຂາດດຸນງບປະມານແຫງລັດ: ການຂາດດຸນ ໃຫຂາດດຸນສະເພາະງບປະມານແຫງລັດ
ຂັ້ນສູນກາງ, ບ່ອະນຸຍາດໃຫງບປະມານທອງຖິ່ນຂາດດຸນ, ສວນຈານວນຜິດດຽງ ລະຫວາງແຜນລາຍຮັບກັບ
ແຜນລາຍຈາຍຂອງທອງຖິ່ນນັ້ນ ງບປະມານແຫງລັດຂັ້ນສູນກາງຈະຊວຍໜູນໃຫ;
5. ການດຸນດຽງງບປະມານແຫງລັດ: ການດຸນດຽງລະຫວາງລວມຍອດລາຍຮັບກັບລວມຍອດ
ລາຍຈາຍ. ໃນກລະນີທີ່ມີການຂາດດຸນງບປະມານແຫງລັດ ແມນອະນຸຍາດໃຫສະເພາະລາຍຈາຍລົງທຶນ ເພື່ອ
ພັດທະນາເທົ່ານັ້ນ. ລະດັບການຂາດດຸນງບປະມານ ແມນສະພາແຫງຊາດເປັນຜູຕົກລົງ ບົນພື້ນຖານຄວາມ
ຕອງການ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງການເງິນແຫງລັດ. ສວນແຫຼ່ງເງິນເພື່ອມາດຸນດຽງງບປະມານແຫງລັດນັ້ນ ໄດ
ມາຈາກເງິນກູຢືມພາຍໃນ, ຕາງປະເທດ ແລະ ກູຢືມຈາກຄັງສະສົມແຫງລັດ;
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6. ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄວາມສາມາດກວດສອບໄດ: ຂ້ມູນງບປະມານແຫງລັດ ກຽວກັບການ
ສາງແຜນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການສະຫບ ຕອງຮັບປະກັນຄວາມຊັດເຈນ, ໂປງໃສ, ເປີດເຜີຍ ແລະ
ຕອງໄດຜານການກວດກາ, ກວດການ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ຈາກອົງການກວດສອບແຫງລັດ;
7. ການແບງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ກຽວກັບລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດ
ລະຫວາງສູນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ: ການຮັບປະກັນຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ການປະຕິບັດກົດໝາຍ
ແລະ ລະບຽບການ ຕອງໃຫເຂັ້ມງວດ ແລະ ເປັນເອກະພາບ; ງບປະມານສູນກາງ ກາແຫຼ່ງລາຍຮັບສວນໃຫຍ
ເພື່ອປະຕິບັດລາຍຈາຍທີ່ມີຄວາມສາຄັນລະດັບຊາດ ແລະ ຊວຍໜູນໃຫທອງຖິ່ນ;
8. ການຄຸມຄອງລວມສູນຕາມສາຍຕັ້ງ: ວຽກງານວິຊາສະເພາະ, ວຽກງານຄຸມຄອງພະນັກງານ
ແລະ ງບປະມານ ຂອງຂະແໜງພາສີ, ຂະແໜງສວຍສາອາກອນ ແລະ ຄັງເງິນແຫງຊາດ ຕອງຄຸມຄອງລວມ ສູນ
ຕາມສາຍຕັ້ງ;
9. ການຈັດສັນງບປະມານແຫງລັດ: ການຈັດສັນງບປະມານແຫງລັດ ໃຫຂະແໜງການ ແລະ
ທອງຖິ່ນ ຕອງປະຕິບັດຕາມການົດໝາຍການຈັດສັນງບປະມານ;
10. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ທີ່ມີການພົວພັນກັບງບປະມານແຫງລັດ ຕອງມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານງບປະມານແຫງລັດ ຕາມຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜາທີ່ຂອງຕົນ
ຢາງເຂັ້ມງວດ;
11. ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ: ການສາງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງບປະມານ
ແຫງລັດ ຕອງຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.
ມາດຕາ 7 (ປັບປຸງ) ປີງບປະມານແຫງລັດ
ປີງບປະມານແຫງລັດ ລວມມີ ສິບສອງ ເດືອນ, ເລີ່ມແຕວັນທີ 1 ມັງກອນ ແລະ ສິ້ນສຸດລົງ ໃນວັນທີ
31 ທັນວາ ຂອງປີດຽວກັນ.
ມາດຕາ 8 (ປັບປຸງ) ການຈົດ ລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍ ຂອງກອງທຶນຂອງລັດ
ລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍ ຂອງກອງທຶນຂອງລັດ ຕອງຈົດເຂົ້າໃນແຜນງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ, ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຢູຄັງເງິນແຫງຊາດ ເພື່ອນາໃຊເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍລາຍຈາຍ ຕາມລະບຽບການທີລ
່ ັດຖະບານອະນຸມັດ. ທຸກ
ລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍ ຂອງກອງທຶນຂອງລັດ ຕອງຢູພາຍໃຕ ການຄຸມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ
ຂອງ
ຂະແໜງ ການທີ່ກຽວຂອງ ແລະ ຂອງຂະແໜງການການເງິນ.
ທຸກແຫຼ່ງລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍ ຂອງກອງທຶນຂອງລັດ ຕອງສັງລວມເປັນເອກະສານຊອນທາຍ ຄັດຕິດ
ກັບແຜນງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ. ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປີງບປະມານ ແຕລະກອງທຶນ ຕອງ
ສະຫບບັນຊີ ລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍ ປະຈາປີ ແລວສົ່ງໃຫ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ອົງການກວດສອບແຫງລັດ.
ມາດຕາ 9 (ໃໝ) ການແບງຂັນ
້ ຫົວໜວຍງບປະມານ
ຫົວໜວຍງບປະມານ ແບງອອກເປັນ ສອງຂັ້ນ ຄື ຫົວໜວຍງບປະມານແຫງລັດຂັ້ນໜຶ່ງ ແລະ ຫົວ
ໜວຍງບປະມານແຫງລັດຂັ້ນສອງ.
1. ຫົວໜວຍງບປະມານແຫງລັດຂັ້ນໜຶ່ງ ແມນ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ແນວລາວສາງຊາດ, ອົງ
ການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ຢູສູນກາງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຢູແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງບປະມານ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູສັ່ງການເອກ;
2. ຫົວໜວຍງບປະມານແຫງລັດຂັ້ນສອງ ແມນ ການຈັດຕັ້ງຕາງໆ ຢູສູນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ ທີ່
ຂຶ້ນກັບຫົວໜວຍງບປະມານແຫງລັດຂັ້ນໜຶ່ງ
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງບປະມານ
ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູສັ່ງການ.
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ມາດຕາ 10 ຫົວໜວຍງບປະມານຂອງອົງການບລິຫານວິຊາການ
ຫົວໜວຍງບປະມານຂອງອົງການບລິຫານວິຊາການ ທີ່ຂຶ້ນກັບງບປະມານແຫງລັດຂັ້ນສູນກາງ ແລະ
ທອງຖິ່ນ ທີ່ມີລາຍຮັບເກັບຈາກການບລິການຂອງຂະແໜງວິຊາຊີບ ຕອງຄິດໄລ, ໄລລຽງລາຍຮັບ, ລາຍຈາຍ,
ສັງລວມເຂົ້າໃນແຜນງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ ຂອງອົງການທີ່ກຽວຂອງ, ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການເງິນແຫງ
ລັດ ແລະ ພາຍໃຕການຄຸມຄອງຂອງ ຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ ແລະ ຂະແໜງການການເງິນ.
ສາລັບ ລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍ ຂອງອົງການບລິຫານວິຊາການ ກໃຫປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 8 ວັກ 2 ຂອງ
ກົດໝາຍສະບັບນີ.້
ມາດຕາ 11 (ປັບປຸງ) ການນາໃຊເງິນແຮລັດຖະບານ ແລະ ເງິນແຮທອງຖິນ
່
ເງິນແຮລັດຖະບານ ແມນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນຜູຕົກລົງຈາຍ.
ເງິນແຮທອງຖິ່ນ ແມນ ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ເປັນຜູຕົກລົງຈາຍ ແລະ ແບງໃຫເມືອງ,
ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຕາມການຮັບຮອງຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ.
ເງິນແຮລັດຖະບານ ແລະ ເງິນແຮທອງຖິ່ນ ໃຫນາໃຊເຂົ້າໃນຄວາມຕອງການບັງເອີນ ແລະ ຮີບດວນ
ເປັນຕົ້ນ ວຽກງານປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ, ໄພທາມະຊາດ, ພະຍາດລະບາດ. ໃນກລະນີທີ່ເງິນແຮ
ດັ່ງກາວ ຫາກບ່ໄດໃຊຈາຍໃນປີນັ້ນ ຕອງມອບເຂົ້າຄັງສະສົມແຫງລັດ.
ມາດຕາ 12 (ປັບປຸງ) ການນາໃຊຄັງສະສົມແຫງລັດ
ຄັງສະສົມແຫງລັດ ແມນ ສະພາແຫງຊາດ ເປັນຜູຕົກລົງໃຫຈາຍ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ
ເພື່ອຊຸກຍູການພັດທະນາ ແລະ ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດານເສດຖະກິດຂອງຊາດ; ໃນກລະນີທີ່ຈາເປັນ
ຮີບດວນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກມີສິດສັ່ງຈາຍກອນ ແລວຕອງລາຍງານ ແລະ ສະເໜີຂການຕົກລົງຈາກສະພາ
ແຫງຊາດ.
ມາດຕາ 13 (ປັບປຸງ) ການຮວມມືສາກົນ
ລັດ ສົ່ງເສີມໃຫມີການພົວພັນ ແລະ ຮວມມື ກັບຕາງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕາງໆ,
ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ດວຍການແລກປຽນບົດຮຽນ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູຄວາມສາມາດດານ ວິຊາ
ການ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອເຮັດໃຫລະບົບການເງິນແຫງຊາດ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ທັນສະໄໝ, ຍາດແຍງ
ແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ການເຂົ້າຮວມຕະຫຼາດທຶນ.

ພາກທີ II
ໂຄງປະກອບຂອງງບປະມານແຫງລັດ
ມາດຕາ 14 ໂຄງປະກອບຂອງງບປະມານແຫງລັດ
ງບປະມານແຫງລັດ ປະກອບດວຍ:
1. ລາຍຮັບງບປະມານແຫງລັດ;
2. ລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດ;
3. ການດຸນດຽງງບປະມານແຫງລັດ.

ໝວດທີ 1
ລາຍຮັບງບປະມານແຫງລັດ
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ມາດຕາ 15 (ປັບປຸງ)

ລາຍຮັບງບປະມານແຫງລັດ

ລາຍຮັບງບປະມານແຫງລັດ ມີ ສີ່ແຫຼ່ງ ຄື:
1. ລາຍຮັບຈາກພາສີ ແລະ ສວຍສາອາກອນ;
2. ລາຍຮັບບ່ແມນ ພາສີ ແລະ ສວຍສາອາກອນ;
3. ລາຍຮັບຈາກການຊວຍເຫຼືອລາ;
4. ລາຍຮັບຈາກການປະກອບສວນຂອງສັງຄົມ.
ມາດຕາ 16 (ໃໝ) ລາຍຮັບຈາກ ພາສີ ແລະ ສວຍສາອາກອນ
ລາຍຮັບຈາກ ພາສີ ແລະ ສວຍສາອາກອນ ປະກອບດວຍ ລາຍຮັບຈາກ ພາສີ ແລະ ສວຍສາອາກອນ
ທາງກົງ ແລະ ທາງອອມ.
ກ. ລາຍຮັບຈາກ ພາສີ ແລະ ສວຍສາອາກອນ ທາງກົງ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ອາກອນກາໄລ;
2. ອາກອນລາຍໄດ;
3. ອາກອນມອບເໝົາ;
4. ອາກອນສິ່ງແວດລອມ;
5. ຄາທານຽມ, ຄາບລິການວິຊາການ;
6. ລາຍຮັບອື່ນ.
ຂ. ລາຍຮັບຈາກ ພາສີ ແລະ ສວຍສາອາກອນ ທາງອອມ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ອາກອນມູນຄາເພີ່ມ;
2. ອາກອນຊົມໃຊ;
3. ຄາພາກຫຼວງ;
4. ພາສີຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ;
5. ລາຍຮັບອື່ນ.
ມາດຕາ 17 (ໃໝ) ລາຍຮັບບ່ແມນ ພາສີ ແລະ ສວຍສາອາກອນ
ລາຍຮັບບ່ແມນ ພາສີ ແລະ ສວຍສາອາກອນ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ຄາເຊົ່າ;
2. ຄາສາປະທານ;
3. ຄາບິນຜານ;
4. ເງິນປັນຜົນ;
5. ຄາສາຫຼວດ;
6. ດອກເບຍເງິນກູຢືມ;
7. ການປັບໃໝ, ການຂາຍ ເຄື່ອງຍຶດ ແລະ ເຄື່ອງຮິບ;
8. ລາຍຮັບອື່ນ.
ມາດຕາ 18 (ປັບປຸງ)

ລາຍຮັບຈາກການຊວຍເຫຼອ
ື ລາ

ລາຍຮັບຈາກການຊວຍເຫຼືອລາ ລວມມີ ສອງແຫຼ່ງ ດວຍຮູບການເປັນເງິນສົດ ຫຼື ວັດຖຸ ດັ່ງນີ້:
1. ລາຍຮັບຊວຍເຫຼືອລາ ຈາກລັດຖະບານຕາງປະເທດ;
2. ລາຍຮັບຊວຍເຫຼືອລາ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.
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ມາດຕາ 19 (ໃໝ) ລາຍຮັບຈາກການປະກອບສວນຂອງສັງຄົມ
ລາຍຮັບຈາກການປະກອບສວນຂອງສັງຄົມ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ລາຍຮັບຈາກການປະກັນສັງຄົມ;
2. ລາຍຮັບຈາກການປະກອບສວນຂອງສັງຄົມ;
3. ລາຍຮັບອື່ນ.

ໝວດທີ 2
ລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດ
ມາດຕາ 20 (ປັບປຸງ) ປະເພດລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດ
ການຈັດປະເພດລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດ ຕາມການຈັດແບງທາງດານເສດຖະກິດ ມີ ດັງ່ ນີ້:
1. ລາຍຈາຍບລິຫານປົກກະຕິ;
2. ລາຍຈາຍການລົງທຶນຂອງລັດ.
ມາດຕາ 21 (ປັບປຸງ) ລາຍຈາຍບລິຫານປົກກະຕິ
ລາຍຈາຍບລິຫານປົກກະຕິ ມີ ລາຍຈາຍຮັບໃຊກົງຈັກຂອງລັດ ແລະ ລາຍຈາຍທາງດານການເງິນອື່ນ
ທີ່ລັດຖະບານຮັບຜິດຊອບ.
ລາຍຈາຍຮັບໃຊກົງຈັກຂອງລັດ, ແນວລາວສາງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ກາລັງປອງກັນຊາດປອງກັນຄວາມສະຫງບ ປະກອບດວຍ:
1. ລາຍຈາຍເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນອຸດໜູນຕາງໆ;
2. ເງິນນະໂຍບາຍ ແລະ ເງິນຊວຍໜູນ;
3. ລາຍຈາຍບລິຫານ ແລະ ຊື້ໃໝ ຮັບໃຊກົງຈັກລັດ;
4. ລາຍຈາຍດັດສົມ ແລະ ສົ່ງເສີມ;
ລາຍຈາຍທາງດານການເງິນອື່ນທີ່ລັດຖະບານຮັບຜິດຊອບ ປະກອບດວຍ:
1. ເງິນພັນທະບາລຸງໃຫອົງການສາກົນ;
2. ລາຍຈາຍດອກເບຍ;
3. ລາຍຈາຍເຂົ້າຄັງສະສົມແຫງລັດ;
4. ລາຍຈາຍຄາງຊາລະປີຜານມາ;
5. ລາຍຈາຍອື່ນ.
ມາດຕາ 22 (ປັບປຸງ) ລາຍຈາຍການລົງທຶນຂອງລັດ
ລາຍຈາຍການລົງທຶນຂອງລັດ ແມນ ການນາໃຊທຶນຈາກງບປະມານແຫງລັດ ລວມມີ ແຫຼ່ງທຶນພາຍ
ໃນ, ການກູຢືມ ແລະ ການຊວຍເຫຼືອລາ ເຂົ້າໃນການລົງທຶນກ່ສາງພື້ນຖານໂຄງລາງ, ຊື,້ ລົງທຶນ ຫຼື ເຂົ້າຮຸນນາ ວິ
ສາຫະກິດ, ລາຍຈາຍຊື້ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີອາຍຸການນາໃຊເກີນໜຶ່ງປີຂຶ້ນໄປ.
ມາດຕາ 23 ລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດຕາມຂະແໜງການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
ນອກຈາກ ການຈັດແບງລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດ ຕາມທີໄ່ ດການົດໄວໃນມາດຕາ 20 ຂອງກົດໝາຍ
ສະບັບນີແ
້ ລວ ລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດ ຍັງຈັດແບງຕາມຂະແໜງການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ດັ່ງນີ:້
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1. ການຈັດແບງຕາມຂະແໜງການ: ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທາສັງຄົມ, ວິທະຍາສາດ, ສິ່ງແວດລອມ, ການປົກຄອງ, ການປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ, ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນ;
2. ການຈັດແບງຕາມແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ແມນ ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການທີ່ໄດຮັບຮອງເອົາໃນ
ແຕລະໄລຍະ ເຊັ່ນ ໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກ, ໂຄງການຜະລິດເປັນສິນຄາ
ແລະ ຄ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ອື່ນໆ.

ໝວດທີ 3
ການດຸນດຽງງບປະມານແຫງລັດ
ມາດຕາ 24 ລະບົບການດຸນດຽງງບປະມານແຫງລັດ
ລະບົບການດຸນດຽງງບປະມານແຫງລັດ ມີ ສາມ ກລະນີ ດັ່ງນີ້:
1. ງບປະມານແຫງລັດ ສົມດຸນ;
2. ງບປະມານແຫງລັດ ເກີນດຸນ;
3. ງບປະມານແຫງລັດ ຂາດດຸນ.
ການຂາດດຸນງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ ຕອງສອດຄອງກັບຄວາມຕອງການ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ
ຂອງການເງິນແຫງຊາດ. ລະດັບການຂາດດຸນ ແມນ ລັດຖະບານເປັນຜູຕົກລົງ ແລວນາສະເໜີຕ່ສະພາແຫງຊາດ
ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ. ແຫຼ່ງທຶນ ເພື່ອດຸນດຽງການຂາດດຸນງບປະມານແຫງລັດ ໄດມາຈາກການກູຢືມເງິນຈາກ
ພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ.
ມາດຕາ 25 ການດຸນດຽງງບປະມານແຫງລັດ
ການດຸນດຽງງບປະມານແຫງລັດ ແມນ ການເຮັດໃຫງບປະມານມີຄວາມສົມດຸນລະຫວາງ ລາຍຮັບກັບ
ລາຍຈາຍ ຊຶ່ງຕອງປະຕິບັດ ດັ່ງນີ:້
1. ໃນກລະນີທີ່ງບປະມານເກີນດຸນ ຕອງໂອນສວນເກີນດຸນເຂົ້າຄັງສະສົມການເງິນແຫງລັດ ຫຼື ເພີ່ມ
ລາຍຈາຍເຂົ້າໃນວຽກງານທີຈ
່ າເປັນ;
2. ໃນກລະນີທີ່ງບປະມານຂາດດຸນ ຕອງຊອກຫາແຫຼ່ງເງິນ ເພື່ອດຸນດຽງ ຫຼື ຫດຜອນລາຍຈາຍ.
ມາດຕາ 26 ການເກີນດຸນ, ການຂາດດຸນ ແລະ ແຫຼ່ງເງິນດຸນດຽງງບປະມານແຫງລັດ
ການເກີນດຸນລາຍຮັບທີ່ສູນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ ຄຸມຄອງ ແມນ ລັດຖະບານເປັນຜູຕົກລົງ ເພື່ອເພີ່ມໃຫ
ລາຍຈາຍໃດໜຶ່ງ ຫຼື ມອບເຂົ້າຄັງສະສົມແຫງລັດ.
ງບປະມານແຫງລັດ ແມນໃຫຂາດດຸນສະເພາະງບປະມານສູນກາງ ເພື່ອນາໃຊສະເພາະເຂົ້າໃນການລົງທຶນ
ເທົ່ານັ້ນ.
ແຫຼ່ງເງິນດຸນດຽງງບປະມານແຫງລັດ ແມນ ເງິນໄດມາຈາກເງິນກູຢືມ ພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ:
1. ເງິນກູຢືມພາຍໃນ ໄດມາຈາກການລະດົມທຶນພາຍໃນ ດວຍຮູບການຂາຍພັນທະບັດ, ຮຸນກູ
ແລະ ອື່ນໆ;
2. ເງິນກູຢືມຕາງປະເທດ ໄດມາຈາກຮູບການກູຢືມຈາກຕາງປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງ
ການຈັດຕັ້ງຮວມມືສອງຝາຍ, ຫຼາຍຝາຍ ແລະ ຮູບການອື່ນ.

ພາກທີ III
ຄວາມຮັບຜິດຊອບກຽວກັບງບປະມານແຫງລັດ
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ໝວດທີ 1
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາອົງການທີ່ມກ
ີ ານພົວພັນກັບງບປະມານແຫງລັດ
ມາດຕາ 27 (ປັບປຸງ) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາແຫງຊາດ
ໃນວຽກງານການເງິນ ແລະ ງບປະມານແຫງລັດ ສະພາແຫງຊາດ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕ ດັ່ງນີ:້
1. ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ນະໂຍບາຍການເງິນ, ເງິນຕາ, ແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ, ແຜນ
ງບປະມານແຫງລັດໄລຍະກາງ ແລະ ປະຈາປີ, ການດັດແກແຜນງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ, ການົດໝາຍຈັດສັນ
ງບປະມານ, ອັດຕາສວນການຂາດດຸນງບປະມານ, ອັດຕາສວນໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານ, ອັດຕາສວນໜີ້ສິນສາທາ
ລະນະ;
2. ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປະຈາປີ
ແລະ ຫາປີ, ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະຈາປີ ແລະ ຫາປີ, ໂຄງການລົງທຶນປະເພດ I ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຂອງ
ລັດລະດັບຊາດ, ຮັບຮອງເອົາການດັດແກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະຈາປີ;
3. ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ ບົດສະຫບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງບປະມານແຫງລັດປະຈາ
ປີ;
4. ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາການການົດ, ການປຽນແປງ, ການຍົກເວັ້ນ, ການຍົກເລີກ, ການລົບ
ລາງອັດຕາພາສີ ແລະ ສວຍສາອາກອນ.
ມາດຕາ 28 (ໃໝ) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັນ
້ ແຂວງ
ໃນວຽກງານງບປະມານແຫງລັດ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນີ້:
1. ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງບ
ປະມານຂອງທອງຖິ່ນ ແລະ ບົດລາຍງານ ກຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດັ່ງກາວ ຕາມການສະເໜີຂອງ
ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ;
2. ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ ແຜນການຈັດເກັບລາຍຮັບ, ລາຍຈາຍ ປະຈາປີ ຂອງທອງຖິ່ນ
ຕາມການສະເໜີຂອງເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ;
3. ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ ແຜນການຈັດສັນງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ, ເງິນແຮໃຫເມືອງ,
ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຕາມການສະເໜີຂອງເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ;
4. ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ ບົດສະຫບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງບປະມານຂອງທອງຖິ່ນ;
5. ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ ແຜນການກ່ສາງພື້ນຖານໂຄງລາງປະຈາປີ ຂອງທອງຖິ່ນ ແລະ
ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ V ທີ່ທອງຖິ່ນຮັບຜິດຊອບ;
6. ຊຸກຍູການຕິດຕາມກວດກາສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງບປະມານຂອງບັນດາຂະແໜງການ
ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ.
ມາດຕາ 29 (ປັບປຸງ) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ
ໃນວຽກງານການເງິນ ແລະ ງບປະມານແຫງລັດ ລັດຖະບານ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວາ, ພິຈາລະນາ ແລະ ນາສະເໜີຕ່ສະພາແຫງຊາດ ກຽວກັບນະໂຍບາຍການເງິນ,
ເງິນຕາ, ແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ, ແຜນງບປະມານແຫງລັດໄລຍະກາງ ແລະ ປະຈາປີ, ການດັດແກແຜນງບ
ປະມານແຫງລັດປະຈາປີ, ການົດໝາຍຈັດສັນງບປະມານ, ອັດຕາສວນການຂາດດຸນງບປະມານ, ອັດຕາສວນໜີ້
ສິນຂອງລັດຖະບານ, ອັດຕາສວນໜີ້ສິນສາທາລະນະ;
2. ຄົ້ນຄວາ, ພິຈາລະນາ ແລະ ນາສະເໜີຕ່ສະພາແຫງຊາດ ກຽວກັບແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປະຈາປີ ແລະ ຫາປີ, ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະຈາປີ ແລະ ຫາປີ, ໂຄງການ
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ລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ, ຮັບຮອງເອົາການດັດແກໂຄງການລົງທຶນ
ຂອງລັດປະຈາປີ;
3. ຄົ້ນຄວາ, ພິຈາລະນາ ແລະ ນາສະເໜີຕ່ສະພາແຫງຊາດ ກຽວກັບບົດສະຫບຂາດຕົວ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ;
4. ຄົ້ນຄວາ, ພິຈາລະນາ ແລະ ນາສະເໜີຕ່ສະພາແຫງຊາດ ກຽວກັບການການົດ, ການປຽນ
ແປງ, ການຍົກເວັ້ນ, ການຍົກເລີກ, ການລົບລາງອັດຕາພາສີ ແລະ ສວຍສາອາກອນ;
5. ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງບ
ປະ ມານແຫງລັດປະຈາປີ ແລະ ຫາປີ ຕ່ສະພາແຫງຊາດ;
6. ອອກດາລັດກຽວກັບແຜນງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ, ຊີ້ນາ, ຄຸມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ
ແລະ ກວດການ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງບປະມານແຫງລັດ;
7. ຊີ້ນາກະຊວງການເງິນ, ບັນດາອົງການຂອງລັດຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ ປະຕິບັດລາຍ
ຮັບ-ລາຍຈາຍ ງບປະມານແຫງລັດ ໃຫຖືກຕອງຕາມແຜນງບປະມານ ທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ ແລະ ສັ່ງໂຈະ
ລາຍຈາຍ ເມື່ອມີການລະເມີດກົດໝາຍກຽວກັບການເງິນ;
8. ຕົກລົງສາງຕັ້ງ ຫຼື ຍຸບເລີກຫົວໜວຍງບປະມານແຫງລັດຂັ້ນໜຶ່ງ;
9. ຕົກລົງມອບສິດໃຫກະຊວງການເງິນ ອອກລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການຄຸມຄອງເກັບ
ລາຍຮັບ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດໃຫຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນ
ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
ມາດຕາ 30 (ໃໝ) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງການເງິນ
ໃນວຽກງານງບປະມານແຫງລັດ ກະຊວງການເງິນ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນີ:້
1. ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບບັນດາການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນທີ່ກຽວຂອງ
ໃນການສາງບັນດາການົດໝາຍການຈັດສັນລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດ, ການແບງປັນລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍ, ສາງ
ລະບຽບການບັນຊີ ແລະ ສາລະບານງບປະມານ, ປິດບັນຊີງບປະມານ ແລະ ການເປີດເຜີຍງບປະມານ ແລວນາ
ສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາຕົກລົງ;
2. ສັງລວມແຜນງບປະມານ, ຄຸມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ສະເໜີດັດແກ, ຕີລາຄາສະພາບ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສາງບົດສະຫບງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ;
3. ກູຢືມເງິນ ເພື່ອດຸນດຽງສະພາບຄອງທາງດານງບປະມານ ພາຍໃນປີງບປະມານ;
4. ຈັດຕັ້ງ, ຄຸມຄອງການເກັບລາຍຮັບ ໃຫໄດຕາມແຜນການ ແລະ ເກີນແຜນການ; ປະຕິບັດ
ລາຍຈາຍຕາມແຜນງບປະມານປະຈາປີທີ່ລັດຖະບານມອບໃຫ;
5. ເປັນເຈົ້າການໃນການພົວພັນ, ຮວມມືກັບການຈັດຕັ້ງການເງິນຕາງປະເທດ, ອົງການການເງິນ
ສາກົນ, ການຈັດຕັ້ງອື່ນ ທີ່ມີສວນພົວພັນວຽກງານການເງິນ, ສາງຮາງສັນຍາກູຢືມ, ຊວຍເຫຼືອລາກັບ
ຕາງປະເທດ ແລະ ບັນດາສະຖາບັນການເງິນສາກົນ ເພື່ອນາສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາ;
6. ຄຸມຄອງເງິນກູຢືມ, ເງິນຊວຍເຫຼືອລາ ແລະ ປະຕິບັດການຊາລະໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານ ຕາມ
ທີ່ໄດການົດໄວໃນສັນຍາ;
7. ຮັບຜິດຊອບຕ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸມຄອງ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງບປະມານແຫງ
ລັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ກວດກາບັນດາຫົວໜວຍວິສາຫະກິດ, ທຸລະກິດທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະ
ຊົນ ຫົວໜວຍງບປະມານ, ກອງທຶນຂອງລັດ, ອົງການບລິຫານວິຊາການແຕລະຂັ້ນ ໃນການປະຕິບັດພັນທະ
ເຂົາ້ ງບປະມານ;
8. ຄຸມຄອງຄັງສະສົມແຫງລັດ, ກອງທຶນຂອງລັດ, ຊັບສິນ, ໜີ້ສິນ ແລະ ວັດຖຸມີຄາຂອງລັດ;
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9. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນການການົດເພດານ ແລະ ແຫຼ່ງ
ທຶນ ສາລັບແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ໄລຍະກາງ ແລະ ປະຈາປີ ທີ່ນາໃຊແຫຼ່ງທຶນ ພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະ ເທດ
ຢູ ສປປ ລາວ;
10. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການຂອງສູນກາງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ ສາງ
ຮາງແຜນງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ,
ສະເໜີດັດແກແຜນງົບະມານປະຈາປີ
ເພື່ອສະເໜີລັດຖະບານ
ພິຈາລະນາ;
11. ຊີ້ນາ, ຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍ ງບປະມານ ຕາມຕົວເລກ
ທີ່ສະພາແຫງຊາດ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ;
12. ຊີ້ນາການສະຫບຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ ເພື່ອລາຍ
ງານໃຫອົງການກວດສອບແຫງລັດ ໃຫທັນຕາມການົດເວລາ.
ມາດຕາ 31 (ປັບປຸງ) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ໃນວຽກງານການເງິນ ແລະ ງບປະມານແຫງລັດ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີ ຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບ ດັ່ງນີ:້
1. ເປັນເຈົ້າການສາງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປະຈາປີ ແລະ ຫາປີ,
ແຜນການລົງທຶນແຫງລັດປະຈາປີ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
ລະດັບຊາດ ເພື່ອນາສະເໜີຕ່ລັດຖະບານ;
2. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການເງິນໃນການການົດເພດານ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນຂອງແຜນການ
ລົງທຶນຂອງລັດປະຈາປີ ແລະ ຫາປີ ເປັນລາຍລະອຽດແຕຫົວທີ;
3. ເປັນເຈົ້າການຄຸມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ກຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງລັດປະຈາປີ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ;
4. ເປັນເຈົ້າການສະຫບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ສະພາແຫງຊາດຮັບຮອງ
ໃຫເຫັນຄວາມຄືບໜາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໜີ້ສິນຄາງຊາລະ, ມູນຄາໂຄງການທີ່ຈະສືບຕ່ລາຍງານໃຫລັດຖະ
ບານໃນແຕລະໄລຍະ;
5. ເປັນເຈົ້າການ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການການເງິນ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນທີ່ກຽວຂອງ ຢູ
ສູນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ ກຽວກັບການຄຸມຄອງນະໂຍບາຍຫດຜອນພາສີ-ອາກອນ ຕາມກົດໝາຍ.

ໝວດທີ 2
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກສວນທີກ
່ ຽວຂອງກັບງບປະມານແຫງລັດ
ມາດຕາ 32 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ ແຫງ ສປປ ລາວ
ໃນວຽກງານການເງິນ ແລະ ງບປະມານແຫງລັດ ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຕົ້ນຕ ດັ່ງນີ:້
1. ບລິການບັນຊີເງິນຝາກງບປະມານແຫງລັດ, ຮັກສາວັດຖຸມີຄາທີຂ
່ ະແໜງການການເງິນຝາກໄວ;
2. ພິຈາລະນາສະໜອງທຶນກູຢືມໄລຍະສັ້ນໃຫກະຊວງການເງິນ ເມື່ອມີຄວາມຈາເປັນ ຕາມການສະ
ເໜີ ຊຶ່ງຕອງໄດທົດແທນຄືນໃນປີງບປະມານນັ້ນ;
3. ໃຫຄວາມຮວມມືໃນການບລິການຮັບ-ຈາຍງບປະມານແຫງລັດ, ເປີດຈົດໝາຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອຈັດ
ຊື້ສິນຄາ ແລະ ການບລິການ ແລະ ດາເນີນການຊາລະໜີ້ສິນກັບຕາງປະເທດ ຕາມການສັ່ງມອບ-ສັ່ງຈາຍຂອງ
ກະຊວງການເງິນ;
4. ຂາຍພັນທະບັດຂອງລັດ ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ.
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ມາດຕາ 33 (ປັບປຸງ) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງ ແລະ ການຈັດຕັງ້ ອືນ
່
ໃນວຽກງານການເງິນ ແລະ ງບປະມານແຫງລັດ ກະຊວງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນ ມີ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນີ້:
1. ຊີ້ນາວຽກງານການເງິນຂອງອົງການຕົນ ໃຫປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ວິໄນການເງິນຢາງ
ເຂັ້ມງວດໃນການສາງແຜນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ແລະ ສະຫບງບປະມານ, ຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ
ກົງຈັກໃຫມີປະສິດທິຜົນ, ປະຢັດ, ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຖືກຕອງຕາມແຜນງບປະ
ມານທີສ
່ ະພາແຫງຊາດໄດຮັບຮອງ;
2. ຊີ້ນາ, ຄຸມຄອງ ແລະ ກວດກາ ວິສາຫະກິດຂອງລັດ ແລະ ຫົວໜວຍບລິຫານວິຊາການ ທີ່
ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ປະຕິບັດພັນທະເຂົ້າງບປະມານໃຫຖືກຕອງ, ຄົບຖວນ, ທັນການົດເວລາ
ແລະ ການໃຊຈາຍໃຫຖືກຕອງຕາມແຜນງບປະມານ;
3. ຊີ້ນາ, ຄຸມຄອງ ແລະ ກວດກາການເກັບລາຍຮັບ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ
ໃຫໄດຕາມແຜນການ ແລະ ເກີນແຜນການ; ປະຕິບັດລາຍຈາຍ ຕາມແຜນງບປະມານທີ່ລັດຖະບານມອບໃຫ,
ຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນ, ການປະຢັດ ແລະ ຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ;
4. ຊີນ
້ າຫົວໜວຍງບປະມານທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຈັດເກັບລາຍຮັບວິຊາການ
ໃຫຖືກຕອງຕາມລະບຽບການ ແລະ ມອບເຂົ້າງບປະມານແຫງລັດໃຫຄົບຖວນ;
5. ປະສານສົມທົບ ກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງການເງິນ ຄົ້ນຄວາ
ສັນຍາກຽວກັບການອະນຸຍາດລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫລັດໄດຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດຢາງເໝາະສົມ.
ມາດຕາ 34 (ປັບປຸງ) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ໃນວຽກງານການເງິນ ແລະ ງບປະມານແຫງລັດ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ດັງ່ ນີ:້
1. ສາງ ແລະ ນາພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແລະ ແຜນງບປະມານ ປະຈາປີ ແລະ ຫາປີ ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃຫສອດຄອງກັບແຜນຍຸດທະສາດ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ, ສະພາບຈຸດພິເສດ, ທາແຮງດານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມອາດ
ສາມາດບົ່ມຊອນຕົວຈິງຂອງຕົນ;
2. ຊີນ
້ າ ບັນດາພະແນກການ ແລະ ເມືອງ ທີຂ
່ ນ
ຶ້ ກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ກຽວກັບການ
ສາງແຜນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ແລະ ສະຫບແຜນງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ ແລະ ຫາປີ, ຮັບປະກັນການ
ເຄື່ອນໄຫວຂອງກົງຈັກໃຫມີປະສິດທິຜົນ, ປະຢັດ, ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຖືກຕອງ
ຕາມແຜນງບປະມານທີ່ສະພາແຫງຊາດຮັບຮອງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
3. ຄຸມຄອງ, ຊີນ
້ າ, ອານວຍ, ຄວບຄຸມ ໃຫບັນດາອົງການທີ່ກຽວຂອງ ປະຕິບັດການສາງລາຍ
ຮັບຢູແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃຫຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ, ຄົບຖວນ ແລະ ທັນເວລາ;
4. ອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທຶນຊວຍເຫຼືອ ແລະ ບັນດາ
ໂຄງການລົງທຶນ ທີ່ສູນກາງຄຸມຄອງ; ເປັນເຈົ້າການໃນການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງທຸກພາກສວນເສດຖະກິດ ທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ຢູໃນເຂດປົກຄອງຂອງຕົນ;
5. ຊີນ
້ າຂະແໜງການທອງຖິ່ນ ເກັບກາຖານຂ້ມູນລາຍຮັບງບປະມານ ໃຫຄົບຖວນ ແລະ ຊັດ
ເຈນ ເພື່ອລາຍງານໃຫຂະແໜງລາຍຮັບທີ່ເປັນສາຍຕັ້ງຂອງກະຊວງການເງິນ;
6. ຄຸມຄອງ, ຊີ້ນາ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ກວດການລາຍຮັບງບປະມານຕາມຂອບເຂດສິດ
ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເພື່ອຮັບປະກັນຫຼັກການລວມສູນທຸກລາຍຮັບງບປະມານແຫງລັດ ໃຫຄົບ
ຖວນ, ເອກະພາບ, ຍຸຕິທາ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ;
12

7. ຄຸມຄອງ, ຊີ້ນາ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ກວດການກອນ ແລະ ຫຼັງການປະຕິບັດລາຍຈາຍ
ງບປະມານ ໃຫມີປະສິດທິຜົນ, ປະຢັດ, ຖືກຕອງຕາມແຜນງບປະມານປະຈາປີ;
8. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການເງິນໃນການຄຸມຄອງ, ຊີ້ນາ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ
ກວດການການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ການປະຕິບັດລາຍຈາຍງບປະມານຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
9. ຄຸມຄອງ, ຊີ້ນາ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ກວດການການປະຕິບັດໜາທີ່ຂອງພະນັກງານ
ການເງິນ, ສະເໜີກະຊວງການເງິນ ແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງພະນັກງານການເງິນຕາມຕາແໜງງານທີ່
ກະຊວງການເງິນຄຸມຄອງ;
10. ອານວຍຄວາມສະດວກ, ຊຸກຍູ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດໜາທີ່ຂອງພະນັກງານພາສີ,
ສວຍສາອາກອນ ແລະ ຄັງເງິນແຫງຊາດຢູທອງຖິ່ນຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 35 (ໃໝ) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂັນ
້ ເມືອງ
ໃນວຽກງານການເງິນ ແລະ ງບປະມານແຫງລັດ ຂັ້ນເມືອງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນີ້:
1. ສາງ ແລະ ນາພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແລະ ແຜນງບປະມານຂອງຂັ້ນເມືອງ ປະຈາປີ ແລະ ຫາປີ ໃຫສອດຄອງກັບແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ, ສະພາບຈຸດພິເສດ, ທາແຮງດານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດບົ່ມຊອນຕົວຈິງ ຂອງ
ຂັ້ນເມືອງ;
2. ຊີນ
້ າບັນດາຫອງການຂັ້ນເມືອງ ໃນການສາງແຜນ, ຈັດແບງແຜນ, ປະຕິບັດແຜນ ແລະ
ສະຫບແຜນງບປະມານ ໃຫຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
3. ຄຸມຄອງ ແລະ ປະຕິບັດແຜນລາຍຮັບ; ອານວຍ, ຄວບຄຸມ ໃຫບັນດາອົງການທີ່ກຽວຂອງ
ປະຕິບັດການສາງລາຍຮັບຢູຂັ້ນເມືອງ ໃຫຖືກຕອງ, ຄົບຖວນ, ທັນເວລາ ແລະ ໂປງໃສ;
4. ປະສານສົມທົບກັບພະແນກການເງິນປະຈາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃນການຊີ້ນາ, ຄຸມຄອງ,
ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ກວດການການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ການປະຕິບັດລາຍຈາຍງບປະມານຂອງຂັ້ນເມືອງ;
5. ຊີນ
້ າ, ຄຸມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ກວດການການປະຕິບັດໜາທີ່ຂອງພະນັກງານ
ການເງິນ; ປະສານສົມທົບກັບ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ສະເໜີແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງພະນັກງານການ
ເງິນຕາມລະບຽບການ;
6. ຈັດຕັ້ງ, ນາພາ, ອານວຍ, ຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວການປະຕິບັດ
ໜາທີ່ຂອງບັນດາພະນັກງານການເງິນປະຈາແຕລະຫອງການຂັ້ນເມືອງ, ການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜາທີ່ຂອງການ
ເງິນ ຂັ້ນບານ;
7. ອານວຍຄວາມສະດວກ, ຊຸກຍູ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດໜາທີ່ຂອງພະນັກງານພາສີ,
ສວຍສາອາກອນ ແລະ ຄັງເງິນແຫງຊາດປະຈາຂັ້ນເມືອງຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 36 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຫົວໜວຍງບປະມານ
ໃນການຄຸມຄອງແຜນງບປະມານແຫງລັດ ຫົວໜວຍງບປະມານ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນີ້:
1. ສາງແຜນງບປະມານ ແລະ ຈັດແບງແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍງບປະມານປະຈາປີ ພອມທັງມອບ
ຕົວເລກແຜນການດັ່ງກາວ ໃຫກົມກອງ ແລະ ຫົວໜວຍງບປະມານ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
2. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜກົດໝາຍ ກຽວກັບການເງິນ-ງບປະມານ, ແນະນາການຄຸມຄອງການເງິນ,
ການຖືບັນຊີ, ການຈົດກາຍ ໃຫຖືກຕອງຕາມລະບຽບການບັນຊີ;
3. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງບປະມານລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈາຍທີ່ໄດຮັບມອບໝາຍ, ເກັບລາຍຮັບໃຫ
ຄົບຖວນ, ທັນການົດເວລາ, ໄລລຽງລາຍຈາຍໃຫມີປະສິດທິຜົນ, ນາໃຊໃຫຖືກ, ມັດທະຍັດ ແລະ ຖືກຕອງ
ຕາມກົດໝາຍ;
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4. ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການໃຫຖືກຕອງ, ເຂັ້ມງວດ ແລະ ຕາມແຜນງບປະມານແຫງ
ລັດປະຈາປີ ໃນການຈັດຊຶ້ສິນຄາ, ການຈັດຈາງ ແລະ ການບລິການ ດວຍການນາໃຊງບປະມານແຫງລັດ;
5. ຖືບັນຊີ ແລະ ຈົດກາຍໃຫຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍວາດວຍການບັນຊີ, ຕາມສາລະບານງບປະ
ມານ;
6. ປະສານສົມທົບກັບຄັງເງິນແຫງຊາດ ສົມທຽບຕົວເລກການປະຕິບັດລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈາຍ
ງບປະມານ ແລະ ສະຫບ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງບປະມານ ໃຫຄົບຖວນ, ຖືກຕອງ ແລະ ທັນການົດ
ເວລາ.
ມາດຕາ 37 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູປະຕິບດ
ັ ພັນທະເຂົາ້ ງບປະມານ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະເຂົ້າງບປະມານແຫງລັດ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນີ້:
1. ຕອງມອບພັນທະ ພາສີ, ສວຍສາອາກອນ, ຄາທານຽມ ແລະ ຄາບລິການຕາງໆ ເຂົ້າ
ງບປະມານ ໃຫຄົບຖວນ, ທັນເວລາ ແລະ ຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ;
2. ຖືບັນຊີຕາມລະບຽບ ແລະ ປະຕິບັດໃຫຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍວາດວຍການບັນຊີ, ຮັບປະກັນ
ຄວາມໂປງໃສ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ຢູພາຍໃຕການກວດກາຂອງຂະແໜງການການເງິນ ແລະ ອົງການກວດສອບພາຍ
ນອກ ຕາມລະບຽບການ;
3. ສະເໜີ, ຮອງຟອງ ແລະ ຮອງຂຄວາມເປັນທາ ໃນກລະນີທເີ່ ຫັນວາບ່ໄດຮັບຄວາມຍຸຕທ
ິ າຈາກ
ການປະຕິບັດໜາທີຂ
່ ອງເຈົ້າໜາທີຂ
່ ະແໜງການການເງິນ, ເຈົ້າໜາທີ່ ພາສີ, ສວຍສາອາກອນ ແລະ ຄັງເງິນແຫງ
ຊາດ.
ການບ່ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນຕ່ງບປະມານ ເຊັ່ນ ການເຊື່ອງອາ, ການປົກປິດລາຍຮັບ, ການລັກລອບ
ໜີພາສີ, ການຄາຂາຍເຖື່ອນ, ການສົມຮູຮວມຄິດກັບເຈົ້າໜາທີ່ຂອງລັດ ກຽວກັບການມອບພັນທະເຂົ້າງບປະ
ມານ ຖືວາເປັນຄວາມຜິດ ແລະ ຈະຖືກດາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ.

ພາກທີ IV
ການແບງຄວາມຮັບຜິດຊອບກຽວກັບງບປະມານແຫງລັດ
ໝວດທີ 1
ການແບງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ລະຫວາງ ສູນກາງ ແລະ ທອງຖິນ
່
ມາດຕາ 38 (ປັບປຸງ) ລະບົບງບປະມານແຫງລັດ
ລະບົບງບປະມານແຫງລັດ ປະກອບດວຍ ງບປະມານສູນກາງ ແລະ ງບປະມານທອງຖິ່ນ ຊຶ່ງແມນ
ລະບົບງບປະມານລວມສູນອັນດຽວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ແບງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸມຄອງ.
1. ງບປະມານສູນກາງ ແມນ ງບປະມານຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ,
ແນວລາວສາງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ;
2. ງບປະມານທອງຖິນ
່ ແມນ ງບປະມານຂອງອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ, ຂະແໜງການຕາງໆ ຢູ
ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ.
ມາດຕາ 39 (ປັບປຸງ) ການແບງຄວາມຮັບຜິດຊອບກຽວກັບງບປະມານແຫງລັດ
ການແບງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ກຽວກັບງບປະມານແຫງລັດ ແມນ ການແບງສິດໃນການຊີ້ນາ, ການ
ຄຸມຄອງ ແລະ ຕົກລົງ ໃນການສາງແຜນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ, ສະຫບ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ
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ງບປະມານແຫງລັດ ລະຫວາງ ສູນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ ໃຫມີຄວາມຊັດເຈນ ໂດຍສະເພາະຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບ ແລະ ຄຸມຄອງລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດ.
ໃນການແບງຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວາງສູນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນນັ້ນ ຕອງຮັບປະກັນຫຼັກການ ຂະແ
ໜງການສູນກາງຄຸມຄອງມະຫາພາກ, ອອກນິຕິກາ, ຕິດຕາມກວດກາ, ຊຸກຍູການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຍົກສູງ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງທອງຖິ່ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງບປະມານ ບົນພື້ນຖານຫຼັກການລວມສູນງບ
ປະມານແຫງລັດ.
ການແບງຄວາມຮັບຜິດຊອບກຽວກັບລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍ ງບປະມານແຫງລັດ ລະຫວາງ ສູນກາງ
ແລະ ທອງຖິ່ນ ຕອງຮັບປະກັນຫຼັກການຄຸມຄອງເປັນເອກະພາບ ໂດຍຂັ້ນສູນກາງ ມີບົດບາດເປັນຜູຄຸມຄອງ
ແລະ ດັດສົມລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຊວຍໜູນບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ, ເທດ
ສະ ບານ, ນະຄອນ ທີ່ຍັງຂາດດຸນ ເພື່ອກາວຂຶ້ນເປັນເຈົ້າຕົນເອງເທື່ອລະກາວ; ຂັ້ນທອງຖິ່ນ ຕອງເສີມຂະຫຍາຍ
ທາ ແຮງ ແລະ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊອນ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມສາມາດຂຸດຄົ້ນເກັບລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄຸມຄອງລາຍ
ຈາຍ ຢາງຮັດກຸມ, ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງທອງຖິ່ນ.

ໝວດທີ 2
ການແບງຂັນ
້ ຄຸມຄອງການເກັບລາຍຮັບງບປະມານແຫງລັດ
ມາດຕາ 40 (ປັບປຸງ) ການແບງຂັນ
້ ຄຸມຄອງການເກັບລາຍຮັບງບປະມານແຫງລັດ
ການແບງຂັ້ນຄຸມຄອງການເກັບລາຍຮັບງບປະມານແຫງລັດ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ລາຍຮັບງບປະມານແຫງລັດທີສ
່ ູນກາງ ຄຸມຄອງການເກັບ;
2. ລາຍຮັບງບປະມານແຫງລັດທີ່ທອງຖິ່ນ ຄຸມຄອງການເກັບ.
ມາດຕາ 41 (ປັບປຸງ) ລາຍຮັບງບປະມານແຫງລັດທີສ
່ ນ
ູ ກາງຄຸມຄອງການເກັບ
ລາຍຮັບງບປະມານແຫງລັດທີ່ສູນກາງຄຸມຄອງການເກັບ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ອາກອນມູນຄາເພີ່ມ, ອາກອນຊົມໃຊ, ອາກອນກາໄລ ແລະ ລາຍຮັບເງິນປັນຜົນກາໄລສຸດທິ
ຈາກຫົວໜວຍທຸລະກິດ ທີ່ສູນກາງຄຸມຄອງ;
2. ພາສີຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ;
3. ອາກອນມູນຄາເພີ່ມ, ອາກອນຊົມໃຊ, ອາກອນກາໄລຈາກສິນຄານາເຂົ້າ;
4. ຄາທານຽມ ແລະ ຄາບລິການຕາງໆໃນຂອດຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ເຊັ່ນ ຄາຜານດານ, ຄາອອກ
ໜັງສື ແລະ ບັດຜານແດນ;
5. ລາຍຮັບຈາກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ເຊັ່ນ ການຂາຍໄມ ແລະ ແຮທາດ;
6. ລາຍຮັບຈາກການບິນຜານນານຟາ, ຄາພາກຫຼວງ;
7. ລາຍຮັບຈາກດອກເບຍເງິນກູຢືມ;
8. ລາຍຮັບຈາກການເຊົ່າເຮືອນ ແລະ ຊັບສິນອື່ນຂອງລັດ ທີ່ສູນກາງຄຸມຄອງ;
9. ລາຍຮັບຈາກບັນດາກອງທຶນຂອງລັດທີ່ສູນກາງຄຸມຄອງ;
10.
ລາຍຮັບຈາກບັນດາອົງການບລິຫານວິຊາການທີ່ສູນກາງຄຸມຄອງ;
11.
ລາຍຮັບຈາກການປັບໃໝ ແລະ ການຂາຍເຄື່ອງທີຖ
່ ືກຮິບທີ່ສູນກາງຄຸມຄອງ;
12.
ລາຍຮັບຈາກການຊວຍເຫຼືອຂອງຕາງປະເທດ ທີ່ສູນກາງຄູມຄອງ;
13.
ລາຍຮັບຈາກການລະດົມທຶນ ແລະ ການປະກອບສວນຂອງບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ
ທີ່ຂຶ້ນ ກັບສູນກາງຄຸມຄອງ;
14.
ລາຍຮັບອື່ນຕາມກົດໝາຍ.
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ຫົວໜວຍທຸລະກິດ ທີ່ສູນກາງຄຸມຄອງ ແມນ ຫົວໜວຍທຸລະກິດ ຂະໜາດໃຫຍ, ບລິສັດຂາມຊາດ,
ບລິສັດທີ່ນາໃຊເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນລະບຽບການຕາງຫາກ.
ມາດຕາ 42 (ປັບປຸງ) ລາຍຮັບງບປະມານແຫງລັດທີທ
່ ອງຖິນ
່ ຄຸມຄອງການເກັບ
ກ. ລາຍຮັບງບປະມານແຫງລັດທີ່ຂັ້ນແຂວງ ຄຸມຄອງການເກັບ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ອາກອນມູນຄາເພີ່ມ, ອາກອນຊົມໃຊ, ອາກອນກາໄລ ແລະ ລາຍຮັບເງິນປັນຜົນກາໄລ
ສຸດທິ ຈາກຫົວໜວຍທຸລະກິດ ທີ່ຂັ້ນແຂວງ ຄຸມຄອງ;
2. ຄາທານຽມນາໃຊທີດ
່ ິນ(ພາສີທີ່ດິນ), ຄາເຊົ່າທີ່ດິນ; ຄາມອບສິດນາໃຊ ແລະ ໂອນສິດນາ
ໃຊທີ່ດິນ, ຄາທານຽມອອກທະບຽນອາກອນ, ອາກອນລາຍໄດບຸກຄົນ;
3. ລາຍຮັບຈາກການສາປະທານຂຸດຄົ້ນຫີນແຮ, ຊາຍ, ດິນດາ ແລະ ດິນແດງ;
4. ຄາເຊົ່າເຮືອນ, ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນອື່ນຂອງລັດ ທີ່ຂັ້ນແຂວງຄຸມຄອງ;
5. ລາຍຮັບຈາກບັນດາກອງທຶນຂອງລັດທີ່ຂັ້ນແຂວງຄຸມຄອງ;
6. ລາຍຮັບຈາກຄາທານຽມ ແລະ ຄາບລິການວິຊາການທີ່ຂັ້ນແຂວງຄຸມຄອງ;
7. ລາຍຮັບຈາກການປັບໃໝ ແລະ ການຂາຍເຄື່ອງຖືກຮິບ ທີ່ຂັ້ນແຂວງຄຸມຄອງ;
8. ລາຍຮັບຈາກການລະດົມທຶນ ແລະ ການປະກອບສວນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ
ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຂັ້ນແຂວງຄຸມຄອງ;
9. ລາຍຮັບຈາກການຊວຍເຫຼອ
ື ລາຈາກຕາງປະເທດ ທີ່ຂັ້ນແຂວງຄຸມຄອງ;
10. ລາຍຮັບອື່ນຕາມກົດໝາຍ.
ຂ. ລາຍຮັບງບປະມານແຫງລັດຂັ້ນເມືອງ ຄຸມຄອງການເກັບ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ອາກອນມູນຄາເພີ່ມ, ອາກອນຊົມໃຊ, ອາກອນກາໄລ ແລະ ລາຍຮັບເງິນປັນຜົນກາໄລ
ສຸດທິ ຈາກຫົວໜວຍທຸລະກິດ ທີ່ຂັ້ນເມືອງຄຸມຄອງ;
2. ອາກອນລາຍໄດ, ອາກອນມອບເໝົາ, ອາກອນສະແຕມ ທີ່ຂັ້ນເມືອງຄຸມຄອງ;
3. ຄາທານຽມນາໃຊທີດ
່ ິນ (ພາສີທດ
ີ່ ິນ), ຄາເຊົ່າທີດ
່ ນ
ິ , ຄາມອບສິດນາໃຊ ແລະ ໂອນສິດນາ
ໃຊທີ່ດິນ ທີ່ຂັ້ນເມືອງຄຸມຄອງ;
4. ລາຍຮັບຈາກການສາປະທານຂຸດຄົ້ນ ຫີນແຮ, ຊາຍ, ດິນດາ ແລະ ດິນແດງທີ່ຂັ້ນເມືອງຄຸມ
ຄອງ;
5. ຄາເຊົ່າເຮືອນ, ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນອື່ນຂອງລັດ ທີ່ຂັ້ນເມືອງຄຸມຄອງ;
6. ລາຍຮັບຈາກຄາທານຽມ ແລະ ຄາບລິການວິຊາການທີ່ຂັ້ນເມືອງຄຸມຄອງ;
7. ລາຍຮັບຈາກການປັບໃໝ ແລະ ການຂາຍເຄື່ອງຖືກຮິບທີ່ຂັ້ນເມືອງຄຸມຄອງ;
8. ລາຍຮັບຈາກການລະດົມທຶນ ແລະ ການປະກອບສວນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ
ການຈັດຕັ້ງທີ່ຂັ້ນເມືອງຄຸມຄອງ;
9. ລາຍຮັບອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.

ໝວດທີ 3
ການແບງຂັນ
້ ຄຸມຄອງລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດ
ມາດຕາ 43 (ປັບປຸງ) ການແບງຂັນ
້ ຄຸມຄອງລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດ
ການແບງຂັ້ນຄຸມຄອງລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດຂັ້ນສູນກາງ;
2. ລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດຂັ້ນທອງຖິ່ນ.
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ມາດຕາ 44 (ປັບປຸງ) ລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດຂັນ
້ ສູນກາງ
ລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດຂັ້ນສູນກາງ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ວຽກງານບລິຫານກົງຈັກຂອງການຈັດຕັ້ງລັດ, ແນວລາວສາງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະ
ຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ;
2. ວຽກງານປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ ແລະ ການຕາງປະເທດ;
3. ການສຶກສາວິຊາຊີບ ແລະ ຂັນ
້ ວິທະຍາໄລ ຂຶ້ນໄປ, ການບລິຫານການສຶກສາ, ການຄຸມ
ຄອງຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ;
4. ການຊາລະດອກເບຍເງິນກູຢືມພາຍໃນປະເທດ ແລະ
ຕາງປະເທດຂອງລັດຖະບານ,
ເງິນປະກອບພັນທະໃຫອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ;
5. ກອງທຶນຂອງລັດ;
6. ເງິນແຮລັດຖະບານ;
7. ຄັງສະສົມແຫງລັດ;
8. ການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ສູນກາງຄຸມຄອງ;
9. ການໃຫກູຢືມຕ່ຂອງລັດຖະບານ;
10. ການຊວຍເຫຼືອລາ;
11. ລາຍຈາຍອື່ນຕາມກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 45 (ປັບປຸງ) ລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດທີທ
່ ອງຖິນ
່ ຄຸມຄອງ
ກ. ລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດທີ່ຂັ້ນແຂວງ ຄຸມຄອງ ມີ ດັ່ງນີ:້
1. ວຽກງານບລິຫານຂອງການຈັດຕັ້ງລັດ, ແນວລາວສາງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັນ
້
ແຂວງ;
2. ການສຶກສາຂັ້ນລຸມວິທະຍາໄລລົງມາ;
3. ເງິນແຮທອງຖິ່ນ;
4. ການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ຂັ້ນແຂວງຄຸມຄອງ;
5. ການຊວຍເຫຼືອລາ;
6. ລາຍຈາຍອື່ນຕາມກົດໝາຍ.
ຂ. ລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດຂັ້ນເມືອງ ຄຸມຄອງ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ວຽກງານບລິຫານຂອງການຈັດຕັ້ງລັດ, ແນວລາວສາງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັນ
້
ເມືອງ;
2. ເງິນແຮທອງຖິ່ນ ທີ່ຂັ້ນແຂວງມອບໃຫຄຸມຄອງ;
3. ການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ຂັ້ນເມືອງຄຸມຄອງ;
4. ລາຍຈາຍອື່ນຕາມກົດໝາຍ.

ໝວດທີ 4
ການຊວຍໜູນງບປະມານແຫງລັດ
ມາດຕາ 46 (ປັບປຸງ) ການຊວຍໜູນເພືອ
່ ການດຸນດຽງງບປະມານແຫງລັດລະຫວາງສູນກາງ ແລະ ທອງຖິນ
່
ໃນກລະນີລາຍຮັບງບປະມານແຫງລັດທີ່ທອງຖິ່ນຄຸມຄອງ
ຫາກບ່ພຽງພກັບລາຍຈາຍທີ່ສະພາແຫງ
ຊາດຮັບຮອງນັ້ນ ງບປະມານສູນກາງ ຕອງຊວຍໜູນໃຫງບປະມານທອງຖິ່ນ ເພື່ອຮັບປະກັນລາຍຈາຍປະຈາປີ.
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ໃນກລະນີລາຍຮັບງບປະມານແຫງລັດທີ່ທອງຖິ່ນຄຸມຄອງ ຫາກເກີນດຸນງບປະມານ ທີ່ສະພາແຫງ
ຊາດ ຮັບຮອງນັ້ນ ງບປະມານທອງຖິ່ນ ຕອງໂອນສວນທີ່ເກີນນັ້ນ ໃຫງບປະມານແຫງລັດຂັ້ນສູນກາງ.
ມາດຕາ 47 (ໃໝ) ການຊວຍໜູນເພືອ
່ ດຸນດຽງງບປະມານແຫງລັດລະຫວາງຂັນ
້ ແຂວງ ແລະ ຂັນ
້ ເມືອງ
ໃນກລະນີລາຍຮັບງບປະມານແຫງລັດທີ່ຂັ້ນເມືອງຄຸມຄອງ ຫາກບ່ພຽງພກັບລາຍຈາຍທີ່ສະພາປະຊາ
ຊົນຂັ້ນແຂວງຮັບຮອງນັ້ນ ງບປະມານແຫງລັດຂັ້ນແຂວງ ຕອງຊວຍໜູນງບປະມານແຫງລັດຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອຮັບ
ປະກັນລາຍຈາຍປະຈາປີ.
ໃນກລະນີລາຍຮັບງບປະມານແຫງລັດທີຂ
່ ັ້ນເມືອງຄຸມຄອງ ຫາກເກີນດຸນງບປະມານທີ່ສະພາປະຊາ
ຊົນຂັ້ນແຂວງຮັບຮອງນັ້ນ ງບປະມານແຫງລັດຂັ້ນເມືອງຕອງໂອນສວນທີ່ເກີນນັ້ນ ໃຫງບປະມານແຫງລັດຂັ້ນ
ແຂວງ.
ມາດຕາ 48 (ປັບປຸງ) ການຊວຍໜູນງບປະມານແຫງລັດທີມ
່ ເີ ປົາ້ ໝາຍສະເພາະ
ນອກຈາກການຊວຍໜູນ ລະຫວາງງບປະມານແຫງລັດຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ທີ່ໄດການົດໄວ
ໃນມາດຕາ 46 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້, ງບປະມານແຫງລັດຂັ້ນສູນກາງ ຈະຊວຍໜູນໃຫງບປະມານແຫງລັດ
ຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອນາໃຊເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍສະເພາະໃນການປະຕິບັດແຜນງານ, ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ
ຕາມທີໄ່ ດການົດໄວໃນແຜນງບປະມານປະຈາປີທີ່ຖືກຮັບຮອງຈາກສະພາແຫງຊາດ.
ການຊວຍໜູນງບປະມານແຫງລັດທີ່ມີເປົ້າໝາຍສະເພາະ ແມນລັດຖະບານເປັນຜູຄົ້ນຄວາ ແລະ ສະເ
ໜີຕ່ສະພາແຫງຊາດ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ.
ມາດຕາ 49 (ປັບປຸງ) ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການເກັບລາຍຮັບງບປະມານແຫງລັດ
ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການເກັບລາຍຮັບງບປະມານແຫງລັດ ມີ ດັ່ງນີ:້
1. ໃນກລະນີແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ປະຕິບັດລາຍຮັບລວມທີ່ຂັ້ນຂອງຕົນຄຸມຄອງໄດເກີນແຜນ
ການ, ສວນທີ່ເກີນນັ້ນ ມອບໃຫນາໃຊ ເພື່ອພັດທະນາທອງຖິ່ນຂອງຕົນ ໂດຍເອົາເຂົ້າໃນແຜນງບປະມານແຫງ
ລັດໃນປີຖັດໄປ;
2. ໃນກລະນີຂັ້ນເມືອງ ປະຕິບັດລາຍຮັບທີ່ຕົນຄຸມຄອງ ໄດເກີນແຜນການ ແລະ ລາຍຮັບລວມ
ທົວ
່ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ກເກີນແຜນການ, ສວນທີ່ເກີນນັ້ນ ມອບສິດໃຫແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເປັນຜູພິ
ຈາລະນາ ໃຫຂັ້ນເມືອງນາໃຊ ເພື່ອພັດທະນາທອງຖິ່ນຂອງຕົນໂດຍເອົາເຂົ້າໃນແຜນງບປະມານແຫງລັດໃນປີຖັດ
ໄປ;
3. ການນາໃຊເງິນລາຍຮັບສວນທີ່ເກີນແຜນ ຕອງໄລລຽງໃຫຖືກຕອງຕາມລະບຽບການ ໂດຍ
ໄດ ຮັບອະນຸຍາດຈາກຜູສັ່ງການເອກ ແລະ ສັງລວມແຜນລາຍຈາຍທີ່ນາໃຊເງິນເກີນແຜນດັ່ງກາວ ເຂົ້າໃນແຜນ
ງບປະ ມານແຫງລັດໃນປີຖັດໄປ;
4. ການນາໃຊເງິນລາຍຮັບສວນທີ່ເກີນແຜນ ແມນເພື່ອເປົ້າໝາຍພັດທະນາທອງຖິ່ນ ໃຫສອດ
ຄອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຕົນ.
ລັດຖະບານ ເປັນຜູຄົ້ນຄວາຕົກລົງອັດຕາສວນການນາໃຊເງິນເກີນແຜນຂອງທອງຖິ່ນ ຊຶ່ງລາຍລະອຽດ
ໄດການົດໄວໃນລະບຽບການຕາງຫາກ.
ມາດຕາ 50 (ໃໝ) ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການປະຕິບດ
ັ ລາຍຈາຍໃຫມີປະສິດທິຜນ
ົ
ການປະຕິບັດລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ ຂອງບັນດາຂະແໜງການສູນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ
ທີ່ຜານການປະເມີນແລວ ຫາກເຫັນວາ ໄດປະຕິບັດຖືກຕອງຕາມແຜນທີ່ສະພາແຫງຊາດຮັບຮອງ, ສອດຄອງ
ກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ນາໃຊງບປະມານຂອງຕົນຖືກຕອງຕາມເປົ້າໝາຍ, ໂປງໃສ ແລະ ມີປະສິດ ທິ
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ຜົນສູງ ຈະໄດຮັບນະໂຍບາຍເພີ່ມແຜນງບປະມານລາຍຈາຍໃຫໃນປີຕ່ໄປ ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ ໃນ
ແຕລະໄລຍະ.
ມາດຕາ 51 (ປັບປຸງ) ວິທກ
ີ ານແກໄຂການເກັບລາຍຮັບ ທີບ
່ ໄ່ ດຕາມແຜນການ
ພາຍຫຼັງທີ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ ເກີນຫົກເດືອນ ແລະ ຄາດຄະເນ
ການເກັບລາຍຮັບບ່ໄດຕາມແຜນການປີຕ່າກວາຫາສວນຮອຍແລວ ກະຊວງການເງິນເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວາແຫຼ່ງ
ທຶນ ຫຼື ຫດລາຍຈາຍຕາມຈານວນເງິນທີ່ຄາດຄະເນເກັບບ່ໄດ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະບານຕົກລົງ ແລວລາຍງານ ໃຫ
ສະພາແຫງຊາດຊາບ.
ໃນກລະນີທີ່ການເກັບລາຍຮັບ
ຫາກບ່ໄດຕາມແຜນການປະຈາປີ
ແຕຫາສວນຮອຍຂຶ້ນໄປນັ້ນ
ກະຊວງການເງິນ ຕອງສະເໜີລັດຖະບານ ເພື່ອນາສະເໜີຕ່ສະພາແຫງຊາດ ພິຈາລະນາດັດແກແຜນງບປະມານ
ແຫງລັດ.

ພາກທີ V
ການສາງ ແລະ ການຮັບຮອງແຜນງບປະມານແຫງລັດ
ໝວດທີ 1
ການສາງແຜນງບປະມານແຫງລັດ
ມາດຕາ 52 (ປັບປຸງ) ການສາງແຜນງບປະມານແຫງລັດ
ການສາງແຜນງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ ໃຫປະຕິບັດ ດັ່ງນີ:້
1. ສາງບົນພື້ນຖານແຜນການເງິນໄລຍະກາງ, ໄລຍະຍາວ;
2. ໃຫສອດຄອງກັບລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ ໃນແຕລະໄລຍະ ເພື່ອຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດານການເງິນ;
3. ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ ດວຍການເຂົ້າຮວມ ຂອງຂະແໜງການທີ່
ກຽວຂອງ;
4. ເລີ່ມຈາກຫົວໜວຍງບປະມານແຕລະຂັນ
້ ຂຶ້ນມາຕາມຄາສັ່ງ, ຕົວເລກຊີ້ນາຂອງລັດຖະບານ
ແລະ ຄາແນະນາຂອງກະຊວງການເງິນ.
ຂະແໜງການທີ່ຄຸມຄອງຕາມສາຍຕັ້ງ ຕອງໄດສັງລວມແຜນງບປະມານ ຕາມຂະແໜງການຂອງຕົນ
ແຕສູນກາງ ຮອດ ທອງຖິ່ນ.
ມາດຕາ 53 (ໃໝ) ການຈັດສັນງບປະມານແຫງລັດ
ລັດຖະບານ ສາງການົດໝາຍການຈັດສັນງບປະມານແຫງລັດ ໂດຍອີງໃສ ພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜາທີ່
ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕລະຂະແໜງການ ແລະ ທອງຖິ່ນ, ຈານວນປະຊາກອນ, ຈານວນລັດຖະກອນ,
ລະດັບຄວາມທຸກຍາກ, ເງື່ອນໄຂທີ່ຕັ້ງທາງດານພູມສາດ, ເຂດຫາງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ຈຸດພິເສດທາແຮງທາງ
ດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຕລະຂະແໜງການ ແລະ ທອງຖິ່ນ.
ໂດຍອີງໃສການົດໝາຍການຈັດສັນງບປະມານແຫງລັດ ລັດຖະບານ ການົດເພດານລາຍຈາຍໃຫບັນດາ
ຂະແໜງການ ແລະ ທອງຖິ່ນ ເພື່ອເປັນບອນອີງໃນການສາງແຜນງບປະມານແຫງລັດໃນແຕລະປີ.
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ມາດຕາ 54 ການສັງລວມແຜນງບປະມານແຫງລັດ
ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜູສັງລວມແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດ ຂອງບັນດາການຈັດຕັ້ງ
ລັດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນທີ່ກຽວຂອງ ຢູສູນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ ລວມທັງແຜນດຸນດຽງງບປະມານແຫງລັດ
ແລວລາຍງານລັດຖະບານ ເພື່ອນາສະເໜີຕ່ສະພາແຫງຊາດ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ.
ມາດຕາ 55 (ປັບປຸງ) ບັນດາເອກະສານທີລ
່ ດ
ັ ຖະບານ ຕອງນາສະເໜີຕສ
່ ະພາແຫງຊາດ
ບັນດາເອກະສານທີ່ລັດຖະບານ ຕອງນາສະເໜີຕ່ສະພາແຫງຊາດ ມີ ດັ່ງນີ:້
1. ບົດສະຫບຕີລາຄາສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂາດຕົວງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີຜານມາ;
2. ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ;
3. ບົດສະເໜີນະໂຍບາຍການເງິນ, ນະໂຍບາຍງບປະມານ ແລະ ແຜນງບປະມານແຫງລັດ
ໄລຍະກາງ ແລະ ປິຖັດໄປ;
4. ຕາຕະລາງຮາງແຜນງບປະມານແຫງລັດ ຂອງບັນດາການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນ
ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທອງຖິ່ນ;
5. ບົດລາຍງານສະພາບໜີ້ສິນຂອງລັດ, ຍອດໜີ້ສິນທີ່ຮອດການົດ, ກາຍການົດ, ຕົ້ນທຶນ ແລະ
ດອກເບຍ ທີ່ຕອງຊາລະ ແລະ ຄາດຄະເນສະພາບໜີ້ສິນຂອງລັດໄລຍະກາງ;
6. ບັນຊີແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນປົກກະຕິຂອງລັດ; ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I,
ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ;
7. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ທີ່ມີການຊວຍໜູນງບປະມານແຫງລັດທີມ
່ ີເປົ້າໝາຍສະເພາະຂອງ
ສູນກາງ ໃຫທອງຖິ່ນ.
ມາດຕາ 56 (ປັບປຸງ) ຂັນ
້ ຕອນ ແລະ ການົດເວລາ ການສາງແຜນງບປະມານແຫງລັດ
ການສາງແຜນງບປະມານແຫງລັດ ຕອງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ການົດເວລາ ດັ່ງນີ:້
1.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກຄາສັ່ງກຽວກັບການສາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແລະ ແຜນງບປະມານແຫງລັດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ອອກຄາແນະນາກຽວກັບການສາງແຜນ
ງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ ແລະ ແຈງການຄາດຄະເນເພດານງບປະມານ ຕາມຂອບງບປະມານໄລຍະກາງ ໃຫ
ຂະແໜງ ການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທອງຖິ່ນ ໃນເດືອນມີນາ;
2. ບັນດາການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນທີກ
່ ຽວຂອງ ຢູຂັ້ນສູນກາງ ປະສານສົມທົບກັບ
ກາມາທິການສະພາແຫງຊາດ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ ຄົ້ນຄວາແຜນງບປະມານແຫງລັດແຕຫົວທີ ສົ່ງໃຫ
ກະຊວງການເງິນ ສາເລັດກອນວັນທີ 30 ເດືອນ ມິຖຸນາ;
3. ບັນດາການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນທີ່ກຽວຂອງ ຢູຂັ້ນທອງຖິ່ນ ປະສານສົມທົບກັບ
ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ ຄົ້ນຄວາແຜນງບປະມານແຫງລັດເບື້ອງຕົ້ນ
ສົ່ງໃຫກະຊວງການເງິນ ກອນວັນທີ 30 ເດືອນ ມິຖຸນາ;
4. ກະຊວງການເງິນ ຄົ້ນຄວາ, ວິໄຈ, ສັງລວມ ແຜນງບປະມານແຫງລັດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອນາ
ສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາ ພາຍໃນເດືອນກລະກົດ;
5. ລັດຖະບານ ຄົ້ນຄວາແຜນງບປະມານແຫງລັດ ແລວສົ່ງຢາງເປັນທາງການໃຫສະພາແຫງຊາດ
ຊາວວັນ ກອນວັນເປີດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນປະຈາປີ ເທືອ
່ ທີສອງ ຂອງສະພາແຫງຊາດ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບ
ຮອງ;
6. ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແຈງເພດານງບປະມານໃຫທອງຖິ່ນ ພາຍໃນ ສິບຫາວັນ
ພາຍຫຼັງສະພາແຫງຊາດຮັບຮອງເອົາ;
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7. ບັນດາການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນທີ່ກຽວຂອງ ຢູຂັ້ນທອງຖິ່ນ ປະສານສົມທົບກັບ
ຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ ຈັດສັນແຜນງບປະມານແຫງລັດລະອຽດ ເພື່ອໃຫ ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ
ສະເໜີຕ່ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນຂອງຕົນ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແລວສົ່ງໃຫກະຊວງການເງິນ ສັງລວມ ກອນວັນທີ
30 ເດືອນພະຈິກ;
8. ກະຊວງການເງິນ ສັງລວມແຜນງບປະມານແຫງລັດ ແລວລາຍງານລັດຖະບານ.

ໝວດທີ 2
ການຮັບຮອງແຜນງບປະມານແຫງລັດ
ມາດຕາ 57 ການພິຈາລະນາຮັບຮອງແຜນງບປະມານແຫງລັດ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນປະຈາປີ ເທື່ອທີສອງ ຂອງສະພາແຫງຊາດ

ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາແຜນງບ

ປະມານແຫງລັດ ຕາມເນື້ອໃນທີ່ໄດການົດໄວໃນມາດຕາ 55 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ.້
ມາດຕາ 58 (ປັບປຸງ) ຂັນ
້ ຕອນການມອບແຜນງບປະມານແຫງລັດ
ຂັ້ນຕອນການມອບແຜນງບປະມານແຫງລັດ ໃຫປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
1. ລັດຖະບານ ຄົ້ນຄວາ ພິຈາລະນາ ແຜນງບປະມານແຫງລັດລະອຽດປະຈາປີ ແລະ ອອກດາລັດ
ວາດວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງບປະມານແຫງລັດ ປະຈາປີ ກອນ
ວັນທີ 15 ຂອງເດືອນພະຈິກ;
2. ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ອອກແຈງການ ແລະ ຄາແນະນາທາງດານວິຊາການກຽວກັບ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ ກອນວັນທີ 30 ຂອງເດືອນພະຈິກ;
3. ບັນດາການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ການຈັດຕັງ້ ອື່ນທີ່ກຽວຂອງ ຢູ ສູນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ ມອບແຜນ
ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈາຍງບປະມານ ໃຫບັນດາກົມ, ຂະແໜງການ ແລະ ຫົວໜວຍຕາງໆທີ່ຂຶ້ນກັບຕົນ, ພອມ
ກັນນັ້ນ ກແຈງໃຫຂະແໜງການການເງິນ ແລະ ຄັງເງິນແຫງຊາດທີ່ຕົນຂຶ້ນກັບ ເພື່ອຄຸມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ
ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈາຍງບປະມານ ກອນວັນທີ 20 ຂອງເດືອນທັນວາ.
ມາດຕາ 59 ການດັດແກແຜນງບປະມານແຫງລັດ
ການດັດແກແຜນງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ ສາມາດປະຕິບັດໄດ ໜຶ່ງເທື່ອຕ່ປີງບປະມານ ໃນກລະນີ
ທີ່ມີ ລາຍຮັບເກີນ ຫຼື ຫດແຜນງບປະມານ. ການປຽນແປງນະໂຍບາຍ ຫຼື ມີເຫດການໃດໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນ ທີ່ບໄ່ ດ
ຄາດຄະເນໄວກອນ ຊຶ່ງເປັນຜົນກະທົບຕ່ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ ຕາມທີ່ໄດການົດ
ໄວໃນມາດຕາ 51 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ການດັດແກແຜນງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ
ເອົາແຜນງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ.

ໃຫປະຕິບັດຄືກັນກັບຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາຮັບຮອງ

ພາກທີ VI
ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ , ການບັນຊີ ແລະ ການສະຫບລາຍງານ ງບປະມານແຫງລັດ
ໝວດທີ 1
ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ງບປະມານແຫງລັດ
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ມາດຕາ 60 (ປັບປຸງ) ການຈັດຕັງ້ ເກັບລາຍຮັບ
ການຈັດຕັ້ງເກັບລາຍຮັບງບປະມານແຫງລັດ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ຂະແໜງການການເງິນ;
2. ບັນດາການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ບັນດາກອງທຶນ, ອົງການບລິຫານວິຊາການ ທີ່ໄດຮັບມອບສິດ
ຈາກລັດຖະບານຕາມການສະເໜີຂອງກະຊວງການເງິນ.
ມາດຕາ 61 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງການຈັດຕັງ້ ເກັບລາຍຮັບງບປະມານແຫງລັດ
ການຈັດຕັ້ງເກັບລາຍຮັບງບປະມານແຫງລັດ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນີ:້
1. ສາງແຜນເກັບລາຍຮັບ, ເກັບກາຂ້ມູນສະຖິຕິຖານລາຍຮັບໃຫຄົບຖວນ, ຄິດໄລໃຫມີຄວາມຊັດ
ເຈນ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທາ, ໂປງໃສ ແລະ ເປີດເຜີຍ;
2. ເຜີຍແຜ, ແນະນາ ກຽວກັບບັນດານິຕິກາຂອງຂະແໜງການການເງິນ ໃຫບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ມີໜາ
ທີມ
່ ອບພັນທະເຂົ້າງບປະມານ, ເພີ່ມທະວີການຝຶກອົບຮົມທາງດານວິຊາການ ເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງ
ວຽກງານ ແລະ ຫດຜອນຂັ້ນຕອນໃນການບລິຫານທີ່ມຫ
ີ ຼາຍຂອດ;
3. ຈັດຕັ້ງ, ຄຸມຄອງການເກັບລາຍຮັບສວຍສາອາກອນ, ພາສີ, ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ, ຄາທານຽມ,
ຄາບລິການ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນ ໃຫຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ, ຄົບຖວນ, ທັນການົດເວລາ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ໂປງ
ໃສ;
4. ເລັ່ງທວງ, ກາວເຕືອນ, ປັບໃໝ ເມື່ອພົບເຫັນ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ມອບລາຍ
ຮັບເຂົ້າງບປະມານບ່ຄົບຖວນ, ຊັກຊາ ໂດຍບ່ມີເຫດຜົນພຽງພ ແລະ ສະເໜີໃຫດາເນີນຄະດີຕາມຂະບວນການ
ຍຸຕທ
ິ າ ຖາຫາກມີອົງປະກອບຂອງການກະທາຜິດ.
ການນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ ຂອງການຈັດຕັ້ງເກັບລາຍຮັບ ແມນຢູພາຍໃຕການກວດກາຂອງ
ອົງການກວດກາພາຍໃນ, ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນມາດຕາ 86 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້
ແລະ ຄະນະສະເພາະກິດທີ່ຖືກແຕງຕັ້ງ ຈາກອົງການທີ່ມີສິດອານາດກຽວຂອງ.

ມາດຕາ 62 ການປະຕິບດ
ັ ລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດ
ການປະຕິບັດລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດ ໃຫປະຕິບັດ ດັ່ງນີ:້
1. ຕອງຢູໃນແຜນງບປະມານປະຈາປີ;
2. ຕອງໄດຮັບການອະນຸມັດ;
3. ຕອງໃຫຖືກຕາມເປົ້າໝາຍລາຍຈາຍ;
4. ຕອງຄິດໄລໃຫຖືກຕອງຕາມການົດໝາຍການໃຊຈາຍ;
5. ຕອງໄດຮັບອະນຸຍາດຈາກຜູສັ່ງການ ຫຼື ໄດຮັບມອບສິດ.
ໃນກລະນີທີ່ສະພາແຫງຊາດ ຍັງບ່ທັນໄດຮັບຮອງເອົາແຜນງບປະມານປະຈາປີນັ້ນ ລັດຖະບານ ມີສິດ
ອະນຸຍາດໃຫຈາຍລວງໜາໄດເທົ່າກັບ ໜຶ່ງສວນສິບສອງ ຂອງຍອດລາຍຈາຍທີປ
່ ະຕິບັດໃນປີຜານມາ ເພື່ອຈາຍ
ເງິນເດືອນ, ເງິນນະໂຍບາຍ, ລາຍຈາຍບລິຫານ ແລະ ລາຍຈາຍຊາລະໜີ້ຕາງປະເທດ ທີ່ຮອດການົດສັນຍາ.
ການເບີກຈາຍງບປະມານ ຕອງໃຫຖືກຮວງສາລະບານລາຍຈາຍທີໄ່ ດການົດໃນແຜນການປີ, ການຈົດ
ກາຍໃຫໄປຕາມສາລະບານງບປະມານ ແລະ ການບັນຊີແຫງລັດ.
ການຈັດຊື້, ການຈັດຈາງ, ການບລິການ ແລະ ການກ່ສາງ-ສອມແປງ ດວຍທຶນຂອງລັດ ຕອງຜານຂັ້ນ
ຕອນ ແລະ ການປະມູນ ແລະ ປະກອບເອກະສານໃຫຄົບຖວນຕາມລະບຽບການ.
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ການຈາຍງບປະມານປີໃດ ຕອງໄດນາໃຊແຫຼ່ງລາຍຮັບງບປະມານປີນັ້ນ ແຕການຊາລະ ສາມາດດາເນີນ
ໄປໄດອີກສາມເດືອນ ພາຍຫຼັງປິດບັນຊີງບປະມານໃນປີງບປະມານ ເພື່ອໃຫຄັງເງິນແຫງຊາດ ສາມາດສະຫບ
ຂາດຕົວເປັນແຕລະປີ.
ການນາໃຊເງິນງບປະມານແຫງລັດ ເພື່ອຊາລະລາຍຈາຍ ໃຫປະຕິບັດຕາມຮູບການຕາງໆ ເຊັ່ນ ການ
ໂອນບັນຊີ, ການຈາຍເປັນເງິນສົດ, ເປັນແຊັກ ແລະ ການເປີດຈົດໝາຍສິນເຊື່ອ.
ມາດຕາ 63 (ປັບປຸງ) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຜູສັງ່ ການເອກ
ໃນວຽກງານງບປະມານແຫງລັດ ຜູສັ່ງການເອກ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນີ:້
1. ຊີ້ນາ ການສາງ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ສະຫບ ແລະ ປະເມີນຜົນແຜນງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ;
2. ແຈງແຜນງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ ໃຫບັນດາການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນທີ່ກຽວ
ຂອງ ຢູ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ;
3. ຕົກລົງດັດສະເລຍລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດຈາກພາກໜຶ່ງໄປໃສພາກອື່ນທີ່ຢູໃນແຜນ
ງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ ຂອງຫົວໜວຍງບປະມານແຫງລັດຂັ້ນໜຶ່ງ;
4. ສັ່ງການໃຫການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນທີ່ກຽວຂອງຢູ ສູນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ
ແກໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກ ເມື່ອກວດກາເຫັນການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ການປະຕິບັດລາຍຈາຍ ບ່ຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ;
5. ອະນຸຍາດໃຫເປີດບັນຊີເງິນຝາກຂອງຫົວໜວຍງບປະມານ;
6. ສັ່ງໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກການຈັດຊື້-ຈັດຈາງດວຍງບປະມານຂອງລັດ ທີ່ບ່ຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ
ແລະ ລະບຽບການ;
7. ສັ່ງໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກຂ້ຕົກລົງກຽວກັບງບປະມານ ຂອງການຈັດຕັ້ງລັດ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ
ທອງຖິ່ນ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
8. ສັ່ງໂຈະ ຫຼື ລົບລາງ ບັນຊີເງິນຝາກຂອງຫົວໜວຍງບປະມານທີ່ເປີດບ່ຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ
ແລະ ລະບຽບການ;
9. ສັ່ງມອບລາຍຮັບ ທີ່ຢູນອກລະບົບ ໃຫລວມສູນເຂົ້າງບປະມານແຫງລັດ;
10. ອອກຄາສັ່ງຈາຍເງິນໃນແຜນງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ ຕາມຕົວເລກມອບໝາຍຂອງລັດຖະ
ບານ;
11. ສັ່ງເຄື່ອນຍາຍເງິນງບປະມານໃນລະບົບຄັງເງິນແຫງຊາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
12. ຕົກລົງສາງຕັ້ງ ຫຼື ຍຸບເລີກ ຫົວໜວຍງບປະມານແຫງລັດຂັ້ນສອງ ທີ່ຂຶ້ນກັບບັນດາອົງການ ຈັດ
ຕັ້ງລັດຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທອງຖິນ
່ ;
13. ມອບສິດ ໃຫບຸກຄົນອື່ນ ປະຕິບັດໜາທີ່ແທນຕົນ ໃນກລະນີຈາເປັນ.
ມາດຕາ 64 (ປັບປຸງ) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູສັງ່ ການ
ໃນວຽກງານງບປະມານແຫງລັດ ຜູສັ່ງການ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນີ້:
1. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງບປະມານແຫງລັດທີຕ
່ ົນຮັບຜິດຊອບ;
2. ເກັບລາຍຮັບໃຫຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ, ຄົບຖວນ, ທັນການົດເວລາ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ໂປງ
ໃສ;
3. ຕົກລົງດັດສະເລຍລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດ ຈາກຮວງໜຶ່ງໄປໃສຮວງອື່ນໃນພາກດຽວກັນ
ທີ່ຢູໃນແຜນງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ;
4. ສູຊົນເກັບລາຍຮັບໃຫໄດຕາມແຜນການ ຫຼື ເກີນແຜນການ;
5. ປະຕິບັດລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດ ໃຫຖືກຕອງຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ຕາມສາລະບານ
ງບປະມານ. ສາລັບການສະເໜີຈາຍງບປະມານນັ້ນ ຕອງປະກອບເອກະສານໃຫຄົບຖວນ;
6. ຈົດກາຍຕາມກົດໝາຍວາດວຍການບັນຊີ, ຄິດໄລໃຫຖືກຕອງຕາມການົດໝາຍໃຊຈາຍ.
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ມາດຕາ 65 (ປັບປຸງ) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄັງເງິນແຫງຊາດ
ໃນວຽກງານງບປະມານແຫງລັດ ຄັງເງິນແຫງຊາດ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນີ້:
1. ປະຕິບັດແຜນງບປະມານແຫງລັດ, ຄຸມຄອງ, ຕິດຕາມ, ຈົດກາຍ, ບັນທຶກລາຍຮັບ-ລາຍ
ຈາຍງບປະມານແຫງລັດ, ຮຽກເກັບລາຍຮັບເຂົ້າຄັງເງິນແຫງຊາດ ໃຫຖືກຕອງ, ຄົບຖວນ ແລະ ທັນການົດ
ເວລາ;
2. ແຍກປະເພດລາຍຮັບງບປະມານແຫງລັດທີ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທອງຖິ່ນ ຄຸມຄອງ ເຂົ້າ
ບັນຊີສູນກາງ ແລະ ບັນຊີທອງຖິ່ນ ຕາມກົດໝາຍ;
3. ກວດກາທຸກຮວງລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດ
ກອນການເບີກຈາຍເງິນອອກຈາກຄັງເງິນ,
ກວດກາຄວາມຖືກຕອງຂອງເອກະສານສະເໜີຈາຍເງິນ;
4. ຄຸມຄອງຄັງງບປະມານແຫງລັດ, ກອງທຶນ ຂອງລັດ, ຂອງອົງການບລິຫານວິຊາການ, ເງິນ
ຊວຍເຫຼືອລາ ແລະ ເງິນກູຢືມ, ເງິນຝາກຂອງການຈັດຕັ້ງລັດ, ການຈັດຕັ້ງອື່ນທີ່ກຽວຂອງ ລວມທັງບັນຊີເງິນຝາກ
ຂອງລັດວິສາຫະກິດ, ຂອງບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ;
5. ເປີດບັນຊີເງິນຝາກຢູທະນາຄານຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການຕົກລົງຂອງ
ລັດຖະບານ.
ມາດຕາ 66 (ປັບປຸງ) ການບັນຊີ ແລະ ສາລະບານງບປະມານແຫງລັດ
ລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດທັງໝົດ ຕອງໄດຈົດກາຍເປັນສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ຖືກຕອງ
ຕາມກົດໝາຍວາດວຍການບັນຊີ ແລະ ສາລະບານງບປະມານ ທີ່ປະກາດໃຊໃນແຕລະໄລຍະ.
ມາດຕາ 67 ການຄຸມຄອງໜີສ
້ ນ
ິ ພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ
ການຄຸມຄອງໜີສ
້ ິນພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ລັດຖະບານ ຄຸມຄອງໜີ້ສິນເປັນແຕລະປີ, ຄວບຄຸມລະດັບໜີ້ສິນ ບົນພື້ນຖານ ການຂະຫຍາຍ
ຕົວຂອງເສດຖະກິດແຫງຊາດ, ຖານະການເງິນຂອງປະເທດ ທີສ
່ າມາດຊາລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບຍ ແລະ ເປົ້າ
ໝາຍການລົງທຶນທີຈ
່ າເປັນ;
2. ລັດຖະບານ ບ່ອະນຸຍາດໃຫບັນດາການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນທີ່ກຽວຂອງຢູສູນ
ກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ ສາງໜີ້ສິນຈາກການຈາຍນອກແຜນ ຫຼື ຈາຍເກີນແຜນງບປະມານແຫງລັດ;
3. ລັດຖະບານ ສັງລວມ ແລະ ຈັດສັນໜີ້ສິນ ເຂົ້າໃນແຜນງບປະມານໄລຍະກາງ, ໄລຍະຍາວ ແລະ
ແຜນງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ ເພື່ອຊາລະ.
ມາດຕາ 68 (ປັບປຸງ) ການກູຢືມເງິນ
ການກູຢືມເງິນ ມີຂຶ້ນເພື່ອດຸນດຽງງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ.
ວິທີການກູຢືມເງິນ ໃຫປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
1. ການກູຢືມເງິນຈາກແຫຼ່ງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ຕອງໄດລວມສູນຢູໃນແຜນງບປະມານ
ແຫງລັດໄລຍະກາງ, ໄລຍະຍາວ ແລະ ແຜນງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ ໂດຍຈົດເຂົ້າໃນລະບົບບັນຊີຄັງເງິນ
ແຫງຊາດ;
2. ການກູຢືມເງິນ ຕອງຜານປະຕູດຽວ ຢູກະຊວງການເງິນ ຊຶ່ງເປັນເສນາທິການໃຫລັດຖະບານ
ໃນການຄຸມຄອງ ແລະ ນາໃຊ.
ໃນການຄຸມຄອງການກູຢືມເງິນນັ້ນ ກະຊວງການເງິນ ຕອງໄດຄົ້ນຄວາຄວາມອາດສາມາດໃຊແທນ ທັງ
ດອກເບຍ ແລະ ຕົ້ນທຶນຄືນ ເພື່ອນາສະເໜີລັດຖະບານ.
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ມາດຕາ 69 (ປັບປຸງ) ການຊວຍເຫຼອ
ື ລາ
ການຊວຍເຫຼືອລາ ໃຫປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
1. ລາຍຮັບຊວຍເຫຼືອລາທັງໝົດຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ຕອງຈົດ ຫຼື ມອບເຂົ້າງບ
ປະມານແຫງລັດ ແລະ ເປີດບັນຊີຄຸມຄອງໃນລະບົບຄັງເງິນແຫງຊາດ;
2. ການຊວຍເຫຼືອລາຈາກຕາງປະເທດທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການ ໃຫກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ, ກະຊວງການເງິນ ແລະ ກະຊວງການຕາງປະເທດ ເປັນຜູພົວພັນ ແລະ ເຈລະຈາກັບຜູໃຫທຶນ ດວຍການ
ເຂົ້າຮວມຂອງ ການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນທີ່ກຽວຂອງ;
3. ການຊວຍເຫຼືອລາຈາກພາຍໃນປະເທດ ອະນຸຍາດໃຫການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ການຈັດຕັ້ງອື່ນ ທີ່
ກຽວຂອງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ ພົວພັນ ແລະ ເຈລະຈາໂດຍກົງກັບຜູໃຫທຶນ.
ມາດຕາ 70 ການດັດສະເລຍລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດ
ຜານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດ
ຫາກເຫັນວາບ່ສອດຄອງກັບສະພາບ
ຄວາມເປັນຈິງ ໃຫດັດສະເລຍ ດັ່ງນີ:້
1. ປຽນລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດ ຈາກຮວງໜຶ່ງໄປໃສຮວງອື່ນໃນພາກດຽວກັນ ທີ່ຢູໃນແຜນ
ງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ ຊຶ່ງຜູສັ່ງການເປັນຜູຕົກລົງ;
2. ປຽນລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດ ຈາກພາກໜຶ່ງໄປໃສພາກອື່ນທີ່ຢູໃນແຜນງບປະມານແຫງລັດ
ປະຈາປີ ຊຶ່ງຜູສັ່ງການເອກເປັນຜູຕົກລົງ;
3. ປຽນລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດ ຈາກການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງໄປໃສການຈັດຕັ້ງອື່ນ, ຈາກທອງຖິນ
່ ໜຶ່ງ
ໄປໃສທອງຖິ່ນອື່ນ ທີ່ຢູໃນແຜນງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ ຊຶ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເປັນຜູຕົກລົງ ແລວລາຍງານ
ຕ່ສະພາແຫງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ.

ໝວດທີ 2
ການບັນຊີ ແລະ ການສະຫບລາຍງານ ງບປະມານແຫງລັດ
ມາດຕາ 71 (ປັບປຸງ) ການປິດ ແລະ ການສະຫບ ບັນຊີງບປະມານແຫງລັດ
ການຈັດຕັ້ງເກັບລາຍຮັບທີ່ໄດການົດໄວໃນມາດຕາ 60 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ຫົວໜວຍງບ
ປະມານທຸກຂັ້ນ ຕອງປິດ ແລະ ສະຫບບັນຊີຂອງຕົນຕາມກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 72 (ປັບປຸງ) ການປິດຮັບເອກະສານກຽວກັບລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດ
ຄັງເງິນແຫງຊາດ ເປັນຜູປິດຮັບເອກະສານຂອງບັນດາການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສິດສັ່ງມອບລາຍຮັບ ຮອດວັນ
ທີ 31

ທັນວາ ແລະ ເອກະສານສະເໜີເບີກຈາຍງບປະມານແຫງລັດຂອງຜູມີສິດສັ່ງຈາຍ ຊາສຸດວັນທີ 20

ທັນວາ.
ມາດຕາ 73 (ປັບປຸງ) ການົດເວລາສັງລວມ ລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍ ງບປະມານແຫງລັດ
ການສະຫບສັງລວມລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດ ໃຫປະຕິບັດຕາມການົດເວລາ ດັ່ງນີ:້
1. ສະຫບສັງລວມລາຍຮັບທີ່ເກັບໄດຕົວຈິງໃນປີງບປະມານຈົນຮອດວັນທີ 31 ທັນວາ;
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2. ສະຫບສັງລວມການເບີກຈາຍງບປະມານແຫງລັດຜານມາ, ໃບຖອນເງິນ, ຄາສັ່ງຈາຍທີ່ຄາງ
ຈາຍຈົນຮອດວັນທີ 31 ທັນວາ ແລະ ດາເນີນການຊາລະລາຍຈາຍປະຈາປີ ພາຍໃນ ເກົ້າສິບວັນ ຈົນຮອດວັນທີ
31 ມີນາ;
ປີນັ້ນ.

3. ລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດປີໃດ ຕອງເປີດບັນຊີຕິດຕາມ ແລະ ສະຫບສະເພາະ

ມາດຕາ 74 (ປັບປຸງ) ການົດເວລາລາຍງານສະພາບງບປະມານ
ການລາຍງານສະພາບງບປະມານໃຫປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
1. ພາຍໃນຊາວວັນ ນັບແຕວັນປິດບັນຊີງບປະມານໃນປີຄັງເງິນແຫງຊາດ ຕອງສະຫບສັງລວມ
ລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດ ທີ່ໄດປະຕິບັດຜານມາ, ຍອດເງິນຄາງຄັງ, ໜີ້ຕອງສົ່ງຕາມໃບສັ່ງຈາຍ
ແລວລາຍງານໃຫກະຊວງການເງິນ;
2. ພາຍໃນສິບວັນ ນັບແຕວັນໄດຮັບລາຍງານຈາກຄັງເງິນແຫງຊາດ ກະຊວງການເງິນຕອງ ລາຍ
ງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ງບປະມານແຫງລັດເບື້ອງຕົ້ນ ໃຫລັດຖະບານ
ເພື່ອພິຈາລະນາຕົກລົງການ
ຊາລະ ແລະ ສະຫບຂາດຕົວງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ.
ມາດຕາ 75 (ປັບປຸງ) ການປິດສະຫບຂາດຕົວງບປະມານແຫງລັດ
ການປິດສະຫບຂາດຕົວງບປະມານແຫງລັດ ການົດເອົາວັນທີ 31 ມີນາ. ຄັງເງິນແຫງຊາດປະຈາຢູສູນ
ກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ ຕອງສະຫບລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍງບປະມານແຫງລັດຂາດຕົວ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຫົວ
ໜວຍງບປະມານແຕລະຂັ້ນ ເພື່ອລາຍງານໃຫຂັ້ນເທິງຂອງຕົນ. ຕົວເລກສະຫບງບປະມານຂອງຫົວໜວຍງບປະ
ມານນັ້ນຕອງໄດສົມທຽບ ແລະ ໄດຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກຄັງເງິນແຫງຊາດ.
ມາດຕາ 76 (ປັບປຸງ) ການສັງລວມ ລາຍງານ ສະຫບຂາດຕົວງບປະມານແຫງລັດ
ການສັງລວມ ລາຍງານ ສະຫບຂາດຕົວງບປະມານແຫງລັດໃຫປະຕິບັດ ດັ່ງນີ:້
1. ຜູສັ່ງການ ຕອງໄດກວດກາ, ພິຈາລະນາຄວາມຖືກຕອງຂອງບົດສະຫບ ລາຍງານງບປະມານ
ແຫງລັດ ແລະ ສົ່ງໃຫກະຊວງການເງິນ ຢາງຊາບ່ໃຫກາຍວັນທີ 30 ເມສາ;
2. ກະຊວງການເງິນ ຕອງສັງລວມການສະຫບງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ ແລວສະເໜີໃຫ
ລັດຖະບານຄົ້ນຄວາ ແລະ ພິຈາລະນາບົດສະຫບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ ກອນ
ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ;
3. ລັດຖະບານ ສົ່ງບົດສະຫບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີ ຢາງເປັນ
ທາງການ ໃຫສະພາແຫງຊາດ ສິບຫາວັນ ກອນວັນເປີດກອງປະຊຸມສະພາແຫງຊາດ ສະໄໝສາມັນປະຈາປີ ເທື່ອ
ທີສອງ ພາຍຫຼັງອົງການກວດສອບແຫງລັດ ໄດກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນແລວ.
ມາດຕາ 77 (ປັບປຸງ) ການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບົດສະຫບຂາດຕົວງບປະມານແຫງລັດ
ການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບົດສະຫບຂາດຕົວງບປະມານແຫງລັດ ໃຫປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
1. ກອງປະຊຸມສະພາແຫງຊາດ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບົດສະຫບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ງບປະມານແຫງລັດປີຜານມາຂອງການຈັດຕັ້ງລັດຈານວນໜຶ່ງ ຢູຂັ້ນສູນກາງ;
2. ກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນຂັນ
້ ແຂວງ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບົດສະຫບຂາດຕົວການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດງບປະມານແຫງລັດປະຈາປີຂອງທອງຖິ່ນຕົນ.
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ຜານການຄົ້ນຄວາພິຈາລະນາຕົວເລກລາຍຮັບ, ລາຍຈາຍ, ແຫຼ່ງດຸນດຽງ ແລະ ບັນຊີໜີ້ສິນຖາຫາກ
ເຫັນວາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບ່ຖືກຕາມແຜນງບປະມານທີ່ໄດຮັບຮອງເອົາແລວ ສະພາແຫງຊາດມີສິດກວດກາຄືນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ, ຜູສັ່ງການເອກ, ຜູສັ່ງການ ແລະ ຫົວໜວຍງບປະມານແຕລະຂັ້ນ.

ພາກທີ VII
ຂ້ຫາມ
ມາດຕາ 78 (ໃໝ) ຂ້ຫາມ ສາລັບຜູສັ່ງການເອກ ແລະ ຜູສັງ່ ການ
ຫາມ ຜູສັ່ງການເອກ ແລະ ຜູສັ່ງການ ມີ ພຶດຕິກາ ດັ່ງນີ້:
1. ສັ່ງຈາຍງບປະມານບ່ຖືກຕອງກັບເນື້ອໃນລາຍຈາຍທີ່ໄດການົດໄວໃນແຜນການປີ ແລະ ຕາມ
ກົດໝາຍ;
2. ອອກລະບຽບການ, ຂ້ຕກ
ົ ລົງ, ຄາສັ່ງ, ຄາແນະນາ ແລະ ແຈງການ ກຽວກັບວຽກງານງບ
ປະມານແຫງລັດ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ເປັນຕົ້ນ ການສາງໂຄງການນອກແຜນ, ການຈາຍນອກແຜນ, ການຈາຍ
ເກີນແຜນ ແລະ ການລົງທຶນກອນ;
3. ມີທຶນ, ຮຸນ, ຜົນປະໂຫຍດດານການເງິນ ຫຼື ການພົວພັນດານຜົນປະໂຫຍດອື່ນ ຂອງບຸກຄົນ
ສວນຕົວ ທີ່ຕິດພັນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສິດ ໃນການຕົກລົງຂອງຕົນ;
4. ແຕງຕັ້ງ ຜົວ ຫຼື ເມຍ ຫຼື ລູກ ຫຼື ຍາດໃກຊິດ ເຂົ້າດາລົງຕາແໜງ ເປັນນາຍຄັງ, ນາຍບັນຊີການເງິນ ຢູບອນການຈັດຕັ້ງທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ;
5. ມີພຶດຕິກາອື່ນທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 79 (ໃໝ) ຂ້ຫາມ ສາລັບພະນັກງານການເງິນ
ຫາມ ພະນັກງານການເງິນ ມີ ພຶດຕິກາ ດັ່ງນີ້:
1. ເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງລັດ, ທາງລັດຖະການ ແລະ ຂ້ມູນການເງິນ ທີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງ
ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ພົວພັນກັບງບປະມານ;
2. ສວຍໃຊໜາທີ່ຕາແໜງ, ບັງຄັບນາບຂູ, ທວງເອົາ, ຂເອົາ ຫຼື ຮັບເອົາສິນບົນ ຊຶ່ງກ່ໃຫເກີດ
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງ ບຸກຄົນ, ລວມໝູ, ລັດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ;
3. ກົດໜວງ ຖວງດຶງ, ປອມແປງ ເອກະສານ ແລະ ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໜາທີ່ວຽກງານ
ທີ່ໄດຮັບມອບໝາຍ;
4. ປົກປອງ ຫຼື ສົມຮູຮວມຄິດ ກັບບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີລ
່ ະເມີດກົດໝາຍ ຊຶ່ງສາງຄວາມ
ເສຍຫາຍແກຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ;
5. ນາໃຊເງິນງບປະມານຂອງລັດ ບ່ຖືກຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ເຊັ່ນ ຝາກເງິນນອກ
ລະບົບ, ນາໃຊບ່ຖືກເປົ້າໝາຍ ຫຼື ຫາລາຍໄດໃນຮູບການອື່ນ;
6. ແນະນາ ສິ່ງທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ໃຊວາຈາ ແລະ ສະແດງທາທີບສ
່ ຸພາບ ຕ່
ຜູໃຊບລິການ;
7. ແຕງຕັ້ງ ຜົວ ຫຼື ເມຍ ຫຼື ລູກ ຫຼື ຍາດໃກຊິດ ເຂົ້າດາລົງຕາແໜງ ເປັນນາຍຄັງ, ນາຍບັນຊີການເງິນ ຢູບອນການຈັດຕັ້ງທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ;
8. ມີພຶດຕິກາອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 80 (ໃໝ) ຂ້ຫາມ ສາລັບຫົວໜວຍງບປະມານ
ຫາມ ຫົວໜວຍງບປະມານ ມີ ພຶດຕິກາ ດັ່ງນີ້:
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1. ປົກປິດລາຍຮັບ ທີ່ຕົນຄຸມຄອງ, ເກັບລາຍຮັບງບປະມານແຫງລັດທີ່ບ່ຖືກຕອງຕາມລະບຽບ
ການ ແລະ ບ່ມອບເຂົ້າງບປະມານແຫງລັດ ຢາງຄົບຖວນ;
2. ເປີດບັນຊີຂອງຫົວໜວຍງບປະມານຕົນ ໂດຍບ່ໄດຮັບອະນຸຍາດຈາກຜູສັ່ງການເອກ ຫຼື ຜູຖືກ
ມອບສິດ;
3. ຈາຍງບປະມານບ່ຖືກຮວງຕາມສາລະບານ, ຄິດໄລບ່ຖືກຕອງຕາມການົດໝາຍໃຊຈາຍ ແລະ
ນາໃຊງບປະມານບ່ຖືກເປົ້າໝາຍ;
4. ດາເນີນການປະມູນ, ຈັດຊື-້ ຈັດຈາງ ດວຍງບປະມານຂອງລັດ ທີ່ບ່ສອດຄອງກັບກົດໝາຍ
ແລະ ລະບຽບການ;
5. ນາໃຊເງິນເກີນແຜນ ໃນປີງບປະມານ;
6. ສາງ ແລະ ສະຫບ ແຜນງບປະມານແຫງລັດ ບ່ທັນຕາມການົດເວລາທີ່ກົດໝາຍໄດການົດໄວ;
7. ມີພຶດຕິກາອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ພາກທີ VIII
ການຄຸມຄອງ ແລະ ກວດກາ ງບປະມານແຫງລັດ
ໝວດທີ 1
ການຄຸມຄອງງບປະມານແຫງລັດ
ມາດຕາ 81 (ປັບປຸງ) ອົງການຄຸມຄອງງບປະມານແຫງລັດ
ລັດຖະບານ ຄຸມຄອງວຽກງານງບປະມານແຫງລັດ ຢາງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດ
ທົ່ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫກະຊວງການເງິນ ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບ ຂະແ
ໜງການອື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ ທີ່ກຽວຂອງ.
ອົງການຄຸມຄອງງບປະມານແຫງລັດ ປະກອບດວຍ:
1.
ກະຊວງການເງິນ;
2. ພະແນກການເງິນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
3. ຫອງການການເງິນເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ.
ມາດຕາ 82 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງກະຊວງການເງິນ
ໃນການຄຸມຄອງວຽກງານງບປະມານແຫງລັດ ກະຊວງການເງິນ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ:້
1. ສາງນະໂຍບາຍການເງິນ, ແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ເພື່ອສະເໜີລັດຖະ
ບານພິຈາລະນາ;
2. ຄົ້ນຄວາສາງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ, ນິຕິກາອື່ນໃນຂົງເຂດການເງິນ, ງບປະມານ, ເພື່ອສະເໜີ
ລັດຖະບານພິຈາລະນາ;
3. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜນະໂຍບາຍການເງິນ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນງບປະມານ, ກົດໝາຍ ແລະ
ນິຕິກາອື່ນ ກຽວກັບຂະແໜງການການເງິນ ໃຫພາກສວນທີ່ກຽວຂອງຢາງທົ່ວເຖິງ;
4. ຄຸມຄອງດານວິຊາການຕ່ວຽກງານງບປະມານແຫງລັດ ແລະ ການເງິນແຫງລັດ ລວມທັງພະ
ນັກງານການເງິນ ຂອງທຸກຂັ້ນ ແລະ ທຸກຂະແໜງການ;
5. ຄຸມຄອງບລິຫານ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງບປະມານແຫງລັດ ແລະ ການເງິນ
ແຫງລັດ ຂອງທຸກຂັ້ນ;
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6. ຊີ້ນາ, ນາພາ, ອານວຍຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມການປະຕິບັດໜາທີ່ວຽກງານການເງິນຂອງ
ຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ຂະແໜງການການເງິນ ທຸກຂັ້ນ;
7. ຊີ້ນາວຽກງານວິຊາສະເພາະ, ຄຸມຄອງ ແລະ ສາງບຸກຄະລາກອນ, ແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ,
ປົດຕາແໜງ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຫຼື ລົງວິໄນຕ່ພະນັກງານໃນຂະແໜງການການເງິນ;
8. ສາງແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຂອງຂະແໜງການການເງິນ;
9. ພົວພັນ, ຮວມມື ວຽກງານງບປະມານແຫງລັດ ກັບຕາງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
10. ສະຫບ, ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານງບປະມານແຫງລັດ ຕ່ລັດຖະບານ ຢາງເປັນ
ປົກກະຕິ;
11. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 83 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງພະແນກການເງິນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ໃນການຄຸມຄອງວຽກງານງບປະມານແຫງລັດ ພະແນກການເງິນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີສິດ ແລະ
ໜາທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍການເງິນ-ງບປະມານແຫງລັດ, ແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະກາງ ແລະ
ໄລຍະຍາວ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
2. ປະກອບຄາເຫັນຕ່ຮາງກົດໝາຍ ແລະ ຮາງນິຕິກາອື່ນໃນຂົງເຂດການເງິນ, ງບປະມານ;
3. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ ນະໂຍບາຍການເງິນ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນງບປະມານ, ກົດໝາຍ
ແລະ ນິຕິກາອື່ນ ກຽວກັບວຽກງານງບປະມານຢາງທົ່ວເຖິງ;
4. ຄຸມຄອງດານວິຊາການຕ່ ວຽກງານງບປະມານແຫງລັດ ແລະ ການເງິນແຫງລັດ ລວມທັງ
ພະນັກງານການເງິນ;
5. ຄຸມຄອງບລິຫານ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງບປະມານແຫງລັດ ແລະ ການເງິນ
ແຫງລັດ;
6. ຊີ້ນາ, ນາພາ, ອານວຍຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມການປະຕິບັດໜາທີ່ວຽກງານການເງິນຂອງ
ຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ຂະແໜງການການເງິນ;
7. ຊີ້ນາວຽກງານວິຊາສະເພາະ, ຄຸມຄອງ ແລະ ສະເໜີ ສາງ, ແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງ
ບຸກຄະລາກອນ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຫຼື ລົງວິໄນຕ່ພະນັກງານ;
8. ສາງແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຂອງຂະແໜງການການເງິນ;
9. ພົວພັນ, ຮວມມື ວຽກງານງບປະມານແຫງລັດ ກັບຕາງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ
ຕາມການມອບໝາຍ;
10. ສະຫບ, ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານງບປະມານແຫງລັດ ຕ່ອົງການປົກຄອງຂັ້ນ
ແຂວງ ແລະ ກະຊວງການເງິນ ຢາງເປັນປົກກະຕິ;
11. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີໄ່ ດການົດໄວໃນກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບ
ໝາຍ.
ມາດຕາ 84 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງຫອງການການເງິນ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ
ໃນການຄຸມຄອງວຽກງານງບປະມານແຫງລັດ ຫອງການການເງິນ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ມີ
ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:
1. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍການເງິນ-ງບປະມານແຫງລັດ, ແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະກາງ ແລະ
ໄລຍະຍາວ;
2. ປະກອບຄາເຫັນຕ່ຮາງກົດໝາຍ ແລະ ຮາງນິຕິກາອື່ນ ໃນຂົງເຂດການເງິນ, ງບປະມານ;
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3. ເຜີຍແຜ ນະໂຍບາຍການເງິນ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນງບປະມານ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກາ
ອື່ນ ກຽວກັບວຽກງານງບປະມານຢາງທົ່ວເຖິງ;
4. ຄຸມຄອງດານວິຊາການຕ່ ວຽກງານງບປະມານແຫງລັດ ແລະ ການເງິນແຫງລັດ ລວມທັງ
ພະນັກງານການເງິນ;
5. ຄຸມຄອງບລິຫານ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງບປະມານແຫງລັດ ແລະ ການເງິນ
ແຫງລັດ;
6. ຊີ້ນາ, ນາພາ, ອານວຍຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມການປະຕິບັດໜາທີ່ວຽກງານການເງິນ;
7. ຊີ້ນາວຽກງານວິຊາສະເພາະ, ຄຸມຄອງ ແລະ ສະເໜີ ສາງ, ແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງ
ບຸກຄະລາກອນ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຫຼື ລົງວິໄນຕ່ພະນັກງານ;
8. ສະເໜີແຜນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ;
9. ສະຫບ, ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານງບປະມານແຫງລັດ ຕ່ອົງການປົກຄອງຂັ້ນ
ເມືອງ ແລະ ພະແນກການເງິນຂັ້ນແຂວງ ຢາງເປັນປົກກະຕິ;
10. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບ
ໝາຍ.
ມາດຕາ 85 (ໃໝ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງຂະແໜງການອືນ
່ ແລະ ອົງການປົກຄອງທອງຖິນ
່
ໃນການຄຸມຄອງວຽກງານງບປະມານແຫງລັດ ຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ ມີ
ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການການເງິນ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.

ໝວດທີ 2
ການກວດກາ ງບປະມານແຫງລັດ
ມາດຕາ 86 ອົງການກວດກາງບປະມານແຫງລັດ
ອົງການກວດກາງບປະມານແຫງລັດ ປະກອບດວຍ ອົງການກວດກາພາຍໃນ ແລະ ອົງການກວດກາ
ພາຍນອກ.
1. ອົງການກວດກາພາຍໃນ ແມນ ອົງການດຽວກັນກັບອົງການຄຸມຄອງງບປະມານແຫງລັດ ຕາມທີ່
ໄດການົດໄວໃນມາດຕາ 81 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ອົງການກວດກາຂອງຂະແໜງການ ແລະ ອົງການ
ປົກຄອງທອງຖິ່ນທີ່ກຽວຂອງ;
2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ມີ ສະພາແຫງຊາດ, ລັດຖະບານ, ຄະນະກາມະການກວດກາ,
ອົງການກວດສອບແຫງລັດ ແລະ ຄະນະກວດກາສະເພາະກິດ.
ມາດຕາ 87 ເນືອ
້ ໃນການກວດກາ
ການກວດກາວຽກງານງບປະມານແຫງລັດ ມີ ເນື້ອໃນ ດັ່ງນີ້:
1. ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ິ າອື່ນ ກຽວກັບການເງິນ-ງບປະມານ, ກວດກາ
ການເກັບລາຍຮັບ, ການປະຕິບັດລາຍຈາຍ ຕາມແຜນງບປະມານແຫງລັດ;
2. ກວດກາການນາໃຊສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູສັ່ງການເອກ, ຜູສັ່ງການ, ຄັງເງິນແຫງ
ຊາດ, ຫົວໜວຍງບປະມານຂັ້ນຕາງໆ ແລະ ຂະແໜງການຄຸມຄອງວຽກງານງບປະມານ ກຽວກັບການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດງບປະມານແຫງລັດ;
3. ກວດກາຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງການຈັດຕັ້ງເກັບລາຍຮັບ ແລະ ອົງການຄຸມຄອງງບປະມານແຫງ
ລັດ ຕາມກົດໝາຍ.
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ການກວດກາລາຍຈາຍງບປະມານ ໃຫປະຕິບັດສາມຂັ້ນຕອນ ຄື ການກວດກາກອນຈາຍ, ການກວດກາ
ຢູໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການກວດກາຫຼັງຈາຍ.

ມາດຕາ 88 ຮູບການການກວດກາ
ການກວດກາວຽກງານງບປະມານແຫງລັດ ປະກອບດວຍສາມຮູບການ ດັ່ງນີ້:
1. ການກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິ;
2. ການກວດກາໂດຍແຈງໃຫຮູລວງໜາ;
3. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ.
ການກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິ ແມນ ການກວດກາທີ່ດາເນີນໄປຕາມແຜນການຢາງເປັນປະຈາ ແລະ
ມີການົດເວລາອັນແນນອນ.
ການກວດກາໂດຍແຈງໃຫຮູລວງໜາ ແມນ ການກວດການອກແຜນການ ເມື່ອເຫັນວາມີຄວາມຈາເປັນ
ຊຶ່ງຕອງແຈງໃຫຜູຖືກກວດກາຊາບລວງໜາ.
ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ແມນ ການກວດກາໂດຍຮີບດວນ ຊຶ່ງບ່ໄດແຈງໃຫຜູຖືກກວດກາຊາບ
ລວງໜາ.
ໃນການດາເນີນການກວດການັ້ນ ຕອງປະຕິບັດໃຫຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍຢາງເຂັ້ມງວດ.

ພາກທີ IX
ນະໂຍບາຍຕ່ຜມີ
ູ ຜນ
ົ ງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ຜລະເມີ
ູ
ດ
ມາດຕາ 89 ນະໂຍບາຍຕ່ຜມີ
ູ ຜນ
ົ ງານ
ການຈັດຕັ້ງເກັບລາຍຮັບ, ຫົວໜວຍງບປະມານ ທີ່ໄດປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີ້ຢາງເຂັ້ມງວດ ເປັນຕົ້ນ
ຄຸມຄອງການເກັບລາຍຮັບຢາງຖືກຕອງ, ຄົບຖວນ, ທັນການົດເວລາ, ໄດຕາມແຜນການ ຫຼື ເກີນແຜນການ, ຄຸມ
ຄອງລາຍຈາຍຖືກຕອງ ຢາງເປີດເຜີຍ, ໂປງໃສ, ປະຢັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຈະໄດຮັບການຍອງຍ ຫຼື ນະໂຍ
ບາຍອື່ນຕາມລະບຽບການ.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດມອບພັນທະເຂົ້າງບປະມານແຫງລັດ ຢາງຖືກຕອງ, ຄົບຖວນ,
ທັນການົດເວລາ, ໃຫການຮວມມື, ສະໜອງຂ້ມູນ ຂາວສານ ກຽວກັບການລະເມີດກົດໝາຍ ຊຶ່ງເຮັດໃຫເຈົ້າໜາ
ທີ່ ສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດເພີ່ມ ຈະໄດຮັບການຍອງຍ ຫຼື ນະໂຍບາຍອື່ນ ຢາງເໝາະສົມ.
ມາດຕາ 90 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການຕ່ຜລະເມີ
ູ
ດ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດລະເມີດຂ້ຫາມຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້
ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການຕາງໆ ແລວແຕກລະນີເບົາ ຫຼື ໜັກ ເຊັ່ນ ມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ, ກາວເຕືອນ,
ລົງວິໄນ, ປັບໃໝ ແລະ ດາເນີນຄະດີທາງອາຍາ ຕາມກົດໝາຍ ລວມທັງການໃຊແທນຄາເສຍຫາຍ ຕາມທີ່ຕົນໄດ
ກ່ຂຶ້ນ.
ມາດຕາ 91 ມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ຊຶ່ງມີການກະທາທີ່ບເ່ ປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ບ່ສາງຄວາມເສຍຫາຍ
ຢາງຫຼວງຫຼາຍ ຈະຖືກສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ກາວເຕືອນ ໃນກລະນີ ດັ່ງນີ້:
1. ການສາງແຜນ, ການສະຫບງບປະມານປະຈາປີ ບ່ຊັດເຈນ ແລະ ບ່ທັນການົດເວລາ;
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2. ການສົມທົບກັບບຸກຄົນ, ນັກທຸລະກິດ ເພື່ອໃຫແກຍາວເວລາມອບ ຫຼື ບ່ໃຫມອບພັນທະເຂົ້າ
ງບປະມານ;
3. ການອອກຄາສັ່ງຈາຍບ່ຖືກເປົ້າໝາຍ, ບ່ຖືກເນື້ອໃນລາຍຈາຍທີກ
່ ານົດໄວໃນແຜນການປີ, ຈາຍບ່
ຖືກຮວງ ຕາມສາລະບານງບປະມານ, ຄິດໄລບ່ຖືກຕອງຕາມການົດໝາຍໃຊຈາຍ ໂດຍບ່ເຈດຕະນາ;
4. ການບ່ແຈງຖານະການເງິນ ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸມຄອງຂອງຕົນ ຢາງເປີດເຜີຍ, ໂປງໃສ ແລະ ການ
ຊຸກເຊື່ອງລາຍຮັບທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ;
5. ການຕອບຄາສະເໜີ, ການອະນຸມັດ, ການສັ່ງຈາຍເງິນ ໂດຍແກຍາວເວລາ ແລະ ຮຽກຮອງຄາ
ຕອບແທນ;
6. ການເບີກຈາຍງບປະມານບ່ມຄ
ີ ວາມຍຸຕິທາ;
7. ການສາງຄວາມຫຍຸງຍາກ, ການໃຊວາຈາ ແລະ ການສະແດງທາທີ່ບສ
່ ຸພາບ ແລະ ເໝາະສົມ ຕ່ຜູ
ໃຊບລິການ;
8. ການລົງວິໄນຕ່ພະນັກງານບ່ເປັນທາ.
ມາດຕາ 92 (ໃໝ) ມາດຕະການລົງວິໄນ
ພະນັກງານທີໄ່ ດລະເມີດຂ້ຫາມຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້
ຊຶ່ງບ່ເປັນການກະທາຜິດທາງ ອາຍາ ຈະຖືກລົງວິໄນ ເຊັ່ນ ການຍົກຍາຍໜາທີ່, ປົດຕາແໜງ ຫຼື ໄລອອກຈາກ
ລັດຖະການ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກຽວຂອງ.
ມາດຕາ 93 ມາດຕະການປັບໃໝ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ຈະຖືກປັບໃໝ ຫາກມີການກະທາໃນກລະນີ ດັ່ງນີ:້
1. ການສືບຕ່ລະເມີດການກະທາທີ່ໄດການົດໄວໃນມາດຕາ 91 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ;້
2. ການບ່ແຈງຂ້ມູນຫົວໜວຍທຸລະກິດ, ການເກັບພັນທະບ່ຍຸຕທ
ິ າ, ບ່ເປີດເຜີຍຂ້ມູນເກັບພັນທະ,
ບ່ແກໄຂການສະເໜີຂອງຫົວໜວຍທຸລະກິດ;
3. ການເກັບລາຍຮັບຈາກຫົວໜວຍທຸລະກິດ ບ່ຄົບຖວນ, ບ່ຖືກຕອງ ຕາມກົດໝາຍ ເຮັດໃຫ
ພັນທະມອບເຂົ້າງບປະມານນັ້ນຫດລົງ;
4. ການບ່ປະຕິບັດຕາມບົດບັນຍັດທີໄ່ ດການົດໄວໃນກົດໝາຍທີ່ກຽວຂອງ ເຊັ່ນ ບ່ຖບ
ື ັນຊີ, ບ່ນາໃຊ
ໃບເກັບເງິນ, ບ່ແຕງຕັງ້ ຫົວໜາການເງິນ, ບ່ແຕງຕັ້ງນາຍຄັງເງິນສົດ, ບ່ປະກອບອຸປະກອນຮັບໃຊຕາມມາດຕະ
ຖານທຸລະກິດ, ບ່ແຈງສະພາບການດາເນີນທຸລະກິດ, ບ່ລາຍງານຖານະການເງິນປະຈາເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ
ໃຫກະຊວງການເງິນ, ຂະແໜງການທີກ
່ ຽວຂອງ.
ສາລັບອັດຕາການປັບໃໝ ໄດການົດໄວໃນລະບຽບການຕາງຫາກ.
ມາດຕາ 94 ມາດຕະການທາງອາຍາ
ບຸກຄົນ ທີ່ໄດກະທາຜິດ ກຽວກັບວຽກງານການເງິນ-ງບປະມານ ຊຶ່ງກ່ຄວາມເສຍຫາຍຢາງຫຼວງຫຼາຍ
ຈະຖືກລົງໂທດທາງອາຍາ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນ ທີ່ການົດໂທດທາງອາຍາ
ພອມທັງໃຊແທນຄາເສຍຫາຍ ຕາມທີ່ຕົນໄດກ່ຂຶ້ນ.
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ພາກທີ X
ບົດບັນຍັດສຸດທາຍ
ມາດຕາ 95 ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ລັດຖະບານ ແຫງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜູຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ
ສະບັບນີ້.
ມາດຕາ 96 (ປັບປຸງ) ຜົນສັກສິດ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕວັນປະທານປະເທດ ແຫງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາ ທິປະ
ໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດອອກລັດຖະດາລັດປະກາດໃຊ ແລະ ພາຍຫຼັງໄດລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບ
ຫາວັນ.
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ປຽນແທນກົດໝາຍວາດວຍງບປະມານແຫງລັດ ສະບັບເລກທີ02/ສພຊ ລົງວັນ
ທີ 26 ທັນວາ 2006 ແລະ ສະບັບເລກທີ 01/ສພຊ ລົງວັນທີ 07 ທັນວາ 2011.
ຂ້ການົດ, ບົດບັນຍັດໃດທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນີ້ ລວນແຕຖືກຍົກເລີກ.

ປະທານສະພາແຫງຊາດ
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