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ມາດຕາ 3  ການມອບ-ຮບັເງນິສດົ 

 ເງນິສດົທີ່ ຖກືນໍາມາມອບ-ຮບັ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກບັ ທະນາຄານທຸລະກດິ, ສະ

ຖາບນັການເງນິອື່ ນໆ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ແມ່ນເງນິສດົສະກຸນເງນິກບີ ທີ່ ນາໍອອກໜນູວຽນຢູ່ໃນ

ຂອດຈລໍະຈອນ ແລະ ເງນິຝາກເປັນເງນິກບີຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ, ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນໆ ແລະ ຂະແໜງ

ການກ່ຽວຂອ້ງ ຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 

ໝວດທ ີ2 

ຂັນ້ຕອນການມອບ-ຮບັເງນິສດົ 
 

ມາດຕາ 4 ມາດຕະຖານເງນິສດົທີ່ ນາໍມາມອບ 

 ເງນິສດົທີ່ ຈະນາໍມາມອບເຂົາ້ບນັຊເີງນິຝາກຂອງຕນົຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕອ້ງມມີາດຕະ 

ຖານດັ່ ງນີ:້ 

1. ທະນາຄານທຸລະກດິ, ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນໆ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ຕອ້ງໄດຄ້ດັໄຈເ້ງນິ 

ສດົກ່ອນຈະນາໍເງນິສດົມາມອບເຂົາ້ບນັຊເີງນິຝາກຂອງຕນົ ຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ແຍກຄຸນນະພາບ

ເງນິ ສດົທີ່ ຄບົມາດຖານຈລໍະຈອນ   ແລະ ເງນິເສື່ ອມຄຸນນະພາບອອກຕ່າງຫາກ ເພື່ ອສະດວກໃນການກວດນບັ 

ແລະ ແລກປ່ຽນເງນິທີ່ ເສື່ ອມຄຸນນະພາບ, ຕາມຂໍກ້າໍນດົເລກທ ີ04/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ01/08/2007 ວ່າດວ້ຍ

ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບທະນະບດັໃນຂອດຈລໍະຈອນ; 

2. ເງນິສດົທີ່ ຈະມອບຕອ້ງມດັເປັນໂຄນ້ ( 1.000 ໃບ ) ແລະ ຕອ້ງເປັນເງນິປະເພດດຽວກນັ, ໜຶ່ ງ

ໂຄນ້ຕອ້ງມຈີາໍນວນ 10 ຕບັ ແລະ ໜຶ່ ງຕບັຕອ້ງມຈີາໍນວນ 100 ໃບ; 

3. ຫຼກີເວັນ້ການຄບີຫວົເງນິ, ນາໍໃຊຢ້າງກະຕິວ້ມດັເງນິ ແລະ ໃຫມ້ສີະຕກິເກີປົ້ກແຂງຮອງດາ້ນໜາ້-

ດາ້ນຫຼງັຊຶ່ ງ ດາ້ນໜາ້ຕອ້ງມຊີື່ ຂອງທະນາຄານ,  ປະເພດໃບເງນິ, ຈາໍນວນໃບ, ຈາໍນວນເງນິ, ວນັທ,ີ ເດອືນ, ປີ, 

ຜູນ້ບັເງນິ ແລະ ຜູກ້ວດກາ; ດາ້ນຫຼງັ ເປັນສຂີາວທໍາມະດາ ໂດຍຕດັສົນ້ຂອງເຈຍ້ເພື່ ອໃຫເ້ຫນັປະເພດເງນິ; 

4. ເງນິແຕ່ລະໂຄນ້ຕອ້ງໄດໄ້ຂວ່ຫວົເບືອ້ງລະ 5 ຕບັ. 

 

ມາດຕາ 5 ການມອບເງນິສດົ 

 ທະນາຄານທຸລະກດິ, ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນໆ ຫຼ ື ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົມອບເງນິ 

ສດົເຂົາ້ບນັຊເີງນິຝາກຂອງຕນົຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕອ້ງປະກອບຂໍມູ້ນຕາມແບບຟອມໃຫຖ້ກືຕອ້ງ 

ແລະ ຄບົຖວ້ນ. 

 ການມອບເງນິສດົແຕ່ລະຄັງ້ຕອ້ງດໍາເນນີຊອ້ງໜາ້ກບັພະແນກກ່ຽວຂອ້ງ, ຜູມ້ອບ ( ທະນາຄານທຸລະ

ກດິ, ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນໆ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ) ຕອ້ງໄດມ້ອບເງນິສດົຊອ້ງໜາ້ກບັໜ່ວຍງານຄງັ
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ຮບັຂອງທະນາຄານແຫ່ງ   ສປປ ລາວ ຢ່າງໜອ້ຍ 3 ຄນົ ( ຜູທ້ ີ1 ເປັນຜູກ້ວດເຊກັເງນິທີ່ ຈະມອບໃຫຖ້ກືຕອ້ງ

ຕາມໃບແຈງ້ປະເພດເງນິຮບັ, ຜູທ້ ີ2 ຈດົຕດິຕາມເຂົາ້ປຶມ້ບນັທກຶປະຈາໍວນັ, ຜູທ້ ີ3 ກວດກາຄວາມຖກືຕອ້ງ ) 

, ພະແນກກ່ຽວຂອ້ງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະດໍາເນນີການກວດກາການມອບເງນິສດົດັ່ ງນີ:້  
 

1. ກວດກາຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງໃບມອບເງນິສດົ ເຊັ່ ນ: ວນັ, ເດອືນ, ປີ ມອບເງນິຂອງຜູມ້ອບ, ເລກ

ບນັຊ ີແລະ ປະເພດໃບເງນິ; 

2. ກວດກາເງນິເປັນໂຄນ້, ເປັນຕບັ ແລວ້ສມົທຽບໃສ່ໃບມອບເງນິສດົໃຫຄ້ບົຖວ້ນ, ກລໍະນຮີບັ

ແລວ້ນບັທນັທ ີສໍາລບັເງນິທີ່ ເປັນໂຄນ້ຕອ້ງຕດັເຊອືກມດັເງນິ ເພື່ ອກວດກາເບິ່ ງປະເພດໃບເງນິປົນ, ເງນິປອມ, 

ເງນິຍດັໃສ,້ ເງນິຖກືທໍາລາຍ ແລະ ອື່ ນໆ ເຊັ່ ນ: ເງນິຖກືເຈາະຮູ, ເງນິຕ່ໍໃສ່ເຈຍ້, ເງນິປະເພດໃບນອ້ຍຕ່ໍໃສ່ໃບ

ໃຫ່ຍ, ເງນິແປງຕວົເລກ, ປະເພດໃບ ແລະ ອື່ ນໆ; 

3. ກວດນບັເງນິສດົຕາມແຕ່ລະປະເພດເງນິໃຫຄ້ບົຖວ້ນ, ສມົທຽບເງນິສດົລວມທງັໝດົຖກືກບັຈາໍ  

ນວນເງນິລວມເປັນຕວົເລກ ກງົກບັ ຈາໍນວນເປັນຕວົໜງັສໃືຫຖ້ກືຕອ້ງ, ຫວົໜາ້ໜ່ວຍງານຄງັຮບັເຊນັຢັງ້ຢືນ 

ການຮບັເງນິໃສ່ໃບມອບເງນິສດົ ຫຼ ື ໃບແຈງ້ປະເພດເງນິມອບຂອງຜູມ້ອບໂດຍຊອ້ງໜາ້ກບັຜູມ້ອບ, ຫຼງັຈາກ

ນັນ້ພະແນກທີ່ ຮບັຜດິຊອບຄງັເງນິສດົ ຫຼ ືນາຍຄງັເຊນັຢັງ້ຢືນການຮບັເງນິໃສ່ໃບມອບເງນິສດົຕື່ ມອກີ; 

4. ຊຸດ ໃບມອບເງນິສດົແຕ່ລະຄັງ້ແມ່ນມ ີ 3 ໃບ: ໃບທ ີ 1 ເອາົໄປລງົບນັຊ ີ ( ເພື່ ອຕດິຕາມກວດກາ

ສມົທຽບບນັຊ ີ) , ໃບທ ີ2 ສົ່ ງໃຫຜູ້ມ້ອບເງນິ ແລະ ໃບທ ີ3 ຜູຮ້ບັເງນິ ( ຄງັເງນິສດົ ) ເກບັສໍາເນາົ; 

 ກລໍະນທີີ່ ມກີານມອບເງນິສດົເປັນຈາໍນວນຫຼາຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະພຈິາລະນາຮບັ ແລະ 

ນບັໂດຍກງົໃຫຜູ້ມ້າກ່ອນ, ສ່ວນຜູຕ່ໍ້ໄປຈະໄດກ້ວດກາເປັນໂຄນ້ ແລະ ເປັນຕບັ ໃຫຄ້ບົຕາມຈາໍນວນທີ່ ຂຽນ 

ໃນໃບມອບເງນິສດົ ເພື່ ອຮບັເອາົເຂົາ້ບນັຊໃີຫກ່້ອນ, ສ່ວນການນບັຕວົຈງິນັນ້ຈະເລື່ ອນໄປນບັໃນວນັຕ່ໍໄປໂດຍ 

ຊອ້ງໜາ້ຜູມ້ອບ ( ຕອ້ງໃຫນ້ບັສໍາເລດັພາຍໃນ 10 ວນັລດັຖະການ  ). 
 

ມາດຕາ 6 ການຮບັເງນິສດົ 

 ການຮບັເງນິສດົແຕ່ລະຄັງ້ ຕອ້ງມກີານເຊນັຢັງ້ຢືນຈ່າຍໃສ່ໃບແຈງ້ປະເພດເງນິຮບັຈາກພະແນກຄງັເງນິ 

ສດົ ຫຼ ືນາຍຄງັ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ ຕດິກບັໃບແຊກັເງນິສດົ ແລະ ມລີາຍເຊນັຢັງ້ຢືນໃສ່ດາ້ນ

ຫຼງັແຊກັຢ່າງໜອ້ຍ 3 ລາຍເຊນັຄ:ື ລາຍເຊນັເຈົາ້ຂອງບນັຊ,ີ ລາຍເຊນັຫວົໜາ້ບນັຊ,ີ ລາຍເຊນັຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັມອບ

ສດິ ( ຜູຮ້ບັເງນິສດົ ), ກ່ອນຈະຈ່າຍເງນິຕອ້ງກວດກາລາຍເຊນັ, ກວດກາເລກທແີຊກັ ແລະ ອື່ ນໆ ຫຼ ື ໃບ

ຖອນເງນິສດົ, ຜູຮ້ບັ ( ທະນາຄານທຸລະກດິ, ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນໆ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ) ຕອ້ງ

ໄດຮ້ບັເງນິສດົຊອ້ງໜາ້ ກບັ ໜ່ວຍງານຄງັຈ່າຍ ( ພະນກັງານ ກມົເງນິຕາ-ຄງັສາງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

ຫຼ ືທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈາໍພາກ ) ຢ່າງໜອ້ຍ 3 ຄນົ ( ຜູທ້ ີ 1 ເປັນຜູກ້ວດເຊກັເງນິທີ່ ຈະຈ່າຍໃຫ ້

ຖກືຕອ້ງຕາມໃບແຈງ້ປະເພດເງນິຮບັ, ຜູທ້ ີ 2 ຈດົຕດິຕາມເຂົາ້ປຶມ້ບນັທກຶປະຈາໍວນັ, ຜູທ້ ີ 3 ກວດກາຄວາມ

ຖກືຕອ້ງ ),  ເມື່ ອກວດກາຄວາມຖກືຕອ້ງແລວ້ ໃຫຜູ້ຮ້ບັເງນິກວດນບັເງນິ ແລະ ເຊນັຢັງ້ຢືນການຮບັເງນິໃສ່

ໃບແຈງ້ປະເພດເງນິຮບັ ຫຼ ືໃບຖອນເງນິສດົ. 
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ມາດຕາ 7 ການກວດນບັເງນິສດົ 

ການກວດນບັເງນິສດົຕອ້ງປະຕບິດັດັ່ ງນີ:້ 
 

1. ການກວດນບັເງນິສດົຕວົຈງິຕອ້ງຊອ້ງໜາ້ກນັ ລະຫວ່າງ ຜູມ້ອບ ແລະ ຜູຮ້ບັ ແລວ້ສມົທຽບກບັ 

ໃບແຈງ້ປະເພດເງນິ ເຊິ່ ງຜູມ້ອບໄດສ້າ້ງຂຶນ້ ແຕ່ລະຄັງ້ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຄບົຖວ້ນກ່ອນ ແລະ ຜູຮ້ບັເຊນັຢັງ້ຢືນເພື່ ອ

ຮບັ ຈຶ່ ງຍກົຍາ້ຍເງນິອອກໄປໄດ;້ 

2. ໃນເວລາກວດນບັເງນິຖາ້ຫາກປະກດົເຫນັເງນິປອມ, ເງນິປົນ, ເງນິຍດັໄສ ້ແລະ ອື່ ນໆ ຜູມ້ອບ

ເງນິຕອ້ງຮບັຜດິຊອບທດົແທນຄນືເງນິຈາໍນວນດັ່ ງກ່າວ. ສ່ວນເງນິປອມນັນ້ຕອ້ງຈໍາ້ກາເງນິປອມໃສ່, ເຮດັບດົບນັ 

ທກຶກບັຜູມ້ອບ ແລະ ເອກະສານຢັງ້ຢືນໃຫ ້ ແລວ້ເກບັຮກັສາໄວໃ້ນສາງ ເພື່ ອຫຼກີເວັນ້ບ່ໍໃຫເ້ງນິປອມດັ່ ງກ່າວ

ນາໍໄປຈລໍະຈອນຕື່ ມອກີ; 

3. ໃນເວລານບັເງນິສດົໂດຍຊອ້ງໜາ້ພະນກັງານຕດິຕາມຈາກທະນາຄານທຸລະກດິ, ສະຖາບນັການ

ເງນິອື່ ນໆ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ( ຜູມ້ອບ ) ຫາກພບົເຫນັເງນິປົນ, ເງນິປອມ, ເງນິຍດັໃສ,້ ເງນິຖກື

ທໍາລາຍ ແລະ ອື່ ນໆ ເປັນຈາໍນວນຫຼາຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກມົເງນິຕາ-ຄງັສາງ ຫຼ ືທະນາຄານແຫ່ງ 

ສປປ ລາວ ປະຈາໍພາກ ຕອ້ງຢຸດການນບັຕ່ໍ, ເຮດັບດົບນັທກຶຊອ້ງໜາ້ທນັທ,ີ ເກບັຫຼກັຖານໄວເ້ພື່ ອເປັນບ່ອນ

ອງີໃນການແກໄ້ຂ; 

4. ກລໍະນຜູີມ້ອບຫາກນາໍເງນິສດົທີ່ ບ່ໍຄບົມາດຕະຖານ ຕາມທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 4 ຂອງຂໍຕ້ກົ 

ລງົສະບບັນີ,້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະບ່ໍພຈິາລະນາຮບັເອາົເງນິດັ່ ງກ່າວ; 
 

ໝວດທ ີ3 

ໜາ້ທີ່ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ 
 

ມາດຕາ 8 ໜາ້ທີ່ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

  ກມົເງນິຕາ-ຄງັສາງ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈາໍພາກ ມໜີາ້ທີ່ ດໍາເນນີການມອບ-ຮບັເງນິ 

ສດົດັ່ ງນີ:້ 

1. ກວດກາເອາົເງນິສດົນາໍຜູມ້ອບ ( ທະນາຄານທຸລະກດິ, ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນໆ ແລະ ຂະແໜງ

ການກ່ຽວຂອ້ງ ) ໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລະ ສອດຄ່ອງ ຕາມມາດຕາ 4 ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ;້ 

2. ແນະນາໍຜູມ້ອບໃຫເ້ຂົາ້ມອບເງນິຕາມລໍາດບັຂອງຜູມ້າກ່ອນ ແລະ ມາຕາມຫຼງັ ເພື່ ອໃຫເ້ປັນລະ 

ບຽບ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາການຮບັເງນິໄດງ່້າຍ; 

3. ຈດັມຽ້ນເງນິຂອງຜູມ້ອບໃຫເ້ປັນລະບຽບ ສ່ວນທີ່ ໄດນ້ບັ ແລະ ຄດັໄຈແ້ລວ້ ຫຼ ືສ່ວນທີ່ ຍງັບ່ໍທນັ

ໄດຄ້ດັໄຈ ້ຫຼກີເວັນ້ການສບັສນົປົນເປກນັ; 
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4. ຈດັເກບັມຽ້ນເງນິທີ່ ບ່ໍທນັໄດນ້ບັ, ຄດັໄຈ ້ແລະ ເງນິທີ່ ນບັ, ຄດັໄຈທ້ນັທແີຕ່ນບັບ່ໍສໍາເລດັ ໃນໂມງ

ລດັຖະການ ຫຼ ື ໃນວນັ ຕອ້ງໄດເ້ກບັເຂົາ້ມຽ້ນໃນສາງ ຕາມກດົລະບຽບຄຸມ້ຄອງຄງັສາງໃນລະບບົທະນາຄານ 

ສະບບັເລກທ ີ03/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ25/12/1997 ເພື່ ອເລື່ ອນໄປນບັໃນວນັຕ່ໍໄປ ໂດຍຊອ້ງໜາ້ກບັພະນກັງານ

ຜູມ້ອບ. 
 

ມາດຕາ 9 ໜາ້ທີ່ ຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ, ສະຖາບນັການເງນິ    ແລະ       ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ. 

  ທະນາຄານທຸລະກດິ, ສະຖາບນັການເງນິ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ມໜີາ້ທີ່ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ນາໍເງນິສດົເຂົາ້ມາມອບຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດໃ້ນໂມງລດັຖະການ; 

- ຕອນເຊົາ້  ເວລາ  8:00 ໂມງ -  11:30 ໂມງ; 

- ຕອນແລງ ເວລາ 13:00 ໂມງ - 15:00 ໂມງ. 

2. ການມອບເງນິແຕ່ລະຄັງ້, ຜູມ້ອບຕອ້ງກວດກາເງນິຂອງຕນົໃຫຖ້ກືຕອ້ງຄບົຖວ້ນ ຕາມມາດຕາ 4 

ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ;້ 

 ກລໍະນເີວລານບັເງນິທນັທ ີ ຫຼ ື ເລື່ ອນໄປນບັໃນວນັຕ່ໍໄປຊອ້ງໜາ້ກບັພະນກັງານຜູມ້ອບ ຫາກພບົເຫນັ

ເງນິເຫຼອືຕອ້ງໄດສ້ົ່ ງຄນືໃຫຜູ້ມ້ອບ ( ເຈ ົາ້ຂອງເງນິ ), ຫາກພບົເຫນັເງນິ ບ່ໍພໍ, ເງນິປົນ, ເງນິປອມ, ເງນິຍດັໄສ ້

ແລະ ອື່ ນໆ, ທງັໝດົນີແ້ມ່ນຍງັຢູ່ໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜູມ້ອບຕອ້ງທດົແທນຄນືໃຫຄ້ບົຖວ້ນ. 
 

ໝວດທ ີ4 

ບດົບນັຍດັສຸດທາ້ຍ 
 

ມາດຕາ 10 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

 ກມົເງນິຕາ-ຄງັສາງ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈາໍພາກ ມໜີາ້ທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂໍຕ້ກົລງົ

ສະບບັນີຢ່້າງເຂັມ້ງວດ, ບນັດາກມົ ແລະ ທຽບເທົ່ າກມົຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານທຸລະ

ກດິ, ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນໆ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຈົ່ ງຮບັຮູ ້ແລະ ປະຕບິດັຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີໃ້ຫໄ້ດຮ້ບັ

ຜນົດ.ີ 
 

ມາດຕາ 11 ຜນົສກັສດິ 

 ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສດິນບັແຕ່ວນັລງົລາຍເຊນັເປັນຕົນ້ໄປ. 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

----====0000====---- 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ                                    

ກມົເງນິຕາ                                                                                      ເລກທ ີ 698  /ກງຕ 

                                                                                          ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ14 NOV 2013 

 

ບດົແນະນາໍເພີ່ ມເຕມີ 

ກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍລະບຽບ  

ການມອບ-ຮບັເງນິສດົ ສະກຸນເງນິກບີ ຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

 

- ອງີຕາມຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍລະບຽບການມອບ-ຮບັເງນິສດົ ສະກຸນເງນິກບີຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບບັເລກ

ທ ີ881/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ11/10/2013. 

  

      ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫແ້ກ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍລະບຽບການມອບ-ຮບັເງນິສດົ ສະກຸນເງນິກບີ ຢູ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫມ້ຄີວາມຈະແຈງ້ ແລະ ມຄີວາມເປັນເອກະພາບ, ກມົເງນິຕາ ຈຶ່ ງອອກບດົແນະນາໍບາງ

ມາດຕາເພີ່ ມເຕມີ ດັ່ ງນີ:້ 

I. ຈດຸປະສງົ. 

ເພື່ ອອະທບິາຍ ແລະ ແນະນາໍເພີ່ ມເຕມີບາງມາດຕາຂອງຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍລະບຽບການມອບ-ຮບັເງນິສດົ ສະກຸນ

ເງນິກບີຢູຸ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ  ໃຫມ້ຄີວາມຈະແຈງ້ ແລະ ມຄີວາມເປັນເອກະພາບ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃນການຈດັ

ຕັງ້ປະຕບິດັໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົດ.ີ 
 

II. ແນະນາໍ, ອະທບິາຍເພີ່ ມເຕມີບາງເນືອ້ໃນ. 

 ໃນໝວດທ ີ2 ຂັນ້ຕອນການມອບ-ຮບັເງນິສດົ. ມາດຕາ 4 ມາດຕະຖານເງນິສດົທີ່ ນາໍມາມອບ ຂອງຂໍຕ້ກົລງົ

ສະບບັເລກທ ີ 881/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ 11/10/2012 ຢູ່ໃນຂໍ ້ 2  ເງນິສດົທີ່ ຈະມອບຕອ້ງມດັເປັນໂຄນ້ ( 1.000 ໃບ )

ແລະ ຕອ້ງເປັນເງນິປະເພດດຽວກນັ, ໜຶ່ ງໂຄນ້ຕອ້ງມ ີ10 ຕບັ ແລະ ໜຶ່ ງຕບັຕອ້ງມຈີາໍນວນ 100 ໃບ.  

- ແນະນາໍເພີ່ ມເຕມີໃນມາດຕາ 4 ເພີ່ ມຂໍ ້ 5 ຊຶ່ ງມເີນືອ້ໃນວ່າ: ເງນິສດົທີ່ ຈະນາໍມາມອບຕອ້ງໄດຜ່້ານການຄດັໃຈ ້

ລຽງໜາ້ໃບເງນິໃຫເ້ປັນລະບຽບ ດາ້ນໜາ້ ແລະ ດາ້ນຫຼງັ ຂອງເງນິທີ່ ຄບົມາດຖານຈລໍະຈອນ.  

- ອະທບິາຍເພີ່ ມເຕມີ ຂໍ ້3 ໃຫຫ້ຼກີເວັນ້ການຄບີຫວົເງນິ ( ຫວົສບິ ຫຼ ືຈາໍນວນອື່ ນໆ ), ຢຸດຕກິານນາໍໃຊຢ້າງກະ

ຕິວ້ມດັເງນິ ( ຕອ້ງໃຫນ້າໍໃຊເ້ຈຍ້ຫດັປອກເງນິ ນບັທງັເງນິທີ່ ຄບົມາດຖານຈລໍະຈອນ ແລະ ເງນິທີ່ ເກົ່ າເສື່ ອມຄຸນນະພາບ 

)  ແລະ ສະຕກິເກີປົ້ກແຂງຮອງດາ້ນໜາ້ ໃຫມ້ຊີື່ ທະນາຄານ ຫຼ ື ( ໂລໂກທ້ະນາຄານ ), ປະເພດໃບເງນິ, ຈາໍນວນໃບ, 

ຈາໍນວນເງນິ, ວນັທ,ີ ເດອືນ, ປີ, ຜູນ້ບັເງນິ ແລະ ຜູກ້ວດກາ  ໃຫຄ້າ້ຍຄກືນັກບັຂອງກມົເງນິຕາໃຊໃ້ນປະຈບຸນັ ( ແຕ່ຕ່ໍາ




