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ຸ້ ນຂ່າວສານ ຜ່ານເຄອຂ່າຍການສ່ ສານ ເປນ
ັ ຕົນຸ້ ຄອມພິວເຕີ, ເຄອຂ່າຍ ແລະ
ແລະ ການແລກປ່ຽນຂມູ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ.
ອປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ ລວມທັງການບລິການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງຂອງບລິສດ
ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄາສັບ
ຸ້ ກລົງສະບັບນີ ຸ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ:ຸ້
ຄາສັບທີ່ນາໃຊຸ້ໃນຂຕົ
1.

ຸ້
ລະບົບໂຄງລ່າງພນຖານ
ໝາຍເຖິງ ເຊີເວີ (Server), ລະບົບເຄອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ (Computer
Network System),

ັ ການ (Operating System), ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດ
ລະບົບປະຕິບດ

ໄພ (Security System) ແລະ ລະບົບຕິດຕາມກວດກາ (Monitoring System);
ູ ຄຸ້າ (Customer Account Management System) ໝາຍເຖິງ ລະບົບ
2. ລະບົບບລິຫານບັນຊີລກ
ຸ້ ຄອງບັນຊີເງ ິນ ແລະ ຫກ
ັ ຊັບຂອງລູກຄຸ້າຂອງບລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ;
ຄມ
ັ ຊັບ (Securities Issuance System) ໝາຍເຖິງ ລະບົບອອກຈາ
3. ລະບົບການອອກຈາໜ່າຍຫກ
ັ ຊັບ ໃຫຸ້ແກ່ ມວນຊົນ, ອອກຈາໜ່າຍໃນວົງຈາກັດ ແລະ ອອກຈາໜ່າຍໃຫຸ້ແກ່ ຜູ ຖ
ຸ້
ໜ່າຍຫກ
ຮນຸ້ ເດີມ;
ຸ້
ຸ້
ັ ຊັບ (Securities Trading System) ໝາຍເຖິງ ລະບົບຊ-ຂາຍ
4. ລະບົບຊ-ຂາຍຫ
ກ
ຮນຸ້ ,
ັ ຊັບປະເພດອ່ ນ ຕາມການການົດຂອງ
ພັນທະບັດລັດຖະບານ, ຮນຸ້ ກູ,ຸ້ ໜ່ວຍລົງທຶນ ແລະ ຫກ
ັ ຊັບ;
ຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ຸ້ ນ (Database System) ໝາຍເຖິງ ບ່ອນເກັບຮັກສາຂມູ
ຸ້ ນໃນຮູ ບແບບເອເລັກ
5. ລະບົບຖານຂມູ
ັ ລະບົບ ທີ່ສາມາດຄມ
ັ ປງ ແລະ ນາໃຊຸ້ໄດຸ້;
ຸ້ ຄອງ, ປບ
ໂຕຣນິກໄວຸ້ຢ່າງເປນ
6. ລະບົບສະສາງ-ຊາລະ (Clearing and Settlement System) ໝາຍເຖິງ ລະບົບສະສາງ-ຊາລະ
ຸ້
ັ ຊັບ ຂອງຜູ ລ
ຸ້ ງົ ທຶນໃນການຊ-ຂາຍຫ
ັ ຊັບ;
ທລະກາຫກ
ກ

ຸ້ ນຜ່ານທາງລະບົບເອເລັກ
7. ລະບົບອີເມວ (Email System) ໝາຍເຖິງ ລະບົບຮັບ ແລະ ສົ່ງຂມູ
ຸ້ ນຂອງອີເມວ;
ັ ບ່ອນເກັບຖານຂມູ
ໂຕຣນິກ ພຸ້ອມທັງເປນ
ຸ້
ັ ຊັບ (Telephone Recorder System)
8. ລະບົບບັນທຶກສຽງ ກ່ ຽວກັບການສົ່ງຄາສັ່ງຊ-ຂາຍຫ
ກ
ຸ້
ັ ຊັບຜ່ານທາງໂທລະສັບ;
ໝາຍເຖິງ ລະບົບເກັບກາ ແລະ ບັນທຶກ ການສົ່ງຄາສັ່ງຊ-ຂາຍຫ
ກ
່
9. ລະບົບບັນຊີ (Accounting System) ໝາຍເຖິງ ເຄອງມໃນການເກັບກາທລະກາທາງດຸ້ານການ
ເງ ິນ;

ຸ້ ນ (Data Backup and Restore System) ໝາຍເຖິງ ລະບົບ
10. ລະບົບສາຮອງ ແລະ ກູຄຸ້ ນຂມູ
ຸ້ ນທີ່ສາຄັນຂອງບລິສດ
ີ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ໂດຍມີການ
ເຕັກໂນໂລຊີທ່ ໃຊຸ້ໃນການສ
າຮອງ ແລະ ກູ ຸ້ຄນ ຂມູ
ຸ້ ນໄວຸ້ໃນສະຖານທີ່ປອດໄພ ແລະ ສາມາດກູຄຸ້ ນໄດຸ້ຢ່າງສົມຄົບຖຸ້ວນ;
ຈັດເກັບຂມູ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ໝາຍເຖິງ ບລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບທີ່ເຄ່ ອນໄຫວທລະກິດຫກ
ັ ຊັບ ທີ່ໄດຸ້ຮບ
ັ ອະນຍາດ
11. ບລິສດ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ;
ຈາກ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ

ຸ້ ນ ຂ່າວສານ ທີ່
12. ສະຖຽນລະພາບຂອງລະບົບ ໝາຍເຖິງ ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສ່ ສານ ຂມູ
ົ ກະຕິ ແລະ ຕ່ ເນ່ ອງ;
ສາມາດໃຊຸ້ງານໄດຸ້ຢ່າງປກ
ຸ້ ນ ຂ່າວສານ ໝາຍເຖິງ ຄວາມປອດໄພ
13. ລະບົບຄວາມປອດໄພດຸ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ການສ່ ສານ ຂມູ
ຸ້ ນ ຂ່າວສານທັງໝົດ;
ຂອງເຄອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ, ຮາດແວ, ຊອບແວ ແລະ ຂມູ
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14. ເຊີເວີ (Server) ໝາຍເຖິງ ລະບົບຄອມພິວເຕີ ທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງໃນການຈັດການວຽກງານ
ຸ້
(high performance) ໂດຍມີການເຊ່ ອມຕ່ ເຄອຂ່າຍ ແລະ ຕິດຕັງຊອບແວ,
ໂປຣແກຣມ

ຕ່າງໆ ເພ່ ອໃຫຸ້ບລິການແກ່ ເຄ່ ອງຄອມພິວເຕີໝ່ວຍອ່ ນ;
15. ລະບົບເຄ່ ອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ (Computer Network System) ໝາຍເຖິງ ລະບົບເຊ່ ອມຕ່
ຄອມພິວເຕີ ແລະ ອປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກອ່ ນ ຜ່ານລະບົບສາຍສົ່ງ ແບບມີສາຍ ແລະ ບ່ ມີ
ສາຍ.
ັ ການ
ມາດຕາ 4 ຫກ
ດັ່ງນີ:ຸ້

ຸ້ ນ ຂ່າວສານ ຂອງບລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ຕຸ້ອງປະຕິບດ
ັ ຕາມຫກ
ັ ການ
ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສ່ ສານ ຂມູ
1.
2.

ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຖຽນລະພາບຂອງລະບົບ;
ຸ້ ນ;
ອານວຍຄວາມສະດວກໃນການສະໜອງ ແລະ ນາໃຊຸ້ຂມູ

3.

ຮັກສາຄວາມລັບ;

4.

ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 5 ຂອບເຂດການນາໃຊຸ້
ຸ້ ກລົງສະບັບນີ ຸ້ ນາໃຊຸ້ ສາລັບບລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ, ຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ, ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ຸ້
ຂຕົ
ັ ຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ.
ຄອງຫກ

ໝວດທີ 2
ຸ້ ນ ຂ່ າວສານຂອງບລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ
ການສຸ້າງລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສ່ ສານ ຂມູ
ຸ້ ນ ຂ່າວສານຂອງບລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 6 ການສຸ້າງລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສ່ ສານ ຂມູ
ຸ້ ນ ຂ່າວສານ ປະກອບດຸ້ວຍ:
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ທີ່ຕຸ້ອງສຸ້າງລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສ່ ສານ ຂມູ
ບລິສດ
ຸ້
ັ ຜູ ຄ
ັ ຫກ
ັ ຊັບທີ່ເຄ່ ອນໄຫວທລະກິດເປນ
ຸ້ າປະກັ
ັ ຊັບ;
ບລິສດ
ນການອອກຈາໜ່າຍຫກ
ຸ້
ັ ນາຍໜຸ້າຊ-ຂາຍຫ
ັ ຫກ
ັ ຊັບທີ່ເຄ່ ອນໄຫວທລະກິດເປນ
ັ ຊັບ;
2. ບລິສດ
ກ
ັ ທີ່ປກ
ຶ ສາດຸ້ານການເງ ິນ.
ັ ຫກ
ັ ຊັບທີ່ເຄ່ ອນໄຫວທລະກິດເປນ
3. ບລິສດ
1.

ຸ້
ັ ຜູ ຄຸ້ າປະກັ
ັ ຫກ
ັ ຊັບທີ່ເຄ່ ອນໄຫວທລະກິດເປນ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 7 ບລິສດ
ນການອອກຈາໜ່າຍຫກ
ຸ້
ັ ຜູ ຄ
ັ ຫກ
ັ ຊັບທີ່ເຄ່ ອນໄຫວທລະກິດເປນ
ຸ້ າປະກັ
ັ ຊັບ
ບລິສດ
ນການອອກຈາໜ່າຍຫກ
ຸ້ ນ ຂ່າວສານຂອງຕົນ ດັ່ງນີ:ຸ້
ເຕັກໂນໂລຊີການສ່ ສານ ຂມູ
ຸ້
1. ລະບົບໂຄງລ່າງພນຖານ;
2.

3.

ຕຸ້ອງສຸ້າງລະບົບ

ຸ້ ່ ງ ແລະ ຕະຫາດຂັນສອງ
ຸ້
ັ ຕົນຸ້
ລະບົບບລິການໃນຕະຫາດຂັນໜຶ
ປະກອບມີລະບົບຍ່ ອຍ ເປນ
ຸ້ ່ ງ, ລະ
ັ ຊັບສາລັບຕະຫາດຂັນໜຶ
ລະບົບບລິຫານບັນຊີລູກຄຸ້າ, ລະບົບການອອກຈາໜ່າຍຫກ
ຸ້
ັ ຊັບ ແລະ ລະບົບສະສາງ-ຊາລະ;
ບົບຊ-ຂາຍຫ
ກ
ຸ້ ນ;
ລະບົບຖານຂມູ
3

4.

ລະບົບອີເມວ;

5.

ຸ້
ັ ຊັບ;
ລະບົບບັນທຶກສຽງ ກ່ ຽວກັບການສົ່ງຄາສັ່ງຊ-ຂາຍຫ
ກ

6.

ລະບົບບັນຊີ;

7.

ຸ້ ນ;
ລະບົບສາຮອງ ແລະ ກູ ຸ້ຄນຂມູ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ.
ລະບົບອ່ ນຕາມການການົດຂອງ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ

8.
ຸ້ ນ ແລະ ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສ່ ສານ ຂມູ
ຸ້ ນ ຂ່າວສານຂອງບລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ຕຸ້ອງເກັບຮັກສາ
ຂມູ
ຸ້ ນຕ ຸ້ອງຕັງຸ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ.
ໃວຸ້ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສູ ນສາຮອງຂມູ
ຸ້
ັ ນາຍໜຸ້າຊ-ຂາຍຫ
ັ ຫກ
ັ ຊັບທີ່ເຄ່ ອນໄຫວທລະກິດເປນ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 8 ບລິສດ
ກ
ຸ້
ັ ນາຍໜຸ້າຊ-ຂາຍຫ
ັ ຫກ
ັ ຊັບທີ່ເຄ່ ອນໄຫວທລະກິດເປນ
ັ ຊັບ ຕຸ້ອງສຸ້າງລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການ
ບລິສດ
ກ
ຸ້ ນ ຂ່າວສານຂອງຕົນ ດັ່ງນີ:ຸ້
ສ່ ສານ ຂມູ
1.
2.

ຸ້
ລະບົບໂຄງລ່າງພນຖານ;

ຸ້ ່ ງ ແລະ ຕະຫາດຂັນສອງ
ຸ້
ັ ຕົນຸ້
ລະບົບບລິການໃນຕະຫາດຂັນໜຶ
ປະກອບມີລະບົບຍ່ ອຍເປນ
ຸ້
ັ ຊັບ ແລະ ລະບົບສະສາງ-ຊາລະ;
ລະບົບບລິຫານບັນຊີລູກຄຸ້າ, ລະບົບຊ-ຂາຍຫ
ກ

3.

ຸ້ ນ;
ລະບົບຖານຂມູ

4.

ລະບົບອີເມວ;

5.

ຸ້
ັ ຊັບ;
ລະບົບບັນທຶກສຽງ ກ່ ຽວກັບການສົ່ງຄາສັງຊ-ຂາຍຫ
ກ

6.

ລະບົບບັນຊີ;

7.

ຸ້ ນ;
ລະບົບສາຮອງ ແລະ ກູ ຸ້ຄນຂມູ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ.
ລະບົບອ່ ນຕາມການການົດຂອງ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ

8.
ຸ້ ນ ແລະ ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສ່ ສານ ຂມູ
ຸ້ ນ ຂ່າວສານຂອງ ບລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ຕ ຸ້ອງເກັບໃວຸ້ໃນ
ຂມູ
ຸ້ ນຕອຸ້ ງຕັງຸ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ.
ສປປ ລາວ ແລະ ສູນສາຮອງຂມູ
ັ ທີ່ປກ
ຶ ສາດຸ້ານການເງ ິນ
ັ ຫກ
ັ ຊັບທີ່ເຄ່ ອນໄຫວທລະກິດເປນ
ມາດຕາ 9 ບລິສດ
ັ ທີ່ປກ
ຶ ສາດຸ້ານການເງ ິນ
ັ ຫກ
ັ ຊັບທີ່ເຄ່ ອນໄຫວທລະກິດເປນ
ບລິສດ
ຸ້ ນ ຂ່າວສານຂອງຕົນ ດັ່ງນີ:ຸ້
ສ່ ສານ ຂມູ
2.

ຸ້
ລະບົບໂຄງລ່າງພນຖານ;
ຸ້ ນ;
ລະບົບຖານຂມູ

3.

ລະບົບບັນຊີ;

1.

4.

ຕຸ້ອງສຸ້າງລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການ

ຸ້ ນ;
ລະບົບສາຮອງ ແລະ ກູຄຸ້ ນຂມູ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ.
ລະບົບອ່ ນຕາມການການົດຂອງ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ

5.
ຸ້ ນ ແລະ ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສ່ ສານ ຂມູ
ຸ້ ນ ຂ່າວສານຂອງ ບລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ຕອຸ້ ງເກັບຮັກສາ
ຂມູ
ຸ້ ນຕຸ້ອງຕັງຸ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ.
ໃວຸ້ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສູ ນສາຮອງຂມູ
ຸ້
ຸ້ ນ ຂ່າວສານຂອງບລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 10 ຂັນຕອນການສຸ້າງລະບົ
ບເຕັກໂນໂລຊີການສ່ ສານ ຂມູ
ຸ້ ນ ຂ່າວສານ ຕາມຂັນຕອນ
ຸ້
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ຕຸ້ອງສຸ້າງລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສ່ ສານ ຂມູ
ບລິສດ
ດັ່ງນີ:ຸ້
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1.

ຸ້
ຸ້ ນ ຂ່າວສານຂອງ
ຄົນຄວຸ້າ
ແລະ ສຸ້າງ ບົດວິພາກກ່ ຽວກັບລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສ່ ສານ ຂມູ

2.

ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ;
ຕົນ ກ່ ອນຂອະນຍາດຈາກ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ຸ້
ພາຍຫງັ ສາເລັດການຄົນຄວຸ້
າ ແລະ ສຸ້າງ ບົດວິພາກກ່ ຽວກັບລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສ່ ສານ ຂ ຸ້
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບເພ່ ອ ຂອະນ
ມູນ ຂ່າວສານຂອງຕົນ ຕຸ້ອງຍ່ ນຕ່ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ຍາດ;
ັ ຊັບ ຕຸ້ອງພິຈາລະນາ ການຂອະນຍາດກ່ ຽວກັບການ
ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ຸ້ ນ ຂ່າວສານຂອງບລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ພາຍໃນການົດເວລາ
ສຸ້າງລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສ່ ສານ ຂມູ

3.

ຸ້
ັ ຕົນໄປ.
ສີ່ສິບຫຸ້າວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດຸ້ຮັບເອກະສານປະກອບຄົບຖຸ້ວນ ແລະ ຖກຕຸ້ອງ ເປນ
ັ ລາຍລັກອັກສອນ ພຸ້ອມດຸ້ວຍເຫດຜົນ.
ກລະນີປະຕິເສດ ຕຸ້ອງແຈ ຸ້ງຕອບ ຢ່າງເປນ

ໝວດທີ 3
ການພັດທະນາ, ການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການບາລງຮັກສາ
ຸ້ ນ ຂ່ າວສານຂອງບລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ
ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສ່ ສານ ຂມູ
ມາດຕາ 11 ການພັດທະນາ

ຸ້ ນ ຂ່າວສານ ຂອງຕົນດຸ້ວຍຮູ ບ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ສາມາດພັດທະນາລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສ່ ສານ ຂມູ
ບລິສດ
ັ
ການເຊົ່າ, ພັດທະນາດຸ້ວຍຕົນເອງ ຫ ຈ ຸ້າງໃຫຸ້ພາກສ່ວນອ່ ນພັດທະນາ ເພ່ ອຮັບປະກັນການໃຊຸ້ງານໄດຸ້ຢ່າງເປນ
ຸ້ ບລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສ່ ສານ ຂ ຸ້
ົ ກະຕິ, ຕ່ ເນ່ ອງ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ ພຸ້ອມທັງ ສາມາດເຊ່ ອມຕ່ ເຂົາກັ
ປກ
ມູນ ຂ່າວສານຂອງພາກສ່ວນກ່ ຽວຂຸ້ອງ.

ມາດຕາ 12 ການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການບາລງຮັກສາ

ຸ້ ນ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ຕຸ້ອງມີການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການບາລງຮັກສາ ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສ່ ສານ ຂມູ
ບລິສດ
ຸ້
ັ ປກ
ົ ກະຕິ, ຕ່ ເນ່ ອງ ແລະ ໄດຸ້ຮບ
ັ ການພັດທະນາເລອຍໆ.
ຂ່າວສານຂອງຕົນ ເພ່ ອໃຫຸ້ສາມາດໃຊຸ້ງານໄດຸ້ຢ່າງເປນ

ໝວດທີ 4

ັ ຫກ
ັ ຊັບ, ຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບແລະ ສານັກງານຄະນະກາມະການ
ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ຂອງ ບລິສດ

ຸ້ ນ ຂ່ າວສານຂອງບລິສດ
ັ ຊັບ ສາລັບລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສ່ ສານ ຂມູ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ
ຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 13 ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ຂອງ ບລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ມີສດ
ິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ດັ່ງນີ:ຸ້
ບລິສດ
1.

2.

ຸ້
ຄົນຄວຸ້າ,
ສຸ້າງ, ລາຍງານ ແລະ ສະໜອງ ບົດວິພາກກ່ ຽວກັບລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສ່ ສານ
ຸ້ ນ ຂ່າວສານ ໃຫຸ້ແກ່ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ພິຈາລະນາກ່ ອນດາ
ຂມູ
ຸ້ ນ ຂ່າວສານຂອງຕົນ;
ເນີນການສຸ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສ່ ສານ ຂມູ

ຸ້ ນ ຂ່າວສານ ໃຫຸ້ມປ
ີ ະສິດທິພາບ
ສຸ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສ່ ສານ ຂມູ
ເພ່ ອຮອງຮັບໃຫຸ້ແກ່ ການເຄ່ ອນໄຫວທລະກິດຂອງຕົນ;
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3.
4.

ອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫຸ້ການຮ່ວມມ ໃນການຕິດຕາມ ກວດກາຂອງ ສານັກງານ
ັ ຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ;
ຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ຸ້ ນກ່ ຽວກັບ ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສ່ ສານ ຂມູ
ຸ້ ນ ຂ່າວສານ
ສະໜອງເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ຸ້ ນອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງໃຫຸ້ແກ່ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ັ ຊັບ ແລະ
ແລະ ຂມູ
ພາກສ່ວນອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ;

5.
6.
7.

8.
9.

ຸ້ ່ າງເຂັມງວດ;
ຸ້
ັ ຕາມບົດບັນທຶກຂອງການກວດກາໃນແຕ່ ລະຄັງຢ
ປະຕິບດ
ຸ້ ງຂມູ
ຸ້ ນຕາມພາລະບົດບາດຂອງແຕ່ ລະຄົນຢ່າງຊັດເຈນ;
ຸ້ ່ ສາມາດເຂົ
ີ
ການົດສິດຂອງຜູ ທ
າເຖິ

ຸ້ ນ ແລະ ກູ ຸ້ຂມູ
ຸ້ ນຄນ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ພຸ້ອມທັງສຸ້າງຄູ່ ມແນະນາ
ສຸ້າງລະບົບການສາຮອງຂມູ
ຸ້
ຸ້ ນ ແລະ ກູຂຸ້ ມູ
ຸ້ ນຄນຢ່າງລະອຽດໃຫຸ້ແກ່ ຜູ ນ
ັ ການສາຮອງຂມູ
ຸ້ າໃຊຸ້
ໃນການ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຸ້ ນດຸ້ວຍຕົນເອງ;
ັ ຜູ ສ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ການົດໃຫຸ້ແຕ່ ລະພະແນກເປນ
ຸ້ າຮອງຂມູ
ກລະນີ ບລິສດ
ຸ້ ນ ຢ່າງໜຸ້ອຍ ໜຶ່ງວັນທີ່ຜ່ານມາ ເມ່ ອທຽບກັບຂມູ
ຸ້ ນປດ
ັ ຈບັນ;
ສາຮອງຂມູ

ັ ຊັບ ກລະນີ ບລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ
ຂອະນຍາດຈາກ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ຸ້ ນຂອງບລິສດ
ຸ້ ນຂອງອົງການ
ັ ຫກ
ັ ຊັບໄວຸ້ກບ
ັ ສະຖານທີ່ເກັບຂມູ
ຕຸ້ອງການຝາກ ສາຮອງຂມູ
ອ່ ນ;

ົ
10. ຮັກສາຄວາມປອດໄພກ່ ຽວກັບ ເຊີເວີ, ລະບົບເຄອຂ່າຍ ແລະ ເຄ່ ອງຄອມພິວເຕີ ນາໃຊຸ້ທ່ ວ
ໄປ;

ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ.
11. ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ອ່ ນ ຕາມການການົດຂອງ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 14 ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ຂອງ ຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ ມີສດ
ິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ດັ່ງນີ:ຸ້
ຕະຫາດຫກ
1.

ຸ້ ນ
ອານວຍຄວາມສະດວກໃນການສຸ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສ່ ສານ ຂມູ

2.

ັ ຫກ
ັ ຊັບ;
ຂ່າວສານຂອງ ບລິສດ
ຸ້ ນ ຂ່າວສານທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການ
ຶ ອົບຮົມ ແລະ ສະໜອງຂມູ
ຈັດຝກ
ຸ້ ນ ຂ່າວສານຂອງ ບລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ໃຫຸ້ແກ່ ພາກສ່ວນກ່ ຽວຂຸ້ອງ;
ສ່ ສານ ຂມູ

3.
4.

ຸ້ ບລິສດ
ັ ຕົນ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ;
ຮັບປະກັນການເຊ່ ອມຕ່ ລະບົບຫາພາກສ່ວນກ່ ຽວຂຸ້ອງ ເປນ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ.
ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ອ່ ນ ຕາມການການົດຂອງ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ

ັ ຊັບ
ມາດຕາ 15 ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ຂອງ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ັ ຊັບ ມີສດ
ິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ດັ່ງນີ:ຸ້
ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
1.
2.

ຸ້ ນ ຂ່າວສານຂອງ ບລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ;
ພິຈາລະນາ ສຸ້າງລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສ່ ສານ ຂມູ
ຸ້ ນ ຂ່າວສານຂອງ ບລິສດ
ັ ຫກ
ັ
ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສ່ ສານ ຂມູ
ຊັບ;

ຸ້ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສ່ ສານ
ຂມູ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ;
ຂ່າວສານ ຈາກບລິສດ

3.

ຮຽກເອົາເອກະສານ

4.

ສະເໜີ ແລະ ປະກອບຄາເຫັນໃນບົດບັນທຶກການກວດກາ;
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ.
ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ອ່ ນຕາມການການົດຂອງ ຄະນະກາມະການຄມ

5.

ແລະ

6

ຸ້ ນ
ຂມູ
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ຸ້
ຂຫຸ້າມ

ຸ້ າມສາລັບບລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 16 ຂຫຸ້

ັ ຫກ
ັ ຊັບ ມີພດ
ຶ ຕິກາໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ:ຸ້
ຫຸ້າມບລິສດ
1.
2.
3.

ຸ້ ນ ຂ່າວສານ ໂດຍບ່ ໄດຸ້ຮບ
ັ ອະນ
ສຸ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສ່ ສານ ຂມູ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ;
ຍາດ ຈາກ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ຸ້ ນ ແລະ ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສ່ ສານ ຂມູ
ຸ້ ນ ຂ່າວສານຂອງ ບລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ
ເກັບຮັກສາຂມູ
ຢູ່ ຕ່າງປະເທດ;
ຸ້ ນ ຂ່າວສານຂອງ ບລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ເພ່ ອເຄ່ ອນໄຫວ
ນາໃຊຸ້ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສ່ ສານ ຂມູ
ັ ຊັບໃນທາງທີ່ບ່ ຖກຕຸ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງ ກັບລະບຽບ
ທລະກິດທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບວຽກງານຫກ
ິ ກຄົນ
ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ເພ່ ອສຸ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫຸ້ແກ່ ຕົນເອງ, ບກຄົນ ແລະ ນິຕບ
ອ່ ນ.

ຸ້ າມສາລັບຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 17 ຂຫຸ້

ັ ຊັບ ມີພດ
ຶ ຕິກາໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ:ຸ້
ຫຸ້າມຕະຫາດຫກ
1.

ຸ້ ນກ່ ຽວກັບ ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສ່ ສານ ຂມູ
ຸ້ ນ ຂ່າວສານ ບ່ ຖກຕຸ້ອງຕາມ
ສະໜອງຂມູ
ັ ຈິງ;
ຄວາມເປນ

ັ ຫກ
ັ ຊັບ ກ່ ຽວກັບລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ
2. ປະຕິເສດການຊ່ວຍເຫອ ຕາມການຮຸ້ອງຂຂອງບລິສດ
ຸ້ ນ ຂ່າວສານ;
ການສ່ ສານ ຂມູ
ັ ການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ.
ຶ ຕິກາອ່ ນ ທີ່ເປນ
3. ມີພດ
ຸ້ າມສາລັບສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 18 ຂຫຸ້

ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ມີພດ
ຶ ຕິກາໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ:ຸ້
ຫຸ້າມສານັກງານຄະນະການມະການຄມ
1.

ຸ້ ນ
ແກ່ ຍາວເວລາໃນການພິຈາລະນາ ການຂອະນຍາດສຸ້າງລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສ່ ສານ ຂມູ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ໂດຍບ່ ມີເຫດຜົນ;
ຂ່າວສານ ຂອງບລິສດ

ັ ການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ.
ຶ ຕິກາອ່ ນ ທີ່ເປນ
2. ມີພດ
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ົ ງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ ຜູ ຸ້ລະເມີດ
ນະໂບບາຍຕ່ ຜູ ຸ້ມີຜນ
ຸ້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ
ມາດຕາ 19 ນະໂຍບາຍຕ່ ຜູ ມ

ັ ຫກ
ັ ຊັບ, ຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ ທີ່ມີຜນ
ົ ງານດີເດັ່ນ ໃນການຈັດຕັງຸ້
ບລິສດ
ຸ້ ກລົງສະບັບນີ ຸ້ ຈະໄດຸ້ຮບ
ັ ຂຕົ
ັ ການຍ ຸ້ອງຍ ຫ ນະໂຍບາຍອ່ ນຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ປະຕິບດ
7
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