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ສາລະບານ 

                                                                                                        ໜາ້ 
 

I. ກດົໝາຍ  
1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນຂອງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ)  

ສະບັບເລກທີ 72/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 2015.......................................................1; 

2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ (ສະບັບປັບປຸງ)  
ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2016.....................................................40; 

3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ( ສະບັບປັບປຸງ )  
ສະບັບເລກທີ 24/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2017..................................................91; 

4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງມາດຕາ 12 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ 
ສະບັບປັບປຸງປີ 2016 ສະບັບເລກທີ 80/ສພຊ, ລົງວັນທີ 04 ທັນວາ 2019........................130. 
 

 

II. ນຕິກິ າໃຕກ້ດົໝາຍ 

1. ດ າລດັ 
1) ດ າລັດວ່າດ້ວຍການສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ  

ສະບັບເລກທີ 135/ນຍ, ລົງວັນທີ 07 ສິງຫາ 2002..................................................134; 

2) ດ າລັດວ່າດ້ວຍລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງເຂດ 
ເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ ສະບັບເລກທີ 177/ນຍ, ລົງວັນທີ 13 ພະຈິກ 2003.........142;  

3) ດ າລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ, ການເຄ ື່ອນໄຫວ ແລະການຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 

ບ ໍ່ເຕ່ນແດນຄ າ, ເມ ອງຫຼວງນ  າທາ, ແຂວງຫຼວງນ  າທາ ສປປ ລາວ  

ສະບັບເລກທີ 089/ນຍ, ລົງວັນທີ 4 ກຸມພາ 2010 ..................................................178; 

4) ດ າລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ, ການເຄ ື່ອນໄຫວ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິ 

ເສດສາມຫຼ່ຽມຄ າ, ເມ ອງຕົັ້ນເຜິັ້ງ, ແຂວງບ ໍ່ແກ້ວ ສປປ ລາວ,  

ສະບັບເລກທີ 090/ນຍ, ລົງວັນທີ 4 ກຸມພາ 2010 ..................................................195;  

5) ດ າລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກ າມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 05/ນຍ, ລົງວັນທີ 05 ມັງກອນ 2018........................213; 

6) ດ າລັດ ວ່າດ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະບັບເລກທີ 188/ລບ,  

ລົງວັນທີ 07 ມິຖຸນາ 2018...............................................................................222;  
7) ດ າລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການສ າປະທານ 



 ຂອງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 03/ນຍ, ລົງວັນທີ 10 ມັງກອນ 2019......................... 244; 

8) ດ າລັດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງການເພ ື່ອການພັດທະນາ  
ສະບັບເລກທີ 357/ລບ, ລົງວັນທີ 09 ຕຸລາ 2019..................................................247; 

9) ດ າລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ຍຸດທະສາດການລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫຼ ອ 
ທາງການເພ ື່ອການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ຮອດປີ 2030 ສະບັບເລກທີ 236/ລບ,  

ລົງວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2020 .........................................................................270; 

10) ດ າລັດວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຮ່ວມລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ 
ສະບັບເລກທີ 624/ລບ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2020..............................................271; 

11) ດ າລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ສະບັບເລກທີ 636/ນຍ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2021................................................306; 

12) ດ າລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ  
ສະບັບເລກທີ 682/ນຍ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2021...............................................316; 

13) ດ າລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກ າມະການຮ່ວມມ ລາວ-ຈີນ  
ສະບັບເລກທີ 683/ນຍ, ລົງວັນທີ 27 ທັນວາ 2021...............................................325; 

14) ດ າລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກ າມະການຮ່ວມມ ທະວິ 
ພາຄີລະຫວ່າງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ 
ສະບັບເລກທີ 684/ນຍ, ລົງວັນທີ 27 ທັນວາ 2021...............................................331. 
 

2. ຄ າສັົ່ງ 
1) ຄ າສັົ່ງວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບັນດາລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານໃນການດ າເນີນ 

ທຸລະກິດ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 02/ນຍ, ລົງວັນທີ 01 ກຸມພາ 2018.......................337; 

2) ຄ າສັົ່ງ ວ່າດ້ວຍການເພິື່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງກິດຈະການແຮ່ທາດ ໃນ ສປປ ລາວ  
ສະບັບເລກທີ 08/ນຍ, ລົງວັນທີ 02 ກ ລະກົດ 2018................................................345; 

3) ຄ າສັົ່ງ ວ່າດ້ວຍການເພີື່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ເນ ັ້ອທີື່ດິນເພ ື່ອສ າປະທານປູກໄມ້ 
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ພ ດຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ສະບັບເລກທີ 09/ນຍ,  

ລົງວັນທີ 02 ກ ລະກົດ 2018 ............................................................................349; 

4) ຄ າສັົ່ງ ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິລະບົບສາຍຂວາງ  
ສະບັບເລກທີ 19/ນຍ, ລົງວັນທີ 31 ທັນວາ 2018...................................................354; 

5) ຄ າສັົ່ງວ່າດ້ວຍການປັບປຸງວຽກງານການບ ລິການ ການອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ການ 
ອອກໃບອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດ ສະບັບເລກທີ 03/ນຍ, ລົງວັນທີ 21 ມັງກອນ 2020 .......358. 



3. ຂ  ຕກົລງົ 
1) ຂ  ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຂ  ຫ້າມ ແລະ ວິໄນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງຂະແໜງແຜນການ 

ແລະ ການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 1522/ຜທ, 24 ກ ລະກົດ 2017...................................365; 

2) ຂ  ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການບ ລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເອກະສານພາຍໃນກະຊວງແຜນການ  
ແລະ ການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 3131/ກຜທ, 12 ທັນວາ 2017...................................370; 

3) ຂ  ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັັ້ງ ແລະການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງນິຕິບຸກຄົນ 
ຕ່າງປະເທດຢູູ່ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 1815/ກຜທ, ລົງວັນທີ 30 ກ ລະກົດ 2018............383; 

4) ຂ  ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການບ ລິການ  
ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ແລະ ໜ່ວຍງານປະສານງານການບ ລິການ ການລົງທຶນ ປະຕູດຽວ 
ຂັັ້ນສູນກາງ ສະບັບເລກທີ 002/ຄລທ.ສ, ລົງວັນທີ 20 ສິງຫາ 2018..............................393; 

5) ຂ  ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການວາງເງິນຄ ໍ້າປະກັນສ າລັບກິດຈະການສ າປະທານ  
ສະບັບເລກທີ2735/ກຜທ, ລົງວັນທີ 02 ພະຈິກ 2018..............................................404. 
 

4. ຄ າແນະນ າ 
1) ຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ຕາປະທັບຂອງ ຄະນະກ າມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ  

ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 001/ຄລທ, ລົງວັນທີ 08 ມິຖຸນາ 2018......................410; 

2) ບົດແນະນ າວ່າດ້ວຍການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນດ້ານພາສີ ແລະ ອາກອນ 
ມູນຄ່າເພີື່ມສ າລັບແຜນນ າເຂົັ້າ ຂອງວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 01/ຄລທ.ສ,  

ລົງວັນທີ 02 ມັງກອນ 2019 ............................................................................412; 

3) ຄ າແນະນ າ ກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາອະນຸມັດການລົງທຶນ ແລະ ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງທີື່ດິນ 
ໃຫ້ເຊົົ່າ ຫຼ  ສ າປະທານສ າລັບປູກພ ດກະສິກ າສະບັບເລກທີ 0457/ກຜທ,  

ລົງວັນທີ 27 ກຸມພາ 2019 ..............................................................................420; 

4) ຄ າແນະນ າວ່າດ້ວຍການປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານບ ລິຫານຂອງກະຊວງແຜນການ  
ແລະ ການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 0543/ກຜທ, ລົງວັນທີ 03 ເມສາ 2020........................437; 

5) ຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານປະກອບເຂົັ້າ 
ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງການເພ ື່ອການພັດທະນາ 
ສະບັບເລກທີ 1987/ກຜທ, ລົງວັນທີ 27 ພະຈິກ 2020............................................448; 

6) ຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນດ້ານອາກອນກ າໄລ ແລະ ດ້ານຄ່າເຊົົ່າ  
ຫຼ  ຄ່າສ າປະທານທີື່ດິນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 0760/ກຜທ, ລົງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2021.... 461; 

7) ຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ  
ສະບັບເລກທີ 0889/ກຜທ, ລົງວັນທີ 09 ມິຖຸນາ 2021.............................................467. 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
      ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

ປະທານປະເທດ                                                                           ເລກທ ີ026 /ປປທ  

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 28.1.2016 

ລັດຖະດໍາລັດ 
ຂອງປະທານປະເທດ 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊກົ້ດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການລງົທນຶຂອງລດັ ( ສະບບັປບັປງຸ ) 

 

- ອີງຕາມ ລັດຖະທໍາມະນູນແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ( ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015 ) 

  ໝວດທີ VI ມາດຕາ 67 ຂ ໍ້ 01; 

- ອີງຕາມ ມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 021/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ທັນວາ 2015; 

- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 06/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 15             

  ມັງກອນ 2016. 

ປະທານປະເທດ 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ອອກລດັຖະດາໍລດັ : 

 

ມາດຕາ 1. ປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນຂອງລັດ ( ສະບັບປັບປຸງ ).  

ມາດຕາ 2. ລັດຖະດໍາລັດສະບັບນີີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົີ້ນໄປ.  
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ສະພາແຫ່ງຊາດ                                                                            ເລກທ ີ 021 /ສພຊ  

ມະຕິ 
ຂອງກອງປະຊມຸສະພາແຫງ່ຊາດ 

ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ກຽ່ວກບັການຮບັຮອງເອາົກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ການລງົທນຶຂອງລດັ (ສະບບັປບັປງຸ) 

 

ອີງຕາມມາດຕາ 53 ຂ ໍ້ 1 ຂອງລັດຖະທໍາມະນູນ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015 ) ແລະ ມາດຕາ 11 ຂ ໍ້ 

1 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ( ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015 ) ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ 
ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ພາຍຫຼັງທີີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທືີ່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທ ີ VII ໄດ້ຄົີ້ນຄວ້າ 
ພິຈາລະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິີ່ງ ກ່ຽວກັບເນືີ້ອໃນຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ 
(ສະບັບປັບປຸງ) ໃນວາລະກອງປະຊຸມຕອນບ່າຍ ຂອງວັນທີ 16 ທັນວາ 2015 

 

ກອງປະຊມຸສະພາແຫງ່ຊາດ ຕກົລງົ: 
 

ມາດຕາ 1 ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນຂອງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) ດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີ  

            ເປັນສ່ວນຫຼາຍ. 

ມາດຕາ 2 ມະຕິສະບັບນີີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົີ້ນໄປ. 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ສະພາແຫ່ງຊາດ                                                                              ເລກທ ີ72 /ສພຊ  

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 15 ທັນວາ 2015 
 

ກົດໝາຍ 
ວາ່ດ້ວຍ ການລົງທຶນຂອງລັດ (ສະບບັປບັປງຸ ) 

ພາກທ ີI 
ບດົບນັຍັດທົົ່ວໄປ 

ມາດຕາ 1 (ປບັປງຸ) ຈດຸປະສງົ 

ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ກໍານົດ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການສ້າງ, ການ

ພິຈາລະນາຮັບຮອງ, ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມ, ກວດກາການລົງທຶນຂອງລັດ 

ເພືີ່ອໃຫ້ການລົງທຶນຂອງລັດດໍາເນີນໄປຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງກັບລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ 

ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນສູງ, 

ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບ, ສ້າງເງືີ່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ທຸກ

ພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ

ໃຫ້ດີຂຶີ້ນ, ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດຕາມທິດຍືນຍົງ. 
 

ມາດຕາ 2 (ປບັປງຸ) ການລງົທນຶຂອງລດັ  

 ການລົງທຶນຂອງລັດ ແມ່ນ ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ຊັບສິນ, 
ລິຂະສິດຂອງລັດ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພືີ່ອການພັດທະນາ ທີີ່ຜ່ານລະບົບງົບປະມານເຂົີ້າໃສ່
ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງ ພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງທີີ່ຮັບໃຊ້ສາທາລະນະປະໂຫຍດ, ສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ສົົ່ງເສີມວິຊາ

ການ ເພືີ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. 
  

ມາດຕາ 3 (ປບັປງຸ) ການອະທບິາຍຄາໍສບັ  

ຄໍາສັບທີີ່ນໍາໃຊ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ມີ ຄວາມໝາຍ ດັົ່ງນີີ້:  
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1. ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ ໝາຍເຖິງ ທິດທາງ, ຄາດໝາຍໃນການພັດທະນາ 

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີີ່ລັດຖະບານສະເໜີຕ ໍ່ ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາ; 

2. ແຜນການລງົທນຶຂອງລດັ ໝາຍເຖິງ ແຜນການນໍາໃຊ້ ແລະ ຈັດສັນທຶນຈາກງົບປະມານແຫ່ງ
ລັດລວມມີແຫຼ່ງທຶນພາຍໃນ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ຊັບສິນ, ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງລັດ, ທນຶ
ຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພືີ່ອການພັດທະນາ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນອືີ່ນ ເຂົີ້າໃນການບັນລຸເປົົ້າໝາຍ ຕາມແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ; 

3. ການຈດັສນັງບົປະມານການລງົທນຶຂອງລດັ ໝາຍເຖິງ ການຈັດສັນທຶນຈາກງົບປະມານແຫ່ງລັດ 
ປະກອບດ້ວຍທຶນຈາກ ງົບປະມານພາຍໃນ  ຫຼື ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ   ເພືີ່ອການພັດທະນາໃຫຂ້ະແໜງ 
ການ, ທ້ອງຖິີ່ນ ຕາມກໍານົດໝາຍບົນພືີ້ນຖານດັດຊະນີ ຫຼ ືຕົວຊີີ້ວັດທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ນະໂຍ 

    ບາຍຂອງລັດ; 

4. ໂຄງການລງົທນຶນອກແຜນ ໝາຍເຖິງ ໂຄງການທີີ່ບ ໍ່ນອນຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະຈໍາ
ປີ ແລະ ຫ້າປີ ທີີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼື ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ; 

5. ສາທາລະນະປະໂຫຍດ ໝາຍເຖິງ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີີ່ລັດຖະບານເປັນຜູ້ສະໜອງ ເພືີ່ອ
ບ ລິການທຸກຄົນໃນສັງຄົມໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ; 

6. ແຜນງານ ໝາຍເຖິງ ອົງປະກອບຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໂດຍມີເປົົ້າ
ໝາຍບັນລຸສະເພາະ ຊຶີ່ງລວມມີບັນດາໂຄງການທີີ່ມີສ່ວນພົວພັນຊຶີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແນໃສ່ຮັບໃຊ້ ຫຼື ບັນລຸ
ເປົົ້າໝາຍ ຂອງແຜນງານນັີ້ນ; 

7. ໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸປະສົງຂອງໂຄງການ
ນັີ້ນ ບັນລຸຜົນ; 

8. ການກະກຽມໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ການເກັບກໍາ, ວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ສຶກສາຂ ໍ້ມູນຢ່າງລະອຽດ 
ເພືີ່ອໃຫ້ໝັີ້ນໃຈວ່າ ໂຄງການທີີ່ກໍານົດນັີ້ນເປັນໂຄງການທີີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ແລະ ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດ
ຕອບແທນ ຢ່າງຄຸ້ມຄ່າ ຫຼ ືບັນລຸຕາມວັດຖຸປະສົງ, ການກະກຽມໂຄງການ ມີ ສາມໜ້າວຽກຕົີ້ນຕ ຄື ການ

ກໍານົດໂຄງຮ່າງໂຄງການ, ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ການຂຽນບົດລາຍງານ

ໂຄງການ ຫຼື ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກຂອງໂຄງການ; 

9. ການປະເມນີໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ການຕີລາຄາທາງດ້ານຄວາມສອດຄ່ອງ, ປະສິດທິຜົນ, 

ປະສິດທິພາບ, ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການກ່ອນການພິຈາລະນາບັນຈຸໂຄງການ ເຂົີ້າໃນ

ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ; 

10. ການປະເມນີຜນົໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ການຕີລາຄາໝາກຜົນການປະຕິບັດໂຄງການ, ການທົບ

ທວນຄືນຜົນການນໍາໃຊ້ໂຄງການ  ໂດຍພິຈາລະນາໃນດ້ານຄວາມສອດຄ່ອງ,  ປະສິດທິຜົນ,  ປະສິດທິ 
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ພາບ, ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ ເພືີ່ອໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປັບປຸງ ແລະ ຖອດ
ຖອນບົດຮຽນ; 

11. ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ການນໍາເອົາໂຄງການໄປຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ພາຍ 
ຫຼັງທີີ່ໂຄງການໄດ້ບັນຈຸເຂົີ້າແຜນການລົງທຶນ ແລະ ຜ່ານການຮບັຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼ ື ສະພາ

ປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ; 
12. ການດາໍເນນີງານໂຄງການ  ໝາຍເຖິງ  ການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ຕາມແຜນ 
ດໍາເນີນງານຂອງໂຄງການ ນັບແຕ່ເວລາທີີ່ໂຄງການໄດ້ຖືກຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໄປຈົນຮອດການສໍາ

ເລັດ ແລະ ມອບ-ຮັບ ໂຄງການ; 

13. ການຕດິຕາມໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ການກວດກາການດໍາເນີນງານໂຄງການ ເພືີ່ອໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວ
ກັບຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆ ທີີ່ອາດຈະເກີດຂຶີ້ນໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເພືີ່ອມີວິທີ
ການແກ້ໄຂໃຫ້ທັນເວລາ; 

14. ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ໄດ້ຮັບງົບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດ; 

15. ຄະນະຮບັຜດິຊອບໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ຄະນະ ຫຼື ການຈັດຕັີ້ງທີີ່ຖືກແຕ່ງຕັີ້ງຈາກເຈົີ້າຂອງ
ໂຄງການ ໃຫ້ຮັບຜິດຊອບໃນການບ ລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;  

16. ຜູຄຸ້ມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊໂ້ຄງການ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ 
ຈາກເຈົີ້າຂອງໂຄງການ ເພືີ່ອຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ບູລະນະຮັກສາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ; 

17. ຜູສ້າໍຫວຼດອອກແບບ ໝາຍເຖິງ ນິຕິບຸກຄົນ ທີີ່ເຈົີ້າຂອງໂຄງການຈ້າງ ເພືີ່ອໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, 

ເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ, ແຕ້ມ ແລະ ຄິດໄລ່ມູນຄ່າການກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ; 

18. ທີີ່ປກຶສາໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີີ່ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ ຫຼື ຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບ ໂຄງການຈ້າງ ເພືີ່ອໃຫ້ຄໍາເຫັນ ຫຼື ຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ລວມທັງດ້ານການ
ບ ລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງ ໃນການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ; 

19. ຜູຮ້ບັເໝາົໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ນິຕິບຸກຄົນທີີ່ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ ຫຼື ຄະນະຮັບຜິດຊອບ
ໂຄງການ ຈ້າງ ຫຼື ມອບເໝົາ ເພືີ່ອໃຫ້ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ; 

20. ດອກເບຍ້ເງນິກູສ້າໍລບັໂຄງການກູຢ້ມື ໝາຍເຖິງ ດອກເບ້ຍເງິນກູ້ທີີ່ລັດຖະບານໄດ້ກູ້ຢືມຈາກ 
ທະນາຄານພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ເພືີ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ; 

21. ການອວາ່ຍທນຶ ໝາຍເຖງິ ການເຄືີ່ອນຍ້າຍທຶນຈາກໂຄງການໜຶີ່ງໄປໃສ່ໂຄງການອືີ່ນ; 
22. ການປະມນູແບບຮບູການ ໝາຍເຖິງ ການປະມູນທີີ່ຂັດກັບລະບຽບການປະມູນ ເປັນຕົີ້ນ 

ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການປະມູນ ເຊັົ່ນ ບ ລິສັດດຽວຊືີ້ເອົາໝົດຊອງປະມູນແຕ່ອອກຊືີ່ຫຼາຍບ ລິສັດ;  
23. ທນຶຊວ່ຍເຫຼອືທາງການເພືີ່ອການພດັທະນາ ໝາຍເຖິງ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ທຶນກູ້ຢືມໃນ

ເງືີ່ອນໄຂດອກເບ້ຍຜ່ອນຜັນຈາກຕ່າງປະເທດ ເພືີ່ອປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ. 
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ມາດຕາ 4 (ປບັປງຸ) ນະໂຍບາຍຂອງລດັກຽ່ວກບັການລງົທນຶຂອງລດັ  

ລັດລົງທຶນເຂົີ້າໃສ່ການກ ໍ່ສ້າງພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ວັດຖຸເຕັກນິກ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ການແກ້ໄຂ

ຄວາມທຸກຍາກ, ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ຕາມທິດຍືນຍົງ, 

ການສົົ່ງເສີມວິຊາການ ແລະ ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິ

ຜົນ, ປະຢັດ, ໂປ່ງໃສ ສາມາດກວດສອບໄດ.້ 
ລັດ ຊຸກຍູ້ ສົົ່ງເສີມບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປະກອບສ່ວນທຶນຮອນ 

ຂອງຕົນເຂົີ້າໃນແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຕາມລະບຽບການ ດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 
ຕອບແທນຂອງລັດ ຢ່າງເໝາະສົມ. 

 

ມາດຕາ 5 (ປບັປງຸ) ຫຼກັການກຽ່ວກບັການລງົທນຶຂອງລດັ  

ການລົງທຶນຂອງລັດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັົ່ງນີີ້:  
1. ສອດຄ່ອງກັບວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມສາມາດ

ຕອບສະໜອງທາງດ້ານງົບປະມານແຫ່ງລັດ; 
2. ປະຢັດ, ມີຈຸດສຸມ, ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ, ມີຄວາມສົມສ່ວນລະຫວ່າງເຂດແຄວ້ນ ແລະ ຂົງເຂດ

ວຽກງານ; 
3. ປະຕິບັດຕາມແຜນງານ, ໂຄງການທີີ່ຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ເປັນໂຄງການທີີ່

ຄວາມຈໍາເປັນ ຊຶີ່ງພາກສ່ວນເສດຖະກິດອືີ່ນບ ໍ່ລົງທຶນ ຫຼ ືບ ໍ່ມີເງືີ່ອນໄຂ; 
4. ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດຢ່າງເປັນເອກະພາບ, ມີການແບ່ງຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ 

ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອືີ່ນ; 
5. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການລົງທຶນຂອງລັດຈາກພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

6. ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ.  
 

ມາດຕາ 6 ຂອບເຂດການນາໍໃຊກ້ດົໝາຍ 

ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບບຸກຄົນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນຂອງ
ລັດ ເປັນຕົີ້ນ ໃນການສ້າງ, ການອະນຸມັດ, ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຜນການ, ແຜນງານ 

ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ. 
 

ມາດຕາ 7 ການຮວ່ມມສືາກນົ  

ລັດ ສົົ່ງເສີມໃຫ້ມີການພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານ

ການລົງທຶນຂອງລັດ ດ້ວຍການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ

ດ້ານວິຊາການ, ເຕັກໂນໂລຊ ີແລະ ລະດົມແຫຼ່ງທຶນເຂົີ້າໃນການພັດທະນາ ເພືີ່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດ
ສູງສຸດຂອງຊາດ.  
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ພາກທ ີII 
ການດາໍເນນີການລງົທນຶຂອງລດັ 

ໝວດທ ີ1 
ປະເພດການລງົທນຶຂອງລດັ 

 

ມາດຕາ 8 (ປບັປງຸ) ປະເພດການລງົທນຶຂອງລດັ  

ການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ສາມປະເພດ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ລັດລົງທຶນໃສ່ການກ ໍ່ສ້າງພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ; 
2. ລັດລົງທຶນໃສ່ການສະໜອງວັດຖູປະກອນ; 

3. ລັດລົງທຶນໃສ່ການສົົ່ງເສີມວິຊາການ. 
 

ມາດຕາ 9 (ປບັປງຸ) ການລງົທນຶໃສກ່ານກ ໍ່ສາ້ງພືີ້ນຖານໂຄງລາ່ງ  
  ການລົງທຶນໃສ່ການກ ໍ່ສ້າງພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ ປະກອບດ້ວຍ ການກ ໍ່ສ້າງໃໝ່ ແລະ ການບູລະນະ

ສ້ອມແປງໃຫຍ່, ພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງສາທາລະນຸປະໂພກໄດ້ແກ່ ເສັີ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ, ຊົນລະປະທານ, 

ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ສຸກສາລາ, ສໍານັກງານຫ້ອງການ ແລະ ບັນດາພືີ້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກ. 
 

ມາດຕາ 10 (ປບັປງຸ) ການລງົທນຶໃສກ່ານສະໜອງວດັຖປູະກອນ  

ການສະໜອງວັດຖູປະກອນ ປະກອບດ້ວຍ ຊັບສິນ, ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຜະລິດ, 

ອຸປະກອນເຕັກນິກ-ວິຊາການ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວິຊາການ ແລະ ເຄືີ່ອງເຟີນິເຈີທີີ່ຈໍາເປັນ ທີີ່ຕິດພັນໂດຍກົງ

ກັບໂຄງການກ ໍ່ສ້າງໃໝ່. 
 

ມາດຕາ 11 (ປບັປງຸ) ການລງົທນຶໃສກ່ານສົົ່ງເສມີວຊິາການ  

ການລົງທຶນໃສ່ການສົົ່ງເສີມວິຊາການ ປະກອບດ້ວຍ ການເກັບກໍາ, ວິເຄາະ, ວິໄຈຂ ໍ້ມູນ, ສ້າງບົດ

ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ, ການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບໂຄງການ, ການສຶກສາຜົນກະທົບຕ ໍ່

ສິີ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ, ເວນຄືນທີີ່ດິນ ແລະ ຄ່າຊົດເຊີຍສິີ່ງກີດຂວາງ, ຄ່າຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ຄ່າຈ້າງທີີ່

ປຶກສາໂຄງການ, ຄ່າຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ການຝຶກອົບຮົມ, 

ການຄົີ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊ,ີ ການສົົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການສ້າງແຜນແມ່ບົດພັດທະນາ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.  
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ໝວດທ ີ2 

ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ 
 

ມາດຕາ 12 ແຜນການລງົທນຶຂອງລດັ  

ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ແຜນການລົງທຶນ ຫ້າປ ີຊຶີ່ງສ້າງຂຶີ້ນໃນລະດັບຊາດ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ; 

2. ແຜນການລົງທຶນປະຈໍາປີ ຊຶີ່ງສ້າງຂຶີ້ນໃນລະດັບຊາດ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ. 
 

ມາດຕາ 13 ໂຄງປະກອບແຜນການລງົທນຶຂອງລດັ  

ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ປະກອບດ້ວຍ:  

1. ແຜນງານການລົງທຶນຂອງລັດ; 

2. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ. 
 

ມາດຕາ 14 ແຜນງານການລງົທນຶຂອງລດັ  
ແຜນງານການລງົທຶນຂອງລັດ ແມ່ນ ການຜັນຂະຫຍາຍແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ເປັນອັນລະອຽດ 

ຊຶີ່ງປະກອບດ້ວຍບັນດາໂຄງການທີີ່ມີສ່ວນພົວພັນຊຶີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແນໃສ່ຮັບໃຊ້ ຫຼ ືບັນລຸເປົົ້າໝາຍຂອງ
ແຜນງານນັີ້ນ. 

ແຜນງານມີຫຼາຍລະດັບທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຄື ແຜນງານລະດັບຊາດ, ແຜນງານຂອງຂະແໜງການ ແລະ 

ທ້ອງຖິີ່ນ. 
 

ມາດຕາ 15 ໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ  
            ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແມ່ນ ການຜັນຂະຫຍາຍແຜນງານໃຫ້ເປັນອັນລະອຽດ ຊຶີ່ງປະກອບດ້ວຍ 

ບັນດາກິດຈະກໍາທີີ່ມີສ່ວນພົວພັນຊຶີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແນໃສ່ຮັບໃຊ້ ຫຼື ບັນລຸວັດຖຸປະສົງຂອງໂຄງການນັີ້ນ 
ເພືີ່ອຫວັງຜົນຕອບແທນທີີ່ສາມາດວິເຄາະ, ປະເມີນຜົນໄດ້ ໂດຍມີການກໍານົດເວລາເລີີ່ມຕົີ້ນ ແລະ ເວລາ

ສິີ້ນສຸດ. 
 

ມາດຕາ 16 (ໃໝ)່ ປະເພດໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ  

ປະເພດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ; 

2. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິ.  
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ມາດຕາ 17 (ໃໝ)່ ໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັລະດບັຊາດ  

ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ ແມ່ນ ໂຄງການທີີ່ມີຄວາມໝາຍກວມລວມທົົ່ວປະເທດ, 

ພົວພັນເຖິງຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ຫຼາຍທ້ອງຖິີ່ນ; ເປັນໂຄງການທີີ່ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ, ໃຫ້ຜົນ

ຕອບແທນສູງ, ສາມາດຂັບເຄືີ່ອນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ

ລະດັບຊາດ ບ ໍ່ກໍານົດມູນຄ່າ, ສໍາລັບໄລຍະການປະຕິບັດ ແລະ ໄລຍະການຊໍາລະໃຫ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 

18 ເເລະ ມາດຕາ 19 ຂອງ ກົດໝາຍສະບັບນີີ້. 

ການພິຈາລະນາເອົາໂຄງການເຂົີ້າແຜນ, ການຮັບຮອງໂຄງການ, ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ 

ການສະໜອງແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມໂຄງການປົກກະຕິປະເພດ I. 
 

ມາດຕາ 18 (ໃໝ)່ ໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັປົກກະຕ ິ 

ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິ ແມ່ນ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າ 
ກະຊວງ ຫຼື ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ເພືີ່ອປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໃນແຜນພັດທະນາຂອງຕົນ. 

ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິ ມີ 5 ປະເພດ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I ເເມ່ນ ໂຄງການທີີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 400.000.000.000 

(ສີີ່ຮ້ອຍຕືີ້) ກີບຂຶີ້ນໄປ, ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການ ບ ໍ່ເກີນ ເຈັດປ;ີ 

2. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ II ແມ່ນ ໂຄງການທີີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 200.000.000.000 

(ສອງຮ້ອຍຕືີ້) ກີບ ຫາ 400.000.000.000 (ສີີ່ຮ້ອຍຕືີ້) ກີບ, ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການ ບ ໍ່ເກີນ ຫົກປ;ີ 

3. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ III ແມ່ນ ໂຄງການທີີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 100.000.000.000 

(ໜຶີ່ງຮ້ອຍຕືີ້) ກີບ ຫາ 200.000.000.000 (ສອງຮ້ອຍຕືີ້)ກີບ, ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການ ບ ໍ່ເກີນ ຫ້າປີ; 

4. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ IV ແມ່ນ ໂຄງການທີີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 20.000.000.000 

(ຊາວຕືີ້) ກີບ ຫາ 100.000.000.000 (ໜຶີ່ງຮ້ອຍຕືີ້) ກີບ, ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການ ບ ໍ່ເກີນ ສີີ່ປີ; 

5. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ V ແມ່ນ ໂຄງການທີີ່ມີມູນຄ່າແຕ່ 20.000.000.000 

(ຊາວຕືີ້) ກີບລົງມາ, ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການ ບ ໍ່ເກີນ ສາມປີ. 

ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ II, III, IV ແລະ V ນໍາໃຊ້ພາກລາຍຈ່າຍລົງທຶນຂອງລັດປະຈໍາປີ, 
ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I ນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງທຶນອືີ່ນ ບ ໍ່ແມ່ນພາກລາຍຈ່າຍລົງທຶນຂອງລັດປະຈໍາປີ 
ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ. 

 

ມາດຕາ 19 (ໃໝ)່ ໄລຍະການຊາໍລະໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັປກົກະຕ ິ 

ໄລຍະການຊໍາລະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້:  
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1. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I ມີໄລຍະການຊໍາລະບ ໍ່ເກີນ ສິບປີ; 

2. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ II ມີໄລຍະການຊໍາລະບ ໍ່ເກີນ ເກົີ້າປີ; 

3. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ III ມີໄລຍະການຊໍາລະບ ໍ່ເກີນ ເຈັດປີ; 

4. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ IV ມີໄລຍະການຊໍາລະບ ໍ່ເກີນ ຫົກປີ; 

5. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ V ມີໄລຍະການຊໍາລະບ ໍ່ເກີນ ຫ້າປີ. 
 ສໍາລັບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພືີ່ອການພັດທະນາການຊໍາລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ 

ໃນມາດຕາ 52 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້. 
 

ມາດຕາ 20 (ປບັປງຸ) ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍລວມໃນການປະຕບິດັກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ  
        ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລວມໃນການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດັົ່ງນີີ້:  
        1. ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ: 

 - ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກະກຽມໂຄງການ ມີ ການເກັບກໍາ, ວິເຄາະ, ວິໄຈຂ ໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງບົດສຶກສາ

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ, ສໍາຫຼວດ-ອອກແບບໂຄງການ, ການສຶກສາຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ, 
ຄ່າຊົດເຊີຍ ແລະ ເວນຄືນສິີ່ງກີດຂວາງໃນການປະຕິບັດໂຄງການ; 

- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດໂຄງການ ມີ ຄ່າວັດສະດຸ, ອຸປະກອນ ເເລະ ຄ່າແຮງງານ; 

- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະເມີນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ; 

- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົດລອງນໍາໃຊ້;  
- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄຸ້ມຄອງໂຄງການ;  
- ຄ່າທີີ່ປຶກສາໂຄງການ;  
- ຄ່າອາກອນ;  
- ດອກເບ້ຍເງິນກູ້ສໍາລັບໂຄງການກູ້ຢືມ.  

        2. ໂຄງການສະໜອງວັດຖູປະກອນ:  

- ຄ່າຊືີ້ພາຫະນະ ແລະ ວັດຖູປະກອນຮັບໃຊ້ການຜະລິດ; 
- ຄ່າຊືີ້ເຄືີ່ອງເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ຊັບສິນ;  

- ຄ່າຊືີ້ວັດຖູປະກອນຮັບໃຊ້ວິຊາການ ແລະ ເຄືີ່ອງເຟີນິເຈີທີີ່ຈໍາເປັນ ທີີ່ຕິດພັນໂດຍກົງກັບໂຄງ 
ການກ ໍ່ສ້າງໃໝ່.  

        3. ໂຄງການສົົ່ງເສີມວິຊາການ ທີີ່ບ ໍ່ຕິດພັນກັບການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ສະໜອງວັດຖູປະກອນ:  

- ຄ່າຝຶກອົບຮົມ; 
- ຄ່າຄົີ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ;  

- ຄ່າສົົ່ງເສີມການຜະລິດ;  
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- ຄ່າສ້າງແຜນແມ່ບົດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. 
 

ມາດຕາ 21 (ໃໝ)່ ການກາໍນດົໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ  

        ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ສາມາດກໍານົດໄດ້ ດັົ່ງນີີ້:  

        1. ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ.  

        2. ໂຄງການສະໜອງວັດຖູປະກອນ.  

        3. ໂຄງການສົົ່ງເສີມວິຊາການ:  

           - ໂຄງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ;  

           - ໂຄງການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບໂຄງການ;  

           - ໂຄງການຊົດເຊີຍ ແລະ ເວນຄືນສິີ່ງກີດຂວາງ;  

           - ໂຄງການວ່າຈ້າງທີີ່ປຶກສາໂຄງການ;  

           - ໂຄງການໃຊ້ຈ່າຍຄຸ້ມຄອງໂຄງການ;  

           - ໂຄງການຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;  

           - ໂຄງການສົົ່ງເສີມວິຊາການອືີ່ນ ທີີ່ບ ໍ່ຕິດພັນກັບການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ການສະໜອງວັດຖູປະກອນ.              

        ການຄິດໄລ່ມູນຄ່າໂຄງການ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ. 
 

ມາດຕາ 22 (ປບັປງຸ) ເອກະສານໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ  

        ເອກະສານໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດັົ່ງນີີ້:  

         1. ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ:  

           - ບົດສະເໜີໂຄງການ;  

           - ບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ;  

           - ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ;  

           - ໃບຢັົ້ງຢືນແບບ ແລະ ມູນຄ່າໂຄງການຂອງຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;  

           - ໃບຢັົ້ງຢືນການປະເມີນໂຄງການ;  

           - ໃບໂອນສິດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນເພືີ່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດໃນກ ລະນີທີີ່ມີການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ;  

           ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I, II ແລະ III ທີີ່ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກສູງ, ຕ້ອງປະກອບ 
ເອກະສານເພີີ່ມຕືີ່ມອີກ ດັົ່ງນີີ້: 

           - ບົດພັດທະນາໂຄງການ ຫຼື ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ;  

           - ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ.  
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         2. ໂຄງການສະໜອງວັດຖູປະກອນ:  

           - ບົດສະເໜີໂຄງການ;  

           - ໃບປະເມີນລາຄາ;  

           - ໃບກໍານົດຂ ໍ້ມູນສະເພາະຂອງວັດຖູປະກອນ;  

           - ໃບຢັົ້ງຢືນການປະເມີນໂຄງການ.  

         3. ໂຄງການສົົ່ງເສີມວິຊາການ:  

           - ບົດສະເໜີໂຄງການ;  

           - ແຜນດໍາເນີນງານ;  

           - ໃບປະເມີນມູນຄ່າໂຄງການ;  

           - ໃບຢັົ້ງຢືນການປະເມີນໂຄງການ. 
 

ມາດຕາ 23 ຂັີ້ນຕອນກຽ່ວກບັການລງົທນຶຂອງລດັ  

        ຂັີ້ນຕອນກ່ຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດັົ່ງນີີ້:  

         1. ການສ້າງ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ; 

         2. ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ; 

         3. ການກວດກາ, ກວດການ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ;  

         4. ການມອບຮັບ ແລະ ນໍາໃຊ້ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ. 
 

ໝວດທ ີ3 

ການສາ້ງ, ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອາົແຜນການລງົທນຶຂອງລດັ 
ມາດຕາ 24 (ໃໝ)່ ການຈດັສນັງບົປະມານການລງົທນຶຂອງລດັ  

        ງົບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດປະຈໍາປີ ຕ້ອງຈັດສັນໃຫ້ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງບ ໍ່ຫຼຸດ ຫ້າສິບສ່ວນຮ້ອຍ

(50%) ຂອງທຶນທັງໝົດ, ສ່ວນທີີ່ເຫຼືອ ເເມ່ນຈັດສັນໃຫ້ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ.  
 

ມາດຕາ 25 ບອ່ນອງີໃນການສາ້ງແຜນການລງົທນຶຂອງລດັ  

      ບ່ອນອີງໃນການສ້າງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ແຜນພັດ 

    ທະນາຂອງຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ເຂດເເຄ້ວນ, ເຂດເສດຖະກິດຈຸດສຸມ; 

2. ແຜນແມ່ບົດພັດທະນາພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງເຕັກນິກ, ແຜນການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ, ແຜນແມ່ບົດໃນ
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ການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງນໍໍ້າ, ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ບ ໍ່ແຮ່ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດອືີ່ນ; 

3. ກໍານົດໝາຍການຈັດສັນທຶນຂອງລັດ; 

4. ຜົນຂອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ; 

5. ຄວາມສາມາດດູນດ່ຽງເເຫຼ່ງທນຶ; 

6. ທ່າແຮງບົົ່ມຊ້ອນຂອງຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ. 
 

ມາດຕາ 26 (ປບັປງຸ) ບອ່ນອງີໃນການຈດັສນັງບົປະມານການລງົທນຶຂອງລດັ 

  ບ່ອນອີງໃນການຈັດສັນງົບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດ ຕ້ອງຈັດສັນຕາມແຜນງານ, ໂຄງການ

ບົນພືີ້ນຖານແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ຮັບປະກັນໃຫ້ມີການສົມສ່ວນລະຫວ່າງຂົງເຂດ

ຕ່າງໆ ເປັນຕົີ້ນ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ, ການປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ, ການປ້ອງ

ກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ບັນດາຂະແໜງການ ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ. 
 

ມາດຕາ 27 (ໃໝ)່ ກາໍນດົໝາຍການຈດັສນັງບົປະມານການລງົທນຶຂອງລດັ  

      ການຈັດສັນງົບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ຕ້ອງອີງໃສ່ 

ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ, ການແບ່ງຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ 
ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງງົບປະມານຕົວຈິງ. 
        ການຈັດສັນງົບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ໄດ້ກໍານົດ
ໄວ້ ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ. 
      ການຈັດສັນງົບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນຕ້ອງອີງໃສ່ກໍານົດໝາຍ 
ດັົ່ງນີີ້:  

  1. ລະດັບຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພັດທະນາ; 

  2. ພັນທະໃນການປະກອບສ່ວນດ້ານລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ; 

  3. ເນືີ້ອທີີ່ທາງພູມສາດ; 

  4. ຈໍານວນປະຊາກອນ; 

  5. ຈໍານວນຫົວໜ່ວຍບ ລິຫານການປົກຄອງ. 
 

ມາດຕາ 28 ອງົການຮບັຜດິຊອບສາ້ງແຜນການລງົທນຶຂອງລດັ  

            ອົງການຮັບຜິດຊອບສ້າງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດັົ່ງນີີ້::  

             1. ລັດຖະບານ;  

             2. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ;  
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             3. ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ;  

             4. ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;  

             5. ອົງການປົກຄອງເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ.  
 

ມາດຕາ 29 (ປບັປງຸ) ລດັຖະບານ  

      ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ກໍານົດທິດທາງ, ຄາດໝາຍລວມໃນການສ້າງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ບົນ
ພືີ້ນຖານການຄົີ້ນຄວ້າຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ່ຽວກັບບັນດາປັດໄຈຕ່າງໆ ເປັນຕົີ້ນ ແຫຼ່ງ
ທຶນ ແລະ ການດນຸດ່ຽງມະຫາພາກ. 

 

ມາດຕາ 30 (ປບັປງຸ) ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ  

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເປັນໃຈກາງປະສານງານກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ 
ທ້ອງຖິີ່ນ ໃນການຄົີ້ນຄວ້າສ້າງ, ຜັນຂະຫຍາຍທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍລວມຂອງລັດຖະບານ ແລ້ວແນະ

ນໍາດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນການໃຫ້ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ, ຈາກນັີ້ນຈຶີ່ງຄົີ້ນຄວ້າ, 

ສັງລວມແຜນການລົງທຶນຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ເພືີ່ອສ້າງແຜນການ

ລົງທຶນຂອງລັດໃນທົົ່ວປະເທດ ເພືີ່ອນໍາສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາ. 
 

ມາດຕາ 31 (ປບັປງຸ) ກະຊວງ, ອງົການລດັທຽບເທົົ່າກະຊວງ  

ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ຊີີ້ນໍາພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີີ່ຂຶີ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ 
ສ້າງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດໃນຂັີ້ນຂອງຕົນ ເພືີ່ອນໍາສະເໜີຕ ໍ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 

 

ມາດຕາ 32 (ໃໝ)່ ອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິີ່ນ  

ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນແຕ່ລະຂັີ້ນ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ຂັີ້ນແຂວງ ເປັນເຈົີ້າການໃນການຄົີ້ນຄວ້າສ້າງ, ຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 

ໃຫ້ກາຍເປັນແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ ຫ້າປີ ແລະ ປະຈໍາປີ ຂອງຕົນ; 

2. ຂັີ້ນເມືອງ ເປັນເຈົີ້າການໃນການຄົີ້ນຄວ້າສ້າງ, ຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 

ໃຫ້ກາຍເປັນແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ ຫ້າປີ ແລະ ປະຈໍາປີ ຂອງຕົນ.  
 

ມາດຕາ 33 (ປບັປງຸ) ເງືີ່ອນໄຂພືີ້ນຖານໃນການພຈິາລະນາຮບັເອາົໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ  

ເງືີ່ອນໄຂພືີ້ນຖານໃນການພິຈາລະນາຮັບເອົາໂຄງການລົງທຶນເຂົີ້າໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ;  

2. ເປັນໂຄງການທີີ່ຮັບປະກັນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ; 
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3. ເປັນໂຄງການທີີ່ຮັບປະກັນການປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ແບບຍືນຍົງ, ບ ໍ່ແຕະຕ້ອງປູຊະນິຍະສະ  

ຖານ, ວັດຖຸບູຮານ, ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ ຫຼ ືທີີ່ດິນ ຊຶີ່ງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ ເພືີ່ອສາທາລະນະ 

ປະໂຫຍດແລ້ວ;  

4. ມີເອກະສານປະກອບຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 22 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້;  

5. ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ຫຼື ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ 

ກ່ຽວຂ້ອງ;  

6. ໄດ້ຜ່ານການປະເມີນຕາມຫຼັກວິຊາການ ຈາກອົງການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດແຕ່ລະ  
ຂັີ້ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 34 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້;  

7. ຖືກກໍານົດໃນທິດທາງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ຫ້າປ.ີ 
ສໍາລັບໂຄງການທີີ່ນໍາໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພືີ່ອການພັດທະນາ ຕ້ອງມີການຢັົ້ງຢືນແຫຼ່ງທຶນ 

ຈະແຈ້ງກ່ອນ ຈຶີ່ງສາມາດກໍານົດເອົາໂຄງການນັີ້ນເຂົີ້າໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ. 
 

ມາດຕາ 34 (ປບັປງຸ) ການປະເມນີ ແລະ ອງົການປະເມນີໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ  
ການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕ້ອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກວິຊາການ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງມືການ 

ປະເມີນໂຄງການທີີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນວາງອອກ. 
            ອົງການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ປະກອບດ້ວຍ:  

      1. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຂອງກະຊວງ, ອົງການ

ລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I, II, III ແລະ IV ຂອງແຂວງ, 
ນະຄອນຫຼວງ;  
      2. ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ 

ປະເພດ V ຂອງຕົນ.  
 

ມາດຕາ 35 (ປບັປງຸ) ການຈດັບລູມິະສດິໂຄງການເຂົີ້າໃນແຜນການລງົທນຶຂອງລດັ  

ການຈັດບູລິມະສິດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດເຂົີ້າໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ເປັນໂຄງການທີີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ຫຼື ອົງການປົກຄອງ 
ທ້ອງຖິີ່ນ; 

2. ເປັນໂຄງການທີີ່ມີເປົົ້າໝາຍສອດຄ່ອງກັບເປົົ້າໝາຍຂອງຂົງເຂດ, ຂະແໜງການຈຸດສຸມ ທີີ່ໄດ້

ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຫ້າປີ; 

3. ເປັນໂຄງການທີີ່ມີຜົນຕອບແທນສູງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄມົ ແລະ ຮັບປະກັນການພັດທະ 

    ນາແບບຍືນຍົງ; 
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4. ເປັນໂຄງການແກ້ໄຂໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ເຫດສຸກເສີນອືີ່ນ; 
5. ເປັນໂຄງການທີີ່ນໍາໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພືີ່ອການພັດທະນາ ທີີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີທຶນສົມ 

ທົບຈາກງົບປະມານພາຍໃນ. 
 

ມາດຕາ 36 (ໃໝ)່ ການພຈິາລະນາແຜນການລງົທນຶຂອງລດັ  

 ລັດຖະບານ  ເປັນຜູ້ພິຈາລະນາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ,  ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະ 
ເພດ I, II ແລະ III ເຂົີ້າໃນແຜນການລົງທຶນລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມການສະເໜີຂອງກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ.  

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຄົີ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ IV 

ແລະ V ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ IV ຂອງ

ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເຂົີ້າໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ, ຫົວໜ້າ

ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ເຈົີ້າແຂວງ ແລະ ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ. 

            ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງຄົີ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ V ຂອງຕົນເຂົີ້າໃນ 

ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມການສະເໜີຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 
  

 

ມາດຕາ 37 (ໃໝ)່ ການຮບັຮອງເອາົແຜນການລງົທນຶຂອງລດັ  

ອົງການທີີ່ມີສິດຮັບຮອງເອົາແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດັົ່ງນີີ້:  

 1. ສະພາແຫ່ງຊາດ;  

 2. ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ.  
 

ມາດຕາ 38 (ໃໝ)່ ສະພາແຫງ່ຊາດ  

ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 

ແຫ່ງຊາດ ຫ້າປ ີແລະ ປະຈໍາປີ, ແຜນຈັດສັນງົບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດ ຫ້າປີ, ໂຄງການລົງທຶນຂອງ

ລັດ ລະດັບຊາດປະຈໍາປີ, ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະຈໍາປີ, ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I ແລະ 

ແຜນຈັດສັນງົບ ປະມານຂອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ປະເພດ II, III, IV ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດ

ທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ, ແຜນຈັດສັນງົບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດ, ໂຄງການ

ລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ V ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ຮ່າງເອກະສານດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງສົົ່ງ

ເຖິງສະພາແຫ່ງຊາດ ຢ່າງຊ້າສິບຫ້າ ວັນລັດຖະການ ກ່ອນວັນເປີດກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ,  

ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ, ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I ນັີ້ນ ສະພາແຫ່ງຊາດ 

ພິຈາລະນາເປັນແຕ່ລະໂຄງການ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ. 
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ມາດຕາ 39 (ໃໝ)່ ສະພາປະຊາຊນົຂັີ້ນແຂວງ  

ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 

ຫ້າປ ີ ແລະ ປະຈໍາປີ ຂັີ້ນແຂວງ, ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ຫ້າປ,ີ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະຈໍາປີ, 

ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ V ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕາມການສະເໜີຂອງເຈົີ້າແຂວງ, ເຈົີ້າ

ຄອງນະຄອນຫຼວງ, ແຕ່ກ່ອນນໍາສະເໜີສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງຮັບຮອງ ຕ້ອງສົົ່ງຮ່າງແຜນການລົງທຶນ
ໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຄົີ້ນຄວ້າມີຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມສອດຄ່ອງດ້ານນະໂຍບາຍ
ການພັດທະນາ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນຂອງລັດ, ຮ່າງເອກະສານດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງສົົ່ງເຖິງສະພາ

ປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງຢ່າງຊ້າ ສິບຫ້າວັນ ລັດຖະການ ກ່ອນວັນເປີດກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ.  
ພາຍຫຼັງສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງຮັບຮອງແລ້ວກ ສາມາດຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໄດ້.  

 

ໝວດທ ີ4 
ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັແຜນການລງົທນຶຂອງລດັ 

 

ມາດຕາ 40 ອງົການຮບັຜດິຊອບກຽ່ວກບັການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັແຜນການລງົທນຶຂອງລດັ  

ອົງການຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດັົ່ງນີີ້:  

            1. ລັດຖະບານ;  

            2. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ;  

            3. ກະຊວງການເງິນ; 

            4. ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ;  

            5. ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ. 
 

ມາດຕາ 41 (ປບັປງຸ) ລດັຖະບານ  

ລັດຖະບານ ອອກດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 

ປະຈໍາປີ ພາຍໃນ ສິບຫ້າວັນ ພາຍຫຼັງທີີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາ.  
            ລັດຖະບານ ແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ ແລະ ໂຄງການ

ລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I ຊຶີ່ງປະກອບດ້ວຍຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
 

ມາດຕາ 42 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ  
      ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ອອກຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະຈໍາປີ ພາຍໃນ ສິບຫ້າວັນ ພາຍຫຼັງທີີ່ລັດຖະບານ

ໄດ້ອອກ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນການດັົ່ງກ່າວ. 
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ມາດຕາ 43 ກະຊວງການເງນິ  

      ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມການສະໜອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ 

ເພືີ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ 
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ. 
 

ມາດຕາ 44 (ປບັປງຸ) ກະຊວງ, ອງົການລດັທຽບເທົົ່າກະຊວງ  

ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I, II, III, IV ແລະ V ຂອງຕົນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການ. 
      ໃນກ ລະນີ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງມອບໂຄງການໃຫ້ທ້ອງຖິີ່ນປະຕິບັດນັີ້ນ ຕ້ອງມອບ 

ແຕ່ຫົວທີ ໂດຍເລີີ່ມແຕ່ຂັີ້ນການແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ
ມາດຕາ 46 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້. 

 

ມາດຕາ 45 (ປບັປງຸ) ອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິີ່ນ  
      ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ປະເພດ 

I, II, III, IV ແລະ V ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
      ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນເມືອງ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີີ່ມີມູນ

ຄ່າແຕ່ 5.000.000.000 (ຫ້າຕືີ້) ກີບລົງມາ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. ສໍາລັບ

ເມືອງທີີ່ມີເງືີ່ອນໄຂ ກ ສາມາດຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທີີ່ມີມູນຄ່າສູງກວ່າ 5.000.000.000 (ຫ້າຕືີ້) ກີບ 

ແຕ່ບ ໍ່ເກິນ 20.000.000.000 (ຊາວຕືີ້) ກີບ ໂດຍການຕົກລົງເຫນັດີຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.  

      ໃນກ ລະນີທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ໄດ້ຮັບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຈາກກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ 
ໃຫ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ກ ໃຫ້ທ້ອງຖິີ່ນປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

 

ມາດຕາ 46 ຂັີ້ນຕອນການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ  
            ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຕາມຂັີ້ນຕອນ ດັົ່ງນີີ້:  
            1. ແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;  

            2. ຈັດຕັີ້ງປະມູນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;  

            3. ສ້າງສັນຍາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;  

            4. ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ. 
 

ມາດຕາ 47 (ປບັປງຸ) ການແຕງ່ຕັີ້ງຄະນະຮບັຜດິຊອບໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ  
ພາຍຫຼັງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະຈໍາປີ ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ຮອດໄລຍະເລີີ່ມຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ປີ
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ງົບປະມານ ເຈົີ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ

ປະກອບດ້ວຍພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເຈົີ້າຂອງໂຄງການ, ຜູຕ້າງໜ້າຈາກຂະແໜງການການເງິນ, ຂະແໜງ  
ການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຂະແໜງການອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົີ້າຮ່ວມນໍາ ເພືີ່ອດໍາເນີນການຄຸ້ມຄອງ
ໂຄງການໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເປົົ້າໝາຍ, ແຜນດໍາເນີນງານ ແລະ ທັນກັບກໍານົດເວລາ. 

 

ມາດຕາ 48 (ປບັປງຸ) ການຈດັຕັີ້ງປະມນູໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ  

ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຕ້ອງມີການປະມູນ, ການຈັດຕັີ້ງປະມູນຕ້ອງປະຕິບັດ 

ຕາມນິຕິກໍາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັີ້ມງວດ ແລະ ຮັບປະກັນການເປີດກວ້າງ, ໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ສາມາດ

ກວດສອບໄດ້, ມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຍຸຕິທໍາ.  

            ການປະມູນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ   ຕ້ອງມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຂະແໜງການການເງິນ,   ຂະແໜງ 

    ການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຂະແໜງການອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົີ້າຮ່ວມນໍາ. 
            ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ ເປັນຜູ້ຄົີ້ນຄວ້າຕົກລົງສະຖານທີີ່ຈັດຕັີ້ງການປະມູນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບ

ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
            ການປະມູນທີີ່ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ເປັນຕົີ້ນ ການປະມູນແບບຮູບການ ຖື 

ວ່າເປັນໂມຄະ.  

             ການປະມູນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.  
 

ມາດຕາ 49 (ໃໝ)່ ການສາ້ງສນັຍາ ໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ  

      ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ ສ້າງສັນຍາປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ກັບ ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ສະໜອງ ແລະ 

ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
 

ມາດຕາ 50 (ໃໝ)່ ການຄໍໍ້າປະກນັສນັຍາຮບັເໝາົ ແລະ ການຄໍໍ້າປະກນັໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ  

            ການຄໍໍ້າປະກັນສັນຍາຮັບເໝົາ ແມ່ນ ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ສະໜອງ, ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການ ຕ້ອງວາງເງິນຄໍໍ້າ

ປະກັນສັນຍາ ໃຫ້ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ ພາຍຫຼັງທີີ່ໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາ.  

ການຄໍໍ້າປະກັນໂຄງການ ແມ່ນ ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ສະໜອງ, ຕ້ອງວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນໂຄງການ ໃຫ້ເຈົີ້າ

ຂອງໂຄງການ.  
ອັດຕາ ແລະ ກໍານົດເວລາ ຄໍໍ້າປະກັນສັນຍາ ແລະ ຄໍໍ້າປະກັນໂຄງການ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການ

ຕ່າງຫາກ. 
 

ມາດຕາ 51 (ປບັປງຸ) ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັທີີ່ມກີານປະກອບສວ່ນທນຶຂອງປະຊາຊນົ  
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີີ່ມີການປະກອບສ່ວນທຶນຂອງປະຊາຊົນ ຊຶີ່ງໃນ
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ນັີ້ນມີ ທຶນຂອງລັດກວມເອົາແຕ່ ສາມສິບສ່ວນຮ້ອຍ (30%) ຂອງທຶນທັງໝົດຂຶີ້ນໄປ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ

ກົດໝາຍສະບັບນີີ້, ຖ້າວ່າທຶນຂອງລັດຖະບານ ຫາກຕໍໍ່າກວ່າ ສາມສິບສ່ວນຮ້ອຍ (30%) ຂອງທຶນທັງໝົດ 

ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມການຕົກລົງລະຫວ່າງ ເຈົີ້າຂອງໂຄງການກັບປະຊາຊົນ.  
 

ມາດຕາ 52 (ປບັປງຸ) ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັທີີ່ນາໍໃຊທ້ນຶຊວ່ຍເຫຼອືທາງການເພືີ່ອການ  
              ພດັທະນາ  

ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີີ່ນໍາໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພືີ່ອການພັດທະນາ 
ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ຫຼື ກົດໝາຍ, ລະບຽບການອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ສັນຍາ ແລະ ອະນຸ

ສັນຍາ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນ.  
 

ມາດຕາ 53 ການຕດິຕາມກວດກາ, ກວດການ ແລະ ປະເມນີຜນົໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ  

           ພາຍຫຼັງທີີ່ໄດ້ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດມາໃນໄລຍະໃດໜຶີ່ງແລ້ວ ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ຕິດຕາມກວດກາ, ກວດການ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເປັນປົກກະຕິ;  

            2. ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເປັນຕົີ້ນ ປະເມີນຜົນໃນເວລາຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

ເນືີ້ອໃນການກວດກາ, ກວດການ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຕົີ້ນຕ  ມີ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ຄວາມສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ຜູ້ທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ;  

2. ປະສິດທິພາບຂອງການນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດໂຄງການ;  

3. ປະສິດທິຜົນໄດ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ, ເປົົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ;  

4. ຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ;  

5. ໝາກຜົນຂອງໂຄງການໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບເປົົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ   ແລະ  ປະ 
ກອບສ່ວນນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດມາສູ່ສັງຄົມ.  

ໃນການກວດກາ, ກວດການ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຖ້າຫາກພົບເຫັນບັນຫາໃດໜຶີ່ງ ຕ້ອງມີມາດ
ຕະການ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂໃຫ້ທັນການ. 

 

ມາດຕາ 54 (ປບັປງຸ) ການດດັແກມ້ນູຄາ່ໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ  

ໃນການດັດແກ້ມູນຄ່າໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ອົງການທີີ່ມີສິດໃນການດັດແກ້ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດັົ່ງນີີ້:  

- ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາການດັດແກ້ ໃນມູນຄ່າຂອງການດັດແກ້ຫຼາຍກວ່າ 50.000.000.000 

(ຫ້າສິບຕືີ້) ກີບຂຶີ້ນໄປ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ;  

- ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາດັດແກ້ ໃນມູນຄ່າຂອງການດັດແກ້ ຫຼາຍກວ່າ 10.000.000.000 
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(ສິບຕືີ້) ກີບ ຫາ 50.000.000.000 (ຫ້າສິບຕືີ້) ກີບ ຕາມການສະເໜີຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ; 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພິຈາລະນາດັດແກ້ ໃນມູນຄ່າຂອງການດັດແກ້ແຕ່ 
10.000.000.000 (ສິບຕືີ້) ກີບ ລົງມາສໍາລັບໂຄງການຂອງກະຊວງ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ 

ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຫຼ ືຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ; ດັດແກ້ ໃນມູນຄ່າ

ຂອງ ການດັດແກ້ຫຼາຍກ່ວາ 5,000.000.000 (ຫ້າຕືີ້) ກີບ ຫາ 10.000.000.000 (ສິບຕືີ້) ກີບ ສໍາລັບ
ໂຄງການຂອງອົງການປົກຄອງທອ້ງຖິີ່ນ ຕາມການສະເໜີຂອງເຈົີ້າແຂວງ ຫຼ ືເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ; 

- ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ ພິຈາລະນາດັດແກ້ໃນມູນຄ່າຂອງການດັດແກ ້ ແຕ່ 5.000.000.000 

(ຫ້າຕືີ້) ກີບລົງມາ ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ V ຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ຕາມການ
ສະເໜີຂອງເຈົີ້າແຂວງ ຫຼື ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ.  

            2. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີີ່ສາມາດດັດແກ້ໄດ້ ຕ້ອງມີສາເຫດໃດໜຶີ່ງ ດັົ່ງນີີ້:  

- ລາຄາວັດສະດຸກ ໍ່ສ້າງໃນຕະຫຼາດເພີີ່ມຂຶີ້ນເກີນກວ່າ ສິບຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (15%) ຂອງລາຄາໃນ 
ວັນເຊັນສັນຍາ;  

- ການປັບປຸງຄ່າແຮງງານ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ພາຍຫຼັງທີີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາ;  
- ການເພີີ່ມໜ້າວຽກ, ປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງ, ປ່ຽນແປງແຜນຜັງເຕັກນິກ, ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ 

ທາງທໍາມະຊາດ, ເຫດບັງເອີນທີີ່ບ ໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້;  

- ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍ, ແຜນແມ່ບົດ ຫຼື ຄວາມຈໍາເປັນທີີ່ສົົ່ງຜົນສະທ້ອນໂດຍກົງ ຕ ໍ່ປະສິດ 
ທິຜົນຂອງໂຄງການ;  

 3. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີີ່ມີຫຼາຍກິດຈະການ ອາດຈະດັດແກ້ ເປັນແຕ່ລະກິດຈະການຍ່ອຍ 

ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 1 ແລະ 2 ຂອງມາດຕານີີ້; 

       4. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີີ່ຈະດັດແກ້ມູນຄ່າໂຄງການ ຕ້ອງມີແຫຼ່ງທຶນງົບປະມານຮອງຮັບທີີ່ 
ແນ່ນອນ. 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສັງລວມບັນດາໂຄງການລົງທຶນທີີ່ໄດ້ດັດແກ້ແລ້ວ ສະເໜີ 
ລັດຖະບານ ເພືີ່ອລາຍງານໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ. 

 

ມາດຕາ 55 (ປບັປງຸ) ການໂຈະໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ  

ໃນການໂຈະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ອົງການທີີ່ມີສິດໃນການໂຈະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ:  

- ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາການໂຈະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ ແລະ ໂຄງການລົງ  
ທຶນຂອງລັດປະເພດ I ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ; 
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- ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາການໂຈະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ II ແລະ III ຕາມການ ສະເໜີ 
ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພິຈາລະນາການໂຈະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ IV  
ແລະ V ຂອງກະຊວງ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ, ຫົວ
ໜ້າອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ; ໂຈະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ IV ຂອງອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິີ່ນ ຕາມການສະເໜີຂອງເຈົີ້າແຂວງ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ; 

- ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ ພິຈາລະນາການໂຈະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ V ຂອງອົງ  
ການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ຕາມການສະເໜີຂອງເຈົີ້າແຂວງ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ. 

2. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຈະຖືກໂຈະເມືີ່ອມີສາເຫດໃດໜຶີ່ງ ດັົ່ງນີີ້:  

-  ມີປະສິດທິຜົນຕໍໍ່າ; 

-  ມີການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍ ຫຼື ແຜນແມ່ບົດ; 

-  ຂັດກັບແຜນພັດທະນາໂຄງການ; 

-  ສົົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຕ ໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ; 
-  ແຕະຕ້ອງປູສະນິຍະສະຖານ ແລະ ວັດຖຸບູຮານ; 
- ແກ່ຍາວການປະຕິບັດໂຄງການເກີນກໍານົດ   ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ  18  ຂອງກົດ 

    ໝາຍສະບັບນີີ້;  

- ໃນກ ລະນີງົບປະມານ ຫຼື ທຶນຮອນ ເພືີ່ອຊໍາລະຫາກບ ໍ່ພຽງພ  ກ ສາມາດໂຈະໂຄງການໄວ້ ຊົົ່ວຄາວ.  
 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສັງລວມບັນດາໂຄງການລົງທຶນທີີ່ໄດ້ໂຈະແລ້ວ ສະເໜີ 

ລັດຖະບານ ເພືີ່ອລາຍງານໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ. 
 

ມາດຕາ 56 (ປບັປງຸ) ການອວາ່ຍທນຶໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ  
ໃນການອວ່າຍທຶນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້:  

            1. ອົງການທີີ່ມີສິດໃນການອວ່າຍທຶນ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ:  

       -  ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາການອວ່າຍທຶນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນມູນຄ່າອວ່າຍທຶນຫຼາຍ

ກວ່າ 50.000.000.000 (ຫ້າສິບຕືີ້) ກີບຂຶີ້ນໄປ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ; 
       - ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາການອວ່າຍທຶນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນມູນຄ່າອວ່າຍທຶນຫຼາຍ 
ກວ່າ 10.000.000.000 (ສິບຕືີ້) ກີບ ຫາ 50.000.000.000 (ຫ້າສິບຕືີ້)ກີບ ຕາມການສະເໜີ
ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ;  
       -  ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພິຈາລະນາການອວ່າຍທຶນ ໃນມູນຄ່າ 10.000.000.000 

(ສິບຕືີ້) ກີບ ລົງມາ ສໍາລັບໂຄງການຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ຕາມການສະເໜີຂອງ
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ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ, ຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ; ອວ່າຍທຶນໃນມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 

5.000.000.000 (ຫ້າຕືີ້) ກີບ ຫາ 10.000.000.000 (ສິບຕືີ້) ກີບ ສໍາລັບໂຄງການຂອງອົງການ

ປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ຕາມການສະເໜີຂອງເຈົີ້າແຂວງ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ;  

      - ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ ພິຈາລະນາການອວ່າຍທຶນ ໃນມູນຄ່າແຕ່ 5.000.000.000 (ຫ້າຕືີ້) 

ກີບ ລົງມາ ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ V ຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ຕາມການສະເໜີ 

ຂອງເຈົີ້າແຂວງ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ.  

2. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຈະຖືກອວ່າຍທຶນເມືອ ມີ ສາເຫດໃດໜຶີ່ງ ດັົ່ງນີີ້:  
-  ເປັນໂຄງການທີີ່ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ ແຕ່ ງົບປະມານຍັງເຫຼືອສ່ວນໃດສ່ວນໜຶີ່ງ; 
- ເປັນໂຄງການທີີ່ມີການຢັົ້ງຢືນແຫຼ່ງທຶນຊໍາລະຈາກ ບູກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ແຫຼ່ງທຶນອືີ່ນໄດ ້

ປະກອບສ່ວນ ພາຍຫຼັງທີີ່ໂຄງການໄດ້ຮັບອະນຸມັດແລ້ວ; 
-  ເປັນໂຄງການທີີ່ຖືກໂຈະ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 55 ຫຼື ຖືກຍົກເລີກ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດ

ໄວ້ໃນມາດຕາ 57 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້. 
        ໂຄງການທີີ່ຈະໄດ້ຮັບງົບປະມານເພີີ່ມ ຈາກການອວ່າຍ ຕ້ອງແມ່ນໂຄງການທີີ່ຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນ
ຂອງລັດ ແລະ ງົບປະມານທີີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງໃນປີນັີ້ນ. 
        ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສັງລວມບັນດາໂຄງການລົງທຶນທີີ່ໄດ້ອວ່າຍ ແລ້ວສະເໜີ 
ລັດຖະບານ ເພືີ່ອລາຍງານໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ.  
 

ມາດຕາ 57 (ປບັປງຸ) ການຍກົເລກີໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ  
ໃນການຍົກເລີກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້:  
1. ອົງການທີີ່ມີສິດໃນການຍົກເລີກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ:  

 - ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາການຍົກເລີກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ ແລະ ໂຄງການ

ລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ 
ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ; 

 - ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາການຍົກເລີກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ປະເພດ II ແລະ III ຂອງ 
ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ຕາມການສະເໜີຂອງກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; 

 - ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພິຈາລະນາການຍົກເລີກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ປະເພດ 
IV ແລະ V ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ, ຫົວ

ໜ້າອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ; ຍົກເລີກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ IV ຂອງອົງການປົກຄອງ

ທ້ອງຖິີ່ນ ຕາມການສະເໜີຂອງເຈົີ້າແຂວງ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ; 
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 - ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ ພິຈາລະນາການຍົກເລີກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ V ຂອງ
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນຕາມການສະເໜີຂອງເຈົີ້າແຂວງ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ.  

2. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຈະຖືກຍົກເລີກ ເມືີ່ອມີສາເຫດໃດໜຶີ່ງ ດັົ່ງນີີ້:  

       - ມີຄວາມຈໍາເປັນທີີ່ຕ້ອງປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງລັດ, ລວມໝູ່ ແລະ ປະຊາຊົນ ທີີ່ຖືກ

ກະທົບຈາກໂຄງການ;  

            - ບ ໍ່ມີປະສິດທິຜົນ; 

      - ມີເຫດສຸດວິໄສ ເຮັດໃຫ້ໂຄງການບ ໍ່ສາມາດດໍາເນີນຕ ໍ່ໄປໄດ້;  

      - ທໍາລາຍສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ແຕະຕ້ອງປູຊະນິຍະສະຖານ ຫຼ ື

ວັດຖຸບູຮານ ຫຼື ໃນເຂດ ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ; ເຂດປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, 

ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ; 
      - ດໍາເນີນບ ໍ່ຖືກຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ລະບຽບການດ້ານຄວາມປອດໄພ; 
      - ມີການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍ ຫຼື ແຜນແມ່ບົດ; 

      - ບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາໂຄງການ; 

      - ບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບຂັີ້ນຕອນທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.  
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສັງລວມບັນດາໂຄງການທີີ່ຖືກຍົກເລີກ ແລ້ວສະເໜີຕ ໍ່

ລັດຖະບານ ເພືີ່ອລາຍງານຕ ໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ.  
 

ໝວດທ ີ5  
ສດິ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຂອງຜູ້ປະຕບິດັໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ 

 

ມາດຕາ 58 (ປບັປງຸ) ຜູປ້ະຕບິດັໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ  

ຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ; 

2. ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ; 

3. ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ໂຄງການ; 

4. ທີີ່ປຶກສາໂຄງການ; 

5. ຜູ້ຮັບເໝົາໂຄງການ; 

6. ຜູ້ສໍາຫຼວດ ອອກແບບ. 
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ມາດຕາ 59 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງເຈົີ້າຂອງໂຄງການ  

ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ຕົກລົງກະກຽມໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ; 

2. ແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ; 

3. ປະເມີນຜົນ ບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີີ່ຂຶີ້ນກັບຂອບເຂດສິດຂອງຕົນ; 

4. ຮັບຮອງແຜນການປະມູນ, ເອກະສານການປະມູນ, ຜົນຂອງການປະມູນ;  

      5. ຊີີ້ນໍາຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໄປຕາມແຜນດໍາເນີນງານ, 

ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຍຈ່າຍການລົງທຶນຕາມທີີ່ໄດ້ຮັບຮອງ;  

6. ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບການດັດແກ້, ໂຈະ, ອວ່າຍທຶນ ແລະ ຍົກເລີກ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຕາມ 

ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 54, 55, 56 ແລະ 57 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້;  

7. ຈັດຕັີ້ງການຕິດຕາມ,  ກວດກາການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ   ໃນໄລຍະ 

ການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;  

8. ຊໍາລະມູນຄ່າໂຄງການທີີ່ໄດ້ເຮັດສໍາເລັດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບເໝົາ; 

9. ຍົກເລີກສັນຍາກັບຜູ້ຮັບເໝົາ ໃນກ ລະນີທີີ່ຜູ້ຮັບເໝົາບ ໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ; 

10. ນໍາໃຊ້ ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.  
 

ມາດຕາ 60 (ປບັປງຸ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງຄະນະຮບັຜດິຊອບໂຄງການ  
            ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງທຶນຕ່າງໆທີີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພືີ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍໄດ້ຮັບການ
ເຫັນດີຈາກເຈົີ້າຂອງໂຄງການ;  

2. ປະສານສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັີ້ງຕ່າງໆຂອງລັດ ແລະ ສະໜອງບັນດາຂ ໍ້ມູນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້

ທີີ່ປຶກສາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ໂຄງການ;  

3. ດໍາເນີນການຄັດເລືອກທີີ່ປຶກສາ, ຈັດຕັີ້ງປະມູນໂຄງການ, ເຈລະຈາ ແລະ ເຮັດສັນຍາກັບທີີ່ 
ປຶກສາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ໂຄງການ; 

4. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ເກີດຂຶີ້ນໃນຂະບວນການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນ 
ຂອງລັດ; 

5. ລາຍງານສະພາບການປະຕິບັດໂຄງການ ແຕ່ລະໄລຍະ    ໃຫ້ເຈົີ້າຂອງໂຄງການຢ່າງເປັນປະຈໍາ  

ພ້ອມທັງສະເໜີບັນດາກົນໄກ, ມາດຕະການ ແລະ ວິທີການ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດໂຄງການຕາມ

ກໍານົດເວລາ, ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານການລົງທຶນທີີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ; 
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6. ສະເໜີຍົກເລີກສັນຍາກັບທີີ່ປຶກສາ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາ ໂຄງການໃນກ ລະນີທີີ່ປຶກສາ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາ 
ນັີ້ນ ລະເມີດສັນຍາ ຊຶີ່ງໄດ້ກ ໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕ ໍ່ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງຊາດ; 

7. ນໍາໃຊ້ ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
 

ມາດຕາ 61 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງຜູຄຸ້ມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊໂ້ຄງການ  

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ໂຄງການ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ໃນການບ ລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ໝາກຜົນ 

ຂອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງເຈົີ້າຂອງໂຄງການ. 
 

ມາດຕາ 62 (ປບັປງຸ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງທີີ່ປກຶສາໂຄງການ  

ທີີ່ປຶກສາໂຄງການ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ສະເໜີຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການສະໜອງຂ ໍ້ມູນ, ເອກະສານ, ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 

ໜ້າທີີ່ ທີີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ; 

2. ປະຕິເສດວຽກງານທີີ່ບ ໍ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາ ຫຼື ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

3. ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ, ເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບໂຄງການທີີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ; 

4. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການປະຕິບັດໂຄງການ ຢ່າງເປັນປະຈໍາ; 

5. ລາຍງານຜົນຂອງການປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;  

6. ຮັບເງິນຄ່າບ ລິການຕາມສັນຍາ; 

7. ນໍາໃຊ້ ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.  
 

ມາດຕາ 63 (ປບັປງຸ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງຜູຮ້ບັເໝາົໂຄງການ  

            ຜູ້ຮັບເໝົາໂຄງການ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ສໍາເລັດຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ກໍານົດເວລາໃນສັນຍາ; 
2. ຮັບເງິນຄ່າໂຄງການທີີ່ຕົນໄດ້ປະຕິບັດສໍາເລັດຈາກເຈົີ້າຂອງໂຄງການ ຕາມສັນຍາ; 
3. ປະຕິເສດຄໍາແນະນໍາຂອງເຈົີ້າຂອງໂຄງການ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ຫຼ ືທີີ່ປຶກສາໂຄງ  

ການທີີ່ບ ໍ່ຖືກກັບມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຊຶີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ໂຄງການນັີ້ນບ ໍ່ມີຄຸນນະພາບ; 
4. ປົກປັກຮັກສາ ພາຫະນະ, ວັດຖູປະກອນ ແລະ ວັດສະດຸກ ໍ່ສ້າງຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ທີີ່ເຈົີ້າຂອງ  

ໂຄງການຈັດຫາໃຫ້; 
5. ຄໍໍ້າປະກັນສັນຍາ ແລະ ຄໍໍ້າປະກັນໂຄງການ; 
6. ກ ໍ່ສ້າງ ຫຼື ສ້ອມແປງໂຄງການຄືນໃໝ່ດ້ວຍທຶນຂອງຕົນເອງ ໃນກ ລະນີທີີ່ໂຄງການນັີ້ນ ຫາກເປ່ 

ເພ ຫຼື ບ ໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານເຕັກນິກໃນໄລຍະເວລາຄໍໍ້າປະກັນ; 
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7. ຖອນເງິນຄໍໍ້າປະກັນໂຄງການດັົ່ງກ່າວ ພາຍຫຼັງທີີ່ສິີ້ນສຸດໄລຍະເວລາຄໍໍ້າປະກັນຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດ  
ໄວ້ໃນສັນຍາ ຫຼື ຕາມກົດໝາຍ; 

8. ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີີ່ເກີດຂຶີ້ນເນືີ່ອງຈາກໂຄງການທີີ່ຕົນສ້າງນັີ້ນ ບ ໍ່ໄດ້ຕາມມາດຕະ  
ຖານເຕັກນິກ ເວັີ້ນເສຍແຕ່ຄວາມເສຍຫາຍນັີ້ນຫາກເກີດຂຶີ້ນຍ້ອນເຫດສຸດວິໄສ; 

9. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
 

ມາດຕາ 64 (ໃໝ)່ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງຜູສ້າໍຫວຼດ ອອກແບບ  
ຜູ້ສໍາຫຼວດ ອອກແບບ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ດັົ່ງນີີ້:  
1. ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີີ່ເກີດຂຶີ້ນ ເນືີ່ອງຈາກໂຄງການທີີ່ຕົນສໍາຫຼວດ ອອກແບບ ບ ໍ່ໄດ ້

ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຫຼ ືຄິດໄລ່ບ ລິມາດວຽກຜິດພາດ; 
2. ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ເອກະສານອອກແບບຂອງຕົນ ທີີ່ມອບໃຫ້ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ; 
3. ສະໜອງຂ ໍ້ມູນ, ເອກະສານ, ແບບກ ໍ່ສ້າງພ້ອມດ້ວຍໃບປະເມີນລາຄາການກ ໍ່ສ້າງໃຫ້ເຈົີ້າຂອງ

ໂຄງການ; 
4. ອະທິບາຍເອກະສານຕ່າງໆ ແລະ ແບບໂຄງການທີີ່ພົວພັນກັບການສໍາຫຼວດ ອອກແບບ ທີີ່ຕົນ

ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ, ທີີ່ປຶກສາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ໂຄງການ; 

5. ປະຕິເສດຄໍາແນະນໍາ ຫຼ ືຄໍາສະເໜີຂ ປ່ຽນແບບກ ໍ່ສ້າງ, ວັດສະດຸກ ໍ່ສ້າງ ຫຼື ມາດຕະຖານເຕັກນິກ 
ຂອງໂຄງການທີີ່ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກວິຊາການ ຫຼື ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຊຶີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ໂຄງການບ ໍ່ມີຄຸນ
ນະພາບ; 

6. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
 

ໝວດທ ີ6 

ການກວດກາ, ກວດການ ແລະ ລາຍງານການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ 
ແຜນການລງົທນຶຂອງລດັ 

 

ມາດຕາ 65 ອງົການຮບັຜດິຊອບລາຍງານການປະຕບິດັແຜນການລງົທນຶຂອງລດັ 
            ອົງການຮັບຜິດຊອບລາຍງານການປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ລັດຖະບານ; 
2. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; 
3. ກະຊວງການເງິນ; 
4. ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ; 

5. ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ. 
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ມາດຕາ 66 ລດັຖະບານ 

ລັດຖະບານ ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 

ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ຕ ໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ.  
 

ມາດຕາ 67 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ  

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະຫຼຸບ, ສັງລວມ, ຕີລາຄາ ແລະ ລາຍງານສະພາບການຈັດ 

ຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ລັດຖະບານ

ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. 
 

ມາດຕາ 68 (ປບັປງຸ) ກະຊວງການເງນິ  

ກະຊວງການເງິນ ສະຫຼຸບ, ສັງລວມ ສະພາບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນການນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ເຂົີ້າ
ໃນການລົງທຶນຂອງລັດ ເປັນແຕ່ລະງວດ ແລ້ວສົົ່ງໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ່ອນວັນທີ 
20 ຂອງເດືອນທໍາອິດຂອງງວດຖັດໄປ ພ້ອມທັງລາຍງານໃຫ້ລັດຖະບານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. 

 

ມາດຕາ 69 (ປບັປງຸ) ກະຊວງ, ອງົການລດັທຽບເທົົ່າກະຊວງ 

ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ສະຫຼຸບ, ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນ

ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດໃນຂອບເຂດທີີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ເປັນແຕ່ລະ

ງວດ ແລ້ວສົົ່ງໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ່ອນວັນທີີ່ 20 ຂອງເດືອນທໍາອິດຂອງງວດຖັດ

ໄປຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. 
 

ມາດຕາ 70 (ປບັປງຸ) ອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິີ່ນ  

ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ສະຫຼຸບ, ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ 

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດໃນຂອບເຂດທີີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ສະພາປະຊາຊົນ

ຂັີ້ນແຂວງ, ໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ເປັນແຕ່ລະ
ງວດ ພາຍຫຼັງທີີ່ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການຂັີ້ນຂອງຕົນ ພ້ອມກັບຜົນຂອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີີ່ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້. 

 

ໝວດທ ີ7 
ການມອບຮບັ ແລະ ນາໍໃຊໂ້ຄງການລງົທນຶຂອງລດັ 
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ມາດຕາ 71 ການມອບຮບັໂຄງການ  
ເມືີ່ອໂຄງການປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ ກ່ອນການມອບຮັບຢ່າງເປັນທາງການນັີ້ນ ຕ້ອງໄດ້ມີການ

ກວດກາ ທາງດ້ານມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ປະລິມານ, ຄຸນນະພາບ ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານໂຄງການ 

ແລະ ສັນຍາ ພ້ອມທັງດໍາເນີນການປະເມີນຜົນໂຄງການ, ແນະນໍາການນໍາໃຊ້ ຫຼື ມີການທົດລອງນໍາໃຊ້ໃນ
ໄລຍະໜຶີ່ງ ສໍາລັບບາງໂຄງການ. 

ມາດຕາ 72 ການຊາໍລະມນູຄາ່ໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ  

ພາຍຫຼັງທີີ່ໂຄງການໄດ້ປະຕິບັດສໍາເລັດ, ມີການກວດກາຢັົ້ງຢືນທາງດ້ານມາດຕະຖານເຕັກນິກ 
ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການຄົບຖ້ວນແລ້ວ ຕ້ອງຊໍາລະມູນຄ່າໂຄງການນັີ້ນ ຕາມສັນຍາ ແລະ ລະບຽບ
ການເບີກຈ່າຍ. 

 

ມາດຕາ 73 (ປບັປງຸ) ການນາໍໃຊໂ້ຄງການ ແລະ ການປະເມນີຜນົຫຼງັການນາໍໃຊ ້ 
ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງມອບໂຄງການໃຫ້ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ເພືີ່ອນໍາໃຊ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ

ວັດຖຸປະສົງຂອງໂຄງການ. 
ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I, II, III ແລະ IV ພາຍຫຼັງນໍາໃຊ້ໄດ້ ສອງ ຫາ ຫ້າປ ີຕ້ອງ

ໄດ້ປະເມີນຜົນ ເພືີ່ອຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ປັບປຸງການສ້າງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃນອະນາຄົດ.  
ເນືີ້ອໃນການປະເມີນຜົນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 53 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້. 
 

ມາດຕາ 74 ການບລູະນະຮກັສາໂຄງການ  

ການບູລະນະຮັກສາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແມ່ນ ພັນທະຂອງທົົ່ວສັງຄົມ, ຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ນໍາໃຊ້ໂຄງການໃນການປົກປັກຮັກສາໂຄງການນັີ້ນໃຫ້ຍືນຍົງ ແລະ ຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດລວມຢ່າງຍາວນານ.  

 

ພາກທ ີIII 
ຂ ໍ້ຫາ້ມ 

ມາດຕາ 75 (ປບັປງຸ) ຂ ໍ້ຫາ້ມທົົ່ວໄປ  
ຫ້າມ ບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ມີ ພຶດຕິກໍາ ດັົ່ງນີີ້:  
1. ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນນອກແຜນ  ເວັີ້ນເສຍແຕ່ກ ລະນີເຫດສຸດວິໄສ  ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ສະເໜີລັດ 

ຖະບານພິຈາລະນາ ເພືີ່ອຂ ອະນຸມັດຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ; 

2. ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນເກີນມູນຄ່າ ທີີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາ, ໃນກ ລະນີຈໍາເປັນໃຫ້ 

ປະຕິບັດຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 54 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້; 

3. ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນເກີນກໍານົດເວລາ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 18 ຂອງກົດໝາຍ 

ສະບັບນີີ້; 
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4. ເອົາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີີ່ບ ໍ່ໄດ້ຜ່ານການປະເມີນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 34 

ຂອງ ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ເຂົີ້າໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ; 

5. ດໍາເນີນການປະມູນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີີ່ບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງ; 

6. ບັນຈຸໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພືີ່ອການພັດທະນາທີີ່ຍັງບ ໍ່ທັນມີການຢັົ້ງຢືນແຫຼ່ງທຶນທີີ່ແນ່ 
ນອນເຂົີ້າໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ; 

7. ຮັບ ແລະ ໃຫ້ສິນບົນ, ບັງຄັບນາບຂູ່, ຕົວຍົວະຫຼອກຫຼວງ, ແອບອ້າງຊືີ່ຂອງຜູ້ມີສິດອໍານາດ ໃນ

ການເຄືີ່ອນໄຫວລົງທຶນຂອງລັດ ເພືີ່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ເປັນຕົີ້ນ ແມ່ນການປະມູນໂຄງການ; 

8. ເຂົີ້າແຊກແຊງໃນຂະບວນການລົງທຶນຂອງລັດ ທີີ່ຕົນບ ໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໂດຍກົງຕ ໍ່ການ 
ຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ; 

9. ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ຊັບສິນ ແລະ ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງລັດຊໍາລະໂຄງການ 

ໂດຍກົງທີີ່ບ ໍ່ຜ່ານລະບົບງົບປະມານ; 

10. ມີພຶດຕິກໍາອືີ່ນທີີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
 

ມາດຕາ 76 (ປັບປງຸ) ຂ ໍ້ຫາ້ມສາໍລບັເຈົີ້າຂອງໂຄງການ  

ຫ້າມ ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ ມີ ພຶດຕິກໍາ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາໂຄງການລົງທຶນທີີ່ບ ໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ອາດກ ໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ 
ແກ່ລັດ, ລວມໝູ່ ແລະ ບຸກຄົນ; 

2. ກົດໜ່ວງ, ແກ່ຍາວຂັີ້ນຕອນການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ 

ມາດຕາ 46 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້; 

3. ອວ່າຍທຶນຈາກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແລ້ວ ໄປໃສ່ໂຄງ 
ການທີີ່ບ ໍ່ຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ; 

4. ເພີີ່ມບ ລິມາດວຽກຂອງໂຄງການໂດຍພາລະການ; 
5. ອະນຸຍາດໃຫ້ທີີ່ປຶກສາ ແລະ ຜູຮ້ັບເໝົາ ໂຄງການດັດແປງບັນດາມາດຕະຖານເຕັກນິກໂຄງ 

ການ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກອົງການວິຊາການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
6. ແບ່ງໂຄງການອອກເປັນໂຄງການຍ່ອຍ ເພືີ່ອໃຫ້ມູນຄ່າໂຄງການຕໍໍ່າລົງ ໂດຍບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບ 

ບົດສະເໜີໂຄງການ ເພືີ່ອເອົາເຂົີ້າແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ປະຈໍາປ;ີ 
7. ຮັບ ຫຼື ໃຫ້ສິນບົນ ເພືີ່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ ໂດຍບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບ 

ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 
8. ມີພຶດຕິກໍາອືີ່ນທີີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
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ມາດຕາ 77 (ປບັປງຸ) ຂ ໍ້ຫາ້ມສາໍລບັຄະນະຮບັຜດິຊອບໂຄງການ  

ຫ້າມ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ມີ ພຶດຕິກໍາ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ກົດໜ່ວງ ແກ່ຍາວການປະຕິບັດໂຄງການ ຊຶີ່ງຈະສົົ່ງຜົນສະທ້ອນຕ ໍ່ຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ລາຍຈ່າຍການລົງທຶນເພີີ່ມຂຶີ້ນໂດຍບ ໍ່ມີເຫດຜົນ; 

2. ຮັບ ຫຼື ໃຫ້ສິນບົນ ເພືີ່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ ໂດຍບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບ 
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

3. ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ເກີນຂອບເຂດສິດຂອງຕົນ; 

4. ມີພຶດຕິກໍາອືີ່ນທີີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
 

ມາດຕາ 78 (ປບັປງຸ) ຂ ໍ້ຫາ້ມສາໍລບັຜູຄຸ້ມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊໂ້ຄງການ  

ຫ້າມ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ໂຄງການ ມີ ພຶດຕິກໍາ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ປ່ຽນເປົົ້າໝາຍການນໍາໃຊ້ໂຄງການ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົີ້າຂອງໂຄງການ; 

2. ນໍາເອົາຊັບສິນຂອງໂຄງການ ໄປຂາຍ, ຊວດຈໍາ, ຄໍໍ້າປະກັນ ຫຼື ດໍາເນີນການໃດໜຶີ່ງທີີ່ຂັດກັບ 
ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ; 

3. ມີພຶດຕິກໍາອືີ່ນທີີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
 

ມາດຕາ 79 (ປບັປງຸ) ຂ ໍ້ຫາ້ມສາໍລບັທີີ່ປກຶສາໂຄງການ  

            ຫ້າມ ທີີ່ປຶກສາໂຄງການ ມີ ພຶດຕິກໍາ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ຫຼົບຫຼີກໃນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ຫຼື ຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ, ບ ລິຫານໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ; 

2. ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທີີ່ບິດເບືອນ, ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຈິງ; 

3. ເມີນເສີຍໃນການຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ; 

4. ດັດແປງບັນດາມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ເພີີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດ ບ ລິມາດວຽກຂອງໂຄງການ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບ 

ອະນຸຍາດ ຈາກເຈົີ້າຂອງໂຄງການ; 

5. ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບເຈົີ້າຂອງໂຄງການ ຫຼື ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາໂຄງການ 
ເພືີ່ອຫາຜົນປະໂຫຍດທີີ່ບ ໍ່ຊອບທໍາ; 

6. ສະໜອງຂ ໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ເຕັກນິກ ທີີ່ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ; 

7. ເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມູນທີີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງໂຄງການ ຕ ໍ່ບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັີ້ງທີີ່ບ ໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ; 
8. ຂາຍໂຄງການທີີ່ຕົນປະມູນໄດ້ໃຫ້ຜູ້ອືີ່ນ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົີ້າຂອງໂຄງການ; 

9. ມີພຶດຕິກໍາອືີ່ນທີີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
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ມາດຕາ 80 (ໃໝ)່ ຂ ໍ້ຫາ້ມສາໍລບັຜູຮ້ບັເໝາົໂຄງການ  

ຫ້າມ ຜູ້ຮັບເໝົາໂຄງການ ມີ ພຶດຕິກໍາ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ເມີນເສີຍໃນການຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ; 

2. ດັດແປງບັນດາມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ເພີີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດ ບ ລິມາດວຽກຂອງໂຄງການ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບ 

ອະນຸຍາດຈາກເຈົີ້າຂອງໂຄງການ; 

3. ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບເຈົີ້າຂອງໂຄງການ  ຫຼື  ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ  ຫຼື  ທີີ່ປຶກສາໂຄງການ 
ເພືີ່ອຫາຜົນປະໂຫຍດທີີ່ບ ໍ່ຊອບທໍາ; 

4. ເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມູນທີີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງໂຄງການ ຕ ໍ່ບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັີ້ງທີີ່ບ ໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ; 

5. ຂາຍໂຄງການທີີ່ຕົນປະມູນໄດ້ໃຫ້ຜູ້ອືີ່ນ; 

6. ຮັບ ຫຼ ືໃຫ້ສິນບົນ ເພືີ່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ ໂດຍບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບ 
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

7. ມີພຶດຕິກໍາອືີ່ນທີີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
 

ພາກທ ີIV  
ການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂດັແຍ່ງ 

ມາດຕາ 81 ຮບູການແກໄ້ຂຂ ໍ້ຂດັແຍງ່  

ການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດ ດໍາເນີນດ້ວຍຮູບການ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ການປະນີປະນອມ ຫຼື ການໄກ່ເກັົ່ຍ; 

2. ການແກ້ໄຂທາງບ ລິຫານ; 

3. ການແກ້ໄຂໂດຍຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ; 

4. ການຮ້ອງຟ້ອງຕ ໍ່ສານປະຊາຊົນ. 
 

ມາດຕາ 82 ການປະນປີະນອມ ຫຼ ືການໄກເ່ກັົ່ຍ  
ຖ້າຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງຫາກເກີດຂຶີ້ນ ຊຶີ່ງມີສ່ວນພົວພັນກັບການລົງທຶນຂອງລັດແລ້ວ ຄູ່ກ ລະນີຕ້ອງພະຍາຍາມ 

ແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງນັີ້ນດ້ວຍການປຶກສາຫາລື ແລະ ປະນີປະນອມກັນ ເພືີ່ອໃຫ້ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດນໍາກັນ. 

 

ມາດຕາ 83 ການແກໄ້ຂທາງບ ລຫິານ  
ໃນການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທີີ່ມີລັກສະນະບ ລິຫານ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດ ເຊັົ່ນ ບຸກຄົນ ແລະ 

ນິຕິບຸກຄົນທີີ່ເຄືີ່ອນໄຫວລົງທຶນໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເປົົ້າໝາຍໃຫ້ຂະແໜງການແຜນ 
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ການ ແລະ ການລົງທຶນ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອືີ່ນ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນຂັີ້ນຂອງຕົນເປັນ

ຜູ້ແກ້ໄຂ. ໃນກ ລະນີຫາກບ ໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ນັີ້ນ ກ ມີສິດສະເໜີຕ ໍ່ອົງການຂັີ້ນເທິງຖັດຕົນ ເປັນຜູ້ແກ້ໄຂ. 
 

ມາດຕາ 84 ການແກໄ້ຂໂດຍຄະນະກາໍມະການແກໄ້ຂຂ ໍ້ຂດັແຍງ່ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ  
ເມືີ່ອຄູ່ກ ລະນີບ ໍ່ສາມາດປະນີປະນອມກັນ ຫຼື ໄກ່ເກັົ່ຍກັນຢູ່ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການ

ລົງທຶນ ໄດ້ກ ມີສິດຮ້ອງຂ ໃຫ້ຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດແກ້ໄຂ ຕາມກົດໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການ ບົນພືີ້ນຖານການເຫັນດີນໍາກັນ. 

 

ມາດຕາ 85 ການຮອ້ງຟອ້ງຕ ໍ່ສານປະຊາຊນົ  
ເມືີ່ອຄູ່ກ ລະນີຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶີ່ງ ຫາກເຫັນວ່າຕົນບ ໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຍຸຕິທໍາ ຫຼື ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ 

ເນືີ່ອງຈາກການລົງທຶນຂອງລັດໃນໂຄງການໃດໜຶີ່ງແລ້ວ ກ ມີສິດຮ້ອງຟ້ອງຕ ໍ່ສານປະຊາຊົນ ເພືີ່ອທໍາການ
ພິຈາລະນາຕັດສີນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 86 ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນໄລຍະລ ຖາ້ການແກໄ້ຂ  

ໃນໄລຍະລ ຖ້າການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງນັີ້ນ ບັນດາການຈັດຕັີ້ງ, ບຸກຄົນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄືີ່ອນໄຫວ 
ການລົງທຶນຂອງລັດ ຕ້ອງສືບຕ ໍ່ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ຂອງຕົນຕາມການຕົກລົງຂອງຂະແໜງການ ຫຼື ອົງການທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການລົງທຶນຂອງລັດ. 

 

ພາກທ ີV 
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ 

ໝວດທ ີ1 
ການຄຸ້ມຄອງການລງົທນຶຂອງລດັ 

ມາດຕາ 87 ອງົການຄຸມ້ຄອງ  
ລັດຖະບານ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລົງທຶນຂອງລັດ ຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນທົົ່ວ

ປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນເຈົີ້າການໃນການປະສານສົມທົບກັບ
ຂະແໜງການອືີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລົງທຶນ ປະກອບດ້ວຍ: 

1. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; 

2. ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 

3. ຫ້ອງການແຜນການເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ; 

4. ອົງການປົກຄອງບ້ານ. 
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ມາດຕາ 88 (ປບັປງຸ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ  

ໃນການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ລັດຖະບານໃນການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ກາຍເປັນແຜນການ, ແຜນງານ, 

ໂຄງການລະອຽດ ແລະ ສ້າງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

2. ຊີີ້ນໍາ, ຕິດຕາມ, ກວດກາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ 
ທ້ອງຖິີ່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຕົີ້ນ ການ
ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ກົດໝາຍ ເເລະ ລະບຽບການ 

ກ່ຽວກັບການ ລົງທຶນຂອງລັດ; 

3. ຄົີ້ນຄວ້າ, ວິໄຈຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ເພືີ່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ການຕັດສິນໃຈໃນການລົງທຶນຂອງລັດ;  

4. ບ ໍ່ພິຈາລະນາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີີ່ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການ 

ປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນສະເໜີມາ ທີີ່ບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕາ 19, 33, 34 ແລະ 35 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້;  

5. ສ້າງ, ບໍາລຸງ, ຍົກລະດັບພະນັກງານຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ; 

6. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ;  

7. ພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ເພືີ່ອລະດົມ ແລະ ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ; 

8. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ຜົນຂອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ຕ ໍ່ ລັດຖະບານຢ່າງ 

ປົກກະຕິ; 

9. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ຫຼ ືຕາມ

ການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ. 
 

ມາດຕາ 89 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶແຂວງ, ນະຄອນຫວຼງ  

ໃນການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ 

ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ມະຕິ, ຄໍາສັົ່ງ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມ
ຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເປັນແຜນການ ແລະ ແຜນງານ
ລະອຽດ ເພືີ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ; 

2. ໂຄສະນາ ເຜຍີແຜ ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດ; 

3. ຊີີ້ນໍາ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ພະແນກການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານວິຊາສະເພາະ ຂອງ
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ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຕົີ້ນ ການສ້າງ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນ 
ຂອງລັດ ພ້ອມທັງເຂົີ້າຮ່ວມການປະມູນໂຄງການລົງທຶນທີີ່ຕັີ້ງຢູ່ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 

4. ບ ໍ່ພິຈາລະນາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີີ່ ພະແນກການ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າພະແນກ, ເມືອງ, 

ເທດສະບານ, ນະຄອນ ສະເໜີມາ ທີີ່ບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕາ 19, 33, 34 ແລະ 35 ຂອງກົດໝາຍ

ສະບັບນີີ້; 

5. ເປັນເສນາທິການໃນການຄົີ້ນຄວ້າ ມີຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດໃນໂຄງການຕ່າງໆ 
ເພືີ່ອໃຫ້ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພິຈາລະນາ ຕາມ

ແຕ່ລະກ ລະນີ; 

6. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເພືີ່ອຈັດຕັີ້ງ 

ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ; 

7. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ ຫຼື ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 

8. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດເເຜນການລົງທຶນຂອງລັດພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ 

ໃຫ້ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

9. ນໍາໃຊ້ ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ 

ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 
 

ມາດຕາ 90 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງຫອ້ງການແຜນການເມອືງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ  

ໃນການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ຫ້ອງການແຜນການເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ມີ ສິດ 

ແລະ ໜ້າທີີ່ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ, ຂ ໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັົ່ງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ 

ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດ; 

2. ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບຂອງຕົນ; 

3. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ການປະຕິບັດວຽກງານກ່ຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດໃນຂອບເຂດທ້ອງຖິີ່ນ
ຂອງຕົນ; 

4. ປຸກລະດົມປະຊາຊົນ ເພືີ່ອຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ມີ

ປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ; 

5. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການລົງທຶນຂອງລັດ ພາຍໃນເມືອງ, ເທດສະບານ, 
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ນະຄອນ ໃຫ້ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງເມືອງ, 

ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

6. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມ

ການມອບໝາຍຂອງຂັີ້ນເທິງ. 
 

ມາດຕາ 91 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງອງົການປົກຄອງບາ້ນ  

ໃນການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ອົງການປົກຄອງບ້ານ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ເຂົີ້າຮ່ວມຕິດຕາມ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ 

ໃນຂອບເຂດພືີ້ນທີີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັີ້ນເມືອງ; 

2. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
 

ມາດຕາ 92 ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຂະແໜງການ ແລະ ພາກສວ່ນອືີ່ນ  

ຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນອືີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ນອກຈາກ
ປະຕິບັດ ຕາມກົດໝາຍສະບັບນີີ້ແລ້ວ ຍັງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຂອງຕົນຕາມ

ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
 

ໝວດທ ີ2  
ການກວດກາການລງົທນຶຂອງລດັ 

 

ມາດຕາ 93 (ປບັປງຸ) ອງົການກວດກາການລງົທນຶຂອງລດັ  

ອົງການກວດກາການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ສອງພາກສ່ວນ ຄື:  

1. ອົງການກວດກາພາຍໃນ ຊຶີ່ງປະກອບດ້ວຍ ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ການ
ເງິນ ແລະ ຂະແໜງການວິຊາການອືີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຊຶີ່ງປະກອບດ້ວຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ 

ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ອົງການກວດກາລັດ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງ

ການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ ແລະ ປະຊາຊົນ.  
 

ມາດຕາ 94 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງອງົການກວດກາພາຍໃນ  

ອົງການກວດກາພາຍໃນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຕົີ້ນຕ  ດັົ່ງນີີ້:  

1. ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກວດກາບັນດາໂຄງການທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດແລ້ວ
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ນັີ້ນ ໄດ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຖືກກັບເປົົ້າໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ບົດວິພາກເສດຖະກິດ ຫຼ ື ບົດພັດທະນາ

ໂຄງການ; 

2. ຂະແໜງການການເງິນ ກວດກາການສະໜອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ໃນໂຄງການລົງທຶນ
ຂອງລັດ; 

3. ຂະແໜງການວິຊາການອືີ່ນ ກວດກາທາງດ້ານມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊ,ີ ສິີ່ງແວດ 

ລ້ອມ, ຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ການນໍາໃຊ້ວັດຖູປະກອນ. 

ມາດຕາ 95 (ປບັປງຸ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງອງົການກວດກາພາຍນອກ  
ອົງການກວດກາພາຍນອກ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕົີ້ນຕ  ດັົ່ງນີີ້:  
1. ສະພາແຫ່ງຊາດ ກວດກາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ  ແລະ  ໂຄງ 

ການລົງທຶນຂອງລັດ; 
2. ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ ກວດກາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 

ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ໂຄງການຂອງຂະແໜງການທີີ່ໄປຈັດຕັີ້ງ 

ປະຕິບັດຢູ່ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງນັີ້ນ; 

3. ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ກວດກາການນໍາໃຊ້ງົບປະມານ, ຄວາມໂປ່ງໃສໃນການເບີກຈ່າຍ 
ງົບປະມານ ໃນການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ; 

4. ອົງການກວດກາລັດ ກວດກາຄວາມໂປ່ງໃສໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;  

5. ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ກວດກາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີີ່ຢູ່ໃນຂອບ 
ເຂດທີີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ, ເຂົີ້າຮ່ວມການກວດກາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຂອງ

ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ຢູ່ທ້ອງຖິີ່ນຕົນ; 

6. ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການກວດ 
ກາການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ  ຕາມການສະເໜີຂອງຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  ແລະ  ປະຊາ 
ຊົນ; 

7. ປະຊາຊົນ ຕິດຕາມ, ລາຍງານການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີີ່ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງ ຊຶີ່ງຈະສ້າງ 
ຄວາມເສຍຫາຍແກ່ສາທາລະນະ ຫຼ ືຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງຊາດ. 

 

ມາດຕາ 96 ຮບູການ ການກວດກາ 
ຮູບການ ການກວດກາ ມີ ດັົ່ງນີີ້:  
1. ການກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິ; 
2. ການກວດກາໂດຍແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ; 

3. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ.  
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ການກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິ ແມ່ນ ການກວດກາທີີ່ມີລັກສະນະເປັນປະຈໍາ ແລະ ມີກໍານົດ
ເວລາ ອັນແນ່ນອນ ຊຶີ່ງຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງໜ້ອຍໜຶີ່ງເທືີ່ອຕ ໍ່ປ;ີ 

ການກວດກາໂດຍແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ແມ່ນ ການກວດກາເມືີ່ອຫາກເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນໂດຍ
ແຈ້ງໃຫ້ອົງການທີີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງ, ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຫຼື ຜູ້ດໍາເນີນກິດຈະ 

ການລົງທຶນຂອງລັດຮູ້ລ່ວງໜ້າ ຢ່າງໜ້ອຍຊາວສີີ່ຊົົ່ວໂມງ; 
ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ແມ່ນ ການກວດກາເມືີ່ອຫາກເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ແຕ່ການ

ຕົກລົງກວດການັີ້ນ ແມ່ນດໍາເນີນຢ່າງຮີບດ່ວນ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ອົງການທີີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງ, 
ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຫຼື ຜູ້ດໍາເນີນກິດຈະການລົງທຶນຂອງລັດ ຮູ້ລ່ວງໜ້າ. 

ການກວດກາ ໃຫ້ດໍາເນີນທັງການກວດກາເອກະສານ, ກວດກາດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ລົງກວດກາ
ການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ຢູ່ສະຖານທີີ່ປະຕິບັດງານ. 

 

ພາກທ ີVI 
ນະໂຍບາຍຕ ໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕ ໍ່ຜູ້ລະເມດີ 

 

ມາດຕາ 97 ນະໂຍບາຍຕ ໍ່ຜູມ້ຜີນົງານ  
ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີີ່ມີຜົນງານດີເດັົ່ນໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ເປັນຕົີ້ນ 

ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ສໍາເລັດຕາມກໍານົດເວລາ, ປະຢັດລາຍຈ່າຍ, ຄຸມ້ຄອງທຶນບ ໍ່

ຮົົ່ວໄຫຼ, ມີປະສິດທິຜົນສູງ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍ  ຫຼ ືນະໂຍບາຍອືີ່ນ ຕາມລະບຽບການ. 
 

ມາດຕາ 98 ມາດຕະການຕ ໍ່ຜູລ້ະເມດີ  
ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີີ່ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆ 

ແລ້ວແຕ່ ກ ລະນີເບົາ ຫຼື ໜັກ ເຊັົ່ນ ສຶກສາອົບຮົມ, ປັບໃໝ, ລົງວິໄນ ແລະ ລົງໂທດທາງອາຍາພ້ອມທັງ
ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ. 

 
 

ມາດຕາ 99 ມາດຕະການສກຶສາອບົຮມົ  
ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີີ່ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ເປັນຕົີ້ນ ຂ ໍ້ຫ້າມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ 

ສະບັບນີີ້ ທີີ່ເປັນການກ ໍ່ຄວາມເສຍຫາຍບ ໍ່ຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ບ ໍ່ເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ຈະຖືກກ່າວ
ເຕືອນ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ. 

 

ມາດຕາ 100 ມາດຕະການປັບໃໝ  

ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີີ່ໄດ້ຜ່ານການກ່າວເຕືອນ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມແລ້ວ ແຕ່ຫາກບ ໍ່ເຂັດຫຼາບ, 
ກ ໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ຊຶີ່ງບ ໍ່ເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ຈະຖືກປັບໃໝຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບ
ການຕ່າງຫາກ.  

 



39 

 

ມາດຕາ 101 ມາດຕະການທາງວໄິນ  

ພະນັກງານ ຫຼ ື ເຈົີ້າໜ້າທີີ່ ທີີ່ໄດ້ລະເມີດລະບຽບ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການ
ລົງທຶນຂອງລັດ ໂດຍເຈດຕະນາ ແຕ່ບ ໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຈະຖືກລົງວິໄນ ເປນັຕົີ້ນ ການ
ໂຈະການປະຕິບັດໜ້າທີີ່ຊົົ່ວຄາວ, ສັບປ່ຽນໜ້າທີີ່ ຫຼ ື ປົດຕໍາແໜ່ງ ແລະ ອືີ່ນໆ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ. 
 

ມາດຕາ 102 ມາດຕະການທາງແພງ່  
ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີີ່ໄດ້ກ ໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ອືີ່ນ ເນືີ່ອງຈາກການລົງທຶນ ຈະຕ້ອງໃຊ້

ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຕາມທີີ່ຕົນໄດ້ກ ໍ່ຂຶີ້ນຢ່າງຄົບຖ້ວນ. 
 

ມາດຕາ 103 (ປບັປງຸ) ມາດຕະການທາງອາຍາ.  
ບຸກຄົນ ທີີ່ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ຂ ໍ້ຫ້າມ ຊຶີ່ງ

ເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ແລະ ກ ໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕ ໍ່ ຊັບສິນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ລັດ, ລວມໝູ່, ບຸກຄົນອືີ່ນ  ຈະຖືກລົງໂທດທາງອາຍາຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ກົດ
ໝາຍອືີ່ນ ທີີ່ກໍານົດໂທດທາງອາຍາ. 

ພາກທ ີVII 
ບດົບນັຍັດສດຸທາ້ຍ 

ມາດຕາ 104 ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ  
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜູ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 

ສະບັບນີີ້. 
ມາດຕາ 105 (ປບັປງຸ) ຜນົສກັສດິ  

ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ 
ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດໍາລັດປະກາດໃຊ້ ແລະ ພາຍຫຼັງໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບ
ຫ້າວັນ. 

ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ປ່ຽນແທນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 08/ສພຊ, ລົງ

ວັນທີ 26 ພະຈິກ 2009.  

ຂ ໍ້ກໍານົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທີີ່ຂັດກັບກດົໝາຍສະບັບນີີ້ ລ້ວນແຕ່ຖືກຍົກເລີກ. 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
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ປະທານປະເທດ                      ເລກທ ີ 206  /ປປທ  

                    ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 16.12. 2016     

ລັດຖະດໍາລັດ 
ຂອງປະທານປະເທດ 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊກົ້ດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການສົົ່ງເສມີການລງົທນຶ (ສະບບັປບັປງຸ) 

 

- ອີງຕາມ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໝວດທີ VI ມາດຕາ 

67 ຂ ໍ້ 1 ( ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015 );  

- ອີງຕາມ ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 032/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ  

  2016 ກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ (ສະບັບປັບປຸງ); 

- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 048/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 7 ທັນວາ 

2016.  
                                          ປະທານປະເທດ  
               ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ອອກລດັຖະດາໍລດັ :  
 

ມາດຕາ 1 ປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ (ສະບັບປັບປຸງ).  

ມາດຕາ 2 ລັດຖະດໍາລັດສະບັບນີີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນ ເປັນຕົີ້ນໄປ.  
                                                                         
                                                                      ປະທານປະເທດ ແຫງ່ ສປປ ລາວ  
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
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ສະພາແຫ່ງຊາດ                                        ເລກທ ີ032 /ສພຊ     

                                                                     ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທ ີ17/11/16  

ມະຕິ 
ຂອງກອງປະຊມຸສະພາແຫງ່ຊາດ 

ກຽ່ວກບັການຮບັຮອງເອາົກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ການສົົ່ງເສມີການລງົທນຶ (ສະບບັປບັປງຸ) 
 

ອີງຕາມມາດຕາ 53 ຂ ໍ້ 1 ຂອງລັດຖະທໍາມະນູນ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015) ແລະ ມາດຕາ 11 ຂ ໍ້ 1 

ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015) ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ 

ປະຊາຊົນລາວ.  

ພາຍຫຼັງທີີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທືີ່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທ ີ VIII ໄດ້ຄົີ້ນຄວ້າ
ພິຈາລະນາ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິີ່ງ ກ່ຽວກັບເນືີ້ອໃນຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົົ່ງເສີມການ
ລົງທຶນ (ສະບັບປັບປຸງ) ໃນວັນທີ 17 ພະຈິກ 2016.  

 

ກອງປະຊມຸສະພາແຫງ່ຊາດ ຕກົລງົ:  

ມາດຕາ 1 ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ (ສະບັບປັບປຸງ) ດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນ  
            ດີເປັນສ່ວນຫຼາຍ  
ມາດຕາ 2 ມະຕິສະບັບນີີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົີ້ນໄປ.  
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
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ສະພາແຫ່ງຊາດ                                                                              ເລກທ ີ14/ສພຊ  

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 17 ພະຈິກ 2016 
 

ກົດໝາຍ 
ວາ່ດ້ວຍ ການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ 

(ສະບບັປບັປງຸ) 
ພາກທ ີI 

ບດົບນັຍັດທົົ່ວໄປ 
 

ມາດຕາ 1 (ປບັປງຸ) ຈດຸປະສງົ  

ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການສົົ່ງເສີມ, ຄຸ້ມ

ຄອງການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນ ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງ

ໃສ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງດ້ານຕ່າງໆ ຈາກລັດ ແນໃສ່ຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ຂອງຜູ້ລົງທຶນ, ຂອງລັດ, ຂອງລວມໝູ່, ຂອງປະຊາຊົນ ສາມາດເຊືີ່ອມໂຍງກັບເສດຖະກິດພາກພືີ້ນ ແລະ 

ສາກົນ, ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ 

ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.  
 

ມາດຕາ 2 (ປບັປງຸ) ການສົົ່ງເສມີການລງົທນຶ  

ການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແມ່ນ ການວາງນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ, ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ 

ເງືີ່ອນໄຂໃນດ້ານຕ່າງໆ ແກ່ການລົງທຶນ ເພືີ່ອໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນ ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ໄດ້ຢ່າງສະດວກ, 

ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.  
 

ມາດຕາ 3 (ປບັປງຸ) ການອະທບິາຍຄາໍສບັ  

ຄໍາສັບທີີ່ນໍາໃຊ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ການລງົທນຶ ໝາຍເຖິງ ການນໍາເອົາເງິນທຶນ, ຊັບສິນ ທີີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບ ໍ່ມີຕົວຕົນ ເພືີ່ອດໍາ
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ເນີນທຸລະກິດ ຢູ ່ສປປ ລາວ;  

2. ຜູລ້ງົທນຶ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີີ່ລົງທຶນ ຢູ່ພາຍໃນ 
ສປປ ລາວ ຫຼື ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;  

3. ຜູລ້ງົທນຶຕາ່ງປະເທດ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ ທີີ່ເຂົີ້າມາລົງທຶນ ຢູ່ ສປປ 
ລາວ;  

4. ຜູລ້ງົທນຶພາຍໃນ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ລາວ ຫຼ ືຕ່າງປະເທດ ທີີ່ຈົດທະບຽນດໍາເນີນ

ທຸລະກິດ ຕາມກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ;  

5. ທນຶທີີ່ເປນັຊບັສນິມຕີວົຕນົ ໝາຍເຖິງ ເງິນຕາ, ສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ອະສັງຫາລິມະຊັບ;  

6. ທນຶທີີ່ເປນັຊບັສນິບ ໍ່ມຕີວົຕນົ ໝາຍເຖິງ ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ລາຍຮັບທີີ່ຈະເກີດຂຶີ້ນໃນ

ອະນາຄົດ, ສິດເຊົົ່າ, ສິດທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ມູນຄ່າການສໍາປະທານ;  

7. ຊບັສນິຂອງຜູລ້ງົທນຶ ໝາຍເຖິງ ທຶນທີີ່ເປັນຊັບສິນມີຕົວຕົນ ແລະ ທຶນເປັນຊັບສິນບ ໍ່ມີຕົວຕົນ 
ເປັນກໍາມະສິດຂອງຜູ້ລົງທຶນ ທີີ່ສາມາດນໍາໄປເປັນຫຼັກຊັບຄໍ້ໍາປະກັນກູ້ຢືມເງິນຈາກທະນາຄານ;  

8. ສນັຍາສາໍປະທານ ໝາຍເຖິງ ສັນຍາທີີ່ເຊັນ ລະຫວ່າງ ນິຕິບຸກຄົນ ກັບອົງການຂອງລັດ ທີີ່ໄດ້
ຮັບມອບໝາຍ ເພືີ່ອໃຫ້ສິດໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ການພັດທະນາໂຄງການໃດໜຶີ່ງ ພາຍໃຕ້ກົດ  
ໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ພາຍໃຕ້ບັນດາເງືີ່ອນໄຂສະເພາະຕາມສັນຍາ;  

9. ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົີ້າໃຈ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານບັນທຶກການຕົກລົງ ລະຫວ່າງ ນິຕິບຸກຄົນ ກັບ 
ອົງການຂອງລັດ ທີີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ເພືີ່ອໃຫ້ສິດໃນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ;  

10. ພາຫະນະຮບັໃຊກ້ານຜະລດິໂດຍກງົ ໝາຍເຖິງ ກົນຈັກ ແລະ ພາຫະນະ ທີີ່ນໍາໃຊ້ໂດຍກົງເຂົີ້າ
ໃນການດໍາເນີນກິດຈະການລົງທຶນ ຕາມການອະນຸມັດແຜນນໍາເຂົີ້າຂອງ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ;  

11. ການລງົທນຶທາງກງົ ໝາຍເຖິງ ການນໍາເອົາທຶນ ເຂົີ້າດໍາເນີນທຸລະກິດ ຊຶີ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນ
ກາຍເປັນເຈົີ້າຂອງວິສາຫະກິດ, ຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານ ຫຼື ຂະຫຍາຍວິສາຫະກິດ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;  

12. ການອອກໄປລງົທນຶຢູຕ່າ່ງປະເທດຂອງຜູລ້ງົທນຶພາຍໃນ ໝາຍເຖິງ ການນໍາເອົາທຶນ ແລະ 
ຊັບສິນຂອງຜູ້ລົງທຶນ ທີີ່ຈົດທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ອອກໄປລົງທຶນຢູ່
ຕ່າງປະເທດ;  

13. ວນັລດັຖະການ ໝາຍເຖິງ ວັນເຮັດວຽກຕາມປະຕິທິນ ຂອງ ສປປ ລາວ;  

14. ຄະນະຄຸມ້ຄອງເຂດ ໝາຍເຖິງ ຫົວໜ່ວຍການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ສ້າງຕັີ້ງຂຶີ້ນໂດຍອົງການຂອງລັດ 
ເພືີ່ອສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຊຶີ່ງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງຕັີ້ງຢູ່
ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.  
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ມາດຕາ 4 (ປບັປງຸ) ນະໂຍບາຍຂອງລດັກຽ່ວກບັວຽກງານສົົ່ງເສມີການລງົທນຶ  
ລັດ ສົົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍການ

ວາງນະໂຍບາຍ ເພືີ່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ, ເງືີ່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆເປັນຕົີ້ນ ການສ້າງ

ພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການສະໜອງຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານທີີ່ຈໍາເປັນ, ການໃຫ້ນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ, ສ່ວຍສາ

ອາກອນ, ດ້ານແຮງງານ, ການໃຫ້ສິດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ, ການເຂົີ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ, ການປະຕິບັດຄວາມສະ       

ເໝີພາບ ລວມທັງການຮັບຮູ້, ການປົກປ້ອງກໍາມະສິດ ກ່ຽວກັບສິດນໍາໃຊ້, ສິດໄດ້ຮັບໝາກຜົນ, ສິດສືບ

ທອດ, ສິດໂອນ ແລະ ສິດອືີ່ນໆ ຕາມທີີ່ກົດໝາຍກໍານົດໄວ້.  

ລັດ ສົົ່ງເສີມໃຫ້ລົງທຶນເຂົີ້າໃສ່ທຸກຂະແໜງການ, ກິດຈະການ ແລະ ທຸກເຂດ ໃນທົົ່ວປະເທດ 

ເວັີ້ນເສຍເເຕ່ ເຂດ ແລະ ກິດຈະການ ທີີ່ແຕະຕ້ອງເຖິງຄວາມໝັີ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ, ມີ

ຜົນສະທ້ອນອັນຮ້າຍແຮງ ຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຍາວນານ, ຕ ໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ແລະ 

ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ.  
ລັດ ຍັງໃຫ້ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມພິເສດ ສະເພາະຂະແໜງການທີີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງລັດ ຢ່າງເໝາະ

ສົມ ຊຶີ່ງໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.  
 

ມາດຕາ 5 (ປບັປງຸ) ຫຼກັການກຽ່ວກບັວຽກງານສົົ່ງເສມີການລງົທນຶ  

ວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນພດັທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ

ຊາດ, ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ, ເຂດ ແລະ ການຂະຫຍາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, 

ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶີ້ນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;  

2. ສົມທົບແໜ້ນ ກັບການເພີີ່ມທະວີ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຢ່າງລວມສູນ ເປັນເອກະພາບ ໃນ
ທົົ່ວປະເທດ;  

3. ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງລັດ, ລວມໝູ,່ ປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ;  

4. ຮັບປະກັນການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ໃຫ້ສະດວກ, ກະທັດຮັດ, ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ 

ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;  

5. ຮັບປະກັນການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດທີີ່ເປັນທໍາ;  

6. ຮັບປະກັນຄວາມໝັີ້ນຄົງ, ຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ, ເສີມ

ຂະຫຍາຍວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ມີປະ

ສິດທິຜົນ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.  
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ມາດຕາ 6 (ປບັປງຸ) ຂອບເຂດການນາໍໃຊກ້ດົໝາຍ  
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບການລົງທຶນຂອງບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ 

ຕ່າງປະເທດ ທີີ່ລົງທຶນ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ ອອກໄປລົງທຶນຢູ່
ຕ່າງປະເທດ.  

 

ມາດຕາ 7 (ປບັປງຸ) ການຮວ່ມມສືາກນົ  

ລັດ ສົົ່ງເສີມການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ ຕ່າງປະເທດ, ພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານ

ສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ດ້ວຍການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເຕັກໂນໂລຊ ີ ແລະ ປະສົບການ 

ດ້ານການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ, ການຕະຫຼາດ, ການຄ້າ, ແຫຼ່ງທຶນ, ປະຕິບັດຕາມ
ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນທີີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.  

 

ພາກທ ີII 

ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີ, ຊວ່ຍໜູນ ແລະ ປກົປອ້ງການລງົທນຶ 

ໝວດທ ີ1  
ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີການລງົທນຶ 

 

ມາດຕາ 8 (ປບັປງຸ) ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີການລງົທນຶ  
ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ມີ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມກິດຈະການຕາມຂະແໜງການ;  
2. ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມຕາມເຂດ;  
3. ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມດ້ານ ພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນ, ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມດ້ານການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ 

ແລະ ນະໂຍບາຍອືີ່ນ.  
 

ມາດຕາ 9 (ປບັປງຸ) ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີກດິຈະການຕາມຂະແໜງການ  

              ກິດຈະການຕາມຂະແໜງການ ທີີ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ ມີ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສູງ ແລະ ທັນສະໄໝ, ການຄົີ້ນຄວ້າວິໄຈວິທະຍາສາດ, ການຄົີ້ນຄວ້າ 

ແລະ ການພັດທະນາ, ການນໍາໃຊ້ນະວັດຕະກໍາ, ເປັນມິດກັບສິີ່ງແວດລ້ອມ, ປະຢັດຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ພະລັງງານ;  

2. ກະສິກໍາສະອາດ, ປອດສານພິດ, ການຜະລິດແນວພັນພືດ, ແນວພັນສັດ, ການປູກພືດອຸດສາ 

ຫະກໍາ, ການພັດທະນາປ່າໄມ້, ປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ, ກິດຈະການສົົ່ງເສີມ

ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ;  
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3. ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ທີີ່ເປັນມິດຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ

ຫັດຖະກໍາ ທີີ່ເປັນມູນເຊືີ້ອ ແລະ ເອກະລັກຂອງຊາດ;  

4. ການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວ ທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ ເປັນ 

ມິດກັບສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຍືນຍົງ;  

5. ການສຶກສາ, ກິລາ-ກາຍຍະກໍາ,  ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງ

ງານ, ສະຖາບັນ ຫຼື ສູນຝຶກວິຊາຊີບ, ຜະລິດອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;  

6. ສ້າງໂຮງໝໍທັນສະໄໝ, ໂຮງງານຜະລິດຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ, ການຜະລິດ ແລະ 

ປ ິ່ນປົວດ້ວຍຢາພືີ້ນເມືອງ;  

7. ການລົງທຶນ, ການບ ລິການ ແລະ ການພັດທະນາພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງສາທາລະນະປະໂຫຍດ ເພືີ່ອ

ແກ້ໄຂການສັນຈອນແອອັດໃນຕົວເມືອງ ແລະ ບ່ອນຢູ່ອາໄສ; ການກ ໍ່ສ້າງພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງຮັບໃຊ້ໃຫ້

ແກ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ, ການບ ລິການຂົນສົົ່ງສິນຄ້າ, ບ ລິການ ທາງຜ່ານ ແລະ ເຊືີ່ອມ

ໂຍງລະຫວ່າງ ປະເທດ;  

8. ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ເພືີ່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະ 

ຊາຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ ຜູ້ທີີ່ບ ໍ່ສາມາດເຂົີ້າເຖິງທະນາຄານ;  

9. ສູນການຄ້າທັນສະໄໝທີີ່ສົົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ແລະ ຍີີ່ຫ ໍ້ທີີ່ມີຊືີ່ສຽງຂອງໂລກ, ສູນ

ວາງສະແດງ ແລະ ຕະຫຼາດນັດ ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນທາງດ້ານອຸດສາຫະກໍາ, ຫັດຖະກໍາ ແລະ ກະສິກໍາ.  
ການລົງທຶນກິດຈະການຕາມຂະແໜງການ ທີີ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ ຕາມມາດຕານີີ້ ຕ້ອງມີ

ມູນຄ່າຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶີ່ງຕືີ້ສອງຮ້ອຍລ້ານກີບ ຫຼ ືມີການນໍາໃຊ້ນັກວິຊາການລາວ ແຕ່ ສາມສິບ ຄົນ ຫຼ ືມີ
ການນໍາໃຊ້ແຮງງານລາວທີີ່ມີສັນຍາແຮງງານ ຢ່າງຕໍໍ່າ ໜຶີ່ງປີ ແຕ່ ຫ້າສິບ ຄົນ ຂຶີ້ນໄປ.  

ສໍາລັບ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ຂະໜາດກາງ ທີີ່ມີທຶນ ແລະ ແຮງງງານ ຕໍໍ່າກວ່າຕາມທີີ່ກໍານົດໄວ້

ໃນ ວັກ 2 ຂອງມາດຕານີີ້ ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ

ການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  
ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ກໍານົດບັນຊີລະອຽດ ບັນດາກິດຈະການຕາມຂະແໜງການ ທີີ່ໄດ້ຮັບການ

ສົົ່ງເສີມ.  
 

ມາດຕາ 10 (ປບັປງຸ) ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີຕາມເຂດ  

ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມຕາມເຂດ ກໍານົດເປັນ ສາມ ເຂດ ດັົ່ງນີີ້:  

ເຂດ 1: ເຂດທຸກຍາກ, ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ບ ໍ່ເອືີ້ອອໍານວຍ

ແກ່ການລົງທຶນ;  
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ເຂດ 2: ເຂດທີີ່ມີພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເອືີ້ອອໍານວຍແກ່ການລົງທຶນ;  

ເຂດ 3: ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ.  

ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ກໍານົດເຂດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.   
 

ມາດຕາ 11 (ປບັປງຸ) ນະໂຍບາຍດາ້ນອາກອນກາໍໄລ ໃນກດິຈະການຕາມຂະແໜງການ ແລະ ເຂດ  
ຜູ້ລົງທຶນ ທີີ່ລົງທຶນໃນກິດຈະການຕາມຂະແໜງການ ແລະ ເຂດ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 

9 ແລະ ມາດຕາ 10 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຍົກເວັີ້ນອາກອນກໍາໄລ ດັົ່ງນີີ້:  

ເຂດ 1: ໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນໃນໄລຍະເວລາ ສິບ ປີ, ສໍາລັບການລົງທຶນໃນກິດຈະການຕາມຂະ 

ແໜງການ ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 9 ຂ ໍ້ 2, 3, 5 ແລະ ຂ ໍ້ 6 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ຈະໄດ້ຮັບ

ຍົກເວັີ້ນ ເພີີ່ມອີກ ຫ້າ ປີ;  

ເຂດ 2: ໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນໃນໄລຍະເວລາ ສີີ່ ປີ, ສໍາລັບການລົງທຶນໃນກິດຈະການຕາມຂະ    

ແໜງການ ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 9 ຂ ໍ້ 2, 3, 5 ແລະ ຂ ໍ້ 6 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ຈະໄດ້ຮັບ

ຍົກເວັີ້ນ ເພີີ່ມອີກ ສາມ ປີ;  

ໄລຍະການຍົກເວັີ້ນອາກອນກໍາໄລ ໃຫ້ນັບແຕ່ປີທີີ່ວິສາຫະກິດ ມີລາຍຮັບທຸລະກິດ ເປັນຕົີ້ນໄປ.  
ຫຼັງຈາກສິີ້ນສຸດໄລຍະຍົກເວັີ້ນອາກອນກໍາໄລດັົ່ງທີີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັີ້ນແລ້ວ ກິດຈະການດັົ່ງກ່າວ

ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ.  

ເຂດ 3: ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.  

ສໍາລັບກິດຈະການສໍາປະທານ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ຕາມສັນຍາ.  
ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ກໍານົດລະບຽບການ ແລະ ຂັີ້ນຕອນລະອຽດ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍ 

ບາຍສົົ່ງເສີມການຍົກເວັີ້ນອາກອນກໍາໄລ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.  
 

ມາດຕາ 12 (ປບັປງຸ) ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີດາ້ນພາສ ີແລະ ອາກອນມນູຄາ່ເພີີ່ມ  

ຜູ້ລົງທຶນ ທີີ່ລົງທຶນຢູ ່ສປປ ລາວ, ນອກຈາກໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍດ້ານອາກອນກໍາໄລແລ້ວ ຍັງຈະ

ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ ແລະ ອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ການນໍາເຂົີ້າວັດຖູປະກອນ ທີີ່ບ ໍ່ສາມາດ ສະໜອງ ຫຼ ືຜະລິດໄດ້ໃນ ສປປ ລາວ ເພືີ່ອສ້າງເປັນ
ຊັບສົມບັດຄົງທີີ່ ແລະ ພາຫະນະກົນຈັກຮັບໃຊ້ການຜະລິດໂດຍກົງ ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນພາສີ ແລະ 
ເສຍອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມໃນອັດຕາ ສູນ ສ່ວນຮ້ອຍ (0%); ສ່ວນການນໍາເຂົີ້າ ນໍ້ໍາມັນເຊືີ້ອໄຟ, ອາຍ

ແກັສ, ນໍ້ໍາມັນຫຼ ໍ່ລືີ່ນ, ພາຫະນະຮັບໃຊ້ບ ລິຫານ ແລະ ວັດຖູປະກອນອືີ່ນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີີ່

ກ່ຽວຂ້ອງ.  

  ສໍາລັບການນໍາເຂົີ້າຊົົ່ວຄາວ ພາຫະນະກົນຈັກ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ.  
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2. ການນໍາເຂົີ້າ ວັດຖຸດິບ, ວັດຖູປະກອນ ແລະ ຊິີ້ນສ່ວນປະກອບ ທີີ່ຮັບໃຊ້ການຜະລິດເພືີ່ອສົົ່ງ 
ອອກ ຈະໄດ້ງົດເກັບພາສີ ໃນເວລານໍາເຂົີ້າ ແລະ ຍົກເວັີ້ນພາສີ ໃນເວລາສົົ່ງອອກ ແລະ ເສຍອາກອນມູນ
ຄ່າເພີີ່ມໃນອັດຕາ ສູນ ສ່ວນຮ້ອຍ (0%);  

3. ການນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບພາຍໃນ ທີີ່ບ ໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເພືີ່ອຜະລິດເປັນຜະລິດຕະ 
ພັນສໍາເລັດຮູບ ແລະ ເຄິີ່ງສໍາເລັດຮູບ ເພືີ່ອສົົ່ງອອກ ໃຫ້ເສຍອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມໃນອັດຕາ ສູນ ສ່ວນ
ຮ້ອຍ (0%).  

ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ກໍານົດ ບັນຊີລາຍການຜະລິດຕະພັນເຄິີ່ງສໍາເລັດຮູບ ເພືີ່ອສົົ່ງອອກ. 
 

ມາດຕາ 13 ນະໂຍບາຍເຂົີ້າເຖງິແຫຼງ່ທນຶ  
ຜູ້ລົງທຶນ ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍເຂົີ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ດ້ວຍການກູ້ຢືມເງິນນໍາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ 

ສະຖາບັນການເງິນອືີ່ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  
 

ມາດຕາ 14 (ໃໝ)່ ນະໂຍບາຍຂະຫຍາຍການລງົທນຶ ແລະ ນະໂຍບາຍດາ້ນພາສ,ີ ອາກອນອືີ່ນ  
ຜູ້ລົງທຶນ ທີີ່ນໍາເອົາກໍາໄລສຸດທິໄປລົງທຶນຕ ໍ່ ເພືີ່ອເພີີ່ມກິດຈະການ ຫຼື ຂະຫຍາຍກິດຈະການລົງທຶນ 

ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຍົກເວັີ້ນອາກອນກໍາໄລໃນປີການບັນຊີຖັດໄປ ໜຶີ່ງ ປີ ຕາມອັດຕາສ່ວນກໍາໄລທີີ່ນໍາ
ເອົາໄປລົງທຶນຕ ໍ່ ເພືີ່ອເພີີ່ມກິດຈະການ ຫຼ ືຂະຫຍາຍກິດຈະການລົງທຶນຂອງຕົນ.  

ຜູ້ລົງທຶນ ທີີ່ມີການຂາດທຶນຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດ ສາມາດຍົກຍອດເງິນຂາດທຶນໃນປີ ໄປ
ຫັກອອກຈາກກໍາໄລຂອງປີການບັນຊີຖັດໄປ ພາຍໃນເວລາ ສາມປີ ໂດຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງຈາກເຈົີ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາກອນ. ເມືີ່ອໝົດກໍານົດແລ້ວ ຍອດເງິນຂາດທຶນທີີ່ຍັງເຫຼືອຈະບ ໍ່ອະນຸ 
ຍາດໃຫ້ຫັກອອກຈາກກໍາໄລຕ ໍ່ໄປອີກ.  

ສໍາລັບ ການຂະຫຍາຍການລົງທຶນ ແລະ/ຫຼື ຂະຫຍາຍກິດຈະການ ດ້ວຍການລົງທຶນເພີີ່ມ ກ ຈະ
ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຕາມກົດໝາຍສະບັບນີີ້.  

 

ມາດຕາ 15 (ປບັປງຸ) ນະໂຍບາຍຍກົເວັີ້ນການເກບັຄາ່ເຊົົ່າ ຫຼ ືຄາ່ສາໍປະທານທີີ່ດນິຂອງລດັ  

ຜູ້ລົງທຶນ  ທີີ່ລົງທຶນໃນກິດຈະການຕາມຂະແໜງການ  ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ  9  ຂອງກົດ
ໝາຍສະບັບນີີ້ ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຍົກເວັີ້ນການເກັບຄ່າເຊົົ່າ ຫຼື ຄ່າສໍາປະທານທີີ່ດິນຂອງລັດ ດັົ່ງນີີ້:  

ເຂດ 1: ໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນໃນໄລຍະ ສິບ ປີ, ສໍາລັບການລົງທຶນໃນກິດຈະການຕາມຂະແໜງ 

ການ ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 9 ຂ ໍ້ 2, 3, 5 ແລະ ຂ ໍ້ 6 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ຈະໄດ້ຮັບຍົກເວັີ້ນ 
ເພີີ່ມອີກ ຫ້າ ປີ;   

ເຂດ 2: ໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນໃນໄລຍະ ຫ້າ ປີ, ສໍາລັບການລົງທຶນໃນກິດຈະການຕາມຂະແໜງ 

ການ ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 9 ຂ ໍ້ 2, 3, 5 ແລະ ຂ ໍ້ 6 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ຈະໄດ້ຮັບຍົກເວັີ້ນ 
ເພີີ່ມອີກ ສາມ ປີ; 
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ເຂດ 3: ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.  
 

ມາດຕາ 16 (ປບັປງຸ) ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີດາ້ນການນາໍໃຊທ້ີີ່ດນິ  
ຜູ້ລົງທຶນ ທີີ່ລົງທຶນໃນກິດຈະການສໍາປະທານ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມດ້ານ

ການນໍາ ໃຊ້ທີີ່ດິນ ດັົ່ງນີີ້:  
1. ຜູ້ລົງທຶນ ມີ ສິດ ເຊົົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີີ່ດິນຂອງລັດ ເພືີ່ອດໍາເນີນກິດຈະການລົງທຶນ ແລະ 

ສາມາດ ໂອນສິດໃຊ້ທີີ່ດິນ ທີີ່ຕົນໄດ້ຮັບສິດສໍາປະທານ ໃນຂອບເຂດອາຍຸສໍາປະທານທີີ່ຍັງເຫຼືອ, ພາຍຫຼງັ

ໄດ້ລົງທຶນ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າວຽກສໍາເລັດ ຢ່າງນ້ອຍ ສີີ່ສິບຫ້າ ສ່ວນຮ້ອຍ (45%) ຂອງແຜນແມ່ບົດ

ພັດທະນາໂຄງການ, ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ຫຼື ແຜນດໍາເນີນທຸລະກິດທີີ່ຖືກຮັບຮອງແລ້ວ ແລະ 
ໄດ້ປະຕິບັດພັນທະຕາມສັນຍາສໍາປະທານ ແລະ ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;  

2. ຜູ້ລົງທຶນ ມີສິດໃຊ້ທີີ່ດິນ ດ້ວຍການເຊົົ່າ ຫຼື ສໍາປະທານທີີ່ດິນຂອງລັດ ນອກເຂດສໍາປະທານ 
ເພືີ່ອ ໃຊ້ສະເພາະປູກສ້າງສໍານັກງານຫ້ອງການ ແລະ ທີີ່ຢູ່ອາໄສ ຕາມກໍານົດເວລາຂອງການລົງທຶນ ດ້ວຍ
ການຕົກລົງ ຂອງອົງການປົກຄອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.  

ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ກໍານົດລະບຽບການໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມດ້ານການນໍາ
ໃຊ້ທີີ່ດິນ.  

 

ໝວດທ ີ2 
ນະໂຍບາຍຊວ່ຍໜູນການລງົທນຶ 

 

ມາດຕາ 17 (ປບັປງຸ) ນະໂຍບາຍຊວ່ຍໜນູການລງົທນຶ  
ນະໂຍບາຍຊ່ວຍໜູນການລົງທຶນ ມີ ດັົ່ງນີີ້:  
1. ນະໂຍບາຍດ້ານຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ;  

2. ນະໂຍບາຍຊ່ວຍໜູນອືີ່ນ. 
 

ມາດຕາ 18 ນະໂຍບາຍດາ້ນຂ ໍ້ມນູຂາ່ວສານ  
ເພືີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນ ໄດ້ຮັບຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ເອກະ

ພາບ, ວ່ອງໄວ, ທັນການ ແລະ ສາມາດຕັດສິນໃຈລົງທຶນໄດ້ນັີ້ນ ຕ້ອງສ້າງຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານການລົງທຶນ ຢູ່
ໃນຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

ສູນຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານການລົງທຶນ ເປັນຜູ້ເກັບກໍາ ແລະ ສັງລວມບັນດາຂ ໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນ 
ເພືີ່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍ, ສະໜອງ ແລະ ແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ເປັນຕົີ້ນ ການໂຄສະນາຜ່ານລະບົບເວັບ

ໄຊສ໌, ປຶົ້ມຄູ່ມື, ວາລະສານ, ແຜ່ນພັບໂຄສະນາ ແລະ ອືີ່ນໆ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນ ໃຫ້ຜູ້ທີີ່ມີຄວາມ

ສົນໃຈ, ສະຖານທູດ, ກົງສູນລາວ ຫຼື ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າທາງດ້ານການຄ້າລາວ ປະຈໍາຢູ່ຕ່າງປະເທດ 
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ເພືີ່ອສະໜອງໃຫ້ຜູ້ທີີ່ຕ້ອງການມາລົງທຶນ.  
 

ມາດຕາ 19 (ປບັປງຸ) ນະໂຍບາຍຊວ່ຍໜນູອືີ່ນ  

ຜູ້ລົງທຶນ ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຊ່ວຍໜູນອືີ່ນ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຍ້ອງຍ ຈາກລັດຖະບານ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບທີີ່ເໝາະສົມ ສໍາລັບຜູ້ລົງ 

ທຶນທີີ່ໄດ້ປະຕິບັດພັນທະຕ ໍ່ລັດຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ທັນເວລາ, ປະກອບສ່ວນພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສັງຄົມ, ເອົາ 

ໃຈໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາສິີ່ງແວດລ້ອມ, ພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ ໂດຍມີການຢັົ້ງຢືນຈາກຂະແໜງການ 

ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;  

2. ໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກໃນການຂ ບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ ແລະ ວິຊາທຸລະກິດ ເຂົີ້າ-ອອກ ຫຼາຍ 

ເທືີ່ອ ສໍາລັບຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຕາມໄລຍະເວລາຂອງການລົງທຶນ. 

 ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກຄອບຄົວ, ນັກວິຊາການ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ໄດ ້

ຮັບຄວາມສະດວກໃນການເຂົີ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ລວມທັງການຂ ວີຊາເຂົີ້າ-ອອກຫຼາຍເທືີ່ອ ຊຶີ່ງແຕ່ລະຄັີ້ງ

ບ ໍ່ໃຫ້ ເກີນ ຫ້າ ປີ;  

3. ກ ລະນີ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມພິເສດເພີີ່ມເຕີມ ໃນບາງຂະແໜງການ, 
ບາງເຂດນັີ້ນ ລັດຖະບານນໍາສະເໜີຕ ໍ່ ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼື ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ ແລະ 
ຕົກລົງ.  

ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ກໍານົດລະບຽບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຊ່ວຍໜູນອືີ່ນສໍາລັບຜູ້ລົງທຶນ.  
 

ມາດຕາ 20 (ປບັປງຸ) ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັການໃຫນ້ະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີ 
ນິຕິບຸກຄົນ ທີີ່ມີເງືີ່ອນໄຂໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ ແລະ ຊ່ວຍໜູນການລົງທຶນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດ

ໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ສາມາດຍືີ່ນຄໍາຮ້ອງຕ ໍ່ ຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ເພືີ່ອສະເໜີຂ 
ໃບສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ.  

 

ມາດຕາ 21 (ປບັປງຸ) ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັກນົໄກໃຫນ້ະໂຍບາຍອືີ່ນ  
ຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ຢັົ້ງຢືນຕ ໍ່

ຜົນງານການປະກອບສ່ວນຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 19 ຂ ໍ້ 1 ຂອງກົດ
ໝາຍສະບັບນີີ້ ເພືີ່ອໃຫ້ຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຄົີ້ນຄວ້າ ສະເໜີຄະນະກໍາມະການສົົ່ງ 
ເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂັີ້ນຂອງຕົນ ພິຈາລະນາຍ້ອງຍ  ຫຼື ໃຫ້ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມອືີ່ນ ຕາມ
ລະບຽບການ.            
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ໝວດທ ີ3 
ການປກົປອ້ງການລງົທນຶ 

 

ມາດຕາ 22 (ປບັປງຸ ) ການປົກປອ້ງການລງົທນຶ  

ລັດ ປົກປ້ອງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດ ອັນຊອບທໍາ ແລະ ສິດສະເໝີພາບ ຂອງທຸກພາກສ່ວນເສດຖະ 

ກິດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີີ່ລົງທຶນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ, ສົນທິສັນຍາ ແລະ 

ສັນຍາສາກົນ ທີີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.  
 

ມາດຕາ 23 ຮບູການປົກປອ້ງການລງົທນຶ  
ລັດ ຮັບຮູ້ ແລະ ປົກປ້ອງການລົງທຶນ ທີີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງຜູ້ລົງທຶນຢ່າງເຕັມສ່ວນ 

ໂດຍບ ໍ່ ຖືກເກັບເກນ, ບ ໍ່ຖືກຍຶດ ຫຼື ໂອນມາເປັນຂອງລັດ ດ້ວຍວິທີການທາງດ້ານບ ລິຫານ.  
ໃນກ ລະນີທີີ່ລັດຖະບານ ມີຄວາມຈໍາເປັນນໍາໃຊ້ເພືີ່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດ ຜູ້ລົງທຶນຈະໄດ້ຮັບຄ່າ 

ທົດແທນຄືນຕາມມູນຄ່າຕົວຈິງທີີ່ໄດ້ລົງທຶນ ຕາມລາຄາຕະຫຼາດ ໃນເວລາມອບໂອນ ແລະ ດ້ວຍວິທີ
ການຊໍາລະທີີ່ຕົກລົງກັນ.  

 

ມາດຕາ 24 ການປົກປອ້ງຊບັສນິທາງປນັຍາ  
ລັດ ຮັບຮູ້ ແລະ ປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງຜູ້ລົງທຶນ ທີີ່ຈົດທະບຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດ  

ໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ຂອງ ສປປ ລາວ, ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີີ່ ສປປ ລາວ ເປັນ

ພາຄີ.  
 

ພາກທ ີIII  
ການເຄືີ່ອນໄຫວການລງົທນຶ 

 

ມາດຕາ 25 (ໃໝ)່ ການເຄືີ່ອນໄຫວການລງົທນຶ  

ການເຄືີ່ອນໄຫວການລົງທຶນ ແມ່ນ ການດໍາເນີນກິດຈະການການລົງທຶນ ຕາມຮູບການ, ປະເພດ

ກິດຈະການ, ເງືີ່ອນໄຂ, ຂັີ້ນຕອນ, ທຶນຈົດທະບຽນ ແລະ ການນໍາເຂົີ້າທຶນ.  
 

ໝວດທ ີ1  
ຮບູການ ແລະ ປະເພດກິດຈະການ ການລງົທນຶ 

 

ມາດຕາ 26 (ປບັປງຸ) ຮບູການ ການລງົທນຶ  

ການລົງທຶນ ປະກອບດ້ວຍຮູບການ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ການລົງທຶນຝ່າຍດຽວຂອງຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ;  
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2. ການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນກັບຕ່າງປະເທດ;  

3. ການລົງທຶນທຸລະກິດຮ່ວມຕາມສັນຍາ;  

4. ການລົງທຶນຮ່ວມລະຫວ່າງລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ວິສາຫະກິດເອກະຊົນ;  

5. ການລົງທຶນຮ່ວມລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ.  
ລັດຖະບານ ສາມາດເຂົີ້າຖືຮຸ້ນໃນກິດຈະການສໍາປະທານ ຕາມແຕ່ລະກ ລະນີ ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ 

ກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  
 

ມາດຕາ 27 ການລງົທນຶຝາ່ຍດຽວຂອງຜູລ້ງົທນຶພາຍໃນ ຫຼ ືຕາ່ງປະເທດ  
ການລົງທຶນຝ່າຍດຽວຂອງຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ ຫຼ ືຕ່າງປະເທດ ແມ່ນ ການລົງທຶນຂອງຜູ້ລົງທຶນພາຍ

ໃນ ຫຼ ືຕ່າງປະເທດຝ່າຍດຽວ ຊຶີ່ງອາດຈະມີຜູ້ລົງທຶນ ຜູ້ດຽວ ຫຼື ຫຼາຍຄົນ ໃນກິດຈະການ ຫຼື ໂຄງການ
ໃດໜຶີ່ງຢູ່ ສປປ ລາວ.  

 

ມາດຕາ 28 ການລງົທນຶຮວ່ມ ລະຫວາ່ງ ຜູລ້ງົທນຶພາຍໃນ ກບັຕາ່ງປະເທດ  
ການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ ກັບຕ່າງປະເທດ ແມ່ນ ການຮ່ວມລົງທຶນລະຫວ່າງ 

ຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ ກັບຕ່າງປະເທດ ຊຶີ່ງດໍາເນີນທຸລະກິດ, ມີກໍາມະສິດຮ່ວມກັນ ແລະ ສ້າງເປັນນິຕິບຸກຄົນ 
ໃໝ່ຂຶີ້ນ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ.  

ການຈັດຕັີ້ງ, ການເຄືີ່ອນໄຫວ, ການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງຜູ້ລົງທຶນຮ່ວມ 
ແມ່ນ ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາຮ່ວມທຶນ ແລະ ກົດລະບຽບ ຂອງນິຕິບຸກຄົນໃໝ່ດັົ່ງກ່າວ.  

ສໍາລັບ ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ທີີ່ລົງທຶນໃນຮູບການດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງປະກອບທຶນຢ່າງໜ້ອຍ ບ ໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 
ສິບ ສ່ວນຮ້ອຍ (10%) ຂອງທຶນທັງໝົດ.  

 

ມາດຕາ 29 (ປບັປງຸ) ການລງົທນຶທລຸະກດິຮວ່ມຕາມສນັຍາ  
ການລົງທຶນທຸລະກິດຮ່ວມຕາມສັນຍາ ແມ່ນ ການດໍາເນີນທຸລະກິດໃດໜຶີ່ງ ຮ່ວມລະຫວ່າງນິຕິ 

ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ ກັບນິຕິບຸກຄົນພາຍໃນ ລວມທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໂດຍມີສັນຍາຮ່ວມທຸລະ
ກິດນໍາກັນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະເວລາອັນແນ່ນອນໃດໜຶີ່ງ ແລະ 
ບ ໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງ ສ້າງຕັີ້ງເປັນນິຕິບຸກຄົນໃໝ່ ຫຼື ສາຂາຂຶີ້ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ສັນຍາດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງກໍານົດສິດ, 
ພັນທະ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ແຕ່ລະຝ່າຍຕ ໍ່ ກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ຕ ໍ່ລັດຖະບານ ຢ່າງຈະແຈ້ງ.  

 ນິຕິບຸກຄົນພາຍໃນ ທີີ່ໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາທຸລະກິດຮ່ວມຕາມສັນຍາດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້
ຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ເພືີ່ອຮັບຮອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາມລະບຽບການ ແລະ ຕ້ອງນໍາ
ໄປຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຈາກອົງການທະບຽນສານ ຂອງ ສປປ ລາວ ບ່ອນປະຕິບັດສັນຍາ.  

 

ມາດຕາ 30 (ໃໝ)່ ການລງົທນຶຮວ່ມລະຫວາ່ງລດັວສິາຫະກດິ ແລະ ວສິາຫະກດິເອກະຊນົ  
ການລົງທຶນຮ່ວມລະຫວ່າງລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ວິສາຫະກິດເອກະຊົນ ແມ່ນ ການຮ່ວມລົງທຶນ 

ລະຫວ່າງລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ວິສາຫະກິດເອກະຊົນ ເພືີ່ອດໍາເນີນທຸລະກິດ, ມີກໍາມະສິດຮ່ວມກັນ ແລະ 
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ສ້າງເປັນນິຕິບຸກຄົນໃໝ່ຂຶີ້ນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ.  
ການຈັດຕັີ້ງ, ການເຄືີ່ອນໄຫວ, ການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ລົງທຶນຮ່ວມ

ລະຫວ່າງ ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ວິສາຫາກິດເອກະຊົນ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາຮ່ວມທຶນ ແລະ ກົດ
ລະບຽບຂອງນິຕິບຸກຄົນໃໝ່ດັົ່ງກ່າວ.  

 

ມາດຕາ 31 (ໃໝ)່ ການລງົທນຶຮວ່ມລະຫວາ່ງພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົ  
ການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ແມ່ນ ກິດຈະການຮ່ວມລົງທຶນ

ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ພາຍໃຕ້ສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ ເພືີ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ກ ໍ່ສ້າງໃໝ່, ປັບປຸງພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ ຫຼ ືສະໜອງການບ ລິການສາທາລະນະ.  

ຂະແໜງການ, ເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ຂັີ້ນຕອນ ການລົງທຶນໃນຮູບການ ການລົງທຶນຮ່ວມລະຫວ່າງ
ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.  

 

ມາດຕາ 32 (ປບັປງຸ) ປະເພດກດິຈະການ ການລງົທນຶ  
ກິດຈະການ ການລົງທຶນ ມີ ສອງ ປະເພດ ດັົ່ງນີີ້:  
1. ກິດຈະການ ການລົງທຶນທົົ່ວໄປ;  

2. ກິດຈະການ ການລົງທຶນສໍາປະທານ.  

ໝວດທ ີ2 
ກິດຈະການ ການລງົທນຶທົົ່ວໄປ 

 

ມາດຕາ 33 (ປບັປງຸ) ປະເພດກດິຈະການ ການລງົທນຶທົົ່ວໄປ  
ປະເພດກິດຈະການ ການລົງທຶນທົົ່ວໄປ ມີ ດັົ່ງນີີ້:  
1. ກິດຈະການ ໃນບັນຊີຄວບຄຸມ;  

2. ກິດຈະການ ບ ໍ່ຢູ່ໃນບັນຊີຄວບຄຸມ.  
 

ມາດຕາ 34 (ໃໝ)່ ກດິຈະການໃນບນັຊຄີວບຄມຸ  

ກິດຈະການໃນບັນຊີຄວບຄຸມ ແມ່ນ ປະເພດທຸລະກິດ ທີີ່ມີຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ຄວາມໝັີ້ນຄົງຂອງຊາດ, 

ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ, ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ 
ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ເພືີ່ອຮັບປະກັນຄວາມສົມດຸນ ການພັດທະນາບັນດາຂະແໜງການເສດຖະກິດ 
ແລະ ສັງຄົມ ຊຶີ່ງຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການພິຈາລະນາໂດຍບັນດາຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ອນການອະນຸຍາດ
ລົງທຶນຈາກຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ແລະ/ຫຼື ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ການລົງທຶນ ຕາມການແບ່ງຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງ.  

ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ກໍານົດບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.  
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ມາດຕາ 35 (ໃໝ)່ ກດິຈະການ ບ ໍ່ຢູໃ່ນບນັຊຄີວບຄມຸ  
ກິດຈະການບ ໍ່ຢູ່ໃນບັນຊີຄວບຄຸມ ແມ່ນ ບັນດາກິດຈະການເປີດກວ້າງການລົງທຶນທົົ່ວໄປ ທີີ່

ສາມາດ ແຈ້ງຂຶີ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ຂ ອະນຸຍາດດໍາເນີນກິດຈະການ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໃນກົດ   
ໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

 

ໝວດທີີ່ 3 
ຂັີ້ນຕອນການລງົທນຶໃນກິດຈະການທົົ່ວໄປ 

 

ມາດຕາ 36 (ປບັປງຸ) ການສະເໜລີງົທນຶໃນກດິຈະການ ໃນບນັຊຄີວບຄມຸ  
ຜູ້ລົງທຶນ ທີີ່ມີຈຸດປະສົງລົງທຶນໃນກິດຈະການໃນບັນຊີຄວບຄຸມໃຫ້ຍືີ່ນຄໍາຮ້ອງຂ ລົງທຶນ ຕ ໍ່ຫ້ອງ 

ການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂັີ້ນສູນກາງ ຫຼ ື ຂັີ້ນແຂວງ, ຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູ
ດຽວ ຕ້ອງປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອຄົີ້ນຄວ້າ ແລ້ວນໍາສະເໜີຕ ໍ່ຄະນະກໍາມະ
ການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ພິຈາລະນາຕົກລົງ ຕາມການແບ່ງຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງ ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້
ໃນລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

 

ມາດຕາ 37 (ປບັປງຸ) ກາໍນດົເວລາ ພຈິາລະນາຄາໍຮອ້ງຂ ລງົທນຶກດິຈະການໃນບນັຊຄີວບຄມຸ  

ການກໍານົດເວລາພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງຂ ລົງທຶນກິດຈະການໃນບັນຊີຄວບຄຸມ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ຜູ້ລົງທຶນ ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ທະບຽນວິສາຫະກິດ ພາຍໃນເວລາ ຊາວຫ້າ ວັນ 

ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນ ຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຄົບຖ້ວນ ເປັນຕົີ້ນໄປ;  

2. ຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຕ້ອງສົົ່ງເອກະສານຄໍາຮ້ອງຂ ຄໍາເຫັນນໍາຂະແໜງ 
ການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນເວລາ ສອງ ວັນລັດຖະການ ເພືີ່ອຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ມີຄໍາເຫັນແຈ້ງ
ຕອບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນເວລາບ ໍ່ເກີນ ແປດ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບເອກະສານຄໍາ
ຮ້ອງເປັນຕົີ້ນໄປ, ຖ້າບ ໍ່ມີຄໍາຕອບພາຍໃນເວລາດັົ່ງກ່າວຖືວ່າເປັນການເຫັນດີ;  

3. ພາຍຫຼັງມີຄໍາເຫັນດີຈາກຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລ້ວຫ້ອງການບ ລິການ 
ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຕ້ອງຄົີ້ນຄວ້ານໍາສະເໜີ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ 
ພິຈາລະນາ ພາຍໃນເວລາ ສິບ ວັນລັດຖະການ;  

4. ຫຼັງຈາກນັີ້ນ ຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ໃບທະ 

ບຽນວິສາຫະກິດ ພາຍໃນເວລາ ຫ້າ ວັນລັດຖະການ.  

ໃນກ ລະນີ ຄໍາຮ້ອງຂ ລົງທຶນ ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີ, ຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ 
ຕ້ອງແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃຫ້ຜູ້ສະເໜີຂ ລົງທຶນຊາບ ພາຍໃນເວລາ ສາມ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່
ວັນໄດ້ຮັບການຕົກລົງ.  
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ມາດຕາ 38 (ປບັປງຸ) ການສະເໜລີງົທນຶ ໃນກດິຈະການ ບ ໍ່ຢູໃ່ນບນັຊຄີວບຄມຸ  
ຜູ້ລົງທຶນ ທີີ່ມີຈຸດປະສົງລົງທຶນໃນກິດຈະການ ບ ໍ່ຢູ່ໃນບັນຊີຄວບຄຸມ ໃຫ້ຍືີ່ນຄໍາຮ້ອງຕ ໍ່ຂະແໜງ 

ການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເພືີ່ອຂຶີ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ວິສາຫະກິດ ແລະ ລະບຽບການອືີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

ສໍາລັບການລົງທຶນໃນກິດຈະການທົົ່ວໄປ ຊຶີ່ງບ ໍ່ຢູ່ໃນບັນຊີຄວບຄຸມ ທີີ່ນອນໃນກິດຈະການຕາມ
ຂະແໜງການທີີ່ສົົ່ງເສີມ ພາຍຫຼັງໄດ້ຂຶີ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວ, ຜູ້ລງົທຶນ ສາມາດຍືີ່ນຄ າຮ້ອງຕ ໍ່

ຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ເພືີ່ອຂ ໃບສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ.  
 

ມາດຕາ 39 ການພຈິາລະນາຂຶີ້ນທະບຽນວສິາຫະກດິ ໃນກດິຈະການບ ໍ່ຢູໃ່ນບນັຊຄີວບຄມຸ  
ຂັີ້ນຕອນ ແລະ ກໍານົດເວລາ ການພິຈາລະນາຂຶີ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃນກິດຈະການບ ໍ່ຢູ່ໃນບັນຊີ 

ຄວບຄຸມ ໃຫ້ອອກທະບຽນວິສາຫະກິດ ຢ່າງຊ້າບ ໍ່ໃຫ້ເກີນ ສິບວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງ
ແຈ້ງຂຶີ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດເປັນຕົີ້ນໄປ.  

 

ມາດຕາ 40 ອາຍກຸານລງົທນຶໃນກດິຈະການທົົ່ວໄປ  

ການລົງທຶນໃນກິດຈະການທົົ່ວໄປ ບ ໍ່ຈໍາກັດອາຍຸການລົງທຶນ, ເວັີ້ນເສຍແຕ່ກິດຈະການລົງທຶນ ທີີ່

ໄດ້ກໍານົດອາຍຸການລົງທຶນໄວ້ໃນລະບຽບການ ຂອງຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

 

ໝວດທ ີ4  
ກິດຈະການ ການລງົທນຶສາໍປະທານ 

 

ມາດຕາ 41 (ປບັປງຸ) ກດິຈະການ ການລງົທນຶສາໍປະທານ  
ກິດຈະການ ການລົງທຶນສໍາປະທານ ແມ່ນ ກິດຈະການ ທີີ່ຜູ້ລງົທຶນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນການສໍາປະ 

ທານຈາກລັດ ຕາມກົດໝາຍ ເພືີ່ອພັດທະນາ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດໃດໜຶີ່ງ ເປັນຕົີ້ນ ການສໍາປະທານທີີ່
ດິນ, ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງເພືີ່ອສົົ່ງອອກ, ການຂຸດຄົີ້ນບ ໍ່

ແຮ່, ການພັດທະນາແຫຼ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ, ການສໍາປະທານສາຍການບິນ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ.  

ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ກໍານົດບັນຊີກິດຈະການສໍາປະທານ.  

ມາດຕາ 42 (ປບັປງຸ) ອາຍກຸານລງົທນຶໃນກດິຈະການສາໍປະທານ  

ອາຍຸການລົງທຶນໃນກິດຈະການສໍາປະທານ ແມ່ນ ອີງຕາມປະເພດ, ຂະໜາດ, ມູນຄ່າການ

ລົງທຶນ, ເງືີ່ອນໄຂ, ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກຂອງກິດຈະການ ຕາມກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແຕ່ສູງ

ສຸດ ບ ໍ່ໃຫ້ເກີນ ຫ້າສິບ ປີ.  
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ອາຍຸການລົງທຶນສໍາປະທານ ສາມາດຕ ໍ່ໄດ້ຕາມການຕົກລົງຂອງ ລັດຖະບານ ຫຼື ສະພາແຫ່ງຊາດ 
ຫຼື ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ ຕາມຂອບເຂດສິດ ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

 

ໝວດທ ີ5 
ເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ຂັີ້ນຕອນການລງົທນຶ ໃນກິດຈະການສາໍປະທານ 

 

ມາດຕາ 43 (ໃໝ)່ ເງືີ່ອນໄຂຂອງຜູລ້ງົທນຶ ໃນກດິຈະການສາໍປະທານ 

ຜູ້ລົງທຶນໃນກິດຈະການສໍາປະທານ ຕ້ອງມີເງືີ່ອນໄຂ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ເປັນນິຕິບຸກຄົນ;  

2. ມີປະສົບການ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານທຸລະກິດ ໂດຍມີການຢັົ້ງຢືນຈາກອົງການທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ;  

3. ມີຖານະທາງດ້ານການເງິນ ຫຼື ແຫຼ່ງທຶນ ຊຶີ່ງໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນຈາກສະຖາບັນການເງິນ ພາຍ
ໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ;  

4. ມີເງືີ່ອນໄຂອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  
 

ມາດຕາ 44 (ໃໝ)່ ຄາໍຮອ້ງ ແລະ ເອກະສານປະກອບການຂ ລງົທນຶ  

ຄໍາຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບການຂ ລົງທຶນ ມີ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ຄໍາຮ້ອງຂ ລົງທຶນ;  

2. ປະຫວັດ ແລະ ປະສົບການ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ ຫຼື ບ ລິສັດ, ບັດປະຈໍາຕົວ, ໃບແຈ້ງໂທດ, ສໍາເນົາ

ໜັງສືເດີນທາງ, ທະບຽນວິສາຫະກິດ ກ ລະນີເປັນນິຕິບຸກຄົນ;  

3. ສັນຍາຮ່ວມທຸລະກິດ;  

4. ໃບມອບສິດໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າ ບັນດາຂາຮຸ້ນ ຫຼື ຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງວິສາຫະກິດ, ໃນກ ລະນີບຸກຄົນດັົ່ງ 

ກ່າວ ບ ໍ່ຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງສູງສຸດຂອງບ ລິສັດ;  

5. ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ຫຼ ືເເຜນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຊຶີ່ງກໍານົດເນືີ້ອໃນຕົີ້ນຕ ໍ່ ເຊັົ່ນ 

ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ, ຄາດຄະເນມູນຄ່າການລົງທຶນ, ທີີ່ຕັີ້ງໂຄງການ, ກໍານົດເວລາດໍາເນີນງານ, ປະ

ສິດທິຜົນຂອງໂຄງການ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານແຮງງານ, ຄວາມຕ້ອງການເຊົົ່າ ຫຼື ສໍາປະທານທີີ່ດິນລັດ, 

ຄວາມອາດສາມາດເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ການເງິນ, ຄາດຄະເນການແບ່ງຜນົ

ປະໂຫຍດ, ແຜນການ ແລະ ຂັີ້ນຕອນການດໍາເນີນງານ, ເອກະສານຢັົ້ງຢືນການສະໜັບສະໜູນທຶນ, ຂ ໍ້

ສະເໜີດ້ານນະໂຍບາຍການລົງທຶນ;  

6. ບົດປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ;  



57 

 

7. ໃບຢັົ້ງຢືນຖານະການເງິນ ຫຼື ເອກະສານສະໜັບສະໜູນ ຈາກສະຖາບັນການເງິນ ຫຼື ທະນາ 
ຄານ, ບົດລາຍງານຖານະການເງິນ ທີີ່ຜ່ານການຢັົ້ງຢືນ ສອງ ປີ ຫຼ້າສຸດ;  

8. ກົດລະບຽບບ ລິສັດຕາມຮູບແບບທີີ່ກໍານົດ.  
 

ມາດຕາ 45 (ປບັປງຸ) ການຍືີ່ນຄາໍຮອ້ງຂ ລງົທນຶໃນກດິຈະການສາໍປະທານ  

ຜູ້ລົງທຶນ ທີີ່ມີຈຸດປະສົງລົງທຶນ ໃນກິດຈະການສໍາປະທານ, ການລົງທຶນພັດທະເຂດເສດຖະກິດ
ພິເສດ ແລະ ເຂດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງເພືີ່ອການສົົ່ງອອກ ໃຫ້ຍືີ່ນຄໍາຮ້ອງຂ ລົງທຶນ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານ
ຄົບຊຸດ ຕ ໍ່ຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂັີ້ນສນູກາງ ຫຼ ື ຂັີ້ນແຂວງ ຕາມການແບ່ງຂັີ້ນຄຸ້ມ
ຄອງ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີຄະນະກໍາມະການ
ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ພິຈາລະນາ.  

ລາຍລະອຽດຂອງການປະກອບເອກະສານຄົບຊຸດ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.  
 

ມາດຕາ 46 (ປບັປງຸ) ກາໍນດົເວລາໃນການພຈິາລະນາອະນຍຸາດລງົທນຶໃນກດິຈະການສາໍປະທານ  

ກໍານົດເວລາໃນການພິຈາລະນາອະນຸຍາດລົງທຶນ ໃນກິດຈະການສໍາປະທານ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ຜູ້ລົງທຶນ ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ພາຍໃນເວລາ ຫົກສິບຫ້າວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນ
ຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຄົບຖ້ວນ ເປັນຕົີ້ນໄປ;  

2. ຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຕ້ອງສົົ່ງເອກະສານຄໍາຮ້ອງ ຂ ຄໍາເຫັນນໍາຂະແໜງ 
ການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນເວລາ ສອງວັນ ລັດຖະການ ເພືີ່ອຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ມີຄໍາເຫັນຕອບ
ຄືນ ພາຍໃນເວລາ ສາມສິບວັນ ລັດຖະການ, ຖ້າບ ໍ່ມີຄໍາຕອບພາຍໃນເວລາດັົ່ງກ່າວຖືວ່າເປັນການເຫັນ
ດີ; 

3. ພາຍຫຼັງມີຄໍາເຫັນຈາກຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫ້ອງການບ ລິການ ການ
ລົງທຶນປະຕູດຽວ ຄົີ້ນຄວ້າ ນໍາສະເໜີຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ພິຈາລະນາ
ຕົກລົງດ້ານຫຼັກການ ພາຍໃນເວລາ ສາມສິບວັນ ລັດຖະການ;  

4. ພາຍຫຼັງ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ໄດ້ຕົກລົງດ້ານຫຼັກການແລ້ວ 
ຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຈັດກອງປະຊຸມເຈລະຈາບົດບັນທຶກຄວາມເຂົີ້າໃຈ ຫຼ ືສັນຍາ 
ກັບຜູ້ລົງທຶນ ໂດຍມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລ້ວລາຍງານຂ ການ
ຕົກລົງ ຈາກຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ເພືີ່ອເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົີ້າໃຈ ຫຼ ື
ສັນຍາ ກັບ ຜູ້ລົງທຶນ ໂດຍແມ່ນຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານລົງນາມ
ໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົີ້າໃຈ ຫຼື ສັນຍາດັົ່ງກ່າວ.  

 ຫຼັງຈາກ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົີ້າໃຈ ຫຼ ືສັນຍາແລ້ວ ຜູ້ລົງທຶນ ຕ້ອງວາງເງິນຄໍ້ໍາປະກັນ ຕາມ
ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົີ້າໃຈ ຫຼື ສັນຍາ ແລະ ດໍາເນີນການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ, ສຶກສາຄວາມ

ເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ 
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ຕາມລະບຽບການ.  
ໃນກ ລະນີີ້ເຫັນດີ ຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ຜູ້

ລົງທຶນຊາບ ພາຍໃນເວລາ ສາມ ວັນລັດຖະການ, ຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງແຈ້ງຕອບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍ
ໃນເວລາ ສິບ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບແຈ້ງການຈາກຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ 
ກ່ຽວກັບວັນເວລາ ທີີ່ຈະເຈລະຈາບົດບັນທຶກຄວາມເຂົີ້າໃຈ ຫຼື ສັນຍາ; ພາຍໃນເວລາ ສາມສິບ ວັນ

ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ອອກແຈ້ງການ, ຖ້າຜູ້ລົງທຶນບ ໍ່ແຈ້ງ

ຕອບ ຫຼື ບ ໍ່ເຂົີ້າມາເຈລະຈາບົດບັນທຶກຄວາມເຂົີ້າໃຈ ຫຼື ສັນຍາ ຖືວ່າຜູ້ລົງທຶນສະລະສິດໃນການລົງທຶນ.  
 ພາຍຫຼັງເຊັນສັນຍາສໍາປະທານແລ້ວ ຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ອອກໃບ

ອະນຸຍາດລົງທຶນ ພາຍໃນເວລາ ສາມ ວັນລັດຖະການ.  
 ໃນກ ລະນີບ ໍ່ເຫັນດີໃຫ້ລົງທຶນ ຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຕ້ອງແຈ້ງເປັນລາຍລັກ 

ອັກສອນໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນຊາບ ພາຍໃນເວລາ ສາມວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນມີການຕົກລົງ.  
 

ມາດຕາ 47 (ປບັປງຸ) ການປ່ຽນແປງການລງົທນຶໃນກດິຈະການສາໍປະທານ  
ການລົງທຶນ ຈະຖືກປ່ຽນແປງໃນກ ລະນີໃດໜຶີ່ງ ເຊັົ່ນ ປ່ຽນແປງວັດຖຸປະສົງໃນການດໍາເນີນທຸລະ 

ກິດ, ຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ທຶນຈົດທະບຽນ ແລະ ອືີ່ນໆ ຕາມການສະເໜີຂອງຜູ້ລົງທຶນ ໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກ
ອົງການທີີ່ຕົກລົງອະນຸຍາດ ໃຫ້ລົງທຶນໃນກິດຈະການດັົ່ງກ່າວ ຕາມຂອບເຂດສິດ ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດ
ໝາຍ.  

 

ມາດຕາ 48 (ໃໝ)່ ການມອບສດິ ຫຼ ືໂອນກດິຈະການ ຕາມສນັຍາສາໍປະທານ  
ຜູ້ລົງທຶນໃນກິດຈະການສໍາປະທານ ສາມາດມອບສິດ ຫຼ ືໂອນກິດຈະການ ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶີ່ງ ຫຼື 

ທັງໝົດ ໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນອືີ່ນໄດ້ ຕາມເງືີ່ອນໄຂ ດັົ່ງນີີ້:  
1. ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີຈາກລັດຖະບານ ຫຼ ືອົງການປົກຄອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;  

2. ໄດ້ປະຕິບັດຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 16 ຂ ໍ້ 1 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້, ປະຕິບັດ

ພັນທະດ້ານການເງິນ ແລະ ພັນທະອືີ່ນ ຄົບຖ້ວນຕາມສັນຍາ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;  

3. ບ ໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນໄລຍະການໄກ່ເກ່ຍ, ຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ດໍາເນີນຄະດີ;  

4. ບ ໍ່ຢູ່ໃນສະພາວະລົີ້ມລະລາຍ ຫຼ ືຖືກສານຕັດສິນເປັນບຸກຄົນ ຫຼ ືນິຕິບຸກຄົນ ລົີ້ມລະລາຍ.  
ສໍາລັບກິດຈະການສໍາປະທານໃນ ຂະແໜງບ ໍ່ແຮ່, ພະລັງງານ, ທີີ່ດິນ, ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ໃຫ້ປະຕິ 

ບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  
ກ ລະນີໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ ມອບສິດ ຫຼ ືໂອນຮຸ້ນ ຕາມສັນຍາ ຈາກຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັີ້ນ 

ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ເພືີ່ອຮັບຮອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕ້ອງນໍາໄປ
ຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຈາກອົງການທະບຽນສານ ຂອງ ສປປ ລາວ ບົນພືີ້ນຖານການປະຕິບັດພັນທະ
ອາກອນ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
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ການ.  
 

ມາດຕາ 49 (ໃໝ)່ ສດິໃນການຮບັຮອງ ຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ  

ສະພາແຫ່ງຊາດ ມີສິດໃນການຮັບຮອງ ກ່ຽວກັບ ກິດຈະການລົງທຶນ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ທຶນສົມທົບຂອງລັດ ຫຼາຍກວ່າ ຊາວຕືີ້ ກີບຂຶີ້ນໄປ ເຂົີ້າຮ່ວມການລົງທຶນ
ໃນກິດຈະການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;  

2. ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງໂຮງງານພະລັງງານນິວເຄຣຍ; 
3. ກິດຈະການກາຊິໂນ ແລະ ເກມກາຊິໂນ; 
4. ການຕ ໍ່ອາຍຸສໍາປະທານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ;  
5. ກິດຈະການທີີ່ພົວພັນກັບການຫັນປ່ຽນປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ; 
6. ກິດຈະການທີີ່ມີຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ທໍາມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ ເປັນຕົີ້ນ ການ

ຫັນປ່ຽນແລວນໍ້ໍາທໍາມະຊາດ, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ແຕ່ ຫ້າຮ້ອຍ ຄອບຄົວ ຂຶີ້ນໄປ, ການສໍາ
ປະທານທີີ່ດິນ ແຕ່ ສິບພັນ ເຮກັຕາ ຂຶີ້ນໄປ ແລະ ກິດຈະການອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ;  

7. ໂຄງການທີີ່ຕ້ອງການໃຫ້ມີນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມພິເສດ.  
ນອກຈາກ ໂຄງການ ຫຼື ບັນຫາ ທີີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີີ້ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະ 

ບຽບການຂອງຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນແຕ່ລະໄລຍະ.  
 

ມາດຕາ 50 (ໃໝ)່ ສດິໃນການຮບັຮອງ ຂອງສະພາປະຊາຊນົຂັີ້ນແຂວງ  

ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ ມີສິດໃນການຮັບຮອງ ກ່ຽວກັບກິດຈະການລົງທຶນ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ຫັນປ່ຽນທີີ່ດິນປ່າຊຸດໂຊມທີີ່ບ ໍ່ສາມາດຟືົ້ນຟູຄືນເອງໄດ້ ແຕ່ ໜຶີ່ງຮ້ອຍ ເຮັກຕາລົງມາ ຕາມ
ການສະເໜີຂອງອົງການປົກຄອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 

2. ຫັນປ່ຽນທີີ່ດິນປ່າປອກໂຫຼ້ນ ແຕ່ ສາມສິບ ຫາ ສອງຮ້ອຍ ເຮັກຕາ ຕ ໍ່ໜຶີ່ງກິດຈະການ ຕາມ
ການສະເໜີຂອງອົງການປົກຄອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;  

3. ການເຊົົ່າ ຫຼື ສໍາປະທານທີີ່ດິນປ່າຊຸດໂຊມ ທີີ່ບ ໍ່ສາມາດຟືົ້ນຟູຄືນເອງ ແຕ່ ໜຶີ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບ 
ເຮັກຕາ ລົງມາ ຕ ໍ່ໜຶີ່ງກິດຈະການ ແລະ ກໍານົດເວລາ ເຊົົ່າ ຫຼື ສໍາປະທານສູງສຸດບ ໍ່ເກີນ ສາມສິບ ປີ ຕາມ
ການສະເໜີຂອງອົງການປົກຄອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 

4. ກິດຈະການທີີ່ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ທໍາມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ ໃນລະດັບ ແຂວງ, ນະ 
ຄອນຫຼວງ.  

ສໍາລັບ ກິດຈະການທີີ່ຕິດພັນກັບການສໍາປະທານທີີ່ດິນ, ພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ໃຫ້ປະຕິບັດ 

ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນແຕ່ລະໄລຍະ.  
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ໝວດທ ີ6  
ທນຶຈດົທະບຽນ ແລະ ການນາໍເຂົີ້າທນຶ 

 

ມາດຕາ 51 ທນຶຈດົທະບຽນກດິຈະການທົົ່ວໄປ  
ທຶນຈົດທະບຽນ ຂອງວິສາຫະກິດໃນກິດຈະການທົົ່ວໄປ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາ 

ຫະກິດ ແລະ ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ຂອງຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  
 

ມາດຕາ 52 (ປບັປງຸ) ທນຶຈດົທະບຽນໃນກດິຈະການສາໍປະທານ  

ທຶນຈົດທະບຽນໃນກິດຈະການສໍາປະທານ ຕ້ອງບ ໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ ສາມສິບ ສ່ວນຮ້ອຍ (30%) ຂອງທຶນ
ທັງໝົດ.  

ທຶນຈົດທະບຽນໃນກິດຈະການສໍາປະທານ ຕ້ອງກໍານດົໃຫ້ເຫັນຈະແຈ້ງເປັນຊັບສິນ, ໃນຕະຫຼອດ
ໄລຍະການດໍາເນີນທຸລະກິດນັີ້ນ ມູນຄ່າຊັບສິນຕ້ອງບ ໍ່ໃຫ້ຫຼຸດທຶນຈົດທະບຽນ.  

 

ມາດຕາ 53 (ໃໝ)່ ການນາໍເຂົີ້າທນຶໃນກດິຈະການທົົ່ວໄປ  
ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ທີີ່ລົງທຶນໃນກິດຈະການທົົ່ວໄປ ຕ້ອງນໍາທຶນເຂົີ້າມາຢ່າງໜ້ອຍ ສາມສິບ 

ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ເກົີ້າສິບ ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ການລົງທຶນ, ສ່ວນທີີ່ຍັງເຫຼືອໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ຫຼ ື ກົດໝາຍອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ.  

ການນໍາເຂົີ້າທຶນ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເປັນ ເງິນ ແລະ/ຫຼ ືວັດຖຸ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

ການນໍາເຂົີ້າທຶນ ທີີ່ເປັນເງິນ ແລະ/ຫຼື ເປັນວັດຖຸ ຕ້ອງນໍາເອກະສານມາຢັົ້ງຢືນນໍາ ທະນາຄານ ແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

ມາດຕາ 54 (ໃໝ)່ ການນາໍເຂົີ້າທນຶຈດົທະບຽນໃນກດິຈະການສາໍປະທານ  
ຜູ້ລົງທຶນ ທີີ່ລົງທຶນໃນກິດຈະການສໍາປະທານ ຕ້ອງນໍາທຶນຈົດທະບຽນເຂົີ້າມາ ຕາມອັດຕາສ່ວນ 

ຕໍາ  ສຸດ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ສາມສ່ວນຮ້ອຍ (3%) ຂອງທຶນຈົດທະບຽນ ສໍາລັບໂຄງການທີີ່ມີມູນຄ່າການລົງທຶນຕໍາ  ກວ່າ 

ສິບ ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ລົງມາ;  
2. ສອງສ່ວນຮ້ອຍ (2%) ຂອງທຶນຈົດທະບຽນ ສໍາລັບໂຄງການທີີ່ມີມູນຄ່າການລົງທຶນແຕ່ ສິບ

ລ້ານ ຫາ ຫ້າຮ້ອຍລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ;  
3. ໜຶີ່ງຈຸດຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (1,5%) ຂອງທຶນຈົດທະບຽນ ສໍາລັບໂຄງການທີີ່ມີມູນຄ່າການລົງທຶນ

ຫຼາຍ ກວ່າ ຫ້າຮ້ອຍລ້ານ ຫາ ໜຶີ່ງຕືີ້ ໂດລາສະຫະລັດ;  
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4. ໜຶີ່ງສ່ວນຮ້ອຍ (1%) ຂອງທຶນຈົດທະບຽນ ສໍາລັບໂຄງການທີີ່ມີມູນຄ່າການລົງທຶນຫຼາຍ
ກວ່າ ໜຶີ່ງ ຕືີ້ ໂດລາສະຫະລັດຂຶີ້ນໄປ.  

ທຶນດັົ່ງກ່າວນີີ້ ຕ້ອງນໍາເຂົີ້າພາຍໃນກໍານົດເວລາ ເກົີ້າສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດການ
ລົງທນຶ, ສ່ວນທີີ່ເຫຼືອ ໃຫ້ນໍາເຂົີ້າມາພາຍໃນ ສອງ ປີ.  

ທຶນຈົດທະບຽນດັົ່ງກ່າວ ສາມາດນໍາໃຊ້ເພືີ່ອພັດທະນາໂຄງການ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບ 
ການສະເພາະ.  

ໝວດທ ີ7 
ຫອ້ງການຜູ້ຕາງໜ້າ 

 

ມາດຕາ 55 (ໃໝ)່ ຫອ້ງການຜູຕ້າງໜາ້ຂອງນຕິບິກຸຄນົຕາ່ງປະເທດ  
ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງນິຕິບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ ແມ່ນ ຫ້ອງການປະສານງານຕາງໜ້າໃຫ້ບ ລິສັດ

ແມ່ ໃນການສຶກສາຊ່ອງທາງການລົງທຶນ ແລະ ພົວພັນກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ 
ຢູ່ ສປປ ລາວ.  

 

ມາດຕາ 56 (ປບັປງຸ) ການສະເໜສີາ້ງຕັີ້ງຫອ້ງການຜູຕ້າງໜາ້  
ນິຕິບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ ທີີ່ມີຈຸດປະສົງສ້າງຕັີ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງສະເໜີຕ ໍ່

ຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ເພືີ່ອພິຈາລະນາ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັີ້ງຫ້ອງການຜູ້
ຕາງໜ້າພາຍ ໃນເວລາ ສິບຫ້າວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຄໍາສະເໜີຂອງບ ລິສັດເປັນຕົີ້ນໄປ.  

ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັີ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ ແມ່ນ ເອກະສານຮັບຮູ້ສິດທີີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
ສາມາດເຄືີ່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຂອງຕົນ ເປັນຕົີ້ນ ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນດ້ານການ
ລົງທຶນໃຫ້ແກ່ບ ລິສັດແມ່ ເພືີ່ອເປັນພືີ້ນຖານໃນການຕັດສິນໃຈລົງທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແຕ່ຫາກບ ໍ່ມີສິດ
ເຄືີ່ອນໄຫວດໍາເນີນທຸລະກິດ.  

ສໍາລັບຫຼັກການໃນການສ້າງຕັີ້ງ, ການກໍານົດອາຍຸ ແລະ ທຶນສ້າງຕັີ້ງ ຂອງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ ໄດ້
ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.  

 

ພາກທ ີIV 
ການພດັທະນາເຂດເສດຖະກິດພເິສດ 

 

ມາດຕາ 57 (ປບັປງຸ) ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ  
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແມ່ນ ເຂດທີີ່ມີກົນໄກຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານສະເພາະ ເພືີ່ອສ້າງເງືີ່ອນໄຂໃຫ້ແກ ່

ການດຶງດູດການລົງທຶນທີີ່ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ນໍາໃຊ້ນະວັດຕະກໍາ ໃນການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນ 

ຄ້າ, ການຜະລິດທີີ່ສະອາດ, ປະຢັດຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ພະລັງງານ ເພືີ່ອການພັດທະນາແບບ

ຍືນຍົງ, ເປັນມິດກັບສິີ່ງແວດລ້ອມ.  
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ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຖືກສ້າງຕັີ້ງຂຶີ້ນໂດຍການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ ປະກອບມີ ນິຄົມອຸດສາ 
ຫະກໍາ, ການອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງເພືີ່ອສົົ່ງອອກ, ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ, 

ການບ ລິການ, ການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ.  

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຂຽນຫຍ ໍ້ວ່າ “ຂສພ” ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ: Special Economic 

Zone "SEZ".  
 

ມາດຕາ 58 (ໃໝ)່ ການສາ້ງຕັີ້ງເຂດເສດຖະກດິພເິສດ  
ລັດຖະບານ ຕົກລົງສ້າງຕັີ້ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຕາມການຄົີ້ນຄວ້າສະເໜີ ຂອງຄະນະກໍາມະ

ການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນສູນກາງ ໂດຍມີການປະສານສົມທົບກັບ ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ພາຍຫຼັງ ລັດຖະບານ ຕົກລົງສ້າງເປັນເຂດເສດຖະກິດພິເສດແລ້ວ ຈຶີ່ງກໍານົດຮູບການລົງທຶນ ແລະ 
ຄັດເລືອກຜູ້ພັດທະນາ.  

 

ມາດຕາ 59 (ປບັປງຸ) ເງືີ່ອນໄຂການສາ້ງຕັີ້ງເຂດເສດຖະກດິພເິສດ  
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຕ້ອງສ້າງຕັີ້ງຕາມເງືີ່ອນໄຂຕົີ້ນຕ  ດັົ່ງນີີ້:  
1. ກໍານົດແຈ້ງວັດຖຸປະສົງຂອງເສດຖະກິດພິເສດ;  
2. ມີທີີ່ຕັີ້ງທີີ່ເໝາະສົມກັບວັດຖຸປະສົງ, ກໍານົດເນືີ້ອທີີ່ ແລະ ເຂດແດນຢ່າງຈະແຈ້ງ; 

3. ກໍານົດອາຍຸສໍາປະທານເຂດທີີ່ຊັດເຈນ;  
4. ກໍານົດແຈ້ງຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ປະຊາຊົນ;  

5. ກໍານົດນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມທີີ່ຈະແຈ້ງ;  
6. ຜ່ານການປະເມີນຜົນທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ;  

7. ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຖະບານ ຫຼື ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ຢູ່ໃນແຜນພັດ 
ທະນາຂອງ ລັດຖະບານ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 

8. ຮັບປະກັນຄວາມໝັີ້ນຄົງ, ຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ

ຂອງສັງຄົມພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ບ່ອນເຂດເສດຖະກິດຕັີ້ງຢູ່; 

9. ຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ, ສົົ່ງເສີມ ແລະ ອະນຸລັກ 
ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ.  

 

ມາດຕາ 60 (ປບັປງຸ) ຫຼກັການ ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງເຂດເສດຖະກດິພເິສດ  
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເຄືີ່ອນໄຫວຕາມຫຼັກການພືີ້ນຖານ ດັົ່ງນີີ້:  
1. ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດ ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ສັນຍາສໍາປະທານ ແລະ ນະໂຍບາຍສົົ່ງ 

ເສີມພິເສດ ຕາມກົດໝາຍ;  
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2. ຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ, ສົົ່ງເສີມ ແລະ ອະນຸລັກ 

ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ;  

3. ຄຸ້ມຄອງ ບ ລິຫານ ຕາມກົນໄກ ການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ;  

4. ຮັບປະກັນຄວາມໝັີ້ນຄົງ, ຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມປອດໄພ ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 

ແລະ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ບ່ອນເຂດເສດຖະກິດພິເສດຕັີ້ງຢູ່.  
 

ມາດຕາ 61 (ປບັປງຸ) ອາຍສຸາໍປະທານທີີ່ດນິເພືີ່ອພດັທະນາເສດຖະກດິພເິສດ  

ອາຍຸສໍາປະທານທີີ່ດິນ ເພືີ່ອພັດທະນາເສດຖະກິດພິເສດ ແມ່ນ ອີງຕາມປະເພດ, ຂະໜາດ, ມູນຄ່າ

ການລົງທຶນ, ເງືີ່ອນໄຂ, ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ຂອງກິດຈະການ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ

ການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແຕ່ສູງສຸດ ບ ໍ່ໃຫ້ເກີນ ຫ້າສິບ ປີ.  
ອາຍຸສໍາປະທານທີີ່ດິນເພືີ່ອພັດທະນາເສດຖະກິດພິເສດ ສາມາດຕ ໍ່ໄດ້ຕາມການຕົກລົງຂອງສະພາ

ແຫ່ງຊາດ ຕາມການສະເໜີຂອງ ລັດຖະບານ ບົນພືີ້ນຖານເງືີ່ອນໄຂຜູ້ລົງທຶນ ໄດ້ປະຕິບັດສັນຍາສໍາປະ 
ທານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ໄດ້ນໍາຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.  

 

ມາດຕາ 62 (ໃໝ)່ ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີດາ້ນພາສ,ີ ສວ່ຍສາອາກອນ ແລະ ນະໂຍບາຍອືີ່ນ  
ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມພິເສດສະເພາະ

ດ້ານພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ນະໂຍບາຍອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  
ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມາດປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍາ

ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ຫຼື ສັນຍາສໍາປະທານ ທີີ່ໄດ້ເຊັນກັບລັດຖະບານ.  
 

ມາດຕາ 63 (ປບັປງຸ) ອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານເຂດເສດຖະກດິພເິສດ  
ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງວຽກງານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ 

ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ 
ແລະ ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອືີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ປະກອບດ້ວຍ:  
1. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ;  
2. ອົງການປົກຄອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 

3. ຫ້ອງການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ; 
4. ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ.  
ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບ

ການຕ່າງຫາກ.  
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ພາກທ ີV  
ການອອກໄປລງົທນຶຢູ່ຕາ່ງປະເທດ 

 

ມາດຕາ 64 (ໃໝ)່ ການສະເໜອີອກໄປລງົທນຶຢູຕ່າ່ງປະເທດ ຂອງຜູລ້ງົທນຶພາຍໃນ  
ຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ ທີີ່ມີຈຸດປະສົງອອກໄປລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງຍືີ່ນຄໍາຮ້ອງຕ ໍ່ຫ້ອງການບ ລິ 

ການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ເພືີ່ອພິຈາລະນາ ແລະ ອອກໃບອະນຍຸາດ.  
 

ມາດຕາ 65 (ໃໝ)່ ເງືີ່ອນໄຂການອອກໄປລງົທນຶຢູຕ່າ່ງປະເທດ  

ຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ ຈະອອກໄປລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງືີ່ອນໄຂ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ມີເປົົ້າໝາຍໂຄງການລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດ;  

2. ມີໃບຢັົ້ງຢືນການກວດສອບບັນຊີການເງິນຄືນຫຼັງ ສອງປີ ຫຼ້າສຸດ ຈາກຂະແໜງການເງິນ ຫຼື 
ບ ລິສັດກວດສອບເອກະລາດ;  

3. ໄດ້ປະຕິບັດພັນທະດ້ານການເງິນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຕ ໍ່ລັດຖະບານ 
ສປປ ລາວ;  

4. ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ 

ການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ.  
 

ມາດຕາ 66 (ໃໝ)່ ສດິ ແລະ ພນັທະ ຂອງຜູລ້ງົທນຶພາຍໃນ ທີີ່ອອກໄປລງົທນຶຢູຕ່າ່ງປະເທດ  

ຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ ທີີ່ອອກໄປລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມີ ສິດ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ນໍາເງິນ ແລະ ຊັບສິນອອກໄປລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ກັບຄືນປະເທດ ພາຍຫຼັງທີີ່ໄດ້ປະຕ ິ
ບັດພັນທະ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງປະເທດ ທີີ່ຕົນລົງທຶນຢູ່;  

2. ນໍາເອົາຜົນກໍາໄລ ແລະ ລາຍຮັບອືີ່ນຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດ ກັບຄືນປະເທດ;  
3. ໄດຮ້ັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ 

ສປປ ລາວ;  
4. ຈ້າງແຮງງານລາວ ເພືີ່ອເຮັດວຽກຢູ່ວິສາຫະກິດຂອງຕົນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດ 

ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຂອງປະເທດທີີ່ຕົນໄປລົງທຶນ.  
ຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ ທີີ່ອອກໄປລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມີ ພັນທະ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງປະເທດທີີ່ຕົນໄປລົງທຶນ;  
2. ລາຍງານດ້ານການເງິນ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ ຕ ໍ່ຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນ

ປະຕູດຽວ ເພືີ່ອແຈ້ງໃຫ້ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  
ພາຍຫຼັງສິີ້ນສຸດການລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ສາມາດນໍາທຶນ ແລະ ຊັບສິນກັບຄືນປະເທດ ຕາມກົດ

ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  
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ພາກທ ີVI  
ສດິ ແລະ ພນັທະຂອງຜູ້ລງົທນຶ 

ໝວດທ ີ1  
ສດິຂອງຜູ້ລງົທນຶ 

 

ມາດຕາ 67 (ປບັປງຸ) ສດິຂອງຜູລ້ງົທນຶ  

ສິດຂອງຜູ້ລົງທຶນ ມີ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ລົງທຶນໃນທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທຸກເຂດລົງທຶນທີີ່ບ ໍ່ຫວງຫ້າມຕາມກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ 
ລາວ;  

2. ລົງທຶນຕາມປະເພດ, ຮູບການ ແລະ ຮູບແບບວິສາຫະກິດ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ 

ແລະ ລະບຽບການ;  

3. ຂ ສໍາປະທານໂຄງການນໍາລັດຖະບານ ຫຼ ືອົງການປົກຄອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕາມແຕ່ລະ
ກ ລະນີ ເພືີ່ອພັດທະນາໂຄງການໃດໜຶີ່ງ; 

4. ຂ ສໍາປະທານສ້າງຕັີ້ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດນໍາລັດຖະບານ;  
5. ຂ ສ້າງຕັີ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຫຼື ສາຂາຂອງຕົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ; 
6. ຂ ປ່ຽນວັດຖຸປະສົງ ຫຼື ກິດຈະການລົງທຶນ ໃນກ ລະນີທີີ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ ຫາກບ ໍ່

ມີປະສິດທິຜົນ ເນືີ່ອງຈາກການປ່ຽນແປງດ້ານນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;  

7. ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງດ້ານຕ່າງໆຈາກລັດ, ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ທີີ່ໄດ້ມາຈາກ
ການລົງທຶນຂອງຕົນ;  

8. ໄດ້ຮັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກຈາກລັດໃນດ້ານຕ່າງໆ ໃນການລົງທຶນຂອງຕົນ;  
9. ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຊົົ່າ ຫຼ ືການສໍາປະທານ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍ ແລະ ລະ 

ບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ;  
10. ສໍາລັບຜູ້ເຊົົ່າ ຫຼື ສໍາປະທານທີີ່ດິນ ມີສິດໃຊ້ທີີ່ດິນຕາມອາຍຸເຊົົ່າ ຫຼື ສໍາປະທານ, ໃຫ້ສືບທອດ

ສັນຍາເຊົົ່າທີີ່ດິນ ຕາມອາຍຸຂອງສັນຍາ ແລະ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
11. ເປັນເຈົີ້າກໍາມະສິດຕ ໍ່ຊັບສິນຂອງຕົນ ລວມທັງ ຕຶກ, ອາຄານ ຫຼື ສິີ່ງປຸກສ້າງໃນທີີ່ດິນທີີ່ໄດ້

ຮັບສໍາປະທານ, ມີສິດໂອນກໍາມະສິດໃຫ້ຄົນພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;  

12. ເປີດບັນຊີເປັນເງິນກີບ ຫຼ ືເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຢູ່ທະນາຄານທີີ່ຕັີ້ງ ຢູ່ ສປປ ລາວ;  
13. ຍືີ່ນຄໍາຮ້ອງທຸກຕ ໍ່ອົງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນກ ລະນີທີີ່ເຫັນວ່າຕົນ ຖືກອັບປະໂຫຍດໃນການ

ລົງທຶນ;  

14. ໄດ້ຮັບສິດອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.  
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ມາດຕາ 68 (ປບັປງຸ) ສດິໃນການຄຸມ້ຄອງ, ບ ລຫິານກດິຈະການການລງົທນຶຂອງຕນົ  

ສິດໃນການຄຸ້ມຄອງ, ບ ລິຫານກິດຈະການການລົງທຶນຂອງຕົນ ມີ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ວາງແຜນການໃນການລົງທຶນ;  

2. ຈັດຫາ ແລະ ນໍາໃຊ້ວັດຖູປະກອນ, ພາຫະນະ, ກົນຈັກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຕ່າງໆ ເຂົີ້າໃນການ 

ລົງທຶນ;  

3. ເຂົີ້າເຖິງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;  

4. ຄຸ້ມຄອງແຮງງານໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມ

ສະດວກໃນການເຄືີ່ອນໄຫວທຸລະກິດ;  

5. ດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ເພືີ່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການລົງທຶນ;  

6. ມອບ ຫຼື ໂອນຮຸ້ນ ໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນອືີ່ນ;  

7. ຫຼຸດ ຫຼື ເພີີ່ມທຶນ ຂອງກິດຈະການການລົງທຶນ;  

8. ສະເໜີຕ ໍ່ອົງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການຄວບ, ໂຈະ, ຍຸບເລີກ ຫຼື ປ່ຽນຮູບ 

ແບບວິສາຫະກິດຂອງຕົນ;  

9. ນໍາໃຊ້ສິດອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.  

ມາດຕາ 69 (ປບັປງຸ) ສດິໃນການວາ່ຈາ້ງແຮງງານ  

ສິດໃນການວ່າຈ້າງແຮງງານ ມີ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ເຊັນສັນຍາວ່າຈ້າງແຮງງານກັບນັກວິຊາການ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ເພືີ່ອເຂົີ້າມາເຮັດວຽກໃນວິສາຫະ

ກິດຂອງຕົນ. ໃນກ ລະນີ ກິດຈະການລົງທຶນຫາກມີຄວາມຈໍາເປັນນໍາເຂົີ້າຜູ້ອອກແຮງງານດ້ານຮ່າງກາຍ 
ແລະ ມັນສະໝອງເກີນອັດຕາສ່ວນທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ຜູ້ລົງທຶນມີສິດສະເໜີ 
ຕ ໍ່ ຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ເພືີ່ອຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ພິຈາລະນາຕາມຄວາມເໝາະສົມ;  

2. ສັບຊ້ອນ, ຈັດວາງຜູ້ອອກແຮງງານເຂົີ້າໃນຕໍາແໜ່ງງານຕ່າງໆ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ    

ການ ຂອງວິສາຫະກິດຕົນ;  

3. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຫຼື ມາດຕະການຕ ໍ່ຜູ້ອອກແຮງງານ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;  

4. ນໍາໃຊ້ສິດອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ  
ລາວ.  

 

ມາດຕາ 70 ສດິໃນການຢູອ່າໄສສາໍລບັຜູລ້ງົທນຶຕາ່ງປະເທດ  
ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກຄອບຄົວ ມີສິດອາໄສຢູ່ດິນແດນ ສປປ ລາວ ຕາມ
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ໄລຍະເວລາຂອງການລົງທຶນ. ນັກວິຊາການ, ຜູ້ຊຽ່ວຊານຕ່າງປະເທດ ມີສິດອາໄສຢູ່ດິນແດນ ຂອງ ສປປ 

ລາວ ຕາມສັນຍາວ່າຈ້າງແຮງງານ.  
 

ມາດຕາ 71 (ປບັປງຸ) ສດິຂອງຜູລ້ງົທນຶຕາ່ງປະເທດໃນການສົົ່ງທນຶ, ຊບັສນິ ແລະ ລາຍຮບັອອກໄປຕາ່ງປະ   
              ເທດ  

ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ມີສິດສົົ່ງທຶນ, ຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບຂອງຕົນ ເປັນຕົີ້ນ ກໍາໄລຈາກການ

ລົງທຶນ, ເງິນ ແລະ ຊັບສິນຕ່າງໆ ທີີ່ເປັນກໍາມະສິດສ່ວນຕົວ ຫຼື ຂອງວິສາຫະກິດ ອອກໄປຕ່າງປະເທດ 
ໂດຍຜ່ານທະນາຄານທີີ່ຕັີ້ງ ຢູ ່ສປປ ລາວ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງລັດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍຫຼັງທີີ່ໄດ້ປະຕິບັດພັນທະ
ດ້ານພາສີ, ອາກອນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ ໃຫ້ລັດຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ.  

ການໂອນຊັບສິນທີີ່ເປັນທຶນ ແລະ/ຫຼື ເງິນ ປະກອບດ້ວຍ:  

1. ທຶນທີີ່ຜ່ານການຢັົ້ງຢືນ ຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ;  

2. ກໍາໄລ, ເງິນປນັຜົນ, ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົົ່າລິຂະສິດ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ລາຍຮັບຈາກ

ການບ ລິການດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ, ດອກເບັີ້ຍ ແລະ ລາຍໄດ້ອືີ່ນ ຈາກການລົງທຶນ;  

3. ເງິນທີີ່ໄດ້ຈາກການຂາຍທຸລະກິດ, ຂາຍກິດຈະການ, ຍົກເລີກກິດຈະການທັງໝົດ ຫຼ ື ສ່ວນ

ໃດໜຶີ່ງ;  

4. ເງິນທີີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຊໍາລະພາຍໃຕ້ສັນຍາໃດໜຶີ່ງ ຊຶີ່ງລວມທັງສັນຍາເງິນກູ້, ເງິນທີີ່ໄດ້ຈາກ
ຜົນການຕັດສິນຈາກທຸກການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການຕັດສິນຈາກສານ ທີີ່ອາດພົວພັນ ຫຼື ບ ໍ່ພົວພັນ
ກັບກິດຈະການ ການລົງທຶນ;  

5. ເງິນຊົດເຊີຍ ຫຼື ເງິນຊໍາລະອືີ່ນ ທີີ່ໄດ້ຮັບກ່ອນການຮິບຊັບ ຫຼ ືການຫັນເປັນຊັບສິນຂອງລັດ;  

6. ລາຍໄດ້ ແລະ ເງິນຕອບແທນຂອງພະນັກງານຕ່າງປະເທດ ທີີ່ຖືກຈ້າງເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍ,  

 

ໝວດທ ີ2  
ພນັທະຂອງຜູ້ລງົທນຶ 

 

ມາດຕາ 72 (ປບັປງຸ) ພນັທະຕ ໍ່ລດັ  

ຜູ້ລົງທຶນ ມີ ພັນທະຕ ໍ່ລັດ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ເສຍພາສີ, ອາກອນ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການຕ່າງໆ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ ຕາມ 

ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;  
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2. ຖືບັນຊີຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ ຂອງ ສປປ ລາວ, ໃນກ ລະນີຈໍາເປັນ ກ ສາມາດນໍາ

ໃຊ້ລະບົບບັນຊີສາກົນ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຂະແໜງການການເງິນ ຂອງ ສປປ ລາວ;  

3. ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ປະສານງານ ເປັນຢ່າງດີກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃນການເຄືີ່ອນ 
ໄຫວວຽກງານທຸລະກິດ;  

4. ສົົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ແຮງງານລາວ ໂດຍສະເພາະແຮງງານຍິງ ແລະ ຊົນເຜົົ່າ; ເອົາໃຈໃສ່ໃນການ

ພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ

ລາວ;  

5. ປະກອບສ່ວນທາງດ້ານງົບປະມານໃນວຽກງານ ຕິດຕາມ, ກວດກາໂຄງການລົງທຶນ;  

6. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ ປະຈໍາ ສາມເດືອນ, ຫົກເດືອນ ແລະ ປະຈໍາ

ປີ ຕ ໍ່ຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ແລະ ຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;  

7. ປະຕິບັດພັນທະອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.  
 

ມາດຕາ 73 (ປບັປງຸ) ພນັທະດາ້ນສງັຄມົ  

ຜູ້ລົງທຶນ ມີ ພັນທະດ້ານສັງຄົມ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ປະຕິບັດລະບອບປະກັນສັງຄົມ ແລະ ປະກັນໄພຕ ໍ່ຜູ້ອອກແຮງງານໃນວິສາຫະກິດຂອງຕົນ 
ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

2. ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາ 
ຊົນ ໃນວິສາຫະກິດຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອົງການຈັດຕັີ້ງກໍາມະບານ;  

3. ເຄົາລົບ, ນັບຖືຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງທ້ອງຖິີ່ນ;  

4. ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການນໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ;  

5. ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້, ສົົ່ງເສີມທຸລະກິດພາຍໃນ, ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ 

ແລະ ພັດທະນາທ້ອງຖິີ່ນໃນເຂດໂຄງການຂອງຕົນ;  

6. ປະກອບສ່ວນທາງດ້ານງົບປະມານ ໃນວຽກງານພັດທະນາສັງຄົມ;  

7. ປະຕິບັດພັນທະອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.  
 

ມາດຕາ 74 (ປບັປງຸ) ພນັທະດາ້ນສິີ່ງແວດລອ້ມ  

ຜູ້ລົງທຶນ ມີ ພັນທະດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ປະຕິບັດພັນທະດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ຢ່າງເຄັົ່ງຄັດ, ສົົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ເຕີບໂຕແບບສີ 

ຂຽວ, ຖືສໍາຄັນການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;  
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2. ໃນກ ລະນີ ເກີດບັນຫາດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ຜູ້ລົງທຶນ ມີພັນທະປະຕິບັດມາດຕະການທີີ່ຈໍາເປັນ 
ເພືີ່ອແກ້ໄຂສະພາບດັົ່ງກ່າວຢ່າງທັນການ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;  

3. ປະຕິບັດພັນທະດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ຕາມສົນທິສັນຍາ ຫຼ ືສັນຍາສາກົນ ທີີ່ ສປປ ລາວ ເປັນ
ພາຄີ;  

4. ປະກອບສ່ວນທາງດ້ານງົບປະມານໃນວຽກງານສິີ່ງແວດລ້ອມ;  

5. ປະຕິບັດພັນທະອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.  
 

ພາກທ ີVII  
ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລງົທນຶ ແລະ 

ການບ ລກິານ ການລງົທນຶປະຕດູຽວ 
ໝວດທ ີ1  

ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລງົທນຶ 
 

ມາດຕາ 75 (ໃໝ)່ ຄະນະກາໍມະການສົົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການລງົທນຶ  
ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ແມ່ນ ຄະນະກໍາມະການ ທີີ່ສ້າງຕັີ້ງຂຶີ້ນ ໂດຍ 

ລັດຖະບານ ເພືີ່ອເຮັດໜ້າທີີ່ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຊຶີ່ງຂຽນຫຍ ໍ້ວ່າ “ຄລທ”.  

ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ມີ ສອງ ຂັີ້ນ ຄື:  

1. ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນສູນກາງ ຂຽນຫຍ ໍ້ວ່າ “ຄລທ.ສ”;    

2. ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນແຂວງ ຂຽນຫຍ ໍ້ວ່າ “ຄລຫ.ຂ”.  
 

ມາດຕາ 76 (ໃໝ)່ ຄະນະກາໍມະການສົົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການລງົທນຶ ຂັີ້ນສນູກາງ  

ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນສູນກາງ ປະກອບດ້ວຍ:  

1. ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນປະທານ;  
2. ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຮອງປະທານ ທັງເປັນຜູ້ປະຈໍາການ; 

3. ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເປັນຮອງປະທານ;  

4. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຄະນະ;  

5. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ເປັນຄະນະ;  

6. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຄະນະ;  

7. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ເປັນຄະນະ;  

8. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຄະນະ;  
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9. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເປັນຄະນະ;  

10. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ເປັນຄະນະ;  

11. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຄະນະ;  

12. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນຄະນະ.  
ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂັີ້ນສູນກາງ ເປີດກອງປະຊຸມ ຢ່າງໜ້ອຍ

ເດືອນລະ ສອງ ຄັີ້ງ.  
 

ມາດຕາ 77 (ໃໝ)່ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ ຂອງຄະນະກາໍມະການສົົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການລງົທນຶ ຂັີ້ນສນູກາງ  

ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂັີ້ນສູນກາງ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ພິຈາລະນາອະນຸຍາດ ການລົງທຶນໃນກິດຈະການຄວບຄຸມ, ກິດຈະການສໍາປະທານ ແລະ 

ການລົງທຶນພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ;  

2. ຊີີ້ນໍາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ໃນການສົົ່ງເສີມ ແລະ ດຶງ 
ດູດການລົງທຶນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ;  

3. ຊີີ້ນໍາ ການເຄືີ່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນແຂວງ 
ແລະ ຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;  

4. ຊີີ້ນໍາ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ແລະ ສັນຍາ ທີີ່ພົວພັນກັບການລົງທຶນໃນຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ;  

5. ພິຈາລະນາ ການປ່ຽນແປງ, ການໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກ ການລົງທຶນໃນກິດຈະການຄວບຄຸມ, 

ກິດຈະການສໍາປະທານ, ການລົງທຶນພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ

ເພືີ່ອສົົ່ງອອກ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 47, 86 ແລະ 88 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້;  

6. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານສົົ່ງເສີມການ

ລົງທຶນ ຕາມການມອບໝາຍ;  

7. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນຕ ໍ່ລັດຖະບານ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;   

8. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.  
ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ກໍານົດບັນຊີກິດຈະການ ທີີ່ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການ

ລົງທຶນ ຂັີ້ນສູນກາງ ພິຈາລະນາ.  
 

ມາດຕາ 78 (ໃໝ)່ ຄະນະກາໍມະການສົົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການລງົທນຶ ຂັີ້ນແຂວງ  

ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂັີ້ນແຂວງ ປະກອບດ້ວຍ:  
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1. ເຈົີ້າແຂວງ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ເປັນປະທານ;  

2. ຮອງເຈົີ້າແຂວງ, ຮອງເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ເປັນຮອງປະທານ;  

3. ຫົວໜ້າພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຄະນະ ທັງເປັນຜູ້ປະຈໍາການ;  

4. ຫົວໜ້າພະແນກ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເປັນຄະນະ; 

5. ຫົວໜ້າພະແນກ ການເງິນ ເປັນຄະນະ;  

6. ຫົວໜ້າພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຄະນະ;  

7. ຫົວໜ້າພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ເປັນຄະນະ;  

8. ຫົວໜ້າພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຄະນະ;  

9. ຫົວໜ້າພະແນກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເປັນຄະນະ;  

10. ຫົວໜ້າພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ເປັນຄະນະ;  

11. ຫົວໜ້າພະແນກ ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຄະນະ;  

12. ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນຄະນະ.  
ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂັີ້ນແຂວງ ເປີດກອງປະຊຸມ ຢ່າງໜ້ອຍ 

ເດືອນລະ ສອງ ຄັີ້ງ.  
 

ມາດຕາ 79 (ໃໝ)່ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ ຂອງຄະນະກາໍມະການສົົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການລງົທນຶ ຂັີ້ນແຂວງ  
ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂັີ້ນແຂວງ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕາມຂອບ

ເຂດ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ພິຈາລະນາອະນຸຍາດ ການລົງທຶນໃນກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ສໍາປະທານ ຕາມການແບ່ງ
ຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;  

2. ຊີີ້ນໍາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວໃນການສົົ່ງເສີມ ແລະ ດຶງ
ດູດການລົງທຶນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ;  

3. ຊີີ້ນໍາ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ແລະ ສັນຍາ ທີີ່ພົວພັນກັບການລົງທຶນໃນຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ;  

4. ພິຈາລະນາ ການປ່ຽນແປງ, ການໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກ ການລົງທຶນໃນກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ 

ສໍາປະທານ ຕາມຂັີ້ນຂອງຕົນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 47, 86 ແລະ 88 ຂອງກົດໝາຍສະບັບ

ນີີ້;  

5. ຊີີ້ນໍາການເຄືີ່ອນໄຫວ ຂອງ ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ ແລະ ຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັີ້ນແຂວງ
ຢ່າງ ເປັນປະຈໍາ;  
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6. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານສົົ່ງເສີມການ 

ລົງທຶນ ຕາມການມອບໝາຍ;  

7. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ຕ ໍ່ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນສູນກາງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;  

8. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.  
 

ໝວດທ ີ2 
ການບ ລກິານ ການລງົທນຶປະຕດູຽວ 

 

ມາດຕາ 80 (ໃໝ)່ ຫອ້ງການບ ລກິານ ການລງົທນຶປະຕດູຽວ  

ຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂຽນຫຍ ໍ້ວ່າ “ຫລປ” ແມ່ນ ຫ້ອງການປະຈໍາການ ຂອງ
ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ເພືີ່ອປະຕິບັດໜ້າທີີ່ການບ ລິການ ການລົງທຶນຜ່ານ
ປະຕູດຽວ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ

ມາດຕາ 84 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້.  

ຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ມີ ສອງ ຂັີ້ນ ຄື:  

1. ຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂັີ້ນສູນກາງ ຂຽນຫຍ ໍ້ວ່າ "ຫລປ.ສ";  

2. ຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂັີ້ນແຂວງ ຂຽນຫຍ ໍ້ວ່າ "ຫລປ.ຂ".  
 

ມາດຕາ 81 (ໃໝ)່ ຫອ້ງການບ ລກິານ ການລງົທນຶປະຕດູຽວ ຂັີ້ນສນູກາງ  
ຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂັີ້ນສູນກາງ ຕັີ້ງຢູ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 

ໂດຍມີຄະນະວິຊາການຮັບຜິດຊອບ ຊຶີ່ງປະກອບດ້ວຍ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 

ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 

ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ 

ທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.  

   ແຕ່ລະກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ມີໜ້າທີີ່ສ້າງຕັີ້ງໜ່ວຍງານປະສານງານການບ ລິ 
ການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ປະຈໍາອົງການຂອງຕົນ ໂດຍພາຍໃຕ້ການຊີີ້ນໍາຂອງ ລັດຖະມົນຕ ີຫຼື ຮອງ
ລັດຖະມົນຕີ ຂອງກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ ທີີ່ເປັນຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ. 

ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ກໍານົດລະບຽບການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານ
ປະສານງານການບ ລິການປະຕູດຽວ ຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັີ້ນແຂວງ.  
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ມາດຕາ 82 (ໃໝ)່ ຫອ້ງການບ ລກິານ ການລງົທນຶປະຕດູຽວ ຂັີ້ນແຂວງ  
ຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວຂັີ້ນແຂວງ ຕັີ້ງຢູ່ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 

ໂດຍມີຄະນະວິຊາການຮັບຜິດຊອບ ຊຶີ່ງປະກອບດ້ວຍ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ, ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ພະແນກການເງິນ, ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່, ພະ

ແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກແຮງງານ 

ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ, ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ 

ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.  
ແຕ່ລະພະແນກຂັີ້ນແຂວງ ມີໜ້າທີີ່ສ້າງຕັີ້ງໜ່ວຍງານປະສານງານການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູ

ດຽວ ປະຈໍາພະແນກຂອງຕົນ ໂດຍພາຍໃຕ້ການຊີີ້ນໍາຂອງ ຫົວໜ້າພະແນກກ່ຽວຂ້ອງທີີ່ເປັນຄະນະກໍາມະ
ການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂັີ້ນແຂວງ.  

 

ມາດຕາ 83 (ປບັປງຸ) ຫຼກັການບ ລກິານ ການລງົທນຶປະຕດູຽວ  

ຫຼັກການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ມີ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ເປັນສູນລວມການບ ລິການ ການລົງທຶນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ທີີ່ລົງທຶນໃນກິດຈະການທົົ່ວໄປ, 

ສໍາປະທານ ແລະ ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃຫ້ມີຄວາມກະທັດຮັດ, ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ ແລະ 

ທັນການ;  

2. ເປັນເຈົີ້າການປະສານງານກັບຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ບົນພືີ້ນຖານການປະຕິບັດຕາມລະ 
ບຽບການຂອງຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;  

3. ລວມສູນການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ, ຕິດຕາມການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ, ສັງລວມຕີລາຄາປະເມີນຜົນສະ 
ພາບການລົງທຶນ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ.  

 

ມາດຕາ 84 (ໃໝ)່ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ ຂອງ ຫອ້ງການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕດູຽວ  
ຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ດັົ່ງນີີ້:  
1. ອະທິບາຍຊີີ້ແຈງ ດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບວຽກງານລົງທຶນໃຫ້ແກ່

ຜູ້ລົງທຶນ;  

2. ຮັບຄໍາຮ້ອງຂ ລົງທຶນ ທີີ່ລົງທຶນໃນກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ສໍາປະທານ;  

3. ສົົ່ງເອກະສານຄໍາຮ້ອງ ຂ ຄໍາເຫັນນໍາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;  

4. ຄົີ້ນຄວ້າການສະເໜີຂ ລົງທຶນຂອງຜູ້ລົງທຶນ ເພືີ່ອນໍາສະເໜີຕ ໍ່ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ພິຈາລະນາຕົກລົງ;  

5. ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈໍາອາທິດ ເພືີ່ອພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງຂ ລົງທຶນ;  

6. ປະສານງານກັບຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອອອກທະບຽນວິສາຫະກິດ, ທະບຽນອາກອນ, 
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ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນກິດຈະການ ແລະ ໃບອະນຸຍາດອືີ່ນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ພາຍຫຼັງໄດ້
ຮັບອະນຸຍາດຈາກຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ;  

7. ອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານເອກະສານ, ສະໜອງຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນ

ໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ ໂດຍປະສານງານກັບບັນດາຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;  

8. ອະທິບາຍ ແລະ ແນະນໍາການປະກອບເອກະສານ ຕາມແບບພິມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ແລະ ເອກະ 
ສານຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານລົງທຶນ;  

9. ຮັບຄໍາຮ້ອງ ແລະ ຄົີ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງເນືີ້ອໃນສັນຍາສໍາປະທານ, ໃບອະນຸຍາດ

ລົງທຶນ, ການປ່ຽນແປງເນືີ້ອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ ທີີ່ຕິດພັນກັບການເພີີ່ມ ຫຼ ືຫຼຸດກິດຈະການໃນບັນຊີ

ຄວບຄຸມ;  

10. ຮັບ ແລະ ບ ລິການຄໍາຮ້ອງຂ ວີຊາ, ບັດແຮງງານ ແລະ ບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ

ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມດ້ວຍ ຄອບຄົວ, ນັກວິຊາການ ແລະ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ;  

11. ຮັບຄໍາຮ້ອງ, ຄໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາ

ຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອພິຈາລະນາແກ້ໄຂບັນຫາດັົ່ງກ່າວ;  

12. ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເບືີ້ອງຕົີ້ນ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື ຂ ໍ້ສະເໜີ ທີີ່ພົວພັນກັບການລົງທຶນ 
ໂດຍມີການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;  

13. ໃຫ້ບ ລິການດ້ານຕ່າງໆ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານລົງທຶນແກ່ນັກລົງທຶນ ຕາມກົດໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການ;  

14. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການລົງທຶນ ແລ້ວລາຍງານຕ ໍ່ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ

ການລົງທຶນ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;  

15. ເກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ ຕາມລະບຽບການ;  

16. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັີ້ນແຂວງ.  

 

ພາກທ ີVIII  

ການໂຈະ, ຍົກເລກີ ແລະ ສິີ້ນສດຸການລງົທນຶ 
 

ມາດຕາ 85 (ປບັປງຸ) ການໂຈະການລງົທນຶ  
ການລົງທຶນ ຈະຖືກໂຈະການເຄືີ່ອນໄຫວຊົົ່ວຄາວ ໂດຍອົງການທີີ່ອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ອອກທະ 

ບຽນວິສາຫະກິດ ດັົ່ງນີີ້:  
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1. ຕາມການສະເໜີຂອງຜູ້ລົງທຶນ;  

2. ຕາມການສະເໜີຂອງຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຍ້ອນບ ໍ່ປະຕິບັດຕາມເປົົ້າໝາຍການລົງທຶນ 
ຫຼື ດໍາເນີນທຸລະກິດບ ໍ່ໄປຕາມສັນຍາ ຫຼ ືລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

 

ມາດຕາ 86 (ປບັປງຸ) ຂັີ້ນຕອນການໂຈະການລງົທນຶ  

ການໂຈະຕາມການສະເໜີຂອງຜູ້ລົງທຶນ: ອົງການທີີ່ອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ອອກທະບຽນວິສາຫະ
ກິດ ຕ້ອງປະສານງານກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອກວດກາປະເມີນຜົນກ່ອນການພິຈາລະນາອະນຸ 
ຍາດໃຫ້ໂຈະ.  

ການໂຈະຕາມການສະເໜີຂອງຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ອົງການທີີ່ອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ 

ອອກທະບຽນວິສາຫະກິດ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ແຈ້ງເຕືອນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໂດຍມີກໍານົດເວລາ ເພືີ່ອ

ໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນແກ້ໄຂ ຫຼື ປັບປຸງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ໃນກ ລະນີທີີ່ບ ໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ຕາມກໍານົດເວລາທີີ່ໄດ້

ຕົກລົງກັນ ການລົງທຶນດັົ່ງກ່າວ ກ ຈະຖືກສັົ່ງໃຫ້ໂຈະ.  
 

ມາດຕາ 87 (ປບັປງຸ) ການຍກົເລກີການລງົທນຶ  

ການລົງທຶນ ຈະຖືກຍົກເລີກ ໃນກ ລະນີ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ຕາມການສະເໜີ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ ຫຼື ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶີ່ງໃນກ ລະນີທີີ່ມີການລະເມີດຂ ໍ້ຜູກ 
ພັນຂອງອີກຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶີ່ງ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາ ຫຼື ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;  

2. ບ ໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຕາມເງືີ່ອນໄຂທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 86 ວັກສອງ ຂອງກົດໝາຍສະບັບ

ນີີ້;  

3. ບ ໍ່ເສຍພັນທະດ້ານພາສີ, ອາກອນ ແລະ ພັນທະການເງິນອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ 

ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;  

4. ມີຄໍາຕັດສິນທີີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດຂອງສານ ໃຫ້ຍົກເລີກການລົງທຶນ;  

5. ມີການລົີ້ມລະລາຍ ຕາມກົດໝາຍ;  
ໃນກ ລະນີມີການຍົກເລີກການລົງທຶນ ຈະບ ໍ່ພາໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນພົີ້ນຈາກພັນທະ ແລະ ໜີີ້ສິນທີີ່ມີຕ ໍ່ 

ບູກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ຕ ໍ່ລັດ.  
 

ມາດຕາ 88 (ປບັປງຸ) ຂັີ້ນຕອນການຍກົເລກີການລງົທນຶ  

ຂັີ້ນຕອນການຍົກເລີກການລົງທຶນ ມີດັົ່ງນີີ້:  

1. ອົງການທີີ່ອະນຸຍາດ ເປັນຜູ້ອອກໜັງສືແຈ້ງຍົກເລີກການລົງທຶນ;  

2. ໃຫ້ປະຕິບັດພັນທະຕ ໍ່ລັດ ແລະ ໃຊ້ແທນໜີີ້ສິນແກ່ເຈົີ້າໜີີ້ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.  
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ມາດຕາ 89 (ປບັປງຸ) ການສິີ້ນສດຸການລງົທນຶ  

ການລົງທຶນ ຈະສິີ້ນສຸດ ໃນກ ລະນີ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ໝົດອາຍຸການລົງທຶນຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ຫຼ ື ໂຄງການລົງທຶນໄດ້ປະ 
ຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ;  

2. ມີການຖອນໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ຫຼື ຖືກຍົກເລີກການລົງທຶນຕາມມາດຕາ 87 ຂອງກົດໝາຍ

ສະບັບນີີ້;  

3. ໄດ້ດໍາເນີນການຍຸບເລີກວິສາຫະກິດຕາມຂັີ້ນຕອນທີີ່ໄດ້ກໍານົດໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະ
ກິດ;  

4. ຍົກເລີກ ຕາມການສະເໜີຂອງຜູ້ລົງທຶນ ຫຼ ືຄູ່ສັນຍາ ໂດຍມີການຢັົ້ງຢືນຂອງຂະແໜງການທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ;  

5. ມີຄໍາຕັດສິນຂອງສານທີີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ ໃຫ້ຍຸບເລິກວິສາຫະກິດ ຫຼື ຍົກເລິກກິດຈະການ 
ການລົງທຶນ.  

 

ພາກທ ີIX  
ຂ ໍ້ຫາ້ມ 

 

ມາດຕາ 90 ຂ ໍ້ຫາ້ມທົົ່ວໄປ  

ຫ້າມ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັີ້ງມີ ພຶດຕິກໍາ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ອະນຸຍາດ, ດໍາເນີນທຸລະກິດທີີ່ຫວງຫ້າມ ຫຼ ືບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;   

2. ຂັດຂວາງການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນທຸກຮູບການ;  
3. ມີພຶດຕິກໍາອືີ່ນ ທີີ່ເປັນການລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.  

 

ມາດຕາ 91 (ປບັປງຸ) ຂ ໍ້ຫາ້ມສາໍລບັພະນກັງານ  
ຫ້າມພະນັກງານ ມີ ພຶດຕິກໍາ ດັົ່ງນີີ້:  
1. ສວຍໃຊ້ອໍານາດ, ໜ້າທີີ່, ຕໍາແໜ່ງ ເພືີ່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ;  

2. ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ຫຼື ເອືີ້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນ ເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ມາຊຶີ່ງຜົນປະໂຫຍດ 
ທີີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

3. ຮັບສິນບົນຈາກຜູ້ລົງທຶນ ຫຼື ຜູທ້ີີ່ຫວັງຜົນປະໂຫຍດຈາກການລົງທຶນ;  
4. ເປີດເຜີຍເອກະສານລັບຂອງຊາດ, ຂອງລັດຖະການ ແລະ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ;  

5. ແກ່ຍາວເວລາ ຫຼື ກົດໜ່ວງການພິຈາລະນາເອກະສານຕ່າງໆ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ ໂດຍບ ໍ່ມີເຫດຜົນ;  

6. ມີພຶດຕິກໍາອືີ່ນ ທີີ່ເປັນການລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.  
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ມາດຕາ 92 (ປບັປງຸ) ຂ ໍ້ຫາ້ມສາໍລບັຜູລ້ງົທນຶ  

ຫ້າມ ຜູ້ລົງທຶນ ມີ ພຶດຕິກໍາ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ໃຫ້ສິນບົນແກ່ເຈົີ້າໜ້າທີີ່ ແລະ ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບວຽກງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;  

2. ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ກັບເຈົີ້າໜ້າທີີ່ ແລະ ພະນັກງານລັດ ເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ມາ ຊຶີ່ງຜົນປະໂຫຍດທີີ່ຂັດກບັ 
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;  

3. ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຊືີ້-ຂາຍ ທີີ່ດິນ, ຍົກເວັີ້ນການເຊົົ່າ ຫຼື ສໍາປະທານທີີ່ດິນຈາກລັດ;  

4. ຫຼົບຫຼີກການປະຕິບັດພັນທະ, ເຊືີ່ອງອໍາ, ປ ດບັງລາຍຮັບ, ກໍາໄລ ແລະ ຊຸກເຊືີ່ອງການກະທໍາ

ຜິດທີີ່ຕິດພັນກັບການເສຍພາສີ, ອາກອນ;  

5. ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ຫຼື ໂຄສະນາທັບຖົມການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ພະນັກງານຂອງລັດ;  

6. ກະທໍາ ຫຼື ເຄືີ່ອນໄຫວໃດໆ ທີີ່ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງຊາດ, 

ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ແລະ ຂອງຊາດ;  

7. ມີພຶດຕິກໍາອືີ່ນ ທີີ່ເປັນການລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.  
 

ພາກທ ີX  
ການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂດັແຍ່ງ 

 

ມາດຕາ 93 (ປບັປງຸ) ຮບູການແກໄ້ຂຂ ໍ້ຂດັແຍງ່  

ການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນ ສາມາດດໍາເນີນດ້ວຍຮູບການໃດໜຶີ່ງ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ການແກ້ໄຂດ້ວຍການປະນີປະນອມກັນ;  

2. ການແກ້ໄຂທາງດ້ານບ ລິຫານ;  

3. ການແກ້ໄຂໂດຍ ອົງການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ
ທີີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ;  

4. ການຮ້ອງຟ້ອງຕ ໍ່ສານພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ທີີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.  
 

ມາດຕາ 94 (ປບັປງຸ) ການແກໄ້ຂດວ້ຍການປະນປີະນອມກນັ  
ໃນກ ລະນີ ທີີ່ມີຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບການລົງທຶນ ຄູ່ກ ລະນີຕ້ອງດໍາເນີນການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງນໍາ

ກັນໂດຍສັນຕິວິທີ, ປະນີປະນອມກັນ ຫຼ ືໂດຍຜ່ານຄົນກາງ ເພືີ່ອໃຫ້ຕ່າງຝ່າຍ ຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

ທີີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ເປັນທໍາ.  
 

ມາດຕາ 95 (ປບັປງຸ) ການແກໄ້ຂທາງດາ້ນບ ລຫິານ  
ໃນກ ລະນີ ເກີດຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບການລົງທຶນ ຄູ່ກ ລະນີ ຫຼ ື ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶີ່ງ ສາມາດສະເໜີຂ ໍ້
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ຂັດແຍ່ງ ຜ່ານຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ເພືີ່ອສະເໜີຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງການລົງທຶນ ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຕາມກົດໝາຍ.  

 

ມາດຕາ 96 (ປບັປງຸ) ການແກໄ້ຂໂດຍ ອງົການແກໄ້ຂຂ ໍ້ຂດັແຍງ່ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ຢູ ່ສປປ ລາວ ຫຼ ື   
             ຕາ່ງປະເທດ ທີີ່ ສປປ ລາວ ເປນັພາຄ ີ 

ໃນກ ລະນີເກີດຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບການລົງທຶນ ຄູ່ກ ລະນີສາມາດຮ້ອງຂ ຕ ໍ່ອົງການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດ
ແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼ ືຕ່າງປະເທດ ທີີ່ສອງຝ່າຍຕົກລົງນໍາກັນໃນສັນຍາ.  

ສປປ ລາວ ຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງກໍາມະການຕັດສິນຕ່າງປະເທດ ຫຼ ືສາກົນ ໂດຍ
ໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນ ຈາກສານປະຊາຊົນ ຂອງ ສປປ ລາວ.  

ສານປະຊາຊົນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະພິຈາລະນາຢັົ້ງຢືນຄໍາຕັດສິນຂອງກໍາມະການຕັດສິນຕ່າງ 
ປະເທດ ຫຼ ືສາກົນ ໄດ້ກ ຕ ໍ່ເມືີ່ອມີເງືີ່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ຄູ່ກ ລະນີ ຕ້ອງຖືສັນຊາດຂອງປະເທດ ທີີ່ເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍານິວຢອກ ປີ 1958 ວ່າ

ດ້ວຍການຮັບຮູ້ ແລະ ບັງຄັບປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງກໍາມະການຕັດສິນຕ່າງປະເທດ ຫຼ ືສາກົນ;  

2. ບ ໍ່ຂັດກັບລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບຄວາມໝັີ້ນຄົງຂອງຊາດ, 

ຄວາມສະຫງົບຂອງສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ;  

3. ຄູ່ກ ລະນີຝ່າຍທີີ່ມີພັນທະໃຊ້ແທນໜີີ້ສິນ ມີຊັບສິນ, ກິດຈະການ, ຮຸ້ນ, ເງິນຝາກ ຫຼື ຊັບສິນ

ອືີ່ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ,  
ພາຍຫຼັງຄໍາຕັດສິນຂອງກໍາມະການຕັດສິນຕ່າງປະເທດ ຫຼ ືສາກົນ ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ ແລະ ຢັົ້ງຢືນຈາກ

ສານປະຊາຊົນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລ້ວ ກ ໃຫ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນດັົ່ງກ່າວ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ສໍາລັບ ການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງການລົງທຶນທີີ່ໄດ້ມີສັນຍາກັບລັດຖະບານ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມສອງ
ຝ່າຍທີີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາ.  

 

ມາດຕາ 97 (ປບັປງຸ) ການຮອ້ງຟອ້ງຕ ໍ່ສານ ສປປ ລາວ ຫຼ ືຕາ່ງປະເທດ ທີີ່ ສປປ ລາວ ເປນັພາຄ ີ 
ໃນກ ລະນີ ເກີດມີຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບການລົງທຶນ ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶີ່ງ ສາມາດຮ້ອງຟ້ອງຕ ໍ່ສານ

ປະຊາຊົນ ຕາມກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼ ືຕ່າງປະເທດ ທີີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ. ເມືີ່ອມີຄໍາຕັດສິນ
ຂອງສານທີີ່ໃຊ້ໄດ້ ຢ່າງເດັດຂາດແລ້ວ ໃຫ້ມີຜົນສັກສິດບັງຄັບປະຕິບັດຕ ໍ່ຄູ່ກ ລະນີ. 

 

ພາກທ ີXI  
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາວຽກງານສົົ່ງເສມີການລງົທນຶ 

ໝວດທ ີ1  
ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສົົ່ງເສມີການລງົທນຶ 



79 

 

ມາດຕາ 98 (ປບັປງຸ) ອງົການຄຸມ້ຄອງ  
ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນ 

ຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຜູຮ້ັບຜິດຊອບ
ໂດຍກົງ ແລະ ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກັບ ຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ຂະແໜງການ

ການເງິນ, ຂະແໜງການອືີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  
 

ມາດຕາ 99 (ໃໝ)່ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ  
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີ ສິດ 

ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕາມການແບ່ງຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງ ດັົ່ງນີີ້:  

ກ. ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ  

1. ຄົີ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ ່ແຜນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບ 
ການກ່ຽວກັບການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ການອອກໄປລົງທຶນຢູ່
ຕ່າງປະເທດ;  

2. ສ້າງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ບັນດາແບບພິມ ທີີ່ພົວພັນກັບການຂ ອະນຸຍາດລົງທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຫຼ ື
ການອອກໄປລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດ;  

3. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອຄົີ້ນຄວ້າ, ເຈລະຈາສັນຍາສໍາ 

ປະທານ ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານລົງນາມໃນສັນຍາດັົ່ງກ່າວ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ;  

4. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີ ການໂຈະ, ປ່ຽນແປງ ຫຼື ຍົກເລີກ ໂຄງການ ຫຼ ືກິດຈະການ ການ 
ລົງທຶນ ທີີ່ບ ໍ່ປະຕິບັດຕາມເປົົ້າໝາຍການລົງທຶນ ຫຼື ດໍາເນີນທຸລະກິດບ ໍ່ໄປຕາມສັນຍາ ຫຼ ື ລະເມີດກົດ    
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;  

5. ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ສະໜອງຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ 

ສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເພືີ່ອດຶງດູດການລົງທຶນ ແລະ ການອອກໄປລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດ;  

6. ຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ ລຸ່ມກົດໝາຍກ່ຽວກັບການສົົ່ງ 
ເສີມການລົງທຶນໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ; 

7. ຊຸກຍູ້, ສົົ່ງເສີມ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການອືີ່ນ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ໃນການປະເມີນຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ກິດຈະການ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີີ່ເກີດຂຶີ້ນໃນ

ບັນດາໂຄງການ, ກິດຈະການລົງທຶນ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງ ຜູ້ລົງທນຶພາຍໃນ
ທີີ່ໄປລົງທຶນຢູຕ່່າງປະເທດ;  

8. ຊີີ້ນໍາ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການດໍາເນີນການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ໃຫ້ 
ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;  
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9. ສ້າງ, ບໍາລຸງ, ຍົກລະດັບພະນັກງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ;  

10. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ; 
11. ຄຸ້ມຄອງວຽກງານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ; 
12. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນຕ ໍ່ລັດຖະບານຢ່າງເປັນປົກກະ 

ຕິ;  
13. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.  
 

ຂ. ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ ຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແຂວງ, ນະຄອນຫວຼງ  

1. ຈັດຕັີ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍ, ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ ່ແຜນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະ 
ບຽບການກ່ຽວກັບການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ;  

2. ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ສະໜອງຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍສົົ່ງ 
ເສີມການລົງທຶນ ເພືີ່ອດຶງດູດການລົງທຶນຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ; 

3. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອຄົີ້ນຄວ້າ, ເຈລະຈາສັນຍາສໍາ 
ປະທານ ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ແຂວງລົງນາມໃນສັນຍາດັົ່ງກ່າວ ຕາມການມອບໝາຍ; 

4. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ, ກິດຈະການ ລວມທັງ 
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ;  

5. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການທ້ອງຖິີ່ນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ 
ທີີ່ເກີດຂຶີ້ນໃນບັນດາໂຄງການ, ກິດຈະການລົງທຶນໃນທ້ອງຖິີ່ນຕົນ;  

6. ຄົີ້ນຄ້ວາ ແລະ ນໍາສະເໜີ ການໂຈະ, ປ່ຽນແປງ ຫຼື ຍົກເລີກ ໂຄງການ ຫຼື ກິດຈະການການລົງ 
ທຶນ ທີີ່ບ ໍ່ປະຕິບັດຕາມເປົົ້າໝາຍການລົງທຶນ ຫຼື ດໍາເນີນທຸລະກິດບ ໍ່ໄປຕາມສັນຍາ ຫຼື ລະເມີດກົດໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;  

7. ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການດໍາເນີນການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ໃຫ້ມີຄວາມ 
ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;  

8. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຕາມການມອບ 
ໝາຍ ຂອງຂັີ້ນເທິງ;  

9. ສ້າງ, ບໍາລຸງ, ຍົກລະດັບພະນັກງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ;  

10. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຕ ໍ່ ຂັີ້ນເທິງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;  
11. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.  
 

ຄ. ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ ຂອງຫອ້ງການ ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ເມອືງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ  

1. ຈັດຕັີ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍ, ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ ່ແຜນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະ 
ບຽບການກ່ຽວກັບການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;  
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2. ສ້າງ ເເລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ສະໜອງຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ 
ສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເພືີ່ອດຶງດູດການລົງທຶນຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;  

3. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ, ກິດຈະການ ລວມທັງການຈັດ 
ຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ຕົນ;  

4. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະ 
ຄອນ ຂອງຕົນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີີ່ເກີດຂຶີ້ນໃນບັນດາໂຄງການ ແລະ 
ກິດຈະການລົງທຶນ;  

5. ອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ສະໜັບສະໜູນການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານການບ ລິການ ການລົງທຶນ 

ປະຕູດຽວ ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;  

6. ເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລົງທຶນ ລວມທັງກິດຈະການການລົງທຶນຕ່າງໆ ຢູ່ໃນເມືອງ, ເທດ 

ສະບານ, ນະຄອນ;  

7. ສະເໜີການສ້າງ, ບໍາລງຸ, ຍົກລະດັບພະນັກງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ;  

8. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຕ ໍ່ຂັີ້ນເທິງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;   

9. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.  
 

ມາດຕາ 100 (ໃໝ)່ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງຂະແໜງການ ອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້  
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ມີ ສິດ 

ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕາມການແບ່ງຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງ ດັົ່ງນີີ້:  

ກ. ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ ຂອງກະຊວງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້  

1. ຄົີ້ນຄວ້າທິດທາງ, ນະໂຍບາຍການພັດທະນາ ແລະ ການສົົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ພ້ອມທັງເປັນ

ເຈົີ້າການໃນການຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍທິດທາງ ນະໂຍບາຍດັົ່ງກ່າວ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ;  

2. ຄຸ້ມຄອງການມີຕົວຕົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງທຸລະກິດຂອງທຸກປະເພດວິສາຫະກິດ ໃນຂັີ້ນຄຸ້ມ 
ຄອງຂອງຕົນ ນັບແຕ່ຂອດສ້າງຕັີ້ງໄປຈົນເຖິງຂອດຍຸບເລີກ ຫຼື ລົີ້ມລະລາຍ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ; 

3. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ມາດຕະການ ຕ ໍ່ວິສາຫະກິດທີີ່ 
ລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;  

4. ບ ລິການຂຶີ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດໃນທຸກກິດຈະການ; 
5. ຮັບຄໍາຮ້ອງແຈ້ງຂຶີ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃນກິດຈະການທີີ່ບ ໍ່ຢູ່ໃນບັນຊີຄວບຄຸມ ແລະ ສາຂາ 

ວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດ;  
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6. ຮັບຄໍາຮ້ອງປ່ຽນແປງເນືີ້ອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ, ຍົກເວັີ້ນການເພີີ່ມ ຫຼ ື ຫຼຸດກິດຈະການ 

ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 47 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້;  

7. ຊຸກຍູ້ ແລະ ຊີີ້ນໍາວຽກງານການພັດທະນາ ແລະ ສົົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ຂັີ້ນທ້ອງຖິີ່ນ;  

8. ເກັບກໍາ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ບ ລິການສະໜອງຂ ໍ້ມຸນວິສາຫະກິດ ໃຫ້ແກ່ຂັີ້ນເທິງ ແລະ 

ສາທາລະນະຊົນ;  

9. ແຈ້ງເຊີນວິສາຫະກິດເຂົີ້າພົບ ເພືີ່ອອະທິບາຍເຫດຜົນ ຫຼື ແນະນໍາຕັກເຕືອນ ກ່ຽວກັບການ ດໍາ
ເນີນທຸລະກິດ;  

10. ສັົ່ງໂຈະການເຄືີ່ອນໄຫວທຸລະກິດຊົົ່ວຄາວ ຫຼື ຖາວອນ ຕ ໍ່ວິສາຫະກິດໃນຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງ 
ຕົນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ;  

11. ຖອນທະບຽນວິສາຫະກິດຖາວອນ ຫຼ ື ລຶບຊືີ່ວິສາຫະກິດອອກຈາກບັນຊີທະບຽນວິສາຫະ
ກິດ ຕ ໍ່ວິສາຫະກິດໃນຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ຕາມຂັີ້ນຕອນທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະ
ກິດ;  

12. ສັົ່ງໃຫ້ປ່ຽນແປງ ໂຈະ ຫຼ ືລົບລ້າງທະບຽນວິສາຫະກິດ ທີີ່ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງ ຂອງເຈົີ້າໜ້າທີີ່ທະບຽນ 
ວິສາຫະກິດຂັີ້ນທ້ອງຖິີ່ນ;  

13. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານວຽກງານກ່ຽວກັບການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຕາມ 
ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕ ໍ່ລັດຖະບານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;  

14. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.   
 

ຂ. ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ ຂອງພະແນກອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ແຂວງ, ນະຄອນຫວຼງ  

1. ເປັນເຈົີ້າການໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍການພັດທະນາ ແລະ ການ
ສົົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ; 

2. ຄຸ້ມຄອງການມີຕົວຕົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງທຸລະກິດຂອງທຸກປະເພດວິສາຫະກິດ ນັບແຕ່ຂອດ 
ສ້າງຕັີ້ງໄປຈົນເຖິງຂອດຍຸບເລີກ ຫຼື ລົີ້ມລະລາຍ ຕາມທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ;  

3. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ມາດຕະການ ຕ ໍ່ວິສາຫະກິດທີີ່ 
ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;  

4. ບ ລິການຂຶີ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດໃນທຸກກິດຈະການ;  
5. ຮັບຄໍາຮ້ອງແຈ້ງຂຶີ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃນກິດຈະການທີີ່ບ ໍ່ຢູ່ໃນບັນຊີຄວບຄຸມ;  

6. ຮັບຄໍາຮ້ອງປ່ຽນແປງເນືີ້ອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ;  
7. ຊຸກຍູ້ ແລະ ຊີີ້ນໍາວຽກງານການພັດທະນາ ແລະ ສົົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ເມືອງ, ເທດສະບານ, 

ນະຄອນ;  
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8. ເກັບກໍາ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ບ ລິການສະໜອງຂ ໍ້ມູນວິສາຫະກິດ ໃຫ້ແກ່ຂັີ້ນເທິງ ແລະ ສາ 

ທາລະນະຊົນ;  

9. ແຈ້ງເຊີນວິສາຫະກິດເຂົີ້າພົບ ເພືີ່ອອະທິບາຍເຫດຜົນ ຫຼື ແນະນໍາຕັກເຕືອນ ກ່ຽວກັບການ ດໍາ
ເນີນທຸລະກິດ;  

10. ສັົ່ງໂຈະການເຄືີ່ອນໄຫວທຸລະກິດຊົົ່ວຄາວ ຫຼື ຖາວອນ ຕ ໍ່ວິສາຫະກິດໃນຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງ 
ຕົນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ;  

11. ຖອນທະບຽນວິສາຫະກິດຖາວອນ ຫຼື ລຶບຊືີ່ວິສາຫະກິດອອກຈາກບັນຊີທະບຽນວິສາຫະ
ກິດ ຕ ໍ່ວິສາຫະກິດໃນຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ຕາມຂັີ້ນຕອນທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະ
ກິດ;  

12. ສັົ່ງໃຫ້ປ່ຽນແປງ, ໂຈະ ຫຼື ລົບລ້າງທະບຽນວິສາຫະກິດ ທີີ່ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງເຈົີ້າໜ້າທີີ່ທະ 

ບຽນວິສາຫະກິດຂັີ້ນເມືອງ;  

13. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານວຽກງານກ່ຽວກັບການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຕ ໍ່ ຂັີ້ນ
ເທິງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;  

14. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.  
 

ຄ. ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ ຂອງຫອ້ງການອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ເມອືງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ  

1. ເປັນເຈົີ້າການໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍການພັດທະນາ ແລະ ການ

ສົົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ;  

2. ຄຸ້ມຄອງການມີຕົວຕົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງທຸລະກິດຂອງທຸກປະເພດວິສາຫະກິດ ນັບແຕ່ຂອດ 
ສ້າງຕັີ້ງໄປຈົນເຖິງຂອດຍຸບເລີກ ຫຼື ລົີ້ມລະລາຍ ຕາມທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ;  

3. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ມາດຕະການ ຕ ໍ່ວິສາຫະກິດທີີ່ 
ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;  

4. ບ ລິການຂຶີ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດໃນທຸກກິດຈະການ;  

5. ຮັບຄໍາຮ້ອງແຈ້ງຂຶີ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃນກິດຈະການທີີ່ບ ໍ່ຢູ່ໃນບັນຊີຄວບຄຸມ;  

6. ຮັບຄໍາຮ້ອງປ່ຽນແປງເນືີ້ອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ;  

7. ເກັບກໍາ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ບ ລິການສະໜອງຂ ໍ້ມູນວິສາຫະກິດ ໃຫ້ແກ່ຂັີ້ນເທິງ ແລະ ສາ 

ທາລະນະຊົນ;  

8. ແຈ້ງເຊີນວິສາຫະກິດເຂົີ້າພົບ ເພືີ່ອອະທິບາຍເຫດຜົນ ຫຼ ືແນະນໍາຕັກເຕືອນ ກ່ຽວກັບການດໍາ 
ເນີນທຸລະກິດ;  
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9. ສັົ່ງໂຈະການເຄືີ່ອນໄຫວທຸລະກິດຊົົ່ວຄາວ ຫຼື ຖາວອນ ຕ ໍ່ວິສາຫະກິດໃນຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ 
ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ;  

10. ຖອນທະບຽນວິສາຫະກິດຖາວອນ ຫຼື ລຶບຊືີ່ວິສາຫະກິດອອກຈາກບັນຊີທະບຽນວິສາຫະ 
ກິດ ຕ ໍ່ວິສາຫະກິດໃນຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ຕາມຂັີ້ນຕອນທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະ
ກິດ;  

11. ສັົ່ງໃຫ້ປ່ຽນແປງ, ໂຈະ ຫຼື ລົບລ້າງທະບຽນວິສາຫະກິດ ທີີ່ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງ ຂອງເຈົີ້າໜ້າທີີ່

ທະບຽນວິສາຫະກິດຂັີ້ນຂອງຕົນ;  

12. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານວຽກງານກ່ຽວກັບການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຕ ໍ່ຂັີ້ນເທິງ 
ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;  

13. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.  
 

ມາດຕາ 101 (ໃໝ)່ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງຂະແໜງການການເງນິ  
   ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຂະແໜງການການເງິນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ 

ຕາມການແບ່ງຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງ ດັົ່ງນີີ້:  

ກ. ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ ຂອງກະຊວງການເງນິ  

1. ຄົີ້ນຄວ້າ, ສ້າງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບຂະແໜງການ 

ເງິນ ທີີ່ຕິດພັນກັບການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ;  

2. ຄົີ້ນຄ້ວາ, ປະກອບຄໍາເຫັນ ຕ ໍ່ການຂ ອະນຸຍາດ ການລົງທຶນ, ຕ ໍ່ອາຍຸສັນຍາ ແລະ ການປ່ຽນ 
ແປງເນືີ້ອໃນສັນຍາ;  

3. ຊຸກຍູ້, ແນະນໍາ, ເຜີຍແຜ,່ ຕິດຕາມການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກາໍລຸ່ມກົດໝາຍ 
ຂອງຂະແໜງການເງິນ ທີີ່ຕິດພັນກັບການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນໃຫ້ນັກລົງທຶນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ; 

4. ຊຸກຍູ້, ສົົ່ງເສີມ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ກິດຈະການການ 

ລົງທຶນ, ພ້ອມທັງຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນະໂຍບາຍ ດ້ານພາສີ, ອາກອນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການທີີ່ກໍານົດໄວ້; 

5. ປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງ, ອົງການອືີ່ນ ແລະ ທ້ອງ 

ຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີີ່ເກີດຂຶີ້ນໃນບັນດາໂຄງການ, ກິດຈະການລົງທຶນ ໃນ
ຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ; 

6. ສະເໜີພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂຈະ, ປ່ຽນແປງ ຫຼື ຍົກເລີກ ໂຄງການ ຫຼື ກິດຈະການ ການລົງ 

ທຶນ ທີີ່ບ ໍ່ປະຕິບັດຕາມເປົົ້າໝາຍການລົງທຶນ ຫຼື ດໍາເນີນທຸລະກິດບ ໍ່ໄປຕາມສັນຍາ; ບ ໍ່ເສຍພັນທະດ້ານ

ພາສີ, ອາກອນ ແລະ ພັນທະການເງິນອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;  
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7. ສ້າງ, ບໍາລຸງ, ຍົກລະດັບພະນັກງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານການລົງທຶນ;  

8. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການເງິນ ທີີ່ 

ຕິດພັນກັບການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຢູ ່ສປປ ລາວ;  

9. ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການ;  

10. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານວຽກງານກ່ຽວກັບການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການລົງທຶນ ຕ ໍ່ ຂັີ້ນເທິງ 
ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;  

11. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.   
 

ຂ. ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ ຂອງພະແນກການເງນິ ແຂວງ, ນະຄອນຫວຼງ  

1. ຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍ, ໂຄສະນາ, ເຜຍີແຜ ່ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ 

ການກ່ຽວກັບຂະແໜງການເງິນທີີ່ຕິດພັນກັບການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ;  

2. ຄົີ້ນຄ້ວາ, ປະກອບຄໍາເຫັນ ຕ ໍ່ການຂ ອະນຸຍາດການລົງທຶນ, ຕ ໍ່ອາຍຸສັນຍາ ແລະ ປ່ຽນແປງ 
ເນືີ້ອໃນສັນຍາ;  

3. ຊຸກຍູ້, ແນະນໍາ, ເຜີຍແຜ,່ ຕິດຕາມການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກາໍລຸ່ມກົດໝາຍ 
ກ່ຽວກັບຂະແໜງການເງິນ ທີີ່ຕິດພັນກັບການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນໃຫ້ນັກລົງທຶນ ແລະ ພາກສ່ວນທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ; 

4. ຊຸກຍູ້, ສົົ່ງເສີມ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ກິດຈະການການ 

ລົງທຶນ, ພ້ອມທັງຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນະໂຍບາຍ ດ້ານພາສີ, ອາກອນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດ 
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

5. ປະສານສົມທົບກັບ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ພະແນກການ, ອົງການອືີ່ນ ແລະ 

ທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີີ່ເກີດຂຶີ້ນໃນບັນດາໂຄງການ, ກິດຈະການລົງທຶນ;  

6. ສະເໜີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໂຈະ, ປ່ຽນແປງ ຫຼື ຍົກເລີກ ໂຄງການ ຫຼ ືກິດຈະການ ການ 

ລົງທຶນ ທີີ່ບ ໍ່ປະຕິບັດຕາມເປົົ້າໝາຍການລົງທຶນ ຫຼ ືດໍາເນີນທຸລະກິດບ ໍ່ໄປຕາມສັນຍາ; ບ ໍ່ເສຍພັນທະດ້ານ

ພາສີ, ອາກອນ ແລະ ພັນທະການເງິນອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;  

7. ສະເໜີສ້າງ, ບໍາລຸງ, ຍົກລະດັບພະນັກງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານການລົງທຶນ; 

8. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການເງິນ ທີີ່ 
ຕິດພັນກັບການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຢູ ່ສປປ ລາວ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັີ້ນເທິງ;  

9. ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະ 
ບຽບການ;  
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10. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານວຽກງານກ່ຽວກັບການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຕ ໍ່ຂັີ້ນເທິງ 
ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;  

11. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.  

ຄ. ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ ຂອງຫອ້ງການການເງນິ ເມອືງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ  

1. ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຜນນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບຂະແໜງ 

ການການເງິນທີີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ; 

2. ແນະນໍາ, ເຜີຍແແຜ່ນະໂຍບາຍກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບຂະແໜງການການເງິນ 
ທີີ່ຕິດພັນກບັວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ;  

3. ຊຸກຍູ້, ສົົ່ງເສີມ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ກິດຈະການການ 

ລົງທຶນ ພ້ອມທັງຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນະໂຍບາຍ ດ້ານພາສີ, ອາກອນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດ   
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

4. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ 

ຂອງຕົນ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີີ່ເກີດຂຶີ້ນໃນບັນດາໂຄງການ ແລະ ກິດຈະການການລົງທຶນ;  

5. ສະເໜີພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂຈະ, ປ່ຽນແປງ ຫຼື ຍົກເລີກ ໂຄງການ ຫຼື ກິດຈະການ ທີີ່ບ ໍ່ປະ 

ຕິບັດຕາມເປົົ້າໝາຍການລົງທຶນ ຫຼື ດໍາເນີນທຸລະກິດບ ໍ່ໄປຕາມສັນຍາ, ບ ໍ່ເສຍພັນທະດ້ານພາສີ, ອາກອນ 
ແລະ ພັນທະດ້ານການເງິນອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

6. ສະເໜີສ້າງ, ບໍາລຸງ, ຍົກລະດັບ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການລົງທຶນ;   

7. ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຕາມທີີ່ໄດກ້ໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະ 
ບຽບການ;  

8. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານວຽກງານກ່ຽວກັບການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຕ ໍ່ຂັີ້ນເທິງ 
ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

9. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.  
 

ມາດຕາ 102 (ໃໝ)່ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ພາກສວ່ນອືີ່ນ  

ຂະແໜງການ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່, ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ, ຊັບ 
ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີສິດ ແລະ ໜ້າ
ທີີ່ ຕາມການແບ່ງຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງ ດັົ່ງນີີ້:  

ກ. ຂັີ້ນກະຊວງ  

1. ຄົີ້ນຄວ້າສ້າງ, ໂຄສະນາ ເຜຍີແຜ ່ແຜນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ບຽບການ 

ກ່ຽວກັບການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ;  
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2. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 

ແລະ ການເງິນ ໃນການສ້າງແຜນການດຶງດູດການລົງທຶນທີີ່ພົວພັນກັບຂະແໜງການຕົນ;  

3. ຊີີ້ນໍາ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການດໍາເນີນການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ໃຫ້
ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;  

4. ເປັນເຈົີ້າການປະສານງານ ກັບຂະແໜງການອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດ  
ໝາຍ, ລະບຽບການ, ແບບພິມ, ມາດຕະຖານ, ຂັີ້ນຕອນ, ເຕັກນິກ ພ້ອມທັງປະກາດໃຊ້ແບບພິມ ແລະ 
ແນະນໍາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ. 
ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນິຕິກາໍລຸ່ມກົດໝາຍ ແລະ ການປະຕິບັດສັນຍາການ

ລົງທຶນ ໃນບັນດາກິດຈະການທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກຂະແໜງການຕົນ;  

5. ຊຸກຍູ້, ສົົ່ງເສີມ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການອືີ່ນຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ 

ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ, ການປະເມີນຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ກິດຈະການ 

ລວມທັງການແກ້ໄຂຂ ໍ້ສະເໜີ, ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆ ທີີ່ເກີດຂຶີ້ນໃນບັນດາໂຄງການ, ກິດຈະ 

ການລົງທຶນໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ;  

6. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ມີຄວາມເຫັນຕ ໍ່ການລົງທຶນ ທີີ່ພົວພັນກັບຂະແໜງການຕົນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດ
ໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;  

7. ກ ໍ່ສ້າງ, ບໍາລຸງ, ຍົກລະດັບພະນັກງານ ໃນຂະແໜງການຕົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການລົງທຶນ;  

8. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານການລົງທຶນ; 

9. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານວຽກງານກ່ຽວກັບການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລົງທຶນ ຕ ໍ່ກະຊວງແຜນ 
ການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພືີ່ອສັງລວມລາຍງານໃຫ້ລັດຖະບານ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;  

10. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.  
 

ຂ. ຂັີ້ນ ແຂວງ ແລະ ຂັີ້ນເມອືງ  

1. ໂຄສະນາ ເຜຍີແຜ ່ແຜນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ບຽບການ ກ່ຽວກັບການ

ສົົ່ງເສີມການລົງທຶນຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;  

2. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 
ແລະ ການເງິນ ຂັີ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ໃນການສ້າງແຜນການດຶງດູດການລົງທຶນ ທີີ່ພົວພັນກັບຂະແໜງການຕົນ
ຮັບຜິດຊອບ;  

3. ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການດໍາເນີນການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຕາມຂອບເຂດ
ສິດຂອງຕົນ ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທໍາ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ;  
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4. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການອືີ່ນຂັີ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄຸ້ມຄອງການ
ລົງທຶນ ແລະ ການປະເມີນຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ກິດຈະການ ລວມທັງການແກ້ໄຂສິີ່ງກີດ 

ຂວາງ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆ ທີີ່ເກີດຂຶີ້ນໃນບັນດາໂຄງການ, ກິດຈະການລົງທຶນ ໃນທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ;  

5. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ມີຄວາມເຫັນຕ ໍ່ການລົງທຶນ ທີີ່ພົວພັນກັບຂະແໜງການຕົນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດ
ໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;  

6. ກ ໍ່ສ້າງ, ບໍາລຸງ, ຍົກລະດັບພະນັກງານ ໃນຂະແໜງການຕົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການລົງທຶນ;  

7. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານການລົງທຶນຕາມການຕົກລົງຂອງ
ຂັີ້ນເທິງ;  

8. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານວຽກງານກ່ຽວກັບການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລົງທຶນ ຕ ໍ່ຂະແໜງແຜນ 
ການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພືີ່ອສັງລວມລາຍງານຂັີ້ນເທິງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;  

9. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.  
 

ໝວດທ ີ2  
ການກວດກາວຽກງານການສົົ່ງເສມີການລງົທນຶ 

 

ມາດຕາ 103 (ປບັປງຸ) ອງົການກວດກາ  

ອົງການກວດກາວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ປະກອບດ້ວຍ:  

1. ອົງການກວດກາພາຍໃນ ຊຶີ່ງແມ່ນອົງການດຽວກັນກັບ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສົົ່ງເສີມ
ການລົງທຶນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 98 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້;  

2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຊຶີ່ງແມ່ນສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ, ອົງການ

ກວດກາລັດ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.  
ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງ 

ການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາການລົງທຶນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດ

ໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້.  
 

ມາດຕາ 104 ເນືີ້ອໃນການກວດກາ  

ທຸກການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງບັນດາກິດຈະການການລົງທຶນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດ 

ຕາມກວດກາ ຈາກອົງການກວດກາວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 103 

ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້.  

ເນືີ້ອໃນການກວດກາ ມີ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ກວດກາ ການປະຕິບັດສັນຍາການລົງທຶນ;  



89 

 

2. ກວດກາການປະຕິບັດຂັີ້ນຕອນຂອງການລົງທຶນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນບົດວິພາກເສດຖະ 
ກິດ-ເຕັກນິກ;  

3. ກວດກາ ການປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ຕາມແຜນຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ 
ລວມທັງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຊັບສິນຂອງລັດ, ປະຊາຊົນ, ຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາ;  

4. ກວດກາ ການປະຕິບັດມາດຕະການຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານ; 
5. ກວດກາ ການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  
ອົງການກວດກາວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ມີສິດສະເໜີມາດຕະການແກ້ໄຂຕ ໍ່ຂະແໜງການທີີ່

ກ່ຽວຂ້ອງເພືີ່ອພິຈາລະນາ ໃນກ ລະນີທີີ່ພົບເຫັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກ
ງານສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ.  

 

ມາດຕາ 105 (ປບັປງຸ) ຮບູການ ການກວດກາ  

ການກວດກາ ມີ ສາມ ຮູບການ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ການກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິ;  

2. ການກວດກາໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ; 
3. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ.  
ການກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິ ແມ່ນ ການກວດກາທີີ່ມີລັກສະນະເປັນປະຈໍາ ແລະ ມີກໍານົດ

ເວລາ ອັນແນ່ນອນ ຊຶີ່ງຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶີ່ງ ຄັີ້ງ ຕ ໍ່ປ ີໂດຍແມ່ນຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນ
ປະຕູດຽວ ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

ການກວດກາໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ແມ່ນການກວດການອກແຜນການ ເມືີ່ອເຫັນວ່າມີ 
ຄວາມຈໍາເປັນ ຊຶີ່ງຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືກກວດກາຮູ້ລ່ວງໜ້າຢ່າງນ້ອຍ ຊາວສີີ່ ຊົົ່ວໂມງ.  

ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ແມ່ນການກວດກາໃນເວລາທີີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຮບີ
ດ່ວນ ໂດຍບ ໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືກກວດກາຮູ້ລ່ວງໜ້າ.  

ການກວດກາ ສາມາດດໍາເນີນການກວດກາ ດ້ານເອກະສານ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງຢູ່
ສະຖານທີີ່ປະຕິບັດງານ.  

 

ພາກທ ີXII  
ນະໂຍບາຍຕ ໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕ ໍ່ຜູ້ລະເມດີ 

 

ມາດຕາ 106 ນະໂຍບາຍຕ ໍ່ຜູມ້ຜີນົງານ  

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ື ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ມີຜົນງານດີເດັົ່ນໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີີ້ 

ເປັນຕົີ້ນ ການລົງທຶນທີີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ມີຄວາມສໍາຄັນຕ ໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການດຶງດູດ 

ແລະ ການຊຸກຍູ້ການລົງທຶນ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍ  ແລະ ນະໂຍບາຍອືີ່ນຕາມລະບຽບການ.  
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ມາດຕາ 107 ມາດຕະການຕ ໍ່ຜູລ້ະເມດີ  

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ສັນຍາ ແລະ ຂ ໍ້ຫ້າມ 

ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການ ສຶກສາອົບຮົມ, ລົງວິໄນ, ປັບໃໝ, ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ຫຼ ື

ຖືກດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ແລ້ວແຕ່ກ ລະນີເບົາ ຫຼື ໜັກ ຕາມກົດໝາຍ.  
 

ພາກທ ີXIII 
ບດົບນັຍັດສດຸທາ້ຍ 

ມາດຕາ 108 ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ  
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜູ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 

ສະບັບນີີ້.  
 

ມາດຕາ 109 (ປບັປງຸ) ຜນົສກັສດິ  
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ 

ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດໍາລັດປະກາດໃຊ້ ແລະ ພາຍຫຼັງໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສບິ
ຫ້າ ວັນ.  

ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ປ່ຽນແທນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ02/ສພຊ, 

ລົງວັນທີ 08 ກ ລະກົດ 2009.  

ຜູ້ລົງທຶນ, ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ວິສາຫະກິດ ທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສະບັບເກົົ່າ 

ແລະ ສັນຍາທີີ່ໄດ້ເຊັນກັບລັດຖະບານກ່ອນໜ້ານີີ້ ແມ່ນບ ໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈົນກວ່າຈະສິີ້ນສຸດສັນຍາ.  

ຜູ້ລົງທຶນ, ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ວິສາຫະກິດ ຫາກມີຈຸດປະສົງ ຕ້ອງການຮັບນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການ 
ລົງທຶນຕາມກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ກ ມີສິດສະເໜີຕ ໍ່ຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນເວລາ ໜຶີ່ງຮ້ອຍຊາວ
ວັນ ຈາກນັີ້ນ ຂະແໜງການດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ສະເໜີປະຕິບັດ.  

ຂ ໍ້ກໍານົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທີີ່ຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ລ້ວນແຕ່ຖືກຍົກເລີກ.  
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
ປະທານປະເທດ                                                                               ເລກ  116/ປປທ  

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22. 6. 2017  

ລັດຖະດໍາລັດ  
ຂອງປະທານປະເທດ 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊກົ້ດໝາຍວ່າດວ້ຍສະຖຕິ ິ(ສະບບັປບັປງຸ)  

 

- ອີງຕາມ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໝວດທີ VI 

ມາດຕາ 67 ຂ ໍ້ 1 (ສະບັບປັບປຸງປີ 2015);  

- ອີງຕາມ ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 011/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11 

ພຶດສະພາ 2017 ກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ (ສະບັບປັບປຸງ); 

- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 016/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 09 
ມິຖຸນາ 2017.  

ປະທານປະເທດ  
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ອອກລດັຖະດາໍລດັ:  

 

ມາດຕາ 1 ປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ (ສະບັບປັບປຸງ).  

ມາດຕາ 2 ລັດຖະດໍາລັດສະບັບນີີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນ ເປັນຕົີ້ນໄປ.  
 

                                                              ປະທານປະເທດ ແຫງ່ ສປປ ລາວ  
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

ສະພາແຫ່ງຊາດ                                                                               ເລກທີ 011/ສພຊ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 11 / 05 / 17  

ມະຕິ 
ຂອງກອງປະຊມຸສະພາແຫງ່ຊາດ  

ກ່ຽວກັບການຮບັຮອງເອາົກົດໝາຍວ່າດວ້ຍສະຖຕິ ິ(ສະບບັປບັປງຸ) 
 

ອີງຕາມລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ  
2015) ມາດຕາ 53 ຂ ໍ້1 ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015) ມາດຕາ

11 ຂ ໍ້ 1.             
 

ພາຍຫຼັງທີີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທືີ່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໄດ້ຄົີ້ນຄວ້າ
ພິຈາລະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິີ່ງ ກ່ຽວກັບເນືີ້ອໃນຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ (ສະບັບ
ປັບປຸງ) ໃນວາລະກອງປະຊຸມຕອນບ່າຍຂອງ ວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2017.  

 

ກອງປະຊມຸສະພາແຫງ່ຊາດ ຕກົລງົ: 
 

ມາດຕາ 1 ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ (ສະບັບປັບປຸງ) ດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີເປັນສ່ວນຫຼາຍ.  

ມາດຕາ 2 ມະຕິສະບັບນີີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນ ເປັນຕົີ້ນໄປ.   
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

ສະພາແຫ່ງຊາດ                                         ເລກທີ 24  /ສພຊ 

                 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2017 
 

ກົດໝາຍ 
ວາ່ດ້ວຍ ສະຖິຕິ (ສະບບັປບັປງຸ) 

 

ພາກທ ີI  
ບດົບນັຍັດທົົ່ວໄປ 

 

ມາດຕາ 1 (ປບັປງຸ) ຈດຸປະສງົ 

            ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ, ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຈັດຕັີ້ງ, ການຄຸ້ມ

ຄອງ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການກວດກາ ວຽກງານສະຖິຕິ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການ

ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງເປັນລະບົບ, ທັນສະໄໝ, ໜັກແໜ້ນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ແນໃສ່ຮັບປະກັນຂ ໍ້

ມູນສະຖິຕິຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ, ທັນເວລາ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ສາມາດເປັນບ່ອນອີງໃຫ້
ແກ່ການກໍານົດທິດທາງ, ໜ້າທີີ່ ແລະ ຄາດໝາຍລວມ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ
ຊາດ, ສາມາດເຊືີ່ອມໂຍງກັບພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການສ້າງສາປະເທດຊາດໃຫ້

ມັົ່ງຄັົ່ງ, ເຂັີ້ມແຂງ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ສີວິໄລ. 
 

ມາດຕາ 2 (ປບັປງຸ) ສະຖຕິ ິ
ສະຖິຕິ ແມ່ນ ຂ ໍ້ມູນ ແລະ ຕົວເລກ ທີີ່ສ່ອງແສງເຖິງສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຂອງເຫດການທີີ່ເກີດ

ຂຶີ້ນໃນສັງຄົມ, ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການດໍາເນີນງານ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດ ໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶີ່ງ 
ຊຶີ່ງໄດ້ມາຈາກ ການສໍາຫຼວດ ແລະ ການລາຍງານບ ລິຫານ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການສໍາພາດ, ການ
ເກັບກໍາ, ການສັງລວມ, ການປງຸແຕ່ງ, ການວິໄຈ ແລະ ການວິເຄາະ ຕາມວິທະຍາສາດດ້ານສະຖິຕິ. 

 

ມາດຕາ 3 (ປບັປງຸ) ການອະທບິາຍຄາໍສບັ 
ຄໍາສັບທີີ່ນໍາໃຊ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ມີ ຄວາມໝາຍ ດັົ່ງນີີ້: 
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1. ລະບບົສະຖຕິແິຫງ່ຊາດ ໝາຍເຖິງ ການສັງລວມສະຖິຕິໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ 
ໂດຍມີຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ, ແຜນດໍາເນີນງານ, ພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິແຫ່ງ

ຊາດ;  

2. ສະຖຕິທິາງການ ໝາຍເຖິງ ສະຖິຕິ ທີີ່ໄດ້ມາຈາກການສໍາຫຼວດ ແລະ ການລາຍງານບ ລິຫານ 
ໂດຍຜ່ານຂະບວນການເກັບກໍາ, ການສັງລວມ, ການຄິດໄລ່, ການປຸງແຕ່ງ, ການວິໄຈ ແລະ ການວິເຄາະ

ຕາມວິທະຍາສາດດ້ານສະຖິຕິ ໂດຍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກລະບົບການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ;  

3. ວທິະຍາສາດດາ້ນສະຖຕິິ ໝາຍເຖິງ ຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ຄວາມກວ້າງຂວາງ ແລະ ຄວາມ

ເປັນໜຶີ່ງດຽວ ໃນດ້ານວິທີການ, ຂະບວນການຜະລິດ ແລະ  ການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ   ບົນພືີ້ນຖານນິ 

ຍາມ, ແນວຄວາມຄິດ, ຄູ່ມືແນະນໍາ, ມາດຕະຖານສາກົນ, ປຶົ້ມຫຼັກສູດວິທະຍາສາດດ້ານສະຖິຕິ ທີີ່ສາກົນ

ວາງອອກ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

4. ການວເິຄາະ ໝາຍເຖິງ ຂະບວນການໄຈ້ແຍກ, ການກວດກາ, ການກັົ່ນຕອງ; ການສຶກສາອົງ
ປະກອບຕ່າງໆ ເພືີ່ອໃຫ້ອະທິບາຍໄດ້ຄວາມເປັນຈິງ, ສາຍພົວພັນ, ຄຸນລັກສະນະຂອງຂ ໍ້ມູນ ແລະ ຢັົ້ງຢືນ
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕົວເລກສະຖິຕິ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ສຶກສາຄົີ້ນຄ້ວາບັນຫາອືີ່ນໆໄດ້; 

5. ການວໄິຈ ໝາຍເຖິງ ວິທີການໃດໜຶີ່ງທີີ່ໃຊ້ເພືີ່ອການຊອກຫາສາເຫດ ຫຼື ທີີ່ມາຂອງບັນຫາ 
ຢ່າງມີຂັີ້ນຕອນ, ເປັນລະບົບລະບຽບ ແລະ ມີເປົົ້າໝາຍທີີ່ຈະແຈ້ງ;  

6. ຄວາມເປນັເອກະລາດທາງດາ້ນວຊິາການ ໝາຍເຖິງ ຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດ້ານການ
ຜະລິດ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ຕາມວິທະຍາສາດດ້ານສະຖິຕິ; 

7. ການສາໍຫວຼດສະຖຕິ ິໝາຍເຖິງ ວິທີການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ ຫຼື ຕົວເລກທີີ່ຕ້ອງການ ໂດຍນໍາໃຊ້ຄໍາ
ຖາມ ຫຼື ແບບສອບຖາມ ເພືີ່ອສໍາພາດຜູ້ສະໜອງຂ ໍ້ມູນແບບທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຕາມວິທະຍາສາດ
ດ້ານສະຖິຕິ ແລະ ໄລຍະເວລາ ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢ່າງເປັນເອກະພາບກັນ ໃນແຕ່ລະການສໍາຫຼວດ;  

8. ການລາຍງານບ ລຫິານ ໝາຍເຖິງ ການເກັບກໍາ, ການສັງລວມ ແລະ ການລາຍງານ ຂ ໍ້ມູນ
ສະຖິຕິ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ຂອງຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ
ຕົນ  ທີີ່ຕ້ອງໄດ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ; 

9. ຕວົຊີີ້ບອກ ໝາຍເຖິງ ຕົວເລກສະຖິຕິ ເພືີ່ອນໍາໃຊ້ໃນການວັດແທກ ຂະໜາດ, ການປະເມີນ 

ການປ່ຽນແປງໃນການພັດທະນາທີີ່ພົວພັນກັບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ  ຊັບພະຍາກອນ 

ທໍາມະຊາດ, ຄວາມໝັີ້ນຄົງ ແລະ ເຫດການໃດໜຶີ່ງ ໃນໄລຍະເວລາ ແລະ ໃນສະຖານທີີ່ໃດໜຶີ່ງ;  

10. ຂ ໍ້ມນູດບິ ໝາຍເຖິງ ຂ ໍ້ມູນ, ຖານຂ ໍ້ມູນ ຫຼື ຕົວເລກ ທີີ່ໄດ້ມາຈາກການສໍາຫຼວດ ແລະ ການ 
ລາຍງານບ ລິຫານ ທີີ່ຍັງບ ໍ່ທັນຜ່ານຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ຕາມວິທະຍາສາດດ້ານສະຖິຕິ; 

11. ຖານຂ ໍ້ມນູ ໝາຍເຖິງ ຊຸດຂ ໍ້ມູນທີີ່ໄດ້ສ້າງຂຶີ້ນຢູ່ໃນລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ ຊຶີ່ງສາມາດເຂົີ້າ 
ເຖິງໄດ້ດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ຫຼາຍວິທີ; 
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12. ປຖີານ ໝາຍເຖິງ ປີທີີ່ເປັນຈຸດປຽບທຽບ ຫຼື ບ່ອນອີງ ສໍາລັບການວັດແທກລະດັບການ
ປ່ຽນແປງໃດໜຶີ່ງ ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ; 

13. ຫວົໜວ່ຍພືີ້ນຖານ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັີ້ງຂອງລັດ ແລະ ບ ໍ່ແມ່ນ

ຂອງລັດ ທີີ່ດໍາເນີນການເຄືີ່ອນໄຫວທຸລະກິດ, ການຜະລິດ, ການບ ລິການ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວ 

ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ທີີ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ ບ ໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ;  

14. ສະຖຕິກິານຂຶີ້ນບນັຊ ີ ໝາຍເຖິງ ການເກັບກໍາສະຖິຕິບັນຊີຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານ ທີີ່ມີການ 
ເຄືີ່ອນໄຫວທຸລະກິດ ລວມທັງຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານທີີ່ໄດ້ຂຶີ້ນທະບຽນ ແລະ ບ ໍ່ໄດ້ຂຶີ້ນທະບຽນ ຊຶີ່ງມີການ
ບັນທຶກຢ່າງເປັນປະຈໍາ ແລະ ຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ໂດຍການຈັດຕັີ້ງຂອງລັດ ຫຼື ການຈັດຕັີ້ງໃດໜຶີ່ງ; 

15. ສະຖຕິກິານຂຶີ້ນທະບຽນ ໝາຍເຖິງ ການເກັບກໍາສະຖິຕິ, ການສັງລວມປະຈໍາປີ ຕາມການ

ລາຍງານບ ລິຫານ ເພືີ່ອສ້າງເປັນບັນຊີ ແລະ ຖານຂ ໍ້ມູນ; 

16. ການຜະລດິສະຖຕິ ິໝາຍເຖິງ ຂະບວນ ການເກັບກໍາ, ການສັງລວມ, ການຄິດໄລ່, ການປຸງ

ແຕ່ງ, ການວິໄຈ, ການວິເຄາະຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ການແປຄວາມໝາຍຂອງຂ ໍ້ມູນ ທີີ່ໄດ້ຈາກການສໍາ

ຫຼວດ ແລະ ການລາຍງານບ ລິຫານ ຕາມວິທະຍາສາດດ້ານສະຖິຕິ; 

17. ການປຸງແຕງ່ສະຖຕິ ິໝາຍເຖິງ ຂັີ້ນຕອນໜຶີ່ງ ຂອງການຜະລິດສະຖິຕິ ກ່ຽວກັບການສຶກສາ 
ຄວາມສອດຄ່ອງ ຫຼື ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຂ ໍ້ມູນ, ການໃສ່ລະຫັດສາລະບານ, ການຈັດລຽງລໍາດັບ, 

ການຈັດໝວດ, ການຈັດກຸ່ມ ຕາມວິທະຍາສາດດ້ານສະຖິຕິ; 

18. ຫວົໜວ່ຍການປົກຄອງ ໝາຍເຖິງ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ແຂວງ, 

ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ບ້ານ; 

19. ການຂຶີ້ນບນັຊຫີວົໜວ່ຍການປົກຄອງ ໝາຍເຖິງ ການຂຶີ້ນບັນຊີຫົວໜ່ວຍການປົກຄອງ ຊຶີ່ງ
ມີການບັນທຶກຢ່າງເປັນປະຈໍາ ແລະ ຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ໂດຍການຈັດຕັີ້ງຂອງລັດ; 

20. ລະບບົລະຫດັສາລະບານ ໝາຍເຖິງ ການຈັດແບ່ງຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິອອກເປັນ ພາກ, ຂະແໜງ, 

ໝວດ, ໝູ່, ກຸ່ມ ໂດຍອີງໃສ່ມາດຕະຖານຂອງສາກົນ ຊຶີ່ງນໍາໃຊ້ລະຫັດທີີ່ເປັນຕົວເລກ ຫຼື ຕົວອັກສອນ
ໃນການກໍານົດ ເພືີ່ອຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຜະລິດ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ຂອງລະບົບ
ການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ; 

21. ການສາໍຫວຼດແບບຕວົແທນລະດບັຊາດ ໝາຍເຖິງ ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ ຈາກຕົວແທນ 
ຂອງຈໍານວນປະຊາກອນທັງໝົດຂອງຊາດ  ກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະ ຫຼື ເຫດການທີີ່ເກີດຂຶີ້ນຕາມຈຸດປະ 
ສົງຂອງການສໍາຫຼວດນັີ້ນ; 

22. ການສາໍຫວຼດແບບຕວົແທນລະດບັຂະແໜງການ ໝາຍເຖິງ ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ ຈາກຕົວ 
ແທນຂອງຈໍານວນປະຊາກອນທັງໝົດຂອງຂະແໜງການ ກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະ ຫຼື ເຫດການທີີ່ເກີດ
ຂຶີ້ນ ຕາມຈຸດປະສົງຂອງການສໍາຫຼວດນັີ້ນ; 
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23. ການສາໍຫວຼດແບບຕວົແທນລະດບັທອ້ງຖິີ່ນ ໝາຍເຖິງ ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ ຈາກຕົວແທນ 
ຂອງຈໍານວນປະຊາກອນທັງໝົດຂອງທ້ອງຖິີ່ນ ກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະ ຫຼື ເຫດການທີີ່ເກີດຂຶີ້ນຕາມຈຸດ 
ປະສົງຂອງການສໍາຫຼວດນັີ້ນ;  

24. ນກັເດນີສາໍຫວຼດ ໝາຍເຖິງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຫຼື ບຸກຄົນ ທີີ່ບ ໍ່ແມ່ນລັດຖະກອນ ຊຶີ່ງ
ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ເກັບກໍາ ແລະ ສັງລວມຂ ໍ້ມູນໃນການດໍາເນີນການສໍາຫຼວດໃດໜຶີ່ງ;  

25. ນກັກວດກາ ໝາຍເຖິງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຫຼື ບຸກຄົນ ທີີ່ບ ໍ່ແມ່ນລັດຖະກອນ ຊຶີ່ງໄດ້
ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ກວດກາຂ ໍ້ມູນ, ຕົວເລກທີີ່ນັກເດີນສໍາຫຼວດເກັບກໍາ ແລະ ສັງລວມໄດ້;  

26. ຜູສ້ະໜອງຂ ໍ້ມນູ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັີ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ 

ປະເທດ ທີີ່ມີພູມລໍາເນົາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຊຶີ່ງໄດ້ສະໜອງຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ; 

27. ຄວົເຮອືນ ໝາຍເຖິງ ເຮືອນທີີ່ມີບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນ ຊຶີ່ງມີການກິນຢູ່ຮ່ວມກັນ ແລະ ດໍາເນີນ
ກິດຈະກໍາປະຈໍາວັນຮ່ວມກັນເປັນປະຈໍາ; ຄົົວເຮືອນໜຶີ່ງປະກອບມີ ໜຶີ່ງ ຫຼື ຫຼາຍຄອບຄົວ ທີີ່ມີ ໜຶີ່ງ ຫຼ ື
ຫຼາຍສໍາມະໂນຄົວ; 

28. ການຂຶີ້ນທະບຽນພນົລະເມອືງ ໝາຍເຖິງ ລະບົບການບັນທຶກຂ ໍ້ມູນພົນລະເມືອງ ແລະ ຜູ້ຢູ່
ອາໄສທັງໝົດ ລວມທັງການເກີດ, ການຕາຍ, ການແຕ່ງດອງ, ການຢ່າຮ້າງ, ການຮັບເອົາເດັກເປັນ
ລູກລ້ຽງ ແລະ ອືີ່ນໆ;   

29. ສະຖຕິບິດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໝາຍເຖິງ ຂ ໍ້ມູນທີີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ 
ຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ ແລະ ຊາຍ ໃນທຸກໆດ້ານຂອງສະພາບການດໍາລົງຊີວິດ ເຊັົ່ນ ຄວາມ
ແຕກຕ່າງກັນດ້ານ ການເຂົີ້າເຖິງ, ການໃຫ້ໂອກາດ, ການສະໜອງ, ການໃຫ້ຄຸນຄ່າ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມ
ສໍາຄັນຕ່າງໆ; 

30. ຂ ໍ້ມນູສະຖຕິທິີີ່ບ ໍ່ມຄີວາມຈງິ ໝາຍເຖິງ ຂ ໍ້ມູນທີີ່ ປອມແປງ, ບິດເບືອນ ຈາກສະພາບຄວາມ
ເປັນຈິງ ຫຼື ສ້າງຂ ໍ້ມູນຂຶີ້ນມາໂດຍບ ໍ່ມີແຫຼ່ງຂ ໍ້ມູນອ້າງອີງທີີ່ຖືກຕ້ອງ;  

 

ມາດຕາ 4 (ປບັປງຸ) ນະໂຍບາຍຂອງລດັ ກຽ່ວກບັວຽກງານສະຖຕິ ິ

ລັດ ຊຸກຍູ້, ສົົ່ງເສີມ ການພັດທະນາວຽກງານສະຖິຕິດ້ວຍການກໍານົດ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, 

ລະບົບການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ການສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການປະກອບບຸກຄະລາກອນ ແລະ 
ການສະໜອງງົບປະມານ ເພືີ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານສະຖິຕິ ໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ ແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງວຽກງານສະຖິຕິ; 

ລັດ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປະກອບສ່ວນ
ສະຕິປັນຍາ, ວັດຖູປະກອນ, ແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ສະໜອງຂ ໍ້ມູນ ເຂົີ້າໃນການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິ. 

ລັດ ສ້າງເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະ 
ເທດ ສາມາດຮຽນຮູ້, ເຂົີ້າໃຈວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ເຂົີ້າເຖິງ ຂ ໍ້ມູນທີີ່ຊັດເຈນ ແລະ ທັນສະພາບການ. 
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ມາດຕາ 5 (ປບັປງຸ) ຫຼກັການພືີ້ນຖານກຽ່ວກບັວຽກງານສະຖຕິ ິ
ໃນການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິ ຕ້ອງດໍາເນີນບົນຫຼັກການພືີ້ນຖານ ດັົ່ງນີີ້:  
1. ຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ; 

2. ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຕາມວິທະຍາສາດດ້ານສະຖິຕິ, ຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດ້ານ

ວິຊາການໃນການຜະລິດ, ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ການຕອບສະໜອງຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມ

ເປັນຈິງ, ພາວະວິໄສ, ຊັດເຈນ, ຄົບຊຸດ ແລະ ທັນຕາມກໍານົດເວລາ; 

3. ຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະພາບ ຂອງບັນດາຕົວຊີີ້ບອກ, ລະບອບວິທີການຄິດໄລ່, ລະບົບຕາ 

ຕະລາງເກັບກໍາ, ຫົວໜ່ວຍວັດແທກ, ລະບົບລະຫັດສາລະບານ, ໄລຍະເວລາການລາຍງານ ໂດຍໃຫ້

ເອົາໃຈໃສ່ ສະຖິຕິແຍກເພດ; 

4. ຮັບປະກັນການເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບ ວິທີການຜະລິດ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ເພືີ່ອສ້າງ
ຄວາມເຊືີ່ອໝັີ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ນໍາໃຊ້ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ; 

5. ຮັບປະກັນສິດສະເໝີພາບ ໃນການເຂົີ້າເຖິງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ທີີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ແລະ 
ປະກາດໃຊ້, ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ນໍາໃຊ້ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ. 

 

ມາດຕາ 6 ຂອບເຂດການນາໍໃຊກ້ດົໝາຍ 

ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບ ບຸກຄົນ, ຄົວເຮືອນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທັງພາຍໃນ 

ແລະ ຕ່າງປະເທດທີີ່ດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ເຄືີ່ອນໄຫວກິດຈະກໍາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດ, ການສະໜອງ 

ແລະ ການນໍາໃຊ້ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິໃນ ສປປ ລາວ ຍົກເວັີ້ນການເຜີຍແຜ,່ ການສະໜອງຂ ໍ້ມູນ ສະຖິຕິ ທີີ່
ແຕະຕ້ອງເຖິງຄວາມໝັີ້ນຄົງຂອງຊາດ. 

 

 

ມາດຕາ 7 (ປບັປງຸ) ການຮວ່ມມສືາກນົ  

ລັດ ສົົ່ງເສີມໃຫ້ມີການພົວພັນ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ ດ້ວຍການ

ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການ, 

ເຕັກນິກ, ເຊືີ່ອມໂຍງການນໍາໃຊ້ວິທີວິທະຍາດ້ານສະຖິຕິ, ຄົີ້ນຄວ້າ, ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລ
ຊີ ເພືີ່ອພັດທະນາວຽກງານສະຖິຕິ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ແລະ ທັນສະໄໝ, ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດ 
ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.  
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ພາກທ ີII  
ປະເພດສະຖຕິ ິ

ມາດຕາ 8  ປະເພດສະຖຕິ ິ
ສະຖິຕິ ແບ່ງອອກເປັນ ສີີ່ ປະເພດຕົີ້ນຕ  ດັົ່ງນີີ້: 
1. ສະຖິຕິເສດຖະກິດ; 
2. ສະຖິຕິສັງຄົມ; 
3. ສະຖິຕິສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ; 

4. ສະຖິຕິຄວາມໝັີ້ນຄົງ. 
 

ມາດຕາ 9 (ປບັປງຸ) ສະຖຕິເິສດຖະກດິ 
ສະຖິຕິເສດຖະກິດ ແມ່ນ ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງການພັດທະນາ

ດ້ານເສດຖະກິດ ກ່ຽວກັບ ກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ, ອຸດສາຫະກໍາ, ຫັດຖະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, 

ພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່, ການກ ໍ່ສ້າງ, ການຄົມມະນາຄົມຂົນສົົ່ງ, ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ 

ການສືີ່ສານ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ,ີ ການລົງທຶນ, ການເງິນ, ເງິນຕາ ແລະ ການປະກັນໄພ, 

ທະນາຄານ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການບັນຊີແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖິຕິອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເສດຖະກິດ ຊຶີ່ງ
ສອດຄ່ອງກັບຕົວຊີີ້ບອກຂອງເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາ.  

 

ມາດຕາ 10 (ປບັປງຸ) ສະຖຕິສິງັຄມົ 
ສະຖິຕິສັງຄົມ ແມ່ນ ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິກ່ຽວກັບສະພາບການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງການພັດທະນາດ້ານສັງ 

ຄົມ ກ່ຽວກັບພົນລະເມືອງ, ຊົນເຜົົ່າ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ແຮງງານ, ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, 

ຜູ້ພິການ, ຜູ້ອາຍຸສູງ, ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທໍາ, ຄວາມທຸກຍາກ, ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ, ການປະກັນ

ສັງຄົມ, ສະຖິຕິທີີ່ຢູ່ອາໄສ, ກິລາ-ກາຍຍະກໍາ, ອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ, ອຸບປະຕິເຫດ, ຄະດີ; ສະຖິຕິການ

ຂຶີ້ນບັນຊີຫົວໜ່ວຍການປົກຄອງ, ສະຖິຕິການຂຶີ້ນບັນຊີຄົວເຮືອນ; ສະຖິຕິການຂຶີ້ນທະບຽນພົນລະເມືອງ 

ກ່ຽວກັບ ການເກີດ, ການຕາຍ, ການແຕ່ງດອງ, ການຢ່າຮ້າງ, ການຮັບເອົາເດັກເປັນລູກລ້ຽງ ແລະ 
ສະຖິຕິອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສັງຄົມ ຊຶີ່ງສອດຄ່ອງກັບຕົວຊີີ້ບອກຂອງເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາ.   

 

ມາດຕາ 11  (ປບັປງຸ) ສະຖຕິສິິີ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 
             ສະຖິຕິສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແມ່ນ ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ກ່ຽວກັບສະພາບການ  

ເຄືີ່ອນໄຫວຂອງການພັດທະນາດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ກ່ຽວກັບພູມີ
ປະເທດ, ທ ລະນີສາດ, ທີີ່ດິນ, ແຮ່ທາດ, ອຸຕຸນິຍົມ, ອຸທົກກະສາດ, ໄພພິບັດ, ມົນລະພິດ, ສິີ່ງເສດເຫຼືອ, 

ສານເຄມີ ແລະ ການບໍາບັດ, ການສ້າງຄວາມສົມດູນ  ລະຫວ່າງສິີ່ງແວດລ້ອມ,  ຊັບພະຍາກອນທໍາມະ 
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ຊາດ, ມະນຸດ ແລະ ການພັດທະນາ ແລະ ສະຖິຕິອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ 
ທໍາມະຊາດ ຊຶີ່ງສອດຄ່ອງກັບຕົວຊີີ້ບອກຂອງເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາ. 
 

ມາດຕາ 12 (ປບັປງຸ)  ສະຖຕິຄິວາມໝັີ້ນຄງົ 

ສະຖິຕິຄວາມໝັີ້ນຄົງ ແມ່ນ ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ ແລະ ຄວາມໝັີ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງສັງຄົມ ເປັນຕົີ້ນ ສະຖິຕິ
ການຄໍໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ, ສະຖິຕິການຄ້າມະນຸດ. 

 

ພາກທ ີIII  
ການສາ້ງສະຖຕິ ິ

 

ມາດຕາ 13 ຄວາມສາໍຄນັ ແລະ ຄວາມຈາໍເປນັຂອງການສາ້ງສະຖຕິ ິ
ການສ້າງສະຖິຕິ ແມ່ນ ການກໍານົດ ແລະ ການຜະລິດສະຖິຕິທີີ່ດ າເນີນຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດດ້ານ

ສະຖິຕິ ເພືີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ທີີ່ມີຄຸນນະພາບ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມຄບົ
ຖ້ວນ ແນໃສ່ຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການສ້າງ ແລະ ເປັນເຄືີ່ອງມືໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່
ລະໄລຍະ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ. 

 

ມາດຕາ 14  (ປບັປງຸ) ວທິກີານໃນການສາ້ງສະຖຕິ ິ
 ວິທີການໃນການສ້າງສະຖິຕິ ທີີ່ເປັນທາງການ ມີ ວິທີການ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ການສໍາຫຼວດ; 

2. ການລາຍງານບ ລິຫານ; 

3. ການສ້າງສະຖິຕິການຂຶີ້ນບັນຊີ; 
4. ການສ້າງສະຖິຕິການຂຶີ້ນທະບຽນ. 
 

ໝວດທ ີ1  
ການສາໍຫວຼດ 

 

ມາດຕາ 15  (ປັບປງຸ) ປະເພດການສາໍຫວຼດສະຖຕິ ິ
  ການສໍາຫຼວດສະຖິຕິ ມີ ສາມ ປະເພດ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ການສໍາຫຼວດໃຫຍ່; 

2. ການສໍາຫຼວດແບບຕົວແທນ; 

3. ການສໍາຫຼວດສະເພາະ; 
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ການສໍາຫຼວດໃຫຍ່ ແມ່ນ ການເກັບກໍາ, ຈົດນັບ, ບັນທຶກຂ ໍ້ມູນ ທຸກຫົວໜ່ວຍເປົົ້າໝາຍ ຕາມ
ຈຸດປະສົງ ຂອງການສໍາຫຼວດນັີ້ນ. 

ການສໍາຫຼວດແບບຕົວແທນ  ແມ່ນ ການເກັບກໍາ,  ຈົດນັບ,  ບັນທຶກຂ ໍ້ມູນ  ບາງຫົວໜ່ວຍເປົົ້າ 
ໝາຍທີີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກຕົວແທນ ຕາມວິທະຍາສາດດ້ານສະຖິຕິຂອງການອອກແບບຕົວແທນ ຕາມ
ຈຸດປະສົງຂອງການສໍາຫຼວດນັີ້ນ ຊຶີ່ງສາມາດເປັນຕົວແທນລະດັບຊາດ ແລະ ບ ໍ່ແມ່ນລະດັບຊາດ ຄືແຂວງ, 
ເມືອງ ແລະ ບ້ານ. 
        ການສໍາຫຼວດສະເພາະ ແມ່ນການເກັບກໍາ, ຈົດນັບ, ບັນທຶກຂ ໍ້ມູນ ທີີ່ລົງເລິກຕາມຈຸດປະສົງ
ສະເພາະຂົງເຂດໃດໜຶີ່ງ ທີີ່ມີໃນແຜນ ຫຼື ບ ໍ່ມີໃນແຜນການສໍາຫຼວດ ຊຶີ່ງສາມາດຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໄດ້ທຸກ
ເວລາຕາມຄວາມຕ້ອງການເພີີ່ມເຕີມ, ໃນເວລາອັນຮີບດ່ວນ, ຈໍາເປັນ ແລະ ໃນກ ລະນີທີີ່ມີເຫດພາວະ
ສຸກເສີນເກີດຂຶີ້ນ. 

 

ມາດຕາ 16 (ປບັປງຸ) ການວາງແຜນການສາໍຫວຼດ 
ການວາງແຜນການສໍາຫຼວດ ແມ່ນ ການກໍານົດແຜນດໍາເນີນການສໍາຫຼວດຕາມຂັີ້ນຕອນ ລວມມີ 

ການກະກຽມ, ການປະຕິບັດພາກສະໜາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ໂດຍມີການແຕ່ງຕັີ້ງ ຄະນະ

ຮັບຜິດຊອບຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ. ການກໍານົດແຜນດໍາເນີນງານການສ າຫຼວດ ມີຂັີ້ນຕອນ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ການກະກຽມການສໍາຫຼວດ ແມ່ນ ຂັີ້ນຕອນຂອງການສ້າງແຜນ, ສ້າງໂຄງການດໍາເນີນງານ

ການສໍາຫຼວດ ຊຶີ່ງປະກອບດ້ວຍການກໍານົດຈຸດປະສົງ, ເປົົ້າໝາຍ, ຂອບເຂດ, ເນືີ້ອໃນ, ການອອກແບບ

ສໍາຫຼວດ, ວິທີການ, ການນໍາໃຊ້ລະຫັດສາລະບານ, ການອອກແບບສອບຖາມຂອງການສໍາຫຼວດ ລວມ

ທັງການກະກຽມເຄືີ່ອງມື, ວັດຖູປະກອນ, ບຸກຄະລາກອນ, ງົບປະມານ ແລະ ການໂຄສະນາປຸກລະດົມ

ຂົນຂວາຍໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການສໍາຫຼວດ; 

2. ການປະຕິບັດພາກສະໜາມ ແມ່ນ ຂັີ້ນຕອນການດໍາເນີນແຜນຂອງການສໍາຫຼວດ ຊຶີ່ງປະ 
ກອບດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ນັກເດີນສໍາຫຼວດ ແລະ ນັກກວດກາ, ການດໍາເນີນການເກັບກໍາ, ການ

ບັນທຶກ ແລະ ການຈົດກ່າຍ ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີການສໍາພາດ ໂດຍກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ, ການກວດກາຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຂອງຂ ໍ້ມູນ ທີີ່ໄດ້ຮັບຈາກຜູ້ສະໜອງຂ ໍ້ມູນ ໃນຂອບເຂດພືີ້ນທີີ່ຂອງການສໍາ
ຫຼວດ; 

3. ການປະເມີນຜົນ ແມ່ນ ຂັີ້ນຕອນສຶກສາຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີຜົນຂອງການສໍາຫຼວດ ຊຶີ່ງ
ປະກອບດ້ວຍການສັງລວມ, ການປຸງແຕ່ງ, ການສ້າງຖານຂ ໍ້ມູນ, ຕາຕະລາງສະຖິຕິ, ບົດລາຍງານ ແລະ 
ການເຜີຍແຜຜ່ົນຂອງການສໍາຫຼວດ. 

 
 

ມາດຕາ 17 (ປບັປງຸ) ໄລຍະເວລາການສາໍຫວຼດ  

ໄລຍະເວລາການສໍາຫຼວດ ແມ່ນດໍາເນີນໃນໄລຍະເວລາ 10 ປີ, 5 ປີ, ປະຈໍາປ ີແລະ ປະຈໍາງວດ  
ຫຼື ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຊຶີ່ງໄດ້ກໍານົດ ດັົ່ງນີີ້: 
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1. ການສໍາຫຼວດໃຫຍ່ ປະກອບດ້ວຍ:  
- ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີີ່ຢູ່ອາໄສທົົ່ວປະເທດ, ການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາທົົ່ວ

ປະເທດ ດໍາເນີນໃນທຸກໆ ສິບ ປີ; ສໍາລັບການສໍາຫຼວດເສດຖະກິດທົົ່ວປະເທດ ດໍາເນີນໃນທຸກໆ ຫ້າ ປີ;  
- ການສໍາຫຼວດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມອືີ່ນ ສາມາດ ດໍາເນີນໃນເວລາທີີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ. 

2. ການສໍາຫຼວດແບບຕົວແທນ 
ການສໍາຫຼວດແບບຕົວແທນລະດັບຊາດ ປະກອບດ້ວຍ ການສໍາຫຼວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້

ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ, ການສໍາຫຼວດແຮງງານ, ການສໍາຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມ ໃຫ້ດໍາເນີນໃນທຸກໆ 

ຫ້າ ປີ ຫຼື ປະຈໍາປ ີຕາມແຕ່ລະກ ລະນີຂອງການສໍາຫຼວດ; ການສໍາຫຼວດຄົວເຮືອນ, ການສໍາຫຼວດວິສາຫະ
ກິດ ແລະ ຫ້າງຮ້ານ ໃຫ້ດໍາເນີນໃນທຸກໆປີ;  

ສໍາລັບການສໍາຫຼວດແບບຕົວແທນບ ໍ່ແມ່ນລະດັບຊາດ ນັີ້ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມແຜນດໍາເນີນງານທີີ່
ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານຂອງການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັີ້ງ ແລະ 
ສາຍຂວາງໃນແຕ່ລະໄລຍະ.   

3. ການສໍາຫຼວດສະເພາະ ສາມາດດໍາເນີນໃນແຕ່ລະປີ ຫຼື ຕາມໄລຍະເວລາ ທີີ່ເຫັນວ່າມີ ຄວາມ
ຕ້ອງການ.  

 

ມາດຕາ 18 (ປບັປງຸ) ການອະນມຸດັການສາໍຫວຼດ 
 ການອະນຸມັດການສໍາຫຼວດແຕ່ລະປະເພດໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນຜູ້ອະນຸມັດການສໍາຫຼວດໃຫຍ່ ຕາມການສະເໜີຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງ

ຊາດ ໂດຍຜ່ານກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; 

2. ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຜູ້ອະນຸມັດການສໍາຫຼວດແບບຕົວແທນ
ລະດັບຊາດ ຕາມການສະເໜີຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໂດຍຜ່ານການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ
ອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

3. ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຫຼື ຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ເປັນຜູ້ອະນຸມັດການສໍາຫຼວດ
ແບບຕົວແທນ ແລະ ການສໍາຫຼວດສະເພາະ ລະດັບຂະແໜງການຂອງຕົນຕາມການສະເໜີຂອງສູນ
ສະຖິຕິປະຈໍາກະຊວງ ຫຼື ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ໂດຍຜ່ານການຢັົ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງທາງດ້ານ
ວິຊາການ ຈາກສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ; 

4.  ເຈົີ້າແຂວງ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ເປັນຜູ້ອະນຸມັດການສໍາຫຼວດແບບຕົວແທນ ແລະ ການ
ສໍາຫຼວດສະເພາະ ໃນລະດັບທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ ຕາມການສະເໜີຂອງຂະແໜງສະຖິຕິປະຈໍາພະແນກການ, 
ອົງການລັດທຽບເທົົ່າພະແນກຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໂດຍຜ່ານການຢັົ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງທາງດ້ານ
ວິຊາການຈາກສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ຕາມການສະເໜີຂອງສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ, 
ນະຄອນຫຼວງ ໂດຍຜ່ານການຢັົ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງທາງດ້ານວິຊາການ ຈາກສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ; 

5. ເຈົີ້າເມືອງ, ຫົວໜ້າເທດສະບານ, ເຈົີ້ານະຄອນ ເປັນຜູ້ອະນຸມັດການສໍາຫຼວດແບບຕົວແທນ  
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ແລະ ການສໍາຫຼວດສະເພາະ ໃນລະດັບທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ ຕາມການສະເໜີຂອງໜ່ວຍງານສະຖິຕິປະຈໍາ
ຫ້ອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າຫ້ອງການ ຂອງເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ໂດຍຜ່ານການຢັົ້ງຢືນ 
ແລະ ຮັບຮອງທາງດ້ານວິຊາການ ຈາກສູນສະຖິຕິປະຈໍາເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຫຼື ຕາມການສະ 
ເໜີຂອງສູນສະຖິຕິປະຈໍາເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ໂດຍຜ່ານການຢັົ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງທາງດ້ານ
ວິຊາການ ຈາກສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ. 

ການສໍາຫຼວດແບບຕົວແທນ ແລະ ການສໍາຫຼວດສະເພາະ ຂອງຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານ  ເພືີ່ອຮັບໃຊ້
ສະເພາະການຈັດຕັີ້ງຂອງຕົນນັີ້ນ ສາມາດດໍາເນີນການສໍາຫຼວດດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ ໂດຍບ ໍ່ຕ້ອງຂ ອະນຸມັດ
ຈາກການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄໍາເຫັນດີຈາກອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ແລະ ບ ໍ່ຖືວ່າເປັນສະຖິຕິທາງການ.  

ສໍາລັບການສໍາຫຼວດ ທີີ່ບ ໍ່ມີໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງລະບົບການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແຕ່
ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນນັີ້ນ ບຸກຄົນທີີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນຂ ໍ້ 1, 2, 3, 4 ແລະ 5 ຂອງມາດຕາ
ນີີ້ ເປັນຜູ້ອະນຸມັດການສໍາຫຼວດ ຕາມແຕ່ລະປະເພດ. 

 

ມາດຕາ 19 (ປບັປງຸ) ພາກສວ່ນຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັການສາໍຫວຼດ 
 ພາກສ່ວນຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການສໍາຫຼວດ ແຕ່ລະປະເພດ ມີ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ເປັນຜູ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການສໍາຫຼວດໃຫຍ່, ການສໍາຫຼວດແບບຕົວແທນ 

ລະດັບຊາດ ແລະ ການສໍາຫຼວດສະເພາະ ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບ
ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

2. ສູນສະຖິຕິປະຈໍາ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ເມືອງ, 

ເທດສະບານ, ນະຄອນ ເປັນຜູ້ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດແບບຕົວແທນ ແລະ ການສໍາຫຼວດສະເພາະ ເພືີ່ອຈຸດ 
ປະສົງຮັບໃຊ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ ໂດຍໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນ ແລະ 
ຮັບຮອງທາງດ້ານວິຊາການ ຈາກສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ; 

3. ຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານ ສາມາດດໍາເນີນການສໍາຫຼວດແບບຕົວແທນ ຫຼື ການສໍາຫຼວດສະເພາະ 
ເພືີ່ອເປັນຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິຮັບໃຊ້ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ແຕ່ບ ໍ່ຖືວ່າເປັນສະຖິຕິທາງການ ແລະ  
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງທີີ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ບ ໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນການສາໍ
ຫຼວດດ້ວຍຕົນເອງ ແຕ່ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນ ກ ສາມາດຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໄດ້ ໂດຍຜ່ານການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິ
ຂອງຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 18 ຂອງກົດ 

      ໝາຍສະບັບນີີ້. 
 

ມາດຕາ 20 (ປບັປງຸ) ພນັທະໃນການສະໜອງຂ ໍ້ມນູໃຫແ້ກກ່ານສາໍຫວຼດ 
ຄົວເຮືອນ, ຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານ, ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງທີີ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ  

ທີີ່ດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ໃນ ສປປ ລາວ ມີ ພັນທະໃນການສະໜອງຂ ໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ການສໍາຫຼວດ ດັົ່ງນີີ້: 
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1. ຄົວເຮືອນ ທີີ່ດໍາລົງຊີວິດໃນ ສປປ ລາວ ຕ້ອງສະໜອງຂ ໍ້ມູນ ໃຫ້ນັກເດີນສໍາຫຼວດ ໃນເວລາ
ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນຕາມແຜນງານຂອງລະບົບການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ; 

ການສະໜອງຂ ໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ການເກັບກໍາ ແລະ ການສໍາຫຼວດທີີ່ບ ໍ່ໄດ້ດໍາເນີນໂດຍ ການຈັດຕັີ້ງ 
ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນຈາກສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດນັີ້ນ ຜູ້ສະໜອງຂ ໍ້ມູນມີສິດຕອບບົນ
ພືີ້ນຖານຄວາມສະໝັກໃຈ; 

2. ຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານ, ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງທີີ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ທີີ່
ດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ໃນ ສປປ ລາວ ຕ້ອງລາຍງານຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງການສໍາຫຼວດສະຖິຕິ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ ແລະ ທັນຕາມກໍານົດເວລາ 
ແລະ ຕາມລະບອບການລາຍງານສະຖິຕິ ຂອງການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

ເຈົີ້າຂອງ ແລະ ຫົວໜ້າບັນຊີ ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານ ມີພັນທະຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ຄວາມຖືກ 
ຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ຂອງການລາຍງານຂ ໍ້ມູນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ ແລະ ກົດໝາຍອືີ່ນ ທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ. 

 

ໝວດທ ີ2  
ການລາຍງານບ ລຫິານ 

 

ມາດຕາ 21  ປະເພດການລາຍງານບ ລຫິານ 
ການລາຍງານບ ລິຫານ ມີ ສອງ ປະເພດ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ການລາຍງານສະຖິຕິ ຈາກຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານການຈັດຕັີ້ງຂອງລັດ; 

2. ການລາຍງານສະຖິຕິ ຈາກຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານການຈັດຕັີ້ງທີີ່ບ ໍ່ແມ່ນຂອງລັດ. 
ການລາຍງານບ ລິຫານທັງສອງປະເພດ ດໍາເນີນດ້ວຍການເກັບກໍາ, ການສັງລວມ ແລະ ການລາຍ

ງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ລະບົບ
ການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໂດຍນໍາໃຊ້ລະບອບການລາຍງານທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 23 ຂອງກົດ
ໝາຍສະບັບນີີ້. 

 

ມາດຕາ 22 (ໃໝ)່ ລະບບົການລາຍງານ  
ລະບົບການລາຍງານ ມີ ສອງ ປະເພດ ຄື: 
1. ການລາຍງານສະພາບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິ ຂອງຫົວ

ໜ່ວຍພືີ້ນຖານ; 
2. ການລາຍງານຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ຂອງຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານ.  
ການລາຍງານສະພາບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິ ຂອງຫົວ

ໜ່ວຍພືີ້ນຖານ ໃຫ້ລາຍງານຕ ໍ່ອົງການຄຸ້ມຄອງ, ອົງການກວດກາວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງຂັີ້ນ 
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ເທິງຖັດຕົນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຂັີ້ນເທິງ. 
    ການລາຍງານຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ຂອງຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານ ໃຫ້ລາຍງານຕ ໍ່ການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິລະບົບ

ສາຍຕັີ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງຂອງຕົນ.  
 

ມາດຕາ 23  (ປບັປງຸ) ລະບອບການລາຍງານ 

ລະບອບການລາຍງານໃຫ້ອີງຕາມຈຸດປະສົງ, ເປົົ້າໝາຍ, ຂອບເຂດຂອງການລາຍງານ ຊຶີ່ງມີເນືີ້ອ
ໃນ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ລະບົບຕາຕະລາງ; 

2. ວິທີການຄິດໄລ່ຕາມວິທະຍາສາດດ້ານສະຖິຕິ; 

3. ລະບົບລະຫັດສາລະບານ; 

4. ໄລຍະເວລາການລາຍງານສະຖິຕິ; 

5. ສໍານວນ ແລະ ສໍາເນົາຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ. 
ການລາຍງານຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ຕ້ອງມີລາຍເຊັນ ແລະ ປະທັບຕາຢັົ້ງຢືນຢ່າງເປັນທາງການ ຈາກການ 

     ຈັດຕັີ້ງທີີ່ລາຍງານນັີ້ນ. 
 

ມາດຕາ 24 (ໃໝ)່ ລະບບົຕາຕະລາງ 
ລະບົບຕາຕະລາງ ປະກອບດ້ວຍ: 
2. ຕາຕະລາງເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ; 

3. ຕາຕະລາງລາຍງານ. 
ຕາຕະລາງເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ ປະກອບດ້ວຍ ແບບສອບຖາມ ແລະ ຕາຕະລາງເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ ຊຶີ່ງມີດັົ່ງນີີ້: 
⁃ ແບບສອບຖາມ ແມ່ນຕາຕະລາງເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ ທີີ່ມີເນືີ້ອໃນເປັນຊຸດຂອງຄໍາຖາມ ຫຼື ທາງເລືອກ

ໃນການຕອບໄປຕາມແຕ່ລະຫົວຂ ໍ້ຂອງການສໍາຫຼວດ; 

⁃ ຕາຕະລາງເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ ປະກອບດ້ວຍ ຫົວຂ ໍ້ ຫຼື ຊືີ່ຂອງຕາຕະລາງ, ເລກລໍາດັບ, ເນືີ້ອໃນ ກ່ຽວ

ກັບລາຍການຂ ໍ້ມູນ ແລະ ຄໍາຖາມຕ່າງໆ; ເວລາອ້າງອີງ, ເວລາລາຍງານ, ຫົວໜ່ວຍວັດແທກ ແລະ ແຫຼ່ງ 
ຂ ໍ້ມູນ. 

ຕາຕະລາງລາຍງານ ສັງລວມຈາກຕາຕະລາງເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ ຊຶີ່ງມີຫົວຂ ໍ້ ຫຼື ຊືີ່ຂອງຕາຕະລາງ, ເລກ

ລໍາດັບ, ເນືີ້ອໃນ ກ່ຽວກັບລາຍການຂ ໍ້ມູນ, ຕົວຊີີ້ບອກ; ລະຫັດສາລະບານ, ເວລາອ້າງອີງ, ເວລາລາຍ

ງານ, ຫົວໜ່ວຍວັດແທກ ກ່ຽວກັບປະລິມານ, ມູນຄ່າ, ຂະໜາດ, ບ ລິມາດ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ ຕາມ
ແຕ່ລະປະເພດຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ; ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບຊືີ່ການຈັດຕັີ້ງທີີ່ຜະລິດ ແລະ ສະໜອງຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ 
ເວລາຜະລິດຂ ໍ້ມູນ ແລະ ສໍານວນຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ. 

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ເປັນເຈົີ້າການໃນການສ້າງຕາຕະລາງເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ ແລະ ຕາຕະລາງລາຍງານ
ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການໃນລະດັບຊາດ  ໂດຍປະສານສົມທົບກັບການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັີ້ງ   ແລະ 
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ສາຍຂວາງ. ສໍາລັບການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຂວາງນັີ້ນ ໃຫ້ເປັນເຈົີ້າການໃນການສ້າງຕາຕະລາງເກັບ 
ກໍາຂ ໍ້ມູນ ແລະ ຕາຕະລາງລາຍງານຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນ. 

 

ມາດຕາ 25 (ໃໝ)່ ວທິກີານຄດິໄລຕ່າມວທິະຍາສາດດາ້ນສະຖຕິ ິ
ວິທີການຄິດໄລ່ຕາມວິທະຍາສາດດ້ານສະຖິຕິ ແມ່ນ ການນໍາໃຊ້ສູດການຄິດໄລ່ຄ່າສະຖິຕິຕ່າງໆ 

ຕາມຄຸນລັກສະນະຂອງປະເພດສະຖິຕິ ບົນພືີ້ນຖານຫຼັກການຂອງສາກົນ ແລະ ລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. 
ລະບອບການລາຍງານສະຖິຕິທາງການ ຕ້ອງຊີີ້ແຈງວິທີການຄິດໄລ່ ຕາມວິທະຍາສາດດ້ານສະຖິຕ ິ

ໃຫ້ຊັດເຈນ ເພືີ່ອຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊືີ່ອຖືຂອງຂ ໍ້ມູນ. 
 

ມາດຕາ 26 (ໃໝ)່ ລະບບົລະຫດັສາລະບານ 

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຂວາງ  ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ຄົີ້ນຄວ້າ, ສ້າງ 

ແລະ ພັດທະນາ, ດັດປັບລະຫັດສາລະບານທີີ່ສາກົນວາງອອກໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຂອງ ສປປ 

ລາວ. ເພືີ່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະພາບ, ການສົມທຽບ ແລະ ເຊືີ່ອມໂຍງກັບສາກົນ ໃນການ

ເກັບກໍາ, ສັງລວມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການນັີ້ນ ໃຫ້ປະຕິບັດ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບລະຫັດ
ສາລະບານ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ລະຫັດການປົກຄອງ: ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ບ້ານ;  

2. ການຈັດແບ່ງຂະແໜງເສດຖະກິດ ມາດຕະຖານສາກົນ; 

3. ການຈັດແບ່ງໝວດ ແລະ ລະຫັດ ຂອງສິນຄ້າຕາມລະບົບເອກະພາບ; 

4. ການຈັດແບ່ງໝວດສໍາລັບການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດລະບົບມາດຕະຖານ; 

5. ການຈັດແບ່ງຜະລິດຕະພັນ; 

6. ການຈັດແບ່ງການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ; 

7. ການຈັດແບ່ງສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ; 

8. ການຈັດແບ່ງການໃຊ້ຈ່າຍຂອງສະຖາບັນ ບ ໍ່ສະແຫວງຫາຜົນກໍາໄລ ກ່ຽວກັບການບ ລິການ
ພາກຄົວເຮືອນ; 

9. ການຈັດແບ່ງການໃຊ້ຈ່າຍ ຕາມຈຸດປະສົງຂອງສ່ວນບຸກຄົນໃນຄົວເຮືອນ;  

10. ສະຖິຕິການຈັດແບ່ງຜະລິດຕະພັນ ຕາມຂະແໜງເສດຖະກິດ; 

11. ການຈັດປະເພດອີງຕາມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູ້ຜະລິດໂດຍອີງຕາມຈຸດປະສົງ; 

12. ການຈັດແບ່ງອາຊີບມາດຕະຖານສາກົນ; 

13. ການຈັດແບ່ງໝວດຂະແໜງເສດຖະກິດແບບທົົ່ວໄປ; 

14. ການຈັດແບ່ງສະຖານະພາບໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ; 



106 

 

15. ການຈັດແບ່ງເຊືີ້ອພະຍາດສາກົນ; 

16. ລະຫັດສາລະບານອືີ່ນ ທີີ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດສ້າງຂຶີ້ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະເມືີ່ອມີຄວາມຈໍາເປັນ. 
 

ມາດຕາ 27 (ໃໝ)່ ໄລຍະເວລາການລາຍງານສະຖຕິ ິ
ການກໍານົດເວລາຂອງການລາຍງານສະຖິຕິ ໃຫ້ຖືເອົາປີປະຕິທິນເປັນຫຼັກ ໂດຍມີການລາຍງານ

ປະຈໍາອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ. ສໍາລັບສະຖິຕິການສຶກສາ ໃຫ້ປະຕິບັດໄປຕາມການລາຍງານຂອງ
ສົກການສຶກສາ.  

ການລາຍງານສະຖິຕິ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບອບການລາຍງານທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 23 
ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ໂດຍໃຫ້ບັນດາການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັີ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ ເປັນຜູ້
ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານົດໄລຍະເວລາການລາຍງານເພີີ່ມເຕີມ ເພືີ່ອໃຫ້ສາມາດລາຍງານທັນກັບເວລາ ຕາມທີີ່
ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການ.  

 

ມາດຕາ 28 (ໃໝ)່ ສາໍນວນ ແລະ ສາໍເນາົຂ ໍ້ມນູສະຖຕິ ິ
ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທີີ່ສ້າງຂຶີ້ນດ້ວຍວິທີການສໍາຫຼວດ ແລະ ການລາຍງານບ ລິຫານນັີ້ນ ຕ້ອງມີສໍານວນ 

ຕາມພັນທະໃນການລາຍງານສະຖິຕິ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 29 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້.  
ສໍານວນຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ແມ່ນ ເອກະສານທີີ່ມີການບັນທຶກສໍາເນົາໄວ້ນໍາການຈັດຕັີ້ງຂອງຕົນ ທີີ່ພັນ

ລະນາ ແລະ ອະທິບາຍລະອຽດຂອງຂ ໍ້ມູນ. ສໍານວນຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທີີ່ເປັນຕົວຊີີ້ບອກປະກອບດ້ວຍ ຊືີ່ຕົວຊີີ້
ບອກ, ນິຍາມ, ວິທີການຄິດໄລ່, ຂະບວນການເກັບກໍາ ແລະ ປຸງແຕ່ງຂ ໍ້ມູນ, ຂອບເຂດ, ໄລຍະເວລາ, 

ຫົວໜ່ວຍວັດແທກ, ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມູນ ແລະ ບ່ອນຕິດຕ ໍ່ພົວພັນ ແລະ ອືີ່ນໆ; 
ສໍານວນຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ຂອງການສໍາຫຼວດປະກອບດ້ວຍ ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນທຸກຂັີ້ນຕອນ ຂອງ

ການຜະລິດຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ສໍານວນກ່ຽວກັບຕົວຊີີ້ບອກໂດຍມີລະບອບການສັງລວມຂ ໍ້ມູນ ໃນແຕ່
ລະຂັີ້ນຕອນຂອງການສ້າງສະຖິຕິ, ການປຸງແຕ່ງຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ຕົວຊີີ້ບອກ ທີີ່ການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ສາກົນວາງອອກ.  

ສໍາເນົາຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ແມ່ນ ການເກັບຮັກສາຂ ໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານທີີ່ມີການບັນທຶກສໍາເນົາໄວ້ນໍາ
ການຈັດຕັີ້ງຂອງຕົນ ແລະ ການສໍາເນົາຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ຕ້ອງເກັບຮັກສາໄວ້ໃນລະບົບການສໍາເນົາ
ເອກະສານ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ຖານຂ ໍ້ມູນການເກັບກໍາການສໍາຫຼວດ ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ສໍາເນົາຖານຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ
ທາງການ ໃຫ້ເກັບຮັກສາໄວ້ໂດຍບ ໍ່ມີກໍານົດເວລາ ໃນລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງຕົນ ແລະ 
ຝາກໄວ້ນໍາອົງການທີີ່ຮັບຜິດຊອບຮັກສາຖານຂ ໍ້ມູນລະດັບຊາດ ຫຼື ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ; 

2. ໃບສອບຖາມການສໍາຫຼວດໃຫຍ່ ແລະ ການສໍາຫຼວດແບບຕົວແທນລະດັບຊາດ ຕ້ອງເກັບ
ຮັກສາໄວ້ ບ ໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ ສາມ ປີ; 

3. ໃບສອບຖາມການສໍາຫຼວດແບບຕົວແທນບ ໍ່ແມ່ນລະດັບຊາດ ແລະ ການສໍາຫຼວດສະເພາະ 
ຕ້ອງເກັບຮັກສາໄວ້ ບ ໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ ສອງ ປີ. 
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ມາດຕາ 29 (ປບັປງຸ)  ພນັທະໃນການລາຍງານສະຖຕິ ິ           
ຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ມີພັນທະໃນການລາຍງານສະຖິຕິ ມີດັົ່ງນີີ້: 
1. ລາຍງານໄປຕາມລະບົບການລາຍງານ, ລະບອບການລາຍງານ, ລະບົບຕາຕະລາງ, ວິທີການ

ຄິດໄລ່ຕາມວິທະຍາສາດດ້ານສະຖິຕິ,  ລະບົບລະຫັດສາລະບານ,  ໄລຍະເວລາການລາຍງານສະຖິຕິ,  ສໍາ 
ນວນ ແລະ ສໍາເນົາຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ; 

2. ສ້າງສໍານວນ, ສໍາເນົາ ແລະ ລາຍງານຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ຕາມລະບອບການລາຍງານ ຢ່າງເປັນລະບົບ 
ແລະ ຕ ໍ່ເນືີ່ອງ; 

3. ສະໜອງຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ຂ ໍ້ມູນດິບ ຕາມການສະເໜີ ຂອງການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ. 

ການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິ ລະບົບສາຍຕັີ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ ທຸກຂັີ້ນ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງ, 
ຊັດເຈນຂອງການລາຍງານຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ໃຫ້ການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິຂັີ້ນເທິງຖັດຕົນ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫງ່
ຊາດ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ຕ້ອງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານ ຂອງການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. 

 

ມາດຕາ 30 (ປັບປງຸ) ປະເພດຄວາມລບັດາ້ນສະຖຕິ ິ
ຄວາມລັບດ້ານສະຖິຕິ ແບ່ງອອກເປັນ ສອງ ປະເພດ ດັົ່ງນີີ້:  
1. ຄວາມລັບຂອງລັດ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັີ້ນຄົງ, ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ 

ຄວາມລັບທາງລັດຖະການ ຊຶີ່ງໄດ້ກໍານົດໄວ້ສະເພາະ ຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັີ້ງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
2. ຄວາມລັບສະເພາະ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງທີີ່ໄດ້ມາຈາກການສໍາຫຼວດ 

ແລະ ການລາຍງານບ ລິຫານ. 
 

ໝວດທ ີ3  
ການສາ້ງສະຖຕິກິານຂຶີ້ນບນັຊ ີ

 

ມາດຕາ 31 (ໃໝ)່ ການສາ້ງສະຖຕິກິານຂຶີ້ນບນັຊ ີ
                   ການສ້າງສະຖິຕິການຂຶີ້ນບັນຊີ ມີ ສີີ່ ປະເພດ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ການສ້າງສະຖິຕິການຂຶີ້ນບັນຊີຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານເສດຖະກິດ; 
2. ການສ້າງສະຖິຕິການຂຶີ້ນບັນຊີຫົວໜ່ວຍການປົກຄອງ; 
3. ການສ້າງສະຖິຕິການຂຶີ້ນບັນຊີຄົວເຮືອນ; 
4. ການສ້າງສະຖິຕິການຈົດນັບພົນລະເມືອງ.  
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ມາດຕາ 32 (ໃໝ)່ ການສາ້ງສະຖຕິກິານຂຶີ້ນບນັຊຫີວົໜວ່ຍພືີ້ນຖານເສດຖະກດິ 
ການຂຶີ້ນບັນຊີຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານເສດຖະກິດ ແມ່ນ ການເກັບກໍາ ສັງລວມຂ ໍ້ມູນພືີ້ນຖານ ກ່ຽວ

ກັບຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານທີີ່ເປັນບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດການຜະລິດ, ການຄ້າ ແລະ 
ການບ ລກິານ.  

ການສ້າງສະຖິຕິການຂຶີ້ນບັນຊີຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານເສດຖະກິດ ດໍາເນີນຜ່ານການລາຍງານບ ລິຫານ 
ແລະ ການສໍາຫຼວດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. 

 

ມາດຕາ 33 (ໃໝ)່ ການສາ້ງສະຖຕິກິານຂຶີ້ນບນັຊ ີຫວົໜວ່ຍການປົກຄອງ 
ການສ້າງສະຖິຕິການຂຶີ້ນບັນຊີ ຫົວໜ່ວຍການປົກຄອງ ມີ ສອງ ປະເພດ ດັົ່ງນີີ້:  
1. ການຈັດຕັີ້ງລັດຖະບານ ມີ ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງ, ອົງການລັດ

ທຽບເທົົ່າກະຊວງ; 

2. ການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ມີ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ບ້ານ.  
ການສ້າງສະຖິຕິການຂຶີ້ນບັນຊີ ຫົວໜ່ວຍການປົກຄອງ ແມ່ນ ການເກັບກໍາ ສັງລວມຊືີ່ ຈາກການ

ລາຍງານບ ລິຫານ ແລະ ກໍານົດເປັນລະຫັດສາລະບານທີີ່ເອກະພາບ ເພືີ່ອການຜະລິດຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງ
ການ ໂດຍສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. 

 

ມາດຕາ 34 (ໃໝ)່ ການສາ້ງສະຖຕິກິານຂຶີ້ນບນັຊຄີວົເຮອືນ 
ການຂຶີ້ນບັນຊີຄົວເຮືອນ ແມ່ນ ການເກັບກໍາ ສັງລວມຈໍານວນຄົວເຮືອນທັງໝົດ ທີີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມ

ຄອງຂອງບ້ານ.  
ການສ້າງສະຖິຕິການຂຶີ້ນບັນຊີຄົວເຮືອນ ດໍາເນີນຜ່ານການລາຍງານຈາກສະຖິຕິຂັີ້ນບ້ານ ໃນແຕ່ 

ລະປີ,  ການສໍາຫຼວດແບບຕົວແທນໃນແຕ່ລະໄລຍະ,  ການຈົດນັບພົນລະເມືອງ,  ການສໍາຫຼວດພົນລະ 
ເມືອງທຸກໆ ສິບ ປີ ແລະ ການກໍານົດເປັນລະຫັດສາລະບານທີີ່ເອກະພາບ ເພືີ່ອການຜະລິດຂ ໍ້ມູສະຖິຕິ 

      ທາງການ ໂດຍການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັີ້ງ. 
 

ມາດຕາ 35 (ໃໝ)່ ການສາ້ງສະຖຕິກິານຈດົນບັພນົລະເມອືງ  
ການຈົດນັບພົນລະເມືອງ ແມ່ນ ການເກັບກໍາເພືີ່ອຄາດຄະເນຈໍານວນປະຊາກອນ ໃຫ້ຊັດເຈນ 

ຖືກຕ້ອງໃນໄລຍະການສໍາຫຼວດໃຫຍ່ກ່ຽວກັບພົນລະເມືອງ.  
ການສ້າງສະຖິຕິການຈົດນັບພົນລະເມືອງ ດໍາເນີນຜ່ານການເກັບກໍາຈໍານວນພົນລະເມືອງ ຕາມ

ລະບົບການລາຍງານບ ລິຫານ ໃນແຕ່ລະປ ີ ແລະ ການຈົດນັບພົນລະເມືອງ ລະຫວ່າງ ການສໍາຫຼວດ
ພົນລະເມືອງ ແລະ ທີີ່ຢູ່ອາໄສ ໃນທຸກໆ ສິບ ປີ ເພືີ່ອຄາດຄະເນຈໍານວນພົນລະເມືອງໃຫ້ຊັດເຈນ ຫຼື ໃກ້
ຄວາມເປັນຈິງ. 
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ໝວດທ ີ4  
ການສາ້ງສະຖຕິກິານຂຶີ້ນທະບຽນ 

 

ມາດຕາ 36 (ໃໝ)່ ການສາ້ງສະຖຕິກິານຂຶີ້ນທະບຽນ 
ການສ້າງສະຖິຕິການຂຶີ້ນທະບຽນ ມີ ສາມ ປະເພດ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ການສ້າງສະຖິຕິການຂຶີ້ນທະບຽນຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານເສດຖະກິດ; 

2. ການສ້າງສະຖິຕິການຂຶີ້ນທະບຽນພົນລະເມືອງ; 

3. ການສ້າງສະຖິຕິການອອກບັດປະຈໍາຕົວ.  
 

ມາດຕາ 37 (ໃໝ)່ ການສາ້ງສະຖຕິກິານຂຶີ້ນທະບຽນຫວົໜວ່ຍພືີ້ນຖານເສດຖະກດິ 

ການສ້າງສະຖິຕິການຂຶີ້ນທະບຽນຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານເສດຖະກິດ ແມ່ນ ການເກັບກໍາ, ສັງລວມປະ
ຈໍາປ ີ ຕາມການລາຍງານບ ລິຫານ ຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັີ້ງຂອງລັດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອະນຸຍາດ 
ແລະ ການຂຶີ້ນທະບຽນຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານເສດຖະກິດ  ເພືີ່ອສ້າງເປັນບັນຊີ  ແລະ  ຖານຂ ໍ້ມູນ  ຕອບສະ 

      ໜອງໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງບັນຊີການຄັດເລືອກຕົວແທນ ຂອງການສໍາຫຼວດລະດັບຊາດ. 
 

ມາດຕາ 38 (ໃໝ)່ ການສາ້ງສະຖຕິກິານຂຶີ້ນທະບຽນພນົລະເມອືງ  
ສະຖິຕິການຂຶີ້ນທະບຽນພົນລະເມືອງ ແມ່ນ ສະຖິຕິການຈົດທະບຽນຄອບຄົວ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດ

ໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ. ປະເພດສະຖິຕິການຈົດທະບຽນຄອບຄົວ ປະກອບດ້ວຍສະຖິ 
ຕິການຈົດທະບຽນສໍາມະໂນຄົວ, ທີີ່ຢູ່ອາໄສ, ການເກີດ, ການຕາຍ, ການຫາຍສາບສູນ, ການແຕ່ງດອງ, 

ການຢ່າຮ້າງ, ການເອົາເດັກເປັນລູກລ້ຽງ, ການຮັບຮູ້ຄວາມເປັນພ ໍ່, ການປ່ຽນຊືີ່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ການ

ໂຍກຍ້າຍ; ການຈົດທະບຽນການເກັບ, ຝັງ, ເຜົາ ຫຼື ຍ້າຍຊາກສົບ ແລະ ອືີ່ນໆ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈົດ
ທະບຽນພົນລະເມືອງ.  

ການສ້າງສະຖິຕິການຂຶີ້ນທະບຽນພົນລະເມືອງ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂະບວນການຜະລິດສະຖິຕິປະຈາໍ
ປີ ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ໂດຍການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຕາມການລາຍງານຂອງການຈັດຕັີ້ງ
ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

 

ມາດຕາ 39 (ໃໝ)່ ການສາ້ງສະຖຕິກິານອອກບດັປະຈາໍຕວົ 
ການສ້າງສະຖິຕິການອອກບັດປະຈໍາຕົວ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂະບວນການຜະລິດສະຖິຕິປະຈໍາປີຢ່າງ

ເປັນລະບົບ ແລະ ຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ໂດຍການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຕາມການລາຍງານຂອງການຈັດຕັີ້ງທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ. 
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ພາກທ ີIV  
ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ການນາໍໃຊຂ້ ໍ້ມນູສະຖຕິ ິ

 

ມາດຕາ 40 (ປບັປງຸ) ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັພມິບດົລາຍງານສະຖຕິ ິ  
ບົດລາຍງານສະຖິຕິ ແມ່ນ ການສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບຈາກຂະບວນການຜະລິດຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ໃນຮູບ 

ແບບປືົ້ມບົດລາຍງານ, ແຜ່ນພັບ, ແຜ່ນໂຄສະນາ, ແຜນທີີ່, ແຜ່ນຊີດ,ີ ວິດີໂອສາລະຄະດີ. 
ການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັີ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ ສາມາດດໍາເນີນການຈັດພິມສິີ່ງພິມຕ່າງໆ 

ກ່ຽວກັບການລາຍງານສະຖິຕິ ທີີ່ສ້າງຂຶີ້ນຈາກຂ ໍ້ມູນທີີ່ໄດ້ມາຈາກການລາຍງານບ ລິຫານ ແລະ ການສໍາ
ຫຼວດ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ທັງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເນືີ້ອໃນ
ບົດລາຍງານສະຖິຕິ ຕາມວິທະຍາສາດດ້ານສະຖິຕິ. ສ່ວນຂັີ້ນຕອນການອະນຸມັດຈັດພິມໃຫ້ປະຕິບັດ
ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພິມຈໍາໜ່າຍ. 

 

ມາດຕາ 41 (ປບັປງຸ) ການປະກາດໃຊ ້ແລະ ການເຜຍີແຜຂ່ ໍ້ມນູສະຖຕິທິາງການ 
  ການປະກາດໃຊ້ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂອບເຂດ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ເປັນຜູ້ປະກາດໃຊ້ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການລະດັບຊາດ ແລະ 

ຜົນຂອງການສໍາຫຼວດຕ່າງໆ; 
2. ສູນສະຖິຕິປະຈໍາ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ເປັນຜູ້ປະກາດໃຊ້ ແລະ ເຜີຍແຜຂ່ ໍ້

ມູນສະຖິຕິທາງການ ໃນລະດັບຂະແໜງການ ໂດຍຜ່ານການຢັົ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງທາງດ້ານວິຊາການ
ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ; 

3. ສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ເປັນຜູ້ປະກາດໃຊ້ 
ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການໃນລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ ໂດຍຜ່ານການຢັົ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງທາງດ້ານ
ວິຊາການຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ;  

4. ການສະໜອງຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ນໍາໃຊ້ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ 
ປະເທດໂດຍຜ່ານປະຕູດຽວ ດ້ວຍລະບົບການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ຂອງການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິ
ແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະຂັີ້ນ.   

ການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ໃຫ້ປະຕິບັດໄດ້ດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ ເຊັົ່ນ ການຈັດກອງ
ປະຊຸມ, ບົດລາຍງານສະຖິຕິ, ຜ່ານສືີ່ມວນຊົນ, ເວັບໄຊ ແລະ ຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ. 

 

ມາດຕາ 42  (ປັບປງຸ) ບກຸຄນົທີີ່ມສີດິປະກາດໃຊຜ້ນົຂອງການສາໍຫວຼດ  
ບຸກຄົນທີີ່ມີສິດປະກາດໃຊ້ຜົນຂອງການສໍາຫຼວດ ມີ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ນາຍົກ ຫຼື ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີີ່ເປັນຫົວໜ້າຄະນະຊີີ້ນໍາການສໍາຫຼວດໃຫຍ່; 
2. ຫົວໜ້າຄະນະຊີີ້ນໍາການສໍາຫຼວດຕົວແທນລະດັບຊາດ; 
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3. ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ; 
4. ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິປະຈໍາ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ; 

5. ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ. 
 

ມາດຕາ 43 (ປບັປງຸ) ການເຂົີ້າເຖງິ ແລະ ການນາໍໃຊຂ້ ໍ້ມນູສະຖຕິ ິ
ການເຂົີ້າເຖິງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ສາມາດເຂົີ້າເຖິງ, ນໍາໃຊ້ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ຫຼື ຖານຂ ໍ້ມູນ ທີີ່

ໄດ້ປະກາດໃຊ້ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ຈາກລະບົບການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຢ່າງສະເໝີພາບ; 
2. ຜູ້ນໍາໃຊ້ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທີີ່ເປັນ ຂ ໍ້ມູນດິບ ແລະ ຖານຂ ໍ້ມູນ ຕ້ອງໄດ້ລະບຸຈຸດປະສົງເປົົ້າໝາຍຂອງ 

ການນໍາໃຊ້ ແລະ ແລກປ່ຽນຜົນຂອງການນໍາໃຊ້ຂ ໍ້ມູນກັບການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
3. ຜູ້ນໍາໃຊ້ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ, ຂ ໍ້ມູນດິບ ແລະ ຖານຂ ໍ້ມູນ ຕ້ອງກໍານົດລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບທີີ່ມາຂອງ

ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມູນ ໃນເວລານໍາໃຊ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ. 
 

ພາກທ ີV  
ການຈດັຕັີ້ງສະຖຕິແິຫງ່ຊາດ 

 

ມາດຕາ 44  ລະບບົການຈດັຕັີ້ງສະຖຕິແິຫງ່ຊາດ 
ລະບົບການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ປະກອບດ້ວຍ: 
1. ການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັີ້ງ; 
2. ການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຂວາງ. 
ໃນກ ລະນີທີີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ອາດຈະສ້າງຕັີ້ງສະພາທີີ່ປຶກສາດ້ານສະຖິຕິຂຶີ້ນກ ໄດ້ ຕາມການຕົກ 

      ລົງຂອງລັດຖະບານ. 
 

ໝວດທ ີ1  
ການຈດັຕັີ້ງສະຖຕິລິະບບົສາຍຕັີ້ງ 

 

ມາດຕາ 45 (ປບັປງຸ) ການຈດັຕັີ້ງສະຖຕິລິະບບົສາຍຕັີ້ງ 
ການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັີ້ງ ປະກອບດ້ວຍ: 
1. ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ; 
2. ສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 

3. ສູນສະຖິຕິປະຈໍາເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ; 

4. ຈຸງານສະຖິຕິປະຈໍາບ້ານ. 



112 

 

ມາດຕາ 46 (ປບັປງຸ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງສນູສະຖຕິແິຫງ່ຊາດ   
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ມີຖານະທຽບເທົົ່າທະບວງ, ຂຶີ້ນກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 

ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ເປັນຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍຕໍາແໜ່ງ. 
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີີ້:  
1. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ  ໃນການຄົີ້ນຄວ້າສ້າງຮ່າງນະໂຍ 

ບາຍ, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ 
ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ; 

2. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງແຜນດໍາເນີນງານ, ການສໍາຫຼວດໃຫຍ່ ແລະ ການສໍາຫຼວດແບບຕົວແທນ
ລະດັບຊາດ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ ເພືີ່ອສະເໜີ ຕ ໍ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ  
ການລົງທຶນ; 

3. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານ 

ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ; 

4. ອອກຂ ໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັົ່ງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການສໍາ

ຫຼວດ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິ; 

5. ຊີີ້ນໍາ, ຄຸ້ມຄອງ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດທາງດ້ານ
ວິຊາການ ຕາມວິທະຍາສາດດ້ານສະຖິຕິ, ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິ 
ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານຂອງການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

6. ສ້າງແຜນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຊໍານານງານ ທາງ
ດ້ານການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ວິຊາການສະຖິຕິ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃນລະບົບ
ການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ; 

7. ຄົີ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ຖານຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ແລະ ສໍາເນົາຖານຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ 

ແຫ່ງຊາດ ທີີ່ສັງລວມຈາກການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານ; 

8. ອອກແບບ ການສໍາຫຼວດ ແລະ ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນຈາກການລາຍງານບ ລິຫານ, ກ ານົດລະບົບ
ຕົວຊີີ້ບອກລະດັບຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

9. ເຂົີ້າເຖິງ, ນໍາໃຊ້ ຖານຂ ໍ້ມູນທຸກປະເພດ ຂອງ ຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບ

ການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັີ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ; 

10. ເກັບກໍາ, ສັງລວມ ແລະ ທວງເອົາຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ຈາກຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານ; ຜະລິດ, ຈັດພິມ 
ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການໃນລະດັບຊາດ; 

11. ປະສານງານກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ 
ແລະ ພາກສ່ວນອືີ່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ;  
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12. ພົວພັນ, ຮ່ວມມື, ເຊັນສັນຍາ ແລະ ອະນຸສັນຍາ ກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ

ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ; 

13. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານສະຖິຕິ ຕ ໍ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

14. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 

ມາດຕາ 47 (ປບັປງຸ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງສນູສະຖຕິປິະຈາໍແຂວງ, ນະຄອນຫວຼງ 

ສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຂຶີ້ນກັບ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ, 
ນະຄອນຫຼວງ.  

ສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງຕົນ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍ, ໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບ
ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ;  

2. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງແຜນດໍາເນີນງານ, ການສໍາຫຼວດລະດັບແຂວງ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ກ່ຽວ
ກັບວຽກງານສະຖິຕິ ເພືີ່ອສະເໜີ ຕ ໍ່ ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 

3. ຊີີ້ນໍາ, ຄຸ້ມຄອງ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດທາງດ້ານ
ວິຊາການຕາມວິທະຍາສາດດ້ານສະຖິຕິ, ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານທາງດ້ານສະຖິຕິໃນຂັີ້ນຂອງຕົນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

4. ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຂ ໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັົ່ງ, ຄໍາແນະນໍາ, ແຈ້ງການ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານຂອງສູນ

ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ;   

5. ສ້າງແຜນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຊໍານານງານດ້ານ  
ສະຖິຕິໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງຕົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັີ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ 
ພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 

6. ຄົີ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ຖານຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ແລະ ສໍາເນົາຖານຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ
ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ທີີ່ສັງລວມຈາກການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັີ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ ແລະ ຫົວ
ໜ່ວຍພືີ້ນຖານ ພາຍໃນທ້ອງຖິີ່ນຕົນ; 

7. ອອກແບບການສໍາຫຼວດ ແລະ ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນຈາກການລາຍງານບ ລິຫານ, ກ ານົດຕົວຊີີ້
ບອກລະດັບແຂວງໃນແຕ່ລະໄລຍະ ບົນພືີ້ນຖານຫຼັກການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໂດຍ
ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

8. ເຂົີ້າເຖິງ, ນໍາໃຊ້ ຖານຂ ໍ້ມູນທຸກປະເພດ ຂອງຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍປະສານ

ສົມທົບກັບພະແນກ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າພະແນກຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 



114 

 

9. ເກັບກໍາ, ສັງລວມ ແລະ ທວງເອົາຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ຈາກການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັີ້ງ, ສາຍ
ຂວາງ ແລະ ຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານ; ຜະລິດ, ຈັດພິມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ;   

10. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາພະແນກ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າພະແນກຂອງແຂວງ, ນະຄອນ 
ຫຼວງ ແລະ ພາກສ່ວນອືີ່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ;  

11. ພົວພັນ,  ຮ່ວມມື ກັບ ອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ,  ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ  ແລະ  
ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັີ້ນເທິງ; 

12. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ ຕ ໍ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສະຖິຕິຂອງຕົນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

13. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 48 (ປບັປງຸ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງສນູສະຖຕິປິະຈາໍເມອືງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ 

ສູນສະຖິຕິປະຈໍາເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຂຶີ້ນກັບຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ. 

ສູນສະຖິຕິປະຈໍາເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ, ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;  

2. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງແຜນດໍາເນີນງານ, ການສໍາຫຼວດລະດັບເມືອງ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ກ່ຽວ
ກັບວຽກງານສະຖິຕິ ເພືີ່ອສະເໜີ ຕ ໍ່ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 

3. ຄຸ້ມຄອງ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ  ແລະ  ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດທາງດ້ານວິຊາ 
ການຕາມວິທະຍາສາດດ້ານສະຖິຕິ, ແຜນດໍາເນີນງານທາງດ້ານສະຖິຕິໃນຂັີ້ນຂອງຕົນ ແລະ ວຽກງານ
ສະຖິຕິຂອງຈຸງານສະຖິຕິບ້ານ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

4. ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຂ ໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັົ່ງ, ຄໍາແນະນໍາ, ແຈ້ງການ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານຂອງສູນ
ສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 

5. ສ້າງແຜນການຝຶກອົບຮົມ, ພັດທະນາ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຊໍານານງານດ້ານ
ສະຖິຕິໃຫ້ແກ່ລັດຖະກອນຂອງເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ຈຸງານສະຖິຕິປະຈໍາບ້ານ; 

6. ຄົີ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ຖານຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ແລະ ສໍາເນົາຖານຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ
ຂອງເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ທີີ່ສັງລວມຈາກການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັີ້ງ, ສາຍຂວາງ ແລະ  
ຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານພາຍໃນທ້ອງຖິີ່ນຕົນ; 

7. ອອກແບບການສໍາຫຼວດ ແລະ ການເກັບກໍາການລາຍງານບ ລິຫານ, ກ ານົດຕົວຊີີ້ບອກລະດັບ
ເມືອງ  ໃນແຕ່ລະໄລຍະ  ບົນພືີ້ນຖານຫຼັກການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ  ໂດຍປະສານສົມ 
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ທົບກັບພາກສ່ວນອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
8. ເຂົີ້າເຖິງ, ນໍາໃຊ້ ຖານຂ ໍ້ມູນທຸກປະເພດຂອງຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍປະສານ

ສົມທົບກັບຫ້ອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າຫ້ອງການຂອງເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;  

9. ເກັບກໍາ, ສັງລວມ ແລະ ທວງ ເອົາຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ຈາກການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັີ້ງ, ສາຍ
ຂວາງ ແລະ ຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານ; ຜະລິດ, ຈັດພິມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ; 

10. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຫ້ອງການ,  ອົງການລັດທຽບເທົົ່າຫ້ອງການຂອງເມືອງ, ເທດສະ 
ບານ, ນະຄອນ ແລະ ພາກສ່ວນອືີ່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ; 

11. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ ຕ ໍ່ສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ, 
ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສະຖິຕິຂອງຕົນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

12. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 49 (ປບັປງຸ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ ຂອງຈງຸານສະຖຕິປິະຈາໍບາ້ນ 
ຈຸງານສະຖິຕິປະຈໍາບ້ານ ແມ່ນ ພາກສ່ວນໜຶີ່ງຂອງໜ່ວຍງານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ຂອງອົງການ

ປົກຄອງບ້ານ ໂດຍແມ່ນຄະນະບ້ານທ່ານໃດໜຶີ່ງ ເປັນຜູ້ຊີີ້ນໍານໍາພາ ຕາມການມອບໝາຍຂອງນາຍບ້ານ 
ຊຶີ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັີ້ງຈາກເຈົີ້າເມືອງ, ຫົວໜ້າເທດສະບານ, ເຈົີ້ານະຄອນ. 

ຈຸງານສະຖິຕິປະຈໍາບ້ານ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ເກັບກໍາ ແລະ ສັງລວມ ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິຈາກຄົວເຮືອນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານ ໂດຍໄດ້ຮັບ

ການຢັົ້ງຢືນຈາກອົງການປົກຄອງບ້ານ; 
2. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເກັບຮັກສາ ປຶົ້ມສະຖິຕິປະຈໍາບ້ານ ເພືີ່ອໃຫ້ມີຊຸດຂ ໍ້ມູນພືີ້ນຖານໃນແຕ່ລະ

ໄລຍະຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຄົີ້ນຄວ້າສ້າງຖານຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ; 
3. ເຂົີ້າຮ່ວມເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນການສໍາຫຼວດ ແລະ ການລາຍງານບ ລິຫານ ຂອງການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິ  

ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 
4. ໄດ້ຮັບການບໍາລຸງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການສະຖິຕິ; 
5. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ ຕ ໍ່ສູນສະຖິຕິປະຈໍາເມືອງ, 

ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

6. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 
 

ໝວດທ ີ2  
ການຈດັຕັີ້ງສະຖຕິລິະບບົສາຍຂວາງ 

 

ມາດຕາ 50 (ປບັປງຸ) ການຈດັຕັີ້ງສະຖຕິລິະບບົສາຍຂວາງ 
ການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຂວາງ ປະກອບດ້ວຍ: 
⁃ ລະບົບການຈັດຕັີ້ງຂອງບັນດາຂະແໜງການ ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ; 
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⁃ ການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິຂອງຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານ. 
1. ລະບົບການຈັດຕັີ້ງຂອງບັນດາຂະແໜງການ ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ປະກອບດ້ວຍ: 
⁃ ສູນສະຖິຕິປະຈໍາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ; 

⁃ ຂະແໜງສະຖິຕິປະຈໍາພະແນກ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າພະແນກຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 

⁃ ໜ່ວຍງານສະຖິຕິປະຈໍາຫ້ອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າຫ້ອງການຂອງເມືອງ, ເທດສະບານ, 
ນະຄອນ.                               

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກຄໍາສັົ່ງ ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງເປັນຜູ້ອອກຂ ໍ້
ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຈັດຕັີ້ງ  ແລະ  ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງສູນສະຖິຕິປະຈໍາຂະແໜງການຕົນ  ໂດຍສອດ 
ຄ່ອງກັບ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້.  

2. ການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິຂອງຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານ ມີຈຸງານສະຖິຕິຂອງຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານ. 
 

ມາດຕາ 51 (ປບັປງຸ)  ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງສນູສະຖຕິປິະຈາໍກະຊວງ, ອງົການລດັທຽບເທົົ່າກະຊວງ 

ສູນສະຖິຕິປະຈໍາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕາມຂອບເຂດ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ,  ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ,  ກົດ 
ໝາຍ, ລະບຽບການ;   

2. ໂຄສະນາ, ເຜຍີແຜ່ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານ 

ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ; 

3. ຄົີ້ນຄວ້າ,  ສ້າງແຜນພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິຂອງຂະແໜງການຕົນ,  ການສໍາຫຼວດແບບຕົວ 

ແທນລະດັບຂະແໜງການ ແລະ ການສໍາຫຼວດສະເພາະຂອງຕົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພືີ່ອສະເໜີຕ ໍ່ກະຊວງ, 
ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງທີີ່ຕົນຂຶີ້ນກັບ ໂດຍຜ່ານການຢັົ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງທາງດ້ານວິຊາການ
ສະຖິຕິຈາກສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ; 

4. ຄຸ້ມຄອງ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດທາງດ້ານວິຊາ
ການຕາມວິທະຍາສາດດ້ານສະຖິຕິ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານທາງດ້ານສະຖິຕິຂອງຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ
ພາຍໃນກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິຂັີ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ຂຶີ້ນກັບຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

5. ອອກຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການສໍາຫຼວດ ແລະ ການ 
ເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິ; 

6. ສ້າງແຜນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຊໍານານງານ ດ້ານ
ສະຖິຕິໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ;  
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7. ຄົີ້ນຄວ້າ, ສ້າງ, ພັດທະນາ ຖານຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການຂອງຂະແໜງການຕົນ ທີີ່ສັງລວມຈາກ
ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມພາຍໃນກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ; 

8. ອອກແບບການສໍາຫຼວດ ແລະ ການເກັບກໍາການລາຍງານບ ລິຫານ, ກ ານົດຕົວຊີີ້ບອກລະດັບ
ຂະແໜງການຂອງຕົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ  ບົນພືີ້ນຖານຫຼັກການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ    ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ  
ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

9. ເຂົີ້າເຖິງ, ນໍາໃຊ້ຖານຂ ໍ້ມູນທຸກປະເພດຂອງຫ້ອງການ, ບັນດາກົມພາຍໃນກະຊວງ, ອົງການ
ລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການຕົນ; 

10. ເກັບກໍາ, ສັງລວມ ແລະ ທວງເອົາ ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິຈາກຫ້ອງການ, ບັນດາກົມພາຍໃນກະຊວງ
ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການຂອງຕົນ; ຜະລິດ, 
ຈັດພິມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການໃນລະດັບຂະແໜງການຕົນ; 

11. ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການ, ບັນດາກົມພາຍໃນກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງທີີ່
ຕົນຂຶີ້ນກັບ, ການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັີ້ງ, ສາຍຂວາງ ແລະ ພາກສ່ວນອືີ່ນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ
ສະຖິຕິ; 

12. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ ຕ ໍ່ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບ
ເທົົ່າກະຊວງຂອງຕົນ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

13. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 52 (ປບັປງຸ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງຂະແໜງສະຖຕິປິະຈາໍພະແນກ, ອງົການລດັທຽບເທົົ່າພະແນກຂອງ  

              ແຂວງ, ນະຄອນຫວຼງ 

ຂະແໜງສະຖິຕິປະຈໍາພະແນກ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າພະແນກຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີ ສິດ 
ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ແຜນພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

2. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານ 
ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ; 

3. ຄົີ້ນຄວ້າ, ສ້າງແຜນພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິ, ການສໍາຫຼວດແບບຕົວແທນ ແລະ ການສ າຫຼວດ
ສະເພາະໃນລະດັບທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພືີ່ອສະເໜີຕ ໍ່ພະແນກ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າພະ
ແນກຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ທີີ່ຕົນຂຶີ້ນກັບ ໂດຍຜ່ານການຢັົ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງທາງດ້ານວິຊາການ
ສະຖິຕຈິາກສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;  

4. ຄຸ້ມຄອງ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດດ້ານສະຖິຕິ 
ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິ ຕາມແຜນດໍາເນີນງານຂອງບັນດາຂະແໜງພາຍໃນພະແນກ, 
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ອົງການລັດທຽບເທົົ່າພະແນກຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິຂອງບັນດາຫ້ອງການ, 
ອົງການລັດທຽບເທົົ່າຫ້ອງການຂອງເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

5. ອອກຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການສໍາຫຼວດ ແລະ ການເຄືີ່ອນ 
ໄຫວວຽກງານສະຖິຕິ; 

6. ສ້າງແຜນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຊໍານານງານດ້ານ
ສະຖິຕິໃຫ້ແກ່ລັດຖະກອນ; 

7. ຄົີ້ນຄວ້າ, ສ້າງ, ພັດທະນາຖານຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ທີີ່ສັງລວມຈາກບັນດາຂະແໜງພາຍໃນ

ພະແນກ,  ອົງການລັດທຽບເທົົ່າພະແນກຂອງແຂວງ,  ນະຄອນຫຼວງ  ແລະ  ຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານທີີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ; 

8. ອອກແບບ ການສໍາຫຼວດ ແລະ ການເກັບກໍາການລາຍງານບ ລິຫານ, ກ ານົດຕົວຊີີ້ບອກລະດັບ
ຂະແໜງການຂອງຕົນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ບົນພືີ້ນຖານຫຼັກການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ  
ແລະ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

9. ເຂົີ້າເຖິງ, ນໍາໃຊ້ຖານຂ ໍ້ມູນທຸກປະເພດຂອງບັນດາຂະແໜງພາຍໃນພະແນກ, ອົງການລັດ
ທຽບເທົົ່າພະແນກຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການ
ຕົນ; 

10. ເກັບກໍາ, ສັງລວມ ແລະ ທວງເອົາຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ຈາກຂະແໜງທີີ່ຂຶີ້ນກັບພະແນກ, ອົງການ
ລັດທຽບເທົົ່າພະແນກຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫົວໜ່ວຍພືີ້ີ້ນຖານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການ
ຂອງຕົນ; ຜະລິດ, ຈັດພິມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການຕົນ; 

11. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງພາຍໃນພະແນກ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າພະແນກຂອງ
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ທີີ່ຕົນຂຶີ້ນກັບ ແລະ ສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ພາກສ່ວນອືີ່ນ 
ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ; 

12. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິຕ ໍ່ ພະແນກ, ອົງການລັດທຽບ

ເທົົ່າພະແນກຂອງຕົນ ແລະ ສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

13. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 
 

 

ມາດຕາ 53 (ປບັປງຸ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງໜວ່ຍງານສະຖຕິປິະຈາໍຫອ້ງການ, ອງົການລດັທຽບເທົົ່າຫອ້ງ 

             ການຂອງເມອືງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ 

ໜ່ວຍງານສະຖິຕິປະຈໍາຫ້ອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າຫ້ອງການຂອງເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະ 
ຄອນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ແຜນ
ພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິຂອງຂະແໜງການ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 
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2. ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານກ່ຽວກັບ 
ວຽກງານສະຖິຕິ; 

3. ຄົີ້ນຄວ້າ, ສ້າງແຜນພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິ ຂອງຂະແໜງການຕົນ, ການສໍາຫຼວດຕົວແທນ 
ແລະ  ການສໍາຫຼວດສະເພາະໃນລະດັບທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ  ເພືີ່ອສະເໜີຕ ໍ່ຫ້ອງການ,   ອົງ 
ການລັດທຽບເທົົ່າຫ້ອງການຂອງເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ທີີ່ຕົນຂຶີ້ນກັບ ໂດຍຜ່ານການຢັົ້ງຢືນ 
ແລະ ຮັບຮອງທາງດ້ານວິຊາການສະຖິຕິຈາກສູນສະຖິຕິປະຈໍາເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ; 

4. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິ; ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ
ແຜນດໍາເນີນງານ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

5. ອອກ ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແຈ້ງການ  ກ່ຽວກັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການສໍາຫຼວດ  ແລະ  ການ 
ເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິ; 

6. ສ້າງແຜນຝຶກອົບຮົມ, ພັດທະນາ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຊໍານານງານ ດ້ານສະຖິຕິ
ໃຫ້ແກ່ລັດຖະກອນ; 

7. ຄົີ້ນຄວ້າ, ສ້າງ, ພັດທະນາ ຖານຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ທີີ່ສັງລວມຈາກບັນດາໜ່ວຍງານພາຍ
ໃນຫ້ອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າຫ້ອງການຂັີ້ນເມືອງ ແລະ ຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;  

8. ອອກແບບການສໍາຫຼວດ ແລະ ການເກັບກໍາການລາຍງານບ ລິຫານ, ກ ານົດຕົວຊີີ້ບອກຂອງ
ໜ່ວຍງານຕົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ບົນພືີ້ນຖານຫຼັກການ ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໂດຍ
ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

9. ເຂົີ້າເຖິງ, ນໍາໃຊ້ ຖານຂ ໍ້ມູນທຸກປະເພດຂອງບັນດາໜ່ວຍງານພາຍໃນຫ້ອງການ, ອົງການລັດ 
ທຽບເທົົ່າຫ້ອງການຂັີ້ນເມືອງ ແລະ ຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ່ວຍງານຕົນ;  

10. ເກັບກໍາ, ສັງລວມ ແລະ ທວງເອົາຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ຈາກໜ່ວຍງານທີີ່ຂຶີ້ນກັບຫ້ອງການ, ອົງ 
ການລັດທຽບເທົົ່າຫ້ອງການຂັີ້ນເມືອງ ແລະ ຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ່ວຍງານຕົນ; ຜະລິດ, 
ຈັດພິມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການຂອງຕົນ; 

11. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາໜ່ວຍງານຂອງຫ້ອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າຫ້ອງການຂັີ້ນ 
ເມືອງ ທີີ່ຕົນຂຶີ້ນກັບ ແລະ ສູນສະຖິຕິປະຈໍາເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ພາກສ່ວນອືີ່ນກ່ຽວກັບ
ວຽກງານສະຖິຕິ; 

12. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ ຕ ໍ່ ຫ້ອງການ, ອົງການລັດທຽບ

ເທົົ່າຫ້ອງການຂອງຕົນ ແລະ ສູນສະຖິຕິປະຈໍາເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

13. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 54 (ປບັປງຸ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງຈງຸານສະຖຕິຂິອງຫວົໜວ່ຍພືີ້ນຖານ 
ຈຸງານສະຖິຕິຂອງຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານ ແມ່ນ ປະທານ ຫຼື ຜູ້ອໍານວຍການ ຫຼື ເຈົີ້າຂອງຫົວໜ່ວຍ

ພືີ້ນຖານ ເປັນຜູ້ອອກຂ ໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັີ້ງຈຸງານສະຖິຕິຂອງຕົນ ເພືີ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ ໃນ
ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ. 
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ຈຸງານສະຖິຕິຂອງຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ຕົນ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ເກັບກໍາສັງລວມ ແລະ ສະໜອງຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ກ່ຽວກັບສະພາບການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງຫົວ
ໜ່ວຍພືີ້ນຖານຕົນ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຕາມລະບົບການສໍາຫຼວດ ແລະ ການລາຍງານ
ບ ລິຫານ; 

2. ບັນທຶກຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ເກັບຮັກສາຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິຂອງຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານຂອງຕົນ ເພືີ່ອ
ໃຫ້ມີຊຸດຂ ໍ້ມູນພືີ້ນຖານໃນແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງເປັນປົກກະຕິ  ເພືີ່ອສະໜອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໃຫ້ມີຄວາມ
ເປັນເອກະພາບ; 

3. ໄດ້ຮັບການບໍາລຸງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການສະຖິຕິ; 
4. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ ໃຫ້ແກ່ລະບົບການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິ

ແຫ່ງຊາດ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 
5. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 
 

ພາກທ ີVI  
ຂ ໍ້ຫາ້ມ 

 

ມາດຕາ 55  (ປັບປງຸ) ຂ ໍ້ຫາ້ມສາໍລບັການຈດັຕັີ້ງ ແລະ ພະນກັງານສະຖຕິ ິ
ຫ້າມການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ພະນັກງານສະຖິຕິ ມີ ພຶດຕິກໍາ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ເປີດເຜີຍ, ເຜຍີແຜ່ຂ ໍ້ມູນສະເພາະຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັີ້ງ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດ 

ໄວ້ໃນ ມາດຕາ 30 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້; 

2. ປອມແປງ, ບິດເບືອນຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ແລະ ຂ ໍ້ມູນສະເພາະຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄນົ 

ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ເພືີ່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ຫຼື ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ຜູ້ອືີ່ນ ໂດຍເຈດຕະນາ; 

3. ນໍາໃຊ້ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ບົດລາຍງານທີີ່ໄດ້ຮັບຈາກ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັີ້ງພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີີ່ດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເພືີ່ອໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງໃນການກວດກາ ແລະ 
ກວດສອບ ການເຄືີ່ອນໄຫວທຸລະກິດ ຫຼື ເພືີ່ອການຄິດໄລ່ໃນການເກັບພາສີ ຫຼື ອາກອນ; 

4. ລະເມີດຈັນຍາບັນທາງດ້ານສະຖິຕິ; 
5. ມີພຶດຕິກໍາອືີ່ນ ທີີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 56  (ປັບປງຸ) ຂ ໍ້ຫາ້ມສາໍລບັບກຸຄນົ, ນຕິບິກຸຄນົ ແລະ ການຈດັຕັີ້ງ ທີີ່ສະໜອງຂ ໍ້ມນູສະຖຕິ ິ

ຫ້າມ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ສະໜອງຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ມີ ພຶດຕິກໍາ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ລາຍງານຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທີີ່ບ ໍ່ມີຄວາມຈິງ; 

2. ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສະໜອງຂ ໍ້ມູນທີີ່ບ ໍ່ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 
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3. ປອມແປງ, ບິດເບືອນຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ແລະ ຂ ໍ້ມູນສະເພາະຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ  
ແລະ ການຈັດຕັີ້ງອືີ່ນ ໂດຍເຈດຕະນາ; 

4. ມີພຶດຕິກໍາອືີ່ນ ທີີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 57 (ປບັປງຸ) ຂ ໍ້ຫາ້ມສາໍລບັບກຸຄນົ, ນຕິບິກຸຄນົ ແລະ ການຈດັຕັີ້ງ ທີີ່ນາໍໃຊຂ້ ໍ້ມນູສະຖຕິ ິ

 ຫ້າມ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ນໍາໃຊ້ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ມີ ພຶດຕິກໍາ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ນໍາໃຊ້ຂ ໍ້ມູນສະເພາະຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ໃນທາງທີີ່ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ 
ເພືີ່ອຈຸດປະສົງອືີ່ນທີີ່ບ ໍ່ແມ່ນສະຖິຕິ; 

2. ນໍາໃຊ້ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ເພືີ່ອຈຸດປະສົງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ອືີ່ນ ຫຼື ທໍາລາຍການດໍາເນີນ
ທຸລະກິດຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັີ້ງອືີ່ນ; 

3. ສະໜອງຖານຂ ໍ້ມູນດິບ ຈາກການສໍາຫຼວດ ທີີ່ໄດ້ມາຈາກການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັີ້ງ 
ແລະ ສາຍຂວາງ ໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມ ເພືີ່ອຈຸດປະສົງອືີ່ນທີີ່ບ ໍ່ແມ່ນສະຖິຕິ; 

4. ບັງຄັບບຸກຄົນໃດໜຶີ່ງໃຫ້ເປີດເຜີຍ, ລາຍງານ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຂ ໍ້ມູນທີີ່ຜິດກັບຄວາມເປັນຈິງ; 

5. ມີພຶດຕິກໍາອືີ່ນ ທີີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ. 
 

ພາກທ ີVII  
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາ ວຽກງານສະຖຕິ ິ

ໝວດທ ີ1  
ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສະຖຕິ ິ

 

ມາດຕາ 58 (ປບັປງຸ) ອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານສະຖຕິ ິ
ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງວຽກງານສະຖິຕິ ຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົົ່ວ

ປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນເຈົີ້າການ
ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສະຖິຕິ ປະກອບດ້ວຍ: 
1. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; 
2. ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 

3. ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ; 

4. ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ພະແນກ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າພະແນກ ຂອງແຂວງ, 

ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າຫ້ອງການຂອງເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ. 
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ມາດຕາ 59 (ປບັປງຸ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ  
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ຄົີ້ນຄວ້າຮ່າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລ້ວສະເໜີ 

ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ; 
2. ສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ສະເໜີກົດໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ ຕ ໍ່ ລັດຖະບານ ເພືີ່ອນໍາສະເໜີ 

ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ; 
3. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານ

ສະຖິຕ ິໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ; 
4. ພິຈາລະນາ ອະນຸມັດແຜນດໍາເນີນງານ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ກ່ຽວກັບວຽກງານ

ສະຖິຕ ິໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 
5. ຊີີ້ນໍາ, ນໍາພາ, ຄຸ້ມຄອງ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມ ການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ; ຕິດຕາມ 

ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ 
ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ  ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິ; 

6. ອອກຂ ໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັີ້ງ ຄະນະຊີີ້ນໍາການສໍາຫຼວດຕົວແທນລະດັບຊາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຕາມ
ການສະເໜີຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ;  

7. ຄົີ້ນຄວ້າ ສະເໜີ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອະນຸມັດການສໍາຫຼວດໃຫຍ່ ແລະ ຄົີ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາ
ອະນຸມັດ ການສໍາຫຼວດແບບຕົວແທນລະດັບຊາດ ຕາມການສະເໜີຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ;  

8. ກໍານົດຕົວຊີີ້ບອກ ເພືີ່ອຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ 
ຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

9. ຊີີ້ນໍາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ອົງ 
ການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນອືີ່ນ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້
ແກ່ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ; 

10. ພົວພັນ ກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ

ແຫຼ່ງທຶນເຂົີ້າໃນວຽກງານສະຖິຕິ; 

11. ສະຫຼຸບ, ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ ຕ ໍ່ ລັດຖະບານ ຢ່າງ

ເປັນປົກກະຕິ; 

12. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 60 (ປບັປງຸ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ ຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແຂວງ,  ນະຄອນຫວຼງ 

ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສະຖິຕິ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີ  
ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີີ້: 
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1. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນ ຕ ໍ່ຮ່າງຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ແຜນພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິຂັີ້ນແຂວງ; 

2. ພິຈາລະນາ ອະນຸມັດ ແຜນດໍາເນີນງານ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ກ່ຽວກັບວຽກງານ
ສະຖິຕິຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

3. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ
ວຽກງານສະຖິຕິ; 

4. ຊີີ້ນໍາ, ນໍາພາ, ຄຸ້ມຄອງ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມ ການພັດທະນາ ວຽກງານສະຖິຕິຂອງແຂວງ, 

ນະຄອນຫຼວງ; ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ,  
ລະບຽບການ, ແຜນດໍາເນີນງານ ແລະ  ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, 
ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ; 

5. ຄົີ້ນຄວ້າ ສະເໜີອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເພືີ່ອອະນຸມັດການສໍາຫຼວດລະດັບ
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕາມການສະເໜີຂອງສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ການແນະນໍາ
ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ; 

6. ກໍານົດຕົວຊີີ້ບອກ ເພືີ່ອຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

7. ຊີີ້ນໍາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາພະແນກ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າພະແນກຂັີ້ນ
ແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນອືີ່ນ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ; 

8. ພົວພັນ, ຮ່ວມມື, ເຊັນສັນຍາ ແລະ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົີ້າໃຈ ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິກັບ
ອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນແຫຼ່ງທຶນເຂົີ້າໃນວຽກ
ງານສະຖິຕິ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; 

9. ສະຫຼຸບ, ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິຕ ໍ່ ອົງການປົກຄອງແຂວງ

ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 
10. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 

 

ມາດຕາ 61 (ປບັປງຸ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງຫອ້ງການແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶເມອືງ, ເທດສະບານ, ນະ 
             ຄອນ 

ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສະຖິຕິ ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເມືອງ, ເທດສະບານ, 
ນະຄອນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງແຜນພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ແຜນດໍາ 
ເນີນງານສະຖິຕິຂັີ້ນເມືອງ; 
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2. ພິຈາລະນາ ອະນຸມັດ ແຜນດໍາເນີນງານ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ກ່ຽວກັບວຽກງານ
ສະຖິຕິຂອງສູນສະຖິຕິປະຈໍາເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

3. ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ; 
4. ຊີີ້ນໍາ, ນໍາພາ, ຄຸ້ມຄອງ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມ ການພັດທະນາວຽກງານສະຖິຕິຂອງເມືອງ, ເທດ 

ສະບານ, ນະຄອນ; ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ,  
ລະບຽບການ, ແຜນດໍາເນີນງານ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງສູນສະຖິຕິປະຈໍາເມືອງ, ເທດສະບານ, 
ນະຄອນ ແລະ ຈຸງານສະຖິຕິປະຈໍາບ້ານ; 

5. ຄົີ້ນຄວ້າ ສະເໜີ ຕ ໍ່ ອົງການປົກຄອງເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ເພືີ່ອອະນຸມັດການສໍາ
ຫຼວດລະດັບເມືອງ ຕາມການສະເໜີຂອງສູນສະຖິຕິປະຈໍາເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ການແນະ
ນໍາຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ;  

6. ກໍານົດຕົວຊີີ້ບອກ ເພືີ່ອຕິດຕາມ  ແລະ  ປະເມີນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະ 
ກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

7. ຊີີ້ນໍາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບ ບັນດາຫ້ອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າຫ້ອງການ 
ຂັີ້ນເມືອງ ແລະ ພາກສ່ວນອືີ່ນ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ; 

8. ສະຫຼຸບ, ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິ ຕ ໍ່ ອົງການປົກຄອງເມືອງ

ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

9. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 62 (ປບັປງຸ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງກະຊວງ,  ອງົການລດັທຽບເທົົ່າກະຊວງ,  ພະແນກ,  ອງົການລດັ 

              ທຽບເທົົ່າພະແນກຂອງແຂວງ,  ນະຄອນຫວຼງ,  ຫອ້ງການ, ອງົການລດັທຽບເທົົ່າຫອ້ງການຂອງ 

              ເມອືງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ 

ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສະຖິຕິ  ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ພະແນກ, ອົງການລັດ
ທຽບເທົົ່າພະແນກຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າຫ້ອງການຂອງເມືອງ, 

ເທດສະບານ, ນະຄອນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດການ

ພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານກ່ຽວກັບວຽກງານ
ສະຖິຕິ;  

2. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາ ແຜນດໍາເນີນງານ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ກ່ຽວກັບວຽກ 
ງານສະຖິຕິ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 
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3. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ,່ ຊີີ້ນໍາ, ຕິດຕາມການປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິຂອງການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິ ທີີ່
ຂຶີ້ນກັບຕົນ;  

4. ຊີີ້ນໍາ, ນໍາພາ, ຄຸ້ມຄອງ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມ ການພັດທະນາວຽກງານສະຖິຕິ; ຕິດຕາມ, 
ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ,  ລະບຽບການ, ແຜນດໍາເນີນງານ 
ແລະ  ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິທີີ່ຂຶີ້ນກັບຕົນ; 

5. ກໍານົດຕົວຊີີ້ບອກ ເພືີ່ອຕິດຕາມ  ແລະ  ປະເມີນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະ 
ກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

6. ປະສານ ແລະ ຊຸກຍູ້ ພາກສ່ວນອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ; 

7. ສະຫຼຸບ, ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິ ໃຫ້ຂັີ້ນເທິງຂອງຕົນ ຢ່າງ

ເປັນປົກກະຕິ; 
8. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 
 

ໝວດທ ີ2  
ການກວດກາວຽກງານສະຖຕິ ິ

 

ມາດຕາ 63 (ປບັປງຸ) ອງົການກວດກາວຽກງານສະຖຕິ ິ
ອົງການກວດກາວຽກງານສະຖິຕິ ປະກອບດ້ວຍ: 
1. ອົງການກວດກາພາຍໃນ ຊຶີ່ງແມ່ນອົງການດຽວກັນກັບອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສະຖິຕິຕາມ

ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 58 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້. 
2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຊຶີ່ງແມ່ນສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ, ອົງການ

ກວດກາລັດ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ. 
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັີ້ນສູນ

ກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາວຽກງານສະຖິຕິ ຕາມທີີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ
ສະບັບນີີ້. 

 

ມາດຕາ 64  (ປບັປງຸ) ຈດຸປະສງົການກວດກາ 
ການກວດກາວຽກງານສະຖິຕິ ມີຈຸດປະສົງເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງ

ລະບົບການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 65 (ປບັປງຸ) ເນືີ້ອໃນການກວດກາ 

ເນືີ້ອໃນການກວດກາ ແມ່ນການຕິດຕາມ, ກວດກາ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ຍຸດທະສາດ,  
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ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກ
ງານ ຂອງລະບົບການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. 

 

ມາດຕາ 66 (ປັບປງຸ) ແຜນການ ການກວດກາ 

ອົງການກວດກາພາຍໃນ ສ້າງແຜນການດໍາເນີນການກວດກາຂອງຕົນຂຶີ້ນ ເພືີ່ອຕິດຕາມ, ກວດ 
ກາວຽກງານສະຖິຕິ ທີີ່ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ແລະ ຜົນຜະລິດສະຖິຕິ ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ
ແຜນດໍາເນີນງານແຕ່ລະໄລຍະ ຂອງລະບົບການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. 

ສໍາລັບ ອົງການກວດກາພາຍນອກ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
 

ມາດຕາ 67  ຮບູການ ການກວດກາ 
ການກວດກາ ມີ ສາມ ຮູບການ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ການກວດກາ ຕາມລະບົບປົກກະຕິ; 

2. ການກວດກາ ໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ; 

3. ການກວດກາ ແບບກະທັນຫັນ. 
ການກວດກາ ຕາມລະບົບປົກກະຕິ ແມ່ນ ການກວດກາ ທີີ່ມີລັກສະນະກວດກາ ຢ່າງເປັນປະຈໍາ 

ແລະ ມີກໍານົດເວລາອັນແນ່ນອນ ຊຶີ່ງຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶີ່ງ ເທືີ່ອຕ ໍ່ປີ. 
ການກວດກາ ໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ແມ່ນ ການກວດກາ ເມືີ່ອເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ 

ໂດຍແຈ້ງໃຫ້ເປົົ້າໝາຍທີີ່ຖືກກວດກາ ຮູ້ລ່ວງໜ້າກ່ອນ ຢ່າງໜ້ອຍ ຊາວສີີ່ຊົົ່ວໂມງ. 
ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ແມ່ນ ການກວດກາ ເມືີ່ອເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ແຕ່ການກວດ 

ການັີ້ນ ໃຫ້ດໍາເນີນຢ່າງຮີບດ່ວນ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເປົົ້າໝາຍທີີ່ຖືກກວດກາ ຮູ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າ. 
ການກວດກາ ໃຫ້ດໍາເນີນທັງການກວດກາເອກະສານ ແລະ ການລົງປະຕິບັດຕົວຈິງ ຢູ່ສະຖານທີີ່

ປະຕິບັດງານ. 
 

ມາດຕາ 68 (ປັບປງຸ) ການລາຍງານ ແລະ ການແກໄ້ຂຜນົຂອງການກວດກາ 
ຄະນະກວດກາ ຕ້ອງສ້າງບົດບັນທຶກການກວດກາ, ບົດລາຍງານ ພ້ອມທັງສະເໜີວີທີການແກ້ໄຂ

ຕ ໍ່ການລະເມີດ ແລະ ລາຍງານຕ ໍ່ອົງການທີີ່ມີສິດອໍານາດກ່ຽວຂ້ອງພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບຜົນຂອງການ
ກວດກາ. 

ຄະນະກວດກາ ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ໜ້າກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບການສະຫຼຸບລາຍງານຜົນຂອງ
ການກວດກາ ແລະ ຮັກສາຄວາມລັບດ້ານເອກະສານສະຖິຕິ ທີີ່ໄດ້ກວດກາຢ່າງເຂັີ້ມງວດ. 

 

ມາດຕາ 69 (ປັບປງຸ) ສດິ ແລະ ພນັທະຂອງເປົົ້າໝາຍທີີ່ຖກືກວດກາ  
ເປົົ້າໝາຍທີີ່ຖືກກວດກາ ມີ ສິດ ແລະ ພັນທະ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ຮ້ອງຂ ໃຫ້ຄະນະກວດກາ ນໍາສະເໜີຂ ໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການກວດກາ ແລະ ບັດອະນຸຍາດ   

ກວດກາ; 



127 

 

2. ຮ້ອງທຸກຕ ໍ່ອົງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບການກວດກາທີີ່ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມຫຼັກການ ແລະ ລະ 
ບຽບການ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ຕົກລົງ; 

3. ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະຕິບັດໜ້າທີີ່ຂອງຄະນະກວດກາ, ສະໜອງເອກະສານ, ຂ ໍ້

ມູນ, ຫຼັກຖານ ແລະ ຕອບບັນຫາທີີ່ພົວພັນເຖິງເນືີ້ອໃນການກວດກາ ຕາມການສະເໜີຂອງຄະນະ
ກວດກາ. 

 

ພາກທ ີVIII 

ງບົປະມານ, ເຄືີ່ອງໝາຍ, ເຄືີ່ອງແບບ ແລະ ຕາປະທບັ 
 

ມາດຕາ 70 (ປບັປງຸ) ງບົປະມານ 
ງົບປະມານ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແມ່ນ ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂັີ້ນໜຶີ່ງ ຂອງງົບປະມານແຫ່ງ

ລັດ; ສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ເປັນຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ
ໜຶີ່ງ ທີີ່ຂຶີ້ນກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ. 

ການສະໜອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ຕາມລະບົບສາຍຕັີ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ ໃຫ້ປະຕິບັດ 
     ຕາມແຜນກິດຈະກໍາຂອງການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

ທຶນໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ ໄດ້ມາຈາກງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ການສະໜັບສະ

ໜູນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ, ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ, ການປະກອບສ່ວນຂອງສັງຄົມ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນ
ອືີ່ນທີີ່ໄດ້ມາຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 

 

ມາດຕາ 71 (ປັບປງຸ) ເຄືີ່ອງໝາຍ, ເຄືີ່ອງແບບ ແລະ ຕາປະທບັ 
ການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັີ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ ນັບແຕ່ຂັີ້ນສູນກາງ ລົງຮອດ ທ້ອງຖິີ່ນ ມີເຄືີ່ອງ    

ໝາຍ, ຕາປະທັບເປັນຂອງຕົນເອງ ເພືີ່ອນໍາໃຊ້ເຂົີ້າໃນການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການ ແລະ ມີ
ເຄືີ່ອງແບບໃນເວລາເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນຢູ່ພາກສະໜາມ.   

 

ພາກທ ີIX  
ນະໂຍບາຍຕ ໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕ ໍ່ຜູ້ລະເມດີ 

 

ມາດຕາ 72  ນະໂຍບາຍຕ ໍ່ຜູມ້ຜີນົງານ 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ມີຜົນງານດີເດັົ່ນ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ

ຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ ແລະ ທັນຕາມກໍານົດເວລາ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍ  ຫຼື ນະໂຍບາຍ
ອືີ່ນ ຕາມລະບຽບການ. 
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ມາດຕາ 73 (ປັບປງຸ) ມາດຕະການຕ ໍ່ຜູລ້ະເມດີ 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ເປັນຕົີ້ນ ຂ ໍ້ຫ້າມຕ່າງໆ ຈະ

ຖືກສຶກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕືອນ, ລົງວິໄນ, ປັບໃໝ, ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ຫຼື ຖືກລົງໂທດທາງ
ອາຍາ ຕາມກົດໝາຍ ແລ້ວແຕ່ກ ລະນີເບົາ ຫຼື ໜັກ. 

 

ມາດຕາ 74 (ໃໝ)່ ມາດຕະການສກຶສາອບົຮມົ  

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ເປັນຕົີ້ນ ຂ ໍ້ຫ້າມ ທີີ່ກ ໍ່ຄວາມ
ເສຍຫາຍ ບ ໍ່ຫຼວງຫຼາຍ ຈະຖືກກ່າວເຕືອນ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ. 

 

ມາດຕາ 75 (ໃໝ)່ ມາດຕະການທາງວໄິນ 

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີີ່ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ເປັນຕົີ້ນ ຂ ໍ້ຫ້າມ ຊຶີ່ງບ ໍ່ເປັນການກະທໍາ
ຜິດທາງອາຍາ ຈະຖືກລົງວິໄນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ. 

 

ມາດຕາ 76 (ໃໝ)່ ມາດຕະການປັບໃໝ  

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ໄດ້ຜ່ານການກ່າວເຕືອນ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມແລ້ວ ແຕ່ຍັງ 
ສືບຕ ໍ່ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ຊຶີ່ງໄດກ້ ໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ຈະຖືກປັບໃໝຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບ
ການຕ່າງຫາກ. 

 

ມາດຕາ 77 (ໃໝ)່ ມາດຕະການທາງແພງ່ 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ຊຶີ່ງກ ໍ່ຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຜູ້
ອືີ່ນ ຈະຕ້ອງໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຕາມທີີ່ຕົນໄດ້ກ ໍ່ຂຶີ້ນ. 

 

ມາດຕາ 78 (ໃໝ)່ ມາດຕະການທາງອາຍາ 
ບຸກຄົນ ທີີ່ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ເປັນຕົີ້ນ ຂ ໍ້ຫ້າມ ທີີ່ເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ຈະຖືກ

ລົງໂທດທາງອາຍາ ແລ້ວແຕ່ກ ລະນີ ເບົາ ຫຼື ໜັກ.  
 

ພາກທ ີX 
ບດົບນັຍັດສດຸທາ້ຍ 

 

ມາດຕາ 79  (ໃໝ)່ ວນັສະຖຕິແິຫງ່ຊາດ 

ວັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແມ່ນ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2010. 

ມາດຕາ 80 ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ 
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜູ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ

ສະບັບນີີ້. 
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ມາດຕາ 81 (ປບັປງຸ) ຜນົສກັສດິ 
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນປະທານປະເທດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ 

ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດໍາລັດປະກາດໃຊ້ ແລະ ພາຍຫຼັງໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບ
ຫ້າວັນ. 

ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ປ່ຽນແທນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ສະບັບເລກທີ 03/ສພຊ, ລົງວັນທີ 30 

ມິຖຸນາ 2010.  

ຂ ໍ້ກໍານົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທີີ່ຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ລ້ວນແຕ່ຖືກຍົກເລີກ. 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

ປະທານປະເທດ                                                                               ເລກ 033/ປປທ  

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 15 ມັງກອນ 2020  

ລັດຖະດໍາລັດ  
ຂອງປະທານປະເທດ 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊກົ້ດໝາຍວ່າດວ້ຍການປບັປງຸມາດຕາ 12 ຂອງກົດ 

ໝາຍວ່າດວ້ຍການສົົ່ງເສມີການລງົທນຶ ສະບບັປບັປງຸ ປ ີ2016 
- ອີງຕາມ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສະບັບປັບປຸງ

ປີ 2015) ໝວດທີ VI ມາດຕາ 67 ຂ ໍ້ 1;  

- ອີງຕາມ ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 35/ສພຊ, ລົງວັນທ ີ04 ທັນວາ 

2019 ກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັງປຸງມາດຕາ 12 ຂອງກົດໝາຍວ່າ

ດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2016; 

- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 37/ຄປຈ, ລົງວັນທ ີ18 
ທັນວາ 2019.  

ປະທານປະເທດ  
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ອອກລດັຖະດາໍລດັ:  

ມາດຕາ 1 ປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັງປຸງມາດຕາ 12 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການ 

            ລົງທຶນ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2016.  

ມາດຕາ 2 ລັດຖະດໍາລັດສະບັບນີີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນ ເປັນຕົີ້ນໄປ.  
 

                                                                           ປະທານປະເທດ ແຫງ່ ສປປ ລາວ  
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

ສະພາແຫ່ງຊາດ                                                                               ເລກທີ 35/ສພຊ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 04 / 12 / 19  

ມະຕິ 
ຂອງກອງປະຊມຸສະພາແຫງ່ຊາດ  

ກ່ຽວກັບການຮບັຮອງເອາົກົດໝາຍວ່າດວ້ຍການປບັປງຸມາດຕາ 12 ຂອງກົດໝາຍ 

ວ່າດວ້ຍການສົົ່ງເສມີການລງົທນຶ ສະບບັປບັປງຸ ປ ີ2016 

 
ອີງຕາມລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ  

2015) ມາດຕາ 53 ຂ ໍ້1 ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015) ມາດຕາ

11 ຂ ໍ້ 1.             

ພາຍຫຼັງທີີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທືີ່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໄດ້ຄົີ້ນຄວ້າ
ພິຈາລະນາ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິີ່ງ ກ່ຽວກັບເນືີ້ອໃນຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງມາດຕາ 
12 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2016 ຄັີ້ງວັນທ ີ4 ທັນວາ 2019.  

 

ກອງປະຊມຸສະພາແຫງ່ຊາດ ຕກົລງົ: 
 

ມາດຕາ 1 ຮັບຮອງເອົາການປັບປຸງມາດຕາ 12 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປັບປຸງ  

ປີ 2016 ດ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າເຄິີ່ງໜຶີ່ງຂອງຈໍານວນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ທີີ່ເຂົີ້າຮ່ວມກອງ

ປະຊຸມ.  

ມາດຕາ 2 ມະຕິສະບັບນີີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນ ເປັນຕົີ້ນໄປ.     
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ສະພາເເຫ່ງຊາດ                                                                                ເລກທີ 80/ສພຊ 
                                                                ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 4 ທັນວາ 2019  

 

ກົດໝາຍວາ່ດ້ວຍ 
ການປບັປງຸມາດຕາ 12 ຂອງກົດໝາຍວາ່ດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ 

ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2016 
 

ກດົໝາຍສະນັບນີີ້ ກໍານົດເນືີ້ອໃນການປັບປຸງມາດຕາ 12 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມ

ການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທ ີ17 ພະຈິກ 2016 ເພືີ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ ແລະ ກົດໝາຍອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແນໃສ່ສ້າງເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ກົນໄກສະດວກໃຫ້
ແກ່ການຊຸກຍູ້, ສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ດັົ່ງນີີ້:  

 

ມາດຕາ 12 ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີດາ້ນພາສ ີແລະ ອາກອນ  
ຜູ້ທີີ່ລົງທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ນອກຈາກໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານດົໄວ້ໃນມາດຕາ 

9 ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມກິດຈະການຕາມຂະແໜງການ ແລະ ມາຕຕາ 11 ນະໂຍບາຍດ້ານອາກອນກໍາໄລ
ໃນກິດຈະການ ຕາມຂະແໜງການ ແລະ ເຂດ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ 
ມາດຕາ 12 ກິດຈະການທີີ່ຖືກຍົກເວັີ້ນອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ
ແລ້ວ ຍັງຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຕ້ານພາສີ ແລະ ອາກອນ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ການນໍາເຂົີ້າ ວັດຖູປະກອນທີີ່ບ ໍ່ສາມາດ ສະໜອງ ຫຼື ຜະລິດໄດ້ໃນ ສປປ ລາວ ເພືີ່ອເປັນຊັບ
ສົມບັດຄງົທີີ່ ແລະ ພາຫະນະກົນຈັກຮັບໃຊ້ການຜະລິດໂດຍກົງ ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນ ພາສີ ແລະ 
ອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ; ສ່ວນການນໍາເຂົີ້າ ນໍໍ້າມັນເຊືີ້ອໄຟ, ອາຍແກັສ, ນໍໍ້າມັນຫຼ ໍ່ລືີ້ນ, ພາຫະນະຮັບໃຊ້

ບ ລິຫານ ແລະ ວັດຖູປະກອນອືີ່ນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;  

ສໍາລັບການນໍາເຂົີ້າຊົົ່ວຄາວ ພາຫະນະກົນຈັກ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ,  

2. ການນໍາເຂົີ້າ ວັດຖຸດິບ, ແຮ່ທາດ, ວັດຖູປະກອນ ແລະ ຊິີ້ນສ່ວນປະກອບ ທີີ່ຮັບໃຊ້ການຜະລິດ 
ເພືີ່ອສົົ່ງອອກ ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນພາສີ ແລະ ອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ ໃນກ ລະນີສິນຄ້າດັົ່ງກ່າວບ ໍ່ສົົ່ງອອກ 
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ໃຫ້ ເກັບພາສີ, ອາກອນ ຕາມກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍານົດ;  

3. ການນໍາໃຊ້ ວັດຖຸດິບ, ວັດຖູປະກອນ ແລະ ຊິີ້ນສ່ວນປະກອບ ຢູ່ພາຍໃນ ທີີ່ຮັບໃຊ້ການຜະລດິ 

ເປັນຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບ ຫຼື ເຄິີ່ງສໍາເລັດຮູບ ເພືີ່ອສົົ່ງອອກ ຖືກຍົກເວັີ້ນອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ.  
ສໍາລັບການສົົ່ງອອກ ວັດຖຸດິບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ຈາກແຮ່ທາດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີີ່

ກ່ຽວຂ້ອງ.  

ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ກໍານົດ ບັນຊີລາຍການຜະລິດຕະພັນເຄິີ່ງສໍາເລັດຮູບ ເພືີ່ອສົົ່ງອອກ.  
 

ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ມີຜົນສັກສິດ ພາຍຫຼັງ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ 
ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດໍາລັດປະກາດໃຊ້ ແລະ ໄດ້ລົງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບຫ້າວັນ 
ແລະ ປ່ຽນເເທນ ມາດຕາ 12 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, 

ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2016 .  
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ                                                                         ເລກທ ີ135 /ນຍ.  

ດາໍລດັ 
ວ່າດວ້ຍ ການສາ້ງ ແລະ  

ຄຸ້ມຄອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມ 

************* 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ; 
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍງົບປະມານ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ;  
- ອີງຕາມ ການສະເໜີ ຂອງປະທານຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື.  

 

ນາຍົກລດັຖະມນົຕ ີອອກດາໍລດັ: 
ໝວດທ ີI  

ວ່າດວ້ຍຫຼກັການທົົ່ວໄປ 
 

ມາດຕາ 1 ຈດຸປະສງົ  

ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ມີຈຸດປະສົງກາ  ນົດຫຼັກການ ແລະ ວິທີການກ່ຽວກັບການສ້າງ, ການຄຸ້ມຄອງ, 

ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດ ( ຕ ໍ່

ໄປເອີີ້ນວ່າ “ແຜນພັດທະນາ” ) ໃຫ້ເປັນລະບົບທີີ່ເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ.  
 

ມາດຕາ 2 ຄວາມໝາຍສາ  ຄນັ ຂອງແຜນພດັທະນາ  

ແຜນພັດທະນາ ແມ່ນເຄືີ່ອງມືຕົີ້ນຕ  ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແນວທາງ ຂອງ
ພັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດ ດ້ວຍການກໍານົດອອກເປັນນະໂຍບາຍ, ມາດ

ຕະການ, ເປັນແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ວຽກງານ ລະອຽດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແນໃສ່ບັນລຸເປົົ້າໝາຍສູງ

ສຸດທີີ່ ພັກໄດ້ກໍານົດໄວ້ຄື : ກ ໍ່ສ້າງປະເທດຊາດໃຫ້ຮັົ່ງມີ ເຂັີ້ມແຂງ, ສັງຄົມສີວິໄລຍຸຕິທໍາ, ປະຊາຊົນຮັົ່ງມີ

ຜາສຸກ. 
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ມາດຕາ 3 ຫຼກັການລວມໃນການສາ້ງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງແຜນພດັທະນາ  

3.1 ໃນການເຄືີ່ອນໄຫວເພືີ່ອພັດທະນາ  ແລະ  ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງທົົ່ວຂະແໜງ 
ການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນຕ້ອງດາ  ເນີນ ໄປຕາມແຜນພັດທະນາຂອງຕົນ ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ
ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ຖືເອົາແຜນພັດທະນາເປັນທິດຊີີ້ນາ   ແລະ ສົົ່ງເສີມທຸກພາກສ່ວນ

ເສດຖະກິດ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.  

3.2 ແຜນພັດທະນາທີີ່ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນສ້າງຂຶີ້ນນັີ້ນ ຕ້ອງສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງການ

ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແນວທາງຍຸດທະສາດ,  ເປົົ້າໝາຍບຸລິມະສິດ ທີີ່ພັກ ແລະ ລັດໄດ້ກໍາ

ນົດໄວ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ຮັບປະກັນການດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ ສົມສ່ວນ ລະຫ່ວາງການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ 

ກັບການພັດທະນາດ້ານສັງຄົມ, ການປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາ

ສິີ່ງແວດລ້ອມ. 

3.3 ການສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ຕ້ອງຮັບປະກັນ
ການປະສານສົມທົບ ຢ່າງກົມກຽວທຸກພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍປະຕິບັດຕາມ ຫຼັກການເລີີ່ມມາແຕ່
ຮາກຖານ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ.  

 

ມາດຕາ 4 ແຜນພດັທະນາ ແບງ່ອອກເປນັປະເພດຕາ່ງໆ ດັົ່ງນີີ້ :  

4.1 ແຜນພດັທະນາໄລຍະຍາວ ແມ່ນແຜນພັດທະນາທີີ່ມີລັກສະນະສັງລວມທິດທາງ, ໜ້າທີີ່ 

ແລະ ເປົົ້າໝາຍຍຸດທະສາດ ໄລຍະ 10 ປີຂຶີ້ນໄປ ຫຼ ືເອີີ້ນວ່າ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ.  

ແຜນພດັທະນາໄລຍະກາງ ແມ່ນແຜນພັດທະນາ ຊຶີ່ງມີໄລຍະການປະຕິບັດຕໍໍ່າກວ່າ 10 ປີ ລົງມາ 

ເຊັົ່ນ : ແຜນແມ່ບົດການພັດທະນາ, ແຜນພັດທະນາ ໄລຍະ 5 ປີ. 

ແຜນພດັທະນາໄລຍະສັີ້ນ ແມ່ນແຜນພັດທະນາທີີ່ຜັນຂະຫຍາຍລະອຽດ ທິດທາງ, ໜ້າທີີ່ແຜນ

ພັດທະນາໄລຍະກາງ ຫຼ ືເອີີ້ນວ່າ ແຜນພັດທະນາ ປະຈໍາປີ. 

4.2 ແຜນພັດທະນາ ແບ່ງຕາມເນືີ້ອໃນ ແລະ ຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງ ປະກອບມີ : 
 ແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ; 
 ແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະ ອົງການຂັີ້ນສູນກາງ; 
 ແຜນພັດທະນາເຂດແຄ້ວນ ຫຼື ບ ລິເວນເສດຖະກິດຂອງປະເທດ;  
 ແຜນພັດທະນາຂອງແຂວງ, ກໍາແພງນະຄອນ ແລະ ເຂດພິເສດ ( ຕ ໍ່ໄປເອີີ້ນວ່າ ແຜນ

ພັດທະນາຂອງແຂວງ ); 
 ແຜນພັດທະນາຂອງເມືອງ;  
 ແຜນພັດທະນາຂອງເທດສະບານ;  
 ແຜນພັດທະນາຂອງບ້ານ ຫຼື ກຸ່ມບ້ານ;  
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ໝວດທ ີII  
ວາ່ດວ້ຍການສາ້ງ, ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງແຜນພດັທະນາ 

 

ມາດຕາ 5 ຂະບວນການສາ້ງ, ອງົການທີີ່ມສີດິອາ  ນາດ ໃນການສາ້ງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງແຜນພດັທະນາ  

5.1 ສະພາແຫ່ງຊາດເປັນອົງການສູງສຸດ ໃນການພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນພັດທະນາ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ບົດລາຍງານການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດແຕ່ລະໄລຍະ; 

5.2 ລັດຖະບານເປັນອົງການພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດຮ່າງແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລ 
ຍະ ເພືີ່ອນໍາສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ;  

5.3 ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ເປັນຜູ້ຄົີ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ສັງລວມແຜນ
ພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ບົນພືີ້ນຖານຮ່າງແຜນພັດທະນາ ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນສະ 
ເໜີມາ; ພ້ອມກັນນັີ້ນ ກ ເປນັອົງການໃຈກາງໃນການປະສານງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຜນ
ພັດທະນາແຫ່ງຊາດ;  

5.4 ກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົົ່າ ເປັນຜູ້ສ້າງ ສັງລວມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຜນພັດທະນາໃນທົົ່ວຂະ  
ແໜງການ ທີີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ;  

5.5 ແຂວງ, ກໍາແພງນະຄອນ ແລະ ເຂດພິເສດ ເປັນຜູ້ສ້າງ, ສັງລວມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຜນ
ພັດທະນາຂອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ;  

5.6 ອໍານາດການປົກຄອງຂັີ້ນເມືອງ ເປັນຜູ້ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຜນພັດທະນາໃນຂອບເຂດ
ເມືອງຂອງຕົນ;  

5.7 ອໍານາດການປົກຄອງເທດສະບານ ເປັນຜູ້ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຜນພັດທະນາເທດສະບານ
ຂອງຕົນ;  

5.8  ອໍານາດການປົກຄອງຂັີ້ນບ້ານ ສ້າງແຜນພັດທະນາບ້ານຂອງຕົນ. 
 

ມາດຕາ 6 ລະບຽບການສາ້ງ, ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອາົແຜນພດັທະນາ  

6.1 ຄະນະກາ  ມະການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ອອກແຈ້ງການ ແນະນາ  ກ່ຽວກັບທິດທາງ, 

ຄາດໝາຍ ແລະ ວິທີການສ້າງແຜນພັດທະນາແຕ່ລະໄລຍະ ເຖິງບັນດາກະຊວງ, ອົງການ 

ທຽບເທົົ່າ, ບັນດາແຂວງ, ກໍາແພງນະຄອນ ແລະ ເຂດພິເສດ;  

6.2 ບົນພືີ້ນຖານ ແຈ້ງການ ຂອງຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ໂດຍມີການ

ເຂົີ້າຮ່ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຈາກທຸກພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ປະຊາຊົນ, ບັນດາຂະ       

ແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ຄົີ້ນຄວ້າສ້າງຮ່າງແຜນພັດທະນາຂອງຕົນ ໂດຍອີງໃສ່ ຈຸດພິເສດ, 

ທ່າແຮງ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆຂອງຕົນ ສະເໜີ  ຕ ໍ່ກອງປະຊຸມ
ໃນຂັີ້ນຂອງຕົນ ເພືີ່ອພິຈາລະນາຜ່ານ ແລ້ວສະເໜີຕ ໍ່ ຄະນະກາ  ມະການແຜນການ ແລະ ການ
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ຮ່ວມມື; 
6.3 ບົນພືີ້ນຖານຮ່າງແຜນພັດທະນາ ທີີ່ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນສະເໜີມາ, ຄະນະກໍາມະ

ການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ສັງລວມເປັນແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ແລ້ວນາໍສະເໜີຕ ໍ່
ກອງປະຊຸມຮ່ວມ ລະຫວ່າງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ; 

6.4 ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ ອະນຸມັດຜ່ານຮ່າງແຜນພັດທະນາ
ຂອງປະເທດ ແລ້ວນໍາສະເໜີຕ ໍ່ກອງປະຊຸມ ຄະນະບ ລິຫານງານສູນກາງພັກ ເພືີ່ອໃຫ້ທິດຊີີ້ນໍາ 
ແລ້ວສະເໜີ ຕ ໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ; 

6.5 ປະຊາຊົນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ມີການປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດ

ແຜນການ. 
 

ມາດຕາ 7 ວທິກີານລວມໃນການສາ້ງແຜນພດັທະນາ 

ເພືີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແຜນພັດທະນາ ທີີ່ສ້າງຂຶີ້ນຖືກທິດທາງ, ມີລັກສະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ແທດ

ຕົວຈິງການສ້າງແຜນການຕ້ອງປະຕິບັດ ຕາມວິທີການລວມ ດັົ່ງນີີ້ : 

7.1 ເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄລຍະຜ່ານມາ ໃຫ້ຄົບ
ຖ້ວນ; 

7.2 ວິໄຈ ແລະ ຕີລາຄາສະພາບການ ໂດຍຈໍາແນກຈະແຈ້ງ ດ້ານດີ, ອ່ອນ, ສາຍເຫດ, ກາລະ
ໂອກາດ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ; 

7.3 ການກໍານົດທິດທາງ, ໜ້າທີີ່, ເປົົ້າໝາຍ ແລະ ໂຄງການບຸລິມະສິດ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມອາດ

ສາມາດຂອງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີີ່ມີຕົວຈິງ ເປັນຕົີ້ນ: ທຶນ, ແຮງງານ ແລະ ວັດຖຸ ອືີ່ນໆ ບົນ

ພືີ້ນຖານ ຂອງກາ  ນົດໝາຍເສດຖະກິດ, ເຕັກນິກທີີ່ກາ  ນົດອອກ ຢ່າງເປັນທາງການ; 

7.4 ກາ  ນົດນະໂຍບາຍ, ມາດຕະການ ແລະ ວິທີຈັດຕັີ້ງລະອຽດ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການ

ຕົວຈິງ ແລະ ຄ່ອງຕົວ ບົນພືີ້ນຖານການນາ  ໃຊ້ກົນໄກຕະຫຼາດທີີ່ສອດຄ່ອງ, ລະດົມໄດ້
ທ່າແຮງ ແລະ ຈຸດແຂງຂອງປະເທດ ກ ຄືຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນຢ່າງມີປະສິດ 
ທິພາບ; 

7.5 ຕິດຕາມກວດກາ, ຕີລາຄາ ແລະ ປະເມີນຜົນຢ່າງພາວະວິໃສ ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ເພືີ່ອ

ສົມທຽບກັບເປົົ້າໝາຍທີີ່ວາງອອກ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ປັບປຸງແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂາດຕົກບົກ

ຜ່ອງ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ຂັີ້ນເທິງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.  
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ໝວດທ ີIII 

ວ່າດວ້ຍ ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ, ສະຫຼບຸລາຍງານ ແລະ ຕລີາຄາປະເມນີຜົນ 

ມາດຕາ 8 ການປະກາດໃຊແ້ຜນພດັທະນາ.  
ພາຍຫຼັງສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ເອົາແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດແລ້ວ,

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກດໍາລັດປະກາດໃຊ້ແຜນພັດທະນາດັົ່ງກ່າວ.  
 

ມາດຕາ 9 ການແນະນາໍປະຕບິດັແຜນພດັທະນາ.  
ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ອອກແຈ້ງການ ແນະນໍາການປະຕິບັດແຜນ 

ພັດທະນາໂດຍລະອຽດ ພ້ອມທັງແຈ້ງບັນດາຕົວເລກຄາດໝາຍ, ບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີີ່

ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງແລ້ວນັີ້ນ ໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົົ່າ, ແຂວງ, ກາ  ແພງ
ນະຄອນ ແລະ ເຂດພິເສດຊາບ ເພືີ່ອນໍາໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໃຫ້ທັນເວລາ. 

 

ມາດຕາ 10 ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາ.  

10.1 ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົົ່າ, ແຂວງ, ກໍາແພງນະຄອນ ແລະ ເຂດພິເສດ ຕ້ອງແຈ້ງ

ຕົວເລກຄາດໝາຍ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ, ພ້ອມທັງ

ແບ່ງງານ ແລະ ທຶນຮອນລະອຽດໃຫ້ກົມ, ກອງ, ສະຖາບັນ, ພະແນກການອ້ອມຂ້າງ ແລະ 
ເມືອງ ທີີ່ຂຶີ້ນກັບຕົນ ເພືີ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຕາມແຜນພັດທະນາ ທີີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້
ຮັບຮອງເອົາຢ່າງເຂັີ້ມງວດ, ເມືອງຕ້ອງເຜີຍແຜ່ແຈ້ງຕົວເລກຄາດໝາຍ, ທຶນ ແລະ 
ໂຄງການລົງທຶນຂອງຕົນທີີ່ໄດ້ຮັບແບ່ງປັນຈາກ ແຂວງ ໃຫ້ຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງ ແລະ 
ບ້ານທີີ່ຂຶີ້ນກັບຕົນ ນໍາໄປຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ. 

10.2 ອໍານາດການປົກຄອງທຸກຂັີ້ນ ແລະ ທຸກອົງການຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ແຜນພັດທະນາ 

ຕ້ອງປຸກລະດົມ ຂົນຂວາຍ, ໂຄສະນາ ເຜຍີແຜ່ທິດທາງ, ໜ້າທີີ່, ເປົົ້າໝາຍຂອງແຜນການ 

ໃຫ້ທຸກອົງກອນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ປະຊາຊົນທຸກຊັີ້ນຄົນ ເຊືີ່ອມຊືມ ແລະ ເຂົີ້າ
ຮ່ວມໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງ. 

 

ມາດຕາ 11 ການຕດິຕາມ, ຊກຸຍູກ້ານຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາ  

11:1 ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນ
ພັດທະນາຢູ່ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ເປັນແຕ່ລະງວດ ຂອງ ສົກປີງົບປະມານ. 

11.2 ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົົ່າ, ບັນດາແຂວງ, ຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ລົງ

ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຕາມສາຍຕັີ້ງຂອງຕົນ ເປັນແຕ່ລະງວດຂອງ 
ສົກປີງົບປະມານ. 
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11.3 ຫ້ອງການແຜນການເມືອງ ແລະ ຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງເມືອງ ລົງຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ການ 
ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ເປັນ ແຕ່ລະເດືອນ.  

 

ມາດຕາ 12 ການສະຫຼບຸລາຍງານ  

12.1 ບົດຕີລາຄາຄາດຄະເນ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນການ  
       ຫ້ອງການແຜນການເມືອງ ໂດຍສົມທົບກັບຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງເມືອງ ຕີລາຄາ ຂ ໍ້ມູນ 

ແລະ ສະພາບການທີີ່ພົີ້ນເດັົ່ນ ຂອງການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາແຕ່ລະງວດ ແລ້ວສົົ່ງໃຫ້
ພະແນກແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືແຂວງ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື
ແຂວງ ຕີລາຄາ ສັງລວມ ສະພາບການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂອງເມືອງ; ພະແນກການ
ອ້ອມຂ້າງແຂວງ ຕີລາຄາຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຜນການ ແລ້ວສ້າງເປັນບົດລາຍງານ 
ສົົ່ງໃຫ້ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົົ່າ 
ກ ຕີລາຄາ ແລະ ສັງລວມສະພາບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນການ ປະຈາ  ງວດຂອງຕົນ ສົົ່ງ
ໃຫ້ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ໃນວັນທີ 20 ຂອງເດືອນສຸດທ້າຍ 
ໃນແຕ່ລະງວດ ເພືີ່ອສັງລວມ ແລະ ລາຍງານລັດຖະບານ. 

12.2 ບົດລາຍງານສົມບູນ  
ຂັີ້ນຕອນ ການເຮັດບົດລາຍງານ ສະບັບສົມບູນຂອງແຕ່ລະງວດ ແມ່ນເຮັດແບບດຽວກັນ
ກັບການເຮັດບົດລາຍງານຄາດຄະເນ ແຕ່ເນືີ້ອໃນຂອງບົດລາຍງານ ແມ່ນ ໃຫ້ຄົບຖວ້ນ 
ແລະ ມີຂ ໍ້ມູນການປະຕິບັດແຜນການງວດຂາດຕົວ. ບົດລາຍງານດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງສົົ່ງເຖິງຄະ 

ນະກາ  ມະການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ໃນວັນທີ 20 ຂອງເດືອນທໍາອິດ ງວດຕ ໍ່ໄປ. 
 

ມາດຕາ 13 ບົນພືີ້ນຖານການລາຍງານຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ຄະນະກາ  ມະການແຜນການ ແລະ 
ການຮ່ວມມື ໂດຍແມ່ນສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ສົມທົບກັບກົມແຜນການສັງລວມ ສະຫຼຸບຕີລາຄາ
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາທົົ່ວປະເທດ ປະຈໍາງວດ, ປະຈໍາ 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈາໍປີ 

ຕາມສົກປີງົບປະມານ; ສ້າງເປັນບົດລາຍງານສະຖິຕິສະບັບສົມບູນ ສະເໜີລດັຖະບານເປັນແຕ່

ລະງວດ. ສໍາລັບການລາຍງານສະຖິຕິ ຂອງປີຜ່ານມາ ແມ່ນໃຫ້ສໍາເລັດ ກ່ອນວັນທີ 1 ມີນາ 

ຂອງປີຕ ໍ່ໄປ.  
 

ມາດຕາ 14 ການຕລີາຄາ ປະເມນີຜນົການປະຕບິດັແຜນພດັທະນາ. 

ການຕີລາຄາປະເມີນຜົນຂອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ແຕ່ລະປີ, 5 ປີຕ້ອງ
ໄດ້ດໍາເນີນໄປພ້ອມໆ ກັບການສ້າງບົດລາຍງານ ສະຖິຕິແຕ່ລະໄລຍະ . 
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ໝວດທ ີIV  
ວ່າດວ້ຍການປະຕບິດັວິໃນ ແລະ ຍ້ອງຍ ຊມົເຊຍີ ຕ ໍ່ຜູ້ປະຕບິດັ ແຜນການ 

 

ມາດຕາ 15 ວາ່ດວ້ຍວໃິນຂອງແຜນການພດັທະນາ 
               ແຜນພັດທະນາທີີ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງເອົາໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ແລ້ວ ຖືວ່າເປັນເອກະສານທີີ່ມີ

ຜົນສັກສິດທາງດ້ານນິຕິກໍາ. ທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ລ້ວນແຕ່ຕ້ອງຖືເອົາແຜນການເປັນ

ເຄືີ່ອງມືຊີີ້ນາ  ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັີ້ມງວດ.  
 

ມາດຕາ 16 ສໍາລັບແຜນການລົງທຶນຂອງລັດທີີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາຕາມການຈັດແບ່ງທຶນໃຫ້

ແຕ່ລະໂຄງການ ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນນັີ້ນເປັນຄາດໝາຍກົດຄາ  ສັົ່ງ ດັົ່ງນັີ້ນ, ທຸກ
ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມແຜນງົບປະມານການລົງທຶນ ທີີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ
ຈາກ ສະພາແຫ່ງຊາດຢ່າງເຂັີ້ມງວດ; ເດັດຂາດບ ໍ່ໃຫ້ປະຕິບັດນອກແຜນ ທີີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້

ຮັບຮອງ, ຖ້າຂະແໜງການ ຫຼື ທ້ອງຖິີ່ນໃດ ຝ່າຝືນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດວິໄນ ຕາມແຕ່ລະ 
ສະຖານໜັກ ຫຼ ືເບົາ.  

 

ມາດຕາ 17 ເພືີ່ອໃຫ້ແຜນການໄດ້ຖືກພິຈາລະນາ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດທັນກາ  ນົດເວລາ ທີີ່ລັດຖະບານ ວາງ
ອອກ ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນຕ້ອງປະຕິບັດການສ້າງ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານ 
ແຜນການຕາມຄາ  ສັົ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ແຈ້ງການ ຂອງຄະນະກໍາມະການແຜນການ 
ແລະ ການຮ່ວມມື ທັນຕາມກໍານົດເວລາຢ່າງເຂັີ້ມງວດ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນໃດຫາກ 
ປະຕິບັດຊັກຊ້າແກ່ຍາວ ຈະຕ້ອງຖືກຕໍານິວິຈານ ຫຼ ືປະຕິບັດວິໄນ ທາງດ້ານບ ລິຫານຢ່າງເຂັີ້ມ
ງວດ.  

 

ມາດຕາ 18 ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນຫາກປະຕິບັດເຂັີ້ມງວດຕາມ ວິໄນຂອງແຜນການ, ມີຫົວຄິດ ປະດິດ
ສ້າງຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຜນການ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໄດ້ດີ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງຈະ
ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍ ຊົມເຊີຍ ແລະ ບໍາເນັດຈາກລັດຖະບານຢ່າງເໝາະສົມ.  

 

ໝວດທ ີV 

ວ່າດວ້ຍບດົບນັຍັດສດຸທາ້ຍ 
 

ມາດຕາ 19 ການສ້າງແຜນພັດທະນາ ທຸກຄັີ້ງ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ 

ລະບຽບຫຼັກການອືີ່ນໆ ທີີ່ທາງການປະກາດໃຊ້. 
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ມາດຕາ 20 ມອບໃຫ້ ປະທານຄະນະກາ  ມະການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ອອກຂ ໍ້ກໍານົດ, ບົດແນະນາ  
ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການລະອຽດ ເພືີ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ແລະ ມີໜ້າທີີ່
ຕິດຕາມ ກວດກາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ. 

ມາດຕາ 21 ດໍາລັດສະບັບນີີ້ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ມືີ້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົີ້ນໄປ, ເນືີ້ອໃນ, ຂ ໍ້ຄວາມໃດ ຂອງດໍາ

ລັດ, ຂ ໍ້ກໍານົດ, ກົດລະບຽບ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານແຜນການ ທີີ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ໃນເມືີ່ອກ່ອນ ຫາກ

ບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບດໍາລັດສະບັບນີີ້ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມເນືີ້ອໃນດໍາລັດສະບັບນີີ້ ປ່ຽນແທນ. 

         ວຽງຈັນ, ວັນທ ີ 7 - 08 - 2002  

                                            ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີແຫງ່ ສປປ ລາວ  
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົ ລາວ  
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ                       ເລກທ ີ 177 /ນຍ  

                                                                   ນະຄອນວຽງຈັນ, ວັນທີ 13 / 11 / 2013 

ດາໍລດັ  
ວາ່ດວ້ຍ ລະບຽບການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີການລງົທນຶ 

ຂອງ ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ 
 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 02/ສພຊ, ລົງວັນທີ 6 

ພຶດສະພາ 2003 

- ອີງຕາມ ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ ສະບັບເລກ

ທີ 148/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ກັນຍາ 2003. 

- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ສະບັບເລກທີ 1404/

ຄຜຮ, ລົງວັນທີ 13 ສິງຫາ 2003.  
 

ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີອອກດາໍລດັ: 
 

ໝວດທ ີI 
ວາ່ດວ້ຍ ບດົບນັຍດັທົົ່ວໄປ 

ມາດຕາ1 ໜາ້ທີີ່ຂອງດາໍລດັ  
ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ວາງອອກເພືີ່ອກໍານົດລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍພິເສດຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການ

ວາງແຜນ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດ

ພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເພືີ່ອແນໃສ່ດຶງດູດ ແລະ ສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ດ້ານການ

ຜະລິດ, ການສົົ່ງອອກ, ການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການບ ລິການ, ລະບົບສາງ ແລະ ການຂົນສົົ່ງຜ່ານ

ແດນ. 
 

ມາດຕາ 2 ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ  

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (ຕ ໍ່ໄປນີີ້ເອີີ້ນວ່າ “ຂສສຊ”) ແມ່ນ
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ພືີ້ນທີີ່ດິນ ທີີ່ລັດຈັດສັນສໍາລັບສົົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນຂະແໜງການ
ຜະລິດ, ການຄ້າ ແລະ ການບ ລິການ ຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດ ບົນພືີ້ນຖານການຄຸ້ມຄອງ ດ້ວຍ
ລະບຽບກົດໝາຍສະເພາະ ແລະ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ທີີ່ມີນະໂຍບາຍພິເສດ ໃຫ້
ແກ່ທຸລະກິດ ທີີ່ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ລົງທຶນ ແລະ ດໍາເນີນກິດຈະການໄດ້ ຢູ່ພາຍໃນ ຂສສຊ. 

 

ມາດຕາ 3 ຂອບເຂດທີີ່ດນິຂອງ ຂສສຊ  

ຂສສຊ ມີຂອບເຂດເນືີ້ອທີີ່ເບືີ້ອງຕົີ້ນ ປະມານ 305 ເຮັກຕາ (ຢູ່ຈຸດ A) ທີີ່ເມືອງຄັນທະບູລີ ແລະ 

ປະມານ 20 ເຮັກຕາ (ຢູ່ຈຸດ B) ທີີ່ ເມືອງອຸທຸມພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຕາມແຜນທີີ່ (ຮູບ 6.5) 
ຂອງບົດລາຍງານການສຶກສາ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃນບ ລິເວນຊາຍແດນຂອງ 
ສປປ ລາວ (ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ) (ບົດລາຍງານສຸດທ້າຍ ສະບັບເດືອນ ກຸມພາ ປີ 2001).  

 

ມາດຕາ 4 ຈດຸປະສງົຂອງການສາ້ງຕັີ້ງ ຂສສຊ  

ການສ້າງຕັີ້ງ ຂສສຊ ມີຈຸດປະສົງຄື:  

1. ເພືີ່ອສ້າງເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ໜໍໍ່ແໜງແຫ່ງການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຄວາມທັນສະໄໝເທືີ່ອ
ລະກ້າວ ໂດຍນໍາໃຊ້ທ່າແຮງດ້ານທີີ່ຕັີ້ງ, ການເປັນທາງຜ່ານ ໃນອະນຸພາກພືີ້ນ ແນໃສ່ຂະຫຍາຍເສດຖະ 
ກິດຕະຫຼາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເຊືີ່ອມຕົວເຂົີ້າກັບເສດຖະກິດຂອງພາກພືີ້ນ ແລະ ຂອງໂລກ ເພືີ່ອ
ພັດທະນາພືີ້ນຖານເສດຖະກິດຂອງຊາດ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວໄວ ເປັນພືີ້ນຖານໃຫ້ແກ່ ການຍົກສູງລະດັບ
ຊີວິດການເປັນຢູ່ ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າ ໃຫ້ດີຂຶີ້ນເລືີ້ອຍໆ; 

2. ນາ  ໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາເນືີ້ອທີີ່ດິນພາຍໃນ ຂສສຊ ເພືີ່ອບ ລິການ ແລະ ຈັດສັນສິີ່ງອາໍນວຍ
ຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນງານໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ເຊັົ່ນ ການຈັດສັນທີີ່

ດິນ, ການກ ໍ່ສ້າງລະບົບສະທາລະນຸປະໂພກ, ເປັນຕົີ້ນ ຖະໜົນ, ທ ໍ່ລະບາຍນໍໍ້າ, ໂຮງບາ  ບັດນໍໍ້າເສຍ, ລະບົບ

ສະໜອງໄຟຟ້າ, ລະບົບນໍໍ້າປະປາ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ; 

3. ສົົ່ງເສີມ ແລະ ດຶງດູດນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລວມທັງຄົນລາວທີີ່ຢູ່ຕ່າງ 
ປະເທດ ໃຫ້ມາລົງທຶນຢູ່ໃນ ຂສສຊ; 

4. ປົກປ້ອງ ແລະ ສົົ່ງເສີມທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີີ່ດໍາເນີນ
ທຸລະກິດຢູ່ໃນ ຂສສຊ ໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັນໃນການຂະຫຍາຍການຜະລິດ ແລະ ທຸລະ
ກິດຂອງຕົນ ບົນພືີ້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບກັນ ຕ ໍ່ໜ້າກົດໝາຍ ; 

5. ສົົ່ງເສີມນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ສາມາດລົງທຶນໄດ້ໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ 
ທີີ່ໄດ້ກາໍນົດໄວ້ໃນບັນຊີກິດຈະການ ທີີ່ຖືກສົົ່ງເສີມໃຫ້ລົງທຶນໃນ ຂສສຊ; 

6. ເພືີ່ອເປັນແຫຼ່ງສະໜອງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ກໍາມະກອນໃຫ້

ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບປະການດ້ານການບ ລິຫານ ແລະ ຄວາມຊໍາ
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ນານງານລະດັບສູງ; 

7. ເພືີ່ອສ້າງໃຫ້ເປັນສູນກາງໜຶີ່ງ ແຫ່ງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ອຸດສາຫະກໍາ, ການຄ້າ, 

ການເງິນ, ການບ ລິການ ການພັດທະນາດ້ານເຕັກໂນໂລຊ ີ ທີີ່ທັນສະໄໝ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ
ຕ່າງປະເທດ; 

8. ສ້າງເປັນເຂດໜຶີ່ງທີີ່ມີຄວາມພິເສດ ທາງດ້ານລະບົບພາສີ ສໍາລັບສິນຄ້າ ທີີ່ນໍາເຂົີ້າ-ອອກ
ສະເພາະພາຍໃນເນືີ້ອທີີ່ຈໍາກັດ ຂອງເຂດນີີ້ ແຕ່ໂດຍຖືວ່າເປັນສ່ວນໜຶີ່ງ ຂອງລະບົບລັດຖະທໍາມະນູນ 
ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖວ້ນ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

 

ມາດຕາ 5 ຫຼກັການພືີ້ນຖານຂອງການເຄືີ່ອນໄຫວ ຢູໃ່ນ ຂສສຊ  

- ທຸກການເຄືີ່ອນໄຫວເຂົີ້າ-ອອກ ແລະ ພາຍໃນ ຂສສຊ, ການສ້າງຕັີ້ງ ແລະ ດໍາເນີນງານຂອງຫົວ 

ໜ່ວຍທຸລະກິດ, ການເຊົົ່າທີີ່ດິນ ແລະ ນໍາໃຊ້ການບ ລິການພາຍໃນ ຂສສຊ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບ

ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນະໂຍບາຍພິເສດ ດ້ານພາສີ, ອາກອນ ແລະ ນະໂຍບາຍການສົົ່ງເສີມຕ່າງໆ ທີີ່ໄດ້ກາໍ

ນົດໄວ້ໃນດາໍລັດ ສະບັບນີີ້. 

- ໃນກ ລະນີທີີ່ບັນຫາໃດໜຶີ່ງຫາກບ ໍ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ແມ່ນໃຫ້ນາ  ໃຊ້ ຂ ໍ້ກໍານົດ
ຂອງ ລະບຽບການອືີ່ນໆ ຂອງ ຂສສຊ ແລະ ບົດບັນຍັດຂອງ ກົດໝາຍສະເພາະກ່ຽວກັບ ເຂດເສດຖະກິດ
ພິເສດ ຢູ ່ສປປ ລາວ ແລະ ຖ້າບັນຫານັີ້ນຍັງບ ໍ່ໄດ້ລະບຸໃນເອກະສານນິຕິກໍາເຫຼົົ່ານັີ້ນ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດ
ຕາມກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນທີີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົີ້າຮ່ວມເປັນ
ພາຄີ.  

 

ມາດຕາ 6 ຂງົເຂດເສດຖະກດິພາຍໃນ ຂສສຊ   

ພາຍໃນ ຂສສຊ ປະກອບດ້ວຍ ເຂດຈັດສັນສໍາລັບພັດທະນາ 3 ຂົງເຂດເສດຖະກິດ ດັົ່ງນີີ້ : 

1. ເຂດອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການປຸງແຕ່ງເພືີ່ອສົົ່ງອອກ (Export Processing Zone ຫຼ ື

EPZ) 

2. ເຂດການຄ້າປອດພາສີ (Free Trade Zone ຫຼື FTZ) 

3. ສູນການບ ລິການ ແລະ ຈັດສົົ່ງສິນຄ້າປອດພາສີ (Free Service and Logistic Center 

ຫຼື FSLC)  
 

ມາດຕາ 7 ຂະແໜງທລຸະກດິທີີ່ຖກືສົົ່ງເສມີພາຍໃນ ຂສສຊ  

ທຸລະກິດທີີ່ຖືກສົົ່ງເສີມ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນກິດຈະການພາຍໃນ ຂສສຊ ມີດັົ່ງນີີ້: 

7.1 ທຸລະກິດການຜະລິດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ ເຊັົ່ນ: ການຜະລິດສິນຄ້າສໍາເລັດຮູບເພືີ່ອສົົ່ງອອກ, 

ການຜະລິດສິີ້ນສ່ວນເອເລັກໂຕຼນິກ, ການປະກອບສີີ້ນສ່ວນໃຫ້ເປັນສິນຄ້າສໍາເລັດຮູບ, ການປຸງແຕ່ງສິນ 
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ຄ້ານາໍເຂົີ້າ ເພືີ່ອສົົ່ງຂາຍຕ ໍ່ພາຍໃນ ຫຼື ສົົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ, ການຜະລິດປຸງແຕ່ງກະສິກໍາ, ການຜະລິດ

ສິນຄ້າຫັດຖະກໍາ, ໂຮງງານຮັບເໝົາ ຫຸ້ມຫ ໍ່ສິນຄ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສາໍເລັດຮູບ; 

7.2 ທຸລະກິດການຄ້າ ເຊັົ່ນ: ຮ້ານຄ້າປອດພາສີ, ການຄ້າຂາຍຍົກຜ່ານແດນປອດພາສີ, ການ

ຂາຍຍົກສິນຄ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (ເຊັົ່ນ: ເຄືີ່ອງຫັດຖະກໍາ, ໄມ້ເນືີ້ອຫອມ, ແກ້ວປະເສີດ ແລະ 

ອືີ່ນໆ), ສູນ ຫຼື ຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າ, ຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ, ສູນການປະຊຸມ ແລະ ສໍາ

ມະນາ (ເພືີ່ອສົົ່ງເສີມວຽກງານການຂາຍຍົກ ແລະ ການສົົ່ງອອກ), ການສົົ່ງອອກ, ການນໍາເຂົີ້າ ແລະ ການ

ຄ້າຜ່ານແດນ; 

7.3 ທຸລະກິດການບ ລິການ ແລະ ການຈັດສົົ່ງ ເຊັົ່ນ: ລະບົບສາງເກັບສິນຄ້າທົົ່ວໄປ ແລະ ສາງ

ເຢັນ, ການບ ລິການຈັດສົົ່ງ ແລະ ແຈກຢາຍສິນຄ້າ, ສະຖານີບ ລິການຍົກ-ຖ່າຍສິນຄ້າໜັກ, ບ ລິສັດຮັບ   

ເໝົາຂົນສົົ່ງ, ໂຮງແຮມ, ຊດຸອາຄານໃຫ້ເຊົົ່າ(apartment), ບ້ານຈັດສັນ, ອາຄານຫ້ອງການໃຫ້ເຊົົ່າ, 

ການຈັດທົວທ່ອງທ່ຽວ, ການພັດທະນາແຫຼ່ງພັກຜ່ອນ, ສະຖານທີີ່ຫຼີີ້ນກິລາ, ສວນສະນຸກ, ແຫຼ່ງທ່ອງ

ທ່ຽວ, ທະນາຄານ ຫຼ ືສະຖາບັນການເງິນ, ການປະກັນໄພ, ກອງທຶນສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ໂຮງຮຽນ 

ວິຊາຊີບ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ໂຮງໝໍ, ຮ້ານ

ອາຫານ, ໄປສະນີ; 

7.4 ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ ແລະ ສາຂາບ ລິສັດພາຍໃນ ຫຼ ືຕ່າງປະເທດ ເຊັົ່ນ: ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ 

ການຄ້າ (ເພືີ່ອຊຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມການສົົ່ງອອກ), ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ, ສາຂາບ ລິສັດ ທີີ່ 

ປຶກສາສາກົນ, ສາຂາບ ລິສັດການບິນ, ສາຂາບ ລິສັດຂົນສົົ່ງສາກົນ;  

- ບັນຊີລະອຽດກ່ຽວກັບກິດຈະການທີີ່ຖືກສົົ່ງເສີມໃຫ້ ແລະ ຫ້າມບ ໍ່ໃຫ້ ລົງທຶນ ຢູ່ໃນ ຂສສຊ ຈະ
ໄດ້ກໍານົດອອກຕືີ່ມຕ່າງຫາກ.  

 

ມາດຕາ 8 ຜູລ້ງົທນຶຢູໃ່ນ ຂສສຊ  
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສົົ່ງເສີມໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕບຸິກຄົນທີີ່ເປັນພົນລະເມືອງລາວ ລວມ

ທັງຄົນລາວທີີ່ອາໃສຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດ ມາລົງທຶນຢູ່ ຂສສຊ ໃນຂະ       

ແໜງທຸລະກິດຕ່າງໆ ທີີ່ຖືກ ສົົ່ງເສີມຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 7 ເທິງນັີ້ນ.  
 

ມາດຕາ 9 ປະເພດ, ຮບູການ ແລະ ຮບູແບບການລງົທນຶ  

ຜູ້ລົງທຶນ ພາຍໃນ ຂສສຊ ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນໄດ້ໃນປະເພດ, ຮູບການ ແລະ ຮູບ

ແບບວິສາຫະກິດ ດັົ່ງນີີ້: 

ປະເພດ: ວິສາຫະກິດເອກະຊົນ 100%, ວິສາຫະກິດຂອງລັດ, ວິສາຫະກິດລວມໝູ່, ຫຼ ື ວິສາ  
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ຫະກິດປະສົມ (ວິສາຫະກິດລັດປະສົມກັບພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ, ວິສາຫະກິດເອກະ

ຊົນປະສົມກັບ ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ) 

ຮູບການ: ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ບ ລິສັດ 

ຮູບແບບ: ບ ລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ, ບ ລິສັດຈໍາກັດ ຫຼື ບ ລິສັດມະຫາຊົນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດ   

ໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ.  
 

ມາດຕາ 10 ການຈດັຕັີ້ງ ແລະ ເຄືີ່ອນໄຫວຂອງວສິາຫະກດິ  
ວິສາຫະກິດຕ່າງໆ ທີີ່ມາລົງທຶນໃນ ຂສສຊ ໃຫ້ຈັດຕັີ້ງ ແລະ ເຄືີ່ອນໄຫວຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ 

ດໍາລັດສະບັບນີີ້, ດາ  ລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທ ີ 148/ນຍ ວ່າດ້ວຍ ຂສສຊ, ຂ ໍ້ກໍານົດ ແລະ 

ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງອືີ່ນໆ ຂອງ ຂສສຊ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກິດ ແລະ ກົດໝາຍສົົ່ງເສີມການ

ລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 
 

ມາດຕາ 11 ການຂຶີ້ນທະບຽນທລຸະກດິໃນ ຂສສຊ  
ທຸກໆ ວິສາຫະກິດທີີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດລົງທຶນໃນ ຂສສຊ ຈະຕ້ອງຂຶີ້ນທະບຽນການດາ  ເນີນ

ທລູະກິດ ໂດຍ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ. ພາຍຫຼັງທີີ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການກ່ຽວກັບການສ້າງຕັີ້ງ
ບ ລິສັດ ຂອງ ຂສສຊ ຕາມດໍາລັດສະບັບນີີ້ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງອືີ່ນໆ ຂອງ ຂສສຊ ແລ້ວວິ
ສາຫະກິດນັີ້ນ ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນໄດ້ຢູ່ໃນ ຂສສຊ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດ ແລະ ສິດທິ
ປະໂຫຍດຕ່າງໆ ທາງດ້ານທຸລະກິດ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນດໍາລັດສະບັບນີີ້. 

- ວິສາຫະກິດໃດທີີ່ໄດ້ຂຶີ້ຶີ້ນທະບຽນທຸລະກິດຢູ່ ຂສສຊ ແລ້ວ ສາມາດເຄືີ່ອນໄຫວ ແລະ ດໍາເນີນ
ການພົວພັນທຸລະກິດ ຢູ່ນອກ ຂສສຊ ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  

 

ມາດຕາ 12 ການກ ໍ່ສາ້ງພືີ້ນຖານໂຄງລາ່ງຂອງ ຂສສຊ  

- ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອະນຸຍາດ ແລະ ສົົ່ງເສີມໃຫ້ບັນດາບ ລິສັດຂອງລັດ, ເອກະຊົນພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລົງທຶນພັດທະນາດ້ານພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ 
ພາຍໃນ ຂສສຊ ດ້ວຍຮູບການມອບເໝົາ, ສາ  ປະທານ ຫຼື ຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ

ພາຍໃນ ແລະ/ຫຼື ຕ່າງປະເທດ. 

- ໃນຊຸມປີເລີີ່ມຕົີ້ນການບຸກເບີກ ແລະ ພັດທະນາໂຄງລ່າງເບືີ້ອງຕົີ້ນນັີ້ນ ເພືີ່ອຊຸກຍູ ້ແລະ ເລັົ່ງລັດ
ການພັດທະນາ ຂສສຊ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງໂດຍໄວ ແລະ ໃນກ ລະນີທີີ່ຍັງບ ໍ່ສາມາດຊອກວິສາຫະກິດ
ໃດມາພັດທະນາໂຄງລ່າງນັີ້ນໄດ້ເທືີ່ອ ລັດຖະບານ ອາດຈະສະໜອງທຶນຈໍານວນໜຶີ່ງໃຫ້ ຄະນະບ ລິຫານ 
ຂສສຊ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ບົນພືີ້ນຖານແຜນການພັດທະນາທີີ່ໄດ້ກໍານົດອອກ.  
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ມາດຕາ 13 ການປົກປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຜູລ້ງົທນຶ  

ຊັບສິນ, ການລົງທຶນ ລວມທັງຜົນປະໂຫຍດອືີ່ນໆ ທີີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງຜູ້ລົງທຶນ ຢູ່ໃນ 
ຂສສຊ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ່າງເຕັມສ່ວນ ດ້ວຍລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສົນທິສັນຍາ
ສາກົນທີີ່ ສປປ ລາວ ເຂົີ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ ໂດຍຈະບ ໍ່ຖືກເກັບເກນ, ບ ໍ່ຖືກຢຶດ ຫຼື ໂອນເປັນຂອງລັດ, ເວັີ້ນ
ເສຍແຕ່ເປັນການປະຕິບັດຫຼັກການ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂກ່ຽວກັບການລົງທຶນພາຍໃນ ຂສສຊ ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້
ໃນ ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ຫຼື ລະບຽບອືີ່ນໆ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ຂສສຊ ຫຼ ືກົດໝາຍສະເພາະກ່ຽວກັບ ເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ ຢູ່ ສປປ ລາວ. 

 

ມາດຕາ 14 ອາຍກຸານລງົທນຶພາຍໃນ ຂສສຊ  
ນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ລົງທຶນພາຍໃນ ຂສສຊ ສາມາດ

ເຄືີ່ອນໄຫວ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນພາຍໃນເຂດໄດ້ໃນໄລຍະເວລາທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນໃບອະນຸຍາດ
ການລົງທຶນ ທີີ່ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ອອກໃຫ້ ຊຶີ່ງມີກໍານົດເວລາ ສູງສຸດ 75 ປີ ແລະ ສາມາດ ຕ ໍ່ອາຍຸ

ໄດ ້ຕາມການພິຈາລະນາເຫັນດີ ຂອງ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ. 
 

ມາດຕາ 15 ທນຶຈດົທະບຽນ ແລະ ການປະກອບທນຶ  

15.1 ແຕ່ລະຮູບແບບຂອງວິສາຫະກິດທີີ່ຈົດທະບຽນພາຍໃນ ຂສສຊ (ຍົກເວັີ້ນຫ້ອງການຜູ້ຕາງ 

ໜ້າ) ຈະມີທຶນຈົດທະບຽນຕໍໍ່າສຸດ ຊຶີ່ງຂຶີ້ນກັບປະເພດ ທຸລະກິດການລົງທຶນ ດັົ່ງນີີ້:  

 ສໍາລັບກິດຈະການການຜະລິດ, ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ການບ ລິການລະບົບສາງ ແລະ ບ ລິສັດ

ຂົນສົົ່ງ (ຊຶີ່ງມີຍານພາຫະນະບັນທຸກໜັກຂອງຕົນເອງ), ກິດຈະການກ ໍ່ສ້າງໂຮງແຮມ, 

ການພັດທະນາກ ໍ່ສ້າງນິຄົມອຸດສະຫະກາ   ແລະ ໂຮງງານ, ເຮືອນພັກອາໄສ (ເປັນຕົີ້ນຄື: ຊຸດ

ອາຄານໃຫ້ເຊົົ່າ, ບ້ານຈັດສັນ) ການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ (ລວມທັງສະຖານທີີ່ຫຼິີ້ນ

ກິລາ, ສວນສະນຸກ, ບ່ອນພັກຜ່ອນ), ໂຮງຮຽນທົົ່ວໄປ (ຊຶີ່ງບ ໍ່ແມ່ນໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ), 

ໂຮງໝໍ, ສູນສັບພະສິນຄ້າຂາຍຍ່ອຍ, ສາຂາບ ລິສັດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງມີທຶນ

ຈົດທະບຽນຕໍໍ່າສຸດ 100,000 (ໜຶີ່ງແສນ) ໂດລາ ສະຫະລັດ; 

 ສາໍລັບການບ ລິການຈັດສົົ່ງ (ຊຶີ່ງບ ໍ່ມີຍານພາຫະນະບັນທຸກໜັກຂອງຕົນເອງ), ການບ ລິ 

ການຈັດທົວທ່ອງທ່ຽວ, ກິດຈະການຄ້າຂາຍຍົກ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ, ການບ ລິການທົົ່ວໄປ 

(ຊຶີ່ງນອກຈາກກິດຈະການທີີ່ໄດ້ກ່າວມາເທິງນັີ້ນ) ຕ້ອງມີທຶນຈົດທະບຽນຕໍໍ່າສຸດ 50,000 

(ຫ້າສິບພັນ) ໂດລາ ສະຫະລັດ; 

15.2 ສໍາລັບຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າດ້ານການຄ້າເພືີ່ອການສົົ່ງເສີມການສົົ່ງອອກ, ການຄ້າຜ່ານ

ແດນ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ດ້ານທຸລະກິດ ອືີ່ນໆ ຈະຕ້ອງມີທຶນຈົດທະບຽນຕໍໍ່າສຸດ 10,000 (ສິບພັນ) 
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ໂດລາສະຫະລັດ. 

15.3 ການປະກອບທຶນຈົດທະບຽນຂອງ ວິສາຫະກິດພາຍໃນ ຂສສຊ ສາມາດຖອກເປັນເງິນ 

ສົດ ຫຼື ເປັນວັດຖຸ ກ ໍ່ໄດ້ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກິດ, ການຖອກເປັນເງິນສົດ 
ແລະ ວັດຖຸ ຈະຖືກນໍາເຂົີ້າ ສປປ ລາວ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບທະນາຄານແຫງ່ 
ສປປ ລາວ ທີີ່ມີຜົນນາ  ໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ ຫຼື ສອດຄ່ອງກັບ ລະບຽບການສະເພາະຂອງ ຂສສຊ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

15.4 ໃນກ ລະນີທີີ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຫຼື ທະນາຄານທີີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກ 
ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຫາກບ ໍ່ສາມາດຢັົ້ງຢືນກ່ຽວກັບການຕີລາຄາມູນຄ່າການນໍາເຂົີ້າທຶນທີີ່ເປັນວັດຖຸ
ຂອງວິສາຫະກິດ ຂອງ ຂສສຊ ນັີ້ນ, ເວລານັີ້ນ ວິສາຫະກິດ ດັົ່ງກ່າວ ສາມາດໃຊ້ບ ລິການການຕີລາຄາ
ຈາກຜູ້ກວດກາເອກະລາດກ ໍ່ໄດ້ ໂດຍການເຫັນດີເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ຫຼື ທະນາຄານທີີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ, ບົນພືີ້ນຖານລາຍຈ່າຍຂອງວິ

ສະຫະກິດ ດັົ່ງກ່າວ ແລະ ໃຫ້ຖືວ່າການຕີລາຄາມູນຄ່າດັົ່ງກ່າວ ເປັນອັນສິີ້ນສຸດ.  
 

ມາດຕາ 16 ມນູຄາ່ການລງົທນຶຕໍໍ່າສດຸຢູພ່າຍໃນ ຂສສຊ  

ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ ທີີ່ຂ ລົງທຶນຢູ່ໃນ ຂສສຊ (ຍົກເວັີ້ນ ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຊຶີ່ງໄດກ້ໍານົດ

ໄວ້ໃນມາດຕາ 15 ເທິງນັີ້ນ) ຊຶີ່ງຈະໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດ ດ້ານພາສີ-ອາກອນ ແລະ ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ 

ອືີ່ນໆ ຕາມດໍາລັດສະບັບນີີ້ ຕ້ອງມີການລົງທຶນ ໃນມູນຄ່າ ທີີ່ຕໍໍ່າສຸດ ດັົ່ງນີີ້:  

 ສໍາລັບການບ ລິການຈັດສົົ່ງ (ຊຶີ່ງບ ໍ່ມີຍານພະຫະນະບັນທຸກໜັກຂອງຕົນເອງ), ການບ ລິການ

ຈັດທວົທ່ອງທ່ຽວ, ກິດຈະການຂາຍຍົກ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ ຕ້ອງມີມູນຄ່າການລົງທຶນ 150 000 

(ໜຶີ່ງແສນ ຫ້າສິບພັນ) ໂດລາ ສະຫະລັດ ຂຶີ້ີ້ນໄປ;  

 ສໍາລັບກິດຈະການການຜະລິດ ແລະ ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ຕ້ອງມີມູນຄ່າການລົງທຶນ 300 000 

(ສາມແສນ) ໂດລາສະຫະລັດ ຂຶີ້ນໄປ;  

 ສາ  ລັບການບ ລິການລະບົບສາງ ແລະ ບ ລິສັດຂົນສົົ່ງ (ຊຶີ່ງມີຍານພາຫະນະບັນທຸກໜັກຂອງຕົນ

ເອງ), ສູນສັບພະສິນຄ້າຂາຍຍ່ອຍ, ການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ (ລວມທັງສະຖານທີີ່ຫຼິີ້ນ

ກິລາ, ສວນສະນຸກ, ບ່ອນພັກຜ່ອນ) ໂຮງຮຽນທົົ່ວໄປ (ຊຶີ່ງບ ໍ່ແມ່ນໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ) ແລະ ໂຮງ

ໝໍ ຕ້ອງມີມູນຄ່າການລົງທຶນ 500 000 (ຫ້າແສນ) ໂດລາສະຫະລັດ ຂຶີ້ນໄປ;  

 ສາ  ລັບກິດຈະການກ ໍ່ສ້າງໂຮງແຮມ, ການພດັທະນາກ ໍ່ສ້າງນິຄົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ໂຮງງານ, 

ເຮືອນພັກອາໃສ (ເປັນຕົີ້ນຄື: ຊຸດອາຄານໃຫ້ເຊົົ່າ, ບ້ານຈັດສັນ) ຕ້ອງມີມູນຄ່າການລົງທຶນ     

1 000 000 (ໜຶີ່ງລ້ານ) ໂດລາ ສະຫະລັດ ຂຶີ້ນໄປ;  

 ສາ  ລັບການບ ລິການທົົ່ວໄປ (ຊຶີ່ງນອກຈາກກິດຈະການທີີ່ໄດ້ກ່າວມາເທິງນັີ້ນ) ຕ້ອງມີມູນຄ່າ
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ການລົງທຶນ 50 000 (ຫ້າສິບພັນ) ໂດລາສະຫະລັດ ຂຶີ້ນໄປ;  
 

ໝວດທ ີII  

ວາ່ດວ້ຍ ການຂ ອະນຍຸາດລງົທນຶ, ເຊົົ່າທີີ່ດນິ, ປກຸສາ້ງ,  

ການຍບຸເລກີກດິຈະການ, ສດິ ແລະ ພນັທະຂອງຜູລ້ງົທນຶ 
 

ມາດຕາ 17 ການຂ ອະນຍຸາດລງົທນຶ  

- ບ ລິສັດ, ບຸກຄົນ ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ຜູ້ມີຈຸດປະສົງຢາກສ້າງຕັີ້ງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃນ 
ຂສສຊ ໃຫ້ຂ ອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ໂດຍກົງກັບ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຕາມແບບຟອມທີີ່
ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ກໍານົດໃຫ້.  

- ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຈະເປັນຜູ້ອອກໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນ ລວມທັງຈົດທະບຽນວິສາຫະ
ກິດ ດັົ່ງກ່າວ ໂດຍ ບ ໍ່ຕ້ອງໄປ ຈົດທະບຽນ ຢູ່ ກະຊວງການຄ້າ ອີກ, ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຈະ
ຕ້ອງສົົ່ງບັນຊີ ແລະ ລາຍລະອຽດ ການຂຶີ້ນທະບຽນເຫຼົົ່ານັີ້ນ ໃຫ້ແກ່ ກະຊວງການຄ້າ ເພືີ່ອຊາບ 
ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ປົກກະຕິ.  

- ພາຍໃນກໍານົດເວລາສູງສຸດ 05 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ມືີ້ຍືີ່ນຄໍາຮ້ອງຂ ລົງທຶນ ເປັນຕົີ້ນໄປ 
ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຈະອອກໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນ ຫຼື ຕອບປະຕິເສດ ແກ່ຜູ້ຍືີ່ນເອກະ 
ສານຂ ລົງທຶນໃນ ຂສສຊ.  

 

ມາດຕາ 18 ການຂ ອະນຍຸາດເຊົົ່າທີີ່ດນິ, ເຊົົ່າສິີ່ງປກຸສາ້ງ ແລະ ຂ ອະນຍຸາດປຸກສາ້ງ  

18.1 ຜູ້ລົງທຶນ ທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດລົງທຶນໃນ ຂສສຊ ແລະ ຕ້ອງການເຊົົ່າທີີ່ດິນ ແລະ ເຊົົ່າສິີ່ງປຸກ

ສ້າງ ພາຍໃນ ຂສສຊ ໃຫ້ຂ ອະນຸຍາດ ແລະ ເຮັດສັນຍາການເຊົົ່າທີີ່ດິນ, ເຊົົ່າສິີ່ງປຸກສ້າງ ໂດຍກົງກັບ 

ຄະນະບ ລຫິານ ຂສສຊ ( ຫຼ ືກັບວິສາຫະກິດປະສົມລົງທຶນພັດທະນາໂຄງລ່າງຂອງ ຂສສຊ, ໃນກ ລະນີທີີ່

ວິສາຫະກິດນີີ້ມີສິດ ຕາມສັນຍາທີີ່ໄດ້ເຊັນກັບລັດຖະບານ), ຊຶີ່ງຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ ແລະ 

ຮ່າງສັນຍາ ທີີ່ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຈະກາ  ນົດອອກຕ່າງຫາກ.  

18.2 ຜູ້ລົງທຶນທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດລົງທຶນໃນ ຂສສຊ ແລະ ຕ້ອງການປຸກສ້າງ ເຄຫາສະຖານ, ໂຮງ
ຈັກໂຮງງານ ແລະ ການກ ໍ່ສ້າງພັດທະນາຕ່າງໆ ໃນເນືີ້ອທີີ່ດິນທີີ່ຂ ເຊົົ່ານັີ້ນ ໃຫ້ຂ ອະນຸຍາດກ ໍ່ສ້າງ ໂດຍກົງ
ກັບ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ, ຊຶີ່ງຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານການປຸກສ້າງ ແລະ ດ້ານການປົກປັກ

ຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ຕາມລະບຽບການທີີ່ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຈະກາ  ນົດອອກຕ່າງຫາກ.  

18.3 ໃນກ ລະນີທີີ່ມີການປຸກສ້າງອາຄານ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຕາມ ມາດຕາ 18.1 ຫຼື ໃນ
ກ ລະນີທີີ່ການປຸກສ້າງອາຄານ ແຕກຕ່າງຈາກແຜນຜັງແບບກ ໍ່ສ້າງ ຫຼ ືລາຍການທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ບ ໍ່
ປະຕິບັດຕາມເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນໃບອະນຸຍາດການປຸກສ້າງ ແລະ ການ
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ຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມແລ້ວ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ມີສິດສັົ່ງໃຫ້ຢຸດຕິການກ ໍ່ສ້າງ ເພືີ່ອໃຫ້ແກ້ໄຂ 
ປ່ຽນແປງ ຫຼ ື ຮືີ້ຖອນອາຄານ ຫຼື ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶີ່ງຂອງອາຄານດັົ່ງກ່າວ ພາຍໃນໄລຍະເວລາອັນສົມ 
ຄວນ ໂດຍແຈ້ງໄລຍະເວລາ ໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນ ທີີ່ປຸກສ້າງ ຫຼື ຜູ້ຄອບຄອງອາຄານນັີ້ນຊາບ.  

18.4 ເມືີ່ອພົີ້ນກາ  ນົດໄລຍະເວລາຕາມ ມາດຕາ 18.2 ແລ້ວ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນປຸກສ້າງ ຫຼື ຜູ້ຄອບ

ຄອງອາຄານບ ໍ່ປະຕິບັດຕາມຄາ  ສັົ່ງຂອງ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ, ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ມີສິດຈັດການ 
ຕາມທີີ່ເຫັນສົມຄວນກັບການປຸກສ້າງອາຄານນັີ້ນ ເພືີ່ອແກ້ໄຂ ປ່ຽນແປງ ຫຼື ຮືີ້ຖອນອາຄານ ຫຼື ສ່ວນໃດ
ສ່ວນໜຶີ່ງຂອງອາຄານນັີ້ນໄດ້ ໂດຍຈະຄິດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈາກຜູ້ລົງທຶນປຸກສ້າງ ຫຼື ຜູ້ຄອບຄອງອາຄານ.  

 

ມາດຕາ 19 ສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຜູລ້ງົທນຶ  

ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ ໃນ ຂສສຊ ມີດັົ່ງນີີ້:  

- ເຊົົ່າທີີ່ດິນ, ອາຄານ, ບ່ອນພັກອາໃສ, ຫ້ອງການ ແລະ ໂຮງງານ;  

- ກ ໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ, ໂຮງງານ, ພັດທະນາແຫຼ່ງພັກຜ່ອນ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ;  

- ນາ  ໃຊ້ການບ ລິການ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ຢູ່ໃນ ຂສສຊ;  

- ສົົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າທີີ່ຜະລິດ, ປະກອບ ຫຼື ປຸງແຕ່ງຢູ່ໃນເຂດ, ນໍາເຂົີ້າອຸປະກອນ, ວັດຖຸ

ດິບ ແລະ ພາຫະນະການຜະລິດທີີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບທຸລະກິດ;  

- ດໍາເນີນທຸລະກິດການບ ລິການທີີ່ເໝາະສົມ ຕາມໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງ
ບ ລິສັດ; 

- ຄັດເລືອກ ແລະ ນໍາໃຊ້ແຮງງານ ໂດຍອີງໃສ່ກົດໝາຍແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ລະບຽບ
ການສະເພາະຂອງ ຂສສຊ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;  

- ໂອນທຶນ ຫຼື ລາຍໄດ້ຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ກັບຄືນປະເທດຂອງຕົນ ຫຼື ໄປປະເທດທີີ່ສາມ 
ຕາມທີີ່ໄດ້ກາ  ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງ
ຕ່າງປະເທດ ຢູ ່ ສປປ ລາວ, ຂ ໍ້ກໍານົດສະບັບນີີ້ ແລະ ລະບຽບການສະເພາະຂອງ ຂສສຊ ທີີ່

ກ່ຽວຂ້ອງ;  

- ໂອນກາ  ມະສິດ, ສິດຄອບຄອງ, ສິດນໍາໃຊ້ ໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນ, ຊັບສົມບັດຂອງຕົນ ແລະ 
ທີີ່ດິນ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີສາມໂດຍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຕາມດໍາລັດ
ສະບັບນີີ້, ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີີ່ 148/ນຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ຂສສຊ ທີີ່

ກ່ຽວຂ້ອງ ທີີ່ຈະກໍານົດ ອອກຕ່າງຫາກ;  

- ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອືີ່ນໆ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ກໍານົດສະບັບນີີ້ ແລະ 
ລະບຽບການຂອງ ຂສສຊ ອືີ່ນໆ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  
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ມາດຕາ 20 ການຍບຸເລກີ ຫຼ ືລົີ້ມລະລາຍຂອງ ວສິະຫະກດິ, ການໂອນກດິຈະການໃຫແ້ກຜູ່ອ້ືີ່ນ ແລະ ການ
ປ່ອຍປະກດິຈະການ  

20.1 ວິສາຫະກິດ ທີີ່ຂຶີ້ນທະບຽນ ຢູ່ໃນ ຂສສຊ ທີີ່ມີຈຸດປະສົງ ຢາກຍຸບເລີກວິສາຫະກິດຂອງຕົນ 
ຫຼື ປະກາດລົີ້ມລະລາຍ ຫຼື ຕ້ອງການໂອນກິດຈະການໃຫ້ແກ່ຜູ້ອືີ່ນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດ ໝາຍ
ວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ຫຼື ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົີ້ມລະລາຍ, ບົດແນະນາ   ແລະ ຂັີ້ນຕອນຕາມລະບຽບ
ການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ຂສສຊ ທີີ່ຈະກາ  ນົດອອກຕ່າງຫາກ ແລະ ວິສາຫະກິດນັີ້ນ ຈະຕ້ອງໂອນກໍາມະສິດ
ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ຜູ້ອືີ່ນນໍາໃຊ້ ຫຼ ືໂອນຄືນໃຫ້ແກ່ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຫຼື ວິສາຫະກິດ
ປະສົມລົງທຶນພັດທະນາໂຄງລ່າງຂອງ ຂສສຊ (ຕາມທີີ່ໄດ້ ລະບຸໄວ້ໃນ ມາດຕາ 60 ຂອງດໍາລັດສະບັບ

ນີີ້) ເພືີ່ອໃຫ້ຊ່ວຍຊອກຫາລູກຄ້າ ຜູ້ອືີ່ນ ມາເຊົົ່າຕ ໍ່ ບົນພືີ້ນຖານການເຈລະຈາກັບວິສາຫະກິດ ຜູ້ຖື
ກໍາມະສິດນາ  ໃຊ້ທີີ່ດິນຜູ້ທໍາອິດນັີ້ນ ໂດຍໃຫ້ສາ  ເລັດພາຍ ໃນກໍານົດ ເວລາສອງປີ ນັບຈາກມືີ້ຂ ຍຸບເລີກ 
ຫຼື ໂອນກິດຈະການ ແລະ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການທີີ່ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຈະໄດ້ກໍານົດ
ອອກຕ່າງຫາກ;  

20.2 ໃນກ ລະນີ ທີີ່ ວິສາຫະກິດ ທີີ່ຂຶີ້ນທະບຽນຢູ່ໃນ ຂສສຊ ບ ໍ່ສືບຕ ໍ່ກິດຈະການ ຂອງຕົນດ້ວຍ

ເຫດຜົນໃດກ ຕາມເປັນເວລາເກີນໜຶີ່ງປີຂຶີ້ນໄປ ແລະ ວິສາຫະກິດນັີ້ນ ບ ໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ມາດຕາ 20.1 
ເທິງນັີ້ນ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຈະຕ້ອງຕິດຕ ໍ່ພົວພັນເຖິງ ເຈົີ້າຂອງກິດຈະການນັີ້ນ ແລະ ຈາກເວລານັີ້ນ
ອີກ ຫົກເດືອນ ຖ້າຫາກເຈົີ້າຂອງວິສາຫະກິດນັີ້ນຫາກບ ໍ່ຕິດຕ ໍ່ພົວພັນຄືນມາ ແຕ່ປະການໃດ ຫຼື ໄດ້ຕິດຕ ໍ່
ຄືນມາ ແລ້ວແຕ່ບ ໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 20.1 ເທິງນັີ້ນ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຈະມີສິດ (ຫຼື ຈະ

ມອບໃຫ້ວິສາຫະກິດປະສົມລົງທຶນພັດທະນາໂຄງລ່າງຂອງ ຂສສຊ) ເຂົີ້າໄປກໍາກັບ ແລະ ຈັດການກ່ຽວ

ກັບຊັບສິນ ແລະ ທີີ່ດິນຂອງວິສາຫະກິດດັົ່ງກ່າວ ເພືີ່ອຊອກຫາ ວິສາຫະກິດອືີ່ນ ມາເຊົົ່າຕ ໍ່. ແຕ່ມືີ້ໃດທີີ່ ວິ
ສາຫະກິດຜູ້ທີີ່ໄດ້ລົງທຶນ ແລະ ເປັນກາ  ມະສິດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ຜູ້ທາ  ອິດໄດ້ກັບມາແລ້ວ ແລະ ຖ້າຕຶກອາຄານ
ເພີີ່ມຂອງຜູ້ລົງທຶນຍັງຖືກນາ  ໃຊ້ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຖືກທັບມ້າງ ກ ຈະຕ້ອງມີການຕີລາຄາຄ່າຊັບສິນນັີ້ນຄືນໃຫ້
ແກ່ຜູ້ທີີ່ໄດ້ລົງທຶນທາອິດນັີ້ນ ບົນພືີ້ນຖານຫຼັກການຄິດໄລ່ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ລະບຽບການດ້ານບັນຊີ 
ແລະ ຊັບສິນ ທີີ່ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຈະໄດ້ກໍານົດອອກຕ່າງຫາກ.  

 

ມາດຕາ 21 ການຈດັການຕ ໍ່ຊບັສນິຂອງຜູລ້ງົທນຶພາຍຫຼງັໝດົອາຍກຸານເຊົົ່າທີີ່ດນິ  

21.1 ໃນກ ລະນີທີີ່ ວິສາຫະກິດ ທີີ່ຂຶີ້ນທະບຽນຢູ່ໃນ ຂສສຊ ຫາກໝົດອາຍຸການລົງທຶນ ແລະ 
ໝົດອາຍຸການເຊົົ່າທີີ່ດິນ ຈາກ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ແລະ ບ ໍ່ຕ້ອງການດໍາເນີນກິດຈະການຕ ໍ່ ຫຼື ບ ໍ່
ຕ້ອງການເຊົົ່າທີີ່ດິນນັີ້ນຕ ໍ່ ຖືວ່າ ວິສາຫະກິດນັີ້ນ ໝົດກໍາມະສິດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຕອນນັີ້ນແລ້ວນັບຈາກວັນທີ
ໝົດອາຍຸການເຊົົ່າທີີ່ດິນທີີ່ໄດ້ ເຊັນສັນຍາໄວ້ກັບ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຫຼື ກັບວິສາຫະກິດປະສົມ
ລົງທຶນພັດທະນາໂຄງລ່າງເຂດ (ຖ້າຫາກວິສາຫະກິດນັີ້ນບ ໍ່ໄດ້ຂ ຕ ໍ່ອາຍຸການເຊົົ່າທີີ່ດິນຕືີ່ມອີກ ຕາມທີີ່ໄດ້

ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 29 ຂອງດໍາລັດສະບັບນີີ້) ເນືີ້ອທີີ່ດິນດັົ່ງກ່າວຈະກັບຄືນມາເປັນກາ  ມະສິດ ຂອງ 
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ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ (ຫຼື ຂອງວິສາຫະກິດປະສົມລົງທຶນພັດທະນາໂຄງລ່າງຂອງ ຂສສຊ ຕາມທີີ່ໄດ້
ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາການຮ່ວມທຶນ ຫຼື ສັນຍາສາ  ປະທານທີີ່ໄດ້ເຊັນກັບ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຫຼື ກັບ
ລັດຖະບານ) ນັບຈາກວັນໝົດອາຍຸເຊົົ່າທີີ່ດິນດັົ່ງກ່າວ. ສໍາລັບຊັບສິນ ແລະ ສິີ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ (ຊັບສົມບັດ

ຄົງທີີ່) ຢູ່ເທິງໜ້າດິນຕອນນັີ້ນ ຍັງຖືວ່າເປັນກາ  ມະສິດຂອງວິສາຫະກິດຜູ້ລົງທຶນໃສ່ການຕິດຕັີ້ງ ຫຼື ປຸກ

ສ້າງຊັບສິນດັົ່ງກ່າວນັີ້ນ ຊຶີ່ງວິສາຫະກິດນັີ້ນມີສິດ ແລະ ຕ້ອງຈັດການກັບຊັບສິນດັົ່ງກ່າວ ເຊັົ່ນ: ຖອດ

ຖອນ ຫຼື ທັບມ້າງຖີີ້ມ ຫຼ ືມອບໂອນ ຫຼ ືຂາຍໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດອືີ່ນ, ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ, ວິສາຫະ
ກິດຮ່ວມລົງທຶນພັດທະນາໂຄງລ່າງຂອງ ຂສສຊ ຫຼື ບຸກຄົນອືີ່ນ ເພືີ່ອສາມາດໄດ້ນາ  ໃຊ້ ແລະ ບ ໍ່ໃຫ້ເປັນ
ການຈັບຈອງທີີ່ດິນດັົ່ງກ່າວ ຊຶີ່ງເປັນການກີດຂວາງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ ດັົ່ງກ່າວ ທັງນີີ້ກ ເພືີ່ອ
ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຕ ໍ່ສ່ວນລວມ.  

21.2 ວິສາຫະກິດທີີ່ເປັນເຈົີ້າຂອງຊັບສິນຄົງທີີ່ດັົ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງຈັດການກັບຊັບສິນຂອງຕົນໃຫ້

ສາ  ເລັດພາຍໃນເວລາສູງສຸດບ ໍ່ໃຫ້ເກີນ 01 ປີ ນັບຈາກວັນໝົດອາຍຸເຊົົ່າທີີ່ດິນ. ຖ້າຫາກວິສາຫະກິດນັີ້ນ

ບ ໍ່ສາມາດດໍາເນີນການພາຍໃນກໍານົດເວລາດັົ່ງກ່າວ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ (ຫຼ ື ວິສາຫະກິດປະສົມ
ລົງທຶນພັດທະນາໂຄງລ່າງຂອງ ຂສສຊ ຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາການຮ່ວມທຶນ ຫຼ ືສັນຍາສໍາປະທານ
ທີີ່ໄດ້ເຊັນກັບ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຫຼື ກັບລັດຖະບານ) ຈະມີສິດເຂົີ້າໄປກໍາກັບ ແລະ ຈັດການກ່ຽວ 

ກັບຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດດັົ່ງກ່າວ ເພືີ່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດອືີ່ນ, ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຫຼ ື ວິສາຫະກິດ 

ປະສົມລົງທຶນ ພັດທະນາໂຄງລ່າງຂອງ ຂສສຊ ຊືີ້ຕ ໍ່ຈາກ ວິສາຫະກິດ ທີີ່ເປັນເຈົີ້າຂອງນັີ້ນ (ຫຼ ືຖອດຖອນ 

ຫຼື ທັບມ້າງຖີີ້ມ) ບົນພືີ້ນຖານການເຈລະຈາ ແລະ ເຫັນດີຈາກທັງສອງຝ່າຍ, ໂດຍມີການຕີລາຄາຄ່າຊັບ
ສິນນັີ້ນຄືນໃຫ້ແກ່ ຜູ້ທີີ່ໄດ້ລົງທຶນທໍາອິດນັີ້ນ ຕາມຫຼັກການຄິດໄລ່ຄ່າ ຫຼຸ້ຍຫຽ້ນ ແລະ ລະບຽບການດ້ານ
ບັນຊີ ແລະ ຊັບສິນ ທີີ່ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຈະໄດ້ກໍານົດອອກຕ່າງຫາກ.  

 

ມາດຕາ 22 ພນັທະຂອງຜູລ້ງົທນຶ  

ຜູ້ລົງທຶນ ທີີ່ຂຶີ້ນທະບຽນຢູ່ໃນ ຂສສຊ ມີພັນທະ ດັົ່ງນີີ້:  

- ວາງແຜນການ ແລະ ນໍາສະເໜີໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການນາ  ໃຊ້ລະບົບໂຄງລ່າງ 
ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກພາຍໃນ ຂສສຊ ເພືີ່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ພາກສ່ວນພັດທະນາໂຄງ
ລ່າງສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຫຼື ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດ 
ເພືີ່ອໃຫ້ທ່ວງທັນກັບເວລາ.  

- ເສຍພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ພັນທະອືີ່ນໆ ຕາມດໍາລັດສະບັບນີີ້, ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະ 

ມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 148/ນຍ, ລະບຽບການອືີ່ນໆ ຊຶີ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂສສຊ ຫຼ ືທີີ່ ຄະນະ 

ບ ລິຫານ ຂສສຊ ກາ  ນົດອອກ;  

- ໃຫ້ການຮ່ວມມືແກ່ການປະຕິບັດງານ ຂອງ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ;  
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- ເປີດບັນຊີເງິນກີບ ແລະ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຢູ່ທະນາຄານທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງຕັີ້ງ ແລະ 
ເຄືີ່ອນໄຫວຢູ່ໃນ ຂສສຊ ຫຼ ືຢູ່ທະນາຄານຕ່າງໆ ທີີ່ຕັີ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ;  

- ປະຕິບັດລະບອບລາຍງານ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີວິສາຫະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ລະບຽບການສະເພາະຂອງ ຂສສຊ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;  

- ປະຕິບັດລະບອບລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງກິດຈະການ/ໂຄງການ ປະຈໍາງວດ ແລະ 

ປະຈໍາປີ ໃຫ້ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຊາບຢ່າງປົກກະຕິ;  

- ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ຂ ໍ້ສະດວກແກ່ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ໃນການເຂົີ້າໄປ ຕິດຕາມກວດ 
ກາກິດຈະການ;  

- ປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ

ໃນການໃຊ້ແຮງງານ, ປ້ອງກັນອັກຄີໄພ, ຮັກສາອະນາໄມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ;  

- ປະຕິບັດຂ ໍ້ກໍານົດກົດລະບຽບອືີ່ນໆ ທີີ່ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ວາງອອກ;  
 

ມາດຕາ 23 ນະໂຍບາຍຕ ໍ່ຫອ້ງການຜູຕ້າງໜາ້  
ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າທີີ່ ຂຶີ້ນທະບຽນໄດ້ຢູ່ໃນ ຂສສຊ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນຢູ່ໃນຂະແໜງການຄ້າ ແລະ 

ການບ ລິການ ທີີ່ສົົ່ງເສີມການສົົ່ງອອກ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ ດັົ່ງກ່າວ ຈະມີໜ້າທີີ່ 

ສະເພາະແຕ່ເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນດ້ານການຕະຫຼາດເພືີ່ອລາຍງານໃຫ້ບ ລິສັດແມ່, ເປັນບ່ອນຕິດຕ ໍ່ພົວພັນທັງພາຍ

ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພືີ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ບ ລິສັດແມ່, ຕິດຕາມການປະຕິບັດສັນຍາການ

ລົງທຶນ ແລະ ການບ ລິການໃນນາມຂອງບ ລິສັດແມ່ເທົົ່ານັີ້ນ. ຫ້າມບ ໍ່ໃຫ້ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າດາ  ເນີນທຸລະ

ກິດເພືີ່ອສ້າງລາຍໄດ້. ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າທີີ່ໄດ້ຂຶີ້ນທະບຽນໃນ ຂສສຊ ຈະໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດສະເພາະ

ແຕ່ສາ  ລັບການເສຍອາກອນລາຍໄດ້ສ່ວນບຸກຄົນເທົົ່ານັີ້ນ ຕາມດໍາລັດສະບັບນີີ້, ນອກຈາກນີີ້ແລ້ວ ຈະບ ໍ່

ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດກ່ຽວກັບການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນໃດອີກຕາມດໍາລັດສະບັບນີີ້.  
 

ໝວດທ ີIII  
ວາ່ດວ້ຍ ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີການລງົທນຶ ແລະ ເຊົົ່າທີີ່ດນິໃນ ຂສສຊ 

 

ມາດຕາ 24 ນະໂຍບາຍທົົ່ວໄປ  
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນເຂດ ຂສສຊ ດ້ວຍການປະຕິບັດ

ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນດໍາລັດສະບັບນີີ້, ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທ ີ

188/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ກັນຍາ 2003 ວ່າດ້ວຍ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ, ຂ ໍ້ກໍານົດ ແລະ 

ລະບຽບການອືີ່ນໆ ທີີ່ກ່ຽວກັບ ຂສສຊ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງ 

ຕ່າງປະເທດ ຢູ ່ສປປ ລາວ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  
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ມາດຕາ 25 ນະໂຍບາຍສວ່ຍສາອາກອນ  

ຜູ້ລົງທຶນໃນ ຂສສຊ ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນ ແລະ ເສຍອາກອນຕ່າງໆ ໃນອັດຕາພິເສດ ດັົ່ງນີີ້:  

25.1 ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ:  

- ຜູ້ທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນກິດຈະການຢູ່ໃນ ຂສສຊ ເມືີ່ອເວລາສິນຄ້າເຄືີ່ອງຂອງທີີ່ນໍາເຂົີ້າ

ມາຈາກຕ່າງປະເທດ ເພືີ່ອນໍາມາຮັບໃຊ້, ປຸງແຕ່ງ, ຜະລິດ ຫຼ ືຂາຍພາຍໃນ ຂສສຊ ລວມເຖິງ
ກິດຈະການການບ ລິການ ທີີ່ເຄືີ່ອນໄຫວຢູ່ໃນ ຂສສຊ ຈະບ ໍ່ໄດ້ຖືກຄິດໄລ່ເກັບອາກອນຕົວເລກ
ທຸລະກິດ.  

- ຜູ້ທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດໃນ ຂສສຊ ດ້ານການຜະລິດ, ການຄ້າ, ການບ ລິການ 
ແລະ ການນໍາເຂົີ້າສິນຄ້າເຄືີ່ອງຂອງເຂົີ້າມາເຄືີ່ອນໄຫວຢູ່ ພາຍໃນປະເທດ ນອກຂອບເຂດ 
ຂສສຊ ໃນເວລາ ຊືີ້-ຂາຍຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ ແລະ ໃຫ້ການບ ລິການຕ່າງໆ ຈະໄດ້ຮັບການ

ຍົກເວັີ້ນອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ ສໍາລັບສິນຄ້າໃນບັນຊີຕາມ ມາດຕາ 9 ຂອງ ກົດໝາຍສ່ວຍ

ສາອາກອນ.  

- ສິນຄ້າເຄືີ່ອງຂອງ ແລະ ກິດຈະການບ ລິການຕ່າງໆ ທີີ່ນໍາອອກຈາກ ຂສສຊ ເພືີ່ອນໍາໄປຂາຍ 
ແລະ ໃຫ້ການບ ລິການພາຍໃນປະເທດ ນອກ ຂສສຊ ຈະຕ້ອງຖືກເສຍອາກອນຕົວເລກທຸລະ
ກິດ ຕາມມາດຕາ 12 ຂອງກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ.  

25.2 ອາກອນຊົມໃຊ້:  

- ຜູ້ທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນທຸລະກິດຂະແໜງການຕ່າງໆ ຢູ່ໃນ ຂສສຊ ເມືີ່ອເວລານໍາສິນຄ້າ 
ເຄືີ່ອງຂອງຈາກຕ່າງປະເທດ ຫຼື ພາຍໃນປະເທດ (ຈາກນອກເຂດ ຂສສຊ) ເຂົີ້າມາເຄືີ່ອນໄຫວ

ຮັບໃຊ້, ການບ ລິການ, ປຸງແຕ່ງ, ຜະລິດ, ຊືີ້-ຂາຍ ພາຍໃນ ຂສສຊ ຈະບ ໍ່ຖືກຄິດໄລ່ເກັບອາ 

ກອນຊົມໃຊ້ ລວມທັງບັນດາສິນຄ້າເຄືີ່ອງຂອງທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 20 ຂອງກົດໝາຍ

ສ່ວຍສາອາກອນ ກ ບ ໍ່ໄດ້ເກັບເຊັົ່ນກັນ.  

- ຜູ້ທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດໃນ ຂສສຊ ດ້ານການຜະລິດ, ການຄ້າ, ການບ ລິການ 

ແລະ ການນໍາເຂົີ້າສິນຄ້າເຄືີ່ອງຂອງ ຈາກຕ່າງປະເທດ ເຂົີ້າມາເຄືີ່ອນໄຫວ, ຮັບໃຊ້, ຊືີ້-ຂາຍ ຢູ່
ພາຍໃນປະເທດ ນອກຂອບເຂດ ຂສສຊ ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນອາກອນຊົມໃຊ້ ສາ  ລັບສິນຄ້າ
ໃນບັນຊີຕາມ ມາດຕາ 21 ຂອງກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ.  

- ສິນຄ້າ ເຄືີ່ອງຂອງ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີີ່ນໍາເຂົີ້າມາຮັບໃຊ້, ຊືີ້-ຂາຍ ແລະ ໃຫ້ການບ ລິການ
ຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ນອກຂອບເຂດ ຂສສຊ ຈະຕ້ອງໄດ້ເສຍອາກອນຊົມໃຊ້ຕາມມາດຕາ 
23 ຂອງກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  
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25.3 ການຫັກຄືນອາກອນ:  

- ຜູ້ດາ  ເນີນການຜະລິດ ຫຼື ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນ 
ຫຼື ຫຼັກຄືນອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ ແລະ ອາກອນຊົມໃຊ້ໃນເວລາຂາຍສິນຄ້າ ເຄືີ່ອງຂອງໃຫ້
ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີີ່ເຄືີ່ອນໄຫວຢູ່ໃນ ຂສສຊ. ຜູ້ມີສິດໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນ ຫຼື ຫັກຄນື
ອາກອນດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງແມ່ນຜູ້ທີີ່ໄດຂຶ້ີ້ນທະບຽນອາກອນຢູ່ນາ  ລັດຖະການສ່ວຍສາອາກອນ ຫຼື 
ໜ່ວຍງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີີ່ໄດ້ຖືກມອບໝາຍຈາກ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ແລະ ຖືບັນຊີຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງພ້ອມທັງມີເອກະສານການເສຍອາກອນຄົບຖ້ວນມາ ຢັົ້ງຢືນ ເຊັົ່ນ: ໃບຮັບເງິນອາ 

ກອນ, ໃບຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າ ແລະ ເອກະສານອືີ່ນໆ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

25.4 ຂ ໍ້ຫ້າມ:  

- ບ ໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກລົງທຶນພາຍໃນປະເທດ (ຊຶີ່ງຢູ່ນອກ ຂສສຊ) ທີີ່ເນີນທຸລະກິດການຄ້າຂາເຂົີ້າ 

ນໍາສິນຄ້າເຄືີ່ອງຂອງທີີ່ນໍາເຂົີ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ເຂົີ້າມາຂາຍໃນ ຂສສຊ, ນອກຈາກກ ລະນີນໍາ
ເຂົີ້າເພືີ່ອສົົ່ງຂາຍຕ ໍ່ໄປຕ່າງປະເທດ ຫຼ ື ຕາມກ ລະນີຕ່າງໆ ທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄະນະບ ລິ 
ຫານ ຂສສຊ.  

 

25.5 ຂອບເຂດຜົນສັກສິດ:  

- ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ ແລະ ອາກອນຊົມໃຊ້ຈະຖືກປະຕິບັດຢູ່ໃນຂອບ

ເຂດ ຂສສຊ ເທົົ່ານັີ້ນ, ຖ້າຜູ້ໃດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນ ຂສສຊ ແລະ ໄປຊົມໃຊ້

ເຄືີ່ອງຂອງ, ຊືີ້-ຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ນາ  ໃຊ້ການບ ລິການຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ນອກ ຂສສຊ 

ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.  

25.6 ອາກອນກໍາໄລ:  

- ການກໍານົດ, ຜ່ອນຜັນ ຫຼ ືຍົກເວັີ້ນອາກອນກໍາໄລໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດລົງທຶນໃນ ຂສສຊ ໃນ

ແຕ່ລະຂະແໜງການ ມີ ດັົ່ງນີີ້:  
ກ. ຂະແໜງການຜະລິດ  
      ກິດຈະການການຜະລິດແມ່ນການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງ, ການປະກອບ, ການແປຮູບ, ການ

ປ່ຽນແປງສະພາບວັດຖຸດິບ ຫຼື ວັດຖຸສິີ່ງຂອງອອກເປັນຜະລິດຕະພັນອັນໃໝ່ ເຊັົ່ນ: ໂຮງງານ

ເຟີນີເຈີ, ໂຮງງານປະກອບພາຫະນະ, ໂຮງງານປະກອບສິີ້ນສ່ວນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການ

ຜະລິດອືີ່ນໆ.  

- ການຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງເພືີ່ອສົົ່ງອອກຂາຍໄປຕ່າງປະເທດ ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນ ແລະ 

ຜ່ອນຜັນອາກອນກໍາໄລ ຊຶີ່ງຂຶີ້ນກັບອັດຕາສ່ວນການສົົ່ງອອກດັົ່ງນີີ້:  
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1. ການຜະລິດສົົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ 70% ຂຶີ້ນໄປຂອງຈໍານວນຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ 

ຫຼື ການປະກອບ ຫຼ ືຜະລິດອຸປະກອນເຄືີ່ອງມື ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ໄຮເທັກ(Hi-tech) 

(ຄໍານິຍາມ ແລະ ຕົວຢ່າງໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ) ແມ່ນຖືກຍົກເວັີ້ນ

ອາກອນກໍາໄລ ໃນໄລຍະ 10 ປີ ເລີີ່ມແຕ່ປີທີີ່ໄດ້ກໍາໄລ ຫຼັງຈາກນັີ້ນຕ້ອງເສຍອາກອນ

ກາ  ໄລໃນອັດຕາ 8%; 

2.  ການຜະລິດສົົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ແຕ່ 30%-69% ຂອງຈໍານວນຜະລິດຕະພັນຂອງ

ຕົນ ແມ່ນ ຖືກຍົກເວັີ້ນອາກອນກໍາໄລໃນໄລຍະ 7 ປີ ເລີີ່ມແຕ່ປີທີີ່ໄດ້ກໍາໄລ ຫຼັງຈາກນັີ້ນ

ຕ້ອງເສຍອາກອນກໍາໄລໃນອັດຕາ 8%; 

3.  ການຜະລິດທົົ່ວໄປ ຫຼື ສົົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດຕໍໍ່າກວ່າ 30% ຂອງຈໍານວນຜະລິດຕະ

ພັນຂອງຕົນ ແມ່ນຖືກຍົກເວັີ້ນອາກອນກໍາໄລໃນໄລຍະ 5 ປີ ເລີີ່ມແຕ່ປີທີີ່ໄດ້ກໍາໄລ ຫຼັງ

ຈາກນັີ້ນຕ້ອງເສຍອາກອນກໍາໄລໃນອັດຕາ 8%; 

4. ນອກຈາກນະໂຍບາຍທີີ່ລະບຸໄວ້ເທິງນັີ້ນແລ້ວ ສໍາລັບການຜະລິດທີີ່ນາ  ໃຊ້ວັດຖຸດິບພາຍ
ໃນປະເທດ ສູງກວ່າ 50% ຂອງຈໍານວນວັດຖຸດິບທີີ່ທໍາການຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງຈະໄດ້

ຮັບສິດທິພິເສດເພີີ່ມເຕີມ ໂດຍການເສຍອາກອນກໍາໄລ 50% ຂອງອັດຕາທີີ່ກ່າວມາ
ເທິງນັີ້ນ ໃນໄລຍະສອງປີທໍາອິດທີີ່ຕ້ອງເລີີ່ມເສຍອາກອນກໍາໄລ.  

 

ຂ. ຂະແໜງການຄ້າ  
ກິດຈະການການຄ້າ ແມ່ນການໃຊ້ວັດຖຸ, ສິນຄ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ນໍາອອກຂາຍ 

ຕາມສະພາບເດີມ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ມີການປຸງແຕ່ງ ຫຼື ອາດຈະມີພຽງການຫຸ້ມຫ ໍ່ ດັດແປງພຽງ ເຫຼັກ
ນ້ອຍ ເຊັົ່ນ: ກິດຈະການການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົີ້າ, ການຄ້າຜ່ານແດນ, ຮ້ານຄ້າປອດພາສີ, 

ການຂາຍຍົກ ແລະ ອືີ່ນໆ.  

1. ຜູ້ດໍາເນີນການຄ້າເພືີ່ອສົົ່ງສິນຄ້າໄປຂາຍຕ່າງປະເທດ ຊຶີ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ
ພາຍໃນປະເທດ ລວມທັງສິນຄ້າທີີ່ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນ ຂສສຊ ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນ
ອາກອນກໍາໄລ ໃນໄລຍະເວລາ 5 ປີ ນັບແຕ່ປີທີີ່ມີກາ  ໄລເປັນຕົີ້ນໄປ, ຫຼັງຈາກນັີ້ນຕ້ອງ

ເສຍອາກອນກໍາໄລ ໃນອັດຕາ 10%; 

2. ຜູ້ດໍາເນີນການຄ້າທີີ່ນໍາສິນຄ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດ ເພືີ່ອນໍາສິນຄ້າດັົ່ງກ່າວສົົ່ງຂາຍຕ ໍ່ປະ 
ເທດທີີ່ສາມຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນອາກອນກໍາໄລ ໃນໄລຍະເວລາ 3 ປີ ນັບແຕ່ປີທີີ່ມີ

ກາ  ໄລເປັນຕົີ້ນໄປ, ຫຼັງຈາກນັີ້ນຕ້ອງເສຍອາກອນກໍາໄລ ໃນອັດຕາ 10%;  

3. ນອກຈາກທຸລະກິດທີີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັີ້ນ ທີີ່ເຄືີ່ອນໄຫວໃນ ຂສສຊ ຈະໄດ້ຮັບການ
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ຍົກເວັີ້ນອາກອນກາ  ໄລໃນໄລຍະ 2 ປີ ນັບແຕ່ປີທີີ່ມີກາ  ໄລເປັນຕົີ້ນໄປ ຫຼັງຈາກນັີ້ນຈະ

ເສຍອາກອນກາ  ໄລໃນອັດຕາ 10%.  

ຄ. ຂະແໜງບ ລິການ  
ກິດຈະການບ ລິການແມ່ນການສະໜອງແຮງງານ ຫຼື ສະໜອງການບ ລິການໃຫ້ຜູ້ອືີ່ນດ້ວຍ 

ແຮງງານ ສະຕິປັນຍາ, ອຸປະກອນ, ເຄືີ່ອງຈັກ, ພາຫະນະ ແລະ ຊັບສິນຕ່າງໆ ໂດຍໄດ້ຮັບຄ່າ

ບ ລິການ ເປັນສິີ່ງຕອບແທນ ເຊັົ່ນ: ກິດຈະການຂົນສົົ່ງ, ກິດຈະການລະບົບສາງ, ການກ ໍ່ສ້າງ

ໂຮງແຮມ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ທະນາຄານ, ປະກັນໄພ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ກິດຈະການ

ສາທາລະນະຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ສວນສະນຸກ, ບ ລິການສະຖານທີີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບ ລິການອືີ່ນໆ.  

- ຜູ້ທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການບ ລິການພາຍໃນ ຂສສຊ ຈະໄດ້ຮັບ

ນະໂຍບາຍ ຍົກເວັີ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອາກອນກໍາໄລຕາມຈໍານວນມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນດັົ່ງນີີ້:  

1. ມູນຄ່າການລົງທຶນແຕ່ 50,000-149,999 ໂດລາ ຍົກເວັີ້ນອາກອນກໍາໄລ 2 ປີ ນັບແຕ່

ປີທີີ່ມີກາ  ໄລ ທຸລະກິດເປັນຕົີ້ນໄປ ຫຼັງຈາກນັີ້ນຕ້ອງເສຍອາກອນກໍາໄລໃນອັດຕາ 10%;  

2. ມູນຄ່າການລົງທຶນແຕ່ 150,000-299,999 ໂດລາ ຍົກເວັີ້ນອາກອນກໍາໄລ 4 ປີ ນັບ

ແຕ່ປີທີີ່ມີກໍາໄລເປັນຕົີ້ນໄປ ຫຼັງຈາກນັີ້ນຕ້ອງເສຍອາກອນກໍາໄລໃນອັດຕາ 10%;  

3. ມູນຄ່າການລົງທຶນແຕ່ 300,000-499,999 ໂດລາ ຍົກເວັີ້ນອາກອນກໍາໄລ 6 ປີ ນັບ

ແຕ່ປີທີີ່ມີກໍາໄລເປັນຕົີ້ນໄປ ຫຼັງຈາກນັີ້ນຕ້ອງເສຍອາກອນກໍາໄລໃນອັດຕາ 10%;  

4. ມູນຄ່າການລົງທຶນແຕ່ 500,000-1,999,999 ໂດລາ ຍົກເວັີ້ນອາກອນກໍາໄລ 8 ປີ ນັບ

ແຕ່ປີທີີ່ມີກໍາໄລເປັນຕົີ້ນໄປ ຫຼັງຈາກນັີ້ນຕ້ອງເສຍອາກອນກໍາໄລໃນອັດຕາ 8%;  

5. ມູນຄ່າການລົງທຶນແຕ່ 2,000,000 ໂດລາ ຂຶີ້ນໄປ ຍົກເວັີ້ນອາກອນກໍາໄລ 10 ປີ ນັບ

ແຕ່ປີທີີ່ມີກາ  ໄລເປັນຕົີ້ນໄປ ຫຼັງຈາກນັີ້ນຕ້ອງເສຍອາກອນກໍາໄລໃນອັດຕາ 8%.  

- ສາ  ລັບກິດຈະການໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ, ໂຮງຮຽນລະບົບສາມັນສຶກສາ (ປະຖົມ, ມັດທະ 

ຍົມ) ແມ່ນຖືກຍົກເວັີ້ນ ອາກອນກໍາໄລ.  

25.7 ອາກອນລາຍໄດ້ສ່ວນບຸກຄົນ: ນັກລົງທຶນທີີ່ມີຕໍາແໜ່ງງານໃນບ ລິສັດ, ພະນັກງານ, ວິຊາ

ການ, ກໍາມະກອນ ທີີ່ເປັນລູກຈ້າງ ແລະ ຮັບເງິນເດືອນ, ເງິນບໍາເນັດ, ຄ່າແຮງງານ ແລະ ອືີ່ນໆ 
ຊຶີ່ງລວມກັນແລ້ວ ເອີີ້ນວ່າລາຍໄດ້ສ່ວນບຸກຄົນນັີ້ນ ຕ້ອງເສຍອາກອນລາຍໄດ້ສ່ວນບຸກຄົນ 
ດັົ່ງນີີ້:  

• ຊາວຕ່າງປະເທດເສຍ ໃນອັດຕາ 5% ;  

• ພົນລະເມືອງລາວ ແລະ ຊາວຕ່າງດ້າວທີີ່ມີພູມລໍາເນົາຖາວອນຢູ່ ສປປ ລາວ ເສຍໂດຍມີອັດຕາ
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ຫຼຸດຜ່ອນພືີ້ນຖານ (ບ ໍ່ເກັບ) ສາ  ລັບ 200,000 ກີບ ຕ ໍ່ເດືອນ ສ່ວນທີີ່ລືີ່ນຈາກຈໍານວນນີີ້ ຈຶີ່ງ

ຖືກຄິດໄລ່ໃນອັດຕາ 5%.  

25.8 ອາກອນເງິນປັນຜົນ:  
ພາຍຫຼັງໝົດກໍານົດໄລຍະການຍົກເວັີ້ນອາກອນກໍາໄລ ທຸກວິສາຫະກິດປະສົມຂອງ ຂສສຊ 

(ທີີ່ມີ ຂາຫຸ້ນ 2 ຂາຫຸ້ນຂຶີ້ນໄປ) ຕ້ອງເສຍອາກອນ ເງິນປັນຜົນໃນອັດຕາ 5%.  

25.9 ອາກອນຕໍໍ່າສຸດ: ທຸກວິສາຫະກິດຂອງ ຂສສຊ ຖືກຍົກເວັີ້ນການເສຍອາກອນຕໍໍ່າສຸດ.  
 

ມາດຕາ 26 ນະໂຍບາຍດາ້ນພາສ ີ 

26.1 ພາສີສິນຄ້າຂາເຂົີ້າ ຂສສຊ:  

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າທີີ່ນໍາເຂົີ້າ ຂສສຊ ຈະໄດ້ຖືກງົດເກັບ, ຍົກເວັີ້ນ ແລະ ເສຍພາສີ ໃນ

ອັດຕາພິເສດ ດັົ່ງນີີ້:  

• ສໍາລັບການຜະລິດແມ່ນຖືກຍົກເວັີ້ນການເສຍພາສີຂາເຂົີ້າ ສາ  ລັບວັດສະດຸກ ໍ່ສ້າງໂຮງງານ, ວັດ 

ຖຸດິບ, ວັດສະດຸ, ຜະລິດຕະພັນເຄິີ່ງສໍາເລັດຮູບ ແລະ ສໍາເລັດຮູບ ທີີ່ນາ  ໃຊ້ໃນການປຸງແຕ່ງ, 

ປະກອບ ຫຼ ືຜະລິດ, ເຄືີ່ອງຈັກ, ຍານພາຫະນະ ແລະ ອາໄຫຼ່ ຮັບໃຊ້ການຜະລິດ; 

• ສໍາລັບການບ ລິການລະບົບສາງ ແມ່ນຖືກຍົກເວັີ້ນການເສຍພາສີຂາເຂົີ້າສໍາລັບວັດສະດຸກ ໍ່ສ້າງ
ລະບົບສາງ, ເຄືີ່ອງຈັກ, ຍານພາຫະນະ ແລະ ອາໄຫຼ່ ຮັບໃຊ້ລະບົບສາງ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກ່ວຽກງານ ບ ລິການ ລະບົບສາງທີີ່ຄົບຊຸດ;  

• ສໍາລັບບ ລິສັດຂົນສົົ່ງ (ຊຶີ່ງມີຍານພາຫະນະບັນທຸກໜັກຂອງຕົນເອງ) ແມ່ນຖືກຍົກເວັີ້ນການ

ເສຍພາສີຂາເຂົີ້າສໍາລັບ ຍານພາຫະນະ, ອາໄຫຼ່ຮັບໃຊ້ວຽກຮັບເໝົາການຂົນສົົ່ງ ພ້ອມທັງ

ອຸປະກອນ, ອາໄຫຼ່ສາ  ລັບຍົກຖ່າຍສິນຄ້າ. ຖ້າມີການກ ໍ່ສ້າງອາຄານຂອງຕົນເອງ ກ ຈະຖືກຍົກ 
ເວັີ້ນພາສີນໍາເຂົີ້າວັດສະດຸກ ໍ່ສ້າງ;  

• ສໍາລັບການບ ລິການຈັດສົົ່ງ (ຊຶີ່ງບ ໍ່ມີຍານພາຫະນະບັນທຸກໜັກຂອງຕົນເອງ) ແມ່ນຖືກຍົກ 
ເວັີ້ນການເສຍພາສີນໍາເຂົີ້າ ເຄືີ່ອງໃຊ້ທີີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ອຸປະກອນຫ້ອງການ ຕາມລາຍການທີີ່ໄດ້
ກໍານົດຢ່າງເໝາະສົມ. ຖ້າມີການກ ໍ່ສ້າງອາຄານຂອງຕົນເອງ ກ ຈະຖືກຍົກເວັີ້ນພາສີນໍາເຂົີ້າວັດ
ສະດຸກ ໍ່ສ້າງ; 

• ສາ  ລັບກິດຈະການກ ໍ່ສ້າງໂຮງແຮມ, ການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ (ລວມທັງສະຖານທີີ່ຫຼີີ້ນ

ກິລາ, ສວນສະນຸກ, ບ່ອນພັກຜ່ອນ) ໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງໝໍ ແມ່ນຖືກຍົກເວັີ້ນການເສຍພາສີ

ຂາເຂົີ້າສໍາລັບວັດສະດຸກ ໍ່ສ້າງ, ເຄືີ່ອງຈັກ, ລົດເມ (ຂະໜາດເກີນ 12 ບ່ອນນັງ) ແລະ ອາໄຫຼ່
ຮັບໃຊ້ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍ ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ວຽກງານບ ລິການ ຕາມລາຍການທີີ່ໄດ້
ກໍານົດຢ່າງເໝາະສົມ; 
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•  ສໍາລັບການບ ລິການຈັດທົວທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນຖືກຍົກເວັີ້ນການເສຍພາສີນໍາເຂົີ້າ ເຄືີ່ອງໃຊ້
ທີີ່ຈໍາເປັນ, ລົດເມ ຂະໜາດເກີນ 12 ບ່ອນນັົ່ງ ແລະ ອຸປະກອນ ຫ້ອງການຕາມລາຍການທີີ່

ໄດ້ກໍານົດຢ່າງເໝາະສົມ. ຖ້າມີການກ ໍ່ສ້າງອາຄານຂອງຕົນເອງ ກ ຈະຖືກຍົກເວັີ້ນພາສີນໍາເຂົີ້າ
ວັດສະດຸກ ໍ່ສ້າງ; 

•  ສາ  ລັບກິດຈະການຂາຍຍົກ, ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ການບ ລິການທົົ່ວໄປ (ຊຶີ່ງບ ໍ່ໄດ້ຈັດຢູ່ໃນ

ກິດຈະການທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕານີີ້) ແມ່ນຖືກຍົກເວັີ້ນການເສຍພາສີນໍາເຂົີ້າ ສໍາລັບ

ສິນຄ້າທີີ່ນໍາເຂົີ້າເພືີ່ອສົົ່ງອອກຕ ໍ່ (ສົົ່ງອອກຄືນ), ເຄືີ່ອງໃຊ້ທີີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ອຸປະກອນຫ້ອງການ

ຕາມລາຍການທີີ່ໄດ້ກໍານົດຢ່າງເໝາະສົມ. ຖ້າມີການກ ໍ່ສ້າງອາຄານຂອງຕົນເອງ ກ ຈະຖືກຍົກ 
ເວັີ້ນພາສີນາ  ເຂົີ້າວັດສະດຸກ ໍ່ສ້າງ;  

• ສາ  ລັບການພັດທະນາກ ໍ່ສ້າງ ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາ, ໂຮງຈັກໂຮງງານ ເພືີ່ອໃຫ້ຜູ້ອືີ່ນເຊົົ່າ ແລະ 

ເຮືອນພັກອາໃສ (ເປັນຕົີ້ນຄື ຊຸດອາຄານໃຫ້ເຊົົ່າ, ບ້ານຈັດສັນ) ແມ່ນຖືກຍົກເວັີ້ນການເສຍ

ພາສີຂາເຂົີ້າ ສໍາລັບ ວັດສະດຸກ ໍ່ສ້າງ, ເຄືີ່ອງຈັກ, ຍານພາຫະນະ, ອາໄຫຼ່ ຮັບໃຊ້ການກ ໍ່ສ້າງ 

ແລະ ບ ລິການ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ວຽກງານ.  

26.2 ພາສີຂາເຂົີ້າລົດຮັບໃຊ້ວຽກບ ລິຫານ ຫຼື ຮັບໃຊ້ການຜະລິດທາງອ້ອມພາຍໃນ ຂສສຊ:  

- ສໍາລບັລົດເກງ, ລົດກະບະ, ລົດຕູ້ນ້ອຍ (12 ບ່ອນນັົ່ງລົງມາ), ລົດຈິບ ເພືີ່ອຮັບໃຊ້ວຽກ
ບ ລິຫານຂອງວິສາຫະກິດ ຫຼ ື ຮັບໃຊ້ການຜະລິດໂດຍທາງອ້ອມ ຂອງ ຂສສຊ ຕ້ອງເສຍ
ພາສີນໍາເຂົີ້າໃນອັດຕາ 1%, ຊຶີ່ງ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຈະເປັນຜູ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາເຂົີ້າໃນຈໍາ

ນວນທີີ່ຂຶີ້ນກັບທຶນຈົດທະບຽນຕໍໍ່າສຸດ ດັົ່ງນີີ້:  
 

ທຶນຈົດທະບຽນ :                                    ຈໍານວນລົດ:  

100,000-499,999 ໂດລາ                         1 ຄັນ  

500,000-999,999 ໂດລາ                         2 ຄັນ (ໂດຍອີງຕາມຄວາມເໝາະ                                                                                                     

                                                               ສົມ ແລະ ຕາມບົດສະເໜີໂຄງການ)  

1,000,000 ໂດລາ ຂຶີ້ນໄປ                            3 ຄັນ (ໂດຍອີງຕາມຄວາມເໝາະສົມ    

                                                                 ແລະ ຕາມບົດສະເໜີໂຄງການ) 
  

- ຖ້າຫາກຜູ້ລົງທຶນໃນ ຂສສຊ ຕ້ອງການນາ  ໃຊ້ລົດຮັບໃຊ້ວຽກບ ລິຫານຫຼາຍກວ່າຈໍານວນທີີ່
ໄດ້ກໍານົດໄວ້ເທິງນັີ້ນ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາເຂົີ້າ ໂດຍຕ້ອງໄດ້ເສຍພາສີ
ຂາເຂົີ້າຕາມກົດໝາຍພາສີ ແຫງ່ ສປປ ລາວ.  
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26.3 ນະໂຍບາຍການນໍາຍານພາຫະນະເຂົີ້າ ຂສສຊ ຊົົ່ວຄາວ:  

ວິສາຫະກິດ ຂອງ ຂສສຊ (ລວມທັງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ) ທີີ່ມີກິດຈະການກ ໍ່ສ້າງ, ການ
ສໍາຫຼວດ ຫຼື ກິດຈະການອືີ່ນໆ ຫຼ ື ມີສັນຍາຮັບເໝົາວຽກໃດໜຶີ່ງພາຍໃນ ຂສສຊ ທີີ່ມີຄວາມຈໍາ
ເປັນຕ້ອງນໍາເຄືີ່ອງມືອຸປະກອນຮັບໃຊ້, ກົນຈັກໜັກ, ຍານພາຫະນະ ທີີ່ຮັບໃຊ້ການດໍາເນີນງານ 

ຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ບົດສະເໜີໂຄງການ, ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກໂຄງການລົງທຶນ ຫຼ ື

ສັນຍາຮັບເໝົາວຽກໃນ ຂສສຊ, ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາພາຫະນະເຫຼົົ່ານີີ້ເຂົີ້າ

ມາຊົົ່ວຄາວໂດຍຍົກເວັີ້ນການເກັບພາສີີ້ນໍາເຂົີ້າພາຍໃນກໍານົດເວລາ 01 ປີ. ໃນກ ລະນີທີີ່ມີຄວາມ

ຈໍາເປັນນາ  ໃຊ້ເກີນເວລາ 01 ປີ ນັີ້ນ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຈະພິຈາລະນາຕ ໍ່ອາຍຸການນໍາໃຊ້
ພາຫະນະນັີ້ນຕືີ່ມອີກຕາມການສະເໜີຂອງວິສາຫະກິດຂອງ ຂສສຊ ແຕ່ການຕ ໍ່ອາຍຸຕືີ່ມນັີ້ນ ສູງ
ສຸດ ແມ່ນບ ໍ່ເກີນ 01 ປີ. ພາຍຫຼັງໝົດກໍານົດເວລາອະນຸຍາດນໍາພາຫະນະເຂົີ້າ ຂສສຊ ຊົົ່ວຄາວ

ນັີ້ນແລ້ວ ພາຫະນະເຫຼົົ່ານັີ້ນ ຈະຕ້ອງຖືກສົົ່ງອອກຈາກ ຂສສຊ ກ ຄື ສປປ ລາວ ທັນທີ.  
 

26.4 ນະໂຍບາຍການຂາຍ ແລະ ນໍາຍານພາຫະນະເຂົີ້າມາທົດແທນ:  

- ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ວິສາຫະກິດລົງທຶນໃນ ຂສສຊ ຂາຍຍານພາຫະນະ, 

ເຄືີ່ອງກົນຈັກໜັກ, ລົດບັນທຸກໜັກ ທີີ່ນາ  ເຂົີ້າ ມາຮັບໃຊ້ຊຶີ່ງມີອາຍຸການນໍາເຂົີ້າແຕ່ 65 ປີ ຂຶີ້ນ
ໄປ ຫຼື ມີການເປ່ເພ ເສຍຫາຍຈົນໃຊ້ການບ ໍ່ໄດ້ ໂດຍຕ້ອງມີການຢັົ້ງຢືນທາງດ້ານເຕັກນິກ
ຈາກເຈົີ້າໜ້າທີີ່ ຫຼື ໜ່ວຍງານທີີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ. ຖ້າເປັນ

ການຂາຍພາຍໃນ ຂສສຊ ແມ່ນຖືກຍົກເວັີ້ນພາສີອາກອນ ທຸກຢ່າງ, ແຕ່ຖ້າຂາຍອອກນອກ 

ຂສສຊ ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຕ້ອງເສຍພາສີ-ອາກອນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຕາມລະບຽບການ 

ຕາມມູນຄ່າການຕີລາຄາໃນມືີ້ຂາຍ. ຈາກນັີ້ນ ຖ້າວິສາຫະກິດນັີ້ນຫາກຕ້ອງການນໍາຍານ ພາ 
ຫະນະເຂົີ້າມາທົດແທນຄັນທີີ່ໄດ້ຂາຍແລ້ວນັີ້ນ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ ຕາມ
ນະໂຍບາຍທີີ່ໄດ້ກາ  ນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 26.1 ຫຼ ື26.2 ເທິງນັີ້ນ.  

 

26.5 ຂ ໍ້ຫ້າມກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະ:  

- ຫ້າມເອົາ ຍານພາຫະນະ, ເຄືີ່ອງກົນຈັກໜັກ ແລະ ລົດບັນທຸກໜັກ ທີີ່ໄດ້ນໍາເຂົີ້າມາ ຂສສຊ 

ຕາມນະໂຍບາຍຍົກເວັີ້ນພາສີນໍາເຂົີ້າທີີ່ໄດ້ລະບຸໃນ ມາດຕາ 26.1 ຫຼື 26.2 ເທິງນັີ້ນ ໄປ

ແລກປ່ຽນ, ຊືີ້-ຂາຍ ຫຼື ມອບໂອນກາ  ມະສິດໃຫ້ຜູ້ອືີ່ນ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄະນະ 

ບ ລິຫານ ຂສສຊ.  
 

26.6 ຜະລິດຕະພັນຈາກ ຂສສຊ ສົົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ:  

- ທຸກຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າສົົ່ງອອກ ຈາກ ຂສສຊ ໄປສູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນ
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ພາສີຂາອອກ (ລວມທັງ ຄ່າຊັກພິເສດ).  
 

26.7 ຜະລິດຕະພັນຈາກ ຂສສຊ ສົົ່ງຈໍາໜ່າຍພາຍໃນປະເທດ:  

- ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຂສສຊ ເມືີ່ອໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສົົ່ງອອກຈາກພືີ້ນທີີ່ຂອງ ຂສສຊ ເພືີ່ອ
ນໍາເຂົີ້າສູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ ສປປ ລາວ ຕ້ອງ ເສຍພາສີຂາເຂົີ້າປະເທດສໍາລັບສະເພາະແຕ່ວັດຖຸດິບ 
ຫຼື ຜະລິດຕະພັນເຄິີ່ງສໍາເລັດຮູບ ທີີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດ ແຕ່ຍັງຂ ນໍາເຂົີ້າມາທໍາການຜະລິດ ໂດຍໄດ້ຮັບອະນ ຸ
ຍາດ ແລະ ຢັົ້ງຢືນຈາກ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຫຼື ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນອັດຕາພາສີຕາມທີີ່ໄດ້ກໍາ
ນົດໄວ້ໃນປືົ້ມສາລະບານອັດຕາພາສີ ຂອງ ກົດໝາຍພາສີ. ສ່ວນສໍາລັບຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຂສສຊ ທີີ່
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສົົ່ງອອກຈາກພືີ້ນທີີ່ຂອງ ຂສສຊ ເພືີ່ອນໍາເຂົີ້າສູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ ຊຶີ່ງໄດ້ນໍາໃຊ້
ວັດຖຸດິບ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນເຄິີ່ງສໍາເລັດຮູບຂອງພາຍໃນປະເທດ ຫຼື ເປັນວັດຖຸດິບ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນເຄິີ່ງສໍາ
ເລັດຮູບທີີ່ບ ໍ່ມີໃນປະເທດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນຈາກ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຫຼ ື ພາກສ່ວນທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ນໍາເຂົີ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດ ເພືີ່ອມາຜະລິດ ຫຼ ືປະກອບເປັນຜະລິດຕະພັນເຫຼົົ່ານັີ້ນ ແມ່ນ
ຖືກຍົກເວັີ້ນການເສຍພາສີຂາເຂົີ້າປະເທດ.  

- ສໍາລັບສິນຄ້ານໍາເຂົີ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ມາສູ່ ຂສສຊ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສົົ່ງຕ ໍ່ອອກຈາກ
ພືີ້ນທີີ່ ຂສສຊ ເພືີ່ອເຂົີ້າສູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ ສປປ ລາວ ຕ້ອງເສຍພາສີຂາເຂົີ້າຕາມອັດຕາປົກກະຕິ
ຂອງ ກົດໝາຍພາສີ ທີີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢູ່ປະຈຸບັນ.   

 

ມາດຕາ 27 ການນາ  ໃຊກ້າ  ໄລເພືີ່ອລງົທນຶ  
ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຂອງ ຂສສຊ ທີີ່ນໍາໃຊ້ກາ  ໄລທີີ່ຕົນໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະປີເພືີ່ອລົງທຶນເຂົີ້າ

ໃສ່ກິດຈະການໃດໜຶີ່ງໃນ ຂສສຊ, ພາຍຫຼັງທີີ່ຖືກກວດສອບ ແລະ ຮັບຮູ້ໂດຍໜ່ວຍງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີີ່

ຖືກມອບໝາຍຈາກ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ແລ້ວ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດນັີ້ນ ຈະໄດ້ຮັບການຫຼຸດຜ່ອນ

ອາກອນກໍາໄລຕາມອັດຕາສ່ວນຂອງຈໍານວນທຶນທີີ່ລົງທຶນເພີີ່ມໃນປີນັີ້ນ.  
 

ມາດຕາ 28 ນະໂຍບາຍການຍກົຂາດທນຶປະຈາໍປໄີປຫກັອອກໃນປີຕ ໍ່ໄປ  

ພາຍຫຼັງສິີ້ນສຸດໄລຍະຂອງການຍົກເວັີ້ນ ການເສຍອາກອນກໍາໄລຕາມ ມາດຕາ 25 ຂອງດໍາລັດ

ສະບັບນີີ້ ຖ້າຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃດໜຶີ່ງໃນ ຂສສຊ ຫາກຂາດທຶນ, ພາຍຫຼັງທີີ່ຖືກກວດສອບ ແລະ ຮັບຮູ້

ໂດຍໜ່ວຍງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີີ່ຖືກມອບໝາຍຈາກ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ແລ້ວ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ

ນັີ້ນ ຈະມີສິດຍົກຂາດທຶນດັົ່ງກ່າວ ໄປຫັກອອກ ຈາກກາ  ໄລຂອງປີຖັດຕ ໍ່ໄປ, ແຕ່ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ

ຊ່ວຍເຫຼືອຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີີ່ຂາດທຶນນີີ້ ແມ່ນບ ໍ່ໃຫ້ເກີນ 5 ປີ ນັບແຕ່ປີທໍາອິດທີີ່ມີການຂາດທຶນເກີດ

ຂຶີ້ນ.  

ມາດຕາ 29 ອາຍກຸານໃຫເ້ຊົົ່າທີີ່ດນິ  

ຜູ້ລົງທຶນໃນ ຂສສຊ ສາມາດ ເຊົົ່າທີີ່ດິນໄດ້ພາຍໃນກໍານົດໄລຍະເວລາສູງສຸດ 75 ປີ, ຊຶີ່ງໄລຍະ
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ນັີ້ນຕ້ອງເທົົ່າກັບ ໄລຍະຂ ອະນຸຍາດລົງທຶນ ຫຼື ເທົົ່າກັບໄລະຍະທີີ່ຍັງເຫຼືອຈາກການອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ 
ສາມາດຕ ໍ່ອາຍຸໄດ້ ຕາມການພິຈາລະນາເຫັນດີ ຂອງ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ, ແຕ່ການສະເໜີຂ ຕ ໍ່ອາຍຸເຊົົ່າ

ທີີ່ດິນ ຈະຕ້ອງສະເໜີຕ ໍ່ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ເປັນເວລາຢ່າງຊ້າ 06 ເດືອນກ່ອນວັນໝົດອາຍຸການເຊົົ່າ.  

- ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຈະອອກຂ ໍ້ກໍານົດຕ່າງຫາກກ່ຽວກັບລະບຽບການ, ເງືີ່ອນໄຂ, ມາດຕະ 

ຖານ ແລະ ກາ  ນົດໄລຍະການເຊົົ່າທີີ່ດິນ ຕາມແຕ່ລະຂະແໜງການລົງທຶນ.  
 

ມາດຕາ 30 ນະໂຍບາຍເສຍຄາ່ເຊົົ່າທີີ່ດນິ  

- ຜູ້ລົງທຶນ ໃນ ຂສສຊ ທີີ່ເຊົົ່າທີີ່ດິນເປັນໄລຍະເວລາ 30 ປີ ຂຶີ້ນໄປຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນຄ່າເຊົົ່າ

ທີີ່ດິນພາຍໃນ ຂສສຊ ເປັນເວລາ 12 ປີ ຕາມ ອັດຕາຄ່າເຊົົ່າທີີ່ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ກໍານົດອອກ

ສະເພາະສໍາລັບ ຂສສຊ.  

- ຜູ້ລົງທຶນໃນ ຂສສຊ ສາມາດເສຍຄ່າເຊົົ່າທີີ່ດິນໄດ້ໂດຍມີທາງເລືອກ ດັົ່ງນີີ້:  

• ຈ່າຍຄ່າເຊົົ່າຂອງໄລຍະເວລາເຊົົ່າທີີ່ດິນທັງໝົດຄົບເທືີ່ອດຽວ ໃນມືີ້ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດນໍາໃຊ້
ທີີ່ດິນ (ໂດຍ ຫັກເວລາ 12 ປີ ອອກຈາກຈໍານວນຂ ເຊົົ່າທັງໝົດໃນກ ລະນີຂ ເຊົົ່າເປັນໄລຍະ

ເວລາ 30 ປີຂຶີ້ນໄປ); ຫຼື  

• ຈ່າຍກ່ອນ 50% ຂອງຄ່າເຊົົ່າທັງໝົດໃນມືີ້ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຕາມວັກຂ້າງເທິງ

ນັີ້ນ, ຈາກນັີ້ນຕ້ອງຈ່າຍສ່ວນທີີ່ຍັງເຫຼືອໃຫ້ຄົບພາຍໃນ 6 ປີ ຄືຈ່າຍ 6 ເດືອນເທືີ່ອໜຶີ່ງ ໂດຍ

ແບ່ງປັນຄ່າຈ່າຍເປັນຈໍານວນເທົົ່າກັນ ຊຶີ່ງເປັນຈໍານວນ ທັງໝົດ 12 ງວດ ແລະ ຄິດໄລ່ດອກ

ເບ້ຍຂອງຈໍານວນເງິນຄ້າງຈ່າຍ ໃນອັດຕາ 6% ຕ ໍ່ປ;ີ ຫຼ ື 

• ວິທີການອືີ່ນຕາມລະບຽບການລະອຽດທີີ່ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ (ຫຼື ວິສາຫະກິດພັດທະນາ

ໂຄງລ່າງ ຂສສຊ) ກໍານົດອອກຕ່າງຫາກ ແລະ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີລະຫວ່າງຜູ້ຂ ເຊົົ່າ ແລະ 

ຜູ້ໃຫ້ເຊົົ່າທີີ່ດິນ.  

- ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງຕ່າງໆ ທີີ່ນາ  ໃຊ້ທີີ່ດິນເປັນບ່ອນຢູ່ອາໃສ ຫຼື ດາ  ເນີນ

ທຸລະກິດຕ່າງໆ ຢູ່ໃນ ຂສສຊ ຖືກຍົກເວັີ້ນພາສີທີີ່ດິນຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.  
 

ມາດຕາ 31 ການສົົ່ງກາໍໄລຄນືປະເທດ  
ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ທີີ່ເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດທີີ່ເຮັດວຽກຢູ່ ຂສສຊ ສາມາດສົົ່ງ

ກໍາໄລ ແລະ ລາຍໄດ້ຂອງຕົນກັບຄືນປະເທດຕົນ ຫຼື ປະເທດທີີ່ສາມໄດ້ ໂດຍຜ່ານທະນາຄານທີີ່ຕັີ້ງຢູ ່

ຂສສຊ ຫຼ ືຢູ່ ສປປ ລາວ ພາຍຫຼັງທີີ່ໄດ້ປະຕິບັດພັນທະທາງດ້ານພາສີ-ອາກອນຄົບຖ້ວນແລ້ວ.  
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ໝວດທ ີIV  

ວາ່ດວ້ຍ ການສົົ່ງອອກ, ການນາໍເຂົີ້າ, ການສົົ່ງອອກຕ ໍ່ 
ແລະ ການເຄືີ່ອນຍາ້ຍຜາ່ນແດນ 

 

ມາດຕາ 32 ການສົົ່ງອອກ ແລະ ການນາໍເຂົີ້າ  

- ທຸກປະເພດສິນຄ້າ, ອຸປະກອນ, ພາຫະນະຂົນສົົ່ງ ຫຼື ພາຫະນະການຜະລິດ ລວມທັງເຄືີ່ອງຕິດ
ຕົວເຂົີ້າ ຫຼ ືອອກຈາກ ຂສສຊ ຈະຖືກຜ່ອນຜັນການກວດກາ ຫຼື ກວດກາຕາມລະບຽບການ ໂດຍໜ່ວຍ
ງານ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊຶີ່ງຖືກ ມອບໝາຍ ຈາກ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ.  

- ທຸກຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂອງ ຂສສຊ ສາມາດນໍາເຂົີ້າ ຫຼ ືສົົ່ງອອກທຸກປະເພດສິນຄ້າ ເຄືີ່ອງຂອງ

ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະການຂອງຕົນ, ເວັີ້ນເສຍແຕ່ປະເພດສິນຄ້າທີີ່ລັດເກືອດຫ້າມ.  

- ຫ້າມບ ໍ່ໃຫ້ ຜູ້ໃດເອົາຂອງໃນ ຂສສຊ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈາກເຂດອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການປຸງ

ແຕ່ງ ເພືີ່ອສົົ່ງອອກ) ອອກຈາກ ຂສສຊ ນອກຈາກວ່າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຫຼື 

ນອກຈາກວ່າ ເປັນສິນຄ້າທີີ່ຊືີ້ພາຍໃນສູນການຄ້າ, ສູນຂາຍຍົກ ຫຼ ືຂາຍຍ່ອຍ ຢູ່ໃນ ເຂດການຄ້າ ຫຼື ງານ

ຕະຫຼາດນັດ ຂອງ ຂສສຊ.  
 

ມາດຕາ 33 ການຂາຍສນິຄາ້ເຂົີ້າຕະຫາຼດພາຍໃນຂອງ ສປປ ລາວ  

ການຂາຍສິນຄ້າເຂົີ້າສູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນຂອງ ສປປ ລາວ ຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ກ ຕ ໍ່ເມືີ່ອ:  

33.1 ເປັນການຂາຍສິນຄ້າປະເພດເຄືີ່ອງຈັກ ອຸປະກອນ, ແລະ ພາຫະນະການຜະລິດຕ່າງໆ ທີີ່
ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຂອງ ຂສສຊ ຊືີ້ຈາກຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ ເຂົີ້າມາຮັບໃຊ້ໃນກິດຈະການຂອງ
ຕົີ້ນໃນ ຂສສຊ ພາຍຫຼັງ ສິີ້ນສຸດອາຍຸໂຄງການ ຫຼື ນາ  ໃຊ້ບ ໍ່ໝົດ ຫຼື ເຫດຜົນອືີ່ນ ຊຶີ່ງ ຄະນະບ ລິຫານ 
ຂສສຊ ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ເຫັນດີໃຫ້ຕີລາຄາເສຍພາສີ;  

33.2 ເປັນການຂາຍເຄືີ່ອງເສດເຫຼືອ ຫຼ ືເຄືີ່ອງເຊືີ່ອມມູນຄ່າ ແຕ່ຍັງມີລາຄາຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍ

ທຸລະກິດ ທີີ່ນໍາໃຊ້ໃນກິດຈະການຂອງຕົນ ຢູ່ໃນ ຂສສຊ.  

33.3 ເປັນການຂາຍສິນຄ້າປະເພດຕ່າງໆ ນອກຈາກທີີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີີ້ ໂດຍໃຫ້ຂ ອະນຸຍາດ 

ຈາກ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ກ່ອນການຂາຍເຂົີ້າຕະຫຼາດພາຍໃນ, ໃນກ ລະນີຫາກໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແມ່ນ
ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການເສຍພາສີອາກອນທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນດໍາລັດສະບັບນີີ້ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ 
ສປປ ລາວ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;  

 

ມາດຕາ 34 ການສົົ່ງອອກຕ ໍ່  
ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າທີີ່ນໍາເຂົີ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ຫຼື ຊືີ້ຈາກຕະຫຼາດພາຍໃນຂອງ ສປປ ລາວ ເຂົີ້າ

ໄປໃນ ຂສສຊ ສາມາດຂາຍອອກຕ ໍ່ໄປຍັງປະເທດທີີ່ສາມໄດ້.  
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ມາດຕາ 35 ການທາໍລາຍສນິຄາ້ໃນ ຂສສຊ  
ໃນກ ລະນີທີີ່ວິສາຫະກິດ ທີີ່ລົງທຶນຢູ່ໃນ ຂສສຊ ຫາກມີຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ສິນຄ້າ ຢູ່ໃນ ຂສສຊ ທີີ່

ບ ໍ່ໃຊ້ ຫຼ ືໃຊ້ບ ໍ່ໄດ້ ແລະ ໄດ້ເຮັດໜັງສືຂ ອະນຸຍາດທາ  ລາຍຜະລິດຕະພັນດັົ່ງກ່າວ ຕ ໍ່ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ 
ຫຼື ໃນກ ລະນີທີີ່ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຫາກເຫັນສົມຄວນສັົ່ງໃຫ້ວິສາຫະກິດນັີ້ນ ທໍາລາຍສິນຄ້າດັົ່ງກ່າວ 
ແລະ ໄດ້ເຮັດຈົດໝາຍຄາ  ສັົ່ງ ເຖິງ ວິສາຫະກິດ ດັົ່ງກ່າວ ແລ້ວ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຕ້ອງແຕ່ງໜ່ວຍ
ງານທີີ່ຖືກມອບໝາຍວຽກໃຫ້ຈັດຕັີ້ງ ແລະ ດໍາເນີນການທໍາລາຍສິນຄ້າເຫຼົົ່ານັີ້ນ ຕາມຫຼັກການ ແລະ ວິທີ
ການທີີ່ຈະກໍານົດອອກຕ່າງຫາກ. ສິນຄ້າ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນທີີ່ຖືກທາ  ລາຍຕາມວິທີ ແລະ ຫຼັກການດັົ່ງກ່າວ 

ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນ ຫຼ ືທົດແທນຄືນ ຄ່າທໍານຽມ, ພາສີອາກອນຕ່າງໆ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶີ່ງໄດ້ຈ່າຍໄປ

ແລ້ວ.  
 

ມາດຕາ 36 ປະເພດສນິຄາ້ເຄືີ່ອງຂອງທີີ່ເກອືດຫາ້ມ  

- ທຸກປະເພດສິນຄ້າເຄືີ່ອງຂອງ ທີີ່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຫາ້ມນໍາເຂົີ້າ, ສົົ່ງອອກ, ຜະລິດ, ປຸງ

ແຕ່ງ ຫຼື ຈ ລະຈອນພາຍໃນປະເທດ ລ້ວນແຕ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ປະຕິບັດ ຢູ່ໃນ ຂສສຊ.  
 

ໝວດທ ີV  
ວາ່ດວ້ຍ ການຄຸມ້ຄອງຄນົ ເຂົີ້າ ແລະ ອອກ ຂສສຊ 

 

ມາດຕາ 37 ການເຂົີ້າ-ອອກເຂດ  

ການເຂົີ້າ-ອອກ ຂສສຊ ແມ່ນໃຫ້ຜ່ານດ່ານປະຕູທີີ່ກໍານົດໃຫ້ສະເພາະເທົົ່ານັີ້ນ, ຄະນະບ ລິຫານ 

ຂສສຊ ຈະເປັນຜູ້ກໍານົດລະບຽບການລະອຽດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄົນເຂົີ້າ-ອອກເຂດຕ່າງຫາກ.  
 

ມາດຕາ 38 ການເຂົີ້າ-ອອກ, ການພກັເຊາົ ຂອງຜູລ້ງົທນຶຕາ່ງປະເທດ ແລະ ພະນກັງານ, ກາ  ມະກອນ.  

ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ລວມທັງພະນັກງານ, ກໍາມະກອນ ລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີີ່ເຮັດວຽກໃນ 

ຂສສຊ ສາມາດ ເຂົີ້າ-ອອກ ຂສສຊ ໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໂດຍສະແດງບັດຜ່ານປະຕູ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດ ຊຶີ່ງ

ອອກໃຫ້ໂດຍໜ່ວຍງານ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີີ່ຖືກມອບໝາຍຈາກ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ. ສໍາລັບການພັກ
ເຊົາຊົົ່ວຄາວ ຫຼ ືຍາວນານຢູ່ໃນ ຂສສຊ ນັີ້ນ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຈະເປັນຜູ້ວາງລະບຽບການລະອຽດ
ອອກ.  

 

ມາດຕາ 39 ການເຂົີ້າ-ອອກ ຂອງຄນົທົົ່ວໄປ  

ການເຂົີ້າ-ອອກ ຂສສຊ ຂອງຄົນທົົ່ວໄປທີີ່ບ ໍ່ແມ່ນຜູ້ລົງທຶນ ຫຼື ພະນັກງານ ຂອງ ຂສສຊ ຈະໄດ້
ຮັບການພິຈາລະນາ ອະນຸຍາດໂດຍໜ່ວຍງານທີີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ 
ແລະ ຕາມລະບຽບການທີີ່ ຄະນະ ນີີ້ຈະໄດ້ກໍານົດອອກຕ່າງຫາກ.  
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ມາດຕາ 40 ການອອກບດັປະຈາໍຕວົຄນົຕາ່ງປະເທດ ແລະ ບດັແຮງງານຂອງຄນົຕາ່ງປະເທດ  

- ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ທີີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດລົງທຶນໃນ ຂສສຊ ແລ້ວ (ຊຶີ່ງມີທຶນຈົດທະບຽນ 

ໜຶີ່ງແສນໂດລາສະຫະລັດຂຶີ້ນໄປ) ພ້ອມທັງພັນລະຍາ ແລະ ລູກ (ທີີ່ມີອາຍຸຕໍໍ່າກວ່າ 21 ປີ) ຂອງຜູ້ລົງທຶນ
ນັີ້ນ ຈະໄດ້ອະພິສິດ ແລະ ຄວາມສະດວກກ່ຽວກັບການ ຮັບບັດປະຈໍາຕົວຄົນຕ່າງປະເທດທີີ່ສາມາດອາ
ໃສຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປັນເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 01 ປີ ຂຶີ້ນໄປ, ຮັບຄວາມສະດວກ ໃນການເຂົີ້າ-ອອກ ສປປ 

ລາວ ໂດຍໄດ້ວິຊາເຂົີ້າ-ອອກປະເທດຫຼາຍເທືີ່ອ ໃນກໍານົດເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 01 ປີ ຊຶີ່ງສາມາດຕ ໍ່ອາຍຸໄດ້

ເມືີ່ອໃດຕ້ອງການ.  

- ນັກບ ລິຫານ, ພະນັກງານ, ວິຊາການ ຊາວຕ່າງປະເທດຂອງ ຂສສຊ ຈະໄດ້ອະພິສິດໃນການຮັບ

ບັດອອກແຮງງານ ຢູ່ ສປປ ລາວ ທີີ່ມີອາຍຸການຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶີ່ງປີ, ຊຶີ່ງຈະສາມາດຖືກຕ ໍ່ອາຍຸໃຫ້ໄດ້ຢ່າງ

ສະດວກສະບາຍ ຕາມລະບຽບການ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຈະກາ  ນົດອອກຕ່າງຫາກ.  

- ສາ  ລັບນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຂອງ ຂສສຊ ທີີ່ມີທຶນຈົດທະບຽນການລົງທຶນ 10 ລ້ານ ໂດລາ
ຂຶີ້ນໄປ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຈະປະສານງານກັບ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພືີ່ອຂ ໃຫ້ອອກບັດຄົນຕ່າງ
ດ້າວ ຫຼື ວີຊາເຂົີ້າອອກ ຫຼາຍເທືີ່ອໃນໄລຍະຍາວກວ່າ 01 ປີ ຂຶີ້ນໄປ ຫຼື ອອກບັດຜ່ານແດນລາວໃຫ້ ຊຶີ່ງ
ແລ້ວ ແຕ່ຄວາມເໝາະສົມ ຂອງກ ລະນີ ແລະ ການສະເໜີຂອງຜູ້ກ່ຽວ ທັງນີີ້ກ ເພືີ່ອອາ  ນວນຄວາມ
ສະດວກແກ່ການດໍາລົງຊີວິດ, ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ພາຍໃນ ຂສສຊ ແລະ ເຂົີ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ຂອງ

ນັກລົງທຶນເຫຼົົ່ານັີ້ນ.  
 

ໝວດທ ີVI 
ບກຸຄະລາກອນ ແລະ ແຮງງານ 

 

ມາດຕາ 41 ການຄຸມ້ຄອງບກຸຄະລາກອນ ແລະ ແຮງງານ  

- ການພົວພັນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງດ້ານແຮງງານໂດຍພືີ້ນຖານແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ

ແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ, ນອກຈາກວ່າດໍາລັດສະບັບນີີ້ ແລະ ລະບຽບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ຂອງ ຂສສຊ ຫາກໄດ້ກໍານົດໄວ້ຕ່າງຫາກ;  

- ພະນັກງານ ແລະ ກາ  ມະກອນທີີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນວິສາຫະກິດຂອງ ຂສສຊ ຕ້ອງໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ, 
ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃນເງືີ່ອນໄຂທີີ່ບ ໍ່ຕໍໍ່າກ່ວາມາດຕະຖານ ຊຶີ່ງກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນກົດໝາຍ
ແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກວ່າລະບຽບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ຂສສຊ ຫາກ

ກາ  ນົດໄວ້ຕ່າງຫາກ;  

- ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຕ້ອງສ້າງຕັີ້ງສູນບ ລິການແຮງງານ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການເພືີ່ອປົກ
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ປ້ອງແຮງງານ, ເພືີ່ອຊ່ວຍວິສາຫະກິດຕ່າງໆ ຂອງ ຂສສຊ ໃນການຈັດຫາແຮງງານ ແລະ ໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດ

ແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ;  
 

ມາດຕາ 42 ແຜນກາ  ນດົສນັຍາຈາ້ງແຮງງານ  

- ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຕ້ອງປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງແຮງງານ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃນ
ການກໍານົດສັນຍາແຮງງານ ສາ  ລັບພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ ຢູ່ໃນບັນດາວິສາຫະກິດໃນ 
ຂສສຊ. ສໍາຫຼັບເງິນເດືອນ, ຄາ່ແຮງງານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆຂອງພະນັກງານ ແລະ ກາ  ມະກອນ
ແມ່ນວິສາຫະກິດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຜູ້ກໍານົດແຕ່ບ ໍ່ໃຫ້ຕໍໍ່າກວ່າຂອບເຂດທີີ່ກົດໝາຍແຮງງານ ແລະ ລະ 
ບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ຂສສຊ ກໍານົດໄວ້. ໃນສັນຍາແຮງງານຕ້ອງໄດ້ກໍານົດມາດຕະການທີີ່ຈາ  ເປັນ

ເພືີ່ອປ້ອງກັນສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ອຸບັດຕິເຫດແຮງງານ, ຖ້າຫາກມີ
ອຸບັດຕິເຫດແຮງງານ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ວ່າຈ້າງແຮງງານມີການຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົີ້າໃນມູນຄ່າທີີ່           
ເໝາະສົມ;  

 

ມາດຕາ 43 ການຂະຫຍາຍວຽກເຮດັງານທາໍ  
ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຕ້ອງປະສານສົມທົບກັບກະຊວງແຮງງານ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພືີ່ອ

ວາງມາດຕະການ ແລະ ແຜນການທີີ່ເໝາະສົມ ໃນການຂະຫຍາຍການບ ລິການຂອງ ຂສສຊ ໂດຍການ
ປະສານງານກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ເພືີ່ອຂະຫຍາຍວຽກເຮັດງານທໍາ ໃຫ້ແກ່ພະ 
ນັກງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານຂອງທ້ອງຖິີ່ນ.  

 

ມາດຕາ 44 ການສົົ່ງເສມີການຝກຶອບົຮມົ  

- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງວິສາຫະກິດ ທີີ່ໄດ້ນາ  ໃຊ້ເຂົີ້າໃນການສົົ່ງ ພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ ທີີ່
ເປັນພົນລະເມືອງລາວຢູ່ໃນ ຂສສຊ ໄປຮໍໍ່າຮຽນ ຫຼ ື ຝຶກອົບຮົມ ເພືີ່ອພັດທະນາຄວາມຊໍານານງານນັີ້ນ 
ສາມາດຕັດອອກຈາກອາກອນກາ  ໄລ ຂອງວິສາຫະກິດດັົ່ງກ່າວ. ແຕ່ຕ້ອງມີການຢັົ້ງຢືນດ້ວຍລາຍລັກອັກ 

ສອນເປັນທາງການ;  

- ທຸກໆ ວິສາຫະກິດຢູ່ໃນ ຂສສຊ ຕ້ອງໄດ້ພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນຈາ  ນວນພະນັກງານຄົນຕ່າງປະ 
ເທດ ດ້ວຍການຈັດຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ສົົ່ງເສີມການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີີ່
ເປັນພົນລະເມືອງລາວ. ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ວິສາຫະກິດ ໃນ ຂສສຊ ກະກຽມ 

ແລະ ສົົ່ງແຜນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີດັົ່ງກ່າວໃຫ້;  
 

ມາດຕາ 45 ການຈາ້ງພະນກັງານຕາ່ງປະເທດ  

- ການຈ້າງພະນັກງານຄົນຕ່າງປະເທດ ເພືີ່ອເຂົີ້າເຮັດວຽກໃນວິສາຫະກິດ ຢູ່ໃນ ຂສສຊ ຢູ່ຂັີ້ນຜູ້
ບ ລິຫານທຸລະກິດ, ທີີ່ປຶກສາ, ວິຊາການດ້ານເຕັກນິກ ຫຼື ປະກອບເຂົີ້າໃນຕໍາແໜ່ງຫວ່າງ ເພືີ່ອດໍາເນີນ
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ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງທຸລະກິດຢ່າງເຕັມສ່ວນນັີ້ນ ແມ່ນບ ໍ່ໃຫ້ກາຍ 30% ຂອງຈໍານວນພະນັກ 

ງານທັງໝົດ, ການຈ້າງແຮງງານຕ່າງປະເທດ ດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ 

ໂດຍບ ໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການອະນຸຍາດຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຕືີ່ມອີກ;  

- ຈາ  ນວນພະນັກງານຄົນຕ່າງປະເທດ ທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕານີີ້ ຕ້ອງໄດ້ມີການທົບທວນ ແລະ 
ດັດແກ້ຄືນໃນທຸກໆ 3 ປີ ໂດຍ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ແລະ ອີງໃສ່ສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນການຕອບ

ສະໜອງແຮງງານລາວໃນແຕ່ລະໄລຍະ;  
 

ໝວດທ ີVII  
ວາ່ດວ້ຍ ລະບອບການເງນິ ແລະ ການບນັຊ ີ

 

ມາດຕາ 46 ການເສຍພາສ,ີ ອາກອນ ແລະ ພນັທະອືີ່ນໆ  

ຜູ້ລົງທຶນຢູ່ພາຍໃນ ຂສສຊ ຕ້ອງເສຍພາສີ, ອາກອນ ແລະ ພັນທະອືີ່ນໆ ຕາມທີີ່ລະບຸໄວ້ໃນດໍາລັດ 

ສະບັບນີີ້.  
 

ມາດຕາ 47 ການນາ  ໃຊລ້ະບອບບນັຊ ີ 
ລະບອບບັນຊີຂອງຜູ້ລົງທຶນ ໃນ ຂສສຊ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບອບບັນຊີທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີວິສາຫະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ. ສ່ວນລະບອບບັນຊີອືີ່ນໆ ອາດຈະນາ  ໃຊ້ໄດ້ 
ຖ້າຫາກໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ກະຊວງການເງິນ ຫຼ ືອົງການຈັດຕັີ້ງທີີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກກະຊວງການ
ເງິນ.  

 

ມາດຕາ 48 ການນາ  ໃຊສ້ະກນຸເງນິ  

ການພົວພັນຊືີ້-ຂາຍ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງຢູ່ໃນ ຂສສຊ ແມ່ນໃຫ້ຖືເອົາສະກຸນເງິນກີບເປັນຫຼັກ 

ແລະ ສາມາດນາ  ໃຊ້ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃດໜຶີ່ງຢ່າງເສລີຊອບກົດໝາຍ, ເອົາອັດຕາແລກປ່ຽນໃນ

ທ້ອງຕະຫຼາດເປັນຕົວກາ  ນົດ.  
 

ມາດຕາ 49 ການຈ ລະຈອນ ແລະ ການນາໍໃຊເ້ງນິຕາຕາ່ງປະເທດ  

- ບັນດາລາຍຮັບຈາກການຂາຍສິນຄ້າ ຫຼື ຈາກທຸລະກິດການບ ລິການ ແລະ ລາຍໄດ້ອືີ່ນໆ ຂອງ
ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຂອງ ຂສສຊ ທີີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແມ່ນໃຫ້ໂອນເຂົີ້າບັນຊີເງິນທີີ່ຕົນ
ເປີດໄວ້ໃນທະນາຄານ ຢູ ່ຂສສຊ ຫຼື ຢູ່ ສປປ ລາວ.  

- ການນາ  ເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົີ້າ ຫຼື ອອກນອກ ຂສສຊ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ
ໃນການຄຸ້ມຄອງການຈ ລະຈອນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຕາມລະບຽບການສະເພາະທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ຂສສຊ 
ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.  
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ມາດຕາ 50 ການປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍກຽ່ວກບັ ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ ໃນ ຂສສຊ  

50.1 ເພືີ່ອໃຫ້ ຂສສຊ ມີສະຖານະພາບ ທີີ່ສາມາດປະຕິບັດວຽກງານການເງິນກັບຕ່າງປະເທດໄດ້

ຢ່າງສະດວກຄ່ອງຕົວ ແລະ ມີເສລີພາບ (Offshore Status) ລະບຽບການດ້ານທະນາຄານ, ການເງິນ 
ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ ຂອງ ຂສສຊ ທີີ່ຮັບປະກັນເສລີພາບໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ດ້ານທະນາຄານ ແລະ ສະ
ຖາບັນການເງິນ, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ການໂອນ-ຖອນ ບັນຊີການເງິນ ຂອງ 

ທະນາຄານ (ທັງສາ  ລັບວຽກງານການຄ້າ ແລະ ບ ໍ່ກ່ຽວກັບການຄ້າ), ການກູ້ຢືມຂອງຕ່າງປະເທດ, ການ
ລົງທຶນ ແລະ ການຝາກເງິນ ຈະຕ້ອງຖືກກໍານົດອອກຕ່າງຫາກ ທັງນີີ້ກ ເພືີ່ອໃຫ້ບັນດາ ທະນາຄານ ແລະ 
ສະຖາບັນການເງິນສາກົນ ທີີ່ມາສ້າງຕັີ້ງຢູ່ພາຍໃນ ຂສສຊ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດລົງທຶນໃນ 
ຂສສຊ ສາມາດໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດເຫຼົົ່ານີີ້ ແລະ ໂດຍໄດ້ຮັບການຮ່ວມມື ຈາກ ທະນາຄານ ແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ.  

50.2 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັີ້ງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບ
ການຄຸ້ມຄອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຊືີ້ຂາຍວັດຖຸມີຄ່າສາມາດນາ  ໃຊ້ກັບວິສາຫະ
ກິດໃນ ຂສສຊ ໄດ້ໃນຂອບເຂດທີີ່ບ ໍ່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຢູ່ ສປປ 
ລາວ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງດ້ານທະນາຄານ, ການເງິນ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ ຂອງ ຂສສຊ ທີີ່ຈະຕ້ອງ

ກໍານົດອອກຕ່າງຫາກ.  
 

ໝວດທ ີVIII 
ວາ່ດວ້ຍ ການຈດັຕັີ້ງ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ ຂສສຊ 

 

ມາດຕາ 51 ອງົການຄຸມ້ຄອງ ຂສສຊ  

ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ (ເອີີ້ນຫຍ ໍ້ວ່າ “ຄຂສ”, ເປັນພາສາອັງກິດເອີີ້ນວ່າ Savan-Seno 

Special Economic Zone Authority ຫຼື ເອີີ້ນຫຍ ໍ້ວ່າ”SEZA“) ເປັນອົງການຈັດຕັີ້ງສູງສຸດຂອງ

ລັດຢູ່ໃນເຂດ ຂສສຊ ທີີ່ມີໜ້າທີີ່ຄຸ້ມຄອງການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງ ຂສສຊ, ຊຶີ່ງຂຶີ້ນໂດຍກົງກັບລັດຖະບານ 

ໂດຍມີສາ  ນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເປັນຜູ້ຊ່ວຍຊີີ້ນາ  . ມີພາລະບົດບາດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົົ່ງເສີມ

ການລົງທຶນຢູ່ໃນ ຂສສຊ, ຄົີ້ນຄວ້າວາງແຜນ, ຄຸ້ມຄອງ, ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການພັດທະນາ ຂສສຊ, ສ້າງ

ວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການຮຽນຮູ້, ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່, ສ້າງໜໍໍ່ແໜງ 

ແລະ ປະຖົມປັດໃຈໃຫ້ແກ່ການຫັນປະເທດເປັນອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝເທືີ່ອລະກ້າວ.  
 

ມາດຕາ 52 ສດິ, ໜາ້ທີີ່ ຂອງຄະນະບ ລຫິານ ຂສສຊ  

52.1 ຂອບເຂດສິດຂອງຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ມີດັົ່ງນີີ້:  

- ຄົີ້ນຄວ້າ, ອະນຸມັດການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງອອກໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັີ້ງ 
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ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ, ອະນຸຍາດດໍາເນີນກິດຈະການ (ການຜະລິດ, ການຄ້າ, ການບ ລິການ ແລະ ທ່ອງ

ທ່ຽວ), ເຊັນສັນຍາສໍາປະທານ ຫຼ ື ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົີ້າໃຈ, ອອກໃບອະນຸຍາດຂະຫຍາຍກິດຈະການ, 

ຕ ໍ່ອາຍຸໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນ ລວມທັງຍົກເລີກສັນຍາ, ລົບລ້າງ ແລະ ຖອນໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນ
ຢູ່ໃນ ຂສສຊ ທີີ່ເຫັນວ່າຜູ້ລົງທຶນບ ໍ່ປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການຂອງ ຂສສຊ ກ ຄືຂອງ ສປປ 
ລາວ ທີີ່ໄດ້ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍຮູບການບ ລິການແບບປະຕູດຽວ.  

- ກວດກາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຂ ໍ້ກໍານົດ, ກົດລະບຽບ, ກົດໝາຍ, ຄໍາສັົ່ງ, ແຈ້ງການ, ສັນຍາ, ຂ ໍ້

ຕົກລົງຕ່າງໆ ທີີ່ລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ໄດ້ວາງອອກ ຫຼື ໄດ້ລົງນາມໃນແຕ່ລະໄລຍະ.  

- ຄຸ້ມຄອງ, ຮັບເອົາ, ຈັດວາງສັບຊ້ອນ ແລະ ກ ໍ່ສ້າງພະນັກງານພາຍໃນການຈັດຕັີ້ງຂອງຕົນ, ນັບ

ທັງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ສະເໜີປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍ້ອງຍ ຊົມເຊີຍ, ເລືີ່ອນຊັີ້ນ, ຂັີ້ນເງິນ 

ເດືອນ, ເງິນແຮງງານ, ບໍາເນັດ, ບໍານານ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕ ໍ່ພະນັກງານ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ

ລັດກ ຄືຂອງ ຂສສຊ.  

- ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ແລະ ຊັບສົມບັດຕ່າງໆ ຂອງ ຂສສຊ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ

ການຂອງລັດ ແລະ ຂອງ ຂສສຊ ທີີ່ວາງອອກ.  

- ຄົີ້ນຄວ້າປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ ໍ່ນັກລົງທຶນທີີ່ມີຜົນງານດີເດັົ່ນ ຫຼື ປະຕິບັດວິໃນຕ ໍ່ຜູ້ລະເມີດລະ 

ບຽບກົດໝາຍໃນການດາ  ເນີນກິດຈະການຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດຕົນຮັບຜິດຊອບ.  

- ຮຽກປະຊຸມ, ອອກແຈ້ງການ, ໃຫ້ການແນະນໍາເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາກ່ຽວກັບວຽກງານທີີ່ນອນຢູ່

ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ຂສສຊ ຕາມສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຂອງຕົນ.  

- ມີສິດຜູກພັນເຈລະຈາ ສັນຍາ ແລະ ຮ່ວມທຸລະກິດກັບນິຕິບຸກຄົນ (ວິສາຫະກິດ, ບ ລິສັດລັດ 

ແລະ ເອກະຊົນ) ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ບົນພືີ້ນຖານການຕົກລົງເຫັນດີຂອງລັດຖະບານ.  

- ນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດຈໍານວນໜຶີ່ງໃນເບືີ້ອງຕົີ້ນ ທັງລະດົມຂົນຂວາຍການຮ່ວມທຶນຂອງ

ພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ລາຍຮັບອືີ່ນໆ ຂອງ ຂສສຊ ເພືີ່ອພັດທະນາທີີ່

ດິນ, ປຸກສາ້ງລະບົບສາທາລະນຸປະໂພກ ແລະ ຕຶກອາຄານ ພາຍໃນ ຂສສຊ.  

- ສ້າງ ແລະ ນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງລາຍຮັບຂອງຕົນພາຍໃນ ຂສສຊ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຫຼັກ 

ການຂອງກະຊວງການເງິນ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ຂສສຊ.  

- ກູ້ຢືມເງິນດອກເບ້ຍຕໍໍ່າຈາກລັດຖະບານ ເພືີ່ອນໍາໃຊ້ເຂົີ້າໃນການພັດທະນາພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ

ຂອງ ຂສສຊ.  

- ປະຕິບັດສິດອືີ່ນໆ ຕາມທີີ່ລັດຖະບານມອບໝາຍໃຫ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.  
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52.2 ໜ້າທີີ່ຂອງ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ  

- ຄົີ້ນຄວ້າສ້າງແຜນການລົງທຶນ ແລະ ນະໂຍບາຍຄົບຊຸດຂອງ ຂສສຊ;  

- ສ້າງກົດລະບຽບສະເພາະໃນການເຄືີ່ອນໄຫວ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນ ຂສສຊ, ກໍານົດວິທີ

ການ ແລະ ມາດຕະການໃນການພິຈາລະນາອະນຸມັດການລົງທຶນ, ຊຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມດຶງດູດການລົງທຶນທັງ

ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;  

- ລະດົມຂົນຂວາຍທຶນຮອນ ຫຼ ື ນັກລົງທຶນເພືີ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານສໍາຫຼວດອອກແບບ, 

ວາງແຜນຂະຫຍາຍ, ຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາທີີ່ດິນ, ກ ໍ່ສ້າງລະບົບໂຄງລ່າງ ເພືີ່ອຮອງຮັບການລົງທຶນ 
ພ້ອມທັງຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາໂຄງການກ ໍ່ສ້າງເຫຼົົ່ານັີ້ນ;  

- ຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານການເຊົົ່າຕຶກອາຄານ, ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຊັບສິນຂອງລັດພາຍ

ໃນເຂດ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການອອກວີຊາ, ການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກສິນຄ້າ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະ 
ໜອງແຮງງານໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຢູ ່ໃນ ຂສສຊ;  

- ເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລົງທຶນຢູ່ໃນ ຂສສຊ, ຈັດຕັີ້ງລະບົບໂຄສະນາຂົນຂວາຍ, ເຜຍີແຜ່

ນະໂຍບາຍ, ຂ ໍ້ມູນ, ຂ ໍ້ກໍານົດ, ລະບຽບຫຼັກການ, ກົດໝາຍເພືີ່ອສົົ່ງເສີມ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນມາສູ່ 
ຂສສຊ;  

- ສ້າງເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຮຽນຮູ້ ແລະ ຖ່າຍທອດບົດຮຽນດ້ານ

ການບ ລິຫານທຸລະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີທີີ່ທັນສະໄໝ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ຝຶກ
ອົບຮົມພະນັກງານກາ  ມະກອນລາວ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດສູງຂຶີ້ນ;  

- ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ເກັບກໍາ, ແນະນໍາ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍ

ການຜະລິດ, ການບ ລິການໃນການດໍາເນີນກິດຈະການຕ່າງໆ ພາຍໃນ ຂສສຊ ແລະ ລາຍງານໃຫ້
ລັດຖະບານ ກ ຄືອາ  ນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນຊາບ ຢ່າງປົກກະຕິ ແລະ ທັນເວລາ;  

- ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນາ  ໃຊ້ງົບປະມານ (ຄັງເງິນເດືອນ) ໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ
ຂອງ ກະຊວງການເງິນວາງອອກ;  

- ສົມທົບກັບອາ  ນາດການປົກຄອງແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ເພືີ່ອຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີ 

ລັດຖະບານກ່ຽວກັບການເວນຄືນທີີ່ດິນ, ການຍົກຍ້າຍ ແລະ ຈັດສັນປະຊາຊົນອອກຈາກພືີ້ນທີີ່ຂອງ
ໂຄງການພັດທະນາ ຂສສຊ ໂດຍອີງໃສ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີີ່ດິນ;  

- ພົວພັນປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທັງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ສູນກາງເພືີ່ອວາງແຜນນະໂຍ 

ບາຍໃນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.  

- ກໍານົດປະເພດຂອງກິດຈະການດ້ານອຸດສາຫະກໍາ, ການຄ້າ ແລະ ການບ ລິການທີີ່ເປັນທ່າແຮງ

ສົມທຽບ (Comparative advantage) ແລະ ທ່າໄດ້ປຽບດ້ານການຕະຫຼາດ (Competitive 
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advantage) ເພືີ່ອດຶງດູດ ແລະ ສົົ່ງເສີມໃຫ້ນັກລົງທຶນມາລົງທຶນໃສ່ກິດຈະການເຫຼົົ່ານັີ້ນ ໃນ ຂສສຊ 

ຢ່າງມີເປົົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດສຸມ;  

- ກາ  ນົດປະເພດຂອງກິດຈະການທີີ່ຫ້າມບ ໍ່ໃຫ້ລົງທຶນໃນ ຂສສຊ ເນືີ່ອງຈາກມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງ 

ແວດລ້ອມ, ຕ ໍ່ກິດຈະການອືີ່ນໃນ ຂສສຊ, ຕ ໍ່ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງ ສປປ ລາວ;  

- ຊີີ້ນໍາ ແລະ ວາງລະບົບ-ລະບຽບການປົກປັກຮັກສາສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ບົວລະບັດ

ຮັກສາພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປ້ອງກັນອຸທົກກະໄພຕ່າງໆ ຢູ່

ພາຍໃນ ຂສສຊ;  

- ກາ  ນົດ ແລະ ເກັບ ອັດຕາຄ່າບ ລິການ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ລາຍຮັບ ຕ່າງໆໃນການບ ລິຫານຄຸ້ມ

ຄອງ ຂສສຊ;  

- ກວດສອບ ແລະ ອອກໃບຢັົ້ງຢືນແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ, ຮັບຮອງຊະນິດ ແລະ ປະລິມານຂອງ
ວັດຖຸດິບ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ຊະນິດ ແລະ ຈໍານວນຂອງເຄືີ່ອງຈັກ ແລະ ເອກະສານອືີ່ນໆ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ສໍາລັບກ ລະນີທີີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກໃບຮັບຮອງ ຫຼື ໃນກ ລະນີທີີ່ນໍາເຂົີ້າມາໃນ ຫຼື ນໍາອອກນອກເຂດອຸດ
ສາຫະກໍາ ແລະ ການປຸງແຕ່ງເພືີ່ອສົົ່ງອອກ (EPZ) ຂອງ ຂສສຊ ໂດຍເກັບຄ່າບ ລິການທີີ່ ຄະນະບ ລິຫານ 

ຂສສຊ ຈະກໍານົດອອກ;  

- ແຕ່ງຕັີ້ງຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ພິຈາລະນາເອົາຜູ້ກວດສອບບັນຊີມາປະຈໍາຢູ່ ຂສສຊ;  

- ກວດກາສະພາບການເປັນຢູ່ຂອງແຮງງານ ແລະ ກາ  ມະກອນ ພາຍໃນ ຂສສຊ;  

- ຄົີ້ນຄ້ວາ ແລະ ວາງແຜນການກ່ຽວກັບລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ, ແຜນການດ້ານການເງິນ ປະ

ຈໍາປີຂອງ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ, ສ້າງທຶນສາ  ຮອງ ແລະ ຊອກແຫຼ່ງທຶນ ຫຼ ືກູ້ຢືມເງິນເພືີ່ອລົງທຶນໃສ່

ວຽກງານທີີ່ເປັນພັນທະ, ການບ ລິການ ຂອງ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ແລະ ການຂະຫຍາຍການພັດທະນາ

ພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງ ຂສສຊ ຫຼື ລົງທຶນໃສ່ກິດຈະການໃດທີີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມ ຢູ່ພາຍໃນ ຂສສຊ;  

- ວາງແຜນ ແລະ ນໍາສະເໜີຕ ໍ່ ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຂ ຂະຫຍາຍເນືີ້ອທີີ່ດິນ ຂອງ ຂສສຊ ທີີ່
ຕ້ອງການເພີີ່ມເຕີມໃນກ ລະນີທີີ່ເຫັນວ່າເນືີ້ອທີີ່ດິນທີີ່ລັດຖະບານໄດ້ມອບໃຫ້ໃນເບືີ້ອງຕົີ້ນ ຕາມດໍາລັດ
ສະບັບນີີ້ ຫາກບ ໍ່ພຽງພ ສໍາລັບການພັດທະນາຕ ໍ່ໄປແລ້ວ;  

- ປະສານສົມທົບກັບ ບັນດາຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ອາ  ນາດການປົກຄອງ 

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດກ່ຽວກັບວຽກງານທີີ່ພົວພັນກັບ ຂສສຊ;  

- ສະຫຼຸບສັງລວມ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນການປະຈາ  ເດືອນ, ປະຈໍາງວດ ແລະ 

ປະຈໍາປີໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຢ່າງປົກກະຕິ ແລະ ທັນກັບກາ  ນົດເວລາ.  

- ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນໆ ຕາມທີີ່ລັດຖະບານມອບໝາຍໃຫ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.  
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ມາດຕາ 53 ຖານະນຕິບິກຸຄນົຂອງ ຄະນະບ ລຫິານ ຂສສຊ  

ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ເປັນອົງການຄຸ້ມຄອງ ບ ລິຫານຂອງລັດ ມີຖານະນິຕິບຸກຄົນ, ມີກາປະທັບ 

ເພືີ່ອເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການຂອງຕົນ, ມີບັນຊີເງິນ, ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານກົດໝາຍ 

ໃນການຟ້ອງ ຫຼ ືຖືກຟ້ອງ, ເປັນຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂັີ້ນ 1, ມີແຫຼ່ງລາຍຮັບຕ່າງໆ ທີີ່ໄດ້ມາຈາກ ຂສສຊ 

ຊຶີ່ງ ຄະນະ ສາມາດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ໄດ້ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງລັດຖະບານ.  
 

ມາດຕາ 54 ແຫຼງ່ທນຶຂອງ ຄະນະບ ລຫິານ ຂສສຊ  

ແຫຼ່ງທຶນຂອງ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ໄດ້ມາຈາກ:  

1. ສ່ວນແບ່ງຈາກງົບປະມານແຫ່ງຊາດ;  

2. ຄ່າບ ລິການ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ລາຍຮັບອືີ່ນໆ ທີີ່ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ເກັບໄດ້ຈາກການ 

ບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ ຂສສຊ ຕາມດໍາລັດສະບັບນີີ້; ແລະ  

3. ທຶນ ແລະ ຊັບສິນທີີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  
 

ມາດຕາ 55 ການບ ລກິານຜາ່ນປະຕດູຽວ  

- ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຕ້ອງສ້າງຕັີ້ງຫ້ອງການ ຫຼ ືໜ່ວຍງານບ ລິການຜ່ານປະຕູດຽວ ເພືີ່ອອໍາ

ນວຍຄວາມສະດວກໃນການອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ ພາຍໃນ ຂສສຊ, ການຂຶີ້ນ

ທະບຽນວິສາຫະກິດໃໝ່, ການອະນຸຍາດສົົ່ງອອກ, ການນໍາເຂົີ້າ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດ ແລະ ການ
ເສັຍພັນທະຕ່າງໆ ເພືີ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກວ່ອງໄວ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງສຸດໃນການດໍາເນີນທຸລະ
ກິດຢູໃ່ນ ຂສສຊ;  

- ທຸກອົງການຈັດຕັີ້ງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານ ທີີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຂຶີ້ນທະບຽນວິສາຫະ

ກິດ, ອອກໃບອະນຸຍາດ ແລະ ການເກັບພັນທະຕ່າງໆ ຕ້ອງໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ແຕ່ງຕັີ້ງຕວົແທນຂອງ
ຕົນ ໃຫ້ໄປເຮັດວຽກຢູ່ ຂສສຊ ເພືີ່ອຈັດຕັີ້ງລະບົບຜ່ານປະຕູດຽວໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.  

 

ມາດຕາ 56 ການສົົ່ງເສມີຄວາມເປນັເອກະພາບໃນຫວົໜວ່ຍແຮງງານ  
ເພືີ່ອໃຫ້ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານມີຄວາມກົມກຽວກັນຢູ່ໃນ ຂສສຊ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງອົງກອນໜຶີ່ງ

ຂຶີ້ນຊຶີ່ງປະກອບ ດ້ວຍຕົວແທນຂອງ 3 ຝ່າຍຄື: ຕົວແທນຈາກ ກະຊວງແຮງງານ, ສະຫວັດດີການ ແລະ 

ສັງຄົມ ຫຼື ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ (ທີີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດ້ານແຮງງານ, ສະຫວັດດີການ ແລະ ສັງຄົມ 

ຫຼື ວຽກກໍາມະບານ) 1 ທ່ານ, ຕາງໜ້າຜູ້ອອກແຮງງານ 1 ທ່ານ ແລະ ຕາງໜ້າພາກສ່ວນທຸລະກິດ (ໂດຍ

ສະເພາະຈາກຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ) 1 ທ່ານ. ຄະນະນີີ້ ສ້າງຂຶີ້ນເພືີ່ອກໍານົດກົນໄກໃນການສົົ່ງເສີມ ແລະ 

ຮັກສາຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢູ່ໃນ ຂສສຊ. ຄະນະນີີ້ຈະຖືກສ້າງຕັີ້ງຂຶີ້ນ
ຖາວອນຫຼັງຈາກດໍາລັດສະບັບນີີ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້.  
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ມາດຕາ57 ການພວົພນັກບັແຜນການຂອງລດັຖະບານ  

ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຕ້ອງກໍານົດເປົົ້າໝາຍໃນການພັດທະນາ ຂສສຊ ຢູ່ໃນແຜນນະໂຍບາຍ, 

ເປົົ້າໝາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງຊາດ, ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ແລະ ວິສາຫະກິດ

ປະສົມລົງທຶນກ ໍ່ສ້າງພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ (ຖ້າມີ, ຕາມທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 60 ຂອງດໍາລັດສະບັບນີີ້) 
ຕ້ອງສົົ່ງແຜນການ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຂອງ ຂສສຊ ທີີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ 
ໃຫ້ແກ່ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ລັດຖະບານ ເພືີ່ອເອົາເຂົີ້າຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາລວມຂອງແຂວງ 
ແລະ ລັດຖະບານ;  

 

ມາດຕາ 58 ສາຍພວົພນັກບັໜວ່ຍງານຂອງອາໍນາດການປົກຄອງທອ້ງຖິີ່ນ  
ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຕ້ອງປະສານສົມທົບແໜ້ນກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນເພືີ່ອຮັບປະ 

ກັນຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການດໍາເນີນງານຂອງເຂດ ຕາມຫຼັກການຂອງການຄຸ້ມຄອງລັດທີີ່ວາງ
ອອກ;   

 

ມາດຕາ 59 ການພວົພນັກບັພາກເອກະຊນົ.  

ວິສາຫະກິດປະສົມລົງທຶນກ ໍ່ສ້າງພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ (ຖ້າມີ) ແລະ ພາກເອກະຊົນຕ້ອງບ ລິຫານຕົນ

ເອງ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະລາດໃນການປະຕິບັດເປົົ້າໝາຍຕາມສັນຍາການລົງທຶນຢູ່ໃນ ຂສສຊ. 
ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ມີສິດໃນການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດຶງດູດການລົງ 
ທຶນ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງພາກເອກະຊົນດັົ່ງກ່າວ;  

 

ມາດຕາ 60 ວສິາຫະກດິລງົທນຶກ ໍ່ສາ້ງ, ບວົລະບດັຮກັສາ ໂຄງລາ່ງ ແລະ ບ ລກິານ ພາຍໃນ ຂສສຊ  

ອີງຕາມ ມາດຕາ 12 ກ່ຽວກັບການກ ໍ່ສ້າງພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງ ຂສສຊ ຕາມດໍາລັດສະບັບນີີ້, 
ໃນກ ລະນີທີີ່ລັດຖະບານອະນຸຍາດໃຫ້ ວິສາຫະກິດເອກະຊົນພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດລົງທຶນພັດທະນາ
ພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນຮູບການລົງທຶນຮ່ວມກັບລັດຖະບານ, ວິສາຫະ

ກິດປະສົມລົງທຶນພັດທະນາພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ (Joint Venture Corporation) ລະຫວ່າງລັດ ແລະ 

ເອກະຊົນດັົ່ງກ່າວ ຈະຖືກສ້າງຕັີ້ງຂຶີ້ນບົນພືີ້ນຖານສັນຍາຮ່ວມທຶນ, ຊຶີ່ງຈະເປັນອົງກອນທີີ່ຮັບຜິດຊອບ

ການລົງທຶນກ ໍ່ສ້າງລະບົບສາທາລະນຸປະໂພກ ຂອງ ຂສສຊ, ຕະຫຼອດເຖິງ ການບົວລະບັດຮັກສາລະບົບ
ດັົ່ງກ່າວ ແລະ ເກັບກູ້ເງິນຄືນຈາກຄ່າເຊົົ່າທີີ່ດິນທີີ່ໄດ້ຈັດສັນໄວ້ ແລະ ຄ່າບ ລິການອືີ່ນໆ ພາຍໃນ ຂສສຊ 
ຈາກວິສາຫະກິດທີີ່ມາລົງທຶນ (ເປັນລູກຄ້າ) ຂ ເຊົົ່າທີີ່ດິນຢູ່ໃນ ຂສສຊ, ຊຶີ່ງລາຍລະອຽດຂອງສິດ ແລະ 

ໜ້າທີີ່ ຂອງວິສາຫະກິດປະສົມນີີ້ ຈະໄດ້ລະບຸໄວ້ຢ່າງລະອຽດໃນສັນຍາຮ່ວມທຶນ ລະຫວ່າງ ສອງຝ່າຍ.  
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ໝວດທ ີIX  

ວາ່ດວ້ຍ ການຮກັສາຄວາມປອດໄພ, ການຍອ້ງຍ  ແລະ ການແກໄ້ຂຂ ໍ້ຂດັແຍງ່ 
 

ມາດຕາ 61 ການປ້ອງກນັ ແລະ ຮກັສາຄວາມປອດໄພ  
ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງ ຂສສຊ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ

ລັດຖະບານ ໂດຍມີການປະສານສົມທົບກັບ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ. ກໍາລັງທີີ່ຖືກສົົ່ງໄປເພືີ່ອຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພ ບ ໍ່ໃຫ້ຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບວຽກງານພາຍໃນຂອງ ຂສສຊ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສາ  ລັບກາ  ລັງນີີ້ ແມ່ນ
ລັດຖະບານເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ. ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ສາມາດສະໜອງ ແລະ ສ້າງຕັີ້ງກໍາລັງຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ໜ່ວຍດັບເພິີ່ງຂອງຕົນເອງພາຍໃນ ຂສສຊ ຂຶີ້ນໄດ.້  

 

ມາດຕາ 62 ການຍອ້ງຍ   

ບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ, ວິສາຫະກິດທີີ່ມີຜົນງານດີເດັົ່ນໃນການບ ລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ 

ພັດທະນາໃນ ຂສສຊ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍ ຊົມເຊີຍຈາກ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຫຼື ລັດຖະບານ, ຊຶີ່ງ

ລະບຽບການຍ້ອງຍ ຈະຖືກກໍານົດຕ່າງຫາກ.  
 

ມາດຕາ 63 ການແກໄ້ຂຂ ໍ້ຂດັແຍງ່ໂດຍຄູກ່ ລະນ ີ 

ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດການຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ການຄ້າ ແລະ ການບ ລິການຢູ່ໃນ ຂສສຊ ຖ້າມີຂ ໍ້

ຂັດແຍ່ງໃດໜຶີ່ງເກີດຂຶີ້ນ ໃຫ້ຄູ່ກ ລະນີຊອກຫາຊ່ອງທາງແກ້ໄຂໂດຍວິທີການສຶກສາອົບຮົມ, ໄກ່ເກ່ຍ, 

ການປະນີປະນອມ ຊຶີ່ງກັນ ແລະ ກັນ.  
 

ມາດຕາ 64 ການໄກເ່ກຍ່ ແລະ ການຮອ້ງຟອ້ງ  
ຖ້າການປະນີປະນອມ ເພືີ່ອແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງໂດຍຄູ່ກ ລະນີ ຫາກບ ໍ່ໄດ້ຜົນ ຫຼື ຄູ່ກ ລະນີໃດໜຶີ່ງ ບ ໍ່

ຍອມເລືອກເອົາຮູບການໄກ່ເກ່ຍທີີ່ກ່າວໃນມາດຕາ 63 ເທິງນີີ້, ຄູ່ກ ລະນີສາມາດສະເໜີຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງນັີ້ນ
ໃຫ້ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ຫຼື ອົງການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເພືີ່ອໄກ່ເກ່ຍແກ້ໄຂ ຫຼ ື
ຮ້ອງຟ້ອງຕ ໍ່ສານ ເພືີ່ອດໍາເນີນຄະດີຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນ
ຕ່າງໆ ທີີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.  

 

ໝວດທ ີX  
ວາ່ດວ້ຍ ມາດຕະການຕ ໍ່ການລວ່ງລະເມດີ 

 

ມາດຕາ 65 ມາດຕະການຕ ໍ່ຜູລ້ະເມດີ  
ບຸກຄົນ ຫຼ ືນິຕິບຸກຄົນ ທີີ່ມີການລະເມີດຢູ່ໃນ ຫຼື ນອກ ຂສສຊ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ການ

ລະເມີດຂອງຕົນຕາມດໍາລັດສະບັບນີີ້, ລະບຽບການອືີ່ນໆ ຂອງ ຂສສຊ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ລະບຽບກົດ
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ໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ.  

65.1 ມາດຕະການຕ ໍ່ການບ ໍ່ເສຍພັນທະດ້ານພາສີ-ອາກອນ  

- ໃນກ ລະນີທີີ່ກວດພົບວ່າ ຜູ້ລງົທຶນໃນ ຂສສຊ ຫາກບ ໍ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 46 ຂອງ ດໍາລັດ

ສະບັບນີີ້ ຜູ້ລົງທຶນດັົ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງຢຸດການດໍາເນີນກິດຈະການ, ຖືກດໍາເນີນການປັບໃໝ

ຕາມລະບຽບການຂອງ ຂສສຊ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ.  

65.2 ມາດຕະການຕ ໍ່ການລະເມີດລະບຽບການປຸກສ້າງ  

- ນັກລົງທຶນໃນ ຂສສຊ ຜູ້ໃດຫາກບ ໍ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 18.1 ຂອງ ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ຜູ້

ລົງທຶນດັົ່ງກ່າວຈະຕ້ອງຖືກປັບໃໝເປັນຈໍານວນເງິນກີບ (ຫຼ ືເງິນຕາຕ່າງປະເທດ) ທີີ່ທຽບເທົົ່າ

ກັບ 500 (ຫ້າຮ້ອຍ) ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຢຸດການດໍາເນີນກິດຈະການຈົນກວ່າວ່າຈະຖືກ

ພິຈາລະນາຈາກ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ.  

65.3 ມາດຕະການຕ ໍ່ການລະເມີດລະບຽບການເອົາເຄືີ່ອງຂອງອອກຈາກ ຂສສຊ  

- ບຸກຄົນ ຫຼ ືນັກລົງທຶນໃນ ຂສສຊ ຜູ້ໃດຫາກລະເມີດຂ ໍ້ຫ້າມຂອງມາດຕາ 32 ວັກ 3 ຂອງ 
ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ບຸກຄົນ ຫຼື ຜູ້ລົງທຶນນັີ້ນ ຈະຕ້ອງຖືກຈໍາກັດອິດສະລະພາບເປັນເວລາບ ໍ່ເກີນ 
06 ເດືອນ ຫຼ ື ຖືກປັບໃໝເປັນຈໍານວນເງິນກີບ (ຫຼື ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ) ທີີ່ທຽບເທົົ່າກັບ 

2000 (ສອງພັນ) ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ທັງຈໍາກັດອິດສະລະພາບ ແລະ ທັງປັບໃໝ.  

65.4 ມາດຕະການຕ ໍ່ການລະເມີດລະບຽບການຂາຍຍານພາຫະນະ  

- ບຸກຄົນ ຫຼ ືນັກລົງທຶນໃນ ຂສສຊ ຜູ້ໃດຫາກລະເມີດຂ ໍ້ຫ້າມໃນການລັກຂາຍ, ລັກມອບໂອນ

ຍານພາຫະນະຕາມ ມາດຕາ 26.5 ຂອງ ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ບຸກຄົນ ຫຼື ຜູ້ລົງທຶນຜູ້ນັີ້ນ ຈະຕ້ອງ 

ຖືກປັບໃໝເປັນຈໍານວນເງິນກີບ (ຫຼື ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ) ທີີ່ທຽບເທົົ່າກັບ 5000 (ຫ້າພັນ) 

ໂດລາສະຫະລັດ ບວກກັບລາຄາຂອງຍານພາຫະນະທີີ່ໄດ້ຫຼັກຂາຍ ຫຼ ືມອບໂອນ ແລ້ວນັີ້ນ.  

65.5 ມາດຕະການຕ ໍ່ການລະເມີດລະບຽບການເຂົີ້າ-ອອກ ຂສສຊ  

- ບຸກຄົນໃດຫາກບ ໍ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 37, 38 ແລະ 39 ຂອງ ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ຈະຕ້ອງ

ຖືກຈໍາກັດອິດສະລະພາບ ເປັນເວລາບ ໍ່ເກີນ 01 ເດືອນ ຫຼື ຖືກປັບໃໝເປັນຈໍານວນເງິນກີບ 

(ຫຼື ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ) ທີີ່ທຽບເທົົ່າກັບ 50 (ຫ້າສິບ) ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ທັງຈໍາກັດອິດ

ສະລະພາບ ແລະ ທັງປັບໃໝ.  

65.6 ມາດຕະການຕ ໍ່ການຂັດຂວາງວຽກງານການກວດກາຂອງເຈົີ້າໜ້າທີີ່ຂອງ ຄະນະບ ລິຫານ 
ຂສສຊ  

- ບຸກຄົນຜູ້ໃດ ຫຼື ວິສາຫະກິດໃດ ຂອງ ຂສສຊ ຫາກບ ໍ່ປະຕິບັດ ຕາມມາດຕາ 22 ວັກ 3 ແລະ 
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7 ຂອງ ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ຈະຕ້ອງຖືກປັບໃໝເປັນຈໍານວນເງິນກີບ (ຫຼື ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ) ທີີ່

ທຽບເທົົ່າກັບ 200 (ສອງຮ້ອຍ) ໂດລາສະຫະລັດ.  

65.7 ມາດຕະການຕ ໍ່ການນາ  ໃຊ້ຊືີ່ ຂອງ ຂສສຊ  

- ບຸກຄົນຜູ້ໃດ ຫຼ ືວິສາຫະກິດໃດ ຂອງ ຂສສຊ ຫາກບ ໍ່ປະຕິບັດ ຕາມມາດຕາ 74 ຂອງ ດໍາລັດ

ສະບັບນີີ້ ຈະຕ້ອງຖືກປັບໃໝເປັນຈໍານວນເງິນກີບ (ຫຼື ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ) ທີີ່ທຽບເທົົ່າກັບ 

200 (ສອງຮ້ອຍ) ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຖືກປະຕິບັດມາດຕະການອືີ່ນໆ ທີີ່ຈະໄດ້ກໍານົດ

ຕ່າງຫາກ ຊຶີ່ງຂຶີ້ນກັບກ ລະນີໜັກ ຫຼື ເບົາຂອງການລະເມີດນັີ້ນ.  
 

 

ໝວດທ ີXI  
ວາ່ດວ້ຍ ບດົບນັຍດັສດຸທາ້ຍ 

 

ມາດຕາ 66 ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ  

ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ, ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຜູ້ລົງທຶນ, ພະນັກງານ, ກໍາ
ມະກອນຂອງ ຂສສຊ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດດໍາລັດສະບັບນີີ້ຢ່າງເຂັີ້ມ
ງວດ.  

 

ມາດຕາ 67 ການໃຊຊ້ືີ່ ຂອງ ຂສສຊ  

ນອກຈາກ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ ແລ້ວ, ຫ້າມບ ໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນໃດໃຊ້ຊືີ່ທີີ່ເປັນໜັງສື

ຕົວລາວ ຫຼື ຕ່າງປະເທດທີີ່ແປ ຫຼື ອ່ານວ່າ “ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ” ຫຼ ື“ຄະນະບ ລິຫານ 

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ” ໃນກາປະທັບຂອງຕົນ, ປ້າຍຊືີ່, ຫົວຂວັີ້ນຈົດໝາຍ, ໃບແຈ້ງ
ການ ຫຼື ເອກະສານຢ່າງອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວກັບທຸລະກິດ ເວັີ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເປັນການສະເພາະ ຈາກ 
ຄະນະບ ລິຫານ ຂສສຊ.  

 

ມາດຕາ 68 ການຍກົເວັີ້ນ  

ຂ ໍ້ບັນຍັດຂອງດໍາລັດສະບັບນີີ້ມີລັກສະນະພິເສດຂອງຕົນ. ເຖິງວ່າມີບາງຂ ໍ້ບັນຍັດຂອງດໍາລັດສະ 

ບັບນີີ້ບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບນິຕິກອືີ່ນກ ຕາມ, ແຕ່ບົດບັນຍັດຂອງດໍາລັດສະບັບນີີ້ມີຜົນສັກສິດ ຍ້ອນວ່າ ດໍາລັດ

ສະບັບນີີ້ມີຂອບເຂດ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດສະເພາະແຕ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດ ແລະ ຕ ໍ່ ຂສສຊ ເທົົ່ານັີ້ນ.  

 



177 

 

ມາດຕາ 69 ຜນົສກັສດິ  

ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ມືີ້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົີ້ນໄປ. ທຸກດໍາລັດ, ຂ ໍ້ກໍານົດ ແລະ 
ລະບຽບການອືີ່ນໆ ທີີ່ວາງອອກໃນເມືີ່ອກ່ອນຫາກຂັດກັບເນືີ້ອໃນຂອງດໍາລັດສະບັບນີີ້ ລ້ວນແຕ່ຖືກລົບ
ລ້າງ.  
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
 ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ                                               ເລກທີ 089 /ນຍ                                                  
             ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 04. 02. 2010  
 

ດໍາລັດ 
ວ່າດວ້ຍການຈດັຕັີ້ງ, ການເຄືີ່ອນໄຫວ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພເິສດ 

ບ ໍ່ເຕນ່ແດນຄໍາ, ເມອືງຫວຼງນໍໍ້າທາ, ແຂວງຫວຼງນໍ້າໍທາ, ສປປ ລາວ 
 

- ອີງຕາມ ລັດຖະທໍາມະນູນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2003;  
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 02/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2003;  
- ອີງຕາມ ລັດຖະດໍາລັດຂອງປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ....... ສປປ, ລົງວັນທີ 20 ກ ລະກົດ 2009; 

- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະບັບເລກທ ີ
0120/ຜທ.ລທ4, ລົງວັນທີ 19 ມັງກອນ 2010. 

                             

ນາຍົກລດັຖະມນົຕ ີອອກດາໍລດັ: 
ໝວດທ ີI 

ບດົບນັຍັດທົົ່ວໄປ 
 

ມາດຕາ 1 ຈດຸປະສງົ  
ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ກໍານົດ ຫຼັກການ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັີ້ງ, ການເຄືີ່ອນໄຫວ, 

ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນະໂຍບາຍ ສົົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນເຂດພິເສດບ ໍ່ເຕ່ນແດນຄາ   ໃຫ້ເປັນຕົວເມືອງໃໝ່ 
ທີີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຍືນຍົງ, ເຮດັໃຫ້ຈຸດປະສົງຄາດໝາຍທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ກັບ 
ຜູ້ພັດທະນາ ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.  
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ມາດຕາ 2 ທີີ່ຕັີ້ງ, ຂອບເຂດ ແລະ ອາຍຂຸອງ ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ບ ໍ່ເຕນ່ແດນຄາໍ  
2.1 ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ບ ໍ່ເຕ່ນແດນຄາ   ຊຶີ່ງຕ ໍ່ໄປນີີ້ເອີີ້ນຫຍ ໍ້ວ່າ “ຂສພບ”, ມີທີີ່ຕັີ້ງຢູ່ ເມືອງ 

ຫຼວງນໍ້ໍາທາ, ແຂວງຫຼວງນໍ້ໍາທາ, ຊຶີ່ງລັດຖະບານຈັດສັນໃຫ້ໃນເນືີ້ອທີີ່ດິນຈາ  ນວນໜຶີ່ງພັນຫົກຮ້ອຍສີີ່ສິບ 
(1,640) ເຮັກຕາ ຕາມໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 084/ຄລຮ, ລົງວັນທີ 20/08/2004 ໂດຍຜູ້
ພັດທະນາຈະພັດທະນາຕາມຄວາມສາມາດຕົວຈິງໃນແຕ່ລະປີ.  

2.2 ເຂດເສດຖະກິດພິເສດບ ໍ່ເຕ່ນແດນຄາ   ມີອາຍຸ 99 ປີ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າ 
ດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປີ 2009 ໂດຍເລີີ່ມແຕ່ມືີ້ໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາລະຫວ່າງ ລັດຖະ 
ບານ ກັບບ ລິສັດ (ວັນທີ 09 ທັນວາ 2003) ເປັນຕົີ້ນໄປ.  

 

ມາດຕາ 3 ທີີ່ຕັີ້ງ ພາລະບດົບາດ  
ຂສພບ ເປນັເຂດພັດທະນາໜຶີ່ງ, ຊຶີ່ງເຄືີ່ອນໄຫວຢ່າງເປັນເອກະລາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຕາມ 

ຈຸດປະສົງທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 1 ຂອງດໍາລັດສະບັບນີີ້, ໂດຍຂຶີ້ນກັບການຊີີ້ນໍາ-ນໍາພາໂດຍກົງຂອງລດັ 
ຖະບານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂອງອໍານາດການປົກຄອງແຂວງຫຼວງນໍ້ໍາທາ, ມີພາລະບົດບາດ ເຄືີ່ອນໄຫວ 
ດ້ານທຸລະກິດ, ບ ລິການ, ການລົງທຶນ ແລະ ການບ ລິຫານຕາມສັນຍາ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງ 
ສປປ ລາວ.  

 

ມາດຕາ 4 ນະໂຍບາຍຂອງລດັກຽ່ວກບັ ຂສພບ  
ລັດ ມີນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລົງທຶນເຂົີ້າ 

ໃນ ຂສພບ ດ້ວຍການມອບສິດໃຫ້ ຂສພບ ພິຈາລະນາຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນ, ການດໍາເນີນທຸລະ 
ກິດ, ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະ ອືີ່ນໆ ຕາມດໍາລັດສະບັບນີີ້ ແລະ ສັນຍາລະຫວ່າງລັດຖະບານກັບບ ລິສັດ 
ຟອກຮິງ ອຸດສາຫະກາ  .  

 

ມາດຕາ 5 ຫຼກັການເຄືີ່ອນໄຫວພືີ້ນຖານຂອງ ຂສພບ  
ຂສພບ ເຄືີ່ອນໄຫວຕາມລະບຽບຫຼັກການທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ໝວດທີ 5 ພາກທີ III ຂອງກົດໝາຍ 

ວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນສະບັບປີ 2009, ຊຶີ່ງມີຫຼັກການຕົີ້ນຕ  ດັົ່ງນີີ້:  
1. ຂສພບ ສ້າງຕັີ້ງຂຶີ້ນ ໃນຂອບເຂດດິນແດນຂອງ ສປປ ລາວ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

ເປັນຜູ້ຊີີ້ນໍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງຕ ໍ່ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງ ຂສພບ ບົນພືີ້ນຖານລະບຽບ, ກົດ
ໝາຍ ແລະ ລັດຖະທໍາມະນູນຂອງ ສປປ ລາວ;  

2. ເປັນເຈົີ້າຕົນເອງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ການເງິນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍບ ລິຫານ: 
3. ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງການລົງທຶນພາຍໃນ ກັບຕ່າງປະເທດ ພາຍໃນຂອບ
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ເຂດ ຂສພບ;  
4. ພັດທະນາເຂດຕາມກົນໄກຫັນເປັນຕົວເມືອງໃໝ່ທີີ່ທັນສະໄໝ, ສ້າງຊຸມຊົນໃໝ່ສີວິໄລ ແລະ 

ຮັບປະກັນສິີ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ຍືນຍົງ;  
5. ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ ແລະ

ເສີມສ້າງວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດລາວ;  
6. ປະຕິບັດສັນຍາສາ  ປະທານ ລະຫວ່າງ ລດັຖະບານ ກັບບ ລິສັດຜູພ້ດັທະນາ ຕາມດໍາລັດສະບັບ

ນີີ້, ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນ ທີີ່ ສ ປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ.  
 

ມາດຕາ 6 ສດິ ແລະ ພນັທະຂອງຜູທ້ີີ່ຢູອ່າໄສໃນ ຊສພບ  
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນ ຂສພບ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງສິດ ແລະ 

ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາ  ຂອງຕົນ ຕາມລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຢູ່ພາຍ 
ໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສພບ; ເຂົີ້າຮ່ວມ, ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື, ເຄົາລົບ ແລະ 
ປະຕິບັດຕາມດໍາລັດສະບັບນີີ້ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ຂສພບ. ຜູ້ອາໄສໃນ ຂສພບ ໄດ້ຮັບ
ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມຕ່າງໆ ຄືກັນກັບຜູ້ລົງທຶນຢູ່ໃນເຂດ.  

 

ມາດຕາ 7 ການພວົພນັສາກນົ  
ລັດສົົ່ງເສີມໃຫ້ ຂສພບ ດຶງດູດຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຕາມກົດໝາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສປປ 

ລາວ ເພືີ່ອເຂົີ້າມາລົງທຶນໃນເຂດຂອງຕົນ, ທັງເປີດກວ້າງຕະຫຼາດ, ແລກປ່ຽນແຮງງານ, ວັດຖຸດິບ, ເຕກັ
ໂນໂລຊ,ີ ການເງິນ, ການຄ້າ, ການສົົ່ງສິນຄ້າ, ການເຂົີ້າອອກ-ເມືອງ, ພົວພັນກັບບ ລິສັດຕ່າງ ປະເທດ 
ເພືີ່ອເຊືີ່ອມໂຍງເຂົີ້າ ໃນພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ ບົນພືີ້ນຖານລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ.  

 

ໝວດທ ີII              
ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີ 

 

ມາດຕາ 8 ຂສພບ ໄດຮ້ບັນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີ ດັົ່ງນີີ້:  
8.1 ເຂດເສດຖະກິດພິເສດຢູ່ ສປປ ລາວ, ນັບທັງເຂດ ຂສພບ ເປັນຫົວໜ່ວຍບ ລິຫານນ້ອຍ  
      ແຕ່ສັງຄົມ ກວ້າງ, ມີສິດເຄືີ່ອນໄຫວຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນໝວດທີ 5 ຂອງກົດໝາຍວ່າ

ດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປີ 2009;  
8.2 ລັດຖະບານມອບສິດຮອບດ້ານໃຫ້ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສພບ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມ

ຄອງເຂດ;  
8.3 ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການບ ລິການປະຕູດຽວໃນການດຶງດູດ ແລະ ອະນຸມັດການລົງທຶນດ້ວຍ
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ຕົນເອງ;  
8.4 ເປັນຜູ້ກາ  ນົດຄ່າເຊົົ່າທີີ່ດິນ, ອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ອືີ່ນໆ ໃນເຂດດ້ວຍຕົນເອງ;  
8.5 ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຍ້ອງຍ ສັນລະເສີນຈາກລັດຖະບານ.  

 

ມາດຕາ 9 ຜູລ້ງົທນຶທີີ່ມາລງົທນຶໃນ ຂສພບ ຈະໄດຮ້ບັນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ ດັົ່ງນີີ້:  
9.1 ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍພິເສດດ້ານອັດຕາພາສີ-ອາກອນໂດຍອີງຕາມຂະແໜງການ, ກິດຈະການ, 

ຂະໜາດຂອງການລົງທຶນ ເປັນຕົີ້ນ:  
ກ). ປະຕິບັດອັດຕາອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ ຫຼື ອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ ໃນອັດຕາສູງສຸດບ ໍ່ເກີນ 

10%;  
ຂ). ອາກອນຊົມໃຊ້ ໃນອັດຕາສູງສຸດບ ໍ່ເກີນ 70%;  
ຄ). ອາກອນກໍາໄລ ໃນອັດຕາສູງສຸດບ ໍ່ເກີນ 20%;  
ງ). ອາກອນເງິນເດືອນ ໃນອັດຕາສູງສຸດບ ໍ່ເກີນ 7%;  
ຈ). ປະຕິບັດອັດຕາອາກອນເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານ, ຊ່ຽວຊານ ແລະ ກາ  ມະກອນທີີ່ເຮັດວຽກ

ຢູ່ພາຍໃນ ຂສພບ ໃຫ້ລັດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;  

ສ) ໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນພາສີ-ອາກອນ ການນໍາເຂົີ້າ ກົນຈັກ, ວັດຖຸດິບ, ອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະ 
ນະຮັບໃຊ້ເຂົີ້າໃນການຜະລິດໂດຍກົງ ຂອງວິສາຫະກິດທີີ່ລົງທຶນຢູ່ພາຍໃນ ຂສພບ;  

9.2 ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມດ້ວຍສິດໃຊ້ທີີ່ດິນ ແລະ ກາ  ມະສິດກ່ຽວກັບອະສັງຫາລິມະຊັບອືີ່ນ 
ຕາມມາດຕາ 58 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປີ 2009;  

9.3 ຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ຄອບຄົວ ໄດ້ຮັບສິດໃນການຢູ່ອາໃສຢູ່ດິນແດນ ສປປ ລາວ ຕາມໄລຍະເວລາ
ຂອງການລົງທຶນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 67 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ 

ສະບັບປີ 2009;  
9.4 ໄດ້ຮັບສິດໃນການວ່າຈ້າງແຮງງານ ຕາມມາດຕາ 66 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມ

ການລົງທຶນ ສະບັບປີ 2009;  
9.5 ໄດ້ຮັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສະໜອງຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການລົງທຶນ     

ແລະ ອືີ່ນໆ;  
9.6 ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍ ສັນລະເສີນຈາກລັດຖະບານ ຕາມຜົນງານຂອງຜູ້ລົງທຶນ;  

 

ມາດຕາ 10 ການປົກປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຜູລ້ງົທໃຶນ ຂສພບ  
10.1 ລັດຖະບານ ຮັບຮູ້, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ລົງທຶນໃນ ຂສພບ ຕ ໍ່ກັບການ
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ລົງທຶນ ແລະ ຊັບສິນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 60, 61 ແລະ 62 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ

ສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປີ 2009.  
10.2 ລັດຖະບານຮັບຮູ້, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ພັດທະນາຕາມສັນຍາ ແລະ 

ຕາມດໍາລັດສະບັບນີີ້.  
 

ໝວດທ ີIII                                              
          ການພດັທະນາ, ການລງົທນຶ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວພາຍໃນ ຂສພບ 

 

ມາດຕາ 11 ການສາ້ງແຜນແມບ່ດົຂອງ ຂສພບ  
ຄະນະບ ລິຫານ ຂສພບ ແລະ ສະພາບ ລິຫານເສດຖະກິດເປັນຜູ້ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງແຜນແມ່ບົດ

ພັດທະນາ ຂພສຄ ເປັນໄລຍະສັີ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ຊຶີ່ງປະກອບດ້ວຍແຜນພັດທະນາ ແລະ
ນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ, ພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ແຜນຜັງພັດທະນາ, ສ້າງເຂດຊຸມຊົນໃໝ່, ເຂດທ່ອງທ່ຽວ, ເຂດ

ວັດທະນະທໍາ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ກະສິກໍາ, ອຸດສາຫະກໍາ, ແຜນຜະລິດສິນຄ້າການສົົ່ງອອກ, 

ແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີ ແລະ ອືີ່ນໆ.  
 

ມາດຕາ 12 ການພດັທະນາພືີ້ນຖານໂຄງລາ່ງ  
12.1 ຜູ້ພັດທະນາ ຂສພບ ຕ້ອງດໍາເນີນການກ ໍ່ສ້າງພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງທັງໝົດ ເພືີ່ອອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກໃຫ້ການດຶງດູດການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົີ້າໃນເຂດ, ເຂດເຊືີ່ອມຕ ໍ່ ລະ 
ຫວ່າງ ຂສພບ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ, ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຕາມແຜນແມ່ບົດການພັດທະນາ ຂສພບ ທີີ່
ລັດຖະບານ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ;  

12.2 ພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງທີີ່ຈໍາເປັນ ປະກອບມີ ທາງຫຼວງ, ທາງຊອຍ, ທາງເຊືີ່ອມຕ ໍ່ຂອງເຂດ, 
ລະບົບໄຟຟ້າ, ນໍາ  ປະປາ, ລະບົບບາ  ບັດນໍາ  ເສຍ, ກໍາຈັດຂີີ້ເຫຍືີ້ອ, ດ່ານເຂົີ້າ-ອອກເມືອງ, ຕາໜ່າງພາຍໃນ

ເຂດ, ພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ອືີ່ນໆ, ຊຶີ່ງມີ
ມາດຕະຖານລະດັບສູງ (ຫຼີກເວັີ້ນການກ ໍ່ສ້າງຫຼຸດມາດຕະຖານລັດຖະບານກໍານົດ);  

12.3 ແຫຼ່ງທຶນພັດທະນາພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ ໄດ້ມາຈາກ ຜູ້ພດັທະນາ ແລະ ລາຍຮັບໃໝ່ທີີ່ເກີດ

ຂຶີ້ນຢູ່ພາຍໃນເຂດ ຕາມສັດສ່ວນການແບ່ງປັນງົບປະມານ ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນມາດຕາ 24 ຂອງດໍາລັດ 
ສະບັບນີີ້; 

12.4 ມູນຄ່າການລົງທຶນທີີ່ນໍາໃຊ້ເຂົີ້າໃນການພັດທະນາພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງທັງໝົດ ໄດ້ກໍານົດລະ 
ອຽດໃນສັນຍາ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ກັບຜູ້ພັດທະນາ, ແຕ່ໃນໄລຍະຕົີ້ນບ ໍ່ຫຼຸດ 500 ລ້ານໂດລາສະຫະ 
ລັດ.  
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ມາດຕາ 13 ປະເພດກດິຈະການການລງົທນຶໃນ ຂສພບ  
1. ອຸດສາຫະກໍາເພືີ່ອສົົ່ງອອກ;  
2. ສູນການຄ້າ, ສາງ, ຮ້ານຄ້າ, ເຂດປອດພາສີ;  
3. ການກ ໍ່ສ້າງຕົວເມືອງໃໝ່, ບ້ານພັດທະນາ ແລະ ບ້ານຈັດສັນ; 
4. ທະນາຄານ;  
5. ກະສິກໍາສະອາດ, ອຸດສາຫະກໍາສະອາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ການຄົີ້ນຄວ້າທົດລອງ;   
6. ສະໜາມກ໊ອຟ; 
7. ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ໂຮງແຮມ, ຮາ້ນອາຫານ; 
8. ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ຫ ວັດທະນະທໍາ, ວັດ, ສວນສາທາລະນະ;  
9. ກາຊີໂນ (ໂດຍມີດາ  ລັດຄຸ້ມຄອງຕ່າງຫາກສະເພາະ);  
10. ກິດຈະການປະເພດອືີ່ນໆ ທີີ່ລັດຖະບານອະນຸມັດໃຫ້ລົງທຶນ.  

 

ມາດຕາ 14 ປະເພດກດິຈະການທີີ່ໄດຮ້ບັການສົົ່ງເສມີ  
ຂະແໜງທຸລະກິດທີີ່ໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມໃນ ຂສພບ ປະກອບດ້ວຍກິດຈະການຕ່າງໆເປັນຕົີ້ນ: ອຸດ 

ສາຫະກໍາເອເລັກໂຕຣນິກ, ອຸປະກອນກ ໍ່ສ້າງທັນສະໄໝ, ໂຄງລ່າງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ,ການຜະລິດ-ປຸງແຕ່ງ 
ກະສິກໍາສະອາດ, ຜະລິດຕະພັນປອດສານພິດ, ຂະແໜງການຜະລິດເພືີ່ອສົົ່ງອອກ, ການປູກຕົີ້ນໄມ້ໃຫ້ 
ເປັນປ່າ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ວັດ, ສວນສາທາລະນະ.  

ປະເພດກິດຈະການດັົ່ງກ່າວ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສພບ ເປັນຜູ້ພຈິາລະນາກ່ຽວກັບການຍົກເວັີ້ນ ຫຼື 
ຫຼຸດຜ່ອນພາສີ-ອາກອນ, ຄ່າເຊົົ່າທີີ່ດິນ ແລະ ຄ່າບ ລິການອືີ່ນໆທີີ່ຈໍາເປັນ ເພືີ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນ 
ການດໍາເນີນການພັດທະນາກິດຈະການດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ເປັນຈິງ.  

 

ມາດຕາ 15 ສດິ ແລະ ພນັທະຂອງຜູລ້ງົທນຶໃນ ຂສພບ  
ຜູ້ລົງທຶນ ໃນ ຂສພບ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 63 ຫາ 70 ຂອງກົດໝາຍ 

ວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນສະບັບປີ 2009, ຕາມດໍາລັດສະບັບນີີ້ ແລະ ຕາມລະບຽບການ ຂອງ 
ຂສພບ.  

 

ມາດຕາ 16 ສດິ ແລະ ພນັທະ ຂອງ ຜູພ້ດັທະນາ ຂສພບ  
ຜູ້ພັດທະນາແມ່ນ ຜູ້ລົງທຶນລາຍໃຫຍ່ ເຂົີ້າໃນການພັດທະນາພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ ຊຶີ່ງໃນດໍາລັດສະ 

ບັບນີີ້ ແມ່ນກຸ່ມບ ລິສັດ ຟອກຮິງ ອຸດສາຫະກາ   ຈໍາກັດ, ສິດ ແລະ ພັນທະຕົີ້ນຕ ມີດັົ່ງນີີ້:  
16.1 ປະຕິບັດຕາມ ມາດຕາ 63 ຫາ 70 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນສະບັບ

ປີ 2009, ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ຂສພບ;  
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16.2 ສັນຍາລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ກັບ ຜູ້ພັດທະນາ.  
16.3 ເກັບກູ້ທຶນຄືນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 23.3 ຂອງດໍາລັດສະບັບນີີ້.  

 

ມາດຕາ 17 ການສະເໜກີານລງົທນຶໃນ ຂສພບ  
ຜູ້ມີຈຸດປະສົງລົງທຶນຢູ່ ຂສພບ ຕ້ອງໄດ້ປະກອບຄາ  ຮ້ອງການລົງທຶນ ຕາມແບບພິມທີີ່ກໍານົດ 

ອອກໂດຍສະພາບ ລິຫານເສດຖະກິດ ຂສພບ.  
ຜູ້ລົງທຶນສາມາດຍືີ່ນແບບພິມຄໍາຮ້ອງການລົງທຶນໂດຍຜ່ານແຟັກ, ຈົດໝາຍອີເລັກໂຕຣນິກ ຫຼ ື

ຍືີ່ນໂດຍກົງຕ ໍ່ຫ້ອງການບ ລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂອງສະພາບ ລິຫານເສດຖະກິດ ຂສພບ.  
 

ມາດຕາ 18 ການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕດູຽວ  
ການບ ລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ມາດຕາ 44, 45 ແລະ 46 ຂອງກົດໝາຍ 

ວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປີ 2009.  
ສະພາບ ລິຫານ ຂສພບ ສ້າງຕັີ້ງຫ້ອງການບ ລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ເພືີ່ອອໍານວຍຄວາມ 

ສະດວກໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເປນັຕົີ້ນ ການອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, 
ການສະໜອງຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການບ ລິການການລົງທຶນ ແລະ ການບ ລິການດ້ານອືີ່ນໆ.  

 

ມາດຕາ 19 ການນາໍເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ  
ທຸກການນໍາເຂົີ້າສິນຄ້າ, ອຸປະກອນ, ພາຫະນະ, ກົນຈັກ, ວັດຖຸດິບ, ວັດຖຸເຄິີ່ງສໍາເລັດຮູບ (ຍົກ 

ເວັີ້ນນໍາ  ມັນເຊືີ້ອໄຟ) ເພືີ່ອມານາ  ໃຊ້ພາຍໃນ ຂສພບ ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ-ອາກອນ ຕາມຂ ໍ້
ກໍານົດສະເພາະ ຂອງ ຂສພບ.  

ການນໍາເຂົີ້າສິນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນເຂດທັງໝົດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການສະເພາະຂອງເຂດ, 
ສ່ວນການນາ  ເອົາສິນຄ້າດັົ່ງກ່າວ ອອກຈາກ ຂສພບ ເພືີ່ອສົົ່ງອອກໄປຍັງພາຍໃນປະເທດ ຕ້ອງປະຕິບັດ
ຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.  

ສະພາບ ລິຫານເສດຖະກິດ ຂສພບ ເປັນຜູ້ຢັົ້ງຢືນ ແລະ ລາຍງານການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກຕ ໍ່ ຄະນະ
ບ ລິຫານເຂດ ແລະ ລັດຖະບານ ເປັນປົກກະຕິສາມເດືອນ, ຫົກ ເດືອນ ແລະ ໜຶີ່ງປີ.  

 

ມາດຕາ 20 ການເຂົີ້າ-ອອກ ຂສພບ  
ການເຂົີ້າ-ອອກ ຂສພບ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດກາຂອງດ່ານ ຕາມຈຸດທີີ່ລັດຖະບານກໍານົດໄວ້.  

 

ມາດຕາ 21 ການປົກປກັຮກັສາສິີ່ງແວດລອ້ມ  
ຄະນະບ ລິຫານ ຂສພບ ເປັນຜູ້ກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກ 

ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ 
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ແລະ ຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.  
 

ມາດຕາ 22 ການພວົພນັກບັພາຍນອກ  
22.1 ລັດຖະບານອະນຸຍາດໃຫ້ ຂສພບ ເຄືີ່ອນໄຫວພົວພັນກັບບ ລິສັດ, ອົງການຈັດຕັີ້ງຕ່າງໆທັງ

ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕາມການຕົກລົງຂອງຄະນະບ ລິຫານ ຂພສຄ;  
22.2 ຂະແໜງການຕ່າງໆຂອງສູນກາງ ແລະ ແຂວງບ ໍ່ແກ້ວ ມີໜ້າທີີ່ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ, 

ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ຮ່ວມມື ແລະ ຄາ  ແນະນາ   ເພືີ່ອໃຫ້ ຂສພບ ເຄືີ່ອນໄຫວສະດວກຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ 
ລະບຽບການພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ.  

 

ໝວດທ ີIV 
ການເງນິ ແລະ ງບົປະມານຂອງ ຂສພບ 

 

ມາດຕາ 23 ການເງນິຂອງ ຂສພບ  
1. ຂສພບ ເປັນຫົວໜ່ວຍແຜນການ ແລະ ການເງິນພິເສດ, ເພິີ່ງຕົນເອງ ແລະ ກຸ້ມຕົນເອງ, 

ປະຕິບັດພັນທະ ຕ ໍ່ລັດຖະບານ ຕາມສັນຍາ ແລະ ດໍາລັດສະບັບນີີ້;  
2. ການຊໍາລະສະສາງພາຍໃນເຂດ ໃຫ້ນາ  ໃຊ້ສະກຸນເງິນກີບ, ການຊໍາລະສະສາງກັບຕ່າງປະເທດ

ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາກັບຄູ່ຮ່ວມມື ແຕ່ໃຫ້ທຽບຄ່າເປັນເງີນກີບ;  
3. ທະນາຄານ ສປປ ລາວ ເປັນຜູກ້ວດກາຄຸ້ມຄອງການຈ ລະຈອນເງິນຕາ ໃນເຂດຕາມລະບຽບ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  
 

ມາດຕາ 24 ງບົປະມານ ຂສພບ  
ຂສພບ ມີລະບົບງົບປະມານເປັນຂອງຕົນເອງ ໂດຍແມ່ນກອງປະຊຸມຄະນະບ ລິຫານ ຂສພບ ແລະ 

ສະພາບ ລິຫານເສດຖະກິດ ເປັນຜູ້ພິຈາລະນາຕົກລົງ.  
24.1 ລາຍຮັບຂອງ ຂສພບ (ແມ່ນລາຍຮັບທີີ່ເກີດຂຶີ້ນໃນເຂດ, ໂດຍຫັກພັນທະຕາມສັນຍາໃຫ້

ລັດຖະບານ) ມາຈາກ:  
1. ການໃຫ້ສິດໃຊ້ ຫຼື ການໃຫ້ເຊົົ່າທີີ່ດິນ ທີີ່ໄດ້ພັດທະນາແລ້ວ ຕາມຂອບເຂດທີີ່ດິນຂອງລັດທີີ່

ເຂົີ້າເປັນຮຸ້ນ ລວມທັງທີີ່ດິນທີີ່ໄດ້ຮັບຈາກພາກສ່ວນອືີ່ນ, ຊຶີ່ງໄດ້ຊົດເຊີຍແລ້ວ; 
2. ການຂາຍ ຫຼື ໃຫ້ເຊົົ່າອະສັງຫາລິມະຊັບອືີ່ນໆ;  
3. ຄ່າບ ລິການ ແລະ ຄ່າທໍານຽມການລົງທຶນ, ສະແຕັມອາກອນດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ການບ ລກິານ  

ດ້ານວິຊາການອືີ່ນໆ ຕາມທີີ່ລັດຖະບານກໍານົດໄວ້;  
4. ລາຍຮັບພາສີ-ອາກອນ ທີີ່ເກີດຂຶີ້ນໃນເຂດ (ຍົກເວັີ້ນ ພາສີ-ອາກອນ ນາ  ເຂົີ້າ ສປປ ລາວ);  
5. ເງິນປັບໃໝຈາກການຄໍາ  ປະກັນການລົງທຶນໃນເຂດ; 
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6. ລາຍຮັບຈາກກາຊິໂນ, ໂຮງແຮມ, ຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າ, ກິດຈະການອືີ່ນ;  
7. ການຊືີ້-ຂາຍ ຮຸ້ນ ທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;  
8. ລາຍຮັບອືີ່ນ ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ.  
24.2 ລາຍຈ່າຍ ຂອງ ຂສພບ ປະກອບດ້ວຍ:  
1. ຈ່າຍການລົງທຶນພັດທະນາພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ;  
2. ຈ່າຍຄ່າຄຸ້ມຄອງ ບ ລິຫານ ຂອງ ຂສພບ;  
3. ຈ່າຍເງິນເດືອນ, ບໍາເນັດ, ບາ  ນານ (ພະນັກງານລັດ ແລະ ພະນັກງານຂອງ ຂສພບ);  
4. ຈ່າຍສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ພະນັກງານລັດ, ພະນັກງານຂອງ ຂສພບ ແລະ ພະນັກງານ ຕາມ

ສັນຍາ);  
5. ຈ່າຍສາທາລະນະປະໂຫຍດທີີ່ຈໍາເປັນ ສໍາລັບເຂດດັົ່ງກ່າວ: ໄຟຟ້າ, ນໍາ  ປະປາ, ສະຖານີລົດເມ, 

ການທໍາຄວາມສະອາດຕົວເມືອງ, ສວນສາທາລະນະ, ການປູກຕົີ້ນໄມ້ແຄມທາງ ແລະ ອືີ່ນໆ;  
6. ຈ່າຍຄ່າອຸບັດຕິເຫດ ຕ່າງໆ;  
7. ຄັງສະສົມ ຂອງ ຂສພບ.  

 ສໍາລັບສັດສ່ວນແຕ່ລະລາຍຈ່າຍ ແມ່ນກອງປະຊຸມຄະນະບ ລິຫານ ແລະ ສະພາບ ລິຫານ
ເສດຖະກິດ ຂສພບ ເປັນຜູ້ຕົກລົງ;  

 ສາ  ລັບເງິນເດືອນ, ບາ  ເນັດ, ບາ  ນານ ຂອງພະນັກງານລັດ ທີີ່ປະຈໍາການຢູ່ ຂສພບ ນັີ້ນ ຕ້ອງ
ສູງກວ່າ ຫຼື ບ ໍ່ໃຫ້ຫຼຸດອັດຕາເງິນເດືອນ, ບາ  ເນັດ, ບໍານານ ຂອງພະນັກງານ ສັງກັດລັດ ໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ຂຶີ້ນກັບລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງ ຂສພບ.  

24.3 ອັດຕາສ່ວນການແບ່ງປັນ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ (ງົບປະມານ) ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ກັບຜູ ້
ພັດທະນາໃຫ້ດໍາເນີນການຕາມລະບຽບການຖືຮຸ້ນ, ຊຶີ່ງຄິດໄລ່ຕົວຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະ 5 ປີ, 10 ປີ, 20 
ປີ, 50 ປີ... ແລະ ໃຫ້ກາ  ນົດລະອຽດໃນສັນຍາເພີີ້ມເຕີມ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານກັບ ບ ລິສັດ ຟອກຮງິ 
ອຸດສາຫະກໍາ ຈໍາກັດ.  

24.4 ງົບປະມານໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານໃນໄລຍະຕົີ້ນ ຂອງຄະນະບ ລິຫານ ຂສພບ 
ໄດ້ມາຈາກຜູ້ພັດທະນາ ຊຶີ່ງຈະໄດກ້ໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາເພີີ້ມເຕີມ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ກັບ ບ ລິສັດ ຟອກ
ຮິງ ອຸດສາຫະກໍາ ຈໍາກັດ.  

 

ມາດຕາ 25 ການແບງ່ປນັຜນົປະໂຫຍດ ລະຫວາ່ງ ລດັ ກບັ ຜູພ້ດັທະນາ:  
25.1 ຜນົປະໂຫຍດຂອງລດັຖະບານ:  
1. ຄ່າສາ  ປະທານ ແຕ່ລະໄລຍະ 5 ປີ, 10 ປີ, 20 ປີ, 50 ປີ... (ທາງກົງ) ແລະ ອັນໃດບ ໍ່ແຈ້ງໃຫ້
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ກາ  ນົດລະອຽດໃນສັນຍາເພີີ້ມເຕີມ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ກັບ ບ ລິສັດ ຟອກຮິງ ອຸດສາຫະກໍາ 
ຈໍາກັດ.  

2. ຄ່າຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ການນໍາໃຊ້ປ່າສະຫງວນ, ລິຂະສິດອືີ່ນໆ ຂອງລັດຖະບານທີີ່ 
ຂສພບ ນາ  ໃຊ້.  

3. ໝາກຜົນການພັດທະນາທັງໝົດພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເຂດເຊືີ່ອມຕ ໍ່, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນ
ພາຍໃນ (GDP) ຂອງທ້ອງຖິີ່ນ (ທາງອ້ອມ).  

4. ການຂະຫຍາຍໂອກາດວຽກເຮັດງານທາ  ຂອງປະຊາຊົນ, ສືບທອດວັດທະນະທໍາອັນດີງາມ

ຂອງ  ສັງຄົມ-ຊຸມຊົນ.  
5. ເມືີ່ອສິີ້ນສຸດອາຍຸສັນຍາແລ້ວ ສິີ່ງປຸກສ້າງ, ອຸປະກອນທັງໝົດຂອງ ຂອພບ ຈະຕົກເປັນກໍາມະ

ສິດຂອງລັດຖະບານ, ຍົກເວັີ້ນອາຄານເພືີ່ອຢູ່ອາໃສ ແລະ ກິດຈະການທີີ່ເປັນຂອງສ່ວນຕົວ
ຂອງຄົນລາວ, ຄົນຕ່າງປະເທດ ທີີ່ໄດ້ສັນຊາດລາວ ຫຼື ພົນລະເມືອງລາວກິດຕິມະສັກ.  

25.2 ຜນົປະໂຫຍດຂອງ ອງົການປົກຄອງແຂວງ:  
1. ຄ່ານໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໃນ ຂສພບ ( ບ ໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 5% ຂອງມູນຄ່າຊັບພະຍາກອນ 

ທາ  ມະຊາດ);  
2. 30% ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດທີີ່ລັດຖະບານໄດ້ ມາຈາກການຈ່າຍຄ່າມອບເໝົາຂອງຜູ້ພັດທະ 

ນາ ຂສພບ;  
3. ຄ່າບ ລກິານດ້ານວິຊາການ ຕາມທີີ່ລັດຖະບານກໍານົດໄວ້ໃນເວລາທີີ່ອົງການປົກຄອງ ແລະ 

ຂະແໜງການຕ່າງໆທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງຫຼວງນໍ້ໍາທາ ບ ລິການໃຫ້ ຂສພບ.   
25.3 ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງອງົການປົກຄອງເມອືງຫວຼງນໍໍ້າທາ:  
1. 30% ຂອງຄ່ານາ  ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນ ຂສພບ ທີີ່ອົງການປົກຄອງແຂວງໄດ້ຮັບ;  
2. 30% ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ ທີີ່ແຂວງຫຼວງນໍາ  ທາໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນຈາກລັດຖະບານ; 
3. ຄ່າບ ລິການດ້ານວິຊາການ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ທີີ່ອົງການປົກຄອງເມືອງຫຼວງນໍໍ້າທາບ ລ ິ

ການ ໃຫ້ ຂສພບ.  
25.4 ຜູພ້ດັທະນາ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດດັົ່ງນີີ້:  
1. ລາຍຮັບທັງໝົດທີີ່ເກີດຂຶີ້ນໃນ ຂສພບ ພາຍຫຼັງທີີ່ຜູ້ພັດທະນາໄດ້ປະຕິບັດພັນທະໃຫ້ແກ່

ລັດຖະບານ ຄົບຖ້ວນຕາມສັນຍາ ໂດຍໃຫ້ກາ  ນົດລະອຽດໃນສັນຍາເພີີ່ມເຕີມ ລະຫວ່າງ 
ລັດຖະບານ ກັບ ບ ລິສັດ ຟອກຮິງ ອຸດສາຫະກໍາ ຈໍາກັດ;  

2. ລາຍຮັບຈາກການຖືຮຸ້ນໃນກິດຈະການຕ່າງໆທີີ່ເກີດຂຶີ້ນໃໝ່ໃນ ຂສພບ;  
3. ລາຍຮັບໃນການດາ  ເນີນທຸລະກິດ ບ ລິກາ, ການລົງທຶນ, ແລະ ລາຍຮັບອືີ່ນໆຕາມການຕົກລົງ
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ຂອງລັດຖະບານ.  
ສໍາລັບສິດຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ບັນຫາອືີ່ນໆທີີ່ຍັງບ ໍ່ທັນກາ  ນົດຊັດເຈນໃນດໍາລັດສະບັບນີີ້ ມອບ 

ໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນເຈົີ້າການສົມທົບກັບຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງ ສ້າງສັນຍາເພີີ່ມເຕີມຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ຟອກຮິງ ອຸດສາຫະກາ   ຈໍາກັດ ຕິດແນບໂດຍຖືເປັນ 
ເອກະສານສໍາຄັນຂອງດໍາລັດສະບັບນີີ້.  

             

ໝວດທ ີV 
ໂຄງປະກອບການຈດັຕັີ້ງຂອງ ຂສພບ 

 

ມາດຕາ 26 ໂຄງປະກອບການຈດັຕັີ້ງ  
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັີ້ງຂອງ ຂສພບ ປະກອບມີ:  
- ຄະນະບ ລິຫານ ຂສພບ (Administration Board) ເປນັອົງການປົກຄອງ ບ ລິຫານລັດໃນ 
ຂສພບ.  

- ສະພາບ ລິຫານເສດຖະກິດ ຂສພບ (Economic Management Board) ເປັນອົງການ
ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ, ທຸລະກິດ, ການບ ລິການ ຂສພບ.  

 

ມາດຕາ 27 ຄະນະບ ລຫິານ ຂສພບ  
ຄະນະບ ລິຫານ ຂສພບ ຂຶີ້ນກັບການຊີີ້ນໍາໂດຍກົງ ແລະ ຖືກແຕ່ງຕັີ້ງຈາກລັດຖະບາ, ຊຶີ່ງປະກອບ

ດ້ວຍ ຫົວໜ້າໜຶີ່ງທ່ານ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຈາ  ນວນໜຶີ່, ມີກົງຈັກການຈັດຕັີ້ງຊ່ວຍວຽກ ແລະ ບຸກຄະລາ
ກອນຈາ  ນວນໜຶີ່ງ ເພືີ່ອປະຕິບັດໜ້າທີີ່ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ (ຈາ  ນວນກົງຈັກ ແລະ ບຸກຄະລາ
ກອນ ໃຫ້ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ຄວາມສາມາດຕອບສະໜອງດ້ານງົບປະມານຂອງ
ເຂດ).  

 

ມາດຕາ 28 ສະພາບ ລຫິານເສດຖະກດິ ຂສພບ  
ສະພາບ ລິຫານເສດຖະກິດ ຂສພບ ປະກອບດ້ວຍປະທານໜຶີ່ງທ່ານ ຊຶີ່ງມາຈາກຝ່າຍຜູ້ພັດທະນາ, 

ຮອງປະທານ ສອງທ່ານ ທີີ່ຖືກແຕ່ງຕັີ້ງມາຈາກຝ່າຍລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາຝ່າຍລະ ໜຶີ່ງທ່ານ ແລະ 
ກາ  ມະການຈາ  ນວນໜຶີ່ງ ໂດຍແມ່ນກອງປະຊຸມລະຫວ່າງສະພາບ ລິຫານເສດຖະກິດ ກັບ ຄະນະບ ລິຫານ
ເຂດ ເປັນຜູ້ຮັບຮອງ.  

 

ມາດຕາ 29 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ ຂອງຄະນະບ ລຫິານ ຂສພບ  
1. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ວາງແຜນຍຸດທະສາດດ້ານການປົກຄອງ, ການປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນ

ຄວາມສະຫງົບ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະ 
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ຫງົບຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍການປົກຄອງ;  
2. ຄົີ້ນຄວ້າຫຼັກການ, ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ, ການເຂົີ້າ-ອອກເມືອງ;  
3. ຄົີ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາສັງຄົມ, ການສົົ່ງເສີມການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ວັດ 

ທະນະທໍາ, ການແກ້ໄຂບັນຫາທາງສັງຄົມ;  
4. ຮັບປະກັນຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມ

ຍຸຕິທໍາພາຍໃນ ຂສພບ ຕາມລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ;  
5. ຈັດຕັີ້ງການເກັບລາຍຮັບ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 24 ຂ ໍ້ 3, 4 ແລະ 8 ຂອງດໍາລັດ

ສະບັບນີີ້ ແລະ ລາຍຮັບຕາມສັນຍາ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ກັບ ບ ລິສັດຜູ້ພັດທະນາ;  
6. ຮ່ວມກັບສະພາບ ລິຫານເສດຖະກິດ ແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ້ງພາຍໃນ ຂສພບ;  
7. ຮ່ວມກັບສະພາບ ລິຫານເສດຖະກິດ ປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການພັດທະ 

ນາແບບຍືນຍົງ;  
8. ແນະນາ  ສະພາບ ລິຫານເສດຖະກິດ ໃນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຂອງສະພາດັົ່ງກ່າວ;  
9. ປະສານສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງຂັີ້ນເມືອງຂ ຄາ  ເຫັນຊີີ້ນໍາຈາກອົງການປົກຄອງແຂວງຫຼວງ  

ນໍາ  ທາ; 
10. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນຕາມສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຂອງຕົນ;  
11. ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການເຄືີ່ອນໄຫວ ແລະ ສະເໜີຂ ຄາ  ເຫັນຊີີ້ນໍາຈາກອົງການປົກຄອງ

ແຂວງ ແລະ ຂະແໜງການສາຍຕັີ້ງຂອງສູນກາງ;  
12. ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ອືີ່ນໆ ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ.  

 

ມາດຕາ 30 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງສະພາບ ລຫິານເສດຖະກດິ ຂສພບ  
1. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການການລົງທຶນໃນແຕ ່

ລະໄລຍະ  6 ເດືອນ, 1 ປີ, 5 ປີ, 20 ປີ;  
2. ຄົີ້ນຄວ້າ ລະບຽບການ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບ ລິຫານເສດຖະກິດ;  
3. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ 

ສົົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງ ສປປ ລາວ ສະບັບປີ 2009; 
4. ຂຸດຄົີ້ນລາຍຮັບ, ສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດງົບປະມານ ຂສພບ;  
5. ຈັດຕັີ້ງການເກັບລາຍຮັບຕ່າງໆ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 24 ຂ ໍ້ 1, 2, 5, 6 ແລະ 7 

ຂອງດໍາລັດສະບັບນີີ້;  
6. ສະໜອງຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ພິຈາລະນາການລົງທຶນ ແລະ ປະເມີນຜົນການລົງທຶນ;  
7. ຊຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ;  
8. ເປັນເຈົີ້າການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຮ່ວມກັບຄະນະບ ລິຫານ ຂສພບ;  
9. ມອບພັນທະໃຫ້ລັດຖະບານຕາມສັນຍາ ແລະ ດໍາລັດສະບັບນີີ້;   
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10. ສ້າງ ນາ  ໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນກັງານ, ກໍາມະກອນ ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ; 
11. ພັດທະນາການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ; 
12. ປົກປັກຮັກສາຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ

ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ; 
13. ປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; 
14. ຄຸ້ມຄອງຈັດສັນ ແລະ ນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ, ການປຸກສ້າງປະເພດຕ່າງໆ ໃຫ້ກົມກຽວ; 
15. ລາຍງານ ຜົນຂອງການເຄືີ່ອນໄຫວປະຈໍາໄຕມາດ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ ໃຫ້ແກ່

ລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສພບ; 
16. ພົວພັນກັບບ ລິສັດ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ; 
17. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ອືີ່ນໆ ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ.  

 

ມາດຕາ 31 ການປະສານງານ ແລະ ເຮດັວຽກຂອງຄະນະບ ລຫິານ ແລະ ສະພາບ ລຫິານເສດຖະກດິ  
1. ຄະນະບ ລິຫານ ແລະ ສະພາບ ລິຫານເສດຖະກິດ ເຄືີ່ອນໄຫວຕາມ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຂອງຕົນ

ຕາມທີີ່ກາ  ນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 29  ແລະ 30 ຂອງດໍາລັດສະບັບນີີ້, ມີໜ້າທີີ່ ແລະ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ໃນການປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ດໍາລັດສະບັບນີີ້, ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ ລັດຖະບານ 
ແລະ ຄະນະພັກ-ອົງການປົກຄອງແຂວງຫຼວງນໍາ  ທາ;  

2. ກົນໄກການປະສານງານລະຫວ່າງ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສພບ ກັບສະພາບ ລິຫານເສດຖະກິດ 
ຂສພບ ແມ່ນກອງປະຊຸມຮ່ວມ, ການພົບປະ, ການພິຈາລະນາຂ ໍ້ສະເໜີຂອງກັນ ແລະ ກັນ;  

3. ກອງປະຊຸມຮ່ວມສະໄໝສາມັນ ລະຫວ່າງ ຫົວໜ້າຄະນະບ ລິຫານກັບປະທານສະພາບ ລິຫານ
ເສດຖະກິດຈັດຂຶີ້ນ ເດືອນລະໜຶີ່ງຄັີ້ງ ແລະ ສາມາດຈັດຕັີ້ງກອງປະຊຸມວິສາມັນໄດ້ ຕາມການ
ສະເໜີຂອງຄະນະໃດໜຶີ່ງ ແລະ ກອງປະຊຸມດັົ່ງກ່າວເປັນບ່ອນພິຈາລະນາຕັດສິນບັນຫາສໍາຄັນ
ຕ່າງໆຂອງ ຂສພບ (ແຜນພັດທະນາເຂດ, ງົບປະມານ, ການແຕ່ງຕັີ້ງບຸກຄະລາກອນ, ການ
ພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ຂ ໍ້ຂັດແຍ້ງພາຍໃນເຂດ ແລະ ອືີ່ນໆ), ກອງປະຊຸມຮ່ວມພາຍ
ໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງຫົວໜ້າຄະນະບ ລິຫານເຂດ;  

4. ທັງສອງອົງການມີຄວາມສະເໝີພາບຕ ໍ່ໜ້າກົດໝາຍ ແລະ ເຄົາລົບສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ເຊິີ່ງກັນ 
ແລະ ກັນ;  

5. ກ ລະນີສອງຄະນະບ ໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໃນບັນຫາ ໃດໜຶີ່ງ ໃຫ້ນໍາສະເໜີ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ
ການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ.  
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ໝວດທ ີVI 
ການຄຸ້ມຄອງຂອງອງົການມະຫາພາກຕ ໍ່ ຂສພບ 

 

ມາດຕາ 32 ອງົການທີີ່ມສີດິໜາ້ທີີ່ຄຸມ້ຄອງ ຂສພບ 
1. ຄະນະພັກ ຂສພບ ຂຶີ້ນກັບການຊີີ້ນໍານໍາພາຂອງຄະນະປະຈໍາພັກ ແຂວງຫຼວງນໍ້ໍາທາ;  
2. ຄະນະບ ລິຫານເຂດ ແລະ ສະພາບ ລິຫານເສດຖະກິດ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງຮອບ 

ດ້ານຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຂອງເຈົີ້າແຂວງໆຫຼວງນ ໍ້ທາ;  
3. ບັນດາກະຊວງ-ອົງການທຽບເທົົ່າສາຍຕັີ້ງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນວຽກງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ

ເຂດຕາມພາລະບົດບາດໜ້າທີີ່ຂອງອົງການຕົນ.  
 

ມາດຕາ 33 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງລດັຖະບານ  
1. ເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວບຄຸມຄວາມໝັີ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຊີີ້ນໍາໂດຍກົງ ຕ ໍ່ວຽກງານປ້ອງ

ກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບພາຍໃນ ຂສພບ;  
2. ອອກນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ທີີ່ກ່ຽວພັນກັບການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຂສພບ;  
3. ແນະນາ   ແລະ ຂົນຂວາຍນັກລົງທຶນລາຍໃຫຍ່ ເພືີ່ອມາລົງທຶນໃນ ຂສພບ;  
4. ຕົກລົງໂຄງປະກອບການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ແຕ່ງຕັີ້ງບຸກຄະລາກອນຂອງ ຂສພບ ແລະ ໜ້າທີີ່ອືີ່ນໆ

ຕາມລະບຽບກົດໝາຍກໍານົດ. 
 

ມາດຕາ 34 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງກະຊວງ ແລະ ອງົການທຽບເທົົ່າທີີ່ກຽ່ວຂອ້ງ  
1. ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການທຽບເທົົ່າ ເປັນຜູ້ສະໜອງບັນດານະໂຍບາຍການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມ

ຄອງການດໍາເນີນກິດຈະການລົງທຶນ ໃນ ຂສພບ ທີີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງການຕົນ;  
2. ຕິດຕາມການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ ໃນ ຂສພບ ທີີ່ຂະແໜງການຕົນໄດ້ 

ກາ  ນົດອອກ;  
3. ປະກອບບຸກຄະລາກອນຊ່ວຍຝຶກອົບຮົມຕາ  ແໜ່ງງານກ່ຽວຂ້ອງຕາມການສະເໜີຂອງ ຂສພບ.  

 

ມາດຕາ 35 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງອງົການປົກຄອງແຂວງຫວຼງນໍໍ້າທາ  
1. ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງເຂດ;  
2. ຕິດຕາມການປະຕິບັດສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາ  ຂອງປະຊາຊົນ, ຂອງລັດ, ຂອງຜູ້

ລົງທຶນ.  
3. ເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນ ລວມທັງ ຮັບປະກັນຄວາມ

ສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍພາຍໃນເຂດທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ;  
4. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ອືີ່ນໆ ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ.  
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ມາດຕາ 36. ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງເມອືງຫວຼງນໍໍ້າທາ  
1. ປະສານສົມທົບກັບຄະນະບ ລິຫານເຂດ ແລະ ສະພາບ ລິຫານເສດຖະກິດ ໃນການສ້າງແຜນ

ພັດທະນາເຂດ ແລະ ເຂດອ້ອມຂ້າງໃຫ້ກົມກຽວ;  
2. ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດສັນທີີ່ດິນ, ການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການດໍາລົງຊິວິດຂອງ

ປະຊາຊົນບ ລິເວນອ້ອມຂ້າງເຂດຕາມແຜນຜັງທີີ່ຮັບຮອງ;  
3. ຈັດສັນ ແລະ ອົບຮົມວິຊາອາຊີບ, ປະກອບວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ປະຊາຊົນ ຕາມຄວາມຕ້ອງ 

ການພາຍໃນເຂດ;  
4. ຄະນະພັກ, ອົງການປົກຄອງເມືອງຫຼວງນໍາ  ທາ, ຄະນະພັກ, ຄະນະບ ລິຫານ ຂສພບ ມີສິດ ແລະ 

ໜ້າທີີ່ເທົົ່າທຽມກັນ, ເຄົາລົບນັບຖືຊຶີ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຮັບຜິດຊອບຜົນໄດ້ຜົນເສຍຕ ໍ່ແຂວງ 
ແລະ ລັດຖະບານ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ດໍາລັດສະບັບນີີ້.  

 

ມາດຕາ 37. ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງບາ້ນອອ້ມຂາ້ງ  
1. ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມປອດໄພພາຍໃນເຂດ;  
2. ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ, ການລົງທຶນໃນເຂດ ຕາມດໍາລັດ ແລະ ກົດໝາຍ;  
3. ຊົມໃຊ້ ແລະ ປົກປັກຮັກສາພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ທີີ່ພັດທະນາ 

ຂຶີ້ນພາຍໃນເຂດ ຂສພບ ບົນພືີ້ນຖານລະບຽບຂອງເຂດ;  
4. ສຶກສາອົບຮົມການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເພືີ່ອປະກອບ

ອາຊີບ, ຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ປ ິ່ນອ້ອມກິດຈະການຕ່າງໆຂອງເຂດ;  
5. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຕ່າງໆ ຕາມທີີ່ອົງການປົກຄອງເມືອງມອບໝາຍ.  

 

ມາດຕາ 38. ການຮກັສາຄວາມສະຫງບົໃນ ຂສພບ 
1. ຂພສຄ ມີຫ້ອງການ ປກຊ-ປກສ ອັນດຽວເຮັດໜ້າທີີ່ຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງ ຂສພບ, ຊຶີ່ງ

ຖືກແຕ່ງຕັີ້ງໂດຍປະທານຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງ ແຂວງ
ຫຼວງນໍາ  ທາ ແລະ ຂຶີ້ນກັບການຊີີ້ນາ  ນາ  ພາໂດຍກົງ ຂອງຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງ
ກັນຄວາສະຫງົບ ແຂວງຫຼວງນໍ້ໍາທາ, ໂດຍແມ່ນຫົວໜ້າຄະນະບ ລິຫານເຂດ ເປັນປະທານ
ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເຂດ;  

2. ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຂອງຫ້ອງການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງ ຂສພບ ມອບໃຫ້
ປະທານຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຂວງຫຼວງນໍໍ້າທາ ເປັນຜູ້ຕົກ 
ລົງ;  

3. ພົນລະເມືອງ, ນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີີ່ເຄືີ່ອນໄຫວ ແລະ ດໍາລົງຊິວິດໃນເຂດ
ມີພັນທະທີີ່ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງເຂດ ແລະ ກົດໝາຍ
ຂອງ ສປປ ລາວກາ  ນົດໄວ້, ປະຕິບັດສັນຍາຂອງສອງລັດຖະບານ ລາວ-ຈີນ ໃນການປົກປັກ
ຮັກສາຊາຍແດນ ແລະ ຄວາມສະຫງົບ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງເຂດຊາຍແດນ.  
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ມາດຕາ 39. ການນາ  ໃຊ ້ພາສາ ພາຍໃນ ຂສພບ  
ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີີ່ດໍາລົງຊີວິດ ຫຼື ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ພາຍໃນ ຂສພບ ໃຫ້ຖືເອົາພາສາລາວ 

ເປັນພາສາທາງລັດຖະການ, ພາສາຈີນ ແລະ ພາສາອັງກິດ ເປັນພາສາສາກົນ.  
 ສໍາລັບການນາ  ໃຊ້ພາສາ ເພືີ່ອປະຊາສໍາພັນ, ການຂຽນປ້າຍໂຄສະນາ, ປ້າຍຊືີ່ບ ລິສັດ, ປ້າຍອືີ່ນໆ 

ພາຍໃນ ຂສພບ ແມ່ນໃຫ້ຂຽນເປັນພາສາລາວຂຶີ້ນເທິງສຸດ ແລະ ພາສາສາກົນອືີ່ນໆຕາມທີຫຼັງ.  
                       

ໝວດທ ີVII 
ການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂດັແຍ່ງ, ນະໂຍບາຍຕ ໍ່ຜູ້ທີີ່ມຜົີນງານ ແລະ ມາດຕະການຕ ໍ່ຜູ້ລະເມດີ 

 

ມາດຕາ 40. ການແກໄ້ຂຂ ໍ້ຂດັແຍງ່  
ການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ທາງແພ່ງທີີ່ເກີດຂຶີ້ນໃນ ຂສພບ ແມ່ນດໍາເນີນ

ດ້ວຍການແກ້ໄຂພາຍໃນ ຫຼື ແກ້ໄຂພາຍນອກ.  
 

ມາດຕາ 41. ການແກໄ້ຂພາຍໃນ  
ການແກ້ໄຂພາຍໃນ ແມ່ນດາ  ເນີນຜ່ານການເຈລະຈາປະນິປະນອມ ລະຫວ່າງ ຄູ່ກ ລະນີດ້ວຍກັນ, 

ຖ້າຍັງບ ໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ ແມ່ນໃຫ້ຄະນະບ ລິຫານ ຂສພບ ໄກ່ເກ່ຍ, ຖ້າຍັງບ ໍ່ສາ  ເລັດ ຈຶີ່ງດໍາເນີນ
ການແກ້ໄຂຢູ່ນອກເຂດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ສປປ ລາວ. 

 

ມາດຕາ 42. ການແກໄ້ຂພາຍນອກ  
ການແກ້ໄຂພາຍນອກ ແມ່ນດາ  ເນີນດ້ວຍອົງການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ້ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສານ 

ຂອງ ສປປ ລາວ. 
 

ມາດຕາ 43. ການແກໄ້ຂການກະທາໍຜດິທາງອາຍາ  
ການກະທໍາຜິດທາງອາຍາທີີ່ເກີດຂຶີ້ນໃນ ຂສພບ ແມ່ນ ໃຫ້ດາ  ເນີນຕາມຂະບວນການຍຸຕິທໍາ ຂອງ 

ສປປ ລາວ.  
 

ມາດຕາ 44. ນະໂຍບາຍຕ ໍ່ຜູທ້ີີ່ມຜີນົງານ  
ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີີ່ມີຜົນງານດີເດັົ່ນໃນການປະຕິບັດດໍາລັດສະບັບນີີ້ ເປັນຕົີ້ນ ການດຶງ 

ດູດການລົງທຶນ, ການຊຸກຍູ້, ການໃຫ້ຄາ  ປຶກສາ, ການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັີ້ງໜ້າເຂົີ້າໃນການເຄືີ່ອນໄຫວ 
ວຽກງານການລົງທຶນ ແລະ ການພັດທະນາ ຂສພບ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍ  ແລະ 
ນະໂຍບາຍອືີ່ນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.  

 

ມາດຕາ 45. ມາດຕະການຕ ໍ່ຜູລ້ະເມດີ  
ມາດຕະການຕ ໍ່ຜູ້ລະເມີດໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ມາດຕາ 97 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການ

ລົງທຶນ ສະບັບປີ 2009.  
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ໝວດທ ີVIII 
ບດົບນັຍັດສດຸທາ້ຍ 

 

ມາດຕາ 46. ຕາປະທບັ  
ຂສພບ ມີຕາປະທັບ 2 ໜ່ວຍ ເພືີ່ອນາ  ໃຊ້ເຂົີ້າໃນການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດ

ຂອງຕົນ ດ້ວຍຮູບແບບທີີ່ເໝາະສົມ.  
46.1 ຕາປະທັບຂອງຄະນະບ ລິຫານເຂດ (ຫົວໜ້າ) 1 ໜ່ວຍ  
46.2 ຕາປະທັບຂອງສະພາບ ລິຫານເສດຖະກິດ (ປະທານ) 1 ໜ່ວຍ  

 

ມາດຕາ 47. ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ  
ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງ-ອົງການທຽບເທົົ່າ, ອົງການປົກຄອງແຂວງຫຼວງນໍາ  ທາ, 

ຂສພບ, ບ ລິສັດຟອກຮິງ ອຸດສາຫະກໍາ ຈໍາກັດ ແລະ ປະຊາຊົນໃນເຂດອ້ອມຂ້າງ ຂສພບ ຈົົ່ງຮັບຮູ້ 
ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ດໍາລັດສະບັບນີີ້ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ.  

 

ມາດຕາ 48. ຜນົສກັສດິ  
ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົີ້ນໄປ.  
 
                                                          ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີແຫງ່ ສປປ ລາວ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ                                                                ເລກທີ 090 /ນຍ  

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 4/02/ 2010 
 

ດໍາລັດ 

ວ່າດວ້ຍການຈດັຕັີ້ງ, ການເຄືີ່ອນໄຫວ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພເິສດ 

ສາມຫຼຽ່ມຄໍາ, ເມອືງຕົີ້ນເຜິີ້ງ, ແຂວງບ ໍ່ແກ້ວ, ສປປ ລາວ 
 

- ອີງຕາມ ລັດຖະທໍາມະນູນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2003; 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 02/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2003;  

- ອີງຕາມ ລັດຖະດໍາລັດຂອງປະທານປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງ 
ເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 75/ສປປ, ລົງວັນທີ 20 ກ ລະກົດ 2009; 

- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ສະບັບເລກ
ທີ 0120/ຜທ.ລທ4, ລົງວັນທີ 19 ມັງກອນ 2010.  
 
 

ນາຍົກລດັຖະມນົຕ ີອອກດາໍລດັ: 
ໝວດທ ີI 

ບດົບນັຍດັທົົ່ວໄປ 
 

ມາດຕາ 1 ຈດຸປະສງົ  

ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ກໍານົດ ຫຼັກການ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັີ້ງ, ການເຄືີ່ອນໄຫວ, 
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນະໂຍບາຍ ເພືີ່ອສົົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນເຂດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄໍາໃຫ້ເປັນຕົວເມືອງ  
ໃໝ່ທີີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຍືນຍົງ, ເຮັດໃຫ້ຈຸດປະສົງຄາດໝາຍທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາລະຫວ່າງລັດຖະບານ 

ກັບ ຜູ້ພັດທະນາ ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. 
 

ມາດຕາ 2 ທີີ່ຕັີ້ງ, ຂອບເຂດ ແລະ ອາຍຂຸອງເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ສາມຫຼຽ່ມຄາໍ  

2.1 ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ຊຶີ່ງຕ ໍ່ໄປນີີ້ເອີີ້ນຫຍ ໍ້ວ່າ “ຂສພຄ”, ມີທີີ່ຕັີ້ງຢູ່ ເມືອງຕົີ້ນ
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ເຜິີ້ງ, ແຂວງບ ໍ່ແກ້ວ, ຊຶີ່ງລັດຖະບານຈັດສັນໃຫ້ໃນເນືີ້ອທີີ່ດິນຈໍານວນສາມພັນ (3,000) ເຮັກຕາ ໂດຍ

ຜູ້ພັດທະນາຈະພັດທະນາຕາມຄວາມສາມາດຕົວຈິງໃນແຕ່ລະປີ, ໃນນັີ້ນກວມເອົາເນືີ້ອທີີ່ ແປດຮ້ອຍ 

ຊາວເຈັດ (827) ເຮັກຕາ ທີີ່ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ແລ້ວຕາມໃບອະນຸຍາດລົງທຶນສະບັບເລກທີ 

045-07/ຄຜທ, ລົງວັນທີ 26/04/2007. ສ່ວນທີີ່ຍັງເຫຼືອໃຫ້ ຂສພຄ ຂະຫຍາຍອອກໄປໃນເຂດ

ອ້ອມຂ້າງ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. 

2.2 ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກໍານົດພືີ້ນທີີ່ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດສາຍພູກິີ່ວລົມຈໍານວນ 

ເຈັດພັນ (7,000) ເຮັກຕາ ໃຫ້ ຂສພຄ ເປັນຜູ້ບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ເປັນເຂດທ່ອງທ່ຽວປ່າໄມ້ 
ທາໍມະຊາດ ໂດຍໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າສະຫງວນຢ່າງເຂັີ້ມງວດ ແລະ ບ ໍ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ມີ 
ການພັດທະນາກິດຈະການອືີ່ນອີກ.  

2.3 ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ມີອາຍຸ 99 ປີ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າ 

ດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປີ 2009 ໂດຍເລີີ່ມແຕ່ມືີ້ໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາລະຫວ່າງ ລັດຖະ 

ບານ ກັບ ບ ລິສັດ ສະບັບວັນທີ 26 ເມສາ 2007 ເປັນຕົີ້ນໄປ. 
 

ມາດຕາ 3 ທີີ່ຕັີ້ງ ພາລະບດົບາດ  

ຂສພຄ ເປັນເຂດພັດທະນາໜຶີ່ງ, ຊຶີ່ງເຄືີ່ອນໄຫວຢ່າງເປັນເອກະລາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຕາມ 

ຈຸດປະສົງທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 1 ຂອງດໍາລັດສະບັບນີີ້, ໂດຍຂຶີ້ນກັບການຊີີ້ນໍາ-ນໍາພາໂດຍກົງຂອງ

ລັດຖະບານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງບ ໍ່ແກ້ວ, ມີພາລະບົດບາດເຄືີ່ອນໄຫວດ້ານ

ທຸລະກິດ, ບ ລິການ, ການລົງທຶນ ແລະ ການບ ລິຫານຕາມສັນຍາ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ 

ລາວ. 
 

ມາດຕາ 4 ນະໂຍບາຍຂອງລດັກຽ່ວກບັ ຂສພຄ  
ລັດ ມີນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລົງທຶນເຂົີ້າ 

ໃນ ຂສພຄ ດ້ວຍການມອບສິດໃຫ້ ຂສພຄ ພິຈາລະນາຕົກລົງກ່ຽວກັບການລົງທຶນ, ການດໍາເນີນທຸລະ 

ກິດ, ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະ ອືີ່ນໆ ຕາມດໍາລັດສະບັບນີີ້ ແລະ ສັນຍາລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ກັບ ບ ລິສດັ 
ດອກງິີ້ວຄໍາ. 

 

ມາດຕາ 5 ຫຼກັການເຄືີ່ອນໄຫວພືີ້ນຖານຂອງ ຂສພຄ  

ຂສພຄ ເຄືີ່ອນໄຫວຕາມລະບຽບຫຼັກການທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ໝວດທີ 5 ພາກທີ III ຂອງກົດໝາຍ 

ວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປີ 2009, ຊຶີ່ງມີຫຼັກການຕົີ້ນຕ  ດັົ່ງນີີ້:  

1. ຂສພຄ ສ້າງຕັີ້ງຂຶີ້ນໃນຂອບເຂດດິນແດນຂອງ ສປປ ລາວ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນ
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ຜູ້ຊີີ້ນໍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງຕ ໍ່ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງ ຂສພຄ ບົນພືີ້ນຖານລະບຽບ, ກົດ    

ໝາຍ ແລະ ລັດຖະທໍາມະນູນຂອງ ສປປ ລາວ; 

2. ເປັນເຈົີ້າຕົນເອງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ການເງິນ, ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍບ ລິຫານ; 

3. ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງການລົງທຶນພາຍໃນ ກັບ ຕ່າງປະເທດ ພາຍໃນຂອບ
ເຂດ ຂສພຄ; 

4. ພັດທະນາເຂດຕາມກົນໄກຫັນເປັນຕົວເມືອງໃໝ່ທີີ່ທັນສະໄໝ, ສ້າງຊຸມຊົນໃໝ່ສີວິໄລ ແລະ 

ຮັບປະກັນສິີ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ຍືນຍົງ; 

5. ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ ແລະ 

ເສີມສ້າງວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດລາວ; 

6. ປະຕິບັດສັນຍາສໍາປະທານ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ກັບ ບ ລິສັດຜູ້ພັດທະນາ ຕາມດໍາລັດສະບັບ
ນີີ້, ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນ ທີີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີຢ່າງເຂັີ້ມງວດ.  

 

ມາດຕາ 6 ສດິ ແລະ ພນັທະຂອງຜູທ້ີີ່ຢູອ່າໃສໃນ ຂສພຄ  

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນ ຂສພຄ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງສິດ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຕົນ ຕາມລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຢູ່ພາຍ 
ໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສພຄ, ເຂົີ້າຮ່ວມ, ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື, ເຄົາລົບ ແລະ 

ປະຕິບັດຕາມດໍາລັດສະບັບນີີ້ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ຂສພຄ. ຜູ້ອາໃສໃນ ຂສພຄ ໄດ້ຮັບ

ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມຕ່າງໆ ຄືກັນກັບຜູ້ລົງທຶນຢູ່ໃນເຂດ. 
 

ມາດຕາ 7 ການພວົພນັສາກນົ  
ລັດສົົ່ງເສີມໃຫ້ ຂສພຄ ດຶງດູດຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຕາມກົດໝາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສປປ 

ລາວ ເພືີ່ອເຂົີ້າມາລົງທຶນໃນເຂດຂອງຕົນ, ທັງເປີດກວ້າງຕະຫຼາດ, ແລກປ່ຽນແຮງງານ, ວັດຖຸດິບ, ເຕັກ

ໂນໂລຊ,ີ ການເງິນ, ການຄ້າ, ການສົົ່ງສິນຄ້າ, ການເຂົີ້າອອກ-ເມືອງ, ພົວພັນກັບບ ລິສັດຕ່າງປະເທດ 

ເພືີ່ອເຊືີ່ອມໂຍງເຂົີ້າໃນພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ ບົນພືີ້ນຖານລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ. 
 

ໝວດທ ີll 
ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີ 

 

ມາດຕາ 8 ຂສພຄ ໄດຮ້ບັນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີດັົ່ງນີີ້: 

8.1 ເຂດເສດຖະກິດພິເສດຢູ່ ສປປ ລາວ, ນັບທັງເຂດ ຂພສຄ ເປັນຫົວໜ່ວຍບ ລິຫານນ້ອຍ ແຕ່

ສັງຄົມກວ້າງ, ມີສິດເຄືີ່ອນໄຫວຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ໝວດທີ 5 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
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ການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບ ປີ 2009; 

8.2 ລັດຖະບານມອບສິດຮອບດ້ານໃຫ້ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສພຄ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມ

ຄອງເຂດ; 

8.3 ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການບ ລິການປະຕູດຽວໃນການດຶງດູດ ແລະ ອະນຸມັດການລົງທຶນດ້ວຍ
ຕົນເອງ; 

8.4 ເປັນຜູ້ກໍານົດຄ່າເຊົົ່າທີີ່ດິນ, ອະສັງຫາລິມະຊິບ ແລະ ອືີ່ນໆ ໃນເຂດດ້ວຍຕົນເອງ; 

8.5 ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຍ້ອງຍ ສັນລະເສີນຈາກລັດຖະບານ. 
 

ມາດຕາ 9 ຜູລ້ງົທນຶທີີ່ມາລງົທນຶໃນ ຂສພຄ ຈະໄດຮ້ບັນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ ດັົ່ງນີີ້:  

9.1 ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍພິເສດດ້ານອັດຕາພາສີ-ອາກອນໂດຍອີງຕາມຂະແໜງການ, ກິດຈະການ  

ຂະໜາດຂອງການລົງທຶນ ເປັນຕົີ້ນ: 

ກ). ປະຕິບັດອັດຕາອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ ຫຼື ອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ ໃນອັດຕາສູງສຸດບ ໍ່ເກີນ 

10%; 

ຂ). ອາກອນຊົມໃຊ້ ໃນອັດຕາສູງສຸດບ ໍ່ເກີນ     70%; 

ຄ). ອາກອນກໍາໄລ ໃນອັດຕາສູງສຸດບ ໍ່ເກີນ     20%; 

ງ). ອາກອນເງິນເດືອນ ໃນອັດຕາສູງສຸດບ ໍ່ເກີນ     7%; 

ຈ). ປະຕິບັດອັດຕາອາກອນເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານ, ຊ່ຽວຊານ ແລະ ກໍາມະກອນທີີ່ເຮັດ 
ວຽກຢູ່ພາຍໃນ ຂພສຄ ໃຫ້ລັດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ; 

ສ) ໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນພາສີ-ອາກອນ ການນໍາເຂົີ້າ ກົນຈັກ, ວັດຖຸດິບ, ອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະ 

ນະຮັບໃຊ້ເຂົີ້າໃນການຜະລິດໂດຍກົງ ຂອງວິສາຫະກິດທີີ່ລົງທຶນຢູ່ພາຍໃນ ຂສພຄ; 

9.2 ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມດ້ວຍສິດໃຊ້ທີີ່ດິນ ແລະ ກໍາມະສິດກ່ຽວກັບອະສັງຫາລິມະຊັບອືີ່ນ 

ຕາມ ມາດຕາ 58 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປີ 2009; 

9.3 ຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ຄອບຄົວ ໄດ້ຮັບສິດໃນການອາໃສຢູ່ດິນແດນ ສປປ ລາວ ຕາມໄລຍະເວລາ

ຂອງການລົງທຶນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 67 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ 

ສະບັບປີ 2009; 

9.4 ໄດ້ຮັບສິດໃນການວ່າຈ້າງແຮງງານ ຕານ ມາດຕາ 66 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມ

ການລົງທຶນ ສະບັບປີ 2009; 

9.5 ໄດ້ຮັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສະໜອງຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການລົງທຶນ



199 

 

ແລະ ອືີ່ນໆ; 

9.6 ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍ ສັນລະເສີນຈາກລັດຖະບານ ຕາມຜົນງານຂອງຜູ້ລົງທຶນ.  
 

ມາດຕາ 10 ການປົກປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຜູລ້ງົທນຶໃນ ຂສພຄ  

10.1 ລັດຖະບານ ຮັບຮູ້, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ລງົທຶນໃນ ຂສພຄ ຕ ໍ່ກັບການ

ລົງທຶນ ແລະ ຊັບສິນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 60, 61 ແລະ 62 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ

ສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປີ 2009. 

10.2 ລັດຖະບານຮັບຮູ້, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູພ້ັດທະນາຕາມສັນຍາ ແລະ 

ຕາມດໍາລັດສະບັບນີີ້.  
 

ໝວດທ ີIII 

ການພດັທະນາ, ການລງົທນຶ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວພາຍໃນ ຂສພຄ 
 

ມາດຕາ 11 ການສາ້ງແຜນແມບ່ດົຂອງ ຂສພຄ.  
ຄະນະບ ລິຫານ ຂສພຄ ແລະ ສະພາບ ລິຫານເສດຖະກິດເປັນຜູ້ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງແຜນແມ່ບົດ

ພັດທະນາ ຂສພຄ ເປັນໄລຍະສັີ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ຊຶີ່ງປະກອບດ້ວຍແຜນພັດທະນາ ແລະ

ນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ, ພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການຂະຫຍາຍຕົວເມືອງ, ສ້າງເຂດຊຸມຊົນໃໝ່, ເຂດທ່ອງທ່ຽວ, ເຂດ

ວັດທະນະທໍາ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ກະສິກໍາ, ອຸດສາຫະກໍາ, ແຜນຜະລິດ ສິນຄ້າສົົ່ງອອກ, 

ແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີ ແລະ ອືີ່ນໆ.  
 

ມາດຕາ 12 ການພດັທະນາພືີ້ນຖານໂຄງລາ່ງ  

12.1 ຜູ້ພັດທະນາ ຂສພຄ ຕ້ອງດໍາເນີນການກ ໍ່ສ້າງພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງທັງໝົດ ເພືີ່ອອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກ ໃຫ້ການດຶງດູດການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົີ້າໃນເຂດ, ເຂດເຊືີ່ອມຕ ໍ່ 

ລະຫວ່າງ ຂສພຄ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ, ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຕາມແຜນແມ່ບົດການພັດທະນາ ຂສພຄ 

ທີີ່ລັດຖະບານ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ; 

12.2 ພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງທີີ່ຈໍາເປັນ ປະກອບມີ ທາງຫຼວງ, ທາງຊອຍ, ທາງເຊືີ່ອມຕ ໍ່ຂອງເຂດ, 

ລະບົບໄຟຟ້າ, ນໍໍ້າປະປາ, ລະບົບບໍາບັດນໍໍ້າເສຍ, ກໍາຈັດຂີີ້ເຫຍືີ້ອ, ຕາຝັັ່ງກັນເຈືີ່ອນ, ທ່າເຮືອ, ດ່ານເຂົີ້າ-

ອອກ ເມືອງ, ຕາໜ່າງພາຍໃນເຂດ, ພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ວັດທະນະທໍາ-

ສັງຄົມ ແລະ ອືີ່ນໆ, ຊຶີ່ງມີມາດຕະຖານລະດັບສູງ ( ຫຼີກເວັີ້ນການກ ໍ່ສ້າງຫຼຸດມາດຕະຖານ ທີີ່ລັດຖະບານ

ກໍານົດ ); 
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12.3 ແຫຼ່ງທຶນພັດທະນາພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ ໄດ້ມາຈາກ ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ລາຍຮັບໃໝ່ທີີ່ເກີດ

ຂຶີ້ນຢູ່ ພາຍໃນເຂດ ຕາມສັດສ່ວນການແບ່ງປັນງົບປະມານ ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນມາດຕາ 24 ຂອງດໍາລັດ 
ສະບັບນີີ້; 

12.4 ມູນຄ່າການລົງທຶນທີີ່ນໍາໃຊ້ເຂົີ້າໃນການພັດທະນາພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງທັງໝົດ ໄດ້ກໍານົດລະ 

ອຽດໃນສັນຍາ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ກັບ ຜູ້ພັດທະນາ, ແຕ່ໃນໄລຍະຕົີ້ນບ ໍ່ຫຼຸດ 500 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ. 

 

ມາດຕາ 13 ປະເພດກດິຈະການການລງົທນຶໃນ ຂສພຄ 

1. ອຸດສາຫະກໍາເພືີ່ອສົົ່ງອອກ; 

2. ສູນການຄ້າ, ສາງ, ຮ້ານຄ້າ, ເຂດປອດພາສີ; 

3. ການກ ໍ່ສ້າງຕົວເມືອງໃໝ່, ບ້ານພັດທະນາ ແລະ ບ້ານຈັດສັນ; 

4. ທະນາຄານ; 

5. ກະສິກໍາສະອາດ, ອຸດສາຫະກໍາສະອາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ການຄົີ້ນຄວ້າທົດລອງ; 

6. ສະໜາມກ໊ອຟ; 

7. ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ໂຮງແຮມ, ຮາ້ນອາຫານ; 

8. ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ຫ ວັດທະນະທໍາ, ວັດ, ສວນສາທາລະນະ; 

9. ກາຊີໂນ (ໂດຍມີດໍາລັດຄຸ້ມຄອງຕ່າງຫາກສະເພາະ); 

10.ກິດຈະການປະເພດອືີ່ນໆ ທີີ່ລັດຖະບານອະນຸມັດໃຫ້ລົງທຶນ. 
 

ມາດຕາ 14 ປະເພດກດິຈະການທີີ່ໄດຮ້ບັການສົົ່ງເສມີ  

ຂະແໜງທຸລະກິດທີີ່ໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມໃນ ຂສພຄ ປະກອບດ້ວຍກິດຈະການຕ່າງໆເປັນຕົີ້ນ: ອຸດ

ສາຫະກໍາເອເລັກໂຕຣນິກ, ອຸປະກອນກ ໍ່ສ້າງທັນສະໄໝ, ໂຄງລ່າງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ການຜະລິດ-ປຸງແຕ່ງ

ກະສິກາໍສະອາດ, ຜະລິດຕະພັນປອດສານພິດ, ຂະແໜງການຜະລິດເພືີ່ອສົົ່ງອອກ, ການປູກຕົີ້ນໄມ້ໃຫ້

ເປັນປ່າ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ວັດ, ສວນສາທາລະນະ. 
ປະເພດກິດຈະການດັົ່ງກ່າວ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສພຄ ເປັນຜູ້ພຈິາລະນາກ່ຽວກັບການຍົກເວັີ້ນ ຫຼື 

ຫຼຸດຜ່ອນພາສີ-ອາກອນ, ຄ່າເຊົົ່າທີີ່ດິນ ແລະ ຄ່າບ ລິການອືີ່ນໆທີີ່ຈໍາເປັນ ເພືີ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນ 

ການດໍາເນີນການພັດທະນາກິດຈະການດັົ່ງກ່າວໃຫ້ເປັນຈິງ. 
 

ມາດຕາ 15 ສດິ ແລະ ພນັທະຂອງຜູລ້ງົທນຶໃນ ຂສພຄ 

ຜູ້ລົງທຶນ ໃນ ຂສພຄ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 63 ຫາ 70 ຂອງກົດໝາຍ 
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ວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປີ 2009, ຕາມດໍາລັດສະບັບນີີ້ ແລະ ຕາມລະບຽບການຂອງ 

ຂສພຄ. 
 

ມາດຕາ 16 ສດິ ແລະ ພນັທະ ຂອງຜູພ້ດັທະນາ ຂສພຄ  

ຜູ້ພັດທະນາ ແມ່ນຜູ້ລົງທຶນລາຍໃຫຍ່ ເຂົີ້າໃນການພັດທະນາພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຊຶີ່ງໃນດໍາລັດ 

ສະບັບນີີ້ ແມ່ນກຸ່ມບ ລິສັດ ດອກງິີ້ວຄໍາ (Hongkong) ຈໍາກັດ, ສິດ ແລະ ພັນທະຕົີ້ນຕ ມີດັົ່ງນີີ້: 

16.1. ປະຕິບັດຕາມ ມາດຕາ 63 ຫາ 70 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ

ສະບັບປີ 2009, ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ຂສພຄ; 

16.2 ສັນຍາລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ກັບ ຜູ້ພັດທະນາ; 

16.3. ເກັບກູ້ທຶນຄືນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 23.3 ຂອງດໍາລັດສະບັບນີີ້.  
 

ມາດຕາ 17 ການສະເໜກີານລງົທນຶໃນ ຂສພຄ 
ຜູ້ມີຈຸດປະສົງລົງທຶນຢູ່ ຂສພຄ ຕ້ອງໄດ້ປະກອບຄໍາຮ້ອງການລົງທຶນ ຕາມແບບພິມທີີ່ກໍານົດ 

ອອກໂດຍ ສະພາບ ລິຫານເສດຖະກິດ ຂສພຄ. 
ຜູ້ລົງທຶນສາມາດຍືີ່ນແບບພິມຄໍາຮ້ອງການລົງທຶນໂດຍຜ່ານແຟັກ, ຈົດໝາຍອີເລັກໂຕຣນິກ ຫຼ ື

ຍືີ່ນໂດຍກົງຕ ໍ່ຫ້ອງການບ ລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂອງສະພາບ ລິຫານເສດຖະກິດ ຂສພຄ.  
 

ມາດຕາ 18 ການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕດູຽວ  

ການບ ລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ມາດຕາ 44, 45 ແລະ 46 ຂອງກົດ     

ໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປີ 2009. 
ສະພາບ ລິຫານ ຂສພຄ ສ້າງຕັີ້ງຫ້ອງການບ ລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ເພືີ່ອອໍານວຍຄວາມ 

ສະດວກໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເປນັຕົີ້ນ ການອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, 

ການສະໜອງຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການບ ລິການການລົງທຶນ ແລະ ການບ ລິການດ້ານອືີ່ນໆ. 
 

ມາດຕາ 19 ການນາໍເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ  

ທຸກການນໍາເຂົີ້າສິນຄ້າ, ອຸປະກອນ, ພາຫະນະ, ກົນຈັກ, ວັດຖຸດິບ, ວັດຖຸເຄິີ່ງສໍາເລັດຮູບ (ຍກົ 

ເວັີ້ນນໍໍ້າມັນເຊືີ້ອໄຟ) ເພືີ່ອມານໍາໃຊ້ພາຍໃນ ຂສພຄ ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ-ອາກອນ ຕາມຂ ໍ້ກໍາ
ນົດສະເພາະ ຂອງ ຂສພຄ. 

ການນໍາເຂົີ້າສິນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນເຂດທັງໝົດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການສະເພາະຂອງເຂດ, 
ສ່ວນການນໍາເອົາສິນຄ້າດັົ່ງກ່າວ ອອກຈາກ ຂສພຄ ເພືີ່ອສົົ່ງອອກ ໄປຍັງພາຍໃນປະເທດ ຕ້ອງປະຕິບັດ
ຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. 
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ສະພາບ ລິຫານເສດຖະກິດ ຂສພຄ ເປັນຜູ້ຢັົ້ງຢືນ ແລະ ລາຍງານການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກຕ ໍ່ ຄະນະ

ບ ລິຫານເຂດ ແລະ ລັດຖະບານ ເປັນປົກກະຕິສາມເດືອນ, ຫົກ ເດືອນ ແລະ ໜຶີ່ງປີ. 
 

ມາດຕາ 20 ການເຂົີ້າ-ອອກ ຂສພຄ  

ການເຂົີ້າ-ອອກ ຂສພຄ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດກາຂອງດ່ານ ຕາມຈຸດທີີ່ລັດຖະບານກໍານົດໄວ້. 
 

ມາດຕາ 21 ການປົກປກັຮກັສາສິີ່ງແວດລອ້ມ  

ຄະນະບ ລິຫານ ຂສພຄ ເປັນຜູກ້ໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກ
ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ 
ແລະ ຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. 

 

ມາດຕາ 22 ການພວົພນັກບັພາຍນອກ  

22.1 ລັດຖະບານອະນຸຍາດໃຫ້ ຂສພຄ ເຄືີ່ອນໄຫວພົວພັນກັບບ ລິສັດ, ອົງການຈັດຕັີ້ງຕ່າງໆທັງ

ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕາມການຕົກລົງຂອງຄະນະບ ລິຫານ ຂພສຄ; 

22.2 ຂະແໜງການຕ່າງໆຂອງສູນກາງ ແລະ ແຂວງບ ໍ່ແກ້ວ ມີໜ້າທີີ່ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ, 

ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ຮ່ວມມື ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ເພືີ່ອໃຫ້ ຂສພຄ ເຄືີ່ອນໄຫວສະດວກຕາມນະໂຍບາຍ 

ແລະ ລະບຽບການພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ.  
 

ໝວດທ ີIV 
ການເງນິ ແລະ ງບົປະມານຂອງ ຂສພຄ 

 

ມາດຕາ 23 ການເງນິຂອງ ຂສພຄ  

1. ຂສພຄ ເປັນຫົວໜ່ວຍແຜນການ ແລະ ການເງິນ ພິເສດ, ເພິີ່ງຕົນເອງ ແລະ ກູ້ມຕົນເອງ  

ປະຕິບັດພັນທະຕ ໍ່ ລັດຖະບານ ຕາມສັນຍາ ແລະ ດໍາລັດສະບັບນີີ້; 

2. ການຊໍາລະສະສາງພາຍໃນເຂດ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ສະກຸນເງິນກີບ, ການຊໍາລະສະສາງກັບຕ່າງປະເທດ 

ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາກັບຄູ່ຮ່ວມມື ແຕ່ໃຫ້ທຽບຄ່າເປັນເງິນກີບ; 

3. ທະນາຄານ ສປປ ລາວ ເປັນຜູກ້ວດກາຄຸ້ມຄອງການຈ ລະຈອນເງິນຕາໃນເຂດ ຕາມລະບຽບ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານ ສປປ ລາວ.  

 

ມາດຕາ 24 ງບົປະມານ ຂສພຄ  
ຂສພຄ ມີລະບົບງົບປະມານເປັນຂອງຕົນເອງ ໂດຍແມ່ນກອງປະຊຸມຄະນະບ ລິຫານ ແລະ ສະພາ

ບ ລິຫານເສດຖະກິດ ເປັນຜູ້ພິຈາລະນາຕົກລົງ. 
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24.1 ລາຍຮັບຂອງ ຂສພຄ ໄດ້ມາຈາກ: 

1. ການໃຫ້ສິດໃຊ້ ຫຼ ືການໃຫ້ເຊົົ່າທີີ່ດິນ ທີີ່ໄດ້ພັດທະນາແລ້ວ ຕາມຂອບເຂດທີີ່ດິນຂອງລັດທີີ່
ເຂົີ້າເປັນຮຸ້ນ ລວມທັງທີີ່ດິນທີີ່ໄດ້ຈາກພາກສ່ວນອືີ່ນ ຊຶີ່ງຮັບການຊົດເຊີຍແລ້ວ; 

2. ການຂາຍ ຫຼື ໃຫ້ເຊົົ່າອະສັງຫາລິມະຊັບອືີ່ນໆ; 

3. ຄ່າບ ລິການ ແລະ ຄ່າທໍານຽມການລົງທຶນ, ສະແຕັມອາກອນດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ການບ ລິການ

ດ້ານວິຊາການ ອືີ່ນໆ ຕາມທີີ່ລັດຖະບານກໍານົດໄວ້; 

4. ລາຍຮັບພາສີ-ອາກອນ ທີີ່ເກີດຂຶີ້ນໃນເຂດ (ຍົກເວັີ້ນ ພາສີ-ອາກອນ ນໍາເຂົີ້າ ສປປ ລາວ); 

5. ເງິນປັບໃໝຈາກການຄໍໍ້າປະກັນການລົງທຶນໃນເຂດ; 

6. ລາຍຮັບຈາກກາຊິໂນ, ໂຮງແຮມ, ຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າ, ກິດຈະການອືີ່ນ; 

7. ການຊືີ້ຂາຍ-ຮຸ້ນ ທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 

8. ລາຍຮັບອືີ່ນ ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ.  

24.2 ລາຍຈ່າຍ ຂອງ ຂສພຄ ປະກອບດ້ວຍ: 

1. ຈ່າຍການລົງທຶນພັດທະນາພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ; 

2. ຈ່າຍຄ່າຄຸ້ມຄອງ ບ ລິຫານ ຂອງ ຂສພຄ; 

3. ຈ່າຍເງິນເດືອນ, ບໍາເນດັ, ບໍານານ (ພະນັກງານລັດ ແລະ ພະນັກງານຂອງ ຂສພຄ); 

4. ຈ່າຍສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ພະນັກງານລັດ, ພະນັກງານຂອງ ຂສພຄ ແລະ ພະນັກງານ 

ຕາມສັນຍາ); 

5. ຈ່າຍສາທາລະນະປະໂຫຍດທີີ່ຈໍາເປັນ ສໍາລັບເຂດດັົ່ງກ່າວ: ໄຟຟ້າ, ນໍໍ້າປະປາ, ສະຖານີລົດ 

ເມ, ການທໍາຄວາມສະອາດຕົວເມືອງ, ສວນສາທາລະນະ, ການປູກຕົີ້ນໄມ້ແຄມທາງ ແລະ

ອືີ່ນໆ; 

6. ຈ່າຍຄ່າອຸບັດຕິເຫດຕ່າງໆ; 

7. ຄັງສະສົມ ຂອງ ຂສພຄ.  
 ສໍາລັບສັດສ່ວນແຕ່ລະລາຍຈ່າຍ ແມ່ນກອງປະຊຸມຄະນະບ ລິຫານ ແລະ ສະພາບ ລິຫານ

ເສດຖະກິດ ຂສພຄ ເປັນຜູ້ຕົກລົງ; 

 ສໍາລັບເງິນເດືອນ, ບໍາເນັດ, ບໍານານ ຂອງພະນັກງານລັດ ທີີ່ປະຈໍາການ ຢູ່ ຂສພບ ນັີ້ນ ຕ້ອງ

ສູງກວ່າ ຫຼື ບ ໍ່ໃຫ້ຫຼຸດອັດຕາເງິນເດືອນ, ບໍາເນັດ, ບໍານານ ຂອງພະນັກງານ ສັງກັດລັດ ໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ຂຶີ້ນກັບລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງ ຂສພຄ. 

24.3 ອັດຕາສ່ວນການແບ່ງປັນ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ (ງົບປະມານ) ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ກັບຜູ ້
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ພັດທະນາ ໃຫ້ດໍາເນີນການຕາມລະບຽບການຖືຮຸ້ນ, ຊຶີ່ງຄິດໄລ່ຕົວຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະ 5 ປີ, 10 ປີ, 20 

ປີ, 50 ປີ... ແລະ ໃຫ້ກໍານົດລະອຽດໃນສັນຍາເພີີ່ມເຕີມ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ກັບ ກຸ່ມບ ລິສັດ

ດອກງິີ້ວຄໍາ. 

24.4 ງົບປະມານໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານໃນໄລຍະຕົີ້ນ ຂອງຄະນະບ ລິຫານ ຂສພຄ 
ໄດ້ມາຈາກຜູ້ພັດທະນາ ຊຶີ່ງຈະໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາ ເພີີ່ມເຕີມ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ກັບ ກຸ່ມບ ລິສັດ
ດອກງິີ້ວຄໍາ. 

 

ມາດຕາ 25 ການແບງ່ປນັຜນົປະໂຫຍດ ລະຫວາ່ງ ລດັ ກບັ ຜູພ້ດັທະນາ  

25.1 ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດຖະບານ: 

1. ເງິນປັນຜົນ ຕາມສັດສ່ວນການປະກອບຮຸ້ນ ແຕ່ລະໄລຍະ 5 ປີ, 10 ປີ, 20 ປີ, 50 ປີ... 

(ທາງກົງ) ແລະ ໃຫ້ກໍານົດລະອຽດໃນສັນຍາເພີີ່ມເຕີມ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ກັບ ກຸ່ມ
ບ ລິສັດ ດອກງິີ້ວຄໍາ; 

2. ຄ່າຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ການນໍາໃຊ້ປ່າສະຫງວນ, ລິຂະສິດອືີ່ນໆ ຂອງລັດຖະບານ ທີີ່ 

ຂພສຂ) ນໍາໃຊ້; 

3. ໝາກຜົນການພັດທະນາທັງໝົດພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເຂດເຊືີ່ອມຕ ໍ່, ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍ

ໃນ (GDP) ຂອງທ້ອງຖິີ່ນ (ທາງອ້ອມ); 

4. ການຂະຫຍາຍໂອກາດວຽກເຮັດງານທໍາຂອງປະຊາຊົນ; 
5. ເມືີ່ອສິີ້ນສຸດອາຍຸສັນຍາແລ້ວ ສິີ່ງປຸກສ້າງ, ອຸປະກອນທັງໝົດຂອງ ຂສພຄ ຈະຕົກເປັນກໍາ

ມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ຍົກເວັີ້ນອາຄານເພືີ່ອຢູ່ອາໄສ ແລະ ກິດຈະການທີີ່ເປັນຂອງສ່ວນ

ຕົວຄົນລາວ, ຄົນຕ່າງປະເທດ ທີີ່ໄດ້ສັນຊາດລາວ ຫຼື ພົນລະເມືອງລາວກິດຕິມະສັກ. 

25.2 ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ອົງການປົກຄອງແຂວງ: 

1. ຄ່ານໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໃນ ຂສພຄ ( ບ ໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 5% ຂອງມູນຄ່າຊັບພະຍາ 

ກອນທໍາມະຊາດ); 

2. 30% ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດທີີ່ລັດຖະບານໄດ້ມາຈາກເງິນປັນຜົນ ແລະ ເງິນແບ່ງປັນງົບປະ 

ມານ ຂສພຄ; 

3. ຄ່າບ ລິການດ້ານວິຊາການ ຕາມທີີ່ລັດຖະບານກໍານົດໄວ້ໃນເວລາທີີ່ອົງການປົກຄອງ ແລະ 
ຂະແໜງການຕ່າງໆທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງບ ໍ່ແກ້ວ ບ ລິການໃຫ້ ຂສພຄ. 

25.3 ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງອົງການປົກຄອງເມືອງຕົີ້ນເຜິີ້ງ: 

1. 30% ຂອງຄ່ານໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໃນ ຂສພຄ ທີີ່ອົງການປົກຄອງແຂວງໄດ້
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ຮັບ; 

2. 30% ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ ທີີ່ລັດຖະບານ ໄດ້ມາຈາກເງິນປັນຜົນ ແລະ ເງິນແບ່ງປັນ

ງົບປະມານ ຂສພຄ ທີີ່ອົງການປົກຄອງແຂວງໄດ້ຮັບ; 

3. ຄ່າບ ລິການດ້ານວິຊາການ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ທີີ່ອົງການປົກຄອງເມືອງຕົີ້ນເຜິີ້ງ ບ ລ ິ
ການໃຫ້ ຂສພຊ).  

25.4 ຜູ້ພັດທະນາ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດັົ່ງນີີ້: 

1. ລາຍຮັບຈາກການປັນຜົນຂອງການປະກອບຮຸ້ນ ຕາມອັດຕາຕົວຈິງໃນ ແຕ່ລະໄລຍະ 5 ປີ, 

10 ປີ, 20 ປີ, 50 ປີ... ໂດຍໃຫ້ກໍານົດລະອຽດໃນສັນຍາເພີີ່ມເຕີມ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ 
ກັບ ກຸ່ມບ ລິສັດ ດອກງິີ້ວຄໍາ; 

2. ລາຍຮັບຈາກການຖືຮຸ້ນໃນກິດຈະການຕ່າງໆທີີ່ເກີດຂຶີ້ນໃໝ່ ໃນ ຂສພຄ; 

3. ລາຍຮັບໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ບ ລິການ, ການລົງທຶນ ແລະ ລາຍຮັບອືີ່ນໆຕາມການ

ຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ. 
ສໍາລັບສິດຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ບັນຫາອືີ່ນໆທີີ່ຍັງບ ໍ່ທັນກໍານົດຊັດເຈນ ໃນດໍາລັດສະບັບນີີ້ 

ມອບໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນເຈົີ້າການສົມທົບກັບຂະແໜງການ ແລະ 
ທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສ້າງສັນຍາເພີີ່ມເຕີມຮ່ວມກັບກຸ່ມບ ລິສັດດອກງິີ້ວຄໍາ ຕິດແນບໂດຍຖືເປັນ
ເອກະສານສໍາຄັນຂອງ ດໍາລັດສະບັບນີີ້. 

 

ໝວດທ ີV 
ໂຄງປະກອບການຈດັຕັີ້ງຂອງ ຂສພຄ 

 

ມາດຕາ 26 ໂຄງປະກອບການຈດັຕັີ້ງ  

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັີ້ງຂອງ ຂສພຄ ປະກອບມີ: 

- ຄະນະບ ລິຫານ ຂສພຄ (Administration Board) ເປັນອົງການປົກຄອງບ ລິຫານລັດ ໃນ 

ຂສພຄ. 

- ສະພາບ ລິຫານເສດຖະກິດ ຂສພຄ (Economic Management Board) ເປັນອົງການ

ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ, ທຸລະກິດ, ການບ ລິການ ຂສພຄ.  
 

ມາດຕາ 27 ຄະນະບ ລຫິານ ຂສພຄ 

ຄະນະບ ລິຫານ ຂສພຄ ຂຶີ້ນກັບການຊີີ້ນໍາໂດຍກົງ ແລະ ຖືກແຕ່ງຕັີ້ງຈາກລັດຖະບານ, ຊຶີ່ງປະ 

ກອບດ້ວຍ ຫົວໜ້າໜຶີ່ງທ່ານ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຈໍານວນໜຶີ່ງ, ມີກົງຈັກການຈັດຕັີ້ງຊ່ວຍວຽກ ແລະ ບຸກ

ຄະລາກອນຈໍານວນໜຶີ່ງ ເພືີ່ອປະຕິບັດໜ້າທີີ່ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ (ຈໍານວນກົງຈັກ ແລະ ບຸກຄະ 
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ລາກອນ ໃຫ້ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ຄວາມສາມາດສະໜອງງົບປະມານ ຂອງເຂດ).  
 

ມາດຕາ 28 ສະພາບ ລຫິານເສດຖະກດິ ຂສພຄ  

ສະພາບ ລິຫານເສດຖະກິດ ຂສພຄ ປະກອບດ້ວຍປະທານໜຶີ່ງທ່ານ ຊຶີ່ງມາຈາກຝ່າຍຜູ້ພັດທະນາ, 
ຮອງປະທານ ສອງທ່ານ ທີີ່ຖືກແຕ່ງຕັີ້ງມາຈາກຝ່າຍລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາຝ່າຍລະ ໜຶີ່ງທ່ານ 
ແລະ ກໍາມະການຫົກທ່ານ (ການແຕ່ງຕັີ້ງກໍາມະການ ແມ່ນອີງຕາມສັດສ່ວນການປະກອບຮຸ້ນ) ໂດຍ

ແມ່ນກອງປະຊຸມລະຫວ່າງສະພາບ ລິຫານເສດຖະກິດ ກັບຄະນະບ ລຫິານເຂດ ເປັນຜູ ້ຮັບຮອງ. 
 

ມາດຕາ 29 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ ຂອງຄະນະບ ລຫິານ ຂສພຄ  

1. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ວາງແຜນຍຸດທະສາດດ້ານການປົກຄອງ, ການປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນ

ຄວາມສະຫງົບ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍປ້ອງກັນຊາດ-ປອ້ງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງພັກ 

ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍການປົກຄອງ; 

2. ຄົີ້ນຄວ້າຫຼັກການ, ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ, ການເຂົີ້າ-ອອກເມືອງ; 

3. ຄົີ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາສັງຄົມ, ການສົົ່ງເສີມການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ວັດ 

ທະນະທໍາ, ການແກ້ໄຂບັນຫາທາງສັງຄົມ; 

4. ຮັບປະກັນຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມ

ຍຸຕິທໍາ ພາຍໃນ ຂສພຄ ຕາມລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ; 

5. ຈັດຕັີ້ງການເກັບລາຍຮັບຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 24 ຂ ໍ້ 3, 4 ແລະ 8 ຂອງດາໍລັດ 

ສະບັບນີີ້ ແລະ ລາຍຮັບຕາມສັນຍາ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ກັບ ບ ລິສັດຜູ້ພັດທະນາ; 

6. ຮ່ວມກັບສະພາບ ລິຫານເສດຖະກິດ ແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງພາຍໃນ ຂສພຄ; 

7. ຮ່ວມກັບສະພາບ ລິຫານເສດຖະກິດ ປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການພັດທະ 
ນາແບບຍືນຍົງ; 

8. ແນະນາໍສະພາບ ລິຫານເສດຖະກິດ ໃນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຂອງສະພາດັົ່ງກ່າວ; 

9. ປະສານສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງຂັີ້ນເມືອງ, ຂ ຄໍາເຫັນຊີີ້ນໍາຈາກອົງການປົກຄອງແຂວງບ ໍ່

ແກ້ວ ແລະ ຂະແໜງສາຍຕັີ້ງຂອງສູນກາງ; 

10. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນຕາມສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຂອງຕົນ; 

11. ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການເຄືີ່ອນໄຫວ ແລະ ສະເໜີຂ ຄໍາເຫັນຊີີ້ນໍາຈາກອົງການປົກຄອງ
ແຂວງ ແລະ ຂະແໜງການສາຍຕັີ້ງຂອງສູນກາງ; 

12. ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ອືີ່ນໆ ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ. 
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ມາດຕາ 30 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງສະພາບ ລຫິານເສດຖະກດິ ຂສພຄ  

1. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການການລົງທຶນ ໃນແຕ່

ລະໄລຍະ 6 ເດືອນ, 1 ປີ, 5 ປີ 20 ປີ; 

2. ຄົີ້ນຄວ້າ ລະບຽບການ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບ ລິຫານເສດຖະກິດ; 

3. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ
ສົົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງ ສປປ ລາວ ສະບັບປີ 2009; 

4. ຂຸດຄົີ້ນລາຍຮັບ, ສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດງົບປະມານ ຂສພຄ; 

5. ຈັດຕັີ້ງການເກັບລາຍຮັບຕ່າງໆຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນ ມາດຕາ 24 ຂ ໍ້ 1,2,5, 6 ແລະ 7 

ຂອງດໍາລັດສະບັບນີີ້; 

6. ສະໜອງຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ພິຈາລະນາການລົງທຶນ ແລະ ປະເມີນຜົນການລົງທຶນ; 

7. ຊຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ; 

8. ເປັນເຈົີ້າການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຮ່ວມກັບຄະນະບ ລິຫານ ຂສພຄ; 

9. ມອບພັນທະໃຫ້ລັດຖະບານຕາມສັນຍາ ແລະ ດໍາລັດສະບັບນີີ້; 

10. ສ້າງ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ກໍາມະກອນ ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ; 

11. ພັດທະນາການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ; 

12. ປົກປັກຮັກສາຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ
ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ; 

13. ປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; 

14. ຄຸ້ມຄອງຈັດສັນ ແລະ ນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ, ການປຸກສ້າງປະພດຕ່າງໆ ໃຫ້ກົມກຽວ; 

15. ລາຍງານ ຜົນຂອງການເຄືີ່ອນໄຫວປະຈໍາໄຕມາດ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ ໃຫ້ແກ່

ລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະບ ລິຫານ ຂສພຄ; 

16. ພົວພັນກັບ ບ ລິສັດ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ; 

17. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ອືີ່ນໆ ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ. 
 

ມາດຕາ 31 ການປະສານງານ ແລະ ເຮດັວຽກຂອງຄະນະບ ລຫິານ ແລະ ສະພາບ ລຫິານເສດຖະກດິ 

1. ຄະນະບ ລິຫານ ແລະ ສະພາບ ລິຫານເສດຖະກິດ ເຄືີ່ອນໄຫວຕາມ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຂອງຕົນ
ຕາມທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 29 ແລະ 30 ຂອງດໍາລັດສະບັບນີີ້, ມີໜ້າທີີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນ

ການປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ດໍາລັດສະບັບນີີ້, ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະພັກ-ອົງການ

ປົກຄອງແຂວງບ ໍ່ແກ້ວ; 
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2. ກົນໄກການປະສານງານລະຫວ່າງຄະນະບ ລິຫານ ຂສພຄ ກັບ ສະພາບ ລິຫານເສດຖະກິດ 
ຂສພຄ ແມ່ນກອງປະຊຸມຮ່ວມ, ການພົບປະ, ການພິຈາລະນາຂ ໍ້ສະເໜີ ຂອງກັນ ແລະ ກັນ; 

3. ກອງປະຊຸມຮ່ວມສະໄໝສາມັນ ລະຫວ່າງ ຫົວໜ້າຄະນະບ ລິຫານກັບປະທານສະພາບ ລິຫານ
ເສດຖະກິດຈັດຂຶີ້ນ ເດືອນລະໜຶີ່ງຄັີ້ງ ແລະ ສາມາດຈັດຕັີ້ງກອງປະຊຸມວິສາມັນໄດ້ ຕາມການສະເໜີຂອງ 
ຄະນະໃດໜຶີ່ງ ແລະ ກອງປະຊຸມດັົ່ງກ່າວເປັນບ່ອນພິຈາລະນາຕັດສິນບັນຫາສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງ ຂສພຄ 
(ແຜນພັດທະນາເຂດ, ງົບປະມານ, ການແຕ່ງຕັີ້ງບຸກຄະລາກອນ, ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, 

ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງພາຍໃນ ເຂດ ແລະ ອືີ່ນໆ), ກອງປະຊຸມຮ່ວມພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງຫົວໜ້າຄະນະ
ບ ລິຫານເຂດ; 

4. ທັງສອງອົງການມີຄວາມສະເໝີພາບຕ ໍ່ໜ້າກົດໝາຍ ແລະ ເຄົາລົບສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ເຊິີ່ງກັນ 
ແລະ ກັນ; 

5. ກ ລະນີ ສອງຄະນະບ ໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໃນບັນຫາໃດໜຶີ່ງ ໃຫ້ນໍາສະເໜີ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ
ການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ. 

 

ໝວດທ ີVI 
ການຄຸມ້ຄອງຂອງອງົການມະຫາພາກຕ ໍ່ ຂສພຄ 

 

ມາດຕາ 32 ອງົການທີີ່ມສີດິໜາ້ທີີ່ຄຸມ້ຄອງ ຂສພຄ.  

1. ຄະນະພັກ ຂສພຄ ຂຶີ້ນກັບການຊິີ້ນໍານໍາພາຂອງຄະນະປະຈໍາພັກ ແຂວງບ ໍ່ແກ້ວ. 

2. ຄະນະບ ລິຫານເຂດ ແລະ ສະພາບ ລິຫານເສດຖະກິດ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງຮອບ 
ດ້ານຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຂອງເຈົີ້າແຂວງໆບ ໍ່ແກ້ວ. 

3. ບັນດາກະຊວງ-ອົງການທຽບເທົົ່າ ສາຍຕັີ້ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນວຽກງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ

ເຂດ ຕາມພາລະບົດບາດໜ້າທີີ່ຂອງອົງການຕົນ. 
 

ມາດຕາ 33 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງລດັຖະບານ:  

1. ເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວບຄຸມຄວາມໝັີ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຊີີ້ນໍາໂດຍກົງ ຕ ໍ່ວຽກງານປ້ອງ

ກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບພາຍໃນ ຂສພຄ; 

2. ອອກນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກາໍຕ່າງໆ ທີີ່ກ່ຽວພັນກັບການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຂສພຄ;  

3. ແນະນາໍ ແລະ ຂົນຂວາຍນັກລົງທຶນລາຍໃຫຍ່ ເພືີ່ອມາລົງທຶນໃນ ຂສພຄ; 
4. ຕົກລົງໂຄງປະກອບການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ແຕ່ງຕັີ້ງບຸກຄະລາກອນຂອງ ຂສພຄ ແລະ ໜ້າທີີ່ອືີ່ນໆ

ຕາມລະບຽບກົດໝາຍກໍານົດ. 
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ມາດຕາ 34 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງກະຊວງ ແລະ ອງົການທຽບເທົົ່າທີີ່ກຽ່ວຂອ້ງ 

1. ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການທຽບເທົົ່າ ເປັນຜູ້ສະໜອງບັນດານະໂຍບາຍການສົົ່ງເສີມ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງການດາໍເນີນກິດຈະການລົງທຶນ ໃນ ຂສພຄ ທີີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງການຕົນ; 

2. ຕິດຕາມການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ ໃນ ຂສພຄ ທີີ່ຂະແໜງການຕົນໄດ້ກໍາ
ນົດອອກ; 

3. ປະກອບບຸກຄະລາກອນຊ່ວຍຝຶກອົບຮົມຕໍາແໜ່ງງານກ່ຽວຂ້ອງຕາມການສະເໜີຂອງ ຂສພຄ. 
 

ມາດຕາ 35 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງອງົການປົກຄອງແຂວງບ ໍ່ແກວ້  

1. ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງເຂດ; 

2. ຕິດຕາມການປະຕິບັດສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງປະຊາຊົນ, ຂອງລັດ, ຂອງຜູ້
ລົງທຶນ; 

3. ເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນ ລວມທັງຮັບປະກັນຄວາມສະ 
ຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍພາຍໃນເຂດທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ; 

4. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ອືີ່ນໆ ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ.  
 

ມາດຕາ 36 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງເມອືງຕົີ້ນເຜິີ້ງ 

1. ປະສານສົມທົບກັບຄະນະບ ລິຫານເຂດ ແລະ ສະພາບ ລິຫານເສດຖະກິດ ໃນການສ້າງແຜນ
ພັດທະນາເຂດ ແລະ ເຂດອ້ອມຂ້າງໃຫ້ກົມກຽວ; 

2. ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດສັນທີີ່ດິນ, ການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການດໍາລົງຊິວິດຂອງປະ 

ຊາຊົນບ ລິເວນອ້ອມຂ້າງເຂດຕາມແຜນຜັງທີີ່ຮັບຮອງ; 

3. ຈັດສັນ ແລະ ອົບຮົມວິຊາອາຊີບ, ປະກອບວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ປະຊາຊົນ ຕາມຄວາມຕ້ອງ 

ການພາຍໃນເຂດ; 

4. ຄະນະພັກ-ອົງການປົກຄອງເມືອງຕົີ້ນເຜິີ້ງ, ຄະນະພັກ-ຄະນະບ ລິຫານ ຂສພຄ ມີສິດ ແລະ ໜ້າ

ທີີ່ເທົົ່າທຽມກັນ, ເຄົາລົບນັບຖືຊຶີ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຮັບຜິດຊອບຜົນໄດ້ຜົນເສຍຕ ໍ່ແຂວງ ແລະ ລັດຖະບານ 

ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ  ດໍາລັດສະບັບນີີ້. 
 

ມາດຕາ 37 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງບາ້ນອອ້ມຂາ້ງເຂດ 

1. ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມປອດໄພ ພາຍໃນເຂດ; 

2. ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ, ການລົງທຶນໃນເຂດ ຕາມດໍາລັດ ແລະ ກົດໝາຍ; 

3. ຊົມໃຊ້ ແລະ ປົກປັກຮັກສາພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ທີີ່ພັດທະນາ 
ຂຶີ້ນພາຍໃນເຂດ ຂສພຄ ບົນພືີ້ນຖານລະບຽບຂອງເຂດ; 
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4. ສຶກສາອົບຮົມການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນ ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເພືີ່ອປະກອບ
ອາຊີບ, ຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ປ ິ່ນອ້ອມກິດຈະການຕ່າງໆຂອງເຂດ. 

5. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຕ່າງໆ ຕາມທີີ່ອົງການປົກຄອງເມືອງມອບໝາຍ.  
 

ມາດຕາ 38 ການຮກັສາຄວາມສະຫງບົໃນ ຂສພຄ  

1. ຂສພຄ ມີຫ້ອງການ ປກຊ-ປກສ ອັນດຽວ ເຮັດໜ້າທີີ່ຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງ ຂສພຄ. ຊຶີ່ງ

ຖືກແຕ່ງຕັີ້ງໂດຍປະທານຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງ ແຂວງບ ໍ່ແກ້ວ 
ແລະ ຂຶີ້ນກບັການຊີີ້ນໍານໍາພາໂດຍກົງຂອງຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາສະຫງົບແຂວງບ ໍ່
ແກ້ວ, ໂດຍແມ່ນຫົວໜ້າຄະນະບ ລິຫານເຂດ ເປັນປະທານ ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນ 
ຄວາມສະຫງົບເຂດ; 

2. ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຂອງຫ້ອງການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງ ຂສພຄ ມອບໃຫ ້

ປະທານຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຂວງບ ໍ່ແກ້ວ ເປັນຜູ້ຕົກລົງ; 

3. ພົນລະເມືອງ, ນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີີ່ເຄືີ່ອນໄຫວ ແລະ ດໍາລົງຊິວິດໃນເຂດ 

ມີພັນທະທີີ່ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງເຂດ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ 

ລາວ ກໍານົດໄວ້. 

ມາດຕາ 39 ການນາໍໃຊ ້ພາສາ ພາຍໃນ ຂສພຄ 
ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີີ່ດໍາລົງຊີວິດ ຫຼ ືດໍາເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ພາຍໃນ ຂສພຄ ໃຫ້ຖືເອົາພາສາລາວ 

ເປັນພາສາທາງລັດຖະການ, ພາສາຈີນ ແລະ ພາສາອັງກິດ ເປັນພາສາສາກົນ. 

ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ພາສາ ເພືີ່ອປະຊາສໍາພັນ, ການຂຽນປ້າຍໂຄສະນາ, ປ້າຍຊືີ່ບ ລິສັດ, ປ້າຍອືີ່ນໆ 

ພາຍໃນ ຂສພຄ ແມ່ນໃຫ້ຂຽນເປັນພາສາລາວຂຶີ້ນເທິງສຸດ ແລະ ພາສາສາກົນອືີ່ນໆຕາມທີຫຼັງ.  
 

ໝວດທ ີVII 

ການແກໄ້ຂຂ ໍ້ຂດັແຍງ່, ນະໂຍບາຍຕ ໍ່ຜູທ້ີີ່ມຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕ ໍ່ຜູລ້ະເມດີ 
 

ມາດຕາ 40 ການແກໄ້ຂຂ ໍ້ຂດັແຍງ່  
ການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ທາງແພ່ງທີີ່ເກີດຂຶີ້ນໃນ ຂສພຄ ແມ່ນດໍາເນີນ

ດ້ວຍການແກ້ໄຂພາຍໃນ ຫຼື ແກ້ໄຂພາຍນອກ. 
 

ມາດຕາ 41 ການແກໄ້ຂພາຍໃນ  

ການແກ້ໄຂພາຍໃນ ແມ່ນດໍາເນີນຜ່ານການເຈລະຈາປະນິປະນອມ ລະຫວ່າງ ຄູ່ກ ລະນີດ້ວຍກັນ, 

ຖ້າຍັງບ ໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ ແມ່ນໃຫ້ຄະນະບ ລິຫານ ຂສພຄ ໄກ່ເກ່ຍ, ຖ້າຍັງບ ໍ່ສໍາເລັດ ຈຶີ່ງດາໍເນນີ
ການແກ້ໄຂຢູ່ນອກເຂດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ສປປ ລາວ. 
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ມາດຕາ 42 ການແກໄ້ຂພາຍນອກ  

ການແກ້ໄຂພາຍນອກ ແມ່ນດໍາເນີນດ້ວຍອົງການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສານ 

ຂອງ ສປປ ລາວ.  
 

ມາດຕາ 43 ການແກໄ້ຂການກະທາໍຜດິທາງອາຍາ  
ການກະທໍາຜິດທາງອາຍາທີີ່ເກີດຂຶີ້ນໃນ ຂສພຄ ແມ່ນໃຫ້ດໍາເນີນຕາມຂະບວນການຍຸຕິທໍາຂອງ 

ສປປ ລາວ. 
 

ມາດຕາ 44 ນະໂຍບາຍຕ ໍ່ຜູທ້ີີ່ມຜີນົງານ  
ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີີ່ມີຜົນງານດີເດັົ່ນໃນການປະຕິບັດດໍາລັດສະບັບນີີ້ ເປັນຕົີ້ນ ການດຶງ 

ດູດການລົງທຶນ, ການຊຸກຍູ້, ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັີ້ງໜ້າເຂົີ້າໃນການເຄືີ່ອນໄຫວ
ວຽກງານການລົງທຶນ ແລະ ການພັດທະນາ ຂສພຄ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍ  ແລະ 
ນະໂຍບາຍອືີ່ນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. 

 

ມາດຕາ 45 ມາດຕະການຕ ໍ່ຜູລ້ະເມດີ  

ມາດຕະການຕ ໍ່ຜູ້ລະເມີດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ມາດຕາ 97 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມ 

ການລົງທຶນ ສະບັບປີ 2009. 

 

ໝວດທ ີVIII 
ບດົບນັຍດັສດຸທາ້ຍ 

 

ມາດຕາ 46 ຕາປະທບັ 

ຂສພຄ ມີຕາປະທັບ 2 ໜ່ວຍ ເພືີ່ອນໍາໃຊ້ເຂົີ້າໃນການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດ

ຂອງຕົນ ດ້ວຍຮູບແບບທີີ່ເໝາະສົມ. 

46.1 ຕາປະທັບຂອງຄະນະບ ລິຫານເຂດ (ຫົວໜ້າ) 1 ໜ່ວຍ; 

46.2 ຕາປະທັບຂອງສະພາບ ລິຫານເສດຖະກິດ(ປະທານ) 1 ໜ່ວຍ. 
 

ມາດຕາ 47 ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ  

ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງ-ອົງການທຽບເທົົ່າ, ອົງການປົກຄອງແຂວງບ ໍ່ແກ້ວ, 

ຂສພຄ, ບ ລິສັດ ດອກງິີ້ວຄໍາ ຈໍາກັດ ແລະ ປະຊາຊົນໃນເຂດອ້ອມຂ້າງ ຂສພຄ ຈົົ່ງຮັບຮູ້ໃຫ້ການຮ່ວມມື 

ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ. 
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ມາດຕາ 48 ຜນົສກັສດິ  

ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົີ້ນໄປ. 
 

                                                          ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີແຫງ່ ສປປ ລາວ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

    

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ                                                                             ເລກທ ີ05 /ນຍ    

                                                                ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 05. 01. 2018 
             

ດາໍລດັ 
ວ່າດວ້ຍ ການຈດັຕັີ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວ 

ຂອງ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລງົທນຶ 
 

 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 08 ພະຈິກ 2016; 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທ ີ14/ສພຊ, ລົງວັນທ ີ17 ພະຈິກ  

2016; 

- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 3145/ກຜທ. ລທ4, 

ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2017. 
 

ນາຍົກລດັຖະມນົຕ ີອອກດາໍລດັ: 

ໝວດທ ີ1 
ບດົບນັຍົດທົົ່ວໄປ 

ມາດຕາ 1 ຈດຸປະສງົ 
ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ກໍານົດທີີ່ຕັີ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບການຈັດຕັີ້ງ, 

ຫຼັກ ການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ຂອງຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ  ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ເພືີ່ອ
ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານ ແນໃສ່ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍ ການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທ ີ17 ພະຈິກ 2016 ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ 
ແລະ ປະສິດທິຜົນ. 

 

ມາດຕາ 2 ທີີ່ຕັີ້ງ ແລະ ພາລະບດົບາດ 

ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ມີຊືີ່ຫຍ ໍ້ເປັນພາສາລາວວ່າ “ຄລທ” ມີຢູ່ 

ສອງ ຂັີ້ນ ຄ:ື ຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັີ້ນແຂວງ. 
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ກ. ຂັີ້ນສນູກາງ: 

ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນສູນກາງ ໂດຍມີຊືີ່ຫຍ ໍ້ວ່າ ຄລທ.ສ 
ແມ່ນການຈັດຕັີ້ງທີີ່ບ ໍ່ປະຈໍາການ,  ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການຄົີ້ນຄວ້າ,  ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນ ຸ
ຍາດການລົງທຶນ ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ. 

ຂ. ຂັີ້ນແຂວງ: 

ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນແຂວງ ໂດຍມີຊືີ່ຫຍ ໍ້ວ່າ ຄລທ.ຂ ແມ່ນ
ການຈັດຕັີ້ງທີີ່ບ ໍ່ປະຈໍາການ,  ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການຄົີ້ນຄວ້າ,  ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸຍາດ
ການລົງທຶນ ຕາມການຕົກລົງຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ. 

 

ໝວດທ ີ2 
ໜ້າທີີ່ ແລະ ຂອບເຂດສດິ 

 

ມາດຕາ 3 ໜາ້ທີີ່ 

 ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ມີໜ້າທີີ່ ດັົ່ງນີີ້: 

ກ. ຂັີ້ນສນູກາງ: 

 1. ຊ່ວຍລັດຖະບານໃນການຊີີ້ນໍາ ການຄົີ້ນຄວ້າ ຮ່າງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕິກໍາກ່ຽວ
ກັບວຽກງານສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນເອກະຊົນ ເພືີ່ອສະເໜີຕ ໍ່ ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ; 

 2. ຊີີ້ນໍາການຫັນເອົາ ນະໂຍບາຍ, ແຜນການ, ມະຕິຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ ມາເປັນ ແຜນງານ, ແຜນການ 
ແລະ ໂຄງການລະອຽດກ່ຽວກັບວຽກງານສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນພາກເອກະຊົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ; 

 3. ຊິີີ້ນໍາ ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາ ແລະ ສັນຍາ ທີີ່ພົວພັນກັບ
ການລົງທຶນ; 

 4. ຄົີ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ແລະ ນໍາສະເໜີລັດຖະບານ ເພືີ່ອປັບປຸງ, ແກ້ໄຂນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາກ່ຽວ
ກັບວຽກງານສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ; 

 5. ປຶກສາຫາລື, ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາດ້ານຫຼັກການ ກ່ຽວກັບວຽກງານສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການ
ລົງທຶນພາກເອກະຊົນ ຢູ ່ສປປ ລາວເພືີ່ອສະເໜີ ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ ຕາມລະບຽບການ; 

 6. ຊີີ້ນໍາ ແລະ ກວດກາ ໃນການປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ ຂັີ້ນຂອດການອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄວາມກະທັດຮັດ 

ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງພາກເອກະຊົນ ຢູ່ ສປປ 
ລາວ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນລະດັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ກ ຄືຍົກລະດັບຕົວຊີີ້ວັດຄວາມສະດວກໃນ
ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ; 

 7. ຊີີ້ນໍາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ໃນການສົົ່ງເສີມ ແລະ ດຶງດູດ
ການລົງທຶນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ; 
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 8. ນໍາສະເໜີລັດຖະບານ ພິຈາລະນາຕົກລົງບັນດາບັນຫາ ຫຼື ໂຄງການທີີ່ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການ
ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ບ ໍ່ສາມາດຕັດສິນໄດ;້ 

 9. ໃຫ້ທິດຊີີ້ນໍາຕ ໍ່ບັນຫາຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜີຂອງພາກທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງສະພາບ
ແວດລ້ອມຂອງການລົງທຶນ; 

 10. ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມລະຫວ່າງ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນສູນກາງ 
ແລະ ຂັີ້ນແຂວງ ປະຈໍາປີ ເພືີ່ອສະຫຼຸບ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ລາຍງານລັດຖະບານ; 

 11. ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ ສົົ່ງເສີມ, ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕາມກົດໝາຍ 

ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ. 

ຂ. ຂັີ້ນແຂວງ: 

 1. ຊ່ວຍອົງການບ ລິຫານລັດຂັີ້ນແຂວງໃນການຊີີ້ນໍາ ການຄົີ້ນຄວ້າຮ່າງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ 
ແລະ ນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບວຽກງານສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນພາກເອກະຊົນ ຢູ່ຂັີ້ນແຂວງ ເພືີ່ອສະເໜີ
ຕ ໍ່ອົງການບ ລິຫານລັດຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເພືີ່ອພິຈາລະນາ; 

 2. ຊີີ້ນໍາການຫັນເອົານະໂຍບາຍ, ແຜນການ, ມະຕິຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ, ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ 

ແລະ ອົງການບ ລິຫານລັດຂັີ້ນແຂວງ ມາເປັນ ແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການລະອຽດກ່ຽວກັບວຽກ
ງານສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນພາກເອກະຊົນຢູ່ພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 

 3. ຊີີ້ນໍາ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາ ແລະ ສັນຍາ ທີີ່ພົວພັນກັບ
ການລົງທຶນຕາມຂັີ້ນຂອງຕົນ; 

 4. ຄົີ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ແລະ ນໍາສະເໜີ ອົງການບ ລິຫານລັດຂັີ້ນແຂວງ ຫຼ ືຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນສູນກາງ ເພືີ່ອປັບປຸງ, ແກ້ໄຂນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບວຽກງານ
ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ; 

 5. ປຶກສາຫາລື, ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາດ້ານຫຼັກການ ກ່ຽວກັບວຽກງານສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການ
ລົງທຶນ ພາກເອກະຊົນ ຢູ່ຂັີ້ນແຂວງ ເພືີ່ອສະເໜີ ອົງການບ ລິຫານລັດຂັີ້ນແຂວງ, ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ 
ຫຼື ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນສູນກາງ ພິຈາລະນາຕາມລະບຽບການ; 

 6. ຊີີ້ນໍາ ແລະ ກວດກາ ໃນການປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂຂອດຂັີ້ນ ການອອກອະນຸຍາດ ໃຫ້ມີຄວາມ

ກະທັດຫັດ, ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງພາກເອກະຊົນ ຢູ່ພາຍ
ໃນແຂວງຂອງຕົນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນລະດັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ກ ຄືຍົກລະດັບຕົວຊີີ້ວັດ
ຄວາມງ່າຍດາຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ; 

 7. ຊີີ້ນໍາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວຂັີ້ນແຂວງ ໃນການສົົ່ງເສີມ 
ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ; 

 8. ນໍາສະເໜີ ອົງການບ ລິຫານລັດຂັີ້ນແຂວງ ຫຼ ືຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ   
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ຂັີ້ນສູນກາງ ພິຈາລະນາຕົກລົງບັນດາບັນຫາ ຫຼື ໂຄງການທີີ່ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງການລົງທຶນຂັີ້ນແຂວງ ບ ໍ່ສາມາດຕັດສິນໄດ;້ 

 9. ໃຫ້ທິດຊີີ້ນໍາຕ ໍ່ບັນຫາຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜີຂອງພາກທຸລະກິດ ຢູ່ຂັີ້ນແຂວງ ກ່ຽວກັບການປັບ 
ປຸງສະພາບແວດລ້ອມຂອງການລົງທຶນ; 

 10. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານວຽກງານຂອງຕົນ ຕ ໍ່ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ 

ຂັີ້ນສູນກາງ ເດືອນລະເທືີ່ອ; 

 11. ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນຢູ່ຂັີ້ນແຂວງ ຕາມກົດໝາຍ 
ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງອົງການບ ລິຫານລັດຂັີ້ນແຂວງ ຫຼື ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂັີ້ນສູນກາງ. 

 

ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສດິ 

 ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ມີສິດ ດັົ່ງນີີ້: 

ກ. ຂັີ້ນສນູກາງ: 

1. ພິຈາລະນາອະນຸຍາດການລົງທຶນ ໃນກິດຈະການຄວບຄຸມ ທີີ່ມີຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງ, ກິດຈະການ 
ສໍາປະທານ, ກິດຈະການລົງທຶນຮ່ວມພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ແລະ ການລົງທຶນພັດທະນາເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ ຕາມພາລະບົດບາດ; 

2. ພິຈາລະນາການຕ ໍ່ອາຍຸສັນຍາ, ໂອນຮຸ້ນໂຄງການ, ດັດແກ້ສັນຍາ, ປ່ຽນແປງຜູ້ລົງທຶນ, ເພີີ່ມ ຫຼື 
ຫຼຸດ ກິດຈະການລົງທຶນ, ຂະຫຍາຍເນືີ້ອທີີ່ສໍາປະທານ ແລະ ອືີ່ນໆ ໃນກິດຈະການຄວບຄຸມ, ກິດຈະການສໍາ
ປະທານ, ກິດຈະການລົງທຶນຮ່ວມພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ແລະ ການລົງທຶນພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດ
ພິເສດ ຕາມພາລະບົດບາດ; 

3. ພິຈາລະນາ ການປ່ຽນແປງ, ການໂຈະ ຫຼື ການຍົກເລີກ ການລົງທຶນໃນກິດຈະການຄວບຄຸມ,
ກິດຈະການສໍາປະທານ, ກິດຈະການລົງທຶນຮ່ວມພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ແລະ ການລົງທຶນ
ພັດທະນາເຂເສດຖະກິດພິເສດ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 47, 86 ແລະ 88 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 

ການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທ ີ17 ພະຈິກ 2016; 

4. ຈັດກອງປະຊຸມພົບປະກັບຜູ້ລົງທຶນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພືີ່ອສະເໜີນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ
ການລົງທຶນ ກ ຄືແກ້ຂ ໍ້ຂ້ອງໃຈ ແລະ ບັນຫາສະເໜີຂອງຜູ້ລົງທຶນ; 

5. ຊີີ້ນໍາການເຄືີ່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນແຂວງ; 
6. ນໍາໃຊ້ສິດອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ຂ. ຂັີ້ນແຂວງ: 

1. ພິຈາລະນາອະນຸຍາດການລົງທຶນໃນກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການສໍາປະທານ ຕາມ
ການແບ່ງຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ; 
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2. ພິຈາລະນາຕ ໍ່ອາຍຸສັນຍາ, ໂອນຮຸ້ນໂຄງການ, ດັດແກ້ສັນຍາ, ປ່ຽນແປງຜູ້ລົງທຶນ, ເພີີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດ ກິດ 
ຈະການລົງທຶນ, ຂະຫຍາຍເນືີ້ອທີີ່ສໍາປະທານ ແລະ ອືີ່ນໆ ໃນກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການສໍາ
ປະທານ ຕາມຂອບເຂດສິດອະນຸມັດຂອງຂັີ້ນແຂວງ; 

3. ພິຈາລະນາ ການປ່ຽນແປງ, ການໂຈະ ຫຼື ການຍົກເລີກ ການລົງທຶນໃນກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ 

ສໍາປະທານ ຕາມຂັີ້ນຂອງຕົນ ຕາມທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 47, 86 ແລະ 88 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 

ການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2016; 

4. ຊີີ້ນໍາການເຄືີ່ອນໄຫວ ຂອງຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບວຽກງານສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ການລົງທຶນ ພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 

5. ນໍາໃຊ້ສິດອືີ່ນ ຕາມທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
 

ໝວດທ ີ3 
ໂຄງປະກອບການຈດັຕັີ້ງ 

 

ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບການຈດັຕັີ້ງ. 

ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ມີສອງຂັີ້ນ ຄື: ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ 

ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນສູນກາງ (ຄລທ.ສ) ແລະ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ 

ຂັີ້ນແຂວງ (ຄລທ.ຂ). 
ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ  ຂັີ້ນສູນກາງ ມີຫ້ອງການບ ລິການ ການ

ລົງທຶນປະຕູດຽວ ໂດຍຖືເອົາກົມສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຫ້ອງການ
ປະຈໍາການ, ທັງເປັນກົງຈັກຊ່ວຍວຽກ ແລະ ປະກອບມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເຂົີ້າຮ່ວມ
ເປັນຄະນະ. 

ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນແຂວງ ມີຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນ
ປະຕູດຽວ ໂດຍຖືເອົາຂະແໜງສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ ເປັນ
ຫ້ອງການປະຈໍາການ, ທັງເປັນກົງຈັກຊ່ວຍວຽກ ແລະ ປະກອບມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ 
ເຂົີ້າຮ່ວມເປັນຄະນະ. 

 

ມາດຕາ 6 ໂຄງປະກອບບກຸຄະລາກອນ 
ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ  ແລະ  ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນສູນກາງ  ແລະ  ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ 

    ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນແຂວງ ປະກອບມີບຸກຄະລາກອນ ດັົ່ງນີີ້: 
 ຄະນະກາໍມະການສົົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການລງົທນຶ ຂັີ້ນສນູກາງ ປະກອບດວ້ຍ: 
 1. ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນປະທານ; 

 2. ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຮອງປະທານ ທັງເປັນຜູ້ປະຈໍາການ; 
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 3. ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເປັນຮອງປະທານ; 

 4. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຄະນະ; 

 5. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ເປັນຄະນະ; 

 6. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຄະນະ; 

 7. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ເປັນຄະນະ; 

 8. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຄະນະ; 

 9. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເປັນຄະນະ; 

 10. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ເປັນຄະນະ; 

 11. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຄະນະ; 

 12. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນຄະນະ; 
 

 ຄະນະກາໍມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນແຂວງປະກອບດວ້ຍ: 
 1. ເຈົີ້າແຂວງ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ເປັນປະທານ; 

 2. ຮອງເຈົີ້າແຂວງ, ຮອງເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ເປັນຮອງປະທານ; 

 3. ຫົວໜ້າພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຄະນະ, ທັງເປັນຜູ້ປະຈໍາການ; 

 4. ຫົວໜ້າພະແນກ ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເປັນຮອງປະທານ; 

 5. ຫົວໜ້າພະແນກ ການເງິນ ເປັນຄະນະ; 

 6. ຫົວໜ້າພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຄະນະ; 

 7. ຫົວໜ້າພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ເປັນຄະນະ; 

 8. ຫົວໜ້າພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຄະນະ; 

 9. ຫົວໜ້າພະແນກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເປັນຄະນະ; 

 10. ຫົວໜ້າພະແນກ ໂຍທາທກິານ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ເປັນຄະນະ; 

 11. ຫົວໜ້າພະແນກ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຄະນະ; 

 12. ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນຄະນະ; 
ສໍາລັບບຸກຄະລາກອນທີີ່ຈະປະກອບເຂົີ້າໃນ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທນຶ 

ແຕ່ລະຂັີ້ນແມ່ນໃຫ້ແຕ່ລະອົງການກ່ຽວຂ້ອງເປັນຜູ້ແຕ່ງຕັີ້ງ. 
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ໝວດທ ີ4 
ຫຼກັການ ແລະ ແບບແຜນວິທເີຮດັວຽກ 

 

ມາດຕາ 7  ຫຼກັການ 

1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງຄະນະ
ກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ; 

2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ,  ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງ  ແລະ  ເສີມ
ຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງສະມາຊິກໃນຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ; 

3. ທຸກການເຄືີ່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ແລະ ພະນັກງານ-
ລັດຖະກອນ, ກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຄະນະ ແມ່ນອີງໃສ່ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກການລວມ ຂອງ
ລັດຖະບານ, ນໍາເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ຫຼື ອົງການບ ລິຫານລັດຂັີ້ນແຂວງ ມາ
ຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ; 

4. ສົມທົບແໜ້ນກັບການເພີີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ ຢ່າງລວມສູນ ເປັນເອກະພາບໃນທົົ່ວປະ 
ເທດ; 

5. ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງລັດ, ລວມໝູ,່ ປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ; 

6. ຮັບປະກັນ ການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ໃຫ້ສະດວກ, ກະທັດຮັດ, ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ມີ

ປະສິດທິພາບ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 8  ແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກ 

1. ເຮັດວຽກມີແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ 
ມີເປົົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

2. ເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານໂດຍຖືເອົາ ລະບອບປະຊຸມເປັນປະຈໍາສາມັນ ເດືອນລະ 2 ຄັີ້ງ ຫຼ ືກ ລະນີມີ
ຄວາມຈໍາເປັນ ສາມາດເປີດກອງປະຊຸມວິສາມັນຕາມການຕົກລົງຊີີ້ນໍາຂອງປະທານຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ເພືີ່ອພິຈາລະນາ, ຊຸກຍູ້, ກວດກາ, ຕິດຕາມ-ຄຸ້ມຄອງ, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ
ຕີລາຄາຜົນໄດ-້ຜົນເສຍ, ພ້ອມທັງລາຍງານ ໃຫ້ລັດຖະບານ ຫຼື ອົງການບ ລິຫານລັດຂັີ້ນແຂວງ ຢ່າງ
ປົກກະຕິ; 

3. ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບຂະແໜງການອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ 
ແນໃສ່ໝູນໃຊ້ກໍາລັງແຮງຂອງທຸກພາກສ່ວນ ເພືີ່ອພັດທະນາວຽກງານສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ
ຂອງພາກເອກະຊົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ດີຂຶີ້ນ; 

4. ປະຕິບັດການພົວພັນປະສານງານພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການ. 
 

ມາດຕາ 9 ລະບຽບການດາໍເນນີກອງປະຊມຸ 
ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ທີີ່ໄດ້ຮັບແຕ່ງຕັີ້ງ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວ  
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ຂ້ອງກັບບັນຫາທີີ່ນໍາເຂົີ້າພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມ ຕ້ອງເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕາມການເຊືີ້ອເຊີນ. ໃນກ ລະ 
ນີຈໍາເປັນ ບ ໍ່ສາມາດເຂົີ້າຮ່ວມໄດ້ ແມ່ນໃຫ້ມອບໝາຍຜູ້ຕາງໜ້າເຂົີ້າຮ່ວມແທນ. ຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ມີສິດປະກອບຄໍາເຫັນ   ຕ ໍ່ທຸກບັນຫາທີີ່ນໍາເຂົີ້າພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມ   ຕິດພັນກັບວຽກງານຂະແໜງການ
ຂອງຕົນ ຫຼື ຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ກອງປະຊຸມ ພິຈາລະນາຕົກລົງອະນຸມັດໂຄງການລົງທຶນ, ມີບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຢ່າງລະອຽດ, 
ຜົນການປຶກສາຫາລື ຕ້ອງເປັນມະຕິຕົກລງົຂອງກອງປະຊຸມ ໂດຍມີລາຍເຊັນຂອງປະທານກອງປະຊຸມ. 

ກອງປະຊຸມ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຈະເປີດຂຶີ້ນໄດ້ກ ຕ ໍ່ເມືີ່ອມີຄະນະ
ກໍາມະການຫຼາຍກວ່າເຄີີ່ງໜຶີ່ງຂຶີ້ນໄປ ເຂົີ້າຮ່ວມ ແລະ ມີການເຂົີ້າຮ່ວມຂອງອົງການທີີ່ພົວພັນໂດຍກົງກັບ
ບັນຫາທີີ່ນໍາມາຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາ. 

 

ໝວດທ ີ5 
ບດົບນັຍັດສດູທາ້ຍ 

 

ມາດຕາ 10 ງບົປະມານ ແລະ ຕາປະທບັ 
ງົບປະມານຮັບໃຊ້ສໍາລັບຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນສູນກາງ ແມ່ນ

ໃຫ້ນໍາໃຊ້ງົບປະມານບ ລິຫານປົກກະຕິ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ສ່ວນຄະນະກໍາມະການ
ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນແຂວງ ແມ່ນໃຫ້ນໍາໃຊ້ງົບປະມານບ ລິຫານປົກກະຕິ ຂອງພະແນກ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 

ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັີ້ນແຂວງ ມີຕາປະທັບ
ສະເພາະ ເພືີ່ອຮັບໃຊ້ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການຂອງຕົນ. 

 

ມາດຕາ 11 ການຜນັຂະຫຍາຍ 
ມອບໃຫ້ ປະທານຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນສູນກາງ ເປັນຜູ້ອອກຂ ໍ້

ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ແລະ 
ໜ່ວຍງານປະສານງານການບ ລິການປະຕູດຽວ ຂັີ້ນສູນກາງ. 

ມອບໃຫ້ ປະທານຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນແຂວງ ເປັນຜູ້ອອກຂ ໍ້
ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ແລະ 
ໜ່ວຍງານປະສານງານ ການບ ລິການປະຕູດຽວ ຂັີ້ນແຂວງ. 

 

ມາດຕາ 12 ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ 
ບັັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທຸກຂັີ້ນ ຈົົ່ງຮັບຮູ້ 

ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດດໍາລັດສະບັບນີີ້ ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ. 
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ມາດຕາ 13  ຜນົສກັສດິ 
ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມືີ້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົີ້ນໄປ, ບັນດາຂ ໍ້ຕົກລົງ ແລະ ລະບຽບ

ຕ່າງໆກ່ອນໜ້ານີີ້ ທີີ່ຂັດກັບດໍາລັດສະບັບນີີ້ ລ້ວນແຕ່ຖືກລົບລ້າງ. 
 
        ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ລັດຖະບານ                                               ເລກທ ີ188/ລບ 
                                 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ວັນທີ 07. 06. 2018 
   

ດາໍລດັ 
ວ່າດວ້ຍ ເຂດເສດຖະກິດພເິສດ 

 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທ ີ04/ສພຊ, ລົງວັນ

ທີ 8 ພະຈິກ 2016; 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທ ີ17 ພະຈິກ 

2016; 

- ອີງຕາມ ການສະເໜີ ສະບັບເລກທີ 0950/ກຜທ, ລົງວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2018 ຂອງກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 

 

ລດັຖະບານ ອອກດາໍລດັ: 
 

ໝວດທ ີ1 
ບດົບນັຍດັທົົ່ວໄປ 

 

ມາດຕາ 1 ຈດຸປະສງົ 
ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ, ມາດຕະການກ່ຽວກັບການສ້າງຕັີ້ງ ແລະ ການ 

ເຄືີ່ອນໄຫວເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຊຶີ່ງເປັນການ ຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການ
ລົງທຶນ ເພືີ່ອດຶງດູດການລົງທຶນ ດ້ວຍການວາງນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມພິເສດ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນມີ
ຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ຖືກຕ້ອງ, ໂປ່ງໃສ, ຮັບປະກັນສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ປະຊາຊົນ, ຜູ້ພັດທະ 

ນາເຂດ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ, ສາມາດເຊືີ່ອມໂຍງກັບພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ, ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ແລະ ຍືນຍົງ. 

 

ມາດຕາ 2 ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ 
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຂຽນຫຍ ໍ້ວ່າ “ຂສພ” ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ: Special Economic 

Zone “SEZ” ແມ່ນເຂດທີີ່ມີກົນໄກຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານສະເພາະ ເພືີ່ອສ້າງເງືີ່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການດຶງດູດການ
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ລົງທຶນ ທີີ່ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊສີູງ, ນໍາໃຊ້ນະວັດຕະກໍາໃນການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ, ການຜະລິດທີີ່

ສະອາດ, ປະຢັດຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ພະລັງງານ ເພືີ່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ເປັນມິດກັບ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ. 

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ອາດປະກອບມີ ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາ, ເຂດພັດທະນາກະສິກໍາ, ອຸດສາຫະກໍາ

ປຸງແຕ່ງເພືີ່ອສົົ່ງອອກ, ການພດັທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການບ ລິການ, ການຄ້າ, 

ການທ່ອງທ່ຽວ. 
 

ມາດຕາ 3 ການອະທບິາຍຄາໍສບັ 
ຄໍາສັບຕ່າງໆ ທີີ່ນໍາໃຊ້ໃນດໍາລັດສະບັບນີີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ອດຸສາຫະກາໍການຜະລດິ ໝາຍເຖິງ ການປຸງແຕ່ງດ້ວຍການນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງຈັກ, ເຕັກໂນໂລຊີທນັ

ສະໄໝ ແລະ ແຮງງານຄົນຢູ່ໃນໂຮງງານ ເພືີ່ອທໍາການຜະລິດ, ການແປຮູບວັດຖຸດິບ, ວັດຖຸເຄິີ່ງສໍາເລັດຮູບ 
ຈາກສະພາບເດີມໄປສູ່ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ເປັນສິນຄ້າ ລວມທັງການນໍາເອົາຊິີ້ນສ່ວນມາປະກອບໃຫ້ກາຍ 
ເປັນຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ທີີ່ສ້າງມູນຄ່າເພີີ່ມ; 

2. ການບ ລກິານ ໝາຍເຖິງ ການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ ທາງທໍາມະຊາດ, ວັດ 

ທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ; ການບ ລິການທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາ ແລະ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາ, 

ໂຮງແຮມ ແລະ ການບັນເທີງ, ອະສັງຫາລິມະຊັບ, ສູນການຄ້າທັນສະໄໝ, ການບ ລິການຂົນສົົ່ງ, ການ

ທະນາຄານ ແລະ ການເງິນ; 

3. ຜູພ້ດັທະນາເຂດ ໝາຍເຖິງ ນິຕິບຸກຄົນທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ໃຫ້ລົງທຶນ ພັດທະນາລະບົບພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ; 

4. ຜູລ້ງົທນຶ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດລົງທຶນ ເພືີ່ອດໍາເນີນທຸລະກິດການ

ຜະລິດ, ການຄ້າ ແລະ ການບ ລິການ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ; 

5. ຄະນະກາໍມະການສົົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການລງົທນຶ ໝາຍເຖິງ ການຈັດຕັີ້ງທີີ່ລັດຖະບານ
ສ້າງຕັີ້ງຂຶີ້ນ ໂດຍມີພາລະບົດບາດ ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ 
ວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ; 

6. ຄະນະຄຸມ້ຄອງເຂດ ໝາຍເຖິງ ຫົວໜ່ວຍການຈັດຕັີ້ງທີີ່ສ້າງຕັີ້ງຂຶີ້ນ ເພືີ່ອສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຊຶີ່ງໄດ້ຮັບອະນຸມັດສ້າງຕັີ້ງຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 

7. ໜວ່ຍງານບ ລກິານການລງົທນຶປະຕດູຽວ ໝາຍເຖິງ ການຈັດຕັີ້ງໜຶີ່ງ ເພືີ່ອອໍານວຍຄວາມສະ 
ດວກດ້ານຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດການຜະລິດ, ການຄ້າ ແລະ ການບ ລິການຢູ່ພາຍໃນເຂດ

ເສດຖະກິດພິເສດ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. 
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ມາດຕາ 4 ນະໂຍບາຍຂອງລດັກຽ່ວກບັເຂດເສດຖະກດິພເິສດ 
ລັດ ຊຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ທັງພາຍໃນ ແລະ 

ຕ່າງປະເທດ ລົງທຶນເຂົີ້າໃນການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ. 
ລັດ ວາງນະໂຍບາຍພິເສດ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນ, ການດໍາເນີນທຸລະກິດ,ການຜະລິດ, ການບ ລິການ

ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານດ້ວຍກົນໄກປະຕູດຽວ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໂດຍສະເພາະ
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ທຸລະກັນດານ ເພືີ່ອດຶງດູດການລົງທຶນໃສ່ບັນດາຂະແໜງການ ທີີ່ເປັນບຸລິ ມະ
ສິດຂອງລັດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແນໃສ່ຍາດແຍ່ງເຕັກໂນໂລຊ,ີ ບົດຮຽນໃນການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ, ພັດທະ 

ນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານໃນການຄຸ້ມຄອງ, ແກ້ໄຂ

ວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ການຫຼຸດໂຕນກັນດ້ານການພັດທະນາຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ, ສ້າງແຫຼ່ງລາຍຮັບ
ເຂົີ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ. 

 

ມາດຕາ 5 ຫຼກັການການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງເຂດເສດຖະກດິພເິສດ 
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກການພືີ້ນຖານ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ, ສັນຍາພັດທະນາ ແລະ ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມຕາມດໍາລັດສະບັບ

ນີີ້; 
2. ຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ, ສົົ່ງເສີມ ແລະ ອະນຸລັກ

ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ; 
3. ຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານ ຕາມກົນໄກການບ ລິການປະຕູດຽວ; 
4. ຮັບປະກັນຄວາມໝັີ້ນຄົງ, ຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມປອດໄພພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ 

ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ບ່ອນເຂດເສດຖະກິດພິເສດຕັີ້ງຢູ່. 
 

ມາດຕາ 6 ການປົກປອ້ງການລງົທນຶຂອງຜູພ້ດັທະນາເຂດ ແລະ ຜູລ້ງົທນຶ 
ຜູ້ພັດທະນາເຂດ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະ 

ໂຫຍດຂອງຕົນ ຈາກລັດຖະບານ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນດໍາລັດສະບັບນີີ້ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ
ສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ. 

 

ມາດຕາ 7 ຂອບເຂດການນາໍໃຊ ້
ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃນ ສປປ 

ລາວ. 
 

ມາດຕາ 8 ການຮວ່ມມສືາກນົ 
ລັດ ສົົ່ງເສີມການພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານ

ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ດ້ວຍການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເຕັກໂນ
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ໂລຊ,ີ ປະສົບການ ໃນການສົົ່ງເສີມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ, ການຕະຫຼາດ, ການຄ້າ, ແຮງງານ, 

ແຫຼ່ງທຶນ, ປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນ ທີີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ. 
 

ໝວດທ ີ2 
ການກາໍນດົ ແລະ ການສາ້ງຕັີ້ງເຂດເສດຖະກດິພເິສດ 

 

ມາດຕາ 9 ການກາໍນດົເຂດເສດຖະກດິພເິສດ 
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ເປັນຜູ້ກໍານົດ ແລະ ສະເໜີເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຂອງຕົນ ໂດຍປະສານ

ສົມທົບກັບຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນສູນກາງ. 
 

ມາດຕາ 10 ເງືີ່ອນໄຂການກາໍນດົເຂດເສດຖະກດິພເິສດ 
ໃນການກໍານົດເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຕ້ອງມີເງືີ່ອນໄຂ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ມີວັດຖຸປະສົງ ຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຈະແຈ້ງ; 

2. ມີທີີ່ຕັີ້ງທີີ່ເໝາະສົມ, ກໍານົດເນືີ້ອທີີ່ ແລະ ເຂດແດນ ຢ່າງຈະແຈ້ງ; 

3. ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ; 

4. ສອດຄ່ອງກັບແຜນຍຸດທະສາດ ທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຂສພ. 
 

ມາດຕາ 11 ການສາ້ງຕັີ້ງເຂດເສດຖະກດິພເິສດ 
ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ພິຈາລະນາຕົກລົງ ສ້າງຕັີ້ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຕາມການຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສະ    

ເໜີ ຂອງຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນສູນກາງ. 
ພາຍຫຼັງ ລັດຖະບານ ຕົກລົງສ້າງຕັີ້ງເປັນເຂດເສດຖະກິດພິເສດແລ້ວ ຈຶີ່ງກໍານົດຮູບການລົງທຶນ 

ແລະ ຄັດເລືອກຜູ້ພັດທະນາ. 
 

ມາດຕາ 12 ເງືີ່ອນໄຂການສາ້ງຕັີ້ງເຂດເສດຖະກດິພເິສດ 
ການສ້າງຕັີ້ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນອກຈາກເງືີ່ອນໄຂທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນມາດຕາ 10 ຂອງດໍາ

ລັດສະບັບນີີ້ ຍັງມີເງືີ່ອນໄຂເພີີ່ມເຕີມ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ກໍານົດອາຍຸການພັດທະນາເຂດ ທີີ່ຊັດເຈນ; 

2. ກໍານົດແຈ້ງຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ປະຊາຊົນ, ຜູ້ພັດທະນາເຂດ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ; 

3. ກໍານົດນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມທີີ່ຈະແຈ້ງ; 

4. ຜ່ານການປະເມີນຜົນທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ; 

5. ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຖະບານ ຫຼື ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ. 
 

ມາດຕາ 13 ຮບູການລງົທນຶພດັທະນາເຂດເສດຖະກດິພເິສດ 
ການລົງທຶນພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມີສາມຮູບການ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ລັດລົງທຶນຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ; 
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2. ລັດຮ່ວມທຶນກັບເອກະຊົນພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ; 

3. ເອກະຊົນລົງທຶນຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ. 
 

ມາດຕາ 14 ເງືີ່ອນໄຂຂອງຜູພ້ດັທະນາເຂດ 
ຜູ້ພັດທະນາເຂດ ຕ້ອງມີເງືີ່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ມີຖານະນິຕິບຸກຄົນ; 

2. ມີຖານະການເງິນທີີ່ເຂັີ້ມແຂງໝັີ້ນຄົງ ໂດຍໄດ້ຮັບການກວດກາ ແລະ ຢັົ້ງຢືນຈາກສະຖາບັນ
ການເງິນ ພາຍໃນ ຫຼ ືຕ່າງປະເທດ ທີີ່ເຊືີ່ອຖືໄດ້; 

3. ມີປະສົບການ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໂດຍມີການຢັົ້ງຢືນຈາກອົງ 
ການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

4. ບ ໍ່ເຄີຍຖືກສານຕັດສິນໃຫ້ລົີ້ມລະລາຍ ແລະ ບ ໍ່ເຄີຍຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ 
ຍ້ອນການກະທໍາຜິດໂດຍເຈດຕະນາ. 

 

ມາດຕາ 15 ການສະເໜຂີ ພດັທະນາ 
ຜູ້ມີຈຸດປະສົງລົງທຶນພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຕ້ອງຍືີ່ນຄໍາຮ້ອງພ້ອມດ້ວຍເອກະສານປະ 

ກອບຕ ໍ່ຫ້ອງການບ ລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂັີ້ນສູນກາງ. 
ໃນກ ລະນີມີຜູ້ສະເໜີຂ ພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຫ່ງດຽວແຕ່ສອງຄົນຂຶີ້ນໄປ ຕ້ອງຜ່ານ

ການຄັດເລືອກຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ. 
ຜູ້ມີຈຸດປະສົງລົງທຶນພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຕ້ອງຜ່ານການພິຈາລະນາຕາມ ສອງ ຂັີ້ນ

ຕອນ ຄື: ຂັີ້ນຕອນເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົີ້າໃຈ ແລະ ຂັີ້ນຕອນເຊັນສັນຍາພັດທະນາ. 
 

ມາດຕາ 16 ເອກະສານປະກອບການສະເໜເີຊນັບດົບນັທກຶຄວາມເຂົີ້າໃຈ 
ການສະເໜີຂ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົີ້າໃຈ ປະກອບດ້ວຍເອກະສານ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ໃບຄໍາຮ້ອງ; 

2. ເອກະສານຢັົ້ງຢືນຖານະນິຕິບຸກຄົນ; 

3. ເອກະສານຢັົ້ງຢືນຖານະການເງິນ; 

4. ແຜນວາດເບືີ້ອງຕົີ້ນ ເນືີ້ອທີີ່ດນິຂອງໂຄງການ; 

5. ເອກະສານອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນໃບຄໍາຮ້ອງ. 
 

ມາດຕາ 17 ການພຈິາລະນາການເຊນັບດົບນັທກຶຄວາມເຂົີ້າໃຈ 
ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຖືກຕ້ອງ  ແລະ ຄົບຖ້ວນແລ້ວ ຫ້ອງການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດ 

ຖະກິດພິເສດ ຄົີ້ນຄວ້າ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ແລ້ວລາຍງານຕ ໍ່ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂັີ້ນສູນກາງ ເພືີ່ອພິຈາລະນາ. 

ໃນກ ລະນີຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນສູນກາງ ຕົກລົງເຫັນດີແລ້ວ   
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ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົີ້າໃຈ ເພືີ່ອດໍາເນີນການສໍາຫຼວດພືີ້ນທີີ່, ສຶກ
ສາຂ ໍ້ມູນ ແລະ ປະກອບເອກະສານ ໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນກໍານົດ ສິບແປດ ເດືອນ. 

ມາດຕາ 18 ເອກະສານປະກອບການສະເໜເີຊນັສນັຍາພດັທະນາ 
ການສະເໜີຂ ເຊັນສັນຍາພັດທະນາ ປະກອບດ້ວຍເອກະສານ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ໃບສະເໜີຂ ພັດທະນາ. 
2. ໃບຢັົ້ງຢືນຂອບເຂດເນືີ້ອທີີ່ດິນລະອຽດຂອງໂຄງການ ຈາກອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ 

ຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

3. ແຜນແມ່ບົດການພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ແຜນຜັງກ ໍ່ສ້າງເບືີ້ອງຕົີ້ນ; 

4. ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ; 

5. ໃບຢັົ້ງຢືນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ; 

6. ຮ່າງສັນຍາພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ; 

7. ເອກະສານອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນໃບສະເໜີຂ ພັດທະນາ. 
 

ມາດຕາ 19 ການພຈິາລະນາເຊນັສນັຍາພດັທະນາ 
ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການສຶກສາຂ ໍ້ມູນ, ປະກອບເອກະສານຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາໂດຍ

ກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນແລ້ວ ຫ້ອງການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ ລາຍງານຜົນຕ ໍ່ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂັີ້ນສູນກາງ, ເມືີ່ອ
ໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີແລ້ວ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະເໜີລັດຖະບານ ຂ ການອະນຸມັດ 
ເຊັນສັນຍາພັດທະນາ ກັບຜູ້ພັດທະນາເຂດ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນພັດທະນາຢ່າງເປັນທາງການ. 

ການສະເໜີຂ ພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເພືີ່ອດໍາເນີນກິດຈະການ ຫຼື ຂະແໜງການອືີ່ນ ທີີ່ບ ໍ່
ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 2 ວັກ 2 ຂອງດໍາລັດສະບັບນີີ້ ຊຶີ່ງເຫັນວ່າມີຄວາມສໍາຄັນຕ ໍ່ການພັດທະນາ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ລັດຖະບານຈະໄດ້ລາຍງານສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາຕົກລົງ. 
 

 

ມາດຕາ 20 ສດິຂອງຜູພ້ດັທະນາເຂດ 
ຜູ້ພັດທະນາເຂດ ມີສິດ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມພິເສດ ແລະ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການພັດທະນາເຂດເສດຖະ 

ກິດພິເສດ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ; 

2. ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງການລົງທຶນ ລວມທັງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາທີີ່ໄດ້ມາຈາກ
ການລົງທຶນຂອງຕົນ; 

3. ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຊົົ່າ ຫຼື ການພັດທະນາ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະ 
ບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ; 
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4. ນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຕາມອາຍຸສັນຍາພັດທະນາ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ; 

5. ເປັນເຈົີ້າກໍາມະສິດຕ ໍ່ຊັບສິນຂອງຕົນ ເປັນຕົີ້ນ ຕຶກ, ອາຄານ ຫຼື ສິີ່ງປຸກສ້າງ ໃນທີີ່ດິນທີີ່ໄດ້ຮັບ 

ສໍາປະທານ, ມີສິດໂອນກໍາມະສິດໃຫ້ຄົນພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ

ການ; 

6. ເປີດບັນຊີເປັນເງິນກີບ ຫຼ ືເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຢູ່ທະນາຄານທີີ່ຕັີ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ; 

7. ໄດ້ຮັບສິດອືີ່ນຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
 

ມາດຕາ 21 ພນັທະຂອງຜູພ້ດັທະນາ 
ຜູ້ພັດທະນາເຂດ ມີພັນທະ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ສ້າງຕັີ້ງບ ລິສັດ ເພືີ່ອດໍາເນີນໂຄງການຕາມສັນຍາພັດທະນາ; 

2. ປະຕິບັດຕາມສັນຍາພັດທະນາ, ແຜນແມ່ບົດການພັດທະນາ, ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, 

ບົດປະເມີນຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ; 

3. ເສຍພາສີ, ອາກອນ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຕາມສັນຍາພັດທະນາ, ກົດ 

ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

4. ຮ່ວມມືກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ, ສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການພັດທະນາຂອງປະຊາ 

ຊົນບ່ອນເຂດເສດຖະກິດພິເສດຕັີ້ງຢູ່ ແລະ ປະກອບສ່ວນພັດທະນາທ້ອງຖິີ່ນດັົ່ງກ່າວ; 

5. ສະເໜີຂ ອະນຸມັດນໍາຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ ຕາມລະບຽບການກ່ຽວກັບການລົງທຶນ ເພືີ່ອດໍາເນີນ
ກິດຈະການໃດໜຶີ່ງ ຢູ່ໃນ ຂສພ; 

6. ຖືບັນຊີຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ ຂອງ ສປປ ລາວ, ໃນກ ລະນີຈໍາເປັນ ກ ສາມາດນໍາໃຊ້

ລະບົບບັນຊີສາກົນ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຂະແໜງການການເງິນຂອງ ສປປ ລາວ; 

7. ສົົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ແຮງງານລາວ ໂດຍສະເພາະແຮງງານຍິງ ແລະ ຊົນເຜົົ່າ; ເອົາໃຈໃສ່ໃນການ

ພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກ 

ແຮງງານລາວ; 

8. ປະກອບສ່ວນທາງດ້ານງົບປະມານໃນວຽກງານຕິດຕາມ, ກວດກາໂຄງການລົງທຶນ; 

9. ສະຫຼຸບລາຍງານການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນປະຈໍາ ສາມເດືອນ, ຫົກເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ ຕ ໍ່

ຫ້ອງການບ ລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ແລະ ຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

10. ປະຕິບັດພັນທະອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
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ໝວດທ ີ3  
ການລງົທນຶໃນເຂດເສດຖະກດິພເິສດ 

 

ມາດຕາ 22 ກດິຈະການລງົທນຶ 
ກິດຈະການລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ປະກອບມີ: 
1. ກິດຈະການທີີ່ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ ຕ້ອງໄດ້ຂ ການອະນຸມັດ; 

2. ກິດຈະການທີີ່ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ ສາມາດອະນຸມັດ. 
ບັນຊີກິດຈະການທີີ່ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ ຕ້ອງໄດ້ຂ ການອະນຸມັດ ແລະ ກິດຈະການທີີ່ຄະນະຄຸ້ມຄອງ

ເຂດ ສາມາດອະນຸມັດໄດ້ ກໍານົດເປັນເອກະສານຄັດຕິດດໍາລັດສະບັບນີີ້. 
 

ມາດຕາ 23 ກດິຈະການທີີ່ຄະນະຄຸມ້ຄອງເຂດ ຕອ້ງໄດຂ້ ການອະນມຸດັ 
ກິດຈະການທີີ່ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ ຕ້ອງໄດ້ຂ ການອະນຸມັດ ປະກອບດ້ວຍ: ກິດຈະການທີີ່ຕ້ອງຂ 

ອະນຸມັດ ຈາກຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນສູນກາງ ໂດຍສະເໜີຜ່ານ 
ຫ້ອງການສົົ່ງເສີມ ແລະ  ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ. 

 

ມາດຕາ 24 ການພຈິາລະນາກດິຈະການທີີ່ຕອ້ງຂ ອະນມຸດັຈາກ ຄະນະກາໍມະການ ສົົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການ
ລງົທນຶ ຂັີ້ນສນູກາງ 

ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂັີ້ນສູນກາງ ເປັນຜູ້ພິຈາລະນາການສະເໜີຂ 
ລົງທຶນ ໃນກິດຈະການທີີ່ຕ້ອງຂ ອະນຸມັດຕາມການສະເໜີ ຂອງຫ້ອງການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດ 
ຖະກິດພິເສດ. 

 

ມາດຕາ 25 ກດິຈະການທີີ່ຄະນະຄຸມ້ຄອງເຂດ ສາມາດອະນມຸດັ 
ກິດຈະການທີີ່ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ ສາມາດອະນຸມັດໄດ້ ແມ່ນກິດຈະການທີີ່ບ ໍ່ຢູ່ໃນບັນຊີຕ້ອງຂ ການ

ອະນຸມັດ ຈາກຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນສູນກາງ. 
ກິດຈະການທີີ່ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ ສາມາດອະນຸມັດໄດ້ ມີ ສອງ ປະເພດ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ກິດຈະການ ທີີ່ຕ້ອງຂ ຄໍາເຫັນ ຈາກຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງພິຈາລະນາ ແລະ ແຈ້ງຕອບພາຍ
ໃນ ສິບວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ຈາກຄະນະຄຸ້ມ
ຄອງເຂດ. ຖ້າບ ໍ່ມີຄໍາຕອບພາຍໃນ ສິບວັນ ຖືວ່າເປັນການເຫັນດີ. 

2. ກິດຈະການ ທີີ່ບ ໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຂ ຄໍາເຫັນ ຈາກຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງພິຈາລະນາ ຄະນະຄຸ້ມ
ຄອງເຂດສາມາດອະນຸມັດໄດ້ເລີຍ. 

 

ມາດຕາ 26 ການພຈິາລະນາ ກດິຈະການທີີ່ຄະນະຄຸມ້ຄອງເຂດ ສາມາດອະນມຸດັ 
ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດຕ້ອງພິຈາລະນາ ອອກທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ໃບສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ 

(ກ ລະນີກິດຈະການສົົ່ງເສີມ) ຢ່າງຊ້າບ ໍ່ໃຫ້ເກີນ ສາມ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຍືີ່ນຄໍາຮ້ອງ, ປະກອບ

ເອກະສານປະກອບທີີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນເປັນຕົີ້ນໄປ. 
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ມາດຕາ 27 ການຍືີ່ນຄາໍຮອ້ງຂ ລງົທນຶ 
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີີ່ມີຈຸດປະສົງລົງທຶນຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພ ິ

ເສດ ໃຫ້ຍືີ່ນຄໍາຮ້ອງ ຕ ໍ່ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ ເພືີ່ອພິຈາລະນາຕາມກົນໄກການບ ລິການປະຕູດຽວ. 
 

ມາດຕາ 28 ເອກະສານປະກອບການຂ ລງົທນຶ 
ຄໍາຮ້ອງຂ ລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມີເອກະສານປະກອບ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ຄໍາຮ້ອງຂ ລົງທຶນ; 

2. ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ຫຼື ແຜນດໍາເນີນທຸລະກິດ (ຖ້າຫາກມີຄວາມຈໍາເປັນ); 

3. ບົດປະເມີນຜົນກະທົບເບືີ້ອງຕົີ້ນ ຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ຖ້າຫາກມີຄວາມຈໍາເປັນ); 

4. ສັນຍາສ້າງຕັີ້ງບ ລິສັດ (ຖ້າເປັນການຮ່ວມທຶນ); 

5. ກົດລະບຽບຂອງບ ລິສັດ; 

6. ເອກະສານຢັົ້ງຢືນຖານະການເງິນ; 

7. ເອກະສານຢັົ້ງຢືນການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ; 

8. ເອກະສານຢັົ້ງຢືນຖານະບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ; 

9. ເອກະສານອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນຄໍາຮ້ອງຂ ລົງທຶນ. 
 

ມາດຕາ 29 ສິດ ແລະ ພນັທະຂອງຜູລ້ງົທນຶໃນເຂດເສດຖະກດິພເິສດ 
ຜູ້ລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມີສິດໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍພິເສດ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະ ຕາມທີີ່ໄດ້

ກໍານດົໄວ້ໃນດໍາລັດສະບັບນີີ້. 
ສິດ ແລະ ພັນທະອືີ່ນ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ

ສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ກົດໝາຍອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
 

ໝວດທ ີ4 
ການສາ້ງຕັີ້ງຄະນະຄຸມ້ຄອງເຂດ 

 
ມາດຕາ 30 ຄະນະຄຸມ້ຄອງ ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ 

ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແມ່ນກົງຈັກການຈັດຕັີ້ງໜຶີ່ງ ທີີ່ຂຶີ້ນກັບກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ ມີຖານະເທົົ່າພະແນກການຂັີ້ນແຂວງ ປະກອບມີຂະແໜງການ, ໜ່ວຍງານ ແລະ ວິຊາ
ການຈໍານວນໜຶີ່ງ.  

ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສ້າງຕັີ້ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຈະມີຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ 
ຄະນະໜຶີ່ງ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບ ລິຫານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເພືີ່ອເປັນໃຈກາງປະສານງານ ອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກແກ່ການພັດທະນາ ແລະ ການລົງທຶນຢູ່ໃນເຂດ. 



231 

 

ມາດຕາ 31 ການແຕງ່ຕັີ້ງຄະນະຄຸມ້ຄອງເຂດ 
ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມີຫົວໜ້າຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ ແລະ  ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຄຸ້ມ

ຄອງເຂດຈໍານວນໜຶີ່ງ. 
ຫົວໜ້າຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ ມີຕໍາແໜ່ງບ ລິຫານເທົົ່າຫົວໜ້າພະແນກຂັີ້ນແຂວງ ຖືກແຕ່ງຕັີ້ງ, 

ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປົດຕໍາແໜ່ງ ໂດຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພາຍຫຼັງທີີ່ໄດ້ຮັບການ
ຮັບຮອງຈາກສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ບົນພືີ້ນຖານການປະສານສົມທົບ ແລະ ຄວາມ
ເປັນເອກະພາບກັບເຈົີ້າແຂວງ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ບ່ອນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຕັີ້ງຢູ່. 

ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ ຖືກແຕ່ງຕັີ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປົດຕໍາແໜ່ງ ໂດຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງ

ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍການປຶກສາຫາລືກັບເຈົີ້າແຂວງ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ບ່ອນເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ ຕັີ້ງຢູ່. 

ດ້ານວຽກງານວິຊາການ, ງົບປະມານ, ບຸກຄະລາກອນ ຂອງຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ ແມ່ນຂຶີ້ນກັບ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 

 

 
ໝວດທ ີ5 

ການຄຸມ້ຄອງວຽກງານໃນເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ຂອງຄະນະຄຸມ້ຄອງເຂດ 
 

ມາດຕາ 32 ການບ ລກິານການລງົທນຶປະຕດູຽວ 
ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ ສ້າງຕັີ້ງໜ່ວຍງານບ ລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວຢູ່ເຂດ, ເພືີ່ອປະສານສົມທົບ

ກັບຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
ຕາມສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຂອງຕົນ ເປັນຕົີ້ນ: 

1. ການຢັົ້ງຢືນສິດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ແລະ ອະສັງຫາລິມະຊັບ; 

2. ການອອກທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ເລກປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ; 

3. ການອະນຸມັດຄວັດຕາປະທັບ, ການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ; 

4. ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ, ການເຂົີ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ຂອງຜູ້ພັດທະນາເຂດ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ; 

5. ການແຈ້ງເສຍອາກອນ, ແຈ້ງພາສີການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ, ການເກັບຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບ ລິການ

ຕ່າງໆ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

6. ການຢັົ້ງຢືນແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ; 

7. ການອອກໃບອະນຸຍາດປຸກສ້າງ, ໃບຢັົ້ງຢືນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ; 

8. ການອະນຸຍາດອືີ່ນ ທີີ່ຕິດພັນກັບການລົງທຶນ; 

9. ການບ ລິການອືີ່ນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
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ມາດຕາ 33 ການຮກັສາຄວາມສະຫງບົ 
ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ ປະສານສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນບ່ອນເຂດເສດຖະກິດພິເສດຕັີ້ງ

ຢູ່ ເພືີ່ອຮັບປະກັນວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍພາຍໃນ ແລະ 
ອ້ອມຮອບເຂດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ສໍາລັບເຂດເສດຖະກິດພິເສດໃດໜຶີ່ງ ທີີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນສ້າງ ຕັີ້ງໜ່ວຍງານປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບນັີ້ນ ໃຫ້ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ ລາຍງານເຈົີ້າແຂວງ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ເພືີ່ອສະເໜີລັດ 
ຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ພິຈາລະນາ. 

 

ມາດຕາ 34 ການເກບັກາໍຂ ໍ້ມນູສະຖຕິ ິ
ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດຕ້ອງມີລະບົບຕິດຕາມ, ເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບການພັດທະນາ, ການລົງທຶນ, 

ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ລວມທັງຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິອືີ່ນ ທີີ່ສໍາຄັນ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການລາຍງານໃຫ້ພາກສ່ວນທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ. 

 

ມາດຕາ 35 ການເກບັລາຍຮບັ 
ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການການເງິນ ສ້າງເງືີ່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະ 

ດວກໃນການເກັບລາຍຮັບເຂົີ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ວ່ອງໄວ ແລະ ໂປ່ງໃສ ພ້ອມທັງ
ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. 

 

ມາດຕາ 36 ການພດັທະນາສມີແືຮງງານ 
ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ ຕ້ອງມີແຜນພັດທະນາສີມືແຮງງານທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ 

ໃນທຸກລະດັບ ໂດຍສະເພາະສ້າງພະນັກງານບ ລິຫານ, ນາຍຊ່າງສີມື, ເຕັກນິກ, ວິສາວະກອນ ໃຫ້ເພີີ່ມ
ຂຶີ້ນ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. 

ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ ຮ່ວມກັບຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການແຮງງານໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຂະແໜງການ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ພາກສ່ວນອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ສະໜອງ
ໃຫ້ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ພຽງພ . 

 

ມາດຕາ 37 ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປກົປອ້ງແຮງງານ 
ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເປັນເຈົີ້າການ ປະສານສົມທົບກັບຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ ເກັບກໍາສະຖິຕິ

ແຮງງານພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພືີ່ອຄຸ້ມຄອງ, ປົກປ້ອງ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມຜູ້
ອອກແຮງງານທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ ຕາມກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ມາດຕາ 38 ການປົກປກັຮກັສາສິີ່ງແວດລອ້ມ, ວດັທະນະທາໍ ແລະ ສງັຄມົ 

ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ ປົກປັກຮັກສາ

ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ
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ສັນຍາພັດທະນາ, ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, 
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 39 ການປະກອບສວ່ນເຂົີ້າໃນການພດັທະນາຊມຸຊນົ 
ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດຊຸກຍູ້ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ

ທ້ອງຖິີ່ນ ເປັນຕົີ້ນ ການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ, ການຜະລິດເຄືີ່ອງຫັດຖະກໍາ ແລະ ອືີ່ນໆ. 
 

ໝວດທ ີ6 
ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີຕ ໍ່ຜູພ້ດັທະນາເຂດ 

 

ມາດຕາ 40 ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີດາ້ນພາສ,ີ ສວ່ຍສາອາກອນ 

ຜູ້ພັດທະນາເຂດ ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນກ່ຽວກັບການນໍາເຂົີ້າ ແລະ ສົົ່ງອອກ ປະຕິບັດຕາມທີີ່

ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ; 

2. ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດ; ຂະແໜງບ ລິການ ການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງ 

ທ່ຽວ, ການບ ລິການທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາ, ກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ແລະ ການພັດທະນາອະ 
ສັງຫາລິມະຊັບ ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມດ້ານອາກອນກໍາໄລ ໂດຍອີງຕາມເຂດ ທີີ່ຕັີ້ງ ຄື: ເຂດ 1 
ຍົກເວັີ້ນອາກອນກໍາໄລ ສິບຫົກ ປີ ແລະ ເຂດ 2 ຍົກເວັີ້ນອາກອນກໍາໄລ ແປດ ປີ, ພາຍຫຼັງສິີ້ນສຸດໄລຍະ 
ຍົກເວັີ້ນ ຈະໄດ້ເສຍສາມສິບຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (35%) ຂອງອັດຕາອາກອນກໍາໄລ ຕາມທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດ 
ໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ພາຍໃນກໍານົດ ຫ້າ ປີ, ຫຼັງຈາກນັີ້ນ ໃຫ້ ເສຍໃນອັດຕາຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດ 

ໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ; 

3. ການກ ໍ່ສ້າງເສັີ້ນທາງ, ລະບົບໄຟຟ້າ, ນໍໍ້າປະປາ, ລະບົບບໍາບັດນໍໍ້າເປືົ້ອນ ແລະ ກໍາຈັດສິີ່ງເສດ

ເຫຼືອ ໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ, ສ່ວນການກ ໍ່ສ້າງພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງອືີ່ນໆ ແມ່ນໃຫ້ເສຍ 
ຫ້າ ສິບສ່ວນ ຮ້ອຍ (50%) ຂອງອັດຕາອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນ 
ມູນຄ່າເພີີ່ມ. 

 

ມາດຕາ 41 ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີດາ້ນການນ າໃຊທ້ີີ່ດນິ 
ຜູ້ພັດທະນາເຂດ ມີສິດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ມີສິດນໍາເອົາສິດດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້

ເຊົົ່າຕ ໍ່, ມອບ, ໂອນ ໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນຕາມອາຍຸສັນຍາພັດທະນາ ພາຍຫຼັງທີີ່ໄດ້ພັດທະນາສໍາເລັດຢ່າງໜ້ອຍສີີ່

ສິບຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (45%) ຂອງແຜນພັດທະນາໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນແມ່ບົດ
ການພັດທະນາ ໂດຍມີການຢັົ້ງຢືນຂອງຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ. 

 

ມາດຕາ 42 ນະໂຍບາຍອືີ່ນ 
ຜູ້ພັດທະນາເຂດ ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຊ່ວຍໜູນການລົງທຶນ ຕາມທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 
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      ການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ. 
ຜູ້ພັດທະນາຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມເພີີ່ມເຕີມ ບົນພືີ້ນຖານການເຈລະຈາ ແລະ ການຕົກລົງ

ໃນສັນຍາ ໂດຍອີງຕາມເງືີ່ອນໄຂ, ທີີ່ຕັີ້ງ, ຈຸດພິເສດ ເປັນຕົີ້ນ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ກິດຈະການທີີ່
ລັດຖະບານສົົ່ງເສີມພິເສດ. 

 

ໝວດທ ີ7 
ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີຕ ໍ່ຜູລ້ງົທນຶ 

 

ມາດຕາ 43 ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີດາ້ນພາສ,ີ ສວ່ຍສາອາກອນ 

ຜູ້ລົງທຶນ ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນກ່ຽວກັບການນໍາເຂົີ້າ ແລະ ສົົ່ງອອກ ປະຕິບັດຕາມທີີ່
ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ; 

2. ການລົງທຶນໃນກິດຈະການຕາມຂະແໜງການທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 9 ຂອງກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນອາກອນກໍາໄລເພີີ່ມອີກ ສອງ ປີ ຈາກໄລຍະ
ຍົກເວັີ້ນອາກອນກໍາໄລ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 11 ວັກ 2 ແລະ ວັກ 3 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 
ການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ; ນອກຈາກນີີ້ ສໍາລັບການລົງທຶນໃນກິດຈະການຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ 

ມາດຕາ 9 ຂ ໍ້ 3, 4, 5 ແລະ ຂ ໍ້ 6 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຫຼັງຈາກສິີ້ນສຸດ ໄລຍະ

ຍົກເວັີ້ນອາກອນກໍາໄລແລ້ວ ຈະໄດ້ເສຍ ສາມສິບຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (35%) ຂອງອັດຕາອາກອນກໍາໄລ 

ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ພາຍໃນກໍານົດ ຫ້າ ປີ; ຫຼັງຈາກນັີ້ນ ໃຫ້ເສຍ
ອາກອນກໍາໄລຕາມທີີ່ໄດ້ ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ; 

3. ການກ ໍ່ສ້າງໂຮງງານ ເພືີ່ອທໍາການຜະລິດສົົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ (100%) ຈະ
ໄດ້ຮັບການ ຍົກເວັີ້ນອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ ແລະ ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍສໍາລັບການຊົມໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າ ແລະ 
ນໍໍ້າປະປາ ເຂົີ້າໃນການຜະລິດ ໂດຍໃຫ້ເສຍ ຫ້າສິບສ່ວນຮ້ອຍ (50%) ຂອງອັດຕາອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ 
ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ; 

4. ສໍາລັບການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ ຮັບໃຊ້ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຜູ້
ລົງທຶນໃນຂະແໜງກິດຈະການທີີ່ບ ໍ່ແມ່ນການຜະລິດເພືີ່ອສົົ່ງອອກຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ ໃຫ້ເສຍ ຫ້າສິບສ່ວນ
ຮ້ອຍ (50%) ຂອງ ອັດຕາອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນ
ຄ່າເພີີ່ມ; 

5. ການນໍາເຂົີ້າວັດຖຸດິບ, ວັດຖູປະກອນ ແລະ ຊິີ້ນສ່ວນທີີ່ຮັບໃຊ້ການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງ ຫຼ ື
ປະກອບຢູ່ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເພືີ່ອເປັນສິນຄ້າຈໍາໜ່າຍພາຍໃນປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ
ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບພາສີ ແລະ ສ່ວຍສາອາກອນ. 

ນອກຈາກນີີ້ ຜູ້ລົງທຶນຍັງໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍດ້ານອາກອນອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ. 
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ມາດຕາ 44 ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີດາ້ນການນ າໃຊທ້ີີ່ດນິ ແລະ ອະສງັຫາລມິະຊບັ 
ຜູ້ລົງທຶນ ມີສິດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນທີີ່ຕົນໄດ້ເຊົົ່າ ໂດຍສາມາດເອົາສິດດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ເຊົົ່າຕ ໍ່ ຫຼື ມອບ, ໂອນ 

ໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນອືີ່ນ ຕາມອາຍຸສັນຍາເຊົົ່າ ແຕ່ສູງສຸດບ ໍ່ໃຫ້ເກີນອາຍຸສັນຍາພັດທະນາທີີ່ຍັງເຫຼືອ ໂດຍມີການ
ຢັົ້ງຢືນຂອງຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ. 

ຜູ້ທີີ່ໄດ້ກໍາມະສິດໃນອະສັງຫາລິມະຊັບຢູ່ໃນ ຂສພ ແມ່ນສາມາດເປັນເຈົີ້າກໍາມະສິດໄປຕະຫຼອດ
ຈົນໝົດອາຍຸຂອງການນໍາໃຊ້ອະສັງຫາລິມະຊັບນັີ້ນ ຊຶີ່ງສາມາດຂາຍ, ມອບ, ໂອນ ຫຼື ສືບທອດຕ ໍ່ໄດ້, 
ສ່ວນທີີ່ດິນ ບ່ອນທີີ່ອະສັງຫາລິມະຊັບນັີ້ນຕັີ້ງຢູ່ ພາຍຫຼັງໝົດອາຍຸສັນຍາພັດທະນາແລ້ວ ແມ່ນກັບມາເປັນ
ຊັບສິນຂອງລັດ ຊຶີ່ງເຈົີ້າກໍາມະສິດຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບນັີ້ນ ສາມາດເຊົົ່າທີີ່ດິນນໍາລັດ ຫຼື ດ້ວຍວິທີການ
ອືີ່ນ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. 

ຄົນຕ່າງປະເທດທີີ່ໄດ້ກໍາມະສິດ ອະສັງຫາລິມະຊັບ (ສິີ່ງປຸກສ້າງທີີ່ຢູ່ອາໄສພາຍໃນເຂດ) ໂດຍໄດ້
ມີການຊໍາລະຕົວຈິງ 100,000 ໂດລາສະຫະລັດ ຂຶີ້ນໄປ ພ້ອມດ້ວຍເມຍ ຫຼື ຜົວ ແລະ ລູກ ຈະໄດ້ຮັບ

ນະໂຍບາຍວີຊາ ເຂົີ້າ-ອອກຫຼາຍເທືີ່ອຄັີ້ງທໍາອິດເປັນເວລາ ສິບ ປີ ແລະ ສາມາດຕ ໍ່ໄດ້, ນອກຈາກນີີ້ ຍັງ
ຈະໄດ້ຮັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກອືີ່ນໆ ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

ສໍາລັບຄົນຕ່າງປະເທດທີີ່ມີສັນຍາເຊົົ່າ ອະສັງຫາລິມະຊັບ (ສິີ່ງປຸກສ້າງທີີ່ຢູ່ອາໄສພາຍໃນເຂດ) 
ຈາກເຈົີ້າຂອງກໍາມະສິດ ແລະ ມີກໍານົດເວລາຢູ່ ສປປ ລາວ ສາມເດືອນຂຶີ້ນໄປ  ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍວີ
ຊາເຂົີ້າ-ອອກຫຼາຍ ເທືີ່ອ. 

 

ມາດຕາ 45 ນະໂຍບາຍອືີ່ນ 
ຜູ້ລົງທຶນ ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຊ່ວຍໜູນການລົງທຶນ ຕາມທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ

ສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ. 
 

ໝວດທ ີ8 
ກນົໄກການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີ 

 

ມາດຕາ 46 ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີສາໍລບັຜູພ້ດັທະນາເຂດ 
ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມຂອງຜູ້ພັດທະນາເຂດ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ. 
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມດ້ານພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນ ມີດັົ່ງນີີ້: 

1. ຂະແໜງການການເງິນ ເປັນຜູ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມດ້ານພາສີ, ສ່ວຍສາ

ອາກອນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ; 

2. ການຍົກເວັີ້ນພາສີ, ອາກອນນໍາເຂົີ້າວັດຖຸດິບ, ອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ການຜະລິດ
ໂດຍກົງ ຂອງຜູ້ພັດທະນາເຂດ ຕ້ອງສະເໜີແຜນນໍາເຂົີ້າ ຕ ໍ່ຫ້ອງການສົົ່ງເສີມ  ແລະ  ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດ 
ຖະກິດພິເສດ ເພືີ່ອປະສານກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ; 

3. ການນໍາເຂົີ້າຕົວຈິງ ໃຫ້ຂະແໜງພາສີ, ອາກອນ ເປັນຜູ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນນໍາເຂົີ້າທີີ່ໄດ້
ຮັບຮອງເອົາແລ້ວ. ໃນກ ລະນີມີຄວາມຕ້ອງການນໍາເຂົີ້າເພີີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດຕາມຄວາມຈໍາເປັນ ຕ້ອງສະເໜີຕ ໍ່ 
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ຫ້ອງການສົົ່ງເສີມ  ແລະ  ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ພິຈາລະນາ. 
 

ມາດຕາ 47 ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີສາໍລບັຜູລ້ງົທນຶ 
ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມຂອງຜູ້ລົງທຶນ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນໃບສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ. 
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມດ້ານພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນ ມີດັົ່ງນີີ້: 

1. ຂະແໜງການການເງິນ ເປັນຜູ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມດ້ານພາສີ, ສ່ວຍສາ
ອາກອນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນໃບສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ; 

2. ການຍົກເວັີ້ນພາສີ, ອາກອນນໍາເຂົີ້າວັດຖຸດິບ, ອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ການຜະລິດ
ໂດຍກົງ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ ຕ້ອງສະເໜີແຜນນໍາເຂົີ້າປະຈໍາປີ ຕ ໍ່ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ໂດຍ
ຜ່ານການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ; 

3. ການນໍາເຂົີ້າຕົວຈິງ ໃຫ້ຂະແໜງພາສີ, ອາກອນ ເປັນຜູ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນນໍາເຂົີ້າທີີ່ໄດ້
ຮັບຮອງເອົາແລ້ວ. ໃນກ ລະນີມີຄວາມຕ້ອງການນໍາເຂົີ້າເພີີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດຕາມຄວາມຈໍາເປັນ ຕ້ອງສະເໜີ
ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ ພິຈາລະນາ. 

 

ມາດຕາ 48 ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີອືີ່ນ 
ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕີ

ລາຄາຢັົ້ງຢືນການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ພັດທະນາເຂດ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ ເພືີ່ອລາຍງານຄະນະກໍາມະການ
ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂັີ້ນແຂວງ ພິຈາລະນານະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ, ຍ້ອງຍ  ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາ

ພາສີ, ອາກອນຕາມ ລະບຽບການ. 
 

ໝວດທ ີ9 
ທີີ່ດນິເຂດເສດຖະກດິພເິສດ 

 

ມາດຕາ 49 ການກາໍນດົທີີ່ດນິເຂດເສດຖະກດິພເິສດ 
ລັດ ຈັດສັນທີີ່ດິນສະເພາະໜ້າດິນ ຊຶີ່ງບ ໍ່ກວມເອົາຊັບສົມບັດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດອືີ່ນ

ທີີ່ຢູ່ໜ້າດິນ ແລະ ພືີ້ນດິນ ເພືີ່ອສ້າງຕັີ້ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນການຈັດສັນທີີ່ດິນ
ແຫ່ງຊາດ. 

ມາດຕາ 50 ການປັກຫຼກັເຂດສາໍປະທານ 
ພາຍຫຼັງໄດ້ເຊັນສັນຍາພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດແລ້ວ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜູ້
ພັດທະນາເຂດ ເພືີ່ອປັກຫຼັກເຂດສໍາປະທານ ຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະບານ. 

 

ມາດຕາ 51 ການອອກໃບຢັົ້ງຢນືສດິນາໍໃຊທ້ີີ່ດນິ 
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ອອກໃບຢັົ້ງຢືນສິດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນໃຫ້ແກ່ຜູ້

ພັດທະນາເຂດ. 
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ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ ເປັນຜູ້ອອກໃບຢັົ້ງຢືນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ຢູ່ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດ
ພິເສດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ. 

 

ມາດຕາ 52 ການນາໍໃຊພ້ືີ້ນທີີ່ດນິ 
ຜູ້ພັດທະນາເຂດ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ ນໍາໃຊ້ພືີ້ນທີີ່ດິນເຂົີ້າໃນເປົົ້າໝາຍການດໍາເນີນທຸລະກິດໂດຍກງົ 

ບ ໍ່ໃຫ້ເກີນ ແປດສິບສ່ວນຮ້ອຍ (80%) ຂອງເນືີ້ອທີີ່ທັງໝົດ, ສ່ວນທີີ່ເຫຼືອ ໃຫ້ພັດທະນາເປັນພືີ້ນທີີ່

ສາທາລະນະປະໂຫຍດ ເປັນຕົີ້ນ ສວນສາທາລະນະ, ພືີ້ນທີີ່ສີຂຽວ. 
 

ມາດຕາ 53 ການທດົແທນຄາ່ເສຍຫາຍ 
ໃນກ ລະນີການກໍານົດເຂດພືີ້ນທີີ່ດິນທີີ່ສ້າງຕັີ້ງເປັນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຫາກກວມເອົາດິນທີີ່

ລັດ ໄດ້ອອກສິດນໍາໃຊ້ໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັີ້ງອືີ່ນ ຕ້ອງໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຕາມ

ສັນຍາພັດທະນາ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນບ່ອນເຂດເສດຖະກິດພິເສດຕັີ້ງຢູ່ ມີໜ້າທີີ່ໃນການຈັດສັນ, ສໍາຫຼວດ, 
ແກ້ໄຂ ແລະ ປະເມີນກ່ຽວກັບບັນຫາທີີ່ດິນ ເພືີ່ອໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍຕ ໍ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງ 
ການ. 

 

ໝວດທ ີ10 
ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການກວດກາ 

 

ມາດຕາ 54 ອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານເຂດເສດຖະກດິພເິສດ 
ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງວຽກງານເຂດເສດຖະກິດພິເສດຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ

ໃນ ຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ 
ແລະ ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອືີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານເຂດເສດຖະກິດພິເສດປະກອບດ້ວຍ: 
1. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; 

2. ຫ້ອງການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ; 

3. ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ; 

4. ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 

5. ຂະແໜງການອືີ່ນ 
 

ມາດຕາ 55 ສິດ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີສິດ 

ແລະ ໜ້າທີີ່ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ຄົີ້ນຄວ້າ, ວາງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບເຂດເສດ 
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ຖະກິດພິເສດ ເພືີ່ອສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາ; 

2. ສ້າງແຜນການ, ອອກຂ ໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັົ່ງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບວຽກງານເຂດເສດຖະກິດ

ພິເສດ; 

3. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກ

ງານເຂດເສດຖະກິດພິເສດໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ; 

4. ຄົີ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການສ້າງຕັີ້ງ ຫຼື ການຍຸບເລີກເຂດເສດຖະກິດພິເສດໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະ 
ເທດ ເພືີ່ອສະເໜີຄະນະສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ລັດຖະບານ
ພິຈາລະນາ; 

5. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີແຕ່ງຕັີ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປົດຕໍາແໜ່ງຫົວໜ້າຫ້ອງການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມ

ຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ; 

6. ຄົີ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຄໍາສະເໜີຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັີ້ງ ກ່ຽວກັບການກະທໍາ ຫຼ ື

ການຕົກລົງບັນຫາທີີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ; 

7. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີມາດຕະການ, ວິທີການແກ້ໄຂການກະທໍາທີີ່ລະເມີດກົດໝາຍ ໃນການ
ປະຕິບັດວຽກງານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການ; 

8. ຊີີ້ນໍາ, ຊຸກຍູ,້ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອືີ່ນ ແລະ ອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບ
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ; 

9. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນກ່ຽວກັບວຽກງານເຂດ

ເສດຖະກິດ ພິເສດ; 

10. ສະຫຼຸບ, ສັງລວມ, ຕີລາຄາປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານເຂດ

ເສດຖະກິດພິເສດ ໃຫ້ລັດຖະບານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

11. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ
ຕາມການມອບ ໝາຍຂອງລັດຖະບານ. 

 

 

ມາດຕາ 56 ສິດ ແລະ ໜາ້ທີີ່ ຂອງຫອ້ງການສົົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງເຂດເສດຖະກດິພເິສດ 
ຫ້ອງການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມີຖານະເທົົ່າກົມຂຶີ້ນກັບ ກະຊວງ

ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍໄດ້ຮັບການຊີີ້ນໍາຈາກລັດຖະມົນຕີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ຕາມການມອບ
ໝາຍ. 

ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຫ້ອງການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະ   
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  ກິດພິເສດ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ດັົ່ງນີີ້: 
1. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນການຄົີ້ນຄວ້າ, ວາງນະໂຍບາຍ

ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບເຂດເສດຖະກິດພິເສດ; 

2. ຄົີ້ນຄວ້າອອກຂ ໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັົ່ງ, ຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກ

ງານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ; 

3. ຜັນຂະຫຍາຍ, ໂຄສະນາ, ເຜຍີແຜ່ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການກ່ຽວກັບເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ຊີີ້ນໍາຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ຕົນ; 

4. ຄົີ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການສ້າງຕັີ້ງ ຫຼື ການຍຸບເລີກ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດໃນຂອບເຂດທົົ່ວ
ປະເທດ ເພືີ່ອສະເໜີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພິຈາລະນາ; 

5. ຄົີ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການອະນຸມັດ ແລະ ການຍົກເລີກກິດຈະການທີີ່ຢູ່ໃນບັນຊີຄວບຄຸມທີີ່ບ ໍ່ຢູ່
ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ ເພືີ່ອສະເໜີຄະນະສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນສູນກາງ ພິຈາລະນາ; 

6. ຄົີ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການສະເໜີແຕ່ງຕັີ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປົດຕໍາແໜ່ງຫົວໜ້າ, 

ຮອງຫົວໜ້າ ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ; 

7. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີມາດຕະການ, ວິທີການແກ້ໄຂການກະທໍາທີີ່ລະເມີດກົດໝາຍໃນການ
ປະຕິບັດວຽກງານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການ ຕ ໍ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພິຈາລະນາ; 

8. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອືີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຸກຍູ້, 

ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ; 

9. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຕາມການ
ມອບໝາຍຂອງຂັີ້ນເທິງ; 

10. ຮັບຄໍາຮ້ອງ, ຄໍາສະເໜີ ຂອງຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ ກ່ຽວກັບຂ ໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ໃນ

ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ປະສານກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອແກ້ໄຂ; 

11. ຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາຫົກເດືອນ ຫຼື ໜຶີ່ງປີ ຮ່ວມກັບຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາ; 

12. ສະຫຼຸບ, ສັງລວມ, ຕີລາຄາປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານເຂດເສດ 

ຖະກິດພິເສດ ໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

13. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ 
ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັີ້ນເທິງ. 
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ມາດຕາ 57 ສິດ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງຄະນະຄຸມ້ຄອງເຂດ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດສັນຍາພັດທະນາ, ແຜນແມ່ບົດການ

ພັດທະນາເຂດ,  ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການການລົງທຶນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

2. ພິຈາລະນາອະນຸມັດການລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຂອບ
ເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ; ອອກໃບຢັົ້ງຢືນສິດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ, ອະສັງຫາລິມະຊັບ, ສິີ່ງ

ປຸກສ້າງຕ່າງໆພາຍໃນເຂດ, ເອກະສານກ່ຽວກັບການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກສິນຄ້າ, ວັດຖູປະກອນ

ຮັບໃຊ້ການຜະລິດ, ການກ ໍ່ສ້າງພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ; ອອກໃບຢັົ້ງຢືນແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ; ຈັດ

ເກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ; 

3. ໂຄສະນາດຶງດູດການພັດທະນາ ຫຼື ການລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ລວມທັງເຜີຍແຜ່
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບເຂດເສດຖະກິດພິເສດ; 

4. ປະສານສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນບ່ອນເຂດເສດຖະກິດພິເສດຕັີ້ງຢູ່ ເພືີ່ອຮັບປະກັນ
ວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄຸ້ມຄອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຜູ້

ອອກແຮງງານພາຍໃນເຂດ; 

5. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອຂ ການມອບສິດໃນການພິຈາລະນາອອກ
ໃບຢັົ້ງຢືນການມອບເລກປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ແລະ ການເກັບອາກອນ, ໃບອະນຸຍາດ

ການປຸກສ້າງ, ໃບຢັົ້ງຢືນບົດປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ

ບັດອະນຸຍາດອອກແຮງງານ, ບັດພັກເຊົາ ແລະ ເອກະສານອືີ່ນ ເພືີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການເຄືີ່ອນ 

ໄຫວວຽກງານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມີຄວາມສະດວກຄ່ອງຕົວ; 

6. ປະສານສົມທົບກັບຜູ້ພັດທະນາເຂດ, ຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນໃນການສ້າງ
ໂຄງການພັດທະນາທີີ່ມີສ່ວນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ  ແລະ  ໂຄງການພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງໃນເຂດ
ເຊືີ່ອມຕ ໍ່ ເພືີ່ອຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶີ້ນ; 

7. ຕິດຕາມການປະຕິບັດພັນທະຕ່າງໆຕາມສັນຍາ, ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຕ່າງໆ ຂອງເຂດເສດຖະ 

ກິດພິເສດ ຕາມຂອບເຂດສິດທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນດໍາລັດສະບັບນີີ້; 

8. ກໍານົດມາດຕະການປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; 

9. ຄຸ້ມຄອງຈັດສັນ ແລະ ນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ, ສິີ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆຕາມລະບຽບການ; 

10. ຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນ ເພືີ່ອປຶກສາຫາລືແກ້ໄຂວຽກງານຂອງຕົນ; 

11. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານຜົນການເຄືີ່ອນໄຫວປະຈໍາອາທິດ, ເດືອນ, ໄຕມາດ, ຫົກເດືອນ, ປີ ພ້ອມ 
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ທັງສັງລວມ ບັນຊີການອະນຸມັັດກິດຈະການລົງທຶນໃນເຂດ ໃຫ້ຂະແໜງການແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ, ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມ

ຄອງການລົງທຶນຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ຂັີ້ນສູນກາງ; ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນຕາມກົດ
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 58 ສິດ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງອງົການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫວຼງ 

ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງບ່ອນ
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດຕັີ້ງຢູ່ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຕົີ້ນຕ  ດັົ່ງນີີ້: 

1. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົີ້າໃຈ 
ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ; 

2. ຊີີ້ນໍາ, ຊຸກຍູ,້ ຕິດຕາມ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ເຂດເສດຖະກິດພິເສດຢູ່ແຂວງ, 
ນະຄອນຫຼວງ ຂອງຕົນ ໄດ້ເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ; 

3. ຊີີ້ນໍາວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການພັດທະນາທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ-

ສັງຄົມ, ການສ້າງໂຄງການ ແລະ ການຂຶີ້ນແຜນການລົງທຶນ ເພືີ່ອກ ໍ່ສ້າງພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງທີີ່

ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ການຮອງຮັບ, ການສະໜັບສະໜູນ ຫຼື ການເຊືີ່ອມຕ ໍ່ກັບເຂດເສດຖະກິດພ ິ
ເສດໃນທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ; 

4. ສ້າງກິດຈະກໍາທີີ່ຕິດພັນກັບການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເພືີ່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຜົນປະ 
ໂຫຍດຮ່ວມເປັນຕົີ້ນ ການສ້າງກິດຈະການປ ິ່ນອ້ອມ, ການຜະລິດ ແລະ ການສະໜອງວັດຖຸ

ດິບ, ຜະລິດຕະພັນ, ສະບຽງອາຫານ ແລະ ອືີ່ນໆ; 

5. ຈັດສັນ, ສໍາຫຼວດ, ແກ້ໄຂ ແລະ ປະເມີນກ່ຽວກັບບັນຫາທີີ່ດິນ ເພືີ່ອໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍຕ ໍ່ຜູ້
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ; 

6. ປະສານສົມທົບກັບຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ ເພືີ່ອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃນການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ; 

7. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
 

ມາດຕາ 59 ສິດ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງຂະແໜງການອືີ່ນ 
ຂະແໜງການອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນໃນການຮ່ວມມື

ປະສານສົມທົບ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົົ່ງ 
ເສີມການລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນດໍາລັດສະບັບນີີ້ ແລະ ກົດໝາຍອືີ່ນທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍແຕ່ງຕັີ້ງບຸກຄະລາກອນຂອງຕົນ ປະກອບເຂົີ້າໃນໜ່ວຍງານບ ລິການການລົງທຶນປະຕູ
ດຽວໃນເຂດ. 
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ມາດຕາ 60 ການກວດກາ 
ການກວດກາວຽກງານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໂດຍຫຼັກການໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ. 
ອົງການກວດກາພາຍໃນ ແມ່ນອົງການດຽວກັນກັບອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານເຂດເສດຖະກິດ

ພິເສດ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນດໍາລັດສະບັບນີີ້. 
 

ໝວດທ ີ11 
ນະໂຍບາຍຕ ໍ່ຜູມ້ຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕ ໍ່ຜູລ້ະເມດີ 

 

ມາດຕາ 61 ນະໂຍບາຍຕ ໍ່ຜູມ້ຜີນົງານ 
ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທີີ່ມີຜົນງານດີເດັົ່ນ ໃນການປະຕິບັດດໍາລັດສະບັບນີີ້ ເປັນຕົີ້ນ ການ

ພັດທະນາ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການລົງທຶນຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ທີີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ມີຄວາມ

ສໍາຄັນຕ ໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການດຶງດູດ ແລະ ການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດ
ພິເສດ ຫຼື ການລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍ  ແລະ ນະໂຍບາຍອືີ່ນຕາມລະບຽບ
ການ. 

 

ມາດຕາ 62 ມາດຕະການຕ ໍ່ຜູລ້ະເມດີ 
ນອກຈາກມາດຕະການທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນແລ້ວ ບຸກ 

ຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີີ່ລະເມີດດໍາລັດສະບັບນີີ້ ຍັງຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆ ແລ້ວແຕ່ກ ລະນີ
ເບົາ ຫຼື ໜັກ. 

ການລະເມີດກ່ຽວກັບການບ ໍ່ເສຍພັນທະດ້ານພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນ, ການລະເມີດສັນຍາສໍາ

ປະທານ, ການປຸກສ້າງອາຄານ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ການລະເມີດອືີ່ນໆ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດ    
ໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

ໝວດທ ີ12 
ບດົບນັຍດັສດຸທາ້ຍ 

ມາດຕາ 63 ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບ

ເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດດໍາລັດສະບັບນີີ້ ໃຫ້ມີ
ປະສິດທິຜົນ. 

ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ອົງການອືີ່ນທັງພາກລັດ 
ແລະ ເອກະຊົນ ຈົົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດດໍາລັດສະບັບນີີ້ ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ. 

 

ມາດຕາ 64 ຜນົສກັສດິ 
ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນ ແລະ ພາຍຫຼັງໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງ

ລັດຖະການ ສິບຫ້າວັນ. 
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ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ປ່ຽນແທນດໍາລັດວ່າດ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ 
ສະບັບເລກທີ 443/ນຍ, ລົງວັນທ ີ26 ຕຸລາ 2010 ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ
ນະໂຍບາຍເພີີ່ມເຕີມຂອງການລົງທຶນຢູ່ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະບຶງທາດຫຼວງ ແລະ ຂພສ ໃນຂອບເຂດ
ທົົ່ວປະເທດ ສະບັັບເລກທີ 73/ນຍ, ລົງວັນທ ີ28 ກັນຍາ 2015. 

ບັນດາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດພາຍໃຕ້ນິຕິກໍາກ່ຽວ
ກັບເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ສັນຍາທີີ່ໄດ້ເຊັນກັບລັດຖະບານກ່ອນໜ້ານີີ້ ແມ່ນບ ໍ່ມີການປ່ຽນແປງ
ຈົນກວ່າຈະສິີ້ນສຸດສັນຍາ. ຍົກເວັີ້ນ ມາດຕາ 95 ແລະ ມາດຕາ 96 ຂອງດໍາລັດວ່າດ້ວຍເຂດເສດຖະກິດ

ພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ສະບັບເລກທີ 443/ນຍ, ລົງວັນທີ 26 ຕຸລາ 2010 ແລະ ມາດຕາ 

13 ຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັັບເລກທີ 73/ນຍ, ລົງວັນທີ 28 ກັນຍາ 2015 ວ່າດ້ວຍ

ນະໂຍບາຍເພີີ່ມເຕີມຂອງການລົງທຶນຢູ່ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະບຶງທາດຫຼວງ ແລະ ຂພສ ໃນຂອບເຂດ
ທົົ່ວປະເທດ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມດໍາລັດ ສະບັບນີີ້. 

 

                                                           ລດັຖະບານແຫງ່ ສປປ ລາວ 
                                                                ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ                                                                            ເລກທ ີ03 /ນຍ 
                                                               ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ  10. 01. 2019 

 

ດາໍລດັ 
ວາ່ດວ້ຍການຮບັຮອງເອາົບນັຊກີດິຈະການຄວບຄມຸ ແລະ ກດິຈະການສາໍປະທານ ຂອງ ສປປ ລາວ 

 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 
08 ພະຈິກ 2016; 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ   ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 

2016; 

- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ   ສະບັບເລກທີ 2994/ກຜທ.ລທ4, 

ລົງວັນທີ 29 ພະຈິກ 2018.  

ນາຍົກລດັຖະມນົຕ ີອອກດາໍລດັ : 

ມາດຕາ 1 ຮັບຮອງເອົາບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການສໍາປະທານ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕາມ

ເອກະສານ ຄັດຕິດ “ກ” ຂອງດໍາລັດສະບັບນີີ້. 
 

ມາດຕາ 2  ບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸມ ແມ່ນບັນຊີປະເພດທຸລະກິດ ທີີ່ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄວາມໝັີ້ນຄົງຂອງຊາດ
ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ, ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດ 
ລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາບັນດາຂະແໜງເສດຖະກິດ ແລະ 
ສັງຄົມ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໝັີ້ນທ່ຽງ ຊຶີ່ງການລົງທຶນໃນບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸມ ຕ້ອງ
ໄດ້ຜ່ານການພິຈາລະນາ ແລະ ມີຄໍາເຫັນໂດຍບັນດາຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຫຼັງຈາກນັີ້ນ 
ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຕາມການແບ່ງຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງ ເປັນຜູ້ຕົກລງົ
ອະນຸຍາດການລົງທຶນ.  
      ສ່ວນບັນຊີກິດຈະການສໍາປະທານ ແມ່ນບັນຊີປະເພດທຸລະກິດ ທີີ່ຜູ້ລົງທຶນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ  
ໃນການສໍາປະທານຈາກລັດ ເປັນຕົີ້ນການສໍາປະທານທີີ່ດິນ, ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດ
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ພິເສດ ແລະ ເຂດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ເພືີ່ອສົົ່ງອອກ, ການຂຸດຄົີ້ນບ ໍ່ແຮ່, ການພັດທະນາແຫຼ່ງ
ພະລັງງານ, ການສໍາປະທານສາຍການບິນ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ.  

 

ມາດຕາ 3  ລັດສົົ່ງເສີມໃຫ້ລົງທຶນເຂົີ້າໃສ່ທຸກຂະແໜງການ,  ກິດຈະການທີີ່ກໍານົດໃນ ແລະ ນອກ  ບັນຊີກິດ 
ຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການສໍາປະທານ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ຍົກເວັີ້ນ
ກິດຈະການ ແລະ ເຂດທີີ່ແຕະຕ້ອງເຖິງຄວາມໝັີ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ, ມີຜົນ
ສະທ້ອນອັນຮ້າຍແຮງຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຍາວນານ, ຕ ໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ 
ແລະ ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ, ລວມທັງບັນຊີປະເພດທຸລະກິດ ທີີ່ເກືອດຫ້າມ. 

ຂັີ້ນຕອນຍືີ່ນຄໍາຮ້ອງຂ ອະນຸຍາດລົງທຶນກິດຈະການໃນບັນຊີຄວບຄຸມ: ໃຫ້ຍືີ່ນຄໍາຮ້ອງຂ ລົງ 
ທຶນຕ ໍ່ຫ້ອງການບ ລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂັີ້ນສູນກາງ ຫຼື ຂັີ້ນແຂວງ ຕາມການແບ່ງຂັີ້ນ
ອະນຸມັດທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ “ກ” ຂອງດໍາລັດສະບັບນີີ້,  ຫ້ອງການບ ລິການການ
ລົງທຶນປະຕູດຽວ ຕ້ອງປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ 
ເພືີ່ອຄົີ້ນຄວ້າ ແລ້ວນໍາສະເໜີຕ ໍ່ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ພິຈາລະນາ
ຕົກລົງ ຕາມການແບ່ງຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງ ພາຍໃນເວລາ ຊາວຫ້າວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນຫ້ອງການ
ບ ລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຄົບຖ້ວນເປັນຕົີ້ນໄປ. ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ
ລົງທຶນແລ້ວ ໃຫ້ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼ ືນິຕິບຸກຄົນດັົ່ງກ່າວ ສາມາດເຄືີ່ອນໄຫວການລົງທນຶ
ຕາມກົດໝາຍ, ໃນກ ລະນີກິດຈະການລົງທຶນທີີ່ມີກົດໝາຍ ຫຼ ືນິຕກິໍາຂອງຂະແໜງການກໍານົດໃຫ້
ມີໃບອະນຸຍາດສະເພາະ ກ່ອນການເປີດດໍາເນີນທຸລະກິດ ບັນດາວິສາຫະກິດດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງສະເໜີຂ 
ໃບອະນຸຍາດດັົ່ງກ່າວ ຕາມນິຕິກໍາທີີ່ກໍານົດໄວ້.  

ສ່ວນວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີີ່ໄດ້ຮັບການຂຶີ້ນ
ທະບຽນສ້າງຕັີ້ງວິສາຫະກິດ ຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ມາແລ້ວ ຫາກ
ຢາກຂ ອະນຸຍາດລົງທຶນ ຫຼື ດໍາເນີນທຸລະກິດໃໝ່ ຫຼື ເພີີ່ມກິດຈະການ ໃນກິດຈະການຄວບຄຸມ 
ແມ່ນໃຫ້ຍືີ່ນຄໍາຮ້ອງ ໂດຍກົງຕ ໍ່ຫ້ອງການບ ລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຕາມທີີ່ກໍານົດໃນຂ້າງເທິງ
ນີີ້. 

ສໍາລັບກິດຈະການການລົງທຶນສໍາປະທານ: ນິຕິບຸກຄົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີີ່ມີ
ຈຸດປະສົງລົງທຶນ ໃນກິດຈະການການລົງທຶນສໍາປະທານ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຍືີ່ນຄໍາຮ້ອງຂ ລົງທຶນ ຕ ໍ່
ຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂັີ້ນສູນກາງ ຫຼ ື ຂັີ້ນແຂວງ ເພືີ່ອຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະ       
ເໜີຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຕາມການແບ່ງຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງ ( ດັົ່ງທີີ່ກໍານົດ 
ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ “ກ” ຂອງ ດໍາລັດສະບັບນີີ້) ພິຈາລະນາ ພາຍໃນເວລາ ຫົກສິບຫ້າ ວັນ
ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນຫ້ອງການບ ລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຄົບຖ້ວນເປັນຕົີ້ນ
ໄປ. 

ມາດຕາ 4 ໃຫ້ຂະແໜງງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງປັບປຸງ ຫຼື ສ້າງນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານເອກະ 
ສານ ແລະ ຂັີ້ນຕອນການພິຈາລະນາການອອກອະນຸຍາດລົງທຶນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການ
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ຂອງຕົນ ໃຫ້ລະອຽດຈະແຈ້ງ, ງ່າຍດາຍ ແລະ ສົົ່ງໃຫ້ຫ້ອງການບ ລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ 
ເພືີ່ອແຈງ້ໃຫ້ນັກລົງທຶນ. 

 

ມາດຕາ 5 ບັນດາຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາມາດສະເໜີປັບປຸງ, ເພີີ່ມ ຫຼ ືຫຼຸດ ລາຍການປະເພດທຸລະກິດ 
ທີີ່ຂະແໜງການຕົນຮັບຜິດຊອບ ໃນບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການສໍາປະທານ 
ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ 
ໂດຍສະເໜີຜ່ານ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນສູນກາງ ພິຈາລະນາ 
ແລະ ນໍາສະເໜີລັດຖະບານ ຮັບຮອງ. 

ມາດຕາ 6 ໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນໃຈກາງໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ, ເຜີຍແຜ່, ແນະນໍາ,
ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ດໍາລັດສະບັບນີີ້ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ. 

ມາດຕາ 7 ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທຸກຂັີ້ນຈົົ່ງ
ພ້ອມກັນຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດດໍາລັດສະບັບນີີ້ ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ. 

ມາດຕາ 8 ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົີ້ນໄປ, ບັນດາດໍາລັດ, ຂ ໍ້ຕົກລົງ ແລະ 
ລະບຽບການຕ່າງໆກ່ອນໜ້ານີີ້ ທີີ່ຂັດກັບດໍາລັດສະບັບນີີ້ ລ້ວນແຕ່ຖືກລົບລ້າງ. 

                                                                           ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ລັດຖະບານ                         ເລກທີ 357/ລບ 

                                                                ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ  09/10/2019 
 

ດໍາລັດ 
ວ່າດວ້ຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນາໍໃຊກ້ານຊວ່ຍເຫຼອືທາງການເພືີ່ອການພດັທະນາ  

 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທ ີ 08 

ພະຈິກ 2016; 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 72/ສພຊ, ລົງວັນທ ີ 15 ທັນວາ 

2015; 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ສະບັບເລກທີ 05/ສພຊ, ລົງວັນທ ີ08 

ພຶດສະພາ 2017; 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສະບັບເລກທີ 71/ສພຊ, ລົງວັນທ ີ 16 ທັນວາ 

2015; 
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໜີີ້ສິນສາທາລະນະ ສະບັບເລກທີ 46/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 
ມິຖຸນາ 2018; 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 47/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19 
ມິຖຸນາ 2018; 

- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະບັນເລກທີ 2007/
ຜທ.ຮມສ-ອປອ.02 ລົງວັນທີ 06 ກັນຍາ 2019.       

 

ລດັຖະບານ ອອກດາໍລດັ: 
 

ໝວດທ ີ1 

ບດົບນັຍດັທົົ່ວໄປ 
ມາດຕາ 1 ຈດຸປະສງົ    

ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ 
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ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພືີ່ອການພັດທະນາ ຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ໃຫ້ມີລັກສະນະລວມສູນ, ກະທັດຮັດ, ໂປ່ງໃສ ເພືີ່ອຮັບປະກັນ ເຮັດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພືີ່ອ
ການພັດທະນາ ຖືກນໍາໃຊ້ເຂົີ້າໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດເປົົ້າໝາຍບູລິມະສິດ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະ 
ກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງສຸດ, ແນໃສ່ບັນລຸເປົົ້າໝາຍແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ການພັດທະນາທີີ່ຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບເປົົ້າ
ໝາຍການພັດທະນາຂອງສາກົນ. 

 

ມາດຕາ 2 ການຊວ່ຍເຫຼອືທາງການເພືີ່ອການພດັທະນາ  
ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພືີ່ອການພັດທະນາ ໂດຍຂຽນຫຍ ໍ້ວ່າ “ຊກພ” ແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງ

ດ້ານເຕັກນກິ-ວິຊາການ ແລະ ດ້ານການເງິນ ລວມທັງວັດຖຸພັນ ຊຶີ່ງປະກອບມີ ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ 
ການກູ້ຢືມໃນເງືີ່ອນໄຂຜ່ອນຜັນ ທີີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຢ່າງເປັນທາງການ ເພືີ່ອ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ.  

 

ມາດຕາ 3 ການອະທບິາຍຄາໍສບັ  
ຄໍາສັບທີີ່ນໍາໃຊ້ໃນດໍາລັດສະບັບນີີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ເອກະສານຍດຸທະສາດການຮວ່ມມກືບັຕາ່ງປະເທດ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານທີີ່ກໍານົດຂອບ ລວມ

ຂອງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເຊັົ່ນ ໄລຍະສັີ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຊຶີ່ງກວມ

ເອົາຫຼາຍຂະແໜງການ ຫຼື ຂະແໜງການສະເພາະໃດໜຶີ່ງ ທີີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ;  

2. ຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ ໝາຍເຖິງ ລດັຖະບານຕ່າງປະເທດ,  ອົງການຈັດຕັີ້ງຂອງລັດຖະບານ ຕ່າງ 
ປະເທດ ທີີ່ໄດ້ຮັບການມອບສິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ ທີີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາ
ການ ແລະ ດ້ານການເງິນ, ວັດຖຸພັນ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ແກ່ ສປປ ລາວ; 

3. ຫຼກັການລວມສນູຜາ່ນປະຕດູຽວ ໝາຍເຖິງ ທຸກຮູບແບບ ຊກພ ຕ ໍ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງປະຕິ ບັດ
ຕາມຫຼັກການລວມສູນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ທີີ່ມີອົງການມະ
ຫາພາກເຮັດໜ້າທີີ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປະສານງານ, ຂຶີ້ນແຜນບູລິມະສິດ, ກໍານົດແຜນຄວາມຕ້ອງການ, 

ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ; 

4. ອງົການມະຫາພາກ ໝາຍເຖິງ ບັນດາກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂັີ້ນ
ສູນກາງ ທີີ່ເຮັດວຽກຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານໃນຂອບມະຫາພາກ ຊຶີ່ງປະກອບມີກະຊວງຫຼັກຄື: ກະຊວງແຜນ 
ການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົົ່າ

ກະຊວງອືີ່ນໆ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

5. ອງົການຈດັຕັີ້ງສາກນົ ໝາຍເຖິງ ອົງການຈັດຕັີ້ງລະຫວ່າງລັດຖະບານ; 

6. ສາໍນກັງານຜູຕ້າງໜາ້ ແຫງ່ ສປປ ລາວ ປະຈາໍຢູຕ່າ່ງປະເທດ ໝາຍເຖິງ ສ ານັກງານຜູ້ຕາງໜ້າ
ການທູດ,  ສໍານັກງານຜູ້ຕາງໜ້າກົງສຸນ  ແລະ  ສໍານັກງານຜູ້ຕາງໜ້າຖາວອນປະຈໍາອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ  
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ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ; 

7. ສາໍນກັງານຜູຕ້າງໜາ້ຂອງຕາ່ງປະເທດ ປະຈາໍຢູ ່ ສປປ ລາວ ໝາຍເຖິງ ສໍານັກງານຜູ້ຕາງໜ້າ
ການທູດ ແລະ ສໍານັກງານຜູ້ຕາງໜ້າກົງສຸນ ປະຈໍາຢູ່ ສປປ ລາວ; 

8. ຄະນະຊີີ້ນາໍ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ ແຜນງານ ຫຼ ືໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ຄະນະທີີ່ປະກອບດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າ 
ຈາກເຈົີ້າຂອງແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ, ອົງການມະຫາພາກ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶີ່ງ
ມີພາລະບົດບາດໂດຍກົງໃນການຊີີ້ນໍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ;  ໃນ
ກ ລະນີມີຄວາມຈໍາເປັນ ອາດມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນເຂົີ້າຮ່ວມນໍາ ບົນພືີ້ນຖານການຕົກ ລົງເຫັນດີຂອງ
ຄະນະຊີີ້ນໍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ; 

9. ແຜນງານ ຫຼ ືໂຄງການທີີ່ກວມເອາົຫາຼຍຂະແໜງການ ໝາຍເຖິງ ແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການທີີ່ຈັດ
ຕັີ້ງປະຕິບັດ ໂດຍຫຼາຍຂະແໜງການ ຊຶີ່ງຕ້ອງມີຂະແໜງການໃດໜຶີ່ງທີີ່ເປັນຫຼັກ, ມີບົດບາດໃນການຄຸ້ມ

ຄອງ ແລະ ປະສານງານລວມ, ສ່ວນຂະແໜງການອືີ່ນ ເປັນຜູ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະກິດຈະກໍາທີີ່ຂຶີ້ນກັບ
ຂະແໜງການຕົນ; 

10. ທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານ ໝາຍເຖິງ ການປະກອບສ່ວນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາ ຊົນ
ຂອງ ສປປ ລາວ ສົມທົບເປັນວັດຖຸພັນ ຫຼື ເປັນເງິນສົດ ເພືີ່ອກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ຫຼື 
ໂຄງການ ຊຶີ່ງຂະແໜງການທີີ່ເປັນເຈົີ້າຂອງແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການເປັນຜູ້ດໍາເນີນຂັີ້ນຕອນການຂຶີ້ນແຜນ
ງົບປະມານ ເພືີ່ອສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາ ແລະ ຂ ການຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ; 

11. ການຕດິຕາມແຜນງານ ຫຼ ືໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ການຕິດຕາມກິດຈະກໍາປົກກະຕິ ໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງແຕ່ລະຂັີ້ນ ເພືີ່ອເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ
ຂອງ ແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ, ການຈັດປະເພດ ແລະ ວິເຄາະຂ ໍ້ມູນ, ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຢ່າງທັນເວລາໃນ

ການສ້າງແຜນ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງ, ມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ໄດ້
ມາດຕະຖານ ຂອງໜ້າວຽກ ຂອງແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ; 

12. ອງົການຈດັຕັີ້ງສາກນົທີີ່ບ ໍ່ສງັກດັລດັຖະບານ  ມຊີືີ່ຫຍ ໍ້ວາ່ “ອສບລ” ໝາຍເຖິງ ອົງການ ຈັດ
ຕັີ້ງສັງຄົມຂອງຕ່າງປະເທດ ທີີ່ມີຖານະນິຕິບຸກຄົນ ຊຶີ່ງມີເປົົ້າໝາຍຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານການພັດທະນາ ແລະ 
ດ້ານມະນຸດສະທໍາ ໂດຍບ ໍ່ສະແຫວງຫາຜົນກໍາໄລ; 

13. ສະມາຄມົ ມີຊືີ່ເອີີ້ນຕາ່ງກັນຄື: ສະຫະສະມາຄົມ, ສະຫະພັນ, ສະໂມສອນ ຫຼື ຊືີ່ເອີີ້ນອືີ່ນ ຕ ໍ່
ໄປນີີ້ເອີີ້ນລວມວ່າ ສະມາຄົມ ຊຶີ່ງແມ່ນການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມທີີ່ມີສະມາຊິກ (ຍົກເວັີ້ນກຸ່ມຜະລິດທຸລະກິດທີີ່
ສະແຫວງຫາຜົນກໍາໄລ); 

14. ມນູນທິ ິໝາຍເຖິງ ການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມທີີ່ມີຖານະນິຕິບຸກຄົນ, ມີທຶນ, ຊັບສິນສະເພາະ ເພືີ່ອ 

ສາທາລະນະປະໂຫຍດ ດ້ານວັດທະນະທໍາ, ການສຶກສາ, ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ສາທາລະນະສຸກ, ກິລາກາຍະກໍາ,   

ວິທະຍາສາດ, ການກຸສົນ, ມະນຸດສະທໍາ ແລະ ອືີ່ນໆ ໂດຍບ ໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ. 
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ມາດຕາ 4 ນະໂຍບາຍຂອງລດັ ກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊ ້ຊກພ 
ລັດ ມີນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ຊກພ ເພືີ່ອປະກອບສ່ວນເປັນແຫຼ່ງທຶນ ທີີ່ສ າຄັນໃນ

ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ;  
ລັດ ມີນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ຊກພ ດ້ວຍການວາງນະໂຍບາຍ, ລະບຽບ

ການ ແລະ ປະກອບສ່ວນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ງົບປະມານ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັົ່ງກ່າວ ມີປະ
ສິດທິຜົນ ແລະ ໂປ່ງໃສ. 

 

ມາດຕາ 5 ຫຼກັການກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການນາໍໃຊ ້ຊກພ 
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ຊກພ ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ, ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ; 
2. ລວມສູນເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ໂດຍຜ່ານປະຕູດຽວ ຄື: ຜ່ານກະຊວງ

ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພືີ່ອແຈກຢາຍໃຫ້ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດໍາເນີນການໃນຂັີ້ນຕອນຕ ໍ່ໄປ; 

3. ສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ລະດົມທຶນ ຊກພ ແລະ ຂອບການຮ່ວມມືກັບ
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ; 

4. ຄວາມເປັນເຈົີ້າການ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ 
ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ເປັນເຈົີ້າຂອງແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ; 

5. ນໍາໃຊ້ ຊກພ ໃຫ້ຖືກເປົົ້າໝາຍ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ; 

6. ການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງ ແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຕ້ອງສອດຄ່ອງ ກັບກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼື ການຕົກລົງຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ; 

7. ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້; 
8. ມີການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

ມາດຕາ 6 ຂອບເຂດການນາໍໃຊ ້
ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັີ້ງ  ແລະ ຄະນະກ າມາທິການຮ່ວມ

ມືສອງຝ່າຍ ທີີ່ພົວພັນກັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຊກພ.  
 

 

ມາດຕາ 7 ການຮວ່ມມສືາກນົ 
ລັດ ສົົ່ງເສີມການພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ,  ພາກພືີ້ນ  ແລະ  ສາກົນ  ກ່ຽວກັບວຽກງານ 

ຊກພ ດ້ວຍການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ,  ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ,  ປະສົບການດ້ານການລະດົມຂົນຂວາຍ  ແລະ 
ເຕັກໂນໂລຊີ ເພືີ່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ຊກພ. 



251 

 

ໝວດທ ີ2 
ປະເພດການຊວ່ຍເຫຼອືທາງການເພືີ່ອການພດັທະນາ  

 

ມາດຕາ 8 ປະເພດຂອງການຊວ່ຍເຫຼອືທາງການເພືີ່ອການພດັທະນາ 
ຊກພ ປະກອບມີ ດັົ່ງນີີ້:  
1. ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ; 

2. ການກູ້ຢືມໃນເງືີ່ອນໄຂຜ່ອນຜັນ. 
 

ມາດຕາ 9 ການຊວ່ຍເຫຼອືລາ້ 
ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອທີີ່ບ ໍ່ໄດ້ໃຊ້ແທນຄືນ ຊຶີ່ງມີໃນຮູບແບບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 

ທີີ່ເປັນແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ, ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທາງດ້ານວິຊາການ, ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທາງດ້ານການ
ເງິນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທີີ່ເປັນໂຄງການ ເພືີ່ອຊ່ວຍກະກຽມແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ, ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທີີ່
ຕິດພັນກັບການກູ້ຢືມໃນເງືີ່ອນໄຂຜ່ອນຜັນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທີີ່ເປັນວັດຖຸ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ອືີ່ນໆ 
ທີີ່ເປັນແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ທີີ່ໄດ້ຮບັໃນເວລາການນໍາຂັີ້ນສູງໄປເຄືີ່ອນໄຫວຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການ
ນໍາຂັີ້ນສູງຕ່າງປະເທດມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ. 

 

ມາດຕາ 10 ການກູຢ້ມືໃນເງືີ່ອນໄຂຜອ່ນຜນັ 
ການກູ້ຢືມໃນເງືີ່ອນໄຂຜ່ອນຜັນ  ແມ່ນການກູ້ຢືມ ຫຼື ການສະໜອງທຶນ ທີີ່ມີເງືີ່ອນໄຂການກູ້

ຢືມຕໍໍ່າກວ່າ ການກູ້ຢືມທຸລະກິດ ເປັນຕົີ້ນ ດອກເບັີ້ຍຕໍໍ່າ, ໄລຍະຊໍາລະຍາວ ແລະ ໄລຍະປອດໜີີ້ຍາວ ມີ

ແຜນໃຊ້ເຂົີ້າໃນແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ກ ໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພືີ້ນຖານ, ວຽກງານພັດທະນາຢູ່ຂົງເຂດສັງຄົມ, 
ການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຂົງເຂດອືີ່ນ ທີີ່ບ ໍ່ສ້າງລາຍຮັບໂດຍກົງ ແລະ ບ ໍ່ມີຜົນຕອບແທນທາງ
ການເງິນສູງ. 

 

ມາດຕາ 11 ການລະດມົຂນົຂວາຍ ຊກພ  
ການລະດົມຂົນຂວາຍ ຊກພ ແມ່ນຕ້ອງອີງໃສ່ຍຸດທະສາດ, ຂອບການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງລັດຖະ 

ບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ທີີ່ສ້າງຂຶີ້ນບົນພືີ້ນຖານແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ແຫ່ງຊາດ ແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍການລະດົມຂົນຂວາຍ ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, 
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖີີ່ນ ແລະ ສໍານັກງານຜູ້ຕາງໜ້າແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ 
ຂະບວນການໂຕະມົນ. 

 

ໝວດທ ີ3 
ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊກ້ານຊວ່ຍເຫຼອືລາ້ 

 

 

ມາດຕາ 12 ການຄຸມ້ຄອງການຊວ່ຍເຫຼອືລາ້ 
ລັດ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ 

ໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຜູຮ້ັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນເຈົີ້າການປະ
ສານສົມທົບ ກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ  
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       ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
 

ມາດຕາ 13 ເປົົ້າໝາຍການນາໍໃຊກ້ານຊວ່ຍເຫຼອືລາ້ 
ເປົົ້າໝາຍການນໍາໃຊ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແມ່ນຕ້ອງນໍາໃຊ້ເຂົີ້າໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນການ, 

ແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການບູລິມະສິດ ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ. 

 

ມາດຕາ 14 ການຮບັຮອງເອາົຍດຸທະສາດການຊວ່ຍເຫຼອືລາ້  
ລັດຖະບານ ຮັບຮອງເອົາ ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືໄລຍະຍາວ ທີີ່ກວມເອົາຫຼາຍຂະແໜງການ, 

ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບພາກພືີ້ນ ທີີ່ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຕາມການສະເໜີຂອງກະຊວງການຕ່າງ 
ປະເທດ.  

 

ມາດຕາ 15 ການອະນມຸດັຮບັເອາົແຜນງານ ຫຼ ືໂຄງການຊວ່ຍເຫຼອືລາ້ 
ການອະນຸມັດຮັບເອົາ ແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ລັດຖະບານ ອະນຸມັດການຮັບເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ສໍາລັບແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ທີີ່ກວມ
ເອົາຫຼາຍຂະແໜງການ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບພາກພືີ້ນ ຕາມການສະເໜີ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ 

ການລົງທຶນ;  

2. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ອະນຸມັດຮັບເອົາທຸກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃນລະດັບແຜນ
ງານ ຫຼື ໂຄງການ ຕາມການສະເໜີຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ

ທ້ອງຖິີ່ນ;  

3. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອະນຸມັດການຮັບເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ
ທີີ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ສະມາຄົມ, ມູນນິທິ, ກອງທຶນ, ສະຖາບັນ, ສະໂມສອນ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ື
ການຈັດຕັີ້ງຂອງຕ່າງປະເທດ ລວມທັງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັີ້ງທາງ
ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ບົນພືີ້ນຖານການເຫັນດີ ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງທີີ່ກ່ຽວ

ຂ້ອງ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ໂດຍອີງຕາມດໍາລັດ 013/ນຍ ລົງວັນທ ີ08 ມັງກອນ 2010 ວ່າດ້ວຍອົງ

ການຈັດຕັີ້ງສາກົນທີີ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ດໍາລັດ 238/ນຍ ລົງວັນທີ 11 ສິງຫາ 2017 ວ່າດ້ວຍ

ສະມາຄົມ ແລະ ດໍາລັດ 149/ນຍ ລົງວັນທ ີ19 ພຶດສະພາ 2011 ວ່າດ້ວຍມູນນິທິ. 
 

ມາດຕາ 16 ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັແຜນງານ ຫຼ ືໂຄງການ ຊວ່ຍເຫຼອືລາ້  
ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ເປັນເຈົີ້າຂອງແຜນ ຫຼ ື

ໂຄງການປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະຊີີ້ນໍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຢູ່ຂັີ້ນກະຊວງ, 

ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ ຊຶີ່ງປະກອບມີ ກົມ ຫຼື ພະແນກ 
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ການ ທີີ່ເຮັດໜ້າທີີ່ຫຼັກໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ເພືີ່ອ
ຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ທຶນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ໂປ່ງໃສ, ສາມາດກວດສອບໄດ້, ສອດຄ່ອງ

ກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ; 

2. ແຕ່ງຕັີ້ງໜ່ວຍງານຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ເພືີ່ອເຮັດໜ້າທີີ່ໃນການກະກຽມອົງ
ປະກອບຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ: 

- ສ້າງແຜນດໍາເນີນງານປະຈໍາປີ ຊຶີ່ງປະກອບດ້ວຍບັນດາໜ້າວຽກ, ກິດຈະກໍາທີີ່ຈະຈັດຕັີ້ງປະຕິ 

ບັດ ສໍາລັບແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ທີີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ; 

- ຂຶີ້ນແຜນງົບປະມານລວມ ແລະ ແຜນການເບີກຖອນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ປະຈໍາປີ ລວມທັງທຶນ
ສົມທົບຈາກລັດຖະບານ ແລະ ງົບປະມານ ສໍາລັບການລົງຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລ້ວສະເໜີຕ ໍ່ການຈັດຕັີ້ງຂັີ້ນເທິງຖັດຕົນ ເພືີ່ອຢັົ້ງຢືນ
ຕາມລະບຽບການ ກ່ອນສົົ່ງໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງການເງິນ 
ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ເພືີ່ອສັງລວມເຂົີ້າແຜນ ແລ້ວສະເໜີຂ ອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານ ແລະ 
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຮັບຮອງ; 

- ກະກຽມຂອບໜ້າວຽກລະອຽດດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຕອບສະໜອງໃຫ້ພຽງພ  ເພືີ່ອຮອງ
ຮັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ; 

- ສະຫຼຸບລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັີ້ງປະບັດກິດຈະກໍາ, ການເບີກຖອນງົບປະມານລວມ 

ທັງທຶນສົມທົບ (ຖ້າມີ) ແລະ ບັນຫາ, ຂ ໍ້ຄົງຄ້າງໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ຫຼື ໂຄງ 
ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ. 

 

 

ມາດຕາ 17 ການຕດິຕາມ ແຜນງານ ຫຼ ືໂຄງການ ຊວ່ຍເຫຼອືລາ້  
ການຕິດຕາມ ແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າມີ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນເຈົີ້າການໃນການສ້າງຄູ່ມື ແລະ ກໍານົດການຄຸ້ມ
ຄອງລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ເພືີ່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ
ຂອງແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃນລະດັບມະຫາພາກ, ຫຼັງຈາກນັີ້ນຈັດຕັີ້ງເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນ

ຂ່າວສານ ໃຫ້ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ

ພັດທະນາ; 

2. ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ເປັນເຈົີ້າຂອງແຜນ
ງານ ຫຼື ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ລະບົບ, ແບບພິມການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນທີີ່ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກໍານົດໄວ້ ເພືີ່ອໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ 
ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ; 
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3. ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ເປັນເຈົີ້າຂອງແຜນ
ງານ ຫຼື ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຕ້ອງປະຕບັິດ ຕາມລະບຽບການປະເມີນຜົນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ; 

4. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນເຈົີ້າການສົມທົບກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ດໍາເນີນການ
ທົບທວນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ເພືີ່ອຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຄືນແຜນ
ງານ ຫຼື ໂຄງການ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ ຫຼື ບັນຫາ, ຂ ໍ້ຄົງຄ້າງໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; 

5. ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ມີໜ້າທີີ່ ຕິດຕາມ, 
ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ຫຼ ື
ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ບັນລຸຜົນສໍາເລັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. 

 

 

ມາດຕາ 18 ການປະເມນີຜນົແຜນງານ ຫຼ ືໂຄງການ ຊວ່ຍເຫຼອືລາ້  
ການປະເມີນຜົນແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ມີ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນເຈົີ້າການໃນການປະສານສົມທົບກັບຄູ່ຮ່ວມ

ພັດທະນາ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ເປັນ
ເຈົີ້າຂອງແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ເພືີ່ອດໍາເນີນການປະເມີນເບືີ້ອງຕົີ້ນ ສໍາລັບເອກະສານແຜນງານ ຫຼື 
ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ; 

2. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນເຈົີ້າການໃນການປະສານສົມທົບກັບຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ເປັນ
ເຈົີ້າຂອງແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການປະເມີນຜົນໄລຍະກາງຂອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິ
ບັດ; ຕ້ອງດໍາເນີນໂດຍທັນທີໃນໄລຍະກາງຂອງແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ເພືີ່ອພິຈາລະນາສະຖານະພາບ
ຂອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ເປັນໄປຕາມກໍານົດເວລາ ຂອງແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ແລະ ເພືີ່ອດັດປັບແຜນ
ກິດຈະກໍາ ແລະ ແຜນງົບປະມານຂອງແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ;  

3. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນເຈົີ້າການໃນການປະສານສົມທົບກັບຄູ່ຮ່ວມພັດ 
ທະນາ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ເປັນເຈົີ້າ
ຂອງແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນໄລຍະສິີ້ນສຸດ ແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ; ຕ້ອງດໍາເນີນ
ໂດຍທັນທ ີພາຍຫຼັງສໍາເລັດແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ເພືີ່ອພິຈາລະນາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາທັງໝົດ 
ແລະ ສະໜອງຂ ໍ້ມູນພືີ້ນຖານ ສໍາລັບການລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດຂອງແຜນງານ ຫຼື ໂຄງ 
ການ;  

4. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນເຈົີ້າການໃນການປະສານສົມທົບກັບຄູ່ຮ່ວມພັດ 
ທະນາ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ເປັນເຈົີ້າ
ຂອງແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບ ຫຼັງຈາກແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ໄດ້ຮັບການ
ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນໍາໃຊ້ ເພືີ່ອພິຈາລະນາດ້ານປະສິດທິຜົນ, ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຜົນກະທົບ ໂດຍການ
ສົມທຽບກັບຈຸດປະສົງເບືີ້ອງຕົີ້ນຂອງແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ. 
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ມາດຕາ 19 ການສິີ້ນສດຸ ແລະ ສບືຕ ໍ່ ແຜນງານ ຫຼ ືໂຄງການ ຊວ່ຍເຫຼອືລາ້  
ກ່ອນແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການຈະສິີ້ນສຸດລົງ ຫົກເດືອນ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ 

ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ເປັນເຈົີ້າຂອງແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຕ້ອງສະຫຼຸບຕີລາຄາຜົນຂອງ
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການໄລຍະຜ່ານມາ ແລ້ວສົົ່ງໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ, ກະຊວງການເງິນ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ; 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ກະຊວງການເງິນ ຈັດກອງ

ປະຊຸມພິຈາລະນາ ເພືີ່ອມີທິດຊີີ້ນໍາ ທີີ່ເປັນເອກະພາບຕ ໍ່ການສະຫຼຸບຕີລາຄາດັົ່ງກ່າວ. ຫຼັງຈາກນັີ້ນ, ຈັດ
ກອງປະຊຸມກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ;  

ພາຍຫຼັງແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການສິີ້ນສຸດລົງ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ເປັນເຈົີ້າຂອງແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຕ້ອງສະຫຼຸບ ແລະ ມອບບັນຊີຊັບສິນຂອງແຜນ
ງານ ຫຼື ໂຄງການ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງການເງິນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຊາບ; ກະຊວງການເງິນຈະແບ່ງປັນ ຕາມການຕົກລົງຂອງ ລັດຖະບານ; 

ໃນກ ລະນີສືບຕ ໍ່ແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ເປັນເຈົີ້າຂອງແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຕ້ອງສະຫຼຸບຕີລາຄາຜົນຂອງການຈັດຕັີ້ງປະຕ ິ
ບັດແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ໃຫ້ເຫດຜົນໃນການສືບຕ ໍ່ໂຄງການ ຫຼື ແຜນງານ ແລ້ວ
ສະເໜີຂ ອະນຸມັດມາຍັງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 

 

 

ມາດຕາ 20 ການລາຍງານການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັແຜນງານ ຫຼ ືໂຄງການຊວ່ຍເຫຼອືລາ້  
ການລາຍງານການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ມີ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ເປັນເຈົີ້າຂອງແຜນ

ງານ ຫຼື ໂຄງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຕ້ອງລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິດຈະ 
ກໍາ, ການເບີກຈ່າຍຕົວຈິງ ແລະ ແຜນການເບີກຈ່າຍງົບປະມານ ລວມທັງທຶນສົມທົບສໍາລັບແຜນງານ ຫຼ ື

ໂຄງການ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ທີີ່ນອນໃນກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ ໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພືີ່ອໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມ ແລະ ສັງລວມ
ຄວາມຄືບໜ້າ ລວມທັງສະເໜີການຈັດສັນທຶນສົມທົບສໍາລັບແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການກ່ອນວັນທີ 15 
ມິຖຸນາ ຂອງທຸກໆປີ; 

2. ຄະນະຊີີ້ນໍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຈະຕ້ອງລາຍງານຜົນ 

ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການໃຫ້ການຈັດຕັີ້ງຖັດຕົນຂຶີ້ນໄປເປັນ
ປະຈໍາແຕ່ລະໄຕມາດ, ປະຈໍາຫົກເດືອນ ແລະ  ປະຈໍາປີ ເພືີ່ອຊາບ ແລະ ມີທິດຊີີ້ນໍາ; 

3. ໜ່ວຍງານຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ທີີ່ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຫຼື ການກູ້ຢືມໃນ
ເງືີ່ອນໄຂຜ່ອນຜັນ ຕ້ອງລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ, ແຜນການເບີກຈ່າຍ, ການເບີກຈ່າຍຕົວຈິງ ແລະ ຜົນ
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການຂອງຕົນ ໃຫ້ຄະນະຊີີ້ນໍາໂຄງການຊາບຢ່າງເປັນປະຈໍາແຕ່ລະ 
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ເດືອນ, ປະຈໍາແຕ່ລະໄຕມາດ, ປະຈໍາຫົກເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ;  

4. ສໍາລັບໂຄງການທີີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນທີີ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະ 
ບານ  (ອສບລ) ແລະ ສະມາຄົມ, ມູນນິທິ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ດໍາລັດ 013/ນຍ ລົງວັນທີ 08 ມັງກອນ 

2010, ດໍາລັດ 238/ນຍ ລົງວັນທີ 11 ສິງຫາ 2017 ແລະ ດໍາລັດ149/ນຍ ລົງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 
2011. 

 

ໝວດທ ີ4 
ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊກ້ານກູຢ້ມຶໃນເງືີ່ອນໄຂຜອ່ນຜນັ 

 

ມາດຕາ 21 ການຄຸມ້ຄອງການກູຢ້ມືໃນເງືີ່ອນໄຂຜອ່ນຜນັ  
ລັດ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການກູ້ຢືມໃນເງືີ່ອນໄຂຜ່ອນຜັນ ຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນ

ຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜູຮ້ັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນເຈົີ້າການປະ
ສານສົມທົບກັບ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງ, ອົງການລັດ
ທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕ້ອງຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ
ຄຸ້ມຄອງໜີີ້ສິນສາທາລະນະ. 

 

ມາດຕາ 22 ເປົົ້າໝາຍການນາໍໃຊກ້ານກູຢ້ມືໃນເງືີ່ອນໄຂຜອ່ນຜນັ 
ທຶນກູຢ້ືມໃນເງືີ່ອນໄຂຜ່ອນຜັນ ມີເປົົ້າໝາຍໃຫ້ນໍາໃຊ້ເຂົີ້າໃນແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງ

ພືີ້ນຖານ, ວຽກງານພັດທະນາຢູ່ຂົງເຂດສັງຄົມ, ການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຂົງເຂດອືີ່ນ ທີີ່ບ ໍ່ສ້າງ
ລາຍຮັບໂດຍກົງ ແລະ ບ ໍ່ມີຜົນຕອບແທນທາງການເງິນສູງ;  

ສໍາລັບເງິນກູ້ຢືມໃນເງືີ່ອນໄຂຜ່ອນຜັນ ເພືີ່ອດຸນ່ດ່ຽງງົບປະມານ ຕ້ອງອີງຕາມແຜນງົບປະມານແຫງ່
ລັດ ທີີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ. 

 

ມາດຕາ 23 ແຜນງານ ຫຼ ືໂຄງການ ທີີ່ນາໍໃຊເ້ງນິກູຢ້ມືໃນເງືີ່ອນໄຂຜອ່ນຜນັ 
ແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ທີີ່ນໍາໃຊ້ເງິນກູ້ຢືມໃນເງືີ່ອນໄຂຜ່ອນຜັນ ຕ້ອງປະກອບມີເງືີ່ອນໄຂ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ນອນຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ທີີ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດຮ້ັບຮອງ; 

2. ມີບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ທີີ່ຖືກຮັບຮອງຈາກຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ການຕົກລົງເຫັນດີຂອງລັດຖະບານ ໂດຍຜ່ານ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ສໍາລັບແຜນງານ ຫຼ ື

ໂຄງການ ທີີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າສີີ່ຮ້ອຍຕືີ້ກີບ ຂຶີ້ນໄປ ຕ້ອງໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ; 

3. ນອນຢູ່ໃນແຜນກູ້ຢືມປະຈໍາປ ີແລະ ແຜນກູ້ຢືມໄລຍະກາງ ທີີ່ກະຊວງການເງິນເປັນຜູ້ສັງລວມ 
ແລະ ລັດຖະບານ ຕົກລົງເຫັນດີ; 

4. ການກູ້ຢືມເງືີ່ອນໃນໄຂຜ່ອນຜັນ ເພືີ່ອດຸ່ນງົບປະມານ ຕ້ອງນອນຢູ່ໃນແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 
ທີີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ຮັບຮອງ. 
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ມາດຕາ 24 ການຮບັຮອງແຜນງານ ຫຼ ືໂຄງການ ເງນິກູໃ້ນເງືີ່ອນໄຂຜອ່ນຜນັ 
ການຮັບຮອງແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ເງິນກູ້ໃນເງືີ່ອນໄຂຜ່ອນຜັນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັີ້ນຕອນ 

ດັົ່ງນີີ້: 
1. ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ສ້າງບົດວິພາກເສດຖະ 

ກິດ-ເຕັກນິກຂອງແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ແລ້ວສະເໜີຕ ໍ່ຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຮອງ;  
2. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ດໍາເນີນການປະເມີນບົດວິພາກເສດຖະກິດ ຂອງແຜນ

ງານ ຫຼື ໂຄງການ ເພືີ່ອເອົາເຂົີ້າໃນແຜນການລົງທຶນ;  
3. ກະຊວງການເງິນ ແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະຄົີ້ນຄວ້າສະເພາະ ປະກອບມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄົີ້ນຄວ້າ 

ແລະ ຢັົ້ງຢືນຄວາມຈໍາເປັນ ສໍາລັບການກູ້ຢືມເງິນ ເພືີ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ;  
4. ກະຊວງການເງິນຄົີ້ນຄວ້າແຫຼ່ງທຶນ, ປະເມີນຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ຕ ໍ່ຖານະໜີີ້ສິນສາ 

ທາລະນະ,  ຢັົ້ງຢືນຄວາມສາມາດໃນການກູ້ຢືມ, ສັງລວມແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ເຂົີ້າໃນແຜນການກູ້
ຢືມ ເພືີ່ອສະເໜີຕ ໍ່ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາຕົກລົງ. 

 

ມາດຕາ 25 ການທາບທາມ ແລະ ເຈລະຈາສນັຍາເງນິກູຢ້ມືໃນເງືີ່ອນໄຂຜອ່ນຜນັ 
ການທາບທາມ ແລະ ເຈລະຈາສັນຍາເງິນກູ້ຢືມໃນເງືີ່ອນໄຂຜ່ອນຜັນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັີ້ນຕອນ 

ດັົ່ງນີີ້: 
1. ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາຕົກລົງ ແຜນການກູ້ຢືມ; 
2. ກະຊວງການເງິນ ດໍາເນີນຂັີ້ນຕອນ ການທາບທາມທຶນ ໂດຍອີງໃສ່ການສະເໜີຂອງກະຊວງ, 

ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ;  
3. ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ໂດຍປະສານສົມທົບ

ກັບກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງອືີ່ນໆ ແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະ

ຮັບຜິດຊອບກະກຽມແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ເມືີ່ອຜູ້ໃຫ້ທຶນເຫັນດີສະໜອງທຶນກູ້ຢືມ, ລາຍງານຜົນການ
ປະເມີນການກະກຽມແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການຂັີ້ນສຸດທ້າຍ ເຖິງກະຊວງການເງິນ ເພືີ່ອສະເໜີລັດຖະບານ
ຮັບຮອງ ແລະ ມອບສິດໃຫ້ກະຊວງການເງິນເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນສັນຍາເງິນກູ້ຢືມຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ. 

 

ມາດຕາ 26 ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ ແຜນງານ ຫຼ ືໂຄງການກູຢ້ມືໃນເງືີ່ອນໄຂຜອ່ນຜນັ 
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການກູ້ຢືມໃນເງືີ່ອນໄຂຜ່ອນຜັນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັີ້ນ

ຕອນ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ແມ່ນຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງ, ເປົົ້າໝາຍ 

ແລະ ເງືີ່ອນໄຂຂອງສັນຍາເງິນກູ້ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ. 

ການຈັດຊືີ້-ຈັດຈ້າງ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊືີ້-ຈັດຈ້າງເປັນຫຼັກ, ເວັີ້ນເສຍແຕ່
ມີຂ ໍ້ກໍານົດຕ່າງຫາກໃນສັນຍາເງິນກູ້ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ; 
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2. ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດດ້ານການເງິນຂອງແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດສອດຄ່ອງ
ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງການເງິນ ເຊັົ່ນ ກົດໝາຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ, 

ກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ, ກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ, ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ສໍາລັບ
ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພືີ່ອການພັດທະນາ ແລະ ອືີ່ນໆ;  

3. ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ຄຸ້ມຄອງການຈັດ 
ຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຕ້ອງຂຶີ້ນແຜນການເບີກຖອນເງິນປະຈໍາປີໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ແລະ 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພືີ່ອສັງລວມເຂົີ້າໃນແຜນງົບປະມານ ລາຍງານສະພາແຫ່ງຊາດ
ຮັບຮອງ; ຕ້ອງປະເມີນຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ສະຫຼຸບລາຍ
ງານຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທຶນໃຫ້ກະຊວງການເງິນເປັນປະຈໍາ
ເດືອນ, ປະຈໍາໄຕມາດ, ປະຈໍາຫົກເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ; 

4. ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການແມ່ນຕ້ອງດ າເນີນ
ເປັນປະຈໍາ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງ
ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ການນໍາໃຊ້ເງິນກູ້ ມີ
ປະສິທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມເປົົ້າໝາຍ; 

5. ກ່ອນສິີ້ນສຸດໂຄງການຫົກເດືອນ ກະຊວງການເງິນ ຈະແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະວິຊາການໄປສົມທົບ 
ກວດກາສະພາບ ແລະ ຕີລາຄາຊັບສິນ ເພືີ່ອສັງລວມບັນຊີ ແລະ ສະເໜີລັດຖະບານ ພິຈາລະນາການນໍາ
ໃຊ້ພາຍຫຼັງໂຄງການສິີ້ນສຸດ; 

6. ພາຍຫຼັງສິີ້ນສຸດແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ກະຊວງການເງິນ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ປະ
ເມີນຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຕີລາຄາຄືນ ປະສິດທິຜົນການນໍາໃຊ້ເງິນກູ້ຢືມໃນເງືີ່ອນໄຂຜ່ອນຜັນຂອງແຜນງານ 
ຫຼື ໂຄງການ ເພືີ່ອຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃນການພິຈາລະນາເງິນກູ້ ໃນອະນາຄົດ.  

 

ໝວດທ ີ5 
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງອງົການລດັກຽ່ວກບັ ຊກພ   

 

ມາດຕາ 27 ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງ ລດັຖະບານ 

ລັດຖະບານ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ກໍານົດທິດທາງ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການລະດົມ, ຍາດແຍ່ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 

ຊກພ; 

2. ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ:  
- ເອກະສານຍຸດທະສາດ, ສັນຍາແມ່ ຫຼື ຂອບການຮ່ວມມືດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອທີີ່ກວມລວມ 
ແລະ ພົວພັນເຖິງນະໂຍບາຍມະຫາພາກ ຕາມການສະເໜີຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ບົນ
ພືີ້ນຖານ ຄວາມເປັນເອກະພາບກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການເງິນ ແລະ  
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ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

- ຜົນການປະເມີນຂັີ້ນສຸດທ້າຍໃນການກະກຽມແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຊກພ ທີີ່ເປັນເງນິ
ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຕາມການສະເໜີ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທີີ່ເປັນເງິນກູ້
ໃນເງືີ່ອນໄຂຜ່ອນຜັນ ຕາມການສະເໜີຂອງກະຊວງການເງິນ; 

- ຜົນການເຈລະຈາສັນຍາການສະໜອງທຶນ ຕາມການລາຍງານຂອງກະຊວງການເງິນ; 
- ການເຊັນສັນຍາ, ການດັດແກ້ ຫຼື ລົບລ້າງ ສັນຍາແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຊກພ; 

- ການສະໜອງທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ເພືີ່ອປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ຊກພ ເຂົີ້າ
ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາປີ ຕາມການ 
ສະເໜີຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; 

3. ອະນຸມັດ ແລະ ຕົກລົງໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ຫຼື ຜູ້ທີີ່ໄດ້ຮັບມອບສິດ ຕາມການສະເໜີຂອງ
ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຊັນສັນຍາກູ້ຢືມ; 

 

ມາດຕາ 28 ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ເປັນເຈົີ້າການໃນການສ້າງເອກະສານຍຸດທະສາດການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພືີ່ອການພັດທະນາ

ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 
2. ສັງລວມ ແລະ ສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການ ຊກພ ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ 

ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພືີ່ອຕອບສະໜອງແຜນພັດທະນາເສດຖະ 
ກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຕາມເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາຕາມທິດຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ; 

3. ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງ, 
ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍ 
ບາຍ ແລະ ທິດທາງຂອງລັດຖະບານຕ ໍ່ການລະດົມ ຊກພ; 

4. ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບ ກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງ, 
ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອປຶກສາຫາລືກັບຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ ໃນການສ້າງຂອບການຮ່ວມມືໃນແຕ່ລະໄລຍະ ລວມທັງກໍານົດບັນດາແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ 
ແລະ ພາກສ່ວນຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ; 

5. ເຊັນສັນຍາຮັບເອົາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ທີີ່ກວມເອົາຫຼາຍຂະແໜງການ; 
6. ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບ ກັບກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການ

ປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການກະກຽມ ແລະ ສັງລວມແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຊກພ ເພືີ່ອສະເໜີ 
ລັດຖະບານ ຮັບຮອງ; 

7. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບ
ເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອທົບທວນ ແລະ ຢັົ້ງຢືນຄືນບັນຊີແຜນງານ 
ຫຼື ໂຄງການ ຊກພ; 
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8. ເປັນເຈົີ້າການລາຍງານຜົນການປະເມີນຂັີ້ນສຸດທ້າຍ ໃນການກະກຽມແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ 
ຊກພ ທີີ່ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ບົນພືີ້ນຖານການສະເໜີຂອງ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ 
ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖີີ່ນ ທີີ່ເປັນເຈົີ້າຂອງ ແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ໃຫ້ລັດຖະບານເພືີ່ອຮັບຮອງ 
ແລ້ວມອບໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ດໍາເນີນການ; 

9. ເປັນເຈົີ້າການຄົີ້ນຄ້ວາສັງລວມ ແລະ ຈັດລຽງບູລິມະສິດ ຊກພ ທີີ່ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ສະເໜີ
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພືີ່ອແຈ້ງໃຫ້ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ 
ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຮັດວຽກກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ;  

10. ເຂົີ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການສ້າງແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຊກພ ກັບກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບ
ເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

11. ເປັນເຈົີ້າການດໍາເນີນກອງປະຊຸມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າ
ກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ເພືີ່ອທົບທວນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການປະຈໍາ
ແຕ່ລະໄຕມາດ, ປະຈໍາຫົກເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ; 

12. ສົມທົບກັບກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ເຜີຍແຜ ່ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີີ່ຕິດພັນກັບ ຊກພ; 

13. ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການ

ປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສັງລວມ, ກວດກາ, ຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ເອົາເຂົີ້າແຜນທຶນ
ສົມທົບສໍາລັບແຜນງານ ຫຼ ືໂຄງການ ຊກພ ເພືີ່ອສະເໜີລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ 
ຮັບຮອງ;  

14. ເປັນເຈົີ້າການສ້າງລະບົບຖານຂ ໍ້ມູນລວມ ກ່ຽວກັບ ຊກພ ຢູ່ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ເພືີ່ອ
ສະຫຼຸບການນໍາໃຊ້ ຊກພ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບກັນ ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການເງິນ, 

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອລາຍງານລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ; 

15. ເປັນເຈົີ້າການໃນການສັງລວມສະຫຼຸບຕົວເລກການນໍາໃຊ້ ຊກພ ທີີ່ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 
ເພືີ່ອລາຍງານສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, 

ກະຊວງ, ອົງການທຽບລັດເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

16. ເຂົີ້າຮ່ວມຄົີ້ນຄວ້າສ້າງແຜນນໍາເຂົີ້າ ຂອງແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຊກພ ຕາມການສະເໜີ
ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ; 

17. ເປັນເຈົີ້າການດໍາເນີນຂັີ້ນຕອນ ຫຼື ເຊັນສັນຍາ ຮັບເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າດ້ານວິຊາການ 
ສໍາລັບການກະກຽມແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຫຼື ວຽກງານອືີ່ນໆ ທີີ່ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ
ຂະແໜງການຕ່າງໆ; 

18. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ  
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ໃນການຄົີ້ນຄວ້າອະນຸມັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊ່ຽວຊານ, ອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກສຶກສາຝຶກງານຕ່າງປະ ເທດ 
ທີີ່ມາປະຕິບັດໜ້າທີີ່ ພາຍໃຕ້ແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຊກພ; 

 ເປັນເຈົີ້າການສ້າງນິຕິກໍາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານດັົ່ງກ່າວ ເພືີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງ 
ໄວ ແລະ ໂປ່ງໃສ; 

19. ເປັນເຈົີ້າການສົມທົບກັບກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ

ທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສະເໜີ ແລະ ຈັດຕັີ້ງການຍ້ອງຍ  ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ຊ່ຽວຊານ, 
ອາສາສະໝັກ ທີີ່ມາປະຕິບັດໜ້າທີີ່ ພາຍໃຕ້ແຜນການ ຫຼື ໂຄງການ ຊກພ; 

20. ສະໜອງຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜົນຂອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງ 
ປະເທດ ໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຊາບ ເພືີ່ອເປັນຂ ໍ້ມູນໃນການຕິດຕາມ ແຕ່ລະໄລຍະ. 

 

ມາດຕາ 29 ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ  
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັົ່ງນີີ້:  
1. ເປັນເຈົີ້າການ ຫຼື ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການເງິນ

ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສ້າງເອກະສານຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບ
ຕ່າງປະເທດ ທີີ່ເປນັຂອບການຮ່ວມມືລວມ ສໍາລັບໄລຍະສັີ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຊຶີ່ງກວມເອົາ
ຫຼາຍຂະແໜງການ ຫຼື ຂະແໜງການສະເພາະໃດໜຶີ່ງທີີ່ເປັນບູລິມະສິດ ຂອງລັດຖະບານ ພ້ອມທັງລົງນາມ
ເອກະສານຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ; 

2. ເປັນໃຈກາງການປະສານງານ ແລະ ຕິດຕ ໍ່ພົວພັນກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ 
ໃນການສະເໜີກ່ຽວກັບການຂ ຮັບ ຊກພ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນທຸກຮູບແບບ ບົນພືີ້ນຖານການ
ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການຕ່າງປະເທດຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ; 

3. ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການເງິນ, 

ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ໃນການຊີີ້ນໍາສໍານັກງານຜູ້ຕາງໜ້າ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເພືີ່ອຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ, 
ທິດທາງ, ແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງລັດຖະບານ ໃນການລະດົມ ຊກພ ຕາມແນວທາງ
ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ-ລັດ; 

4. ເປັນເຈົີ້າການສ້າງຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ແຜນໂຄງການຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫຼືອ ກັບ

ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນທີີ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ລວມທັງສະມາຄົມ, ສະຖາບັນ, ສະໂມສອນ, ກອງທຶນ, 

ມູນນິທິ, ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ພິຈາລະນາອະນຸມັດ ບົນພືີ້ນຖານການປະສານ

ສົມທົບ ແລະ ການສະເໜີ ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ 
ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສອງຄ່ອງກັບນິຕິກໍາຕ່າງໆ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 15 ຂ ໍ້ 3 ຂອງດ າລັດ
ສະບັບນີີ້; 

5. ເຂົີ້າຮ່ວມການເຈລະຈາ, ກວດກາ ຮ່າງຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ 
ແລະ ສັນຍາ ຂອງແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຊກພ ຮ່ວມກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງ 



262 

 

ການເງິນ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ; 
6. ປະຕິບັດຂັີ້ນຕອນທາງການທູດ ກ່ຽວກັບ ການອອກໜັງສືມອບສິດ ໃຫ້ກະຊວງ ແລະ 

ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງອືີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  ລົງນາມສັນຍາແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຊກພ ຕາມການ
ຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ; 

7. ເຂົີ້າຮ່ວມເຄືີ່ອນໄຫວກັບກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຕິດຕາມການຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດ ແລະ ປະເມີນແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຊກພ; 

8. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັີ້ງ ແລະ ເຂົີ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານວິຊາການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຊກພ; 

9. ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສະເໜີ ແລະ ຈັດຕັີ້ງການຍ້ອງຍ  ສະມາຊິກຂອງສ ານັກງານຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ
ຕ່າງປະເທດ ປະຈໍາຢູ່ ສປປ ລາວ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການປະສານງານປະຈໍາ

ພາກພືີ້ນ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນທີີ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ມູນນິທິ, ສະຖາບັນ, ສະໂມສອນ, ກອງທຶນ
ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ບຸກຄົນຂອງຕ່າງປະເທດ ທີີ່ມີຜົນງານດີເດັົ່ນໃນການປະກອບ ສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ 
ລາວ; 

10. ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກັັບກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນຕົວເລກການນໍາໃຊ້ ຊກພ ທີີ່ບັນດາຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນທີີ່
ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ມູນນິທິ, ສະຖາບັນ, ສະໂມສອນ, ກອງທຶນ, ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນຂອງ
ຕ່າງປະເທດ ເພືີ່ອລາຍງານໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ສັງລວມເຂົີ້າຖານຂ ໍ້ມູນ ທີີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນຄຸ້ມຄອງ; 

11. ເປັນເຈົີ້າການເກັບກໍາ ແລະ ສັງລວມຕົວເລກການນໍາໃຊ້ ຊກພ ທີີ່ບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນຕ່າງໆໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ໂດຍຜ່ານອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນທີີ່ບ ໍ່
ສັງກັດລັດຖະບານ, ມູນນິທິ, ສະມາຄົມ, ສະຖາບັນ, ກອງທຶນ, ນິຕິບຸກຄົນ ລວມທັງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ
ບຸກຄົນຂອງຕ່າງປະເທດ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບນິຕິກໍາຕ່າງໆ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 15 ຂ ໍ້ 3 
ຂອງດໍາລັດສະບັບນີີ້; 

12. ເຂົີ້າຮ່ວມເຄືີ່ອນໄຫວກັບກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖີີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຕິດຕາມການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຊກພ. 

 
ມາດຕາ 30 ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງກະຊວງການເງນິ  

ກະຊວງການເງິນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ປະສານສົມທົບກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ  ເພືີ່ອທາບທາມທຶນ ສໍາລັບແຜນງານ  ຫຼື  ໂຄງການທີີ່ 
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ນອນຢູ່ໃນຂອບການຮ່ວມມື ແຕ່ລະໄລຍະ;  

2. ປະສານສົມທົບ ແລະ ເຂົີ້າຮ່ວມກັບກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການກະກຽມແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຊກພ ທີີ່ເປັນການກູ້ຢືມ ແລະ 
ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທີີ່ຕິດພັນກັບການກູ້ຢືມໃນເງືີ່ອນໄຂຜ່ອນຜັນ;  

3. ເປັນເຈົີ້າການລາຍງານຜົນການປະເມີນຂັີ້ນສຸດທ້າຍ ໃນການກະກຽມແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ 
ຊກພ ທີີ່ເປັນການກູ້ຢືມ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທີີ່ຕິດພັນກັບການກູ້ຢືມໃນເງືີ່ອນໄຂຜ່ອນຜັນ ໂດຍ
ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດກະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ລັດຖະບານຮັບຮອງ; 

4. ເປັນເຈົີ້າການເຈລະຈາ, ເຊັນສັນຍາການສະໜອງ ຊກພ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະ 

ບານ ແລະ ດໍາເນີນຂັີ້ນຕອນເຮັດໃຫ້ສັນຍາມີຜົນສັກສິດ; 

5. ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ຮັບຜິດຊອບແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການເລີີ່ມຕົີ້ນແຜນງານ ຫຼ ື
ໂຄງການ ເພືີ່ອເຜຍີແຜ່ລະບຽບການ ແລະ ຂັີ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງການເງິນ, ການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍ

ຈ່າຍໂຄງການ; 

6. ເປັນເຈົີ້າການຄຸ້ມຄອງການເງິນ, ການຈັດຊືີ້-ຈັດຈ້າງ, ການປະຕິບັດພັນທະພາສີ-ອາກອນ; 
ການເບີກຈ່າຍທຶນສົມທົບ ແລະ ການກວດກາການນໍາໃຊ້ຊັບສິນ ຂອງແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຊກພ ທີີ່
ເປັນການກູ້ຢືມ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທີີ່ຕິດພັນກັບການກູ້ຢືມໃນເງືີ່ອນໄຂຜ່ອນຜັນ; 

7. ພິຈາລະນາການອະນຸມັດ ແຜນການນໍາເຂົີ້າວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຕ່າງໆ ທີີ່ນໍາໃຊ ້
ຊກພ ຕາມການຕົກລົງໃນສັນຍາຮ່ວມມື, ສັນຍາສະໜອງທຶນ, ໜັງສື ຫຼື ບົດບັນທຶກມອບການ

ຊ່ວຍເຫຼືອ; 

8. ເປັນເຈົີ້າການສັງລວມແຜນການນໍາໃຊ້ ຊກພ ປະຈໍາງວດ ແລະ ປະຈໍາປີ ທີີ່ກະຊວງ, ອົງການ
ລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ສະໜອງໃຫ້ ເພືີ່ອເອົາເຂົີ້າໃນແຜນງົບປະມານແຫ່ງ
ລັດ ສະຫຼຸບສັງລວມຕົວເລກການນໍາໃຊ້ ຊກພ (ທີີ່ເປັນເງິນກູ້ຢືມ, ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທີີ່ຕິດພັນກັບເງິນກູ້
ຢືມ ແລະ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທີີ່ເບີກຈ່າຍຜ່ານກະຊວງການເງິນ) ເພືີ່ອລາຍງານລັດຖະບານ ແລະ ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

, ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

9. ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບບັນດາຂະແໜງການ ທີີ່ຮັບຜິດຊອບແຜນງານ ຫຼ ື ໂຄງການ ເພືີ່ອ
ຕິດຕາມ ແລະ ທົບທວນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານການເງິນ ແຕ່ລະໄຕມາດ ແລະ ປະຈໍາປີ ຫຼື ຕາມ
ຄວາມຈໍາເປັນ; 

10. ເປັນເຈົີ້າການໃນການປະສານສົມທົບກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດ
ຝຶກອົບຮົບກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການເງິນ, ການຈັດຊືີ້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
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11. ເປັນເຈົີ້າການຄົີ້ນຄວ້າເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ເຊັນສັນຍາກູ້ຢືມຕ ໍ່ ໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດ, ຕິດຕາມ 

ແລະ ກວດກາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດສັນຍາກູ້ຢືມຕ ໍ່, ສ້າງແຜນລາຍຮັບ ແລະ ສະຫຼຸບການປະຕິບັດການ
ເກັບລາຍຮັບ ທີີ່ຕິດພັນກັບເງິນກູ້ຢືມຕ ໍ່;  

12. ເປນັເຈົີ້າການຮັບຕ້ອນຄະນະບ ລິຫານຂອງສະຖາບັນການເງິນສາກົນ ເຊັົ່ນ ຫົວໜ້າ ຫຼື ຮອງ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການກຸ່ມ ແລະ ຮອງປະທານ ຂຶີ້ນໄປ; 

13. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, 
ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ລົງຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຫຼື ແຜນງານ ຊກພ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

14. ເປັນເຈົີ້າການສັງລວມຊັບສິນ ຂອງແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ພາຍຫຼັງສິີ້ນສຸດ ເພືີ່ອລາຍງານ
ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ. 

 

ມາດຕາ 31 ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງທະນາຄານ ແຫງ່ ສປປ ລາວ 
ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
2. ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ; 
3. ເປີດບັນຊີເງິນຝາກຂອງຕົນ ແລະ ຂອງລັດຖະບານ ນໍາທະນາຄານກາງຂອງຕ່າງປະເທດ, ອົງ

ການຈັດຕັີ້ງການເງິນສາກົນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດ; 
4. ຮັບເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ, ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ; 
5. ຄົີ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການກູ້ຢືມເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຢູ່ພາຍໃນ 

ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
 

ມາດຕາ 32 ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງກະຊວງຍຕຸທິາໍ 
ກະຊວງຍຕຸທິໍາ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການເຈລະຈາເນືີ້ອໃນສັນຍາສະໜອງທຶນ ສໍາລັບແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຊກພ; 
2. ເປນັເຈົີ້າການພິຈາລະນາ ແລະ ໃຫ້ຄໍາເຫັນທາງດ້ານກົດໝາຍ ຕ ໍ່ສັນຍາສະໜອງທຶນ. 

 

ມາດຕາ 33 ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງກະຊວງ ແລະ ອງົການລດັທຽບເທົົ່າກະຊວງ 
ກະຊວງ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ 

ກະຊວງການເງິນ ເພືີ່ອກໍານົດຍຸດທະສາດ, ຂອບການຮ່ວມມື ແລະ ແຜນການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ 
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ລວມທັງການລະດົມ ຊກພ ໂດຍຕິດພັນກັບຍຸດທະສາດຂະແໜງການຂອງຕົນ; 

2. ດໍາເນີນການທາບທາມ ຊກພ ຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພືີ່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ຍຸດທະສາດການພັດ 
ທະນາຂະແໜງການຂອງຕົນ ແລ້ວນໍາສະເໜີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພືີ່ອເອົາເຂົີ້າໃນແຜນ 
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ລະດົມທຶນ ຫຼື ຂ ອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານ ເພືີ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ; 

3. ສ້າງແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າລະອຽດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບແຜນຍຸດທະສາດຂະແໜງ 
ການຂອງຕົນ ດໍາເນີນການເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນສັນຍາຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການສະເພາະກັບຄູ່ມຮ່ວມ
ພັດທະນາ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; 

4. ສ້າງແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຊກພ ພ້ອມທັງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ທີີ່ຕ້ອງການນໍາ
ໃຊ້ທຶນ ຈາກການກູ້ຢືມ ສະເໜີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລ້ວສົົ່ງໃຫ້ກະຊວງການເງິນ 
ສັງລວມ ນໍາສະເໜີລັດຖະບານ ພິຈາລະນາຕົກລົງ; 

5. ຂຶີ້ນແຜນທຶນສົມທົບພາຍໃນ ໃຫ້ແກ່ແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຊກພ ທີີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕາມສັນຍາທີີ່ເຊັນກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາແລ້ວ ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ ເພືີ່ອຈັດເຂົີ້າແຜນງົບປະມານພາຍໃນແຕ່ລະປີ, ພ້ອມທັງປະສານສົມທົບກັບທ້ອງຖິີ່ນ ໃນການ
ຂຶີ້ນແຜນທຶນສົມທົບພາຍໃນສໍາລັບແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຊກພ ທີີ່ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຢູ່ທ້ອງຖິີ່ນ; 

6. ສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ
ການເຄືີ່ອນໄຫວ ແລະ ສະເໜີຍ້ອງຍ ຊ່ຽວຊານ ຫຼື ອາສາສະໝັກຕ່າງປະເທດ ມາປະຕິບັດໜ້າທີີ່ ປະຈ າຢູ່
ແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຊກພ ທີີ່ມີຜົນງານດີເດັົ່ນ ໃນການປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ໄປຍັງ
ກະຊວງພາຍໃນ; 

7. ສະເໜີຫາກະຊວງການເງິນ ເພືີ່ອຂ ອະນຸມັດແຜນນໍາເຂົີ້າ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ພາຫານະ

ຕ່າງໆ ທີີ່ນໍາໃຊ້ ຊກພ ຕາມການຕົກລົງກັນໃນສັນຍາຮ່ວມມື, ສັນຍາສະໜອງທຶນ ຫຼື ໜັງສືແລກປ່ຽນ 
ທີີ່ລັດຖະບານ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເຊັນກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ; 

8. ເປັນເຈົີ້າການໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຊກພ ແລະ ສັງລວມລາຍງານ
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການດັົ່ງກ່າວ ລວມທັງການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງຊ່ຽວຊານ, ອາສາສະ
ໝັກຕ່າງປະເທດ ທີີ່ມາປະຕິບັດໜ້າທີີ່ຢູ່ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ທຶນ ຊກພ ເພືີ່ອລາຍງານກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ; 

9. ສະຫຼຸບ, ສັງລວມ ການນໍາໃຊ້ ຊກພ ຕົວຈິງໃນແຕ່ລະໄຕມາດ ແລະ ແຕ່ລະປີ ທີີ່ກະຊວງ ແລະ 
ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ໄດ້ຮັບຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງການເງິນ. 

 

ມາດຕາ 34 ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິີ່ນ 
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ສະໜອງຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດຂອງທ້ອງຖິີ່ນຕົົນ ໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງ 

ທຶນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງການເງິນ ໃນການກໍານົດຍຸດທະສາດ, ຂອບການຮ່ວມມື ແລະ 
ແຜນການຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນແຕ່ລະໄລຍະ ລວມທັງການລະດົມ ຊກພ; 

2. ດໍາເນີນການທາບທາມ ຊກພ ຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພືີ່ອຮັບໃຊ້ຍຸດທະສາດພັດທະນາ ຂອງ 
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ທ້ອງຖິີ່ນຕົນ ແລ້ວນໍາສະເໜີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພືີ່ອເອົາເຂົີ້າໃນແຜນລະດົມທຶນ ຫຼື ຂ 
ອະນຸມັດນໍາລັດຖະບານ ເພືີ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ; 

3. ສ້າງແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຊກພ ລະອຽດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບແຜນຍຸດທະສາດຂອງທ້ອງຖິີ່ນຕົນ
ດໍາເນີນການເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນສັນຍາ ເພືີ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການສະເພາະກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຕາມ
ການຕົກລົງເຫັນດີຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; 

4. ສ້າງແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຊກພ ພ້ອມທັງບົດວິພາກ ເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ທີີ່ຕ້ອງການນໍາ
ໃຊ້ທຶນ ຈາກການກູ້ຢືມ ສະເໜີສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແລ້ວສະເໜີກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລ້ວສົົ່ງໃຫ້ ກະຊວງການເງິນ ສັງລວມ ນໍາສະເໜີລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ
ຕົກລົງ; 

5. ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການກະກຽມ ແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຊກພ ຮ່ວມກັບກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບ
ເທົົ່າກະຊວງ  ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ກ່ຽວກັບການອອກແບບ ແລະ ວາງແຜນໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ; 

6. ຂຶີ້ນແຜນທຶນສົມທົບພາຍໃນ ໃຫ້ແກ່ແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຊກພ ທີີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕາມສັນຍາທີີ່ເຊັນກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລ້ວສະເໜີໃຫ້ກະຊວງແຜນການ  ແລະ 
ການລົງທຶນ ເພືີ່ອຈັດເຂົີ້າແຜນງົບປະມານພາຍໃນແຕ່ລະປີ ພ້ອມທັງປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ, 
ອົງການລັດທຽບທົງກະຊວງ ຕາມສາຍຕັີ້ງຂອງຕົນໃນການຂຶີ້ນແຜນທຶນສົມທົບພາຍໃນ ສໍາລັບແຜນ
ງານ ຫຼື ໂຄງການ ທີີ່ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຢູທ່້ອງຖິີ່ນ;  

7. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະເໜີຍ້ອງຍ ຊ່ຽວຊານ ຫຼື ອາສາສະໝັກຕ່າງປະເທດ ທີີ່ມາປະຕິບັດໜ້າທີີ່ຕາມ 
ແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຊກພ ຢູ່ທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ ທີີ່ມີຜົນງານດີເດັົ່ນໃນການປະກອບສ່ວນຊ່ວຍ ເຫຼືອ 
ສປປ ລາວ ແລ້ວສະເໜີຫາກະຊວງພາຍໃນ;  

8. ສະເໜີຫາກະຊວງການເງິນ ເພືີ່ອຂ ອະນຸມັດແຜນນໍາເຂົີ້າ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ພາຫານະ

ຕ່າງໆ ທີີ່ນໍາໃຊ້ ຊກພ ຕາມການຕົກລົງກັນໃນສັນຍາຮ່ວມມື, ສັນຍາສະໜອງທຶນ ຫຼື ໜັງສືແລກປ່ຽນ
ທີີ່ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເຊັນກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ; 

9. ເປັນເຈົີ້າການໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຊກພ; 

10. ສະຫຼຸບ, ສັງລວມ ການນໍາໃຊ້ທຶນ ຊກພ ຕົວຈິງໃນແຕ່ລະງວດ ແລະ ປີ ທີີ່ແຂວງໄດ້ຮັບໂດຍ

ກົງຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການເງິນ ແລະ 
ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ຕາມສາຍຕັີ້ງຂອງຕົນ; 

11. ແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະປະສານງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຊກພ ຂັີ້ນແຂວງ ຫຼື ນະຄອນຫຼວງ, ພາຍໃຕ້ການ
ເປັນປະທານ ຂອງຮອງເຈົີ້າແຂວງ ຫຼື ຮອງເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ຊຶີ່ງປະກອບດ້ວຍຕົວແທນຈາກ
ພະແນກການຕ່າງໆ ແລະ ເມືອງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍແມ່ນພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ຫຼ ື
ນະຄອນຫຼວງ ເປັນກອງເລຂາ ໃຫ້ແກ່ຄະນະດັົ່ງກ່າວ. 
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ໝວດທ ີ6 
ຂ ໍ້ຫາ້ມ 

 

ມາດຕາ 35 ຂ ໍ້ຫາ້ມທົົ່ວໄປ 
ຫ້າມ ບຸກຄົນ, ນິຕບຸິກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັີ້ງ ມີ ພຶດຕິກໍາ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ນໍາໃຊ້ ຊກພ ເຂົີ້າໃນເປົົ້າໝາຍທີີ່ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ອ່ວຍທຶນ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີ
ຈາກກະຊວງ, ອົງການ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

2. ສວຍໃຊ້ສິດ, ໜ້າທີີ່ຕໍາແໜ່ງ ຫຼື ອໍານາດ ເພືີ່ອຈັດສັນ ແລະ ຍາດແຍ່ງຜົນປະໂຫຍດຈາກ 
ຊກພ ຊຶີ່ງຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ; 

3. ຂັດຂວາງການກວດກາ, ການແກ້ໄຂກ ລະນີລະເມີດ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຕາມລະບຽບ
ການ ທີີ່ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຊກພ; 

4. ສະໜອງຂ ໍ້ມູນຊັກຊ້າ, ບ ໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ບ ໍ່ຊັດເຈນ ໃນເວລາລາຍງານການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແລະ 
ກ ລະນີເກີດບັນຫາໃນໄລຍະຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຊກພ; 

5. ມີພຶດຕິກໍາອືີ່ນ ທີີ່ເປນັການລະເມີດກົດໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 36 ຂ ໍ້ຫາ້ມສາໍລບັເຈົີ້າໜາ້ທີີ່ ຫຼ ືພະນກັງານທີີ່ກຽ່ວຂອ້ງ 
ຫ້າມ ເຈົີ້າໜ້າທີີ່ ຫຼື ພະນັກງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີ ພຶດຕິກໍາ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ແຕ່ງຕັີ້ງ ຜົວ ຫຼື ເມຍ ຫຼື ລູກ ຫຼື ຍາດໃກ້ຊິດ ເຂົີ້າຮັບຕໍາແໜ່ງເປັນນາຍຄັງ, ນາຍບັນຊີການ

ເງິນຢູ່ບ່ອນຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຊກພ; 
2. ເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງລັດ, ທາງລັດຖະການ ແລະ ຂ ໍ້ມູນການເງິນ ທີີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງ

ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີີ່ພົວພັນກັບງົບປະມານຂອງແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຊກພ; 
3. ປະລະຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການດໍາເນີນປະເມີນຂັີ້ນຕອນຕ່າງໆ ກ່ອນຮັບ ແລະ ໃນໄລຍະ

ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຊກພ; 
4. ກົດໜ່ວງຖ່ວງດຶງ, ປອມແປງເອກະສານ ແລະ ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ໜ້າທີີ່ໄດ້ຮັບການ

ມອບໝາຍ; 
5. ເປີດບັນຊີຂອງໜ່ວຍງານຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຊກພ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸ 

ຍາດຈາກການຈັດຕັີ້ງຂັີ້ນເທິງຂອງຕົນ ແລະ ກະຊວງການເງິນ; 
6. ຈ່າຍງົບປະມານບ ໍ່ຖືກຮ່ວງຕາມສາລະບານ, ຄິດໄລ່ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ 

ນໍາໃຊ້ງົບປະມານບ ໍ່ຖືກຕາມເປົົ້າໝາຍ; 
7. ດໍາເນີນການປະມູນ, ການຈັດຊືີ້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ທີີ່ໄດ້ມາຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອ 

ຊກພ ທີີ່ບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 
8. ມີພຶດຕິກໍາອືີ່ນ ທີີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ. 
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ໝວດທ ີ7 
ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານ ຊກພ 

 

ມາດຕາ 37 ອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານ ຊກພ  
ລັດຖະບານ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ຊກພ ຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໂດຍມອບຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຜູຮ້ັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນເຈົີ້າການ
ປະສານສົມທົບ ກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງການເງນິ, ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ 
ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;  

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການຕ່າງປະ

ເທດ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການລັດທຽບ

ເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ໝວດທີ 5: ມາດຕາ 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33 ແລະ 34 ຂອງດໍາລັດສະບັບນີີ້. 
 

ມາດຕາ 38 ອງົການກວດກາວຽກງານ ຊກພ  
ອົງການກວດກາວຽກງານ ຊກພ ປະກອບດ້ວຍ:  
1. ອົງການກວດກາພາຍໃນ ຊຶີ່ງແມ່ນກົມກວດກາຂອງອົງການຄຸມ້ຄອງວຽກງານ ຊກພ; 

2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຊຶີ່ງແມ່ນສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ, ອົງການ

ກວດກາລັດຖະບານ, ອົງການກວດກາລັດແຕ່ລະຂັີ້ນ ແລະ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ. 
 

ມາດຕາ 39 ເນືີ້ອໃນການກວດກາ 
ເນືີ້ອໃນການກວດກາວຽກງານ ຊກພ ມີ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ຊກພ; 

2. ການຈັດຕັີ້ງການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງວຽກງານຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ຊກພ; 

3. ການປະຕິບັດສິດ, ໜ້າທີີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ. 
 

ມາດຕາ 40 ຮບູການກວດກາ 
ການກວດກາວຽກງານ ຊກພ ມີ ສາມ ຮູບການ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ການກວດກາຕາມແຜນການປົກກະຕິ ຊຶີ່ງແມ່ນການກວດກາທີີ່ດ າເນີນໄປຕາມແຜນການຢ່າງ
ເປັນປົກກະຕິ, ມີກໍານົດເວລາອັນແນ່ນອນ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງໜ້ອຍ ສອງຄັີ້ງ ຕ ໍ່ປີ;  

2. ການກວດກາໂດຍແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ ຊຶີ່ງແມ່ນການກວດການອກແຜນການ ເມືີ່ອເຫັນວ່າມີ
ຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືກກວດກາຊາບກ່ອນລ່ວງໜ້າ ຢ່າງໜ້ອຍ ຊາວສີີ່ ຊົົ່ວໂມງ; 

3. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ   ຊຶີ່ງແມ່ນການກວດກາຢ່າງຮີບດ່ວນ   ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືກ 
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ກວດກາຊາບລ່ວງໜ້າ; ໃນການດໍາເນີນການກວດກາແຕ່ລະຄັີ້ງນັີ້ນ ໃຫ້ກວດກາທັງເອກະສານ ພ້ອມທັງລົງ
ກວດກາຢູ່ສະຖານທີີ່ຕົວຈິງ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ.  

 

ໝວດທ ີ8 
ນະໂຍບາຍຕ ໍ່ຜູມ້ຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕ ໍ່ຜູລ້ະເມດີ 

 

ມາດຕາ 41 ນະໂຍບາຍຕ ໍ່ຜູມ້ຜີນົງານ 
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ມີຜົນງານດີເດັົ່ນ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດດໍາລັດສະບັບ

ນີີ້ ເປັນຕົີ້ນ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ຊກພ ໄດ້ດີ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ 
ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍ  ແລະ ນະໂຍບາຍອືີ່ນໆ ຕາມລະບຽບການ.  

 

ມາດຕາ 42 ມາດຕະການຕ ໍ່ຜູລ້ະເມດີ 
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ລະເມີດ ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ເປັນຕົີ້ນ ຂ ໍ້ຫ້າມ ຈະຖືກສຶກສາ

ອົບຮົມ, ລົງວິໄນ, ປັບໃໝ, ໃຊແ້ທນຄ່າເສຍຫາຍ ຫຼື ລົງໂທດທາງອາຍາ ຕາມກ ລະນີ ເບົາ ຫຼື ໜັກ. 
 

ໝວດທ ີ9 
ບດົບນັຍດັສດຸທາ້ຍ 

ມາດຕາ 43 ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ 
ມອບໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານງານກັບທຸກພາກ 

ສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍດໍາລັດສະບັບນີີ້ ແລະ ສະຫຼຸບ ລາຍງານ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິ 
ບັດໃຫ້ລັດຖະບານຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; 

ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ  ຈົົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ 
ປະຕິບັດຕາມດໍາລັດສະບັບນີີ້ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. 

 
 

ມາດຕາ 44 ຜນົສກັສດິ 
ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນ ແລະ ພາຍຫຼັງໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງ

ລັດຖະການ ສິບຫ້າ ວັນ; 
ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ປ່ຽນແທນດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພືີ່ອ

ການພັດທະນາ ສະບັບເລກທີ 75/ນຍ, ລົງວັນທ ີ20 ມີນາ 2009. 
 

                ລດັຖະບານ ແຫງ່ ສປປ ລາວ  
                                                                         ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

ລັດຖະບານ                         ເລກທີ 236/ລບ 
                                                              ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ  18. 05. 2020 
 

ດໍາລັດ 
ວ່າດວ້ຍການຮບັຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ ້ຍຸດທະສາດ 

ການລະດມົທນຶຊວ່ຍເຫຼອືທາງການເພືີ່ອການພດັທະນາ ສປປ ລາວ ຮອດປ ີ2030 
 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 06 
ພະຈິກ 2016; 

- ອີງຕາມ ມະຕິຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ສະໄໝສາມັນ ປະຈໍາເດືອນ ເມສາ 2020, ເລກທີ
04/ລບ, ລົງວັນທີ 31 ມີນາ 2020; 

- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 0631/ກຜທ.ຮມສ-
ອພມ.01, ລົງວັນທີ 27 ເມສາ 2020.  
 

ລດັຖະບານ ອອກດາໍລດັ: 
 

ມາດຕາ 1 ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຍຸດທະສາດການລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພືີ່ອການພັດທະນາ    
             2030. 
ມາດຕາ 2 ມອບໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນເຈົີ້າການສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການ

ລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນຕ່າງໆ ຄົີ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ. 

ມາດຕາ 3 ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບັນດາແຂວງ ແລະ ພາກ 
ສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ເພືີ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດດໍາລັດສະບັບນີີ້ໃຫ້ໄດ້
ຮັບຜົນດີ. 

ມາດຕາ 4 ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມືີ້ລົງລາຍເຊັນ ເປັນຕົີ້ນໄປ. 
                                                                  ຕາງໜາ້ລດັຖະບານ ແຫງ່ ສປປ ລາວ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ລັດຖະບານ                                 ເລກທ ີ624 /ລບ 

        ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 21.12.2020 
 

ດາໍລດັ 
ວ່າດວ້ຍການລງົທນຶຮວ່ມ ລະຫວ່າງ ພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົ 

 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 8 ພະຈິກ 2016; 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 

2016; 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 72/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 

2015; 

- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສະບັບເລກທີ 71/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ທັນວາ 

2016; 

- ອີງຕາມໜັງສືສະເໜີຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 0811/ກຜທ.ລທ8, 
ລົງວັນທ ີ02 ມິຖຸນາ 2020. 

 

ລດັຖະບານ ອອກດາໍລດັ: 
 

ພາກທ ີI 

ບດົບນັຍັດທົົ່ວໄປ 
 

ມາດຕາ 1 ຈດຸປະສງົ 
ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການສົົ່ງເສີມ, ຄຸ້ມ

ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາ ວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເພືີ່ອ
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ຮັບປະກັນໃຫ້ວຽກງານດັົ່ງກ່າວ ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ຍຸຕິທໍາ, ໂປ່ງໃສ, ກວດສອບໄດ້ ແລະ 
ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຊືີ່ອ
ໝັີ້ນ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນເຂົີ້າໃນໂຄງການຂອງລັດ, ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ລັດ, ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ຂອງເອກະຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນ ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການປົກ
ປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. 

 

ມາດຕາ 2 ການລງົທນຶຮວ່ມ ລະຫວາ່ງ ພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົ 
ການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ ວ່າ: Public 

Private Partnership “PPP” ແມ່ນ ກິດຈະການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະ
ຊົນ ຫຼື ກິດຈະການທີີ່ພາກເອກະຊົນ ເປັນຜູ້ລົງທຶນທັງໝົດເຂົີ້າໃນໂຄງການຂອງລັດ ເປັນຕົີ້ນ ໂຄງການ
ກ ໍ່ສ້າງກິດຈະການໃໝ່, ປັບປຸງໂຄງລ່າງພືີ້ນຖານ ຫຼື ສະໜອງການບ ລິການສາທາລະນະ, ລວມທັງ 
ໂຄງການພັດທະນາກິດຈະການອືີ່ນໆ ເປັນຕົີ້ນ ທ່ອງທ່ຽວ, ກະສິກໍາ, ພະລັງງານ, ບ ໍ່ແຮ່ ແລະ ອືີ່ນໆ ພາຍ
ໃຕ້ສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນກໍານົດເວລາອັນແນ່ນອນໃນການດໍາເນີນງານທຸລະກິດ ທີີ່ສອດຄ່ອງກັບ
ກົດໝາຍ. 

 

ມາດຕາ 3 ການອະທບິາຍຄາໍສບັ 
ຄໍາສັບທີີ່ໃຊ້ໃນດໍາລັດສະບັບນີີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ການລງົທນຶຮວ່ມ ໝາຍເຖິງ ການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຕາມ

ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 2 ຂອງດໍາລັດສະບັບນີີ້; 
2. ໂຄງການຂອງລດັ ໝາຍເຖິງ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ 

ທີີ່ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ຊັບສິນ, ລິຂະສິດ ຂອງລັດ ເຂົີ້າໃສ່ໃນການພັດທະນາໂຄງລ່າງ
ພືີ້ນຖານ ແລະ ການສະໜອງການບ ລິການທີີ່ມີແລ້ວ ຫຼື ເປັນໂຄງການພັດທະນາໃໝ່ (Green field) 
ຕາມແຜນຍຸດທະສາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ;  

3. ຜູປ້ະມນູ ໝາຍເຖິງ ນິຕິບຸກຄົນພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດທີີ່ມີເງືີ່ອນໄຂເຂົີ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນການ
ປະມູນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ; 

4. ຜູໃ້ຫທ້ນຶ ໝາຍເຖິງ ລັດ, ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ຫຼື ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ 
ທີີ່ສະໜອງເງິນກູ້ຢືມ/ສິນເຊືີ່ອ, ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ/ຫຼື ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ເພືີ່ອ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ;  

5. ບດົວພິາກເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິຂອງໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານການສຶກສາໂຄງການທີີ່
ກໍານົດຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ຄິດໄລກ່ານລົງທຶນ, ຜົນໄດ້ຮັບໃນການລົງທຶນ, 

ຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ, ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ລັກສະນະຂອງຄວາມ

ສ່ຽງ, ຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ, ການສຶກສາຜົນກະທົບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ນັບ
ທັງການແກ້ໄຂຜົນກະທົບດັົ່ງກ່າວຂອງໂຄງການ; 
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6. ການຊວ່ຍເຫຼອືທາງການເພືີ່ອການພດັທະນາ ໝາຍເຖິງ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກ-
ວິຊາການ ແລະ ດ້ານການເງິນ ລວມທັງວັດຖຸພັນຊຶີ່ງປະກອບມີ ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ການກູ້ຢືມໃນ
ເງືີ່ອນໄຂຜ່ອນຜັນທີີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຈາກຄູ່ຮ່ວມໃນການພັດທະນາຢ່າງເປັນທາງການ ເພືີ່ອການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ;  

7. ພາກເອກະຊນົ ໝາຍເຖິງ ນິຕິບຸກຄົນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີີ່ມີຈຸດປະສົງຢາກ
ລົງທຶນຮ່ວມໃນກິດຈະການຂອງລັດ ເຂົີ້າໃນການພັດທະນາໂຄງການ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນດໍາລັດ;   

8. ບ ລສິດັໂຄງການລງົທນຶຮວ່ມ ໝາຍເຖິງ ບ ລິສັດທີີ່ຖືກສ້າງຕັີ້ງຂຶີ້ນໂດຍ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມນິຕ ິ
ບຸກຄົນ ທີີ່ຊະນະການປະມູນ ຕາມດໍາລັດສະບັບນີີ້, ໂດຍສອດຄອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ; 

9. ຂະແໜງການ ໝາຍເຖິງ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງແຂວງ, 
ນະຄອນຫຼວງ; 

10. ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງທີີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບ 
ຜິດຊອບຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ທີີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານ ແລະ ມີສັນຍາສໍາ
ປະທານແລ້ວ; 

11. ທນຶສາໍລບັການກະກຽມໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ທຶນທີີ່ຖືກຈັດສັນໄວ້ ເພືີ່ອນໍາໃຊ້ເຂົີ້າໃນການ
ກະກຽມໂຄງການຊຶີ່ງເລີີ່ມແຕ່ຂັີ້ນຕອນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກຂອງ
ໂຄງການຈົນເຖິງຂັີ້ນຕອນສໍາເລັດການອອກແບບ ແລະ ປະມູນໂຄງການ; 

12. ໂຄງການລງົທນຶຮວ່ມ ໝາຍເຖິງ ໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງການຕ່າງໆຂອງລັດ ທີີ່ນອນ
ໃນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດ ທີີ່ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ອະນຸມັດຈາກຂັີ້ນເທິງທີີ່ມີສິດ
ອໍານາດໃຫ້ດໍາເນີນການພັດທະນາ ພາຍໃຕ້ຮູບການລົງທຶນຮ່ວມຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ; 

13. ລດັວສິາຫະກດິ ໝາຍເຖິງ ວິສາຫະກິດທີີ່ລັດເປັນຜູ້ສ້າງຕັີ້ງຂຶີ້ນ ແລະ ມີທຶນຫຼາຍກວ່າ ຫ້າ
ສິບສ່ວນຮ້ອຍຂຶີ້ນໄປ ຫຼື ການຫັນວິສາຫະກິດອືີ່ນມາເປັນຂອງລັດ ຕາມການຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນ; 

14. ຄວາມກຸມ້ຄາ່ຂອງການລງົທນຶ ໝາຍເຖິງ ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ໃນການລົງທຶນ
ເຂົີ້າໃນໂຄງການ; 

15. ແຜນງບົປະມານຊາໍລະໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ແຜນລາຍຈ່າຍທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນງົບປະມານ 
ແລະ ໃນສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ ເພືີ່ອຊໍາລະໃຫ້ແກ່ໂຄງການຕາມທີີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາແລ້ວເປັນແຕ່ລະປີ 
ຈົນຄົບຖ້ວນຕາມກໍານົດເວລາຂອງສັນຍາ; 

16. ສນັຍາ ໝາຍເຖິງ ສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ; 

17. ຄູສ່ນັຍາ ໝາຍເຖິງ ລັດຖະບານ ຕາງໜ້າໂດຍກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ 
ນິຕບຸິກຄົນເອກະຊົນທີີ່ຊະນະການປະມູນ ຕາງໜ້າໂດຍບ ລິສັດໂຄງການ; 

18. ຫລອ ໝາຍເຖິງ ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. 
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ມາດຕາ 4 ນະໂຍບາຍຂອງລດັ ກຽ່ວກບັວຽກງານລງົທນຶຮວ່ມ ລະຫວາ່ງ ພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົ  
ລັດ ຊຸກຍູ້, ສົົ່ງເສີມ, ຄຸ້ມຄອງ ພາກເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມລົງທຶນກບັ

ພາກລັດ ດ້ວຍການວາງນະໂຍບາຍ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ສະ
ໜອງຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການບ ລິການ, ການໃຫ້ນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ, ອາກອນ, ດ້ານແຮງງານ, ການ

ໃຫ້ສິດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ, ການເຂົີ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ, ການປະຕິບັດຄວາມສະເໝີພາບ ເພືີ່ອໃຫ້ສາມາດລົງທຶນຮ່ວມ
ກັນໃນໂຄງການກ ໍ່ສ້າງໃໝ່, ປັບປຸງໂຄງລ່າງພືີ້ນຖານ ຫຼື ສະໜອງການບ ລິການສາທາລະນະໃນຂະແໜງ 
ການ, ເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ຂັີ້ນຕອນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ດໍາລັດສະບັບນີີ້. 

ລັດ ສົົ່ງເສີມໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ທີີ່ບ ໍ່ແຕະຕ້ອງເຖິງຄວາມໝັີ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມສະຫງົບຂອງ
ຊາດ, ບ ໍ່ມີຜົນສະທ້ອນອັນຮ້າຍແຮງຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຍາວນານ, ຕ ໍ່ສຸຂະພາບຂອງ

ປະຊາຊົນ ແລະ ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ. 
 

ມາດຕາ 5 ຫຼກັການກຽ່ວກບັວຽກງານລງົທນຶຮວ່ມ 
ວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

2. ຮັບປະກັນຄວາມໝັີ້ນຄົງ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ; 
3. ຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໂດຍມີການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດ 

ຊອບໃຫ້ຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຈະແຈ້ງ; 
4. ຮັບປະກັນ ຄວາມເປັນເຈົີ້າການ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂອງຂະແໜງ 

ການ; ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງໂຄງການ ລະຫວ່າງ 
ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ບ ລິສັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມຢ່າງເໝາະສົມ, ຄວາມສະເໝີພາບ, ຍຸຕິທໍາ, ໂປງ່
ໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້; 

5. ເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປະມູນ, ມູນຄ່າ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ໃນການລົງທຶນ 
ຮ່ວມ ລວມທັງລະບຽບການທີີ່ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕ ໍ່ການລົງທຶນຮ່ວມ; 

6. ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ບົນພືີ້ນ 
ຖານການສຶກສາຜົນກະທົບ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງການລົງທຶນ. 

 

ມາດຕາ 6 ຂອບເຂດການນາໍໃຊ ້
ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະ

ຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີີ່ເຄືີ່ອນໄຫວ ແລະ ພົວພັນກັບວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ ຢູ່ ສປປ ລາວ. 
 

ມາດຕາ 7 ການຮວ່ມມສືາກນົ 
ລັດ ສົົ່ງເສີມການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ ຕ່າງປະເທດ, ພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານ

ລົງທຶນຮ່ວມດ້ວຍການແລກປ່ຽນ ບົດຮຽນ, ຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ວິຊາການ ດ້ານການ



275 

 

ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ 
ລາວ, ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ. 

 

ພາກທ ີII 
ຮບູການ, ຮບູແບບ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂ ຂອງການລງົທນຶຮວ່ມ 

 

ມາດຕາ 8 ຮບູການ ການລງົທນຶຮວ່ມ 
ການລົງທຶນຮ່ວມ ມີ ສອງ ຮູບການ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍມີພາກລັດເຂົີ້າຮ່ວມລົງທຶນ; 
2. ການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍພາກເອກະຊົນລົງທຶນທັງໝົດ.   

 

ມາດຕາ 9 ການລງົທນຶຮວ່ມ ໂດຍມພີາກລດັເຂົີ້າຮວ່ມລງົທນຶ  
ການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍມີພາກລັດເຂົີ້າຮ່ວມລົງທຶນ ແມ່ນການປະກອບທຶນສົມທົບຂອງລັດໂດຍ

ກົງເຂົີ້າໃນການພັດທະນາໂຄງການຮ່ວມກັບພາກເອກະຊົນ ໂດຍອີງຕາມຜົນຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນ
ໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ບົນພືີ້ນຖານການຕົກລົງເຫັນດີຂອງລັດຖະບານ ຫຼື ການຮັບຮອງ
ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼື ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນແຕ່ລະກ ລະນີ.  

ລັດ ຈະເຂົີ້າຮ່ວມລົງທຶນ ຕາມຮູບແບບທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນມາດຕາ 11 ຂອງດໍາລັດສະບັບນີີ້ ຖ້າ
ຜົນຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ມີປະສິດພາບສູງ, ມີການນໍາໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ເປັນໂຄງການທີີ່ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ ບົນພືີ້ນຖານການມີສັນຍາ
ຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. 

 

ມາດຕາ 10 ການລງົທນຶຮວ່ມ ໂດຍພາກເອກະຊນົລງົທນຶທງັໝດົ 
ການລົງທຶນຮ່ວມໂດຍພາກເອກະຊົນລົງທຶນທັງໝົດ ແມ່ນພາກເອກະຊົນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບລົງ 

ທຶນທັງໝົດເຂົີ້າໃນການພັດທະນາໂຄງການຂອງລັດ ໂດຍອີງຕາມຜົນຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກຂອງໂຄງການ ບົນພືີ້ນຖານການຕົກລົງເຫັນດີຂອງລັດຖະບານ ຫຼື ການ
ຮັບຮອງໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼື ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນແຕ່ລະກ ລະນ.ີ 

 

ມາດຕາ 11 ຮບູແບບລງົທນຶຮວ່ມ 
            ຮູບແບບ ການລົງທຶນຮ່ວມ ມີດັົ່ງນີີ້:  

1. ອອກແບບ, ກ ໍ່ສ້າງ, ສະໜອງທຶນ ແລະ ດໍາເນີນງານ (Design Build Finance Operate-

DBFO); 

2. ອອກແບບ, ກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ດໍາເນີນງານ (Design Build Operate-DBO); 
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3. ກ ໍ່ສ້າງ, ດໍາເນີນງານ ແລະ ມອບໂອນ (Build Operate Transfer-BOT); 

4. ກ ໍ່ສ້າງ, ເປັນເຈົີ້າຂອງ, ດໍາເນີນງານ ແລະ ມອບໂອນ (Build Own Operate Transfer-

BOOT); 

5. ກ ໍ່ສ້າງ, ເປັນເຈົີ້າຂອງ ແລະ ດໍາເນີນງານ (Build Own Operate-BOO); 

6. ກ ໍ່ສ້າງ, ມອບຮັບ ແລະ ດໍາເນີນງານ (Build Transfer Operate-BTO); 

7. ກ ໍ່ສ້າງ, ເຊົົ່າ ແລະ ມອບໂອນ (Build Lease Transfer-BLT); 

8. ດໍາເນີນງານ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ (Operate and Maintenance-O&M); 

9. ຮູບແບບອືີ່ນ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງລັດຖະບານ.   
 

ມາດຕາ 12 ການລງົທນຶຮວ່ມ ໃນຮບູແບບ ອອກແບບ, ກ ໍ່ສາ້ງ, ສະໜອງທນຶ ແລະ ດາໍເນນີງານ (DBFO) 
ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ອອກແບບ, ກ ໍ່ສ້າງ, ສະໜອງທຶນ ແລະ ດໍາເນີນງານ ແມ່ນການ

ລົງທຶນທີີ່ມີລັກສະນະ ດັົ່ງນີີ້:  
1. ເປັນໂຄງການພັດທະນາ, ປັບປຸງໂຄງລ່າງພືີ້ນຖານ ແລະ ການສະໜອງການບ ລິການ ທີີ່ລັດ

ເປັນເຈົີ້າຂອງ, ແຕ່ໃຫ້ພາກເອກະຊົນເຂົີ້າມາຮ່ວມພັດທະນາ ດ້ວຍທຶນຂອງພາກເອກະຊົນທົງໝົດ ຫຼື 
ສ່ວນໃຫ່ຍ ເລີີ່ມແຕ່ການອອກແບບ, ກ ໍ່ສ້າງ, ຈົນຮອດການດໍາເນີນງານ ແລະ ບ າລຸງຮັກສາຕະຫຼອດອາຍຸ
ຂອງໂຄງການ ຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂ ທີີ່ພາກລັດກໍານົດໃຫ້ ໂດຍມີສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ; 

2. ການບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍ ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກເອກະ
ຊົນຕະຫຼອດອາຍຸຂອງສັນຍາ; 

3. ແຫຼ່ງທຶນໃນການຊໍາລະ ໃນກ ລະນີພາກລັດປະກອບທຶນ ແມ່ນຈັດສັນຈາກງົບປະມານຂອງ
ລັດທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນງົບປະມານຊໍາລະໂຄງການ. ການຊໍາລະ ແມ່ນປະຕິບັດໃນໄລຍະດໍາເນີນງານ 
ໂດຍອີງໃສ່ຜົນຂອງການບ ລິການທີີ່ປະຕິບັດໄດ້ຕົວຈິງຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂ ທີີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້
ໃນບົດວິພາກ ເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ທີີ່ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ສັນຍາ ຕະຫຼອດໄລຍະອາຍຸຂອງສັນຍາ. ໃນ
ກ ລະນີພາກລັດບ ໍ່ເຂົີ້າຮ່ວມທຶນ ແມ່ນພາກເອກະຊົນເກັບລາຍຮັບໂດຍກົງຈາກໂຄງການ; 

4. ພາກເອກະຊົນມອບໂຄງການຄືນຢູ່ໃນສະພາບດີ ໃຫ້ລັດຖະບານເມືີ່ອສິີ້ນສຸດສັນຍາ. 
 

ມາດຕາ 13 ການລງົທນຶຮວ່ມໃນຮບູແບບ ອອກແບບ, ກ ໍ່ສາ້ງ ແລະ ດາໍເນນີງານ (DBO) 
ການລົງທຶນຮ່ວມໃນຮູບແບບ ອອກແບບ, ກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ດໍາເນີນງານ ແມ່ນການລົງທຶນທີີ່ມີ

ລັກສະນະ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ເປັນໂຄງການພັດທະນາ, ປັບປຸງໂຄງລ່າງພືີ້ນຖານ ແລະ ການສະໜອງການບ ລິການ ທີີ່ລັດ

ເປັນເຈົີ້າຂອງ, ແຕ່ວ່າຈ້າງໃຫ້ພາກເອກະຊົນມາອອກແບບ, ກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ດໍາເນີນງານຕາມເງືີ່ອນໄຂ ແລະ 
ມາດຕະຖານທີີ່ພາກລັດກໍານົດໃຫ້ໂດຍມີສັນຍາ. ສໍາລັບການດໍາເນີນງານສາມາດດໍາເນີນພາຍໃຕ້ສັນຍາ 
ຫຼື ສັນຍາດໍາເນີນງານຕ່າງຫາກ; 
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2. ການບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍ ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກເອກະ
ຊົນຕະຫຼອດອາຍຸຂອງສັນຍາ; 

3. ການຊໍາລະ ແມ່ນປະຕິບັດເປັນສອງສ່ວນ ຄື ສໍາລັບການອອກແບບ ແລະ ກ ໍ່ສ້າງ ໃຫ້ຊໍາລະ 
ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການກ ໍ່ສ້າງ ໂດຍຈ່າຍເປັນງວດຕາມການຕົກລົງ ແລະ ສໍາລັບການດ າເນີນງານຕະຫຼອດ
ໄລຍະອາຍຸຂອງສັນຍາໃຫ້ຊໍາລະຕາມຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕົວຈິງ ຕາມມາດຕະ 
ຖານ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ທີີ່ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ສັນຍາ; 

4. ແຫຼ່ງທຶນໃນການຊໍາລະ ແມ່ນນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນງົບປະມານ
ຊໍາລະໂຄງການ ແລະ ຈັດສັນຈາກລາຍຮັບທີີ່ລັດເກັບໄດ້ໂດຍກົງຈາກໂຄງການ. 

 

ມາດຕາ 14 ການລງົທນຶຮວ່ມໃນຮບູແບບ ກ ໍ່ສາ້ງ, ດາໍເນນີງານ  ແລະ ມອບໂອນ (BOT) 
ການລົງທຶນຮ່ວມໃນຮູບແບບ ກ ໍ່ສ້າງ, ດໍາເນີນງານ ແລະ ມອບໂອນ ແມ່ນການລົງທຶນທີີ່ມີ

ລັກສະນະ ດັົ່ງນີີ້:  
1. ເປັນໂຄງການພັດທະນາ, ປັບປຸງໂຄງລ່າງພືີ້ນຖານ ແລະ ການສະໜອງການບ ລິການ ທີີ່ລັດ

ເປັນເຈົີ້າຂອງ, ແຕ່ໃຫ້ສິດສໍາປະທານແກ່ພາກເອກະຊົນ ເພືີ່ອດໍາເນີນການສຶກສາສໍາຫຼວດ, ອອກແບບ 
ກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ດໍາເນີນງານ ຕາມເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານທີີ່ພາກລັດກໍານົດໃຫ້ ໂດຍມີສັນຍາ; 

2. ພາກເອກະຊົນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບລົງທຶນ, ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ທັງໝົດຂອງໂຄງການ 
ຕາມທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ທີີ່ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ສັນຍາ ທີີ່ໄດ້ເຊັນກັບ
ລັດຖະບານ; 

3. ການບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍ ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກເອກະ
ຊົນຕະຫຼອດອາຍຸຂອງສັນຍາ; 

4. ພາກເອກະຊົນ ຕ້ອງມອບໂອນໂຄງການທີີ່ຢູ່ໃນສະພາບດີ ຕາມທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນວັກສອງ 
ມາດຕາ 55 ຂອງດໍາລັດສະບັບນີີ້ ຄືນໃຫ້ພາກລັດ ພາຍຫຼັງສິີ້ນສຸດສັນຍາ. 

 

ມາດຕາ 15 ການລງົທນຶຮວ່ມໃນຮບູແບບ ກ ໍ່ສາ້ງ, ເປນັເຈົີ້າຂອງ, ດາໍເນນີງານ ແລະ ມອບໂອນ (BOOT) 
ການລົງທຶນຮ່ວມໃນຮູບແບບ ກ ໍ່ສ້າງ, ເປັນເຈົີ້າຂອງ, ດໍາເນີນງານ ແລະ ມອບໂອນ ແມ່ນການ

ລົງທຶນທີີ່ມີລັກສະນະ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ເປັນໂຄງການພັດທະນາ, ປັບປຸງໂຄງລ່າງພືີ້ນຖານ ແລະ ການສະໜອງການບ ລິການ ທີີ່ມີຂະ

ໜາດໃຫຍ່ ແລະ ເຕັກນິກສັບສົນ ທີີ່ລັດເປັນເຈົີ້າຂອງ, ແຕ່ໃຫ້ສິດສໍາປະທານແກ່ພາກເອກະຊົນ ເພືີ່ອ
ດໍາເນີນການສຶກສາສໍາຫຼວດ, ອອກແບບ ກ ໍ່ສ້າງ, ເປັນເຈົີ້າຂອງ ແລະ ດໍາເນີນງານຕາມເງືີ່ອນໄຂ ແລະ 
ມາດຕະຖານທີີ່ພາກລັດກໍານົດໃຫ້ໂດຍມີສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ;  

2. ພາກເອກະຊົນ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບລົງທຶນ, ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍທັງໝົດຂອງໂຄງການຕະ 
ຫຼອດອາຍຸຂອງສັນຍາຕາມທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ທີີ່ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ສັນຍາ 
ທີີ່ໄດ້ເຊັນກັບລັດຖະບານ; 
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3. ການບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍ ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກເອກະ
ຊົນຕະຫຼອດອາຍຸຂອງສັນຍາ; 

4. ພາກເອກະຊົນ ຕ້ອງມອບໂອນໂຄງການທີີ່ຢູ່ໃນສະພາບດີ ຕາມທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນວັກສອງ 
ມາດຕາ 55 ຂອງດ າລັດສະບັບນີີ້ ຄືນໃຫ້ພາກລັດ ພາຍຫຼັງສິີ້ນສຸດສັນຍາ. 

 

ມາດຕາ 16 ການລງົທນຶຮວ່ມໃນຮບູແບບ ກ ໍ່ສາ້ງ, ເປນັເຈົີ້າຂອງ ແລະ ດາໍເນນີງານ (BOO) 
ການລົງທຶນຮ່ວມໃນຮູບແບບ ກ ໍ່ສ້າງ, ເປັນເຈົີ້າຂອງ ແລະ ດໍາເນີນງານ ແມ່ນການລົງທຶນທີີ່ມີ 

ລັກສະນະ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ເປັນໂຄງການພັດທະນາ, ປັບປຸງໂຄງລ່າງພືີ້ນຖານ ແລະ ການສະໜອງການບ ລິການ ທີີ່ລັດ

ເປັນເຈົີ້າຂອງ, ແຕ່ມອບສິດສໍາປະທານໃຫ້ແກ່ພາກເອກະຊົນ ເພືີ່ອດໍາເນີນການສຶກສາສໍາຫຼວດ, ອອກ
ແບບກ ໍ່ສ້າງ, ເປັນເຈົີ້າຂອງ ແລະ ດໍາເນີນງານຕາມເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານທີີ່ພາກລັດກໍານົດໃຫ້ 
ໂດຍມີສັນຍາ; 

2. ພາກເອກະຊົນ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບລົງທຶນ, ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍທັງໝົດຂອງໂຄງການຕະ 
ຫຼອດອາຍຸຂອງສັນຍາ ຕາມທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ທີີ່ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ສັນຍາ 
ທີີ່ເຊັນກັບລັດຖະບານ; 

3. ການບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍ ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກເອກະ
ຊົນຕະຫຼອດອາຍຸຂອງສັນຍາ; 

4. ພາຍຫຼັງສິີ້ນສຸດສັນຍາ ພາກເອກະຊົນບ ໍ່ມອບໂຄງການຄືນໃຫ້ພາກລັດ. 
 

ມາດຕາ 17 ການລງົທນຶຮວ່ມໃນຮບູແບບ ກ ໍ່ສາ້ງ, ມອບຮບັ ແລະ ດາໍເນນີງານ (BTO) 
ການລົງທຶນຮ່ວມໃນຮູບແບບ ກ ໍ່ສ້າງ, ມອບຮັບ ແລະ ດໍາເນີນງານ ແມ່ນການລົງທຶນທີີ່ມີ

ລັກສະນະ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ເປັນໂຄງການພັດທະນາ, ປັບປຸງໂຄງລ່າງພືີ້ນຖານ ແລະ ການສະໜອງການບ ລິການ ທີີ່ລັດ

ເປັນເຈົີ້າຂອງ, ແຕ່ມອບສິດໃຫ້ພາກເອກະຊົນເປັນຜູ້ລົງທຶນໃນການອອກແບບ ແລະ ກ ໍ່ສ້າງ ຕາມ
ເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານທີີ່ພາກລັດກໍານົດໂດຍມີສັນຍາ, ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການກ ໍ່ສ້າງແລ້ວ ມອບ
ໂຄງການໃຫ້ພາກລັດ; 

2. ພາກລັດ ຈະໃຫ້ພາກເອກະຊົນທີີ່ໄດ້ລົງທຶນ ຕາມຂ ໍ້ 1 ຂອງມາດຕານີີ້ ເຊົົ່າສິີ່ງກ ໍ່ສ້າງ ຫຼື ການ
ບ ລິການ ເພືີ່ອດໍາເນີນງານໂດຍມີສັນຍາເຊົົ່າຮ່ວມກັນ; 

3. ພາກເອກະຊົນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ຕ ໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ເກັບລາຍຮັບທັງໝົດ 
ຈາກໂຄງການຕະຫຼອດອາຍຸສັນຍາເຊົົ່າ. 

 

ມາດຕາ 18 ການລງົທນຶຮວ່ມໃນຮບູແບບ ກ ໍ່ສາ້ງ, ເຊົົ່າ ແລະ ມອບໂອນ (BLT) 
            ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ກ ໍ່ສ້າງ, ເຊົົ່າ ແລະ ມອບໂອນ ແມ່ນການລົງທຶນທີີ່ມີລັກສະນະ 

ດັົ່ງນີີ້:  
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1. ເປັນໂຄງການພັດທະນາ, ປັບປຸງໂຄງລ່າງພືີ້ນຖານ ແລະ ການສະໜອງການບ ລິການ ທີີ່ລັດ
ເປັນເຈົີ້າຂອງ, ແຕ່ວ່າຈ້າງໃຫ້ພາກເອກະຊົນ ເປັນຜູ້ອອກແບບ ແລະ ກ ໍ່ສ້າງ ຕາມເງືີ່ອນໄຂ ແລະ 
ມາດຕະຖານທີີ່ພາກລັດກໍານົດໂດຍມີສັນຍາ, ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການກ ໍ່ສ້າງແລ້ວ ມອບໂຄງການໃຫ້ພາກ
ລັດ; 

2. ພາກລັດ ຄັດເລືອກພາກເອກະຊົນ ເພືີ່ອເຊົົ່າສິີ່ງກ ໍ່ສ້າງ ຫຼື ຮ່ວມສະໜອງການບ ລິການ ໂດຍມີ
ສັນຍາເຊົົ່າ ຫຼື ຮ່ວມທຸລະກິດນໍາກັນ; 

3. ຕະຫຼອດອາຍຸສັນຍາເຊົົ່າ ພາກເອກະຊົນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕ ໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ 
ແລະ ເກັບລາຍຮັບທັງໝົດຈາກໂຄງການ; 

4. ພາຍຫຼັງສິີ້ນສຸດສັນຍາເຊົົ່າ ພາກເອກະຊົນ ຕ້ອງມອບໂຄງການຄືນໃຫ້ພາກລັດໃນສະພາບທີີ່ດີ 
ຕາມທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນວັກສອງ ມາດຕາ 55 ຂອງດ າລັດສະບັບນີີ້; 

5. ແຫຼ່ງທຶນໃນການຊໍາລະຄ່າອອກແບບ ແລະ ກ ໍ່ສ້າງ ແມ່ນນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ ທີີ່ໄດ້ກໍາ
ນົດໄວ້ໃນແຜນງົບປະມານຊໍາລະໂຄງການ ຊຶີ່ງສາມາດຊໍາລະເທືີ່ອດຽວ ຫຼື ເປັນງວດ ຕາມສັນຍາ. 

 

ມາດຕາ 19 ການລງົທນຶຮວ່ມໃນຮບູແບບ ດາໍເນນີງານ ແລະ ບາໍລງຸຮກັສາ (O&M) 
ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ດໍາເນີນງານ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ແມ່ນການລົງທຶນທີີ່ມີລັກສະນະ 

ດັົ່ງນີີ້:  
1. ເປັນໂຄງການໂຄງລ່າງພືີ້ນຖານ ແລະ ການບ ລິການ ທີີ່ມີແລ້ວ ຊຶີ່ງລັດເປັນເຈົີ້າຂອງ, ແຕ່ວ່າ

ຈ້າງໃຫ້ພາກເອກະຊົນເປັນຜູ້ດໍາເນີນງານ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶີ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ຕາມ
ເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານທີີ່ພາກລັດກໍານົດ ໂດຍມີສັນຍາ; 

2. ແຫຼ່ງທຶນໃນການຊໍາລະຄ່າ ດໍາເນີນງານ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ແມ່ນນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ ທີີ່
ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນງົບປະມານຊໍາລະໂຄງການ ຊຶີ່ງອາດຊໍາລະແບບມອບເໝົາ ຫຼື ເປັນງວດ ອີງຕາມຜົນ
ຂອງການໃຫ້ການດໍາເນີນງານຕົວຈິງຕາມສັນຍາ.  

 

ມາດຕາ 20 ເງືີ່ອນໄຂຂອງການລງົທນຶຮວ່ມ  
ການລົງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງມີເງືີ່ອນໄຂ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ມີສັນຍາຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ກັບ ພາກເອກະຊົນ; 
2. ເປັນໂຄງການກ ໍ່ສ້າງໃໝ່ ຫຼື ການປັບປຸງໂຄງລ່າງພືີ້ນຖານ ຫຼື ສະໜອງການບ ລິການ ແກ່ສາ 

ທາລະນະ ໂດຍເນັີ້ນໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງໂຄງການ; 

3. ກໍານົດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ຄວາມສ່ຽງດ້ານຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ເປັນຕົີ້ນຄວາມສ່ຽງດ້ານ
ການກ ໍ່ສ້າງ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, ລາຍຮັບ ແລະ ພັນທະຂອງບ ລິສັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມບົນ
ພືີ້ນຖານຕ້ອງຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຂອງການລົງທຶນ; 

4. ຮັບປະກັນສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ໃຊ້ບ ລິການ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການ; 
5. ມີການປະມູນ ແບບເປີດກວ້າງ ແລະ ໂປ່ງໃສ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
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6. ມີການມອບຮັບ ຫຼື ມອບໂອນໂຄງການຄືນໃຫ້ພາກລັດ ຫຼັງຈາກສິີ້ນສຸດສັນຍາການລົງທຶນ
ຮ່ວມ (ຍົກເວັີ້ນ ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 16 ການລົງທຶນຮ່ວມໃນຮູບແບບ ກ ໍ່ສ້າງ, ເປັນເຈົີ້າຂອງ 
ແລະ ດໍາເນີນງານ “BOO”).  

 

ມາດຕາ 21 ການເລອືກຮບູການ ແລະ ຮບູແບບການລງົທນຶຮວ່ມ 
ການເລືອກເອົາຮູບການ ແລະ ຮູບແບບການລົງທຶນຮ່ວມ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 8 ຫາ 

19 ຂອງດໍາລັດສະບັບນີີ້ ໃຫ້ອີງຕາມ ປະສິດທິຜົນ, ປະເພດ, ຂະໜາດ, ມູນຄ່າ, ເງືີ່ອນໄຂ ແລະ 
ລັກສະນະຈຸດພິເສດສະເພາະຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ບົນພືີ້ນຖານຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກຂອງໂຄງການ. 

ຜົນຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຂະແໜງການ ແລະ/ຫຼື ຜູ້ລົງທຶນ ທີີ່ໄດ້ສຶກສາລະອຽດ
ແລ້ວ ກ່ອນຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂຄງການ ຕ້ອງແມ່ນລັດຖະບານ ເປນັຜູ້ພິຈາລະນາຕົກລົງເລືອກເອົາ
ຮູບການ ແລະ ຮູບແບບການລົງທຶນຮ່ວມ. 

  

ພາກທ ີIII 
ການກະກຽມ, ການພຈິາລະນາ ແລະ ການປະມນູ ໂຄງການລງົທນຶຮວ່ມ 

ໝວດທ ີ1 
ການກະກຽມ ແລະ ການພຈິາລະນາ ໂຄງການລງົທນຶຮວ່ມ 

 

ມາດຕາ 22 ບດົສະເໜເີບືີ້ອງຕົີ້ນ ແລະ ບດົສະເໜແີນວຄວາມຄດິລເິລີີ່ມ ຂອງໂຄງການລງົທນຶຮວ່ມ 
ບົດສະເໜີເບືີ້ອງຕົີ້ນ ຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ (Solicited Proposal) ແມ່ນເອກະສານສະ 

ເໜີແນວຄວາມຄິດເບືີ້ອງຕົີ້ນຂອງຂະແໜງການ ທີີ່ນອນໃນແຜນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການ ຕາມ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ທີີ່ມີຈຸດປະສົງຢາກໃຫ້ພາກເອກະຊົນມາລົງທຶນຕາມຮູບ
ການທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 8 ຂອງດໍາລັດສະບັບນີີ້.  

ບົດສະເໜີີແນວຄວາມຄິດລິເລີີ່ມ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ (Unsolicited Proposal) ແມ່ນ 
ເອກະສານຂອງໂຄງການທີີ່ລິເລີີ່ມໃໝ່ ໂດຍຂະແໜງການ ຫຼື ພາກເອກະຊົນ ທີີ່ສອດຄ່ອງກັບແຜນ
ນະໂຍບາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຕ່ລະໄລຍະ, ເປັນໂຄງການທີີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ, ເປັນແນວ
ຄວາມຄິດໃໝ່, ມີການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ແລະ ນະວັດຕະກໍາສູງ ທີີ່ເປັນໂຄງການບ ໍ່ນອນໃນ
ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ. 

ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາໃນການຮ່າງ ບົດສະເໜີເບືີ້ອງຕົີ້ນ ແລະ ຄູ່ມືແນະນ າຂອງບົດສະເໜີີແນວຄວາມ
ຄິດລິເລີີ່ມໄດ້ກາໍນົດໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ. 

 

ມາດຕາ 23 ເງືີ່ອນໄຂບດົສະເໜເີບືີ້ອງຕົີ້ນ ແລະ ບດົສະເໜແີນວຄວາມຄດິລເິລີີ່ມ ຂອງໂຄງການລງົທນຶຮວ່ມ 
ບົດສະເໜີເບືີ້ອງຕົີ້ນ ແລະ ບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດລິເລີີ່ມ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງສອດ  
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ຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງ
ຂະແໜງການ. 

ສໍາລັບ ບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດລິເລີີ່ມ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມຍັງຕ້ອງມີເງືີ່ອນໄຂເພີີ່ມເຕີມ 
ດັົ່ງນີີ້:  

1. ເປັນໂຄງການຕາມແນວຄວາມຄິດລິເລີີ່ມໃໝ່ ຂອງຂະແໜງການ ຫຼື ພາກເອກະຊົນ; 
2. ເປັນໂຄງການທີີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ, ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ແລະ ນະວັດຕະກໍາສູງ, ມີຄວາມກຸ້ມ

ຄ່າໃນການລົງທຶນ; 
3. ມີຜົນຕອບແທນສູງ ແລະ ກວ້າງຂວາງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ; 
4. ມີຂ ໍ້ມູນລະອຽດ ແລະ ພຽງພ  ເພືີ່ອໃຫ້ສາມາດປະເມີນ ຫຼື ສືບຕ ໍ່ສ້າງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-

ເຕັກນິກລະອຽດຂອງໂຄງການ; 
5. ຖ້າເປັນການສະເໜີໂດຍພາກເອກະຊົນ, ພາກເອກະຊົນ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ 

ໂດຍບ ໍ່ຮຽກຮ້ອງການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານການເງິນ ຫຼື ດ້ານນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ, ອາກອນ ໃນການ
ກະກຽມ ແລະ ດໍາເນີນໂຄງການ ລວມທັງຮັບຜິດຊອບຄວາມສ່ຽງທັງໝົດຂອງໂຄງການ. 

 

ມາດຕາ 24 ການສະເໜ ີແລະ ການພຈິາລະນາ ບດົສະເໜເີບືີ້ອງຕົີ້ນໂຄງການລງົທນຶຮວ່ມ 
ຂະແໜງການ ທີີ່ມີຈຸດປະສົງພັດທະນາໂຄງການ ໃນຮູບແບບການລົງທຶນຮ່ວມ ຊຶີ່ງນອນໃນແຜນ

ພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ ໃຫ້ຍືີ່ນບົດສະເໜີເບືີ້ອງຕົີ້ນຕ ໍ່ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມຂັີ້ນສູນກາງ ເພືີ່ອ
ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມຂັີ້ນສູນກາງ ພາຍໃນກໍາ
ນົດເວລາ ຊາວ ວັນລັດຖະການ ສໍາລັບການລົງທຶນໃນກິດຈະການທີີ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ກໍານົດໃຫ້ຂັີ້ນສູນກາງຄຸ້ມຄອງ. 

ສໍາລັບຂະແໜງການຂັີ້ນແຂວງ ທີີ່ມີຈຸດປະສົງພັດທະນາໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ຍືີ່ນບົດສະ      
ເໜີເບືີ້ອງຕົີ້ນຕ ໍ່ຂະແໜງການສາຍຕັີ້ງຂອງຕົນ, ໂດຍຜ່ານຄະນະນໍາຂັີ້ນແຂວງ, ເພືີ່ອເອົາເຂົີ້າໃນແຜນ ແລະ 
ສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາ ໂດຍຜ່ານຫ້ອງການບ ລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວຂັີ້ນສູນກາງ. 

ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາບົດສະເໜີ
ເບືີ້ອງຕົີ້ນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຖ້າວ່າບົດສະເໜີດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມຕ້ອງ
ແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ຂະແໜງການ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ຫ້າ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນມີ
ມະຕິກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ເພືີ່ອກະກຽມການສ້າງຮ່າງ
ກອບໜ້າວຽກ ສໍາລັບການສ້າງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ບົດປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານ
ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດຂອງໂຄງການ ເພືີ່ອປະມູນເອົາບ ລິສັດ ມາສຶກສາສໍາຫຼວດໃນຂັີ້ນຕ ໍ່ໄປ. ໃນ
ກ ລະນີບ ໍ່ເຫັນດີ ກ ໃຫ້ແຈ້ງໃຫ້ຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນ. 

 

ມາດຕາ 25 ການສະເໜ ີແລະ ການພຈິາລະນາ ແນວຄວາມຄດິລເິລີີ່ມ ໂຄງການລງົທນຶຮວ່ມ 
ຂະແໜງການ ຫຼື ພາກເອກະຊົນ ທີີ່ມີຈຸດປະສົງພັດທະນາໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຊຶີ່ງເປັນໂຄງການ

ທີີ່ມີແນວຄວາມຄິດລິເລີີ່ມ ສາມາດຍືີ່ນບົດສະເໜີີແນວຄວາມຄິດລິເລີີ່ມ ພ້ອມດ້ວຍບົດວິພາກເສດຖະ 
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ກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມເບືີ້ອງຕົີ້ນຂອງໂຄງການ ຕ ໍ່ຫ້ອງການ
ລົງທຶນຮ່ວມຂັີ້ນສູນກາງ ເພືີ່ອນໍາສະເໜີຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມຂັີ້ນ
ສູນກາງ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສີີ່ສິບຫ້າ ວັນລັດຖະການ ພາຍຫຼັງທີີ່ມີຄໍາເຫັນຄົບຖ້ວນຈາກຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັີ້ນແຂວງ. 

ໃນກ ລະນີ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມຂັີ້ນສູນກາງ ຫາກເຫັນວ່າ ບົດ
ສະເໜີີແນວຄວາມຄິດລິເລີີ່ມ, ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານ
ສິີ່ງແວດລ້ອມເບືີ້ອງຕົີ້ນ ມີເນືີ້ອໃນຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນແລ້ວ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ນໍາສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາ. ພາຍຫຼັງລັດຖະບານພິຈາລະນາຮັບຮອງແລ້ວ ໃຫ້ຫ້ອງການລົງທຶນ
ຮ່ວມແຈ້ງໃຫ້ພາກເອກະຊົນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົີ້າໃຈ ແລະ ສ້າງບົດວິພາກ
ເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແບບລະອຽດ ແລະ ສ າລັບ
ຂະແໜງການ ແມ່ນໃຫ້ກະກຽມການສ້າງຮ່າງກອບໜ້າວຽກ ສ າລັບການສ້າງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-
ເຕັກນິກ, ບົດປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ   ແບບລະອຽດຂອງໂຄງການ ເພືີ່ອປະມູນເອົາ
ບ ລິສດັມາສຶກສາສໍາຫຼວດໃນຂັີ້ນຕ ໍ່ໄປ. ໃນກ ລະນີບ ໍ່ເຫັນດີ ກ ໃຫ້ແຈ້ງໃຫ້ຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງພ້ອມ
ດ້ວຍເຫດຜົນ. 

ພາກເອກະຊົນ ທີີ່ໄດຍ້ືີ່ນບົດສະເໜີີແນວຄວາມຄິດລິເລີີ່ມນັີ້ນ ຫຼື ບ ລິສັດທີີ່ປຶກສາທີີ່ໄດ້ຮັບການຄັດ
ເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ດໍາເນີນການສຶກສາຂອງຂະແໜງການ ຈະບ ໍ່ໄດ້ຮັບສິດໃນການເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງ 
ການໂດຍກົງ ຊຶີ່ງຕ້ອງຜ່ານການປະມູນ. ໃນກ ລະນີຜູ້ກ່ຽວ ຫາກບ ໍ່ຊະນະການປະມູນ ຈະໄດ້ຮັບການທົດ
ແທນຄືນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກະກຽມບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດລິເລີີ່ມຈາກຜູ້ຊະນະການປະມູນ ໂດຍຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງຖືກຄິດໄລເ່ປັນຕົີ້ນທຶນຂອງໂຄງການ ແລະ ກໍານົດແຈ້ງໃນເອກະສານປະມູນ. 

ໃນກ ລະນີ ຜູ້ສະເໜີແນວຄວາມຄິດລິເລີີ່ມ ຫາກສະເໜີລາຄາປະມູນສູງກວ່າ ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍ 
ບາຍ ດັົ່ງນີີ້: 

- ຮັບສິດ ໃນການເຂົີ້າຮ່ວມປະມູນຮອບສຸດທ້າຍ (Automatic Shortlisting); 

- ຮັບໂບນັດ (Bonus) ສູງສຸດບ ໍ່ເກີນ 5% ຂອງລາຄາປະມູນ. 
  

ມາດຕາ 26 ບດົວພິາກເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິແບບລະອຽດຂອງໂຄງການລງົທນຶຮວ່ມ 
ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແບບລະອຽດຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ແມ່ນ ເອກະສານກ່ຽວ

ກັບຮູບແບບ, ລັກສະນະ ແລະ ອາຍຸ ຂອງໂຄງການລົງທຶນທີີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສອດຄ່ອງດ້ານ
ເຕັກນິກ, ຜົນປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຄວາມກຸ້ມຄ່າໃນການລົງທຶນ, ຄວາມສອດຄ່ອງທາງ
ດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ດ້ານການເງິນ, ຮັບປະກັນເງືີ່ອນໄຂຂອງການລົງທຶນຮ່ວມຕາມທີີ່
ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 21 ຂອງດໍາລັດສະບັບນີີ້ ລວມທັງການກໍານົດກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງຂອງ

ໂຄງການ, ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ. 
ສໍາລັບ ບົດສະເໜີເບືີ້ອງຕົີ້ນຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຂະແໜງການຕ້ອງເປັນເຈົີ້າການເຮັດວຽກ

ຮ່ວມກັບບ ລິສັດທີີ່ປຶກສາທີີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ດໍາເນີນການສຶກສາ, ສ່ວນບົດສະເໜີແນວ
ຄວາມຄິດລິເລີີ່ມຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ພາກເອກະຊົນຕ້ອງດໍາເນີນການສຶກສາໂດຍກົງ, ຄວາມເປັນ
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ໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານແຫຼ່ງທຶນ, ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິີ່ງ 
ແວດລ້ອມ ເພືີ່ອສ້າງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ 
ແບບລະອຽດ ໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສິບແປດ ເດືອນ ຫຼື ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນບົດບັນທຶກ
ຄວາມເຂົີ້າໃຈ ແລ້ວສະເໜີຕ ໍ່ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ. 

 

ມາດຕາ 27 ການພຈິາລະນາ ບດົວພິາກເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິ ແບບລະອຽດ ຂອງໂຄງການລງົທນຶຮວ່ມ 
ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ເປັນຜູ້ຄົີ້ນຄວ້າບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແບບລະອຽດຂອງໂຄງ 

ການ ລວມທັງບົດປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດຂອງໂຄງການ ທີີ່ສະເໜີໂດຍ
ຂະແໜງການໂດຍການປະສານສົບທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ຂັີ້ນສູນກາງ, ຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ທມີ
ງານທີີ່ປຶກສາ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ເກົີ້າສິບ ວັນລັດຖະການ ແລ້ວນໍາສະເໜີຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ພິຈາລະນາ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ຕົກລົງຮັບຮອງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແບບລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລ້ວສະເໜີລັດຖະ 
ບານ ພິຈາລະນາ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຕາມແຕ່ລະກ ລະນີ ຕາມຂັີ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ ພ້ອມທັງແຈງ້
ໃຫ້ຂະແໜງການກະກຽມເອກະສານປະມູນ ໃນກ ລະນີເຫັນດີ; 

2. ສະເໜີ ຂະແໜງການ ຫຼື ພາກເອກະຊົນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ ບົດວິພາກ
ເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແບບລະອຽດຂອງໂຄງການພາຍໃນກໍານົດເວລາ ຫົກສິບ ວັນລັດຖະການ; 

3. ປະຕິເສດການຮັບຮອງເອົາບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແບບລະອຽດຂອງໂຄງການ. 
ກ ລະນີ ຜົນຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແບບລະອຽດຂອງ

ໂຄງການມີປະສິດທິຜົນ ຫຼື ມີຜົນປະໂຫຍດກວ້າງຂວາງຕ ໍ່ສັງຄົມ ຄວນມີການປະກອບສ່ວນທຶນ ຕາມ
ມາດຕາ 8 ແລະ/ຫຼື ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ ຕາມມາດຕາ 46 ຂອງດ າລັດສະບັບ
ນີີ້, ກ່ອນຈະນໍາສະເໜີໂຄງການດັົ່ງກ່າວ ຕ ໍ່ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ
ພິຈາລະນາ, ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງສະເໜີໂຄງການດັົ່ງກ່າວ ຕ ໍ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງພິຈາລະນາ 
ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ.  

 

ມາດຕາ 28 ການແບງ່ຂັີ້ນພຈິາລະນາ, ອະນມຸດັ ແລະ ຮບັຮອງ ໂຄງການລງົທນຶຮວ່ມ 
ການແບ່ງຂັີ້ນພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ ແລະ ຮັບຮອງ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ສະພາແຫງ່ຊາດ ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງ ໃນກ ລະນ ີຄ:ື 
- ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ທີີ່ມູນຄ່າການລົງທຶນເກີນ ສາມຮ້ອຍ ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; 
- ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ທີີ່ມີທຶນສົມທົບຂອງລັດ ເທົົ່າກັບ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ ຊາວ ຕືີ້ກີບ ຂຶີ້ນໄປ; 
- ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງໂຮງງານພະລັງງານນິວເຄຣຍ; 
- ກິດຈະການທີີ່ພົວພັນກັບການຫນັປ່ຽນປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ; 
- ກິດຈະການທີີ່ມີຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຕົີ້ນ ການຫັນປ່ຽນແລວນໍໍ້າທໍາມະຊາດ, 
ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ແຕ ່ຫ້າຮ້ອຍ ຄອບຄົວ ຂຶີ້ນໄປ, ການສໍາປະທານທີີ່ດິນ ແຕ່ ສິບ
ພັນ ເຮັກຕາ ຂຶີ້ນໄປ ແລະ ກິດຈະການອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
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- ໂຄງການທີີ່ຕ້ອງການໃຫ້ມີນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມພິເສດ. 
ການພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ແມ່ນໃຫ້ມີມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງ

ຊາດເຫັນດີເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 
 

2. ສະພາປະຊາຊນົຂັີ້ນແຂວງ ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງ ໃນກ ລະນ ີຄ:ື 
- ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມທີີ່ມີທຶນສົມທົບຂອງລັດ ໜ້ອຍກວ່າ ຊາວ ຕືີ້ກີບ; 
- ຫັນປ່ຽນທີີ່ດິນປ່າຊຸດໂຊມທີີ່ບ ໍ່ສາມາດຟືົ້ນຟູຄືນເອງໄດ້ ແຕ່ ໜຶີ່ງຮ້ອຍ ເຮັກຕາ ລົງມາ ຕາມ
ການສະເໜີຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 

- ຫັນປ່ຽນທີີ່ດິນປ່າປອກໂຫຼ້ນ ແຕ່ ສາມສິບ ຫາ ສອງຮ້ອຍ ເຮັກຕາ ຕ ໍ່ໜຶີ່ງກິດຈະການ ຕາມການ
ສະເໜີຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 

- ການເຊົົ່າ ຫຼື ສໍາປະທານທີີ່ດິນປ່າຊຸດໂຊມ ທີີ່ບ ໍ່ສາມາດຟືົ້ນຟູຄືນເອງ ແຕ່ ໜຶີ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບ 
ເຮັກຕາ ລົງມາຕ ໍ່ໜຶີ່ງກິດຈະການ ແລະ ກໍານົດເວລາ ເຊົົ່າ ຫຼື ສໍາປະທານສູງສຸດບ ໍ່ເກີນ ສາມສິບ ປີ 
ຕາມການສະເໜີຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 

- ກິດຈະການທີີ່ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ໃນລະດັບແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ. 
ການພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ແມ່ນໃຫ້ມີມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາ

ປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງເຫັນດີເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 
 

3. ລດັຖະບານພຈິາລະນາ, ອະນມຸດັ ແລະ ຮບັຮອງ ໃນກ ລະນ ີຄ:ື 
- ໂຄງການບ ໍ່ມີການປະກອບທຶນຂອງລັດ; 
- ໂຄງການບ ໍ່ມີການຫັນປ່ຽນປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ແຫ່ງຊາດ;  
- ໂຄງການທີີ່ບ ໍ່ມີຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ບ ໍ່
ເກີນ ຫ້າຮ້ອຍ ຄອບຄົວ; 

- ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ທີີ່ມູນຄ່າການລົງທຶນບ ໍ່ເກີນ ສາມຮ້ອຍ ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; 
- ໂຄງການອືີ່ນ ທີີ່ບ ໍ່ຂ ເກີນສິດອະນຸຍາດຕາມທີີ່ກົດໝາຍກໍານົດ. 
ນອກຈາກ ໂຄງການ ຫຼື ບັນຫາ ທີີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີີ້ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 
 

ໝວດທ ີ2 
ການປະມນູໂຄງການ 

ມາດຕາ 29 ການປະມນູໂຄງການລງົທນຶຮວ່ມ  
ການປະມູນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ແມ່ນການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານລາຄາ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເພືີ່ອຄັດ 

ເລືອກເອົາທີີ່ປຶກສາ ແລະ ຜູ້ປະມູນ ທີີ່ມີເງືີ່ອນໄຂດີທີີ່ສຸດ ເພືີ່ອເປັນຄູ່ສັນຍາໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນ
ໄລຍະສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ໄລຍະພັດທະນາໂຄງການລົງທຶນ
ຮ່ວມຕາມມາດຖານ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂ ທີີ່ກໍານົດໂດຍຂະແໜງການ.  
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ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງແຈ້ງກ່ຽວກັບການເປີດການປະມູນໂຄງການຢ່າງເປີດເຜີຍ ໂດຍຜ່ານ
ພາຫະນະສືີ່ມວນຊົນຕ່າງໆ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສາມ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນ ສໍາເລັດເອກະສານ
ການປະມູນ ແລະ ຮັກສາການແຈ້ງການທີີ່ລົງໃນສືີ່ມວນຊົນດັົ່ງກ່າວໄວ້ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ເຈັດ ວັນ
ລັດຖະການ. 

ສໍາລັບການປະມູນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ທີີ່ໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພືີ່ອການພັດທະນາ ໃຫ້
ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ, ຍົກເວັີ້ນກ ລະນີຜູ້ໃຫ້ທຶນໄດ້
ກໍານົດລະບຽບການ ແລະ ຂັີ້ນຕອນດໍາເນີນການປະມູນໄວ້ຕ່າງຫາກ ແຕ່ເຈົີ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້
ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມຊາບ. 

 

ມາດຕາ 30 ຫຼກັການ ການປະມນູໂຄງການລງົທນຶຮວ່ມ 
ການປະມູນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ; 
2. ເປີດກວ້າງການແຂ່ງຂັນການປະມູນ, ສະເໝີພາບ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ສາມາດກວດສອບ

ໄດ;້ 
3. ບ ໍ່ສ້າງເງືີ່ອນໄຂ ຫຼື ຂ ໍ້ຈໍາກັດເພີີ່ມເຕີມ ທີີ່ຈະເປັນການຂັດຂວາງ ຫຼື ເປັນອຸປະສັກ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົີ້າ 

ຮ່ວມການປະມູນ. 
 

ມາດຕາ 31 ເອກະສານການປະມນູ 
ເອກະສານການປະມູນມີ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ແຜນລະອຽດຂອງຂະບວນການປະມູນທີີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ; 
2. ໜັງສືເຈດຈໍານົງ ລວມທັງເງືີ່ອນໄຂເບືີ້ອງຕົີ້ນ, ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມການປະມູນ ແລະ 

ຫຼັກການໃນການປະເມີນ; 
3. ຮ່າງສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ; 
4. ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແບບລະອຽດຂອງໂຄງການ; 
5. ເອກະສານກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນຂອງລັດຖະບານ (ຖ້າມີ); 
6. ເອກະສານຄັດຕິດທາງດ້ານເຕັກນິກທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
ຂະແໜງການຕ້ອງປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ເພືີ່ອກະກຽມເອກະສານການປະມູນ 

ຕາມ ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນດໍາລັດສະບັບນີີ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນ
ກໍານົດເວລາ ສາມສິບ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແບບລະອຽດຂອງ
ໂຄງການຖືກຮັບຮອງເປັນຕົີ້ນໄປ. 

ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມຕ້ອງກວດກາເອກະສານການປະມູນໃຫ້ສໍາເລັດ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ຫ້າ  
ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບເອກະສານການປະມູນເປັນຕົີ້ນໄປ. ໃນກ ລະນີເອກະສານການປະມູນ 
ຫາກບ ໍ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ ປັບປຸງເອກະສານ
ການປະມູນຄືນ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ຫ້າ ວັນລັດຖະການ. 
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ມາດຕາ 32 ການຄດັເລອືກຜູປ້ະມນູທີີ່ມເີງືີ່ອນໄຂດທີີີ່ສດຸ 
ການຄັດເລືອກຜູ້ປະມູນທີີ່ມີເງືີ່ອນໄຂດີທີີ່ສຸດ ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລໍາດັບ 

ດັົ່ງນີີ້: 
1. ພິຈາລະນາຜູ້ປະມູນທີີ່ມີເງືີ່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ; 
2. ພິຈາລະນາທາງດ້ານມາດຕະຖານ-ເຕັກນິກ; 
3. ພິຈາລະນາເງືີ່ອນໄຂດ້ານລາຄາ. 
ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ການຄັດເລືອກຜູ້ຊະນະການປະມູນ ແລະ ຂັີ້ນຕອນການປະມູນ ໄດ້ກໍານົດ

ໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ. 
 

ມາດຕາ 33 ຄະນະກາໍມະການປະມນູ 
ຄະນະກໍາມະການປະມູນ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັີ້ງໂດຍ ປະທານຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມ

ຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ, ບົນພືີ້ນຖານການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ມີພາລະບົດບາດ
ເປັນເສນາທິການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການປະມູນ ຕາມວິທີການ ແລະ ຂັີ້ນຕອນ ທີີ່ໄດ້
ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ຄະນະກໍາມະການປະມູນ ປະກອບດ້ວຍ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ:  
1. ຂະແໜງການ ການເງິນ ໜຶີ່ງ ທ່ານ; 
2. ຂະແໜງການ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຊຶີ່ງປະກອບດ້ວຍ ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ແລະ 

ກົມກ່ຽວຂ້ອງ; 
3. ຂະແໜງການ ໜຶີ່ງ ຫາ ສາມ ທ່ານ; 
4. ທີີ່ປຶກສາອາວຸໂສທາງດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໜຶີ່ງ ຫາ ສາມ ທ່ານ; 
ໃນກ ລະນີຈໍາເປັນ ກ ສາມາດສະເໜີແຕ່ງຕັີ້ງຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕືີ່ມ. 
 

ມາດຕາ 34 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ ຂອງຄະນະກາໍມະການປະມນູ 
ຄະນະກໍາມະການປະມູນມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂ ຂອງການປະມູນ, ກວດກາເອກະສານການປະມູນ 

ແລ້ວ ນໍາສະເໜີຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ພິຈາລະນາ; 
2. ດໍາເນີນການປະມູນ, ເປີດຊອງເອກະສານການປະມູນ ແລະ ປະເມີນເອກະສານການປະມູນ 

ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ; 
3. ລາຍງານຜົນຂອງການປະເມີນເອກະສານການປະມູນ ແລະ ຜົນການປະມູນ ຕ ໍ່ລັດຖະບານ 

ພິຈາລະນາໂດຍຜ່ານຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ; 
4. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່

ກ່ຽວຂ້ອງ. 
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ສໍາລັບການປະເມີນເອກະສານການປະມູນ ໃຫ້ອີງໃສ່ເງືີ່ອນໄຂທາງດ້ານການເງິນ, ເສດຖະກິດ-

ເຕັກນິກ,ສິີ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. 
 

ພາກທ ີIV 
ສນັຍາການລງົທນຶຮວ່ມ 

 

ມາດຕາ 35 ສນັຍາການລງົທນຶຮວ່ມ 
ສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ ແມ່ນ ການຕົກລົງ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 

ຕາງໜ້າໃຫ້ພາກລັດ ກັບ ພາກເອກະຊົນ ທີີ່ຊະນະການປະມູນ ໃຫ້ເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ຊຶີ່ງຕາງໜ້າ
ໂດຍບ ລິສັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດລົງທຶນ ເພືີ່ອໃຫ້ເກີດສິດ ແລະ ພັນທະ ໃນການ
ພັດທະນາໂຄງການໃດໜຶີ່ງ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂສະເພາະຕາມສັນຍາ. 

 

ມາດຕາ 36 ເນືີ້ອໃນຂອງສນັຍາການລງົທນຶຮວ່ມ 
ສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງກໍານົດເນືີ້ອໃນຊັດເຈນ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ຮັດກຸມ ໂດຍສອດ 

ຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
ເນືີ້ອໃນພືີ້ນຖານ ຂອງສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ ມີ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ຂອບເຂດ ແລະ ໜ້າວຽກຂອງໂຄງການ; 
2. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄູ່ສັນຍາ ແລະ ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ; 
3. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການຂອງຄູ່ສັນຍາ ແຕ່ລະຝ່າຍ; 
4. ການປະຕິບັດພັນທະ ດ້ານພາສີ, ອາກອນ ຂອງພາກເອກະຊົນ; 
5. ຜົນປະໂຫຍດທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຂອງລັດຖະບານ;  
6. ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ, ການເຂົີ້າໄປໃນພືີ້ນທີີ່ໂຄງການ ແລະ ການນໍາໃຊ້ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກຕ່າງໆໃນພືີ້ນທີີ່ໂຄງການ;  
7. ໄລຍະເວລາກ ໍ່ສ້າງ, ວັນເລີີ່ມດໍາເນີນງານ, ດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ; 
8. ມາດຕະຖານໃນການປະຕິບັດງານດ້ານເຕັກນິກ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ; 
9. ການເງິນ, ການບັນຊີ, ການກວດສອບອິດສະຫຼະ, ການຄໍໍ້າປະກັນ, ການຊໍາລະສະສາງ ແລະ 

ມາດຕະການປັບໃໝ ໃນກ ລະນີທີີ່ບ ລິສັດໂຄງການບ ໍ່ສາມາດປະຕິບັດ ຕາມມາດຕະຖານທີີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ
ໄວ້ໃນສັນຍາ; 

10. ການທົບທວນ ແລະ ດັດແກ້ຫົວໜ່ວຍລາຄາ; 
11. ສດິແຊກແຊງເຂົີ້າໃນໂຄງການຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ສະໜອງທຶນ ໃນກ ລະນີໂຄງການມີ

ບັນຫາ; 

12. ການທົບທວນຄືນ, ການປັບປຸງ ຫຼື ປ່ຽນແປງ ເນືີ້ອໃນສັນຍາ; 
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13. ການປ່ຽນແປງເງືີ່ອນໄຂຂອງ ຂອບເຂດ ແລະ ໜ້າວຽກ ລວມທັງການປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊ ີ
ທີີ່ນໍາໃຊ້ໃນການພັດທະນາໂຄງການ; 

14. ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານ; 
15. ການວາງແຜນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບັງເອີນ; 
16. ການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ; 
17. ອາຍຸສັນຍາ ຕ້ອງອີງຕາມຜົນຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-

ເຕັກນິກ, ເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ລັກສະນະຈຸດພິເສດສະເພາະຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ; 
18. ບັນດາກົດໝາຍທີີ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້; 
19. ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ. 
ນອກຈາກເນືີ້ອໃນພືີ້ນຖານທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕານີີ້ ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນ ຄູ່ສັນຍາສາມາດ

ຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບເນືີ້ອໃນສະເພາະໃດໜຶີ່ງຕືີ່ມອີກກ ໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ ດໍາລັດສະບັບນີີ້, ກົດ   
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

ມາດຕາ 37 ຂັີ້ນຕອນການພຈິາລະນາສນັຍາ 
ການພິຈາລະນາສັນຍາ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັີ້ນຕອນ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ຫຼັງຈາກລັດຖະບານ ມີແຈ້ງການ ເຫັນດີໃຫ້ເຈລະຈາສັນຍາ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ 

ການລົງທຶນ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັີ້ນແຂວງ ເພືີ່ອປຶກສາຫາລື 
ແລະ ເຈລະຈາ ກັບພາກເອກະຊົນທີີ່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການກ່ຽວກັບເນືີ້ອໃນຮ່າງ
ສັນຍາ ໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສາມສິບ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ແຈ້ງຜົນການປະມູນ 
ເປັນຕົີ້ນໄປ; 

2. ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ນໍາສະເໜີຮ່າງສັນຍາ ພ້ອມດ້ວຍລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ຕ ໍ່ຄະນະ
ກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ເພືີ່ອພິຈາລະນາ. 

ໃນກ ລະນີຈໍາເປັນຕ້ອງປັບປຸງເນືີ້ອໃນຮ່າງສັນຍາ ໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ ແລະ ພາກເອກະຊົນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທົບທວນ, ປັບປຸງ ໃຫ້ສໍາເລັດ ຕາມ
ກໍານົດເວລາທີີ່ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ກໍານົດ. 

 

ມາດຕາ 38 ຂັີ້ນຕອນການເຊນັສນັຍາ 
ການເຊັນສັນຍາ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັີ້ນຕອນ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ລາຍງານລັດຖະບານ ເພືີ່ອຂ ອະນຸມັດ ເຊັນສັນຍາ; 
2. ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ຂະແໜງການ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ທີີ່

ໄດ້ຜ່ານການຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ຫ້າ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່
ວັນ ລັດຖະບານ ອະນຸມັດໃຫ້ເຊັນສັນຍາ; 

3. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ອອກອະນຸຍາດ ສ້າງຕັີ້ງບ ລິສັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ 
ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສິບຫ້າ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບແຈ້ງການ ເປັນຕົີ້ນໄປ; 
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4. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ ເຊັນສັນຍາກັບເຈົີ້າຂອງ
ໂຄງການ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ທີີ່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ຊຶີ່ງຕາງໜ້າໂດຍບ ລິສັດ 
ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສາມສິບ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນອະນຸມັດໃຫ້ເຊັນ
ສັນຍາ. 

ໃນກ ລະນີພາກເອກະຊົນທີີ່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ບ ໍ່ມາເຊັນສັນຍາ ຕາມ
ກໍານົດເວລາໂດຍບ ໍ່ມີເຫດຜົນພຽງພ  ຈະຖືວ່າ ເປັນການສະລະສິດ ໂດຍບ ໍ່ມີສິດຮຽກຮ້ອງໃດໆ ຈາກພາກ
ລັດ. 

 

ມາດຕາ 39 ການປ່ຽນແປງ ຫຼ ືດດັແກ ້ສັນຍາການລງົທນຶຮວ່ມ 
ການປ່ຽນແປງ ຫຼື ດັດແກ້ ສັນຍາ ແມ່ນການປ່ຽນແປງເນືີ້ອໃນສັນຍາທີີ່ໄດ້ເຊັນກັນບົນພືີ້ນຖານ

ການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຄູ່ສັນຍາ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບດໍາລັດສະບັບນີີ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອືີ່ນທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ໃນກ ລະນີ ການປ່ຽນແປງ ຫຼື ດັດແກ້ ເນືີ້ອໃນຂອງສັນຍາ ທີີ່ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ປະສິດທິພາບ ແລະ 
ປະສິດທິຜົນຂອງໂຄງການ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ຄວາມສ່ຽງຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ຫຼື ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງ, 

ທາງອ້ອມຕ ໍ່ງົບປະມານ, ການຊໍາລະ, ການຄໍໍ້າປະກັນ ຫຼື ຕ ໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງພາກ
ລັດໃຫ້ສະເໜີຕ ໍ່ລັດຖະບານ ຫຼື ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ເພືີ່ອພິຈາລະນາ ໂດຍຜ່ານຄະນະກໍາມະການ
ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ. 

ສ່ວນກ ລະນີການປ່ຽນແປງ ຫຼື ດັດແກ້ ເນືີ້ອໃນສັນຍາທີີ່ບ ໍ່ມີຜົນກະທົບ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ
ວັກສອງຂອງມາດຕານີີ້ ໃຫ້ສະເໜີຕ ໍ່ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ເພືີ່ອ
ພິຈາລະນາ. 

 

ພາກທ ີV 
ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັໂຄງການລງົທນຶຮວ່ມ 

ໝວດທ ີ1 
ຜູ້ຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັໂຄງການລງົທນຶຮວ່ມ 

 

ມາດຕາ 40 ຜູຈ້ດັຕັີ້ງປະຕບິດັໂຄງການລງົທນຶຮວ່ມ 
ຜູ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ປະກອບດ້ວຍ ຂະແໜງການ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. 
 

ມາດຕາ 41 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ ຂອງຂະແໜງການ 
ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຂະແໜງການ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ກໍານົດ ແລະ ສ້າງແຜນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມເບືີ້ອງຕົີ້ນໃຫ້ສໍາເລັດ ກ່ອນວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 
ຂອງທຸກປີ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ແຕ່ລະໄລຍະ ແລ້ວສົົ່ງໄປ
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ຍັງຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ເພືີ່ອຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການ
ລົງທຶນຮ່ວມ ພິຈາລະນາບັນຈຸເຂົີ້າໃນແຜນ ຫ້າ ປີ ແລະ ແຜນປະຈໍາປີ ຂອງການລົງທຶນຮ່ວມ; 

2. ສະເໜີຂ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ ສໍາ
ລັບການກະກຽມໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຈາກລັດຖະບານ ເພືີ່ອສ້າງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ຂອງ
ໂຄງການ ພ້ອມທັງສະໜອງແຜນຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍໃນການກະກຽມໂຄງການນັີ້ນ ໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການ
ລົງທຶນຮ່ວມ ພາຍຫຼັງທີີ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີດ້ານຫຼັກການ ຈາກຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ການລົງທຶນຮ່ວມ; 

3. ສະໜອງຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ທີີ່ຈໍາເປັນ ເພືີ່ອນໍາໃຊ້ເຂົີ້າໃນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງ
ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມແບບລະອຽດ ເຊັົ່ນ: ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ບົດສຶກສາຜົນກະທົບດ້ານ  
ສີີ່ງແວດລ້ອມເບືີ້ອງຕົີ້ນ ແລະ ຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງອືີ່ນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີີ່ສົນໃຈ ແລະ ໄດ້ຮັບສິດຈາກ
ລັດຖະບານໃຫ້ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການພັດທະນາໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມແບບລະອຽດ;   

4. ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມໃນການກະກຽມ ແລະ ດ າເນີນການປະມູນ
ໂຄງການ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບດໍາລັດສະບັບນີີ້, ກົດໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

5. ວ່າຈ້າງຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫຼື ທີີ່ປຶກສາ ເພືີ່ອສ້າງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ບົດປະເມີນຜົນ
ກະທົບທາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ; 

6. ແຕ່ງຕັີ້ງຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຕົນ ເພືີ່ອເຂົີ້າຮ່ວມຢູ່ໃນຄະນະກໍາມະການປະມູນໂຄງການ; 
7. ແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ທີີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຂັີ້ນ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ ຫຼື ທຽບເທົົ່າ ຂຶີ້ນໄປ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ສໍາລັບ ກະຊວງ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົົ່າ
ກະຊວງ; ຫົວໜ້າພະແນກການ ຫຼື ທຽບເທົົ່າ ຂຶີ້ນໄປ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ສໍາລັບ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 

8. ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດສັນຍາທີີ່ໄດ້ເຊັນແລ້ວ ໃຫ້
ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂອບໜ້າວຽກທີີ່ຖືກຮັບຮອງແລ້ວ; 

9. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນຂອງການຈັດຕັີ້ງ 
ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍ
ຜ່ານຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

10. ສະເໜີ ໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕ ໍ່ລັດຖະບານ ຫຼື 
ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງໂດຍຜ່ານຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນກ ລະນີມີການລະເມີດສັນຍາ ແລະ ມີ
ການເຄືີ່ອນໄຫວທີີ່ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

11. ສະເໜີແຜນງົບປະມານຊໍາລະໂຄງການ ຕາມແຕ່ລະຮູບແບບຂອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕ ໍ່ 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງການເງິນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍຜ່ານຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນກ ລະນີມີການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນຈາກ
ລັດຖະບານ ຊຶີ່ງແຜນງົບປະມານດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ: 
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- ຕາຕະລາງການຊໍາລະເງິນໂດຍກົງ, ການຄໍໍ້າປະກັນ ຫຼ ືພັນທະດ້ານການເງິນ, ພາສີ, ອາກອນ 
ຂອງເຈົີ້າຂອງໂຄງການ ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດສັນຍາໂຄງການ. 

12. ແຜນລາຍຈ່າຍປະຈໍາປີຂອງເຈົີ້າຂອງໂຄງການ ສໍາລັບແຜນງົບປະມານການຊໍາລະໂດຍກົງ, 
ການຄໍໍ້າປະກັນ ຫຼື ພັນທະທາງດ້ານ ການເງິນ, ພາສີ, ອາກອນ ຂອງເຈົີ້າຂອງໂຄງການ ຕາມລໍາດັບ
ບຸລິມະສິດ ເພືີ່ອນໍາສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາ; 

13. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
 

ມາດຕາ 42 ສດິ ແລະ ພນັທະ ຂອງພາກເອກະຊນົ 
ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມພາກເອກະຊົນ ມີ ສິດ ແລະ ພັນທະ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ສະເໜີແນວຄວາມຄິດລິເລີີ່ມໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ, ເຂົີ້າຮ່ວມຂະບວນການປະມູນ ຕາມທີີ່

ໄດກ້ໍານົດໄວ້ໃນດໍາລັດສະບັບນີີ້;  
2. ສ້າງຕັີ້ງບ ລິສັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ແລະ ໄດ້ຮັບແຈ້ງການເຫັນດີກ່ຽວກັບການເຊັນສັນຍາ 

ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນດໍາລັດສະບັບນີີ້; 
3. ເປີດບັນຊີຢູ່ທະນາຄານທຸລະກິດ ໃດໜຶີ່ງທີີ່ຕັີ້ງ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ນໍາເຂົີ້າທຶນ, ໂອນລາຍໄດ້, ກໍາ

ໄລ ແລະ ເງິນປັນຜົນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
4. ທົດແທນຄືນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພາກລັດ ໃນການປະກອບຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ທີີ່ຈໍາເປັນ ທີີ່ພາກລັດ

ມີ ແລະ ໄດ້ລົງທຶນກ່ອນ ເປັນຕົີ້ນ: ບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ບົດປະ
ເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສີີ່ງແວດລ້ອມ ເບືີ້ອງຕົີ້ນ ແລະ ຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງອືີ່ນຂອງໂຄງການ; 
ຫຼື ທົດແທນຄືນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດໃນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການແບບລະອຽດ, ໃນ
ກ ລະນີ ພາກເອກະຊົນໄດ້ຮັບຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູຊ້ະນະການປະມູນ ແລະ ສິດໃນການພັດທະນາໂຄງ
ການລົງທຶນຮ່ວມ; 

5. ໄດ້ຮັບການທົດແທນຄືນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໂດຍຜູ້ຊະນະການປະມູນ ສ າລັບຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານທັງໝົດ 
ທີີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການ ເປັນຕົີ້ນ: ບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ບົດປະ
ເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສີີ່ງແວດລ້ອມ ແບບລະອຽດ, ແຜນພັງ, ການອອກແບບ ແລະ ເອກະສານທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງອືີ່ນ, ຖ້າເປັນໂຄງການລິເລີີ້ມ ທີີ່ພາກເອກະຊົນໄດ້ລົງທຶນກ່ອນ, ແຕ່ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໃຫ້
ເປັນຜູ້ຊະນະການປະມູນ; 

6. ປະກອບທຶນເຂົີ້າໃນການພັດທະນາໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາ; 
7. ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະ

ສິດທິຜົນຕາມມາດຕະຖານທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານການປະມູນ ແລະ ສັນຍາ; 
8. ສ້າງລະບົບ ແລະ ກົນໄກທີີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເພືີ່ອຕິດຕາມ ແລະ ແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງ

ຄໍາສະເໜີ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ບຸກຄົນອືີ່ນທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ; 
9. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນຂອງການຈັດຕັີ້ງ

ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ  ໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍ 



292 

 

ຜ່ານຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ແລະ ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ ປະຈໍາ ສາມເດືອນ, ຫົກເດືອນ ແລະ ໜຶີ່ງປີ; 
10. ສະເໜີ ໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕາມທີີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາ; 
11. ໄດ້ຮັບ ແລະ ເຂົີ້າເຖິງ ຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນ

ຮ່ວມນັບແຕ່ຂັີ້ນຕອນການປະມູນຈົນຮອດໄລຍະສິີ້ນສຸດການລົງທຶນຮ່ວມ; 
12. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ໝວດທ ີ2 
ການສະໜັບສະໜູນຂອງພາກລດັ 

 

ມາດຕາ 43 ການສະໜບັສະໜນູຂອງພາກລດັ 
ການສະໜັບສະໜູນຂອງພາກລັດໃນການລົງທຶນຮ່ວມ ມີ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ການສະໜັບສະໜູນດ້ານນິຕິກໍາ; 
2. ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ; 
3. ການສະໜັບສະໜູນດ້ານນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ. 

 

ມາດຕາ 44 ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນນຕິກິາໍ 
ການສະໜັບສະໜູນດ້ານນິຕິກໍາ ແມ່ນການຮັບປະກັນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່

ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ດ້ວຍການປັບປຸງ ຫຼື ສ້າງນິຕິກໍາ ຕາມແຕ່ກ ລະນີ ທີີ່ເຫັນວ່າມີ
ຄວາມຈໍາເປັນໃນການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ.  

ການປັບປຸງ ຫຼື ການສ້າງນິຕິກໍາດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງບ ໍ່ຂັດກັບນິຕິກໍາອືີ່ນທີີ່ມີແລ້ວ, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນ
ການ ປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ລົງທຶນຮ່ວມ ແລະ ນໍາຜົນປະໂຫຍດມາສູ່ສັງຄົມ. 

 

ມາດຕາ 45 ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນການເງນິ 
       ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ ແມ່ນການສະໜອງງົບປະມານເຂົີ້າໃນການພັດທະນາໂຄງການ
ລົງທຶນຮ່ວມ, ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສ້າງເງືີ່ອນໄຂ ໃຫ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ພາກ
ເອກະຊົນທີີ່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ສາມາດເຂົີ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ ຕາມຄວາມສາມາດຕົວຈິງຂອງ
ລັດຖະບານ. 

ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ ຕ້ອງອີງໃສ່ຜົນຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານ
ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແບບລະອຽດ, ການຄົີ້ນຄວ້າຂອງຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍອີງໃສ່ປະສິດທິຜົນຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມຕ ໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນທີີ່ຕ້ອງໄດ້ມີການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ ເພືີ່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດ 
ແກ່ສັງຄົມ. 

ລັດຖະບານ ຈະມີລະບຽບການສະເພາະ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັີ້ງກອງທຶນພັດທະນາໂຄງການລົງທຶນ
ຮ່ວມ ເພືີ່ອເປັນແຫຼ່ງທຶນນໍາໃຊ້ເຂົີ້າໃນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການຂອງລັດຖະບານ ຢ່າງ
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ມີປະສິດທິຜົນ, ສາມາດນໍາເອົາໂຄງການໄປປະມູນຄັດເລືອກເອົາຜູ້ພັດທະນາທີີ່ດີ ເພືີ່ອຮັບປະກັນຜນົ
ປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ສັງຄົມ.  

 

ມາດຕາ 46 ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີ 
ການສະໜັບສະໜູນດ້ານນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ ແມ່ນການກໍານົດຂອບເຂດດ້ານນະໂຍບາຍການ

ຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ຍົກເວັີ້ນ ພາສີ, ອາກອນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ລວມທັງ ການຮັບປະກັນ ແລະ 
ການຄໍໍ້າປະກັນຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນດໍາລັດສະບັບນີີ້. 

ລັດຖະບານເປັນຜູ້ພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ ສໍາລັບແຕ່ລະໂຄງການລົງທຶນ
ຮ່ວມ ໂດຍອີງຕາມຜົນຂອງການສຶກສາ-ສໍາຫຼວດ ເບືີ້ອງຕົີ້ນ, ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ຂອງ
ໂຄງການ. 

 

ໝວດທ ີ3 
ການຮບັປະກັນ ແລະ ການຄໍໍ້າປະກັນ 

 

ມາດຕາ 47 ການຮບັປະກນັ 
ຊັບສົມບັດ, ທຶນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ທີີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງພາກເອກະຊົນ ຢູ່ ສປປ 

ລາວ ຈະບ ໍ່ຖືກ ເກັບເກນ, ຍຶດ ຫຼື ໂອນ ເປັນຂອງລັດ ດ້ວຍວິທີການທາງບ ລິຫານ ເວັີ້ນເສຍແຕມີ່
ຄວາມຈໍາເປັນ ເພືີ່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດໂດຍມີການທົດແທນຄືນ ຕາມມູນຄ່າຕົວຈິງທີີ່ໄດ້ລົງທຶນ, 
ຕາມລາຄາຕະຫຼາດ ໃນເວລາມອບໂອນ ຫຼື ຕາມວິທີການຊໍາລະທີີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ຫຼື ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາ
ການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

ມາດຕາ 48 ການຄໍໍ້າປະກນັ 
ບ ລິສັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ສາມາດນໍາເອົາຊັບສິນ, ສິດຕາມສັນຍາ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ

ຕົນ ໃນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມໄປເປັນຫຼັກຊັບຄໍໍ້າປະກັນການກູ້ຢືມ ເພືີ່ອມາພັດທະນາໂຄງການດັົ່ງກ່າວ 
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບເງືີ່ອນໄຂທີີ່ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ບົນ
ພືີ້ນຖານການຕົກລົງເຫັນດີຂອງລັດຖະບານ ຫຼື ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ຕາມຂອບເຂດສິດຂອງຕົນ.  

ຫຼັກຊັບຄໍໍ້າປະກັນການກູ້ຢືມ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ເທິງນີີ້ ມີດັົ່ງນີີ້: 
1. ສັງຫາລິມະຊັບ ຫຼື ອະສັງຫາລິມະຊັບ ທີີ່ເປັນຊັບສິນຂອງບ ລິສັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຫຼື ຜົນ

ໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ; 
2. ລາຍຮັບທີີ່ຈະເກີດຂຶີ້ນໃນອະນາຄົດ ແລະ ລາຍຮັບຂອງ ບ ລິສັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ທີີ່ຈະ

ໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການ; 
3. ຫຼັກຊັບຄໍໍ້າປະກັນອືີ່ນ ເປັນຕົີ້ນ ຮຸ້ນ, ບັນຊີເງິນຝາກ. 
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ໝວດທ ີ4 
ການຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ການປະເມນີຜົນ 

ໂຄງການລງົທນຶຮວ່ມ  
 

ມາດຕາ 49 ຄວາມຮບັຜດິຊອບລວມໃນການຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ການປະເມນີຜນົໂຄງການ 
ຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການ ຕິດຕາມ, ກວດກາ 

ແລະ ປະເມີນຜົນ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ເປັນຕົີ້ນ ການກະກຽມ, ການປະມູນ, ການນໍາໃຊ້ທຶນຂອງ
ໂຄງການ, ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດສັນຍາ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເຊັົ່ນ ໄລຍະກ ໍ່ສ້າງ, ດໍາເນີນງານ, ບໍາລຸງຮັກສາ 
ແລະ ການມອບຮັບ ຫຼື ມອບໂອນໂຄງການ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ຕົນ ເພືີ່ອໃຫ້ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ. 

ຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັີ້ນ ຕ້ອງສ້າງກົນໄກ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະ
ເມີນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດເປົົ້າໝາຍ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍຂອງໂຄງການ. 

 

ມາດຕາ 50 ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງ ຫອ້ງການການລງົທນຶຮວ່ມ 
ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕົີ້ນຕ  ດັົ່ງນີີ້: 

1. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຕິດຕາມກວດກາຜົນສ າເລັດ
ຂອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຕົວຊີີ້ວັດ ຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂ ເພືີ່ອບັນລຸເປົົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ 
ທີີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາ; 

2. ປະສານສົມທົບກັບ ຂະແໜງການ, ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ຜູ້ກວດກາເອກະລາດ ໃນການ
ທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບການກວດກາ ແລະ ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ; 

3. ປະສານສົມທົບກັບ ຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ບ ລິສັດໂຄງການ
ລົງທຶນຮ່ວມໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ; 

4. ລາຍງານສະພາບ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກ າມະການ
ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ເປັນປະຈໍາ ສາມເດືອນ, ຫົກເດືອນ ແລະ ໜຶີ່ງປີ. 

 

ມາດຕາ 51 ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຂະແໜງການ ແລະ ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ 
      ຂະແໜງການ ແລະ ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງ 
ການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອດໍາເນີນການ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ ດັົ່ງນີີ້: 

- ໄລຍະການປະມູນໂຄງການ ແລະ ການເຮັດສັນຍາ ຊຶີ່ງຕ້ອງດໍາເນີນການກວດກາການຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາມແຜນ ແລະ ຕາມທີີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນ
ສັນຍາ; 
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- ໄລຍະຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຊຶີ່ງຕ້ອງ ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍ
ງານຄວາມຄືບໜ້າຜົນຂອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕ ໍ່ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍຜ່ານຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ;  

- ໄລຍະຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດສັນຍາ ຊຶີ່ງຕ້ອງດໍາເນີນການ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ 
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດພັນທະ ໂດຍອີງໃສ່ເປົົ້າໝາຍ, ລະດັບຄາດໝາຍ, ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບ 
ຕາມທີີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາ; 

ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ສັນຍາ ຊຶີ່ງ
ຕ້ອງໄດລ້າຍງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເຊັົ່ນ ໄລຍະ ສາມເດືອນ, ຫົກເດືອນ ແລະ ໜຶີ່ງປີ ຕ ໍ່ຄະນະກໍາມະການ
ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍຜ່ານຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ. 

 

ມາດຕາ 52 ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງບ ລສິດັໂຄງການລງົທນຶຮວ່ມ 
ບ ລິສັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນ, ສະຫຼຸບ 

ແລະລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນຂອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ສັນຍາ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ 
ຊຶີ່ງຕ້ອງລາຍງານ ເປັນໄລຍະ ໜຶີ່ງເດືອນ, ສາມເດືອນ, ຫົກເດືອນ ແລະ ໜຶີ່ງປີ ຕ ໍ່ ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ, 
ຂະແໜງການການເງິນ, ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ແລະ ຫ້ອງການລົງທຶນ
ຮ່ວມ. 

 

ພາກທ ີVI 
ການສາໍເລດັ, ການມອບຮບັ ແລະ ການມອບໂອນ ໂຄງການລງົທນຶຮວ່ມ 

 

ມາດຕາ 53 ການສາໍເລດັໂຄງການລງົທນຶຮວ່ມ 
ການສໍາເລັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ແມ່ນ ການສໍາເລັດການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກ ທີີ່ໄດ້

ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາ ແລະ ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ແລະ ພາກເອກະ
ຊົນທີີ່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ ມອບຮັບ ຫຼື ມອບໂອນໂຄງການ ໃຫ້ແກ່
ພາກລັດ ຕາມແຕ່ລະກ ລະນີ.  

ກ່ອນການມອບຮັບ ຫຼື ມອບໂອນໂຄງການ ໃຫ້ພາກລັດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັີ້ນຕອນ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ພາກເອກະຊົນ ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ຕ້ອງເຮັດບົດສະຫຼຸບລາຍງານ ບັນດາໜ້າວຽກທີີ່ໄດ້

ປະຕິບັດສໍາເລັດ ເປັນຕົີ້ນ ບ ລິມາດວຽກ, ມູນຄ່າການລົງທຶນ, ການປະຕິບັດພັນທະດ້ານການເງິນ, 
ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ໃຫ້ພາກລັດ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ຫົກ ເດືອນ; 

2. ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ 
ຕ້ອງຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນກັບພາກເອກະຊົນ ທີີ່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ໃນ
ການຄັດເລືອກເອົາຜູ້ກວດສອບເອກະລາດທີີ່ມີປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດ ເພືີ່ອມາດໍາເນີນການ 
ກວດສອບ ແລະ ຢັົ້ງຢືນຄຸນນະພາບ ແລະ ຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການ ຕາມມາດຕະຖານທີີ່ກ ານົດໄວ້ໃນ
ສັນຍາ ແລະ ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກຂອງໂຄງການ; 
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3. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະກໍາມະການ ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ 
ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ  ສໍາລັບຂັີ້ນສູນກາງ, ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະກໍາມະການກວດ 
ກາ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ສໍາລັບຂັີ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ຊຶີ່ງປະກອບມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ຫ້ອງການ
ລົງທຶນຮ່ວມ, ຂະແໜງການເງິນ, ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ, ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນ
ແຂວງ ເພືີ່ອກວດກາ, ກວດສອບ ແລະ ປະເມີນຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ 
ຕາມມາດຕະຖານທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກໍານົດໄວ້ ແລ້ວສະຫຼຸບລາຍງານ ຕ ໍ່ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ. 

 

ມາດຕາ 54 ການມອບຮບັໂຄງການລງົທນຶຮວ່ມ 
       ໃນການມອບຮັບໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງ 
ການ, ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ, ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດໍາເນີນການກວດກາ
ດ້ານມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ປະລິມານ, ຄຸນນະພາບ, ຊັບສິນໂຄງການ, ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊ,ີ 
ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ
ເອກະສານ ແລະ ສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ, ການແນະນໍາການນໍາໃຊ້ ຫຼື ມີການທົດລອງນ າໃຊ້ໃນໄລຍະ
ໃດໜຶີ່ງກ່ອນການມອບຮັບໂຄງການຢ່າງເປັນທາງການ. 

 

ມາດຕາ 55 ການມອບໂອນໂຄງການລງົທນຶຮວ່ມ 
ໃນການມອບໂອນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ຕ້ອງມອບໂອນຊັບສິນ, ສິີ່ງປຸກ

ສ້າງ ແລະ ສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກທັງໝົດ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານໂຄງການ ເປັນຕົີ້ນ ຄູ່ມື, ຂ ໍ້ມູນ, 
ເອກະສານກ່ຽວກັບການອອກແບບ, ການກ ໍ່ສ້າງ, ການດໍາເນີນງານ, ການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ເອກະສານ
ອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ແກ່ພາກລັດໂດຍບ ໍ່ມີເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ການຊົດເຊີຍຄືນ.  

ກ່ອນການສິີ້ນສຸດອາຍຸສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ ສອງ ປີ ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ຕ້ອງດ າເນີນການ
ສ້ອມແປງໃຫຍ່ສິີ່ງປະກອບສ້າງຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ເພືີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ຊັບສິນ, ສິີ່ງປຸກສ້າງ ແລະ 
ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທັງໝົດ ທີີ່ຈະມອບໂອນໃຫ້ພາກລັດ ຢູ່ໃນສະພາບດີ ແລະ ສາມາດດໍາເນີນ
ງານໄດ້ປົກກະຕິ, ມີປະສິດທິພາບ ໂດຍໄດ້ຮັບການກວດກາ ແລະ ຢັົ້ງຢືນ ຈາກວິສະວະກອນເອກະລາດ 
ຫຼື ອົງການທີີ່ລັດທີີ່ຕົກລົງເຫັນດີຮ່ວມກັນ. 

ກ່ອນການສິີ້ນສຸດອາຍຸສັນຍາ ໜຶີ່ງ ປີ ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ຕ້ອງດ າເນີນການຝຶກອົບຮົມສັງລວມ
ຂັີ້ນສຸດທ້າຍວຽກງານສໍາຄັນກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ໃຫ້ພະນັກງານຂອງລັດ. 

ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນທຸກຮູບແບບ ຕາມທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 11 ຂອງດໍາລັດສະບັບນີີ້, 

ຍົກເວັີ້ນການລົງທຶນຮ່ວມໃນຮູບແບບ ກ ໍ່ສ້າງ, ເປັນເຈົີ້າຂອງ ແລະ ດໍາເນີນງານ (BOO), ພາຍຫຼັງສິີ້ນ
ສຸດສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງມອບຮັບ ຫຼື ມອບໂອນ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມໃຫ້ພາກລັດ ຕາມທີີ່ໄດ້
ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 53-55 ຂອງດໍາລັດສະບັບນີີ້. 
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ພາກທ ີVII 
ຂ ໍ້ຫາ້ມ 

 

ມາດຕາ 56 ຂ ໍ້ຫາ້ມທົົ່ວໄປ 
ຫ້າມບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ມີພຶດຕິກ າ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ສວຍໃຊ້ອໍານາດ, ໜ້າທີີ່, ຕໍາແໜ່ງ ເພືີ່ອຫາຜົນປະໂຫຍດ ສ່ວນຕົວ, ໝູ່ເພືີ່ອນ, ຄອບຄົວ 

ແລະ ຍາດພີີ່ນ້ອງ; 

2. ພົວພັນ, ເຂົີ້າຮ່ວມ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແກ່ຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມການປະມູນ, ເປັນສືີ່ກາງ ຫຼື ນາຍ
ໜ້າ, ໃຫ້ສິນບົນແກ່ພະນັກງານ ແລະ ເຈົີ້າໜ້າທີີ່ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

3. ສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ສ ໍ້ໂກງ, ຕົວະຍົວະ, ຫຼອກລວງ ກ່ຽວກັບການປະມູນໂຄງການ ແລະ ການ
ລົງທຶນຮ່ວມ;  

4. ປອມແປງເອກະສານ ຫຼື ຕາປະທັບ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນຮ່ວມ; 
5. ຂັດຂວາງ, ແຊກແຊງ  ການປະຕິບັດໜ້າທີີ່ ຂອງພະນັກງານ ຫຼື ເຈົີ້າໜ້າທີີ່ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
6. ເປັນທີີ່ປຶກສາໃນການກະກຽມ, ການອອກແບບ ຫຼື ການກໍານົດມາດຕະຖານ-ເຕັກນິກ ຂອງ

ສິນຄ້າ ແລະ ການບ ລິການ ກ່ຽວກັັບການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 
7. ມີພຶດຕິກໍາອືີ່ນ ທີີ່ເປັນການລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 57 ຂ ໍ້ຫາ້ມ ສໍາລບັຫອ້ງການລງົທນຶຮວ່ມ, ຂະແໜງການ ແລະ ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ 
ຫ້າມ ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ, ຂະແໜງການ ແລະ ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ ມີີພຶດຕິກໍາ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາ ບົດສະເໜີເບືີ້ອງຕົີ້ນ ແລະ ບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດລິເລີີ່ມ ສໍາລັບ

ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມໂດຍບ ໍ່ຜ່ານຂັີ້ນຕອນການພິຈາລະນາ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນດໍາລັດສະບັບນີີ້, ກົດ
ໝາຍ ແລະ ລະ ບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

2. ປ ດບັງ, ກົດໜ່ວງ, ຖ່ວງດຶງ ແລະ ຊຸກເຊືີ່ອງ ເອກະສານກ່ຽວກັບການລົງທຶນຮ່ວມ; 
3. ກົດໜ່ວງ, ແກ່ຍາວ ຂັີ້ນຕອນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ; 

4. ຂ ເອົາ, ທວງເອົາ, ໃຫ້ ຫຼື ຮັບ ສິນບົນ ກ່ຽວກັບການປະມູນໂຄງການ ແລະ ການລົງທຶນຮ່ວມ 
ລວມທັງແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ; 

5. ສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ສ ໍ້ໂກງ, ຕົວະຍົວະ, ຫຼອກລວງ, ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ກ່ຽວກັບການປະມູນ
ໂຄງການ ແລະ ການລົງທຶນຮ່ວມ; 

6. ເປີດ ຫຼື ນໍາໃຊ້ບັນຊີໃນນາມຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັີ້ງອືີ່ນ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບ
ອະນຸຍາດ; 
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7. ອວ່າຍທຶນ ຈາກໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມໃດໜຶີ່ງ ທີີ່ຖືກຮັບຮອງແລ້ວ ໄປໃສ່ການລົງທຶນ ຕາມ
ບົດສະເໜີເບືີ້ອງຕົີ້ນ ແລະ ແນວຄວາມຄິດລິເລີີ່ມ ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ອືີ່ນທີີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບ
ສະໜູນດ້ານການເງິນ; 

8. ປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງ ແລະ/ຫຼື ເພີີ່ມບ ລິມາດວຽກຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມທີີ່ຖືກຮັບຮອງແລ້ວ 
ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຫຼື ລັດຖະບານ; 

9. ອະນຸຍາດໃຫ້ທີີ່ປຶກສາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາໂຄງການ, ດັດແກ້ມາດຕະຖານ-ເຕັກນິກຂອງໂຄງການ 
ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄະນະກ າມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການ
ລົງທຶນຮ່ວມ ຫຼື ລັດຖະບານ; 

10. ເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມູນທີີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕ ໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື 
ການຈັດຕັີ້ງທີີ່ບ ໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ; 

11. ມີພຶດຕິກໍາອືີ່ນ ທີີ່ເປັນການລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
 

ມາດຕາ 58 ຂ ໍ້ຫາ້ມສາໍລບັຄະນະກາໍມະການປະມນູ 
ຫ້າມ ຄະນະກໍາມະການປະມູນ ມີພຶດຕິກໍາ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ສວຍໃຊ້ສິດ, ໜ້າທີີ່ ແລະ ຕໍາແໜ່ງ, ບັງຄັບ, ນາບຂູ່ຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມປະມູນ ເພືີ່ອຫາຜົນປະໂຫຍດ 

ສ່ວນຕົວ, ໝູ່ເພືີ່ອນ, ຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີີ່ນ້ອງ; 
2. ສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ສ ໍ້ໂກງ, ຕົວະຍົວະ, ຫຼອກລວງ ແລະ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການປະມູນ ລວມທັງ

ຂ ເອົາ, ທວງເອົາ, ໃຫ້ ຫຼື ຮັບສິນບົນ; 
3. ເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມູນທີີ່ເປັນຄວາມລັບ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 
4. ເມີນເສີຍຕ ໍ່ໜ້າທີີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ເກີນຂອບເຂດ; 
5. ປ ດບັງ, ກົດໜ່ວງ, ຖ່ວງດຶງ ແລະ ຊຸກເຊືີ່ອງ ເອກະສານ ກ່ຽວກັບການປະມູນ ລວມທັງກົດ

ໜ່ວງ ຫຼື ແກ່ຍາວການປະມູນ; 
6. ມີພຶດຕິກໍາອືີ່ນ ທີີ່ເປັນການລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
 

ມາດຕາ 59 ຂ ໍ້ຫາ້ມສາໍລບັທີີ່ປກຶສາໂຄງການ 
ຫ້າມ ທີີ່ປກຶສາໂຄງການ ມີພຶດຕິກໍາ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ໃຫ້ຄໍາປຶກສາໂດຍບ ໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຈິງ, ຫຼົບຫຼີກການໃຫ້ ຄໍາ

ປຶກສາ ຫຼື ຄໍາແນະນໍາດ້ານວິຊາການທີີ່ດີກ່ຽວກັບໂຄງການໃຫ້ແກ່ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ, ພາກລັດ ແລະ ພາກ
ເອກະຊົນ; 

2. ສະໜອງຂ ໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນ, ມາດຕະຖານ-ເຕັກນິກ ຂອງໂຄງການ ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງກັບ
ຄວາມເປັນຈິງ; 

3. ເມີນເສີຍຕ ໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີີ່ ຕາມທີີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ; 
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4. ດັດແກ້ມາດຕະຖານ-ເຕັກນິກ, ເພີີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດບ ລິມາດວຽກຂອງໂຄງການ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບ
ອະນຸຍາດຈາກເຈົີ້າຂອງໂຄງການ, ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຫຼື 
ລັດຖະບານ; 

5. ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບ ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ, ຄະນະກໍາມະການປະມູນ ຫຼື ພາກເອກະຊົນ ເພືີ່ອຫາ
ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ໝູ່ເພືີ່ອນ, ຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີີ່ນ້ອງ; 

6. ເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມູນທີີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງໂຄງການ ຕ ໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັີ້ງທີີ່ບ ໍ່ມີ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 

7. ມີພຶດຕິກໍາອືີ່ນທີີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
 

ມາດຕາ 60 ຂ ໍ້ຫາ້ມສາໍລບັ ພາກເອກະຊນົ, ຜູເ້ຂົີ້າຮວ່ມປະມນູ ແລະ ຜູ້ໄດຮ້ບັຄດັເລອືກ 
ຫ້າມ ພາກເອກະຊົນ, ຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມປະມູນ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກ ມີພຶດຕິກ າ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບເຈົີ້າໜ້າທີີ່, ໃຫ້ສິນບົນແກ່ ເຈົີ້າໜ້າທີີ່, ພະນັກງານ ແລະ ທີີ່ປຶກສາໂຄງການ 

ທີີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ; 
2. ເມີນເສີຍຕ ໍ່ການຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕາມທີີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນ

ສັນຍາ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

3. ດັດແກ້ມາດຕະຖານ-ເຕັກນິກ, ເພີີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດ ບ ລິມາດວຽກຂອງໂຄງການ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບ
ອະນຸຍາດຈາກເຈົີ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ການເຫັນດີຈາກ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການ
ລົງທຶນຮ່ວມ ຫຼື ລັດຖະບານ; 

4. ຫຼົບຫຼີກການປະຕິບັດພັນທະ ພາສີ, ອາກອນ, ປ ດບັງລາຍໄດ້, ຜົນກໍາໄລ ລວມທັງຕົວເລກ 

ການເສຍພາສີ, ອາກອນ; 

5. ເຮັດໃຫ້ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ ຫຼື ຜູ້ຈັດຊືີ້-ຈັດຈ້າງ ເຂົີ້າໃຈຜິດ ກ່ຽວກັບ ຄຸນລັກສະນະ, ຄຸນ
ນະພາບ, ຮູບແບບ ແລະ ສັນຍາລັກອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົີ້ນ ເຄືີ່ອງໝາຍການຄ້າ, ຍີີ່ຫ ໍ້ຂອງສິນຄ້າ; 

6. ຂາຍໂຄງການທີີ່ຕົນປະມູນໄດ້ໃຫ້ ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອືີ່ນ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ
ລັດຖະບານ;  

7. ໂອນ ຫຼື ມອບສິດ, ພັນທະ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນໃດສ່ວນໜຶີ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ທີີ່ເກີດຈາກ
ສັນຍາໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອືີ່ນທີີ່ບ ໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ
ລັດຖະບານ ເວັີ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາຮ່ວມທຶນ; 

8. ໂຄສະນາທຸກຮູບແບບ ເພືີ່ອເປັນການຊຸກຍູ້, ສົົ່ງເສີມ ການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ການສ້ອມແປງ, 
ການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ການບ ລິການ ທີີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ; 

9. ແອບອ້າງຜົນງານ ຫຼື ຊືີ່ສຽງຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໃສ່ຮ້າຍ 
ປ້າຍສີ ຫຼື ໂຄສະນາທັບຖົມການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ພະນັກງານຂອງລັດ; 
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10. ກະທໍາ ຫຼື ເຄືີ່ອນໄຫວ ທີີ່ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງຊາດ, 
ຄວາມສະຫງົບຂອງສັງຄົມ ແລະ ຂອງຊາດ; 

11. ມີພຶດຕິກໍາອືີ່ນທີີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
 

ພາກທ ີVIII 
ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລງົທນຶ 

ແລະ ຫອ້ງການລງົທນຶຮວ່ມ 
 

ມາດຕາ 61 ຄະນະກາໍມະການສົົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການລງົທນຶຮວ່ມ 
ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ແມ່ນຄະນະກໍາມະການດຽວກັນກັບ 

ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ
ສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ມີພາລະບົດບາດສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ 
ພາກເອກະຊົນ. 

 

ມາດຕາ 62 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ ຂອງຄະນະກາໍມະການສົົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການລງົທນຶຮວ່ມ 
ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕາມຂອບເຂດ 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ຊີີ້ນໍາການຄົີ້ນຄວ້າ ຮ່າງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມ

ຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເພືີ່ອສະເໜີ ຕ ໍ່ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ; 
2. ຊີີ້ນໍາການຫັນເອົາ ນະໂຍບາຍ, ແຜນການ, ມະຕິຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ ມາເປັນ ແຜນງານ, 

ແຜນການ ແລະ ໂຄງການລະອຽດກ່ຽວກັບວຽກງານສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ລວມທັງ
ແຜນງົບປະມານການລົງທຶນຮ່ວມ; 

3. ຊີີ້ນໍາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; 

4. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ບົດສະເໜີເບືີ້ອງຕົີ້ນ, ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແບບລະອຽດ
ຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ; 

5. ພິຈາລະນາ ຕົກລົງເຫັນດີ, ມີຄໍາເຫັນ ຫຼື ປະຕິເສດ ການພັດທະນາໂຄງການ ໃນຮູບແບບການ
ລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍອີງຕາມບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ບົດປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິີ່ງແວດ 
ລ້ອມແບບລະອຽດຂອງໂຄງການ; 

6. ພິຈາລະນາຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ມີຄໍາເຫັນຕ ໍ່ການສະເໜີຂ ລົງທຶນຮ່ວມ ຕາມແນວຄວາມຄິດລິເລີີ່ມ 
ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ; 

7. ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ຫຼື ມີຄໍາເຫັນ ຕ ໍ່ຮ່າງສັນຍາ; 
8. ຊີີ້ນໍາ ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາ ການປະເມີນຜນົ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ; 
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9. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການວ່າຈ້າງຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ທີີ່ປຶກສາ ຕາມການສະເໜີ ຂອງ
ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

10. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບ ຕ່າງປະເທດ, ພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການ
ລົງທຶນຮ່ວມຕາມການມອບໝາຍ; 

11. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນຕ ໍ່ລັດຖະບານ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 
12. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
 

ມາດຕາ 63 ຫອ້ງການລງົທນຶຮວ່ມ 
ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຂຽນຫຍ ໍ້ວ່າ “ຫລອ” ແມ່ນ ຫ້ອງການດຽວກັນກັບຫ້ອງການບ ລິການ 

ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ເປັນຫ້ອງການປະຈໍາການ ແລະ ເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ. 

 

ມາດຕາ 64 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ ຂອງຫອ້ງການລງົທນຶຮວ່ມ 
ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ຄົີ້ນຄວ້າ ສ້າງຮ່າງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 

ການລົງທຶນຮ່ວມ ແລ້ວສະເໜີຕ ໍ່ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ; 
2. ໃຫ້ບ ລິການ ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ກະທັດຮັດ, ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິ

ທໍາ; 
3. ຄົີ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ຮ່າງສັນຍາມາດຕະຖານ, ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂ ໍ້ມູນ ແລະ ເວັບໄຊ໌ ຂອງຫ້ອງການ

ລົງທຶນຮ່ວມ; 
4. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄັດເລືອກໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມເບືີ້ອງຕົີ້ນ 

ເພືີ່ອຈັດເຂົີ້າໃນແຜນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ແລ້ວນໍາສະເໜີຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການ
ລົງທຶນຮ່ວມ ພິຈາລະນາ ໃນເດືອນມີນາ ຂອງທຸກປີ; 

5. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ມີຄໍາເຫັນດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ບົດສະເໜີເບືີ້ອງຕົີ້ນ, ບົດສະເໜີເເນວ
ຄວາມຄິດລິເລີີ່ມ, ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ການປະມູນ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ແລ້ວສະເໜີ
ຕ ໍ່ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ; 

6. ຄົີ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ຮ່າງລະບຽບການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ທຶນສໍາລັບການກະກຽມ 
ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ; 

7. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບ ລິຫານ ການນໍາໃຊ້ທຶນສໍາລັບການກະກຽມໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ລວມທັງ
ການຈ້າງຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ທີີ່ປຶກສາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະມູນ ແລະ ການສ້າງ, ບໍາລຸງ, ຍົກລະດບັ
ພະນັກງານກ່ຽວກັບວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ; 

8. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນຕ ໍ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ, ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 
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9. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
 

ພາກທ ີIX 
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານລງົທນຶຮວ່ມ 

 

ມາດຕາ 65 ອງົການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານລງົທນຶຮວ່ມ 
ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງຢ່າງລວມສູນເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກັບ 
ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ຂະແໜງການອືີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ.  

ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານການລົງທຶນຮ່ວມ ມີ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; 
2. ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 
3. ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ. 

 

ມາດຕາ 66 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າ

ທີີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ຄົີ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແຜນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ

ກ່ຽວກັບການລົງທຶນຮ່ວມ;  
2. ສ້າງແຜນການ, ອອກຂ ໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັົ່ງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຄູ່ມື ກ່ຽວກັບວຽກງານການລົງທຶນ

ຮ່ວມ; 
3. ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງລະບົບ ແລະ ສະໜອງ ຂ ໍ້ມູນ, ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການ

ລົງທຶນຮ່ວມ; 
4. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບ ຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອຄົີ້ນຄວ້າ, ສັງລວມ, ເຈລະຈາ

ສັນຍາ ແລະ ຕາງໜ້າລັດຖະບານລົງນາມໃນສັນຍາ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ
ລັດຖະບານ; 

5. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີ ການໂຈະ, ປ່ຽນແປງ ຫຼື ຍົກເລີກ ໂຄງການການລົງທຶນຮ່ວມ ທີີ່ບ ໍ່
ປະຕິບັດຕາມເປົົ້າໝາຍການລົງທຶນ ຫຼື ດໍາເນີນທຸລະກິດ ບ ໍ່ໄປຕາມສັນຍາ ຫຼື ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງ; 

6. ຊຸກຍູ້, ສົົ່ງເສີມ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການອືີ່ນ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ໃນການປະເມີນຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ກິດຈະການ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີີ່ເກີດຂຶີ້ນໃນ
ບັນດາໂຄງການ, ກິດຈະການລົງທຶນໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ; 
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7. ຊີີ້ນໍາ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການບ ລິການ ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ, 
ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; 

8. ສ້າງ, ບໍາລຸງ, ຍົກລະດັບພະນັກງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ; 
9. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ; 
10. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມຕ ໍ່ລັດຖະບານ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 
11. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
 

ມາດຕາ 67 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ ຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແຂວງ, ນະຄອນຫວຼງ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າ

ທີີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍ, ໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ແຜນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບການກ່ຽວກັບການລົງທຶນຮ່ວມ; 
2. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັີ້ນແຂວງ ເພືີ່ອຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສັງ 

ລວມໂຄງການລົງທຶຶນຮ່ວມ ແລ້ວນໍາສະເໜີຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ເພືີ່ອສະເໜີຕ ໍ່ຄະນະກ າມະການ
ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມພິຈາລະນາ; 

3. ປະສານສົມທົບກັບ ບັນດາຂະແໜງການທ້ອງຖິີ່ນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ 
ທີີ່ເກີດຂຶີ້ນໃນບັນດາໂຄງການການລົງທຶນຮ່ວມໃນທ້ອງຖິີ່ນຕົນ; 

4. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ລວມທັງ
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດດໍາລັດສະບັບນີີ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນຮ່ວມ; 

5. ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນວຽກງານການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງ
ໃສ, ຍຸຕິທ າ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; 

6. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານການລົງທຶນຮ່ວມຕາມການມອບ  
ໝາຍຂອງຂັີ້ນເທິງ; 

7. ສ້າງ, ບໍາລຸງ, ຍົກລະດັບພະນັກງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານການລົງທຶນຮ່ວມ; 
8. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານການລົງທຶນຮ່ວມພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕ ໍ່

ຂັີ້ນເທິງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 
9. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ 

ການມອບໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 68 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ ຂອງຫອ້ງການແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ເມອືງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເມືອງ, 

ເທດສະບານ, ນະຄອນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍ, ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ແຜນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະ  

ບຽບການກ່ຽວກັບການລົງທຶນຮ່ວມ; 
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2. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ກວດກາ, ປະເມີນຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ; 
3. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະ 

ຄອນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີີ່ເກີດຂຶີ້ນໃນບັນດາໂຄງການ ການລົງທຶນຮ່ວມ; 
4. ອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ສະໜັບສະໜູນ ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ມີ

ຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ມີປະສິທິຜົນ; 
5. ເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລົງທຶນຮ່ວມຢູ່ພາຍໃນ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ; 
6. ສະເໜີການສ້າງ, ບໍາລຸງ, ຍົກລະດັບພະນັກງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ; 
7. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານການລົງທຶນຮ່ວມຕ ໍ່ຂັີ້ນເທິງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 
8. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
 

ມາດຕາ 69 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ຂອງຂະແໜງການອືີ່ນ 
ຂະແໜງການອືີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ໃນການຮ່ວມ

ມື,  ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ, ປະສານສົມທົບ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການ 
ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການລົງທຶນຮ່ວມ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນດໍາລັດສະບັບນີີ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

ມາດຕາ 70 ເນືີ້ອໃນການກວດກາ 
ເນືີ້ອໃນການກວດກາ ມີ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ກວດກາ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບການລົງທຶນຮ່ວມ; 
2. ກວດກາ ການປະຕິບັດສັນຍາ; 
3. ກວດກາ ການປະຕິບັດຂັີ້ນຕອນຂອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນບົດວິພາກ

ເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ. 
 

ມາດຕາ 71 ຮບູການການກວດກາ 
ການກວດກາມີ ສາມ ຮູບການດັົ່ງນີີ້: 
1. ການກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິ; 
2. ການກວດກາໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ; 
3. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ. 
ການກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິ ແມ່ນການກວດກາທີີ່ມີລັກສະນະເປັນປະຈໍາ ແລະ ມີກໍານົດ

ເວລາອັນແນ່ນອນຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶີ່ງຄັີ້ງ ຕ ໍ່ປີ ໂດຍແມ່ນຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ເປັນໃຈກາງ
ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ການກວດກາໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ແມ່ນການກວດການອກແຜນການ ເມືີ່ອເຫັນວ່າມີ
ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືກກວດກາຮູ້ລ່ວງໜ້າ ຢ່າງໜ້ອຍ ຊາວສີີ່ ຊົົ່ວໂມງ. 

ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ແມ່ນການກວດກາໃນເວລາທີີ່ເຫັນວ່າ ມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຮີບ 
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ດ່ວນ ໂດຍບ ໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືກກວດກາຮູ້ລ່ວງໜ້າ. 
ການກວດກາ ສາມາດດໍາເນນີການກວດກາດ້ານເອກະສານ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ຢູ່ສະຖານທີີ່

ປະຕິບັດງານ. 
 

ພາກທ ີX 
ນະໂຍບາຍຕ ໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕ ໍ່ຜູ້ລະເມດີ 

 

ມາດຕາ 72 ນະໂຍບາຍຕ ໍ່ຜູມ້ຜີນົງານ 
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ມີຜົນງານໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດດໍາລັດສະບັບນີີ້ ເປັນຕົີ້ນ 

ການຊຸກຍູ້, ສົົ່ງເສີມ ແລະ ດຶງດູດ ການລົງທຶນຮ່ວມ ທີີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ ຈະໄດ້ຮັບການ 
ຍ້ອງຍ  ແລະ ນະໂຍບາຍອືີ່ນ ຕາມລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 73 ມາດຕະການຕ ໍ່ຜູລ້ະເມດີ 
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ລະເມີດດໍາລັດສະບັບນີີ້, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ສັນຍາ 

ແລະ ຂ ໍ້ຫ້າມ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການ ສຶກສາອົບຮົມ, ລົງວິໄນ, ປັບໃໝ, ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ທາງ
ແພ່ງ ຫຼື ດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ຕາມກ ລະນີ ເບົາ ຫຼື ໜັກ. 

 

ພາກທ ີXI 
ບດົບນັຍັດສດຸທາ້ຍ 

 

ມາດຕາ 74 ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນເຈົີ້າການໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດດໍາລັດສະບັບນີີ້. 
ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນອືີ່ນ ທີີ່

ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດດໍາລັດສະບັບນີີ້ ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ. 
 

ມາດຕາ 75 ຜນົສກັສດິ 
ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ມີຜົນສັກສິດ ພາຍຫຼັງໄດ້ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ລົງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ 

ສິບຫ້າ ວັນລັດຖະການ. 
 

       ຕາງໜາ້ ລດັຖະບານ ແຫງ່ ສປປ ລາວ 
      ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ                                                                          ເລກທ ີ636 /ນຍ  

          ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 26 ພະຈິກ 2021 

 
 

ດາໍລດັ  
ວ່າດວ້ຍການຈດັຕັີ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວ  
ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 

 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 08 ພະຈິກ 2016; 

- ອີງຕາມ ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 09/ສພຊ, ລົງວັນທີ 22 ມີນາ 2021 ວ່າ
ດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາໂຄງປະກອບກົງຈັກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂອງລັດຖະບານ; 

- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 1459/ຜທ, ລົງວັນທີ 
23 ສິງຫາ 2021; 

- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ສະບັບເລກທີ 204/ພນ, ລົງວັນທີ 31 ສິງຫາ 2021. 
 

ນາຍົກລດັຖະມນົຕ ີອອກດາໍລດັ: 
ໝວດທ ີ1  

ບດົບນັຍດັທົົ່ວໄປ 
 

ມາດຕາ 1 ຈດຸປະສງົ  

ດໍາລັດສະບັບນີີ້ກໍານົດທີີ່ຕັີ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບການຈັດຕັີ້ງ, 
ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ເພືີ່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວ
ວຽກງານຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແນໃສ່ຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ
ຂອງພັກ, ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຂະແໜງ 

ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ.  
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ມາດຕາ 2 ທີີ່ຕັີ້ງ ແລະ ພາລະບດົບາດ  

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍ ໍ້ວ່າ “ກຜທ”  ຂຽນເປັນພາສາ

ອັງກິດ “Ministry of Planning and Investment” ຂຽນເປັນຕົວຫຍ ໍ້ວ່າ “MPI” ແມ່ນກົງຈັກ

ໜຶີ່ງຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາ

ພາກກ່ຽວກັບວຽກງານແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ວຽກງານສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. 
 

ໝວດທ ີ2  
ໜາ້ທີີ່ ແລະ ຂອບເຂດສດິ 

 

ມາດຕາ 3 ໜາ້ທີີ່ 
ໜ້າທີີ່ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີດັົ່ງນີີ້: 
1. ປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງ

ປະທານປະເທດ, ດໍາລັດ, ລັດຖະດໍາລັດ, ມະຕິ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ;  

2. ຄົີ້ນຄວ້າຫັນເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ມະຕິຕົກລົງຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບວຽກ
ງານແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມາເປັນວິໄສທັດ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດໄລຍະ 5 ປີ, ປະຈໍາປີ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
ລະອຽດໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ຮັບຜິດຊອບນໍາພາ-ຊີີ້ນໍາ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້
ປາກົດຜົນເປັນຈິງ ບັນລຸໄດ້ເປົົ້າໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;  

3. ຄົີ້ນຄວ້າສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍ, ດໍາລັດ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ຂອງຂະແໜງແຜນການ ແລະ 

ການລົງທຶນ ເພືີ່ອສະເໜີຕ ໍ່ລັດຖະບານ, ພິຈາລະນາພ້ອມທັງຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັີ້ງ

ປະຕິບັດ;  

4. ເປັນເຈົີ້າການສ້າງ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນ ສະຫຼຸບຕິລາຄາ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວິໄສ

ທັດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ, ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ, ແຜນງານ, 
ໂຄງການລະອຽດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະໂດຍປະສານສົມທົບກັບທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ເພືີ່ອ
ສະເໜີລັດຖະບານ ນໍາສະເໜີຕ ໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ; 

5. ຊີີ້ນໍາດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບວຽກງານແຜນການ, ການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ວຽກ

ງານຮ່ວມມືສາກົນ, ວຽກສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ, ວຽກສົົ່ງເສີມ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ວຽກສະຖິຕິ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ 
ທ້ອງຖິີ່ນຕ່າງໆ ເພືີ່ອຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ;  



308 

 

6. ຄົີ້ນຄ້ວາເຊືີ່ອມສານນະໂຍບາຍເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ເຂົີ້າໃນແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ຄົີ້ນຄ້ວາສັງລວມການສະເໜີໂຄງການແກ້ໄຂສຸກ
ເສີນ ແລະ ໂຄງການຟືົ້ນຟູ ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດຕາມການສະເໜີຂອງຂະແໜງການ ແລະ 
ທ້ອງຖິີ່ນ ພ້ອມທັງຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຕ ໍ່ລັດຖະບານ; 

7. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອຄົີ້ນຄ້ວາ, ວິເຄາະ-ວິໄຈ, ຄາດຄະເນ
ທ່າອ່ຽງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ, ກໍານົດຄາດໝາຍລວມ, ເປົົ້າໝາຍຕົີ້ນຕ ໍ່ ແລະ 
ການດຸ່ນດ່ຽງດ້ານມະຫາພາກ ເພືີ່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 5ປີ ແລະ ປະຈໍາປີ; 

8. ປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ກ່ອນການພິຈາລະນາເອົາເຂົີ້າແຜນການລົງທຶນ ແລະ ປະເມີນ
ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໄລຍະຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ, ປະເມີນ
ໂຄງການສໍາເລັດ 100% ກ່ອນການມອບ-ຮັບ ແລະ ປະເມີນໂຄງການພາຍຫຼັງການນໍາໃຊ້ແຕ່ 2-
5ປີ; 

9. ຕິດຕາມການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການທີີ່ກ່ຽວພັນກັບການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ຄົີ້ນຄ້ວາມາດຕະການຄຸ້ມຄອງ
ດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ນະໂຍບາຍແກ້ໄຂຄວາມຫຍ້ ຸງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ, 
ນະໂຍບາຍລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ນະໂຍບາຍການຫຼຸດພົີ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດ
ດ້ອຍພັດທະນາ, ນະໂຍບາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ, ການອະນຸລັກຮັກສາ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ການປະຢັດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ ເພືີ່ອນ າສະເໜີຕ ໍ່ລັດຖະບານໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ; 

10. ຄົີ້ນຄວ້າ, ສັງລວມ, ຕິດຕາມ, ປະສານສົມທົບ, ຊຸກຍູ ້ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍ
ການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເພືີ່ອສະເໜີ
ລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາອະນຸມັດ ຫຼ ືຖອນອະນຸມັດການລົງທຶນ; 

11. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ເປັນໃຈກາງປະສານວຽກງານສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ການລົງທຶນ ຂອງເອກະຊົນ ທີີ່ມາລົງທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ການອອກໄປລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ຂອງວິສາຫະກິດພາຍໃນ ໂດຍການປະສານງານກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ 
ຂັີ້ນແຂວງຕາມກົນໄກປະຕູດຽວ;   

12. ສົົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍການໃຫ້ນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ-
ອາກອນ, ອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ໃນກິດຈະການສໍາປະທານ ແລະ 
ກິດຈະການຄວບຄຸມໂດຍຜ່ານກົນໄກປະຕູດຽວ ພ້ອມທັງລາຍງານຂັີ້ນເທິງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;  

13. ດໍາເນີນການຮ່ວມມືດ້ານວຽກງານສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນກັບພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ
ບົນພືີ້ນຖານ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ, ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, 

ເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະລາດແຫ່ງຊາດ;  
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14. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ເປັນໃຈກາງປະສານວຽກງານສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ການລົງທຶນຂອງວິສາຫະກິດລົງທຶນຢູ່ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດ
ພິເສດ ເພືີ່ອສະຫຼຸບຕີລາຄາຕ ໍ່ລັດຖະບານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ທັນເວລາ; 

15. ເປັນໃຈກາງຄົີ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ລະດົມທຶນ, ອະນຸມັດ, ຄຸ້ມ
ຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນງານ, ໂຄງການການຮ່ວມມື 
ເພືີ່ອການພັດທະນາເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ຢັົ້ງຢືນທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບ
ລາຍງານຂັີ້ນເທິງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;  

16. ເປັນໃຈກາງຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ປະສານງານໃນການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ແລະ ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ບັນດາ
ໂຄງການ, ການຮ່ວມມື, ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການລົງທຶນ ລະຫວ່າງ ລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະ 

ລາວ-ຈີນ ໃນຂອບເຂດສິດຂອງຕົນ ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

17. ນໍາພາ, ຊີີ້ນໍາ, ຄຸ້ມຄອງ, ຊຸກຍູ້, ສົົ່ງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍສະຖິຕິ ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິ ແບບຍືນຍົງ, ກ ານົດຕົວຊີີ້ບອກເພືີ່ອ
ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 
ແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ສະຫຼຸບສັງລວມລາຍງານການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ ຕ ໍ່ລັດຖະບານ
ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;  

18. ຄຸ້ມຄອງ, ກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານ, ສ້າງແຜນການບໍາລຸງ, ກ ໍ່ສ້າງ, ສັບຊ້ອນ ພະນັກງານ-

ລັດຖະກອນ ລວມທັງການສົົ່ງເສີມບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ວິໄນຕ ໍ່

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບ

ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

19. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດ, ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາລັດ, ວຽກງານ

ການສະກັດກັີ້ນ ແລະ ຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ວຽກງານແຈ້ງຊັບສິນ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ 
ແລະ ຊຸກຍູ ້ ການປະຕິບັດສິດໜ້າທີີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງການຈັດຕັີ້ງ ແລະ 
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີີ່ຂຶີ້ນກັບສິດຄຸ້ມຄອງ ຂອງຂະແໜງການຕົນແຕ່ສູນກາງລົງຮອດ

ທ້ອງຖິີ່ນ ໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ບັນດາໂຄງການ, ແຜນ

ງົບປະມານປະຈໍາປີ, ການຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ຊັບສິນ, ເງິນກອງທຶນ, ເງິນກູ້ຢືມ, ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 

ເພືີ່ອສະກັດກັີ້ນປາກົດການລະເມີດ ມະຕິ, ຄໍາສັົ່ງ, ກົດລະບຽບຂອງພັກ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ

ລັດ, ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນການເຄືີ່ອນໄຫວ ແລະ ການແຈ້ງຊັບສິນຂອງ

ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີີ່ຂຶີ້ນກັບສິດຄຸ້ມຄອງຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ 

ການລົງທຶນ;  
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20. ຄົີ້ນຄວ້າ, ສະເໜີແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ, ຮ້ອງທຸກ, ຄໍາສະເໜີ ຂອງສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ-
ລັດຖະກອນ ແລະ ພົນລະເມືອງທີີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ;  

21. ຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານການເງິນ, ຊັບສິນ ແລະ ເອກະສານຂອງກະຊວງ ພ້ອມທັງຂຶີ້ນແຜນການ, 
ງົບປະມານ ແລະ ສະຫຼຸບສັງລວມ ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນໃຫ້ລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; 

22. ຈັດຝຶກອົບຮົມ ດ້ານທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ ແລະ ດ້ານວິຊາການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ
ວຽກງານຂອງຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພືີ່ອຍົກສູງລະດັບ ຄວາມຮູ້, ຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃນການນໍາພາ-ຊີີ້ນໍາ ແລະ ຈັດ
ຕັີ້ງປະຕິບັດວິຊາສະເພາະຂອງຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ;  

23. ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ 

ຂອງລັດຖະບານ.  
 

ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສດິ 
ຂອບເຂດສິດ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີດັົ່ງນີີ້:  
1. ສະເໜີປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັີ້ງຂອງຕົນຕ ໍ່ລັດຖະບານ, ກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານ, ການບັນຈຸ, ສັບ

ຊ້ອນ ແລະ ຈັດວາງບຸກຄະລາກອນໃນທົົ່ວຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕາມການແບ່ງ
ຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງ;  

2. ຊີີ້ນໍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາມສາຍຕັີ້ງທາງດ້ານເຕັກນິກ, ວິຊາການ ໂດຍມີການແບ່ງຂັີ້ນ, ແບ່ງ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສິດຕົກລົງບັນຫາ ໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນໃນການຄຸ້ມຄອງຢ່າງ
ລະອຽດ;  

3. ຮຽກໂຮມພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນັກວິຊາການຂອງຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການ

ລົງທຶນ ເຂົີ້າຮ່ວມປະຊຸມ ຫຼ ືລາຍງານສ່ອງແສງວຽກງານ;  

4. ແນະນໍາ ແລະ ກໍານົດໝາຍເຕັກນິກ ເພືີ່ອຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ວຽກງານຂະແໜງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ;  

5. ອອກຂ ໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັົ່ງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂະແໜງແຜນການ ແລະ 

ການລົງທຶນ, ເຜຍີແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ

ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາລະບົດບາດ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ;  

6. ອະນຸມັດໃຫ້ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ຈັດກອງປະຊຸມ, ຝຶກອົບຮົມ ຫຼ ືສໍາມະນາທາງ

ດ້ານວິຊາການ;  
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7. ສະເໜີແຜນການງົບປະມານ, ສ້າງແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະ ດັດແກ້ງົບປະມານຂອງ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; 

8. ສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາດັດແກ້ຄາດໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ 
ງົບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນໄລຍະ 5ປີ ແລະ ປະຈໍາປີ;  

9. ຄົີ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ຕົກລົງກ່ຽວກັບການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການ

ພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ບົນພືີ້ນຖານກົດໝາຍ, ຂ ໍ້ກໍານົດ ແລະ ລະບຽບການທີີ່
ລັດຖະບານປະກາດໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ;   

10. ພົວພັນ, ເຊັນສັນຍາ, ອະນຸສັນຍາ, ຮ່ວມມື, ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ

ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ ແລະ ປະເທດເພືີ່ອນມິດ, ການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
ເພືີ່ອພັດທະນາວຽກງານແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ  ແລະ  ວຽກງານອືີ່ນໆ ຕາມການມອບ
ໝາຍ ຫຼື ຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະບານ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກໍານົດໄວ້;  

11. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃຫ້ໄປ
ຕາມລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍກໍານົດ;  

12. ປະຕິບັດສິດອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ

ຂອງລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.  
 

ໝວດທ ີ3 
ໂຄງປະກອບການຈດັຕັີ້ງ 

 

ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກງົຈກັ  

ກ. ໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ປະກອບມີດັົ່ງນີີ້:  

1. ຫ້ອງການ;  

2. ກົມຈັດຕັີ້ງ ແລະ ພະນັກງານ;  

3. ກົມກວດກາ;  

4. ກົມແຜນການ;  

5. ກົມປະເມີນຜົນ;  

6. ກົມສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ;  

7. ກົມຮ່ວມມືສາກົນ;  

8. ຫ້ອງການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ;  

9. ຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ;  
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10. ຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ;  

11. ສະຖາບັນຄົີ້ນຄວ້າວິໄຈການພັດທະນາ ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມ.  
ພ້ອມນີີ້ ມີສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ມີຖານະ (ທຽບເທົົ່າທະບວງ) ແລະ ມີບັນດາກົງຈັກຊ່ວຍວຽກ ຊຶີ່ງ

ມີດໍາລັດກໍານົດໄວ້ສະເພາະ.  
ຂ. ກົງຈັກການຈັດຕັີ້ງຂັີ້ນທ້ອງຖິີ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີີ້ນໍາດ້ານວິຊາການ ຂອງກະຊວງແຜນການ 

ແລະ ການລົງທຶນ ປະກອບມີດັົ່ງນີີ້:  

1. ຂັີ້ນແຂວງ: ມີພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 
ມີຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ (ສະເພາະແຂວງທີີ່ມີເຂດເສດຖະກິດພິເສດ);  

2. ຂັີ້ນເມືອງ: ມີຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເມືອງ, ເທດສະບານ ແລະ ນະຄອນ.  
ການສ້າງຕັີ້ງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ 

ການລົງທຶນຂັີ້ນເມືອງ ແມ່ນມອບໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ຄົີ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຕາມລະບຽບການ 
ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິີ່ນ.  

 

ມາດຕາ 6 ໂຄງປະກອບບກຸຄະລາກອນ  

ບຸກຄະລາກອນຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ປະກອບມີດັົ່ງນີີ້:  

ກ. ຂັີ້ນກະຊວງ  

1. ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ 01 ທ່ານ ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຮອງ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ຊີີ້ນໍາຂົງເຂດວຽກງານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກຕາມຂະແໜງ 
ການຕົນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ, ຊຶີ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍລັດຖະບານ; 
     ໃນເວລາຕິດຂັດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຕ້ອງມອບສິດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃຫ້ຮອງ
ລັດຖະມົນຕີທ່ານໃດໜຶີ່ງ ເປັນຜູ້ຮັກສາການແທນ. 

2. ຮອງລັດຖະມົນຕີຈໍານວນໜຶີ່ງ ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ໃນການຊີີ້ນໍາວຽກງານຂອງຕົນ, 

ຮັບຜິດຊອບວຽກງານໃດໜຶີ່ງຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ;  

       ຮອງລັດຖະມົນຕີເປັນຜູ້ຮັກສາການແທນ ໃນເວລາລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕິດຂັດ. 

3. ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົົ່າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົົ່າກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າ

ພະແນກ ແລະ ລັດຖະກອນວິຊາການ ຈໍານວນໜຶີ່ງ ຕາມການກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານ;  

4. ສໍາລັບບຸກຄະລາກອນຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແມ່ນກໍານົດໄວ້ໃນດໍາລັດວ່າດ້ວຍການ 
ເຄືີ່ອນໄຫວຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.  
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ຂ. ຂັີ້ນແຂວງ 

ມີຫົວໜ້າພະແນກ 1 ທ່ານ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຈໍານວນໜຶີ່ງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫວົ
ໜ້າຂະແໜງ ແລະ ລັດຖະກອນວິຊາການ ຕາມການກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານ. 

ມີຫົວໜ້າຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ (ສະເພາະແຂວງ
ທີີ່ມີເຂດເສດຖະກິດພິເສດ) ມີຖານະທຽບເທົົ່າຫົວໜ້າພະແນກການຂັີ້ນແຂວງ, ມີຮອງຫົວໜ້າ
ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດຈໍານວນໜຶີ່ງ ແລະ ລັດຖະກອນວິຊາການ ຕາມການກໍາ
ນົດຕໍາແໜ່ງງານ. 

ການແຕ່ງຕັີ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປົດຕໍາແໜ່ງ ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຫົວ
ໜ້າຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນປະຕິບັດ
ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ.  
ຄ. ຂັີ້ນເມອືງ 

ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ແລະ 
ລັດຖະກອນວິຊາການຕາມການກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານ.   

ການບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ, ແຕ່ງຕັີ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປົດຕໍາແໜ່ງ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບການທີີ່ກໍານົດໄວ້.  

 

ໝວດທ ີ4 
ຫຼກັການ ແລະ ແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກ 

ມາດຕາ 7 ຫຼກັການ 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ ກ່ຽວກັບບັນຫາລວມຂອງ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ;  
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ເສີມ

ຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທຸກລະດັບ; 

3. ທຸກການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງຄະນະນໍາກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ພະນັກງານ-

ລັດຖະກອນ ແມ່ນອີງໃສ່ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກການລວມຂອງລັດຖະບານ, 
ສອດຄ່ອງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດທິດທາງ
ແຜນການ ທີີ່ກະຊວງວາງອອກໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;  

 

ມາດຕາ 8 ແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກ  
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ດັົ່ງນີີ້: 
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1. ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ 

ແລະ ມີເປົົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບຂະແໜງການອືີ່ນ ແລະ 
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແນໃສ່ໝູນໃຊ້ກໍາລັງແຮງຂອງທຸກພາກສ່ວນ ເພືີ່ອພັດທະນາວຽກ
ງານຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ;  

2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ, ຕີລາຄາຜົນໄດ້ຮັບ-

ຜົນເສຍ ພ້ອມທັງປະຕິບັດລະບອບລາຍງານສ່ອງແສງຢ່າງເຂັີ້ມງວດ;  

3. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈໍາປີ ຫຼື ກອງປະຊຸມວິຊາການ 

ແລະ ປະຕິບັດລະບອບລາຍງານໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເປັນປົກກະຕິ;  

4. ປະຕິບັດການພົວພັນປະສານງານພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບຫຼັກ 
ການ.  

ໝວດທ ີ5  
ບດົບນັຍດັສດຸທາ້ຍ 

 

ມາດຕາ 9 ງບົປະມານ ແລະ ຕາປະທບັ  
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີງົບປະມານ ແລະ ຕາປະທັບຂອງຕົນ ເພືີ່ອຮັບໃຊ້ເຄືີ່ອນ

ໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍານົດ.  
 

ມາດຕາ 10 ການຜນັຂະຫຍາຍ  
ມອບໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຜູ້ອອກຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການ 

ຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ກົງຈັກການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ຂຶີ້ນກັບ

ກະຊວງ ແລະ ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການແຜນການ 

ແລະ ການລົງທຶນເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ທີີ່ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 5 ຂອງດໍາລັດສະບັບນີີ້ ໃຫ້

ລະອຽດຈະແຈ້ງ, ຮັດກຸມ ແລະ ເໝາະສົມ ເພືີ່ອຮັບໃຊ້ແກ່ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.  
 

ມາດຕາ 11 ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ  

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ບັນດາ

ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈົົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດດໍາ

ລັດສະບັບນີີ້ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ.  
 

ມາດຕາ 12 ຜນົສກັສດິ  
ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ປ່ຽນແທນດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນ 



315 

 

ໄຫວຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 201/ນຍ, ລົງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2017 
ແລະ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົີ້ນໄປ.  

                                                           
                                                               ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ                                                     
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ                                                                          ເລກທ ີ682/ນຍ    

                                                               ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 24 ທັນວາ 2021 
 

ດາໍລດັ 
ວ່າດວ້ຍການຈດັຕັີ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວ 

ຂອງສນູສະຖຕິແິຫງ່ຊາດ 
 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ ລົງວັນທີ 08 ພະຈິກ 2016; 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ສະບັບເລກທີ 24/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2017; 

- ອີງຕາມ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 636/ນຍ, ລົງວັນທ ີ26 ພະຈິກ 2021; 

- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 1458/ກຜທ, 
ລົງວັນທ ີ23 ສິງຫາ 2021; 

- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ສະບັບເລກທີ 212/ພນ, ລົງວັນທີ 08 ກັນຍາ 
2021. 

 

ນາຍົກລດັຖະມນົຕ ີອອກດາໍລດັ: 

ໝວດທ ີ1 
ບດົບນັຍັດທົົ່ວໄປ 

 

ມາດຕາ 1 ຈດຸປະສງົ 

ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ກໍານົດທີີ່ຕັີ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບການຈັດຕັີ້ງ, 
ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ເພືີ່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ ການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວ
ວຽກງານຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແນໃສ່ການຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ປະຕິ 
ບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໃນ
ຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. 
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ມາດຕາ 2 ທີີ່ຕັີ້ງ ແລະ ພາລະບດົບາດ 

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຂຽນຫຍ ໍ້ວ່າ "ສຖຕ" ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ Lao Statistics Bureau 

ຂຽນຫຍ ໍ້ວ່າ "LSB" ມີຖານະທຽບເທົົ່າທະບວງ ຂຶີ້ນກັບ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ມີພາລະ
ບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານ ແລະ 
ພັດທະນາວຽກງານສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ເປັນສູນກາງ ໃນການປະສານງານ, ການຜະລິດ, ການເຜີຍແຜ ່
ແລະ ການສ້າງຖານຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ຂອງລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຕາມຫຼັກການວິທະຍາສາດ
ສະຖິຕິ ແລະ ຕາມຫຼັກການພືີ້ນຖານກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ. 

 

ໝວດທ ີ2 
ໜ້າທີີ່ ແລະ ຂອບເຂດສດິ 

 
 

ມາດຕາ 3 ໜາ້ທີີ່ 
ໜ້າທີີ່ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ມີດັົ່ງນີີ້: 
1. ປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານ

ປະເທດ, ດໍາລັດ ແລະ ມະຕິຂອງລັດຖະບານ; 

2. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນການຄົີ້ນຄວ້າ ສ້າງຮ່າງນະໂຍບາຍ, 

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຮ່າງ, ປັບປຸງ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ 
ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ ເພືີ່ອສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາ; 

3. ຄົີ້ນຄວ້າ ຫັນເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ມະຕິ

ຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິມາເປັນ ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະ 
ອຽດຂອງຕົນ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ປາກົດຜົນເປັນ
ຈິງ; 

4. ເປັນເຈົີ້າການ ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງແຜນ ດໍາເນີນງານ ການສໍາຫຼວດໃຫຍ່ ແລະ ການສໍາຫຼວດແບບ
ຕົວແທນລະດັບຊາດ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ ເພືີ່ອສະເໜີ ຕ ໍ່ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; 

5. ສ້າງ, ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຖານຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ແລະ ສໍາເນົາຖານຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ທີີ່

ສັງລວມຈາກ ການສໍາຫຼວດ, ການລາຍງານບ ລິຫານ, ສະຖິຕິການຂຶີ້ນບັນຊີ ແລະ ສະຖິຕິການຂຶີ້ນ
ທະບຽນ ຈາກການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານ; 

6. ອອກແບບ ການສໍາຫຼວດ, ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນຈາກການລາຍງານບ ລິຫານ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ລະບົບ 

ດີຈີຕອນ ແລະ ດີໂມດ ແຊນຊີງໃນການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ ທັງຫັນເປັນ ທັນສະໄຫມ, ກໍານົດລະບົບ
ຕົວຊີີ້ບອກລະດັບຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
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7. ຄົີ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບລະຫັດສາລະບານສະຖິຕິ ແລະ ຫຼັກວິທະຍາສາດດ້ານສະຖິຕິ 

ເພືີ່ອພັດທະນາລະບົບຖານຂ ໍ້ມູນເຊືີ່ອມໂຍງລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ສ້າງຕາຕະລາງ, ປຶົ້ມຄູ່ມື ການ

ເກັບກໍາ, ສັງລວມ, ປຸງແຕ່ງ, ວິໄຈ ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ຈາກການລາຍງານ ບ ລິຫານ ແລະ ການ
ສໍາຫຼວດ; 

8. ຄົີ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເຄືີ່ອງມື, ຄູ່ມືທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ລະບົບຊຸດຂ ໍ້ມູນ ສໍາລັບການ
ສາ້ງຖານຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ໃນຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

9. ຄົີ້ນຄວ້າ, ເກັບກໍາ ແລະ ສ້າງ ສະຖິຕິການຂຶີ້ນບັນຊີຫົວໝ່ວຍພືີ້ນຖານເສດຖະກິດ, ສະຖິຕິການຂຶີ້ນ

ບັນຊີຫົວໜ່ວຍການປົກຄອງ, ສະຖິຕິການຂຶີ້ນບັນຊີຄົວເຮືອນ ແລະ ສະຖິຕິການຈົດນັບພົນລະ 

ເມືອງ, ສະຖິຕິການຂຶີ້ນທະບຽນຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານເສດຖະກິດ, ສະຖິຕິຂຶີ້ນທະບຽນພົນລະເມືອງ 
ແລະ ສະຖິຕິການອອກບັດປະຈໍາຕົວ ໂດຍຜ່ານລະບົບເຊືີ່ອມໂຍງຖານຂ ໍ້ມູນ ຂອງການລາຍງານ
ບ ລິຫານຈາກທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

10. ຄົີ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ, ຄິດໄລ່ ແລະ ຄາດຄະເນ ກ່ຽວກັບສະຖິຕິ ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ສິີ່ງແວດລ້ອມ, 
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຄວາມໝັີ້ນຄົງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ເຊັົ່ນ: ລວມ
ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ, ລວມຍອດລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດໂດຍການສ້າງລະບົບບັນຊີແຫ່ງຊາດ, 

ລະບົບບັນຊີສະຖິຕິການທ່ອງທ່ຽວ, ສະຖິຕິລາຄາ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີົ້, ສະຖິຕິການຄ້າລະຫວ່າງ

ປະເທດ, ສະຖິຕິການລົງທຶນ, ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ, ຄວາມທຸກຍາກ, ການຄໍໍ້າປະກັນສະບຽງ

ອາຫານ, ສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ, ການສຶກສາ, ສະພາບການມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຂ ໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ໃນລະບົບ
ເສດຖະກິດ ໂດຍການສ້າງລະບົບການບັນຊີສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສະຖິຕິ ອືີ່ນໆ; 

11. ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ລະບົບໂຄງລ່າງພືີ້ນຖານໄອຊີທີ, ລະບົບເຄືອຄ່າຍດ້ານສະຖິຕິ ສໍາລັບ
ການເຊືີ່ອມຕ ໍ່ ແລະ ຖ່າຍໂອນຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິີ່ນ; 

12. ເປັນເຈົີ້າການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາ ວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ
ລະດັບຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ ແນ່ໃສ່ການຕອບ
ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ ເຊັົ່ນ: ການຈັດພິມ, ການຈັດກອງ

ປະຊຸມ, ບົດລາຍງານສະຖິຕິ, ສືີ່ສິີ່ງພິມຕ່າງໆ, ຜ່ານສືີ່ມວນຊົນ, ເວບໄຊ, ຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕ
ນິກ ແລະ ໃນຮູບແບບອືີ່ນໆ; 

13. ເກັບກໍາ, ສັງລວມ, ທວງເອົາຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ຈາກຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານ ເພືີ່ອສ້າງເປັນບົດລາຍງານ

ສະຖິຕິ ປະຈໍາເດືອນ, ປະຈໍາໄຕມາດ ແລະ ປະຈໍາປ;ີ 

14. ປະສານງານກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ 
ພາກສ່ວນອືີ່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ; 
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15. ຄົີ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ ລະບົບ ໂປຣແກຣມ, ຊ໊ອບແວ, ເວບໄຊ ເພືີ່ອເຊືີ່ອມໂຍງ 
ແລະ ແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 

16. ເປັນຈຸດປະສານງານໃນການຮ່ວມມືດ້ານສະຖິຕິ ກັບພາກພືີ້ນ, ສາກົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ 
ໃນການຜະລິດສະຖິຕິ ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານຫຼັກວິທະຍາ  
ສາດດ້ານສະຖິຕິ ພ້ອມທັງຄົີ້ນຄວ້າລະດົມແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາ
ການ ເຂົີ້າໃນການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ; 

17. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັີ້ງ, ບັນຈຸ, ຊັບຊ້ອນ, ແຕ່ງຕັີ້ງ ຫຼ ື

ປົດຕໍາແໜ່ງ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ຮັບເອົາ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງສູນ
ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ; 

18. ສ້າງແຜນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຊໍານານງານ ທາງ
ດ້ານການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ວິຊາການສະຖິຕິ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະ 
ກອນ ໃນລະບົບການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 

19. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍ້ອງຍ  ຕ ໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງທີີ່ມີ

ຜົນງານດີເດັົ່ນ, ຄົີ້ນຄວ້າການປະຕິບັດວິໄນຕ ໍ່ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ລະເມີດ 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

20. ຊີີ້ນໍາ, ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ, 
ໂຄງການສົົ່ງເສີມທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ ໃນຂົງເຂດສະຖິຕິ ທີີ່
ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດຕາມວັດຖຸປະສົງ ແລະ 
ຄາດໝາຍທີີ່ກໍານົດໄວ້; 

21. ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການຜະລິດ, ການ
ເຜຍີແຜ່ສະຖິຕິທາງການ ຂອງລະບົບການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບຫຼັກວິທະຍາ 
ສາດສະຖິຕິ; 

22. ຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານການເງິນ, ຊັບສິນ ແລະ ເອກະສານຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ພ້ອມທັງຂຶີ້ນແຜນ 
ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານ ງົບປະມານຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; 

23. ຄົີ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ, ສະເໜີແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ, ຮ້ອງທຸກ, ຄໍາສະເໜີຂອງສະມາຊິກພັກ, 
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ພົນລະເມືອງ ທີີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ; 

24. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິໃຫ້ຂັີ້ນເທິງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

25. ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນໆ ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ການມອບໝາຍຂອງຂັີ້ນເທິງ. 
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ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສດິ 
ຂອບເຂດສິດ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ມີດັົ່ງນີີ້: 
1. ສະເໜີປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັີ້ງຂອງຕົນຕ ໍ່ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ

ລົງທຶນ, ກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານ, ການບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ ແລະ ຈັດວາງບຸກຄະລາກອນ ຂອງສູນ

ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ອອກຂ ໍ້ຕົກລົງບັນຈຸຊັບຊ້ອນພະນັກງານວິຊາການ ພາຍໃນສູນສະຖິຕິ
ແຫ່ງຊາດ; 

2. ອອກຂ ໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັົ່ງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການສໍາ

ຫຼວດ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິ, ເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດ

ໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາລະບົດບາດຂອງ ສູນ

ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ; 

3. ຊີີ້ນໍາ, ຄຸ້ມຄອງ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດທາງດ້ານ

ວິຊາການຕາມວິທີວິທະຍາສາດດ້ານສະຖິຕິ, ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດການພັດທະ 
ນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານຂອງ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ; 

4. ແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ, ໜ່ວຍງານສະເພາະກິດ ເພືີ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ, ໂຄງ 

ການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານສະຖິຕິ, ອອກຂ ໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັັີ້ງພະນັກງານ, ໜ່ວຍງານວິຊາ

ການ, ຄະນະໂຄງການ ເພືີ່ອເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ; 

5. ຊີີ້ນໍາ, ຄຸ້ມຄອງ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຜະລິດ, ການເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິທາງການ
ລະດັບຊາດ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານຫຼັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິ ແກ່ລະບົບການຈັດຕັີ້ງ
ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫົວໜ່ວຍ ພືີ້ນຖານ ທີີ່ມີການຜະລິດສະຖິຕິ; 

6. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບ ກັບຂະແໜງການຕ່າງໆ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທຸກ
ຂັີ້ນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ; 

7. ເຂົີ້າເຖິງ, ນໍາໃຊ້ ຖານຂ ໍ້ມູນທຸກປະເພດ ແລະ ທວງເອົາຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ຂອງຫົວໜ່ວຍພືີ້ນຖານ 
ໂດຍປະສານສົມທົບ ກັບການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັີ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ ແລະ ພາກ 
ສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອເກັບກໍາ, ສັງລວມ, ຜະລິດ, ຈັດພິມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງ
ການໃນລະດັບຊາດ; 

8. ປະກາດໃຊ້ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການລະດັບຊາດ ແລະ ຜົນການສໍາຫຼວດຕ່າງໆ , 
ຈັດພິມຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ ແລະ ເອກະສານຮັບໃຊ້ການສໍາຫຼວດຕ່າງໆ ພາຍໃຕ້ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ; 
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9. ເຊັນຮັບຮອງແຜນກິດຈະກໍາ, ງົບປະມານ (ແຜນປະຈໍາງວດ, ແຜນປະຈໍາປີ ແລະ ການ
ດັດແກ້ງົບປະມານ) ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ; 

10. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານ ແລະ ການສະຫຼຸບ

ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ຕາມແຜນກິດຈະກໍາສະຖິຕິ ທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນການ ປະຈໍາເດືອນ, 

ປະຈໍາງວດ, ປະຈໍາ ປີ, ຫ້າປີ ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ; 

11. ພົວພັນ, ຮ່ວມມື, ເຊັນສັນຍາ ແລະ ອະນຸສັນຍາ ກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ 
ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ; 

12. ປະຕິບັດສິດອືີ່ນ ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ການມອບໝາຍຂອງຂັີ້ນເທິງ. 
 

ໝວດທ ີ3 
ໂຄງປະກອບການຈດັຕັີ້ງ 

 

ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກງົຈກັ  
ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ປະກອບມີ: 
1. ຫ້ອງການ; 
2. ກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດ; 

3. ກົມສະຖິຕິສັງຄົມ; 
4. ກົມສະຖິຕິສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມໝັີ້ນຄົງ. 
 
 

ມາດຕາ 6 ໂຄງປະກອບບກຸຄະລາກອນ 
ບຸກຄະລາກອນ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ປະກອບມີ: 
1. ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 01 ທ່ານ ມີຖານະທຽບເທົົ່າ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກດ້ານວຽກງານ
ສະຖິຕິ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ; 
      ໃນເວລາຕິດຂັດ ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງມອບສິດໃຫ້ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິ
ແຫ່ງຊາດ ທ່ານໃດໜຶີ່ງເປັນຜູ້ຮັກສາການແທນ. 

2. ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ  ຈໍານວນໜຶີ່ງ, ມີຕໍາແໜ່ງບ ລິຫານປະເພດ 1, ເຊິີ່ງມີໜ້າທີີ່
ຊ່ວຍຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃນການຊີີີ້ນໍາວຽກງານຂອງຕົນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ
ໃດໜຶີ່ງຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ;  
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           ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ເປັນຜູ້ຮັກສາການແທນ ໃນເວລາຫົວໜ້າສູນ
ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຕິດຂັດ; 

3. ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ
ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ລັດຖະກອນວິຊາການ ຈໍານວນໜຶີ່ງ ຕາມການກໍານົດຕໍາແໜ່ງ
ງານ. 

 

ໝວດທ ີ4 
ຫຼກັການ ແລະ ແບບແຜນວິທເີຮດັວຽກ 

 

ມາດຕາ 7 ຫຼກັການ 
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ ຂອງສູນ

ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ; 
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ເສີມ

ຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທຸກລະດັບ; 

3. ທຸກການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແມ່ນອີງໃສ່ກົດ

ໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກການລວມຂອງລັດຖະບານ, ນໍາເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ

ພັກ ແລະ ລັດ ຖະບານ ມາຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ. 
 

ມາດຕາ 8 ແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກ 

1. ເຮັດວຽກຢ່າງມີແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ ແລະ ມີກໍານົດເວລາ, ແກ້ໄຂວຽກ

ງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ມີການຈັດລຽງບູລິມະສິດ ແລະ ມີເປົົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານ
ສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ກັບຂະແໜງການອືີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແນໃສ່ໝູນໃຊ້
ກໍາລັງແຮງງານຂອງທຸກພາກສ່ວນ ເພືີ່ອພັດທະນາວຽກງານສະຖິຕິ; 

2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ, ຕີລາຄາຜົນໄດ້-ຜົນເສຍ
ພ້ອມທັງປະຕິບັດລະບອບລາຍງານສ່ອງແສງຢ່າງເຂັີ້ມງວດ; 

3. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມປະຈໍາອາທິດ, ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບປະຈໍາເດືອນ, 03 ເດືອນ, 06 ເດືອນ

ປະຈໍາປີ, ກອງປະຊຸມວິຊາການ, ແລະ ກອງປະຊຸມວິສາມັນຕ່າງໆ, ປະຕິບັດລະບອບລາຍງານ
ວຽກບ ລິຫານປົກກະຕິ ແລະ ວຽກວິຊາການໃຫ້ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ສ າລັບ
ບົດລາຍງານສະຖິຕິ, ການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ, ການປະກາດຜົນການສໍາຫຼວດ ແລະ ຜົນການ
ຄົີ້ນຄວ້າວິໄຈດ້ານສະຖິຕິ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ແລະ ລະບຽບການ
ເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ; 
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4. ປະຕິບັດການພົວພັນ, ປະສານງານພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ. 

 

ໝວດທ ີ5 
ບດົບນັຍັດສດຸທາ້ຍ 

 

ມາດຕາ 9 ງບົປະມານ ແລະ ຕາປະທບັ 
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ມີງົບປະມານ ແລະ ຕາປະທັບ ເປັນຂອງຕົນເອງຕາມທີີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ

ມາດຕາ 70 ແລະ 71 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ສະບັບເລກທີ 24/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 
2017 ເພືີ່ອຮັບໃຊ້ໃນການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການ. 

 

ມາດຕາ 10 ການຜນັຂະຫຍາຍ 
ມອບໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານສະຖິຕິຕາມທີີ່

ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນພາກ VII, ໝວດທີ 1 ແລະ ໝວດທີ 2, ມາດຕາ 58 ມາດຕາ 63 ຂອງກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍສະຖິຕ;ິ 

ມອບໃຫ້ ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຄົີ້ນຄ້ວາ ກໍານົດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີີ່, ຂອບເຂດສິດ 
ແລະ ໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ ພາຍໃນສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ 
ແລະ ນໍາສະເໜີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຜູ້ຕົກລົງ; 

ມອບໃຫ້ ລັດຖະມົນຕີ ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ເປັນຜູ້ກໍານົດພາລະບົດບາດ, 

ໜ້າທີີ່, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັີ້ງຂອງສູນສະຖິຕິປະຈໍາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າ

ກະຊວງ, ຂະແໜງສະຖິຕິປະຈໍາພະແນກ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າພະແນກ ຂອງແຂວງ, ນະຄອນ ຫຼວງວຽງ

ຈັນ, ໜ່ວຍງານສະຖິຕິປະຈໍາຫ້ອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າຫ້ອງການ ຂອງເມືອງ, ເທດສະ ບານ, 
ນະຄອນ ແລະ ຈຸງານສະຖິ ຕິຂອງຫົວຫນ່ວຍພືີ້ນຖານ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ໃຫ້
ຈະແຈ້ງ ແລະ ແທດເໝາະ ເພືີ່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການບັດຕິບັດວຽກງານໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນດີ; 

ການກໍານົດໄລຍະເວລາລາຍງານສະຖິຕິ ປະຈໍາເດືອນ, 03 ເດືອນ, 06 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ ມອບ
ໃຫ້ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ອອກແຈ້ງການ ຫຼື ລະບຽບການຕ່າງຫາກ. 

 

ມາດຕາ 11 ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ 

ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິີ່ນ ທຸກຂັີ້ນ ຈົົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດດໍາລັດສະບັບນີີ້ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ. 

 

ມາດຕາ 12 ຜນົສກັສດິ 
ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ປ່ຽນແທນດໍາລດັຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວ  
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ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 561/ນຍ, ລງົວັນທີ 31 ທັນວາ 2018 ແລະ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່
ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົີ້ນໄປ. 

 

 
                        ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ                                              ເລກທ ີ683 /ນຍ 

       ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 27 ທັນວາ 2021 
 

ດາໍລດັ 
ວ່າດວ້ຍການຈດັຕັີ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວ 
ຂອງ ຄະນະກໍາມະການຮວ່ມມລືາວ-ຈນີ 

 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 08 

ພະຈິກ 2016; 

- ອີງຕາມ ສັນຍາກ່ຽວກັບການສ້າງຕັີ້ງຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ 
ເຕັກນິກ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈີນ ສະບັບລົງວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 1997; 

- ອີງຕາມ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງ 
ທຶນ, ສະບັບເລກທີ 636/ນຍ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2021; 

- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 1295/ກຜທ, ລົງ

ວັນທີ 06 ສິງຫາ 2021; 

- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ສະບັບເລກທີ 299/ພນ, ລົງວັນທີ 30 ກນັຍາ 

2021. 
 

ນາຍົກລດັຖະມນົຕ ີອອກດາໍລດັ 
 

ໝວດທ ີ1 
ບດົບນັຍດັທົົ່ວໄປ 

 

ມາດຕາ 1 ຈດຸປະສງົ 

  ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ກໍານົດທີີ່ຕັີ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບການຈັດຕັີ້ງ, 

ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ຂອງຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ເພືີ່ອເປັນບ່ອນອິງໃຫ້ແກ່
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ການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານ ແນໃສ່ຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ 
ລັດຖະບານ ໃນການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ເຕັກນິກ ລະຫວ່າງ ສາທາລະນະລັດ 

ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ) ກັບ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນ (ສປ ຈີນ) ບົນພືີ້ນຖານຂອງ

ກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດຂອງສອງປະເທດ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. 
 

ມາດຕາ 2 ທີີ່ຕັີ້ງ ແລະ ພາລະບດົບາດ 

 ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍ ໍ້ວ່າ “ຄລຈ” ແລະ ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ

ວ່າ: Lao-China Cooperation Committee ໂດຍມີຊືີ່ຫຍ ໍ້ພາສາອັງກິດວ່າ: “LCCC” ແມ່ນອົງການຈັດ 

ຕັີ້ງໜຶີ່ງຂອງລັດຖະບານທີີ່ເຄືີ່ອນໄຫວບ ໍ່ປະຈໍາການ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ສູນກາງພັກ 

ແລະ ລັດຖະບານ ໃນການຄົີ້ນຄວ້າ, ປະສານງານ ແລະ ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານຮ່ວມມື

ດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ເຕັກນິກ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ ສປ ຈີນ. 
 

ໝວດທ ີ2 
ໜາ້ທີີ່ ແລະ ຂອບເຂດສດິ 

 

ມາດຕາ 3 ໜາ້ທ ີ 

ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ມີໜ້າທີີ່ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ປະຕິບັດນິຕິກໍາ ຂອງປະທານປະເທດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ ແລະ 
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວາງອອກຢ່າງເຂັີ້ມງວດ; 

2. ຄົີ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ ສະພາບ, ທ່າແຮງ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂຄວາມສາມາດຕົວຈິງ ດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, 

ວິທະຍາສາດ-ເຕັກນິກ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ອືີ່ນໆ ຂອງສອງຝ່າຍ ເພືີ່ອເປັນຂ ໍ້ມູນໃນການ
ກໍານົດເປັນທິດທາງ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການຮ່ວມມື ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ
ຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

3. ຄົີ້ນຄວ້າຮ່າງທິດທາງ-ນະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ ທີີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານການ

ຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ-ການຄ້າ ແລະ ເຕັກນິກ ລະຫວ່າງ ສປປລາວ ກັບ ສປ ຈີນ ເພືີ່ອສະເໜີຕ ໍ່
ລັດຖະບານພິຈາລະນາ; 

4. ຈັດຕັີ້ງພົບປະ, ປຶກສາຫາລື, ເຈລະຈາ ແລະ ຮ່ວມລົງນາມ ກ່ຽວກັບສັນຍາຮ່ວມມື ດ້ານເສດຖະກິດ,  
ເຕັກນິກ, ສານແລກປ່ຽນ, ບົດບັນທຶກ ແລະ ເອກະສານຮ່ວມມືຕ່າງໆ ກັບ ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມື
ລາວ-ຈີນ, ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປ ຈີນ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຂອງ ສປ ຈີນ ຕາມແຜນການຮ່ວມມືຕ່າງໆ ທີີ່ສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນ ໂດຍສອດຄ່ອງ
ກັບກົດໝາຍຂອງສອງປະເທດ; 
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5. ນໍາພາ-ຊີີ້ນໍາ ການປະຕິບັດກົນໄກຮ່ວມມືສະເພາະ ທີີ່ລັດຖະບານສອງຝ່າຍຕົກລົງ ເຊັົ່ນ: ກອງປະຊຸມ 
ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືຈີນ-ລາວ ແລະ ຈີນ-ລາວ, ກອງປະຊຸມຄະນະປະສານງານຮ່ວມມືພາກເໜືອ 

ລາວ ກັບ ແຂວງຢຸນນານ ສປ ຈີນ,  ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືຈີນ-ລາວ ກັບ ອົງການຮ່ວມ
ມືສາກົນ ເພືີ່ອການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ຈີນ (CIDCA) ແລະ ອືີ່ນໆ; 

6. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສອງຝ່າຍ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນແມ່ບົດ, 
ສັນຍາ, ບົດບັນທຶກ ແລະ ການຕົກລົງຕ່າງໆ ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍທີີ່ວາງໄວ້; 

7. ນໍາພາ-ຊີີ້ນໍາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍ ຂອບການຮ່ວມມືວ່າດ້ວຍການຮ່ວມກັນພັດທະນາແລວທາງ
ເສດຖະກິດ ລາວ-ຈີນ (ປີ 2019-2030); 

8. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນ ຕ ໍ່ການສະເໜີຂ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນກ່ຽວ
ກັບໂຄງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ເຕັກນິກ; ສະຫຼຸບຕີລາຄາການປະຕິບັດສັນຍາ
ການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ປະເມີນຄືນການນໍາໃຊ້ໂຄງການທີີ່ສໍາເລັດແລ້ວ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

9. ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການຄົີ້ນຄ້ວາ, ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຂອງສອງຝ່າຍ; 
10. ຈັດກອງປະຊຸມ, ສະຫຼຸບສັງລວມ, ຕີລາຄາສະພາບການ ແລະ ວາງແຜນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການ

ຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ເຕັກນິກ ຂອງສອງຝ່າຍຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ລາຍງານ 
ໃຫ້ແກ່ສູນກາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ; 

11. ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັີ້ນເທິງ. 
 

ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສດິ 

ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ມີຂອບເຂດສິດ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ຄົີ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບທິດທາງ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ 
ເຕັກນິກ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ ສປ ຈີນ ເພືີ່ອສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາຮັບຮອງ; 

2. ພົວພັນ, ປຶກສາຫາລື, ເຈລະຈາ ແລະ ປະສານສົມທົບ ກັບ ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືຈີນ-ລາວ, 
ສະຖານທູດ ສປ ຈີນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ການຈັດຕັີ້ງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປ ຈີນ ແລະ ສະຖານທູດ-ກົງ
ສູນ ສປປ ລາວ ປະຈໍາ ສປ ຈີນ;  

3. ລົງນາມໃນສັນຍາ, ສານແລກປ່ຽນ, ບົດບັນທຶກ ແລະ ເອກະສານການຮ່ວມມືອືີ່ນໆ ຮ່ວມກັບຝ່າຍ 
ສປ ຈີນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍຂອງສອງປະເທດ; 

4. ຊີີ້ນໍາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກັບ ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົົ່າ, ອົງການຈັດຕັີ້ງ
ມະຫາຊົນ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ, ອົງການຈັດຕັີ້ງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕ່າງໆ ເພືີ່ອວາງແຜນ 
ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ເຕັກນິກ ຂອງສອງຝ່າຍ 
ບົນພືີ້ນຖານແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດ; 

5. ເຊັນໜັງສືທາງການ ເຖິງພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສອງຝ່າຍ ລາວ ແລະ ຈີນ ໂດຍກົງກ່ຽວກັບການ
ປະຕິບັກວຽກງານຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ; 
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6. ຄົີ້ນຄ້ວາ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ບັນດານິຕິກໍາກ່ຽວກັບວຽກງານຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ແຕ່ລະໄລຍະ; 

7. ຄົີ້ນຄ້ວາ, ສະເໜີ ການຍ້ອງຍ ຊົມເຊີຍຕ ໍ່ ການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ຂອງຝ່າຍລາວ ແລະ ຝ່າຍຈີນ ທີີ່
ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ແລະ ມີຜົນງານດີເດັົ່ນ ຕ ໍ່ວຽກງານການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ; 

8. ເຂົີ້າຮ່ວມປຶກສາຫາລື, ເຈລະຈາ, ປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ

ຮ່ວມມື ສອງຝ່າຍ ລາວ-ຈີນ ລວມທັງໂຄງການລົງທນຶ ຂອງ ສປ ຈີນ ຢູ່ ລາວ; 

9. ສະເໜີ ການແຕ່ງຕັີ້ງ, ປົດຕໍາແໜ່ງ, ຍົກຍ້າຍ, ຍ້ອງຍ , ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ ຕ ໍ່

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີີ່ສັງກັດໃນຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ແລະ ຫ້ອງການຄະນະກໍາມະ 

ການຮວ່ມມືລາວ-ຈີນ; 

10. ຊີີ້ນໍາການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວຮອບດ້ານ ຂອງຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ; 

11. ປະຕິບັດສິດອືີ່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັີ້ນເທິງ. 
 
 

 

ໝວດທ ີ3 
ໂຄງປະກອບການຈດັຕັີ້ງ 

ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກງົຈກັ 

 ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ມີຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ເປັນກົງຈັກຊ່ວຍ

ວຽກ, ຫ້ອງການດັົ່ງກ່າວ ມີຖານະທຽບເທົົ່າກົມ ແລະ ສັງກັດຢູ່ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງກະຊວງແຜນ 
ການ ແລະ ການລົງທຶນ. 

ຫ້ອງການ ຫຼື ກົມກອງທີີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກພົວພັນກັບຕ່າງປະເທດ ຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດ
ທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ ເປັນຈຸດປະສານງານວຽກງານການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ. 

 ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຂອງບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ

ການຮ່ວມມື ລາວ-ຈີນ ຢູ່ທ້ອງຖິີ່ນ. 
 

ມາດຕາ 6 ໂຄງປະກອບບກຸຄະລາກອນ 

  ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ຂອງຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ເຊິີ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັີ້ງໂດຍ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະກອບມີດັົ່ງ: 

1. ປະທານ (ລັດຖະມົນຕີ); 
2. ຮອງປະທານ ຜູ້ປະຈໍາການ 01 ທ່ານ (ມີຕໍາແໜ່ງທຽບເທົົ່າຮອງລັດຖະມົນຕີ); 

3. ຮອງລັດຖະມົນຕີຂອງບັນດາກະຊວງ, ຮອງຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ຮອງເຈົີ້າຄອງນະ 
ຄອນຫຼວງ ແລະ ຮອງເຈົີ້າແຂວງ ຂອງບັນດາແຂວງ ເປັນຄະນະ; 

4. ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ເປັນຄະນະ ແລະ ເປັນເລຂາ. 
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ໝວດທ ີ4 
ຫຼກັການ ແລະ ແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກ 

 
ມາດຕາ 7 ຫຼກັການ 

ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ເຄືີ່ອນໄຫວຫຼັກການ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ ກ່ຽວກັບບັນຫາລວມຂອງຄະນະກໍາມະ 

ການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ; 

2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ

ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທຸກລະດັບ; 

3. ທຸກການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແມ່ນ

ອີງໃສ່ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກການລວມຂອງລັດຖະບານ, ນໍາເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ
ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ມາຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ. 
 

ມາດຕາ 8 ແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກ 

ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ມີແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົົ້າ    
ໝາຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;  

2. ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ກັບຂະແໜງການອືີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແນໃສ່ໝູນໃຊ້
ກໍາລັງແຮງຂອງທຸກພາກສ່ວນ ເພືີ່ອພັດທະນາການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ເປັນຕົີ້ນ: ຮ່ວມກັນລົງ
ກວດກາຕົວຈງິ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມມື ແລະ ການລົງທຶນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

3. ເຮັດວຽກເປັນຄະນະ, ມີການກວດກາ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ, ຖືເອົາລະບອບ

ປະຊຸມເປັນການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຕົີ້ນຕ ຂອງຄະນະ; ຕີລາຄາຜົນໄດ້ຮັບ-ຜົນເສຍ ພ້ອມທັງປະຕິບັດລາຍ
ງານສ່ອງແສງຢ່າງເຂັີ້ມງວດ; 

4. ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານແບບບ ໍ່ປະຈໍາການ, ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ 

6 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ ຫຼື ກອງປະຊຸມວິສາມັນ ໃນກ ລະນີຈໍາເປັນ ຕາມການຮຽກເຊີນຂອງປະທານ ຫຼ ື

ຕາມການສະເໜີຂອງຄະນະ ເພືີ່ອເປັນການກວດກາ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ, ຕີ
ລາຄາປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບ ຈາກການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ເພືີ່ອລາຍງານສູນກາງ
ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ຮັບຊາບ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. 
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ໝວດທ ີ5 
ບດົບນັຍດັສດຸທາ້ຍ 

ມາດຕາ 9 ງບົປະມານ ແລະ ຕາປະທບັ 

ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ເປັນຫົວໜ່ວຍງົບປະມານການເງິນຂັີ້ນສອງ ແລະ ມີຕາປະທັບ

ເປັນຂອງຕົນເອງ ເພືີ່ອນໍາໃຊ້ເຂົີ້າໃນການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການ. 
 

ມາດຕາ 10 ການຜນັຂະຫຍາຍ 
ມອບໃຫ້ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ອອກຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການ 

ເຄືີ່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ໃຫ້ມີຄວາມລະອຽດ, ຈະແຈ້ງ, ຮັດກຸ່ມ 

ແລະ ເໝາະສົມ ເພືີ່ອຮັບໃຊ້ການປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ. 
 

ມາດຕາ 11 ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ 

ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ, ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັີ້ງ

ພັກ-ລັດ, ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົົ່ງຮັບຮູ້

ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດດໍາລັດສະບັບນີີ້ ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ. 
 

ມາດຕາ 12 ຜນົສກັສດິ 
ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ປ່ຽນແທນດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນ 

ໄຫວຂອງຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ສະບັບເລກທີ 350/ນຍ, ລົງວັນທີ 16 ພະຈິກ 2021 ແລະ 

ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມືີ້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົີ້ນໄປ. 

 
                                                    ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ                                     ເລກທ ີ684/ນຍ 

          ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ວັນທີ 27 ທັນວາ 2021 
   

ດາໍລດັ 
ວ່າດວ້ຍການຈດັຕັີ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວ 

ຂອງຄະນະກໍາມະການຮວ່ມມທືະວິພາຄີລະຫວ່າງ 
ລດັຖະບານແຫງ່ ສປປ ລາວ ແລະ ລດັຖະບານແຫງ່ ສສ ຫວຽດນາມ 

 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 08 ພະຈິກ 2016; 

- ອີງຕາມ ຂ ໍ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບ ຂອງການພົບປະລະຫ່ວາງ ສອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ  ຄັີ້ງ
ວັນທີ  20 ມັງກອນ 2015; ບັດບັນທຶກກອງປະຊຸມຄັີ້ງທີ 37 ແລະ ສັນຍາວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື

ທະວິພາຄີ ລະຫ່ວາງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສສ. ຫວຽດນາມ ຄັີ້ງວັນທີ 21 

ມັງກອນ 2015 ທີີ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ; 

- ອີງຕາມ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງ 
ທຶນ, ສະບັບເລກທີ 636/ນຍ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2021; 

- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 1295/ກຜທ, ລົງ

ວັນທີ 06 ສິງຫາ 2021; 

- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ສະບັບເລກທີ 299/ພນ, ລົງວັນທີ 30 ກັນຍາ 2021. 
 

ນາຍົກລດັຖະມນົຕ ີອອກດາໍລດັ 
ໝວດທ ີ1 

ບດົບນັຍັດທົົ່ວໄປ 
ມາດຕາ 1 ຈດຸປະສງົ 

ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ກໍານົດທີີ່ຕັີ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບການຈັດຕັີ້ງ, 

ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ຂອງຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືທະວິພາຄີ ລາວ-ຫວຽດນາມ ເພືີ່ອ
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ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານ ແນ່ໃສ່ຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ
ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໃນການປະສານງານ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມການຮ່ວມມືລາວ-

ຫວຽດນາມ ເພືີ່ອເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນທີີ່ຍິີ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບ 

ດ້ານກັບ ສສ.ຫວຽດນາມ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. 
 

ມາດຕາ 2 ທີີ່ຕັີ້ງ ແລະ ພາລະບດົບາດ 
ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືທະວິພາຄີ ລະຫ່ວາງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານ ແຫງ່ 

ສສ.ຫວຽດນາມ ມີຊືີ່ຫຍ ໍ້ວ່າ:    “ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ”   ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນ

ຫຍ ໍ້ວ່າ “ ຄຮລ-ຫວ ” ແມ່ນອົງການຈັດຕັີ້ງໜຶີ່ງຂອງລັດຖະບານ ທີີ່ເຄືີ່ອນໄຫວບ ໍ່ປະຈໍາການ, ມີພາລະ

ບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ສູນກາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານໃນການຄົີ້ນຄົີ້ວາ, ຊີີ້ນໍາ ແລະ ປະສານງານ

ກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກຽ່ວຂ້ອງກັບການ

ຮ່ວມມືທະວິພາຄີລະຫ່ວາງ ສປປ ລາວ ກັບ ສສ. ຫວຽດນາມ. 
 

ມາດຕາ 3 ການຮວ່ມມທືະວພິາຄ ີກບັ ສສ ຫວຽດນາມ 
ການຮ່ວມທະວິພາຄີກັບ ສສ ຫວຽດນາມ ໝາຍເຖິງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຢ່າງຮອບດ້ານ ລະຫ່ວາງ 

ສປປ ລາວ ກັບ ສສ ຫວຽດນາມ ແນ່ໃສ່ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດບັນດາສັນຍາຮ່ວມມື ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ 
ລະຫ່ວາງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ ໃນທຸກຂອບການຮ່ວມ

ມື ແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ວ່ອງໄວ ແລະ ທັນກັບເວລາ. 

 

ໝວດທ ີ2 
ໜ້າທີີ່ ແລະ ຂອບເຂດສດິ 

 

ມາດຕາ 4 ໜາ້ທີີ່ 

ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ ມີໜ້າທີີ່ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ປະຕິບັດນິຕິກໍາ ຂອງປະທານປະເທດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ ແລະ 
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວາງອອກຢ່າງເຂັີ້ມງວດ; 

2. ຄົີ້ນຄ້ວາ ແລະ ເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນຢ່າງຮອບດ້ານ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຮ່ວມມືກັບຝ່າຍຫວຽດນາມ; 
ປະສານສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄົີ້ນຄ້ວາ
ກ່ຽວກັບທ່າແຮງ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂຄວາມສາມາດຕົວຈິງຂອງຕົນ ເພືີ່ອກໍານົດທິດທາງ ແລະ ແຜນການ
ຮ່ວມມືກັບ ສສ.ຫວຽດນາມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ບົນພືີ້ນຖານສອດຄ່ອງກັບແຜນ

ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 



333 

 

3. ຄົີ້ນຄ້ວາ, ນໍາສະເໜີນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະບານ ເພືີ່ອພິຈາລະນາກ່ຽວກັບທິດທາງນະໂຍບາຍ, ວິທີ

ການຮ່ວມມື ແລະ ການລົງທຶນ ລາວ-ຫວຽດນາມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້, ແນະນໍາ, ຕິດຕາມ, 

ກວດກາ ການປະຕິວັດວຽກງານ ບັນດາກິດຈະການ, ໂຄງການ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ; 

4. ຊ່ວຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນການຊີີ້ນໍາ, ປະສານງານກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວ

ກັບວຽກງານການຮ່ວມມື ແລະ ການລົງທຶນ ລາວ-ຫວຽດນາມ; 

5. ປະສານສົມທົບ, ປຶກສາຫາລື ກັບກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ

ທ້ອງຖິີ່ນຂັີ້ນແຂວງ ເພືີ່ອຊຸກຍູ້ການເຮັດສັນຍາ, ຂ ໍ້ຕົງລງົກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງຝ່າຍ ຫວຽດ 
ນາມ ແນໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການຮ່ວມມື ແລະ ການລົງທຶນ ລະຫ່ວາງສອງປະເທດ ບົນພືີ້ນຖານ
ຄວາມສະເໜີພາບ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ຂອງແຕ່ລະປະເທດ ແລະ 
ລະບຽບການສາກົນ; 

6. ຄົີ້ນຄ້ວາຮ່າງແຜນການຮ່ວມມືປະຈໍາແຕ່ລະປີ ສະເໜີຕ ໍ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະບານ ແລະ ກົມ

ການເມືອງສູນກາງພັກ ເພືີ່ອຂ ຄໍາເຫັນຊີີ້ນໍາ ກ່ອນຈະນໍາໄປປຶກສາຫາລື ກັບ ສສ.ຫວຽດນາມ; 

7. ຊີີ້ນໍາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຮ່ວມມື  ແລະ ໂຄງການລົງທຶນໃນຂົງເຂດ
ຕ່າງໆ  ທີີ່ສອງລັດຖະບານໄດ້ຕົກລົງກັນ   ພ້ອມທັງຕິດຕາມ,  ຕີລາຄາປະສິດທິຜົນຂອງບັນດາໂຄງ 

ການລົງທຶນໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ທີີ່ລົງທຶນລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, 
ລັດຖະບານ ແລະ ກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ຊາບໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

8. ປະສານສົມທົບ ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືຫວຽດນາມ-ລາວ ສສ ຫວຽດນາມ ເພືີ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ
ແຜນການຮ່ວມມື ທີີ່ສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງເອກະພາບນໍາກັນແລ້ວ; ສືບຕ ໍ່ປຶກສາຫາລືບັນດາທິດທາງ
ແຜນການຮ່ວມມືໃນຕ ໍ່ໜ້າ ເພືີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດມີຈຸດສຸມ, ມີປະສິດທິຜົນສູງ; 
ພ້ອມນັີ້ນກ ໍ່ກໍານົດ ວິທີການທີີ່ເໝາະສົມ ເພືີ່ອຊຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມການຮ່ວມມື ແລະ ການລົງທຶນ ຕາມ
ສັນຍາທີີ່ລັດຖະບານທັງສອງຝ່າຍໄດ້ເຊັນຮ່ວມກັນ; 

9. ສະຫຼຸບ, ສັງລວມລາຍງານສະພາບການຮ່ວມມືລະຫ່ວາງສອງຝ່າຍ ໃຫ້ແກ່ສູນກາງພັກ ແລະ ລັດຖະ 
ບານ ຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ຫຼື ເວລາທີີ່ຮີບດ່ວນ; 

10. ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັີ້ນເທິງ. 
ມາດຕາ 5 ຂອບເຂດສດິ 

ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ ມີຂອບເຂດສິດ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ຊີີ້ນໍາການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດ 

ນາມ  ບົນພືີ້ນຖານແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ; 

2. ພົວພັນ, ປະສານງານ, ພົບປະເຈລະຈາ, ປຶກສາຫາລ ືກັບຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືຫວຽດນາມ-ລາວ ຕາມ
ການມອບໝາຍຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຕາມລະບຽບການທີີ່ວ່າງອອກ; 
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3. ຮຽກເຊີນຕົວແທນຈາກ ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັີ້ງພັກ-ລັດຂັີ້ນ

ສູນກາງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິີ່ນຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດ ຂອງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ

ມາລາຍງານ, ຮັບເອົາການຊີີ້ນໍາ ຫຼື ເຂົີ້າຮ່ວມປະຊຸມສໍາມະນາຕ່າງໆ ທີີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດການພົວພັນຮ່ວມມື 

ແລະ ການລົງທຶນ ກັບ ສສ. ຫວຽດນາມ; 

4. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ບັນດາກະຊວງ,   ອົງການຂັີ້ນສູນກາງ    ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
ໃນການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ; 

5. ກວດຜ່ານເອກະສານໂຄງການຮ່ວມມື, ລົງທຶນກັບ ສສ ຫວຽດນາມ ກ່ອນກະຊວງ, ຂະແໜງການ
ຈະອະນຸມັດ ຫຼື ກ່ອນສະເໜີລັດຖະບານ ພິຈາລະນາອະນຸມັດ; 

6. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພືີ່ອປະເມີນຜົນ, ຕິດຕາມກວດ 
ກາບັນດາໂຄງການຮ່ວມມື ແລະ ການລົງທຶນໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ຂອງບັນດາວິສາວະກິດ ສສ ຫວຽດ 
ນາມ ທີີ່ມາລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

7. ຕິດຕາມ ແລະ  ຢັົ້ງຍືນການນໍາໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກລັດຖະບານ  ສສ ຫວຽດນາມ  ໃຫ້ແກ່ລັດຖະ 
ບານ ສປປ ລາວ ຂອງແຕ່ລະປີ ແລະ ແຕ່ລະໄລຍະ; 

8. ສະເໜີ ແຕ່ງຕັີ້ງ, ປົດຕໍາແໜ່ງ, ຍົກຍ້າຍ, ຍ້ອງຍ , ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຫຼື ປະຕິບັດວິໄນອືີ່ນໆ ຕ ໍ່

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີີ່ສັງກັດໃນຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ; 

9. ປະຕິບັດສິດອືີ່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັີ້ນເທິງ. 
 

 

ໝວດທ ີ3 
ໂຄງປະກອບການຈດັຕັີ້ງ 

 

ມາດຕາ 6 ໂຄງປະກອບກງົຈກັ 

ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືທະວິພາຄີ ລາວ-ຫວຽດນາມ ມີຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-

ຫວຽດນາມ ເປັນກົງຈັກຊ່ວຍວຽກ, ຫ້ອງການດັົ່ງກ່າວ ມີຖານະທຽບເທົົ່າກົມ ແລະ ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບ
ກົງຈັກຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; 

ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶຶນ ຂອງບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກ
ງານການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ ຢູ່ທ້ອງຖິີ່ນ. 

 

ມາດຕາ 7 ໂຄງປະກອບບກຸຄະລາກອນ 

     ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ຂອງຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ ເຊິີ່ງໄດ້ຮັບການ

ແຕ່ງຕັີ້ງໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະກອບມີ: 

1. ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນປະທານ; 
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2. ຮອງປະທານ ຜູ້ປະຈໍາການ 01 ທ່ານ (ມີຖານະທຽບເທົົ່າຮອງລັດຖະມົນຕີ); 
3. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ຂອງບັນດາກະຊວງ,  ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ  ແລະ  ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ   

ເປັນກໍາມະການ; 
4. ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ ເປັນກໍາມະການ. 

 

ໝວດທ ີ4 
ຫຼກັການ ແລະ ແບບແຜນວິທເີຮດັວຽກ 

 

ມາດຕາ 8 ຫຼກັການ 

ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ ເຄືີ່ຶອນໄຫວຕາມຫຼັກການ ດັົ່ງນີີ້:  

1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ ກ່ຽວກັບບັນຫາລວມຂອງ
ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ; 

2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ,  ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງ  ແລະ  ເສີມຂະ 

ຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທຸກລະດັບ; 

3. ທຸກການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ  ແລະ  ພະນັກງານ-ລັດຖະ 

ກອນ ແມ່ນອີງໃສ່ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກການລວມຂອງລັດຖະບານ, ນໍາເອົາ
ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ມາຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ. 

 

ມາດຕາ 9 ແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກ 

ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ ມີແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຍ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ
ມີເປົົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ;  

2. ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ກັບຂະແໜງການອືີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແນໃສ່ໝູນ
ໃຊ້ກໍາລັງແຮງງານຂອງທຸກພາກສ່ວນ ເພືີ່ອພັດທະນາການຮ່ວມມືລະຫ່ວາງສອງຝ່າຍ ເປັນຕົີ້ນ: 
ຮ່ວມກັນລົງກວດກາຕົວຈິງ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຮ່ວມມື ແລະ ການລົງທຶນ ຍ່າງ
ເປັນປົກກະຕິ; 

3. ເຮັດວຽກເປັນຄະນະ, ມີການກວດກາ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ, ຕີລາຄາຜົນ
ໄດ້ຮັບ-ຜົນເສຍ ພ້ອມທງັປະຕິບັດລາຍງານສ່ອງແສງຢ່າງເຂັີ້ມງວດ; 

4. ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມປະຈໍາ 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາ
ປີ ຫຼື ກອງປະຊຸມວິສາມັນ ໃນກ ລະນີຈໍາເປັນ ຕາມການຮຽກເຊີນຂອງປະທານ ຫຼ ືຕາມການສະ  
ເໜີຂອງກໍາມະການ ເພືີ່ອເປັນການກວດກາ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ, ຕີລາ 
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ຄາປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ   ເພືີ່ອລາຍງານລັດຖະ 
ບານຊາບເປັນປົກກະຕິ; 

5. ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະ ຫວຽດນາມ-ລາວ ຈັດ

ຂຶີ້ນປີລະ 1 ຄັີ້ງ, ໂດຍແຕ່ລະຝ່າຍ ຜັດປ່ຽນກັນເປັນເຈົີ້າພາບ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີທັງສອງປະເທດ. 
 

ໝວດທ ີ5 
ບດົບນັຍັດສດຸທາ້ຍ 

ມາດຕາ 10 ງບົປະມານ ແລະ ຕາປະທບັ 

ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ ເປັນຫົວໜ່ວຍງົບປະມານການເງິນຂັີ້ນສອງ ແລະ ມີ
ຕາປະທັບເປັນຂອງຕົນເອງ ເພືີ່ອນໍາໃຊ້ເຂົີ້າໃນການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການ. 

 

ມາດຕາ 11 ການຜນັຂະຫຍາຍ 

ມອບໃຫ້ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽມນາມ  ສົມທົບກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ  ອອກຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຮ່ວມ
ມືລາວ-ຫວຽດນາມ ໃຫ້ມີຄວາມລະອຽດ, ຈະແຈ້ງ, ຮັດກຸມ ແລະ ເໝາະສົມ ເພືີ່ອຮັບໃຊ້ການປະຕິບັດ
ວຽກງານ ໃຫ້ໄດຮ້ັບຜົນດີ. 

 

ມາດຕາ 12 ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ 

ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ, ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດດໍາລັດສະບັບນີີ້ຢ່າງເຂັີ້ມ
ງວດ. 

 

ມາດຕາ 13  ຜນົສກັສດິ  
ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ປ່ຽນແທນດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນ 

ໄຫວຂອງຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ ສະບັບເລກທີ 23/ນຍ, ລົງວັນທີ 16 ມັງກອນ 2017 
ແລະ ມີຜົນສັກສດິນັບແຕ່ມືີ້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົີ້ນໄປ. 

                                                              ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ                                                                             ເລກທີ 02 /ນຍ               
      ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທ ີ02. 02. 2018.  

 

ຄໍາສັົ່ງ 
ວ່າດວ້ຍການປບັປງຸບນັດາລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານ 

ໃນການດາໍເນນີທລຸະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ 

ເຖງີ: ບນັດາ ທາ່ນ ລດັຖະມນົຕ,ີ ຫວົໜາ້ອງົການລດັທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ 

ແລະ ບນັດາ ທາ່ນ ເຈົີ້າແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ.  

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 08 ພະຈິກ 2016;  

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທ ີ14/ສພຊ, ລົງວັນທ ີ17/11/ 

2016;  
- ອີງຕາມ ບົດລາຍງານຂ ທິດຊີີ້ນໍາກ່ຽວກັບການປັບປຸງບັນຍາກາດໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງ ສປປ 
ລາວ ສະບັບເລກທີ 1825/ຜທ.ລທ2, ລົງວັນທ ີ8 ກັນຍາ 2017;  

- ອີງຕາມ ການຕົກລົງ ແລະ ຊີີ້ນໍາ ຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ສະໄໝສາມັນ ປະຈໍາເດືອນ ພະຈິກ 
2017;  

- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 3150/ກຜທ.ລທ2, 

ລົງວັນທີ 22 ທັນວາ 2017.  
 

  ເພືີ່ອປັບປຸງບັນຍາກາດໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ດີຂຶີ້ນ ແນໃສ່ຍາດແຍ່ງ ແລະ ດຶງດູດ
ເອົາການລົງທຶນທີີ່ມີຄຸນນະພາບ, ຊຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງທຸລະ
ກິດພາຍໃນໃຫ້ສູງຂຶີ້ນ ກ ຄືການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ໃຫ້ຫຼຸດ
ລົງແບບກ້າວກະໂດດ ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນ ຂັີ້ນຕອນ ແລະ ເວລາໃນການອອກອະນຸຍາດຕ່າງໆ  ຂອງຂະແໜງ 
ການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ມີຜົນສັກສິດ, ຫຼຸດຜ່ອນຕົີ້ນທຶນໃນການດໍາເນີນກິດຈະການ
ຂອງພາກທຸລະກິດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊືີ່ອໝັີ້ນ ແລະ ຕັດສິນໃຈເຂົີ້າມາດໍາ
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ເນີນ ແລະ ຂະຫຍາຍທຸລະກິດຢູ່ປະເທດເຮົາ ໃຫ້ນັບມືີ້ນັບຫຼາຍ ກາຍເປັນກໍາລັງແຮງທີີ່ສໍາຄັນ ປະກອບສ່ວນ
ເຂົີ້າໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັີ້ງທ ີ VIII (2016-2020) 

ໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍທີີ່ວາງໄວ້, ສ້າງພືີ້ນຖານເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຂອງປະເທດເຮົາໃຫ້ເຕີບໂຕຢ່າງໜັກແໜ້ນ

ໝັີ້ນທ່ຽງ, ຕາມທິດຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ ທີີ່ລະບຸໄວ້ໃນມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັີ້ງທີີ່ X ຂອງພັກ.  
 

ນາຍົກລດັຖະມນົຕອີອກຄໍາສັົ່ງ: 

1. ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວ

ປະເທດ ທີີ່ມີພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ທີີ່ຕິດພັນໂດຍກົງກັບບັນດາຕົວຊີີ້

ວັດຄວາມສະດວກ ຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການແກ້ໄຂ, ຫຼຸດຂອດຂັີ້ນ ແລະ 

ໄລຍະເວລາ ຂອງການອອກອະນຸຍາດຕ່າງໆ ໃນປີ 2018 ແລະ ປີ 2019 ດັົ່ງນີີ້:  
 

1.1 ມອບໃຫ ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ປະຕບິດັ ດັົ່ງນີີ້:  

(1) ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົນໄກການບ ລິການລົງທຶນຜ່ານປະຕູດຽວ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາໂດຍໄວ, ໂດຍປັບ 
     ປຸງແກ້ໄຂຂອດການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄົີ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ

ອະນຸມັດເອກະສານການຂ ອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ການບ ລິການພາຍຫຼັງອອກໃບອະນຸຍາດ
ລົງທຶນໃຫ້ລວມສູນ, ເປັນເອກະພາບ, ຫຼຸດຜ່ອນຂັີ້ນຂອດ ແລະ ເວລາຂ ອະນຸຍາດລົງທຶນ ໃຫ້

ສັີ້ນເຂົີ້າ ແຕ່ໃຫ້ໂປ່ງໃສ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; ໃຫ້

ຫ້ອງການບ ລິການລົງທຶນປະຕູດຽວ, ກົມສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ ສ້າງກົນໄກແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນຊາບຄວາມຄືບໜ້າ  ຂອງການຄົີ້ນຄວ້າພິຈາລະນາການສະ 

      ເໜີຂອງຜູ້ລົງທຶນ.  

(2) ເປັນໃຈກາງປະສານກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການແກ້ໄຂບັນ 

     ດາຂອດຂັີ້ນ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຕາມ 10 ຕົວຊີີ້ວັດທີີ່ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນໃນ
ບົດລາຍງານຂ ທິດຊີີ້ນໍາກ່ຽວກັບການປັບປຸງບັນຍາກາດໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງ ສປປ 
ລາວ ສະບັບເລກທີ 1825/ຜທ.ລທ2, ລົງວັນທີ 8 ກັນຍາ 2017, ແລ້ວລາຍງານຄວາມຄືບ

ໜ້າໃນການປັບປຸງ-ແກ້ໄຂຕ ໍ່ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ 
ຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ລັດຖະບານທຸກໆໄຕມາດ ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ ອັນດັບ ຄວາມສະດວກໃນການດໍາ
ເນີນທຸລະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ດີຂຶີ້ນກວ່າເກົົ່າໃນປີ 2019.  

(3) ປັບປຸງກົນໄກການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍ ກ ຄືລະບຽບການ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ກັບວຽງານການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ.  
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1.2 ມອບໃຫ້ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້:  

1.2.1. ເປັນເຈົີ້າການປະສານກັບຂະແໜງການເງິນ, ຂະແໜງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຂະແໜງຖະ

ແຫຼງຂ່າວ,ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເລັົ່ງປັບປຸງແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 

ທີີ່ພົວພັນ ກັບຕົວຊີີ້ວັດ ທີີ່ 1: ຕົວຊີີ້ວັດ ການເລີີ່ມຕົີ້ນທຸລະກິດ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນ: 

(1) ປັບປຸງລະບຽບການ, ມາດຕະການ ໃນການບ ລິການແຈ້ງຂຶີ້ນທະບຽນສ້າງຕັີ້ງວິສາຫະກິດ (ສ່ວນ

ບຸກຄົນ ຫຼ ືນິຕິບຸກຄົນ) ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ກະທັດຮັດ ແລະ ວ່ອງໄວ. ພາຍຫຼັງຂຶີ້ນທະບຽນ

ສ້າງຕັີ້ງວິສາຫະກິດ (ສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ) ແລ້ວ, ກ່ອນຈະດໍາເນີນທຸລະກິດໃດໜຶີ່ງໄດ້
ນັີ້ນ ຕ້ອງຂ ອະນຸຍາດປະກອບທຸລະກິດນໍາຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ອນ;  

(2) ຄົີ້ນຄວ້າປັບປຸງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ບັນດານິຕິກໍາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຫ້ບ ລິການແຈ້ງຂຶີ້ນທະບຽນ
ສ້າງຕັີ້ງວິສາຫະກິດ ເພືີ່ອໃຫ້ສາມາດຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຢູ່ຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັີ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ພາຍໃນ
ໄຕມາດທີີ່ຫນຶີ່ງ ຂອງປີ 2018; 

(3) ກະກຽມສ້າງເງືີ່ອນໄຂທີີ່ຈໍາເປັນຕ່າງໆ ເພືີ່ອຂຶີ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ທາງອີເລັກໂຕຣນິກ (ຫຼື 

ທະບຽນວິສາຫະກິດ Online) ໃຫ້ສໍາເລັດ ພາຍໃນປີ 2019;  

(4) ປະຕິບັດຂັີ້ນຕອນການຈົດທະບຽນກົດລະບຽບ ແລະ ຂັີ້ນຕອນການຈົດທະບຽບຊັບສິນ ຂອງວິ
ສາຫະກິດ ໃຫ້ໄວຂຶີ້ນກວ່າເກົົ່າ ພາຍຫຼັງໄດ້ລະຫັດຜູ້ເສັຍອາກອນ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດໍາເນີນ
ທຸລະກິດຕ່າງໆທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຄົບຖ້ວນແລ້ວ;  

(5) ປັບປຸງລະບົບການອອກລະຫັດຜູ້ເສັຍອາກອນ ໂດຍໃຫ້ອອກພ້ອມກັນກັບການອອກທະບຽນວິ

ສາຫະກິດ ແລະ ໃຫ້ດັດປັບ ຫຼື ຕັດອອກຂັີ້ນຂອດຕ່າງໆ ທີີ່ບ ໍ່ຈໍາເປັນ ເຊັົ່ນ: ເອກະສານບັນຊີເງິນ

ຝາກຂອງຜູ້ອໍານວຍການ, ບັນຊີພະນັກງານ, ເອກະສານສັນຍາເຊົົ່າຫ້ອງການ ແລະ ອືີ່ນໆ ແຕ່
ໃຫ້ວິສາຫະກິດ ສະໜອງເອກະສານໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດດັົ່ງກ່າວໃຫ້ຄົບຖ້ວນພາຍຫຼັງທີີ່ວິ
ສາຫະກິດ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນການລົງທຶນແລ້ວ; 

(6) ປັບປຸງຂັີ້ນຕອນການຄວັດຕາປະທັບ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ມາດຕາ 21 (ປັບປຸງ) ຂອງກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍວິສາຫະກິດ; 

(7) ລົບລ້າງການຂ ອະນຸຍາດຂຶີ້ນປ້າຍສໍາລັບວິສາຫະກິດ (ເນືີ່ອງຈາກເປັນປ້າຍກ່ຽວກັບການບອກຊືີ່ 

ບ ໍ່ແມ່ນປ້າຍໂຄສະນາ), ແຕ່ໃຫ້ສ້າງລະບຽບການກໍານົດມາດຕະຖານປ້າຍສໍາລັບວິສາຫະກິດໃຫ້

ລະອຽດ (ຂະໜາດຂອງ ປ້າຍ, ຕົວໜັງສື, ສີຟືົ້ນ ແລະ ລາຍລະອຽດອືີ່ນໆ) ແລະ ກໍານົດມາດ
ຕະການໃນການຄຸ້ມຄອງ ເພືີ່ອໃຫ້ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະ
ກິດຊາບ ແລະ ປະຕິບັດ ພາຍຫຼັງຂຶີ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວ. ການສ້າງລະບຽບດັົ່ງກ່າວ ກ ໍ່ໃຫ້

ມີລັກສະນະຢືດຢຸນ (ບ ໍ່ເດັດຖານເກີນໄປ) ເພືີ່ອສະດວກໃຫ້ ຜູ້ປະກອບການໃນການຈັດຕັີ້ງ
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ປະຕິບັດ. 
1.2.2. ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີີ່ພົວພັນເຖິງໜ້າວຽກໃນຕົວຊີີ້ວັດ ທີີ່ 

8: ຕົວຊີີ້ວັດການຄ້າຂ້າມແດນ ປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ຂັີ້ນຕອນ ກ່ຽວກັບການຂ ອະນຸຍາດນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ
ສິນຄ້າຂ້າມແດນ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວເຮັດໃຫ້ຂະບວນການອະນຸຍາດນໍາເຂົີ້າ ແລະ ສົົ່ງອອກ ສັີ້ນເຂົີ້າ 
ໂດຍແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ໄລຍະເວລາໃນ ຂະບວນການນໍາເຂົີ້າ ແລະ ສົົ່ງອອກ ຫຼຸດລົງໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 50% ໃນ

ປີ 2019 ເປັນຕົີ້ນແມ່ນ:  

(1) ປະສານສົມທົບກັບ ຂະແໜງການເງີນ, ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ 

ຂົນສົົ່ງ, ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢ,ີ ຂະແໜງພະ

ລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່, ຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ຂະແໜງທະນາຄານ 

ແລະ ຂະແໜງການອືີ່ນທີີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຮີບຮ້ອນຄົີ້ນຄວ້າປຶກສາກັນເພືີ່ອຫຼຸດຂັີ້ນຂອດ, ເວລາ ແລະ 

ເອກະສານ ທີີ່ບ ໍ່ຈໍາເປັນໃນການອະນຸຍາດການນໍາເຂົີ້າ ແລະ ສົົ່ງອອກສິນຄ້າ ລົງຕືີ່ມ;  

(2) ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການເງິນ ປັບປຸງຂັີ້ນຕອນດໍາເນີນການແຈ້ງເອກະສານການນໍາເຂົີ້າ 

ແລະ ສົົ່ງອອກ ສິນຄ້າ ທີີ່ດ່ານຊາຍແດນ ໃຫ້ມີຄວາມກະທັດຮັດ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶີ້ນກວ່າເກົົ່າ, 

ຂັີ້ນຂອດໃດ ບ ໍ່ຈໍາເປັນແມ່ນໃຫ້ ຕັດອອກ;  

(3) ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ກວດກາຄືນ ສິີ່ງກີດຂວາງ
ທາງດ້ານການຂົນສົົ່ງພາຍໃນ ໂດຍສະເພາະ ການຕັີ້ງດ່ານກວດກາຂອງເຈົີ້າໜ້າທີີ່ຕາມເສັີ້ນທາງ 
ແລ້ວນໍາສະເໜີເພືີ່ອລົບລ້າງ ດ່ານກວດກາ ທີີ່ບ ໍ່ຈໍາເປັນຕາມເສັີ້ນທາງ.  

1.3 ມອບໃຫ ້ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ງ ປະຕບິດັ ດັົ່ງນີີ້:  

     ເປັນເຈົີ້າການເລັົ່ງປັບປຸງແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີີ່ພົວພັນກັບຕົວຊີີ້ວັດທີີ່ 2: ຕົວຊີີ້ວັດການຂ ອະນຸ 
ຍາດປຸກສ້າງ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນ:  

(1) ກວດກາບັນດາເອກະສານ  ແລະ  ເນືີ້ອໃນແບບຟອມການຂ ອະນຸຍາດປູກສ້າງຄືນໃໝ່,  ເອກະ 
ສານໃດ ຫຼື ເນືີ້ອໃນໃດ ທີີ່ບ ໍ່ຈໍາເປັນ ແມ່ນໃຫ້ຕັດອອກ;  

(2) ເອົາແບບຟອມການຂ ໃບອະນຸຍາດປຸກສ້າງ, ລວມທັງລະບຽບການຕ່າງໆທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົີ້າໃນ

ເວັບໄຊ ຂອງຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ໃນຕົີ້ນປີ 2018 ເພືີ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ

ໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະເໜີຂ ອະນຸຍາດປຸກສ້າງ,     ບ ໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົີ້າໄປຊືີ້ແບບຟອມຢູ່ພະແນກການກ່ຽວ 
ຂ້ອງ;  

(3) ຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼ ືຕັດຂັີ້ນຕອນ ແລະ ເວລາ ໃນການຂ ອະນຸຍາດປຸກສ້າງທີີ່ບ ໍ່ຈໍາເປັນອອກ ຈາກ 11 

ຂັີ້ນຕອນໃຫ້ ຍັງເຫຼືອບ ໍ່ເກີນ 7 ຂັີ້ນຕອນ ແລະ ຈາກ 83 ວັນ ໃຫ້ຍັງເຫຼືອບ ໍ່ເກີນ 45 ວັນ ໃນປ ີ

2018 ແລະ ບ ໍ່ເກີນ 30 ວັນ ໃນປ ີ2019.  
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1.4 ມອບໃຫ ້ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ ່ປະຕບິດັ ດັົ່ງນີີ້:  
      ເປັນເຈົີ້າການຊີີ້ນໍາລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເລັົ່ງປັບປຸງແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີີ່ພົວພັນກັບຕົວ

ຊີີ້ວັດທີີ່ 3: ຕົວຊີີ້ວັດການຕິດຕັີ້ງໄຟຟ້າ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນ:  

(1) ຫຼຸດຂັີ້ນຕອນ ແລະ ໄລຍະເວລາ ການຕິດຕັີ້ງໄຟຟ້າ ລົງຕືີ່ມ ຈາກທີີ່ມີ 6 ຂັີ້ນຕອນໃນປະຈຸບັນ 

ໃຫ້ເຫຼືອບ ໍ່ເກີນ 5 ຂັີ້ນຕອນ ແລະ ຈາກ 134 ວັນ ໃຫ້ເຫຼືອບ ໍ່ເກີນ 50 ວັນ ໃນປີ 2018 ແລະ 

ບ ໍ່ເກີນ 40 ວັນ ໃນປີ 2019 ໂດຍສະເພາະສໍາລັບບ ລິສັດຮັບເໝົາກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັີ້ງໄຟຟ້າ, 
ໃຫ້ກໍານົດມາດຕະຖານ ແລະ ໄລຍະເວລາການໃຫ້ບ ລິການການຕິດຕັີ້ງໄຟຟ້າ ລວມທັງການຕິດ
ຕັີ້ງໝໍໍ້ແປງ, ໂດຍສະເລ່ຍບ ໍ່ໃຫ້ເກີນ 30 ວັນ ໃນ ປີ 2018 ແລະ ບ ໍ່ເກີນ 25 ວັນໃນປີ 2019. 

ສໍາລັບການກ ໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີີ່ມີຄວາມແຮງ 22 ກວ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມເງືີ່ອນໄຂລວງຍາວ 
ເເລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂອງແຕ່ລະໜ້າວຽກ.  

(2) ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາມາດຕະຖານຂອງການບ ລິການ ຂອງບ ລິສັດທີີ່ໃຫ້ບ ລິການການຕິດຕັີ້ງ

ໄຟຟ້າຢ່າງເຂັີ້ມງວດ, ຖ້າຫາກພົບເຫັນການດໍາເນີນການ ແລະ ບ ລິການຊັກຊ້າ ບ ໍ່ໄດ້ຕາມ
ມາດຕະຖານ ໃຫ້ດາໍເນີນມາດຕະການກ່າວເຕືອນ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ ໂດຍສະເໜີໃຫ້ຂະແໜງ 
ການກ່ຽວຂ້ອງ ຍົກເລີກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນກິດຈະການບ ລິການຕິດຕັີ້ງໄຟຟ້າຂອງບ ລິສັດດັົ່ງ 
ກ່າວ.  

(3) ຮີບຮ້ອນປັບປຸງລະບົບການສະໜອງໄຟຟ້າ ໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຮັບປະກັນບ ໍ່ໃຫ້ມີ
ສະພາບໄຟຟ້າ ຕົກຢູ່ເລືີ້ອຍໆ ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ດັດສະນີຄວາມສະຖຽນລະພາບຂອງການສະໜອງ
ໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ ຂອງອັດຕາຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຢູ່ ສປປ ລາວ ( Reliability of supply 

and transparency of Tariff Index of Lao PDR ) ມີອັນດັບທີີ່ດີຂຶີ້ນ.  
 

1.5 ມອບໃຫ ້ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລອ້ມ ປະຕບິດັ ດັົ່ງນີີ້:  

      ເປັນເຈົີ້າການປັບປຸງແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີີ່ພົວພັນກັບຕົວຊີີ້ວັດທີີ່  4:   ຕົວຊີີ້ວັດການຂຶີ້ນທະ 

ບຽນຊັບສິນ ໂດຍປັບປຸງຂັີ້ນຕອນ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນການຂຶີ້ນທະບຽນຊັບສິນທີີ່ດິນ, ການໂອນກໍາມະ

ສິດນໍາໃຊ້, ການເຊົົ່າ, ການສໍາປະທານ ທີີ່ດິນໃຫ້ໄວຂຶີ້ນ ໂດຍໃຫ້ຫຼຸດຂັີ້ນຕອນເຫຼືອໜ້ອຍກວ່າ 4 ຂັີ້ນຕອນ 

ແລະ ນໍາໃຊ້ເວລາສັີ້ນກວ່າ 53 ວັນ ໃນປີ 2018 ແລະ ສັີ້ນກວ່າ 40 ວັນ ໃນປີ 2019. 
 

1.6 ມອບໃຫ ້ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ປະຕບິດັ ດັົ່ງນີີ້:  
     ເປັນເຈົີ້າການປະສານກັບຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ     ປັບປຸງແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງ 

ຍາກທີີ່ພົວພັນ ກັບ ຕົວຊີີ້ ທີີ່ 5. ຕົວຊີີ້ວັດການເຂົີ້າເຖິງສິນເຊືີ່ອ ແລະ ຕົວຊີີ້ວັດທີີ່ 6. ຕົວຊີີ້ວັດການປົກປ້ອງ
ນັກລົງທຶນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ຖືຫຸ້ນສ່ວນນ້ອຍ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນ:  

(1) ປັບປຸງດັດຊະນີວ່າດ້ວຍວຽກງານການເຂົີ້າເຖິງສິນເຊືີ່ອໃຫ້ດີຂຶີ້ນ ໂດຍສະເພາະດັດຊະມີຄວາມ
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ເຂັີ້ມແຂງຂອງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບທີີ່ປົກປ້ອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ຢືມ ໃຫ້ສູງກວ່າລະດັບ 6, 

ດັດຊະນີຄວາມສະດວກ ໃນການເຂົີ້າເຖິງຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊືີ່ອ ໃຫ້ສູງກວ່າລະດັບ 5, ອັດຕາ

ການຄວບຄຸມຂອງລະບົບຖານຂ ໍ້ມູນຜູ້ກູ້ຂອງລັດ ໃຫ້ຕໍໍ່າກວ່າ 11,2% ແລະ ອັດຕາການຄວບ

ຄຸມຂອງລະບົບຖານຂ ໍ້ມູນຜູ້ກູ້ຂອງເອກະຊົນ ໃຫ້ສູງ ກວ່າ 0%; 

(2) ປັບປຸງດັດຊະນີຄຸນນະພາບຂອງກົດລະບຽບກ່ຽວກັບການຫ້າມບ ໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດທບັຊ້ອນ 

ທີີ່ຢູ່ໃນ ລະດັບ 3,3 ໃຫ້ສູງຂຶີ້ນກວ່າລະດັບ 4,3 ແລະ ດັດຊະນີຄຸນນະພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງຜູ້

ຖືຮຸ້ນທີີ່ຢູ່ໃນລະດັບ 3 ໃຫ້ສູງຂຶີ້ນກວ່າລະດັບ 6,3. ຄຽງຄູ່ກນັນັີ້ນ, ກ ໃຫ້ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມ
ຄອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສືບຕ ໍ່ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານົດລະບຽບການໃນການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານ 
(Corporate Governance) ໃຫ້ສໍາເລັດໃນໄຕມາດທີ 2 ຂອງປີ 2018.  

 

1.7 ມອບໃຫ ້ກະຊວງ ການເງນິ ປະຕບິດັ ດັົ່ງນີີ້:  

(1) ເປັນເຈົີ້າການເລັົ່ງປັບປຸງແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີີ່ພົວພັນກັບຕົວຊີີ້ວັດທີີ່ 7: ຕົວຊີີ້ວັດການເສຍ

ອາກອນ, ໃນນັີ້ນ ໃຫ້ຄົີ້ນຄວ້າປັບປຸງຈໍານວນຄັີ້ງ ແລະ ເວລາໃນການເສຍອາກອນຕ່າງໆ ຂອງ

ບັນດາວິສາຫະກິດ, ໂດຍສະເໜີໃຫ້ມີການປັບປຸງກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນ ປັບປຸງ

ຫຼຸດຈໍານວນຄັີ້ງໃນການຊໍາລະອາກອນກໍາໄລ 4 ຄັີ້ງຕ ໍ່ປ ີໃຫ້ເຫຼືອ 1 ຄັີ້ງຕ ໍ່ປ ີແລະ ປັບປຸງກົນໄກ

ການຊໍາລະອາກອນປະກັນສັງຄົມໃຫ້ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວກ່ວາເກົົ່າ. ພ້ອມກັນນັີ້ນ, ກ ໃຫ້

ພະຍາຍາມຫຼຸດເວລາໃນການຊໍາລະອາກອນ ຈາກ 182 ຊົົ່ວໂມງ/ປີ ໃຫ້ເຫຼືອ ໜ້ອຍທີີ່ສຸດ.  

(2) ປັບປຸງຂັີ້ນຕອນການເກັບພາສີ-ອາກອນ ໃນເວລາການນໍາເຂົີ້າສິນຄ້າທີີ່ດ່ານຊາຍແດນໃຫ້ມີ
ຄວາມກະທັດຮັດ ແລະ ວ່ອງໄວກວ່າເກົົ່າ.  

 

1.8 ມອບໃຫ ້ກະຊວງຍຕຸທິາໍ ແລະ ອງົການຕລຸາການ ປະຕບິດັ ດັົ່ງນີີ້:  

     ເປັນເຈົີ້າການ ຄົີ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາທີີ່ພົວພັນກັບ ຕົວຊີີ້ວັດທີ 9. ຕົວຊີວັດການ

ບັງຄັບໃຊ້ສັນຍາ ແລະ ຕົວຊີີ້ວັດທີີ່ 10: ຕົວຊີີ້ວັດການແກ້ໄຂບັນຫາການລົີ້ມລະລາຍ ຕາມພາລະບົດບາດ 
ເປັນຕົີ້ນແມ່ນ: 

(1) ປັບປຸງໄລຍະເວລາຂອງຂະບວນການດໍາເນີນຄະດີ ເພືີ່ອໃຫ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາໃຫ້ຫຼຸດ 443 

ວັນ, ອັດຕາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຂະບວນການດໍາເນີນຄະດີເພືີ່ອໃຫ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາໃຫ້ຫຼຸດ

31,6% ຂອງມູນຄ່າສັນຍາ ແລະ  ປັບປຸງດັດຊະນີຄຸນນະພາບ ຂອງຂະບວນການທາງສານ 
ໃຫ້ສູງກ່ວາລະດັບ 5,5.  

(2) ຮີບຮ້ອນສົມທົບກັບກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົີ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະ

ກິດສະບັບເລກທີ 06/94, ລົງວັນທີ 14 ຕຸລາ 1994.  
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1.9 ມອບໃຫ ້ກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ ປະຕບິດັ ດັົ່ງນີີ້:  
      ຄົີ້ນຄວ້າຫຼຸດຂັີ້ນຕອນ ແລະ ໄລຍະເວລາ ການອອກຕາປະທັບ ເພືີ່ອການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້ສັີ້ນ

ລົງຕືີ່ມ, ນັບແຕ່ປີ 2018 ເພືີ່ອໃຫ້ການອອກຕາປະທັບໄວຂຶີ້ນ, ໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມອບ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງ ເປັນ
ຜູຜ້ະລິດຕາປະທັບທຸລະກິດ ໂດຍໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະງົບ ກໍານົດລະບຽບ ແລະ ມີບົດແນະນໍາໃນ
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃຫ້ຮັດກຸມ ແລະ ວ່ອງໄວ.  

 

1.10 ມອບໃຫ ້ສະພາການຄາ້ ແລະ ອດຸສາຫະກາໍແຫງ່ຊາດລາວ ປະຕບິດັ ດັົ່ງນີີ້:  
       ເປັນເຈົີ້າການປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນຂະບວນການຄົີ້ນຄ້ວາ ແລະ ປັບປຸງແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ

ຕ່າງໆ ທີີ່ພົວພັນກັບການຈັດອັນດັບຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວ ຕາມພາລະບົດບາດ
ເປັນຕົີ້ນແມ່ນ:  

(1) ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ເຂົີ້າຮ່ວມຢ່າງຕັີ້ງໜ້າໃນການປັບປຸງບັນຍາກາດການລົງທຶນ ຢູ່ 

ສປປ ລາວ.  

(2) ໂຄສະນາເຜີຍແຜ ່ ແລະ ແນະນໍາກ່ຽວກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ຂອງລັດ ໃນການປັບປຸງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການດາໍເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ 
ໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກທີີ່ຂຶີ້ນກັບຕົນເຂົີ້າໃຈເປັນເອກະພາບ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງ
ເຂັີ້ມງວດ.  

(3) ເປັນເຈົີ້າການໃນການສັງລວມບັນຫາ ແລະ ຄໍາສະເໜີຂອງພາກທຸລະກິດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ພ້ອມ
ທັງລະດົມສະໝອງ ແລະ ສະເໜີທິດທາງ, ວິທີແກ້ໄຂຢ່າງສ້າງສັນ ເພືີ່ອໃຫ້ລັດຖະບານ ຄົີ້ນຄ້ວາ
ພິຈາລະນາ. 

  
1.11. ໃຫບ້ນັດາກະຊວງ, ອງົການລດັທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ພາກສວ່ນທີີ່ກຽ່ວຂອ້ງ ທີີ່ກາ່ວມາຂາ້ງ

ເທງິ:  
1. ແຕ່ງຕັີ້ງໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ  ໂດຍມີຮອງຫົວໜ້າກົມຂອງຕົນ  ເປັນຜູ້ລົງເລິກຊີີ້ນໍາການຄົີ້ນ 

ຄ້ວາສ້າງແຜນດໍາເນີນງານ ແລະ ປັບປຸງແຕ່ລະຕົວຊີີ້ວັດທີີ່ພົວພັນກັບພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ແລະ ສົົ່ງໃຫ້
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສັງລວມເປັນແຜນດໍາເນີນງານໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຄໍາສັົ່ງສະບັບນີີ້ 
ເພືີ່ອໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.  

2. ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃນຂອບເຂດ

ທົົ່ວປະເທດ ທີີ່ມີພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ທີີ່ປ ິ່ນອ້ອມກັບການຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດບັນດາຕົວຊີີ້ວັດຄວາມສະດວກ ຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ 
ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມື ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການແກ້ໄຂ, ຫຼຸດຂອດຂັີ້ນ ແລະ ໄລຍະເວລາ ຂອງການ
ອອກອະນຍຸາດຕ່າງໆ.  
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3. ມອບໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນເຈົີ້າການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດ 

ຕັີ້ງປະຕິບັດຄໍາສັົ່ງ ສະບັບນີີ້ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານລັດຖະບານຊາບ ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ 1 

ປີ.  

4. ພາຍຫຼັງບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ປັບປຸງ
ລະບຽບການສໍາເລັດ ແລະ ມີລະບຽບການເອກະພາບແລ້ວ ມອບໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ສຸມໃສ່
ປັບປຸງຂັີ້ນຂອດ ແລະ ໄລຍະເວລາຂ ອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ ໃຫ້ກະທັດຮັດ, 

ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້.  

5. ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ອົງການການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ພາກ 

ສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົົ່ງຮັບຮູ້, ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຄໍາສັົ່ງສະບັບນີີ້ ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ ແລະ 

ໄດ້ຮັບຜົນດີ.  

6. ຄໍາສັົ່ງສະບັບນີີ້ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ມືີ້ລົງລາຍເຊັນ ເປັນຕົີ້ນໄປ.  
 

                                                                ນາຍົກລດັຖະມນົຕ ີ 
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ສະທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ  

 

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ                                                                            ເລກທ ີ08 /ນຍ  

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 02 .07. 2018  
 

ຄໍາສັົ່ງ 
ວາ່ດວ້ຍການເພີີ່ມທະວກີານຄຸມ້ຄອງ ກດິຈະການແຮທ່າດ ໃນ ສປປ ລາວ 

 

ເຖງິ: ບນັດາທາ່ນ ລດັຖະມນົຕ,ີ ຫວົໜາ້ອງົການລດັທຽບເທົົ່າ, ທາ່ນ ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫວຼງວຽງ    

      ຈນັ ແລະ ທາ່ນ ເຈົີ້າແຂວງໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ.  
 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 

08 ພະຈິກ 2016;  

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທ ີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 

2016;  

- ອິງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ສະບັບເລກທີ 02/ສພຊ, ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2011;  

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີີ່ດິນ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2003;  

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ສະບັບເລກທີ 06/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2007;  

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທ ີ 18 

ທັນວາ 2012; 

- ອີງຕາມ ຄໍາສັົ່ງວ່າດ້ວຍການໂຈະການພິຈາລະນາໂຄງການໃໝ່ ສໍາລັບການຊອກຄົີ້ນ ແລະ ສໍາຫຼວດ, 

ການປູກຢາງພາລາ ແລະ ໄມ້ວິກໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ສະບັບເລກທີ 13/ນຍ, ລົງວັນທ ີ 11 

ມິຖຸນາ 2012;  

- ອີງຕາມ ມະຕິຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນ ປະຈໍາເດືອນທັນວາ 2015 ສະບັບ

ເລກທ ີ12/ລບ, ລົງວັນທີ 31 ທັນວາ 2015; 

- ອີງຕາມ ການຊີີ້ນໍາ ແລະ ຕົກລົງ ໃນກອງປະຊຸມນາຍົກ-ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄັີ້ງວັນທ ີ 04-05 

ກ ລະກົດ 2017; 
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- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີ ສະບັບເລກທີ 0989/ກຜທ.ລທ5, ລົງວັນທີ 03 ພຶດສະພາ 2018 ຂອງ

ກະຊວງເເຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.  
 

  ຜ່ານການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັົ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທ ີ13/ນຍ, ລົງວັນທ ີ11 ມິຖຸນາ 

2012, ລັດຖະບານເຫັນໄດ້ວ່າການພັດທະນາດ້ານບ ໍ່ແຮ່ ໄດ້ນໍາຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ ກ ຄືໄດ້

ປະກອບສ່ວນແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມດີພ ສົມຄວນໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ ເພືີ່ອ
ເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບແຮ່ທາດ ໃນ ສປປ ລາວ ຮັບປະກັນໄດ້ປະສິດທິພາບ ແລະ ໄປຕາມ
ທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ຕ້ອງເພີີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງກິດຈະການບ ໍ່ແຮ່ໃນທົົ່ວປະເທດໃຫ້ມີຄວາມຮັດກຸມ 
ແລະ ມີປະສິດທພິາບສູງກວ່າເກົົ່າ.  

 

ນາຍົກລດັຖະມນົຕ ີອອກຄໍາສັົ່ງ:  
 

1. ໃຫ້ສືບຕ ໍ່ໂຈະການພິຈາລະນາອະນຸຍາດ ໂຄງການລົງທຶນໃໝ່ ສໍາລັບການຊອກຄົີ້ນ ແລະ ສໍາຫຼວດແຮ່

ທາດ, ການຂຸດຄົີ້ນຄໍາຕົກຂ້ອນ ຕາມສາຍນໍໍ້າ ແລະ ເທິງບົກ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ຈົນຮອດວັນ

ທີ 31 ທັນວາ 2020, ຍົກເວັີ້ນແຕ່ກ ລະນີ ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີີ້:  

1.1 ປະເພດແຮ່ທາດ ທີີ່ຈໍາເປັນ ເພືີ່ອຮັບໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການກ ໍ່ສ້າງ ມີດັົ່ງນີີ້:  

- ແຮ່ທາດອະໂລຫະ ສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາ: ຫີນປູນ, ຫີນກຣານິດ, ລາເຕຣິດ, ຫີນອັງເດຊິດ, ຫີນ

ກາໂບຣ, ຫີນໂດໂລມິດ, ຫີນອາໂດເບ, ຫີນແຊກປັງຕິນ, ອາລຸນິດ, ມາດ, ໂຟດສະຟັດ, ກາວ

ແລງ, ແຟວສະປາ, ກຣາຟີດ, ໄມກາ, ຊາຍຜະລິດແກ້ວ, ກວັກສ໌, ຫີນຊາຍ, ຫີນໄນສ໌, ຫີນ

ແຮ່,ຊາຍ, ຫີນແປັກມາຕິດ, ຫີນຣີໂອລິດ, ຫີນ ສະເລດ ແລະ ດິນໜຽວ.  

- ແຮ່ທາດອະໂລຫະ ສໍາລັບການກ ໍ່ສ້າງ : ຫີນບາຊານ, ຫີນໂດໂລມິດ, ຫີນກາໂບຣ, ຫີນກຣາ

ນິດ, ຫີນໄນສ໌, ຫີນອັງເດຊິດ, ຫີນຣີໂອລິດ, ຫີນຊາຍ, ຫີນລາເຕຣິດ, ຫີນແຮ່, ຊາຍ ແລະ 

ຫີນມາໂບ.  

- ໝວດແຮ່ທາດພະລັງງານເຊືີ້ອໄຟ : ຖ່ານຫີນ, ຫີນແຜ່ນທີີ່ໃຫ້ພະລັງງານເຜົາໄໝ້, ນໍໍ້າມັນດິບ 

ແລະ ອາຍເເກ໊ສທໍາມະຊາດ.  

- ໝວດແຮ່ທາດແຫຼວ : ນໍໍ້າແຮ່ຮ້ອນ ແລະ ນໍໍ້າແຮ່ທາດ.  

1.2 ສໍາລັບບັນດາໂຄງການໃດ ທີີ່ລັດຖະບານໄດ້ຍົກເລີກ ຫຼື ສິີ້ນສຸດສັນຍາແລ້ວ  ຖ້າຫາກມີບ ລິສັດ 
     ໃໝ່ ມີຄວາມສົນໃຈຢາກສືບຕ ໍ່ ແມ່ນລັດຖະບານ ຈະພິຈາລະນາເປັນແຕ່ລະກ ລະນີ ໂດຍ

ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ.  

1.3 ນອກຈາກປະເພດແຮ່ທາດ ທີີ່ລະບຸໄວ້ໃນຂ ໍ້ 1.1 ຂ້າງເທິງ, ລັດຖະບານ ຈະພິຈາລະນາເປັນແຕ່
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ລະກ ລະນີ ສະເພາະ, ສໍາລັບຜູ້ລົງທຶນ ທີີ່ມີຄວາມສາມາດທາງການເງິນ, ມີປະສົບການລົງທຶນ

ດ້ານບ ໍ່ແຮ່, ມີໂຮງງານປຸງແຕ່ງແຮ່ ເປັນຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບ ເພືີ່ອສົົ່ງອອກ, ມີຊືີ່ສຽງ, ມີ

ປະຫວັດການເຄືີ່ອນໄຫວທີີ່ດີ ແລະ ເປັນທີີ່ຮັບຮູ້ໃນອຸດສາຫະກໍາແຮ່ທາດສາກົນ.  

2. ປະເພດແຮ່ທາດ ທີີ່ຫ້າມບ ໍ່ໃຫ້ສົົ່ງອອກ ມີຄື : ຖ່ານຫີນ, ໂຟດສະຟດັ ຍົກເວັີ້ນແຕ່ບັນດາໂຄງການໃດ 
ທີີ່ມີສັນຍາສໍາປະທານຂຸດຄົີ້ນ ກ່ອນຄໍາສັົ່ງສະບັບນີີ້ ແລະ ໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນການສົົ່ງອອກແຮ່ທາດ ທີີ່ບ ໍ່ໄດ້
ຜ່ານການປຸງແຕ່ງ (ແຮ່ດິບ) ເປັນຕົີ້ນແມ່ນ ເເຮ່ບາຣິດ ແລະ ຫີນກາວ.  

3. ສໍາລັບບັນດາໂຄງການທີີ່ມີສັນຍາສໍາປະທານກັບລັດຖະບານ ທີີ່ມີຜົນຂອງການກວດກາ ຕາມຄໍາສັົ່ງ

ເລກທີ 13/ນຍ ຜ່ານມາແລ້ວນັີ້ນ, ມອບໃຫ້ຄະນະຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັົ່ງເລກທີ 13/ນຍ ຂັີ້ນສູນ

ກາງ ຄົີ້ນຄວ້ານໍາສະເໜີການປະຕິບັດມາດຕະການຂັີ້ນເດັດຂາດ ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ 

ສັນຍາສໍາປະທານ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍານົດ. ໃຫ້ຄັດຈ້ອນເອົາແຕ່ສະເພາະໂຄງການທີີ່ດີ ແລະ ຈະສ້າງຜົນ

ປະໂຫຍດຕ ໍ່ປະເທດຊາດໄວ້.   ສ່ວນໂຄງການໃດທີີ່ບ ໍ່ມີການປັບປຸງຕົນເອງ ແລະ ສືບຕ ໍ່ລະເມີດກົດ

ໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ສັນຍາສໍາປະທານ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນ ບ ໍ່ປະຕິບັດພັນທະ, ບ ໍ່ເຄືີ່ອນໄຫວວຽກ

ງານ, ແກ່ຍາວເວລາ, ປະຕິບັດວຽກງານຂ້າມຂັີ້ນຕອນ ທີີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແກ່ປະເທດຊາດ ແມ່ນ
ໃຫ້ຄົີ້ນຄ້ວານໍາສະເໜີລັດຖະບານ ເພືີ່ອຕົກລົງຍົກເລີກສັນຍາສໍາປະທານ ຢ່າງເດັດຂາດ ຫ້າມບ ໍ່ໃຫ້
ໂຄງການທີີ່ຖືກຍົກເລີກໄປແລ້ວນັີ້ນ ນໍາສະເໜີຫາພາກສ່ວນອືີ່ນເພືີ່ອເອົາໂຄງການຄືນ ທີີ່ເປັນການ
ສ້າງຄວາມສັບສົນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ. ຫ້າມເດັດຂາດບ ໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຕ ໍ່ອາຍຸສັນຍາ ເກີນກໍານົດຕາມ 

ທີີ່ລະບຸໄວ້ໃນກົດໝາຍອີກ.  

4. ມອບໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດ ທີີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັີ້ງ ຕາມຄໍາສັົ່ງເລກທີ 13/ນຍ, ລົງວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 

2012 ສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທຸກຂັີ້ນ ດໍາເນີນການກວດກາ, ປະເມີນບັນດາໂຄງການ
ລົງທຶນດ້ານແຮ່ທາດ ທີີ່ທ້ອງຖິີ່ນອະນຸຍາດ ເພືີ່ອລາຍງານໃຫ້ຂັີ້ນເທິງຊາບ ແລະ ຂ ທິດຊີີ້ນໍາ ເປັນແຕ່
ລະໄລຍະ ເພືີ່ອໃຫ້ໂຄງການເຫຼົົ່ານັີ້ນ ດໍາເນີນການໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍກໍານົດ, ພ້ອມທັງ

ປະຕິບັດມາດຕະການຕ ໍ່ຜູ້ລະເມີດ ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ.  

5. ການອອກອະນຸຍາດລົງທຶນດ້ານແຮ່ທາດ ຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທຸກຂັີ້ນ ຕ້ອງໄດ້ມີຄໍາເຫັນ
ທາງດ້ານການ ແລະ ວິຊາການ ຈາກຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການລວມສູນປະຕູດຽວ 
ເທົົ່ານັີ້ນ.  

6. ສໍາລັບງົບປະມານ ທີີ່ຮັບໃຊ້ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຄໍາສັົ່ງ
ສະບັບນີີ້ ແມ່ນໃຫ້ນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ ແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ງົບປະມານບ້ວງຄຸ້ມຄອງໂຄງການ.  

7. ມອບໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດ ທີີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັີ້ງ ຕາມຄໍາສັົ່ງເລກທີ 13/ນຍ, ລົງວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 
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2012 ສືບຕ ໍ່ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັົ່ງສະບັບນີີ້ ໂດຍໃຫ້ສືບຕ ໍ່ຖືເອົາຮູບເເບບ ແລະ ກົນໄກ ທີີ່ໄດ້

ປະຕິບັດຜ່ານມາ. ໃນກ ລະນີຈໍາເປັນ ຄະນະດັົ່ງກ່າວ ສາມາດສະເໜີແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະ ແລະ ອອກບົດແນະ

ນໍາລະອຽດເພີີ່ມເຕີມໄດ້ ໂດຍອງີໃສ່ເນືີ້ອໃນຈິດໃຈ ຂອງຄໍາສັົ່ງສະບັບນີີ້.  

8.ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ບັນດາແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ 

ຈົົ່ງຮັບຮູ້, ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັົ່ງສະບັບນີີ້ ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.  

9. ຄໍາສັົ່ງສະບັບນີີ້ ປ່ຽນແທນຄໍາສັົ່ງເລກທີ 13/ນຍ, ລົງວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2012 ແລະ ມີຜົນສັກສິດ 

ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົີ້ນໄປ ຈົນກ່ວາຈະມີຄໍາສັົ່ງປ່ຽນແປງໃໝ່.  

ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ                                                                           ເລກທ ີ09 /ນຍ  

                                                                ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທ ີ02 .07. 2018 
 

ຄໍາສັົ່ງ 
ວ່າດວ້ຍການເພີີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງການນາໍໃຊ ້

ເນືີ້ອທີີ່ດນິ ເພືີ່ອສາໍປະທານປກູໄມອ້ດຸສະຫະກໍາ ແລະ ພດືຕາ່ງໆ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ 
 

ເຖງີ: ບັນດາທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົົ່າ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ທ່ານ  

      ເຈົີ້າແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ.  
 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 

08 ພະຈິກ 2016;  

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 

2016;  

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີີ່ດິນ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2003;  

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ສະບັບເລກທີ 06/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2007;  

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 

ທັນວາ 2012;  

- ອີງຕາມ ຄໍາສັົ່ງວ່າດ້ວຍການໂຈະການພິຈາລະນາໂຄງການໃໝ່ ສໍາລັບການຊອກຄົີ້ນ ແລະ ສໍາຫຼວດ, 

ການປູກຢາງພາລາ ແລະ ໄມ້ວິກ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ສະບັບເລກທີ 13/ນຍ, ລົງວັນທີ 11 

ມິຖຸນາ 2012;  

- ອີງຕາມ ມະຕິຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມ ລັດຖະບານ ສະໄໝສາມັນ ປະຈໍາເດືອນທັນວາ 2015 ສະບັບ

ເລກທ ີ12/ລບ, ລົງວັນທີ 05 ທັນວາ 2015;  

- ອີງຕາມ ການຊີີ້ນໍາ ແລະ ຕົກລົງ ໃນກອງປະຊຸມນາຍົກ-ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄັີ້ງວັນທີ 04-05 

ກ ລະກົດ 2017;  
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- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີ ສະບັບເລກທີ 0989/ກຜທ.ລທ5, ລົງວັນທີ 03 ພຶດສະພາ 2018 ຂອງກະຊວງ

ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ,  
       

      ຜ່ານການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຄໍາສັົ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 13/ນຍ, ລົງວັນທ ີ 11 ມິຖຸນາ 

2012, ລັດຖະບານ ເຫັນໄດ້ວ່າການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້
ປະກອບສ່ວນສໍາຄັນເຂົີ້າໃນການພັດທະນາດ້ານຂະເເໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ນໍາຜົນປະໂຫຍດມາ
ໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ ກ ໍ່ຄືໄດ້ປະກອບສ່ວນແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ດີພ ສົມຄວນ ໃນ

ໄລຍະຜ່ານມາ, ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ ຕ້ອງໄດ້ເພີີ່ມທະວີໃນການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ເນືີ້ອທີີ່ດິນ ເພືີ່ອສໍາປະທານ

ປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ພືດອືີ່ນໆໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ໃຫ້ມີຄວາມຮັດກຸມ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ, 

ຈຶີ່ງເຫັນວ່າຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນ ຕ້ອງໄດ້ສືບຕ ໍ່ກວດກາປະເມີນຜົນ ແລະ ຈັດປະເພດໂຄງການ, ສ້າງຄວາມ
ເຂັີ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມພ້ອມ ໃນການພັດທະນາ ລວມທັງການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ທີີ່ຊັດເຈນ 
ຕາມວິໃສທັດການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ເຕີບໂຕສີຂຽວ ຂອງລັດຖະບານ ໃນໄລຍະໃໝ່.  
     

ນາຍົກລດັຖະມນົຕ ີອອກຄໍາສັົ່ງ: 
 

1. ໂຄງການປູກໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ  

1.1 ໃຫ້ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ

ທ້ອງຖິີ່ນ ສືບຕ ໍ່ ກວດກາຄືນ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຄໍາສັົ່ງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທ ີ13/ນຍ 
ເພືີ່ອປັບປຸງແກ້ໄຂບັນຫາຄົງຄ້າງ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ແທດເໝາະ ກັບນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ
ການລົງທຶນ ໃນໄລຍະໃໝ່.  

1.2 ໃຫ້ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ 
ຢຸດຕິການອະນຸຍາດໃຫ້ເຊົົ່າ ຫຼື ສໍາປະທານທີີ່ດິນຂອງລັດ ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນໃໝ່ ເພືີ່ອປູກ
ໄມ້ຢາງພາລາ, ສໍາລັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນທີີ່ເປັນກໍາມະສິດ
ຂອງຕົນເອງ ເພືີ່ອປູກໄມ້ຢາງພາລາ ແມ່ນໃຫ້ສືບຕ ໍ່ຊຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຂອງ
ປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ທີີ່ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ກໍານົດ.  

1.3 ໃຫ້ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິີ່ນ ສືບຕ ໍ່ຊຸກຍູ້ ສົົ່ງເສີມບັນດາໂຄງການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ ທີີ່ເປັນເປົົ້າໝາຍປະກອບສ່ວນ 
ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນອານາຄົດເປັນຕົີ້ນແມ່ນ: ໄມ້ວິກ, ໄມ້ກະຖິນນະລົງ, 

ໄມ້ກະຖິນເທພາ, ໄມ້ສັກ, ໄມ້ປ່ອງ ແລະ ໄມ້ພັນພືີ້ນເມືອງອືີ່ນໆ.  

1.4 ໃຫ້ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ຂຸ້ນຂ້ຽວສໍາຫຼວດ, ຈັດສັນ

ວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ໃນສາມປະເພດປ່າ ໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍໄວ, ໃນນີີ້ໃຫ້ເລັົ່ງໃສ່ທີີ່ດິນປ່າໄມ້
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ຊຸດໂຊມ ໃນເຂດປ່າຜະລິດ ເພືີ່ອຈັດສັນ ແລະ ສົົ່ງເສີມການປູກໄມ້ເປັນສິນຄ້າ ແລະ ເປັນວັດຖຸ
ດິບ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ການປຸງແຕ່ງທົດແທນການນໍາໃຊ້ໄມ້ ຈາກປ່າທໍາມະຊາດ.  

1.5 ໃຫ້ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິີ່ນ ສືບຕ ໍ່ດໍາເນີນການກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຄືນ ບັນດາໂຄງການລົງທຶນປູກໄມ້ອຸດ
ສາຫະກໍາ ທີີ່ກວມເອົາເນືີ້ອທີີ່ດິນ ຂອງ 3 ປະເພດປ່າ (ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າຜະລິດ) 
ທີີ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ອະນຸມັດຜ່ານມາ ເຫັນວ່າບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ 
ລວມທັງການປະຕິບັດພັນທະຕ່າງໆ ຫາກພົບເຫັນມີການກະທໍາຜິດ ຫຼື ລະເມີດ ແມ່ນໃຫ້ດໍາເນີນ
ມາດຕະການ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ.  

1.6 ໃຫ້ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິີ່ນ ກວດກາ ແລະ ທົບທວນຄືນ ສັນຍາເຊົົ່າ ຫຼື ສໍາປະທານທີີ່ດິນລັດ ເພືີ່ອປູກໄມ້ ທີີ່ໄດ້ເຊັນ
ສັນຍາແລ້ວ ລວມທັງການລົງທຶນ ຮູບແບບ 2+3 ຊຶີ່ງເຫັນວ່າ ມີຊ່ອງຫວ່າງ, ບ ໍ່ຮັດກຸມ ແລະ ຜົນ
ປະໂຫຍດບ ໍ່ສະເໝີພາບ ກ ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ເຈລະຈາຄືນ ຕາມແຕ່ລະກ ລະນີ.  

 

2. ໂຄງການປູກກວ້ຍ ແລະ ພດືກະສກິາໍອືີ່ນ  

2.1 ໃຫ້ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິີ່ນ ມີມາດຕະການແກ້ໄຂຕ ໍ່ຜົນກະທົບການອະນຸຍາດ ໃຫ້ເຊົົ່າ ຫຼ ື ສໍາປະທານເນືີ້ອທີີ່ດິນ
ຜ່ານມາ ແລະ ສໍາລັບໂຄງການ ລົງທຶນໃໝ່ ເພືີ່ອປູກກ້ວຍ ແລະ ພືດກະສິກໍາອືີ່ນໆ ທີີ່ນໍາໃຊ້ສານ
ເຄມີທີີ່ຕ້ອງຫ້າມ ແລະ ເກີນມາດຕະຖານ ທີີ່ກໍານົດ ຊຶີ່ງສ້າງຜົນກະທົບທາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ.  

2.2 ໃຫ້ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິີ່ນ ສືບຕ ໍ່ ຊຸກຍູ້ ບັນດາໂຄງການປູກພືດກະສິກໍາ ທີີ່ເປັນເສດຖະກິດ ສາມາດແກ້ໄຂສະບຽງ
ອາຫານ, ເປັນສິນຄ້າ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ   ຂອງປະຊາຊົນບັນດາ 

      ເຜົົ່າ.  
2.3 ໃຫ້ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ

ທ້ອງຖິີ່ນ ຄົີ້ນຄວ້າ ການລົງທຶນ ຂອງບັນດາບ ລິສັດລົງທຶນປູກກ້ວຍຫອມ ໃນຮູບແບບການເຊົົ່າ 
ຫຼື ສໍາປະທານດິນຂອງລັດ ແລະ ທີີ່ດິນຂອງບຸກຄົນ, ພ້ອມດຽວກັນ ກ ໍ່ໃຫ້ຈັດລະບົບການປູກ
ກ້ວຍຫອມ ແລະ ພືດອືີ່ນໆ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະ ຖານການຜະລິດກະສິກໍາທີີ່ດີ ແລະ ສອດຄ່ອງ
ກັບນະໂຍບາຍກະສິກໍາສະອາດ.  

2.4 ໃຫ້ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສືບຕ ໍ່ດໍາເນີນການກວດກາ, ປະເມີນຜົນຄືນ ບັນດາໂຄງການປູກ

ກ້ວຍຢູ່ທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ໄດ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໄປແລ້ວນັີ້ນ ແມ່ນໃຫ້ມີມາດຕະການຟືົ້ນຟູປັບປຸງທີີ່ດິນຄືນ, 
ສ່ວນໂຄງການທີີ່ ກໍາລັງຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ  ກ ໍ່ໃຫ້ມີແບບແຜນຟືົ້ນຟູປັບປຸງທີີ່ດິນຄືນໃຫ້ລະອຽດ ຈະ 

      ແຈ້ງ ພ້ອມດຽວກັນກ ໍ່ໃຫ້ກວດກາຄືນການປະຕິບັດພັນທະຕ່າງໆ ຕາມສັນຍາ ແລະ ລະບຽບກົດ
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ໝາຍ ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ.  
2.5 ໃຫ້ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ

ທ້ອງຖິີ່ນ ສືບຕ ໍ່ດໍາເນີນການກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຄືນ ບັນດາໂຄງການລົງທຶນພັດທະນາກະສິ
ກໍາ ທີີ່ກວມເອົາເນືີ້ອທີີ່ດິນ ຂອງ 3 ປະເພດປ່າ (ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າຜະລິດ) ທີີ່
ເຫັນວ່າບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ລວມທັງການປະຕິບັດພັນທະຕ່າງໆ ຫາກ
ພົບເຫັນມີການກະທໍາຜິດ ຫຼື ລະເມີດ ແມ່ນໃຫ້ດໍາເນີນມາດຕະການ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການ ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ.  

2.6 ໃຫ້ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ

ທ້ອງຖິີ່ນ ສໍາຫຼວດ ຈັດສັນເຂດທີີ່ເໝາະສົມສະເພາະ ໃນການປູກ, ການລ້ຽງ ເພືີ່ອຮັບຮອງຕ ໍ່ການ

ຂ ອະນຸຍາດລົງທຶນໃໝ່ ສໍາລັບ ໂຄງການປູກພືດກະສິກໍາຕ່າງໆ, ການປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດ, ອ່າງ
ເກັບນໍ້ໍາ ແລະ ແຫຼ່ງນໍ້ໍາ ສໍາລັບລ້ຽງປາ ແລະ ສັດນໍໍ້າຕ່າງໆ.  

2.7 ໃຫ້ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ

ທ້ອງຖິີ່ນ ເປັນເຈົີ້າການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການນໍາເຂົີ້າ, ການຈໍາໜ່າຍ 

ແລະ ການນໍາໃຊ້ປັດໄຈການຜະລິດຕ່າງໆ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນຢາປາບສັດຕູພືດ, ແນວພັນ ແລະ ຝຸ່ນ 
ໂດຍໃຫ້ປະຕິບັດຕາມນິຕິກໍາ ຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັີ້ມງວດ.  

 

3. ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ  

3.1 ມອບໃຫ້ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຜູ້ອອກຄໍາແນະນໍາສະເພາະ ເພືີ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຄໍາສັົ່ງ

ສະບັບນີີ້ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ, ພ້ອມທັງເປັນເຈົີ້າການ ແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະກໍາມະການສະເພາະກິດຂອງຕົນ 

ສົມທົບກັບຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມ, 
ກວດກາ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຄໍາສັົ່ງສະບັບນີີ້ ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ.  

3.2 ມອບໃຫ້ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 

ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ກວດກາຄືນ ພ້ອມທັງກໍານົດນະໂຍບາຍ, ຈັດສັນ 
ແລະ ວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມເງືີ່ອນໄຂທ່າແຮງຂອງ
ທ້ອງຖິີ່ນ ຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.  

3.3 ມອບໃຫ້ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນເຈົີ້າການ ຜັນຂະຫຍາຍ ອອກເປັນນິຕິກໍາສະເພາະ, ສໍາ
ລັບການເຊົົ່າ ຫຼື ສໍາປະທານທີີ່ດິນ ເພືີ່ອການລົງທຶນພັດທະນາດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍຜາ່ນ
ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ ໃນແຕ່ລະຂັີ້ນ ແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິີ່ນ, ໃຫ້ມີການແບ່ງຂັີ້ນຄຸ້ມ

ຄອງ, ອະນຸຍາດ ແລະ ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ, ກວດກາ ຢ່າງຈະແຈ້ງ.  

3.4 ມອບໃຫ້ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ລາຍງານຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນນາມຫົວໜ້າຄະນະສະເພາະກິດ ເພືີ່ອເປັນບ່ອນອີງ ສັງລວມລາຍ
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ງານ ລັດຖະບານ.  

3.5 ຄໍາສັົ່ງສະບັບນີີ້ ປ່ຽນແທນຄໍາສັົ່ງ ເລກທ ີ 13/ນຍ, ລົງວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2012 ແລະ ມີຜົນ

ສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົີ້ນໄປ ຈົນກ່ວາຈະມີຄໍາສັົ່ງປ່ຽນເເປງໃໝ່.                                                                                                 
 

                                                                    ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ                                                                             ເລກທ ີ19 /ນຍ    

                                      ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທ ີ31 ທັນວາ 2018 
 

ຄໍາສັົ່ງ 
ວ່າດວ້ຍການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັວຽກງານສະຖຕິ ິລະບບົສາຍຂວາງ 

 

  ເຖິງ : ບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງ, ຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນ 

                  ຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາເຈົີ້າແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. 
 

  - ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ04/ສພຊ ລົງວັນທ ີ08   

             ພະຈິກ 2016; 

  - ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທ ີ 24/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11    

             ພຶດສະພາ 2017; 

  - ອີງຕາມ ເອກະສານສະເໜີ ສະບັບເລກທີ 2070/ກຜທ, ລົງວັນທີ 31 ຕຸລາ 2018 ຂອງກະຊວງ 

             ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 
 

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພາຍຫຼັງທີີ່ລັດຖະບານ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບ
ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແຕ່ປີ 2016-2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດ 2030 ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ 

(ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 24/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2017 ປະກາດໃຊ້  ສາມາດເຮັດໃຫ້ການ
ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັີ້ງຂອງສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິີ່ນ ລວມທັງສາຍຕັີ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ ກົງຈັກໄດ້ຮັບ
ການປັບປຸງໂດຍພືີ້ນຖານ. ສໍາລັບກົງຈັກການຈັດຕັີ້ງສາຍຕັີ້ງ ແມ່ນໄດ້ສໍາເລັດຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັີ້ນ

ແຂວງ, ສ່ວນການຈັດຕັີ້ງສາຍຂວາງ ກ ໄດ້ມີການສ້າງຕັີ້ງຂຶີ້ນຢ່ ູບາງກະຊວງ ເຖິງແນວໃດກ ຕາມກົງຈກັ
ການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິຂອງສາຍຕັີ້ງ ຂັີ້ນເມືອງ ແມ່ນບ ໍ່ທັນມີ ແລະ ກົງຈັກສາຍຂວາງ ກ ຍັງມີຫຼາຍກະຊວງ ທີີ່
ບ ໍ່ທັນມີ ແລະ ກະຊວງທີີ່ມີແລ້ວ ກ ໍ່ຍັງບ ໍ່ເປັນເອກະພາບກັນ ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັີ້ງວຽກງານສະຖິຕິ ບ ໍ່ທັນມີ 

      ປະສິດທິຜົນເທົົ່າທີີ່ຄວນ. 
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ສະນັີ້ນ, ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ເນືີ້ອໃນຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ຍຸດທະສາດ

ພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 2016-2025  ແລະ  ວິໄສທັດຮອດ 2030 ໄດ້ຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງ 

ກ້ວາງຂວາງ, ເລິກເຊິີ່ງ, ທົົ່ວເຖິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນນັີ້ນ ຈຶີ່ງເຫັນມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງກົງຈັກ

ການຈັດຕັີ້ງສາຍຕັີ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ ໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ, ກະທັດຮັດ ກ້າວໄປສູ່ຄຸນນະພາບດີກ່ວາເກົົ່າ 

ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ກ ໍ່ຄືການ

ພັດທະນາຂະແໜງການ ແລະ ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. 
 

ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີອອກຄາໍສັົ່ງ: 
 

1. ມອບໃຫ້ລັດຖະມົນຕີບັນດາກະຊວງ,  ຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ  ອອກຂ ໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບ
ການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງວຽກງານສະຖິຕິປະຈໍາຂະແໜງການຂອງຕົນ  ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ສິດ 
ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017 ພາກທີ V, ໝວດ

ທີ 2 ມາດຕາ 51 ຫາ 54 ຂອງກົດໝາຍ ດັົ່ງກ່າວ. 

2. ສໍາລັບໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິສາຍຂວາງ ຕາມທີີ່ໄດກ້ໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ 

(ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017 ພາກທີ V, ໝວດທີ 2, ມາດຕາ 50 ແມ່ນໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບ

ເທົົ່າກະຊວງ ນໍາໃຊ້ກົງຈັກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ທີີ່ມີໃນປະຈຸບັນນີີ້ກ່ອນ, ສ່ວນບ່ອນທີີ່ບ ໍ່ທັນໄດ້ສ້າງຕັີ້ງ

ເປັນກົງຈັກ ກ ໍ່ໃຫ້ແຕ່ງຕັີ້ງມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສະຖິຕິໄປກ່ອນ, ເມືີ່ອລັດຖະບານ ມີຄວາມພ້ອມດ້ານ

ຕ່າງໆ ຈຶີ່ງສ້າງຕັີ້ງ ແລະ ປັບປຸງ ໃຫ້ເປັນລະບົບ. 

3. ສໍາລັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ ຂອງການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຂວາງ ແມ່ນໃຫ້ຈັດຕັີ້ງຜັນ

ຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແບບຍືນຍົງ 2016-2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດ

ປີ 2030  ແລະ ບົດແນະນໍາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແບບຍືນຍົງ 

2016-2025 ແລະ ວິໃສທັດ ຮອດປີ 2030 ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຄດືັົ່ງນີີ້: 

3.1 ສ້າງແຜນດໍາເນີນງານຂອງຂະແໜງການຂອງຕົນ ໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ   
ການວາງແຜນ ແລະ ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

3.2 ຄົີ້ນຄ້ວາ, ສ້າງຕົວຊີີ້ບອກຂອງຂະແໜງການຂອງຕົນ ໂດຍອງີໃສ່ບັນຊີດັດຊະນີໝາຍ ທີີ່ໄດ້ກໍານົດ

ໂດຍສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍຶນຍົງ ແລະ ວິໃສທັດ ຮອດປ ີ2030; 

3.3 ການດໍາເນີນການສ້າງສະຖິຕິ, ການລາຍງານ ແລະ ການເຜີຍແຜ ່ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດ

ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕ ິ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017 ພາກທີ III, ໝວດທີ 1 ຫາ 4,ມາດຕາ 15 

  ຫາ 30 ແລະ ພາກທີ IV, ມາດຕາ 40 ຫາ 43. 
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4. ກ່ຽວກັບການນຄຸ້ມຄອງສະຖິຕິ, ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ເອົາໃຈໃສ່ ດັົ່ງນີີ້: 

4.1. ເອົາໃຈໃສ່ ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ ຂອງຂະແໜງການຕົນ, 

ໃຫ້ສົມຄູ່ ລະຫວ່າງ ຄວາມຕ້ອງການ, ການສະໜອງຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ; 

4.2. ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນງານສະຖິຕິ  ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນງານຂອງຂະແໜງການ 

      ຕົນ; 

4.3. ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ພິຈາລະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ ທີີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ ການດໍາເນີນວຽກງານ
ສະຖິຕິ ຂອງຂະແໜງການຕົນ ແລະ ຂອງ ສປປ ລາວ; 

4.4.  ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງກວດກາທາງດ້ານວິຊາການ ຂອງການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັີ້ງຂອງຕົນ ຢູ່ຂັີ້ນທ້ອງ
ຖິີ່ນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ສ້າງກົນໄກ ແລະ ວິທີການ ໃນການກວດກາ ໃຫ້
ລະອຽດ. 

5. ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ເພີີ່ມທະວີ ແລະ ຍຶດໝັີ້ນການຮ່ວມມືວຽກງານສະຖິຕິ ດັົ່ງນີີ້: 

5.1. ຍຶດໝັີ້ນຫຼັກການຮ່ວມມືລວມ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ

2017 ພາກທີ I, ມາດຕາ 7; 

5.2. ເປັນເຈົີ້າການສ້າງກົນໄກ ແລະ ເພີີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບທຸກພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ ຕາມພາລະບົດບາດ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການສະຖິຕິ ແລະ ແຫຼ່ງ
ທຶນເຂົີ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ ໂດຍມີການປະສານສົມທົບລະຫ່ວາງການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິ
ສາຍຕັີ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ ແຕ່ສນູກາງຮອດທ້ອງຖິີ່ນ. 

6. ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ສ້າງ ແລະ ກໍານົດກົນໄກການປະສານງານໃຫ້ລະອຽດ ແລະ 
ເປັນລະບົບ ເປັນຕົີ້ນ: 

6.1. ສ້າງລະບົບ ແລະ ກົນໄກການປະສານງານ  ລະຫ່ວາງການຈັດຕັີ້ງສະຖິຕິຂອງຕົນ  ໃຫ້ມີລະບົບທີີ່ລະ 

     ອຽດ, ແນ່ນອນ, ທັງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບວຽກງານຕິດຕາມ ແລະປະເມີນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ກ ໍ່ຄືແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ  ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພືີ່ອໃຫ້ວຽກງານສະຖິຕິ  ຂະແໜງ 

       ການ ມີພືີ້ນຖານທາງດ້ານລະບອບວິທີ ຕາມຫຼັກການວິທະຍາສາດສະຖິຕິ, ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຄວາມເປັນ
ເອກະພາບທາງດ້ານຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ; 

6.2. ເພີີ່ມທະວີການສ້າງຄວາມເຂີ້ັມແຂງ ຂອງລະບົບສະຖິຕິຂະແໜງການ, ເພີີ່ມຄວາມເປັນເອກະພາບທາງ
ດ້ານວິຊາການສະຖິຕິ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງການຊໍໍ້າຊ້ອນຂອງວຽກງານ ແລະ ຍຶດໝັີ້ນໃນການປະຢັດ
ມັດທະຍັດ. 

7. ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ,  ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ  ຊີີ້ນໍາຄົີ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາແຜນງົບປະມານ  ສໍາລັບວຽກ 

   ງານສະຖິຕິ ຂອງສາຍຂວາງໃຫ້ເໝາະສົມ ຕາມທີີ່ກໍານົດໄວ້ ໃນມາດຕາ 70 ແລະ 71 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 

ສະຖິຕິ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 24/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2017 ເພືີ່ອຮັບໃຊ້ເຂົີ້າໃນ
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ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການ, ການສ້າງແຜນງົບປະມານ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບການສ້າງແຜນກິດຈະກໍາ 
ແລະ ແຜນຄວາມຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນເປັນແຜນງານອັນລະອຽດຂອງຂະແໜງການຕົນ. 

8. ທ່ານລັດຖະມົນຕີບັນດາກະຊວງ,  ຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ທ່ານເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

ແລະ ບັນດາທ່ານເຈົີ້າແຂວງ, ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຕາມ
ຄໍາສັົ່ງແນະນໍາສະບັບນີີ້ ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ. 

9. ມອບໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັົ່ງສະບັບນີີ້ ໃຫ້ລັດຖະບານຊາບ ເປັນປົກກະຕິ. 

10. ຄໍາສັົ່ງສະບັບນີີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ມືີ້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົີ້ນໄປ. 
 

                             ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ                                                                            ເລກທ ີ03 /ນຍ        

                                                              ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ  21 / 01 / 2020 
 

ຄາໍສັົ່ງ 
ວາ່ດວ້ຍການປັບປງຸວຽກງານການບ ລກິານ ການອອກໃບອະນຍຸາດລງົທນຶ ແລະ 

ການອອກໃບອະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກດິ 
 

ເຖິງ: ບັນດາທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ 

      ວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາທ່ານ ເຈົີ້າແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ.  
 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ພະຈິກ 2016;  

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 

2016;  

- ອີງຕາມ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມ

ຄອງການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 05/ນຍ, ລົງວັນທີ 05 ມັງກອນ 2018;  
- ອີງຕາມ ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ເຄືີ່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ 
ແລະ ໜ່ວຍງານປະສານງານບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂັີ້ນສູນກາງ ສະບັບເລກທີ 002/ຄລທ.ສ

ລົງວັນທີ 20 ສິງຫາ 2018;  

- ອີງຕາມ ມະຕິຕົກລົງກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ສະໄໝສາມັນ ປະຈໍາເດືອນ ພະຈິກ 2019, ສະບັບເລກ

ທ ີ12/ ລບ, ລົງວັນທີ 16 ທັນວາ 2019;  

- ອີງຕາມ ການສະເໜີ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 3143/ກຜທ.ລທ6, 

ລົງວັນທີ 31 ທັນວາ 2019.  
 
ເພືີ່ອຜັນຂະຫຍາຍເນືີ້ອໃນ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງ 

ໃຫ້ຖືກຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຈະແຈ້ງ ໂດຍສະເພາະການປັບປຸງລະບົບການບ ລິການ ການລົງທຶນ
ປະຕູດຽວ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ , ໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນເອກະພາບ 
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ໃນການສົົ່ງເສີມ, ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ແລະ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດທັງພາຍ

ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ, ຍົກລະດັບຄວາມສັກສິດໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ເພີີ່ມ
ທະວີຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນດຶງດູດການລົງທຶນ ແລະ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະ
ຊົນສາມາດປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ ີ້ງໜ້າເຂົ ີ້າ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີການ

ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ.  
 

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກຄໍາສັົ່ງ:  
 

ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວ

ປະເທດ ທີີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ
ຢູ່ແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ໜ່ວຍງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ໃຫ້ຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂບັນດາ
ຂອດຂັີ້ນ, ກໍານົດເວລາ ແລະ ສິີ່ງກີດຂວາງ ທີີ່ເປັນອຸປະສັກ ແກ່ການອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະ

ກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ.  
 

1. ມອບໃຫຂ້ະແໜງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ປະຕບິດັ ດັົ່ງນີີ້:  

1.1 ປັບປຸງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ເປັນກົນໄກອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ນັກລົງທຶນ 

ໂດຍການສະໜອງການບ ລິການຕ້ອນຮັບ, ສະໜອງຂ ໍ້ມູນການລົງທຶນ, ການບ ລິການອອກໃບ

ອະນຸຍາດລົງທຶນ ຂອງກິດຈະການສໍາປະທານ ແລະ ກິດຈະການຄວບຄຸມ, ໃບສົົ່ງເສີມການ

ລົງທຶນ ແລະ ການບ ລິການ ຫຼັງການອະນຸຍາດລົງທຶນ ເປັນຕົີ້ນ: ການບ ລິການ VISA, ບັດພັກ
ເຊົາ, ບັດແຮງງານໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນ. ພ້ອມດຽວກັນ ກ ໍ່ໃຫ້ບ ລິການປະສານງານຕິດຕາມເອົາຄໍາເຫັນ
ຂອງຂະແໜງການ ໃນບັນຊີກິດຈະການສໍາປະທານ ແລະ ກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ປະສານງານ 
ເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃບທະບຽນອາກອນ ແລະ ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ

ຂອງຂະແໜງການ ເພືີ່ອມອບໃຫ້ນັກລົງທຶນ ແລະ ການບ ລິການອືີ່ນໆ ຢູ່ຈຸດດຽວ;  

1.2 ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເອກະສານຄໍາຮ້ອງຂ ລົງທຶນແລ້ວ ຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຕ້ອງ

ສົົ່ງເອກະສານໄປຂ ຄໍາເຫັນນໍາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນກໍານົດ 2 ວັນລັດຖະການ, ເມືີ່ອ
ໄດ້ຮັບຄໍາເຫັນຕອບຄືນຄົບຖ້ວນແລ້ວຕ້ອງນໍາສະເໜີບັນຫາດັົ່ງກ່າວ ຕ ໍ່ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ເພືີ່ອພິຈາລະນາອະນຸມັດ ຫຼ ືປະຕິເສດ;  

1.3. ການຍືີ່ນຄໍາຮ້ອງຂ ລົງທຶນໃນກິດຈະການສໍາປະທານ ແລະ ກິດຈະການຄວບຄຸມ ແມ່ນໃຫ້ຍືີ່ນ
ເອກະສານສະເໜີຂ ລົງທຶນ ຜ່ານຫ້ອງການບ ລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂັີ້ນສູນກາງ ຕັີ້ງຢູກ່ົມ
ສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ຂັີ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕັີ້ງຢູ່ພະແນກແຜນການ ແລະ ການ
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ລົງທຶນ ຕາມການແບ່ງຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງ. ໂດຍບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ອົງການ
ປົກຄອງຂັີ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ຕ້ອງແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນດໍາເນີນການຍືີ່ນຄໍາຮ້ອງໃຫ້ຖືກຕາມຂັີ້ນຕອນ 
ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ການຄົີ້ນຄ້ວາຢ່າງ ເປັນລະບົບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ;  

1.4 ສ້າງລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ ເພືີ່ອເຊືີ່ອມຕ ໍ່ຂ ໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃບອະນຸຍາດ

ລົງທຶນ, ໃບທະບຽນອາກອນ ແລະ ອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງແຜນການ ແລະ 

ການລົງທຶນ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ຂະແໜງການເງິນ ແລະ ຂະແໜງການ

ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ເປັນຖານຂ ໍ້ມູນດຽວ;  

1.5 ເປັນເຈົີ້າການສັງລວມບັນຊີຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບ ແລະ ເຄິີ່ງສໍາເລັດຮູບ ຈາກຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂ້ອງທີີ່ສາມາດຜະລິດ ແລະ ສະໜອງໄດ້ພຽງພ ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເພືີ່ອ
ເປັນບ່ອນອີງໃນການຄົີ້ນຄວ້າພິຈາລະນາການໃຫ້ນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ ແລະ ອາກອນໃນການຂ 
ນະໂຍບາຍ ນໍາເຂົີ້າຂອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນພາກເອກະຊົນໃຫ້ວ່ອງໄວ.  

 

2. ມອບໃຫຂ້ະແໜງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ປະຕບິດັ ດັົ່ງນີີ້:  

2.1 ອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໃນຂ ໍ້ 1.3 ຂອງຄໍາສັົ່ງສະບັບນີີ້ ສໍາລັບກິດຈະການ  

ຄວບຄຸມ. ສໍາລັບກິດຈະການທີີ່ບ ໍ່ນອນໃນບັນຊີຄວບຄຸມ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ຕົກລົງຂອງ 

ລັດຖະມົນຕີຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທ ີ0023/ອຄ. ກຄທວ, ລົງວັນ

ທີ 9 ມັງກອນ 2019;  

2.2 ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ  ໃນການປັບປຸງການອອກໃບອະນຸຍາດ 
     ດໍາເນີນທຸລະກິດ ພາຍຫຼັງທີີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫ້ມີຄວາມ

ວ່ອງໄວ;  

2.3 ປັບປຸງການອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫ້ວ່ອງໄວ ໂດຍໃຊ້ລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກເຊືີ່ອມຕ ໍ່ຂ ໍ້ 

     ມູນກັບຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຂະແໜງການເງິນ.  
 

3. ມອບໃຫຂ້ະແໜງການເງນິ ປະຕບິດັ ດັົ່ງນີີ້:  

3.1 ໃຫ້ແກ້ໄຂການນໍາເອົາແຜນນໍາເຂົີ້າປະຈໍາປີ (Master List) ເຂົີ້າລະບົບການແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ

ແຫ່ງຊາດ   National Single Window (NSW)  ໂດຍໄວພາຍຫຼັງຂ ໍ້ຕົກລົງຈາກຂະແໜງ 

      ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮັບຮອງແລ້ວ;  

3.2 ປັບປຸງການອອກໃບທະບຽນອາກອນໃຫ້ວ່ອງໄວ ໂດຍໃຊ້ລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກເຊືີ່ອມຕ ໍ່ຂ ໍ້ມູນ

ກັບຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ;  

3.3 ຈັດສນັງົບປະມານ ສະໜອງແກ່ການສ້າງລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ ເພືີ່ອເຊືີ່ອມຕ ໍ່ຂ ໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ
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ທະບຽນວິສາຫະກິດ, ອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງແຜນ
ການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ
ໃຫ້ເປັນຖານຂ ໍ້ມູນດຽວ.  

 

4. ມອບໃຫກ້ະຊວງ, ອງົການລດັທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ ປະຕບິດັ ດັົ່ງນີີ້:  

4.1 ໃຫ້ຮີບຮ້ອນສ້າງຕັີ້ງໜ່ວຍງານປະສານງານບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ປະຈາໍຂະແໜງການ

ຂອງຕົນຂຶີ້ນ ພາຍໃຕ້ການຊີີ້ນໍາ ຂອງລັດຖະມົນຕີ,   ຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ເຈົີ້າ 

      ແຂວງ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພ້ອມດ້ວຍ ກົມວິຊາການ, ພະແນກການ ເພືີ່ອເຮັດໜ້າທີີ່
ປະສານງານພາຍໃນ ຂະແໜງການຂອງຕົນໃນການຄົີ້ນຄ້ວາເອກະສານການລົງທຶນໃຫ້ວ່ອງໄວ 
ແລະ   ສົົ່ງຄໍາເຫັນຄືນໃນດ້ານຫຼັກການໃຫ້ຫ້ອງການບ ລິການ  ການລົງທຶນປະຕູດຽວ  ຕ ໍ່ການສະ 

      ເໜີສໍາຫຼວດ, ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງກິດຈະການສໍາປະທານ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ 30 
ວັນລັດຖະການ ແລະ ສໍາລັບກິດຈະການໃນບັນຊີຄວບຄຸມ ແມ່ນໃຫ້ມີຄໍາເຫັນຕອບຄືນດ້ານ
ຫຼັກການໃນການສະເໜີສ້າງຕັີ້ງບ ລິສັດ ພາຍໃນກໍານົດ 8 ວັນ ລັດຖະການ, ສ່ວນການອອກ
ອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງພາຍຫຼັງ
ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດລົງທຶນແລ້ວ.  ການປະກອບຄໍາເຫັນຕອບຄືນດັົ່ງກ່າວຖ້າຫາກກາຍກໍານົດເວ 

      ລາ ແມ່ນໃຫ້ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການ;  

4.2 ໃຫ້ມີການກໍານົດລະບຽບ ແລະ ເວລາໃນການຄົີ້ນຄ້ວາ ເພືີ່ອປະກອບຄໍາເຫັນພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບ

ເອກະສານຄໍາຮ້ອງຂ ລົງທຶນຈາກຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວແລ້ວ, ແຕ່ລະຂະແໜງ 
      ການຕ້ອງນໍາສົົ່ງເອກະສານໃຫ້ກົມວິຊາການ ຫຼ ື ພະແນກການ ເພືີ່ອຄົີ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາ ແລະ 

ມີຄໍາເຫັນຕອບຄືນໃຫ້ໜ່ວຍງານປະສານງານບ ລິການ ປະຕູດຽວພາຍໃນກໍານົດເວລາ 20 ວັນ

ລັດຖະການ ສໍາລັບກິດຈະການສໍາປະທານ ແລະ 5 ວັນ ລັດຖະການ ສໍາລັບກິດຈະການຄວບຄຸມ
ການປະກອບຄໍາເຫັນຄືນດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງຖືກສັງລວມຜ່ານໜ່ວຍງານປະສານງານບ ລິການ ການ
ລົງທຶນປະຕູດຽວ ແລ້ວມີຄໍາເຫັນຕອບເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນ
ປະຕູດຽວ ໂດຍຜ່ານຫ້ອງການກະຊວງ, ຫ້ອງການອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ຫຼື ຫ້ອງວ່າການ

ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ຂັີ້ນສູນກາງ, ສ່ວນຂັີ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ແມ່ນໃຫ້ຜ່ານຫົວໜ້າພະແນກການ ແລະ 

ເຈົີ້າເມືອງທີີ່ຖືກສະເໜີຂ ຄໍາເຫັນ.  
             ສໍາລັບກິດຈະການທະນາຄານທຸລະກິດ ຫຼ ື ກິດຈະການໃດທີີ່ມີກໍານົດເວລາການຄົີ້ນຄ້ວາ 

ແລະ ຕອບຄືນຄໍາເຫັນໃຫ້ຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ເປັນກໍານົດເວລາສະເພາະ 
ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງຂະແໜງການດັົ່ງກ່າວ;  

4.3 ໃຫ້ສ້າງບັນຊີຮຽກການລົງທຶນ ທີີ່ປະກອບດ້ວຍຂ ໍ້ມູນພືີ້ນຖານສໍາຄັນເຊັົ່ນ: ຊືີ່ໂຄງການ, ຈຸດປະສົງ 
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ໂຄງການ, ທີີ່ຕັີ້ງ, ມູນຄ່າການລົງທຶນ, ການປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-

ເຕັກນິກ ເບືີ້ອງຕົີ້ນ, ນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ-ອາກອນ ແລະ ຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍ ເພືີ່ອດຶງດູດການ

ລົງທຶນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນໃນການສຶກສາເບືີ້ອງຕົີ້ນ. ຊຶີ່ງບັນຊີຮຽກ

ການລົງທຶນ ດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງສັງລວມເປັນໄລຍະ 6 ເດືອນ ແລະ 1 ປີ ແລ້ວສົົ່ງມາລວມສູນຢູ່
ຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ລວມທັງສະໜອງໃຫ້
ບັນດາສະຖານທູດ ແລະ ສະຖານກົງສູນຂອງ ສປປ ລາວ ທີີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເພືີ່ອນໍາໃຊ້ເປັນຂ ໍ້ມູນ
ໂຄສະນາດຶງດູດການລົງທຶນ;  

4.4 ໃຫ້ສ້າງລາຍການເອກະສານທີີ່ຕ້ອງການໃຫ້ນັກລົງທຶນປະກອບໃນເວລາຍືີ່ນຄໍາຮ້ອງຂ ລົງທຶນໃນ 
ກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການສໍາປະທານ ແລ້ວສະໜອງໃຫ້ຫ້ອງການບ ລິການ ການ
ລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ຫຼື ກໍານົດລາຍການເອກະສານດັົ່ງກ່າວໄວ້ໃນເວບ
ໄຊຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ກັບເວບໄຊ ຂອງຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ເພືີ່ອ
ເປັນຂ ໍ້ມູນແນະນໍານັກລົງທຶນໃນເວລາປະກອບຄໍາຮ້ອງຂ ລົງທຶນ;  

4.5 ໃຫ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ທົບທວນບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸມຄືນໃໝ່ ຕາມດໍາລັດຂອງ ທ່ານ 

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 03/ນຍ, ລົງວັນທີ 10 ມັງກອນ 2013 ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ
ເອົາບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການສໍາປະທານ ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍໃຫ້ຄັດເລືອກ
ເອົາ ກິດຈະການທີີ່ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄວາມໜັີ້ນຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງ

ສັງຄົມ, ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ເຂົີ້າ

ໃນບັນຊີຄວບຄຸມ ແລະ ໃຫ້ໃສ່ລະຫັດ LSIC ໃນແຕ່ລະກິດຈະການໃຫ້ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ. ໃຫ້

ທຸກກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ປັບປຸງໃຫ້ສໍາເລັດແລ້ວສົົ່ງໃຫ້ກະຊວງແຜນການ 

ແລະ ການລົງທຶນ ພາຍໃນ 90 ວັນ ເພືີ່ອ ລວບລວມສະເໜີຕ ໍ່ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມ

ຄອງການລົງທຶນຂັີ້ນສູນກາງ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;  

4.6 ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ,   ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ  ກໍານົດແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການອະນຸ 

      ຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ໃຫ້ລະອຽດຊັດເຈນ;  

4.7 ໃຫ້ສັງລວມລາຍການກິດຈະການທີີ່ຕ້ອງການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດທັງກິດຈະການ

ໃນບັນຊີຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການນອກບັນຊີຄວບຄຸມໂດຍໃສ່ລະຫັດ LSIC ໃນແຕ່ລະ

ກິດຈະການໃຫ້ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ. ພ້ອມນີີ້ ກ ໍ່ໃຫ້ສັງລວມເອກະສານທີີ່ຕິດພັນກັບການອອກ
ອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ສົົ່ງໃຫ້ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການ
ຄ້າ ພາຍໃນ 90 ວັນ;  

4.8 ໃຫ້ແຕ່ລະກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ສ້າງນິຕິກໍາສະເພາະ ກ່ຽວກັບການອອກໃບ
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ອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ ໂດຍກໍານົດລະອຽດກ່ຽວກັບເງືີ່ອນໄຂ ແລະ 
ຂັີ້ນຕອນ ການພິຈາລະນາ ເພືີ່ອໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປະກອບເອກະສານຂອງ
ນັກລົງທຶນ;  

 

5. ການຈດັຕັີ້ງເຄືີ່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກາໍມະການສົົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການລງົທນຶ ຂັີ້ນສນູກາງ, ແຂວງ 

ແລະ ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ ປະຕບິດັ ດັົ່ງນີີ້:  

5.1 ໃຫ້ດໍາເນີນການຈັດກອງປະຊຸມ ຂອງຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນ

ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນຂຶີ້ນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັີ້ງ ຕ ໍ່ເດືອນ ເພືີ່ອຄົີ້ນຄວ້າ
ພິຈາລະນາບັນດາບັນຫາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍມອບໃຫ້ຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ 
ຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັີ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນຜູ້ສາ້ງວາລະກອງປະຊຸມ ໂດຍກໍານົດມືີ້
ປະຊຸມໃຫ້ຊັດເຈນ ຖ້າຮອດກໍານົດແລ້ວ ບ ໍ່ສາມາດເປີດກອງປະຊຸມໄດ້ໃຫ້ມີມາດຕະການອືີ່ນ 
ເປັນຕົີ້ນ ເຮັດຈົດໝາຍວຽນເຖິງບັນດາທ່ານໃນຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການ
ລົງທຶນ ຫຼ ື ວິທີການອືີ່ນໆ ເພືີ່ອບ ໍ່ໃຫ້ແກ່ຍາວເວລາ. ນອກນີີ້ ໃນກ ລະນີຈໍາເປັນຮີບດ່ວນ ກ ໍ່

ສາມາດຈັດກອງປະຊຸມວິສາມັນໄດ້;  

5.2 ການປະຕິບັດບົດບັນທຶກ ຂອງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ (ຄລທ) 
ພາຍຫຼັງມີບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ຂອງຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນ
ສູນກາງ ຫຼື ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັີ້ນແຂວງ, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແລ້ວ ໃຫ້ຫ້ອງການບ ລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ 
ທ້ອງຖິີ່ນ ຕ້ອງຮີບຮ້ອນລາຍງານຜົນການປຶກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມດັົ່ງກ່າວ ຕ ໍ່ນາຍົກລັດຖະມົນ 

      ຕີ ຫຼື ຕ ໍ່ເຈົີ້າແຂວງ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພືີ່ອຊາບ ຫຼື ມີການຊີີ້ນໍາເລີຍ ໂດຍບ ໍ່ໃຫ້ມີ
ການຄົີ້ນຄວ້າຄືນຜ່ານກົມກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼື ຂະແໜງ 

      ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕືີ່ມອີກ.  
 

6. ມາດຕະການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ.  
6.1 ຈັດຕັີ້ງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ນັກລົງທຶນ, ນັກທຸລະກິດ, ຜູ້

ປະກອບການໃຫ້ມີຄວາມເຂົີ້າໃຈ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັີ້ມງວດ;  

6.2. ມອບໃຫ້ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນເຈົີ້າການຕິດຕາມ, ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າ

ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຄໍາສັົ່ງສະບັບນີີ້ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານລັດຖະບານ ຢ່າງເປັນປະຈໍາ;  
6.3 ມອບໃຫ້ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເປັນເຈົີ້າການຕິດຕາມ, ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າຂອງ

ການປັບປຸງຂອດຂັີ້ນ,ກໍານົດເວລາໃນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຂະແໜງການ 

      ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານໃຫ້ລັດຖະບານ ຢ່າງເປັນປະຈໍາ;  
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6.4 ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນທີີ່

ກ່ຽວຂ້ອງຈົົ່ງຮັບຮູ້, ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຄໍາສັົ່ງສະບັບນີີ້ ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ ແລະ ໄດ້

ຮັບຜົນດີ. 

7. ຄໍາສັົ່ງສະບັບນີີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມືີ້ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ໄດ້ພິມລົງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ 

15 ວັນ ລັດຖະການ ເປັນຕົີ້ນໄປ.  

   ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ                                                       ເລກທ ີ1522/ຜທ  

ນະຄອນຫວຼງວຽງຈັນ,ວັນທີ 24 ກ ລະກົດ 2017  

ຂ ໍ້ຕກົລງົ 
ວ່າດວ້ຍ ຂ ໍ້ຫາ້ມ ແລະ ວິໄນຂອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ 

ຂອງຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 

- ອີງຕາມ ດໍາລັດ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 374/ນຍ, ວັນທີ 22 ຕຸລາ 2007 ວ່າດ້ວຍ 
ການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນສະບັບເລກທີ 74/ສພຊ, ວັນທີ 18 ທັນວາ 2015;  

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ ສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 27/ສພຊ, ວັນທ ີ18 ທັນ 

2012; 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນລັດ ສະບັບເລກທີ 72/ສພຊ, ວັນທີ 15 ທັນວາ 2015; 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ   ສະບັບເລກທີ  14/ສພຊ,   ວັນທ ີ 17  ພະຈິກ   

  2016.  
 

ລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ອອກຂ ໍ້ຕກົລງົ ດັົ່ງນີີ້: 
 

ມາດຕາ 1 ຈດຸປະສງົ.  
1. ເພືີ່ອຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ໜ້າທີີ່ການເມືອງ, ຄວາມເປັນແບບຢ່າງ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະ   

ກອນ, ສະກັດກັີ້ນຕ້ານພະຍາດອາຍາສິດ ແລະ ປະກົດການຫຍ ໍ້ທ ໍ້ຕ່າງໆ ທີີ່ເກີດຂຶີ້ນທົົ່ວຂະແໜງ ການ
, ແນໃສ່ເພີີ່ມທະວີຄວາມສັກສິດໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢ່າງເຂັີ້ມງວດ. 

2. ເພືີ່ອຄຸ້ມຄອງ, ປ້ອງກັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃຫ້ມີລະບຽບວິໄນເຂັີ້ມງວດ, ຮັກສາໄດ້ຈັນຍາ 
ບັນ-ຈັນຍາທໍາ ແລະ ນໍໍ້າໃຈຮັກຊາດ, ຮັບໃຊ້ປະຊົນ. ຍົກສູງບົດບາດ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງພະ 
ນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ອົງການທີີ່ຂຶີ້ນກັບ.  

3. ເພືີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງຂັີ້ນຕ່າງໆ ຂອງຂະແໜງແຜນການແລະ 
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ການລົງທຶນ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ໜັກແໜ້ນ, ເຂັີ້ມແຂງ ແລະ ເຂັີ້ມງວດ ໃນການປະຕິບັດກົດ  ໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  
 

ມາດຕາ 2 ຂອບເຂດການນາໍໃຊ.້  

ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີີ້ ນໍາໃຊ້ສະເພາະພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ນັບແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິີ່ນ.  

 

ມາດຕາ 3 ຂ ໍ້ຫາ້ມ ສາໍລບັພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ.  

1. ຫ້າມສວຍໃຊ້ໜ້າທີີ່ໃນການປອມແປງ, ດັດແປງ, ເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງເອກະສານ, ລາຍງານຂ ໍ້

ມູນທີີ່ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງ, ບ ໍ່ມີມູນຄວາມຈີງ, ຊຸກເຊືີ່ອງ, ກັກ ແລະ ຖ່ວງດຶງເອກະສານຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ໃບອະນຸ  

ຍາດລົງທຶນ, ໃບທະບຽນສໍາປະທານ, ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັີ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ, ມູນຄ່າໂຄງການລົງ 

ທຶນຂອງລັດ, ໃບຮັບຮອງຜົນການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ເອກະສານໂຄງການຮ່ວມມືກັບ

ຕ່າງປະເທດ, ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການການຈັດຊືີ້ຈັດຈ້າງ, ການປະມູນ ແລະ ເອກະສານທາງລັດຖະ

ການອືີ່ນໆ ເພືີ່ອສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ຄອບຄົວ, ຍາດພີີ່ນ້ອງ, ຈຸ້ມເຈືີ້ອ, ເຊືີ້ອສາຍ, 

ພັກພວກ ຫຼື ໝູ່ຄະນະຂອງຕົນ ທີີ່ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດວຽກງານຊັກຊ້າ, ແກ່ຍາວເຊີີ່ງເປັນສາຍ ເຫດ
ເຮັດໃຫ້ມີຜົນດ້ານລົບ ແລະ ສູນເສຍຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ.  

2. ຫ້າມສ້າງກຸ່ມກ້ອນພັກພວກ, ປັັ່ນປ່ວນ, ຫ້າມເວົີ້າຈາສຽດສີ ແລະ ວິຈານຜູ້ອືີ່ນໃຫ້ເສຍຫາຍໂດຍບ ໍ່  
ມີມູນຄວາມຈິງ ແບ່ງແຍກຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນ, ຫ້າມລາໍອຽງ, ບ ໍ່ທຽງທໍາ, ບ ໍ່ນັບຖືການຈັດຕັີ້ງ, 
ລ່ວງສິດອໍານາດ, ລະເມີດການຈັດຕັີ້ງກົດໜ່ວງຖ່ວງດຶີ່ງ ຫຼື ບ ໍ່ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ຕາມການມອບໝາຍ
ຂອງຂັີ້ນເທິງ ຊຶີ່ງກ ໍ່ໃຫ້ເກີດມີຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ການຈັດຕັີ້ງ ຫຼື ບຸກຄົນອືີ່ນ. 

3. ຫ້າມສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ, ປົກປ້ອງ, ເຊືີ່ອງອໍາການກະທໍາຜິດຂອງຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ກ່ຽວ
ກັບວຽກງານການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ການລົງທຶນຂອງລັດ, ການຄຸ້ມຄອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ
ເພືີ່ອການພັດທະນາ ແລະ ນິຕິກໍາອືີ່ນໆ. 

4. ຫ້າມເປັນນາຍໜ້າ, ເປັນທີປຶກສາດ້ານການລົງທຶນ, ດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ບ ລິການອືີ່ນໆ, ເປັນຫົວ
ໜ້າບັນຊີໃຫ້ແກ່ການເຄືີ່ອນໄຫວທຸລະກິດ, ການດໍາເນີນຄະດີ, ສ້າງເງືີ່ອນໄຂອ ານວຍຄວາມສະດວກ
ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ເພືີ່ອເຄືີ່ອນໄຫວໃນການຂ ອະນຸຍາດຕ່າງໆ ທີີ່ນອນຢູ່ໃນພາລະບົດບາດ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍບ ໍ່ຖືກມອບໝາຍ ຫຼ ື ແຕ່ງຕັີ້ງຈາກຄະນະນໍາ ກະຊວງ ຜທ ເຊັົ່ນ: 
ວຽກງານການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການລົງທຶນຂອງລັດ, ການຮ່ວມມືກັບ
ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອືີ່ນໆ.  

5. ຫ້າມພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ອະນຸຍາດ ຫຼື ຄົີ້ນຄວ້າ ກ່ຽວ  

ກັບ ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນນອກແຜນ, ໂຄງການລົງທຶນເກີນມູນຄ່າທີີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະ 

ພາທອ້ງຖິີ່ນ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ, ໂຄງການລົງທຶນເກີນກໍານົດເວລາ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໃນມາດຕາ 18 
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ຂອງກົດໝາຍລົງທຶນຂອງລັດ, ເອົາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີີ່ບ ໍ່ຜ່ານການປະເມີນເຂົີ້າແຜນ, ດໍາເນີນ
ການປະມູນ ທີີ່ບ ໍ່ສອດຄອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ບັນຈຸໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພືີ່ອການພັດທະນາ 
ທີີ່ບ ໍ່ທັນໄດ້ມີການຢັົ້ງຢືນແຫຼ່ງທຶນທີີ່ແນ່ນອນເຂົີ້າໃນແຜນ. 

6. ຫ້າມໃຫ້ສິນບົນ, ຮັບສິນບົນ ຫຼື ຮຽກຮ້ອງເອົາສ່ວນແບ່ງເຊັນ: ເງິນ, ວັດຖຸ ຫຼ ືຮູບແບບ ອືີ່ນໆຈາກ  

ນັກທຸລະກິດ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັີ້ງລັດ, ອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັີ້ງ

ສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງອືີ່ນໆ ເພືີ່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ຄອບຄົວ, ຍາດພີີ່ນ້ອງຈຸ້ມເຈືີ້ອ, ພັກ
ພວກ ຫຼື ໝູ່ຄະນະ.   

7. ຫ້າມຍັກຍອກ, ສ ໍ້ໂກງ ເອົາຊັບສິນ, ເງິນຄໍາຂອງລັດ, ລວມໝູ່, ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ນໍາໃຊ້ງົບປະ  

ມານ, ຊັບສິນຂອງລັດ, ລວມໝູ່ ຫຼື ປຸກລະດົມການອຸປະຖໍາໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ເພືີ່ອເອົາໄປເຮັດ 

ຂອງຂັວນຂອງຕ້ອນ ເພືີ່ອຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ຄອບຄົວ, ຍາດພີີ່ນ້ອງ, ຈຸ້ມເຈືອ, ພັກ
ພວກ.  

8. ຫ້າມເລືອກວຽກ ຫຼ ືປະຕິເສດຕ ໍ່ຂ ໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ ການມອບໝາຍໜ້າທີີ່ ຫຼື ສັບຊ້ອນວຽກງານ. 

9. ນອກຈາກບັນດາຂ ໍ້ຫ້າມທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງນີີ້ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ຫ້າມທີີ່ກໍານົດໄວ້ລະອຽດສະ  
ເພາະໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂະແໜງ ຜທ ແລະ 
ສອດຄ່ອງກັບຂະແໜງການອືີ່ນໆ.  

- ນອກຈາກບັນດາຂ ໍ້ຫ້າມທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງນີີ້ແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ຫ້າມທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ  
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອືີ່ນໆ. 
 

 ມາດຕາ 4 ນະໂຍບາຍຍອ້ງຍ .  

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ  ຂອງຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ   ທີີ່ມີຜົນງານດີເດັົ່ນເປັນແບບ 
ຢ່າງໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍ ສັນລະເສີນຕາມນະໂຍບາຍລວມທີີ່
ພັກ-ລັດ ໄດ້ວາງອອກ.  

 

ມາດຕາ 5 ມາດຕະການຕ ໍ່ຜູລ້ະເມດີ.  

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫາກມີພຶດຕິກໍາທີີ່ຂັດ ຫຼື 
ລະເມີດຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີີ້ ຊຶີ່ງກ ໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ສັງຄົມ ຫຼື ສິດ ແລະ ຜົນ
ປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງພົນລະເມືອງຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ, ສໍາຫຼວດກວດກາ, 
ປະຕິບັດວິໄນ ຫຼ ືລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ຕາມແຕ່ລະກ ລະນີ ໜັກ ຫຼື ເບົາ. 

 

ມາດຕາ 6 ມາດຕະການສກຶສາອບົຮມົ. 

ຜ່ານການດໍາເນີນການກວດກາ ຫາກພົບເຫັນການກະທໍາຜິດສະຖານໜັກ ຫຼື ເບົາ ແລະ ເປັນຄັີ້ງທໍາ
ອິດທີີ່ບ ໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ລັດ ຫຼ ື ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທີີ່ມີມູນຄ່າເປັນເງິນບ ໍ່ເກີນ 5,000,000 
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ກີບ, ຜູ້ກະທໍາຜິດມີຄວາມຈິງໃຈລາຍງານຮັບສາລະພາບ ຕ ໍ່ການກະທໍາຜິດຂອງຕົນ ແລະ ສົົ່ງເງິນຄືນຄົບ
ຖ້ວນຕາມຈໍານວນ ແລະ ທັນຕາມກໍານົດເວລາ ຈະໄດ້ຮັບການສຶກສາອົບຮົມ ຫຼື ສໍາຫຼວດກວດກາຕາມ
ລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 7. ມາດຕະການລງົວໄິນ.  
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີີ່ລະເມີດຂ ໍ້ຫ້າມ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີີ້ ທີີ່ບ ໍ່ເປັນການ

ກະທາໍຜິດທາງອາຍາ ຫຼ ືມີການກະທໍາຜິດ ທີີ່ມີມູນຄ່າເປັນເງິນບ ໍ່ເກີນ 5,000,000 ກີບ, ແຕ່ບ ໍ່ຈິງໃຈລາຍ
ງານ ບ ໍ່ຮັບສາລະພາບ ຕ້ອງຖືກລົງວິໄນ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອືີ່ນໆ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັີ້ມ
ງວດ.  

 

ມາດຕາ 8 ມາດຕະການທາງອາຍາ ເເລະ ທາງເເພງ.  

1. ມາດຕະການທາງອາຍາ: ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຜູ້ໃດ ໄດ້ລະເມີດຂ ໍ້ຫ້າມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້

ຕົກລົງສະບັບນີີ້, ເປັນການກະທໍາຜິດໃນສະຖານໜັກ ພາຍຫຼັງໄດ້ດໍາເນີນການກວດກາ, ສືບສວນ-ສອບ

ສວນ ເຫັນວ່າມີຂ ໍ້ມູນ, ຫຼັກຖານໜັກແໜ້ນ, ຮັດກຸມແລ້ວ ຕ້ອງຖືກດໍາເນີນຄະດີຕາມຂັີ້ນຕອນຂອງກົດ 
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.  

2. ມາດຕະການທາງແພງ່: ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຜູ້ໃດທີີ່ລະເມີດ ຂ ໍ້ຫ້າມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້

ຕົກລົງສະບັບນີີ້, ນອກຈາກຈະໄດ້ຮັບໂທດທາງອາຍາແລ້ວ ຍັງຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທີີ່ຕົນໄດ້ກ ໍ່

ຂຶີ້ນຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ທັນຕາມກໍານົດເວລາ ແລະ ຊັບສິນທີີ່ໄດ້ມາຈາກການກະທໍາຜິດ ແລະ ຈະຖືກຢຶດເປັນ
ຂອງລັດທັງໝົດຕາມທີີ່ກົດໝາຍກໍານົດໄວ້.  

 

ມາດຕາ 9 ມາດຕະການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ.  

1. ຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາແຕ່ລະຂັີ້ນ ຂອງຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ນັບແຕ່ສູນກາງຮອດ

ທ້ອງຖິີ່ນ ( ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ເມືອງ ) ຕ້ອງເປັນເຈົີ້າການເຜີຍແຜ,່ ເຊືີ່ອມຊຶມຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີີ້ 

ໃຫ້ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຢ່າງເລິກເຊິີ່ງ ແລະ 

ທົົ່ວເຖິງ ພ້ອມທັງຊີີ້ນໍາ-ນໍາພາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ໂດຍຕິດພັນກັບການດໍາເນີນຊີວິດການເມືອງ ປະຈໍາ

ເດືອນ ຂອງພັກ ແລະ ຂອງລັດ, ພາຍຫຼັງຄົີ້ນຄວ້າເຊືີ່ອມຊຶມແລ້ວຕ້ອງໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຮັບຮູ້ເພືີ່ອເປັນ
ສັກຄີພິຍານ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.  

2. ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທຸກຄົນຕ້ອງເຄົາລົບ ແລະ ຈັດຕັີ້ງ

ປະຕິບັດ ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີີ້ ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ. ພາຍຫຼັງຄົີ້ນຄວ້າເຊືີ່ອມຊຶມແລ້ວ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທັງ
ໝົດ ຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນເຊັນລາຍຊືີ່ເຂົີ້າໃນບົດບັນທຶກຮັບຮູ້ເພືີ່ອສໍາເນົາ ແລະ ຮ່ວມມືໃນການຈັດຕັີ້ງ
ປະຕບັິດ.  

3. ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທຸກຄົນລວມທັງທະຫານ, ຕໍາ 
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ຫຼວດ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ປະຊາຊົນ ມີໜ້າທີີ່ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຂ ໍ້

ຕົກລົງສະບັບນີີ້.  

4. ມອບໃຫ້ກົມກວດກາ, ຄະນະກວດກາພັກ-ລັດ ແຕ່ລະຂັີ້ນຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ດໍາເນີນທຸກ
ມາດຕະການ ເພືີ່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນການກວດກາການຈດັຕັີ້ງປະຕິບັດຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີີ້ ຕາມໜ້າທີີ່ 
ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງຕົນຢ່າງເຂັີ້ມງວດ.  

 

ມາດຕາ 10 ຜນົສກັສດິ  
ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີີ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ມືີ້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົີ້ນໄປຈົນກ່ວາຈະມີການປ່ຽນແປງ. 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ                                                     ເລກທ ີ3131/ກຜທ  

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທ ີ12 ທັນວາ 2017  

 

ຂ ໍ້ຕກົລງົ 
ວ່າດວ້ຍການບ ລຫິານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເອກະສານພາຍໃນ 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 
 

- ອີງຕາມ ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທ ີ201/ນຍ,  ລົງວັນທີ 30 ມີຖຸນາ 2017 ວ່າດ້ວຍການ 

ຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ;  

- ອີງຕາມ ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທ ີ239/ລບ, ລົງວັນທີ 13 ສິງຫາ 2015 ວ່າດ້ວຍເອກະ 

ສານທາງການ;  

- ອີງຕາມ ການຄົີ້ນຄວ້າ ນໍາສະເໜີຂອງຫ້ອງການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍຜ່ານການປຶກ 
ສາຫາລືກັບບັນດາກົມ ແລະ ທຽບເທົົ່າກົມພາຍໃນ ກຜທ;  

 

ລດັຖະມນົຕ ີອອກຂ ໍ້ຕກົລງົ : 

ໝວດທ ີI 
ບດົບນັຍັດທົົ່ວໄປ 

ມາດຕາ 1 ຈດຸປະສງົ  

ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີີ້ ກໍານົດລະບຽບການກ່ຽວກັບບ ລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເອກະສານພາຍໃນກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກຜທ) ໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນບ ໍ່

ໃຫ້ມີການຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ, ຮັກສາໄດ້ຄວາມລັບຂອງເອກະສານ, ກວດສອບໄດ້ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ

ລະບອບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກທີີ່ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ທັນສະໄໝ, ມີວິໄນ ແລະ ສາມາດຕອບສະ

ໜອງໄດ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານຕົວຈິງ.  
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ມາດຕາ 2 ອະທບິາຍຄາໍສບັ  

  ຄໍາສັບທີີ່ນໍາໃຊ້ໃນຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີີ້ ມີຄວາມໝາຍດັົ່ງນີີ້:  

1. ກຜທ ໝາຍເຖິງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; 
2. ຄະນະນໍາ ກຜທ ໝາຍເຖິງ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ແລະ ບັນດາທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ;  
3. ຄະນະນໍາ ຫ້ອງການ ກຜທ ໝາຍເຖິງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ແລະ ບັນດາຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ 

ກຜທ;  
4. ຄະນະນໍາກົມ ຫຼື ທຽບເທົົ່າກົມ ໝາຍເຖິງ ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າກົມ-ຮອງຫົວ

ໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຮ່ວມ

ມືລາວ-ຈີນ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ

ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດພິເສດ,  ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າສູນຄົີ້ນຄ້ວາວິໄຈນະໂຍບາຍການພັດທະ 

ນາ ແລະ ຫົວໜ້າຮອງຫົວໜ້າສູນຝຶກອົບຮົມເສດຖະກິດ-ແຜນການ;  

5. ເອກະສານ ໝາຍເຖິງ ເຈັີ້ຍ ຫຼ ືສິີ່ງພິມຕ່າງໆທີີ່ຖືກສ້າງຂຶີ້ນໂດຍການຂຽນ, ພິມ, ແຕ້ມ, ສໍາເນົາ
ຮູບຖ່າຍລວມເຖິງເອກະສານທີີ່ສົົ່ງຜ່ານທາງອີເມວ, ວັອດແອັບ ແລະ ທາງສືີ່ເອເລັກໂທຼນິກອືີ່ນໆ ທີີ່ມີ
ຈຸດປະສົງນໍາໃຊ້ເພືີ່ອແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ; 

6. ເອກະສານທາງລັດຖະການ ໝາຍເຖິງເອກະສານທີີ່ການຈັດຕັີ້ງຂອງພັກ, ລັດ, ການຈັດຕັີ້ງມະ ຫາ
ຊົນ, ສັງຄົມ, ນິຕິບຸກຄົນ, ບຸກຄົນສ້າງຂຶີ້ນ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຂົີ້າໃນວຽກງານລັດຖະການ; 

7. ເອກະສານຂາເຂົີ້າ ໝາຍເຖິງເອກະສານທີີ່ສົົ່ງມາຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ສໍານັກງານ-ອົງ ການ
ຕ່າງໆ ເຖິງ ຜທ ທີີ່ໄດ້ຈໍາ  ກາຂາເຂົີ້າ, ລົງທະບຽນ ແລະ ເຂົີ້າເລກທີີ່ ຂອງ ກຜທ; 

8. ເອກະສານຂາອອກ ໝາຍເຖິງເອກະສານທີີ່ສ້າງຂຶີ້ນພາຍໃນ ກຜທ ແລ້ວສົົ່ງອອກເຖິງບຸກຄົນ, 
ນິຕິບຸກຄົນສໍານັກງານ-ອົງການຕ່າງໆທີີ່ມີເລກທີຂາອອກ (ລົງທະບຽນຂາອອກຂອງ ກຜທ) ຢູ່ຫ້ອງການ 
ກຜທ, ຫ້ອງການສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງການບ ລິການລົງທຶນປະຕູດຽວ, ຫ້ອງການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເອກະສານສະເພາະຂອງໜ່ວຍງານໃດໜຶີ່ງຕາມຂອບເຂດສິດ ແລະ 
ພາລະບົດບາດຂອງຕົີ້ນ; 

9. ເອກະສານພາຍໃນ ໝາຍເຖິງເອກະສານທີີ່ສ້າງຂຶີ້ນເພືີ່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານພາຍໃນໂດຍຫ້ອງການ, 
ບັນດາກົມ, ທຽບເທົົ່າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດທີີ່ບ ໍ່ມີເປົົ້າໝາຍສົົ່ງອອກໄປນອກ ກຜທ ແລະ ເອກະສານທີີ່ມີ
ເປົົ້າໝາຍສົົ່ງອອກໄປນອກ ຜທ ແຕ່ບ ໍ່ທັນໄດ້ຮັບການລົງລາຍເຊັນຂອງການນໍາ ກຜທ; 

10. ເອກະສານສໍາເນົາ ໝາຍເຖິງເອກະສານທີີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນຮູບແບບຕ່າງໆເຊັົ່ນ: ເຈ້ຍ, file, ຮູບ

ພາບ, ວິດີໂອ, ແຜນຊີດີ (CD- Rom)..ເພືີ່ອເປັນຂ ໍ້ມູນ, ຫຼັກຖານອ້າງອີງໃນໄລຍະສັີ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ 

ພາຍໃນ ກຜທ;  

11. ລາຍເຊັນກໍາກັບເອກະສານ ໝາຍເຖິງລາຍເຊັນຫຍ ໍ້ເພືີ່ອຢັົ້ງຢືນວ່າເອກະສານດັົ່ງກ່າວໄດ້ຜ່ານ
ການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມຂອບເຂດສິດ  ແລະ  ໜ້າທີີ່ຂອງຜູ່ລົງລາຍເຊັນຫຍ ໍ້ໃສ່ເອກະສານ ດັົ່ງ 
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ກ່າວ.  
 

ມາດຕາ 3 ຂອບເຂດການນາໍໃຊ ້ 
ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີີ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານເອກະສານເປັນຕົີ້ນ ການຈ ລະຈອນ, ການ

ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນສໍາເລັດຂອງການຄົີ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ, ການສໍາເນົາ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ການລາຍງານເອກະສານພາຍໃນ ກຜທ.  

 

ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່  

ຫ້ອງການ, ກົມ ແລະ ທຽບເທົົ່າກົມພາຍໃນ ກຜທ ມີສິດ, ໜ້າທີີ່ ແລະ ພັນທະ ໃນການຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງເອກະສານຢູ່ພາຍໃນກົມຂອງຕົນຕາມຂອບເຂດ,ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ, ນອກ 

ນັີ້ນ, ຫ້ອງການ ກຜທ ຍັງມີໜ້າທີີ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບ ລິຫານເອກະສານລວມຂອງ ກຜທ ຢ່າງ ລວມສູນ.  
 

ໝວດທ ີII 
ການດາໍເນນີວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບ ລຫິານເອກະສານ 

ກ. ລະບບົ ແລະ ປະເພດຂອງເອກະສານ 
 

ມາດຕາ 5 ລະບບົເອກະສານເຂົີ້າ-ອອກ  
5.1 ທຸກເອກະສານທີີ່ສົົ່ງເຂົີ້າມາກະຊວງ ກຜທ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການລົງທະບຽນເອກະສານຢູ່ຫ້ອງ 

ການກະຊວງ ໂດຍຜ່ານລະບົບຂາເຂົີ້າ ກຜທ ຍົກເວັີ້ນເອກະສານຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງການ

ບ ລິການລົງທຶນປະຕູດຽວ ແລະ ຫ້ອງການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ.  
5.2 ທຸກເອກະສານຂາອອກທີີ່ບັນດາກົມ ຫຼື ທຽບເທົົ່າກົມສ້າງຂຶີ້ນ ທີີ່ມີຈຸດປະສົງສົົ່ງຫາພາຍນອກ 

ແມ່ນຕ້ອງເຊັນໂດຍຄະນະນໍາ ກຜທ ຫຼື ຄະນະນໍາຫ້ອງການ ກຜທ ຍົກເວັີ້ນເອກະສານຂາອອກຂອງສູນ
ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງການບ ລິການລົງທຶນປະຕູດຽວ ແລະ ຫ້ອງການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດ
ເສດຖະກິດພເິສດ.  

 

ມາດຕາ 6 ການລງົທະບຽນເອກະສານ  
ວິທີການລົງທະບຽນ ເອກະສານ ມີດັົ່ງນີີ້:  
6.1 ການລົງທະບຽນເອກະສານຂາເຂົີ້າ: ທຸກເອກະສານທີີ່ສົົ່ງເຂົີ້າມາ ກຜທ ຕ້ອງໃຫ້ລົງທະບຽນເຂົີ້າ

ເລກທ,ີ ລົງວັນທີ/ເດືອນ/ປີ ໃສ່ບ່ອນທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ຊັດເຈນ; 

         6.2 ເອກະສານພາຍໃນຂອງບັນດາກົມກອງ ໃຫ້ລົງທະບຽນຢູ່ກົມກອງ ທີີ່ເປັນຜູ້ຮ່າງເອກະສານ;  

6.3 ທຸກເອກະສານທີີ່ຫ້ອງການເຊັນກໍາກັບໃສ່ໃບກິດສໍາພັນແລ້ວຫ້ອງການຕ້ອງໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນ

ລະບົບໂປຼແກມຕິດຕາມເອກະສານຂອງຫ້ອງການ ກຜທ, ພ້ອມທັງຈັດສົົ່ງໃຫ້ຄະນະນໍາ ກຜທ ແລະ ບັນດາ
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ກົມກ່ຽວຂ້ອງທັນທີ ຊຶີ່ງມີການບັນທຶກການມອບ-ຮັບເອກະສານຢ່າງລະອຽດ; 

6.4 ທຸກເອກະສານທີີ່ມີຄໍາເຫັນຊີີ້ນໍາຂອງຄະນະນໍາ ກຜທ ຫອ້ງການຕ້ອງສໍາເນົາໄວ້ 01 ສະບັບ ແລ້ວ

ຈັດສົົ່ງໃຫ້ກົມກອງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍມີການເຊັນມອບ-ຮັບ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການ
ຄົີ້ນຄວ້າເອກະສານດັົ່ງກ່າວເປັນລາຍເດືອນ ຫຼື ເວລາທີີ່ກໍານົດໄວ້ ເພືີ່ອລາຍງານການນໍາ ກຜທ ໃຫ້ຊາບໃນ
ອາທິດທີ 01 ຂອງເດືອນຕ ໍ່ໄປ; 

6.5 ເອກະສານຂາອອກທຸກເອກະສານທີີ່ເຊັນໂດຍ ຄະນະນໍາ ກຜທ, ຄະນະນໍາຫ້ອງການຕ້ອງໃຫ້

ລົງທະບຽນຂາອອກຢູ່ ຫ້ອງການ ກຜທ ແລະ ສໍາເນົາໄວ້ 01 ສະບັບຢູ່ຫ້ອງການ ກຜທ; 

6.6 ກ ລະນີເອກະສານທີີ່ຈໍໍ້າກາລັບ, ລັບສະເພາະຕ້ອງສົົ່ງໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼ ື ບຸກຄົນທີີ່ຖືກ
ລະບຸຊືີ່ໂດຍກົງໂດຍບ ໍ່ໃຫ້ເປີດຊອງເອກະສານຍົກເວັີ້ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ບຸກ 
ຄົນທີີ່ຖືກລະບຸຊືີ່ຈຶີ່ງສາມາດລົງທະບຽນເອກະສານດັົ່ງກ່າວ.  

 

ມາດຕາ 7 ການຈໍໍ້າກາໃສເ່ອກະສານ.  

7.1 ເອກະສານທີີ່ເຊັນໂດຍຄະນະນໍາ ກຜທ, ຄະນະນໍາຫ້ອງການຕ້ອງຈໍໍ້າກາຢູ່ ຫ້ອງການ ກຜທ ບ່ອນ
ດຽວເທົົ່ານັີ້ນຍົກເວັີ້ນເອກະສານວຽກພັກຂອງຄະນະພັກ ກຜທ ແມ່ນຈໍໍ້າກາຢູ່ຫ້ອງການພັກ ກົມຈັດຕັີ້ງ 
ແລະ ພະນັກງານ. ຖ້າຕ້ອງການເອກະສານທີີ່ຈໍໍ້າກາແດງຫຼາຍສະບັບຈະຕ້ອງສໍາເນົາ ແລະ ຈໍໍ້າກາເອກະສານ
ໃຫ້ຄົບຕາມຈໍານວນທີີ່ຕ້ອງການຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງການເຊັົ່ນກັນ;  

7.2 ສໍາລັບເອກະສານທີີ່ເຊັນໂດຍຄະນະນໍາກົມ ຫຼື ທຽບເທົົ່າກົມພາຍໃນ ກຜທ ຕ້ອງຈໍໍ້າກາຢູ່ໃນກົມ
ກອງທີີ່ຮ່າງເອກະສານ;  

7.3 ວິທີຈໍໍ້າກາໃສ່ເອກະສານທາງລັດຖະການ ແມ່ນໃຫ້ຈໍໍ້າກວມ 1/3 ຫຼື 1/4 ຂອງລາຍເຊັນມາທາງ

ເບືີ້ອງຊ້າຍຂອງເອກະສານ ແລະ ບ ໍ່ໃຫ້ທັບຊືີ່ຕໍາແໜ່ງຫົວໜ້າສໍານັກງານ-ອົງການທີີ່ລົງລາຍເຊັນໃນເອກະ 

ສານສະບັບດັົ່ງກ່າວ.  
 

ມາດຕາ 8 ປະເພດຂອງເອກະສານ. 

 ປະເພດຂອງເອກະສານ ມີດັົ່ງນີີ້ :  

8.1 ເອກະສານ ນິຕິກໍາ ລວມມີ ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ມະຕິຂອງ
ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບັນຍັດ, ດໍາລັດຂອງລັດຖະບານ, ມະຕິຂອງລັດຖະບານ, ຄໍາສັົ່ງຂອງ
ລັດຖະບານ, ຂ ໍ້ຕົກລົງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຂ ໍ້ຕົກລົງ, ບົດແນະນໍາ, ລະບຽບການພາຍ
ໃນເຊັນໂດຍຄະນະນໍາ ກຜທ ແລະ ເອກະສານອືີ່ນໆທີີ່ມີຄຸນລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ;  

8.2 ເອກະສານ ບ ລິຫານ ລວມມີ ແຈ້ງການ, ໜັງສືທາງລັດຖະການ,  ບົດລາຍງານ ແລະ ໜັງສືສະ 
ເໜີ, ຄໍາຮ້ອງລົງທຶນ, ໃບມອບສິດ, ສະໂໜດນໍາສົົ່ງ, ຄໍາຮ້ອງທຸກ ແລະ ບັນດາເອກະສານທີີ່ ກຜທ ສ້າງຂຶີ້ນ
ເພືີ່ອສົົ່ງອອກນອກ ກຜທ ແລະ ຮັບໃຊ້ວຽກງານລວມ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນ: ບົດລາຍງານຂ ທິດຊີີ້ນໍາຈາກຂັີ້ນເທິງ
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ເພືີ່ອຂ ອະນຸມັດເຊັນສັນຍາໂຄງການລົງທຶນພາກເອກະຊົນ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປະຈໍາປີ 

ແລະ 05 ປີ, ໜັງສືສະເໜີຂ ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພືີ່ອການພັດທະນາ, ໜັງສືຢັົ້ງຢືນຜນົການປະເມີນ
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາປະເທດ, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາສະຖິຕິ ແລະ ເອກະສານອືີ່ນໆທີີ່ມີລັກສະນະ
ຄ້າຍຄືກັນ; 

8.3 ເອກະສານ ວິຊາການ ລວມມີ ບົດຄົີ້ນຄວ້າສັງລວມ, ບົດບັນທຶກທາງການ, ບົດປະກອບຄໍາເຫັນ
ໜັງສືເຊີນປະຊຸມ, ໜັງສືເຊີນທີີ່ລະບຸຊືີ່ບຸກຄົນ ແລະ ເອກະສານອືີ່ນໆທີີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ; 

8.4 ເອກະສານວຽກພັກ ລວມມີ ເອກະສານຈາກຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ, ເອກະສານທີີ່ລົງນາມ

ໂດຍຄະນະພັກ ກຜທ ຫຼ ືຫ້ອງການພັກ ກຜທ ແລະ ເອກະສານອືີ່ນໆ ທີີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ.  
 

ຂ. ຮບູແບບ ແລະ ຂັີ້ນຕອນການຈ ລະຈອນເອກະສານ 
 

ມາດຕາ 9 ການຈ ລະຈອນເອກະສານຂາເຂົີ້າ  

9.1 ເອກະສານນິຕິກໍາມີຂັີ້ນຕອນການແຈກຢາຍຄື: 1)ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຫຼື ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ
ຜູ້ທີີ່ຖືກມອບໝາຍພິຈາລະນາບ່ອນສົົ່ງ ພ້ອມທັງສໍາເນົາສົົ່ງເຖິງບັນດາທ່ານຄະນະນໍາ ກຜທ ເພືີ່ອຊາບ
ທັນທ ີແລະ 2) ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ຊີີ້ນໍາວຽກຫ້ອງການມີຄໍາເຫັນເພືີ່ອແຈກຢາຍເອກະສານໃຫ້ກົມ

ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄົີ້ນຄ້ວາ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ. 

- ໃນກ ລະນີທີີ່ ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ຊີີ້ນໍາວຽກຫ້ອງການບ ໍ່ໄດ້ປະຈໍາການ ມອບໃຫ້ ທ່ານຫົວໜ້າ
ຫ້ອງການປະຕິບັດໜ້າທີີ່ການແຈກຢາຍເອກະສານນິຕິກໍາໃຫ້ກົມກ່ຽວຂ້ອງຄົີ້ນຄວ້າ   ແລະ   ຈັດຕັີ້ງປະຕິ 

    ບັດ.  

-  ຫ້ອງການສະຫຼຸບລາຍງານສະພາບການແຈກຢາຍເອກະສານໃຫ້ ຄະນະນໍາ ກຜທ ຮັບຊາບໃນທຸກ

ອາທິດ.  

9.2 ເອກະສານບ ລິຫານມີຂັີ້ນຕອນການແຈກຢາຍຄື: ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຫຼືຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຜູ້

ທີີ່ຖືກມອບໝາຍມີຄໍາເຫັນເພືີ່ອແຈກຢາຍໃຫ້ກົມກ່ຽວຂ້ອງເພືີ່ອຄົີ້ນຄ້ວາແລ້ວລາຍງານຄະນະນໍາກະຊວງ.  

9.3 ເອກະສານວິຊາການມີຂັີ້ນຕອນການແຈກຢາຍຄື: ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຫຼື ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ
ຜູ້ທີີ່ຖືກມອບໝາຍມີຄໍາເຫັນເພືີ່ອແຈກຢາຍໃຫ້ກົມກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ບຸກຄົນ ຕາມແຕ່ລະເປົົ້າໝາຍຂອງເອກະ 
ສານເພືີ່ອພິຈາລະນາຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ. 

9.4 ເອກະສານວຽກພັກ, ວຽກພະນັກງານ ແລະ ວຽກນະໂຍບາຍ ຕ້ອງນໍາສົົ່ງໃຫ້ຫ້ອງການພັກ, ກົມ

ຈັດຕັີ້ງ ແລະ ພະນັກງານເພືີ່ອດໍາເນີນຕ ໍ່ຕາມກົດລະບຽບສະເພາະ. ຖ້າມີກາຈໍໍ້າລັບສະເພາະທີີ່ບ ໍ່ລະບຸລາຍຊືີ່
ບຸກ ຄົນແມ່ນສົົ່ງໃຫ້ ສະຫາຍເລຂາຄະນະບ ລິຫານງານພັກ ກຜທ ໂດຍກົງ ຫຼື ຜູ້ປະຈໍາການວຽກພັກ ໂດຍ
ບ ໍ່ໄດ້ຜ່ານລະບົບຂາເຂົີ້າ ກຜທ.  
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9.5 ສໍາລັບເອກະສານຂາເຂົີ້າເຖິງທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີແຕ່ບ ໍ່ໄດ້ລະບຸຊືີ່ແມ່ນມີຂັີ້ນຕອນການແຈກ  

ຢາຍເອກະສານຄື: ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຫຼື ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຜູ້ທີີ່ຖືກມອບໝາຍພິຈາລະນາບ່ອນສົົ່ງເຖິງ 
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ, ໂດຍອີງໃສ່ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງ ລັດຖະມົນຕີ 
ແລະ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມທັງສໍາເນົາສົົ່ງທ່ານລັດຖະມົນຕີເພືີ່ອຊາບນໍາ.  

 

ມາດຕາ 10 ການພຈິາລະນາລງົລາຍເຊນັ ແລະ ຈ ລະຈອນເອກະສານຂາອອກ  

10.1 ເອກະສານນິຕິກໍາຂອງ ກຜທ ແມ່ນທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫຼື ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈໍາການ 

ເປັນຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ມີລະບົບການພິຈາລະນາ ແລະ ຈ ລະຈອນເອກະສານຄື: 1)ຄະນະພະແນກ ແລະ
ຄະນະນໍາກົມທີີ່ສ້າງເອກະສານກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານເນືີ້ອໃນ ແລະ ຮູບແບບຂອງເອກະສານ
ແລ້ວເຊັນກໍາກັບເພືີ່ອຢັົ້ງຢືນ; 2) ຫ້ອງການ ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງດ້ານຮູບແບບ, ໄວຍາກອນ, ດ້ານ
ເນືີ້ອໃນ ແລະ ຫຼັກການແລ້ວທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການ  ຫຼື ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຜູ້ທີີ່ຖືກມອບໝາຍ  ເຊັນ 
ກໍາກັບໃສ່ເອກະສານ; 3) ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ຊີີ້ນໍາກົມກ່ຽວຂ້ອງມີຄໍາເຫັນ; 4) ທ່ານລັດຖະມົນຕີ

ພິຈາລະນາລົງລາຍເຊັນ.  

- ກ ລະນີເອກະສານມີການປັບປຸງຕາມລາຍມືຂອງຄະນະນໍາ ກຜທ ກົມກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຄືນ

ໃຫ້ສໍາເລັດຊ້າສຸດບ ໍ່ໃຫ້ເກີນ 01 ວັນ, ເຊັນກໍາກັບ ແລ້ວນໍາສະເໜີຂ ລາຍເຊັນຈາກຄະນະນໍາໄດ້ເລີຍ; 
- ກ ລະນີຄະນະນໍາມີຄໍາຖາມເຈາະຈີີ້ມ ຫຼື ມີທິດຊີີ້ນໍາໃຫ້ປັບປຸງເພີີ່ມເຕີມເຊິີ່ງບ ໍ່ແມ່ນການປັບປຸງຕາມ

ລາຍມື ແມ່ນພາຍຫຼັງກົມກ່ຽວຂ້ອງປັບປຸງແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນຄືນເລີີ່ມແຕ່ຂັີ້ນຕອນທີ 01 ເປັນຕົີ້ນໄປ.  

10.2 ເອກະສານບ ລິຫານທີີ່ຄະນະນໍາ ກຜທ ເປັນຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ແມ່ນໃຫ້ດໍາເນີນຕາມຂັີ້ນຕອນຂອງ
ເອກະສານນິຕິກໍາ, ສໍາລັບເອກະສານບ ລິຫານທີີ່ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຫຼື ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຜູ້ທີີ່ຖືກມອບ
ໝາຍເປັນຜູ້ລົງລາຍເຊັົ່ນ ມີລະບົບການພິຈາລະນາ ແລະ ຈ ລະຈອນເອກະສານຄື: 1)ຄະນະພະແນກ ແລະ 

ຄະນະນໍາກົມທີີ່ສ້າງເອກະສານກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງດ້ານເນືີ້ອໃນ, ຮູບແບບຂອງເອກະສານ ແລະ 

ເຊັນກໍາກັບ ເພືີ່ອຢັົ້ງຢືນ; 2) ຫ້ອງການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງດ້ານຮູບແບບ, ໄວຍະກອນຂອງເອກະ 

ສານແລ້ວ ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຫຼື ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຜູ້ທີີ່ຖືກມອບໝາຍ ພິຈາລະນາລົງລາຍເຊັນ.  

- ກ ລະນີເອກະສານຕ້ອງມີການປັບປຸງຕາມລາຍມືຂອງຄະນະຫ້ອງການ ກົມກ່ຽວຂ້ອງປັບປຸງຄືນໃຫ້
ສໍາເລັດແລ້ວເຊັນກໍາກັບໂດຍຄະນະພະແນກ ຫຼ ືຄະນະກົມແລ້ວ    ນໍາສະເໜີຂ ລາຍເຊັນຈາກຄະນະຫ້ອງ 
ການໄດ້ເລີຍ. 

 - ກ ລະນີຄະນະຫ້ອງການມີຄໍາຖາມເຈາະຈີີ້ມ ຫຼື ມີຄໍາເຫັນໃຫ້ປັບປຸງເພີີ່ມເຕີມ ເຊິີ່ງບ ໍ່ແມ່ນການ

ປັບປຸງຕາມລາຍມື ແມ່ນພາຍຫຼັງກົມກ່ຽວຂ້ອງປັບປຸງແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນຄືນເລີີ່ມແຕ່ຂັີ້ນຕອນທີ 01 

ເປັນຕົີ້ນໄປ.  
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10.3  ເອກະສານວິຊາການທີີ່ເຊັນໂດຍ ຄະນະຫ້ອງການ ແມ່ນໃຫ້ດໍາເນີນຕາມຂັີ້ນຕອນການພິຈາ 
ລະນາ ແລະ ຈ ລະຈອນຂອງເອກະສານບ ລິຫານ ສ່ວນເອກະສານທີີ່ແຈກຢາຍພາຍໃນ ກຜທ ແລະ ເຊັນ
ໂດຍກົມທີີ່ຮ່າງເອກະສານ ແມ່ນໃຫ້ຜັນຂະຫຍາຍເອົາຫຼັກການລວມຂອງການພິຈາລະນາ ແລະ ຈ ລະຈອນ
ເອກະສານທີີ່ລະບຸໃນຂ້າງເທິງນັີ້ນຕາມຄວາມເໝາະສົມ.  

10.4 ໃນກ ລະນີທີີ່ ຄະນະນໍາ ກຜທ, ຄະນະຫ້ອງການ, ຄະນະກົມ ແລະ ທຽບເທົົ່າ ມີພາລະກິດໄປ

ເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຢູ່ທ້ອງຖິີ່ນ ຫຼື ບ ໍ່ໄດ້ຢູ່ປະຈໍາການເກີນ 01 ວັນ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ໂອນ
ເອກະສານທີີ່ຕົນເອງຍັງບ ໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາໃຫ້ຜູ້ປະຈໍາການເປັນຜູ້ຄົີ້ນຄວ້າພິຈາລະນາແທນ ເພືີ່ອໃຫ້ຂະບວນ
ການພິຈາລະນາເອກະສານມີລັກສະນະຕ ໍ່ເນືີ່ອງ.  

10.5 ສໍາລັບເອກະສານທີີ່ບັນດາກົມ ແລະ ທຽບເທົົ່າກົມ ນໍາສົົ່ງໃຫ້ຄະນະນໍາ ກຜທ ພິຈາລະນາໂດຍ

ກົງນັີ້ນ, ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບທິດຊີີ້ນໍາຈາກຄະນະນໍາ ກຜທ ແລ້ວຕ້ອງນໍາເອກະສານດັົ່ງກ່າວມາລົງທະບຽນຄືນຢູ່ 

ຫ້ອງການ ກຜທ ຕາມຫຼັກການລວມເສຍກ່ອນ ແລ້ວຈຶີ່ງນໍາໄປຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ.  

10.6 ໃນເວລານໍາສົົ່ງເອກະສານເພືີ່ອຂ ລາຍເຊັນ   ກົມກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງຄັດຕິດທຸກເອກະສານທີີ່ກ່ຽວ 

ຂ້ອງໂດຍສະເພາະເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ແລະ ເອກະສານຄັດຕິດອືີ່ນໆ. ສໍາລັບເອກະສານທີີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ
ນັີ້ນຄະນະກົມທີີ່ຮ່າງເອກະສານຕ້ອງເຊັນກໍາກັບໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຫຼ ື ເອກະສານຄັດຕິດເພືີ່ອຮັບ 
ປະກັນທາງດ້ານເນືີ້ອໃນ. 
 

ມາດຕາ 11 ການສົົ່ງເອກະສານເຖງິພາກສວ່ນພາຍນອກ ກຜທ  

ການຈັດສົົ່ງເອກະສານເຖິງພາກສ່ວນພາຍນອກ ກຜທ ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້ :  

11.1 ເອກະສານທີີ່ຫ້ອງການ ກຜທ ເປັນຜູ້ຈັດສົົ່ງ ມີ:  

- ບົດລາຍງານຫາລັດຖະບານ (ທີີ່ເຊັນໂດຍຄະນະນໍາ ກຜທ) ລວມທັງສະບັບສໍາເນົາ;  

- ຄໍາສັົ່ງ, ຂ ໍ້ຕົກລົງ, ບົດແນະນໍາ, ບັດເຊີນ, ໜັງສືສະເໜີ, ສະໂໜດນໍາສົົ່ງ ແລະ ອືີ່ນໆ ທີີ່ສົົ່ງຫາ 

ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົົ່າ ແລະ ແຂວງ ໃນນັີ້ນກົມກ່ຽວຂ້ອງເປັນຜູ້ຈັດໃສ່ຊອງແລ້ວໃຫ້

ຫ້ອງການສົົ່ງໃຫ້. ໃນກ ລະນີເອກະສານດ່ວນແມ່ນກົມກ່ຽວຂ້ອງເປັນຜູ້ນໍາສົົ່ງເພືີ່ອໃຫ້ທັນເວລາ.  

11.2 ເອກະສານທີີ່ຫ້ອງການພັກ ເປັນຜູ້ຈັດສົົ່ງ ມີ:  

- ເອກະສານລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກພັກ-ພະນັກງານ, ເອກະສານສົົ່ງຫາຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ 

ແລະ ຄະນະຈັດຕັີ້ງສູນກາງພັກ.  

11.3 ເອກະສານບັນດາກົມ ຫຼື ທຽບເທົົ່າກົມ ອ້ອມຂ້າງ ກຜທ ເປັນຜູ້ຈັດສົົ່ງ ມີ:  

- ເອກະສານດ່ວນທີເຊັນໂດຍຄະນະນໍາ ກຜທ;  

- ເອກະສານບ ລິຫານຂອງບັນດາກົມ ແລະ ທຽບເທົົ່າກົມ ພາຍໃນ ກຜທ ທີີ່ເຊັນໂດຍຄະນະນໍາ



377 

 

ຫ້ອງການ ກຜທ ມີຈຸດປະສົງນໍາສົົ່ງເຖິງພາກສ່ວນຕ່າງໆນອກ ກຜທ;  

- ເອກະສານທີີ່ເຊັນໂດຍຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ ແລະ ທຽບເທົົ່າ ທີີ່ສົົ່ງໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນ

ພາຍໃນ ກຜທ.  

11.4 ເອກະສານກົມສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ຫ້ອງການສົົ່ງເສີມຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

ເປັນຜູ້ຈັດສົົ່ງ ມີ:  

ເອກະສານທີີ່ຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າທໍານຽມ  ເປັນຕົີ້ນ   ໃບທະບຽນສໍາປະທານ,  ໃບທະບຽນຫ້ອງ 

ການຜູ້ຕາງໜ້າ, ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລັດຖະບັນຍັດ 003/ປປທ ຂອງ

ປະທານປະເທດ. 

11.5 ການສົົ່ງເອກະສານພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃຫ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດພາຍໃນ 01 ວັນ ຫຼັງ
ຈາກມືີ້ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ສໍາລັບຕ່າງແຂວງແມ່ນໃຫ້ຈັດສົົ່ງໂດຍໄວຕາມຄວາມເໝາະສົມ 
ເຊິີ່ງຕ້ອງບັນທຶກການມອບຮັບເອກະສານໂດຍມີລາຍເຊັນຜູ້ຮັບ ແລະວັນທີີ່ຮັບຢ່າງຈະແຈ້ງ.  

 

ມາດຕາ 12 ການແຈກຢາຍເອກະສານພາຍໃນ  

12.1 ຫ້ອງການ ກຜທ ເປັນຜູ້ແຈກຢາຍເອກະສານຂາເຂົີ້າໄປຕາມແຕ່ລະເປົົ້າໝາຍຂອງເອກະສານ.  

12.2 ສໍາຫຼັບເອກະສານທີີ່ບັນດາກົມເປັນຜູ້ຮ່າງຂຶີ້ນ  ເພືີ່ອລາຍງານ/ຂ ທິດຊີີ້ນໍາ, ຂ ລາຍເຊັນ ຈາກ
ຄະນະນໍາ ກຜທ ຫຼ ືຄະນະນໍາຫ້ອງການ ກຜທ ຫ້ອງການ ແລະ ກົມກ່ຽວຂ້ອງຈະສົມທົບກັນ
ໃນການຈ ລະຈອນເອກະສານເພືີ່ອໃຫ້ການແຈກຢາຍສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໄວ ແລະ ມີຄວາມ
ສະດວກ.  

12.3 ເພືີ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການແຈກຢາຍເອກະສານ  ບັນດາກົມພາຍໃນ ກຜທ 

ແຕ່ງຕັີ້ງຜູ້ຮັບ-ສົົ່ງເອກະສານ  ຢ່າງໜ້ອຍ  2  ທ່ານ  ເພືີ່ອຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບ-ສົົ່ງເອກະ 

        ສານ ນໍາຫ້ອງການ ກຜທ.  

12.4  ສໍາລັບເອກະສານວິຊາການ ແລະ ບົດລາຍງານປະຈໍາຂອງ ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ 
ຫ້ອງການສາມາດ ພິຈາລະນາສົົ່ງໃນຮູບແບບອີເລັກໂຕຼນິກໄປຍັງກົມກ່ຽວຂ້ອງໂດຍຜ່ານ ອີ
ເມວ (Email) ທາງການຂອງກົມ, ອີເມວຂອງບຸກຄົນຜູ້ຮັບຜິດຊອບປະສານງານວຽກງານ
ເອກະສານຂອງກົມ ຫຼື ຊ່ອງທາງການສືີ່ສານທາງອີເລັກໂຕນິກອືີ່ນໆຕາມທິດປະຢັດ ແລະ ຫັນ
ເປັນທັນສະໄຫມ.  

12.5 ໃນການແຈກຢາຍເອກະສານພາກສ່ວນຮັບ-ສົົ່ງເອກະສານ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບບ ໍ່ໃຫ້ເອກະສານ 

ຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍເປືົ້ອນເປ ີແລະ ບ ໍ່ໃຫ້ການຈັດສົົ່ງມີການຊັກຊ້າ ແກ່ຍາວເວລາ.  
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ມາດຕາ 13 ຮບູແບບເອກະສານທາງລດັຖະການ  

ຮູບແບບເອກະສານທາງລັດຖະການ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ:  

1. ເຄືີ່ອງໝາຍຊາດ;  

2. ຊືີ່ປະເທດ, ຄໍາຂວັນ; 

3. ຊືີ່ການຈັດຕັີ້ງປະກາດໃຊ້ເອກະສານ; 

4. ເລກທີເອກະສານ;  

5. ສະຖານທີີ່, ວັນທີ ເດືອນ ປີ ອອກເອກະສານ;  

6. ຊືີ່ ແລະ ເນືີ້ອໃນຫຍ ໍ້ເອກະສານ;  

7. ບ່ອນອີງໃນການອອກເອກະສານ;  

8. ເນືີ້ອໃນເອກະສານ;  

9. ຕໍາແໜ່ງ, ລາຍເຊັນ, ຊືີ່ ແລະ ນາມສະກຸນຜູ້ເຊັນເອກະສານ;  

10. ປະທັບຕາ; 

11. ປະທັບຕາດ່ວນ, ດ່ວນສະເພາະ ຫຼື ລັບ, ລັບສະເພາະຖ້າຈໍາເປັນ;  

12. ບ່ອນນໍາສົົ່ງ ຕາມແຕ່ລະກ ລະນີເອກະສານ;  
ສໍາລັບລາຍລະອຽດໃນການຈັດຮູບແບບເອກະສານທາງການແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ

ສະເພາະຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ບົດແນະນໍາອືີ່ນໆທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  
 

ຄ. ການກວດກາ ແລະ ພຈິາລະນາເອກະສານ 
 

ມາດຕາ 14 ການຮຽບຮຽງ ແລະ ກວດກາ ຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງເອກະສານກອ່ນຂ ລາຍເຊນັ  

           14.1 ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ແລະ ທຽບເທົົ່າກົມທີີ່ຂຶີ້ນກັບ ກຜທ ມີໜ້າທີີ່ຮຽບຮຽງ, ກວດກາ

ຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານເນືີ້ອໃນ, ນິຕິກໍາ, ຫຼັກໄວຍາກອນ, ດ້ານຮູບແບບ ແລະ ເປັນເຈົີ້າ
ການໃນການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງເອກະສານຂອງຕົນຕາມພາລະບົດບາດ ແລະຂອບ
ເຂດຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.  

 14.2 ຄະນະນໍາກົມ ຫຼື ທຽບເທົົ່າກົມ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເນືີ້ອ
ໃນເອກະສານກ່ອນການເຊັນກໍາກັບໃສ່ຮ່າງເອກະສານ ສ່ວນຫ້ອງການ ກຜທ ຮັບຜິດຊອບ
ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານຮູບແບບ, ຫຼັກໄວຍະກອນ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງ

ເອກະສານກ່ອນການລົງລາຍເຊັນຂອງ ຄະນະນໍາ ກຜທ.  

 14.3 ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ ແລະ ທຽບເທົົ່າກົມທີີ່ຂຶີ້ນກັບ ກຜທ ສົົ່ງບັນຊີລາຍເຊັນກໍາກັບ (ລາຍ
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ເຊັນຫຍ ໍ້) ຂອງພະນັກງານຂັີ້ນພະແນກຂຶີ້ນໄປໃຫ້ຫ້ອງການ ກຜທ ເພືີ່ອສະດວກໃນການ

ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເອກະສານ. ໃນເວລາມີການຊັບຊ້ອນ ຫຼື ປ່ຽນແປງທາງດ້ານບຸກ
ຄະລາກອນທີີ່ມີສິດໃນການເຊັນກໍາກັບ ກົມກ່ຽວຂ້ອງເປັນເຈົີ້າການໃນການສະເໜີປ່ຽນລາຍ
ເຊັນກໍາກັບ.  

 

ມາດຕາ 15 ການຄົີ້ນຄວາ້ ແລະພຈິາລະນາເອກະສານ  

15.1 ການຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາເອກະສານໃນແຕ່ລະຂັີ້ນຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ທັນກັບເວລາ, ເອກະ 

       ສານດ່ວນຕ້ອງໄດ້ຄົີ້ນຄວ້າທັນທີພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເອກະສານ ແລະ ຕ້ອງສໍາເລັດພາຍໃນກໍານົດ
ເວລາທີີ່ລະບຸໄວ້. ສໍາລັບເອກະສານປົກກະຕິ   ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເອກະສານຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄົີ້ນ 

       ຄ້ວາຕາມພາລະບົດບາດ ເພືີ່ອສະເໜີຂັີ້ນເທິງພິຈາລະນາຕົກລົງໃຫ້ສໍາເລັດ ຕາມກໍານດົເວລາທີີ່
ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານ.  

15.2 ສໍາລັບເອກະສານທີີ່ຈະສະເໜີໃຫ້ຄະນະນໍາ ກຜທ ພິຈາລະນາ ພາຍຫຼັງກົມກ່ຽວຂ້ອງໄດ້
ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ມີຄໍາເຫັນໃນນາມກົມຂອງຕົນແລ້ວໃຫ້ດໍາເນີນຕາມຂັີ້ນຕອນການຈ ລະຈອນ
ເອກະສານ (ມາດຕາ 12) ໂດຍທັນທີ. 

 

ມາດຕາ 16 ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັທດິຊີີ້ນາໍຂອງຄະນະນາໍກະຊວງ.  

16.1 ບັນດາກົມ ແລະ ທຽບເທົົ່າກົມ ພາຍໃນ ກຜທ ຕ້ອງຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດທຸກຄໍາເຫັນ ແລະ ທິດຊີີ້ນໍາ
ຂອງຄະນະນໍາກະຊວງ ໂດຍທນັທ ີເຊິີ່ງຕ້ອງລາຍງານຄືນຄວາມຄືບໜ້າ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນ ຜົນສາໍ
ເລັດ ຫຼື ຂ ໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດທິດຊີີ້ນໍາເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເພືີ່ອໃຫ້ຫ້ອງການ 
ກຜທ ສັງລວມລາຍງານຄະນະນໍາ ກຜທ ກ ຄ ືລັດຖະບານ ໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດເວລາ;  

16.2 ຫ້ອງການມີໜ້າທີີ່ໃນການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ທວງຖາມ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ

ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດທິດຊີີ້ນໍາດັົ່ງກ່າວ.  
 

ໝວດທ ີIII 
ການສາໍເນາົເອກະສານ 

 

ມາດຕາ 17 ການສາໍເນາົ ແລະເກບັຮກັສາເອກະສານ  

17.1 ການສໍາເນົາເອກະສານລວມມີການທ້ອນໂຮມ, ໄຈ້ແຍກ, ກໍານົດຄຸນຄ່າ, ຂຶີ້ນບັນຊີ ແລະປົກ

ປັກຮັກສາເອກະສານທີີ່ມີຄຸນຄ່າຂອງຂະແໜງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ, ຫ້ອງການ ກຜທ 
ເປັນໃຈກາງໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານສໍາເນົາເອກະສານໂດຍການປະສານສົມທົບກັບ
ບັນດາກົມ ແລະ ທຽບເທົົ່າກົມພາຍໃນ ກຜທ ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການສໍາເນົາເອກະສານຂອງ
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ຂະແໜງການວິຊາສະເພາະ; 

17.2  ຫ້ອງການ ກຜທ ມີໜ້າທີີ່ສໍາເນົາເອກະສານດັົ່ງນີີ້:  

- ເອກະສານສະບັບເຄົີ້າ (ສະບັບທີີ່ມີລາຍເຊັນແທ້ບ ໍ່ແມ່ນສະບັບກັອບປີົ້) ແລະ ສະບັບທີີ່ມີ

ກາແດງ ຍົກເວັີ້ນຂ ໍ້ຕົກລົງທີີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໄປສະເໜີຖອນເງິນຈາກ ກະຊວງການເງິນ; 

- ເອກະສານທາງການຂອງ ກຜທ ທີີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການໃຊ້ຍາວນານເປັນຕົີ້ນແມ່ນ: ແຜນ

ພັດທະນາເສດ ຖະກິດສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ຄໍາສັົ່ງ-ບົດແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີ, ໃບຮັບ

ຮອງຜົນການປະເມີນຜົນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ, ໃບທະບຽນສໍາ

ປະທານ, ໃບທະບຽນຫ້ອງການຜູ້ ຕາງໜ້າ, ບົດລາຍງານຕ່າງໆ, ສັນຍາການລົງທຶນ, ປືົ້ມຂ ໍ້

ມູນສະຖິຕິ, ເອກະສານຈ່າຍເງິນ ແລະ ເອກະສານອືີ່ນໆທີີ່ມີການນໍາໃຊ້ຍາວນານ ເຊິີ່ງກົມ

ກ່ຽວຂ້ອງເປັນເຈົີ້າການໃນການໄຈ້ແຍກ, ທ້ອນໂຮມ ແລະ ມອບໃຫ້ ຫ້ອງການ ກຜທ ຢ່າງ
ເປັນລະບົບປົກກະຕິ. 

17.3 ບັນດາກົມ ຫຼ ື ທຽບເທົົ່າກົມຕ້ອງສໍາເນົາ  ແລະ ເກັບຮັກສາເອກະສານເຂົີ້າ-ອອກ ແລະ 
ເອກະສານພາຍໃນກົມກອງຂອງຕົນທີີ່ໄດ້ຮ່າງຂຶີ້ນໂດຍສະເພາະສໍານວນເອກະສານທີີ່ມີຄວາມ
ສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນໃນການນໍາໃຊ້ເຂົີ້າໃນວຽກງານທາງການຂອງຕົນ ແລະ ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ. 

17.4 ສໍາລັບເອກະສານທີີ່ສໍາເນົາຕ້ອງມີເນືີ້ອໃນຄົບຖ້ວນ, ສະອາດ ( ບ ໍ່ເປ ເປືົ້ອນ ຫຼື ຂາດສ້ອຍ), 

ຕ້ອງຮ່າງເປັນສໍານວນເອກະສານ, ໄຈ້ແຍກເອກະສານ ພ້ອມຂຶີ້ນທະບຽນເອກະສານຢ່າງ

ລະອຽດ, ໂດຍມີສະຖານທີີ່ປົກປັກຮັກສາເອກະສານທີີ່ເໝາະສົມ ແລະ ມີລະບົບເກັບມ້ຽນ
ເອກະສານເພືີ່ອຄວາມເປັນລະບຽບ ແລະ ສະດວກໃນການນໍາໃຊ້; 

17.5 ສໍາລັບເອກະສານທີີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕ້ອງເພີີ່ມການເກັບຮັກສາດ້ວຍລະບົບອີເລັກໂຕຼນິກ.  
 

ມາດຕາ 18 ອາຍກຸານເກບັຮກັສາສາໍນວນເອກະສານ ແລະ ການທາໍລາຍເອກະສານ  
   ບັນດາກົມ ແລະ ທຽບເທົົ່າກົມພາຍໃນ ກຜທ ຕ້ອງເກັບຮັກສາສໍານວນເອກະສານແຕ່ລະປະເພດ

ຕາມອາຍຸການໃຊ້ງານດັົ່ງນີີ້: 
18.1 ສໍານວນເອກະສານທາງການທີີ່ສໍາເນົາໂດຍຫ້ອງການ ກຜທ ແລະ ກົມທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍທົົ່ວ

ໄປຕ້ອງເກັບຮັກສາໄວ້ຢ່າງຕໍໍ່າບ ໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 15 ປີ ຫຼື ຕາມອາຍຸສະເພາະຂອງເອກະສານແຕ່ລະ
ປະເພດ; 

18.2 ສໍານວນເອກະສານທີີ່ເປັນເລືີ່ອງລັບຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຫຼ ືຂ ໍ້ກໍານົດສະເພາະ

ກ່ຽວກັບວຽກງານການເກັບຮັກສາເອກະສານແຫ່ງຊາດ;  
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18.3  ສໍານວນເອກະສານທີີ່ສໍານັກງານ - ອົງການອືີ່ນສົົ່ງໃຫ້ໃນເມືີ່ອແກ້ໄຂວຽກງານສໍາເລັດແລ້ວ 

        ຕ້ອງຮັກສາໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍ 05 ປີ; 

18.4  ສໍານວນເອກະສານປົກກະຕິອືີ່ນໆ ເມືີ່ອແກ້ໄຂວຽກງານແລ້ວຕ້ອງເກັບຮັກສາໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍ  

         03 ປີ. 

18.5  ການທໍາລາຍເອກະສານທີີ່ໝົດອາຍຸການນໍາໃຊ້   ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບສະເພາະຂອງກະ 

        ຊວງກ່ຽວຂ້ອງ. 
 

ໝວດທ ີIV 

ຂ ໍ້ຫາ້ມ 
 

ມາດຕາ 19 ຂ ໍ້ຫາ້ມກຽ່ວກບັວຽກງານເອກະສານທາງການ  

19.1 ຫ້າມບັນດາກົມ ແລະ ທຽບເທົົ່າກົມພາຍໃນ ກຜທ ເຊັນເອກະສານອອກໄປນອກ ກຜທ ເຖິງ

ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ຍົກເວັີ້ນສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງການບ ລິການລົງທຶນ
ປະຕູດຽວ ແລະ ຫ້ອງການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຕ່ຕ້ອງສໍາເນົາ
ເອກະສານສໍາຄັນທີີ່ສົົ່ງອອກໄປພາຍນອກ ໃຫ້ຫ້ອງການ ກຜທ ເພືີ່ອຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ
ຄະນະນໍາ ກຜທ. 

19.2 ຫ້າມເປີດເຜີຍເອກະສານປ ດລັບ, ຄໍາເຫັນຂອງຄະນະນໍາຕ ໍ່ເອກະສານທີີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ
ທາງດ້ານເນືີ້ອໃນເອກະສານທີີ່ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ຕົກລົງເປັນທາງການ ແລະ ເອກະສານອືີ່ນໆທີີ່ບ ໍ່
ອະນຸມັດໃຫ້ເປີດເຜີຍ; 

 

ໝວດທ ີV 
ບດົບນັຍັດສດຸທາ້ຍ 

 

ມາດຕາ 20 ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ  

20.1 ຄະນະນໍາຫ້ອງການ, ຄະນະກົມ/ທຽບເທົົ່າກົມພາຍໃນ ກຜທ ມີໜ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບຊີີ້ນໍາ, ຈັດ

ຕັີ້ງເຜຍີແຜ,່ ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານ

ເອກະສານພາຍໃນກົມກອງຂອງຕົນ ຢ່າງທົົ່ວເຖິງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.  

20.2 ຫ້ອງການ ກຜທ ເປັນໃຈກາງໃນການພົວພັນ, ປະສານງານ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ກວດກາ
ບັນດາກົມ ແລະ ທຽບເທົົ່າກົມອ້ອມຂ້າງ ກຜທ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີີ້ໃຫ້
ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດເປັນຢ່າງດີ. ໃນໄລຍະການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ຖ້າຫາກມີບັນຫາໃດທີີ່
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ຍັງບ ໍ່ຈະແຈ້ງ ຫຼ ືພົບຂ ໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະຕິບັດຫ້ອງການ ກຜທ ຕ້ອງສັງລວມບັນຫາແລ້ວ
ລາຍງານຄະນະນໍາກະຊວງ ເພືີ່ອມີທິດຊີີ້ນໍາໃນການປຸງແກ້ໄຂ.  

 

ມາດຕາ 21 ຜນົສກັສດິ  

     ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີີ້ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົີ້ນໄປ.  
 

                                                       ລດັຖະມນົຕ ີ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ                                                   ເລກທ ີ1815 /ກຜທ 

                                                            ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2018 
 

ຂໍໍ້ຕກົລງົ 
ວ່າດວ້ຍ ການສາ້ງຕັັ້ງ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງຫອ້ງການຜ ຕ້າງໜ້າ 

ຂອງນຕິບິ ກຄົນຕາ່ງປະເທດ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ 
 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທ ີ14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 

2016; 

- ອີງຕາມ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວ ຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 201/ນຍ, ລົງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2017; 

- ອີງຕາມ ການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີຂອງກົມສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ບົນພ ັ້ນຖານການຄົັ້ນຄວ້າເຫັນດີ

ຂອງບັນດາກົມ, ທຽບເທົົ່າກົມພາຍໃນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.  
 

ລດັຖະມນົຕ ີອອກຂໍໍ້ຕກົລງົ: 
 

ໝວດທ ີ1. 
ບດົບນັຍັດທົົ່ວໄປ 

 

ມາດຕາ 1 ຈ ດປະສງົ  

ຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ວາງອອກເພ ື່ອກໍານົດ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການໃນການເຄ ື່ອນ 

ໄຫວ, ການສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ການຄ ້ມຄອງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ຂອງນິຕິບ ກຄົນຕ່າງປະເທດ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ 

ໃຫ້ເຄ ື່ອນໄຫວຖ ກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ, ຮັບປະກັນ
ສ້າງເງ ື່ອນໄຂການດຶງດ ດ ແລະ ສົົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ຕາມນະໂຍບາຍການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ນັບມ ັ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ, ແນ່ໃສ່ຊຸກຍ ້ສົົ່ງເສີມ ຜົນປະໂຫຍດອັນ

ຊອບທໍາຂອງລັດ, ລວມໝ ່, ປະຊາຊົນ ແລະ ຜ ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ.  
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ມາດຕາ 2 ຫອ້ງການຜ ຕ້າງໜາ້ ຂອງນຕິບິ ກຄນົຕາ່ງປະເທດ  
ຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ  ແມ່ນຫ້ອງການປະສານງານ  ຕາງໜ້າໃຫ້ບໍລິສັດແມ່ຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ໃນການ 

ດໍາເນີນການສຶກສາຊ່ອງທາງການລົງທຶນ, ສຶກສາຂໍໍ້ມ ນດ້ານການຄ້າ, ການບໍລິການ, ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ 
ປະສານງານ ໃຫ້ກ ່ມບໍລິສັດເຄ ື່ອຄ່າຍ ຫຼ  ສາຂາ, ພົວພັນກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ 
ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ເພ ື່ອກະກຽມການສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ພັດທະນາທ ລະກິດການລົງທຶນ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ, ຕິດຕາມ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ຫຼ  ສັນຍາ ທີື່ບໍລິສັດແມ່ຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເຊັນກັບ
ລັດຖະບານ ໃນໂຄງການສໍາປະທານເທົົ່ານັັ້ນ, ສ່ວນສັນຍາປະເພດອ ື່ນ ແມ່ນບໍໍ່ຖ ເປັນເງ ື່ອນໄຂໃນການ
ສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ.  

 

ມາດຕາ 3 ການອະທບິາຍຄາໍສບັ  

- ນຕິບິ ກຄນົຕາ່ງປະເທດ ໝາຍເຖິງ ບໍລິສັດທີື່ຕັັ້ງຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ໃນຮ ບແບບ ບໍລິສັດຈໍາກັດ, 
ບໍລິສັດຈໍາກັດຜ ້ດຽວ, ລັດວິສາຫະກິດ ຫຼ  ບໍລິສັດມະຫາຊົນ. 

- ສນັຍາ ກບັ ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ໝາຍເຖິງ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ຫຼ  ສັນຍາ ທີື່ບໍລິສັດແມ່
ຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເຊັນກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນຂັັ້ນສ ນກາງ ຫຼ  ຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ ໃນບັນຊີກິດຈະການ
ສໍາປະທານ ທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ.  

- ການຕໍໍ່ອາຍ ເປນັງວດ ໝາຍເຖິງ ການພິຈາລະນາຮັບຮອງການຕໍໍ່ອາຍ ເປັນງວດ, ງວດໜຶື່ງບໍໍ່ເກີນ 3 

ປີ ໂດຍໃບອະນ ຍາດຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ຈະຖ ກຕໍໍ່ອາຍ ໃຫ້ເປັນແຕ່ລະປີ ຈົນກວ່າຈະຄົບ 3 ປີ.  
 

ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດການນາໍໃຊ ້ 
ຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບ ນິຕິບ ກຄົນຕ່າງປະເທດ ທີື່ສົນໃຈມາດໍາເນີນທ ລະກິດ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ 

ແລະ ບັນດາຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ຂອງນິຕິບ ກຄົນຕ່າງປະເທດ ທີື່ສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນ ຢູ່າງຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ.  

 

ໝວດທ ີ2 
ປະເພດ ແລະ ການອະນ ຍາດສາ້ງຕັັ້ງຫອ້ງການຜ ຕ້າງໜ້າ 

 

ມາດຕາ 5 ປະເພດຫອ້ງການຜ ຕ້າງໜາ້  

ຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ທີື່ສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ເຄ ື່ອນໄຫວ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ປະກອບມີ 2 ປະເພດ ດັົ່ງນີັ້:  

- ປະເພດທ ີ 1: ຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ທີື່ເຮັດໜ້າທີື່ສຶກສາຂໍໍ້ມ ນດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການ
ບໍລິການ, ປະສານງານກັບພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ເພ ື່ອສະໜອງຂໍໍ້ມ ນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ
ແມ່ຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ໃນການຕັດສິນໃຈລົງທຶນ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍເຮັດໜ້າທີື່ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ເປັນຜ ້
ປະສານງານ ໃຫ້ກ ່ມບໍລິສັດເຄ ື່ອຄາຍ ຫຼ  ສາຂາ ເພ ື່ອກະກຽມໃນການສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ພັດທະນາທ ລະກິດການ
ລົງທຶນ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ.  
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- ປະເພດທີື່ 2: ຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ທີື່ເຄ ື່ອນໄຫວຕາງໜ້າໃຫ້ບໍລິສັດແມ່ ໃນການຕິດຕາມການ 
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ຫຼ  ສັນຍາ ທີື່ບໍລິສັດແມ່ຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເຊັນກັບລັດຖະບານ
ໃນໂຄງການສໍາປະທານ ເພ ື່ອເຮັດໜ້າທີື່ປະສານງານກັບຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງພາກລັດ ແລະ 
ເອກະຊົນ. ຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າປະເພດນີັ້ ຕ້ອງເຄ ື່ອນໄຫວຕາມຂອບເຂດ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ຫຼ  

ສັນຍາ ທີື່ບໍລິສັດແມ່ຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເຊັນກັບລັດຖະບານເທົົ່ານັັ້ນ.  
ຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າທ ກປະເທດ ບໍໍ່ມີສິດເຄ ື່ອນໄຫວດໍາເນີນທ ລະກິດ ເພ ື່ອສ້າງລາຍຮັບ ຫຼ  ຜົນກໍາ

ໄລ.  
 

ມາດຕາ 6 ການສະເໜຂີສໍາ້ງຕັັ້ງຫອ້ງການຜ ຕ້າງໜາ້  
 ນິຕິບ ກຄົນຕ່າງປະເທດ ທີື່ມີຈ ດປະສົງສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າຂອງຕົນ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງ

ຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງຕໍໍ່ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຢ ູ່ກົມສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ ຕາມແບບຟອມທີື່ກໍານົດໄວ້.  

 

ມາດຕາ 7 ການປະກອບເອກະສານ ຄາໍຮອ້ງຂສໍາ້ງຕັັ້ງຫອ້ງການຜ ຕ້າງໜາ້  

ຄໍາຮ້ອງຂໍສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ຕ້ອງປະກອບມີບັນດາເອກະສານ ດັົ່ງນີັ້:  

1. ໃບສະເໜີຂໍໍ້ສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ; 

2.  ກົດລະບຽບຂອງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ທີື່ສະເໜີຂໍໍ້ສ້າງຕັັ້ງ; 

3. ໃບສະເໜີ ຫຼ  ຂໍໍ້ຕົກລົງ ຂອງບໍລິສັດແມ່ ໃນການສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ; 

4. ໃບແຕ່ງຕັັ້ງຜ ້ຕາງໜ້າຈາກບໍລິສັດແມ່, ພ້ອມດ້ວຍ ສໍາເນົາໜັງສ ຜ່ານແດນ ແລະ ຊີວະປະຫວັດ
ຫຍໍໍ້ ຂອງຜ ້ທີື່ຖ ກແຕ່ງຕັັ້ງ;  

5.  ສໍາເນົາເອກະສານຢັັ້ງຢືນຖານະນິຕິບ ກຄົນ;  

6. ປະຫວັດການເຄ ື່ອນໄຫວທ ລະກິດ ແລະ ເອກະສານຢັັ້ງຢືນຖານະດ້ານການເງິນ ຂອງບໍລິສັດແມ່ 

ຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ;  

7. ເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງອ ື່ນ ທີື່ຈໍາເປັນ.  
 

ມາດຕາ 8 ເງ ື່ອນໄຂການອະນ ຍາດສາ້ງຕັັ້ງຫອ້ງການຜ ຕ້າງໜາ້  
ນິຕິບ ກຄົນຕ່າງປະເທດ ທີື່ມີຈ ດປະສົງສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງມີເງ ື່ອນໄຂ 

ດັົ່ງນີັ້:  

1. ມີຖານະເປັນນິຕິບ ກຄົນ ທີື່ໄດ້ຈົດທະບຽນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດໃດໜຶື່ງ ທີື່ມີຖານະ
ໝັັ້ນຄົງ ທາງດ້ານທ ລະກິດ ຫຼ  ສ້າງຕັັ້ງເປັນນິຕິບ ກຄົນມາແລ້ວ ຢູ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ ຂຶັ້ນໄປ; 

2. ມີຖານະເປັນວິສາຫະກິດ ຫຼ  ບໍລິສັດ ໃນຮ ບເເບບ ບໍລິສັດຈໍາກັດ, ບໍລິສັດຈໍາກັດຜ ້ດຽວ, ລັດວິ
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ສາຫະກິດ ຫຼ  ບໍລິສັດມະຫາຊົນ; 
3. ມີການຕົກລົງ ຫຼ  ມີເອກະສານສະເໜີ ຫຼ  ຢັັ້ງຢືນ ຈາກບໍລິສັດແມ່ຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບການຂໍ

ສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ;  
4. ຖ້າແມ່ນນິຕິບ ກຄົນ ຫຼ  ບໍລິສັດ ທີື່ເຄີຍເປີດຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ມາກ່ອນແລ້ວ

ໄລຍະການປິດຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ຕ້ອງບໍໍ່ຫຼຸດ 3 ປີ; 

5. ມີເປ ັ້າໝາຍເຄ ື່ອນໄຫວທີື່ຊັດເຈນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກິດຈະການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສັດແມ່ຢ ູ່
ຕ່າງປະເທດ ຫຼ  ເປັນກິດຈະການອ ື່ນ ທີື່ເຫັນວ່າມີທ່າແຮງໃນການມາດໍາເນີນທ ລະກິດ ແລະ/ຫຼ  
ສອດຄ່ອງກັບບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ຫຼ  ສັນຍາ ທີື່ບໍລິສັດແມ່ໄດ້ເຊັນກັບລັດຖະບານ ສປປ 
ລາວ; 

6. ຕ້ອງມີທຶນຈົດທະບຽນຂອງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ຢູ່າງໜ້ອຍບໍໍ່ຫຼຸດ 50.000 (ຫ້າສິບພັນ) ໂດ
ລາສະຫະລັດ;  

7. ຜ ້ຕາງໜ້າບໍລິສັດ ຕ້ອງແມ່ນຜ ້ທີື່ຖ ກແຕ່ງຕັັ້ງ ໂດຍບໍລິສັດແມ່ຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ເພ ື່ອປະຕິບັດໜ້າທີື່
ຂອງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າດັົ່ງກ່າວ.  

 

ມາດຕາ 9 ຂັັ້ນຕອນການພຈິາລະນາສາ້ງຕັັ້ງຫອ້ງການຜ ຕ້າງໜາ້  

ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບເອກະສານຄໍາຮ້ອງຂໍສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ  ພາຍໃນ 3 ວັນລັດຖະການ ຫ້ອງ 
ການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຕ້ອງສົົ່ງໜັງສ ຂໍຄໍາເຫັນນໍາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອໃຫ້ມີຄໍາເຫັນ 
ພາຍໃນ 7 ວັນລັດຖະການ. ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຄໍາເຫັນຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ, ກົມສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ 
ໃນນາມ ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຄົັ້ນຄວ້າພິຈາລະນາອອກໃບອະນ ຍາດສ້າງຕັັ້ງ
ຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ຫຼ  ຕອບປະຕິເສດ ພາຍໃນ 5 ວັນລັດຖະການ.  

 

ມາດຕາ 10 ການອອກໃບອະນ ຍາດສາ້ງຕັັ້ງຫອ້ງການຜ ຕ້າງໜາ້  
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ອອກໃບອະນ ຍາດສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ເຊັນໂດຍຫົວ

ໜ້າກົມສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເພ ື່ອເປັນເອກະສານນິຕິກໍາຢັັ້ງຢືນການໄດ້ຮັບອະນ ຍາດໃຫ້ສ້າງຕັັ້ງ ແລະ 
ເຄ ື່ອນໄຫວ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ. 

ຮ່າງໃບອະນ ຍາດສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ປະກອບມີເນ ັ້ອໃນ ດັົ່ງນີັ້:  

- ເລກທີໃບອະນ ຍາດສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ;  

- ຊ ື່ຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຊ ື່ຂອງບໍລິສັດແມ່ຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ;  

- ທີື່ຕັັ້ງສໍານັກງານຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ (ຖະໜົນ, ເຮ ອນເລກທີ, ບ້ານ, ເມ ອງ ແລະ ແຂວງ); 

- ຈ ດປະສົງຂອງການເຄ ື່ອນໄຫວ; 

- ທຶນຈົດທະບຽນ; 

- ອາຍ  ຫຼ  ກໍານົດເວລາເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ.  
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ໝວດທ ີ3 
ສດິ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງຫອ້ງການຜ ຕ້າງໜ້າ 

 

ມາດຕາ 11 ສດິ ຂອງຫອ້ງການຜ ຕ້າງໜາ້  
ຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ມີສິດ ດັົ່ງນີັ້:  
1. ປະສານງານກັບບັນດາພາກສ່ວນ ຫຼ  ອົງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ, ເກັບກໍາ 

ຂໍໍ້ມ ນ ແລະ ສຶກສາຊ່ອງທາງການລົງທຶນ, ເຮັດໜ້າທີື່ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ເປັນຜ ້ປະສານງານໃຫ້ກ ່ມບໍລິສັດ 
ເຄ ອຄ່າຍ ຫຼ  ສາຂາ ຂອງບໍລິສັດແມ່ ຫຼ  ປະສານງານກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະ
ຊົນ ພາຍໃຕ້ເງ ື່ອນໄຂຂອງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ຫຼ  ສັນຍາ ທີື່ບໍລິສັດແມ່ຢ ູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ເຊັນກັບ
ລັດຖະບານ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕາ 5 ຂອງຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້;  

2. ນໍາສົົ່ງຂໍໍ້ມ ນການສຶກສາຊ່ອງທາງການລົງທຶນ, ຂໍໍ້ມ ນທີື່ຕິດພັນກັບການເຄ ື່ອນໄຫວທ ລະກິດ ຢ ູ່    
ສປປ ລາວ ຂອງບໍລິສັດແມ່, ຄວາມຄ ບໜ້າການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຕາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ 
ຫຼ  ສັນຍາ ທີື່ບໍລິສັດແມ່ໄດ້ເຊັນກັບລັດຖະບານ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດແມ່ຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ
ຈ ດປະສົງ ທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນໃບອະນ ຍາດສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າຂອງຕົນ;  

3. ວ່າຈ້າງພະນັກງານລາວ ແລະ/ຫຼ  ຕ່າງປະເທດ ປະຈໍາຢ ູ່ຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ໂດຍຕ້ອງໃຫ້ບ ລິມະ
ສິດແກ່ພົນລະເມ ອງລາວໃນການເຂົັ້າເຮັດວຽກ,   ພະນັກງານປະຈໍາຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າທີື່ເປັນຄົນຕ່າງປະ 

    ເທດ ຕ້ອງບໍໍ່ເກີນ 2 ຄົນ;  

4. ໄດ້ຮັບການປ ກປ້ອງ ແລະ ຊຸກຍ ້ສົົ່ງເສີມ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ.  
 

ມາດຕາ 12 ໜາ້ທີື່ ຂອງຫອ້ງການຜ ຕ້າງໜາ້  

 ຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ມີໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີັ້:  

1. ຖອກທຶນຈົດທະບຽນໃຫ້ຄົບ ພາຍໃນກໍານົດ 60 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບໃບອະນ  
    ຍາດ ສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

2. ຕ້ອງມີທີື່ຕັັ້ງສໍານັກງານ ແລະ ຂຶັ້ນປ້າຍຊ ື່ຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າຂອງຕົນ ພາຍໃນ 60 ວັນ ນັບ
ແຕ່ວັນໄດ້ຮັບໃບອະນ ຍາດສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ; 

3. ລົງຂ່າວຜ່ານໜັງສ ພິມ ຫຼ  ສ ື່ຕ່າງໆ ເພ ື່ອປະກາດໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮ ້ການເປີດຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ຢ ູ່ 
ສປປ ລາວ; 

4. ເປີດບັນຊີຢ ູ່ທະນາຄານທ ລະກິດໃດໜຶື່ງຕາມລະບຽບການໃນນາມຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າຢ ູ່ ສປປ 
ລາວ;  

5. ປະຕິບັດພັນທະດ້ານການເງິນ ແລະ ພັນທະອ ື່ນໆ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ 
ລາວ ຢູ່າງເຂັັ້ມງວດ; 

6. ສົົ່ງບົດລາຍງານການເຄ ື່ອນໄຫວ ປະຈໍາ 6 ເດ ອນ, 12 ເດ ອນ ໃຫ້ກົມສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ, 
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ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕາມແບບຟອມທີື່ກໍານົດ;  
7. ສະເໜີຕໍໍ່ກົມສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພ ື່ອຂໍຮັບຮອງເມ ື່ອມີ 

ການປູ່ຽນແປງການຈັດຕັັ້ງ, ທຶນຈົດທະບຽນ, ກົດລະບຽບຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ແລະ ຂອບເຂດ
ການເຄ ື່ອນໄຫວພາຍໃນ 30 ວັນ ນັບຈາກວັນໄດ້ຮັບການຕົກລົງ ຫຼ  ການແຈ້ງການປູ່ຽນແປງຈາກບໍລິສັດ

ແມ່ຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ.  
 

ໝວດທ ີ4 
ອາຍ , ການຕໍໍ່ອາຍ  ແລະ ການສິັ້ນສ ດ ຂອງຫອ້ງການຜ ຕ້າງໜ້າ 

 

ມາດຕາ 13 ອາຍ ຂອງຫອ້ງການຜ ຕ້າງໜາ້  

ອາຍ ຂອງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ໄດ້ກໍານົດຕາມແຕ່ລະປະເພດ ດັົ່ງນີັ້:  

- ຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ປະເພດ 1 ມີອາຍ  1 ປີ ແລະ ສາມາດຕໍໍ່ໄດ ້3 ຄັັ້ງ, ຄັັ້ງລະ 1 ປີ. ພາຍຫຼັງຕໍໍ່

ຄົບ 3 ຄັັ້ງແລ້ວ, ໃນກໍລະນີມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການຂໍຕໍໍ່ອາຍ ຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າຕ ື່ມອີກ ບໍລິສັດແມ່ຢ ູ່
ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງສະເໜີຕໍໍ່ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ເພ ື່ອຄົັ້ນຄວ້າລາຍງານຕໍໍ່ຄະນະກໍາມະ
ການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັັ້ນສ ນກາງ ພິຈາລະນາຮັບຮອງການຕໍໍ່ອາຍ ເປັນງວດ, ງວດໜຶື່ງບໍໍ່
ເກີນ 3 ປີ ໂດຍໃບອະນ ຍາດຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ຈະຖ ກຕໍໍ່ອາຍ ໃຫ້ເປັນແຕ່ລະປີ ຈົນກວ່າຈະຄົບ 3 ປີ.  

- ໃນກໍລະນີ ບໍລິສັດແມ່ໄດ້ຮັບອະນ ຍາດການລົງທຶນ ແລະ ຈົດທະບຽນສ້າງຕັັ້ງເປັນນິຕິບ ກຄົນ 
ຕາມກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລ້ວ, ຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງຢ ດເຊົາການເຄ ື່ອນໄຫວ ແລະ 
ແຈ້ງການ ປິດຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ຕໍໍ່ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ.  

- ຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ປະເພດທ ີ 2 ມີອາຍ  1 ປີ ແລະ ສາມາດຕໍໍ່ໄດ້ ຕາມອາຍ ຂອງບົດບັນທຶກ 

ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ຫຼ  ສັນຍາ ທີື່ບໍລິສັດແມ່ຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເຊັນກັບລັດຖະບານ ໂດຍຕໍໍ່ໃຫ້ຄັັ້ງລະ 1 ປີ ແລະ 
ເມ ື່ອໃດບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ຫຼ  ສັນຍາໂຄງການສິັ້ນສ ດອາຍ ລົງ ຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງ
ຢ ດເຊົາການເຄ ື່ອນໄຫວ ແລະ ແຈ້ງການປິດຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ຕໍໍ່ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ 
ດຽວ.  

ມາດຕາ 14 ການປະກອບເອກະສານ ຂຕໍໍໍ່ອາຍ ຫອ້ງການຜ ຕ້າງໜາ້  

ການສະເໜີຂໍຕໍໍ່ອາຍ ຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ຕ້ອງປະກອບມີບັນດາເອກະສານ ດັົ່ງນີັ້: 

1. ໃບສະເໜີ ຫຼ  ຄໍາຮ້ອງຂໍຕໍໍ່ອາຍ ໃບອະນ ຍາດສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ; 
2. ໃບສະເໜີ ຫຼ  ຂໍໍ້ຕົກລົງຂອງບໍລິສັດແມ່ຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບການຕໍໍ່ອາຍ ຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ; 
3. ໃບອະນ ຍາດສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ສະບັບຕົັ້ນ; 
4. ສໍາເນົາໃບທະບຽນອາກອນ ແລະ ເອກະສານຢັັ້ງຢືນການປະຕິບັດພັນທະຕ່າງໆ; 
5. ໃບຢັັ້ງຢືນການນໍາເຂົັ້າທຶນຈົດທະບຽນ ຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ; 
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6. ບົດລາຍງານການເຄ ື່ອນໄຫວປະຈໍາປີ ແລະ ແຜນການເຄ ື່ອນໄຫວໃນຕໍໍ່ໜ້າ;  
7. ເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງອ ື່ນ ທີື່ຈໍາເປັນ.  
 

ມາດຕາ 15 ເງ ື່ອນໄຂການຕໍໍ່ອາຍ ຫອ້ງການຜ ຕ້າງໜາ້  

1. ຕ້ອງຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຕໍໍ່ອາຍ ຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ຢູ່າງຊ້າ 30 ວັນ ກ່ອນວັນໝົດອາຍ ໃບອະນ ຍາດ 
ສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ;  

2. ຕ້ອງປະກອບເອກະສານຄົບຖ້ວນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 14 ຂອງຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້.  
 

ມາດຕາ 16 ການສິັ້ນສ ດຂອງຫອ້ງການຜ ຕ້າງໜາ້  

ຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ຈະສິັ້ນສ ດການເຄ ື່ອນໄຫວ ໃນກໍລະນີ ດັົ່ງນີັ້:  

1. ໝົດອາຍ ຂອງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ຕາມທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້;  
2. ແຈ້ງປິດຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າຂອງຕົນ ໂດຍຄວາມສະໝັກໃຈ ໂດຍບໍລິສັດແມ່ຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ຫຼ  

ຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ຕາມການມອບໝາຍຂອງບໍລິສັດແມ່; 
3. ບໍລິສັດແມ່ໄດ້ຮັບອະນ ຍາດໃຫ້ສ້າງຕັັ້ງເປັນນິຕິບ ກຄົນ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະ 

ບຽບການ;  
4. ກໍລະນີ ຖ ກສັົ່ງປິດ ຫຼ  ຖອນໃບອະນ ຍາດສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ.  
ຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ທີື່ສິັ້ນສ ດການເຄ ື່ອນໄຫວ ໃນຮ ບການທີື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັັ້ນ ຕ້ອງນໍາສົົ່ງໃບ 

ອະນ ຍາດສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ (ສະບັບຕົັ້ນ) ໃຫ້ກົມສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ 10 

ວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນສິັ້ນສ ດການເຄ ື່ອນໄຫວ.  
 

ໝວດທ ີ5 
ຂໍໍ້ຫາ້ມ 

 

ມາດຕາ 17 ຂໍໍ້ຫາ້ມສາໍລບັພະນກັງານ  
ຫ້າມພະນັກງານ ມີການກະທໍາ ດັົ່ງນີັ້:  
1. ສວຍໃຊ້ອໍານາດ, ໜ້າທີື່, ຕໍາແໜ່ງ ເພ ື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ; 
2. ຮັບສິນບົນຈາກຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ; 
3. ແກ່ຍາວເວລາໃນການພິຈາລະນາເອກະສານຕ່າງໆ ໂດຍບໍໍ່ມີເຫດຜົນ; 
4. ມີການກະທໍາອ ື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດຂໍໍ້ຫ້າມ ຊຶື່ງໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.  

 

ມາດຕາ 18 ຂໍໍ້ຫາ້ມສາໍລບັຫອ້ງການຜ ຕ້າງໜາ້  
ຫ້າມຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ມີການກະທໍາ ດັົ່ງນີັ້:  
1. ເຄ ື່ອນໄຫວດໍາເນີນທ ລະກິດ ທີື່ສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ຜົນກໍາໄລ; 
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2. ດໍາເນີນກິດຈະກໍາການໂຄສະນາຂາຍສິນຄ້າ, ບໍລິການ ຫຼ  ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆທ ກຮ ບແບບ; 
3. ເອົາໃບອະນ ຍາດສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ໃຫ້ຜ ້ອ ື່ນນໍາໃຊ້, ປູ່ຽນແປງ ຫຼ  ປອມແປງໃບອະນ    

ຍາດສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ;  
3. ອອກໃບຮັບເງິນ ຫຼ  ໃບຮຽກເກັບເງິນ ສໍາລັບລາຍໄດ້ ຫຼ  ລາຍຮັບຕ່າງໆ; 
4. ມີການກະທໍາອ ື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດຂໍໍ້ຫ້າມ ຊຶື່ງໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.  
 

ໝວດທ ີ6 
ການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ 

 

ມາດຕາ 19 ອງົການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ  
ອົງການຄ ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ຂອງນິຕິບ ກຄົນຕ່າງປະເທດ ຢ ູ່ ສປປ 

ລາວ ແມ່ນຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍມອບໃຫ້ກົມສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເປັນເຈົັ້າການ
ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

 

ມາດຕາ 20 ການຕດິຕາມກວດກາ  
ກົມສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີໜ້າທີື່ໂດຍກົງໃນການຕິດຕາມ 

ກວດກາການເຄ ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດ ຄ :  

- ກວດກາປ ກກະຕິ ທ ກໆ 6 ເດ ອນ;  

- ກວດກາເວລາມີການຂໍຕໍໍ່ອາຍ ;  
- ກວດກາສ ກເສີນ ໃນກໍລະນີມີຂໍໍ້ມ ນການລະເມີດຂອບເຂດສິດ ທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນໃບອະນ ຍາດສ້າງ 
ຕັັ້ງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ແລະ ຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້.  

 

ໝວດທ ີ7 
ມາດຕະການຕໍໍ່ຜ ລ້ະເມດີ 

 

ມາດຕາ 21 ມາດຕະການລວມຕໍໍ່ຜ ລ້ະເມດີ  
ບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັັ້ງ ທີື່ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຂໍໍ້ຫ້າມ ຈະຖ ກ

ປະຕິບັດມາດຕະການ ສຶກສາອົບຮົມ, ລົງວິໄນ, ປັບໃໝ, ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ຫຼ  ຖ ກດໍາເນີນ
ຄະດີອາຍາ ແລ້ວແຕ່ກໍລະນີເບົາ ຫຼ  ໜັກ ຕາມກົດໝາຍ.  

 

ມາດຕາ 22 ມາດຕະການສະເພາະຕໍໍ່ຫອ້ງການຜ ຕ້າງໜາ້  
ຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ຂອງນິຕິບ ກຄົນຕ່າງປະເທດ ທີື່ຕັັ້ງຢ ູ່ ສປປ ລາວ ຫາກລະເມີດຂໍໍ້ຫ້າມທີື່ລະບ 
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ໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປັບປ ງປີ 2016 ແລະ ຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ຈະຖ ກ

ປະຕິບັດມາດຕະການຕາມຂັັ້ນຕອນ ດັົ່ງນີັ້:  

1. ກ່າວເຕ ອນ ຢູ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເພ ື່ອໃຫ້ແກ້ໄຂພາຍໃນກໍານົດ 30 ວັນ; 

2. ກໍລະນີບໍໍ່ມີການແກ້ໄຂ ຕາມການກ່າວເຕ ອນ ໂດຍບໍໍ່ມີເຫດຜົນ, ກົມສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ມີສິດ 
ອອກໜັງສ ແຈ້ງໂຈະການເຄ ື່ອນໄຫວຊົົ່ວຄາວ ແລະ/ຫຼ  ປັບໃໝ ຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າດັົ່ງກ່າວ;  

3. ແຈ້ງຖອນໃບອະນ ຍາດສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າໃນກໍລະນີຫາກຍັງບໍໍ່ປະຕິບັດຕາມການແຈ້ງ
ເຕ ອນ ແລະ ແຈ້ງໂຈະການເຄ ື່ອນໄຫວ ໂດຍບໍໍ່ມີເຫດຜົນພຽງພໍ.  

ສໍາລັບຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ທີື່ລະເມີດຂໍໍ້ຫ້າມ ແລະ ບໍໍ່ມີການແກ້ໄຂຕາມການກ່າວເຕ ອນ ໂດຍບໍໍ່ມີ
ເຫດຜົນ ຈະຖ ກປັບໃໝ ດັົ່ງນີັ້:  

- ກໍລະນີ ກວດພົບວ່າມີການເຄ ື່ອນໄຫວ ຫຼ  ດໍາເນີນທ ລະກິດ ທີື່ສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ຜົນກໍາໄລ ຈະ

ຖ ກ ປັບໃໝ 5.000 ໂດລາສະຫະລັດ;  

- ກໍລະນີ ກວດພົບວ່າມີການດໍາເນີນກິດຈະກໍາການໂຄສະນາຂາຍສິນຄ້າ, ບໍລິການ ຫຼ  ຜະລິດຕະ

ພັນຕ່າງໆ ຈະຖ ກປັບໃໝ 5.000 ໂດລາສະຫະລັດ;  

- ກໍລະນີ ກວດພົບວ່າມີການປູ່ຽນແປງ ຫຼ  ປອມແປງ ໃບອະນ ຍາດສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ຈະ

ຖ ກປັບໃໝ 3.000 ໂດລາສະຫະລັດ; 

- ກໍລະນີ ກວດພົບວ່າເອົາໃບອະນ ຍາດສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ໃຫ້ຜ ້ອ ື່ນຍ ມ ຫຼ  ນໍາໃຊ້ ຈະຖ ກ 

ປັບໃໝ 2.000 ໂດລາສະຫະລັດ;  

- ກໍລະນ ີ ກວດພົບວ່າມີການອອກໃບຮັບເງິນ ຫຼ  ໃບຮຽກເກັບເງິນ ສໍາລັບລາຍໄດ້ ຫຼ  ລາຍຮັບ

ຕ່າງໆ ຈະຖ ກປັບໃໝ 1.000 ໂດລາສະຫະລັດ;  

ໃນກໍລະນີມີການລະເມີດຄັັ້ງທີ 2 ຈະຖ ກປັບໃໝສອງເທົົ່າຕົວ ແລະ ກໍລະນີມີການລະເມີດ ຄັັ້ງທີ 3 
ກໍຈະຖ ປັບໃໝສາມເທົົ່າຕົວ ພ້ອມທັງແຈ້ງປິດຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າດັົ່ງກ່າວ ໂດຍບໍໍ່ມີເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ບໍລິສັດ
ແມ່ ຂອງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້ານັັ້ນ ຈະບໍໍ່ມີສິດສະເໜີຂໍໍ້ສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ອີກ.  

 

ໝວດທ ີ8 
ບດົບນັຍັດສ ດທາ້ຍ 

 

ມາດຕາ 23 ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ  
ມອບໃຫ້ ກົມສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບ 
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ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ຢູ່າງເຂັັ້ມງວດ.  

ມາດຕາ 24 ຜນົສກັສດິ  

ຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນ ແລະ ຫຼັງຈາກ 15 ວັນ ນັບແຕ່ວັນລົງໃນ 

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ເປັນຕົັ້ນໄປ.  
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ  
ຂັັ້ນສ ນກາງ                    ເລກທີ 002 /ຄລທ.ສ 

                                                ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ  20 ສິງຫາ 2018 
 

ຂໍໍ້ຕກົລງົ 
ວ່າດວ້ຍການຈດັຕັັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຫອ້ງການບລໍກິານ ການລງົທນຶປະຕ  
ດຽວ ແລະ ໜ່ວຍງານປະສານງານ ການບລໍກິານ ການລງົທນຶປະຕ ດຽວ ຂັັ້ນສ ນກາງ 

 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 

2016; 

- ອີງຕາມ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ການ
ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 05/ນຍ, ລົງວັນທີ 05 ມັງກອນ 2018; 

- ອີງຕາມ ຄໍາສັົ່ງວ່າດ້ວຍການປັບປ ງບັນດາລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານໃນການດໍາເນີນ
ທ ລະກິດຢ ູ່ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 02/ນຍ, ລົງວັນທີ 01 ກ ມພາ 2018; 

- ອີງຕາມ ການສະເໜີ ຂອງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ສະບັບເລກທີ 1933/ກຜທ, ລົງ

ວັນທີ 13 ສິງຫາ 2018; 

    ປະທານຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສມີ ແລະ ຄ ມ້ຄອງການລງົທນຶ ຂັັ້ນສ ນກາງ ອອກຂໍໍ້ຕກົລງົ: 
  

ໝວດທ ີ1 
ບດົບນັຍັດທົົ່ວໄປ 

 

ມາດຕາ 1 ຈ ດປະສງົ  

ຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ກໍານົດທີື່ຕັັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີື່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບການຈັດຕັັ້ງ 
ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ຂອງຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ແລະ ໜ່ວຍງານປະສານງານ 
ການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຂັັ້ນສ ນກາງ ເພ ື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນ, 
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ຫຼຸດຜ່ອນບັນດາຂອດຂັັ້ນການພິຈາລະນາອະນ ມັດຂອງຂະແໜງການພາກລັດ ເຮັດໃຫ້ການພິຈາລະນາອະ 
ນ ມັດການລົງທຶນ ແລະ ການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເປັນລະບົບຕາມກົນໄກປະຕ ດຽວ, ໂປູ່ງໃສ, ວ່ອງໄວ, ມີ

ປະສິດທິພາບ, ສາມາດແຂ່ງຂັນ ແລະ ດຶງດ ດການລົງທຶນທີື່ມີ ຄ ນນະພາບໄດ້.  
 

ມາດຕາ 2 ການບລໍກິານ ການລງົທນຶປະຕ ດຽວ ແລະ ໜວ່ຍງານປະສານງານປະຕ ດຽວ  

ການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ແມ່ນການເຄ ື່ອນໄຫວແບບລວມສ ນ ໃນການບໍລິການການ
ລົງທຶນ ໃຫ້ແກ່ຜ ້ລົງທຶນ ທີື່ລົງທຶນໃນກິດຈະການ ທົົ່ວໄປ, ສໍາປະທານ ແລະ ພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດ

ພິເສດ ໃຫ້ມີຄວາມກະທັດຮັດ, ສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ໂປູ່ງໃສ ແລະ ທັນການ.  

ໜ່ວຍງານປະສານງານປະຕ ດຽວ ແມ່ນໜ່ວຍງານປະຈໍາການ ຢ ູ່ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍໄດ້
ຮັບການແຕ່ງຕັັ້ງ ແລະ  ມອບໝາຍຈາກເຈົັ້າກະຊວງ,  ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ   ເພ ື່ອເຮັດໜ້າທີື່ປະ 

    ສານງານການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຕ່ລະຂະແໜງການ.  
 

ໝວດທ ີ2 
ໜາ້ທີື່, ຂອບເຂດສດິ, ການຈດັຕັັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວ 
ຂອງຫອ້ງການບລໍກິານ ການລງົທນຶປະຕ ດຽວ ຂັັ້ນສ ນກາງ 

 

ມາດຕາ 3 ໜາ້ທີື່  
ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຂັັ້ນສ ນກາງ ມີໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີັ້:  
1. ອະທິບາຍຊີັ້ແຈງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການລົງທຶນ 

ໃຫ້ຜ ້ລົງທຶນ ທີື່ສົນໃຈລົງທຶນ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ;  

2. ເກັບກໍາ, ລວບລວມ ແລະ ສະໜອງຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການລົງທຶນ ໃຫ້ແກ່ຜ ້ລົງທຶນ ໂດຍ

ການປະສານງານກັບບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ;  

3. ອະທິບາຍ ແລະ ແນະນໍາວິທີການປະກອບເອກະສານຕາມແບບພິມທີື່ໄດ້ກໍານົດ;  

4. ຮັບຄໍາຮ້ອງ ແລະ ກວດກາຄວາມຖ ກຕ້ອງຄົບຖ້ວນຂອງເອກະສານຂໍລົງທຶນ, ຂໍນະໂຍບາຍ

ສົົ່ງເສີມ, ຂໍປູ່ຽນແປງພ ັ້ນຖານນິຕິກໍາຕ່າງໆ ໃນກິດຈະການຄວບຄ ມ, ກິດຈະການສໍາປະທານ, 

ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ການລົງທຶນຮ່ວມພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ການ

ອອກໄປລົງທຶນ ຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ;  

5. ຮັບ ແລະ ບໍລິການຄໍາຮ້ອງຂໍວີຊາທ ລະກິດ, ບັດແຮງງານ ແລະ ບັດພັກເຊົາຂອງຜ ້ລົງທຶນ

ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມດ້ວຍສະມະຊິກຄອບຄົວ, ວິຊາການ, ຜ ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ແຮງງານ

ຕ່າງປະເທດ;  
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6. ອອກໃບຢັັ້ງຢືນການຮັບເອກະສານ ພາຍຫຼັງທີື່ໄດ້ກວດກາຄວາມຖ ກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ ຕາມແບບ
ພິມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ແລະ ລະບ ວັນເວລາການນັດໝາຍມາຮັບເອົາຄໍາຕອບຕໍໍ່ເອກະສານທີື່ຜ ້
ລົງທຶນ ຫຼ  ວິສາຫະກິດໄດ້ສະເໜີ;  

7. ປະສານສົມທົບ ແລະ ນໍາສົົ່ງເອກະສານ ຫຼ  ຄໍາຮ້ອງຕ່າງໆໃຫ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ  ພິຈາລະ 
ນາ ມີຄໍາເຫັນຕາມລະບຽບການ;  

8. ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ ເພ ື່ອພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງ, ຄໍາສະເໜີຂອງຜ ້ລົງທຶນ ກ່ຽວກັບວຽກງານ 
ລົງທຶນ ກ່ອນນໍາສະເໜີຕໍໍ່ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັັ້ນສ ນກາງ
ພິຈາລະນາຕົກລົງ;  

9. ເຮັດໜ້າທີື່ເປັນກອງເລຂາຊ່ວຍວຽກ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການ
ລົງທຶນ ຂັັ້ນສ ນກາງ ຊຶື່ງມີລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ ດັົ່ງນີັ້: 

-  ກະກຽມວາລະ ແລະ ເນ ັ້ອໃນກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ; 
-  ສັງລວມບັນດາເອກະສານສໍາລັບກອງປະຊຸມ ກ່ອນນໍາສະເໜີຕໍໍ່ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ    
   ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ເພ ື່ອພິຈາລະນາຈັດກອງປະຊຸມ;  

- ອອກຈົດໝາຍເຊີນຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ແລະ ຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂ້ອງເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ;  

- ຄົັ້ນຄວ້າການສະເໜີຂອງຜ ້ລົງທຶນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້  ໃນມາດຕາ 3 ຂໍໍ້ 4, ເພ ື່ອນໍາສະເໜີຕໍໍ່

ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ພິຈາລະນາຕົກລົງ; 

- ຮ່າງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ແລະ ນໍາສົົ່ງມະຕິກອງປະຊຸມ (ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມທີື່ຖ ກ

ຮັບຮອງແລ້ວ)ໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ແລະ ຂະແໜງການ

ກ່ຽວຂ້ອງ;  

10.  ປະສານງານເອົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດນໍາຂະແໜງການອ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ໃບທະ 
 ບຽນອາກອນ ຫຼ  ເລກລະຫັດປະຈໍາຕົວຜ ້ເສຍອາກອນ ນໍາຂະແໜງການການເງິນ ແລະ ໃບ
ອະນ ຍາດດໍາເນີນກິດຈະການນໍາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ;  

11. ມອບຈົດໝາຍຕອບຜ ້ລົງທຶນ, ໃບອະນ ຍາດລົງທຶນ, ໃບອະນ ຍາດສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງການຜ ້ຕາງ

ໜ້າ, ໃບສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ເອກະສານອ ື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ແກ່ຜ ້ລົງທຶນ;  

12. ປະສານງານກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແລະ ໜ່ວຍງານປະສານງານປະຕ ດຽວ ຂອງຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັັ້ນສ ນກາງ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ໂປູ່ງໃສ ໃນການໃຫ້ບໍລິການ 
ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ;  

13. ປະສານງານຕາມສາຍຕັັ້ງ ລະຫວ່າງ ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຂອງສ ນກາງ 
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ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ເພ ື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜ ້ລົງທຶນ, ສ້າງຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ມີ

ປະສິດທິພາບໃນວຽກງານບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ໃຫ້ນັບມ ັ້ນັບດີຂຶັ້ນ;  

14. ເປັນໃຈກາງປະສານງານກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄົັ້ນຄວ້າ, ປັບປ ງ ແລະ ແກ້ໄຂ

ຂອດຂັັ້ນການອອກອະນ ຍາດ ໃຫ້ມີຄວາມກະທັດຮັດ, ວ່ອງໄວ, ໂປູ່ງໃສ, ອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃນການດໍາເນີນທ ລະກິດຂອງພາກເອກະຊົນ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແນ່
ໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນລະດັບຄວາມຫຍ ້ງຍາກ ກໍຄ  ຍົກລະດັບຕົວຊີັ້ວັດຄວາມງ່າຍດາຍໃນການດໍາເນີນ
ທ ລະກິດ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ດຂຶີັ້ນ;  

15. ໃຫ້ການແນະນໍາ ຫຼ  ຊ່ວຍເຫຼ ອເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼ  ຄໍາຮ້ອງທ ກ ທີື່ພົວພັນກັບ
ການລົງທຶນ ເພ ື່ອຫຼີກເວັັ້ນການເກີດມີຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທີື່ຈະນໍາໄປສ ່ການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼ  ເຂົັ້າສ ່
ຂະບວນການຍ ຕິທໍາ ໂດຍມີການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນທີື່
ກ່ຽວຂອ້ງ; 

16. ສະຫຼຸບ, ຕີລາຄາ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ສະເໜີທິດທາງໃນການປັບປ ງວຽກງານການໃຫ້
ບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຕໍໍ່ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ເພ ື່ອ
ພິຈາລະນາ ແລະ ໃຫ້ຄໍາຊີັ້ນໍາໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

17. ຕິດຕາມ, ກວດກາບັນດາໂຄງການທີື່ໄດ້ອອກອະນ ຍາດລົງທຶນ ແລ້ວລາຍງານຕໍໍ່ ຄະນະກໍາມະ

ການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັັ້ນສ ນກາງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

18. ເປັນໃຈກາງໃນການສະຫຼຸບສັງລວມວຽກງານການບໍລິການການລົງທຶນປະຕ ດຽວໃນຂອບ
ເຂດທົົ່ວປະເທດ ເພ ື່ອລາຍງານຕໍໍ່ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັັ້ນສ ນ
ກາງ; 

19. ເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ 
ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ.  

 

ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສດິ  

ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຂັັ້ນສ ນກາງ ມີສິດ ດັົ່ງນີັ້: 

1. ອອກຈົດໝາຍແຈ້ງທວງເອົາຄໍາເຫັນຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບວຽກງານລົງທຶນ; 
2. ເຊີນພາກສ່ວນຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ເພ ື່ອປຶກສາຫາລ , ແນະນໍາ

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ; 

3. ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີຄໍາເຫັນໃນການປັບປ ງ ກ່ຽວກັບວຽກງານການບໍລິການ ການລົງທຶນ
ປະຕ ດຽວ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ໂປູ່ງໃສ; 

4. ເກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບການ; 
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5. ປະຕິບັດສິດອ ື່ນ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການ
ລົງທຶນ ຂັັ້ນສ ນກາງ.  

 

ມາດຕາ 5 ຂອບເຂດການບລໍກິານ  

ຂອບເຂດການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຂັັ້ນສ ນກາງ ປະກອບມີ: 

1. ບໍລິການ ການຂໍອະນ ຍາດລົງທຶນ, ການຂໍສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ, ຂໍຂຶັ້ນທະບຽນວິສາຫະ

ກິດ, ທະບຽນອາກອນ, ອະນ ຍາດເຄ ື່ອນໄຫວກິດຈະການ ແລະ ຂໍນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ; 

2. ບໍລິການ ຂໍວີຊາທ ລະກິດ, ວີຊາເຂົັ້າ-ອອກຫຼາຍເທ ື່ອ, ບັດແຮງງານ ແລະ ບັດພັກເຊົາ; 

3. ບໍລິການ ການຂໍປູ່ຽນແປງທາງດ້ານພ ັ້ນຖານນິຕິກໍາຕ່າງໆຂອງວິສາຫະກິດ ທີື່ລົງທຶນໃນກິດຈະ 
ການຄວບຄ ມ, ກິດຈະການສໍາປະທານ, ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ການລົງທຶນ

ຮ່ວມພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ການອອກໄປລົງທຶນຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຫ້ອງການຜ ້ຕາງ

ໜ້າ; 

4. ບໍລິການ ຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນ; 

5. ບໍລິການ ອອກໃບຢັັ້ງຢືນຄວັດຕາປະທັບ ໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ; 

6. ບໍລິການ ພົວພັນເອົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼ  ໃບທະບຽນອາກອນ ແລະ/ຫຼ  ໃບອະນ  ຍາດດໍາ

ເນີນທ ລະກິດໃນກິດຈະການຄວບຄ ມ, ກິດຈະການສໍາປະທານ, ການພັດທະນາເຂດ

ເສດຖະກິດພິເສດ, ການລົງທຶນຮ່ວມພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າ; 

7. ບໍລິການມອບຈົດໝາຍຕອບຜ ້ລົງທຶນ,   ມອບໃບອະນ ຍາດລົງທຶນ,   ມອບໃບອະນ ຍາດຫ້ອງ 

ການຜ ້ຕາງໜ້າ ແລະ ເອກະສານອ ື່ນໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;  

8. ບໍລິການອ ື່ນທີື່ຕິດພັນກັບວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ; 
 

ມາດຕາ 6  ໂຄງປະກອບກງົຈກັ  

ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຂັັ້ນສ ນກາງ ປະກອບມີ:  

1. ຄະນະວິຊາການປະຕ ດຽວ ຊຶື່ງປະກອບດ້ວຍ ກົມສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ ແລະ ຜ ້ຕາງໜ້າທີື່ບໍໍ່ປະຈໍາການ ຈາກ ກະຊວງອ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງ

ການເງິນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍໍ່

ແຮ່, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງ

ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກະຊວງ

ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ; 



398 

 

2. ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວຂັັ້ນສ ນກາງ ທີື່ຕັັ້ງຢ ູ່ກົມສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງ

ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ປະກອບມີ 2 ພະແນກ ຄ :  

- ພະແນກ ຄົັ້ນຄວ້າ, ວິໄຈໂຄງການ ແລະ ກອງເລຂາ; 

- ພະແນກ ບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ. 
  

ມາດຕາ 7 ໂຄງປະກອບບ ກຄະລາກອນ 

ຄະນະຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຂັັ້ນສ ນກາງ ປະກອບມີ:  
ຫົວໜ້າກົມສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຂັັ້ນສ ນກາງ 

ໂດຍຕໍາແໜ່ງ, ຊຶື່ງໃນນີັ້:  
ຄະນະວິຊາການບໍໍ່ປະຈໍາການ ປະກອບດ້ວຍ ຫົວໜ້າກົມ ຫຼ  ຮອງຫົວໜ້າກົມຈາກກະຊວງ ອ ດ

ສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງ ແວດລ້ອມ, 

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍໍ່ແຮ່, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ

ສັງຄົມ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 

ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. 
 

ມາດຕາ 8 ລະບອບການປະຊມຸ  
ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຂັັ້ນສ ນກາງ ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈໍາອາທິດຢູ່າງ

ໜ້ອຍອາທິດລະໜຶື່ງຄັັ້ງ ເພ ື່ອຄົັ້ນຄວ້າການສະເໜີຂອງຜ ້ລົງທຶນ ຫຼ  ບັນຫາກ່ຽວກັບວຽກງານການລົງທຶນ, 
ກ່ອນນໍາສະເໜີຕໍໍ່ກອງປະຊຸມ   ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ   ແລະ   ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນຂັັ້ນສ ນກາງ ພິຈາ 

    ລະນາ.  
 

ມາດຕາ 9 ວາລະການປະຊມຸ  
ບັນຫາທີື່ສະເໜີເຂົັ້າໃນ ວາລະກອງປະຊຸມ ຂອງຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຂັັ້ນສ ນ

ກາງ ມີດັົ່ງນີັ້: 

1. ຄໍາຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ແລະ ຂໍອອກໄປລົງທຶນຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ; 
2. ສະເໜີຂໍດັດແກ້ສັນຍາ, ດັດແກ້ກິດຈະການລົງທຶນ ແລະ ປູ່ຽນແປງທາງດ້ານພ ັ້ນຖານນິຕິກໍາ

ຕ່າງໆ ຂອງວິສາຫະກິດ ແລະ ໂຄງການທີື່ໄດ້ອະນ ຍາດລົງທຶນ; 
3. ລາຍງານສະພາບຄວາມຄ ບໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ ກໍໍ່ຄ ໂຄງການລົງທຶນ; 

4. ລາຍງານສະພາບຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງຕ່າງໆ ຫຼ  ການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງຜ ້ລົງທຶນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ
ຈາກພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີື່ມີຕໍໍ່ໂຄງການລົງທຶນ; 

5. ຂໍໍ້ສະເໜີ ຂອງ ແຕ່ລະຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ພົວພັນກັບວຽກ
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ງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ; 

6. ລາຍງານຄວາມຄ ບໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ 
ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ຄັັ້ງຜ່ານມາ; 

7. ລາຍງານສະຖິຕິການລົງທຶນປະຈໍາເດ ອນ; 

8. ພິຈາລະນາວຽກງານ ທີື່ພົວພັນກັບການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ບັນຫາອ ື່ນໆ; 

9. ສັງລວມເນ ັ້ອໃນບົດລາຍງານ ຕີລາຄາສະພາບການໃຫ້ບໍລິການ ຂອງຫ້ອງການບໍລິການການ
ລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ.  

ທ ກເອກະສານທີື່ຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ ( ວາລະກອງປະຊຸມ ແລະ ເອກະສານເນ ັ້ອໃນກອງປະຊຸມ ) 

ຕ້ອງສົົ່ງເຖິງ ຄະນະຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຢູ່າງໜ້ອຍ 2 ວັນ, ກອນນີັ້ ເປີດກອງປະຊຸມ.  
 

ໝວດທ ີ3 
ໜາ້ທີື່, ຂອບເຂດສດິ, ການຈດັຕັັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວ 

ຂອງໜວ່ຍງານ ປະສານງານ ການບລໍກິານ ການລງົທນຶປະຕ ດຽວ ຂັັ້ນສ ນກາງ 
 

ມາດຕາ 10 ໜາ້ທີື່  

ໜ່ວຍງານປະສານງານ ການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຂັັ້ນສ ນກາງ ມີໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີັ້:  

1. ອະທິບາຍຊີັ້ແຈງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ໃນຂະແໜງການຂອງຕົນໃຫ້ຜ ້
ລົງທຶນທີື່ສົນໃຈລົງທຶນ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ; 

2. ເກັບກໍາ,  ລວບລວມ  ແລະ  ສະໜອງຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານ  ກ່ຽວກັບການລົງທຶນ ທີື່ຕິດພັນກັບຂະ 
ແໜງການຕົນ ໃຫ້ແກ່ຜ ້ລົງທຶນ ໂດຍການປະສານງານກັບຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ 
ດຽວ; 

3. ອະທິບາຍ ແລະ ແນະນໍາວິທີການປະກອບເອກະສານ ທີື່ຕິດພັນກັບຂະແໜງການຕົນ ໃຫ້ແກ່ຜ  ້
ລົງທຶນຕາມແບບພິມທີື່ໄດ້ກໍານົດ; 

4. ປະສານງານກ່ຽວກັບການບໍລິການ ການລົງທຶນ ທີື່ຕິດພັນກັບບັນດາກົມກອງໃນຂະແໜງການ
ຕົນໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ; 

5. ປະສານສົມທົບ ແລະ ຕິດຕາມເອົາຄໍາເຫັນຂອງຂະແໜງການຕົນ ນໍາສົົ່ງໃຫ້ຫ້ອງການບໍລິການ 
ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນຕາມເວລາທີື່ກໍານົດ; 

6. ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິຊາການ ທີື່ຫ້ອງການບໍລິການການລົງທຶນປະຕ ດຽວຈັດຂຶັ້ນ ເພ ື່ອ
ພິຈາລະນາ ຄໍາຮ້ອງ, ຄໍາສະເໜີຂອງຜ ້ລົງທຶນ ກ່ຽວກັບວຽກງານລົງທຶນ ກ່ອນນໍາສະເໜີຕໍໍ່ 

ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັັ້ນສ ນກາງ ພິຈາລະນາຕົກລົງ; 
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7. ເຮັດໜ້າທີື່ເປັນກອງເລຂາຊ່ວຍວຽກ ໃຫ້ແກ່ ລັດຖະມົນຕີ ຫຼ  ຮອງລັດຖະມົນຕີ ທີື່ເປັນຄະນະ 
ກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັັ້ນສ ນກາງ ຕາມຂະແໜງການຕົນ; 

8. ປະສານງານຕາມສາຍຕັັ້ງ ລະຫວ່າງ ໜ່ວຍງານປະສານງານ ການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ 
ດຽວຂອງສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ຕາມຂະແໜງການຕົນ ເພ ື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜ ້
ລົງທຶນ, ສ້າງຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບໃນວຽກງານ ບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ 

ໃຫ້ນັບມ ັ້ນັບດີຂຶັ້ນ; 

9. ສະຫຼຸບ, ຕີລາຄາ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ສະເໜີຄໍາຄິດເຫັນໃນການປັບປ ງວຽກງານ ການ
ໃຫ້ ບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ທີື່ຕິດພັນກັບຂະແໜງການຕົນ ຕໍໍ່ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ 
ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ເພ ື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ໃຫ້ຄໍາຊີັ້ນໍາໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

10. ເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ 
ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ຕາມຂະແໜງການຕົນ.  

 

ມາດຕາ 11 ຂອບເຂດສດິ  

ໜ່ວຍງານປະສານງານ ການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຂັັ້ນສ ນກາງ ມີສິດ ດັົ່ງນີັ້: 

1. ທວງເອົາຄໍາເຫັນຈາກກົມກອງອ້ອມຂ້າງຂອງຂະແໜງການຕົນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບວຽກງານ
ການລົງທຶນ ເພ ື່ອນໍາສົົ່ງໃຫ້ແກ່ ຫ້ອງການບໍລິການການລົງທຶນປະຕ ດຽວ; 

2. ເຊີນພາກສ່ວນຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂະແໜງການຕົນ ມາປະຊຸມ ເພ ື່ອປຶກສາຫາລ , ຊີັ້ແຈງ 

ແລະ ແນະນໍາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ; 

3. ເຂົັ້າຮ່ວມຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຕໍໍ່ກອງປະຊຸມວິຊາການທີື່ຫ້ອງການບໍລິການການ 
ລົງທຶນປະຕ ດຽວຈັດຂຶັ້ນ ເພ ື່ອພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງ, ຄໍາສະເໜີຂອງຜ ້ລົງທຶນກ່ຽວກັບວຽກງານ 
ລົງທຶນ ກ່ອນນໍາສະເໜີຕໍໍ່ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັັ້ນສ ນກາງ 
ພິຈາລະນາຕົກລົງ; 

4. ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ ຕໍໍ່ການປັບປ ງວຽກງານປະສານງານການບໍລິການ ການ
ລົງທຶນປະຕ ດຽວ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ໂປູ່ງໃສ; 

5. ປະຕິບັດສິດອ ື່ນ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການ
ລົງທຶນຂັັ້ນສ ນກາງ ຕາມຂະແໜງການຕົນ.  

 

ມາດຕາ 12 ໂຄງປະກອບກງົຈກັ  
ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງໜ່ວຍງານ ປະສານງານການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຂັັ້ນສ ນກາງ 

ປະກອບມີ:  

1. ໜ່ວຍງານປະສານງານການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
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ລົງທຶນ; 

2. ໜ່ວຍງານປະສານງານການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຂອງກະຊວງອ ດສາຫະກໍາ ແລະ 
ການຄ້າ; 

3. ໜ່ວຍງານປະສານງານການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຂອງກະຊວງການເງິນ; 

4. ໜ່ວຍງານປະສານງານການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ; 

5. ໜ່ວຍງານປະສານງານການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍໍ່
ແຮ່; 

6. ໜ່ວຍງານປະສານງານການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້; 
7. ໜ່ວຍງານປະສານງານການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ  ຂອງກະຊວງແຮງງານ  ແລະ  ສະ 

ຫວັດດີການສັງຄົມ; 

8. ໜ່ວຍງານປະສານງານການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ 
ຂົນສົົ່ງ; 

9. ໜ່ວຍງານປະສານງານການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະ 
ນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; 

10. ໜ່ວຍງານປະສານງານການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ.  

 

ມາດຕາ 13 ໂຄງປະກອບບ ກຄະລາກອນ 
ບ ກຄະລາກອນທີື່ເຮັດໜ້າທີື່ໜ່ວຍງານປະສານງານ ການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຂັັ້ນສ ນ

ກາງ ປະກອບມີຄະນະກົມ, ຄະນະພະແນກ ຫຼ  ວິຊາການຂອງກົມກອງກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ
ຕາມການແຕ່ງຕັັ້ງມອບໝາຍ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ຫຼ  ຮອງລັດຖະມົນຕີ ທີື່ເປັນ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ 
ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັັ້ນສ ນກາງ.  

 

ມາດຕາ 14 ລະບອບການປະຊມຸ  

ໜ່ວຍງານປະສານງານ ການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ປະຈໍາແຕ່ລະກະຊວງ, ຈັດກອງປະຊຸມ

ວິຊາການປະຈໍາອາທິດຢູ່າງໜ້ອຍອາທິດລະໜຶື່ງຄັັ້ງ, ເພ ື່ອຄົັ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນຕໍໍ່ການສະເໜີຂອງຜ ້
ລົງທຶນ ຫຼ  ບັນຫາກ່ຽວກັບວຽກງານການລົງທຶນຕາມຂະແໜງການຕົນ ກ່ອນນໍາສົົ່ງ ໃຫ້ຫ້ອງການບໍລິການ 
ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຫຼ  ກ່ອນນໍາສະເໜີຕໍໍ່ກອງປະຊຸມວິຊາການ ຂອງຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ 
ດຽວ.  
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ໝວດທ ີ4 
ຫຼກັການ, ແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກ, ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຜ ມ້ຜີນົງານ 

ແລະ ມາດຕະການຕໍໍ່ຜ ລ້ະເມດີ 

ມາດຕາ 15 ຫຼກັການບລໍກິານ 

1. ເປັນສ ນລວມການບໍລິການ ການລົງທຶນໃຫ້ແກ່ຜ ້ລົງທຶນ ທີື່ລົງທຶນໃນກິດຈະການທົົ່ວໄປ, 

ຄວບຄ ມ, ສໍາປະທານ, ການລົງທຶນຮ່ວມພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ການພັດທະນາເຂດ

ເສດຖະກິດພິເສດ ໃຫ້ມີຄວາມກະທັດຮັດ, ວ່ອງໄວ, ໂປູ່ງໃສ, ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບການ; 

2. ຜ ້ລົງທຶນສະເໜີລົງທຶນຢ ູ່ບ່ອນໃດ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄໍາຕອບຢ ູ່ບ່ອນນັັ້ນ, ການໃຫ້ຄໍາຕອບແກ່ຜ ້
ລົງທຶນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກໍານົດເວລາທີື່ບົົ່ງໄວ້ໃນລະບຽບການທີື່ປະກາດແຈ້ງ ຢ ູ່ຫ້ອງການ
ບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ; 

3. ເປັນເຈົັ້າການປະສານງານກັບຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ     ບົນພ ັ້ນຖານການປະຕິບັດຕາມລະ 
ບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

4. ລວມສ ນການເກັບກໍາຂໍໍ້ມ ນ, ຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ,  ສັງລວມຕີລາຄາປະເມີນຜົນ ສະ 

ພາບການລົງທຶນ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ; 

5. ການຕົກລົງບັນຫາຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນ ຕ້ອງຜ່ານກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ 
ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ.  

 

ມາດຕາ 16 ແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກ  
ແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກ ຂອງຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ແລະ ໜ່ວຍງານ

ປະສານງານການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັົ່ງນີັ້: 
1. ມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ແຜນໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢູ່າງມີຈ ດສ ມ ແລະ ມີ

ເປ ັ້າໝາຍໃນເເຕ່ລະໄລຍະ;  
2. ເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດ, ດໍາເນີນກອງປະຊຸມວິຊາການ ປະຈໍາອາທິດ ເພ ື່ອ

ຄົັ້ນຄວ້າບັນຫາທີື່ຈະລາຍງານຕໍໍ່ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການ
ລົງທຶນທີື່ຈັດຂຶັ້ນ ຢູ່າງປ ກກະຕິ; 

3. ປະຕິບັດລະບອບ ກວດກາ, ຕິດຕາມ-ຄ ້ມຄອງ, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ, ຕີລາຄາຜົນໄດ້-

ຜົນເສຍ, ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ; 

4. ປະຕິບັດການພົວພັນ, ປະສານງານ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.  
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ມາດຕາ 17 ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຜ ທ້ີື່ມຜີນົງານ 
ບ ກຄົນ ຫຼ  ອົງການຈັດຕັັ້ງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີື່ມີຜົນງານດີເດັົ່ນ ໃນການຈັດຕັັ້ງ ປະຕິບັດ

ຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ລວມເຖິງວຽກງານການປະສານງານ, ການດຶງດ ດ ແລະ ຊຸກຍ ້ການລົງທນຶ ຈະໄດ້ຮັບ
ການຍ້ອງຍໍ ຫຼ  ນະໂຍບາຍອ ື່ນຕາມລະບຽບການ ໂດຍຜ່ານການສະເໜີ ຂອງ ຫ້ອງການບໍລິການ ການ
ລົງທຶນປະຕ ດຽວ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜ່ານການຕົກລົງ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຂອງຄະນະກໍາ
ມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ.  

 

ມາດຕາ 18 ມາດຕະການຕໍໍ່ຜ ລ້ະເມດີ  

ບ ກຄົນ ຫຼ  ນິຕິບ ກຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີື່ໄດ້ລະເມີດ, ເມີນເສີຍ ຫຼ  ຂັດຂວາງ 

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ຈະຖ ກສຶກສາອົບຮົມ, ລົງວິໄນ ຫຼ  ດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ.  

 

ໝວດທ ີ5 
ບດົບນັຍດັສ ດທາ້ຍ 

 

ມາດຕາ 19 ງບົປະມານ ແລະ ຕາປະທບັ  
ຫ້ອງການບໍລິການການລົງທຶນປະຕ ດຽວນໍາໃຊ້ຕາປະທັບອັນດຽວກັນກັບຕາປະທັບຂອງກົມສົົ່ງ 

ເສີມການລົງທຶນ ແລະ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານບໍລິຫານປ ກກະຕິ ຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ ລົງທຶນ. 
ໜ່ວຍງານປະສານງານ ການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ນໍາໃຊ້

ຕາປະທັບອັນດຽວກັບກົມກອງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ບໍລິຫານປ ກກະຕິ
ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ.  

 

ມາດຕາ 20 ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ  

ຫ້ອງການບໍລິການການລົງທຶນປະຕ ດຽວ, ບັນດາກົມວິຊາການ, ພະແນກການຂອງຂະແໜງການ 
ແລະ ໜ່ວຍງານປະສານງານການລົງທຶນປະຕ ດຽວຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ຈົົ່ງຮັບຮ ້ ແລະ ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດ ຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ຢູ່າງເຂັັ້ມງວດ.  

 

ມາດຕາ 21 ຜນົສກັສດິ  

ຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມ ັ້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົັ້ນໄປ, ບັນດາຂໍໍ້ຕົກລົງ ແລະ ລະບຽບ

ການຕ່າງໆ ກ່ອນໜ້ານີັ້ທີື່ຂັດກັບຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ລ້ວນແຕ່ຖ ກລົບລ້າງ. 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ                                         ເລກທ ີ   2735/ກຜທ 

                      ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 02 ພະຈິກ 2018 
 

ຂໍໍ້ຕກົລງົ 
ວ່າດວ້ຍ ການວາງເງນິຄໍໍ້າປະກັນ ສາໍລບັກິດຈະການສາໍປະທານ 

 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 14 /ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 
2016; 

- ອີງຕາມ ດໍາລັດ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 201/ນຍ, ລົງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2017 ວ່າ
ດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ;  

- ອີງຕາມ ການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີ ຂອງກົມສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ. 
 

ລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ  ອອກຂໍໍ້ຕກົລງົ: 
ໝວດທີ 1 

ບດົບນັຍດັທົົ່ວໄປ 
 

ມາດຕາ 1 ຈ ດປະສງົ 
ຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ກໍານົດເງ ື່ອນໄຂ, ລະບຽບການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນ ກ່ຽວກັບ ການວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນ, 

ການຖອນເງິນຄໍໍ້າປະກັນ, ການຍຶດເງິນຄໍໍ້າປະກັນ ແລະ ການວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນໃໝ່ ສໍາລັບການລົງທຶນໃນ
ກິດຈະການສໍາປະທານ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເປັນຕົັ້ນ ການພັດທະນາທີື່ດິນ,     
ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ,  ການພັດທະນາເຂດອ ດສາຫະກໍາປ ງແຕ່ງເພ ື່ອສົົ່ງອອກ,  ການພັດທະ 
ນາແຮ່ທາດ, ການພັດທະນາພະລັງງານ ແລະ ການສໍາປະທານສາຍການບິນ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ 
ກິດຈະການອ ື່ນ ທີື່ລັດຖະບານກໍານົດໃນບັນຊີກິດຈະການສໍາປະທານ. 

 

ມາດຕາ 2  ການວາງເງນິຄໍໍ້າປະກນັ  

ການວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນ ແມ່ນການວາງເງິນມັດຈໍາ ກັບລັດຖະບານ ເພ ື່ອຄໍໍ້າປະກັນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ, ສັນຍາໂຄງການສໍາປະທານ, ກິດຈະການກ່ຽວກັບແຮ່ທາດຕາມໃບອະນ ຍາດ
ລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການອ ື່ນ ທີື່ລັດຖະບານກໍານົດໃນບັນຊີກິດຈະການສໍາປະທານ. 
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ມາດຕາ 3 ກດິຈະການທີື່ຕອ້ງວາງເງນິຄໍໍ້າປະກນັ 

ກິດຈະການທີື່ຕ້ອງວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນ ມີ: ກິດຈະການສໍາປະທານທີື່ດິນ ເພ ື່ອການກະສິກໍາ ແລະ ການ 
ທ່ອງທ່ຽວ, ພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດອ ດສາຫະກໍາປ ງແຕ່ງເພ ື່ອສົົ່ງອອກ; ກິດຈະການກ່ຽວ
ກັບແຮ່ທາດ; ການພັດທະນາພະລັງງານ; ການສໍາປະທານສາຍການບິນ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ 
ກິດຈະການອ ື່ນ ທີື່ລັດຖະບານກໍານົດໃນບັນຊີກິດຈະການສໍາປະທານ. 

 

ມາດຕາ 4  ຂອບເຂດການນາໍໃຊ ້

ຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບ ນິຕິບ ກຄົນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີື່ໄດ້ຮັບອະນ ຍາດລົງທຶນໃນ
ກິດຈະການສໍາປະທານຈາກລັດຖະບານ (ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັັ້ນສ ນ
ກາງ) ຫຼ  ອົງການປ ກຄອງທ້ອງຖິື່ນ (ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັັ້ນແຂວງ) ຕາມ
ຂອບເຂດສິດ ທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ໝວດທ ີ2 
ຈາໍນວນເງນິຄໍໍ້າປະກນັ ແລະ ກາໍນດົເວລາການວາງເງນິຄໍໍ້າປະກນັ 

 

ມາດຕາ 5 ຈາໍນວນເງນິຄໍໍ້າປະກນັ 
ຈໍານວນເງິນຄໍໍ້າປະກັນ ສໍາລັບກິດຈະການສໍາປະທານ ແມ່ນຂຶັ້ນກັບ ຂະໜາດ, ປະເພດ ແລະ        

ຂະແໜງການ ດັົ່ງນີັ້: 
1. ການພັດທະນາທີື່ດິນ. 
 ການວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ (MOU) ແລະ ສັນຍາສໍາປະທານ (CA) ມີ

ດັົ່ງນີັ້: 
- ເນ ັ້ອທີື່ດິນ ແຕ່ 150 ເຮັກຕາ ລົງມາ ໃຫ້ວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນ ຈໍານວນ 30.000 ໂດລາສະຫະລັດ; 
- ເນ ັ້ອທີື່ດິນ ຫຼາຍກວ່າ 150 ແຕ່ບໍໍ່ເກີນ 1.000 ເຮັກຕາ ໃຫ້ວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນ ຈໍານວນ 50.000 

ໂດລາສະຫະລັດ; 
- ເນ ັ້ອທີື່ດິນ ຫຼາຍກວ່າ 1.000 ເຮັກຕາ ຂຶັ້ນໄປ ໃຫ້ວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນ ຈໍານວນ 70.000 ໂດລາ

ສະຫະລັດ. 
2. ການພດັທະນາແຮທ່າດ. 
ການວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນ ໃບອະນ ຍາດລົງທຶນສໍາລັບກິດຈະການກ່ຽວກັບແຮ່ທາດ ແລະ ສັນຍາຂ ດຄົັ້ນ

ແຮ່ທາດ ມີດັົ່ງນີັ້: 
- ເນ ັ້ອທີື່ສໍາປະທານແຮ່ທາດ ແຕ່ 1 ກິໂລຕາແມັດ ລົງມາ ໃຫ້ວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນ ຈໍານວນ 20.000 

ໂດລາສະຫະລັດ; 
- ເນ ັ້ອທີື່ສໍາປະທານແຮ່ທາດ ຫຼາຍກວ່າ 1  ແຕ່ບໍໍ່ເກີນ 100 ກິໂລຕາແມັດ ໃຫ້ວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນ    

ຈໍານວນ 50.000 ໂດລາສະຫະລັດ; 
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- ເນ ັ້ອທີື່ສໍາປະທານແຮ່ທາດ ຫຼາຍກວ່າ 100 ກິໂລຕາແມັດ ຂຶັ້ນໄປ ໃຫ້ວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນ ຈໍານວນ
100.000 ໂດລາສະຫະລັດ. 

ການວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນ ໃນການຂ ດຄົັ້ນແຮ່ທາດອະໂລຫະ ສໍາລັບອ ດສາຫະກໍາ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີັ້:  
- ບໍລິມາດຂ ດຄົັ້ນ ໜ້ອຍກວ່າ 100.000 ແມັດກ້ອນຕໍໍ່ປີ ໃຫ້ວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນ ຈໍານວນ 10.000 

ໂດລາສະຫະລັດ; 
- ບໍລິມາດຂ ດຄົັ້ນ ແຕ່ 100.000 ແມັດກ້ອນຕໍໍ່ປີ ຂຶັ້ນໄປ ວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນ ຈໍານວນ 30.000   ໂດ

ລາສະຫະລັດ. 
3. ການພດັທະນາພະລງັງານ. 
ການວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ (MOU), ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ (PDA)     

ມີດັົ່ງນີັ້: 
- ຂະໜາດກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ ແຕ່ 5 ເມກາວັດ ລົງມາ ໃຫ້ວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນ ຈໍານວນ 30.000 ໂດລາ

ສະຫະລັດ; 
- ຂະໜາດກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ ສ ງກວ່າ 5 ຫາ 100 ເມກາວັດ ໃຫ້ວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນ ຈໍານວນ 50.000 

ໂດລາສະຫະລັດ;  
- ຂະໜາດກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ ສ ງກວ່າ 100 ເມກາວັດ ຂຶັ້ນໄປ ໃຫ້ວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນ ຈໍານວນ 100.000 

ໂດລາສະຫະລັດ.  
ສໍາລັບກິດຈະການສໍາປະທານປະເພດອ ື່ນ ທີື່ບໍໍ່ນອນໃນຂໍໍ້ 1, ຂໍໍ້ 2 ແລະ ຂໍໍ້ 3 ຂອງມາດຕານີັ້ ແມ່ນໃຫ້

ວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນ ໃນຈໍານວນ 50.000 ໂດລາສະຫະລັດ. 
 

ມາດຕາ 6 ໄລຍະການວາງເງນິຄໍໍ້າປະກນັ  
ໄລຍະການວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນ ສໍາລັບແຕ່ລະປະເພດກິດຈະການສໍາປະທານ ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີັ້: 
1.  ການພັດທະນາທີື່ດິນ ເພ ື່ອການກະສິກໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດ

ພິເສດ ແລະ ເຂດອ ດສາຫະກໍາປ ງແຕ່ງເພ ື່ອສົົ່ງອອກ ໃຫ້ວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນ ໃນໄລຍະບົດບັນທຶກຄວາມ
ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ສັນຍາສໍາປະທານ.  

ສໍາລັບສັນຍາສໍາປະທານທີື່ດິນ ເພ ື່ອການກະສິກໍາ ແລະ ເຂດອ ດສາຫະກໍາປ ງແຕ່ງເພ ື່ອສົົ່ງອອກ ໃຫ້
ວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນໃນໄລຍະກໍໍ່ສ້າງໂຮງງານ, ສ່ວນການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ການພັດທະ 

ນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນໃຫ້ວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນໃນໄລຍະກໍໍ່ສ້າງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ.  

2. ການພັດທະນາແຮ່ທາດ ໃຫ້ວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນໃນໄລຍະຊອກຄົັ້ນ, ສໍາຫຼວດ, ສຶກສາຄວາມເປັນ
ໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ຂ ດຄົັ້ນແຮ່ທາດ.  

ສໍາລັບສັນຍາຂ ດຄົັ້ນແຮ່ທາດ ແມ່ນໃຫ້ວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນໃນໄລຍະກໍໍ່ສ້າງໂຮງງານ. 
3. ການພັດທະນາພະລັງງານ ໃຫ້ວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນໃນໄລຍະບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ສັນຍາ 

ພັດທະນາໂຄງການ. 
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ສໍາລັບກິດຈະການສໍາປະທານປະເພດອ ື່ນ ທີື່ບໍໍ່ນອນໃນຂໍໍ້ 1, ຂໍໍ້ 2 ແລະ ຂໍໍ້ 3 ຂອງມາດຕານີັ້ ແມ່ນ  
ໃຫ້ວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນໃນໄລຍະບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ, ສັນຍາໂຄງການ ຫຼ  ໃບອະນ ຍາດລົງທຶນ. 

 

ມາດຕາ 7  ກາໍນດົເວລາການວາງເງນິຄໍໍ້າປະກນັ 
ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສາມສິບ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນທີື່ລັດຖະບານ ແລະ ຜ ້ລົງທຶນໄດ້ເຊັນ    

ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ, ສັນຍາໂຄງການສໍາປະທານ ຫຼ  ໄດ້ຮັບໃບອະນ ຍາດລົງທຶນ, ຜ ້ລົງທຶນຕ້ອງ
ວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນເປັນເງິນສົດ ດ້ວຍການໂອນເຂົັ້າບັນຊີຂອງລັດຖະບານ ຕາງໜ້າໂດຍຂະແໜງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ ຢ ູ່ຄັງເງິນແຫງ່ຊາດ ທີື່ເປີດໄວ້ຢ ູ່ທະນາຄານທ ລະກິດຕາມເລກບັນຊີທີື່ແຈ້ງໂດຍຂະແໜງ 
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.  

 

ໝວດທ ີ3 
ການສົົ່ງຄ ນ ແລະ ຜນົສະທອ້ນຂອງການບໍໍ່ວາງເງນິຄໍໍ້າປະກນັ 

 

ມາດຕາ 8 ການສົົ່ງເງນິຄໍໍ້າປະກນັຄ ນ  
ເງິນຄໍໍ້າປະກັນການປະຕິບັດ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ, ສັນຍາໂຄງການສໍາປະທານ ຫຼ  ໃບອະນ ຍາດ

ລົງທຶນສໍາລັບກິດຈະການກ່ຽວກັບແຮ່ທາດ ຈະຖ ກສົົ່ງຄ ນໃຫ້ຜ ້ລົງທຶນ ຕາມເງ ື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີັ້:  
1.  ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ, ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ (PDA) ແລະ ໃບອະນ ຍາດລົງທຶນສໍາລັບ

ກິດຈະການກ່ຽວກັບແຮ່ທາດ  ຜ ລ້ົງທຶນຕ້ອງສໍາເລັດໜ້າວຽກ ທີື່ກໍານົດໄວ້ ແລະ ໄດ້ເຊັນສັນຍາຂັັ້ນຕໍໍ່ໄປ ກັບ
ລັດຖະບານ  ຫຼ  ຜົນການສຶກສາສໍາຫຼວດ ບໍໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍໄດ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງພາກລັດ; 

2. ສັນຍາຂ ດຄົັ້ນແຮ່ທາດ ແລະ ສັນຍາສໍາປະທານທີື່ດິນ ເພ ື່ອການກະສິກໍາ ແລະ ເຂດອ ດສາຫະກໍາ
ປ ງແຕ່ງເພ ື່ອສົົ່ງອອກ ຜ ້ລົງທຶນຕ້ອງສໍາເລັດການກໍໍ່ສ້າງໂຮງງານ ຕາມກໍານົດເວລາ; 

3.  ສັນຍາພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຜ ້ລົງທຶນ ຕ້ອງສໍາ

ເລັດໜ້າວຽກ ຢູ່າງໜ້ອຍ 25% ຂອງແຜນການກໍໍ່ສ້າງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ໂດຍມີການຢັັ້ງຢືນຈາກ 
ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ. 

ສໍາລັບກິດຈະການສໍາປະທານປະເພດອ ື່ນ ທີື່ບໍໍ່ນອນໃນຂໍໍ້ 1, ຂໍໍ້ 2 ແລະ ຂໍໍ້ 3 ຂອງມາດຕານີັ້ ແມ່ນໃຫ້
ປະຕິບັດຕາມເງ ື່ອນໄຂ ທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ຫຼ  ສັນຍາໂຄງການ.  

 

ມາດຕາ 9 ຜນົສະທອ້ນຂອງການບໍໍ່ວາງເງນິຄໍໍ້າປະກນັ 
ໃນກໍລະນີ ຜ ້ລົງທຶນຫາກບໍໍ່ປະຕິບັດພັນທະ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ ໃນການວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນ ຕາມທີື່ກໍານົດໄວ້

ໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ, ສັນຍາໂຄງການສໍາປະທານ ຫຼ  ໃບອະນ ຍາດລົງທຶນ ແລະ ຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້
ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕ້ອງດໍາເນີນການລາຍງານຕໍໍ່ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມ
ຄອງການລົງທຶນ ຂັັ້ນສ ນກາງ ຫຼ  ຂັັ້ນແຂວງ ເພ ື່ອຍົກເລີກບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ, ສັນຍາໂຄງການສໍາ
ປະທານ ຫຼ  ໃບອະນ ຍາດລົງທຶນ.  
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ໝວດທ ີ4 
ການຍດຶ ແລະ ວາງເງນິຄໍໍ້າປະກນັໃໝ ່

 

ມາດຕາ 10 ການຍດຶເງນິຄໍໍ້າປະກນັ 
ເງິນຄໍໍ້າປະກັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ, ສັນຍາໂຄງການສໍາປະທານ ຫຼ  ໃບອະນ ຍາດລົງທຶນສໍາລັບ

ກິດຈະການກ່ຽວກັບແຮ່ທາດ ຈະຖ ກຍຶດ ແລະ ມອບເຂົັ້າງົບປະມານຂອງລັດ ດ້ວຍສາເຫດ ດັົ່ງນີັ້: 
1.  ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ, ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ (PDA) ແລະ ໃບອະນ ຍາດລົງທຶນສໍາລັບ

ກິດຈະການກ່ຽວກັບແຮ່ທາດ ໝົດອາຍ  ແຕ່ຜ ລ້ົງທຶນບໍໍ່ສໍາເລັດໜ້າວຽກ ຕາມທີື່ກໍານົດໄວ້ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດ
ເຊັນສັນຍາໃນຂັັ້ນຕໍໍ່ໄປ ກັບລັດຖະບານ; 

2. ສັນຍາຂ ດຄົັ້ນແຮ່ທາດ ແລະ ສັນຍາສໍາປະທານທີື່ດິນ ເພ ື່ອການກະສິກໍາ ແລະ ເຂດອ ດສາຫະກໍາ
ປ ງແຕ່ງເພ ື່ອສົົ່ງອອກ ຜ ້ລົງທຶນບໍໍ່ສໍາເລັດການກໍໍ່ສ້າງໂຮງງານ ຕາມກໍານົດເວລາ; 

3.  ສັນຍາພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຜ ລ້ົງທຶນສໍາເລັດໜ້າ

ວຽກບໍໍ່ເຖິງ 25% ຂອງແຜນການກໍໍ່ສ້າງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ຕາມກໍານົດເວລາ ໂດຍມີການຢັັ້ງຢືນ
ຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ; 

4.  ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ, ສັນຍາໂຄງການສໍາປະທານ ຫຼ  ໃບອະນ ຍາດລົງທຶນສໍາລັບກິດຈະການ
ກ່ຽວກັບແຮ່ທາດ ຖ ກຍົກເລີກ ຍ້ອນຄວາມບົກຜ່ອງຂອງຜ ້ລົງທຶນ. 

ສໍາລັບກິດຈະການສໍາປະທານປະເພດອ ື່ນ ທີື່ບໍໍ່ນອນໃນຂໍໍ້ 1, ຂໍໍ້ 2 ແລະ ຂໍໍ້ 3 ຂອງມາດຕານີັ້ ແມ່ນໃຫ້
ປະຕິບັດຕາມທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ຫຼ  ສັນຍາໂຄງການ. 

 

ມາດຕາ 11 ການວາງເງນິຄໍໍ້າປະກນັໃໝ ່
ໃນກໍລະນ ີຜ ້ລົງທຶນມີການສະເໜີຂໍຕໍໍ່ອາຍ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ, ສັນຍາໂຄງການສໍາປະທານ ຫຼ  

ໃບອະນ ຍາດລົງທຶນສໍາລັບກິດຈະການກ່ຽວກັບແຮ່ທາດ ຜ ້ລົງທຶນຕ້ອງວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນໃໝ່ໃນຈໍານວນ       
ເທົົ່າເດີມພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສິບວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບໜັງສ ແຈ້ງໃຫ້ວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນໃໝ່.
ກໍລະນີມີການປູ່ຽນແປງເນ ັ້ອທີື່ດິນ ຫຼ   ຂະໜາດກໍາລັງຕິດຕັັ້ງໄຟຟ້າ ຈໍານວນເງິນຄໍໍ້າປະກັນທີື່ຈະວາງໃໝ່ ກໍ
ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 5 ຂອງຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້.  ຖ້າຜ ້ລົງທຶນບໍໍ່ປະຕິບັດການວາງເງິນ 
ຄໍໍ້າປະກັນໃໝ່ຕາມກໍານົດເວລາ, ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈະບໍໍ່ອອກໜັງສ ແຈ້ງຕໍໍ່ອາຍ ບົດ
ບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ, ສັນຍາໂຄງການສໍາປະທານ ຫຼ  ໃບອະນ ຍາດລົງທຶນສໍາລັບກິດຈະການກ່ຽວກັບແຮ່
ທາດ  ແລະ ຖ ວ່າອາຍ ຂອງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ,  ສັນຍາໂຄງການສໍາປະທານ ຫຼ  ໃບອະນ ຍາດລົງທຶນ 

    ສໍາລັບກິດຈະການກ່ຽວກັບແຮ່ທາດນັັ້ນ ສິັ້ນສ ດລົງ ຕາມກົດໝາຍ. 
ໃນກໍລະນີມີການສະເໜີຂໍຕໍໍ່ອາຍ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ,  ສັນຍາໂຄງການສໍາປະທານ  ຫຼ   ໃບອະນ  

ຍາດລົງທຶນສໍາລັບກິດຈະການກ່ຽວກັບແຮ່ທາດ ຍ້ອນບໍໍ່ແມ່ນຄວາມບົກຜ່ອງຂອງຜ ລ້ົງທຶນ ໂດຍມີຫຼັກ
ຖານຢັັ້ງຢືນ ໃຫ້ນໍາສະເໜີຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ພິຈາລະນາຕາມແຕ່ລະ
ກໍລະນ.ີ 
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ໝວດທ ີ5 
ບດົບນັຍດັສ ດທາ້ຍ 

 

ມາດຕາ 12 ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ 
    ມອບໃຫ້ ກົມສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ, 

ນະຄອນຫຼວງ  ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ຢູ່າງເຂັັ້ມ
ງວດ. 

 

ມາດຕາ 13 ຜນົສກັສດິ 
    ຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນ ແລະ ພາຍຫຼັງໄດລ້ົງໃນຈົດໝາຍເຫດ

ທາງລັດຖະການ ສິບຫ້າ ວັນ. 

                                                                                         ລດັຖະມນົຕ ີ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ  ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ                                      ເລກທີ 001/ຄລທ.        
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 08 ມິຖຸນາ 2018   

 

ຄໍາແນະນາໍ 
ກ່ຽວກັບການນາໍໃຊຕ້າປະທບັ ຂອງຄະນະກໍາມະການ 

ສົົ່ງເສມີ ແລະ ຄ ມ້ຄອງການລງົທນຶ 
 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ (ສະບັບປັບປ ງ)  ເລກທ ີ14/ສພຊ, ລົງວັນ

ທີ 17 ພະຈິກ 2016;  

- ອີງຕາມ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ 
ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 05/ນຍ, ລົງວັນທີ 05 ມັງກອນ 2018;  

- ອີງຕາມ ບົດລາຍງານ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເລກທີ 1274/ກຜທ, ລົງວັນທີ 

06 ມີຖຸນາ 2018.  
 

ປະທານອອກຄາໍແນະນາໍ: 

I. ຈ ດປະສງົ  
ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້ວາງອອກ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ຕາປະທັບໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບ 

ຂອງຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັັ້ນສ ນກາງ (ຄລທ.ສ) ແລະ ຂັັ້ນແຂວງ 

(ຄລທ.ຂ), ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີື່ວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຕາມຂອບເຂດສິດ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕາມລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ.  

 

II. ເນ ັ້ອໃນ.  

ກ. ການນໍາໃຊ້ຕາປະທັບ ຂອງຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັັ້ນສ ນກາງ ດັົ່ງນີັ້:  

1. ນໍາໃຊ້ ເຂົັ້າໃນບັນດາຂໍໍ້ຕົກລົງ ທີື່ແຕ່ງຕັັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງ ໂດຍຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມ
ຄອງການການລົງທຶນ ຂັັ້ນສ ນກາງ;  

2. ນໍາໃຊ້ ເຂົັ້າໃນການອອກຂໍໍ້ຕົກລົງແຈ້ງການ; ຄໍາແນະນໍາ ຂອງຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມ
ຄອງການລົງທຶນ ຂັັ້ນສ ນກາງ;  
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3. ນໍາໃຊ້ ການອອກຄ ່ມ ແນະນໍາ ກ່ຽວກັບວຽກງານສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັັ້ນສ ນກາງ;  

4. ນໍາໃຊ້ ເຂົັ້າໃນບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ຄລທ.ສ;  

5. ນໍາໃຊ້ ການອອກໃບອະນ ຍາດລົງທຶນ ໂດຍການມອບໃຫ້ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ ເປັນຮອງປະທານ ທັງເປັນຜ ້ປະຈໍາການ ຂອງ ຄລທ.ສ ເປັນຜ ້ເຊັນໃບອະນ ຍາດລົງທຶນ, 

ແຕ່ໃນກໍລະນີ ຮອງປະທານ ຄລທ.ສ ຜ ້ປະຈໍາການບໍໍ່ຢ ູ່ ແມ່ນມອບໃຫ້ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທີື່ປະຈໍາການເຊັນແທນ;  

6. ຕາປະທັບ ຂອງຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັັ້ນສ ນກາງ ແມ່ນເກັບຮັກສາ
ໄວ້ຢ ູ່ ກົມສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ;  

 

ຂ. ການນໍາໃຊ້ຕາປະທັບ ຂອງຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັັ້ນແຂວງ ດັົ່ງນີັ້:  

1. ນໍາໃຊ້ ເຂົັ້າໃນບັນດາຂໍໍ້ຕົກລົງ ທີື່ແຕ່ງຕັັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງ ໂດຍຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມ
ຄອງການລົງທຶນ ຂັັ້ນແຂວງ;  

2. ນໍາໃຊ້ ເຂົັ້າໃນການອອກຂໍໍ້ຕົກລົງແຈ້ງການ; ຄໍາແນະນໍາ ຂອງຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມ
ຄອງການການລົງທຶນ ຂັັ້ນແຂວງ;  

3. ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ຄລທ.ຂ; 

4. ນໍາໃຊ້ ການອອກໃບອະນ ຍາດລົງທຶນ ຂັັ້ນແຂວງ;  
5. ຕາປະທັບ ຂອງຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັັ້ນແຂວງ ແມ່ນເກັບຮັກສາໄວ້

ຢ ູ່ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຂັັ້ນແຂວງ;  
 

III. ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ.  
ມອບໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 

ແຂວງ ຈັດຕັັ້ງ ແລະ ປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.  
 

IV. ຜນົສກັສດິ  
ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ມ ັ້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົັ້ນໄປ.     

            

                                                                                   ປະທານ                                                                                         
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ 
                      ຂັັ້ນສ ນກາງ                                     ເລກທີ 01/ຄລທ.ສ 
                                                              ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 02/01/2019 

ບດົແນະນາໍ 
ວ່າດວ້ຍ ການໃຫນ້ະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີການລງົທນຶດາ້ນພາສ ີແລະ ອາກອນມ ນຄ່າເພີື່ມ ສາໍລບັ  

ແຜນນາໍເຂົັ້າ ຂອງວິສາຫະກິດ 
 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2016; 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນມ ນຄ່າເພີື່ມ ສະບັບເລກທີ 52/ສພຊ, ລົງວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2014; 
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພາສີ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2011;  
- ອີງຕາມ ຄໍາສັົ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 02/ນຍ, ລົງວັນທີ 01 ກ ມພາ 2018 ວ່າດ້ວຍການປັບປ ງ
ລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານ ໃນການດໍາເນີນທ ລະກິດຢ ູ່ ສປປ ລາວ; 

- ອີງຕາມ ບົດບັນທຶກການມອບ-ຮັບວຽກງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ ແລະ ອາກອນ ໃຫ້
ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ ແລະ 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະບັບຄັັ້ງວັນທີ 18 ທັນວາ 2017; 

- ອີງຕາມ ໜັງສ ສະເໜີ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 3081/ກຜທ.ລທ2, ລົງ
ວັນທີ 10 ທັນວາ 2018. 

 

ປະທານ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສມີ ແລະ ຄ ມ້ຄອງການລງົທນຶ  
ອອກບດົແນະນາໍ ດັົ່ງນີັ້: 

 

1. ຈ ດປະສງົ 
ຈ ດປະສົງຂອງບົດແນະນໍາສະບັບນີັ້ ແມ່ນເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍບາງມາດຕາ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ

ການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2016 ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຄໍາສັົ່ງຊີັ້ນໍາ 
ຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 02/ນຍ, ລົງວັນທີ 01 ກ ມພາ 2018 ກ່ຽວກັບການປັບປ ງ
ລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານ ໃນການດໍາເນີນທ ລະກິດຢ ູ່ ສປປ ລາວ, ເພ ື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມ
ຫຍ ້ງຍາກ ທີື່ພົວພັນກັບຕົວຊີັ້ວັດຄວາມສະດວກຂອງການດໍາເນີນທ ລະກິດ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ເຮັດໃຫ້
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ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ການໃຫ້ນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ ແລະ ອາກອນມ ນຄ່າເພີື່ມ, ຖ ກຕ້ອງຕາມຂັັ້ນຕອນ ແລະ 
ວິທີການດໍາເນີນງານໃນການອະນ ມັດຮັບຮອງແຜນນໍາເຂົັ້າ ເພ ື່ອມາຮັບໃຊ້ວຽກງານກິດຈະການລົງທຶນ ແລະ 
ເພ ື່ອສ້າງເງ ື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກແກ່ຜ ້ລົງທຶນຢ ູ່ ສປປ ລາວ. 
 

2. ການໃຫນ້ະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີການລງົທນຶດາ້ນພາສ ີແລະ ອາກອນມ ນຄາ່ເພີື່ມ 
ການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນດ້ານພາສີ ແລະ ອາກອນມ ນຄ່າເພີື່ມ ໝາຍເຖິງ ການໃຫ້ນະໂຍ

ບາຍດ້ວຍການກໍານົດລາຍການສິນຄ້າທີື່ຈະນໍາເຂົັ້າຖາວອນ ແລະ ຊົົ່ວຄາວ ທີື່ກໍານົດໃນແຜນນໍາເຂົັ້າ 
(Master List) ເພ ື່ອມາຮັບໃຊ້ວຽກງານການຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາກິດຈະການລົງທຶນຂອງບັນດາວິສາຫະ
ກິດທີື່ນອນໃນກິດຈະການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະ 
ການລົງທຶນ ທີື່ມີສັນຍາກັບລັດຖະບານ. 
 

3. ການອະທບິາຍຄາໍສບັ 
- ວດັຖດຸບິ ໝາຍເຖິງ ວັດຖຸທີື່ໄດ້ມາຈາກຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດທ າມະຊາດ (ເຊັົ່ນ: ໂລຫະ, ອະໂລຫະ), 
ມາຈາກແຫຼງກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້ (ເຊັົ່ນ: ພ ດ ແລະ ສັດລ້ຽງປະເພດຕ່າງໆ), ມາຈາກແຫຼ່ງການຜະລິດ
ຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ (ເຊັົ່ນ: ຜະລິດຕະພັນເຄິື່ງສໍາເລັດຮ ບ) ແລະ ມາຈາກສິື່ງເສດເຫຼ ອ  (ເຊັົ່ນ: ເສດເຈ້ຍ, ເສດ
ໄມ້, ເສດເຫຼັກ, ເສດຢາງປລາສະຕິກ) ຍົກເວັັ້ນ ສິື່ງເສດເຫຼ ອທີື່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມ; 

- ຊິັ້ນສວ່ນປະກອບ ໝາຍເຖິງ ວັດຖຸໃດໜຶື່ງທີື່ນໍາໃຊ້ເປັນສ່ວນປະກອບ ໃນການຜະລິດໃຫ້ກາຍເປັນ
ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮ ບອ ື່ນ; 

- ວດັຖປູະກອນ ໝາຍເຖິງ ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮ ບ ຫຼ  ເຄິື່ງສໍາເລັດຮ ບ ທີື່ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຜະລິດ ຫຼ  
ປະກອບເປັນຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮ ບອ ື່ນ; 

- ອາໄຫຼ ່ໝາຍເຖິງ ວັດຖຸໃຊ້ສໍາລັບປູ່ຽນຖ່າຍໃນເຄ ື່ອງຈັກ, ອ ປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ອງມ ຕ່າງໆ; 
- ເຄ ື່ອງຈັກັ ໝາຍເຖິງ ສິື່ງທີື່ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຊິັ້ນສ່ວນ ທີື່ນໍາໃຊ້ເພ ື່ອການຜະລິດ, ນໍາສົົ່ງພະລັງງານ, 
ປູ່ຽນ ຫຼ  ສັບປູ່ຽນທີື່ ຂອງພະລັງງານໃດໜຶື່ງ ເປັນພະລັງງານອ ື່ນ ເພ ື່ອສ້າງເປັນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ຂອງວິ
ສາຫະກິດ; 

- ພາຫະນະກນົຈກັຮບັໃຊກ້ານຜະລດິທາງກງົ ໝາຍເຖິງ ຍານພາຫະນະກົນຈັກທີື່ຮັບໃຊ້ກໍໍ່ສ້າງ, ການຂ ດ
ຄົັ້ນບໍໍ່ແຮ່, ການຍົກຍໍ ແລະ ປູ່ຽນຖ່າຍ, ການບົດໂມ້, ການຜະລິດເບຕົງ, ການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ອ ດ
ສາຫະກໍາປ ງແຕ່ງ, ການບໍລິການສາທາລະນະ ເປັນຕົັ້ນ ລົດບັດ 25 ບ່ອນນັົ່ງຂຶັ້ນໄປ ສ າລັບວຽກງານ
ຂົນສົົ່ງ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ການອະນາໄມຕົວເມ ອງ, ອ ດສາຫະກໍາການຂົນສົົ່ງສະເພາະ ເປັນຕົັ້ນ ປະເພດ
ຫົວລາກ-ຫາງລາກ, ລົດນໍໍ້າ, ລົດຕ ້ແຊ່ເຢັນ ແລະ ລົດຂົນສົົ່ງວັດຖຸອັນຕະລາຍ (ລົດບັນທ ກນໍໍ້າມັນ, ລົດ
ອາຍແກັສ, ລົດຂົນສົົ່ງສານເຄມີ) ແລະ ລົດອ ື່ນທີື່ຄ້າຍຄຽງ, ລົດຕັກ, ລົດຈົກ-ຕັກ, ລົດກວາດ, ລົດດ ດ
ລົດເຄຣນ, ລົດໂລ, ລົດຍົກຍໍ (ຟອກລິບ); 

- ຊບັສມົບດັຄງົທີື່ ໝາຍເຖິງ ຊັບສິນຂອງບໍລິສັດ ທີື່ຖ ກບັນຈ ເຂົັ້າໃນບັນຊີຊັບສິນຄົງທີື່ ແລະ ຕ້ອງຖ ກ
ຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນແຕ່ລະປີຕາມກົດໝາຍ. 
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4. ຂອບເຂດການນາໍໃຊ ້
ບົດແນະນໍາສະບັບນີັ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບ ວິສາຫະກິດພາກເອກະຊົນ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ທີື່ນອນໃນກິດຈະການສົົ່ງເສີມ

ການລົງທຶນ ທີື່ໄດຮ້ັບອະນ ຍາດລົງທຶນຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບກ່ອນ ຫຼ  ກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2016. 
 

5. ຮ ບແບບຂອງການໃຫນ້ະໂຍບາຍດາ້ນພາສ ີແລະ ອາກອນມ ນຄາ່ເພີື່ມ 
   5.1 ແຜນນາໍເຂົັ້າປະຈາໍປ ີ

ການສ້າງແຜນນໍາເຂົັ້າປະຈໍາປີ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງວິສາຫະກິດ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ ເພ ື່ອນໍາ
ສະເໜີແຜນນໍາເຂົັ້າປະຈໍາປີ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ຕາມແບບແຜນຜັງ 
(Devise), ໃບຄິດໄລ່ບໍລິມາດວຽກຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ ທີື່ມີການຮັບຮອງເປັນທາງການຈາກຂະແໜງ 
ການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 

ແຜນນໍາເຂົັ້າປະຈໍາປີ ມີອາຍ ການນໍາໃຊ້ ພາຍໃນ 01 ປີ ນັບແຕ່ມ ັ້ລົງລາຍເຊັນຮັບຮອງແຜນນໍາເຂົັ້າ 
ເປັນຕົັ້ນໄປ. ພາຍຫຼັງໝົດອາຍ ການນໍາໃຊ້ ບັນດາສິນຄ້າທີື່ກໍານົດໃນແຜນນໍາເຂົັ້າ ຊຶື່ງຍັງບໍໍ່ທັນນໍາເຂົັ້າຕ້ອງຖ ກ
ລົບລ້າງໃນທັນທີ. 

5.2 ແຜນນາໍເຂົັ້າເພີື່ມເຕມີ ຫຼ  ສ ກເສນີ 
ແຜນນໍາເຂົັ້າເພີື່ມເຕີມ ຫຼ  ສ ກເສີນ ແມ່ນແຜນນໍາເຂົັ້າ ທີື່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງການນໍາເຂົັ້າເພີື່ມເຕີື່ມ ຫຼ  

ສ ກເສີນ ເພ ື່ອມາຮັບໃຊ້ວຽກງານການຜະລິດຂອງວິສາຫະກິດ ຊຶື່ງມີມ ນຄ່າ ແລະ ບໍລິມາດຕາມຄວາມຕ້ອງ 
ການເພີື່ມເຕີມຕົວຈິງຂອງວິສາຫະກິດ. 

ແຜນນໍາເຂົັ້າເພີື່ມເຕີມ ຫຼ  ສ ກເສີນ ມີອາຍ ການນໍາໃຊ້ຕາມກໍານົດເວລາຂອງແຜນນໍາເຂົັ້າປະຈໍາປີ ທີື່ໄດ້
ຖ ກຮັບຮອງ.  
 ໃນໄລຍະທີື່ຍັງດໍາເນີນຂັັ້ນຕອນສະເໜີຂໍແຜນນໍາເຂົັ້າປະຈໍາປີ, ບໍໍ່ທັນໄດ້ຖ ກຮັບຮອງ ແຕ່ວິສາຫະກິດ 
ຫາກມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງການນໍາເຂົັ້າວັດຖຸດິບ ເພ ື່ອມາທໍາການຜະລິດ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນຂໍໍ້ມ ນ 
ຕາມແຜນນໍາເຂົັ້າປະຈໍາປີ ຈາກຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ເພ ື່ອນໍາໄປຂໍຄໍໍ້າປະກັນເອົາສິນຄ້າອອກ
ຈາກສາງ ຫຼ  ດ່ານ  ກ່ອນການແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ; ພາຍຫຼັງທີື່ມີການ
ຮັບຮອງແຜນນໍາເຂົັ້າປະຈໍາປີແລ້ວ ຈຶື່ງນໍາໄປສະສາງການຄໍໍ້າປະກັນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ ແລະ ລະບຽບ
ການ ຢູ່າງເຂັັ້ມງວດ. 
 

6. ປະເພດຂອງການໃຫນ້ະໂຍບາຍ ດາ້ນພາສ ີແລະ ອາກອນມ ນຄາ່ເພີື່ມ 
    6.1 ນະໂຍບາຍ ງດົເກບັພາສ ີແລະ ພນັທະອ ື່ນ: 

- ການນໍາເຂົັ້າ ວັດຖຸດິບ, ວັດຖູປະກອນ ແລະ ຊິັ້ນສ່ວນປະກອບ ແລະ ເຄ ື່ອງຈັກ ຮັບໃຊ້ເພ ື່ອການຜະລິດ
ແລ້ວສົົ່ງອອກ 100%. 

    6.2 ນະໂຍບາຍຍກົເວັັ້ນພາສ ີແລະ ເສຍອາກອນມ ນຄາ່ເພີື່ມ ໃນອດັຕາ 0%: 

- ການນໍາເຂົັ້າ ວັດສະດ ກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ອ ປະກອນ ທີື່ບໍໍ່ມີຢ ູ່ພາຍໃນປະເທດ ຫຼ  ບໍໍ່ສາມາດຈັດຊ ັ້ໄດ້ພາຍໃນ
ປະເທດ ຫຼ  ມີແຕ່ບໍໍ່ພຽງພກໍັບຄວາມຕ້ອງການ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບອະນ ຍາດໄດ້ພຽງຄັັ້ງດຽວ ໂດຍອີງໃສ່
ໄລຍະເວລາໃນການກໍໍ່ສ້າງ ເພ ື່ອການກໍໍ່ສ້າງໂຮງງານ, ຕຶກອາຄານ ແລະ ສິື່ງປ ກສ້າງທີື່ເປັນຊັບສົມບັດ
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ຄົງທີື່ຂອງວິສາຫະກິດເທົົ່ານັັ້ນ ໂດຍອີງໃສ່ແບບ, ແຜນຜັງ, ໃບຄິດໄລບໍ່ລິມາດວຽກຂອງການກໍໍ່ສ້າງ 
ທີື່ຮັບຮອງຈາກຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ; 

- ການນໍາເຂົັ້າວັດຖຸດິບ, ວັດຖູປະກອນ, ຊິັ້ນສ່ວນປະກອບ ແລະ ເຄ ື່ອງຈັກ ທີື່ບໍໍ່ສາມາດສະໜອງ ຫຼ  
ຜະລິດໄດ້ໃນ ສປປ ລາວ ເພ ື່ອຮັບໃຊ້ການຜະລິດໂດຍກົງ; ສ່ວນການນໍາເຂົັ້າ ອ ປະກອນ ທີື່ບໍໍ່ຮັບໃຊ້
ການຜະລິດໂດຍກົງ ແລະ ອາໄຫຼ່ເພ ື່ອມາປູ່ຽນແທນ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ 
ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມ ນຄ່າເພີື່ມ; 

- ການນໍາເຂົັ້າ ພາຫະນະກົນຈັກຮັບໃຊ້ການຜະລິດທາງກົງ ເພ ື່ອເປັນຊັບສົມບັດຄົງທີື່;  
ສໍາລັບ ລົດບັດ (Bus) ທີື່ຮັບໃຊ້ວຽກງານບໍລິການ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ຕ້ອງແມ່ນລົດໃໝ່ ສະພາບ 

100%. ແຕ່ສ າລັບ ພາຫະນະກົນຈັກໜັກ ແມ່ນລົດໃໝ່ ຫຼ  ລົດທີື່ນໍາໃຊ້ແລ້ວ ຕ້ອງມີອາຍ ການນໍາໃຊ້ ບໍໍ່ເກີນ 
8 ປີ ຫຼ  ຊົົ່ວໂມງນໍາໃຊ້ມາແລ້ວ ບໍໍ່ໃຫ້ເກີນ 20.000 ຊົົ່ວໂມງ. ພາຫະນະ ທີື່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍນໍາເຂົັ້າຕາມກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນວິສາຫະກິດ ຢູ່າງຕໍໍ່າສ ດ 5 ປີ ຈຶື່ງສາມາດໃຫ້ມີ
ການນໍາເຂົັ້າມາທົດແທນ ຫຼ  ໂອນກໍາມະສິດ, ແຕ່ກ່ອນຈະນໍາເຂົັ້າມາທົດແທນ ຫຼ  ໂອນກໍາມະ ສິດໄດ້ ພາຫະນະ
ຄັນເກົົ່າ ຕ້ອງໄດ້ເສຍພາສີ ແລະ ອາກອນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງ. 

ສ່ວນການນໍາເຂົັ້າ ນໍໍ້າມັນເຊ ັ້ອໄຟ, ອາຍແກັສ, ນໍໍ້າມັນຫຼໍໍ່ລ ື່ນ, ລົດຈິບ, ລົດເກັງ, ລົດກະບະ, ລົດຕ ້ 25 
ບ່ອນນັົ່ງລົງມາ ແລະ ລົດຈັກ ແມ່ນຈະບໍໍ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ສໍາລັບ ຜະລິດຕະພັນ ທີື່ພາຍໃນສາມາດຜະລິດໄດ້ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ, ຖ້າວິສາຫະກິດ
ຕ້ອງການນໍາເຂົັ້າ  ແມ່ນຈະບໍໍ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ. ກໍລະນີ ຜະລິດຕະພັນທີື່ພາຍໃນຜະລິດໄດ້ ແຕ່ບໍໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ເຕັກນິກການກໍໍ່ສ້າງ ຫຼ  ການ
ຜະລິດໄດ້ນັັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ພິຈາລະນາ ແລະ ໃຫ້ນໍາສະເໜີຂໍອະນ ມັດຈາກ ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ 
ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັັ້ນສ ນກາງ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ. 

6.3 ນະໂຍບາຍ ການນາໍເຂົັ້າຊົົ່ວຄາວ 
ວິສາຫະກິດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີື່ມີສັນຍາກັບລັດຖະບານ ເຊັົ່ນ: ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ, 

ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ, ສັນຍາສໍາປະທານ, ສັນຍາສໍາຫຼວດ ແລະ ສັນຍາຂ ດຄົັ້ນ ສາມາດສ້າງແຜນ ນໍາເຂົັ້າ
ຊົົ່ວຄາວ, ການຕໍໍ່ການນໍາເຂົັ້າຊົົ່ວຄາວ ຈາກຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ສໍາລັບ ວັດຖູປະກອນ ແລະ 
ພາຫະນະກົນຈັກຮັບໃຊ້ການຜະລິດທາງກົງ ທີື່ມີອາຍ ການໃຊ້ງານຍາວນານ ເພ ື່ອປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ພາສີ ແລະ ລະບຽບການ.  

 

7. ເງ ື່ອນໄຂການໃຫນ້ະໂຍບາຍ ດາ້ນພາສ ີແລະ ອາກອນມ ນຄາ່ເພີື່ມ 
ວິສາຫະກິດ ທີື່ລົງທຶນຢ ູ່ ສປປ ລາວ ທີື່ມີຈ ດປະສົງສະເໜີຂໍນະໂຍບາຍ ຕ້ອງມີເງ ື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີັ້: 
1. ຕ້ອງເປັນນິຕິບ ກຄົນ; 
2. ວິສາຫະກິດນັັ້ນ ຕ້ອງນອນໃນກິດຈະການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມ

ການລົງທຶນ;  
3. ຕ້ອງມີການລົງທຶນຢູ່າງໜ້ອຍ 1,2 ຕ ັ້ກີບ ຫຼ  ມີການນໍາໃຊ້ວິຊາການລາວ ແຕ່ 30 ຄົນ ຫຼ  ມີການ

ນໍາໃຊ້ແຮງງານລາວ ທີື່ມີສັນຍາແຮງງານ ຢູ່າງຕໍໍ່າ 1 ປີ ແຕ່ 50 ຄົນຂຶັ້ນໄປ; 
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4. ຕ້ອງດໍາເນີນທ ລະກິດປ ກກະຕິ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະພາສີ-ອາກອນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ ໂດຍມີໃບຢັັ້ງຢືນການເສຍພັນທະອາກອນປະຈໍາປີ. 

 

8. ການສະເໜຂີນໍະໂຍບາຍແຜນນາໍເຂົັ້າ ແລະ ການແບງ່ຂັັ້ນພຈິາລະນາ 
ວິສາຫະກິດທີື່ຂັັ້ນສ ນກາງ ເປັນຜ ອ້ະນ ມັດການລົງທຶນ, ການສະເໜີຂໍຮັບຮອງແຜນນໍາເຂົັ້າ ແມ່ນໃຫ້ສະ   

ເໜີຕໍໍ່ກົມສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ 
ຂັັ້ນສ ນກາງ) ເພ ື່ອຄົັ້ນຄວ້າຮ່ວມກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ. ພາຍຫຼັງທີື່ມີການເອກະພາບເຫັນດີແລ້ວ ສະເໜີ
ຕໍໍ່ ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ  ການລົງທຶນ ເປັນຜ ້ເຊັນໃບຮັບຮອງແຜນນໍາເຂົັ້າ. ສ່ວນ
ໂຄງການໃຫຍ່ ທີື່ມີສັນຍາສໍາປະທານກັບລັດຖະບານ ແລະ ມີມະຕິຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ທີື່ມີມ ນຄ່າການ
ລົງທຶນ 1 ຕ ັ້ ໂດລາສະຫະລັດ ຂຶັ້ນໄປ ແມ່ນລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຜ ້ເຊັນ
ໃບຮັບຮອງແຜນນໍາເຂົັ້າ, ແລ້ວສົົ່ງຕໍໍ່ໃຫ້ ກົມພາສີ, ກະຊວງການເງິນ ເພ ື່ອແຈ້ງໃຫ້ບັນດາດ່ານສາກົນ ທີື່
ໂຄງການຈະນໍາສິນຄ້າຜ່ານ ຕາມລໍາດັບ. 

ວິສາຫະກິດທີື່ຂັັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນຜ ້ອະນ ມັດການລົງທຶນ, ການສະເໜີຂໍຮັບຮອງ
ແຜນນໍາເຂົັ້າປະຈໍາປີແມ່ນໃຫ້ສະເໜີຕໍໍ່ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
(ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຂັັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ເພ ື່ອຄົັ້ນຄວ້າຮ່ວມກັບຂະແໜງ
ການກ່ຽວຂ້ອງ. ພາຍຫຼັງທີື່ມີການເອກະພາບເຫັນດີແລ້ວ ສະເໜີຕໍໍ່ ຫົວໜ້າ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ ຂັັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນຜ ້ເຊັນໃບຮັບຮອງແຜນນໍາເຂົັ້າ, ແລ້ວສົົ່ງຕໍໍ່ໃຫ້ ພະແນກການເງິນ 
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພ ື່ອແຈ້ງໃຫ້ບັນດາດ່ານສາກົນ ທີື່ໂຄງການຈະນໍາສິນຄ້າຜ່ານ ຕາມລໍາດັບ. 
ກໍລະນີທີື່ບໍລິສັດ ຂໍນະໂຍບາຍແຜນນໍາເຂົັ້າຢ ູ່ແຂວງບ່ອນໂຄງການຕັັ້ງຢ ູ່ ແຕ່ເວລາຈະນໍາເຂົັ້າສິນຄ້າຜ່ານດ່ານ ຢ ູ່
ອີກແຂວງໜຶື່ງ ແມ່ນໃຫ້ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ຂອງໂຄງການທີື່ຕັັ້ງຢ ູ່ ສົມທົບກັບ
ພະແນກການເງິນແຂວງ ຂອງດ່ານທີື່ຈະນໍາເຂົັ້າ ເພ ື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ
ໃຫ້ພະແນກການເງິນແຂວງ ນໍາສົົ່ງເອກະສານ ມາຍັງສ ນກາງ (ກົມພາສີ) ເພ ື່ອສາມາດຕິດຕາມໄດ້. 

ສໍາລັບ ໂຄງການໄຟຟ້າ ແລະ ບໍໍ່ແຮ່ ທີື່ມີສັນຍາສໍາປະທານກັບລັດຖະບານ ແມ່ນໃຫ້ຍ ື່ນສະເໜີຕໍໍ່ຂະແໜງ 
ພະລັງງານ ແລະ ບໍໍ່ແຮ່ ເພ ື່ອຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານແຜນນໍາເຂົັ້າ ຊຶື່ງມີການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງຂະແໜງການທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວເຮັດສະໂໜດນໍາສົົ່ງແຜນນໍໍາເຂົັ້າດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພ ື່ອອະນ  
ມັດຮັບຮອງແຜນນໍາເຂົັ້າດັົ່ງກ່າວ. ສໍາລັບໂຄງການໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍທີື່ຂັັ້ນແຂວງ ອະນ ມັດການລົງທຶນ 
ແມ່ນຍ ື່ນຕໍໍ່ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍໍ່ແຮ່ແຂວງ ເປັນຜ ້ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບຂະແໜງການ
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລ້ວເຮັດສະໂໜດນໍາສົົ່ງແຜນນໍໍາເຂົັ້າ ໃຫ້ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ເປັນຜ ້ເຊັນ
ໃບຮັບຮອງແຜນນໍາເຂົັ້າ. 
 ສໍາລັບ ວິສາຫະກິດໂຮງງານຕັດຫຍິບ, ລະບົບໂຮງງານການຜະລິດ ທີື່ທໍາການຜະລິດປ ງແຕ່ງເພ ື່ອສົົ່ງ
ອອກຕ່າງປະເທດ, ທີື່ຈະມີການຢັັ້ງຢືນແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ (Certificate of Origin ຫຼ  CO), ພາຍຫຼັງທີື່
ຂະແໜງອ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຮັບຮອງແຜນຄວາມຕ້ອງການປະຈໍາປີແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ນໍາສະເໜີຕໍໍ່ຂະ     
ແໜງການເງິນ (ພາສີ) ເປັນຜ ້ຄ ້ມຄອງການນໍາເຂົັ້າຕົວຈິງ ຕາມລະບຽບການ. ສ່ວນລະບົບໂຮງງານທີື່ທໍາການ
ຜະລິດປ ງແຕ່ງເພ ື່ອຈໍາໜ່າຍພາຍໃນ, ພາຍຫຼັງທີື່ຂະແໜງອ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ຄົັ້ນຄວ້າແຜນການປະຈໍາ
ປີ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແລ້ວນໍາສົົ່ງແຜນການປະຈໍາປີ ໃຫ້ຂະແໜງແຜນການ ແລະ  
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ການລົງທຶນ ເພ ື່ອອະນ ມັດຮັບຮອງແຜນນໍາເຂົັ້າປະຈໍາປີ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
 

9. ການປະກອບເອກະສານ ຂນໍະໂຍບາຍ ແຜນນາໍເຂົັ້າ 
ການຂໍນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ ແລະ ອາກອນມ ນຄ່າເພີື່ມ ຕ້ອງປະກອບມີບັນດາເອກະສານ ດັົ່ງນີັ້: 

1. ໃບສະເໜີຂໍນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ ແລະ ອາກອນມ ນຄ່າເພີື່ມ ສໍາລັບ ແຜນນໍາເຂົັ້າ ຂອງບໍລິສັດ; 
2. ໃບມອບສິດ ໃຫ້ຜ ້ດໍາເນີນແລ່ນເອກະສານ ໂດຍການຢັັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງຈາກຜ ້ອ ານວຍການຂອງວິ
ສາຫະກິດນັັ້ນ; 

3. ບົດລາຍງານສະພາບການດໍາເນີນທ ລະກິດໂດຍຫຍໍໍ້ ໂດຍປະກອບມີເນ ັ້ອໃນດ້ານການນໍາເຂົັ້າຕົວຈິງ
ຂອງປີຜ່ານມາ, ດ້ານແຮງງານ ແລະ ອ ື່ນໆ; 

4. ຮ່າງແຜນນໍາເຂົັ້າປະຈໍາປີ  (ຕາມແບບພິມ/ຕາຕະລາງ ທີື່ ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ກໍານົດ) ແລະ ແບບ Soft File; 

5. ສໍາເນົາ ໃບອະນ ຍາດລົງທຶນ (ຖ້າມີ), ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ; ໃບອະນ ຍາດດໍາເນີນກິດຈະການຈາກ
ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ; ໃບຢັັ້ງຢືນການມອບພັນທະອາກອນ ປະຈໍາປີ ໃນປີຜ່ານມາ, ສັນຍາທີື່ເຊັນ
ກັບລັດຖະບານ (ໃນກໍລະນີ ໂຄງການລົງທຶນສໍາປະທານ) ແລະ ໃບອະນ ຍາດປ ກສ້າງ (ກໍລະນີ ບໍລິສັດ/
ໂຮງງານ ຂໍປ ກສາ ັ້ງໃໝ່); 

6. ສໍາເນົາ ແຜນນໍາເຂົັ້າ ໃນປີຜ່ານມາ; 
7. ສໍາເນົາ ແຜນການ ປະຈໍາປີ ຂອງວິສາຫະກິດ ທີື່ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກ ຂະແໜງອ ດສາຫະກໍາ ແລະ 
ການຄ້າ (ໃນກໍລະນີ ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫຼ  ໂຮງງານທີື່ທໍາການຜະລິດ). ສໍາລັບການນໍາເຂົັ້າທາດເຄມີ 
ຕ້ອງມີໃບຢັັ້ງຢືນທາດເຄມີ ຈາກກົມອ ດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ, ກະຊວງອ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການ
ຄ້າ ກ່ອນ. 
 

10. ຂັັ້ນຕອນການພຈິາລະນາ ແຜນນາໍເຂົັ້າ 
ແຜນນາໍເຂົັ້າປະຈາໍປ:ີ ພາຍຫຼັງໄດຮ້ັບເອກະສານຄໍາຮ້ອງຂໍຮັບຮອງແຜນນໍາເຂົັ້າປະຈໍາປີຄົບຖ້ວນ, ຖ ກ ຕ້ອງ 

ແລະ ສອດຄ່ອງແລ້ວ ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຄົັ້ນຄວ້ານໍາສະເໜີຕໍໍ່ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາຜ່ານ
ແຜນນໍາເຂົັ້າປະຈໍາປີ  ທີື່ຈັດຂຶັ້ນໂດຍ  ຂະແໜງແຜນການ  ແລະ  ການລົງທຶນ   ຊຶື່ງມີການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງຂະ 
ແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນ 07 ວັນລັດຖະການ. ຫຼັງຈາກນັັ້ນ, ວິສາຫະກິດ ຕ້ອງປັບປ ງແຜນນໍາເຂົັ້າ ຕາມ
ມະຕິກອງປະຊຸມ ພາຍໃນ 15 ວັນລັດຖະການ; ກໍລະນີ ວິສາຫະກິດ ຫາກບໍໍ່ປັບປ ງແຜນ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ
ດັົ່ງກ່າວ ຖ ວ່າວິສາຫະກິດນັັ້ນໄດ້ສະຫຼະສິດໃນການຮັບນະໂຍບາຍ, ຖ້າວິສາຫະກິດຕ້ອງການສ ບຕໍໍ່ຂໍນະໂຍບາຍ 
ແມ່ນໃຫ້ຢືື່ນເອກະສານຄ ນໃໝ່. ພາຍຫຼັງວິສາຫະກິດປັບປ ງແຜນນໍາເຂົັ້າຕາມມະຕິກອງປະຊຸມແລ້ວ, ຂະແໜງ 
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາ ຕາມການແບ່ງຂັັ້ນຄ ້ມຄອງ ພາຍໃນ 07 ວັນລັດຖະ
ການ.  

ສາໍລບັໂຄງການໄຟຟາ້ ແລະ ບໍໍ່ແຮ ່ທີື່ມສີນັຍາສາໍປະທານກບັລດັຖະບານ: ພາຍ ຫຼັງໄດ້ຮັບເອກະສານຄໍາຮ້ອງຂໍ
ຮັບຮອງແຜນນໍາເຂົັ້າຄົບຖ້ວນຖ ກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງແລ້ວ, ຂະແໜງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍໍ່ແຮ່ ຄົັ້ນຄວ້ານໍາສະເໜີ
ຕໍໍ່ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາຜ່ານແຜນນໍາເຂົັ້າ ທີື່ຈັດຂຶັ້ນໂດຍ ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍໍ່ແຮ່ ຊຶື່ງມີການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງ
ຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນ 07 ວັນລັດຖະການ. ຫຼັງຈາກນັັ້ນ, ວິສາຫະກິດ ຕ້ອງປັບປ ງແຜນນໍາເຂົັ້າ 
ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມ ພາຍໃນ 15 ວັນລັດຖະການ; ກໍລະນີ ວິສາຫະກິດ ຫາກບໍໍ່ປັບປ ງແຜນ ພາຍໃນກໍານົດ
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ເວລາດັົ່ງກ່າວ ຖ ວ່າວິສາຫະກິດນັັ້ນໄດ້ສະຫຼະສິດໃນການຮັບນະໂຍບາຍ, ຖ້າວິສາຫະກິດຕ້ອງການສ ບຕໍໍ່ຂໍ
ນະໂຍບາຍ ແມ່ນໃຫ້ຢືື່ນເອກະສານຄ ນໃໝ່. ພາຍຫຼັງ ວິສາຫະກິດປັບປ ງແຜນນໍາເຂົັ້າຕາມມະຕິກອງປະຊຸມ
ແລ້ວ, ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍໍ່ແຮ່ ຕ້ອງນໍາສົົ່ງແຜນນໍໍາເຂົັ້າດັົ່ງກ່າວໃຫ້ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ຕາມການແບ່ງຂັັ້ນຄ ້ມຄອງ ດໍາເນີນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາ ອອກໃບຮັບຮອງແຜນນໍາເຂົັ້າ ພາຍໃນ 07 
ວັນລັດຖະການ. 

ແຜນນາໍເຂົັ້າເພີື່ມເຕມີ ຫຼ  ສ ກເສນີ: ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເອກະສານຄໍາຮ້ອງຂໍຮັບຮອງແຜນນໍາເຂົັ້າເພີື່ມເຕີມຄົບ
ຖ້ວນ, ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງແລ້ວ ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕາມການແບ່ງຂັັ້ນຄ ້ມຄອງ ດ າເນີນ
ການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາ ພາຍໃນ 07 ວັນລັດຖະການ.  

ພາຍຫຼັງແຜນນໍາເຂົັ້າ ຖ ກຮັບຮອງແລ້ວ, ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕ້ອງນໍາສົົ່ງແຜນການນໍາ
ເຂົັ້າ ໃຫ້ຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນ 02 ວັນລັດຖະການ. 

 

11. ການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ ກວດກາວຽກງານການໃຫນ້ະໂຍບາຍ ດາ້ນພາສ ີແລະ ອາກອນມ ນຄາ່ເພີື່ມ 
- ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຜ ້ອະນ ຍາດ ແລະ ຄ ້ມຄອງວຽກງານການໃຫ້ນະໂຍບາຍ
ດ້ານພາສີ ແລະ ອາກອນມ ນຄ່າເພີື່ມໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດທີື່ລົງທຶນຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ເປັນຜ ້
ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນເຈົັ້າການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການເງິນ ແລະ ຂະແໜງການອ ື່ນ; 
ພ້ອມທັງ, ກໍານົດມາດຕະການໃນການຄ ້ມຄອງ ເພ ື່ອຈໍາກັດຊ່ອງວາງການສວຍໃຊ້ວັດຖູປະກອນທີື່ນໍາ
ເຂົັ້າ ຕາມນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ໃຫ້ມີຄວາມຮັດກ ມ ເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງຄ ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ ໃຫ້
ຖ ກຕ້ອງຕາມເປ ັ້າໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

- ຂະແໜງການເງິນ ເປັນຜ ້ຄ ້ມຄອງການນໍາເຂົັ້າຕົວຈິງ ພາຍຫຼັງທີື່ມີແຜນນໍາເຂົັ້າ ຕາມການອະນ ມັດຂອງ
ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພ ື່ອຫັກລົບບັນຊີການນໍາເຂົັ້າແຕ່ລະຄັັ້ງຕາມແຜນນໍາເຂົັ້າ. ພ້ອມ
ທັງ ສະຫຼຸບລາຍງານ ປະຈໍາໄຕມາດ ແລະ ປະຈໍາປີ ສົົ່ງໃຫ້ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່າງເປັນປ ກກະຕິ. 
 

12. ການສາ້ງແຜນນາໍເຂົັ້າຂອງໂຄງການຕາ່ງໆ ນອກຈາກນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີການລງົທນຶ 
- ການສ້າງແຜນນໍາເຂົັ້າຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼ ອລ້າ ແລະ ກ ້ຢືມ ແມ່ນສະເໜີຫາ ກະຊວງການເງິນ ເພ ື່ອຄົັ້ນ
ພິຈາລະນາ ຕາມດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຄ ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ການຊ່ວຍເຫຼ ອລ້າທາງ
ການເພ ື່ອການພັດທະນາ ສະບັບເລກທີ 75/ນຍ, ລົງວັນທີ 20 ມີນາ 2009; 

- ການສ້າງແຜນການນໍາເຂົັ້າໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແມ່ນສະເໜີຫາກະຊວງການເງິນ ເປັນຜ ້ຄົັ້ນຄວ້າ
ພິຈາລະນາ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 72/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 
2015; 

- ການສ້າງແຜນນໍາເຂົັ້າຂອງຜ ້ພັດທະນາ ຫຼ  ຜ ້ລົງທຶນ ຢ ູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແມ່ນສະເໜີຫາ 
ຫ້ອງການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຕາມດໍາລັດວ່າດ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 
ສະບັບເລກທີ 188/ລບ, ລົງວັນທີ 07 ມິຖຸນາ 2018. 
 

13. ມາດຕະການຕໍໍ່ຜ ລ້ະເມດີ 
  ພາຍຫຼັງ ວິສະຫະກິດ ໄດ້ຮັບໃບຮັບຮອງແຜນນໍາເຂົັ້າ ຈາກຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນ 
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ທີື່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນເປ ັ້າໝາຍໂຄງການ, ຖ້າຫາກນໍາໃຊ້ສິດບໍໍ່ຖ ກຕ້ອງຕາມເປ ັ້າໝາຍ, ນໍາ
ໄປຈໍາໜ່າຍຂາຍພາຍໃນ, ໂອນກໍາມະສິດ ຫຼ  ຮ ບແບບການກະທໍາອ ື່ນໆທີື່ຜິດກົດໝາຍ ຈາກການນໍາເຂົັ້າຕາມ
ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນດ້ວຍການຍົກເວັັ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼ  ນໍາເຂົັ້າຊົົ່ວຄາວ ໂດຍບໍໍ່ໄດ້ຮັບອະນ ຍາດຈາກ
ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຂະແໜງການເງິນ (ພາສີ) ຕ້ອງຖ ກດ າເນີນຄະດີເສຍພາສີ-
ອາກອນ ພ້ອມປັບໃໝ ຕາມສະຖານເບົາ ຫຼ  ໜັກ ທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ ຢູ່າງເຂັັ້ມງວດ. 
 

14. ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ 
 ມອບໃຫ້ ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຂະແໜງການເງິນ, ຂະແໜງອ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການ
ຄ້າ ແລະ ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍໍ່ແຮ່ ໂດຍສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບົດແນະນໍາ
ສະບັບນີັ້ ຢູ່າງເຂັັ້ມງວດ. 
 

15. ຜນົສກັສດິ 
ບົດແນະນໍາສະບັບນີັ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນ ແລະ ຫຼັງຈາກ 15 ວັນ ນັບແຕ່ວັນລົງໃນຈົດ

ໝາຍເຫດທາງລັດຖະການເປັນຕົັ້ນໄປ. ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັັ້ນສ ນກາງ 
ແລະ ຂັັ້ນແຂວງ ຈົົ່ງຮັບຮ ້ ແລະ ຊີັ້ນໍາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດ. 

  
                                                          ປະທານ ຄະນະກາໍມະການສົົ່ງເສມີ ແລະ ຄ ມ້ຄອງ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ                                 ເລກທ ີ0457/ກຜທ      

                                                              ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 27 ກ ມພາ 2019               
 

ຄໍາແນະນາໍ  
ກ່ຽວກັບການພຈິາລະນາອະນ ມດັການລງົທນຶ ແລະ ກົນໄກການຄ ມ້ຄອງ 

ທີື່ດນິໃຫເ້ຊົົ່າ ຫຼ  ສາໍປະທານ ສາໍລບັການປ ກພ ດກະສກໍິາ 
 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທ ີ14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 

2016; 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີື່ດິນ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ຕ ລາ 2003; 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກະສິກໍາ ສະບັບເລກທີ 01/98ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ຕ ລາ 1998; 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ ກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທ ີ18 

ທັນວາ 2012; 

- ອີງຕາມ ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການເອົາທີື່ດິນຂອງລັດໃຫ້ເຊົົ່າ ຫຼ  ສໍາປະທານ, 

ສະບັບເລກ ທີ 135/ນຍ, ລົງວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2009; 

- ອີງຕາມ ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບັນຊີຄວບຄ ມ ແລະ ບັນຊີກິດຈະ 
ການສໍາປະທານ ຂອງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 03/ນຍ, ລົງວັນທີ 10 ມັງກອນ 2009; 

- ອີງຕາມ ຄໍາສັົ່ງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການເພີື່ມທະວີການຄ ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ເນ ັ້ອທີື່
ດິນ ເພ ື່ອສໍາປະທານປ ກໄມ້ອ ດສາຫະກໍາ ແລະ ພ ດຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ, ສະບັບເລກທ ີ

09/ນຍ, ລົງວັນທີ 02 ກໍລະກົດ 2018.  
 

ລດັຖະມນົຕ ີອອກຄໍາແນະນາໍ ດັົ່ງນີັ້: 
I. ບດົບນັຍດັທົົ່ວໄປ 

1. ຈ ດປະສງົ  
ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້ ເພ ື່ອຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ດໍາລັດຂອງ 
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ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບັນຊີກິດຈະການຄວບຄ ມ ແລະ ກິດຈະການສໍາປະທານ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາ
ອະນ ມັດການລົງທຶນ ແລະ ກົນໄກການຄ ້ມຄອງທີື່ດິນໃຫ້ເຊົົ່າ ຫຼ  ສໍາປະທານ ສໍາລັບການປ ກພ ດກະສິກໍາ 
ທີື່ນໍາໃຊ້ທີື່ດິນລັດ ຫຼ  ທີື່ດິນພົນລະເມ ອງລາວ ເພ ື່ອດໍາເນີນທ ລະກິດ ຜະລິດກະສິກໍາ ທີື່ມີຄວາມປອດໄພ 
ແລະ ເປັນມິດຕໍໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມ, ແນໃສ່ຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ຂອງຜ ້ລົງທຶນ, ຂອງ

ລັດ, ລວມໝ ່ ແລະ ປະຊາຊົນ, ສາມາດເຊ ື່ອມໂຍງເຂົັ້າກັບເສດຖະກິດພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ ປະກອບສ່ວນ

ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ 

ຍ ນຍົງ.  
 

2. ການລງົທນຶປ ກພ ດກະສກິາໍ  

ການລົງທຶນປ ກພ ດກະສິກໍາ ແມ່ນການນໍາໃຊ້ ເງິນທຶນ, ພາຫະນະ, ເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາການ ເຂົັ້າໃສ່ 
ການດໍາເນີນກິດຈະການປ ກພ ດກະສິກໍາ ທີື່ຕິດພັນກັບການເຊົົ່າ ຫຼ  ສໍາປະທານທີື່ດິນຈາກລັດ ຫຼ  ເຊົົ່າທີື່ດິນ
ຈາກພົນລະເມ ອງລາວ ຢູ່າງຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.  

ການລົງທຶນປ ກພ ດກະສິກໍາ ຕ້ອງຜ່ານຂັັ້ນຕອນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-

ເຕັກນິກ ແລະ ສຶກສາຜົນກະທົບຕໍໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ໂດຍມີການຮັບຮອງຈາກຂະ    

ແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ.  
 

3. ການອະທບິາຍຄາໍສບັ  
ຄໍາສັບທີື່ນໍາໃຊ້ໃນຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັົ່ງນີັ້;  
1. ການລງົທນຶ ໝາຍເຖິງ ການນໍາເອົາເງິນທຶນ, ຊັບສິນທີື່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍໍ່ມີຕົວຕົນ ເພ ື່ອມາດໍາເນີນ

ທ ລະກິດຢ ູ່ ສປປ ລາວ; 
2. ຜ ລ້ງົທນຶ ໝາຍເຖິງ ບ ກຄົນ ຫຼ  ນິຕິບ ກຄົນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີື່ລົງທຶນຢ ູ່ພາຍໃນ ສປປ 

ລາວ ຫຼ  ຕ່າງປະເທດ ຢູ່າງຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ; 
3. ຜ ລ້ງົທນຶພາຍໃນ ໝາຍເຖິງ ບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ ລາວ ຫຼ  ຕ່າງປະເທດ ທີື່ຈົດທະບຽນດໍາເນີນທ ລະ

ກິດຕາມກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ; 
4. ຜ ລ້ງົທນຶຕາ່ງປະເທດ ໝາຍເຖິງ ບ ກຄົນ ຫຼ  ນິຕິບ ກຄົນຕ່າງປະເທດ ທີື່ເຂົັ້າມາລົງທຶນ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ; 

5. ພ ດກະສກິາໍ ໝາຍເຖິງ ພ ດທ ກຊະນິດທີື່ມີຂະບວນການປ ກ, ບົວລະບັດຮັກສາ, ການເກັບກ່ຽວ 
ແລະ ການເກັບມ້ຽນຜົນຜະລິດ ເພ ື່ອສົົ່ງອອກສ ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 

6. ພ ດລົັ້ມລ ກ ໝາຍເຖິງ ພ ດທີື່ມີຮອບວຽນຂອງຊີວິດທີື່ສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລິດໄດ້ໃນໄລຍະເວລາຕໍໍ່າ
ກວ່າ 1 ປີ ລົງມາ ຫຼ  ສາມາດປ ກ ແລະ ເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດໄດ້ໃນຫຼາຍຮອບວຽນພາຍໃນໜຶື່ງປີ; 

7. ມາດຕະຖານ ໝາຍເຖິງ ການກໍານົດຄ ນລັກສະນະສະເພາະ ຂອງຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ, ການ
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ບໍລິການ, ຂະບວນການ, ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອ ື່ນໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ ນນະພາບ; 

8. ການຜະລດິກະສກິາໍທີື່ດ ີ(Good Agriculture Practice “GAP”) ໝາຍເຖິງ ການນໍາໃຊ້ວິທີ
ການ ເພ ື່ອປ້ອງກັນ ຫຼ  ຫຼຸດຜອ່ນຄວາມສ່ຽງ ທີື່ເປັນອັນຕະລາຍ ອາດເກີດຂຶັ້ນໃນລະຫວ່າງການ
ຜະລິດ, ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ຫຼັງການເກັບກ່ຽວ; 

9. ສານເຄມ ີໝາຍເຖິງ ຝ ູ່ນເຄມີ, ຢາປາບສັດຕ ພ ດ, ຢາຂ້າຫຍ້າ, ຮໍໂມນ, ສານເຄ ອບຜິວ ແລະ ແຮ່
ທາດບໍາລ ງດິນ; 

10. ສານເຄມທີີື່ຕອ້ງຫາ້ມ ໝາຍເຖິງ ສານເຄມີທີື່ບໍໍ່ອະນ ຍາດໃຫ້ນໍາເຂົັ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ຢ ູ່ໃນທ ກພ ັ້ນທີື່ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶື່ງຖ ກກໍານົດໃນຂໍໍ້ຕົກລົງຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້ ວ່າ
ດ້ວຍການຄ ້ມຄອງຢາປາບສັດຕ ພ ດ, ສະບັບເລກທີ 2860/ກປ, ລົງວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2010;  

11. ແນວພນັພ ດ ໝາຍເຖິງ ເມັດພັນ ຫຼ  ຊິັ້ນສ່ວນພ ດ ຫຼ  ເນ ັ້ອເຫຍ ື່ອ ທີື່ໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປ ກ; 
12. ສນັຍາການລງົທນຶ ໝາຍເຖິງ ການຕົກລົງ ລະຫວ່າງ ຜ ້ລົງທຶນ ກັບ ລັດ ຫຼ  ພົນລະເມ ອງລາວ ທີື່

ຄອບຄອງສິດນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ໂດຍການນໍາໃຊ້ທີື່ດິນດັົ່ງກ່າວ ເພ ື່ອດໍາເນີນທ ລະກິດປ ກພ ດກະສິກໍາ; 
13. ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົັ້າໃຈ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານບັນທຶກການຕົກລົງ ລະຫວ່າງ ນິຕິບ ກຄົນ ກັບ 

ອົງການຂອງລັດ ທີື່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ເພ ື່ອໃຫ້ສິດໃນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງ 
ການ; 

14. ອງົການປ ກຄອງທອ້ງຖິື່ນ ໝາຍເຖິງ ອໍານາດການປ ກຄອງຂັັ້ນແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ບ້ານ ຕາມທີື່
ກໍານົດໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ ກຄອງທ້ອງຖິື່ນ; 

15. ກດິຈະການທີື່ຢ ູ່ໃນບນັຊຄີວບຄ ມ ໝາຍເຖິງ ປະເພດທ ລະກິດທີື່ມີຜົນກະທົບຕໍໍ່ຄວາມໝັັ້ນຄົງ
ຂອງຊາດ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ, ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ 
ສິື່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ ແລະ ທາໍມະຊາດ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຄວາມສົມດ ນ ການພັດທະນາບັນດາຂະ    
ແໜງການເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຊຶື່ງຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການພິຈາລະນາໂດຍບັນດາຂະແໜງການທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງກ່ອນການອະນ ຍາດ ການລົງທຶນຈາກຫ້ອງການການບໍລິການການລົງທຶນປະຕ ດຽວ 
ແລະ/ຫຼ  ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ຕາມການແບ່ງຂັັ້ນຄ ້ມຄອງ; 

16. ການປ ກປກັຮກັສາສິື່ງແວດລອ້ມໃນການປ ກຝງັ ໝາຍເຖິງ ການຈໍາກັດຜົນກະທົບອັນບໍໍ່ດີຕໍໍ່ຄົນ, 

ສັດ, ດິນ, ນໍ້ໍາ, ປູ່າໄມ້ ແລະ ອາກາດ ໃນການບ ກເບີກ, ກະກຽມ ແລະ ນໍາໃຊ້ດິນ, ການນໍາໃຊ້ນໍ້ໍາ, 
ການນໍາໃຊ້ຝ ູ່ນ ແລະ ການເກັບຮັກສາຢາປາບສັດຕ ພ ດ; 

17. ທີື່ດນິຂອງພນົລະເມ ອງລາວ ໝາຍເຖິງ ທີື່ດິນທີື່ບ ກຄົນ, ຄອບຄົວ, ນິຕິບ ກຄົນ, ລວມໝ ່ ແລະ 
ການຈັດຕັັ້ງຂອງພົນລະເມ ອງ ທີື່ໄດ້ສິດນໍາໃຊ້ ຢູ່າງຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ; 

18. ການເຊົົ່າທີື່ດນິຈາກພນົລະເມ ອງລາວ ໝາຍເຖິງ ການເຮັດສັນຍາເຊົົ່າທີື່ດິນລະຫວ່າງຜ ້ລົງທຶນກັບ
ບ ກຄົນ, ຄອບຄົວ, ນິຕິບ ກຄົນ, ລວມໝ ່ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງຂອງພົນລະເມ ອງລາວ ເພ ື່ອ
ຈ ດປະສົງນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ດັົ່ງກ່າວເຂົັ້າໃນການປ ກພ ດກະສິກໍາ; 
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19. ການເຊົົ່າ ຫຼ  ສາໍປະທານທີື່ດນິຈາກລດັ ໝາຍເຖິງ ການເຮັດສັນຍາເຊົົ່າ ຫຼ  ສໍາປະທານ ທີື່ດິນລັດ 
ເພ ື່ອຈ ດປະສົງນໍາໃຊ້ທີື່ດິນດັົ່ງກ່າວເຂົັ້າໃນການປ ກພ ດກະສິກໍາ; 

20. ຜ ຖ້ ສດິນາໍໃຊທ້ີື່ດນິ ໝາຍເຖິງ ຜ ້ທີື່ມີຊ ື່ໃນໃບຕາດິນ ທີື່ລັດອອກໃຫ້ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດ     
ໝາຍວ່າດ້ວຍທີື່ດິນ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

 

4. ຫຼກັການພຈິາລະນາອະນ ມດັການປ ກພ ດກະສກິາໍ  
ການພິຈາລະນາອະນ ມັດການລົງທຶນປ ກພ ດກະສິກໍາ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັົ່ງນີັ້: 
1. ນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍ ນຍົງ; 

2. ມີຄວາມສະດວກ, ກະທັດຫັດ, ວ່ອງໄວ, ໂປູ່ງໃສ, ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

3. ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ເຂົັ້າໃນການຄ ້ມຄອງ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການລົງທຶນ; 

4. ຮັບປະກັນປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຜະລິດກະສິກໍາທີື່ດີ ຂອງ 
ສປປ ລາວ ຫຼ  ສາກົນ; 

5. ປ ກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ຂອງລັດ, ລວມໝ ່, ປະຊາຊົນ ແລະ ຜ ້ລົງທຶນ;  

6. ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະການນໍາໃຊ້ແຮງ
ງານພາຍໃນ ຫຼ  ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຢູ່າງເຂັັ້ມງວດ. 

 

5.  ຂອບເຂດການນາໍໃຊ ້ 
ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້ ມີຜົນນໍາໃຊ້ຕໍໍ່ຂະແໜງການພາກລັດ ທີື່ຮັບຜິດຊອບການພິຈາລະນາ ແລະ ຄ ້ມ

ຄອງການລົງທຶນ ແລະ ຜ ້ລົງທນຶ ທີື່ດໍາເນີນທ ລະກິດດ້ານການປ ກພ ດກະສິກໍາ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ລວມທັງ
ບ ກຄົນ ທີື່ນໍາໃຊ້ທີື່ດິນຂອງຕົນ ເພ ື່ອປ ກພ ດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ.  

 
 

II. ການພຈິາລະນາອະນ ມດັການລງົທນຶສາໍລບັການປ ກພ ດກະສກິາໍ  

1. ການຍ ື່ນຄາໍຮອ້ງຂລໍງົທນຶ  
ຜ ້ລົງທຶນ ທີື່ມີຈ ດປະສົງລົງທຶນໃນທ ລະກິດປ ກພ ດກະສິກໍາ ທີື່ຕ້ອງການນໍາໃຊ້ດິນຂອງລັດ ຫຼ  ທີື່ດິນ

ຂອງພົນລະເມ ອງລາວ ໃຫ້ຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ຕໍໍ່ຫ້ອງການບໍລິການການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ເພ ື່ອນໍາສະເໜີ
ຕໍໍ່ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັັ້ນສ ນກາງ ຫຼ  ຂັັ້ນແຂວງ ພິຈາລະນາຕາມການ
ແບ່ງຂັັ້ນຄ ້ມຄອງ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ທີື່ດິນ ແລະ ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການເອົາທີື່ດິນຂອງລັດໃຫ້ເຊົົ່າ ຫຼ  ສໍາປະທານ ຄ : 
- ໃນກໍລະນີນໍາໃຊ້ທີື່ດິນລັດ ເນ ັ້ອທີື່ດິນຫຼາຍກວ່າ 150 ເຮັກຕາ ຂຶັ້ນໄປ ໃຫ້ຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງ ຢ ູ່ທີື່ຫ້ອງການ
ບໍລິການການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຂັັ້ນສ ນກາງ ທີື່ຕັັ້ງຢ ູ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ;  

- ໃນກໍລະນີນໍາໃຊ້ທີື່ດິນລັດ ເນ ັ້ອທີື່ດິນແຕ່ 150 ເຮັກຕາ ລົງມາ ໃຫ້ຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງ ຢ ູ່ທີື່ຫ້ອງການບໍລິການ

ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຂັັ້ນແຂວງ ທີື່ຕັັ້ງຢ ູ່ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 

- ໃນກໍລະນີນໍາໃຊ້ທີື່ດິນຂອງພົນລະເມ ອງລາວດ້ວຍການເຊົົ່າ ໃຫ້ຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງຢ ູ່ທີື່ຫ້ອງການບໍລິການ 
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ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຂັັ້ນແຂວງ ທີື່ຕັັ້ງຢ ູ່ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ, ນະຄອນ ຫຼວງ. 
ການສະເໜີຂໍສໍາປະທານທີື່ດິນຂອງລັດ ທີື່ເກີນກວ່າກົດໝາຍກໍານົດ ຈະບໍໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ; 

ການອະນ ມັດທີື່ບໍໍ່ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ການອະນ ຍາດນໍາໃຊ້ທີື່ດິນຄ້ອຍຊັນ 35 ອົງສາຂຶັ້ນໄປ, ການ

ປ ກພ ດກະສິກໍາອ ື່ນໃສ່ດິນປ ກເຂົັ້າທີື່ມີການຈັດສັນແລ້ວໂດຍບໍໍ່ຮັບການອະນ ຍາດ, ການອະນ ມັດເນ ັ້ອທີື່

ດິນເກີນຂອບເຂດສິດ ແລະ/ຫຼ  ການແບ່ງສ່ວນເນ ັ້ອທີື່ດິນອອກເປັນຫຼາຍຕອນເພ ື່ອອະນ ມັດ ລ້ວນແຕ່ເປັນ

ໂມຄະ. 
 

2. ເອກະສານປະກອບຄາໍຮອ້ງຂລໍງົທນຶ  
ຄໍາຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ການຂໍລົງທຶນ ໃຫ້ໃຊ້ພາສາລາວເປັນຫຼັກ ເພ ື່ອອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການພິຈາລະນາ ຊຶື່ງປະກອບມີ ດັົ່ງນີັ້: 

1. ຄໍາຮ້ອງຂໍລົງທຶນຕາມແບບພິມທີື່ກໍານົດໄວ້; 

2. ປະຫວັດ ແລະ ປະສົບການ ຂອງຜ ້ລົງທຶນ ຫຼ  ບໍລິສັດ, ບັດປະຈໍາຕົວ, ໃບແຈ້ງໂທດ (ກໍລະນີຜ ້

ລົງທຶນພາຍໃນ), ສໍາເນົາໜັງສ ເດີນທາງ, ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ (ກໍລະນີເປັນນິຕິບ ກຄົນ); 

3. ສັນຍາຮ່ວມທຶນ (ກໍລະນີມີຜ ້ຖ ຮ ້ນສອງຄົນຂຶັ້ນໄປ); 

4. ໃບມອບສິດໃຫ້ຜ ້ຕາງໜ້າບັນດາຂາຮ ້ນ ຫຼ  ຜ ້ຖ ຮ ້ນຂອງວິສາຫະກິດ, ໃນກໍລະນີບ ກຄົນດັົ່ງກ່າວບໍໍ່

ຢ ູ່ໃນຕໍາແໜ່ງສ ງສ ດຂອງບໍລິສັດ; 

5. ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ຫຼ  ແຜນການດໍາເນີນທ ລະກິດ ຊຶື່ງກໍານົດເນ ັ້ອໃນຕົັ້ນຕໍ ເຊັົ່ນ: 

ຈ ດປະສົງການລົງທຶນ, ຄາດຄະເນມ ນຄ່າການລົງທຶນ, ທີື່ຕັັ້ງໂຄງການ, ກໍານົດເວລາດໍາເນີນງານ, 

ປະສິດທິຜົນຂອງໂຄງການ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານແຮງງານ, ຄວາມຕ້ອງການເຊົົ່າ ຫຼ  ສໍາປະທານ 

ທີື່ດິນຈາກລັດ ຫຼ  ເຊົົ່າຈາກພົນລະເມ ອງລາວ, ຄວາມອາດສາມາດເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະ 

ກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ການເງິນ, ຄາດຄະເນການແບ່ງຜົນປະໂຫຍດ, ແຜນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນ

ການດໍາເນີນງານ, ເອກະສານຢັັ້ງຢືນການສະໜັບສະໜ ນທຶນຈາກບໍລິສັດແມ່; 

6. ເອກະສານຢັັ້ງຢືນບົດບັນທຶກກ່ຽວກັບການຈັດຫາທີື່ດິນ, ແຜນທີື່ການນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ບົດ
ບັນທຶກການຕົກລົງເຫັນດີຈາກຜ ້ເປັນເຈົັ້າຂອງສິດນໍາທີື່ດິນ ທີື່ໄດ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນຈາກ ຫ້ອງການ
ປ ກຄອງບ້ານ ແລະ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມເມ ອງ ບ່ອນທີື່ດິນ
ຕັັ້ງຢ ູ່ ຊຶື່ງຕອນດິນດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງມີໃບຕາດິນ ຫຼ  ໃບອະນ ຍາດນໍາໃຊ້ທີື່ດິນຈາກລັດ; 

7. ໃບຢັັ້ງຢືນຖານະການເງິນ ຫຼ  ເອກະສານສະໜັບສະໜ ນ ຈາກສະຖາບັນການເງິນ ຫຼ  ທະນາຄານ, 

ບົດລາຍງານຖານະການເງິນ ທີື່ຜ່ານການຢັັ້ງຢືນ ສອງ ປີຫຼ້າສ ດ, ໃບຮັບຮອງ ຫຼ  ຢັັ້ງຢືນປະສົບ

ການຈາກສະມາຄົມ ຫຼ  ການຈັດຕັັ້ງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
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8. ບົດປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ເບ ັ້ອງຕົັ້ນ (ຖ້າມີ); 

9. ເອກະສານຢັັ້ງຢືນທີື່ຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ໃນກໍລະນີເປັນຜ ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ.  
  ພາຍຫຼັງທີື່ຜ ້ລົງທຶນປະກອບເອກະສານຄົບຖ້ວນແລ້ວໃຫ້ຍ ື່ນຕໍໍ່ຫ້ອງການບໍລິການການລົງທຶນປະຕ 

ດຽວ ທີື່ຕັັ້ງຢ ູ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫຼ  ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ, 

ນະຄອນຫລວງ. 
 

III.ຂັັ້ນຕອນການພຈິາລະນາອະນ ມດັການລງົທນຶ ແລະ ການວາງເງນິຄໍ້າໍປະກນັການລງົທນຶ 

1. ການພຈິາລະນາອະນ ມດັການລງົທນຶໃນກລໍະນເີຊົົ່າ ຫຼ  ສາໍປະທານ ທີື່ດນິຈາກລດັ  
ການພິຈາລະນາອະນ ມັດການລົງທຶນ ໃນກໍລະນີເຊົົ່າ ຫຼ  ສໍາປະທານທີື່ດິນຈາກລັດ ເພ ື່ອປ ກພ ດກະສິ

ກໍາ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີັ້: 

1) ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຕ້ອງສົົ່ງເອກະສານຄໍາຮ້ອງ ຂໍຄໍາເຫັນນໍາຂະແໜງການ 
ແລະ ທ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ 2 ວັນລັດຖະການ ເພ ື່ອຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ມີຄໍາເຫັນຕອບກັບຄ ນ 

ພາຍໃນ 30 ວັນລັດຖະການ; 

2) ພາຍຫຼັງມີຄໍາເຫັນຈາກຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນກ່ຽວຂ້ອງ ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນ
ປະຕ ດຽວ ຄົັ້ນຄວ້ານໍາສະເໜີຕໍໍ່ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັັ້ນສ ນກາງ 
ຫຼ  ຂັັ້ນແຂວງ ພິຈາລະນາຕົກລົງດ້ານຫຼັກການ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ 30 ວັນລັດຖະການ; 

3) ພາຍຫຼັງ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັັ້ນສ ນກາງ ຫຼ  ຂັັ້ນແຂວງ ໄດ້
ຕົກລົງດ້ານຫຼັກການແລ້ວ ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຈັດກອງປະຊຸມເຈລະຈາບົດ
ບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ຫຼ  ສັນຍາກັບຜ ້ລົງທຶນ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຂະແໜງການ ແລະ 
ທ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລ້ວລາຍງານຂໍການຕົກລົງ ຈາກຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງ
ການລົງທຶນ ເພ ື່ອເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ຫຼ  ສັນຍາ ກັບຜ ້ລົງທຶນ ໂດຍແມ່ນຂະແໜງແຜນ
ການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຜ ້ລົງນາມຕາມການມອບໝາຍຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ ໃນ
ກໍລະນີການອະນ ມັດຂອງຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງທ່ານເຈົັ້າແຂວງ ໃນກໍລະນີ
ການອະນ ມັດຂອງຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ; 

4) ໃນກໍລະນີເຫັນດີ ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ຜ ້
ລົງທຶນຊາບພາຍໃນ 3 ວັນລັດຖະການ, ຜ ້ລົງທຶນຕ້ອງແຈ້ງຕອບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນ

ກໍານົດເວລາ 10 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບແຈ້ງການຈາກຫ້ອງການບໍລິການ ການ
ລົງທຶນປະຕ ດຽວ ກ່ຽວກັບວັນເວລາທີື່ຈະເຂົັ້າມາເຈລະຈາບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ຫຼ  ສັນຍາ 
ພາຍໃນກໍານົດເວລາ 30 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນທີື່ ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ 

ອອກແຈ້ງການ, ຖ້າຜ ້ລົງທຶນບໍໍ່ແຈ້ງຕອບ ຫຼ  ບໍໍ່ເຂົັ້າມາເຈລະຈາບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ຫຼ  

ສັນຍາ ຕາມກໍານົດເວລາດັົ່ງກ່າວ ຖ ວ່າຜ ້ລົງທຶນສະຫຼະສິດໃນການລົງທຶນ; 
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5) ຫຼັງຈາກ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ຫຼ  ສັນຍາແລ້ວ ຜ ້ລງົທຶນ ຕ້ອງວາງເງິນຄໍ້ໍາປະກັນຕາມທີື່
ລະບ ໄວ້ໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ຫຼ  ສັນຍາ ແລະ ຕາມການກໍານົດຂອງຂໍໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ 
ການວາງເງິນຄໍ້ໍາປະກັນສໍາລັບກິດຈະການສໍາປະທານ ສະບັບເລກທີ 2735/ກຜທ, ລົງວັນທີ 02 

ພະຈິກ 2018; 

6) ເມ ື່ອຜ ້ລົງທຶນ ສໍາເລັດການປະຕິບັດເງ ື່ອນໄຂຂອງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈແລ້ວ ຕ້ອງນໍາສະເໜີ
ເອກະສານວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ຂອງໂຄງການ ຕໍໍ່ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້ ເພ ື່ອ

ຮັບຮອງ, ສະເໜີບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ກັບ ບົດສໍາ

ຫຼວດທີື່ດິນຕໍໍ່ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ຮັບຮອງ. ພາຍຫຼັງການຢັັ້ງຢືນ
ຮັບຮອງຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວ ຜ ້ລົງທຶນຈຶື່ງສະເໜີຂໍອະນ ມັດເຂົັ້າສ ່ສັນຍາພັດທະນາ
ໂຄງການຕາມຂັັ້ນຕອນທີື່ກົດໝາຍກໍານົດ; 

 

2. ການພຈິາລະນາອະນ ມດັການລງົທນຶໃນກລໍະນເີຊົົ່າທີື່ດນິຂອງພນົລະເມ ອງລາວ  
ການພິຈາລະນາອະນ ມັດການລົງທຶນ ໃນກິດຈະການປ ກພ ດກະສິກໍາ ທີື່ນໍາໃຊ້ທີື່ດິນຂອງພົນລະ 

ເມ ອງລາວ ດ້ວຍຮ ບການເຊົົ່າ ໃຫ້ປະຕິບັດດັົ່ງນີັ້; 
ກ. ກລໍະນນີາໍໃຊເ້ນ ັ້ອທີື່ດນິຫາຼຍກວາ່ 10 ເຮກັຕາ ຂຶັ້ນໄປ  

1) ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຕ້ອງສົົ່ງເອກະສານຄໍາຮ້ອງ ຂໍຄໍາເຫັນນໍາ ຂະແໜງ 
ການກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນເວລາ 2 ວັນລັດຖະການ ເພ ື່ອຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ມີຄໍາເຫັນແຈ້ງຕອບເປັນ

ລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນເວລາບໍໍ່ເກີນ 8 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ໄດ້ຮັບເອກະສານຄໍາຮ້ອງ
ເປັນຕົັ້ນໄປ; 

2) ພາຍຫຼັງມີຄໍາເຫັນຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວ ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ 
ຕ້ອງຄົັ້ນຄວ້ານໍາສະເໜີ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ພິຈາລະນາພາຍໃນ
ເວລາ 10 ວັນລັດຖະການ; 

3) ພາຍຫຼັງຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ໄດ້ຕົກລົງດ້ານຫຼັກການແລ້ວ 
ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ມອບຮ່າງບົດບັນທຶກຄ ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ຮ່າງ
ສັນຍາເຊົົ່າທີື່ດິນ ເພ ື່ອໃຫ້ຜ ້ລົງທຶນ ພິຈາລະນາ ແລະ ປຶກສາຫາລ  ກັບ ເຈົັ້າຂອງທີື່ດິນ. ເມ ື່ອຜ ້
ລົງທຶນສາມາດຕົກລົງຮັບເອົາເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ເຊັນ ບົດບັນທຶກຄ ້ມຄອງໂຄງການ ຮ່ວມກັບຂະ     
ແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແລ້ວ ແລະ ເຊັນສັນຍາເຊົົ່າທີື່ດິນກັບເຈົັ້າຂອງທີື່ດິນ ຂະແໜງ 
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈຶື່ງຈະອອກໃບອະນ ຍາດລົງທຶນ ແລະ ຂະແໜງອ ດສາຫະກໍາ ແລະ 
ການຄ້າ ອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫ້ພາຍໃນເວລາ 5 ວັນລັດຖະການ; 

4) ຫຼັງຈາກ ເຊັນບົດບັນທຶກຄ ້ມຄອງໂຄງການ ຜ ້ລົງທຶນ ຕ້ອງວາງເງິນຄໍ້ໍາປະກັນເພ ື່ອຟືັ້ນຟ ທີື່ດິນ 
ຕາມທີື່ລະບ ໄວ້ໃນບົດບັນທຶກຄ ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ຜ ້ລົງທຶນຍັງຕ້ອງນໍາເອົາບົດບັນທຶກຄ ້ມ
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ຄອງໂຄງການ ແລະ ສັນຍາເຊົົ່າທີື່ດິນ ໄປແຈ້ງຕໍໍ່ພະແນກການເງິນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ບ່ອນ

ກິດຈະການຕັັ້ງຢ ູ່ ເພ ື່ອຊາບ. ຜ ້ລົງທຶນສາມາດຂໍຖອນເງິນຄໍ້ໍາປະກັນດັົ່ງກ່າວໄດ້ ເມ ື່ອໄດ້ເຮັດສໍາ
ເລັດການຟືັ້ນຟ ທີື່ດິນຄ ນ ໂດຍມີການຮັບຮອງຈາກຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້. 

ຂ. ກລໍະນນີາໍໃຊເ້ນ ັ້ອທີື່ດນິ ແຕ ່10 ເຮກັຕາ ລງົມາ 

1) ຜ ້ລົງທຶນຕ້ອງແຈ້ງຂຶັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດນໍາຂະແໜງອ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເພ ື່ອສ້າງຕັັ້ງ
ເປັນນິຕິບ ກຄົນ; 

2) ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວ ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້ ມອບຮ່າງບົດບັນທຶກ
ຄ ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ຮ່າງສັນຍາເຊົົ່າທີື່ດິນ ເພ ື່ອໃຫ້ຜ ້ລົງທຶນພິຈາລະນາ ແລະ ປຶກສາຫາລ ກັບ
ເຈົັ້າຂອງທີື່ດິນ.  ເມ ື່ອຜ ້ລົງທຶນສາມາດຕົກລົງຮັບເອົາເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ເຊັນບົດບັນທຶກຄ ້ມຄອງ
ໂຄງການ ຮ່ວມກັບ ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້ ແລ້ວ ແລະ ເຊັນສັນຍາເຊົົ່າທີື່ດິນກັບເຈົັ້າຂອງ
ທີື່ດິນ ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້ ຈຶື່ງຈະອອກໃບອະນ ຍາດດໍາເນີນກິດຈະການ;  

3) ຫຼັງຈາກ ເຊັນສັນຍາເຊົົ່າທີື່ດິນ ຜ ້ລົງທຶນ ຕ້ອງວາງເງິນຄໍ້ໍາປະກັນ ເພ ື່ອຟືັ້ນຟ ທີື່ດິນ ຕາມທີື່ລະບ ໄວ້
ໃນສັນຍາເຊົົ່າທີື່ດິນ ແລະ ນໍາເອົາສັນຍາເຊົົ່າທີື່ດິນ ໄປແຈ້ງຕໍໍ່ຫ້ອງການການເງິນເມ ອງ ບ່ອນ
ກິດຈະການຕັັ້ງຢ ູ່ ເພ ື່ອຊາບ. ຜ ້ລົງທຶນສາມາດຂໍຖອນເງິນຄໍ້ໍາປະກັນດັົ່ງກ່າວໄດ້ ເມ ື່ອໄດ້ເຮັດສໍາ
ເລັດການຟືັ້ນຟ ທີື່ດິນຄ ນ ໂດຍມີການຮັບຮອງຈາກຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້. 

ຄ. ກລໍະນພີນົລະເມ ອງລາວ ນາໍໃຊທ້ີື່ດນິຂອງຕນົ ເພ ື່ອປ ກພ ດກະສກິາໍ ໃຫປ້ະຕບິດັ ດັົ່ງນີັ້: 

1) ຜ ້ຖ ສິດນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ຕ້ອງປະກອບຄໍາຮ້ອງຂໍຂຶັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດນໍາຂະແໜງອ ດສາຫະກໍາ 
ແລະ ການຄ້າ ເພ ື່ອສ້າງຕັັ້ງເປັນວິສາຫະກິດຕາມກົດໝາຍກໍານົດ; 

2) ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວ ວິສາຫະກິດດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງຂໍອະນ ຍາດດໍາເນີນທ ລະ
ກິດນໍາຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມ ຕາມລະບຽບການ
ທີື່ກໍານົດ; 

3) ຜ ້ຖ ສິດນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ທີື່ນໍາໃຊ້ທີື່ດິນຂອງຕົນ ເພ ື່ອປ ກພຶດກະສິກໍາ ແມ່ນບໍໍ່ມີການວາງເງິນຄໍ້ໍາ
ປະກັນ ແລະ ເງິນຟືັ້ນຟ ທີື່ດິນ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານການຜະລິດກະສິກໍາທີື່ດ ີ
(GAP). 
 

3. ການຂະຫຍາຍເນ ັ້ອທີື່ດນິສາໍລບັເຊົົ່າ ຫຼ  ສາໍປະທານ 
ຜ ້ລົງທຶນ ທີື່ມີຈ ດປະສົງ ຂະຫຍາຍເນ ັ້ອທີື່ດິນ ສໍາລັບການເຊົົ່າ ຫຼ  ສໍາປະທານ ເພ ື່ອປ ກພ ດກະສິກໍາ 

ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນການປະກອບເອກະສານທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນໂຣແມັງ II ຂໍໍ້ 2 ແລະ ການ

ພິຈາລະນາອະນ ມັດ ຕາມທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນໂຣແມັງ III ຂໍໍ້ 1 ແລະ 2 ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້. 
ຜ ້ຖ ສິດນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ບໍໍ່ສາມາດໂອນສິດ ຫຼ  ເອົາສິດນໍາໃຊ້ທີື່ດິນຂອງຕົນ ໃຫ້ຜ ້ອ ື່ນເຊົັ້າຕໍໍ່ ເພ ື່ອປ ກພ ດ

ກະສິກໍາໂດຍບໍໍ່ໄດ້ຜ່ານການພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງຈາກຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ.  
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4. ການວາງເງນິຄໍ້າໍປະກນັການປະຕບິດັບດົບນັທກຶຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ສນັຍາເຊົົ່າ ຫຼ  ສາໍປະທານ ທີື່ດນິຈາກ
ລດັ  

ພາຍຫຼັງການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ, ສັນຍາເຊົົ່າ ຫຼ  ສໍາປະທານ ຜ ້ລົງທຶນຕ້ອງມີການວາງເງິນ 

ຄໍ້ໍາປະກັນຕາມກົດໝາຍ ດັົ່ງນີັ້: 

- ເນ ັ້ອທີື່ດິນ ແຕ່ 150 ເຮັກຕາ ລົງມາ ໃຫ້ວາງເງິນຄໍ້ໍາປະກັນ ຈໍານວນ 30,000 ໂດລາສະຫະລັດ;  

- ເນ ັ້ອທີື່ດິນ ຫຼາຍກວ່າ 150 ເຮັກຕາ ແຕ່ບໍໍ່ເກີນ 1,000 ເຮັກຕາ ໃຫ້ວາງເງິນຄໍ້ໍາປະກັນ ຈໍານວນ 

50,000 ໂດລາສະຫະລັດ; 

- ເນ ັ້ອທີື່ດິນ ຫຼາຍກວ່າ 1,000 ເຮັກຕາ ຂຶັ້ນໄປ ໃຫ້ວາງເງິນຄໍ້ໍາປະກັນ ຈໍານວນ 70,000 ໂດລາ

ສະຫະລັດ.  
ການຖອນເງິນຄໍໍ້າປະກັນ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂໍໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການວາງເງິນຄໍ້ໍາປະກັນສໍາລັບກິດ 

ຈະການສໍາປະທານ ສະບັບເລກທີ 2735/ກຜທ, ລົງວັນທ ີ02 ພະຈິກ 2018 ແລະ ຕາມເງ ື່ອນໄຂທີື່ກໍາ

ນົດໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ, ສັນຍາເຊົົ່າ ຫຼ  ສໍາປະທານ. 
5.ການວາງເງນິຄໍ້າໍປະກນັສາໍລບັການຟືັ້ນຟ ເນ ັ້ອທີື່ດນິໃຫກ້ບັຄ ນສ ສ່ະພາບເດມີໃນກລໍະນເີຊົົ່າດນິຂອງພນົລະ 

ເມ ອງລາວ  
ຜ ້ລົງທຶນທີື່ດໍາເນີນກິດຈະການປ ກພ ດກະສິກໍາ ທີື່ນໍາໃຊ້ທີື່ດິນຂອງພົນລະເມ ອງລາວ ຈະຕ້ອງໄດ້

ວາງເງິນຄໍ້ໍາປະກັນສໍາລັບການຟືັ້ນຟ ເນ ັ້ອທີື່ດິນໃຫ້ກັບຄ ນສ ່ສະພາບເດີມ ຕາມແຕ່ລະປະເພດພ ດ ດັົ່ງນີັ້: 

- ສໍາລັບການປ ກພ ດກະສິກໍາທີື່ມີອາຍ ເກີນ 1 ປີ, ໃຫ້ວາງເງິນຄໍ້ໍາປະກັນສໍາລັບການຟືັ້ນຟ ເນ ັ້ອທີື່ດິນ

ໃຫ້ກັບຄ ນສ ່ສະພາບເດີມຢູ່າງໜ້ອຍບໍໍ່ຫຼຸດ 750 ໂດລາສະຫະລັດ/1ເຮັກຕາ, ການວາງເງິນຄໍ້ໍາ

ປະກັນສາມາດແບ່ງເປັນ ສາມງວດໄດ້ ຄ : ງວດທີ 1 ຈໍານວນ 30%, ງວດທີ 2 ຈໍານວນ 30 % 

ແລະ ງວດທ ີ3 ຈໍານວນ 40 % ຂອງຈໍານວນເງິນຄໍ້ໍາປະກັນທັງໝົດ ແລະ ຈໍານວນເງິນດັົ່ງກ່າວຈະ

ເກັບຮັກສາໄວ້ຢ ູ່ທະນາຄານທ ລະກິດ ໂດຍການຕົກລົງກັນ ລະຫວ່າງ ເຈົັ້າຂອງທີື່ດິນ, ຜ ້ລງົທຶນ 

ແລະ ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; 

- ສໍາລັບການປ ກພ ດລົັ້ມລ ກທີື່ມີອາຍ ບໍໍ່ເກີນ 1 ປີ ໃຫ້ວາງເງິນຄໍ້ໍາປະກັນສໍາລັບການຟືັ້ນຟ ເນ ັ້ອທີື່ດິນ

ໃຫ້ກັບຄ ນສ ່ສະພາບເດີມຢູ່າງໜ້ອຍບໍໍ່ຫຼຸດ 100 ໂດລາສະຫະລັດ/1ເຮັກຕາ, ການວາງເງິນຄໍ້ໍາ
ປະກັນແມ່ນວາງເປັນງວດດຽວ ແລະ ຈໍານວນເງິນດັົ່ງກ່າວ ຈະເກັບຮັກສາໄວ້ຢ ູ່ທະນາຄານທ ລະກິດ 
ໂດຍການຕົກລົງກັນ ລະຫວ່າງ ເຈົັ້າຂອງດິນ, ຜ ້ລົງທຶນ ແລະ ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 

(ສໍາລັບການປ ກພ ດ ປະເພດຖົົ່ວແມ່ນຍົກເວັັ້ນການວາງເງິນຄໍ້ໍາປະກັນສໍາລັບການຟືັ້ນຟ ເນ ັ້ອທີື່ດິນ).  
ຜ ້ລົງທຶນ ສາມາດຖອນເງິນຄໍ້ໍາປະກັນສໍາລັບການຟືັ້ນຟ ເນ ັ້ອທີື່ດິນຄ ນ ພ້ອມກັບອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນ

ຝາກໄດ້ ພາຍຫຼັງທີື່ໄດ້ປັບປ ງເນ ັ້ອທີື່ດິນໃຫ້ກັບຄ ນສ ່ສະພາບເດີມແລ້ວ. ແຕ່ໃນກໍລະນີຜ ້ລົງທຶນ ບໍໍ່ປະຕິບັດ
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ພັນທະການປັບປ ງເນ ັ້ອທີື່ດິນໃຫ້ກັບຄ ນສ ່ສະພາບເດີມ. ເຈົັ້າຂອງທີື່ດິນ, ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການ

ລົງທຶນ, ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້ ຈະດໍາເນີນການຍຶດເງິນຄໍໍ້າປະກັນດັົ່ງກ່າວພ້ອມດອກເບ້ຍ ເພ ື່ອນໍາ
ມາຟືັ້ນຟ ເນ ັ້ອທີື່ດິນໃຫ້ກັບຄ ນສ ່ສະພາບເດີມໃຫ້ກັບເຈົັ້າຂອງສິດນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ. 

IV. ການບນັທກຶຂໍໍ້ມ ນ ແລະ ການລາຍງານ  

1. ການບນັທກຶຂໍໍ້ມ ນ  
ຜ ້ລົງທຶນຕ້ອງບັນທຶກຂໍໍ້ມ ນລະອຽດກ່ຽວກັບການດໍາເນີນທ ລະກິດຕາມແບບຟອມ ຂອງຂະແໜງ 

ການກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມຄ ່ມ ແນະນໍາມາດຕະຖານການຜະລິດກະສິກໍາທີື່ດີ (GAP) ຂອງ

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້ ເຊັົ່ນ: ການບັນທຶກການນໍາໃຊ້ສານເຄມີ, ແຫຼ່ງທີື່ມາຂອງສານເຄມີ, ຈໍານວນ

ຄັັ້ງ ແລະ ປະລິມານທີື່ໃຊ້, ການນໍາໃຊ້ແນວພັນພ ດປະຈໍາປີ, ຜນົຜະລິດ ລວມທັງຂໍໍ້ມ ນ ກ່ຽວກັບພະຍາດທີື່
ເກີດຂຶັ້ນກັບພ ດ. 

2. ການລາຍງານ  
ທ ກຫົກເດ ອນ ບໍລິສັດຕ້ອງສົົ່ງບົດລາຍງານການດໍາເນີນທ ລະກິດ ແລະ ບົດບັນທຶກຂໍໍ້ມ ນຂອງສວນ

ປ ກ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສາມສິບ ວັນ ຫຼັງຈາກມ ັ້ສ ດທ້າຍຂອງ ຫົກ 
ເດ ອນ ເພ ື່ອຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກໍານົດເວລາຂອງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ. 

ໃນກໍລະນີ ຫາກເກີດມີພະຍາດລະບາດຮ້າຍແຮງ ຫຼ  ບັນຫາກ່ຽວກັບການຜະລິດ, ຜ ້ລົງທຶນ ຫຼ  ບໍລິສັດ 
ຕ້ອງໄດ້ຮີບຮ້ອນ ລາຍງານໃຫ້ອົງການປ ກຄອງທ້ອງຖິື່ນຊາບ. 

V. ການໃຫນ້ະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີ ແລະ ການນາໍໃຊແ້ຮງງານ  

1. ການໃຫນ້ະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີ  

ການພິຈາລະນາ ແລະ ການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມ ມາດຕາ 11, 12, 14 ແລະ 

15 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທ ີ14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2016 
ແລະ ລະບຽບການສະເພາະ ທີື່ວາງອອກແຕ່ລະໄລຍະ.  

2. ການນາໍໃຊແ້ຮງງານ  
ທ ກຫົວໜ່ວຍທ ລະກິດຕ້ອງເຮັດສັນຍາແຮງງານກັບຜ ້ອອກແຮງງານ ຊຶື່ງແມ່ນການຕົກລົງ ລະຫວ່າງ 

ຜ ້ອອກແຮງງານ ກັບ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫຼ  ລະຫວ່າງ ຜ ້ຕາງໜ້າຜ ້ອອກແຮງງານ ກັບ ຜ ້ຕາງໜ້າຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ 
ກ່ຽວກັບເງ ື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ, ເງິນເດ ອນ ຫຼ  ຄ່າແຮງງານ, ສະຫວັດດີການ ແລະ ນະໂຍບາຍອ ື່ນ. 
ສັນຍາແຮງງານ ຕ້ອງສ້າງຂຶັ້ນບົນພ ັ້ນຖານຫຼັກການສະເໝີພາບ ແລະ ເຫັນດີເຫັນພ້ອມນໍາກັນ ລະຫວ່າງ ຜ ້
ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.  

ສັນຍາແຮງງານຕ້ອງປະກອບມີເນ ັ້ອໃນຕົັ້ນຕໍ ດັົ່ງນີັ້: 1) ຊ ື່ ແລະ ນາມສະກ ນ ຂອງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ 

ຜ ້ອອກແຮງງານ; 2) ຂະແໜງວຽກງານ, ສິດ, ພັນທະ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໜ້າທີື່ວິຊາສະເພາະຂອງ
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ຜ ້ອອກແຮງງານ; 3) ເງິນເດ ອນ ຫຼ  ຄ່າແຮງງານຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ; 4) ກໍານົດເວລາຂອງສັນຍາແຮງ

ງານ (ວັນ, ເດ ອນ, ປີ ເລີື່ມຕົັ້ນ ແລະ ສິັ້ນສ ດຂອງສັນຍາ); 5) ບ່ອນຢ ູ່ປະຈ ບັນຂອງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ້

ອອກແຮງງານ; 6) ຮ ບການເບີກຈ່າຍເງິນເດ ອນ ຫຼ  ຄ່າແຮງງານ; 7) ກໍານົດເວລາທົດສອບຄວາມສາມາດ

ຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ; 8) ສະຫວັດດີການ ແລະ ນະໂຍບາຍອ ື່ນຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ;    9) ວັນເຮັດວຽກ, 

ເວລາພັກຜ່ອນ ແລະ ວັນພັກ; 10) ຜົນປະໂຫຍດທີື່ຜ ້ອອກແຮງງານຈະໄດ້ຮັບຫຼັງຈາກສິັ້ນສ ດສັນຍາແຮງ

ງານ; 11) ບັນຫາອ ື່ນທີື່ທັງສອງ ຝູ່າຍເຫັນວ່າຈໍາເປັນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ແລະ 

ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງຈັດໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານ ໄດ້ຮັບການກວດສ ຂະພາບ ຢູ່າງໜ້ອຍ ສອງ ຄັັ້ງຕໍໍ່ປ,ີ 

ກວດສ ຂະພາບກ່ອນການເຂົັ້າເຮັດວຽກ ແລະ ກວດສ ຂະພາບກ່ອນການອອກຈາກວຽກ. ສໍາລັບຜ ້ອອກ 

ແຮງງານທີື່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍໍ່ສ ຂະພາບ ແລະ/ຫຼ  ເຮັດວຽກ

ກາງຄ ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສ ຂະພາບຢູ່າງໜ້ອຍ ສາມ ຄັັ້ງຕໍໍ່ປ.ີ 

3. ການຂອໍະນ ຍາດນາໍເຂົັ້າ ແລະ ນາໍໃຊແ້ຮງງານຕາ່ງປະເທດ  

ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ, ທ ລະກິດ ແລະ ການບໍລິການກ່ຽວກັບການປ ກພ ດກະສິກໍາ ສາມາດຂໍ 
ອະນ ຍາດນໍາເຂົັ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຊຶື່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນ ມັດໂກຕ້າ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍ
ສະເໜີຫາກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຫຼ  ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເພ ື່ອຄົັ້ນຄວ້າ, ອະນ ມັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

VI. ການປ ກປກັຮກັສາສິື່ງແວດລອ້ມ 

 1. ມາດຕະການປ້ອງກນັຜນົກະທບົ  

ຜ ້ລົງທຶນມີພັນທະໃນການປ ກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມໃນການປ ກຝັງ ແລະ ກໍາຈັດສິື່ງເສດເຫຼ ອ ດັົ່ງນີັ້:  

- ຮັກສາ, ປ້ອງກັນ ແລະ ຟືັ້ນຟ ສິື່ງແວດລ້ອມ ຕາມທີື່ລະບ ໄວ້ໃນສັນຍາ ແລະ ນິຕິກໍາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

- ຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ ໃນກໍລະນີເກີດມີຜົນກະທົບທາງລົບ ທີື່ເກີດຈາກໂຄງການການລົງທຶນຂອງ
ຕົນ ໂດຍອີງໃສ່ນິຕິກໍາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ
ດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມຕ່າງໆ; 

- ຂຶັ້ນບັນຊີລາຍຊ ື່ຂອງສານເຄມີ ແລະ ວັດຖຸອັນຕະລາຍ, ເຊ ື່ອມສະພາບ ຫຼ  ໝົດອາຍ  ພ້ອມທັງຈັດ
ສັນສະຖານທີື່ເກັບຮັກສາຢູ່າງຖ ກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມ; 

- ໝ ນໃຊ້ຄ ນ ສິື່ງເສດເຫຼ ອທີື່ສາມາດໃຊ້ຄ ນໄດ້. ໃນກໍລະນີທີື່ນໍາໃຊ້ຝ ູ່ນຊີວະພາບ, ຝ ູ່ນດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງ

ຜ່ານຂະບວນການຕາມຫຼັກວິຊາການ ເພ ື່ອບໍໍ່ໃຫ້ນໍາພະຍາດມາສ ່ຄົນ, ໃຫ້ບັນທຶກຂໍໍ້ມ ນທີື່ລະບ ວິທີ

ການ, ວັນ ແລະ ເວລາ ທີື່ຜະລິດຝ ູ່ນຊີວະພາບດັົ່ງກ່າວ; 

- ເກັບມ້ຽນກ່ອນການທໍາລາຍ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທໍາລາຍ ສິື່ງເສດເຫຼ ອຈາກການຜະລິດ ທີື່ຖ ກຕ້ອງ 
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ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແຜນການຄ ້ມຄອງສິື່ງເສດເຫຼ ອ ທີື່ກໍານົດຢ ູ່ໃນບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍໍ່ສິື່ງແວດ 
ລ້ອມ ທີື່ຖ ກຮັບຮອງ; 

- ສໍາລັບສິນຄ້າທີື່ບໍໍ່ຜ່ານມາດຕະຖານການຜະລິດກະສິກໍາທີື່ດີ (GAP) ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະ 
ບຽບການຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ. 

2. ການເກບັຮກັສານເຄມ ີແລະ ສິື່ງເສດເຫຼ ອອນັຕະລາຍ 

ສິື່ງເສດເຫຼ ອອັນຕະລາຍ ແລະ ສານເຄມີອັນຕະລາຍ ແມ່ນສິື່ງເສດເຫຼ ອ ທີື່ເກີດຈາກການປ ນເປືັ້ອນ, 

ຜະລິດຕະພັນ, ການນໍາໃຊ້ ຫຼ  ຈາກຜະລິດຕະພັນອ ື່ນ ທີື່ມີສ່ວນປະສົມຂອງສານເຄມີອັນຕະລາຍ ທີື່ບໍໍ່

ຕ້ອງການນໍາໃຊ້ແລ້ວ ຊຶື່ງອາດມີຜົນກະທົບ ຫຼ  ກໍໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍໍ່ສ ຂະພາບ, ຊີວິດ, ຊັບສິນ ແລະ 
ສິື່ງແວດລ້ອມ.  

ບັນດາສິື່ງເສດເຫຼ ອອັນຕະລາຍ ແລະ ສານເຄມີອັນຕະລາຍ ຕ້ອງເກັບຮັກສາໃຫ້ຖ ກຕ້ອງຕາມ
ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ເປັນຕົັ້ນ ແຍກປະເພດສິື່ງເສດເຫຼ ອ, ແຍກບ່ອນເກັບມ້ຽນ, ໃສ່ພາຊະນະບັນຈ  

ແລະ ມີສະຖານທີື່ເກັບມ້ຽນສະເພາະ ຖ ກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.  
ການນໍາໃຊ້ສານເຄມີ ທີື່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສິື່ງຊີວິດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດ

ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່າງເຂັັ້ມງວດ. 
3. ການບາໍບດັນໍ້າໍເສຍ  

ຜ ້ລົງທຶນມີພັນທະໃນການປ ກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມໃນການປ ກຝັງ ແລະ ການບໍາບັດນໍ້ໍາເສຍ 
ດັົ່ງນີັ້: 

- ມີການຈັດການ ແລະ ບໍາບັດນໍ້ໍາເສຍ ທີື່ເກີດຈາກການໃຊ້ງານ ເຊັົ່ນ: ນໍ້ໍາຈາກການຊະລ້າງ, ນໍ້ໍາຈາກ

ຫ້ອງນໍ້ໍາ ແລະ ນໍ້ໍາເສດເຫຼ ອຕ່າງໆ ຈາກຂະບວນການປ ກ, ເກັບກ່ຽວ ແລະ ຜະລິດ ເພ ື່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງ ທີື່ມີຜົນກະທົບຕໍໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມໃນພ ັ້ນທີື່ ແລະ ໃນເຂດໃກ້ຄຽງ; 

- ໃຫ້ການຮ່ວມມ ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການເກັບຕົວຢູ່າງນໍ້ໍາຢ ູ່ໃນຂະບວນການຜະລິດ ຫຼ  ໃນ
ກໍລະນີທີື່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ. 

 

VII. ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ  

1. ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ (ພາກສວ່ນບລໍກິານ ການລງົທນຶປະຕ ດຽວ) 

- ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍລົງທຶນກ່ຽວກັບການເຊົົ່າ ຫຼ  ສໍາປະທານທີື່ດິນຈາກລັດ ເພ ື່ອປ ກພ ດກະສິກໍາໃນເນ ັ້ອທີື່
ດິນຫຼາຍ ກ່ວາ 150 ເຮັກຕາ ຂຶັ້ນໄປ; 

- ປະສານກັບຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເພ ື່ອເອົາການປະກອບຄໍາເຫັນຕໍໍ່ການສະເໜີຂໍ
ລົງທຶນ; 

- ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ລາຍງານຜົນການຄົັ້ນຄວ້າຕໍໍ່ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັັ້ນ
ສ ນກາງ (ຄລທ.ສ) ເພ ື່ອພິຈາລະນາ ຫຼ  ປະຕິເສດ ຕາມກໍານົດເວລາທີື່ລະບ ໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
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ການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ. 
2. ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ (ພາກສວ່ນ

ບລໍກິານ ການລງົທນຶປະຕ ດຽວ) 

- ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍລົງທຶນກ່ຽວກັບການເຊົົ່າ ຫຼ  ສໍາປະທານທີື່ດິນຈາກລັດ ເນ ັ້ອທີື່ດິນແຕ່ 150 ເຮັກຕາ ລົງ
ມາ ແລະ ການເຊົົ່າດິນຈາກພົນລະເມ ອງລາວ ເພ ື່ອປ ກພ ດກະສິກໍາ; 

- ປະສານກັບພະແນກການ ແລະ ເມ ອງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອເອົາການປະກອບຄໍາເຫັນຕໍໍ່ການສະເໜີຂໍ
ລົງທຶນ; 

- ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ລາຍງາຍຜົນການຄົັ້ນຄວ້າ ຕໍໍ່ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັັ້ນ
ແຂວງ (ຄລທ.ຂ) ເພ ື່ອພິຈາລະນາ ຫຼ  ປະຕິເສດ ຕາມກໍານົດເວລາທີື່ລະບ ໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ. 

3. ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຫອ້ງການແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶເມ ອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ 

- ເຂົັ້າຮ່ວມເປັນພະຍານໃນສັນຍາເຊົົ່າທີື່ດິນ ລະຫວ່າງ ຜ ້ລົງທຶນ ກັບ ພົນລະເມ ອງລາວ; 
- ຊຸກຍ ້, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ກິດຈະການລົງທຶນ ລວມທັງການຈັດ 
ຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ; 

- ລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຕໍໍ່ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມການຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັັ້ນ
ແຂວງ. 

4. ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຂະແໜງການກຽ່ວຂອ້ງ  

- ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ມີຄໍາເຫັນ ຕໍໍ່ການສະເໜີຂໍລົງທຶນ, ການເຊົົ່າ ຫຼ  ສໍາປະທານທີື່ດິນ ເພ ື່ອປ ກພ ດກະສິກໍາ
ຕາມການແບ່ງຂັັ້ນຄ ້ມຄອງ; 

- ຄ ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ-ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ກິດຈະການລົງທຶນ 
ຕາມພະລະບົດບາດ ແລະ ຕາມການແບ່ງຂັັ້ນຄ ້ມຄອງ; 

- ຊຸກຍ ້, ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ລວມທັງການແກ້ໄຂສິື່ງກີດຂວາງ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆ ທີື່ເກີດຂຶັ້ນ 
ຕາມພາລະບົດບາດ; 

- ຕິດຕາມການນໍາເຂົັ້າ ຝ ູ່ນ, ປ ຸ໋ຍ, ຢາຂ້າຫຍ້າ, ຢາປາບສັດຕ ພ ດ, ສານເຄມີ ແລະ ການນໍາໃຊ້ສານເຄມີ
ຕ່າງໆ ທີື່ນໍາໃຊ້ໃນການປ ກພ ດກະສິກໍາ ຕາມພາລະບົດບາດ; 

- ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານວຽກງານກ່ຽວກັບການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງລົງທຶນ ຕໍໍ່ ຂະແໜງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ; 

- ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.  
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VIII. ສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່ຂອງຜ ລ້ງົທນຶ 

1. ສດິຂອງຜ ລ້ງົທນຶ ມດີັົ່ງນີັ້: 

- ຂໍສໍາປະທານໂຄງການນໍາລັດຖະບານ ຫຼ  ອົງການປ ກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ 
ເພ ື່ອພັດທະນາໂຄງການໃດໜຶື່ງ ສໍາລັບການປ ກພ ດກະສິກໍາ; 

- ໄດ້ຮັບການປ ກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ທີື່ໄດ້ມາຈາກການລົງທຶນຂອງຕົນ; 

- ໄດ້ຮັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນຂອງຕົນ; 
- ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຊົົ່າ ຫຼ  ສໍາປະທານ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ 
ຂອງ ສປປ ລາວ; 

- ສໍາລັບຜ ້ເຊົົ່າ ຫຼ  ສໍາປະທານທີື່ດິນ ມີສິດໃຊ້ທີື່ດິນຕາມອາຍ ການເຊົົ່າ ຫຼ  ສໍາປະທານ, ໃຫ້ສ ບທອດ

ສັນຍາເຊົົ່າທີື່ດິນ ຕາມອາຍ ຂອງສັນຍາ, ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

- ເປັນເຈົັ້າກໍາມະສິດຕໍໍ່ຊັບສິນ, ລວມທັງຕຶກ, ອາຄານ ຫຼ  ສິື່ງປ ກສ້າງຕ່າງໆ ຂອງຕົນ ໃນທີື່ດິນ ທີື່ໄດ້

ຮັບສິດສໍາປະທານ, ມີສິດໂອນກໍາມະສິດໃຫ້ຄົນພາຍໃນ ຫຼ  ຕ່າງປະເທດ ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບ
ການ ແລະ ຕາມອາຍ ສັນຍາເຊົົ່າ ຫຼ  ສໍາປະທານທີື່ຍັງເຫຼ ອຢ ູ່. 

2. ໜາ້ທີື່ຂອງຜ ລ້ງົທນຶ ມດີັົ່ງນີັ້:  

- ເສຍພາສີ, ອາກອນ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ຢູ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ ຕາມກົດ   
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

- ຖ ບັນຊີຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ ຂອງ ສປປ ລາວ, ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ ກໍສາມາດນໍາໃຊ້
ລະບົບບັນຊີສາກົນ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຂະແໜງການການເງິນ ຂອງ ສປປ ລາວ; 

- ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ  ແລະ ປະສານງານເປັນຢູ່າງດີ ກັບອົງການປ ກຄອງທ້ອງຖິື່ນໃນການເຄ ື່ອນໄຫວ
ວຽກງານທ ລະກິດ; 

- ສົົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ແຮງງານລາວ ໂດຍສະເພາະແຮງງານເພດຍິງ ແລະ ຊົນເຜົົ່າ; ເອົາໃຈໃສ່ໃນການ

ປ ກປ້ອງ ແລະ ພັດທະນາສີມ ແຮງງານ, ຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ແກ່
ຜ ້ອອກແຮງງານລາວ; 

- ປະກອບສ່ວນທາງດ້ານງົບປະມານ ໃນວຽກງານຕິດຕາມ, ກວດກາໂຄງການການລົງທຶນ; 

- ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ການດໍາເນີນທ ລະກິດຂອງຕົນ ປະຈໍາ ສາມ ເດ ອນ, ຫົກ ເດ ອນ ແລະ ປະຈໍາປີ ຕໍໍ່ 
ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ແລະ ຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

- ປະກອບສ່ວນທຶນພັດທະນາທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການ ໂດຍການປຶກສາຫາລ  ລະຫວ່າງ ຜ ້
ລົງທຶນກັບພະແນກການຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາຄ ້ມຄອງໂຄງການ; 

- ປະຕິບັດລະບອບປະກັນສັງຄົມ ແລະ ປະກັນໄພ ຕໍໍ່ຜ ້ອອກແຮງງານໃນວິສາຫະກິດຂອງຕົນ ຕາມກົດ
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
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- ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ໃນ
ວິສາຫະກິດຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອົງການຈັດຕັັ້ງກໍາມະບານ; 

- ເຄົາລົບ, ນັບຖ ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງທ້ອງຖິື່ນ; 

- ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜ ້ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການດໍາເນີນທ ລະກິດຂອງຕົນ; 
- ປະກອບສ່ວນຊຸກຍ ້, ສົົ່ງເສີມທ ລະກິດພາຍໃນ, ການແກ້ໄຂຄວາມທ ກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ແລະ 
ພັດທະນາທ້ອງຖິື່ນໃນເຂດໂຄງການຂອງຕົນ; 

- ປະກອບສ່ວນດ້ານງົບປະມານ ໃນວຽກງານພັດທະນາສັງຄົມ; 
- ສ້ອມແປງສິື່ງສາທາລະນ ປະໂພກໃນເຂດໂຄງການ ແລະ ໃກ້ຄຽງໂຄງການ ໃນກໍລະນີເກີດຜົນກະ 
ທົບຈາກການດໍາເນີນໂຄງການຂອງຕົນ ເຊັົ່ນ: ຄອງເໝ ອງ, ທໍໍ່ນໍ້ໍາ, ສາຍໄຟ ແລະ ເສັັ້ນທາງ ໃຫ້ຄ ນສ ່
ສະພາບເດີມ; 

- ປະຕິບັດພັນທະດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມຢູ່າງເຄັົ່ງຄັດ, ສົົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ເຕີບໂຕແບບສີຂຽວ, ຖ 

ສໍາຄັນການປ ກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານ
ສິື່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້; 

- ໃນກໍລະນີ ເກີດບັນຫາດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ ຜ ້ລົງທຶນ ມີພັນທະປະຕິບັດຕາມມາດຕະການທີື່ຈໍາເປັນ 
ເພ ື່ອແກ້ໄຂສະພາບດັົ່ງກ່າວຢູ່າງທັນການ ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານ
ສິື່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້; 

- ປະຕິບັດພັນທະດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ ຕາມສົນທິສັນຍາ ຫຼ  ສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ;  

- ປະກອບສ່ວນທາງດ້ານງົບປະມານໃນວຽກງານສິື່ງແວດລ້ອມ; 
- ດໍາເນີນໂຄງການປ ກພ ດດ້ວຍການນໍາໃຊ້ວິທີການທີື່ປອດໄພ ເຊັົ່ນ: ການນໍາໃຊ້ຝ ູ່ນ, ປ ຸ໋ຍ, ຢາປາບ

ສັດຕ ພ ດ ຢາຂ້າຫຍ້າ, ການນໍາໃຊ້ເຄ ື່ອງຈັກ, ອ ປະກອນ ແລະ ອ ື່ນໆ; 

- ພາຍຫຼັງສິັ້ນສ ດໂຄງການຕ້ອງໄດ້ຟືັ້ນຟ ພ ັ້ນທີື່ເຂດແດນຂອງດິນຄ ນຕາມໃບຕາດິນ, ໃບນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ, 
ແຜນທີື່ດິນ ກ່ອນສົົ່ງຄ ນເຈົັ້າຂອງເດີມ; 

- ປະຕິບັດພັນທະອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງ.  
ໃນກໍລະນີພົບເຫັນວ່າຜ ້ລົງທຶນ ມີການລະເມີດເງ ື່ອນໄຂຂອງສັນຍາສໍາປະທານ, ສັນຍາຄ ້ມຄອງ

ໂຄງການ, ບົດບັນທຶກຄ ້ມຄອງໂຄງການ ຫຼ  ຂໍໍ້ຫ້າມ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງລັດ ຈະຖ ກກ່າວເຕ ອນ
ໃຫ້ປັບປ ງແກ້ໄຂ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສາມສິບ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນທີອອກໜັງສ ແຈ້ງເຕ ອນ
ເປັນຕົັ້ນໄປ, ແຕ່ຖ້າບໍໍ່ມີການປັບປ ງແກ້ໄຂຈະອອກໜັງສ ແຈ້ງໂຈະການລົງທຶນພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສີື່ສິບ
ຫ້າ ວັນ ແລະ ຫຼັງຈາກນັັ້ນ ຫາກຍັງບໍໍ່ມີ ການປັບປ ງຕາມກໍານົດເວລາດັົ່ງກ່າວ ກໍໍ່ຈະມີການສະເໜີຕໍໍ່ຄະນະ
ກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັັ້ນສ ນກາງ ຫຼ  ຂັັ້ນແຂວງ ເພ ື່ອຖອນໃບອະນ ຍາດລົງທຶນ 
ຕາມທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ນິຕິກໍາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.  
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IX. ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງອງົການປ ກຄອງທອ້ງຖິື່ນ 

- ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຮ່ວມມ ກັບຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມ
ກວດກາໂຄງການລົງທຶນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານການຜະລິດກະສິກໍາທີື່
ດີ (GAP) ທີື່ໄດ້ລະບ ໄວ້ໃນການສັນຍາການລົງທຶນ ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ລະບົບການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງນໍ້ໍາ, ການນໍາ

ໃຊ້ດິນ, ວັດຖຸອັນຕະລາຍ, ຂະບວນການຜະລິດ, ແນວພັນ, ປັດໄຈການຜະລິດ, ການເກັບກ່ຽວ, ວັດຖຸ
ອ ປະກອນທີື່ໃຊ້ ແລະ ສ ຂະພາບຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ; 

- ເປັນເຈົັ້າການໃນການຮ່າງສັນຍາ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການເຈລະຈາ ເພ ື່ອປ ກປ້ອງສິດ, ຜົນ
ປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງປະຊາຊົນ ກໍຄ ຜ ້ລົງທຶນ ບົນພ ັ້ນຖານການຄອບຄອງສິດນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ; 

- ດໍາເນີນການປຶກສາຫາລ ກັບປະຊາຊົນ ພາຍໃນເຂດຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບ
ບັນດາຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜ ້ລົງທຶນ ໃນການຄ ້ມຄອງ ພ້ອມທັງແກ້ໄຂບັນຫາຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ
ຕ່າງໆ ທີື່ເກີດຂຶັ້ນໃນໂຄງການລົງທຶນ; 

- ລາຍງານ ແລະ ສະເໜີພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນທ ລະກິດ ທີື່ບໍໍ່ເປັນໄປຕາມສັນຍາ 
ຫຼ  ລະບຽບການ, ທີື່ມີຜົນກະທົບຕໍໍ່ປະຊາຊົນ, ສັງຄົມ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ໃນໄລຍະການກະກຽມ, 
ໄລຍະກໍາລັງດໍາເນີນກິດຈະການ ຫຼ  ພາຍຫຼັງກິດຈະການຢ ດເຊົາ. 
 

X. ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົ 
- ສາມາດເຂົັ້າຮ່ວມ ຫຼ  ມີຄໍາເຫັນ ໃນຂະບວນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ ກັບຜ ້ລົງທຶນ 
ແລະ ອໍານາດການປ ກຄອງທ້ອງຖິື່ນ; 

- ອາດໄດ້ຮັບຂໍໍ້ມ ນເປັນສໍາເນົາເອກະສານ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົນ ຈາກເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ໃນການດໍາເນີນ
ງານຂອງບໍລິສັດລົງທຶນ ລວມທັງຜົນໄດ້ ແລະ ຜົນເສຍ ຢູ່າງຄົບຖ້ວນ; 

- ສົນທະນາພາຍໃນຊຸມຊົນ ລວມທັງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໂດຍມີ ຂໍໍ້ມ ນ, ແຜນທີື່, ແຜ່ນພັບ, ໂປສເຕີ ຫຼ  ວິ
ດີໂອ ເພ ື່ອໃຫ້ເຂົັ້າໃຈ ເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຜົນກະທົບ; 

- ເຈລະຈາກັບຜ ້ລົງທຶນ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຊຸມຊົນ ບົນພ ັ້ນຖານຄວາມສະໝັກໃຈ; 
- ຊອກຫາຄໍາແນະນໍາຈາກພາຍນອກ ກ່ຽວກັບດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ດ້ານວິຊາການ ເພ ື່ອຊ່ວຍໃນການ
ຕັດສິນໃຈ ແລະ ການຕໍໍ່ລອງຕ່າງໆ; 

- ມີການຕັດສິນໃຈ ແລະ ມີຄວາມເອກະພາບຂອງຊຸມຊົນທັງໝົດ ໂດຍອີງໃສ່ສຽງສ່ວນຫຼາຍ ແລະ 
ບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຖ ກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ; 

- ສ ື່ສານ ກັບຜ ້ລົງທຶນຢູ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງໂຄງການ, ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານສະພາບ
ການດໍາເນີນທ ລະກິດໃຫ້ອໍານາດການປ ກຄອງຂອງຕົນຊາບ. 
 

XI. ການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ກວດກາ  
ທ ກການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງບັນດາກິດຈະການລົງທຶນປ ກພ ດກະສິກໍາ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ໄດ້ຮັບການຄ ້ມ
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ຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ ຕາມຂະແໜງການ ໂດຍມີຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນເຈົັ້າການ 

ດໍາເນີນການກວດກາຕາມລະບົບປ ກກະຕິ, ກວດກາໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮ ້ລ່ວງໜ້າ ແລະ ກວດກາແບບ

ກະທັນຫັນ, ຊຶື່ງມີເນ ັ້ອໃນການກວດກາ ດັົ່ງນີັ້: 

- ກວດກາການປະຕິບັດສັນຍາການລົງທຶນ, ສັນຍາເຊົົ່າທີື່ດິນ, ບົດບັນທຶກການຄ ້ມຄອງໂຄງການ; 

- ກວດກາການປະຕິບັດຂັັ້ນຕອນຂອງການລົງທຶນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກ 
ນິກ; 

- ກວດກາການປ ກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ ຕາມແຜນຄ ້ມຄອງສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ລວມທັງ
ຜົນກະ ທົບຕໍໍ່ຊັບສິນຂອງລັດ, ປະຊາຊົນ, ຜ ້ລົງທຶນ ແລະ ຜ ້ພດັທະນາ (ກວດກາການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງນໍ້ໍາ

ການນໍາໃຊ້ທີື່ດິນທໍາການຜະລິດ, ການນໍາໃຊ້ວັດຖຸອັນຕະລາຍເຂົັ້າໃນການຜະລິດ, ການຈັດການຄ ນ

ນະພາບການ ຜະລິດ, ຂະບວນການເກັບກ່ຽວ, ສະຖານທີື່ຫ ້ມຫໍໍ່ ແລະ ຂະບວນການການຈັດເກັບສິື່ງ

ເສດເຫຼ ອ, ການຂົນຍ້າຍ ແລະ ການເກັບຮັກສາວັດຖຸອ ປະກອນ); 

- ກວດກາການປະຕິບັດມາດຕະການຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານ, ສ ຂະພາບ, ຄ່າແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ; 

- ກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະການປະຕີບັດຕາມ
ມາດຕະຖານການຜະລິດກະສິກໍາທີື່ດີ (GAP). 

 

XII. ບດົບນັຍດັສ ດທາ້ຍ  

1. ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ  

ມອບໃຫ້ ກົມສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ, ພະແນກແຜນການ 

ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເປັນເຈົັ້າການປະສານສົມທົບກັບຜ ້ລົງທຶນ, ທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຂະ     
ແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້ຢູ່າງເຂັັ້ມງວດ.  
 

2. ຜນົສກັສດິ  
ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມ ັ້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົັ້ນໄປ.  
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ                            ເລກທີ: 0543 /ກຜທ 

                         ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທ:ີ 03 ເມສາ 2020 
 

ຄໍາແນະນາໍ 
ວາ່ດວ້ຍການປະຢດັລາຍຈາ່ຍງບົປະມານບລໍຫິານ 

ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 
 

ເຖິງ: ບັນດາຫົວໜ້າ ກົມ, ຫ້ອງການ, ສ ນຄົັ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ ແລະ ສ ນຝຶກ
ອົບຮົມເສດຖະກິດ-ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ພາຍໃນກະຊວງແຜນການ ແລະການ
ລົງທຶນ.   

 

 ອີງຕາມ ດໍາລັດ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ  ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັັ້ງ ແລະ ເຄ ື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 201/ນຍ, ລົງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2017;  

 ອີງຕາມ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟ ມເຟືອຍ ສະບັບເລກທີ 78/ລບ, ລົງວັນທີ 10 

ມີນາ 2015; 

 ອີງຕາມ ຄໍາສັົ່ງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການປະຢັດລາຍຈ່າຍຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 09/

ນຍ, ລົງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2017; 
 ອີງຕາມ ໜັງສ ສະເໜີຂອງຫ້ອງການ ກຜທ ສະບັບເລກທີ 142 ລົງວັນທີ 01 ເມສາ 2020. 

 
ເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕາມມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ຄັັ້ງທີ 7 ແລະ ຄັັ້ງທີ 9 ສະໄໝ

ທ ີX ຂອງສ ນກາງພັກ ໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະຢັດແຫ່ງຊາດ, ດ າລັດ ວ່າດ້ວຍ ການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານ

ການຟ ມເຟືອຍ ສະບັບເລກທີ 78/ລບ, ລົງວັນທີ 10 ມີນາ 2015 ແລະ ຄໍາສັົ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າ

ດ້ວຍການປະຢັດລາຍຈ່າຍຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 09/ນຍ, ລົງວັນທີ 19/5/2017 ເຂົັ້າສ ່ວຽກງານຕົວຈິງ 
ພາຍໃນ ກະຊວງ ຢູ່າງຈິງຈັງ ແລະ ເຂັັ້ມງວດ ໂດຍການນໍາໃຊ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ທີລັດຖະບານຈັດສັນໃຫ້ 
ຢູ່າງປະຢັດ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ. 
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ສະນັັ້ນ, ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ພັກ ແລະ
ລັດຖະບານ ໃນການຄ ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງວຽກງານແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກໍຄ ການ
ປະຕິບັດໜ້າວຽກຈ ດສ ມຂອງ ກະຊວງ ມີຜົນສໍາເລັດດີ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສ ງຍິື່ງຂຶັ້ນກວ່າ
ເກົົ່າ.  
 

ຮອງນາຍົກລດັຖະມນົຕ,ີ ລດັຖະມນົຕ ີອອກຄໍາແນະນາໍ ດັົ່ງນີັ້: 
 

I. ຈ ດປະສງົ 
1. ໃຫ້ບັນດາກົມ, ຫ້ອງການ ແລະ ສ ນຄົັ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ ແລະ ສ ນຝຶກອົບຮົມ

ເສດຖະກິດ-ແຜນການ ຕະຫຼອດຮອດ ສາມອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ພາຍໃນ ກະຊວງ ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະຢັດແຫ່ງຊາດ, ດໍາລັດ, ຄໍາສັົ່ງ ແລະ ກໍານົດໝາຍໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ ທີປະກາດໃຊ້ໃນ
ປະຈ ບັນ ເຂົັ້າສ ່ວຽກງານຕົວຈິງຂອງຕົນຢູ່າງເຂັັ້ມງວດ ໂດຍເພີື່ມທະວີຄວາມເປັນເຈົັ້າການ ໃນການນໍາພາ-ຊີັ້
ນໍາ ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ປະຢັດການນໍາໃຊ້ງົບປະມານແຫ່ງ
ລັດ, ຊັບສິນຂອງລັດ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼ ອທາງການເພ ື່ອການພັດທະນາ ແລະ ເວລາທາງລັດຖະການ ໃຫ້ເກີດ
ປະໂຫຍດສ ງສ ດ ທັງຮັບປະກັນໃຫ້ວຽກງານມີຜົນສໍາເລັດດີ; 

2. ໃຫ້ບັນດາກົມ, ຫ້ອງການ, ສ ນຄົັ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ ແລະສ ນຝຶກອົບຮົມເສດຖະກິດ-
ແຜນການ ເອົາໃຈໃສ່ຄົັ້ນຄວ້າກໍານົດແຜນງານ, ວຽກຈ ດສ ມ, ແຜນຄົນ, ແຜນງົບປະມານ ແລະ ໄລຍະເວລາ 
ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີື່ການເມ ອງຂອງຕົນ ຢູ່າງປະຢັດ ແລະ ເໝາະສົມ; ຫຼີກລ່ຽງ ການຂຶັ້ນແຜນ ແລະນ າໃຊ້
ງົບປະມານຊໍໍ້າຊ້ອນ ໃນໜ້າວຽກດຽວກັນ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມໂປູ່ງໃສ ແລະ ກວດສອບໄດ້ ຕະຫຼອດເວລາ 
ໂດຍສ ່ມໃສ່ບາງດ້ານ ດັົ່ງນີັ້: 

ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້ ແມ່ນຜັນຂະຫຍາຍ ຄໍາສັົ່ງ ເລກທີ 09/ນຍ, ລົງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2017 ວ່າ
ດ້ວຍການປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດ ໂດຍການກໍານົດເປ ັ້າໝາຍ, ຂັັ້ນຕອນ, ວິທີການ ແລະ ມາດ
ຕະການ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ ເພ ື່ອຊຸກຍ ້ໃຫ້ພະນັກງານ 
ຂອງຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ສ ນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂັັ້ນສອງທີື່ຂຶັ້ນກັບ ກຜທ ໃຫ້ມີສະຕິຕ ື່ນຕົວ ແລະ 
ເປັນເຈົັ້າການໃນການປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງລັດ. 
 

II. ເນ ັ້ອໃນ 
1. ປະຢດັລາຍຈາ່ຍງບົປະມານບລໍຫິານປ ກກະຕ ິ 
1.1. ກອງປະຊມຸ, ສາໍມະນາ ແລະ ຝກຶອບົຮມົ: 

- ກອງປະຊຸມແຕ່ລະຄັັ້ງແມ່ນຖ ສໍາຄັນທາງດ້ານເນ ັ້ອໃນ, ກໍານົດເວລາ ແລະ ກໍານົດເປ ັ້າໝາຍຜ ້ເຂົັ້າ
ຮ່ວມ ໃນກໍລະນີ ເນ ັ້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ເປ ັ້າໝາຍຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມປະຊຸມຖ້າກ ່ມວຽກດຽວ
ກັນ ແມ່ນໃຫ້ຄົັ້ນຄວ້າລວມເອົາຫຼາຍເນ ັ້ອໃນ ເຂົັ້າປຶກສາຫາລ ໃນກອງປະຊຸມດຽວກັນ; 

- ກໍານົດເປ ັ້າໝາຍຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ໃຫ້ຈໍາກັດ ໂດຍເຊີນເປ ັ້າໝາຍທີື່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງກັບ ເນ ັ້ອໃນ
ຫົວຂໍໍ້ ແລະ ຂໍການຢືນຢັນຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມຕົວຈິງ ກ່ອນມ ັ້ເປີດກອງປະຊຸມ ເພ ື່ອເປັນຂໍໍ້ມ ນຄິດໄລ່ 
ງົບປະມານ ຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ; 
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- ກໍານົດສະຖານທີື່ປະຊຸມຢ ູ່ພາຍໃນ ກົມ ຫຼ  ກະຊວງ ຕາມຄວາມເໝາະສົມຕົວຈິງ (ໃນກໍລະນີນໍາ
ໃຊ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດ) ແລະ ຖ້າຈໍາເປັນຕ້ອງຈັດຢ ູ່ພາຍນອກ ຕ້ອງຂໍອະນ ມັດຈາກຄະນະນໍາ
ກະຊວງກ່ອນ; ໃນກໍລະນີນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງຜ ້ໃຫ້ທຶນເອງ ຫຼ  ພາກສ່ວນອ ື່ນ ແມ່ນໃຫ້ຄົັ້ນຄວ້າ
ເປັນເອກະພາບກັບຜ ້ໃຫ້ທຶນ ເພ ື່ອກະຕ ກຊຸກຍ ້ທ ລະກິດພາຍໃນປະເທດ;  

- ຂຶັ້ນແຜນງົບປະມານຮັບໃຊ້ ໂດຍພ ັ້ນຖານ ແມ່ນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກໍານົດໝາຍໃຊ້ຈ່າຍຂອງ 
ກະຊວງການເງິນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ໃນນັັ້ນ : 

o ກໍລະນີເປັນກອງປະຊຸມລະດັບວິຊາການ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານໂດຍຫົວໜ້າກົມ, 
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ແມ່ນໃຫ້ຄິດໄລ່ ນໍໍ້າດ ື່ມ, ຊາ, ກາເຟ ຕາມຈໍານວນຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມຕົວຈິງ 
ເທົົ່ານັັ້ນ. ບໍໍ່ໃຫ້ຄິດໄລ່ປ້າຍຄໍາຂວັນ, ດອກໄມ້ປະດັບ ແລະ ຄ່າອາຫານຫວ່າງ; 

o ກໍລະນີເປັນກອງປະຊຸມລະດັບສ ງ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ 
ຂຶັ້ນໄປ ແລະ ມີບັນດາທ່ານການນໍາ ກະຊວງ ກ່ຽວຂ້ອງເຂົັ້າຮ່ວມ ແມ່ນໃຫ້ ຄິດໄລ່ ຄາ່
ນໍໍ້າດ ື່ມ ແລະ ອາຫານຫວ່າງ ຕາມຈໍານວນເປ ັ້າໝາຍເຂົັ້າຮ່ວມຕົວຈິງ. ສໍາລັບປ້າຍ ແລະ 
ດອກໄມ້ປະດັບ ແມ່ນຄົັ້ນຄວ້າໃນແຕ່ລະກໍລະນີຂອງ ກອງປະຊຸມ. 

o ກໍລະນີເປັນກອງປະຊຸມລະດັບສ ງ, ລະດັບກະຊວງ ໂດຍມີການນໍາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ທີື່ມີຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມຈໍານວນຫຼາຍ ແມ່ນໃຫ້ຄິດໄລ່ຕາມກ ານົດ
ໝາຍໃຊ້ຈ່າຍ ງົບປະມານທີື່ກະຊວງການເງິນວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

- ການແຈ້ງເຊີນ ສໍາລັບຢ ູ່ພາຍໃນກະຊວງ ແມ່ນສາມາດສົົ່ງຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຼນິກ (whatsApp, 

Line…) ແທນໜັງສ ເຊີນເພ ື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສໍາເນົາ ໜັງສ ເຊີນ , ຍົກເວັັ້ນ ເປັນກອງປະຊຸມສໍາຄັນ 

ທີື່ມີການຊີັ້ນໍາສະເພາະ. 
 

1.2. ການຕອ້ນຮບັແຂກ, ການຈດັງານລຽ້ງທາງການ: 
- ການຮັບແຂກ ຕ່າງປະເທດ ຂອງ ຄະນະນໍາກະຊວງ, ແມ່ນຫ້ອງການກະຊວງເປັນເຈົັ້າການໃນ
ການຂຶັ້ນແຜນ ແລະ ກະກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ ໂດຍນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງກະຊວງ ຕາມ
ກໍານົດໝາຍການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງລັດ ຫຼ  ຕາມການຊີັ້ນໍາຂອງຄະນະນໍາກະຊວງ; 

- ການຈັດງານລ້ຽງຮັບຕ້ອນຮັບແຂກຕ່າງປະເທດ ຂອງ ຄະນະນໍາກະຊວງ ໃຫ້ຈໍາກັດຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມ
ງານລ້ຽງຈາກພາຍໃນກະຊວງ ຕາມການຊີັ້ນໍາ ກໍານົດເວລາບໍໍ່ໃຫ້ເກີນ 2 ຊົົ່ວໂມງ; ສໍາລັບ 
ຈໍານວນວິຊາການ ຕິດຕາມ ແລະ ພະນັກງານທີື່ປະຕິບັດໜ້າທີື່ ໃນງານລ້ຽງນັັ້ນໆ  ໃຫ້ຄົັ້ນຄວ້າ
ຕາມ ໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບ ຫຼ  ຕາມຂໍໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັັ້ງ ເປັນບ່ອນອີງ. 

- ການຮັບແຂກ ຕ່າງປະເທດຂອງທີື່ ບັນດາກົມ, ຫ້ອງການ, ສ ນ ທີື່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງ ແມ່ນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເປັນຜ ້ຮັບຜິດຊອບເອງ ເຊັົ່ນ : ງົບປະມານ,ຫ້ອງປະຊຸມ,
ຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ ແລະ ການຕ້ອນຮັບແຂກທີື່ມາຮ່ວມປະຊຸມ. 

- ການຈັດງານລ້ຽງແຕ່ລະຄັັ້ງ ແມ່ນຕ້ອງຮັບປະກັນດ້ານເນ ັ້ອໃນ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມສາມັກຄີທີື່ດ ີ
ກັບຄະນະຜ ້ແທນ. ສໍາລັບ ປະເພດ ອາຫານ ແລະ ເຄ ື່ອງດ ື່ມ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນເປັນ
ບ ລິມະສິດ; 
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1.3. ການຈດັງານລຽ້ງ ແລະ ງານສະຫອຼງວນັບ ນສາໍຄນັຕາ່ງໆ: 
- ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນບ ນສໍາຄັນຕ່າງໆ ໃຫ້ໄປຕາມນະໂຍບາຍປະຢັດແຫ່ງຊາດ ໂດຍລວມ 

ເອົາຫຼາຍວຽກພ້ອມກັນ ເຊັົ່ນ: ການສະຫຼຸບຜົນງານ, ການຍ້ອງຍໍ, ການເຜີຍແຜ່ນິຕິກໍາ, ວິຊາ
ສະເພາະ ແລະ ການເລົົ່າມ ນເຊ ັ້ອເປັນຕົັ້ນ. 

 

1.4. ການໄປເຄ ື່ອນໄຫວວຽກທາງການ ຢ ູ່ພາຍໃນ, ຕາ່ງປະເທດ: 
1.4.1. ການໄປເຄ ື່ອນໄຫວວຽກທາງການຢ ູ່ພາຍໃນປະເທດ  
- ໃຫ້ບັນດາກົມ, ຫ້ອງການ, ສ ນ ທີື່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງ ເປັນເຈົັ້າການສ້າງແຜນເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານ
ວິຊາສະເພາະຂອງຕົນ ເປັນເດ ອນ, ເປັນງວດ ແລະ ເປັນປີ ແລ້ວສົົ່ງໃຫ້ຫ້ອງການກະຊວງ ສັງລວມ
ເປັນແຜນງານຂອງກະຊວງ; 

- ການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານແຕ່ລະຄັັ້ງຕ້ອງກໍານົດເວລາ, ຈໍານວນຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ ນໍາໃຊ້ພາຫະນະ 
ໃນການເດີນທາງ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບໄລຍະການເຮັດວຽກຕົວຈິງ; 

- ການເດີນທາງດ້ວຍລົດ ຂອງຄະນະທີື່ມີພະນັກງານລະດັບກົມຂຶັ້ນໄປເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ຕ້ອງ
ປະສານສົມທົບ ແລະ ຊັບຊ້ອນ ພະນັກງານວິຊາການ ຮ່ວມເດີນທາງໄປນໍາກັນ; ໃນກໍລະນີ ລົດ
ບໍລິຫານລວມຂອງກະຊວງ ບໍໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ໃນໄລຍະດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ພາຫະນະ
ລວມຂອງກົມຕົນ ຫຼ  ພາຫະນະຂອງລັດທີື່ບ ກຄົນນໍາໃຊ້ ໂດຍໃຫ້ຫ້ອງການກະຊວງ ຄິດໄລ່
ອັດຕານໍໍ້າມັນໃຫ້ຕາມລະບຽບການ;  

- ການເດີນທາງ ຂອງພະນັກງານທີື່ມີຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດ 4 ລົງມາ ວິຊາການ ແມ່ນໃຫ້ນໍາໃຊ້
ລົດໂດຍສານ ຫຼ  ລົດໄຟ ທີື່ມີໃຫ້ບໍລິການແທນ ຫຼ  ປະຕິບັດຕາມໜັງສ ເຊີນຂອງພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ; ໂດຍອີງໃສ່ກໍານົດໝາຍການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ທີື່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນປະຈ 
ບັນ; 

- ການເດີນທາງດ້ວຍເຮ ອບິນ ອະນ ຍາດສະເພາະກໍລະນີມີຄວາມຈໍາເປັນ, ຮີບດ່ວນ ແລະ ມີເວລາ
ຈໍາກັດ ໂດຍການສົມທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງດ້ວຍລົດ ແລະ ໃຫ້ຈໍາກັດຈໍານວນຄົນ
ເທົົ່າທີື່ຈໍາກັດໄດ້ ບົນພ ັ້ນຖານໄດ້ຮັບການອະນ ມັດຈາກຄະນະນໍາກະຊວງເສຍກ່ອນ. 

1.4.2. ການໄປເຄ ື່ອນໄຫວວຽກທາງການຢ ູ່ຕາ່ງປະເທດ 
- ການໄປເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ບັນດາຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ສ ນ ເພີື່ມ
ທະວີຄວາມເປັນເຈົັ້າການ ໃນການຄົັ້ນຄວ້າ, ເລ ອກເຟັັ້ນຫົວຂໍໍ້ ທີື່ເຫັນວ່າ ມີຄວາມຈໍາເປັນແທ້ໆ 
ແລະ ຈໍາກັດຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໜ້າທີື່ວຽກງານວິຊາສະເພາະທີື່ຜ ້ກ່ຽວຮັບຜິດ 
ຊອບ ແລ້ວລາຍງານຂໍຄໍາເຫັນ ຈາກທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຜ ້ຊີັ້ນໍາກ່ອນແລ້ວຈຶື່ງຮຽນລາຍງານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ; ໃນກໍລະນີ ຫົວຂໍໍ້ທີື່ເຫັນວ່າແມ່ນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວ, ອາດໃຫ້ມີພຽງ 1 ທ່ານ ຈາກ ກະຊວງ ເຂົັ້າ
ຮ່ວມຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກໍາຂໍໍ້ມ ນມາລາຍງານ ຫຼ  ອາດມອບໃຫ້ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົັ້າຮ່ວມ
ເລີຍ ແລ້ວຈຶື່ງປະສານເອົາຂໍໍ້ມ ນມາລາຍງານ ການນໍາ ກະຊວງ; 
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- ກໍລະນີໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼ ອດ້ານການເງິນ ຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງ, ນິຕິບ ກຄົນ ແລະ ສາກົນ  ແມ່ນ
ບໍໍ່ໃຫ້ ຄິດໄລ່ ແລະ ຂໍງົບປະມານຈາກກະຊວງອີກ, ຍົກເວັັ້ນເງິນແຮ ໂດຍອີງຕາມການແຈ້ງເຊີນ
ຕົວຈິງຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;   
- ກໍລະນີ ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜ ນຈາກໂຄງການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງການເພ ື່ອການພັດທະນາ ເພ ື່ອໄປ
ທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນໃຫ້ຄິດໄລ່ເງິນແຮບ ກຄົນ ແລະ 
ເງິນແຮຄະນະຈາກພາກສ່ວນດັົ່ງກ່າວເລີຍ ແລະ ບໍໍ່ໃຫ້ສະເໜີຂໍເງິນແຮຈາກງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ຕ ື່ມອີກ; 
- ການຄິດໄລ່ເງິນແຮຄະນະ ແມ່ນໃຫ້ອີງຕາມຂໍໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັັ້ງຫົວໜ້າຄະນະ ທີື່
ເດີນທາງ ໄປປະຕິບັດວຽກງານຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ເປັນບ່ອນອີງໃນການຄິດໄລ່.  
- ໃນກໍລະນີ ພະນັກງານ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ນັບແຕ່ 2 ຄົນຂຶັ້ນໄປ ປະກອບເຂົັ້າ
ໃນຄະນະຂອງພາກສ່ວນອ ື່ນ ແລະ ບໍໍ່ໄດ້ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ແມ່ນໃຫ້ຄິດໄລ່ແຕ່ເງິນແຮບ ກຄົນ
ເທົົ່ານັັ້ນ.  
- ກໍລະນີງົບປະມານປະຈໍາປີໃນຮ່ວງເງິນແຮບ ກຄົນ ແລະ ເງິນແຮຄະນະ ຕາມຕົວເລກແບ່ງປັນຂອງ
ກະຊວງການເງິນອະນ ມັດ ໝົດກ່ອນມ ັ້ສ ດທ້າຍຂອງປີ, ແຕ່ຍັງມີຂໍໍ້ຕົກລົງໃຫ້ພະນັກງານໄປ
ຕ່າງປະເທດຢ ູ່ ແມ່ນຈະບໍໍ່ໄດ້ຄິດໄລ່ເງິນແຮໃຫ້ ແລະ ຂໍໍ້ຕົກລົງການໄປຕ່າງປະເທດ ສະບັບດັົ່ງກ່າວ 
ແມ່ນຈະບໍໍ່ສາມາດນໍາໄປຂໍເງິນແຮຂອງປີຕໍໍ່ໄປໄດ້ອີກ ໂດຍປະຕິບັດຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 
ງົບປະມານ ເລກທີ 71/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ທັນວາ 2015. 
 

1.5. ການບາໍລ ງຮກັສາ, ສອ້ມແປງເຄ ື່ອງຈກັ, ວດັຖອຸ ປະກອນ, ສາໍນກັງານ ແລະ ສິື່ງປ ກສາ້ງ:  
- ທ ກການບໍາລ ງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ເຄ ື່ອງຈັກ, ວັດຖຸອ ປະກອນ, ສໍານັກງານ ແລະສິື່ງປ ກສ້າງ
ຕ່າງໆ ທີື່ື່ຂຶັ້ນບັນຊີເປັນຊັບສິນຂອງກະຊວງ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊ ັ້ - ຈັດ
ຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ໂດຍມອບໃຫ້ຫ້ອງການກະຊວງ ຮັບຜິດຊອບໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ດໍາ
ເນີນການປະມ ນເປີດ ກວ້າງເພ ື່ອຄັດເລ ອກຫົວໜ່ວຍຜ ້ໃຫ້ບໍລິການໃນແຕ່ລະໄລຍະ (ຍົກເວັັ້ນ
ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານການເງິນຂັັ້ນສອງ).   
- ການບໍາລ ງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ເຄ ື່ອງຈັກ, ວັດຖຸອ ປະກອນ, ສໍານັກງານ ແລະສິື່ງປ ກສ້າງ
ຕ່າງໆ ທີື່ຂຶັ້ນບັນຊີເປັນຊັບສິນຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງການເພ ື່ອການພັດທະນາ ຫຼ  ຊັບສິນທີື່
ບໍໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນເປັນຊັບສິນລວມຂອງກະຊວງ ແມ່ນເຈົັ້າຂອງຊັບສິນດັົ່ງກ່າວ ເປັນຜ ້ຮັບຜິດ 
ຊອບເອງ; 

 

1.6. ການນາໍໃຊພ້າຫະນະລວມຂອງກະຊວງ : 
- ການລົງເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຢ ູ່ທ້ອງຖິື່ນ ຂອງຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ ແລະ ສ ນ ໃຫ້ນາໍໃຊ້ລົດ
ບໍລິຫານລວມຂອງກົມ ຫຼ  ລົດຂອງຂັັ້ນກົມ, ຖ້າຫາກບໍໍ່ພຽງພໍ ຈຶື່ງສະເໜີຫ້ອງການກະຊວງ 
ເພ ື່ອນໍາໃຊ້ລົດລວມຂອງກະຊວງ ຫຼ  ຄົັ້ນຄວ້າວິທີການອ ື່ນ; 
- ກ່ອນການນໍາລົດເຂົັ້າສ້ອມແປງແຕ່ລະຄັັ້ງຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຢັັ້ງຢືນ ຈາກ ບໍລິສັດ/
ອ ່ສ້ອມແປງ ໃນການກໍານົດລາຍການ ແລະ ລາຄາ ແລ້ວລາຍງານ ເພ ື່ອຂໍອະນ ມັດ, ພາຍຫຼັງສໍາ
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ເລັດກໍໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນຈາກຜ ້ສະເໜີສ້ອມແປງລົດຄັນດັົ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງມີ ເອກະສານ
ຢັັ້ງຢືນການສໍາລະ ແລະໃບມອບ-ຮັບລົດ ແຕ່ລະຄັັ້ງ; 
- ລົດບໍລິຫານລວມຕ້ອງມີຜ ້ຮັບຜິດຊອບກວດກາຕິດຕາມດ້ານເຕັກນິກ, ຮັກສາ-ອະນາໄມ ແລະ 
ມີການບັນທຶກຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ລົດແຕ່ລະຄັັ້ງຢູ່າງເປັນປ ກກະຕິ; 
- ໃນກໍລະນີນໍາໃຊ້ລົດບໍລິຫານໄປວຽກສ່ວນຕົວທີື່ບໍໍ່ໄດ້ຮັບອະນ ຍາດ ຖ້າມີການເປູ່ເພ ຫຼ  ເກີດ
ອ ບັດເຫດ ແມ່ນຜ ້ນໍາໃຊ້ຮັບຜິດຊອບເອງ ແລະ ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງດໍາເນີນການປະຕິບັດ
ວິໄນ; 
- ພາຫະນະທ ກຄັນທີື່ເປັນຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ ໄດ້ມອບໃຫ້ພະນັກງານບໍລິຫານປະເພດ 2 ລົງມາ 
ເປັນຜ ້ນໍາໃຊ້ ແມ່ນມອບໃຫ້ຜ ້ນໍາໃຊ້ພາຫະນະຄັນດັົ່ງກ່າວ ເປັນຜ ້ຮັບຜິດຊອບ ຄ່າບໍາລ ງຮັກສາ, 
ປູ່ຽນຖ່າຍອາໄຫຼ່, ປູ່ຽນຢາງລົດ, ປູ່ຽນນໍໍ້າມັນເຄ ື່ອງ, ກວດສະພາບລົດ ແລະ ເສຍຄ່າທໍານຽມທາງ 
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ດ້ວຍຕົນເອງ. 

 

1.7.  ການເຊົົ່າລະບບົສ ື່ສານ: 
- ໃຫ້ຫ້ອງການ ກະຊວງ ຄົັ້ນຄວ້າເຊົົ່າສັນຍານອິນເຕີເນັດ ຫຼ  ລະບົບສາຍສົົ່ງ ເພ ື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານ
ຈໍາເປັນຂອງ ກະຊວງ ແລະ ຕອບສະໜອງໃຫ້ກົມວິຊາການ ພາຍໃນກະຊວງ ຕາມຄວາມສາມາດ
ຕົວຈິງຂອງງົບປະມານ ໃນແຕ່ລະປີ; 
- ໃຫ້ຫ້ອງການ ປະສານສົມທົບກັບ ກົມກ່ຽວຂ້ອງ ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ 
ການສ ື່ສານ ເພ ື່ອຄົັ້ນຄວ້າ ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ການສ້າງ ເວັບໄຊ ຂອງກະຊວງ ໂດຍນໍາ
ໃຊ້ລະບົບເຄ ອຂ່າຍ ຂອງລັດຖະບານ ເປັນຕົັ້ນຕໍ ແລະ ໂຄງການສະນັບສະໜ ນຂອງປະເທດຄ ່
ຮ່ວມພັດທະນາ ທີື່ກໍາລັງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຢ ູ່ພາຍໃນກະຊວງ; 
- ການເຊົົ່າສັນຍານອິນເຕີເນັດ ຂອງບັນດາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງການເພ ື່ອການພັດທະນາ ຢ ູ່ພາຍ
ໃນກະຊວງ ເພ ື່ອປະຕິບັດວຽກງານຂອງໂຄງການ ແມ່ນໃຫ້ເຈົັ້າຂອງໂຄງການຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍເອງ; 

 

1.8.  ການນາໍໃຊໄ້ຟຟາ້, ນໍໍ້າປະປາ ແລະ ໂທລະສບັ: 
1.8.1. ການນາໍໃຊໄ້ຟຟາ້ : 
- ໃຫ້ຫ້ອງການ ກະຊວງຄົັ້ນຄວ້າ ວິທີການປະຢັດໄຟຟ້າ ພາຍໃນກະຊວງ ເຊັົ່ນ : ການຕິດຕັັ້ງລະບົບ
ໄຟຟ້າແສງອາທິດ, ການນໍາໃຊ້ລະບົບເປີດສະວິກໄຟຟ້າ ຕາມໂມງ, ການປູ່ຽນດອກໄຟປະຢັດ
ພະລັງງານ(LED) ແລະ ອ ື່ນໆ; 
- ໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທ ກຄົນ ມີສະຕິ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ: 

o ປິດ/ມອດ ໄຟຟ້າ, ພັດລົມ, ແອເຢັນ ແລະ ເຄ ື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທ ກຊະນິດ ໃນເວລາບໍໍ່ຢ ູ່ໃນ
ຫ້ອງເຮັດວຽກຂອງຕົນ;  

o ປິດ/ມອດ ດອກໄຟຕາມລະບຽງທາງຍ່າງ ຂອງຊັັ້ນຕົນ ຫຼ  ເປີດເທົົ່າທີື່ຈໍາເປັນເພ ື່ອໃຫ້ມີ
ແສງສະຫວ່າງພຽງພໍ ແລະ ໃນເວລາ 12:30-13:30 ໂມງຕອນສວາຍ ໃຫ້ມອດໄຟທ ກ
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ຊະນິດ ຍົກເວັັ້ນກໍລະນີທີື່ຈໍາເປັນເຊັົ່ນ: ການກະກຽມວຽກງານທີື່ສໍາຄັນຮີບດ່ວນ, ມີກອງ

ປະຊຸມ, ຫ້ອງຄວບຄ ມ ເຊີບເວີ (server) 
- ມອບໃຫ້ພະແນກບໍລິຫານ ຂອງແຕ່ລະກົມ, ຫ້ອງການ, ສ ນ ແຕ່ງຜ ້ຮັບຜິດຊອບ ເພ ື່ອກວດກາ 
ການເປີດ-ປິດ ເຄ ື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນກົມ, ຫ້ອງການ, ສ ນຂອງຕົນ ເປັນປະຈໍາ. 
- ການນໍາໃຊ້ຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ຫ້ອງຮັບແຂກ ຂອງກະຊວງ ພາຍໃນແຕ່ລະພາກສ່ວນ ຕ້ອງມີຜ ້ 
ຮັບຜິດຊອບ ປິດ ເຄ ື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທ ກຊະນິດ ພາຍຫຼັງປະຊຸມສໍາເລັດ; 
- ໃຫ້ຫ້ອງການ ກະຊວງ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂັັ້ນສອງ ຕິດຕາມຈົດນັບເລກກົງເຕີ 
(ໝ ໍ້ນັບໄຟ) ແລະ ໃບຮຽກເກັບເງິນຄ່າໄຟຟ້າ ເປັນປະຈໍາ, ຖ້າເຫັນວ່າ ຄ່າໄຟຟ້າເພີື່ມຂຶັ້ນຜິດ
ປ ກກະຕິຕ້ອງກວດກາຄ ນ ແລະ ປະສານຫາລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ມາກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂ
ໃຫ້ທັນເວລາ;  
- ໃຫ້ຫ້ອງການ ກະຊວງ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂັັ້ນສອງ ຕິດປ້າຍເຕ ອນສະຕິໃນການ
ປິດ/ ມອດເຄ ື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ <<ຢູ່າລ ມມອດໄຟ ເມ ື່ອອອກຈາກຫ້ອງການ>> <<ທ່ານມອດໄຟແລວ້

ບໍ?>> ໃສ່ບ່ອນທີື່ເໝາະສົມ ຕົວຢູ່າງ: ທາງເຂົັ້າລິບ, ທາງເຂົັ້າຕຶກອາຄານ, ທາງຂຶັ້ນ/ລົງ ຂັັ້ນໄດແຕ່
ລະຊັັ້ນ ; 

 

1.8.2 ການນາໍໃຊນ້ໍໍ້າປະປາ: 
- ໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທັງໝົດ ພາຍໃນກະຊວງ ເປັນເຈົັ້າການ:  

o ຕິດຕາມ, ກວດກາເປັນປະຈໍາການນໍາໃຊ້ນໍໍ້າປະປາ ຢ ູ່ບໍລິເວນຫ້ອງການ ແລະ ສະຖານທີື່
ເຮັດວຽກຂອງຕົນ, ໃນກໍລະນີ ມີນໍໍ້າຮົົ່ວໄຫຼ ຫຼ  ທໍໍ່ນໍໍ້າປະປາແຕກ ຢ ູ່ພາຍໃນຕຶກຂອງ
ກະຊວງໃຫ້ຮີບຮ້ອນແຈ້ງ ພະແນກບໍລິຫານ, ຫ້ອງການ ກະຊວງ ມາແກ້ໄຂໂດຍດ່ວນ 
(ສໍາລັບ ຕຶກສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຕຶກຫ້ອງການຄະນະກ າມະການຮ່ວມມ ລາວ-ຫວຽດ 
ນາມ, ຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມ ລາວ-ຈີນ ແລະ ຕຶກຫ້ອງການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ້ມ
ຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບເອງ); 

o ປິດກັອກນໍໍ້າທ ກຄັັ້ງ ກ່ອນອອກຈາກຫ້ອງນໍໍ້າ ຫຼ  ກ່ອນກັບບ້ານ;  
- ຫ້ອງການ ຕ້ອງຮີບຮ້ອນປັບປ ງແກ້ໄຂຢູ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ທັນເວລາ ພາຍຫຼັງກວດພົບເຫັນນໍໍ້າ
ປະປາຮົົ່ວໄຫຼ ຫຼ  ໄດ້ຮັບການແຈ້ງຈາກບັນດາກົມ, ຫ້ອງການ, ສ ນ.  
- ຫ້ອງການກະຊວງ ຕ້ອງກວດເບິື່ງຄ່ານໍາໃຊ້ນໍໍ້າປະປາໃນແຕ່ລະເດ ອນ ແລະ ຈົດນັບເລກໃນກົງເຕີ
ນັບໄວ້ຢູ່າງຊັດເຈນ, ຖ້າເຫັນວ່າຄ່ານໍາໃຊ້ນໍໍ້າປະປາ ເພີື່ມຂຶັ້ນຜິດປ ກກະຕິ , ຕ້ອງກວດກາຄ ນ ແລະ 
ປະສານສົມທົບກັບລັດວິສາຫະກິດນໍໍ້າປະປາ ເພ ື່ອມາກວດກາສະພາບເຕັກນິກຕ່າງໆ ແລະ ແກ້ໄຂ
ໃຫ້ທັນເວລາ; 
- ຫ້າມບ ກຄົນສວຍໂອກາດ ນໍາເອົາລົດສ່ວນຕົວ ມາລ້າງໃນສະຖານທີື່ ສໍານັກງານຫ້ອງການຢູ່າງ
ເດັດຂາດ; 

 

1.8.2. ການນາໍໃຊ ້ໂທລະສບັ: 
- ໃຫ້ຫ້ອງການກໍານົດຄ ນ ຈໍານວນເລກໝາຍໂທລະສັບ ທີື່ນໍາໃຊ້ໃນປະຈ ບັນ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບ
ໜ້າວຽກ  ແລະ ບ່ອນໃດສາມາດຕໍໍ່ພ່ວງກັນໄດ້ແມ່ນໃຫ້ນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັນ;  
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- ບັນດາກົມ, ຫ້ອງການ, ສ ນ ຕ້ອງເປັນເຈົັ້າການໃນການນໍາໃຊ້ໂທລະສັບທີື່ໄດ້ຕິດຕັັ້ງໃຫ້, ຖ້າເລກ
ໝາຍໂທລະສັບໃດໃຊ້ບໍໍ່ໄດ້ ແລະ ບໍໍ່ໄດນ້ໍາໃຊ້ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຫ້ອງການກະຊວງ ແກ້ໄຂໃຫ້ທັນ
ເວລາ ຫຼ  ສົົ່ງຄ ນໝາຍເລກດັົ່ງກ່າວ ຫຼີກເວັັ້ນການຈ່າຍຄ່າເຊົົ່າເກີນຄວາມຈໍາເປັນ; 

- ການນໍາໃຊ້ໂທລະສັບ ແມ່ນໃຫ້ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນວຽກງານວິຊາສະເພາະເທົົ່ານັັ້ນ, ຫ້າມນໍາໃຊ້ໃນ
ວຽກສ່ວນຕົວທັງພາຍໃນ ຫຼ  ຕ່າງປະເທດ, ຖ້າຫາກລະເມີດຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ດ້ວຍ 
ຕົນເອງ; 

- ຫ້ອງການກະຊວງ ຕ້ອງກວດເບິື່ງຄ່າໂທ (ກວດເບິື່ງການໂທອອກຕ່າງປະເທດ) ໃນແຕ່ລະເດ ອນ 
ຖ້າເຫັນວ່າ ຄ່າໂທເພີື່ມຂຶັ້ນ ຜິດປ ກກະຕິ ຕ້ອງກວດກາຄ ນ ໃບເກັບເງິນ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ປະສານ
ຫາ ຜ ້ຕອບສະໜອງໝາຍເລກໂທລະສັບມາ ກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ທັນເວລາ; 

- ຫ້ອງການກະຊວງ ເປັນເຈົັ້າການຄົັ້ນຄວ້າກວດກາຄ ນເພ ື່ອກໍານົດເບີໂທໃດ ທີື່ອະນ ມັດໃຫ້ໂທ
ອອກໄປຕ່າງປະເທດໄດ້. 
 

2.  ປະຢດັລາຍຈາ່ຍງບົປະມານການຈດັຊ ັ້ປ ກກະຕ ິ 
2.1.  ເຄ ື່ອງໃຊຫ້ອ້ງການ, ອ ປະກອນຮບັໃຊ ້ແລະ ແບບພມິ: 
- ໃຫ້ຫ້ອງການກະຊວງ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂັັ້ນສອງ ພາຍໃນກະຊວງ ຄົັ້ນຄວ້າ-ຕອບ
ສະໜອງ ເຄ ື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ, ແບບພິມ, ເຄ ື່ອງຈັກ ແລະ ວັດຖຸປະກອນໃຫ້ແຕ່ລະກົມ, ຫ້ອງການ
ສ ນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ກໍານົດໝາຍໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ຜ່ານການປະມ ນຢູ່າງເປີດ
ກວ້າງ ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊ ັ້-ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດຢູ່າງເຂັັ້ມງວດ; 
- ໃຫ້ແຕ່ລະກົມ, ຫ້ອງການ, ສ ນ ຕ້ອງຂຶັ້ນແຜນຄວາມຕ້ອງການນໍາໃຊ້ແຕ່ລະໜ້າວຽກຕົວຈິງໃຫ້
ຊັດເຈນ ແລະ ນໍາໃຊ້ຢູ່າງປະຢັດ; 
- ໃຫ້ຫ້ອງການຄົັ້ນຄວ້າ-ຕອບສະໜອງ ເຄ ື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ (ໂຕະ, ຕັົ່ງ, ໂຊຟາຮັບແຂກ, ວັດຖຸ
ອ ປະກອນອ ື່ນໆ) ໃຫ້ແກ່ບັນດາກົມ, ຫ້ອງການ, ສ ນ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ ໂດຍໃຫ້ເບິື່ງຈາກ 
ເຄ ື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການທີື່ມີຢ ູ່ແລ້ວໃນປະຈ ບັນ ແລະ ຍັງນໍາໃຊ້ໄດ້ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສ ງສ ດ ເພ ື່ອຈໍາ
ກັດການຊ ັ້ໃໝ່; 
- ການຮ່າງເອກະສານ ເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ເພ ື່ອລາຍງານ ແລະ ຂໍຄໍາເຫັນຈາກການນໍາຂັັ້ນກົມ ໃຫ້ໝ ນໃຊ້
ເຈ້ຍ ທັງສອງໜ້າ ຫຼ  ຮ່າງສົົ່ງຜ່ານລະບົບທັນສະໄໝ ເພ ື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຈັດຊ ັ້ໃໝ່.  

 

2.2.  ເຄ ື່ອງຈກັ ແລະ ວດັຖອຸ ປະກອນ: 
- ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ ແລະ ສ ນ ຕ້ອງເປັນເຈົັ້າການໃນການຄ ້ມຄອງນໍາໃຊ້, ຂຶັ້ນແຜນບໍາລ ງ
ຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ຕາມເຕັກນິກ ແລະ ສະພາບການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ;  
- ໃຫ້ນໍາໃຊ້ ເຄ ື່ອງຄອມພີວເຕີ, ເຄ ື່ອງພິມເອກະສານ, ເຄ ື່ອງສໍາເນົາເອກະສານ ແລະ ເຄ ື່ອງສະແກນ
ເອກະສານ ທີື່ມີຢ ູ່ແລ້ວ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສ ງສ ດ ເພ ື່ອຈໍາກັດການຊ ັ້ໃໝ່; 
- ການນໍາໃຊ້ຈັກພິມ (Printer) ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ຮ່ວມກັນ ຫຼ  ເຊ ື່ອມຕໍໍ່ກັບຈັກອັດສໍາເນົາ, ຄວນໃຊ້ຍີື່ຫໍໍ້
ດຽວກັນ ແລະ ຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ຈັກພິມສີ ທີື່ມີລາຄາແພງ ແລະ ສິັ້ນເປືອງນໍໍ້າມຶກ; 
- ໃຫ້ຫ້ອງການສ ບຕໍໍ່ເຊົົ່າ ຈັກອັດສໍາເນົາເອກະສານ ແລະ ຄົັ້ນຄວ້າເຊົົ່າເຄ ື່ອງໃຊ້ ICT ຈາກພາຍ
ນອກ ເພ ື່ອມາໃຫ້ບໍລິການແກ່ບັນດາກົມ, ຫ້ອງການ ແລະ ສ ນ ບົນພ ັ້ນຖານການປະມ ນ ຫຼ  
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ປຽບທຽບລາຄາໃຫ້ບໍລິການ ຢູ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ເພ ື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊ ັ້ໃໝ່ ແລະ 
ບໍາລ ງຮັກສາ-ສ້ອມແປງ. 
 

2.3.  ສາໍນກັງານຫອ້ງການ:  
  ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ສ ນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂັັ້ນສອງ  ທີື່ຂຶັ້ນກັບ ກຜທ ຕ້ອງເປັນ 
ເຈົັ້າການໃນການຄ ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້, ປ ກປັກຮັກສາ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສະພາບຂອງຕຶກອາຄານ
ຂອງກະຊວງຢູ່າງເປັນປ ກກະຕິ. ຖ້າຫາກເຫັນວ່າມີການເປູ່ເພເສຍຫາຍໃຫ້ຮີບຮ້ອນລາຍງານຫ້ອງ 
ການກະຊວງ ຫຼ  ພະແນກບໍລິຫານຂອງ ບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂັັ້ນສອງ ເພ ື່ອດໍາເນີນຂັັ້ນຕອນ
ການບໍາລ ງຮັກສາ-ສ້ອມແປງໃຫ້ທັນເວລາ. 

 

2.4.  ນໍໍ້າມນັເຊ ັ້ອໄຟ: 
ການຈັດຊ ັ້ນໍໍ້າມັນເຊ ັ້ອໄຟ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍກໍານົດໝາຍການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະ 

ມານບໍລິຫານຂອງລັດ ທີື່ປະກາດໃຊ້ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ຢູ່າງເຂັັ້ມງວດ. 
 

2.5.  ພາຫະນະ: 
- ການຈ່າຍຄ່າທໍານຽມທາງ ແລະ ຄ່າປະກັນໄພ ປະຈໍາປີ ໂດຍນໍາໃຊ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແມ່ນມີ
ພຽງລົດບໍລິຫານຮັບໃຊ້ລວມຂອງກະຊວງ, ລົດການນໍາຂັັ້ນສ ງ ແລະ ລົດທີື່ພະນັກງານ ບໍລິຫານ
ປະເພດ 1 ຂຶັ້ນໄປ ເທົົ່ານັັ້ນ; ສໍາລັບພາຫະນະຂອງລັດ ທີື່ພະນັກງານບໍລິຫານປະເພດ 2 ນໍາໃຊ້ 
ແມ່ນຜ ້ນໍາໃຊ້ພາຫະນະຄັນດັົ່ງກ່າວ ເປັນຜ ້ຮັບຜິດຊອບຊໍາລະເອງ; 
- ການສະເໜີຂໍຈັດຊ ັ້ໃໝ່ ຂອງບັນດາກົມ, ຫ້ອງການ, ສ ນ ຕ້ອງຂຶັ້ນແຜນ, ມີແຫຼ່ງງົບປະມານຊັດ
ເຈນ ແລະ ນໍາສະເໜີຄະນະນໍາກະຊວງ ພິຈາລະນາ ອະນ ມັດເສຍກ່ອນ;  
- ການຈັດຊ ັ້ ຕ້ອງປະຕິບັດການປະມ ນຈັດຊ ັ້-ຈັດຈ້າງ ລວມສ ນ ຢ ູ່ຫ້ອງການ ກະຊວງ ໂດຍສອດ 
ຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊ ັ້ ຢູ່າງເຂັັ້ມງວດ. 

 

2.6. ການຈອງ-ຊ ັ້ປີັ້ຍນົ: 
- ການຈອງ ແລະ ຊ ັ້ປີັ້ເຮ ອບິນໄປເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍການນໍາ
ໃຊ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແມ່ນໃຫ້ລວມສ ນຢ ູ່ຫ້ອງການກະຊວງບ່ອນດຽວເພ ື່ອໂອນຊໍາລະຕາມ
ລະບົບງົບປະມານໃນແຕ່ລະໄລຍະ (ຍົກເວັັ້ນ ບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂັັ້ນສອງ); ກໍລະນີ 
ພາກສ່ວນໃດໜຶື່ງ ຈອງ ແລະ ຊ ັ້ປີັ້ຍົນເອງ ໂດຍບໍໍ່ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການ ກະຊວງ ກ່ອນ 
ແລະ ໄດ້ຮັບອານ ມັດຈາກຂັັ້ນເທິງ, ຫ້ອງການກະຊວງສາມາດປະຕິເສດ ການຊໍາລະ ແລະ ບໍໍ່ທົດ
ແທນຄ ນການຊ ັ້ປີັ້ເຮ ອບິນດັົ່ງກ່າວໄດ້; 

- ບັນດາກົມ, ຫ້ອງການ ແລະ ສ ນ  ທີື່ຂຶັ້ນກັບ ກຜທ ສາມາດຈອງ ແລະ ຊ ັ້ປີັ້ເຮ ອບິນເອງ ໃນກໍລະນີ
ຫາກນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງພາກສ່ວນຕົນ, ການສະໜັບສະໜ ນຈາກຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ຈາກອົງ
ການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ຫຼ  ຂອງບ ກຄົນ;  

- ທ ກການເດີນທາງ ດ້ວຍເຮ ອບິນ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ການບໍລິການຂອງລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ເປັນ
ບ ລິມະສິດ. ກໍລະນີລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ບໍໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ ຈຶື່ງອະນ ຍາດໃຫ້ນໍາ
ໃຊ້ສາຍການບິນອ ື່ນຕາມຄວາມເໝາະສົມ;  
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- ການຈັດຊ ັ້ປີັ້ເຮ ອບິນແມ່ນ ໃຫ້ມີການປະມ ນເອົາ ບໍລິສັດຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ ເປັນແຕ່ລະປີ. 
 

3.  ການນາໍໃຊ ້ງບົປະມານບລໍຫິານລວມຂອງກະຊວງ   
- ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ສ ນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂັັ້ນສອງ ພາຍໃນກະຊວງ ຕ້ອງຂຶັ້ນແຜນ 
ຄວາມຕ້ອງການນໍາໃຊ້ໃຫ້ແທດເໝາະກັບແຜນງົບປະມານລາຍຈ່າຍບໍລິຫານຂອງຕົນຕາມຕົວ 
ເລກແຜນທີື່ໄດ້ຮັບ; 

- ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ສ ນ ທີື່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງ ຕ້ອງຕິດຕາມ ກວດກາ  ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານ
ບໍລິຫານທີື່ແບ່ງປັນໃຫ້ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ຫ້ອງການກະຊວງ
ເປັນແຕ່ລະເດ ອນ, ງວດ ແລະ ປີ ໃຫ້ທັນເວລາ. 
 

4. ການປະຕບິດັໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັພາກປ ກກະຕ ິ
- ບັນດາກົມ, ຫ້ອງການ, ສ ນ ທີື່ໄດ້ຮັບອະນ ຍາດໃຫ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສົົ່ງເສີມວິຊາການ 
(ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດພາກປ ກກະຕິ) ດັົ່ງນີັ້:  
o ຂຶັ້ນແຜນ ແລະ ປະກອບເອກະສານຄົບຖ້ວນ ຫາຫ້ອງການ ກະຊວງ ເພ ື່ອຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສະ    

ເໜີຂໍງົບປະມານຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ຈາກກະຊວງການເງິນ; 
o ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີື່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົານັັ້ນໃຫ້ສໍາເລັດ 

ຕາມກໍານົດເວລາ; 
o ຕ້ອງສ້າງບົດສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເພ ື່ອລາຍງານການ

ນໍາກະຊວງ ແລະ ສົົ່ງສໍາເນົາ 1 ຊຸດໃຫ້ແກ່ ຫ້ອງການກະຊວງ ເພ ື່ອຊາບ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ; 

- ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ໃນກໍລະນີທີື່ຄະນະກວດສອບ ຈາກອົງການກວດ
ສອບແຫ່ງລັດ ຕ້ອງການເອກະສານ ຫຼ  ສະໜອງຂໍຂໍໍ້ມ ນໃດໜຶື່ງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດ
ໂຄງການ. 

 

5. ການຄ ມ້ຄອງ - ນາໍໃຊທ້ນຶຊວ່ຍເຫຼ ອທາງການເພ ື່ອການພດັທະນາ 
- ບັນດາກົມ, ຫ້ອງການ, ສ ນ ທີື່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜ ນ ຫຼ  ເປັນຜ ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ
ຊ່ວຍເຫຼ ອທາງການເພ ື່ອການພັດທະນາ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຄ ້ມຄອງ ແລະ ນໍາ
ໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼ ອທາງການເພ ື່ອການພັດທະນາ ເລກທີ 357/ລບ, ລົງວັນທີ 09 ຕ ລາ 2019 ຢູ່າງ
ເຂັັ້ມງວດ; 
- ໃນກໍລະນີ ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງການເປີດບັນຊີ ຢ ູ່ທະນາຄານທ ລະກິດໃດໜຶື່ງ ຕ້ອງສະເໜີ ຂໍ
ອະນ ມັດຈາກກະຊວງການເງິນ ຕາມລະບຽບການ;  
- ບັນດາກົມ, ຫ້ອງການ, ສ ນ ທີື່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງການເພ ື່ອການພັດທະນາ 
ຕ້ອງສົົ່ງສໍາເນົາເອກະສານໂຄງການ ແລະ ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ລວມທັງ
ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານຕົວຈິງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ ຫ້ອງການ ກະຊວງ ເພ ື່ອຊາບ ແລະ ຕິດຕາມ. 
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III. ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ 
1. ມອບໃຫ້ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າສ ນ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານງານ ຂອງ 

ສາມອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ກະຊວງ ຈັດຕັັ້ງເຜີຍແຜ່ ແລະ ນໍາພາ-ຊີັ້ນໍາ ສະມາຊິກພັກ-
ພະນັກງານ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັົ່ງສະບັບນີັ້ ຢູ່າງເຄັົ່ງຄັດ. 

2. ມອບໃຫ້ ກົມກວດກາກະຊວງ ເຮັດໜ້າທີື່ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັົ່ງສະບັບ
ນີັ້ ແລ້ວ ສະຫຼຸບລາຍງານ ການນໍາກະຊວງ ປະຈໍາໄຕມາດ, ປະຈໍາ 6 ເດ ອນ ແລະ ປະຈໍາປີ ໂດຍຖ 
ເອົາເປັນຂະບວນການໜຶື່ງ ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການສ້າງຂະບວນການຂໍໍ່ານັບຮັບຕ້ອງກອງປະ 
ຊຸມໃຫຍ່ ອົງຄະນະພັກ ຄັັ້ງທີ IV ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກອງປະຊຸມໃຫຍ ່

ຄັັ້ງທີ XI ຂອງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ. 
 

IV. ຜນົສກັສດິ 

1. ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ມ ັ້ລົງລາຍເຊັນ ເປັນຕົັ້ນໄປ. 
 

   ຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ                 ເລກທີ 1987 /ກຜທ 
      ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 27 ພະຈິກ 2020 

 

ຄໍາແນະນາໍ 
ກ່ຽວກັບການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ນາໍໃຊຸ້ທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານ 

ປະກອບເຂົົ້າໃນການຈດັຕັົ້ງປະຕບິດັໂຄງການຊວ່ຍເຫຼຼືອທາງການເພຼືື່ອການພດັທະນາ 
 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ (ສະບັບປັບປ ງ) ເລກທີ 72/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 
2015; 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ (ສະບັບປັບປ ງ) ເລກທີ 71/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ທນັວາ 2015; 
- ອີງຕາມ ດໍາລັດວ່າດຸ້ວຍການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ການຊ່ວຍເຫຼຼືອທາງການເພຼືື່ອການພັດທະນາ ສະບັບເລກ
ທີ 357/ລບ, ລົງວັນທີ 09 ຕ ລາ 2019; 

- ອີງຕາມ ດໍາລັດວ່າດຸ້ວຍການຈັດຕັົ້ງ ແລະ ການເຄຼືື່ອນໄຫວ ຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ສະບັບເລກທີ 201/ນຍ, ລົງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2017; 

 
ຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ອອກຄໍາແນະນໍາ: 

I. ຈ ດປະສງົ 
 ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີົ້ວາງອອກ ເພຼືື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ແນະນໍາຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍ
ວ່າດຸ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 72/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 2015, ດໍາລັດວ່າດຸ້ວຍການຄ ຸ້ມ
ຄອງ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼຼືອທາງການເພຼືື່ອການພັດທະນາ ສະບັບເລກທີ 357/ລບ, ລົງວັນທີ 09 ຕ ລາ 
2019 ແລະ ນິຕິກໍາອຼືື່ນທີື່ຕິດພັນກັບວຽກງານຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ປະກອບເຂົົ້າ
ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼຼືອທາງການເພຼືື່ອການພັດທະນາ.  
 ເພຼືື່ອໃຫຸ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂຸ້ອງທີື່ຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼຼືອທາງການເພຼືື່ອການພັດທະນາໃນແຕ່ລະຂັົ້ນ ໄດຸ້ນໍາ
ໃຊຸ້ເປັນບ່ອນອີງ ໃນການກໍານົດແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼຼືອທາງການເພຼືື່ອການພັດທະນາ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນ 
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ໂຄງການທີື່ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດພາຍໃຕຸ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼຼືອລຸ້າ, ທຶນກ ຸ້ຢືມດອກເບຸ້ຍຜ່ອນຜັນ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼຼືອລຸ້າທາງດຸ້ານ

ວິຊາການ ຈາກບັນດາຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ທີື່ບ ໍ່ກວມເອົາການຊ່ວຍເຫຼຼືອຈາກລັດຖະບານ ສປ ຈີນ ແລະ ສສ. 
ຫວຽດນາມ. 
 

II. ເນຼືົ້ອໃນ 
1. ປະເພດຂອງທນຶສມົທບົ 

ປະເພດຂອງທຶນສົມທົບປະກອບມີ ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ແລະ ທຶນສົມທົບທີື່ເປັນຂອງພາກສ່ວນ
ທົົ່ວໄປ. 

1.1 ທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານ 
ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ໝາຍເຖິງ ການປະກອບສ່ວນຂອງລັດຖະບານ ດຸ້ວຍການສົມທົບເປັນວັດ

ຖູປະກອນ ຫຼຼື ເປັນເງິນສົດ ເພຼືື່ອປະກອບເຂົົ້າໃນການກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ ຊຶື່ງ
ຂະແໜງການທີື່ເປັນເຈົົ້າຂອງແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ ເປັນຜ ຸ້ດໍາເນີນຂັົ້ນຕອນການຂຶົ້ນແຜນງົບປະມານ ເພຼືື່ອສະເໜີ
ລັດຖະບານພິຈາລະນາ ແລະ ຂ ການຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຶື່ງມີລາຍລະອຽດດັົ່ງນີົ້: 

 

1.1.1 ທນຶສມົທບົທີື່ເປນັເງນິສດົ (In Cash)  

- ທຶນສົມທົບທີື່ຄິດໄລ່ເປັນຄ່າຊົດເຊີຍການຍົກຍຸ້າຍປະຊາຊົນ ຫຼຼື ທີື່ດິນຂອງປະຊາຊົນ ທີື່ຖຼືກຜົນ
ກະທົບຈາກໂຄງການ, ຊັບສິນທີື່ເປັນເງິນສົດ, ພັນທະບັດ, ຮ ຸ້ນ ແລະ ລາຍຈ່າຍອຼືື່ນໆ ທີື່ເປັນພັນທະຂອງຝ່າຍ
ລັດຖະບານ ຕຸ້ອງໄດຸ້ປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນໂຄງການ ຊກພ ຕາມການຕົກລົງກັບຜ ຸ້ໃຫຸ້ທຶນ, ທຶນສົມທົບດັົ່ງກ່າວ 
ຕຸ້ອງນອນຢ ່ໃນແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການ. 

- ທຶນສົມທົບທີື່ຄິດໄລ່ໃນຮ ບແບບຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ ເຊັົ່ນ: ການປະກອບສ່ວນຍົກເວັົ້ນພາສີອາ 

ກອນນໍາເຂົົ້າວັດຖູປະກອນຕ່າງໆ, ການປະກອບສ່ວນຍົກເວັົ້ນພາສີອາກອນລາຍໄດຸ້ ແລະ ອາກອນເງິນເດຼືອນ
ຂອງພະນັກງານ ແລະ ບ ລິສັດທີື່ປຶກສາຕ່າງໆເປັນຕົົ້ນ ໂດຍອງີຕາມສັນຍາຂອງແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ ທີື່
ປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.   

1.1.2 ທນຶສມົທບົທີື່ເປນັຄາ່ພາສ-ີອາກອນ (Tax, duties and other fees) 
   ທຶນສົມທົບທີື່ເປັນຄ່າພາສີ-ອາກອນປະກອບມີ: ຄ່າພາສີ-ອາກອນການນໍາເຂົົ້າວັດຖູປະກອນ

ຕ່າງໆ ເພຼືື່ອມາຮັບໃຊຸ້ໂຄງການທີື່ນໍາໃຊຸ້ທຶນ ຊກພ, ອາກອນທາງກົງ-ທາງອຸ້ອມ, ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ຕາມ
ພັນທະທີື່ລະບ ໃນສັນຍາເງິນກ ຸ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼຼືອລຸ້າ ເຊິື່ງຂະແໜງການກ່ຽວຂຸ້ອງຕຸ້ອງປະສານສົມທົບກັບ 
ກະຊວງການເງິນ ໃນການໄລ່ລຽງ ກ່ອນການຂຶົ້ນແຜນທຶນສົມທົບດັົ່ງກ່າວ. 

 

1.1.3 ທນຶສມົທບົທີື່ບ ໍ່ເປນັເງນິສດົ (In Kind) 
ທຶນສົມທົບທີື່ບ ໍ່ເປັນເງິນສົດແມ່ນ ການປະກອບສ່ວນຂອງລັດຖະບານ ທີື່ນອນຢ ່ໃນຄັງຊັບສິນ 

ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຊຶື່ງປະກອບມີ: ຊັບສິນທີື່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບ ໍ່ມີຕົວຕົນ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນ ທີື່ດິນ, ອາຄານ, 
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ສິື່ງກ ໍ່ສຸ້າງ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ບ ກຄະລາກອນ, ຄ່າບ ລິຫານ ອຼືື່ນໆ ເຊັົ່ນ: ຄ່າເງິນເດຼືອນພະນັກງານລັດ, 
ຄ່ານໍໍ້າ, ຄ່າໄຟຟ້າ ຕາມພັນທະໃນສັນຍາ ແລະ ການຕົກລົງຮ່ວມກັນກັບຜ ຸ້ໃຫຸ້ທຶນ ການປະກອບສ່ວນດັົ່ງກ່າວຕຸ້ອງ
ມີບັນຊີຕິດຕາມ, ຄິດໄລ່ ແລະ ສັງລວມເປັນມ ນຄ່າຕົວຈິງ ເພຼືື່ອສະຫຼຸບລາຍງານ ແລະ ແຈຸ້ງໃຫຸ້ຜ ຸ້ໃຫຸ້ທຶນຊາບ. 

 

1.1.4 ທນຶສມົທບົທີື່ເປນັໂຄງການສມົທບົຂອງລດັຖະບານ (Public Investment Project) 

ທຶນສົມທົບທີື່ເປັນໂຄງການສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນບັນດາໂຄງການທີື່ລັດຖະບານຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດ ຄຽງຄ ່ ຫຼຼື ເສີມໃສ່ ໂດຍນໍາໃຊຸ້ງົບປະມານຂອງລັດ ຫຼຼື ບຸ້ວງທຶນອຼືື່ນໆ, ເຊິື່ງມີຈ ດປະສົງເພຼືື່ອອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກ ແລະ ເຊຼືື່ອມຈອດໂຄງການ ຊກພ, ແຕ່ຕຸ້ອງມີການປຶກສາຫາລຼື ແລະ ມີການຕົກລົງເຫັນດີ 
ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ຜ ຸ້ໃຫຸ້ທຶນ ຊກພ, ໂດຍຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດອີງຕາມພັນທະ, ສັນຍາ ແລະ ເງຼືື່ອນໄຂທີື່ໄດຸ້
ຕົກລົງກັບຜ ຸ້ໃຫຸ້ທຶນ ຫຼຼື ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຕົວຢ່າງ: ຜ ຸ້ໃຫຸ້ທຶນ ຫຼຼື ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຕົກລົງຊ່ວຍເຫຼຼືອກ ໍ່ສຸ້າງ
ໂຮງໝໍຄົບວົງຈອນເພຼືື່ອພັດທະນາໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດໃດໜຶື່ງ ແລະ ໃນນັົ້ນລັດຖະບານຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ສົມທົບ
ເປັນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃນຮ ບແບບການກ ໍ່ສຸ້າງ ຫຼຼື ຂະຫຍາຍເສັົ້ນທາງ ເພຼືື່ອໃຫຸ້ປະຊາຊົນສາມາດເຂົົ້າ
ເຖິງໂຮງໝໍດັົ່ງກ່າວ; ທຶນສົມທົບດັົ່ງກ່າວຕຸ້ອງມີການຮັບຮ ຸ້ ແລະ ຈັດເຂົົ້າໃນແຜນການລົງທຶນປົກກະຕິຂອງ
ຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ, ເຊິື່ງຈະບ ໍ່ໄດຸ້ຄິດໄລ່ເພຼືື່ອຂຶົ້ນແຜນທຶນສົມທົບໃນເບຼືົ້ອງໂຄງການ ຊກພ ແຕ່ຈະ
ບັນທຶກເປັນການສົມທົບໂຄງການ ຊກພ. 

1.2 ທນຶສມົທບົທີື່ເປນັຂອງພາກສວ່ນທົົ່ວໄປ 
ທຶນສົມທົບທີື່ເປັນຂອງພາກສ່ວນທົົ່ວໄປ ປະກອບມີ: ທຶນສົມທົບທີື່ເປັນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ 

ພາກສ່ວນເອກະຊົນສົມທົບ ( Communitiess and privates Inclusiveness ) 

    1.2.1 ທນຶສມົທບົທີື່ເປນັຂອງປະຊາຊນົ ແມ່ນໂຄງການທີື່ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ຊັບສິນທີື່ເປັນກໍາມະສິດຂອງ
ປະຊາຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ສົມທົບຊ່ວຍເຫຼຼືອເຂົົ້າໃນໂຄງການດັົ່ງກ່າວ ເຊັົ່ນ: ການ
ປະກອບສ່ວນທາງວັດຖູປະກອນ, ເງິນສົດ, ກໍາລັງແຮງງານ, ເນຼືົ້ອທີື່ດິນບຸ້ານ, ໄຮ່ນາ-ຮົົ້ວສວນ, ຕົົ້ນໄມຸ້ ແລະ 
ສັດລຸ້ຽງຕ່າງໆ ທີື່ເປັນກໍາມະສິດຂອງປະຊາຊົນມອບເຂົົ້າໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຊກພ ເຊິື່ງທຶນສົມທົບ
ດັົ່ງກ່າວຈະບ ໍ່ຄິດໄລ່ເຂົົ້າໃນແຜນການ ແຕ່ຈະໄລ່ເປັນມ ນຄ່າຕາມການປະກອບສ່ວນຕົວຈິງ ເພຼືື່ອຈັດເຂົົ້າເປັນທຶນ
ສົມທົບ ແລະ ແຈຸ້ງໃຫຸ້ຜ ຸ້ໃຫຸ້ທຶນຊາບ.  

    1.2.2 ທນຶສມົທບົທີື່ເປນັຂອງພາກສວ່ນເອກະຊນົ ແມ່ນພາກສ່ວນເອກະຊົນຜ ຸ້ທີື່ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ຈາກໂຄງການບ ໍ່ວ່າຈະເປັນທາງກົງ ຫຼຼື ທາງອຸ້ອມ ໄດຸ້ປະກອບສ່ວນທາງດຸ້ານວັດຖູປະກອນ, ເງິນສົດ ຫຼຼື ປັດໃຈ
ອຼືື່ນໃນບຸ້ວງງົບປະມານຂອງຕົນເອງທີື່ຮັບຜິດຊອບ ມອບເຂົົ້າໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຊກພ ເຊິື່ງທຶນ
ສົມທົບດັົ່ງກ່າວ ຈະບ ໍ່ຄິດໄລ່ເຂົົ້າໃນແຜນການ ແຕ່ຈະຄິດໄລ່ເປັນມ ນຄ່າຕາມການປະກອບສ່ວນຕົວຈິງ ເພຼືື່ອ
ຈັດເຂົົ້າເປັນທຶນສົມທົບ ແລະ ແຈຸ້ງໃຫຸ້ຜ ຸ້ໃຫຸ້ທຶນຊາບ. 

 

2. ໜຸ້າທີື່ຮບັຜດິຊອບຂອງກະຊວງ ແລະ ອງົການລດັທຽບເທົົ່າກະຊວງ 
2.1 ໜຸ້າທີື່ຮບັຜດິຊອບຂອງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ  

 ໜຸ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບ ຂອງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແມ່ນຖຼືກຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ໂດຍແບ່ງໄປ
ຕາມ ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ຂອງບັນດາກົມທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ດັົ່ງນີົ້: 
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2.1.1 ກມົຮວ່ມມຼືສາກນົ 
- ສົມທົບກັບ ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ,  ຄ ່ຮ່ວມ    

ພັດທະນາ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງເພຼືື່ອມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຄົົ້ນຄວຸ້າທ ກຂັົ້ນຕອນການກ ານົດທຶນ
ສົມທົບ; 

- ຄົົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຄວາມຖຼືກຕຸ້ອງຕາມເນຼືົ້ອໃນສັນຍາ ແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ ຊກພ ພຸ້ອມທັງ 
ປະເມີນ ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການນ າໃຊຸ້ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານຖຼືກຕຸ້ອງ ແລະ ເປັນໄປຕາມແຜນ 
ແລະ ຈ ດປະສົງຂອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ; 

- ຄົົ້ນຄຸ້ວາ ແລະ ສັງລວມແຜນຄວາມຕຸ້ອງການທຶນສົມທົບປະຈໍາປີ, ໄລຍະກາງ (3 ປີ) ແລະ ໄລຍະຍາວ (5 
ປີ) ເພຼືື່ອໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນງົບປະມານໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວຂອງລັດຖະບານ; 

- ຄົົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຄວາມຖຼືກຕຸ້ອງຂອງການຂຶົ້ນແຜນທຶນສົມທົບ ແລຸ້ວນ າສົົ່ງຕ ໍ່ໄປຍັງກົມປະ
ເມີນຜົນ ແລະ ກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ລົງທຶນ ເພຼືື່ອປະກອບເຂົົ້າໃນແຜນງົບປະມານຂອງ
ລັດຖະບານ ເພຼືື່ອລາຍງານໃຫຸ້ລັດຖະບານອະນ ມັດ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ; 

- ຄົົ້ນຄຸ້ວາ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຄວາມຖຼືກຕຸ້ອງຂອງທຶນສົມທົບທີື່ນອນຢ ່ໃນບຸ້ວງຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ ໃນແຕ່
ລະປີ ແລຸ້ວສົົ່ງໃຫຸ້ກະຊວງການເງິນ ຄົົ້ນຄຸ້ວາພິຈາລະນາໃນຂັົ້ນຕ ໍ່ໄປ; 

- ຄົົ້ນຄຸ້ວາ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຄວາມຖຼືກຕຸ້ອງຂອງການສະເໜີ ອວ່າຍ ຫຼຼື ດັດແກຸ້ທຶນສົມທົບໃນແຕ່ລະຄັົ້ງ 
ໂດຍອີງຕາມການລົງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການນໍາໃຊຸ້ທຶນສົມທົບຢ່າງຖຼືກຕຸ້ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ ແລະ 
ຢັັ້ງຢືນໃຫຸ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງບັນຈ ເຂົົ້າແຜນທຶນສົມທົບບຸ້ວງດັດແກຸ້ ຫຼຼື ອວ່າຍທຶນສົມທົບ ເພຼືື່ອສະເໜີສະພາ
ແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ. 

2.1.2 ກມົແຜນການ  
- ສັງລວມ ແລະ ບັນຈ ທຶນສົມທົບເຂົົ້າໃນແຜນສາລະບານປະຈໍາປີທີື່ໄດຸ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນຄວາມຖຼືກ 

ຕຸ້ອງຈາກກົມຮ່ວມມຼືສາກົນ; 
- ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ທີື່ຕິດພັນກັບແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ 

ຊກພ; 
- ຮັບຮອງເອົາການຈັດສັນທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ທີື່ປະກອບເຂົົ້າໃນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼຼືອທາງ

ການເພຼືື່ອການພັດທະນາ ເປັນບຸ້ວງງົບປະມານບ ລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ໃຫຸ້ພຽງພ ຕາມການຢັັ້ງຢືນຂອງກົມຮ່ວມ
ມຼືສາກົນ; 

2.1.3 ກມົປະເມນີຜນົ  
- ປະເມີນໂຄງການທີື່ເປັນປະເພດໂຄງການສົມທົບທຶນຂອງລັດຖະບານ ທີື່ປະກອບເຂົົ້າໃນໂຄງການ

ຊ່ວຍເຫຼຼືອທາງການເພຼືື່ອການພັດທະນາ; 
- ແຈຸ້ງຜົນການປະເມີນ ແລະ ອອກໃບຢັັ້ງຢືນຜົນການປະເມີນແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການສົມທົບທນຶ

ຂອງລັດຖະບານໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 
- ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຄ ຸ້ມຄອງການນໍາໃຊຸ້ທຶນສະເພາະໂຄງການສົມທົບທຶນຂອງລັດຖະບານ; 
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- ເຂົົ້າຮ່ວມແຕ່ຫົວທີ (ກ່ອນລິເລີື່ມໂຄງການ) ໃນການພິຈາລະນາທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ
ປະກອບເຂົົ້າໃນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼຼືອທາງການເພຼືື່ອການພັດທະນາ ໂດຍບ ໍ່ຈໍາເປັນຕຸ້ອງປະເມີນທຶນສົມທົບ. 

2.2  ໜຸ້າທີື່ຮບັຜດິຊອບຂອງກະຊວງການເງນິ 
       ກະຊວງການເງິນ ມີໜຸ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບ ດັົ່ງນີົ້: 

- ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼຼືອຂອງຕ່າງປະເທດໃນໂຄງການ ຊກພ; 
- ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະເມີນຊັບສິນຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ຫຼຼື ແຜນງານເພຼືື່ອຕີມ ນຄ່າເປັນທຶນ

ສົມທົບຂອງລັດຖະບານ; 
- ປຶກສາຫາລຼື ແລະ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງ ໃນການຈັດສັນເພດານລວມຂອງງົບປະ 

ມານຂອງລັດຖະບານເຂົົ້າໃນແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີ ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ 
(ສະບັບປັບປ ງ) ເລກທ ີ72/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 2015; 

- ພາກສ່ວນສ່ວຍສາອາກອນ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງໃນການຄິດໄລ່ພັນທະອາກອນ
ຕ່າງໆ;  

- ພາກສ່ວນຄ ຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງໃນການປະເມີນ ແລະ ຕີ
ລາຄາມ ນຄ່າຊັບສິນຕ່າງໆ ໃນໂຄງການທີື່ຈະໃຊຸ້ເປັນທຶນສົມທົບທີື່ບ ໍ່ເປັນເງິນສົດ. 

2.3  ໜຸ້າທີື່ຮບັຜດິຊອບຂອງກະຊວງ ແລະ ອງົການລດັທຽບເທົົ່າກະຊວງອຼືື່ນ 
       ກະຊວງ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງອຼືື່ນ ມີໜຸ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບ ດັົ່ງນີົ້: 

- ສຸ້າງແຜນທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານໃຫຸ້ແກ່ແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ ຊກພ ທີື່ຢ ພາຍໃຕຸ້ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕາມສັນຍາທີື່ເຊັນກັບຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາແລຸ້ວ ສະເໜີໃຫຸ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
(ກົມຮ່ວມມຼືສາກົນ) ເພຼືື່ອຈັດເຂົົ້າແຜນງົບປະມານພາຍໃນແຕ່ລະປີ ພຸ້ອມທັງປະສານສົມທົບກັບທຸ້ອງຖິື່ນໃນການ
ຂຶົ້ນແຜນທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ສໍາລັບແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ ຊກພ ທີື່ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢ ່ທຸ້ອງຖິື່ນ; 

- ເປັນເຈົົ້າການສະຫຼຸບ, ສັງລວມ ການນ າໃຊຸ້ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານຕົວຈິງໃນແຕ່ລະໄຕ
ມາດ ແລະ ແຕ່ລະປີທີື່ກະຊວງ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງໄດຸ້ຮັບອະນ ມັດການນໍາໃຊຸ້ທຶນສົມທົບຂອງ
ລັດຖະບານ ແລຸ້ວລາຍງານໃຫຸ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງການເງິນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. 

3. ໜຸ້າທີື່ຮບັຜດິຊອບຂອງອງົການປກົຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ 
        ອົງການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ ມີໜຸ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບ ດັົ່ງນີົ້: 

- ສຸ້າງແຜນທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານໃຫຸ້ແກ່ແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ ຊກພ ທີື່ຢ ່ພາຍໃຕຸ້ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕາມສັນຍາທີື່ເຊັນກັບຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລຸ້ວສະເໜີໃຫຸ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ ເພຼືື່ອຈັດເຂົົ້າໃນແຜນງົບປະມານພາຍໃນຂອງແຕ່ລະປີ ພຸ້ອມທັງປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ, ອົງການ
ລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ຕາມສາຍຕັົ້ງຂອງຕົນ ໃນການຂຶົ້ນແຜນທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ສໍາລັບແຜນງານ ຫຼຼື 
ໂຄງການ ທີື່ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢ ່ທຸ້ອງຖິື່ນ; 

- ເປັນເຈົົ້າການສະຫຼຸບ, ສັງລວມ, ປະເມີນ ແລະ ຕິດຕາມການນ າໃຊຸ້ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານຕົວ
ຈິງໃນແຕ່ລະໄຕມາດ ແລະ ແຕ່ລະປີທີື່ແຂວງໄດຸ້ຮັບໂດຍກົງ ຈາກການອະນ ມັດນໍາໃຊຸ້ທຶນສົມທົົບຂອງລັດຖະ 
ບານ ແລຸ້ວລາຍງານໃຫຸ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງການເງິນ ເພຼືື່ອຊາບ ແລະ ຕິດຕາມ. 
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4. ໄລຍະເວລາການຂຶົ້ນແຜນທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານ 
ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ ທີື່ຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດ

ຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼຼືອທາງການເພຼືື່ອການພັດທະນາຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ກະກຽມຂຶົ້ນແຜນທຶນ
ສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ແລະ ສົົ່ງໃຫຸ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກົມຮ່ວມມຼືສາກົນ) ຄົົ້ນຄວຸ້າ ແລະ 
ຢັັ້ງຢືນ ກ່ອນວັນທີ 15 ພຶດສະພາ ຂອງທ ກປີໃນໄລຍະການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ ຊກພ. 

ການຂຶົ້ນແຜນທຶນສົມທົບໄດຸ້ແບ່ງອອກເປັນສອງໄລຍະ ຄຼື: 1). ການຂຶົ້ນແຜນທຶນສົມທົບຂອງ
ລັດຖະບານ ສໍາລັບແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການໃໝ່ (ໄລຍະການກະກຽມແຜນງານໂຄງການ); 2). ການຂຶົ້ນແຜນ
ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານປະຈໍາປີ ສໍາລັບແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ ທີື່ກໍາລັງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ. 

ການຂຶົ້ນແຜນທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ໃຫຸ້ຖຼືສະກ ນເງິນກີບເປັນຫຼັກ ແລະ ອາດສົມທຽບເປັນ
ສະກ ນເງິນໂດລາສະຫະລັດ ຫຼຼື ສະກ ນເງິນອຼືື່ນ ຕາມເງຼືື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນທີື່ລະບຽບ
ການກໍານົດ. 

 

5. ຂັົ້ນຕອນການຂຶົ້ນແຜນທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານ 
5.1 ຂັົ້ນກະຊວງ 

- ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ທີື່ຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ ຫຼຼື 
ໂຄງການ ຊກພ ໂດຍກົງ ເປັນຜ ຸ້ຂຶົ້ນແຜນທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານໃນໄລຍະການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ 
ຫຼຼື ໂຄງການ ເຊິື່ງໃນນັົ້ນໃຫຸ້ຂຶົ້ນແຜນລວມ ແລະ ແຜນການນໍາໃຊຸ້ທຶນສົມທົບໃນແຕ່ລະປີ ຢ່າງລະອຽດ; 

- ສໍາລັບທຶນສົມທົບຂອງ ແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການທີື່ໄດຸ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກລັດຖະບານ ສປ 
ຈີນ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງຕຸ້ອງສະເໜີຂ ອະນ ມັດໂດຍຜ່ານຫຸ້ອງການຄະນະກໍາມະການ
ຮ່ວມມຼືລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະ ຫຸ້ອງການຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມຼື ລາວ-ຈີນ ເພຼືື່ອຄົົ້ນຄຸ້ວາ ຢັັ້ງຢືນຄວາມ
ຖຼືກຕຸ້ອງ ແລຸ້ວສົົ່ງໃຫຸ້ກົມແຜນການສັງລວມເຂົົ້າໃນແຜນ ແລະ ດໍາເນີນການໃນຂັົ້ນຕ ໍ່ໄປ; 

- ແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ ທີື່ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ທຸ້ອງຖິື່ນແມ່ນໃຫຸ້ສົມທົບກັນຢ່າງລະອຽດ ກັບຜ ຸ້ຄ ຸ້ມຄອງ ແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ ໃຫຸ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ
ແລຸ້ວໃຫຸ້ກະຊວງຜ ຸ້ເປັນເຈົົ້າຂອງແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ ຂຶົ້ນແຜນທຶນສົມທົບໃນຂັົ້ນກະຊວງ ເພຼືື່ອສະເໜີມາຍັງ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງດໍາເນີນການອະນ ມັດ. 

5.2  ຂັົ້ນອງົການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ 
-  ແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ ທີື່ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດທີື່ຂັົ້ນແຂວງເປັນຜ ຸ້ຄ ຸ້ມຄອງ ແມ່ນໃຫຸ້ຂະແໜງການ

ກ່ຽວຂຸ້ອງຂຶົ້ນແຜນທຶນສົມທົບ ໂດຍຜ່ານພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ເປັນຜ ຸ້ຢັັ້ງຢືນ ແລະ ຄົົ້ນ     
ຄຸ້ວາ ນໍາສົົ່ງໃຫຸ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກົມຮ່ວມມຼືສາກົນ); 

- ແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການທີື່ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການ
ປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ ແມ່ນໃຫຸ້ສົມທົບກັນຢ່າງລະອຽດກັບຜ ຸ້ຄ ຸ້ມຄອງ ແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ ໃຫຸ້ມີຄວາມເປນັ
ເອກະພາບກັນ ແລຸ້ວໃຫຸ້ອົງການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນທີື່ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຂຶົ້ນແຜນທຶນສົມທົບໃນຂັົ້ນ
ແຂວງ ເພຼືື່ອສະເໜີມາຍັງພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງດໍາເນີນການອະນ ມັດ. 
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6. ການຈດັຕັົ້ງປະຕບິດັ ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານ 
6.1 ການອະນ ມດັທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານ 

ໃນການອະນ ມັດທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ປະສານສົມທົບກັບຫຼາຍພາກສ່ວນກ່ຽວ 
ຂຸ້ອງ ເພຼືື່ອຄົົ້ນຄຸ້ວາ, ກວດກາຢັັ້ງຢືນຄວາມຖຼືກຕຸ້ອງ ຕາມຈ ດປະສົງ, ເປົັ້າໝາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ 
ການນໍາໃຊຸ້ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ ຊຶື່ງຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ສົມທົບກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ ດັົ່ງນີົ້: 

ໃນຂັົ້ນຕອນທໍາອິດ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຂຶົ້ນແຜນລວມ ແລະ ແຜນປະຈໍາປີຂອງການນໍາໃຊຸ້ທຶນສົມທົບ ເພຼືື່ອນໍາ
ສະເໜີໃຫຸ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຢັັ້ງຢືນຄວາມຖຼືກຕຸ້ອງ ແລະ ເອົາເຂົົ້າແຜນງົບປະມານລວມຂອງ
ລັດຖະບານ ແລຸ້ວສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດ ຮັບຮອງ. ພາຍຫຼັງທີື່ໄດຸ້ຮັບການອະນ ມັດ, ຜ ຸ້ຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ ຫຼຼື 
ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ຕຸ້ອງນໍາສົົ່ງເອກະສານໄປຫາກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພຼືື່ອດໍາເນີນຂັົ້ນຕອນຕ ໍ່
ໄປ.   

6.1.1 ການອະນ ມດັທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານໃນຮ ບແບບເງນິສດົ 
- ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ ທີື່ເປັນຜ ຸ້ຄ ຸ້ມຄອງ

ໂຄງການ ຕຸ້ອງຍຼືນເອກະສານຫາກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພຼືື່ອຄົົ້ນຄຸ້ວາ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຄວາມຖຼືກຕຸ້ອງ 
ແລະ ດໍາເນີນຕາມຂັົ້ນຕອນຕ ໍ່ໄປ; 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກົມຮ່ວມມຼືສາກົນ) ເປັນຜ ຸ້ຄົົ້ນຄຸ້ວາ ແລະ ກວດກາ
ຢັັ້ງຢືນຄວາມຕຸ້ອງການ, ຄວາມຈໍາເປັນອັນແທຸ້ຈິງ ແລະ ຮ ບແບບການນໍາໃຊຸ້ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ໃຫຸ້
ສອດຄ່ອງຕາມຈ ດປະສົງ, ເປົັ້າໝາຍ ແລະ ສັນຍາຂອງແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ ຊກພ; 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກົມແຜນການ) ເປັນຜ ຸ້ສັງລວມບັນດາໂຄງການ ແລະ 
ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ທີື່ຜ່ານການຄົົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຢ່າງຖຼືກຕຸ້ອງແລຸ້ວ ສະເໜີໄປຍັງກະຊວງການ
ເງິນ ເພຼືື່ອສັງລວມເອົາເຂົົ້າແຜນງົບປະມານລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ ແລຸ້ວສະເໜີໃຫຸ້ສະພາແຫ່ງຊາດຮອງ
ຮັບ; 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນເຈົົ້າການສົມທົບກັບ ກະຊວງການເງນິ ກຽ່ວກັບການຈັດ
ສັນທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ເຂົົ້າໃນແຜນລວມງົບປະມານປະຈໍາປີຂອງລັດຖະບານ ເພຼືື່ອສະເໜີໃຫຸ້ສະພາແຫ່ງ
ຊາດຮັບຮອງ; 

 

6.1.2 ການອະນ ມດັທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານໃນຮ ບແບບຈດົຮບັ-ຈດົຈາ່ຍ 
- ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ ທີື່ມີຈ ດປະສົງນໍາໃຊຸ້ທຶນ

ສົມທົບຂອງລັດຖະບານໃນຮ ບແບບຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ ຕຸ້ອງໄດຸ້ຂຶົ້ນແຜນລວມຂອງຄວາມຕຸ້ອງການນໍາໃຊຸ້ທຶນສົມທົບ
ດັົ່ງກ່າວ ເພຼືື່ອນໍາສະເໜີໃຫຸ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຢັັ້ງຢືນຄວາມຖຼືກຕຸ້ອງແລຸ້ວ ສົົ່ງໃຫຸ້ກະຊວງການ
ເງິນ ເພຼືື່ອປະຕິບັດຕາມຂັົ້ນຕອນຕ ໍ່ໄປ; 

- ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ ທີື່ເປັນຜ ຸ້ຄ ຸ້ມຄອງ
ໂຄງການ ເຮັດໜັງສຼືສະເໜີມາຍັງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກົມຮ່ວມມຼືສາກົນ) ເພຼືື່ອຄົົ້ນຄຸ້ວາ 
ແລະ ຢັັ້ງຢືນຄວາມຖຼືກຕຸ້ອງ ແລະ ດໍາເນີນຕາມຂັົ້ນຕອນຕ ໍ່ໄປ; 
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- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກົມແຜນການ) ເປັນຜ ຸ້ສັງລວມບັນດາໂຄງການ ແລະ 
ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ທີື່ຜ່ານການຄົົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຢ່າງຖຼືກຕຸ້ອງແລຸ້ວສະເໜີໄປຍັງກະຊວງ ການ
ເງິນ ເພຼືື່ອສັງລວມເອົາເຂົົ້າແຜນງົບປະມານລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ ແລຸ້ວສະເໜີໃຫຸ້ສະພາແຫ່ງຊາດຮອງ
ຮັບ; 

- ກະຊວງການເງິນ ເປັນເຈົົ້າການສົມທົບກັບ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສັງລວມເອົາ
ຄວາມຕຸ້ອງການແຜນການນໍາໃຊຸ້ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ໃນບຸ້ວງຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍຈັດສັນເຂົົ້າແຜນລວມ
ງົບປະມານປະຈໍາປີຂອງລັດຖະບານ ນໍາສະເໜີໃຫຸ້ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ເພຼືື່ອຊໍາລະສະສາງ ແລະ ລົບລຸ້າງໃນ
ບຸ້ວງທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານຕາມຄວາມຖຼືກຕຸ້ອງຂອງລະບຽບຫຼັກການ;  

 

6.1.3 ການອະນ ມດັທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານໃນຮ ບແບບທີື່ບ ໍ່ເປນັເງນິສດົ 
        ສໍາລັບການສະເໜີຂຶົ້ນແຜນບຸ້ວງທຶນສົມທົບທີື່ບ ໍ່ເປັນເງິນສົດ ແມ່ນໃຫຸ້ແຈຸ້ງແຜນທຶນສົມທົບ

ຕາມການຕີລາຄາໄລ່ລຽງ ຕ ໍ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກົມຮ່ວມມຼືສາກົນ) ເພຼືື່ອພິຈາລະນາຄົົ້ນ    
ຄຸ້ວາ ແລະ ຢັັ້ງຢືນ ແຕ່ຈະບ ໍ່ຂຶົ້ນແຜນເພຼືື່ອຈັດສັນເຂົົ້າໃນເພດານງົບປະມານໃນບຸ້ວງທຶນສົມທົບໂຄງການ 
ຊກພ. ເມຼືື່ອສໍາເລັດການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແລະ ມີການສົມທົບຕົວຈິງແລຸ້ວ ໃຫຸ້ຂະແໜງການທີື່ເປັນເຈົົ້າຂອງ
ໂຄງການນັົ້ນ ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານຕ ໍ່ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຜ ຸ້ໃຫຸ້
ທຶນ ຕາມລະບຽບການ.  

 

6.2 ການຕດິຕາມ ແລະ ການລາຍງານ 
  ການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການນໍາໃຊຸ້ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ມີດັົ່ງນີົ້:  
- ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ ເປັນເຈົົ້າການລາຍງານຄວາມ

ຄຼືບໜຸ້າ ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ, ການເບີກຈ່າຍຕົວຈິງ ແລະ ແຜນເບີກຈ່າຍງົບປະມານ ລວມທັງ
ການນໍາໃຊຸ້ທຶນສົມທົບ ສໍາລັບແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ ຊກພ ທີື່ນອນໃນ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າ
ກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນຂອງຕົນ ລາຍງານໃຫຸ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພຼືື່ອໃຫຸ້
ສາມາດຕິດຕາມ ແລະ ສັງລວມຄວາມຄຼືບໜຸ້າ ລວມທັງສະເໜີການຈັດສັນທຶນສົມທົບສໍາລັບແຜນງານ ຫຼຼື 
ໂຄງການ ກ່ອນວັນທີ 15 ພຶດສະພາ ຂອງທ ກປີ; 

- ພາຍຫຼັງທີື່ທຶນສົມທົບໄດຸ້ຮັບອະນ ມັດແລຸ້ວ ແຕ່ບ ໍ່ສາມາດຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໄດຸ້ ຜ ຸ້ຄ ຸ້ມຄອງແຜນງານ 
ຫຼຼື ໂຄງການຕຸ້ອງນໍາສົົ່ງທຶນສົມທົບດັົ່ງກາວໃຫຸ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພຼືື່ອດັດສົມຄຼືນໃໝ່; 

- ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ ຈະຕຸ້ອງລາຍງານຜົນຄວາມ
ຄຼືບໜຸ້າການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດທຶນສົມທົບໃຫຸ້ແກ່ຄະນະນໍາຂອງຕົນ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ຮັບຊາບ ໃນທ ກໆ ໄຕມາດ, ປະຈໍາຫົກເດຼືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ; 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນເຈົົ້າການສົມທົບກັບກະຊວງການເງິນ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ ເພຼືື່ອລົງຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນ ແລະ ຊຸກຍ ຸ້ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ ຊກພ 
ທີື່ນໍາໃຊຸ້ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ແລະ ລາຍງານໃຫຸ້ລັດຖະບານໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

6.3 ການປະເມນີການນາໍໃຊຸ້ທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານ 
    ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນເຈົົ້າການຄົົ້ນຄຸ້ວາ ແລະ ປະເມີນຢ່າງລະອຽດຕ ໍ່ກັບຂັົ້ນ 
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ຕອນຂະບວນການສະເໜີຂຶົ້ນແຜນທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ພຸ້ອມທັງເປັນເຈົົ້າການສົມທົບກັບບັນດາ
ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຄົົ້ນຄຸ້ວາ ຕ ໍ່ກັບ
ບັນດາກິດຈະກໍາ, ແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ ດັົ່ງກ່າວ ສອດຄ່ອງກັບເປົັ້າໝາຍ, ຈ ດປະສົງ ແລະ ລະບຽບການນໍາ
ໃຊຸ້ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ໂດຍອີງໃສ່ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ເປັນຫຼັກ. ເຊິື່ງໄດຸ້ກໍານົດຂັົ້ນ
ຕອນການປະເມີນການນໍາໃຊຸ້ທຶນສົມທົບ ຂອງລັດຖະບານດັົ່ງລ ່ມນີົ້:  

- ເປັນແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ ທີື່ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ, ລັດຖະທໍາມະນ ນ, ກົດໝາຍ 
ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ; 

- ສອດຄ່ອງກັບດໍາລັດ ວ່າດຸ້ວຍການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊຸ້ການຊ່ວຍເຫຼຼືອທາງການເພຼືື່ອການ
ພັດທະນາ, ຍ ດທະສາດການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ລະດົມທຶນ ຊກພ ແລະ ຂອບການຮ່ວມມຼືກັບຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ; 

- ການປະເມີນການຂຶົ້ນແຜນທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າ
ກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຄົົ້ນຄຸ້ວາລະອຽດ ເພຼືື່ອເຈລະຈາກັບຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ກ່ຽວ
ກັບການປະກອບທຶນສົມທົບ ບົນພຼືົ້ນຖານງົບປະມານຂອງລັດຖະບານມີຄວາມຈໍາກັດ,  ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ 
ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການນໍາໃຊຸ້ທຶນ ຊກພ; 

- ການປະເມີນການຂຶົ້ນແຜນທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າ
ກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ ກ່ຽວກັບຮ ບແບບ ແລະ ເປົັ້າໝາຍການນໍາໃຊຸ້ 
ທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນປະເພດຂອງທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ເຊັົ່ນ:  

 ກ. ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານນໍາໃຊຸ້ເຂົົ້າໃນວຽກງານ ແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການກ ໍ່ສຸ້າງພຼືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ
ເສດຖະກິດເຊິື່ງຈະຕຸ້ອງມີ: 1). ການເວນຄຼືນທີື່ດິນໃຫຸ້ແກ່ປະຊາຊົນ, 2). ການຍົກຍຸ້າຍສິື່ງກີດຂວາງ, 3). ການ
ຊົດເຊີຍສິື່ງເສຍຫາຍ ແລະ ຜົນກະທົບຮອບດຸ້ານ ຈາກການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການທີື່ມີຕ ໍ່
ປະຊາຊົນ, 4). ການຊົດເຊີຍຜົນກະທົບທາງດຸ້ານສິື່ງແວດລຸ້ອມ, 5). ການຊົດເຊີຍຜົນກະທົບທາງດຸ້ານລາຍ
ຮັບຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ອຼືື່ນໆ; 

 ຂ. ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານທີື່ນໍາໃຊຸ້ເຂົົ້າໃນວຽກງານບ ລິຫານ ຄ ຸ້ມຄອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ, ເຊິື່ງຂັົ້ນຕອນການປະເມີນອະນ ມັດນໍາໃຊຸ້ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານເຂົົ້າໃນບຸ້ວງການ
ບ ລິຫານຄ ຸ້ມຄອງແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ ແມ່ນຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ລົງເລິກຄົົ້ນຄຸ້ວາ, ພິຈາລະນາເຖິງຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງ
ແທຸ້ຈິງໃນການຂ ອະນ ມັດນໍາໃຊຸ້ເງິນດັົ່ງກ່າວ ເພຼືື່ອຫຼີກລຸ້ຽງຜົນກະທົບຂອງງົບປະມານລັດຖະບານຂາດດ ນ. 
ເນຼືື່ອງຈາກວ່າຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຫຼຼື ຜ ຸ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການກ ໄດຸ້ມີການກໍານົດແຜນການເງິນ
ບຸ້ວງບ ລິຫານ ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ ຢ່າງລະອຽດແລຸ້ວ; 

 ຄ. ການສະເໜີທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ຄິດໄລ່ເຂົົ້າໃນແຜນຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ ຂອງງົບປະມານ
ລັດຖະບານ ໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດຕາມເງຼືື່ອນໄຂຂອງສັນຍາໂຄງການ ໃນຫຼາຍຮ ບການ ເຊັົ່ນວ່າ: ການ
ຍົກເວັົ້ນທາງດຸ້ານພັນທະພາສີ-ອາກອນນໍາເຂົົ້າຕ່າງໆ; ການຍົກເວັົ້ນພາສີອາກອນເງິນເດຼືອນຂອງພະນັກງານ
ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ແລະ ອຼືື່ນໆ; 

 

6.4 ການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການນາໍໃຊຸ້ທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານ 
ການສະເໜີຂຶົ້ນແຜນທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ອີງໃສ່ບົນພຼືົ້ນຖານຫຼັກການ ການຈັດ

ສັນຂອງລັດຖະບານເປັນຫຼັກ ເພຼືື່ອບ ໍ່ໃຫຸ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ, ເກີດໜີົ້ສິນຄ ຸ້ມເຄຼືອ ແລະ ກະທົບຕ ໍ່ງົບປະມານ
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ແຫ່ງລັດເພາະສະນັົ້ນ, ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້
ເອົາໃຈໃສ່ຄົົ້ນຄຸ້ວາລະອຽດ ຕ ໍ່ກັບສັນຍາແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ, ຄວາມຈໍາເປັນຮີບດ່ວນອັນແທຸ້ຈິງ ແລະ ບ ລິ
ມະສິດຂອງແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການທີື່ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ນໍາໃຊຸ້ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ເຂົົ້າໃນການຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດແຜນງການ ຫຼຼື ໂຄງການ ຊກພ ເຊິື່ງຈະຕຸ້ອງມີເງຼືື່ອນໄຂ ແລະ ເປົັ້າໝາຍການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາ
ໃຊຸ້ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັົ່ງລ ່ມນີົ້:  

- ເປັນແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ ທີື່ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ, ລັດຖະທໍາມະນ ນ, ກົດໝາຍ 
ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ; 

- ການສະເໜີຂ ຂຶົ້ນແຜນທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ຕຸ້ອງລວມສ ນເປັນເອກະພາບກັບບັນດາ
ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ ໂດຍຜ່ານປະຕ ດຽວ ຄຼື: ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຜ ຸ້ສັງລວມເອົາເຂົົ້າແຜນ, ຢັັ້ງຢືນຄວາມຖຼືກຕຸ້ອງ ແລະ ສົມທົບກັບກະຊວງການເງິນ ເພຼືື່ອ
ເອົາເຂົົ້າແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ລາຍງານສະພາແຫ່ງຊາດເພຼືື່ອຮັບຮອງ;  

- ສອດຄ່ອງກັບດໍາລັດວ່າດຸ້ວຍການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊຸ້ການຊ່ວຍເຫຼຼືອທາງການເພຼືື່ອການ
ພັດທະນາ, ຍ ດທະສາດການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ລະດົມທຶນ ຊກພ ແລະ ຂອບການຮ່ວມມຼືກັບຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ; 

- ມີຄວາມເປັນເຈົົ້າການ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສ ງ ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ 
ແລະ ອົງການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນທີື່ເປັນເຈົົ້າຂອງແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ; 

- ນໍາໃຊຸ້ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານໃຫຸ້ຖຼືກຕາມຈ ດປະສົງ, ເປົັ້າໝາຍ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ
ສ ງ; 

- ເປັນແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ ທີື່ນອນຢ ່ໃນບັນຊີໂຄງການບ ລິມະສິດທີື່ຮັບຮອງ ແລະ ສະເໜີໂດຍ
ຂັົ້ນກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ; 

- ການຄ ຸ້ມຄອງການເງິນບຸ້ວງທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ພາຍໃຕຸ້ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນງານ 
ຫຼຼື ໂຄງການຕຸ້ອງສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼຼື ການຕົກລົງຂອງ ລັດຖະບານ 
ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ; 

- ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ຍ ຕິທໍາ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດຸ້; 
- ໃຫຸ້ຄວາມຮ່ວມມຼື ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງ; 

 

6.5 ລະບຽບການຂຶົ້ນແຜນທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານ 
- ການສະເໜີຂ ອະນ ມັດທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ສໍາລັບຂັົ້ນກະຊວງ ຕຸ້ອງເຊັນຢັັ້ງຢືນໂດຍຜ່ານ

ຂັົ້ນຄະນະນໍາກະຊວງຂອງຂະແໜງການ ທີື່ແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢ ່; 
- ການສະໜີຂ ອະນ ມັດທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ສໍາລັບຂັົ້ນອົງການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ ຕຸ້ອງເຊັນ

ຢັັ້ງຢືນໂດຍຜ່ານຂັົ້ນຄະນະນໍາຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ທີື່ແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢ ່; 
- ການສະເໜີຂ ອະນ ມັດທຶນສົມທົບລັດຖະບານ ເພຼືື່ອຢັັ້ງຢືນ, ປະເມີນ ແລະ ເອົາເຂົົ້າແຜນ ແມ່ນ

ຕຸ້ອງສົົ່ງເຖິງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກົມຮ່ວມມຼືສາກົນ) ກ່ອນວັນທີ 15 ພຶດສະພາ ຂອງແຕ່
ລະປີ. ຖຸ້າຫາກວ່າພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງບ ໍ່ສາມາດສະເໜີພາຍໃນກໍານົດເວລາດັົ່ງກ່າວ ຈະຕຸ້ອງສະເໜີໃນງວດປີ
ຕ ໍ່ໄປ; 
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- ແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ ທີື່ຕຸ້ອງການທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນຕຸ້ອງເປັນໂຄງການທີື່ໄດຸ້
ຮັບການອະນ ມັດ (ປ້ອນຂ ໍ້ມ ນ) ຜ່ານລະບົບຖານຂ ໍ້ມ ນ ຊກພ ຫຼຼື www.ODA-MIS.gov.la ແລະ ມີລະຫັດ
ໂຄງການຖຼືກຕຸ້ອງ. ຖຸ້າຫາກວ່າ ແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ ຍັງບ ໍ່ໄດຸ້ຜ່ານການອະນ ມັດໃນລະບົບຖານຂ ໍ້ມ ນ ຊກພ 
ຢ່າງຖຼືກຕຸ້ອງ ແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ ດັົ່ງກ່າວຈະບ ໍ່ສາມາດສະເໜີຂ ທຶນສົມທົບຈາກລັດຖະບານໄດຸ້. 

6.6 ລະບຽບການປະກອບເອກະສານຂດັຕດິ ເພຼືື່ອສະເໜຂີ ທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານ  
      ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້

ເອົາໃຈໃສ່ ເປັນເຈົົ້າການສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງເພຼືື່ອປະກອບເນຼືົ້ອໃນ ແລະ ເອກະສານຄັດຕິດຢ່າງຄົບ
ຖຸ້ວນ ເພຼືື່ອນໍາສະເໜີຂ ຂຶົ້ນແຜນທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ເຊິື່ງປະກອບມີເອກະສານທີື່ສໍາຄັນ ດັົ່ງນີົ້: 

- ແບບຟອມການສະເໜີຂ ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ, ແບບຟອມການສະເໜີຂ ທຶນສົມທົບຂອງລັດ 
ຖະບານບຸ້ວງຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ (ສາມາດປະສານເອົາແບບຢ່າງຈາກກົມຮ່ວມມຼືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ ຫຼຼື ສາມາດດາວໂລດໄດຸ້ທີື່ເວັບໄຊຸ້ຂອງລະບົບຖານຂ ໍ້ມ ນ ຊກພ ຫຼຼື www.ODA-MIS.gov.la, 

ເວັບໄຊຸ້ຂອງໂຄງການໂຕະມົນ www.rtm.org.la ແລະ ເວັບໄຊຸ້ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 

www.mpi.gov.la);  

- ສັນຍາແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼຼືອທາງການເພຼືື່ອການພັດທະນາ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ 
ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ; 

- ແຈຸ້ງການອະນ ມັດຮັບເອົາແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ ຊກພ ໂດຍການສະເໜີຂອງ ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; 

- ເອກະສານແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ ຊກພ ທີື່ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດໂຄງການເງິນກ ຸ້ຢືມເງຼືື່ອນ 
ໄຂຜ່ອນຜັນ ທີື່ໄດຸ້ຮັບກະອະນ ມັດຈາກກະຊວງການເງິນ; 

- ເອກະສານແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ ທີື່ຜ່ານອົງການຈັດຕັົ້ງສາກົນທີື່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ໄດຸ້ຮັບ
ການອະນ ມັດຜ່ານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ; 

- ເອກະສານແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ ທີື່ຜ່ານອົງການຈັດຕັົ້ງທາງສັງຄົມ ໄດຸ້ຮັບອະນ ມັດຜ່ານກະຊວງ
ພາຍໃນ; 

- ເອກະສານແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການກ ຸ້ຢືມເງຼືື່ອນໄຂຜ່ອນຜັນທີື່ໄດຸ້ຮັບອະນ ມັດຜ່ານກະຊວງການ
ເງິນ; 

- ເອກະສານແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼຼືອລຸ້າ ລະຫວ່າງ ຜ ຸ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜ ຸ້ໃຫຸ້ທຶນ ທີື່
ລັດຖະບານ ອະນ ມັດ; 

- ເອກະສານການເງິນ, ເອກະສານອາກອນ, ເອກະສານລະບຽບຫຼັກການຕ່າງໆ ທີື່ຕິດພັນກັບການ
ຢັັ້ງຢືນຂ ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານສໍາລັບບຸ້ວງຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ; 

- ແບບຟອມຂ ໍ້ມ ນໂຄງການ ແບບກະທັດຫັດ (SPIS), ຖຸ້າມີ; 

- ເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການຄ ຸ້ມຄອງບ ລິຫານໂຄງການ ມີດັົ່ງນີົ້:  
ກ. ຄ ່ມຼືການຄ ຸ້ມຄອງບ ລິຫານໂຄງການ ຫຼຼື ແຜນວຽກ ແລະ ແຜນງົບປະມານຂອງໂຄງການ ຕະຫຼອດ 

http://www.oda-mis.gov.la/
http://www.oda-mis.gov.la/
http://www.rtm.org.la/
http://www.mpi.gov.la/
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ໄລຍະໂຄງການ ເຊັນຮັບຮອງໂດຍຜ ຸ້ໃຫຸ້ທຶນ; 
ຂ. ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບຜ ຸ້ໃຫຸ້ທຶນ ກ ລະນີມີການດັດແປງ, ດັດແກຸ້ ຫຼຼື ສະເໜີໃຫຸ້ມີການ

ປະກອບທຶນສົມທົບ; 
- ເອກະສານຕ່າງໆ ທີື່ກຽ່ວຂຸ້ອງກັບປະເພດທຶນສົມທົບ ຫຼຼື ໂຄງການສົມທົບທີື່ເປັນໂຄງການລົງທຶນ

ຂອງລັດ; 
- ເອກະສານແຜນດໍາເນີນງານປະຈໍາປີ. 
 

7. ການສະເໜຂີ ດດັແກຸ້ ແລະ ຂ ອວ່າຍທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານ 
7.1 ການສະເໜຂີ ດດັແກຸ້ 

       ລັດຖະບານ ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໃຫຸ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຊກພ    ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນໂຄງການທີື່ລັດຖະບານປະກອບສ່ວນທາງດຸ້ານທຶນສົມທົບ ເພຼືື່ອໃຫຸ້ເກີດປະສິດທິຜົນໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິ 
ບັດ, ຫຼີກລຸ້ຽງ ຜົນກະທົບຮອບດຸ້ານທີື່ເກີດຂຶົ້ນໃນໄລຍະການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ເພາະສະນັົ້ນ, ຜ ຸ້ຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການ ຕຸ້ອງກໍານົດແຜນການນໍາໃຊຸ້ທຶນສົມທົບຢ່າງລະອຽດ ແລະ ຫຼີກລຸ້ຽງຢ່າງສ ດຂີດໃນການສະ 
ເໜີຂ ດັດແກຸ້ ຫຼຼື ຂ ດັດປັບມ ນຄ່າທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ທີື່ກ ໃຫຸ້ເກີດຜົນກະທົບທາງລົບໃຫຸ້ແກ່ງົບປະ 
ມານຂອງລັດຖະບານ. 

      ກ ລະນີມີຄວາມຈໍາເປັນຕຸ້ອງໄດຸ້ສະເໜີຂ ໍ້ດັດແກຸ້ ໃຫຸ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີົ້: 
- ການດັດແກຸ້ມ ນຄ່າທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ຈະຕຸ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 54 ຂອງກົດໝາຍ

ວ່າດຸ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 72/ສພຊ ເພຼືື່ອໃຫຸ້ສອດຄ່ອງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ເປັນໄປຕາມ
ກົນໄກຂອງລັດຖະບານທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້; 

- ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຜ ຸ້ຄ ຸ້ມຄອງ
ໂຄງການ ສາມາດສະເໜີຂ ດັດແກຸ້ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານໄດຸ້ ບ ໍ່ເກີນ 02 ຄັົ້ງ/ປີ ຫຼຼື 03 ເດຼືອນ ກ່ອນ
ໄລຍະກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດສະໄໝສາມັນ; 

- ການສະເໜີຂ ດັດແກຸ້ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ຕຸ້ອງຜ່ານການຕົກລົງເຫັນດີຈາກຄະນະຊີົ້ນໍາ
ໂຄງການ, ຄະນະນໍາກະຊວງ ຫຼຼື ຄະນະນໍາຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຄະນະຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການທີື່ໂຄງການ
ດັົ່ງກ່າວຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢ ່ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຜົນການປະເມີນ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ຈາກກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງການເງິນ; 

- ການສະເໜີຂ ດັດແກຸ້ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ຕຸ້ອງປະກອບມີເອກະສານຄັດຕິດຄົບຖຸ້ວນ
ປະກອບແລຸ້ວ ນໍາສົົ່ງໃຫຸ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກົມຮ່ວມມຼືສາກົນ) ຄົົ້ນຄຸ້ວາ, ພິຈາລະນາ
ຢັັ້ງຢືນ ແລະ ດໍາເນີນການຕາມຂັົ້ນຕອນຕ ໍ່ໄປ. 

7.2  ການສະເໜຂີ ອວ່າຍທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານ 
   ໂດຍປະຕິບັດຕາມເນຼືົ້ອໃນເປົັ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານໃນການອະນ ມັດທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ 

ເພຼືື່ອປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຊກພ ແມ່ນຫຼີກລຸ້ຽງຢ່າງສ ດຂີດຕ ໍ່ກັບການສະເໜີຂ  
ອ່ວາຍທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ໄປໃຊຸ້ໃນກິດຈະກໍາອຼືື່ນ ຫຼຼື ໝ ນໃຊຸ້ບຸ້ວງງົບປະມານທຶນສົມທົບຂອງ
ລັດຖະບານທີື່ໄດຸ້ຮັບອະນ ມັດ ໄປໃຊຸ້ໃນໂຄງການທຶນສົມທົບອຼືື່ນ ທີື່ບ ໍ່ເປັນໄປຕາມແຜນການວາງໄວຸ້. ເພາະສະ 
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ນັົ້ນ, ການສະເໜີຂ ອ່ວາຍທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນຕຸ້ອງໄດຸ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 56 ຂອງກົດໝາຍ
ວ່າດຸ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 72/ສພຊ ທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ລະອຽດ. 

8. ຂ ໍ້ຈາໍກດັໃນການນາໍໃຊຸ້ທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານ 
ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ ຫຼຼື ພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງ ແລະ ເຈົົ້າ

ໜຸ້າທີື່ ບ ໍ່ໃຫຸ້ມີພຶດຕິກໍາ ດັົ່ງນີົ້: 
1. ນໍາໃຊຸ້ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານເຂົົ້າໃນເປົັ້າໝາຍທີື່ບ ໍ່ຖຼືກຕຸ້ອງ ຫຼຼື ອວ່າຍທຶນໂດຍບ ໍ່ໄດຸ້ຮັບການ

ຕົກລົງເຫັນດີ ຈາກກະຊວງ, ອົງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ; 
2. ອ່ວາຍທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ຫຼຼື ຈັດສັນເອົາໄປໃຊຸ້ໃນບຸ້ວງຂອງໂຄງການອຼືື່ນ ທີື່ບ ໍ່ຖຼືກຕຸ້ອງ

ກັບຈ ດປະສົງ ແລະ ເປົັ້າໝາຍຂອງແຜນງານ ຫຼຼື ກິດຈະກໍາຂອງແຜນງານ ຫຼຼື ໂຄງການ; 
3. ສວຍໃຊຸ້ສິດ, ໜຸ້າທີື່, ຕໍາແໜ່ງ ຫຼຼື ອໍານາດເພຼືື່ອຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ຍາດແຍ່ງຜົນປະໂຫຍດ

ຈາກການນໍາໃຊຸ້ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ຊຶື່ງຈະກ ໍ່ໃຫຸ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ລັດຖະບານ ແລະ ຄວາມໝັົ້ນຄົງ
ຂອງຊາດ; 

4. ຂັດຂວາງການກວດກາ, ການແກຸ້ໄຂກ ລະນີລະເມີດ ແລະ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດລະບຽບການ ທີື່
ຕິດພັນກັບການຄ ຸ້ມຄອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ; 

5. ສະໜອງຂ ໍ້ມ ນຊັກຊຸ້າ, ບ ໍ່ຄົບຖຸ້ວນ ຫຼຼື ບ ໍ່ຊັດເຈນໃນເວລາລາຍງານການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແລະ 
ກ ລະນີເກີດບັນຫາໃນໄລຍະການນໍາໃຊຸ້ທຶນສົມທົບລັດຖະບານ; 

6. ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ ຫຼຼື ບ ກຄົນໃດທີື່ລະເມີດ ຄໍາ
ແນະນໍາສະບັບນີົ້ ຈະຖຼືກປະຕິບັດວິໄນຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.  

 

III. ການຈດັຕັົ້ງປະຕບິດັ 
1. ມອບໃຫຸ້ກົມຮ່ວມມຼືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່

ກ່ຽວຂຸ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ ຈັດຕັົ້ງໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ,່ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາສະບັບນີົ້
ໃຫຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນດີ. 

2. ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາສະບັບນີົ້ ຫາກພົບຄວາມຫຍ ຸ້ງຍາກ ໃຫຸ້ລາຍງານ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ ເພຼືື່ອຄົົ້ນຄຸ້ວາ ແລະ ແນະນໍາແກຸ້ໄຂຕາມຄວາມເໝາະສົມໃຫຸ້ທັນເວລາ. 

IV. ຜນົສກັສດິ 
ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີົ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນ ແລະ ພາຍຫຼັງໄດຸ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງ

ລັດຖະການ ສິບຫຸ້າ ວັນ. 
                                                                      ຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ

                                                                     ລດັຖະມນົຕ ີ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ                      ເລກທ ີ0760/ກຜທ 
   ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2021 

 
ຄໍາແນະນາໍ 

ກ່ຽວກັບ ການໃຫຸ້ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີການລງົທນຶ 
ດຸ້ານອາກອນກໍາໄລ ແລະ ດຸ້ານຄ່າເຊົົ່າ ຫຼຼື ຄ່າສາໍປະທານທີື່ດນິຂອງລດັ 

 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2016; 

- ອີງຕາມ ດໍາລັດວ່າດຸ້ວຍ ການຈັດຕັົ້ງ ແລະ ການເຄຼືື່ອນໄຫວ ຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ສະບັບເລກທີ 201/ນຍ, ລົງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2017; 

- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງ ກົມສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 
222/ລທ2, ລົງວັນທີ 07 ພຶດສະພາ 2021. 
 

ຮອງນາຍົກລດັຖະມນົຕ,ີ ລດັຖະມນົຕ ີອອກຄໍາແນະນາໍ: 
 

I. ຈ ດປະສງົ 
ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີົ້ ວາງອອກ ເພຼືື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ມາດຕາ 9, 10, 11 ແລະ 15 ຂອງກົດໝາຍວ່າ

ດຸ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2016 ໃນການກ ານົດບັນຊີ
ກິດຈະການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ເຂດ, ກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ໃນການໃຫຸ້
ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ດຸ້ານອາກອນກໍາໄລ ແລະ ການເກັບຄ່າເຊົົ່າ ຫຼຼື ຄ່າສໍາປະທານທີື່ດິນຂອງລັດ 
ແນໃສ່ເຮັດໃຫຸ້ສາມາດຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ໃຫຸ້ມີຄວາມຖຼືກຕຸ້ອງ, ໂປ່ງໃສ, ມີປະ
ສິດທິຜົນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ.  

ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີົ້ ນໍາໃຊຸ້ສໍາລັບວິສາຫະກິດ ຢ ່ ສປປ ລາວ ທີື່ລົງທຶນໃນກິດຈະການສົົ່ງເສີມການລົງ 
ທຶນ ທີື່ໄດຸ້ຮັບອະນ ຍາດລົງທຶນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, 
ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2016. 

 

II. ເນຼືົ້ອໃນ 
1. ການອະທບິາຍຄາໍສບັ  

 ຄໍາສັບທີື່ນໍາໃຊຸ້ໃນຄໍາແນະນໍາສະບັບນີົ້ ມີຄວາມໝາຍດັົ່ງນີົ້: 
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1) ນະໂຍບາຍດຸ້ານອາກອນກາໍໄລ ໝາຍເຖິງການຍົກເວັົ້ນອາກອນກໍາໄລ ໃຫຸ້ແກ່ວິສາຫະກິດທີື່ລົງທຶນ      
ໃນກິດຈະການ ທີື່ໄດຸ້ຮັບການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຕາມໄລຍະເວລາ ທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 11 
ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ; 

2) ນະໂຍບາຍດຸ້ານຄາ່ເຊົົ່າ ຫຼຼື ສາໍປະທານທີື່ດນິຂອງລດັ ໝາຍເຖິງການຍົກເວັົ້ນການເກັບຄ່າເຊົົ່າ ຫຼຼື  ສໍາ
ປະທານທີື່ດິນຂອງລັດ ໃຫຸ້ແກ່ວິສາຫະກິດທີື່ລົງທຶນໃນກິດຈະການ ທີື່ໄດຸ້ຮັບການສົົ່ງເສີມການລົງ 
ທຶນ ຕາມໄລຍະເວລາ ທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 15 ຂອງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການສົົ່ງເສມີການ
ລົງທຶນ; 

3) ກດິຈະການທີື່ໄດຸ້ຮບັການສົົ່ງເສມີ ໝາຍເຖິງກິດຈະການຕາມຂະແໜງການ ທີື່ໄດຸ້ຮັບນະໂຍບາຍ
ສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຊຶື່ງຜັນຂະຫຍາຍຈາກມາດຕາ 9 ຂອງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງ 
ທຶນ ໂດຍກໍານົດເປັນບັນຊລີະອຽດ ຕາມເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 1 ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີົ້. ເອກະ 
ສານຊຸ້ອນທຸ້າຍດັົ່ງກ່າວ ອາດມີການປັບປ ງເພຼືື່ອໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເປັນຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

4) ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີຕາມເຂດ ໝາຍເຖິງການແບ່ງເຂດ ທີື່ໄດຸ້ຮັບນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຊຶື່ງ
ຜັນຂະຫຍາຍຈາກ ມາດຕາ 10 ຂອງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ  ໂດຍກໍານົດເປັນບັນຊີ
ລະອຽດຕາມເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 2 ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີົ້. ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍດັົ່ງກ່າວ ອາດມີ
ການປັບປ ງເພຼືື່ອໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເປັນຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

5) ໃບສົົ່ງເສມີການລງົທນຶ ແມ່ນເອກະສານຮັບຮອງການໃຫຸ້ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນຕາມກົດໝາຍ
ວ່າດຸ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຊຶື່ງອອກໂດຍ ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 

2. ການໃຫຸ້ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີການລງົທນຶ ດຸ້ານອາກອນກາໍໄລ ແລະ ດຸ້ານຄາ່ເຊົົ່າ ຫຼຼື ຄາ່ສາໍປະທານທີື່ດນິຂອງ
ລດັ  

2.1  ເງຼືື່ອນໄຂການອະນ ຍາດໃຫຸ້ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີການລງົທນຶ 
ວິສາຫະກິດ ທີື່ລົງທຶນຢ  ່ສປປ ລາວ ທີື່ມີຈ ດປະສົງສະເໜີຂ ນະໂຍບາຍດຸ້ານອາກອນກໍາໄລ ແລະ 

ດຸ້ານຄ່າເຊົົ່າ ຫຼຼື ຄ່າສໍາປະທານທີື່ດິນຂອງລັດ ຕຸ້ອງມີເງຼືື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີົ້: 
1) ວິສາຫະກິດ ທີື່ລົງທຶນໃນກິດຈະການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຕາມມາດຕາ 9 ຂອງກົດໝາຍວ່າ

ດຸ້ວຍ ການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ ເງຼືື່ອນໄຂສະເພາະ ຊຶື່ງມີລາຍລະອຽດກໍານົດ
ໄວຸ້ໃນເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ ເລກທີ 1 ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີົ້;  

2) ການລົງທຶນຢ່າງຕໍໍ່າ 1,2 ຕຼືົ້ ກີບ ຫຼຼື ມີການນໍາໃຊຸ້ວິຊາການລາວແຕ່ 30 ຄົນ ຫຼຼື ມີການນໍາໃຊຸ້

ແຮງງານລາວ ທີື່ມີສັນຍາແຮງງານ ຢ່າງຕໍໍ່າ 1 ປີ ແຕ່ 50 ຄົນຂຶົ້ນໄປ; 

3) ຕຸ້ອງຖອກທຶນຈົດທະບຽນໃຫຸ້ຄົບຖຸ້ວນ ໂດຍຜ່ານການຢັັ້ງຢືນນໍາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

ຕາມທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໃນ ມາດຕາ 53 ແລະ 54 ຂອງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ; 

4) ດໍາເນີນທ ລະກິດປົກກະຕິ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະພາສີ, ອາກອນ ແລະ ພັນທະອຼືື່ນໆ ຕາມກົດໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການ ທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງຢ່າງຄົບຖຸ້ວນ; 

5) ປະຕິບັດພັນທະດຸ້ານສິື່ງແວດລຸ້ອມຢ່າງເຄັົ່ງຄັດ ແລະ ຄົບຖຸ້ວນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
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2.2  ການສະເໜຂີ ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີການລງົທນຶ  
ວິສາຫະກິດທີື່ຂັົ້ນສ ນກາງອະນ ມັດ ແມ່ນໃຫຸ້ສະເໜີຕ ໍ່ກົມສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງແຜນການ 

ແລະ ການລົງທຶນ ໃນນາມຫຸ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຂັົ້ນສ ນກາງ ເປັນຜ ຸ້ຄົົ້ນຄວຸ້າ ແລະ 
ອອກໃບສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ. 

ວິສາຫະກິດທີື່ຂັົ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງອະນ ມັດ ແມ່ນໃຫຸ້ສະເໜີຕ ໍ່ພະແນກແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃນນາມຫຸ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຂັົ້ນແຂວງ ເປັນຜ ຸ້
ຄົົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ອອກໃບສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ. 

ສໍາລັບ ໂຄງການລົງທຶນສໍາປະທານຂະໜາດໃຫຍ່ ທີື່ມີສັນຍາສໍາປະທານກັບລັດຖະບານ ແລະ 
ມີມະຕິສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງຕ ໍ່ການໃຫຸ້ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ທີື່ໄດຸ້ຮັບນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ
ເກີນກົດໝາຍກໍານົດ ແມ່ນບ ໍ່ຈໍາເປັນຕຸ້ອງຍຼືື່ນສະເໜີຂ ໃບສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ອີກ. 

 

2.3 ການປະກອບເອກະສານ ຂ ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີການລງົທນຶ 

ການຂ ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ດຸ້ານອາກອນກໍາໄລ ແລະ ດຸ້ານຄ່າເຊົົ່າ ຫຼຼື ຄ່າສໍາປະທານ
ທີື່ດິນຂອງລັດ ຕຸ້ອງປະກອບມີເອກະສານ ດັົ່ງນີົ້: 

1) ໃບສະເໜີຂອງບ ລິສັດ; 
2) ສໍາເນົາ ໃບອະນ ຍາດລົງທຶນ (ຖຸ້າມີ), ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃບອະນ ຍາດດໍາເນີນທ ລະ

ກິດ, ໃບຢັັ້ງຢືນການມອບພັນທະອາກອນ ແລະ ສັນຍາເຊົົ່າທີື່ດິນ ຫຼຼື ສັນຍາສໍາປະທານກັບ
ລັດຖະບານ (ຖຸ້າມີ); 

3) ສໍາເນົາ ໃບຢັັ້ງຢືນການນໍາເຂົົ້າທຶນ ທີື່ເປັນເງິນ ແລະ/ຫຼຼື ເປັນວັດຖຸ; 

4) ສໍາເນົາ ໃບຢັັ້ງຢືນສິື່ງແວດລຸ້ອມ; 
5) ສໍາເນົາ ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ຫຼຼື ແຜນການດໍາເນີນທ ລະກິດ ທີື່ໄດຸ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ 

ຈາກຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ; 
6) ເອກະສານກ່ຽວຂຸ້ອງອຼືື່ນໆ. 

 

2.4 ຂັົ້ນຕອນການພຈິາລະນາໃຫຸ້ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີການລງົທນຶ 
ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດຸ້ຮັບເອກະສານຄົບຖຸ້ວນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້

ໃນ ຂ ໍ້ 2.3 ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີົ້, ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕຸ້ອງສົົ່ງ
ເອກະສານຄໍາຮຸ້ອງ ຂ ຄໍາເຫັນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ ຂັົ້ນສ ນກາງ ແລະ ທຸ້ອງຖິື່ນທີື່
ກ່ຽວຂຸ້ອງ ລົງກວດກາພຼືົ້ນທີື່ຕົວຈິງ ພາຍໃນເວລາ 10 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ມຼືົ້ໄດຸ້ຮັບເອກະສານ
ເປັນຕົົ້ນໄປ.  

ພາຍຫຼັງມີຄໍາເຫັນຈາກຂະແໜງການ ຫຸ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຄົົ້ນຄວຸ້ານໍາ
ສະເໜີ ຕ ໍ່ຄະນະກ າມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ພິຈາລະນາຕົກລົງດຸ້ານຫຼັກການ ພາຍ
ໃນເວລາ 15 ວັນລັດຖະການ.  
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ຫຼັງຈາກນັົ້ນ, ຫຸ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ອອກໃບສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ພາຍ
ໃນ 05 ວັນລັດຖະການ. ໃນກ ລະນີ ບ ໍ່ເຫັນດີ, ຫຸ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ ຕຸ້ອງແຈຸ້ງ
ເປັນລາຍລັກ ອັກສອນ ໃຫຸ້ບ ລິສັດຊາບພາຍໃນເວລາ 02 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດຸ້ຮັບການ
ຕົກລົງ. 

ພາຍຫຼັງຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ອອກໃບສົົ່ງເສີມການລົງທຶນໃຫຸ້ແກ່
ບ ລິສັດແລຸ້ວ ຕຸ້ອງນໍາສົົ່ງໃຫຸ້ຂະແໜງການການເງິນ ແລະ ຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ເພຼືື່ອຕິດຕາມ 
ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ. 

 

3. ການຈດັຕັົ້ງປະຕບິດັ ນະໂຍບາຍຍກົເວັົ້ນອາກອນກ າໄລ ແລະ ຄາ່ເຊົົ່າ ຫຼຼື ສ າປະທານທີື່ດນິຂອງລດັ 

3.1 ການຈດັຕັົ້ງປະຕບິດັຂອງວສິາຫະກດິ 
     ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຂອງວິສາຫະກິດພາຍຫຼັງໄດຸ້ຮັບນະໂຍບາຍ ຕຸ້ອງປະຕິບັດ ດັົ່ງລ ່ມນີົ້: 

- ປະຕິບັດການໄດຸ້ຮັບນະໂຍບາຍ ຍົກເວັົ້ນອາກອນກໍາໄລ ແລະ ຍົກເວັົ້ນຄ່າເຊົົ່າ ຫຼຼື ສ າປະທານທີື່ດິນນໍາ
ລັດ ຕາມການກໍານົດໄລຍະເວລາຍົກເວັົ້ນ ທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນໃບສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ; 

- ຕຸ້ອງປະຕິບັດພັນທະດຸ້ານສິື່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢ່າງເຄັົ່ງຄດັ, ສົົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ເຕີບ
ໂຕແບບສີຂຽວ; 

- ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ການດໍາເນີນທ ລະກິດຂອງຕົນ ປະຈໍາ 06 ເດຼືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ ໃຫຸ້ຂະແໜງແຜນ
ການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຂະແໜງການເງິນ ແລະ ຂະແໜງການອຼືື່ນກ່ຽວຂຸ້ອງ ຊາບ; 

- ຕຸ້ອງເຄຼືື່ອນໄຫວດໍາເນີນກິດຈະການຂອງວິສາຫະກິດ ຕາມບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ຄຽງຄ ່
ກັບການ ປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລຸ້ອມ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

- ຕຸ້ອງເສຍພາສີ, ອາກອນ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການຕ່າງໆ ຢ່າງຄົບຖຸ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ ຕາມກົດ
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

 

3.2 ການຈດັຕັົ້ງປະຕບິດັຂອງຂະແໜງການພາກລດັ 
     ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຂອງຂະແໜງການພາກລັດ ຕຸ້ອງປະຕິບັດ ດັົ່ງລ ່ມນີົ້: 

- ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຜ ຸ້ອະນ ຍາດ ການໃຫຸ້ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມແກ່ວິສາຫະ
ກິດ ທີື່ລົງທຶນໃນກິດຈະການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ 
ຕຸ້ອງແຈຸ້ງໃຫຸ້ຂະແໜງການການເງິນ ເປັນຜ ຸ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ນັບແຕ່ມຼືົ້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົົ້ນໄປ; 

- ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຜ ຸ້ຄ ຸ້ມຄອງວຽກງານການໃຫຸ້ນະໂຍບາຍຍົກເວັົ້ນ
ອາກອນກໍາໄລ ແລະ ຍົກເວັົ້ນຄ່າເຊົົ່າ ຫຼຼື ສໍາປະທານທີື່ດິນຂອງລັດ ໃຫຸ້ແກ່ວິສາຫະກິດທີື່ລົງທຶນຢ ່ ສປປ 
ລາວ ແລະ ເປັນເຈົົ້າການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການການເງິນ, ຂະແໜງການອຼືື່ນ ແລະ ອົງການ
ປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ;  

- ຂະແໜງການການເງິນ ເປັນຜ ຸ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການຍົກເວັົ້ນອາກອນກໍາໄລ ແລະ ຍົກເວັົ້ນຄ່າເຊົົ່າ ຫຼຼື 
ສໍາປະທານທີື່ດິນນໍາລັດໃຫຸ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ຕາມກໍານົດໄລຍະເວລາຍົກເວັົ້ນທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນໃບສົົ່ງ 
ເສີມການລົງທຶນ, ພາຍຫຼັງສິົ້ນສ ດໄລຍະຍົກເວັົ້ນອາກອນກໍາໄລ ແລະ ຍົກເວັົ້ນຄ່າເຊົົ່າ ຫຼຼື ສໍາປະທານ



465 

 

ທີື່ດິນນໍາລັດດັົ່ງກ່າວແລຸ້ວ ແມ່ນໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່
ກ່ຽວຂຸ້ອງ. ພຸ້ອມທັງ, ສະຫຼຸບລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດ ແລະ ປະຈໍາປີ ສົົ່ງໃຫຸ້ຂະແໜງແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. 

 

4. ການສິົ້ນສ ດໄລຍະເວລາໄດຸ້ຮບັນະໂຍບາຍຍກົເວັົ້ນອາກອນກ າໄລ ແລະ ຄາ່ເຊົົ່າ ຫຼຼື ສ າປະທານທີື່ດນິຂອງລດັ 
   ວິສາຫະກິດທີື່ໄດຸ້ຮັບນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຈະສິົ້ນສ ດໃນກ ລະນີລ ່ມນີົ້: 

- ໜົດອາຍ  ຕາມກໍານົດເວລາທີື່ໄດຸ້ຮັບການຍົກເວັົ້ນ ທີື່ໄດຸ້ລະບ ຢ ່ໃນໃບສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ; 
- ມີການຖອນ ຫຼຼື ຖຼືກຍົກເລີກ ໃບສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ; 
- ກ ລະນີ ມີການຍ ບເລີກວິສາຫະກິດ ຫຼຼື ວິສາຫະກິດລົົ້ມລະລາຍ ຕາມຂັົ້ນຕອນທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໃນກົດໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການ. 

 

5. ການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ 
ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຜ ຸ້ອະນ ຍາດ, ຄ ຸ້ມຄອງ ຕິດຕາມກວດກາ 

ວຽກງານການໃຫຸ້ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ດຸ້ານອາກອນກໍາໄລ ແລະ ດຸ້ານຄ່າເຊົົ່າ ຫຼຼື ຄ່າສ າ
ປະທານທີື່ດິນຂອງລັດ ໃຫຸ້ແກ່ວິສາຫະກິດທີື່ລົງທຶນ ຢ ່ ສປປ ລາວ ແລະ ເປັນຜ ຸ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍກງົ 
ແລະ ເປັນເຈົົ້າການປະສານສົມທົບກັບ ຂະແໜງການເງິນ, ຂະແໜງການອຼືື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ທຸ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. ພຸ້ອມທັງ, ກໍານົດມາດຕະການໃນການຄ ຸ້ມຄອງ ເພຼືື່ອຈ າກັດຊ່ອງຫວ່າງການ
ສວຍໃຊຸ້ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ດຸ້ານອາກອນກໍາໄລ ແລະ ດຸ້ານຄ່າເຊົົ່າ ຫຼຼື ຄ່າສ າປະທານທີື່
ດິນຂອງລັດ ໃຫຸ້ມີຄວາມຮັດກ ມ ເພຼືື່ອຈັດຕັົ້ງຄ ຸ້ມຄອງການນໍາໃຊຸ້ ໃຫຸ້ຖຼືກຕຸ້ອງຕາມເປົັ້າໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການ. 

 

6. ມາດຕະການຕ ໍ່ຜ ຸ້ລະເມດີ 
ໃນກ ລະນີ ວິສາຫະກິດ ຫາກເຄຼືື່ອນໄຫວບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບກິດຈະການທີື່ໄດຸ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ 

ແລະ ບ ໍ່ປະຕິບັດ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕຸ້ອງອອກ
ໜັງສຼືແຈຸ້ງເຕຼືອນ ເພຼືື່ອໃຫຸ້ປັບປ ງແກຸ້ໄຂ ພາຍໃນກໍານົດ 45 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ມຼືົ້ໄດຸ້ຮັບໜັງສຼື
ແຈຸ້ງເຕຼືອນເປັນຕົົ້ນໄປ. ພາຍຫຼັງສິົ້ນສ ດ ໄລຍະເວລາແຈຸ້ງເຕຼືອນ ຫາກວິສາຫະກິດບ ໍ່ສາມາດແກຸ້ໄຂ 
ຫຼຼື ປັບປ ງ ໄດຸ້ຢ່າງຖຼືກຕຸ້ອງ ແມ່ນຈະຖຼືກແຈຸ້ງຖອນ ຫຼຼື ຍົກເລີກໃບສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ.  

 

III. ການຈດັຕັົ້ງປະຕບິດັ 
ມອບໃຫຸ້ ກົມສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນໃຈກາງໃນ

ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ, ເຜີຍແຜ,່ ແນະນໍາ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍ ຸ້ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຄໍາແນະ
ນໍາສະບັບນີົ້ ໃຫຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນດີ. 

ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນທ ກຂັົ້ນ 
ລວມທັງວິສາຫະກິດ ຈົົ່ງຮັບຮ ຸ້ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີົ້ຢ່າງເຂັົ້ມງວດ.  
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IV. ຜນົສກັສດິ 
       ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີົ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນ ແລະ ພາຍຫຼັງໄດຸ້ລົງໃນຈົດໝາຍ

ເຫດທາງລັດຖະການ ສິບຫຸ້າວັນ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



467 

 

 
 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ                       ເລກທ ີ0889/ກຜທ 
      ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທ ີ09 ມິຖຸນາ 2021 

 

ຄາໍແນະນໍາ 
ກ່ຽວກັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບດັກົດໝາຍວາ່ດຸ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ  

 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ (ສະບັບປັບປ ງ) ເລກທີ 72/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 
2015; 

- ອີງຕາມ ດໍາລັດວ່າດຸ້ວຍການຈັດຕັົ້ງ ແລະ ການເຄຼືື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ສະບັບເລກທີ 201/ນຍ, ລົງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2017. 
 

ຮອງນາຍົກລດັຖະມນົຕ,ີ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ອອກຄໍາແນະນາໍ: 
 

 

I. ຈ ດປະສງົ 
1. ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີົ້ວາງອອກເພຼືື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ແນະນໍາການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ເນຼືົ້ອໃນບາງມາດຕາ

ຂອງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 72/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 2015 ເພຼືື່ອ
ຜັນຂະຫຍາຍເນຼືົ້ອໃນຂອງກົດໝາຍດັົ່ງກ່າວ ມີຄວາມລະອຽດຈະແຈຸ້ງຂຶົ້ນ, ມີຄວາມເຂົົ້າໃຈ ແລະ 
ສາມາດປະຕິບັດໄດຸ້ຖຼືກຕຸ້ອງຕ ໍ່ບັນດາເນຼືົ້ອໃນທາງດຸ້ານວິຊາການ ທີື່ບັນຍັດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍດັົ່ງກ່າວ. 

2. ເພຼືື່ອໃຫຸ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ ແລະ ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂຸ້ອງ ໄດຸ້ນໍາໃຊຸ້ເປັນບ່ອນອີງໃນການສຸ້າງ, ຄ ຸ້ມຄອງ, ປະຕິບັດ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ສະຫຼບຸ
ລາຍງານແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະຈໍາປີ. 
 

II. ເນຼືົ້ອໃນ 
1. ມາດຕາ 2 ການລງົທນຶຂອງລດັ 
        ການລົງທຶນຂອງລັດ ໝາຍເຖິງການນໍາໃຊຸ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມາຊາດ, ຊັບ
ສິນ, ລິຂະສິດຂອງລັດ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼຼືອທາງການເພຼືື່ອການພັດທະນາ ທີື່ຜ່ານລະບົບງົບປະມານເຂົົ້າໃສ່
ໂຄງການກ ໍ່ສຸ້າງພຼືົ້ນຖານໂຄງລ່າງທີື່ຮັບໃຊຸ້ສາທາລະນະປະໂຫຍດ, ສະໜອງວັດຖູປະກອນ ແລະ ສົົ່ງເສີມວິຊາ
ການ ເພຼືື່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ. 
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2. ມາດຕາ 3 ອະທບິາຍຄາໍສບັ 
ໃນຂ ໍ້ທີ 14 ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ: ໝາຍເຖິງ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການ

ປົກ ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ ທີື່ໄດຸ້ຮັບງົບປະມານການລົງທຶນລັດ ມີດັົ່ງນີົ້: 
2.1. ຂັົ້ນສ ນກາງແມ່ນ: ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ຕາງໜຸ້າໂດຍລັດຖະມົນຕີ, ຫົວ

ໜຸ້າອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ; 
2.2. ຂັົ້ນທຸ້ອງຖິື່ນແມ່ນ: ອົງການປົກຄອງແຂວງຕາງໜຸ້າໂດຍເຈົົ້າແຂວງ, ເຈົົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ.  
    ເຈົົ້າຂອງໂຄງການສາມາດມອບສິດໃຫຸ້ກົມກອງ, ພະແນກການຂັົ້ນແຂວງ ຫຼຼື ເມຼືອງ ເປັນຜ ຸ້

ຮັບຜິດຊອບເຊັນສັນຍາ ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເຊິື່ງຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບມອບສິດດັົ່ງກ່າວຕຸ້ອງແມ່ນ
ຜ ຸ້ທີື່ຈະຄ ຸ້ມຄອງ ນໍາໃຊຸ້ໂຄງການພາຍຫຼັງໂຄງການສໍາເລັດ ແລະ ເອີົ້ນວ່າ ອົງການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການ. 

 

3. ມາດຕາ 9 ການລງົທນຶໃສກ່ານກ ໍ່ສຸ້າງພຼືົ້ນຖານໂຄງລາ່ງ 
ການລົງທຶນໃສ່ການກ ໍ່ສຸ້າງພຼືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ ປະກອບດຸ້ວຍ: ການກ ໍ່ສຸ້າງ ແລະ ການບ ລະນະສຸ້ອມແປງ

ໃຫ່ຍ, ພຼືົ້ນຖານໂຄງລ່າງສາທາລະນ ປະໂພກໄດຸ້ແກ່ ເສັົ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ, ຊົນລະປະທານ, ໂຮງຮຽນ, 
ໂຮງໝໍ, ສ ກສາລາ, ສໍານັກງານຫຸ້ອງການ ແລະ ບັນດາພຼືົ້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກ. 

ສໍາລັບການສຸ້ອມແປງຟືັ້ນຟ ພຼືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີື່ໄດຸ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພພິບັດທາງທໍາມະ
ຊາດເພຼືື່ອໃຫຸ້ສາມາດກັບມານໍາໃຊຸ້ໄດຸ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ເປົັ້າໝາຍໂຄງການ 
ເອີົ້ນວ່າການສຸ້ອມແປງຟືັ້ນຟ ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ, ເຊິື່ງການສຸ້ອມແປງຟືັ້ນຟ ໄພພິບັດ
ຕຸ້ອງແມ່ນຜົນເສຍຫາຍຕ ໍ່ໂຄງການທີື່ສໍາເລັດ ແລະ ໂຄງການທີື່ໄດຸ້ນໍາໃຊຸ້ແລຸ້ວ; ສ່ວນໂຄງການທີື່ກໍາລັງຈັດ
ຕັົ້ງປະຕິບັດ ແລະ ມີການກວດກາຄວາມສໍາເລັດຂອງໜຸ້າວຽກ ແຕ່ໜຸ້າວຽກທີື່ສໍາເລັດໄປນັົ້ນໄດຸ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຈາກໄພພິບັດ ແມ່ນໃຫຸ້ສະ  ເໜີດັດແກຸ້ມ ນຄ່າໂຄງການຕາມມາດຕາ 54 ຂອງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ
ການລົງທຶນຂອງລັດ. ສ່ວນການນໍາສະເໜີເອົາໂຄງການສຸ້ອມແປງຟືັ້ນຟ ພຼືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ ເຂົົ້າແຜນການ
ລົງທຶນຂອງລັດ, ການປະເມີນໂຄງການ, ການຮັບຮອງໂຄງການ, ການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 
ແລະ ການສະໜອງແຫຼງທຶນ ແມ່ນໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິ. 

ສໍາລັບການແກຸ້ໄຂໄພພິບັດສ ກເສີນ: ໝາຍເຖິງ ໂຄງການແກຸ້ໄຂສ ກເສີນຮີບດ່ວນ ບັນດາພຼືົ້ນຖານ
ໂຄງລ່າງ ທີື່ໄດຸ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ໃຫຸ້ສາມາດນໍາໃຊຸ້ໃນເບຼືົ້ອງຕົົ້ນເພຼືື່ອໃຫຸ້ການ
ຜະລິດ, ການບ ລິ ການ, ການຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົົ່ງ ສາມາດດໍາເນີນການເຄຼືື່ອນໄຫວໄດຸ້ ໄລຍະລ ຖຸ້າການຟືັ້ນ
ຟ ສ ່ສະພາບປົກກະຕິ. ສໍາລັບງົບປະມານຊໍາລະແມ່ນຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

 

4. ມາດຕາ 16 ປະເພດໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ 
ປະເພດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ປະກອບດຸ້ວຍ 2 ປະເພດ ຄຼື: ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບ

ຊາດ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິ. 
4.1 ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ 

 

ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ: ໝາຍເຖິງ ໂຄງການທີື່ມີຄວາມໝາຍກວມລວມທົົ່ວປະ 
ເທດ,  ພົວພັນຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ຫຼາຍທຸ້ອງຖິື່ນ; ເປັນໂຄງການທີື່ມີລັກສະນະຍ ດທະສາດ, ໃຫຸ້
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ຜົນຕອບແທນສ ງ, ສາມາດຂັບເຄຼືື່ອນໃຫຸ້ແກ່ການພັດທະນາ ແລະ ມີຄວາມຍຶນຍົງ. ໂຄງການລົງທຶນຂອງ
ລັດລະດັບຊາດ ບ ໍ່ກໍານົດມ ນຄ່າ (ບ ໍ່ຂຶົ້ນກັບມ ນຄ່າໂຄງການ), ສໍາລັບໄລຍະການປະຕິບັດ ແລະ ໄລຍະຊໍາ
ລະ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 18 ແລະ ມາດຕາ 19 ຂອງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ. 

ສໍາລັບການນໍາສະເໜີເອົາໂຄງການລະດັບຊາດເຂົົ້າແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ, ການປະເມີນໂຄງ 
ການ, ການຮັບຮອງໂຄງການ, ການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ການສະໜອງແຫຼ່ງທຶນ ມີ
ດັົ່ງນີົ້: 

1) ອົງການທີື່ມີສິດນໍາສະເໜີໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ ແມ່ນກະຊວງ, ອົງການລັດ
ທຽບເທົົ່າກະຊວງ ເປັນຜ ຸ້ຄົົ້ນຄວຸ້າໂດຍສົມທົບກັບບັນດາທຸ້ອງຖິື່ນທີື່ໂຄງການຕັົ້ງຢ ່ ເພຼືື່ອນໍາສະເໜີ
ລັດຖະບານພິຈາລະນາ ໂດຍຜ່ານການຄົົ້ນຄຸ້ວາສະເໜີຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ການ
ນໍາສະເໜີໂຄງ ການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດຕຸ້ອງສອດຄ່ອງກັບເງຼືື່ອນໄຂທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 
22, 33 ແລະ 34 ຂອງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ. 

2) ອົງການທີື່ມີສິດປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ ແມ່ນກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ. 

3) ອົງການທີື່ມີສິດຮັບຮອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ ແມ່ນສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍ
ການສະ   ເໜີຂອງລັດຖະບານເປັນລາຍໂຄງການ. 

4) ການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ ແມ່ນລັດຖະບານເປັນຜ ຸ້
ມອບໝາຍໃຫຸ້ກະຊວງ ຫຼຼື ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ເປັນຜ ຸ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍແຕ່ງຕັົ້ງຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບສະເພາະ ຕາມມາດຕາ 41 ຂອງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ. 

5) ແຫຼ່ງທຶນໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ ແມ່ນລັດຖະບານເປັນ
ຜ ຸ້ຕົກລົງ ແຕ່ບ ໍ່ແມ່ນພາກລາຍຈ່າຍລົງທຶນຂອງລັດປະຈໍາປີ. 

4.2 ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິ 
ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິ: ໝາຍເຖິງ ໂຄງການຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າ

ກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ເພຼືື່ອປະຕິບັດວຽກງານຈ ດສ ມທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໃນແຜນພັດທະນາ
ຂອງຕົນ, ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິລວມມີ 5 ປະເພດໂຄງການ ເຊິື່ງແຕ່ລະປະເພດໂຄງການ
ມີມ ນຄ່າ, ໄລຍະປະຕິບັດ ແລະ ໄລຍະການຊໍາລະໂຄງການ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໃນມາດຕາ 18 ແລະ 
ມາດຕາ 19 ຂອງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ. 

ສໍາລັບການນໍາສະເໜີເອົາໂຄງການປົກກະຕິເຂົົ້າແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ, ການປະເມີນໂຄງ 
ການ, ການຮັບຮອງໂຄງການ, ການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ການສະໜອງແຫຼ່ງທຶນ 
ມີດັົ່ງນີົ້: 

1) ອົງການທີື່ມີສິດນໍາສະເໜີໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິ: ປະກອບມີ ກະຊວງ, ອົງການ
ລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ເປັນຜ ຸ້ຄົົ້ນຄວຸ້າສະເໜີໂຄງການປະເພດ I, II, III, 

IV ແລະ V ເພຼືື່ອປະຕິບັດວຽກງານຈ ດສ ມທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໃນແຜນພັດທະນາຂອງຕົນ. ການນໍາສະເໜີ
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ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິຕຸ້ອງສອດຄ່ອງກັບເງຼືື່ອນໄຂທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 19, 22 
ແລະ 33 ຂອງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ. 

2) ອົງການທີື່ມີສິດປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິ ມີດັົ່ງນີົ້: 
- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ປະເມີນໂຄງການປະເພດ I, II, III, IV ແລະ V 

ຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ປະເມີນໂຄງການປະເພດ I, II, 

III ແລະ IV ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 

- ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ປະເມີນໂຄງການປະເພດ V        
ຂອງແຂວງຕົນ. 

3) ອົງການທີື່ມີສິດຮັບຮອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິ ປະກອບມີ: ສະພາແຫ່ງຊາດ 
ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັົ້ນແຂວງ ຕາມແຕ່ລະປະເພດໂຄງການ ມີດັົ່ງນີົ້: 

 

- ສະພາແຫ່ງຊາດ: ພິຈາລະນາຮັບຮອງໂຄງການປະເພດ I, II, III, IV ແລະ V ຂອງບັນດາ
ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ໂຄງການປະເພດ I, II, III ແລະ IV ຂອງ
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໂດຍການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ. 

- ສະພາປະຊາຊົນຂັົ້ນແຂວງ: ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ໂຄງການປະເພດ V ຂອງແຂວງ, 
ນະຄອນຫຼວງ ໂດຍການສະເໜີຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ. 

4) ການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິ: ແມ່ນກະຊວງ, ອົງການລັດ
ທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ເປັນຜ ຸ້ຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການປະເພດ I, II, 
III, IV ແລະ V ຂອງຕົນ. 

5) ແຫຼ່ງທຶນໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິ ມີດັົ່ງນີົ້:  
- ໂຄງການປະເພດ  I  ແມ່ນລັດຖະບານເປັນຜ ຸ້ຕົກລົງ  ແຕ່ບ ໍ່ແມ່ນພາກລາຍຈ່າຍລົງທຶນ
ຂອງລັດ ປະຈໍາປີ. 

- ໂຄງການປະເພດ II, III, IV ແລະ V ນໍາໃຊຸ້ພາກລາຍຈ່າຍລົງທຶນຂອງລັດ ປະຈໍາປີ. 
 

5. ມາດຕາ 20 ຄາ່ໃຊຸ້ຈາ່ຍລວມໃນການປະຕບິດັກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ 
ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດກິດຈະກໍາທີື່ສາມາດປະກອບເຂົົ້າໃນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ

ດັົ່ງນີົ້:  
1) ການກ ໍ່ສຸ້າງ, ສຸ້ອມແປງພຼືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ເຄຫາສະຖານ ປະກອບມີ: 
- ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການກະກຽມໂຄງການມີ: ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ, ວິເຄາະ, ວິໄຈຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ສຸ້າງ
ບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ຂອງໂຄງການ, ການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບໂຄງການ, ການສຶກສາ 
ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິື່ງແວດລຸ້ອມ-ສັງຄົມ, ຄ່າຊົດເຊີຍ ແລະ ເວນຄຼືນສິື່ງກີດຂວາງໃນການປະຕິບັດ
ໂຄງການ; 

- ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດໂຄງການມີ: ຄ່າວັດສະດ , ອ ປະກອນ ແລະ ຄ່າແຮງງານ; 
- ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການປະເມີນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິື່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ; 
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- ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍທົດລອງນໍາໃຊຸ້; 
- ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ; 
- ຄ່າທີື່ປຶກສາໂຄງການ; 
- ຄ່າອາກອນ; 
- ດອກເບຸ້ຍເງິນກ ຸ້ສໍາລັບໂຄງການກ ຸ້ຢືມ. 

2) ການສະໜອງວັດຖູປະກອນ ປະກອບມີ: 
- ຄ່າຊຼືົ້ພາຫະນະ ແລະ ວັດຖູປະກອນຮັບໃຊຸ້ການຜະລິດ; 
- ຄ່າຊຼືົ້ເຄຼືື່ອງເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ຊັບສິນ; 
- ຄ່າຊຼືົ້ວັດຖູປະກອນຮັບໃຊຸ້ວິຊາການ ແລະ ເຄຼືື່ອງເຟີນິເຈີທີື່ຈໍາເປັນ ທີື່ຕິດພັນໂດຍກົງກັບ
ໂຄງການກ ໍ່ສຸ້າງໃໝ່. 

3) ການສົົ່ງເສີມວິຊາການ ທີື່ບ ໍ່ຕິດພັນກັບການກ ໍ່ສຸ້າງ ແລະ ສະໜອງວັດຖູປະກອນ ປະກອບມີ: 
- ຄ່າຝຶກອົບຮົມ;  
- ຄ່າຄົົ້ນຄວຸ້າວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ; 
- ຄ່າສົົ່ງເສີມການຜະລິດ; 
- ຄ່າສຸ້າງແຜນແມ່ບົດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. 

 

6. ມາດຕາ 21 ການກາໍນດົໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ 
ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຕາມຂ ໍ້ 5 ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີົ້ ສາມາດ

ສັງລວມເຂົົ້າເປັນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ດັົ່ງນີົ້:  
1) ໂຄງການກ ໍ່ສຸ້າງ ແລະ ສຸ້ອມແປງພຼືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ: ການກໍານົດມ ນຄ່າໂຄງການໃຫຸ້ອີງໃສ່

ແບບແຜນຜັງກ ໍ່ສຸ້າງ, ສຸ້ອມແປງ, ມາດຖານເຕັກນິກ, ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ໂດຍຜ່ານການຢັັ້ງຢືນທາງ
ການຈາກຂະແໜງ ການເຕັກນິກທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຕາມການແບ່ງຂັົ້ນຄ ຸ້ມຄອງ. ບັນດາໂຄງການກ ໍ່ສຸ້າງ 
ແລະ ສຸ້ອມແປງພຼືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ ຕຸ້ອງຜ່ານການປະມ ນຕາມກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການຈັດຊຼືົ້-ຈັດ
ຈຸ້າງດຸ້ວຍທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 30/ສພຊ ລົງວັນທີ 2 ພະຈິກ 2017. 

2) ໂຄງການສົົ່ງເສີມວິຊາການ ທີື່ຕິດພັນກັບການກ ໍ່ສຸ້າງ ມີດັົ່ງນີົ້: 
- ໂຄງການຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ: ແມ່ນກໍານົດຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ເລີື່ມແຕ່ມຼືົ້ເລີື່ມຕົົ້ນໂຄງການຈົນເຖິງສໍາ
ເລັດໂຄງການ ເຊິື່ງອົງການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເປັນຜ ຸ້ຂຶົ້ນແຜນ ແລະ ຄ ຸ້ມ
ຄອງນໍາໃຊຸ້. ມ ນຄ່າໂຄງການໃຫຸ້ຄິດໄລ່ຕາມມາດຕາ 4 ຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍກໍານົດໝາຍ
ການໃຊຸ້ຈ່າຍງົບປະມານບ ລິຫານລັດ ເລກທີ 4000/ກງ, ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2018 (ໃນ
ກ ລະນີມີການປັບປ ງໃໝ່ກ ໍ່ໃຫຸ້ຖຼືເອົາສະບັບປັບປ ງ    ໃໝ່ນັົ້ນປ່ຽນແທນ). 

- ໂຄງການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ, ຄ່າວ່າຈຸ້າງທີື່ປຶກສາ, ຄ່າຊົດເຊີຍເວນຄຼືນສິື່ງກີດຂວາງ ແລະ  
ໂຄງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ (FS); ການຄິດໄລ່ມ ນຄ່າໂຄງການແມ່ນອີງໃສ່ໜຸ້າວຽກ 
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ແລະ ລາຄາຫົວໜ່ວຍຂອງຂະແໜງການເຕັກນິກກ່ຽວຂຸ້ອງໄດຸ້ກໍານົດ ແລະ ຜ່ານການຢັັ້ງຢືນ
ເປັນທາງການຈາກຂະ ແໜງການເຕັກນິກກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

        ບັນດາໂຄງການກ ໍ່ສຸ້າງ ແລະ ສຸ້ອມແປງພຼືົ້ນຖານໂຄງລ່າງປະເພດ I, II, III ແລະ IV ຕຸ້ອງ
ໄດຸ້ວ່າຈຸ້າງບ ລິສັດທີື່ປຶກສາໂຄງການ. ສ່ວນໂຄງການປະເພດ V ສາມາດນໍາໃຊຸ້ວິຊາການຈາກ
ຂະແໜງການຄ ຸ້ມຄອງເຕັກນິກ ເພຼືື່ອເປັນທີື່ປຶກສາໂຄງການ. 

ເຊິື່ງໂຄງການວ່າຈຸ້າງທີື່ປຶກສາ, ໂຄງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ (FS) ແລະ ໂຄງການ
ສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ ຕຸ້ອງຜ່ານການປະມ ນຕາມກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການຈັດຊຼືົ້-ຈັດຈຸ້າງດຸ້ວຍທຶນ
ຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 30/ສພຊ, ລົງວັນທີ 2 ພະຈິກ 2017.  

3) ໂຄງການສົົ່ງເສີມວິຊາການທີື່ບ ໍ່ຕິດພັນກັບໂຄງການກ ໍ່ສຸ້າງ ມີດັົ່ງນີົ້: 
- ໂຄງການຝຶກອົບຮົມ: ແມ່ນໂຄງການຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດທາງດຸ້ານວິຊາ
ການຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ,  ການຝຶກອົບຮົມການປ ກຝັງ, ລຸ້ຽງສັດ ແລະ ຫັດຖະກໍາໃຫຸ້
ປະຊາຊົນ ເຊິື່ງໄລຍະການປະຕິບັດໂຄງການບ ໍ່ເກີນ 3 ປີ ແລະ ມ ນຄ່າໂຄງການບ ໍ່ເກີນ 
500.000.000 (ຫຸ້າຮຸ້ອຍລຸ້ານ) ກີບ; 

- ໂຄງການຄົົ້ນຄວຸ້າວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ: ແມ່ນໂຄງການຄົົ້ນຄວຸ້າພັດທະນາເພຼືື່ອຍົກສ ງ
ສະມັດຕະພາບ, ປະສິດທິພາບຂອງການຜະລິດ ແລະ ການບ ລິການ ແລະ ໂຄງການຄົົ້ນຄຸ້ວາ
ຫົວຂ ໍ້ວິທະຍາ ສາດຮັບໃຊຸ້ການສຸ້າງນະໂຍບາຍການພັດທະນາ; 

- ໂຄງການສົົ່ງເສີມການຜະລິດ: ແມ່ນໂຄງການບ ລິການເຕັກນິກ, ການປ ງແຕ່ງ, ການເກັບ
ຮັກສາ ແລະ ດຸ້ານການຕະຫຼາດ; 

- ໂຄງການສຸ້າງແຜນແມ່ບົດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ: ແມ່ນໂຄງການສໍາຫຼວດ, ເກັບກໍາຂ ໍ້
ມ ນສະຖິຕິ, ສຸ້າງແຜນແມ່ບົດການພັດທະນາ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ, ແຜນ
ພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທຸ້ອງຖິື່ນ; 

ນອກຈາກນີົ້, ຍັງກວມເຖິງໂຄງການຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ລົງທຶນຂອງລັດ ຄຼື: ໂຄງການຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງ
ລັດ ແຕ່ລະໄລຍະຂອງອົງການທີື່ເຮັດບົດບາດໃນການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາແຜນການ
ລົງທຶນຂອງລັດ. 

ສໍາລັບມ ນຄ່າໂຄງການໃຫຸ້ຄິດໄລ່ຕາມມາດຕາ 4 ຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍກໍານົດໝາຍການ
ໃຊຸ້ຈ່າຍງົບປະມານບ ລິຫານລັດ ເລກທີ 4000/ກງ,  ລົງວັນທ ີ12 ທັນວາ 2018 (ໃນກ ລະນີມີ
ການປັບປ ງໃໝ່ກ ໍ່ໃຫຸ້ຖຼືເອົາສະບັບປັບປ ງໃໝ່ນັົ້ນປ່ຽນແທນ). 

ສໍາລັບໂຄງການຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ໂຄງການສົົ່ງເສີມວິຊາການທີື່ບ ໍ່ຕິດພັນກັບ
ໂຄງການກ ໍ່ສຸ້າງ ພາຍຫຼັງມີການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໃຊຸ້ຈ່າຍຕົວຈິງແລຸ້ວ ໃຫຸ້ອົງການຄ ຸ້ມ
ຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການສະຫຼຸບໜຸ້າວຽກ ແລະ ການໃຊຸ້ຈ່າຍເງິນດັົ່ງກ່າວ ພຸ້ອມທັງ
ປະກອບເອກະສານຢັັ້ງຢືນ ເພຼືື່ອລາຍງານສະເພາະເປັນແຕ່ລະງວດ ແລະ ພາຍຫຼັງສີົ້ນສ ດ
ໂຄງການຕ ໍ່ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ເພຼືື່ອລາຍງານຕ ໍ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 

4) ໂຄງການສະໜອງວັດຖູປະກອນ ມີດັົ່ງນີົ້: 
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- ໂຄງການຈັດຊຼືົ້ພາຫະນະ ແລະ ວັດຖູປະກອນຮັບໃຊຸ້ການຜະລິດ: ຊຼືົ້ເຄຼືື່ອງຈັກ ແລະ  ພາຫະນະ
ຮັບໃຊຸ້ການຜະລິດ-ບ ລິການດຸ້ານກະສິກໍາ. 

- ໂຄງການຈັດຊຼືົ້ເຄຼືື່ອງເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ຊັບສີນ: ໂຄງການຈັດຊຼືົ້ເຄຼືື່ອງເຕັກນິກ-ວິຊາ
ການໄດຸ້ແກ່: ການສະໜອງແນວພັນສັດ-ພຼືດ, ຝ ່ນປ ຸ໋ຍ, ເຄຼືື່ອງມຼືການແພດ, ເຄຼືື່ອງທົດລອງ-
ວິໄຈ, ຊິງຊັົ່ງນໍໍ້າໜັກ, ອ ປະກອນສໍາຫຼວດ, ອ ປະກອນພະຍາກອນອາກາດ, ລະບົບສະແກນ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສຼືື່ສານຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ. ໂຄງການຈັດຊຼືົ້ຊັບສີນ 
ໄດຸ້ແກ່: ທີື່ດິນ, ຕຶກອາຄານສະຖານທີື່ (ເພຼືື່ອມາຮັບໃຊຸ້ໃຫຸ້ແກ່ຄວາມຕຸ້ອງການຂອງລັດ ແລະ 
ຂອງສາທາລະນະ). 

- ໂຄງການຈັດຊຼືົ້ວັດຖູປະກອນຮັບໃຊຸ້ວິຊາການ ແລະ ເຄຼືື່ອງເຟີນີເຈີທີື່ຈໍາເປັນ ທີື່ຕິດພັນໂດຍກົງ
ກັບໂຄງການກ ໍ່ສຸ້າງໃໝ່: ການສະໜອງໂຕະ, ຕັົ່ງ, ຕ ຸ້, ກະດານ ແລະ ຜຸ້າກັົ້ງ. 

ສໍາລັບການຄິດໄລ່ມ ນຄ່າໂຄງການສະໜອງວັດຖູປະກອນ ແມ່ນອີງໃສ່ມາດຖານເຕັກ 
ນິກ, ຄ ນນະພາບຂອງວັດຖູປະກອນ ຕາມລາຄາຕົວຈິງໃນທຸ້ອງຕະຫຼາດທີື່ມີໃບຢັັ້ງຢືນລາຄາ 
ໂດຍມີການສົມທຽບລາຄາຢ່າງໜຸ້ອຍ 3 ແຫ່ງ ໂດຍຖຼືເອົາລາຄາສະເລ່ຍທີື່ສົມເຫດສົມຜົນ 
ເປັນລາຄາຂຶົ້ນແຜນ. ສໍາລັບຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊຸ້ອ ປະກອນໃຫຸ້ລວມຢ ່
ໃນມ ນຄ່າຂອງອ ປະກອນ.  

ບັນດາໂຄງການສະໜອງວັດຖູປະກອນ ຕຸ້ອງຜ່ານການປະມ ນຕາມກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການ
ຈັດຊຼືົ້-ຈັດຈຸ້າງດຸ້ວຍທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 30/ສພຊ, ລົງວັນທີ 2 ພະຈິກ 2017. 

 
7. ມາດຕາ 22 ເອກະສານໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ  

ບັນດາເອກະສານທີື່ເຈົົ້າຂອງໂຄງການຕຸ້ອງໄດຸ້ປະກອບ ເພຼືື່ອນໍາສະເໜີໂຄງການເຂົົ້າແຜນການ
ລົງທຶນຂອງລັດປະຈໍາປີ ຕາມແຕ່ລະປະເພດໂຄງການ ດັົ່ງນີົ້: 

1) ໂຄງການກ ໍ່ສຸ້າງ ແລະ ສຸ້ອມແປງພຼືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ ມີດັົ່ງນີົ້: 
- ບົດສະເໜີໂຄງການ; 
- ບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ຂອງໂຄງການ; 
- ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບໂຄງການ ແລະ ແບບກ ໍ່ສຸ້າງ; 
- ໃບຢັັ້ງຢືນແບບ ແລະ ມ ນຄ່າໂຄງການຂອງຂະແໜງການເຕັກນິກກ່ຽວຂຸ້ອງ; 
- ໃບຢັັ້ງຢືນການປະເມີນໂຄງການ; 
- ໃບມອບໂອນນໍາໃຊຸ້ທີື່ດິນ ເພຼືື່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດໃນກ ລະນີທີື່ມີການນໍາໃຊຸ້ດິນຂອງ
ປະຊາຊົນ; 

ສໍາລັບໂຄງການປະເພດ I, II ແລະ III ທີື່ນໍາໃຊຸ້ເຕັກນິກສ ງ ຕຸ້ອງປະກອບເອກະສານ
ເພີື່ມເຕີມອີກ ມີດັົ່ງນີົ້: 

- ບົດພັດທະນາໂຄງການ ຫຼຼື ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ; 
- ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິື່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. 
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2) ໂຄງການສະໜອງວັດຖູປະກອນ ມີດັົ່ງນີົ້: 
- ບົດສະເໜີໂຄງການ; 
- ໃບປະເມີນລາຄາ; 
- ໃບກໍານົດຂ ໍ້ມ ນສະເພາະຂອງວັດຖູປະກອນ; 
- ໃບຢັັ້ງຢືນການປະເມີນໂຄງການ. 

3) ໂຄງການສົົ່ງເສີມວິຊາການ ມີດັົ່ງນີົ້: 
- ບົດສະເໜີໂຄງການ; 
- ແຜນດໍາເນີນງານ; 
- ໃບປະເມີນມ ນຄ່າໂຄງການ; 
- ໃບຢັັ້ງຢືນການປະເມີນໂຄງການ (ສໍາລັບໂຄງການກ ໍ່ສຸ້າງ ແລະ ສຸ້ອມແປງທີື່ມີມ ນຄ່າບ ໍ່ເກີນ 

5.000.000.000 (ຫຸ້າຕຼືົ້) ກີບ, ຜົນການປະເມີນໂຄງການວ່າຈຸ້າງທີື່ປຶກສາ ແລະ ໂຄງການ
ຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ ສາມາດຖຼືເອົາຕາມໃບຢັັ້ງຢືນການປະເມີນໂຄງການກ ໍ່ສຸ້າງເລີຍ). 

ສໍາລັບທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ໃສ່ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼຼືອທາງການເພຼືື່ອການພັດທະນາ
ທີື່ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢ ່ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ 
ເມຼືອງ ແມ່ນໃຫຸ້ປະກອບເອກະສານຕາມແຕ່ລະຄ ນລັກສະນະຂອງແຕ່ລະໂຄງການຂຸ້າງເທິງ 
ແລະ ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນຈາກພາກສ່ວນທີື່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຮ່ວມມຼືສາກົນຂອງຕົນ
ກ່ອນ ແລຸ້ວສະເໜີເຖິງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກົມຮ່ວມມຼືສາກົນ) ເພຼືື່ອຢັັ້ງຢືນ
ຄວາມຖຶກຕຸ້ອງ. 

 
8. ມາດຕາ 33 ເງຼືື່ອນໄຂພຼືົ້ນຖານໃນການພຈິາລະນາຮບັຮອງເອາົໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ 

ໃນວັກ 1 ຂ ໍ້ 1 ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຕຸ້ອງສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ວັກ 2 ໂຄງການທີື່ນໍາໃຊຸ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼຼືອທາງການເພຼືື່ອການ
ພັດທະນາ ມີດັົ່ງນີົ້: 
8.1 ຕຸ້ອງສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ: ໝາຍເຖິງ 

ອົງການ ສະເໜີໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຕຸ້ອງໄດຸ້ຄົົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
ທີື່ສະໜັບສະໜ ນໃຫຸ້ບັນດາເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງຕົນ ແລະ ຕຸ້ອງໄດຸ້ສົົ່ງແຜນພັດທະນາຂະ 
ແໜງການ ຫຼຼື ທຸ້ອງຖິື່ນຂອງຕົນມາພຸ້ອມກັບຮ່າງແຜນລົງທຶນຂອງລັດປະຈໍາປີ ໃຫຸ້ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພຼືື່ອເປນັບ່ອນອີງໃນການຄົົ້ນຄວຸ້າພິຈາລະນາເອົາໂຄງການເຂົົ້າແຜນ
ຢ່າງສອດ ຄ່ອງ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນແຕ່ລະເປົັ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາ. ການຈັດສັນງົບປະມານ
ໃສ່ ແຕ່ລະໂຄງການ ຕຸ້ອງມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບງົບປະມານປະຈໍາປີທີື່ຕົນໄດຸ້ຮັບ ເພຼືື່ອຮັບປະກັນ
ການ ຊໍາລະໃຫຸ້ໄປຕາມມາດຕາ 19 ຂອງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ. 

8.2 ໂຄງການທີື່ນໍາໃຊຸ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼຼືອທາງການເພຼືື່ອການພັດທະນາ: ໝາຍເຖິງ ບັນດາໂຄງການຊ່ວຍ 
ເຫຼຼືອທາງການເພຼືື່ອການພັດທະນາທີື່ຕຸ້ອງໄດຸ້ຢັັ້ງຢືນແຫຼ່ງທຶນຈະແຈຸ້ງກ່ອນ ຈຶື່ງສາມາດກໍານົດເອົາໂຄງ 
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 ການນັົ້ນເຂົົ້າໃນ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ມີດັົ່ງນີົ້: 
- ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼຼືອທາງການເພຼືື່ອການພັດທະນາຂອງກະຊວງ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ 
ທີື່ໄດຸ້ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຸ້, ມີສັນຍາລະຫວ່າງລັດຖະບານກັບຜ ຸ້ໃຫຸ້ທຶນ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຄວາມ
ຖຼືກຕຸ້ອງຈາກ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກົມຮ່ວມມຼືສາກົນ) ຈຶື່ງສາມາດສະເໜີເຂົົ້າ
ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ; 

- ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼຼືອທາງການເພຼືື່ອການພັດທະນາຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ເມຼືອງ ທີື່ໄດຸ້
ຜ່ານການອະນ ມັດໃຫຸ້ປະຕິບັດຈາກລັດຖະບານ ຜ່ານແຜນການຊ່ວຍເຫຼຼືຼືອທາງການເພຼືື່ອການ
ພັດທະນາຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຜ່ານກະຊວງ, ອົງການລັດທ່ຽບເທົົ່າ
ກະຊວງ ຫຼຼື ຕາມສັນຍາຊ່ວຍເຫຼຼືອພິເສດຂອງແຂວງແຮກສ່ຽວກ່ຽວຂຸ້ອງຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ ຫຼຼື 
ສປ ຈີນ ຕຸ້ອງຜ່ານການຢັັ້ງຢືນຄວາມຖຼືກຕຸ້ອງຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ 
(ຂະແໜງຮ່ວມມຼືສາກົນ) ຈຶື່ງສາມາດບັນຈ ເຂົົ້າແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ເພຼືື່ອນໍາສະເໜີທ່ານເຈົົ້າ
ແຂວງ, ເຈົົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ພິຈາລະນາ.  

1.3 ສໍາລັບບັນດາເອກະສານທີື່ຕິດພັນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼຼືອທາງການເພຼືື່ອການພັດທະນາ ຂອງບັນດາກະ 
ຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ມີດັົ່ງນີົ້: 

1) ແຈຸ້ງການອະນ ມັດຮັບເອົາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼຼືອລຸ້າຈາກລັດຖະບານ ໂດຍການສະເໜີຂອງກະ 
ຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; 

2) ເອກະສານໂຄງການຊ່ວຍເຫຼຼືອລຸ້າທີື່ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດໂຄງການເງິນກ ຸ້ຢືມເງຼືື່ອນໄຂ
ຜ່ອນຜັນທີື່ໄດຸ້ຮັບການອະນ ມັດຜ່ານກະຊວງການເງິນ; 

3) ເອກະສານໂຄງການທີື່ຜ່ານອົງການຈັດຕັົ້ງສາກົນທີື່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ  ໄດຸ້ຮັບການອະນ ມັດ
ຜ່ານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ; 

4) ເອກະສານໂຄງການທີື່ຜ່ານອົງການຈັດຕັົ້ງທາງສັງຄົມ ໄດຸ້ຮັບການອະນ ມັດຜ່ານກະຊວງພາຍ
ໃນ; 

5) ເອກະສານໂຄງການກ ຸ້ຢືມເງຼືື່ອນໄຂຜ່ອນຜັນທີື່ໄດຸ້ຮັບການອະນ ມັດຜ່ານກະຊວງການເງິນ; 
6) ເອກະສານສັນຍາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼຼືອລະຫວ່າງຜ ຸ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກັບຜ ຸ້ໃຫຸ້ທຶນ ທີື່ລັດຖະບານອະ  

ນ ມັດ; 
7) ແບບຟອມຂ ໍ້ມ ນໂຄງການແບບກະທັດຮັດ (SPIS); 
8) ເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການຄ ຸ້ມຄອງບ ລິຫານໂຄງການ ມີດັົ່ງນີົ້: 

- ຄ ່ມຼືການຄ ຸ້ມຄອງບ ລິຫານໂຄງການ ຫຼຼື ແຜນວຽກ ແລະ ແຜນງົບປະມານຂອງໂຄງການ 
ຕະຫຼອດອາຍ ໂຄງການທີື່ມີການເຊັນຮັບຮອງໂດຍຜ ຸ້ໃຫຸ້ທຶນ; 

- ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບຜ ຸ້ໃຫຸ້ທຶນໃນກ ລະນີມີການດັດແປງ, ດັດແກຸ້ ຫຼຼື ສະເໜີ
ໃຫຸ້ມີການປະກອບທຶນສົມທົບ;  

9) ເອກະສານໂຄງການ; 
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10) ເອກະສານຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບປະເພດທຶນສົມທົບ ຫຼຼື ໂຄງການສົມທົບທີື່ເປັນໂຄງການ

ລົງທຶນຂອງລັດ; 
11) ເອກະສານແຜນດໍາເນີນງານປະຈໍາປີ. 
ບັນດາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼຼືອທາງການເພຼືື່ອການພັດທະນາ ທີື່ຕຸ້ອງການທຶນສົມທົບຈາກລັດຖະບານ    

ຕຸ້ອງໄດຸ້ລະບ ແຈຸ້ງໃນເອກະສານຂ ອະນ ມັດໂຄງການ, ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈ ຫຼຼື ສັນຍາທີື່ໄດຸ້ເຊັນກັນ 
ແລະ ຕຸ້ອງໄດຸ້ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຄວາມຖຼືກຕຸ້ອງຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
(ກົມຮ່ວມມຼືສາກົນ) ສໍາລັບໂຄງການຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ; ສ່ວນໂຄງການຂອງ
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕຸ້ອງໄດຸ້ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຢັັ້ງຢນືຄວາມຖຼືກຕຸ້ອງຈາກພະແນກແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ (ຂະແໜງຮ່ວມມຼືສາກົນ). 

ໃນກ ລະນີໂຄງການຂຶົ້ນຢ ່ກະຊວງຄ ຸ້ມຄອງແຕ່ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢ ່ແຂວງ ແລະ ຕຸ້ອງການໃຫຸ້ແຂວງ
ຂຶົ້ນແຜນທຶນສົມທົບແມ່ນໃຫຸ້ກະຊວງທີື່ໄດຸ້ຮັບທຶນປະສານກັບ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
(ກົມຮ່ວມມຼືສາກົນ) ແລະ ແຂວງທີື່ຈະປະຕິບັດໂຄງການ ເພຼືື່ອເອກະພາບກັນໃນການຂຶົ້ນແຜນສົມທົບ
ທຶນແຕ່ຫົວທີ ເພຼືື່ອຫຼີກລຸ້ຽງການຂຶົ້ນແຜນຊໍໍ້າຊຸ້ອນ ຫຼຼື ບ ໍ່ມີພາກສ່ວນໃດຂຶົ້ນແຜນເລີຍ; 

ສໍາລັບເອກະສານ ເພຼືື່ອກວດກາ ແລະ ຢັັ້ງຢືນທຶນສົມທົບທີື່ປະກອບມາຂຸ້າງເທີງແມ່ນຈະຖຼືກນໍາ
ໃຊຸ້ເພຼືື່ອເປັນບ່ອນອີງພິຈາລະນາປະກອບທຶນສົມທົບ. ພາຍຫຼັງໄດຸ້ຮັບການອະນ ມັດແລຸ້ວ (ມີລະຫັດປະຈ າ
ຕົວໂຄງການ) ໃນແຕ່ລະປີຕ ໍ່ໜຸ້າແມ່ນໃຫຸ້ປະກອບບົດລາຍງານການນໍາໃຊຸ້ທຶນສົມທົບ ພຸ້ອມດຸ້ວຍແຜນ
ຄວາມຕຸ້ອງການນໍາໃຊຸ້ທຶນສົມທົບແລຸ້ວສົົ່ງໃຫຸ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກົມຮ່ວມມຼືສາ 
ກົນ) ສໍາລັບໂຄງການທີື່ສ ນກາງຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ (ຂະແໜງ 
ຮ່ວມມຼືສາກົນ) ສໍາລັບໂຄງການທີື່ທຸ້ອງຖີື່ນຄ ຸ້ມຄອງ, ກ່ອນວັນທີື່ 15 ພຶດສະພາ ເພຼືື່ອຢັັ້ງຢືນ ແລະ ສະ    
ເໜີເອົາເຂົົ້າແຜນ; 

ທ ກໂຄງການທີື່ມີທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ຕ ໍ່ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼຼືອທາງການເພຼືື່ອການພັດທະນາ 
ແລະ ມີລະຫັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼຼືອທາງການເພຼືື່ອການພັດທະນາແລຸ້ວ ໃຫຸ້ເຈົົ້າຂອງໂຄງການປະກອບຂ ໍ້
ມ ນເຂົົ້າໃນລະບົບ (ODA-MIS.GOV.LA) ພຸ້ອມທັງສໍາເນົາເອກະສານ (ດັົ່ງທີື່ລະບ ໄວຸ້ຂຸ້າງເທີງ) ເຂົົ້າ
ໃນລະບົບຖານຂ ໍ້ມ ນເພຼືື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຢັັ້ງຢືນຖຼືກຕຸ້ອງ.  

 
9. ມາດຕາ 34 ການປະເມນີ ແລະ ອງົການປະເມນີໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ  

ອົງການຮັບຜິດຊອບປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ປະກອບດຸ້ວຍ 2 ຂັົ້ນ ຄຼື: 
- ຂັົ້ນສ ນກາງແມ່ນ: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກົມປະເມີນຜົນ); 
- ຂັົ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງແມ່ນ: ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ຂະແໜງປະເມີນຜົນ); 

ການປະເມີນແມ່ນນໍາໃຊຸ້  5 ມາດຖານຕາມຫຼັກວິຊາການຂອງການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງ
ລັດໂດຍເນັົ້ນໃສ່ຄວາມສອດຄ່ອງ, ປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມຍຼືນຍົງ, ເຊິື່ງມີ
ຂັົ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການໃນການປະເມີນ ມີດັົ່ງນີົ້: 
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9.1 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການສະເໜີໂຄງການ (ອົງການທີື່ໄດຸ້ຮັບມອບສິດຈາກເຈົົ້າຂອງໂຄງ 
ການ):  

ອົງການສະເໜີໂຄງການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງໃນການສຸ້າງເອກະສານໂຄງການ
ລົງທຶນ ລັດ ແລະ ປະກອບເອກະສານໂຄງການໃຫຸ້ຄົບຖຸ້ວນຕາມ ຂ ໍ້ 9.7 ຂອງຄໍາແນະນໍາ
ສະບັບນີົ້. 

9.2 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການຄ ຸ້ມຄອງເຕັກນິກທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ມີດັົ່ງນີົ້: 
- ຢັັ້ງຢືນແບບແຕຸ້ມເຕັກນິກກ ໍ່ສຸ້າງ-ສຸ້ອມແປງ, ບ ລິມາດວຽກ ແລະ ມ ນຄ່າໂຄງການຕາມ
ການຕົກລົງແບ່ງຂັົ້ນຄ ຸ້ມຄອງ; 

- ຢັັ້ງຢືນຄວາມຖຼືກຕຸ້ອງບັນດາໜຸ້າວຽກ ແລະ ມ ນຄ່າຂອງໂຄງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຸ້, 
ໂຄງ ການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ ແລະ ໂຄງການວ່າຈຸ້າງທີື່ປືກສາ; 

- ຢັັ້ງຢືນບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ຫຼຼື ບົດພັດທະນາໂຄງການ; 
- ຢັັ້ງຢືນບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິື່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເບຼືົ້ອງຕົົ້ນທີື່ບ ໍ່ມີຜົນກະທົບຮຸ້າຍ
ແຮງແມ່ນອົງການສະເໜີໂຄງການເປັນຜ ຸ້ຢັັ້ງຢືນ, ແຕ່ຖຸ້າໂຄງການໃດຫາກມີຜົນກະທົບຮຸ້າຍ
ແຮງແມ່ນຕຸ້ອງໄດຸ້ຜ່ານການຢັັ້ງຢືນ ຈາກຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດ 
ລຸ້ອມ.  

9.3 ຂອບເຂດຂອງການຍົກເວັົ້ນ ມີດັົ່ງນີົ້: 
1)  ຂົງເຂດວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. 

ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຂອງຂະແໜງການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ທີື່ມີລັກ ສະນະສະເພາະດຸ້ວຍເຫດຜົນດຸ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັົ້ນຄົງຂອງຊາດ 
ແມ່ນຈະບ ໍ່ໄດຸ້ຜ່ານຂະບວນການປະເມີນໂຄງການ ໂດຍມີການຕົກລົງອະນ ມັດຈາກປະ 
ທານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂັົ້ນສ ນກາງ. 

ສໍາລັບໂຄງການສະໜອງວັດຖູປະກອນ ແລະ ໂຄງການກ ໍ່ສຸ້າງ-ສຸ້ອມແປງເສັົ້ນທາງ,     
ການກ ໍ່ສຸ້າງ-ສຸ້ອມແປງອາຄານສໍານັກງານຫຸ້ອງການ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ເຮຼືອນພັກ, 
ອາຄານຫ ພັກ ແລະ ໂຄງການອຼືື່ນໆ ທີື່ຈະຜ່ານການຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດຕຸ້ອງໄດຸ້
ຜ່ານການປະເມີນ ຈາກອົງ ການຮັບຜິດຊອບການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຕາມ
ມາດຕາ 34 ຂອງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ.  

2) ໂຄງການແກຸ້ໄຂໄພພິບັດສ ກເສີນ  
ສໍາລັບການແກຸ້ໄຂໄພພິບັດສ ກເສີນ ແມ່ນບ ໍ່ຈໍາເປັນປະເມີນໂຄງການ ແຕ່ຕຸ້ອງໄດຸ້

ຜ່ານການກວດກາຄວາມຖຼືກຕຸ້ອງ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຈາກຄະນະຄ ຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຕ່ລະຂັົ້ນ 
ແລະ ໄດຸ້ຮັບການຕົກລົງຈາກອົງການທີື່ມີສິດອໍານາດຕາມນິຕິກໍາທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

9.4 ໂຄງການທີື່ນໍາໃຊຸ້ງົບປະມານກອງທຶນທາງ. 
ບັນດາໂຄງການທີື່ນໍາໃຊຸ້ງົບປະມານກອງທຶນທາງ ຕຸ້ອງໄດຸ້ຜ່ານການປະເມີນ ຈາກ

ອົງການຮັບຜິດຊອບການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຕາມມາດຕາ 34 ຂອງກົດໝາຍ
ວ່າດຸ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ. 
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9.5 ການປະເມີນໂຄງການຟືັ້ນຟ ຫຼັງໄພພິບັດ. 
ບັນດາໂຄງການຟືັ້ນຟ ຫຼັງໄພພິບັດ ຕຸ້ອງໄດຸ້ຜ່ານການກວດກາຄວາມຖຼືກຕຸ້ອງຊັດເຈນ 

ແລະ ຢັັ້ງຢືນຈາກຄະນະຄ ຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຕ່ລະຂັົ້ນ, ຕຸ້ອງໄດຸ້ນ າເອົາແບບແຕຸ້ມເຕັກນິກການ
ກ ໍ່ສຸ້າງ ແລະ ມ ນຄ່າໄປຜ່ານການຢັັ້ງຢືນຈາກຂະແໜງເຕັກນິກທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຕາມການແບ່ງຂັົ້ນ
ຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕຸ້ອງໄດຸ້ຜ່ານການປະເມີນ ຈາກອົງການຮັບຜິດຊອບການປະເມີນໂຄງການ
ລົງທຶນຂອງລັດຕາມມາດຕາ 34 ຂອງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ກ່ອນສະເໜີ
ພິຈາລະນາເຂົົ້າແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະຈໍາປີ. 

      9.6 ການປະເມີນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼຼືອທາງການ   ເພຼືື່ອການພັດທະນາທີື່ຕຸ້ອງການທຶນສົມທົບຈາກລັດ 
ຖະບານ ມີດັົ່ງນີົ້: 
1) ສົມທົບເປັນທຶນເຂົົ້າໃນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼຼືອທາງການເພຼືື່ອການພັດທະນາ. 

ໃນຂັົ້ນຕອນການຄົົ້ນຄວຸ້ານໍາສະເໜີລັດຖະບານ ເພຼືື່ອພິຈາລະນາຮັບເອົາໂຄງການ
ຊ່ວຍ ເຫຼຼືອທາງການເພຼືື່ອການພັດທະນາ ທີື່ຕຸ້ອງການທຶນສົມທົບຈາກລັດຖະບານ ແມ່ນຖຼື
ເອົາການປະເມີນໂຄງການຂອງຄະນະຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ແລະ ວິຊາການຝ່າຍລາວເຮັດ
ວຽກຮ່ວມກັນ ໂດຍອົງການປະເມີນຜົນ ຕຸ້ອງໄດຸ້ເຂົົ້າຮ່ວມໃນຄະນະກະກຽມສຸ້າງໂຄງ 
ການຊ່ວຍເຫຼຼືອທາງການເພຼືື່ອການພັດທະນາແຕ່ຫົວທີ ໂດຍບ ໍ່ຈໍາເປັນຕຸ້ອງປະເມີນທຶນສົມ 
ທົບສະເພາະອີກ. 

2) ສົມທົບເປັນໂຄງການເຂົົ້າໃນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼຼືອທາງການເພຼືື່ອການພັດທະນາ. 
ການສົມທົບເປັນໂຄງການ ເຂົົ້າໃນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼຼືອທາງການເພຼືື່ອການພັດທະ 

ນາໃຫຸ້ປະຕິບັດການປະເມີນຕາມຂ ໍ້ 9 ແລະ ຂ ໍ້ 9.8 ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີົ້. 
9.7  ການປະກອບເອກະສານໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເພຼືື່ອສະເໜີປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງ

ລັດ. 
ການປະກອບເອກສານໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເພຼືື່ອສະເໜີປະເມີນໂຄງການໂດຍໃຫຸ້

ສອດຄ່ອງກັບຄ ນລັກສະນະຂອງແຕ່ລະໂຄງການ ໃນການດໍາເນີນການປະເມີນຕາມຫຼັກວິຊາ
ການໃຫຸ້ປະກອບ ດັົ່ງນີົ້: 

9.7.1 ການປະກອບເອກະສານໂຄງການສະເໜີໃໝ່ ມີດັົ່ງນີົ້: 
1) ໂຄງການກ ໍ່ສຸ້າງ ແລະ ສຸ້ອມແປງພຼືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ ມີດັົ່ງນີົ້: 

- ບົດສະເໜີໂຄງການ (ຕາມແບບຟອມຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ); 
- ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ; 
- ແບບແຕຸ້ມເຕັກນິກການກ ໍ່ສຸ້າງ (ແບບລະອຽດ) ທີື່ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຢັັ້ງຢືນ
ຈາກຂະແໜງການເຕັກນິກທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງຕາມການແບ່ງຂັົ້ນຄ ຸ້ມຄອງ; 

- ໃບປະເມີນລາຄາທີື່ໄດຸ້ຜ່ານການເຊັນຢັັ້ງຢືນມ ນຄ່າໂຄງການຈາກຂະແໜງການ
ເຕັກນິກທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງຕາມການແບ່ງຂັົ້ນຄ ຸ້ມຄອງ; 

- ບົດປະກອບຄໍາເຫັນຂອງຂະແໜງການເຕັກນິກທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງຕາມການແບ່ງຂັົ້ນຄ ຸ້ມ
ຄອງ. 
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ຖຸ້າເປັນໂຄງການປະເພດ I, II ແລະ III ຕຸ້ອງປະກອບເອກະສານເພີື່ມເຕີມ ດັົ່ງນີົ້:   
(1). ບົດພັດທະນາໂຄງການ ຫຼຼື ບົດວິພາກເສດຖະກິດເຕັກນິກ; (2). ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕ ໍ່
ສິື່ງເເວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. 

ສໍາລັບໂຄງການກ ໍ່ສຸ້າງ ແລະ ສຸ້ອມແປງພຼືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີື່ມີມ ນຄ່າແຕ ່
5.000.000.000 (ຫຸ້າຕຼືົ້) ກີບລົງມາ ໃຫຸ້ປະກອບ ດັົ່ງນີົ້: 

- ບົດສະເໜີໂຄງການ (ຕາມແບບຟອມຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງ 
ທຶນ); 

- ແບບແຕຸ້ມເຕັກນິກການກ ໍ່ສຸ້າງທີື່ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຈາກຂະແໜງ 
ການເຕັກນິກທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ; 

- ໃບປະເມີນລາຄາທີື່ໄດຸ້ຜ່ານການເຊັນຢັັ້ງຢືນມ ນຄ່າໂຄງການຈາກຂະແໜງການ
ເຕັກນິກທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງຕາມການແບ່ງຂັົ້ນຄ ຸ້ມຄອງ; 

- ບົດປະກອບຄໍາເຫັນຂອງຂະແໜງການເຕັກນິກທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງຕາມການແບ່ງຂັົ້ນ
ຄ ຸ້ມຄອງ. 

ສໍາລັບຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຂອງໂຄງການສົົ່ງເສີມວິຊາການທີື່ຕິດພັນກັບການກ ໍ່ສຸ້າງ ຫຼຼື ສຸ້ອມ 
ແປງທີື່ມີມ ນຄ່າແຕ່ 5.000.000.000 (ຫຸ້າຕຼືົ້) ກີບລົງມາ ແມ່ນໃຫຸ້ຄັດຕິດໃບປະເມີນລາຄາມາ
ພຸ້ອມກັບເອກະສານໂຄງການກ ໍ່ສຸ້າງ ຫຼຼື ສຸ້ອມແປງໂດຍບ ໍ່ຈໍາເປັນຕຸ້ອງຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ 
ແລະ ສຸ້າງແຜນດໍາເນີນງານຕຼືື່ມອີກ. 

2) ໂຄງການສົົ່ງເສີມວິຊາການທີື່ຕິດພັນ, ບ ໍ່ຕິດພັນກັບໂຄງການກ ໍ່ສຸ້າງ ແລະ ໂຄງການ
ສະໜອງວັດຖູປະກອນ ປະກອບມີ: 
- ບົດສະເໜີໂຄງການ; 
- ແຜນດໍາເນີນງານ; 
- ໃບປະເມີນລາຄາ; 
- ໃບກໍານົດຂ ໍ້ມ ນສະເພາະຂອງວັດຖູປະກອນ(ສໍາລັບໂຄງການສະໜອງວັດຖູປະກອນ). 

ສໍາລັບໂຄງການຊົດເຊີຍ ແລະ ເວນຄຼືນສິື່ງກີດຂວາງ ເປັນຕົົ້ນ: ທີື່ດິນ, ສິື່ງປ ກສຸ້າງ ແລະ  
ຜົນລະປ ກຕຸ້ອງໄດຸ້ເຮັດເປັນໂຄງການສົົ່ງເສີມວິຊາການຕ່າງຫາກ ແລະ ປະກອບເອກະສານໃຫຸ້
ຖຼືກຕຸ້ອງ ຕາມລະບຽບການ ເປັນຕົົ້ນ: ຂ ໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົົ້າແຂວງ ຫຼຼື ເຈົົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ
ວ່າດຸ້ວຍການຮັບຮອງເອົາມ ນຄ່າທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ທີື່ມີການຢັັ້ງຢືນຈາກຄະນະກໍາມະການ
ສະເພາະກິດທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ແລະ ເຈົົ້າຂອງກໍາມະສິດ. 

9.7.2 ການປະກອບເອກະສານ ເພຼືື່ອປະເມີນຜົນໂຄງການໄລຍະຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ (ໂຄງການສຼືບຕ ໍ່). 
ການປະກອບເອກະສານ ເພຼືື່ອປະເມີນຜົນໂຄງການໄລຍະຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ (ໂຄງການ

ສຼືບຕ ໍ່) ສໍາລັບໂຄງການກ ໍ່ສຸ້າງ, ສຸ້ອມແປງພຼືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ ມີດັົ່ງນີົ້: 
- ບົດລາຍງານຄວາມຄຼືບໜຸ້າໂຄງການ (ຕາມແບບຟອມຂອງກະຊວງແຜນການ 
ແລະ  ການລົງທຶນ); 

- ຂ ໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັົ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ; 
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- ຂ ໍ້ຕົກລົງອະນ ມັດໃຫຸ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຫຼຼື ໃບມອບສິດໃຫຸ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການຂອງລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜຸ້າອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ເຈົົ້າແຂວງ, 
ເຈົົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ; 

- ບົດບັນທກຶການປະມ ນ; 
- ໃບສັົ່ງວຽກ; 
- ສັນຍາການກ ໍ່ສຸ້າງ; 
- ບົດບັນທຶກກວດກາໜຸ້າວຽກທີື່ປະຕິບັດວຽກສໍາເລັດຄັົ້ງຫຼຸ້າສ ດ; 
- ຂ ໍ້ມ ນການຊໍາລະຜ່ານມາ. 

9.7.3 ການປະກອບເອກະສານ ເພຼືື່ອປະເມີນຜົນໂຄງການໄລຍະສໍາເລັດ 100% (ກ່ອນການມອບ-ຮັບ)      
ໃຫຸ້ປະກອບ ດັົ່ງນີົ້: 

1) ໂຄງການກ ໍ່ສຸ້າງ, ສຸ້ອມແປງພຼືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ ມີດັົ່ງນີົ້: 
- ບົດລາຍງານສໍາເລັດ 100% (ຕາມແບບຟອມຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ); 

- ບົດບັນທຶກກວດກາວຽກສໍາເລັດ 100%; 
- ໃບມອບ-ຮັບຊົົ່ວຄາວ; 
- ຂ ໍ້ມ ນການຊໍາລະຜ່ານມາ. 

2) ສໍາລັບໂຄງການສົົ່ງເສີມວິຊາການ ແລະ ສະໜອງວັດຖູປະກອນໃຫຸ້ປະກອບ 3 ເອກະ 
ສານ ມີດັົ່ງນີົ້: 
- ບົດລາຍງານສໍາເລັດ 100% (ຕາມແບບຟອມຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ); 

- ຂ ໍ້ຕົກລົງອະນ ມັດໃຫຸ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຫຼຼື ໃບມອບສິດໃຫຸ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການຂອງລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜຸ້າອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ເຈົົ້າແຂວງ, 
ເຈົົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ; 

- ຂ ໍ້ມ ນການຊໍາລະຜ່ານມາ. 
9.7.4 ການປະກອບເອກະສານ ເພຼືື່ອປະເມີນຜົນໂຄງການພາຍຫຼັງການນໍາໃຊຸ້ໂຄງການແຕ່ 2-5 ປ ີ

ໃຫຸ້ປະກອບ ດັົ່ງນີົ້:   
- ບົດບັນທຶກການມອບ-ຮັບໂຄງການຖາວອນ; 
- ໃບມອບ-ຮັບຖາວອນ; 
- ບົດລາຍງານການນໍາໃຊຸ້ໂຄງການ. 

9.8 ການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີດັົ່ງນີົ້: 
9.8.1 ການປະເມີນໂຄງການກ່ອນນໍາສະເໜີເຂົົ້າແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ມີດັົ່ງນີົ້:       

  ການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ກ່ອນນໍາສະເໜີເຂົົ້າແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ 
ແມ່ນການປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດຸ້, ຄວາມເໜາະສົມ, ຄວາມຈໍາເປັນ, ຄວາມພຸ້ອມໃນ



481 

 

ການສະໜັບສະໜ ນທາງດຸ້ານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມພຸ້ອມທາງດຸ້ານການບ ລິຫານ
ໂຄງການ ໂດຍຄົົ້ນຄວຸ້າພິຈາລະນາການປະເມີນໂຄງການສົົ່ງເສີມວິຊາການທີື່ຕິດພັນ ແລະ ບ ໍ່
ຕິດພັນກັບການກ ໍ່ສຸ້າງ, ໂຄງ ການສະໜອງວັດຖູປະກອນ ແລະ ໂຄງການກ ໍ່ສຸ້າງ, ສຸ້ອມແປງ
ພຼືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ ເປັນການປະເມີນທີື່ນໍາໃຊຸ້ 5 ມາດຖານຕາມຫຼັກວິຊາການຂອງການປະ
ເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ  ໂດຍເນັົ້ນໃສ່ຄວາມສອດຄ່ອງ, ປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ
ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມຍຼືນຍົງ. 

   ໃນກ ລະນີອົງການປະເມີນເຫັນວ່າໂຄງການທີື່ສະເໜີມາຫາກອາດສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ສັງ 
ຄົມ ແລະ ສິື່ງແວດລຸ້ອມຮຸ້າຍແຮງ ຫຼຼື ການກໍານົດພຼືົ້ນທີື່ໂຄງການເຫັນວ່າບ ໍ່ຊັດເຈນ, ອົງການ
ປະເມີນເປັນເຈົົ້າການໃນການປະສານສົມທົບກັບອົງການສະເໜີໂຄງການ ແລະ ພາກສ່ວນ
ທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງດໍາເນີນການລົງເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນເພີື່ມເຕີມຢ ່ຈ ດທີື່ຕັົ້ງໂຄງການເພຼືື່ອເປັນເງຼືື່ອນໄຂ
ໃນການພິຈາລະນາຄົົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ປະເມີນໂຄງການກ່ອນສະເໜີເຂົົ້າແຜນການລົງທຶນຂອງ
ລັດ. 

9.8.2 ການປະເມີນຜົນໂຄງການໄລຍະຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ (ໂຄງການສຼືບຕ ໍ່) ມີດັົ່ງນີົ້: 
 ການປະເມີນໃນໄລຍະກາງຂອງການປະຕິບັດສັນຍາ ໃຫຸ້ດໍາເນີນການພາຍຫຼັງໂຄງການ

ໄດຸ້ຮັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໄລຍະໃດໜຶື່ງ ເພຼືື່ອຕິດຕາມ, ກວດກາຄວາມຄຼືບໜຸ້າ, ຄວາມ
ສອດຄ່ອງຂອງການຈັດຈັົ້ງປະຕິບັດກັບເອກະສານໂຄງການ ເພຼືື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ, 
ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຂ ໍ້ກໍານົດຕ່າງໆຕາມເອກະສານໂຄງການ. 

 ອົງການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຕຸ້ອງໄດຸ້ລາຍງານຄວາມຄຼືບໜຸ້າການຈັດຕັົ້ງປະ 
ຕິບັດໂຄງການ ພຸ້ອມທັງປະກອບເອກະສານໃຫຸ້ຄົບຊຸດຕາມທີື່ກໍານົດໄວຸ້ໃນຄໍາແນະນໍາສະ 
ບັບນີົ້ ແລະ ນໍາສົົ່ງໃຫຸ້ອົງການທີື່ມີສິດປະເມີນໂຄງການລົງທນຶຂອງລັດ ເພຼືື່ອດ າເນີນການປະ
ເມີນຕາມຫຼັກວິຊາການ. 

 ອົງການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເປັນເຈົົ້າການສຸ້າງແຜນສົມທົບກັບອົງການຄ ຸ້ມ
ຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ແລະ ພາກສ່ວນເຕັກນິກທີື່
ກ່ຽວຂຸ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນດຸ້ານເອກະສານໂຄງການ ແລະ ລົງພາກສະໜາມຕາມເງຼືື່ອນ 
ໄຂ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົວຈິງ. 

9.8.3 ການປະເມີນຜົນໂຄງການໄລຍະສ າເລັດ 100% (ກ່ອນການມອບ-ຮັບ) ມີດັົ່ງນີົ້: 
ແມ່ນດໍາເນີນການພາຍຫຼັງໂຄງການໄດຸ້ຮັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ 100% ເພຼືື່ອ

ຕິດຕາມ, ກວດກາໜຸ້າວຽກຕົວຈິງ, ສະຫຼຸບຕີລາຄາແຕ່ລະດຸ້ານສົມທຽບໃສ່ແຜນດໍາເນີນງານ 
ແລະ ເອກະສານໂຄງການ; 

ອົງການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຕຸ້ອງໄດຸ້ປະກອບເອກະສານລາຍງານຜົນສໍາ 
ເລັດໂຄງການ (ຕາມແບບຟອມຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ) ເຖິງອົງການປະ
ເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 34 ແລະ 71 ຂອງກົດໝາຍ
ວ່າດຸ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ; 

ອົງການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເປັນເຈົົ້າການສຸ້າງແຜນສົມທົບກັບອົງການຄ ຸ້ມ
ຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ແລະ ພາກສ່ວນເຕັກນິກທີື່
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ກ່ຽວຂຸ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນດຸ້ານເອກະສານໂຄງການ ແລະ ລົງພາກສະໜາມຕາມເງຼືື່ອນ 
ໄຂ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົວຈິງ; 

ສໍາລັບການປະເມີນຜົນໂຄງການສົົ່ງເສີມວິຊາການທີື່ບ ໍ່ຕິດພັນກັບການກ ໍ່ສຸ້າງ ແລະ ສະ
ໜອງວັດຖູປະກອນ ແມ່ນຈະດໍາເນີນການປະເມີນໃນໄລຍະກ່ອນການເຂົົ້າແຜນ ແລະ ໃນ
ໄລຍະສໍາເລັດ 100% ເທົົ່ານັົ້ນ.   

9.8.4 ການປະເມີນຜົນໄລຍະການນໍາໃຊຸ້ໂຄງການ ມີດັົ່ງນີົ້: 
ພາຍຫຼັງທີື່ໂຄງການໄດຸ້ມອບ-ຮັບ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ແລຸ້ວ 2-5 ປີ ຈະໄດຸ້ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນ

ຕາມທີື່ໄດຸ້ລະບ ໄວຸ້ໃນມາດຕາ 34 ແລະ 73 ຂອງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ເພຼືື່ອ
ຕິດຕາມການຄ ຸ້ມຄອງນໍາໃຊຸ້ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງຕາມເປົັ້າໝາຍໂຄງການ, ປະສິດທິຜົນ, ຜົນໄດຸ້ຮັບ
ຂອງໂຄງການ ແລະ ເພຼືື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການສຸ້າງໂຄງການໃນຕ ໍ່ໜຸ້າ. 

ອົງການຄ ຸ້ມຄອງນໍາໃຊຸ້ໂຄງການຕຸ້ອງໄດຸ້ແຕ່ງຕັົ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ເພຼືື່ອສົມທົບກັບ
ອົງການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເພຼືື່ອດໍາເນີນການປະເມີນຜົນໂຄງການ, ລາຍ
ງານຜົນການນໍາໃຊຸ້ໂຄງການພຸ້ອມທັງປະກອບເອກະສານໃຫຸ້ຄົບຊຸດ ຕາມທີື່ກ ານົດໄວຸ້ໃນ
ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີົ້ ແລະ ນໍາສົົ່ງໃຫຸ້ອົງການທີື່ມີສິດປະເມີນ ເພຼືື່ອດ າເນີນການປະເມີນຜົນ
ຕາມຫຼັກວິຊາການ. 

ອົງການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເປັນເຈົົ້າການສຸ້າງແຜນສົມທົບກັບອົງການ
ຄ ຸ້ມຄອງນໍາໃຊຸ້ໂຄງການ, ພາກສ່ວນທີື່ຖຼືກແຕ່ງຕັົ້ງ, ຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ 
ແລະ ພາກສ່ວນເຕັກນິກທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນຜົນດຸ້ານເອກະສານໂຄງການ 
ແລະ ລົງພາກສະໜາມຕາມເງຼືື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົວຈິງ. 

ການປະເມີນຜົນໄລຍະການນໍາໃຊຸ້ໂຄງການແຕ່ 2-5 ປີ, ສໍາລັບໂຄງການປະເພດ V 
ທີື່ຂຶົ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີື່ມີມ ນຄ່າແຕ່ 
10.000.000.000 (ສິບຕຼືົ້) ກີບຂຶົ້ນໄປ ໃຫຸ້ອົງການປະເມີນຂັົ້ນທຸ້ອງຖິື່ນສົມທົບກັບ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນຜົນ ເພຼືື່ອເປັນບ່ອນອິງໃນການຖອດຖອນບົດ 
ຮຽນໃນການຄ ຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊຸ້ ແລະ ການສຸ້າງໂຄງການໃນລັກສະນະດຽວກັນໃນອານາ
ຄົດ. 

9.9 ການຮັບຮອງຜົນການປະເມີນ, ການອອກໃບຢັັ້ງຢືນ ແລະ ການນໍາໃຊຸ້ຜົນການປະເມີນ. 
9.9.1 ການຮັບຮອງຜົນການປະເມີນ ມີດັົ່ງນີົ້: 

ຜົນຂອງການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕຸ້ອງໄດຸ້ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກຄະນະ
ຮັບຮອງຜົນການປະເມີນຕາມການແບ່ງຂັົ້ນຄ ຸ້ມຄອງ ມີດັົ່ງນີົ້: 

- ຂັົ້ນສ ນກາງ: ຄະນະຮັບຮອງຜົນການປະເມີນຂັົ້ນສ ນກາງແຕ່ງຕັົ້ງໂດຍລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕາມການສະເໜີຂອງກົມປະເມີນຜົນ, ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຊິື່ງຄະນະດັົ່ງກ່າວປະກອບດຸ້ວຍ: ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນປະທານ, ຫົວໜຸ້າກົມປະເມີນຜົນ ເປັນຮອງປະທານ ທັງ
ເປັນຜ ຸ້ປະຈໍາການ,  ຮອງຫົວໜຸ້າຫຸ້ອງການ, ຮອງຫົວໜຸ້າກົມປະເມີນຜົນ, ຮອງຫົວໜຸ້າກົມ
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ແຜນການ, ຮອງຫົວໜຸ້າກົມກວດກາ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຮອງຫົວໜຸ້າ
ກົມຂອງບັນດາກະຊວງຄ ຸ້ມຄອງເຕັກນິກທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ເປັນຄະນະ ແລະ ປະກອບມີກອງ
ເລຂາປະຈໍາການ; 

- ຂັົ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ: ຄະນະຮັບຮອງຜົນການປະເມີນຂັົ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ 
ແຕ່ງຕັົ້ງໂດຍເຈົົ້າແຂວງ ຫຼຼື ເຈົົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ຕາມການສະເໜີຂອງພະແນກແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ ເຊິື່ງຄະນະດັົ່ງກ່າວປະກອບດຸ້ວຍ: ຫົວໜຸ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ   ເປັນປະທານຮອງຫົວໜຸ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຜ ຸ້ຊີົ້ນໍາວຽກງານປະ
ເມີນຜົນເປັນຮອງປະທານ ທັງເປັນຜ ຸ້ປະຈໍາການ, ຫົວໜຸ້າຫຸ້ອງການ, ຫົວໜຸ້າຂະແໜງປະເມີນ
ຜົນ, ຫົວໜຸ້າຂະແໜງແຜນການ ແລະ ຫົວໜຸ້າຂະແໜງກວດກາ ຂອງພະແນກແຜນການ  
ແລະ ການລົງທຶນ,  ຮອງຫົວໜຸ້າພະແນກການຂັົ້ນແຂວງທີື່ຄ ຸ້ມຄອງເຕັກນິກກ່ຽວຂຸ້ອງ ເປັນ
ຄະນະ ແລະ ປະກອບມີກອງເລຂາປະຈໍາການ. 

 

9.9.2 ການອອກໃບຢັັ້ງຢືນຜົນການປະເມີນ ມີດັົ່ງນີົ້: 
ພາຍຫຼັງທີື່ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຖຼືກຮັບຮອງຜົນການປະເມີນຈາກຄະນະຮັບຮອງ

ຜົນການປະເມີນແຕ່ລະຂັົ້ນແລຸ້ວ ກອງເລຂາຂອງຄະນະຮັບຮອງຜົນການປະເມີນຕາມຂັົ້ນ
ຄ ຸ້ມຄອງຕຸ້ອງໄດຸ້ນໍາສະເໜີຕ ໍ່ຜ ຸ້ມີສິດອະນ ມັດອອກໃບຢັັ້ງຢືນ ເຊິື່ງຜ ຸ້ມີສິດອອກໃບຢັັ້ງຢືນຜົນ
ການປະເມີນ ມີດັົ່ງນີົ້: 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຜ ຸ້ອອກໃບຢັັ້ງຢືນຜົນການປະເມີນ
ສໍາລັບທ ກປະເພດໂຄງການຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ໂຄງ 
ການປະເພດ I, II, III ແລະ IV ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ. 

- ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເປັນຜ ຸ້ອອກໃບຢັັ້ງຢືນ
ຜົນການປະເມີນສໍາລັບໂຄງການປະເພດ V ຂອງແຂວງຕົນ. 

9.9.3 ການນ າໃຊຸ້ຜົນຂອງການປະເມີນ ມີດັົ່ງນີົ້: 
- ຜົນການປະເມີນໂຄງການກ່ອນສະເໜີເຂົົ້າແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ແມ່ນນໍາໃຊຸ້

ເປັນເອກະສານຢັັ້ງຢືນຜົນການປະເມີນ ເພຼືື່ອເປັນເອກະສານປະກອບການພິຈາລະນາເອົາ
ໂຄງການເຂົົ້າແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະຈໍາປີ. 

- ຜົນການປະເມີນໂຄງການກໍາລັງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ (ໂຄງການສຼືບຕ ໍ່) ນ າໃຊຸ້ເປັນ
ເອກະສານ ຢັັ້ງຢືນຜົນການປະເມີນໃຫຸ້ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ຂະແໜງແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ  ເປັນບ່ອນອີງໃນການພິຈາລະນາສຼືບຕ ໍ່, ໂຈະ ຫຼຼື ຍົກເລີກໂຄງການ. 

- ຜົນການປະເມີນຜົນໂຄງການສໍາເລັດ 100% ກ່ອນການມອບ-ຮັບໂຄງການ ນ າ
ໃຊຸ້ເປັນເອກະສານຢັັ້ງຢືນຜົນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃຫຸ້ອົງການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິ 
ບັດໂຄງການ ເພຼືື່ອມອບ-ຮັບໂຄງການ ພຸ້ອມທັງສຸ້າງແຜນການນໍາໃຊຸ້ ແລະ ບ ລະນະຮັກສາ
ໂຄງການໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

- ຜົນການປະເມີນໂຄງການຫຼັງນໍາໃຊຸ້ 2-5 ປີ ນໍາໃຊຸ້ເປັນບ່ອນອີງໃນການຖອດ
ຖອນບົດ ຮຽນໃນການສຸ້າງ ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງນໍາໃຊຸ້ໂຄງການ ເພຼືື່ອເປັນຂ ໍ້ມ ນໃນການອະນ ມັດ
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ໂຄງການໃນຕ ໍ່ໜຸ້າທີື່ມີລັກສະນະຄຸ້າຍຄຼືກັນ ເພຼືື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ 
ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງໂຄງການ. 

9.9.4 ອາຍ ການນໍາໃຊຸ້ໃບຢັັ້ງຢືນຜົນການປະເມີນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ມີດັົ່ງນີົ້: 
1). ອາຍ ການນໍາໃຊຸ້ໃບຢັັ້ງຢືນຜົນການປະເມີນກ່ອນເຂົົ້າແຜນ (ໂຄງການສະເໜີໃໝ່) ມີ
ດັົ່ງນີົ້: 

- ໂຄງການກ ໍ່ສຸ້າງ ແລະ ໂຄງການສຸ້ອມແປງພຼືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ ມີອາຍ ການນໍາໃຊຸ້ 3 ປີ 
ແລະ ສາມາດຕ ໍ່ອາຍ ໃບຢັັ້ງຢືນຜົນການປະເມີນໄດຸ້ 1 ຄັົ້ງ ແລະ ອາຍ ບ ໍ່ເກີນ 1 ປີ (ໃນ
ກ ລະນີໂຄງການຫາກມີການປ່ຽນແປງທາງດຸ້ານເຕັກນິກ, ມ ນຄ່າໂຄງການຕຸ້ອງໄດຸ້ດ າເນີນ
ການປະເມີນຄຼືນໃໝ່); ສໍາລັບໂຄງການສົົ່ງເສີມວິຊາການທີື່ຕິດພັນກັບໂຄງການກ ໍ່ສຸ້າງ 
ແລະ ສຸ້ອມແປງແມ່ນມີອາຍ ການນໍາໃຊຸ້ ແລະ ສາມາດຕ ໍ່ໄດຸ້ຕາມໄລຍະຂອງໂຄງການ
ກ ໍ່ສຸ້າງ ແລະ ສຸ້ອມແປງພຼືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ. 

- ໂຄງການສົົ່ງເສີມວິຊາການທີື່ບ ໍ່ຕິດພັນກັບການກ ໍ່ສຸ້າງ ມີອາຍ ການນໍາໃຊຸ້ 2 ປີ ແລະ  
ສາມາດຕ ໍ່ອາຍ ໃບຢັັ້ງຢືນຜົນການປະເມີນໄດຸ້ 1 ຄັົ້ງ ແລະ ອາຍ ບ ໍ່ເກີນ 1 ປີ (ໃນກ ລະນີມ ນ
ຄ່າໂຄງການຫາກມີການປ່ຽນແປງຕຸ້ອງໄດຸ້ດໍາເນີນການປະເມີນຄຼືນໃໝ່). 

ສໍາລັບການສະເໜີຕ ໍ່ອາຍ ໃບຢັັ້ງຢືນຜົນການປະເມີນໂຄງການສະເໜີໃໝ່ ໃຫຸ້ອົງ 
ການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ສະເໜີເຖິງອົງການຮັບຜິດຊອບປະເມີນໂຄງການ
ລົງທຶນຂອງລັດຕາມການແບ່ງຂັົ້ນປະເມີນ; ສໍາລັບການປະກອບເອກະສານ ມີດັົ່ງນີົ້:  

- ໜັັງສຼືສະເໜີຕ ໍ່ອາຍ ໃບຢັັ້ງຢືນຜົນການປະເມີນ ຂອງອົງການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິ 
ບັດໂຄງການ; 

- ໃບຢັັ້ງຢືນຜົນການປະເມີນສະບັບຕົົ້ນ; 
- ໃບປະເມີນລາຄາທີື່ໄດຸ້ຜ່ານການເຊັນຢັັ້ງຢືນມ ນຄ່າໂຄງການຄຼືນໃໝ່ຈາກຂະແໜງ 
ການເຕັກນິກທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງຕາມການແບ່ງຂັົ້ນຄ ຸ້ມຄອງ (ສໍາລັບໂຄງການກ ໍ່ສຸ້າງ ແລະ 
ສຸ້ອມແປງພຼືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ); 

- ໃບປະເມີນລາຄາ ທີື່ຜ່ານການຢັັ້ງຢືນຄຼືນໃໝ່ຈາກອົງການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການ (ສໍາລັບໂຄງການສະໜອງວັດຖູປະກອນ ແລະ ໂຄງການສົົ່ງເສີມວິຊາ
ການ). 

2). ອາຍ ການນໍາໃຊຸ້ໃບຢັ ັ້ງຢືນຜົນການປະເມີນໂຄງການໃນໄລຍະຈັດຕັ ົ້ງປະຕິບັດ 
(ໂຄງການສຼືບຕ ໍ່), ໂຄງການສໍາເລັດ 100% (ກ່ອນການມອບ-ຮັບ) ແລະ ໂຄງການທີື່ນ າ
ໃຊຸ້ແລຸ້ວແຕ່ 2-5 ປີ ບ ໍ່ກໍານົດອາຍ ການນໍາໃຊຸ້ໃບຢັັ້ງຢືນຜົນການປະເມີນ. 

 

10 . ມາດຕາ 44 ກະຊວງ, ອງົການລດັທຽບເທົົ່າກະຊວງ  
ວັກ 2 ໃນກ ລະນີກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ມອບໂຄງການໃຫຸ້ທຸ້ອງຖິື່ນຈັດຕັົ້ງ

ປະຕິບັດ ຕຸ້ອງມອບແຕ່ຫົວທີໂດຍເລີື່ມແຕ່ຂັົ້ນຕອນການແຕ່ງຕັົ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການລົງທຶນ
ຂອງລັດ, ຈັດຕັົ້ງການປະມ ນ, ສຸ້າງສັນຍາ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຕາມທີື່ໄດຸ້ກໍາ
ນົດໃນມາດຕາ 46 ຂອງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ; ສໍາລັບທຸ້ອງຖິື່ນທີື່ໄດຸ້ຮັບໂຄງການ
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ຕຸ້ອງໄດຸ້ລາຍງານຜົນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຂອງແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນໃຫຸ້ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່ກະ 
ຊວງທີື່ມອບໂຄງການໃຫຸ້ນັົ້ນຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; ສ່ວນກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ໃນ
ນາມເຈົົ້າຂອງໂຄງການຕຸ້ອງໄດຸ້ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນໃຫຸ້ສອດ
ຄອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກໍານົດໄວຸ້. 

ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ທີື່ຕົນເປັນຜ ຸ້ຄ ຸ້ມຄອງ
ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢ ່ທຸ້ອງຖິື່ນ ແມ່ນໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 46 ຂອງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການລົງທຶນຂອງ
ລັດ ແລະ ໃຫຸ້ປະສານງານກັບທຸ້ອງຖິື່ນທີື່ໂຄງການຕັົ້ງຢ ່ ເພຼືື່ອແຕ່ງຕັົ້ງຄະນະປະສານງານຂອງທຸ້ອງຖິື່ນ 
ເພຼືື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຮ່ວມຕິດຕາມການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. 

ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ຕຸ້ອງໄດຸ້ປະສານສົມທົບກັນ 
ແຕ່ຫົວທີ ເພຼືື່ອປະຕິບັດການແບ່ງຂັົ້ນຄ ຸ້ມຄອງໃຫຸ້ຈະແຈຸ້ງ ຮັບປະກັນບ ໍ່ໃຫຸ້ຂຶົ້ນໂຄງການຊໍໍ້າຊຸ້ອນກັນ
ເພາະໂຄງການໜຶື່ງບ ໍ່ສາມາດຂຶົ້ນແຜນຢ ່ຫຼາຍບ່ອນໄດຸ້. 

 

11 . ມາດຕາ 45 ອງົການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ 
ວັກ 2 ອົງການປົກຄອງຂັົ້ນເມຼືອງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ

ທີື່ມີມ ນຄ່າແຕ່ 5.000.000.000 (ຫຸ້າຕຼືົ້) ກີບລົງມາ: ໝາຍເຖິງ ໂຄງການທີື່ອົງການປົກຄອງເມຼືອງເປັນ
ຜ ຸ້ສະເໜີໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີື່ສະໜັບສະໜ ນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຕົນ ເພຼືື່ອ
ບັນຈ ເຂົົ້າແຜນການລົງທຶນຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ. ໂຄງການທີື່ເມຼືອງສາມາດນໍາສະເໜີ ແລະ ຄ ຸ້ມ
ຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແມ່ນໂຄງການຮັບໃຊຸ້ທາງດຸ້ານວິຊາການ ແລະ ພຼືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີື່ເມຼືອງສາມາດ
ຄ ຸ້ມຄອງໄດຸ້ (ຕາມການແບ່ງຂັົ້ນຄ ຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງວິຊາການ). 

ສໍາລັບເມຼືອງທີື່ມີເງຼືື່ອນໄຂສາມາດຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີື່ມີມ ນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 5.000.000.000 
(ຫຸ້າຕຼືົ້) ກີບ ແຕ່ບ ໍ່ເກີນ 20.000.000.000 (ຊາວຕຼືົ້) ກີບ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງອົງການປົກຄອງ
ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ທີື່ກໍານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 45 ຂອງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ: 
ໝາຍເຖິງ ເມຼືອງທີື່ມີບ ກຄະລະກອນທີື່ມີຄວາມສາມາດດຸ້ານການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ດຸ້ານເຕັກນິກ ເພຼືື່ອຈັດ
ຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃຫຸ້ຖຼືກຕາມມາດຖານເຕັກນິກ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

12 . ມາດຕາ 46 ຂັົ້ນຕອນການຈດັຕັົ້ງປະຕບິດັໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ  
ຂັົ້ນຕອນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ພາຍຫຼັງທີື່ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະ

ຈໍາປີ ໄດຸ້ຖຼືກຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັົ້ນແຂວງ ຕາມທີໄດຸ້ກໍານົດໃນ
ມາດຕາ 38 ແລະ ມາດຕາ 39 ຂອງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດແລຸ້ວ ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ ຕຸ້ອງໄດຸ້ແຈຸ້ງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະຈໍາປີໃຫຸ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບ
ເທົົ່າກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ເພຼືື່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເຊິື່ງປະກອບ
ດຸ້ວຍ 4 ຂັົ້ນຕອນ ຄຼື: ແຕ່ງຕັົ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ຈັດຕັົ້ງການປະມ ນ
ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ສຸ້າງສັນຍາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ລົງທຶນຂອງລັດ. ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນ ມີດັົ່ງນີົ້: 
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12.1 ການແຕ່ງຕັົ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໃນມາດຕາ 41 ແລະ 
ມາດຕາ 47 ຂອງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ມີດັົ່ງນີົ້: 
- ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິປະເພດ I 
ແຕ່ງຕັົ້ງໂດຍລັດຖະບານ ເຊິື່ງປະກອບດຸ້ວຍຂະແໜງການ ແລະ ທຸ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

- ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິປະເພດ II, III, IV ແລະ V ແຕ່ງຕັົ້ງໂດຍເຈົົ້າຂອງ
ໂຄງການ ເຊິື່ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການປະກອບດຸ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງຂອງເຈົົ້າຂອງ
ໂຄງການ, ຜ ຸ້ຕາງໜຸ້າຈາກຂະແໜງການເງິນ, ຜ ຸ້ຕາງໜຸ້າຈາກຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ, ຜ ຸ້ຕາງໜຸ້າຈາກຂະແໜງການຄ ຸ້ມຄອງເຕັກນິກ ແລະ ຂະແໜງການອຼືື່ນໆທີື່
ກ່ຽວຂຸ້ອງ.  

ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການມີສິດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ຕາມທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໃນມາດຕາ 60 ຂອງ
ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ. 

12.2 ການຈັດຕັົ້ງປະມ ນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 48 ຂອງກົດໝາຍ          
ວ່າດຸ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ມີດັົ່ງນີົ້:  

ພາຍຫຼັງລັດຖະບານ ຫຼຼື ເຈົົ້າຂອງໂຄງການໄດຸ້ແຕ່ງຕັົ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການແລຸ້ວ, 
ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການຕຸ້ອງຈັດກອງປະຊຸມປືກສາຫາລຼືກ່ຽວກັບວິທີ, ຮ ບແບບ ແລະ 
ເງຼືື່ອນໄຂໃນການປະມ ນໂຄງການ ແລະ ນໍາສະເໜີຕ ໍ່ເຈົົ້າຂອງໂຄງການພິຈາລະນາຕົກລົງ ແລຸ້ວ
ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການຈຶື່ງດໍາເນີນການປະມ ນຢ່າງເປີດເຜີຍ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍ ຕິທໍາ ຕາມ
ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການຈັດຊຼືົ້-ຈັດຈຸ້າງດຸ້ວຍທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 30/ສພຊ, ລົງວັນທີ 2 

ພະຈິກ 2017 ແລະ ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການຈັດຊຼືົ້-ຈັດ
ຈຸ້າງດຸ້ວຍທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທ ີ0477/ກງ, ລົງວັນທີ 13 ກ ມພາ 2019 (ໃນກ ລະນີມີການ
ປັບປ ງກົດໝາຍ ຫຼຼື ຄໍາແນະນໍາດັົ່ງກ່າວ ໃຫຸ້ຖຼືເອົາສະບັບປັບປ ງໃໝ່ນັົ້ນປ່ຽນແທນ) ແລຸ້ວລາຍ
ງານຜົນການປະມ ນຕ ໍ່ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ເພຼືື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາຜ ຸ້ຊະນະການປະມ ນໂຄງ 
ການ ແລຸ້ວຈຶື່ງດໍາເນີນການສຸ້າງສັນຍາໂຄງການ,    ແຕ່ລາຄາຂອງຜ ຸ້ທີື່ຈະຊະນະການປະມ ນຕຸ້ອງ
ມີລາຄາບ ໍ່ເກີນມ ນຄ່າທີື່ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼຼື ສະພາປະຊາຊົນຂັົ້ນແຂວງຮັບຮອງ. 

ໃນກ ລະນີທີື່ລາຄາຂອງບ ລິສັດຊະນະການປະມ ນ ຕໍໍ່າກວ່າມ ນຄ່າທີື່ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼຼື 
ສະພາປະຊາຊົນຂັົ້ນແຂວງຮັບຮອງ ແມ່ນບ ໍ່ອະນ ຍາດໃຫຸ້ນໍາເອົາມ ນຄ່າທີື່ເຫຼຼືອໄປຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ໜຸ້າວຽກອຼືື່ນ; ໂດຍໃຫຸ້ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ທຸ້ອງຖິື່ນຕ່າງໆທີື່ເປັນເຈົົ້າ
ຂອງໂຄງການຕຸ້ອງໄດຸ້ລາຍງານເຖິງຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພຼືື່ອສັງລວມລາຍ
ງານຕ ໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼຼື ສະພາປະຊາຊົນຂັົ້ນແຂວງ   ເພຼືື່ອປ່ຽນແປງມ ນຄ່າໂຄງການມາເປັນ
ມ ນຄ່າດຽວກັບມ ນຄ່າສັນຍາ  ໃນຕາຕະລາງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ. 

12.3 ການສຸ້າງສັນຍາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມທີື່ກໍານົດໃນ ມາດຕາ 49 ຂອງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ
ການລົງທຶນຂອງລັດ ມີດັົ່ງນີົ້: 

12.3.1 ຂະບວນການສຸ້າງສັນຍາໂຄງການສະເໜີໃໝ່ ມີດັົ່ງນີົ້: 
ພາຍຫຼັງທີື່ເຈົົ້າຂອງໂຄງການໄດຸ້ຮັບຮອງເອົາຜ ຸ້ຊະນະການປະມ ນທາງການແລຸ້ວ, ຄະນະ 
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ຮບັຜິດຊອບໂຄງການ ຕຸ້ອງໄດຸ້ດໍາເນີນການຮ່າງສັນຍາກັບຜ ຸ້ຊະນະການປະມ ນ; ສໍາລັບການ
ຮ່າງສັນຍາກ ໍ່ສຸ້າງ, ສຸ້ອມແປງ ຫຼຼື ສະໜອງວັດຖູປະກອນ ບ ລິສັດທີື່ປຶກສາຕຸ້ອງສະໜອງຂ ໍ້ມ ນ 
ແລະ ໃຫຸ້ຄໍາປຶກສາແກ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ. ການດໍາເນີນການໃຫຸ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີົ້: 

- ຂັົ້ນກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ: ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການຮ່ວມກັນ
ສຸ້າງສັນຍາກັບຜ ຸ້ຊະນະການປະມ ນ ແລຸ້ວນໍາສະເໜີຕ ໍ່ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ຫຼຼື ອົງການຄ ຸ້ມຄອງຈັດ
ຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເພຼືື່ອນໍາສະເໜີຕ ໍ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຢັັ້ງຢືນຄວາມ
ສອດຄ່ອງ ແລຸ້ວສົົ່ງກັບຄຼືນໃຫຸ້ອົງການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການເຊັນສັນຍາກັບຜ ຸ້ຮັບ    
ເໝົາໂຄງການ, ຫຼັງຈາກນັົ້ນໃຫຸ້ເອົາສັນຍາດັົ່ງກ່າວມາເຊັນຢັັ້ງຢືນຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ (ກົມແຜນການ) ແລຸ້ວຈຶື່ງດໍາເນີນຕາມຂັົ້ນຕອນຕ ໍ່ໄປ. 

- ຂັົ້ນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ: ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການຮ່ວມກັນສຸ້າງສັນຍາກັບຜ ຸ້
ຊະນະການປະມ ນ ແລຸ້ວນໍາສະເໜີຕ ໍ່ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ຫຼຼື ອົງການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການ ເພຼືື່ອນໍາສະເໜີຕ ໍ່ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຢັັ້ງຢືນ
ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລຸ້ວສົົ່ງກັບຄຼືນໃຫຸ້ອົງການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການເຊັນສັນຍາກັບຜ ຸ້
ຮັບເໝົາໂຄງການ, ຫຼັງຈາກນັົ້ນ  ໃຫຸ້ເອົາສັນຍາດັົ່ງກ່າວມາເຊັນຢັັ້ງຢືນຈາກພະແນກແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລຸ້ວຈຶື່ງດໍາເນີນຕາມຂັົ້ນຕອນຕ ໍ່ໄປ. 

- ຂັົ້ນເມຼືອງ: ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການຮ່ວມກັນສຸ້າງສັນຍາກັບຜ ຸ້ຊະນະການປະມ ນ
ແລຸ້ວ ນໍາສະເໜີຕ ໍ່ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ຫຼຼື ອົງການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເພຼືື່ອນໍາສະ    
ເໜີຕ ໍ່ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຢັັ້ງຢືນຄວາມສອດຄ່ອງ ແລຸ້ວ
ສົົ່ງກັບຄຼືນໃຫຸ້ອົງການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການເຊັນສັນຍາກັບຜ ຸ້ຮັບເໝົາໂຄງການ, ຫຼັງ
ຈາກນັົ້ນ ໃຫຸ້ເອົາສັນຍາດັົ່ງກ່າວມາເຊັນຢັັ້ງຢືນຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ
ນະຄອນຫຼວງ (ໂດຍຜ່ານການຢັັ້ງຢືນຈາກຫຸ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເມຼືອງ) ແລຸ້ວ
ຈຶື່ງດໍາເນີນຕາມຂັົ້ນຕອນຕ ໍ່ໄປ. 

12.3.2 ການຕ ໍ່ສັນຍາໂຄງການ ມີດັົ່ງນີົ້: 
ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ສາມາດຕ ໍ່ໄລຍະເວລາການປະຕິບັດວຽກໃນສັນຍາໄດຸ້; ສໍາລັບ

ໄລຍະຂອງການຕ ໍ່ສັນຍາ ແມ່ນຂຶົ້ນກັບສາຍເຫດທີື່ພາໃຫຸ້ໂຄງການດັົ່ງກ່າວເກີດຄວາມຊັກຊຸ້າ. 
ການຕ ໍ່ໄລຍະເວລາປະຕິບັດວຽກໃນສັນຍາ ຈະພິຈາລະນາໄປພຸ້ອມກັບການຕ ໍ່ໄລຍະຊໍາລະໃນ
ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ໂດຍທີື່ເຈົົ້າຂອງໂຄງການເປັນຜ ຸ້ສະເໜີເຖິງກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ. ເງຼືື່ອນໄຂ ແລະ ຂັົ້ນຕອນຂອງການຕ ໍ່ສັນຍາ ມີດັົ່ງນີົ້:  

1) ເງຼືື່ອນໄຂຂອງໂຄງການທີື່ສາມາດຕ ໍ່ສັນຍາໄດຸ້ຕຸ້ອງເກີດຈາກສາຍເຫດໃດໜຶື່ງ ດັົ່ງນີົ້: 1). ມີ
ການດັດແກຸ້ມ ນຄ່າໂຄງການຈາກຜ ຸ້ມີສິດອໍານາດ ຕາມຂ ໍ້ 2.4.5 ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີົ້; 
2). ເຫດສ ກເສີນທີື່ເກີດຈາກໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດອັນເຮັດໃຫຸ້ໂຄງການບ ໍ່ສາມາດປະຕິ 
ບັດໄດຸ້; 3). ໂຄງການຖຼືກສັົ່ງໂຈະຊົົ່ວຄາວ ແລະ 4). ເຈົົ້າຂອງໂຄງການບ ໍ່ສາມາດປະຕິບັດ
ພັນທະຂ ໍ້ພ ກພັນທາງສັນຍາທີື່ພາໃຫຸ້ການປະຕິບັດໂຄງການຊັກຊຸ້າ. 

2) ຂັົ້ນຕອນສະເໜີ ແລະ ພິຈາລະນາ ການຕ ໍ່ສັນຍາໂຄງການ: 
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- ໂຄງການຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ: ບ ລິສັດຮັບເໝົານໍາສະ    
ເໜີບັນຫາຕ ໍ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ເພຼືື່ອຄົົ້ນຄຸ້ວານໍາສະເໜີຕ ໍ່ອົງການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະ 
ຕິບັດໂຄງການ ນໍາສະເໜີຕ ໍ່ເຈົົ້າຂອງໂຄງການນໍາສະເໜີຕ ໍ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ເພຼືື່ອຄົົ້ນຄວຸ້າພິຈາລະນາຕົກລົງການຕ ໍ່ສັນຍາ. 

- ໂຄງການປະເພດ I, II, III ແລະ IV ຂອງແຂວງ,  ນະຄອນຫຼວງ: ບ ລິສັດຮັບເໝົານໍາ
ສະເໜີບັນຫາຕ ໍ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ເພຼືື່ອຄົົ້ນຄວຸ້ານໍາສະເໜີຕ ໍ່ອົງການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການນໍາສະເໜີຕ ໍ່ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ  
ເພຼືື່ອຄົົ້ນຄວຸ້າລາຍງານຕ ໍ່ເຈົົ້າແຂວງ, ເຈົົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງນໍາສະເໜີຕ ໍ່ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ  ເພຼືື່ອຄົົ້ນຄວຸ້າພິຈາລະນາຕົກລົງການຕ ໍ່ສັນຍາ. 

ສໍາລັບໂຄງການປະເພດ V ຂອງແຂວງ,  ນະຄອນຫຼວງ ບ ລິສັດຮັບເໝົານໍາສະເໜີບັນຫາ
ຕ ໍ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ເພຼືື່ອຄົົ້ນຄຸ້ວານໍາສະເໜີຕ ໍ່ອົງການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງ 
ການນໍາສະເໜີຕ ໍ່ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ  ເພຼືື່ອຄົົ້ນຄວຸ້າ
ລາຍງານຕ ໍ່ເຈົົ້າແຂວງ, ເຈົົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ພິຈາລະນາຕົກລົງການຕ ໍ່ສັນຍາ. 

 ໃນກ ລະນີໂຄງການໝົດໄລຍະຊໍາລະຕາມທີື່ກໍານົດໄວຸ້ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດທີື່ 
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼຼື ສະພາປະຊາຊົນຂັົ້ນແຂວງຮັບຮອງ ແລະ ການປະຕິບັດບ ລິມາດວຽກສໍາ
ເລັດຕາມສັນຍາໂຄງການດັົ່ງກ່າວຈະໄດຸ້ຖຶກສັງລວມເຂົົ້າໃນບັນຊີໂຄງການໜີົ້ສິນ ແລະ ຈະ
ສຼືບຕ ໍ່ຂຶົ້ນແຜນຊໍາລະ, ແຕ່ໃນກ ລະນີ ໂຄງການໝົດໄລຍະຊໍາລະຕາມແຜນສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼຼື 
ສະພາປະຊາຊົນຂັົ້ນແຂວງຮັບຮອງ ແຕ່ການປະຕິບັດບ ລິມາດວຽກບ ໍ່ສໍາເລັດຕາມສັນຍາໂຄງ 
ການດັົ່ງກ່າວຖຼືກພິຈາລະນາງົດການຂຶົ້ນແຜນຊໍາລະໃນປີຕ ໍ່ໄປ. 

12.3.3 ການຍົກເລີກສັນຍາ ມີດັົ່ງນີົ້: 
ການຍົກເລີກສັນຍາ ຕຸ້ອງມີສາເຫດໃດໜຶື່ງທີື່ເກີດຂຶົ້ນ ແລະ ໄດຸ້ຮັບການຕົກລົງຈາກ

ອົງການທີື່ມີສິດຍົກເລີກໂຄງການຕາມທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໃນມາດຕາ 59, 60, 76 ແລະ ມາດຕາ 
80 ຂອງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ. 

ພາຍຫຼັງທີື່ໄດຸ້ຮັບການຍົກເລີກສັນຍາໂຄງການແລຸ້ວ ແຕ່ຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການສຼືບ 
ຕ ໍ່ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫຸ້ສໍາເລັດ ໃຫຸ້ປະຕິບັດຂັົ້ນຕອນຕ່າງໆ ຄຼືກັນກັບການເລີື່ມຈັດ
ຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃໝ່ ໂດຍເລີື່ມຈາກເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ອອກຂ ໍ້ຕົກລົງໃຫຸ້ຈັດຕັົ້ງການ
ປະມ ນຄັດເລຼືອກເອົາຜ ຸ້ຮັບເໝົາໃໝ່. 

 

13 . ມາດຕາ 50 ການຄໍໍ້າປະກນັສນັຍາຮບັເໝາົ ແລະ  ການຄໍໍ້າປະກນັໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ 
13.1 ການຄໍໍ້າປະກັນສັນຍາຮັບເໝົາ ມີດັົ່ງນີົ້: 

- ຜ ຸ້ຮັບເໝົາ, ຜ ຸ້ສະໜອງ, ຜ ຸ້ບ ລິການ ຕຸ້ອງວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນສັນຍາ ເປັນເງິນສົດ ຫຼຼື ໜັງສຼືຄໍໍ້າ
ປະກັນຂອງທະນາຄານ (Bank Guarantee) ໃຫຸ້ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ຫຼຼື ອົງການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການ ກ່ອນຈະເຊັນສັນຍາ. ກ ລະນຄີໍໍ້າປະກັນເປັນເງິນສົດໃຫຸ້ເກັບຮັກສາໄວຸ້ຢ ່ຄັງ
ເງິນແຫ່ງຊາດ.  
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- ໄລຍະເວລາການຄໍໍ້າປະກັນສັນຍາ ແມ່ນເລີື່ມແຕ່ມຼືົ້ເຊັນສັນຍາຮັບເໝົາໂຄງການຈົນກວ່າການ
ປະຕິບັດໂຄງການຈະໄດຸ້ຮັບການກວດກາໜຸ້າວຽກໃນປີທີ 1 ຕາມຂ ໍ້ 2.6.2 ຂອງຄໍາແນະນໍາ
ສະບັບນີົ້ ແລະ ຜ ຸ້ຮັບເໝົາ, ຜ ຸ້ສະໜອງ ແລະ ຜ ຸ້ບ ລິການ ບ ໍ່ໄດຸ້ລະເມີດສັນຍາເຈົົ້າຂອງໂຄງການ 
ຫຼຼື ອົງການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຈຶື່ງສົົ່ງເງິນຄໍໍ້າປະກັນຄຼືນໃຫຸ້ຜ ຸ້ຮັບເໝົາ, ຜ ຸ້ສະ   
ໜອງ ແລະ ຜ ຸ້ບ ລິການ ທັງໝົດ. ໃນກ ລະນີຜ ຸ້ຮັບເໝົາບ ໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດຸ້ຕາມສັນຍາ ເຈົົ້າ
ຂອງໂຄງການ ຫຼຼື ອົງການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການມີສິດຍຶດເອົາເງິນຄໍໍ້າປະກັນ       
ດັົ່ງກ່າວ.   

13.2 ການຄໍໍ້າປະກັນໂຄງການ ມີດັົ່ງນີົ້: 
- ພາຍຫຼັງໂຄງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ 100% ແລະ ໄດຸ້ມອບ-ຮັບໂຄງການເພຼືື່ອນໍາໃຊຸ້
ຊົົ່ວຄາວຜ ຸ້ຮັບເໝົາ, ຜ ຸ້ສະໜອງ, ຜ ຸ້ບ ລິການຕຸ້ອງວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນໂຄງການ ໃຫຸ້ເຈົົ້າຂອງ
ໂຄງການ ຫຼຼື ອົງການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເຊິື່ງເງິນຄໍໍ້າປະກັນດັົ່ງກ່າວສາມາດນໍາ
ໃຊຸ້ ຄຼື: (1). ເປັນເງິນສົດ, (2). ໜັງສຼືຄໍໍ້າປະກັນຂອງທະນາຄານ (Bank Guarantee) ແລະ 
(3). ນໍາໃຊຸ້ແຜນລົງທຶນປະຈໍາປີຂອງໂຄງການດັົ່ງກ່າວ (ໃຊຸ້ໄດຸ້ໃນກ ລະນີມ ນຄ່າຄໍໍ້າປະກັນບ ໍ່
ເກີນມ ນຄ່າແຜນປີ ເຊິື່ງໄລຍະຄໍໍ້າປະກັນແມ່ນນອນໃນປີງົບປະມານດັົ່ງກ່າວ ແລະ ມ ນຄ່າແຜນ
ປີຍັງບ ໍ່ໄດຸ້ຮັບການເບີກຖອນ) ໂດຍເຈົົ້າຂອງໂຄງການສາມາດນໍາໃຊຸ້ງົບປະມານປະຈໍາປີຂອງ
ໂຄງການດັົ່ງກ່າວໄດຸ້ໃນການສຸ້ອມແປງຄຼືນໃນກ ລະນີບ ລິສັດຮັບເໝົາກ ໍ່ສຸ້າງບ ໍ່ປະຕິບັດຜົນ
ການຄໍໍ້າປະກັນ; ກ ລະນຄີໍໍ້າປະກັນເປັນເງິນສົດກ ໃຫຸ້ເກັບຮັກສາໄວຸ້ຢ ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດເຊັນກັນ.  

- ໄລຍະເວລາການຄໍໍ້າປະກັນໂຄງການແມ່ນ 12 ເດຼືອນ ເລີື່ມແຕ່ມຼືົ້ມອບ-ຮັບໂຄງການຊົົ່ວຄາວ
ເປັນຕົົ້ນໄປ. ພາຍຫຼັງໝົດອາຍ ຄໍໍ້າປະກັນແລຸ້ວຫາກກິດຈະການທີື່ຄໍໍ້າປະກັນນັົ້ນບ ໍ່ມີບັນຫາ ໂດຍ
ການຢັັ້ງຢືນຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ, ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ຫຼຼື ອົງການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການ ຈຶື່ງສົົ່ງເງິນຄໍໍ້າປະກັນຄຼືນໃຫຸ້ຜ ຸ້ຮັບເໝົາ, ຜ ຸ້ສະໜອງ ແລະ ຜ ຸ້ບ ລິການ. ໃນ
ໄລຍະຄໍໍ້າປະກັນຖຸ້າຜ ຸ້ຮັບເໝົາຫາກລະເມີດສັນຍາ ຫຼຼື ສິື່ງກ ໍ່ສຸ້າງຫາກມີການເປ່ເພເສຍຫາຍທີື່
ເກີດຈາກຄວາມບົກພ່ອງຂອງຜ ຸ້ຮັບເໝົາເອງ, ຜ ຸ້ຮັບເໝົາຕຸ້ອງໄດຸ້ແປງຄຼືນໃຫຸ້ຮັບປະກັນຄ ນນະ 
ພາບ, ຫາກຜ ຸ້ຮັບເໝົາບ ໍ່ຍິນຍອມ ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ຫຼຼື ອົງການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການມີສິດນໍາໃຊຸ້ເງິນຄໍໍ້າປະກັນ ເພຼືື່ອສຸ້ອມແປງຄຼືນ.  

ສໍາລັບອັດຕາຄໍໍ້າປະກັນສັນຍາ ແລະ ຄໍໍ້າປະກັນໂຄງການ: ແມ່ນອັດຕາ 10%  (ສີບສ່ວນ
ຮຸ້ອຍ) ຂອງມ ນຄ່າສັນຍາໂຄງການ. ເງິນຄໍໍ້າປະກັນສັນຍາ ແລະ ຄໍໍ້າປະກັນໂຄງການຈະບ ໍ່ໄດຸ້ຄິດ
ໄລ່ດອກເບຸ້ຍ. 

ທ ກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີື່ນໍາໃຊຸ້ງົບປະມານພາຍໃນເພຼືື່ອຊໍາລະໃຫຸ້ເຈົົ້າຂອງໂຄງ 
ການ ຫຼຼື ອົງການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເຊັນສັນຍາກັບຜ ຸ້ຮັບເໝົາໂຄງການຕຸ້ອງ
ເປັນສະກ ນເງິນກີບ.  

 

14 . ມາດຕາ 54 ການດດັແກຸ້ມ ນຄາ່ໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ 
ໃນໄລຍະຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການຫາກພົບເຫັນສາເຫດໃດໜຶື່ງ ຕາມທີື່ກໍານົດໃນ ຂ ໍ້ 2 ຂອງ

ມາດຕາ 54 ຂອງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ທີື່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
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ໂຄງການ ແລະ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕຸ້ອງໄດຸ້ດັດແປງໂຄງສຸ້າງ, ແບບແຜນຜັງ, ເຕັກນິກ ຫຼຼື ບ ລິມາດວຽກ 
ແລະ ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ເປັນສາເຫດໃຫຸ້ມ ນຄ່າຂອງໂຄງການ ເພີື່ມຂຶົ້ນ ຫຼຼື ຫຼຸດລົງ ຜ ຸ້ຮັບເໝົາໂຄງການ
ຕຸ້ອງໄດຸ້ປຶກສາຫາລຼືກັບທີື່ປຶກສາໂຄງການ ເພຼືື່ອເອກະພາບກັນແລຸ້ວທີື່ປຶກສາໂຄງການເປັນຜ ຸ້ນໍາສະເໜີ
ບັນຫາຕ ໍ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ຄົົ້ນຄວຸ້ານໍາສະເໜີເຖິງອົງການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ແລຸ້ວ ນໍາສະເໜີເຖິງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນປະຈໍາແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ ຫຼຼື ຫຸ້ອງການ/
ກົມແຜນການຂອງກະຊວງ-ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ເພຼືື່ອຄົົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີຕ ໍ່ເຈົົ້າຂອງ
ໂຄງການເພຼືື່ອພິຈາລະນາ ນໍາສະເໜີຕ ໍ່ອົງການທີື່ມີສິດດັດແກຸ້ມ ນຄ່າໂຄງການ ຕາມຂ ໍ້ 14.2 ຂອງຄໍາ
ແນະນໍາສະບັບນີົ້. ສໍາລັບດຸ້ານເຕັກນິກ ແລະ ມ ນຄ່າທີື່ສະເໜີດັດແກຸ້ຕຸ້ອງໄດຸ້ຜ່ານການຢັັ້ງຢືນທາງການ
ຈາກຂະແໜງການຄ ຸ້ມຄອງເຕັກນິກ. 

14.1 ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີື່ສາມາດດັດແກຸ້ໄດຸ້  
ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີື່ສາມາດດັດແກຸ້ໄດຸ້ ຕຸ້ອງມີສາເຫດໃດໜຶື່ງ ດັົ່ງນີົ້: 
- ກ ລະນີການດັດແກຸ້ທີື່ມີສາເຫດມາຈາກລາຄາວັດສະດ ກ ໍ່ສຸ້າງໃນທຸ້ອງຕະຫຼາດ ເພີື່ມຂຶົ້ນ ຫຼຼື ຫຼຸດ

ລົງ ຫຼາຍກວ່າ 15% ຫຼຼື ມີການປັບຄ່າແຮງງານຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ. ການຄິດໄລ່ລາຄາວັດ
ສະດ ກ ໍ່ສຸ້າງແມ່ນອີງຕາມການຢັັ້ງຢືນຂອງຂະແໜງການຄ ຸ້ມຄອງດຸ້ານລາຄາສິນຄຸ້າ ຫຼຼື ຕາມການປັບຄ່າ
ແຮງງານຂອງລັດຖະບານ. 

- ການດັດແກຸ້ທີື່ມີສາເຫດມາຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ຫຼຼື ເຫດບັງເອີນທີື່ບ ໍ່ສາມາດຄວບຄ ມ
ໄດຸ້. ການຄິດໄລມ ນຄ່າໃຫຸ້ຖຼືເອົາລາຄາຫົວໜ່ວຍຕາມໃບປະເມີນລາຄາທີື່ສອງຝ່າຍໄດຸ້ເຊັນສັນຍາກັນ. 

- ການດັດແກຸ້ທີື່ມີສາເຫດມາຈາກການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍ, ແຜນແມ່ບົດ ຫຼຼື ຄວາມຈໍາເປັນທີື່
ສົົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕ ໍ່ປະສິດທິຜົນຂອງໂຄງການເຊິື່ງອາດກະທົບເຮັດໃຫຸ້ເກີດມີການປ່ຽນແປງໂຄງ
ສຸ້າງ, ແຜນຜັງ, ເຕັກນິກ ຫຼຼື ບ ລິມາດວຽກ. ການຄິດໄລ່ມ ນຄ່າໃຫຸ້ຖຼືເອົາລາຄາຫົວໜ່ວຍຕາມໃບປະ
ເມີນລາຄາທີື່ສອງຝ່າຍໄດຸ້ເຊັນສັນຍາກັນ. 

- ການດັດແກຸ້ທີື່ເກີດຈາກສາເຫດໃດໜຶື່ງທາງດຸ້ານເຕັກນິກ ຫຼຼື ເພຼືື່ອຮັບປະກັນທາງດຸ້ານມາດ 
ຖານເຕັກນິກ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ເປົັ້າໝາຍໂຄງການ ເຊິື່ງອາດກະທົບເຮັດໃຫຸ້ເກີດມີການປ່ຽນແປງ
ໂຄງສຸ້າງ, ແຜນຜັງເຕັກນິກ ຫຼຼື ບ ລິມາດວຽກ. ການຄິດໄລ່ມ ນຄ່າໃຫຸ້ຖຼືເອົາລາຄາຫົວໜ່ວຍຕາມໃບປະ
ເມີນລາຄາທີື່ສອງຝ່າຍໄດຸ້ເຊັນສັນຍາກັນ. 

ການປ່ຽນແປງມ ນຄ່າທີື່ເກີດຈາກສາເຫດຂອງການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍ, ແຜນແມ່ບົດ ແລະ 
ການປ່ຽນແປງເພຼືື່ອຮັບປະກັນມາດຖານເຕັກນິກ ແລະ ເປົັ້າໝາຍໂຄງການ ແມ່ນບ ໍ່ໃຫຸ້ເກີນ 20% 
(ຊາວສ່ວນຮຸ້ອຍ) ຂອງມ ນຄ່າສັນຍາ ໃນນີົ້: ໃນກ ລະນີມີການປ່ຽນແປງແຜນຜັງກ ໍ່ສຸ້າງທີື່ພາໃຫຸ້ມີບ ລິ
ມາດວຽກເພີື່ມຂຶົ້ນ ແລະ ວຽກດັົ່ງກ່າວຢ ່ນອກແຜນຜັງເດີມ ແລະ ມ ນຄ່າເພີື່ມຂຶົ້ນບ ໍ່ເກີນ 10% (ສິບ
ສ່ວນຮຸ້ອຍ) ຂອງມ ນຄ່າສັນຍາ ການຄິດໄລ່ມ ນຄ່າໃຫຸ້ຖຼືເອົາລາຄາຫົວໜ່ວຍຕາມໃບປະເມີນລາຄາທີື່
ສອງຝ່າຍໄດຸ້ເຊັນສັນຍາກັນ,   ຖຸ້າເກີນ 10% (ສິບສ່ວນຮຸ້ອຍ) ຂອງມ ນຄ່າສັນຍາແມ່ນໃຫຸ້ດໍາເນີນ
ການປະມ ນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການຈັດຊຼືົ້-ຈັດຈຸ້າງດຸ້ວຍທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 30/ສພຊ, ລົງ
ວັນທີ 2 ພະຈິກ 2017. ໃນກ ລະນີວຽກເພີື່ມດັົ່ງກ່າວ ຢ ່ໃນແຜນຜງັເດີມການຄິດໄລ່ມ ນຄ່າໃຫຸ້ຖຼືເອົາ
ລາຄາຫົວໜ່ວຍຕາມໃບປະເມີນລາຄາທີື່ສອງຝ່າຍໄດຸ້ເຊັນສັນຍາກັນ. 
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14.2  ການນໍາສະເໜີ ແລະ ອົງການທີື່ມີສິດດັດແກຸ້ມ ນຄ່າໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ 
               ການນໍາສະເໜີ ແລະ ອົງການທີື່ມີສິດດັດແກຸ້ມ ນຄ່າໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີດັົ່ງນີົ້: 

- ໂຄງການຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ທີື່ມີ
ມ ນຄ່າຂອງການດັດແກຸ້ ຫຼາຍກວ່າ 50.000.000.000 (ຫຸ້າສິບຕຼືົ້) ກີບ ໃຫຸ້ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບ
ເທົົ່າກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ປະກອບເອກະສານໂຄງການຄົບຊຸດພຸ້ອມທັງເອກະສານທີື່ຕິດ
ພັນກັບສາເຫດຂອງການດັດແກຸ້ ນໍາສະເໜີເຖິງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຄົົ້ນຄວຸ້າລາຍງານ
ຕ ໍ່ລັດຖະບານເພຼືື່ອນໍາສະເໜີຕ ໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາຮັບຮອງການດັດແກຸ້ມ ນຄ່າໂຄງການ; 

- ໂຄງການຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ທີື່ມີ
ມ ນຄ່າຂອງການດັດແກຸ້ຫຼາຍກວ່າ 10.000.000.000 (ສິບຕຼືົ້) ກີບ ຫາ 50.000.000.000 (ຫຸ້າສິບຕຼືົ້) ກີບ 
ໃຫຸ້ກະຊວງອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ປະກອບເອກະສານໂຄງການຄົບ
ຊຸດ ພຸ້ອມທັງເອກະສານທີື່ຕິດພັນກັບສາເຫດຂອງການດັດແກຸ້ ນໍາສະເໜີເຖິງກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ ຄົົ້ນຄວຸ້າລາຍງານຕ ໍ່ລັດຖະບານພິຈາລະນາຕົກລົງການດັດແກຸ້ມ ນຄ່າໂຄງການ; 

- ສໍາລັບມ ນຄ່າຂອງການດັດແກຸ້ແຕ່ 10.000.000.000 (ສິບຕຼືົ້) ກີບລົງມາ ທີື່ເປັນໂຄງການ
ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ໂຄງການປະເພດ I, II, III ແລະ IV ຂອງແຂວງ, 
ນະຄອນຫຼວງ ທີື່ມ ນຄ່າຂອງການດັດແກຸ້ແຕ່ 10.000.000.000 (ສິບຕຼືົ້) ກີບລົງມາ ແລະ ໂຄງການ
ປະເພດ V ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ທີື່ມີມ ນຄ່າຂອງການດັດແກຸ້ຫຼາຍກວ່າ 5.000.000.000 (ຫຸ້າຕຼືົ້) 
ກີບ ຫາ 10.000.000.000 (ສິບຕຼືົ້) ກີບ ໃຫຸ້ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ 
ນະຄອນຫຼວງ ປະກອບເອກະສານໂຄງການຄົບຊຸດພຸ້ອມທັງເອກະສານທີື່ຕິດພັນກັບສາເຫດຂອງການ
ດັດແກຸ້ ນໍາສະເໜີເຖິງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຄົົ້ນຄວຸ້າພິຈາລະນາຕົກລົງການດັດແກຸ້ມ ນ
ຄ່າໂຄງການ;  

ໃນກ ລະນີຈໍາເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສາມາດແຕ່ງຕັົ້ງຄະນະວິຊາ
ການທີື່ປະກອບດຸ້ວຍ: ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຂະແໜງການເງິນ, ຂະແໜງການຄ ຸ້ມ
ຄອງເຕັກນິກ ແລະ ຂະແໜງທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ  ເພຼືື່ອລົງກວດກາຕົວຈິງພາກສະໜາມ ເພຼືື່ອຢັັ້ງຢືນຄວາມ
ສອດຄ່ອງທາງດຸ້ານຫຼັກການ ກ່ອນການພິຈາລະນາຕົກລົງ ຫຼຼື ນໍາສະເໜີຕ ໍ່ອົງການທີື່ມີສິດຖັດໄປ;  

- ສໍາລັບມ ນຄ່າຂອງການດັດແກຸ້ແຕ່ 5.000.000.000 (ຫຸ້າຕຼືົ້) ກີບລົງມາ ຂອງໂຄງການ
ປະເພດ V ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃຫຸ້ອົງການຄ ຸ້ມຄອງປະຕິບັດໂຄງການປະກອບເອກະສານ
ໂຄງການຄົບຊຸດ ພຸ້ອມທັງເອກະສານທີື່ຕິດພັນກັບສາເຫດຂອງການດັດແກຸ້ ນໍາສະເໜີເຖິງພະແນກ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຄົົ້ນຄວຸ້າລາຍງານຕ ໍ່ເຈົົ້າແຂວງ, ເຈົົ້າຄອງ
ນະຄອນຫຼວງເພຼືື່ອນໍາສະເໜີຕ ໍ່ສະພາປະຊາຊົນຂັົ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາການ
ດັດແກຸ້ໂຄງການ. 

ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ບ ໍ່ສາມາດສະເໜີ 
ດັດແກຸ້ໜຸ້າວຽກທີື່ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໄດຸ້ມີການຊໍາລະໄປແລຸ້ວ; ການດັດແກຸ້ແມ່ນໃຫຸ້ດັດແກຸ້ສະເພາະ
ບັນດາໜຸ້າວຽກທີື່ຍັງບ ໍ່ທັນໄດຸ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ. ຫຸ້າມບ ໍ່ໃຫຸ້ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ຜ ຸ້ຮັບເໝົາໂຄງການ
ປະຕິບັດໜຸ້າວຽກ ຫຼຼື ມ ນຄ່າດັດແກຸ້ ກ່ອນການຕົກລົງເຫັນດີຈາກອົງການທີື່ມີສິດພິຈາລະນາຮັບຮອງ. 
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ໃນກ ລະນີມີຄວາມຈໍາເປັນຕຸ້ອງໄດຸ້ດັດແປງໂຄງສຸ້າງ, ແບບແຜນຜັງ ແລະ ເຕັກນິກ ທີື່ບ ໍ່ສົົ່ງຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່ບ ລິມາດວຽກ, ມາດຖານເຕັກນິກ, ມ ນຄ່າຂອງໂຄງການ ແລະ ບ ໍ່ກະທົບຕ ໍ່ເປົັ້າໝາຍການນໍາ
ໃຊຸ້ຂອງໂຄງການ ທີື່ປຶກສາໂຄງການຕຸ້ອງໄດຸ້ນໍາສະເໜີຕ ໍ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການເພຼືື່ອພິຈາລະນາ 
ນໍາສະເໜີຕ ໍ່ອົງການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການເພຼືື່ອນໍາສະເໜີຂະແໜງການຄ ຸ້ມຄອງເຕັກນິກຢັັ້ງ 
ຢືນ ຈາກນັົ້ນຈຶື່ງ ນໍາສະເໜີຕ ໍ່ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ເພຼືື່ອພິຈາລະນາຕົກລົງ ຈຶື່ງສາມາດຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໄດຸ້ 
ພຸ້ອມທັງແຈຸ້ງໃຫຸ້ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພຼືື່ອຊາບ. 

ໃນກ ລະນີ ຕຸ້ອງການຕັດໜຸ້າວຽກທີື່ບ ໍ່ຈໍາເປັນໃດໜຶື່ງຂອງໂຄງການອອກຈາກສັນຍາຈັດຊຼືົ້-
ຈັດຈຸ້າງຕຸ້ອງຜ່ານການຮັບຮອງ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຈາກຂະແໜງການຄ ຸ້ມຄອງເຕັກນິກ ເຊິື່ງຂະແໜງການ
ເຕັກນິກຕຸ້ອງກວດກາ, ຢັັ້ງຢືນທາງດຸ້ານໂຄງສຸ້າງ, ເຕັກນິກ ແລະ ເປົັ້າໝາຍການນໍາໃຊຸ້ໂຄງການ ຫຼຼື 
ເປົັ້າໝາຍການນໍາໃຊຸ້ຂອງໜຸ້າວຽກທີື່ສະເໜີຕັດອອກ, ຖຸ້າສາມາດຢັັ້ງຢືນໄດຸ້ແລຸ້ວ ກ ລະນີທີື່ການ
ປ່ຽນແປງດັົ່ງກ່າວບ ໍ່ກະທົບຕ ໍ່ໂຄງສຸ້າງ ຫຼຼື ມ ນຄ່າຂອງໂຄງການ ເຈົົ້າຂອງໂຄງການສາມາດຕົກລົງການ
ປ່ຽນແປງດັົ່ງກ່າວໄດຸ້ ແຕ່ຕຸ້ອງໄດຸ້ລາຍງານເປັນລາຍລັກອັກສອນຕ ໍ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ ແຕ່ຖຸ້າມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ໂຄງສຸ້າງ ຫຼຼື ມ ນຄ່າໂຄງການ ເຈົົ້າຂອງໂຄງການຕຸ້ອງໄດຸ້ສະເໜີເຖິງ
ອົງການທີື່ມີສິດອໍານາດໃນການດັດແກຸ້ມ ນຄ່າຕາມທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໃນມາດຕາ 54 ຂອງກົດໝາຍວ່າ
ດຸ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ພິຈາລະນາອະນ ມັດກ່ອນ ຈຶື່ງສາມາດປະຕິບັດໄດຸ້. 

 

15 . ມາດຕາ 55 ການໂຈະໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ 
ໃນໄລຍະຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການຫາກພົບເຫັນສາເຫດໃດໜຶື່ງ ຕາມທີື່ກໍານົດໃນຂ ໍ້ 2 ຂອງ

ມາດຕາ 55 ຂອງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ທີື່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການຄົົ້ນຄວຸ້ານໍາສະເໜີຕ ໍ່ອົງການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ແລຸ້ວ ນໍາສະເໜີເຖິງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນປະຈໍາແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ ຫຼຼື ຫຸ້ອງການ/
ກົມແຜນການຂອງກະຊວງ-ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ເພຼືື່ອຄົົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີຕ ໍ່ເຈົົ້າຂອງ
ໂຄງການເພຼືື່ອພິຈາລະນາ ນໍາສະເໜີຕ ໍ່ອົງການທີື່ມີສິດໂຈະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ.  

ການນໍາສະເໜີ ແລະ ອົງການທີື່ມີສິດໂຈະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີດັົ່ງນີົ້: 
1) ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິປະເພດ I ໃຫຸ້

ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ທີື່ເປັນຜ ຸ້ຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ປະກອບ
ເອກະສານໂຄງການຄົບຊຸດ ພຸ້ອມທັງເອກະສານທີື່ຕິດພັນກັບສາເຫດຂອງການໂຈະໂຄງການ ນໍາສະ    
ເໜີເຖິງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຄົົ້ນຄວຸ້າລາຍງານຕ ໍ່ລັດຖະບານເພຼືື່ອນໍາສະເໜີຕ ໍ່ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາຮັບຮອງການໂຈະໂຄງການ. 

2) ໂຄງການປະເພດ II ແລະ III ໃຫຸ້ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ 
ນະຄອນຫຼວງ ປະກອບເອກະສານໂຄງການຄົບຊຸດ ພຸ້ອມທັງເອກະສານທີື່ຕິດພັນກັບສາເຫດຂອງການ
ໂຈະໂຄງການ ນໍາສະເໜີເຖິງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຄົົ້ນຄວຸ້າລາຍງານຕ ໍ່ລັດຖະບານ
ພິຈາລະນາ ຕົກລົງການໂຈະໂຄງການ. 

3) ໂຄງການປະເພດ IV ແລະ V ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ໂຄງການ
ປະເພດ IV ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ໃຫຸ້ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ 
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ນະຄອນຫຼວງ ທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງປະກອບເອກະສານໂຄງການຄົບຊຸດ ພຸ້ອມທັງເອກະສານທີື່ຕິດພັນກັບ
ສາເຫດຂອງການໂຈະໂຄງການ ນໍາສະເໜີເຖິງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພິຈາລະນາຕົກລົງ
ການໂຈະໂຄງການ. 

ໃນກ ລະນີຈໍາເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສາມາດແຕ່ງຕັົ້ງຄະນະວິຊາ
ການທີື່ປະກອບດຸ້ວຍ: ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຂະແໜງການເງິນ, ຂະແໜງການຄ ຸ້ມ
ຄອງເຕັກນິກ ແລະ ຂະແໜງທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ  ເພຼືື່ອລົງກວດກາຕົວຈິງພາກສະໜາມ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຄວາມ
ສອດຄ່ອງທາງດຸ້ານຫຼັກການກ່ອນການພິຈາລະນາຕົກລົງ ຫຼຼື ນໍາສະເໜີຕ ໍ່ອົງການທີື່ມີສິດຖັດໄປ; 

4) ໂຄງການປະເພດ V ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃຫຸ້ອົງການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການ ປະກອບເອກະສານໂຄງການຄົບຊຸດ ພຸ້ອມທັງເອກະສານທີື່ຕິດພັນກັບສາເຫດຂອງການໂຈະ 
ນໍາສະເໜີເຖິງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຄົົ້ນຄວຸ້າລາຍງານຕ ໍ່
ເຈົົ້າແຂວງ, ເຈົົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງເພຼືື່ອນໍາສະເໜີຕ ໍ່ສະພາປະຊາຊົນຂັົ້ນແຂວງພິຈາລະນາຮັບຮອງການ
ໂຈະໂຄງການ. 

ສໍາລັບມ ນຄ່າທີື່ເຫຼຼືອຈາກການໂຈະໂຄງການ ແມ່ນບ ໍ່ສາມາດນໍາໄປຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການອຼືື່ນ
ໄດຸ້. 

 

16 . ມາດຕາ 56 ການອວາ່ຍທນຶໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ 
ການອວ່າຍທຶນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ: ໝາຍເຖິງ ການເຄຼືື່ອນຍຸ້າຍທຶນທີື່ໄດຸ້ຮັບອະນ ມັດໃນ

ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະຈໍາປີ ຈາກໂຄງການໜຶື່ງໄປໃສ່ໂຄງການອຼືື່ນທີື່ນອນໃນແຜນການລົງທຶນ
ຂອງລັດປະຈໍາປີຂອງຕົນ (ບ ໍ່ສາມາດອວ່າຍທຶນໄປໃສ່ໂຄງການທີື່ບ ໍ່ນອນໃນແຜນສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼຼື 
ສະພາປະຊາຊົນຂັົ້ນແຂວງຮັບຮອງ). ການອວ່າຍທຶນຕຸ້ອງມີສາເຫດໃດໜຶື່ງ ຕາມທີື່ກໍານົດໃນຂ ໍ້ 2 
ມາດຕາ 56 ຂອງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ. ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນປະຈໍາ
ແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ ຫຼຼື ຫຸ້ອງການ/ກົມແຜນການຂອງກະຊວງ-ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ເປັນຜ ຸ້
ຄົົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີເຈົົ້າຂອງໂຄງການເພຼືື່ອພິຈາລະນາ ນໍາສະເໜີຕ ໍ່ອົງການທີື່ມີສິດອວ່າຍທຶນ
ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ. 

ການນໍາສະເໜີ ແລະ ອົງການທີື່ມີສິດອວ່າຍທຶນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ດັົ່ງນີົ້: 
1) ມ ນຄ່າຂອງການອວ່າຍທຶນຫຼາຍກວ່າ 50.000.000.000 (ຫຸ້າສິບຕຼືົ້) ກີບ ໃຫຸ້ບັນດາ

ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ປະກອບເອກະສານໂຄງການຄົບ
ຊຸດພຸ້ອມທັງເອກະສານທີື່ຕິດພັນກັບສາເຫດຂອງການອວ່າຍທຶນ ນໍາສະເໜີເຖິງກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນຄົົ້ນຄວຸ້າລາຍງານຕ ໍ່ລັດຖະບານເພຼືື່ອນໍາສະເໜີຕ ໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ
ເອົາການອວ່າຍທຶນ; 

2) ມ ນຄ່າຂອງການອວ່າຍທຶນຫຼາຍກວ່າ 10.000.000.000 (ສິບຕຼືົ້) ກີບ ຫາ 50.000.000.000 
(ຫຸ້າສິບຕຼືົ້) ກີບ ໃຫຸ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ປະກອບ
ເອກະສານໂຄງການຄົບຊຸດ ພຸ້ອມທັງເອກະສານທີື່ຕິດພັນກັບສາເຫດຂອງການອວ່າຍທຶນ ນໍາສະເໜີ
ເຖິງກະຊວງແຜນ ການ ແລະ ການລົງທຶນ ຄົົ້ນຄວຸ້າລາຍງານຕ ໍ່ລັດຖະບານເພຼືື່ອພິຈາລະນາຕົກລົງການ
ອວ່າຍທຶນໂຄງການ; 
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3) ມ ນຄ່າຂອງການອວ່າຍທຶນແຕ່ 10.000.000.000 (ສິບຕຼືົ້) ກີບ ລົງມາ ຂອງໂຄງການ
ປະເພດ I, II, III, IV ແລະ V ຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ໂຄງການ
ປະເພດ I, II, III ແລະ IV ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ມ ນຄ່າຂອງການອວ່າຍທຶນຫຼາຍກວ່າ 
5.000.000.000 (ຫຸ້າຕຼືົ້) ກີບ ຫາ 10.000.000.000 (ສິບຕຼືົ້) ກີບ ຂອງໂຄງການປະເພດ V ຂອງ
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃຫຸ້ເຈົົ້າຂອງໂຄງການປະກອບເອກະສານໂຄງການຄົບຊຸດ ພຸ້ອມທັງເອກະສານ
ທີື່ຕິດພັນກັບສາເຫດຂອງການອວ່າຍທຶນ ນໍາສະເໜີເຖິງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຄົົ້ນຄວຸ້າ
ພິຈາລະນາຕົກລົງການອວ່າຍທຶນໂຄງການ. 

4) ສໍາລັບມ ນຄ່າຂອງການອວ່າຍທຶນແຕ່ 5.000.000.000 (ຫຸ້າຕຼືົ້) ກີບ ລົງມາ ທີື່ເປັນໂຄງ 
ການປະເພດ V ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃຫຸ້ອົງການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການປະກອບ
ເອກະສານໂຄງການຄົບຊຸດ ພຸ້ອມທັງເອກະສານທີື່ຕິດພັນກັບສາເຫດຂອງການອວ່າຍທຶນ ນໍາສະເໜີ
ເຖິງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ,  ນະຄອນຫຼວງ   ຄົົ້ນຄວຸ້າລາຍງານຕ ໍ່ເຈົົ້າແຂວງ,  ເຈົົ້າ
ຄອງນະຄອນຫຼວງ ເພຼືື່ອນໍາສະເໜີຕ ໍ່ສະພາປະຊາຊົນຂັົ້ນແຂວງ ພິຈາລະນາຮັບຮອງການອວ່າຍທຶນ
ໂຄງການ. 

ການສະເໜີອວ່າຍທຶນດັົ່ງກ່າວ ຊຸ້າສ ດບ ໍ່ໃຫຸ້ກາຍວັນທີ 31 ກ ລະກົດ ຂອງທ ກໆປີ. 
  

17 . ມາດຕາ 57 ການຍກົເລກີໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ 
ໃນໄລຍະຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການຫາກພົບເຫັນສາເຫດໃດໜຶື່ງ ຕາມທີື່ກໍານົດໃນຂ ໍ້ 2 ຂອງ

ມາດຕາ 57 ຂອງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ທີື່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການເປັນຜ ຸ້ຄົົ້ນຄວຸ້ານໍາສະເໜີຕ ໍ່ອົງການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງ 
ການ ນໍາສະເໜີເຖິງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນປະຈໍາແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ ຫຼຼື ຫຸ້ອງການ/
ກົມແຜນການຂອງກະຊວງ-ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ເປັນຜ ຸ້ຄົົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ສະເໜີຕ ໍ່ເຈົົ້າຂອງ
ໂຄງການ ເພຼືື່ອພິຈາລະນາ ນໍາສະເໜີຕ ໍ່ອົງການທີື່ມີສິດຍົກເລີກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ. 

ການນໍາສະເໜີ ແລະ ອົງການທີື່ມີສິດຍົກເລີກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີດັົ່ງນີົ້:  
1) ການຍົກເລີກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິ

ປະເພດ I ໃຫຸ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ທີື່ເປັນຜ ຸ້ຄ ຸ້ມ
ຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ປະກອບເອກະສານໂຄງການຄົບຊຸດ ພຸ້ອມທັງເອກະສານທີື່ຕິດພັນກັບ
ສາເຫດຂອງການຍົກເລີກໂຄງການ ແລຸ້ວນໍາສະເໜີເຖິງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຄົົ້ນຄວຸ້າ
ລາຍງານຕ ໍ່ລັດຖະບານເພຼືື່ອນໍາສະເໜີຕ ໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາຮັບຮອງການຍົກເລີກໂຄງການ;  

2) ການຍົກເລີກໂຄງການປະເພດ II ແລະ III ໃຫຸ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າ
ກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງປະກອບເອກະສານໂຄງການຄົບຊຸດ ພຸ້ອມທງັ
ເອກະສານທີື່ຕິດພັນກັບສາເຫດຂອງການຍົກເລີກໂຄງການ ນໍາສະເໜີເຖິງກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ ຄົົ້ນຄວຸ້າລາຍງານຕ ໍ່ລັດຖະບານ ເພຼືື່ອພິຈາລະນາຍົກເລີກໂຄງການ; 

3) ການຍົກເລີກໂຄງການປະເພດ IV ແລະ V ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ 
ແລະ ໂຄງການປະເພດ IV ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃຫຸ້ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, 
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ແຂວງ ແລະ  ນະຄອນຫຼວງ ທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງປະກອບເອກະສານໂຄງການຄົບຊຸດ ພຸ້ອມທັງເອກະສານທີື່ຕິດ
ພັນກັບສາເຫດຂອງການຍົກເລີກໂຄງການ ນໍາສະເໜີເຖິງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພຼືື່ອ
ຄົົ້ນຄວຸ້າພິຈາລະນາຍົກເລີກໂຄງການ; 

ໃນກ ລະນີຈໍາເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສາມາດແຕ່ງຕັົ້ງຄະນະວິຊາ
ການທີື່ປະກອບດຸ້ວຍ: ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຂະແໜງການເງິນ, ຂະແໜງການຄ ຸ້ມ
ຄອງເຕັກນິກ ແລະ ຂະແໜງທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ  ເພຼືື່ອລົງກວດກາຕົວຈິງພາກສະໜາມ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຄວາມ
ສອດຄ່ອງທາງດຸ້ານຫຼັກການ ກ່ອນການພິຈາລະນາຕົກລົງ ຫຼຼື ນໍາສະເໜີຕ ໍ່ອົງການທີື່ມີສິດຖັດໄປ; 

4) ການຍົກເລີກໂຄງການປະເພດ V ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃຫຸ້ອົງການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການ ປະກອບເອກະສານໂຄງການຄົບຊຸດ ພຸ້ອມທັງເອກະສານທີື່ຕິດພັນກັບສາເຫດຂອງ
ການຍົກເລີກໂຄງການ ນໍາສະເໜີເຖິງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ 
ຄົົ້ນຄວຸ້າລາຍງານຕ ໍ່ເຈົົ້າແຂວງ, ເຈົົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ເພຼືື່ອນໍາສະເໜີຕ ໍ່ສະພາປະຊາຊົນຂັົ້ນແຂວງ 
ພຈິາລະນາຍົກເລີກໂຄງການ. 

  
 

18 . ມາດຕາ 65 ອງົການຮບັຜດິຊອບລາຍງານການປະຕບິດັແຜນການລງົທນຶຂອງລດັ  
ອົງການຮັບຜິດຊອບລາຍງານການປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ເຊິື່ງປະກອບດຸ້ວຍລັດຖະ 

ບານ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ 
ແລະ ອົງການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ; ແຕ່ລະອົງການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັົ່ງນີົ້: 

18.1 ລັດຖະບານ: ລາຍງານການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 
ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ຕ ໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ; 

18.2 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ: ສະຫຼຸບ, ສັງລວມ, ຕີລາຄາ ແລະ ລາຍງານ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ 
ຕ ໍ່ລັດຖະບານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

18.3 ກະຊວງການເງິນ: ສະຫຼຸບ, ສັງລວມ ແລະ ຕີລາຄາ ສະພາບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ແຜນການນໍາໃຊຸ້ງົບປະມານເຂົົ້າໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ເປັນແຕ່ລະງວດ ສົົ່ງໃຫຸ້
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ່ອນວັນທີ 20 ຂອງເດຼືອນທໍາອິດຂອງງວດຖັດ
ໄປ, ພຸ້ອມທັງລາຍງານຕ ໍ່ລັດຖະບານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

18.4 ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ: ສະຫຼຸບ, ສັງລວມ, ຕີລາຄາ ແລະ ລາຍງານ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ
ຂອງຕົນ ເປັນແຕ່ລະງວດ ສົົ່ງໃຫຸ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ່ອນວັນທີ 20 
ຂອງເດຼືອນ ທໍາອິດຂອງງວດຖັດໄປຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

18.5 ອົງການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ: ສະຫຼຸບ, ສັງລວມ, ຕີລາຄາ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດຂອງຕົນຕ ໍ່
ສະພາປະຊາຊົນຂັົ້ນແຂວງ ແລະ ສົົ່ງໃຫຸ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນແຕ່ລະ
ງວດກ່ອນວັນທີ 20 ຂອງເດຼືອນທໍາອິດຂອງງວດຖັດໄປຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; ພຸ້ອມທັງ
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ລາຍງານຜົນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີື່ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບ
ເທົົ່າກະຊວງໄດຸ້ມອບໝາຍໃຫຸ້ຕົນຮັບຜິດຊອບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. 

 

19 . ມາດຕາ 71 ການມອບ-ຮບັໂຄງການ 
ພາຍຫຼັງທີື່ໂຄງການໄດຸ້ຮັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ 100% ຕາມບ ລິມາດວຽກທີື່ລະບ ໃນ

ສັນຍາ ໂດຍຜ່ານການກວດກາຢັັ້ງຢືນຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ, ໃຫຸ້ອົງການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການ ປະກອບເອກະສານລາຍງານຜົນສ າເລັດໂຄງການຕາມແບບຟອມຂອງກະຊວງແຜນ 
ການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຖິງອົງການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເພຼືື່ອດໍາເນີນການປະເມີນຜົນ
ໂຄງການ ຫຼັງຈາກໄດຸ້ຮັບຜົນການປະເມີນແລຸ້ວ ອົງການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈຶື່ງນໍາສະເໜີ
ຕ ໍ່ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ເພຼືື່ອອະນ ມັດມອບ-ຮັບໂຄງການ.  

 

20 . ມາດຕາ 72 ການຊາໍລະມ ນຄາ່ໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ  
ທ ກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ກ່ອນຈະໄດຸ້ຮັບການຊໍາລະໂຄງການຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການກວດກາຜົນ

ສໍາເລັດຂອງໜຸ້າວຽກໂຄງການກ ໍ່ສຸ້າງ, ສຸ້ອມແປງພຼືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການສະໜອງວັດຖູອ ປະກອນ 
ໃຫຸ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີົ້ :  

- ໂຄງການປະເພດ I ແລະ ປະເພດ II: ການກວດກາໜຸ້າວຽກ ປີທີ 1 ຕຸ້ອງບ ໍ່ໃຫຸ້ຫຼຸດ 15% ຂອງ
ມ ນຄ່າໂຄງການ ໄດຸ້ແກ່:  

+ ໂຄງການປະເພດ I ການກວດກາໜຸ້າວຽກ ບ ໍ່ໃຫຸ້ເກີນ 7 ຄັົ້ງ.  
+ ໂຄງການປະເພດ II ການກວດກາໜຸ້າວຽກ ບ ໍ່ໃຫຸ້ເກີນ 6 ຄັົ້ງ. 

- ໂຄງການປະເພດ III: ການກວດກາໜຸ້າວຽກ ປີທີ 1 ຕຸ້ອງບ ໍ່ໃຫຸ້ຫຼຸດ 20% ຂອງມ ນຄ່າ
ໂຄງການ,   ແຕ່ການກວດກາໜຸ້າວຽກບ ໍ່ໃຫຸ້ເກີນ 5 ຄັົ້ງ.  

- ໂຄງການປະເພດ IV: ການກວດກາໜຸ້າວຽກ ປີທີ 1 ຕຸ້ອງບ ໍ່ໃຫຸ້ຫຼຸດ 25% ຂອງມ ນຄ່າ
ໂຄງການ,   ແຕ່ການກວດກາໜຸ້າວຽກບ ໍ່ໃຫຸ້ເກີນ 4 ຄັົ້ງ. 

- ໂຄງການປະເພດ V: ການກວດກາໜຸ້າວຽກ ປີທີ 1 ຕຸ້ອງບ ໍ່ໃຫຸ້ຫຼຸດ 35% ຂອງມ ນຄ່າໂຄງການ
ແຕ່ການກວດກາໜຸ້າວຽກບ ໍ່ໃຫຸ້ເກີນ 3 ຄັົ້ງ. 

ການກວດກາຜົນສໍາເລັດຂອງໜຸ້າວຽກ ແຕ່ລະຄັົ້ງຕຸ້ອງໄດຸ້ມີການຢັັ້ງຢືນຄວາມຖຼືກຕຸ້ອງຈາກ
ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການເຊິື່ງປະກອບດຸ້ວຍ: ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ຫຼຼື ອົງການຄ ຸ້ມຄອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການ, ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຂະແໜງການເງິນ, ຂະແໜງການເຕັກນິກ ແລະ 
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ແລະ ໃຫຸ້ເຈົົ້າຂອງໂຄງການລາຍງານຄວາມຄຼືບໜຸ້າໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ວຽກຕາມແບບຟອມຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໃນແຕ່ລະປີໃຫຸ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ. 

ການຊໍາລະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ພາຍຫຼັງທີື່ໂຄງການໄດຸ້ຖຼືກຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໄດຸ້ຜ່ານ
ການກວດກາ  ແລະ  ຢັັ້ງຢືນການປະຕິບັດວຽກຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການແລຸ້ວອົງການຄ ຸ້ມຄອງ
ຈັດຕັົ້ງປະຕບັິດໂຄງການ ດໍາເນີນການປະກອບເອກະສານຄົບຊຸດ (ລາຍການເອກະສານກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດຸ້ກໍານົດອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ) ນໍາສະເໜີເຖິງກົມແຜນການ, ກະຊວງ
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ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ສໍາລັບໂຄງການຢ ່ຂັົ້ນສ ນກາງ) ແລະ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ (ສໍາລັບໂຄງການຢ ່ຂັົ້ນທຸ້ອງຖິື່ນ) ເພຼືື່ອຄົົ້ົນຄວຸ້າ ແລະ ອອກໃບຢັັ້ງຢືນການຊໍາລະໂຄງການ
ລົງທຶນຂອງລັດ, ແລຸ້ວນໍາສະເໜີເຖິງກະຊວງການການເງິນ (ສໍາລັບໂຄງການຢ ່ຂັົ້ນສ ນກາງ) ຫຼຼື 
ພະແນກການເງິນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ (ສໍາລັບໂຄງການຢ ່ຂັົ້ນທຸ້ອງຖິື່ນ) ເພຼືື່ອດໍາເນີນການຂັົ້ນຕ ໍ່ໄປ.  

 

21 . ມາດຕາ 95 ສດິ ແລະ ໜຸ້າທີື່ຂອງອງົການກວດກາພາຍນອກ 
ອົງການກວດກາພາຍນອກມີ ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ ຕົົ້ນຕ  ດັົ່ງນີົ້: 

1. ສະພາແຫ່ງຊາດ ກວດກາການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ໂຄງ 
ການລົງທຶນຂອງລັດ. 

2. ສະພາປະຊາຊົນຂັົ້ນແຂວງ   ກວດກາການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ   ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ໂຄງການຂອງຂະແໜງການທີື່
ໄປຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢ ່ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງນັົ້ນ; 

3. ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ  ກວດກາການນໍາໃຊຸ້ງົບປະມານ,  ຄວາມໂປ່ງໃສໃນການເບີກຈ່າຍ
ງົບປະມານ ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ; 

4. ອົງການກວດກາລັດ ກວດກາຄວາມໂປ່ງໃສໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ; 
5. ອົງການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ ກວດກາການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີື່ຢ ່ໃນຂອບ

ເຂດທີື່ຕົນຮັບຜິດຊອບ, ເຂົົ້າຮ່ວມການກວດກາການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ຢ ່ທຸ້ອງຖິື່ນຕົນ; 

6. ແນວລາວສຸ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັົ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັົ້ງສັງຄົມ ເຂົົ້າຮ່ວມໃນການກວດ 
ກາການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມການສະເໜີຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວ 
ຂຸ້ອງ ແລະ ປະຊາຊົນ; 

7. ປະຊາຊົນ ຕິດຕາມ, ລາຍງານການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີື່ບ ໍ່ຖຼືກຕຸ້ອງຊຶື່ງຈະ
ສຸ້າງຄວາມເສຍຫາຍແກ່ສາທາລະນະ ຫຼຼື ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງຊາດ. 
ສໍາລັບການປະຕິບັດຜົນການກວດກາຂອງອົງການກວດກາລັດຖະບານ, ພາຍຫຼັງທີື່ມີມະຕິສະ 

ພາຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການກວດກາຂອງອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ອົງການກວດກາ
ລັດຖະບານໄດຸ້ອອກແຈຸ້ງການ ໃຫຸ້ປະຕິບັດຜົນການກວດກາ, ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ຕຸ້ອງໄດຸ້ສັງລວມເອົາບັນດາໂຄງການທີື່ປະຕິບັດຜົນການກວດກາ ລາຍງານຕ ໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼຼື ສະພາ
ປະຊາຊົນຂັົ້ນແຂວງ ເພຼືື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ; ໃນນີົ້, ໂຄງການທີື່ຈະປະຕິບັດຜົນການກວດກາ ທີື່ຢ ່ໃນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຂວງ ແມ່ນສະເໜີໃຫຸ້ສະພາປະຊາຊົນຂັົ້ນແຂວງ ພິຈາລະນາຮັບຮອງຕາມທີື່
ໄດຸ້ກໍານົດໃນມາດຕາ 39, 54, 55 ແລະ 57 ຂອງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 
72/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 2015.  

 

22 . ມາດຕາ 100 ມາດຕະການປັບໃໝ  
ມາດຕະການປັບໃໝ ຕ ໍ່ບ ກຄົນ ຫຼຼື ນິຕິບ ກຄົນ ທີື່ໄດຸ້ຜ່ານການກ່າວເຕຼືອນ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ

ແລຸ້ວ ແຕ່ຫາກບ ໍ່ເຂັດຫຼາບ, ກ ໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ຊຶື່ງບ ໍ່ເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມ
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ມາດຕາ 11   ໝວດທີ 2 ຂອງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການຕຸ້ານສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ ສ່ວນການປັບໃໝຜ ຸ້ກະທໍາ
ຜິດແມ່ນໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 62 ໝວດທີ 9 ຂອງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການຕຸ້ານສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ.  

 

III. ການຈດັຕັົ້ງປະຕບິດັ 
1. ມອບໃຫຸ້ກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່

ກ່ຽວຂຸ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ ຈັດຕັົ້ງໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ,່ ແນະນໍາ ແລະ ປະຕິບັດຄໍາແນະ
ນໍາສະບັບນີົ້ໃຫຸ້ໄດຸ້ຜົນດີ. 

2. ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີົ້ ຫາກພົບຄວາມຫຍ ຸ້ງຍາກ ໃຫຸ້ລາຍງານ ແລະ ປະສານກັບ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພຼືື່ອຄົົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ແນະນໍາແກຸ້ໄຂຕາມຄວາມເໝາະສົມໃຫຸ້ທັນ
ເວລາ.  
 

IV. ຜນົສກັສດິ  
ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີົ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນ ແລະ ພາຍຫຼັງລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງ

ລັດຖະການສິບຫຸ້າວັນ. 
ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີົ້ປ່ຽນແທນຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການ

ລົງທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 2129/ກຜທ, ລົງວັນທີ 19 ກັນຍາ 2019. 
 
                   

 

   

 

 



ເອກະສານຄັດຕິດ 
 

 ນຕິກິ າໃຕກົ້ດໝາຍ ຂອງກົດໝາຍວ່າດວ້ຍການລງົທນຶຂອງລດັ  
1. ຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 0889/

ກຜທ, ລົງວັນທີ 09 ມິຖຸນາ 2021. 
 

 ນຕິກິ າໃຕກົ້ດໝາຍ ຂອງກົດໝາຍວ່າດວ້ຍການສົົ່ງເສມີການລງົທນຶ  
1. ດ າລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກ າມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການ

ລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 05/ນຍ, ລົງວັນທີ 05ມັງກອນ 2018; 

2. ດ າລັດ ວ່າດ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະບັບເລກທີ 188/ລບ, ລົງວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2018; 

3.  ດ າລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸ້ມ ແລະ ກິດຈະການສ າປະທານ ຂອງ ສປປ 
ລາວ ສະບັບເລກທີ 03/ນຍ, ລົງວັນທີ 10 ມັງກອນ 2019; 

4. ຂ  ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງນິຕິບຸກຄົນຕ່າງປະເທດຢູູ່ 
ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 1815/ກຜທ, ລົງວັນທີ 30 ກ ລະກົດ 2018; 

5. ຂ  ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ 
ແລະ ໜ່ວຍງານປະສານງານການບ ລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວຂັັ້ນສູນກາງ ສະບັບເລກທີ 002/
ຄລທ.ສ, ລົງວັນທີ 20 ສິງຫາ 2018; 

6. ຂ  ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການວາງເງິນຄ ໍ້າປະກັນສ າລັບກິດຈະການສ າປະທານ ສະບັບເລກທີ 2735/ກຜທ, 

ລົງວັນທີ 02 ພະຈິກ 2018; 
7. ຄ າແນະນ າ ກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ຕາປະທັບຂອງ ຄະນະກ າມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ 

ສະບັບເລກທີ 001/ຄລທ, ລົງວັນທີ 08 ມິຖຸນາ 2018; 

8. ບົດແນະນ າວ່າດ້ວຍການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນດ້ານພາສີ ແລະ ອາກອນມູນຄ່າເພີື່ມ ສ າລັບ
ແຜນນ າເຂົັ້າ ຂອງວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 01/ຄລທ.ສ, ລົງວັນທີ 02 ມັງກອນ 2019; 

9. ຄ າແນະນ າ ກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາອະນຸມັດການລົງທຶນ ແລະ ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງທີື່ດິນໃຫ້ເຊົົ່າ ຫຼ  
ສ າປະທານສ າລັບປູກພ ດກະສິກ າ ສະບັບເລກທີ 0457/ກຜທ, ລົງວັນທີ 27 ກຸມພາ 2019; 

10. ຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນດ້ານອາກອນກ າໄລ ແລະ  
ດ້ານຄ່າເຊົົ່າ ຫຼ  ຄ່າສ າປະທານທີື່ດິນຂອງລັດສະບັບເລກທີ 0760/ກຜທ, ລົງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 
2021. 



 ນຕິກິ າໃຕກົ້ດໝາຍ ຂອງກົດໝາຍວ່າດວ້ຍສະຖຕິ ິ
1. ຄ າສັົ່ງ ວ່າດ້ວຍການການປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິລະບົບສາຍຂວາງ ສະບັບເລກທີ 19/ນຍ, ລົງວັນທີ 

31 ທັນວາ 2018. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ໂໂໂຮງ 
ພມີທີ່  ໂຮງພມີແຫ່ງລດັ 
ເລກທອີະນຸຍາດໂດຍກະຊວງຍຸຕທິ າ 259/ກຍ.ກຄຜ 
ພມິຄັ ື້ງທີ່  1 ຈ ານວນ 100 ເຫ ັ ື້ມ 
ຂະໜາດ 19 x 25 ຊມ 
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