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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ  

ສະພາແຫງ່ຊາດ           ເລກທີ        /ສພຊ 

    ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທີ              

( ຮາ່ງ ) 

ກດົໝາຍ 

ວາ່ດ ວຍ ວສິາຫະກດິ (ສະບບັປບັປງຸ) 

ພາກທີ I 

ບດົບນັຍດັທ ົ່ວໄປ 

ມາດຕາ 1 (ປບັປງຸ) ຈດຸປະສງົ 

ກດົໝາຍວາ່ດ ວຍວສິາຫະກດິ ສະບບັນີ  ກ ານດົຫຼກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກຽ່ວກບັການສ າງຕ ັ ງ, 

ການເຄ ່ ອນໄຫວ ການດາໍເນນີທລຸະກດິ ແລະ ການຄຸ ມຄອງວສິາຫະກດິ ຢ  ່ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ 

ປະຊາຊນົລາວ ເພ ່ ອສ ົ່ງເສີມການຜະລິດ, ທລຸະກດິ ແລະ ການບໍລິການຂອງທກຸພາກສວ່ນ ເສດຖະກດິ ແນໃສຂ່ະຫຍາຍ 

ກາໍລງັການຜະລິດ, ການພວົພນັການຜະລິດ, ເຮັດໃຫ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ ມຄີວາມເຕີບໃຫຍ ່ເຂັ ມແຂງ, 

ປະກອບສວ່ນເຂົ າໃນການພດັທະນາປະເທດຊາດ ຍກົລະດບັຊວີດິການເປັນຢ ຂ່ອງປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາໃຫ ດຂີ  ນ. 

 

ມາດຕາ 2 (ປບັປງຸ) ວສິາຫະກດິ 

ວສິາຫະກດິ ແມນ່ ການຈດັຕ ັ ງທລຸະກດິຂອງ ບກຸຄນົ ຫຼ  ນຕິິບກຸຄນົ ຊ ່ ງປະກອບດ ວຍ ຊ ່ , ທ ນ, ການບໍລິຫານ

ຈດັການ, ສາໍນກັງານ ແລະ ໄດ ຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິຖ ກຕ ອງຕາມກດົໝາຍສະບບັນີ . ວສິາຫະກດິເອີ ນອກີຢາ່ງໜ ່ ງ

ວາ່ “ຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິ”. 

 

ມາດຕາ 3 (ປບັປງຸ) ການອະທິບາຍຄາໍສບັ 

ຄາໍສບັທ່ີນາໍໃຊ  ໃນກດົໝາຍສະບບັນີ  ມຄີວາມໝາຍ ດ ັງ່ນີ : 

1. ທລຸະກດິ ໝາຍເຖງິ ການດາໍເນນີກດິຈະການໃນຂ ັ ນຕອນວຽກງານໃດໜ ່ ງ ຫຼ  ທງັໝດົ ນບັແຕຂ່ອດການ

ຜະລິດໄປຈນົເຖງິຂອດບໍລິການ ເພ ່ ອຫາຜນົກາໍໄລ ແລະ ຮບັໃຊ ຜນົປະໂຫຍດລວມຂອງສງັຄມົ; 

2. ບນັຊປີະເພດທລຸະກດິຄວບຄມຸ ໝາຍເຖງິ ບນັຊປີະເພດທລຸະກດິ ທ່ີມຄີວາມອອ່ນໄຫວສ ງ ເປັນຕ ົ ນ ຕ່ໍຄວາມ

ໝັ ນຄງົຂອງຊາດ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ ອຍຂອງສງັຄມົ, ຮດີຄອງປະເພນອີນັດງີາມຂອງຊາດ ແລະ ສະພາວະ

ແວດລ ອມ ຊ ່ ງຈາໍເປັນຕ ອງໄດ ຮບັການພິຈາລະນາກວດສອບ ຜາ່ນຂະແໜງການກຽ່ວຂ ອງ ກອ່ນການຂ  ນທະບຽນວິ

ສາຫະກດິ; 

3. ວິສາຫະກດິສວ່ນບຸກຄນົ ໝາຍເຖງິ ຮ ບການວິສາຫະກດິໜ ່ ງ ຊ ່ ງບກຸຄນົຜ  ດຽວເປັນເຈົ າຂອງກາໍມະສິດ. ວສິາ

ຫະກດິສວ່ນບກຸຄນົ ດາໍເນນີທລຸະກດິໃນນາມສວ່ນຕວົຂອງເຈົ າຂອງວສິາຫະກດິ ແລະ ຮບັຜິດຊອບຕ່ໍໜີ ສນິຂອງວສິາຫະ

ກດິທງັໝດົ ໂດຍບ່ໍຈາໍກດັ; 

4. ວສິາຫະກດິຮຸ ນສວ່ນ ໝາຍເຖງິ ຮ ບການວິສາຫະກດິໜ ່ ງ ຊ ່ ງສ າງຕ ັ ງຂ  ນບນົພ  ນຖານສນັຍາຂອງຜ  ປະກອບ

ທ ນ ຕ ັ ງແຕສ່ອງຄນົຂ  ນໄປ ເພ ່ ອນາໍເອົາທ ນມາດາໍເນນີທລຸະກດິຮວ່ມກນັ ແນໃສແ່ບງ່ປນັຜນົກາໍໄລ; 
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5. ວສິາຫະກດິຮຸ ນສວ່ນສາມນັ ໝາຍເຖງິ ຮ ບແບບວສິາຫະກດິຮຸ ນສວ່ນໜ ່ ງ ຊ ່ ງຂາຮຸ ນຮວ່ມກນັດາໍເນນີທລຸະກດິ 

ໂດຍອີງໃສຄ່ວາມເຊ ່ ອໃຈເຊ ິ່ງກນັ ແລະ ກນັ ເປັນຕ ົ ນຕໍ ແລະ ຂາຮຸ ນທກຸຄນົ ຮວ່ມກນັຮບັຜິດຊອບຕ່ໍໜີ ສນິຂອງວິ

ສາຫະກດິ ໂດຍບ່ໍຈາໍກດັ; 

6. ວສິາຫະກດິຮຸ ນສວ່ນຈາໍກດັ ໝາຍເຖງິ ຮ ບແບບຂອງວສິາຫະກດິຮຸ ນສວ່ນໜ ່ ງ ຊ ່ ງຂາຮຸ ນຈາໍນວນໜ ່ ງ

ຮບັຜິດຊອບຕ່ໍໜີ ສນິຂອງວສິາຫະກດິ ໂດຍບ່ໍຈາໍກດັ ເອີ ນວາ່ “ຂາຮຸ ນທ ົ່ວໄປ” ແລະ ອກີຈາໍນວນໜ ່ ງຮບັຜິດຊອບ ແບບ

ຈາໍກດັ ເອີ ນວາ່ “ຂາຮຸ ນຈາໍກດັໜີ ສນິ”;  

7. ບໍລິສດັ ໝາຍເຖງິ ຮ ບການວິສາຫະກດິໜ ່ ງ ຊ ່ ງສ າງຕ ັ ງຂ  ນດ ວຍການແບງ່ທ ນເປັນຮຸ ນ ແຕລ່ະຮຸ ນມມີ  ນຄາ່ເທ່ົາ

ກນັ. ຜ  ຖ ຮຸ ນຮບັຜິດຊອບຕ່ໍໜີ ສນິຂອງບໍລິສດັ ບ່ໍເກນີມ ນຄາ່ຮຸ ນທ່ີຕນົບ່ໍໄດ ຖອກເທ່ົານ ັ ນ; 

8. ບໍລິສດັຈາໍກດັ ໝາຍເຖງິ ຮ ບແບບບໍລິສດັໜ ່ ງ ຊ ່ ງມຜີ  ຖ ຮຸ ນແຕສ່ອງຄນົຂ  ນໄປ ແລະ ສ ງສດຸບ່ໍເກນີ ສາມສິບ

ຄນົ ເວັ ນເສັຍແຕກ່ລໍະນທ່ີີໄດ ກາໍນດົໄວ ໃນ ວກັໜ ່ ງ ມາດຕາ 90 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ  ແລະ ບໍລິສດັຈາໍກດັ ຊ ່ ງມ ີ

ຜ  ຖ ຮຸ ນພຽງແຕຜ່  ດຽວ ເອີ ນວາ່ “ບໍລິສດັຈາໍກດັຜ  ດຽວ”; 

9. ບໍລິສດັມະຫາຊນົ ໝາຍເຖງິ ຮ ບແບບບໍລິສດັໜ ່ ງ ຊ ່ ງມຜີ  ຖ ຮຸ ນທ່ີເປັນຜ  ກໍ່ຕ ັ  ງຢ່າງໜ ອຍ ເກົ າຄນົຂ  ນໄປ, 

ສາມາດໂອນຮຸ ນໄດ ຢ່າງເສລີ ແລະ ສະເໜີຂາຍຮຸ ນຢາ່ງເປີດເຜີຍຕ່ໍມວນຊນົທົ່ວໄປໄດ ; 

10. ການສະເໜີຂາຍຮຸ ນຢາ່ງເປີດເຜີຍ ໝາຍເຖງິ ການສະເໜີ ຂາຍຮຸ ນໃຫ ມວນຊນົທົ່ວໄປໃນຕະຫຼາດຮຸ ນ ຫຼ  

ນອກຕະຫຼາດຮຸ ນ ຕາມທ່ີໄດ ກາໍນດົໄວ ໃນລະບຽບກດົໝາຍ; 

ການສະເໜີຂາຍຮຸ ນຢ່າງເປີດເຜີຍ ໝາຍເຖງິ ການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸ ນ ໃຫ ແກມ່ວນຊນົ, ໃນວງົຈາໍກດັ 

ແລະ ໃຫ ຜ  ຖ ຮຸ ນເດມີ ຕາມທ່ີໄດ ກາໍນດົໄວ ໃນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ່ີກຽ່ວຂ ອງ; 

11. ຮຸ ນ ໝາຍເຖງິ ທ ນຂອງວິສາຫະກດິຮຸ ນສວ່ນ ຫຼ  ບໍລິສດັທ່ີແບງ່ອອກເປັນສວ່ນ ຊ ່ ງມມີ  ນຄາ່ບ່ໍເທ່ົາກນັ ຫຼ  

ເທ່ົາກນັ ຂ  ນກບັຮ ບແບບວສິາຫະກດິຮຸ ນສວ່ນ ຫຼ  ບໍລິສດັ ຕາມທ່ີໄດ ກາໍນດົໄວ ໃນກດົໝາຍສະບບັນີ ;  

12. ຮຸ ນສາມນັ ໝາຍເຖງິ ຮຸ ນປະເພດໜ ່ ງ ຊ ່ ງຜ  ເປັນເຈົ າຂອງຮຸ ນບ່ໍສາມາດຖອນຮຸ ນໄດ ; 

13. ຮຸ ນບ ລິມະສິດ ໝາຍເຖງິ ຮຸ ນປະເພດໜ ່ ງ ຊ ່ ງເຈົ າຂອງຮຸ ນສາມາດຖອນໄດ , ມສີດິ ແລະ ໜ າທ່ີສະເພາະ

ແຕກຕາ່ງຈາກຮຸ ນສາມນັ; 

14. ໃບຮຸ ນ ໝາຍເຖງິ ເອກະສານສາໍຄນັທາງກດົໝາຍໜ ່ ງ ເພ ່ ອສະແດງເຖງິສດິ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ າຂອງ

ສວ່ນໜ ່ ງ ໃນວສິາຫະກດິຮຸ ນສວ່ນ ແລະ ບໍລິສດັ ຂອງຂາຮຸ ນ ຫຼ  ຜ  ຖ ຮຸ ນ; 

15. ໃບຮຸ ນກ   ໝາຍເຖງິ ເອກະສານການກ  ຢ ມຂອງບໍລິສດັ ໂດຍບ່ໍມຊີບັຄ ໍ າປະກນັ ເຮັດໃຫ ຜ  ຖ ຮຸ ນກ  ມສີດິທິດ ານ

ກດົໝາຍຕາ່ງໆ ເພ ່ ອເປັນຫຼກັຄ ໍ າປະກນັໃນການໄດ ຮບັການຊາໍລະຄ ນລວມທງັດອກເບັ ຍ ຕາມທ່ີໄດ ຕກົລງົກນັ;  

16. ເງນິປນັຜນົ ໝາຍເຖງິ ເງນິແບງ່ປນັໃຫ ຂາຮຸ ນ ຫຼ  ຜ  ຖ ຮຸ ນ ຊ ່ ງ ໄດ ມາຈາກກາໍໄລສດຸທິ ຂອງວິສາຫະກດິ

ຮຸ ນສວ່ນ ຫຼ  ບໍລິສດັ ພາຍຫຼງັຫກັຕ ົ ນທ ນ, ຄາ່ສິ ນເປ ອງ ແລະ ໜີ ສນິຕາ່ງໆອອກແລ ວ; 

17. ອງົປະຊຸມ ໝາຍເຖງິ ຈາໍນວນຕ ໍາ່ສດຸຂອງຜ  ເຂົ າຮວ່ມປະຊຸມ ຊ ່ ງອະນຍຸາດໃຫ ເປີດກອງປະຊຸມໃດໜ ່ ງຂ  ນ

ໄດ ; 

18. ຄວາມລບັທາງການຄ າ ໝາຍເຖງິ ຂໍ ມ  ນດ ານວທີິການຜະລິດ, ທລຸະກດິ ຫຼ  ບໍລິການທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັຂອງ

ວິສາຫະກດິໃດໜ ່ ງ ຊ ່ ງຈະສ າງຄວາມເສັຍຫາຍ ຕ່ໍຄວາມໝັ ນຄງົ ແລະ ຖານະດ ານການເງນິຂອງວສິາຫະກດິ ເມ  ່ອຖ ກ

ເປີດເຜີຍ; 

19. ຜ  ຊາໍລະສະສາງ ໝາຍເຖງິ ບກຸຄນົທ່ີໄດ ຮບັການແຕງ່ຕ ັ ງຈາກສານ ຫຼ  ວສິາຫະກດິ ໃຫ ປະຕິບດັສດິ ແລະ 

ໜ າທ່ີ ໃນການເຕົ າໂຮມຊບັສິນຂອງວິສາຫະກດິທ່ີຍບຸເລີກ ຫຼ  ລ ົ ມລະລາຍ ເພ ່ ອຊາໍລະໃຫ ແກເ່ຈົ າໜີ  ແລະ ແບງ່ປນັ

ສວ່ນທ່ີເຫຼ ອໃຫ ແກເ່ຈົ າຂອງ, ຂາຮຸ ນ ຫຼ  ຜ  ຖ ຮຸ ນຂອງວິສາ ຫະກດິທ່ີກຽ່ວຂ ອງ. 

20. ນຕິິບກຸຄນົຂອງວສິາຫະກດິຮຸ ນສ່ວນ ແລະ ບໍລິສດັ ໝາຍເຖງິ ຫວົໜ່ວຍທລຸະກດິທ່ີຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ 

ຖ ກຕ ອງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ມອີງົປະກອບພ  ນຖານ ເຊ່ັນ ມກີດົລະບຽບ, ຊ ່ , ສະຖານທ່ີຕ ັ  ງສາໍນກັງານ, ທ ນ, ມີ
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ການຈດັຕ ັ  ງຄຸ ມຄອງບໍລິຫານທ່ີເປັນລະບບົ, ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍໜີ ສິນ, ມຄີວາມສາມາດທາງດ ານກດົໝາຍ ໃນການ

ປະຕິບດັ ສິດ ແລະ ພນັທະ, ເປັນໂຈດ ຫຼ  ຈາໍເລີຍ ຕາມທ່ີກດົໝາຍໄດ ກາໍນດົ; 

21. ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ໝາຍເຖງິ ເອກະສານຮບັຮອງການສ າງຕ ັ  ງວສິາຫະກດິ ຢ່າງຖ ກຕ ອງຕາມກດົໝາຍ; 

22. ໃບອະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກດິ ໝາຍເຖງິ ເອກະສານຢັ  ງຢ ນ ສິດ ແລະ ພນັທະ ໃນການດາໍເນນີທລຸະກດິ 

ໃນກດິຈະການໃດໜ ່ ງ ອອກໃຫ ໂດຍ ຂະແໜງການກຽ່ວຂ ອງ; 

23. ໜງັສ ຮບັຮອງວດັຖປຸະສງົການດາໍເນນີທລຸະກດິ (ເອີ ນຫຍໍ ວາ່ ໜງັສ ຮບັຮອງ) ໝາຍເຖງິ ເອກະສານ

ພ  ນຖານບ່ອນອີງໃນການດາໍເນນີທລຸະກດິຂອງວສິາຫະກດິ ໃນກດິຈະການທ່ີດາໍເນນີທລຸະກດິໄດ ເລີຍ ໂດຍບ່ໍຈາໍເປັນ

ຂໍອະນຍຸາດ ຈາກພາກສ່ວນ ຫຼ  ຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂ ອງ 

24. ກດິຈະການທ່ີບ່ໍຈາໍເປັນຂໍອະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກດິ ໝາຍເຖງິ ກດິຈະການທ່ີຂະແໜງການກຽ່ວຂ ອງອະນຸ

ຍາດໃຫ ດາໍເນນີທລຸະກດິໄດ ເລີຍ ໂດຍບ່ໍຈາໍເປັນຕ ອງຂໍໃບອະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກດິ; 

25. ກດິຈະການທ່ີຕ ອງຂໍອະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກດິ ໝາຍເຖງິ ກດິຈະການທ່ີຂະແໜງການກຽ່ວຂ ອງ ເຫັນວ່າ

ມຄີວາມຈາໍເປັນຕ ອງຄຸ ມຄອງທາງດ ານເຕັກນກິວິຊາການ ຫຼ  ມເີງ ່ອນໄຂສະເພາະໃນການດາໍເນນີທລຸະກດິດ ັງ່ກາ່ວ 

ຊ ່ ງພາຍຫຼງັຂ  ນທະບຽນວິສາຫະກດິແລ ວ ຕ ອງໄດ ຮບັອະນຍຸາດຈາກຂະແໜງການກຽ່ວຂ ອງກອ່ນ ຈ ່ງສາມາດດາໍເນນີ

ທລຸະກດິໄດ . 

 

ມາດຕາ 4 ສດິໃນການສ າງຕ ັ ງວສິາຫະກດິ 

ພນົລະເມ  ອງລາວ, ຊາວຕາ່ງດ າວ, ຄນົບ່ໍມສີນັຊາດທ່ີອາໄສ ຢ ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຄນົຕາ່ງປະເທດ ລວມ

ທງັການຈດັຕ ັ ງຂອງບຸກຄນົດ ັງ່ກາ່ວ ລ ວນແຕມ່ສີດິສ າງຕ ັ ງວສິາຫະກດິ ຫຼ  ເຂົ າຮວ່ມດາໍເນນີທລຸະກດິ ໂດຍສອດຄອ່ງ

ກບັ ລະບຽບ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

 

ມາດຕາ 5 ຄວາມສະເໝີພາບໃນການດາໍເນນີທລຸະກດິ 

ທກຸພາກສວ່ນເສດຖະກດິທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດລ ວນແຕມ່ຄີວາມສະເໝີພາບຕ່ໍໜ າກດົໝາຍ ໃນການດາໍ

ເນນີທລຸະກດິ, ທງັແຂງ່ຂນັ ແລະ ຮວ່ມມ ກນັ ເພ ່ ອຂະຫຍາຍກາໍລງັການຜະລິດ, ເປີດກວ າງການຜະລິດ, ທລຸະກດິ ແລະ 

ການບໍລິການ. 

 

ມາດຕາ 6 ພນັທະຂອງວສິາຫະກດິ 

ວິສາຫະກດິ ມພີນັທະໃນການເຄ ່ ອນໄຫວທລຸະກດິ ຕາມວດັຖປຸະ ສງົຂອງຕນົ, ປະຕິບດັພນັທະຕ່ໍລດັ, ປກົປ ອງ

ສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທາໍຂອງຜ  ອອກແຮງງານ, ປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລ ອມ, ປະກອບສວ່ນ ໃນວຽກງານ

ປ ອງກນັຊາດ ປ ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະ ເຄົາລບົລະບຽບ ກດົໝາຍອ ່ ນທ່ີກຽ່ວຂ ອງຂອງ ສປປ ລາວ. 

 

ມາດຕາ 7 ນະໂຍບາຍ, ການປກົປ ອງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງລດັຕ່ໍວສິາຫະກດິ 

ມາດຕາ 6 (ປບັປງຸ) ນະໂຍບາຍຂອງລດັກຽ່ວກບັວຽກງານວສິາຫະກດິ 

ລດັ ຊຸກຍ  , ສ ົ່ງເສມີໃຫ ບກຸຄນົ ແລະ ນຕິິບກຸຄນົ ການຈດັຕ ັ ງ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດສ າງຕ ັ ງວສິາຫະ

ກດິ ຫຼ  ເຂົ າຮວ່ມໃນການດາໍເນນີທລຸະກດິໃນທກຸຂະແໜງການ, ທກຸຂງົເຂດທ່ີບ່ໍເກ ອດຫ າມ ດ ວຍການວາງນະໂຍບາຍ 

ພາສ,ີ ອາກອນ, ລະບຽບການ, ມາດຕະການ, ການສະໜອງຂໍ ມ ນຂາ່ວສານ, ການບໍລິການ ແລະ ຄວາມ

ສະດວກອ ່ ນໆ ແກວ່ສິາຫະກດິ ເພ ່ ອປະກອບສວ່ນເຂົ າໃນການສ າງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໃຫ ຂະຫຍາຍຕວົ.  

ລດັປກົປ ອງ ສິດ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ ອນັຊອບທາໍຂອງວິສາຫະກດິເປັນຕ ົ ນ ທ ນ, ຊບັສມົບດັ ລ ວນແຕໄ່ດ 

ຮບັການປກົປ ອງ ຕາມກດົໝາຍ. 
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ມາດຕາ 7 8 ການພວົພນັຮວ່ມມ ສາກນົ 

ລດັ ສ ົ່ງເສມີການພວົພນັ, ຮວ່ມມ ກບັຕາ່ງປະເທດ ໃນການດາໍເນນີທລຸະກດິ ເພ ່ ອແລກປ່ຽນບດົຮຽນ, ຂໍ ມ  ນ

ຂາ່ວສານ, ດ ງດ ດທ ນ, ວທິະຍາ ສາດ, ເຕັກໂນໂລຍີ ແລະ ປະສບົການໃນການຄຸ ມຄອງທລຸະກດິທ່ີກ າວໜ າ, ເປີດ

ກວ າງຕະຫຼາດທງັເຊ ່ ອມໂຍງເຂົ າໃນພາກພ  ນ ແລະ ສາກນົ. 

 

ມາດຕາ 8 9 (ປບັປງຸ) ຂອບເຂດການນາໍໃຊ  

ກດົໝາຍສະບບັນີ  ນາໍໃຊ ຕ່ໍວສິາຫະກດິທກຸປະເພດທ່ີສ າງຕ ັ ງ ແລະ ເຄ ່ ອນໄຫວທລຸະກດິ ຢ  ່ສປປ ລາວ. 

ກດົໝາຍສະບບັນີ  ນາໍໃຊ ຕ່ໍບກຸຄນົ ຫຼ  ນຕິິບກຸຄນົ ທ່ີສ າງຕ ັ  ງວິສາຫະກດິ ແລະ ດາໍເນນີທລຸະກດິ ຢ ່ ສປປ ລາວ. 

 

ພາກທີ II 

ວສິາຫະກດິ 

ໝວດທີ 1 

ປະເພດ, ຮ ບການ ແລະ ຮ ບແບບວສິາຫະກດິ (ຮກັສາຄ ເກົ່ າ) 

ໝວດທີ 2 

ການຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ 

ມາດຕາ 13 14 (ປບັປງຸ) ການຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ 

ການຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ ແມນ່ ການຮບັຮອງການສ າງຕ ັ ງວສິາຫະກດິ ຢາ່ງຖ ກຕ ອງຕາມກດົໝາຍ. 

ການດາໍເນນີທລຸະກດິຕ ອງໄດ ຂ  ນທະບຽນວິສາຫະກດິ ຍກົເວັ ນການດາໍເນນີທລຸະກດິ ທ່ີໄດ ກາໍນດົໄວ ໃນ

ລະບຽບການຕາ່ງຫາກ. 

ການຂ  ນທະບຽນວິສາຫະກດິ ແມນ່ ຂ  ນຄ ັ ງດຽວຕະຫຼອດໄລຍະການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງວສິາຫະກດິນ ັ ນ. 

ການຂ  ນທະບຽນວິສາຫະກດິ ແມນ່ ການຮບັຮອງການສ າງຕ ັ  ງວສິາຫະກດິ ຢ່າງຖ ກຕ ອງຕາມກດົໝາຍ ໂດຍ

ຂ  ນຄ ັ  ງດຽວຕະຫຼອດໄລຍະການດາໍເນນີທລຸະກດິຂອງວິສາຫະກດິນ ັ  ນ. 

ການດາໍເນນີທລຸະກດິຢ ່ ສປປ ລາວ ຕ ອງຂ  ນທະບຽນວິສາຫະກດິ ຕາມກດົໝາຍສະບບັນີ ກອ່ນ ບ່ໍວ່າຈະ

ເປັນກດິຈະການທ່ີຕ ອງຂໍໃບອະນຍຸາດລງົທ ນ, ກິດຈະການທ່ີຕ ອງຂໍໃບອະນຍຸາດດາໍເນີນທລຸະກິດ ລວມທງັການ

ລງົທ ນຢ ່ໃນເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ເວັ ນເສຍແຕ່ ທລຸະກດິທ່ີບ່ໍຈາໍເປັນຂ  ນທະບຽນວິສາຫະກດິ ເຊິ່ ງໄດ ກາໍນດົໄວ ໃນ

ລະບຽບການຕ່າງຫາກ.  

ພາຍຫຼງັຂ  ນທະບຽນວິສາຫະກດິແລ ວ ຈະດາໍເນນີທຸລະກດິໃນກດິຈະການໃດໜ ່ ງໄດ  ຕ ອງຂໍໄດ ຮບັໃບ

ອະນຍຸາດລງົທ ນ ແລະ/ຫຼ  ໃບອະນຸຍາດດາໍເນີນທລຸະກດິຈາກຂະແໜງການ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ່ີ

ກຽ່ວຂ ອງກອ່ນ ເວັ ນເສຍແຕ່ກດິຈະການຕາມທ່ີໄດ ກາໍນດົໄວ ໃນ ວກັສາມ ມາດຕາ 23 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ . 

ວິສາຫະກດິໜ ່ ງ ທ່ີໄດ ຂ  ນທະບຽນວິສາຫະກດິຖ ກຕ ອງແລ ວ ສາມາດຂໍອະນຍຸາດລງົທ ນ ແລະ/ຫຼ  

ອະນຍຸາດດາໍເນນີທຸລະກດິໄດ ໃນຫຼາຍກດິຈະການຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ຫຼ  ມໃີບອະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກິດໄດ 

ຫຼາຍໃບ ເວັ ນເສຍແຕ່ກດົໝາຍໄດ ກາໍນດົຢ່າງອ ່ ນ. 

 

ມາດຕາ 14 15 (ປບັປງຸ) ການຍ ່ ນຄາໍຮ ອງແຈ  ງຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ 

ຜ  ທ່ີມຈີດຸປະສງົຢາກດາໍເນນີທລຸະກດິ ຕ ອງຍ ່ ນຄາໍຮ ອງແຈ  ງຂ  ນທະບຽນວິສາຫະກດິ ຕ່ໍເຈົ າໜ າທ່ີທະບຽນວິສາ

ຫະກດິທ່ີກຽ່ວຂ ອງ ຂອງຂະແໜງການອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ າ ເວັ ນເສັຍແຕລ່ະບຽບກດົໝາຍທ່ີກຽ່ວຂ ອງໄດ 

ກາໍນດົໄວ ເປັນຢາ່ງອ ່ ນ.  
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ຜ  ທ່ີມຈີດຸປະສງົແຈ ງຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ ສາມາດຍ ່ ນຄາໍຮ ອງຕ່ໍເຈົ າໜ າທ່ີທະບຽນວິສາຫະກິດທ່ີກຽ່ວຂ ອງ 

ຂອງຂະແໜງການອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ າ ໂດຍຜ່ານ ສອງ ຊອ່ງທາງ ດ ັງ່ນີ : 

1. ຍ ່ນໂດຍກງົ ຕາມຂ ັ  ນຕອນ ແລະ ເງ ່ອນໄຂ ທ່ີລະບໄຸວ ໃນໝວດນີ ; 

2. ຍ ່ນຜ່ານທາງເອເລັກໂທຣນກິ. 

ການຍ ່ນຄາໍຮ ອງແຈ ງຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ ໂດຍຜ່ານເອເລັກໂທຣນກິ ໄດ ກາໍນດົໄວ ລະບຽບການຕ່າງຫາກ.  

 

ມາດຕາ 15 16 (ປບັປງຸ) ຂ ັ ນຕອນ ແລະ ກາໍນດົເວລາ ໃນການພິຈາລະນາຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ 

ເມ  ່ອໄດ ຮບັຄາໍຮ ອງແຈ  ງຂ  ນທະບຽນວິສາຫະກດິແລ ວ ເຈົ າໜ າທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິທ່ີກຽ່ວຂ ອງຕ ອງກວດເບ່ິງ

ວາ່ປະເພດທລຸະກດິທ່ີຈະຂ  ນທະບຽນນ ັ ນ ຢ ໃ່ນບນັຊປີະເພດທລຸະກດິຄວບຄມຸ ຫຼ  ບ່ໍຢ ໃ່ນບນັຊດີ ັງ່ກາ່ວ. 

ໃນກລໍະນບ່ໍີຢ ່ໃນບນັຊຄີວບຄມຸ ແມນ່ ໃຫ ເຈົ າໜ າທ່ີທະບຽນວິສາ ຫະກດິທ່ີກຽ່ວຂ ອງ ເປັນຜ  ພິຈາລະນາຂ  ນ

ທະບຽນວສິາຫະກດິໃຫ ເລີຍ. 

ໃນກລໍະນຢີ ໃ່ນບນັຊຄີວບຄມຸ ເຈົ າໜ າທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິທ່ີກຽ່ວ ຂ ອງ ຕ ອງສ ົ່ງໃຫ ຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂ ອງ 

ເພ ່ ອພິຈາລະນາໃນທນັໃດ. 

ເມ ່ອໄດ ຮບັຄາໍຮ ອງແຈ ງຂ  ນທະບຽນວິສາຫະກດິແລ ວ ເຈົ າໜ າທ່ີທະບຽນວິສາຫະກດິທ່ີກຽ່ວຂ ອງ ຕ ອງກວດຄາໍ

ຮ ອງດ ັງ່ກາ່ວທນັທີ ແລະ ອອກໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ພາຍໃນ ສາມ ວນັລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັເອກະສານຖ ກຕ ອງຄບົ

ຖ ວນເປັນຕ ົ ນໄປ.  

ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ຕ ອງໄດ ຮບັການເຊັນ ແລະ ປະທບັຕາ ຫຼ  ນາໍໃຊ ລາຍເຊັນເອເລັກໂທຣນກິ ໂດຍ

ເຈົ າໜ າທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິ ທ່ີໄດ ຮບັການແຕ່ງຕ ັ  ງ ຕາມທ່ີໄດ ກາໍນດົໄວ ໃນກດົໝາຍສະບບັນີ . 

ສາໍລບັການນາໍໃຊ ລາຍເຊັນທາງເອເລັກໂທຣນກິ ຈະກາໍນດົໄວ ໃນລະບຽບການຕາມທ່ີກາ່ວມາ ໃນວກັສອງ 

ຂອງມາດຕາ 14 ກດົໝາຍສະບບັນີ . 

  

ມາດຕາ 17 (ປບັປງຸ) ກາໍນດົເວລາໃນການພິຈາລະນາຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ 

ປະເພດທລຸະກດິທ່ີບ່ໍຢ ໃ່ນບນັຊຄີວບຄມຸ ແລະ ບ່ໍມຂໍີ ຈາໍກດັອ ່ ນທ່ີກຽ່ວຂ ອງ ເຈົ າໜ າທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິທ່ີ

ກຽ່ວຂ ອງ ຕ ອງພິຈາລະນາຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິໃຫ ຢາ່ງຊ າບ່ໍໃຫ ເກນີ ສບິວນັ ລດັຖະການ ນບັແຕວ່ນັໄດ ຮບັຄາໍຮ ອງ

ແຈ  ງຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິເປັນຕ ົ ນໄປ. 

ສາໍລບັປະເພດທລຸະກດິທ່ີຢ ໃ່ນບນັຊຄີວບຄມຸ, ນບັແຕວ່ນັໄດ ຮບັສາໍນວນເອກະສານຄາໍຮ ອງຈາກເຈົ າໜ າທ່ີ

ທະບຽນວສິາຫະກດິ ຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂ ອງ ຕ ອງພິຈາລະນາຕອບໃຫ ເຈົ າໜ າທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິຢາ່ງຊ າ ຕ ອງບ່ໍ

ໃຫ ເກນີ ສບິວນັ ລດັຖະການ ເວັ ນເສັຍແຕບ່າງປະເພດທລຸະກດິທ່ີມຄີວາມຈາໍເປັນຕ ອງກວດສອບຜາ່ນທາງດ ານເຕັກນກິ 

ຫຼ  ວຊິາການທ່ີຕ ອງ ໃຊ ເວລາຍາວກວາ່ນ ັ ນ. 

ພາຍຫຼງັທ່ີໄດ ຮບັການແຈ ງຕອບເຫັນດ ີເປັນລາຍລກັອກັສອນ ຈາກຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂ ອງ, ເຈົ າໜ າທ່ີ

ທະບຽນວສິາຫະກດິຕ ອງຂ  ນທະ ບຽນວສິາຫະກດິຢາ່ງຊ າບ່ໍໃຫ ເກນີ ສາມວນັ ລດັຖະການ ນບັແຕວ່ນັໄດ ຮບັການແຈ  ງ

ຕອບເປັນຕ ົ ນໄປ. 

ໃນກລໍະນຂີະແໜງການກຽ່ວຂ ອງ ແຈ  ງຕອບບ່ໍເຫັນດ,ີ ເຈົ າໜ າທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິ ຕ ອງແຈ  ງໃຫ ຜ  ຍ ່ ນຄາໍ

ຮ ອງເປັນລາຍລກັອກັສອນຢາ່ງຊ າບ່ໍໃຫ ເກນີ ສາມວນັ ລດັຖະການ ນບັແຕວ່ນັໄດ ຮບັຄາໍຕອບເປັນຕ ົ ນໄປ. 

ບນັຊປີະເພດທລຸະກດິຄວບຄມຸ ແລະ ການໃຊ ເວລາກວດສອບຜາ່ນທາງດ ານເຕັກນກິ ຫຼ  ວຊິາການຍາວກວາ່ທ່ີ

ໄດ ກາໍນດົໄວ ໃນ ວກັສອງ ຂອງມາດຕານີ  ຕ ອງໄດ ຜາ່ນການຮບັຮອງຈາກລດັຖະບານເທ່ົານ ັ ນ. 
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ມາດຕາ 18 (ໃໝ)່ ການພິຈາລະນາຄາໍຮ ອງແຈ  ງຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິຂອງຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂ ອງ 

ການພິຈາລະນາຄາໍຮ ອງແຈ  ງຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ ຂອງຂະແໜງ ການທ່ີກຽ່ວຂ ອງ ຕ ອງອງີໃສທິ່ດທາງນະໂຍ

ບາຍ ແລະ ລະບຽບການຄຸ ມຄອງພດັທະນາທລຸະກດິໃນຂະແໜງການຕນົ ແລະ ຕ ອງປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການ

ອ ່ ນ ແລະ ອງົການປກົຄອງທ ອງຖິ່ນທ່ີກຽ່ວຂ ອງ ແລ ວແຈ  ງຕອບໃຫ ເຈົ າໜ າທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິເປັນລາຍລກັອກັສອນ. 

ໃນກລໍະນບ່ໍີເຫັນດໃີຫ ຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ ກຕໍ ອງອະທິບາຍເຫດຜນົໃຫ ຈະແຈ  ງ ເພ ່ ອໃຫ ເຈົ າໜ າທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິ

ແຈ  ງໃຫ ຜ  ຍ ່ ນຄາໍຮ ອງຊາບ. 

ກດິຈະການທ່ີຢ ໃ່ນບນັຊປີະເພດທລຸະກດິຄວບຄມຸ ທ່ີຂ  ນກບັການຄຸ ມຄອງຂອງຂະແໜງການໃດໜ ່ ງນ ັ ນ ຕ ອງມ ີ

ລະບຽບການ ຊ ່ ງກາໍນດົຢາ່ງຈະແຈ  ງກຽ່ວກບັຂ ັ ນຕອນ ແລະ ກາໍນດົເວລາໃນການພິຈາລະນາ. 

 

ມາດຕາ 16 19 (ປບັປງຸ) ການຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິທ່ີບ່ໍຖ ກຕ ອງ 

ການຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິທ່ີບ່ໍຖ ກຕ ອງ ແມນ່ວສິາຫະກດິທ່ີໄດ ຂ  ນທະບຽນແລ ວ ແຕຫ່າກມເີນ  ອໃນບາງສວ່ນ 

ຫຼ  ທງັໝດົບ່ໍຖ ກຕ ອງຕາມຮ ບການ, ຮ ບແບບ ແລະ ຄວາມເປັນຈງິ ຊ ່ ງຕ ອງມກີານແກ ໄຂ. ການແກ ໄຂນ ັ ນສາມາດ

ດາໍເນນີໄດ ດ ວຍການປບັປງຸຄ ນໃໝໃ່ຫ ຖ ກຕ ອງ. ໃນກລໍະນທ່ີີບ່ໍສາມາດແກ ໄຂໄດ  ກໃໍຫ ຍບຸເລີກວິສາຫະກດິນ ັ ນ ຕາມ

ຂ ັ ນຕອນທ່ີໄດ ກາໍນດົໄວ ໃນກດົໝາຍສະບບັນີ . 

ການຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິໃຫ ຜ  ທ່ີກດົໝາຍເກ ອດຫ າມ ລວມທງັການຂ  ນທະບຽນວິສາຫະກດິທ່ີລະເມດີລະບຽບ

ກດົໝາຍ ລ ວນແຕເ່ປັນໂມຄະ. 

ການຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິໃຫ ຜ  ທ່ີກດົໝາຍເກ ອດຫ າມ ຫຼ  ການຂ  ນທະບຽນວິສາຫະກດິ ໂດຍບ່ໍສອດຄ່ອງກບັ ວກັ

ສອງ ມາດຕາ 15 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ  ລ ວນແຕ່ເປັນໂມຄະ.  

ການເປັນໂມຄະຂອງການຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ ຫຼ  ການຍບຸເລີກ ວສິາຫະກດິ ຈະບ່ໍເຮັດໃຫ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ

ຂອງວສິາຫະກດິນ ັ ນຕກົໄປ. 

 

ມາດຕາ 17 (ປບັປງຸ) 20 (ປບັປງຸ) ຜນົຂອງການຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ 

ການຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິພາໃຫ ເກດີຜນົ ດ ັງ່ນີ : 

1. ວສິາຫະກດິຮຸ ນສວ່ນ ຫຼ  ບໍລິສດັມຖີານະນຕິິບກຸຄນົທ່ີແຍກຕາ່ງ ຫາກ ຈາກຜ  ປະກອບຮຸ ນ ມ ີສດິ, ໜ າທ່ີ, 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບຕາມຂອບເຂດວດັຖປຸະສງົ ແລະ ກດົລະບຽບຂອງຕນົ; 

2. ວສິາຫະກດິສາມາດ ເຄ ່ ອນໄຫວ ດາໍເນນີ ທລຸະກດິໄດ  ໃນ ກດິຈະການທ່ີໄດ ຮບັອະນຍຸາດ ບນັດາຂະແໜງ 

ທລຸະກດິທ່ີໄດ ກາໍນດົໄວ ໃນໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ໂດຍຕ ອງປະຕິບດັຕາມ ຂ ັ ນຕອນ, ເງ  ່ອນໄຂ, ມາດຕະຖານ ຫຼ  

ລະບຽບການກຽ່ວກບັທລຸະກດິນ ັ ນຢາ່ງຄບົຖ ວນ ແລະ ເຂັ ມງວດ; ຈະເປັນການເຄ ່ ອນໄຫວທລຸະກດິໃນ ຫຼ  ນອກ ບນັຊປີະ

ເພດທລຸະກດິຄວບຄມຸກຕໍາມ; 

3. ຂໍ ຄວາມໃນສາໍນວນເອກະສານ ທ່ີໄດ ແຈ  ງຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິນ ັ ນ ສາມາດເປີດເຜີຍຜ  ທ່ີສນົໃຈກມໍສີດິ

ເບ່ິງໄດ  ຕາມທ່ີໄດ ກາໍນດົໄວ ໃນ ວກັໜ ່ ງ ມາດຕາ 24 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ; 

4. ເປັນການຂ  ນທະບຽນຊ ່ ວສິາຫະກດິພ ອມ  

ພາຍຫຼງັຂ  ນທະບຽນວິສາຫະກດິແລ ວ ທຸກວິສາຫະກດິຕ ອງຂ  ນທະບຽນອາກອນ ແລະ ຖ ບນັຊຕີາມທ່ີໄດ 

ກາໍນດົໄວ ໃນລະບຽບກດົໝາຍທ່ີກຽ່ວຂ ອງ. 

 

ມາດຕາ 18 (ປບັປງຸ) 21 (ໃໝ)່ ການຄວດັຕາປະທບັຂອງວສິາຫະກດິ 

ວສິາຫະກດິ ສາມາດຂໍຄວດັຕາປະທບັຂອງຕນົໄດ  ໂດຍການນາໍເອົາໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ໄປຍ ່ ນນາໍຂະແໜ

ງການປ ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ຕາມລະບຽບການ. 
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ຂະແໜງການປ ອງກນັຄວາມສະຫງບົຕ ອງອອກຕາປະທບັ ພາຍໃນກາໍນດົ ຫ າວນັ ລດັຖະການ ນບັແຕວ່ນັທ່ີ

ວິສາຫະກດິ ໄດ ນາໍເອົາໃບທະບຽນວສິາຫະກດິມາຍ ່ ນຂໍຄວດັຕາປະທບັເປັນຕ ົ ນໄປ. 

ວສິາຫະກດິ ຈະມ ີຫຼ  ບ່ໍມຕີາປະທບັ ກໄໍດ . ໃນກລໍະນຕີ ອງການ ມຕີາປະທບັ ໃຫ ນາໍເອົາໃບທະບຽນວິສາຫະ

ກດິ ໄປຍ ່ນນາໍຂະແໜງການປ ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ຕາມລະບຽບການ. 

ຂະແໜງການປ ອງກນັຄວາມສະຫງບົຕ ອງຄວດັ ພ ອມອອກໃບອະນຍຸາດນາໍໃຊ ຕາປະທບັ ພາຍໃນກາໍນດົ 

ສອງ ວນັລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັທ່ີວິສາຫະກດິ ໄດ ນາໍເອົາໃບທະບຽນວສິາຫະກດິມາຍ ່ ນຂໍຄວດັຕາປະທບັເປັນຕ ົ ນໄປ. 

 

ມາດຕາ 22 ຜນົສະທ ອນຂອງການບ່ໍເຄ ່ ອນໄຫວທລຸະກດິ 

ວິສາຫະກດິ ຕ ອງເລ່ີມເຄ ່ ອນໄຫວພາຍໃນກາໍນດົ ເກົ າສິບວນັ ນບັແຕວ່ນັໄດ ຂ  ນທະບຽນວິສາຫະກດິເປັນຕ ົ ນ

ໄປ. ຖ າຫາກບ່ໍເຄ ່ ອນໄຫວພາຍໃນກາໍນດົເວລາດ ັ່ງກາ່ວ ຫຼ  ຖ າວິສາຫະກດິຫາກ ເຄ ່ ອນໄຫວແລ ວ ແຕຢ່ດຸເຄ ່ ອນ

ໄຫວ ແລະ ບ່ໍປະຕິບດັພນັທະດ ານພາສ,ີ ອາກອນເປັນເວລາ ສບິສອງ ເດ ອນຕິດຕ່ໍກນັ ໂດຍບ່ໍຮ  ເຫດຜນົ ໃຫ ເຈົ າໜ າທ່ີ

ທະບຽນວສິາຫະກດິທ່ີກຽ່ວຂ ອງປະສານຂໍ ມ ນລະອຽດ ກບັເຈົ າໜ າທ່ີສວ່ຍສາອາກອນທ່ີກຽ່ວ ຂ ອງ ແລ ວແຈ  ງໃຫ ວສິາຫະ

ກດິດ ັງ່ກາ່ວ ເຂົ າມາອະທິບາຍເຫດຜນົ, ຖ າບ່ໍມາພບົພາຍໃນກາໍນດົ ສບິວນັ ລດັຖະການ ນບັແຕວ່ນັໄດ ຮບັແຈ  ງ ຫຼ  ມາ

ພບົແຕຄ່າໍຕອບບ່ໍມເີຫດຜນົພຽງພໍ ວສິາຫະກດິທ່ີກຽ່ວຂ ອງຈະຖ ກພິຈາລະນາ ໃຫ ໂຈະການເຄ ່ ອນໄຫວທລຸະກດິ ແລະ 

ດາໍເນນີການຍບຸເລີກ ຕາມຂ ັ ນຕອນທ່ີໄດ ກາໍນດົໄວ ໃນກດົໝາຍສະບບັນີ . 

 

ມາດຕາ 19 23 (ປບັປງຸ) ການປ່ຽນແປງເນ  ອໃນທະບຽນວສິາຫະກດິ 

ພາຍຫຼງັການຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິແລ ວ ຫາກມກີານປ່ຽນແປງເນ  ອໃນທະບຽນວສິາຫະກດິ ເຊ່ັນ ວດັຖປຸະສງົ,  

ທ ນຈດົທະບຽນນ ັ ນ ຕ ອງແຈ  ງໃຫ ເຈົ າໜ າທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິທ່ີກຽ່ວຂ ອງ ເພ ່ ອປ່ຽນແປງເນ  ອໃນດ ັງ່ກາ່ວໃຫ ຖ ກຕ ອງ 

ຊາບ ພາຍໃນກາໍນດົ ໜ ່ ງ ເດ ອນ ນບັແຕວ່ນັທ່ີມກີານຕກົລງົປ່ຽນແປງເປັນຕ ົ ນໄປ. ເວັ ນເສັຍແຕກ່ານປ່ຽນແປງເນ  ອໃນ

ທະບຽນວສິາຫະກດິ ທ່ີກຽ່ວຂ ອງກບັຂະແໜງທລຸະກດິທ່ີ ຢ ່ໃນບນັຊີປະເພດທຸລະກດິຄວບຄຸມ ຊ ່ ງຕ ອງປະຕິບດັຕາມ 

ວກັສາມ ມາດຕາ 16 ແລະ ວກັສອງ ມາດຕາ 17 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ . 

ວສິາຫະກດິ ທ່ີໄດ ນາໍເອົາເນ  ອໃນໃດໜ ່ ງໄປຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ ຜິດພາດ ຫຼ  ແຈ  ງການປ່ຽນແປງຊ າກວາ່

ກາໍນດົເວລາ ຕາມທ່ີໄດ ບ ົ່ງໄວ ໃນ ວກັໜ ່ ງ ຂອງມາດຕານີ  ໂດຍເຈດຕະນາ ຫຼ  ບ່ໍເຈດຕະນາກຕໍາມລ ວນແຕ ່ບ່ໍສາມາດ

ນາໍມາເປັນຂໍ ອ າງ ເພ ່ ອໃຫ ພ ົ ນຈາກຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນການກະທາໍຂອງຕນົຕ່ໍບກຸຄນົພາຍນອກທ່ີມຄີວາມບໍລິສດຸໃຈ. 

 

ມາດຕາ 20 24 (ປບັປງຸ) ການເປີດເຜີຍເນ  ອໃນທະບຽນວສິາຫະກດິ 

ບກຸຄນົ ແລະ ການຈດັຕ ັ ງ ນຕິິບກຸຄນົ ສາມາດເບ່ິງ ຫຼ  ຂໍອດັສາໍເນົາເອກະສານທະບຽນວສິາຫະກດິຈາກເຈົ າໜ 

າທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິໄດ . ເອກະສານ ທະບຽນທ່ີກາ່ວມານີ  ໝາຍເຖງິ ບນັດາເອກະສານທ່ີວສິາຫະກດິປະກອບ ເພ ່ ອ

ແຈ  ງຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ ຕາມທ່ີໄດ ກາໍນດົໄວ ໃນກດົໝາຍສະບບັນີ . ຜ  ຂໍອດັສາໍເນົາເອກະສານ ຕ ອງເສັຍຄາ່ທາໍນຽມ

ຕາມລະບຽບການ. 

ນອກຈາກເອກະສານທ່ີກາ່ວມາໃນ ວກັໜ ່ ງ ຂອງມາດຕານີ ແລ ວ ຈະເປີດເຜີຍໄດ  ກຕ່ໍໍເມ  ່ອໄດ ຮບັອະນຍຸາດຈາກ

ວສິາຫະກດິທ່ີກຽ່ວຂ ອງກອ່ນ ເທ່ົານ ັ ນ ເວັ ນເສັຍແຕລ່ະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໄດ ກ ານດົໄວ ຢາ່ງອ ່ ນ. 

 

ມາດຕາ 21 25 (ປບັປງຸ) ທ ນຈດົທະບຽນວສິາຫະກດິ 

ທ ນ ທ່ີແຈ  ງຂ  ນ ຈດົທະບຽນວິສາຫະກດິ ຕ ອງແມນ່ທ ນທ່ີຜ  ລງົທ ນເປັນເຈົ າຂອງກາໍມະສິດ ແລະ ຕ ອງມຈີງິ 

ຢ ່ ສປປ ລາວ ຕາມ ລະບຽບ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ໃນກລໍະນທ່ີີລະເມດີ ຜ  ລະເມດີຕ ອງຮບັຜິດຊອບຕ່ໍໜ າ

ກດົໝາຍ. ສະຖານແຈ  ງຂໍ ມ  ນທ່ີບ່ໍເປັນຈງິຕ່ໍທາງລດັຖະການ. 
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ທ ນຈດົທະບຽນວສິາຫະກດິ ອາດຈະເປັນວດັຖ,ຸ ເປັນເງນິ ຫຼ  ເປັນແຮງງານ ຂ  ນກບັແຕ່ລະຮ ບແບບຂອງວິ

ສາຫະກດິ ຕາມກດົໝາຍສະບບັນີ . ສາໍລບັທ ນຈດົທະບຽນວິສາຫະກດິທ່ີເປັນວດັຖ ຸຕ ອງຕິດພນັໂດຍກງົກບັການບໍລິຫານ

ຈດັການ ຫຼ  ການດາໍເນນີທລຸະກດິຂອງວສິາຫະກດິ ເວັ ນເສຍແຕ່ກດົໝາຍກາໍນດົໄວ ຢ່າງອ ່ ນ. 

ທ ນຈດົທະບຽນວສິາຫະກດິຂອງວສິາຫະກດິສວ່ນບກຸຄນົ ແມນ່ທ ນທ່ີເຈົ າຂອງວສິາຫະກດິແຈ  ງຂ  ນທະບຽນວິ

ສາຫະກດິນາໍເຈົ າໜ າທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິ. 

ທ ນຈດົທະບຽນວສິາຫະກດິຂອງວສິາຫະກດິຮຸ ນສວ່ນ ຫຼ  ບໍລິສດັ ແມນ່ມ ນຄາ່ຂອງຮຸ ນທງັໝດົ ຕາມທ່ີໄດ ກາໍນດົ

ໄວ ໃນ ຂໍ  ສີ່ ມາດຕາ 38 ແລະ ຂໍ  ສີ່ ມາດຕາ 86 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ . ທ ນຈດົທະບຽນດ ັງ່ກາ່ວມານີ  ເອີ ນອີກ

ຢ່າງໜ ່ ງວາ່ “ທ ນກາໍນດົ” ຂອງວິສາຫະກດິຮຸ ນສວ່ນ ຫຼ  ບໍລິສດັ.  

ໃນບາງປະເພດທລຸະກດິທ່ີມຄີວາມຈາໍເປັນ ຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂ ອງມສີດິກາໍນດົທ ນຈດົທະບຽນຕ ໍາ່ສດຸ ເພ ່ ອ

ເປັນເງ ່ອນໄຂສາໍລບັການຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ. ແຕຕ່ ອງໄດ ຮບັຄວາມເຫັນດ ີຈາກລດັຖະບານເທ່ົານ ັ ນ. 

ໃນບາງກດິຈະການທ່ີມຄີວາມຈາໍເປັນ ຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂ ອງສາມາດກາໍນດົທ ນຕ ໍາ່ສດຸ ເພ ່ ອເປັນເງ ່ອນໄຂ

ສາໍລບັການອະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກດິໃນກດິຈະການນ ັ  ນ ຊ ່ ງທ ນທ່ີມາແຈ ງຂ  ນທະບຽນວິສາຫະກດິຕ ອງບ່ໍຕ ໍາ່ກວາ່ທ ນ

ດ ັງ່ກາ່ວ.  

 

ໝວດທີ 3 (ໃໝ່) 

ພນັທະວສິາຫະກດິ ພາຍຫຼງັຂ  ນທະບຽນວິສາຫະກດິ 

 

ມາດຕາ 22 25.0 (ໃໝ່) ພນັທະວສິາຫະກດິ  

ພນັທະວສິາຫະກດິ ພາຍຫຼງັຂ  ນທະບຽນວິສາຫະກດິ ປະກອບດ ວຍ: ການຂໍອະນຍຸາດ, ການດ າເນນີທລຸະກດິ, 

ການສະໜອງຂໍ ມ ນ ແລະ ການປະຕິບດັພນັທະອ ່ ນໆ. 

 

ມາດຕາ 23 25.3 (ໃໝ່) ການຂໍອະນຍຸາດ 

ການຂໍອະນຍຸາດລງົທ ນ ຫຼ  ການຂໍອະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກດິ ແມນ່ໃຫ ປະຕິບດັຕາມເງ ່ອນໄຂ, ຂ ັ  ນຕອນ 

ຕາມທ່ີບ ົ່ງໄວ ໃນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ່ີກຽ່ວຂ ອງ. 

ວິສາຫະກດິຕ ອງຍ ່ ນຂໍອະນຍຸາດດ ັງ່ກາ່ວໃນກດິຈະການໃດໜ ່ ງໃຫ ໄດ  ພາຍໃນກາໍນດົ ເກົ າສິບວນັ ນບັແຕ່ວນັ

ທ່ີໄດ ຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິເປັນຕ ົ ນໄປ ເວັ ນເສຍແຕ່ວິສາຫະກດິທ່ີມໜີງັສ ຮບັຮອງ. ໃນກລໍະນ ີບ່ໍສາມາດຂໍອະນຍຸາດ

ລງົທ ນ ຫຼ  ຂໍອະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກດິໄດ  ພາຍໃນກາໍນດົເວລາດ ັງ່ກາ່ວ ໃຫ ວິສາຫະກດິເຂົ າມາຊີ ແຈງເຫດຜນົ ຕ່ໍເຈົ າ

ໜ າທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິທ່ີກຽ່ວຂ ອງ. 

ສາໍລບັກດິຈະການທ່ີບ່ໍຈາໍເປັນຂໍອະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກດິ ແມນ່ເຈົ າໜ າທ່ີທະບຽນວິສາຫະກດິ ອອກໜງັສ 

ຮບັຮອງໃຫ ເລີຍ. 

 

ມາດຕາ 24 25.4 (ໃໝ່) ການຂໍອະນຍຸາດເພ່ີມກດິຈະການ 

 ວິສາຫະກດິ ທ່ີໄດ ຂ  ນທະບຽນວິສາຫະກດິຖ ກຕ ອງແລ ວ ຫາກຕ ອງການດາໍເນນີທລຸະກດິໃນກດິຈະການໃດໜ ່

ງເພ່ີມເຕີມ ໃຫ ຍ ່ ນຂໍອະນຍຸາດລງົທ ນ, ຂໍອະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກດິ ແລະ/ຫຼ  ສະເໜີຂໍການຮບັຮອງຈາກຂະແໜ

ງການກຽ່ວຂ ອງໂດຍກງົ. 

 

ມາດຕາ 25 25.5 (ໃໝ່) ການດາໍເນນີທລຸະກດິ 

ການດາໍເນນີທລຸະກດິຂອງວິສາຫະກດິ ຕ ອງດາໍເນນີທລຸະກດິ ໃຫ ສອດຄ່ອງກບັ ເງ ່ອນໄຂ ດ ັງ່ນີ : 
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1. ດາໍເນນີທລຸະກດິ ໃນກດິຈະການຕາມທ່ີບ ົ່ງໄວ ໃນໃບອະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກດິ ແລະ/ຫຼ  ໜງັສ ຮບັຮອງ

ກດິຈະການທ່ີບ່ໍຈາໍເປັນຂໍອະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກດິ ເທ່ົານ ັ  ນ ໃນກລໍະນລີະເມດີ ຈະຖ ກປະຕິບດັມາດຕະການຕາມທ່ີ

ກາໍນດົໄວ ໃນ ມາດຕາ 219 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ . 

2. ດາໍເນນີທລຸະກດິ ຕາມ ຂ ັ  ນຕອນ, ເງ ່ອນໄຂ, ມາດຕະຖານ ຫຼ  ລະບຽບການກຽ່ວກບັກດິຈະການທ່ີ

ກຽ່ວຂ ອງ ຢ່າງຄບົຖ ວນ ແລະ ເຂັ ມງວດ ບ່ໍວາ່ຈະເປັນ ການດາໍເນນີທລຸະກດິ ໃນກດິຈະການທ່ີຕ ອງຂໍອະນຍຸາດ ຫຼ  

ກດິຈະການທ່ີບ່ໍຈາໍເປັນຂໍອະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກດິ.  

 

ມາດຕາ 26 25.6 (ໃໝ່) ການສະໜອງຂໍ ມ ນ 

ວສິາຫະກດິ ຕ ອງສະໜອງຂໍ ມ ນ, ອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫ ການຮວ່ມມ  ແກເ່ຈົ າໜ າທ່ີທະບຽນວິ

ສາຫະກດິ ໃນວຽກງານຄຸ ມຄອງທະບຽນວສິາຫະກດິ ຕາມທ່ີໄດ ກາໍນດົໄວ ໃນລະບຽບການທ່ີກຽ່ວຂ ອງ.   

 

ມາດຕາ 27 25.7 (ໃໝ່) ການປະຕິບດັພນັທະອ ່ ນໆ 

ວິສາຫະກດິ ຕ ອງ ຖ ບນັຊ,ີ ປະຕິບດັພນັທະພາສີ-ອາກອນ, ປກົປ ອງສິດ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທາໍ

ຂອງຜ  ອອກແຮງງານ, ປກົປກັຮກັສາສ່ິງແວດລ ອມ, ປະກອບສ່ວນ ໃນວຽກງານປ ອງກນັຊາດ ປ ອງກນັຄວາມສະຫງບົ

ແລະ ເຄົາລບົກດົໝາຍອ ່ນທ່ີກຽ່ວຂ ອງຂອງ ສປປ ລາວ. 

 

ໝວດທີ 4 

ຊ ່ ວິສາຫະກດິ 

 

ມາດຕາ 28 26 (ປບັປງຸ) ການເລ ອກຊ ່ ວສິາຫະກດິ 

ວສິາຫະກດິອາດຈະໃສຊ່ ່ ຫຼ  ນາມສະກນຸຂອງຜ  ໜ ່ ງ ຫຼ  ຫຼາຍຄນົກໄໍດ  ຫຼ  ຈະໃສຊ່ ່ ໃດໜ ່ ງກໄໍດ ຕາມການຕກົລງົ

ກນັ. ຜ  ທ່ີແຈ ງຂ  ນທະບຽນ ຈອງຊ ່  ວສິາຫະກດິກອ່ນ ມບີ ລິມະສດິໃນຊ ່ ວສິາຫະກດິນ ັ ນກອ່ນ. ວສິາຫະກດິຮ ບການ ຫຼ  

ຮ ບແບບໃດ ຕ ອງມຊີ ່ ຂອງວສິາຫະກດິຮ ບການ ຫຼ  ຮ ບແບບນ ັ ນຕິດນາໍທກຸຄ ັ ງ. 

ຊ ່ ວິສາຫະກດິທ່ີຈອງໄວ ຈະຕກົໄປ ຖ າວິສາຫະກດິນ ັ ນຫາກບ່ໍໄດ ຮບັການຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ. ພາຍຫຼງັໄດ 

ຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິແລ ວ ຜ  ດາໍເນນີທລຸະກດິຕ ອງຕິດປ າຍຊ ່ ວສິາຫະກດິຂອງຕນົ. 

ຊ ່ ທ່ີແຈ ງຂ  ນທະບຽນວິສາຫະກດິຈະຕກົໄປ ຖ າວິສາຫະກດິນ ັ  ນຫາກບ່ໍໄດ ຮບັການຂ  ນທະບຽນວິສາຫະກດິ. 

 

ມາດຕາ 29 27 - ມາດຕາ 33 31 (ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ) 

 

ມາດຕາ 34 (ໃໝ່) ການຕິດປ າຍຊ ່ວສິາຫະກດິ 

ພາຍຫຼງັໄດ ຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິແລ ວ ວິສາຫະກດິສາມາດນາໍເອົາໃບທະບຽນວິສາຫະກດິ ໄປຜະລິດປ າຍຊ ່

ວສິາຫະກດິໄດ ເລີຍ ແລະ ຕ ອງຕິດປ າຍຊ ່ວສິາຫະກດິຢ ່ດ ານໜ າ ທ່ີຕ ັ  ງສາໍນກັງານຂອງຕນົ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ ສາມ

ສິບວນັ. 

ປ າຍຊ ່ ວິສາຫະກດິ ຕ ອງສອດຄ່ອງກບັຊ ່ ວິສາຫະກດິ ທ່ີລະບຸໄວ ໃນໃບທະບຽນວິສາຫະກດິ, ຮ ບແບບ ແລະ 

ເນ  ອໃນປ າຍຊ ່ ວິສາຫະກດິ ຕາມທ່ີກາໍນດົໄວ ໃນລະບຽບການທ່ີກຽ່ວຂ ອງ. 

ປ າຍຊ ່ ວິສາຫະກດິທ່ີຂດັກບັ ວກັສອງ ຂອງມາດຕານີ  ຖ ວ່າບ່ໍແມນ່ປ າຍຊ ່ ວິສາຫະກດິ. 
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ພາກທີ III 

ວສິາຫະກດິສວ່ນບກຸຄນົ 

 

ມາດຕາ 35 32 (ປບັປງຸ) ການຍ ່ ນຄາໍຮ ອງແຈ  ງຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ 

ຜ  ທ່ີມຈີດຸປະສງົ ຢາກແຈ  ງຂ  ນທະບຽນວິສາຫະກດິສວ່ນບຸກຄນົຕ ອງຍ ່ ນຄາໍຮ ອງ ໂດຍມເີນ  ອໃນຕ ົ ນຕໍ ດ ັງ່ນີ : 

1. ຊ ່ ວສິາຫະກດິ ແລະ ປະເພດທລຸະກດິ; 

2. ຊ ່ , ທ່ີຢ  ່ແລະ ສນັຊາດຂອງເຈົ າຂອງວສິາຫະກດິ ແລະ ຜ  ຈດັການ; 

3. ທ່ີຕ ັ ງວສິາຫະກດິ; 

4. ທ ນຈດົທະບຽນ. 

ການຍ ່ນຄາໍຮ ອງແຈ ງຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິຂອງວິສາຫະກດິສ່ວນບກຸຄນົ ຕ ອງປະກອບເອກະສານ ຕາມທ່ີ

ລະບໄຸວ ໃນລະບຽບການສະເພາະ. 

ຄາໍຮ ອງແຈ ງຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິຕ ອງມລີາຍເຊັນຂອງຜ  ເປັນເຈົ າຂອງວິສາຫະກດິ ຫຼ  ຜ  ຈດັການ ໃນກລໍະນຈີ າງ

ຜ  ຈດັການ. 

 

ມາດຕາ 36 33 - ມາດຕາ 39 36 (ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ) 

 

ພາກທີ IV 

ວສິາຫະກດິຮຸ ນສວ່ນ 
 

ໝວດທີ 1 

ຫຼກັການລວມຂອງວສິາຫະກດິຮຸ ນສວ່ນ (ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ) 

 

ໝວດທີ 2 

ວສິາຫະກດິຮຸ ນສວ່ນສາມນັ 

ກ. ການຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ ແລະ ການພວົພນັພາຍໃນຂອງວສິາຫະກດິຮຸ ນສວ່ນສາມນັ 

 

ມາດຕາ 46 (ປບັປງຸ) 43 ການຍ ່ ນຄ າຮ ອງແຈ  ງຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ 

ການຍ ່ ນຄາໍຮ ອງແຈ  ງຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິຂອງວສິາຫະກດິຮຸ ນສວ່ນສາມນັ ຕ ອງປະກອບດ ວຍເອກະສານ

ຕ ົ ນຕໍ ດ ັງ່ນີ : 

1. ໃບຄາໍຮ ອງແຈ  ງຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ; 

2. ສນັຍາສ າງຕ ັ ງວິສາຫະກດິຮຸ ນສວ່ນສາມນັ ພ ອມດ ວຍລາຍຊ ່  ແລະ ລາຍເຊັນຂອງຂາຮຸ ນທງັໝດົ; 

3. ຊ ່ , ທ່ີຢ  ່ແລະ ສນັຊາດຂອງຜ  ຈດັການ ໃນກລໍະນທ່ີີຂາຮຸ ນຕກົລງົບ່ໍເປັນຜ  ຈດັການຮວ່ມກນັ; 

4. ກດົລະບຽບຂອງວສິາຫະກດິຮຸ ນສວ່ນສາມນັ. 

ການຍ ່ນຄາໍຮ ອງແຈ ງຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິຂອງວິສາຫະກດິຮຸ ນສ່ວນສາມນັ ຕ ອງປະກອບເອກະສານ ຕາມທ່ີ

ລະບໄຸວ ໃນລະບຽບການສະເພາະ. 

ຄາໍຮ ອງແຈ  ງຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິຕ ອງມລີາຍເຊັນຂອງຜ  ຈດັການ.  
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ມາດຕາ 47 (ປບັປງຸ) 44 ການປະກອບທ ນ 

ທ ນຂອງວສິາຫະກດິຮຸ ນສວ່ນສາມນັ ໄດ ມາຈາກການປະກອບທ ນຂອງບນັດາຂາຮຸ ນ. ການປະກອບທ ນອາດຈະ

ປະກອບເປັນເງນິ, ເປັນວດັຖ ຸຫຼ  ເປັນແຮງງານກໄໍດ . 

ການປະກອບທ ນເປັນວດັຖ ຸຫຼ  ແຮງງານຕ ອງຕີມ ນຄາ່ເປັນເງນິ. ຫ າມບ່ໍໃຫ ຈດົມ ນຄາ່ທ ນທ່ີປະກອບເປັນແຮງ

ງານ ລງົໃນບນັຊສີະຫຼຼຸບຊບັສມົບດັຂອງວສິາຫະກດິຮຸ ນສວ່ນສາມນັ. 

ວທີິການ ແລະ ກາໍນດົເວລາໃນການຖອກຮຸ ນ ຕາມທ່ີໄດ ບ ົ່ງໄວ ໃນ ວກັໜ ່ ງ ຂອງມາດຕານີ  ແມນ່ຂ  ນກບັການ

ຕກົລງົຂອງບນັດາຂາຮຸ ນ. ກອ່ນການຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິຂາຮຸ ນຕ ອງຖອກຮຸ ນໃຫ ຄບົ ຕາມທ່ີໄດ ຕກົລງົກນັ. 

ນອກຈາກທ ນທ່ີກາ່ວມາໃນ ວກັໜ ່ ງ ຂອງມາດຕານີ  ຂາຮຸ ນຂອງວສິາຫະກດິຮຸ ນສວ່ນສາມນັ ຍງັມສີດິນາໍເອົາ

ຊບັທ່ີເປັນກາໍມະສດິຂອງຕນົເຂົ າໃນການດາໍເນນີກດິຈະການໃດໜ ່ ງ ຂອງວສິາຫະກດິຮຸ ນສວ່ນສາມນັນ ັ ນ ຕາມການຕກົລງົ

ກນັ.  

ວທີິການນາໍໃຊ ທ ນດ ັງ່ທ່ີກາ່ວມາໃນ ວກັສີ່ ຂອງມາດຕານີ  ລວມທງັຄວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ການແບງ່ປນັຜນົ

ກາໍໄລແມນ່ຂ  ນກບັການຕກົ ລງົຂອງບນັດາຂາຮຸ ນ. 

 

ມາດຕາ 48 45 - ມາດຕາ 55 52 (ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ) 

 

ຂ. ການພວົພນັຂອງວສິາຫະກດິຮຸ ນສວ່ນສາມນັກບັບກຸຄນົພາຍນອກ (ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ) 
 

ຄ. ການຄວບວິສາຫະກດິຮຸ ນສວ່ນສາມນັ (ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ) 
 

ງ. ການຍບຸເລີກວສິາຫະກດິຮຸ ນສວ່ນສາມນັ (ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ) 

 

ຈ. ການຊາໍລະສະສາງຂອງວສິາຫະກດິຮຸ ນສວ່ນສາມນັ (ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ) 
 

ໝວດທີ 3 

ວສິາຫະກດິຮຸ ນສວ່ນຈາໍກດັ (ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ) 

 

ພາກທີ V 

ບໍລິສດັ 

ໝວດທີ 1 

ຫຼກັການລວມຂອງບໍລິສດັ 

 

ມາດຕາ 86 83 - ມາດຕາ 89 86 (ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ) 

 

ມາດຕາ 90 87 (ປບັປງຸ) ກດົລະບຽບຂອງບໍລິສດັ 

ກດົລະບຽບຂອງບໍລິສດັຕ ອງ ມ ີເນ  ອໃນຕ ົ ນຕໍ ດ ັງ່ນີ : 

1. ບນັດາຂໍ ກາໍນດົຕາມທ່ີໄດ ບ ົ່ງໄວ ໃນ ຂໍ  ໜ ່ ງ ຫາ ຂໍ  ຫກົ ມາດ ຕາ 86 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ; 

2. ວທີິການແບງ່ຜນົກາໍໄລ ຫຼ  ເງນິປນັຜນົຂອງບໍລິສດັ;  

3. ວທີິ ແລະ ກາໍນດົເວລາໃນການຖອກຮຸ ນ; 

4. ການບໍລິຫານຈດັການ; 

5. ກອງປະຊຸມ ແລະ ວທີິລງົມະຕິ; 
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6. ວທີິແກ ໄຂຂໍ ຂດັແຍງ່; 

7. ການຍບຸເລີກ ແລະ ການຊາໍລະສະສາງ. 

ເນ  ອໃນ ຂໍ  ໜ ່ ງ ຂອງມາດຕານີ  ຕ ອງປະກອບເຂົ າໃນຂໍ ຄວາມແຈ  ງຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ, ນອກຈາກນີ  ບໍລິສດັ

ຈະແຈ  ງເພີ່ ມເຕີມອກີກໄໍດ . 

ວທີິແກ ໄຂຂໍ ຂດັແຍ່ງ ຕ ອງໄດ ລະບລຸະອຽດ ກຽ່ວກບັຂ ັ  ນຕອນ ແລະ ວິທີການ ໃນການແກ ໄຂຂໍ ຂດັແຍ່ງ. 

ກດົລະບຽບຂອງບໍລິສດັຕ ອງມລີາຍເຊັນຂອງຜ  ອາໍນວຍການ. 

ມາດຕາ 91 88 ການປ່ຽນແປງເນ  ອໃນສນັຍາສ າງຕ ັ ງ ຫຼ  ກດົລະບຽບ (ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ) 

 

ໝວດທີ 2 

ບໍລິສດັຈາໍກດັ 

ກ.  ຫຼກັການທົ່ວໄປ ແລະ ການສ າງຕ ັ ງ 

 

ມາດຕາ 92 89 - ມາດຕາ 99 96 (ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ) 
 

ມາດຕາ 100 (ປບັປງຸ) 97 ການຍ ່ ນຄ າຮ ອງແຈ  ງຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ 

ການແຈ  ງຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັປະກອບດ ວຍເອກະສານ ດ ັງ່ນີ : 

1. ໃບຄາໍຮ ອງ ແລະ ສນັຍາສ າງຕ ັ ງບໍລິສດັຈາໍກດັ; 

2. ບດົບນັທ ກຂອງກອງປະຊຸມສ າງຕ ັ ງບໍລິສດັຈາໍກດັ;  

3. ກດົລະບຽບຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັ. 

ການຍ ່ນຄາໍຮ ອງແຈ ງຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັ ຕ ອງປະກອບເອກະສານ ຕາມທ່ີລະບໄຸວ ໃນ

ລະບຽບການສະເພາະ. 

ຄາໍຮ ອງແຈ  ງຂ  ນທະບຽນວິສາຫະກດິ ຕ ອງມລີາຍເຊັນຂອງຜ  ອາໍນວຍການ. 

 

ມາດຕາ 101 98 ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຜ  ອ ານວຍການທ່ີຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິຊກັຊ າ (ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ) 

 

ຂ. ຮຸ ນ ແລະ ໃບຮຸ ນຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັ 

 

ມາດຕາ 102 99 ຮຸ ນ - ມາດຕາ 103 100 (ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ) 
 

ມາດຕາ 101 ການຖອກຮຸ ນກອ່ນການຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ 

ການຖອກຮຸ ນກອ່ນການຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ ແມນ່ການຖອກ ຮຸ ນພາຍຫຼງັກອງປະຊຸມສ າງຕ ັ ງບໍລິສດັຈ າກດັ 

ຕາມທ່ີໄດ ກາໍນດົໄວ ໃນ ຂໍ  ຫ າ ມາດຕາ 91 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ . ການຖອກຮຸ ນໃນກລໍະນນີີ  ຜ  ຈອງຮຸ ນຕ ອງຖອກ

ຮຸ ນຂອງຕນົໃຫ ຄບົທງັໝດົຖ າເປັນວດັຖ ຸແລະ ຢາ່ງໜ ອຍ ເຈັດສບິສວ່ນຮ ອຍ ຂອງມ ນຄາ່ຮຸ ນທ່ີຈອງຖ າເປັນເງນິ. 

ຜ  ອາໍນວຍການຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັ ຈະຮຽກໃຫ ຖອກຮຸ ນທ່ີຍງັເຫຼ ອ ເວລາໃດກໄໍດ  ພາຍຫຼງັໄດ ຂ  ນທະບຽນວິ

ສາຫະກດິ ເວັ ນເສັຍແຕໄ່ດ ກາໍນດົໄວ ຢາ່ງອ ່ ນໃນກດົລະບຽບຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັ. 

ມາດຕາ 102 ການຖອກຮຸ ນພາຍຫຼງັການຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ 
ໃນການຮຽກຊາໍລະຮຸ ນຕາມ ວກັສອງ ມາດຕາ 101 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ  ຜ  ອາໍນວຍການບໍລິສດັຈາໍກດັ 

ຕ ອງໃຫ ຜ  ຖ ຮຸ ນແຕລ່ະຄນົຖອກຮຸ ນຕາມອດັຕາສວ່ນຮຸ ນທ່ີຜ  ຖ ຮຸ ນແຕລ່ະຄນົຖ  ໂດຍໃຫ ເຮດັໜງັສ ແຈ  ງ ເປັນລາຍລກັ

ອກັສອນໃຫ ແຕລ່ະຄນົຊາບກອ່ນ ສາມສບິວນັ ກຽ່ວກບັກາໍນດົ ເວລາຖອກ ແລະ ຈາໍນວນເງນິທ່ີຕ ອງຖອກ.   
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ການຊາໍລະຄາ່ຮຸ ນຕາມທ່ີກາ່ວມາເທິງນີ  ຫຼ  ການຊາໍລະຄາ່ຮຸ ນໃນກລໍະນອີ ່ ນໆ ເຊ່ັນ ການເພີ່ ມທ ນຕາມທ່ີໄດ 

ກາໍນດົໄວ ໃນ ມາດຕາ 115 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ  ຕ ອງຊາໍລະເປັນເງນິ ແລະ ຫ າມບ່ໍໃຫ ຫກັໜີ ກບັບໍລິສດັຈາໍກດັເພ ່ ອ

ເປັນການຊາໍລະຄາ່ຮຸ ນ ເວັ ນເສັຍແຕໄ່ດ ຮບັການຮບັຮອງ ດ ວຍມະຕິສະເພາະຈາກກອງປະຊຸມຜ  ຖ ຮຸ ນ.  

 

ມາດຕາ 104 (ໃໝ່) ການຖອກຮຸ ນ 

 ການຖອກຮຸ ນ ແມນ່ໃຫ ປະຕິບດັພາຍຫຼງັການຂ  ນທະບຽນວິສາຫະກດິ ຕາມແຕ່ລະກລໍະນ ີດ ັງ່ນີ :  

1) ການຖອກຮຸ ນເປັນວດັຖ ຸຕ ອງຖອກຄບົ; 

2) ການຖອກຮຸ ນເປັນເງນິ ຕ ອງຖອກຢ່າງໜ ອຍ ເຈັດສິບສ່ວນຮ ອຍ ຂອງມ ນຄ່າຮຸ ນທ່ີຈອງ ເວັ ນເສຍແຕ່ກດົ

ໝາຍກາໍນດົໄວ ຢ່າງອ ່ ນ.  

ຜ  ອາໍນວຍການຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັ ຈະຮຽກໃຫ ຖອກຮຸ ນເປັນເງນິທ່ີຍງັເຫຼ ອ ເວລາໃດກໄໍດ  ເວັ ນເສັຍແຕ່ໄດ 

ກາໍນດົໄວ ຢ່າງອ ່ ນໃນກດົລະບຽບຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັ. 

ໃນການຮຽກຊາໍລະຮຸ ນຕາມ ວກັສອງ ຂອງມາດຕານີ  ຜ  ອາໍນວຍການບໍລິສດັຈາໍກດັ ຕ ອງໃຫ ຜ  ຖ ຮຸ ນ

ແຕ່ລະຄນົຖອກຮຸ ນຕາມອດັຕາສ່ວນຮຸ ນທ່ີຜ  ຖ ຮຸ ນແຕ່ລະຄນົຖ  ໂດຍໃຫ ເຮັດໜງັສ ແຈ ງ ເປັນລາຍລກັອກັສອນໃຫ 

ແຕ່ລະຄນົຊາບກອ່ນ ສາມສິບວນັ ກຽ່ວກບັກາໍນດົ ເວລາຖອກ ແລະ ຈາໍນວນເງນິທ່ີຕ ອງຖອກ 

ການຊາໍລະຄ່າຮຸ ນຕາມທ່ີກາ່ວມາເທິງນີ  ຫຼ  ການຊາໍລະຄ່າຮຸ ນໃນກລໍະນອີ ່ ນໆ ເຊ່ັນ ການເພ່ີມທ ນຕາມທ່ີໄດ 

ກາໍນດົໄວ ໃນ ມາດຕາ 115 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ  ຕ ອງຊາໍລະເປັນເງນິ ແລະ ຫ າມບ່ໍໃຫ ຫກັໜີ ກບັບໍລິສດັຈາໍກດັເພ ່ ອ

ເປັນການຊາໍລະຄ່າຮຸ ນ ເວັ ນເສັຍແຕ່ໄດ ຮບັການຮບັຮອງ ດ ວຍມະຕິສະເພາະຈາກກອງປະຊຸມຜ  ຖ ຮຸ ນ. 
 

ມາດຕາ 105 103 - ມາດຕາ 107 105 (ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ) 
 

ມາດຕາ 108 (ປບັປງຸ) 106 ການອອກໃບຮຸ ນຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັ 

ຜ  ອາໍນວຍການຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັ ຕ ອງອອກໃບຮຸ ນໃຫ ແກຜ່  ຖ ຮຸ ນພາຍໃນກາໍນດົ ສາມສິບວນັ ນບັແຕວ່ນັທ່ີ

ບໍລິສດັຈາໍກດັໄດ ຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ ຮບັອະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກດິ ເປັນຕ ົ ນໄປ. ໃບຮຸ ນແຕລ່ະໃບຕ ອງມລີາຍເຊັນ

ຂອງຜ  ອາໍນວຍການ ພ ອມດ ວຍຕາປະທບັຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັ.  

ໃບຮຸ ນໜ ່ ງ ຕ ອງມມີ ນຄາ່ຢ່າງໜ ອຍເທ່ົາກບັໜ ່ ງຮຸ ນ ຫຼ  ຫຼາຍກວາ່ນ ັ ນ.  

ໃບຮຸ ນຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັ ມ ີສອງປະເພດ ຄ  ໃບຮຸ ນບ ົ່ງຊ ່ ຜ  ຖ ຮຸ ນ ແລະ ໃບຮຸ ນບ່ໍບ ົ່ງຊ ່ ຜ  ຖ ຮຸ ນ. 

 

ມາດຕາ 109 107 - ມາດຕາ 116 114 (ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ) 

 

ຄ. ການເພ່ີມ ຫຼ  ຫຼຼຸດທ ນຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັ (ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ) 
 

 

ງ. ຜ  ອາໍນວຍການ ແລະ ສະພາບໍລິຫານບໍລິສດັຈາໍກດັ 

 

ມາດຕາ 123 121 (ປບັປງຸ) ຜ  ອາໍນວຍການ 

ຜ  ອາໍນວຍການ ແມນ່ຕວົແທນຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັ. ສາຍພວົພນັລະຫວາ່ງຜ  ອາໍນວຍການ, ບໍລິສດັຈາໍກດັ ແລະ 

ບກຸຄນົພາຍນອກ ແມນ່ໃຫ ປະຕິບດັຕາມ ລະບຽບ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ່ີກຽ່ວຂ ອງ. 

ຜ  ອາໍນວຍການຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັບ່ໍມເີງນິເດ ອນ ແຕໄ່ດ ຮບັເບັ ຍປະຈາໍປີ ແລະ ເບັ ຍປະຊຸມແຕລ່ະຄ ັ ງໃນອດັຕາ 

ຫຼ  ຈາໍນວນທ່ີໄດ ຕກົລງົໃນກອງປະຊຸມຜ  ຖ ຮຸ ນ ເວັ ນເສັຍແຕຜ່  ອາໍນວຍການທ່ີມາຈາກບກຸຄນົພາຍນອກ ຫຼ  ໄດ ຕກົລງົກນັ

ໄວ ຢາ່ງອ ່ ນ. 

ຜ  ອາໍນວຍການ ອາດຈະແມນ່ຜ  ຖ ຮຸ ນ ຫຼ  ບ່ໍກໄໍດ  ເວັ ນເສັຍແຕໄ່ດ ມກີານຕກົລງົກນັໄວ ຢາ່ງອ ່ ນ. 
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ທກຸການເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງຜ  ອາໍນວຍການ ຕ ອງນອນຢ ໃ່ນຂອບເຂດ ສດິ ແລະ ໜ າທ່ີ ຕາມທ່ີໄດ 

ກາໍນດົໄວ ໃນກດົລະບຽບຂອງບໍລິສດັ ແລະ ຕ ອງຢ ພ່າຍໃຕ ການຄວບຄມຸຂອງກອງປະຊຸມຜ  ຖ ຮຸ ນທງັໝດົ. 

ບໍລິສດັຈາໍກດັໜ ່ ງ ອາດຈະມຜີ  ອາໍນວຍການຫຼາຍຄນົຂ  ນກບັຄວາມຮຽກຮ ອງຕ ອງການວຽກງານຂອງບໍລິສດັ

ຈາໍກດັນ ັ ນ. 

ບໍລິສດັຈາໍກດັທ່ີມຜີ  ອາໍນວຍການຫຼາຍຄນົ ແຕຕ່ກົລງົໃຫ ຜ  ອາໍນວຍການໃດໜ ່ ງ ມອີາໍນາດໃນການເຮັດສນັຍາ

ໃນນາມບໍລິສດັຈາໍກດັແຕພ່ຽງຜ  ດຽວກບັບກຸຄນົພາຍນອກ, ຜ  ອາໍນວຍການດ ັງ່ກາ່ວ ເອີ ນວາ່ “ຜ  ອາໍນວຍການໃຫຍ”່.  

ຜ  ທ່ີເປັນຜ  ອາໍນວຍການໃຫຍ່ ຕາມທ່ີກາ່ວມາໃນວກັຖດັເທິງນີ  ບ່ໍສາມາດເປັນປະທານສະພາບໍລິຫານໄດ .  

ໃນກລໍະນທ່ີີປະທານສະພາບໍລິຫານ ຖ ກເລ ອກໃຫ ເປັນທງັຜ  ອາໍນວຍການໃຫຍ່ ໃຫ ເອີ ນວາ່ “ປະທານອາໍນວຍ

ການ”. 

 

ມາດຕາ 124 122 - ມາດຕາ 142 140 (ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ)  
 

ຈ. ກອງປະຊຸມຜ  ຖ ຮຸ ນຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັ 

 

ມາດຕາ 143 141 (ປບັປງຸ) ກອງປະຊຸມຜ  ຖ ຮຸ ນ 

ກອງປະຊຸມຜ  ຖ ຮຸ ນຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັ ແມນ່ການຈດັຕ ັ ງສ ງສດຸຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັ. ກອງປະຊຸມຜ  ຖ ຮຸ ນຂອງ

ບໍລິສດັຈາໍກດັ ມ ີສອງປະ ເພດ ຄ  ກອງປະຊຸມສາມນັ ແລະ ກອງປະຊຸມວສິາມນັ. 

ກອງປະຊຸມສາມນັ ຕ ອງເປີດຂ  ນຢາ່ງໜ ອຍປີລະຄ ັ ງ. ໄລຍະເວລາຂອງການເປີດກອງປະຊຸມ ໃຫ ກາໍນດົໄວ 

ໃນກດົລະບຽບຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັ.  

ກອງປະຊຸມວສິາມນັເປີດຂ  ນເວລາໃດກໄໍດ  ຖ າເຫັນວາ່ມຄີວາມຈາໍເປັນ ເຊ່ັນ ຕາໍແໜງ່ຜ  ກວດສອບບນັຊໃີດໜ ່

ງວາ່ງລງົ. 

ກອງປະຊຸມວສິາມນັສາມາດເປີດຂ  ນໄດ  ໃນກລໍະນ ີດ ັງ່ນີ : 

1. ມຜີ  ອາໍນວຍການເກນີກວາ່ເຄິ່ ງໜ ່ ງ ເຫັນດໃີຫ ເປີດກອງປະຊຸມ ຜ  ຖ ຮຸ ນ; 

2. ຜ  ຖ ຮຸ ນຮ ອງຟ ອງຕ່ໍສານ ແລະ ສານສ ັ່ງໃຫ ເປີດກອງປະຊຸມ; 

3. ມກີານຮ ອງຂໍຂອງຜ  ຖ ຮຸ ນ ຊ ່ ງມຈີາໍນວນຮຸ ນຢາ່ງໜ ອຍເທ່ົາກບັ ຊາວສວ່ນຮ ອຍ ຂອງຈາໍນວນຮຸ ນທງັໝດົທ່ີ

ຖອກແລ ວ.  

4. ມກີານຂໍຮ ອງຂອງຜ  ຖ ຮຸ ນ ທ່ີມຮີຸ ນລວມກນັຢ່າງໜ ອຍ ສິບສ່ວນຮ ອຍ ຂອງຮຸ ນທງັໝດົຂອງບໍລິສດັ. 

ການຮຽກປະຊຸມຕາມທ່ີໄດ ກາໍນດົໄວ ໃນ ຂໍ  ສາມ ຂອງມາດຕານີ  ຜ  ຖ ຮຸ ນທ່ີມຈີາໍນວນດ ັງ່ກາ່ວ ຕ ອງລວມຊ ່ກນັ

ເຮັດຄາໍສະເໜີເຖງິສະພາບໍລິຫານ ຫຼ  ຜ  ອາໍນວຍການ ໂດຍບ ົ່ງບອກເນ  ອໃນກຽ່ວກບັຈດຸປະສງົຂອງການຂໍເປີດກອງ

ປະຊຸມ. ພາຍຫຼງັສະພາບໍລິຫານ ຫຼ  ຜ  ອາໍນວຍການໄດ ຮບັຄາໍສະເໜີດ ັງ່ກາ່ວແລ ວ ກຕໍ ອງເປີດກອງປະຊຸມວສິາມນັພາຍ

ໃນກາໍນດົ ສາມສບິວນັ ນບັແຕວ່ນັໄດ ຮບັຄາໍສະເໜີຂໍໃຫ ເປີດກອງປະຊຸມເປັນຕ ົ ນໄປ. 

 

ມາດຕາ 144 142 - ມາດຕາ 145 143 (ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ) 
 

ມາດຕາ 146 144 (ປບັປງຸ) ວາລະກອງປະຊຸມ 

ປະທານກອງປະຊຸມຕ ອງຈດັ ແລະ ຮກັສາລາໍດບັຂອງວາລະກອງປະຊຸມທ່ີໄດ ຕກົລງົກນັ. ການປ່ຽນລາໍດບັ

ຂອງວາລະກອງປະຊຸມຈະປະຕິບດັໄດ ກຕ່ໍໍເມ  ່ອມສີຽງເກນີກວາ່ເຄິ່ ງໜ ່ ງຂອງຈາໍນວນຜ  ຖ ຮຸ ນທ່ີມາຮວ່ມປະຊຸມ. 
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ກອງປະຊຸມຜ  ຖ ຮຸ ນ ສາມາດເພີ່ ມວາລະກອງປະຊຸມໄດ  ແຕຕ່ ອງມຜີ  ຖ ຮຸ ນທ່ີມຈີາໍນວນຮຸ ນເກນີກວາ່ ໜ ່ ງສວ່ນ

ສາມ ຂອງຈາໍນວນຮຸ ນທ່ີໄດ ຊາໍລະແລ ວເປັນຜ  ສະເໜີ. 

ກອງປະຊຸມຜ  ຖ ຮຸ ນ ສາມາດເພ່ີມວາລະກອງປະຊຸມໄດ  ແຕ່ຕ ອງມຈີາໍນວນຜ  ຖ ຮຸ ນ ທ່ີມຮີຸ ນລວມກນັ ເກນີກວາ່ 

ຫ າສ່ວນຮ ອຍ ຂອງຈາໍນວນຮຸ ນຂອງບໍລິສດັ. 

ເມ  ່ອມກີລໍະນທ່ີີຕ ອງໃຊ ເວລາຫຼາຍໃນການພິຈາລະນາ ກອງປະຊຸມອາດຈະຕກົລງົເລ ່ ອນບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວ ໄປ

ພິຈາລະນາກນັໃນວນັເວລາອ ່ ນກໄໍດ  ໂດຍບ່ໍຈາໍເປັນຕ ອງຮຽກປະຊຸມກນັໃໝ ່ ຕາມຂ ັ ນຕອນທ່ີໄດ ກາໍນດົໄວ ໃນມາດຕາ  

142 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ . 

 

ມາດຕາ 147 145 - ມາດຕາ 150 148 (ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ) 

ມາດຕາ 151 149 ມະຕສິະເພາະຂອງກອງປະຊຸມຜ  ຖ ຮຸ ນ 

ການນດັປະຊຸມເພ ່ ອລງົມະຕິສະເພາະ ຕ ອງແຈ  ງໃຫ ຜ  ຖ ຮຸ ນຊາບ ຕາມທ່ີກາໍນດົໄວ ໃນ ມາດຕາ 142 ຂອງກດົ

ໝາຍສະບບັນີ  ແລະ ໃຫ ກາໍນດົບນັຫາທ່ີກອງປະຊຸມຈະລງົມະຕິພ ອມ.  

ກອງປະຊຸມຜ  ຖ ຮຸ ນເພ ່ ອລງົມະຕິສະເພາະ ອາດຈະເປີດຂ  ນ ໜ ່ ງຄ ັ ງ ຫຼ  ຫຼາຍກວາ່ນ ັ ນກໄໍດ . ມະຕິສະເພາະຈະ

ມຄີນຸຄາ່ໃຊ ໄດ ກຕ່ໍໍເມ  ່ອມສີຽງຂອງຜ  ຖ ຮຸ ນ ຫຼ  ຜ  ຕາງໜ າຜ  ຖ ຮຸ ນຢາ່ງໜ ອຍ ສອງສວ່ນສາມ ຂອງຜ  ເຂົ າຮວ່ມປະຊຸມ ແລະ 

ມຢີາ່ງໜ ອຍ ແປດສບິສວ່ນຮ ອຍ ຂອງຈາໍນວນຮຸ ນທ່ີຖອກແລ ວທງັໝດົ. 

ບນັຫາທ່ີຕ ອງລງົມະຕິສະເພາະ ມ ີດ ັງ່ນີ : 

1. ການລງົຄະແນນສຽງໃນບນັຫາ ຕາມທ່ີໄດ ກາໍນດົໄວ ໃນກດົ ໝາຍສະບບັນີ ; 

2. ການປ່ຽນແປງກດົລະບຽບ ຫຼ  ສນັຍາສ າງຕ ັ ງບໍລິສດັຈາໍກດັ; 

3. ການເພີ່ ມທ ນ ຫຼ  ການຫຼຼຸດທ ນ; 

4. ການຄວບ ຫຼ  ການຍບຸເລີກບໍລິສດັຈາໍກດັ; 

5. ການຂາຍ ຫຼ  ໂອນກດິຈະການທງັໝດົ ຫຼ  ບາງສວ່ນທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັໃຫ ບກຸຄນົອ ່ ນ; 

6. ການຊ   ຫຼ  ຮບັໂອນກດິຈະການຂອງວສິາຫະກດິອ ່ ນ; 

7. ການຮກັສາຖານະເປັນບໍລິສດັຈາໍກດັ ເມ  ່ອມຈີາໍນວນຜ  ຖ ຮຸ ນເກນີ ສາມສບິຄນົ. 

ພາຍຫຼງັທ່ີໄດ ລງົມະຕິຮບັຮອງເອົາແລ ວ ໃຫ ນາໍມະຕິດ ັ່ງກາ່ວ ໄປຂ  ນທະບຽນນາໍເຈົ າໜ າທ່ີທະບຽນວິສາຫະ

ກດິທ່ີກຽ່ວຂ ອງ ພາຍໃນກາໍ ນດົ ສບິວນັລດັຖະການ ນບັແຕວ່ນັລງົມະຕິເປັນຕ ົ ນໄປ. 
 

ມາດຕາ 152 150 - ມາດຕາ 156 154 (ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ) 
 

ສ. ການເງນິຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັ (ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ) 

ຊ. ການກວດສອບບນັຊຂີອງບໍລິສດັຈາໍກດັ 
 

ມາດຕາ 160 158 ການກວດສອບບນັຊ ີ(ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ) 

ມາດຕາ 161 159  (ປບັປງຸ) ເງ  ່ອນໄຂຂອງຜ  ກວດສອບບນັຊ ີ

ຜ  ກວດສອບບນັຊຕີ ອງ ມ ີເງ  ່ອນໄຂ ດ ັງ່ນີ : 

1. ຜ  ທ່ີບ່ໍແມນ່ຜ  ອາໍນວຍການ, ພະນກັງານ ຫຼ  ກາໍມະກອນຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັ; 

2. ຜ  ທ່ີບ່ໍມສີວ່ນໄດ ສວ່ນເສັຍ ຫຼ  ບ່ໍມຜີນົປະໂຫຍດໂດຍກງົກບັບໍລິສດັຈາໍກດັ. ຜ  ຖ ຮຸ ນບ່ໍຖ ວາ່ເປັນບກຸຄນົດ ັງ່ກາ່ວ. 

ຜ  ກວດສອບບນັຊອີາດຈະເປັນຜ  ຖ ຮຸ ນ ຫຼ  ບກຸຄນົພາຍນອກກໄໍດ . 

ຜ  ກວດສອບບນັຊ ີຕ ອງເປັນບກຸຄນົພາຍນອກເທ່ົານ ັ  ນ. 
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ມາດຕາ 162 160 - ມາດຕາ 163 161 (ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ)  

ມາດຕາ 164 162 (ປບັປງຸ) ບດົລາຍງານການດາໍເນນີທລຸະກດິປະຈາໍປີ 

ບດົລາຍງານ ການດາໍເນນີທລຸະກດິປະຈາໍປີຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັ ປະກອບດ ວຍເນ  ອໃນຕ ົ ນຕໍ ດ ັງ່ນີ :  

1. ທ ນທງັໝດົ, ທ ນຈດົທະບຽນ ແລະ ຈາໍນວນຮຸ ນທ່ີຈາໍໜາ່ຍແລ ວແຕຍ່ງັບ່ໍທນັໄດ ຊາໍລະ; 

2. ປະເພດຮຸ ນ ແລະ ຈາໍນວນຮຸ ນທ່ີຈາໍໜາ່ຍ ແລະ ໄດ ຊາໍລະແລ ວ; 

3. ຊ ່ , ສະຖານທ່ີຕ ັ ງ ແລະ ປະເພດທລຸະກດິຂອງບໍລິສດັອ ່ ນ ຫຼ  ບໍລິສດັໃນກຸມ່ທ່ີບໍລິສດັຈາໍກດັຖ ຮຸ ນຢ ,່ ປະເພດ

ຮຸ ນ ແລະ ຈາໍນວນຮຸ ນ; 

4. ຂໍ ມ  ນຕາມທ່ີໄດ ກາໍນດົໄວ ໃນ ຂໍ  ເກົ າ ມາດຕາ 129 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ; 

5. ຜນົຕອບແທນຕາ່ງໆ ທ່ີຜ  ອາໍນວຍການແຕລ່ະຄນົໄດ ຮບັຈາກບໍລິສດັຈາໍກດັ ເປັນຈາໍນວນ ຫຼ  ມ ນຄາ່; 

6. ລາຍງານການເງນິ; 

7. ບນັຫາອ ່ ນທ່ີໄດ ກາໍນດົໄວ ໃນກດົລະບຽບຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັ. 

ລາຍງານການເງນິປະຈາໍປີຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັ ຕາມທ່ີກາ່ວມາໃນ ຂໍ  6 ຂອງມາດຕານີ  ຕ ອງໄດ ຮບັການຢັ  ງຢ ນ 

ຈາກຜ  ກວດສອບບນັຊພີາຍນອກ. 

ມາດຕາ 165 163 ສດິໃນການກວດສອບສາໍເນົາເອກະສານຂອງຜ  ຖ ຮຸ ນ (ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ) 

ຍ. ການຄວບ ແລະ ການຍບຸເລີກບໍລິສດັຈາໍກດັ (ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ) 
 

ດ. ການຊາໍລະສະສາງຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັ (ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ) 
 

ຕ. ບໍລິສດັຈາໍກດັຜ  ດຽວ 
 

ມາດຕາ 177 (ປບັປງຸ) 175 ການສ າງຕ ັ ງບໍລິສດັຈາໍກດັຜ  ດຽວ 

 ການສ າງຕ ັ ງບໍລິສດັຈາໍກດັຜ  ດຽວ ຕ ອງດາໍເນນີຕາມຂ ັ ນຕອນ ດ ັງ່ນີ : 

1. ຖອກຮຸ ນໃນນາມບໍລິສດັຈາໍກດັຜ  ດຽວໃຫ ຄບົຕາມຈາໍນວນ ຕາມທ່ີໄດ ກາໍນດົໄວ ໃນ ວກັໜ ່ ງ ມາດຕາ 177 

ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ; 

2. ຮາ່ງກດົລະບຽບຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັຜ  ດຽວ; 

3. ຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ.  

ມາດຕາ 178 (ປບັປງຸ) 176 ການຍ ່ ນຄາໍຮ ອງແຈ  ງຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ 

ການແຈ  ງຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ ເປັນບໍລິສດັຈາໍກດັຜ  ດຽວຕ ອງມເີອກະສານ ດ ັງ່ນີ : 

1. ໃບຄາໍຮ ອງ ແລະ ໃບມອບສດິ ໃນກລໍະນທ່ີີມກີານແຕງ່ຕ ັ ງຜ  ຈດັການຕາ່ງຫາກ; 

2. ກດົລະບຽບຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັຜ  ດຽວ. 

ທກຸເອກະສານທ່ີໄດ ບ ົ່ງໄວ ຂ າງເທິງນີ  ຕ ອງມລີາຍເຊັນຂອງຜ  ຖ ຮຸ ນ ແລະ ຜ  ຈດັການ ຖ າມກີານແຕງ່ຕ ັ ງຜ  

ຈດັການຕາ່ງຫາກ.  

ການຍ ່ນຄາໍຮ ອງແຈ ງຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັຜ  ດຽວ ຕ ອງປະກອບເອກະສານ ຕາມທ່ີລະບຸ

ໄວ ໃນລະບຽບການສະເພາະ. 

ຄາໍຮ ອງແຈ ງຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິຕ ອງມລີາຍເຊັນຂອງຜ  ຖ ຮຸ ນ ຫຼ  ຜ  ຈດັການ ໃນກລໍະນຈີ າງຜ  ຈດັການ. 

ມາດຕາ 179 (ປບັປງຸ) 177 ການຖອກຮຸ ນ ແລະ ການໂອນຮຸ ນຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັຜ  ດຽວ 

ຜ  ຖ ຮຸ ນຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັຜ  ດຽວ ຕ ອງຖອກຮຸ ນໃຫ ຄບົທງັເປັນເງນິ ແລະ ເປັນວດັຖ ຸກອ່ນການຂ  ນທະບຽນວິ

ສາຫະກດິ.   
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ຜ  ຖ ຮຸ ນຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັຜ  ດຽວ ຕ ອງຖອກຮຸ ນໃຫ ຄບົທງັເປັນເງນິ ແລະ ເປັນວດັຖ ຸພາຍໃນກາໍນດົ ສາມສິບ

ວນັ ນບັແຕ່ວນັທ່ີໄດ ຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິເປັນຕ ົ ນໄປ. 

ພາຍຫຼງັຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິແລ ວ ຮຸ ນຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັຜ  ດຽວບ່ໍສາມາດຖອນໄດ  ແຕສ່າມາດໂອນ ແລະ 

ສ ບທອດກນັໄດ . 

ບໍລິສດັຈາໍກດັຜ  ດຽວ ຕ ອງສ ົ່ງໃບຮຸ ນໃຫ ເຈົ າໜ າທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິ ເຊັນຮບັຮອງ ພາຍໃນກາໍນດົ ສາມສບິ

ວນັ ນບັແຕວ່ນັທ່ີໄດ ຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິເປັນຕ ົ ນໄປ.  

ບໍລິສດັຈາໍກດັຜ  ດຽວ ຕ ອງສ ົ່ງໃບຮຸ ນໃຫ ເຈົ າໜ າທ່ີທະບຽນວິສາຫະກດິ ເພ ່ ອລງົທະບຽນເກບັກາໍ ຕິດຕາມ ພາຍ

ໃນກາໍນດົ ສິບວນັ ນບັແຕ່ວນັທ່ີຜ  ຖ ຮຸ ນໄດ ຖອກທ ນຄບົ ຕາມທ່ີໄດ ບ ົ່ງໄວ ໃນ ວກັໜ ່ ງ ຂອງມາດຕານີ .  

ໃບຮຸ ນຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັຜ  ດຽວບ່ໍສາມາດປ່ຽນມ ໄດ .  

ມາດຕາ 180 178 - ມາດຕາ 185 183 (ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ) 

 

ໝວດທີ 3 

ບໍລິສດັມະຫາຊນົ 
 

ກ. ຫຼກັການທົ່ວໄປ ແລະ ການສ າງຕ ັ ງ (ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ) 
 

ຂ. ຮຸ ນ ແລະ ໃບຮຸ ນກ  ຂອງບໍລິສດັມະຫາຊນົ 

ມາດຕາ 190 188 ຮຸ ນ ແລະ ການຖອກຮຸ ນ 

ຮຸ ນໜ ່ ງ ຂອງບໍລິສດັມະຫາຊນົບ່ໍໃຫ ສ ງກວາ່ ໜ ່ ງແສນກບີ. 

ຜ  ຖ ຮຸ ນຂອງບໍລິສດັມະຫາຊນົ ຕ ອງຖອກຮຸ ນໃຫ ຄບົຖ ວນໃນວນັສ າງຕ ັ ງບ່ໍວາ່ຈະແມນ່ຮຸ ນທ່ີເປັນເງນິ ຫຼ  ເປັນ

ວດັຖກຸຕໍາມ.  

ຜ  ຖ ຮຸ ນຂອງບໍລິສດັມະຫາຊນົ ຕ ອງຖອກຮຸ ນໃຫ ຄບົ ບ່ໍວາ່ຈະແມນ່ຮຸ ນທ່ີເປັນເງນິ ຫຼ  ເປັນວດັຖ ຸກອ່ນການສະເ

ໜີຂາຍຮຸ ນຢ່າງເປີດເຜີຍ ຕາມວກັສອງ ມາດຕາ 187 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ .  

ຜ  ຖ ຮຸ ນຈະຮ ອງຂໍໃຫ ສານສ ັ່ງຖອນຮຸ ນບ່ໍໄດ  ເມ  ່ອບໍລິສດັມະຫາຊນົ ໄດ ຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິແລ ວ. 
 

ມາດຕາ 191 189 - ມາດຕາ 193 191 (ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ) 
 

ຄ. ການຄວບບໍລິສດັມະຫາຊນົ 

 

ມາດຕາ 194 192 - ມາດຕາ 196 194 (ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ) 
 

ມາດຕາ 197 195 (ປບັປງຸ) ການນາໍໃຊ ບດົບນັຍດັຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັ ແລະ ບດົບນັຍດັອ ່ ນທ່ີກຽ່ວຂ ອງ 

ນອກຈາກບດົບນັຍດັຕາ່ງໆ ຕາມທ່ີໄດ ກາໍນດົໄວ ໃນ ໝວດທີ 3 ພາກທີ V ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ແລ ວ ການ

ຍ ່ ນຄາໍຮ ອງແຈ  ງຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ, ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຜ  ສ າງຕ ັ ງ, ການເພີ່ ມ ຫຼ  ຫຼຼຸດທ ນ, ຜ  ອາໍນວຍການ 

ແລະ ສະພາບໍລິຫານ, ກອງປະຊຸມຜ  ຖ ຮຸ ນ, ການເງນິ, ການກວດສອບບນັຊ ີແລະ ການຊາໍລະສະສາງ ແມນ່ໃຫ ນາໍໃຊ 

ບດົບນັ ຍດັຂອງບໍລິສດັຈາໍກດັ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ.  

ໃນກລໍະນ ີບໍລິສດັມະຫາຊນົ ຫາກຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ນອກຈາກປະຕິບດັຕາມ ບດົບນັຍດັທ່ີກາ່ວ

ມາ ໃນໝວດນີ ແລ ວ ຕ ອງປະຕິບດັຢ່າງຖ ກຕ ອງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ່ີກຽ່ວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ. 
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ພາກທີ VI 

ວສິາຫະກດິຂອງລດັ (ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ) 

ພາກທີ VII 

ວສິາຫະກດິປະສມົ (ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ) 

ພາກທີ VIII 

ການຄຸ ມຄອງ ແລະ ການກວດກາວສິາຫະກດິ 

ມາດຕາ 207 205 (ປບັປງຸ) ພາກສວ່ນຄຸ ມຄອງ ແລະ ກວດກາວສິາຫະກດິ  (ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ) 

ລດັຖະບານ ເປັນຜ  ຄຸ ມຄອງ ແລະ ກວດກາວິສາຫະກດິຢ່າງ ລວມສ ນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວ

ປະເທດ ດ ວຍການສ າງສະພາບແວດລ ອມເອ  ອອາໍນວຍໃນການດາໍເນນີທລຸະກດິ ໂດຍມອບໃຫ ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂ ອງ 

ເປັນເຈົ າການໃນການຄຸ ມຄອງ ແລະ ກວດກາຕາມພາລະບດົບາດຂອງຕນົ ບນົພ  ນຖານການປະສານສບົທບົກບັອງົການ

ປກົ ຄອງທ ອງຖິ່ນທ່ີກຽ່ວຂ ອງ. 

ມາດຕາ 208 206 (ປບັປງຸ) ສດິ ແລະ ໜ າທ່ີຂອງພາກສວ່ນຄຸ ມຄອງ ແລະ ກວດກາວສິາຫະກດິ 
 

ພາກສວ່ນຄຸ ມຄອງ ແລະ ກວດກາວສິາຫະກດິ ມ ີສດິ ແລະ ໜ າທ່ີ ຕ ົ ນຕໍ ດ ັງ່ນີ : 

1. ຄ ົ ນຄວ າທິດທາງ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິິກາໍກຽ່ວກບັການຄຸ ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ພດັທະນາການ ເຄ ່ ອນ

ໄຫວ ດາໍເນນີທລຸະກດິ ໃນປະເພດທລຸະກດິ ທ່ີຢ ໃ່ນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການຕນົ; 

2. ແບງ່ຂ ັ ນຄຸ ມຄອງ ແລະ ກວດກາການ ເຄ ່ ອນໄຫວ ດາໍເນນີທລຸະກດິໃນປະເພດທລຸະກດິ ທ່ີຢ ໃ່ນຄວາມ

ຮບັຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການຕນົໃຫ ຈະແຈ  ງ ຕາມທິດມອບຄວາມຮບັຜິດຊອບໃຫ ທ ອງຖິ່ນຫຼາຍຂ  ນ; 

3. ຊີ ນາໍຊຸກຍ  ວສິາຫະກດິ ໃນການຈດັຕ ັ ງປະຕິບດັທິດທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິິກາໍ ກຽ່ວກບັການເຄ ່ ອນ

ໄຫວທລຸະກດິຂອງຂະແໜງການຕນົ ພ ອມທງັໃຫ ການຊວ່ຍເຫຼ ອທາງດ ານວຊິາການ ແລະ ການກໍ່ສ າງຊບັພະຍາກອນມະ

ມດຸ; 

4. ພິຈາລະນາຕກົລງົ ເຫັນດ ີຫຼ  ບ່ໍເຫັນດ ີໃຫ ຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ ທ່ີຢ ໃ່ນບນັຊປີະເພດທລຸະກດິຄວບຄມຸ

ຂອງຕນົ ແລະ ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍການຕກົລງົດ ັງ່ກາ່ວ; 

5. ພິຈາລະນາອອກ, ປ່ຽນແປງ, ໂຈະ ແລະ ລບົລ າງ ໃບອະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກດິ ໃນກດິຈະການ ທ່ີຢ ່

ໃນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການຕນົ ແລະ ແຈ ງເອກະສານດ ັງ່ກາ່ວ ໃຫ ເຈົ າໜ າທ່ີທະບຽນວິສາຫະກດິທ່ີ

ກຽ່ວຂ ອງ ພາຍໃນກາໍນດົ ຫ າ ວນັລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັອອກ, ປ່ຽນແປງ, ໂຈະ ແລະ ລບົລ າງ ໃບອະນຍຸາດ 

ເປັນຕ ົ ນໄປ; 

6. ເພີ່ ມ ຫຼ  ຫຼຼຸດກດິຈະການ ໃນບນັຊປີະເພດທລຸະກດິຄວບຄມຸ ທ່ີຢ ໃ່ນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົ ເພ ່ ອສະເ

ໜີລດັຖະບານພິຈາລະນາຮບັຮອງ; 

7. ເພ່ີມ ຫຼ  ຫຼຼຸດກດິຈະການ ໃນບນັຊທ່ີີຕ ອງຂໍໃບອະນຍຸາດລງົທ ນ ແລະ ໃບອະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກດິ 

ເພ ່ ອສະເໜີລດັຖະບານພິຈາລະນາຮບັຮອງ; 

8. ແຈ ງບນັຊີກດິຈະການທ່ີບ່ໍຈາໍເປັນຂໍອະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກດິ ເພ ່ ອໃຫ ເຈົ າໜ າທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິອອກ

ໜງັສ ຮບັຮອງ ພ ອມກບັໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ; 

9. ຄຸ ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ ການເຄ ່ ອນໄຫວທລຸະກດິຂອງວສິາຫະກດິ ໃນກດິຈະການທ່ີຢ ໃ່ນຄວາມ

ຮບັຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການຕນົພ ອມທງັປະຕິບດັມາດຕະການ ຕ່ໍການລະເມດີ ຕາມທ່ີໄດ ກາໍນດົໄວ ໃນລະບຽບການ; 

10. ຄຸ ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ ການດາໍເນນີທລຸະກດິຂອງວິສາຫະກດິ ໃນກດິຈະການທ່ີຢ ່ໃນຄວາມ

ຮບັຜິດຊອບຂະແໜງການ ພ ອມທງັປະຕິບດັມາດຕະການ ຕ່ໍການລະເມດີ ຕາມທ່ີໄດ ກາໍນດົໄວ ໃນກດົໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບການ; 
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11. ແຈ  ງໃຫ ເຈົ າໜ າທ່ີທະບຽນວິສາຫະກດິ ສ ັ່ງໂຈະການການເຄ ່ ອນໄຫວທລຸະກດິ ຕ່ໍວິສາຫະກດິທ່ີ

ລະເມດີລະບຽບການຂອງຂະແໜງການຕນົ. ການແຈ  ງຕ ອງເຮັດເປັນລາຍລກັອກັສອນ ພ ອມທງັອະທິບາຍເຫດຜນົ

ການສະເໜີແຈ  ງໂຈະດ ັງ່ກາ່ວຢາ່ງຈະແຈ  ງ ແລະ ລະອຽດຖີ່ ຖ  ວນ;  

12. ປະຕິບດັ ສດິ ແລະ ໜ າທ່ີອ ່ ນ ຕາມທ່ີໄດ ກາໍນດົໄວ ໃນລະບຽບ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ການສ ັ່ງໂຈະການເຄ ່ ອນໄຫວທລຸະກດິ ໄດ ກາໍນດົໄວ ໃນລະບຽບການຕາ່ງຫາກ. 

ມາດຕາ 209 (ໃໝ່) ເຈົ າໜ າທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິ 

ເຈົ າໜ າທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິ ແມນ່ ພະນກັງານຂອງລດັ ທ່ີໄດ ຮບັການແຕ່ງຕ ັ  ງຈາກກະຊວງອດຸສາຫະກາໍ 

ແລະ ການຄ າ ເພ ່ ອປະຕິບດັສິດ ແລະ ໜ າທ່ີ ຕາມທ່ີບ ົ່ງໄວ ໃນລະບຽບການທ່ີກຽ່ວຂ ອງ.  

ສາໍລບັຂ ັ  ນຕອນ ການສະເໜີ, ການແຕ່ງຕ ັ  ງ, ສິດ ແລະ ໜ າທ່ີ ຂອງເຈົ າໜ າທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິ ໄດ ກາໍນດົ

ໄວ ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ. 

ມາດຕາ 210 207 (ປບັປງຸ) ສະພາການຄ າ ແລະ ອດຸສາຫະກາໍ (ຮກັສາໄວ ຄ ເກົ່ າ) 

 

ພາກທີ IX (ໃໝ່) 

ຂໍ ຫ າມ 
 

ມາດຕາ 211 (ໃໝ່) ຂໍ ຫ າມ ສາໍລບັບກຸຄນົ ຫຼ  ນຕິິບກຸຄນົ ທົ່ວໄປ 

  ຫ າມບກຸຄນົ ຫຼ  ນຕິິບກຸຄນົ ມພີ ດຕິກາໍ ດ ັງ່ນີ : 

1. ດາໍເນນີທລຸະກດິທ່ີເກ ອດຫ າມ ຫຼ  ບ່ໍຖ ກຕ ອງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

2. ຂດັຂວາງ ການດາໍເນນີທລຸະກດິ ຢ ່ ສປປ ລາວ ໃນທກຸຮ ບການ; 

3. ພ ດຕິກາໍອ ່ ນທ່ີຂດັກບັກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ມາດຕາ 212 (ໃໝ່) ຂໍ ຫ າມ ສາໍລບັພະນກັງານ ແລະ ເຈົ າໜ າທ່ີທະບຽນວິສາຫະກດິ 

   ຫ າມ ພະນກັງານ ແລະ ເຈົ າໜ າທ່ີທະບຽນວິສາຫະກດິ ມພີ ດຕິກ າ ດ ັງ່ນີ : 

1. ສວຍໃຊ ອາໍນາດ, ໜ າທ່ີ, ຕາໍແໜ່ງ ເພ ່ ອຫາຜນົປະໂຫຍດສ່ວນຕວົ; 

2. ສມົຮ  ຮວ່ມຄິດ ຫຼ  ເອ  ອອາໍນວຍຄວາມສະດວກແກຜ່  ລງົທ ນ ເພ ່ ອໃຫ ໄດ ມາຜນົປະໂຫຍດທ່ີຂດັກບັກດົໝາຍ 

ແລະ ລະບຽບການ; 

3. ຮບັສິນບນົຈາກຜ  ລງົທ ນ ຫຼ  ຜ  ອ ່ ນໆ;  

4. ເປີດເຜີຍຄວາມລບັທາງການຄ າ; 

5. ແກຍ່າວເວລາໃນການພິຈາລະນາ ແລະ ຮຽກເອົາເອກະສານເພ່ີມເຕີມ ໃນການແຈ ງຂ  ນທະບຽນວິສາຫະ

ກດິ ໂດຍຂດັກບັກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

6. ປະຕິເສດການແຈ ງຂ  ນທະບຽນວິສາຫະກດິ ໂດຍບ່ໍມເີຫດຜນົ; 

7. ເປັນນາຍໜ າແລ່ນ ຫຼ  ປອມແປງເອກະສານແຈ ງຂ  ນທະບຽນວິສາຫະກດິ; 

8. ພ ດຕິກາໍອ ່ ນທ່ີຂດັກບັກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.  

ມາດຕາ 213 (ໃໝ່)  ຂໍ ຫ າມ ສາໍລບັວສິາຫະກດິ 

   ຫ າມ ວສິາຫະກດິ ມພີ ດຕິກາໍ ດ ັງ່ນີ : 

1. ດາໍເນນີທລຸະກດິ ໂດຍບ່ໍໄດ ຮບັອະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກດິ, ສ ບຕ່ໍດາໍເນນີທລຸະກດິ ໃນກລໍະນ ີຖ ກໂຈະ

ການດາໍເນນີທລຸະກດິ ຫຼ  ລບົລ າງໃບທະບຽນວິສາຫະກດິ; 
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2. ດາໍເນນີທລຸະກດິ ບ່ໍສອດຄ່ອງກບັເງ ່ອນໄຂ, ມາດຕະຖານ ຕາມທ່ີໄດ ກາໍນດົໄວ ໃນກດົໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບການ; 

3. ນາໍເອົາໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ໃຫ ບກຸຄນົອ ່ ນນາໍໃຊ ;  

4. ດາໍເນນີທລຸະກດິ ທ່ີເກ ອດຫ າມ ຫຼ  ທລຸະກດິສະຫງວນໄວ ສາໍລບັພນົລະເມ ອງລາວ; 

5. ປອມແປງເອກະສານ ຫຼ  ແຈ ງຂໍ ມ  ນບ່ໍຖ ກຕ ອງຕາມຄວາມເປັນຈງິ; 

6. ໃຫ ສິນບນົ, ບ່ໍໃຫ ຄວາມຮວ່ມມ  ແລະ ຂດັຂວາງການປະຕິບດັວຽກງານຂອງເຈົ າໜ າທ່ີທະບຽນວິສາຫະກດິ;  

7. ພ ດຕິກາໍອ ່ ນທ່ີຂດັກບັກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ພາກທີ X IX 

ນະໂຍບາຍຕ່ໍຜ  ມຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ໍຜ  ລະເມດີ 

ມາດຕາ 214 208 ນະໂຍບາຍຕ່ໍຜ  ມຜີນົງານ 
 

ບກຸຄນົ, ນຕິິບກຸຄນົ ຫຼ  ການຈດັຕ ັ ງ ທ່ີມຜີນົງານດເີດ່ັນໃນການປະຕິບດັກດົໝາຍສະບບັນີ  ຈະໄດ ຮບັການ

ຍ ອງຍໍ, ຊມົເຊຍີ ຫຼ  ໄດ ຮບັນະໂຍບາຍ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 

ມາດຕາ 215 209 ມາດຕະການຕ່ໍຜ  ລະເມດີ 
 

 ບກຸຄນົ, ນຕິິບກຸຄນົ ຫຼ  ການຈດັຕ ັ ງ ທ່ີໄດ ລະເມດີກດົໝາຍສະບບັນີ  ຈະຖ ກປະຕິບດັຕາມມາດຕະການຕາ່ງໆ 

ແລ ວແຕກ່ລໍະນເີບົາ ຫຼ  ໜກັ. 

ມາດຕາ 216 210 (ປບັປງຸ) ການກດົໜວ່ງການຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ 
 

ເຈົ າໜ າທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິ ຫຼ  ບກຸຄນົທ່ີກຽ່ວຂ ອງທ່ີກດົໜວ່ງການຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ ບ່ໍວາ່ຈະດ ວຍຮ ບ

ການໃດກຕໍາມ ເຊ່ັນ ການທວງໃຫ ຜ  ມາຍ ່ ນເອກະສານແຈ  ງຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ ປະກອບເອກະສານ ເພີ່ ມເຕີມ ໂດຍບ່ໍ

ມເີຫດຜນົ, ການເຮັດເອກະສານເສັຍຫາຍ ຫຼ  ການແກ ່ຍາວການຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ ຈະຖ ກລງົວໄິນ ຄ  ສ ກສາ

ອບົຮມົ, ຍກົ ຍ າຍໜ າທ່ີ, ປດົຕາໍແໜງ່ ຫຼ  ຖ ກໄລອ່ອກຈາກລດັຖະການ. 
 

ຂໍ ກາໍນດົຕາມ ວກັໜ ່ ງ ເທິງນີ  ໃຫ ນາໍໃຊ ລວມໄປເຖງິການກວດສອບ ແລະ ການພິຈາລະນາ ປະເພດທລຸະກດິ

ໃນບນັຊຄີວບຄມຸຂອງເຈົ າໜ າທ່ີຂະແໜງການກຽ່ວຂ ອງດ ວຍ. 

ມາດຕາ 217 211 (ປບັປງຸ) ການສ ັງ່ໃຫ ຕ່ໍທະບຽນວສິາຫະກດິ 
 

ບກຸຄນົໃດ ຫາກອອກຄາໍສ ັ່ງໃຫ ຕ່ໍທະບຽນວສິາຫະກດິ ຈະຖ ກປະຕິບດັວໄິນ ເຊ່ັນ ສ ກສາອບົຮມົ, ຍກົຍ າຍໜ າ

ທ່ີ, ປດົຕາໍແໜງ່ ຫຼ  ຖ ກໄລອ່ອກຈາກລດັຖະການ. 
 

ຂໍ ກາໍນດົຕາມ ວກັໜ ່ ງ ເທິງນີ  ໃຫ ນາໍໃຊ ລວມໄປເຖງິການສ ັ່ງໃຫ ຕ່ໍເອກະສານ ຫຼ  ໃບອະນຍຸາດຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວຂ ອງ

ກບັປະເພດທລຸະກດິໃນບນັຊຄີວບຄມຸຂອງເຈົ າໜ າທ່ີຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂ ອງດ ວຍ ເວັ ນເສັຍແຕໄ່ດ ຮບັອະນຍຸາດຈາກ

ລດັຖະບານ. 

 

ມາດຕາ 218 212 (ປບັປງຸ) ການດາໍເນນີທລຸະກດິໂດຍບ່ໍຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ 
 

ບກຸຄນົໃດທ່ີໄດ ດາໍເນນີທລຸະກດິ ໂດຍບ່ໍຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ ່ 1.000.000 ກບີ ຫາ 

10.000.000 ກບີຕ່ໍຄ ັ ງ.  

ບກຸຄນົໃດທ່ີໄດ ດາໍເນນີທລຸະກດິ ໂດຍບ່ໍຂ  ນທະບຽນວິສາຫະກດິຈະຖ ກປບັໃໝ ແຕ່ 1.000.000 ກບີ ຫາ 

20.000.000 ກບີ ແລະ ຈະຖ ກສ ັງ່ໃຫ ຢດຸເຊົາທນັທີ. ກລໍະນລີະເມດີ ຈະຖ ກດາໍເນນີຄະດຕີາມມາດຕາ 297 ຂອງ

ປະມວນກດົໝາຍອາຍາ. 
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ເຈົ າໜີ ຂອງບກຸຄນົທ່ີໄດ ດາໍເນນີທລຸະກດິ ໂດຍບ່ໍຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິ ຈະໄດ ຮບັການປກົປ ອງຜນົປະໂຫຍດ

ອນັຊອບທາໍຂອງຕນົ ຖ າຫາກ ຜ  ກຽ່ວໄດ ເຂົ າຮວ່ມທລຸະກດິກບັບກຸຄນົດ ັງ່ກາ່ວ ດ ວຍຄວາມບໍລິສດຸໃຈ. 

ມາດຕາ 213 ການດາໍເນນີທລຸະກດິໂດຍບ່ໍຖ ກກບັວດັຖປຸະສງົ 

ມາດຕາ 219 213 (ປບັປງຸ) ການດາໍເນນີທລຸະກດິໂດຍບ່ໍໄດ ຮບັອະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກດິ  
 

ບກຸຄນົ ຫຼ  ນຕິິບກຸຄນົ ທ່ີໄດ ດາໍເນນີທລຸະກດິ ໂດຍບ່ໍຖ ກກບັວດັຖປຸະສງົຂອງວສິາຫະກດິຕນົ ຈະຖ ກສ ກສາ

ອບົຮມົ ຫຼ  ປບັໃໝແຕ ່1.000.000 ກບີ ຫາ 5.000.000 ກບີຕ່ໍຄ ັ ງ. 

ບກຸຄນົ ຫຼ  ນຕິິບກຸຄນົ ທ່ີໄດ ດາໍເນນີທລຸະກດິ ໂດຍບ່ໍໄດ ຮບັອະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກດິ ຈະຖ ກປບັໃໝແຕ່ 

1.000.000 ກບີ ຫາ 30.000.000 ກບີ ແລະ ຈະຖ ກສ ັງ່ໃຫ ຢດຸເຊົາທນັທີ. ກລໍະນລີະເມດີ ຈະຖ ກດາໍເນນີຄະດຕີາມ

ມາດຕາ 297 ຂອງປະມວນກດົໝາຍອາຍາ.  

ມາດຕາ 220 214 (ປບັປງຸ) ການຂ  ນທະບຽນທ່ີບ່ໍຖ ກຕ ອງ 

ທະບຽນວສິາຫະກດິທ່ີຂ  ນໂດຍບ່ໍຖ ກຕ ອງຕາມທ່ີໄດ ກາໍນດົໄວ ໃນມາດຕາ 19 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ  ຈະຖ ກ

ລບົລ າງ. 

ເຈົ າໜ າທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິ ທ່ີໄດ ຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິໃຫ ບກຸຄນົ ຫຼ  ການຈດັຕ ັ ງ ນຕິິບກຸຄນົໂດຍບ່ໍ

ຖ ກຕ ອງຕາມທ່ີໄດ ບ ົ່ງໄວ ໃນ ວກັໜ ່ ງ ເທິງນີ ຈະຖ ກ ລງົ ປະຕິບດັ ວ ໄນ ເຊ່ັນ ສ ກສາອບົຮມົ, ຍກົຍ າຍໜ າທ່ີ, ປດົຕາໍແ

ໜງ່ ຫຼ  ໄລອ່ອກຈາກລດັຖະການ. 

ມາດຕາ 221 215 (ປບັປງຸ) ການເປີດເຜີຍ ແລະ ການປະຕເິສດການເປີດເຜີຍຂໍ ມ  ນ  

ເຈົ າໜ າທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິ ຫຼ  ບກຸຄນົທ່ີກຽ່ວຂ ອງ ຫາກໄດ ເປີດເຜີຍຂໍ ມ  ນຕາມທ່ີໄດ ກາໍນດົໄວ ໃນ ວກັສອງ 

ມາດຕາ 24 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ  ໂດຍບ່ໍໄດ ຮບັອະນຍຸາດຈາກວສິາຫະກດິນ ັ ນ ຈະຖ ວາ່ເປັນການລະເມດີຄວາມລບັທາງ

ລດັຖະການ ແລະ ຈະຖ ກລງົໂທດຕາມປະມວນກດົໝາຍອາຍາ ແລະ ຈະຖ ກໄລອ່ອກຈາກລດັຖະການ. 

ເຈົ າໜ າທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິ ຊ ່ ງບ່ໍອະນຍຸາດໃຫ ມວນຊນົເບ່ິງ, ອດັເອກະສານ, ປະຕິເສດການເປີດເຜີຍຂໍ ມ  ນ

ຕາມທ່ີໄດ ກາໍນດົໄວ ໃນ ວກັໜ ່ ງ ມາດຕາ 24 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ  ຈະຖ ກ ລງົ ປະຕິບດັວໄິນ ເຊ່ັນ ສ ກສາອບົຮມົ, 

ຍກົຍ າຍໜ າທ່ີ, ປດົຕາໍແໜງ່ ຫຼ  ໄລອ່ອກຈາກລດັຖະການ. 

ມາດຕາ 222 216 (ປບັປງຸ) ການບ່ໍຕດິປ າຍ ຫຼ  ການໃຊ ຊ ່ ວສິາຫະກດິທ່ີບ່ໍຖ ກຕ ອງ ການຕິດປ າຍຊ ່ວິສາຫະກດິທ່ີບ່ໍຖ ກຕ ອງ 

ການບ່ໍຕິດປ າຍຊ ່ ວິສາຫະກດິ ຫຼ  ການໃຊ ຊ ່ ວິສາຫະກດິທ່ີບ່ໍຖ ກຕ ອງກບັຮ ບການ ຫຼ  ຮ ບແບບ ວິສາຫະກດິ 

ຂອງຕນົຈະຖ ກສ ກສາອບົຮມົ ຫຼ  ປບັໃໝ 200.000 ກບີຕ່ໍຄ ັ ງ ພາຍຫຼງັໄດ ແຈ  ງໃຫ ຊາບແລ ວ ເຈັດວນັ. 

ການບ່ໍຕິດປ າຍຊ ່ ວິສາຫະກດິ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາທ່ີໄດ ກາໍນດົໄວ ໃນ ວກັໜ ່ ງ ຂອງມາດຕາ 34 ຂອງ

ກດົໝາຍສະບບັນີ  ຈະຖ ກສ ກສາອບົຮມົ ຫຼ  ປບັໃໝ 500.000 ກີບຕ່ໍຄ ັ  ງ ພາຍຫຼງັໄດ ແຈ ງໃຫ ຊາບແລ ວ ເຈັດວນັ.  

ການຕິດປ າຍຊ ່ ວິສາຫະກດິທ່ີບ່ໍຖ ກຕ ອງກບັຊ ່ ວິສາຫະກດິທ່ີລະບຸໃນໃບທະບຽນວິສາຫະກດິ, ຮ ບແບບ 

ແລະ ເນ  ອໃນປ າຍຊ ່ ວິສາຫະກດິ ຕາມທ່ີກາໍນດົໄວ ໃນລະບຽບການທ່ີກຽ່ວຂ ອງ ຈະຖ ກສ ກສາອບົຮມົ ຫຼ  ປບັໃໝ 

1.000.000 ກບີຕ່ໍຄ ັ  ງ. 

ມາດຕາ 217 ການໃຊ ຊ ່ ວສິາຫະກດິທ່ີເກ ອດຫ າມ  

ຜ  ທ່ີໄດ ໃຊ ຊ ່ ວສິາຫະກດິທ່ີເກ ອດຫ າມ ຕາມທ່ີໄດ ບ ົ່ງໄວ ໃນມາດຕາ 27 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ  ຈະຖ ກສ ກສາ

ອບົຮມົ ຫຼ  ປບັໃໝ 300.000 ກບີ ແລະ ໃຫ ຢດຸເຊົາການໃຊ ຊ ່ ວສິາຫະກດິນ ັ ນ.  

ມາດຕາ 223 (ປບັປງຸ) 218 ການບ່ໍປດົປ າຍຊ ່ ວສິາຫະກດິພາຍຫຼງັຖ ກຍບຸເລີກ 

ການບ່ໍປດົປ າຍຊ ່ ວິສາຫະກດິ ພາຍຫຼງັທ່ີວິສາຫະກດິຖ ກຍຸບເລີກແລ ວ ຕາມທ່ີໄດ ບ ົ່ງໄວ ໃນ ວກັໜ ່ ງ 

ມາດຕາ 31 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ  ຈະຖ ກສ ກສາອບົຮມົ ຫຼ  ປບັໃໝ 500.000 ກບີຕ່ໍຄ ັ  ງ ແລະ ໃຫ ປດົປ າຍອອກ.  
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ມາດຕາ 224 (ໃໝ່)  ການນາໍເອົາໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ໃຫ ບກຸຄນົອ ່ ນນາໍໃຊ   

 ບກຸຄນົ ຫຼ  ນຕິິບກຸຄນົ ທ່ີໄດ ນາໍເອົາໃບທະບຽນວິສາຫະກດິ ໃຫ ບກຸຄນົອ ່ ນນາໍໃຊ  ຈະຖ ກສ ກສາອບົຮມົ ຫຼ  

ປບັໃໝແຕ່ 1.000.000 ກບີ ຫາ 20.000.000 ກບີຕ່ໍຄ ັ  ງ. 

ມາດຕາ 225 (ໃໝ່)  ການດາໍເນນີທລຸະກດິສະຫງວນໄວ ສາໍລບັພນົລະເມ ອງລາວ 

 ບກຸຄນົ ຫຼ  ນຕິິບກຸຄນົ ທ່ີບ່ໍແມນ່ພນົລະເມ ອງລາວ ແຕ່ດາໍເນນີທລຸະກດິທ່ີສະຫງວນໄວ ສາໍລບັພນົລະເມ ອງ

ລາວ ຈະຖ ກປບັໃໝແຕ່ 20.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ ແລະ ຈະຖ ກສ ັງ່ໃຫ ຢດຸເຊົາທນັທີ. ກລໍະນລີະເມດີ 

ຈະຖ ກດາໍເນນີຄະດຕີາມມາດຕາ 297 ຂອງປະມວນກດົໝາຍອາຍາ.  

ມາດຕາ 226 (ໃໝ່) ການແຈ ງປ່ຽນແປງເນ  ອໃນທະບຽນວສິາຫະກດິ 

ວສິາຫະກດິ ທ່ີໄດ ຂ  ນທະບຽນວສິາຫະກດິແລ ວ ຫາກມກີານຕກົລງົປ່ຽນແປງເນ  ອໃນທະບຽນວິສາຫະກດິ ແຕ່

ບ່ໍທນັມາແຈ ງປ່ຽນແປງເນ  ອໃນທະບຽນວສິາຫະກດິ ຕາມກາໍນດົເວລາທ່ີໄດ ກາໍນດົໄວ ໃນມາດຕາ 19 ຈະຖ ກປບັໃໝ 

500.000 ກບີຕ່ໍຄ ັ  ງ. 

ມາດຕາ 227 219 (ປບັປງຸ) ການລະເມດີອ ່ ນ 

ບກຸຄນົ ຫຼ  ການຈດັຕ ັ ງ ນຕິິບກຸຄນົ ທ່ີໄດ ລະເມດີກດົໝາຍສະບບັນີ  ຫາກໄດ ກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ ແກຜ່  ອ ່ ນ ຫຼ  

ສາທາລະນະ ຕ ອງຮບັຜິດຊອບໃຊ ແທນຄາ່ເສັຍຫາຍທ່ີຕນົໄດ ກໍ່ຂ  ນ.  

ໃນກລໍະນທ່ີີການລະເມດີ ຫາກເປັນການກະທາໍຜິດທາງອາຍາ ຜ  ລະເມດີຈະຖ ກລງົໂທດຕາມປະມວນກດົ  

ໝາຍອາຍາ. 

ພາກທີ XI X 

ບດົບນັຍດັສດຸທ າຍ 

 

ມາດຕາ 228 220 ການຈດັຕ ັ ງປະຕບິດັ 

ລດັຖະບານ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ເປັນຜ  ຈດັຕ ັ ງປະຕິບດັ ກດົໝາຍສະບບັນີ . 

 

ມາດຕາ 229 221 (ປບັປງຸ) ຜນົສກັສດິ 

ກດົໝາຍສະບບັນີ  ມຜີນົສກັສດິ ນບັແຕວ່ນັປະທານປະເທດ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົ

ລາວ ອອກລດັຖະດາໍ ລດັປະກາດໃຊ  ແລະ ພາຍຫຼງັໄດລ້ງົໃນຈດົໝາຍເຫດທາງລດັຖະການ ສບິຫ າວນັ.  

ກດົໝາຍສະບບັນີ  ປ່ຽນແທນກດົໝາຍວາ່ດ ວຍວສິາຫະກດິ ສະບບັເລກທີ 46/ສພຊ ລງົວນັ ທີ 26 ທນັວາ 

2013. 

ຂໍ ກາໍນດົ, ບດົບນັຍດັໃດ ທ່ີຂດັກບັກດົໝາຍສະບບັນີ  ລ ວນແຕຖ່ ກຍກົເລີກ. 
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