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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ສະພາແຫົ່ງຊາດ

ເລກທີ:............../ສພຊ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ.........................

(ຮົ່າງ) ກົດໝາຍ
ວົ່າດັ້ວຍ ການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ
(ສະບັບປັບປຸ ງປີ ......)

ພາກທີ I
ບົດບັນຍັດທົົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1

(ປັບປຸ ງ) ຈຸດປະສົງ
ັ ການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກົ່ ຽວກັບການສົົ່ງເສີມ, ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ
ກົດໝາຍສະບັບນີ ັ້ ກໍານົດ ຫກ
ການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕົ່າງປະເທດ ເພືົ່ອເຮັດໃຫັ້ການລົງທຶນ ມີຄວາມສະດວກ, ວົ່ອງໄວ, ໂປົ່ງໃສ, ຖືກຕ ັ້ອງ
ັ້ ງົ ທຶນ, ຂອງລັດ,
ໄດັ້ຮັບການປົກປັ້ອງດັ້ານຕົ່າງໆ ຈາກລັດ, ແນໃສົ່ຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຜູ ລ
ັ້ ແລະ ສາກົນ, ປະກອບສົ່ວນເຂົາັ້
ັ້ ບເສດຖະກິດພາກພືນ
ຂອງລວມໝູົ່, ຂອງປະຊາຊົນ ສາມາດເຊືົ່ອມໂຍງເຂົາກັ
ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫົ່ງຊາດ ໃຫັ້ຂະຫຍາຍຕົວຢົ່າງຕໍົ່ເນືົ່ອງ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.
(ປັບປຸ ງ) ການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ື
ການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແມົ່ ນການວາງນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ, ການສັ້າງສະພາບແວດລັ້ອມ ແລະ ເງົ່ ອນໄຂ

ມາດຕາ 2

ັ້ ງົ ທຶນ ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ໄດັ້ຢົ່າງສະດວກ, ວົ່ອງໄວ, ໂປົ່ງໃສ,
ໃນດັ້ານຕົ່າງໆແກົ່ ການລົງທຶນ ເພືົ່ອໃຫັ້ຜູ ລ
ິ ໍາ ແລະ ຖືກຕັ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
ຍຸ ຕທ
ມາດຕາ 3

(ປັບປຸ ງ) ການອະທິບາຍຄໍາສັບ
ຄໍາສັບທີົ່ນໍາໃຊັ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ ັ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັົ່ງນີ:ັ້

1.

ົ ຕົນ ແລະ ບໍົ່ມີຕວ
ົ ຕົນ ເພືົ່ອດໍາເນີນທຸລະ
ການລົງທຶນ ໝາຍເຖິງ ການນໍາເອົາເງ ິນທຶນ, ຊັບສິນ ທີົ່ມີຕວ
ກິດ ຢູົ່ ສປປ ລາວ;

ິ ຸ ກຄົນ ພາຍໃນ ແລະ ຕົ່ າງປະເທດ ທີົ່ລົງທຶນ ຢູົ່ພາຍໃນ ສປປ ລາວ
2. ຜູ ລັ້ ງົ ທຶນ ໝາຍເຖິງ ບຸ ກຄົນ ຫ ື ນິຕບ
ຫ ື ຕົ່າງປະເທດ ຢົ່າງຖືກຕັ້ອງຕາມກົດໝາຍ;
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ິ ແລະ
3. ຜູ ລັ້ ງົ ທຶນພາຍໃນ ໝາຍເຖິງ ພົນລະເມືອງລາວ, ຄົນຕົ່າງດັ້າວ ທີົ່ດໍາລົງຊິວດ

ິ ຸ ກຄົນ ທີົ່
ນິຕບ

ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຢູົ່ ສປປ ລາວ;

ັ້
ິ ຸ ກຄົນຕົ່ າງປະເທດ ທີົ່ເຂົາມາລົ
4. ຜູ ລັ້ ງົ ທຶນຕົ່າງປະເທດ ໝາຍເຖິງ ບຸ ກຄົນ ຫ ື ນິຕບ
ງທຶນ ຢູົ່ ສປປ ລາວ;
ົ ຕົນ ໝາຍເຖິງ ເງ ິນຕາ, ສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ອະສັງຫາລິມະຊັບ;
5. ທຶນທີົ່ເປັນຊັບສິນມີຕວ

ັ້
ົ ຕົນ ໝາຍເຖິງ ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ລາຍຮັບທີົ່ຈະເກີດຂຶນໃນອະນາຄົ
6. ທຶນທີົ່ເປັນຊັບສິນບໍົ່ມີຕວ
ດ, ສິດ
ເຊົົ່າ, ສິດທາງດັ້ານການຄັ້າ ແລະ ມູນຄົ່າການສໍາປະທານ;
ົ ຕົນ ແລະ ທຶນບໍົ່ມີຕວ
ົ ຕົນ ເປັ ນກໍາມະສິດຂອງຜູ ລ
ັ້ ງົ ທຶນ ທີົ່
7. ຊັບສິນຂອງຜູ ັ້ລົງທຶນ ໝາຍເຖິງ ທຶນທີົ່ມີຕວ
ັ້
ັ ຊັບຄໍາປະກັ
ສາມາດນໍາໄປເປັນຫກ
ນກູ ັ້ຢືມຈາກທະນາຄານ;
ິ ຸ ກຄົນ ກັບອົງການຂອງລັດ ທີົ່ໄດັ້ຮບ
ັ ມອບ
8. ສັນຍາສໍາປະທານ ໝາຍເຖິງ ສັນຍາທີົ່ເຊັນ ລະຫວົ່າງ ນິຕບ
ົ ໝາຍ ຂອງ
ໝາຍ ເພືົ່ອໃຫັ້ສິດໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫ ື ການພັດທະນາໂຄງການໃດໜຶົ່ງ ພາຍໃຕັ້ກດ
ັ ດາເງົ່ ອນໄຂສະເພາະຕາມສັ
ື
ສປປ ລາວ ແລະ ພາຍໃຕັ້ບນ
ນຍາ;
ັ້
ິ ຸ ກຄົນ ກັບ ອົງ
9. ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ໝາຍເຖິງ ເອກະສານບັນທຶກການຕົກລົງ ລະຫວົ່າງ ນິຕບ
ິ ໃນການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ຂອງໂຄງການ;
ການຂອງລັດ ທີົ່ໄດັ້ຮັບມອບໝາຍ ເພືົ່ອໃຫັ້ສດ

ັ້
10. ພາຫະນະຮັບໃຊັ້ການຜະລິດໂດຍກົງ ໝາຍເຖິງ ກົນຈັກ ແລະ ພາຫະນະ ທີົ່ນໍາໃຊັ້ໂດຍກົງ ເຂົາໃນ
ັ ແຜນນໍາເຂົາັ້ ຂອງ ຄະນະສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງ
ການດໍາເນີນກິດຈະການລົງທຶນ ຕາມການອະນຸມດ
ການລົງທຶນ;

ັ້ າເນີນທຸລະກິດ ຊຶົ່ງເຮັດໃຫັ້ຜູ ລ
ັ້ ງົ ທຶນ ກາຍເປັ ນ
11. ການລົງທຶນທາງກົງ ໝາຍເຖິງ ການນໍາເອົາທຶນ ເຂົາດໍ
ັ້
ັ້ ຄອງບໍລຫ
ິ ານ ຫ ື ຂະຫຍາຍວິສາຫະກິດ ທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ;
ເຈົາຂອງວິ
ສາຫະກິດ, ຄຸ ມ
12. ການອອກໄປລົງທຶນຢູົ່ຕົ່າງປະເທດຂອງຜູ ລັ້ ງົ ທຶນພາຍໃນ ໝາຍເຖິງ ການນໍາເອົາທຶນ ແລະ ຊັບສິນຂອງ
ັ້ ງົ ທຶນ ທີົ່ຈົດທະບຽນຢູົ່ ສປປ ລາວ ຢົ່າງຖືກຕ ັ້ອງຕາມກົດໝາຍ ອອກໄປລົງທຶນຢູົ່ ຕົ່າງປະເທດ;
ຜູ ລ
ິ ຂອງ ສປປ ລາວ;
13. ວັນລັດຖະການ ໝາຍເຖິງ ວັນເຮັດວຽກຕາມປະຕິທນ
ັ້
ັ້ ນໂດຍອົ
14. ຄະນະຄຸ ັ້ມຄອງເຂດ ໝາຍເຖິງ ຫົວໜົ່ວຍການຈັດຕັງັ້ ທີົ່ສັ້າງຕັງຂຶ
ງການລັດ ເພືົ່ອສົົ່ງເສີມ
ັ້ ົ່ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫວງ;
ັ ສັ້າງຕັງຢູ
ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຊຶົ່ງໄດັ້ຮັບການອະນຸມດ

ັ້
ັ້ ນໂດຍການຕົ
15. ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໝາຍເຖິງ ເຂດທີົ່ສັ້າງຕັງຂຶ
ກລົງຂອງລັດຖະບານ ກວມລວມເອົາ
ົ ອຸ ດສາຫະກໍາ, ເຂດອຸ ດສາຫະກໍາ, ເຂດອຸ ດສາຫະກໍາປຸ ງແຕົ່ ງເພືົ່ອ
ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ, ນິຄມ
ການສົົ່ງອອກ, ເຂດພັດທະນາເຕັກໂນໂລ ແລະ

ນ

ນ;

ິ ານດັ້ານການເງ ິນໃນຫາຍຮູ ບແບບ ເຊັົ່ນ:
16. ສະຖາບັນການເງ ິນຈຸລະພາກ ໝາຍເຖິງ ການສະໜອງບໍລກ
ັ້ ຸກຍາກ ແລະ ຄົວເຮືອນທີົ່ມີ
ການຮັບ-ຝາກປະຫຍັດ, ການປົ່ອຍສິນເຊືົ່ອ, ກອງທຶນໝູົ່ບັ້ານ ໃຫັ້ແກົ່ ຜູ ທ
ລາຍໄດັ້ຕົ່ າໍ ແລະ ໃຫັ້ຈນ
ຸ ລະທຸລະກິດ.

(ປັບປຸ ງ) ນະໂຍບາຍຂອງລັດກົ່ ຽວກັບວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລັດ ສົົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງທຸ ກພາກສົ່ວນເສດຖະກິດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕົ່ າງປະເທດ ດັ້ວຍການວາງ
ັ້
ື ໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກຕົ່ າງໆ ເປັ ນຕົນັ້ ການສັ້າງພືນຖານ
ນະໂຍບາຍ ເພືົ່ອສັ້າງສະພາບແວດລັ້ອມ, ເງົ່ ອນ
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ັ້ ນຂົ່າວສານທີົ່ຈໍາເປັນ, ການໃຫັ້ນະໂຍບາຍດັ້ານພາສີການສະໜອງຂໍມູ
ີ ນ, ກ ນ
ອາກອນ, ດັ້ານແຮງງານ, ການໃຫັ້ສິດນໍາໃຊັ້ທົ່ ດິ
ແ
ນ, ກ ນປະ
ຄ
ະ ພ ,
ໂຄງລົ່າງອໍານວຍຄວາມສະດວກ,

ັ ໝາກຜົນ, ສິດສືບທອດ, ສິດໂອນ)
ລວມທັງ ການຮັບ , ການປົກປັ້ອງກໍາມະສິດ (ສິດນໍາໃຊັ້, ສິດໄດັ້ຮບ
ແລະ ດັ້ານອືົ່ນໆ ຕາມທີົ່ກົດໝາຍກໍານົດໄວັ້.
2
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ັ້ ົ່ ທຸກຂະແໜງການ, ກິດຈະການ ແລະ ທຸກເຂດແຄວັ້ນ ໃນທົົ່ວປະເທດ
ລັດ ສົົ່ງເສີມໃຫັ້ລົງທຶນເຂົາໃສ
ັ້
ັ້ ງ ແລະ ຄວາມສະຫງ ົບຂອງຊາດ, ມີຜນ
ົ່ ເຂດ ແລະ ກິດຈະການ ທີົ່ແຕະຕ ັ້ອງເຖິງຄວາມໝັນຄົ
ົ
ເວັນເສຍແຕ
ັ ແລະ ຍາວນານ, ຕໍົ່ສຸ ຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ວັດ
ສະທັ້ອນອັນຮັ້າຍແຮງ ຕໍົ່ສິົ່ງແວດລັ້ອມໃນປັ ດຈຸບນ
ທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ.
ລ

ນະໂ

ພ

ສົມ ຊຶົ່ງໄດັ້ກໍານົດໄວັ້ໃນລະບຽບການຕົ່ າງຫາກ.

ິ ະສິດຂອງລັດ ຢົ່າງເໝາະ
ສະເພາະຂະແໜງການທີົ່ເປັ ນບູລມ

ັ ການກົ່ ຽວກັບວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ
(ປັບປຸ ງ) ຫກ
ັ ຕາມຫກ
ັ ການ ດັົ່ງນີ:ັ້
ວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ໃຫັ້ປະຕິບດ
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ສອດຄົ່ອງກັບວິໄສທັດ, ຍຸ ດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫົ່ງຊາດ;
ັ້ ງົ ທຶນຕໍົ່ໜັ້າກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ;
2. ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບຂອງຜູ ລ
1.

ັ້ ງົ ທຶນ;
3. ປົ ກປັ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງລັດ, ລວມໝູົ່, ປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ ລ
ິ ານ ການລົງທຶນ ປະຕູດຽວ ໃຫັ້ສະດວກ, ກະທັດຮັດ, ວົ່ອງໄວ, ໂປົ່ງໃສ ແລະ ມີ
4. ຮັບປະກັນການບໍລກ
ປະສິດທິພາບ;

5. ຮັບປະກັນການແຂົ່ງຂັນທາງທຸລະກິດທີົ່ເປັ ນທໍາ;
ັ້ ງ, ຄວາມສະຫງ ົບ, ຄວາມເປັ ນລະບຽບຮຽບຮັ້ອຍຂອງສັງຄົມ, ເສີມຂະ
6. ຮັບປະກັນຄວາມໝັນຄົ
ັ ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ມີ
ຫຍາຍວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊັ້ຊບ
ົ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.
ປະສິດທິຜນ
ມາດຕາ 6

(ປັບປຸ ງ) ຂອບເຂດການນໍາໃຊັ້ກົດໝາຍ
ິ ຸ ກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕົ່ າງ
ກົດໝາຍສະບັບນີ ັ້ ນໍາໃຊັ້ສໍາລັບການລົງທຶນຂອງບຸ ກຄົນ ແລະ ນິຕບ
ັ້ ງົ ທຶນພາຍໃນ ອອກໄປລົງທຶນຢູົ່ ຕົ່າງປະເທດ.
ປະເທດ ທີົ່ລົງທຶນ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຢູົ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຜູ ລ
(ປັບປຸ ງ) ການຮົ່ວມມືສາກົນ
ັ ຕົ່ າງປະເທດ, ພາກພືນັ້ ແລະ ສາກົນ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານສົົ່ງເສີມ
ລັດ ສົົ່ງເສີມການພົວພັນຮົ່ວມມືກບ
ັ້ ນຂົ່າວສານ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ປະສົບການ ດັ້ານການ
ການລົງທຶນ ດັ້ວຍການແລກປົ່ຽນບົດຮຽນ, ຂໍມູ

ມາດຕາ 7

ັ້ ຄອງການລົງທຶນ, ການຕະຫາດ, ການຄັ້າ, ແຫົ່ ງທຶນ, ປະຕິບດ
ັ ຕາມສັນຍາສາກົນ ແລະ
ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ ຍາ ທີົ່ ສປປ ລາວ ເປັ ນພາຄີ.
ສົນທິສນ

ພາກທີ II

ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ, ຊົ່ວຍໜູນ ແລະ ປົກປັ້ອງການລົງທຶນ
ໝວດທີ 1
ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ
(ປັບປຸ ງ) ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ັ :ັ້
ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ມີດົ່ ງນີ

ມາດຕາ 8

ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມກິດຈະການຕາມຂະແໜງການ;
2. ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມຕາມ ;
1.
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3. ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມດັ້ານພາສີ,
ນະໂຍບາຍອືົ່ນ.

ສົ່ວຍສາອາກອນ,

ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມດັ້ານການນໍາໃຊັ້ທີົ່ດິນ

ແລະ

(ປັບປຸ ງ) ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມກິດຈະການຕາມຂະແໜງການ
ັ ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ ມີດົ່ ງນີ
ັ :ັ້
ກິດຈະການຕາມຂະແໜງການ ທີົ່ໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້
ການນໍາໃຊັ້ເຕັກໂນໂລຊີສູງ ແລະ ທັນສະໄໝ, ການຄົນຄວັ້
າວິໄຈວິທະຍາສາດ, ການຄົນຄວັ້
າ ແລະ
ການພັດທະນາ (Research and Development), ນໍາໃຊັ້ນະວັດຕະກໍາ, ເປັ ນມິດກັບສິົ່ງແວດ

ມາດຕາ 9
1.

ລັ້ອມ, ປະຢັດຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ພະລັງງານ;
2. ກະສິກາໍ ສະອາດ, ປອດສານພິດ, ການຜະລິດແນວພັນພືດ, ແນວພັນສັດ, ການປູກພືດອຸ ດສາຫະກໍາ,
ການພັດທະນາປົ່າໄມ ັ້, ປົ ກປັກຮັກສາສິົ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ, ກິດຈະການສົົ່ງເສີມການ
ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ ັ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ;
3. ອຸ ດສາຫະກໍາປຸ ງແຕົ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກາໍ ທີົ່ເປັ ນມິດຕໍົ່ສິົ່ງແວດລັ້ອມ, ອຸ ດສາຫະກໍາປຸ ງແຕົ່ ງຫັດຖະກໍາ
ທີົ່ເປັ ນມູນເຊືອັ້ ແລະ ເອກະລັກຂອງຊາດ;
4. ການພັດທະນາອຸ ດສາຫະກໍາທົ່ອງທົ່ຽວ ທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ ເປັ ນມິດກັບ
ສິົ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ຍືນຍົງ;
5. ການສຶກສາ, ກິລາ-ກາຍຍະກໍາ, ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ພັດທະນາສີມແື ຮງງານ, ສະ
ຖາບັນ ຫ ື ສູ ນຝຶ ກວິຊາຊີບ, ຜະລິດອຸ ປະກອນຮັບໃຊັ້ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;

ັ ສະໄໝ, ໂຮງງານຜະລິດຢາ ແລະ ອຸ ປະກອນການແພດ, ການຜະລິດ ແລະ ປິົ່ ນປົວ
6. ສັ້າງໂຮງໝໍທນ
ັ້ ອງ;
ດັ້ວຍຢາພືນເມື

ັ້
ິ ານ ແລະ ການພັດທະນາພືນຖານໂຄງລ
ົ່ າງສາທາລະນະປະໂຫຍດ, ເພືົ່ອແກ ັ້
7. ການລົງທຶນ, ການບໍລກ
ັ້
ົ່ າງຮັບໃຊັ້ໃຫັ້ແກົ່ ການຜະລິດກະສິກາໍ ,
ໄຂການສັນຈອນແອອັດໃນຕົວເມືອງ, ການກໍົ່ສັ້າງພືນຖານໂຄງລ
ິ ານຂົນສົົ່ງສິນຄັ້າ, ບໍລກ
ິ ານທາງຜົ່ານ ແລະ ເຊືົ່ອມໂຍງລະຫວົ່າງປະເທດ;
ການບໍລກ
8. ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນຈຸລະພາກ ເພືົ່ອແກ ັ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ
ັ້ ງທະນາຄານ;
ັ້ ົ່ ບໍ
ີ ົ່ ສາມາດເຂົາເຖິ
ແລະ ຊຸມຊົນ ຜູ ທ

ັ້ ນັ້ ເພືົ່ອປົ່ອຍສິນເຊືົ່ອແກ ັ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງ
ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນ ທີົ່ສັ້າງຕັງຂຶ

ປະຊາຊົນ; (ຄໍາເຫັນ ຂອງ ທະນາຄານກາງ).
ັ້ ົ່ ມີຊົ່ ສຽງຂອງໂລກ.
ື
9. ສູ ນການຄັ້າທີົ່ທັນສະໄໝທີົ່ສົົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ແລະ ຍີົ່ຫໍທີ
ສູ ນການຄັ້າທີົ່ທັນສະໄໝທີົ່ສົົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຫ ື ຕະຫາດທີົ່ຂາຍຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ
ເຊັົ່ນ: ຕະຫາດອຸ ດສາຫະກໍາ, ຕະຫາດກະສິກາໍ ແລະ ຕະຫາດນັດຕົ່ າງໆ ທີົ່ນໍາຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ
ອອກສົົ່ງເສີມ (ຄໍາເຫັນ ຂອງ ທະນາຄານກາງ).

ັ ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ ຕາມມາດຕານີ ັ້ ຕອັ້ ງມີການລົງທຶນ ທີົ່ມີ
ກິດຈະການຕາມຂະແໜງການ ທີົ່ໄດັ້ຮບ
ັ້
ິ າການລາວ ແຕົ່ ສາມສິບ ຄົນ ຫ ື ມີການນໍາໃຊັ້
ມູນຄົ່າສູ ງກວົ່າ ໜຶົ່ງຕືສອງຮັ້ອຍລັ້ານ
ກີບ ຫ ື ມີການນໍາໃຊັ້ວຊ
ັ້
ັ ຍາແຮງງານ ຢົ່າງຕໍົ່າ ໜືົ່ງປີ ແຕົ່ ຫັ້າສິບ ຄົນ ຂຶນໄປ.
ແຮງງານລາວທີົ່ມີສນ
ຶ ແລະ ແຮງງງານ ຕໍົ່າກວົ່າ ຕາມທີົ່ກໍານົດ ໄວັ້ໃນ
ສໍາລັບ ທຸລະກິດຂະໜາດນ ັ້ອຍ-ຂະໜາດກາງ ທີົ່ມີທນ
ັ ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມຕາມທີົ່ລັດຖະບານກໍານົດ.
ວັກ 2 ຂອງ ມາດຕານີ ັ້ ຈະໄດັ້ຮບ
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ມາດຕາ 10 (ປັບປຸ ງ) ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມຕາມເຂດ
ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມຕາມເຂດ ກໍານົດເປັ ນ ສາມ ເຂດ ດັົ່ງນີ:ັ້
ເຂດ 1:

ັ້ ານວຍແກົ່
ີ , ມີພນຖານໂຄງລ
ື ັ້
ົ່ າງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີົ່ບໍົ່ເອືອອໍ
ເຂດທຸກຍາກ ຫົ່າງໄກສອກຫກ

ເຂດ 2:

ການລົງທຶນ;
ັ້ ານວຍແກົ່ ການລົງທຶນ;
ື ັ້
ົ່ າງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເອືອອໍ
ເຂດທີົ່ມີພນຖານໂຄງລ

3:

ະກ ພ

.

ີ , ມີພນຖານໂຄງລ
ື ັ້
ົ່ າງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີົ່ບໍົ່ເອືອັ້
ລັດຖະບານ ກໍານົດເຂດທຸກຍາກ ຫົ່າງໄກສອກຫກ
ອໍານວຍແກົ່ ການລົງທຶນ ເປັ ນແຕົ່ລະໄລຍະ.
ມາດຕາ 11

(ປ ປ ) ນະໂຍບາຍດັ້ານອາກອນກໍາໄລ ໃນກິດຈະການຕາມຂະແໜງການ ແລະ ເຂດ
ັ້ ງົ ທຶນ ທີົ່ລົງທຶນໃນກິດຈະການຕາມຂະແໜງການ ແລະ ເຂດ ທີົ່ໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ໃນ ມາດຕາ 9 ແລະ
ຜູ ລ
ັ ນະໂຍບາຍຍົກເວັນັ້ ອາກອນກໍາໄລ ນ:
ມາດຕາ 10 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ ັ້ ຈະໄດັ້ຮບ
ເຂດ 1:

ເຂດ 2:

ັ້
ັ ການຍົກເວັນໃນໄລຍະເວລາ
ໄດັ້ຮບ
ສິບ ປີ ,

ສໍາລັບການລົງທຶນໃນກິດຈະການຕາມຂະແໜງການ
ກະສິກາໍ , ສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸ ກ ຕາມທີົ່ໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ ໃນຂໍ ັ້ 2, ຂໍ ັ້ 5 ແລະ ຂໍ ັ້ 6 ຂອງ
ັ້
ມາດຕາ 9 ໄດັ້ຮັບນະໂຍບາຍຍົກເວັນອາກອນກໍ
າໄລ ເພີົ່ມອີກ ຫັ້າ ປີ ;
ັ້
ັ ການຍົກເວັນໃນໄລຍະເວລາ
ໄດັ້ຮບ
ສີົ່ ປີ , ສໍາລັບການລົງທຶນໃນກິດຈະການຕາມຂະແໜງການ
ກະສິກາໍ , ສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸ ກ ຕາມທີົ່ໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ ໃນຂໍ ັ້ 2, ຂໍ ັ້ 5 ແລະ ຂໍ ັ້ 6 ຂອງ
ັ້
ັ ນະໂຍບາຍຍົກເວັນອາກອນກໍ
ມາດຕາ 9 ໄດັ້ຮບ
າໄລ ເພີົ່ມ ກ

ເຂດ 3:

ປ;

ັ ຕາມລະບຽບການສະເພາະ.
ໃຫັ້ປະຕິບດ

ີ ສາຫະກິດໄດັ້ທໍາການຜະລິດ, ສະໜອງສິນຄັ້າ ແລະ
ໄລຍະກ ນ ກ ນ ກ ນກ ໄລ ແ ນ ນ ແ ປີ ທົ່ ວິ
ິ ານ, ມີລາຍຮັບທຸລະກິດເກີດຂຶນັ້ ປນ ນໄປ; ລ ກ ະກ ນ ະລ ນຄ
ບໍລກ
, ກ ະກ ນຄນຄ ແລະ
ກໂນໂລ

ນນ ກ ນ ກ ນ ກ ນກ ໄລ ແ ນ

ໄລ ະ ກ ນ ກ ນກ ໄລ
ກ

ກ

ທິ ນນແລ

ກ

ນ ແ

ນ ກ ໄລ ປນ ນໄປ.

ະກ ນ ກ

ໄ

ກ ນ

ພນ ະ ກ ນກ ໄລ

ກ ນ.

ັ້
ັ້
ັ້ າໍ ນົດລະບຽບການສະເພາະ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການຍົກເວັນອາ
ລັດຖະບານ ເປັ ນຜູ ກ
ບດ

ກອນກໍາໄລ.
ມາດຕາ 12 (ປັບປຸ ງ) ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມດັ້ານພາສີ, ສົ່ວຍສາອາກອນ
ັ້ ງົ ທຶນ ທີົ່ລົງທຶນຢູົ່ ສປປ ລາວ ໄດັ້ຮບ
ັ ນະໂຍບາຍດັ້ານພາສີ, ສົ່ວຍສາອາກອນ ດັົ່ງນີ:ັ້
ຜູ ລ
1.

ັ້ ດຖຸປະກອນຕົ່າງໆ ທີົ່ບໍົ່ສາມາດ ສະໜອງ ຫ ື ຜະລິດໄດັ້ໃນ ສປປ ລາວ ເພືົ່ອສັ້າງເປັນຊັບ
ການນໍາເຂົາວັ
ສົມບັດຄົງທີົ່ ແລະ ພາຫະນະກົນຈັກ ຮັບໃຊັ້ການຜະລິດໂດຍກົງ ທີົ່ບໍົ່ສາມາດຈັດຊື ັ້ ຫ ື ຜະລິດໄດັ້ຢົ່ ູ
ັ້
ັ້ ນເຊືອໄຟ,
ັ້ ນຫົ່ ໍລືົ່ນ, ພາຫະນະຮັບໃຊັ້ບໍລຫ
ິ ານ) ໄດັ້ຮັບ
ພາຍໃນ (ນອກຈາກ ນໍາມັ
ອາຍແກັສ, ນໍາມັ
ັ້
ການຍົກເວັນພາສີ
ແລະ ເສຍອາກອນມູນຄົ່າເພີົ່ມໃນອັດຕາ ສູນ ສົ່ວນຮັ້ອຍ (0%);

ລ ກ ນນ
ຄ ພ ະນະກນ ກ
ໄ ປະ
ກ
ກ
.
ັ້
ົ່
ິ , ວັດຖູປະກອນ ແລະ ຊິນສົ່ວນປະກອບ ທີຮັບໃຊັ້ການຜະລິດເພືົ່ອສົົ່ງອອກ
2. ການນໍາເຂົາັ້ ວັດຖຸດບ
ັ ຕາມກົດໝາຍວົ່າດັ້ວຍ ອາກອນມູນຄົ່າເພີົ່ມ ໃນການຍົກເວັນັ້ ຫ ື ເກັບອັດຕາເປັ ນ ສູນ
ໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ້
ສົ່ວນຮັ້ອຍ (0%) ແລະ ຈະໄດັ້ງ ົດເກັບພາສີ ໃນເວລານໍາເຂົາັ້ ແລະ ຍົກເວັນພາສີ
ນ ລ
ກ;
5

ັ້ ນທີ 01/02/2017
ປັບປຸ ງ ຄັງວັ

3. ກ ນນ

ພ

ນ

ະລ ປນ ະລ

ະພນ

ລ

ແລະ ຄ
ລ
ພ
ກ
ອາກອນ ນຄ ພ ໃນອັດຕາ ສູນ ສົ່ວນຮັ້ອຍ (0%), ການສົົ່ງອອກຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດທີົ່ບໍົ່ແມົ່ ນຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບໃຫັ້ເສຍອາກອນມູນຄົ່າເພີົ່ມ ຕາມກົດໝາຍວົ່າດັ້ວຍອາກອນ
ມູນຄົ່າເພີົ່ມ;

ັ ຕາມກົດໝາຍທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ ຫ ື ຕາມ
4. ອາກອນກໍາໄລ ສໍາລັບກິດຈະການສໍາປະທານ ໃຫັ້ປະຕິບດ
ສັນຍາ.

ັ້ າໍ ນົດ ບັນຊີລາຍການຜະລິດຕະພັນເຄິົ່ງສໍາເລັດຮູ ບ, ອັດຕາອາກອນກໍາໄລຕໍົ່າສຸ ດ
ລັດຖະບານ ເປັ ນຜູ ກ
ັ້ ົ່ ທາດ, ພະລັງງານ, ປູກໄມ ັ້ ແລະ ກິດຈະການສໍາປະທານ
ສໍາລັບກິດຈະການສໍາປະທານທີົ່ດິນ, ຂຸ ດຄົນແຮ
ອືົ່ນ.
ັ້ ງແຫົ່ ງທຶນ
ມາດຕາ 13 ນະໂຍບາຍເຂົາເຖິ
ັ້ ງແຫົ່ ງທຶນ ດັ້ວຍການກູ ັ້ຢື ມເງ ິນນໍາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະ
ັ້ ງົ ທຶນ ໄດັ້ຮບ
ັ ນະໂຍບາຍເຂົາເຖິ
ຜູ ລ
ຖາບັນການເງ ິນອືົ່ນ ຢູົ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຕົ່ າງປະເທດ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກົ່ ຽວຂັ້ອງ.
ມາດຕາ 14 (ໃໝົ່) ນະໂຍບາຍຂະຫຍາຍການລົງທຶນ ແລະ ນະໂຍບາຍດັ້ານພາສີ, ອາກອນອືົ່ນ
ັ້ ງົ ທຶນ ທີົ່ນໍາເອົາກໍາໄລສຸ ດທິໄປລົງທຶນຕໍົ່ ເພືົ່ອເພີົ່ມກິດຈະການ ຫ ື ຂະຫຍາຍກິດຈະການລົງທຶນ ຈະ
ຜູ ລ
ັ້
ັ ໄປ ຕາມອັດຕາສົ່ວນກໍາໄລທີົ່ນໍາເອົາໄປລົງທຶນຕໍົ່
ໄດັ້ຮັບນະໂຍບາຍຍົກເວັນອາກອນກໍ
າໄລໃນປີ ການບັນຊີຖດ
ເພືົ່ອເພີົ່ມກິດຈະການ ຫ ື ຂະຫຍາຍກິດຈະການລົງທຶນຂອງຕົນ;
ັ້ ງົ ທຶນ ທີົ່ມີການຂາດທຶນຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດ ສາມາດຍົກຍອດເງ ິນຂາດທຶນໃນປີ ໄປຫັກ
ຜູ ລ
ັ້ ນຢົ່າງຖືກຕອັ້ ງຈາກ
ັ ໄປ ພ ນກ ນ ສາມ ປີ ໂດຍຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ັ ການຢັງຢື
ອອກຈາກກໍາໄລຂອງປີ ຖດ
ກ ນ.

ກ ນ ແລ

ຍອດ ນ

ນ

ະ

ະນ

ກ

ກ ກກ

ໄລ ໄປ ກ;

ັ ນະ
ສໍາລັບ ການຂະຫຍາຍການລົງທຶນ ແລະ/ຫ ື ຂະຫຍາຍກິດຈະການ ດັ້ວຍການລົງທຶນເພີົ່ມ ກໍຈະໄດັ້ຮບ
ໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຕາມກົດໝາຍສະບັບນີ.ັ້

ັ້
ມາດຕາ 15 (ປັບປຸ ງ) ນະໂຍບາຍຍົກເວັນການເກັ
ບຄົ່າເຊົົ່າ ຫ ື ຄົ່າສໍາປະທານທີົ່ດິນຂອງລັດ
ັ້ ງົ ທຶນ ທີົ່ລົງທຶນໃນກິດຈະການຕາມຂະແໜງການທີົ່ໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ໃນມາດຕາ 9 ຂອງກົດໝາຍ
ຜູ ລ
ັ້
ສະບັບນີ ັ້ ໄດັ້ຮັບນະໂຍບາຍຍົກເວັນການເກັ
ບຄົ່າເຊົົ່າ ຫ ື ຄົ່າສໍາປະທານທີົ່ດິນຂອງລັດ ດັົ່ງນີ:ັ້
ເຂດ 1 :

ັ້
ັ ການຍົກເວັນໃນໄລຍະ
ໄດັ້ຮບ
ສິບ ປີ ; ສໍາລັບ ການລົງທຶນໃນກິດຈະການຕາມຂະແໜງການ
ກະສິກາໍ , ສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸ ກ ຕາມທີົ່ໄດັ້ການົດໄວັ້ ໃນຂໍ ັ້ 2, ຂໍ ັ້ 5 ແລະ ຂໍ ັ້ 6 ຂອງ

ເຂດ 2:

ັ້ ົ່ າເຊົົ່າ ຫ ື ສໍາປະທານທີົ່ດິນ ເພີົ່ມອີກ ຫັ້າ ປີ ;
ັ ນະໂຍບາຍຍົກເວັນຄ
ມາດຕາ 9 ໄດັ້ຮບ
ັ້
ໄດັ້ຮັບການຍົກເວັນໃນໄລຍະ
ຫັ້າ ປີ; ສໍາລັບ ການລົງທຶນໃນກິດຈະການຕາມຂະແໜງການ

ເຂດ 3:

ັ ຕາມລະບຽບການສະເພາະ.
ໃຫັ້ປະຕິບດ

ກະສິກາໍ , ສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸ ກ ຕາມທີົ່ໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ ໃນຂໍ ັ້ 2, ຂໍ ັ້ 5 ແລະ ຂໍ ັ້ 6 ຂອງ
ັ້ ົ່ າເຊົົ່າ ຫ ື ສໍາປະທານທີົ່ດິນ ເພີົ່ມອີກ ສາມ ປີ.
ັ ນະໂຍບາຍຍົກເວັນຄ
ມາດຕາ 9 ໄດັ້ຮບ
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ມາດຕາ 16 (ປ ປ ) ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມດັ້ານການນໍາໃຊັ້ທີົ່ດິນ
ລ

ນ
ໃຊັ້ທີົ່ດິນ ດັົ່ງນີ:ັ້
1.
2.

ັ ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມດັ້ານການນໍາ
ລົງທຶນໃນກິດຈະການສໍາປະທານໃນ ສປປ ລາວ ໄດັ້ຮບ

ັ້ ງົ ທຶນຕົ່າງປະເທດ ມີສດ
ິ ໃຊັ້ທົ່ ດິ
ີ ນ ດັ້ວຍການເຊົົ່າ ຫ ື ສໍາປະທານ ເພືົ່ອປຸ ກສັ້າງສິົ່ງຕົ່ າງໆ ເປັ ນທີົ່ຢູົ່
ຜູ ລ
ອາໄສ ຫ ື ສະຖານທີົ່ດໍາເນີນທຸ ລະກິດ ດັ້ວຍການຕົກລົງຂອງອົງການປົ ກຄອງທັ້ອງຖິົ່ນ ຕາມກົດໝາຍ;

ັ້ ງົ ທຶນ ສາມາດໂອນສິດໃຊັ້ທົ່ ດິ
ີ ນຂອງລັດ ທີົ່ຕົນໄດັ້ຮບ
ັ ສິດສໍາປະທານ ໃນຂອບເຂດອາຍຸ ສໍາປະທານທີົ່
ຜູ ລ
ື , ພາຍຫງັ ໄດັ້ລງົ ທຶນຢົ່າງໜັ້ອຍ ສີົ່ສິບຫັ້າ ສົ່ວນຮັ້ອຍ (45%) ຂອງແຜນແມົ່ ບົດພັດທະນາ
ຍັງເຫອ
ັ
ໂຄງການ, ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ຫ ື ແຜນດໍາເນີນທຸ ລະກິດສະບັບຮັບຮອງແລັ້ວ ໂດຍໄດັ້ຮບ
ັ ພັນທະຕາມສັນຍາສໍາປະທານ, ກົດໝາຍ
ການເຫັນດີ ຈາກຂະແໜງການທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ໄດັ້ປະຕິບດ
ແລະ ລະບຽບການອືົ່ນທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ.
ັ້ າໍ ນົດລະບຽບການກົ່ ຽວກັບການສົົ່ງເສີມສິດໃຊັ້ທີົ່ດິນຂອງຜູ ລ
ັ້ ງົ ທຶນຕົ່າງປະເທດ.
ລັດຖະບານ ເປັ ນຜູ ກ

ໝວດທີ 2
ນະໂຍບາຍຊົ່ ວຍໜູນການລົງທຶນ
ມາດຕາ 17 (ປັບປຸ ງ) ນະໂຍບາຍຊົ່ວຍໜູນກ ນລ
1.

ນະໂຍບາຍຊົ່ວຍໜູນກ ນລ ນ
ັ້ ນຂົ່າວສານ;
ນະໂຍບາຍດັ້ານຂໍມູ

ນ

ນ:

2. ນະໂຍບາຍຊົ່ວຍໜູນອືົ່ນ.
ມາດຕາ 18

ັ້ ນຂົ່າວສານ
ນະໂຍບາຍດັ້ານຂໍມູ

ັ້ ນຂົ່າວສານກົ່ ຽວກັບການລົງທຶນ ຢົ່າງຄົບຖັ້ວນ ເອກະພາບ,
ັ້ ງົ ທຶນ ໄດັ້ຮບ
ັ ຂໍມູ
ເພືົ່ອຮັບປະກັນໃຫັ້ຜູລ
ັ້ ນຂົ່າວສານການລົງທຶນ ຢູົ່ ໃນຫັ້ອງການ
ັ ັ້ ຕັ້ອງສັ້າງຂໍມູ
ວົ່ອງໄວ, ທັນການ ແລະ ສາມາດຕັດສິນໃຈລົງທຶນໄດັ້ນນ
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ.
ບໍລກ
ັ້ ນຂົ່າວສານການລົງທຶນ ເປັ ນຜູ ເັ້ ກັບກໍາ ແລະ ສັງລວມບັນດາຂໍມູ
ັ້ ນກົ່ ຽວກັບການລົງທຶນ ເພືົ່ອສັ້າງ
ສູ ນຂໍມູ
ັ້ ມື,
ັ້ ນຂົ່າວສານ ເປັ ນຕົນ
ັ້ ການໂຄສະນາຜົ່ານລະບົບເວັບໄຊສ໌, ປຶ ມຄູົ່
ເຄືອຂົ່າຍ, ສະໜອງ ແລະ ແລກປົ່ຽນຂໍມູ
ັ້ ົ່ ມີ
ີ ຄວາມສົນໃຈ, ສະຖານທູດ, ກົງສູ ນ
ວາລະສານ, ແຜົ່ນພັບໂຄສະນາ ແລະ ອືົ່ນໆ ກົ່ ຽວກັບການລົງທຶນ ໃຫັ້ຜູທ
ັ້ າງໜັ້າທາງດັ້ານການຄັ້າລາວ ປະຈໍາຢູົ່ ຕົ່ າງປະເທດ ເພືົ່ອສະໜອງໃຫັ້ຜູ ທ
ັ້ ົ່ ຕັ້
ີ ອງການມາລົງທຶນ.
ລາວ ຫ ື ຫັ້ອງການຜູ ຕ

ມາດຕາ 19 (ປັບປຸ ງ) ນະໂຍບາຍຊົ່ວຍໜູນອືົ່ນ

ັ້ ງົ ທຶນ ໄດັ້ຮັບນະໂຍບາຍຊົ່ວຍໜູນອືົ່ນ ດັົ່ງນີ:ັ້
ຜູ ລ

1.

ັ ການພິຈາລະນາຍ ັ້ອງຍໍຈາກລັດຖະບານ ດັ້ວຍຫາຍຮູ ບແບບ ເໝາະສົມ ສໍາລັບຜູ ລ
ັ້ ງົ ທຶນທີົ່ໄດັ້
ໄດັ້ຮບ
ັ ພັນທະຕໍົ່ລັດຢົ່າງຄົບຖັ້ວນ, ທັນເວລາ, ປະກອບສົ່ວນພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສັງຄົມ, ເອົາໃຈໃສົ່
ປະຕິບດ
ັ້ ນຈາກຂະແໜງການ ແລະ
ແກ ັ້ໄຂບັນຫາສິົ່ງແວດລັ້ອມ, ພັດທະນາສີມແື ຮງງານລາວ ໂດຍມີການຢັງຢື
ອົງການປົກຄອງທັ້ອງຖິົ່ນທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ;
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ັ້
ັ ອະນຸຍາດພັກເຊົາ ແລະ ວີຊາທຸລະກິດ ເຂົາ-ອອກ
2. ໄດັ້ຮັບຄວາມສະດວກໃນການຂໍບດ
ຫາຍເທືົ່ອ
ັ້ ງົ ທຶນຕົ່າງປະເທດ ຕາມໄລຍະເວລາຂອງການລົງທຶນ.
ສໍາລັບຜູ ລ
3. ກໍລະນີ ມີຄວາມຈໍາເປັ ນຕ ັ້ອງໃຫັ້ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມພິເສດເພີົ່ມເຕີົ່ມ ໃນບາງຂະແໜງການ,
ເຂດ
ນັນັ້ ລັດຖະບານ ນໍາສະເໜີຕົ່ ໍ ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫົ່ງຊາດ ຫ ື ສະພາແຫົ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ ແລະ
ຕົກລົງ.

ັ້ າໍ ນົດລະບຽບການກົ່ ຽວກັບນະໂຍບາຍຊົ່ວຍໜູນອືົ່ນສໍາລັບຜູ ລ
ັ້ ງົ ທຶນຕົ່ າງປະເທດ.
ລັດຖະບານ ເປັ ນຜູ ກ
ັ້
ັ ການໃຫັ້ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ
ມາດຕາ 20 (ປັບປຸ ງ) ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ິ ຸ ກຄົນ ທີົ່ມີເງົ່ ອນໄຂໄດັ້
ື
ັ ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ ແລະ ຊົ່ວຍໜູນການລົງທຶນ ຕາມກົດໝາຍສະບັບ
ນິຕບ
ຮບ
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ເພືົ່ອສະເໜີຂໍໃບສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ.
ນີ ັ້ ສາມາດຍືົ່ນຄໍາຮັ້ອງຕໍົ່ ຫັ້ອງການບໍລກ
ມາດຕາ 21 (ປັບປຸ ງ) ກ ນ
ະແ
ກ ນປະກ

ນະໂ
ກ ນ ແລະ ອົງການປົ ກຄອງທັ້ອງຖິົ່ນ ກ
ນ

ປະ

ກນໄກ

ລະກ

ຫື

ນະໂ

ໄ
19

ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ຄນຄ
ການບໍລກ
ພ ລະນ

ນ

ະ
ນ

1

ແລະ
ກ

ະ

ນ
ນ ພ

ນ ນ
ຫັ້ອງ

ັ້ ຄອງການລົງທຶນ
ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ກ

ແລະ ລະ

ກ ນ.

ໝວດທີ 3
ການປົກປັ້ອງການລົງທຶນ
ມາດຕາ 22 (ປັບປຸ ງ ) ການປົກປັ້ອງການລົງທຶນ
ລັດ ປົກປັ້ອງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດ ອັນຊອບທໍາ ແລະ ສິດສະເໝີພາບ ຂອງທຸກພາກສົ່ວນເສດຖະກິດ
ົ ໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສົນທິສນ
ັ ຍາ, ສັນຍາ
ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕົ່າງປະເທດ ທີົ່ລົງທຶນພາຍໃຕັ້ກດ
ສາກົນ ທີົ່ ສປປ ລາວ ເປັ ນພາຄີ.
ມາດຕາ 23 ຮູ ບການປົກປັ້ອງການລົງທຶນ

ັ້ ງົ ທຶນຢົ່າງເຕັມສົ່ວນ ໂດຍບໍົ່ເກັບ, ເກນ, ຍຶດ ແລະ ໂອນ
ລັດ ຮັບຮູ ັ້ ແລະ ປົກປັ້ອງການລົງທຶນ ຂອງຜູ ລ

ີ ານທາງດັ້ານບໍລຫ
ິ ານ.
ມາເປັນຂອງລັດ ດັ້ວຍວິທກ
ົ່
ີ ດຖະບານ ມີຄວາມຈໍາເປັ ນນໍາໃຊັ້ເພືົ່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດ ຜູ ລ
ັ້ ງົ ທຶນ ຈະໄດັ້ຮັບຄົ່າ
ໃນກໍລະນີທລັ
ີ ານຊໍາລະທີົ່ຕົກລົງ
ທົດແທນຄືນຕາມມູນຄົ່າຕົວຈິງ ຕາມລາຄາຕະຫາດ ໃນເວລາມອບໂອນ ແລະ ດັ້ວຍວິທກ
ກັນ.
ມາດຕາ 24 ການປົກປັ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ

ັ້ ງົ ທຶນ ທີົ່ຈົດທະບຽນຢົ່າງຖືກຕ ັ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ລັດ ຮັບຮູ ັ້ ແລະ ປົ ກປັ້ອງຊັບສິນທາງປັ ນຍາຂອງຜູ ລ
ັ ຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີົ່ ສປປ ລາວ ເປັ ນພາຄີ.
ວົ່າດັ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັ ນຍາ ຂອງ ສປປ ລາວ, ສົນທິສນ
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ພາກທີ III

ການເຄືົ່ອນໄຫວການລົງທຶນ
ມາດຕາ 25 (ໃໝົ່) ການເຄືົ່ອນໄຫວການລົງທຶນ
ການເຄືົ່ອນໄຫວການລົງທຶນ ແມົ່ ນການດໍາເນີນກິດຈະການການລົງທຶນດັ້ວຍຮູ ບການຕົ່ າງໆ ໂດຍມີ
ັ້
ັ້ ນ ຕາມທີົ່ໄດັ້ກໍານົດໄວັ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ.ັ້
ື
ເງົ່ ອນໄຂ
ແລະ ຂັນຕອນ
ລວມທັງການນໍາເຂົາທຶ

ມາດຕາ 26 (ປັບປຸ ງ) ປະເພດກິດຈະການ ການລົງທຶນ
ກິດຈະການ ການລົງທຶນ ມີ ສອງ ປະເພດ ດັົ່ງນີ:ັ້
1.

ກິດຈະການ ການລົງທຶນທົົ່ວໄປ;

2.

ກິດຈະການ ການລົງທຶນສໍາປະທານ.

ໝວດທີ 1

ກິດຈະການ ການລົງທຶນທົົ່ວໄປ
ມາດຕາ 27 (ປັບປຸ ງ) ປະເພດກິດຈະການ ການລົງທຶນທົົ່ວໄປ
ປະເພດກິດຈະການ ການລົງທຶນທົົ່ວໄປ ມີ ດັົ່ງນີ:ັ້
ກິດຈະການ ທີົ່ຢູົ່ ໃນບັນຊີຄວບຄຸ ມ;
2. ກິດຈະການ ທີົ່ບໍົ່ຢູົ່ໃນບັນຊີຄວບຄຸ ມ.
1.

ມາດຕາ 28 (ໃໝົ່) ກິດຈະການທີົ່ຢູົ່ໃນບັນຊີຄວບຄຸ ມ
ັ້ ງຂອງ
ກິດຈະການທີົ່ຢູົ່ ໃນບັນຊີຄວບຄຸ ມ ແມົ່ ນປະເພດທຸລະກິດ ທີົ່ມີຄວາມອົ່ອນໄຫວຕໍົ່ຄວາມໝັນຄົ
ັ ດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ສິົ່ງແວດລັ້ອມ,
ຊາດ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮັ້ອຍຂອງສັງຄົມ, ຮີດຄອງປະເພນີອນ
ເພືົ່ອຮັບປະກັນຄວາມສົມດຸ ນ ການພັດທະນາບັນດາຂະແໜງການເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຊຶົ່ງຈໍາເປັ ນຕັ້ອງ
ໄດັ້ຮັບການພິຈາລະນາກວດສອບຜົ່ານຂະແໜງການກົ່ ຽວຂັ້ອງ ກົ່ ອນອອກອະນຸຍາດລົງທຶນ.
1.

ໃນບັນຊີຄວບຄຸ ມ ປະກອບມີ ສອງ ປະເພດກິດຈະການ ຄື:
ກິດຈະການຄວບຄຸ ມທົົ່ວໄປ;

2. ກິດຈະການຄວບຄຸ ມສະເພາະ.
ມາດຕາ 29 (ໃໝົ່) ກິດຈະການຄວບຄຸ ມທົົ່ວໄປ
ກິດຈະການຄວບຄຸ ມທົົ່ວໄປ ແມົ່ ນບັນດາກິດຈະການລົງທຶນທົົ່ວໄປ ທີົ່ຢູົ່ໃນບັນຊິທຸລະກິດຄວບຄຸ ມ
ັ້
ແລະ ບໍົ່ແມົ່ ນກິດຈະການສໍາປະທານ ແຕົ່ ມີຄວາມອົ່ອນໄຫວ ຕັ້ອງໄດັ້ຜົ່ານການຄົນຄວັ້
າພິຈາລະນາ ໂດຍຂະ
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ກົ່ ອນອະນຸຍາດໃຫັ້ລງົ ທຶນ.
ແໜງການກົ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ຫັ້ອງການບໍລກ
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ມາດຕາ 30 (ໃໝົ່) ກິດຈະການຄວບຄຸ ມສະເພາະ

ິ ຈະ
ກິດຈະການຄວບຄຸ ມສະເພາະ ແມົ່ ນບັນດາກິດຈະການລົງທຶນຈໍານວນໜຶົ່ງ ທີົ່ນອນໃນບັນຊີກດ
ັ້ ງຂອງຊາດ, ຄວາມເປັ ນ
ການຄວບຄຸ ມ, ເປັ ນປະເພດກິດຈະການ ທີົ່ມີຄວາມອົ່ອນໄຫວສູ ງ ຕໍົ່ຄວາມໝັນຄົ

ັ ດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ສິົ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ຕອັ້ ງມີການ
ລະບຽບຮຽບຮັ້ອຍຂອງສັງຄົມ, ຮີດຄອງປະເພນີອນ
ຄວບຄຸ ມພິເສດ ເພືົ່ອຮັບປະກັນຄວາມສົມດຸ ນການພັດທະນາບັນດາຂະແໜງການເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ

ັ້
ຊຶົ່ງຕັ້ອງໄດັ້ຜົ່ານການຄົນຄວັ້າພິ
ຈາລະນາ ໂດຍຂະແໜງການກົ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ຄະນະສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງ
ັ້ ນກາງ ກົ່ ອນອະນຸຍາດໃຫັ້ລງົ ທຶນ.
ການລົງທຶນ ຂັນສູ
ັ້ າໍ ນົດບັນຊີກດ
ິ ຈະການຄວບຄຸ ມທົົ່ວໄປ ແລະ ກິດຈະການຄວບຄຸ ມສະເພາະ ໃນ
ລັດຖະບານ ເປັນຜູ ກ

ແຕົ່ ລະໄລຍະ.
ມາດຕາ 31 (ໃໝົ່) ກິດຈະການ ທີົ່ບໍົ່ຢູົ່ໃນບັນຊີຄວບຄຸ ມ
ກິດຈະການທີົ່ບໍົ່ຢູົ່ໃນບັນຊີຄວບຄຸ ມ ແມົ່ ນບັນດາກິດຈະການເປີ ດກວັ້າງການລົງທຶນທົົ່ວໄປ ທີົ່ສາມາດ
ົ ທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນກິດຈະການ ຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການ
ໄປຂໍຈດ
ກົ່ ຽວຂັ້ອງໄດັ້ເລີຍ.

ໜວດທີ 2
ກິດຈະການ ການລົງທຶນສໍາປະທານ
ມາດຕາ 32 (ປັບປຸ ງ) ກິດຈະການ ການລົງທຶນສໍາປະທານ

ັ້ ງົ ທຶນໄດັ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດຈາກລັດ
ກິດຈະການ ການລົງທຶນສໍາປະທານ ແມົ່ ນກິດຈະການລົງທຶນ ທີົ່ຜູ ລ
ຖະບານ ໃຫັ້ນໍາໃຊັ້ສິດໃນກໍາມະສິດ ແລະ ສິດອືົ່ນຂອງລັດ ຕາມລະບຽບການ ເພືົ່ອພັດທະນາ ແລະ ດໍາເນີນ
ທຸລະກິດໃດໜຶົ່ງ ເປັນຕົນັ້ ສິດສໍາປະທານທີົ່ດິນ, ແຮົ່ທາດ, ພະລັງງານໄຟຟັ້າ, ສາຍການບິນ, ແລະ ໂທລະ
ຄົມມະນາຄົມ.
ັ້ າໍ ນົດບັນຊີກດ
ິ ຈະການສໍາປະທານ.
ລັດຖະບານ ເປັ ນຜູ ກ

ມາດຕາ 33 (ປັບປຸ ງ) ອາຍຸ ການລົງທຶນໃນກິດຈະການສໍາປະທານ
ອາຍຸ ການລົງທຶນໃນກິດຈະການສໍາປະທານ ແມົ່ ນອີງຕາມປະເພດ, ຂະໜາດ, ມູນຄົ່າການລົງທຶນ,
ື
ເງົ່ ອນໄຂ,
ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກຂອງກິດຈະການ ຕາມກົດໝາຍທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ, ແຕົ່ ສູ ງສຸ ດ ບໍົ່ໃຫັ້ເກີນ
ຫັ້າສິບ ປີ.

ອາຍຸ ການລົງທຶນສໍາປະທານ ສາມາດຕໍົ່ໄດັ້ຕາມການຕົກລົງ ຂອງ ສະພາແຫົ່ງຊາດ ຫ ື ລັດຖະບານ ຫ ື
ັ້
ສະພາປະຊາຊົນຂັນແຂວງ
ຕາມແຕົ່ລະກໍລະນີ.

ໝວດທີ 3
ຮູ ບການ ການລົງທຶນ
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ມາດຕາ 34 (ປັບປຸ ງ) ຮູ ບການ ການລົງທຶນ

ັ້ ງົ ທຶນ ສາມາດລົງທຶນດັ້ວຍຮູ ບການ ດັົ່ງນີ:ັ້
ຜູ ລ

1.

ັ້ ງົ ທຶນພາຍໃນ ຫ ື ຕົ່ າງປະເທດ;
ການລົງທຶນຝົ່າຍດຽວຂອງຜູ ລ

ັ້ ງົ ທຶນພາຍໃນກັບຕົ່ າງປະເທດ;
2. ການລົງທຶນແບບຮຸ ັ້ນສົ່ວນ ລະຫວົ່າງ ຜູ ລ
3. ການລົງທຶນທຸລະກິດຮົ່ວມຕາມສັນຍາ;
4. ການລົງທຶນຮົ່ວມລະຫວົ່າງລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ;
5. ການລົງທຶນຮົ່ວມລະຫວົ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ (PPP).
ັ້ ຮຸນ
ັ້ ໃນກິດຈະການສໍາປະທານ ຕາມແຕົ່ ລະກໍລະນີ ທີົ່ໄດັ້ກໍານົດໄວັ້ໃນກົດ
ລັດຖະບານ ສາມາດເຂົາຖື
ໝາຍກົ່ ຽວຂັ້ອງ.
ມາດຕາ 35 ການລົງທຶນຝົ່າຍດຽວຂອງຜູລັ້ ງົ ທຶນພາຍໃນ ຫ ື ຕົ່ າງປະເທດ
ັ້ ງົ ທຶນພາຍໃນ ຫ ື ຕົ່າງປະເທດ ແມົ່ ນການລົງທຶນຂອງຜູ ລ
ັ້ ງົ ທຶນພາຍໃນ ຫ ື
ການລົງທຶນຝົ່າຍດຽວຂອງຜູ ລ
ັ້ ງົ ທຶນຜູ ດ
ັ້ ຽວ ຫ ື ຫາຍຜູ ລ
ັ້ ງົ ທຶນ ໃນກິດຈະການ ຫ ື ໂຄງການໃດໜຶົ່ງຢູົ່
ຕົ່າງປະເທດຝົ່າຍດຽວ ຊຶົ່ງອາດຈະມີຜູລ
ສປປ ລາວ.
ມາດຕາ 36 ການລົງທຶນແບບຮຸ ັ້ນສົ່ວນ ລະຫວົ່າງ ຜູລັ້ ງົ ທຶນພາຍໃນ ກັບຕົ່ າງປະເທດ
ັ້ ງົ ທຶນພາຍໃນ ກັບຕົ່ າງປະເທດ ແມົ່ ນການລົງທຶນຮົ່ວມ
ການລົງທຶນແບບຮຸ ັ້ນສົ່ວນ ລະຫວົ່າງ ຜູ ລ
ັ້ ງົ ທຶນພາຍໃນ ກັບຕົ່າງປະເທດ ຊຶົ່ງດໍາເນີນທຸລະກິດ, ມີກາໍ ມະສິດຮົ່ວມກັນ ແລະ ສັ້າງເປັ ນນິຕ ິ
ລະຫວົ່າງ ຜູ ລ
ົ ໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ.
ບຸ ກຄົນໃໝົ່ຂຶນັ້ ພາຍໃຕັ້ກດ
ັ້ ການເຄືົ່ອນໄຫວ, ການບໍລຫ
ິ ານຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ, ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງຜູ ລ
ັ້ ງົ ທຶນແບບຮຸ ນັ້ ສົ່ວນ
ການຈັດຕັງ,
ິ ຸ ກຄົນໃໝົ່ດັົ່ງກົ່ າວ.
ແມົ່ ນກໍານົດໄວັ້ໃນສັນຍາຮົ່ວມທຶນ ແລະ ກົດລະບຽບ ຂອງນິຕບ

ັ້ ງົ ທຶນຕົ່າງປະເທດ ທີົ່ລົງທຶນໃນຮູ ບການດັົ່ງກົ່ າວ ຕັ້ອງປະກອບທຶນຢົ່າງໜັ້ອຍ ບໍົ່ໃຫັ້ຫຸ ດ ສິບ
ສໍາລັບ ຜູ ລ
ສົ່ວນຮັ້ອຍ (10%) ຂອງທຶນທັງໝົດ.
ມາດຕາ 37 (ປັບປຸ ງ) ການລົງທຶນທຸລະກິດຮົ່ວມຕາມສັນຍາ

ິ ຸ ກຄົນ
ການລົງທຶນທຸລະກິດຮົ່ວມຕາມສັນຍາ ແມົ່ ນການດໍາເນີນທຸລະກິດໃດໜຶົ່ງ ຮົ່ວມລະຫວົ່າງ ນິຕບ

ິ ຸ ກຄົນພາຍໃນ ລວມທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໂດຍມີສນ
ັ ຍາຮົ່ວມທຸລະກິດນໍາກັນ
ຕົ່າງປະເທດ ກັບນິຕບ
ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະເວລາອັນແນົ່ ນອນໃດໜຶົ່ງ ແລະ ໂດຍບໍົ່ຈໍາເປັ ນ
ັ້ ນນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນໃໝົ່ ຫ ື ສາຂາຂຶນັ້ ຢູົ່ ສປປ ລາວ. ສັນຍາດັົ່ງກົ່ າວ ຕັ້ອງກໍານົດສິດ, ພັນທະ ແລະ
ຕ ັ້ອງສັ້າງຕັງເປັ
ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ ແຕົ່ລະຝົ່າຍ ຕໍົ່ກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ຕໍົ່ລັດຖະບານ ຢົ່າງຈະແຈ ັ້ງ.

ິ ຸ ກຄົນພາຍໃນ ທີົ່ໄດັ້ລົງນາມໃນສັນຍາທຸລະກິດຮົ່ວມຕາມສັນຍາ ຕອັ້ ງແຈ ັ້ງໃຫັ້ ຫັ້ອງການບໍລກ
ິ ານ
ນິຕບ
ັ້ ຄອງຕາມລະບຽບການ ພ
ການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ເພືົ່ອຮັບຮອງ ແລະ ຄຸ ມ
ກນ
ນຈາກສໍານັກງານ
ທະບຽນສານ ຂອງ ສປປ ລາວ.
ມາດຕາ 38 (ໃໝົ່) ການລົງທຶນ

ລະຫວົ່າງລ ວິສາຫະກິດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ

ການລົງທຶນຮົ່ວມລະຫວົ່າງ ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ແມົ່ ນການລົງທຶນຮູ ບແບບວິສາຫະ
ກິດຮຸ ນັ້ ສົ່ວນ ລະຫວົ່າງ ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເພືົ່ອດໍາເນີນທຸລະກິດ, ມີກາໍ ມະສິດຮົ່ວມກັນ
ັ້
ິ ຸ ກຄົນໃໝົ່ຂຶນພາຍໃຕ
ັ້ ດ
ົ ໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ.
ແລະ ສັ້າງເປັນນິຕບ
ກ
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ັ້ ການເຄືົ່ອນໄຫວ, ການບໍລຫ
ິ ານຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ, ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ ລ
ັ້ ງົ ທຶນ ແບບຮຸ ນັ້ ສົ່ວນ
ການຈັດຕັງ,
ລະຫວົ່າງ ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ແມົ່ ນກໍານົດໄວັ້ໃນສັນຍາຮົ່ວມທຶນ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງ
ິ ຸ ກຄົນໃໝົ່ດັົ່ງກົ່ າວ.
ນິຕບ
ມາດຕາ 39 (ໃໝົ່) ການລົງທຶນຮົ່ວມລະຫວົ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ (PPP)
ການລົງທຶນຮົ່ວມ ລະຫວົ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ແມົ່ ນກິດຈະການຮົ່ວມລົງທຶນ ລະຫວົ່າງ
ັ້
ັ ຍາການລົງທຶນຮົ່ວມ ເພືົ່ອຈັດຕັງປະຕິ
ັ ໂຄງການກໍົ່ສັ້າງໃໝົ່,
ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ພາຍໃຕສັ້ ນ
ບດ
ັ້
ົ່ າງ ຫ ື ສະໜອງການບໍລກ
ິ ານສາທາລະນະ.
ປັບປຸ ງພືນຖານໂຄງລ

ັ້
ື
ລັດຖະບານ ອອກລະບຽບການສະເພາະ ກົ່ ຽວກັບຂະແໜງການ, ເງົ່ ອນໄຂ
ແລະ ຂັນຕອນການລົ
ງ

ທຶນໃນຮູ ບການ ການລົງທຶນຮົ່ວມ ລະຫວົ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ.
ມາດຕາ 40 (ໃໝົ່) ການມອບສິດ ຫ ື ໂອນກິດຈະການ ຕາມສັນຍາສໍາປະທານ

ັ້ ງົ ທຶນໃນກິດຈະການສໍາປະທານ ສາມາດ ມອບສິດ ຫ ື ໂອນກິດຈະການ ສົ່ວນໃດສົ່ວນໜຶົ່ງ ຫ ື ທັງ
ຜູ ລ
ັ້ ງົ ທຶນອືົ່ນໄດັ້ ຕາມເງົ່ ອນໄຂ
ື
ໝົດ ໃຫັ້ຜູລ
ດັົ່ງນີ:ັ້
ັ ການຕົກລົງເຫັນດີຈາກລັດຖະບານ ຫ ື ອົງການປົກຄອງແຂວງ;
ຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ັ ພັນທະດັ້ານການເງ ິນ ແລະ ພັນທະອືົ່ນ ຄົບຖັ້ວນຕາມສັນຍາ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
2. ໄດັ້ປະຕິບດ
3. ບໍົ່ໄດັ້ຢູົ່ ໃນໄລຍະການໄກົ່ ເກົ່ ຍ, ຮັ້ອງຟັ້ອງ ຫ ື ດໍາເນີນຄະດີ;
1.

ັ້
ັ້
ິ ຸ ກຄົນ ລົມລະລາຍ.
4. ບໍົ່ຢູົ່ໃນສະພາວະລົມລະລາຍ
ຫ ື ຖືກສານຕັດສິນເປັ ນບຸ ກຄົນ ຫ ື ນິຕບ

ັ ຕາມ
ສໍາລັບກິດຈະການ ສໍາປະທານໃນ ຂະແໜງບໍົ່ແຮົ່, ພະລັງງານ, ທີົ່ດິນ, ກະສິກາໍ -ປົ່າໄມ ັ້ ໃຫັ້ປະຕິບດ
ົ່
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີກົ່ ຽວຂັ້ອງ.
ັ້ ນຄວາມຖືກ
ກໍລະນີໄດັ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫັ້ໂອນ ຕັ້ອງນໍາເອົາສັນຍາການມອບສິດ ຫ ື ໂອນຮຸ ນັ້ ໄປຢັ ງຢື
ິ ານ ຕາມທີົ່ໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ ໃນ
ຕ ັ້ອງ ຈາກອົງການທະບຽນສານ ແລະ ເສຍອາກອນ, ຄົ່າທໍານຽມ ແລະ ຄົ່າບໍລກ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ໝວດ 4

ັ້
ື
ເງົ່ ອນໄຂ
ແລະ ຂັນຕອນການລົ
ງທຶນໃນກິດຈະການທົົ່ວໄປ
ມາດຕາ 41 (ປັບປຸ ງ) ການສະເໜີລງົ ທຶນ ໃນກິດຈະການທົົ່ວໄປ
ນ ນ ຄ ຄ
ັ້ ງົ ທຶນ ທີົ່ມີຈດ
ື າຮັ້ອງຕໍົ່ຂະແໜງ
ຜູ ລ
ຸ ປະສົງລົງທຶນໃນກິດຈະການທົົ່ວໄປທີົ່ບໍົ່ຢູົ່ ໃນບັນຊີຄວບຄຸ ມ ໃຫັ້ຍົ່ ນຄໍ

ັ້
ການອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄັ້າ ເພືົ່ອຂຶນທະບຽນວິ
ສາຫະກິດ ຕາມທີົ່ໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ໃນກົດໝາຍວົ່າດັ້ວຍວິ
ສາຫະກິດ ແລະ ລະບຽບການອືົ່ນ ທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ.
ສໍາລັບການລົງທຶນໃນກິດຈະການທົົ່ວໄປທີົ່ບໍົ່ຢູົ່ ໃນບັນຊີທຸລະກິດຄວບຄຸ ມ ທີົ່ນອນໃນກິດຈະການຕາມ
ັ້ ງົ ທຶນສາມາດຍືົ່ນຄໍາຮັ້ອງຕໍົ່ຫັ້ອງການ
ຂະແໜງການທີົ່ສົົ່ງເສີມ ພາຍຫງັ ໄດັ້ຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດແລັ້ວ, ຜູ ລ
ິ ານການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ເພືົ່ອຂໍໃບສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ.
ບໍລກ
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ມາດຕາ 42 (ປັບປຸ ງ) ການ ະ ລົງທຶນໃນກິດຈະການ ທີົ່ຢູົ່ໃນບັນຊີຄວບຄຸ ມ
ັ້ ງົ ທຶນ ທີົ່ມີຈດ
ື າຮັ້ອງຂໍລງົ ທຶນ ຕໍົ່ຫັ້ອງ
ຜູ ລ
ຸ ປະສົງລົງທຶນໃນກິດຈະການທີົ່ຢູົ່ໃນບັນຊີຄວບຄຸ ມ ໃຫັ້ຍົ່ ນຄໍ
ັ້ ນກາງ ຫ ື ຂັນແຂວງ
ັ້
ົ່ ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມ
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂັນສູ
ໍ
ການບໍລກ
ເພືົ່ອນໍາສະເໜີຕົ່ ຄະນະສົ
ັ້ ມ
ັ້ ຄອງ ທີົ່ໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ໃນລະບຽບການກົ່ ຽວຂັ້ອງ.
ຄອງການລົງທຶນ ພິຈາລະນາຕາມການແບົ່ງຂັນຄຸ

ັ້
ມາດຕາ 43 ການພິຈາລະນາຂຶນທະບຽນວິ
ສາຫະກິດ ໃນກິດຈະການທີົ່ບໍົ່ຢູົ່ໃນບັນຊີຄວບຄຸ ມ
ັ້
ັ້
ຂັນຕອນ
ແລະ ກໍານົດເວລາ ການພິຈາລະນາຂຶນທະບຽນວິ
ສາຫະກິດ ໃນກິດຈະການ ທີົ່ບໍົ່ຢູົ່ ໃນບັນຊີ
ຄວບຄຸ ມ ໃຫັ້ອອກທະບຽນວິສາຫະກິດ ຢົ່າງຊັ້າສຸ ດບໍົ່ໃຫັ້ເກີນ ສິບ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕົ່ ວັນໄດັ້ຮັບຄໍາຮັ້ອງ
ັ້
ັ້
ແຈ ັ້ງຂຶນທະບຽນວິ
ສາຫະກິດເປັນຕົນໄປ.

ມາດຕາ 44 ອາຍຸ ການລົງທຶນ

ັ້
ການລົງທຶນໃນກິດຈະການທົົ່ວໄປ ບໍົ່ຈໍາກັດອາຍຸ ການລົງທຶນ ເວັນເສຍແຕົ່
ກິດຈະການລົງທຶນ ທີົ່ໄດັ້ກໍາ
ນົດອາຍຸ ການລົງທຶນໄວັ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ ຂອງຂະແໜງການທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ.

ໝວດ 5

ັ້
ື
ເງົ່ ອນໄຂ
ແລະ ຂັນຕອນການລົ
ງທຶນໃນກິດຈະການສໍາປະທານ
ື
ມາດຕາ 45 (ໃໝົ່) ເງົ່ ອນໄຂຂອງຜູ
ລັ້ ງົ ທຶນ ໃນກິດຈະການສໍາປະທານ
ື
ັ້ ະເໜີລງົ ທຶນໃນກິດຈະການສໍາປະທານ ມີດົ່ ງນີ
ັ :ັ້
ເງົ່ ອນໄຂຂອງຜູ
ສ
1.

ິ ຸ ກຄົນ;
ຕັ້ອງເປັນນິຕບ

ັ້ ນຈາກອົງການທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ;
2. ມີປະສົບການ ແລະ ໄດັ້ຮັບຜົນສໍາເລັດທາງດັ້ານທຸລະກິດ ໂດຍມີການຢັງຢື
ັ້ ນຈາກສະຖາບັນການເງ ິນ ພາຍໃນ ຫ ື
ັ ການຢັ ງຢື
3. ມີຖານະທາງດັ້ານການເງ ິນ ຫ ື ແຫົ່ ງທຶນ ໂດຍໄດັ້ຮບ
ຕົ່າງປະເທດ;
ົ່ ນ ຕາມທີົ່ກໍານົດໄວັ້ໃນກົດໝາຍທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ.
ື
4. ມີເງົ່ ອນໄຂອື
ມາດຕາ 46 (ໃໝົ່) ຄໍາຮັ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບການຂໍລງົ ທຶນ
ັ :ັ້
ຄໍາຮັ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບການຂໍລງົ ທຶນ ມີດົ່ ງນີ
1.

ຄໍາຮັ້ອງຂໍລງົ ທຶນ;

ັ້ ງົ ທຶນ ຫ ື ບໍລສ
ິ ດ
ັ , ບັດປະຈໍາຕົວ, ໃບແຈ ັ້ງໂທດ, ສໍາເນົາໜັງສື
2. ປະຫວັດ ແລະ ປະສົບປະການ ຂອງຜູ ລ
ິ ຸ ກຄົນ;
ເດີນທາງ, ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ກໍລະນີເປັ ນນິຕບ

ັ້
ັ້ ຮ
ື ຸ ນັ້ ສອງວິສາຫະກິດຂຶນໄປ);
3. ສັນຍາຮົ່ວມທຸລະກິດ (ໃນກໍລະນີ ມີ ສອງຂາຮຸ ນັ້ ຫ ື ຜູ ຖ

ັ້ າງໜັ້າ ບັນດາຂາຮຸ ນັ້ ຫ ື ຜູ ຖ
ັ້ ຮ
ື ຸ ນັ້ ຂອງວິສາຫະກິດ, ໃນກໍລະນີບຸກຄົນດັົ່ງກົ່ າວບໍົ່ຢູົ່
4. ໃບມອບສິດໃຫັ້ຜູຕ
ິ ດ
ັ ;
ໃນຕໍາແໜົ່ງສູງສຸ ດຂອງບໍລສ

ັ້
ັ້ : ຈຸດປະສົງການ
5. ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ຫ ື ແຜນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຊຶົ່ງກໍານົດເນືອໃນຕົ
ນຕໍ
ັ້
ົ ຂອງ
ລົງທຶນ, ຄາດຄະເນມູນຄົ່າການລົງທຶນ, ທີົ່ຕັງໂຄງການ,
ກໍານົດເວລາດໍາເນີນງານ, ປະສິດທິຜນ
ໂຄງການ, ຄວາມຕັ້ອງການດັ້ານແຮງງານ, ຄວາມຕັ້ອງການເຊົົ່າ ຫ ື ສໍາປະທານທີົ່ດິນລັດ, ຄວາມອາດ
ສາມາດເປັ ນໄປໄດັ້ທາງດັ້ານເສດຖະກິດ, ເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ, ຄາດຄະເນການແບົ່ງຜົນປະໂຫຍດ,
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ັ້
ິ ດ
ັ ແມົ່ ຫ ື ສະຖາບັນການ
ແຜນການ ແລະ ຂັນຕອນການດໍ
າເນີນງານ, ສັນຍາຊົ່ວຍໜູນທຶນຈາກບໍລສ
ັ້
ີ ະດົມທຶນ, ຂໍສະເໜີ
ເງ ິນ, ວິທລ
ດາັ້ ນນະໂຍບາຍການລົງທຶນ;

6. ບົດປະເມີນຜົນກະທົບດັ້ານສີົ່ງແວດລັ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ;
ັ້ ນຖານະການເງ ິນ ຫ ື ເອກະສານສະໜັບສະໜູນ ຈາກສະຖາບັນການເງ ິນ ຫ ື ທະນາຄານ, ບົດ
7. ໃບຢັງຢື
ັ້ ນ ສອງ ປີ ຫາັ້ ສຸ ດ;
ລາຍງານຖານະການເງ ີນ ທີົ່ຜົ່ານການຢັງຢື

ິ ດ
ັ ຕາມແບບພິມ.
8. ກົດລະບຽບບໍລສ
ມາດຕາ 47 (ປັບປຸ ງ) ການຍືົ່ນຄໍາຮັ້ອງຂໍລງົ ທຶນໃນກິດຈະການສໍາປະທານ
ັ້ ງົ ທຶນ ທີົ່ມີຈດ
ຜູ ລ
ຸ ປະສົງລົງທຶນ ໃນກິດຈະການສໍາປະທານ, ການລົງທຶນພັດທະເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

ື າຮັ້ອງຂໍລງົ ທຶນ ພັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານຄົບຊຸດ ຕໍົ່
ແລະ ເຂດອຸ ດສາຫະກໍາປຸ ງແຕົ່ງເພືົ່ອການສົົ່ງອອກ ໃຫັ້ຍົ່ ນຄໍ
ັ້
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ເພືົ່ອຄົນຄວັ້າ
ັ້
ຫັ້ອງການບໍລກ
ແລັ້ວນໍາສະເໜີຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ຄອງການລົງທຶນ ພິຈາລະນາ.
ລາຍລະອຽດຂອງການປະກອບເອກະສານຄົບຊຸດ ໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ໃນລະບຽບການຕົ່ າງຫາກ.

ມາດຕາ 48 (ປັບປຸ ງ) ການປົ່ຽນແປງການລົງທຶນ

ີ ານຕົ່າງໆ ເຊັົ່ນ ການປົ່ຽນແປງວັດຖຸປະສົງໃນການດໍາເນີນ
ການລົງທຶນ ຈະຖືກປົ່ຽນແປງດັ້ວຍວິທກ
ັ້ ຮ
ື ຸ ນັ້ , ຜູ ຕັ້ າງໜັ້າທາງດັ້ານກົດໝາຍ, ທຶນຈົດທະບຽນ ແລະ ອືົ່ນໆ ຕາມການສະເໜີຂອງຜູ ັ້
ທຸລະກິດ, ຜູ ຖ
ັ້ ນຄວັ້
ົ ັ້
ລົງທຶນ ໂດຍອົງການທີົ່ອອກອະນຸຍາດເປັ ນຜູ ຄ
າພິຈາລະນາ.

ໝວດທີ 6
ັ້ ນ
ການນໍາເຂົາທຶ
ັ້ ນໃນກິດຈະການທົົ່ວໄປ
ມາດຕາ 49 (ໃໝົ່) ການນໍາເຂົາທຶ
ັ້
ັ້ ງົ ທຶນຕົ່າງປະເທດ ທີົ່ລົງທຶນໃນກິດຈະການທົົ່ວໄປ ຕອັ້ ງນໍາທຶນເຂົາມາ
ຜູ ລ
ຢົ່າງໜັ້ອຍ ສາມສິບ ສົ່ວນ
ັ້ ບ ວັນ ນັບແຕົ່ວັນໄດັ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດການ
ຮັ້ອຍ ຂອງທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ເກົາສິ

ື ໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມ ກົດໝາຍວົ່າດັ້ວຍວິສາຫະກິດ ຫ ື ກົດໝາຍອືົ່ນທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ.
ລົງທຶນ, ສົ່ວນທີົ່ຍັງເຫອ
ັ້ ນ ສາມາດປະຕິບດ
ັ ໄດັ້ເປັນ ເງ ິນ ແລະ/ຫ ື ວັດຖຸ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີົ່
ການນໍາເຂົາທຶ
ກົ່ ຽວຂັ້ອງ.

ກ ນນ
ປປ ລ

ນ
ກ

ປນ ນ ແລະ/ຫ ື ປນ
ແລະ ລະ

ນ

ກນ ກ

ກະ ນ

ນນ

ະນ ຄ ນກ

ແ

.

ັ້ ນໃນກິດຈະການສໍາປະທານ
ມາດຕາ 50 (ໃໝົ່) ການນໍາເຂົາທຶ
ັ້ ນມາພັດທະນາໂຄງການໃນກິດຈະການສໍາປະທານ ຕອັ້ ງປະຕິບດ
ັ ຕາມ ບົດວິພາກເສດ
ການນໍາເຂົາທຶ
ຖະກິດ-ເຕັກນິກ ທີົ່ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ສັນຍາທີົ່ເຊັນກັບລັດຖະບານ.
ັ້ ນ ໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມ ວັກ 2 ແລະ 3 ຂອງ ມາດຕາ 49 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ.ັ້
ການນໍາເຂົາທຶ
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ມາດຕາ 51 (ປັບປຸ ງ) ທຶນຈົດທະບຽນກິດຈະການສໍາປະທານ

ທຶນຈົດທະບຽນໃນກິດຈະການສໍາປະທານ ກໍານົດຕາມອັດຕາ ດັົ່ງນີ:ັ້
- ສາມສິບ ສົ່ວນຮັ້ອຍ ຂອງທຶນທັງໝົດ ສໍາລັບໂຄງການທີົ່ມີມູນຄົ່າການລົງທຶນບໍົ່ເກີນ ສິບລັ້ານ ໂດລາ
ສະຫະລັດ;

- ສິບ ສົ່ວນຮັ້ອຍ ຂອງທຶນທັງໝົດ ສໍາລັບໂຄງການທີົ່ມີມູນຄົ່າການລົງທຶນຫາຍກວົ່າ ສິບລັ້ານ
ໜຶົ່ງຕື ັ້ ໂດລາສະຫະລັດ;

ຫາ

- ຫັ້າ ສົ່ວນຮັ້ອຍ ຂອງທຶນທັງໝົດ ສໍາລັບໂຄງການທີົ່ມີມູນຄົ່າການລົງທຶນ ຫາຍກວົ່າ ໜຶົ່ງຕື ັ້ ໂດລາ
ັ້
ສະຫະລັດຂຶນໄປ.
ທຶນຈົດທະບຽນໃນກິດຈະການສໍາປະທານ ຕັ້ອງສະແດງອອກເປັ ນຊັບສິນ ແລະ ໃນຕະຫອດໄລຍະ
ການດໍາເນີນທຸລະກິດນັນັ້ ມູນຄົ່າຊັບສິນ ຕ ັ້ອງບໍົ່ໃຫັ້ຫຸ ດທຶນຈົດທະບຽນ.
ັ້ າໍ ນົດ ຂະໜາດ ຂອງກິດຈະການສໍາປະທານ.
ລັດຖະບານ ເປັນຜູ ກ

ໝວດທີ 7
ຫັ້ອງການຜູຕັ້ າງໜັ້າ
ມາດຕາ 52 (ໃໝົ່) ຫັ້ອງການຜູ ຕັ້ າງໜັ້າ
ິ ຸ ກຄົນຕົ່ າງປະເທດ
ຫັ້ອງການຜູ ຕັ້ າງໜັ້າຂອງນິຕບ

ິ ດ
ັ ແມົ່
ແມົ່ ນຫັ້ອງການປະສານງານຕາງໜັ້າໃຫັ້ບໍລສ

ໃນການສຶກສາຊົ່ອງທາງການລົງທຶນ ແລະ ພົວພັນກັບພາກສົ່ວນຕົ່ າງໆທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຢູົ່ ສປປ
ລາວ ແຕົ່ບໍົ່ສາມາດເຄືົ່ອນໄຫວທຸລະກິດໄດັ້.
ັ້
ມາດຕາ 53 (ປັບປຸ ງ) ການສະເໜີສ ັ້າງຕັງຫັ້ອງການຜູ
ຕັ້ າງໜັ້າ
ັ້ ອງການຜູ ຕັ້ າງໜັ້າ ຢູົ່ ສປປ ລາວ ຕັ້ອງສະເໜີຕົ່ ຫັ້ອງ
ິ ຸ ກຄົນຕົ່າງປະເທດ ທີົ່ມີຈດ
ໍ
ນິຕບ
ຸ ປະສົງສັ້າງຕັງຫັ້
ັ້ ອງການຜູ ຕັ້ າງໜັ້າ
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ເພືົ່ອພິຈາລະນາ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດສັ້າງຕັງຫັ້
ການບໍລກ

ັ້
ິ ດ
ັ ເປັ ນຕົນໄປ.
ພາຍໃນ ກໍານົດເວລາ ສິບຫັ້າ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕົ່ ວັນໄດັ້ຮັບຄໍາສະເໜີຂອງບໍລສ
ັ້
ິ ທີົ່ຖືກຕັ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສາມາດ
ໃບອະນຸຍາດສັ້າງຕັງຫັ້ອງການຜູ
ຕັ້ າງໜັ້າ ແມົ່ ນເອກະສານຮັບຮູ ສັ້ ດ
ັ້ ນດັ້ານການລົງທຶນໃຫັ້
ເຄືົ່ອນໄຫວ ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜັ້າທີົ່ຂອງຕົນ ເປັ ນຕົນັ້ ການເກັບກໍາຂໍມູ
ັ້
ິ ດ
ັ ແມົ່ ເພືົ່ອເປັນພືນຖານໃນການຕັ
ິ ເຄືົ່ອນໄຫວດໍາເນີນ
ແກົ່ ບໍລສ
ດສິນໃຈລົງທຶນ ຢູົ່ ສປປ ລາວ ແຕົ່ ຫາກບໍົ່ມີສດ
ທຸລະກິດ.

ັ້ ການກໍານົດອາຍຸ ແລະ ທຶນສັ້າງຕັງັ້ ຂອງຫັ້ອງການຜູ ຕ
ັ ການໃນການສັ້າງຕັງ,
ັ້ າງໜັ້າ ກໍານົດໄວັ້
ສໍາລັບຫກ

ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ພາກທີ IV
ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
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ມາດຕາ 54 (ປັບປຸ ງ) ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

ັ້
ັ້ ນໂດຍການຕົ
ົ ໄກຄຸ ັ້ມຄອງ
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແມົ່ ນເຂດທີົ່ສັ້າງຕັງຂຶ
ກລົງຂອງລັດຖະບານ, ມີກນ
ິ ານສະເພາະ ເພືົ່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮັ້ອງຕັ້ອງການ ໃນການດຶງດູດການລົງທຶນ ທີົ່ໃຊັ້ເຕັກ
ບໍລຫ
ັ້ ນໍາໃຊັ້ເຕັກໂນໂລ
ໂນໂລຊີສູງ, ເປັ ນມິດກັບສິົ່ງແວດລັ້ອມ, ຜະລິດເພືົ່ອສົົ່ງອອກ ແລະ ທົດແທນການນໍາເຂົາ,
ຊີໃໝົ່ໃນການຜະລິດກະສິກາໍ ເປັນສິນຄັ້າ, ການຜະລິດທີົ່ສະອາດ, ປະຢັ ດຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ພະລັງງານ ເພືົ່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຂຽນຫຍໍວັ້ ົ່ າ “ຂພສ” ຂຽນເປັ ນພາສາອັງກິດ: Special Economic Zone

“SEZ”.
ັ້
ມາດຕາ 55 (ໃໝົ່) ການສັ້າງຕັງເຂດເສດຖະກິ
ດພິເສດ
ັ້
ັ້
ລັດຖະບານ ຕົກລົງສັ້າງຕັງເຂດເສດຖະກິ
ດພິເສດ ຕາມການຄົນຄວັ້າສະເໜີ
ຂອງຄະນະກໍາມະການ
ັ້ ນກາງ ໂດຍມີການປະສານສົມທົບກັບ ອົງການປົ ກຄອງທັ້ອງຖິົ່ນ ທີົ່
ັ້ ຄອງການລົງທຶນ ຂັນສູ
ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ກົ່ ຽວຂັ້ອງ.

ພາຍຫງັ ລັດຖະບານ ຕົກລົງສັ້າງເປັ ນເຂດເສດຖະກິດພິເສດແລັ້ວ ຈຶົ່ງກໍານົດຮູ ບການລົງທຶນ ແລະ ຄັດ
ົ່ ໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ.ັ້
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ຕາມເງົ່ ອນໄຂທີ
ື
ເລືອກຜູ ພ
ັ້
ື
ມາດຕາ 56 (ປັບປຸ ງ) ເງົ່ ອນໄຂການສັ້າງຕັ
ງເຂດເສດຖະກິ
ດພິເສດ
ົ່ ອນໄຂຕົ
ັ້
ັ້ ດັົ່ງນີ:ັ້
ື
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຕັ້ອງສັ້າງຕັງຕາມເງ
ນຕໍ
ກໍານົດແຈ ັ້ງວັດຖຸປະສົງຂອງເສດຖະກິດພິເສດ;
ັ້ ົ່ ແລະ ເຂດແດນຢົ່າງຈະແຈ ັ້ງ;
ັ້ ົ່ ເໝາະສົມກັບວັດຖຸປະສົງ, ກໍານົດເນືອທີ
ີ ງທີ
2. ມີທົ່ ຕັ
3. ກໍານົດອາຍຸ ສໍາປະທານເຂດທີົ່ຊັດເຈນ;
1.

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ປະຊາຊົນ;
4. ກໍານົດແຈ ັ້ງຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ຜູ ພ
ົ່
5. ກໍານົດນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມທີຈະແຈ ັ້ງ;

6. ຜົ່ານການປະເມີນຜົນທາງດັ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ສິົ່ງແວດລັ້ອມ-ສັງຄົມ.
ັ້
7. ຢູົ່ ພາຍໃຕ ັ້ການຄຸ ັ້ມຄອງຂອງລັດຖະບານ ຫ ື ອົງການປົ ກຄອງຂັນແຂວງ
ແລະ ນອນຢູົ່ ໃນແຜນ
ພັດທະນາ ຂອງລັດຖະບານ, ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ;
ັ້ ງ, ຄວາມສະຫງ ົບ, ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເປັ ນລະບຽບຮຽບຮັ້ອຍຂອງ
8. ຮັບປະກັນຄວາມໝັນຄົ
ັ້ ົ່ .
ສັງຄົມພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ບົ່ອນເຂດເສດຖະກິດຕັງຢູ
ັ ວັດທະນະ
9. ຮັບປະກັນການພັດນາແບບຍືນຍົງ, ປົ ກປັ ກຮັກສາສິົ່ງແວດລັ້ອມ, ສົົ່ງເສີມ ແລະ ອະນຸລກ
ທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ.
ັ ການ ການເຄືົ່ອນໄຫວຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ມາດຕາ 57 (ປັບປຸ ງ) ຫກ
ັ້
ັ ການພືນຖານ
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເຄືົ່ອນໄຫວຕາມຫກ
ດັົ່ງນີ:ັ້

ັ ກົດໝາຍ, ສັນຍາສໍາປະທານ ແລະ ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມພິເສດ ຕາມກົດໝາຍ;
1. ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ວັດທະ
2. ຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ປົກປັ ກຮັກສາສິົ່ງແວດລັ້ອມ, ສົົ່ງເສີມ ແລະ ອະນຸລກ
ນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ;
ັ້ ຄອງ ບໍລຫ
ິ ານ ຕາມກົນໄກ ການບໍລກ
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ວົ່ອງໄວ, ໂປົ່ງໃສ;
3. ຄຸ ມ
ັ້ ງ, ຄວາມສະຫງ ົບ, ຄວາມປອດໄພ ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ
4. ຮັບປະກັນຄວາມໝັນຄົ
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ັ້ ົ່ .
ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ບົ່ອນເຂດເສດຖະກິດພິເສດຕັງຢູ
ມາດຕາ 58 (ປັບປຸ ງ) ອາຍຸ ສໍາປະທານທີົ່ດິນເພືົ່ອພັດທະນາເສດຖະກິດພິເສດ
ອາຍຸ ສໍາປະທານທີົ່ດິນ ເພືົ່ອພັດທະນາເສດຖະກິດພິເສດ ແມົ່ ນອີງຕາມປະເພດ, ຂະໜາດ, ມູນຄົ່າການ
ື
ລົງທຶນ, ເງົ່ ອນໄຂ,
ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ຂອງກິດຈະການ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ
ຂະແໜງການທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ, ແຕົ່ສູ ງສຸ ດ ບໍົ່ໃຫັ້ເກີນ ຫັ້າສິບ ປີ .
ອາຍຸ ສໍາປະທານທີົ່ດິນເພືົ່ອພັດທະນາເສດຖະກິດພິເສດ ສາມາດຕໍົ່ໄດັ້ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ
ັ້
ົ່ ອນ
ື ໄຂຜູ ລ
ັ້ ງົ ທຶນໄດັ້ປະຕິບດ
ັ ສັນຍາສໍາປະທານຢົ່າງມີປະສິດທິຜນ
ົ ແລະ ໄດັ້ນາໍ ເອົາຜົນປະໂຫຍດ
ບົນພືນຖານເງ
ໃຫັ້ແກົ່ ສັງຄົມ.
ມາດຕາ 59 (ປັບປຸ ງ) ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມດັ້ານພາສີ, ສົ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ນະໂຍບາຍອືົ່ນ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ຜູ ລ
ັ້ ງົ ທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄດັ້ຮບ
ັ ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມພິເສດສະເພາະດັ້ານ
ຜູ ພ
ພາສີ, ສົ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ນະໂຍບາຍອືົ່ນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕົ່ າງຫາກ.

ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ຜູ ລ
ັ້ ງົ ທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມາດປະຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ ຕາມທີົ່ໄດັ້
ຜູ ພ
ກໍານົດໄວັ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ຫ ື ສັນຍາສໍາປະທານ ທີົ່ໄດັ້ເຊັນກັບລັດຖະບານ.
ມາດຕາ 60 (ປັບປຸ ງ) ອົງການຄຸ ັ້ມຄອງວຽກງານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ັ້ ຸ ັ້ມຄອງວຽກງານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຢົ່າງລວມສູ ນ ແລະ ເປັ ນເອກະພາບ ໃນ
ລັດຖະບານ ເປັ ນຜູ ຄ
ຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫັ້ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັ ນ
ັ້
ເຈົາການປະສານສົ
ມທົບກັບຂະແໜງການອືົ່ນ ແລະ ອົງການປົ ກຄອງທັ້ອງຖິົ່ນ ທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ.
ອົງການຄຸ ັ້ມຄອງວຽກງານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ປະກອບດັ້ວຍ:
1. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ;
2. ອົງການປົກຄອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ;
3. ຫັ້ອງການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ;
ັ້ ຄອງເຂດ.
4. ຄະນະຄຸ ມ
ັ້ ຄອງວຽກງານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ໃນລະບຽບການ
ສິດ ແລະ ໜັ້າທີົ່ ຂອງອົງການຄຸ ມ
ຕົ່າງຫາກ.

ພາກທີ V
ການອອກໄປລົງທຶນຢູົ່ຕົ່ າງປະເທດ
(ໃໝົ່) ການສະເໜີອອກໄປລົງທຶນຢູົ່ຕົ່ າງປະເທດ ຂອງຜູ ລັ້ ງົ ທຶນພາຍໃນ
ັ້ ງົ ທຶນພາຍໃນ ທີົ່ມີຈດ
ິ ານ
ຜູ ລ
ຸ ປະສົງອອກໄປລົງທຶນຢູົ່ ຕົ່ າງປະເທດ ຕັ້ອງຍືົ່ນຄໍາຮັ້ອງຕໍົ່ຫັ້ອງການບໍລກ
ການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ເພືົ່ອພິຈາລະນາ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດ.

ມາດຕາ 61

ື
ມາດຕາ 62 (ໃໝົ່) ເງົ່ ອນໄຂການອອກໄປລົ
ງທຶນຢູົ່ຕົ່ າງປະເທດ

ັ້ ງົ ທຶນພາຍໃນ ຈະອອກໄປລົງທຶນຢູົ່ຕົ່ າງປະເທດ ຕ ັ້ອງປະຕິບດ
ັ ຕາມເງົ່ ອນໄຂ
ື
ຜູ ລ
ດັົ່ງນີ:ັ້
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ັ້
ມີເປົ າໝາຍໂຄງການລົ
ງທຶນຢູົ່ ຕົ່ າງປະເທດ;
ັ້ ນການກວດສອບບັນຊີການເງ ິນຄືນຫງັ ສອງປີ ຫາັ້ ສຸ ດ ຈາກຂະແໜງການເງ ິນ ຫ ື ບໍລສ
ິ ດ
ັ
2. ມີໃບຢັ ງຢື
1.

ິ ຸ ກຄົນ);
ກວດສອບເອກະລາດ (ສໍາລັບນິຕບ

ັ ພັນທະດັ້ານການເງ ິນຄົບຖັ້ວນ ຕໍົ່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຖືກຕັ້ອງຕາມກົດໝາຍ;
3. ໄດັ້ປະຕິບດ

ັ ຕາມລະບຽບການ ຂອງ ທະນາຄານ ແຫົ່ງ ສປປ ລາວ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີົ່
4. ຕັ້ອງປະຕິບດ
ກົ່ ຽວຂັ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ.
ມາດຕາ 63 (ໃໝົ່) ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງຜູລັ້ ງົ ທຶນພາຍໃນ ທີົ່ອອກໄປລົງທຶນຢູົ່ຕົ່ າງປະເທດ
ັ້ ງົ ທຶນພາຍໃນ ທີົ່ອອກໄປລົງທຶນຢູົ່ ຕົ່ າງປະເທດ ມີສດ
ິ ດັົ່ງນີ:ັ້
ຜູ ລ
1.

ັ
ນໍາເງ ິນ ແລະ ຊັບສິນອອກໄປລົງທຶນຢູົ່ ຕົ່ າງປະເທດ ແລະ ກັບຄືນປະເທດ ພາຍຫງັ ທີົ່ໄດັ້ປະຕິບດ
ົ່
ພັນທະຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງປະເທດ ທີຕົນລົງທຶນຢູົ່;

2. ນໍາເອົາຜົນກໍາໄລ ແລະ ລາຍຮັບອືົ່ນຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດ ກັບຄືນປະເທດ;

ັ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ
3. ໄດັ້ຮບ
ລາວ;

4. ຈ ັ້າງແຮງງານລາວ ເພືົ່ອເຮັດວຽກຢູົ່ ວິສາຫະກິດຂອງຕົນຢູົ່ ຕົ່ າງປະເທດ ໂດຍສອດຄົ່ອງຕາມກົດໝາຍ
ແລະ ລະບຽບການກົ່ ຽວຂັ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຂອງປະເທດທີົ່ຕົນໄປລົງທຶນ.

1.

ັ້ ງົ ທຶນພາຍໃນ ທີົ່ອອກໄປລົງທຶນຢູົ່ ຕົ່ າງປະເທດ ມີພນ
ັ ທະ ດັົ່ງນີ:ັ້
ຜູ ລ
ັ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງປະເທດທີົ່ຕົນໄປລົງທຶນ;
ປະຕິບດ

ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູ
2. ລາຍງານດັ້ານການເງ ິນ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ ຕໍົ່ຫັ້ອງການບໍລກ
ດຽວ ເພືົ່ອແຈ ັ້ງໃຫັ້ ກະຊວງ ການເງ ິນ ແລະ ທະນາຄານ ແຫົ່ງ ສປປ ລາວ.
ັ້ ດການລົງທຶນຢູົ່ ຕົ່ າງປະເທດ ສາມາດນໍາທຶນ ແລະ ຊັບສິນກັບຄືນປະເທດ ຕາມກົດ
ພາຍຫລັງສິນສຸ
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ.

ພາກທີ VI
ັ້ ງົ ທຶນ
ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ ລ
ໝວດທີ 1

ສິດຂອງຜູ ັ້ລົງທຶນ
ມາດຕາ 64 (ປັບປຸ ງ) ສິດຂອງຜູ ລັ້ ງົ ທຶນ
ັ້ ງົ ທຶນ ມີດົ່ ງນີ
ັ :ັ້
ສິດຂອງຜູ ລ

ລົງທຶນໃນທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທຸກເຂດລົງທຶນທີົ່ບໍົ່ຫວງຫັ້າມຕາມກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ;
2. ລົງທຶນຕາມປະເພດ, ຮູ ບການ ແລະ ຮູ ບແບບວິສາຫະກິດ ຕາມທີົ່ໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ
1.

ລະບຽບການ;
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3. ຂໍສໍາປະທານໂຄງການຈາກລັດຖະບານ ຫ ື ອົງການປົ ກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ຕາມແຕົ່ ກໍລະນີ ເພືົ່ອ
ພັດທະນາໂຄງການໃດໜຶົ່ງ;
ັ້
4. ຂໍສໍາປະທານສັ້າງຕັງເຂດເສດຖະກິ
ດພິເສດຈາກລັດຖະບານ;
ັ້
ັ້ າງໜັ້າ ຫ ື ສາຂາຂອງຕົນ ຢູົ່ ສປປ ລາວ;
5. ຂໍສາັ້ ງຕັງຫັ້ອງການຜູ
ຕ

ີ
6. ຂໍປົ່ຽນວັດຖຸປະສົງ ຫ ື ກິດຈະການລົງທຶນ ໃນກໍລະນີທົ່ ການດໍ
າເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ ຫາກບໍົ່ມີປະ
ົ ເນືົ່ອງຈາກການປົ່ຽນແປງດັ້ານນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
ສິດທິຜນ
ັ ການປົກປັ້ອງດັ້ານຕົ່າງໆຈາກລັດ, ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາທີົ່ໄດັ້ມາຈາກການລົງທຶນ
7. ໄດັ້ຮບ
ຂອງຕົນ;
ັ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກຈາກລັດໃນດັ້ານຕົ່ າງໆ ໃນການລົງທຶນຂອງຕົນ;
8. ໄດັ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຊົົ່າ ຫ ື ການສໍາປະທານ ໂດຍສອດຄົ່ອງກັບ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
9. ໄດັ້ຮບ
ຂອງ ສປປ ລາວ;
ິ ໃຊັ້ທົ່ ດິ
ີ ນຕາມອາຍຸ ເຊົົ່າ ຫ ື ສໍາປະທານ, ໃຫັ້ສບ
ື ທອດສັນຍາເຊົົ່າທີົ່
10. ສໍາລັບຜູ ເັ້ ຊົົ່າ ຫ ື ສໍາປະທານທີົ່ດິນ ມີສດ
ດິນ ຕາມອາຍຸ ຂອງສັນຍາ ແລະ ອືົ່ນໆ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກົ່ ຽວຂັ້ອງ;
ຕຶກ, ອາຄານ ຫ ື ສິົ່ງປຸ ກສັ້າງໃນທີົ່ດິນທີົ່ໄດັ້ຮັບສໍາປະທານ,

ັ້ າມະສິດຕໍົ່ຊັບສິນຂອງຕົນ ລ
11. ເປັນເຈົາກໍ

ິ ໂອນກໍາມະສິດໃຫັ້ຄນ
ົ ພາຍໃນ ຫ ື ຕົ່ າງປະເທດ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
ມີສດ
12. ເປີ ດບັນຊີເປັ ນເງ ິນກີບ ຫ ື ເງ ິນຕາຕົ່ າງປະເທດ ຢູົ່ ທະນາຄານທີົ່ຕັງັ້ ຢູົ່ ສປປ ລາວ;
ີ ນວົ່າ ຕົນຖືກອັບປະໂຫຍດໃນການລົງທຶນ;
13. ຍືນຄໍາຮັ້ອງທຸກຕໍົ່ອົງການທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ ໃນກໍລະນີທົ່ ເຫັ
ັ ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອືົ່ນ ຕາມທີົ່ໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
14. ໄດັ້ຮບ
ິ ານກິດຈະການການລົງທຶນຂອງຕົນ
ມາດຕາ 65 (ປັບປຸ ງ) ສິດໃນການຄຸ ັ້ມຄອງ-ບໍລຫ
ິ ານກິດຈະການການລົງທຶນຂອງຕົນ ມີດົ່ ງນີ
ັ :ັ້
ສິດໃນການຄຸ ັ້ມຄອງ-ບໍລຫ
1.

ວາງແຜນການໃນການລົງທຶນຂອງຕົນ;

ັ້
ັ ຖຸ, ອຸ ປະກອນ, ພາຫະນະ, ກົນຈັກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຕົ່າງໆ ເຂົາໃນການລົ
2. ຈັດຫາ ແລະ ນໍາໃຊັ້ວດ
ງທຶນ
ຂອງຕົນ;
ັ້ ງຕະຫາດພາຍໃນ ແລະ ຕົ່ າງປະເທດ;
3. ເຂົາເຖິ

ັ້ ຄອງແຮງງານໃຫັ້ມຄ
ີ ວາມເປັ ນລະບຽບຮຽບຮັ້ອຍ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມສະດວກໃນການ
4. ຄຸ ມ
ເຄືົ່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງຕົນ;
5. ດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ເພືົ່ອປຶກສາຫາລືກົ່ຽວກັບການລົງທຶນຂອງຕົນ;
ັ້ ໃຫັ້ຜູລ
ັ້ ງົ ທຶນອືົ່ນ;
6. ມອບ ຫ ື ໂອນຮຸ ນ

7. ຫຸ ດ ຫ ື ເພີົ່ມທຶນ ຂອງກິດຈະການການລົງທຶນ;
ໍ ງການທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ ເພືົ່ອພິຈາລະນາກົ່ ຽວກັບການຄວບ, ໂຈະ, ຍຸ ບເລີກ ຫ ື ປົ່ຽນຮູ ບແບບວິ
8. ສະເໜີຕົ່ ອົ
ສາຫະກິດຂອງຕົນ;
ິ ອືົ່ນ ຕາມທີົ່ໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
9. ນໍາໃຊັ້ສດ
ມາດຕາ 66 (ປັບປຸ ງ) ສິດໃນການວົ່າຈ ັ້າງແຮງງານ
ັ :ັ້
ສິດໃນການວົ່າຈ ັ້າງແຮງງານ ມີດົ່ ງນີ
1.

ັ້
ັ້ ົ່ ຽວຊານ ເພືົ່ອເຂົາມາເຮັ
ເຊັນສັນຍາວົ່າຈ ັ້າງແຮງງານກັບນັກວິຊາການ, ຜູ ຊ
ດວຽກໃນວິສາຫະກິດຂອງ
ັ້ ອ
ັ້ ອກແຮງງານດັ້ານຮົ່າງກາຍ ແລະ
ຕົນ. ໃນກໍລະນີ ກິດຈະການລົງທຶນຫາກມີຄວາມຈໍາເປັ ນນໍາເຂົາຜູ
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ັ້ ງົ ທຶນມີສດ
ິ ສະເໜີ
ມັນສະໝອງເກີນອັດຕາທີົ່ໄດັ້ກໍານົດໄວັ້ໃນກົດໝາຍວົ່າດັ້ວຍແຮງງານ
ຜູ ລ
ຕໍົ່
ັ້ ວາ ແລະ ນໍາສະເໜີ ຄະນະກາມະການສົົ່ງເສີມ
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ເພືົ່ອຄົນຄັ້
ຫັ້ອງການບໍລກ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນ ພິຈາລະນາຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
ແລະ ຄຸ ມ
ັ້
ັ້ ອກແຮງງານເຂົາໃນຕໍ
2. ສັບຊັ້ອນ, ຈັດວາງຜູ ອ
າແໜົ່ງງານຕົ່ າງໆ ຕາມຄວາມຮຽກຮັ້ອງຕອັ້ ງການຂອງວິ
ສາຫະກິດຕົນ;

ັ ນະໂຍບາຍ ຫ ື ມາດຕະການຕໍົ່ຜູ ອ
ັ້ ອກແຮງງານ ຢົ່າງສະເໝີພາບ;
3. ປະຕິບດ
ັ ສິດອືົ່ນ ຕາມທີົ່ໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ໃນກົດໝາຍວົ່າດັ້ວຍແຮງງານ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີົ່
4. ປະຕິບດ
ກົ່ ຽວຂັ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ.
ມາດຕາ 67 ສິດໃນການຢູົ່ອາໄສສໍາລັບຜູ ລັ້ ງົ ທຶນຕົ່ າງປະເທດ
ັ້ ງົ ທຶນຕົ່າງປະເທດ ພັ້ອມດັ້ວຍສະມາຊິກຄອບຄົວ ມີສດ
ິ ອາໄສຢູົ່ ດິນແດນ ສປປ ລາວ ຕາມໄລຍະ
ຜູ ລ
ັ້ ົ່ ຽວຊານຕົ່ າງປະເທດ ມີສດ
ິ ອາໄສຢູົ່ດິນແດນ ຂອງ ສປປ ລາວ
ເວລາ ຂອງການລົງທຶນ. ນັກວິຊາການ, ຜູ ຊ
ຕາມສັນຍາວົ່າຈ ັ້າງແຮງງານ.
ັ້ ງົ ທຶນຕົ່າງປະເທດພັ້ອມດັ້ວຍສະມາຊິກຄອບຄົວ, ນັກວິຊາການ, ຜູ ຊ
ັ້ ົ່ ຽວຊານຕົ່າງປະເທດ ໄດັ້ຮບ
ັ
ຜູ ລ
ົ່
ົ່
ັ້
ັ້
ັ້ ົ່ ໃຫັ້
ີ ົ່ າເຂົາ-ອອກຫ
ຄວາມສະດວກໃນການເຂົາ-ອອກ
ສປປ ລາວ ລວມທັງ ການຂໍວຊ
າຍເທືອ ຊຶງແຕົ່ລະຄັງບໍ
ເກີນ ຫັ້າ ປີ .
ມາດຕາ 68 (ປັບປຸ ງ) ສິດຂອງຜູ ລັ້ ງົ ທຶນຕົ່າງປະເທດໃນການສົົ່ງທຶນ, ຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບອອກໄປຕົ່ າງປະ
ເທດ

ັ້ ງົ ທຶນຕົ່າງປະເທດ ມີສດ
ິ ສົົ່ງທຶນ, ຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບຂອງຕົນ ເປັ ນຕົນັ້ ກໍາໄລຈາກການລົງທຶນ,
ຜູ ລ
ເງ ິນ ແລະ ຊັບສິນຕົ່າງໆ ທີົ່ເປັ ນກໍາມະສິດສົ່ວນຕົວ ຫ ື ຂອງວິສາຫະກິດ ອອກໄປຕົ່ າງປະເທດ ໂດຍຜົ່ານ
ັ້ ົ່ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັງລັ
ັ້ ດທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ ພາຍຫງັ ທີົ່ໄດັ້ປະຕິບດ
ັ ພັນທະດັ້ານພາສີທະນາຄານ ທີົ່ຕັງຢູ

ັ ຢົ່າງຄົບຖັ້ວນ ຕາມທີົ່ໄດັ້ກໍານົດໄວັ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ
ອາກອນ ແລະ ຄົ່າທໍານຽມ ໃຫັ້ລດ
ສປປ ລາວ.
1.
2.

ການໂອນຊັບສິນທີົ່ເປັນທຶນ/ເງ ິນ ປະກອບດັ້ວຍ:
ັ້ ບລະບຽບບັນຊີທນ
ັ້ ນ (ຂຶນກັ
ຶ ) ຂອງທະນາຄານແຫົ່ງ ສປປ ລາວ;
ທຶນທີົ່ຜົ່ານການຢັ ງຢື

ກໍາໄລ, ຜົນໄດັ້ຮັບຈາກທຶນ, ເງ ິນປັນຜົນ, ລາຍຮັບຈາກການໃຫັ້ເຊົົ່າລິຂະສິດ, ຊັບສິນທາງປັ ນຍາ,
ິ ານດັ້ານເຕັກນິກວິຊາການ, ດອກເບັຍັ້ ແລະ ລາຍໄດັ້ອືົ່ນໆ ຈາກການລົງທຶນ;
ລາຍຮັບຈາກການບໍລກ

ເງ ິນທີົ່ໄດັ້ຈາກການຂາຍທຸລະກິດ, ຂາຍກິດຈະການ, ຍຸ ບເລີກກິດຈະການທັງໝົດ ຫ ື ສົ່ວນໃດໜຶົ່ງ;
ັ ຈາກການຊໍາລະພາຍໃຕສັ້ ນ
ັ ຍາໃດໜຶົ່ງ ຊຶົ່ງລວມທັງສັນຍາເງ ິນກູ,ັ້ ເງ ິນທີົ່ໄດັ້ຈາກຜົນການ
2. ເງ ິນທີົ່ໄດັ້ຮບ
ັ້ ດແຍົ່ ງ ຫ ື ການຕັດສິນຈາກສານ ທີົ່ອາດຈະພົວພັນ ຫ ື ບໍົ່ພົວພັນກັບ
ຕັດສິນຈາກທຸກການໄກົ່ ເກົ່ ຍຂໍຂັ
1.

ກິດຈະການ ການລົງທຶນ;

ັ ກົ່ ອນການຮິບຊັບ ຫ ື ການຫັນເປັ ນຊັບສິນຂອງລັດ;
3. ເງ ິນຊົດເຊີຍ ຫ ື ເງ ິນຊໍາລະອືົ່ນໆ ທີົ່ໄດັ້ຮບ
4. ລາຍໄດັ້ ແລະ ເງ ິນຕອບແທນຂອງພະນັກງານຕົ່ າງປະເທດ ທີົ່ຖືກຈ ັ້າງເຮັດວຽກຢົ່າງຖືກຕອັ້ ງຕາມ
ກົດໝາຍ.
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ັ ຕາມ ກົດໝາຍວົ່າດັ້ວຍທະນາຄານ ແຫົ່ງ ສປປ
ທຸກການໂອນທຶນ/ເງ ິນ ໄປຕົ່າງປະເທດ ຕອັ້ ງປະຕິບດ
ັ້ ຄອງເງ ິນຕາຕົ່ າງປະເທດ) ແລະ
ລາວ (ຄໍາເຫັນຂອງ ທະນາຄານກາງ ໃຫັ້ໃສົ່ວົ່າ: ກົດໝາຍວົ່າດັ້ວຍ ການຄຸ ມ
ັ ທຸກພັນທະອາກອນທີົ່ມີຕົ່ ຈໍ
ໍ ານວນທຶນ/ເງ ິນທີົ່ຈະໂອນ.
ຕ ັ້ອງຜົ່ານການປະຕິບດ

ໝວດທີ 2

ພັນທະຂອງຜູລັ້ ງົ ທຶນ
ມາດຕາ 69 (ປັບປຸ ງ) ພັນທະຕໍົ່ລັດ
ັ້ ງົ ທຶນມີພນ
ັ ທະຕໍົ່ລັດ ດັົ່ງນີ:ັ້
ຜູ ລ
1.

ິ ານຕົ່ າງໆ ຢົ່າງຄົບຖັ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ ຕາມກົດ
ເສຍພາສີ, ອາກອນ, ຄົ່າທໍານຽມ ແລະ ຄົ່າບໍລກ
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ;

ັ ຊີຕາມກົດໝາຍວົ່າດັ້ວຍການບັນຊີ ຂອງ ສປປ ລາວ, ໃນກໍລະນີຈາໍ ເປັ ນ ກໍສາມາດນໍາໃຊັ້ລະບົບ
2. ຖືບນ
ັ ການເຫັນດີຈາກຂະແໜງການການເງ ິນ ຂອງ ສປປ ລາວ;
ບັນຊີສາກົນ ແຕົ່ຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
3. ໃຫັ້ຄວາມຮົ່ວມມື ແລະ ປະສານງານ ເປັ ນຢົ່າງດີ ກັບອົງການປົ ກຄອງທັ້ອງຖິົ່ນ ໃນການເຄືົ່ອນໄຫວ
ວຽກງານທຸລະກິດ;
4. ສົົ່ງເສີມການນໍາໃຊັ້ແຮງງານລາວ

ໂດຍສະເພາະແຮງງານຍິງ

ແລະ

ຊົນເຜົົ່າ;

ເອົາໃຈໃສົ່ໃນການ

ັ້ ອກແຮງ
ພັດທະນາສີມແື ຮງງານ, ຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະ ແລະ ຖົ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ ໃຫັ້ແກົ່ ຜູ ອ
ງານລາວ;
5. ປະກອບສົ່ວນທາງດັ້ານງ ົບປະມານໃນວຽກງານ ຕິດຕາມ, ກວດກາໂຄງການລົງທຶນ;
6.

ະ

ລ

ນກນ

ນນ ລະກ

ນ ປະ

ນ,

ກ

ນ ແລະ ປະ ປ

ກ ນ ລກ ນ ກ ນລ ນປະ
ແລະ ະແ ກ ນກ
;
ົ່
ົ່
ັ ພັນທະອືນຕາມທີໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
7. ປະຕິບດ
ມາດຕາ 70 (ປັບປຸ ງ) ພັນທະດັ້ານສັງຄົມ
ັ້ ງົ ທຶນ ມີພນ
ັ ທະດັ້ານສັງຄົມ ດັົ່ງນີ:ັ້
ຜູ ລ
1.

ັ ລະບອບປະກັນສັງຄົມ ແລະ ປະກັນໄພຕໍົ່ຜູ ອ
ັ້ ອກແຮງງານໃນວິສາຫະກິດຂອງຕົນ ຕາມກົດ
ປະຕິບດ
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ;

ັ້
2. ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ແກົ່ ການຈັດຕັງັ້ ແລະ ການເຄືົ່ອນໄຫວຂອງອົງການຈັດຕັງມະຫາຊົ
ນ ໃນວິ
ັ້ າມະບານ;
ສາຫະກິດຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະແມົ່ ນ ອົງການຈັດຕັງກໍ
ີ ຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງທັ້ອງຖິົ່ນ;
3. ເຄົາລົບນັບຖືຮດ
ັ້ ົ່ ໄດັ້ຮັ
ີ
4. ທົດແທນຄົ່າເສຍຫາຍໃຫັ້ແກົ່ ຜູ ທ
ບຜົນກະທົບ ຈາກການນໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ;
5. ປະກອບສົ່ວນຊຸກຍູ ັ້ ສົົ່ງເສີມທຸລະກິດພາຍໃນ,
ພັດທະນາທັ້ອງຖິົ່ນໃນເຂດໂຄງການຂອງຕົນ;

ການແກ ັ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ

6. ປະກອບສົ່ວນທາງດັ້ານງ ົບປະມານ ໃນວຽກງານພັດທະນາສັງຄົມ;
ັ ພັນທະອືົ່ນຕາມທີົ່ໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
7. ປະຕິບດ
(ປັບປຸ ງ) ພັນທະດັ້ານສິົ່ງແວດລັ້ອມ
ັ້ ງົ ທຶນ ມີພນ
ັ ທະດັ້ານສິົ່ງແວດລັ້ອມ ດັົ່ງນີ:ັ້
ຜູ ລ

ມາດຕາ 71
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1.

ັ ພັນທະດັ້ານສິົ່ງແວດລັ້ອມ ຢົ່າງເຄັົ່ງຄັດ, ສົົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ເຕີບໂຕແບບສີຂຽວ,
ປະຕິບດ

ຖືສໍາຄັນ ການປົກປັ ກຮັກສາສະພາບແວດລັ້ອມ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
ັ້ ງົ ທຶນ ມີພນ
ັ ທະປະຕິບດ
ັ ມາດຕະການທີົ່ຈໍາເປັນ ເພືົ່ອ
2. ໃນກໍລະນີ ເກີດບັນຫາດັ້ານສິົ່ງແວດລັ້ອມ ຜູ ລ
ແກ ັ້ໄຂສະພາບດັົ່ງກົ່ າວຢົ່າງທັນການ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
ັ ພັນທະດັ້ານສິົ່ງແວດລັ້ອມ ຕາມສັນຍາສາກົນ ຫ ື ສົນທິສນ
ັ ຍາ ທີົ່ ສປປ ລາວ ເປັ ນພາຄີ;
3. ປະຕິບດ
4. ປະກອບສົ່ວນທາງດັ້ານງ ົບປະມານໃນວຽກງານສິົ່ງແວດລັ້ອມ;
ັ ພັນທະອືົ່ນ ຕາມທີົ່ໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
5. ປະຕິບດ

ພາກທີ VII

ັ້ ຄອງການລົງທຶນ ແລະ
ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ
ການບໍລກ
ໝວດທີ 1

ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນ
ມາດຕາ 72 (ໃໝົ່) ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນ
ັ້ ນັ້ ໂດຍ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນ ແມົ່ ນ ຄະນະກໍາມະການ ທີົ່ສັ້າງຕັງຂຶ
ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ົ ໝາຍສະບັບນີ ັ້ ເພືົ່ອເຮັດໜັ້າທີົ່ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນ.
ລັດຖະບານ ພາຍໃຕັ້ກດ
ັ້ ນກາງ ແລະ ຂັນແຂວງ.
ັ້
ັ້ ຄອງການລົງທຶນ ມີ ສອງ ຂັນັ້ ຄື: ຂັນສູ
ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນ ຂຽນຫຍໍວັ້ ົ່ າ “ຄລທ”.
ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

ັ້ ນກາງ
ມາດຕາ 73 (ໃໝົ່) ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັນສູ
ັ້ ນກາງ ປະກອບດັ້ວຍ:
ັ້ ຄອງການລົງທຶນ ຂັນສູ
ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
1.

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນປະທານ;

ັ້ ະຈໍາການ;
2. ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັ ນຮອງປະທານ ທັງເປັ ນຜູ ປ
3. ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄັ້າ ເປັນຮອງປະທານ;
4. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັ ນຄະນະ;
5. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ການເງ ິນ ເປັ ນຄະນະ;

6. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິົ່ງແວດລັ້ອມ ເປັ ນຄະນະ;
7. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍົ່ແຮົ່ ເປັນຄະນະ;
8. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກະສິກາໍ ແລະ ປົ່າໄມ ັ້ ເປັນຄະນະ;
9. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເປັ ນຄະນະ;
10. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ເປັນຄະນະ;
11. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຖະແຫງຂົ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທົ່ອງທົ່ຽວ ເປັ ນຄະນະ;
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12. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປັ້ອງກັນຄວາມສະຫງ ົບ ເປັນຄະນະ;
13. ຜູ ຕັ້ າງໜັ້າ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງອືົ່ນ ທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ ເປັ ນຄະນະ.
ັ້
ຄັງ.

ັ້ ນກາງ ເປີ ດກອງປະຊຸມ ຢົ່າງໜັ້ອຍເດືອນລະ ສອງ
ຄະນະສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນຂັນສູ

ັ້
ມາດຕາ 74 (ໃໝົ່) ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັນແຂວງ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ປະກອບດັ້ວຍ:
ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້
ັ້
ເຈົາແຂວງ,
ເຈົາຄອງນະຄອນຫ
ວງ ເປັ ນປະທານ;
ັ້
ັ້
2. ຮອງເຈົາແຂວງ,
ຮອງເຈົາຄອງນະຄອນຫ
ວງ ເປັ ນຮອງປະທານ;
1.

ັ້ ະຈໍາການ;
3. ຫົວໜັ້າພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັ ນຄະນະ ທັງເປັ ນຜູ ປ
4. ຫົວໜັ້າພະແນກ ອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄັ້າ ເປັ ນຄະນະ;
5. ຫົວໜັ້າພະແນກ ການເງ ິນ ເປັ ນຄະນະ;

6. ຫົວໜັ້າພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິົ່ງແວດລັ້ອມ ເປັ ນຄະນະ;
7. ຫົວໜັ້າພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍົ່ແຮົ່ ເປັ ນຄະນະ;
8. ຫົວໜັ້າພະແນກ ກະສິກາໍ ແລະ ປົ່າໄມ ັ້ ເປັ ນຄະນະ;
9. ຫົວໜັ້າພະແນກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເປັ ນຄະນະ;
10.

ພະແນກ ໂ

ກ ນ ແລະ ນ

ປນຄະນະ;

11. ຫົວໜັ້າພະແນກ ຖະແຫງຂົ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທົ່ອງທົ່ຽວ ເປັ ນຄະນະ;
12. ຫົວໜັ້າກອງບັນຊາການ ປັ້ອງກັນຄວາມສະຫງ ົບ ເປັ ນຄະນະ;ຫົວໜັ້າພະແນກ
13. ຫົວໜັ້າພະແນກການ, ອົງການລັດ ທຽບເທົົ່າພະແນກອືົ່ນ ທີົ່ກົ່ ຽວຂອັ້ງ ເປັ ນຄະນະ.
ັ້ ຄອງການລົງທຶນ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ເປີ ດກອງປະຊຸມ ຢົ່າງໜັ້ອຍ
ຄະນະສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້
ເດືອນລະ ສອງ ຄັງ.
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ໃນລະບຽບການສະ
ສິດ ແລະ ໜັ້າທີົ່ ລະອຽດຂອງ ຫັ້ອງການບໍລກ
ເພາະ.

ໝວດທີ 2

ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ
ການບໍລກ
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ
ມາດຕາ 75 (ໃໝົ່) ຫັ້ອງການບໍລກ

ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ແມົ່ ນຫັ້ອງການປະຈໍາການ ຂອງຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ
ຫັ້ອງການບໍລກ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນ ເພືົ່ອປະຕິບດ
ັ ໜັ້າທີົ່ການບໍລກ
ິ ານ ການລົງທຶນ ຜົ່ານປະຕູ ດຽວ ໃຫັ້ແກົ່ ຜູ ລ
ັ້ ງົ ທຶນ ຢູົ່
ແລະ ຄຸ ມ
ັ ສິດ ແລະ ໜັ້າທີົ່ ຕາມທີົ່ໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ໃນ ມາດຕາ 79 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ.ັ້
ສປປ ລາວ, ປະຕິບດ
ັ້ ນກາງ ແລະ ຂັນແຂວງ.
ັ້
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ມີ ສອງ ຂັນັ້ ຄື: ຂັນສູ
ຫັ້ອງການບໍລກ

ັ້ ນກາງ
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂັນສູ
ມາດຕາ 76 (ໃໝົ່) ຫັ້ອງການບໍລກ
ັ້ ນກາງ ຕັງຢູ
ັ້ ົ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ຂັນສູ
ຫັ້ອງການບໍລກ
ໂດຍມີຄະນະວິຊາການຮັບຜິດຊອບ ຊຶົ່ງປະກອບດັ້ວຍ ຜູ ຕັ້ າງໜັ້າຈາກ: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ,
23

ັ້ ນທີ 01/02/2017
ປັບປຸ ງ ຄັງວັ

ກະຊວງ ອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄັ້າ, ກະຊວງການເງ ິນ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິົ່ງແວດ
ລັ້ອມ, ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍົ່ແຮົ່, ກະຊວງ ກະສິກາໍ ແລະ ປົ່າໄມ ັ້, ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ, ກະຊວງຖະແຫງຂົ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທົ່ອງທົ່ຽວ,
ກະຊວງ ປັ້ອງກັນຄວາມສະຫງ ົບ ແລະ ກະຊວງ, ອົງການລັດ ທຽບເທົົ່າກະຊວງອືົ່ນ ທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ ເປັນຄະນະ.

ັ້ ົ່ ວຍງານປະສານງານ ການບໍລກ
ິ ານ
ແຕົ່ລະກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ມີໜາັ້ ທີົ່ສັ້າງຕັງໜ
ັ້ າ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ຫ ື ຮອງລັດຖະມົນຕີ ຂອງ
ປະຕູດຽວ ປະຈໍາອົງການຂອງຕົນ ໂດຍພາຍໃຕ ັ້ການຊີນໍ
ກະຊວງກົ່ ຽວຂັ້ອງ ທີົ່ເປັນຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນ.
ັ້ າໍ ນົດລະບຽບການຈັດຕັງັ້ ແລະ ການເຄືົ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງໜົ່ວຍງານປະສານ
ລັດຖະບານ ເປັ ນຜູ ກ
ັ້ ນກາງ ແລະ ຂັນແຂວງ.
ັ້
ງານຂັນສູ

ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ
ມາດຕາ 77 (ໃໝົ່) ຫັ້ອງການບໍລກ
ັ້ ົ່ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການ
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູ ດຽວແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ຕັງຢູ
ຫັ້ອງການບໍລກ
ລົງທຶນ ໂດຍມີ ຄະນະວິຊາການຮັບຜິດຊອບ ຊຶົ່ງປະກອບດັ້ວຍ ຜູ ຕັ້ າງໜັ້າຈາກ: ພະແນກແຜນການ ແລະ

ການລົງທຶນ, ພະແນກອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄັ້າ, ພະແນກການເງ ິນ, ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍົ່ແຮົ່, ພະ
ແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິົ່ງແວດລັ້ອມ, ພະແນກກະສິກາໍ ແລະ ປົ່າໄມ ັ້, ພະແນກແຮງງານ
ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ, ພະແນກຖະແຫງຂົ່າວ ວັດທະນະທໍາ
ແລະ ທົ່ອງທົ່ຽວ, ກອງບັນຊາການປັ້ອງກັນຄວາມສະຫງ ົບ ແລະ ພະແນກ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າພະແນກ
ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ເປັ ນຄະນະ.

ັ້ ົ່ ວຍງານປະສານງານ ການບໍລກ
ິ ານປະຕູ
ແຕົ່ລະພະແນກຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ມີໜາັ້ ທີົ່ສັ້າງຕັງໜ
ັ້ າຂອງ ຫົວໜັ້າພະແນກກົ່ ຽວຂັ້ອງທີົ່ເປັ ນຄະນະກໍາມະການ
ດຽວປະຈໍາພະແນກຂອງຕົນ ໂດຍພາຍໃຕັ້ການຊີນໍ
ັ້
ັ້ ຄອງການລົງທຶນຂັນແຂວງ.
ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ຂຽນຫຍໍວັ້ ົ່ າ “ຫລປ”.
ຫັ້ອງການບໍລກ

ັ ການບໍລກ
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ
ມາດຕາ 78 (ປັບປຸ ງ) ຫກ
ັ ການບໍລກ
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ມີດົ່ ງນີ
ັ :ັ້
ຫກ
1.

ິ ານ ການລົງທຶນ ໃຫັ້ແກົ່ ຜູ ລ
ັ້ ງົ ທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕົ່ າງປະເທດ ທີົ່ລົງທຶນໃນ
ເປັ ນສູ ນລວມການບໍລກ
ກິດຈະການທົົ່ວໄປ, ສໍາປະທານ ແລະ ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃຫັ້ມີຄວາມກະທັດຮັດ,

ວົ່ອງໄວ, ໂປົ່ງໃສ ແລະ ທັນການ;
ັ້
ັ້
ັ ຕາມລະບຽບການ
2. ເປັ ນເຈົາການປະສານງານກັ
ບຂະແໜງການທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ ບົນພືນຖານການປະຕິ
ບດ
ຂອງຂະແໜງການທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ;

ັ້ ນ, ຕິດຕາມການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ , ສັງລວມຕີລາຄາປະເມີນຜົນ ສະພາບການ
3. ລວມສູນການເກັບກໍາຂໍມູ
ບດ
ລົງທຶນ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ.
ັ້
ິ ານການລົງທຶນປະຕູດຽວ
ມາດຕາ 79 (ໃໝົ່) ສິດ ແລະ ໜັ້າທີົ່ພືນຖານ
ຂອງ ຫັ້ອງການບໍລກ
ັ້
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ມີສດ
ິ ແລະ ໜັ້າທີົ່ ພືນຖານ
ຫັ້ອງການບໍລກ
ດັົ່ງນີ:ັ້
1.

ັ້
ອະທິບາຍຊີແຈງ
ດັ້ານກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ ກັບວຽກງານລົງທຶນໃຫັ້ແກົ່ ຜູ ັ້
ລົງທຶນ;

2. ຮັບຄໍາຮັ້ອງຂໍລງົ ທຶນ;
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3. ສົົ່ງເອກະສານຄໍາຮັ້ອງ ຂໍຄໍາເຫັນນໍາຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິົ່ນ ທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ;
ັ້
ັ້ ງົ ທຶນ ເພືົ່ອນໍາສະເໜີ ຕໍົ່ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້
4. ຄົນຄວັ້າການສະເໜີ
ຂໍລງົ ທຶນຂອງຜູ ລ
ຄອງການລົງທຶນ ພິຈາລະນາຕົກລົງ;
5.

ກ ປະ

ກ ນປະ

ທິດ ພ ພ ລະນ ຄ
ລ ນ;
6. ປະສານງານກັບຂະແໜງການທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ ເພືົ່ອອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃບທະບຽນອາກອນ,
ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນກິດຈະການ ແລະ ໃບອະນຸຍາດອືົ່ນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ພາຍຫງັ
ັ ການຕົກລົງອະນຸຍາດຈາກ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນ;
ໄດັ້ຮບ
ັ້ ນຂົ່າວສານ ກົ່ ຽວກັບການລົງທຶນ ໃຫັ້ແກົ່
7. ອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດັ້ານເອກະສານ, ສະໜອງຂໍມູ
ນັກລົງທຶນ ໂດຍການປະສານງານກັບບັນດາຂະແໜງການທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ;

8. ອະທິບາຍ ແລະ ແນະນໍາການປະກອບເອກະສານ ຕາມແບບພິມທີົ່ໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ ແລະ ເອກະສານ
ຕົ່າງໆກົ່ ຽວກັບວຽກງານລົງທຶນ;
ັ້
ັ ແກ ັ້, ປົ່ຽນແປງສັນຍາ, ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ, ກົດລະບຽບ ແລະ
9. ຮັບຄໍາຮັ້ອງ ແລະ ຄົນຄວັ້າການຂໍ
ດດ
ເອກະສານອືົ່ນ ກົ່ ຽວກັບກິດຈະການລົງທຶນ;
ິ ານຄໍາຮັ້ອງຂໍວຊ
ີ ົ່ າ, ບັດແຮງງານ ແລະ ບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ ຂອງຜູ ລ
ັ້ ງົ ທຶນຕົ່າງ
10. ຮັບ ແລະ ບໍລກ
ປະເທດ ພັ້ອມດັ້ວຍ ຄອບຄົວ, ນັກວິຊາການ ແລະ ແຮງງານຕົ່າງປະເທດ;
ັ້ ນັ້ ໃນການແກ ັ້ໄຂບັນຫາ ຫ ື ຄໍາຮັ້ອງທຸກ ທີົ່ພົວພັນກັບການລົງທຶນ ເພືົ່ອ
ື ເບືອງຕົ
11. ໃຫັ້ການຊົ່ວຍເຫອ
ັ້ ຂະບວນການຍຸ ຕທ
ໍ ັ້ ດແຍົ່ ງທີົ່ຈະນໍາໄປສູົ່ ການຮັ້ອງຟັ້ອງ ຫ ື ເຂົາສູົ່
ິ ໍາ ໂດຍມີ
ສະກັດກັນັ້ ບໍົ່ໃຫັ້ເກີດມີຂຂັ
ການປສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິົ່ນທີົ່ກົ່ ຽວຂອັ້ງ;
ິ ານດັ້ານຕົ່າງໆ ທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງກັບວຽກງານລົງທຶນ ແກົ່ ນັກລົງທຶນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
12. ໃຫັ້ບໍລກ
ການ;

13. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການລົງທຶນ ແລັ້ວລາຍງານ ຕໍົ່ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການ
ລົງທຶນ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃນແຕົ່ລະໄລຍະ;
ິ ານ ຕາມລະບຽບການ;
14. ເກັບຄົ່າທໍານຽມ ແລະ ຄົ່າບໍລກ
ິ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ໜັ້າທີົ່ອືົ່ນ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງ ຄະນະກໍາມະການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະ
15. ນໍາໃຊັ້ສດ
ັ້ ນກາງ ແລະ ຂັນແຂວງ.
ັ້
ສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຂັນສູ

ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ໃນລະບຽບ
ສິດ ແລະ ໜັ້າທີົ່ ລະອຽດຂອງ ຫັ້ອງການບໍລກ

ການສະເພາະ.
ມາດຕາ 80 (ປັບປຸ ງ) ກໍານົດເວລາ ພິຈາລະນາຄໍາຮັ້ອງຂໍລງົ ທຶນໃນກິດຈະການຄວບຄຸ ມທົົ່ວໄປ ແລະ ກິດຈະ
ການຄວບຄຸ ມສະເພາະ

ກໍານົດເວລາພິຈາລະນາຄໍາຮັ້ອງຂໍລງົ ທຶນໃນກິດຈະການຄວບຄຸ ມທົົ່ວໄປ ແລະ ກິດຈະການຄວບຄຸ ມ
ັ ດັົ່ງລຸົ່ ມນີ:ັ້
ສະເພາະ ໃຫັ້ປະຕິບດ
1.

ກິດຈະການຄວບຄຸ ມທົົ່ວໄປ:

ັ້ ງົ ທຶນ ໄດັ້ຮັບໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສິບສາມ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕົ່ ວັນທີົ່
- ຜູ ລ
ັ້
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ໄດັ້ຮັບຄໍາຮັ້ອງຄົບຖັ້ວນເປັ ນຕົນໄປ.
ຫັ້ອງການບໍລກ
ິ ານການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ຕັ້ອງສົົ່ງສໍານວນເອກະສານຄໍາຮັ້ອງ ຂໍຄໍາເຫັນນໍາຂະແໜງ
- ຫັ້ອງການບໍລກ
ັ້
ການ ແລະ ທັ້ອງຖິົ່ນທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສອງ ວັນລັດຖະການ ເພືົ່ອຄົນຄວັ້
າ ແລະ
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ມີຄໍາເຫັນຕອບຄືນເປັ ນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນກໍານົດເວລາບໍົ່ເກີນ ແປດ ວັນລັດຖະການ; ຖັ້າ
ບໍົ່ມີຄໍາຕອບພາຍໃນກໍານົດເວລາດັົ່ງກົ່ າວ ຖືວົ່າເປັ ນການເຫັນດີ.

ິ ານ ການລົງທຶນ
- ພາຍຫງັ ມີຄໍາເຫັນດີຈາກຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິົ່ນກົ່ ຽວຂັ້ອງ ຫັ້ອງການບໍລກ
ປະຕູ ດຽວ ອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສາມ ວັນ ລັດຖະການ.
2. ກິດຈະການຄວບຄຸ ມສະເພາະ:

ັ້ ງົ ທຶນ ໄດັ້ຮັບໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສີົ່ສິບຫັ້າ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕົ່ ວັນທີ
- ຜູ ລ
ັ້
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ໄດັ້ຮັບຄໍາຮັ້ອງຄົບຖັ້ວນເປັ ນຕົນໄປ.
ຫັ້ອງການບໍລກ
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ຕອັ້ ງສົົ່ງສໍານວນເອກະສານຄໍາຮັ້ອງ ຂໍຄໍາເຫັນນໍາຂະແໜງ
- ຫັ້ອງການບໍລກ
ັ້
ການ ແລະ ທັ້ອງຖິົ່ນທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສອງ ວັນລັດຖະການ ເພືົ່ອຄົນຄວັ້
າ ແລະ
ມີຄໍາເຫັນເປັ ນລາຍລັກອັກສອນຕອບຄືນ ພາຍໃນກໍານົດເວລາບໍົ່ເກີນ
ມີຄໍາຕອບພາຍໃນກໍານົດເວລາດັົ່ງກົ່ າວ ຖືວົ່າເປັ ນການເຫັນດີ.

ນລັດຖະການ. ຖັ້າບໍົ່

ິ ານ ການລົງທຶນ
- ພາຍຫງັ ມີຄໍາເຫັນດີຈາກຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິົ່ນກົ່ ຽວຂັ້ອງ ຫັ້ອງການບໍລກ
ັ້
ປະຕູ ດຽວ ຄົນຄວັ້ານໍ
າສະເໜີ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນ ພິຈາລະນາ
ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສິບຫັ້າ ວັນລັດຖະການ;
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ພາຍໃນກໍານົດ
- ຫງັ ຈາກນັນັ້ ຫັ້ອງການບໍລກ
ເວລາ ຫັ້າ ວັນລັດຖະການ;
ັ ການເຫັນດີ ຫັ້ອງການບໍລກ
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ຕ ັ້ອງແຈ ັ້ງ
ໃນກໍລະນີ ຄໍາຮັ້ອງຂໍລງົ ທຶນ ບໍົ່ໄດັ້ຮບ
ັ້ ະເໜີຂໍລງົ ທຶນຊາບ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສາມ ວັນລັດຖະການ.
ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃຫັ້ຜູ ສ
ມາດຕາ 81 (ປັບປຸ ງ) ກໍານົດເວລາໃນການພິຈາລະນາອະນຸຍາດລົງທຶນໃນກິດຈະການສໍາປະທານ

ັ ດັົ່ງນີ:ັ້
ກໍານົດເວລາໃນການພິຈາລະນາອະນຸຍາດລົງທຶນ ໃນກິດຈະການສໍາປະທານ ໃຫັ້ປະຕິບດ

1.

ັ້ ງົ ທຶນ ໄດັ້ຮບ
ັ ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ຫົກສິບຫັ້າ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕົ່ວັນທີົ່
ຜູ ລ
ັ້
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ໄດັ້ຮບ
ັ ຄໍາຮັ້ອງຄົບຖັ້ວນເປັ ນຕົນໄປ.
ຫັ້ອງການບໍລກ

ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ຕັ້ອງສົົ່ງເອກະສານຄໍາຮັ້ອງ ຂໍຄາໍ ເຫັນນໍາຂະແໜງການ ແລະ
2. ຫັ້ອງການບໍລກ
ັ້
ທັ້ອງຖິົ່ນ ທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສອງ ວັນລັດຖະການ ເພືົ່ອຄົນຄວັ້
າ ແລະ ມີຄໍາເຫັນຕອບ
ຄືນ ພາຍກໍານົດເວລາ ສາມສິບ ວັນລັດຖະການ, ຖັ້າບໍົ່ມີຄໍາຕອບພາຍໃນກໍານົດເວລາດັົ່ງກົ່ າວ ຖືວົ່າ
ເປັ ນການເຫັນດີ.

ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູ
3. ພາຍຫງັ ມີຄໍາເຫັນຈາກຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິົ່ນກົ່ ຽວຂັ້ອງ ຫັ້ອງການບໍລກ
ັ້
ັ້ ຄອງການລົງທຶນ ພິຈາລະນາຕົກລົງ
ດຽວ ຄົນຄວັ້າ
ນໍາສະເໜີ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ ການ ພາຍໃນກໍານົດເວລາບໍົ່ເກີນ ສາມສິບ ວັນລັດຖະການ;
ດັ້ານຫກ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນ ໄດັ້ຕົກລົງດັ້ານຫກ
ັ ການແລັ້ວ ຫັ້ອງ
4. ພາຍຫງັ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ເຈລະຈາບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ັ້ ງົ ທຶນ ໂດຍ
ການບໍລກ
ຫ ື ສັນຍາ ກັບຜູ ລ

ມີສົ່ວນຮົ່ວມຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິົ່ນທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ ແລັ້ວລາຍງານຂໍການຕົກລົງ ຈາກຄະນະ
ັ້
ັ້ ຄອງການລົງທຶນ ເພືົ່ອເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ຫ ື ສັນຍາ ກັບ ຜູ ັ້
ັ ຖະບານລົງນາມໃນບົດບັນທຶກ
ລົງທຶນ ໂດຍແມົ່ ນຂະແໜງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕາງໜັ້າໃຫັ້ລດ
ັ້
ຄວາມເຂົາໃຈ
ຫ ື ສັນຍາດັົ່ງກົ່ າວ;
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ັ້
ັ້
ັ້ ງົ ທຶນ ຕັ້ອງວາງເງ ິນຄໍາປະກັ
ຫງັ ຈາກ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຫ ື ສັນຍາ ແລັ້ວ ຜູ ລ
ນ ຕາມ
ັ້
ັ້ ນ, ສຶກສາຄວາມເປັ ນ
ທີົ່ລະບຸໄວັ້ໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຫ ື ສັນຍາ ແລະ ດໍາເນີນການເກັບກໍາຂໍມູ
ໄປໄດັ້ ທາງດັ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ຜົນກະທົບດັ້ານສິົ່ງແວດລັ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ
ຕາມລະບຽບການ.
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ແຈ ັ້ງເປັ ນລາຍລັກອັກສອນໃຫັ້ຜູ ລ
ັ້ ງົ ທຶນ
ນກລະນ ນ ຫັ້ອງການບໍລກ
ພ

ນ

ນລ

ນລ

ະກ ນ,

ະກ ນ ນ ແ

ະ

ນໄ

ລະ

ນ ແ

ນ

ລະ

ລ

ນ

ແ

ແ ກນ ກ

ນ ກຄ
ກ ນ ລກ ນ ກ ນລ

ນ ກຄ

ປນລ ລກ ກ
ກ ນ ລກ ນ ກ ນລ

ນປະ

ນ ; ພ

ລ

ນປະ

ນກ ນ

ກແ ກ ນ

ນ

ນ ພ

ລ

ນ ະລະ

ລ
ນກ ນລ

ນກ ນ
ກ

ລ
ກ

ນລ

ນ ລ
ະກ ນ

ນ ແ
ນ.

ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ອອກໃບອະນຸຍາດລົງ
ພາຍຫງັ ເຊັນສັນຍາສໍາປະທານແລັ້ວ ຫັ້ອງການບໍລກ
ທຶນ ພ

ນກ ນ

ລ

ນລ

ະກ ນ.

ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ແຈ ັ້ງເປັ ນລາຍລັກອັກສອນໃຫັ້
ໃນກໍລະນີບົ່ ໍເຫັນດີໃຫັ້ລົງທຶນ ຫັ້ອງການບໍລກ

ັ້ ງົ ທຶນ
ຜູ ລ

ພ

ນ

ນລ

ະກ ນ ນ ແ

ກ ນ ກລ .

ພາກທີ VIII
ັ້ ດການລົງທຶນ
ການໂຈະ, ຍົກເລີກ ແລະ ສິນສຸ
ມາດຕາ 82 (ປັບປຸ ງ) ການໂຈະການລົງທຶນ
ການລົງທຶນ ຈະຖືກໂຈະການເຄືົ່ອນໄຫວຊົົ່ວຄາວ ໂດຍອົງການທີົ່ອອກອະນຸຍາດລົງທຶນ ດັົ່ງນີ:ັ້
1.

ັ້ ງົ ທຶນ;
ຕາມການສະເໜີຂອງຜູ ລ

2. ຕາມການສະເໜີຂອງຂະແໜງການທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ ຫ ື ຕາມຄໍາເຫັນຂອງອົງການທີົ່ອອກອະນຸຍາດ ຍ ັ້ອນ
ົ ກະທົບຢົ່າງຮັ້າຍແຮງຕໍົ່ສະພາບແວດລັ້ອມ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຫ ື ດໍາເນີນທຸ ລະກິດບໍົ່
ທຸລະກິດມີຜນ
ສອດຄົ່ອງກັບກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 83 (ປັບປຸ ງ) ນ

ນການໂຈະການລົງທຶນ
ກົ່ ອນຈະມີການໂຈະການເຄືົ່ອນໄຫວຊົົ່ວຄາວ ຕັ້ອງດໍາເນີນການກົ່ າວເຕືອນ, ກວດກາປະເມີນຜົນ, ເຈ
ັ້ ງົ ທຶນຊອກຫາວິທແ
ີ ກ ັ້ໄຂ ຫ ື ປັ ບປຸ ງໃຫັ້ຄືນສູົ່
ລະຈາໄກົ່ ເກົ່ ຍ, ແລະ ມີກາໍ ນົດເວລາອັນແນົ່ ນອນ ເພືົ່ອໃຫັ້ຜູລ
ີ ົ່ ສາມາດແກ ັ້ໄຂໄດັ້ ກິດຈະການນັນັ້ ກໍົ່ຈະຖືກຍົກເລີກ ຕາມກົດໝາຍທີົ່ກົ່ ຽວ
ສະພາບປົ ກກະຕິ. ໃນກໍລະນີທົ່ ບໍ
ຂັ້ອງ.

ມາດຕາ 84 (ປັບປຸ ງ) ການຍົກເລີກການລົງທຶນ
1.

ການລົງທຶນ ຈະຖືກຍົກເລີກໃນກໍລະນີ ດັົ່ງນີ:ັ້
ົ່ ກໍານົດໄວັ້ໃນມາດຕາ 83 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ;ັ້
ື
ບໍົ່ສາມາດແກ ັ້ໄຂໄດັ້ຕາມເງົ່ ອນໄຂທີ

2. ບໍົ່ເຄືົ່ອນໄຫວຕາມແຜນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫ ື ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ທີົ່ຖືກຮັບຮອງໂດຍຂະ
ແໜງການທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ ພ
ໄ
ນນ ນ ນ
83 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ;ັ້
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3. ບໍົ່ເສຍພັນທະດັ້ານພາສີ, ອາກອນ ແລະ ພັນທະການເງ ິນອືົ່ນ ເປັ ນໄລຍະເວລາ ໜຶົ່ງ ປີ ຕາມທີົ່ໄດັ້ກາໍ ນົດ
ີ ານຖອນໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ຫ ື ໃບອະນຸຍາດອືົ່ນ ທີົ່
ໄວັ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. ໃນກໍລະນີມກ
ັ້ ນທີົ່ມີຕົ່ ໍ ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ັ້
ັ້ ງົ ທຶນພົນຈາກພັ
ິ ຸ ກຄົນ ແລະ ຕໍົ່ລັດ;
ກົ່ ຽວຂັ້ອງ, ຈະບໍົ່ພາໃຫັ້ຜູ ລ
ນທະ ແລະ ໜີສິ
ັ້ ງົ ທຶນ ຫ ື ຄູົ່ສັນຍາຝົ່າຍໃດຝົ່າຍໜຶົ່ງໃນກໍລະນີທົ່ ມີ
ີ ການລະເມີດຂໍຜູັ້ ກພັນຂອງ
4. ຕາມການສະເໜີ ຂອງຜູ ລ
ອີກຝົ່າຍໃດຝົ່າຍໜຶົ່ງ ຕາມທີົ່ໄດັ້ກໍານົດໄວັ້ໃນສັນຍາ ຫ ື ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
5. ມີຄໍາຕັດສິນທີົ່ໃຊັ້ໄດັ້ຢົ່າງເດັດຂາດຂອງສານທີົ່ໃຫັ້ຍົກເລີກການລົງທຶນ;
ັ້
6. ມີການລົມລະລາຍຕາມກົ
ດໝາຍ ຫ ື ຕາມຄໍາຕັດສິນຂອງສານ;
7.

ນກລະນ ລ
ແ ນຄນ

ະ ນ ຄ
ລຄ ະ

ປນນ

ພ

ແລະ

ລະນະປະໂ

ລະ ະ

ໄ

ລ

ນ ະໄ

ຄ

ກລ ກນ.

ມາດຕາ 85 (ປັບປຸ ງ) ນ ນການພ ລະນ ກ ນຍົກເລີກການລົງທຶນ
ັ້
ັ :ັ້
ຂັນຕອນການພິ
ຈາລະນາການຍົກເລີກການລົງທຶນ ມີດົ່ ງນີ
1.

ັ້ ອກແຈ ັ້ງເຕືອນຜູ ລ
ັ້ ງົ ທຶນ ໃນກໍລະນີທົ່ ເຫັ
ີ ນວົ່າມີການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ອົງການທີົ່ອອກອະນຸຍາດເປັນຜູ ອ
ົ ກະທົບຢົ່າງຮັ້າຍແຮງຕໍົ່ສິົ່ງແວດລັ້ອມ
ຂັດກັບສັນຍາສໍາປະທານ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ມີຜນ

ັ້ ນກາງ ຫ ື ຂັນແຂວງ
ັ້
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂັນສູ
ໃຫັ້ສາັ້ ງແຜນສະເໜີຕົ່ ໍ ຫັ້ອງການບໍລກ
ພາຍໃນ
ກໍານົດເວລາ ສິບຫັ້າ ວັນລັດຖະການ;
ັ້ ນກາງ ຫ ື ຂັນັ້
ັ້ ງົ ທຶນບໍົ່ມີແຜນແກ ັ້ໄຂ, ຫັ້ອງການບໍລກ
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂັນສູ
2. ໃນກໍລະນີ ຜູ ລ
ັ້ ສອງ ພັ້ອມທັງເຮັດບົດບັນທຶກ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສິບ ວັນ
ແຂວງ ຈະອອກແຈ ັ້ງເຕືອນເປັ ນຄັງທີ
ລັດຖະການ;

ັ້ ງົ ທຶນຍັງສືບຕໍົ່ລະເມີດບົດບັນທຶກທີົ່ໄດັ້ຕົກລັງກັນ ຫັ້ອງການບໍລກ
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູ
3. ໃນກໍລະນີ ຜູ ລ
ັ້ ນກາງ ຫ ື ຂັນແຂວງ
ັ້
ັ້
ັ້ ຄອງການລົງທຶນ ຂັນຂອງ
ດຽວ ຂັນສູ
ຕັ້ອງລາຍງານໃຫັ້ຄະນະສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ຕົນ ເພືົ່ອດໍາເນີນການຍົກເລີກ ຕາມກົດໝາຍ.

ັ້ ດການລົງທຶນຂອງຜູ ັ້ລົງທຶນ
ມາດຕາ 86 (ປັບປຸ ງ) ການສິນສຸ
ັ້ ດ ໃນກໍລະນີ ດັົ່ງນີ:ັ້
ັ້ ງົ ທຶນ ຈະສິນສຸ
ການລົງທຶນຂອງຜູ ລ
1.

ັ ສໍາ
ໝົດອາຍຸ ການລົງທຶນຕາມທີົ່ໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ໃນໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ຫ ື ໂຄງການລົງທຶນໄດັ້ປະຕິບດ
ເລັດແລັ້ວ;

2. ມີການຖອນໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ;

ົ່ ໄດັ້ກາໍ ນົດໃນກົດໝາຍວົ່າດັ້ວຍວິສາຫະກິດ;
ັ້
3. ໄດັ້ດໍາເນີນການຍຸ ບເລີກວິສາຫະກິດ ຕາມຂັນຕອນທີ
ັ້ ນ ຫ ື ແຍກຕົວອອກຈາກກັນຂອງກິດຈະການລົງທຶນ ເພືົ່ອສັ້າງເປັ ນນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນໃໝົ່;
4. ມີການຄວບເຂົາກັ

ັ້ ນຂອງຂະແໜງການທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ;
ັ້ ງົ ທຶນ ຫ ື ຄູົ່ສັນຍາ ໂດຍມີການຢັ ງຢື
5. ຍົກເລີກ ຕາມການສະເໜີຂອງຜູ ລ
6. ມີຄໍາຕັດສິນຂອງສານທີົ່ໃຊັ້ໄດັ້ຢົ່າງເດັດຂາດ ໃຫັ້ຍຸບເລິກວິສາຫະກິດ ຫ ື ຍົກເລີກກິດຈະການການ
ລົງທຶນ.

ພາກທີ IX
ັ້ າມ
ຂໍຫັ້
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ັ້ າມທົົ່ວໄປ
ມາດຕາ 87 ຂໍຫັ້
1.

ັ້ ພຶດຕິກາໍ ດັົ່ງນີ:ັ້
ິ ຸ ກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັງມີ
ຫັ້າມ ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ອະນຸຍາດ, ດໍາເນີນທຸລະກິດທີົ່ຫວງຫັ້າມ ຫ ື ບໍົ່ຖືກຕັ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;

2. ຂັດຂວາງການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຢູົ່ ສປປ ລາວ ໃນທຸກຮູ ບການ;
ຶ ຕິກາໍ ອືົ່ນທີົ່ເປັ ນການລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
3. ມີພດ
ັ້ າມສໍາລັບພະນັກງານ
ມາດຕາ 88 (ປັບປຸ ງ) ຂໍຫັ້
ຫັ້າມພະນັກງານມີ ພຶດຕິກາໍ ດັົ່ງນີ:ັ້

ສວຍໃຊັ້ອໍານາດ, ໜັ້າທີົ່, ຕໍາແໜົ່ງ ເພືົ່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສົ່ວນຕົວ;
ັ້ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ຜູລ
ັ້ ງົ ທຶນ ເພືົ່ອໃຫັ້ໄດັ້ມາຊຶົ່ງຜົນປະໂຫຍດ ທີົ່ຂັດ
2. ສົມຮູ ຮັ້ ົ່ ວມຄິດ ຫ ື ເອືອອໍ
1.

ກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
ັ້ ງົ ທຶນ ຫ ື ຜູ ທ
ັ້ ົ່ ຫວັ
ີ ງຜົນປະໂຫຍດຈາກການລົງທຶນ;
3. ຮັບສິນບົນຈາກຜູ ລ
ັ້ ງົ ທຶນ;
4. ເປີ ດເຜີຍເອກະສານລັບຂອງຊາດ, ຂອງລັດຖະການ ແລະ ຂອງຜູ ລ

ັ້ ງົ ທຶນ ໂດຍບໍົ່ມີເຫດຜົນ;
5. ແກົ່ ຍາວເວລາ ຫ ື ກົດໜົ່ວງການພິຈາລະນາເອກະສານຕົ່ າງໆ ຂອງຜູ ລ
ຶ ຕິກາໍ ອືົ່ນ ທີົ່ເປັ ນການລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
6. ມີພດ
ັ້ າມສໍາລັບຜູ ັ້ລົງທຶນ
ມາດຕາ 89 (ປັບປຸ ງ) ຂໍຫັ້
ັ້ ງົ ທຶນ ມີພດ
ຶ ຕິກາໍ ດັົ່ງນີ:ັ້
ຫັ້າມ ຜູ ລ

ັ້ າທີົ່ ແລະ ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບວຽກງານທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ;
ໃຫັ້ສິນບົນແກົ່ ເຈົາໜັ້
ົ່ ແລະ ພະນັກງານລັດ ເພືົ່ອໃຫັ້ໄດັ້ມາ ຊຶົ່ງຜົນປະໂຫຍດທີົ່ຂັດກັບ ກົດ
ັ້
2. ສົມຮູ ຮັ້ ົ່ ວມຄິດ ກັບເຈົາໜັ້າທີ
1.

ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
3.

ລ

ນ

ປະ

-

ນ, ກ ນກ ນ
ປະ ນ ນ ກລ ;
ົ່
ັ ພັນທະ, ເຊືອງອໍາລາຍໄດັ້, ຜົນກໍາໄລລວມທັງຕົວເລກການເສຍພາສີ-ອາກອນ;
4.
ບ ກການປະຕິບດ
5. ໃສົ່ຮັ້າຍປັ້າຍສີ ຫ ື ໂຄສະນາທັບຖົມການຈັດຕັງັ້ ແລະ ພະນັກງານຂອງລັດ;
ົ ກະທົບຕໍົ່ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງຊາດ, ຄວາມ
6. ກະທໍາ ຫ ື ເຄືົ່ອນໄຫວໃດໆ ທີົ່ມີຜນ
ສະຫງ ົບຂອງສັງຄົມ ແລະ ຂອງຊາດ;
ຶ ຕິກາໍ ອືົ່ນ ທີົ່ເປັ ນການລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
7. ມີພດ

ພາກທີ X
ັ້ ດແຍົ່ ງ
ການແກ ັ້ໄຂຂໍຂັ
ັ້ ດແຍົ່ ງ
ມາດຕາ 90 (ປັບປຸ ງ) ຮູ ບການແກ ັ້ໄຂຂໍຂັ
ັ້ ດແຍົ່ ງກົ່ ຽວກັບການລົງທຶນ ດໍາເນີນດັ້ວຍຮູ ບການໃດໜຶົ່ງ ດັົ່ງນີ:ັ້
ການແກ ັ້ໄຂຂໍຂັ
1.

ການແກ ັ້ໄຂດັ້ວຍການປະນີປະນອມກັນ;

ິ ານ;
2. ການແກ ັ້ໄຂທາງດັ້ານບໍລຫ
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ັ້ ດແຍົ່ ງທາງດັ້ານເສດຖະກິດ ຢູົ່ ສປປ ລາວ ຫ ື ຕົ່ າງປະເທດ ທີົ່
3. ການແກ ັ້ໄຂໂດຍ ອົງການແກ ັ້ໄຂຂໍຂັ
ສປປ ລາວ ເປັ ນພາຄີ.
4. ການຮັ້ອງຟັ້ອງຕໍົ່ສານພາຍໃນ ຫ ື ຕົ່ າງປະເທດ ທີົ່ ສປປ ລາວ ເປັ ນພາຄີ.
ມາດຕາ 91 (ປັບປຸ ງ) ການແກ ັ້ໄຂດັ້ວຍການປະນີປະນອມກັນ
ັ້ ດແຍົ່ ງນໍາກັນໂດຍ
ໍ ັ້ ດແຍົ່ ງກົ່ ຽວກັບການລົງທຶນ ຄູົ່ ກໍລະນີຕອັ້ ງດໍາເນີນການແກ ັ້ໄຂຂໍຂັ
ໃນກໍລະນີ ທີົ່ມີຂຂັ
ິ ີ ແລະ ປະນີປະນອມ ຫ ື ໂດຍຜົ່ານຄົນກາງ ເພືົ່ອໃຫັ້ຕົ່າງຝົ່າຍ ຕົ່ າງໄດັ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີົ່ສົມເຫດ
ສັນຕິວທ
ສົມຜົນ ແລະ ເປັ ນທໍາ.
ິ ານ
ມາດຕາ 92 (ປັບປຸ ງ) ການແກ ັ້ໄຂທາງດັ້ານບໍລຫ
ັ້ ດແຍົ່ ງກົ່ ຽວກັບການລົງທຶນ ຄູົ່ ກໍລະນີ ຫ ື ຝົ່າຍໃດຝົ່າຍໜຶົ່ງ ສາມາດສະເໜີຂຂັ
ໍ ັ້ ດ
ໃນກໍລະນີ ເກີດຂໍຂັ
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູ ດຽວ ເພືົ່ອສະເໜີຄະນະສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນ
ແຍົ່ ງ ຜົ່ານຫັ້ອງການບໍລກ
ພິຈາລະນາແກ ັ້ໄຂ ຕາມກົດໝາຍ.
ັ້ ດແຍົ່ ງທາງດັ້ານເສດຖະກິດ ຢູົ່ ສປປ ລາວ ຫ ື ຕົ່ າງປະ
ມາດຕາ 93 (ປັບປຸ ງ) ການແກ ັ້ໄຂໂດຍ ອົງການແກ ັ້ໄຂຂໍຂັ
ເທດ ທີົ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ

ັ້ ດແຍົ່ ງກົ່ ຽວກັບການລົງທຶນ ຄູົ່ກໍລະນີສາມາດຮັ້ອງຂໍຕົ່ ໍອົງການແກ ັ້ໄຂຂໍຂັ
ັ້ ດແຍົ່ ງ
ໃນກໍລະນີ ເກີດຂໍຂັ
ທາງດັ້ານເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ຫ ື ສາກົນ ທີົ່ສອງຝົ່າຍຕົກລົງນໍາກັນ.

ັ້
ັ ໄດັ້ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍອີງ
ຄໍາຕັດສິນຂອງຄະນະໄກົ່ ເກົ່ ຍສາກົນຈະຖືກຮັບຮູ ັ້ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ ຍາ ຊຶົ່ງຕັ້ອງຜົ່ານການຮັບຮອງຕາມຂັນຕອນຂອງຂະບວນການຍຸ
ິ ໍາ ຕາມ
ຕາມສັນຍາສາກົນ ແລະ ສົນທິສນ
ຕທ
ກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ັ້ ດແຍົ່ ງການລົງທຶນທີົ່ໄດັ້ມີສນ
ັ ຍາກັບລັດຖະບານ ໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມວິທກ
ີ ານທີົ່
ສໍາລັບ ການແກ ັ້ໄຂຂໍຂັ

ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ໃນສັນຍາ.
ມາດຕາ 94 (ປັບປຸ ງ) ການຮັ້ອງຟັ້ອງຕໍົ່ສານ ສປປ ລາວ ຫ ື ຕົ່ າງປະເທດ ທີົ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ
ໍ ັ້ ດແຍົ່ ງກົ່ ຽວກັບການລົງທຶນ ຝົ່າຍໃດຝົ່າຍໜືົ່ງ ສາມາດຮັ້ອງຟັ້ອງຕໍົ່ສານປະຊາຊົນ
ໃນກໍລະນີ ເກີດມີຂຂັ
ຕາມກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ຫ ື ຕົ່ າງປະເທດ ທີົ່ ສປປ ລາວ ເປັ ນພາຄີ. ເມືົ່ອມີຄໍາຕັດສິນຂອງສານທີົ່ໃຊັ້
ົ ສັກສິດບັງຄັບປະຕິບດ
ັ ຕໍົ່ຄູົ່ ກໍລະນີ.
ໄດັ້ຢົ່າງເດັດຂາດແລັ້ວ ໃຫັ້ມີຜນ

ພາກທີ XI

ັ້ ຄອງ ແລະ ການກວດກາວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ການຄຸ ມ
ໝວດທີ 1
ການຄຸ ັ້ມຄອງວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ
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ມາດຕາ 95 (ປັບປຸ ງ) ອົງການຄຸ ັ້ມຄອງ

ັ້ ຸ ັ້ມຄອງວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຢົ່າງລວມສູ ນ ແລະ ເປັ ນເອກະພາບໃນ
ລັດຖະບານ ເປັ ນຜູ ຄ
ັ້ ນກາງ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນ ຂັນສູ
ຂອບ ເຂດທົົ່ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫັ້ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້
ັ້
ັ້ ບ
ັ ຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັ ນເຈົາການປະສານສົ
ແລະ ຂັນແຂວງ
ເປັ ນຜູ ຮ
ມທົບ ກັບ ບັນດາຂະແໜງການ
ອືົ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທັ້ອງຖິົ່ນທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ.
ອົງການຄຸ ັ້ມຄອງວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ປະກອບດັ້ວຍ:

ັ້ ນກາງ;
ັ້ ຄອງການລົງທຶນ ຂັນສູ
1. ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້
ັ້ ຄອງການລົງທຶນ ຂັນແຂວງ.
2. ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

ັ້ ນກາງ
ມາດຕາ 96 (ໃໝົ່) ສິດ ແລະ ໜັ້າທີ ຂອງຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັນສູ
ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນ
ັ້ ນກາງ ມີສດ
ິ ແລະ ໜັ້າທີົ່ ດັົ່ງນີ:ັ້
ຂັນສູ
1.

ພິຈາລະນາອະນຸຍາດ ການລົງທຶນໃນກິດຈະການຄວບຄຸ ມທົົ່ວໄປ, ຄວບຄຸ ມສະເພາະ, ກິດຈະການສໍາ

ປະທານ ແລະ ການລົງທຶນພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ;
ັ້ າການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ວຽກງານບໍລກ
ິ ານປະຕູດຽວໃນການສົົ່ງເສີມ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນ ໃຫັ້ມ ີ
2. ຊີນໍ
ບດ
ົ ;
ປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜນ
ັ້ າ ການເຄືົ່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນ ແຂວງ, ນະຄອນ
3. ຊີນໍ
ຫວງ ແລະ ຂະແໜງການທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ;
ັ້ າ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ
4. ຊີນໍ
ບດ
ັ້ ມ
ັ້ ຄອງຂອງຕົນ;
ສັນຍາ ທີົ່ພົວພັນກັບການລົງທຶນໃນຂັນຄຸ

5. ການປົ່ຽນແປງ, ການໂຈະ ຫ ື ການຍົກເລີກ ການລົງທຶນໃນກິດຈະການຄວບຄຸ ມທົົ່ວໄປ, ຄວບຄຸ ມ
ສະເພາະ, ກິດຈະການສໍາປະທານ ແລະ ການລົງທຶນພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພີເສດ ຕາມທີົ່ໄດັ້ລະບຸ
ໄວັ້ໃນ ມາດຕາ 48, 82 ແລະ 84 ຂອງ ກົດໝາຍສະບັບນີ.ັ້
6. ພົວພັນ ແລະ ຮົ່ວມມືຮອບດັ້ານກັບຕົ່ າງປະເທດ, ພາກພືນັ້ ແລະ ສາກົນ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານ ສົົ່ງເສີມ
ການລົງທຶນ ຕາມການມອບໝາຍ;
ິ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ໜັ້າທີົ່ອືົ່ນ ຕາມທີົ່ໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
7. ນໍາໃຊັ້ສດ
ິ ຈະການ ທີົ່ ຄະນະກາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັນັ້
ລັດຖະບານ ກໍານົດບັນຊີກດ
ສູນກາງ ພິຈາລະນາ.
ມາດຕາ 97 (ໃໝົ່) ສິດ ແລະ ໜັ້າທີ ຂອງຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນ ນແຂວງ
ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນ

ັ້
ິ ແລະ ໜັ້າທີົ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີ:ັ້
ຂັນແຂວງ
ມີສດ
1. ພິຈາລະນາອະນຸຍາດ ການລົງທຶນໃນກິດຈະການຄວບຄຸ ມທົົ່ວໄປ, ກິດຈະການສໍາປະທານ ຕາມການ
2.
3.

ັ້ ັ້ມຄອງຂອງຂະແໜງການກົ່ ຽວຂັ້ອງ;
ແບົ່ງຂັນຄຸ
ັ້ າການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ວຽກງານບໍລກ
ິ ານປະຕູດຽວໃນການສົົ່ງເສີມ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນ ໃຫັ້
ຊີນໍ
ບດ
ົ ;
ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜນ
ັ້ າ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ
ຊີນໍ
ບດ
ັ້ ັ້ມຄອງຂອງຕົນ;
ສັນຍາ ທີົ່ພົວພັນກັບການລົງທຶນໃນຂັນຄຸ
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4.

ການປົ່ຽນແປງ, ການໂຈະ ຫ ື ການຍົກເລີກ ການລົງທຶນໃນກິດຈະການຄວບຄຸ ມທົົ່ວໄປ, ກິດຈະການ
ັ້
ັ ຂອງຕົນ ຕາມທີົ່ໄດັ້ລະບຸ ໄວັ້ໃນ ມາດຕາ 48, 82 ແລະ 84 ຂອງກົດ
ສໍາປະທານ ຕາມຂັນອະນຸ
ມດ

5.

ໝາຍສະບັບນີ.ັ້
ັ້ າການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ວຽກງານບໍລກ
ິ ານປະຕູດຽວໃນການສົົ່ງເສີມ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນ ໃຫັ້
ຊີນໍ
ບດ

6.

ົ ;
ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜນ
ັ້ າການເຄືົ່ອນໄຫວ ຂອງ ຄະນະຄຸ ັ້ມຄອງເຂດ ແລະ ຂະແໜງການທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ ຂັນແຂວງ
ັ້
ຊີນໍ
ຢົ່າງເປັ ນ
ປະຈໍາ;

7.

ພົວພັນ ແລະ ຮົ່ວມມືຮອບດັ້ານກັບຕົ່າງປະເທດ, ພາກພືນັ້ ແລະ ສາກົນ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານສົົ່ງເສີມ
ການລົງທຶນ ຕາມການມອບໝາຍ;

8.

ະ

ແລະ ລ

ນກ

9.

ນ

ກ ນ

ນ ຄະນະກ

ະກ ນ

ແລະ ຄ ຄ ກ ນລ

ນ ນ

ປນປກກະ ;

ິ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ໜັ້າທີົ່ອືົ່ນ ຕາມທີົ່ໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ນໍາໃຊັ້ສດ
ັ້ ຄອງການລົງທຶນ ໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ໃນ
ສິດ ແລະ ໜັ້າທີົ່ ລະອຽດຂອງ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ

ລະບຽບການສະເພາະ.
ັ້ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິົ່ນທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ
ມາດຕາ 98 (ປັບປຸ ງ) ສິດ ແລະ ໜັ້າທີົ່ ຂອງຂະແໜງການອືົ່ນ ຂັນສູ
ັ້ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິົ່ນ ທີົ່ກົ່ ຽວ
ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຂະແໜງການອືົ່ນ ຂັນສູ
ິ ແລະ ໜັ້າທີົ່ ໃນການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງທາງດັ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ ຕາມຂະແໜງການ ແລະ ພາລະ
ຂັ້ອງ ມີສດ
ິ ານ ການລົງທຶນ
ບົດບາດຂອງຕົນ ພັ້ອມທັງລາຍງານການປະເມີນຜົນວຽກງານທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ ໃຫັ້ຫອັ້ ງການບໍລກ
ັ້ ນກາງ, ຂັນແຂວງ
ັ້
ປະຕູດຽວ ຂັນສູ
ແລະ ອົງການປົກຄອງທັ້ອງຖີົ່ນ ເປັ ນແຕົ່ລະໄລຍະ.

ມາດຕາ 99 (ໃໝົ່) ສິດໃນການຮັບຮອງ ຂອງ ສະພາແຫົ່ງຊາດ

ິ ໃນການຮັບຮອງ ກົ່ ຽວກັບ ກິດຈະການລົງທຶນ ດັົ່ງນີ:ັ້
ສະພາແຫົ່ງຊາດ ມີສດ
ັ້
ັ້ ົ່ ວມການລົງທຶນໃນ
 ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ທຶນສົມທົບຂອງລັດ ຫາຍກວົ່າ ຊາວຕື ັ້ ກີບຂຶນໄປ
ເຂົາຮ
ກິດຈະການລົງທຶນຮົ່ວມ ລະຫວົ່າງ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ (PPP);
 ໂຄງການກໍົ່ສັ້າງໂຮງງານພະລັງງານນິວເຄຣຍ;






ກິດຈະການກາຊິໂນ;
ການຕໍົ່ອາຍຸ ສໍາປະທານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ;

ກິດຈະການທີົ່ພົວພັນກັບການຫັນປົ່ຽນປົ່າສະຫງວນ ແລະ ປົ່າປັ້ອງກັນ ແຫົ່ງຊາດ;
ັ້ ການ
ົ ກະທົບຮັ້າຍແຮງຕໍົ່ສິົ່ງແວດລັ້ອມ, ທໍາມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ ເປັ ນຕົນ
ກິດຈະການທີົ່ມີຜນ
ັ້ າມະຊາດ, ການຍົກຍ ັ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ແຕົ່ ໜຶົ່ງພັນ ຄອບຄົວ ແລະ ການສໍາ
ຫັນປົ່ຽນແລວນໍາທໍ

ັ້
ປະທານທີົ່ດິນ ແຕົ່ ສິບພັນ ເຮັກຕາ ຂຶນໄປ;
 ໂຄງການທີົ່ຕັ້ອງການໃຫັ້ມນີ ະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມພິເສດ.
ັ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ນອກຈາກ ໂຄງການ ຫ ື ບັນຫາ ທີົ່ໄດັ້ກົ່ າວມາຂັ້າງເທິງນີ ັ້ ໃຫັ້ປະຕິບດ
ການ ຂອງຂະແໜງການທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງໃນແຕົ່ ລະໄລຍະ.
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ັ້
ມາດຕາ 100 (ໃໝົ່) ສິດໃນການຮັບຮອງ ຂອງ ສະພາປະຊາຊົນຂັນແຂວງ
ັ້
ິ ໃນການຮັບຮອງ ກົ່ ຽວກັບ ກິດຈະການລົງທຶນ ດັົ່ງນີ:ັ້
ສະພາປະຊາຊົນຂັນແຂວງ
ມີສດ

ັ້ ົ່ ວມການລົງທຶນໃນ
 ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ທຶນສົມທົບຂອງລັດ ຫາຍກວົ່າ ຊາວຕື ັ້ ກີບລົງມາ ເຂົາຮ
ກິດຈະການລົງທຶນຮົ່ວມລະຫວົ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ (PPP);
ັ້ ຄນ
ື ເອງໄດັ້ ແຕົ່ ໜຶົ່ງຮັ້ອຍ ເຮັກຕາລົງມາ ຕາມການ
 ຫັນປົ່ຽນທີົ່ດິນ, ປົ່າຊຸດໂຊມທີົ່ບໍົ່ສາມາດຟືນຟູ
ສະເໜີຂອງອົງການປົ ກຄອງແຂວງ, ນະຄອນ;
 ຫັນປົ່ຽນທີົ່ດິນປົ່າປອກໂຫນັ້ ແຕົ່ ສາມສິບ ຫາ ສອງຮັ້ອຍ ເຮັກຕາ ຕໍົ່ໜຶົ່ງກິດຈະການ ຕາມການສະ

ເໜີຂອງອົງການປົ ກຄອງແຂວງ, ນະຄອນ;
ັ້ ຄນ
ື ເອງ ແຕົ່ ໜຶົ່ງຮັ້ອຍ ຫາ ສິບ
 ການເຊົົ່າ ຫ ື ສໍາປະທານທີົ່ດິນປົ່າຊຸດໂຊມ ທີົ່ບໍົ່ສາມາດຟືນຟູ
ເຮັກຕາ ລົງມາ ຕໍົ່ໜຶົ່ງໂຄງການ ແລະ ກໍານົດເວລາ ເຊົົ່າ ຫ ື ສໍາປະທານສູ ງສຸ ດບໍົ່ເກີນ ສາມສິບ ປີ
ຕາມການສະເໜີຂອງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນ;
 ກິດຈະການທີົ່ມີຜນົ ກະທົບຕໍົ່ສິົ່ງແວດລັ້ອມ, ທໍາມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ ໃນລະດັບແຂວງ;
 ການຍົກຍ ັ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ຕໍົ່າກວົ່າ ໜຶົ່ງພັນ ຄອບຄົວ ລົງມາ;

ສໍາລັບ ກິດຈະການທີົ່ຕິດພັນກັບການສໍາປະທານທີົ່ດິນ, ພະລັງງານໄຟຟັ້າ ແລະ ບໍົ່ແຮົ່ ໃຫັ້
ັ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງໃນແຕົ່ ລະໄລຍະ.
ປະຕິບດ

ໝວດທີ 2
ການກວດກາວຽກງານການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ມາດຕາ 101 (ປັບປຸ ງ) ອົງການກວດກາ
ອົງການກວດກາວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ປະກອບດັ້ວຍ:
1.

ັ້ ຄອງວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ອົງການກວດກາພາຍໃນ ຊຶົ່ງແມົ່ ນອົງການດຽວກັນກັບ ອົງການຄຸ ມ
ຕາມທີົ່ໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ໃນ ມາດຕາ 72 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ;ັ້

ັ້
2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຊຶົ່ງແມົ່ ນສະພາແຫົ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັນແຂວງ,
ອົງການກວດກາລັດ
ອົງການກວດສອບແຫົ່ງລັດ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ທີົ່ໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ໃນກົດໝາຍ.
ັ້
ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລົງທຶນ ເປັ ນເຈົາການປະສານສົ
ມທົບກັບຂະແໜງການ
ັ້ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິົ່ນ ໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາການລົງທຶນ ຕາມທີົ່ໄດັ້ກໍານົດໄວັ້ໃນກົດ
ທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ ຂັນສູ
ໝາຍສະບັບນີ.ັ້
ັ້
ມາດຕາ 102 ເນືອໃນການກວດກາ
ັ ການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ, ຕິດຕາມ
ທຸກການເຄືົ່ອນໄຫວຂອງບັນດາກິດຈະການການລົງທຶນ ລັ້ວນແລັ້ວແຕົ່ ໄດັ້ຮບ
ົ່
ກວດກາ ຈາກອົງການກວດກາວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຕາມທີໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ໃນ ມາດຕາ 95 ຂອງກົດ
ໝາຍສະບັບນີ.ັ້
ັ້
ັ :ັ້
ເນືອໃນການກວດກາ
ມີດົ່ ງນີ

ັ ສັນຍາການລົງທຶນ;
ກວດກາ ການປະຕິບດ
ັ້
ັ ຂັນຕອນຂອງການລົ
2. ກວດກາການປະຕິບດ
ງທຶນ ຕາມທີົ່ໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ໃນບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ;
1.
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ັ້ ຄອງສິົ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ລວມທັງ
3. ກວດກາ ການປົກປັ ກຮັກສາສິົ່ງແວດລັ້ອມ ຕາມແຜນຄຸ ມ
ັ້ ງົ ທຶນ ແລະ ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ;
ຜົນກະທົບຕໍົ່ຊັບສິນຂອງລັດ, ປະຊາຊົນ, ຜູ ລ
ັ ມາດຕະການຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານ;
4. ກວດກາ ການປະຕິບດ
ັ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ.
5. ກວດກາ ການປະຕິບດ
ິ ສະເໜີມາດຕະການແກ ັ້ໄຂຕໍົ່ຂະແໜງການທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ
ອົງການກວດກາວຽກງານສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ມີສດ
ີ ບເຫັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານລົງທຶນ.
ເພືົ່ອພິຈາລະນາ ໃນກໍລະນີທົ່ ພົ
ມາດຕາ 103 (ປັບປຸ ງ) ຮູ ບການ ການກວດກາ
ການກວດກາ ມີ ສາມ ຮູ ບການ ດັົ່ງນີ:ັ້
1.

ການກວດກາຕາມລະບົບປົ ກກະຕິ;

2. ການກວດກາໂດຍມີການແຈ ັ້ງໃຫັ້ຮູລັ້ ົ່ ວງໜັ້າ;
3. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ.
ັ ສະນະເປັ ນປະຈໍາ ແລະ ມີກາໍ ນົດເວລາ
ການກວດກາຕາມລະບົບປົ ກກະຕິ ແມົ່ ນການກວດກາທີົ່ມີລກ
ົ່
ົ່
ັ ຢົ່າງໜັ້ອຍ ໜຶງ ຄັງັ້ ຕໍົ່ປີ ໂດຍແມົ່ ນຫັ້ອງການບໍລກ
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ
ອັນແນົ່ ນອນ ຊຶງຕັ້ອງປະຕິບດ
ເປັນໃຈກາງປະສານງານກັບຂະແໜງການທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ອງ.
ການກວດກາໂດຍມີການແຈ ັ້ງໃຫັ້ຮູລັ້ ົ່ ວງໜັ້າ
ແມົ່ ນການກວດການອກແຜນການ
ັ້ ກ
ື ກວດກາຮູ ລັ້ ົ່ ວງໜັ້າຢົ່າງໜັ້ອຍ ຊາວສີົ່ ຊົົ່ວໂມງ.
ຄວາມຈໍາເປັ ນ ຊຶົ່ງຕັ້ອງແຈ ັ້ງໃຫັ້ຜູຖ

ເມືົ່ອເຫັນວົ່າມີ

ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ແມົ່ ນການກວດກາໃນເວລາທີົ່ເຫັນວົ່າມີຄວາມຈໍາເປັ ນ ແລະ ຮີບດົ່ວນ

ັ້ ກ
ື ກວດກາຮູ ລັ້ ົ່ ວງໜັ້າ.
ໂດຍບໍົ່ມີການແຈ ັ້ງໃຫັ້ຜູຖ

ັ ຕົວຈິງຢູົ່ ສະຖານທີົ່
ການກວດກາ ສາມາດດໍາເນີນການກວດກາ ດັ້ານເອກະສານ ແລະ ການປະຕິບດ

ັ ງານ.
ປະຕິບດ

ພາກທີ XII

ັ້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍົ່ຜູ ລ
ັ້ ະເມີດ
ນະໂຍບາຍຕໍົ່ຜູ ມ
ັ້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ
ມາດຕາ 104 ນະໂຍບາຍຕໍົ່ຜູ ມ

ິ ຸ ກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັງັ້ ທີົ່ມີຜນ
ົ ງານດີເດັົ່ນໃນການປະຕິບດ
ັ ກົດໝາຍສະບັບນີ ັ້ ເປັນຕົນັ້
ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ົ , ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍົ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການດຶງດູດ ແລະ ການ
ການລົງທຶນທີົ່ມີປະສິດທິຜນ
ັ ການຍ ັ້ອງຍໍ ແລະ ນະໂຍບາຍອືົ່ນຕາມລະບຽບການ.
ຊຸກຍູ ັ້ການລົງທຶນ ຈະໄດັ້ຮບ

ມາດຕາ 105 ມາດຕະການຕໍົ່ຜູລັ້ ະເມີດ

ັ້ າມ ຈະ
ິ ຸ ກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັງັ້ ທີົ່ໄດັ້ລະເມີດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ສັນຍາ ແລະ ຂໍຫັ້
ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ

ັ ມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ, ລົງວິໄນ, ປັບໃໝ, ໃຊັ້ແທນທາງແພົ່ງ ຫ ື ດໍາເນີນຄະດີອາຍາ
ຖືກປະຕິບດ
ແລັ້ວແຕົ່ກໍລະນີເບົາ ຫ ື ໜັກ ຕາມກົດໝາຍ.
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ພາກທີ XIII
ບົດບັນຍັດສຸ ດທັ້າຍ
ັ້
ັ
ມາດຕາ 106 ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ້
ັ້ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ກົດໝາຍ
ລັດຖະບານ ແຫົ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັ ນຜູ ຈ
ບດ
ສະບັບນີ.ັ້

ມາດຕາ 107 (ປັບປຸ ງ) ຜົນສັກສິດ
ົ ສັກສິດນັບແຕົ່ ວັນປະທານປະເທດ ແຫົ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ
ກົດໝາຍສະບັບນີ ັ້ ມີຜນ
ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດໍາລັດປະກາດໃຊັ້ ແລະ ພາຍຫງັ ໄດັ້ລງົ ໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບຫັ້າ
ວັນລັດຖະການ.

ກົດໝາຍສະບັບນີປັ້ ົ່ ຽນແທນ ກົດໝາຍວົ່າດັ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 02/ສພຊ,

ລົງວັນທີ 08 ກໍລະກົດ 2009.

ັ້ ງົ ທຶນ, ຜູ ພ
ັ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ວິສາຫະກິດ ທີົ່ໄດັ້ຮບ
ັ ພາຍໃຕັ້ກດ
ົ ໝາຍສະບັບເກົົ່າ
ຜົນປະໂຫຍດຂອງບັນດາຜູ ລ
ັ້ ດສັນຍາ.
ແລະ ສັນຍາທີົ່ໄດັ້ເຊັນກັບ ລັດຖະບານ ກົ່ ອນໜັ້ານີ ັ້ ແມົ່ ນບໍົ່ມີການປົ່ຽນແປງ ຈົນກວົ່າຈະສິນສຸ

ີ ນດາວິສາຫະກິດ ຫາກມີຈດ
ໃນກໍລະນີທົ່ ບັ
ຸ ປະສົງ ຕັ້ອງການຮັບນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນຕາມ
ົ່ ກົ່ ຽວຂັ້ອງ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ໜຶົ່ງຮັ້ອຍຊາວ ວັນ ແລັ້ວ
ີ ດ
ິ ສະເໜີຕົ່ ຂະແໜງການທີ
ໍ
ກົດໝາຍສະບັບນີ ັ້ ກໍມສ
ັ້ ງົ ທຶນປະຕິບດ
ັ .
ຂະແໜງການດັົ່ງກົ່ າວ ຕັ້ອງແຈ ັ້ງໃຫັ້ຜູລ
ັ້ ານົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທີົ່ຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນີ ັ້ ລັ້ວນແຕົ່ຖືກຍົກເລີກ.
ຂໍກໍ

ປະທານສະພາແຫົ່ງຊາດ

35

