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ກດົໝາຍ 

ວ�າດ�ວຍ ການລງົທນຶຂອງລດັ ( ສະບບັປບັປງຸ ) 

ພາກທ ີI 

ບດົບນັຍດັທົວ່ໄປ 

ມາດຕາ 1 (ປັບປງຸ) ຈດຸປະສງົ 

   ກົດໝາຍສະບັບນ້ີ ກ�ານົດ ຫັຼກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ�ຽວກັບການສ�າງ, ການ

ພິຈາລະ ນາຮັບຮອງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມ, ກວດກາການລົງທຶນຂອງລັດ ເພ່ືອ

ໃຫ�ການ ລົງທຶນຂອງລັດດ�າເນີນໄປຢ�າງຖືກຕ�ອງ, ສອດຄ�ອງກັບລັດຖະທ�າມະນູນ, ກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ 

ແຜນພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ ແນໃສ�ຮັບປະກັນໃຫ�ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນສູງ, ມີຄວາມ

ໂປ�ງໃສ, ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບ, ສ�າງເງ່ືອນໄຂອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ�ທຸກພາກສ�ວນ

ເສດຖະກິດ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ�າງຕ�່ເນ່ືອງ, ຊີວິດການເປັນຢູ�ຂອງປະຊາຊົນໄດ�ຮັບການປັບປຸງໃຫ�ດີຂ້ຶນ, 

ປະກອບສ�ວນເຂ້ົາ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດຕາມທິດຍືນຍົງ. 

 

ມາດຕາ 2 (ປບັປງຸ) ການລງົທນຶຂອງລດັ 

   ການລົງທຶນຂອງລັດ ແມ�ນ ການນ�າໃຊ�ງ�ບປະມານແຫ�ງລັດ, ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ, ຊັບສິນ, ລິ

ຂະ ສິດຂອງລັດ ແລະ ທຶນຊ�ວຍເຫືຼອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ ທີ່ຜ�ານລະບົບງ�ບປະມານເຂົ້າໃສ�ໂຄງການ

ກ�່ສ�າງ ພ້ືນຖານໂຄງລ�າງທ່ີຮັບໃຊ�ສາທາລະນະປະໂຫຍດ, ສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ສ່ົງເສີມວິຊາການ ເພ່ືອຈັດຕັ້ງ

ປະຕິ ບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ. 

 

ມາດຕາ 3 (ປັບປງຸ) ການອະທິບາຍຄ�າສບັ 

 ຄ�າສັບທີ່ນ�າໃຊ�ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມ ີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້: 

1. ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ�ງຊາດ ໝາຍເຖິງ ທິດທາງ, ຄາດໝາຍໃນການພັດທະນາ 

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທ່ີລັດຖະບານສະເໜີຕ�່  ສະພາແຫ�ງຊາດຮັບຮອງເອົາ; 

2. ແຜນການລງົທນຶຂອງລັດ ໝາຍເຖິງ ແຜນການນ�າໃຊ� ແລະ ຈັດສັນທຶນຈາກງ�ບປະມານແຫ�ງລັດ 

ລວມມີແຫຼ່ງທຶນພາຍໃນ, ຊບັພະຍາກອນທ�າມະຊາດ, ຊັບສນິ, ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງລັດ, ທຶນຊ�ວຍເຫຼືອທາງ 

ການ ເພ່ືອການພັດທະນາ ແລະ ແຫ່ຼງທຶນອ່ືນ ເຂ້ົາໃນການບັນລຸເປ້ົາໝາຍ ຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ແຫ�ງຊາດ; 
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3. ການຈດັສນັງ�ບປະມານການລງົທຶນຂອງລດັ ໝາຍເຖິງ ການຈັດສັນທຶນຈາກງ�ບປະມານແຫ�ງລັດ 

ປະກອບດ�ວຍທຶນຈາກ ງ�ບປະມານພາຍໃນ ຫືຼ ທຶນຊ�ວຍເຫືຼອທາງການ ເພ່ືອການພັດທະນາ ໃຫ�ຂະແໜງການ,    

ທ�ອງຖ່ິນ ຕາມກ�ານົດໝາຍບົນພ້ືນຖານດັດຊະນີ ຫືຼ ຕົວຊ້ີວັດທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລັດ; 

4. ໂຄງການລງົທນຶນອກແຜນ ໝາຍເຖິງ ໂຄງການທ່ີບ�່ນອນຢູ�ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະຈ�າປີ 

ແລະ ຫ�າປີ  ທ່ີສະພາແຫ�ງຊາດ ຫືຼ ສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງ ໄດ�ຮັບຮອງເອົາ; 

5. ສາທາລະນະປະໂຫຍດ ໝາຍເຖິງ ສິ່ງອ�ານວຍຄວາມສະດວກທີ່ລັດຖະບານເປັນຜູ�ສະໜອງ 

ເພ່ືອບ�ລິການທຸກຄົນໃນສັງຄົມໃຫ�ໄດ�ຮັບຜົນປະໂຫຍດ; 

6. ແຜນງານ ໝາຍເຖິງ ອົງປະກອບຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ ໂດຍມີເປ້ົາ 

ໝາຍບັນລຸສະເພາະ ຊ່ຶງລວມມີບັນດາໂຄງການທ່ີມີສ�ວນພົວພັນຊ່ຶງກັນ ແລະ ກັນ ແນໃສ�ຮັບໃຊ� ຫືຼ ບັນລຸເປ້ົາໝ

າຍ ຂອງແຜນງານນ້ັນ; 

7. ໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ກິດຈະກ�າຕ�າງໆທ່ີຕ�ອງປະຕິບັດ ແນໃສ�ເຮັດໃຫ�ວັດຖຸປະສົງຂອງໂຄງການ

ນ້ັນ ບັນລຸຜົນ; 

8. ການກະກຽມໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ການເກັບກ�າ, ວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ສຶກສາຂ�້ມູນຢ�າງລະອຽດ 

ເພ່ືອໃຫ�ໝ້ັນໃຈວ�າ ໂຄງການທີກ່�ານົດນັ້ນເປັນໂຄງການທີສ່າມາດປະຕິບັດໄດ� ແລະ ໃຫ�ຜົນປະໂຫຍດຕອບແທນ 

ຢ�າງຄຸ�ມຄ�າ ຫຼື ບັນລຸຕາມວັດຖຸປະສົງ; ການກະກຽມໂຄງການ ມີ ສາມໜ�າວຽກຕົ້ນຕ�ຄ ືການກ�ານົດໂຄງຮ�າງໂຄງ 

ການ, ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ�ຂອງໂຄງການ ແລະ ການຂຽນບົດລາຍງານໂຄງການ ຫຼື ບົດວິພາກ

ເສດຖະກິດ- ເຕັກນິກຂອງໂຄງການ; 

9. ການປະເມນີໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ການຕີລາຄາທາງດ�ານຄວາມສອດຄ�ອງ, ປະສິດທິຜົນ, ປະສິດ 

ທິພາບ, ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການກ�ອນການພິຈາລະນາບັນຈຸໂຄງການ ເຂ້ົາໃນແຜນການ

ລົງທຶນ ຂອງລັດ; 

10. ການປະເມນີຜນົໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ການຕີລາຄາໝາກຜົນການປະຕິບັດໂຄງການ, ການທົບ 

ທວນຄືນຜົນການນ�າໃຊ�ໂຄງການ ໂດຍພິຈາລະນາໃນດ�ານຄວາມສອດຄ�ອງ, ປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ, ຜົນກະ 

ທົບ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ ເພ່ືອໃຫ�ຄ�າແນະນ�າໃນການປັບປຸງ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ; 

11. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ການນ�າເອົາໂຄງການໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ພາຍຫັຼງ

ທ່ີ ໂຄງການໄດ�ບັນຈຸເຂ້ົາແຜນການລົງທຶນ ແລະ ຜ�ານການຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ�ງຊາດ ຫືຼ ສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນ 

ແຂວງ; 

12. ການດ�າເນນີງານໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ການປະຕິບັດກິດຈະກ�າຕ�າງໆຂອງໂຄງການ ຕາມແຜນດ�າ 

ເນີນງານຂອງໂຄງການ ນັບແຕ�ເວລາທ່ີໂຄງການໄດ�ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຈົນຮອດການສ�າເລັດ ແລະ ມອບ-ຮັບ   

ໂຄງການ; 

13. ການຕດິຕາມໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ການກວດກາການດ�າເນີນງານໂຄງການ ເພ່ືອໃຫ�ຮູ�ກ�ຽວກັບ 

ຄວາມຄືບໜ�າ ແລະ ບັນຫາຕ�າງໆ ທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເພ່ືອມີວິທີການແກ�ໄຂ ໃຫ�

ທັນເວລາ; 

14. ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ

ທ�ອງ ຖິ່ນ ທີ່ໄດ�ຮັບງ�ບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດ; 

15. ຄະນະຮບັຜດິຊອບໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ຄະນະ ຫືຼ  ການຈັດຕັ້ງທ່ີຖືກແຕ�ງຕັ້ງຈາກເຈ້ົາຂອງໂຄງ 

ການ ໃຫ�ຮັບຜິດຊອບໃນການບ�ລິຫານ ແລະ ຄຸ�ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ; 

16. ຜູ�ຄຸ�ມຄອງ ແລະ ນ�າໃຊ�ໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ໄດ�ຮັບການມອບໝາຍ   

ຈາກເຈ້ົາຂອງໂຄງການ ເພ່ືອຄຸ�ມຄອງ, ນ�າໃຊ�  ແລະ ບູລະນະຮັກສາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ; 

17. ຜູ�ສ�າຫວຼດອອກແບບ ໝາຍເຖິງ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ເຈ້ົາຂອງໂຄງການຈ�າງ ເພື່ອໃຫ�ຄ�າປຶກສາ, 

ເກັບກ�າ ຂ�້ມູນ, ແຕ�ມ ແລະ  ຄິດໄລ�ມູນຄ�າການກ�່ສ�າງຂອງໂຄງການ; 
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18. ທີ່ປກຶສາໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ ຫືຼ ນິຕິບຸກຄົນ ທ່ີເຈ້ົາຂອງໂຄງການ ຫືຼ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ 

ໂຄງການຈ�າງ  ເພ່ືອໃຫ�ຄ�າເຫັນ ຫືຼ ຄ�າແນະນ�າທາງດ�ານເຕັກນິກວິຊາການ ລວມທັງດ�ານການບ�ລິຫານ, ຄຸ�ມຄອງ 

ໃນການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ; 

19. ຜູ�ຮບັເໝາົໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ນິຕິບຸກຄົນທ່ີເຈ້ົາຂອງໂຄງການ ຫືຼ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ 

ຈ�າງ ຫືຼ ມອບເໝົາ ເພ່ືອໃຫ�ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ; 

20. ດອກເບ�ຍເງິນກູ�ສ�າລບັໂຄງການກູ�ຢມື ໝາຍເຖິງ ດອກເບ�ຍເງິນກູ�ທີ່ລັດຖະບານໄດ�ກູ�ຢືມຈາກ 

ທະນາຄານພາຍໃນ ຫືຼ ຕ�າງປະເທດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ; 

21. ການອວ�າຍທນຶ ໝາຍເຖິງ ການເຄ່ືອນຍ�າຍທຶນຈາກໂຄງການໜ່ຶງໄປໃສ�ໂຄງການອ່ືນ; 

22. ການປະມນູແບບຮບູການ ໝາຍເຖິງ ການປະມູນທ່ີຂັດກັບລະບຽບການປະມູນ ເປັນຕົ້ນ ການ

ສົມຮູ�ຮ�ວມຄິດໃນການປະມູນ ເຊ່ັນ ບ�ລິສັດດຽວຊ້ືເອົາໝົດຊອງປະມູນແຕ�ອອກຊ່ືຫຼາຍບ�ລິສັດ; 

23. ທຶນຊ�ວຍເຫຼອືທາງການເພືອ່ການພດັທະນາ ໝາຍເຖິງ ທຶນຊ�ວຍເຫືຼອລ�າ, ທຶນກູ�ຢືມໃນເງ່ືອນໄຂ 

ດອກເບ�ຍຜ�ອນຜັນຈາກຕ�າງປະເທດ ເພ່ືອປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ. 

 

ມາດຕາ 4 (ປບັປງຸ) ນະໂຍບາຍຂອງລດັກ�ຽວກບັການລງົທນຶຂອງລດັ 

   ລັດ ລົງທຶນເຂ້ົາໃສ�ການກ�່ສ�າງພ້ືນຖານໂຄງລ�າງ, ວັດຖຸເຕັກນິກ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ການແກ�ໄຂ 

ຄວາມທຸກຍາກ, ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ�ອມ ຕາມທິດຍືນຍົງ, ການ

ສ່ົງເສີມວິຊາການ ແລະ ວຽກງານປ�ອງກັນຊາດ-ປ�ອງກັນຄວາມສະຫງ�ບ ຢ�າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, 

ປະຢັດ, ໂປ�ງໃສ ສາມາດກວດສອບໄດ�. 

  ລັດ ຊຸກຍູ� ສ່ົງເສີມບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດ ປະກອບສ�ວນທຶນຮອນ 

ຂອງຕົນເຂ້ົາໃນແຜນງານ ຫືຼ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມລະບຽບການ ດ�ວຍການປະຕບັິດນະໂຍບາຍ ຕອບ

ແທນຂອງລັດ ຢ�າງເໝາະສົມ. 

 

ມາດຕາ 5 (ປັບປງຸ) ຫຼກັການກ�ຽວກບັການລງົທນຶຂອງລດັ  

   ການລົງທຶນຂອງລັດ ຕ�ອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດ່ັງນີ້: 

1. ສອດຄ�ອງກັບວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມສາ 

ມາດຕອບສະໜອງທາງດ�ານງ�ບປະມານແຫ�ງລັດ;  

2. ປະຢັດ, ມີຈຸດສຸມ, ມີຄວາມຍຸຕິທ�າ, ມີຄວາມສົມສ�ວນລະຫວ�າງເຂດແຄວ�ນ ແລະ ຂົງເຂດ 

ວຽກງານ; 

3. ປະຕິບັດຕາມແຜນງານ, ໂຄງການທີ່ຢູ�ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ເປັນໂຄງການທີ່ມີ 

ຄວາມຈ�າເປັນ ຊ່ຶງພາກສ�ວນເສດຖະກິດອ່ືນບ�່ລົງທຶນ ຫືຼ ບ�່ມີເງ່ືອນໄຂ; 

4. ຄຸ�ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດຢ�າງເປັນເອກະພາບ, ມີການແບ�ງຂ້ັນຄຸ�ມຄອງຢ�າງຈະແຈ�ງ ແລະ 

ສອດຄ�ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ່ືນ; 

5. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການລົງທຶນຂອງລັດຈາກພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ; 

6. ມີສ�ວນຮ�ວມຂອງປະຊາຊົນ. 

 

ມາດຕາ 6 ຂອບເຂດການນ�າໃຊ�ກດົໝາຍ 

 ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ນ�າໃຊ�ສ�າລັບບຸກຄົນ ແລະ ພາກສ�ວນຕ�າງໆທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບການລົງທຶນຂອງລັດ ເປັນຕົ້ນ 

ໃນການສ�າງ, ການອະນຸມັດ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຄຸ�ມຄອງແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ 

ລົງທຶນຂອງລັດ. 
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ມາດຕາ 7 ການຮ�ວມມສືາກນົ 

ລັດ ສ່ົງເສີມໃຫ�ມີການພົວພັນ, ຮ�ວມມືກັບຕ�າງປະເທດ, ພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ ກ�ຽວກບັວຽກງານການ 

ລົງທຶນຂອງລັດ ດ�ວຍການແລກປ�ຽນບົດຮຽນ, ຂ�້ມູນຂ�າວສານ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ�, ຄວາມສາມາດດ�ານວິຊາ 

ການ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ລະດົມແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງຊາດ. 

 

ພາກທ ີII 

ການດ�າເນນີການລງົທນຶຂອງລດັ 

ໝວດທ ີ1 

ປະເພດການລງົທນຶຂອງລດັ 

 

ມາດຕາ 8 (ປັບປງຸ) ປະເພດການລງົທຶນຂອງລດັ 

  ການລົງທຶນຂອງລັດ ມ ີສາມປະເພດ ດ່ັງນີ້: 

1. ລັດລົງທຶນໃສ�ການກ�່ສ�າງພ້ືນຖານໂຄງລ�າງ; 

2. ລັດລົງທຶນໃສ�ການສະໜອງວັດຖູປະກອນ; 

3. ລັດລົງທຶນໃສ�ການສ່ົງເສີມວິຊາການ. 

 

ມາດຕາ 9 (ປັບປງຸ) ການລງົທນຶໃສ�ການກ�ສ່�າງພືນ້ຖານໂຄງລ�າງ 

   ການລົງທຶນໃສ�ການກ�່ສ�າງພ້ືນຖານໂຄງລ�າງ ປະກອບດ�ວຍ ການກ�່ສ�າງໃໝ� ແລະ ການບູລະນະສ�ອມ 

ແປງໃຫຍ�, ພ້ືນຖານໂຄງລ�າງສາທາລະນຸປະໂພກໄດ�ແກ� ເສ້ັນທາງຄົມມະນາຄົມ, ຊົນລະປະທານ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງ

ໝ�, ສຸກສາລາ, ສ�ານັກງານຫ�ອງການ ແລະ ບັນດາພ້ືນຖານວັດຖຸເຕັກນິກ. 

 

ມາດຕາ 10 (ປບັປຸງ) ການລງົທຶນໃສ�ການສະໜອງວດັຖປູະກອນ 

     ການສະໜອງວັດຖູປະກອນ ປະກອບດ�ວຍ ຊັບສິນ, ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ�ການຜະລິດ, 

ອຸປະກອນເຕັກນິກ-ວິຊາການ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ�ວິຊາການ ແລະ ເຄ່ືອງເຟີນິເຈີທ່ີຈ�າເປັນ ທ່ີຕິດພັນໂດຍກົງກບັ

ໂຄງ ການກ�່ສ�າງໃໝ�. 

 

ມາດຕາ 11 (ປບັປຸງ) ການລງົທຶນໃສ�ການສົງ່ເສມີວິຊາການ 

     ການລົງທຶນໃສ�ການສ່ົງເສີມວິຊາການ ປະກອບດ�ວຍ ການເກັບກ�າ, ວິເຄາະ, ວິໄຈຂ�້ມູນ, ສ�າງບົດສຶກ 

ສາຄວາມເປັນໄປໄດ�ຂອງໂຄງການ, ການສ�າຫຼວດ-ອອກແບບໂຄງການ, ການສກຶສາຜົນກະທົບຕ�່ສິ່ງແວດລ�ອມ-

ສັງຄົມ, ເວນຄືນທ່ີດິນ ແລະ ຄ�າຊົດເຊີຍສ່ິງກີດຂວາງ, ຄ�າຄຸ�ມຄອງໂຄງການ, ຄ�າຈ�າງທ່ີປຶກສາໂຄງການ, ຄ�າຕິດ 

ຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ການຝຶກອົບຮົມ, ການຄ້ົນຄວ�າວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນ 

ໂລຊີ, ການສ່ົງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການສ�າງແຜນແມ�ບົດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. 

 

ໝວດທ ີ2 

ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະໂຄງການລົງທນຶຂອງລດັ 
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ມາດຕາ 12 ແຜນການລງົທນຶຂອງລດັ 

ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດ່ັງນ້ີ: 

1. ແຜນການລົງທຶນ ຫ�າປີ ຊ່ຶງສ�າງຂ້ຶນໃນລະດັບຊາດ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖ່ິນ; 

2. ແຜນການລົງທຶນປະຈ�າປີ ຊ່ຶງສ�າງຂຶ້ນໃນລະດັບຊາດ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ. 

 

ມາດຕາ 13 ໂຄງປະກອບແຜນການລງົທນຶຂອງລັດ 

ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ປະກອບດ�ວຍ: 

1. ແຜນງານການລົງທຶນຂອງລັດ; 

2. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ. 

 

ມາດຕາ 14 ແຜນງານການລງົທຶນຂອງລດັ 

  ແຜນງານການລົງທຶນຂອງລັດ ແມ�ນ ການຜັນຂະຫຍາຍແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ�ເປັນອັນລະອຽດ 

ຊ່ຶງປະກອບດ�ວຍບັນດາໂຄງການທ່ີມີສ�ວນພົວພັນຊ່ຶງກັນ ແລະ ກັນ ແນໃສ�ຮັບໃຊ� ຫືຼ ບັນລຸເປ້ົາໝາຍຂອງແຜນ

ງານ ນັ້ນ.  

ແຜນງານມີຫຼາຍລະດັບທ່ີແຕກຕ�າງກັນ ຄື ແຜນງານລະດັບຊາດ, ແຜນງານຂອງຂະແໜງການ ແລະ 

ທ�ອງຖິ່ນ. 

 

ມາດຕາ 15 ໂຄງການລງົທຶນຂອງລດັ 

   ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແມ�ນ ການຜັນຂະຫຍາຍແຜນງານໃຫ�ເປັນອັນລະອຽດ ຊ່ຶງປະກອບດ�ວຍ 

ບັນດາກິດຈະກ�າທ່ີມີສ�ວນພົວພັນຊ່ຶງກັນ ແລະ ກັນ ແນໃສ�ຮັບໃຊ� ຫືຼ ບັນລຸວັດຖຸປະສົງຂອງໂຄງການນ້ັນ ເພ່ືອ

ຫວັງ ຜົນຕອບແທນທ່ີສາມາດວິເຄາະ, ປະເມີນຜົນໄດ� ໂດຍມີການກ�ານົດເວລາເລ່ີມຕົ້ນ ແລະ ເວລາສ້ິນສຸດ. 

 

ມາດຕາ 16 (ໃໝ�) ປະເພດໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ 

   ປະເພດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດັ່ງນີ:້ 

1. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ; 

2. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິ. 

ມາດຕາ 17 (ໃໝ�) ໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັລະດບັຊາດ 

   ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ ແມ�ນ ໂຄງການທ່ີມີຄວາມໝາຍກວມລວມທ່ົວປະເທດ, ພົວພັນ

ເຖິງຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ຫຼາຍທ�ອງຖ່ິນ; ເປັນໂຄງການທ່ີມລັີກສະນະຍຸດທະສາດ, ໃຫ�ຜົນຕອບແທນສູງ, 

ສາມາດຂັບເຄ່ືອນໃຫ�ແກ�ການພັດທະນາ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ ບ�່ກ�ານົດມູນ 

ຄ�າ, ສ�າລັບໄລຍະການປະຕິບັດ ແລະ ໄລຍະການຊ�າລະໃຫ�ປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 18 ແລະ ມາດຕາ 19 ຂອງ ກດົ

ໝາຍສະບັບນີ.້  

    ການພິຈາລະນາເອົາໂຄງການເຂ້ົາແຜນ, ການຮັບຮອງໂຄງການ, ການຄຸ�ມຄອງໂຄງການ ແລະ ການສະ 

ໜອງແຫ່ຼງທຶນໃຫ�ປະຕິບັດຕາມໂຄງການປົກກະຕິປະເພດ I. 
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ມາດຕາ 18 (ໃໝ�) ໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັປກົກະຕ ິ

   ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕ ິແມ�ນ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທ່ົາ 

ກະຊວງ ຫືຼ ອົງການປົກຄອງທ�ອງຖ່ິນ ເພ່ືອປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມທ່ີໄດ�ກ�ານົດໃນແຜນພັດທະນາຂອງຕົນ. 

    ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕ ິມີ 5 ປະເພດ ດັ່ງນີ:້ 

1.  ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I ແມ�ນ ໂຄງການທ່ີມີມູນຄ�າຫຼາຍກວ�າ 

400.000.000.000 (ສີ່ຮ�ອຍຕື້) ກີບຂຶ້ນໄປ, ໄລຍະປະຕບິັດໂຄງການ ບ�່ເກີນ ເຈັດປີ; 

2. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ II ແມ�ນ ໂຄງການທ່ີມີມູນຄ�າຫຼາຍກວ�າ 200.000.000.000 

(ສອງຮ�ອຍຕື້) ກີບ ຫາ 400.000.000.000 (ສ່ີຮ�ອຍຕື້) ກີບ, ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການ ບ�່ເກີນ ຫົກປີ; 

3. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ III ແມ�ນ ໂຄງການທ່ີມີມູນຄ�າຫຼາຍກວ�າ 100.000.000.000 

(ໜ່ຶງຮ�ອຍຕື້) ກີບ ຫາ 200.000.000.000 (ສອງຮ�ອຍຕື້)ກີບ, ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການ ບ�່ເກີນ ຫ�າປີ; 

4.ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ IV ແມ�ນ ໂຄງການທ່ີມີມູນຄ�າຫຼາຍກວ�າ 20.000.000.000 

(ຊາວຕື້) ກີບ ຫາ 100.000.000.000 (ໜ່ຶງຮ�ອຍຕື້) ກີບ, ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການ ບ�່ເກີນ ສ່ີປີ;  

5. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ V ແມ�ນ ໂຄງການທ່ີມີມູນຄ�າແຕ� 20.000.000.000 (ຊາວ

ຕື້) ກີບລົງມາ, ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການ ບ�່ເກີນ ສາມປີ. 

ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ II, III, IV ແລະ V ນ�າໃຊ�ພາກລາຍຈ�າຍລົງທຶນຂອງລັດປະຈ�າປີ, 

ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I ນ�າໃຊ�ແຫ່ຼງທຶນອ່ືນ ບ�່ແມ�ນພາກລາຍຈ�າຍລົງທຶນຂອງລັດປະຈ�າປີ ຕາມການ

ຕົກ ລົງຂອງລັດຖະບານ. 

 

ມາດຕາ 19 (ໃໝ�) ໄລຍະການຊ�າລະໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັປກົກະຕ ິ

 ໄລຍະການຊ�າລະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິ ໃຫ�ປະຕິບັດ ດ່ັງນ້ີ: 

1. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I ມີໄລຍະການຊ�າລະບ�່ເກີນ ສິບປ;ີ 

2. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ II ມີໄລຍະການຊ�າລະບ�່ເກນີ ເກົ້າປີ; 

3. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ III ມໄີລຍະການຊ�າລະບ�່ເກີນ ເຈັດປ;ີ 

4. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລດັປະເພດ IV ມີໄລຍະການຊ�າລະບ�່ເກນີ ຫົກປ;ີ 

5. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ V ມີໄລຍະການຊ�າລະບ�່ເກນີ ຫ�າປີ. 

 ສ�າລັບໂຄງການຊ�ວຍເຫືຼອທາງການ ເພ່ືອການພັດທະນາການຊ�າລະ ໃຫ�ປະຕິບັດຕາມທີໄ່ດ�ກ�ານົດໄວ�

ໃນມາດຕາ 52 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນ້ີ. 

 

ມາດຕາ 20 (ປບັປຸງ) ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍລວມໃນການປະຕບິດັກດິຈະກ�າ ຂອງໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ 

     ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍລວມໃນການປະຕິບັດກິດຈະກ�າ ຂອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດ່ັງນ້ີ: 

1.  ໂຄງການກ�່ສ�າງ ແລະ ສ�ອມແປງພ້ືນຖານໂຄງລ�າງ:  

 ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍໃນການກະກຽມໂຄງການ ມີ ການເກັບກ�າ, ວິເຄາະ, ວິໄຈຂ�້ມູນ ແລະ ສ�າງ ບົດ

ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ�ຂອງໂຄງການ, ສ�າຫຼວດ-ອອກແບບໂຄງການ, ການສຶກສາຜົນກະທົບຕ�່ສິ່ງແວດລ�ອມ -

ສັງຄົມ, ຄ�າຊົດເຊີຍ ແລະ ເວນຄືນສ່ິງກີດຂວາງໃນການປະຕິບັດໂຄງການ;  

 ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍໃນການປະຕິບັດໂຄງການ ມີ ຄ�າວັດສະດ,ຸ ອຸປະກອນ ແລະ ຄ�າແຮງງານ; 

 ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍໃນການປະເມີນຜົນກະທົບຕ�່ສ່ິງ ແວດລ�ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທ�າມະຊາດ; 

 ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍທົດລອງນ�າໃຊ�; 
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 ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍຄຸ�ມຄອງໂຄງການ; 

 ຄ�າທ່ີປຶກສາໂຄງການ; 

 ຄ�າອາກອນ;  

 ດອກເບ�ຍເງິນກູ�ສ�າລັບໂຄງການກູ�ຢືມ. 

2. ໂຄງການສະໜອງວັດຖູປະກອນ: 

 ຄ�າຊື້ພາຫະນະ ແລະ ວັດຖູປະກອນຮັບໃຊ�ການຜະລິດ;  

 ຄ�າຊື້ເຄ່ືອງເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ຊັບສິນ;  

 ຄ�າຊ້ືວັດຖູປະກອນຮັບໃຊ�ວິຊາການ ແລະ ເຄ່ືອງເຟີນິເຈີທ່ີຈ�າເປັນ ທ່ີຕິດພັນໂດຍກົງກັບໂຄງ 

ການກ�່ສ�າງໃໝ�. 

3. ໂຄງການສ່ົງເສີມວິຊາການ ທ່ີບ�່ຕິດພັນກັບການກ�່ສ�າງ ແລະ ສະໜອງວັດຖູປະກອນ:  

 ຄ�າຝຶກອົບຮົມ; 

 ຄ�າຄ້ົນຄວ�າວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ; 

 ຄ�າສົ່ງເສີມການຜະລິດ; 

 ຄ�າສ�າງແຜນແມ�ບົດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. 

 

ມາດຕາ 21 (ໃໝ�) ການກ�ານດົໂຄງການລງົທຶນຂອງລດັ  

     ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ສາມາດກ�ານົດໄດ� ດ່ັງນ້ີ: 

1. ໂຄງການກ�່ສ�າງ ແລະ ສ�ອມແປງພ້ືນຖານໂຄງລ�າງ. 

2. ໂຄງການສະໜອງວັດຖູປະກອນ. 

3. ໂຄງການສ່ົງເສີມວິຊາການ: 

 ໂຄງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ�ຂອງໂຄງການ; 

 ໂຄງການສ�າຫຼວດ-ອອກແບບໂຄງການ; 

 ໂຄງການຊົດເຊີຍ ແລະ ເວນຄືນສ່ິງກີດຂວາງ; 

 ໂຄງການວ�າຈ�າງທ່ີປຶກສາໂຄງການ; 

 ໂຄງການໃຊ�ຈ�າຍຄຸ�ມຄອງໂຄງການ; 

 ໂຄງການຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ; 

 ໂຄງການສ່ົງເສີມວິຊາການອ່ືນ ທ່ີບ�່ຕິດພັນກັບການກ�່ສ�າງ ແລະ ການສະໜອງວັດຖູປະກອນ. 

ການຄິດໄລ�ມູນຄ�າໂຄງການ ໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນລະບຽບການຕ�າງຫາກ. 

 

ມາດຕາ  22 (ປບັປຸງ) ເອກະສານໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ  

       ເອກະສານໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດ່ັງນ້ີ: 

1. ໂຄງການກ�່ສ�າງ ແລະ ສ�ອມແປງພ້ືນຖານໂຄງລ�າງ:  

 ບົດສະເໜີໂຄງການ;  

 ບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ�ຂອງໂຄງການ; 

 ບົດລາຍງານການສ�າຫຼວດ-ອອກແບບ; 

 ໃບຢ້ັງຢືນແບບ ແລະ ມູນຄ�າໂຄງການຂອງຂະແໜງການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ; 

 ໃບຢ້ັງຢືນການປະເມີນໂຄງການ; 

 ໃບໂອນສິດນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ເພ່ືອສາທາລະນະປະໂຫຍດ ໃນກ�ລະນີທ່ີມີການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນຂອງ 

ປະຊາຊົນ; 
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       ສ�າລັບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I, II ແລະ III ທ່ີນ�າໃຊ�ເຕັກນິກສູງ, ຕ�ອງປະກອບເອກະ 

ສານເພ່ີມຕື່ມອີກ ດ່ັງນ້ີ: 

 ບົດພັດທະນາໂຄງການ ຫືຼ ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ; 

 ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕ�່ສ່ິງແວດລ�ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທ�າມະຊາດ. 

2. ໂຄງການສະໝອງວັດຖູປະກອນ: 

  ບົດສະເໜີໂຄງການ;  

  ໃບປະເມີນລາຄາ; 

  ໃບກ�ານົດຂ�້ມູນສະເພາະຂອງວັດຖູປະກອນ; 

  ໃບຢ້ັງຢືນການປະເມີນໂຄງການ. 

3. ໂຄງການສ່ົງເສີມວິຊາການ: 

 ບົດສະເໜີໂຄງການ; 

 ແຜນດ�າເນີນງານ; 

 ໃບປະເມີນມູນຄ�າໂຄງການ; 

 ໃບຢັ້ງຢືນການປະເມີນໂຄງການ. 

 

ມາດຕາ 23 ຂັນ້ຕອນກ�ຽວກບັການລງົທນຶຂອງລັດ 

ຂັ້ນຕອນກ�ຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດັ່ງນ້ີ:  

1. ການສ�າງ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ; 

2. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ; 

3. ການກວດກາ, ກວດການ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ; 

4. ການມອບຮັບ ແລະ ນ�າໃຊ�ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ. 

 

 
 

ໝວດທ ີ3 

ການສ�າງ, ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອາົແຜນການລງົທນຶຂອງລດັ 

 

ມາດຕາ 24 (ໃໝ�) ການຈດັສນັງ�ບປະມານການລງົທນຶຂອງລດັ 

    ງ�ບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດປະຈ�າປີ ຕ�ອງຈັດສັນໃຫ�ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງບ�່ຫ�ດ ຫ�າສິບສ�ວນ

ຮ�ອຍ (50%) ຂອງທຶນທັງໝົດ, ສ�ວນທີ່ເຫຼືອ ແມ�ນຈັດສັນໃຫ�ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ.  

 

ມາດຕາ 25 ບ�ອນອງີໃນການສ�າງແຜນການລງົທນຶຂອງລດັ 

ບ�ອນອີງໃນການສ�າງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດ່ັງນ້ີ: 

1. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄມົ, ການປ�ອງກັນຊາດ-ປ�ອງກັນຄວາມສະຫງ�ບ, ແຜນພັດທະ 

ນາຂອງຂະແໜງການ, ທ�ອງຖິ່ນ ແລະ ເຂດແຄ�ວນ, ເຂດເສດຖະກິດຈຸດສຸມ; 

2. ແຜນແມ�ບົດພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ�າງເຕັກນິກ, ແຜນການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ, ແຜນແມ�ບົດໃນການ 

ນ�າໃຊ�ແຫ່ຼງນ�້າ, ຊັບພະຍາກອນປ�າໄມ�, ບ�່ແຮ� ແລະ ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດອ່ືນ;  

3. ກ�ານົດໝາຍການຈັດສັນທຶນຂອງລັດ; 

4. ຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດໃນໄລຍະຜ�ານມາ; 

5. ຄວາມສາມາດດຸນດ�ຽງແຫຼງ່ທຶນ; 
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6. ທ�າແຮງບ່ົມຊ�ອນຂອງຂະແໜງການ, ທ�ອງຖ່ິນ ແລະ ເຂດແຄ�ວນ. 

 

ມາດຕາ 26 (ປບັປງຸ) ບ�ອນອີງໃນການຈດັສນັງ�ບປະມານການລົງທນຶຂອງລດັ 

     ບ�ອນອີງໃນການຈັດສັນງ�ບປະມານການລົງທຶນຂອງລດັ ຕ�ອງຈັດສັນຕາມແຜນງານ, ໂຄງການບົນພື້ນ 

ຖານແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ. ຮັບປະກັນໃຫ�ມີການສົມສ�ວນລະຫວ�າງຂົງເຂດຕ�າງໆ ເປັນຕົ້ນ 

ຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທ�າ-ສັງຄົມ, ການປກົປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ�ອມ, ການປ�ອງກັນຊາດ-ປ�ອງກັນຄວາມ 

ສະຫງ�ບ, ບັນດາຂະແໜງການ ລະຫວ�າງສູນກາງ ແລະ ທ�ອງຖ່ິນ. 

 

ມາດຕາ 27 (ໃໝ�) ການກ�າໝາຍການຈດັສນັງ�ບປະມານການລງົທນຶຂອງລດັ 

    ການຈັດສັນງ�ບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ�ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທ່ົາກະຊວງ ຕ�ອງອີງໃສ� 

ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ, ການແບ�ງຂ້ັນຄຸ�ມຄອງ, ຄວາມຕ�ອງການ ແລະ ຄວາມ

ສາມາດໃນການສະໜອງງ�ບປະມານຕົວຈິງ.  

    ການຈັດສັນງ�ບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ�ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທ່ົາກະຊວງ ໄດ�ກ�ານົດໄວ� 

ໃນລະບຽບການຕ�າງຫາກ. 

    ການຈັດສັນງ�ບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ�ອົງການປົກຄອງທ�ອງຖ່ິນ ຕ�ອງອີງໃສ�ກ�ານົດໝາຍ 

ດ່ັງນ້ີ:      

1. ລະດັບຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພັດທະນາ; 

2. ພັນທະໃນການປະກອບສ�ວນດ�ານລາຍຮັບງ�ບປະມານແຫ�ງລັດ; 

3. ເນ້ືອທ່ີທາງພູມສາດ; 

4. ຈ�ານວນປະຊາກອນ; 

5. ຈ�ານວນຫົວໜ�ວຍບ�ລິຫານການປົກຄອງ. 

ມາດຕາ 28 ອງົການຮບັຜດິຊອບສ�າງແຜນການລງົທນຶຂອງລດັ 

ອົງການຮັບຜິດຊອບສ�າງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດ່ັງນ້ີ: 

1. ລັດຖະບານ; 

2. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; 

3. ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ; 

4. ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 

5. ອົງການປົກຄອງເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ. 

 

ມາດຕາ 29 (ປບັປຸງ) ລດັຖະບານ 

     ລັດຖະບານ ເປັນຜູ�ກ�ານົດທິດທາງ, ຄາດໝາຍລວມໃນການສ�າງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ບົນພ້ືນ 

ຖານການຄ້ົນຄວ�າຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ�ຽວກັບບັນດາປັດໄຈຕ�າງໆ ເປັນຕົ້ນ ແຫ່ຼງທຶນ ແລະ 

ການດຸນດ�ຽງມະຫາພາກ. 

 

ມາດຕາ 30 (ປບັປຸງ) ກະຊວງແຜນການ  ແລະ ການລງົທນຶ 

  ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເປັນໃຈກາງປະສານງານກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖ່ິນ 

ໃນການຄົ້ນຄວ�າສ�າງ, ຜັນຂະຫຍາຍທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍລວມຂອງລັດຖະບານ ແລ�ວແນະນ�າດ�ານວິຊາການ 

ກ�ຽວກັບການສ�າງແຜນການໃຫ�ຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖ່ິນ, ຈາກນ້ັນຈ່ຶງຄ້ົນຄວ�າ, ສັງລວມແຜນການລົງທຶນ 
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ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທ່ົາກະຊວງ ແລະ ທ�ອງຖ່ິນ ເພ່ືອສ�າງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດໃນທ່ົວປະເທດ 

ເພ່ືອນ�າສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາ. 

 

ມາດຕາ 31 (ປບັປຸງ) ກະຊວງ, ອົງການລດັທຽບເທົາ່ກະຊວງ 

     ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ຊີ້ນ�າພາກສ�ວນຕ�າງໆ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ 

ສ�າງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດໃນຂັ້ນຂອງຕົນ ເພື່ອນ�າສະເໜີຕ�່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 

 

ມາດຕາ 32 (ໃໝ�) ອງົການປກົຄອງທ�ອງຖິ່ນ 

    ອົງການປົກຄອງທ�ອງຖ່ິນແຕ�ລະຂ້ັນ ມ ີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດ່ັງນ້ີ:  

1. ຂ້ັນແຂວງ ເປັນເຈ້ົາການໃນການຄ້ົນຄວ�າສ�າງ, ຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມ ໃຫ�ກາຍເປັນແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ ຫ�າປີ ແລະ ປະຈ�າປີ ຂອງຕົນ; 

    2. ຂ້ັນເມືອງ ເປັນເຈ້ົາການໃນການຄ້ົນຄວ�າສ�າງ, ຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 

ໃຫ�ກາຍເປັນແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ ຫ�າປີ ແລະ ປະຈ�າປີ ຂອງຕົນ. 

 

ມາດຕາ 33 (ປບັປຸງ) ເງືອ່ນໄຂພືນ້ຖານໃນການພຈິາລະນາຮບັເອາົໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ 

     ເງ່ືອນໄຂພ້ືນຖານໃນການພິຈາລະນາຮັບເອົາໂຄງການລົງທຶນເຂ້ົາໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ 

ດ່ັງນ້ີ: 

1. ສອດຄ�ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງ�ບປະມານແຫ�ງລັດ; 

2. ເປັນໂຄງການທີຮ່ັບປະກັນໃຫ�ມີປະສິດທິຜົນສູງທາງດ�ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ; 

3. ເປັນໂຄງການທີຮ່ັບປະກັນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ�ອມ ແບບຍືນຍົງ, ບ�ແ່ຕະຕ�ອງປູຊະນ ິ

ຍະສະຖານ, ວັດຖຸບູຮານ, ປ�າສະຫງວນ, ປ�າປ�ອງກັນ ຫືຼ ທ່ີດິນ ຊ່ຶງໄດ�ຮັບອະນຸຍາດໃຫ�ນ�າໃຊ� ເພ່ືອສາທາລະນະ

ປະໂຫຍດແລ�ວ; 

4. ມີເອກະສານປະກອບຕາມທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນມາດຕາ 22 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ;້ 

5. ໄດ�ຮັບການເຫັນດີຈາກກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທ່ົາກະຊວງ ຫຼື ອົງການປົກຄອງທ�ອງຖ່ິນ 

ທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ; 

6. ໄດ�ຜ�ານການປະເມີນຕາມຫຼກັວິຊາການ ຈາກອົງການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດແຕ�ລະ 

ຂັ້ນ ຕາມທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນມາດຕາ 34 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ;້ 

7. ຖືກກ�ານົດໃນທິດທາງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ຫ�າປີ. 

ສ�າລັບໂຄງການທ່ີນ�າໃຊ�ທຶນຊ�ວຍເຫືຼອທາງການ ເພ່ືອການພັດທະນາ ຕ�ອງມີການຢ້ັງຢືນແຫ່ຼງທຶນ 

ຈະແຈ�ງກ�ອນ ຈ່ຶງສາມາດກ�ານົດເອົາໂຄງການນ້ັນເຂ້ົາໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ. 

 

ມາດຕາ 34 (ປບັປຸງ) ການປະເມນີ ແລະ ອງົການປະເມນີໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ 

     ການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕ�ອງໃຫ�ຖືກຕ�ອງຕາມຫັຼກວິຊາການ ແລະ ນ�າໃຊ�ເຄ່ືອງມືການ 

ປະເມີນໂຄງການທ່ີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນວາງອອກ. 

     ອົງການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ປະກອບດ�ວຍ: 

1. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຂອງກະຊວງ, ອົງການ

ລັດທຽບເທ່ົາກະຊວງ ແລະ ປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I, II, III ແລະ IV ຂອງແຂວງ, 

ນະຄອນຫຼວງ. 
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2. ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ 

ປະເພດ V ຂອງຕົນ. 

 

ມາດຕາ 35 (ປບັປຸງ) ການຈດັບລູມິະສດິໂຄງການເຂົາ້ໃນແຜນການລງົທນຶຂອງລດັ 

    ການຈັດບູລິມະສິດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດເຂ້ົາໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ�ປະຕິບັດ ດ່ັງນ້ີ: 

1. ເປັນໂຄງການທ່ີເປັນບູລິມະສິດຂອງກະຊວງ,  ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ຫຼື ອົງການປົກຄອງ 

ທ�ອງຖິ່ນ; 

2. ເປັນໂຄງການທ່ີມີເປົ້າໝາຍສອດຄ�ອງກັບເປົ້າໝາຍຂອງຂົງເຂດ, ຂະແໜງການຈຸດສຸມ ທີ່ໄດ�ກ�າ 

ນົດໄວ�ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຫ�າປີ; 

3. ເປັນໂຄງການທ່ີມີຜົນຕອບແທນສູງທາງດ�ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຮັບປະກັນການ

ພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ; 

4. ເປັນໂຄງການແກ�ໄຂໄພພິບັດທາງທ�າມະຊາດ ແລະ ເຫດສຸກເສີນອື່ນ;  

5. ເປັນໂຄງການທີນ່�າໃຊ�ທຶນຊ�ວຍເຫືຼອທາງການ ເພ່ືອການພັດທະນາ ທີ່ຮຽກຮ�ອງໃຫ�ມີທຶນສົມທົບ 

ຈາກງ�ບປະມານພາຍໃນ. 

 

ມາດຕາ 36 (ໃໝ�) ການພຈິາລະນາແຜນການລງົທຶນຂອງລດັ 

ລັດຖະບານ ເປັນຜູ�ພິຈາລະນາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ, ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ 

I, II ແລະ III  ເຂ້ົາໃນແຜນການລົງທຶນລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມການສະເໜີຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງ 

ທຶນ. 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຄົ້ນຄວ�າ, ພິຈາລະນາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ  IV 

ແລະ V ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ IV ຂອງແຂວງ, 

ນະຄອນຫຼວງ ເຂ້ົາໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ, ຫົວໜ�າອົງການລັດ

ທຽບເທ່ົາກະຊວງ, ເຈ້ົາແຂວງ ແລະ ເຈ້ົາຄອງນະຄອນຫຼວງ.   

ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງຄ້ົນຄວ�າ, ພິຈາລະນາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ V ຂອງຕົນເຂ້ົາໃນ

ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມການສະເໜີຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 

 

ມາດຕາ 37 (ໃໝ�) ການຮບັຮອງເອາົແຜນການລງົທນຶຂອງລດັ 

   ອົງການທ່ີມີສິດຮັບຮອງເອົາແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດ່ັງນ້ີ: 

1. ສະພາແຫ�ງຊາດ; 

2. ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ.  

 

ມາດຕາ 38 (ໃໝ�) ສະພາແຫ�ງຊາດ 

 ສະພາແຫ�ງຊາດ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 

ແຫ�ງຊາດ ຫ�າປີ ແລະ ປະຈ�າປີ, ແຜນຈັດສັນງ�ບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດ ຫ�າປ,ີ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ 

ລະດັບຊາດປະຈ�າປີ, ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະຈ�າປີ, ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I ແລະ ແຜນຈັດສັນງ�ບ 

ປະມານຂອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ປະເພດ II, III, IV ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທ່ົາກະຊວງ ແລະ 

ອົງການປົກຄອງທ�ອງຖ່ິນ, ແຜນຈັດສັນງ�ບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດ, ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ V ຂອງ
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ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທ່ົາກະຊວງ. ຮ�າງເອກະສານດ່ັງກ�າວ ຕ�ອງສ່ົງເຖິງສະພາແຫ�ງຊາດ ຢ�າງຊ�າສິບຫ�າ ວັນ

ລັດຖະການ ກ�ອນວັນເປີດກອງປະຊຸມສະພາແຫ�ງຊາດ. 

ສ�າລັບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ, ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I ນ້ັນ ສະພາແຫ�ງຊາດ 

ພິຈາລະນາເປັນແຕ�ລະໂຄງການ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ. 

 

ມາດຕາ 39 (ໃໝ�) ສະພາປະຊາຊນົຂັ້ນແຂວງ 

   ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄມົ 

ຫ�າປີ ແລະ ປະຈ�າປີ ຂັ້ນແຂວງ, ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ຫ�າປີ, ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະຈ�າປ,ີ ໂຄງການລົງ 

ທຶນຂອງລັດປະເພດ V ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕາມການສະເໜີຂອງເຈ້ົາແຂວງ, ເຈ້ົາຄອງນະຄອນຫຼວງ, ແຕ�

ກ�ອນນ�າສະເໜີສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງຮັບຮອງ ຕ�ອງສ່ົງຮ�າງແຜນການລົງທຶນໃຫ�ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ

ລົງທຶນ ຄ້ົນຄວ�າມີຄ�າເຫັນກ�ຽວກັບຄວາມສອດຄ�ອງດ�ານນະໂຍບາຍການພັດທະນາ ແລະ ກດົໝາຍວ�າດ�ວຍ ການ

ລົງທຶນຂອງລັດ. ຮ�າງເອກະສານດ່ັງກ�າວ ຕ�ອງສ່ົງເຖິງສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງຢ�າງຊ�າ ສິບຫ�າວັນ ລັດຖະ ການ 

ກ�ອນວັນເປີດກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງ. ພາຍຫັຼງສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງຮັບຮອງແລ�ວ ກ�ສາມາດ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ�. 

 

ໝວດທ ີ4 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການລງົທນຶຂອງລດັ 
 

ມາດຕາ 40 ອງົການຮບັຜດິຊອບກ�ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການລງົທນຶຂອງລດັ 

ອົງການຮັບຜດິຊອບກ�ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດັ່ງນີ້: 

1. ລັດຖະບານ; 

2. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; 

3. ກະຊວງການເງິນ; 

4. ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທ່ົາກະຊວງ; 

5. ອົງການປົກຄອງທ�ອງຖ່ິນ. 

 

ມາດຕາ 41 (ປບັປຸງ) ລດັຖະບານ 

ລັດຖະບານ ອອກດ�າລັດວ�າດ�ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ 

ປະຈ�າປີ ພາຍໃນ ສິບຫ�າວັນ ພາຍຫັຼງທີສ່ະພາແຫ�ງຊາດໄດ�ຮັບຮອງເອົາ.  

ລັດຖະບານ ແຕ�ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຄຸ�ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ ແລະ ໂຄງການລົງ 

ທຶນຂອງລັດປະເພດ I ຊຶ່ງປະກອບດ�ວຍຂະແໜງການ ແລະ  ທ�ອງຖິ່ນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ. 

 

ມາດຕາ 42 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທນຶ 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ອອກຄ�າແນະນ�າກ�ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ 

ຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ, ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະຈ�າປີ ພາຍໃນ ສິບຫ�າວັນ ພາຍຫັຼງທ່ີລັດຖະບານໄດ�ອອກ 

ດ�າລັດວ�າດ�ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການດັ່ງກ�າວ. 
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ມາດຕາ 43 ກະຊວງການເງນິ 

ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜູ�ຄຸ�ມຄອງ, ຕິດຕາມການສະໜອງ ແລະ ການນ�າໃຊ�ງ�ບປະມານຂອງລັດ ເພ່ືອຈັດ

ຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທ່ົາກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກ ຄອງ

ທ�ອງຖ່ິນ. 

 

ມາດຕາ 44 (ປບັປຸງ) ກະຊວງ, ອົງການລດັທຽບເທົາ່ກະຊວງ 

   ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທ່ົາກະຊວງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ 

ການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I, II, III, IV ແລະ V ຂອງຕົນໃຫ�ຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການ. 

   ໃນກ�ລະນີ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທ່ົາກະຊວງມອບໂຄງການໃຫ�ທ�ອງຖ່ິນປະຕິບັດນ້ັນ ຕ�ອງມອບ 

ແຕ�ຫົວທີ ໂດຍເລ່ີມແຕ�ຂ້ັນການແຕ�ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມທ່ີໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນມາດ 

ຕາ 46 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນ້ີ. 

ມາດຕາ 45 (ປບັປຸງ) ອົງການປກົຄອງທ�ອງຖິນ່ 

   ອົງການປົກຄອງຂ້ັນແຂວງ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ປະເພດ I, 

II, III, IV ແລະ V  ໃຫ�ຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.  

ອົງການປົກຄອງຂ້ັນເມືອງ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທ່ີມີມູນຄ�າແຕ�   

5.000.000.000 (ຫ�າຕື້) ກີບລົງມາ ໃຫ�ຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. ສ�າລັບເມືອງທ່ີມີເງ່ືອນໄຂ 

ກ�ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທ່ີມີມູນຄ�າສູງກວ�າ 5.000.000.000 (ຫ�າຕື້) ກີບ ແຕ�ບ�່ເກີນ 

20.000.000.000 (ຊາວຕື້) ກີບ ໂດຍການຕົກລົງເຫັນດີຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ. 

ໃນກ�ລະນີທ�ອງຖ່ິນທ່ີໄດ�ຮັບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຈາກກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທ່ົາກະຊວງ ໃຫ�ຈັດ 

ຕັ້ງປະຕິບັດ ກ�ໃຫ�ທ�ອງຖ່ິນປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ. 

 

ມາດຕາ 46 ຂັນ້ຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການລງົທນຶຂອງລັດ 

ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ�ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນ ດ່ັງນ້ີ: 

1. ແຕ�ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ; 

2. ຈັດຕັ້ງປະມູນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ; 

3. ສ�າງສັນຍາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ; 

4. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ. 

 

ມາດຕາ 47 (ປບັປຸງ) ການແຕ�ງຕັ້ງຄະນະຮບັຜດິຊອບໂຄງການລງົທຶນຂອງລດັ 

   ພາຍຫັຼງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະຈ�າປີ ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ຮອດໄລຍະເລ່ີມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປີ

ງ�ບປະມານ ເຈົ້າຂອງໂຄງການຕ�ອງແຕ�ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ. ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການປະກອບ 

ດ�ວຍພາກສ�ວນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງຂອງເຈ້ົາຂອງໂຄງການ, ຜູ�ຕາງໜ�າຈາກຂະແໜງການການເງິນ, ຂະແໜງການ

ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຂະແໜງການອ່ືນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ ເຂ້ົາຮ�ວມນ�າ  ເພ່ືອດ�າເນີນການຄຸ�ມຄອງໂຄງການ

ໃຫ�ສອດ ຄ�ອງກັບເປ້ົາໝາຍ, ແຜນດ�າເນີນງານ ແລະ ທັນກັບກ�ານົດເວລາ. 

 

ມາດຕາ 48 (ປບັປຸງ) ການຈດັຕັງ້ປະມນູໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ 

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຕ�ອງມີການປະມູນ. ການຈັດຕັ້ງປະມູນຕ�ອງປະຕິບັດ 

ຕາມນິຕິກ�າທີກ່�ຽວຂ�ອງຢ�າງເຂ້ັມງວດ ແລະ ຮັບປະກັນການເປີດກວ�າງ, ໃຫ�ມີຄວາມໂປ�ງໃສ ສາມາດກວດສອບ 

ໄດ�, ມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຍຸຕິທ�າ.  
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ການປະມູນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕ�ອງມີຜູ�ຕາງໜ�າຈາກຂະແໜງການການເງິນ, ຂະແໜງການແຜນ 

ການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຂະແໜງການອ່ືນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ ເຂ້ົາຮ�ວມນ�າ. 

ເຈ້ົາຂອງໂຄງການ ເປັນຜູ�ຄ້ົນຄວ�າຕົກລົງສະຖານທ່ີຈັດຕັ້ງການປະມູນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກ 

ສ�ວນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ. 

ການປະມູນທ່ີບ�່ຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ເປັນຕົ້ນ ການປະມູນແບບຮູບການ ຖືວ�າ

ເປັນໂມຄະ. 

ການປະມູນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນລະບຽບການຕ�າງຫາກ. 

ມາດຕາ 49 (ໃໝ�) ການສ�າງສນັຍາ ໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ 

              ເຈ້ົາຂອງໂຄງການ ສ�າງສັນຍາປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ກັບ ຜູ�ຮັບເໝົາ, ຜູ�ສະໜອງ ແລະ ຜູ� 

ໃຫ�ບ�ລິການໂດຍສອດຄ�ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ. 

 

ມາດຕາ 50 (ໃໝ�) ການຄ�າ້ປະກນັສນັຍາຮບັເໝາົ ແລະ  ການຄ�າ້ປະກນັໂຄງການລົງທນຶຂອງລັດ  

ການຄ�້າປະກັນສັນຍາຮັບເໝົາ ແມ�ນ ຜູ�ຮັບເໝົາ, ຜູ�ສະໜອງ, ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການ ຕ�ອງວາງເງິນຄ�້າປະກັນ 

ສັນຍາ ໃຫ�ເຈ້ົາຂອງໂຄງການ ພາຍຫັຼງທ່ີໄດ�ມີການເຊັນສັນຍາ. 

ການຄ�້າປະກັນໂຄງການ ແມ�ນ ຜູ�ຮັບເໝົາ, ຜູ�ສະໜອງ, ຕ�ອງວາງເງິນຄ�້າປະກັນໂຄງການ ໃຫ�ເຈ້ົາຂອງ 

ໂຄງການ.  

ອັດຕາ ແລະ ກ�ານົດເວລາ ຄ�້າປະກັນສັນຍາ ແລະ ຄ�້າປະກນັໂຄງການ ໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນລະບຽບການ 

ຕ�າງຫາກ. 

 

ມາດຕາ 51 (ປບັປຸງ) ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການລງົທນຶຂອງລັດທີມ່ກີານປະກອບສ�ວນທຶນຂອງປະຊາຊນົ 

   ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ມີການປະກອບສ�ວນທຶນຂອງປະຊາຊົນ ຊຶ່ງໃນນັ້ນມ ີ

ທຶນຂອງລັດກວມເອົາແຕ� ສາມສິບສ�ວນຮ�ອຍ (30%) ຂອງທຶນທັງໝົດຂ້ຶນໄປ ໃຫ�ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ 

ສະບັບນ້ີ. ຖ�າວ�າທຶນຂອງລັດຖະບານ ຫາກຕ�່າກວ�າ ສາມສິບສ�ວນຮ�ອຍ (30%) ຂອງທຶນທັງໝົດ ໃຫ�ປະຕິບັດ 

ຕາມການຕົກລົງລະຫວ�າງ ເຈ້ົາຂອງໂຄງການ ກັບປະຊາຊົນ. 

 

ມາດຕາ 52 (ປບັປຸງ) ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການລງົທນຶຂອງລັດທີນ່�າໃຊ�ທນຶຊ�ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ອການພດັທະນາ 

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທ່ີນ�າໃຊ�ທຶນຊ�ວຍເຫືຼອທາງການເພ່ືອການພັດທະນາ ໃຫ�ປະ 

ຕິບັດຕາມກົດໝາຍສະບັບນ້ີ ຫືຼ ກົດໝາຍ, ລະບຽບການອ່ືນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ ຫືຼ ສັນຍາ ແລະ ອະນຸສັນຍາ ລະຫວ�າງ 

ລັດຖະບານກັບຜູ�ໃຫ�ທຶນ. 

 

ມາດຕາ 53 ການຕດິຕາມກວດກາ, ກວດການ ແລະ ປະເມນີຜນົໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ 

ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ�ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດມາໃນໄລຍະໃດໜຶ່ງແລ�ວ ຕ�ອງປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້: 

1. ຕິດຕາມກວດກາ, ກວດການ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເປັນປົກກະຕ;ິ 

2. ດ�າເນີນການປະເມີນຜົນເປັນແຕ�ລະໄລຍະ ເປັນຕົ້ນ ປະເມີນຜົນໃນເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.              

ເນ້ືອໃນການກວດກາ, ກວດການ  ແລະ ປະເມີນຜົນ ຕົ້ນຕ� ມີ ດ່ັງນ້ີ: 

1. ຄວາມສອດຄ�ອງກັບແຜນພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ຜູ�ທ່ີໄດ�ຮັບຜົນປະໂຫຍດ; 

2. ປະສິດທິພາບຂອງການນ�າໃຊ�ງ�ບປະມານ ແລະ ຄວາມຄືບໜ�າໃນການປະຕິບັດໂຄງການ; 

3. ປະສິດທິຜົນໄດ�ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ, ເປ້ົາໝາຍຂອງໂຄງການ; 

4. ຜົນກະທົບທາງດ�ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ�ອມ; 
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5. ໝາກຜົນຂອງໂຄງການໄດ�ຮັບການນ�າໃຊ�ຢ�າງຖືກຕ�ອງກັບເປ້ົາໝາຍຂອງໂຄງການ ແລະ ປະກອບ 

ສ�ວນນ�າເອົາຜົນປະໂຫຍດມາສູ�ສັງຄົມ. 

ໃນການກວດກາ, ກວດການ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຖ�າຫາກພົບເຫັນບັນຫາໃດໜ່ຶງ ຕ�ອງມີມາດຕະການ 

ແລະ ວິທີການແກ�ໄຂໃຫ�ທັນການ. 

ມາດຕາ 54 (ປບັປຸງ) ການດດັແກ�ມນູຄ�າໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ 

   ໃນການດັດແກ�ມູນຄ�າໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ�ປະຕິບັດ ດ່ັງນີ້: 

1. ອົງການທ່ີມີສິດໃນການດັດແກ�ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດ່ັງນ້ີ: 

 ສະພາແຫ�ງຊາດ ພິຈາລະນາການດັດແກ� ໃນມນູຄ�າຂອງການດັດແກ�ຫຼາຍກວ�າ 

50.000.000.000 (ຫ�າສິບຕື້) ກີບຂ້ຶນໄປ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ; 

 ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາດັດແກ� ໃນມູນຄ�າຂອງການດັດແກ� ຫຼາຍກວ�າ 10.000.000.000 

(ສິບຕື້) ກີບ ຫາ 50.000.000.000 (ຫ�າສິບຕື້) ກີບ ຕາມການສະເໜີຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງ 

ທຶນ; 

 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພິຈາລະນາດັດແກ� ໃນມູນຄ�າຂອງການດັດແກ�ແຕ� 

10.000.000.000 (ສິບຕື້) ກີບ ລົງມາສ�າລັບໂຄງການຂອງກະຊວງ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທ່ົາກະຊວງ  

ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຫືຼ ຫົວໜ�າອົງການລັດທຽບເທ່ົາກະຊວງ;  ດັດແກ� ໃນມູນຄ�າຂອງ 

ການດັດແກ�ຫຼາຍກ�ວາ 5.000.000.000 (ຫ�າຕື້) ກີບ ຫາ 10.000.000.000 (ສິບຕື້) ກບີ  ສ�າລັບໂຄງການ 

ຂອງອົງການປົກຄອງທ�ອງຖ່ິນ ຕາມການສະເໜີຂອງເຈ້ົາແຂວງ ຫືຼ ເຈ້ົາຄອງນະຄອນຫຼວງ; 

 ສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງ ພິຈາລະນາດັດແກ� ໃນມູນຄ�າຂອງການດັດແກ� ແຕ� 

5.000.000.000 (ຫ�າຕື້) ກບີລົງມາ ສ�າລັບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ V ຂອງອົງການປົກຄອງທ�ອງຖ່ິນ 

ຕາມການສະເໜີຂອງເຈ້ົາແຂວງ ຫືຼ ເຈ້ົາຄອງນະຄອນຫຼວງ.  

2. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທ່ີສາມາດດັດແກ�ໄດ� ຕ�ອງມີສາເຫດໃດໜ່ຶງ ດ່ັງນ້ີ: 

 ລາຄາວັດສະດຸກ�່ສ�າງໃນຕະຫຼາດເພ່ີມຂ້ຶນເກີນກວ�າ ສິບຫ�າສ�ວນຮ�ອຍ (15%) ຂອງລາຄາ

ໃນ ວັນເຊັນສັນຍາ; 

 ການປັບປຸງຄ�າແຮງງານ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ພາຍຫັຼງທ່ີໄດ�ເຊັນສັນຍາ; 

 ການເພ່ີມໜ�າວຽກ, ປ�ຽນແປງໂຄງສ�າງ, ປ�ຽນແປງແຜນຜັງເຕັກນິກ, ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພ 

ພິບັດທາງທ�າມະຊາດ, ເຫດບັງເອີນທ່ີບ�່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ�; 

 ການປ�ຽນແປງນະໂຍບາຍ, ແຜນແມ�ບົດ ຫືຼ ຄວາມຈ�າເປັນທ່ີສ່ົງຜົນສະທ�ອນໂດຍກົງ ຕ�່ປະ

ສິດທິຜົນຂອງໂຄງການ. 

3. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທ່ີມີຫຼາຍກິດຈະການ ອາດຈະດັດແກ� ເປັນແຕ�ລະກິດຈະການຍ�ອຍ 

ແລະ ໃຫ�ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນຂ�້ 1 ແລະ  2  ຂອງມາດຕານີ;້ 

4. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທ່ີຈະດັດແກ�ມູນຄ�າໂຄງການ ຕ�ອງມີແຫ່ຼງທຶນງ�ບປະມານຮອງຮັບທ່ີ

ແນ�ນອນ. 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສັງລວມບັນດາໂຄງການລົງທຶນທ່ີໄດ�ດັດແກ�ແລ�ວ ສະເໜີ     

ລັດຖະບານ ເພື່ອລາຍງານໃຫ�ສະພາແຫ�ງຊາດ. 

 

ມາດຕາ 55 (ປບັປຸງ) ການໂຈະໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ 

   ໃນການໂຈະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ�ປະຕິບັດ ດ່ັງນ້ີ: 

1. ອົງການທ່ີມີສິດໃນການໂຈະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ: 
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 ສະພາແຫ�ງຊາດ ພິຈາລະນາການໂຈະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ ແລະ ໂຄງການ

ລົງ ທຶນຂອງລັດປະເພດ I ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ; 

 ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາການໂຈະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ II ແລະ III ຕາມການ 

ສະເໜີຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; 

 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພິຈາລະນາການໂຈະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ 

IV ແລະ V ຂອງກະຊວງ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ, ຫົວ

ໜ�າອົງການລັດທຽບເທ່ົາກະຊວງ;  ໂຈະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ IV ຂອງອົງການປົກຄອງທ�ອງຖ່ິນ 

ຕາມການສະເໜີຂອງເຈ້ົາແຂວງ, ເຈ້ົາຄອງນະຄອນຫຼວງ; 

 ສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງ ພິຈາລະນາການໂຈະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ V ຂອງອົງ 

ການປົກຄອງທ�ອງຖ່ິນ ຕາມການສະເໜີຂອງເຈ້ົາແຂວງ, ເຈ້ົາຄອງນະຄອນຫຼວງ.  

2. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຈະຖືກໂຈະເມື່ອມີສາເຫດໃດໜ່ຶງ ດ່ັງນ້ີ: 

 ມີປະສິດທິຜົນຕ�່າ; 

 ມີການປ�ຽນແປງນະໂຍບາຍ ຫຼື ແຜນແມ�ບົດ; 

 ຂັດກັບແຜນພັດທະນາໂຄງການ; 

 ສ່ົງຜົນກະທົບຢ�າງຮ�າຍແຮງຕ�່ສະພາບແວດລ�ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທ�າມະຊາດ; 

 ແຕະຕ�ອງປູສະນິຍະສະຖານ ແລະ ວັດຖຸບູຮານ. 

 ແກ�ຍາວການປະຕິບັດໂຄງການເກີນກ�ານົດ ຕາມທ່ີໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນມາດຕາ 18 ຂອງກົດ ໝ

າຍສະບັບນ້ີ; 

 ໃນກ�ລະນີງ�ບປະມານ ຫືຼ ທຶນຮອນ ເພ່ືອຊ�າລະຫາກບ�່ພຽງພ� ກ�ສາມາດໂຈະໂຄງການໄວ�

ຊ່ົວຄາວ. 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສັງລວມບັນດາໂຄງການລົງທຶນທ່ີໄດ�ໂຈະແລ�ວ ສະເໜີລັດຖະ 

ບານ ເພ່ືອລາຍງານໃຫ�ສະພາແຫ�ງຊາດ. 

 

ມາດຕາ 56 (ປບັປຸງ) ການອວ�າຍທນຶໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ 

   ໃນການອວ�າຍທຶນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ�ປະຕິບັດ ດ່ັງນ້ີ: 

1.  ອົງການທີມ່ີສິດໃນການອວ�າຍທຶນ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ: 

 ສະພາແຫ�ງຊາດ ພິຈາລະນາການອວ�າຍທຶນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນມູນຄ�າອວ�າຍທຶນ 

ຫຼາຍກວ�າ 50.000.000.000 (ຫ�າສິບຕື້) ກີບຂ້ຶນໄປ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ; 

 ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາການອວ�າຍທຶນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນມູນຄ�າອວ�າຍທຶນຫຼາຍ 

ກວ�າ   10.000.000.000 (ສິບຕື້) ກີບ ຫາ 50.000.000.000 (ຫ�າສິບຕື້)ກີບ ຕາມການສະເໜີຂອງ

ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; 

 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພິຈາລະນາການອວ�າຍທຶນ ໃນມູນຄ�າ 

10.000.000.000 (ສິບຕື້)ກີບ ລົງມາ ສ�າລັບໂຄງການຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທ່ົາກະຊວງ ຕາມການ 

ສະເໜີຂອງລັດຖະມົນຕກີະຊວງ, ຫົວໜ�າອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ;  ອວ�າຍທຶນໃນມູນຄ�າຫຼາຍກວ�າ 

5.000.000.000 (ຫ�າຕື້)ກີບ ຫາ 10.000.000.000 (ສິບຕື້) ກີບ ສ�າລັບໂຄງການຂອງອົງການປົກຄອງ 

ທ�ອງຖ່ິນ  ຕາມການສະເໜີຂອງເຈ້ົາແຂວງ, ເຈ້ົາຄອງນະຄອນຫຼວງ; 

 ສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງ ພິຈາລະນາການອວ�າຍທຶນ ໃນມູນຄ�າແຕ� 5.000.000.000 

(ຫ�າຕື້) ກີບ ລົງມາ ສ�າລັບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ V ຂອງອົງການປົກຄອງທ�ອງຖິ່ນ ຕາມການສະເໜ ີ

ຂອງເຈ້ົາແຂວງ, ເຈ້ົາຄອງນະຄອນຫຼວງ. 
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2. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຈະຖືກອວ�າຍທຶນເມືອ ມີ ສາເຫດໃດໜ່ຶງ  ດ່ັງນ້ີ:  

 ເປັນໂຄງການທ່ີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສ�າເລັດແລ�ວ ແຕ�ງ�ບປະມານຍັງເຫືຼອສ�ວນໃດສ�ວນໜ່ຶງງ; 

 ເປັນໂຄງການທ່ີມີການຢ້ັງຢືນແຫ່ຼງທຶນຊ�າລະຈາກ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ  ຫືຼ ແຫ່ຼງທຶນອ່ືນໄດ� 

ປະກອບສ�ວນ ພາຍຫັຼງທ່ີໂຄງການໄດ�ຮັບອະນຸມັດແລ�ວ; 

 ເປັນໂຄງການທ່ີຖືກໂຈະ ຕາມທ່ີໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນມາດຕາ 55 ຫືຼ ຖືກຍົກເລີກ ຕາມທ່ີໄດ�ກ�າ 

ນົດໄວ�ໃນມາດຕາ 57 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້. 

ໂຄງການທີ່ຈະໄດ�ຮັບງ�ບປະມານເພີ່ມ ຈາກການອວ�າຍ ຕ�ອງແມ�ນໂຄງການທີຢູ່�ໃນແຜນການລົງທຶນ 

ຂອງລັດ ແລະ ງ�ບປະມານທ່ີສະພາແຫ�ງຊາດຮັບຮອງໃນປີນ້ັນ. 

  ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສັງລວມບັນດາໂຄງການລົງທຶນທ່ີໄດ�ອວ�າຍ ແລ�ວສະເໜີ 

ລັດຖະບານ ເພ່ືອລາຍງານໃຫ�ສະພາແຫ�ງຊາດ. 

 

ມາດຕາ 57 (ປບັປຸງ) ການຍກົເລກີໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ 

  ໃນການຍົກເລີກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ�ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:  

1. ອົງການທ່ີມີສິດໃນການຍົກເລີກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ: 

 ສະພາແຫ�ງຊາດ ພິຈາລະນາການຍົກເລີກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ ແລະ 

ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທ່ົາກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ�ອງຖ່ິນ 

ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ; 

 ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາການຍົກເລີກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ປະເພດ II ແລະ III ຂອງ 

ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ�ອງຖ່ິນ ຕາມການສະເໜີຂອງກະຊວງແຜນການ 

ແລະ ການລົງທຶນ; 

 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພິຈາລະນາການຍົກເລີກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ 

ປະເພດ IV ແລະ V ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະມົນຕກີະຊວງ, 

ຫົວໜ�າອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ; ຍົກເລີກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ IV ຂອງອົງການປົກຄອງ

ທ�ອງຖ່ິນ ຕາມການສະເໜີຂອງເຈ້ົາແຂວງ, ເຈ້ົາຄອງນະຄອນຫຼວງ; 

 ສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງ ພິຈາລະນາການຍົກເລີກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ V 

ຂອງອົງການປົກຄອງທ�ອງຖ່ິນຕາມການສະເໜີຂອງເຈົ້າແຂວງ, ເຈ້ົາຄອງນະຄອນຫຼວງ. 

2. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຈະຖືກຍົກເລີກ ເມື່ອມີສາເຫດໃດໜ່ຶງ ດ່ັງນີ້: 

 ມີຄວາມຈ�າເປັນທ່ີຕ�ອງປົກປ�ອງຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງລັດ, ລວມໝູ� ແລະ ປະຊາຊົນ ທ່ີ

ຖືກກະທົບຈາກໂຄງການ;  

 ບ�່ມີປະສິດທິຜົນ; 

 ມີເຫດສຸດວິໄສ ເຮັດໃຫ�ໂຄງການບ�່ສາມາດດ�າເນີນຕ�່ໄປໄດ�; 

 ທ�າລາຍສ່ິງແວດລ�ອມສັງຄົມ ແລະ ທ�າມະຊາດຢ�າງຮ�າຍແຮງ, ແຕະຕ�ອງປູຊະນິຍະສະຖານ 

ຫືຼ ວັດຖຸບູຮານ ຫືຼ ໃນເຂດ ປ�າສະຫງວນ, ປ�າປ�ອງກັນ; ເຂດປ�ອງກັນຊາດ-ປ�ອງກັນຄວາມສະຫງ�ບ, ໂຮງຮຽນ, 

ໂຮງໝ�; 

 ດ�າເນີນບ�່ຖືກຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ  ລະບຽບການດ�ານຄວາມປອດໄພ; 

 ມີການປ�ຽນແປງນະໂຍບາຍ ຫືຼ ແຜນແມ�ບົດ; 

 ບ�່ສອດຄ�ອງກັບແຜນພັດທະນາໂຄງການ; 

 ບ�່ສ�ອດຄ�ອງກັບຂ້ັນຕອນທ່ີໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ. 
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ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສັງລວມບັນດາໂຄງການທ່ີຖືກຍົກເລີກ ແລ�ວສະເໜີຕ�່ລັດຖະ 

ບານ ເພ່ືອລາຍງານຕ�່ສະພາແຫ�ງຊາດ. 

 

ໝວດທ ີ5 

ສດິ ແລະ ໜ�າທີ ່ຂອງຜູ�ປະຕບິດັໂຄງການລົງທນຶຂອງລດັ 

 

ມາດຕາ 58 (ປບັປງຸ) ຜູ�ປະຕບິດັໂຄງການລງົທຶນຂອງລດັ 

 ຜູ�ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດ່ັງນ້ີ: 

1. ເຈ້ົາຂອງໂຄງການ; 

2. ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ; 

3. ຜູ�ຄຸ�ມຄອງ ແລະ ນ�າໃຊ�ໂຄງການ; 

4. ທ່ີປຶກສາໂຄງການ; 

5. ຜູ�ຮັບເໝົາໂຄງການ; 

6. ຜູ�ສ�າຫຼວດ ອອກແແບບ. 

 

ມາດຕາ 59 ສດິ ແລະ ໜ�າທີຂ່ອງເຈົາ້ຂອງໂຄງການ 

ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ມີ ສິດ ແລະ ໜ�າທ່ີ  ດັ່ງນີ້: 

1. ຕົກລົງກະກຽມໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ; 

2. ແຕ�ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ; 

3. ປະເມີນຜົນ ບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ຂ້ຶນກັບຂອບເຂດສິດຂອງຕົນ; 

4. ຮັບຮອງແຜນການປະມູນ, ເອກະສານການປະມູນ, ຜົນຂອງການປະມູນ; 

5. ຊ້ີນ�າຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໄປຕາມແຜນດ�າເນີນງານ, 

ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຍຈ�າຍການລົງທຶນຕາມທີ່ໄດ�ຮັບຮອງ; 

6. ນ�າສະເໜີກ�ຽວກັບການດັດແກ�, ໂຈະ, ອວ�າຍທຶນ ແລະ ຍົກເລີກ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຕາມ 

ທ່ີໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນມາດຕາ 54, 55, 56 ແລະ 57 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນ້ີ;  

7. ຈັດຕັ້ງການຕິດຕາມ, ກວດກາການເຄ່ືອນໄຫວຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ໃນໄລຍະການ 

ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ; 

8. ຊ�າລະມູນຄ�າໂຄງການທ່ີໄດ�ເຮັດສ�າເລັດໃຫ�ແກ�ຜູ�ຮັບເໝົາ; 

9. ຍົກເລີກສັນຍາກັບຜູ�ຮັບເໝົາ ໃນກ�ລະນີທ່ີຜູ�ຮັບເໝົາບ�່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ; 

10. ນ�າໃຊ� ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ�າທ່ີອ່ືນ ຕາມທ່ີໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 60 (ປບັປຸງ) ສດິ ແລະ ໜ�າທີຂ່ອງຄະນະຮບັຜດິຊອບໂຄງການ 

  ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ມ ີສິດ ແລະ ໜ�າທ່ີ ດ່ັງນ້ີ: 

1. ນ�າໃຊ�ແຫ່ຼງທຶນຕ�າງໆທ່ີຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ເພ່ືອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍໄດ�ຮັບ 

ການເຫັນດີຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການ; 

2. ປະສານສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ�າງໆຂອງລັດ ແລະ ສະໜອງບັນດາຂ�້ມູນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ 

ໃຫ�ທ່ີປຶກສາ, ຜູ�ຮັບເໝົາ, ຜູ�ຄຸ�ມຄອງ ແລະ ນ�າໃຊ�ໂຄງການ; 

3. ດ�າເນີນການຄັດເລືອກທ່ີປຶກສາ, ຈັດຕັ້ງປະມູນໂຄງການ, ເຈລະຈາ ແລະ ເຮັດສັນຍາກັບທ່ີ 

ປຶກສາ ແລະ ຜູ�ຮັບເໝົາ ໂຄງການ;  
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4. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ແກ�ໄຂບັນຫາທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນຂະບວນການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນ 

ຂອງລັດ; 

5. ລາຍງານສະພາບການປະຕິບັດໂຄງການແຕ�ລະໄລຍະ ໃຫ�ເຈ້ົາຂອງໂຄງການຢ�າງເປັນປະຈ�າ 

ພ�ອມທັງສະເໜີບັນດາກົນໄກ, ມາດຕະການ ແລະ ວິທີການ ເພ່ືອຮັບປະກັນການປະຕິບັດໂຄງການຕາມກ�ານົດ 

ເວລາ, ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະຢັດລາຍຈ�າຍງ�ບປະມານການລົງທຶນທ່ີໄດ�ຮັບຮອງເອົາ; 

6. ສະເໜີຍົກເລີກສັນຍາກັບທີ່ປຶກສາ ຫຼື ຜູ�ຮັບເໝົາ ໂຄງການໃນກ�ລະນີທ່ີປຶກສາ ຫຼື ຜູ�ຮັບເໝົາ 

ນັ້ນ ລະເມີດສັນຍາ ຊ່ຶງໄດ�ກ�່ຄວາມເສຍຫາຍຢ�າງຫຼວງຫຼາຍຕ�່ຜນົປະໂຫຍດລວມຂອງຊາດ; 

7. ນ�າໃຊ� ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ�າທ່ີອ່ືນ ຕາມທ່ີໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 61 ສດິ ແລະ ໜ�າທີຂ່ອງຜູ�ຄຸ�ມຄອງ ແລະນ�າໃຊ�ໂຄງການ 

ຜູ�ຄຸ�ມຄອງ ແລະ ນ�າໃຊ�ໂຄງການ ມີ ສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ໃນການບ�ລິຫານ, ຄຸ�ມຄອງ ແລະ ນ�າໃຊ�ໝາກຜົນ 

ຂອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງເຈົ້າຂອງໂຄງການ. 

 

ມາດຕາ 62 (ປບັປຸງ) ສດິ ແລະ ໜ�າທີຂ່ອງທີປ່ກຶສາໂຄງການ 

  ທ່ີປຶກສາໂຄງການ ມ ີສິດ ແລະ ໜ�າທ່ີ  ດ່ັງນ້ີ: 

1. ສະເໜີຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການສະໜອງຂ�້ມູນ, ເອກະສານ, ລະບຽບການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງກບັ 

ໜ�າທ່ີ ທ່ີໄດ�ຮັບມອບໝາຍ; 

2. ປະຕິເສດວຽກງານທ່ີບ�່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນສັນຍາ ຫືຼ ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

3. ໃຫ�ຄ�າແນະນ�າທາງດ�ານວິຊາການ, ເຕັກນິກ ກ�ຽວກັບໂຄງການທ່ີຕົນຮັບຜິດຊອບ; 

4. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການປະຕບັິດໂຄງການ ຢ�າງເປັນປະຈ�າ; 

5. ລາຍງານຜົນຂອງການປະຕິບັດໂຄງການໃຫ�ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ຢ�າງເປັນປົກກະຕິ; 

6. ຮັບເງິນຄ�າບ�ລິການຕາມສັນຍາ; 

7. ນ�າໃຊ� ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ�າທ່ີອ່ືນ ຕາມທ່ີໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 63 (ປບັປຸງ) ສດິ ແລະ ໜ�າທີຂ່ອງຜູ�ຮບັເໝາົໂຄງການ 

  ຜູ�ຮັບເໝົາໂຄງການ ມີ ສິດ ແລະ ໜ�າທ່ີ ດ່ັງນ້ີ: 

1. ປະຕິບັດໂຄງການໃຫ�ສ�າເລັດຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ກ�ານົດເວລາໃນສັນຍາ; 

2. ຮັບເງິນຄ�າໂຄງການທ່ີຕົນໄດ�ປະຕິບັດສ�າເລັດຈາກເຈ້ົາຂອງໂຄງການ ຕາມສັນຍາ; 

3. ປະຕິເສດຄ�າແນະນ�າຂອງເຈ້ົາຂອງໂຄງການ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ຫືຼ ທ່ີປຶກສາໂຄງ 

ການທ່ີບ�່ຖືກກັບມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຊ່ຶງຈະເຮັດໃຫ�ໂຄງການນ້ັນບ�່ມີຄຸນນະພາບ;  

4. ປົກປັກຮັກສາ ພາຫະນະ, ວັດຖູປະກອນ ແລະ ວັດສະດຸກ�່ສ�າງຕ�າງໆຂອງໂຄງການ ທ່ີເຈ້ົາ

ຂອງ ໂຄງການຈັດຫາໃຫ�; 

5. ຄ� ໍາປະກັນສັນຍາ ແລະ ຄ�້າປະກັນໂຄງການ; 

6. ກ�່ສ�າງ ຫືຼ ສ�ອມແປງໂຄງການຄືນໃຫມ�ດ�ວຍທຶນຂອງຕົນເອງ ໃນກ�ລະນີທ່ີໂຄງການນ້ັນ ຫາກ

ເປ�ເພ ຫືຼ ບ�່ໄດ�ມາດຕະຖານເຕັກນິກໃນໄລຍະເວລາຄ�້າປະກັນ; 

7. ຖອນເງິນຄ�້າປະກັນໂຄງການດ່ັງກ�າວ ພາຍຫັຼງທ່ີສ້ິນສຸດໄລຍະເວລາຄ�້າປະກັນຕາມທ່ີໄດ�ກ�ານົດ 

ໄວ�ໃນສັນຍາ ຫືຼ ຕາມກົດໝາຍ;  

8. ຮັບຜິດຊອບຕ�່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກໂຄງການທ່ີຕົນສ�າງນັ້ນ ບ�່ໄດ�ຕາມມາດຕະ 

ຖານເຕັກນິກ ເວ້ັນເສຍແຕ�ຄວາມເສຍຫາຍນ້ັນຫາກເກີດຂ້ຶນຍ�ອນເຫດສຸດວິໄສ;  
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9. ນ�າໃຊ�ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ�າທ່ີອ່ືນ ຕາມທ່ີໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 64 (ໃໝ�) ສດິ ແລະ ໜ�າທີຂ່ອງຜູ�ສ�າຫວຼດ ອອກແບບ 

                   ຜູ�ສ�າຫຼວດ ອອກແບບ ມີ ສິດ ແລະ  ໜ�າທີ່ ດັ່ງນີ້:  

1. ຮັບຜິດຊອບຕ�່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເນ່ືອງຈາກໂຄງການທີ່ຕົນສ�າຫຼວດ ອອກແບບ ບ�່ໄດ� 

ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຫຼື ຄິດໄລ�ບ�ລິມາດວຽກຜິດພາດ; 

2. ຮັບຜິດຊອບຕ�່ເອກະສານອອກແບບຂອງຕົນ ທ່ີມອບໃຫ�ເຈ້ົາຂອງໂຄງການ; 

3. ສະໜອງຂ�້ມູນ, ເອກະສານ, ແບບກ�່ສ�າງພ�ອມດ�ວຍໃບປະເມີນລາຄາການກ�່ສ�າງໃຫ�ເຈ້ົາຂອງໂຄງ 

ການ; 

4. ອະທິບາຍເອກະສານຕ�າງໆ ແລະ ແບບໂຄງການທີ່ພົວພັນກັບການສ�າຫວຼດ ອອກແບບ ທີ່ຕົນ

ຮັບ ຜິດຊອບໃຫ�ເຈົ້າຂອງໂຄງການ, ທ່ີປຶກສາ ແລະ ຜູ�ຮັບເໝົາ ໂຄງການ; 

5. ປະຕິເສດຄ�າແນະນ�າ ຫຼື ຄ�າສະເໜີຂ�ປ�ຽນແບບກ�່ສ�າງ, ວັດສະດຸກ�່ສ�າງ ຫຼື ມາດຕະຖານເຕັກນິກ 

ຂອງໂຄງການທີ່ບ�່ຖືກຕ�ອງຕາມຫຼັກວິຊາການ ຫືຼ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ�ໂຄງການບ�່ມີຄຸນນະພາບ; 

6. ນ�າໃຊ�ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ�າທ່ີອ່ືນ ຕາມທ່ີໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ໝວດທ ີ6 

ການກວດກາ, ກວດການ ແລະ ລາຍງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ແຜນການລງົທນຶຂອງລດັ 

 

ມາດຕາ 65 ອງົການຮບັຜດິຊອບລາຍງານການປະຕບິດັແຜນການລງົທຶນຂອງລດັ 

ອົງການຮັບຜິດຊອບລາຍງານການປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດ່ັງນ້ີ: 

1.  ລັດຖະບານ; 

2.  ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; 

3.  ກະຊວງການເງິນ; 

4.  ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທ່ົາກະຊວງ; 

5.  ອົງການປົກຄອງທ�ອງຖ່ິນ. 

 

ມາດຕາ 66 ລດັຖະບານ 

               ລັດຖະບານ ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ ແລະ 

ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ຕ�່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ�ງຊາດ. 

ມາດຕາ 67 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທນຶ 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະຫ�ບ, ສັງລວມ, ຕີລາຄາ ແລະ ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັງ້ປະ 

ຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ�ລັດຖະບານຢ�າງເປັນ    

ປົກກະຕິ. 
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ມາດຕາ 68 (ປບັປຸງ) ກະຊວງການເງນິ 

     ກະຊວງການເງິນ ສະຫລຸບ, ສັງລວມ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການນ�າໃຊ�ງ�ບປະມານ ເຂ້ົາ

ໃນການລົງທຶນຂອງລັດ ເປັນແຕ�ລະງວດ ແລ�ວສ່ົງໃຫ�ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ�ອນວັນທີ 20 ຂອງ

ເດືອນທ�າອິດຂອງງວດຖັດໄປ ພ�ອມທັງລາຍງານໃຫ�ລັດຖະບານຢ�າງເປັນປົກກະຕິ. 

 

ມາດຕາ 69 (ປບັປຸງ) ກະຊວງ, ອົງການລດັທຽບເທົາ່ກະຊວງ 

ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທ່ົາກະຊວງ ສະຫ�ບ, ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດ 

ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດໃນຂອບເຂດທ່ີຕົນຮັບຜິດຊອບ ເປັນແຕ�ລະງວດ  ແລ�ວ

ສ່ົງໃຫ�ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ�ອນວັນທີ 20 ຂອງເດືອນທ�າອິດຂອງງວດຖັດໄປຢ�າງເປັນ 

ປົກກະຕິ. 

 

ມາດຕາ 70 (ປບັປຸງ) ອົງການປກົຄອງທ�ອງຖິນ່ 

     ອົງການປົກຄອງທ�ອງຖ່ິນ ສະຫ�ບ, ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ 

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດໃນຂອບເຂດທ່ີຕົນຮັບຜິດຊອບ ໃຫ�ສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງ

, ໃຫ�ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທ່ົາກະຊວງ ເປັນແຕ�ລະງວດ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ� 

ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການຂັ້ນຂອງຕົນ ພ�ອມກັບຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່

ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທ່ົາກະຊວງ ໄດ�ມອບໝາຍໃຫ�.  

 

ໝວດທ ີ7 

ການມອບຮບັ ແລະ ນ�າໃຊ�ໂຄງການລົງທນຶຂອງລດັ 

 

ມາດຕາ 71 ການມອບຮບັໂຄງການ 

ເມື່ອໂຄງການປະຕິບັດສ�າເລັດແລ�ວ ກ�ອນການມອບຮັບຢ�າງເປັນທາງການນ້ັນ  ຕ�ອງໄດ�ມີການກວດກາ 

ທາງດ�ານ ມາດຕະຖານເຕັກນກິ, ປະລິມານ, ຄຸນນະພາບ ທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນເອກະສານໂຄງການ ແລະ ສັນຍາ 

ພ�ອມທັງດ�າເນີນການປະເມີນຜົນໂຄງການ, ແນະນ�າການນ�າໃຊ� ຫຼື ມີການທົດລອງນ�າໃຊ�ໃນໄລຍະໜຶ່ງ ສ�າລັບບາງ 

ໂຄງການ. 

 

ມາດຕາ 72 ການຊ�າລະມນູຄ�າໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ 

ພາຍຫຼງັທ່ີໂຄງການໄດ�ປະຕິບັດສ�າເລັດ, ມີການກວດກາຢັ້ງຢືນທາງດ�ານມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ຄນຸ

ນະພາບຂອງໂຄງການຄົບຖ�ວນແລ�ວ ຕ�ອງຊ�າລະມູນຄ�າໂຄງການນ້ັນ ຕາມສັນຍາ ແລະ ລະບຽບການເບີກຈ�າຍ. 

 

ມາດຕາ 73 (ປບັປຸງ) ການນ�າໃຊ�ໂຄງການ ແລະ ການປະເມນີຜນົຫຼງັການນ�າໃຊ� 

   ເຈ້ົາຂອງໂຄງການ ຕ�ອງມອບໂຄງການໃຫ� ຜູ�ຄຸ�ມຄອງ ແລະ ນ�າໃຊ� ເພ່ືອນ�າໃຊ�ໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບວັດຖຸ 

ປະສົງຂອງໂຄງການ.  

    ສ�າລັບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I, II, III  ແລະ  IV ພາຍຫັຼງນ�າໃຊ�ໄດ� ສອງ ຫາ ຫ�າປີ 

ຕ�ອງໄດ�ປະເມີນຜົນ ເພ່ືອຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ປັບປຸງການສ�າງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃນອະນາຄົດ.  

    ເນື້ອໃນການປະເມີນຜົນ ໃຫ�ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນມາດຕາ 53 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້. 

 



22 

 

ມາດຕາ 74 ການບລູະນະຮກັສາໂຄງການ 

               ການບູລະນະຮັກສາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແມ�ນ ພັນທະຂອງທ່ົວສັງຄົມ, ຂອງຜູ�ຄຸ�ມຄອງ ແລະ ນ�າໃຊ� 

ໂຄງການໃນການປົກປັກຮັກສາໂຄງການນ້ັນໃຫ�ຍືນຍົງ ແລະ ຮັບໃຊ�ຜົນປະໂຫຍດລວມຢ�າງຍາວນານ.  

 

ພາກທ ີIII 

ຂ�ຫ້�າມ 
 

ມາດຕາ 75 (ປບັປຸງ) ຂ�້ຫ�າມທົ່ວໄປ 

  ຫ�າມ ບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ມີ ພຶດຕິກ�າ ດ່ັງນ້ີ: 

1. ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນນອກແຜນ ເວ້ັນເສຍແຕ�ກ�ລະນີເຫດສຸດວິໄສ ແຕ�ຕ�ອງໄດ�ສະເໜີລັດຖະ 

ບານພິຈາລະນາ ເພ່ືອຂ�ອະນຸມັດຈາກສະພາແຫ�ງຊາດ; 

2. ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນເກີນມູນຄ�າ ທ່ີສະພາແຫ�ງຊາດໄດ�ຮັບຮອງເອົາ, ໃນກ�ລະນີຈ�າເປັນໃຫ� 

ປະຕິບັດຕາມທ່ີໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນມາດຕາ 54 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນ້ີ; 

3. ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນເກີນກ�ານົດເວລາ ຕາມທ່ີໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນມາດຕາ 18 ຂອງກົດໝາຍ 

ສະບັບນ້ີ; 

4. ເອົາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທ່ີບ�່ໄດ�ຜ�ານການປະເມີນ ຕາມທ່ີໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນມາດຕາ 34 ຂອງ 

ກົດໝາຍສະບັບນ້ີ ເຂ້ົາໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ;   

5. ດ�າເນີນການປະມູນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທ່ີບ�່ສອດຄ�ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ່ີ 

ກ�ຽວຂ�ອງ; 

6. ບັນຈຸໂຄງການຊ�ວຍເຫືຼອທາງການ ເພ່ືອການພັດທະນາທ່ີຍັງບ�່ທັນມີການຢ້ັງຢືນແຫ່ຼງທຶນທ່ີແນ� 

ນອນເຂ້ົາໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ; 

7. ຮັບ ແລະ ໃຫ�ສິນບົນ, ບັງຄັບນາບຂູ�, ຕົວຍົວະຫຼອກຫຼວງ, ແອບອ�າງຊ່ືຂອງຜູ�ມີສິດອ�ານາດ ໃນ

ການເຄ່ືອນໄຫວລົງທຶນຂອງລັດ ເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດສ�ວນຕົວ ເປັນຕົ້ນ ແມ�ນການປະມູນໂຄງການ; 

8. ເຂ້ົາແຊກແຊງໃນຂະບວນການລົງທຶນຂອງລັດ ທ່ີຕົນບ�່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໂດຍກົງຕ�່ການ ຄຸ�ມ

ຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ; 

9. ນ�າໃຊ�ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ, ຊັບສິນ ແລະ ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງລັດຊ�າລະໂຄງການ 

ໂດຍກົງທ່ີບ�່ຜ�ານລະບົບງ�ບປະມານ; 

10. ມີພຶດຕິກ�າອ່ືນທ່ີເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ມາດຕາ 76 (ປບັປຸງ) ຂ�້ຫ�າມສ�າລບັເຈົາ້ຂອງໂຄງການ 

     ຫ�າມ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ມີ ພຶດຕິກ�າ ດັ່ງນີ້: 

1. ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາໂຄງການລົງທຶນທ່ີບ�່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ອາດກ�່ໃຫ�ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ 

ແກ�ລັດ, ລວມໝູ� ແລະ ບຸກຄົນ; 

2. ກົດໜ�ວງ, ແກ�ຍາວຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນ 

ມາດຕາ 46 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນ້ີ; 

3. ອວ�າຍທຶນຈາກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ສະພາແຫ�ງຊາດ ໄດ�ຮັບຮອງເອົາແລ�ວ ໄປໃສ�ໂຄງ 

ການທີ່ບ�ຢູ່�ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ; 

4. ເພ່ີມບ�ລິມາດວຽກຂອງໂຄງການໂດຍພາລະການ; 
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5. ອະນຸຍາດໃຫ�ທ່ີປຶກສາ ແລະ ຜູ�ຮັບເໝົາ ໂຄງການດັດແປງບັນດາມາດຕະຖານເຕັກນິກ

ໂຄງການ ໂດຍບ�່ໄດ�ຮັບການເຫັນດີຈາກອົງການວິຊາການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ; 

6. ແບ�ງໂຄງການອອກເປັນໂຄງການຍ�ອຍ ເພ່ືອໃຫ�ມູນຄ�າໂຄງການຕ�່າລົງ ໂດຍບ�່ສອດຄ�ອງກັບ 

ບົດສະເໜີໂຄງການ ເພ່ືອເອົາເຂ້ົາແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ປະຈ�າປີ; 

7. ຮັບ ຫືຼ ໃຫ�ສິນບົນ ເພ່ືອຫາຜົນປະໂຫຍດສ�ວນຕົວ ແລະ ແກ�ໄຂບັນຫາໂດຍບ�່ສອດຄ�ອງກັບ 

ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

8. ມີພຶດຕິກ�າອື່ນທ່ີເປັນການລະເມິດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 77 (ປບັປຸງ) ຂ�້ຫ�າມສ�າລບັຄະນະຮບັຜດິຊອບໂຄງການ 

     ຫ�າມ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ມີ ພຶດຕິກ�າ ດັ່ງນີ້: 

1. ກົດໜ�ວງ ແກ�ຍາວການປະຕິບັດໂຄງການ ຊຶ່ງຈະສົ່ງຜົນສະທ�ອນຕ�່ຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການ 

ແລະ ເຮັດໃຫ�ລາຍຈ�າຍການລົງທຶນເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍບ�່ມີເຫດຜົນ; 

2. ຮັບ ຫຼື ໃຫ�ສິນບົນ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ�ວນຕົວ ແລະ ແກ�ໄຂບັນຫາ ໂດຍບ�ສ່ອດຄ�ອງກັບ 

ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

3. ປະຕິບັດໜ�າທ່ີເກີນຂອບເຂດສິດຂອງຕົນ; 

4. ມີພຶດຕິກ�າອື່ນທ່ີເປັນການລະເມິດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 78 (ປບັປຸງ) ຂ�້ຫ�າມສ�າລບັຜູ�ຄຸ�ມຄອງ ແລະນํາໃຊ�ໂຄງການ 

    ຫ�າມ ຜູ�ຄຸ�ມຄອງ ແລະ ນ�າໃຊ�ໂຄງການ ມ ີພຶດຕິກ�າ ດ່ັງນ້ີ: 

1. ປ�ຽນເປ້ົາໝາຍການນ�າໃຊ�ໂຄງການ ໂດຍບ�່ໄດ�ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈ້ົາຂອງໂຄງການ; 

2. ນ�າເອົາຊັບສິນຂອງໂຄງການ ໄປຂາຍ, ຊວດຈ�າ, ຄ�້າປະກັນ ຫືຼ ດ�າເນີນການໃດໜ່ຶງທີ່ຂັດກັບ 

ລະບຽບການຄຸ�ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ. 

3. ມີພຶດຕິກ�າອ່ືນທ່ີເປັນການລະເມິດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

 

 

 

ມາດຕາ 79 (ປບັປຸງ) ຂ�້ຫ�າມສ�າລບັທີປ່ກຶສາໂຄງການ 

  ຫ�າມ ທ່ີປືກສາໂຄງການ ມ ີພຶດຕິກ�າ ດ່ັງນ້ີ: 

1. ຫົຼບຫີຼກໃນການໃຫ�ຄ�າປຶກສາ ຫືຼ ຄ�າແນະນ�າທາງດ�ານວິຊາການ, ບ�ລິຫານໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ; 

2. ໃຫ�ຄ�າປຶກສາທ່ີບິດເບືອນ, ບ�່ຖືກຕ�ອງຕາມຄວາມຈິງ; 

3. ເມີນເສີຍໃນການຄຸ�ມຄອງການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ; 

4. ດັດແປງບັນດາມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ເພີ່ມ ຫຼື ຫ�ດ ບ�ລິມາດວຽກຂອງໂຄງການ ໂດຍບ�່ໄດ�ຮັບ 

ອະນຸຍາດ ຈາກເຈ້ົາຂອງໂຄງການ;  

5. ສົມຮູ�ຮ�ວມຄິດກັບເຈ້ົາຂອງໂຄງການ ຫືຼ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ຫືຼ ຜູ�ຮັບເໝົາໂຄງການ 

ເພ່ືອຫາຜົນປະໂຫຍດທ່ີບ�່ຊອບທ�າ; 

6. ສະໜອງຂ�້ມູນທາງດ�ານການເງິນ ແລະ ເຕັກນິກ ທ່ີບ�່ຖືກຕ�ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ; 

7. ເປີດເຜີຍຂ�້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງໂຄງການ ຕ�່ບຸກຄົນ ຫືຼ ການຈັດຕັ້ງທີ່ບ�່ມີສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ; 

8. ຂາຍໂຄງການທ່ີຕົນປະມູນໄດ�ໃຫ�ຜູ�ອ່ືນ ໂດຍບ�່ໄດ�ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈ້ົາຂອງໂຄງການ; 
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9. ມີພຶດຕິກ�າອ່ືນທ່ີເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 80 (ໃໝ�) ຂ�້ຫ�າມສ�າລບັຜູ�ຮບັເໝາົໂຄງການ 

 ຫ�າມ ຜູ�ຮັບເໝົາໂຄງການ ມີ ພຶດຕິກ�າ ດັ່ງນີ້: 

1. ເມີນເສີຍໃນການຄຸ�ມຄອງການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ; 

2. ດັດແປງບັນດາມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ເພ່ີມ ຫືຼ ຫ�ດ ບ�ລິມາດວຽກຂອງໂຄງການ  ໂດຍບ�່ໄດ�

ຮັບ ອະນຸຍາດຈາກເຈ້ົາຂອງໂຄງການ; 

3. ສົມຮູ�ຮ�ວມຄິດກັບເຈ້ົາຂອງໂຄງການ ຫືຼ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ຫືຼ ທ່ີປຶກສາໂຄງການ 

ເພ່ືອຫາຜົນປະໂຫຍດທ່ີບ�່ຊອບທ�າ; 

4. ເປີດເຜີຍຂ�້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງໂຄງການ ຕ�່ບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ບ�່ມີສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ; 

5. ຂາຍໂຄງການທ່ີຕົນປະມູນໄດ�ໃຫ�ຜູ�ອືນ່; 

6. ຮັບ ຫືຼ ໃຫ�ສິນບົນ ເພ່ືອຫາຜົນປະໂຫຍດສ�ວນຕົວ ແລະ ແກ�ໄຂບັນຫາ ໂດຍບ�່ສອດຄ�ອງກັບ 

ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

7. ມີພຶດຕິກ�າອ່ືນທ່ີເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ພາກທ ີIV 

ການແກ�ໄຂຂ�ຂ້ດັແຍ�ງ 

 

ມາດຕາ 81 ຮບູການແກ�ໄຂຂ�ຂ້ດັແຍ�ງ 

ການແກ�ໄຂຂ�ຂ້ັດແຍ�ງກ�ຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດ ດ�າເນີນດ�ວຍຮູບການ ດັ່ງນີ້: 

1. ການປະນີປະນອມ ຫືຼ ການໄກ�ເກັ່ຍ; 

2. ການແກ�ໄຂທາງບ�ລິຫານ; 

3. ການແກ�ໄຂໂດຍຄະນະກ�າມະການແກ�ໄຂຂ�້ຂັດແຍ�ງທາງດ�ານເສດຖະກິດ; 

4. ການຮ�ອງຟ�ອງຕ�່ສານປະຊາຊົນ. 

ມາດຕາ 82 ການປະນປີະນອມ ຫຼ ືການໄກ�ເກັຍ່ 

                ຖ�າຂ�້ຂັດແຍ�ງຫາກເກີດຂຶ້ນ ຊຶ່ງມີສ�ວນພົວພັນກັບການລົງທຶນຂອງລັດແລ�ວ ຄູ�ກ�ລະນີຕ�ອງພະຍາຍາມ 

ແກ�ໄຂຂ�້ຂັດແຍ�ງນັ້ນດ�ວຍການປືກສາຫາລື ແລະ ປະນີປະນອມກັນ ເພ່ືອໃຫ�ຕ�າງຝ�າຍຕ�າງໄດ�ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ນ�າ

ກັນ. 

 

ມາດຕາ 83 ການແກ�ໄຂທາງບ�ລິຫານ 

ໃນການແກ�ໄຂຂ�້ຂັດແຍ�ງທ່ີມີລັກສະນະບ�ລິຫານ ກ�ຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດ ເຊ່ັນ ບຸກຄົນ ແລະ 

ນິຕິບຸກຄົນ ທ່ີເຄ່ືອນໄຫວລົງທຶນໂດຍບ�່ໄດ�ຮັບອະນຸຍາດ, ບ�່ຖືກຕ�ອງຕາມເປ້ົາໝາຍ ໃຫ�ຂະແໜງການແຜນການ 

ແລະ ການລົງທຶນ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອ່ືນ, ອົງການປົກຄອງທ�ອງຖ່ິນຂ້ັນຂອງຕົນເປັນຜູ�ແກ�ໄຂ. ໃນ

ກ�ລະນີຫາກບ�່ສາມາດແກ�ໄຂໄດ�ນັ້ນ ກ�ມີສິດສະເໜີຕ�່ອົງການຂັ້ນເທິງຖັດຕົນ ເປັນຜູ�ແກ�ໄຂ. 
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ມາດຕາ 84 ການແກ�ໄຂໂດຍຄະນະກ�າມະການແກ�ໄຂຂ�ຂ້ດັແຍ�ງທາງດ�ານເສດຖະກດິ 

ເມື່ອຄູ�ກ�ລະນີບ�່ສາມາດປະນີປະນອມກັນ ຫືຼ ໄກ�ເກັຍ່ກັນຢູ�ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ�

ກ�ມີສິດຮ�ອງຂ�ໃຫ�ຄະນະກ�າມະການແກ�ໄຂຂ�້ຂັດແຍ�ງທາງດ�ານເສດຖະກິດແກ�ໄຂ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ

ການ ບົນພື້ນຖານການເຫັນດີນ�າກັນ. 

 

ມາດຕາ 85 ການຮ�ອງຟ�ອງຕ�ສ່ານປະຊາຊນົ 

ເມື່ອຄູ�ກ�ລະນີຝ�າຍໃດຝ�າຍໜ່ຶງ ຫາກເຫັນວ�າຕົນບ�່ໄດ�ຮັບຄວາມຍຸຕິທ�າ ຫືຼ ໄດ�ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ເນ່ືອງ

ຈາກການລົງທຶນຂອງລັດໃນໂຄງການໃດໜ່ຶງແລ�ວ ກ�ມີສິດຮ�ອງຟ�ອງຕ�່ສານປະຊາຊົນ ເພ່ືອທ�າການພິຈາລະນາ ຕັດ

ສີນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 86 ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນໄລຍະລ�ຖ�າການແກ�ໄຂ 

ໃນໄລຍະລ�ຖ�າການແກ�ໄຂຂ�້ຂັດແຍ�ງນ້ັນ ບັນດາການຈັດຕັ້ງ,  ບຸກຄົນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງກັບການເຄ່ືອນໄຫວ 

ການລົງທຶນຂອງລັດ ຕ�ອງສືບຕ�່ປະຕິບັດໜ�າທ່ີຂອງຕົນຕາມການຕົກລົງຂອງຂະແໜງການ ຫືຼ ອົງການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ 

ກັບການລົງທຶນຂອງລັດ. 
 

ພາກທ ີV 

ການຄຸ�ມຄອງ ແລະກວດກາ 

ໝວດທ ີ1 

ການຄຸ�ມຄອງການລງົທນຶຂອງລດັ 
 

ມາດຕາ 87 ອງົການຄຸ�ມຄອງ 

ລັດຖະບານ ຄຸ�ມຄອງວຽກງານການລົງທຶນຂອງລັດ ຢ�າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວປະເທດ 

ໂດຍມອບໃຫ�ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນເຈົ້າການໃນການປະສານສົມທບົກັບຂະແໜງການອື່ນ 

ແລະ ອົງການປົກຄອງທ�ອງຖິ່ນ ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ. 

ອົງການຄຸ�ມຄອງວຽກງານການລົງທຶນ ປະກອບດ�ວຍ: 

1. ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ; 

2. ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 

3. ຫ�ອງການແຜນການເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ; 

4. ອົງການປົກຄອງບ�ານ. 

 

ມາດຕາ 88 (ປບັປຸງ) ສດິ ແລະ ໜ�າທີຂ່ອງກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ 

    ໃນການຄຸ�ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ�າທ່ີ ດ່ັງນ້ີ: 

1. ເປັນເສນາທິການໃຫ�ລັດຖະບານໃນການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນນະ 

ໂຍບາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ�າງໆ ກ�ຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ�ກາຍເປັນແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການລະ 

ອຽດ ແລະ  ສ�າງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

2. ຊ້ີນ�າ, ຕິດຕາມ, ກວດກາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທ່ົາກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ 

ທ�ອງຖ່ິນ ກ�ຽວກັບວຽກງາານວິຊາສະເພາະຂອງຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຕົ້ນ ການສ�າງ 
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ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ�ຽວກັບ

ການ ລົງທຶນຂອງລັດ; 

3. ຄ້ົນຄວ�າ, ວິໄຈຂ�້ມູນ ຂ�າວສານ ເພ່ືອສະໜອງໃຫ�ແກ�ການຕັດສີນໃຈໃນການລົງທຶນຂອງລັດ; 

4. ບ�່ພິຈາລະນາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທ່ີກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທ່ົາກະຊວງ ແລະ ອົງການ 

ປົກຄອງທ�ອງຖ່ິນສະເໜີມາ ທີ່ບ�່ສອດຄ�ອງກັບມາດຕາ 19, 33, 34 ແລະ 35 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້; 

5. ສ�າງ, ບ�າລຸງ, ຍົກລະດັບພະນັກງານຄຸ�ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ; 

6. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທ່ົາກະຊວງ ແລະ  ອົງການປົກຄອງທ�ອງຖ່ິນ; 

7. ພົວພັນຮ�ວມມືກັບຕ�າງປະເທດ ເພື່ອລະດົມ ແລະ ຍາດແຍ�ງການຊ�ວຍເຫືຼອ;  

8. ສະຫ�ບ, ລາຍງານ ຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ຕ�່ ລັດຖະບານຢ�າງ

ປົກກະຕ;ິ 

9. ນ�າໃຊ�ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ�າທ່ີອ່ືນ ຕາມທ່ີໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ຫືຼ ຕາມ

ການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ. 

 

ມາດຕາ 89 ສດິ ແລະ ໜ�າທີຂ່ອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫວຼງ 

ໃນການຄຸ�ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີ ສິດ 

ແລະ ໜ�າທ່ີ ດ່ັງນ້ີ: 

1. ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ມະຕ,ິ ຄ�າສ່ັງ ແລະ ລະບຽບການ ກ�ຽວກັບການຄຸ�ມ

ຄອງ ການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເປັນແຜນການ ແລະ ແຜນງານລະອຽດ ເພື່ອ

ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ; 

2. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ� ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ�ຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດ; 

3. ຊ້ີນ�າ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ພະແນກການ ແລະ ທ�ອງຖ່ິນ ກ�ຽວກັບວຽກງາານວິຊາສະເພາະ ຂອງ

ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຕົ້ນ ການສ�າງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນ ຂອງ

ລັດ ພ�ອມທັງເຂ້ົາຮ�ວມການປະມູນໂຄງການລົງທຶນທ່ີຕັ້ງຢູ� ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 

4. ບ�່ພິຈາລະນາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ ພະແນກການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າພະແນກ, ເມືອງ, 

ເທດສະບານ, ນະຄອນ ສະເໜີມາ ທ່ີບ�່ສອດຄ�ອງກັບມາດຕາ 19, 33, 34 ແລະ 35 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນ້ີ; 

5. ເປັນເສນາທິການໃນການຄ້ົນຄວ�າ ມີຄ�າເຫັນກ�ຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດໃນໂຄງການຕ�າງໆ 

ເພ່ືອໃຫ�ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຫືຼ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພິຈາລະນາ ຕາມແຕ�ລະ 

ກ�ລະນີ; 

6. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງຢູ�ພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງ 

ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ; 

7. ພົວພັນ ແລະ ຮ�ວມມືກັບຕ�າງປະເທດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ

ລົງທຶນ ຫືຼ ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 

8. ສະຫ�ບ, ລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ພາຍໃນແຂວງ, 

ນະຄອນ ຫຼວງ ໃຫ�ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຢ�າງເປັນ

ປົກກະຕ;ິ 

9. ນ�າໃຊ� ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ�າທ່ີອ່ືນ ຕາມທ່ີໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມ

ການມອບໝາຍຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 
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ມາດຕາ 90 ສດິ ແລະ ໜ�າທີຂ່ອງຫ�ອງການແຜນການເມອືງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ 

               ໃນການຄຸ�ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ຫ�ອງການແຜນການເມືອງ,ເທດສະບານ, ນະຄອນ ມີ ສິດ ແລະ 

ໜ�າທ່ີ ດ່ັງນ້ີ: 

1. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ, ຂ�້ຕົກລົງ, ຄ�າສັ່ງ,  ຄ�າແນະນํາ ແລະ 

ແຈ�ງການ ກ�ຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດ; 

2. ເຜີຍແຜ�ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ�ຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດ 

ຊອບຂອງຕົນ; 

3. ຊຸກຍູ�, ຕິດຕາມ ການປະຕບັິດວຽກງານກ�ຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດໃນຂອບເຂດທ�ອງຖ່ິນຂອງ 

ຕົນ; 

4. ປຸກລະດົມປະຊາຊົນ ເພ່ືອຄຸ�ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນ�າໃຊ�ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ�ມີປະ 

ສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ; 

5. ສະຫ�ບ, ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການລົງທຶນຂອງລັດ ພາຍໃນເມືອງ, ເທດສະບານ, 

ນະຄອນ ໃຫ�ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງເມືອງ, ເທດສະ 

ບານ, ນະຄອນ ຢ�າງເປັນປົກກະຕ;ິ 

6. ນ�າໃຊ�ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ�າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມ

ການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ. 

 

ມາດຕາ 91 ສດິ ແລະ ໜ�າທີຂ່ອງອງົການປກົຄອງບ�ານ 

ໃນການຄຸ�ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ອົງການປົກຄອງບ�ານ  ມ ີສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ ດັ່ງນີ້:  

1. ເຂົ້າຮ�ວມຕິດຕາມ, ອ�ານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ 

ໃນຂອບເຂດພື້ນທ່ີຕົນຮັບຜິດຊອບ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ�ຽວຂ�ອງຂັ້ນເມືອງ; 

2. ນ�າໃຊ�ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ�າທ່ີອ່ືນ ຕາມທ່ີໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ມາດຕາ 92 ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ�ວນອືນ່ 

ຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ�ວນອ່ືນ ທ່ີກ�ຽວຂ�ອງກັບການຄຸ�ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ນອກຈາກປະຕິບັດ 

ຕາມກົດໝາຍສະບັບນ້ີແລ�ວ ຍັງຕ�ອງປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ�າທ່ີຂອງຕົນຕາມທ່ີໄດ�ກ�ານົດ ໄວ�

ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
 

ໝວດທ ີ2 

ການກວດກາການລງົທນຶຂອງລດັ 
 

ມາດຕາ 93 (ປບັປຸງ) ອົງການກວດກາການລງົທນຶຂອງລດັ 

    ອົງການກວດກາການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ສອງພາກສ�ວນ ຄື: 

1. ອົງການກວດກາພາຍໃນ ຊຶ່ງປະກອບດ�ວຍ ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ,  ການ

ເງິນ ແລະ ຂະແໜງການວິຊາການອ່ືນ ທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ; 

2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຊຶງ່ປະກອບດ�ວຍ ສະພາແຫ�ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 

ອົງການກວດສອບແຫ�ງລັດ, ອົງການກວດກາລັດ, ອົງການປົກຄອງທ�ອງຖ່ິນ, ແນວລາວສ�າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງ 

ມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ປະຊາຊົນ. 
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ມາດຕາ 94 ສດິ ແລະ ໜ�າທີຂ່ອງອງົການກວດກາພາຍໃນ 

ອົງການກວດກາພາຍໃນ ມ ີສິດ ແລະ ໜ�າທ່ີຕົ້ນຕ� ດ່ັງນ້ີ: 

1. ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກວດກາບັນດາໂຄງການທ່ີໄດ�ຮັບອະນຸມັດແລ�ວນ້ັນ ໄດ�

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖືກກັບເປ້ົາໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ບົດວິພາກເສດຖະກິດ ຫືຼ ບົດພັດທະນາໂຄງການ; 

2. ຂະແໜງການການເງິນ ກວດກາການສະໜອງ ແລະ ນ�າໃຊ�ງ�ບປະມານ ໃນໂຄງການລົງທຶນຂອງ

ລັດ; 

3. ຂະແໜງການວິຊາການອ່ືນ ກວດກາທາງດ�ານມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ສ່ິງແວດລ�ອມ, 

ຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ການນ�າໃຊ�ວັດຖູປະກອນ. 

 

ມາດຕາ 95 (ປບັປຸງ) ສດິ ແລະ ໜ�າທີຂ່ອງອງົການກວດກາພາຍນອກ 

ອົງການກວດກາພາຍນອກ ມ ີສິດ ແລະ ໜ�າທ່ີ ຕົ້ນຕ� ດ່ັງນ້ີ: 

1. ສະພາແຫ�ງຊາດ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ 

ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ; 

2. ສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 

ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ໂຄງການຂອງຂະແໜງການທ່ີໄປຈັດຕັ້ງ 

ປະຕິບັດຢູ� ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງນ້ັນ; 

3. ອົງການກວດສອບແຫ�ງລັດ ກວດກາການນ�າໃຊ�ງ�ບປະມານ, ຄວາມໂປ�ງໃສໃນການເບີກຈ�າຍ 

ງ�ບປະມານ ໃນການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ; 

4. ອົງການກວດກາລັດ ກວດກາຄວາມໂປ�ງໃສໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;  

5. ອົງການປົກຄອງທ�ອງຖ່ິນ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທ່ີຢູ�ໃນຂອບ 

ເຂດທ່ີຕົນຮັບຜິດຊອບ, ເຂ້ົາຮ�ວມການກວດກາການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຂອງກະຊວງ,    

ອົງການລັດທຽບເທ່ົາກະຊວງ ຢູ�ທ�ອງຖ່ິນຕົນ; 

6. ແນວລາວສ�າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ເຂ້ົາຮ�ວມໃນການກວດ 

ກາການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມການສະເໜີຂອງຂະແໜງການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ ແລະ ປະຊາຊົນ; 

7. ປະຊາຊົນ ຕິດຕາມ, ລາຍງານການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ບ�່ຖືກຕ�ອງ ຊຶ່ງຈະສ�າງ 

ຄວາມເສຍຫາຍແກ�ສາທາລະນະ ຫືຼ ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງຊາດ. 

 

ມາດຕາ 96 ຮບູການ ການກວດກາ 

ຮູບການ ການກວດກາ ມີ ດັ່ງນີ້: 

1. ການກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິ; 

2. ການກວດກາໂດຍແຈ�ງໃຫ�ຮູ�ລ�ວງໜ�າ; 

3. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ. 

ການກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິ ແມ�ນ ການກວດກາທ່ີມີລັກສະນະເປັນປະຈ�າ ແລະ ມີກ�ານົດເວລາ 

ອັນແນ�ນອນ ຊ່ຶງຕ�ອງປະຕິບັດຢ�າງໜ�ອຍໜ່ຶງເທ່ືອຕ�່ປີ; 

ການກວດກາໂດຍແຈ�ງໃຫ�ຮູ�ລ�ວງໜ�າ ແມ�ນ ການກວດກາເມື່ອຫາກເຫັນວ�າມີຄວາມຈ�າເປັນໂດຍແຈ�ງໃຫ� 

ອົງການທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການສ�າງ, ການຄຸ�ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຫືຼ ຜູ�ດ�າເນີນກິດຈະການລົງທຶນ ຂອງ

ລັດຮູ�ລ�ວງໜ�າ ຢ�າງໜ�ອຍຊາວສີ່ຊົ່ວໂມງ; 
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ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ແມ�ນ ການກວດກາເມື່ອຫາກເຫັນວ�າມີຄວາມຈ�າເປັນ ແຕ�ການຕົກລົງ 

ກວດການ້ັນ ແມ�ນດ�າເນີນຢ�າງຮີບດ�ວນ ໂດຍບ�່ໄດ�ແຈ�ງໃຫ�ອົງການທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການສ�າງ, ການຄຸ�ມຄອງໂຄງ 

ການລົງທຶນຂອງລັດ ຫືຼ ຜູ�ດ�າເນີນກິດຈະການລົງທຶນຂອງລັດ ຮູ�ລ�ວງໜ�າ. 

ການກວດກາ ໃຫ�ດ�າເນີນທັງການກວດກາເອກະສານ, ກວດກາດ�ານເຕັກນິກ ແລະ ລົງກວດກາການ 

ປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ຢູ�ສະຖານທ່ີປະຕິບັດງານ. 

 

ພາກທ ີVI 

ນະໂຍບາຍຕ�ຜູ່�ມຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕ�ຜູ່�ລະເມດີ 

 

ມາດຕາ 97 ນະໂຍບາຍຕ�ຜູ່�ມຜີນົງານ 

ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທ່ີມີຜົນງານດີເດ່ັນໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນ້ີ ເປັນຕົ້ນ ການຈັດຕັ້ງ 

ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ສ�າເລັດຕາມກ�ານົດເວລາ, ປະຢັດລາຍຈ�າຍ, ຄຸ�ມຄອງທຶນບ�່ຮົ່ວໄຫ,ຼ ມີປະສິດ ທິ

ຜົນສູງ ຈະໄດ�ຮັບການຍ�ອງຍ� ຫືຼ ນະໂຍບາຍອ່ືນ ຕາມລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 98 ມາດຕະການຕ�ຜູ່�ລະເມດີ 

ບຸກຄົນ ຫືຼ ນິຕິບຸກຄົນ ທ່ີໄດ�ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນ້ີ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການຕ�າງໆ ແລ�ວແຕ� 

ກ�ລະນີເບົາ ຫືຼ ໜັກ ເຊ່ັນ ສຶກສາອົບຮົມ, ປັບໃໝ, ລົງວິໄນ ແລະ ລົງໂທດທາງອາຍາພ�ອມທັງໃຊ�ແທນຄ�າເສຍ 

ຫາຍ. 
 

ມາດຕາ 99 ມາດຕະການສກຶສາອບົຮມົ 

ບຸກຄົນ ຫືຼນິຕິບຸກຄົນ ທ່ີໄດ�ລະເມີດ ກົດໝາຍສະບັບນ້ີ ເປັນຕົ້ນ ຂ�້ຫ�າມທ່ີໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ 

ສະບັບນີ ້ ທີເ່ປັນການກ�່ຄວາມເສຍຫາຍບ�່ຫວຼງຫຼາຍ ແລະ ບ�່ເປັນການກະທ�າຜິດທາງອາຍາ ຈະຖືກກ�າວເຕືອນ 

ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ. 

 

ມາດຕາ 100 ມາດຕະການປບັໃໝ 

  ບຸກຄົນ ຫືຼ ນິຕິບຸກຄົນ ທ່ີໄດ�ຜ�ານການກ�າວເຕືອນ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມແລ�ວ ແຕ�ຫາກບ�ເ່ຂັດຫຼາບ, ກ�່

ຄວາມເສຍຫາຍ ຊ່ຶງບ�່ເປັນການກະທ�າຜິດທາງອາຍາ ຈະຖືກປັບໃໝຕາມທ່ີໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນລະບຽບການ

ຕ�າງຫາກ. 

 

ມາດຕາ 101 ມາດຕະການທາງວໄິນ 

ພະນັກງານ ຫືຼ ເຈ້ົາໜ�າທ່ີ ທ່ີໄດ�ລະເມີດລະບຽບ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ�ຽວກັບການລົງທຶນ 

ຂອງລັດ ໂດຍເຈດຕະນາ ແຕ�ບ�່ສ�າງຄວາມເສຍຫາຍຢ�າງຫຼວງຫຼາຍ ຈະຖືກລົງວິໄນ ເປັນຕົ້ນ ການໂຈະການປະຕ ິ

ບັດໜ�າທີ່ຊົ່ວຄາວ, ສັບປ�ຽນໜ�າທີ່ ຫຼື ປົດຕ�າແໜ�ງ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມກົດໝາຍວ�າດ�ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ. 

 

ມາດຕາ 102 ມາດຕະການທາງແພ�ງ 

  ບຸກຄົນ ຫືຼ ນິຕິບຸກຄົນ ທ່ີໄດ�ກ�່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ�ແກ�ຜູ�ອ່ືນ ເນ່ືອງຈາກການລົງທຶນ ຈະຕ�ອງໃຊ�ແທນຄ�າ 

ເສຍຫາຍ ຕາມທີ່ຕົນໄດ�ກ�່ຂຶ້ນຢ�າງຄົບຖ�ວນ. 
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ມາດຕາ 103 (ປບັປງຸ) ມາດຕະການທາງອາຍາ 

      ບຸກຄົນ ທ່ີໄດ�ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ�ຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ຂ�້ຫ�າມ ຊ່ຶງ

ເປັນການກະທ�າຜິດທາງອາຍາ ແລະ ກ�່ຄວາມເສຍຫາຍຢ�າງຫຼວງຫຼາຍຕ�່ ຊັບສິນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, 

ລວມໝູ�, ບຸກຄົນອ່ືນ ຈະຖືກລົງໂທດທາງອາຍາຕາມທ່ີໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ກົດໝາຍອ່ືນ ທ່ີ

ກ�ານົດໂທດທາງອາຍາ. 

 

ພາກທ ີVII 

ບດົບນັຍດັສດຸທ�າຍ 
 

ມາດຕາ 104 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  

  ລັດຖະບານ ແຫ�ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜູ�ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 

ສະບັບນ້ີ. 

 

ມາດຕາ 105 (ປບັປງຸ) ຜນົສກັສດິ 

      ກົດໝາຍສະບັບນ້ີ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ�ວັນປະທານປະເທດ ແຫ�ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ 

ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດ�າລັດປະກາດໃຊ� ແລະ ພາຍຫັຼງໄດ�ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບຫ�າວັນ. 

    ກົດໝາຍສະບັບນ້ີ ປ�ຽນແທນກົດໝາຍວ�າດ�ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 08/ສພຊ ລົງວັນທີ 26 

ພະຈິກ 2009. 

    ຂ�້ກ�ານົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທ່ີຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນ້ີ ລ�ວນແຕ�ຖືກຍົກເລີກ. 
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