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ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການປັບປຸງບາງມາດຕາ ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ ສະບບັລງົທາບທາມ ຄັງ້ວນັທ ີ14 ພດຶສະພາ 2021 
ຕດິຕໍ່ ສົ່ ງການປະກອບຄໍາເຫນັ ເຖງິ ກມົງບົປະມານແຫ່ງລດັ ຫ ຼື ກມົນະໂຍບາຍການເງນິ ແລະ ນຕິກິາໍ  ສົ່ ງທາງວອດແອບັ 020 59789599, 020 55604342, 020 55888547 

 
 

 

ຕາຕະລາງສມົທຽບກດົໝາຍວ່າດວ້ຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ ສະບບັນາໍໃຊປ້ະຈບຸນັ ແລະ ສະບນັສະເໜປັີບປຸງ 

ລ/
ດ 

ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ ສະບບັເລກທ ີ71/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ16 ທນັວາ 2015 (ນາໍໃຊປ້ະຈບຸນັ) ຮ່າງ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ (ສະເໜປັີບປຸງ / ເພີ່ ມເນຼື່ ອໃນ) 

  

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ສະພາແຫ່ງຊາດ                                                                    ເລກທ ີ 71  /ສພຊ 

                                 ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ16 ທນັວາ 2015 

 

ກດົໝາຍ 

ວ່າດວ້ຍ ງບົປະມານແຫ່ງລດັ ( ສະບບັປັບປຸງ ) 
ພາກທ ີI 

ບດົບນັຍດັທົ່ ວໄປ 

 

1.  

 

 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ສະພາແຫ່ງຊາດ                                                              ເລກທ ີ        /ສພຊ            
                                                                 ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ 

 

ຮ່າງ  
ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ 

ການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ 

 

  ມາດຕາ 1 ການປັບປຸງເນຼືອ້ໃນບາງມາດຕາຂອງກດົໝາຍ 

 ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ກາໍນດົເນຼືອ້ໃນການປັບປຸງບາງມາດຕາ ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ ເພຼື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງ
ກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິ ດັ່ ງນີ:້ 
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ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການປັບປຸງບາງມາດຕາ ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ ສະບບັລງົທາບທາມ ຄັງ້ວນັທ ີ14 ພດຶສະພາ 2021 
ຕດິຕໍ່ ສົ່ ງການປະກອບຄໍາເຫນັ ເຖງິ ກມົງບົປະມານແຫ່ງລດັ ຫ ຼື ກມົນະໂຍບາຍການເງນິ ແລະ ນຕິກິາໍ  ສົ່ ງທາງວອດແອບັ 020 59789599, 020 55604342, 020 55888547 

 
 

1 ມາດຕາ 6 (ປັບປຸງ) ຫ ກັການພຼືນ້ຖານຂອງງບົປະມານແຫ່ງລດັ 

ຫ ກັການພຼືນ້ຖານ ຂອງງບົປະມານແຫ່ງລດັ ມ ີດັ່ ງນີ:້ 
1. ການລວມສູນ ແລະ ຄວາມຄບົຖວ້ນ: ທຸກແຫ ່ ງລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ ງບົປະມານແຫ່ງລດັ ຕອ້ງ

ໄດລ້ວມສູນຢ່າງຄບົຖວ້ນດວ້ຍການຈດົເຂົາ້ໃນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ໂດຍຜ່ານລະບບົບນັຊລີວມສູນຄງັເງນິ ແຫ່ງ
ຊາດ ບນົພຼືນ້ຖານຄວາມເປັນເອກະພາບທາງດາ້ນກດົໝາຍອນັດຽວໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. ບ່ໍອະນຸຍາດ ໃຫເ້ອາົ
ລາຍຮບັຮກັສາໄວຢູ່້ນອກລະບບົງບົປະມານ ແລະ ສາ້ງຄງັໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ; 

2. ຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງງບົປະມານ: ການສາ້ງແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັປະຈາໍປີ ຕອ້ງເລີ່ ມຈາກ 

ຄວາມສາມາດຕວົຈງິຂອງເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດ ຮບັປະກນັການດຸນດ່ຽງເສດຖະກດິມະຫາພາກ ແລະ ສອດຄ່ອງ
ກບັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ການສາ້ງແຜນ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັງບົ 

ປະມານແຫ່ງລດັ ຕອ້ງເປັນສະກຸນເງນິກບີ; 
3. ຄວາມເປັນເອກະພາບ: ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັປະຈາໍປີຕອ້ງໃຫຖ້ຼືກ 

ຕອ້ງ ຕາມແຜນການທີ່ ສະພາແຫ່ງຊາດໄດຮ້ບັຮອງເອາົ, ບ່ໍອະນຸຍາດໃຫຈ່້າຍນອກແຜນ, ລງົທນຶກ່ອນ ແລະ ຈ່າຍ
ເກນີແຜນງບົປະມານ;   

4. ການຂາດດຸນງບົປະມານແຫ່ງລດັ: ການຂາດດຸນ ໃຫຂ້າດດຸນສະເພາະງບົປະມານແຫ່ງລດັ ຂັນ້
ສູນກາງ, ບ່ໍອະນຸຍາດໃຫງ້ບົປະມານທອ້ງຖິ່ ນຂາດດຸນ, ສ່ວນຈາໍນວນຜດິດ່ຽງ ລະຫວ່າງແຜນລາຍຮບັກບັ ແຜນ
ລາຍຈ່າຍຂອງທອ້ງຖິ່ ນນັນ້ ງບົປະມານແຫ່ງລດັຂັນ້ສູນກາງຈະຊ່ວຍໜນູໃຫ;້ 

5. ການດຸນດ່ຽງງບົປະມານແຫ່ງລດັ: ການດຸນດ່ຽງລະຫວ່າງລວມຍອດລາຍຮບັກບັລວມຍອດ
ລາຍຈ່າຍ. ໃນກລໍະນທີີ່ ມກີານຂາດດຸນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫສ້ະເພາະລາຍຈ່າຍລງົທນຶ ເພຼື່ ອ
ພດັທະນາເທົ່ ານັນ້. ລະດບັການຂາດດຸນງບົປະມານ ແມ່ນສະພາແຫ່ງຊາດເປັນຜູຕ້ກົລງົ ບນົພຼືນ້ຖານຄວາມ
ຕອ້ງການ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງການເງນິແຫ່ງລດັ. ສ່ວນແຫ ່ ງເງນິເພຼື່ ອມາດຸນດ່ຽງງບົປະມານແຫ່ງລດັນັນ້ ໄດ ້
ມາຈາກເງນິກູຢ້ຼືມພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ກູຢ້ຼືມຈາກຄງັສະສມົແຫ່ງລດັ; 

6. ປະສດິທຜິນົ ແລະ ຄວາມສາມາດກວດສອບໄດ:້ ຂໍມູ້ນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ກ່ຽວກບັການສາ້ງ
ແຜນ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການສະຫ ຸບ ຕອ້ງຮບັປະກນັຄວາມຊດັເຈນ, ໂປ່ງໃສ, ເປີດເຜຍີ ແລະ ຕອ້ງໄດ ້
ຜ່ານການກວດກາ, ກວດການ ແລະ ຢັງ້ຢຼືນ ຈາກອງົການກວດສອບແຫ່ງລດັ; 

7. ການແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບ ກ່ຽວກບັລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ່າຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ ລະຫວ່າງ
ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ: ການຮບັປະກນັຫ ກັການລວມສູນປະຊາທປິະໄຕ, ການປະຕບິດັກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ ຕອ້ງໃຫເ້ຂັມ້ງວດ ແລະ ເປັນເອກະພາບ; ງບົປະມານສູນກາງ ກາໍແຫ ່ ງລາຍຮບັສ່ວນໃຫຍ່ ເພຼື່ ອປະຕບິດັລາຍ
ຈ່າຍທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັລະດບັຊາດ ແລະ ຊ່ວຍໜນູໃຫທ້ອ້ງຖິ່ ນ; 

8. ການຄຸມ້ຄອງລວມສູນຕາມສາຍຕັງ້: ວຽກງານວຊິາສະເພາະ, ວຽກງານຄຸມ້ຄອງພະນກັງານ 
ແລະ ງບົປະມານ ຂອງຂະແໜງພາສ,ີ ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ຕອ້ງຄຸມ້ຄອງລວມ ສູນ
ຕາມສາຍຕັງ້; 

9. ການຈດັສນັງບົປະມານແຫ່ງລດັ:  ການຈດັສນັງບົປະມານແຫ່ງລດັ ໃຫຂ້ະແໜງການ ແລະ 
ທອ້ງຖິ່ ນ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມກາໍນດົໝາຍການຈດັສນັງບົປະມານ; 

10. ຄວາມຮບັຜດິຊອບ: ການຈດັຕັງ້ຂອງລດັ ທີ່ ມກີານພວົພນັກບັງບົປະມານແຫ່ງລດັ ຕອ້ງມ ີ

ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານງບົປະມານແຫ່ງລດັ ຕາມຂອບເຂດສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົ 

ຢ່າງເຂັມ້ງວດ; 

ມາດຕາ 6 (ປັບປຸງ) ຫ ກັການພຼືນ້ຖານຂອງງບົປະມານແຫ່ງລດັ 

ຕາມການຄົນ້ຄວາ້ອາດຈະບ່ໍໄດປັ້ບປຸງເນຼືອ້ໃນ ເນຼື່ ອງຈາກຕດິພນັກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິ 
ພອ້ມນີ,້ ເຫນັວ່າຕດິພນັກບັມາດຕາ 8 ແລະ 10 ຖາ້ຫາກກາໍນດົມາດຕາດັ່ ງກ່າວລະອຽດຈະແຈງ້ແລວ້ ຈະບ່ໍໄດ ້
ປັບປຸງຕຼື່ ມ.   

1. ການລວມສູນ ແລະ ຄວາມຄບົຖວ້ນ: ທຸກແຫ ່ ງລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ ງບົປະມານແຫ່ງລດັ ຕອ້ງ
ໄດລ້ວມສູນຢ່າງຄບົຖວ້ນດວ້ຍການຈດົເຂົາ້ໃນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ໂດຍຜ່ານລະບບົບນັຊລີວມສູນຄງັເງນິ ແຫ່ງ
ຊາດ ບນົພຼືນ້ຖານຄວາມເປັນເອກະພາບທາງດາ້ນກດົໝາຍອນັດຽວໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. ບ່ໍອະນຸຍາດ ໃຫເ້ອາົ
ລາຍຮບັຮກັສາໄວຢູ່້ນອກລະບບົງບົປະມານແຫ່ງລດັ ແລະ ລະບບົຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາ້ງຄງັໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັ
ອະນຸຍາດ ຈາກກະຊວງການເງນິ. 

 

 
 



3 

ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການປັບປຸງບາງມາດຕາ ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ ສະບບັລງົທາບທາມ ຄັງ້ວນັທ ີ14 ພດຶສະພາ 2021 
ຕດິຕໍ່ ສົ່ ງການປະກອບຄໍາເຫນັ ເຖງິ ກມົງບົປະມານແຫ່ງລດັ ຫ ຼື ກມົນະໂຍບາຍການເງນິ ແລະ ນຕິກິາໍ  ສົ່ ງທາງວອດແອບັ 020 59789599, 020 55604342, 020 55888547 

 
 

11. ຄວາມສະເໝພີາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ: ການສາ້ງ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງບົປະມານ 

ແຫ່ງລດັ ຕອ້ງຮບັປະກນັຄວາມສະເໝພີາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ. 
 

 



4 

ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການປັບປຸງບາງມາດຕາ ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ ສະບບັລງົທາບທາມ ຄັງ້ວນັທ ີ14 ພດຶສະພາ 2021 
ຕດິຕໍ່ ສົ່ ງການປະກອບຄໍາເຫນັ ເຖງິ ກມົງບົປະມານແຫ່ງລດັ ຫ ຼື ກມົນະໂຍບາຍການເງນິ ແລະ ນຕິກິາໍ  ສົ່ ງທາງວອດແອບັ 020 59789599, 020 55604342, 020 55888547 

 
 

2 ມາດຕາ 8 (ປັບປຸງ) ການຈດົ ລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ ຂອງກອງທນຶຂອງລດັ 

ລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ ຂອງກອງທນຶຂອງລດັ ຕອ້ງຈດົເຂົາ້ໃນແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັປະຈາໍປີ, ຈດັຕັງ້ 
ປະຕບິດັຢູ່ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ເພຼື່ ອນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນເປົາ້ໝາຍລາຍຈ່າຍ ຕາມລະບຽບການທີ່ ລດັຖະບານອະນຸມດັ. ທຸກ
ລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ ຂອງກອງທນຶຂອງລດັ ຕອ້ງຢູ່ພາຍໃຕ ້ ການຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາຂອງຂະແໜງ 
ການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຂອງຂະແໜງການການເງນິ. 

ທຸກແຫ ່ ງລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ ຂອງກອງທນຶຂອງລດັ ຕອ້ງສງັລວມເປັນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ຄດັຕດິກບັ
ແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັປະຈາໍປີ. ພາຍຫ ງັສິນ້ສຸດການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັປີງບົປະມານ ແຕ່ລະກອງທນຶ ຕອ້ງສະຫ ຸບ
ບນັຊ ີລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ ປະຈາໍປີ ແລວ້ສົ່ ງໃຫ ້ກະຊວງການເງນິ ແລະ ອງົການກວດສອບແຫ່ງລດັ. 

ມາດຕາ 8 (ປັບປຸງ)  ການຄຸມ້ຄອງລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ ກອງທນຶຂອງລດັ 

ການຄຸມ້ຄອງລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ ກອງທນຶຂອງລດັ ຕອ້ງນອນ ໃນແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັປະຈາໍປີ
, ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຜ່ານລະບບົຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ເພຼື່ ອນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນເປົາ້ໝາຍລາຍຈ່າຍ ຕາມລະບຽບການທີ່ ລດັຖະບານ
ອະນຸມດັ. ທຸກລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ ກອງທນຶຂອງລດັ ຕອ້ງຢູ່ພາຍໃຕ ້ການຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາຂອງຂະແ
ໜງ ການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຂອງຂະແໜງການການເງນິ. 

ທຸກແຫ ່ ງລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ ກອງທນຶຂອງລດັ ຕອ້ງສງັລວມເປັນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍຄດັຕດິກບັ
ແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັປະຈາໍປີ ແລະ ໃນໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງບົປະມານປະຈາໍປີ ຕອ້ງມກີານສະຫ ຸບ
ລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ ປະຈາໍເດຼືອນ, ງວດ, ປີ ແລະ ບດົສະຫລຸບຂາດຕວົ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິ ໃຫກ້ະຊວງການເງນິ. 
ສໍາລບັບດົສະຫ ຸບຂາດຕວົ ສົ່ ງໃຫອ້ງົການກວດສອບແຫ່ງລດັ.  

 ອງົການຈດັຕັງ້ລດັ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົຢາກສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶຂອງລດັ ຕອ້ງໄດສ້ະເໜເີຖງິກະຊວງການ
ເງນິ ເພຼື່ ອຄົນ້ຄວາ້ ນາໍສະເໜລີດັຖະບານພຈິາລະນາ. ກະຊວງການເງນິ ເປັນຜູອ້ອກລະບຽບການ ກ່ຽວກບັການ
ສາ້ງຕັງ້, ຄຸມ້ຄອງກອງທນຶຂອງລດັ ແລະ ປະເພດຂອງກອງທນຶ. 

 ສໍາລບັການສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶຂອງລດັ ແມ່ນໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.      
3 ມາດຕາ 10  ຫວົໜ່ວຍງບົປະມານຂອງອງົການບໍລຫິານວຊິາການ 

ຫວົໜ່ວຍງບົປະມານຂອງອງົການບໍລຫິານວຊິາການ ທີ່ ຂຶນ້ກບັງບົປະມານແຫ່ງລດັຂັນ້ສູນກາງ ແລະ 
ທອ້ງຖິ່ ນ ທີ່ ມລີາຍຮບັເກບັຈາກການບໍລກິານຂອງຂະແໜງວຊິາຊບີ ຕອ້ງຄດິໄລ່, ໄລ່ລຽງລາຍຮບັ, ລາຍຈ່າຍ, 
ສງັລວມເຂົາ້ໃນແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັປະຈາໍປີ ຂອງອງົການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ປະຕບິດັຕາມລະບຽບການເງນິແຫ່ງ 
ລດັ ແລະ ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງ ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຂະແໜງການການເງນິ. 

ສໍາລບັ ລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ ຂອງອງົການບໍລຫິານວຊິາການ ກໃໍຫປ້ະຕບິດັຕາມມາດຕາ 8 ວກັ 2 ຂອງ ກດົ
ໝາຍສະບບັນີ.້ 

 

ມາດຕາ 10  ການຄຸມ້ຄອງ  ລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ ບໍລຫິານວຊິາການ  
ຫວົໜ່ວຍງບົປະມານ ບໍລຫິານວຊິາການ ທີ່ ມລີາຍຮບັເກບັຈາກການບໍລກິານຂອງຂະແໜງວຊິາຊບີ ຕອ້ງ

ໄດລ້ວມສູນເຂົາ້ບນັຊເີງນິຝາກຢູ່ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ, ຕອ້ງຄດິໄລ່, ໄລ່ລຽງລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ, ສງັລວມເຂົາ້ໃນແຜນ
ງບົປະມານແຫ່ງລດັປະຈາໍປີ ຂອງອງົການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ປະຕບິດັຕາມລະບຽບການເງນິແຫ່ງລດັ ແລະ ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້
ຄອງຂອງ ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຂະແໜງການການເງນິ.     

ການປະຕບິດັແຜນລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ ບໍລຫິານວຊິາການ ມ ີສາມກລໍະນ ີດັ່ ງນີ:້    
1. ກລໍະນ ີ ການປະຕບິດັແຜນລາຍຮບັ ຫ າຍກວ່າແຜນລາຍຈ່າຍ, ສ່ວນຜດິດ່ຽງ ແມ່ນຕອ້ງມອບເຂົາ້ເປັນ

ລາຍຮບັງບົປະມານແຫ່ງລດັໃນປີ; 

2. ກລໍະນ ີການປະຕບິດັລາຍຮບັບ່ໍໄດຕ້າມແຜນ ຕອ້ງຫ ຸດແຜນລາຍຈ່າຍຂອງຕນົລງົ ຕາມຈ ານວນລາຍຮບັ
ທີ່ ເກບັບ່ໍໄດຕ້າມແຜນ;       

3. ກລໍະນ ີການປະຕບິດັແຜນລາຍຮບັ ທີ່ ເກນີແຜນ, ສ່ວນທີ່ ເກນີ ຕອ້ງໄດມ້ກີານໄລ່ລຽງ ແລະ ປະຕບິດັຕາມ
ນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີລາຍຮບັງບົປະມານແຫ່ງລດັ ຂອງລດັຖະບານກາໍນດົໄວ ້ແຕ່ລະໄລຍະ. 

 

 ສໍາລບັ ລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ ບໍລຫິານວຊິາການ ກໃໍຫປ້ະຕບິດັຕາມ ມາດຕາ 8 ວກັ 2 ຂອງ ກດົ    ໝາຍ
ສະບບັນີ.້ 

 ສໍາລບັການຄຸມ້ຄອງລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ ຂອງຫວົໜ່ວຍບໍລຫິານວຊິາການກຸມ້ຕນົເອງດາ້ນງບົປະ ມານໄດ ້
ກາໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການຕ່າງຫາກ. 
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ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການປັບປຸງບາງມາດຕາ ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ ສະບບັລງົທາບທາມ ຄັງ້ວນັທ ີ14 ພດຶສະພາ 2021 
ຕດິຕໍ່ ສົ່ ງການປະກອບຄໍາເຫນັ ເຖງິ ກມົງບົປະມານແຫ່ງລດັ ຫ ຼື ກມົນະໂຍບາຍການເງນິ ແລະ ນຕິກິາໍ  ສົ່ ງທາງວອດແອບັ 020 59789599, 020 55604342, 020 55888547 

 
 

4 ມາດຕາ 26 ການເກນີດຸນ, ການຂາດດຸນ ແລະ ແຫ ່ ງເງນິດຸນດ່ຽງງບົປະມານແຫ່ງລດັ 

ການເກນີດຸນລາຍຮບັທີ່ ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ຄຸມ້ຄອງ ແມ່ນ ລດັຖະບານເປັນຜູຕ້ກົລງົ ເພຼື່ ອເພີ່ ມໃຫ ້

ລາຍຈ່າຍໃດໜຶ່ ງ ຫ ຼື ມອບເຂົາ້ຄງັສະສມົແຫ່ງລດັ. 
ງບົປະມານແຫ່ງລດັ ແມ່ນໃຫຂ້າດດຸນສະເພາະງບົປະມານສູນກາງ ເພຼື່ ອນາໍໃຊສ້ະເພາະເຂົາ້ໃນການລງົທນຶ

ເທົ່ ານັນ້.  

ແຫ ່ ງເງນິດຸນດ່ຽງງບົປະມານແຫ່ງລດັ ແມ່ນ ເງນິໄດມ້າຈາກເງນິກູຢ້ຼືມ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ: 
1. ເງນິກູຢ້ຼືມພາຍໃນ ໄດມ້າຈາກການລະດມົທນຶພາຍໃນ ດວ້ຍຮູບການຂາຍພນັທະບດັ, ຮຸນ້ກູ ້ແລະ 

ອຼື່ ນໆ; 
2. ເງນິກູຢ້ຼືມຕ່າງປະເທດ ໄດມ້າຈາກຮູບການກູຢ້ຼືມຈາກຕ່າງປະເທດ, ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ, ອງົ

ການຈດັຕັງ້ຮ່ວມມຼືສອງຝ່າຍ, ຫ າຍຝ່າຍ ແລະ ຮູບການອຼື່ ນ. 
 

 

ມາດຕາ 26 ການເກນີດຸນ, ການຂາດດຸນ ແລະ ແຫ ່ ງເງນິດຸນດ່ຽງງບົປະມານແຫ່ງລດັ 

 ການເກນີດຸນງບົປະມານ ແມ່ນລວມຍອດລາຍຮບັງບົປະມານແຫ່ງລດັ ຫ າຍກວ່າ ລວມຍອດລາຍຈ່າຍ
ງບົປະມານແຫ່ງລດັ ຊຶ່ ງງບົປະມານເກນີດຸນນັນ້ ແມ່ນລດັຖະບານເປັນຜູຕ້ກົລງົ ໃຫເ້ພີ່ ມລາຍຈ່າຍໃດໜຶ່ ງ ຫ ຼື ມອບເຂົາ້
ຄງັສະສມົແຫ່ງລດັ ຫ ຼື ຊໍາລະໜີສ້ນິ. 

  ການຂາດດຸນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ແມ່ນ ລວມຍອດລາຍຮບັງບົປະມານແຫ່ງລດັ ໜອ້ຍກວ່າ ລວມຍອດ
ລາຍຈ່າຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ ຊຶ່ ງການຂາດດຸນງບົປະມານ ແມ່ນບ່ໍລວມເອາົການຊໍາລະຕົນ້ທນຶເງນິກູຢ້ຼືມ ແລະ 
ພນັທະບດັ.  

  ງບົປະມານແຫ່ງລດັ ແມ່ນໃຫຂ້າດດຸນສະເພາະງບົປະມານສູນກາງ ເພຼື່ ອນາໍໃຊສ້ະເພາະເຂົາ້ໃນການລງົທນຶ
ເທົ່ ານັນ້. 

  ຄວາມຕອ້ງການແຫ ່ ງທນຶທງັໝດົໃນປີແມ່ນ ລວມເອາົການຂາດດຸນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ແລະ ການຊ າລະ
ຕົນ້ທນຶເງນິກູຢ້ຼືມ ແລະ ພນັທະບດັ. 

  ແຫ ່ ງເງນິດຸນດ່ຽງງບົປະມານແຫ່ງລດັ ແລະ ການຊໍາລະຕົນ້ທນຶເງນິກູຢ້ຼືມ ແລະ ພນັທະບດັ ປະກອບມ ີແຫ ່ ງ
ເງນິດຸ່ນດ່ຽງງບົປະມານ ສໍາລບັການຂາດດຸນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ແລະ ແຫ ່ ງເງນິດຸ່ນດ່ຽງງບົປະມານເພຼື່ ອຊ າລະຕົນ້ທນຶ
ເງນິກູຢ້ຼືມ ແລະ ພນັທະບດັ ຊຶ່ ງ ໄດມ້າຈາກເງນິກູຢ້ຼືມ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຕົນ້ທນຶທີ່ ເກບັກູຄ້ ຼືນຈາກການໃຫກູ້ ້
ຢຼືມຕໍ່  ແລະ ການຂາຍຊບັສນິຂອງລດັ: 

1. ເງນິກູຢ້ຼືມພາຍໃນ ໄດມ້າຈາກການລະດມົທນຶພາຍໃນ ດວ້ຍຮູບການຂາຍພນັທະບດັ, ຮຸນ້ກູ ້ ແລະ 
ອຼື່ ນໆ; 

2. ເງນິກູຢ້ຼືມຕ່າງປະເທດ ໄດມ້າຈາກຮູບການກູຢ້ຼືມຈາກຕ່າງປະເທດ, ສະຖາບນັການເງນິສາກນົ, 

ປະເທດຄູ່ຮ່ວມມຼືສອງຝ່າຍ ແລະ ຮູບການອຼື່ ນ; 

3. ຕົນ້ທນຶທີ່ ເກບັກູຄ້ ຼືນຈາກການໃຫກູ້ຢ້ຼືມຕໍ່  ໄດມ້າຈາກຕົນ້ທນຶທີ່ ລດັຖະບານໃຫກູ້ຢ້ຼືມຕໍ່  ໃຫແ້ກ່ລດັວິ
ສາຫະກດິ, ສະຖາບນັການເງນິຂອງລດັ ແລະ ວສິາຫະກດິຂະໜາດກາງ ແລະ ນອ້ຍ; 

4. ການຂາຍຊບັສນິຂອງລດັ ໄດມ້າຈາກ ການຂາຍຮຸນ້ຂອງລດັວສິາຫະກດິ, ຂາຍຊບັສນິຄງົທ ີແລະ ການ
ຫນັຊບັສນິເປັນທນຶ. 
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ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການປັບປຸງບາງມາດຕາ ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ ສະບບັລງົທາບທາມ ຄັງ້ວນັທ ີ14 ພດຶສະພາ 2021 
ຕດິຕໍ່ ສົ່ ງການປະກອບຄໍາເຫນັ ເຖງິ ກມົງບົປະມານແຫ່ງລດັ ຫ ຼື ກມົນະໂຍບາຍການເງນິ ແລະ ນຕິກິາໍ  ສົ່ ງທາງວອດແອບັ 020 59789599, 020 55604342, 020 55888547 

 
 

5 ມາດຕາ 49 (ປັບປຸງ) ນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີການເກບັລາຍຮບັງບົປະມານແຫ່ງລດັ 

 ນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີການເກບັລາຍຮບັງບົປະມານແຫ່ງລດັ ມ ີດັ່ ງນີ:້ 
1. ໃນກລໍະນແີຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ປະຕບິດັລາຍຮບັລວມທີ່ ຂັນ້ຂອງຕນົຄຸມ້ຄອງໄດເ້ກນີແຜນ 

ການ, ສ່ວນທີ່ ເກນີນັນ້ ມອບໃຫນ້າໍໃຊ ້ເພຼື່ ອພດັທະນາທອ້ງຖິ່ ນຂອງຕນົ ໂດຍເອາົເຂົາ້ໃນແຜນງບົປະມານແຫ່ງ ລດັ
ໃນປີຖດັໄປ; 

2. ໃນກລໍະນຂີັນ້ເມ ຼືອງ ປະຕບິດັລາຍຮບັທີ່ ຕນົຄຸມ້ຄອງ ໄດເ້ກນີແຜນການ ແລະ ລາຍຮບັລວມ 

ທົ່ ວແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ກເໍກນີແຜນການ, ສ່ວນທີ່ ເກນີນັນ້ ມອບສດິໃຫແ້ຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ເປັນຜູພ້ ິຈາລະ
ນາ ໃຫຂ້ັນ້ເມ ຼືອງນາໍໃຊ ້ເພຼື່ ອພດັທະນາທອ້ງຖິ່ ນຂອງຕນົໂດຍເອາົເຂົາ້ໃນແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັໃນປີຖດັ ໄປ; 

3. ການນາໍໃຊເ້ງນິລາຍຮບັສ່ວນທີ່ ເກນີແຜນ ຕອ້ງໄລ່ລຽງໃຫຖ້ຼືກຕອ້ງຕາມລະບຽບການ ໂດຍໄດ ້

ຮບັອະນຸຍາດຈາກຜູສ້ັ່ ງການເອກ ແລະ ສງັລວມແຜນລາຍຈ່າຍທີ່ ນາໍໃຊເ້ງນິເກນີແຜນດັ່ ງກ່າວ ເຂົາ້ໃນແຜນງບົປະ 

ມານແຫ່ງລດັໃນປີຖດັໄປ; 
4. ການນາໍໃຊເ້ງນິລາຍຮບັສ່ວນທີ່ ເກນີແຜນ  ແມ່ນເພຼື່ ອເປົາ້ໝາຍພດັທະນາທອ້ງຖິ່ ນ ໃຫສ້ອດ 

ຄ່ອງກບັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງຕນົ. 
ລດັຖະບານ ເປັນຜູຄ້ົນ້ຄວາ້ຕກົລງົອດັຕາສ່ວນການນາໍໃຊເ້ງນິເກນີແຜນຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ຊຶ່ ງລາຍລະອຽດ 

ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການຕ່າງຫາກ. 
 

ມາດຕາ 49 (ປັບປຸງ) ນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີການເກບັລາຍຮບັງບົປະມານແຫ່ງລດັ 

           ນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີການເກບັລາຍຮບັງບົປະມານແຫ່ງລດັ ມ ີດັ່ ງນີ:້ 
1. ໃນກລໍະນ ີ ທີ່ ຂະແໜງການຂັນ້ສູນກາງ ທີ່ ມລີາຍຮບັວຊິາການສາມາດຈດັເກບັ ແລະ ມອບ

ລາຍຮບັໄດເ້ກນີແຜນ ຕາມສະພາແຫ່ງຊາດຮບັຮອງໃນປີ ພາຍຫ ງັທີ່ ມກີານຄດິໄລ່, ໄລ່ລຽງ ຍອດເຫ ຼືອໃນບນັຊເີງນິ
ຝາກ ໃນລະບບົຄງັເງນິແຫ່ງຊາດໃຫຂ້າດຕວົແລວ້ ຈຶ່ ງສາມາດນາໍໃຊຕ້າມອດັຕາສ່ວນ ທີ່ ລດັຖະບານໄດກ້າໍນດົ; 

2. ໃນກລໍະນແີຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ປະຕບິດັລາຍຮບັລວມທີ່ ຂັນ້ຂອງຕນົຄຸມ້ຄອງໄດເ້ກນີ
ແຜນການ, ສ່ວນທີ່ ເກນີນັນ້ ມອບໃຫນ້າໍໃຊ ້ເພຼື່ ອພດັທະນາທອ້ງຖິ່ ນຂອງຕນົ ໂດຍເອາົເຂົາ້ໃນແຜນງບົປະມານແຫ່ງ
ລດັໃນປີຖດັໄປ; 

3. ໃນກລໍະນຂີັນ້ເມ ຼືອງ ປະຕບິດັລາຍຮບັທີ່ ຕນົຄຸມ້ຄອງ ໄດເ້ກນີແຜນການ ແລະ ລາຍຮບັລວມ 
ທົ່ ວແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ກເໍກນີແຜນການ, ສ່ວນທີ່ ເກນີນັນ້ ມອບສດິໃຫແ້ຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ເປັນຜູພ້ ິຈາລະນາ 
ໃຫຂ້ັນ້ເມ ຼືອງນາໍໃຊ ້ເພຼື່ ອພດັທະນາທອ້ງຖິ່ ນຂອງຕນົໂດຍເອາົເຂົາ້ໃນແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັໃນປີຖດັ ໄປ; 

4. ການຄດິໄລ່ເງນິເກນີແຜນ ຕອ້ງໄດໄ້ລ່ລຽງໃຫຖ້ຼືກຕອ້ງຕາມລະບຽບການ ໂດຍໄດ ້ ຮບັ
ອະນຸຍາດຈາກຜູສ້ັ່ ງການເອກ ແລະ ສງັລວມແຜນລາຍຈ່າຍທີ່ ນາໍໃຊເ້ງນິເກນີແຜນດັ່ ງກ່າວ ເຂົາ້ໃນແຜນດດັແກ ້
ງບົປະມານແຫ່ງລດັໃນປີຖດັໄປ. ສໍາລບັອດັຕາສ່ວນທີ່ ຕອ້ງມອບເຂົາ້ງບົປະມານແຫ່ງລດັ ແມ່ນ ໃຫມ້ອບໃນປີ;  

5. ການນາໍໃຊເ້ງນິລາຍຮບັສ່ວນທີ່ ເກນີແຜນ  ແມ່ນເພຼື່ ອເປົາ້ໝາຍພດັທະນາທອ້ງຖິ່ ນ ໃຫ ້
ສອດຄ່ອງກບັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງຕນົ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະ ເພາະ.   

6. ໃນກລໍະນ ີດດັແກຫ້ ຸດ ແຜນລາຍຮບັ ຖາ້ປະຕບິດັໄດເ້ກນີແຜນ ໃຫນ້າໍໃຊໄ້ດ ້ແຕ່ອດັຕາສ່ວນ
ຂອງການນາໍໃຊເ້ງນິເກນີແຜນຫ ຸດ ຈາກທີ່ ກາໍນດົ ໄວໃ້ນ ຂໍ ້1 ແລະ 2 ເທງິນີ.້  

 

ລດັຖະບານ ເປັນຜູຄ້ົນ້ຄວາ້ຕກົລງົອດັຕາສ່ວນການນາໍໃຊເ້ງນິເກນີແຜນໃຫຂ້ະແໜງການ ຊຶ່ ງລາຍລະອຽດ
ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການຕ່າງຫາກ. 
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6 ມາດຕາ 64 (ປັບປຸງ) ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜູສ້ັ່ ງການ 
 ໃນວຽກງານງບົປະມານແຫ່ງລດັ ຜູສ້ ັ່ ງການ ມ ີຄວາມຮບັຜດິຊອບ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັທີ່ ຕນົຮບັຜດິຊອບ; 
2. ເກບັລາຍຮບັໃຫຖ້ຼືກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ, ຄບົຖວ້ນ, ທນັກາໍນດົເວລາ, ເປີດເຜຍີ ແລະ ໂປ່ງໃສ; 
3. ຕກົລງົດດັສະເລ່ຍລາຍຈ່າຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ ຈາກຮ່ວງໜຶ່ ງໄປໃສ່ຮ່ວງອຼື່ ນໃນພາກດຽວກນັ 

ທີ່ ຢູ່ໃນແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັປະຈາໍປີ; 
4. ສູຊ້ນົເກບັລາຍຮບັໃຫໄ້ດຕ້າມແຜນການ ຫ ຼື ເກນີແຜນການ; 
5. ປະຕບິດັລາຍຈ່າຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ ໃຫຖ້ຼືກຕອ້ງຕາມເປົາ້ໝາຍ ແລະ ຕາມສາລະບານ

ງບົປະມານ. ສໍາລບັການສະເໜຈ່ີາຍງບົປະມານນັນ້ ຕອ້ງປະກອບເອກະສານໃຫຄ້ບົຖວ້ນ; 
6. ຈດົກ່າຍຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການບນັຊ,ີ ຄດິໄລ່ໃຫຖ້ຼືກຕອ້ງຕາມກາໍນດົໝາຍໃຊຈ່້າຍ. 

 

ມາດຕາ 64 (ປັບປຸງ) ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜູສ້ັ່ ງການ 

ໃນວຽກງານງບົປະມານແຫ່ງລດັ ຜູສ້ ັ່ ງການ ມ ີຄວາມຮບັຜດິຊອບ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໂດຍກງົຕໍ່  ປະສດິທຜິນົໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊງ້ບົປະມານແຫ່ງ

ລດັ ທີ່ ສະພາແຫ່ງຊາດຮບັຮອງ; 
2.  ເປັນເຈົາ້ການຊີນ້າໍໃນການສາ້ງ, ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ບນົພຼືນ້ ຖານການ

ປະຢັດ ແລະ ຕາ້ນການຟູມເຟຼືອຍ; 

3. ເກບັລາຍຮບັໃຫຖ້ຼືກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ, ຄບົຖວ້ນ, ທນັກາໍນດົເວລາ, ເປີດເຜຍີ ແລະ ໂປ່ງໃສ
, ສະໜອງຂໍມູ້ນ, ສະຖຕິ ິທີ່ ຕດິພນັກບັລາຍຮບັງບົປະມານໃຫຂ້ະແໜງການເງນິ;  

4. ຕກົລງົດດັສະເລ່ຍລາຍຈ່າຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ ຈາກຮ່ວງໜຶ່ ງໄປໃສ່ຮ່ວງອຼື່ ນໃນພາກດຽວກນັ   
ທີ່ ຢູ່ໃນແຜນງບົປະມານແຫ່ງຍກົເວັນ້ຮ່ວງລາຍຈ່າຍທີ່ ເປັນບູລມິະສດິ ຂອງລດັຖະບານ;ລດັປະຈາໍປີ,  

5. ສູຊ້ນົເກບັລາຍຮບັໃຫໄ້ດຕ້າມແຜນການ ຫ ຼື ເກນີແຜນການ; 

6. ປະຕບິດັລາຍຈ່າຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ ໃຫຖ້ຼືກຕອ້ງຕາມ ເປົາ້ໝາຍລາຍຈ່າຍ, ສາລະບານ
ງບົປະມານ, ລະບຽບການຢ່າງເຂັມ້ງວດ. ສໍາລບັການສະເໜຈ່ີາຍງບົປະມານ ຕອ້ງປະກອບເອກະສານໃຫຄ້ບົຖວ້ນ;   

7. ຮບັຜດິຊອບລງົແຜນງບົປະມານລະອຽດໃນລະບບົເຄຼື່ ອຄ່າຍຂະແໜງການເງນິ, ການປະກອບ
ເອກະສານ, ການສໍາເນາົ, ຈດົກ່າຍຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການບນັຊ ີ ແລະ ຄດິໄລ່ໃຫຖ້ຼືກຕອ້ງຕາມກ ານດົໝາຍໃຊ ້
ຈ່າຍ; 

8. ສະຫ ຸບລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ ງບົປະມານປະຈາໍປີ ຂອງຂະແໜງການຕນົ ສົ່ ງໃຫຂ້ະ     ແໜງການ
ເງນິ ຕາມການກາໍນດົໃນກດົໝາຍ;  

9. ຮບັຜດິຊອບຕໍ່ ວຽກງານ ກວດກາ ແລະ ຜນົຂອງການກວດສອບ  ງບົປະມານທີ່ ຕນົໄດຈ້ດັຕັງ້
ປະຕບິດັ.  
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 ພາກທ ີX 
ບດົບນັຍດັສຸດທາ້ຍ 

ມາດຕາ 95 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ລດັຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ເປັນຜູຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ ສະບບັ
ນີ.້ 

 

ມາດຕາ 96 (ປັບປຸງ) ຜນົສກັສດິ 
ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສດິ ນບັແຕ່ວນັປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາ ທປິະໄຕ 

ປະຊາຊນົລາວ ໄດອ້ອກລດັຖະດໍາລດັປະກາດໃຊ ້ ແລະ ພາຍຫ ງັໄດລ້ງົໃນຈດົໝາຍເຫດທາງລດັຖະການ ສບິຫາ້
ວນັ.  

ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ປ່ຽນແທນກດົໝາຍວ່າດວ້ຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ ສະບບັເລກທ0ີ2/ສພຊ ລງົວນັທ ີ
26 ທນັວາ 2006 ແລະ ສະບບັເລກທ ີ01/ສພຊ ລງົວນັທ ີ07 ທນັວາ 2011. 

ຂໍກ້າໍນດົ, ບດົບນັຍດັໃດທີ່ ຂດັກບັກດົໝາຍສະບບັນີ ້ລວ້ນແຕ່ຖຼືກຍກົເລກີ. 
 

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ 
 

ມາດຕາ 2 ການປ່ຽນແປງແທນເນຼືອ້ໃນ ຂອງມາດຕາ 
 ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ປ່ຽນແທນເນຼືອ້ໃນມາດຕາ ............ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ ສະບບັເລກທ ີ71/ສພຊ

, ລງົວນັທ ີ16 ທນັວາ 2015. 
 

ມາດຕາ 3 ຜນົສກັສດິ 

 ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສດິທນັທ ີນບັແຕ່ວນັປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົ
ລາວ ອອກລດັຖະດໍາລດັປະກາດໃຊ ້ເປັນຕົນ້ໄປ ແລະ ໃຫນ້າໍເອາົກດົໝາຍສະບບັນີ ້ພມິລງົຈດົໝາຍເຫດທາງລດັຖະການ 
ຕາມພາຍຫ ງັ. 

 ຂໍກ້າໍນດົ, ບດົບນັຍດັໃດ ທີ່ ຂດັກບັກດົໝາຍສະບບັນີ ້ລວ້ນແຕ່ຖຼືກຍກົເລກີ. 
 

      

                                                                                                             ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ  
 

 

http://laoofficialgazette.gov.la/kcfinder/upload/files/State%20budget%20Law%20.pdf
http://laoofficialgazette.gov.la/kcfinder/upload/files/State%20budget%20Law%20.pdf
http://laoofficialgazette.gov.la/kcfinder/upload/files/State%20budget%20Update%20on%20Article%2054%20.pdf

