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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

 

ລັດຖະບານ             ເລກທີ......../ລບ 

             ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ ...../...... 2021 
 

“ຮາ່ງ” 
ດ າລັດ 

ວ່າດ້ວຍ ຫ້ອງການໄກເ່ກ່ຍຂ ໍ້ຂດັແຍ່ງທາງດາ້ນເສດຖະກິດເອກະຊນົ 

 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 08 ພະຈິກ 2016; 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທີ 51/ສພຊ, ລົງວັນທີ 

22 ມິຖຸນາ 2018; 

- ອີງຕາມ ໜັງສ ີສະເໜີຂອງກະຊວງຍຸຕິທ າ ສະບັບເລກທີ...../ກຍ, ລົງວັນທີ......./........2021. 
 

ລັດຖະບານອອກດ າລດັ 

 

ໝວດທີ 1 

ບົດບັນຍັດທົົ່ວໄປ 

 
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ 

ດ າລັດສະບັບນີໍ້ ກ ານົດຫັຼກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກຽ່ວກັບ ການສ້າງຕັໍ້ງ, ການເຄ ື່ອນໄຫວ,

ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາ ຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍງ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ ເພ ື່ອໃຫ້ຫ້ອງການ
ດັື່ງກ່າວ ສາມາດດ າເນີນການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍ ຢາ່ງຖ ກຕ້ອງ, ເປັນທ າ ແລະ 
ວ່ອງໄວ ແນໃສ່ສ້າງເງ ື່ອນໄຂອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກກ່ານດ າເນີນທຸລະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ເຮັດໃຫ້
ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສາມາດເຊ ື່ອມໂຍງກັບພາກພ ໍ້ນ ແລະ ສາກົນ ປະກອບສ່ວນເຂົໍ້າ
ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ. 
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ມາດຕາ 2 ຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ 

ຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ ແມ່ນ ການຈັດຕັໍ້ງທີື່ບ ື່ສະແຫວງຫາຜົນກ າໄລ, ມີ
ລັກສະນະວິຊາຊີບສັງຄົມ ແລະ ກົດໝາຍ, ມີຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ມີພາລະບົດບາດ 
ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກຄ່ ່ກ ລະນີ, ຜ ້ໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ຄະນະກ າມະການໄກ່ເກ່ຍ ໃນການດ າເນີນການແກ້ໄຂ
ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍ.  

ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄ າສັບ  
ຄ າສັບທີື່ນ າໃຊ້ໃນດ າລັດສະບບັນີໍ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັື່ງນີໍ້: 
1. ຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດ້ານວິຊາການ ໝາຍເຖິງ ການປະຕິບັດໜ້າທີື່ໃນການໄກເ່ກ່ຍ ຢ່າງ

ເປັນເອກະລາດ, ດ້ວຍຄວາມທ່ຽງທ າ ແລະ ໂປ່ງໃສ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ປາສະຈາກການແຊກແຊງ
ຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັໍ້ງໃດໜ ື່ງ; 

2. ວິຊາຊີບສັງຄົມ ໝາຍເຖິງ ທຸກສາຂາວິຊາຊີບ ທີື່ຖ ກຮັບຮ ້ ແລະ ຢັໍ້ງຢ ນ ຈາກສະຖາບັນ ຫຼ  ອົງການ
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

3. ຜ ູ້ໄກ່ເກ່ຍຂອງຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ ໝາຍເຖິງ ຜ ້ທີື່ 
ຢ ່ໃນບັນຊີດຽວກັນກັບບັນຊີລາຍຊ ື່ຜ ້ໄກ່ເກ່ຍຂອງອົງການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ. 

ມາດຕາ 4 ຫ ັກການ ການເຄ ົ່ອນໄຫວ 

ຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ ເຄ ື່ອນໄຫວຕາມຫຼັກການ ດັື່ງນີໍ້: 
1. ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດ ລັດຖະທ າມະນ ນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

2. ນ າໃຊ້ກົດໝາຍແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍງ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃນການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ; 
3. ຮັບຜິດຊອບຕ ື່ໜ້າກົດໝາຍ ທຸກການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຕົນ; 

4. ຮັກສາຄວາມລັບ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຂອງຄ ່ກ ລະນີ; 
5. ມີຄວາມໂປ່ງໃສ. 

ມາດຕາ 5 ຂອບເຂດການນ າໃຊູ້ 
ດ າລັດສະບັບນີໍ້ ນ າໃຊ້ສ າລັບ ການສ້າງຕັໍ້ງ, ການເຄ ື່ອນໄຫວ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ

ທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ. 
 

ໝວດທີ 2 

ເງ ົ່ອນໄຂ ແລະ ການສາ້ງຕັໍ້ງ 

ມາດຕາ 6 ເງ ົ່ອນໄຂການສາ້ງຕັໍ້ງ  
ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີື່ມີຈຸດປະສົງສ້າງຕັໍ້ງຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ

ທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ ຕ້ອງມີເງ ື່ອນໄຂ ດັື່ງນີໍ້: 
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1. ມີຊ ື່ ແລະ ທີື່ຕັໍ້ງຂອງຫ້ອງການ;  
2. ມີຜ ້ໄກ່ເກ່ຍ ຢ່າງໜ້ອຍ ຫ້າ ຄົນ ໂດຍມີ ນັກກົດໝາຍ ຢ່າງໜ້ອຍ ສອງ ຄົນ ຂ ໍ້ນໄປ ແລະ ສາມາດມີຜ ້

ໄກ່ເກ່ຍຕ່າງປະເທດໄດ້ ແຕ່ບ ື່ໃຫ້ເກີນເຄິື່ງໜ ື່ງຂອງຈ ານວນຜ ້ໄກ່ເກ່ຍທັງໝົດ ໃນເວລາສ້າງຕັໍ້ງ; 
3. ມີເລກປະຈ າຕົວຜ ້ເສຍອາກອນ ຂອງຜ ້ໄກ່ເກ່ຍ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນເວລາສ້າງຕັໍ້ງ; 
4. ມີຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ມີບັນຊີຂອງຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານ

ເສດຖະກິດເອກະຊົນ; 

5. ມີກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ. 

ມາດຕາ 7 ການຍ ົ່ນເອກະສານຂ ອະນຸຍາດສ້າງຕັໍ້ງ 
ບຸກຄົນ ຫຼ  ນິຕິບຸກຄົນ ທີື່ມີຈຸດປະສົງສ້າງຕັໍ້ງຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ ໃຫ້

ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ອະນຸຍາດສ້າງຕັໍ້ງ ຕ ື່ກະຊວງຍຸຕິທ າ.   
ເອກະສານປະກອບ ຂ ອະນຸຍາດສ້າງຕັໍ້ງ ມີດັື່ງນີໍ້: 
1. ຄ າຮ້ອງຂ ອະນຸຍາດສ້າງຕັໍ້ງ; 
2. ກົດລະບຽບ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັໍ້ງ ຂອງຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ; 

3. ຊີວະປະຫວັດຫຍ ໍ້, ໃບຢັໍ້ງຢ ນທີື່ຢ ່, ໃບແຈ້ງໂທດ ຂອງຜ ້ສ້າງຕັໍ້ງ ພ້ອມດ້ວຍບັນຊີລາຍຊ ື່ບຸກຄະລາກອນ; 

4. ເອກະສານຢັໍ້ງຢ ນກ່ຽວກັບການເປັນຜ ້ໄກ່ເກ່ຍ ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຄ ື່ອນໄຫວ ຫຼ  ແຕ່ງຕັໍ້ງຈາກລັດຖະມົນ 

ຕີກະຊວງຍຸຕິທ າ; 
5. ເອກະສານຢັໍ້ງຢ ນ ຖານະທາງດ້ານການເງິນຂອງຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະ

ຊົນ; 

6. ເອກະສານຢັໍ້ງຢ ນກ່ຽວກັບທີື່ຕັໍ້ງ ຂອງຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ.  

ມາດຕາ 8 ການພິຈາລະນາເອກະສານຂ ອະນຸຍາດສາ້ງຕັໍ້ງ 
ກະຊວງຍຸຕິທ າ ຕ້ອງຄົໍ້ນຄວ້າເອກະສານຂ ອະນຸຍາດສາ້ງຕັໍ້ງຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະ 

ກິດເອກະຊົນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 7 ຂອງດ າລັດສະບັບນີໍ້ ພາຍໃນ 45 ວັນ,  ຖ້າເຫັນວ່າຖ ກຕ້ອງແລ້ວ 
ຕ້ອງອອກຂ ໍ້ຕົກລົງອະນຸຍາດສາ້ງຕັໍ້ງ, ຖ້າເຫັນວ່າ ບ ື່ຖ ກຕາມເງ ື່ອນໄຂ ຕ້ອງແຈ້ງຕອບເປັນລາຍລັກອັກສອນພ້ອມ
ດ້ວຍເຫດຜົນໃຫ້ຜ ້ສະເໜີຊາບ. 

ການເຄ ື່ອນໄຫວ ບ ລິການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃຫ້ເລີື່ມແຕ່ວັນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສ້າງຕັໍ້ງ
ເປັນຕົໍ້ນໄປ ແລະ ມີຜົນໃຊ້ໄດ້ໄປຈົນກວ່າຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ ສິໍ້ນສຸດລົງ. 

 

ໝວດທີ 3 

ໂຄງປະກອບການຈດັຕັໍ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ  
 

ມາດຕາ 9 ໂຄງປະກອບການຈັດຕັໍ້ງ  
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ຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ ແມ່ນ ກົງຈັກການຈັດຕັໍ້ງບ ລຫິານທີື່ມີພາລະ
ບົດບາດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບ ລິການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຊ ື່ງປະກອບມ ີ ໜ່ວຍງານສັງລວມ-
ບ ລິຫານ, ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ໜ່ວຍງານອ ື່ນຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຊ ື່ງໄດ້ກ ານົດໄວ້
ໃນລະບຽບພາຍໃນຂອງຕົນ. 

 

ມາດຕາ 10 ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ 

ຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ ປະກອບດ້ວຍຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າ, ຫົວໜ້າ
ໜ່ວຍງານ ແລະ ພະນັກງານຊ່ວຍວຽກຈ ານວນໜ ື່ງ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຊ ື່ງໄດ້ກ ານົດໄວໃ້ນລະບຽບພາຍໃນ
ຂອງຕົນ. 

ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂດັແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ ເປັນຜ ້ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດສິດ, 
ໜ້າທີື່ ແລະ ພັນທະ ຂອງຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ ຕາມທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 
14 ແລະ 15 ຂອງດ າລັດສະບັບນີໍ້. ໃນເວລາຕິດຂັດ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ເອກະຊົນ ສາມາດມອບສິດໃຫ້ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ ເປັນຜ ້
ຮັກສາການແທນຕົນ.  

ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ ເປັນຜ ້ຊ່ວຍວຽກ ຫົວໜ້າ 
ຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ ໃນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງຫ້ອງການໄກ່
ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບວຽກໃດໜ ື່ງ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າ 
ຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ. 

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ຄະນະຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊນົ 
ໃນການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ນອກຈາກນັໍ້ນຍັງມີພະນກັງານຊ່ວຍວຽກ ຈ ານວນໜ ື່ງ. 

 

ໝວດທີ 4 

  ແຫ ົ່ງລາຍຮັບ, ການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ການນ າໃຊູ້ 

ມາດຕາ 11 ແຫ ົ່ງລາຍຮັບ 

 ແຫຼື່ງລາຍຮັບຂອງຫ້ອງການໄກເ່ກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເອກະຊົນ ໄດ້ມາຈາກແຫຼື່ງຕ່າງໆ ດັື່ງນີໍ້: 
1. ການປະກອບສວ່ນຂອງຜ ້ໄກ່ເກ່ຍ ໃນເວລາສ້າງຕັໍ້ງ; 
2. ການປະກອບສວ່ນຂອງຜ ້ໄກ່ເກ່ຍ ທີື່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານຈາກການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ຢ ່ຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້

ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ; 
3. ຄ່າບ ລິການໃນການໄກ່ເກ່ຍຂ ຂດັແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງຄ ່ກ ລະນີ. 
ຄ່າບ ລິການ, ການປະກອບສ່ວນຂອງຄ ່ກ ລະນີ ແລະ ຜ ້ໄກ່ເກຍ່ ໃຫ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງ

ຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ. 
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ມາດຕາ 12 ການເກັບ ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງ ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ອາກອນລາຍໄດູ້ 

ຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເອກະຊົນ ເປັນຜ ້ເກັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄ່າທ ານຽມ ແລະ 
ອາກອນລາຍໄດ້ ຕາມລັດຖະບນັຍັດ ວ່າດ້ວຍຄ່າທ ານຽມ ທີື່ປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດ
ໝາຍ ວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ເພ ື່ອມອບເຂົໍ້າງົບປະມານຂອງລັດ. 

ມາດຕາ 13 ການເກັບ ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງຄ່າແຮງງານ  
 ຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເອກະຊົນ ເປັນຜ ້ເກັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄ່າແຮງງານ

ໂດຍປະຕິບັດຕາມດ າລັດ ວ່າດວ້ຍຄ່າແຮງງານຂອງ ຜ ້ໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ຜ ້ຕັດສີນ ທີື່ລັດຖະບານປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່
ລະໄລຍະ. 

ໝວດທີ 5 

ສິດ, ໜ້າທີົ່, ພັນທະ ແລະ ຂ ໍ້ຫ້າມ 

ມາດຕາ 14 ສິດ ແລະ ໜ້າທີົ່ 
ຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັື່ງນີໍ້: 
1. ຮັບຄ າຮ້ອງ, ເອກະສານ, ຂ ໍ້ມ ນ, ຫັຼກຖານ ຈາກຄ ່ກ ລະນີ ເພ ື່ອມອບໃຫ້ຜ ້ໄກ່ເກ່ຍ, ຄະນະກ າມະການ

ໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ບັນທ ກການໄກເ່ກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ; 

2. ພິຈາລະນາ ແຕ່ງຕັໍ້ງ ຫຼ  ປ່ຽນຜ ້ໄກ່ເກ່ຍ, ຄະນະກ າມະການໄກ່ເກ່ຍ ເຂົໍ້າໃນການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂດັແຍ່ງແຕ່
ລະຄັໍ້ງ ຕາມກົດໝາຍ; 

3. ໃຫ້ຄ າປ ກສາ, ແນະນ າຄ ່ກ ລະນີ ກ່ຽວກັບການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃນຂອບເຂດທີື່
ຕົນຮັບຜິດຊອບ; 

4. ຕິດຕ ື່ພົວພັນກັບຄ ່ກ ລະນີ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກ່ການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງຜ ້ໄກ່ເກ່ຍ, ຄະນະກ າມະການໄກ່ເກ່ຍ; 

5. ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍ ້ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຜົນຂອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ; 

6. ເກັບຄ່າທ ານຽມ, ຄ່າບ ລິການ, ຄ່າແຮງງານ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ້ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການທີື່ລັດ
ໄດ້ປະກາດໃຊໃ້ນແຕ່ລະໄລຍະ; 

7. ຄຸ້ມຄອງຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ, ເກັບກ າສະຖິຕິ ການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ; 

8. ໂຄສະນາກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກຽ່ວກັບການແກໄ້ຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ; 

9. ຄົໍ້ນຄວ້າ ແລະ ນ າສະເໜີຕ ື່ກະຊວງຍຸຕິທ າ ເພ ື່ອແຕ່ງຕັໍ້ງ, ເພີື່ມ ຫຼ  ຫຼຸດຈ ານວນຜ ້ໄກ່ເກ່ຍ ທີື່ເປັນ
ສະມາຊິກສ້າງຕັໍ້ງ; 

10. ຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພ ໍ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ; 

11. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃຫ້ສ ນແກ້ໄຂ
ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃນທຸກໆເດ ອນ, ສາມເດ ອນ, ຫົກເດ ອນ ແລະ ປີ; 
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12. ປະເມີນຜົນການເຄ ື່ອນໄຫວດ້ານວິຊາການ ຂອງຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ເອກະຊົນ ໃນທຸກໆ ສາມ ປີ ເພ ື່ອລາຍງານຕ ື່ກະຊວງຍຸຕິທ າ; 

13. ນ າໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 

ມາດຕາ 15 ພັນທະ 

1. ເຄົາລົບລັດຖະທ າມະນ ນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;  

2. ມອບຄ່າທ ານຽມ, ຄ່າບ ລິການ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ້ ເຂົໍ້າງົບປະມານຂອງລັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະ 
ບຽບການ; 

3. ປະກອບສ່ວນພັນທະທາງສັງຄົມຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

ມາດຕາ 16 ຂ ໍ້ຫາມ    
ຫ້າມຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ ມີພ ດຕິກ າ ດັື່ງນີໍ້: 
1. ເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບເນ ໍ້ອໃນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງໂດຍບ ື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຄ ກ່ ລະນີ ຫຼ  ກົດໝາຍຫາກໄດ້

ກ ານົດໄວ້ຢ່າງອ ື່ນ; 

2. ໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນທີື່ບ ື່ຖ ກຕ້ອງ, ກົດໜ່ວງ, ຖ່ວງດ ງ, ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສົມຮ ້ຮ່ວມຄິດ, ປອມແປງ, ທ າລາຍ
ເອກະສານ ຫຼ  ຫັຼກຖານກ່ຽວກບັການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ; 

3. ເປັນສ ື່ກາງໃນການຮັບ, ທວງເອົາເງິນ ຫຼ  ຜົນປະໂຫຍດອ ື່ນທີື່ບ ື່ຖ ກຕ້ອງຈາກຄ ່ກ ລະນີ; 
4. ດ າເນີນການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທີື່ພົວພັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂດັແຍ່ງທາງດ້ານ

ເສດຖະກິດເອກະຊົນເອງ ແລະ ໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງອ ື່ນທີື່ບ ື່ແມ່ນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ; 

5. ບັງຄັບ, ນາບຂ ່ ຄ ່ກ ລະນີ, ຜ ້ເຂົໍ້າຮ່ວມ ແລະ ຜ ້ໄກ່ເກ່ຍ; 

6. ມີພ ດຕິກ າອ ື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
 

ໝວດທີ 6 

ການໂຈະ, ການຖອນ ແລະ ການສິໍ້ນສດຸການເຄ ົ່ອນໄຫວ 

ມາດຕາ 17 ການໂຈະ 

ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ ຈະຖ ກໂຈະໂດຍກະຊວງ
ຍຸຕິທ າ ໃນກ ລະນີໃດໜ ື່ງ ຕ ື່ໄປນີໍ້: 

1. ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ ບ ື່ຖ ກຕ້ອງຕາມ
ຈຸດປະສົງທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຄ ື່ອນໄຫວ; 

2. ລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ກົດໝາຍ, ສົນທິສັນຍາ ແລະ 
ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກຽ່ວຂ້ອງ ຊ ື່ງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ລັດ ແລະ ຄ ່ກ ລະນີ; 

3. ຜ ້ໄກ່ເກ່ຍທີື່ເປັນສະມາຊິກສ້າງຕັໍ້ງ ຫຼຸດຈ ານວນຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 6 ຂ ໍ້ 2 ຂອງດ າລັດ    
ສະບັບນີໍ້; 
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4. ຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ ສະເໜີຂ ໂຈະການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຕົນຢ່າງ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນ.   

ກະຊວງຍຸຕິທ າ ຕ້ອງພິຈາລະນາການໂຈະການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດ 
ຖະກິດເອກະຊົນ ພາຍໃນກ ານດົເວລາ ສິບຫ້າ ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີື່ໄດ້ຮັບໜັງສ ສະເໜີເປັນຕົໍ້ນໄປ.  

ກະຊວງຍຸຕິທ າ ຕ້ອງໂຈະການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊນົ 
ພາຍຫັຼງທີື່ໄດ້ມີການກ່າວເຕ ອນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແຕ່ບ ື່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງແກ້ໄຂພາຍໃນກ ານົດເວລາ ສາມ 
ເດ ອນ ນັບແຕ່ວັນອອກໜັງສ ກ່າວເຕ ອນເປັນຕົໍ້ນໄປ. 

ມາດຕາ 18 ການຖອນໃບອະນຸຍາດ  
ກະຊວງຍຸຕິທ າ ຈະຖອນໃບອະນຸຍາດການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານ

ເສດຖະກິດເອກະຊົນ ພາຍຫັຼງທີື່ໄດ້ມີການກ່າວເຕ ອນຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ຢ ່ໃນວກັທີ ສາມ ຂອງມາດຕາ 17 
ຂອງດ າລັດສະບັບນີໍ້ ແຕ່ຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ ບ ື່ໄດຮ້ັບການປັບປຸງແກ້ໄຂ
ພາຍໃນກ ານົດເວລາ ສາມ ເດ ອນ ນັບແຕ່ວັນອອກໜັງສ ແຈ້ງການໂຈະເປັນຕົໍ້ນໄປ. 

 ມາດຕາ 19 ການສິໍ້ນສຸດການເຄ ົ່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ເອກະຊົນ 

ການເຄ ື່ອນໄຫວຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນຈະສິໍ້ນສຸດລົງ ໃນກ ລະນີ 
ດັື່ງນີໍ້: 

1. ຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ ສະເໜີຂ ສິໍ້ນສຸດການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຕົນ
ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ຫຼ  ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງຕົນ; 

2. ຖ ກຖອນໃບອະນຸຍາດການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະ
ຊົນ. 
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ການດ າເນີນການໄກເ່ກ່ຍ  
ແລະ ການປະຕິບັດການຕົກລງົຂອງຄ ່ກ ລະນໃີນການໄກ່ເກ່ຍ 

ມາດຕາ 20 ການດ າເນີນການໄກ່ເກຍ່ 

ການດ າເນີນການໄກ່ເກ່ຍ ຂອງຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ ໃຫ້ປະຕິບັດ
ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນພາກທີ II ໝວດທີ 4 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກໄ້ຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ. 

ມາດຕາ  21 ການປະຕິບັດການຕກົລົງຂອງຄ ່ກ ລະນີໃນການໄກເ່ກ່ຍ  

ການປະຕິບັດການຕົກລົງຂອງຄ ່ກ ລະນີ ໃນການໄກ່ເກ່ຍ ແມນ່ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີື່ໄດ້ກ ານດົໄວ້ໃນພາກທີ 
III ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຍົກເວັໍ້ນມາດຕາ 53.  
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ໝວດທີ 8 

ການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາ 
ຫ້ອງການໄກເ່ກ່ຍຂ ໍ້ຂດັແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊນົ 

ມາດຕາ 22 ອົງການຄຸູ້ມຄອງ  
ອົງການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ ປະກອບດ້ວຍ: 
1. ກະຊວງຍຸຕິທ າ; 
2. ສ ນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ. 

ມາດຕາ 23 ສິດ ແລະ ໜ້າທີົ່ຂອງກະຊວງຍຸຕິທ າ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ນອກຈາກສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດ

ໄວ້ໃນມາດຕາ 76 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດແລ້ວ, ກະຊວງຍຸຕິທ າ ຍັງມີ
ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັື່ງນີໍ້: 

1. ອອກຂ ໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການສາ້ງຕັໍ້ງ, ການໂຈະ ແລະ ການຖອນໃບອະນຸຍາດການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງ
ຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ; 

2. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍ້ອງຍ  ແລະ ລົງວິໄນຕ ື່ຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະ
ຊົນ.  

ມາດຕາ 24 ສິດ ແລະ ໜ້າທີົ່ຂອງສ ນແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກດິ 

ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ນອກຈາກສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດ
ໄວ້ໃນມາດຕາ 60 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດແລ້ວ, ສ ນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຍັງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັື່ງນີໍ້: 

1. ຄົໍ້ນຄວ້າການສະເໜີສ້າງຕັໍ້ງ, ໂຈະ ຫຼ  ຖອນໃບອະນຸຍາດ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການໄກເ່ກ່ຍຂ ໍ້ຂັດ
ແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ ເພ ື່ອລາຍງານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທ າພິຈາລະນາ; 

2. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະເມີນການເຄ ື່ອນໄຫວດ້ານວິຊາການຂອງຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດເອກະຊົນ; 

3. ຄົໍ້ນຄວ້າເພ ື່ອນ າສະເໜີຕ ື່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທ າໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍ້ອງຍ  ແລະ ລົງວິໄນ
ຕ ື່ຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ.  

ມາດຕາ 25 ອົງການກວດກາ 
ອົງການກວດກາວຽກງານແກໄ້ຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດມີ ປະກອບດ້ວຍ: 
ອົງການກວດກາພາຍໃນ ຊ ື່ງແມ່ນອົງການດຽວກັນກັບອົງການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງ

ດ້ານເສດຖະກິດ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 22 ຂອງດ າລັດສະບັບນີໍ້; 
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ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຊ ື່ງແມ່ນສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັໍ້ນແຂວງ, ອົງການກວດກາ
ລັດຖະບານ, ອົງການກວດກາລັດແຕ່ລະຂັໍ້ນ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ  
ກະຊວງການເງິນ. 

ມາດຕາ 26 ເນ ໍ້ອໃນການກວດກາ 
ເນ ໍ້ອໃນຕົໍ້ນຕ ຂອງການກວດກາ ມ ີດັື່ງນີໍ້: 
1. ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ; 

2. ຄ າຮ້ອງຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັໍ້ງກ່ຽວກັບການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ; 

3. ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ; 

4. ກວດກາການຖອກຄ່າທ ານຽມ, ຄ່າອາກອນ ແລະ ຄ່າບ ລິການໃຫ້ລັດຂອງຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ. 

ມາດຕາ 27 ຮ ບການການກວດກາ 
ການກວດກາຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ ມີ ສາມຮ ບການ ດັື່ງນີໍ້: 
1. ການກວດກາຕາມລະບົບປກົກະຕິ ຊ ື່ງແມ່ນການກວດກາຕາມແຜນການຢ່າງເປັນປະຈ າ ແລະ ມີການ

ກ ານົດເວລາອັນແນນ່ອນ; 

2. ການກວດກາໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮ ້ລ່ວງໜ້າ ຊ ື່ງແມ່ນການກວດການອກແຜນການ ເມ ື່ອເຫັນວ່າມີ
ຄວາມຈ າເປັນ ຊ ື່ງຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ ້ຖ ກກວດກາຊາບລ່ວງໜ້າ; 

3. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ຊ ື່ງແມ່ນການກວດກາໂດຍຮີບດ່ວນຊ ື່ງບ ື່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຜ ້ຖ ກກວດກາຊາບ
ລ່ວງໜ້າ. 

ໃນການກວດກາວຽກງານແກ້ໄຂຂ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການຢ່າງເຂັໍ້ມງວດ. 

ໝວດທີ 9 

ເຄ ົ່ອງໝາຍ ແລະ ຕາປະທັບ 

ມາດຕາ 28 ເຄ ົ່ອງໝາຍ  

ຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ ມີເຄ ື່ອງໝາຍສະເພາະຂອງຕົນເພ ື່ອນ າໃຊ້   
ເຂົໍ້າໃນວຽກງານ. 

ມາດຕາ 29 ຕາປະທັບ 

ຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ ມີຕາປະທັບຂອງຕົນເພ ື່ອນ າໃຊ້ເຂົໍ້າໃນວຽກ
ງານ. 
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ໝວດທີ 10 

ບົດບັນຍັດສດຸທ້າຍ 

ມາດຕາ 30 ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ 

ກະຊວງຍຸຕິທ າ, ສ ນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດເອກະຊົນ ເປັນຜ ້ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດດ າລັດສະບັບນີໍ້. 

ມາດຕາ 31 ຜົນສັກສິດ 

ດ າລັດສະບັບນີໍ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົໍ້ນໄປ ແລະ ພາຍຫັຼງໄດ້ລົງຈົດໝາຍເຫດທາງ
ລັດຖະການ ສິບຫ້າ ວັນ. 

 

    ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

ນາຍົກລັດຖະມນົຕີ, 
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“ຮ່າງ” ດ  າລັດ 

ວ່າດ້ວຍ ຫ້ອງການໄກເ່ກຍ່ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ 

ໝວດທີ 1 ບົດບັນຍັດທົົ່ວໄປ  

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ  

ມາດຕາ 2 ຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ 

ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄ າສບັ  

ມາດຕາ 4 ຫັຼກການ ການເຄ ື່ອນໄຫວ  

ມາດຕາ 5 ຂອບເຂດການນ າໃຊ້  

ໝວດທີ 2 ເງ ົ່ອນໄຂ ແລະ ການສ້າງຕັໍ້ງ  

ມາດຕາ 6 ເງ ື່ອນໄຂການສ້າງຕັໍ້ງ  
ມາດຕາ 7 ການຍ ື່ນເອກະສານຂ ອະນຸຍາດສ້າງຕັໍ້ງ  
ມາດຕາ 8 ການພິຈາລະນາເອກະສານຂ ອະນຸຍາດສາ້ງຕັໍ້ງ  

ໝວດທີ 3 ໂຄງປະກອບການຈັດຕັໍ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ  
ມາດຕາ 9 ໂຄງປະກອບການຈດັຕັໍ້ງ  
ມາດຕາ 10 ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ  

ໝວດທີ 4 ແຫ ົ່ງລາຍຮັບ, ການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ການນ າໃຊູ້  
ມາດຕາ 11 ແຫຼື່ງລາຍຮັບ  
ມາດຕາ 13 ການເກັບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄ່າແຮງງານ  

ໝວດທີ 5 ສິດ, ພັນທະ ແລະ ຂ ໍ້ຫ້າມ  
ມາດຕາ 14 ສິດ  
ມາດຕາ 15 ພັນທະ  
ມາດຕາ 16 ຂ ໍ້ຫາມ  

ໝວດທີ 6 ການໂຈະ, ການຖອນ ແລະ ການສິໍ້ນສຸດການເຄ ົ່ອນໄຫວ  
ມາດຕາ 17 ການໂຈະ   
ມາດຕາ 18 ການຖອນໃບອະນຸຍາດ  
ມາດຕາ 19 ການສິໍ້ນສຸດການເຄ ື່ອນໄຫວ  

ໝວດທີ 7 ການດ າເນນີການໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ການປະຕິບັດການຕົກລົງຂອງຄ ່ກ ລະນີໃນການໄກເ່ກ່ຍ  
ມາດຕາ 20 ການດ າເນີນການໄກ່ເກ່ຍ  
ມາດຕາ  21 ການປະຕິບັດການຕົກລົງຂອງຄ ່ກ ລະນີໃນການໄກ່ເກ່ຍ  

ໝວດທີ 8 ການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາ ຫ້ອງການໄກ່ເກຍ່ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກດິເອກະ
ຊົນ  

ມາດຕາ 22 ອົງການຄຸ້ມຄອງ  
ມາດຕາ 23 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງກະຊວງຍຸຕິທ າ  
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ມາດຕາ 24 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງສ ນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ  
ມາດຕາ 25 ອົງການກວດກາ  
ມາດຕາ 26 ເນ ໍ້ອໃນການກວດກາ  
ມາດຕາ 27 ຮ ບການການກວດກາ  

ໝວດທີ 9 ເຄ ົ່ອງໝາຍ ແລະ ຕາປະທັບ  
ມາດຕາ 28 ເຄ ື່ອງໝາຍ  
ມາດຕາ 29 ຕາປະທັບ  

ໝວດທີ 10 ບົດບັນຍັດສດຸທ້າຍ  

ມາດຕາ 30 ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບດັ  
ມາດຕາ 31 ຜົນສັກສິດ  

 

 


