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້
ສາທາລະນະລ ັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ົນລາວ
ສ ັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວ ັດທະນະຖາວອນ
ສະພາແຫງ່ ຊາດ

ເລກທີ

/ສພຊ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ັນ, ວ ັນທີ

(ຮາ່ ງ)
ກ ົດໝາຍ
ວາ່ ດວຍ ວິສາຫະກິດ (ສະບ ັບປັບປຸງ)
ພາກທີ I
ບ ົດບ ັນຍ ັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 (ປັບປຸງ) ຈຸດປະສ ົງ
ກ ົດໝາຍ ວາ່ ດວຍວິສາຫະກິດ ສະບ ັບນີ ການ ົດຫຼ ັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກຽ່ ວກ ັບການ
ສາງຕງ,
ັ ການເຄ່ ອນໄຫວ ການດາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການຄຸມຄອງວິສາຫະກິດ ຢ່ ສາທາລະນະລ ັດ ປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊ ົນລາວ ເພ່ ອສ່ງົ ເສີມການຜະລິດ, ທຸລະກິດ ແລະ ການບລິການຂອງທຸກພາກສວ
່ ນເສດຖະກິດ ແນໃສຂ
່ ະຫຍາຍ
ກາລ ັງການຜະລິດ,

ການພ ົວພ ັນການຜະລິດ,

ເຮັດໃຫເສດຖະກິດ-ສ ັງຄ ົມແຫງ່ ຊາດ

ມີຄວາມເຕີບໃຫຍ ່

ເຂັມແຂງ,

ປະກອບສວ
ິ ການເປັນຢຂ
່ ນເຂົາໃນການພ ັດທະນາປະເທດຊາດ ຍ ົກລະດ ັບຊີວດ
່ ອງປະຊາຊ ົນບ ັນດາເຜົ່ າໃຫດີຂນ.
ມາດຕາ 2 (ປັບປຸງ) ວິສາຫະກິດ
ວິສາຫະກິດ ແມນ
ຸ ຄ ົນ ແລະ ການຈ ັດຕງັ ຊ່ ງປະກອບດວຍ ຊ່ ,
ັ ລະກິດຂອງ ບຸກຄ ົນ, ຫຼ ນິຕິບກ
່ ການຈ ັດຕງທຸ
ທນ, ການບລິຫານຈ ັດການ, ສານ ັກງານ ແລະ ໄດຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຕາມກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ. ວິສາຫະກິດເອີນ
ອີກຢາ່ ງໜ່ ງວາ່ “ຫ ົວໜວ
່ ຍທຸລະກິດ”.
ມາດຕາ 3 (ປັບປຸງ) ການອະທິບາຍຄາສ ັບ
ຄາສ ັບທີ່ນາໃຊ ໃນກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ມີຄວາມໝາຍ ດງ່ ັ ນີ:
່ ງ ຫຼ ທັງໝດ
1. ທຸລະກິດ ໝາຍເຖິງ ການດາເນີນກິດຈະການໃນຂນຕອນວຽກງານໃດໜ
ັ
ົ ນ ັບແຕຂ
່ ອດການ
ຜະລິດໄປຈ ົນເຖິງຂອດບລິການ ເພ່ ອຫາຜ ົນກາໄລ ແລະ ຮ ັບໃຊຜ ົນປະໂຫຍດລວມຂອງສ ັງຄ ົມ;
2. ບ ັນຊີປະເພດທຸລະກິດຄວບຄຸມ ໝາຍເຖິງ ບ ັນຊີປະເພດທຸລະກິດ ທີ່ ມີຄວາມອອ
ົ ຕ່ ຄວາມ
່ ນໄຫວສງ ເປັນຕນ
ໝນຄ
ັ ົງຂອງຊາດ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍຂອງສ ັງຄ ົມ, ຮີດຄອງປະເພນີອ ັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ສະພາວະ
ແວດລອມ ຊ່ ງຈາເປັ ນຕອງໄດຮ ັບການພິ ຈາລະນາກວດສອບ ຜາ່ ນຂະແໜງການກຽ່ ວຂອງ ກອ
່ ນການຂນທະບຽນວິ
ສາຫະກິດ;
3. ວິສາຫະກິດສວ
່ ນບຸກຄ ົນ ໝາຍເຖິງ ຮບການວິສາຫະກິດໜ່ ງ ຊ່ ງບຸກຄ ົນຜດຽວເປັນເຈົາຂອງກາມະສິດ. ວິສາ
ຫະກິດສວ
່ ນບຸກຄ ົນ ດາເນີນທຸລະກິດໃນນາມສວ
່ ນຕ ົວຂອງເຈົາຂອງວິສາຫະກິດ ແລະ ຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ໜີສິນຂອງວິສາຫະ
ກິດທັງໝດ
ົ ໂດຍບ່ ຈາກ ັດ;
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4. ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ັ ນບ ົນພນຖານສ ັນຍາຂອງຜປະກອບ
່ ນ ໝາຍເຖິງ ຮບການວິສາຫະກິດໜ່ ງ ຊ່ ງສາງຕງຂ
ທນ ຕງແຕ
ສ
ັ
່ ອງຄ ົນຂນໄປ ເພ່ ອນາເອົ າທນມາດາເນີນທຸລະກິດຮວ
່ ມກ ັນ ແນໃສແ
່ ບງ່ ປັນຜ ົນກາໄລ;
5. ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ ໝາຍເຖິງ ຮບແບບວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນໜ່ ງ ຊ່ ງຂາຮຸນຮວ
່ ມກ ັນດາເນີນທຸລະກິດ
ໂດຍອີງໃສຄ
ແລະ ຂາຮຸນທຸກຄ ົນ ຮວ
ົ
່ ວາມເຊ່ ອໃຈເຊິ່ ງກ ັນ ແລະ ກ ັນ ເປັນຕນຕ
່ ມກ ັນຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ໜີສິນຂອງວິ
ສາຫະກິດ ໂດຍບ່ ຈາກ ັດ;
6. ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນຈາກ ັດ ໝາຍເຖິງ ຮບແບບຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນໜ່ ງ ຊ່ ງຂາຮຸນຈານວນໜ່ ງ
ຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ໜີສິນຂອງວິສາຫະກິດ ໂດຍບ່ ຈາກ ັດ ເອີນວາ່ “ຂາຮຸນທົ່ ວໄປ” ແລະ ອີກຈານວນໜ່ ງຮ ັບຜິດຊອບ ແບບ
ຈາກ ັດ ເອີນວາ່ “ຂາຮຸນຈາກ ັດໜີສິນ”;
7. ບລິສ ັດ ໝາຍເຖິງ ຮບການວິສາຫະກິດໜ່ ງ ຊ່ ງສາງຕງຂ
ັ ນດວຍການແບງ່ ທນເປັນຮຸນ ແຕລ
່ ະຮຸນມີມນຄາ່ ເທົ່ າ
ກ ັນ. ຜຖຮຸນຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ໜີສິນຂອງບລິສ ັດ ບ່ ເກີນມນຄາ່ ຮຸນທີ່ ຕ ົນບ່ ໄດຖອກເທົ່ ານນ;
ັ
8. ບລິສ ັດຈາກ ັດ ໝາຍເຖິງ ຮບແບບບລິສ ັດໜ່ ງ ຊ່ ງມີຜຖຮຸນແຕສ
່ ອງຄ ົນຂນໄປ ແລະ ສງສຸດບ່ ເກີນ ສາມສິບ
ຄ ົນ ເວັ ນເສັ ຍແຕກ
່ ລະນີທ່ ີໄດການ ົດໄວໃນ ວ ັກໜ່ ງ ມາດຕາ 90 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ; ແລະ ບລິສ ັດຈາກ ັດ ຊ່ ງ
ມີຜຖຮຸນພຽງແຕຜ
່ ດຽວ ເອີນວາ່ “ບລິສ ັດຈາກ ັດຜດຽວ”;
9. ບລິສ ັດຈາກ ັດຜດຽວ ໝາຍເຖິງ ຮບແບບບລິສ ັດໜ່ ງ ຊ່ ງມີຜຖຮຸນຜດຽວ;
10. ບລິສ ັດມະຫາຊ ົນ ໝາຍເຖິງ ຮບແບບບລິສ ັດໜ່ ງ ຊ່ ງມີຜຖຮຸນທີ່ ເປັ ນຜກ່ ຕງຢ
ັ ່າງໜອຍ ເກົາຄ ົນຂນໄປ,
ສາມາດໂອນຮຸນໄດຢາ່ ງເສລີ ແລະ ສະເໜີຂາຍຮຸນຢາ່ ງເປີ ດເຜີຍຕ່ ມວນຊ ົນທົ່ວໄປໄດ;
11. ການສະເໜີຂາຍຮຸນຢາ່ ງເປີ ດເຜີຍ ໝາຍເຖິງ ການສະເໜີຂາຍຮຸນໃຫມວນຊ ົນທົ່ວໄປໃນຕະຫຼ າດຮຸນ ຫຼ
ນອກຕະຫຼ າດຮຸນ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ລະບຽບ ກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກຽ່ ວກ ັບວຽກງານຫຼ ັກຊ ັບ;
12. ຮຸນ ໝາຍເຖິງ ທນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ ຫຼ ບລິສ ັດທີ່ແບງ່ ອອກເປັນສວ
່ ນ ຊ່ ງມີມນຄາ່ ບ່ ເທົ່ າກ ັນ ຫຼ
ເທົ່ າກ ັນ ຂນກ ັບຮບແບບວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ ຫຼ ບລິສ ັດ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ;
13. ຮຸນສາມ ັນ ໝາຍເຖິງ ຮຸນປະເພດໜ່ ງ ຊ່ ງຜເປັນເຈົາຂອງຮຸນບ່ ສາມາດຖອນຮຸນໄດ;
14. ຮຸນບລິມ ະສິດ ໝາຍເຖິງ ຮຸນປະເພດໜ່ ງ ຊ່ ງເຈົາຂອງຮຸນສາມາດຖອນໄດ, ມີສດ
ິ ແລະ ໜາທີ່ ສະເພາະ
ແຕກຕາ່ ງຈາກຮຸນສາມ ັນ;
15. ໃບຮຸນ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານສາຄ ັນທາງກ ົດໝາຍໜ່ ງ ເພ່ ອສະແດງເຖິງສິດ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົາຂອງ
ສວ
່ ນໜ່ ງ ໃນວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ ແລະ ບລິສ ັດ ຂອງຂາຮຸນ ຫຼ ຜຖຮຸນ;
16. ໃບຮຸນກ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານການກຢມຂອງບລິສ ັດ ໂດຍບ່ ມີຊ ັບຄາປະກ ັນ ເຮັດໃຫຜຖຮຸນກມີສດ
ິ ທິດານ
ກ ົດໝາຍຕາ່ ງໆ ເພ່ ອເປັນຫຼ ັກຄາປະກ ັນໃນການໄດຮ ັບການຊາລະຄນລວມທັງດອກເບັ ຍ ຕາມທີ່ ໄດຕ ົກລ ົງກ ັນ;
17. ຂາຮຸນ ໝາຍເຖິງ ຜປະກອບທນຢໃ່ ນວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ິ ລ ົງຄະແນນສຽງໜ່ ງຂາຮຸນຕ່ ໜ່ ງສຽງ
່ ນ ທີ່ ມີສດ
ໂດຍບ່ ຂນກ ັບມນຄາ່ ການປະກອບທນຂອງຂາຮຸນ;
18. ຜຖຮຸນ ໝາຍເຖິງ ຜປະກອບທນຢໃ່ ນບລິສ ັດ ທີ່ ມີສດ
ິ ລ ົງຄະແນນສຽງໜ່ ງຮຸນຕ່ ໜ່ ງສຽງ ໂດຍຂນກ ັບຈາ
ນວນຮຸນທີ່ ຖ;
19. ເງິນປັນຜ ົນ ໝາຍເຖິງ ເງິນແບງ່ ປັນໃຫຂາຮຸນ ຫຼ ຜຖຮຸນ ຊ່ ງ ໄດມາຈາກກາໄລສຸດທິ ຂອງວິສາຫະກິດ
ຮຸນສວ
ົ ນ, ຄາ່ ສິນເປອງ ແລະ ໜີສິນຕາ່ ງໆອອກແລວ;
່ ນ ຫຼ ບລິ ສ ັດ ພາຍຫຼ ງັ ຫ ັກຕນທ
20. ອ ົງປະຊຸມ ໝາຍເຖິງ ຈານວນຕາ່ ສຸດຂອງຜເຂົາຮວ
່ ມປະຊຸມ ຊ່ ງອະນຸຍາດໃຫເປີ ດກອງປະຊຸມໃດໜ່ ງຂນ
ໄດ;
21. ຄວາມລ ັບທາງການຄາ ໝາຍເຖິງ ຂມນດານວິທີການຜະລິດ, ທຸລະກິດ ຫຼ ບລິການທີ່ ມີຄວາມສາຄ ັນຂອງ
ວິສາຫະກິດໃດໜ່ ງ ຊ່ ງຈະສາງຄວາມເສັ ຍຫາຍ ຕ່ ຄວາມໝນຄ
ັ ົງ ແລະ ຖານະດານການເງິນຂອງວິສາຫະກິດ ເມ່ ອຖກ
ເປີ ດເຜີຍ; (ເນ່ ອງຈາກ ຕ ັດເນອໃນຄວາມລ ັບທາງການຄາ ມ. 24)
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22. ຜຊາລະສະສາງ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄ ົນທີ່ໄດຮ ັບການແຕງ່ ຕງຈາກສານ
ຫຼ ວິສາຫະກິດ ໃຫປະຕິບ ັດສິດ ແລະ
ັ
ໜາທີ່ ໃນການເຕົ າໂຮມຊ ັບສິນຂອງວິສາຫະກິດທີ່ ຍຸບເລີກ ຫຼ ລມລະລາຍ
ເພ່ ອຊາລະໃຫແກເ່ ຈົາໜີ ແລະ ແບງ່ ປັນ
ົ
ສວ
່ ນທີ່ ເຫຼ ອໃຫແກເ່ ຈົາຂອງ, ຂາຮຸນ ຫຼ ຜຖຮຸນຂອງວິສາ ຫະກິດທີ່ ກຽ່ ວຂອງ;
23. ໃບອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານຢັງຢນ ສິດ ແລະ ພ ັນທະ ໃນການດາເນີນທຸລະກິດ
ໃນກິດຈະການໃດໜ່ ງ ອອກໃຫໂດຍ ຂະແໜງການກຽ່ ວຂອງ.
ມາດຕາ 4 (ປັບປຸງ) ສິດໃນການສາງຕງວິ
ັ ສາຫະກິດ
ພນ
ົ ລະເມ ອງລາວ, ຊາວຕາ່ ງດາວ, ຄ ົນບ່ ມີສ ັນຊາດທີ່ ອາໄສ ຢ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຄ ົນຕາ່ ງປະເທດ ລວມ
ທັງການຈ ັດຕງຂອງບຸ
ກຄ ົນດງ່ ັ ກາ່ ວ ລວນແຕມ
ັ
ີ ດ
ິ ສາງຕງວິ
ັ ສາຫະກິດ ຫຼ ເຂົາຮວ
່ ສ
່ ມດາເນີນທຸລະກິດ ໂດຍສອດຄອ
່ ງ
ກ ັບລະບຽບ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກຽ່ ວຂອງ. ຂອງ ສປປ ລາວ.
ມາດຕາ 5 ຄວາມສະເໝີພາບໃນການດາເນີນທຸລະກິດ
ທຸກພາກສວ
ີ ວາມສະເໝີພາບຕ່ ໜາກ ົດໝາຍ ໃນການດາ
່ ນເສດຖະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ ງປະເທດລວນແຕມ
່ ຄ
ເນີນທຸລະກິດ, ທັງແຂງ່ ຂ ັນ ແລະ ຮວ
່ ມມກ ັນ ເພ່ ອຂະຫຍາຍກາລ ັງການຜະລິດ, ເປີ ດກວາງການຜະລິດ, ທຸລະກິດ ແລະ
ການບລິການ.

ມາດຕາ 6 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ພ ັນທະຂອງວິສາຫະກິດ
ວິສາຫະກິດ ມີສິດໄດຮ ັບນະໂຍບາຍສ່ງົ ເສີມ, ການບລິຫານຈ ັດການ, ຈາງແຮງງານ, ໄດຮ ັບການປົກປອງສິດ
ແລະ ຜນ
ົ ປະໂຫຍດອ ັນຊອບທາຂອງຕ ົນ ແລະ ໄດຮ ັບສິດອ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່
ກຽ່ ວຂອງ.
ວິສາຫະກິດ ມີພນ
ັ ທະ ໃນການເຄ່ ອນໄຫວທຸລະກິດຕາມວ ັດຖຸປະສ ົງຂອງຕ ົນ ດາເນີນທຸລະກິດ ໃນກິດຈະການ
ທີ່ ໄດຮ ັບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການກຽ່ ວຂອງ, ຖບ ັນຊີ, ປະຕິບ ັດພ ັນທະຕ່ ລດ
ັ , ປົກປອງສິດ ແລະ ຜນ
ົ ປະໂຫຍດອ ັນ
ຊອບທາຂອງຜອອກແຮງງານ, ປົກປັກຮ ັກສາສິ່ງແວດລອມ, ສະໜອງຂມ ນ, ໃຫການຮວ
່ ມມ ແລະ ປະກອບສວ
່ ນ ໃນ
ວຽກງານປ ອງກ ັນຊາດ ປ ອງກ ັນຄວາມສະຫງ ົບ, ແລະ ເຄົ າລ ບ
ົ ລະບຽບ ກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ອ່ ນ ທີ່
ກຽ່ ວຂອງ. ຂອງ ສປປ ລາວ.
ມາດຕາ 7 (ປັບປຸງ) ນະໂຍບາຍ , ການປົກປອງສິດ ແລະ ຜ ົນປະໂຫຍດ ຂອງລ ັດ ຕ່ ກຽ່ ວກ ັບວິສາຫະກິດ
ລດ
ັ ຊຸກຍ, ສ່ງົ ເສີມໃຫບຸກຄ ົນ ແລະ ການຈ ັດຕງັ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ ງປະເທດ ສາງຕງວິ
ັ ສາຫະກິດ ຫຼ
ເຂົາຮວ
່ ມໃນການດາເນີນທຸລະກິດໃນທຸກຂະແໜງການ, ທຸກຂ ົງເຂດທີ່ ບ່ ເກອດຫາມ ດວຍການວາງນະໂຍບາຍ ພາສີ,
ອາກອນ, ລະບຽບການ, ມາດຕະການ, ການສະໜອງຂມນຂາ່ ວສານ, ການບລິການ ແລະ ຄວາມສະດວກອ່ ນໆ ໃຫ
ແກວ
ິ າຫະກິດ ເພ່ ອປະກອບສວ
່ ສ
່ ນເຂົາໃນການສາງເສດຖະກິດ-ສ ັງຄ ົມ ໃຫຂະຫຍາຍຕ ົວ.
ລດ
ັ ປົກປອງ ສິດ ແລະ ຜນ
ົ ປະໂຫຍດ ອ ັນຊອບທາຂອງວິສາຫະກິດເປັ ນຕນ
ົ ທນ, ຊ ັບສ ົມບ ັດ ທີ່ ດາເນີນ
ທຸລະກິດ ລວນແຕໄ່ ດຮ ັບການປົກປອງ ຕາມກ ົດໝາຍ.
ມາດຕາ 8 (ປັບປຸງ) ການພ ົວພ ັນຮວ
່ ມມສາກ ົນ
ລ ັດ ສ່ງົ ເສີມການພ ົວພ ັນ, ຮວ
່ ມມກ ັບຕາ່ ງປະເທດ, ພາກພນ ແລະ ສາກ ົນ ກຽ່ ວກ ັບວຽກງານວິສາຫະກິດ ໃນ,
ການດາເນີນທຸລະກິດເພ່ ອ ດວຍການແລກປຽ່ ນບ ົດຮຽນ, ຂມນຂາ່ ວສານ, ດງດດທນ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັ ກໂນໂລຊີ
ຍີ ແລະ ປະສ ົບການໃນການຄຸມຄອງວິສາຫະກິດ ທຸລະກິດ ທີ່ ກາວໜາ, ເປີ ດກວາງຕະຫຼາດທັງເຊ່ ອມໂຍງເຂົາໃນ
ພາກພນ ແລະ ສາກ ົນ.
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ມາດຕາ 9 (ປັບປຸງ) ຂອບເຂດການນາໃຊ
ກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ນາໃຊ ຕ່ ສາລ ັບ ວິສາຫະກິດ, ບຸກຄ ົນ, ນິຕບ
ຸ ຄ ົນ ແລະ ການຈ ັດຕງທີ່
ິ ກ
ັ ກຽ່ ວຂອງກ ັບວິສາຫະ
ກິດ ທຸກປະເພດ ທີ່ ສາງຕງັ ແລະ ເຄ່ ອນໄຫວທຸລະກິດ ດາເນີນທຸລະກິດ ຢ່ ສປປ ລາວ.

ພາກທີ II
ວິສາຫະກິດ
ໝວດທີ 1
ປະເພດ, ຮບການ ແລະ ຮບແບບວິສາຫະກິດ
ມາດຕາ 10 (ປັບປຸງ) (ປັບປຸງ) ປະເພດວິສາຫະກິດ
ວິສາຫະກິດ ຢ່ ສປປ ລາວ ມີ ສີ່ ປະເພດ ຄ ວິສາຫະກິດເອກະຊ ົນ, ວິສາຫະກິດຂອງລ ັດ, ວິສາຫະກິດປະສ ົມ
ແລະ ວິສາຫະກິດລວມໝ.່
ວິສາຫະກິດເອກະຊ ົນ ສາມາດສາງຕງັ ແລະ ເຄ່ ອນໄຫວ ດາເນີນທຸລະກິດຂອງຕ ົນ ພາຍໃຕຮບການ ແລະ ຮບ
ແບບວິສາຫະກິດໃດໜ່ ງ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວ ໃນພາກທີ III, ພາກທີ IV ແລະ ພາກທີ V ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.
ວິສາຫະກິດຂອງລດ
ັ ແລະ ວິສາຫະກິດປະສ ົມ ສາມາດສາງຕງັ ແລະ ເຄ່ ອນໄຫວ ດາເນີນທຸລະກິດຂອງ
ຕ ົນ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນພາກທີ VI ແລະ ພາກທີ VII ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.
ວິສາຫະກິດລວມໝ່ ເອີນອີກຢາ່ ງໜ່ ງວາ່ ‘‘ສະຫະກອນ’’, ສາລ ັບ ການສາງຕງັ ແລະ ການເຄ່ ອນໄຫວ ດາ
ເນີນທຸລະກິດ ຂອງວິສາຫະກິດລວມໝ່ ໄດການ ົດໄວໃນລະບຽບການຕາ່ ງຫາກ.
ມາດຕາ 11 ຮບການວິສາຫະກິດ
ຮບການວິສາຫະກິດ ແມນ
ັ ລະກິດທີ່ ເປັ ນພນຖານຂອງການສາງຕງັ ແລະ ການເຄ່ ອນໄຫວດາ
່ ການຈ ັດຕງທຸ
ເນີນທຸລະກິດຂອງທຸກປະເພດວິສາຫະກິດ.
ວິສາຫະກິດ ມີ ສາມ ຮບການ ດງ່ ັ ນີ:
1. ວິສາຫະກິດສວ
່ ນບຸກຄ ົນ;
2. ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ;
3. ບລິສ ັດ.
ມາດຕາ 12 (ປັບປຸງ) ຮບແບບວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ ແລະ ບລິສ ັດ
ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ ແລະ ບລິສ ັດ ມີ ສີ່ ຫາ ຮບແບບ ດງ່ ັ ນີ:
1. ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ ມີ ສອງຮບແບບ ຄ:
- ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ;
- ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນຈາກ ັດ.
2. ບລິສ ັດ ມີ ສອງ ສາມ ຮບແບບ ຄ:
- ບລິສ ັດຈາກ ັດ; ລວມທັງບລິສ ັດຈາກ ັດຜດຽວ;
- ບລິສ ັດຈາກ ັດຜດຽວ;
- ບລິສ ັດມະຫາຊ ົນ.
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ມາດຕາ 13 (ປັບປຸງ) (ໃໝ)່ ການປຽ່ ນຮບການ ຫຼ ຮບແບບວິສາຫະກິດ
ການປ່ຽນວິສາຫະກິດສວ
່ ນບຸກຄ ົນ

ເປັນວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ

ໃຫດາເນີນດວຍການເພີ່ ມຈານວນ

ແລະ

ປະເພດຂາຮຸນ ແລວສາງຕງັ ແລະ ເຄ່ ອນໄຫວ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດບ່ງົ ໄວໃນກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ແຕໜ
່ ີສິນຂອງວິສາຫະ
ກິດສວ
່ ນບຸກຄ ົນເກົ່ານນັ

ໃຫຕ ົກມາເປັນຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນໃໝ່

ເວັນເສຍແຕວ
ິ າຫະກິດສວ
່ ສ
່ ນ

ບຸກຄ ົນດງ່ ັ ກາ່ ວ ຫາກໄດມີການ ຍຸບເລີກ ແລະ ໄດມີການຊາລະສະສາງຢາ່ ງຖກຕອງ ແລະ ຄ ົບຖວນແລວ ກອ
່ ນການ
ສາງຕງັ ເປັນວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ.
ການປຽ່ ນຮບການວິສາຫະກິດອ່ ນ ເປັນຕນ
ົ ການປຽ່ ນວິສາຫະກິດສວ
່ ນບຸກຄ ົນ ຫຼ ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ ເປັນ
ບລິສ ັດນນັ ຕອງປະຕິບ ັດໃຫສອດຄອ
່ ງກ ັບເງິ່ ອນໄຂ ການສາງຕງັ ແລະ ດາເນີນທຸລະກິດ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດ
ໝາຍສະບ ັບນີ. ການປ່ຽນວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ ເປັນບລິສ ັດນນັ ຈະດາເນີນໄດກຕ່ ເມ່ ອວິສາຫະກິດທີ່ ກຽ່ ວຂອງນນັ ໄດຍຸບ
ເລີກ ແລະ ມີການຊາລະສະສາງ ຢາ່ ງຖກຕອງ ແລະ ຄ ົບຖວນເສັ ຍກອ
່ ນ ແລວຈ່ ງປ່ຽນແປງຮບການ ຫຼ ຮບແບບ
ແຈງຂນທະບຽນ ວິສາຫະກິດ ໃໝ່ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.
ສາລ ັບ ຂນຕອນການປ
ັ
່ຽນຮບການ ຫຼ ຮບແບບວິສາຫະກິດ ໄດການ ົດໄວໃນລະບຽບການຕາ່ ງຫາກ.

ໝວດທີ 2
ການຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ
ມາດຕາ 14 (ປັບປຸງ) ການຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ
ການຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ແມນ
ັ ສາຫະກິດ ຢາ່ ງຖກຕອງຕາມກ ົດໝາຍ ໂດຍ
່ ການຮ ັບຮອງການສາງຕງວິ
ຂນທະບຽນວິສາຫະກິດຄງດຽວຕະຫຼ
ອດໄລຍະການດາເນີນທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດນນ.
ັ
ັ
ການດາເນີນທຸລະກິດ ຢ່ ສປປ ລາວ ຕອງ ໄດ ຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຕາມກ ົດໝາຍສະບ ັບນີກອ
່ ນ
ຍ ົກເວັ ນ ການດາເນີນ ທຸລະກິດທີ່ ບ່ ຈາເປັ ນຕອງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການກຽ່ ວຂອງ ຕາ່ ງຫາກ.
ການຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ແມນ
ອດໄລຍະການເຄ່ ອນໄຫວຂອງວິສາຫະກິດນນ.
ັ
ັ
່ ຂນຄງດຽວຕະຫຼ
ມາດຕາ 15 (ປັບປຸງ) ການຍ່ ນຄາຮອງແຈງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ
ຜທີ່ ມີຈດ
ຸ ປະສ ົງແຈງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຢາກດາເນີນທຸລະກິດ ຕອງຍ່ ນຄາຮອງແຈງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ
ສາມາດຍ່ ນຄາຮອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ຕ່ ເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດ ທີ່ ກຽ່ ວຂອງ ຂອງຂະແໜງການອຸດ
ສາຫະກາ ແລະ ການຄາ ຫຼ ຜາ່ ນທາງເອເລັ ກໂຕຣນິກ. ເວັນເສັ ຍແຕລ
່ ະບຽບກ ົດໝາຍທີ່ກຽ່ ວຂອງໄດການ ົດໄວເປັນ
ຢາ່ ງອ່ ນ.
ມາດຕາ 16 (ປັບປຸງ) ຂນຕອນໃນ
ການພິຈາລະນາຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ
ັ
ເມ່ ອໄດຮ ັບຄາຮອງແຈງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດແລວ ເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ ກຽ່ ວຂອງ ຕອງ
ພິຈາລະນາໃນການອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ພາຍໃນ ສາມ ວ ັນລ ັດຖະການ ນ ັບແຕວ
່ ັນໄດຮ ັບຄາຮອງແຈງຂນ
ທະບຽນວິສາຫະກິດ ຖກຕອງ ແລະ ຄ ົບຖວນເປັນຕນໄປ.
ຕອງກວດເບິ່ ງວາ່ ປະເພດທຸລະກິດທີ່ ຈະຂນທະບຽນນນັ ຢໃ່ ນ
ົ
ບ ັນຊີປະເພດທຸລະກິດຄວບຄຸມ ຫຼ ບ່ ຢໃ່ ນບ ັນຊີດງ່ ັ ກາ່ ວ.
ໃນກລະນີບ່ ຢໃ່ ນບ ັນຊີຄວບຄຸມ ແມນ
່ ໃຫເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາ ຫະກິດທີ່ ກຽ່ ວຂອງ ເປັນຜພິຈາລະນາຂນ
ທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫເລີຍ.
ໃນກລະນີຢໃ່ ນບ ັນຊີຄວບຄຸມ ເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ ກຽ່ ວ ຂອງ ຕອງສ່ງົ ໃຫຂະແໜງການທີ່ ກຽ່ ວຂອງ
ເພ່ ອພິຈາລະນາໃນທັນໃດ.
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ສາລ ັບ ການຂນທະບຽນວິສາຫະກິດຜາ່ ນເອເລັ ກໂຕຣນິກ ໄດການ ົດໄວໃນລະບຽບການຕາ່ ງຫາກ.
ມາດຕາ 17 (ປັບປຸງ) ການ ົດເວລາໃນການພິຈາລະນາຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ
ປະເພດທຸລະກິດທີ່ ບ່ ຢໃ່ ນບ ັນຊີຄວບຄຸມ ແລະ ບ່ ມີຂຈາກ ັດອ່ ນທີ່ ກຽ່ ວຂອງ ເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່
ກຽ່ ວຂອງ ຕອງພິຈາລະນາຂນທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫຢາ່ ງຊາບ່ ໃຫເກີນ ສິບວ ັນ ລ ັດຖະການ ນ ັບແຕວ
່ ັນໄດຮ ັບຄາຮອງ
ແຈງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດເປັນຕນໄປ.
ົ
ສາລ ັບປະເພດທຸລະກິດທີ່ ຢໃ່ ນບ ັນຊີຄວບຄຸມ, ນ ັບແຕວ
່ ັນໄດຮ ັບສານວນເອກະສານຄາຮອງຈາກເຈົາໜາທີ່
ທະບຽນວິສາຫະກິດ ຂະແໜງການທີ່ ກຽ່ ວຂອງ ຕອງພິຈາລະນາຕອບໃຫເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດຢາ່ ງຊາ ຕອງບ່
ໃຫເກີນ ສິບວ ັນ ລ ັດຖະການ ເວັນເສັ ຍແຕບ
່ າງປະເພດທຸລະກິດທີ່ ມີຄວາມຈາເປັນຕອງກວດສອບຜາ່ ນທາງດານເຕັ ກນິກ
ຫຼ ວິຊາການທີ່ ຕອງ ໃຊເວລາຍາວກວາ່ ນນ.
ັ
ພາຍຫຼ ງັ ທີ່ ໄດຮ ັບການແຈງຕອບເຫັ ນດີ ເປັ ນລາຍລກ
ັ ອ ັກສອນ ຈາກຂະແໜງການທີ່ ກຽ່ ວຂອງ, ເຈົາໜາທີ່
ທະບຽນວິສາຫະກິດຕອງຂນທະ ບຽນວິສາຫະກິດຢາ່ ງຊາບ່ ໃຫເກີນ ສາມວ ັນ ລ ັດຖະການ ນ ັບແຕວ
່ ັນໄດຮ ັບການແຈງ
ຕອບເປັນຕນໄປ.
ົ
ໃນກລະນີຂະແໜງການກຽ່ ວຂອງ ແຈງຕອບບ່ ເຫັ ນດີ, ເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດ ຕອງແຈງໃຫຜຍ່ ນຄາ
ຮອງເປັນລາຍລ ັກອ ັກສອນຢາ່ ງຊາບ່ ໃຫເກີນ ສາມວ ັນ ລ ັດຖະການ ນ ັບແຕວ
ົ
່ ັນໄດຮ ັບຄາຕອບເປັນຕນໄປ.
ບ ັນຊີປະເພດທຸລະກິດຄວບຄຸມ ແລະ ການໃຊເວລາກວດສອບຜາ່ ນທາງດານເຕັ ກນິກ ຫຼ ວິຊາການຍາວກວາ່ ທີ່
ໄດການ ົດໄວໃນ ວ ັກສອງ ຂອງມາດຕານີ ຕອງໄດຜາ່ ນການຮ ັບຮອງຈາກລ ັດຖະບານເທົ່ ານນ.
ັ
ມາດຕາ 18 (ໃໝ)່ ການພິຈາລະນາຄາຮອງແຈງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດຂອງຂະແໜງການທີ່ ກຽ່ ວຂອງ
ການພິຈາລະນາຄາຮອງແຈງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຂອງຂະແໜງ ການທີ່ ກຽ່ ວຂອງ ຕອງອີງໃສທ
່ ິດທາງນະໂຍ
ບາຍ ແລະ ລະບຽບການຄຸມຄອງພ ັດທະນາທຸລະກິດໃນຂະແໜງການຕ ົນ ແລະ ຕອງປະສານສ ົມທົບກ ັບຂະແໜງການ
ອ່ ນ ແລະ ອ ົງການປົກຄອງທອງຖິ່ ນທີ່ ກຽ່ ວຂອງ ແລວແຈງຕອບໃຫເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດເປັນລາຍລ ັກອ ັກສອນ.
ໃນກລະນີບ່ ເຫັ ນດີໃຫຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ກຕອງອະທິບາຍເຫດຜ ົນໃຫຈະແຈງ ເພ່ ອໃຫເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດ
ແຈງໃຫຜຍ່ ນຄາຮອງຊາບ.
ກິດຈະການທີ່ ຢໃ່ ນບ ັນຊີປະເພດທຸລະກິດຄວບຄຸມ ທີ່ ຂນກ ັບການຄຸມຄອງຂອງຂະແໜງການໃດໜ່ ງນນັ ຕອງມີ
ລະບຽບການ ຊ່ ງການ ົດຢາ່ ງຈະແຈງກຽ່ ວກ ັບຂນຕອນ
ແລະ ການ ົດເວລາໃນການພິຈາລະນາ.
ັ

ມາດຕາ 17 (ໃໝ)່ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແມນເອກະສານຢັ
ງຢນການສາງຕງວິ
ັ ສາຫະກິດ ຢາ່ ງຖກຕອງຕາມກ ົດໝາຍ ໂດຍມີ
່
ລາຍເຊັ ນ ແລະ ປະທັບຕາ ຂອງເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດ.
ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ມີເນອໃນ ດງ່ ັ ນີ:
1. ຊ່ ວິສາຫະກິດ;
2. ເລກລະຫ ັດວິສາຫະກິດ ແລະ/ຫຼ ເລກປະຈາຕ ົວຜເສຍອາກອນ;
3. ປະເພດວິສາຫະກິດ;
4. ຮບການ ແລະ ຮບແບບວິສາຫະກິດ;
5. ທີ່ ຕງສ
ັ ານ ັກງານ;
6. ທນຈ ົດທະບຽນວິສາຫະກິດ;
7. ຜອານວຍການ ຫຼ ຜຈ ັດການ;
8. ເຈົາຂອງວິສາຫະກິດ, ຂາຮຸນ ຫຼ ຜຖຮຸນ;
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9. ເນອໃນອ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນລະບຽບການ.
ມາດຕາ 18 (ໃໝ)່ ການລ ົບລາງໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
ການລ ົບລາງໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແມນການທີ່
ເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດ ລ ົບລາງໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
່
ເດີມ ແລວອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໃໝ່ ໃຫວິສາຫະກິດ ຕາມແຕລ
່ ະກລະນີ ດງ່ ັ ນີ:
1. ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເປິ ະເປອນ, ຈີກຂາດ ຫຼ ເສຍຫາຍ;
2. ການປ່ຽນແປງເນອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ;
3. ອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດຊາຊອນກ ັນ.
ມາດຕາ 19 (ປັບປຸງ) 19 ການຂນທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ ບ່ ຖກຕອງ
ການຂນທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ ບ່ ຖກຕອງ ແມນວິ
່ ສາຫະກິດທີ່ ໄດຂນທະບຽນແລວ ແຕຫ
່ າກມີເນອໃນບາງສວ
່ ນ
ຫຼ ທັງໝດ
ົ ບ່ ຖກຕອງຕາມຮບການ, ຮບແບບ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງ, ການຂນທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫຜທີ່ ກ ົດໝາຍເກອດ
ຫາມ ຫຼ ການຂນທະບຽນວິສາຫະກິດກລະນີອ່ ນ ໂດຍບ່ ສອດຄອ
່ ງກ ັບກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ຊ່ ງຕອງ ມີການ ໄດແກໄຂໃຫ
ຖກຕອງ. ການແກໄຂນນສາມາດດ
າເນີນໄດດວຍການປັບປຸງຄນໃໝໃ່ ຫຖກຕອງ. ໃນກລະນີທ່ ີ ບ່ ສາມາດແກໄຂໄດ ກ
ັ
ໃຫຍຸບເລີກວິສາຫະກິດ ຫຼ ໂຈະນາໃຊໃບທະບຽນວິສາຫະກິດນນັ ຕາມຂນຕອນທີ່
ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.
ັ
ການຂນທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫຜທີ່ ກ ົດໝາຍເກອດຫາມ ລວມທັງການຂນທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ ລະເມີດລະບຽບ
ກ ົດໝາຍ ລວນແຕເ່ ປັນໂມຄະ.
ການເປັນໂມຄະຂອງການຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼ ການຍຸບເລີກວິສາຫະກິດ ຫຼ ການໂຈະການນາໃຊໃບ
ທະບຽນວິສາຫະກິດ ຈະບ່ ເຮັດໃຫພ ັນທະ ແລະ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບໜີສິນ ຂອງວິສາຫະກິດນນຕ
ັ ົກໄປ.
ມາດຕາ 20 (ປັບປຸງ) 20 (ປັບປຸງ) ຜ ົນຂອງການຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ
ການຂນທະບຽນວິສາຫະກິດພາໃຫເກີດຜ ົນ ດງ່ ັ ນີ:
1. ວິສາຫະກິດສວ
ຸ ຄ ົນແຍກຕາ່ ງຫາກຈາກເຈົາຂອງວິສາຫະກິດສວ
ິ ກ
່ ນບຸກຄ ົນ ບ່ ມີຖານະນິຕບ
່ ນບຸກຄ ົນ ຊ່ ງເຈົາ
ຂອງວິສາຫະກິດສວ
ິ , ພ ັນທະ ແລະ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດໝາຍ ແລະ
່ ນບຸກຄ ົນ ມີສດ
ລະບຽບການກຽ່ ວຂອງ;
2. ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ຸ ຄ ົນທີ່ແຍກຕາ່ ງຫາກຈາກຜປະກອບຮຸນ ຊ່ ງວິສາຫະກິດຮຸນ
ິ ກ
່ ນ ຫຼ ບລິສ ັດ ມີຖານະນິຕບ
ສວ
ິ , ພ ັນທະ, ໜາທີ່ , ແລະ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ ຕາມ ຂອບເຂດວ ັດຖຸ
່ ນ ຫຼ ບລິສ ັດ ລວມທັງຂາຮຸນ ຫຼ ຜຖຮຸນ ມີສດ
ປະສ ົງ ແລະ ກ ົດລະບຽບຂອງຕ ົນ ທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກຽ່ ວຂອງ;
3. ວິສາຫະກິດສາມາດ ເຄ່ ອນໄຫວທຸລະກິດໄດ ໃນບ ັນດາຂະແໜງ ທຸລະກິດທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນໃບທະບຽນວິ
ສາຫະກິດ ໂດຍຕອງປະຕິບ ັດຕາມ ຂນຕອນ,
ເງ່ ອນໄຂ, ມາດຕະຖານ ຫຼ ລະບຽບການກຽ່ ວກ ັບທຸລະກິດນນຢ
ັ
ັ າ່ ງຄ ົບ
ຖວນ ແລະ ເຂັມງວດຈະເປັນການເຄ່ ອນໄຫວທຸລະກິດໃນ ຫຼ ນອກບ ັນຊີປະເພດທຸລະກິດຄວບຄຸມກຕາມ; (ຍາຍໄປ
ການ ົດໃນ ມ. 20 (ໃໝ)່ )
4. ຂຄວາມໃນສານວນເອກະສານ ທີ່ ໄດແຈງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດນນັ ສາມາດເປີ ດເຜີຍຜທີ່ ສ ົນໃຈກມີສດ
ິ
ເບິ່ ງໄດ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ວ ັກໜ່ ງ ມາດຕາ 24 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ;
3. ເປັນການຂນທະບຽນຊ່ ວິສາຫະກິດພອມ.
ພາຍຫຼ ງັ ຂນທະບຽນວິສາຫະກິດແລວ ທຸກວິສາຫະກິດຕອງຂນທະບຽນອາກອນ ແລະ ຖບ ັນຊີຕາມທີ່ ໄດ
ການ ົດໄວໃນລະບຽບກ ົດໝາຍທີ່ ກຽ່ ວຂອງ.
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ມາດຕາ 21 (ໃໝ)່ ການດາເນີນທຸລະກິດພາຍຫຼ ງັ ຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ
ວິສາຫະກິດ ທີ່ ໄດຂນທະບຽນວິສາຫະກິດແລວ ກອ
່ ນຈະດາເນີນທຸລະກິດໃນກິດຈະການໃດໜ່ ງຕອງຂອະ
ນຸຍາດລງົ ທນ ແລະ/ຫຼ ຂອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດ ລວມທັງການລງົ ທນຢ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິ ເສດ ນາຂະ
ແໜງການທີ່ ກຽ່ ວຂອງ ຍ ົກເວັ ນກິດຈະການທີ່ ບ່ ຈາເປັນຕອງຂອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດ.
ສາລບ
ບ ັດໂຄງການສາປະທານ ໃຫປະຕິບ ັດຕາມ
ັ ການຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃຫບລິ ສ ັດທີ່ ຈ ັດຕງປະຕິ
ັ
ກ ົດໝາຍວາ່ ດວຍການສ່ ງົ ເສີມ ການລງົ ທນ.
ວິສາຫະກິດໜ່ ງ ສາມາດຂອະນຸຍາດລງົ ທນ ແລະ/ຫຼ ອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດໄດໃນຫຼ າຍກິດຈະການ
ຈາກຫຼ າຍຂະແໜງການ ເວັ ນເສຍແຕກ
່ ົດໝາຍໄດການ ົດໄວເປັ ນຢ່າງອ່ ນ.
ມາດຕາ 22 (ປັບປຸງ) 21 (ໃໝ)່ ການຄວ ັດຕາປະທັບຂອງວິສາຫະກິດ
ວິສາຫະກິດ ສາມາດມີ ຫຼ ບ່ ມີຕາປະທັບ ກໄດ. ໃນກລະນີຕອງການມີຕາປະທັບ ຂຄວ ັດຕາປະທັບຂອງຕ ົນໄດ
ໂດຍການ ໃຫນາເອົ າໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ໄປຍ່ ນນາຂະແໜງການປອງກ ັນຄວາມສະຫງ ົບ ຕາມລະບຽບການ.
ຂະແໜງການປອງກ ັນຄວາມສະຫງ ົບ ຕອງ ພິຈາລະນາຄວ ັດ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດນາໃຊຕາປະທັບ
ອອກຕາປະທັບ ພາຍໃນການ ົດ ຫາ ສອງ ວ ັນລດ
ັ ຖະການ ນ ັບແຕວ
່ ັນ ທີ່ ວິສາຫະກິດ ໄດນາເອົ າໃບທະບຽນວິສາຫະ
ກິດມາຍ່ ນຂຄວ ັດຕາປະທັບເປັນຕນໄປ.
ົ
ມາດຕາ 22 ຜ ົນສະທອນຂອງການບ່ ເຄ່ ອນໄຫວທຸລະກິດ
ວິສາຫະກິດ ຕອງເລີ່ ມເຄ່ ອນໄຫວພາຍໃນການ ົດ ເກົາສິບວ ັນ ນ ັບແຕວ
ົ
່ ັນໄດຂນທະບຽນວິສາຫະກິດເປັນຕນ
່ ັ ກາ່ ວ ຫຼ ຖາວິສາຫະກິດຫາກ ເຄ່ ອນໄຫວແລວ ແຕຢ
ໄປ. ຖາຫາກບ່ ເຄ່ ອນໄຫວພາຍໃນການ ົດເວລາດງ
ຸ ເຄ່ ອນ
່ ດ
ໄຫວ ແລະ ບ່ ປະຕິບ ັດພ ັນທະດານພາສີ, ອາກອນເປັນເວລາ ສິບສອງ ເດອນຕິດຕ່ ກ ັນ ໂດຍບ່ ຮເຫດຜ ົນ ໃຫເຈົາໜາທີ່
ທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ ກຽ່ ວຂອງປະສານຂມນລະອຽດ ກ ັບເຈົາໜາທີ່ ສວ
່ ຍສາອາກອນທີ່ ກຽ່ ວຂອງ ແລວແຈງໃຫວິສາຫະ
ກິດດງ່ ັ ກາ່ ວ ເຂົາມາອະທິບາຍເຫດຜ ົນ, ຖາບ່ ມາພ ົບພາຍໃນການ ົດ ສິບວ ັນ ລ ັດຖະການ ນ ັບແຕວ
່ ັນໄດຮ ັບແຈງ ຫຼ ມາ
ພ ົບແຕຄ
່ າຕອບບ່ ມີເຫດຜ ົນພຽງພ ວິສາຫະກິດທີ່ ກຽ່ ວຂອງຈະຖກພິຈາລະນາ ໃຫໂຈະການເຄ່ ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ
ດາເນີນການຍຸບເລີກ ຕາມຂນຕອນທີ່
ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.
ັ
ມາດຕາ 23 (ປັບປຸງ) 23 ການປຽ່ ນແປງເນອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ
ພາຍຫຼ ັງການຂນທະບຽນວິສາຫະກິດແລວ ຫາກມີການປຽ່ ນແປງເນອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ ເຊັ່ ນ ວ ັດຖຸປະສ ົງ,
ທນຈ ົດທະບຽນ, ທີ່ ຕງສ
ັ ານ ັກງານ ນນັ ຕອງແຈງໃຫເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ ກຽ່ ວຂອງ ຊາບ ພາຍໃນການ ົດ
ສາມສິບວ ັນ ໜ່ ງ ເດອນ ນ ັບແຕວ
ພາຍຫຼ ັງ ເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດ ໄດ
ົ
່ ັນທີ່ມີການຕ ົກລ ົງປ່ຽນແປງເປັນຕນໄປ.
ຮ ັບແຈງແລວ ຕອງພິຈາລະນາປ່ຽນແປງເນອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ ພາຍໃນການ ົດເວລາ ສາມ ວ ັນລ ັດຖະການ ນ ັບ
ແຕວ
ເວັນເສັ ຍແຕກ
ົ
່ ັນໄດຮ ັບເອກະສານຖກຕອງ ແລະ ຄ ົບຖວນເປັນຕນໄປ.
່ ານປຽ່ ນແປງເນອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ
ທີ່ ກຽ່ ວຂອງກ ັບຂະແໜງທຸລະກິດທີ່ ຢ່ໃນບນ
ັ ຊີປະເພດທຸລະກິດຄວບຄຸມ ຊ່ ງຕອງປະຕິບດ
ັ ຕາມ ວກ
ັ ສາມ ມາດຕາ
16 ແລະ ວ ັກສອງ ມາດຕາ 17 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.
ວິສາຫະກິດ ທີ່ ໄດນາເອົ າເນອໃນໃດໜ່ ງໄປ ແຈງປ່ຽນແປງເນອໃນ ຂນ ທະບຽນວິສາຫະກິດ ຜິດພາດ ຫຼ ແຈງ
ການ ປ່ຽນແປງຊາກວາ່ ການ ົດເວລາ ຕາມທີ່ ໄດບ່ງົ ໄວໃນ ວ ັກໜ່ ງ ຂອງມາດຕານີ ໂດຍເຈດຕະນາ ຫຼ ບ່ ເຈດຕະນາກ
ຕາມລວນແຕ ່ ບ່ ສາມາດນາມາເປັນຂອາງ ເພ່ ອໃຫພນຈາກຄວາມຮ
ົ
ັບຜິດຊອບໃນການກະທາຂອງຕ ົນຕ່ ບຸກຄ ົນພາຍ
ນອກທີ່ ມີຄວາມບລິສດ
ຸ ໃຈ.
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ມາດຕາ 24 (ປັບປຸງ) 24 ການເປີ ດເຜີຍເນອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ
ບຸກຄ ົນ, ນິຕບ
ຸ ຄ ົນ ແລະ ການຈ ັດຕງັ ສາມາດເບິ່ ງ ຫຼ ຂອ ັດສາເນົາເອກະສານທະບຽນວິສາຫະກິດ ຈາກເຈົາ
ິ ກ
ໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດໄດ. ເອກະສານ ທະບຽນທີ່ ກາ່ ວມານີ ໝາຍເຖິງ ບ ັນດາເອກະສານທີ່ວິສາຫະກິດປະກອບ
ເພ່ ອແຈງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ. ຜຂອ ັດສາເນົາເອກະສານ ຕອງເສຍຄາ່
ບລິການທານຽມ ຕາມລະບຽບການ.
ນອກຈາກເອກະສານທີ່ ກາ່ ວມາໃນ ວ ັກໜ່ ງ ຂອງມາດຕານີແລວ ຈະເປີ ດເຜີຍໄດ ກຕ່ ເມ່ ອໄດຮ ັບອະນຸຍາດຈາກ
ວິສາຫະກິດທີ່ ກຽ່ ວຂອງກອ
່ ນ ເທົ່ ານນັ ເວັນເສັ ຍແຕລ
່ ະບຽບກ ົດໝາຍ ໄດການ ົດໄວຢາ່ ງອ່ ນ.
ມາດຕາ 25 (ປັບປຸງ) 25 ທນຈ ົດທະບຽນວິສາຫະກິດ
ທນຈ ົດທະບຽນວິສາຫະກິດ ແມນທ
ຸ ຄ ົນ ຫຼ ການຈ ັດຕງັ ທີ່ ປະກອບເຂົ າໃນການແຈງ
່ ນຂອງບຸກຄ ົນ, ນິຕິບກ
ຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ, ຕອງມີຈງິ ແລະ ປະກອບໃຫຄ ົບຖວນ ຕາມກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກຽ່ ວຂອງ, ໃນ
ກລະນີທ່ ີລະເມີດ ຜລະເມີດຕອງຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ໜາກ ົດໝາຍ.
ທນຈ ົດທະບຽນວິສາຫະກິດ ອາດປະກອບເປັນວ ັດຖຸ, ເປັນເງິນ ຫຼ ເປັນແຮງງານ ຂນກ ັບແຕລ
່ ະຮບການ ຫຼ
ຮບແບບຂອງວິສາຫະກິດ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.
ທນຈ ົດທະບຽນວິສາຫະກິດຂອງວິສາຫະກິດສວ
່ ນບຸກຄ ົນ ແມນທ
່ ນທີ່ ເຈົາຂອງວິສາຫະກິດແຈງຂນທະບຽນວິ
ສາຫະກິດນາເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດ.
ທນຈ ົດທະບຽນວິສາຫະກິດຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ົ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດ
່ ນ ຫຼ ບລິສ ັດ ແມນມ
່ ນຄາ່ ຂອງຮຸນທັງໝດ
ໄວໃນ ຂ ສີ່ ມາດຕາ 38 ແລະ ຂ ສີ່ ມາດຕາ 86 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ. ທນຈ ົດທະບຽນດງ່ ັ ກາ່ ວມານີ ເອີນອີກ
ຢາ່ ງໜ່ ງວາ່ “ທນການ ົດ” ຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ ຫຼ ບລິສ ັດ.
ໃນບາງປະເພດທຸລະກິດທີ່ ມີຄວາມຈາເປັນ ຂະແໜງການທີ່ ກຽ່ ວຂອງມີສດ
ິ ການ ົດທນຈ ົດທະບຽນຕາ່ ສຸດ ເພ່ ອ
ເປັນເງ່ ອນໄຂສາລ ັບການຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ. ແຕຕ
ັ
່ ອງໄດຮ ັບຄວາມເຫັ ນດີ ຈາກລ ັດຖະບານເທົ່ ານນ.
ທນ ທີ່ ແຈງຂນ ທະບຽນວິສາຫະກິດຕອງມີຈງິ ຢ່ ສປປ ລາວ ຕາມ ລະບຽບ ກ ົດໝາຍ, ໃນກລະນີທ່ ີ
ລະເມີດ ຜລະເມີດຕອງຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ໜາກ ົດໝາຍ. ສະຖານແຈງຂມນທີ່ ບ່ ເປັນຈິງຕ່ ທາງລ ັດຖະການ.

ໝວດທີ 3
ຊ່ ວິສາຫະກິດ
ມາດຕາ 26 (ປັບປຸງ) 26 ການເລອກ ຊ່ ວິສາຫະກິດ
ຊ່ ວິສາຫະກິດ ອາດຈະໃສຊ
່ ່ ຫຼ ນາມສະກຸນຂອງຜໜ່ ງ ຫຼ ຫຼາຍຄ ົນກໄດ ຫຼ ຈະໃສຊ
່ ່ ໃດໜ່ ງກໄດຕາມການ
ຕ ົກລ ົງກ ັນ. ຜທີ່ ແຈງຂນທະບຽນ ຈອງຊ່ ວິສາຫະກິດກອ
ັ ອ
່ ນ ມີບລິມະສິດໃນຊ່ ວິສາຫະກິດນນກ
່ ນ.
ຊ່ ວິສາຫະກິດ ຮບການ ຫຼ ຮບແບບໃດ ຕອງມີ ຊ່ ຂອງວິສາຫະກິດ ຮບການ ແລະ/ຫຼ ຮບແບບວິສາຫະກິດນນັ
ຕິດນາທຸກຄງ.
ັ
່ ໄດຮ ັບການຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ. ພາຍຫຼ ັງໄດ
ຊ່ ວິສາຫະກິດທີ່ ຈອງໄວຈະຕ ົກໄປ ຖາວິສາຫະກິດນນຫາກບ
ັ
ຂນທະບຽນວິສາຫະກິດແລວ ຜດາເນີນທຸລະກິດຕອງຕິດປາຍຊ່ ວິສາຫະກິດຂອງຕ ົນ.
ມາດຕາ 27 (ປັບປຸງ) 27 (ປັບປຸງ) ຊ່ ວິສາຫະກິດທີ່ ເກອດຫາມ
ຊ່ ວິສາຫະກິດທີ່ ເກອດຫາມ ມີ ດງ່ ັ ນີ:
1. ຊ່ ຄຸມເຄອ, ຄາຍຄ ຫຼ ຊາກ ັນກ ັບຊ່ ວິສາຫະກິດອ່ ນ ຍ ົກເວັນ ຊ່ ວິສາຫະກິດສວ
່ ນບຸກຄ ົນ ຫຼ ຊ່ ຂອງວິສາຫະ
ກິດອ່ ນ ຊ່ ງເປັນທີ່ ຮຈ ັກຢາ່ ງກວາງຂວາງ;
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2. ຊ່ ຂ ັດກ ັບວ ັດທະນະທາ, ຮີດຄອງປະເພນີອ ັນດີງາມຂອງຊາດ ຫຼ ຂ ັດກ ັບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍຂອງ
ສ ັງຄ ົມ;
3. ຊ່ ຂອງ ປະເທດ ຫຼ ຊ່ ຂອງ ອ ົງການຈ ັດຕງສາກ
ັ
ົນ , ຊ່ ແລະ ເອກະລ ັກດານວ ັດທະນະທາ ຫຼ
ປຊະນີຍະສະຖານຂອງຊາດ;
4. ຊ່ ທີ່ ຄ ຫຼ ຄາຍຄຊ່ ຂອງຮບການ ຫຼ ຮບແບບວິສາຫະກິດ.
ມາດຕາ 28 (ປັບປຸງ) ການໃຫຜອ່ ນໃຊຊ່ ວິສາຫະກິດ ຫຼ ທະບຽນວິສາຫະກິດ
ການໃຫຜອ່ ນໃຊຊ່ ວິສາຫະກິດ ຕອງເຮັ ດເປັ ນລາຍລກ
ັ ອ ັກສອນ ແລະ ຕອງປະຕິບ ັດໃຫສອດຄອ
່ ງກ ັບລະບຽບ
ກ ົດໝາຍທີ່ກຽ່ ວຂອງ.
ໃນກລະນີທ່ ີ ບ່ ໄດມອບສິດໃຫໃຊຊ່ ວິສາຫະກິດ ເປັ ນລາຍລກ
ັ ອ ັກ ສອນ ແຕຫ
່ າກມີຫຼ ັກຖານວາ່ ເຈົາຂອງຊ່ ວິ
ສາຫະກິດຮແຕບ
່ ່ ທັກທວງ ຫຼ ຄ ັດຄານ ຫຼ ໃຫການສະໜ ັບສະໜນ ກໃຫຖວາ່ ເປັນການມອບສິດດງ່ ັ ກາ່ ວຢາ່ ງ
ຖກຕອງ.
ທະບຽນວິສາຫະກິດບ່ ສາມາດມອບໃຫບຸກຄ ົນ ຫຼ ນິຕບ
ຸ ຄ ົນອ່ ນນາໃຊ. ໃນກລະນີລະເມີດ ຜລະເມີດຕອງ
ິ ກ
ຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ການກະທາທັງໝດ
ົ ຂອງຜຮ ັບມອບ.
ການເຄ່ ອນໄຫວທຸລະກິດ ຂອງຜຮ ັບມອບໃຫນາໃຊທະບຽນວິສາຫະກິດດງ່ ັ ກາ່ ວ ຖວາ່ ເປັນການເຄ່ ອນໄຫວ
ທຸລະກິດໂດຍບ່ ມີທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ຈະຖກປະຕິບ ັດມາດຕະການ ຕາມທີ່ ໄດບ່ງົ ໄວໃນມາດຕາ 212
ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.
ມາດຕາ 29 (ປັບປຸງ) ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ການໃຫຄ ົນອ່ ນໃຊຊ່ ວິສາຫະກິດ
ຜທີ່ ອະນຸຍາດໃຫບຸກຄ ົນອ່ ນໃຊຊ່ ວິສາຫະກິດຂອງຕ ົນ ຕອງຮ ັບຜິດ ຊອບຕ່ ບຸກຄ ົນທີສາມ ຕາມສ ັນຍາທີ່ໄດ
ຕ ົກລ ົງກ ັນ ຫຼ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດໝາຍ.
ຜທີ່ ອະນຸຍາດໃຫບຸກຄ ົນທີ່ຂາດຄວາມສາມາດທາງດານການປະພດ ໃຊຊ່ ວິສາຫະກິດຂອງຕ ົນ ຕອງຮ ັບຜິດຊອບຕ່
ການກະທາຂອງບຸກຄ ົນດງ່ ັ ກາ່ ວ.
ຜທີ່ ອະນຸຍາດໃຫບຸກຄ ົນ ຫຼ ນິຕບ
ຸ ຄ ົນທີ່ກ ົດໝາຍເກອດຫາມໃຊຊ່ ວິສາຫະກິດຂອງຕ ົນ ຕອງຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ການ
ິ ກ
ກະທາຮວ
ຸ ຄ ົນດງ່ ັ ກາ່ ວ. ການດາເນີນທຸລະກິດຂອງຜທີ່ ໄດຮ ັບອະນຸຍາດນນຖ
ິ ກ
ັ ວາ່ ເປັນ
່ ມກ ັນກ ັບ ບຸກຄ ົນ ຫຼ ນິຕບ
ການດາເນີນທຸລະກິດ ໂດຍບ່ ໄດຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ.
ວິສາຫະກິດຂອງລ ັດບ່ ອະນຸຍາດໃຫບຸກຄ ົນ ຫຼ ນິຕບ
ຸ ຄ ົນອ່ ນໃຊຊ່ ວິສາຫະກິດຂອງຕ ົນ. ໃນກລະນີທ່ ີມີການ
ິ ກ
ລະເມີດຜລະເມີດນນັ ຕອງຮ ັບຜິດ ຊອບຕ່ ບຸກຄ ົນທີສາມດວຍຕ ົນເອງ.
ມາດຕາ 30 ການໂອນ ແລະ ຂຫາມໃນການໂອນຊ່ ວິສາຫະກິດ
ຊ່ ວິສາຫະກິດຈະໂອນໄດ ກຕ່ ເມ່ ອ:
1. ເປັນການໂອນຊ່ ວິສາຫະກິດໄປພອມກ ັບການໂອນວິສາຫະກິດທັງໝດ
ົ ລວມທັງສິດ ແລະ ພ ັນທະ;
2. ເປັນການໂອນຊ່ ວິສາຫະກິດ ຂອງວິສາຫະກິດທີ່ ໄດຍຸບເລີກທຸລະກິດທັງໝດ
ົ ຢາ່ ງຖກຕອງ.
ພາຍຫຼ ັງການໂອນຊ່ ວິສາຫະກິດຕາມຂໜ່ ງເທິງນີ ໄດດາເນີນຢາ່ ງຖກຕອງແລວ ຜຮ ັບໂອນຕອງແຈງໃຫລກໜີ
ແລະ ເຈົາໜີຂອງວິສາຫະກິດ ຊາບພາຍໃນການ ົດ ຫ ົກສິບວ ັນ ແລະ ແຈງໃຫເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່
ກຽ່ ວຂອງຊາບ ພາຍໃນການ ົດ ຫາວ ັນ ລ ັດຖະການ ນ ັບແຕວ
ົ
່ ັນຮ ັບໂອນເປັນຕນໄປ.
ການໂອນຊ່ ວິສາຫະກິດທີ່ ບ່ ຖກຕອງທຸກຮບແບບ ລວມທັງການຜກ ຂາດຕະຫຼາດ ໂດຍການໂອນຊ່ ວິສາຫະກິດ
ລວນແຕຖ
່ ກເກອດຫາມ. ໃນກ ລະນີທ່ ີມີການລະເມີດຜໂອນ ແລະ ຜຮ ັບໂອນ ຕອງຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ການກະທາ
ຂອງຕ ົນ ຕາມລະບຽບກ ົດໝາຍທີ່ກຽ່ ວຂອງຂອງ ສປປ ລາວ.
ວິສາຫະກິດຂອງລ ັດ ບ່ ອະນຸຍາດໃຫໂອນຊ່ ວິສາຫະກິດຂອງຕ ົນໃຫວິສາຫະກິດປະເພດອ່ ນ.
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ມາດຕາ 31 ການຍຸບເລີກຊ່ ວິສາຫະກິດ
ຊ່ ວິສາຫະກິດ ຈະຖກຍຸບເລີກພອມດຽວກ ັນກ ັບການຍຸບເລີກຂອງວິສາຫະກິດ. ພາຍຫຼ ັງຊ່ ວິສາຫະກິດໄດຖກຍຸບ
ເລີກແລວ ເຈົາຂອງຊ່ ວິສາຫະກິດຕອງປົດປາຍຊ່ ວິສາຫະກິດອອກພາຍໃນ ເຈັດວ ັນ ນ ັບແຕວ
່ ັນມີແຈງການໃຫຍຸບ
ເລີກເປັນຕນໄປ.
ົ
ສາລ ັບບຸກຄ ົນ ຫຼ ນິຕບ
ຸ ຄ ົນທີ່ ຍ ັງນາໃຊຊ່ ວິສາຫະກິດ ຫຼ ທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ ຍຸບເລີກແລວນນັ ໃຫຖວາ່ ຜກຽ່ ວ
ິ ກ
ເຄ່ ອນໄຫວທຸລະກິດໂດຍບ່ ໄດຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ.
ມາດຕາ 28 (ໃໝ)່ ການຕິດປາຍຊ່ ວິສາຫະກິດ
ວິສາຫະກິດ ຕອງຜະລິດປາຍຊ່ ວິສາຫະກິດ ຕາມເນອໃນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ຕອງຕິດປາຍຊ່ ວິ
ສາຫະກິດຢດ
ັ ານ ັກງານຂອງຕ ົນ ພາຍໃນການ ົດເວລາ ຫ ົກສິບວ ັນ ນ ັບແຕວ
່ ານໜາ ທີ່ ຕງສ
່ ັນທີ່ໄດຂນທະບຽນວິສາຫະ
ກິດເປັນຕນໄປ.
ົ
ປາຍຊ່ ວິສາຫະກິດ ຕອງມີເນອໃນ, ຂະໜາດ ແລະ ຮບແບບ ສອດຄອ
່ ງກ ັບກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ທີ່ ກຽ່ ວຂອງ.

ພາກທີ III
ວິສາຫະກິດສວ
່ ນບຸກຄ ົນ
ມາດຕາ 29 (ປັບປຸງ) 32 ການຍ່ ນຄາຮອງ ເອກະສານປະກອບແຈງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ
ຜທີ່ ມີຈດ
ຸ ປະສງົ ຢາກແຈງ ເອກະສານປະກອບແຈງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດສວ
່ ນບຸກຄ ົນ ຕອງຍ່ ນຄາຮອງ
ໂດຍມີເນອໃນ ມີເອກະສານ ຕນຕ
ດງ່ ັ ນີ:
ົ
1. ຄາຮອງແຈງຂນທະບຽນສາງຕງວິ
ັ ສາຫະກິດສວ
່ ນບຸກຄ ົນ;
2. ບ ັດປະຈາຕ ົວ ຫຼ ປມສາມະໂນຄ ົວ ຫຼ ໜ ັງສຜາ່ ນແດນ.
1. ຊ່ ວິສາຫະກິດ ແລະ ປະເພດທຸລະກິດ;
2. ຊ່ , ທີ່ ຢ່ ແລະ ສ ັນຊາດຂອງເຈົາຂອງວິສາຫະກິດ ແລະ ຜຈ ັດການ;
3. ທີ່ ຕງວິ
ັ ສາຫະກິດ;
4. ທນຈ ົດທະບຽນ.

ມາດຕາ 30 (ໃໝ)່ ການປະກອບທນ
ທນຂອງວິສາຫະກິດສວ
ົ ໄດມາຈາກການປະກອບທ ນຂອງເຈົາຂອງວິສາຫະກິດ. ການປະກອບທ ນ
່ ນບຸກ ຄນ
ສາມາດປະກອບເປັນເງິນ ຫຼ ເປັນວ ັດຖຸ ກໄດ.
ເຈົາຂອງວິສາຫະກິດສວ
່ ນບຸກຄ ົນ ຕອງຖອກທນໃຫຄ ົບຖວນທັງເປັນເງິນ ແລະ ເປັນວ ັດຖຸ ພາຍຫຼ ັງຂນທະບຽນວິ
ສາຫະກິດເປັນຕນໄປ
ເວັນເສຍແຕກ
ົ
່ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໄດການ ົດໄວເປັນຢາ່ ງອ່ ນ.
ມາດຕາ 31 33 ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງເຈົາຂອງວິສາຫະກິດ
ເຈົາຂອງວິສາຫະກິດສວ
່ ນບຸກຄ ົນ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດງ່ ັ ນີ:
1. ບລິຫານຈ ັດການວິສາຫະກິດດວຍຕ ົນເອງ ຫຼ ຈາງບຸກຄ ົນອ່ ນມາບລິຫານຈ ັດການແທນ;
2. ຕ ົກລ ົງກຽ່ ວກ ັບການນາໃຊຜ ົນກາໄລ ຫຼ ບ ັນຫາອ່ ນໆ ກຽ່ ວກ ັບວິສາຫະກິດຂອງຕ ົນແຕພ
່ ຽງຜດຽວ;
3. ຖບ ັນຊີຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດໝາຍວາ່ ດວຍການບ ັນຊີ;
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4. ປະຕິບ ັດພ ັນທະຕາ່ ງໆຕ່ ລ ັດ;
5. ປະຕິບ ັດສິດ ແລະ ໜາທີ່ ອ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ລະບຽບ ກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 32 34 ຜຈ ັດການ
ຜຈ ັດການຂອງວິສາຫະກິດສວ
່ ນບຸກຄ ົນ ອາດຈະແມນເຈົ
່ າຂອງວິສາຫະກິດເອງ ຫຼ ອາດຈະຈາງບຸກຄ ົນພາຍ
ນອກຜໜ່ ງ ຫຼ ຫຼາຍຄ ົນມາເປັນ ຜຈ ັດການກໄດ. ຜຈ ັດການທີ່ເປັນບຸກຄ ົນພາຍນອກ ໄດຮ ັບຄາ່ ຕອບແທນ ຕາມການ
ຕ ົກລ ົງກ ັບເຈົາຂອງວິສາຫະກິດສວ
່ ນບຸກຄ ົນ.
ວິສາຫະກິດສວ
່ ນບຸກຄ ົນທີ່ມີຜຈ ັດການຫຼາຍຄ ົນນນັ ອາດຈະໃຫຜຈ ັດການໃດໜ່ ງເປັນຜຊີນາລວມ ແລະ ມີ
ອານາດໃນການເຮັດສ ັນຍາໃນນາມວິສາຫະກິດສວ
່ ນບຸກຄ ົນແຕພ
່ ຽງຜດຽວກ ັບບຸກຄ ົນພາຍນອກ. ຜຈ ັດການ ດງ່ ັ ກາ່ ວ ເອີນ
ວາ່ “ຜຈ ັດການທົ່ວໄປ”. ບ ົດບ ັນຍ ັດນີ ໃຫນາໃຊລວມໄປເຖິງຜຈ ັດການຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ ແລະ ບລິສ ັດຈາກ ັດຜ
ດຽວດວຍ.
ຜຈ ັດການເຄ່ ອນໄຫວວຽກງານທັງໝດ
ົ ຂອງຕ ົນ ບ ົນພນຖານສິດ ແລະ ໜາທີ່ ທີ່ ໄດການ ົດໄວ ໃນສ ັນຍາ ແລະ
ຕອງຢພ
່ າຍໃຕການຄວບຄຸມ ຂອງຜເປັນເຈົາຂອງ.
ຜຈ ັດການອາດຈະມອບບາງວຽກງານຂອງຕ ົນໃຫບຸກຄ ົນອ່ ນເຮັດຊວ
່ ຍກໄດ.
ມາດຕາ 33 35 (ປັບປຸງ) ສ ັນຍາຈາງຜຈ ັດການ
ສ ັນຍາຈາງຜຈ ັດການຕອງເຮັດເປັນລາຍລກ
ັ ອ ັກສອນ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ກ ົດໝາຍວ າ່ ດວຍຂຜກພນ
ັ ໃນ
ສນ
ັ ຍາ ແລະ ນອກສນ
ັ ຍາ ປະມວນກ ົດໝາຍແພ ່ງ. ເນອໃນຂອງສ ັນຍາຕອງການ ົດລະອຽດ ກຽ່ ວກ ັບສິດ, ໜາທີ່ ,
ຄາ່ ຈາງ, ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຄສ
່ ັນຍາ ແລະ ການຍ ົກເລີກສ ັນຍາ.
ສາຍພວ
ົ ພັນລະຫວາ່ ງເຈົາຂອງວິສາຫະກິດ, ຜ ຈ ັດການ ແລະ

ບຸກຄ ົນພາຍນອກ ແມນໃຫ
ປະຕິບ ັດຕາມກ ົດ
່

ໝາຍທີ່ ກຽ່ ວຂອງ.
ມາດຕາ 34 (ປັບປຸງ) 36 ການຍຸບເລີກ ແລະ ການຊາລະສະສາງ
ວິສາຫະກິດສວ
່ ນບຸກຄ ົນຈະຖກຍຸບເລີກ ໃນກລະນີ ດງ່ ັ ນີ:
1. ເຈົາຂອງວິສາຫະກິດສວ
່ ນບຸກຄ ົນຕ ັດສີນໃຈຍຸບເລີກ;
2. ສານຕ ັດສີນໃຫຍຸບເລີກ;
3. ລມລະລາຍ;
ົ
4. ເຈົາຂອງວິສາຫະກິດເສຍຊີວດ
ິ ຫຼ ຂາດຄວາມສາມາດທາງດານການປະພດ ໂດຍບ່ ມີຜສບທອດ.
ໃນກລະນີທ່ ີວິສາຫະກິດສວ
່ ນບຸກຄ ົນ

ຫາກຍຸບເລີກຜເປັນເຈົາຂອງມີພ ັນທະຊາລະສະສາງດວຍຕ ົນເອງ

ແຕງ່ ຕງບຸ
ັ ກຄ ົນພາຍນອກມາເປັນຜຊາລະສະສາງແທນກໄດ

ເວັນເສັ ຍແຕກ
່ ານຍຸບເລີກດວຍຄາຕ ັດສີນຂອງສານ

ຫຼ
ຫຼ

ການລມລະລາຍຂອງວິ
ສາຫະກິດສວ
ນຜແຕງ່ ຕງຜ
ົ
ັ ຊາລະສະສາງ.
່ ນບຸກຄ ົນ ຊ່ ງຕອງແມນສານເປັ
່
ການຍຸບເລີກວິສາຫະກິດສວ
່ ນບຸກຄ ົນ

ບ່ ວາ່ ໃນກລະນີໃດກຕາມ

ຕອງໄດຊາລະພ ັນທະອາກອນ

ລະສະສາງໜີສິນຕາມກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. ຫຼ ັງຈາກນນັ ເຈົາຂອງວິສາຫະກິດ, ເຈົາໜາທີ່

ແລະ

ຊາ

ຫຼ ບຸກຄ ົນທີ່

ກຽ່ ວຂອງ ຕອງແຈງເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ ກຽ່ ວຂອງ ເພ່ ອລບຊ່ ວິສາຫະກິດອອກຈາກ ຖານຂມນວິສາຫະກິດ
ແຫງ່ ຊາດ ແລະ ແຈງກຽ່ ວກ ັບການລບຊ່ ນນັ ຜາ່ ນພາຫະນະສ່ ມວນຊ ົນໃດໜ່ ງ ພາຍໃນ ສາມ ວ ັນລ ັດຖະການ ນ ັບແຕ ່
ວ ັນໄດຮ ັບແຈງຍຸບເລີກວິສາຫະກິດ ເປັນຕນໄປ.
ົ
ໃນກລະນີ ການຊາລະສະສາງບ່ ຖກຕອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຜຊາລະສະສາງ ຕອງຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ຄວາມເສຍ
ຫາຍທີ່ ເກີດຈາກການຊາລະສະສາງຂອງຕ ົນ.
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ພາກທີ IV
ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ
ໝວດທີ 1
ຫຼ ກ
ັ ການລວມຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ
ມາດຕາ 35 37 ຂາຮຸນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ
ຜປະກອບທນໃນວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ ເອີນວາ່ “ຂາຮຸນ”.
ຂາຮຸນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ຸ ຄ ົນກໄດ.
່ ນອາດຈະເປັນບຸກຄ ົນ ຫຼ ນິຕິບກ
ມາດຕາ 36 (ປັບປຸງ) 38 ສ ັນຍາສາງຕງວິ
ັ ສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ
ສ ັນຍາສາງຕງວິ
ັ ສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ ຕອງເຮັດເປັນລາຍລ ັກອ ັກສອນ ໂດຍສອດຄອ
່ ງກ ັບ ກ ົດໝາຍວາ່ ດວຍຂຜກ
ພ ັນໃນສ ັນຍາ ແລະ ນອກສ ັນຍາ ປະມວນກ ົດໝາຍແພງ່ ຂອງ ສປປ ລາວ.
ສ ັນຍາສາງຕງວິ
ດງ່ ັ ນີ:
ັ ສາຫະກິດຮຸນສວ
ົ
່ ນຕອງມີເນອໃນຕນຕ
1. ຊ່ ວິສາຫະກິດ;
2. ວ ັດຖຸປະສ ົງຂອງການດາເນີນທຸລະກິດ;
3. ຊ່ , ສະຖານທີ່ ຕງຂອງສ
ານ ັກງານ; ໃຫຍ ່ ແລະ ສາຂາທັງໝດ
ັ
ົ ຖາມີ;
4. ທນຈ ົດທະບຽນວິສາຫະກິດ ການ ົດ ຫຼ ມນຄາ່ ຮຸນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ ໂດຍແບງ່ ເປັນເງິນ, ວ ັດຖຸ ຫຼ
ແຮງງານ;
5. ຊ່ , ທີ່ ຢ່ ແລະ ສ ັນຊາດບ ັນດາຂາຮຸນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ;
6. ຊ່ ແລະ ລາຍເຊັ ນ ບ ັນດາຂາຮຸນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ.
ທນການ ົດຕາມທີ່ໄດກາ່ ວມາໃນ ຂ ສີ່ ຂອງມາດຕານີ ແມນທ
່ ນຈ ົດທະບຽນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ.
ມາດຕາ 37 39 ຖານະນິຕບ
ຸ ຄ ົນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ິ ກ
່ ນ
ຖານະນິຕບ
ຸ ຄ ົນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ິ ກ
່ ນ ປະກອບດວຍ:
1. ຊ່ ຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ;
2. ສະຖານທີ່ ຕງສ
ັ ານ ັກງານໃຫຍລ
່ ວມທັງສາຂາ ຖາມີ;
3. ຊ ັບສ ົມບ ັດ ແລະ ທນ;
4. ກ ົດລະບຽບຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ;
5. ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ໜີສິນ ຕາມຮບແບບຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ;
6. ຄວາມສາມາດທາງດານກ ົດໝາຍໃນການປະຕິບ ັດສິດ ແລະ ພ ັນທະຂອງຕ ົນ, ເປັນໂຈດ ຫຼ ຈາເລີຍ ຄ
ບຸກຄ ົນທາມະດາ.
ມາດຕາ 38 40 ສາຂາຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ
ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ ທີ່ ຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຢ່ ສປປ ລາວ ບ່ ຈາເປັ ນຕອງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດສາຂາ
ຂອງຕ ົນອີກ ແລະ ສາຂາດງ່ ັ ກາ່ ວ ບ່ ມີຖານະເປັນນິຕບ
ຸ ຄ ົນທີ່ແຍກອອກຕາ່ ງຫາກ ຈາກວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ິ ກ
່ ນ.
ສາຂາຕງຢ
ັ ບ
ັ
່ ອ
່ ນໃດ ຕອງແຈງໃຫເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ ກຽ່ ວຂອງຢບ
່ ອ
່ ນນນຊາບ.
ສາຂາຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ັ ່ ສປປ ລາວ ຕອງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຕາມກ ົດໝາຍ
່ ນຕາ່ ງປະເທດ ທີ່ ມາຕງຢ
ສະບ ັບນີ.
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ການຕງສາຂາວິ
ສາຫະກິດຮຸນສວ
ປະຕິບ ັດຕາມ ລະບຽບ ກ ົດໝາຍ
ັ
່ ນຂອງລາວ ຢ່ ຕາ່ ງປະເທດ ແມນໃຫ
່
ແລະ ລະບຽບການ ຂອງປະເທດນນ.
ັ
ການຮອງຟອງສາຂາຂອງນິຕິບກ
ຸ ຄ ົນພາຍໃນ ຫຼ ຕາ່ ງປະເທດ ຢ່ ສປປ ລາວ ໃຫຖວາ່ ເປັນການຮອງຟອງ
ນິຕບ
ຸ ຄ ົນນນັ . ບ ົດບ ັນຍ ັດນີ ໃຫ ລວມເຖິງນິຕບ
ຸ ຄ ົນຂອງຕາ່ ງປະເທດ ທີ່ ມີສາຂາຕງຢ
ິ ກ
ິ ກ
ັ ່ ສປປ ລາວ.
ມາດຕາ 39 41 ກ ົດລະບຽບຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ
ກ ົດລະບຽບຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນຕອງມີເນອໃນ ດງ່ ັ ນີ:
1. ເນອໃນຕາມທີ່ ບ່ງົ ໄວໃນ ຂ ໜ່ ງ ຫາ ຂ ຫາ ມາດຕາ 38 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ;
2. ຊ່ , ທີ່ ຢ່ ແລະ ສ ັນຊາດຜຈ ັດການຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ. ໃນກລະນີທ່ ີຂາຮຸນອ່ ນບ່ ໄດເປັນຜຈ ັດການຮວ
່ ມ
ກ ັນ ອາດຈະການ ົດກຽ່ ວກ ັບ ຂຈາກ ັດຕ່ ການໃຊອານາດຂອງຜຈ ັດການ;
3. ວິທີການແບງ່ ປັນຜ ົນກາໄລ ແລະ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ການຫຼຼຸບທນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ;
4. ວິທີ ແລະ ການ ົດເວລາໃນການຖອກຮຸນ;
5. ການບລິຫານຈ ັດການ;
6. ກອງປະຊຸມ ແລະ ວິທີລ ົງມະຕິ;
7. ວິທີແກໄຂຂຂ ັດແຍງ່ ;
8. ການຍຸບເລີກ ແລະ ການຊາລະສະສາງ.
ເນອໃນ ຂ ໜ່ ງ ຂອງມາດຕານີ ຕອງປະກອບເຂົາໃນຂຄວາມແຈງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ເວັນເສັ ຍແຕວ
ິ າຫະ
່ ສ
ກິດຮຸນສວ
່ ນໃດໜ່ ງຕອງ ການປະກອບເນອໃນເພີ່ ມເຕີມອີກ.
ກ ົດລະບຽບຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ ຕອງມີລາຍເຊັ ນຂອງຜຈ ັດການ.
ມາດຕາ 40 (ປັບປຸງ) 42 (ປັບປຸງ) ການປຽ່ ນແປງເນອໃນສ ັນຍາສາງຕງັ ຫຼ ກ ົດລະບຽບ
ການປຽ່ ນແປງເນອໃນສ ັນຍາສາງຕງັ ຫຼ ກ ົດລະບຽບຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ ຕອງໄດຮ ັບສຽງເປັນເອກະສ ັນ
ຈາກຂາຮຸນທຸກຄ ົນ ເວັນເສັ ຍ ແຕໄ່ ດຕ ົກລ ົງກ ັນໄວຢາ່ ງອ່ ນ.
ມະຕິກອງປະຊຸ ມ ກຽ່ ວກ ັບການແກໄຂ, ປ່ຽນແປງເນອໃນສນ
ັ ຍາສາງຕງັ ຫຼ ກ ົດລະບຽບດງ່ ັ ກາ່ ວ ຕອງໄດ
ນາໄປແຈງຕ່ ເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ ກຽ່ ວຂອງ ພາຍໃນການ ົດ ສິບວ ັນ ລ ັດຖະການ ນ ັບແຕວ
່ ັນທີ່ກອງປະຊຸມ
ຂາຮຸນໄດມີມະຕິປ່ຽນແປງເປັນຕນໄປ.
(ຕ ັດອອກ ເນ່ ອງຈາກເນອໃນສາຄ ັນໃນສ ັນຍາສາງຕງັ ແລະ ກ ົດລະບຽບ
ົ
ເປັນຕນ
ົ ຂາຮຸນ ໄດເອົ າເຂົາໃນເນອໃນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດແລວ)

ໝວດທີ 2
ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ
ກ. ການຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ການພົວພັນພາຍໃນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມນັ
ມາດຕາ 41 (ປັບປຸງ) 43 ການຍ່ ນຄາຮອງ ເອກະສານປະກອບແຈງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ
ການຍ່ ນຄາຮອງ ເອກະສານປະກອບແຈງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຂອງວິສາຫະກິດ ຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ ຕອງ
ປະກອບດວຍ ມີເອກະສານຕນຕ
ດງ່ ັ ນີ:
ົ
1. ໃບ ຄາຮອງແຈງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດສາງຕງວິ
ັ ສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ;
2. ສ ັນຍາສາງຕງວິ
ັ ສາຫະກິດຮຸນສວ
ົ ;
່ ນສາມ ັນ; ລາຍເຊັ ນພອມດວຍລາຍຊ່ ແລະ ຂອງຂາຮຸນທັງໝດ
3. ບ ັດປະຈາຕ ົວ ຫຼ ປມສາມະໂນຄ ົວ ຫຼ ໜ ັງສຜາ່ ນແດນ;
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4. ຊ່ , ທີ່ ຢ່ ແລະ ສ ັນຊາດຂອງຜຈ ັດການ ໃນກລະນີທ່ ີ ຂາຮຸນຕ ົກລ ົງບ່ ເປັນຜຈ ັດການຮວ
່ ມກ ັນ;
5. ກ ົດລະບຽບຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ.
ຄາຮອງແຈງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຕອງມີລາຍເຊັ ນຂອງຜຈ ັດການ.
ໃນກລະນີ ນິຕບ
ຸ ຄ ົນ ເປັນຜຖຮຸນ ຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ິ ກ
ັ ນໃໝ່ ຕອງມີໜ ັງສຕ ົກລ ົງ
່ ນສາມ ັນທີ່ຈະສາງຕງຂ
ຈາກນິຕບ
ຸ ຄ ົນຂອງຜຖຮຸນດງ່ ັ ກາ່ ວ.
ິ ກ
ມາດຕາ 42 (ປັບປຸງ) 44 ການປະກອບທນ
ທນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ ໄດມາຈາກການປະກອບທນຂອງບ ັນດາຂາຮຸນ. ການປະກອບທນອາດຈະ
ປະກອບເປັນເງິນ, ເປັນວ ັດຖຸ ຫຼ ເປັນແຮງງານກໄດ.
ການປະກອບທນເປັນວ ັດຖຸ ຫຼ ແຮງງານ ຕອງຕີມນຄາ່ ເປັນເງິນ ໂດຍສອດຄອ
່ ງກ ັບກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ. ຫາມບ່ ໃຫຈ ົດມນຄາ່ ທນທີ່ ປະກອບເປັນແຮງງານ ລງົ ໃນບ ັນຊີສະຫຼຼຸບຊ ັບສ ົມບ ັດຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ.
ວິທີການ ແລະ ການ ົດເວລາໃນການຖອກຮຸນ ຕາມທີ່ ໄດບ່ງົ ໄວໃນ ວ ັກໜ່ ງ ຂອງມາດຕານີ ແມນຂ
່ ນກ ັບການ
ຕ ົກລ ົງຂອງບ ັນດາຂາຮຸນ. ກອ
່ ນການຂນທະບຽນວິສາຫະກິດຂາຮຸນຕອງຖອກຮຸນໃຫຄ ົບ ຕາມທີ່ ໄດຕ ົກລ ົງກ ັນ.
ຂາຮຸນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ ຕອງຖອກທນໃຫຄ ົບທັງເປັ ນເງິນ ແລະ/ຫຼ ເປັ ນວ ັດຖຸ ຕາມການຕ ົກລ ງົ
ກ ັນຂອງບ ັນດາຂາຮຸນ ພາຍຫຼ ັງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ເວັ ນເສຍແຕກ
່ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໄດການ ົດໄວເປັນຢາ່ ງ
ອ່ ນ.
ນອກຈາກທນທີ່ ກາ່ ວມາໃນ ວ ັກໜ່ ງ ຂອງມາດຕານີ ຂາຮຸນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ິ ນາເອົ າ
່ ນສາມນັ ຍ ັງມີສດ
ຊ ັບທີ່ເປັນກາມະສິດຂອງຕ ົນເຂົາໃນການດາເນີນກິດຈະການໃດໜ່ ງ ຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນນນັ ຕາມການຕ ົກລ ົງ
ກ ັນ.
ວິທີການນາໃຊທນ ດງ່ ັ ທີ່ ກາ່ ວມາ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ວ ັກສີ່ ຂອງມາດຕານີ ລວມທັງຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ
ແລະ ການແບງ່ ປັນຜ ົນກາໄລແມນຂ
່ ນກ ັບການຕ ົກລ ົງຂອງບ ັນດາຂາຮຸນ.
ມາດຕາ 43 45 ຮຸນ
ຮຸນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ ບ່ ຈາເປັນຕອງມີມນຄາ່ ຫຼ ອ ັດຕາສວ
່ ນທີ່ ເທົ່ າກ ັນ.
ພາຍຫຼ ັງທີ່ຂາຮຸນຖອກຮຸນຕາມທີ່ ໄດການ ົດໃນ ວ ັກສາມ ມາດຕາ 44 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີແລວ ວິສາຫະກິດ
ຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນຕອງອອກໃບຮຸນຕາມອ ັດຕາສວ
່ ນທີ່ ໄດຖອກໃຫບ ັນດາຂາຮຸນ.
ໃບຮຸນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນບ່ ສາມາດປຽ່ ນມໄດ.
ມາດຕາ 44 46 ຜຈ ັດການ
ຂາຮຸນທັງໝດ
ນຜໜ່ ງ ຫຼ
ົ ຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ັ
່ ນສາມ ັນ ສາມາດເປັນຜຈ ັດ ການຮວ
່ ມກ ັນ ຫຼ ແຕງ່ ຕງຂາຮຸ
ຈານວນໜ່ ງເປັນຜຈ ັດການແທນກໄດ.
ຜຈ ັດການ ແມນຕ
່ ົວແທນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ ແລະ ຂາຮຸນອ່ ນ. ຜຈ ັດການບ່ ມີເງິນເດອນ ຫຼ
ເງິນບາເນັດຈາກການປະຕິບ ັດໜາທີ່ ຂອງຕ ົນ ເວັນເສັ ຍແຕໄ່ ດຕ ົກລ ົງກ ັນໄວຢາ່ ງອ່ ນ.
ຜຈ ັດການວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ ອາດຈະເປັນບຸກຄ ົນພາຍນອກກໄດ. ຜຈ ັດການທີ່ມາຈາກບຸກຄ ົນພາຍ
ນອກຈະໄດຮ ັບເງິນເດອນ ຫຼ ເງິນບາເນັດ ຕາມການຕ ົກລ ົງຂອງບ ັນດາຂາຮຸນ.
ມາດຕາ 45 47 ການແຕງ່ ຕງັ ຫຼ ປົດຕາແໜງ່ ຜຈ ັດການ
ການແຕງ່ ຕງັ ຫຼ ການປົດຕາແໜງ່ ຜຈ ັດການ ຕອງໄດຮ ັບຄະແນນສຽງເປັນເອກະສ ັນຈາກບ ັນດາຂາຮຸນ ເວັນເສັ ຍ
ແຕໄ່ ດຕ ົກລ ົງກ ັນໄວຢາ່ ງອ່ ນ. ການລ ົງຄະແນນສຽງໃຫຖເອົ າ ໜ່ ງຄ ົນຕ່ ໜ່ ງສຽງ.
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ຂາຮຸນທີ່ ຈະຖກແຕງ່ ຕງັ ຫຼ ປົດຕາແໜງ່ ເປັນຜຈ ັດການບ່ ມີສດ
ິ ລ ົງຄະແນນສຽງ.
ມາດຕາ 46 (ປັບປຸງ) 48 ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງຜຈ ັດການ
ຜຈ ັດການ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດງ່ ັ ນີ:
1. ປະຕິບ ັດໜາທີ່ ເພ່ ອຜນ
ົ ປະໂຫຍດຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ ຢາ່ ງເຕັມສວ
່ ນ ແລະ ດວຍຄວາມ
ຊ່ ສ ັດ;
2. ປະຕິບ ັດສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດລະບຽບຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ;
3. ຈາງບຸກຄ ົນພາຍນອກ ເພ່ ອມາຊວ
່ ຍໃນກິດຈະການໃດໜ່ ງ ຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນທີ່ຕ ົນ
ຮ ັບຜິດຊອບ.
ໃນກລະນີທ່ ີມີຂາຮຸນຫຼາຍຄ ົນ ເປັນຜຈ ັດການຮວ
່ ມກ ັນ ຕອງດາເນີນການບລິ ຫານຈ ັດການວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ
ສາມ ັນ ໂດຍຖຕາມສຽງສວ
່ ນຫຼາຍ ຫຼ ອາດຈະຕ ົກລ ົງກ ັນຢາ່ ງໃດຢາ່ ງໜ່ ງກໄດ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດບ່ງົ ໄວໃນກ ົດລະບຽບ.
ການລ ົງຄະແນນສຽງໃຫຖເອົ າ ໜ່ ງຄ ົນຕ່ ໜ່ ງສຽງ.
ໃນກລະນີທ່ ີຜຈ ັດການຜດຽວ, ຜກຽ່ ວມີອານາດໃນການບລິຫານຈ ັດການວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນແຕພ
່ ຽງຜ
ດຽວ ເວັນເສັ ຍແຕໄ່ ດການ ົດຂຈາກ ັດໄວຢາ່ ງອ່ ນ.
ຂຈາກ ັດຕາມທີ່ໄດກາ່ ວມາໃນ ວ ັກສາມ ຂອງມາດຕານີ ລວນແຕບ
່ ່ ມີຜ ົນຕ່ ບຸກຄ ົນພາຍນອກ ຖາບ່ ໄດການ ົດຂ
ຈາກ ັດດງ່ ັ ກາ່ ວໄວໃນກ ົດລະບຽບຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ ສານວນທະບຽນວິສາຫະກິດ.
ມາດຕາ 47 49 ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງຂາຮຸນ
ຂາຮຸນ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດງ່ ັ ນີ:
1. ສອບຖາມກຽ່ ວກ ັບສະພາບຮອບດານ ຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນໄດທຸກເວລາ;
2. ກວດສອບ ຫຼ ອ ັດສາເນົາເອກະສານບ ັນຊີ ແລະ ເອກະສານ ອ່ ນໆ ຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ັ
່ ນສາມນ;
3. ໄດຮ ັບເງິນປັນຜ ົນ ແລະ ຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ສວ
່ ນຫຼຼຸບທນ ຕາມທີ່ ໄດຕ ົກລ ົງກ ັນ;
4. ຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ໜີສິນທັງໝດ
ົ ຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມນັ ໂດຍບ່ ຈາກ ັດ;
5. ໃຊສິດຢັບຢັງ, ຄ ັດຄານ ຫຼ ທັກທວງ ຖາໄດມີການຕ ົກລ ົງກ ັນ ແຕຕ
່ ອງໄດການ ົດໃຫລະອຽດກຽ່ ວກ ັບກລະນີ
ແລະ ວິທີການນາໃຊສິດດງ່ ັ ກາ່ ວ ໄວໃນກ ົດລະບຽບ;
6. ໄດຮ ັບສວ
່ ນແບງ່ ຄນຈາກພດທີ່ ຕ ົນປະກອບທນ ແລະ ກາໄລຕາມການຕ ົກລ ົງໃນເມ່ ອວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ
ສາມ ັນຍຸບເລີກ.
ມາດຕາ 48 50 ການຮ ັບຂາຮຸນໃໝ່ ແລະ ການໂອນຮຸນ
ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນບ່ ສາມາດຮ ັບຂາຮຸນໃໝ່ ແລະ ຂາຮຸນແຕລ
່ ະຄ ົນບ່ ສາມາດໂອນຮຸນໃຫກ ັນໄດ ເວັນເສັ ຍ
ແຕໄ່ ດຕ ົກລ ົງກ ັນໄວຢາ່ ງອ່ ນ.
ໃນກລະນີຫາກຕ ົກລງົ ກ ັນໃຫຮ ັບຂາຮຸນໃໝ່ ຫຼ ໂອນຮຸນໄດນນຕ
ັ ອງໄດຮ ັບຄວາມເຫັ ນດີເປັນເອກະສ ັນຈາກຂາ
ຮຸນທັງໝດ
ົ .
ການຮ ັບເອົ າຂາຮຸນໃໝ່ ສາມາດປະຕິບ ັດໄດດວຍວິທີການໂອນຮຸນ ໃຫບຸກຄ ົນພາຍນອກ ຫຼ ດວຍການໃຫ
ບຸກຄ ົນພາຍນອກຊຮຸນໃນສວ
່ ນທີ່ ເພີ່ ມຂນໃໝ.່
ພາຍຫຼ ັງຕ ົກລ ົງຮ ັບຂາຮຸນໃໝ່ ຫຼ ໂອນຮຸນໃຫກ ັນແລວ ຕອງແຈງໃຫເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດ ທີ່ ກຽ່ ວຂອງ
ຊາບຢາ່ ງຊາບ່ ໃຫເກີນ ຫາວ ັນ ລ ັດຖະການ ນ ັບແຕວ
ົ
່ ັນຕ ົກລ ົງຮ ັບ ຫຼ ໂອນເປັນຕນໄປ.
ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນທີ່ເຫຼອພຽງຂາຮຸນແຕຜ
່ ດຽວ ດວຍການໂອນຮຸນ ຫຼ ດວຍສາເຫດອ່ ນ ຈະພາໃຫວິ
ສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນດງ່ ັ ກາ່ ວ ຖກຍຸບເລີກ.
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ໃນກລະນີທ່ ີຊ່ ຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ັ ນ ໂດຍການປະ ກອບຈາກຊ່ ຂອງບ ັນດາຂາຮຸນ ເມ່ ອຂາຮຸນ
່ ນສາມ ັນຕງຂ
ໃດໜ່ ງອອກໄປ ວິສາຫະກິດຮຸນ ສວ
່ ນສາມ ັນ ມີສິດລບຊ່ ຂອງຂາຮຸນດງ່ ັ ກາ່ ວອອກຈາກຊ່ ຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ
ສາມ ັນໄດ.
ມາດຕາ 49 (ປັບປຸງ) 51 ການກະທາ ຫຼ ການດາເນີນທຸລະກິດທີ່ ເກອດຫາມສາລ ັບຂາຮຸນ
ການກະທາ ຫຼ ການດາເນີນທຸລະກິດຂອງບ ັນດາຂາຮຸນທີ່ ເປັນການແຂງ່ ຂ ັນກ ັບທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດຮຸນ
ສວ
່ ນສາມ ັນຂອງຕ ົນ ລວນແຕຖ
່ ກເກອດຫາມ ເວັນເສຍແຕ ່ ໄດຮ ັບຄວາມເຫັ ນດີເປັນເອກະສ ັນຈາກຂາຮຸນອ່ ນ, ການ
ກະທາ ຫຼ ການດາເນີນທຸລະກິດຂອງຂາຮຸນໃດໜ່ ງໄດມີມາກອ
່ ນການເຂົາຮຸນ ຊ່ ງບ່ ໄດຮ ັບການຄ ັດຄານຈາກຂາຮຸນອ່ ນ.
ການກະທາ ຫຼ ທຸລະກິດທີ່ ຖວາ່ ເປັນການແຂງ່ ຂ ັນກ ັບວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ ມີ ດງ່ ັ ນີ:
1. ການດາເນີນທຸລະກິດທີ່ ຄາຍຄກ ັບວ ັດຖຸປະສ ົງຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນໃນນາມຕ ົນເອງ;
2. ການດາເນີນທຸລະກິດທີ່ ຄາຍຄກ ັບວ ັດຖຸປະສ ົງຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ ໃນນາມບຸກຄ ົນອ່ ນ ເຊັ່ ນ
ການເປັນຜຈ ັດການ ຫຼ ການເປັນຜອານວຍການໃຫວິສາຫະກິດອ່ ນ;
3. ການເປັນຂາຮຸນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ ຫຼ ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນຈາກ ັດອ່ ນ ຊ່ ງມີຄວາມ
ຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ໜີສິນໂດຍບ່ ຈາກ ັດ.
ຕ່ ການລະເມີດຂເກອດຫາມຕາມມາດຕານີ ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ິ ທວງເອົ າຜ ົນກາໄລທັງໝດ
ົ ທີ່ ໄດ
່ ນສາມ ັນ ມີສດ
ມາຈາກການກະທາ ຫຼ ການດາເນີນທຸລະກິດທີ່ ລະເມີດດງ່ ັ ກາ່ ວຂອງຂາຮຸນ ຫຼ ຮອງຟອງໃຫຍຸບເລີກວິສາຫະກິດຮຸນ
ສວ
່ ນສາມ ັນ.
ມາດຕາ 52 ການຍ ົກເວັນສາລ ັບຂຫາມ (ຍາຍໄປລວມກ ັບ ມາດຕາ 51)
ຂເກອດຫາມຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ມາດຕາ 51 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ອາດຈະຖກຍ ົກເວັນເມ່ ອ:
1. ໄດຮ ັບຄວາມເຫັ ນດີເປັນເອກະສ ັນຈາກຂາຮຸນອ່ ນ;
2. ການກະທາ ຫຼ ການດາເນີນທຸລະກິດຂອງຂາຮຸນໃດໜ່ ງໄດມີມາກອ
່ ນການເຂົາຮຸນ ຊ່ ງບ່ ໄດຮ ັບການ
ຄ ັດຄານຈາກຂາຮຸນອ່ ນ.

ຂ. ການພົວພັນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນກ ັບບຸກຄ ົນພາຍນອກ
ມາດຕາ 50 53 ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ໜີສິນ
ຂາຮຸນແຕລ
ິ ທວງໜີ
່ ະຄ ົນ ຕອງຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ໜີສິນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນໂດຍບ່ ຈາກ ັດ. ເຈົາໜີມີສດ
ນາແຕລ
່ ະຂາຮຸນໄດ ພາຍຫຼ ັງທີ່ໄດທວງນາວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນແລວ ແຕບ
່ ່ ໄດຮ ັບການຊາລະ.
ບ ັນດາຂາຮຸນ ສາມາດຕ ົກລງົ ກຽ່ ວກ ັບອ ັດຕາສວ
່ ນຄວາມຮ ັບຜິ ດຊອບຂອງແຕລ
່ ະຄ ົນຕ່ ໜີ ສິນ ຫຼ ການຫຼຼຸບທນ
ຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ັ ່ ມີຜ ົນຕ່ ບຸກຄ ົນພາຍນອກ.
່ ນສາມ ັນ ແຕກ
່ ານຕ ົກລ ົງນນບ
ຂາຮຸນ ຈະຮ ັບຜິ ດຊອບຕ່ ໜີ ສິນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ ກຕ່ ເມ່ ອ:
1. ເປັນໜີສິນທີ່ ເກີດຂນຈາກການປະຕິບ ັດໜາທີ່ ຕາມກ ົດລະບຽບຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນຂອງຜຈ ັດການ
ຫຼ ຂອງຂາຮຸນອ່ ນ;
2. ເປັນໜີສິນທີ່ ເກີດຂນຈາກການປະຕິບ ັດໜາທີ່ ໃດໜ່ ງ ເພ່ ອບ ັນ ລຸວ ັດຖຸປະສ ົງຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ
ສາມ ັນ ແລະ ການກະທາດງ່ ັ ກາ່ ວໄດຮ ັບຮອງເອົ າໂດຍຂາຮຸນທັງໝດ
ົ .
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ມາດຕາ 51 54 ສິດໄດຮ ັບຜ ົນປະໂຫຍດ
ຂາຮຸນທຸກຄ ົນ ລວນແຕມ
ີ ດ
ິ ໄດຮ ັບຜ ົນປະໂຫຍດຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ສ
່ ນສາມ ັນ ທີ່ ໄດມາຈາກການພ ົວພ ັນກ ັບ
ບຸກຄ ົນພາຍນອກ ໃນນາມວິສາຫະກິດ ບ່ ວາ່ ຜ ົນປະໂຫຍດນນຈະໄດ
ມາຈາກການໃຊຊ່ ຂອງວິສາຫະກິດ ຮຸນສວ
ັ
່ ນສາມ ັນ
ຫຼ ບ່ ໃຊຊ່ ນນກ
ັ ຕາມ.
ມາດຕາ 52 55 ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຂາຮຸນທີ່ ອອກ ແລະ ຂາຮຸນເຂົາໃໝ່
ຂາຮຸນທີ່ ອອກຈາກວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ ຕອງຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ໜີສິນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນທີ່ເກີດ
ຂນ ກອ
່ ນການອອກຈາກວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນຂອງຕ ົນ.
ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບດງ່ ັ ກາ່ ວ ຈະສິນສຸດລ ົງພາຍໃນການ ົດ ໜ່ ງປີ ນ ັບແຕວ
່ ັນທີ່ຜກຽ່ ວຖກຕ ົກລ ົງໃຫອອກໄປ ເວັນ
ເສັ ຍແຕມ
ີ ານຕ ົກລ ົງໄລຍະ ຮ ັບຜິດຊອບໄວຍາວກວາ່ ນີ.
່ ກ
ຂາຮຸນທີ່ ເຂົາມາໃໝ່ ຕອງຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ໜີສິນທັງໝດ
ົ ຂອງວິສາ ຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ ເວັນເສັ ຍແຕໄ່ ດມີການ
ຕ ົກລ ົງກ ັນໄວຢາ່ ງອ່ ນ ແຕກ
່ ານຕ ົກລ ົງດງ່ ັ ກາ່ ວບ່ ມີຜ ົນຕ່ ບຸກຄ ົນພາຍນອກ.

ຄ. ການຄວບ ແລະ ການແຍກ ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ
ມາດຕາ 53 (ປັບປຸງ) 56 ການຄວບວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ
ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນໜ່ ງ ສາມາດຄວບເຂົາກ ັບໜ່ ງ ຫຼ ຫຼາຍ ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນອ່ ນໄດ ເພ່ ອ
ກາຍເປັນວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນເດີມໃດໜ່ ງ ຫຼ ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນໃໝ.່
ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນຈະຄວບກ ັນໄດ ກຕ່ ເມ່ ອປະຕິບ ັດ ຕາມເງ່ ອນໄຂ ລຸມ
່ ນີ:
1. ໄດຮ ັບຄວາມເຫັ ນດີເປັນເອກະສ ັນ ຈາກກອງປະຊຸມຂາຮຸນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນທີ່ຈະຄວບ, ເວັນ
ເສັ ຍແຕໄ່ ດຕ ົກລ ົງກ ັນໄວຢາ່ ງອ່ ນ. ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມດງ່ ັ ກາ່ ວ ຕອງແຈງຕ່ ເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດພາຍໃນ
ການ ົດ ສິບວ ັນ ລ ັດຖະການ ນ ັບແຕວ
ັ ນຕນໄປ;
ົ
່ ັນມີມະຕິຄວບ ນນເປັ
2. ຕອງໄດແຈງກຽ່ ວກ ັບການຄວບ ທາງສ່ ມວນຊ ົນໃດໜ່ ງ ໃຫເຈົາໜີຂອງຕ ົນຊາບ ແລະ ແຈງທາງພາຫະນະ
ສ່ ມວນຊ ົນໃດໜ່ ງ ທີ່ ເໝາະສ ົມ ຢາ່ ງໜອຍ ໜ່ ງຄງັ ພາຍໃນການ ົດ ສິບວ ັນ ລ ັດຖະການ ນ ັບແຕວ
່ ັນມີມະຕິການຄວບ
ເປັນຕນໄປ
ໃຫເຈົາໜີຂອງຕ ົນຊາບ ເພ່ ອສະແດງຄາຄ ັດຄານພາຍໃນການ ົດເວລາ ຫ ົກ ສາມສິບວ ັນ ນ ັບແຕວ
ົ
່ ັນທີ່ເຈົາ
ໜີໄດຮ ັບແຈງ ເພ່ ອຄ ັດຄານ ເປັນຕນໄປ
ແລະ ເຈົາໜີບ່ ຄ ັດຄານ ຫຼ ບ່ ຕອບພາຍໃນການ ົດເວລາດງ່ ັ ກາ່ ວ ຖວາ່ ບ່ ໄດ
ົ
ຄ ັດຄານ;
3. ໄດຂນທະບຽນວິສາຫະກິດໃໝ່ ຫຼ ປຽ່ ນແປງເນອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ.

ມາດຕາ 54 (ໃໝ)່ ການແຍກວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ
ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນໜ່ ງ ສາມາດແຍກອອກເປັນ ສອງ ຫຼ ຫຼາຍ ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນໄດ ໂດຍ
ການແຍກບ ັນດາຊ ັບສິນ, ສິດ, ພ ັນທະ ແລະ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂາຮຸນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ.
ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ ຈະແຍກກ ັນໄດ ກຕ່ ເມ່ ອປະຕິບ ັດ ຕາມເງ່ ອນໄຂ ລຸມ
່ ນີ:
1. ໄດຮ ັບຄວາມເຫັ ນດີເປັນເອກະສ ັນ ຈາກກອງປະຊຸມຂາຮຸນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນທີ່ຈະແຍກ, ເວັນ
ເສຍແຕໄ່ ດຕ ົກລ ົງກ ັນໄວຢາ່ ງອ່ ນ;
2. ໄດແຈງກຽ່ ວກ ັບການແຍກ ໃຫເຈົາໜີທັງໝດ
ົ ຂອງຕ ົນຊາບ ແລະ ແຈງທາງພາຫະນະສ່ ມວນຊ ົນໃດໜ່ ງ
ຢາ່ ງໜອຍ ໜ່ ງຄງັ ພາຍໃນການ ົດ ສິບວ ັນ ລ ັດຖະການ ນ ັບແຕວ
ເພ່ ອສະແດງຄາ
ົ
່ ັນມີມະຕິການແຍກເປັນຕນໄປ
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ຄ ັດຄານ ພາຍໃນການ ົດເວລາ ສາມສິບວ ັນ ນ ັບແຕວ
ແລະ ເຈົາໜີບ່ ຄ ັດຄານ ຫຼ ບ່
ົ
່ ັນທີ່ເຈົາໜີໄດຮ ັບແຈງເປັນຕນໄປ
ຕອບພາຍໃນການ ົດເວລາດງ່ ັ ກາ່ ວ ຖວາ່ ບ່ ໄດຄ ັດຄານ;
3. ໄດຂນທະບຽນວິສາຫະກິດໃໝ່ ສາລ ັບວິສາຫະກິດທີ່ ແຍກອອກ ແລະ ປຽ່ ນແປງເນອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ
ສາລ ັບ ວິສາຫະກິດເດີມ.
ມາດຕາ 55 (ປັບປຸງ) 57 ການຄ ັດຄານການຄວບ ຫຼ ການແຍກ ແລະ ຜ ົນຂອງການຄວບ ຫຼ ການແຍກ
ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນທີ່ຖກຄ ັດຄານການຄວບ ຫຼ ການແຍກ ຈາກເຈົາໜີໃດໜ່ ງນນັ ບ່ ສາມາດຄວບກ ັນ
ຫຼ ແຍກອອກ ໄດ ເວັນເສັ ຍແຕໄ່ ດມີການຊາລະສະສາງໜີສິນໃຫເຈົາໜີດງ່ ັ ກາ່ ວກອ
່ ນ ເທົ່ ານນັ ຫຼ ໄດມີການຕ ົກລ ົງກ ັນ
ກ ັບເຈົາໜີ ໄວເປັນຢາ່ ງອ່ ນ.
ການຄວບ ຫຼ ການແຍກ ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ບເລີກວິສາຫະກິດ ແລະ ບ່ ພາໃຫສິດ
່ ນສາມ ັນ ບ່ ແມນການຍຸ
່
ແລະ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບເກົ່ າຕ ົກໄປ.
ພາຍຫຼ ັງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດໃໝ່ ຫຼ ປຽ່ ນແປງເນອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ ທີ່ ຖກຄວບ
ເຂົາກ ັນ ຫຼ ບ ັນດາວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນໃໝ່ ທີ່ ແຍກອອກຈາກກ ັນນນັ ຕອງຮ ັບຜິດຊອບພ ັນທະຕາ່ ງໆ ແລະ
ບ ັນດາໜີສິນທີ່ ຍ ັງຄາງຊາລະ ຕາມການຕ ົກລ ົງຂອງກອງປະຊຸມຂາຮຸນ.

ງ. ການຍຸບເລີກວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ
ມາດຕາ 56 (ປັບປຸງ) 58 ສາເຫດຂອງການຍຸບເລີກ
ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ ອາດຈະ ສາມາດຍຸບເລີກດວຍ ສາເຫດ ສາມ ສາເຫດ ດງ່ ັ ນີ: ປະການຄ ການ
ຍຸບເລີກດວຍການຕ ົກລ ົງກ ັນລະຫວາ່ ງຂາຮຸນ, ການຍຸບເລີກຕາມຄາຕ ັດສີນຂອງສານ ແລະ ການຍຸບເລີກດວຍສາເຫດ
ທາງດານກ ົດໝາຍ.
1. ການຍຸບເລີກດວຍການຕ ົກລ ົງກ ັນຂອງຂາຮຸນ;
2. ການຍຸບເລີກຕາມຄາຕ ັດສີນຂອງສານ;
3. ການຍຸບເລີກດວຍສາເຫດທາງດານກ ົດໝາຍ.
ການຍຸບເລີກ

ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ

ບ່ ວາ່ ຈະເກີດຂນດວຍສາເຫດໃດກຕາມ

ຕອງແຈງການຍຸບເລີກ

ຊ່ວົ ຄາວ ນາ ຕ່ ເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ ກຽ່ ວຂອງ ພາຍໃນການ ົດ ສິບວ ັນ ລ ັດຖະການ ນ ັບແຕວ
່ ັນທີ່ມີສາເຫດ
ໃຫຍຸບເລີກເປັນຕນໄປ
ຍ ົກເວັນ ສາເຫດການຍຸບເລີກ ຫຼ ລມລະລາຍ
ຕາມຄາຕ ັດສີນຂອງສານ.
ົ
ົ
ມາດຕາ 57 59 ການຍຸບເລີກດວຍການຕ ົກລ ົງກ ັນຂອງຂາຮຸນ
ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ ສາມາດຍຸບເລີກໄດດວຍການຕ ົກລ ົງເປັນເອກະສ ັນຂອງບ ັນດາຂາຮຸນເມ່ ອໃດກໄດ.

ມາດຕາ 58 (ປັບປຸງ) 60 ການຍຸບເລີກຕາມຄາຕ ັດສີນຂອງສານ
ຂາຮຸນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນໃດໜ່ ງ ສາມາດຮອງຂຕ່ ສານ ເພ່ ອພິຈາລະນາໃຫວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ
ສາມ ັນຂອງຕ ົນຍຸບເລີກ. ເມ່ ອເຫັ ນວາ່ :
1. ການດາເນີນທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ ຫຼຼຸບທນ ແລະ ບ່ ສາມາດແກໄຂໄດ;
2. ມີເຫດສຸດວິໄສ ທີ່ ພາໃຫວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນບ່ ສາມາດດາເນີນທຸລະກິດຕ່ ໄປໄດ;
3. ຕ ົນໄດຖກຫຼອກລວງໃຫຫຼ ົງເຊ່ ອ ຫຼ ຖກບ ັງຄ ັບໃຫເຂົາເປັນຂາຮຸນ;
4. ຂາຮຸນໃດໜ່ ງໄດ ຫຼ ກາລ ັງມີການກະທາທີ່ ຈ ົງໃຈລະເມີດສ ັນຍາຂອງຂາຮຸນ ຫຼ ກ ົດລະບຽບ ຫຼ ມີການກະທາ
ທີ່ ເປັນການປະໝາດເລີ່ ນເລີ ຊ່ ງສາງຄວາມເສຍຫາຍຢາ່ ງຮາຍແຮງ ຕ່ ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ.
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ຂາຮຸນທີ່ ຮອງຂໃຫສານພິຈາລະນາຍຸບເລີກ ຕອງບ່ ແມນຜ
ລະນີດງ່ ັ ກາ່ ວຂາງເທິງ.
ົ
່ ທີ່ ເປັນຕນເຫດຂອງກ
ບ ັນດາຂາຮຸນ ຈະຮອງຂ ຕ່ ສານພິຈາລະນາໃຫຂາຮຸນທີ່ ເປັນຕນເຫດ
ໃຊແທນຄາ່ ເສຍຫາຍ ຫຼ ໃຫອອກຈາກ
ົ
ການເປັນຂາຮຸນແທນການຍຸບເລີກກໄດ. ໃນກລະນີນ ີ ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນຕອງແບງ່ ຊ ັບສິນຂອງວິສາຫະກິດໃຫ
ຜກຽ່ ວ ຕາມມນຄາ່ ຕ ົວຈິງໃນເວລາແບງ່ ປັນຊ ັບສິນດງ່ ັ ກາ່ ວ ໂດຍຫ ັກຄາ່ ເສຍຫາຍທີ່ ຜກຽ່ ວໄດສາງຂນອອກ ເວັນເສຍແຕ ່
ບ ັນດາຂາຮຸນໄດຕ ົກລ ົງກ ັນໄວຢາ່ ງອ່ ນ.
ມາດຕາ 59 (ປັບປຸງ) 61 ການຍຸບເລີກດວຍສາເຫດທາງກ ົດໝາຍ
ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ ອາດຈະ ສາມາດຍຸບເລີ ກດວຍສາເຫດທາງກ ົດໝາຍ ໃນກລະນີ ໃດໜ່ ງ ດງ່ ັ ນີ:
1. ການຍຸບເລີກຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນສ ັນຍາ ຫຼ ກ ົດລະບຽບຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ັ
່ ນສາມນ;
2. ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນເຫຼອຂາຮຸນຜດຽວ;
3. ຂາຮຸນໃດໜ່ ງເສຍຊີວດ
ຫຼ , ຂາດຄວາມສາມາດທາງດານການປະພດ ຫຼ ຂາຮຸນທີ່ ເປັນ
ິ , ລມລະລາຍ
ົ
ນິຕບ
ຸ ຄ ົນ ຖກຍຸບເລີກ ຫຼ ລມລະລາຍ
ເວັນເສຍແຕໄ່ ດຕ ົກລ ົງກ ັນໄວຢາ່ ງອ່ ນ;
ິ ກ
ົ
4. ການຍຸບເລີ ກ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນໝວດທີ 2 ແລະ 3 ພາກທີ II ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.
ໃນກລະນີທ່ ີຂາຮຸນໃດໜ່ ງເສຍຊີວດ
ິ ແຕວ
ິ າຫະກິດຮຸນສວ
ິ ມີ
່ ສ
່ ນສາມ ັນບ່ ໄດຍຸບເລີກ ຜສບທອດຂອງຜເສຍຊີວດ
ສິດໄດຮ ັບຊ ັບສິນຂອງຜເສຍຊີວດ
ິ ຢາ່ ງເຕັມສວ
່ ນ ໃນເວລາແບງ່ ປັນຜ ົນກາໄລ ຫຼ ແບງ່ ປັນຊ ັບສິນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນ
ສວ
່ ນສາມ ັນ. (ໃຫໄປຕາມການສບທອດມນມລະດ ົກໃນປະມວນກ ົດໝາຍແພງ່ )
ການລມລະລາຍຂອງວິ
ສາຫະກິດຮຸນສວ
ົ
ົ
່ ນສາມ ັນ ໃຫປະຕິບ ັດກ ົດໝາຍວາ່ ດວຍການຟນຟ ແລະ ລມລະລາຍ
ຂອງວິສາຫະກິດ ແລະ ກ ົດໝາຍອ່ ນທີ່ ກຽ່ ວຂອງ.
ມາດຕາ 60 (ປັບປຸງ) 62 ຜ ົນສະທອນຂອງການຍຸບເລີກຊ່ວົ ຄາວ
ຜ ົນສະທອນຂອງການຍຸບເລີກຊ່ວົ ຄາວ ຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ ມີ ດງ່ ັ ນີ:
1. ຂາຮຸນຖກ ງ ົດສິດ ໂຈະຊ່ວົ ຄາວໃນການຮຽກຮອງຜ ົນປະໂຫຍດຈາກ ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ;
2. ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງບ ັນດາຂາຮຸນ ທີ່ ຍ ັງຄາງຊາລະຄາ່ ຮຸນບ່ ຕ ົກໄປ;
3. ຢຸດຕິການຊາລະສະສາງຊ່ວົ ຄາວ ແລະ ໜີທີ່ ຕອງຮ ັບຂອງວິສາຫະກິດຕອງເອົ າມາຊາລະ;
4. ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ຸ ຄ ົນຢໄ
ິ ເຄ່ ອນໄຫວທຸລະກິດ ແຕຍ
ິ ກ
່ ນສາມ ັນ ບ່ ມີສດ
່ ັງຄ ົງມີຖານະນິຕບ
່ ລຍະໜ່ ງຈ ົນກວາ່ ໄດ
ແຈງການຍຸບເລີກ ແລະ ຖອນທະບຽນວິສາຫະກິດຢາ່ ງຖາວອນ ເພ່ ອສບຕ່ ວຽກທີ່ ຍ ັງຄາງໃຫສາເລັ ດ ແລະ ດາເນີນການ
ຊາລະສະສາງ. (ຂຽນເປັນ ຂ 3 ແລະ 4 ລຸມ
່ ນີ)
3. ບ່ ສາມາດດາເນີນທຸລະກິດໄດ ແລະ ຕອງດາເນີນການຊາລະສະສາງໃຫສາເລັ ດ;
4. ຍ ັງມີຖານະນິຕບ
ຸ ຄ ົນຈ ົນກວາ່ ໄດຖກລບຊ່ ວິສາຫະກິດ ອອກຈາກຖານຂມນວິສາຫະກິດແຫງ່ ຊາດ.
ິ ກ

ຈ. ການຊາລະສະສາງຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມນັ
ມາດຕາ 61 (ປັບປຸງ) 63 ວິທີການຊາລະສະສາງ
ບ ັນດາຂາຮຸນສາມາດຕ ົກລ ົງກ ັນ ເພ່ ອເລອກເອົ າວິທີການແບງ່ ປັນຊ ັບສິນ ຫຼ ການຊາລະສະສາງ ຕາມທີ່ ໄດ
ການ ົດໄວໃນກ ົດລະບຽບຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ ຫຼ ຕາມການຕ ົກລ ົງກ ັນຂອງບ ັນດາຂາຮຸນ ເວັນເສຍແຕກ
່ ລະນີ
ການຍຸບເລີກທີ່ ມີສາເຫດມາຈາກການຍຸບເລີກ ຫຼ ລມລະລາຍ
ຕາມຄາ ສານ ຕ ັດສີນຂອງສານໃຫຍຸບເລີກ, ຫຼ ຂາຮຸນ
ົ
ຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ັ ອພຽງຜດຽວ.
່ ນສາມນເຫຼ
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ມາດຕາ 62 (ປັບປຸງ) 64 ການແຕງ່ ຕງັ ຫຼ ປົດຜຊາລະສະສາງດວຍຂາຮຸນ
ການຊາລະສະສາງຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ົ ເປັນຜ
່ ນສາມ ັນ ອາດຈະດາເນີນໂດຍ ຜຈ ັດການ ຫຼ ຂາຮຸນທັງໝດ
ຊາລະສະສາງຮວ
ຂາຮຸນໃດໜ່ ງ ຫຼ ບຸກຄ ົນພາຍນອກມາທາການຊາລະສະສາງແທນກໄດ. ການ
ັ
່ ມກ ັນ ຫຼ ແຕງ່ ຕງໃຫ
ແຕງ່ ຕງດ
ັ ງ່ ັ ກາ່ ວຕອງ ໄດຮ ັບຄະແນນສຽງເປັນເອກະສ ັນຈາກບ ັນດາຂາຮຸນ.
ໃນກລະນີທ່ ີຄະແນນສຽງຂອງຂາຮຸນ ເພ່ ອເລອກຜຊາລະສະສາງບ່ ພຽງພຕາມທີ່ ກາ່ ວມາໃນ ວ ັກໜ່ ງ ຂອງ
ມາດຕານີ ບ ັນດາຂາຮຸນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ັ
່ ນສາມ ັນສາມາດຮອງຂໃຫສານເປັນຜແຕງ່ ຕງ.
ຜຊາລະສະສາງ ທີ່ ການ ົດໄວໃນມາດຕານີ ແລະ ມາດຕາ 65 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ໄດຮ ັບການແຕງ່ ຕງມາ
ັ
ດວຍຮບການໃດກຈະຖກປົດດວຍຮບການນນ.
ັ
ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ ຕອງແຈງໃຫມວນຊ ົນຊາບ ກຽ່ ວກ ັບການແຕງ່ ຕງັ ຫຼ ປົດຜຊາລະສະສາງ ຕາມທີ່ ໄດ
ການ ົດໄວໃນມາດຕານີ, ມາດຕາ 64 ແລະ ມາດຕາ 65 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ພາຍໃນການ ົດ ສິບວ ັນ ລ ັດຖະການ
ນ ັບແຕວ
(ຍາຍມາແຕມ
ົ
່ ັນແຕງ່ ຕງັ ຫຼ ປົດຜຊາລະສະສາງດງ່ ັ ກາ່ ວ ເປັນຕນໄປ.
່ າດຕາ 66 ເກົ່ າ)
ມາດຕາ 63 (ປັບປຸງ) 65 ການແຕງ່ ຕງຜ
ັ ຊາລະສະສາງດວຍສານ
ການແຕງ່ ຕງຜ
ັ ຊາລະສະສາງ ໃນກລະນີຂອງການຍຸບເລີກວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ ຍອນການຍຸບເລີກ ຫຼ
ລມລະລາຍ
ຕາມຄາຕ ັດສີນຂອງສານ ຫຼ ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ສານເປັນຜແຕງ່ ຕງັ
ົ
່ ນສາມ ັນເຫຼອພຽງຂາຮຸນດຽວ ແມນໃຫ
່
ຜຊາລະສະສາງ ເທົ່ ານນ.
ັ ເວັນເສຍແຕ ່ ກ ົດໝາຍ ໄດການ ົດໄວເປັນຢາ່ ງອ່ ນ.
ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ິ ຂອງຂາຮຸນໃດໜ່ ງນນັ ຜສບທອດ
່ ນສາມ ັນທີ່ຍຸບເລີກ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການເສຍຊີວດ
ຂອງຂາຮຸນທີ່ ເສຍຊີວດ
ິ ມີສດ
ິ ເປັນ ຫຼ ເຂົາຮວ
່ ມເປັນຜຊາລະສະສາງໄດ.

ໃນກລະນີທ່ ີຜສບທອດມີຫຼາຍຄ ົນ ໃຫແຕງ່ ຕງັ

ຄ ົນໃດຄ ົນໜ່ ງເປັນຜຕາງໜາແທນ.
ມາດຕາ 64 (ປັບປຸງ) 66 ການແຕງ່ ຕງປ
ັ ່ຽນແທນຜຊາລະສະສາງທີ່ ບ່ ສາມາດປະຕິບ ັດໜາທີ່ ໄດ
ຜຊາລະສະສາງທີ່ ບ່ ສາມາດປະຕິບ ັດໜາທີ່ ໄດ ພາຍຫຼ ັງໄດຮ ັບການແຕງ່ ຕງເນ
ັ ່ ອງຈາກສາເຫດໃດໜ່ ງ ເຊັ່ ນ ເສຍ
ຊີວດ
ບ ັນດາຂາຮຸນ ຫຼ ສານແຕງ່ ຕງຜ
ິ ຫຼ ຂາດຄວາມສາມາດທາງດານການປະພດ ແມນໃຫ
ັ ຊາລະສະສາງໃໝປ
່
່ ຽ່ ນແທນ
ຕາມແຕລ
ົ ເປັນຜຊາລະສະສາງຮວ
ັ ຊາລະສະສາງໃໝແ
່ ະກລະນີ. ທັງໝດ
່ ມກ ັນ ຈ ົນກວາ່ ໄດມີການແຕງ່ ຕງຜ
່ ທນ.
ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ັ ການປົດ ຫຼ ການສິນສຸດໜາທີ່
່ ນສາມ ັນ ຕອງແຈງໃຫມວນຊ ົນຊາບ ກຽ່ ວກ ັບການແຕງ່ ຕງ,
ຂອງຜຊາລະສະສາງ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນມາດຕານີ, ມາດຕາ 64 ແລະ ມາດຕາ 65 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ພາຍ
ໃນການ ົດ ສິບວ ັນ ລ ັດຖະການ ນ ັບແຕວ
(ຍາຍໄປມາດຕາ 60)
ັ ປົດ ຫຼ ສິນສຸດໜາທີ່ ດງ່ ັ ກາ່ ວເປັນຕນໄປ.
ົ
່ ັນແຕງ່ ຕງ,
ມາດຕາ 65 (ປັບປຸງ) 67 ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງຜຊາລະສະສາງ
ໃນກລະນີ ທີ່ ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນຖກຍຸບເລີກ, ຜຊາລະສະສາງ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດງ່ ັ ນີ:
1. ແຈງເປັ ນລາຍລກ
ັ ອ ັກສອນ ກຽ່ ວກ ັບການຍຸບເລີ ກໃຫເຈົາໜີ ຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ ແລະ
ປະກາດທາງພາຫະນະສ່ ມວນຊ ົນໃດໜ່ ງ ທີ່ ເໝາະສ ົມ ພາຍໃນການ ົດ ສິບວ ັນ ລດ
ັ ຖະການ ນ ັບແຕວ
່ ັນທີ່ມີສາເຫດ
ຂອງການຍຸບເລີກເປັນຕນໄປ
ເພ່ ອໃຫມວນຊ ົນຊາບ ແລະ ໃຫເຈົາໜີຍ່ ນເອກະສານກຽ່ ວກ ັບການເປັນໜີສິນຂອງວິ
ົ
ສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ;
2. ເຕົ າໂຮມຊ ັບສິນທັງໝດ
ົ , ສາງບ ັນຊີຊ ັບສິນ ແລະ ໃບສະຫຼຼຸບຊ ັບສ ົມບ ັດ;
3. ສບຕ່ ເຮັດວຽກຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ ທີ່ ຍ ັງຄາງຄາໃຫສາເລັ ດ;
4. ໄດຮ ັບຄາ່ ຕອບແທນ ໃນການປະຕິບ ັດໜາທີ່ ວຽກງານຂອງຕ ົນ ໂດຍແມນວິ
່ ສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນເປັນຜ
ຮ ັບຜິດຊອບຕາມການຕ ົກລ ົງກ ັນ;
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5. ດາເນີນມາດຕະການທີ່ ຈາເປັນຕາ່ ງໆ ແນໃສປ
ົ ປັກຮ ັກສາຊ ັບສ ົມບ ັດ, ທວງໜີສິນໃຫຄ ົບຖວນ, ຂາຍ ຫຼ
່ ກ
ໂອນຊ ັບສ ົມບ ັດຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ;
6. ສ່ ງົ ໃບສະຫຼຼຸບຊ ັບສ ົມບ ັດ ໃຫຜກວດສອບບ ັນຊີ ເພ່ ອຢັງຢນຄວາມຖກຕອງ;
7. ລາຍງານກຽ່ ວກ ັບການເຕົ າໂຮມຊ ັບສິນ ແລະ ຜົນຂອງວຽກງານຕາ່ ງໆ ໃຫເຈົາໜີທີ່ ກຽ່ ວຂອງ, ຂາຮຸນ ຫຼ
ສານໃນກລະນີທ່ ີສານເປັນຜແຕງ່ ຕງ;
ັ
8. ຮຽກປະຊຸມເຈົາໜີ ແລະ ຂາຮຸນເພ່ ອຮ ັບຮອງ ຫຼ ຕ ົກລ ົງບ ັນຫາຕາ່ ງໆ ທີ່ ເຫັ ນວາ່ ຈາເປັນ ແລະ ຢາ່ ງໜອຍ
ໃຫຮຽກປະຊຸມ ຫ ົກເດອນ ເທ່ ອໜ່ ງ;
9. ປະຕິບ ັດໜາທີ່ ຕາມທີ່ ກອງປະຊຸມຂາຮຸນ ແລະ ເຈົາໜີມອບໝາຍໃຫ;
10. ລາຍງານໃບສະຫຼຼຸບຊ ັບສ ົມບ ັດທຸກໆງວດ; ໃຫເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດ;
11. ຊາລະສະສາງໜີສິນໃຫເຈົາໜີ ແລະ ຈ ັດການແບງ່ ປັນຊ ັບສິນສວ
່ ນທີ່ ເຫຼອໃຫບ ັນດາຂາຮຸນ;
12. ໄກເ່ ກັ່ ຍບ ັນຫາ ຫຼ ຮອງຟອງຕ່ ສານ ເພ່ ອດາເນີນຄະດີໃນນາມວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ັ
່ ນສາມນ;
13. ຜຊາລະສະສາງຕອງ ລາຍງານຕ່ ຂາຮຸນ ຫຼ ຕ່ ສານຖາຫາກສານເປັນຜແຕງ່ ຕງ,
ັ ເມ່ ອເຫັ ນວາ່ ຊ ັບສິນຂອງ
ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ ລວມທັງຂອງບ ັນດາຂາຮຸນມີບ່ ພຽງພກ ັບການຊາລະສະສາງໜີສິນ. ໃນກລະນີ ທີ່ ວິສາຫະກິດ
ຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນບ່ ສາມາດແກໄຂສະພາບໜີສິນຈ ົນເກີນຄວາມສາມາດຊາລະໄດ ຜຊາລະສະສາງສາມາດຮອງຟອງຕ່ ສານ
ເພ່ ອພິຈາລະນາ ໃຫລມລະລາຍ.
(ຜຊາລະສາງ ບ່ ສາມາດຮອງຟອງໃຫວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ົ
ົ
່ ນ ລມລະລາຍ)
ສາລ ັບ ການຊາລະສະສາງ ໃນກລະນີ ພາຍຫຼ ັງທີ່ສານພິຈາລະນາໃຫ ຍຸບເລີກ ຫຼ ລມລະລາຍ
ຕາມຄາຕ ັດສີນ
ົ
ຂອງສານ ແລວຕອງປະຕິບ ັດຕາມ ຂນຕອນທີ່
ການ ົດໄວ ໃນ ໃຫປະຕິບ ັດຕາມ ກ ົດໝາຍວາ່ ດວຍການຟນຟ ແລະ ການ
ັ
ລມລະລາຍຂອງວິ
ສາຫະກິດ ແລະ ກ ົດໝາຍອ່ ນທີ່ ກຽ່ ວຂອງ. ໃນກລະນີນ ີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງຜຊາລະສະສາງສິນສຸດ
ົ
ລ ົງ ເມ່ ອໄດມອບໂອນວຽກງານທັງໝດ
ົ ໃຫຄະນະຄວບຄຸມຊ ັບສິນແລວ.
ມາດຕາ 66 (ປັບປຸງ) 68 ການປະຕິບ ັດໜາທີ່ ຂອງຜຊາລະສະສາງຫຼາຍຄ ົນ
ການປະຕິບ ັດໜາທີ່ ຮວ
່ ມກ ັນຂອງຜຊາລະສະສາງຫຼ າຍຄ ົນ ຕອງດາເນີນບ ົນພນຖານຫຼ ັກການ ສຽງສວ
່ ນຫຼາຍ
ໂດຍຖເອົ າໜ່ ງຄ ົນຕ່ ໜ່ ງສຽງ ເວັນເສຍແຕໄ່ ດມີການມອບໝາຍໃຫແຕລ
່ ະຄ ົນປະຕິບ ັດໜາທີ່ ຕາ່ ງກ ັນ. ແຕຕ
່ ອງໄດແຈງ
ໃຫເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດຊາບ ກຽ່ ວກ ັບການມອບໝາຍ ນີ ພາຍໃນການ ົດ ສິບວ ັນ ລ ັດຖະການ ນ ັບແຕວ
່ ັນໄດ
ຮ ັບການແຕງ່ ຕງເປັ
ັ ນຕນໄປ.
ົ
ຂຈາກ ັດໃນການນາໃຊສິດຂອງຜຊາລະສະສາງ ຕາມການມອບໝາຍໃຫແຕລ
່ ະຄ ົນປະຕິບ ັດໜາທີ່ ລວນແຕບ
່ ່ ມີ
ຜ ົນຕ່ ບຸກຄ ົນພາຍນອກ.
ມາດຕາ 67 (ປັບປຸງ) 69 ບລິມະສິດໃນການຊາລະສະສາງໜີສິນ ແລະ ການແບງ່ ປັນຊ ັບສິນ
ການຊາລະສະສາງໜີສິນ ແລະ ການແບງ່ ປັນຊ ັບສິນ ຕອງປະຕິບ ັດຕາມລາດ ັບບລິມະສິດ ດງ່ ັ ນີ:
1. ຄາ່ ແຮງງານຂອງກາມະກອນ, ເງິນເດອນ ຫຼ ຜ ົນປະໂຫຍດຂອງກາມະກອນ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ກ ົດ
ໝາຍແຮງງານ; (ອາງອີງມາຈາກ ມ. 519 ປະມວນກ ົດໝາຍແພງ່ )
2. ການເສຍພາສີ, ອາກອນ; (ອາງອີງມາຈາກ ມ. 519 ປະມວນກ ົດໝາຍແພງ່ )
່ ນໆ ເພ່ ອຮ ັບປະກ ັນຜ ົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ຊ່ ງບ່ ກວມເອົ າໜີສິນ ຫຼ ຜ ົນປະໂຫຍດອ່ ນ ທີ່ ເກີດ
3. ການຈາຍອ
່
ຈາກສ ັນຍາລະຫວາ່ ງລ ັດ ກ ັບ ບຸກຄ ົນ ຫຼ ການຈ ັດຕງອ
ັ ່ ນ; (ອາງອີງມາຈາກ ມ. 519 ປະມວນກ ົດໝາຍແພງ່ )
2. ໜີສິນຕ່ ລ ັດທີ່ບ່ ເກີດຈາກສ ັນຍາລະຫວາ່ ງລ ັດ ຫຼ ບຸກຄ ົນຕາມທີ່ໄດການ ົດໄວ ໃນມາດຕາ 4 ຂອງກ ົດໝາຍ
ວາ່ ດວຍການຄາປະກ ັນການປະຕິບ ັດສ ັນຍາ;
4. ໜີສິນທີ່ ມີການຄາປະກ ັນ;
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5. ໜີສິນທີ່ ບ່ ມີການຄາປະກ ັນ;
6. ໜີສິນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ ຕ່ ບ ັນດາຂາຮຸນຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ວ ັກສີ່ ແລະ ວ ັກຫາ ມາດຕາ
44 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ;
7. ການແບງ່ ປັນຊ ັບສິນທີ່ ຍ ັງເຫຼອ ຜ ົນກາໄລ ຫຼ ການຂາດທນໃຫບ ັນດາຂາຮຸນ. ສາລ ັບ ທນປະກອບເປັນແຮງ
ງານ ຈະບ່ ໄດຮ ັບການແບງ່ ປັນຊ ັບສິນທີ່ ຍ ັງເຫຼ ອ ເວັ ນເສຍແຕ ່ ບ ັນດາຂາຮຸນ ໄດຕ ົກລ ົງກ ັນເປັນຢາ່ ງອ່ ນ.
8. ການສ່ງົ ຄນທນປະກອບຂອງບ ັນດາຂາຮຸນ ໃນນີທນປະກອບເປັນແຮງງານແມນບ
່ ່ ສາມາດທົດແທນຄນໄດ
ເວັ ນເສຍແຕບ
ັ
່ ັນດາຂາຮຸນໄດມີສ ັນຍາຕ ົກລ ົງກ ັນກຽ່ ວກ ັບເລ່ ອງນີໃນເວລາປະກອບທນເທົ່ ານນ.
ສາລ ັບ ບລິມະສິດການຊາລະສະສາງ ໃນກລະນີ ການລມລະລາຍຂອງວິ
ສາຫະກິດຮຸນສວ
ົ
່ ນສາມ ັນ ໃຫ
ປະຕິບ ັດຕາມກ ົດໝາຍວາ່ ດວຍການຟນຟ ແລະ ລມລະລາຍຂອງວິ
ສາຫະກິດ.
ົ

ມາດຕາ 68 (ປັບປຸງ) 70 ໜາທີ່ ຂອງຜຊາລະສະສາງພາຍຫຼ ັງການຊາລະສະສາງ
ພາຍຫຼ ງັ ສາເລັ ດການຈ ັດການຊາລະສະສາງແລວ ຜຊາລະສະສາງ ຕອງປະຕິບ ັດ ດງ່ ັ ນີ:
1. ກະກຽມບ ົດຊີແຈງ ແລະ ບ ົດສະຫຼຼຸບກຽ່ ວກ ັບບ ັນຊີການແບງ່ ປັນຊ ັບສິນ ແລະ ການຊາລະສະສາງໜີສິນ
ແລວສ່ງົ ໃຫ ກອງປະຊຸມ ບ ັນດາເຈົາໜີ ແລະ ຂາຮຸນ ເພ່ ອຮ ັບຮອງ; ເອົ າທັນທີ;
2. ແຈງໃຫມວນຊ ົນຊາບ ກຽ່ ວກ ັບບ ັນຊີການແບງ່ ປັນຊ ັບສິນ ແລະ ການຊາລະສະສາງໜີສິນ ພາຍໃນການ ົດ
ສິບວ ັນ ລ ັດຖະການ ນ ັບແຕວ
ົ
່ ັນສິນສຸດການແບງ່ ປັນຊ ັບສິນ ແລະ ການຊາລະສະສາງໜີສິນເປັນຕນໄປ;
3. ມອບເອກະສານທັງໝດ
ົ ທີ່ ກຽ່ ວຂອງກ ັບການຊາລະສະສາງ ໃຫວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນທີ່ກຽ່ ວຂອງ
ແລະ ຂນທະບຽນສິນສຸດການຊາລະສະສາງນາເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດ.
3. ແຈງຍຸບເລີກວິສາຫະກິດຖາວອນ ນາເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ ກຽ່ ວຂອງ ພາຍໃນການ ົດ ສິບວ ັນ
ລດ
ັ ຖະການ ນ ັບແຕວ
່ ັນທີ່ບ ັນດາເຈົາໜີ ແລະ ຂາຮຸນ ໄດຮ ັບຮອງເອົ າການແບງ່ ປັນຊ ັບສິນ ແລະ ການຊາລະສະສາງໜີ
ສິນ ເປັນຕນໄປ.
ົ
ມາດຕາ 69 (ປັບປຸງ) 71 (ປັບປຸງ) ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຜຊາລະສະສາງ
ຜຊາລະສະສາງຕອງຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ການກະທາຂອງຕ ົນ ດງ່ ັ ນີ:
1. ການກະທາທີ່ ສາງຄວາມເສຍຫາຍ ແກວ
່ ິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ ໂດຍເຈດຕະນາ ຫຼ ດວຍຄວາມປະ
ໝາດເລີ່ ນເລີຢາ່ ງຮາຍແຮງໃນເວລາປະຕິບ ັດໜາທີ່ ທີ່ ໄດຮ ັບມອບໝາຍ ເປັນຕນ
ົ ຄວາມປະໝາດເລີ່ ນເລີຢາ່ ງຮາຍ
ແຮງ ໝາຍເຖິງ ການເມີນເສີຍບ່ ກະທາໃນສິ່ ງທີ່ ຄວນກະທາ ຫຼ ກະທາໃນສິ່ ງທີ່ ຜິ ດພາດທີ່ ຕ ົນຮ ຫຼ ສາມາດຮໄດເຖິງ
ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ ຈະເກີດຂນ.
2. ການກະທາ ສາງຄວາມເສຍຫາຍ ຕ່ ຜມອບໝາຍ, ແລະຕ່ ເຈົາໜີ ຫຼ ບຸກຄ ົນອ່ ນ ພາຍນອກ ຕາມທີ່ ໄດ
ການ ົດໄວໃນກ ົດໝາຍທີ່ກຽ່ ວຂອງ.
ມາດຕາ 70 (ປັບປຸງ) 72 ການແຈງການຍຸບເລີກວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນຖາວອນ ແລະ ການລບຊ່ ວິສາຫະກິດ ການ
ຖອນທະບຽນວິສາຫະກິດຖາວອນ
ຜຊາລະສະສາງ ຕອງແຈງການຍຸບເລີກວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນຢາ່ ງຖາວອນພາຍໃນການ ົດ ສິບວ ັນ
ລດ
ັ ຖະການ ນາເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ ກຽ່ ວຂອງ ນ ັບແຕວ
່ ັນທີ່ໄດແຈງໃຫມວນຊ ົນຊາບ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວ
ໃນ ຂ ສອງ ມາດຕາ 70 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ. (ໄດຍາຍໄປ ມ. 70 ແລວ)
ເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ ກຽ່ ວຂອງ ຕອງອອກແຈງການຍຸບເລີກວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນຖາວອນ
ແລະ ລບຊ່ ວິສາຫະກິດ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນວ ັກໜ່ ງເທິງນີ ອອກຈາກຖານຂມນວິສາຫະກິດແຫງ່ ຊາດ ບ ັນຊີທະບຽນ
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ວິສາຫະກິດ ແລະ ອອກແຈງການກຽ່ ວກ ັບການລບຊ່ ນນັ ພອມທັງແຈງ ຜາ່ ນທາງພາຫະນະສ່ ມວນຊ ົນ ເພ່ ອໃຫມວນ
່ັ
ຊ ົນຊາບ ພາຍໃນການ ົດ ສິບສາມ ວ ັນລ ັດຖະການ ນ ັບແຕວ
່ ັນໄດຮ ັບການແຈງຍຸບເລີກຖາວອນ ຫຼ ວ ັນທີ່ໄດຮ ັບຄາສງ
ປິ ດສານວນຄະດີ (ກວດຄາສ ັບຄນ) ຈາກອ ົງການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດຄາຕ ັດສິນຂອງສານ ລບຊ່ ເປັນຕນໄປ.
ັ
ົ
ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ ສິນສຸດສະພາບຄວາມເປັນນິຕິບຸກຄ ົນ ນ ັບແຕວ
່ ັນທີ່ ເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດ
ແຈງການຍຸບເລີກວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ສານໄດຕ ັດສີນໃຫຍຸບເລີກຢາ່ ງຖາວອນເປັນຕນໄປ.
ົ
ົ
່ ນສາມ ັນຖາວອນ ເປັນຕນໄປ.
ການຍຸບເລີກວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ຫຼ ການຄວບຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ົ
່ ນສາມ ັນ ຍອນລມລະລາຍ
່ ນສາມ ັນ ບ່
ຈາເປັນຕອງແຈງກຽ່ ວກ ັບການຍຸບເລີກດງ່ ັ ກາ່ ວ.
ມາດຕາ 71 (ປັບປຸງ) 73 (ປັບປຸງ) ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ ຂອງບ ັນດາຂາຮຸນຂອງ ພາຍຫຼ ັງການຍຸບເລີກວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ
ສາມ ັນຖາວອນ
ບ ັນດາຂາຮຸນ ຕອງຮ ັບຜິດຊອບຮວ
່ ມກ ັນຕ່ ໜີສິນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນທີ່ຍ ັງຄາງຄາ ພາຍໃນການ ົດ
ສາມປີ ນ ັບແຕວ
ສານໄດຕ ັດສີນໃຫຍຸບເລີກຢາ່ ງ
ົ
່ ັນທີ່ແຈງການຍຸບເລີກວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນຖາວອນ ເປັນຕນໄປ.
ຖາວອນເປັນຕນໄປ.
ົ
ໃນກລະນີທ່ ີໄດການ ົດໄວໃນ ວ ັກໜ່ ງ ເທິງນີ ແມນໃຫ
ສານເປັນຜ ແຕງ່ ຕງຜ
ັ ຊາລະສະສາງ ຕາມແຕລ
່
່ ະກນີ
ເພ່ ອດາເນີນການຊາລະສະສາງຈ ົນກວາ່ ໜີ ສິນໄດຮ ັບການໃຊແທນທັງໝດ
ົ .

ໝວດທີ 3
ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນຈາກ ັດ
ກ. ຫຼ ກ
ັ ການຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນຈາກ ັດ ທົ່ ວໄປ ແລະ ການຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ
ມາດຕາ 72 74 ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ໜີສິນຂອງຂາຮຸນ
ຂາຮຸນທົ່ ວໄປ ຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນຈາກ ັດ ຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ໜີສິນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນຈາກ ັດ ໂດຍບ່ ມີ
ຂອບເຂດຈາກ ັດ.
ຂາຮຸນຈາກ ັດໜີສິນ ຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນຈາກ ັດ ຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ໜີ ສິນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນຈາກ ັດ ບ່
ເກີນມນຄາ່ ຮຸນທີ່ ຕ ົນຍ ັງບ່ ທັນຖອກເຕັ ມເທົ່ ານນ.
ັ
ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນຈາກ ັດ ທີ່ ຍ ັງບ່ ທັນໄດຂນທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫຖວາ່ ບ ັນດາຂາຮຸນມີຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ໜີ
່ ຈາກ ັດ.
ສິນທີ່ ເກີດຂນ ໃນໄລຍະສາງຕງໂດຍບ
ັ
ມາດຕາ 73 (ປັບປຸງ) 75 ການຍ່ ນຄາຮອງເອກະສານປະກອບແຈງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ
ການຍ່ ນຄາຮອງ ເອກະສານປະກອບແຈງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຂອງວິສາຫະກິດ ຮຸນສວ
ນາ
່ ນຈາກ ັດ ແມນໃຫ
່
ໃຊເອກະສານເຊັ່ ນດຽວກ ັນກ ັບເອກະສານປະກອບແຈງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ ປະຕິບ ັດຕາມທີ່ໄດການ ົດ
ໄວໃນ ມາດຕາ 43 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.

ຂ. ການພົວພັນຂອງຂາຮຸນຈາກ ັດໜີສິນ
ກ ັບວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນຈາກ ັດ ແລະ ບຸກຄ ົນພາຍນອກ
ມາດຕາ 74 (ປັບປຸງ) 76 ການປະກອບທນ
ຂາຮຸນຈາກ ັດໜີສິນ ສາມາດປະກອບທນເປັນເງິນ ຫຼ ເປັນວ ັດຖຸກໄດ ແຕຫ
່ າມບ່ ໃຫປະກອບທນເປັນແຮງງານ. ຮຸນ
ຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນຈາກ ັດ ບ່ ຈາເປັນຕອງມີມນຄາ່ ເທົ່ າກ ັນ.
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ວິທີ ແລະ ການ ົດເວລາໃນການປະກອບທນ ແມນຂ
່ ນກ ັບການຕ ົກລ ົງຂອງບ ັນດາຂາຮຸນທຸກຄ ົນໃນວິສາຫະກິດ
ຮຸນສວ
່ ນຈາກ ັດ.
ຂາຮຸນຈາກ ັດໜີ ສິນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ົ ທັງເປັ ນເງິນ ແລະ/ຫຼ ເປັ ນວ ດ
ັ ຖຸ
່ ນຈາກ ັດ ຕອງປະກອບທ ນໃຫຄບ
ຕາມການຕ ົກລງົ ກ ັນຂອງບ ັນດາຂາຮຸນ ນ ັບແຕວ
ເວັ ນເສຍແຕກ
ົ
່ ັນທີ່ ໄດຂນທະບຽນວິສາຫະກິດເປັ ນຕນໄປ
່ ົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການ ໄດການ ົດໄວເປັນຢາ່ ງອ່ ນ.
ມາດຕາ 75 77 ການໂອນຮຸນ
ຂາຮຸນຈາກ ັດໜີ ສິນສາມາດໂອນຮຸນຂອງຕ ົນໄດ ໂດຍບ່ ຈາເປັນຕອງໄດຮ ັບການເຫັ ນດີເຫັ ນພອມຈາກບ ັນດາ
ຂາຮຸນອ່ ນ. ການໂອນຮຸນດງ່ ັ ກາ່ ວຈະມີຜ ົນຕ່ ບຸກຄ ົນພາຍນອກ ກຕ່ ເມ່ ອໄດມີການແຈງ ແລະ ການປ່ຽນແປງເນອໃນ
ທະບຽນວິສາຫະກິດກອ
ັ
່ ນເທົ່ ານນ.
ໃນກລະນີທ່ ີຂາຮຸນຈາກ ັດໜີສິນພ ົບບ ັນຫາໃດໜ່ ງ ໃຫແກໄຂດງ່ ັ ຕ່ ໄປນີ:
1. ຂາຮຸນເສຍຊີວດ
ຜສບທອດຂອງຜເສຍຊີວດ
ິ ແມນໃຫ
ິ ເຂົາມາເປັນຂາຮຸນແທນໄດ ເວັນເສັຍແຕໄ່ ດຕ ົກລ ົງ
່
ກ ັນໄວຢາ່ ງອ່ ນ;
2. ຂາຮຸນລມລະລາຍ
ແມນໃຫ
ນາເອົ າສະເພາະຮຸນຂອງຂາຮຸນທີ່ ລມລະລາຍໄປຂາຍ
ເພ່ ອມອບໃຫຄະນະ
ົ
ົ
່
ຊາລະສະສາງດາເນີນການຕາມກ ົດໝາຍວາ່ ດວຍການຟນຟ ແລະ ລມລະລາຍຂອງວິ
ສາຫະກິດ. ການເອົ າຮຸນຂອງຂາ
ົ
ຮຸນທີ່ ລມລະລາຍໄປຂາຍ
ຈະເຮັດໃຫຂາຮຸນດງ່ ັ ກາ່ ວພນຈາກການເປັ
ນຂາຮຸນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ົ
ົ
່ ນຈາກ ັດ ແຕວ
່ ິ
ສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນຈາກ ັດຍ ັງສາມາດດາເນີນທຸລະກິດຕ່ ໄປໄດ;
3. ຂາຮຸນຂາດຄວາມສາມາດທາງດານການປະພດ ແມນໃຫ
ຜປົກຄອງຂອງຜກຽ່ ວເປັນຜດແລ ແລະ
່
ຈ ັດການຜ ົນປະໂຫຍດແທນ ເວັນເສຍແຕຂ
່ າຮຸນໄດຕ ົກລ ົງຢາ່ ງອ່ ນໄວກອ
່ ນແລວ.
ມາດຕາ 76 78 ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບໃນການເຂົາບລິຫານຈ ັດການວິສາຫະກິດຂອງຂາຮຸນຈາກ ັດໜີສິນ
ຂາຮຸນຈາກ ັດໜີສິນບ່ ມີສດ
ິ ເປັນຜຈ ັດການເໝອນກ ັບຂາຮຸນທົ່ ວໄປ ເວັນເສຍແຕກ
່ ລະນີທ່ ີໄດຮ ັບການແຕງ່ ຕງັ
ຈາກບ ັນດາຂາຮຸນທົ່ ວໄປ.
ໃນກລະນີທ່ ີຂາຮຸນຈາກ ັດໜີສິນ ດາເນີນການໃນຖານະເປັນຜຈ ັດການ ໂດຍບ່ ໄດຮ ັບການແຕງ່ ຕງຈະມີ
ຜ ົນ
ັ
ສະທອນຕາມແຕລ
່ ະກລະນີ ດງ່ ັ ນີ:
1. ຕອງຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ຄວາມເສັ ຍຫາຍ ທີ່ ເກີດຂນຕ່ ວິສາຫະກິດ ແລະ ບຸກຄ ົນພາຍນອກ ໂດຍບ່ ຈາກ ັດ;
2. ໃນກລະນີທ່ ີຂາຮຸນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນຈາກ ັດ ໃຫການສະໜ ັບສະໜນ ຫຼ ຮ ັບຮອງ ຫຼ ມອບໝາຍໃຫ
ເຮັດ ຫຼ ຮເຖິງການກະທາດງ່ ັ ກາ່ ວແລວແຕບ
່ ່ ຄ ັດຄານ ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນຈາກ ັດ ຕອງຮ ັບຜິດຊອບຮວ
່ ມກ ັນຕ່ ຜ ົນເສັ ຍ
ຫາຍທີ່ ເກີດຂນກ ັບບຸກຄ ົນພາຍນອກ.
ການເຂົາບລິຫານຈ ັດການວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນຈາກ ັດ ຂອງຂາຮຸນຈາກ ັດໜີສິນ ຕາມທີ່ ໄດກາ່ ວມາໃນຂເທິງນີ
ຈະມີຄວາມຮ ັບຜິດຊອບໜີສິນໂດຍບ່ ຈາກ ັດຕ່ ບຸກຄ ົນພາຍນອກເທົ່ ານນ,
ັ

ສວ
່ ນຄວາມຮ ັບຜິດຊອບໜີສິນຈາກ ັດຂອງຕ ົນ

ທີ່ ມີຕ່ ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນຈາກ ັດແມນບ
່ ່ ປ່ຽນແປງໄດ.
ມາດຕາ 79 ຜ ົນຂອງການອະນຸຍາດໃຫໃຊຊ່ ວິສາຫະກິດ (ເນ່ ອງຈາກຊ່ ວິສາຫະກິດ ບ່ ມີຜ ົນຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ບຸກຄ ົນ
ພາຍນອກ)
ຊ່ ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນຈາກ ັດ ໄດມາຈາກການໃຊຊ່ ຫຼ ນາມສະກຸນຂອງຂາຮຸນທົ່ ວໄປ.
ຂາຮຸນຈາກ ັດໜີສິນໃດໜ່ ງ ຫາກອະນຸຍາດໃຫວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນຈາກ ັດໃຊຊ່ ຂອງຕ ົນບ່ ວາ່ ຈະເປັນທາງກ ົງ ຫຼ
ທາງອອມຜກຽ່ ວຕອງຮ ັບຜິດຊອບໜີສິນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນຈາກ ັດ ຕ່ ບຸກຄ ົນພາຍນອກເຊັ່ ນດຽວກ ັນກ ັບຂາຮຸນທົ່ ວ
ໄປ, ສວ
່ ນຄວາມຮ ັບຜິດຊອບໜີສິນຈາກ ັດຂອງຕ ົນ ທີ່ ມີຕ່ ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນຈາກ ັດແມນບ
່ ່ ປ່ຽນແປງໄດ.
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ມາດຕາ 77 80 ເງິນປັນຜ ົນ ຫຼ ດອກເບຍ
ຂາຮຸນຈາກ ັດໜີສິນ ມີສດ
ິ ໄດຮ ັບເງິນປັນຜ ົນ ຫຼ ດອກເບຍຈາກການເຄ່ ອນໄຫວດາເນີນທຸລະກິດທີ່ ມີກາໄລຂອງ
ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ິ າຫະກິດຮຸນສວ
່ ນຈາກ ັດ ຕາມອ ັດຕາສວ
່ ນ ຫຼ ຕາມຈານວນທີ່ ໄດຕ ົກລ ົງກ ັນ ເວັນເສັ ຍແຕວ
່ ສ
່ ນຈາກ ັດ
ຂາດທນ ຫຼ ມີທນຫຼຼຸດລ ົງ ເນ່ ອງຈາກການດາເນີນທຸລະກິດຂາດທນສະສ ົມມາກອ
່ ນ.
ການຈາຍເງິ
ນປັນຜ ົນ ຫຼ ດອກເບຍ ແມນໃຫ
ປະຕິບ ັດໃນທຸກໆທາຍປີ ການບ ັນຊີຕາມກ ົດໝາຍວາ່ ດວຍການ
່
່
ບ ັນຊີ ຂອງ ສປປ ລາວ.
ເງິນປັນຜ ົນ ຫຼ ດອກເບຍທີ່ ວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນຈາກ ັດໄດຈາ່ ຍໄປ ໂດຍຖກຕອງແລວວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ
ຈາກ ັດບ່ ສາມາດຮຽກເກັບຄນໄດ.
ມາດຕາ 78 (ປັບປຸງ) 81 ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງຂາຮຸນຈາກ ັດໜີສິນ
ຂາຮຸນຈາກ ັດໜີສິນ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດງ່ ັ ນີ:
1. ໃຫຄາເຫັ ນ, ແນະນາ ແລະ ສອບຖາມກຽ່ ວກ ັບການເຄ່ ອນໄຫວດາເນີນທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ
ຈາກ ັດຕ່ ຜຈ ັດການ;
2. ເປັນຜ ຈ ັດການ ຊາລະສະສາງຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ັ
່ ນຈາກ ັດ ຖາໄດຮ ັບການແຕງ່ ຕງ;
3. ເລອກຕງັ ຫຼ ປົດຕາແໜງ່ ຜຈ ັດການ ເວັນເສຍແຕໄ່ ດຕ ົກລ ົງກ ັນໄວຢາ່ ງອ່ ນ;
4. ລ ົງຄະແນນສຽງກຽ່ ວກ ັບການປັບປຸງດ ັດແປງກ ົດລະບຽບ ແລະ ການຍຸບເລີກວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນຈາກ ັດ.
ວິທີລ ົງຄະແນນສຽງ ແມນໃຫ
ບ່ງົ ການ ົດລະອຽດໄວໃນກ ົດລະບຽບຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່
່ ນຈາກ ັດ;
5. ດາເນີນທຸລະກິດອ່ ນທີ່ ຖກຕອງຕາມກ ົດໝາຍບ່ ວາ່ ທຸລະກິດນນຄ
ັ າຍຄ ຫຼ ຢາ່ ງດຽວກ ັນ ກ ັບວິສາຫະກິດຮຸນ
ສວ
່ ນຈາກ ັດທີ່ຕ ົນເປັນຂາຮຸນຢກ
່ ຕາມ.
ການປະຕິບ ັດ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງຂາຮຸນຈາກ ັດໜີສິນຕາມ ຂ ໜ່ ງ ຫາ ຂ ຫາ ຂອງມາດຕານີ ບ່ ຖວາ່ ເປັນ
ການເຂົາບລິຫານຈ ັດການວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນຈາກ ັດ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນມາດຕາ 78 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.
ມາດຕາ 79 (ປັບປຸງ) 82 ການນາໃຊບ ົດບ ັນຍ ັດຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ
ນອກຈາກບ ົດບ ັນຍ ັດຕາ່ ງໆ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນໝວດທີ 3 ພາກທີ IV ນີແລວ ການຂນທະບຽນວິສາຫະ
ກິດ, ການພ ົວພນ
ັ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຂອງວິສາຫະກິດ, ການຄວບ, ການແຍກ, ການຍຸບເລີກ ແລະ ການຊາລະ
ສະສາງ ຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
ນາໃຊບ ົດບ ັນຍ ັດຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນຈາກ ັດ ແມນໃຫ
່
່ ນສາມ ັນ ໃນໝວດທີ 2
ພາກ ທີ IV ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ຕາມຄວາມເໝາະສ ົມ.

ພາກທີ V
ບລິສ ັດ
ໝວດທີ 1
ຫຼ ກ
ັ ການລວມຂອງບລິສ ັດ
ມາດຕາ 80 83 ຜຖຮຸນຂອງບລິສ ັດ
ຜປະກອບທນໃນບລິສ ັດເອີນວາ່ “ຜຖຮຸນ”.
ຜຖຮຸນຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ໜີສິນຂອງບລິສ ັດບ່ ເກີນມນຄາ່ ຮຸນທີ່ ຕ ົນຍ ັງບ່ ທັນໄດຖອກເຕັ ມເທົ່ ານນ.
ັ
ຜຖຮຸນຂອງບລິສ ັດອາດຈະມີໜ່ ງຄ ົນ ຫຼ ຫຼາຍກວາ່ ນນ.
ັ
ຜຖຮຸນ ຫຼ ຜສາງຕງບ
ຸ ຄ ົນ ກໄດ.
ັ ລິສ ັດອາດຈະເປັນບຸກຄ ົນ ຫຼ ນິຕບ
ິ ກ
ມາດຕາ 81 84 ຖານະນິຕບ
ຸ ຄ ົນ ແລະ ສາຂາຂອງບລິສ ັດ
ິ ກ
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ບລິ ສ ັດມີ ຖານະນິຕິບຸກຄ ົນ ແລະ ສາຂາ ເຊັ່ ນດຽວກ ັນກ ັບ ຖານະນິຕບ
ຸ ຄ ົນ ແລະ ສາຂາຂອງວິສາຫະກິດ
ິ ກ
ຮຸນສວ
່ ນ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນມາດຕາ 39 ແລະ ມາດຕາ 40 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.
ມາດຕາ 82 (ປັບປຸງ) 85 ກຸມ
່ ບລິສ ັດ, ບລິສ ັດແມ ່ ແລະ ບລິສ ັດລກ
ບລິສ ັດທີ່ ຊ ຮຸນຂອງບລິສ ັດອ່ ນ ໃນຈານວນທີ່ ພຽງພ ແລະ ມີອານາດຄວບຄຸມ ການບ ລິ ຫານຈ ັດການທຸລ ະ
ກິດຂອງບ ລິ ສດ
ັ ນນ
ັ ເອີ ນວ າ່ “ກຸມ
່ ບລິສ ັດ”.
ບລິສ ັດທີ່ຖກຄວບຄຸມການບລິຫານຈ ັດການ ຕາມທີ່ ບ່ງົ ໄວໃນ ວ ັກໜ່ ງ ເທິງນີ ເອີນວາ່ “ບລິສ ັດໃນກຸມ
່ ”.
ຂອບເຂດການຄວບຄຸມການບລິຫານຈ ັດການທີ່ເກອດຫາມ ແມນໃຫ
ປະຕິບ ັດຕາມລະບຽບກ ົດໝາຍທີ່ກຽ່ ວຂອງ.
່
ກຸມ
ຸ ຄ ົນ, ບ່ ແມນຮ
່ ບລິສ ັດ ແມນບ
່ ລິສ ັດທີ່ ຖຮຸນຂອງບລິສ ັດອ່ ນ ໂດຍບ່ ມີຖານະນິຕິບກ
່ ບການ ຫຼ ຮບແບບວິ
ສາຫະກິດ ແລະ ບ່ ໄດຂນທະບຽນວິສາຫະກິດສາງຕງເປັ
ຸ ຄ ົນໃໝ່ ຕາມກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ. (ຜຮາ່ ງເນອໃນ
ັ ນນິຕິບກ
ໝາຍເຖິງ ‘‘ຜຖຮຸນພາຍໃນບສ. A ຫຼ ບສ. A’’ ມີສາຍພວ
ົ ພນ
ັ ຖຮຸນ ຫຼ ຮວ
່ ມທນທາງກ ົງ ຫຼ ອອມ ກ ັບ ບສ. B, C
ທັງໝດ
ຸ ຄ ົນ, ບ່ ແມນຮ
ົ ນີເອີນວາ່ ເປັນ ‘‘ກຸມ
່ ບລິສ ັດ A’’ ໂດຍກຸມ
່ ບລິສ ັດດງ່ ັ ກາ່ ວ ບ່ ມີຖານະນິຕິບກ
່ ບແບບ ຫຼ ຮບການ
ແລະ ບ່ ຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ເປັນກຸມ
່ ບລິສ ັດ).
ບລິສ ັດແມ ່ ແມນ...........
່
ບລິສ ັດລກ ແມນ..........
່
ມາດຕາ 83 (ປັບປຸງ) 86 (ປັບປຸງ) ສ ັນຍາສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດ
ສ ັນຍາສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດ ຕອງເຮັດຂນເປັນລາຍລກ
ັ ອ ັກສອນ ໂດຍສອດຄອ
່ ງກ ັບ ກ ົດໝາຍວາ່ ດວຍຂຜກພັນໃນ
ສ ັນຍາ ແລະ ນອກສ ັນຍາ ປະມວນກ ົດໝາຍແພງ
່ ຂອງ ສປປ ລາວ.
ສ ັນຍາສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດ ຕອງມີເນອໃນ ດງ່ ັ ນີ:
1. ຊ່ ວິສາຫະກິດ;
2. ວ ັດຖຸປະສ ົງຂອງການດາເນີນທຸລະກິດ;
3. ຊ່ , ສະຖານທີ່ ຕງຂອງສ
ານ ັກງານ; ໃຫຍ ່ ແລະ ສາຂາທັງໝ ົດ ຖາມີ;
ັ
4. ທນຈ ົດທະບຽນວິສາຫະກິດການ ົດ ໂດຍແບງ່ ເປັນມນຄາ່ , ຈານວນຮຸນ, ວ ັດຖຸ, ເງິນ, ຮຸນສາມ ັນ ຫຼ ຮຸນບລິ
ມະສິດ;
5. ຊ່ , ທີ່ ຢ່ ແລະ ສ ັນຊາດຂອງຜສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດ ພອມດວຍຈານວນຮຸນທີ່ ແຕລ
່ ະຄ ົນຈອງຊ;
6. ຂຄວາມທີ່ ບ່ງົ ເຖິງການໃຫສິດຜອານວຍການ ໃນການຮ ັບຜິດຊອບໜີສິນຂອງບລິສ ັດ ໂດຍບ່ ຈາກ ັດ.
ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບໂດຍບ່ ຈາກ ັດ ຂອງຜອານວຍການ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວຂນີຈະຕ ົກໄປພາຍຫຼ ງັ ໜ່ ງປີ ນ ັບແຕວ
່ ັນທີ່
ຜກຽ່ ວພນຈາກການເປັ
ນຜອານວຍການຂອງບລິສ ັດ;
ົ
7. ຊ່ ແລະ ລາຍເຊັ ນ ຂອງບ ັນດາຜສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດ.
ທນການ ົດຕາມທີ່ໄດກາ່ ວໄວໃນ ຂ ສີ່ ຂອງມາດຕານີ ແມນທ
່ ນຈ ົດທະບຽນຂອງບລິສ ັດ.
ບລິສ ັດທີ່ມີຜຖຮຸນພຽງຜດຽວບ່ ຈາເປັນມີສ ັນຍາສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດ.
ມາດຕາ 84 (ປັບປຸງ) 87 ກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດ
ກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດຕອງ ມີ ເນອໃນຕນຕ
ດງ່ ັ ນີ:
ົ
ບລິສ ັດ ຕອງມີກ ົດລະບຽບຂອງຕ ົນ ແລະ ມີເນອໃນຕນຕ
ດງ່ ັ ນີ:
ົ
1. ບ ັນດາຂການ ົດຕາມທີ່ໄດບ່ງົ ໄວໃນ ຂ ໜ່ ງ ຫາ ຂ ຫ ົກ ມາດຕາ 86 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ;
2. ວິທີການແບງ່ ຜ ົນກາໄລ ຫຼ ເງິນປັນຜ ົນຂອງບລິສ ັດ;
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3. ວິທີ ແລະ ການ ົດເວລາໃນການຖອກຮຸນ;
4. ການບລິຫານຈ ັດການ;
5. ກອງປະຊຸມ ແລະ ວິທີລ ົງມະຕິ;
6. ວິທີການ ແລະ ຂນຕອນລະອຽດ
ໃນການແກໄຂຂຂ ັດແຍງ່ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດໝາຍ ແລະ
ັ
ລະບຽບການກຽ່ ວຂອງ;
7. ການຍຸບເລີກ ແລະ ການຊາລະສະສາງ.
ເນອໃນ ຂ ໜ່ ງ ຂອງມາດຕານີ ຕອງປະກອບເຂົາໃນຂຄວາມແຈງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ, ນອກຈາກນີ ບລິສ ັດ
ຈະແຈງເພີ່ ມເຕີມອີກກໄດ. (ຍາຍໄປການ ົດໄວໃນລະບຽບການສະເພາະ ມາດຕາ 15)
ນອກຈາກເນອໃນທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນຂ ໜ່ ງ ຫາ ຂ ເຈັດ ຂອງມາດຕານີ ບລິສ ັດຈາກ ັດສາມາດການ ົດເນອໃນ
ກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດເພີ່ມເຕີມອີກກໄດ ໂດຍໃຫສອດຄອ
່ ງກ ັບກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດ ຕອງມີລາຍເຊັ ນຂອງຜອານວຍການ ຫຼ ຜຈ ັດການ.
ມາດຕາ 85 (ປັບປຸງ) 88 ການປ່ຽນແປງເນອໃນສ ັນຍາສາງຕງັ ຫຼ ກ ົດລະບຽບ
ການ ແກໄຂ ຫຼ ປ່ຽນແປງເນອໃນສ ັນຍາສາງຕງັ ຫຼ ກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດ ຕອງໄດຮ ັບຄະແນນສຽງດວຍ
ມະຕິສະເພາະຂອງກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ມາດຕາ 149 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.
ມະຕິກອງປະຊຸມຜຖຮຸນກຽ່ ວກ ັບການແກໄຂ ຫຼ ປຽ່ ນແປງສ ັນຍາສາງຕງັ ຫຼ ກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດ ຕອງໄດ
ນາໄປແຈງຕ່ ເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ ກຽ່ ວຂອງພາຍໃນການ ົດ ສິບວ ັນ ລ ັດຖະການ ນ ັບແຕວ
່ ັນທີ່ກອງປະຊຸມຜຖ
ຮຸນໄດມີມະຕິປ່ຽນແປງເປັນຕນໄປ.
(ເນ່ ອງຈາກເນອໃນສາຄ ັນກຽ່ ວກ ັບວິສາຫະກິດ ເປັນຕນ
ົ
ົ ຜຖຮຸນ, ຂາຮຸນ ໄດເອົ າ
ເຂົາໃນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດແລວ)

ໝວດທີ 2
ບລິສ ັດຈາກ ັດ
ກ.

ຫຼ ກ
ັ ການທົ່ ວໄປ ແລະ ການສາງຕງັ

ມາດຕາ 86 89 ການຖຮຸນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ
ບລິສ ັດຈາກ ັດ ສາມາດເປັນຜຖຮຸນຂອງບລິສ ັດອ່ ນ ຫຼ ຂາຮຸນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນອ່ ນໄດ ແຕບ
່ ່ ໃຫເປັນຜຖ
ຮຸນບລິສ ັດຈາກ ັດຂອງຕ ົນເອງ.
ມາດຕາ 87 (ປັບປຸງ) 90 ການມີຜຖຮຸນຫຼດ
ຼຸ ຫຼ ເກີນຈານວນທີ່ ການ ົດ
ບລິສ ັດຈາກ ັດທີ່ມີຈານວນຜຖຮຸນເກີນ ສາມສິບຄ ົນ ສາມາດຮ ັກສາຖານະເປັນບລິສ ັດຈາກ ັດຕ່ ໄປກໄດ ແຕຕ
່ ອງ
ໄດຮ ັບຄະແນນສຽງດວຍມະຕິສະເພາະຕາມທີ່ ການ ົດໄວໃນ ມາດຕາ 149 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.
ໃນກລະນີທ່ ີບລິສ ັດຈາກ ັດ ບ່ ມີຄວາມຕອງການຢາກຮ ັກສາຖານະເປັນບລິສ ັດຈາກ ັດ ຫຼ ບ່ ໄດຮ ັບຄະແນນສຽງ
ພຽງພ ເພ່ ອຮ ັກສາຖານະດງ່ ັ ກາ່ ວ ຕາມທີ່ ໄດກາ່ ວມາໃນ ວ ັກໜ່ ງ ຂອງມາດຕານີ ຕອງດ ັດປ່ຽນແປງເນອໃນ ສານວນ
ເອກະສານ ທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫສອດຄອ
ແລະ ຫຼ ັກການຂອງການສາງຕງບ
ັ
ັ ລິສ ັດມະຫາຊ ົນ ຫຼ ຍຸບ
່ ງຕາມຂນຕອນ
ເລີກ.
ບລິສ ັດຈາກ ັດທີ່ມີຜຖຮຸນເຫຼອພຽງຜດຽວ ຕອງປ່ຽນຊ່ ເປັນ “ບລິສ ັດຈາກ ັດຜດຽວ” ແລະ ປະຕິບ ັດໃຫສອດຄອ
່ ງ
ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ຂ ຕ, ໝວດທີ 2 ພາກທີ V ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ຫຼ ຍຸບເລີກ.
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ມາດຕາ 88 (ປັບປຸງ) 91 ການສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດ
ການສາງຕງບ
ແລະ ເງ່ ອນໄຂ ດງ່ ັ ນີ:
ັ ລິ ສດ
ັ ຈາກ ັດ ຕອງດາເນີນຕາມຂນຕອນ
ັ
1. ຕອງມີຜສາງຕງຮ
ັ ວ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດ; ຕ່ ເຈົາໜາທີ່
່ ມກ ັນຢາ່ ງໜອຍ ສອງຄ ົນ ແລວຍ່ ນສາງສ ັນຍາສາງຕງບ
ທະບຽນວິສາຫະກິດບອ
ັ ເ່ ພ່ ອຊາບ;
່ ນທີ່ ສານ ັກງານໃຫຍຂ
່ ອງບລິສ ັດຈາກ ັດຕງຢ
2. ພາຍຫຼ ງັ ແຈງສາງສ ັນຍາສາງຕງບ
ັ ລິ ສ ັດຈາກ ັດ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ຂ ໜ່ ງ ຂອງມາດຕານີແລວ ໃຫ
ຈ ັດຫາຄ ົນມາຈອງຊຮຸນຈ ົນໝດ
ົ . ຫາມບ່ ໃຫຈ ັດຫາຄ ົນມາຈອງຊຮຸນ ໂດຍການສະເໜີຂາຍຮຸນຢາ່ ງເປີ ດເຜີຍ ຕ່ ມວນຊ ົນ.
ຜຈອງຊຮຸນ ເອີນວາ່ “ຜຈອງຮຸນ”;
3. ເປີ ດກອງປະຊຸມສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດ;
4. ຜສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດ ມອບໝາຍວຽກງານທັງໝດ
ົ ໃຫຜອານວຍການ ຊ່ ງໄດຮ ັບການເລອກຕງໃນກອງ
ັ
ປະຊຸມສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດ;
5. ຜອານວຍການ ຕອງແຈງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ພາຍໃນການ ົດ ສາມສິບວ ັນ ນ ັບແຕວ
່ ັນປິ ດກອງປະຊຸມ
ສາງຕງບ
ເວັນເສຍແຕໄ່ ດຕ ົກລ ົງເປັນຢາ່ ງອ່ ນ.
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດເປັນຕນໄປ
ົ
5. ຜອານວຍການຮຽກຊາລະຮຸນ ຈາກຜສາງຕງບ
ັ ລິ ສດ
ັ ຈາກ ັດ ແລະ ບ ັນດາຜຈອງຮຸນໃຫຄ ົບຕາມທີ່ໄດ
ການ ົດໄວໃນ ວ ັກໜ່ ງ ມາດຕາ 101 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ;
6. ເມ່ ອຮຽກຊາລະຮຸນຄ ົບຕາມທີ່ໄດການ ົດໄວໃນ ຂ ຫາ ຂອງມາດຕານີແລວ ໃຫຜອານວຍການໄປຂນ
ທະບຽນວິສາຫະກິດ ພາຍໃນການ ົດ ສາມສິບວ ັນ ນ ັບແຕວ
ົ
່ ັນຮຽກຊາລະຮຸນຄ ົບເປັນຕນໄປ.
ມາດຕາ 89 92 ຜສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດ
ຜສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດ ແມນຜ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດໃດໜ່ ງ ແຕບ
່ ລິເລີ່ ມສາງຕງບ
່ ່ ແມນຕ
່ ົວແທນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ແລະ
ຕອງຖຮຸນຢາ່ ງໜອຍໜ່ ງຮຸນ.
ໜາທີ່ ຕນຕ
ົ ຂອງຜສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດ ແມນຈ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດຈ ົນ
່ ັດການທຸກວຽກງານທີ່ ກຽ່ ວຂອງກ ັບການສາງຕງບ
ກວາ່ ໄດເປີ ດກອງປະຊຸມສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດຂນ.
ມາດຕາ 90 93 ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຜສາງຕງຕ
ັ ່ ຜຈອງຮຸນ
ຜສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດ ຕອງຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ຜຈອງຮຸນຖາວາ່ ຜກຽ່ ວ ຫາກມີການກະທາໃດໜ່ ງ ດງ່ ັ ນີ:
1. ດາເນີນ ກິດຈະ ການ ເພ່ ອຜ ົນປະໂຫຍດສວ
່ ນຕ ົວ;
2. ປົກປິ ດລາຍຮ ັບ ຫຼ ລາຍຈາຍທີ່
ພ ົວພ ັນກ ັບການສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດ;
່
3. ໃຊຈາຍ
ຫຼ ເຮັດສ ັນຍາທີ່ບ່ ຢໃ່ ນເປົາໝາຍຂອງວຽກງານການສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດ;
່
4. ຕີລາຄາຊ ັບສິນຂອງຕ ົນສງເກີນກວາ່ ຄວາມເປັນຈິງ;
5. ຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ການກະທາອ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດໝາຍ ສະບ ັບນີ.
ຄວາມເສັ ຍຫາຍທີ່ ເກີດຈາກການກະທາດງ່ ັ ກາ່ ວນີ ຜສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດຕອງໄດແກໄຂ ແລະ ໃຊແທນຕາມ
ລະບຽບກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 91 94 ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຜສາງຕງຕ
ັ ່ ບຸກຄ ົນພາຍນອກ
ຜສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດ ຕອງຮ ັບຜິດຊອບຮວ
່ ມກ ັນໂດຍບ່ ຈາກ ັດຕ່ ສ ັນຍາທີ່ໄດເຊັ ນກ ັບບຸກຄ ົນພາຍນອກ ກຽ່ ວ
ກ ັບການສາງຕງບ
າງຕງບ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດ ຫຼ ຄາ່ ໃຊຈາຍໃນການສ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດທີ່ບ່ ໄດຮ ັບຮອງ ຫຼ ໄດຮ ັບຮອງ ແຕບ
່
່ ລິສ ັດ
ຈາກ ັດນນບ
ັ ່ ໄດຮ ັບການຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ.
ມາດຕາ 92 95 ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງກອງປະຊຸມສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດ
ກອງປະຊຸມສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດງ່ ັ ນີ:
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1. ຮ ັບຮອງເອົ າກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ;
2. ຮ ັບຮອງສ ັນຍາສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດ ແລະ ສ ັນຍາອ່ ນທີ່ ກຽ່ ວ ຂອງກ ັບການສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດ ຊ່ ງຜ
ສາງຕງໄດ
ເຊັ ນກ ັບບຸກຄ ົນທີສາມ ລວມທັງຄາ່ ໃຊຈາຍໃນການສ
າງຕງບ
ັ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດຂອງຜສາງຕງ;
ັ
່
3. ຕ ົກລງົ ກຽ່ ວກ ັບຮຸນສາມ ັນ ແລະ ຮຸນບລິມະສິດ ຖາມີຮນປະເພດນີ
ຸ
;
4. ເລອກຕງຜ
ັ ອານວຍການ ຊຸດທີ ໜ່ ງ ຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ.
ກອ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດ ສິບວ ັນ ລ ັດຖະການ ຜສາງຕງຕ
ັ ອງສ່ງົ ບ ົດລາຍງານກຽ່ ວກ ັບການ
່ ນວ ັນເປີ ດກອງປະຊຸມສາງຕງບ
ສາງຕງັ ໃຫບ ັນດາຜຈອງຮຸນພອມດວຍບ ັນຊີລາຍຊ່ , ທີ່ ຢ່ ແລະ ຈານວນຮຸນທີ່ ຜຈອງຮຸນແຕລ
່ ະຄ ົນຈອງຊ.
ມາດຕາ 93 96 ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດ
ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສາງຕງບ
ຸ ຄາ່ ໃຊໄດກຕ່ ເມ່ ອໄດຮ ັບຄະແນນສຽງຫຼາຍກວາ່ ເຄິ່ ງໜ່ ງ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດ ຈະມີຄນ
ຂອງຈານວນຜສາງຕງັ ແລະ ຜຈອງຮຸນ ແລະ ຕອງມີຈານວນຮຸນທີ່ ຈອງບ່ ຕາ່ ກວາ່ ເຄິ່ ງໜ່ ງ ຂອງຈານວນຮຸນທີ່ ຈອງທັງ
ໝດ
ົ . ການລ ົງມະຕິໃຫຖເອົ າ ໜ່ ງຮຸນຕ່ ໜ່ ງສຽງ.
ຜສາງຕງັ ຫຼ ຜຈອງຮຸນບ່ ມີສດ
ິ ລ ົງຄະແນນສຽງໃນສິ່ງທີ່ ຕ ົນມີສວ
່ ນໄດສວ
່ ນເສັ ຍ ເວັນເສັ ຍແຕກ
່ ານລ ົງຄະແນນສຽງ
ເພ່ ອເລອກຕງຜ
ັ ອານວຍການຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ.
ກອງປະຊຸມສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດເປັນຜການ ົດກລະນີ ທີ່ ຖວາ່ ຜສາງຕງັ ຫຼ ຜຈອງຮຸນໃດໜ່ ງ ມີສວ
່ ນໄດສວ
່ ນເສັ ຍ
ຫຼ ຜ ົນປະໂຫຍດກຽ່ ວຂອງໂດຍກ ົງ.
ມາດຕາ 94 (ປັບປຸງ) 97 ການຍ່ ນຄາຮອງ ເອກະສານປະກອບແຈງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ
ການ ເອກະສານປະກອບແຈງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຂອງ ບລິສ ັດຈາກ ັດ ປະກອບດວຍ ມີເອກະສານຕນຕ
ົ
ດງ່ ັ ນີ:
1. ໃບ ຄາຮອງແຈງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ສ ັນຍາ ສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດ;
2. ສ ັນຍາສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດ;
3. ບ ົດບ ັນທກຂອງກອງປະຊຸມສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດ;
4. ບ ັດປະຈາຕ ົວ ຫຼ ປມສາມະໂນຄ ົວ ຫຼ ໜ ັງສຜາ່ ນແດນ;
5. ກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ.
ຄາຮອງແຈງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຕອງມີລາຍເຊັ ນຂອງຜອານວຍການ.
ໃນກລະນີ ນິຕບ
ຸ ຄ ົນ ເປັນຜຖຮຸນ ຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດທີ່ຈະສາງຕງຂ
ຸ ຄ ົນ
ິ ກ
ັ ນໃໝ່ ຕອງມີໜ ັງສຕ ົກລ ົງຈາກນິຕບ
ິ ກ
ຂອງຜຖຮຸນດງ່ ັ ກາ່ ວ.
ມາດຕາ 95 (ປັບປຸງ) 98 ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຜອານວຍການທີ່ ຂນທະບຽນວິສາຫະກິດຊ ັກຊາ
ຜອານວຍການ ທີ່ ບ່ ສາມາດຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ພາຍໃນການ ົດເວລາ ຕາມທີ່ ບ່ງົ ໄວໃນ ຂ 5 ມາດຕາ 91
ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ຕອງຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ການກະທາຂອງຕ ົນ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນສ ັນຍາສາງຕງັ ຫຼ ກ ົດລະບຽບ
ຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ.
ເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດ ຕອງປະຕິເສດການຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ເມ່ ອກາຍການ ົດເວລາຕາມທີ່ກາ່ ວ
ໄວໃນ ຂ ຫ ົກ ມາດຕາ 91 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ເວັ ນເສັ ຍແຕກ
່ ານຂນທະບຽນວິສາຫະກິດຊ ັກຊາ ເກີດຈາກ
ສາເຫດຈາເປັນ ຊ່ ງບ່ ແມນຄວາມຜິ
ດຂອງຜອານວຍການ ຫຼ ຜຖຮຸນມີມະຕິໃຫສບຕ່ ຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ດວຍ
່
ຄະແນນສຽງຫຼາຍກວາ່ ສີ່ ສວ
່ ນຫາ ຂອງຈານວນຮຸນທີ່ ຖອກແລວ.
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ໃນກລະນີທ່ ີບລິສ ັດຈາກ ັດ ບ່ ໄດຮ ັບການຂນທະບຽນວິສາຫະກິດຜອານວຍການຕອງສ່ງົ ເງິນຄາ່ ຮຸນທັງໝດ
ົ ຄນ
ໃຫແກຜ
່ ຖຮຸນຈ ົນຄ ົບພາຍໃນການ ົດ ສາມເດອນ ນ ັບແຕວ
່ ັນທີ່ເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດປະຕິເສດການຂນທະບຽນວິ
ສາຫະກິດເປັນຕນໄປ.
ົ
ຖາກາຍການ ົດເວລາ ສາມເດອນແລວ ຜອານວຍການທີ່ ກຽ່ ວຂອງກ ັບການສ່ງົ ເງິນຄາ່ ຮຸນຄນບ່ ຄ ົບແກຜ
່ ຈອງຊ
ຮຸນ ຕອງຮ ັບຜິດຊອບສ່ງົ ເງິນຄາ່ ຮຸນທີ່ ຍ ັງເຫຼອພອມດວຍດອກເບັຍ ຕາມອ ັດຕາດອກເບັຍເງິນກຂອງ ທະນາຄານໃນ
ໄລຍະນນັ ເວັນເສັ ຍແຕຜ
່ ອານວຍການໃດໜ່ ງຫາກພິສດໄດວາ່ ຕ ົນບ່ ໄດມີຄວາມຜິດກຽ່ ວກ ັບການຂນທະບຽນວິສາຫະ
ກິດຊ ັກຊາ ແລະ ການບ່ ສາມາດສ່ງົ ເງິນຄາ່ ຮຸນຄນດງ່ ັ ກາ່ ວ. (ຕ ັດອອກເນ່ ອງຈາກ ການຖອກຮຸນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ
ພາຍຫຼ ັງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ)

ຂ. ຮຸນ ແລະ ໃບຮຸນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ
ມາດຕາ 96 (ປັບປຸງ) 99 ຮຸນ
ຮຸນໜ່ ງ ຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ຕອງມີມນຄາ່ ເທົ່ າກ ັນ ແລະ ມີມນຄາ່ ບ່ ຕາ່ ກວາ່ ສອງພ ັນກີບ.
ຮຸນໜ່ ງ ຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ບ່ ສາມາດແບງ່ ກ ັນໄດ ແລະ ຕອງ ອາດຈະ ມີຜຖຮຸນໜ່ ງຄ ົນເທົ່ ານນ.
ັ ຫຼ ຫຼ າຍ
ຄ ົນຮວ
່ ມກ ັນກໄດ ໂດຍມອບໝາຍໃຫຜໜ່ ງເປັນຜໃຊສິດໃນຖານະເປັນຜຖຮຸນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ແຕຕ
່ ອງຮ ັບຜິດຊອບ
ຮວ
່ ມກ ັນຕ່ ບລິສ ັດຈາກ ັດໃນການສ່ງົ ເງິນຄາ່ ຮຸນທີ່ ຍ ັງຄາງມອບ. (ຕ ັດອອກ ເນ່ ອງຈາກ ປອງກ ັນບ່ ໃຫມີການນາໃຊຊອ
່ ງ
ຫວາ່ ງ ຜຖຮຸນຫຼາຍຄ ົນ ທີ່ ບ່ ຖກຕອງຕາມກ ົດໝາຍ ເປັນຕນ:
ົ ທຸລະກິດສະຫງວນໄວພ ົນລະເມອງລາວ, ຕານການຟອກ
ເງິນ)
ຮຸນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ອາດຈະປະກອບເປັນເງິນ ຫຼ ເປັນວ ັດຖຸກໄດ. ການປະກອບເປັນວ ັດຖຸ ຕອງຕີມນຄາ່ ເປັນ
ເງິນ ໂດຍສອດຄອ
່ ງກ ັບກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. ດວຍຄະແນນສຽງ ສອງສວ
່ ນສາມ ຂອງຜສາງຕງັ ແລະ ຜ
ຈອງຮຸນໃນກອງປະຊຸມສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດ ເວັນເສັ ຍແຕໄ່ ດຕ ົກລ ົງກ ັນໄວຢາ່ ງອ່ ນ. ຮຸນຢາ່ ງອ່ ນທີ່ ປະກອບນອກຈາກ
ວ ັດຖຸ ແລະ ເງິນໃຫຕ ົກລ ົງກ ັນລະອຽດໃນກອງປະຊຸມສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດ.
ຮຸນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດອາດຈະມີ ສອງປະເພດ ຄ ຮຸນສາມ ັນ ແລະ ຮຸນບລິມະສິດ.
ມາດຕາ 97 100 ມນຄາ່ ຮຸນ ແລະ ການອອກຮຸນຫຼດ
ຼຸ ຫຼ ເພີ່ ມ ມນຄາ່ ຮຸນ
ມນຄາ່ ຮຸນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ຕອງການ ົດໄວໃນສ ັນຍາສາງຕງ.
ັ ມນຄາ່ ຮຸນນີ ເອີນວາ່ “ມນຄາ່ ການ ົດ”.
ບລິສ ັດຈາກ ັດ ບ່ ມີສດ
ິ ອອກຮຸນຫຼຼຸດມນຄາ່ ການ ົດດງ່ ັ ທີ່ ບ່ງົ ການ ົດໄວໃນ ວ ັກໜ່ ງ ເທິ ງນີ ເວັ ນເສຍແຕກ
່ ລະນີທ່ ີ
ບລິ ສ ັດຈາກ ັດຫຼຼຸດທນລງົ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ມາດຕາ 117 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ. ຂຫາມຕາມວ ັກນີ ບ່ ນາໃຊ
ສາລ ັບການການ ົດລາຄາຊ ຫຼ ຂາຍຮຸນຂອງຜຖຮຸນ.
ສາລ ັບການເພີ່ມມນຄາ່ ຮຸນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດຈະປະຕິບ ັດໄດກຕ່ ເມ່ ອໄດປະຕິບ ັດຕາມທີ່ໄດການ ົດໄວໃນ ມາດຕາ
115 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີເທົ່ ານນ.
ັ
ມາດຕາ 101 ການຖອກຮຸນກອ
່ ນການຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ
ການຖອກຮຸນກອ
ຮຸນພາຍຫຼ ັງກອງປະຊຸມສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດ
່ ນການຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ແມນການຖອກ
່
ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ຂ ຫາ ມາດຕາ 91 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ. ການຖອກຮຸນໃນກລະນີນ ີ ຜຈອງຮຸນຕອງຖອກ
ຮຸນຂອງຕ ົນໃຫຄ ົບທັງໝດ
ົ ຖາເປັນວ ັດຖຸ ແລະ ຢາ່ ງໜອຍ ເຈັດສິບສວ
່ ນຮອຍ ຂອງມນຄາ່ ຮຸນທີ່ ຈອງຖາເປັນເງິນ.
ຜອານວຍການຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ຈະຮຽກໃຫຖອກຮຸນທີ່ ຍ ັງເຫຼອ ເວລາໃດກໄດ ພາຍຫຼ ັງໄດຂນທະບຽນວິ
ສາຫະກິດ ເວັນເສັ ຍແຕໄ່ ດການ ົດໄວຢາ່ ງອ່ ນໃນກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ.
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ມາດຕາ 102 ການຖອກຮຸນພາຍຫຼ ັງການຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ
ໃນການຮຽກຊາລະຮຸນຕາມ ວ ັກສອງ ມາດຕາ 101 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ຜອານວຍການບລິສ ັດຈາກ ັດ
ຕອງໃຫຜຖຮຸນແຕລ
່ ະຄ ົນຖອກຮຸນຕາມອ ັດຕາສວ
່ ນຮຸນທີ່ ຜຖຮຸນແຕລ
່ ະຄ ົນຖ ໂດຍໃຫເຮັດໜ ັງສແຈງ ເປັນລາຍລ ັ
ອ ັກສອນໃຫແຕລ
່ ະຄ ົນຊາບກອ
່ ນ ສາມສິບວ ັນ ກຽ່ ວກ ັບການ ົດ ເວລາຖອກ ແລະ ຈານວນເງິນທີ່ ຕອງຖອກ.
ການຊາລະຄາ່ ຮຸນຕາມທີ່ ກາ່ ວມາເທິງນີ ຫຼ ການຊາລະຄາ່ ຮຸນໃນກລະນີອ່ ນໆ ເຊັ່ ນ ການເພີ່ ມທນຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ
ມາດຕາ 115 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ຕອງຊາລະເປັນເງິນ ແລະ ຫາມບ່ ໃຫຫ ັກໜີກ ັບບລິສ ັດຈາກ ັດເພ່ ອເປັນການ
ຊາລະຄາ່ ຮຸນ ເວັນເສັ ຍແຕໄ່ ດຮ ັບການຮ ັບຮອງ ດວຍມະຕິສະເພາະຈາກກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ.
ມາດຕາ 98

(ໃໝ)່ ການຖອກຮຸນ
ຜຖຮຸນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ຕອງຖອກຮຸນຄ ົບຖວນທັງເປັນເງິນ ແລະ ເປັນວ ັດຖຸ ພາຍໃນການ ົດ ໜ່ ງປີ ນ ັບ

ແຕວ
ເວັນເສຍແຕກ
ົ
່ ັນທີ່ໄດຂນທະບຽນວິສາຫະກິດເປັນຕນໄປ
່ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໄດການ ົດໄວຢາ່ ງອ່ ນ.
ຜອານວຍການບລິສ ັດຈາກ ັດ ຈະຮຽກໃຫຜຖຮຸນແຕລ
່ ະຄ ົນຖອກຮຸນຕາມອ ັດຕາສວ
່ ນຮຸນທີ່ ຜຖຮຸນແຕລ
່ ະຄ ົນຖ
ໂດຍເຮັດໜ ັງສແຈງເປັນລາຍລ ັກອ ັກສອນໃຫແຕລ
່ ະຄ ົນຊາບກອ
່ ນ ສິບວ ັນ ກຽ່ ວກ ັບຈານວນຮຸນທີ່ ຕອງຖອກ ແລະ ກາ
ນ ົດເວລາ ຕາມວ ັກໜ່ ງເທິງນີ.
ການຊາລະຄາ່ ຮຸນ ຫາມບ່ ໃຫຫ ັກໜີກ ັບບລິສ ັດຈາກ ັດ ເພ່ ອເປັນການຊາລະຄາ່ ຮຸນ ເວັນເສຍແຕໄ່ ດຮ ັບການ
ຮ ັບຮອງ ດວຍມະຕິສະເພາະຈາກກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ.
ມາດຕາ 99 (ປັບປຸງ) 103 ຜນ
ົ ສະທອນຂອງການບ່ ຖອກຮຸນ
ຜຖຮຸນທີ່ ບ່ ຖອກຮຸນ ຕາມທີ່ ຜອານວຍການບລິສ ັດຈາກ ັດໄດແຈງ ໃຫຊາລະຄງທີ
ັ ໜ່ ງ ຕອງເສັ ຍດອກເບັຍ
ຕາມອ ັດຕາດອກເບັຍເງິນກຂອງທະນາຄານໃນໄລຍະນນໃນສ
ວ
ແລະ
ັ
ົ
່ ນທີ່ ຄາງຊາລະນ ັບແຕວ
່ ັນທີ່ໄດຮ ັບແຈງເປັນຕນໄປ
ມີສດ
ິ ລ ົງຄະແນນສຽງໃນກອງປະຊຸມຜຖຮຸນເທົ່ າກ ັບຈານວນຮຸນທີ່ ໄດຖອກແລວເທົ່ ານນ.
ັ
ໃນກລະນີທ່ ີ ຜຖຮຸນບ່ ຊາລະທັງຮຸນ ແລະ ດອກເບັ ຍຕາມການຮຽກຊາລະຄງທີ
ັ ສອງແລວ, ຜອານວຍການມີ
່ ັ ກາ່ ວ ຕາມລາດ ັບບລິມະສິດທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ຂ ໜ່ ງ ຫາ ຂ ສີ່ ມາດຕາ 116 ຂອງກ ົດໝາຍ
ສິດສະເໜີຂາຍຮຸນດງ
ສະບ ັບນີ ເພ່ ອນາເງິນມາໃຊແທນແກບ
ສ່ງົ ຄນ
ັ
່ ລິສ ັດຈາກ ັດທັງຮຸນ ແລະ ດອກເບັຍ. ເງິນທີ່ ເຫຼອຈາກການຊາລະນນໃຫ
ແກຜ
່ ຖຮຸນທີ່ ກຽ່ ວຂອງ.
ໃນກລະນີເງິນທີ່ ໄດມາຈາກການຂາຍຮຸນຕາມ ວ ັກສອງ ຂອງມາດຕານີບ່ ພຽງພ ຜອານວຍການມີສດ
ິ ທວງໃຫ
ຊາລະຈ ົນຄ ົບ, ຖາບ່ ດງ່ ັ ນນັ ກຈະບ່ ຂນທະບຽນໂອນຮຸນ ຫຼ ຈະງ ົດສິດຂອງຜຖຮຸນທີ່ ກຽ່ ວຂອງໃນການລ ົງຄະແນນສຽງໃນ
ກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ.
ຜຖຮຸນທີ່ ບ່ ຖອກຮຸນຄ ົບຖວນທີ່ ຕ ົນຖ ຕາມຈານວນ ແລະ ການ ົດເວລາ ທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ມາດຕາ 94 ຂອງ
ກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ມີສິດລງົ ຄະແນນສຽງໃນກອງປະຊຸ ມຜຖຮຸນ ແລະ ໄດຮ ັບເງິນປັນຜນ
ົ ຕາມອ ັດຕາສວ
່ ນຮຸນ ເທົ່ າກ ັບ
ຈານວນຮຸນທີ່ ໄດຖອກແລວເທົ່ ານນ.
ັ ໃນກລະນີ ຜຖຮຸນທີ່ ບ່ ຖອກຮຸນເລີຍ ບ່ ມີສດ
ິ ລງົ ຄະແນນສຽງໃນກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ
ແລະ ຖກຖອນຈາກການເປັນຜຖຮຸນຂອງບລິສ ັດດງ່ ັ ກາ່ ວ.
ຜຖຮຸນທີ່ ບ່ ຖອກຮຸນຕາມ ວ ັກໜ່ ງ ຂອງມາດຕານີ ໃຫຜອານວຍການ ແຈງປ່ຽນແປງເນອໃນທະບຽນວິສາຫະ
ກິດ ໂດຍການຫຼຼຸດທນຈດທະບຽນ,
ປຽ່ ນແປງສ ັດສວ
ົ
່ ນການຖຮຸນຂອງຜຖຮຸນ, ປ່ຽນແປງຜຖຮຸນ, ປ່ຽນຮບແບບ ຫຼ ຍຸບ
ເລີກ ນາເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດກຽ່ ວຂອງ ພາຍໃນການ ົດເວລາ ສາມສິບ ວ ັນ ນ ັບແຕວ
ົ ການ ົດເວລາຖອກ
່ ັນໝດ
ຮຸນຕາມກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ເປັນຕນໄປ.
ຜຖຮຸນດງ່ ັ ກາ່ ວ ຕອງຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ໜີສິນ ຕາມມນຄາ່ ຮຸນທີ່ ຕ ົນບ່ ທັນໄດຖອກ
ົ
ໃນຊວ
່ ງໄລຍະເວລາ ກອ
່ ນວ ັນປ່ຽນແປງເນອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ ນາເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດກຽ່ ວຂອງ.
ໃນກລະນີ ຜຖຮຸນ ທີ່ ເປັນຜອານວຍການ ທີ່ ບ່ ຖອກຮຸນ ຕາມວ ັກໜ່ ງເທິງນີ ແມນໃຫ
ປະຕິບ ັດຕາມທີ່ໄດການ ົດ
່
ໄວໃນ ມາດຕາ 128 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.
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ມາດຕາ 100 (ປັບປຸງ) 104 ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງຜຖຮຸນສາມ ັນ
ເຈົາຂອງຮຸນສາມ ັນ ເອີນວາ່ “ຜຖຮຸນສາມ ັນ” ຜຖຮຸນສາມ ັນ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດງ່ ັ ນີ:
1. ສະເໜີຄາຄິດຄາເຫັ ນ ກຽ່ ວກ ັບວຽກງານຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ;
2. ປະກອບສວ
່ ນໃນກິດຈະການຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ;
3. ຖອກຮຸນຕາມການ ົດເວລາ;
4. ປົກປອງຜ ົນປະໂຫຍດຂອງຕ ົນຢາ່ ງເຕັ ມສວ
່ ນ;
5. ໄດຮ ັບຂມນຂາ່ ວສານ ແລະ ກວດສອບເອກະສານຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດລະບຽບ
ຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ;
6. ຮອງຟອງຜອານວຍການ, ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ, ພະນ ັກງານ ຫຼ ກາມະກອນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດທີ່ກ່
ຄວາມເສັ ຍຫາຍແກຕ
່ ົນ;
7. ຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ມນຄາ່ ຮຸນທີ່ ຍ ັງຄາງຊາລະ;
8. ມີບລິມະສິດຊຮຸນກອ
່ ນບຸກຄ ົນພາຍນອກ ເມ່ ອມີຜຖຮຸນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດໂອນ ຫຼ ຂາຍ;
9. ເລອກຕງັ ຫຼ ປົດຕາແໜງ່ ຜອານວຍການຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ;
10. ໄດຮ ັບການແບງ່ ປັນຊ ັບສ ົມບ ັດທີ່ເຫຼອ ຈາກການຊາລະສະສາງໃນກລະນີຍບ
ຸ ເລີກ;
11. ໄດຮ ັບເງິນປັນຜ ົນຕາມອ ັດຕາສວ
່ ນຮຸນທີ່ ຕ ົນປະກອບ;
12. ປະຕິບ ັດ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ອ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ລະບຽບ ກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ການແບງ່ ປັນເງິນປັນຜ ົນ ແລະ ຊ ັບສ ົມບ ັດຕາມທີ່ໄດການ ົດໄວໃນ ຂ ສິບ ແລະ ຂ ສິບເອັ ດ ຂອງມາດຕານີ
ຈະປະຕິບ ັດໄດກຕ່ ເມ່ ອໄດແບງ່ ໃຫຜຖຮຸນບລິມະສິດ ແລະ ເຈົາໜີຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດແລວເສັ ຍກອ
ັ
່ ນເທົ່ ານນ.
ສາລ ັບ ຜຖຮຸນແຕ ່ ຫາສິບສວ
່ ນຮອຍ ຂນໄປ ຕອງສະເໜີຊຮຸນຕ່ ຜຖຮຸນພາຍໃນບລິສ ັດຈາກ ັດ. ເຊິ່ ງລາຄາ
ສະເໜີຊຮຸນນນັ ຕອງເປັນລາຄາທີ່ ສ ົມເຫດສ ົມຜ ົນ ຕາມທີ່ ໄດຕ ົກລ ົງກ ັນ ຫຼ ຕາມລະບຽບການ. (ສຄຄຊ ສະເໜີ ການ ົດ
ໄວໃນ ໝວດບລິສ ັດມະຫາຊ ົນ).

ມາດຕາ 101 105 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງຜຖຮຸນບລິມະສິດ
ເຈົາຂອງຮຸນບລິມະສິດ ເອີນວາ່ “ຜຖຮຸນບລິມະສິດ” ຜຖຮຸນບລິມະສິດ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດງ່ ັ ນີ:
1. ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວແຕ ່ ຂ ໜ່ ງ ຫາ ຂ ຫ ົກ ມາດຕາ 104 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ;
2. ໄດຮ ັບການແບງ່ ຊ ັບສ ົມບ ັດ ແລະ ເງິນປັນຜ ົນກອ
່ ນຜຖຮຸນສາມ ັນ. ເງິນປັນຜ ົນອາດຈະໄດຮ ັບເປັນມນຄາ່
ຕາຍຕ ົວ ຫຼ ເປັນສວ
່ ນຮອຍຂອງຮຸນ ໂດຍຂນກ ັບການຕ ົກລ ົງຂອງບ ັນດາຜຖຮຸນເອງ;
3. ໄດຮ ັບສິດພິເສດອ່ ນໆ. ການປຽ່ ນແປງ ຫຼ ແກໄຂສິດພິເສດດງ່ ັ ກາ່ ວ ຕອງໄດການ ົດໄວໃນກ ົດລະບຽບ
ຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ;
4. ສາມາດຖອນຮຸນໄດເມ່ ອບລິສ ັດຈາກ ັດຢໃ່ ນສະພາບມີກາໄລ ຫຼ ສາມາດຊອກຫາຜຊຮຸນໃໝໄ
່ ດ ພາຍຫຼ ັງ
ບລິສ ັດຈາກ ັດປະຕິເສດການຊຮຸນນນແລ
ວ ເວັນເສຍແຕໄ່ ດມີການຕ ົກລ ົງກ ັນໄວຢາ່ ງອ່ ນ.
ັ
ໃນກລະນີທ່ ີບລິສ ັດຈາກ ັດຕ ົກລ ົງຊຮຸນດງ່ ັ ທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ຂ ສີ່ ຂອງມາດຕານີ ລາຄາທີ່ ຊຕອງແມນລາຄາ
່
ການ ົດ ຫຼ ລາຄາຕາມທີ່ ໄດຕ ົກລ ົງກ ັນ.
ຜຖຮຸນບລິມະສິດ ບ່ ມີສິດເລອກຕງຜ
ັ ອານວຍການຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ.
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ມາດຕາ 102 (ປັບປຸງ) 106 ການອອກໃບຮຸນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ
ຜອານວຍການຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ຕອງອອກໃບຮຸນໃຫແກຜ
່ ຖຮຸນພາຍໃນການ ົດ ສາມສິບວ ັນ ນ ັບແຕວ
່ ັນທີ່ຜ
ຖຮຸນໄດຖອກຮຸນເປັນຕນໄປ
ຕາມກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ. ບລິສ ັດຈາກ ັດໄດຂນທະບຽນວິສາຫະກິດເປັນຕນໄປ.
ໃບຮຸນແຕລ
ົ
ົ
່ ະ
ໃບຕອງມີລາຍເຊັ ນຂອງຜອານວຍການ ພອມດວຍຕາປະທັບຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ.
ໃບຮຸນໜ່ ງ ຕອງມີມນຄາ່ ຢ່າງໜອຍເທົ່ າກ ັບໜ່ ງຮຸນ ຫຼ ຫຼ າຍກວາ່ ນນ.
ັ
ໃບຮຸນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ມີ ສອງປະເພດ ຄ ໃບຮຸນບ່ງົ ຊ່ ຜຖຮຸນ ແລະ ໃບຮຸນບ່ ບ່ງົ ຊ່ ຜຖຮຸນ.
ມາດຕາ 103 (ປັບປຸງ) 107 ໃບຮຸນບລິສ ັດຈາກ ັດ ບ່ງົ ຊ່ ຜຖຮຸນ
ໃບຮຸນບລິສ ັດຈາກ ັດ ບ່ງົ ຊ່ ຜຖຮຸນ ຕອງມີ ເນອໃນ ດງ່ ັ ນີ:
1. ເລກທີຂອງໃບຮຸນ;
2. ຊ່ ຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ;
3. ຊ່ ຂອງຜຖຮຸນ;
4. ຈານວນຮຸນທີ່ ຜຖຮຸນຖຢ;່
5. ມນຄາ່ ຂອງຮຸນໜ່ ງ;
6. ມນຄາ່ ຮຸນທີ່ ຍ ັງຄາງມອບ ແລະ ການ ົດເວລາມອບ ຖາບ່ງົ ໄດ;
7. ລາຍເຊັ ນຂອງຜອານວຍການ ພອມດວຍຕາປະທັບ.
ໃບຮຸນ ບ່ງົ ຊ່ ຜຖຮຸນ ອາດຈະມີຮນທີ່
ຸ ຍ ັງຄາງຊາລະຢກ
່ ໄດ. ໃບຮຸນ ບ່ງົ ຊ່ ຜຖຮຸນສາມາດປ່ຽນເປັນໃບຮຸນບ່ ບ່ງົ ຊ່
ຜຖຮຸນໄດ ເມ່ ອຜຖຮຸນໄດຊາລະ ຮຸນເຕັມ ແລະ ຂນທະບຽນລ ົບລາງໃບຮຸນເກົ່ າແລວ.
ໃນກລະນີທ່ ີກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ການ ົດໃຫຜອານວຍການຕອງຖຮຸນໃດໜ່ ງໃນບລິສ ັດຈາກ ັດ
ຜອານວຍການມີສດ
ິ ຖແຕສ
ັ
່ ະເພາະ ໃບຮຸນບ່ງົ ຊ່ ເທົ່ ານນ.
ມາດຕາ 108 ໃບຮຸນບ່ ບ່ງົ ຊ່ ຜຖຮຸນ
ໃບຮຸນບ່ ບ່ງົ ຊ່ ຜຖຮຸນ ແມນ
່ ພາຫະນະປ່ຽນມໄດຊະນິດໜ່ ງຈະອອກໄດຕອງມີ ເງ່ ອນໄຂ ດງ່ ັ ນີ:
1. ເປັນໃບຮຸນທີ່ ໄດຮ ັບການຊາລະໝດ
ົ ແລວ;
2. ໄດການ ົດກຽ່ ວກ ັບສິດຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດໃນການອອກໃບຮຸນດງ່ ັ ກາ່ ວ ໄວໃນກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດ
ຈາກ ັດ.
ໃບຮຸນບ່ ບ່ງົ ຊ່ ຜຖຮຸນ ມີເນອໃນຄາຍຄກ ັນກ ັບເນອໃນຂອງໃບຮຸນ ບ່ງົ ຊ່ ເວັນເສັ ຍແຕເ່ ນອໃນທີ່ ກຽ່ ວກ ັບຊ່ ຂອງຜ
ຖຮຸນ ແລະ ມນຄາ່ ຮຸນທີ່ ຍ ັງຄາງມອບ.
ໃບຮຸນບ່ ບ່ ງົ ຊ່ ຜຖຮຸນ ສາມາດປ່ຽນເປັນໃບຮຸນບ່ງົ ຊ່ ຜຖຮຸນໄດໂດຍລ ົບລາງໃບຮຸນດງ່ ັ ກາ່ ວ ແລະ ອອກໃບຮຸນ
ບ່ງົ ຊ່ ແທນ.
ມາດຕາ 104 (ປັບປຸງ) 109 ການໂອນຮຸນ
ການໂອນຮຸນບ່ ບ່ ງົ ຊ່ ຂອງບລິ ສດ
ັ ຈາກ ັດ ສາມາດປະຕິບດ
ັ ໄດ ໂດຍການມອບໃບຮຸນໃຫແກກ
່ ັນ.
ການໂອນຮຸນ ບ່ງົ ຊ່ ຈະປະຕິບ ັດໄດ ກຕ່ ເມ່ ອ:
1. ສອດຄອ
່ ງກ ັບເນອໃນກຽ່ ວກ ັບຂຈາກ ັດໃນການໂອນ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ;
2. ບ່ ຂ ັດກ ັບຂຈາກ ັດກຽ່ ວກ ັບການຫາມໂອນຮຸນຕາມກ ົດໝາຍ;
3. ໄດຮ ັບການໂອນຮຸນຕາມກ ົດໝາຍ;
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4. ໄດເຮັດເປັນລາຍລ ັກອ ັກສອນ ຊ່ ງຕອງມີຊ່ ແລະ ລາຍເຊັ ນຂອງຜໂອນ ແລະ ຜຮ ັບໂອນ ພອມດວຍຊ່
ແລະ ລາຍເຊັ ນຂອງພະຍານຂອງຜໂອນ ແລະ ຜຮ ັບໂອນຢາ່ ງໜອຍຝາ່ ຍລະໜ່ ງຄ ົນ ແລະ ມີເລກທີຂອງໃບຮຸນທີ່ ໂອນ
ດວຍ;
5. ໄດຂນທະບຽນການໂອນ. ຖາຫາກຈະໂອນຮຸນໃຫບຸກຄ ົນພາຍນອກ ຕອງສະເໜີຂາຍໃຫຜຖຮຸນຄ ົນອ່ ນຂອງ
ບລິສ ັດຈາກ ັດເສັ ຍກອ
່ ນ ແລະ ຕອງໄດຂນທະບຽນການໂອນພອມທັງຕອງບ່ງົ ຊ່ ແລະ ທີ່ ຢຂ
່ ອງຜຮ ັບໂອນ ລ ົງໃນ
ທະບຽນການໂອນ.
ຜອານວຍການຂອງບລິ ສ ັດຈາກ ັດ ສາມາດປະຕິເສດການຂນທະບຽນໂອນຮຸນ ບ່ງົ ຊ່ ໄດ ຖາຮຸນດງ່ ັ ກາ່ ວຍ ັງ
ບ່ ທັນໄດຖອກເຕັ ມ.
ໃນກລະນີທ່ ີ ບລິສ ັດຈາກ ັດໄດຂນທະບຽນການໂອນຮຸນ ຕາມທີ່ ໄດບ່ງົ ໄວໃນ ວ ັກສາມ ເທິ ງນີ ຜໂອນຍ ັງ
ຕອງຮ ັບຜິ ດຊອບຕ່ ເຈົາໜີໃນສວ
ັ
່ ນທີ່ ຕ ົນຍ ັງຄາງຊາລະໃນຮຸນທີ່ ໂອນຢນ
່ ນ.
ມາດຕາ 105 110 ການໂອນຮຸນຕາມກ ົດໝາຍ
ການໂອນຮຸນຕາມກ ົດໝາຍ ແມນການໂອນຮຸ
ນ ຊ່ ງມີສາເຫດມາຈາກການໂອນຮຸນຕາມ ວ ັກສອງ ມາດຕາ
່
103 ແລະ ວ ັກສາມ ມາດຕາ 113 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ຫຼ ມີສາເຫດມາຈາກການເສັ ຍຊີວດ
ຫຼ
ິ , ການລມລະລາຍ
ົ
ກລະນີອ່ ນຂອງຜຖຮຸນ.
ຜທີ່ ໄດຮ ັບການໂອນຮຸນຕາມກ ົດໝາຍ ຕອງສະແດງຫຼ ກ
ັ ຖານຢາ່ ງຄ ົບຖວນ ແລະ ຖກຕອງ ກຽ່ ວກ ັບການໄດ
ມາຂອງການໂອນຮຸນດງ່ ັ ກາ່ ວ ພອມດວຍໃບຮຸນແຈງຕ່ ບລິສ ັດຈາກ ັດທີ່ກຽ່ ວຂອງ ເພ່ ອອອກໃບຮຸນ ແລະ ຂນທະບຽນ
ເປັນຜຖຮຸນໃໝຂ
່ ອງບລິສ ັດຈາກ ັດ.
ມາດຕາ 106 111 ຂຈາກ ັດໃນການໂອນຮຸນຕາມກ ົດໝາຍ
ການໂອນຮຸນຕາມກ ົດໝາຍມີ ຂຈາກ ັດ ດງ່ ັ ນີ:
1. ຂຈາກ ັດຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ວ ັກສາມ ມາດຕາ 103 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ;
2. ຂຈາກ ັດການໂອນຮຸນຕາມກ ົດໝາຍອ່ ນ ເຊັ່ ນ ຂຈາກ ັດໃນການຖຮຸນຂອງຄ ົນຕາ່ ງປະເທດ, ຊາວຕາ່ ງດາວ
ຫຼ ຄ ົນບ່ ມີສ ັນຊາດໃນທຸລະກິດປະເພດໃດໜ່ ງຖາມີ;
3. ການໂອນຮຸນໃນໄລຍະຄວບຄຸມຊ ັບສິນ;
4. ການໂອນຮຸນໃນໄລຍະປິ ດປມບ ັນຊີທະບຽນຜຖຮຸນ ຖາໄດຕ ົກລ ົງ ຫຼ ໄດບ່ງົ ໄວໃນກ ົດລະບຽບຂອງ
ບລິສ ັດຈາກ ັດ.
ມາດຕາ 107 (ປັບປຸງ) 112 ປມບ ັນຊີທະບຽນຜຖຮຸນ
ປມບ ັນຊີທະບຽນຜຖຮຸນປະກອບດວຍ ເນອໃນ ຕນຕ
ດງ່ ັ ນີ:
ົ
1. ຊ່ , ທີ່ ຢ່ ແລະ ສ ັນຊາດຂອງຜຖຮຸນ;
2. ຈານວນຮຸນ, ມນຄາ່ ຮຸນ, ເລກທີຂອງໃບຮຸນ; ໂດຍແຍກຕາມ ປະເພດຮຸນບ່ງົ ຊ່ ແລະ ບ່ ບ່ງົ ຊ່ ;
3. ມນຄາ່ ທີ່ ຍ ັງຄາງຊາລະ; ສາລ ັບຮຸນບ່ງົ ຊ່ ;
4. ວ ັນ, ເດອນ, ປີ ຂນທະບຽນເປັນຜຖຮຸນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ;
5. ວ ັນ, ເດອນ, ປີ ທີ່ ຖກລ ົບລາງອອກຈາກການເປັນຜຖຮຸນຂອງ ບລິສ ັດຈາກ ັດ.
ປມບ ັນຊີທະບຽນຜຖຮຸນ ຕອງເກັບມຽນໄວໃນສານ ັກງານຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ເພ່ ອໃຫຜຖຮຸນສາມາດ
ກວດເບິ່ ງໄດຕາມເວລາທີ່ ຕ ົກລ ົງກ ັນ.
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ຜອານວຍການຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ຕອງສ່ງົ ສາເນົາປມບ ັນຊີຜຖຮຸນທຸກຄງທີ່
ັ ມີການປຽ່ ນແປງ ຫຼ ຢາ່ ງໜອຍປີ
ລະຄງັ ຖາບ່ ມີການປຽ່ ນແປງໃດໆ ໃຫເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ ກຽ່ ວຂອງຊາບ ຢາ່ ງຊາບ່ ໃຫເກີນວ ັນທີ 25
ທັນວາ ຂອງແຕລ
່ ະປີ .
ມາດຕາ 108 (ປັບປຸງ) 113 ການໂອນຮຸນ ບ່ງົ ຊ່ ທີ່ ເປັນໂມຄະ
ການໂອນຮຸນບ່ງົ ຊ່ ອາດຈະເປັນໂມຄະ ເມ່ ອມີການລະເມີດເງ່ ອນໄຂຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ວ ັກສອງ
ມາດຕາ 109 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.
ການໂອນຮຸນທີ່ ເປັນໂມຄະ ຈະເຮັດໃຫຜຮ ັບໂອນຍ ັງບ່ ທັນເປັນຜຖຮຸນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດທີ່ໂອນນນເທ
ັ ່ ອ ຈ ົນ
ກວາ່ ໄດແກໄຂໃຫຖກຕອງເສຍກອ
ັ .່
່ ນ. ໃນກລະນີນ ີ ຜໂອນຮຸນຍ ັງເປັນເຈົາກາມະສິດໃນຮຸນທີ່ ໂອນນນຢ
ຜຮ ັບໂອນທີ່ ໄດຄອບຄອງຮຸນດວຍຄວາມບລິສດ
ຸ ໃຈ ເກີນກວາ່ ສອງປີ ໂດຍບ່ ມີໃຜທັກທວງ ຫຼ ຄ ັດຄານ
ຜກຽ່ ວມີສດ
ິ ເປັນເຈົາຂອງຮຸນດງ່ ັ ກາ່ ວຢາ່ ງຖກຕອງ.
ມາດຕາ 109 114 ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຜໂອນ ແລະ ຜຮ ັບໂອນຮຸນ
ຜໂອນຮຸນຈະຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ເຈົາໜີ ໃນຈານວນເງິນຂອງຮຸນທີ່ ໂອນ ຊ່ ງຍ ັງຄາງຊາລະ ໃນກລະນີ:
1. ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ວ ັກສີ່ ມາດຕາ 109 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ;
2. ຮຸນທີ່ ໂອນຖກຮຽກໃຫຊາລະ;
3. ຜຮ ັບໂອນຮຸນບ່ ສາມາດຊາລະຮຸນທີ່ ຍ ັງຖອກບ່ ເຕັ ມ.
ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຜໂອນຮຸນເປັນຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ເຈົາໜີ ແລະ ຈະສິນສຸດລ ົງພາຍຫຼ ັງ ໜ່ ງປີ ນ ັບ
ແຕວ
ບລິສ ັດຈາກ ັດບ່ ສາມາດຮອງຟອງຜໂອນຮຸນໄດ.
ົ
່ ັນທີ່ໄດຂນທະບຽນການໂອນເປັນຕນໄປ.
ຜຮ ັບໂອນໄດຮ ັບ ສິດ, ໜາທີ່ ແລະ ພ ັນທະທັງໝດ
ົ ທີ່ ມາພອມກ ັບການໂອນຮຸນ.

ຄ. ການເພີ່ ມ ຫຼ ຫຼ ດ
ຼຸ ທນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ
ມາດຕາ 110 (ປັບປຸງ) 115 ການເພີ່ ມທນ
ບລິສ ັດຈາກ ັດ ສາມາດເພີ່ ມທນຈ ົດທະບຽນຂອງຕ ົນຂນໄດໂດຍການເພີ່ ມຈານວນຮຸນຂນ ຫຼ ເພີ່ ມມນຄາ່ ແຕ ່
ລະຮຸນຂນ.
ການເພີ່ ມທນຈ ົດທະບຽນ ຕອງໄດຮ ັບຄວາມເຫັ ນດີດວຍມະຕິສະເພາະຂອງກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ ຕາມທີ່ ໄດ
ການ ົດໄວໃນ ມາດຕາ 149 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.
ການເພີ່ ມທນ ຫາມບ່ ໃຫຫ ັກໜີກ ັບບລິສ ັດຈາກ ັດເພ່ ອເປັນການຊາລະຄາ່ ຮຸນໃນການເພີ່ ມທນ ເວັນເສຍແຕໄ່ ດ
ຮ ັບການຮ ັບຮອງດວຍມະຕິສະເພາະຈາກກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ. (ຍາຍມາແຕ ່ ວ ັກສອງ ມາດຕາ 102)
ມາດຕາ 111 116 ການສະເໜີຂາຍຮຸນເພີ່ ມ
ການສະເໜີຂາຍຮຸນເພີ່ ມ ໃຫສະເໜີຂາຍຕາມລາດ ັບບລິມະສິດ ດງ່ ັ ນີ:
1. ສະເໜີຂາຍໃຫຜຖຮຸນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ຕາມອ ັດຕາສວ
່ ນຮຸນ ທີ່ ຜຖຮຸນແຕລ
່ ະຄ ົນຖ ໂດຍໃຫເຮັດເປັນລາຍ
ລ ັກອ ັກສອນແຈງໃຫແຕລ
່ ະຄ ົນຊາບ ພອມທັງແຈງການ ົດເວລາໃນການໃຫຄາຕອບ. ຜທີ່ ບ່ ຕອບ ຫຼ ຕອບຊາກວາ່ ການ ົດ
ໃຫຖວາ່ ຜກຽ່ ວສະຫຼະສິດ;
2. ສະເໜີຂາຍໃຫຜຖຮຸນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດທີ່ສ ົນໃຈຊ ພາຍຫຼ ັງການ ົດເວລາທີ່ ການ ົດໄວສິນສຸດລງົ ຫຼ ຜຖ
ຮຸນຕອບປະຕິເສດຊຮຸນຕາມອ ັດຕາສວ
່ ນຂອງຕ ົນ;
3. ຮຸນທີ່ ຍ ັງເຫຼອຈາກການສະເໜີຂາຍຕາມ ຂ ສອງ ຂອງມາດຕານີ ຜອານວຍການມີສດ
ິ ຊເອົ າໄດ;
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4. ສະເໜີຂາຍໃຫບຸກຄ ົນພາຍນອກ. ວິທີການ ແລະ ຂນຕອນຂອງການໂອນໃຫ
ປະຕິບ ັດຕາມກ ົດລະບຽບ
ັ
ຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ.
ສາລ ັບຜຈອງຮຸນທີ່ ບ່ ຊາລະຮຸນເພີ່ ມ ຕາມການ ົດເວລາໃຫປະຕິບ ັດມາດຕະການຕາມທີ່ໄດການ ົດໄວໃນ
ມາດຕາ 103 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.

ມາດຕາ 112 (ປັບປຸງ) 117 ການຫຼດ
ຼຸ ທນ
ການຫຼຼຸດທນຈ ົດທະບຽນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດສາມາດປະຕິບ ັດໄດໂດຍການຫຼຼຸດມນຄາ່ ແຕລ
່ ະຮຸນ ຫຼ ການຫຼຼຸດ
ຈານວນຮຸນລ ົງ. ການຫຼຼຸດທນຈ ົດທະບຽນຕອງປະຕິບ ັດຕາມເງ່ ອນໄຂ ດງ່ ັ ນີ:
1. ມ ນຄາ່ ຮຸນທີ່ ຍງັ ເຫຼ ອຈາກການຫຼຼຸ ດລ ງົ ຕອງບ່ ໃຫຕາ່ ກວາ່ ສອງພ ັນກີບ;
2. ທນທີ່ ຍ ັງເຫຼອຈາກການຫຼຼຸດລ ົງ ຕອງບ່ ໃຫຕາ່ ກວາ່ ເຄິ່ ງໜ່ ງຂອງທນຈ ົດທະບຽນ ເວັນເສຍແຕກ
່ ົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການກຽ່ ວຂອງ ໄດການ ົດໄວເປັນຢາ່ ງອ່ ນ; ແລະ ຕອງບ່ ຕາ່ ກວາ່ ທນທີ່ ຂະແໜງການກຽ່ ວຂອງການ ົດໄວຕາມທີ່
ໄດບ່ງົ ໄວໃນ ວ ັກສາມ ມາດຕາ 25 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ;
3. ການຫຼຼຸດທນຈ ົດທະບຽນລ ົງຈະປະຕິບ ັດໄດ ກຕ່ ເມ່ ອໄດມີມະຕິສະເພາະຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ມາດຕາ
149 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ;
4. ເຈົາໜີຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ບ່ ຄ ັດຄານການຫຼຼຸດທນຈ ົດທະບຽນດງ່ ັ ກາ່ ວ.
ມາດຕາ 113 (ປັບປຸງ) 118 ການແຈງໃຫເຈົາໜີ
ການແຈງໃຫເຈົາໜີ ຂອງບລິ ສດ
ັ ຈາກ ັດ ສະແດງການຄ ັດຄານຕອງປະຕິບ ັດ ດງ່ ັ ນີ:
1. ແຈງເປັນລາຍລ ັກອ ັກສອນ ຕ່ ເຈົາໜີຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດທຸກຄ ົນ ພອມທັງແຈງເຫດຜ ົນຂອງການຫຼຼຸດທນລ ົງ,
ມນຄາ່ ຮຸນ ຫຼ ຈານວນຮຸນທີ່ ຫຼຼຸດລ ົງ. ການ ົດເວລາໃຫສ່ງົ ຄາຕອບຄ ັດຄານຕອງບ່ ໃຫຕາ່ ກວາ່ ສອງເດອນ ສາມສິບວ ັນ ນ ັບ
ແຕວ
ເຈົາໜີທີ່ ບ່ ຕອບພາຍໃນການ ົດເວລາດງ່ ັ ກາ່ ວຖວາ່ ບ່ ໄດຄ ັດຄານ;
ົ
່ ັນໄດຮ ັບແຈງເປັນຕນໄປ.
2. ແຈງຜາ່ ນທາງສ່ ມວນຊ ົນຢາ່ ງໜອຍ ສິບ ສາມຄງັ ໂດຍແຈງການ ົດເວລາໃຫຄາຕອບ ແລະ ແຈງເນອໃນ
ຕາ່ ງໆ ດງ່ ັ ທີ່ ໄດບ່ງົ ໄວໃນ ຂ ໜ່ ງ ຂອງມາດຕານີ.

ມາດຕາ 114 119 ການຄ ັດຄານ ແລະ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງການແຈງ
ການຄ ັດຄານຂອງເຈົາໜີໃດໜ່ ງ ຈະເຮັດໃຫບລິສ ັດຈາກ ັດບ່ ສາມາດຫຼຼຸດທນຂອງຕ ົນລງົ ໄດ ເວັນເສຍແຕໄ່ ດ
ຊາລະໜີໃຫຜກຽ່ ວຄ ົບຖວນກອ
ັ
່ ນເທົ່ ານນ.
ເຈົາໜີໃດໜ່ ງທີ່ ບ່ ໄດຮ ັບແຈງກຽ່ ວກ ັບການຫຼຼຸດທນລ ົງ ເນ່ ອງຈາກຂບ ົກພອ
່ ງຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດນນັ ບລິສ ັດ
ຈາກ ັດຕອງຊາລະໜີສິນໃຫເຈົາໜີດງ່ ັ ກາ່ ວ ພາຍໃນການ ົດເວລາບ່ ເກີນ ໜ່ ງປີ ນ ັບແຕວ
່ ັນທີ່ກອງປະຊຸມຜຖຮຸນໄດ
ລ ົງມະຕິຮ ັບຮອງໃຫບລິສ ັດຈາກ ັດຫຼຼຸດທນຂອງຕ ົນເປັນຕນໄປ.
ົ
ໃນກລະນີທ່ ີເປັນຂບ ົກພອ
ັ ່ ໄດຄ ັດຄານ.
່ ງຂອງເຈົາໜີເອງ ກໃຫຖວາ່ ເຈົາໜີນນບ
ມາດຕາ 115 120 ການຂນທະບຽນການເພີ່ ມ ຫຼ ຫຼດ
ຼຸ ທນ
ບລິສ ັດຈາກ ັດທີ່ມີການເພີ່ ມ ຫຼ ຫຼຼຸດທນຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ຂ ຄ ນີ ຕອງຂນທະບຽນກຽ່ ວກ ັບການ
ປ່ຽນແປງທນດງ່ ັ ກາ່ ວນາເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ ກຽ່ ວຂອງ ດງ່ ັ ນີ:
1. ໃນກລະນີທ່ ີ ຂນທະບຽນເນ່ ອງຈາກການເພີ່ ມທນຂນ ຕອງປະຕິບ ັດພາຍໃນການ ົດ ສິບວ ັນ ລ ັດຖະການ
ນ ັບແຕວ
ົ
່ ັນທີ່ໄດການ ົດໃຫຊາລະຮຸນທີ່ ຈອງເປັນຕນໄປ;
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2. ໃນກລະນີທ່ ີຂນທະບຽນເນ່ ອງຈາກການຫຼຼຸດທນລ ົງ ຕອງປະຕິບ ັດພາຍໃນການ ົດ ສິບວ ັນ ລ ັດຖະການ ນ ັບ
ແຕວ
ົ
່ ັນທີ່ບ່ ມີການຄ ັດຄານ ຫຼ ນ ັບແຕວ
່ ັນທີ່ໄດຊາລະໜີ ໃຫເຈົາໜີທີ່ ຄ ັດຄານແລວເປັນຕນໄປ.
ພາຍຫຼ ັງການຂນທະບຽນການເພີ່ ມ ຫຼ ຫຼຼຸດທນແລວ ບລິສ ັດຈາກ ັດຕອງແຈງທາງສ່ ມວນຊ ົນໃຫສາທາລະນະ
ຊາບຢາ່ ງໜອຍ ໜ່ ງຄງັ ພາຍໃນການ ົດ ສິບວ ັນ ລດ
ັ ຖະການ ນ ັບແຕວ
ົ
່ ັນໄດຂນທະບຽນປ່ຽນແປງທນເປັນຕນໄປ.
ເອກະສານທີ່ ຍ່ ນຂໃຫປ່ຽນແປງທນໃໝ່ ຕອງປະກອບດວຍບ ັນຊີລາຍຊ່ ຜຖຮຸນທີ່ ເພີ່ ມ ຫຼ ຫຼຼຸດທນຂອງບລິສ ັດ
ຈາກ ັດ, ສ ັນຊາດ, ທີ່ ຢ,່ ເລກທີໃບຮຸນ ແລະ ຈານວນຮຸນທີ່ ຖ.

ງ. ຜອານວຍການ ແລະ ສະພາບລິຫານບລິສ ັດຈາກ ັດ
ມາດຕາ 116 (ປັບປຸງ) 121 (ປັບປຸງ) ຜອານວຍການ
ຜອານວຍການ

ແມນຕ
່ ົວແທນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ.

ສາຍພ ົວພ ັນລະຫວາ່ ງຜອານວຍການ,

ບລິສ ັດຈາກ ັດ

ແລະ ບຸກຄ ົນພາຍນອກ ແມນໃຫ
ປະຕິບ ັດຕາມ ລະບຽບ ກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກຽ່ ວຂອງ.
່
ຜອານວຍການຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດບ່ ມີເງິນເດອນ

ແຕໄ່ ດຮ ັບເບັຍປະຈາປີ

ແລະ

ເບັຍປະຊຸມແຕລ
ັ
່ ະຄງໃນ

ອ ັດຕາ ຫຼ ຈານວນທີ່ ໄດຕ ົກລ ົງໃນກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ ເວັນເສັ ຍແຕຜ
່ ອານວຍການທີ່ ມາຈາກບຸກຄ ົນພາຍນອກ ຫຼ ໄດ
ຕ ົກລ ົງກ ັນໄວຢາ່ ງອ່ ນ.
ຜອານວຍການ ອາດຈະແມນຜ
່ ຖຮຸນ ຫຼ ບ່ ກໄດ ເວັນເສັ ຍແຕໄ່ ດມີການຕ ົກລ ົງກ ັນໄວຢາ່ ງອ່ ນ.
ທຸກການເຄ່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງຜອານວຍການ ຕອງນອນຢໃ່ ນຂອບເຂດ ສິດ ແລະ ໜາທີ່

ຕາມທີ່ ໄດ

ການ ົດໄວໃນກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດ ແລະ ຕອງຢພ
ົ .
່ າຍໃຕການຄວບຄຸມຂອງກອງປະຊຸມຜຖຮຸນທັງໝດ
ບລິ ສ ັດຈາກ ັດໜ່ ງ ອາດຈະມີຜອານວຍການຫຼ າຍຄ ົນຂນກ ັບຄວາມຮຽກຮອງຕອງການວຽກງານຂອງບລິສ ັດ
ຈາກ ັດນນ.
ັ
ບລິ ສ ັດຈາກ ັດທີ່ ມີຜອານວຍການຫຼ າຍຄ ົນ ແຕຕ
່ ົກລງົ ໃຫຜອານວຍການໃດໜ່ ງ ມີອານາດໃນການເຮັດສ ັນຍາ
ໃນນາມບລິສ ັດຈາກ ັດ ແຕພ
່ ຽງຜດຽວ ກ ັບບຸກຄ ົນພາຍນອກ. ຜອານວຍການດງ່ ັ ກາ່ ວ ເອີນວາ່ “ຜອານວຍການໃຫຍ”່ .
ຜອານວຍການໃຫຍ ່ ສາມາດຖກແຕງ່ ຕງເປັ
ັ ນ ປະທານສະພາບລິຫານ ໃນກລະນີທ່ ີປະທານສະພາບລິຫານ
ຖກເລອກໃຫເປັນທັງຜອານວຍການໃຫຍ ່ ໃຫເອີນວາ່ “ປະທານອານວຍການ” ເວັນເສຍແຕ ່ ກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ ໄດການ ົດໄວເປັນຢາ່ ງອ່ ນ.
ມາດຕາ 117 122 ເງ່ ອນໄຂຂອງຜອານວຍການ
ຜອານວຍການຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດມີ ເງ່ ອນໄຂ ດງ່ ັ ນີ:
1. ບ່ ແມນນິ
ຸ ຄ ົນ;
ິ ກ
່ ຕບ
2. ເປັນຜທີ່ ມີຄວາມສາມາດທາງດານການປະພດ;
3. ບ່ ແມນບຸ
ຊ່ ງຍ ັງບ່ ທັນພນໄລຍະຫ
າມດາເນີນທຸລະກິດ;
ົ
ົ
່ ກຄ ົນທີ່ລມລະລາຍ
4. ບ່ ເຄີຍໄດຮ ັບໂທດໃນສະຖານສໂກງ ຫຼ ຍ ັກຍອກຊ ັບ.
ມາດຕາ 118 123 (ປັບປຸງ) ການເລອກຕງັ ຫຼ ການປົດຕາແໜງ່ ຜອານວຍການ
ຜອານວຍການຖກເລອກຕງຕາມກ
ລະນີ ດງ່ ັ ນີ:
ັ
1. ຜອານວຍການຊຸດທາອິດ ຖກເລອກຕງໂດຍກອງປະຊຸ
ມສາງຕງບ
ັ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດ;
2. ຜອານວຍການຊຸດຕ່ ມາ ຖກເລອກຕງໂດຍກອງປະຊຸ
ມຜຖຮຸນ;
ັ
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3. ຕາແໜງ
ງ່ ຕງໂດຍ
ັ
່ ຜອານວຍການທີ່ ວາ່ ງລງົ ໃນລະຫວາ່ ງສອງກອງປະຊຸມສາມ ັນຂອງຜຖຮຸນ ແມນແຕ
່
ກອງປະຊຸມຂອງສະພາບລິຫານ.

ໃນກລະນີທ່ ີບລິສ ັດຈາກ ັດບ່ ມີສະພາບລິຫານນນັ

ຕອງການ ົດການແຕງ່ ຕງັ

ຜອານວຍການດງ່ ັ ກາ່ ວໄວໃນກ ົດລະບຽບ.
ໂດຍກອງປະຊຸມຜຖຮຸນບ່ ວາ່ ຜອານວຍການຈະໄດຮ ັບການ

ຜອານວຍການບລິສ ັດຈາກ ັດຖກປົດຕາແໜງ່
ເລອກຕງມາດ
ວຍວິທີໃດກຕາມ.
ັ
ການປົດຕາແໜງ່ ຜອານວຍການ

ອາດຈະປະຕິບ ັດໃນເວລາໃດກໄດ

ເມ່ ອມີເຫດຜ ົນພຽງພ

ຫຼ

ການຂາດ

ຄວາມໄວວາງໃຈ.
ຜຖຮຸນ

ຫຼ

ສະພາບລິຫານຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດບ່ ມີສດ
ິ ຮອງຟອງ

ເພ່ ອໃຫສານແຕງ່ ຕງັ

ຫຼ

ປົດຕາແໜງ
່

ຜອານວຍການໄດ ເວັ ນເສຍແຕກ
ອກຕງັ ຫຼ ປົດຕາແໜງ່ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ
ັ
່ ລະນີທ່ ີມີການລະເມີດຂນຕອນການເລ
ກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ຫຼ ໃນກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ.
ມາດຕາ 119 124 ວິທີການລ ົງຄະແນນສຽງເລອກຕງັ ຫຼ ປົດຕາແໜງ່ ຜອານວຍການ
ການລ ົງຄະແນນສຽງເລອກຕງັ

ຫຼ

ປົດຕາແໜງ່ ຜອານວຍການສາມາດປະຕິບ ັດໄດສອງວິທີ

ຄ

ການລ ົງ

ຄະແນນສຽງແບບສະສ ົມຄະແນນ ແລະ ການລ ົງຄະແນນສຽງແບບປົກກະຕິ.
ການລ ົງຄະແນນສຽງແບບສະສ ົມຄະແນນ ໝາຍເຖິງ ແມນ
່ ການອະນຸຍາດໃຫຜຖຮຸນແຕລ
່ ະຄ ົນຄນຈານວນຮຸນ
ຂອງຕ ົນກ ັບຈານວນຜອານວຍການ ທີ່ ຈະເລອກຕງເອົ
ັ າ ແລວເລອກລ ົງຄະແນນໃຫຜຮ ັບສະໝກ
ັ ໃດໜ່ ງ ຫຼ ຈານວນໜ່ ງ
ທີ່ ຕ ົນເລອກ. ການນ ັບຄະແນນ ແມນໃຫ
ຖໜ່ ງຮຸນ ເທົ່ າກ ັບໜ່ ງສຽງ. ຜຮ ັບສະໝກ
ັ ທີ່ ໄດຮ ັບຄະແນນສຽງຫຼາຍກວາ່ ໝ່
່
ແມນຜ
ັ ນຜອານວຍການ.
່ ທີ່ ໄດຮ ັບການ ເລອກຕງເປັ
ການປົດຕາແໜງ່ ຜອານວຍການ ທີ່ ໄດມາຈາກການເລອກຕງແບບສະສ
ັ
ົມຄະແນນຈະປະຕິບ ັດໄດ ກຕ່ ເມ່ ອມີ
ສຽງຄ ັດຄານຢາ່ ງໜອຍເທົ່ າກ ັບຈານວນສຽງທີ່ ເລອກເອົ າຜອານວຍການດງ່ ັ ກາ່ ວ.
ການລ ົງຄະແນນສຽງແບບປົກກະຕິ ແມນການລ
ົງຄະແນນສຽງ ເພ່ ອເລອກເອົ າຜອານວຍການພຽງຄ ົນດຽວ
່
ໂດຍການນ ັບຄະແນນສຽງ ໜ່ ງຮຸນ ຕ່ ໜ່ ງສຽງ.
ຜທີ່ ໄດຮ ັບການເລອກຕງຕາມ
ວ ັກສີ່ ຂອງມາດຕານີ ແມນຜ
ັ
່ ທີ່ ມີຄະແນນເກີນກວາ່ ເຄິ່ ງໜ່ ງ ຂອງຈານວນຜຖ
ຮຸນ ແລະ ຜຕາງໜາຜຖຮຸນທີ່ ເຂົາຮວ
ບ ັດຄກ ັນ
່ ມກອງປະຊຸມ. ການປົດຕາແໜງ່ ຜອານວຍການ ໃນກລະນີນ ີ ແມນປະຕິ
່
ກ ັບການເລອກຕງເອົ
ັ າຜອານວຍການນນ.
ັ
ມາດຕາ 120 (ປັບປຸງ) 125 ຈານວນ ແລະ ອາຍຸການຂອງຜອານວຍການ
ຜອານວຍການຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ສາມາດມີຈານວນໜ່ ງຄ ົນ ຫຼ ຫຼາຍຄ ົນ ແຕຕ
່ ອງການ ົດໄວໃນກ ົດລະບຽບ
ຫຼ ຕ ົກລ ົງກ ັນໃນກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ.
ຜອານວຍການຂອງບລິ ສ ັດຈາກ ັດມີອາຍຸການ ສອງປີ ແລະ ສາມາດເລອກຕງຄ
ັ ນໃໝໄ່ ດ ເວັນເສຍແຕໄ່ ດ
ຕ ົກລ ົງກ ັນເປັນຢາ່ ງອ່ ນ.
ອາຍຸການຂອງຜອານວຍການທີ່ ໄດຮ ັບການເລອກຕງແທນ
ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ຂ ສາມ ມາດຕາ 123
ັ
ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ແມນເທົ່
າກ ັບອາຍຸການທີ່ ຍ ັງເຫຼອຂອງຜອານວຍການທີ່ ອອກໄປແລວນນ.
ັ
່
ມາດຕາ 121 126 ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຜອານວຍການ
ຜອານວຍການຕອງຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ການກະທາ ດງ່ ັ ນີ:
1. ການລະເມີດຂອບເຂດວ ັດຖຸປະສ ົງຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ
ສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດ;
2. ການລະເມີດກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ;
39

ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດລະບຽບ

ຫຼ

ສ ັນຍາ
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3. ການປະຕິບ ັດ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ເກີນຂອບເຂດທີ່ ໄດຮ ັບມອບໝາຍ;
4. ການບ່ ປະຕິບ ັດ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ທີ່ ໄດຮ ັບມອບໝາຍ.
ຜອານວຍການໃດໜ່ ງຈະພນຈາກຄວາມຮ
ົ
ັບຜິດຊອບໄດ ກຕ່ ເມ່ ອສາມາດພິສດໄດວາ່ ຕ ົນບ່ ມີສວ
່ ນກຽ່ ວຂອງກ ັບ
ການລະເມີດ ຫຼ ເຄີຍໄດຄ ັດຄານການລ ົງມະຕິກຽ່ ວກ ັບການກະທາດງ່ ັ ກາ່ ວ ຊ່ ງສະແດງອອກໃນບ ົດບ ັນທກກອງປະຊຸມ.
ຜຖຮຸນໃດໜ່ ງ

ຕອງສ່ງົ ເງິນຄນໃຫບລິສ ັດຈາກ ັດ

ໃນສວ
ຕ ົນ
່ ນທີ່ ຜອານວຍການໄດຈາຍໃຫ
່

ໂດຍລະເມີດກ ົດ

ລະບຽບຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ.
ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບທາງແພງ່ ຂອງຜອານວຍການຕ່ ບຸກຄ ົນພາຍນອກ ແມນໃຫ
ປະຕິບ ັດຕາມທີ່ໄດການ ົດໄວໃນ
່
ກ ົດໝາຍ.
ມາດຕາ 122 127 ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ການລະເມີດຂອງຜອານວຍການ
ບລິສ ັດຈາກ ັດຕອງຮ ັບຜິດຊອບການລະເມີດຂອງຜອານວຍການຕ່ ບຸກຄ ົນພາຍນອກ ເມ່ ອກອງປະຊຸມຜຖຮຸນໄດ
ລ ົງມະຕິຮ ັບຮອງການກະທາໃດໜ່ ງ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ຂ ໜ່ ງ ຫາ ຂ ສີ່ ມາດຕາ 126 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.
ການລະເມີດຂອບເຂດ ສິດ, ໜາທີ່ ທີ່ ໄດຮ ັບມອບໝາຍຂອງຜອານວຍການ, ພະນ ັກງານ ຫຼ ກາມະກອນ
ແຕບ
່ ່ ໄດລະເມີດຂອບເຂດວ ັດຖຸປະສ ົງຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດນນັ

ບລິສ ັດຈາກ ັດຕອງຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ບຸກຄ ົນພາຍນອກ.

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບພາຍໃນລະຫວາ່ ງບລິສ ັດຈາກ ັດ ແລະ ຜອານວຍການ, ພະນ ັກງານ ຫຼ ກາມະກອນຂອງບລິສ ັດ
ຈາກ ັດ ໃນກລະນີນ ີ ແມນໃຫ
ປະຕິບ ັດຕາມທີ່ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດໝາຍທີ່ກຽ່ ວຂອງ.
່
ມາດຕາ 123 128 ມາດຕະການຕ່ ການລະເມີດຂອງຜອານວຍການ
ບລິສ ັດຈາກ ັດ ຕອງມີມາດຕະການຕ່ ຜອານວຍການທີ່ ມີການລະເມີດ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນມາດຕາ 126
ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ. ມາດຕະການຕ່ ຜອານວຍການ ແມນໃຫ
ການ ົດໄວໃນກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ.
່
ໃນກລະນີທ່ ີບລິສ ັດຈາກ ັດບ່ ດາເນີນມາດຕະການ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ວ ັກໜ່ ງ ຂອງມາດຕານີ ຜຖຮຸນໜ່ ງ
ຄ ົນ ຫຼ ຫຼາຍຄ ົນ ຊ່ ງມີຮນລວມກ
ຸ
ັນແຕ ່ ສີ່ ສວ
ົ ຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ທີ່ ໄດຖອກແລວສາມາດເຮັດ
່ ນຮອຍ ຂອງຮຸນທັງໝດ
ໜ ັງສແຈງໃຫບລິສ ັດຈາກ ັດດາເນີນການປັບໃໝ ຫຼ ຢຸດຕິການກະທາ.
ການບ່ ດາເນີນການ ຫຼ ການດາເນີນການທີ່ ບ່ ເໝາະສ ົມຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ຕ່ ຜອານວຍການທີ່ ລະເມີດນນັ ຜ
ຖຮຸນດງ່ ັ ກາ່ ວມີສິດຮອງຟອງ

ເພ່ ອໃຫສານຕ ັດສີນປັບໃໝ

ຫຼ

່ ັ ຢຸດຕິການກະທາຂອງຜອານວຍການທີ່
ອອກຄາສງ

ກຽ່ ວຂອງແທນບລິສ ັດຈາກ ັດກໄດ.

ມາດຕາ 124 (ປັບປຸງ) 129 ການປະຕິບ ັດໜາທີ່ ຂອງຜອານວຍການໃນນາມບລິສ ັດຈາກ ັດ
ການປະຕິບ ັດໜາທີ່ ຂອງຜອານວຍການມີ

ສອງລ ັກສະນະ

ຄ

ການປະຕິບ ັດໜາທີ່ ໃນນາມຕ ົວແທນຂອງ

ບລິສ ັດຈາກ ັດ ແລະ ການປະຕິບ ັດໜາທີ່ ສະເພາະ.
ການປະຕິບ ັດໜາທີ່ ໃນນາມຕ ົວແທນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ

ແມນໃຫ
ປະຕິບ ັດຕາມທີ່ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດໝາຍທີ່
່

ກຽ່ ວຂອງ. ຂການ ົດນີໃຫນາໃຊລວມໄປເຖິງພະນ ັກງານ ຫຼ ກາມະກອນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດອີກດວຍ.
ການປະຕິບ ັດໜາທີ່ ສະເພາະຂອງຜອານວຍການ ມີ ດງ່ ັ ນີ:
1. ບລິຫານກິດຈະການຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ໃຫຖກຕອງຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນສ ັນຍາສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດ,
ກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມຂອງຜຖຮຸນ;
2. ຮຽກເກັບຮຸນໃຫໄດຕາມຈານວນ ແລະ ເວລາທີ່ ການ ົດໄວ;
3. ຄຸມຄອງ ແລະ ນາໃຊທນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດຕາມວ ັດຖຸປະສ ົງ ແລະ ເປົາໝາຍທີ່ ວາງໄວ;
4. ຈ ັດວາງລະບ ົບບ ັນຊີປກ
ົ ປັກຮ ັກສາ ແລະ ເກັບມຽນເອກະສານ ທັງໝດ
ົ ຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ;
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5. ໃຫຄວາມຮວ
່ ມມແກຜ
່ ກວດສອບບ ັນຊີ ໃນການອະທິ ບາຍກຽ່ ວກ ັບທີ່ມາ ແລະ ຄວາມຖກຕອງຂອງຕ ົວ
ເລກ, ຂມນທີ່ ປາກ ົດໃນໃບສະຫຼຼຸບຊ ັບສ ົມບ ັດ ກອ
່ ນນາສະເໜີຕ່ ກອງປະຊຸມຜຖຮຸນເພ່ ອຮ ັບຮອງ;
6. ສ່ງົ ສາເນົາໃບສະຫຼຼຸບຊ ັບສ ົມບ ັດໃຫຜຖຮຸນ; ແລະ ຕອງສາເນົາຈານວນໜ່ ງໄວສາລ ັບຜຖຮຸນບ່ ບ່ງົ ຊ່ ເພ່ ອ
ກວດສອບເບິ່ ງເມ່ ອຕອງການ;
7. ຈ ັດແບງ່ ກາໄລໃຫຖກຕອງເໝາະສ ົມ;
8. ຄຸມຄອງ ແລະ ນາໃຊພະນ ັກງານ ຫຼ ກາມະກອນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ;
9. ແຈງໃຫບລິສ ັດຊາບກຽ່ ວກ ັບຜ ົນປະໂຫຍດທີ່ຕ ົນມີ ບ່ ວາ່ ທາງກ ົງ ຫຼ ທາງອອມໃນສ ັນຍາຕາ່ ງໆຂອງບລິສ ັດ
ຈາກ ັດ ຫຼ ການຖຮຸນເພີ່ ມ ຫຼ ຫຼຼຸດຮຸນຂອງຕ ົນໃນບລິສ ັດຈາກ ັດ ຫຼ ບລິສ ັດໃນກຸມ
່ ທີ່ ເກີດຂນໃນລະ ຫວາ່ ງປີ ການບ ັນຊີ.
ມາດຕາ 125 130 ຂຫາມສາລ ັບຜອານວຍການ
ຫາມບ່ ໃຫຜອານວຍການດາເນີນທຸລະກິດທີ່ ມີລ ັກສະນະແຂງ່ ຂ ັນກ ັບບລິສ ັດຈາກ ັດ ດງ່ ັ ນີ:
1. ດາເນີນທຸລະກິດປະເພດດຽວ ຫຼ ຄາຍຄກ ັນກ ັບບລິສ ັດຈາກ ັດບ່ ວາ່ ຈະເປັ ນການເຮັດເພ່ ອຕ ົນເອງ ຫຼ ເພ່ ອ
ຜນ
ົ ປະໂຫຍດຂອງຄ ົນອ່ ນ ເວັນເສຍແຕໄ່ ດຮ ັບຄວາມເຫັ ນດີຈາກກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ;
2. ເປັນຂາຮຸນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ ຫຼ ຂາຮຸນທົ່ ວໄປ ຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນຈາກ ັດທີ່ດາເນີນ
ທຸລະກິດປະເພດດຽວ ຫຼ ຄາຍຄກ ັບບລິສ ັດຈາກ ັດຂອງຕ ົນ ເວັນເສຍແຕໄ່ ດຮ ັບຄວາມເຫັ ນດີຈາກກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ;
3. ດາເນີນທຸລະກິດໃດໜ່ ງກ ັບບລິສ ັດຈາກ ັດຂອງຕ ົນ

ບ່ ວາ່ ຈະເປັນການເຮັດເພ່ ອຕ ົນເອງ ຫຼ

ຜອ່ ນກຕາມ

ເວັນເສຍແຕໄ່ ດຕ ົກລ ົງກ ັນໄວຢາ່ ງອ່ ນ;
4. ກຢມເງິນຈາກບລິ ສດ
ັ ຈາກ ັດດວຍຕ ົນເອງ, ສະມາຊິກໃນຄອບຄ ົວຂອງຕ ົນ ຫຼ ພີ່ ນອງໃກຊິດຂອງພວກ
ກຽ່ ວ ເວັນເສຍແຕໄ່ ດການ ົດໄວໃນກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ. ຂຫາມນີໃຫນາໃຊລວມໄປເຖິງພະນ ັກງານ ແລະ
ກາມະກອນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດອີກດວຍ.
ໃນກລະນີທ່ ີມີການລະເມີດຂຫາມດງ່ ັ ທີ່ ກາ່ ວມາໃນມາດຕານີ

ຈະຖກປະຕິບ ັດມາດຕະການ

ຕາມທີ່ ໄດການ ົດ

ໄວໃນມາດຕາ 128 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.

ມາດຕາ 126 131 ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບໃນການເລອກຕງຜ
ັ ອານວຍການຕ່ ບຸກຄ ົນພາຍນອກ
ຜອານວຍການທີ່ ໄດຮ ັບການເລອກຕງັ ໂດຍບ່ ຖກຕອງຕາມກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ຫຼ ຂາດເງ່ ອນໄຂ
ໃດໜ່ ງ ແລະ ອ່ ນໆນນບ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດບ່ ສາມາດນາມາເປັນຂອາງ ເພ່ ອໃຫພນຄວາມຮ
ົ
ັບຜິດຊອບຕ່ ບຸກຄ ົນພາຍນອກໄດ.
ມາດຕາ 127 (ປັບປຸງ) 132 (ປັບປຸງ) ການພນຈາກຕ
າແໜງ່ ຂອງຜອານວຍການ
ົ
ຜອານວຍການຂອງບລິ ສ ັດຈາກ ັດ ອາດຈະພນຈາກຕ
າແໜງ
ົ
່ ດວຍເຫດຜ ົນຢາ່ ງໃດຢາ່ ງໜ່ ງ ດງ່ ັ ນີ:
1. ຄ ົບອາຍຸການ;
2. ກອງປະຊຸມຜຖຮຸນມີມະຕິປດ
ົ ຕາແໜງ່ ;
3. ມີຄາຕ ັດສີນຂອງສານ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ວ ັກສີ່ ມາດຕາ 123 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ;
4. ເສຍຊີວດ
ິ ,

ລມລະລາຍ,
ົ

ລາອອກ,

ຂາດຄວາມສາມາດທາງດານການປະພດ,

ຂາດເງ່ ອນໄຂເປັນ

ຜອານວຍການຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ມາດຕາ 122 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.
ພາຍຫຼ ງັ ພນຕ
ແລະ
ົ າແໜງ
່

ມີການເລອກຕງຜ
ັ ອານວຍການແທນແລວ ຕອງແຈງໃຫເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິ

ສາຫະກິດທີ່ ກຽ່ ວຂອງ ເພ່ ອຂນທະບຽນກຽ່ ວກ ັບການປ່ຽນແປງເນອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃໝ່ ພາຍໃນການ ົດ ສາມ
ສິບວ ັນ ລ ັດຖະການ ນ ັບແຕວ
ັ ນຕນໄປ.
ົ
່ ັນທີ່ມີການເລອກຕງເປັ
ການປ່ຽນແປງໃໝຈ
່ ະມີຜ ົນຕ່ ບຸກຄ ົນພາຍນອກ
ໄວຕາມທີ່ ໄດການ ົດໃນ ວ ັກສອງ ຂອງມາດຕານີ.
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ການລາອອກຂອງຜອານວຍການ

ມີຜ ົນໃຊໄດນ ັບແຕວ
່ ັນທີ່ບລິສ ັດຈາກ ັດ

ໄດຮ ັບໃບລາອອກຂອງຜອາ

ນວຍການເປັນຕນໄປ.
ົ
ໃນກລະນີທ່ ີ ຜອານວຍການທີ່ ເປັນສະມາຊິກ

ຂອງ

ສະພາບລິຫານພນຕ
ົ າແໜງ
່ ທັງຊຸດນນັ

ໃຫສະພາ

ບລິຫານຊຸດເກົ່ ານີ ສບຕ່ ປະຕິບ ັດໜາທີ່ ທີ່ ຈາເປັນໄປ ຈ ົນກວາ່ ມີການເລອກຕງໃໝ
ແ
ັ
່ ທນ ເວັນເສຍແຕສ
່ ານໄດການ ົດໄວ
ຢາ່ ງອ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ຂ ສາມ ຂອງມາດຕານີ.
ມາດຕາ 128 133 ປມບ ັນຊີທະບຽນຜອານວຍການ
ປມບ ັນຊີທະບຽນຜອານວຍການ ຕອງປະກອບດວຍເນອໃນ ດງ່ ັ ນີ:
1. ຊ່ , ສ ັນຊາດ, ວ ັນ ເດອນ ປີ ເກີດ ແລະ ທີ່ ຢຂ
່ ອງຜອານວຍການ;
2. ປະເພດຮຸນ ມນຄາ່ ເລກທີໃບຮຸນ ແລະ ຈານວນຮຸນທີ່ ຜອານວຍການແຕລ
່ ະຄ ົນຖ;
3. ວ ັນ ເດອນ ປີ ທີ່ ໄດຮ ັບເລອກຕງເປັ
ັ ນຜອານວຍການ.
ປມບ ັນຊີທະບຽນຜອານວຍການ ແລະ ບ ົດລາຍງານກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ ຕອງເກັບຮ ັກສາໄວໃນສານ ັກງານ
ໃຫຍ ່ ຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ເພ່ ອໃຫຜຖຮຸນສາມາດເບິ່ ງ ຫຼ ສາມາດກວດສອບໄດ.
ມາດຕາ 129 (ປັບປຸງ) 134 (ປັບປຸງ) ສະພາບລິຫານ
ບລິສ ັດຈາກ ັດທີ່ມີ ຜອານວຍການແຕສ
ັ ນ “ສະພາບລິຫານ” ເວັນເສຍແຕ ່
່ ອງຄ ົນຂນໄປ ອາດຈະສາງຕງເປັ
ຕ ົກລ ົງກ ັນໄວຢາ່ ງອ່ ນ. ບລິສ ັດຈາກ ັດທີ່ມີຊ ັບສິນເກີນກວາ່ ຫາສິບຕກີບ ຕອງມີສະພາບລິຫານ ແລະ ຜກວດສອບບ ັນຊີ
ເວັນເສຍແຕກ
່ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໄດການ ົດໄວເປັນຢາ່ ງອ່ ນ.
ສະພາບລິຫານເຄ່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕ ົນ
ລະບຽບຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ.

ບ ົນພນຖານຫຼ ັກການ,

ວິທີການຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດ

ໃນກລະນີທ່ ີກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດບ່ ໄດການ ົດໄວ

ໃຫສະພາບລິຫານຂອງບລິສ ັດ

ຈາກ ັດເຄ່ ອນໄຫວວຽກງານຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ມາດຕາ 136 ຫາ ມາດຕາ 139 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.
ໃນກລະນີ ທີ່ ຂະແໜງການກຽ່ ວຂອງ ໄດການ ົດຫຼ ັກການ, ວິທີການ ການເຄ່ ອນໄຫວຂອງສະພາບລິຫານ ໄວໃນ
ກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການສະເພາະ ກໃຫປະຕິບ ັດຕາມນິຕກ
ິ າດງ່ ັ ກາ່ ວ.
ສະພາບລິຫານເຄ່ ອນໄຫວວຽກງານ ໂດຍການແບງ່ ງານໃຫ ແຕລ
່ ະຜອານວຍການ ຮ ັບຜິດຊອບ.
ສະພາບລິຫານຕອງມີປະທານ, ແລະ ມີ ສາລບ
ັ ຮອງປະທານ ຈະມີ ຫຼ ບ່ ມີ ກໄດ.
ມາດຕາ 130 135 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງສະພາບລິຫານ
ສະພາບລິຫານ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດງ່ ັ ນີ:
1. ເປັນໃຈກາງປະສານງານ ແລະ ດ ັດປັບວຽກງານຂອງບ ັນດາຜອານວຍການ;
2. ແຕງ່ ຕງຜ
ັ ອານວຍການໃດໜ່ ງ ທີ່ ວາ່ ງລ ົງໃນລະຫວາ່ ງສອງກອງປະຊຸມສາມ ັນຂອງຜຖຮຸນ;
3. ການ ົດທິດທາງແຜນການ ໃນການບລິຫານຈ ັດການບລິສ ັດຈາກ ັດ ເພ່ ອສະເໜີຜາ່ ນກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ;
4. ນາໃຊປະຕິບ ັດສິດ ແລະ ປະຕິບ ັດໜາທີ່ ອ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ.
ມາດຕາ 131 136 (ປັບປຸງ) ອ ົງປະຊຸມຂອງສະພາບລິຫານ
ອ ົງປະຊຸມຂອງສະພາບລິຫານ ແມນຂ
່ ນກ ັບການຕ ົກລ ົງຂອງສະພາບລິຫານເອງ ແຕຕ
່ ອງບ່ ຕາ່ ກວາ່ ເຄິ່ ງໜ່ ງ
ຂອງຈານວນຜອານວຍການ. ໃນກລະນີທ່ ີມີ ຜອານວຍການ ພຽງສອງຄ ົນ ອ ົງປະຊຸມ ຕອງແມນສອງຄ
ົນ.
່
ໃນກລະນີທ່ ີຕາແໜງ່ ຜອານວຍການ ໃດໜ່ ງຫາກວາ່ ງລ ົງ ແຕອ
່ ົງປະຊຸມຍ ັງຄ ົບຖວນຢສ
່ ະພາບລິຫານກຍ ັງ
ສາມາດເຄ່ ອນໄຫວວຽກງານສບຕ່ ໄປໄດ ຈ ົນກວາ່ ໄດມີການເລອກຕງັ ຜອານວຍການ ຄ ົນໃໝແ
່ ທນ.
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ຕາແໜງ
່

ຜອານວຍການ

ທີ່ ວາ່ ງລງົ ຫາກຕາ່ ກວາ່ ລະດ ັບຕາ່ ສຸດຂອງອ ົງປະຊຸມທີ່ ການ ົດໄວໃນ

ວ ັກໜ່ ງ

ຂອງມາດຕານີ ສະພາບລິຫານບ່ ສາມາດເຄ່ ອນໄຫວວຽກງານໃດໆໄດ ນອກຈາກການເພີ່ ມຈານວນຜອານວຍການໃຫຄ ົບ
ເສັ ຍກອ
່ ນ.
ມາດຕາ 132 137 (ປັບປຸງ) ປະທານ ແລະ ຮອງປະທານສະພາບລິຫານ
ປະທານ ແລະ ຮອງປະທານສະພາບລິຫານຖກເລອກຕງມາຈາກຜ
ອານວຍການໃດໜ່ ງ.
ັ
ປະທານສະພາບລິຫານ ເປັນຜນາພາກອງປະຊຸມຂອງສະພາບລິຫານ, ກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ ແລະ ປະຕິບ ັດ
ວຽກງານອ່ ນພາຍໃຕຂອບເຂດ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ.
ຮອງປະທານສະພາບລິຫານເປັນຜຊວ
່ ຍວຽກ ແລະ ປະຕິບ ັດໜາທີ່ ຕາມການມອບໝາຍຂອງປະທານ.
ໃນກອງປະຊຸມສະພາບລິຫານ ຫຼ ກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ ຫາກປະທານຕິດຂ ັດຕອງມອບໝາຍໃຫຮອງປະທານ
ຜໃດໜ່ ງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມແທນ. ໃນກລະນີທ່ ີບ່ ມີຮອງປະທານ ຫຼ ມີ ແຕມ
່ າຮວ
່ ມປະຊຸມບ່ ໄດ ໃຫລງົ ຄະແນນ
ສຽງເລອກເອົ າຜອານວຍການໃດໜ່ ງ ເປັ ນປະທານກອງປະຊຸມສະເພາະນນ.
ັ
ສາລບ
ັ ກອງປະຊຸມຜຖຮຸນຂອງບລິ ສ ັດຈາກ ັດ ທີ່ ບ່ ມີສະພາບລິ ຫານນນັ ໃຫເລອກເອົ າຜອານວຍການໃດໜ່ ງ
ເປັນປະທານສະເພາະກອງປະຊຸມດງ່ ັ ກາ່ ວ.
ມາດຕາ 133 138 (ປັບປຸງ) ການຮຽກປະຊຸມຂອງສະພາບລິຫານ
ຜອານວຍການແຕລ
ິ ຮຽກປະຊຸມຂອງສະພາບລິຫານໄດ.
່ ະຄ ົນມີສດ
ຜອານວຍການຕອງເຂົ າປະຊຸມ ດວຍຕ ົນເອງ. ຫາມບ່ ໃຫຄ ົນອ່ ນເຂົ າແທນ ເວັ ນເສັ ຍແຕໄ່ ດຮ ັບຄວາມເຫັ ນດີ
ເປັ ນເອກະສ ັນຈາກຜອານວຍການຄ ົນອ່ ນ. ຜເຂົາແທນ ຫຼ ຜຕາງໜາມີສດ
ິ ອອກຄາເຫັ ນ ແຕບ
ິ ລ ົງຄະແນນສຽງ.
່ ່ ມີສດ
ໃນກລະນີທ່ ີຈາເປັນສະພາບລິຫານ

ອາດຈະນາໃຊຮບແບບກອງປະຊຸມ ທີ່ ເອີນວາ່ “ກອງປະຊຸມບ່ ເປັນທາງ

ການ” ໂດຍຜາ່ ນຮບການສ່ ສານໃດໜ່ ງກໄດ.
ມາດຕາ 134 139 (ປັບປຸງ) ມະຕິ ແລະ ບ ົດບ ັນທກກອງປະຊຸມຂອງສະພາບລິຫານ
ມະຕິກອງປະຊຸມຂອງສະພາບລິຫານຈະມີຄນ
ຸ ຄາ່ ໃຊໄດ

ກຕ່ ເມ່ ອ

ໄດຮ ັບຄະແນນສຽງຫຼາຍກວາ່

ເຄິ່ ງໜ່ ງ

ຂອງຜອານວຍການທີ່ ເຂົາຮວ
່ ມກອງປະຊຸມ. ຜອານວຍການຜໜ່ ງ ມີໜ່ ງຄະແນນສຽງ.
ໃນຖານະເປັນຜອານວຍການ,

ປະທານກອງປະຊຸມສະພາບລິຫານໃຫລ ົງຄະແນນສຽງຄກ ັນກ ັບ

ຜອານວຍການຄ ົນອ່ ນ. ຖາຜ ົນຂອງການລ ົງຄະແນນສຽງດງ່ ັ ກາ່ ວນນມີ
ັ ຄະແນນເທົ່ າກ ັນ ໃຫປະທານລ ົງຄະແນນສຽງອີກ
ຄງໜ
ັ ່ ງເພ່ ອຕ ັດສີນ.
ຜອານວຍການທີ່ ມີຜ ົນໄດຜ ົນເສັ ຍ ຫຼ ມີຜ ົນປະໂຫຍດກຽ່ ວຂອງ ໂດຍກ ົງກ ັບມະຕິທ່ ີລ ົງຄະແນນສຽງນນັ ບ່ ໃຫ
ລ ົງຄະແນນສຽງ.
ການລ ົງມະຕິສາລ ັບການປະຊຸມບ່ ເປັນທາງການ ໃຫການ ົດໄວໃນ

ກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ

ໂດຍໃຫ

ຈາແນກລະອຽດວິທີລ ົງມະຕິເມ່ ອນາໃຊຮບການສ່ ສານໃດໜ່ ງ.
ກອງປະຊຸມສະພາບລິຫານ ແຕລ
ັ ອງມີບ ົດບ ັນທກ ຫຼ ບ ົດລາຍງານກອງປະຊຸມ. ບ ົດບ ັນທກກອງປະຊຸມ
່ ະຄງຕ
ຂອງສະພາບລິຫານ ຕອງເກັບຮ ັກສາໄວໃນສານ ັກງານໃຫຍຂ
່ ອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ຊ່ ງຜຖຮຸນສາມາດເບິ່ ງ ຫຼ ກວດສອບ
ໄດ ຍ ົກເວັນແຕເ່ ອກະສານ ຫຼ ຂມນທີ່ ເປັນຄວາມລ ັບທາງການຄາ ຫຼ ເປັນຍຸດທະສາດການແຂງ່ ຂ ັນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ.
ມາດຕາ 135 140 (ປັບປຸງ) ພະນ ັກງານ ແລະ ກາມະກອນບລິສ ັດຈາກ ັດ
ພະນ ັກງານຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ປະກອບດວຍ ຜຈ ັດການ, ເລຂານຸການ, ນາຍບ ັນຊີ ແລະ ພະນ ັກງານທົ່ວໄປ
ອ່ ນໆ.
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ພະນ ັກງານຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ແມນຖ
່ ກແຕງ່ ຕງັ ຫຼ ປົດຕາແໜງ່ ໂດຍສະພາບລິຫານ ຫຼ ຜອານວຍການ ໃນ
ກລະນີທ່ ີບລິສ ັດຈາກ ັດ ບ່ ມີສະພາບລິຫານ. ສາລ ັບກາມະກອນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ແມນຖ
່ ກຈາງ ຫຼ ເລີກຈາງໂດຍຜ
ຈ ັດການ.
ພະນ ັກງານຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ໄດຮ ັບເງິນເດອນ. ສາລ ັບກາມະກອນຂອງບລິ ສ ັດຈາກ ັດ ແມນໄດ
ຮ ັບເງິນຄາ່
່
ຈາງເປັນການຕອບແທນ. ອ ັດຕາເງິນເດອນຂອງພະນ ັກງານ ແລະ ຄາ່ ຈາງ ຂອງກາມະກອນບລິສ ັດຈາກ ັດ ແມ ນ
່ ຖກ
ຮ ັບຮອງໂດຍກອງປະຊຸ ມຜ ຖຮຸນ. ສາລບ
ັ ອດ
ັ ຕາເງິນເດອນຕາ່ ສຸດ ຕອງບ່ ຫຼຼຸດອ ັດຕາຕາມທີ່ໄດການ ົດໄວໃນ ລະບຽບ
ກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກຽ່ ວຂອງ.
ພະນ ັກງານ ແລະ ກາມະກອນ ຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ຕອງປະຕິບ ັດ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງຕ ົນຕາມທີ່ໄດມອບ
ໝາຍ.
ການພວ
ົ ພັນລະຫວາ່ ງ ຜອານວຍການກ ັບພະນ ັກງານ ແລະ ກາມະກອນຂອງບລິ ສ ັດຈາກ ັດ ແມນ
່ ໃຫ
ປະຕິບ ັດຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດໝາຍທີ່ກຽ່ ວຂອງ.
ການຈາງ ຫຼ ການມອບໝາຍວຽກງານ ຕອງເຮັດເປັນລາຍລ ັກອ ັກສອນ ໂດຍໃຫການ ົດລະອຽດກຽ່ ວກ ັບ ສິດ
ແລະ ໜາທີ່ ທີ່ ມອບໝາຍພອມດວຍລາຍເຊັ ນຂອງຜມອບໝາຍ.
ໃນກລະນີທ່ ີ ບລິ ສ ັດຈາກ ັດໃດໜ່ ງບ່ ມີຜຈ ັດການ

ໃຫຜອານວຍການປະຕິບ ັດ

ສິດ

ແລະ

ໜາທີ່

ຂອງຜ

ຈ ັດການແທນ.

ຈ. ກອງປະຊຸມຜຖຮຸນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ
ມາດຕາ 136 (ປັບປຸງ) 141 (ປັບປຸງ) ກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ
ກອງປະຊຸມຜຖຮຸນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ

ແມນການຈ
ັດຕງສ
ັ ງສຸດຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ.
່

ກອງປະຊຸມຜຖຮຸນຂອງ

ບລິສ ັດຈາກ ັດ ມີ ສອງປະເພດ ຄ ກອງປະຊຸມສາມ ັນ ແລະ ກອງປະຊຸມວິສາມ ັນ.
ກອງປະຊຸມສາມ ັນ ຕອງເປີ ດຂນຢາ່ ງໜອຍປີ ລະຄງ.
ັ ໄລຍະເວລາຂອງການເປີ ດກອງປະຊຸມ ໃຫການ ົດໄວ
ໃນກ ົດລະບຽບຂອງບລິ ສ ັດຈາກ ັດ.
ກອງປະຊຸມວິສາມ ັນເປີ ດຂນເວລາໃດກໄດ ຖາເຫັ ນວາ່ ມີຄວາມຈາເປັນ ເຊັ່ ນ ຕາແໜງ່ ຜກວດສອບບ ັນຊີໃດໜ່
ງວາ່ ງລ ົງ.
ກອງປະຊຸມວິສາມ ັນສາມາດເປີ ດຂນໄດ ໃນກລະນີ ດງ່ ັ ນີ:
1. ມີຜອານວຍການເກີນກວາ່ ເຄິ່ ງໜ່ ງ ເຫັ ນດີໃຫເປີ ດກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ;
່ ັ ໃຫເປີ ດກອງປະຊຸມ;
2. ຜຖຮຸນຮອງຟອງຕ່ ສານ ແລະ ສານສງ
3. ມີການຮອງຂຂອງຜຖຮຸນ ຊ່ ງມີຈານວນຮຸນລວມກ ັນ ຢາ
່ ງໜອຍເທົ່ າກ ັບ ຊາວສິບສວ
່ ນຮອຍ ຂອງຈານວນ

ຮຸນທັງໝດ
ົ ທີ່ ຖອກແລວ.
ການຮຽກປະຊຸມຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ຂ ສາມ ຂອງມາດຕານີ ຜຖຮຸນທີ່ ມີຈານວນດງ່ ັ ກາ່ ວ ຕອງລວມຊ່ ກ ັນ
ເຮັດຄາສະເໜີເຖິງສະພາບລິຫານ

ຫຼ

ຜອານວຍການ

ໂດຍບ່ງົ ບອກເນອໃນກຽ່ ວກ ັບຈຸດປະສ ົງຂອງການຂເປີ ດກອງ

ປະຊຸມ. ພາຍຫຼ ັງສະພາບລິຫານ ຫຼ ຜອານວຍການໄດຮ ັບຄາສະເໜີດງ່ ັ ກາ່ ວແລວ ກຕອງເປີ ດກອງປະຊຸມວິສາມ ັນພາຍ
ໃນການ ົດ ສາມສິບວ ັນ ນ ັບແຕວ
ົ
່ ັນໄດຮ ັບຄາສະເໜີຂໃຫເປີ ດກອງປະຊຸມເປັນຕນໄປ.
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ມາດຕາ 137 142 (ປັບປຸງ) ການແຈງໃຫຜຖຮຸນກອ
່ ນເປີ ດກອງປະຊຸມ
ກອ
່ ນເປີ ດກອງປະຊຸມສາມ ັນ ຫຼ ວິສາມ ັນ ສະພາບລິຫານ ຫຼ ຜອານວຍການ ຕອງແຈງໃຫຜຖຮຸນທຸກຄ ົນ
ຊາບ ກຽ່ ວກ ັບວ ັນ, ການ ົດເວລາເປີ ດ, ປິ ດ ແລະ ສະຖານທີ່ ປະຊຸມ ພອມທັງສ່ງົ ເອກະສານທີ່ ຈາເປັນ ແລະ ກຽ່ ວຂອງ
ກ ັບກອງປະຊຸມຢາ່ ງໜອຍ ຫາວ ັນ ລ ັດຖະການ ກອ
່ ນວ ັນເປີ ດກອງປະຊຸມ.
ໃນກລະນີທ່ ີມີການເລ່ ອນກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ ສະພາບລິຫານ ຫຼ ຜອານວຍການ ຕອງດາເນີນການເຊັ່ ນດຽວ
ກ ັນກ ັບທີ່ໄດການ ົດໄວໃນ ວ ັກ ໜ່ ງ ຂອງມາດຕານີ.
ການແຈງໃຫຜຖຮຸນຊາບ ອາດຈະສ່ງົ ໃຫໂດຍກ ົງ ຫຼ ຜາ່ ນຮບການສ່ ສານທີ່ ເຫັ ນວາ່ ເໝາະສ ົມ.

ມາດຕາ 138 143 ອ ົງປະຊຸມ
ບລິສ ັດຈາກ ັດ ຕອງການ ົດລະອຽດກຽ່ ວກ ັບອ ົງປະຊຸມຂອງກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ ແລະ ລະບຽບການດາເນີນກອງ
ປະຊຸມໄວໃນກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ.

ໃນກລະນີທ່ ີບ່ ໄດການ ົດໄວນນັ

ອ ົງປະຊຸມຕອງມີຜຖຮຸນເຂົາຮວ
່ ມຢາ່ ງໜ

ອຍ ສອງຄ ົນ ແລະ ຕອງມີຈານວນຮຸນເກີນເຄິ່ ງໜ່ ງຂອງຈານວນຮຸນທີ່ ຖອກແລວທັງໝດ
ົ .
ໃນກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ

ສາມາດການ ົດອ ົງປະຊຸມໄວຢາ່ ງອ່ ນກໄດ

ແຕບ
່ ່ ໃຫຕາ່ ກວາ່ ຈານວນທີ່ ໄດ

ການ ົດໄວໃນ ວ ັກໜ່ ງ ຂອງມາດຕານີ.
ຮຸນທີ່ ເປັ ນໂມຄະຈາກການໂອນ ບ່ ໃຫນ ັບເປັນອ ົງປະຊຸມຂອງກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ ເຖິງວາ່ ຜຖຮຸນນນຈະເຂົ
າ
ັ
ຮວ
່ ມປະຊຸມກຕາມ.

ມາດຕາ 139 (ປັບປຸງ) 144 ວາລະກອງປະຊຸມ
ປະທານກອງປະຊຸມຕອງຈ ັດ ແລະ ຮ ັກສາລາດ ັບຂອງວາລະກອງປະຊຸມທີ່ ໄດຕ ົກລງົ ກ ັນ. ການປ່ຽນລາດ ັບ
ຂອງວາລະກອງປະຊຸມຈະປະຕິບ ັດໄດກຕ່ ເມ່ ອມີສຽງເກີນກວາ່ ເຄິ່ ງໜ່ ງຂອງຈານວນຜຖຮຸນທີ່ ມາຮວ
່ ມປະຊຸມ.
ກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ ສາມາດເພີ່ ມວາລະກອງປະຊຸມໄດ ແຕຕ
່ ອງມີຜຖຮຸນທີ່ ມີຈານວນຮຸນລວມກ ັນ ເກີນກວາ່
ໜ່ ງສວ
່ ນສາມ ຫາສວ
່ ນຮອຍ ຂອງຈານວນຮຸນທີ່ ໄດຊາລະແລວເປັນຜສະເໜີ.
ເມ່ ອມີກລະນີທ່ ີຕອງໃຊເວລາຫຼາຍໃນການພິຈາລະນາ
ພິຈາລະນາກ ັນໃນວ ັນເວລາອ່ ນກໄດ

ກອງປະຊຸມອາດຈະຕ ົກລ ົງເລ່ ອນບ ັນຫາດງ່ ັ ກາ່ ວ

ໂດຍບ່ ຈາເປັນຕອງຮຽກປະຊຸມກ ັນໃໝ່

ໄປ

ຕາມຂນຕອນທີ່
ໄດການ ົດໄວໃນມາດຕາ
ັ

142 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.
ມາດຕາ 140 145 ສະຖານທີ່ ແລະ ລະບຽບການປະຊຸມ
ກອງປະຊຸ ມ ຜຖຮຸນ

ຕອງເປີ ດຢ່ສານ ັກງານໃຫຍຂ
ັ ຈາກ ັດ
່ ອງບລິ ສດ

ເວັ ນເສຍແຕໃ່ ນກລະນີທ່ ີ ມີຄວາມ

ຈາເປັ ນ ຫຼ ໄດຕ ົກລງົ ກ ັນໄວຢ່າງອ່ ນ.
ພາຍຫຼ ງັ

ສອງຊ່ວົ ໂມງ

ນ ັບແຕເ່ ວລານ ັດປະຊຸ ມ ເປັ ນຕນໄປ
ົ

ຖາອງົ ປະຊຸ ມ ຍ ັງບ່ ທັນຄບ
ົ ຖວນ

ປະທານ

ກອງປະຊຸ ມ ມີສິດສ່ງັ ໂຈະກອງປະຊຸມໄດ.
ການນ ັດເປີ ດກອງປະຊຸມໃໝ່

ໃຫປະຕິບ ັດສາເລັ ດພາຍໃນ

ສິບຫາວ ັນ

ລ ັດຖະການ

ປະຊຸມ ແລະ ໃຫດາເນີນກອງປະຊຸມໄດໂດຍບ່ ຈາເປັນຕອງຄ ົບອ ົງປະຊຸມ.
ມາດຕາ 141 (ປັບປຸງ) 146 ການຈາກ ັດສິດໃນການລ ົງຄະແນນສຽງ
ຜຖຮຸນໃດໜ່ ງ ອາດຈະຖກຈາກ ັດສິດໃນການລງົ ຄະແນນສຽງໃນກລະນີ ດງ່ ັ ນີ:
1. ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ;
2. ຜຖຮຸນຍ ັງຄາງຊາລະຮຸນ ເວັນເສຍແຕໄ່ ດຕ ົກລ ົງກ ັນໄວຢາ່ ງອ່ ນ;
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3. ເປັນຜຖຮຸນບ່ ບ່ງົ ຊ່

ເວັນເສຍແຕກ
່ ອ
່ ນເປີ ດກອງປະຊຸມຜກຽ່ ວໄດນາໃບຮຸນດງ່ ັ ກາ່ ວມາສະແດງຕ່ ປະທານ

ກອງປະຊຸມ ຫຼ ຜອານວຍການໄວແລວ;
3. ເປັນຜຖຮຸນທີ່ ມີສວ
່ ນໄດສວ
່ ນເສຍ ຫຼ ມີຜ ົນປະໂຫຍດໂດຍກ ົງກ ັບບ ັນຫາທີ່ລ ົງຄະແນນສຽງຮ ັບຮອງ ເວັຍເສຍ
ກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ ໄດຕ ົກລ ົງກ ັນເປັນຢາ່ ງອ່ ນ.
ການການ ົດຜຖຮຸນຕາມ ຂ ສີ່ ຂອງມາດຕານີ ແມນໃຫ
ກອງປະຊຸມຜຖຮຸນຕ ົກລ ົງກ ັນເອງ.
່
ມາດຕາ 142 147 (ປັບປຸງ) ການມອບໝາຍໃຫຜຕາງໜາເຂົາຮວ
່ ມປະຊຸມແທນ
ຜຖຮຸນ

ອາດຈະມອບໝາຍໃຫຜຕາງໜາໃດໜ່ ງ

ເຂົາຮວ
່ ມປະຊຸມແທນກໄດ ແຕກ
່ ານມອບໝາຍຕອງເຮັດ

ເປັນລາຍລ ັກອ ັກສອນ ແລະ ມອບໃຫສະພາບລິຫານ ຫຼ ຜອານວຍການ ກອ
່ ນເປີ ດກອງປະຊຸມໂດຍມີເນອໃນສາຄ ັນ
ດງ່ ັ ນີ:
1. ຊ່ ຜຕາງໜາ ແລະ ຊ່ ຜຖຮຸນທີ່ ມອບ;
2. ຈານວນຮຸນຂອງຜຖຮຸນທີ່ ມອບ;
3. ຊ່ , ເວລາ, ສະຖານທີ່ ຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ຂອບເຂດຂອງການມອບໝາຍ. ໃນກລະນີທ່ ີຕອງການໃຫລ ົງ
ຄະແນນສຽງແທນ ກຕອງບ່ງົ ກຽ່ ວກ ັບເລ່ ອງນີໄວດວຍ.
ຜຕາງໜາມີຄະແນນສຽງເທົ່ າກ ັບສຽງຂອງຜມອບໝາຍ ເວັນເສັ ຍ ແຕໄ່ ດການ ົດຢາ່ ງອ່ ນໄວໃນໃບມອບສ ັນທະ.

ມາດຕາ 143 148 ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ
ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ ມີ ສອງລ ັກສະນະ ຄ ການລ ົງມະຕິທ່ ວ
ົ ໄປ ແລະ ການລ ົງມະຕິສະເພາະ.
ການລ ົງມະຕິທ່ ວ
ຸ ຄາ່ ໃຊໄດ ກຕ່ ເມ່ ອມີຄະແນນສຽງຫຼາຍກວາ່ ເຄິ່ ງໜ່ ງ ຂອງຈານວນສຽງທີ່ ເຂົາຮວ
ົ ໄປຈະມີຄນ
່ ມ
ກອງປະຊຸມ ໂດຍໃຫນ ັບຄະແນນໜ່ ງຮຸນ ເທົ່ າກ ັບໜ່ ງສຽງ.
ມາດຕາ 144 (ປັບປຸງ) 149 ມະຕິສະເພາະຂອງກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ
ການນ ັດປະຊຸມເພ່ ອລ ົງມະຕິສະເພາະ ຕອງແຈງໃຫຜຖຮຸນຊາບ ຕາມທີ່ ການ ົດໄວໃນ ມາດຕາ 142 ຂອງກ ົດ
ໝາຍສະບ ັບນີ ແລະ ໃຫການ ົດບ ັນຫາທີ່ກອງປະຊຸມຈະລ ົງມະຕິພອມ.
ກອງປະຊຸມຜຖຮຸນເພ່ ອລ ົງມະຕິສະເພາະ ອາດຈະເປີ ດຂນ ໜ່ ງຄງັ ຫຼ ຫຼ າຍກວາ່ ນນກ
ັ ໄດ. ມະຕິສະເພາະ
ຈະມີຄນ
ຸ ຄາ່ ໃຊໄດກຕ່ ເມ່ ອມີສຽງຂອງຜຖຮຸນ ຫຼ ຜຕາງໜາຜຖຮຸນຢາ່ ງໜອຍ ສອງສວ
່ ນສາມ ຂອງຜເຂົາຮວ
່ ມປະຊຸມ
ແລະ ມີຢາ່ ງໜອຍ ແປດສິບສວ
ົ .
່ ນຮອຍ ຂອງຈານວນຮຸນທີ່ ຖອກແລວທັງໝດ
ບ ັນຫາທີ່ຕອງລ ົງມະຕິສະເພາະ ມີ ດງ່ ັ ນີ:
1. ການລ ົງຄະແນນສຽງໃນບ ັນຫາ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ;
2. ການປຽ່ ນແປງກ ົດລະບຽບ ຫຼ ສ ັນຍາສາງຕງ;
ັ ບລິສ ັດຈາກ ັດ;
3. ການເພີ່ ມທນ ຫຼ ການຫຼຼຸດທນ;
4. ການຄວບ, ການແຍກ ຫຼ ການຍຸບເລີກ; ບລິສ ັດຈາກ ັດ;
5. ການຂາຍ ຫຼ ໂອນກິດຈະການທັງໝດ
ົ ຫຼ ບາງສວ
່ ນ ທີ່ ມີຄວາມສາຄ ັນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ໃຫບຸກຄ ົນອ່ ນ;
6. ການຊ ຫຼ ຮ ັບໂອນກິດຈະການຂອງວິສາຫະກິດອ່ ນ;
7. ການຊ, ຂາຍ ຫຼ ໂອນຊ ັບສິນ ແຕ ່ ຫາສິບສວ
ົ ;
່ ນຮອຍ ຂນໄປ ຂອງຊ ັບສິນທັງໝດ
8. ການຮ ັກສາຖານະເປັນບລິສ ັດຈາກ ັດ ເມ່ ອມີຈານວນຜຖຮຸນເກີນ ສາມສິບຄ ົນ.
່ ັ ກາ່ ວ ໄປຂນທະບຽນນາເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະ
ພາຍຫຼ ງັ ທີ່ ໄດລງົ ມະຕິຮ ັບຮອງເອົ າແລວ ໃຫນາມະຕິດງ
ກິດທີ່ ກຽ່ ວຂອງ ພາຍໃນການ ົດ ສິບວ ັນລ ັດຖະການ ນ ັບແຕວ
ົ
່ ັນລ ົງມະຕິເປັນຕນໄປ.
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ມາດຕາ 145 150 ວິທີລ ົງມະຕິ
ການລ ົງມະຕິທ່ ວ
ົ ໄປ ຫຼ ມະຕິສະເພາະຂອງກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ ອາດຈະດາເນີນດວຍຮບການລ ົງຄະແນນສຽງ
ແບບປິ ດລ ັບ ຫຼ ແບບເປີ ດເຜີຍກໄດ ດວຍການຕ ົກລ ົງເຫັ ນດີຂອງກອງປະຊຸມໃນແຕລ
ັ
່ ະຄງ.
ມາດຕາ 146 151 ການປົກປອງສິດ ແລະ ຜ ົນປະໂຫຍດຂອງຜຖຮຸນສຽງສວ
່ ນໜອຍ
ມະຕິກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ

ມີຄນ
ຸ ຄາ່ ໃຊໄດເມ່ ອມີຄະແນນສຽງຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ

ມາດຕາ

148

ແລະ

ມາດຕາ 149 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ແຕພ
ົ ຂອງການລງົ ມະຕິດງ່ ັ ກາ່ ວ ໄດສາງຄວາມເສຍຫາຍຢາ່ ງ
່ າຍຫຼ ງັ ມາຜນ
ຫຼວງຫຼາຍໃຫແກບ
່ ລິສ ັດຈາກ ັດ ບລິສ ັດຈາກ ັດຕອງຈາ່ ຍເງິນທົດແທນຄນ ໃຫແກຜ
່ ຖຮຸນທີ່ ໄດຄ ັດຄານມະຕິກອງປະຊຸມ
ດງ່ ັ ກາ່ ວ ຕາມທີ່ ໄດຕ ົກລ ົງກ ັນ.
ມາດຕາ 147 152 ການລ ົບລາງມະຕິກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ
ມະຕິກອງປະຊຸມຜຖຮຸນຈະຖກລ ົບລາງໄດ ດວຍຄາຕ ັດສີນຂອງສານເທົ່ ານນ.
ສານຈະຕ ັດສີນລບ
ັ
ົ ລາງມະຕິ
ກອງປະຊຸມຜຖຮຸນໄດ ໃນກລະນີ ດງ່ ັ ນີ:
1. ມີການລະເມີດກ ົດລະບຽບ ຫຼ ສ ັນຍາສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດ;
2. ມີການລະເມີດລະບຽບການກຽ່ ວກ ັບການລ ົງມະຕິ;
3. ມີການລະເມີດລະບຽບການແຈງເປີ ດປະຊຸມ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ມາດຕາ 142 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.

ມາດຕາ 148 153 ຜມີສດ
ິ ຂລ ົບລາງມະຕິກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ
ຜທີ່ ມີສດ
ິ ຮອງຂຕ່ ສານ ເພ່ ອພິຈາລະນາລ ົບລາງມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜຖຮຸນໄດ ປະກອບດວຍ ຜຖຮຸນ ແລະ
ຜອານວຍການ.
ໃນກລະນີທ່ ີຜຖຮຸນໃດໜ່ ງ ເສຍຊີວດ
ິ ຫຼ ຂາດຄວາມສາມາດທາງດານການປະພດ ຜມີສດ
ິ ສບທອດ ຫຼ ຜ
ປົກຄອງຂອງຜກຽ່ ວ ກມີສດ
ິ ຮອງຂໃຫສານລ ົບລາງມະຕິກອງປະຊຸມຜຖຮຸນໄດເຊັ່ ນດຽວກ ັນ.
ການຮອງຂລ ົບລາງມະຕິຂອງກອງປະຊຸມ ຜຖຮຸນຕອງປະຕິບ ັດ ພາຍໃນການ ົດເວລາ ຫ ົກສິບວ ັນ ນ ັບແຕວ
່ ັນ
ທີ່ ກອງປະຊຸມຜຖຮຸນໄດມີມະຕິ ເປັນຕນໄປ.
ົ
ມາດຕາ 149 (ປັບປຸງ) 154 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງກອງປະຊຸມສາມ ັນ
ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງກອງປະຊຸມສາມ ັນຜຖຮຸນ ມີ ດງ່ ັ ນີ:
1. ຮ ັບຮອງກ ົດລະບຽບ ແລະ ສ ັນຍາສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດ;
2. ເລອກຕງັ ຫຼ ປົດຕາແໜງ່ ຜອານວຍການ ຫຼ ສະພາບລິຫານ;
3. ເລອກຕງັ ຫຼ ປົດຕາແໜງ່ ຜກວດສອບບ ັນຊີ;
4. ຕ ົກລ ົງເບຍປະຈາປີ , ເບຍປະຊຸມ ຫຼ ເງິນເດອນຂອງຜອານວຍການ;
5. ຕ ົກລ ົງເງິນເດອນຂອງພະນ ັກງານ, ຄາ່ ຈາງຂອງຜກວດສອບບ ັນຊີ ແລະ ກາມະກອນອ່ ນໆຂອງບລິສ ັດ,
ສາລ ັບຜກວດສອບບ ັນຊີທ່ ີໄດຮ ັບການແຕງ່ ຕງຈາກສານຕາມ
ວ ັກສາມ ມາດຕາ 160 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ແມນ
ັ
່
ສານເປັນຜການ ົດຄາ່ ຈາງໃຫຜກຽ່ ວ;
6. ຮ ັບຮອງເອົ າບ ົດສະຫຼຼຸບລາຍງານ ກຽ່ ວກ ັບການດາເນີນທຸລະກິດ, ບ ັນຊີລາຍຮ ັບ, ບ ັນຊີລາຍຈາ່ ຍ ແລະ
ແຜນການດາເນີນທຸລະກິດຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ;
7. ຮ ັບຮອງເອົ າວິທີການແບງ່ ປັນເງິນປັນຜ ົນ;
8. ປະຕິບ ັດ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ອ່ ນທີ່ ເຫັ ນວາ່ ມີຄວາມຈາເປັນ.
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ກອງປະຊຸມວິສາມ ັນປະຕິບ ັດ ສິດ ແລະ ໜາທີ່

ໃນກລະນີທ່ ີ ຈາເປັນ ຊ່ ງເກີດຂນໃນລະຫວາ່ ງສອງກອງ

ປະຊຸມສາມ ັນ.

ສ. ການເງິນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ
ມາດຕາ 150 155 ການແບງ່ ເງິນປັນຜນ
ົ
ການແບງ່ ເງິນປັນຜນ
ົ ແມ ນ
່ ໃຫແບງ່ ເປັ ນສວ
່ ນຮອຍໃນອ ັດຕາເທົ່ າກ ັນ ຕ່ ຮຸນໜ່ ງໆ ທີ່ ໄດຖອກແລວ ເວັນເສຍ
ແຕໄ່ ດຕ ົກລ ົງກ ັນຢາ່ ງອ່ ນ. ການແບງ່ ເງິນປັນຜ ົນຕອງໄດຮ ັບຄວາມເຫັ ນດີຈາກກອງປະຊຸມຜຖຮຸນກອ
່ ນ.
ຫາມບ່ ໃຫບລິ ສ ັດຈາກ ັດຈາ່ ຍເງິນປັນຜນ
ົ ເມ່ ອບລິ ສ ັດຍ ັງມີເງິນຂາດທນຢາ່ ງຕ່ ເນ່ ອງໃນຊຸມປີ ຜາ່ ນມາ.
ໃນກລະນີທ່ ີມີການລະເມີດ
ປະໂຫຍດນນ
ັ

ວ ັກສອງ

ຂອງມາດຕານີ

ຊ່ ງເປັນຜນ
ົ ໃຫເຈົາໜີຂອງບລິສ ັດໄດຮ ັບຄວາມອ ັບ

ເຈົາໜີ ສາມາດຮອງຟອງໃຫຜຖຮຸນສ່ ງົ ເງິນປັນຜນ
ົ ທີ່ ໄດແບງ່ ກ ັນແລວຄນກໄດ

ແຕຕ
່ ອງດາເນີນການ

ຮອງຟອງພາຍໃນການ ົດ ໜ່ ງປີ ນ ັບແຕວ
່ ັນທີ່ໄດແບງ່ ເງິນປັນຜ ົນດງ່ ັ ກາ່ ວ.
ມາດຕາ 151 156 ຄ ັງສາຮອງ
ຄ ັງສາຮອງ ມີ ສອງ ປະເພດ ຄ ຄ ັງສາຮອງຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄ ັງສາຮອງອ່ ນ.
ຄງັ ສາຮອງຕາມລະບຽບການ

ແມ ນ
່ ຄງັ ຮ ັບປະກ ັນຄວາມສຽ່ ງ

ຊ່ ງບລິສ ັດຈາກ ັດຕອງຫ ັກ

ສິບສວ
່ ນຮອຍ

ຂອງກາໄລສຸດທິ ພາຍຫຼ ັງທີ່ໄດຫ ັກເງິນຂາດທນ ເພ່ ອສາງເປັນຄ ັງສາຮອງໄວໃນແຕລ
່ ະປີ . ເມ່ ອຄ ັງສາຮອງນີ ມີເງິນສະ
ສ ົມໄດເຄິ່ ງໜ່ ງຂອງທນຈ ົດທະບຽນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດແລວ

ບລິສ ັດຈາກ ັດສາມາດໂຈະການຫ ັກເງິນເຂົາຄ ັງສາຮອງ

ດງ່ ັ ກາ່ ວ ເວັນເສຍແຕກ
່ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດໄດການ ົດໄວຢາ່ ງອ່ ນ.
ສາລ ັບຄ ັງສາຮອງອ່ ນນນັ ອາດຈະສາງກໄດ ຕາມການຕ ົກລ ົງຂອງກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ.
ມາດຕາ 152 157 ການນາໃຊຄ ັງສາຮອງ
ຄ ັງສາຮອງຕາມລະບຽບການຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ຕອງນາໃຊສະເພາະແຕກ
ົມຂຸມຂາດທນຂອງບລິສ ັດ
່ ານຈາຍຖ
່
ຈາກ ັດເທົ່ ານນັ ເວັນເສຍແຕ ່ ກ ົດໝາຍໄດການ ົດໄວຢ່າງອ່ ນ. ຄ ັງສາຮອງອ່ ນຂອງບລິ ສ ັດຈາກ ັດຈະນາໃຊເຂົ າໃນການ
ຖ ົມຂຸມ ຂາດທນໄດ ກຕ່ ເມ່ ອໄດຮ ັບການເຫັ ນດີຈາກກອງປະຊຸ ມ ຜຖຮຸນເທົ່ ານນ.
ັ
ຊ. ການກວດສອບບ ັນຊີຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ
ມາດຕາ 153 (ປັບປຸງ) 158 ການກວດສອບບ ັນຊີ
ການກວດສອບບ ັນຊີ

ແມນການກວດສອບຄວາມຖ
ກຕອງຂອງຂມນ
່

ແລະ

ວິທີຈ ົດກາ່ ຍຕາມລະບ ົບບ ັນຊີ

ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດໝາຍວາ່ ດວຍການບ ັນຊີ.
ການກວດສອບບ ັນຊີຂອງຜຖຮຸນປະຕິບ ັດໂດຍຜາ່ ນຜກວດສອບບ ັນຊີ

ທີ່ ຕ ົນເປັນຜເລອກຕງເອົ
ັ າໃນກອງ

ປະຊຸມຜຖຮຸນ.
ບລິສ ັດຈາກ ັດ ອາດຈະຈາງຜກວດສອບບ ັນຊີ ນ ັບແຕວ
່ ັນສາງຕງັ ບລິສ ັດຈາກ ັດ ຫຼ ອາດຈະຈາງຜກວດສອບ
ບ ັນຊີເປັນປະຈາ ຫຼ ຈາງມາເຮັດໜາທີ່ ກວດສອບບ ັນຊີເປັນໄລຍະ ໂດຍຂນກ ັບການຕ ົກລ ົງຂອງກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ ເວັນ
ເສຍແຕ ່ ບລິສ ັດຈາກ ັດທີ່ມີຊ ັບສິນຫຼາຍກວາ່ ຫາສິບຕກີບ ແລະ/ຫຼ ກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໄດການ ົດໄວເປັນ
ຢາ່ ງອ່ ນ.
ມາດຕາ 159 ເງ່ ອນໄຂຂອງຜກວດສອບບ ັນຊີ
ຜກວດສອບບ ັນຊີຕອງ ມີ ເງ່ ອນໄຂ ດງ່ ັ ນີ:
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1. ຜທີ່ ບ່ ແມນຜ
່ ອານວຍການ, ພະນ ັກງານ ຫຼ ກາມະກອນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ;
2. ຜທີ່ ບ່ ມີສວ
່ ນໄດສວ
່ ນເສັ ຍ

ຫຼ

ບ່ ມີຜ ົນປະໂຫຍດໂດຍກ ົງກ ັບບລິສ ັດຈາກ ັດ.

ຜຖຮຸນບ່ ຖວາ່ ເປັນບຸກຄ ົນ

ດງ່ ັ ກາ່ ວ.
ຜກວດສອບບ ັນຊີອາດຈະເປັນຜຖຮຸນ ຫຼ ບຸກຄ ົນພາຍນອກກໄດ.
ມາດຕາ 154 (ປັບປຸງ) 160 (ປັບປຸງ) ການເລອກຕງັ ຫຼ ປົດຕາແໜງ່ ຜກວດສອບບ ັນຊີ
ຜກວດສອບບ ັນຊີຖກເລອກຕງັ ຫຼ ປົດຕາແໜງ່ ໂດຍກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ.
ໃນກລະນີທ່ ີຕາແໜງ່ ຜກວດສອບບ ັນຊີວາ່ ງລ ົງ ບ່ ວາ່ ດວຍສາເຫດໃດກຕາມ ສະພາບລິຫານ ຫຼ ຜອານວຍການ
ຕອງຮຽກປະຊຸມວິສາມ ັນ ເພ່ ອເລອກຕງຜ
ັ ກວດສອບບ ັນຊີໃໝແ
່ ທນໃຫຄ ົບຖວນຕາມຈານວນເດີມ.
ໃນກລະນີທ່ ີມີການລະເມີດ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ວ ັກສອງ ຂອງມາດຕານີ ຜຖຮຸນແຕສ
່ າມຄ ົນຂນໄປມີ
ສິດລວມຊ່ ກ ັນ ເພ່ ອຮອງຂໃຫສານແຕງ່ ຕງຜ
ັ ກວດສອບບ ັນຊີແທນກໄດ.
ເງ່ ອນໄຂຂອງຜກວດສອບບ ັນຊີ ແມນໃຫ
ປະຕິບ ັດຕາມກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກຽ່ ວຂອງ.
່
ມາດຕາ 155 (ປັບປຸງ) 161 ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງຜກວດສອບບ ັນຊີ
ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງຜກວດສອບບ ັນຊີ ມີ ດງ່ ັ ນີ:
1. ໄດຮ ັບເງິນຄາ່ ຈາງ;
2. ກວດສອບບ ັນຊີ ຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດໄດທຸກເວລາ ທີ່ ເຫັ ນວາ່ ມີຄວາມຈາເປັນ;
3. ຊ ັກຖາມຜອານວຍການ, ພະນ ັກງານ ຫຼ ກາມະກອນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດທຸກເລ່ ອງ ທີ່ ກຽ່ ວຂອງກ ັບປະເດັນ
ການກວດສອບທາງບ ັນຊີຂອງຕ ົນ;
4. ເຮັດ ກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ບ ົດລາຍງານບ ັນຊີລາຍຮ ັບ, ບ ັນຊີລາຍຈາຍ
ແລະ ໃບ
່
ສະຫຼຼຸບຊ ັບສ ົມບ ັດ ຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ສ່ງົ ໃຫກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ ພອມທັງລາຍງານ ແລະ ຢນຢັນຄວາມຖກຕອງ ຫຼ
ຄວາມຜິດພາດກຽ່ ວກ ັບລະບ ົບ ແລະ ຕ ົວເລກບ ັນຊີຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ.
ມາດຕາ 156 (ປັບປຸງ) 162 ບ ົດລາຍງານການດາເນີນທຸລະກິດປະຈາປີ
ບ ົດລາຍງານການດາເນີນທຸລະກິດປະຈາປີ ຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ປະກອບດວຍເນອໃນ ຕນຕ
ດງ່ ັ ນີ:
ົ
1. ທນທັງໝດ
ົ , ທນຈ ົດທະບຽນ ແລະ ຈານວນຮຸນທີ່ ຈາໜາ່ ຍແລວແຕຍ
່ ັງບ່ ທັນໄດຊາລະ;
2. ປະເພດຮຸນ ແລະ ຈານວນຮຸນທີ່ ຈາໜາ່ ຍ ແລະ ໄດຊາລະແລວ;
3. ຊ່ , ສະຖານທີ່ ຕງັ ແລະ ປະເພດທຸລະກິດຂອງຕ ົນບລິສ ັດອ່ ນ ແລະ/ຫຼ ບລິສ ັດອ່ ນ ໃນກຸມ
່ ທີ່ ບລິສ ັດ
ຈາກ ັດຖຮຸນຢ,່ ປະເພດຮຸນ ແລະ ຈານວນຮຸນ;
4. ຂມນຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ຂ ເກົາ ມາດຕາ 129 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ;
5. ຜ ົນຕອບແທນຕາ່ ງໆ ທີ່ ຜອານວຍການແຕລ
່ ະຄ ົນໄດຮ ັບຈາກບລິສ ັດຈາກ ັດ ເປັນຈານວນ ຫຼ ມນຄາ່ ;
6. ຂມນກຽ່ ວກ ັບລາຍງານການເງິນ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກຽ່ ວຂອງ.
7. ບ ັນຫາອ່ ນທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ.
ມາດຕາ 157 (ປັບປຸງ) 163 ສິດໃນການກວດສອບສາເນົາເອກະສານຂອງຜຖຮຸນ
ຜຖຮຸນມີສິດກວດສອບ ຫຼ ອ ັດສາເນົາເອກະສານ ກຽ່ ວກ ັບທະບຽນວິສາຫະກິດຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ໄດທຸກ
ເວລາໃນໂມງລດ
ັ ຖະການ ເວັນເສຍແຕເ່ ອກະສານກຽ່ ວກ ັບຄວາມລ ັບທາງການຄາ ແລະ ຍຸດທະສາດການແຂງ່ ຂ ັນ.
ຄາ່ ອ ັດສາເນົາໃຫເກັບຕາມລາຄາຕນທ
ົ ນ ທີ່ ໄດໃຊຈາຍໃນການອ
ັດສາເນົາເທົ່ ານນ.
ັ
່
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ຜຖຮຸນ

ມີສດ
ິ ຮຽກຮອງໃຫຜອານວຍການ

ຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ

ເຊັ ນຮ ັບຮອງຄວາມຖກຕອງຂອງສາເນົາ

ເອກະສານ ທີ່ ບລິສ ັດຈາກ ັດອ ັດສາເນົາໃຫ.
ຍ. ການຄວບ, ການແຍກ ແລະ ການຍຸບເລີກບລິສ ັດຈາກ ັດ
ມາດຕາ 158 (ປັບປຸງ) 164 ການຄວບບລິສ ັດຈາກ ັດ
ບລິສ ັດຈາກ ັດ ສາມາດຄວບກ ັບບລິສ ັດອ່ ນໄດ ເພ່ ອກາຍເປັນບລິສ ັດເດີມໃດໜ່ ງ ຫຼ ກາຍເປັນບລິສ ັດໃໝ.່
ບລິສ ັດຈາກ ັດຈະຄວບກ ັນໄດ ກຕ່ ເມ່ ອ ຕອງປະຕິບ ັດ ດງ່ ັ ລຸມ
່ ນີ:
1. ໄດຮ ັບມະຕິສະເພາະຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ມາດຕາ 149 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ;
2. ໄດແຈງກຽ່ ວກ ັບການຄວບ ໃຫເຈົາໜີທັງໝດ
ົ ຂອງຕ ົນຊາບ ແລະ ລ ົງ ແຈງທາງພາຫະນະສ່ ມວນຊ ົນໃດໜ່ ງ
ຢາ່ ງໜອຍ ສາມ ໜ່ ງຄງັ ພາຍໃນການ ົດເວລາ ສິບວ ັນລ ັດຖະການ ນ ັບແຕວ
ແລະ ແຈງໃຫເຈົາໜີ
ົ
່ ັນມີມະຕິເປັນຕນໄປ
ຂອງຕ ົນຊາບ ເພ່ ອສະແດງຄາຄ ັດຄານຢາ່ ງເປັນລາຍລ ັກອ ັກສອນ ພາຍໃນການ ົດເວລາ ຫ ົກ ສາມສິບວ ັນ ນ ັບແຕວ
່ ັນທີ່
ເຈົາໜີໄດຮ ັບ ຄາ ແຈງ ເພ່ ອຄ ັດຄານ ເປັນຕນໄປ
ແລະ ເຈົາໜີທີ່ ບ່ ຄ ັດຄານ ຫຼ ບ່ ຕອບພາຍໃນການ ົດເວລາດງ່ ັ ກາ່ ວ ຖ
ົ
ວາ່ ບ່ ໄດຄ ັດຄານ;
3. ໄດຂນທະບຽນວິສາຫະກິດໃໝ່ ຫຼ ປ່ຽນແປງເນອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ.
ການຄ ັດຄານການຄວບ ແລະ ຜ ົນຂອງການຄວບ ຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ແມນໃຫ
ປະຕິບ ັດເຊັ່ ນດຽວກ ັນກ ັບທີ່ໄດ
່
ການ ົດໄວໃນ ມາດຕາ 57 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.
ມາດຕາ 159 (ໃໝ)່ ການແຍກບລິສ ັດຈາກ ັດ
ບລິສ ັດຈາກ ັດໜ່ ງ ສາມາດແຍກອອກເປັນ ສອງ ຫຼ ຫຼາຍບລິສ ັດໄດ ໂດຍການແຍກບ ັນດາຊ ັບສິນ, ສິດ,
ພ ັນທະ ແລະ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຜຖຮຸນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ໃຫຊ ັດເຈນ.
ບລິສ ັດຈາກ ັດ ຈະແຍກກ ັນໄດ ຕອງປະຕິບ ັດ ດງ່ ັ ລຸມ
່ ນີ:
1. ໄດຮ ັບມະຕິສະເພາະຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ມາດຕາ 149 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ;
2. ໄດແຈງກຽ່ ວກ ັບການແຍກ ໃຫເຈົາໜີທັງໝດ
ົ ຂອງຕ ົນຊາບ ແລະ ແຈງທາງພາຫະນະສ່ ມວນຊ ົນໃດໜ່ ງ
ຢາ່ ງໜອຍ ໜ່ ງຄງັ ພາຍໃນການ ົດ ສິບວ ັນ ລ ັດຖະການ ນ ັບແຕວ
ເພ່ ອສະແດງຄາ
ົ
່ ັນມີມະຕິການແຍກເປັນຕນໄປ
ຄ ັດຄານຢາ່ ງເປັນລາຍລ ັກອ ັກສອນ ພາຍໃນການ ົດເວລາ ສາມສິບວ ັນ ນ ັບແຕວ
ແລະ
ົ
່ ັນທີ່ເຈົາໜີໄດຮ ັບແຈງເປັນຕນໄປ
ເຈົາໜີບ່ ຄ ັດຄານ ຫຼ ບ່ ຕອບພາຍໃນການ ົດເວລາດງ່ ັ ກາ່ ວ ຖວາ່ ບ່ ໄດຄ ັດຄານ;
3. ໄດຂນທະບຽນວິສາຫະກິດໃໝ່ ຫຼ ປ່ຽນແປງເນອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ.
ການຄ ັດຄານການແຍກ ແລະ ຜ ົນຂອງການແຍກ ຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ແມນໃຫ
ປະຕິບ ັດເຊັ່ ນດຽວກ ັນກ ັບທີ່ໄດ
່
ການ ົດໄວໃນ ມາດຕາ 57 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.
ມາດຕາ 160 (ປັບປຸງ) 165 ສາເຫດຂອງການຍຸບເລີກ
ບລິສ ັດຈາກ ັດ ອາດຈະຖກ ສາມາດຍຸບເລີກດວຍ ສາເຫດ ສອງ ສາເຫດ ດງ່ ັ ນີ: ປະການ ຄ ການຍຸບເລີກ
ໂດຍສາເຫດທາງກ ົດໝາຍ ແລະ ການຍຸບເລີກຕາມຄາຕ ັດສີນຂອງສານ.
1. ການຍຸບເລີກດວຍສາເຫດທາງດານກ ົດໝາຍ.
2. ການຍຸບເລີກຕາມຄາຕ ັດສີນຂອງສານ.
ບລິສ ັດຈາກ ັດທີ່ຈະຍຸບເລີກ ຕອງແຈງການຍຸບເລີກຊ່ວົ ຄາວຂອງຕ ົນ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ວ ັກສອງ ມາດຕາ
58 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.
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ມາດຕາ 161 (ປັບປຸງ) 166 ການຍຸບເລີກໂດຍ ດວຍສາເຫດທາງກ ົດໝາຍ
ບລິສ ັດຈາກ ັດອາດຈະຖກຍຸບເລີກ ໂດຍດວຍສາເຫດທາງກ ົດໝາຍໃດໜ່ ງ ດງ່ ັ ນີ:
1. ຍຸບເລີກຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ;
2. ກອງປະຊຸ ມ ຜຖຮຸນຂອງບລິ ສ ັດຈາກ ັດ ມີມ ະຕິໃຫຍຸບເລີ ກຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ມາດຕາ 149 ຂອງ
ກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ;
3. ຖກລມລະລາຍ;
ົ
4. ຍຸບເລີກຕາມກລະນີທ່ ີໄດການ ົດໄວໃນໝວດທີ 2 ແລະ ໝວດທີ 3 ພາກທີ II ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.
ການລມລະລາຍຂອງບ
ລິສ ັດຈາກ ັດ ໃຫປະຕິບ ັດກ ົດໝາຍວາ່ ດວຍການຟນຟ ແລະ ລມລະລາຍຂອງວິ
ສາຫະ
ົ
ົ
ກິດ ແລະ ກ ົດໝາຍອ່ ນທີ່ ກຽ່ ວຂອງ.
ມາດຕາ 162 (ປັບປຸງ) 167 ການຍຸບເລີກຕາມຄາຕ ັດສີນຂອງສານ
ຜອານວຍການ ຫຼ ຜຖຮຸນໃດໜ່ ງ ມີສດ
ິ ຮອງຟອງຕ່ ສານ ເພ່ ອພິຈາລະນາໃຫບລິສ ັດຈາກ ັດ ຍຸບເລີກດວຍ
ສາເຫດໃດໜ່ ງ ດງ່ ັ ນີ:
1. ມີການລະເມີດຂການ ົດ ຫຼ ຂນຕອນຂອງການສ
າງຕງັ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ;
ັ
2. ລະເມີດສ ັນຍາສາງຕງັ ຫຼ ກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ;
3. ບລິສ ັດຈາກ ັດເຄ່ ອນໄຫວດາເນີນທຸລະກິດ ຫຼຼຸບ ຂາດທນຢາ່ ງຕ່ ເນ່ ອງ ແລະ ບ່ ສາມາດແກໄຂໄດ;
4. ມີເຫດສຸດວິໄສ ທີ່ ເຮັດໃຫບລິສ ັດຈາກ ັດ ບ່ ສາມາດດາເນີນທຸລະກິດຂອງຕ ົນຕ່ ໄປໄດ;
5. ຍ ັງເຫຼອຜຖຮຸນແຕຜ
່ ດຽວ ຫຼ ມີຈານວນຜຖຮຸນຫຼາຍກວາ່ ສາມສິບຄ ົນ ເວັນເສັ ຍແຕກ
່ ລະນີທ່ ີໄດການ ົດໄວ
ໃນມາດຕາ 90 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.
່ ັ ຍຸບເລີກ ຫຼ ສງ
່ ັ ໃຫບລິສ ັດຈາກ ັດທີ່ກຽ່ ວຂອງ ແກໄຂ
ເມ່ ອໄດຮ ັບຄາຮອງຟອງແລວ ສານສາມາດຈະພິຈາລະນາສງ
ຂຜິດພາດແທນກໄດ ຖາເປັນບ ັນຫາທີ່ບ່ ຮາຍແຮງ ຫຼ ສາມາດແກໄຂໄດ.
ມາດຕາ 163 168 ຜ ົນສະທອນຂອງການຍຸບເລີກຊ່ວົ ຄາວ
ການຍຸບເລີກຊ່ວົ ຄາວຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ມີຜ ົນສະທອນເຊັ່ ນດຽວກ ັນກ ັບການຍຸບເລີກວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນ
ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ມາດຕາ 62 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.

ດ. ການຊາລະສະສາງຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ
ມາດຕາ 164 169 ວິທີການຊາລະສະສາງ
ບ ັນດາຜຖຮຸນສາມາດຕ ົກລ ົງກ ັນ ເພ່ ອເລອກເອົ າວິທີການແບງ່ ປັນຊ ັບສິນ ຫຼ ການຊາລະສະສາງ ຕາມທີ່ ໄດ
ການ ົດໄວໃນກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ຫຼ ຕາມການຕ ົກລ ົງຂອງບ ັນດາຜຖຮຸນດວຍກ ັນ ເວັນເສຍແຕໃ່ ນກລະນີທ່ ີມີ
ການຍຸບເລີກເນ່ ອງມາຈາກການລມລະລາຍ,
ົ

ສານຕ ັດສີນໃຫຍຸບເລີກ,

ຜຖຮຸນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດເຫຼອພຽງຜດຽວ

ຫຼາຍກວາ່ ສາມສິບຄ ົນ.
ມາດຕາ 165 170 ການແຕງ່ ຕງັ ຫຼ ປົດຜຊາລະສະສາງ
ວິທີການແຕງ່ ຕງັ ຫຼ ປົດຕາແໜງ່ ຜຊາລະສະສາງ ຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ຕອງການ ົດລະອຽດໄວໃນກ ົດລະບຽບ
ຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ. ໃນກລະນີ ທີ່ ກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດບ່ ໄດການ ົດກຽ່ ວກ ັບການແຕງ່ ຕງັ ຫຼ ປົດຕາແໜງ່
ດງ່ ັ ກາ່ ວໄວ ແມນໃຫ
ກອງປະຊຸມຜຖຮຸນລ ົງມະຕິເລອກເອົ າຜຊາລະສະສາງ ດວຍຄະແນນສຽງຢາ່ ງໜອຍ ສອງສວ
່
່ ນ
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ສາມ ຂອງຜຖຮຸນ ແລະ ຜຕາງໜາຜຖຮຸນທີ່ ເຂົາຮວ
່ ມປະຊຸມ. ຜຊາລະສະສາງຕອງ ແມນບຸ
່ ກຄ ົນທາມະດາ ຊ່ ງອາດຈະ
ແມນບຸ
່ ກຄ ົນພາຍໃນ ຫຼ ພາຍນອກບລິສ ັດຈາກ ັດ ກໄດ.
ໃນກລະນີທ່ ີຄະແນນສຽງຂອງຜຖຮຸນ ເພ່ ອເລອກຜຊາລະສະສາງ ບ່ ພຽງພຕາມທີ່ ການ ົດໄດບ່ງົ ໄວໃນ ວ ັກໜ່ ງ
ຂອງມາດຕານີ ຜທີ່ ມີສວ
ິ ຮອງຂໃຫສານເປັນຜແຕງ່ ຕງ.
ັ
່ ນໄດສວ
່ ນເສຍນາບລິສ ັດຈາກ ັດ ມີສດ
ຜຊາລະສະສາງ ທີ່ ການ ົດໄວໃນມາດຕານີ ແລະ ມາດຕາ 171 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ໄດຮ ັບການແຕງ່ ຕງັ
ມາດວຍຮບການໃດ ກຈະຖກປົດດວຍຮບການນນ.
ັ

ມາດຕາ 166 171 ການແຕງ່ ຕງຜ
ັ ຊາລະສະສາງດວຍສານ
ການແຕງ່ ຕງຜ
ຄາຕ ັດ
ັ ຊາລະສະສາງ ໃນກລະນີທ່ ີມີການຍຸບເລີກບລິສ ັດຈາກ ັດ ເນ່ ອງມາຈາກການລມລະລາຍ,
ົ
ສີນຂອງສານ, ບລິສ ັດຈາກ ັດ ເຫຼອຜຖຮຸນພຽງຄ ົນດຽວ ຫຼ ມີຈານວນຜຖຮຸນຫຼາຍກວາ່ ສາມສິບຄ ົນນນັ ແມນສານເປັ
ນຜ
່
ແຕງ່ ຕງ.
ັ
ມາດຕາ 167 172 ການແຕງ່ ຕງແທນຜ
ຊາລະສະສາງທີ່ ບ່ ສາມາດປະຕິບ ັດໜາທີ່ ໄດ
ັ
ຜຊາລະສະສາງທີ່ ບ່ ສາມາດປະຕິບ ັດໜາທີ່ ໄດ ພາຍຫຼ ັງໄດຮ ັບການແຕງ່ ຕງັ ເນ່ ອງຈາກສາເຫດໃດໜ່ ງ ເຊັ່ ນ
ເສັ ຍຊີວດ
ິ ຫຼ ຂາດຄວາມສາມາດທາງດານການປະພດ ຕອງດາເນີນການແຕງ່ ຕງຜ
ັ ຊາລະສະສາງ ໃໝແ
່ ທນດວຍຮບ
ການທີ່ ຜຊາລະສະສາງກອ
ັ
່ ນໄດຮ ັບການແຕງ່ ຕງມາ.
ບລິສ ັດຈາກ ັດຕອງແຈງໃຫມວນຊ ົນຊາບ ກຽ່ ວກ ັບການແຕງ່ ຕງ,
ັ ການປົດ ຫຼ ການສິນສຸດໜາທີ່ ຂອງຜຊາລະ
ສະສາງ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນມາດຕານີ, ມາດຕາ 170 ແລະ ມາດຕາ 171 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ພາຍໃນການ ົດ
ສິບວ ັນລ ັດຖະການ ນ ັບແຕວ
ັ ປົດ ຫຼ ສິນສຸດໜາທີ່ ດງ່ ັ ກາ່ ວ.
່ ັນແຕງ່ ຕງ,
ມາດຕາ 168 173 ບລິມະສິດໃນການຊາລະສະສາງ ຫຼ ແບງ່ ປັນໜີສິນ
ການຊາລະສະສາງ ຫຼ ແບງ່ ປັນໜີສິນ ຕອງປະຕິບ ັດຕາມລາດ ັບບລິມະສິດຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວແຕ ່ ຂ ໜ່ ງ
ຫາ ຂ ສີ່ ມາດຕາ 69 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.
ພາຍຫຼ ັງທີ່ໄດແບງ່ ປັນໃຫເຈົາໜີຄ ົບຖວນຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ

ວ ັກໜ່ ງ ຂອງມາດຕານີແລວ

ຖາຍ ັງເຫຼອ

ຕອງແບງ່ ປັນໃຫບ ັນດາຜຖຮຸນ.
ມາດຕາ 169 (ປັບປຸງ) 174 ການນາໃຊບ ົດບ ັນຍ ັດ ກຽ່ ວກ ັບການຊາລະສະສາງຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນ
ນອກຈາກບ ົດບ ັນຍ ັດຕາ່ ງໆ ທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ຂ ດ, ໝວດທີ 2 ພາກທີ V ນີແລວ ການຊາລະສະສາງຂອງ
ບລິສ ັດຈາກ ັດ ແມນໃຫ
ນາໃຊບ ົດບ ັນຍ ັດຂອງ ມາດຕາ 67 ກຽ່ ວກ ັບ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງຜຊາລະສະສາງ, ມາດຕາ 68
່
ກຽ່ ວກ ັບການປະຕິບ ັດໜາທີ່ ຂອງຜຊາລະສະສາງຫຼາຍຄ ົນ, ມາດຕາ 70 ກຽ່ ວກ ັບໜາທີ່ ຂອງຜຊາລະສະສາງພາຍຫຼ ັງການ
ຊາລະສະສາງ, ມາດຕາ 71 ກຽ່ ວກ ັບຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຜຊາລະສະສາງ ແລະ ມາດຕາ 72 ກຽ່ ວກ ັບການແຈງ
ການຍຸບເລີກວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນສາມ ັນຖາວອນ ແລະ ການລບຊ່ ວິສາຫະກິດ

ການຖອນທະບຽນວິສາຫະກິດຖາວອນ

ຕາມທີ່ ໄດການ ົດບ່ງົ ໄວໃນກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ຕາມຄວາມເໝາະສ ົມ.

ໝວດທີ 3
ບລິສ ັດຈາກ ັດຜດຽວ
ມາດຕາ 170 (ປັບປຸງ) 175 ການສາງຕງບ
)່
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດຜດຽວ (ຈ ັດລຽງລາດ ັບການສາງຕງໃໝ
ັ
ການສາງຕງບ
ດງ່ ັ ນີ:
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດຜດຽວ ຕອງດາເນີນຕາມເງ່ ອນໄຂ ແລະ ຂນຕອນ
ັ
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1. ຕອງມີຜສາງຕງທີ່
ຸ ຄ ົນດຽວ;
ັ ເປັນ ບຸກຄ ົນ ຫຼ ນິຕບ
ິ ກ
2. ຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ;
3. ຖອກຮຸນໃນນາມບລິສ ັດຈາກ ັດຜດຽວໃຫຄ ົບຕາມຈານວນ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ວ ັກໜ່ ງ ມາດຕາ 177
ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ;
4. ຮາ່ ງກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດຜດຽວ.
ມາດຕາ 171 (ປັບປຸງ) 176 ການຍ່ ນຄາຮອງ ເອກະສານປະກອບແຈງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ
ການ ເອກະສານປະກອບແຈງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດເປັນບລິສ ັດຈາກ ັດຜດຽວ ຕອງ ມີເອກະສານຕນຕ
ົ
ດງ່ ັ ນີ:
1. ໃບ ຄາຮອງແຈງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດຈາກ ັດຜດຽວ; ແລະ ໃບມອບສິດ ໃນກລະນີທ່ ີມີ
ການແຕງ່ ຕງຜ
ັ ຈ ັດການຕາ່ ງຫາກ;
2. ບ ັດປະຈາຕ ົວ ຫຼ ປມສາມະໂນຄ ົວ ຫຼ ໜ ັງສຜາ່ ນແດນ.
3. ກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດຜດຽວ.
ທຸກເອກະສານທີ່ ໄດບ່ງົ ໄວຂາງເທິງນີ ຕອງມີລາຍເຊັ ນຂອງຜຖຮຸນ ແລະ ຜຈ ັດການ ຖາມີການແຕງ່ ຕງຜ
ັ
ຈ ັດການຕາ່ ງຫາກ.
ໃນກລະນີ ນິຕບ
ຸ ຄ ົນ ເປັນຜຖຮຸນ ຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດຜດຽວທີ່ ຈະສາງຕງຂ
ິ ກ
ັ ນໃໝ່ ຕອງມີໜ ັງສຕ ົກລ ົງຈາກ
ນິຕບ
ຸ ຄ ົນຂອງຜຖຮຸນດງ່ ັ ກາ່ ວ.
ິ ກ
ມາດຕາ 172 (ປັບປຸງ) 177 ການຖອກຮຸນ ແລະ ການໂອນຮຸນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດຜດຽວ
ຜຖຮຸນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດຜດຽວ ຕອງຖອກຮຸນໃຫຄ ົບທັງເປັນເງິນ ແລະ ເປັນວ ັດຖຸ ພາຍໃນການ ົດ ໜ່ ງປີ
ນ ັບແຕວ
ເວັນເສຍແຕກ
ົ
່ ັນທີ່ໄດຂນທະບຽນວິສາຫະກິດເປັນຕນໄປ
່ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການໄດການ ົດໄວຢາ່ ງອ່ ນ.
ກອ
່ ນການຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ.
ພາຍຫຼ ັງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດແລວ ຮຸນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດຜດຽວບ່ ສາມາດຖອນໄດ ແຕສ
່ າມາດໂອນ ແລະ
ສບທອດກ ັນໄດ.
ຜຈ ັດການຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດຜດຽວ ຕອງອອກໃບຮຸນໃຫແກຜ
່ ຖຮຸນພາຍໃນການ ົດ ສາມສິບວ ັນ ນ ັບແຕວ
່ ັນທີ່
ຜຖຮຸນໄດຖອກຮຸນເປັນຕນໄປ
ຕາມກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ. ໃບຮຸນ ຕອງມີລາຍເຊັ ນຂອງຜຈ ັດການ ພອມດວຍຕາປະທັບຂອງ
ົ
ບລິສ ັດຈາກ ັດ.
ບລິສ ັດຈາກ ັດຜດຽວ ຕອງສ່ງົ ໃບຮຸນໃຫເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດ ເຊັ ນຮ ັບຮອງ ພາຍໃນການ ົດ ສາມ
ສິບວ ັນ ນ ັບແຕວ
ົ
່ ັນທີ່ໄດຂນທະບຽນວິສາຫະກິດເປັນຕນໄປ.
ໃບຮຸນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດຜດຽວບ່ ສາມາດປຽ່ ນມໄດ.
ມາດຕາ 173 (ໃໝ)່ ຜ ົນສະທອນຂອງການບ່ ຖອກຮຸນ
ຜຖຮຸນບລິສ ັດຈາກ ັດຜດຽວ ທີ່ ບ່ ຖອກຮຸນຄ ົບຖວນ ແລະ/ຫຼ ບ່ ຖອກຮຸນ ຕາມການ ົດເວລາ ທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ
ມາດຕາ 177 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ຕອງດາເນີນການປ່ຽນແປງເນອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໂດຍການຫຼຼຸ ດທນຈດົ
ທະບຽນ, ປຽ່ ນແປງຜຖຮຸນ ຫຼ ຍຸບເລີກ ນາເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດກຽ່ ວຂອງ ພາຍໃນການ ົດເວລາ ສາມສິບ ວ ັນ
ນ ັບແຕວ
ຜຖຮຸນດງ່ ັ ກາ່ ວ ຕອງຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ໜີສິນ ຕາມ
ົ ການ ົດເວລາຖອກຮຸນຕາມກ ົດໝາຍສະບ ັບນີເປັນຕນໄປ.
ົ
່ ັນໝດ
ມ ນຄ ່າ ຮຸນທີ່ ຕ ນ
ົ ບ່ ທັນ ໄດ ຖອກ ກ ອ
ັ ປ່ ຽ ນແປງເນ ອໃນທະບຽນວິ ສ າຫະກິດ ນ າເຈົ າໜ າທີ່ ທະບຽນວິ ສ າຫະກິດ
່ ນວ ນ
ກຽ່ ວຂອງ.
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ມາດຕາ 174 (ປັບປຸງ) 178 ການມີຈານວນຜຖຮຸນເກີນໜ່ ງຄ ົນ
ບລິ ສ ັດຈາກ ັດຜດຽວທີ່ ມີຜຖຮຸນຫຼ າຍກວາ່ ໜ່ ງຄ ົນ ຕອງປ່ຽນຊ່ ຮບແບບເປັນບລິສ ັດຈາກ ັດ ແລະ ປະຕິບ ັດ
ໃຫສອດຄອ
່ ງຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ຂ ກ ຫາ ຂ ດ ໝວດທີ 2 ພາກທີ V ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ຫຼ ຍຸບເລີກ.
ມາດຕາ 175 (ປັບປຸງ) 179 ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງຜຖຮຸນ
ຜຖຮຸນຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດຜດຽວ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດງ່ ັ ນີ:
1. ຕ ົກລ ົງຮ ັບຮອງເອົ າກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດຜດຽວ;
2. ຈາງຜຈ ັດການ ເມ່ ອເຫັ ນວາ່ ຈາເປັນ;
3. ແຕງ່ ຕງັ ຫຼ ປົດ ຜກວດສອບບ ັນຊີ ເມ່ ອເຫັ ນວາ່ ຈາເປັນ;
4. ຕ ົກລງົ ເງິນເດອນຂອງຜຈ ັດການ, ຄາ່ ຈາງຂອງຜກວດສອບບ ັນຊີ ແລະ ກາມະກອນ;
5. ຮ ັບຮອງເອົ າບ ົດສະຫຼຼຸບລາຍງານການດາເນີນທຸລະກິດ, ບ ັນຊີລາຍຮ ັບ, ບ ັນຊີລາຍຈາຍ
ແລະ ແຜນການ
່
ດາເນີນທຸລະກິດຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດຜດຽວ;
6. ນາໃຊເງິນປັນຜ ົນ;
7. ນາໃຊ ປະຕິບ ັດ ສິດ ແລະ ປະຕິບ ັດໜາທີ່ ອ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດຜ
ດຽວ.

ມາດຕາ 176 180 ຜຈ ັດການ
ຜຈ ັດການຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດຜດຽວ ອາດຈະແມນຜ
່ ຖຮຸນເອງ ຫຼ ຈາງບຸກຄ ົນພາຍນອກ. ຜຈ ັດການທີ່ເປັນ
ບຸກຄ ົນພາຍນອກໄດຮ ັບຄາ່ ຕອບແທນ ຕາມການຕ ົກລ ົງກ ັບຜຖຮຸນ. ຜຖຮຸນຈະຈາງຜຈ ັດການຜໜ່ ງ ຫຼ ຫຼາຍຄ ົນກໄດ.
ຜຈ ັດການເຄ່ ອນໄຫວວຽກງານທັງໝດ
ົ ຂອງຕ ົນ

ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດຜດຽວ

ແລະ ຕອງຢພ
່ າຍໃຕການຄວບຄຸມຂອງຜຖຮຸນ.
ຜຈ ັດການ ອາດຈະມອບບາງວຽກງານຂອງຕ ົນໃຫບຸກຄ ົນອ່ ນເຮັດຊວ
່ ຍ.
ມາດຕາ 177 181 (ປັບປຸງ) ສ ັນຍາຈາງຜຈ ັດການ
ສ ັນຍາຈາງຜຈ ັດການຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດຜດຽວ
ກ ົດໝາຍວາ່ ດວຍຂຜກພນ
ັ ໃນສ ັນຍາ

ແລະ

ຕອງເຮັດເປັນລາຍລກ
ັ ອ ັກສອນ

ນອກສ ັນຍາ

ປະມວນກ ົດໝາຍແພງ່ .

ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ

ເນອໃນຂອງສ ັນຍາຕອງການ ົດ

ລະອຽດກຽ່ ວກ ັບ ສິດ, ໜາທີ່ , ຄາ່ ຈາງ, ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຄສ
່ ັນຍາ ແລະ ການຍ ົກເລີກສ ັນຍາ.
ສາຍພວ
ົ ພັນລະຫວາ່ ງຜຈ ັດການ, ບລິ ສດ
ັ ຈາກ ັດຜດຽວ ແລະ ບຸກຄນ
ົ ພາຍນອກ ແມ ນ
່ ໃຫປະຕິບ ັດຕາມທີ່
ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດໝາຍທີ່ ກຽ່ ວຂອງ.
ມາດຕາ 178 182 ຂຫາມສາລ ັບຜຈ ັດການທີ່ຖກຈາງ
ບ່ ມີສດ
ິ ດາເນີນທຸລະກິດ

ຜຈ ັດການຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດຜດຽວທີ່ ຖກຈາງ

ທີ່ ມີລກ
ັ ສະນະແຂງ່ ຂ ັນກ ັບບລິສ ັດ

ຈາກ ັດຜດຽວ ດງ່ ັ ນີ:
1. ດາເນີນທຸລະກິດປະເພດດຽວ ຫຼ ຄາຍຄກ ັນກ ັບບລິສ ັດຈາກ ັດຜດຽວ ບ່ ວາ່ ຈະເຮັດເພ່ ອຕ ົນເອງ ຫຼ ເພ່ ອຜ ົນ
ປະໂຫຍດຂອງຄ ົນອ່ ນ ເວັນເສຍແຕໄ່ ດຮ ັບຄວາມເຫັ ນດີຈາກຜຖຮຸນ;
2. ເປັນຂາຮຸນບ່ ຈາກ ັດໜີສິນຂອງວິສາຫະກິດຮຸນສວ
່ ນທີ່ ດາເນີນທຸລະກິດປະເພດດຽວ
ບລິສ ັດຈາກ ັດຜດຽວ ເວັນເສຍແຕໄ່ ດຮ ັບຄວາມເຫັ ນດີຈາກຜຖຮຸນ.
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ມາດຕາ 179 (ປັບປຸງ) 183 ການນາໃຊບ ົດບ ັນຍ ັດຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ
ນອກຈາກບ ົດບ ັນຍ ັດຕາ່ ງໆຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ຂ ຕ, ໝວດທີ 2 ພາກນີແລວ ການເພີ່ ມ ຫຼ ຫຼຼຸດທນ,
ການເງິນ, ການກວດສອບບ ັນຊີ, ການຄວບ, ການແຍກ, ການຍຸບເລີກ ແລະ ການຊາລະສະສາງຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດຜ
ດຽວ ແມນໃຫ
ນາໃຊບ ົດບ ັນຍ ັດທີ່ກຽ່ ວຂອງຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ຕາມຄວາມເໝາະສ ົມ.
່

ໝວດທີ 4 3
ບລິສ ັດມະຫາຊ ົນ
ກ. ຫຼ ກ
ັ ການທົ່ ວໄປ ແລະ ການສາງຕງັ
ມາດຕາ 180 (ປັບປຸງ) 184 ຫຼ ັກການກຽ່ ວກ ັບຈານວນຜຖຮຸນຂອງບລິສ ັດມະຫາຊ ົນ
ບລິ ສດ
ແລະ
ັ ມະຫາຊ ົນ ຕອງມີຜຖຮຸນທີ່ ເປັ ນຜສາງຕງຢ
ັ ່າງໜອຍ ເກົາຄນ
ົ

ຕອງມີຜກວດສອບບນ
ັ ຊີ

ນ ັບແຕວ
ັ ໄດຂນທະບຽນວິສາຫະກິດເປັ ນຕນໄປ.
ົ
່ ນ
ໃນກລະນີ ບລິ ສ ັດມະຫາຊ ົນທີ່ ມີຈານວນຜຖຮຸນໜອຍກວາ່ ບ່ ເຖິງ ເກົາຄ ົນ ຕອງດາເນີນການປ່ຽນແປງຮບ
ແບບບລິ ສ ັດ ຫຼ ຍຸບເລີກ ແລະ ການຊາລະສະສາງ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ຂ ດ, ໝວດທີ 2 ພາກທີ V ຂອງກ ົດ
ໝາຍສະບ ັບນີ.
ມາດຕາ 181 185 ຜສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດມະຫາຊ ົນ
ຜສາງຕງບ
ຸ ຄ ົນ ດງ່ ັ ນີ:
ັ ລິສ ັດມະຫາຊ ົນແມນ
ິ ກ
່ ບຸກຄ ົນ ຫຼ ນິຕບ
1. ມີຄວາມສາມາດທາງດານການປະພດ;
2. ບ່ ແມນບຸ
ຊ່ ງຍ ັງບ່ ທັນພນໄລຍະຫ
າມດາເນີນທຸລະກິດ;
ົ
ົ
່ ກຄ ົນທີ່ລມລະລາຍ
3. ບ່ ເຄີຍໄດຮ ັບໂທດໃນສະຖານສໂກງ ຫຼ ຍ ັກຍອກຊ ັບ;
4. ຖຮຸນລວມກ ັນຢ່າງໜອຍ ສິບສວ
່ ນຮອຍ ຂອງທນຈ ົດທະບຽນ.
ພ ົນລະເມອງລາວ, ຊາວຕາ່ ງດາວ, ຄ ົນບ່ ມີສ ັນຊາດທີ່ອາໃສ ຢ່ ສປປ ລາວ ຫຼ ຄ ົນຕາ່ ງປະເທດ ລວນແຕມ
່ ີ
ສິດເປັ ນຜສາງຕງບ
ັ ລິ ສ ັດມະຫາຊ ົນ ຮອຍສວ
່ ນຮອຍ ເວັນເສຍແຕໃ່ ນກລະນີທ່ ີຈາເປັນຄ ົນສ ັນຊາດລາວ

ຕອງມີຈານວນ

ຢາ່ ງໜອຍ ເຄິ່ ງໜ່ ງ ຂອງຜສາງຕງັ ຊ່ ງລ ັດຖະບານຈະເປັນຜການ ົດລະອຽດ.
ມາດຕາ 182 (ປັບປຸງ) 186 ການເປີ ດກອງປະຊຸມສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດມະຫາຊ ົນ
ກອງປະຊຸມສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດມະຫາຊ ົນ ຕອງເປີ ດຂນພາຍໃນການ ົດ ເກົາສິບວ ັນ ຫຼ ັງຈາກໄດແຈງສາງສ ັນຍາ
ສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດມະຫາຊ ົນ ໃຫເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດຊາບ ແລະ ມີຄ ົນຈອງຊຮຸນຂອງບລິສ ັດມະຫາຊ ົນຄ ົບຖວນ
ແລວ.
ໃນກລະນີ ທີ່ ກອງປະຊຸມສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດມະຫາຊ ົນ ບ່ ສາມາດເປີ ດຂນທັນຕາມເວລາທີ່ ການ ົດໄວໃນ ວ ັກໜ່ ງ
ຂອງມາດຕານີ ຜສາງຕງັ ຕອງແຈງໃຫຜຈອງຊຮຸນຂອງບລິສ ັດມະຫາຊ ົນ ເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ ກຽ່ ວຂອງ
ຊາບ ພາຍໃນການ ົດ ສິບວ ັນລ ັດຖະການ ນ ັບແຕວ
ົ
່ ັນທີ່ໄດຕ ົກລ ົງເລ່ ອນກອງປະຊຸມເປັນຕນໄປ.
ກອງປະຊຸມຄງຕ
ັ ່ ມາ
ບລິສ ັດມະຫາຊ ົນ

ຕອງເປີ ດຂນພາຍໃນການ ົດ

ເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນ

ຊາບເປັນຕນໄປ.
ົ

ສາມສິບວ ັນ

ນ ັບແຕວ
່ ັນທີ່ໄດແຈງໃຫຜຈອງຊຮຸນຂອງ

ຖາວາ່ ກອງປະຊຸມຄງຕ
ັ ່ ມານີບ່ ສາມາດເປີ ດຂນໄດ

ສ ັນຍາ

ສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດມະຫາຊ ົນ ກຈະຖກຍ ົກເລີກ ແລະ ຜສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດມະຫາຊ ົນ ຕອງສ່ງົ ເງິນຮຸນຄນໃຫຜຈອງຮຸນທັງໝດ
ົ .
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ກອງປະຊຸມສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດມະຫາຊ ົນ ຕອງເປີ ດຂນໃນເມອງ ຫຼ ແຂວງບອ
່ ນທີ່ ສານ ັກງານໃຫຍຂ
່ ອງບລິສ ັດ
ມະຫາຊ ົນຕງຢ
ຸ າ່ ງໜອຍ ສອງສວ
ັ ່ ແລະ ຕອງມີຜສາງຕງ,
ັ ຜຈອງຮຸນເຂົາຮວ
່ ມ ແລະ ມີຮນຢ
່ ນສາມ ຂອງຈານວນຮຸນ
ທັງໝດ
ົ .
ມາດຕາ 183 187 ສ ັນຍາສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດມະຫາຊ ົນ
ສ ັນຍາສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດມະຫາຊ ົນ ຕອງມີເນອໃນຕາມທີ່ ໄດການ ົດ ໄວໃນ ມາດຕາ 86 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ
ນອກຈາກນີຍ ັງຕອງບ່ງົ ການ ົດຂຄວາມທີ່ ສະແດງເຖິງຈຸດປະສ ົງ ໃນການສະເໜີ ຂາຍຮຸນຢາ່ ງເປີ ດເຜີ ຍຕ່ ມວນຊ ົນທົ່ວໄປ
ດວຍ.
ການສະເໜີຂາຍຮຸນຢາ່ ງເປີ ດເຜີຍ

ຈະປະຕິບ ັດໄດກຕ່ ເມ່ ອບລິສ ັດມະຫາຊ ົນໄດຂນທະບຽນວິສາຫະກິດແລວ

ແລະ ປະຕິບ ັດຢາ່ ງຖກຕອງ ຕາມລະບຽບ ກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກຽ່ ວກ ັບ ການຊ-ຂາຍຮຸນ ວຽກງານຫຼ ັກຊ ັບ.
ລະບຽບການກຽ່ ວກ ັບ ການຊ-ຂາຍຮຸນ ວຽກງານຫຼ ັກຊ ັບ ຈະໄດການ ົດໄວຕາ່ ງຫາກ.

ຂ. ຮຸນ ແລະ ໃບຮຸນກຂອງບລິສ ັດມະຫາຊ ົນ
ມາດຕາ 184 (ປັບປຸງ) 188 ຮຸນ ແລະ ການຖອກຮຸນ
ຮຸນໜ່ ງ ຂອງບລິສ ັດມະຫາຊ ົນບ່ ໃຫສງກວາ່ ໜ່ ງແສນກີບ.
ຜຖຮຸນຂອງບລິສ ັດມະຫາຊ ົນ ຕອງຖອກຮຸນໃຫຄ ົບຖວນໃນວ ັນສາງຕງບ
ັ ່ ວາ່ ຈະແມນຮຸ
່ ນທີ່ ທັງເປັນເງິນ ແລະ/
ຫຼ ເປັນວ ັດຖຸ ພາຍໃນການ ົດ ໜ່ ງປີ ນ ັບແຕວ
ເວັນເສຍແຕກ
ົ
່ ັນທີ່ໄດຂນທະບຽນວິສາຫະກິດເປັນຕນໄປ
່ ົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການໄດການ ົດໄວຢາ່ ງອ່ ນ ກຕາມ.
່ ັ ຖອນຮຸນບ່ ໄດ ເມ່ ອບລິສ ັດມະຫາຊ ົນ ໄດຖອກຮຸນຄ ົບຖວນ ຂນທະບຽນວິສາຫະ
ຜຖຮຸນຈະຮອງຂໃຫສານສງ
ກິດແລວ.
ຜຖຮຸນທີ່ ບ່ ຖອກຮຸນ ຕາມວ ັກ ສອງ ເທິງນີ ຈະມີຜ ົນສະທອນຂອງການບ່ ຖອກຮຸນ ຕາມທີ່ ໄດການດໄວ
ໃນ
ົ
ມາດຕາ 103 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.
ມາດຕາ 185 (ປັບປຸງ) 189 ໃບຮຸນ
ໃບຮຸນຂອງບລິສ ັດມະຫາຊ ົນ ມີ ເນອໃນ ຕນຕ
ດງ່ ັ ນີ:
ົ
1. ເລກທີໃບຮຸນ;
2. ຊ່ ແລະ ເລກລະຫ ັດທີທະບຽນວິສາຫະກິດ ຂອງບລິສ ັດມະຫາຊ ົນ;
3. ຊ່ ແລະ ສ ັນຊາດຂອງຜຖຮຸນ;
4. ຈານວນຮຸນທີ່ ຜຖຮຸນຖຢ;່
5. ມນຄາ່ ຂອງຮຸນໜ່ ງ;
6. ວ ັນ ເດອນ ປີ ອອກໃບຮຸນ;
7. ຊ່ ແລະ ລາຍເຊັ ນຜອານວຍການ ພອມດວຍຕາປະທັບ. ຂອງບລິສ ັດມະຫາຊ ົນ.
ໃບຮຸນຂອງບລິສ ັດມະຫາຊ ົນສາມາດປ່ຽນມໄດ.
ມາດຕາ 186 190 ການໂອນຮຸນ
ຮຸນຂອງບລິສ ັດມະຫາຊ ົນ ສາມາດໂອນໃຫພາຍໃນ ຫຼ ພາຍນອກໄດ. ການໂອນໃບຮຸນຖວາ່ ສາເລັ ດ ເມ່ ອຜ
ໂອນໄດສະຫຼ ັກຫຼ ັງໃບຮຸນ ໂດຍການ ົດຊ່ ຂອງຜຮ ັບໂອນ ພອມດວຍ ຊ່ ແລະ ລາຍເຊັ ນຂອງພວກກຽ່ ວ ແລະ ຜໂອນ
ໄດມອບໃບຮຸນໃຫຜຮ ັບໂອນ.
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ການໂອນຮຸນຈະມີຜ ົນໃຊໄດຕ່ :
1. ບລິ ສ ັດມະຫາຊ ົນ ເມ່ ອຕ ົນໄດຮ ັບຄາຮອງຂໃຫຂນທະບຽນການໂອນ;
2. ບຸກຄ ົນພາຍນອກ ເມ່ ອບລິສ ັດມະຫາຊ ົນໄດຂນທະບຽນການໂອນໃຫແລວ.
ພາຍຫຼ ັງໄດຮ ັບຄາຮອງ ຫາກເຫັ ນວາ່ ການໂອນຖກຕອງຕາມຂນຕອນແລ
ວ ບລິສ ັດມະຫາຊ ົນຕອງຂນທະບຽນ
ັ
ການໂອນໃຫພາຍໃນການ ົດ ຫາວ ັນລ ັດຖະການ ນ ັບແຕວ
ົ
່ ັນຮ ັບຄາຮອງເປັນຕນໄປ.
ໃນກລະນີທ່ ີການໂອນບ່ ຖກຕອງ

ບລິສ ັດມະຫາຊ ົນຕອງແຈງໃຫຜຍ່ ນຄາຮອງຊາບພາຍໃນການ ົດ

ຫາວ ັນ

ລ ັດຖະການ ນ ັບແຕວ
່ ັນຮ ັບຄາຮອງເພ່ ອນາໄປແກໄຂ.
ວິທີການ ແລະ ການ ົດເວລາໃນການຂປ່ຽນໃບຮຸນໃໝໃ່ ຫບ່ງົ ການ ົດໄວໃນກ ົດລະບຽບຂອງບລິສ ັດມະຫາຊ ົນ.
ຜສາງຕງບ
ັ ລິສ ັດມະຫາຊ ົນບ່ ໃຫໂອນຮຸນ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ຂ ສີ່ ມາດຕາ 185 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ
ພາຍໃນການ ົດ ສອງປີ ນ ັບແຕວ
ົ
່ ັນທີ່ບລິສ ັດມະຫາຊ ົນ ໄດຂນທະບຽນວິສາຫະກິດເປັນຕນໄປ.

ມາດຕາ 187 191 ໃບຮຸນກ
ບລິສ ັດມະຫາຊ ົນສາມາດກເງິນດວຍການອອກໃບຮຸນກ ເພ່ ອສະເໜີຂາຍຕ່ ມວນຊ ົນ. ການອອກໃບຮຸນກ ແລະ
ການສະເໜີຂາຍນນຕ
ແລະ ລະບຽບການຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ລະບຽບ
ັ ອງດາເນີນການຢາ່ ງຖກຕອງຕາມຂນຕອນ
ັ
ກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກຽ່ ວກ ັບ ການຊ-ຂາຍຮຸນ ວຽກງານຫຼ ັກຊ ັບ.
ການກເງິນຂອງບລິສ ັດມະຫາຊ ົນໂດຍການອອກໃບຮຸນກ

ເພ່ ອສະເໜີຂາຍຕ່ ມວນຊ ົນ

ຈະປະຕິບ ັດໄດກຕ່ ເມ່ ອ

ໄດຮ ັບຄະແນນສຽງດວຍມະຕິສະເພາະຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ມາດຕາ 149 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.

ຄ. ການຄວບ ແລະ ການແຍກບລິສ ັດມະຫາຊ ົນ (ຄນຄວ
າໃຫນາໃຊຄກ ັນກ ັບການຄວບ ແລະ ແຍກບລິສ ັດຈາ
ົ
ກ ັດ)
ມາດຕາ 188 192 ການຄວບບລິສ ັດມະຫາຊ ົນ
ບລິສ ັດມະຫາຊ ົນສາມາດຄວບກ ັບບລິສ ັດອ່ ນກໄດ ເພ່ ອກາຍເປັນບລິສ ັດມະຫາຊ ົນເດີມໃດໜ່ ງ ຫຼ ກາຍເປັນ
ບລິສ ັດໃໝ.່
ການຄວບບລິສ ັດມະຫາຊ ົນ ນອກຈາກທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ຂ ຄ ນີແລວ ຍ ັງຕອງປະຕິບ ັດການຄວບຕາມຂນັ
ຕອນທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ມາດຕາ 164 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີອີກດວຍ.
ມາດຕາ 189 193 ການຄ ັດຄານການຄວບຂອງຜຖຮຸນ
ບລິສ ັດມະຫາຊ ົນທີ່ມີຜຖຮຸນລ ົງມະຕິຄ ັດຄານການຄວບນນັ

ຕອງຊຮຸນຂອງຜຖຮຸນທີ່ ຄ ັດຄານດງ່ ັ ກາ່ ວ

ຕາມ

ລາຄາປາກ ົດຕ ົວໃນຕະຫຼາດຮຸນ ຫຼ ຕະຫຼາດຫຼ ັກຊ ັບໃນໄລຍະນນ.
ັ
ໃນກລະນີທ່ ີບ່ ມີລາຄາສ ົມທຽບໃນຕະຫຼາດຮຸນ ຫຼ ຕະຫຼາດຫຼ ັກຊ ັບແລວ ໃຫເອົ າລາຄາຕາມການປະເມີນຂອງຜ
ຊຽ່ ວຊານອິດສະຫຼະ ຊ່ ງຖກແຕງ່ ຕງໂດຍມະຕິ
ສະເພາະຂອງກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ.
ັ
ພາຍຫຼ ັງທີ່ມີການປະເມີນລາຄາຮຸນຕາມ
ຍອມຂາຍຮຸນຂອງຕ ົນຢ່

ວ ັກສອງ

ຂອງມາດຕານີ

ຖາຜຖຮຸນທີ່ ຄ ັດຄານການຄວບຍ ັງບ່ ຍິນ

ບລິສ ັດມະຫາຊ ົນທີ່ກຽ່ ວຂອງມີສດ
ິ ດາເນີນການຄວບໄດ

ໂດຍບ່ ຂນກ ັບວາ່ ຜຖຮຸນທີ່ ລ ົງມະຕິ

ຄ ັດຄານນນຈະເຫັ
ນດີນາລາຄາທີ່ ປະເມີນ ຫຼ ບ່ ກຕາມ ແລະ ຜກຽ່ ວກກາຍເປັນຜຖຮຸນຂອງບລິສ ັດທີ່ຄວບໃໝໄ
ັ
່ ປໃນຕ ົວ.
ມາດຕາ 190 194 ການ ົດເວລາຄວບ ແລະ ການຂນທະບຽນວິສາຫະກິດບລິສ ັດມະຫາຊ ົນທີ່ຄວບ
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ການຄວບບລິສ ັດມະຫາຊ ົນ ຕອງປະຕິບ ັດໃຫສາເລັ ດພາຍໃນ ຮອຍຫາສິບວ ັນ ນ ັບແຕວ
່ ັນທີ່ໄດຮ ັບມະຕິການ
ຄວບຈາກບລິສ ັດທີ່ຈະຄວບທັງໝດ
ົ ແລະ ຕອງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃຫສາເລັ ດ ພາຍໃນ ສິບວ ັນ ລ ັດຖະການ ນ ັບ
ແຕວ
ົ
່ ັນທີ່ໄດສາເລັ ດການຄວບດງ່ ັ ກາ່ ວເປັນຕນໄປ.
ມາດຕາ 191 (ປັບປຸງ) 195 ການນາໃຊບ ົດບ ັນຍ ັດຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ ແລະ ບ ົດບ ັນຍ ັດອ່ ນທີ່ ກຽ່ ວຂອງ
ນອກຈາກບ ົດບ ັນຍ ັດຕາ່ ງໆ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ໝວດທີ 3 ພາກທີ V ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີແລວ
ການຍ່ ນຄາຮອງເອກະສານປະກອບແຈງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ, ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຜສາງຕງ,
ັ ການເພີ່ ມ ຫຼ ຫຼຼຸດ
ທນ, ຜອານວຍການ ແລະ ສະພາບລິຫານ, ກອງປະຊຸມຜຖຮຸນ, ການເງິນ, ການກວດສອບບ ັນຊີ, ການຄວບ, ການ
ແຍກ,

ການຍຸບເລີກ ແລະ

ການຊາລະສະສາງຂອງບລິສ ັດມະຫາຊ ົນ

ແມນໃຫ
ນາໃຊບ ົດບ ັນຍ ັດຂອງບລິສ ັດຈາກ ັດ
່

ຕາມຄວາມເໝາະສ ົມ.
ໃນກລະນີ ບລິສ ັດມະຫາຊ ົນ ຫາກຈ ົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼ ັກຊ ັບ ໃຫປະຕິບ ັດຕາມກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການທີ່ ກຽ່ ວກ ັບວຽກງານຫຼ ັກຊ ັບ.

ພາກທີ VI
ວິສາຫະກິດຂອງລ ັດ
ມາດຕາ 192 (ປັບປຸງ) 196 (ໃໝ)່ ວິສາຫະກິດຂອງລ ັດ
ວິສາຫະກິດຂອງລດ
ັ ແມນວິ
ັ ເປັນຜສາງຕງຂ
ັ ນ ແລະ ມີທນຫຼາຍກວາ່ ຫາສິບສວ
່ ສາຫະກິດທີ່ ລດ
່ ນຮອຍ ຂນ
ໄປ ຫຼ ການຫ ັນວິສາຫະກິດອ່ ນມາເປັນຂອງລ ັດຕາມການຕ ົກລ ົງເປັນເອກະພາບກ ັນ.
ວິສາຫະກິດຂອງລ ັດ ເອີນວາ່ “ລ ັດວິສາຫະກິດ ຫຼ ບລິສ ັດລ ັດ” ໃນກລະນີ ລ ັດວິສາຫະກິດ ຕອງສາງຕງັ ແລະ
ເຄ່ ອນໄຫວ ດາເນີນທຸລະກິດພາຍໃຕຫຼ ັກການຂອງຮບແບບບລິສ ັດ. ໃຫເອີນວາ່ “ບລິສ ັດລ ັດ”.
ການສາງຕງ,
ການຄຸມຄອງບລິຫານ, ການເຄ່ ອນໄຫວດາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການຫ ັນວິສາຫະກິດອ່ ນມາ
ັ
ເປັນຂອງລ ັດ ໄດການ ົດໄວໃນລະບຽບການສະເພາະ.
ມາດຕາ 193 197 (ໃໝ)່ ເງ່ ອນໄຂໃນການສາງຕງລ
ັ ັດວິສາຫະກິດ
ເງ່ ອນໄຂໃນການສາງຕງລ
ັ ັດວິສາຫະກິດ ມີ ດງ່ ັ ນີ:
1. ຕອງຢໃ່ ນຂ ົງເຂດວຽກງານ

ທີ່ ມີຄວາມສາຄ ັນ

ແລະ

ຈາເປັນຂອງຊາດ

ຊ່ ງບ່ ອະນຸຍາດໃຫພາກສວ
່ ນ

ເສດຖະກິດອ່ ນ ດາເນີນທຸລະກິດໄດ ເປັນຕນແມ
ນຂ
ົ
ັ ົງແຫງ່ ຊາດ;
່ ົງເຂດຍຸດທະສາດ ແລະ ຄວາມໝນຄ
2. ຕອງຢໃ່ ນຂ ົງເຂດວຽກງານ ທີ່ ຈະຊວ
່ ຍໃຫລ ັດສາມາດສະໜອງ ການບລິການສາທາລະນະປະໂຫຍດ ໃຫ
ແກສ
່ ັງຄ ົມໄດຢາ່ ງກວາງຂວາງ ຊ່ ງພາກສວ
່ ນເສດຖະກິດອ່ ນບ່ ສາມາດດາເນີນທຸລະກິດໄດ;
3. ຕອງຢໃ່ ນຂ ົງເຂດວຽກງານທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການດາເນີນ ທຸລະກິດທີ່ ມີປະສິດທິຜ ົນ, ມີສະເຖຍລະພາບ
ທາງດານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ສາມາດສາງການສະສ ົມທນໄດສງ.
ມາດຕາ 194 198 (ໃໝ)່ ຫຼ ັກການພນຖານໃນການເຄ່ ອນໄຫວດາເນີນທຸລະກິດຂອງລ ັດວິສາຫະກິດ
ໃນການເຄ່ ອນໄຫວດາເນີນທຸລະກິດຂອງລ ັດວິສາຫະກິດ ຕອງຮ ັບປະກ ັນຫຼ ັກການພນຖານ ດງ່ ັ ນີ:
1. ສອດຄອ
ັ , ລະບຽບ
່ ງກ ັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພ ັກ, ແຜນພ ັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສ ັງຄ ົມ ຂອງລດ
ກ ົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຢພ
່ າຍໃຕການຄຸມຄອງຂອງຂະແໜງການກຽ່ ວຂອງ;
2. ປະຕິບ ັດກ ົນໄກໄລລ
່ ຽງທຸລະກິດ ເປັນເຈົາຕ ົນເອງ ແລະ ຮ ັບ ຜິດຊອບຢາ່ ງເຕັ ມສວ
່ ນຕ່ ຊ ັບສິນ ແລະ
ທນຮອນທີ່ ລ ັດມອບໃຫ;
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3. ມີກ ົນໄກຄຸມຄອງບລິຫານທີ່ ເຂັມແຂງ, ທັນສະໄໝ, ໂປງ
່ ໃສ, ມີການກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ
ຢາ່ ງເປັນປະຈາ;
4. ຮ ັບປະກ ັນການມີສວ
ັ
ົນ ເພ່ ອປະກອບສວ
່ ນຮວ
່ ມ ຂອງອ ົງການຈ ັດຕງມະຫາຊ
່ ນເຮັດໃຫທຸລະກິດມີປະສິດທິ
ຜ ົນ.
ມາດຕາ 195 (ປັບປຸງ) 199 (ໃໝ)່ ສະພາບລິຫານຂອງລ ັດວິສາຫະກິດ
ລ ັດວິສາຫະກິດ ມີສະພາບລິຫານນ ັບແຕວ
ແລະ ມີພາລະບ ົດບາດໃນການຊີນາ ນາພາ
ັ ນຕນໄປ
ົ
່ ັນສາງຕງເປັ
ດານຍຸດທະສາດທິດທາງແຜນການໃນການບລິຫານຈ ັດການລ ັດວິສາຫະກິດ.
ສະພາບລິຫານຂອງລ ັດວິສາຫະກິດ ປະກອບດວຍປະທານ, ຮອງປະທານ, ສະມາຊິກຈານວນໜ່ ງ ແລະ ມີ
ກ ົງຈ ັກຂອງລ ັດວິສາຫະກິດເປັນຜຊວ
່ ຍ.
ປະທານສະພາບລິຫານ ຕອງເປັນພະນ ັກງານລ ັດ ແລະ ສາມາດປະຈາການຢວ
ັ ມີໜາທີ່
່ ິສາຫະກິດນນ,
ຮ ັບຜິດຊອບລວມ ຕ່ ການເຄ່ ອນໄຫວດາເນີນທຸລະກິດຂອງລ ັດວິສາຫະກິດຂອງຕ ົນ, ລວມທັງຊ ັບສິນ, ທນ ຮອນ ທີ່
ລດ
ັ ປະກອບໃຫ.
ຮອງປະທານສະພາບລິຫານ ເປັນຜອານວຍການລ ັດວິສາຫະກິດ ມີໜາທີ່ ຄຸມຄອງໂດຍກ ົງ ຕ່ ການເຄ່ ອນໄຫວ
ດາເນີນທຸລະກິດຂອງລ ັດວິສາຫະກິດ. ໃນກລະນີຈາເປັນລ ັດວິສາຫະກິດ ອາດວາ່ ຈາງນ ັກບລິຫານທີ່ ມີປະສ ົບການ ຈາກ
ພາຍນອກມາເປັນຜອານວຍການກໄດ.
ລາຍລະອຽດກຽ່ ວກ ັບການຈ ັດຕງັ

ແລະ

ການເຄ່ ອນໄຫວລະອຽດຂອງສະພາບລິ ຫານຂອງລດ
ັ ວິສາຫະກິດ

ໄດການ ົດໄວໃນລະບຽບການຕາ່ ງຫາກ.
ມາດຕາ 196 200 (ໃໝ)່ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງສະພາບລິຫານ
ສະພາບລິຫານ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດງ່ ັ ນີ:
1. ຄນຄວ
າຍຸດທະສາດ ທິດທາງແຜນການ ໃນການບລິຫານຈ ັດການລ ັດວິສາຫະກິດ;
ົ
2. ຕີລາຄາຜ ົນຂອງການດາເນີນທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດ;
3. ຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ປະສິດທິຜນ
ົ ຂອງການນາໃຊຊ ັບສິນ ແລະ ທນ ຮອນ ທີ່ ລ ັດປະກອບໃຫ;
4. ຮ ັບຮອງການແຕງ່ ຕງຜ
ັ ກວດສອບບ ັນຊີ ຈາກພາຍນອກ;
5. ຕິດຕາມກວດກາ ການເຄ່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະອານວຍການຂອງລ ັດວິສາຫະກິດ;
6. ນາໃຊ ປະຕິບ ັດ ສິດ ແລະ ປະຕິບ ັດໜາທີ່ ອ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ລະບຽບ ກ ົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 197 (ປັບປຸງ) 201 (ໃໝ)່ ການເຂົາເຖິງແຫຼ ງ່ ທນຂອງລ ັດວິສາຫະກິດ
ລ ັດວິສາຫະກິດ ສາມາດເຂົາເຖິງແຫຼງ່ ທນຕາ່ ງໆ ດງ່ ັ ນີ:
1. ການປະກອບທນຂອງລ ັດ;
2. ການຮວ
່ ມທຸລະກິດກ ັບຄຮ
່ ວ
່ ມທຸລະກິດອ່ ນ;
3. ການເອົ າທີ່ ດິນ ຫຼ ຊ ັບສິນອ່ ນຂອງຕ ົນໄປຄາປະກ ັນການກຢມ;
4. ການອອກຈາໜາ່ ຍ ຕະຫຼາດ ຫຼ ັກຊ ັບ.
ການເອົ າທີ່ ດິນ ຫຼ ຊ ັບສິນອ່ ນຂອງລ ັດວິສາຫະກິດ ໄປຄາປະກ ັນ ການກຢມ ແລະ ການເຂົາເຖິງແຫຼງ່ ທນ
ຜາ່ ນການອອກຈາໜາ່ ຍ ໃນຕະຫຼາດ ຫຼ ັກຊ ັບ ໄດການ ົດໄວໃນລະບຽບການສະເພາະ.
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ພາກທີ VII
ວິສາຫະກິດປະສ ົມ
ມາດຕາ 198 202 (ໃໝ)່ ວິສາຫະກິດປະສ ົມ
ວິສາຫະກິດປະສ ົມ ແມນ
່ ວິສາຫະກິດທີ່ ຮວ
່ ມທນກ ັນ ລະຫວາ່ ງ ລ ັດ ຫຼ ລ ັດວິສາຫະກິດ ກ ັບພາກສວ
່ ນອ່ ນ ທັງ
ພາຍໃນ ຫຼ ຕາ່ ງປະເທດ. ລ ັດ ຫຼ ລ ັດວິສາຫະກິດ ເອີນວາ່ “ພາກສວ
່ ນລ ັດ”.
ການຮວ
່ ມທນກ ັນລະຫວ
່ າງພາກສວ
່ ນລ ັດ ແລະ ພາກສວ
່ ນອ່ ນມີສອງຮບການ ດງ່ ັ ນີ:
1. ພາກສວ
່ ນອ່ ນຖຮຸນໃນລ ັດວິສາຫະກິດ;
2. ພາກສວ
່ ນລ ັດຖຮຸນໃນວິສາຫະກິດຂອງພາກສວ
່ ນອ່ ນ.
ມາດຕາ 199 203 (ໃໝ)່ ພາກສວ
່ ນອ່ ນຖຮຸນໃນລ ັດວິສາຫະກິດ
ພາກສວ
່ ນອ່ ນສາມາດຖຮຸນໃນລ ັດວິສາຫະກິດໄດ ບ່ ເກີນອ ັດຕາສວ
່ ນ ທນຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ວ ັກໜ່ ງ ມາດຕາ
196 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.
ມາດຕາ 200 204 (ໃໝ)່ ພາກສວ
່ ນລ ັດຖຮຸນໃນວິສາຫະກິດຂອງພາກສວ
່ ນອ່ ນ
ພາກສວ
່ ນລ ັດ ສາມາດຖຮຸນໃນວິສາຫະກິດຂອງພາກສວ
່ ນອ່ ນໄດ ໃນອ ັດຕາສວ
່ ນທນຕາມການຕ ົກລ ົງກ ັນກ ັບຜ
ຖຮຸນອ່ ນ.
ການຖຮຸນຂອງພາກສວ
່ ນລ ັດໃນວິສາຫະກິດຂອງພາກສວ
່ ນອ່ ນຈະ ມີອ ັດຕາສວ
່ ນທນຫຼ າຍ ຫຼ

ໜອຍພຽງໃດກ

ຕາມ ກບ່ ເຮັດໃຫວິສາຫະກິດຂອງພາກສວ
່ ນອ່ ນນນັ ກາຍເປັນວິສາຫະກິດຂອງລ ັດໄດ ເວັນເສຍແຕໄ່ ດຕ ົກລ ົງ ເປັນເອກ
ະພາບກ ັນ ເພ່ ອຫ ັນເປັນວິສາຫະກິດຂອງລ ັດ ຕາມລະບຽບການ.
ໃນກລະນີພາກສວ
ຸ າ່ ຍລະ ຫາສິບສວ
່ ນລ ັດ ແລະ ພາກສວ
່ ນອ່ ນຮວ
່ ມທນກ ັນໂດຍ ມີຮນຝ
່ ນຮອຍ ໃຫຕ ົກລງົ
ກ ັນກຽ່ ວກ ັບວິທີການ ແລະ ຄະແນນສຽງໃນການລ ົງມະຕິ.

ພາກທີ VIII (ໃໝ)່
ຂຫາມ
ມາດຕາ 201 (ໃໝ)່ ຂຫາມທົ່ ວໄປ
ຫາມບຸກຄ ົນ, ນິຕບ
ຸ ຄ ົນ ແລະ ການຈ ັດຕງັ ມີພດຕິກາ ດງ່ ັ ນີ:
ິ ກ
1. ດາເນີນທຸລະກິດທີ່ ເກອດຫາມ ຫຼ ບ່ ຖກຕອງຕາມກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
2. ຂ ັດຂວາງ ການດາເນີນທຸລະກິດ ຢ່ ສປປ ລາວ ໃນທຸກຮບການ;
3. ພດຕິກາອ່ ນ ທີ່ ຂ ັດກ ັບກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 202 (ໃໝ)່ ຂຫາມ ສາລ ັບພະນ ັກງານ
ຫາມ ພະນ ັກງານ ແລະ ເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດ ມີພດຕິກາ ດງ່ ັ ນີ:
1. ສວຍໃຊອານາດ, ໜາທີ່ , ຕາແໜງ່ ເພ່ ອຫາຜ ົນປະໂຫຍດສວ
່ ນຕ ົວ;
2. ສ ົມຮຮວ
່ ມຄິດ ຫຼ ເອອອານວຍຄວາມສະດວກແກຜ
່ ລ ົງທນ ເພ່ ອໃຫໄດມາຜ ົນປະໂຫຍດທີ່ຂ ັດກ ັບກ ົດໝາຍ
ແລະ ລະບຽບການ;
3. ຮ ັບສິນບ ົນຈາກຜລ ົງທນ ຫຼ ຜອ່ ນໆ;
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4. ກ ົດໜວ
່ ງຖວ
່ ງດງ ແລະ ຮຽກເອົ າເອກະສານເພີ່ ມເຕີມ ໃນການແຈງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໂດຍຂ ັດກ ັບ
ກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
5. ປະຕິເສດ ການແຈງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໂດຍບ່ ມີເຫດຜ ົນ;
6. ຂນທະບຽນວິສາຫະກິດບ່ ຖກຕອງ;
7. ປະຕິເສດການເປີ ດເຜີຍຂມນທະບຽນວິສາຫະກິດ;
່ ັ ຫຼ ຕ່ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
8. ອອກຄາສງ
9. ເປັນນາຍໜາແລນ
່ ຫຼ ປອມແປງເອກະສານແຈງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ;
10. ພດຕິກາອ່ ນທີ່ ຂ ັດກ ັບກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 203 (ໃໝ)່ ຂຫາມ ສາລ ັບວິສາຫະກິດ
ຫາມ ວິສາຫະກິດ ມີພດຕິກາ ດງ່ ັ ນີ:
1. ດາເນີນທຸລະກິດ ໂດຍບ່ ໄດຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ, ບ່ ໄດຮ ັບອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດ, ສບຕ່ ດາເນີນ
ທຸລະກິດ ໃນກລະນີ ຖກໂຈະ, ຖອນໃບອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດ ຫຼ ໂຈະການນາໃຊໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
2. ດາເນີນທຸລະກິດ ບ່ ສອດຄອ
່ ງກ ັບເງ່ ອນໄຂ, ມາດຕະຖານ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການ;
3. ນາເອົ າໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃຫບຸກຄ ົນອ່ ນນາໃຊ;
4. ດາເນີນທຸລະກິດ ທີ່ ເກອດຫາມ ຫຼ ທຸລະກິດສະຫງວນໄວສາລ ັບພ ົນລະເມອງລາວ;
5. ປອມແປງເອກະສານ ຫຼ ແຈງຂມນບ່ ຖກຕອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ;
6. ໃຫສິນບ ົນ, ບ່ ໃຫຄວາມຮວ
່ ມມ ແລະ ຂ ັດຂວາງການປະຕິບ ັດວຽກງານຂອງເຈົາໜາທີ່ ກຽ່ ວຂອງຂອງລ ັດ;
7. ພດຕິກາອ່ ນທີ່ ຂ ັດກ ັບກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ພາກທີ IX VIII
ການຄຸມຄອງ ແລະ ການກວດກາວິສາຫະກິດ
ມາດຕາ 204 (ປັບປຸງ) 205 (ປັບປຸງ) ພາກສວ
່ ນຄຸມຄອງ ແລະ ກວດກາວິສາຫະກິດ
ລດ
ັ ຖະບານ ເປັນຜຄຸມຄອງ ແລະ ກວດກາວິສາຫະກິດຢາ່ ງລວມສນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ ວ
ປະເທດ ດວຍການສາງສະພາບແວດລອມເອອອານວຍໃນການດາເນີນທຸລະກິດ ໂດຍມອບໃຫພາກສວ
່ ນທີ່ ກຽ່ ວຂອງ
ເປັນເຈົາການໃນການຄຸມຄອງ ແລະ ກວດກາຕາມພາລະບ ົດບາດຂອງຕ ົນ ບ ົນພນຖານການປະສານສ ົບທົບກ ັບອ ົງການ
ປົກຄອງທອງຖິ່ ນທີ່ ກຽ່ ວຂອງ.
ພາກສວ
່ ນທີ່ ກຽ່ ວຂອງ ໃນການຄຸມຄອງ ແລະ ກວດກາວິສາຫະກິດ ປະກອບມີ:
1. ຂະແໜງການອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄາ;
2. ບ ັນດາຂະແໜງການອ່ ນ ທີ່ ກຽ່ ວຂອງ.

ມາດຕາ 205 (ໃໝ)່ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງຂະແໜງການອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄາ
ຂະແໜງການອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄາ ມີສດ
ດງ່ ັ ນີ:
ິ ແລະ ໜາທີ່ ຕນຕ
ົ
1. ຄຸມຄອງ ການຈ ັດຕງທຸ
ັ ລະກິດ ຂອງທຸກປະເພດວິສາຫະກິດ ໃນຂນຄຸ
ັ ມຄອງຂອງຕ ົນ ກຽ່ ວກ ັບ ການ
ສາງຕງ,
ັ ການປຽ່ ນແປງເນອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ການຍຸບເລີກ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ;
2. ເກັບກາ, ປົກປັກຮ ັກສາ ແລະ ສະໜອງຂມນກຽ່ ວກ ັບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
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3. ປະສານສ ົມທົບກ ັບຂະແໜງການກຽ່ ວຂອງ

ເມ່ ອມີແຫຼງ່ ຂາ່ ວ

ຫຼ

ພ ົບເຫັ ນຂມນກຽ່ ວກ ັບວິສາຫະກິດ

ທີ່

ປະຕິບ ັດບ່ ຖກຕອງ ເພ່ ອນາໃຊມາດຕະການຕ່ ວິສາຫະກິດທີ່ ລະເມີດກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
4. ປະຕິບ ັດມາດຕະການຕ່ ຜລະເມີດ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ;
5. ລບຊ່ ວິສາຫະກິດອອກຈາກຖານຂມນວິສາຫະກິດແຫງ່ ຊາດ ໃນຂນຄຸ
ໄດ
ັ ມຄອງຂອງຕ ົນ ຕາມຂນຕອນທີ່
ັ
ການ ົດໄວໃນກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ;
6. ສະຫຼຼຸບ ແລະ ລາຍງານວຽກງານ ທະບຽນ ແລະ ຄຸມຄອງວິສາຫະກິດ ຕ່ ຂນເທິ
ງ ຢາ່ ງເປັນປົກກະຕິ;
ັ
7. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບ ັດໜາທີ່ ອ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 206 (ປັບປຸງ) 206 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງ ພາກສວ
່ ນຄຸມຄອງ ແລະ ກວດກາວິສາຫະກິດ ບ ັນດາຂະ
ແໜງການອ່ ນທີ່ ກຽ່ ວຂອງ
ພາກສວ
່ ນຄຸມຄອງ ແລະ ກວດກາວິສາຫະກິດ ບ ັນດາຂະແໜງການອ່ ນທີ່ ກຽ່ ວຂອງ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່
ຕນຕ
ດງ່ ັ ນີ:
ົ
1. ຄນຄວ
າທິດທາງ,
ົ

ນະໂຍບາຍ

ແລະ

ນິຕກ
ິ າກຽ່ ວກ ັບການຄຸມຄອງ,

ກວດກາ

ແລະ

ພ ັດທະນາ

ການເຄ່ ອນໄຫວດາເນີນທຸລະກິດ ໃນປະເພດທຸລະກິດ ທີ່ ຢໃ່ ນຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການຕ ົນ;
2. ແບງ່ ຂນຄຸ
ັ ມຄອງ

ແລະ

ກວດກາການເຄ່ ອນໄຫວດາເນີນທຸລະກິດໃນປະເພດທຸລະກິດ

ທີ່ ຢໃ່ ນຄວາມ

ຮ ັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການຕ ົນໃຫຈະແຈງ ຕາມທິດມອບຄວາມຮ ັບຜິດຊອບໃຫທອງຖິ່ ນຫຼາຍຂນ;
3. ຊີນາຊຸກຍວິສາຫະກິດ ໃນການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດທິ ດທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕກ
ັ
ິ າ ກຽ່ ວກ ັບການເຄ່ ອນ
ໄຫວດາເນີນທຸລະກິດຂອງຂະແໜງການຕ ົນ

ພອມທັງໃຫການຊວ
່ ຍເຫຼອທາງດານວິຊາການ

ແລະ

ການກ່ ສາງ

ຊ ັບພະຍາກອນມະມຸດ;
4. ພິຈາລະນາຕ ົກລ ົງ ເຫັ ນດີ ຫຼ ບ່ ເຫັ ນດີ ໃຫຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ທີ່ ຢໃ່ ນບ ັນຊີປະເພດທຸລະກິດຄວບຄຸມ
ຂອງຕ ົນ ແລະ ມີຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ການຕ ົກລ ົງດງ່ ັ ກາ່ ວ;
4. ພິຈາລະນາອອກ, ປຽ່ ນແປງ, ໂຈະ, ລ ົບລາງ ແລະ ຖອນໃບອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດ ໃນກິດຈະການ
ທີ່ ຢໃ່ ນຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການຕ ົນ

ແລະ

ແຈງເອກະສານດງ່ ັ ກາ່ ວ

ໃຫເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່

ກຽ່ ວຂອງ ພາຍໃນການ ົດ ຫາ ວ ັນລ ັດຖະການ ນ ັບແຕວ
່ ັນອອກ, ປ່ຽນແປງ, ໂຈະ, ລ ົບລາງ ແລະ ຖອນໃບ
ອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດ ເປັນຕນໄປ;
ົ
5. ເພີ່ ມ ຫຼ ຫຼຼຸດກິດຈະການ ໃນບ ັນຊີປະເພດທຸລະກິດຄວບຄຸມ ທີ່ ຢໃ່ ນຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຕ ົນ ເພ່ ອສະເ
ໜີລ ັດຖະບານພິຈາລະນາຮ ັບຮອງ;
5. ສະເໜີເພີ່ ມ ຫຼ ຫຼຼຸດກິດຈະການ ໃນກິດຈະການລ ົງທນທົ່ ວໄປ ແລະ ກິດຈະການສາປະທານ ທີ່ ຢໃ່ ນ
ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຕ ົນ ເພ່ ອສະເໜີລ ັດຖະບານພິຈາລະນາຮ ັບຮອງ;
6. ຄຸມຄອງ,

ຕິດຕາມກວດກາ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການຕ ົນ

ການເຄ່ ອນໄຫວດາເນີນທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດ
ພອມທັງປະຕິບ ັດມາດຕະການ

ຕ່ ການລະເມີດ

ໃນກິດຈະການທີ່ ຢໃ່ ນ

ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນກ ົດ

ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
7. ແຈງເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດ

ໃຫໂຈະການນາໃຊໃບທະບຽນວິສາຫະກິດຕ່ ວິສາຫະກິດທີ່ ລະເມີດ

ກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກຽ່ ວກ ັບວຽກງານສວ
່ ຍສາອາກອນ;
8. ເຊ່ ອມຕ່ ແລະ ແບງ່ ປັນຂມນຂາ່ ວສານ ກ ັບຖານຂມນວິສາຫະກິດແຫງ່ ຊາດ ກຽ່ ວກ ັບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
9. ແຈງໃຫເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດ ສ່ງັ ໂຈະການການເຄ່ ອນໄຫວທຸລະກິດ ຕ່ ວິສາຫະກິດທີ່ ລະເມີດ
ລະບຽບການຂອງຂະແໜງການຕ ົນ. ການແຈງຕອງເຮັດເປັ ນລາຍລກ
ັ ອ ັກສອນ ພອມທັງອະທິ ບາຍເຫດຜ ົນການສະເ
ໜີແຈງໂຈະດງ່ ັ ກາ່ ວຢາ່ ງຈະແຈງ ແລະ ລະອຽດຖີ່ ຖວນ;
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9. ນາໃຊ ປະຕິບ ັດ ສິດ ແລະ ປະຕິບ ັດໜາທີ່ ອ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນລະບຽບ ກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ.
່ ັ ໂຈະການເຄ່ ອນໄຫວທຸລະກິດ ໄດການ ົດໄວໃນລະບຽບການຕາ່ ງຫາກ.
ການສງ
ມາດຕາ 207 (ໃໝ)່ ເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດ
ເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດ ແມນ
່ ພະນ ັກງານຂອງລ ັດທີ່ໄດຮ ັບການແຕງ່ ຕງັ ແລະ ປົດ ຈາກຂະແໜງອຸດ
ສາຫະກາ ແລະ ການຄາ ເພ່ ອປະຕິບ ັດສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນລະບຽບການທີ່ ກຽ່ ວຂອງ.
ສາລ ັບ ຂນຕອນ
ການສະເໜີ, ການແຕງ່ ຕງ,
ັ
ັ ປົດ, ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດ
ໄດການ ົດໄວໃນລະບຽບການຕາ່ ງຫາກ.
ມາດຕາ 208 (ປັບປຸງ) 207 (ປັບປຸງ) ສະພາການຄາ ແລະ ອຸດສາຫະກາແຫງ່ ຊາດລາວ
ສະພາການຄາ ແລະ ອຸດສາຫະກາ ແຫງ່ ຊາດລາວ ແມນ
ັ ັງຄ ົມ ຂອງນ ັກທຸລະກິດ, ເປັນຂ ົວ
່ ອ ົງການຈ ັດຕງສ
ຕ່ ລະຫວາ່ ງອ ົງການຂອງລ ັດ ແລະ ຫ ົວໜວ
່ ຍທຸລະກິດ, ເປັນຕ ົວແທນໃຫແກຜ
່ ໃຊແຮງງານ, ສະມາຄ ົມນ ັກທຸລະກິດ ແລະ
ປະເພດວິສາຫະກິດຕາ່ ງໆທີ່ ສາງຕງັ ແລະ ເຄ່ ອນໄຫວດາເນີນທຸລະກິດ ຢ່ ສປປ ລາວ.
ສະພາການຄາ ແລະ ອຸດສາຫະກາ ມີພາລະບ ົດບາດໃນການປະກອບຄາຄິດຄາເຫັ ນແກລ
ັ ກຽ່ ວກ ັບທຸລະ
່ ດ
ກິດ,

ປຸກລະດ ົມຂ ົນຂວາຍ,

ສກສານາພາ,

ຈ ັດຕງ,
ັ

ເຕົ າໂຮມນ ັກທຸລະກິດ

ເພ່ ອສ່ງົ ເສີມເສດຖະກິດ,

ການຄາ,

ອຸດສາຫະກາ, ການເງິນ ແລະ ການບລິການ ລວມທັງປົກປອງສິດຜນ
ົ ປະໂຫຍດອ ັນຊອບທາຂອງວິສາຫະກິດ ໃຫ
ເຄ່ ອນໄຫວດາເນີນທຸລະກິດ ຖກຕອງຕາມລະບຽບ ກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ການຈ ັດຕງັ ແລະ ການເຄ່ ອນໄຫວ, ສິດ ໜາທີ່ ລະອຽດຂອງສະພາການຄາ ແລະ ອຸດສາຫະກາ ໄດການ ົດໄວ
ໃນລະບຽບການຕາ່ ງຫາກ.

ພາກທີ X IX
ນະໂຍບາຍຕ່ ຜມີຜນ
ົ ງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ ຜລະເມີດ
ມາດຕາ 209 208 ນະໂຍບາຍຕ່ ຜມີຜ ົນງານ
ບຸກຄ ົນ, ນິຕບ
ຸ ຄ ົນ ຫຼ ການຈ ັດຕງັ ທີ່ ມີຜ ົນງານດີເດັ່ ນໃນການປະຕິບ ັດກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ຈະໄດຮ ັບການ
ິ ກ
ຍອງຍ, ຊ ົມເຊີຍ ຫຼ ໄດຮ ັບນະໂຍບາຍ ຕາມຄວາມເໝາະສ ົມ.
ມາດຕາ 210 (ປັບປຸງ) 209 ມາດຕະການຕ່ ຜລະເມີດ
ບຸກຄ ົນ, ນິຕບ
ຸ ຄ ົນ ຫຼ ການຈ ັດຕງັ ທີ່ ໄດລະເມີດກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ຈະຖກປະຕິບ ັດຕາມມາດຕະການ ຕາ່ ງໆ
ິ ກ
ສກສາອ ົບຮ ົມ, ລ ົງວິໄນ, ປັບໃໝ, ໂຈະການນາໃຊໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃຊແທນຄາ່ ເສຍຫາຍທາງແພງ່ ຫຼ ດາເນີນ
ຄະດີອາຍາ ແລວແຕກ
່ ລະນີເບົາ ຫຼ ໜ ັກ.
ການໂຈະການນາໃຊໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ໄດການ ົດໄວໃນລະບຽບການຕາ່ ງຫາກ.
ມາດຕາ 210 ການກ ົດໜວ
່ ງການຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ
ເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼ ບຸກຄ ົນທີ່ກຽ່ ວຂອງທີ່ ກ ົດໜວ
່ ງການຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ບ່ ວາ່ ຈະດວຍ
ຮບການໃດກຕາມ ເຊັ່ ນ ການທວງໃຫຜມາຍ່ ນເອກະສານແຈງຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ປະກອບເອກະສານ ເພີ່ ມເຕີມ
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ໂດຍບ່ ມີເຫດຜ ົນ, ການເຮັດເອກະສານເສັ ຍຫາຍ ຫຼ ການແກ ່ ຍາວການຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຈະຖກລ ົງວິໄນ ຄ
ສກສາອ ົບຮ ົມ, ຍ ົກຍາຍໜາທີ່ , ປົດຕາແໜງ່ ຫຼ ຖກໄລອ
່ ອກຈາກລ ັດຖະການ.
ຂການ ົດຕາມ ວ ັກໜ່ ງ ເທິງນີ ໃຫນາໃຊລວມໄປເຖິງການກວດສອບ ແລະ ການພິຈາລະນາ ປະເພດທຸລະ
ກິດໃນບ ັນຊີຄວບຄຸມຂອງເຈົາໜາທີ່ ຂະແໜງການກຽ່ ວຂອງດວຍ.
່ ັ ໃຫຕ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດ
ມາດຕາ 211 ການສງ
່ ັ ໃຫຕ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດ ຈະຖກປະຕິບ ັດວິໄນ ເຊັ່ ນ ຍ ົກຍາຍ ໜາທີ່ , ປົດຕາແ
ບຸກຄ ົນໃດ ຫາກອອກຄາສງ
ໜງ່ ຫຼ ຖກໄລອ
່ ອກຈາກລ ັດຖະການ.
່ ັ ໃຫຕ່ ເອກະສານ ຫຼ ໃບອະນຸຍາດຕາ່ ງໆ ທີ່
ຂການ ົດຕາມ ວ ັກໜ່ ງ ເທິງນີ ໃຫນາໃຊລວມໄປເຖິງການສງ
ກຽ່ ວຂອງກ ັບປະເພດທຸລະກິດໃນບ ັນຊີຄວບຄຸມຂອງເຈົາໜາທີ່ ຂະແໜງການທີ່ ກຽ່ ວຂອງດວຍ

ເວັ ນເສັ ຍແຕໄ່ ດຮ ັບ

ອະນຸຍາດຈາກລ ັດຖະບານ.
ມາດຕາ 211 (ປັບປຸງ) 212

ການດາເນີນທຸລະກິດໂດຍບ່ ຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ

ບຸກຄ ົນໃດທີ່ໄດດາເນີນທຸລະກິດ ໂດຍບ່ ຂນທະບຽນວິສາຫະກິດຈະຖກປັບໃໝ ແຕ ່ 1.000.000 ກີບ ຫາ 1
່ ັ ໃຫຢຸດເຊົ າທັນທີ. ໃນກລະນີ ສງ
່ ັ ໃຫຢຸດເຊົ າແລວ ຍ ັງມີການລະເມີດ ຈະຖກ
20.000.000 ກີບຕ່ ຄງັ ແລະ ຈະຖກສງ
ດາເນີນຄະດີຕາມປະມວນກ ົດໝາຍອາຍາ.
ເຈົາໜີຂອງບຸກຄ ົນທີ່ໄດດາເນີນທຸລະກິດ ໂດຍບ່ ຂນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຈະໄດຮ ັບການປົກປອງຜ ົນປະໂຫຍດ
ອ ັນຊອບທາຂອງຕ ົນ ຖາຫາກ ຜກຽ່ ວໄດເຂົາຮວ
ຸ ໃຈ.
່ ມທຸລະກິດກ ັບບຸກຄ ົນດງ່ ັ ກາ່ ວ ດວຍຄວາມບລິສດ
ມາດຕາ 213 ການດາເນີນທຸລະກິດໂດຍບ່ ຖກກ ັບວ ັດຖຸປະສ ົງ
ບຸກຄ ົນ ຫຼ ນິຕບ
ຸ ຄ ົນ ທີ່ ໄດດາເນີນທຸລະກິດ ໂດຍບ່ ຖກກ ັບວ ັດຖຸປະສ ົງຂອງວິສາຫະກິດຕ ົນ ຈະຖກສກສາ
ິ ກ
ອ ົບຮ ົມ ຫຼ ປັບໃໝແຕ ່ 1.000.000 ກີບ ຫາ 5.000.000 ກີບຕ່ ຄງ.
ັ
ມາດຕາ 214 ການຂນທະບຽນທີ່ ບ່ ຖກຕອງ
ທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ ຂນໂດຍບ່ ຖກຕອງຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນມາດຕາ 19 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ຈະຖກ
ລ ົບລາງ.
ເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດ ທີ່ ໄດຂນທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫບຸກຄ ົນ ຫຼ ການຈ ັດຕງັ ໂດຍບ່ ຖກຕອງຕາມທີ່
ໄດບ່ງົ ໄວໃນ ວ ັກໜ່ ງ ເທິງນີຈະຖກລ ົງວິໄນ ເຊັ່ ນ ຍ ົກຍາຍໜາທີ່ , ປົດຕາແໜງ່ ຫຼ ໄລອ
່ ອກຈາກລ ັດຖະການ.
ມາດຕາ 215 ການເປີ ດເຜີຍ ແລະ ການປະຕິເສດການເປີ ດເຜີຍຂມນ
ເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼ ບຸກຄ ົນທີ່ກຽ່ ວຂອງ ຫາກໄດເປີ ດເຜີຍຂມນຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ວ ັກສອງ
ມາດຕາ 24 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ໂດຍບ່ ໄດຮ ັບອະນຸຍາດຈາກວິສາຫະກິດນນັ ຈະຖວາ່ ເປັນການລະເມີດຄວາມລ ັບ
ທາງລ ັດຖະການ ແລະ ຈະຖກລ ົງໂທດຕາມກ ົດໝາຍອາຍາ ແລະ ຈະຖກໄລອ
່ ອກຈາກລ ັດຖະການ.
ເຈົາໜາທີ່ ທະບຽນວິສາຫະກິດ ຊ່ ງບ່ ອະນຸຍາດໃຫມວນຊ ົນເບິ່ງ, ອ ັດເອກະສານ, ປະຕິເສດການເປີ ດເຜີຍຂມນ
ຕາມທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ວ ັກໜ່ ງ ມາດຕາ 24 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ຈະຖກ ລ ົງວິໄນ ເຊັ່ ນ ສກສາອ ົບຮ ົມ, ຍ ົກຍາຍ
ໜາທີ່ , ປົດຕາແໜງ່ ຫຼ ໄລອ
່ ອກຈາກລ ັດຖະການ.
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ມາດຕາ 212 (ປັບປຸງ) 216 ການບ່ ຕິດປາຍ ຫຼ ການໃຊຊ່ ວິສາຫະກິດທີ່ ບ່ ຖກຕອງ ການຕິດປາຍຊ່ ວິສາຫະກິດທີ່ ບ່
ຖກຕອງ
ການບ່ ຕິດປາຍຊ່ ວິສາຫະກິດ ພາຍໃນການ ົດເວລາທີ່ ໄດການ ົດໄວໃນ ວກ
ັ ໜ່ ງ ຂອງມາດຕາ 29 ຂອງ
ກ ົດໝາຍສະບບ
ັ ນີ
ການ ຫຼ

ຫຼ

ການໃຊຊ່ ວິສາຫະກິດທີ່ ບ່ ຖກຕອງກ ັບຊ່ ວິສາຫະກິດທີ່ ລະບຸໃນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ,

ຮບ

ຮບແບບວິສາຫະກິດ ຂອງຕ ົນ ແລະ ເນອໃນປາຍຊ່ ວິສາຫະກິດ ຕາມທີ່ ການ ົດໄວໃນລະບຽບການທີ່

ກຽ່ ວຂອງ ຈະຖກກາ່ ວເຕອນ, ສກສາອ ົບຮ ົມ ຫຼ ປັບໃໝ 2 500.000 ກີບຕ່ ຄງັ ພາຍຫຼ ງັ ໄດແຈງໃຫຊາບແລວ
ເຈັດວ ັນລດ
ັ ຖະການ.

ມາດຕາ 217 ການໃຊຊ່ ວິສາຫະກິດທີ່ ເກອດຫາມ
ຜທີ່ ໄດໃຊຊ່ ວິສາຫະກິດທີ່ ເກອດຫາມ ຕາມທີ່ ໄດບ່ງົ ໄວໃນມາດຕາ 27 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ຈະຖກສກ
ສາອ ົບຮ ົມ ຫຼ ປັບໃໝ 300.000 ກີບ ແລະ ໃຫຢຸດເຊົ າການໃຊຊ່ ວິສາຫະກິດນນ.
ັ

ມາດຕາ 213 (ປັບປຸງ) 218 ການບ່ ປົດປາຍຊ່ ວິສາຫະກິດພາຍຫຼ ັງຖກຍຸບເລີກ
ການບ່ ປົດປາຍຊ່ ວິສາຫະກິດ

ພາຍຫຼ ງັ ທີ່ ວິສາຫະກິດຖກຍຸບເລີ ກແລວ

ຕາມທີ່ ໄດບ່ງົ ໄວໃນ

ວ ັກໜ່ ງ

ມາດຕາ 31 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ຈະຖກສກສາອ ົບຮ ົມ ຫຼ ປັບໃໝ 500.000 ກີບຕ່ ຄງັ ແລະ ໃຫປົດປາຍອອກ.
ມາດຕາ 214 (ໃໝ)່ ການນາເອົ າໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃຫບຸກຄ ົນອ່ ນນາໃຊ
ບຸກຄ ົນ ຫຼ ນິຕບ
ຸ ຄ ົນ ທີ່ ໄດນາເອົ າໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃຫບຸກຄ ົນອ່ ນນາໃຊ ຈະຖກສກສາອ ົບຮ ົມ ຫຼ
ິ ກ
ປັບໃໝແຕ ່ 1.000.000 ກີບ ຫາ 20.000.000 ກີບຕ່ ຄງ.
ັ
ມາດຕາ 215 (ໃໝ)່ ການແຈງປຽ່ ນແປງເນອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດຊາ
ວິສາຫະກິດ ທີ່ ໄດຂນທະບຽນວິສາຫະກິດແລວ ຫາກມີການຕ ົກລ ົງປ່ຽນແປງເນອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ ແຕ ່
ບ່ ທັນມາແຈງປຽ່ ນແປງເນອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຕາມການ ົດເວລາທີ່ໄດການ ົດໄວໃນມາດຕາ 23 ຈະຖກປັບໃໝ
500.000 ກີບຕ່ ຄງ.
ັ
ມາດຕາ 216 (ປັບປຸງ) 219 ການລະເມີດອ່ ນ
ບຸກຄ ົນ ຫຼ ການຈ ັດຕງັ ນິຕບ
ຸ ຄ ົນ ທີ່ ໄດລະເມີດກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ຫາກໄດກ່ ຄວາມເສຍຫາຍໃຫແກຜ
ິ ກ
່ ອ່ ນ ຫຼ
ສາທາລະນະ ຕອງຮ ັບຜິດຊອບໃຊແທນຄາ່ ເສັ ຍຫາຍທີ່ ຕ ົນໄດກ່ ຂນ.
ໃນກລະນີທ່ ີການລະເມີດ ຫາກເປັນການກະທາຜິດທາງອາຍາ ຜລະເມີດຈະຖກລ ົງໂທດຕາມປະມວນກ ົດໝາຍ
ອາຍາ.

ພາກທີ XI X
ບ ົດບ ັນຍ ັດສຸດທາຍ
ມາດຕາ 217 220 ການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ
ັ
ລ ັດຖະບານ ແຫງ່ ສາທາລະນະລ ັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ົນລາວ ເປັນຜຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.
ັ
ມາດຕາ 218 (ປັບປຸງ) 221 (ປັບປຸງ) ຜ ົນສ ັກສິດ
ກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ

ມີຜ ົນສ ັກສິດ

ນ ັບແຕວ
່ ັນປະທານປະເທດ

ແຫງ່

ສາທາລະນະລ ັດ

ປະຊາທິປະໄຕ

ປະຊາຊ ົນລາວ ອອກລ ັດຖະດາລ ັດປະກາດໃຊ ແລະ ພາຍຫຼ ັງໄດລ ົງໃນຈ ົດໝາຍເຫດທາງລ ັດຖະການ ສິບຫາວ ັນ.
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ກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ປຽ່ ນແທນກ ົດໝາຍວາ່ ດວຍວິສາຫະກິດ ສະບ ັບເລກທີ 46/ສພຊ ລ ົງວ ັນ ທີ 26 ທັນວາ
2013.
ຂການ ົດ, ບ ົດບ ັນຍ ັດໃດ ທີ່ ຂ ັດກ ັບກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ ລວນແຕຖ
່ ກຍ ົກເລີກ.
ປະທານສະພາແຫງ່ ຊາດ
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