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ມາດຕາ 1.  ຈດຸປະສງົ  
ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍຫດັຖະກາໍ ກາໍນດົ ຫຼກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ, 

ການສົ່ ງເສມີ ແລະ ການພດັທະນາ ວຽກງານຫດັຖະກາໍ ເພື່ ອເຮດັໃຫ ້ການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານ
ດັ່ ງກ່າວ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົ, ສາ້ງຜະລດິຕະພນັຫດັຖະກາໍ ໃຫກ້າຍເປັນສນິຄາ້ ທີ່ ມຄຸີນນະພາບສູງ ແນໃສ່ສາ້ງວຽກ
ເຮດັງານທາໍ ແລະ ສາ້ງລາຍຮບັໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ ທງັເປັນການອະນຸລກັມູນເຊືອ້, ສໄີມລ້າຍມທືີ່ ມຄຸີນຄ່າ
ທາງດາ້ນສນິລະປະ ວດັທະນະທາໍ ແລະ ເສດຖະກດິ ຊື່ ງມມີາແຕ່ບູຮານນະການໃຫຍ້ນືຍງົຄງົຢູ່ຕະຫອຼດໄປ.  

 

ມາດຕາ 2.  ຫດັຖະກາໍ 
ຫດັຖະກາໍ ແມ່ນ ຂະບວນການຜະລດິ ຂອງຂະແໜງເສດຖະກດິໜື່ ງທີ່ ສໍາຄນັ ຊື່ ງນາໍໃຊແ້ຮງງານທີ່ ມຄີວາມ

ຊໍານານງານ ແລະ ພູມປັນຍາ ຂອງຄນົເປັນຕົນ້ຕໍ ເພື່ ອສາ້ງເປັນຜະລດິຕະພນັທີ່ ມຄີວາມປານດີງດົງາມ, ມຄຸີນຄ່າສູງ
ທາງດາ້ນສນິລະປະວດັທະນະທາໍ, ເສດຖະກດິ ແລະ ມເີອກະລກັສະເພາະຕວົ.  

 

ມາດຕາ 3.  ຄຸນລກັສະນະຕົນ້ຕຂໍອງຜະລດິຕະພນັຫດັຖະກາໍ 
ຄຸນລກັສະນະຕົນ້ຕໍຂອງຜະລດິຕະພນັຫດັຖະກາໍ ມ ີດັ່ ງນີ:້ 

1. ນາໍໃຊແ້ຮງງານຄນົເປັນຕົນ້ຕ ໍແລະ ສາມາດນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງຈກັຊ່ວຍແຮງຈາໍນວນໜື່ ງ; 
2. ມຄຸີນຄ່າສູງທາງດາ້ນສນິລະປະ ວດັທະນະທາໍ ແລະ ເສດຖະກດິ; 
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3. ມເີອກະລກັສະເພາະຕວົ; 
4. ຜະລດິເພື່ ອຊມົໃຊ ້ແລະ ເປັນສນິຄາ້; 
5. ມເີອກະລກັຂອງຊາດ, ຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ບນັດາເຜົ່ າ; 
6. ມລີກັສະນະປະຫວດັສາດຂອງແຕ່ລະຍຸກ ແຕ່ລະສະໄໝ.  
 

ມາດຕາ 4.  ການອະທບິາຍຄາໍສບັ 
ຄໍາສບັຕ່າງໆທີ່ ນາໍໃຊໃ້ນກດົໝາຍສະບບັນີ ້ມຄີວາມໝາຍ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ຜູປ້ະກອບການ ໝາຍເຖງີ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ລວມໝູ່ ຂອງປະຊາຊນົ ທີ່ ລງົທນຶ, 
ດໍາເນນີການຜະລດິ ແລະ ບໍລກິານຈາໍໜ່າຍ ສນິຄາ້ຫດັຖະກາໍ; 

2. ຊາວຊ່າງຫດັຖະກາໍ ໝາຍເຖງີ ຊ່າງຫດັຖະກາໍ ແລະ ນາຍຊ່າງຫດັຖະກາໍ ຊື່ ງເປັນ ຜູຜ້ະລດິ ຫຼ ື ຜູດໍ້າ
ເນນີການ ກ່ຽວກບັການຜະລດິຫດັຖະກາໍ; 

3. ກດິຈະການ ໝາຍເຖງີ ບນັດາວຽກງານທີ່ ດໍາເນນີຢູ່ໃນໂຮງງານຫດັຖະກາໍ ແລະ ໂຮງຊ່າງຫດັຖະກາໍ
ຄອບຄວົ; 

4. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່  ໝາຍເຖງີ ພະນກັງານວຊິາການທີ່ ຖກືແຕ່ງຕັງ້ ຫຼ ືຖກືມອບໝາຍໜາ້ທີ່ ຈາກການຈດັຕັງ້ຂັນ້

ເທງີ ເພື່ ອປະຕບິດັວຽກງານຫດັຖະກາໍ; 
5. ການບໍາບດັສີ່ ງເສດເຫຼອື ໝາຍເຖງີ ການປັບປຸງ, ດດັແປງ ສີ່ ງເສດເຫຼອື ຫຼ ື ຜນົກະທບົ ຈາກການ

ຜະລດິຫດັຖະກາໍ ໃຫຫ້ຼຸດຜ່ອນລງົ ເຊັ່ ນ: ນໍາ້ເປືອ້ນ, ສຽງ, ກິ່ ນ ແລະ ຜນົກະທບົອື່ ນ; 
6.  ລະບບົຄໍາ້ປະກນັສນິເຊື່ ອທະນາຄານ ໝາຍເຖງີ ການຄໍາ້ປະກນັ ດວ້ຍຊບັສນິຂອງຜູກູ້ຢື້ມ ຫຼ ືດວ້ຍ 

ການຈດັຕັງ້ ຫຼ ືບຸກຄນົອື່ ນ; 
7. ພາຫະນະສື່ ມວນຊນົ ໝາຍເຖງິ ສື່ ສີ່ ງພມິ ແລະ ສື່ ເອເລກັໂຕຣນກິ ລວມທງັ ຜະລດິຕະພນັສື່ ມວນ 

ຊນົ ຊື່ ງມໜີງັສພືມິ, ໃບຂ່າວສານ, ຈດົໝາຍເຫດ, ວາລະສານ, ລາຍການວທິະຍຸ, ລາຍການໂທລະ 
ພາບ, ລາຍການໂທລະໂຄ່ງ, ອນິເຕເີນດັ, ເວບໄຊ, ກາແຊດັ, ຊດີ,ີ ວຊີດີ,ີ ດວີດີ ີແລະ ອື່ ນໆ; 

8. ໂລຫະ ໝາຍເຖງິ ວດັຖຸທີ່ ນາໍຜ່ານກະແສໄຟຟາ້ ເຊັ່ ນ: ເຫຼກັ, ທອງ, ຄໍາ,ເງນີ ແລະ ວດັຖຸອື່ ນ; 
9. ອະໂລຫະ ໝາຍເຖງິ ວດັຖຸທີ່ ບໍ່ ນາໍຜ່ານກະແສໄຟຟາ້ ເຊັ່ ນ: ແກວ້, ຢາງພະລາສະຕກິ, ໄມ ້ແລະວດັຖຸ

ອື່ ນ; 
10. ກາໍມະວທິ ີໝາຍເຖງິ ວທິກີານ ແລະ ຂັນ້ຕອນ ການຜະລດິ ; 
11. ເຈຍ້ພືນ້ເມອືງ ໝາຍເຖງິ ເຈຍ້ທີ່ ເຮດັດວ້ຍ ເປືອກສາ, ໜໍ່ ໄມ,້ ເຟືອງ ແລະ ພດືອື່ ນ.   
 

ມາດຕາ 5.  ນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັວຽກງານຫດັຖະກາໍ 
ລດັ ມນີະໂຍບາຍກ່ຽວກບັວຽກງານຫດັຖະກາໍ  ເຊັ່ ນ: ນະໂຍບາຍ ການຄຸມ້ຄອງ, ການສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະ 

ນາ, ການອະນຸລກັ ແລະ ການສະຫງວນ ເພື່ ອໃຫຂ້ະແໜງການຫດັຖະກາໍມກີານຂະຫຍາຍຕວົ ຢ່າງຍນືຍງົ. 
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ມາດຕາ 6.  ຫຼກັການກ່ຽວກບັວຽກງານຫດັຖະກາໍ 
ວຽກງານຫດັຖະກາໍ ຕອ້ງດໍາເນນີຕາມຫຼກັການ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາການຜະລດິຫດັຖະກາໍແບບ¨õນຍງົ ; 
2. ຮບັປະກນັ¡¾−ປົກປັກຮກັສາສີ່ ງແວດລອ້ມ; 
3. ອະນຸລກັ, ປົກປັກຮກັສາຫດັຖະກາໍທີ່ ເປັນມນູເຊືອ້ ແລະ ມເີອກະລກັສະເພາະຂອງຊາດ ແລະ ຂອງຊນົ

ເຜົ່ າ ; 
4. ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພຂອງຜູຊ້ມົໃຊສ້ນິຄາ້ຫດັຖະກາໍ; 
5. ເຄາົລບົ ແລະ ປະຕບິດັ ສນົທສິນັຍາສາກນົທີ່  ສ.ປ.ປ. ລາວ ເປັນພາຄ.ີ 

ມາດຕາ 7.  ຂອບເຂດການນາໍໃຊກ້ດົໝາຍ 
ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ນາໍໃຊສ້ໍາລບັ ໂຮງງານຫດັຖະກາໍຂະໜາດຕ່າງໆ ແລະ ໂຮງຊ່າງຫດັຖະກາໍຄອບຄວົ ປະເພດ

ຕ່າງໆ , ຊາວຊ່າງຫດັຖະກາໍ ແລະ ຜູຄຸ້ມ້ຄອງວຽກງານຫດັຖະກາໍ.  
 

ມາດຕາ 8.  ການຮ່ວມມສືາກນົ 
ລດັ ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີ ໃຫມ້ກີານພວົພນັຮ່ວມມກືບັສາກນົ ໃນວຽກງານຫດັຖະກາໍ ດວ້ຍການຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍ

ເຫຼອື ແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ບດົຮຽນ ແລະ ປະສບົການ, ຍກົລະດບັສມີແືຮງງານ ແລະ ການຄຸມ້
ຄອງທຸລະກດິ, ການຕະຫາຼດ ແລະ ອື່ ນໆ.  

 

ພາກທ ີII 
ກດິຈະການຫດັຖະກາໍ 

 

ໝວດທ ີ1 
ໂຮງງານຫດັຖະກາໍ ແລະ ໂຮງຊ່າງຫດັຖະກາໍຄອບຄວົ 

 
ມາດຕາ 9.  ໂຮງງານຫດັຖະກາໍ 

ໂຮງງານຫດັຖະກາໍ ແມ່ນ ສະຖານທີ່  ແລະ ອາຄານ ທີ່ ທາໍການຜະລດິຫດັຖະກາໍ ດວ້ຍການນາໍໃຊແ້ຮງງານຄນົ
ເປັນຕົນ້ຕໍ ແຕ່ 10 ຄນົຂືນ້ໄປ ແລະ ສາມາດນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງຈກັຈາໍນວນໜື່ ງເປັນເຄື່ ອງຊ່ວຍແຮງ.  

 

ມາດຕາ 10.  ຂະໜາດຂອງໂຮງງານຫດັຖະກາໍ 
 ໂຮງງານຫດັຖະກາໍ ຈດັເປັນ ສາມ ຂະໜາດ ຄ:ື 

1. ໂຮງງານຫດັຖະກາໍຂະໜາດ I ຊື່ ງແມ່ນໂຮງງານຫດັຖະກາໍຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ ມແີຮງງານລວມແຕ່ 200 
ຄນົ ຂືນ້ໄປ ແລະ ສາມາດນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງຈກັຊ່ວຍແຮງຈາໍນວນໜື່ ງ ; 

2. ໂຮງງານຫດັຖະກາໍຂະໜາດ II ຊື່ ງແມ່ນໂຮງງານຫດັຖະກາໍຂະໜາດກາງ ທີ່ ມແີຮງງານລວມ ແຕ່ 51-
199 ຄນົ ແລະ ສາມາດນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງຈກັຊ່ວຍແຮງຈາໍນວນໜື່ ງ ; 
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3. ໂຮງງານຫດັຖະກາໍຂະໜາດ III ຊື່ ງແມ່ນໂຮງງານຫດັຖະກາໍຂະໜາດນອ້ຍ ທີ່ ມແີຮງງານລວມ ແຕ່   
10 - 50 ຄນົ ແລະ ສາມາດນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງຈກັຊ່ວຍແຮງຈາໍນວນໜື່ ງ.  

 

ມາດຕາ 11.  ໂຮງຊ່າງຫດັຖະກາໍຄອບຄວົ 
ໂຮງຊ່າງຫດັຖະກາໍຄອບຄວົ ແມ່ນ ສະຖານທີ່  ແລະ ອາຄານ ທີ່ ທາໍການຜະລດິຫດັຖະກາໍໃນ ລະດບັຄວົເຮອືນ 

 ດວ້ຍການນາໍໃຊແ້ຮງງານຄນົເປັນຕົນ້ຕໍ ແຕ່ 9 ຄນົລງົມາ ແລະ ສາມາດນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງຈກັຈາໍນວນໜື່ ງເປັນເຄື່ ອງຊ່ວຍ

ແຮງ.  
 

ມາດຕາ 12.  ປະເພດຂອງໂຮງຊ່າງຫດັຖະກາໍ ຄອບຄວົ 
ໂຮງຊ່າງຫດັຖະກາໍຄອບຄວົຈດັເປັນ ສອງ ປະເພດ ຄ:ື  

1. ໂຮງຊ່າງຫດັຖະກາໍຄອບຄວົ ປະເພດ I ຊື່ ງດໍາເນນີກດິຈະການຫດັຖະກາໍເປັນອາຊບີຕົນ້ຕຂໍອງຄອບ 
ຄວົ ;  

2. ໂຮງຊ່າງຫດັຖະກາໍຄອບຄວົ ປະເພດ II ຊື່ ງດໍາເນນີກດິຈະການຫດັຖະກາໍເປັນອາຊບີສໍາຮອງ ຂອງ 
ຄອບ ຄວົ. 

 

ມາດຕາ 13.   ຂະແໜງວຊິາຊບີຫດັຖະກາໍ 
ຂະແໜງວຊິາຊບີຫດັຖະກາໍ ຕົນ້ຕ ໍມ ີດັ່ ງນີ:້ 

1. ຂະແໜງແຜ່ນແພພືນ້ເມອືງ ; 
2. ຂະແໜງໄມ,້ ຫວາຍ, ໄມປ່້ອງ ແລະ ເຄອືໄມ;້ 
3. ຂະແໜງເຈຍ້ພືນ້ເມອືງ; 

4. ຂະແໜງສນິລະປະໂລຫະ, ອະໂລຫະ; 
5. ຂະແໜງປັນ້ດນິເຜາົ ; 
6. ຂະແໜງເຄື່ ອງປະດບັ ແລະ ເຄື່ ອງເອຢ້ອ້ງ ; 
7. ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ ພືນ້ເມອືງ . 

 

ໝວດທ ີ2 
ການອະນລຸກັ, ການສະຫງວນ -Áì½- ¡¾− -»ñ¡¦¾- ð́ì½©ö¡ຫດັຖະກາໍ 

 
ມາດຕາ 14.  ການອະນຸລກັຫດັຖະກາໍ 

 ການອະນຸລກັຫດັຖະກາໍ ແມ່ນ ການຮກັສາ, ປົກປອ້ງ ບໍ່ ໃຫຫ້ດັຖະກາໍ ຖກືທາໍລາຍ ຫຼ ືສູນຫາຍໄປ.  
 ການອະນຸລກັ ຕອ້ງໄປຄຽງຄູ່ກບັການພດັທະນາຫດັຖະກາໍ ເພື່ ອໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ ແລະ ທນັສະໄໝ. 
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ມາດຕາ 15.  ຂະແໜງຫດັຖະກາໍທີ່ ອະນຸລກັ 

ຂະແໜງຫດັຖະກາໍ ທີ່ ອະນຸລກັ ມ ີດັ່ ງນີ:້ 
1.  ຂະແໜງແຜ່ນແພພືນ້ເມອືງ : 

- ການຕ່ໍາຫກູ;  
- ການຍອ້ມສທີາໍມະຊາດ; 
- ການຫຍບິ, ການປັກ, ການຖກັ, ການແສ່ວ ແລະ ດອກດວງ; 
- ການອອກແບບ; 
- ການມດັໝີ່  ; 
- ການເຂນັຝາ້ຍ, ການປູກມອນ, ການລຽ້ງມອ້ນ, ການສາວໄໝ ແລະ ອື່ ນໆ. 

2.  ຂະແໜງໄມ,້ ຫວາຍ,ໄມປ່້ອງ ແລະ ເຄອືໄມ:້ 
- ການຈກັສານ; 
- ການຄວດັ, ການແກະສະລກັ ແລະ ອື່ ນໆ. 

3.  ຂະແໜງເຈຍ້ພືນ້ເມອືງ: 
- ການຜະລດິເຈຍ້ສາ; 
- ການຜະລດິເຈຍ້ເຟືອງ ແລະ ອື່ ນໆ. 

4.  ຂະແໜງສນິລະປະໂລຫະ, ອະໂລຫະ: 
- ການຫອຼມ ;  
- ການຫຼໍ່  ; 
- ການຄວñດ,ການແກະສະລກັ ງາ, ເຂາົສດັ ແລະ ອື່ ນໆ. 

5.  ຂະແໜງປັນ້ດນິເຜາົ: 
- ການປັນ້ດນິເຜາົ ; 
- ການຜະລດິ©òນຈີ່ , ດນິຂໍ ແລະ ອື່ ນໆ. 

6.  ຂະແໜງເຄື່ ອງປະດບັ ແລະ ເຄື່ ອງເອຢ້ອ້ງ : 
- ການຕ ີເງນີ, ຄໍາ, ທອງ ທີ່ ເປັນ ລວດລາຍສນິລະປະ ພືນ້ເມອືງລາວ ; 
- ການຕງີາ້ວ, ດາບ ແລະ ອື່ ນໆ. 

7.  ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ ພືນ້ເມອືງ : 
- ການຜະລດິແຈ່ວບອງ ; 
- ການຜະລດິໄຄແຜ່ນ ; 
- ການຜະລດິເຄື່ ອງດື່ ມພືນ້ເມອືງ ແລະ ອື່ ນໆ. 
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ມາດຕາ 16.  ວທິກີານອະນລຸກັຫດັຖະກາໍ 
ວທິກີານອະນຸລກັຫດັຖະກາໍ ຕົນ້ຕ ໍມ ີດັ່ ງນີ:້ 

1. ດໍາເນນີການຄົນ້ຄວາ້ ຂຽນເປັນປືມ້ຕໍາລາ ສໍາລບັກາໍມະວທິກີານຜະລດິຫດັຖະກາໍທີ່ ໂດດເດັ່ ນ ; 
2. ເກບັກາໍ ແລະ ຂືນ້ບນັຊ ີ ລາຍຊື່ ຂອງຊາວຊ່າງຫດັຖະກາໍທີ່ ມຊີື່ ສຽງ ເພື່ ອເປັນຜູສ້ດິສອນຖ່າຍທອດ

ວຊິາໃຫຄ້ນົລຸນ້ຫຼງັ ; 
3. ເກບັກາໍ ແລະ ຂືນ້ບນັຊ ີ ຜະລດິຕະພນັຫດັຖະກາໍທີ່ ໂດດເດັ່ ນ ເພື່ ອນາໍມາຄົນ້ຄວາ້, ວາງສະແດງ, 

ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ ແລະ ປົກປັກຮກັສາ ; 
4. ນາໍເອາົປືມ້ຕໍາລາກ່ຽວກບັກາໍມະວທິກີານຜະລດິຫດັຖະກາໍ ເພື່ ອສາ້ງເປັນຫຼກັສູດ ການຮຽນ ການ

ສອນ ; 
5. ສາ້ງສູນຫດັຖະກາໍ, ສູນຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ ແລະ ຫພໍພິດິêະພນັ ຫດັຖະກາໍ ; 
6. −¿-Àºö¾-¸¼¡-¤¾−-¹ñ©«½¡¿-Ä¯¥ö©-ê½®¼− -§ñ®-¦ò− -ê¾¤-¯ñ−¨¾. 

 

ມາດຕາ 17. ການສະຫງວນຫດັຖະກາໍ 
ການສະຫງວນຫດັຖະກາໍ ແມ່ນ ການຮກັສາກາໍມະວທິກີານຜະລດິຫດັຖະກາໍໃດໜື່ ງ ໄວໃ້ຫສ້ະເພາະພນົ 

ລະເມອືງລາວ ໃນກາໍນດົເວລາທີ່ ແນ່ນອນ. 
 

ມາດຕາ 18.  ຂະແໜງຫດັຖະກາໍທີ່ ສະຫງວນ 
ຂະແໜງຫດັຖະກາໍທີ່ ສະຫງວນ ມ ີດັ່ ງນີ:້ 

1. ຂະແໜງແຜ່ນແພພືນ້ເມອືງ : 
ການອອກແບບ, ການເກບັ, ການຈກົ ລວດລາຍ ແລະ ການມດັໝີ່  ແບບພືນ້ເມອືງລາວ; 

2. ຂະແໜງ ໄມ,້ ສນິລະປະໂລຫະ, ອະໂລຫະ, ຂະແໜງ ເຄື່ ອງປະດບັ ແລະ ເຄື່ ອງເອຢ້ອ້ງ: 
ການອອກແບບ ລວດລາຍພືນ້ເມອືງລາວ ທີ່ ພວົພນັໃນແຕ່ລະຍຸກ ແຕ່ລະສະໄໝ. 

 

ມາດຕາ19.  ວທິກີານສະຫງວນຫດັຖະກາໍ 
ວທີກີານສະຫງວນ ຫດັຖະກາໍ ຕົນ້ຕ ໍມ ີດັ່ ງນີ ້: 

- ນາໍເອາົກາໍມະວທິກີານຜະລດິຫດັຖະກາໍທີ່ ສະຫງວນ ໄປຈດົທະບຽນ §ñ®-¦ò− -ê¾¤- ñ̄−¨¾ ແລະ 
ເອາົຂືນ້ບນັຊກີດິຈະການຫດັຖະກາໍ ທີ່ ລດັຄຸມ້ຄອງ ; 

- ການເຜຍີແຜ່ ແລະ ການສດິສອນ ກາໍມະວທິກີານຜະລດິຫດັຖະກາໍທີ່ ສະຫງວນ ຕາມລະບຽບການ 
ຫຼ ືຕາມການອະນຸຍາດ ຂອງຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ . 
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ມາດຕາ 20.   ð́-ì½©ö¡-¹ñ©«½¡¿ 
ð́ì½©ö¡-¹ñ©«½¡¿ -Á´È−-°½ìò©-ª½²ñ−-¹ñ©«½¡¿ ê†-¯½§¾§ö− -ì¾¸-¦É¾¤-¢›− ê†- ó́-£÷−£È¾-¦ø¤-

ê¾¤-©É¾− - ņ̃©ê½−½ê¿, ¯½¹ ņ̃©¦¾©, -À¯ñ−-§ñ®-¦ö´®ñ©-ºñ− -ìÕ-£È¾ -Áì½ -À ñ̄− -§ñ®-¦ò− -ì¸´ ¢º¤- ö̧¤-
£½−½-¨¾©-Á¹È¤-§¾©. 

¡¾−-¯ö¡-¯ñ¡-»ñ¡¦¾- ð́ì½©ö¡-¹ñ©«½¡¿ -Ã¹É-¯½ªò®ñ©-ª¾´-¡ö©Ï¾ -̈ Ȩ̀¾-©É¸¨ ð́ì½©ö¡-Á¹È¤-§¾-©. 

 
ໝວດທ ີ3 

ການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ການດໍາເນນີ 
ກດິຈະການ ໂຮງງານຫດັຖະກາໍ ແລະ ໂຮງຊ່າງຫດັຖະກາໍຄອບຄວົ 

 
ມາດຕາ 21.    ການສາ້ງຕັງ້ໂຮງງານຫດັຖະກາໍ 

ການສາ້ງຕັງ້ໂຮງງານຫດັຖະກາໍທຸກຂະໜາດ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍວສິາຫະກດິ ແລະ ກດົ 
ໝາຍອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 

ມາດຕາ 22.  ການສາ້ງຕັງ້ໂຮງຊ່າງຫດັຖະກາໍຄອບຄວົ 
ໂຮງຊ່າງຫດັຖະກາໍຄອບຄວົທຸກປະເພດ ສາມາດດໍາເນນີກດິຈະການໄດໃ້ນທນັໃດ. ຫອ້ງການອຸດສາຫະ 

ກາໍ ແລະ ການຄາ້ເມອືງ, ເທດສະບານ ລງົຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ເກບັກາໍຂໍມູ້ນ ເພື່ ອຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຊຸກຍູສ້ົ່ ງ
ເສມີ .  

 

ມາດຕາ 23.  ການນາໍໃຊວ້ດັຖຸດບິ 
ການນາໍໃຊວ້ດັຖຸດບິ ຕອ້ງຕດິພນັກບັການຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີການຜະລດິພາຍໃນ ເປັນຕົນ້ຕ.ໍ 
ການນາໍໃຊວ້ດັຖຸດບິຈາກທາໍມະຊາດ ຕອ້ງມກີານປະຢັດ, ຮບັປະກນັຄວາມຍນືຍງົ ແລະ ຖກືຕອ້ງຕາມ

ລະບຽບກດົໝາຍ.  
ຜູປ້ະກອບການຫດັຖະກາໍ ຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ໃນການ ປູກຝັງ ລຽ້ງສດັ ເພື່ ອເປັນວດັຖຸດບິທດົແທນ ສະ 

ໜອງໃຫແ້ກ່ການຜະລດິ.  
 

ມາດຕາ 24.  ການນາໍໃຊແ້ຮງງານ 
ການນາໍໃຊແ້ຮງງານທາໍການຜະລດິຫດັຖະກາໍ ຕອ້ງນາໍໃຊແ້ຮງງານພາຍໃນ ເປັນຕົນ້ຕ,ໍ ພອ້ມກນັນັນ້ ກ ðໃຫ ້

ເອາົໃຈໃສ່ຍກົລະດບັສມີແືຮງງານ, ຄວາມຊໍານານງານ ເພື່ ອໃຫຜ້ະລດິຕະພນັຫດັຖະກາໍມຄຸີນນະພາບ ພອ້ມທງັ
ເປັນການອະນຸລກັ, ປົກປັກຮກັສາ ສໄີມລ້າຍມທືີ່ ເປັນມູນເຊືອ້ ແລະ ó́ເອກະລກັສະເພາະຂອງຊາດ.  
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ມາດຕາ 25.  ການພດັທະນາຄຸນນະພາບສນິຄາ້ຫດັຖະກາໍ 
ຜູປ້ະກອບການ ຕອ້ງເອາົໃຈໃສ່ພດັທະນາຄຸນນະພາບສນິຄາ້ຫດັຖະກາໍ ໃຫສ້າມາດແຂ່ງຂນັໃນຕະຫາຼດ

ພາຍໃນ ແລະ ສາກນົໄດ ້ດວ້ຍວທິກີານຕ່າງໆ ເປັນຕົນ້ : ການປັບປຸງຄຸນນະພາບການຜະລດິແບບຄບົຊຸດ, ການ 
ຄົນ້ຄວາ້ນາໍໃຊກ້າໍມະວທິເີຕກັໂນໂລຊ ີທີ່ ກາ້ວໜາ້.  

 

ໝວດທ ີ4 
ຊ່າງຫດັຖະກາໍ ແລະ ນາຍຊ່າງຫດັຖະກາໍ 

 
ມາດຕາ 26.  ຊ່າງຫດັຖະກາໍ ແລະ ນາຍຊ່າງຫດັຖະກາໍ 

ຊ່າງຫດັຖະກາໍ ແມ່ນ ບຸກຄນົທີ່ ມວີຊິາຊບີດາ້ນຫດັຖະກາໍໃດໜື່ ງ ຊື່ ງໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນຈາກ ໂຮງຮຽນ 
ຫຼ ືສູນຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົ ຕາມຫຼກັສູດວຊິາຊບີຫດັຖະກາໍ. 

ນາຍຊ່າງຫດັຖະກາໍ ແມ່ນ ຊ່າງຫດັຖະກາໍ ຜູທ້ີ່ ມ ີຄຸນວຸດທ,ິ ຄວາມຊໍານານງານ ດາ້ນວຊິາຊບີຫດັຖະກາໍ 
ແລະ ມປີະສບົການສູງ ໃນວຽກງານຫດັຖະກາໍ ຢ່າງໜອ້ຍຫາ້ປີ. 

 

ມາດຕາ 27.  ການໃຫນ້າມມະຍດົ ຊ່າງຫດັຖະກາໍ ແລະ ນາຍຊ່າງຫດັຖະກາໍ 
ລດັ ຕອ້ງຄົນ້ຄວາ້ ວາງເງ ື່ອນໄຂ ມາດຕະຖານ ເພື່ ອເປັນບ່ອນອງີໃຫແ້ກ່ການຈດັຊັນ້ນາມມະຍດົ ລະດບັ 

ຕ່າງໆ  ຂອງຊ່າງຫດັຖະກາໍ ແລະ ນາຍຊ່າງຫດັຖະກາໍ ເພື່ ອເປັນການຍອ້ງຍ ໍຊມົເຊຍີ ທາງດາ້ນວດັຖຸ ແລະ ຈດິໃຈ 
ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 

 

ພາກທ ີIII 
ການສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາ ວຽກງານຫດັຖະກາໍ 

 
ມາດຕາ 28.  ການສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາ ວຽກງານຫດັຖະກາໍ 

ລດັ ສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາ ວຽກງານຫດັຖະກາໍ ດວ້ຍການໃຫນ້ະໂຍບາຍ ແລະ ປະຕບິດັມາດຕະ 
ການ ຕົນ້ຕ ໍດັ່ ງນີ:້ 

1. ທນຶ ແລະ ກອງທນຶ ; 
2. ພາສ ີແລະ ອາກອນ ;  
3. ການປົກປອ້ງສນິຄາ້ຫດັຖະກາໍ ; 
4. ການສະໜອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ; 
5. ການຕະຫາຼດ ; 
6. ການນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊ ີ; 
7. ການໃຫຄ້ໍາປຶກສາ ; 
8. ການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ຍກົລະດບັສມີແືຮງງານ ; 
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9. ສູນສົ່ ງເສມີຫດັຖະກາໍ ; 
10. ສູນຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີຫດັຖະກາໍ ; 
11. ການສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມຜູຜ້ະລດິທຸລະກດິຫດັຖະກາໍ . 

 
ມາດຕາ 29.  ທນຶ ແລະ ກອງທນຶ 

ລດັ ສະໜອງງບົປະມານໃຫແ້ກ່ການຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີວຽກງານຫດັຖະກາໍ ເຊັ່ ນ : ສາ້ງສູນສົ່ ງເສມີຫດັ ຖະ
ກາໍ, ສາ້ງສູນຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີຫດັຖະກາໍ, ກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ປັບປຸງໂຮງຮຽນວຈິດິຕະກາໍ ແລະ ງບົປະມານ ດດັສມົ
ສົ່ ງເສມີວຊິາການ.  

ກະຊວງການເງນີ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກາໍນດົນະໂຍບາຍສນິເຊື່ ອດອກເບຍ້ຕໍ່ າ ດວ້ຍການ
ນາໍໃຊຫ້າຼຍລະບບົຄໍາ້ປະກນັສນິເຊື່ ອ ໃຫແ້ກ່ຜູປ້ະກອບການຫດັຖະກາໍ ຢ່າງເໝາະສມົ. 

ກອງທນຶພດັທະນາຫດັຖະກາໍ ສາ້ງຕັງ້ຂືນ້ ດວ້ຍການປະກອບສ່ວນທນຶຈາກ ສະມາຊກິຂອງ ສະມາຄມົ
ຫດັຖະກາໍ, ຜູປ້ະກອບການຫດັຖະກາໍ, ການຊ່ວຍເຫຼອືຂອງລດັ, ອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ, ບນັດາຫວົໜ່ວຍ

ເສດຖະກດິ ແລະ ບຸກຄນົ ທງັພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ. 
 

ມາດຕາ 30.  ພາສ ີແລະ ອາກອນ 
ລດັ ສົ່ ງເສມີວຽກງານຫດັຖະກາໍດວ້ຍການວາງນະໂຍບາຍດາ້ນພາສ ີ ແລະ ອາກອນ ຕາມຄວາມເໝາະ

ສມົ  ເພື່ ອພດັທະນາວຽກງານຫດັຖະກາໍ ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົ.  
 

ມາດຕາ 31.  ການປົກປອ້ງສນິຄາ້ຫດັຖະກາໍ 
ລດັ ປົກປອ້ງສນິຄາ້ຫດັຖະກາໍ ດວ້ຍການປູກຈດິສໍານກຶຂອງທົ່ ວສງັຄມົ ໃນນັນ້ ອງົການລດັ ຕອ້ງເປັນ

ແບບຢ່າງໃນການຊມົໃຊສ້ນິຄາ້ຫດັຖະກາໍ ພອ້ມດຽວກນັ ກໃໍຫເ້ອາົໃຈໃສ່ ນາໍໃຊມ້າດຕະການທີ່ ຈາໍເປັນໃນການ
ຄວບຄຸມ ການນາໍເຂົາ້ສນິຄາ້ຫດັຖະກາໍ ເປັນຕົນ້ : ການກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານເຕກັນກິຂອງ
ຜະລດິຕະພນັ ແລະ ມາດຕະການອື່ ນ. 

 

ມາດຕາ 32.  ການສະໜອງຂໍມ້ນູຂ່າວສານ 
ຂະແໜງການອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ແລະ ຂະແໜງການອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ສະໜອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານ

ໃຫແ້ກ່ຜູປ້ະກອບການກ່ຽວກບັວຽກງານຫດັຖະກາໍ ເຊັ່ ນ : ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ກ່ຽວກບັການດໍາເນນີການຜະລດິ, 
ການຕະຫາຼດ, ລາຄາ, ແຫຼ່ ງທນຶ, ແຫຼ່ ງວດັຖຸດບິ ແລະ ອື່ ນໆ ດວ້ຍຮູບການ ສໍາມະນາ  ແລະ ໂຄສະນາ ເຜຍີແຜ່  
ຜ່ານພາຫະນະສື່ ມວນຊນົຕ່າງໆ.  

 

ມາດຕາ 33.  ການຕະຫາຼດ 
ຂະແໜງການອຸດສາຫະກາໍແລະການຄາ້ ແລະ ຂະແໜງການອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຮ່ວມກບັ ສະພາການຄາ້ 

ແລະ ອຸດສາຫະກາໍແຫ່ງຊາດ, ສະມາຄມົຫດັຖະກາໍລາວ, ຊາວຊ່າງຫດັຖະກາໍ ຊອກຫາຕະຫາຼດພາຍໃນ ແລະ 
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ຕ່າງປະເທດ ດວ້ຍຫາຼຍຮູບການ ເປັນຕົນ້: ການໂຄສະນາ, ການວາງສະແດງສນິຄາ້, ການຈດັງານຕະຫາຼດນດັ 
ແລະ ຕະຫາຼດອື່ ນ ພອ້ມທງັ ປຸກລະດມົໃຫມ້ກີານຊມົໃຊຜ້ະລດິຕະພນັຫດັຖະກາໍພາຍໃນ ຢ່າງກວາ້ງຂວາງ. 

  

ມາດຕາ 34.  ການນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊ ີ
ລດັ ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກດິ ເອາົໃຈໃສ່ໃນການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້, ພດັທະນາ ແລະ ອະນຸ 

ລກັກາໍມະວທິກີານຜະລດິຫດັຖະກາໍແບບພືນ້ເມອືງ ພອ້ມກນັນັນ້ ກຕໍອ້ງຍາດແຍ່ງເອາົການນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊທີີ່  
ກາ້ວໜາ້ ໂດຍມກີານເລອືກເຟັນ້ຢ່າງເໝາະສມົ ເຂົາ້ໃນຂະບວນການຜະລດິຂອງຕນົເພື່ ອໃຫຜ້ນົຜະລດິຫດັຖະກາໍ 
ມຄຸີນນະພາບສູງ ສາມາດແຂ່ງຂນັຢູ່ ຕະຫາຼດພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ. 

 

ມາດຕາ 35.  ການໃຫຄ້າໍປຶກສາ 
ຂະແໜງການອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ໂດຍສມົທບົກບັຂະແໜງການອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໃຫຄ້ໍາປຶກສາ

ຕາມການສະເໜຂີອງຜູປ້ະກອບການຫດັຖະກາໍ ກ່ຽວກບັ ການດໍາເນນີກດິຈະການຫດັຖະກາໍ ເປັນຕົນ້: ໃຫຄ້ໍາ 
ປຶກສາທາງດາ້ນລະບຽບກດົໝາຍ, ການສາ້ງຕັງ້, ແຫຼ່ ງວດັຖຸດບິ, ການຕະຫາຼດ, ລາຄາ, ການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງ 
ແລະ ກດິຈະການອື່ ນ. 

ລດັ ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີໃຫບຸ້ກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ສາ້ງຕັງ້ ຫອ້ງການໃຫຄ້ໍາປຶກສາ ແກ່ຜູປ້ະກອບການ
ຫດັຖະກາໍ. 

 

ມາດຕາ 36.  ການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ຍກົລະດບັສມີແືຮງງານ 
ຂະແໜງການອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້, ຂະແໜງການສກຶສາ, ຂະແໜງການແຮງງານ ແລະ 

ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ, ຂະແໜງການຖະແຫຼ່ ງຂ່າວ ແລະ ວດັທະນະທາໍ, ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ, ສະພາການ
ຄາ້ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍແຫ່ງຊາດ, ສະມາຄມົຫດັຖະກາໍລາວ ແລະ ຂະແໜງການອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຈດັຕັງ້ການຝຶກ
ອບົຮມົວຊິາຊບີຫດັຖະກາໍ ແລະ ຍກົລະດບັສມີແືຮງງານຕາມຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ ເພື່ ອເພີ່ ມປະສດິທ ິ
ພາບຂອງການຜະລດິ, ການບໍລກິານ ແລະ ຍກົລະດບັຄວາມສາມາດຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານຂອງຜູປ້ະກອບການຫດັ 
ຖະກາໍ. 

 

ມາດຕາ 37.  ສູນສົ່ ງເສມີຫດັຖະກາໍ 
ສູນສົ່ ງເສມີຫດັຖະກາໍ ສາ້ງຂືນ້ ເພື່ ອເປັນບ່ອນ ວາງສະແດງ ແລະ ຈາໍໜ່າຍສນິຄາ້ ຫດັຖະກາໍ, ຝຶກ

ອບົຮມົ ແລະ ຍກົລະດບັວຊິາຊບີ ທງັເປັນບ່ອນ ຄົນ້ຄວາ້, ສາທດິການຜະລດິ, ເປີດກອງປະຊຸມ ວຊິາການ ເພື່ ອ
ແລກປ່ຽນບດົຮຽນຊື່ ງກນັແລະກນັ, ເຈລະຈາຊືຂ້າຍ, ຮ່ວມມ ືແລະ ຊ່ວຍເຫຼອືລະຫວ່າງຊາວຊ່າງຫດັຖະກາໍດວ້ຍ
ກນັ ທງັເປັນຫພໍພິດິທະພນັເພື່ ອອະນຸລກັ ແນໃສ່ພດັທະນາວຽກງານຫດັຖະກາໍ ໃຫຂ້ະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ. 

ການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງສູນສົ່ ງເສມີຫດັຖະກາໍ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.  



 11

ມາດຕາ 38.  ສູນຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີຫດັຖະກາໍ 
ລດັ ສົ່ ງເສມີໃຫທຸ້ກພາກສ່ວນເສດຖະກດິ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົຕ່າງໆ ສາ້ງສູນຝຶກອບົຮມົວຊິາ

ຊບີຫດັຖະກາໍ ເພື່ ອຝຶກອບົຮມົ, ຍກົລະດບັສມີແືຮງງານ ໃຫແ້ກ່ຊາວຊ່າງຫດັຖະກາໍ ແລະ ສາ້ງໃຫພ້ນົລະເມອືງ
ລາວ ມວີຊິາຊບີ, ມວີຽກເຮດັງານທາໍ ທງັເປັນການອະນຸລກັ, ປົກປັກຮກັສາ ຫດັຖະກາໍ ທີ່ ເປັນມູນເຊືອ້ ແລະ ó́
ເອກະລກັສະເພາະຂອງລາວໄວ.້ 

ການຈາໍໜ່າຍຜນົຜະລດິທີ່ ໄດຈ້າກການຝຶກອບົຮມົຢູ່ພາຍໃນສູນດັ່ ງກ່າວ  ໄດຮ້ບັການຍກົເວັນ້ ພາສ ີ
ແລະ ອາກອນ. 

 

ມາດຕາ 39.  ການສາ້ງຕັງ້ ກຸ່ມຜູຜ້ະລດິທຸລະກດິຫດັຖະກາໍ 
ຂະແໜງການອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ຄົນ້ຄວາ້ສາ້ງລະບຽບການເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກກ່ຽວ

ກບັການສາ້ງຕັງ້ ກຸ່ມ, ສະມາຄມົ, ສະຫະກອນ ຜູຜ້ະລດິທຸລະກດິຫດັຖະກາໍ ເພື່ ອຊ່ວຍຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີ ໃຫແ້ກ່
ການຈດັຕັງ້ດັ່ ງກ່າວມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ.  

 

ພາກທ ີIV 
ການປົກປັກຮກັສາສີ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຄນົງານ 

 

ມາດຕາ 40.  ການປົກປັກຮກັສາສີ່ ງແວດລອ້ມ 
ການດໍາເນນີກດິຈະການໂຮງງານຫດັຖະກາໍ ແລະ ໂຮງຊ່າງຫດັຖະກາໍຄອບຄວົ ຕອ້ງປະຕບິດັ ຕາມລະ 

ບຽບກດົໝາຍ ກ່ຽວກບັການປົກປັກຮກັສາສີ່ ງແວດລອ້ມ ເພື່ ອແກໄ້ຂ ຫຼ ືຫຼຸດຜ່ອນຜນົກະທບົອນັບໍ່ ດຕ່ໍີສີ່ ງແວດ
ລອ້ມທາໍມະຊາດ ແລະ ສງັຄມົ ເຊັ່ ນ: ອາຍພດິ, ຝຸ່ນ, ສີ່ ງເສດເຫຼອື ແລະ ນໍາ້ເປືອ້ນ, ຄວນັ, ສຽງ, ສ,ີ ແສງ, ກິ່ ນ, 
ຄວາມສັ່ ນສະເທອືນ, ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ອື່ ນໆ.  

 
ມາດຕາ 41.  ການກາໍຈດັ ແລະ ການບໍາບດັສີ່ ງເສດເຫຼອືຈາກໂຮງງານ 

ສີ່ ງເສດເຫຼອືຈາກໂຮງງານຫດັຖະກາໍ ແລະ ໂຮງຊ່າງຫດັຖະກາໍຄອບຄວົ ຕອ້ງກາໍຈດັ ແລະ ບໍາບດັຕາມ 
ເຕກັນກິວຊິາການ ແລະ ຕາມສະຖານທີ່  ທີ່ ໄດກ້າໍນດົໃຫ.້  

 

ມາດຕາ 42.  ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວດັດກີານຂອງຄນົງານ 
ໂຮງງານຫດັຖະກາໍ ຕອ້ງຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ, ສຸຂານາໄມ ແລະ ສະຫວດັດກີານ ຂອງຜູອ້ອກແຮງ

ງານ ຕາມລະບຽບກດົໝາຍກ່ຽວກບັແຮງງານ.  
ໂຮງຊ່າງຫດັຖະກາໍຄອບຄວົ ປະເພດ I ຕອ້ງເຮດັສນັຍາແຮງງານ, ເບກີຈ່າຍຄ່າແຮງງານຕາມກາໍນດົເວລາ

, ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ, ສຸຂານາໄມ ແລະ ສະຫວດັດກີານຂັນ້ພືນ້ຖານ. 
ໂຮງຊ່າງຫດັຖະກາໍຄອບຄວົ ປະເພດ II ກຕໍອ້ງປະຕບິດັຄກືນັກບັໂຮງຊ່າງຫດັຖະກາໍຄອບຄວົ ປະເພດ I 

ໃນກລໍະນທີີ່ ມກີານນາໍໃຊແ້ຮງງານອື່ ນ ນອກຈາກສະມາຊກິຄອບຄວົຂອງຕນົ . 
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ພາກທ ີV 
ສດິ, ໜາ້ທີ່  ແລະ ພນັທະຂອງຜູປ້ະກອບການ 

 
ມາດຕາ 43.  ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງຜູປ້ະກອບການ 

ຜູປ້ະກອບການຫດັຖະກາໍ ມສີດິ ແລະ ໜາ້ທີú ດັ່ ງນີ ້: 
1. ໄດຮ້ບັນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາ ຈາກລດັ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຕາມກດົໝ

າຍ ; 
2. ໄດຮ້ບັການປົກປອ້ງ ສດິ ຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ກາໍມະສດິອນັຊອບທາໍຂອງຕນົ ຕາມກດົໝາຍ ; 
3. ໃຫກ້ານຮ່ວມມກືບັທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ຕນົດໍາເນນີກດິຈະການ, ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການຊອກວຽກເຮດັ

ງານທາໍ, ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນວຽກງານປອ້ງກນັຄວາມ
ສະຫງບົສຸກຂອງປະຊາຊນົໃນທອ້ງຖິ່ ນ ; 

4. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ອື່ ນກ່ຽວກບັວຽກງານຫດັຖະກາໍ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົໝາຍ.   
 

ມາດຕາ 44.  ພນັທະ ຂອງຜູປ້ະກອບການ 
ຜູປ້ະກອບການຫດັຖະກາໍ ມພີນັທະ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ເຄາົລບົ, ປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍກ່ຽວກບັວຽກງານຫດັຖະກາໍ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍອື່ ນທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ ; 
2. ປົກປັກຮກັສາສີ່ ງແວດລອ້ມຕາມລະບຽບກດົໝາຍ; 
3. ປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍບນັຊ ີສາໍລບັໂຮງງານຫດັຖະກາໍ  ;  
4. ປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍພາສ ີແລະອາກອນ ; 
5. ປະຕບິດັ ພນັທະອື່ ນກ່ຽວກບັວຽກງານຫດັຖະກາໍ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົໝາຍ. 

 

ພາກທ ີVI 
ຂໍຫ້າ້ມ 

 

ມາດຕາ 45.  ຂໍຫ້າ້ມສາໍລບັຜູປ້ະກອບການ 
ຫາ້ມຜູປ້ະກອບການ ມພີດຶຕກິາໍ ຕົນ້ຕໍ ດັ່ ງນີ:້ 

1.  ທາໍລາຍ ຫຼ ືປ່ຽນແປງ ເອກະລກັ ຫດັຖະກາໍຂອງຊາດ ຫຼ ືຂອງຊນົເຜົ່ າ ;  
2. ເມນີເສຍີ ແລະ ຂາດຄວາມຮບັຜດິຊອບຕໍ່ ການປົກປັກຮກັສາສີ່ ງແວດລອ້ມ ຫຼ ື ການປອ້ງກນັ

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວດັດກີານຂອງຄນົງານ; 
3. ນາໍເອາົສນິຄາ້ຫດັຖະກາໍຂອງປະເທດອື່ ນ ມາໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ ຫຼ ື ແອບອາ້ງວ່າເປັນສນິຄາ້ຫດັ 

ຖະກາໍ ຂອງລາວ.  
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ມາດຕາ 46.  ຂໍຫ້າ້ມສາໍລບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່ , ພະນກັງານ, ບຸກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ອື່ ນ 
ຫາ້ມ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ , ພະນກັງານ, ບຸກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ອື່ ນ ມພີດຶຕກິາໍ ຕົນ້ຕ ໍດັ່ ງນີ:້ 

1. ຂາດຄວາມຮບັຜດິຊອບ, ເມນີເສຍີ ຕໍ່ ໜາ້ທີ່ ວຽກງານການຄຸມ້ຄອງ ການສົ່ ງເສມີ ແລະ 
ພດັທະນາ ວຽກງານຫດັຖະກາໍ ; 

2. ປອມແປງ, ທາໍລາຍ ເອກະສານ ກ່ຽວກບັຫດັຖະກາໍ; 
3. ກດົໜ່ວງ ຖ່ວງດງຶການດໍາເນນີກດິຈະການຫດັຖະກາໍ ຫຼ ື ການດໍາເນນີຄະດ ີ ທີ່ ເນື່ ອງມາຈາກ

ການລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ ກ່ຽວກບັຫດັຖະກາໍ. 
 

ພາກທ ີVII 
ການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງ 

 

ມາດຕາ 47.  ຫຼກັການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງ  
ການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງ ກ່ຽວກບັ ວຽກງານຫດັຖະກາໍ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມຫຼກັການທົ່ ວໄປຂອງການແກໄ້ຂ

ຂໍຂ້ດັແຍ່ງທາງດາ້ນບໍລຫິານ ແລະ ທາງແພ່ງ ບນົພືນ້ຖານຄວາມສາມກັຄ ີແລະ ການປະນປີະນອມກນັ. 
 

ມາດຕາ 48.  ຮູບການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງ 
ການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງກ່ຽວກບັວຽກງານຫດັຖະກາໍ ສາມາດດາໍເນນີດວ້ຍຮູບການຕາມລໍາດບັ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ການປຶກສາຫາລ ືຫຼ ືການປະນປີະນອມກນັ; 
2. ການແກໄ້ຂທາງດາ້ນບໍລຫິານ ໂດຍອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫດັຖະກາໍ ຫຼ ືສະມາຄມົຫດັຖະກາໍ 

ຫຼ ືກຸ່ມ ຜູຜ້ະລດິທຸລະກດິຫດັຖະກາໍ; 
3. ການແກໄ້ຂ ໂດຍອງົການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ; 
4. ການແກໄ້ຂ ຕາມຂະບວນການຍຸຕທິາໍ. 
 

ພາກທ ີVIII 
ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການກວດກາ 

 
ໝວດທ ີ1 
ການຄຸມ້ຄອງ 

 

ມາດຕາ 49.  ອງົການຄຸມ້ຄອງ 
ລດັຖະບານ ເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງວຽກງານຫດັຖະກາໍ ຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນທົ່ ວປະເທດ 

ໂດຍມອບໃຫຂ້ະແໜງການອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ເປັນໃຈກາງ ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການອື່ ນທີ່  
ກ່ຽວຂອ້ງ ລວມທງັອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ສົ່ ງເສມີ ພດັທະນາວຽກງານຫດັຖະກາໍ. 
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ອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫດັຖະກາໍ  ປະກອບດວ້ຍ: 

1. ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້; 
2. ພະແນກອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ແຂວງ, ນະຄອນ ; 
3. ຫອ້ງການອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ເມອືງ, ເທດສະບານ ; 
4. ອງົການປົກຄອງບາ້ນ. 

 

ມາດຕາ 50.  ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້  
ໃນການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫດັຖະກາໍ ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ມ ີສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ດັ່ ງນີ ້:  

1. ຄົນ້ຄວາ້ຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍການສົ່ ງເສມີ, ລະບຽບກດົໝາຍກ່ຽວກບັວຽກງານຫດັຖະກາໍ 
ເພື່ ອສະເໜລີດັຖະບານ ພຈິາລະນາ; 

2. ອອກຂໍຕ້ກົລງົ, ຄໍາສັ່ ງ, ຄໍາແນະນາໍ ແລະ ແຈງ້ການ ກ່ຽວກບັວຽກງານຫດັຖະກາໍ; 
3. ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກດົໝາຍ, ສະໜອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກໃຫແ້ກ່ຜູປ້ະກອບການຫດັຖະກາໍ ; 
4. ຊີນ້າໍ ແລະ ຕດິຕາມ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຫດັຖະກາໍໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ; 
5. ພຈິາລະນາ ການສາ້ງຕັງ້, ການແຈງ້ຂືນ້ ຫຼ ືຖອນ ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ໂຮງງານຫດັຖະກາໍ 

ຂະໜາດ I; 
6. ແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງກ່ຽວກບັວຽກງານຫດັຖະກາໍ; 
7. ສາ້ງບຸກຄະລາກອນກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຜະລດິຫດັຖະກາໍ; 
8. ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ 

ສົ່ ງເສມີ ພດັທະນາວຽກງານຫດັຖະກາໍ; 
9. ເຮດັໜາ້ທີ່ ໂດຍກງົ ກ່ຽວກບັ ການສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາວຽກງານຫດັຖະກາໍ; 
10. ພວົພນັ ຮ່ວມມກືບັສາກນົກ່ຽວກບັວຽກງານຫດັຖະກາໍຕາມການມອບໝາຍຂອງລດັຖະບານ; 
11. ສະຫຼຸບ, ປະເມນີຜນົ ກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຫດັຖະກາໍ ເພື່ ອລາຍງານ  ລດັຖະ 

ບານ; 
12. ປະຕບິດັ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ອື່ ນ ກ່ຽວກບັວຽກງານຫດັຖະກາໍ ª¾´ທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບ

ກດົໝາຍ. 

 
ມາດຕາ 51.  ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງພະແນກອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ແຂວງ, ນະຄອນ  

ໃນການຄຸມ້ຄອງວຽກ¤ານຫດັຖະກາໍ ພະແນກອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ແຂວງ, ນະຄອນ ມ ີສດິ 
ແລະ ໜາ້ທີ່  ດັ່ ງນີ ້: 
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1. ຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍຸດທະສາດ, ແຜນພດັທະນາ, ນະໂຍບາຍການສົ່ ງເສມີ 
ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍກ່ຽວກບັວຽກງານຫດັຖະກາໍ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງ

ຕນົ ;  
2. ໂຄສະນາ ເຜຍີແຜ່ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກດົໝາຍ, ສະໜອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັວຽກງານ

ຫດັຖະກາໍ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ ; 
3. ຊີນ້າໍ ແລະ ຕດິຕາມ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຫດັຖະກາໍຂອງແຂວງ, ນະຄອນ, ຫອ້ງກາ

ນອຸດ ສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ເມອືງ, ເທດສະບານ ; 
4. ພຈິາລະນາ ການສາ້ງຕັງ້, ການແຈງ້ຂືນ້ ຫຼ ືຖອນ ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ໂຮງງານຫດັຖະກາໍ

ຂະໜາດ II ແລະ III; 
5. ແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງ ກ່ຽວກບັວຽກງານຫດັຖະກາໍໃນຂອບເຂດຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ ; 
6. ເປັນໃຈກາງປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກ່ຽວກບັການສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະ 

ນາ ວຽກງານຫດັຖະກາໍ ;  
7. ພວົພນັ ຮ່ວມມກືບັສາກນົ ກ່ຽວກບັວຽກງານຫດັຖະກາໍ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງອຸດ 

ສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ; 
8.  ສະຫຼຸບ, ປະເມນີຜນົ ¡È¼¸¡ñ®ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຫດັຖະກາໍ ເພື່ ອລາຍງານ      

ເຈົາ້ແຂວງ, ເຈົາ້ຄອງນະຄອນ ແລະ ລດັຖະມນົຕວ່ີາການກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້; 
9. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ອື່ ນ ກ່ຽວກບັວຽກງານຫດັຖະກາໍ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບ

ກດົໝາຍ.  
 

ມາດຕາ 52.  ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງຫອ້ງການອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ເມອືງ, ເທດສະບານ  
ໃນການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫດັຖະກາໍ ຫອ້ງການອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ເມອືງ, ເທດສະບານ ມສີດິ 
ແລະ ໜາ້ທີ່  ດັ່ ງນີ:້ 

1. ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການ, ນະໂຍບາຍການສົ່ ງເສມີ ພດັທະນາ,  ລະບຽບກດົໝາຍ ກ່ຽວກບັວຽກ
ງານຫດັຖະກາໍ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ; 

2. ເຜຍີແຜ່ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກດົໝາຍ, ສະໜອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັວຽກງານຫດັຖະກາໍ ໃນ
ຂອບເຂດຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ; 

3. ເປັນຈດຸປະສານງານ ສມົທບົກບັພາກສ່ວນອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ເຮດັໜາ້ທີ່

ໂດຍກງົ ກ່ຽວກບັການສົ່ ງເສມີ, ພດັທະນາ ວຽກງານຂອງໂຮງຊ່າງຫດັຖະກາໍຄອບຄວົ;  
4. ປະສານສມົທບົກບັອງົການປົກຄອງບາ້ນ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຫດັຖະກາໍ; 
5. ເກບັກາໍຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການຜະລດິຫດັຖະກາໍໃນທອ້ງຖິ່ ນຂອງຕນົ ; 
6. ແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງກ່ຽວກບັວຽກງານຫດັຖະກາໍ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ; 
7. ສະຫຼຸບ, ປະເມນີຜນົ ¡È¼¸¡ñ®ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຫດັຖະກາໍ ເພື່ ອລາຍງານ ຂັນ້ເທງີຂອງ

ຕນົ; 
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8. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ອື່ ນ ກ່ຽວກບັວຽກງານຫດັຖະກາໍ ຕາມທີ່ ໄດມ້ອບໝາຍ ແລະ ກາໍນດົໄວ ້
ໃນລະບຽບກດົໝາຍ.  

 

ມາດຕາ 53.  ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງອງົການປົກຄອງບາ້ນ 
ໃນການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫດັຖະກາໍ ອງົການປົກຄອງບາ້ນ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການປະສານສມົ 

ທບົ  ແລະ ໃຫກ້ານຮ່ວມມ ືກບັ ຫອ້ງການອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ເມອືງ, ເທດສະບານ, ຜູປ້ະກອບການ
ຫດັຖະກາໍ, ສະມາຄມົຫດັຖະກາໍ, ກຸ່ມຜູຜ້ະລດິທຸລະກດິຫດັຖະກາໍ, ໂຮງງານຫດັຖະກາໍ ແລະ ໂຮງຊ່າງ

ຫດັຖະກາໍຄອບຄວົ ໃນການປົກປັກຮກັສາສີ່ ງແວດລອ້ມ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ ແລະ ອໍານວຍຄວາມ 
ສະດວກ ໃຫແ້ກ່ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຫດັຖະກາໍ ໃນຂອບເຂດບາ້ນຂອງຕນົ.  

 

ມາດຕາ 54.  ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງຂະແໜງການແລະພາກສ່ວນອື່ ນ  

ໃນການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫດັຖະກາໍ ບນັດາຂະແໜງການ, ອງົການ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ມີ
ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ປະສານສມົທບົ ກບັ ຂະແໜງການອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ຂັນ້ຂອງຕນົ ໃນການອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກ, ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາ  ວຽກງານຫດັຖະກາໍ ຕາມພາລະບດົບາດຂອງຕນົ. 

 

ມາດຕາ 55.  ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງ ສະພາການຄາ້ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍແຫ່ງຊາດ 
ສະພາການຄາ້ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍແຫ່ງຊາດ ເປັນອງົກອນຈດັຕັງ້ສງັຄມົ ຂອງນກັທຸລະກດິ ເປັນຂວົຕ່ໍ

ລະຫວ່າງ ອງົການລດັ ແລະ ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ທງັເປັນຜູອ້ະນຸມດັ ສາ້ງຕັງ້ ກຸ່ມ, ສະມາຄມົ, ສະຫະກອນ ຜູ ້

ຜະລດິທຸລະກດິຫດັຖະກາໍ ແລະ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການສົ່ ງເສມີການເຄື່ ອນໄຫວ, ການຝຶກອບົຮມົ, ການ
ວາງສະແດງ, ການພດັທະນາສມີແືຮງງານ, ການຕະຫາຼດ,  ການໃຫຂ້ໍມູ້ນຂ່າວສານ, ການລະດມົທນຶໃນການສາ້ງ
ກອງທນຶ ແລະ ກດິຈະການອື່ ນກ່ຽວກບັວຽກງານຫດັຖະກາໍ.  

   

ມາດຕາ 56.  ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງ ສະມາຄມົຫດັຖະກາໍລາວ 
ສະມາຄມົຫດັຖະກາໍລາວ ເປັນອງົກອນຈດັຕັງ້ສງັຄມົໜື່ ງ ທີ່ ເຕົາ້ໂຮມຊາວຊ່າງຫດັຖະກາໍ ມເີປົາ້ໝາຍ 

ສາ້ງໃຫເ້ປັນກາໍລງັແຮງຕໍ່ ລອງທາງດາ້ນທຸລະກດິ; ດໍາເນນີການຄຸມ້ຄອງສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາບນັດານກັທຸລະ 
ກດິທີ່ ເປັນສະມາຊກິຂອງ ສະມາຄມົ ລວມທງັຜູປ້ະກອບການຫດັຖະກາໍ ທີ່ ຍງັບໍ່ ເປັນສະມາຊກິຂອງສະມາຄມົ 
ໃຫຂ້ະຫຍາຍຕວົ ທງັດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ລວມທງັປຸກລະດມົຂນົຂວາຍເຂາົເຈ ົາ້ໃຫເ້ຂົາ້ສູ່ການຈດັ
ຕັງ້ເປັນກຸ່ມ, ສະຫະກອນ, ສະມາຄມົ ຜູຜ້ະລດິທຸລະກດິຫດັຖະກາໍໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 

ສະມາຄມົຫດັຖະກາໍລາວ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຮ່ວມມກືບັພາກລດັ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການພດັທະນາສົ່ ງເສມີ ຫດັຖະກາໍລາວ ໃຫຂ້ະຫຍາຍຕວົ ແລະ ກາ້ວໜາ້ ພອ້ມດຽວກນັ
ນີຍ້ງັເປັນເຈົາ້ການໃນການປົກປັກຮກັສາ, ອະນຸລກັເອກະລກັ ຫດັຖະກາໍລາວ ແລະ ພດັທະນາສໄີມລ້າຍມອືນັ
ດງີາມຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ ໄວຄູ້່ ກບັຊາດລາວຕະຫອຼດໄປ, ຊຸກຍູ ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີ ຊາວຊ່າງຫດັຖະກາໍໃຫ ້

ຜະລດິເຄື່ ອງຫດັຖະກາໍເປັນສນິຄາ້ທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ຮບັໃຊພ້າຍໃນ ແລະ ສົ່ ງອອກໃຫນ້ບັມືນ້ບັຫາຼຍຂືນ້.  
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ໝວດທ ີ2 
ການກວດກາ 

 
ມາດຕາ 57.  ອງົການກວດກາ 

ອງົການກວດາກາວຽກງານຫດັຖະກາໍ ແມ່ນ ອງົການດຽວກນັກບັອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫດັຖະກາໍ
ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 48 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້  

 

ມາດຕາ 58.  ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່   ຂອງອງົການກວດກາ 
ອງົການກວດກາ ມ ີສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ໃນການກວດກາການປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍກ່ຽວກບັວຽກງານ 

ຫດັຖະກາໍ ເປັນຕົນ້: ການກວດກາວຽກງານຄຸມ້ຄອງ, ວຽກງານຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາຫດັຖະກາໍຂອງຂະ
ແໜງການຕ່າງໆ ແລະ ກວດກາ ການດໍາເນນີການຜະລດິທຸລະກດິຫດັຖະກາໍ ແນໃສ່ຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕອ້ງ 
ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ.  
 

ມາດຕາ 59.  ຮູບການກວດກາ 
ຮູບການກວດກາ ມ ີດັ່ ງນີ:້ 

1. ກວດກາຕາມລະບບົປົກກະຕ;ິ 
2. ກວດກາໂດຍມກີານແຈງ້ໃຫຮູ້ລ່້ວງໜາ້; 
3. ກວດກາແບບກະທນັຫນັ. 

ການກວດກາດັ່ ງກ່າວ ອາດຈະດໍາເນນີບນົພືນ້ຖານການຮອ້ງທຸກຂອງບຸກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ຫຼ ື
ຄໍາສັ່ ງຂອງອງົການລດັທີ່ ມສີດິກ່ຽວຂອ້ງ ຫຼ ື ເມື່ ອພບົເຫນັຮ່ອງຮອຍຂອງການລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ

ກ່ຽວກບັວຽກງານຫດັຖະກາໍ.  
 

ພາກທ ີIX 
ນະໂຍບາຍຕໍ່ ຜູມ້ຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ ຜູລ້ະເມດີ 

 
ມາດຕາ 60.  ນະໂຍບາຍຕໍ່ ຜູມ້ຜີນົງານ 

ບຸກຄນົ ຫຼ ື ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ມຜີນົງານດເີດັ່ ນ ໃນການປະກອບສ່ວນໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ

ສະບບັນີ ້ເປັນຕົນ້ ໃນການຄຸມ້ຄອງ, ການສົ່ ງເສມີ, ແລະ ການດໍາເນນີຜະລດິທຸລະກດິຫດັຖະກາໍ ຈະໄດຮ້ບັການ 
ຍອ້ງຍ ໍຫຼ ືນະໂຍບາຍອື່ ນຕາມລະບຽບການ.  

 

ມາດຕາ 61.  ມາດຕະການຕໍ່ ຜູລ້ະເມດີ 
ບຸກຄນົ ຫຼ ືການຈດັງຕັງ້ ທີ່ ລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍກ່ຽວກບັຫດັຖະກາໍ ຈະຖກືກ່າວເຕອືນ, ສກືສາອບົ 

ຮມົ, ປະຕບິດັວໄິນ, ປັບໃໝ, Ã§ÉÁê−ທາງແພ່ງ ຫຼ ືລງົໂທດທາງອາຍາ ຕາມ ແຕ່ລະ ກລໍະນ ີເບາົ ຫຼ ືໜກັ.  
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ມາດຕາ 62.  ມາດຕະການສກຶສາອບົຮມົ 
ບຸກຄນົ ຫຼ ືການຈດັຕັງ້ ທີ່ ບໍ່ ປະຕບິດັສດິ, ໜາ້ທີ່  ແລະ ພນັທະຂອງຜູປ້ະກອບການ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົ ໄວ ້

ໃນ ມາດຕາ 43, 44 ແລະ ລະເມດີຂໍຫ້າ້ມ ທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 45 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ເປັນຄັງ້ທາໍ
ອດິ ເຊັ່ ນ: ທາໍລາຍ ຫຼ ືປອມແປງ ເອກະລກັ ຫດັຖະກາໍຂອງຊາດ ຫຼ ືຂອງຊນົເຜົ່ າ,   ຊື່ ງກໍ່ ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ ມມີູນ
ຄ່າຕໍ່ າກວ່າຫາ້ແສນກບີ ຈະຖກືກ່າວເຕອືນ ແລະ ສກຶສາອບົຮມົ. 

 

ມາດຕາ 63.  ມາດຕະການທາງວໄິນ 
ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ , ພະນກັງານ ທີ່ ລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍກ່ຽວກບັວຽກງານຫດັຖະກາໍ ແລະ ຂໍຫ້າ້ມທີ່ ມີ

ລກັສະນະເບາົບາງ ຊື່ ງບໍ່ ເປັນການກະທາໍຜດິທາງອາຍາ ແລະ ກໍ່ ຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ ມມີນູຄ່າຕ່ໍາກວ່າຫາ້ແສນກບີ 
ແຕ່ບໍ່ ມຄີວາມຈງິໃຈລາຍງານ, ຫຼບົຫຼກີຈາກຄວາມຜດິ ກຈະຖກືປະຕບິດັວໄິນ ຕາມແຕ່ລະກລໍະນດີັ່ ງນີ:້ 

1. ຕຕິຽນ, ກ່າວເຕອືນຄວາມຜດິ ຕາມລະບຽບລດັຖະກອນ ພອ້ມທງັບນັທກຶໄວ ້ ໃນສໍານວນເອກະ 
ສານ ຊວີະປະຫວດັຂອງຜູກ່້ຽວ; 

2. ໂຈະການເລື່ ອນຊັນ້, ຂັນ້ເງນີເດອືນ ຫຼ ືການຍອ້ງຍ;ໍ 
3. ປົດຕໍາແໜ່ງ ຫຼ ືຍກົຍາ້ຍ ໄປຮບັໜາ້ທີ່ ອື່ ນ ທີ່ ມຕີໍາແໜ່ງຕ່ໍາກວ່າ; 
4. ໃຫອ້ອກຈາກລດັຖະການໂດຍບໍ່ ໄດຮ້ບັນະໂຍບາຍໃດໆ. 
 

ມາດຕາ 64.  ມາດຕະການປັບໃໝ 
ບຸກຄນົ ຫຼ ື ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍກ່ຽວກບັວຽກງານຫດັຖະກາໍ ແລະ ຂໍຫ້າ້ມທີ່ ມີ

ລກັສະນະເບາົບາງ ຊື່ ງບໍ່ ເປັນການກະທາໍຜດິທາງອາຍາ ແລະ ກໍ່ ຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ ມມີູນຄ່າເກນີກວ່າຫາ້ແສນກບີ  
ຈະຖກືປັບໃໝÀê‰¾ªö¸¢º¤ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ. 

Ã−¡ðì½−ó ê† ó́¡¾−ì½À ó́©À¯ñ−£̃¤êó¦º¤ Íõ À ñ̄−º¾¥ò− ¥½«õ¡¯ñ®ÃÏ¦º¤Àê‰¾ªö¸¢º¤ 
ǿ−£È¾£¸¾´À¦ñ¨¹¾¨. 

 

ມາດຕາ 65.  ມາດຕະການທາງແພ່ງ 
ບຸກຄນົ ຫຼ ືການຈດັຕັງ້ ທີ່ ກໍ່ ຄວາມເສຍຫາຍໃຫແ້ກ່ຜູອ້ ື່ ນ ແລະ ສງັຄມົ ເນື່ ອງມາຈາກການເຄື່ ອນໄຫວ 

ກດິຈະການທາງດາ້ນຫດັຖະກາໍ ຈະຕອ້ງໃຊແ້ທນຄ່າເສຍຫາຍ ຕາມທີ່ ຕນົໄດກ້ໍ່ ຂືນ້.  
 

ມາດຕາ 66.  ມາດຕະການທາງອາຍາ 
ບຸກຄນົ ທີ່ Ä©Éì½À´ó©ì½®¼®¡ö©Ï¾¨ ¡È¼¸¡ñ®¸¼¡¤¾−¹ñ©«½¡¿ §‡¤À¯ñ−ການກະທາໍຜດິທາງ 

ອາຍາ ຈະຖກືìö¤Âê© ຕາມກດົໝາຍອາຍາ.  
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ພາກທ ີX 
ບດົບນັຍດັສຸດທາ້ຍ 

 

ມາດຕາ 67.  ວນັຫດັຖະກາໍແຫ່ງຊາດ 
ລດັ ກາໍນດົເອາົ ວນັທ ີ1 ເດອືນພະຈກິ ຂອງທຸກປີ ເປັນວນັຫດັຖະກາໍແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອ ເປັນວນັເຕົາ້ໂຮມ

ຜູປ້ະກອບການ ແລະ ຊາວຊ່າງຫດັຖະກາໍ ເພື່ ອດໍາເນນີກດິຈະກາໍຮ່ວມກນັ ເຊັ່ ນ: ¡¾−ຈດັງານມະຫາກາໍຫດັຖະ 
ກາໍ, ການວາງສະແດງສນິຄາ້, ການຈດັກອງປະຊຸມສໍາມະນາ, ການແຂ່ງຂນັຜະລດິຕະພນັ ເພື່ ອຊງິລາງວນັຜະລດິ
ຕະພນັຫດັຖະກາໍດເີດັ່ ນປະຈາໍປີ ແລະ ກດິຈະກາໍອື່ ນ. 

 

ມາດຕາ 68.  ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
ລດັຖະບານແຫ່ງ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ເປັນຜູຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ ກດົໝາຍ 

ສະບບັນີ.້  
 

ມາດຕາ 69.  ຜນົສກັສດິ 
ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສດິພາຍຫຼງັເກົາ້ສບິວນັ ນບັແຕ່ວນັ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລດັ 

ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ອອກລດັຖະດໍາລດັປະກາດໃຊ ້ເປັນຕົນ້ໄປ.  
ຂໍກ້າໍນດົ, ບດົບນັຍດັໃດ ທີ່ ຂດັກບັ ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ລວ້ນແຕ່ຖກືຍກົເລກີ.  
 

                                                                             ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ 
 


