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ກົດໝາຍ
ວ່ າດ້ວຍຫັດຖະກໍາ
ພາກທີ I
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງ
ັ ການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ ຽວກັບການຄຸ ້ມຄອງ,
ກົດໝາຍວ່ າດ ້ວຍຫັດຖະກໍາ ກໍານົດ ຫຼກ
ການສົ່ງເສີມ ແລະ ການພັດທະນາ ວຽກງານຫັດຖະກໍາ ເພື່ອເຮັດໃຫ ້ ການຈັດຕັງ້ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
້ າຍເປັ ນສິນຄ ້າ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແນໃສ່ ສ້າງວຽກ
ດັ່ງກ່ າວ ມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ສ້າງຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກໍາ ໃຫກ
້ ສີໄມ ້ລາຍມືທ່ ມີ
ັ ມູນເຊືອ,
ີ ຄຸນຄ່າ
ເຮັດງານທໍາ ແລະ ສ ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ທັງເປັນການອະນຸລກ
ທາງດາ້ ນສິນລະປະ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ເສດຖະກິດ ຊື່ງມີມາແຕ່ ບູຮານນະການໃຫ ້ຍືນຍົງຄົງຢູ່ຕະຫຼອດໄປ.

ມາດຕາ 2. ຫັດຖະກໍາ

ຫັດຖະກໍາ ແມ່ ນ ຂະບວນການຜະລິດ ຂອງຂະແໜງເສດຖະກິດໜື່ງທີ່ສໍາຄັນ ຊື່ງນໍາໃຊ້ແຮງງານທີ່ມີຄວາມ
້
ເພື່ອສ້າງເປັ ນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມປານີດງ ົດງາມ, ມີຄຸນຄ່ າສູງ
ຊໍານານງານ ແລະ ພູ ມປັນຍາ ຂອງຄົນເປັນຕົນຕໍ
ທາງດາ້ ນສິນລະປະວັດທະນະທໍາ, ເສດຖະກິດ ແລະ ມີເອກະລັກສະເພາະຕົວ.

້ ຂອງຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກໍາ
ມາດຕາ 3. ຄຸ ນລັກສະນະຕົນຕໍ

້ ຂອງຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກໍາ ມີ ດັ່ງນີ:້
ຄຸ ນລັກສະນະຕົນຕໍ
້ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຊ່ ວຍແຮງຈໍານວນໜື່ງ;
1. ນໍາໃຊ້ແຮງງານຄົນເປັ ນຕົນຕໍ
2. ມີຄຸນຄ່ າສູງທາງດ້ານສິນລະປະ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ເສດຖະກິດ;

1

3. ມີເອກະລັກສະເພາະຕົວ;
4. ຜະລິດເພື່ອຊົມໃຊ້ ແລະ ເປັນສິນຄ້າ;

5. ມີເອກະລັກຂອງຊາດ, ຂອງທ ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ;
ັ ສະນະປະຫວັດສາດຂອງແຕ່ ລະຍຸ ກ ແຕ່ ລະສະໄໝ.
6. ມີລກ
ມາດຕາ 4. ການອະທິບາຍຄໍາສັບ
ຄໍາສັບຕ່າງໆທີ່ນໍາໃຊ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ:້

້
້ ະກອບການ ໝາຍເຖີງ ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງລວມໝູ
່ ຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ລົງທຶນ,
1. ຜູ ປ
ິ ານຈໍາໜ່າຍ ສິນຄ້າຫັດຖະກໍາ;
ດໍາເນີນການຜະລິດ ແລະ ບໍລກ

້ ະລິດ ຫຼ ື ຜູ ດ
້ ໍາ
2. ຊາວຊ່ າງຫັດຖະກໍາ ໝາຍເຖີງ ຊ່າງຫັດຖະກໍາ ແລະ ນາຍຊ່ າງຫັດຖະກໍາ ຊື່ງເປັ ນ ຜູ ຜ

ເນີນການ ກ່ ຽວກັບການຜະລິດຫັດຖະກໍາ;
3. ກິດຈະການ ໝາຍເຖີງ ບັນດາວຽກງານທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນໂຮງງານຫັດຖະກໍາ ແລະ ໂຮງຊ່າງຫັດຖະກໍາ
ຄອບຄົວ;
້ ້າທີ່ ໝາຍເຖີງ ພະນັກງານວິຊາການທີ່ຖືກແຕ່ງຕັງ້ ຫຼ ື ຖືກມອບໝາຍໜາ້ ທີ່ຈາກການຈັດຕັງຂັ
້ ນ້
4. ເຈົາໜ
ັ ວຽກງານຫັດຖະກໍາ;
ເທີງ ເພື່ອປະຕິບດ

ື ຫຼ ື ຜົນກະທົບ ຈາກການ
ື ໝາຍເຖີງ ການປັ ບປຸ ງ, ດັດແປງ ສີ່ງເສດເຫຼອ
5. ການບໍາບັດສີ່ງເສດເຫຼອ
້
້ ອນ,
ຜະລິດຫັດຖະກໍາ ໃຫ ້ຫຼຸດຜ່ອນລົງ ເຊັ່ນ: ນໍາເປື
ສຽງ, ກິ່ນ ແລະ ຜົນກະທົບອື່ນ;

້
້
້ ູ ້ຢື ມ ຫຼ ື ດ້ວຍ
6. ລະບົບຄໍາປະກັ
ນສິນເຊື່ອທະນາຄານ ໝາຍເຖີງ ການຄໍາປະກັ
ນ ດ ້ວຍຊັບສິນຂອງຜູ ກ
ການຈັດຕັງ້ ຫຼ ື ບຸ ກຄົນອື່ນ;

7. ພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ໝາຍເຖິງ ສື່ສີ່ງພິມ ແລະ ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ລວມທັງ ຜະລິດຕະພັນສື່ມວນ
ິ , ໃບຂ່ າວສານ, ຈົດໝາຍເຫດ, ວາລະສານ, ລາຍການວິທະຍຸ , ລາຍການໂທລະ
ຊົນ ຊື່ງມີໜງັ ສືພມ
ີ ,ີ ດີວດ
ີ ີ ແລະ ອື່ນໆ;
ພາບ, ລາຍການໂທລະໂຄ່ ງ, ອິນເຕີເນັດ, ເວບໄຊ, ກາແຊັດ, ຊີດ,ີ ວີຊດ
ີ າຜ່ານກະແສໄຟຟ້າ ເຊັ່ນ: ເຫຼກ
ັ , ທອງ, ຄໍາ,ເງ ີນ ແລະ ວັດຖຸອ່ ນ;
ື
8. ໂລຫະ ໝາຍເຖິງ ວັດຖຸທ່ ນໍ
ີ ່ ນໍາຜ່ານກະແສໄຟຟ້າ ເຊັ່ນ: ແກ ້ວ, ຢາງພະລາສະຕິກ, ໄມ ້ ແລະວັດຖຸ
9. ອະໂລຫະ ໝາຍເຖິງ ວັດຖຸທ່ ບໍ
ອື່ນ;

້
ີ ານ ແລະ ຂັນຕອນ
10. ກໍາມະວິທ ີ ໝາຍເຖິງ ວິທກ
ການຜະລິດ ;
້ ອງ ໝາຍເຖິງ ເຈ ້ຍທີ່ເຮັດດ້ວຍ ເປື ອກສາ, ໜໍ່ໄມ ້, ເຟືອງ ແລະ ພືດອື່ນ.
11. ເຈ ້ຍພືນເມື
ມາດຕາ 5. ນະໂຍບາຍກ່ ຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກໍາ

້ ຄອງ, ການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະ
ລັດ ມີນະໂຍບາຍກ່ ຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກໍາ ເຊັ່ນ: ນະໂຍບາຍ ການຄຸ ມ
ັ ແລະ ການສະຫງວນ ເພື່ອໃຫຂ້ ະແໜງການຫັດຖະກໍາມີການຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງຍືນຍົງ.
ນາ, ການອະນຸລກ
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ັ ການກ່ ຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກໍາ
ມາດຕາ 6. ຫຼກ

ັ ການ ດັ່ງນີ:້
ວຽກງານຫັດຖະກໍາ ຕ ້ອງດໍາເນີນຕາມຫຼກ
້ ຄອງ ແລະ ພັດທະນາການຜະລິດຫັດຖະກໍາແບບ¨õນຍົງ ;
1. ຄຸ ມ
2. ຮັບປະກັນ¡¾−ປົ ກປັ ກຮັກສາສີ່ງແວດລອ້ ມ;

ັ , ປົກປັ ກຮັກສາຫັດຖະກໍາທີ່ເປັ ນມູນເຊືອ້ ແລະ ມີເອກະລັກສະເພາະຂອງຊາດ ແລະ ຂອງຊົນ
3. ອະນຸລກ
ເຜົ່າ ;
້ ມ
ົ ໃຊ້ສນ
ິ ຄ ້າຫັດຖະກໍາ;
4. ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຜູ ຊ
ັ ສົນທິສນ
ັ ຍາສາກົນທີ່ ສ.ປ.ປ. ລາວ ເປັນພາຄີ.
5. ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບດ
ມາດຕາ 7. ຂອບເຂດການນໍາໃຊ ້ກົດໝາຍ
ກົດໝາຍສະບັບນີ ້ ນໍາໃຊ ້ສໍາລັບ ໂຮງງານຫັດຖະກໍາຂະໜາດຕ່ າງໆ ແລະ ໂຮງຊ່ າງຫັດຖະກໍາຄອບຄົວ ປະເພດ
້ ຸມ
້ ຄອງວຽກງານຫັດຖະກໍາ.
ຕ່ າງໆ , ຊາວຊ່ າງຫັດຖະກໍາ ແລະ ຜູ ຄ

ມາດຕາ 8. ການຮ່ ວມມືສາກົນ
ັ ສາກົນ ໃນວຽກງານຫັດຖະກໍາ ດ້ວຍການຍາດແຍ່ ງການຊ່ ວຍ
ລັດ ຊຸກຍູ ້ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ມີການພົວພັນຮ່ ວມມືກບ
້ ນຂ່ າວສານ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ, ຍົກລະດັບສີມແື ຮງງານ ແລະ ການຄຸ ມ
ື ແລກປ່ຽນຂໍມູ
້
ເຫຼອ
ຄອງທຸລະກິດ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ອື່ນໆ.

ພາກທີ II
ກິດຈະການຫັດຖະກໍາ
ໝວດທີ 1
ໂຮງງານຫັດຖະກໍາ ແລະ ໂຮງຊ່ າງຫັດຖະກໍາຄອບຄົວ
ມາດຕາ 9. ໂຮງງານຫັດຖະກໍາ

ໂຮງງານຫັດຖະກໍາ ແມ່ ນ ສະຖານທີ່ ແລະ ອາຄານ ທີ່ທໍາການຜະລິດຫັດຖະກໍາ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ແຮງງານຄົນ
້
້ ແຕ່ 10 ຄົນຂືນໄປ
ເປັ ນຕົນຕໍ
ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຈໍານວນໜື່ງເປັນເຄື່ອງຊ່ ວຍແຮງ.

ມາດຕາ 10. ຂະໜາດຂອງໂຮງງານຫັດຖະກໍາ

ໂຮງງານຫັດຖະກໍາ ຈັດເປັ ນ ສາມ ຂະໜາດ ຄື:
1. ໂຮງງານຫັດຖະກໍາຂະໜາດ I ຊື່ງແມ່ ນໂຮງງານຫັດຖະກໍາຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ມີແຮງງານລວມແຕ່ 200
້
ຄົນ ຂືນໄປ
ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຊ່ວຍແຮງຈໍານວນໜື່ງ ;
2. ໂຮງງານຫັດຖະກໍາຂະໜາດ II ຊື່ງແມ່ ນໂຮງງານຫັດຖະກໍາຂະໜາດກາງ ທີ່ມີແຮງງານລວມ ແຕ່ 51199 ຄົນ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຊ່ວຍແຮງຈໍານວນໜື່ງ ;
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3. ໂຮງງານຫັດຖະກໍາຂະໜາດ III ຊື່ງແມ່ ນໂຮງງານຫັດຖະກໍາຂະໜາດນ ້ອຍ ທີ່ມີແຮງງານລວມ ແຕ່
10 - 50 ຄົນ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຊ່ ວຍແຮງຈໍານວນໜື່ງ.
ມາດຕາ 11. ໂຮງຊ່າງຫັດຖະກໍາຄອບຄົວ

ໂຮງຊ່າງຫັດຖະກໍາຄອບຄົວ ແມ່ ນ ສະຖານທີ່ ແລະ ອາຄານ ທີ່ທໍາການຜະລິດຫັດຖະກໍາໃນ ລະດັບຄົວເຮືອນ
້ ແຕ່ 9 ຄົນລົງມາ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ ້ເຄື່ອງຈັກຈໍານວນໜື່ງເປັ ນເຄື່ອງຊ່ ວຍ
ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ແຮງງານຄົນເປັ ນຕົນຕໍ

ແຮງ.
ມາດຕາ 12. ປະເພດຂອງໂຮງຊ່າງຫັດຖະກໍາ ຄອບຄົວ
ໂຮງຊ່າງຫັດຖະກໍາຄອບຄົວຈັດເປັ ນ ສອງ ປະເພດ ຄື:
້ ຂອງຄອບ
1. ໂຮງຊ່ າງຫັດຖະກໍາຄອບຄົວ ປະເພດ I ຊື່ງດໍາເນີນກິດຈະການຫັດຖະກໍາເປັນອາຊີບຕົນຕໍ
ຄົວ ;

2. ໂຮງຊ່າງຫັດຖະກໍາຄອບຄົວ ປະເພດ II ຊື່ງດໍາເນີນກິດຈະການຫັດຖະກໍາເປັ ນອາຊີບສໍາຮອງ ຂອງ
ຄອບ ຄົວ.

ມາດຕາ 13. ຂະແໜງວິຊາຊີບຫັດຖະກໍາ

້ ມີ ດັ່ງນີ:້
ຂະແໜງວິຊາຊີບຫັດຖະກໍາ ຕົນຕໍ
້ ອງ ;
1. ຂະແໜງແຜ່ນແພພືນເມື
2. ຂະແໜງໄມ ້, ຫວາຍ, ໄມ ້ປ່ອງ ແລະ ເຄືອໄມ ້;
້ ອງ;
3. ຂະແໜງເຈ ້ຍພືນເມື

4. ຂະແໜງສິນລະປະໂລຫະ, ອະໂລຫະ;
້ ນເຜົາ ;
5. ຂະແໜງປັ ນດິ

້ ງ;
6. ຂະແໜງເຄື່ອງປະດັບ ແລະ ເຄື່ອງເອຢ້ ອ
້ ອງ .
7. ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ພືນເມື

ໝວດທີ 2

ັ , ການສະຫງວນ -Áì½- ¡¾−-»ñ¡¦¾-´ðì½©ö¡ຫັດຖະກໍາ
ການອະນຸລກ
ັ ຫັດຖະກໍາ
ມາດຕາ 14. ການອະນຸລກ

ັ ຫັດຖະກໍາ ແມ່ ນ ການຮັກສາ, ປົ ກປ້ອງ ບໍ່ໃຫ ້ຫັດຖະກໍາ ຖືກທໍາລາຍ ຫຼ ື ສູນຫາຍໄປ.
ການອະນຸລກ
ັ ຕ້ອງໄປຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາຫັດຖະກໍາ ເພື່ອໃຫ ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ທັນສະໄໝ.
ການອະນຸລກ
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ັ
ມາດຕາ 15. ຂະແໜງຫັດຖະກໍາທີ່ອະນຸລກ
ັ ມີ ດັ່ງນີ:້
ຂະແໜງຫັດຖະກໍາ ທີ່ອະນຸລກ
້ ອງ :
1. ຂະແໜງແຜ່ນແພພືນເມື
- ການຕໍ່າຫູກ;
- ການຍ ້ອມສີທາໍ ມະຊາດ;

- ການຫຍິບ, ການປັ ກ, ການຖັກ, ການແສ່ວ ແລະ ດອກດວງ;

- ການອອກແບບ;
- ການມັດໝີ່ ;

- ການເຂັນຝ້າຍ, ການປູກມອນ, ການລຽ້ ງມ ້ອນ, ການສາວໄໝ ແລະ ອື່ນໆ.
2. ຂະແໜງໄມ ້, ຫວາຍ,ໄມ ້ປ່ອງ ແລະ ເຄືອໄມ ້:
- ການຈັກສານ;

- ການຄວັດ, ການແກະສະລັກ ແລະ ອື່ນໆ.
້ ອງ:
3. ຂະແໜງເຈ ້ຍພືນເມື
- ການຜະລິດເຈ ້ຍສາ;

- ການຜະລິດເຈ ້ຍເຟືອງ ແລະ ອື່ນໆ.

4. ຂະແໜງສິນລະປະໂລຫະ, ອະໂລຫະ:
- ການຫຼອມ ;
- ການຫຼ່ ໍ ;

- ການຄວñດ,ການແກະສະລັກ ງາ, ເຂົາສັດ ແລະ ອື່ນໆ.
້ ນເຜົາ:
5. ຂະແໜງປັ ນດິ
້ ນເຜົາ ;
- ການປັ ນດິ
- ການຜະລິດ©òນຈີ່, ດິນຂໍ ແລະ ອື່ນໆ.

້ ງ:
6. ຂະແໜງເຄື່ອງປະດັບ ແລະ ເຄື່ອງເອຢ້ ອ
້ ອງລາວ ;
- ການຕີ ເງ ີນ, ຄໍາ, ທອງ ທີ່ເປັ ນ ລວດລາຍສິນລະປະ ພືນເມື

້ ດາບ ແລະ ອື່ນໆ.
- ການຕີງາວ,
້ ອງ :
7. ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ພືນເມື
- ການຜະລິດແຈ່ ວບອງ ;
- ການຜະລິດໄຄແຜ່ນ ;
້ ອງ ແລະ ອື່ນໆ.
- ການຜະລິດເຄື່ອງດື່ມພືນເມື
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ີ ານອະນຸລກ
ັ ຫັດຖະກໍາ
ມາດຕາ 16. ວິທກ

້ ມີ ດັ່ງນີ:້
ີ ານອະນຸລກ
ັ ຫັດຖະກໍາ ຕົນຕໍ
ວິທກ
້ າລາ ສໍາລັບກໍາມະວິທກ
້
້າ ຂຽນເປັ ນປື ມຕໍ
ີ ານຜະລິດຫັດຖະກໍາທີ່ໂດດເດັ່ນ ;
1. ດໍາເນີນການຄົນຄວ

້ ນຊີ ລາຍຊື່ຂອງຊາວຊ່ າງຫັດຖະກໍາທີ່ມີຊ່ ສຽງ
ື
້ ດ
ິ ສອນຖ່າຍທອດ
ເພື່ອເປັນຜູ ສ
2. ເກັບກໍາ ແລະ ຂືນບັ
ວິຊາໃຫ ້ຄົນລຸ ້ນຫຼງັ ;
້ ນຊີ ຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກໍາທີ່ໂດດເດັ່ນ ເພື່ອນໍາມາຄົນຄວ
້
້າ, ວາງສະແດງ,
3. ເກັບກໍາ ແລະ ຂືນບັ

ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ປົ ກປັ ກຮັກສາ ;
້ າລາກ່ ຽວກັບກໍາມະວິທກ
ີ ານຜະລິດຫັດຖະກໍາ ເພື່ອສ ້າງເປັນຫຼກ
ັ ສູດ ການຮຽນ ການ
4. ນໍາເອົາປື ມຕໍ
ສອນ ;

ິ ດ
ິ êະພັນ ຫັດຖະກໍາ ;
5. ສ້າງສູນຫັດຖະກໍາ, ສູນຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ຫໍພພ
6. −¿-Àºö¾-¸¼¡-¤¾−-¹ñ©«½¡¿-Ä¯¥ö©-ê½®¼−-§ñ®-¦ò−-ê¾¤-¯ñ−¨¾.
ມາດຕາ 17. ການສະຫງວນຫັດຖະກໍາ

ີ ານຜະລິດຫັດຖະກໍາໃດໜື່ງ ໄວ ້ໃຫສ້ ະເພາະພົນ
ການສະຫງວນຫັດຖະກໍາ ແມ່ ນ ການຮັກສາກໍາມະວິທກ
ລະເມືອງລາວ ໃນກໍານົດເວລາທີ່ແນ່ ນອນ.

ມາດຕາ 18. ຂະແໜງຫັດຖະກໍາທີ່ສະຫງວນ
ຂະແໜງຫັດຖະກໍາທີ່ສະຫງວນ ມີ ດັ່ງນີ:້
້ ອງ :
1. ຂະແໜງແຜ່ນແພພືນເມື

້ ອງລາວ;
ການອອກແບບ, ການເກັບ, ການຈົກ ລວດລາຍ ແລະ ການມັດໝີ່ ແບບພືນເມື
້ ງ:
2. ຂະແໜງ ໄມ ້, ສິນລະປະໂລຫະ, ອະໂລຫະ, ຂະແໜງ ເຄື່ອງປະດັບ ແລະ ເຄື່ອງເອຢ້ ອ
້ ອງລາວ ທີ່ພົວພັນໃນແຕ່ ລະຍຸ ກ ແຕ່ ລະສະໄໝ.
ການອອກແບບ ລວດລາຍພືນເມື

ີ ານສະຫງວນຫັດຖະກໍາ
ມາດຕາ19. ວິທກ

້ ມີ ດັ່ງນີ ້ :
ີ ານສະຫງວນ ຫັດຖະກໍາ ຕົນຕໍ
ວີທກ

ີ ານຜະລິດຫັດຖະກໍາທີ່ສະຫງວນ ໄປຈົດທະບຽນ §ñ®-¦ò−-ê¾¤-¯ñ−¨¾ ແລະ
- ນໍາເອົາກໍາມະວິທກ
້ ນຊີກດ
ິ ຈະການຫັດຖະກໍາ ທີ່ລັດຄຸ ມ
້ ຄອງ ;
ເອົາຂືນບັ
ີ ານຜະລິດຫັດຖະກໍາທີ່ສະຫງວນ ຕາມລະບຽບການ
- ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ການສິດສອນ ກໍາມະວິທກ
ຫຼ ື ຕາມການອະນຸຍາດ ຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ ຽວຂ ້ອງ .
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ມາດຕາ 20. ´ð-ì½©ö¡-¹ñ©«½¡¿

´ðì½©ö¡-¹ñ©«½¡¿ -Á´È−-°½ìò©-ª½²ñ−-¹ñ©«½¡¿ ê†-¯½§¾§ö−-ì¾¸-¦É¾¤-¢›− ê†-´ó-£÷−£È¾-¦ø¤-

ê¾¤-©É¾−-¸ñ©ê½−½ê¿, ¯½¹¸ñ©¦¾©, -À¯ñ−-§ñ®-¦ö´®ñ©-ºñ−-ìÕ-£È¾ -Áì½ -À¯ñ−-§ñ®-¦ò−-ì¸´ ¢º¤-¸ö¤£½−½-¨¾©-Á¹È¤-§¾©.
¡¾−-¯ö¡-¯ñ¡-»ñ¡¦¾-´ðì½©ö¡-¹ñ©«½¡¿ -Ã¹É-¯½ªò®ñ©-ª¾´-¡ö©Ï¾¨-¸È¾©
- É¸¨ ´ðì½©ö¡-Á¹È¤-§¾-©.

ໝວດທີ 3
ການສ້າງຕັງ້ ແລະ ການດໍາເນີນ
ກິດຈະການ ໂຮງງານຫັດຖະກໍາ ແລະ ໂຮງຊ່ າງຫັດຖະກໍາຄອບຄົວ
້
ການສ ້າງຕັງໂຮງງານຫັ
ດຖະກໍາ
້
ັ ຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ ້ວຍວິສາຫະກິດ ແລະ ກົດ
ການສ ້າງຕັງໂຮງງານຫັ
ດຖະກໍາທຸກຂະໜາດ ໃຫປ້ ະຕິບດ
ໝາຍອື່ນທີ່ກ່ ຽວຂ ້ອງ.

ມາດຕາ 21.

້
ມາດຕາ 22. ການສ ້າງຕັງໂຮງຊ່
າງຫັດຖະກໍາຄອບຄົວ
ໂຮງຊ່າງຫັດຖະກໍາຄອບຄົວທຸກປະເພດ ສາມາດດໍາເນີນກິດຈະການໄດ ້ໃນທັນໃດ. ຫ ້ອງການອຸ ດສາຫະ
້ ນ ເພື່ອຄຸ ມ
້ ຄອງ ແລະ ຊຸກຍູ ້ສົ່ງ
ກໍາ ແລະ ການຄ ້າເມືອງ, ເທດສະບານ ລົງຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເກັບກໍາຂໍມູ
ເສີມ .
ິ
ມາດຕາ 23. ການນໍາໃຊ້ວັດຖຸດບ

້ .
ັ ຖຸດບ
ິ ຕ້ອງຕິດພັນກັບການຊຸກຍູ ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ ເປັ ນຕົນຕໍ
ການນໍາໃຊ້ວດ

ັ ຖຸດບ
ິ ຈາກທໍາມະຊາດ ຕ້ອງມີການປະຢັດ, ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຖືກຕອ້ ງຕາມ
ການນໍາໃຊ້ວດ
ລະບຽບກົດໝາຍ.

້ ະກອບການຫັດຖະກໍາ ຕ້ອງໄດເ້ ອົາໃຈໃສ່ ໃນການ ປູກຝັ ງ ລ້ຽງສັດ ເພື່ອເປັ ນວັດຖຸດບ
ິ ທົດແທນ ສະ
ຜູ ປ

ໜອງໃຫ ້ແກ່ ການຜະລິດ.

ມາດຕາ 24. ການນໍາໃຊ້ແຮງງານ

້ , ພ້ອມກັນນັນ້ ກðໃຫ ້
ການນໍາໃຊ້ແຮງງານທໍາການຜະລິດຫັດຖະກໍາ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ແຮງງານພາຍໃນ ເປັ ນຕົນຕໍ
ເອົາໃຈໃສ່ ຍົກລະດັບສີມແື ຮງງານ, ຄວາມຊໍານານງານ ເພື່ອໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກໍາມີຄຸນນະພາບ ພ ້ອມທັງ
ັ , ປົ ກປັ ກຮັກສາ ສີໄມ ້ລາຍມືທ່ ເປັ
ີ ນມູນເຊືອ້ ແລະ ´óເອກະລັກສະເພາະຂອງຊາດ.
ເປັ ນການອະນຸລກ

7

ມາດຕາ 25. ການພັດທະນາຄຸ ນນະພາບສິນຄ້າຫັດຖະກໍາ
້ ະກອບການ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ພັດທະນາຄຸ ນນະພາບສິນຄ້າຫັດຖະກໍາ ໃຫ ້ສາມາດແຂ່ ງຂັນໃນຕະຫຼາດ
ຜູ ປ
ີ ານຕ່ າງໆ ເປັ ນຕົນ້ : ການປັ ບປຸ ງຄຸ ນນະພາບການຜະລິດແບບຄົບຊຸດ, ການ
ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນໄດ ້ ດ ້ວຍວິທກ

້
ຄົນຄວ
າ້ ນໍາໃຊ້ກາໍ ມະວິທເີ ຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ກ ້າວໜ້າ.

ໝວດທີ 4

ຊ່າງຫັດຖະກໍາ ແລະ ນາຍຊ່ າງຫັດຖະກໍາ
ມາດຕາ 26. ຊ່ າງຫັດຖະກໍາ ແລະ ນາຍຊ່ າງຫັດຖະກໍາ
້ ນຈາກ ໂຮງຮຽນ
ິ າຊີບດ້ານຫັດຖະກໍາໃດໜື່ງ ຊື່ງໄດ ້ຮັບການຢັ ງຢື
ຊ່ າງຫັດຖະກໍາ ແມ່ ນ ບຸ ກຄົນທີ່ມີວຊ

ັ ສູດວິຊາຊີບຫັດຖະກໍາ.
ຫຼ ື ສູນຝຶ ກອົບຮົມ ແລະ ການຝຶ ກອົບຮົມ ຕາມຫຼກ
້ ່ ມີ
ີ ຄຸ ນວຸ ດທິ, ຄວາມຊໍານານງານ ດ້ານວິຊາຊີບຫັດຖະກໍາ
ນາຍຊ່ າງຫັດຖະກໍາ ແມ່ ນ ຊ່ າງຫັດຖະກໍາ ຜູ ທ

ແລະ ມີປະສົບການສູງ ໃນວຽກງານຫັດຖະກໍາ ຢ່າງໜ້ອຍຫ ້າປີ .
ມາດຕາ 27. ການໃຫ ້ນາມມະຍົດ ຊ່າງຫັດຖະກໍາ ແລະ ນາຍຊ່ າງຫັດຖະກໍາ
້
້
້າ ວາງເງ່ ອນໄຂ
ື
ລັດ ຕ້ອງຄົນຄວ
ມາດຕະຖານ ເພື່ອເປັ ນບ່ ອນອີງໃຫ ້ແກ່ ການຈັດຊັນນາມມະຍົ
ດ ລະດັບ
ຕ່ າງໆ ຂອງຊ່ າງຫັດຖະກໍາ ແລະ ນາຍຊ່ າງຫັດຖະກໍາ ເພື່ອເປັ ນການຍ ້ອງຍໍ ຊົມເຊີຍ ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ພາກທີ III

ການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວຽກງານຫັດຖະກໍາ
ມາດຕາ 28. ການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວຽກງານຫັດຖະກໍາ
ັ ມາດຕະ
ລັດ ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວຽກງານຫັດຖະກໍາ ດ້ວຍການໃຫ ້ນະໂຍບາຍ ແລະ ປະຕິບດ
້ ດັ່ງນີ:້
ການ ຕົນຕໍ
1. ທຶນ ແລະ ກອງທຶນ ;

2. ພາສີ ແລະ ອາກອນ ;
3. ການປົ ກປ້ອງສິນຄ ້າຫັດຖະກໍາ ;
້ ນຂ່ າວສານ ;
4. ການສະໜອງຂໍມູ
5. ການຕະຫຼາດ ;
6. ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ;
7. ການໃຫ ້ຄໍາປຶ ກສາ ;

8. ການຝຶ ກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບສີມແື ຮງງານ ;
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9. ສູນສົ່ງເສີມຫັດຖະກໍາ ;
10. ສູນຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບຫັດຖະກໍາ ;
້ ມຜູ ຜ
້ ະລິດທຸລະກິດຫັດຖະກໍາ .
11. ການສາ້ ງຕັງກຸ່
ມາດຕາ 29. ທຶນ ແລະ ກອງທຶນ

ລັດ ສະໜອງງ ົບປະມານໃຫ ້ແກ່ ການຊຸກຍູ ້ສົ່ງເສີມວຽກງານຫັດຖະກໍາ ເຊັ່ນ : ສ້າງສູນສົ່ງເສີມຫັດ ຖະ
ິ ຕະກໍາ ແລະ ງ ົບປະມານ ດັດສົມ
ກໍາ, ສ້າງສູນຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບຫັດຖະກໍາ, ກໍ່ສ ້າງ ແລະ ປັ ບປຸ ງໂຮງຮຽນວິຈດ
ສົ່ງເສີມວິຊາການ.

ກະຊວງການເງ ີນ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ກໍານົດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອດອກເບ ້ຍຕໍ່າ ດ້ວຍການ
້
ນໍາໃຊ້ຫາຼ ຍລະບົບຄໍາປະກັ
ນສິນເຊື່ອ ໃຫ ້ແກ່ ຜູ ປ້ ະກອບການຫັດຖະກໍາ ຢ່າງເໝາະສົມ.
້ ນ້ ດ້ວຍການປະກອບສ່ ວນທຶນຈາກ ສະມາຊິກຂອງ ສະມາຄົມ
ກອງທຶນພັດທະນາຫັດຖະກໍາ ສ້າງຕັງຂື
້ ງຄົມ, ບັນດາຫົວໜ່ ວຍ
້ ະກອບການຫັດຖະກໍາ, ການຊ່ ວຍເຫຼອ
ື ຂອງລັດ, ອົງການຈັດຕັງສັ
ຫັດຖະກໍາ, ຜູ ປ
ເສດຖະກິດ ແລະ ບຸ ກຄົນ ທັງພາຍໃນແລະຕ່ າງປະເທດ.

ມາດຕາ 30. ພາສີ ແລະ ອາກອນ
ລັດ ສົ່ງເສີມວຽກງານຫັດຖະກໍາດ້ວຍການວາງນະໂຍບາຍດາ້ ນພາສີ ແລະ ອາກອນ ຕາມຄວາມເໝາະ
້
ີ ວາມເຂັມແຂງ
ສົມ ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານຫັດຖະກໍາ ໃຫ້ມຄ
ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ.
ມາດຕາ 31. ການປົກປ້ອງສິນຄ ້າຫັດຖະກໍາ

ລັດ ປົ ກປ້ອງສິນຄ ້າຫັດຖະກໍາ ດ້ວຍການປູກຈິດສໍານຶກຂອງທົ່ວສັງຄົມ ໃນນັນ້ ອົງການລັດ ຕ້ອງເປັ ນ
ິ ຄ້າຫັດຖະກໍາ ພ້ອມດຽວກັນ ກໍໃຫເ້ ອົາໃຈໃສ່ ນໍາໃຊ້ມາດຕະການທີ່ຈໍາເປັ ນໃນການ
ແບບຢ່າງໃນການຊົມໃຊ້ສນ

້ ນຄ້າຫັດຖະກໍາ ເປັ ນຕົນ້ : ການກວດກາຄຸ ນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງ
ຄວບຄຸ ມ ການນໍາເຂົາສິ
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ມາດຕະການອື່ນ.
້ ນຂ່ າວສານ
ມາດຕາ 32. ການສະໜອງຂໍມູ

້ ນຂ່ າວສານ
ຂະແໜງການອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ ້າ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ ຽວຂ ້ອງ ສະໜອງຂໍມູ
້ ນຂ່ າວສານ ກ່ ຽວກັບການດໍາເນີນການຜະລິດ,
້ ະກອບການກ່ ຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກໍາ ເຊັ່ນ : ຂໍມູ
ໃຫ ້ແກ່ ຜູ ປ
ິ ແລະ ອື່ນໆ ດ້ວຍຮູ ບການ ສໍາມະນາ ແລະ ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່
ການຕະຫຼາດ, ລາຄາ, ແຫຼ່ງທຶນ, ແຫຼ່ງວັດຖຸດບ
ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນຕ່າງໆ.

ມາດຕາ 33. ການຕະຫຼາດ

ຂະແໜງການອຸ ດສາຫະກໍາແລະການຄ ້າ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ ຽວຂ ້ອງ ຮ່ ວມກັບ ສະພາການຄາ້

ແລະ ອຸ ດສາຫະກໍາແຫ່ ງຊາດ, ສະມາຄົມຫັດຖະກໍາລາວ, ຊາວຊ່ າງຫັດຖະກໍາ ຊອກຫາຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ
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້ ການໂຄສະນາ, ການວາງສະແດງສິນຄ ້າ, ການຈັດງານຕະຫຼາດນັດ
ຕ່ າງປະເທດ ດ້ວຍຫຼາຍຮູ ບການ ເປັ ນຕົນ:
ແລະ ຕະຫຼາດອື່ນ ພ້ອມທັງ ປຸ ກລະດົມໃຫ ້ມີການຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກໍາພາຍໃນ ຢ່າງກວ ້າງຂວາງ.
ມາດຕາ 34. ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ

້
ລັດ ຊຸກຍູ ້ສົ່ງເສີມທຸກພາກສ່ ວນເສດຖະກິດ ເອົາໃຈໃສ່ ໃນການສຶກສາຄົນຄວ
າ້ , ພັດທະນາ ແລະ ອະນຸ
້ ອງ ພ້ອມກັນນັນ້ ກໍຕອ້ ງຍາດແຍ່ ງເອົາການນໍາໃຊ ້ເຕັກໂນໂລຊີທ່ ີ
ີ ານຜະລິດຫັດຖະກໍາແບບພືນເມື
ລັກກໍາມະວິທກ
້ ່ າງເໝາະສົມ ເຂົາໃນຂະບວນການຜະລິ
້
້ ນ
ົ ຜະລິດຫັດຖະກໍາ
ກ ້າວໜ້າ ໂດຍມີການເລືອກເຟັນຢ
ດຂອງຕົນເພື່ອໃຫຜ

ມີຄຸນນະພາບສູງ ສາມາດແຂ່ ງຂັນຢູ່ ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ.
ມາດຕາ 35. ການໃຫ ້ຄໍາປຶກສາ

ຂະແໜງການອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄາ້ ໂດຍສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ ຽວຂ ້ອງ ໃຫ ້ຄໍາປຶ ກສາ
້ ໃຫຄ້ ໍາ
້ ະກອບການຫັດຖະກໍາ ກ່ ຽວກັບ ການດໍາເນີນກິດຈະການຫັດຖະກໍາ ເປັ ນຕົນ:
ຕາມການສະເໜີຂອງຜູ ປ

້ ແຫຼ່ງວັດຖຸດບ
້ ດແຍ່ ງ
ິ , ການຕະຫຼາດ, ລາຄາ, ການແກ ້ໄຂຂໍຂັ
ປຶກສາທາງດາ້ ນລະບຽບກົດໝາຍ, ການສາ້ ງຕັງ,
ແລະ ກິດຈະການອື່ນ.

້ ະກອບການ
ລັດ ຊຸກຍູ ້ສົ່ງເສີມໃຫ ້ບຸ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງ້ ສ້າງຕັງ້ ຫ ້ອງການໃຫ ້ຄໍາປຶ ກສາ ແກ່ ຜູ ປ

ຫັດຖະກໍາ.

ມາດຕາ 36. ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບສີມແື ຮງງານ

ຂະແໜງການອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄາ້ , ຂະແໜງການສຶກສາ, ຂະແໜງການແຮງງານ ແລະ
້
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຂະແໜງການຖະແຫຼ່ງຂ່ າວ ແລະ ວັດທະນະທໍາ, ອົງການຈັດຕັງມະຫາຊົ
ນ, ສະພາການ
້
ຄ້າ ແລະ ອຸ ດສາຫະກໍາແຫ່ ງຊາດ, ສະມາຄົມຫັດຖະກໍາລາວ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ ຽວຂ ້ອງ ຈັດຕັງການຝຶ
ກ

ອົບຮົມວິຊາຊີບຫັດຖະກໍາ ແລະ ຍົກລະດັບສີມແື ຮງງານຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິ

ິ ານ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຄຸ ມ
້ ຄອງບໍລຫ
ິ ານຂອງຜູ ປ
້ ະກອບການຫັດ
ພາບຂອງການຜະລິດ, ການບໍລກ
ຖະກໍາ.
ມາດຕາ 37. ສູນສົ່ງເສີມຫັດຖະກໍາ

ສູນສົ່ງເສີມຫັດຖະກໍາ ສ້າງຂືນ້ ເພື່ອເປັ ນບ່ ອນ ວາງສະແດງ ແລະ ຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າ ຫັດຖະກໍາ, ຝຶ ກ
້
ອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບວິຊາຊີບ ທັງເປັ ນບ່ ອນ ຄົນຄວ
າ້ , ສາທິດການຜະລິດ, ເປີ ດກອງປະຊຸມ ວິຊາການ ເພື່ອ
້
ື ລະຫວ່ າງຊາວຊ່ າງຫັດຖະກໍາດ້ວຍ
ຮ່ ວມມື ແລະ ຊ່ ວຍເຫຼອ
ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຊື່ງກັນແລະກັນ, ເຈລະຈາຊືຂາຍ,
ິ ດ
ິ ທະພັນເພື່ອອະນຸລກ
ັ ແນໃສ່ ພັດທະນາວຽກງານຫັດຖະກໍາ ໃຫ ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ກັນ ທັງເປັ ນຫໍພພ
ການຈັດຕັງ້ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນສົ່ງເສີມຫັດຖະກໍາ ໄດ ້ກໍານົດໄວ ້ໃນລະບຽບການຕ່ າງຫາກ.
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ມາດຕາ 38. ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຫັດຖະກໍາ
້ ງຄົມຕ່ າງໆ ສ້າງສູນຝຶ ກອົບຮົມວິຊາ
ລັດ ສົ່ງເສີມໃຫ ້ທຸກພາກສ່ ວນເສດຖະກິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັງສັ
ຊີບຫັດຖະກໍາ ເພື່ອຝຶ ກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບສີມແື ຮງງານ ໃຫ ້ແກ່ ຊາວຊ່ າງຫັດຖະກໍາ ແລະ ສ້າງໃຫ ້ພົນລະເມືອງ
ິ າຊີບ, ມີວຽກເຮັດງານທໍາ ທັງເປັ ນການອະນຸລກ
ັ , ປົ ກປັ ກຮັກສາ ຫັດຖະກໍາ ທີ່ເປັນມູນເຊືອ້ ແລະ ´ó
ລາວ ມີວຊ

ເອກະລັກສະເພາະຂອງລາວໄວ ້.

ການຈໍາໜ່ າຍຜົນຜະລິດທີ່ໄດ ້ຈາກການຝຶ ກອົບຮົມຢູ່ພາຍໃນສູນດັ່ງກ່ າວ

ໄດ ້ຮັບການຍົກເວັນ້ ພາສີ

ແລະ ອາກອນ.
້ ະລິດທຸລະກິດຫັດຖະກໍາ
ມາດຕາ 39. ການສ ້າງຕັງ້ ກຸ່ ມຜູຜ

້
ຂະແໜງການອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄາ້ ຄົນຄວ
າ້ ສ້າງລະບຽບການເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກກ່ ຽວ
້ ະລິດທຸລະກິດຫັດຖະກໍາ ເພື່ອຊ່ ວຍຊຸກຍູ ້ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ແກ່
ກັບການສ ້າງຕັງ້ ກຸ່ ມ, ສະມາຄົມ, ສະຫະກອນ ຜູ ຜ
້ ່ ງກ່ າວມີຄວາມເຂັມແຂງ.
້
ການຈັດຕັງດັ

ພາກທີ IV

ການປົກປັກຮັກສາສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຄົນງານ
ມາດຕາ 40. ການປົກປັກຮັກສາສີ່ງແວດລ ້ອມ
ັ ຕາມລະ
ການດໍາເນີນກິດຈະການໂຮງງານຫັດຖະກໍາ ແລະ ໂຮງຊ່າງຫັດຖະກໍາຄອບຄົວ ຕ ້ອງປະຕິບດ
ໍ ່ ງແວດ
ບຽບກົດໝາຍ ກ່ ຽວກັບການປົກປັ ກຮັກສາສີ່ງແວດລ ້ອມ ເພື່ອແກ ້ໄຂ ຫຼ ື ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບອັນບໍ່ດີຕ່ ສີ
້
້ ອນ,
ື ແລະ ນໍາເປື
ລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ອາຍພິດ, ຝຸ່ ນ, ສີ່ງເສດເຫຼອ
ຄວັນ, ສຽງ, ສີ, ແສງ, ກິ່ນ,
ຄວາມສັ່ນສະເທືອນ, ອຸ ນຫະພູ ມ, ຄວາມຊ່ ຸ ມ ແລະ ອື່ນໆ.

ື ຈາກໂຮງງານ
ມາດຕາ 41. ການກໍາຈັດ ແລະ ການບໍາບັດສີ່ງເສດເຫຼອ
ື ຈາກໂຮງງານຫັດຖະກໍາ ແລະ ໂຮງຊ່ າງຫັດຖະກໍາຄອບຄົວ ຕ້ອງກໍາຈັດ ແລະ ບໍາບັດຕາມ
ສີ່ງເສດເຫຼອ
ເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ຕາມສະຖານທີ່ ທີ່ໄດ ້ກໍານົດໃຫ້.
ມາດຕາ 42. ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງຄົນງານ
້ ອກແຮງ
ໂຮງງານຫັດຖະກໍາ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ສຸ ຂານາໄມ ແລະ ສະຫວັດດີການ ຂອງຜູ ອ
ງານ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍກ່ ຽວກັບແຮງງານ.
ໂຮງຊ່ າງຫັດຖະກໍາຄອບຄົວ ປະເພດ I ຕ້ອງເຮັດສັນຍາແຮງງານ, ເບີກຈ່ າຍຄ່ າແຮງງານຕາມກໍານົດເວລາ
້
້ ນຖານ.
, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ສຸ ຂານາໄມ ແລະ ສະຫວັດດີການຂັນພື

ັ ຄືກນ
ັ ກັບໂຮງຊ່ າງຫັດຖະກໍາຄອບຄົວ ປະເພດ I
ໂຮງຊ່ າງຫັດຖະກໍາຄອບຄົວ ປະເພດ II ກໍຕ ້ອງປະຕິບດ
ີ ການນໍາໃຊ້ແຮງງານອື່ນ ນອກຈາກສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງຕົນ .
ໃນກໍລະນີທ່ ມີ
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ພາກທີ V

ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ພັນທະຂອງຜູປ້ ະກອບການ
ມາດຕາ 43. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຜູ ້ປະກອບການ

້ ະກອບການຫັດຖະກໍາ ມີສດ
ິ ແລະ ໜ້າທີú ດັ່ງນີ ້ :
ຜູ ປ
1. ໄດ ້ຮັບນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ຈາກລັດ ແລະ ພາກສ່ ວນອື່ນທີ່ກ່ ຽວຂ ້ອງ ຕາມກົດໝ
າຍ ;

2. ໄດ ້ຮັບການປົ ກປ້ອງ ສິດ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ກໍາມະສິດອັນຊອບທໍາຂອງຕົນ ຕາມກົດໝາຍ ;
້
ັ ທ ້ອງຖິ່ນທີ່ຕົນດໍາເນີນກິດຈະການ, ປະກອບສ່ ວນເຂົາໃນການຊອກວຽກເຮັ
3. ໃຫ ້ການຮ່ ວມມືກບ
ດ
ງານທໍາ, ແກ ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ ວມໃນວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງ ົບສຸ ກຂອງປະຊາຊົນໃນທ ້ອງຖິ່ນ ;

ັ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນກ່ ຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກໍາ ຕາມທີ່ໄດ ້ກໍານົດໄວ ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ.
4. ປະຕິບດ

ມາດຕາ 44. ພັນທະ ຂອງຜູປ້ ະກອບການ

້ ະກອບການຫັດຖະກໍາ ມີພນ
ັ ທະ ດັ່ງນີ:້
ຜູ ປ

ັ ລະບຽບກົດໝາຍກ່ ຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກໍາ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍອື່ນທີ່
1. ເຄົາລົບ, ປະຕິບດ
ກ່ ຽວຂ ້ອງ ;

2. ປົ ກປັ ກຮັກສາສີ່ງແວດລ ້ອມຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;

ັ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ ້ວຍບັນຊີ ສໍາລັບໂຮງງານຫັດຖະກໍາ ;
3. ປະຕິບດ
ັ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ ້ວຍພາສີ ແລະອາກອນ ;
4. ປະຕິບດ
ັ ພັນທະອື່ນກ່ ຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກໍາ ຕາມທີ່ໄດ ້ກໍານົດໄວ ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ.
5. ປະຕິບດ

ພາກທີ VI
້
ຂໍຫ້າມ
້ ້າມສໍາລັບຜູ ້ປະກອບການ
ມາດຕາ 45. ຂໍຫ

້ ດັ່ງນີ:້
ຶ ຕິກາໍ ຕົນຕໍ
ຫ ້າມຜູປ້ ະກອບການ ມີພດ

1. ທໍາລາຍ ຫຼ ື ປ່ຽນແປງ ເອກະລັກ ຫັດຖະກໍາຂອງຊາດ ຫຼ ື ຂອງຊົນເຜົ່າ ;
2. ເມີນເສີຍ ແລະ ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປົກປັ ກຮັກສາສີ່ງແວດລ ້ອມ ຫຼ ື ການປ້ອງກັນ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງຄົນງານ;
3. ນໍາເອົາສິນຄ ້າຫັດຖະກໍາຂອງປະເທດອື່ນ ມາໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຫຼ ື ແອບອ ້າງວ່ າເປັນສິນຄ້າຫັດ
ຖະກໍາ ຂອງລາວ.

12

່ , ພະນັກງານ, ບຸ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງອື
້ ້າມສໍາລັບເຈົາໜ້າທີ
້
້ ່ນ
ມາດຕາ 46. ຂໍຫ
້ າທີ່, ພະນັກງານ, ບຸ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງອື
້ ່ ນ ມີພດ
້ ດັ່ງນີ:້
ຶ ຕິກາໍ ຕົນຕໍ
ຫ ້າມ ເຈົາໜ້

1. ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ເມີນເສີຍ ຕໍ່ໜາ້ ທີ່ວຽກງານການຄຸ ້ມຄອງ ການສົ່ງເສີມ

ແລະ

ພັດທະນາ ວຽກງານຫັດຖະກໍາ ;
2. ປອມແປງ, ທໍາລາຍ ເອກະສານ ກ່ ຽວກັບຫັດຖະກໍາ;

3. ກົດໜ່ ວງ ຖ່ວງດຶງການດໍາເນີນກິດຈະການຫັດຖະກໍາ ຫຼ ື ການດໍາເນີນຄະດີ ທີ່ເນື່ອງມາຈາກ
ການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ ຽວກັບຫັດຖະກໍາ.

ພາກທີ VII
້ ດແຍ່ ງ
ການແກ ້ໄຂຂໍຂັ
້ ດແຍ່ ງ
ັ ການແກ ້ໄຂຂໍຂັ
ມາດຕາ 47. ຫຼກ
້ ດແຍ່ ງ ກ່ ຽວກັບ ວຽກງານຫັດຖະກໍາ ຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ຕາມຫຼກ
ັ ການທົ່ວໄປຂອງການແກ ້ໄຂ
ການແກ ້ໄຂຂໍຂັ
້
້ ດແຍ່ ງທາງດ້ານບໍລຫ
ິ ານ ແລະ ທາງແພ່ ງ ບົນພືນຖານຄວາມສາມັ
ຂໍຂັ
ກຄີ ແລະ ການປະນີປະນອມກັນ.

້ ດແຍ່ ງ
ມາດຕາ 48. ຮູ ບການແກ ້ໄຂຂໍຂັ
້ ດແຍ່ ງກ່ ຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກໍາ ສາມາດດໍາເນີນດ້ວຍຮູ ບການຕາມລໍາດັບ ດັ່ງນີ:້
ການແກ ້ໄຂຂໍຂັ
1. ການປຶ ກສາຫາລື ຫຼ ື ການປະນີປະນອມກັນ;
ິ ານ ໂດຍອົງການຄຸ ມ
້ ຄອງວຽກງານຫັດຖະກໍາ ຫຼ ື ສະມາຄົມຫັດຖະກໍາ
2. ການແກ ້ໄຂທາງດ ້ານບໍລຫ
້ ະລິດທຸລະກິດຫັດຖະກໍາ;
ຫຼ ື ກຸ່ ມ ຜູ ຜ
້ ດແຍ່ ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ;
3. ການແກ ້ໄຂ ໂດຍອົງການແກ ້ໄຂຂໍຂັ

ິ າໍ .
4. ການແກ ້ໄຂ ຕາມຂະບວນການຍຸ ຕທ

ພາກທີ VIII

ການຄຸ ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາ
ໝວດທີ 1

ການຄຸ ້ມຄອງ
ມາດຕາ 49. ອົງການຄຸ ້ມຄອງ

້ ຸ ້ມຄອງວຽກງານຫັດຖະກໍາ ຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັ ນເອກະພາບໃນທົ່ວປະເທດ
ລັດຖະບານ ເປັ ນຜູ ຄ
ໂດຍມອບໃຫ ້ຂະແໜງການອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄາ້ ເປັ ນໃຈກາງ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນທີ່

້ ຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມ ພັດທະນາວຽກງານຫັດຖະກໍາ.
ກ່ ຽວຂ ້ອງ ລວມທັງອົງການປົ ກຄອງທ ້ອງຖິ່ນ ໃນການຄຸ ມ
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້ ຄອງວຽກງານຫັດຖະກໍາ ປະກອບດ ້ວຍ:
ອົງການຄຸ ມ
1. ກະຊວງອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ ້າ;
2. ພະແນກອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ ້າແຂວງ, ນະຄອນ ;

3. ຫ ້ອງການອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄາ້ ເມືອງ, ເທດສະບານ ;
4. ອົງການປົ ກຄອງບ ້ານ.
ມາດຕາ 50. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກະຊວງອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ ້າ

ໃນການຄຸ ້ມຄອງວຽກງານຫັດຖະກໍາ ກະຊວງອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄາ້ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ ້ :
້
1. ຄົນຄວ
າ້ ຍຸ ດທະສາດ, ນະໂຍບາຍການສົ່ງເສີມ, ລະບຽບກົດໝາຍກ່ ຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກໍາ
ັ ຖະບານ ພິຈາລະນາ;
ເພື່ອສະເໜີລດ
້ ກລົງ, ຄໍາສັ່ງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແຈ ້ງການ ກ່ ຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກໍາ;
2. ອອກຂໍຕົ
້ ນຂ່າວສານ, ອໍານວຍຄວາມ
3. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍ, ສະໜອງຂໍມູ

້ ະກອບການຫັດຖະກໍາ ;
ສະດວກໃຫ ້ແກ່ ຜູ ປ
້ າ ແລະ ຕິດຕາມ ການຈັດຕັງປະຕິ
້
ັ ວຽກງານຫັດຖະກໍາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
4. ຊີນໍ
ບດ
້ ການແຈ ້ງຂືນ້ ຫຼ ື ຖອນ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ໂຮງງານຫັດຖະກໍາ
5. ພິຈາລະນາ ການສາ້ ງຕັງ,
ຂະໜາດ I;
້ ດແຍ່ ງກ່ ຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກໍາ;
6. ແກ ້ໄຂຂໍຂັ
້ ຄອງ ແລະ ການຜະລິດຫັດຖະກໍາ;
7. ສ້າງບຸ ກຄະລາກອນກ່ ຽວກັບການຄຸ ມ
8. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ ຽວຂ ້ອງ ແລະ ທ ້ອງຖິ່ນ ກ່ ຽວກັບການຄຸ ້ມຄອງ ແລະ
ສົ່ງເສີມ ພັດທະນາວຽກງານຫັດຖະກໍາ;
9. ເຮັດໜ້າທີ່ໂດຍກົງ ກ່ ຽວກັບ ການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຫັດຖະກໍາ;

ັ ສາກົນກ່ ຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກໍາຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ;
10. ພົວພັນ ຮ່ ວມມືກບ
້
ັ ວຽກງານຫັດຖະກໍາ ເພື່ອລາຍງານ ລັດຖະ
11. ສະຫຼຸບ, ປະເມີນຜົນ ກ່ ຽວກັບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ບານ;

ັ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນ ກ່ ຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກໍາ ª¾´ທີ່ໄດ ້ກໍານົດໄວ ້ໃນລະບຽບ
12. ປະຕິບດ
ກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 51. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງພະແນກອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ ້າ ແຂວງ, ນະຄອນ
ໃນການຄຸ ້ມຄອງວຽກ¤ານຫັດຖະກໍາ ພະແນກອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄາ້ ແຂວງ, ນະຄອນ ມີ ສິດ
ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ ້ :

14

້
ັ ຍຸ ດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາ, ນະໂຍບາຍການສົ່ງເສີມ
1. ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍກ່ ຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກໍາ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ

ຕົນ ;

້ ນຂ່ າວສານກ່ ຽວກັບວຽກງານ
2. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍ, ສະໜອງຂໍມູ
ຫັດຖະກໍາ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ;
້ າ ແລະ ຕິດຕາມ ການຈັດຕັງປະຕິ
້
ັ ວຽກງານຫັດຖະກໍາຂອງແຂວງ, ນະຄອນ, ຫ ້ອງກາ
ບດ
3. ຊີນໍ
ນອຸ ດ ສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ ້າ ເມືອງ, ເທດສະບານ ;
້ ການແຈ ້ງຂືນ້ ຫຼ ື ຖອນ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໂຮງງານຫັດຖະກໍາ
4. ພິຈາລະນາ ການສາ້ ງຕັງ,

ຂະໜາດ II ແລະ III;
້ ດແຍ່ ງ ກ່ ຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກໍາໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ;
5. ແກ ້ໄຂຂໍຂັ
6. ເປັ ນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ ວນອື່ນທີ່ກ່ ຽວຂ ້ອງກ່ ຽວກັບການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະ
ນາ ວຽກງານຫັດຖະກໍາ ;

ັ ສາກົນ ກ່ ຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກໍາ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງອຸ ດ
7. ພົວພັນ ຮ່ ວມມືກບ
ສາຫະກໍາ ແລະ ການຄາ້ ;

້
ັ ວຽກງານຫັດຖະກໍາ ເພື່ອລາຍງານ
8. ສະຫຼຸບ, ປະເມີນຜົນ ¡È¼¸¡ñ®ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
້
້
ເຈົາແຂວງ,
ເຈົາຄອງນະຄອນ
ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄາ້ ;

ັ ສິດ ແລະ ໜາ້ ທີ່ອື່ນ ກ່ ຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກໍາ ຕາມທີ່ໄດ ້ກໍານົດໄວໃ້ ນລະບຽບ
9. ປະຕິບດ
ກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 52. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຫ ້ອງການອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ ້າ ເມືອງ, ເທດສະບານ
ິ
ໃນການຄຸ ້ມຄອງວຽກງານຫັດຖະກໍາ ຫ ້ອງການອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄາ້ ເມືອງ, ເທດສະບານ ມີສດ
ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ:້

້
ັ ແຜນການ, ນະໂຍບາຍການສົ່ງເສີມ ພັດທະນາ, ລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ ຽວກັບວຽກ
1. ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ງານຫັດຖະກໍາ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
້ ນຂ່ າວສານກ່ ຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກໍາ ໃນ
2. ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍ, ສະໜອງຂໍມູ
ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;

3. ເປັ ນຈຸດປະສານງານ ສົມທົບກັບພາກສ່ ວນອື່ນທີ່ກ່ ຽວຂ ້ອງກ່ ຽວກັບການຄຸ ້ມຄອງ ແລະ ເຮັດໜາ້ ທີ່
ໂດຍກົງ ກ່ ຽວກັບການສົ່ງເສີມ, ພັດທະນາ ວຽກງານຂອງໂຮງຊ່ າງຫັດຖະກໍາຄອບຄົວ;
້
ັ ວຽກງານຫັດຖະກໍາ;
4. ປະສານສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງບ ້ານ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
້ ນກ່ ຽວກັບການຜະລິດຫັດຖະກໍາໃນທ ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ ;
5. ເກັບກໍາຂໍມູ

້ ດແຍ່ ງກ່ ຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກໍາ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
6. ແກ ້ໄຂຂໍຂັ
້
້ ງຂອງ
ັ ວຽກງານຫັດຖະກໍາ ເພື່ອລາຍງານ ຂັນເທີ
ບດ
7. ສະຫຼຸບ, ປະເມີນຜົນ ¡È¼¸¡ñ®ການຈັດຕັງປະຕິ
ຕົນ;
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ັ ສິດ ແລະ ໜາ້ ທີ່ອື່ນ ກ່ ຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກໍາ ຕາມທີ່ໄດ ້ມອບໝາຍ ແລະ ກໍານົດໄວ ້
8. ປະຕິບດ
ໃນລະບຽບກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 53. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການປົກຄອງບ ້ານ
ໃນການຄຸ ້ມຄອງວຽກງານຫັດຖະກໍາ ອົງການປົກຄອງບ ້ານ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານສົມ
້ ະກອບການ
ທົບ ແລະ ໃຫ້ການຮ່ ວມມື ກັບ ຫ ້ອງການອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄາ້ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ຜູ ປ
້ ະລິດທຸລະກິດຫັດຖະກໍາ, ໂຮງງານຫັດຖະກໍາ ແລະ ໂຮງຊ່ າງ
ຫັດຖະກໍາ, ສະມາຄົມຫັດຖະກໍາ, ກຸ່ ມຜູ ຜ
ຫັດຖະກໍາຄອບຄົວ ໃນການປົ ກປັກຮັກສາສີ່ງແວດລອ້ ມ, ຄວາມເປັ ນລະບຽບຮຽບຮ ້ອຍ ແລະ ອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກ ໃຫແ້ ກ່ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫັດຖະກໍາ ໃນຂອບເຂດບ ້ານຂອງຕົນ.

ມາດຕາ 54. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຂະແໜງການແລະພາກສ່ ວນອື່ນ

ໃນການຄຸ ້ມຄອງວຽກງານຫັດຖະກໍາ ບັນດາຂະແໜງການ, ອົງການ ແລະ ພາກສ່ ວນອື່ນທີ່ກ່ ຽວຂ ້ອງ ມີ
້
ນ ໃນການອໍານວຍ
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ປະສານສົມທົບ ກັບ ຂະແໜງການອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄາ້ ຂັນຂອງຕົ
ຄວາມສະດວກ, ຊຸກຍູ ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວຽກງານຫັດຖະກໍາ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.

ມາດຕາ 55. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ສະພາການຄ ້າ ແລະ ອຸ ດສາຫະກໍາແຫ່ ງຊາດ
້ ງຄົມ ຂອງນັກທຸລະກິດ ເປັ ນຂົວຕໍ່
ສະພາການຄາ້ ແລະ ອຸ ດສາຫະກໍາແຫ່ ງຊາດ ເປັ ນອົງກອນຈັດຕັງສັ
້ ະນຸມດ
ັ ສ້າງຕັງ້ ກຸ່ ມ, ສະມາຄົມ, ສະຫະກອນ ຜູ ້
ລະຫວ່ າງ ອົງການລັດ ແລະ ຫົວໜ່ ວຍທຸລະກິດ ທັງເປັ ນຜູ ອ
ຜະລິດທຸລະກິດຫັດຖະກໍາ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສົ່ງເສີມການເຄື່ອນໄຫວ, ການຝຶ ກອົບຮົມ, ການ
້ ນຂ່ າວສານ, ການລະດົມທຶນໃນການສ ້າງ
ວາງສະແດງ, ການພັດທະນາສີມແື ຮງງານ, ການຕະຫຼາດ, ການໃຫ ້ຂໍມູ

ກອງທຶນ ແລະ ກິດຈະການອື່ນກ່ ຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກໍາ.

ມາດຕາ 56. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ສະມາຄົມຫັດຖະກໍາລາວ
້ ງຄົມໜື່ງ ທີ່ເຕົາໂຮມຊາວຊ່
້
້
ສະມາຄົມຫັດຖະກໍາລາວ ເປັ ນອົງກອນຈັດຕັງສັ
າງຫັດຖະກໍາ ມີເປົາໝາຍ
້ ຄອງສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາບັນດານັກທຸລະ
ສ້າງໃຫ້ເປັ ນກໍາລັງແຮງຕໍ່ລອງທາງດ ້ານທຸລະກິດ; ດໍາເນີນການຄຸ ມ
້ ະກອບການຫັດຖະກໍາ ທີ່ຍັງບໍ່ເປັ ນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມ
ກິດທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ ສະມາຄົມ ລວມທັງຜູ ປ
້ ເ້ ຂົາສູ່
້ ການຈັດ
ໃຫ ້ຂະຫຍາຍຕົວ ທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸ ນນະພາບ ລວມທັງປຸ ກລະດົມຂົນຂວາຍເຂົາເຈົາໃຫ
້ ນກຸ່ ມ, ສະຫະກອນ, ສະມາຄົມ ຜູ ຜ
້ ະລິດທຸລະກິດຫັດຖະກໍາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
ຕັງເປັ

້
ັ ພາກລັດ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ
ສະມາຄົມຫັດຖະກໍາລາວ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮ່ ວມມືກບ
ບດ
ຍຸ ດທະສາດ ແລະ ແຜນການພັດທະນາສົ່ງເສີມ ຫັດຖະກໍາລາວ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ກ ້າວໜ້າ ພ້ອມດຽວກັນ
້ ງເປັ ນເຈົາການໃນການປົ
້
ັ
ັ ເອກະລັກ ຫັດຖະກໍາລາວ ແລະ ພັດທະນາສີໄມ ້ລາຍມືອນ
ນີຍັ
ກປັ ກຮັກສາ, ອະນຸລກ

ດີງາມຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໄວ ້ຄູ່ກັບຊາດລາວຕະຫຼອດໄປ, ຊຸກຍູ ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ຊາວຊ່ າງຫັດຖະກໍາໃຫ ້
້ ບຫຼາຍຂືນ.
້
ັ ມືນັ
້ າຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກໃຫນ້ ບ
ຜະລິດເຄື່ອງຫັດຖະກໍາເປັ ນສິນຄ ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຮັບໃຊພ
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ໝວດທີ 2
ການກວດກາ
ມາດຕາ 57. ອົງການກວດກາ

ອົງການກວດາກາວຽກງານຫັດຖະກໍາ ແມ່ ນ ອົງການດຽວກັນກັບອົງການຄຸ ້ມຄອງວຽກງານຫັດຖະກໍາ
ຕາມທີ່ໄດ ້ກໍານົດໄວໃ້ ນມາດຕາ 48 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ.້

ມາດຕາ 58. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງອົງການກວດກາ
ັ ລະບຽບກົດໝາຍກ່ ຽວກັບວຽກງານ
ອົງການກວດກາ ມີ ສິດ ແລະ ໜາ້ ທີ່ ໃນການກວດກາການປະຕິບດ
້ ການກວດກາວຽກງານຄຸ ້ມຄອງ, ວຽກງານຊຸກຍູ ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາຫັດຖະກໍາຂອງຂະ
ຫັດຖະກໍາ ເປັ ນຕົນ:
ແໜງການຕ່ າງໆ ແລະ ກວດກາ ການດໍາເນີນການຜະລິດທຸລະກິດຫັດຖະກໍາ ແນໃສ່ ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕອ້ ງ
ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 59. ຮູ ບການກວດກາ

ຮູ ບການກວດກາ ມີ ດັ່ງນີ:້
1. ກວດກາຕາມລະບົບປົ ກກະຕິ;
2. ກວດກາໂດຍມີການແຈ ້ງໃຫຮ້ ູ ້ລ່ ວງໜ້າ;
3. ກວດກາແບບກະທັນຫັນ.
້
ການກວດກາດັ່ງກ່ າວ ອາດຈະດໍາເນີນບົນພືນຖານການຮ
ອ້ ງທຸກຂອງບຸ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງ້ ຫຼ ື

ິ ກ່ ຽວຂ ້ອງ ຫຼ ື ເມື່ອພົບເຫັນຮ່ ອງຮອຍຂອງການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ
ຄໍາສັ່ງຂອງອົງການລັດທີ່ມີສດ
ກ່ ຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກໍາ.

ພາກທີ IX

້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ ລ້ ະເມີດ
ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ ມ
້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ
ມາດຕາ 60. ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູມ

້
ົ ງານດີເດັ່ນ ໃນການປະກອບສ່ ວນໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ກົດໝາຍ
ບຸ ກຄົນ ຫຼ ື ການຈັດຕັງ້ ທີ່ມີຜນ
ບດ
້ ຄອງ, ການສົ່ງເສີມ, ແລະ ການດໍາເນີນຜະລິດທຸລະກິດຫັດຖະກໍາ ຈະໄດ ້ຮັບການ
ສະບັບນີ ້ ເປັ ນຕົນ້ ໃນການຄຸ ມ
ຍ ້ອງຍໍ ຫຼ ື ນະໂຍບາຍອື່ນຕາມລະບຽບການ.

ມາດຕາ 61. ມາດຕະການຕໍ່ຜູລ້ ະເມີດ

ບຸ ກຄົນ ຫຼ ື ການຈັດງຕັງ້ ທີ່ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍກ່ ຽວກັບຫັດຖະກໍາ ຈະຖືກກ່ າວເຕືອນ, ສືກສາອົບ

ັ ວິໄນ, ປັ ບໃໝ, Ã§ÉÁê−ທາງແພ່ ງ ຫຼ ື ລົງໂທດທາງອາຍາ ຕາມ ແຕ່ ລະ ກໍລະນີ ເບົາ ຫຼ ື ໜັກ.
ຮົມ, ປະຕິບດ
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ມາດຕາ 62. ມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ
ັ ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ ປ
້ ະກອບການ ຕາມທີ່ໄດ ້ກໍານົດ ໄວ ້
ບຸ ກຄົນ ຫຼ ື ການຈັດຕັງ້ ທີ່ບໍ່ປະຕິບດ
້ າ
້ ້າມ ທີ່ໄດ ້ກໍານົດໄວ ້ໃນມາດຕາ 45 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ ້ ເປັ ນຄັງທໍ
ໃນ ມາດຕາ 43, 44 ແລະ ລະເມີດຂໍຫ
ອິດ ເຊັ່ນ: ທໍາລາຍ ຫຼ ື ປອມແປງ ເອກະລັກ ຫັດຖະກໍາຂອງຊາດ ຫຼ ື ຂອງຊົນເຜົ່າ, ຊື່ງກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ມີມູນ
ຄ່ າຕໍ່າກວ່ າຫ ້າແສນກີບ ຈະຖືກກ່ າວເຕືອນ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ.

ມາດຕາ 63. ມາດຕະການທາງວິໄນ
້ ້າທີ່, ພະນັກງານ ທີ່ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍກ່ ຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກໍາ ແລະ ຂໍຫ
້ ້າມທີ່ມີ
ເຈົາໜ
ູ ຄ່ າຕໍ່າກວ່ າຫ ້າແສນກີບ
ລັກສະນະເບົາບາງ ຊື່ງບໍ່ເປັ ນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ແລະ ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ມີມນ
ົ ຫຼກ
ີ ຈາກຄວາມຜິດ ກຈະຖືກປະຕິບດ
ັ ວິໄນ ຕາມແຕ່ ລະກໍລະນີດ່ ງນີ
ັ :້
ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມຈິງໃຈລາຍງານ, ຫຼບ

1. ຕິຕຽນ, ກ່ າວເຕືອນຄວາມຜິດ ຕາມລະບຽບລັດຖະກອນ ພ ້ອມທັງບັນທຶກໄວ ້ ໃນສໍານວນເອກະ
້ ່ ຽວ;
ສານ ຊີວະປະຫວັດຂອງຜູ ກ
້ ຂັນເງ
້ ີນເດືອນ ຫຼ ື ການຍ ້ອງຍໍ;
2. ໂຈະການເລື່ອນຊັນ,
3. ປົ ດຕໍາແໜ່ ງ ຫຼ ື ຍົກຍ ້າຍ ໄປຮັບໜ້າທີ່ອື່ນ ທີ່ມີຕໍາແໜ່ ງຕໍ່າກວ່ າ;

4. ໃຫ ້ອອກຈາກລັດຖະການໂດຍບໍ່ໄດ ້ຮັບນະໂຍບາຍໃດໆ.
ມາດຕາ 64. ມາດຕະການປັບໃໝ

້ ້າມທີ່ມີ
ບຸ ກຄົນ ຫຼ ື ການຈັດຕັງ້ ທີ່ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍກ່ ຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກໍາ ແລະ ຂໍຫ
ລັກສະນະເບົາບາງ ຊື່ງບໍ່ເປັ ນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ແລະ ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ມີມູນຄ່ າເກີນກວ່ າຫ ້າແສນກີບ

ຈະຖືກປັ ບໃໝÀê‰¾ªö¸¢º¤ມູນຄ່ າຄວາມເສຍຫາຍ.

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

´ø−£È¾£¸¾´À¦ñ¨¹¾¨.

ມາດຕາ 65. ມາດຕະການທາງແພ່ ງ

້ ່ນ
ື ແລະ ສັງຄົມ ເນື່ອງມາຈາກການເຄື່ອນໄຫວ
ບຸ ກຄົນ ຫຼ ື ການຈັດຕັງ້ ທີ່ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ ຜູ ອ
້
ກິດຈະການທາງດ ້ານຫັດຖະກໍາ ຈະຕ ້ອງໃຊ້ແທນຄ່ າເສຍຫາຍ ຕາມທີ່ຕົນໄດ ້ກໍ່ຂືນ.

ມາດຕາ 66. ມາດຕະການທາງອາຍາ
ບຸ ກຄົນ ທີ່Ä©Éì½À´ó©ì½®¼®¡ö©Ï¾¨ ¡È¼¸¡ñ®¸¼¡¤¾−¹ñ©«½¡¿ §‡¤À¯ñ−ການກະທໍາຜິດທາງ
ອາຍາ ຈະຖືກìö¤Âê© ຕາມກົດໝາຍອາຍາ.
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ພາກທີ X
ບົດບັນຍັດສຸ ດທ້າຍ
ມາດຕາ 67. ວັນຫັດຖະກໍາແຫ່ ງຊາດ

້
ລັດ ກໍານົດເອົາ ວັນທີ 1 ເດືອນພະຈິກ ຂອງທຸກປີ ເປັ ນວັນຫັດຖະກໍາແຫ່ ງຊາດ ເພື່ອ ເປັ ນວັນເຕົາໂຮມ
້ ະກອບການ ແລະ ຊາວຊ່ າງຫັດຖະກໍາ ເພື່ອດໍາເນີນກິດຈະກໍາຮ່ວມກັນ ເຊັ່ນ: ¡¾−ຈັດງານມະຫາກໍາຫັດຖະ
ຜູ ປ

ກໍາ, ການວາງສະແດງສິນຄ້າ, ການຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ, ການແຂ່ ງຂັນຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອຊິງລາງວັນຜະລິດ
ຕະພັນຫັດຖະກໍາດີເດັ່ນປະຈໍາປີ ແລະ ກິດຈະກໍາອື່ນ.

້
ັ
ມາດຕາ 68. ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

້
້ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ກົດໝາຍ
ລັດຖະບານແຫ່ ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັ ນຜູ ຈ
ບດ

ສະບັບນີ.້

ມາດຕາ 69. ຜົນສັກສິດ

້ ບວັນ ນັບແຕ່ ວັນ ປະທານປະເທດ ແຫ່ ງ ສາທາລະນະລັດ
ົ ສັກສິດພາຍຫຼງັ ເກົາສິ
ກົດໝາຍສະບັບນີ ້ ມີຜນ
້
ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດໍາລັດປະກາດໃຊ ້ ເປັ ນຕົນໄປ.
້ ານົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທີ່ຂັດກັບ ກົດໝາຍສະບັບນີ ້ ລ້ວນແຕ່ ຖືກຍົກເລີກ.
ຂໍກໍ

ປະທານສະພາແຫ່ ງຊາດ
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