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ລັດຖະບານ ອອກດໍາລັດ:
ພາກທີ I
ບົດບັນຍັດທົວ
ົ່ ໄປ
ມາດຕາ 1

ຈຸດປະສົງ
ດໍາລັດສະບັບນີົ້ ກໍານົດຫັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບ ການສົົ່ງເສີມ, ຄຸ້ມຄອງ

ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາ ວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເພືື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ວຽກ
ງານດັົ່ງກ່າວ ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ຍຸຕິທໍາ, ໂປ່ງໃສ, ກວດສອບໄດ້ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແຜນ
1

ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແນໃສ່ ສ້າງຄວາມເຊືື່ອໝັົ້ື່ນ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນ
ຂອງພາກເອກະຊົນ ເຂົົ້ື່າໃນໂຄງການຂອງລັດ, ປກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ອັນຊອບທໍາຂອງລັດ, ເອກະ
ຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນ ປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນການປກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ
ຍືນຍົງ.
ມາດຕາ 2

ການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ
ການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດວ່າ: Public Private

Partnership “PPP” ແມ່ນ ກິດຈະການຮ່ວມລົງທຶນ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຫື
ກິດຈະການທີື່ພາກເອກະຊົນ ເປັນຜູ້ລົງທຶນທັງໝົດ ເຂົົ້າໃນໂຄງການຂອງລັດ ເປັນຕົົ້ນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງໃໝ່,
ປັບປຸງໂຄງລ່າງພືົ້ນຖານ ຫື ສະໜອງການບລິການສາທາລະນະ ພາຍໃຕ້ສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນກໍານົດ
ເວລາອັນແນ່ນອນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 3

ການອະທິບາຍຄໍາສັບ
ຄໍາສັບທີື່ໃຊ້ໃນດໍາລັດສະບັບນີົ້ມີຄວາມໝາຍດັົ່ງນີົ້:

1. ການລົງທຶນຮ່ວມ ໝາຍເຖິງ ການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຕາມທີື່
ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 2 ຂອງດໍາລັດສະບັບນີົ້
2.

ຜູປ
້ ະມູນ ໝາຍເຖິງ ນິຕິບຸກຄົນພາຍໃນ ຫື ຕ່າງປະເທດ ທີື່ມີເງືື່ອນໄຂເຂົົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນການ

ປະມູນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ;
3.

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໝາຍເຖິງ ປະເທດ, ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ຫື ອົງການຈັດຕັົ້ງສາກົນ

ທີ ື່ ສ ະໜອງເງິ ນ ກູ ້ ຢ ື ມ /ສິ ນ ເຊື ື່ ອ , ໃຫ້ ກ ານຊ່ ວ ຍເຫ ື ອ ທາງດ້ າ ນວິ ຊ າການ ແລະ/ຫ ື ໃຫ້ ທ ຶ ນ ຊ່ ວ ຍເຫ ື ອ ລ້ າ
ເພືື່ອ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ
4.

ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ຂອງໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານ ທີື່ກໍານົດຮູບແບບລັກສະນະ

ຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ທີື່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ການເງິນ,
ງົບປະມານ,

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າໃນການລົງທຶນ,

ຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ,

ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ລັກສະນະຂອງຄວາມສ່ຽງ, ຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ, ບັນຫາດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ
ແລະ ທໍາມະຊາດ, ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການສະໜັບສະໜູນຂອງພາກລັດ ຕໍ່ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
5. ການຊ່ວຍເຫອ
ື ທາງການເພືອ
ື່ ການພັດທະນາ ໝາຍເຖິງ ການຊ່ວຍເຫືອທາງດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ
ແລະ ດ້ານການເງິນ ລວມທັງວັດຖຸພັນ ຊຶື່ງປະກອບມີ ການຊ່ວຍເຫືອລ້າ ແລະ ການກູ້ຢືມໃນເງືື່ອນໄຂຜ່ອນຜັນ
ທີື່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຈາກຄູ່ຮ່ວມໃນການພັດທະນາຢ່າງເປັນທາງການ ເພືື່ອການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຂອງ ສປປ ລາວ
6. ພາກເອກະຊົນ ໝາຍເຖິງ ນິຕິບຸກຄົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີື່ມີຈຸດປະສົງຢາກ ລົງທຶນຮ່ວມ
ໃນກິດຈະການລົງທຶນຮ່ວມ ຫື ລົງທຶນທັງໝົດ ເຂົົ້ື່າໃນການພັດທະນາໂຄງການ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນດໍາລັດ
ສະບັບນີົ້
7. ບລິສດ
ັ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໝາຍເຖິງ ບລິສັດທີື່ຖືກສ້າງຕັົ້ງຂຶົ້ນໂດຍ ນິຕິບຸກຄົນ ຫື ກຸ່ມນິຕິ
ບຸກຄົນ ທີື່ຊະນະການປະມູນ ຕາມດໍາລັດສະບັບນີົ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ
ເພືື່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
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8.

ເຈົາົ້ ຂອງໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ອົງການປກຄອງ ແຂວງ,

ນະຄອນຫວງ
9. ທຶນສໍາລັບການກະກຽມໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ທຶນທີື່ຖືກຈັດສັນໄວ້ ເພືື່ອນໍາໃຊ້ເຂົົ້າໃນການກະກຽມ
ໂຄງການ ຊຶື່ງເລີື່ມແຕ່ຂັົ້ນຕອນ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ຂອງໂຄງການ
ຈົນເຖິງ ຂັົ້ນຕອນ ສໍາເລັດການປະມູນໂຄງການ ແລະ ການຕິດຕາມ ກວດກາໂຄງການ
10. ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໝາຍເຖິງ ໂຄງການພັດທະນາ ແລະ/ຫື ການຄຸ້ມຄອງບລິຫານ ໂຄງການໂຄງ
ລ່າງພືົ້ນຖານ ແລະ ການບລິການ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໃນກໍານົດເວລາ ອັນແນ່ນອນ, ເປັນໂຄງການທີື່ນອນໃນແຜນ
ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ທີື່ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ຜ່ານຂັົ້ນຕອນການປະມູນທີື່ໂປ່ງໃສ ແລະ ເປີດກວ້າງ
11. ລັດວິສາຫະກິດ ໝາຍເຖິງ ວິສາຫະກິດທີື່ລັດເປັນຜູ້ສ້າງຕັົ້ງຂຶົ້ນ ແລະ ມີທຶນຫາຍກວ່າ ຫ້າສິບສ່ວນ
ຮ້ອຍ ຂຶົ້ນໄປ ຫື ການຫັນວິສາຫະກິດອືື່ນມາເປັນຂອງລັດ ຕາມການຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນ
12. ຄວາມຄຸມ
້ ຄ່າຂອງການລົງທຶນ ໝາຍເຖິງ ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ໃນການດໍາເນີນທຸລະ
ກິດ ກຄືການລົງທຶນເຂົົ້າໃນໂຄງການ
13. ແຜນງົບປະມານຊໍາລະໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ແຜນລາຍຈ່າຍທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນງົບປະມານ ແລະ
ໃນສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ ເພືື່ອຊໍາລະໃຫ້ແກ່ໂຄງການຕາມທີື່ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາແລ້ວ ເປັນແຕ່ລະປີ ຈົນຄົບຖ້ວນ
ຕາມກໍານົດເວລາຂອງສັນຍາ.
ມາດຕາ 4

ຫກ
ັ ການກ່ຽວກັບວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ
ວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫັກການ ດັົ່ງນີ:ົ້

1. ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
2.

ຮັບປະກັນຄວາມໝັົ້ນຄົງ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ

3. ຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໂດຍມີການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ໃຫ້ຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຈະແຈ້ງ
4. ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການປະມູນ, ມູນຄ່າ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ໃນການລົງທຶນ
ຮ່ວມ ລວມທັງລະບຽບການ ທີື່ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການລົງທຶນຮ່ວມ
5. ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ບົນພືົ້ນຖານ
ການສຶກສາຜົນກະທົບ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການລົງທຶນ
6. ຮັບປະກັນ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຂອງ
ໂຄງການ ລະຫວ່າງ ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ບລິສັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ເໝາະສົມ
7. ຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງ, ບລິຫານການລົງທຶນຮ່ວມ ຢ່າງສະເໝີພາບ, ຍຸຕິທໍາ, ໂປ່ງໃສ ແລະ
ສາມາດກວດສອບໄດ້
8. ສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງສັງຄົມ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ
ສປປ ລາວ.
ມາດຕາ 5

ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້
ດໍາລັດສະບັບນີົ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັົ້ງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ
ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີື່ເຄືື່ອນໄຫວ ແລະ ພົວພັນກັບວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ ຢູ່ ສປປ ລາວ.
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ມາດຕາ 6

ການຮ່ວມມືສາກົນ
ລັດສົົ່ງເສີມການພົວພັນການຮ່ວມມື ກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພືົ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານລົງທຶນ
ຮ່ວມດ້ວຍການແລກປ່ຽນ ບົດຮຽນ, ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ວິຊາການ ດ້ານການສົົ່ງເສີມ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ, ສົນທິສັນຍາ ແລະ
ສັນຍາ ສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

ພາກທີ II
ຮູບການ, ຮູບແບບ ແລະ ເງືອ
ື່ ນໄຂ ຂອງການລົງທຶນຮ່ວມ
ມາດຕາ 7

ຮູບການ ການລົງທຶນຮ່ວມ
ການລົງທຶນຮ່ວມ ມີ ສອງ ຮູບການ ດັົ່ງນີົ້:
1.

ການລົງທຶນຮ່ວມໂດຍກົງຂອງລັດ

2.

ການລົງທຶນທັງໝົດຂອງເອກະຊົນ.

ມາດຕາ 8

ການລົງທຶນຮ່ວມໂດຍກົງຂອງລັດ
ການລົງທຶນຮ່ວມໂດຍກົງຂອງລັດ ແມ່ນ ການປະກອບທຶນສົມທົບຂອງລັດໂດຍກົງ ເຂົົ້າໃນການພັດທະ
ນາໂຄງການ ຮ່ວມກັບພາກເອກະຊົນ ໂດຍອີງຕາມຜົນຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດເຕັກນິກ ບົນພືົ້ນຖານການຕົກລົງເຫັນດີ ຂອງລັດຖະບານ ຫື ການຮັບຮອງໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ຫື ສະພາ
ປະຊາຊົນຂັົ້ນແຂວງ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນແຕ່ລະກລະນີ.

ມາດຕາ 9

ການລົງທຶນທັງໝົດຂອງເອກະຊົນ
ການລົງທຶນທັງໝົດຂອງເອກະຊົນ ແມ່ນ ພາກເອກະຊົນ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບລົງທຶນທັງໝົດ ເຂົົ້າໃນການ
ພັດທະນາໂຄງການຂອງລັດ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຂອງພາກລັດ ໂດຍອີງຕາມຜົນຂອງການສຶກສາ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກໂຄງການ ບົນພືົ້ນຖານການຕົກລົງເຫັນດີ ຂອງລັດຖະບານ ຫື
ການຮັບຮອງໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ຫື ສະພາປະຊາຊົນຂັົ້ນແຂວງ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນແຕ່ລະກລະນີ.

ມາດຕາ 10 ຮູບແບບລົງທຶນຮ່ວມ
ຮູບແບບ ການລົງທຶນ ມີ ດັົ່ງນີົ້:
1. ອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ, ສະໜອງທຶນ ແລະ ດໍາເນີນງານ (Design Build Finance Operate-DBFO)
2. ອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ດໍາເນີນງານ (Design Build Operate-DBO)
3. ກໍ່ສ້າງ, ດໍາເນີນງານ ແລະ ມອບໂອນ (Build Operate Transfer-BOT)
4. ກໍ່ສ້າງ, ເປັນເຈົົ້າຂອງ, ດໍາເນີນງານ ແລະ ມອບໂອນ (Build Own Operate Transfer-BOOT)
5. ກໍ່ສ້າງ, ເປັນເຈົົ້າຂອງ ແລະ ດໍາເນີນງານ (Build Own Operate-BOO)
6. ກໍ່ສ້າງ, ມອບຮັບ ແລະ ດໍາເນີນງານ (Build Transfer Operate-BTO)
7. ກໍ່ສ້າງ, ເຊົົ່າ ແລະ ມອບໂອນ (Build Lease Transfer-BLT)
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8. ກໍ່ສ້າງ ແລະ ມອບຮັບ (Build Transfer-BT)
9. ດໍາເນີນງານ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ (Operate and Maintenance-O&M).
ມາດຕາ 11 ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ອອກແບບ, ກສ
ໍ່ າ້ ງ, ສະໜອງທຶນ ແລະ ດໍາເນີນງານ (DBFO)
ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ, ສະໜອງທຶນ ແລະ ດໍາເນີນງານ ແມ່ນ ການລົງທຶນ
ທີມ
ື່ ີລັກສະນະ ດັົ່ງນີົ້:
1. ເປັນໂຄງການພັດທະນາ, ປັບປຸງໂຄງລ່າງພືົ້ນຖານ ແລະ ການສະໜອງການບລິການ ທີື່ລັດ ເປັນ
ເຈົົ້າຂອງ, ແຕ່ໃຫ້ພາກເອກະຊົນ ເຂົົ້າມາຮ່ວມພັດທະນາ ເລີົ້ມແຕ່ການ ອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ, ຈົນຮອດການ
ດໍາເນີນງານ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ຕະຫອດອາຍຸຂອງໂຄງການ ຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ເງືື່ອນໄຂ ທີື່ພາກລັດ
ກໍານົດໃຫ້ ໂດຍມີສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍໃຫ້ພາກເອກະຊົນລົງທຶນກ່ອນ
2. ການຊໍາລະ ແມ່ນປະຕິບັດໃນໄລຍະດໍາເນີນງານ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນຂອງການບລິການ ຕາມມາດຕະ
ຖານ ແລະ ເງືື່ອນໄຂ ທີື່ໄດ້ ກໍານົດໄວ້ໃນບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ທີື່ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ສັນຍາການ
ລົງທຶນຮ່ວມ ຕະຫອດໄລຍະອາຍຸ ຂອງສັນຍາ
3. ການບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍ ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກເອກະຊົນ
ຕະຫອດອາຍຸຂອງສັນຍາ
4.

ແຫ່ງທຶນໃນການຊໍາລະ ແມ່ນຈັດສັນຈາກລາຍຮັບທີື່ລັດເກັບໄດ້ໂດຍກົງຈາກໂຄງການ ແລະ/ຫື

ງົບປະມານ ຂອງລັດທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນງົບປະມານຊໍາລະໂຄງການ.
ມາດຕາ 12 ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ອອກແບບ, ກສ
ໍ່ າ້ ງ ແລະ ດໍາເນີນງານ (DBO)
ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ດໍາເນີນງານ ແມ່ນການລົງທຶນທີື່ ມີລັກສະນະ
ດັົ່ງນີົ້:
1. ເປັນໂຄງການພັດທະນາ, ປັບປຸງໂຄງລ່າງພືົ້ນຖານ ແລະ ການສະໜອງການບລິການ ທີື່ລັດເປັນ
ເຈົົ້າຂອງ, ແຕ່ວ່າຈ້າງໃຫ້ພາກເອກະຊົນ ມາອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ດໍາເນີນງານ ຕາມເງືື່ອນໄຂ ແລະ
ມາດຕະຖານທີພ
ື່ າກລັດກໍານົດໃຫ້ ໂດຍມີສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ. ສໍາລັບການດໍາເນີນງານ ສາມາດດໍາເນີນ
ພາຍໃຕ້ສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ ຫື ສັນຍາດໍາເນີນງານຕ່າງຫາກ
2. ການບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍ ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກເອກະຊົນ
ຕະຫອດອາຍຸຂອງສັນຍາ
3. ການຊໍາລະ ແມ່ນປະຕິບັດເປັນ ສອງ ສ່ວນ ຄື ສໍາລັບການອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ໃຫ້ຊໍາລະພາຍຫັງ
ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງ ໂດຍຈ່າຍເປັນງວດຕາມການຕົກລົງ ແລະ ສໍາລັບການດໍາເນີນງານ ຕະຫອດໄລຍະອາຍຸຂອງ
ສັນຍາ ໃຫ້ຊໍາລະຕາມຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕົວຈິງ ຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ເງືື່ອນໄຂ ທີື່
ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ທີື່ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ
4. ແຫ່ງທຶນໃນການຊໍາລະ ແມ່ນນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ ທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນງົບປະມານຊໍາລະ
ໂຄງການ ແລະ ຈັດສັນຈາກລາຍຮັບທີື່ລັດເກັບໄດ້ໂດຍກົງຈາກໂຄງການ.
ມາດຕາ 13 ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ກສ
ໍ່ າ້ ງ, ດໍາເນີນງານ ແລະ ມອບໂອນ (BOT)
ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ກໍ່ສ້າງ, ດໍາເນີນງານ ແລະ ມອບໂອນ ແມ່ນການລົງທຶນທີື່ ມີລັກສະນະ
ດັົ່ງນີົ້:
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1. ເປັນໂຄງການພັດທະນາ, ປັບປຸງໂຄງລ່າງພືົ້ນຖານ ແລະ ການສະໜອງການບລິການ ທີື່ລັດເປັນ
ເຈົົ້າຂອງ, ແຕ່ໃຫ້ສິດສໍາປະທານ ແກ່ພາກເອກະຊົນ ເພືື່ອດໍາເນີນການສຶກສາສໍາຫວດ, ອອກແບບ ກໍ່ສ້າງ ແລະ
ດໍາເນີນງານ ຕາມເງືື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານທີື່ພາກລັດກໍານົດໃຫ້ ໂດຍມີສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ
2. ພາກເອກະຊົນ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ລົງທຶນທັງໝົດ ແລະ ລາຍຮັບຈາກໂຄງການ ຕາມທີື່ກໍານົດໄວ້
ໃນບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ທີື່ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ສັນຍາ ທີື່ໄດ້ເຊັນກັບລັດຖະບານ
3. ການບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍ ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກເອກະຊົນ
ຕະຫອດອາຍຸຂອງສັນຍາ
4. ພາກເອກະຊົນ
ສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ.

ຕ້ອງມອບໂອນໂຄງການທີື່ຢູ່ໃນສະພາບດີ

ຄືນໃຫ້ລັດຖະບານພາຍຫັງສິົ້ນສຸດ

ມາດຕາ 14 ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ກສ
ໍ່ າ້ ງ, ເປັນເຈົາົ້ ຂອງ, ດໍາເນີນງານ ແລະ ມອບໂອນ (BOOT)
ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ກໍ່ສ້າງ, ດໍາເນີນງານ, ເປັນເຈົົ້າຂອງ ແລະ ມອບໂອນ ແມ່ນການລົງທຶນ
ທີມ
ື່ ີລັກສະນະ ດັົ່ງນີົ້:
1. ເປັນໂຄງການພັດທະນາ, ປັບປຸງໂຄງລ່າງພືົ້ນຖານ ແລະ ການສະໜອງການບລິການ ທີື່ລັດເປັນ
ເຈົົ້າຂອງ, ແຕ່ໃຫ້ສິດສໍາປະທານ ແກ່ພາກເອກະຊົນ ເພືື່ອດໍາເນີນການສຶກສາສໍາຫວດ, ອອກແບບ ກໍ່ສ້າງ, ເປັນ
ເຈົົ້າຂອງ ແລະ ດໍາເນີນງານ ຕາມເງືື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານທີື່ພາກລັດກໍານົດໃຫ້ ໂດຍມີສັນຍາການລົງທຶນ
ຮ່ວມ
2. ພາກເອກະຊົນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ລົງທຶນ, ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ ຂອງໂຄງການ
ຕະຫອດອາຍຸສັນຍາ
3. ການບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍ ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກເອກະຊົນ
ຕະຫອດອາຍຸຂອງສັນຍາ
4. ພາກເອກະຊົນ
ສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ.
5.

ຕ້ອງມອບໂອນໂຄງການທີື່ຢູ່ໃນສະພາບດີ

ຄືນໃຫ້ລັດຖະບານພາຍຫັງສິົ້ນສຸດ

ການລົງທຶນໃນຮູບການນີົ້ ນໍາໃຊ້ໃນໂຄງການລົງທຶນທີື່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ເຕັກນິກສັບສົນ.

ມາດຕາ 15 ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ກສ
ໍ່ າ້ ງ, ເປັນເຈົາົ້ ຂອງ ແລະ ດໍາເນີນງານ (BOO)
ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ກໍ່ສ້າງ, ເປັນເຈົົ້າຂອງ ແລະ ດໍາເນີນງານ ແມ່ນການລົງທຶນ ທີື່ມີລັກສະນະ
ດັົ່ງນີົ້:
1. ເປັນໂຄງການພັດທະນາ, ປັບປຸງໂຄງລ່າງພືົ້ນຖານ ແລະ ການສະໜອງການບລິການ ທີື່ລັດເປັນ
ເຈົົ້າຂອງ, ແຕ່ມອບສິດສໍາປະທານ ໃຫ້ແກ່ພາກເອກະຊົນ ເພືື່ອດໍາເນີນການສຶກສາສໍາຫວດ, ອອກແບບ ກໍ່ສ້າງ,
ເປັນເຈົົ້າຂອງ ແລະ ດໍາເນີນງານ ຕາມເງືື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານທີື່ພາກລັດກໍານົດໃຫ້ ໂດຍມີສັນຍາການ
ລົງທຶນຮ່ວມ
2. ພາກເອກະຊົນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ລົງທຶນ, ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ ຂອງໂຄງການ
ຕະຫອດອາຍຸສັນຍາ
3. ການບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍ ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກເອກະຊົນ
ຕະຫອດອາຍຸຂອງສັນຍາ
4.

ພາຍຫັງສິົ້ນສຸດສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ ພາກເອກະຊົນບໍ່ມອບໂຄງການ ຄືນໃຫ້ພາກລັດ.
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ມາດຕາ 16 ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ກສ
ໍ່ າ້ ງ, ມອບຮັບ ແລະ ດໍາເນີນງານ (BTO)
ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ກໍ່ສ້າງ, ມອບຮັບ ແລະ ດໍາເນີນງານ ແມ່ນການລົງທຶນທີື່ ມີລັກສະນະ
ດັົ່ງນີົ້:
1. ເປັນໂຄງການພັດທະນາ, ປັບປຸງໂຄງລ່າງພືົ້ນຖານ ແລະ ການສະໜອງການບລິການ ທີື່ລັດເປັນເຈົົ້າ
ຂອງ, ແຕ່ມອບສິດໃຫ້ພາກເອກະຊົນ ເປັນຜູ້ລົງທຶນ ໃນການອອກແບບ ແລະ ກສ
ໍ່ ້າງ ຕາມເງືື່ອນໄຂ ແລະ
ມາດຕະຖານທີື່ພາກລັດກໍານົດ ໂດຍມີສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ, ພາຍຫັງສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງແລ້ວມອບໂຄງການ
ໃຫ້ພາກລັດ
2. ຫັງຈາກນັົ້ນ ພາກລັດໃຫ້ພາກເອກະຊົນທີື່ໄດ້ລົງທຶນນັົ້ນ ເຊົົ່າສິື່ງກໍ່ສ້າງ ເພືື່ອດໍາເນີນງານ ໂດຍມີ
ສັນຍາເຊົົ່າ ຮ່ວມກັນ
3. ຕະຫອດອາຍຸສັນຍາເຊົົ່າ ພາກເອກະຊົນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍ່ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ
ເກັບລາຍຮັບທັງໝົດຈາກໂຄງການ.
ມາດຕາ 17 ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ກສ
ໍ່ າ້ ງ, ເຊົາົ່ ແລະ ມອບໂອນ (BLT)
ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ກໍ່ສ້າງ, ເຊົົ່າ ແລະ ມອບໂອນ ແມ່ນການລົງທຶນທີື່ມີລັກສະນະ ດັົ່ງນີົ້:
1. ເປັນໂຄງການພັດທະນາ, ປັບປຸງໂຄງລ່າງພືົ້ນຖານ ແລະ ການສະໜອງການບລິການ ທີື່ລັດເປັນເຈົົ້າ
ຂອງ, ແຕ່ລັດວ່າຈ້າງໃຫ້ພາກເອກະຊົນ ເປັນຜູ້ອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຕາມເງືື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານທີື່ພາກ
ລັດກໍານົດ ໂດຍມີສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ, ພາຍຫັງສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງແລ້ວມອບໂຄງການໃຫ້ພາກລັດ
2.

ຫັງຈາກນັົ້ນ ພາກລັດ ຄັດເລືອກພາກເອກະຊົນ ເພືື່ອເຊົົ່າສິື່ງກໍ່ສ້າງ ໂດຍມີສັນຍາເຊົົ່າ ຮ່ວມກັນ

3. ຕະຫອດອາຍຸສັນຍາເຊົົ່າ ພາກເອກະຊົນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍ່ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ
ເກັບລາຍຮັບທັງໝົດຈາກໂຄງການ
4.

ພາຍຫັງສິົ້ນສຸດສັນຍາເຊົົ່າ ພາກເອກະຊົນ ຕ້ອງມອບໂຄງການ ຄືນໃຫ້ພາກລັດໃນສະພາບທີື່ດີ

5. ແຫ່ງທຶນໃນການຊໍາລະຄ່າອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ແມ່ນນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ຂອງລັດທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້
ໃນແຜນງົບປະມານຊໍາລະໂຄງການ ຊຶື່ງອາດຊໍາລະ ເທືື່ອດຽວ ຫື ເປັນງວດ ຕາມສັນຍາ.
ມາດຕາ 18 ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ກສ
ໍ່ າ້ ງ ແລະ ມອບຮັບ (BT)
ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ມອບຮັບ ແມ່ນການລົງທຶນທີື່ມີລັກສະນະ ດັົ່ງນີົ້:
1. ເປັນໂຄງການພັດທະນາ, ປັບປຸງໂຄງລ່າງພືົ້ນຖານ ແລະ ການສະໜອງການບລິການ ທີື່ມີລັກສະນະ
ສະເພາະ, ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ ຊຶື່ງລັດເປັນເຈົົ້າຂອງ ແລະ ບລິຫານໂດຍກົງ, ແຕ່ວ່າຈ້າງໃຫ້ພາກເອກະຊົນ ເປັນຜູ້
ອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຕາມເງືື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານທີື່ພາກລັດກໍານົດ ໂດຍມີສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ
2. ພາຍຫັງສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງ ພາກເອກະຊົນ ມອບໂຄງການໃຫ້ພາກລັດ ເພືື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊ້
ຕາມຈຸດປະສົງ
3. ແຫ່ງທຶນໃນການຊໍາລະ ແມ່ນນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ຂອງລັດທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນງົບປະມານຊາລະ
ໂຄງການ ຊຶື່ງອາດຊໍາລະ ເທືື່ອດຽວ ຫື ເປັນງວດ ຕາມສັນຍາ.
ມາດຕາ 19 ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ດໍາເນີນງານ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ (O&M)
ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ດໍາເນີນງານ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ແມ່ນການລົງທຶນທີື່ ມີລັກສະນະ ດັົ່ງນີົ້:
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1. ເປັນໂຄງການ ໂຄງລ່າງພືົ້ນຖານ ແລະ ການບລິການ ທີື່ມີແລ້ວ ຊຶື່ງລັດເປັນເຈົົ້າຂອງ, ແຕ່ວ່າຈ້າງ
ໃຫ້ພາກເອກະຊົນ ເປັນຜູ້ດໍາເນີນງານ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶື່ງ ຫື ທັງໝົດ ຕາມເງືື່ອນໄຂ ແລະ
ມາດຕະຖານທີື່ພາກລັດກໍານົດ ໂດຍມີສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ
2. ແຫ່ງທຶນໃນການຊໍາລະຄ່າ ດໍາເນີນງານ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ແມ່ນນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ຂອງລັດທີື່ໄດ້
ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນງົບປະມານຊໍາລະໂຄງການ ຊຶື່ງອາດຊໍາລະແບບມອບເໝົາ ຫື ອີງຕາມຜົນຂອງການໃຫ້ການ
ດໍາເນີນງານ ຕາມສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ.
ມາດຕາ 20 ເງືອ
ື່ ນໄຂ ຂອງການລົງທຶນຮ່ວມ
ການລົງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງມີເງືື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີ:ົ້
1.

ມີສັນຍາຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ກັບ ພາກເອກະຊົນ

2.

ເປັນໂຄງການກໍ່ສ້າງໃໝ່ ຫື ການປັບປຸງໂຄງລ່າງພືົ້ນຖານ ຫື ສະໜອງການບລິການ ແກ່ສາທາ

ລະນະ ໂດຍເນັົ້ນໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງໂຄງການ;
3.

ກໍານົດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມສ່ຽງດ້ານຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ເປັນຕົົ້ນ ຄວາມສ່ຽງດ້ານການກໍ່

ສ້າງ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດ, ລາຍຮັບ ແລະ ພັນທະຂອງບລິສັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ບົນພືົ້ນຖານຕ້ອງ
ຮັບປະກັນ ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຂອງການລົງທຶນຮ່ວມ
4.

ຮັບປະກັນສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ໃຊ້ບລິການ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບລິການ

5.

ມີການປະມູນ ແບບເປີດກວ້າງ ແລະ ໂປ່ງໃສ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 21 ການເລືອກ ຮູບການ ແລະ ຮູບແບບ ການລົງທຶນຮ່ວມ
ການເລືອກເອົາຮູບການ ແລະ ຮູບແບບ ການລົງທຶນຮ່ວມ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 12 ຫາ 19
ຂອງດໍາລັດສະບັບນີົ້ ໃຫ້ອີງຕາມ ປະເພດ, ຂະໜາດ, ມູນຄ່າ, ເງືື່ອນໄຂ ແລະ ລັກສະນະຈຸດພິເສດ ສະເພາະຂອງ
ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕາມຜົນຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກຂອງໂຄງການ.

ພາກທີ III
ການກະກຽມ, ການພິຈາລະນາ ແລະ ການປະມູນ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
ໝວດທີ 1
ການກະກຽມ ແລະ ການພິຈາລະນາ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
ມາດຕາ 22 ບົດສະເໜີເບືອ
ົ້ ງຕົນ
ົ້ ຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
ບົດສະເໜີເບືົ້ອງຕົົ້ນ ຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ແມ່ນເອກະສານສະເໜີແນວຄວາມຄິດເບືົ້ອງຕົົ້ນ ຂອງ
ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ທີື່ມີຈຸດປະສົງພັດທະນາໂຄງການ ໃນຮູບແບບ ການລົງທຶນຮ່ວມ ຊຶື່ງເປັນໂຄງການທີື່ ຖືກ
ບັນຈຸເຂົົ້າໃນແຜນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ.
ສໍາລັບເນືົ້ອໃນລະອຽດຂອງບົດສະເໜີເບືົ້ອງຕົົ້ນ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
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ມາດຕາ 23 ການສະເໜີ ແລະ ການພິຈາລະນາ ບົດສະເໜີເບືອ
ົ້ ງຕົນ
ົ້ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ທີື່ມີຈຸດປະສົງພັດທະນາໂຄງການ ໃນຮູບແບບການລົງທຶນຮ່ວມ ຊຶື່ງນອນໃນແຜນ
ການລົງທຶນຂອງລັດ ທີີື່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງ ຕາມກົດໝາຍ ໃຫ້ຍືື່ນບົດສະເໜີເບືົ້ອງຕົົ້ນ ຕໍ່ຫ້ອງການລົງທຶນ
ຮ່ວມຂັົ້ນສູນກາງ ເພືື່ອຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມຂັົ້ນສູນ
ກາງ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ຊາວ ວັນ ສໍາລັບການລົງທຶນໃນກິດຈະການທີື່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວ
ຂ້ອງໄດ້ກໍານົດໃຫ້ຂັົ້ນສູນການຄຸ້ມຄອງ.
ສໍາລັບການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນກິດຈະການທີື່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ກໍານົດໃຫ້ຂັົ້ນ
ແຂວງຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ຍືື່ນບົດສະເໜີເບືົ້ອງຕົົ້ນ ຕໍ່ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມຂັົ້ນແຂວງ ເພືື່ອຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີ
ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມຂັົ້ນແຂວງ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສິບຫ້າ ວັນ.
ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາ ບົດສະເໜີເບືົ້ອງ
ຕົົ້ນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຖ້າວ່າຮັບຮອງບົດສະເໜີດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ ໃຫ້ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ຫ້າ ວັນ ນັບແຕ່ວັນມີມະຕິກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການ
ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ເພືື່ອກະກຽມສ້າງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ບົດປະເມີນຜົນກະທົບ
ທາງດ້ານສິງື່ ແວດລ້ອມ ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ແບບລະອຽດຂອງໂຄງການ. ໃນກລະນີບໍ່ເຫັນດີ ກໃຫ້ແຈ້ງ
ພາກເອກະຊົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນ.
ມາດຕາ 24 ບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດລິເລີມ
ື່ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
ບົດສະເໜີີແນວຄວາມຄິດລິເລີື່ມໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ແມ່ນ ເອກະສານຂອງໂຄງການທີລ
ື່ ິເລີື່ມໃໝ່
ໂດຍພາກເອກະຊົນ ຊຶື່ງເປັນໂຄງການທີື່ບໍ່ນອນໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ແຕ່ເປັນໂຄງການທີື່ມີຄວາມສໍາຄັນ,
ມີແນວຄວາມຄິດໃໝ່, ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດ.
ສໍາລັບເນືົ້ອໃນລະອຽດຂອງບົດສະເໜີີແນວຄວາມຄິດລິເລີື່ມ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
ມາດຕາ 25 ເງືອ
ື່ ນໄຂ ແນວຄວາມຄິດລິເລີມ
ື່ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
ແນວຄວາມຄິດລິເລີື່ມ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງມີເງືື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີົ້:
1.

ເປັນໂຄງການຕາມແນວຄວາມຄິດລິເລີື່ມໃໝ່ ຂອງພາກເອກະຊົນ

2. ເປັນໂຄງການທີື່ມີຄວາມສໍາຄັນ, ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ, ມີຄວາມຄຸ້ມຄ່າໃນ
ການລົງທຶນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ
3.

ມີຜົນຕອບແທນສູງ ແລະ ກວ້າງຂວາງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

4. ມີຂໍ້ມູນລະອຽດ ແລະ ພຽງພ ເພືື່ອໃຫ້ສາມາດປະເມີນ ຫື ສືບຕໍ່ ສ້າງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ
ລະອຽດຂອງໂຄງການ.
ພາກເອກະຊົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ ໂດຍບໍ່ຮຽກຮ້ອງການສະໜັບສະໜູນ
ດ້ານການເງິນ ຫື ດ້ານນະໂຍບາຍດ້ານ ພາສີ, ອາກອນ ໃນການກະກຽມ ແລະ ດໍາເນີນໂຄງການ ລວມທັງ
ຮັບຜິດຊອບຄວາມສ່ຽງທັງໝົດຂອງໂຄງການ.
ມາດຕາ 26 ການສະເໜີ ແລະ ການພິຈາລະນາ ແນວຄວາມຄິດລິເລີມ
ື່ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
ພາກເອກະຊົນ ທີື່ມີຈຸດປະສົງພັດທະນາໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຊຶື່ງເປັນໂຄງການທີື່ມີແນວຄວາມຄິດລິ
ເລີື່ມ ສາມາດຍືື່ນບົດສະເໜີີແນວຄວາມຄິດລິເລີື່ມ ພ້ອມດ້ວຍ ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ບົດປະເມີນ
ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ເບືົ້ອງຕົົ້ນ ຂອງໂຄງການ ຕຫ
ໍ່ ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ
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ຫື ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ເພືື່ອນໍາສະເໜີ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຂັົ້ນສູນກາງ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສີື່ສິບຫ້າ ວັນ.
ໃນກລະນີ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຂັົ້ນສູນກາງ ຫາກເຫັນວ່າ ບົດສະ
ເໜີີແນວຄວາມຄິດລິເລີື່ມ, ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ
ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ເບືົ້ອງຕົົ້ນ ມີເນືົ້ອໃນຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນແລ້ວ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ ນໍາສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາ. ພາຍຫັງ ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາຮັບຮອງແລ້ວ ໃຫ້ຫ້ອງການລົງທຶນ
ຮ່ວມ ແຈ້ງໃຫ້ພາກເອກະຊົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືື່ອເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈ ແລະ ສ້າງບົດວິພາກເສດຖະກິດເຕັກນິກ ແລະ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ແບບລະອຽດ.
ໃນກລະນີ ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ບົດປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ ແລະ
ທໍາມະຊາດ ເບືົ້ອງຕົົ້ນ ມີເນືົ້ອໃນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ກໃຫ້ເເຈ້ງພາກເອກະຊົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືື່ອປັບປຸງ
ແລະ ແກ້ໄຂ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ຫົກສິບ ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ແຈ້ງ ເປັນຕົົ້ນໄປ. ໃນກລະນີບໍ່ເຫັນດີ ກໃຫ້ແຈ້ງ
ພາກເອກະຊົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນ.
ພາກເອກະຊົນ ທີື່ໄດ້ຍືື່ນບົດສະເໜີີແນວຄວາມຄິດລິເລີື່ມນັົ້ນ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບບູລິມະສິດ ໃນການເປັນຜູ້ພັດ
ທະນາໂຄງການ ຊຶື່ງຕ້ອງຜ່ານການປະມູນ. ໃນກລະນີຜູ້ກ່ຽວ ຫາກບໍ່ຊະນະການປະມູນ ຈະໄດ້ຮັບການທົດແທນ
ຄືນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈາກຜູ້ຊະນະການປະມູນ ໂດຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງຖືກຄິດໄລ່ເປັນຕົົ້ນທຶນ ຂອງໂຄງການ
ແລະ ກໍານົດແຈ້ງໃນເອກະສານປະມູນ.
ໃນກລະນີ ພາກເອກະຊົນຜູ້ສະເໜີແນວຄວາມຄິດລິເລີື່ມ ຫາກສະເໜີລາຄາປະມູນທີື່ສູງກວ່າ ຜູ້ທີື່ສະເໜີ
ລາຄາທີື່ດີທີື່ສຸດ ພາກເອກະຊົນທີື່ສະເໜີແນວຄວາມຄິດລິເລີື່ມນັົ້ນ ອາດໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍໃຫ້ປັບລາຄາ ຫື ໄດ້
ຮັບນະໂຍບາຍອືື່ນ ຕາມທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
ມາດຕາ 27 ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແບບລະອຽດ ຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແບບລະອຽດ ຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ແມ່ນ ເອກະສານກ່ຽວກັບ
ຮູບແບບ, ລັກສະນະ ແລະ ອາຍຸ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ທີື່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສອດຄ່ອງດ້ານເຕັກນິກ, ຜົນປະ
ໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຄວາມຄຸ້ມຄ່າໃນການລົງທຶນ, ຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ດ້ານການເງິນ, ຮັບປະກັນລັກສະນະຂອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນມາດຕາ
20 ຂອງດໍາລັດສະບັບນີົ້ ລວມທັງການກໍານົດກ່ຽວກັບ ຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ, ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິື່ງ
ແວດລ້ອມ ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ, ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ໃນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ.
ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ຫື ພາກເອກະຊົນ ຕ້ອງດໍາເນີນການສຶກສາ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດເຕັກນິກ, ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ເພືື່ອສ້າງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ
ແລະ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ແບບລະອຽດ ໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນ
ກໍານົດເວລາ ສິບແປດ ເດືອນ ຫື ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈ ແລ້ວສະເໜີຕຫ
ໍ່ ້ອງການ
ລົງທຶນຮ່ວມ.
ມາດຕາ 28 ການພິຈາລະນາ ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແບບລະອຽດ ຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
ຫ້ອງການລົງ ທຶນຮ່ວມ ເປັນຜູ້ ຄົົ້ນຄວ້າ ບົດ ວິພາກເສດຖະກິດ -ເຕັກນິກແບບລະອຽດ ຂອງໂຄງການ
ລວມທັງ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ແບບລະອຽດ ຂອງໂຄງການ
ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ເກົົ້າສິບ ວັນ ແລ້ວນໍາສະເໜີ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຮ່ວມ
ພິຈາລະນາ ດັົ່ງນີົ້:
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1. ຕົກລົງຮັບຮອງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແບບລະອຽດ ຂອງໂຄງການ ແລ້ວສະເໜີຕອ
ໍ່ ົງການ
ປກຄອງຂັົ້ນແຂວງ, ລັດຖະບານ ຫື ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ ຕາມແຕ່ລະກລະນີ ພ້ອມທັງອະນຸຍາດໃຫ້ເຈົົ້າ
ຂອງໂຄງການ ຫື ພາກເອກະຊົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກະກຽມເອກະສານປະມູນ;
2. ສະເໜີ ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ຫື ພາກເອກະຊົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ ບົດວິພາກ
ເສດຖະກິດ- ເຕັກນິກແບບລະອຽດ ຂອງໂຄງການ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ຫົກສິບ ວັນ
3.

ປະຕິເສດ ການຮັບຮອງເອົາບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແບບລະອຽດ ຂອງໂຄງການ.

ໝວດທີ 2
ການປະມູນໂຄງການ
ມາດຕາ 29 ການປະມູນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
ການປະມູນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ແມ່ນການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານລາຄາ ແລະ ຄຸນະພາບ ໃນການພັດທະນາ
ໂຄງການ ລົງທຶນຮ່ວມ ເພືື່ອຄັດເລືອກຄູ່ສັນຍາພາກເອກະຊົນ ທີື່ມເີ ງືື່ອນໄຂ ຕາມການກໍານົດຂອງເຈົົ້າຂອງ
ໂຄງການ.
ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງແຈ້ງກ່ຽວກັບການເປີດການປະມູນໂຄງການ ໂດຍຜ່ານພາຫະນະສືື່ມວນ
ຊົນຕ່າງໆ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສາມ ວັນ ນັບແຕ່ວັນສໍາເລັດເອກະສານການປະມູນ.
ສໍາລັບການປະມູນໂຄງການທີື່ໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫືອທາງການເພືື່ອການພັດທະນາ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ
ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ ຍົກເວັົ້ນກລະນີຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໄດ້ກໍານົດລະບຽບການ ແລະ
ຂັົ້ນຕອນດໍາເນີນການປະມູນໄວ້ຕ່າງຫາກ ແຕ່ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມຊາບ.
ມາດຕາ 30 ຫກ
ັ ການ ການປະມູນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
ການປະມູນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫັກການ ດັົ່ງນີ:ົ້
1.

ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ

2.

ເປີດກວ້າງແຂ່ງຂັນການປະມູນ, ສະເໝີພາບ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້

3. ຫີກເວັົ້ນການສ້າງຂໍ້ຈໍາກັດ
ການ ປະມູນ.

ທີື່ເປັນອຸປະສັກ,

ຂັດຂວາງ

ແລະ

ລະເມີດສິດຂອງຜູ້ເຂົົ້າຮ່ວມ

ມາດຕາ 31 ເອກະສານການປະມູນ
ເອກະສານການປະມູນ ມີ ດັົ່ງນີົ້:
1.

ແຜນລະອຽດຂອງຂະບວນການປະມູນທີື່ຕ້ອງປະຕິບັດ;

2. ໜັງສືເຈດຈໍານົງ ລວມທັງເງືື່ອນໄຂເບືົ້ອງຕົົ້ນ, ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ້ເຂົົ້າຮ່ວມການປະມູນ ແລະ
ຫັກການໃນການປະເມີນ
3.

ຮ່າງສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ;

4.

ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແບບລະອຽດຂອງໂຄງການ;

5.

ເອກະສານກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນຂອງລັດຖະບານ (ຖ້າມີ);

6.

ເອກະສານຄັດຕິດທາງດ້ານເຕັກນິກທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ເພືື່ອກະກຽມ ເອກະສານການປະມູນ
ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນດໍາລັດສະບັບນີົ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ສໍາເລັດ ພາຍໃນກໍານົດ
ເວລາ ສາມສິບ ວັນ ນັບແຕ່ວັນບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແບບລະອຽດຂອງໂຄງການ ຖືກຮັບຮອງ
ເປັນຕົົ້ນໄປ.
ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງກວດກາເອກະສານການປະມູນໃຫ້ສໍາເລັດ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ຫ້າ ວັນ
ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບເອກະສານການປະມູນ ເປັນຕົົ້ນໄປ. ໃນກລະນີເອກະສານການປະມູນຫາກ ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ
ຖືກຕ້ອງ ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ປັບປຸງເອກະສານການປະມູນຄືນ ພາຍໃນກໍາ
ນົດເວລາ ຫ້າ ວັນ.
ມາດຕາ 32 ການຄັດເລືອກຜູຊ
້ ະນະການປະມູນ
ການຄັດເລືອກຜູ້ຊະນະການປະມູນ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີົ້:
1.

ຄັດເລືອກຜູ້ປະມູນທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ

2.

ຄັດເລືອກມາດຕະຖານ-ເຕັກນິກ

3. ຄັດເລືອກດ້ານລາຄາ.
ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ການຄັດເລືອກຜູ້ຊະນະການປະມູນ ແລະ ຂັົ້ນຕອນການປະມູນ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ
ລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
ມາດຕາ 33 ຄະນະກໍາມະການປະມູນ
ຄະນະກໍາມະການປະມູນ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັົ້ງ ໂດຍ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສໍາ
ລັບຂັົ້ນສູນກາງ ຫື ເຈົົ້າແຂວງ, ເຈົົ້າຄອງນະຄອນຫວງ ສໍາລັບຂັົ້ນທ້ອງຖິື່ນ ບົນພືົ້ນຖານການປະສານສົມກັບ
ພາກສ່ວນ ແລະ ອົງການປກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃນການຄຸ້ມຄອງ
ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການປະມູນ ຕາມວິທີການ ແລະ ຂັົ້ນຕອນ ທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຄະນະກໍາມະການປະມູນ ປະກອບດ້ວຍ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ:
1.

ຂະແໜງການ ການເງິນ ໜຶື່ງ ທ່ານ

2.

ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ໜຶື່ງ ຫາ ສາມ ທ່ານ

3.

ທີື່ປຶກສາອາວຸໂສທາງດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໜຶື່ງ ຫາ ສາມ ທ່ານ

4. ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ໜຶື່ງ ທ່ານ.
ໃນກລະນີຈໍາເປັນ ກສາມາດສະເໜີແຕ່ງຕັົ້ງຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ພາກສ່ວນ ແລະ ອົງການປກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງຕືື່ມ.
ມາດຕາ 34 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງຄະນະກໍາມະການປະມູນ
ຄະນະກໍາມະການປະມູນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີົ້:
1. ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ເງືື່ອນໄຂ ຂອງການປະມູນ, ກວດກາເອກະສານການປະມູນ ແລ້ວ
ນໍາສະເໜີ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ພິຈາລະນາ
2. ດໍາເນີນການປະມູນ, ເປີດຊອງເອກະສານການປະມູນ ແລະ ປະເມີນເອກະສານການປະມູນ ຕາມ
ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ
3. ລາຍງານຜົນຂອງການປະເມີນເອກະສານການປະມູນ ແລະ ຜົນການປະມູນ ຕໍ່ຄະນະກໍາມະການ
ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ພິຈາລະນາ
12

4. ນໍ າ ໃຊ້ ສ ິ ດ ແລະ ປະຕິ ບ ັ ດ ໜ້ າ ທີ ື່ ອ ື ື່ ນ ຕາມທີ ື່ ໄ ດ້ ກ ໍ າ ນົ ດ ໄວ້ ໃ ນກົ ດ ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ສໍາລັບການປະເມີນເອກະສານການປະມູນ ໃຫ້ອີງໃສ່ເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານ ການເງິນ, ເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ,
ສິື່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ລວມທັງບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ.

ພາກທີ IV
ສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ
ມາດຕາ 35 ສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ
ສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ ແມ່ນ ການຕົກລົງ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕາງ
ໜ້າໃຫ້ພາກລັດ ກັບ ພາກເອກະຊົນ ທີື່ຊະນະການປະມູນ ໃຫ້ເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ຊຶື່ງຕາງໜ້າໂດຍບລິສັດ
ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດລົງທຶນ ເພືື່ອໃຫ້ເກີດສິດ ແລະ ພັນທະ ໃນການພັດທະນາໂຄງການໃດ
ໜຶື່ງ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເງືື່ອນໄຂສະເພາະຕາມສັນຍາ.
ມາດຕາ 36 ເນືອ
ົ້ ໃນຂອງສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ
ສັນຍາການລົ ງ ທຶນ ຮ່ ວ ມ ຕ້ອງກໍານົ ດ ເນືົ້ ອ ໃນຊັ ດ ເຈນ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ຮັ ດກຸມ ໂດຍສອດຄ່ ອ ງກັ ບ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽ ວຂ້ອງ.
ເນືົ້ອໃນພືົ້ນຖານ ຂອງສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ ມີ ດັົ່ງນີ:ົ້
1.

ຂອບເຂດ ແລະ ໜ້າວຽກຂອງໂຄງການ

2.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄູ່ສັນຍາ ແລະ ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ

3.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການ ຂອງຄູ່ສັນຍາແຕ່ລະຝ່າຍ

4.

ການປະຕິບັດພັນທະດ້ານພາສີ, ອາກອນ ຂອງ ພາກເອກະຊົນ

5.
ໂຄງການ

ສິດນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ, ເຂົົ້າໄປໃນພືົ້ນທີື່ໂຄງການ ແລະ ນໍາໃຊ້ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ໃນພືົ້ນທີື່

6.

ໄລຍະເວລາ ກໍ່ສ້າງ, ວັນເລີື່ມດໍາເນີນງານ, ດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ

7.

ມາດຕະຖານໃນການປະຕິບັດງານດ້ານ ເຕັກນິກ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

8. ການເງິນ, ການຄໍ້າປະກັນ, ການຊໍາລະສະສາງ ແລະ ມາດຕະການປັບໃໝ ໃນກລະນີ ທີື່ບລິສັດ
ໂຄງການ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດ ຕາມມາດຕະຖານ ທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາ
9.

ການທົບທວນ ແລະ ດັດແກ້ຫົວໜ່ວຍລາຄາ

10. ສິດແຊກແຊງເຂົົ້າໃນໂຄງການຂອງ ລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ສະໜອງທຶນ ໃນກລະນີໂຄງການ ມີ
ບັນຫາ
11. ການທົບທວນຄືນ, ການປັບປຸງ ຫື ປ່ຽນແປງເນືົ້ອໃນສັນຍາ
12. ການປ່ຽນແປງເງືື່ອນໄຂຂອງຂອບເຂດ ແລະ ໜ້າວຽກ ລວມທັງການປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີ ທີື່ນໍາໃຊ້
ໃນການພັດທະນາໂຄງການ
13. ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານ
14. ການວາງແຜນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບັງເອີນ
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15. ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
16. ອາຍຸສັນຍາ
17. ກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງ
18. ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ.
ນອກຈາກເນືົ້ອໃນພືົ້ນຖານທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ເທິງນີົ້ ຄູ່ສັນຍາ ສາມາດຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບເນືົ້ອໃນ ສະເພາະ
ໃດໜຶື່ງຕືື່ມອີກກໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ ດໍາລັດສະບັບນີົ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 37 ຂັນ
ົ້ ຕອນການພິຈາລະນາສັນຍາ
ການພິຈາລະນາສັນຍາ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັົ້ນຕອນ ດັົ່ງນີົ້:
1. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ປະສານສົມທົບ ກັບເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ເພືື່ອປຶກສາຫາລື
ແລະ ເຈລະຈາ ກັບ ພາກເອກະຊົນທີື່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ກ່ຽວກັບເນືົ້ອໃນຮ່າງສັນຍາ
ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສາມສິບ ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ແຈ້ງຜົນການປະມູນ ເປັນຕົົ້ນ
ໄປ
2. ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ນໍາສະເໜີຮ່າງສັນຍາ ພ້ອມດ້ວຍລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ຕໍ່ຄະນະ
ກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ເພືື່ອພິຈາລະນາ.
ໃນກລະນີຈໍາເປັນຕ້ອງປັບປຸງເນືົ້ອໃນຮ່າງສັນຍາ ໃຫ້ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ປະສານ
ສົມທົບ ກັບເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ພາກເອກະຊົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທົບທວນ, ປັບປຸງ ໃຫ້ສໍາເລັດ ຕາມກໍານົດ
ເວລາທີື່ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ກໍານົດ.
ມາດຕາ 38 ຂັນ
ົ້ ຕອນການເຊັນສັນຍາ
ການເຊັນສັນຍາ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັົ້ນຕອນ ດັົ່ງນີົ້:
1. ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ລາຍງານລັດຖະບານ ຫື ອົງການປກຄອງຂັົ້ນແຂວງ
ເພືື່ອຂອະນຸມັດເຊັນສັນຍາ
2. ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃຫ້ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ພາກເອກະຊົນ
ທີື່ໄດ້ຜ່ານການຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ຫ້າ ວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນ
ລັດຖະບານ ຫື ອົງການປກຄອງຂັົ້ນແຂວງ ອະນຸມັດໃຫ້ເຊັນສັນຍາ
3. ພາກເອກະຊົນ ທີື່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ສະເໜີຂອະນຸຍາດສ້າງຕັົ້ງ ບລິສັດ
ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕໍ່ ຫ້ອງການບລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສິບຫ້າ ວັນ ນັບແຕ່
ວັນໄດ້ຮັບແຈ້ງການ ເປັນຕົົ້ນໄປ
4. ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕາງໜ້າໃຫ້ພາກລັດ ເຊັນສັນຍາກັບພາກເອກະຊົນ
ທີື່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ຊຶື່ງຕາງໜ້າໂດຍ ບລິສັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ພາຍໃນກໍານົດ
ເວລາ ສາມສິບ ວັນ ນັບແຕ່ວັນອະນຸມັດໃຫ້ເຊັນສັນຍາ.
ໃນກລະນີພາກເອກະຊົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ບໍ່ມາເຊັນສັນຍາຕາມ ກໍານົດເວລາ ໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນພຽງພ
ຈະຖືວ່າ ເປັນການສະລະສິດ ໂດຍບໍ່ມີສິດຮຽກຮ້ອງໃດໆ ຈາກພາກລັດ.
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ມາດຕາ 39 ການປ່ຽນແປງ ຫື ດັດແກ້ ສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ
ການປ່ຽນແປງ ຫື ດັດແກ້ ສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ ແມ່ນການປ່ຽນແປງເນືົ້ອໃນສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ
ທີື່ໄດ້ເຊັນກັນບົນພືົ້ນຖານການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຄູ່ສັນຍາ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ດໍາລັດສະບັບນີົ້ ແລະ
ລະບຽບການອືື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ໃນກລະນີການປ່ຽນແປງ ຫື ດັດແກ້ ເນືົ້ອໃນຂອງສັນຍາ ທີື່ມຜ
ີ ົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິ
ຜົນ ຂອງໂຄງການ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມສ່ຽງຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ຫື ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງ, ທາງອ້ອມ ຕໍ່
ງົບປະມານ, ການຊໍາລະ, ການຄໍ້າປະກັນ ຫື ຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບອືື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງພາກລັດ ໃຫ້ສະເໜີຕໍ່
ລັດຖະບານ ຫື ອົງການປກຄອງຂັົ້ນແຂວງ ເພືື່ອພິຈາລະນາ ໂດຍຜ່ານຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ການລົງທຶນຮ່ວມ, ສ່ວນກລະນີການປ່ຽນແປງ ຫື ດັດແກ້ ເນືົ້ອໃນສັນຍາ ທີື່ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້
ນັົ້ນ ໃຫ້ສະເໜີຕໍ່ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ເພືື່ອພິຈາລະນາ.
ມາດຕາ 40 ອາຍຸສນ
ັ ຍາການລົງທຶນຮ່ວມ
ອາຍຸສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ອີງຕາມຜົນຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານ ເສດຖະກິດເຕັກນິກ, ເງືື່ອນໄຂ ແລະ ລັກສະນະຈຸດພິເສດສະເພາະ ຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ
ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ພາກທີ V
ການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
ໝວດທີ 1
ຜູຈ
້ ດ
ັ ຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
ມາດຕາ 41 ຜູຈ
້ ດ
ັ ຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
ຜູ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ປະກອບດ້ວຍ ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ພາກເອກະຊົນ.
ມາດຕາ 42 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງເຈົາົ້ ຂອງໂຄງການ
ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີົ້:
1.

ກໍານົດ ແລະ ສ້າງ ແຜນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມເບືົ້ອງຕົົ້ນ ໃຫ້ສໍາເລັດ ກ່ອນວັນທີ 25 ເດືອນມິຖຸນາ

ຂອງ ທຸກປີ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ແຕ່ລະໄລຍະ ແລ້ວສົົ່ງໄປຍັງ
ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ເພືື່ອຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ
ພິຈາລະນາບັນຈຸເຂົົ້າໃນແຜນ ຫ້າ ປີ ແລະ ແຜນປະຈໍາປີ ຂອງການລົງທຶນຮ່ວມ
2. ສະເໜີຂການຊ່ວຍເຫ ືອທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ ສໍາລັບ
ການກະກຽມໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຈາກພາກລັດ ເພືື່ອສ້າງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ຂອງໂຄງການ
ພ້ອມທັງ ສະໜອງແຜນຄາດຄະເນລາຍຈ່ າ ຍໃນການກະກຽມໂຄງການນັົ້ ນ ໃຫ້ແ ກ່ຫ ້ອງການລົງ ທຶນຮ່ ວ ມ
ພາຍຫັງທີື່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີດ້ານຫັກການຈາກຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ
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3. ປະສານສົມທົບກັບ ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນການກະກຽມ ແລະ ດໍາເນີນການປະມູນໂຄງການ
ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ດໍາລັດສະບັບນີົ້ ແລະ ລະບຽບການ
ອືື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
4. ວ່າຈ້າງຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫື ທີື່ປຶກສາ ເພືື່ອສ້າງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ບົດປະເມີນຜົນກະທົບ
ທາງດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
5. ສະເໜີຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພືື່ອແຕ່ງຕັົ້ງ ຄະນະກໍາມະການປະມູນ ໂຄງການ
ທີື່ຢູ່ໃນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ
6. ແຕ່ງຕັົ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ທີື່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍແມ່ນ
ຮອງຫົວໜ້າກົມ ຫື ທຽບເທົົ່າ ຂຶົ້ນໄປ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ສໍາລັບ ກະຊວງ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ,
ຫົວໜ້າພະແນກການ ຫື ທຽບເທົົ່າ ຂຶົ້ນໄປ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະສໍາລັບ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ;
7.

ສ້າງລະບົບ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ ທີື່

ໄດ້ເຊັນແລ້ວ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂອບໜ້າວຽກ ທີື່ຖືກຮັບຮອງແລ້ວ;
8.

ຕິດຕາມ ກວດກາ, ປະເມີນ, ສະຫຸບ ແລະ ລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນຂອງການຈັດຕັົ້ງ

ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ແກ່ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍຜ່ານ
ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຢ່າງເປັນປກກະຕິ
9. ສະເໜີ ໂຈະ ຫື ຍົກເລີກ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕໍ່ລັດຖະບານ ຫື ອົງການ
ປກຄອງຂັົ້ນແຂວງ ໃນກລະນີມີການ ລະເມີດສັນຍາ ແລະ ມີການເຄືື່ອນໄຫວທີື່ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
10. ສະເໜີ ແຜນງົບປະມານຊໍາລະໂຄງການ ຕາມແຕ່ລະຮູບແບບຂອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕ ໍ່ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງ ທຶນ ແລະ ກະຊວງການເງິນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີື່
ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ ໂດຍຜ່ າ ນຫ້ ອ ງການລົ ງ ທຶ ນ ຮ່ ວ ມ ໃນກ ລະນີ ມ ີ ກ ານສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ທາງດ້ າ ນການເງິ ນ
ຈາກລັດຖະບານ ຊຶື່ງແຜນງົບປະມານດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ:
-

ຕາຕະລາງການຊໍາລະເງິນໂດຍກົງ, ການຄໍ້າປະກັນ ຫື ພັນທະດ້ານ ການເງິນ, ພາສີ, ອາກອນ ຂອງ

ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ຕະຫອດໄລຍະຂອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດສັນຍາໂຄງການ;
-

ແຜນລາຍຈ່ າ ຍປະຈໍ າ ປີ ຂອງເຈົ ົ້ າ ຂອງໂຄງການ ສໍ າ ລັ ບ ແຜນງົ ບ ປະມານການຊໍ າ ລະໂດຍກົງ ,

ການຄໍ້າປະກັນ ຫື ພັນທະທາງດ້ານການເງິນ, ພາສີ, ອາກອນ ຂອງເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ຕາມລໍາດັບບູລິມະສິດ
ເພືື່ອນໍາສະເໜີ ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ
11. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 43 ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງພາກເອກະຊົນ
ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ພາກເອກະຊົນ ມີ ສິດ ແລະ ພັນທະ ດັົ່ງນີົ້:
1. ສະເໜີແນວຄວາມຄິດລິເລີື່ມໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ, ເຂົົ້າຮ່ວມຂະບວນການປະມູນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍາ
ນົດໄວ້ໃນດໍາລັດສະບັບນີົ້
2. ສ້າງຕັົ້ງ ບລິສັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ແລະ ໄດ້ຮັບແຈ້ງການເຫັນດີກ່ຽວກັບການເຊັນສັນຍາ ຕາມ
ທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນດໍາລັດສະບັບນີົ້
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3. ເປີດບັນຊີຢູ່ທະນາຄານທຸລະກິດ ໃດໜຶື່ງ ທີື່ຕັົ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ, ນໍາເຂົົ້າທຶນ, ໂອນລາຍໄດ້, ກໍາໄລ
ແລະ ເງິນປັນຜົນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
4. ປະກອບທຶນເຂົົ້າໃນການພັດທະນາໂຄງການລົງ ທຶນຮ່ວມ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາການ
ລົງທຶນຮ່ວມ
5. ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບລິຫານ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິ
ຜົນ ຕາມມາດຕະຖານທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ເອກະສານການປະມູນ ແລະ ສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ
6. ສ້າງລະບົບ ແລະ ກົນໄກທີື່ງ່າຍດາຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເພືື່ອຕິດຕາມ ແລະ ແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງ, ຄໍາ
ສະເໜີ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ບຸກຄົນອືື່ນທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
7. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນ, ສະຫຸບ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນ ຂອງການຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ແກ່ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍຜ່ານ
ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ແລະ ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ປະຈໍາ ສາມ ເດືອນ, ຫົກ ເດືອນ ແລະ ໜຶື່ງ ປີ
8. ສະເໜີໂຈະ ຫື ຍົກເລີກ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕາມທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາການລົງທຶນ
ຮ່ວມ
9. ໄດ້ຮັບ ແລະ ເຂົົ້າເຖິງ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນຮ່ວມ
ນັບແຕ່ຂັົ້ນຕອນການປະມູນ ຈົນຮອດ ໄລຍະສິົ້ນສຸດ ການລົງທຶນຮ່ວມ
10. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ໝວດທີ 2
ການສະໜັບສະໜູນຂອງພາກລັດ
ມາດຕາ 44 ການສະໜັບສະໜູນຂອງພາກລັດ
ການສະໜັບສະໜູນຂອງພາກລັດ ໃນການລົງທຶນຮ່ວມ ມີ ດັົ່ງນີົ້:
1. ການສະໜັບສະໜູນດ້ານນິຕິກໍາ
2. ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ
3. ການສະໜັບສະໜູນດ້ານນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ.
ມາດຕາ 45 ການສະໜັບສະໜູນດ້ານນິຕກ
ິ າໍ
ການສະໜັບສະໜູນດ້ານນິຕິກໍາ ແມ່ນການຮັບປະກັນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ດ້ວຍການປັບປຸງ ຫື ສ້າງນິຕິກໍາ ຕາມແຕ່ກລະນີ ທີື່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ
ໃນການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ.
ການປັບປຸງ ຫື ການສ້າງນິຕິກໍາດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງບໍ່ຂັດກັບນິຕິກໍາອືື່ນທີື່ມີແລ້ວ, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນການ
ປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ລົງທຶນຮ່ວມ ແລະ ນໍາຜົນປະໂຫຍດມາສູ່ສັງຄົມ.
ມາດຕາ 46 ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ
ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ ແມ່ນການສະໜອງງົບປະມານເຂົົ້າໃນກອງທຶນພັດທະນາ ໂຄງການ
ລົງທຶນຮ່ວມ, ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສ້າງເງືື່ຶອນໄຂ ໃຫ້ ພາກເອກະຊົນ ທີື່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນ
ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ສາມາດເຂົົ້າເຖິງແຫ່ງທຶນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
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ການສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ດ້ າ ນການເງິ ນ ຕ້ ອ ງອີ ງ ໃສ່ ກ ານຄົ ົ້ ນ ຄວ້ າ ຂອງຄະນະກໍ າ ມະການສົ ົ່ ງ ເສີ ມ ແລະ
ຄຸ ້ ມ ຄອງການລົ ງ ທຶ ນ ຮ່ ວ ມ ໂດຍອີ ງ ຕາມປະສິ ດ ທິ ຜ ົ ນ ຂອງໂຄງການ ລົ ງ ທຶ ນ ຮ່ ວ ມຕ ໍ່ ກ ານພັ ດ ທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຄວາມຈໍາເປັນທີື່ຕ້ອງໄດ້ມີການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ ເພືື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດ
ແກ່ສັງຄົມ.
ມາດຕາ 47 ການສະໜັບສະໜູນດ້ານນະໂຍບາຍສົງົ່ ເສີມ
ການສະໜັບສະໜູນດ້ານນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ ແມ່ນການກໍານົດຂອບເຂດດ້ານນະໂຍບາຍການຫຸດຜ່ອນ
ຫື ຍົກເວັົ້ນ ພາສີ, ອາກອນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ລວມທັງ ການ ຮັບປະກັນ ແລະ ຄໍ້າປະກັນ
ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນດໍາລັດສະບັບນີົ້.
ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ ສໍາລັບແຕ່ລະໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
ໂດຍອີງຕາມຜົນຂອງການສຶກສາ-ສໍາຫວດເບືົ້ອງຕົົ້ນ, ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ຂອງໂຄງການ.

ໝວດທີ 3
ການຮັບປະກັນ ແລະ ການຄໍາ້ ປະກັນ
ມາດຕາ 48 ການຮັບປະກັນ
ຊັບສົມບັດ, ທຶນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ທີື່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງພາກເອກະຊົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ຈະບໍ່ຖືກ ເກັບເກນ, ຍຶດ ຫື ໂອນ ເປັນຂອງລັດ ດ້ວຍວິທີການທາງບລິຫານ ເວັົ້ນເສຍແຕ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ
ເພືື່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດ ໂດຍມີການທົດແທນຄືນ ຕາມມູນຄ່າຕົວຈິງທີື່ໄດ້ລົງທຶນ, ຕາມລາຄາຕະຫາດ
ໃນເວລາມອບໂອນ ຫື ຕາມວິທີການຊໍາລະທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ຫື ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 49 ການຄໍາ້ ປະກັນ
ບ ລິສັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ສາມາດນໍາເອົາ ຊັບສິນ, ສິດຕາມສັນ ຍາ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຕົນ
ໃນໂຄງການລົງ ທຶນຮ່ວມ ໄປເປັນຫ ັກຊັບຄໍ້າປະກັນການກູ້ຢືມ ເພືື່ອມາພັດທະນາໂຄງການດັົ່ງ ກ່າວ ໂດຍ
ສອດຄ່ ອ ງກັ ບ ເງື ື່ ອ ນໄຂທີ ື່ ຕ ົກ ລົງ ກັ ນ ໄວ້ ໃ ນສັ ນຍາການລົງ ທຶ ນ ຮ່ ວ ມ, ກົ ດ ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ບົນພືົ້ນຖານ ການຕົກລົງເຫັນດີຂອງລັດຖະບານ ຫື ອົງການປກຄອງຂັົ້ນແຂວງ ຕາມຂອບເຂດສິດ
ຂອງຕົນ.
ຫັກຊັບຄໍ້າປະກັນການກູ້ຢືມ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ເທິງນີົ້ ມີ ດັົ່ງນີົ້ :
1. ສັງຫາລິມະຊັບ ຫື ອະສັງຫາລິມະຊັບ ທີື່ເປັນຊັບສິນຂອງ ບລິສັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຫື ໝາກ
ຜົນຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
2. ລາຍຮັບທີື່ຈະເກີດຂຶົ້ນໃນອະນາຄົດ ແລະ ລາຍຮັບຂອງບລິສັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ທີຈ
ື່ ະໄດ້ຮັບ
ຈາກໂຄງການ
3.

ຫັກຊັບຄໍ້າປະກັນອືື່ນ ເປັນຕົົ້ນ ຮຸ້ນ, ບັນຊີເງິນຝາກ.
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ໝວດທີ 4
ການຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ການປະເມີນຜົນ
ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
ມາດຕາ 50 ຄວາມຮັບຜິດຊອບລວມໃນການ ຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ໂຄງການ
ຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການ ຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ
ປະເມີນຜົນ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ເປັນຕົົ້ນ ການກະກຽມ, ການປະມູນ, ການນໍາໃຊ້ທຶນຂອງໂຄງການ,
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດສັນຍາ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເຊັົ່ນ ໄລຍະ ກໍ່ສ້າງ, ດໍາເນີນງານ, ບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ການມອບ
ຮັບ ຫື ມອບໂອນໂຄງການ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເພືື່ອໃຫ້
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ສັນຍາ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ.
ຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງນັົ້ນ ຕ້ອງສ້າງກົນໄກ ຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍ ຂອງໂຄງການ.
ມາດຕາ 51 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ
ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕົົ້ນຕ ດັົ່ງນີົ້:
1. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງໃນການຕິດຕາມ ກວດກາ ຜົນສໍາເລັດ
ຂອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຕົວຊີົ້ວັດ ຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ເງືື່ອນໄຂ ເພືື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ທີື່ໄດ້
ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ
2. ປະສານສົມທົບກັບ ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ຜູ້ກວດກາເອກະລາດ ໃນການທົບທວນຄືນ ກ່ຽວກັບ
ການກວດກາ ແລະ ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ
3. ປະສານສົມທົບ ກັບ ຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ບລິສັດໂຄງການລົງທຶນ
ຮ່ວມ ໃນການຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຢ່າງເປັນປກກະຕິ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ
4. ລາຍງານສະພາບ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ
ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ເປັນປະຈໍາ ສາມ ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ.
ມາດຕາ 52 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົາົ້ ຂອງໂຄງການ
ເຈົ ົ້ າ ຂອງໂຄງການ ມີ ຄ ວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບໃນການປະສານສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ຂະແໜງການທີ ື່ ກ ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ
ເພືື່ອດໍາເນີນການ ຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ດັົ່ງນີົ້:
ໄລຍະການປະມູນໂຄງການ ແລະ ການເຮັດສັນຍາ ຊຶື່ງຕ້ອງດໍາເນີນການກວດກາການຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາມແຜນ ແລະ ຕາມທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາ
ການລົງທຶນຮ່ວມ
-

ໄລຍະຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຊຶື່ງຕ້ອງຕິດຕາມ ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ, ສະຫຸບ ແລະ ລາຍງານ

ຄວາມຄືບໜ້າ ຜົນຂອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕໍ່ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ການລົງທຶນຮ່ວມໂດຍຜ່ານ ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ
ໄລຍະຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດສັນຍາ ຊຶື່ງຕ້ອງດໍາເນີນການຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດພັນທະ ໂດຍອີງໃສ່ ເປົ້າໝາຍ, ລະດັບຄາດໝາຍ, ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຕາມທີື່ ໄດ້ຕົກລົງ
ກັນໄວ້ໃນສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ
19

ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ສັນຍາ ຊຶື່ງຕ້ອງ
ໄດ້ລາຍງານ ຢ່າງເປັນປກກະຕິ ເຊັົ່ນ ໄລຍະ ສາມເດືອນ, ຫົກເດືອນ ແລະ ໜຶື່ງປີ ຕໍ່ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ
ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍຜ່ານຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ.
ມາດຕາ 53 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບລິສດ
ັ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
ບລິສັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມ ກວດກາ, ປະເມີນ, ສະຫຸບ ແລະ
ລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນຂອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ສັນຍາລົງທຶນຮ່ວມ ຢ່າງເປັນ
ປກກະຕິ ຊຶື່ງຕ້ອງລາຍງານ ເປັນໄລຍະ ໜຶື່ງເດືອນ, ສາມເດືອນ, ຫົກເດືອນ ແລະ ໜຶື່ງປີ ຕໍ່ ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ,
ຂະແໜງການການເງິນ, ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ແລະ ຫ້ອງການລົງທຶນ
ຮ່ວມ.

ພາກທີ VI
ການສໍາເລັດ, ການມອບຮັບ ແລະ ການມອບໂອນ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
ມາດຕາ 54 ການສໍາເລັດ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
ການສໍາເລັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ແມ່ນ ການສໍາເລັດການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກ ທີື່ໄດ້ການົດ
ໄວ້ໃນສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ ແລະ ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ແລະ ພາກ
ເອກະຊົນ ທີື່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ມອບຮັບ ຫື ມອບໂອນໂຄງການ ໃຫ້ແກ່
ພາກລັດ ຕາມແຕ່ລະກລະນີ.
ກ່ອນການມອບຮັບ ຫື ມອບໂອນໂຄງການໃຫ້ພາກລັດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັົ້ນຕອນ ດັົ່ງນີົ້:
1. ພາກເອກະຊົນ ທີື່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ຕ້ອງເຮັດບົດສະຫຸບລາຍງານ ບັນ
ດາໜ້າວຽກທີື່ໄດ້ປະຕິບັດສໍາເລັດ ເປັນຕົົ້ນ ບລິມາດວຽກ, ມູນຄ່າການລົງທຶນ, ການປະຕິບັດພັນທະທາງດ້ານ
ການເງິນ, ສິື່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ໃຫ້ພາກລັດ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ຫົກ ເດືອນ
2. ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນ
ກັບພາກເອກະຊົນ ທີື່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ໃນການຄັດເລືອກເອົາຜູ້ກວດສອບເອກະ
ລາດ ທີື່ມີປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດ ເພືື່ອມາດໍາເນີນການກວດສອບ ແລະ ຢັົ້ງຢືນ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຜົນ
ສໍາເລັດຂອງໂຄງການ ຕາມມາດຕະຖານທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາ ແລະ ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກຂອງ
ໂຄງການ
3. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຕ່ງຕັົ້ງ ຄະນະກໍາມະການ ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ສໍາລັບ ຂັົ້ນສູນກາງ, ອົງການປກຄອງຂັົ້ນແຂວງ ແຕ່ງຕັົ້ງຄະນະກໍາມະການກວດກາ ແລະ
ປະເມີນຜົນ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ສໍາລັບ ຂັົ້ນທ້ອງຖິື່ນ ຊຶື່ງ ປະກອບມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ
ຂະແໜງການເງິນ, ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ, ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປກຄອງ ຂັົ້ນແຂວງ ເພືື່ອກວດກາ,
ກວດສອບ ແລະ ປະເມີນຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕາມມາດຕະຖານທີື່ໄດ້
ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກໍານົດໄວ້ ແລ້ວສະຫຸບລາຍ
ງານ ຕໍ່ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ.
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ມາດຕາ 55 ການມອບຮັບ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
ໃນການມອບຮັບໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງປະສານສົມທົບ ກັບ ເຈົົ້າຂອງ
ໂຄງການ, ອົງການປກຄອງຂັົ້ນແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ດໍາເນີນການກວດກາດ້ານ ມາດຕະຖານ
ເຕັກນິກ, ປະລິມານ, ຄຸນນະພາບ, ຊັບສິນໂຄງການ, ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ, ຊັບສິນ ທາງປັນຍາ ແລະ
ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານ ແລະ ສັນຍາການລົງທຶນ
ຮ່ວມ, ການແນະນໍາການນໍາໃຊ້ ຫື ມີການທົດລອງນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະໃດໜຶື່ງ ກ່ອນການມອບຮັບໂຄງການ ຢ່າງ
ເປັນທາງການ.
ມາດຕາ 56 ການມອບໂອນ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
ໃນການມອບໂອນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ພາກເອກະຊົນ ທີື່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ພັດທະນາ ຕ້ອງ
ມອບໂອນຊັບສິນ, ສິື່ງປຸກສ້າງ ແລະ ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ທັງໝົດ ພ້ອມດ້ວຍ ເອກະສານໂຄງການ
ເປັນຕົົ້ນ ຄູ່ມື, ຂໍ້ມູນ, ເອກະສານກ່ຽວກັບ ການອອກແບບ, ການກໍ່ສ້າງ, ການດໍາເນີນງານ, ການບໍາລຸງຮັກສາ
ແລະ ເອກະສານອືື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ແກ່ພາກລັດໂດຍບໍ່ມີເງືື່ອນໄຂ ແລະ ການຊົດເຊີຍຄືນ.
ກ່ອນການສິົ້ນສຸດອາຍຸສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ ສອງ ປີ ພາກເອກະຊົນທີື່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້
ພັດທະນາໂຄງການ ຕ້ອງດໍາເນີນການສ້ອມແປງໃຫຍ່ສິື່ງປະກອບສ້າງຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ເພືື່ອຮັບປະ
ກັນວ່າ ຊັບສິນ, ສິື່ງປຸກສ້າງ ແລະ ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ທັງໝົດ ທີື່ຈະມອບໂອນໃຫ້ພາກລັດ ຢູ່ໃນ
ສະພາບດີ ແລະ ສາມາດດໍາເນີນງານໄດ້ປກກະຕິ, ມີປະສິດທິພາບ ໂດຍໄດ້ຮັບການກວດກາ ແລະ ຢັົ້ງຢືນ ຈາກ
ວິສະວະກອນເອກະລາດ ຫື ອົງການທີື່ລັດ ທີື່ຕົກລົງເຫັນດີຮ່ວມກັນ.
ກ່ອນການສິົ້ນສຸດອາຍຸສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ ໜຶື່ງ ປີ ພາກເອກະຊົນທີື່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້
ພັດທະນາໂຄງການ ຕ້ອງດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມວຽກງານສໍາຄັນກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ
ໃຫ້ພະນັກງານຂອງລັດ.

ພາກທີ VII
ກອງທຶນ ສໍາລັບພັດທະນາໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
ມາດຕາ 57 ກອງທຶນພັດທະນາໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
ກອງທຶນພັດທະນາໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ແມ່ນກອງທຶນທີື່ລັດຖະບານສ້າງຕັົ້ງ ຂຶົ້ນ ເພືື່ອລະດົມ ແລະ
ຂົນຂວາຍທຶນ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພືື່ອນໍາໃຊ້ເ ຂົ ົ້ າ ໃນການສະໜັ ບ ສະໜູນ ໂຄງການ ແລະ
ວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ.
ມາດຕາ 58 ແຫງ່ ກອງທຶນ
ກອງທຶນພັດທະນາໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໄດ້ມາຈາກ:
1.

ງົບປະມານຂອງລັດ

2. ການຊ່ວຍເຫືອທາງການເພືື່ອການພັດທະນາ, ການຊ່ວຍເຫືອຂອງອົງການຈັດຕັົ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ ລວມທັງການປະກອບສ່ວນຂອງພາກທຸລະກິດ
3. ການປະກອບສ່ວນ ພາກເອກະຊົນ ແລະ ເງິນທີື່ໃຊ້ແທນຄືນ ໃນກລະນີທີື່ໄດ້ຮັບ ການສະໜັບ ສະ
ໜູນດ້ານການເງິນ ພາຍຫັງສໍາເລັດການປະມູນໂຄງການ
4.

ດອກເບ້ຍ ແລະ ຜົນກໍາໄລ ທີື່ເກີດຂຶົ້ນຈາກການລົງທຶນ ໂດຍນໍາໃຊ້ກອງທຶນພັດທະນາໂຄງການ.
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ມາດຕາ 59 ເປາົ້ ໝາຍການນໍາໃຊ້ກອງທຶນ
ເປົ້າໝາຍການນໍາໃຊ້ກອງທຶນພັດທະນາໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ມີ ດັົ່ງນີົ້:
-

ການສຶກສາ-ສໍາຫວດ ເບືົ້ອງຕົົ້ນ ຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ

-

ການສ້າງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ ສັງ
ຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ

-

ການປະມູນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ

-

ການວ່າຈ້າງທີື່ປຶກສາ ແລະ ການຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

ມາດຕາ 60 ການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ກອງທຶນ
ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ກອງທຶນພັດທະ
ນາໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍມີຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ເປັນເສນາທິການ ໃນການຄຸ້ມຄອງບລິຫານ ກອງທຶນ
ເພືື່ອໃຫ້ກອງທຶນເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ມີຄວາມເຂັົ້ມແຂງ, ຍືນຍົງ, ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິ
ຜົນ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ການນໍາໃຊ້ກອງທຶນ ແມ່ນນໍາໃຊ້ເປັນທຶນໝູນວຽນ ເຂົົ້າໃນເປົ້າໝາຍວຽກງານການລົງທຶນຮ່ວມ ທີື່ໄດ້
ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 59 ຂອງດໍາລັດສະບັບນີົ້.
ສໍາລັບລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ກອງທຶນພັດທະນາໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໄດ້
ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.

ພາກທີ VIII
ຂຫ
ໍ້ າ້ ມ
ມາດຕາ 61 ຂຫ
ໍ້ າ້ ມທົວ
ົ່ ໄປ
ຫ້າມບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັົ້ງ ມີພຶດຕິກາ ດັົ່ງນີົ້:
1.

ສວຍໃຊ້ອໍານາດ, ໜ້າທີື່, ຕໍາແໜ່ງ ເພືື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ໝູ່ເພືື່ອນ, ຄອບຄົວ ແລະ

ຍາດພີື່ນ້ອງ;
2. ພົວພັນ, ເຂົົ້າຮ່ວມ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືອ ແກ່ຜູ້ເຂົົ້າຮ່ວມການປະມູນ, ເປັນ ສືື່ກາງ ຫື ນາຍໜ້າ,
ໃຫ້ສິນບົນ ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ເຈົົ້າໜ້າທີື່ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
3.

ສໍ້ລາດບັງຫວງ, ສໂໍ້ ກງ, ຕົວະຍົວະ, ຫອກລວງ ກ່ຽວກັບການປະມູນໂຄງການ ແລະ ການລົງທຶນ

4.

ປອມແປງເອກະສານ ຫື ຕາປະທັບ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນຮ່ວມ

5.

ຂັດຂວາງ, ແຊກແຊງ ການປະຕິບັດໜ້າທີື່ ຂອງພະນັກງານ ຫື ເຈົົ້າໜ້າທີື່ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຮ່ວມ

6. ເປັນທີື່ປຶກສາໃນການກະກຽມ, ການອອກແບບ ຫື ການກໍານົດມາດຕະຖານ-ເຕັກນິກ ຂອງສິນຄ້າ
ແລະ ການບລິການ ກ່ຽວກັັບການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
7.

ມີພຶດຕິກໍາອືື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 62 ຂຫ
ໍ້ າ້ ມ ສໍາລັບເຈົາົ້ ຂອງໂຄງການ
ຫ້າມ ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ມີີພຶດຕິກໍາ ດັົ່ງນີົ້:
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1. ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາ ບົດສະເໜີ ເບືົ້ອງຕົົ້ນ ແລະ ແນວຄວາມຄິດລິເລີື່ມ ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
ໂດຍບໍ່ຜ່ານຂັົ້ນຕອນການພິຈາລະນາຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນດໍາລັດສະບັບນີົ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ
2.

ປິດບັງ, ກົດໜ່ວງ, ຖ່ວງດຶງ ແລະ ຊຸກເຊືື່ອງ ເອກະສານ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນຮ່ວມ

3.

ກົດໜ່ວງ, ແກ່ຍາວ ຂັົ້ນຕອນ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ;

4. ຂເອົາ, ທວງເອົາ, ໃຫ້ ຫື ຮັບ ສິນບົນ ກ່ຽວກັບການປະມູນໂຄງການ ແລະ ການລົງທຶນຮ່ວມ ລວມ
ທັງ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
5.

ສໍ້ລາດບັງຫວງ, ສໂໍ້ ກງ, ຕົວະຍົວະ, ຫອກລວງ, ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ກ່ຽວກັບການປະມູນໂຄງການ

ແລະ ການລົງທຶນຮ່ວມ
6.

ເປີດ ຫື ນໍາໃຊ້ ບັນຊີຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫື ການຈັດຕັົ້ງອືື່ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

7. ອວ່າຍທຶນ ຈາກໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃດໜຶື່ງ ທີື່ຖືກຮັບຮອງແລ້ວ ໄປໃສ່ການລົງທຶນ ຕາມບົດ
ສະເໜີເບືົ້ອງຕົົ້ນ ແລະ ແນວຄວາມຄິດລິເລີື່ມ ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ອືື່ນທີື່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານ
ການເງິນ
8. ປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງ ແລະ/ຫື ເພີື່ມບລິມາດວຽກ ຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ທີື່ຖືກຮັບຮອງແລ້ວ
ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຫື ລັດຖະບານ
9. ອະນຸຍາດໃຫ້ ທີື່ປຶກສາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາໂຄງການ, ດັດແກ້ມາດຕະຖານ-ເຕັກນິກ ຂອງໂຄງການ
ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄະນະກາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ
ຫື ລັດຖະບານ;
10. ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີື່ເປັນຄວາມລັບຂອງໂຄງການ ຕໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫື ການຈັດຕັົ້ງທີື່ບໍ່ມີສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ
11. ມີພຶດຕິກໍາອືື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 63 ຂຫ
ໍ້ າ້ ມ ສໍາລັບຄະນະກໍາມະການປະມູນ
ຫ້າມ ຄະນະກໍາມະການປະມູນ ມີພຶດຕິກໍາ ດັົ່ງນີົ້:
1. ສວຍໃຊ້ ສິດ, ໜ້າທີື່ ແລະ ຕໍາແໜ່ງ, ບັງຄັບ, ນາບຂູ່ ຜູ້ເຂົົ້າຮ່ວມປະມູນ ເພືື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດ
ສ່ວນຕົວ, ໝູ່ເພືື່ອນ, ຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີື່ນ້ອງ
2.

ສໍ້ລາດບັງຫວງ, ສໍ້ໂກງ, ຕົວະຍົວະ, ຫອກລວງ ແລະ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ໃນການປະມູນ ລວມທັງ

ຂເອົາ, ທວງເອົາ, ໃຫ້ ຫື ຮັບ ສິນບົນ
3.

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີື່ເປັນຄວາມລັບ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

4.

ເມີນເສີຍ ຕໍ່ໜ້າທີື່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຕົນ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ເກີນ ຂອບເຂດ

5. ປິດບັງ, ກົດໜ່ວງ, ຖ່ວງດຶງ ແລະ ຊຸກເຊືື່ອງ ເອກະສານ ກ່ຽວກັບການປະມູນ ລວມທັງ
ກົດໜ່ວງ ຫື ແກ່ຍາວການປະມູນ
6.

ມີພຶດຕິກໍາອືື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 64 ຂຫ
ໍ້ າ້ ມ ສໍາລັບທີປ
ື່ ກ
ຶ ສາໂຄງການ
ຫ້າມ ທີື່ປກ
ຶ ສາໂຄງການ ມີພຶດຕິກໍາ ດັົ່ງນີົ້:
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1.

ໃຫ້ຄໍາປຶກສາໂດຍບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຈິງ, ຫົບຫີກການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ

ຫື ຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການທີື່ດີກ່ຽວກັບໂຄງການ ໃຫ້ແກ່ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ, ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ;
2.

ສະໜອງຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນ, ມາດຕະຖານ-ເຕັກນິກ ຂອງໂຄງການ ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມ

3.

ເມີນເສີຍ ຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີື່ ຕາມທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ

4.

ດັດແກ້ມາດຕະຖານ-ເຕັກນິກ, ເພີື່ມ ຫື ຫຸດ ບລິມາດວຽກຂອງໂຄງການ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

ເປັນຈິງ;

ຈາກເຈົົ້າຂອງໂຄງການ, ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຫື ລັດຖະບານ;
5.

ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບ ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ, ຄະນະກໍາມະການປະມູນ ຫື ພາກເອກະຊົນ ເພືື່ອຫາຜົນ

ປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ໝູ່ເພືື່ອນ, ຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີື່ນ້ອງ;
6.

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີື່ເປັນຄວາມລັບຂອງໂຄງການ ຕໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫື ການຈັດຕັົ້ງ ທີື່ບໍ່ມີສ່ວນ

ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
7.

ມີພຶດຕິກໍາອືື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 65 ຂຫ
ໍ້ າ້ ມ ສໍາລັບ ພາກເອກະຊົນ, ຜູເ້ ຂົາົ້ ຮ່ວມປະມູນ ແລະ ຜູໄ້ ດ້ຮບ
ັ ຄັດເລືອກ
ຫ້າມ ພາກເອກະຊົນ, ຜູ້ເຂົົ້າຮ່ວມປະມູນ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກ ມີພຶດຕິກາ ດັົ່ງນີົ້:
1. ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບເຈົົ້າໜ້າທີື່, ໃຫ້ສິນບົນແກ່ ເຈົົ້າໜ້າທີື່, ພະນັກງານ ແລະ ທີື່ປຶກສາໂຄງການ
ທີື່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ຫື ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍກົງ ຫື ທາງອ້ອມ
2.

ເມີນເສີຍຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ

ຕາມທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາ,

ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
3.

ດັດແກ້ມາດຕະຖານ-ເຕັກນິກ, ເພີື່ມ ຫື ຫຸດ ບລິມາດວຽກຂອງໂຄງການ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

ຈາກເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ການເຫັນດີຈາກ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຫື
ລັດຖະບານ;
4.

ຫົບຫີກ ການປະຕິບັດພັນທະພາສີ, ອາກອນ, ປິດບັງລາຍໄດ້, ຜົນກໍາໄລ ລວມທັງຕົວເລກການ

ເສຍພາສີ, ອາກອນ;
5. ເຮັດໃຫ້ ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ຫື ຜູ້ຈັດຊືົ້-ຈັດຈ້າງ ເຂົົ້າໃຈຜິດ ກ່ຽວກັບ ຄຸນລັກສະນະ, ຄຸນນະພາບ,
ຮູບແບບ ແລະ ສັນຍາລັກອືື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົົ້ນ ເຄືື່ອງໝາຍການຄ້າ, ຍີື່ຫໍ້ຂອງສິນຄ້າ
6.

ຂາຍໂຄງການທີື່ຕົນປະມູນໄດ້ ໃຫ້ ບຸກຄົນ ຫື ນິຕິບຸກຄົນອືື່ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກ

ລັດຖະບານ;
7. ໂອນ ຫື ມອບ ສິດ, ພັນທະ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶື່ງ ຫື ທັງໝົດ ທີື່ເກີດຈາກ ສັນຍາ
ໃຫ້ ບຸກຄົນ ຫື ນິຕິບຸກຄົນອືື່ນທີື່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຈາກລັດຖະບານ
ເວັົ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາຮ່ວມທຶນ
8. ໂຄສະນາທຸກຮູບແບບ ເພືື່ອເປັນການຊຸກຍູ້, ສົົ່ງເສີມ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫື ການສ້ອມແປງ,
ການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫື ການບລິການ ທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ
9.

ແອບອ້າງຜົນງານ ຫື ຊືື່ສຽງຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັົ້ງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍ

ສີ ຫື ໂຄສະນາທັບຖົມ ການຈັດຕັົ້ງ ແລະ ພະນັກງານຂອງລັດ;
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10. ກະທໍາ ຫື ເຄືື່ອນໄຫວ ທີື່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮີດຄອງປະເພນີ
ຄວາມສະຫງົບຂອງສັງຄົມ ແລະ ຂອງຊາດ

ແລະ

ວັດທະນະທໍາຂອງຊາດ,

11. ມີພຶດຕິກໍາອືື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ພາກທີ IX
ຄະນະກໍາມະການສົງົ່ ເສີມ ແລະ ຄຸມ
້ ຄອງການລົງທຶນ
ແລະ ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ
ມາດຕາ 66 ຄະນະກໍາມະການສົງົ່ ເສີມ ແລະ ຄຸມ
້ ຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ
ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ແມ່ນ ຄະນະກໍາມະການດຽວກັນກັບຄະນະ
ກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການ
ລົງທຶນ, ມີພາລະບົດບາດສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ.
ມາດຕາ 67 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງຄະນະກໍາມະການສົງົ່ ເສີມ ແລະ ຄຸມ
້ ຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ
ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຕາມຂອບເຂດ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີົ້:
1. ຊ່ວຍລັດຖະບານໃນການຊີົ້ນໍາການຄົົ້ນຄວ້າ ຮ່າງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບ
ການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການລົງທຶນຮ່ວມລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເພືື່ອສະເໜີ ຕໍ່ລັດຖະບານ
ພິຈາລະນາ
2. ຊີົ້ນໍາການຫັນເອົາ ນະໂຍບາຍ, ແຜນການ, ມະຕິຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ ມາເປັນ ແຜນງານ,
ແຜນການ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ກ່ຽວກັບວຽກງານສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ລວມທັງແຜນ
ງົບປະມານການລົງທຶນຮ່ວມ
3. ຊີົ້ນໍາການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງ
ທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ
4. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ບົດສະເໜີເບືົ້ອງຕົົ້ນ, ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແບບລະອຽດ
ຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
5. ພິຈາລະນາ ຕົກລົງເຫັນດີ, ມີຄໍາເຫັນ ຫື ປະຕິເສດ ການພັດທະນາໂຄງການ ໃນຮູບແບບ ການລົງ
ທຶ ນ ຮ່ ວ ມ ໂດຍອີ ງ ຕາມບົ ດ ວິ ພ າກເສດຖະກິ ດ -ເຕັ ກ ນິ ກ ແບບລະອຽດ, ບົ ດ ປະເມີ ນ ຜົ ນ ກະທົ ບ ທາງດ້ າ ນ
ສິື່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ຂອງໂຄງການ
6. ພິຈາລະນາ ຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ການສະເໜີຂລົງທຶນຮ່ວມ
ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
7.

ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງ ຫື ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ ຮ່າງສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ

8.

ຊີົ້ນໍາ ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາ ການປະເມີນຜົນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ

ຕາມແນວຄວາມຄິດລິເລີື່ມ

9. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການວ່າຈ້າງຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ທີື່ປຶກສາ ຕາມການສະເໜີ ຂອງຫ້ອງ
ການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍສອດຄ່ອງ ກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
10. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ພາກພືົ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການລົງທຶນຮ່ວມ
ຕາມການມອບໝາຍ
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11. ສະຫຸບ ແລະ ລາຍງານ ການເຄືື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນຕໍ່ລັດຖະບານ ຢ່າງເປັນປກກະຕິ
12. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 68 ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ
ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ແມ່ນ ຫ້ອງການປະຈໍາການຂອງຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການ
ລົງທຶນຮ່ວມ ຊຶື່ງແມ່ນຫ້ອງການດຽວກັນກັບຫ້ອງການບລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ, ມີພາລະບົດບາດເປັນ
ເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການດັົ່ງກ່າວ.
ມາດຕາ 69 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ
ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີົ້:
1. ຄົົ້ນຄວ້າ ສ້າງຮ່າງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ການລົງທຶນຮ່ວມ ແລ້ວສະເໜີ ຕໍ່ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ
2. ໃຫ້ບລິການ ການລົງທຶນຮ່ວມ ແກ່ ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ, ບລິສັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ແລະ
ຜູ້ລົງທຶນ ໃຫ້ມີຄວາມກະທັດຮັດ, ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ທັນການ
3.

ຄົົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ຮ່າງສັນຍາມາດຕະຖານ, ລະບົບຄຸ້ມຄອງ ຂໍ້ມູນ ແລະ ເວັບໄຊ໌ ຂອງຫ້ອງການ

ລົງທຶນຮ່ວມ
4. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄັດເລືອກໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
ເບືົ້ອງຕົົ້ນ
ເພືື່ອຈັດເຂົົ້າໃນແຜນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ແລ້ວນໍາສະເໜີ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງ
ທຶນຮ່ວມ ພິຈາລະນາ ໃນເດືອນມີນາ ຂອງທຸກປີ
5. ຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ມີຄໍາເຫັນດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ບົດສະເໜີເບືົ້ອງຕົົ້ນ, ເເນວຄວາມຄິດລິເລີື່ມ,
ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກຂອງໂຄງການ ແລະ ການປະມູນ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ແລ້ວສະເໜີຕຄ
ໍ່ ະນະ
ກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ
6. ຄົົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ຮ່າງລະບຽບການກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ທຶນສໍາລັບການກະກຽມໂຄງ
ການລົງທຶນຮ່ວມ
7. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບລິຫານການນໍາໃຊ້ທຶນ ສໍາລັບການກະກຽມໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ລວມທັງການ
ຈ້າງຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ທີື່ປຶກສາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະມູນ ແລະ ການສ້າງຄວາມສາມາດ
8. ສະຫຸບ ແລະ ລາຍງານ ການເຄືື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນຕໍ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ,
ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຢ່າງເປັນປກກະຕິ
9.

ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ພາກທີ X
ການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ
ມາດຕາ 70 ອົງການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ
ລັດຖະບານ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ ຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບ
ເຂດທົົ່ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນເຈົົ້າ
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ການ ປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ຂະແໜງການອືື່ນ ແລະ ອົງການປກຄອງ
ທ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານການລົງທຶນຮ່ວມ ມີ ດັົ່ງນີົ້:
1. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
2. ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ
3. ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ.
ມາດຕາ 71 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ລົງທຶນຮ່ວມ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່
ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີົ້:
1. ຄົົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ແຜນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ
ກ່ຽວກັບການລົງທຶນຮ່ວມ
2.

ສ້າງແຜນການ, ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັົ່ງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຄູ່ມື ກ່ຽວກັບວຽກງານການລົງທຶນຮ່ວມ

3. ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ສະໜອງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ
ການລົງທຶນຮ່ວມ
4. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືື່ອຄົົ້ນຄວ້າ, ສັງລວມ, ເຈລະຈາ ສັນ
ຍາ ແລະ ຕາງໜ້າລັດຖະບານລົງນາມໃນສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ
5. ຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີ ການໂຈະ, ປ່ຽນແປງ ຫື ຍົກເລີກ ໂຄງການການລົງທຶນຮ່ວມ ທີື່ບໍ່ປະຕິບັດ
ຕາມເປົ້າໝາຍການລົງທຶນ ຫື ດໍາເນີນທຸລະກິດ ບໍ່ໄປຕາມສັນຍາ ຫື ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ກ່ຽວຂ້ອງ
6.

ຊຸກຍູ້, ສົົ່ງເສີມ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການອືື່ນ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ

ໃນການປະເມີນຜົນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ກິດຈະການ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີື່ເກີດຂຶົ້ນໃນບັນດາ
ໂຄງການ, ກິດຈະການລົງທຶນ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ
7. ຊີົ້ນໍາ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການບລິການ ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ,
ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ
8.

ສ້າງ, ບໍາລຸງ, ຍົກລະດັບພະນັກງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ

9.

ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ

10. ສະຫຸບ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ ຕໍ່ລັດຖະບານ ຢ່າງເປັນປກກະຕິ
11. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 72 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ມີ
ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີົ້:
1.

ຈັດຕັົ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍ, ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ແຜນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ

ການ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນຮ່ວມ;

27

2. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັົ້ນແຂວງ ເພືື່ອຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ສັງລວມ
ໂຄງການລົງທຶຶນຮ່ວມ ແລ້ວນໍາສະເໜີ ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ເພືື່ອສະເໜີຕຄ
ໍ່ ະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ພິຈາລະນາ
3. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການທ້ອງຖິື່ນ ໃນການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີື່
ເກີດຂຶົ້ນໃນບັນດາໂຄງການ ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນທ້ອງຖິື່ນຕົນ
4. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ກວດກາ, ປະເມີນຜົນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ລວມທັງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນຮ່ວມ
5.

ອານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການດໍາເນີນການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທໍາ

ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;
6. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານການລົງທຶນຮ່ວມ ຕາມການມອບໝາຍ
ຂອງຂັົ້ນເທິງ
7.

ສ້າງ, ບໍາລຸງ, ຍົກລະດັບພະນັກງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານການລົງທຶນຮ່ວມ

8. ສະຫຸບ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານການລົງທຶນຮ່ວມ ພາຍໃນແຂວງຂອງຕົນ ຕໍ່ຂັົ້ນເທິງ
ຢ່າງເປັນປກກະຕິ
9. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ
ການມອບໝາຍ.
ມາດຕາ 73 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງຫ້ອງການ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເມືອງ, ເທດສະບານ,
ນະຄອນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີ:ົ້
1.

ຈັດຕັົ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍ, ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ແຜນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ

ການ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນຮ່ວມ;
2.

ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ກວດກາ, ປະເມີນຜົນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ;

3.

ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການອືື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ

ຂອງຕົນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີື່ເກີດຂຶົ້ນໃນບັນດາໂຄງການ ການລົງທຶນຮ່ວມ
4.

ອານວຍຄວາມສະດວກ, ສະໜັບສະໜູນການເຄືື່ອນໄຫວ ວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງ

ໄວ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;
5.

ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລົງທຶນຮ່ວມ ຢູ່ໃນເມືອງຂອງຕົນ

6.

ສະເໜີການສ້າງ, ບໍາລຸງ, ຍົກລະດັບພະນັກງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ

7.

ສະຫຸບ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານການລົງທຶນຮ່ວມ ຕໍ່ຂັົ້ນເທິງ ຢ່າງເປັນປກກະຕິ;

8.

ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 74 ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂ
ື່ ອງຂະແໜງການອືນ
ື່
ຂະແໜງການອືື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ໃນການຮ່ວ ມມື,
ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ, ຈັດຕັົ້ງ ປະຕິບັດ, ປະສານສົມທົບ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຈັດຕັ ົ້ ງ
ປະຕິບັດການລົງທຶນຮ່ວມ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ດໍາລັດສະບັບນີົ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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ມາດຕາ 75 ເນືອ
ົ້ ໃນການກວດກາ
ເນືົ້ອໃນການກວດກາ ມີ ດັົ່ງນີົ້:
1. ກວດກາ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບການລົງທຶນຮ່ວມ
2. ກວດກາ ການປະຕິບັດສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ;
3. ກວດກາການປະຕິບັດຂັົ້ນຕອນຂອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນບົດວິພາກເສດຖະກິດເຕັກນິກ.
ມາດຕາ 76 ຮູບການການກວດກາ
ການກວດກາ ມີ ສາມ ຮູບການ ດັົ່ງນີ:ົ້
1. ການກວດກາຕາມລະບົບປກກະຕິ;
2. ການກວດກາໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ;
3. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ.
ການກວດກາຕາມລະບົບປກກະຕິ ຊຶື່ງແມ່ນ ການກວດກາທີື່ມີລັກສະນະເປັນປະຈໍາ ແລະ ມີກໍານົດ ເວລາ
ອັນແນ່ນອນ ຊຶື່ງຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶື່ງ ຄັົ້ງ ຕໍ່ປີ ໂດຍແມ່ນ ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ເປັນໃຈກາງປະສານ
ສົມທົບກັບຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ການກວດກາໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ຊຶື່ງແມ່ນການກວດການອກແຜນການ ເມືື່ອເຫັນວ່າມີ
ຄວາມຈໍາເປັນ ຊຶື່ງຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືກກວດກາຮູ້ລ່ວງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍ ຊາວສີື່ ຊົົ່ວໂມງ.
ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ຊຶື່ງແມ່ນການກວດກາໃນເວລາທີື່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນ
ໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືກກວດກາຮູ້ລ່ວງໜ້າ.
ການກວດກາ ສາມາດດໍ າເນີ ນການກວດກາ ດ້ ານເອກະສານ ແລະ ການປະຕິ ບ ັ ດຕົ ວຈິ ງຢູ ່ ສະຖານ
ທີື່ປະຕິບັດງານ.

ພາກທີ XI
ນະໂຍບາຍຕຜ
ໍ່ ມ
ູ້ ີຜນ
ົ ງານ ແລະ ມາດຕະການຕຜ
ໍ່ ລ
ູ້ ະເມີດ
ມາດຕາ 77 ນະໂຍບາຍຕຜ
ໍ່ ມ
ູ້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫື ການຈັດຕັົ້ງ ທີື່ມີຜົນງານໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດດໍາລັດສະບັບນີົ້ ເປັນຕົົ້ນ ການ
ຊຸກຍູ້, ສົົ່ງເສີມ ແລະ ດຶງດູດ ການລົງທຶນຮ່ວມ ທີື່ສາມາດປະກອບສ່ວນ ເຂົົ້າໃນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ ແລະ ປກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍ
ແລະ ນະໂຍບາຍອືື່ນ ຕາມລະບຽບການ.
ມາດຕາ 78 ມາດຕະການຕຜ
ໍ່ ລ
ູ້ ະເມີດ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫື ການຈັດຕັົ້ງ ທີື່ລະເມີດດໍາລັດສະບັບນີົ້, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ສັນຍາລົງທຶນ
ຮ່ວມ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການ ສຶກສາອົບຮົມ, ລົງວິໄນ, ປັບໃໝ, ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງ
ແພ່ງ ຫື ດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ຕາມກລະນີ ເບົາ ຫື ໜັກ.
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ພາກທີ XII
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 79 ການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນເຈົົ້າການໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດດໍາລັດສະບັບນີົ້.
ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ອົງການປກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ພາກສ່ວນອືື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຈົົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດດໍາລັດສະບັບນີົ້ ຢ່າງເຂັົ້ມງວດ.
ມາດຕາ 80 ຜົນສັກສິດ
ດໍາລັດສະບັບນີົ້ ມີຜົນສັກສິດພາຍຫັງໄດ້ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດ ທາງລັດຖະການ
ສິບຫ້າ ວັນ.

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
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