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ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ລັດຖະບານ                                          ເລກທີ 624 /ລບ
                           ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 21.12.2020

ດໍາລັດ 
ວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ

 - ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 8 ພະຈິກ 2016;
 - ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2016;
 - ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 72/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 2015;
 - ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສະບັບເລກທີ 71/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ທັນວາ 2016;
 - ອີງຕາມໜັງສືສະເໜີຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 0811/ກຜທ.ລທ8, ລົງວັນທີ 
  02 ມິຖຸນາ 2020.

ລັດຖະບານ ອອກດໍາລັດ:

ພາກທີ I
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
  ດໍາລັດສະບັບນີ້ ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມ, ຄຸ້ມຄອງ
ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາ ວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ 
ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ຍຸຕິທຳ, ໂປ່ງໃສ, ກວດສອບໄດ້ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແຜນ 
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນ
ຂອງພາກເອກະຊົນເຂົ້າໃນໂຄງການຂອງລັດ, ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນ 
ຊອບທໍາ ຂອງເອກະຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ 
ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.
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ມາດຕາ 2 ການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ
  ການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ ວ່າ: Public
Private Partnership “PPP“ ແມ່ນ ກິດຈະການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ  ພາກເອກະຊົນ
ຫຼື ກິດຈະການທີ່ພາກເອກະຊົນ ເປັນຜູ້ລົງທຶນທັງໝົດເຂົ້າໃນໂຄງການຂອງລັດ ເປັນຕົ້ນ  ໂຄງການກໍ່ສ້າງກິດຈະ
ການໃໝ່, ປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ຫຼື ສະໜອງການບໍລິການສາທາລະນະ, ລວມທັງ ໂຄງການພັດທະນາ 
ກິດຈະການອື່ນໆ ເປັນຕົ້ນ ທ່ອງທ່ຽວ, ກະສິກຳ, ພະລັງງານ, ບໍ່ແຮ່ ແລະ ອື່ນໆ ພາຍໃຕ້ສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ 
ໃນກຳນົດເວລາອັນແນ່ນອນໃນການດຳເນີນງານທຸລະກິດ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄໍາສັບ
  ຄໍາສັບທີ່ໃຊ້ໃນດໍາລັດສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:
  1. ການລົງທຶນຮ່ວມ ໝາຍເຖິງ ການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຕາມທີ່ 
ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 2 ຂອງດຳລັດສະບັບນີ້;
  2. ໂຄງການຂອງລັດ  ໝາຍເຖິງ  ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ  ພາກລັດ  ແລະ ພາກເອກະຊົນ ທີ່
ນໍາໃຊ້  ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ,  ຊັບສິນ,  ລິຂະສິດ  ຂອງລັດ  ເຂົ້າໃສ່ໃນການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ 
ແລະ ການສະໜອງການບໍລິການ ທີ່ມີແລ້ວ ຫຼື ເປັນໂຄງການພັດທະນາໃໝ່ (Green field) ຕາມແຜນຍຸດ 
ທະສາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 
  3. ຜູ້ປະມູນ ໝາຍເຖິງ ນິຕິບຸກຄົນພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດທີ່ມີເງື່ອນໄຂເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນການປະມູນ 
ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ;
  4. ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໝາຍເຖິງ ລັດ,  ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ,  ຕ່າງປະເທດ  ຫຼື  ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ  ທີ່
ສະໜອງເງິນກູ້ຢືມ/ສິນເຊື່ອ, ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ/ຫຼື ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອພັດທະນາ 
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; 
  5. ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກຂອງໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານການສຶກສາໂຄງການທີ່ 
ກຳນົດ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ຄິດໄລ່ການລົງທຶນ, ຜົນໄດ້ຮັບໃນການລົງທຶນ, 
ຄວາມສອດ ຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ, ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ລັກສະນະຂອງຄວາມສ່ຽງ, 
ຄວາມຍືນຍົງ ຂອງໂຄງການ, ການສຶກສາຜົນກະທົບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນັບທັງການແກ້ 
ໄຂຜົນກະທົບ ດັ່ງກ່າວຂອງໂຄງການ;
  6. ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ໝາຍເຖິງ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກ-
ວິຊາການ ແລະ ດ້ານການເງິນ ລວມທັງວັດຖຸພັນຊຶ່ງປະກອບມີ ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ການກູ້ຢືມໃນເງື່ອນໄຂ 
ຜ່ອນຜັນທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຈາກຄູ່ຮ່ວມໃນການພັດທະນາຢ່າງເປັນທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາເສດຖະ 
ກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ; 
  7. ພາກເອກະຊົນ ໝາຍເຖິງ ນິຕິບຸກຄົນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຢາກລົງ
ທຶນຮ່ວມໃນກິດຈະການຂອງລັດ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາໂຄງການ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນດຳລັດ;  
  8. ບໍລິສັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໝາຍເຖິງ ບໍລິສັດທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມນິຕິ 
ບຸກຄົນ ທີ່ຊະນະການປະມູນ ຕາມດຳລັດສະບັບນີ້, ໂດຍສອດຄອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ຂອງ ສປປ ລາວ;
  9. ຂະແໜງການ ໝາຍເຖິງ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງແຂວງ, 
ນະຄອນຫຼວງ;
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  10. ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານ ແລະ ມີສັນຍາສໍາປະທານແລ້ວ;
  11. ທຶນສຳລັບການກະກຽມໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ທຶນທີ່ຖືກຈັດສັນໄວ້ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການກະ 
ກຽມໂຄງການຊຶ່ງເລີ່ມແຕ່ຂັ້ນຕອນ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ຂອງໂຄງການ 
ຈົນເຖິງຂັ້ນຕອນສຳເລັດການອອກແບບ ແລະ ປະມູນໂຄງການ;
  12. ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ  ໝາຍເຖິງ  ໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງການຕ່າງໆຂອງລັດ  ທີ່ນອນໃນ
ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດ ທີ່ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ອະນຸມັດຈາກຂັ້ນເທິງ ທີ່ມີສິດອຳນາດ 
ໃຫ້ດຳເນີນການພັດທະນາ ພາຍໃຕ້ຮູບການລົງທຶນຮ່ວມຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
  13. ລັດວິສາຫະກິດ  ໝາຍເຖິງ  ວິສາຫະກິດທີ່ລັດເປັນຜູ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ  ແລະ ມີທຶນຫຼາຍກວ່າ ຫ້າສິບ
ສ່ວນຮ້ອຍຂຶ້ນໄປ ຫຼື ການຫັນວິສາຫະກິດອື່ນມາເປັນຂອງລັດ ຕາມການຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນ;
  14. ຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງການລົງທຶນ ໝາຍເຖິງ ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ໃນການລົງທຶນເຂົ້າ
ໃນໂຄງການ;
  15. ແຜນງົບປະມານຊຳລະໂຄງການ  ໝາຍເຖິງ   ແຜນລາຍຈ່າຍທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນງົບປະມານ
ແລະ ໃນສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ  ເພື່ອຊໍາລະໃຫ້ແກ່ໂຄງການຕາມທີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາແລ້ວເປັນແຕ່ລະປີ  ຈົນຄົບ
ຖ້ວນຕາມກໍານົດເວລາຂອງສັນຍາ;
  16. ສັນຍາ ໝາຍເຖິງ ສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ;
  17. ຄູ່ສັນຍາ ໝາຍເຖິງ ລັດຖະບານ ຕາງໜ້າໂດຍກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ນິຕິບຸກ 
ຄົນເອກະຊົນທີ່ຊະນະການປະມູນ ຕາງໜ້າໂດຍບໍລິສັດໂຄງການ;
  18. ຫລອ ໝາຍເຖິງ ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ.

ມາດຕາ 4 ນະໂຍບາຍຂອງລັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ 
    ພາກເອກະຊົນ 

  ລັດ ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ, ຄຸ້ມຄອງ ພາກເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມລົງທຶນກັບພາກລັດ 
ດ້ວຍການວາງນະໂຍບາຍ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວ 
ສານ ແລະ ການບໍລິການ, ການໃຫ້ນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ, ອາກອນ, ດ້ານແຮງງານ, ການໃຫ້ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, 
ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ, ການປະຕິບັດຄວາມສະເໝີພາບ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດລົງທຶນຮ່ວມກັນໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງ 
ໃໝ່, ປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ຫຼື ສະໜອງການບໍລິການສາທາລະນະໃນຂະແໜງການ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂັ້ນຕອນ 
ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ດຳລັດສະບັບນີ້.
  ລັດ ສົ່ງເສີມ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ທີ່ບໍ່ແຕະຕ້ອງເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ, 
ບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນອັນຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຍາວນານ, ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ແລະ 
ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ.

ມາດຕາ 5 ຫຼັກການກ່ຽວກັບວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ
  ວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:
  1. ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  2. ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ;
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  3. ຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໂດຍມີການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ໃຫ້ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງຈະແຈ້ງ;
  4. ຮັບປະກັນ ຄວາມເປັນເຈົ້າການ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂອງຂະແໜງການ; 
ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງໂຄງການ ລະຫວ່າງ ເຈົ້າຂອງ 
ໂຄງການ ແລະ ບໍລິສັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມຢ່າງເໝາະສົມ, ຄວາມສະເໝີພາບ, ຍຸຕິທຳ, ໂປ່ງໃສ ແລະ 
ສາມາດກວດສອບໄດ້;
  5. ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປະມູນ, ມູນຄ່າ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ໃນການລົງທຶນຮ່ວມ 
ລວມທັງລະບຽບການ ທີ່ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການລົງທຶນຮ່ວມ;
  6. ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ບົນພື້ນຖານ 
ການສຶກສາຜົນກະທົບ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງການລົງທຶນ.

ມາດຕາ 6 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້
  ດໍາລັດສະບັບນີ້ ນຳໃຊ້ສໍາລັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ 
ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ພົວພັນກັບ ວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 7 ການຮ່ວມມືສາກົນ
  ລັດ ສົ່ງເສີມການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ ຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ 
ດ້ວຍການແລກປ່ຽນ ບົດຮຽນ, ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ວິຊາການ ດ້ານການສົ່ງເສີມ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ, ສົນທິສັນຍາ 
ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

ພາກທີ II
ຮູບການ, ຮູບແບບ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຂອງການລົງທຶນຮ່ວມ

ມາດຕາ 8 ຮູບການ ການລົງທຶນຮ່ວມ
  ການລົງທຶນຮ່ວມ ມີ ສອງ ຮູບການ ດັ່ງນີ້:
  1. ການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍມີພາກລັດເຂົ້າຮ່ວມລົງທຶນ;
  2. ການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍພາກເອກະຊົນລົງທຶນທັງໝົດ.  

 
ມາດຕາ 9 ການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍມີພາກລັດເຂົ້າຮ່ວມລົງທຶນ 

  ການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍມີພາກລັດເຂົ້າຮ່ວມລົງທຶນ ແມ່ນ ການປະກອບທຶນສົມທົບຂອງລັດໂດຍກົງ 
ເຂົ້າໃນການພັດທະນາໂຄງການຮ່ວມກັບພາກເອກະຊົນ ໂດຍອີງຕາມຜົນຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້
ທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ບົນພື້ນຖານການຕົກລົງເຫັນດີຂອງລັດຖະບານ ຫຼື ການຮັບຮອງໂດຍສະພາ 
ແຫ່ງຊາດ ຫຼື ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ໃນແຕ່ລະ ກໍລະນີ. 
  ລັດ ຈະເຂົ້າຮ່ວມລົງທຶນ ຕາມຮູບແບບທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນມາດຕາ 11 ຂອງດໍາລັດສະບັບນີ້ ຖ້າຜົນຂອງ
ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ   ມີປະສິດພາບສູງ,   ມີການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ 
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ທໍາມະຊາດ ແລະ ເປັນໂຄງການທີ່ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ ບົນພື້ນຖານການມີສັນຍາຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ 
ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ.

ມາດຕາ 10 ການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍພາກເອກະຊົນລົງທຶນທັງໝົດ
  ການລົງທຶນຮ່ວມໂດຍພາກເອກະຊົນລົງທຶນທັງໝົດ ແມ່ນ  ພາກເອກະຊົນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບລົງທຶນທັງ
ໝົດເຂົ້າໃນການພັດທະນາໂຄງການຂອງລັດ   ໂດຍອີງຕາມຜົນຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດ
ຖະກິດ-ເຕັກນິກຂອງໂຄງການ   ບົນພື້ນຖານການຕົກລົງເຫັນດີຂອງລັດຖະບານ  ຫຼື  ການຮັບຮອງໂດຍສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ຫຼື ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ.

ມາດຕາ 11 ຮູບແບບລົງທຶນຮ່ວມ
    ຮູບແບບ ການລົງທຶນຮ່ວມ ມີດັ່ງນີ້: 
  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, ເປັນເຈົ້າຂອງ, ດຳເນີນງານ ແລະ ມອບໂອນ (Build Own Operate Transfer-BOOT);
  5. ກໍ່ສ້າງ, ເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ດຳເນີນງານ (Build Own Operate-BOO);
  6. ກໍ່ສ້າງ, ມອບຮັບ ແລະ ດຳເນີນງານ (Build Transfer Operate-BTO);
  7. ກໍ່ສ້າງ, ເຊົ່າ ແລະ ມອບໂອນ (Build Lease Transfer-BLT);
  8. ດຳເນີນງານ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ (Operate and Maintenance-O&M);
  9. ຮູບແບບອື່ນ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງລັດຖະບານ.  

ມາດຕາ 12 ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ, ສະໜອງທຶນ ແລະ ດຳເນີນງານ 
    (DBFO)

 ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ, ສະໜອງທຶນ ແລະ ດຳເນີນງານ ແມ່ນ ການລົງທຶນ 
ທີ່ມີລັກສະນະ ດັ່ງນີ້: 
  1. ເປັນໂຄງການພັດທະນາ, ປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ການສະໜອງການບໍລິການ ທີ່ລັດເປັນ 
ເຈົ້າຂອງ, ແຕ່ໃຫ້ພາກເອກະຊົນເຂົ້າມາຮ່ວມພັດທະນາ ດ້ວຍທຶນຂອງພາກເອກະຊົນທົງໝົດ ຫຼື ສ່ວນໃຫ່ຍ 
ເລີ່ມແຕ່ການ ອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ, ຈົນຮອດການດຳເນີນງານ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາຕະຫຼອດອາຍຸຂອງໂຄງການ 
ຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ທີ່ພາກລັດກຳນົດໃຫ້ ໂດຍມີສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ;
  2. ການບຳລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍ ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກເອກະຊົນ 
ຕະຫຼອດອາຍຸຂອງສັນຍາ;
  3. ແຫຼ່ງທຶນໃນການຊຳລະ ໃນກໍລະນີ ພາກລັດປະກອບທຶນ ແມ່ນຈັດສັນຈາກງົບປະມານຂອງລັດ ທີ່  
ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນງົບປະມານຊຳລະໂຄງການ. ການຊຳລະ ແມ່ນປະຕິບັດໃນໄລຍະດໍາເນີນງານ ໂດຍອີງໃສ່ 
ຜົນຂອງການບໍລິການທີ່ປະຕິບັດໄດ້ຕົວຈິງ ຕາມມາດຕະຖານ   ແລະ   ເງື່ອນໄຂ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນບົດວິພາກ 
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ເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ທີ່ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ສັນຍາ ຕະຫຼອດໄລຍະອາຍຸຂອງສັນຍາ. ໃນກໍລະນີ ພາກລັດບໍ່ເຂົ້າ 
ຮ່ວມທຶນ ແມ່ນ ພາກເອກະຊົນເກັບລາຍຮັບໂດຍກົງຈາກໂຄງການ;
  4. ພາກເອກະຊົນ ມອບໂຄງການຄືນຢູ່ໃນສະພາບດີ ໃຫ້ລັດຖະບານເມື່ອສິ້ນສຸດສັນຍາ.

ມາດຕາ 13 ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ດຳເນີນງານ (DBO)
  ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ດໍາເນີນງານ ແມ່ນ ການລົງທຶນທີ່ມີລັກສະນະ 
ດັ່ງນີ້:
  1. ເປັນໂຄງການພັດທະນາ, ປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ການສະໜອງການບໍລິການ ທີ່ລັດເປັນ 
ເຈົ້າຂອງ, ແຕ່ ວ່າຈ້າງໃຫ້ພາກເອກະຊົນມາອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ດໍາເນີນງານຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະ 
ຖານ ທີ່ພາກລັດກຳນົດໃຫ້ ໂດຍມີສັນຍາ. ສໍາລັບການດໍາເນີນງານ ສາມາດດໍາເນີນພາຍໃຕ້ ສັນຍາ ຫຼື 
ສັນຍາດໍາເນີນງານຕ່າງຫາກ;
  2. ການບຳລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍ ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກເອກະຊົນ 
ຕະຫຼອດອາຍຸຂອງສັນຍາ;
  3. ການຊໍາລະ ແມ່ນປະຕິບັດເປັນ ສອງສ່ວນ ຄື ສໍາລັບການອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ໃຫ້ຊໍາລະ 
ພາຍຫຼັງສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ ໂດຍຈ່າຍເປັນງວດຕາມການຕົກລົງ ແລະ ສໍາລັບການດຳເນີນງານຕະຫຼອດໄລຍະ 
ອາຍຸຂອງສັນຍາ ໃຫ້ຊໍາລະຕາມຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕົວຈິງ ຕາມມາດຕະຖານ ແລະ 
ເງື່ອນໄຂ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ທີ່ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ສັນຍາ;
  4. ແຫຼ່ງທຶນໃນການຊຳລະ ແມ່ນນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນງົບປະມານຊຳລະ 
ໂຄງການ ແລະ ຈັດສັນຈາກລາຍຮັບທີ່ລັດເກັບໄດ້ໂດຍກົງຈາກໂຄງການ.

ມາດຕາ 14 ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ກໍ່ສ້າງ, ດຳເນີນງານ  ແລະ ມອບໂອນ (BOT)
  ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ກໍ່ສ້າງ, ດຳເນີນງານ ແລະ ມອບໂອນ ແມ່ນການລົງທຶນທີ່ມີລັກສະນະ 
ດັ່ງນີ້: 
  1. ເປັນໂຄງການພັດທະນາ, ປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ການສະໜອງການບໍລິການ ທີ່ລັດເປັນ 
ເຈົ້າຂອງ, ແຕ່ໃຫ້ສິດສຳປະທານ ແກ່ພາກເອກະຊົນ ເພື່ອດຳເນີນການສຶກສາສຳຫຼວດ, ອອກແບບ ກໍ່ສ້າງ ແລະ 
ດຳເນີນງານ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ພາກລັດກຳນົດໃຫ້ ໂດຍມີສັນຍາ;
  2. ພາກເອກະຊົນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບລົງທຶນ, ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ທັງໝົດ ຂອງໂຄງການ ຕາມ 
ທີ່ກຳນົດໄວ້ ໃນບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ທີ່ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ສັນຍາ ທີ່ໄດ້ເຊັນກັບລັດຖະບານ;
  3. ການບຳລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍ ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກເອກະຊົນ 
ຕະຫຼອດອາຍຸຂອງສັນຍາ;
  4. ພາກເອກະຊົນ ຕ້ອງມອບໂອນໂຄງການທີ່ຢູ່ໃນສະພາບດີ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນວັກສອງ ມາດຕາ 55 
ຂອງດຳລັດສະບັບນີ້ ຄືນໃຫ້ພາກລັດ ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດສັນຍາ.

ມາດຕາ 15 ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ກ່ໍສ້າງ, ເປັນເຈ້ົາຂອງ, ດຳເນີນງານ ແລະ ມອບໂອນ (BOOT)
  ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ກໍ່ສ້າງ, ເປັນເຈົ້າຂອງ, ດຳເນີນງານ ແລະ ມອບໂອນ ແມ່ນ ການລົງທຶນ 
ທີ່ມີລັກສະນະ ດັ່ງນີ້:
  1. ເປັນໂຄງການພັດທະນາ, ປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ  ແລະ  ການສະໜອງການບໍລິການ  ທີ່ມີຂະໜາດ
ໃຫຍ່  ແລະ  ເຕັກນິກສັບສົນ ທີ່ລັດເປັນເຈົ້າຂອງ,  ແຕ່ໃຫ້ສິດສຳປະທານ ແກ່ພາກເອກະຊົນ ເພື່ອດຳເນີນການ
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ສຶກສາ ສຳຫຼວດ, ອອກແບບ ກໍ່ສ້າງ, ເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ດຳເນີນງານຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ພາກ 
ລັດກຳນົດໃຫ້ ໂດຍມີສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ; 
  2. ພາກເອກະຊົນ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ລົງທຶນ, ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ ຂອງໂຄງການຕະ 
ຫຼອດອາຍຸຂອງສັນຍາ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ທີ່ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ສັນຍາ ທີ່ໄດ້ 
ເຊັນກັບລັດຖະບານ;
  3. ການບຳລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍ ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກເອກະຊົນ 
ຕະຫຼອດອາຍຸຂອງສັນຍາ;
  4. ພາກເອກະຊົນ ຕ້ອງມອບໂອນໂຄງການທີ່ຢູ່ໃນສະພາບດີ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນວັກສອງ ມາດຕາ 55 
ຂອງດຳລັດສະບັບນີ້ ຄືນໃຫ້ພາກລັດ ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດສັນຍາ.

ມາດຕາ 16 ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ກໍ່ສ້າງ, ເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ດຳເນີນງານ (BOO)
  ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ກໍ່ສ້າງ, ເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ດຳເນີນງານ ແມ່ນ ການລົງທຶນທີ່ມີ     
ລັກສະນະ ດັ່ງນີ້:
  1. ເປັນໂຄງການພັດທະນາ, ປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ການສະໜອງການບໍລິການ ທີ່ລັດເປັນ 
ເຈົ້າຂອງ, ແຕ່ມອບສິດສຳປະທານ ໃຫ້ແກ່ພາກເອກະຊົນ ເພື່ອດຳເນີນການສຶກສາ ສຳຫຼວດ, ອອກແບບ 
ກໍ່ສ້າງ,ເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ດຳເນີນງານຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ພາກລັດກຳນົດໃຫ້ ໂດຍມີສັນຍາ;
  2. ພາກເອກະຊົນ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ລົງທຶນ, ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ ຂອງໂຄງການຕະ 
ຫຼອດອາຍຸຂອງສັນຍາ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ທີ່ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ສັນຍາ ທີ່ເຊັນ 
ກັບລັດຖະບານ;
  3. ການບຳລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍ ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກເອກະຊົນ 
ຕະຫຼອດອາຍຸຂອງສັນຍາ;
  4. ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດສັນຍາ ພາກເອກະຊົນບໍ່ມອບໂຄງການ ຄືນໃຫ້ພາກລັດ.

ມາດຕາ 17 ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ກໍ່ສ້າງ, ມອບຮັບ ແລະ ດໍາເນີນງານ (BTO)
  ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ກໍ່ສ້າງ, ມອບຮັບ ແລະ ດໍາເນີນງານ ແມ່ນ ການລົງທຶນທີ່ມີລັກສະນະ 
ດັ່ງນີ້:
  1. ເປັນໂຄງການພັດທະນາ, ປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ການສະໜອງການບໍລິການ ທີ່ລັດເປັນ 
ເຈົ້າຂອງ, ແຕ່ມອບສິດໃຫ້ພາກເອກະຊົນ ເປັນຜູ້ລົງທຶນ ໃນການອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ 
ມາດຕະຖານທີ່ພາກລັດກຳນົດ ໂດຍມີສັນຍາ, ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງແລ້ວ ມອບໂຄງການໃຫ້ພາກລັດ;
  2. ພາກລັດ ຈະໃຫ້ພາກເອກະຊົນທີ່ໄດ້ລົງທຶນ ຕາມຂໍ້ 1 ຂອງມາດຕານີ້ ເຊົ່າສິ່ງກໍ່ສ້າງ ຫຼື ການບໍລິການ 
ເພື່ອດໍາເນີນງານ ໂດຍມີສັນຍາເຊົ່າຮ່ວມກັນ;
  3. ພາກເອກະຊົນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ຕໍ່ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ເກັບລາຍຮັບທັງໝົດ 
ຈາກໂຄງການ ຕະຫຼອດອາຍຸສັນຍາເຊົ່າ.

ມາດຕາ 18 ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ກໍ່ສ້າງ, ເຊົ່າ ແລະ ມອບໂອນ (BLT)
  ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ກໍ່ສ້າງ, ເຊົ່າ ແລະ ມອບໂອນ ແມ່ນ ການລົງທຶນທີ່ມີລັກສະນະ ດັ່ງນີ້: 
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  1. ເປັນໂຄງການພັດທະນາ, ປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ການສະໜອງການບໍລິການ ທີ່ລັດເປັນ 
ເຈົ້າຂອງ, ແຕ່ ວ່າຈ້າງໃຫ້ພາກເອກະຊົນ ເປັນຜູ້ອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ 
ທີ່ພາກລັດກຳນົດ ໂດຍມີສັນຍາ, ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງແລ້ວ ມອບໂຄງການໃຫ້ພາກລັດ;
  2. ພາກລັດ ຄັດເລືອກພາກເອກະຊົນ ເພື່ອເຊົ່າສິ່ງກໍ່ສ້າງ ຫຼື ຮ່ວມສະໜອງການບໍລິການ ໂດຍມີສັນຍາເຊົ່າ 
ຫຼື ຮ່ວມທຸລະກິດນຳກັນ;
  3. ຕະຫຼອດອາຍຸສັນຍາເຊົ່າ ພາກເອກະຊົນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍ່ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ 
ເກັບລາຍຮັບທັງໝົດຈາກໂຄງການ;
  4. ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດສັນຍາເຊົ່າ ພາກເອກະຊົນ ຕ້ອງມອບໂຄງການ ຄືນໃຫ້ພາກລັດໃນສະພາບທີ່ດີ 
ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນວັກສອງ ມາດຕາ 55 ຂອງດຳລັດສະບັບນີ້;
  5. ແຫຼ່ງທຶນໃນການຊຳລະຄ່າອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ແມ່ນນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ 
ໃນແຜນງົບປະມານຊຳລະໂຄງການ ຊຶ່ງສາມາດຊໍາລະ ເທື່ອດຽວ ຫຼື ເປັນງວດ ຕາມສັນຍາ.

ມາດຕາ 19 ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ດຳເນີນງານ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ (O&M)
  ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ດຳເນີນງານ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ ແມ່ນ ການລົງທຶນທີ່ມີລັກສະນະ ດັ່ງນີ້: 
  1. ເປັນໂຄງການ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ມີແລ້ວ ຊຶ່ງລັດເປັນເຈົ້າຂອງ, ແຕ່ວ່າຈ້າງ 
ໃຫ້ພາກເອກະຊົນ ເປັນຜູ້ດຳເນີນງານ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ 
ມາດຕະຖານທີ່ພາກລັດກຳນົດ ໂດຍມີສັນຍາ;
  2. ແຫຼ່ງທຶນໃນການຊຳລະຄ່າ ດຳເນີນງານ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ ແມ່ນນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ ທີ່ໄດ້ກໍາ
ນົດໄວ້ໃນແຜນງົບປະມານຊຳລະໂຄງການ ຊຶ່ງອາດຊໍາລະແບບມອບເໝົາ ຫຼື ເປັນງວດ ອີງຕາມຜົນຂອງການໃຫ້
ການດຳເນີນງານຕົວຈິງຕາມສັນຍາ. 

ມາດຕາ 20 ເງື່ອນໄຂ ຂອງການລົງທຶນຮ່ວມ 
  ການລົງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:
  1. ມີສັນຍາຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ກັບພາກເອກະຊົນ;
  2. ເປັນໂຄງການກໍ່ສ້າງໃໝ່ ຫຼື ການປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ຫຼື ສະໜອງການບໍລິການ ແກ່ສາທາລະນະ 
ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງໂຄງການ;
  3. ກຳນົດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມສ່ຽງດ້ານຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ເປັນຕົ້ນ ຄວາມສ່ຽງດ້ານການ 
ກໍ່ສ້າງ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, ລາຍຮັບ ແລະ ພັນທະຂອງບໍລິສັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ບົນພື້ນຖານ 
ຕ້ອງຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຂອງການລົງທຶນ;
  4. ຮັບປະກັນສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ;
  5. ມີການປະມູນ ແບບເປີດກວ້າງ ແລະ ໂປ່ງໃສ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  6. ມີການມອບຮັບ ຫຼື ມອບໂອນໂຄງການຄືນໃຫ້ພາກລັດ ຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ 
(ຍົກເວັ້ນ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 16 ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນຮູບແບບ ກໍ່ສ້າງ, ເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ດຳເນີນງານ 
“BOO”). 
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ມາດຕາ 21 ການເລືອກຮູບການ ແລະ ຮູບແບບການລົງທຶນຮ່ວມ
  ການເລືອກເອົາຮູບການ ແລະ ຮູບແບບ ການລົງທຶນຮ່ວມ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 8 ຫາ 19 
ຂອງດຳລັດສະບັບນີ້ ໃຫ້ອີງຕາມ ປະສິດທິຜົນ, ປະເພດ, ຂະໜາດ, ມູນຄ່າ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ລັກສະນະຈຸດ 
ພິເສດ ສະເພາະຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ບົນພື້ນຖານຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະ
ກິດ-ເຕັກນິກ ຂອງໂຄງການ.
  ຜົນຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຂະແໜງການ ແລະ/ຫຼື ຜູ້ລົງທຶນ ທີ່ໄດ້ສຶກສາລະອຽດແລ້ວ 
ກ່ອນຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂຄງການ ຕ້ອງແມ່ນລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ພິຈາລະນາຕົກລົງເລືອກເອົາຮູບການ 
ແລະ ຮູບແບບ ການລົງທຶນຮ່ວມ.

 
ພາກທີ III

ການກະກຽມ, ການພິຈາລະນາ ແລະ ການປະມູນ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
ໝວດທີ 1

ການກະກຽມ ແລະ ການພິຈາລະນາ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ

ມາດຕາ 22 ບົດສະເໜີເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມ ຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
  ບົດສະເໜີເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ (Solicited Proposal) ແມ່ນ ເອກະສານສະເໜີ 
ແນວຄວາມຄິດເບື້ອງຕົ້ນຂອງຂະແໜງການ ທີ່ນອນໃນແຜນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການ ຕາມແຜນພັດທະນາ 
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຢາກໃຫ້ພາກເອກະຊົນ ມາລົງທຶນຕາມຮູບການ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ 
ມາດຕາ 8 ຂອງດຳລັດສະບັບນີ້. 
  ບົດສະເໜີີແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ (Unsolicited Proposal) ແມ່ນ ເອກະ 
ສານຂອງໂຄງການທີ່ລິເລີ່ມໃໝ່ ໂດຍຂະແໜງການ ຫຼື ພາກເອກະຊົນ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບແຜນນະໂຍບາຍພັດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຕ່ລະໄລຍະ, ເປັນໂຄງການທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ, ເປັນແນວຄວາມຄິດໃໝ່, ມີການ 
ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ແລະ ນະວັດຕະກໍາສູງ ທີ່ເປັນໂຄງການບໍ່ນອນໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ.
  ສໍາລັບຄຳແນະນຳໃນການຮ່າງ ບົດສະເໜີເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳຂອງບົດສະເໜີີແນວຄວາມຄິດລິ 
ເລີ່ມ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ.

ມາດຕາ 23 ເງື່ອນໄຂບົດສະເໜີເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມ ຂອງໂຄງການ  
    ລົງທຶນຮ່ວມ

  ບົດສະເໜີເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ 
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມ ຂອງລດັຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການ.
  ສຳລັບ ບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມຍັງຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້: 
  1. ເປັນໂຄງການຕາມແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມໃໝ່ ຂອງ ຂະແໜງການ ຫຼື ພາກເອກະຊົນ;
  2. ເປັນໂຄງການທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ, ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ແລະ ນະວັດຕະກໍາສູງ, ມີຄວາມກຸ້ມຄ່າ 
ໃນການລົງທຶນ;
  3. ມີຜົນຕອບແທນສູງ ແລະ ກວ້າງຂວາງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ;
  4. ມີຂໍ້ມູນລະອຽດ ແລະ ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປະເມີນ ຫຼື ສືບຕໍ່ສ້າງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ 
ລະອຽດຂອງໂຄງການ;
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  5. ຖ້າເປັນການສະເໜີໂດຍພາກເອກະຊົນ, ພາກເອກະຊົນ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ ໂດຍ 
ບໍ່ຮຽກຮ້ອງການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານການເງິນ ຫຼື ດ້ານນະໂຍບາຍດ້ານ ພາສີ, ອາກອນ ໃນການກະກຽມ ແລະ 
ດໍາເນີນໂຄງການ ລວມທັງຮັບຜິດຊອບຄວາມສ່ຽງທັງໝົດຂອງໂຄງການ.

ມາດຕາ 24 ການສະເໜີ ແລະ ການພິຈາລະນາ ບົດສະເໜີເບື້ອງຕົ້ນ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
  ຂະແໜງການ ທີ່ມີຈຸດປະສົງພັດທະນາໂຄງການ ໃນຮູບແບບການລົງທຶນຮ່ວມ ຊຶ່ງນອນໃນແຜນພັດທະ 
ນາຂອງຂະແໜງການ ໃຫ້ຍື່ນບົດສະເໜີເບື້ອງຕົ້ນ ຕໍ່ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມຂັ້ນສູນກາງ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ  ແລະ ສະ 
ເໜີຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ   ແລະ  ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມຂັ້ນສູນກາງ  ພາຍໃນກໍານົດເວລາ  ຊາວ  ວັນ 
ລັດຖະການ ສໍາລັບການລົງທຶນໃນກິດຈະການ ທີ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ຂັ້ນ 
ສູນກາງຄຸ້ມຄອງ.
  ສຳລັບຂະແໜງການຂັ້ນແຂວງ ທີ່ມີຈຸດປະສົງພັດທະນາໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ຍື່ນບົດສະເໜີເບື້ອງ 
ຕົ້ນ ຕໍ່ຂະແໜງການສາຍຕັ້ງຂອງຕົນ, ໂດຍຜ່ານຄະນະນຳຂັ້ນແຂວງ, ເພື່ອເອົາເຂົ້າໃນແຜນ ແລະ ສະເໜີ 
ລັດຖະບານພິຈາລະນາ ໂດຍຜ່ານຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວຂັ້ນສູນກາງ.
  ຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາບົດສະເໜີເບື້ອງ 
ຕົ້ນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຖ້າວ່າບົດສະເໜີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງແຈ້ງເປັນລາຍ 
ລັກອັກສອນ ໃຫ້ຂະແໜງການ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ຫ້າ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນມີມະຕິກອງປະຊຸມຄະນະ 
ກໍາມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ  ເພື່ອກະກຽມການສ້າງຮ່າງກອບໜ້າວຽກ ສຳລັບການສ້າງ
ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ,  ບົດປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດຂອງໂຄງການ    
ເພື່ອປະມູນເອົາບໍລິສັດ ມາສຶກສາ ສຳຫຼວດໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ. ໃນກໍລະນີບໍ່ເຫັນດີ ກໍໃຫ້ແຈ້ງໃຫ້ຂະແໜງການທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນ.

ມາດຕາ 25 ການສະເໜີ ແລະ ການພິຈາລະນາ ແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
  ຂະແໜງການ ຫຼື ພາກເອກະຊົນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງພັດທະນາໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຊຶ່ງເປັນໂຄງການທີ່ມີ 
ແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມ ສາມາດຍື່ນບົດສະເໜີີແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມ ພ້ອມດ້ວຍບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ 
ແລະ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ເບື້ອງຕົ້ນຂອງໂຄງການ ຕໍ່ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມຂັ້ນສູນ 
ກາງ ເພື່ອນໍາສະເໜີຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມຂັ້ນສູນກາງ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ 
ສີ່ສິບຫ້າ ວັນລັດຖະການ ພາຍຫຼັງທີ່ມີຄຳເຫັນຄົບຖ້ວນຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ 
ຂັ້ນແຂວງ.
  ໃນກໍລະນີ ຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມຂັ້ນສູນກາງ ຫາກເຫັນວ່າ 
ບົດສະເໜີີແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມ, ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ເບື້ອງຕົ້ນ ມີເນື້ອໃນຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນແລ້ວ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ນໍາສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາ. ພາຍຫຼັງລັດຖະບານພິຈາລະນາຮັບຮອງແລ້ວ ໃຫ້ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ 
ແຈ້ງໃຫ້ພາກເອກະຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສ້າງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-
ເຕັກນິກ ແລະ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແບບລະອຽດ ແລະ ສຳລັບຂະແໜງການ ແມ່ນ
ໃຫ້ກະກຽມການສ້າງຮ່າງກອບໜ້າວຽກ ສຳລັບ ການສ້າງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ບົດປະເມີນຜົນກະ 
ທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ   ແບບລະອຽດຂອງໂຄງການ ເພື່ອປະມູນເອົາບໍລິສັດ ມາສຶກສາ ສຳຫຼວດໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ. 
ໃນກໍລະນີບໍ່ເຫັນດີ ກໍໃຫ້ແຈ້ງໃຫ້ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນ.
  ພາກເອກະຊົນ ທີ່ໄດ້ຍື່ນບົດສະເໜີີແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມນັ້ນ ຫຼື ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດ     
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ເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ດຳເນີນການສຶກສາຂອງຂະແໜງການ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບສິດໃນການເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການໂດຍ 
ກົງ ຊຶ່ງຕ້ອງຜ່ານການປະມູນ. ໃນກໍລະນີຜູ້ກ່ຽວ ຫາກບໍ່ຊະນະການປະມູນ ຈະໄດ້ຮັບການທົດແທນຄືນຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍໃນການກະກຽມບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມຈາກຜູ້ຊະນະການປະມູນ ໂດຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດັ່ງກ່າວ 
ຕ້ອງຖືກຄິດ ໄລ່ເປັນຕົ້ນທຶນຂອງໂຄງການ ແລະ ກໍານົດແຈ້ງໃນເອກະສານປະມູນ.
  ໃນກໍລະນີ ຜູ້ສະເໜີແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມ ຫາກສະເໜີລາຄາປະມູນສູງກວ່າ ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ ດັ່ງນີ້:
 - ຮັບສິດ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຮອບສຸດທ້າຍ (Automatic Shortlisting);
 - ຮັບໂບນັດ (Bonus) ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 5% ຂອງລາຄາປະມູນ.

 
ມາດຕາ 26 ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແບບລະອຽດຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ

  ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແບບລະອຽດຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ແມ່ນ ເອກະສານກ່ຽວກັບ 
ຮູບແບບ, ລັກສະນະ ແລະ ອາຍຸ ຂອງໂຄງການລົງທຶນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສອດຄ່ອງດ້ານເຕັກນິກ, ຜົນປະ 
ໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຄວາມກຸ້ມຄ່າໃນການລົງທຶນ, ຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມ 
ເປັນໄປໄດ້ດ້ານການເງິນ, ຮັບປະກັນເງື່ອນໄຂຂອງການລົງທຶນຮ່ວມຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 21 ຂອງ 
ດໍາລັດສະບັບນີ້ ລວມທັງການກໍານົດກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ, ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ.
  ສຳລັບ ບົດສະເໜີເບື້ອງຕົ້ນຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຂະແໜງການ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການເຮັດວຽກຮ່ວມ 
ກັບ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ດຳເນີນການສຶກສາ, ສ່ວນບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດລິ 
ເລີ່ມຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ພາກເອກະຊົນ ຕ້ອງດຳເນີນການສຶກສາໂດຍກົງ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານ 
ເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານແຫຼ່ງທຶນ, ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອສ້າງບົດ 
ວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແບບລະອຽດ ໃຫ້ສໍາເລັດ 
ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສິບແປດ ເດືອນ ຫຼື ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລ້ວສະເໜີຕໍ່ຫ້ອງ 
ການລົງທຶນຮ່ວມ.

ມາດຕາ 27 ການພິຈາລະນາ ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແບບລະອຽດ ຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
  ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ເປັນຜູ້ຄົ້ນຄວ້າບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແບບລະອຽດຂອງໂຄງການ ລວມ 
ທັງບົດປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດຂອງໂຄງການ ທີ່ສະເໜີໂດຍຂະແໜງການ ໂດຍ
ການປະສານສົບທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ທີມງານທີ່ປຶກສາ ພາຍໃນກໍານົດ 
ເວລາ ເກົ້າສິບ ວັນລັດຖະການ ແລ້ວນໍາສະເໜີຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ 
ພິຈາລະນາ ດັ່ງນີ້:
  1. ຕົກລົງຮັບຮອງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແບບລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລ້ວສະເໜີລັດຖະບານ 
ພິຈາລະນາ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ ພ້ອມທັງແຈ້ງໃຫ້ຂະແໜງ 
ການ ກະກຽມເອກະສານປະມູນ ໃນກໍລະນີເຫັນດີ;
  2. ສະເໜີ ຂະແໜງການ ຫຼື ພາກເອກະຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-
ເຕັກນິກ ແບບລະອຽດ ຂອງໂຄງການພາຍໃນກໍານົດເວລາ ຫົກສິບ ວັນລັດຖະການ;
  3. ປະຕິເສດການຮັບຮອງເອົາບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແບບລະອຽດຂອງໂຄງການ.
  ກໍລະນີ ຜົນຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແບບລະອຽດຂອງໂຄງການ 
ມີປະສິດທິຜົນ ຫຼື ມີຜົນປະໂຫຍດກວ້າງຂວາງຕໍ່ສັງຄົມ ຄວນມີການປະກອບສ່ວນທຶນ ຕາມມາດຕາ 8 ແລະ 
ຫຼື ຈຳເປັນຕ້ອງມີການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ ຕາມມາດຕາ 46 ຂອງດຳລັດສະບັບນີ້, ກ່ອນຈະນຳສະເໜີ 
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ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມພິຈາລະນາ, ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ 
ຕ້ອງສະເໜີໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງພິຈາລະນາ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ. 

ມາດຕາ 28 ການແບ່ງຂັ້ນພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ ແລະ ຮັບຮອງ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
  ການແບ່ງຂັ້ນພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ ແລະ ຮັບຮອງ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
1. ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ໃນກໍລະນີ ຄື:
 - ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ທີ່ມູນຄ່າການລົງທຶນເກີນ ສາມຮ້ອຍ ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ;
 - ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ທີ່ມີທຶນສົມທົບຂອງລັດ ເທົ່າກັບ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ ຊາວ ຕື້ກີບ ຂຶ້ນໄປ;
 - ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານພະລັງງານນິວເຄຣຍ;
 - ກິດຈະການທີ່ພົວພັນກັບການຫັນປ່ຽນປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ແຫ່ງຊາດ;
 - ກິດຈະການທີມ່ີຜົນກະທົບຮາ້ຍແຮງຕໍສ່ິງ່ແວດລອ້ມ ເປນັຕົນ້ ການຫນັປຽ່ນແລວນໍາ້ທຳມະຊາດ,  ການ  
  ຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ແຕ່ ຫ້າຮ້ອຍ ຄອບຄົວ ຂຶ້ນໄປ,  ການສຳປະທານທີ່ດິນ ແຕ່ ສິບພັນ ເຮັກຕາ 
  ຂຶ້ນໄປ ແລະ ກິດຈະການອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 - ໂຄງການທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມພິເສດ.
  ການພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ແມ່ນໃຫ້ມີມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ 
ເຫັນດີ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

2. ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ໃນກໍລະນີ ຄື:
 - ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ທີ່ມີທຶນສົມທົບຂອງລັດ ໜ້ອຍກວ່າ ຊາວ ຕື້ກີບ;
 - ຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າຊຸດໂຊມທີ່ບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູຄືນເອງໄດ້  ແຕ່ ໜຶ່ງຮ້ອຍ ເຮັກຕາ ລົງມາ  ຕາມການສະເໜີ
  ຂອງອົງການປົກຄອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
 - ຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າປອກໂຫຼ້ນ ແຕ່ ສາມສິບ ຫາ ສອງຮ້ອຍ  ເຮັກຕາ  ຕໍ່ໜຶ່ງກິດຈະການ ຕາມການສະເໜີ
  ຂອງອົງການປົກຄອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
 - ການເຊົ່າ ຫຼື ສຳປະທານທີ່ດິນປ່າຊຸດໂຊມ ທີ່ບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູຄືນເອງ ແຕ່ ໜຶ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບ ເຮັກຕາ ລົງມາຕໍ່
  ໜຶ່ງກິດຈະການ ແລະ ກຳນົດເວລາ ເຊົ່າ ຫຼື ສຳປະທານສູງສຸດບໍ່ເກີນ ສາມສິບ ປີ ຕາມການສະເໜີ ຂອງ
  ອົງການປົກຄອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
 - ກິດຈະການທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນລະດັບ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.
  ການພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ແມ່ນໃຫ້ມີມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນ 
ແຂວງ ເຫັນດີ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

3. ລັດຖະບານພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ ແລະ ຮັບຮອງ ໃນກໍລະນີ ຄື:
 - ໂຄງການບໍ່ມີການປະກອບທຶນຂອງລັດ;
 - ໂຄງການບໍ່ມີການຫັນປ່ຽນປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ແຫ່ງຊາດ; 
 - ໂຄງການທີ່ບໍ່ມີຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ  ແລະ  ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ  ບໍ່ເກີນ  ຫ້າ
  ຮ້ອຍ ຄອບຄົວ;
 - ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ທີ່ມູນຄ່າການລົງທຶນບໍ່ເກີນ ສາມຮ້ອຍ ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ;
 - ໂຄງການອື່ນ ທີ່ບໍ່ຂໍເກີນສິດອະນຸຍາດຕາມທີ່ກົດໝາຍກໍານົດ.
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  ນອກຈາກ ໂຄງການ ຫຼື ບັນຫາ ທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ 
ຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ໝວດທີ 2
ການປະມູນໂຄງການ

ມາດຕາ 29 ການປະມູນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ 
  ການປະມູນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ແມ່ນ ການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານລາຄາ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເພື່ອຄັດເລືອກ 
ເອົາ ທີ່ປຶກສາ ແລະ ຜູ້ປະມູນ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂດີທີ່ສຸດ ເພື່ອເປັນຄູ່ສັນຍາໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນໄລຍະສຶກສາ 
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ໄລຍະພັດທະນາໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕາມມາດຖານ 
ແລະ ເງື່ອນໄຂ ທີ່ກໍານົດໂດຍຂະແໜງການ. 
  ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງແຈ້ງກ່ຽວກັບການເປີດການປະມູນໂຄງການຢ່າງເປີດເຜີຍ ໂດຍຜ່ານພາຫະ 
ນະສື່ມວນຊົນຕ່າງໆ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສາມ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນ ສໍາເລັດເອກະສານການປະມູນ 
ແລະ ຮັກສາການແຈ້ງການທີ່ລົງໃນສື່ມວນຊົນດັ່ງກ່າວໄວ້ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ເຈັດ ວັນລັດຖະການ.
  ສຳລັບການປະມູນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ທີ່ໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ໃຫ້ປະຕິບັດ 
ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີຜູ້ໃຫ້ທຶນໄດ້ກໍານົດ 
ລະບຽບການ ແລະ ຂັ້ນຕອນດຳເນີນການປະມູນໄວ້ຕ່າງຫາກ ແຕ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຫ້ອງການລົງ 
ທຶນຮ່ວມຊາບ.

ມາດຕາ 30 ຫຼັກການ ການປະມູນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
  ການປະມູນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:
  1. ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ;
  2. ເປີດກວ້າງການແຂ່ງຂັນການປະມູນ, ສະເໝີພາບ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້;
  3. ບໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂ ຫຼື ຂໍ້ຈຳກັດເພີ່ມເຕີມ ທີ່ຈະເປັນການຂັດຂວາງ ຫຼື ເປັນອຸປະສັກ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມການປະມູນ.

ມາດຕາ 31 ເອກະສານການປະມູນ
  ເອກະສານການປະມູນ ມີ ດັ່ງນີ້:
  1. ແຜນລະອຽດຂອງຂະບວນການປະມູນ ທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ;
  2. ໜັງສືເຈດຈຳນົງ ລວມທັງເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນ, ຄໍາແນະນຳສໍາລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ ແລະ ຫຼັກ 
ການໃນການປະເມີນ;
  3. ຮ່າງສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ;
  4. ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແບບລະອຽດຂອງໂຄງການ;
  5. ເອກະສານກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນຂອງລັດຖະບານ (ຖ້າມີ);
  6. ເອກະສານຄັດຕິດທາງດ້ານເຕັກນິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
  ຂະແໜງການ ຕ້ອງປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ເພື່ອກະກຽມເອກະສານການປະມູນ ຕາມ 
ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນດໍາລັດສະບັບນີ້, ກົດໝາຍ  ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນກໍານົດ ເວລາ 
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ສາມສິບ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແບບລະອຽດ ຂອງໂຄງການຖືກຮັບຮອງ 
ເປັນຕົ້ນໄປ.
  ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ   ຕ້ອງກວດກາເອກະສານການປະມູນໃຫ້ສໍາເລັດ   ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ຫ້າ ວັນ
ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບເອກະສານການປະມູນເປັນຕົ້ນໄປ. ໃນກໍລະນີເອກະສານການປະມູນ ຫາກບໍ່ຄົບ 
ຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ປັບປຸງເອກະສານການປະມູນຄືນ 
ພາຍໃນ ກໍານົດເວລາ ຫ້າ ວັນລັດຖະການ.

ມາດຕາ 32 ການຄັດເລືອກຜູ້ປະມູນທີ່ມີເງື່ອນໄຂດີທີ່ສຸດ
  ການຄັດເລືອກຜູ້ປະມູນທີ່ມີເງື່ອນໄຂດີທີ່ສຸດ ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລໍາດັບ ດັ່ງນີ້:
  1. ພິຈາລະນາຜູ້ປະມູນທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ;
  2. ພິຈາລະນາທາງດ້ານມາດຕະຖານ-ເຕັກນິກ;
  3. ພິຈາລະນາເງື່ອນໄຂດ້ານລາຄາ.
  ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ການຄັດເລືອກຜູ້ຊະນະການປະມູນ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປະມູນ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ 
ລະບຽບການຕ່າງຫາກ.

ມາດຕາ 33 ຄະນະກຳມະການປະມູນ
 ຄະນະກຳມະການປະມູນ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໂດຍ ປະທານຄະນະກໍາມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ການລົງທຶນຮ່ວມ, ບົນພື້ນຖານການປະສານສົມທົບກັບ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ມີພາລະບົດບາດເປັນ ເສນາທິ 
ການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການປະມູນ ຕາມວິທີການ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດ 
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຄະນະກໍາມະການປະມູນ ປະກອບດ້ວຍ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ: 
  1. ຂະແໜງການ ການເງິນ ໜຶ່ງ ທ່ານ;
  2. ຂະແໜງການ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ແລະ ກົມ 
ກ່ຽວຂ້ອງ;
  3. ຂະແໜງການ ໜຶ່ງ ຫາ ສາມ ທ່ານ;
  4. ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສທາງດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໜຶ່ງ ຫາ ສາມ ທ່ານ;
  ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ ກໍສາມາດສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ຂະແໜງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕື່ມ.

ມາດຕາ 34 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະກຳມະການປະມູນ
  ຄະນະກໍາມະການປະມູນມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
  1. ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຂອງການປະມູນ, ກວດກາເອກະສານການປະມູນ ແລ້ວ 
ນໍາສະເໜີຄະນະກໍາມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ພິຈາລະນາ;
  2. ດໍາເນີນການປະມູນ, ເປີດຊອງເອກະສານການປະມູນ ແລະ ປະເມີນເອກະສານການປະມູນ ຕາມ 
ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
  3. ລາຍງານຜົນຂອງການປະເມີນເອກະສານການປະມູນ ແລະ ຜົນການປະມູນ ຕໍ່ລັດຖະບານ ພິຈາລະ 
ນາ ໂດຍຜ່ານຄະນະກໍາມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ;
  4. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ.
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  ສໍາລັບການປະເມີນເອກະສານການປະມູນ ໃຫ້ອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານການເງິນ, ເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, 
ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

ພາກທີ IV
ສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ

ມາດຕາ 35 ສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ
  ສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ  ແມ່ນ  ການຕົກລົງ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕາງ
ໜ້າໃຫ້ພາກລັດ  ກັບ  ພາກເອກະຊົນ  ທີ່ຊະນະການປະມູນ  ໃຫ້ເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ   ຊຶ່ງຕາງໜ້າໂດຍ
ບໍລິສັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດລົງທຶນ ເພື່ອໃຫ້ເກີດສິດ ແລະ ພັນທະ ໃນການພັດທະນາ 
ໂຄງການໃດໜຶ່ງ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເງື່ອນໄຂສະເພາະຕາມສັນຍາ.

ມາດຕາ 36 ເນື້ອໃນຂອງສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ
  ສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງກໍານົດເນື້ອໃນຊັດເຈນ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ຮັດກຸມ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ 
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
  ເນື້ອໃນພື້ນຖານ ຂອງສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ ມີ ດັ່ງນີ້:
  1. ຂອບເຂດ ແລະ ໜ້າວຽກຂອງໂຄງການ;
  2. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄູ່ສັນຍາ ແລະ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ;
  3. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການຂອງຄູ່ສັນຍາ ແຕ່ລະຝ່າຍ;
  4. ການປະຕິບັດພັນທະ ດ້ານພາສີ, ອາກອນ ຂອງພາກເອກະຊົນ;
  5. ຜົນປະໂຫຍດທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຂອງລັດຖະບານ; 
  6. ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ການເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ ແລະ ການນໍາໃຊ້ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ 
ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ; 
  7. ໄລຍະເວລາກໍ່ສ້າງ, ວັນ ເລີ່ມດໍາເນີນງານ, ດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ;
  8. ມາດຕະຖານໃນການປະຕິບັດງານດ້ານເຕັກນິກ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ;
  9. ການເງິນ,  ການບັນຊີ,  ການກວດສອບອິດສະຫຼະ, ການຄ້ຳປະກັນ, ການຊໍາລະສະສາງ ແລະ ມາດ
ຕະການປັບໃໝ ໃນກໍລະນີທີ່ບໍລິສັດໂຄງການ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດ ຕາມມາດຕະຖານ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນ 
ສັນຍາ;
  10. ການທົບທວນ ແລະ ດັດແກ້ຫົວໜ່ວຍລາຄາ;
  11. ສິດແຊກແຊງເຂົ້າໃນໂຄງການຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ສະໜອງທຶນ ໃນກໍລະນີໂຄງການມີບັນຫາ;
  12. ການທົບທວນຄືນ, ການປັບປຸງ ຫຼື ປ່ຽນແປງ ເນື້ອໃນສັນຍາ;
  13. ການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂຂອງ ຂອບເຂດ ແລະ ໜ້າວຽກ ລວມທັງການປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ນໍາ 
ໃຊ້ໃນການພັດທະນາໂຄງການ;
  14. ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານ;
  15. ການວາງແຜນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບັງເອີນ;
  16. ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ;
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  17. ອາຍຸສັນຍາ  ຕ້ອງອີງຕາມຜົນຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, 
ເງື່ອນໄຂ ແລະ ລັກສະນະຈຸດພິເສດສະເພາະຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ;
  18. ບັນດາກົດໝາຍທີ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້;
  19. ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ.
  ນອກຈາກເນື້ອໃນພື້ນຖານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕານີ້ ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນ ຄູ່ສັນຍາສາມາດຕົກລົງກັນ 
ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນສະເພາະໃດໜຶ່ງຕື່ມອີກກໍໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ ດໍາລັດສະບັບນີ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ 
ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 37 ຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາສັນຍາ
  ການພິຈາລະນາສັນຍາ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ດັ່ງນີ້:
  1. ຫຼັງຈາກລັດຖະບານ ມີແຈ້ງການ ເຫັນດີ ໃຫ້ເຈລະຈາສັນຍາ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ 
ລົງທຶນ ປະສານສົມທົບ ກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ 
ເຈລະຈາ ກັບພາກເອກະຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຮ່າງສັນຍາ ໃຫ້ 
ສໍາເລັດພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສາມສິບ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ແຈ້ງຜົນການປະມູນ ເປັນຕົ້ນໄປ;
  2. ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ນໍາສະເໜີຮ່າງສັນຍາ ພ້ອມດ້ວຍລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ຕໍ່ຄະນະກຳ 
ມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ເພື່ອພິຈາລະນາ.
  ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນຕ້ອງປັບປຸງເນື້ອໃນຮ່າງສັນຍາ ໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ປະສານສົມ 
ທົບກັບຂະແໜງການ ແລະ ພາກເອກະຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທົບທວນ, ປັບປຸງ ໃຫ້ສໍາເລັດ ຕາມກໍານົດເວລາທີ່ 
ຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ກໍານົດ.

ມາດຕາ 38 ຂັ້ນຕອນການເຊັນສັນຍາ
  ການເຊັນສັນຍາ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ດັ່ງນີ້:
  1. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ລາຍງານລັດຖະບານ ເພື່ອຂໍອະນຸມັດ ເຊັນສັນຍາ;
  2. ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ຂະແໜງການ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ທີ່ໄດ້      
ຜ່ານການຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ຫ້າ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນ ລັດຖະ 
ບານ ອະນຸມັດໃຫ້ເຊັນສັນຍາ;
  3. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ອອກອະນຸຍາດ ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ພາຍ 
ໃນກໍານົດເວລາ ສິບຫ້າ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບແຈ້ງການ ເປັນຕົ້ນໄປ;
  4. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ ເຊັນສັນຍາກັບເຈົ້າຂອງໂຄງການ 
ແລະ ພາກເອກະຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ຊຶ່ງຕາງໜ້າໂດຍບໍລິສັດ ໂຄງການລົງທຶນ  
ຮ່ວມ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສາມສິບ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນອະນຸມັດໃຫ້ເຊັນສັນຍາ.
  ໃນກໍລະນີພາກເອກະຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ບໍ່ມາເຊັນສັນຍາ ຕາມກໍານົດ 
ເວລາ ໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນພຽງພໍ ຈະຖືວ່າ ເປັນການສະລະສິດ ໂດຍບໍ່ມີສິດຮຽກຮ້ອງໃດໆ ຈາກພາກລັດ.

ມາດຕາ 39 ການປ່ຽນແປງ ຫຼື ດັດແກ້ ສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ
  ການປ່ຽນແປງ  ຫຼື  ດັດແກ້  ສັນຍາ ແມ່ນ ການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນສັນຍາ ທີ່ໄດ້ເຊັນກັນບົນພື້ນຖານການ
ຕົກລົງເຫັນດີຂອງຄູ່ສັນຍາ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບດຳລັດສະບັບນີ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
  ໃນກໍລະນີ ການປ່ຽນແປງ ຫຼື  ດັດແກ້ ເນື້ອໃນຂອງສັນຍາ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດ
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ທິຜົນຂອງໂຄງການ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມສ່ຽງຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ຫຼື ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງ, ທາງອ້ອມ 
ຕໍ່ງົບປະມານ, ການຊໍາລະ, ການຄໍ້າປະກັນ ຫຼື ຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງພາກລັດ ໃຫ້ສະ 
ເໜີຕໍ່ລັດຖະບານ ຫຼື ອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອພິຈາລະນາ ໂດຍຜ່ານຄະນະກໍາມະການສົ່ງເສີມ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ.
  ສ່ວນກໍລະນີການປ່ຽນແປງ ຫຼື ດັດແກ້ ເນື້ອໃນສັນຍາທີ່ບໍ່ມີຜົນກະທົບ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນວັກສອງ
ຂອງມາດຕານີ້ ໃຫ້ສະເໜີຕໍ່ຄະນະກໍາມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ເພື່ອພິຈາລະນາ.

ພາກທີ V
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ

ໝວດທີ 1
ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ

ມາດຕາ 40 ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
    ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ປະກອບດ້ວຍ ຂະແໜງການ ແລະ ພາກເອກະຊົນ.

ມາດຕາ 41 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຂະແໜງການ
  ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຂະແໜງການ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
  1. ກຳນົດ  ແລະ  ສ້າງແຜນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ສຳເລັດ  ກ່ອນວັນທີ  25  ມິຖຸນາ ຂອງ
ທຸກປີ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ແຕ່ລະໄລຍະ ແລ້ວສົ່ງໄປຍັງຫ້ອງການ 
ລົງທຶນຮ່ວມ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ພິຈາລະນາ 
ບັນຈຸເຂົ້າໃນແຜນ ຫ້າ ປີ ແລະ ແຜນປະຈໍາປີ ຂອງການລົງທຶນຮ່ວມ;
  2. ສະເໜີຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ ສໍາລັບ 
ການກະກຽມໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຈາກລັດຖະບານ ເພື່ອສ້າງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ຂອງໂຄງການ 
ພ້ອມທັງສະໜອງແຜນຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍໃນການກະກຽມໂຄງການນັ້ນ ໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ພາຍ 
ຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີດ້ານຫຼັກການ ຈາກຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ;
  3. ສະໜອງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ 
ລົງທຶນຮ່ວມແບບລະອຽດ ເຊັ່ນ: ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ບົດສຶກສາຜົນກະທົບດ້ານສີ່ງແວດລ້ອມ 
ເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ສົນໃຈ ແລະ ໄດ້ຮັບສິດຈາກລັດຖະບານໃຫ້ສຶກ 
ສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມແບບລະອຽດ;  
  4. ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມໃນການກະກຽມ ແລະ ດຳເນີນການປະມູນໂຄງການ 
ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບດຳລັດສະບັບນີ້, ກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  5. ວ່າຈ້າງຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫຼື ທີ່ປຶກສາ ເພື່ອສ້າງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ບົດປະເມີນຜົນກະທົບ 
ທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ;
  6. ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຕົນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ໃນຄະນະກຳມະການປະມູນໂຄງການ;
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  7. ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຂັ້ນຮອງຫົວ 
ໜ້າກົມ ຫຼື ທຽບເທົ່າ ຂຶ້ນໄປ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ສໍາລັບ ກະຊວງ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ; ຫົວໜ້າ 
ພະແນກການ ຫຼື ທຽບເທົ່າ ຂຶ້ນໄປ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ສໍາລັບ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
  8. ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສັນຍາ ທີ່ໄດ້ເຊັນແລ້ວ ໃຫ້ມີ 
ປະສິດທິພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂອບໜ້າວຽກ ທີ່ຖືກຮັບຮອງແລ້ວ;
  9. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍຜ່ານ 
ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
  10. ສະເໜີ ໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕໍ່ລັດຖະບານ ຫຼື ອົງການ     
ປົກຄອງຂັ້ນແຂວງໂດຍຜ່ານຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນກໍລະນີມີການລະເມີດສັນຍາ ແລະ ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ 
ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  11. ສະເໜີແຜນງົບປະມານຊຳລະໂຄງການ   ຕາມແຕ່ລະຮູບແບບຂອງການລົງທຶນຮ່ວມ  ຕໍ່  ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງການເງິນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍຜ່ານຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນກໍລະນີມີການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນຈາກລັດຖະບານ 
ຊຶ່ງແຜນງົບປະມານດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ:
  - ຕາຕະລາງ ການຊໍາລະເງິນໂດຍກົງ, ການຄໍ້າປະກັນ ຫຼື ພັນທະດ້ານການເງິນ, ພາສີ, ອາກອນ 
ຂອງເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາໂຄງການ.
  12. ແຜນລາຍຈ່າຍປະຈຳປີຂອງເຈົ້າຂອງໂຄງການສໍາລັບແຜນງົບປະມານການຊໍາລະໂດຍກົງ, ການຄໍ້າ 
ປະກັນ ຫຼື ພັນທະທາງດ້ານ ການເງິນ, ພາສີ, ອາກອນ ຂອງເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຕາມລໍາດັບບຸລິມະສິດ ເພື່ອນໍາ 
ສະເໜີລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ;
  13. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 42 ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງພາກເອກະຊົນ
  ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມພາກເອກະຊົນ ມີ ສິດ ແລະ ພັນທະ ດັ່ງນີ້:
  1. ສະເໜີແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ, ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການປະມູນ ຕາມທີ່ໄດ້ ກໍາ 
ນົດໄວ້ໃນດໍາລັດສະບັບນີ້; 
  2. ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ແລະ ໄດ້ຮັບແຈ້ງການເຫັນດີກ່ຽວກັບການເຊັນສັນຍາ ຕາມ    
ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນດໍາລັດສະບັບນີ້;
  3. ເປີດບັນຊີຢູ່ທະນາຄານທຸລະກິດ ໃດໜຶ່ງທີ່ຕັ້ງ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ນຳເຂົ້າທຶນ, ໂອນລາຍໄດ້, ກໍາໄລ ແລະ 
ເງິນປັນຜົນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  4. ທົດແທນຄືນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພາກລັດ ໃນການປະກອບຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ທີ່ຈຳເປັນ ທີ່ພາກລັດມີ  
ແລະ ໄດ້ລົງທຶນກ່ອນ ເປັນຕົ້ນ: ບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ບົດປະເມີນຜົນ 
ກະທົບທາງດ້ານສີ່ງແວດລ້ອມ ເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນຂອງໂຄງການ; ຫຼື ທົດແທນ   
ຄືນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດໃນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການແບບລະອຽດ, ໃນກໍລະນີ ພາກເອກະຊົນ
ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ຊະນະການປະມູນ ແລະ ສິດໃນການພັດທະນາໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ;
  5. ໄດ້ຮັບການທົດແທນຄືນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໂດຍຜູ້ຊະນະການປະມູນ ສຳລັບຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານທັງໝົດ ທີ່ຕິດ 
ພັນກັບໂຄງການ  ເປັນຕົ້ນ: ບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ບົດປະເມີນຜົນກະທົບ
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ທາງດ້ານສີ່ງແວດລ້ອມ ແບບລະອຽດ, ແຜນພັງ, ການອອກແບບ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນ, ຖ້າເປັນ 
ໂຄງການລິເລີ້ມ ທີ່ພາກເອກະຊົນໄດ້ລົງທຶນກ່ອນ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ຊະນະການປະມູນ;
  6. ປະກອບທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາ;
  7. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ
ຕາມມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ເອກະສານການປະມູນ ແລະ ສັນຍາ;
  8. ສ້າງລະບົບ ແລະ ກົນໄກທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງ, 
ຄຳສະເໜີ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ;
  9. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍຜ່ານ 
ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ແລະ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ປະຈໍາ ສາມເດືອນ, ຫົກເດືອນ ແລະ ໜຶ່ງປີ;
  10. ສະເໜີ ໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາ;
  11. ໄດ້ຮັບ ແລະ ເຂົ້າເຖິງ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນຮ່ວມ 
ນັບແຕ່ຂັ້ນຕອນການປະມູນ ຈົນຮອດໄລຍະສິ້ນສຸດການລົງທຶນຮ່ວມ;
  12. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ໝວດທີ 2
ການສະໜັບສະໜູນຂອງພາກລັດ

ມາດຕາ 43 ການສະໜັບສະໜູນຂອງພາກລັດ
  ການສະໜັບສະໜູນຂອງພາກລັດໃນການລົງທຶນຮ່ວມ ມີ ດັ່ງນີ້:
  1. ການສະໜັບສະໜູນດ້ານນິຕິກຳ;
  2. ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ;
  3. ການສະໜັບສະໜູນດ້ານນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ.

ມາດຕາ 44 ການສະໜັບສະໜູນດ້ານນິຕິກຳ
  ການສະໜັບສະໜູນດ້ານນິຕິກຳ ແມ່ນ ການຮັບປະກັນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ດ້ວຍການປັບປຸງ ຫຼື ສ້າງນິຕິກໍາ ຕາມແຕ່ກໍລະນີ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ 
ໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ. 
  ການປັບປຸງ ຫຼື ການສ້າງນິຕິກໍາດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງບໍ່ຂັດກັບນິຕິກຳອື່ນທີ່ມີແລ້ວ, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນການ 
ປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ລົງທຶນຮ່ວມ ແລະ ນໍາຜົນປະໂຫຍດມາສູ່ສັງຄົມ.

ມາດຕາ 45 ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ
  ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ ແມ່ນ ການສະໜອງງົບປະມານເຂົ້າໃນການພັດທະນາໂຄງການລົງ 
ທຶນຮ່ວມ, ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ພາກເອກະຊົນທີ່ 
ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ 
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ ຕາມຄວາມສາມາດຕົວຈິງຂອງລັດຖະບານ.
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  ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ   ຕ້ອງອີງໃສ່ຜົນຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານບົດວິພາກ
ເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແບບລະອຽດ, ການຄົ້ນຄວ້າຂອງຄະນະກໍາມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ 
ຮ່ວມ ໂດຍອີງໃສ່ປະສິດທິຜົນຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຈໍາ 
ເປັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດ ແກ່ສັງຄົມ.
  ລັດຖະບານ  ຈະມີລະບຽບການສະເພາະ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນພັດທະນາໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
ເພື່ອເປັນແຫຼ່ງທຶນ ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການຂອງລັດຖະບານ ຢ່າງມີປະສິດທິ 
ຜົນ, ສາມາດນຳເອົາໂຄງການໄປປະມູນຄັດເລືອກເອົາຜູ້ພັດທະນາທີ່ດີ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້
ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ສັງຄົມ. 

ມາດຕາ 46 ການສະໜັບສະໜູນດ້ານນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ
  ການສະໜັບສະໜູນດ້ານນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ແມ່ນ ການກໍານົດຂອບເຂດດ້ານນະໂຍບາຍການຫຼຸດຜ່ອນ 
ຫຼື ຍົກເວັ້ນ ພາສີ, ອາກອນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ລວມທັງ ການຮັບປະກັນ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນ 
ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນດໍາລັດສະບັບນີ້.
  ລັດຖະບານເປັນຜູ້ພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ສໍາລັບແຕ່ລະໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ 
ໂດຍອີງຕາມຜົນຂອງການສຶກສາ-ສໍາຫຼວດ ເບື້ອງຕົ້ນ, ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ຂອງໂຄງການ.

ໝວດທີ 3
ການຮັບປະກັນ ແລະ ການຄ້ຳປະກັນ

ມາດຕາ 47 ການຮັບປະກັນ
  ຊັບສົມບັດ, ທຶນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງພາກເອກະຊົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ  ຈະ
ບໍ່ຖືກ ເກັບເກນ,  ຍຶດ  ຫຼື  ໂອນ ເປັນຂອງລັດ ດ້ວຍວິທີການທາງບໍລິຫານ ເວັ້ນເສຍແຕ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ  ເພື່ອ 
ສາທາລະນະປະໂຫຍດໂດຍມີການທົດແທນຄືນ  ຕາມມູນຄ່າຕົວຈິງທີ່ໄດ້ລົງທຶນ, ຕາມລາຄາຕະຫຼາດ ໃນເວລາ
ມອບໂອນ ຫຼື ຕາມວິທີການຊໍາລະທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ຫຼື ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍສອດຄ່ອງ 
ກັບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 48 ການຄໍ້າປະກັນ
  ບໍລິສັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ສາມາດນຳເອົາຊັບສິນ, ສິດຕາມສັນຍາ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ໃນ 
ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໄປເປັນຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນການກູ້ຢືມ ເພື່ອມາພັດທະນາໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໂດຍສອດຄ່ອງ 
ກັບເງື່ອນໄຂທີ່ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ບົນພື້ນຖານການຕົກລົງ 
ເຫັນດີຂອງລັດຖະບານ ຫຼື ອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ຕາມຂອບເຂດສິດຂອງຕົນ. 
  ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນການກູ້ຢືມ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ເທິງນີ້ ມີດັ່ງນີ້:
  1. ສັງຫາລິມະຊັບ ຫຼື ອະສັງຫາລິມະຊັບ ທີ່ເປັນຊັບສິນຂອງບໍລິສັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຫຼື 
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ;
  2. ລາຍຮັບທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ແລະ ລາຍຮັບຂອງ ບໍລິສັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ 
ຈາກໂຄງການ;
  3. ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນອື່ນ ເປັນຕົ້ນ ຮຸ້ນ, ບັນຊີເງິນຝາກ.
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ໝວດທີ 4
ການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ການປະເມີນຜົນ

ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ

ມາດຕາ 49 ຄວາມຮັບຜິດຊອບລວມໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ການປະເມີນຜົນໂຄງການ
  ຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະ                
ເມີນຜົນ  ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ  ເປັນຕົ້ນ ການກະກຽມ, ການປະມູນ, ການນໍາໃຊ້ທຶນຂອງໂຄງການ, ການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ  ໃນແຕ່ລະໄລຍະ  ເຊັ່ນ  ໄລຍະກໍ່ສ້າງ,  ດໍາເນີນງານ,  ບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ການມອບຮັບ ຫຼື 
ມອບໂອນໂຄງການ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເພື່ອໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ.
  ຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນ ຕ້ອງສ້າງກົນໄກ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ 
ໄດ້ຮັບຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍຂອງໂຄງການ.

ມາດຕາ 50 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫ້ອງການການລົງທຶນຮ່ວມ
  ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
  1. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຕິດຕາມກວດກາຜົນສຳເລັດຂອງ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຊີ້ວັດ ຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ທີ່ໄດ້ 
ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາ;
  2. ປະສານສົມທົບກັບ ຂະແໜງການ, ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ຜູ້ກວດກາເອກະລາດ ໃນການທົບ 
ທວນຄືນ ກ່ຽວກັບການກວດກາ ແລະ ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ;
  3. ປະສານສົມທົບກັບ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ບໍລິສັດໂຄງການລົງທຶນ 
ຮ່ວມໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
  4. ລາຍງານສະພາບ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ເປັນປະຈຳ ສາມເດືອນ, ຫົກເດືອນ ແລະ ໜຶ່ງປີ.

ມາດຕາ 51 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການ ແລະ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ
  ຂະແໜງການ ແລະ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອດຳເນີນການ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ 
ດັ່ງນີ້:
  - ໄລຍະການປະມູນໂຄງການ ແລະ ການເຮັດສັນຍາ ຊຶ່ງຕ້ອງດໍາເນີນການກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິ 
ບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາມແຜນ ແລະ ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາ;
  - ໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຊຶ່ງຕ້ອງ ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ 
ຄວາມຄືບໜ້າຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕໍ່ຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍຜ່ານຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ; 
  - ໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ ຊຶ່ງຕ້ອງດໍາເນີນການ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດພັນທະ ໂດຍອີງໃສ່ເປົ້າໝາຍ, ລະດັບຄາດໝາຍ, ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງ 
ກັນໄວ້ໃນສັນຍາ;
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  ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ສັນຍາ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ 
ລາຍງານ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເຊັ່ນ ໄລຍະ ສາມເດືອນ, ຫົກເດືອນ ແລະ ໜຶ່ງປີ ຕໍ່ຄະນະກໍາມະການສົ່ງເສີມ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍຜ່ານຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ.

ມາດຕາ 52 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບໍລິສັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
  ບໍລິສັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນ, ສະຫຼຸບ 
ແລະລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ສັນຍາ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ 
ຊຶ່ງຕ້ອງລາຍງານ ເປັນໄລຍະ ໜຶ່ງເດືອນ, ສາມເດືອນ, ຫົກເດືອນ ແລະ ໜຶ່ງປີ ຕໍ່ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ, ຂະແໜງການ 
ການເງິນ, ຄະນະກໍາມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ແລະ ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ.

ພາກທີ VI
ການສຳເລັດ, ການມອບຮັບ ແລະ ການມອບໂອນ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ

ມາດຕາ 53 ການສຳເລັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
  ການສຳເລັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ແມ່ນ ການສໍາເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກ ທີ່ໄດ້ກຳນົດ 
ໄວ້ໃນສັນຍາ ແລະ ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ແລະ ພາກເອກະຊົນທີ່ໄດ້ຮັບ 
ຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ ມອບຮັບ ຫຼື ມອບໂອນໂຄງການ ໃຫ້ແກ່ພາກລັດ ຕາມແຕ່ 
ລະກໍລະນີ. 
  ກ່ອນການມອບຮັບ ຫຼື ມອບໂອນໂຄງການ ໃຫ້ພາກລັດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ດັ່ງນີ້:
  1. ພາກເອກະຊົນ ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ຕ້ອງເຮັດບົດສະຫຼຸບລາຍງານ ບັນດາໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ 
ສໍາເລັດ ເປັນຕົ້ນ ບໍລິມາດວຽກ, ມູນຄ່າການລົງທຶນ, ການປະຕິບັດພັນທະດ້ານການເງິນ, ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ 
ແລະ ທຳມະຊາດ ໃຫ້ພາກລັດ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ຫົກ ເດືອນ;
  2. ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງ 
ຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນກັບພາກເອກະຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ໃນການຄັດ 
ເລືອກເອົາຜູ້ກວດສອບເອກະລາດ ທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດ ເພື່ອມາດໍາເນີນການ ກວດສອບ ແລະ
ຢັ້ງຢືນ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ ຕາມມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາ ແລະ ບົດວິພາກ 
ເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກຂອງໂຄງການ;
  3. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການ ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ 
ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ  ສໍາລັບຂັ້ນສູນກາງ, ອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການກວດກາ ແລະ 
ປະເມີນຜົນ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ສໍາລັບຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງປະກອບມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ, 
ຂະແໜງການເງິນ, ເຈົ້າຂອງໂຄງການ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອກວດກາ, 
ກວດສອບ ແລະ ປະເມີນຜົນສຳເລັດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕາມມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ກຳ 
ນົດໄວ້ໃນສັນຍາ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກຳນົດໄວ້ ແລ້ວສະຫຼຸບລາຍງານ 
ຕໍ່ຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ.

ມາດຕາ 54 ການມອບຮັບໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
  ໃນການມອບຮັບໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ, 
ເຈົ້າຂອງໂຄງການ, ອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດໍາເນີນການກວດກາດ້ານມາດ 
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ຕະຖານເຕັກນິກ, ປະລິມານ, ຄຸນນະພາບ, ຊັບສິນໂຄງການ, ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ
ແລະ ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນເອກະສານ ແລະ ສັນຍາການ 
ລົງທຶນຮ່ວມ, ການແນະນຳການນຳໃຊ້ ຫຼື ມີການທົດລອງນຳໃຊ້ ໃນໄລຍະໃດໜຶ່ງ ກ່ອນການມອບຮັບໂຄງການ 
ຢ່າງເປັນທາງການ.

ມາດຕາ 55 ການມອບໂອນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ
  ໃນການມອບໂອນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ຕ້ອງມອບໂອນຊັບສິນ, ສິ່ງປຸກສ້າງ ແລະ
ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທັງໝົດ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານໂຄງການ ເປັນຕົ້ນ ຄູ່ມື, ຂໍ້ມູນ, ເອກະສານກ່ຽວກັບ 
ການອອກແບບ, ການກໍ່ສ້າງ, ການດໍາເນີນງານ, ການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ເອກະສານອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ແກ່ 
ພາກລັດໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ການຊົດເຊີຍຄືນ. 
  ກ່ອນການສິ້ນສຸດອາຍຸສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ ສອງ ປີ ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ຕ້ອງດຳເນີນການສ້ອມ 
ແປງໃຫຍ່ສິ່ງປະກອບສ້າງ ຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຊັບສິນ, ສິ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍ 
ຄວາມສະດວກທັງໝົດ ທີ່ຈະມອບໂອນໃຫ້ພາກລັດ ຢູ່ໃນສະພາບດີ ແລະ ສາມາດດໍາເນີນງານໄດ້ປົກກະຕິ, 
ມີປະສິດທິພາບ ໂດຍໄດ້ຮັບການກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ຈາກວິສະວະກອນເອກະລາດ ຫຼື ອົງການທີ່ລັດ 
ທີ່ຕົກລົງເຫັນດີຮ່ວມກັນ.
  ກ່ອນການສິ້ນສຸດອາຍຸສັນຍາ ໜຶ່ງ ປີ ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ຕ້ອງດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມສັງລວມຂັ້ນ     
ສຸດທ້າຍວຽກງານສໍາຄັນກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ໃຫ້ພະນັກງານຂອງລັດ.

  ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນທຸກຮູບແບບ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 11 ຂອງດຳລັດສະບັບນີ້, ຍົກເວັ້ນ 
ການລົງທຶນຮ່ວມໃນຮູບແບບ ກໍ່ສ້າງ, ເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ດຳເນີນງານ (BOO), ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດສັນຍາການ
ລົງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງມອບຮັບ ຫຼື ມອບໂອນ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມໃຫ້ພາກລັດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 
53-55 ຂອງດຳລັດສະບັບນີ້.

ພາກທີ VII
ຂໍ້ຫ້າມ

ມາດຕາ 56 ຂໍ້ຫ້າມທົ່ວໄປ
  ຫ້າມບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ມີພຶດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:
  1. ສວຍໃຊ້ອໍານາດ, ໜ້າທີ່, ຕໍາແໜ່ງ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດ ສ່ວນຕົວ, ໝູ່ເພື່ອນ, ຄອບຄົວ ແລະ 
ຍາດພີ່ນ້ອງ;
  2. ພົວພັນ, ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ, ເປັນສື່ກາງ ຫຼື ນາຍໜ້າ, 
ໃຫ້ສິນບົນ ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  3. ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ສໍ້ໂກງ, ຕົວະຍົວະ, ຫຼອກລວງ ກ່ຽວກັບການປະມູນໂຄງການ ແລະ ການລົງທຶນຮ່ວມ; 
  4. ປອມແປງເອກະສານ ຫຼື ຕາປະທັບ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນຮ່ວມ;
  5. ຂັດຂວາງ, ແຊກແຊງ  ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງພະນັກງານ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
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  6. ເປັນທີ່ປຶກສາໃນການກະກຽມ, ການອອກແບບ ຫຼື ການກໍານົດມາດຕະຖານ-ເຕັກນິກ ຂອງສິນຄ້າ 
ແລະ ການບໍລິການ ກ່ຽວກັັບການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
  7.  ມີພຶດຕິກໍາອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 57 ຂໍ້ຫ້າມ ສໍາລັບຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ, ຂະແໜງການ ແລະ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ
  ຫ້າມ ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ, ຂະແໜງການ ແລະ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ມີີພຶດຕິກໍາ ດັ່ງນີ້:
  1. ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາ ບົດສະເໜີເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມ ສໍາລັບໂຄງການ     
ລົງທຶນຮ່ວມໂດຍບໍ່ຜ່ານຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນດຳລັດສະບັບນີ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະ 
ບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  2. ປິດບັງ, ກົດໜ່ວງ, ຖ່ວງດຶງ ແລະ ຊຸກເຊື່ອງ ເອກະສານ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນຮ່ວມ;
  3. ກົດໜ່ວງ, ແກ່ຍາວ ຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ;
  4. ຂໍເອົາ, ທວງເອົາ, ໃຫ້ ຫຼື ຮັບ ສິນບົນ ກ່ຽວກັບການປະມູນໂຄງການ ແລະ ການລົງທຶນຮ່ວມ ລວມທັງ 
ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ;
  5. ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ສໍ້ໂກງ, ຕົວະຍົວະ, ຫຼອກລວງ, ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ກ່ຽວກັບການປະມູນໂຄງການ ແລະ 
ການລົງທຶນຮ່ວມ;
  6. ເປີດ ຫຼື ນໍາໃຊ້ບັນຊີໃນນາມຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງອື່ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
  7. ອວ່າຍທຶນ ຈາກໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມໃດໜຶ່ງ ທີ່ຖືກຮັບຮອງແລ້ວ ໄປໃສ່ການລົງທຶນ ຕາມບົດ 
ສະເໜີເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມ ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ອື່ນທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ 
ດ້ານການເງິນ;
  8. ປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງ ແລະ/ຫຼື ເພີ່ມບໍລິມາດວຽກຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມທີ່ຖືກຮັບຮອງແລ້ວ ໂດຍບໍ່
ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຫຼື ລັດຖະບານ;
  9. ອະນຸຍາດໃຫ້ທີ່ປຶກສາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາໂຄງການ, ດັດແກ້ມາດຕະຖານ-ເຕັກນິກຂອງໂຄງການ ໂດຍ 
ບໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຫຼື 
ລັດຖະບານ;
  10. ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ 
ທີ່ບໍ່ມີສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງ;
  11. ມີພຶດຕິກໍາອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 58 ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບຄະນະກຳມະການປະມູນ
  ຫ້າມ ຄະນະກຳມະການປະມູນ ມີພຶດຕິກໍາ ດັ່ງນີ້:
  1. ສວຍໃຊ້ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຕໍາແໜ່ງ, ບັງຄັບ, ນາບຂູ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດ 
ສ່ວນຕົວ, ໝູ່ເພື່ອນ, ຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ;
  2. ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ສໍ້ໂກງ, ຕົວະຍົວະ, ຫຼອກລວງ ແລະ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການປະມູນ ລວມທັງຂໍ ເອົາ, 
ທວງເອົາ, ໃຫ້ ຫຼື ຮັບສິນບົນ;
  3. ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
  4. ເມີນເສີຍຕໍ່ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເກີນຂອບເຂດ;
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  5. ປິດບັງ, ກົດໜ່ວງ, ຖ່ວງດຶງ ແລະ ຊຸກເຊື່ອງ ເອກະສານ ກ່ຽວກັບການປະມູນ ລວມທັງກົດໜ່ວງ ຫຼື 
ແກ່ຍາວການປະມູນ;
  6. ມີພຶດຕິກໍາອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 59 ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບທີ່ປຶກສາໂຄງການ
  ຫ້າມ ທີ່ປຶກສາໂຄງການ ມີພຶດຕິກໍາ ດັ່ງນີ້:
  1. ໃຫ້ຄຳປຶກສາໂດຍບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຈິງ, ຫຼົບຫຼີກການໃຫ້ ຄຳປຶກສາ ຫຼື 
ຄຳແນະນຳດ້ານວິຊາການທີ່ດີກ່ຽວກັບໂຄງການໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການ, ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ;
  2. ສະໜອງຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນ, ມາດຕະຖານ-ເຕັກນິກ ຂອງໂຄງການ ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມ 
ເປັນຈິງ;
  3. ເມີນເສີຍຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາການລົງທຶນຮ່ວມ;
  4. ດັດແກ້ມາດຕະຖານ-ເຕັກນິກ, ເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດບໍລິມາດວຽກຂອງໂຄງການ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ 
ຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການ, ຄະນະກໍາມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຫຼື ລັດຖະບານ;
  5. ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ, ຄະນະກໍາມະການປະມູນ ຫຼື ພາກເອກະຊົນ ເພື່ອຫາຜົນ 
ປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ໝູ່ເພື່ອນ, ຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ;
  6. ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງໂຄງການ ຕໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ມີສ່ວນ 
ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
  7. ມີພຶດຕິກໍາອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 60 ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບ ພາກເອກະຊົນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກ
  ຫ້າມ ພາກເອກະຊົນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກ ມີພຶດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:
  1. ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບເຈົ້າໜ້າທີ່, ໃຫ້ສິນບົນແກ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່, ພະນັກງານ ແລະ ທີ່ປຶກສາໂຄງການ 
ທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ;
  2. ເມີນເສີຍຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາ, 
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  3. ດັດແກ້ມາດຕະຖານ-ເຕັກນິກ, ເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດ ບໍລິມາດວຽກຂອງໂຄງການ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ 
ຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ການເຫັນດີຈາກ ຄະນະກໍາມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຫຼື 
ລັດຖະບານ;
  4. ຫຼົບຫຼີກການປະຕິບັດພັນທະ ພາສີ, ອາກອນ, ປິດບັງລາຍໄດ້, ຜົນກໍາໄລ ລວມທັງຕົວເລກ 
ການເສຍພາສີ, ອາກອນ;
  5. ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຫຼື ຜູ້ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເຂົ້າໃຈຜິດ ກ່ຽວກັບ ຄຸນລັກສະນະ, ຄຸນນະພາບ, 
ຮູບແບບ ແລະ ສັນຍາລັກອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ຍີ່ຫໍ້ຂອງສິນຄ້າ;
  6. ຂາຍໂຄງການທີ່ຕົນປະມູນໄດ້ໃຫ້ ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະ 
ບານ; 
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  7. ໂອນ ຫຼື ມອບສິດ, ພັນທະ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ທີ່ເກີດຈາກສັນຍາ  
ໃຫ້ ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກລັດຖະບານ 
ເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາຮ່ວມທຶນ;
  8. ໂຄສະນາທຸກຮູບແບບ ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ການສ້ອມແປງ, ການ 
ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ການບໍລິການ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ;
  9. ແອບອ້າງຜົນງານ ຫຼື ຊື່ສຽງຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໃສ່ຮ້າຍ ປ້າຍສີ 
ຫຼື ໂຄສະນາທັບຖົມການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານຂອງລັດ;
  10. ກະທຳ ຫຼື ເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງຊາດ, ຄວາມ 
ສະຫງົບຂອງສັງຄົມ ແລະ ຂອງຊາດ;
  11. ມີພຶດຕິກໍາອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ພາກທີ VIII
ຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ

ແລະ ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ

ມາດຕາ 61 ຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ
  ຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ແມ່ນ ຄະນະກໍາມະການດຽວກັນກັບ ຄະນະ 
ກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການ 
ລົງທຶນ, ມີພາລະບົດບາດສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ.

ມາດຕາ 62 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ
  ຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມຂອບເຂດ ຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:
  1. ຊີ້ນໍາການຄົ້ນຄວ້າ ຮ່າງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມ 
ຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເພື່ອສະເໜີ ຕໍ່ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ;
  2. ຊີ້ນໍາການຫັນເອົາ ນະໂຍບາຍ, ແຜນການ, ມະຕິຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ ມາເປັນ ແຜນງານ, 
ແຜນການ ແລະ ໂຄງການລະອຽດກ່ຽວກັບວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ລວມທັງແຜນ 
ງົບປະມານການລົງທຶນຮ່ວມ;
  3. ຊີ້ນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;
  4. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ບົດສະເໜີເບື້ອງຕົ້ນ, ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແບບລະອຽດຂອງ 
ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ;
  5. ພິຈາລະນາ ຕົກລົງເຫັນດີ, ມີຄໍາເຫັນ ຫຼື ປະຕິເສດ ການພັດທະນາໂຄງການ ໃນຮູບແບບການ 
ລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍອີງຕາມ ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ບົດປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແບບລະອຽດຂອງໂຄງການ;
  6. ພິຈາລະນາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ການສະເໜີຂໍລົງທຶນຮ່ວມ ຕາມແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມ ໂຄງ 
ການລົງທຶນຮ່ວມ;
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  7. ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ຫຼື ມີຄໍາເຫັນ ຕໍ່ຮ່າງສັນຍາ;
  8. ຊີ້ນໍາ ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາ ການປະເມີນຜົນ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ;
  9. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການວ່າຈ້າງຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ທີ່ປຶກສາ ຕາມການສະເໜີ ຂອງຫ້ອງ 
ການລົງທຶນຮ່ວມ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  10. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບ ຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການລົງທຶນ 
ຮ່ວມຕາມການມອບໝາຍ;
  11. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນຕໍ່ລັດຖະບານ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
  12. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 63 ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ
  ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ  “ຫລອ“ ແມ່ນ ຫ້ອງການດຽວກັນກັບຫ້ອງການບໍລິການ  ການລົງ
ທຶນປະຕູດຽວ ເປັນຫ້ອງການປະຈໍາການ ແລະ ເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ການລົງທຶນຮ່ວມ.

ມາດຕາ 64 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ
  ຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:
  1. ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງຮ່າງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ການລົງທຶນຮ່ວມ ແລ້ວສະເໜີຕໍ່ຄະນະກໍາມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ;
  2. ໃຫ້ບໍລິການ ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ກະທັດຮັດ, ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທຳ;
  3. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ຮ່າງສັນຍາມາດຕະຖານ, ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເວັບໄຊ໌ ຂອງຫ້ອງການລົງ 
ທຶນຮ່ວມ;
  4. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄັດເລືອກໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອ 
ຈັດເຂົ້າໃນແຜນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ແລ້ວນໍາສະເໜີຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ 
ຮ່ວມ ພິຈາລະນາ ໃນເດືອນມີນາ ຂອງທຸກປີ;
  5. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ມີຄຳເຫັນດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ບົດສະເໜີເບື້ອງຕົ້ນ, ບົດສະເໜີເເນວຄວາມ 
ຄິດລິເລີ່ມ, ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ການປະມູນ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ແລ້ວສະເໜີຕໍ່ຄະນະ 
ກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ;
  6. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ຮ່າງລະບຽບການກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ທຶນສຳລັບການກະກຽມ 
ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ;
  7. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານ ການນຳໃຊ້ທຶນສຳລັບການກະກຽມໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ລວມທັງການ 
ຈ້າງຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ທີ່ປຶກສາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະມູນ ແລະ ການສ້າງ, ບໍາລຸງ, ຍົກລະດັບພະນັກງານ 
ກ່ຽວກັບວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ;
  8. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນຕໍ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 
ຄະນະກໍາມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
  9. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
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ພາກທີ IX
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ

ມາດຕາ 65 ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ
  ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງຢ່າງລວມສູນເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງ 
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງ, 
ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ກວດກາ ວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ. 
  ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານການລົງທຶນຮ່ວມ ມີ ດັ່ງນີ້:
  1. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ;
  2. ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
  3. ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ.

ມາດຕາ 66 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
  ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມ 
ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:
  1. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ແຜນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ 
ກ່ຽວກັບການລົງທຶນຮ່ວມ; 
  2. ສ້າງແຜນການ, ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ຄູ່ມື ກ່ຽວກັບວຽກງານການລົງທຶນຮ່ວມ;
  3. ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງລະບົບ ແລະ ສະໜອງ ຂໍ້ມູນ, ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ 
ຮ່ວມ;
  4. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ, ສັງລວມ, ເຈລະຈາສັນຍາ 
ແລະ ຕາງໜ້າລັດຖະບານລົງນາມໃນສັນຍາ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ;
  5. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີ ການໂຈະ, ປ່ຽນແປງ ຫຼື ຍົກເລີກ ໂຄງການການລົງທຶນຮ່ວມ ທີ່ບໍ່ປະຕິບັດ 
ຕາມເປົ້າໝາຍການລົງທຶນ ຫຼື ດຳເນີນທຸລະກິດ ບໍ່ໄປຕາມສັນຍາ ຫຼື ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ 
ກ່ຽວຂ້ອງ;
  6. ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ
ການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ກິດຈະການ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາ 
ໂຄງການ, ກິດຈະການລົງທຶນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
  7. ຊີ້ນຳ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການບໍລິການ ການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ, 
ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;
  8. ສ້າງ, ບໍາລຸງ, ຍົກລະດັບພະນັກງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ;
  9. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ;
  10. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມຕໍ່ລັດຖະບານ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
  11. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
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ມາດຕາ 67 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
  ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ 
ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:
  1. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ, ໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ແຜນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການກ່ຽວກັບການລົງທຶນຮ່ວມ;
  2. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສັງ 
ລວມໂຄງການລົງທຶຶນຮ່ວມ ແລ້ວນຳສະເໜີຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມ ພິຈາລະນາ;
  3. ປະສານສົມທົບກັບ ບັນດາຂະແໜງການທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່   
ເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາໂຄງການການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນທ້ອງຖິ່ນຕົນ;
  4. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ລວມທັງການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດດຳລັດສະບັບນີ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນຮ່ວມ;
  5. ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນວຽກງານການລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, 
ຍຸຕິທຳ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;
  6. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານການລົງທຶນຮ່ວມຕາມການມອບໝາຍ 
ຂອງຂັ້ນເທິງ;
  7. ສ້າງ, ບໍາລຸງ, ຍົກລະດັບພະນັກງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານການລົງທຶນຮ່ວມ;
  8. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານການລົງທຶນຮ່ວມພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕໍ່ຂັ້ນ         
ເທິງ  ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
  9. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ການ 
ມອບໝາຍ.

ມາດຕາ 68 ສິດ ແລະ ໜ້າທ່ີ ຂອງຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ
  ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເມືອງ, ເທດສະບານ, 
ນະຄອນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:
  1. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ, ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ແຜນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ 
ການ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນຮ່ວມ;
  2. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ກວດກາ, ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມ;
  3. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາໂຄງການ ການລົງທຶນຮ່ວມ;
  4. ອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ສະໜັບສະໜູນ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ມີຄວາມ 
ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ມີປະສິທິຜົນ;
  5. ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລົງທຶນຮ່ວມຢູ່ພາຍໃນ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ;
  6. ສະເໜີການສ້າງ, ບໍາລຸງ, ຍົກລະດັບພະນັກງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານລົງທຶນຮ່ວມ;
  7. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານການລົງທຶນຮ່ວມຕໍ່ຂັ້ນເທິງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
  8. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
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ມາດຕາ 69 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງການອື່ນ
  ຂະແໜງການອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ໃນການຮ່ວມມື,  
ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ປະສານສົມທົບ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດການລົງທຶນຮ່ວມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນດຳລັດສະບັບນີ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 70 ເນື້ອໃນການກວດກາ
  ເນື້ອໃນການກວດກາ ມີ ດັ່ງນີ້:
  1. ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບການລົງທຶນຮ່ວມ;
  2. ກວດກາ ການປະຕິບັດສັນຍາ;
  3. ກວດກາ ການປະຕິບັດຂັ້ນຕອນຂອງການລົງທຶນຮ່ວມ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນບົດວິພາກເສດຖະ
ກິດ-ເຕັກນິກ.

ມາດຕາ 71 ຮູບການການກວດກາ
  ການກວດກາມີ ສາມ ຮູບການດັ່ງນີ້:
  1. ການກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິ;
  2. ການກວດກາໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ;
  3. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ.
  ການກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິ ແມ່ນການກວດກາທີ່ມີລັກສະນະເປັນປະຈໍາ ແລະ ມີກໍານົດເວລາອັນ 
ແນ່ນອນ ຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶ່ງຄັ້ງ ຕໍ່ປີ ໂດຍແມ່ນຫ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມ ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບ 
ກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
  ການກວດກາໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ແມ່ນການກວດການອກແຜນການ ເມື່ອເຫັນວ່າມີຄວາມ 
ຈໍາເປັນ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືກກວດກາຮູ້ລ່ວງໜ້າ ຢ່າງໜ້ອຍ ຊາວສີ່ ຊົ່ວໂມງ.
  ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ແມ່ນການກວດກາໃນເວລາທີ່ເຫັນວ່າ ມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນ 
ໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືກກວດກາ ຮູ້ລ່ວງໜ້າ.
  ການກວດກາ ສາມາດດໍາເນີນການກວດກາດ້ານເອກະສານ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ຢູ່ສະຖານທີ່ປະຕິ 
ບັດງານ.

ພາກທີ X
ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ມາດຕາ 72 ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ
  ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຜົນງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດສະບັບນີ້ ເປັນຕົ້ນ ການ 
ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ດຶງດູດ ການລົງທຶນຮ່ວມ ທີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ 
ຄົມຂອງຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ ຈະໄດ້ຮັບການ ຍ້ອງຍໍ ແລະ ນະໂຍບາຍ 
ອື່ນ ຕາມລະບຽບການ.
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ມາດຕາ 73 ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ
  ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ລະເມີດດໍາລັດສະບັບນີ້, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ສັນຍາ ແລະ 
ຂໍ້ຫ້າມ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການ ສຶກສາອົບຮົມ, ລົງວິໄນ, ປັບໃໝ, ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ທາງແພ່ງ ຫຼື 
ດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ຕາມກໍລະນີ ເບົາ ຫຼື ໜັກ.

ພາກທີ XI
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 74 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
  ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດສະບັບນີ້.
  ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ ທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດດຳລັດສະບັບນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 75 ຜົນສັກສິດ
  ດຳລັດສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ພາຍຫຼັງໄດ້ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ລົງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບຫ້າ 
ວັນລັດຖະການ.

      
             ຕາງໜ້າ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
                   ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
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ພິມຄັ້ງທີ 1 ຈຳນວນ 300 ເຫຼັ້ມ
ຂະໜາດ 15x21 ຊມ

ພິມທີ່ ໂຮງພິມ ລາວ ຢູນິພຣິນ


