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ກົດໝາຍ
ວາດວຍຫັດຖະກາ
ພາກທີ I
ບົດບັນຍັດທົວ
່ ໄປ
ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງ
ກົດໝາຍວາດວຍຫັດຖະກາ ການົດ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກຽວກັບການຄຸມຄອງ,
ການສົ່ງເສີມ ແລະ ການພັດທະນາ ວຽກງານຫັດຖະກາ ເພື່ອເຮັດໃຫ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ດັ່ງກາວ ມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ສາງຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກາ ໃຫກາຍເປັນສິນຄາ ທີ່ມຄ
ີ ຸນນະພາບສູງ ແນໃສສາງວຽກ
ເຮັດງານທາ ແລະ ສາງລາຍຮັບໃຫແກປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ທັງເປັນການອະນຸລັກມູນເຊື້ອ, ສີໄມລາຍມືທີ່ມີຄຸນຄາ
ທາງດານສິນລະປະ ວັດທະນະທາ ແລະ ເສດຖະກິດ ຊື່ງມີມາແຕບູຮານນະການໃຫຍືນຍົງຄົງຢູຕະຫຼອດໄປ.
ມາດຕາ 2. ຫັດຖະກາ
ຫັດຖະກາ ແມນ ຂະບວນການຜະລິດ ຂອງຂະແໜງເສດຖະກິດໜື່ງທີສ
່ າຄັນ ຊື່ງນາໃຊແຮງງານທີ່ມີຄວາມ
ຊານານງານ ແລະ ພູມປັນຍາ ຂອງຄົນເປັນຕົ້ນຕ ເພື່ອສາງເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມປານີດງດງາມ, ມີຄຸນຄາສູງ
ທາງດານສິນລະປະວັດທະນະທາ, ເສດຖະກິດ ແລະ ມີເອກະລັກສະເພາະຕົວ.
ມາດຕາ 3. ຄຸນລັກສະນະຕົ້ນຕຂອງຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກາ
ຄຸນລັກສະນະຕົ້ນຕຂອງຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກາ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ນາໃຊແຮງງານຄົນເປັນຕົ້ນຕ ແລະ ສາມາດນາໃຊເຄື່ອງຈັກຊວຍແຮງຈານວນໜື່ງ;
2. ມີຄຸນຄາສູງທາງດານສິນລະປະ ວັດທະນະທາ ແລະ ເສດຖະກິດ;
3. ມີເອກະລັກສະເພາະຕົວ;
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4. ຜະລິດເພື່ອຊົມໃຊ ແລະ ເປັນສິນຄາ;
5. ມີເອກະລັກຂອງຊາດ, ຂອງທອງຖິ່ນ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ;
6. ມີລັກສະນະປະຫວັດສາດຂອງແຕລະຍຸກ ແຕລະສະໄໝ.
ມາດຕາ 4. ການອະທິບາຍຄາສັບ
ຄາສັບຕາງໆທີ່ນາໃຊໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:
1. ຜູປະກອບການ ໝາຍເຖີງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງລວມໝູຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ລົງທຶນ,
ດາເນີນການຜະລິດ ແລະ ບລິການຈາໜາຍ ສິນຄາຫັດຖະກາ;
2. ຊາວຊາງຫັດຖະກາ ໝາຍເຖີງ ຊາງຫັດຖະກາ ແລະ ນາຍຊາງຫັດຖະກາ ຊື່ງເປັນ ຜູຜະລິດ ຫຼື ຜູດາ
ເນີນການ ກຽວກັບການຜະລິດຫັດຖະກາ;
3. ກິດຈະການ ໝາຍເຖີງ ບັນດາວຽກງານທີ່ດາເນີນຢູໃນໂຮງງານຫັດຖະກາ ແລະ ໂຮງຊາງຫັດຖະກາ
ຄອບຄົວ;
4. ເຈົ້າໜາທີ່ ໝາຍເຖີງ ພະນັກງານວິຊາການທີຖ
່ ືກແຕງຕັ້ງ ຫຼື ຖືກມອບໝາຍໜາທີ່ຈາກການຈັດຕັ້ງຂັ້ນ
ເທີງ ເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານຫັດຖະກາ;
5. ການບາບັດສີງ່ ເສດເຫຼືອ ໝາຍເຖີງ ການປັບປຸງ, ດັດແປງ ສີງ່ ເສດເຫຼືອ ຫຼື ຜົນກະທົບ ຈາກການ
ຜະລິດຫັດຖະກາ ໃຫຫດຜອນລົງ ເຊັ່ນ: ນ້າເປື້ອນ, ສຽງ, ກິ່ນ ແລະ ຜົນກະທົບອື່ນ;
6. ລະບົບຄ້າປະກັນສິນເຊື່ອທະນາຄານ ໝາຍເຖີງ ການຄ້າປະກັນ ດວຍຊັບສິນຂອງຜູກູຢືມ ຫຼື ດວຍ
ການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນ;
7. ພາຫະນະສືມ
່ ວນຊົນ ໝາຍເຖິງ ສືສ
່ ງີ່ ພິມ ແລະ ສືເ່ ອເລັກໂຕຣນິກ ລວມທັງ ຜະລິດຕະພັນສືມ
່ ວນ
ຊົນ ຊື່ງມີໜັງສືພິມ, ໃບຂາວສານ, ຈົດໝາຍເຫດ, ວາລະສານ, ລາຍການວິທະຍຸ, ລາຍການໂທລະ
ພາບ, ລາຍການໂທລະໂຄງ, ອິນເຕີເນັດ, ເວບໄຊ, ກາແຊັດ, ຊີດີ, ວີຊີດີ, ດີວີດີ ແລະ ອື່ນໆ;
8. ໂລຫະ ໝາຍເຖິງ ວັດຖຸທີ່ນາຜານກະແສໄຟຟາ ເຊັ່ນ: ເຫຼັກ, ທອງ, ຄາ,ເງີນ ແລະ ວັດຖຸອື່ນ;
9. ອະໂລຫະ ໝາຍເຖິງ ວັດຖຸທີ່ບນ
່ າຜານກະແສໄຟຟາ ເຊັ່ນ: ແກວ, ຢາງພະລາສະຕິກ, ໄມ ແລະວັດຖຸ
ອື່ນ;
10. ກາມະວິທີ ໝາຍເຖິງ ວິທີການ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ການຜະລິດ ;
11. ເຈຍພື້ນເມືອງ ໝາຍເຖິງ ເຈຍທີ່ເຮັດດວຍ ເປືອກສາ, ໜ່ໄມ, ເຟືອງ ແລະ ພືດອື່ນ.
ມາດຕາ 5. ນະໂຍບາຍກຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກາ
ລັດ ມີນະໂຍບາຍກຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກາ ເຊັ່ນ: ນະໂຍບາຍ ການຄຸມຄອງ, ການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະ
ນາ, ການອະນຸລັກ ແລະ ການສະຫງວນ ເພື່ອໃຫຂະແໜງການຫັດຖະກາມີການຂະຫຍາຍຕົວ ຢາງຍືນຍົງ.
ມາດຕາ 6. ຫຼກ
ັ ການກຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກາ
ວຽກງານຫັດຖະກາ ຕອງດາເນີນຕາມຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:
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1. ຄຸມຄອງ ແລະ ພັດທະນາການຜະລິດຫັດຖະກາແບບ¨õນຍົງ ;
2. ຮັບປະກັນ¡¾ປົກປັກຮັກສາສີງ່ ແວດລອມ;
3. ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາຫັດຖະກາທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ມີເອກະລັກສະເພາະຂອງຊາດ ແລະ ຂອງຊົນ
ເຜົ່າ ;
4. ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຜູຊົມໃຊສິນຄາຫັດຖະກາ;
5. ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ ສ.ປ.ປ. ລາວ ເປັນພາຄີ.
ມາດຕາ 7. ຂອບເຂດການນາໃຊກົດໝາຍ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ນາໃຊສາລັບ ໂຮງງານຫັດຖະກາຂະໜາດຕາງໆ ແລະ ໂຮງຊາງຫັດຖະກາຄອບຄົວ ປະເພດ
ຕາງໆ , ຊາວຊາງຫັດຖະກາ ແລະ ຜູຄຸມຄອງວຽກງານຫັດຖະກາ.
ມາດຕາ 8. ການຮວມມືສາກົນ
ລັດ ຊຸກຍູສົ່ງເສີມ ໃຫມີການພົວພັນຮວມມືກັບສາກົນ ໃນວຽກງານຫັດຖະກາ ດວຍການຍາດແຍງການຊວຍ
ເຫຼືອ ແລກປຽນຂ້ມູນຂາວສານ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ, ຍົກລະດັບສີມືແຮງງານ ແລະ ການຄຸມ
ຄອງທຸລະກິດ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ອື່ນໆ.

ພາກທີ II
ກິດຈະການຫັດຖະກາ
ໝວດທີ 1
ໂຮງງານຫັດຖະກາ ແລະ ໂຮງຊາງຫັດຖະກາຄອບຄົວ
ມາດຕາ 9. ໂຮງງານຫັດຖະກາ
ໂຮງງານຫັດຖະກາ ແມນ ສະຖານທີ່ ແລະ ອາຄານ ທີ່ທາການຜະລິດຫັດຖະກາ ດວຍການນາໃຊແຮງງານຄົນ
ເປັນຕົ້ນຕ ແຕ 10 ຄົນຂື້ນໄປ ແລະ ສາມາດນາໃຊເຄື່ອງຈັກຈານວນໜື່ງເປັນເຄື່ອງຊວຍແຮງ.
ມາດຕາ 10. ຂະໜາດຂອງໂຮງງານຫັດຖະກາ
ໂຮງງານຫັດຖະກາ ຈັດເປັນ ສາມ ຂະໜາດ ຄື:
1. ໂຮງງານຫັດຖະກາຂະໜາດ I ຊືງ່ ແມນໂຮງງານຫັດຖະກາຂະໜາດໃຫຍ ທີ່ມີແຮງງານລວມແຕ 200
ຄົນ ຂື້ນໄປ ແລະ ສາມາດນາໃຊເຄື່ອງຈັກຊວຍແຮງຈານວນໜື່ງ ;
2. ໂຮງງານຫັດຖະກາຂະໜາດ II ຊືງ່ ແມນໂຮງງານຫັດຖະກາຂະໜາດກາງ ທີມ
່ ີແຮງງານລວມ ແຕ 51199 ຄົນ ແລະ ສາມາດນາໃຊເຄື່ອງຈັກຊວຍແຮງຈານວນໜື່ງ ;
3. ໂຮງງານຫັດຖະກາຂະໜາດ III ຊື່ງແມນໂຮງງານຫັດຖະກາຂະໜາດນອຍ ທີ່ມີແຮງງານລວມ ແຕ
10 - 50 ຄົນ ແລະ ສາມາດນາໃຊເຄື່ອງຈັກຊວຍແຮງຈານວນໜື່ງ.
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ມາດຕາ 11. ໂຮງຊາງຫັດຖະກາຄອບຄົວ
ໂຮງຊາງຫັດຖະກາຄອບຄົວ ແມນ ສະຖານທີ່ ແລະ ອາຄານ ທີ່ທາການຜະລິດຫັດຖະກາໃນ ລະດັບຄົວເຮືອນ
ດວຍການນາໃຊແຮງງານຄົນເປັນຕົ້ນຕ ແຕ 9 ຄົນລົງມາ ແລະ ສາມາດນາໃຊເຄື່ອງຈັກຈານວນໜື່ງເປັນເຄື່ອງຊວຍ
ແຮງ.
ມາດຕາ 12. ປະເພດຂອງໂຮງຊາງຫັດຖະກາ ຄອບຄົວ
ໂຮງຊາງຫັດຖະກາຄອບຄົວຈັດເປັນ ສອງ ປະເພດ ຄື:
1. ໂຮງຊາງຫັດຖະກາຄອບຄົວ ປະເພດ I ຊື່ງດາເນີນກິດຈະການຫັດຖະກາເປັນອາຊີບຕົ້ນຕຂອງຄອບ
ຄົວ ;
2. ໂຮງຊາງຫັດຖະກາຄອບຄົວ ປະເພດ II ຊື່ງດາເນີນກິດຈະການຫັດຖະກາເປັນອາຊີບສາຮອງ ຂອງ
ຄອບ ຄົວ.
ມາດຕາ 13. ຂະແໜງວິຊາຊີບຫັດຖະກາ
ຂະແໜງວິຊາຊີບຫັດຖະກາ ຕົ້ນຕ ມີ ດັ່ງນີ:້
1. ຂະແໜງແຜນແພພື້ນເມືອງ ;
2. ຂະແໜງໄມ, ຫວາຍ, ໄມປອງ ແລະ ເຄືອໄມ;
3. ຂະແໜງເຈຍພື້ນເມືອງ;
4. ຂະແໜງສິນລະປະໂລຫະ, ອະໂລຫະ;
5. ຂະແໜງປັ້ນດິນເຜົາ ;
6. ຂະແໜງເຄື່ອງປະດັບ ແລະ ເຄື່ອງເອຢອງ ;
7. ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ພື້ນເມືອງ .

ໝວດທີ 2
ການອະນຸລກ
ັ , ການສະຫງວນ -Áì½- ¡¾-»ñ¡¦¾-´ðì½©ö¡ຫັດຖະກາ
ມາດຕາ 14. ການອະນຸລກ
ັ ຫັດຖະກາ
ການອະນຸລັກຫັດຖະກາ ແມນ ການຮັກສາ, ປົກປອງ ບ່ໃຫຫັດຖະກາ ຖືກທາລາຍ ຫຼື ສູນຫາຍໄປ.
ການອະນຸລັກ ຕອງໄປຄຽງຄູກັບການພັດທະນາຫັດຖະກາ ເພື່ອໃຫມີຄຸນນະພາບ ແລະ ທັນສະໄໝ.
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ມາດຕາ 15. ຂະແໜງຫັດຖະກາທີອ
່ ະນຸລກ
ັ
ຂະແໜງຫັດຖະກາ ທີ່ອະນຸລັກ ມີ ດັ່ງນີ:້
1. ຂະແໜງແຜນແພພື້ນເມືອງ :
- ການຕ່າຫູກ;
- ການຍອມສີທາມະຊາດ;
- ການຫຍິບ, ການປັກ, ການຖັກ, ການແສວ ແລະ ດອກດວງ;
- ການອອກແບບ;
- ການມັດໝີ່ ;
- ການເຂັນຝາຍ, ການປູກມອນ, ການລຽງມອນ, ການສາວໄໝ ແລະ ອື່ນໆ.
2. ຂະແໜງໄມ, ຫວາຍ,ໄມປອງ ແລະ ເຄືອໄມ:
- ການຈັກສານ;
- ການຄວັດ, ການແກະສະລັກ ແລະ ອື່ນໆ.
3. ຂະແໜງເຈຍພື້ນເມືອງ:
- ການຜະລິດເຈຍສາ;
- ການຜະລິດເຈຍເຟືອງ ແລະ ອື່ນໆ.
4. ຂະແໜງສິນລະປະໂລຫະ, ອະໂລຫະ:
- ການຫຼອມ ;
- ການຫຼໍ່ ;
- ການຄວñດ,ການແກະສະລັກ ງາ, ເຂົາສັດ ແລະ ອື່ນໆ.
5. ຂະແໜງປັ້ນດິນເຜົາ:
- ການປັ້ນດິນເຜົາ ;
- ການຜະລິດ©òນຈີ່, ດິນຂ ແລະ ອື່ນໆ.
6. ຂະແໜງເຄື່ອງປະດັບ ແລະ ເຄື່ອງເອຢອງ :
- ການຕີ ເງີນ, ຄາ, ທອງ ທີ່ເປັນ ລວດລາຍສິນລະປະ ພື້ນເມືອງລາວ ;
- ການຕີງາວ, ດາບ ແລະ ອື່ນໆ.
7. ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ພື້ນເມືອງ :
- ການຜະລິດແຈວບອງ ;
- ການຜະລິດໄຄແຜນ ;
- ການຜະລິດເຄື່ອງດື່ມພື້ນເມືອງ ແລະ ອື່ນໆ.
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ມາດຕາ 16. ວິທກ
ີ ານອະນຸລກ
ັ ຫັດຖະກາ
ວິທກ
ີ ານອະນຸລັກຫັດຖະກາ ຕົ້ນຕ ມີ ດັ່ງນີ:້
1. ດາເນີນການຄົ້ນຄວາ ຂຽນເປັນປືມ
້ ຕາລາ ສາລັບກາມະວິທີການຜະລິດຫັດຖະກາທີໂ່ ດດເດັ່ນ ;
2. ເກັບກາ ແລະ ຂື້ນບັນຊີ ລາຍຊື່ຂອງຊາວຊາງຫັດຖະກາທີ່ມີຊສ
ື່ ຽງ ເພື່ອເປັນຜູສິດສອນຖາຍທອດ
ວິຊາໃຫຄົນລຸນຫຼັງ ;
3. ເກັບກາ ແລະ ຂື້ນບັນຊີ ຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກາທີໂ່ ດດເດັ່ນ ເພື່ອນາມາຄົ້ນຄວາ, ວາງສະແດງ,
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ;
4. ນາເອົາປືມ
້ ຕາລາກຽວກັບກາມະວິທກ
ີ ານຜະລິດຫັດຖະກາ ເພື່ອສາງເປັນຫຼັກສູດ ການຮຽນ ການ
ສອນ ;
5. ສາງສູນຫັດຖະກາ, ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ຫພິພິດêະພັນ ຫັດຖະກາ ;
6. ¿-Àºö¾-¸¼¡-¤¾-¹ñ©«½¡¿-Ä¯¥ö©-ê½®¼-§ñ®-¦ò-ê¾¤-¯ñ¨¾.
ມາດຕາ 17. ການສະຫງວນຫັດຖະກາ
ການສະຫງວນຫັດຖະກາ ແມນ ການຮັກສາກາມະວິທີການຜະລິດຫັດຖະກາໃດໜື່ງ ໄວໃຫສະເພາະພົນ
ລະເມືອງລາວ ໃນການົດເວລາທີ່ແນນອນ.
ມາດຕາ 18. ຂະແໜງຫັດຖະກາທີສ
່ ະຫງວນ
ຂະແໜງຫັດຖະກາທີ່ສະຫງວນ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ຂະແໜງແຜນແພພື້ນເມືອງ :
ການອອກແບບ, ການເກັບ, ການຈົກ ລວດລາຍ ແລະ ການມັດໝີ່ ແບບພື້ນເມືອງລາວ;
2. ຂະແໜງ ໄມ, ສິນລະປະໂລຫະ, ອະໂລຫະ, ຂະແໜງ ເຄື່ອງປະດັບ ແລະ ເຄື່ອງເອຢອງ:
ການອອກແບບ ລວດລາຍພືນ
້ ເມືອງລາວ ທີພ
່ ົວພັນໃນແຕລະຍຸກ ແຕລະສະໄໝ.
ມາດຕາ19. ວິທກ
ີ ານສະຫງວນຫັດຖະກາ
ວີທີການສະຫງວນ ຫັດຖະກາ ຕົ້ນຕ ມີ ດັ່ງນີ້ :
- ນາເອົາກາມະວິທີການຜະລິດຫັດຖະກາທີ່ສະຫງວນ ໄປຈົດທະບຽນ §ñ®-¦ò-ê¾¤-¯ñ¨¾ ແລະ
ເອົາຂື້ນບັນຊີກິດຈະການຫັດຖະກາ ທີ່ລັດຄຸມຄອງ ;
- ການເຜີຍແຜ ແລະ ການສິດສອນ ກາມະວິທີການຜະລິດຫັດຖະກາທີ່ສະຫງວນ ຕາມລະບຽບການ
ຫຼື ຕາມການອະນຸຍາດ ຂອງຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ .
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ມາດຕາ 20. ´ð-ì½©ö¡-¹ñ©«½¡¿
´ðì½©ö¡-¹ñ©«½¡¿ -Á´È-°½ìò©-ª½²ñ-¹ñ©«½¡¿ ê†-¯½§¾§ö-ì¾¸-¦É¾¤-¢› ê†-´-£
ó ÷£È¾-¦ø¤ê¾¤-©É¾-¸ñ©ê½½ê¿, ¯½¹¸ñ©¦¾©, -À¯ñ-§ñ®-¦ö´®ñ©-ºñ-ìÕ-£È¾ -Áì½ -À¯ñ-§ñ®-¦ò-ì¸´ ¢º¤-¸ö¤£½½-¨¾©-Á¹È¤-§¾©.
¡¾-¯ö¡-¯ñ¡-»ñ¡¦¾-´ðì½©ö¡-¹ñ©«½¡¿ -Ã¹É-¯½ªò®ñ©-ª¾´-¡ö©Ï¾¨-¸È¾-©É¸¨ ´ðì½©ö¡-Á¹È¤-§¾-©.

ໝວດທີ 3
ການສາງຕັງ້ ແລະ ການດາເນີນ
ກິດຈະການ ໂຮງງານຫັດຖະກາ ແລະ ໂຮງຊາງຫັດຖະກາຄອບຄົວ
ມາດຕາ 21.

ການສາງຕັງ້ ໂຮງງານຫັດຖະກາ
ການສາງຕັ້ງໂຮງງານຫັດຖະກາທຸກຂະໜາດ ໃຫປະຕິບັດຕາມ ກົດໝາຍວາດວຍວິສາຫະກິດ ແລະ ກົດ

ໝາຍອື່ນທີ່ກຽວຂອງ.
ມາດຕາ 22. ການສາງຕັງ້ ໂຮງຊາງຫັດຖະກາຄອບຄົວ
ໂຮງຊາງຫັດຖະກາຄອບຄົວທຸກປະເພດ ສາມາດດາເນີນກິດຈະການໄດໃນທັນໃດ. ຫອງການອຸດສາຫະ
ກາ ແລະ ການຄາເມືອງ, ເທດສະບານ ລົງຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເກັບກາຂ້ມູນ ເພື່ອຄຸມຄອງ ແລະ ຊຸກຍູສົ່ງ
ເສີມ .
ມາດຕາ 23. ການນາໃຊວັດຖຸດບ
ິ
ການນາໃຊວັດຖຸດິບ ຕອງຕິດພັນກັບການຊຸກຍູສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ ເປັນຕົ້ນຕ.
ການນາໃຊວັດຖຸດິບຈາກທາມະຊາດ ຕອງມີການປະຢັດ, ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຖືກຕອງຕາມ
ລະບຽບກົດໝາຍ.
ຜູປະກອບການຫັດຖະກາ ຕອງໄດເອົາໃຈໃສໃນການ ປູກຝັງ ລຽງສັດ ເພື່ອເປັນວັດຖຸດິບທົດແທນ ສະ
ໜອງໃຫແກການຜະລິດ.
ມາດຕາ 24. ການນາໃຊແຮງງານ
ການນາໃຊແຮງງານທາການຜະລິດຫັດຖະກາ ຕອງນາໃຊແຮງງານພາຍໃນ ເປັນຕົ້ນຕ, ພອມກັນນັນ
້ ກðໃຫ
ເອົາໃຈໃສຍົກລະດັບສີມືແຮງງານ, ຄວາມຊານານງານ ເພື່ອໃຫຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກາມີຄຸນນະພາບ ພອມທັງ
ເປັນການອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ ສີໄມລາຍມືທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ´óເອກະລັກສະເພາະຂອງຊາດ.
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ມາດຕາ 25. ການພັດທະນາຄຸນນະພາບສິນຄາຫັດຖະກາ
ຜູປະກອບການ ຕອງເອົາໃຈໃສພັດທະນາຄຸນນະພາບສິນຄາຫັດຖະກາ ໃຫສາມາດແຂງຂັນໃນຕະຫຼາດ
ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນໄດ ດວຍວິທີການຕາງໆ ເປັນຕົ້ນ : ການປັບປຸງຄຸນນະພາບການຜະລິດແບບຄົບຊຸດ, ການ
ຄົ້ນຄວານາໃຊກາມະວິທີເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ກາວໜາ.

ໝວດທີ 4
ຊາງຫັດຖະກາ ແລະ ນາຍຊາງຫັດຖະກາ
ມາດຕາ 26. ຊາງຫັດຖະກາ ແລະ ນາຍຊາງຫັດຖະກາ
ຊາງຫັດຖະກາ ແມນ ບຸກຄົນທີ່ມີວິຊາຊີບດານຫັດຖະກາໃດໜື່ງ ຊືງ່ ໄດຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກ ໂຮງຮຽນ
ຫຼື ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ຕາມຫຼັກສູດວິຊາຊີບຫັດຖະກາ.
ນາຍຊາງຫັດຖະກາ ແມນ ຊາງຫັດຖະກາ ຜູທີມ
່ ີ ຄຸນວຸດທິ, ຄວາມຊານານງານ ດານວິຊາຊີບຫັດຖະກາ
ແລະ ມີປະສົບການສູງ ໃນວຽກງານຫັດຖະກາ ຢາງໜອຍຫາປີ.
ມາດຕາ 27. ການໃຫນາມມະຍົດ ຊາງຫັດຖະກາ ແລະ ນາຍຊາງຫັດຖະກາ
ລັດ ຕອງຄົ້ນຄວາ ວາງເງື່ອນໄຂ ມາດຕະຖານ ເພື່ອເປັນບອນອີງໃຫແກການຈັດຊັ້ນນາມມະຍົດ ລະດັບ
ຕາງໆ ຂອງຊາງຫັດຖະກາ ແລະ ນາຍຊາງຫັດຖະກາ ເພື່ອເປັນການຍອງຍ ຊົມເຊີຍ ທາງດານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ພາກທີ III
ການສົງ່ ເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວຽກງານຫັດຖະກາ
ມາດຕາ 28. ການສົງ່ ເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວຽກງານຫັດຖະກາ
ລັດ ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວຽກງານຫັດຖະກາ ດວຍການໃຫນະໂຍບາຍ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະ
ການ ຕົ້ນຕ ດັ່ງນີ້:
1. ທຶນ ແລະ ກອງທຶນ ;
2. ພາສີ ແລະ ອາກອນ ;
3. ການປົກປອງສິນຄາຫັດຖະກາ ;
4. ການສະໜອງຂ້ມູນຂາວສານ ;
5. ການຕະຫຼາດ ;
6. ການນາໃຊເຕັກໂນໂລຊີ ;
7. ການໃຫຄາປຶກສາ ;
8. ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບສີມແ
ື ຮງງານ ;
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9. ສູນສົ່ງເສີມຫັດຖະກາ ;
10. ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຫັດຖະກາ ;
11. ການສາງຕັ້ງກຸມຜູຜະລິດທຸລະກິດຫັດຖະກາ .
ມາດຕາ 29. ທຶນ ແລະ ກອງທຶນ
ລັດ ສະໜອງງບປະມານໃຫແກການຊຸກຍູສົ່ງເສີມວຽກງານຫັດຖະກາ ເຊັ່ນ : ສາງສູນສົ່ງເສີມຫັດ ຖະ
ກາ, ສາງສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຫັດຖະກາ, ກ່ສາງ ແລະ ປັບປຸງໂຮງຮຽນວິຈິດຕະກາ ແລະ ງບປະມານ ດັດສົມ
ສົ່ງເສີມວິຊາການ.
ກະຊວງການເງີນ ແລະ ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ການົດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອດອກເບຍຕ່າ ດວຍການ
ນາໃຊຫຼາຍລະບົບຄ້າປະກັນສິນເຊື່ອ ໃຫແກຜູປະກອບການຫັດຖະກາ ຢາງເໝາະສົມ.
ກອງທຶນພັດທະນາຫັດຖະກາ ສາງຕັ້ງຂື້ນ ດວຍການປະກອບສວນທຶນຈາກ ສະມາຊິກຂອງ ສະມາຄົມ
ຫັດຖະກາ, ຜູປະກອບການຫັດຖະກາ, ການຊວຍເຫຼືອຂອງລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ບັນດາຫົວໜວຍ
ເສດຖະກິດ ແລະ ບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນແລະຕາງປະເທດ.
ມາດຕາ 30. ພາສີ ແລະ ອາກອນ
ລັດ ສົ່ງເສີມວຽກງານຫັດຖະກາດວຍການວາງນະໂຍບາຍດານພາສີ ແລະ ອາກອນ ຕາມຄວາມເໝາະ
ສົມ ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານຫັດຖະກາ ໃຫມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ.
ມາດຕາ 31. ການປົກປອງສິນຄາຫັດຖະກາ
ລັດ ປົກປອງສິນຄາຫັດຖະກາ ດວຍການປູກຈິດສານຶກຂອງທົ່ວສັງຄົມ ໃນນັ້ນ ອົງການລັດ ຕອງເປັນ
ແບບຢາງໃນການຊົມໃຊສິນຄາຫັດຖະກາ ພອມດຽວກັນ ກໃຫເອົາໃຈໃສ ນາໃຊມາດຕະການທີຈ
່ າເປັນໃນການ
ຄວບຄຸມ ການນາເຂົ້າສິນຄາຫັດຖະກາ ເປັນຕົ້ນ : ການກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ມາດຕະການອື່ນ.
ມາດຕາ 32. ການສະໜອງຂ້ມນ
ູ ຂາວສານ
ຂະແໜງການອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄາ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນທີ່ກຽວຂອງ ສະໜອງຂ້ມູນຂາວສານ
ໃຫແກຜູປະກອບການກຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກາ ເຊັ່ນ : ຂ້ມູນຂາວສານ ກຽວກັບການດາເນີນການຜະລິດ,
ການຕະຫຼາດ, ລາຄາ, ແຫຼ່ງທຶນ, ແຫຼ່ງວັດຖຸດິບ ແລະ ອື່ນໆ ດວຍຮູບການ ສາມະນາ ແລະ ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ
ຜານພາຫະນະສື່ມວນຊົນຕາງໆ.
ມາດຕາ 33. ການຕະຫຼາດ
ຂະແໜງການອຸດສາຫະກາແລະການຄາ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນທີ່ກຽວຂອງ ຮວມກັບ ສະພາການຄາ
ແລະ ອຸດສາຫະກາແຫງຊາດ, ສະມາຄົມຫັດຖະກາລາວ, ຊາວຊາງຫັດຖະກາ ຊອກຫາຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ
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ຕາງປະເທດ ດວຍຫຼາຍຮູບການ ເປັນຕົ້ນ: ການໂຄສະນາ, ການວາງສະແດງສິນຄາ, ການຈັດງານຕະຫຼາດນັດ
ແລະ ຕະຫຼາດອື່ນ ພອມທັງ ປຸກລະດົມໃຫມີການຊົມໃຊຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກາພາຍໃນ ຢາງກວາງຂວາງ.
ມາດຕາ 34. ການນາໃຊເຕັກໂນໂລຊີ
ລັດ ຊຸກຍູສົ່ງເສີມທຸກພາກສວນເສດຖະກິດ ເອົາໃຈໃສໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວາ, ພັດທະນາ ແລະ ອະນຸ
ລັກກາມະວິທີການຜະລິດຫັດຖະກາແບບພື້ນເມືອງ ພອມກັນນັ້ນ ກຕອງຍາດແຍງເອົາການນາໃຊເຕັກໂນໂລຊີທີ່
ກາວໜາ ໂດຍມີການເລືອກເຟັ້ນຢາງເໝາະສົມ ເຂົ້າໃນຂະບວນການຜະລິດຂອງຕົນເພື່ອໃຫຜົນຜະລິດຫັດຖະກາ
ມີຄຸນນະພາບສູງ ສາມາດແຂງຂັນຢູ ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ.
ມາດຕາ 35. ການໃຫຄາປຶກສາ
ຂະແໜງການອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄາ ໂດຍສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນທີກ
່ ຽວຂອງ ໃຫຄາປຶກສາ
ຕາມການສະເໜີຂອງຜູປະກອບການຫັດຖະກາ ກຽວກັບ ການດາເນີນກິດຈະການຫັດຖະກາ ເປັນຕົ້ນ: ໃຫຄາ
ປຶກສາທາງດານລະບຽບກົດໝາຍ, ການສາງຕັ້ງ, ແຫຼ່ງວັດຖຸດິບ, ການຕະຫຼາດ, ລາຄາ, ການແກໄຂຂ້ຂັດແຍງ
ແລະ ກິດຈະການອື່ນ.
ລັດ ຊຸກຍູສົ່ງເສີມໃຫບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ສາງຕັ້ງ ຫອງການໃຫຄາປຶກສາ ແກຜູປະກອບການ
ຫັດຖະກາ.
ມາດຕາ 36. ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບສີມແ
ື ຮງງານ
ຂະແໜງການອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄາ, ຂະແໜງການສຶກສາ, ຂະແໜງການແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຂະແໜງການຖະແຫຼ່ງຂາວ ແລະ ວັດທະນະທາ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ສະພາການ
ຄາ ແລະ ອຸດສາຫະກາແຫງຊາດ, ສະມາຄົມຫັດຖະກາລາວ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນທີ່ກຽວຂອງ ຈັດຕັ້ງການຝຶກ
ອົບຮົມວິຊາຊີບຫັດຖະກາ ແລະ ຍົກລະດັບສີມືແຮງງານຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິ
ພາບຂອງການຜະລິດ, ການບລິການ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຄຸມຄອງບລິຫານຂອງຜູປະກອບການຫັດ
ຖະກາ.
ມາດຕາ 37. ສູນສົງ່ ເສີມຫັດຖະກາ
ສູນສົ່ງເສີມຫັດຖະກາ ສາງຂື້ນ ເພື່ອເປັນບອນ ວາງສະແດງ ແລະ ຈາໜາຍສິນຄາ ຫັດຖະກາ, ຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບວິຊາຊີບ ທັງເປັນບອນ ຄົ້ນຄວາ, ສາທິດການຜະລິດ, ເປີດກອງປະຊຸມ ວິຊາການ ເພື່ອ
ແລກປຽນບົດຮຽນຊື່ງກັນແລະກັນ, ເຈລະຈາຊືຂ
້ າຍ, ຮວມມື ແລະ ຊວຍເຫຼືອລະຫວາງຊາວຊາງຫັດຖະກາດວຍ
ກັນ ທັງເປັນຫພິພິດທະພັນເພື່ອອະນຸລັກ ແນໃສພັດທະນາວຽກງານຫັດຖະກາ ໃຫຂະຫຍາຍຕົວຢາງຕ່ເນື່ອງ.
ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນສົ່ງເສີມຫັດຖະກາ ໄດການົດໄວໃນລະບຽບການຕາງຫາກ.
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ມາດຕາ 38. ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຫັດຖະກາ
ລັດ ສົ່ງເສີມໃຫທຸກພາກສວນເສດຖະກິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຕາງໆ ສາງສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາ
ຊີບຫັດຖະກາ ເພື່ອຝຶກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບສີມືແຮງງານ ໃຫແກຊາວຊາງຫັດຖະກາ ແລະ ສາງໃຫພົນລະເມືອງ
ລາວ ມີວິຊາຊີບ, ມີວຽກເຮັດງານທາ ທັງເປັນການອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ ຫັດຖະກາ ທີເ່ ປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ´ó
ເອກະລັກສະເພາະຂອງລາວໄວ.
ການຈາໜາຍຜົນຜະລິດທີໄ່ ດຈາກການຝຶກອົບຮົມຢູພາຍໃນສູນດັ່ງກາວ

ໄດຮັບການຍົກເວັ້ນ ພາສີ

ແລະ ອາກອນ.
ມາດຕາ 39. ການສາງຕັງ້ ກຸມຜູຜະລິດທຸລະກິດຫັດຖະກາ
ຂະແໜງການອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄາ ຄົ້ນຄວາສາງລະບຽບການເພື່ອອານວຍຄວາມສະດວກກຽວ
ກັບການສາງຕັ້ງ ກຸມ, ສະມາຄົມ, ສະຫະກອນ ຜູຜະລິດທຸລະກິດຫັດຖະກາ ເພື່ອຊວຍຊຸກຍູສົ່ງເສີມ ໃຫແກ
ການຈັດຕັ້ງດັ່ງກາວມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ.

ພາກທີ IV
ການປົກປັກຮັກສາສີງ່ ແວດລອມ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຄົນງານ
ມາດຕາ 40. ການປົກປັກຮັກສາສີງ່ ແວດລອມ
ການດາເນີນກິດຈະການໂຮງງານຫັດຖະກາ ແລະ ໂຮງຊາງຫັດຖະກາຄອບຄົວ ຕອງປະຕິບັດ ຕາມລະ
ບຽບກົດໝາຍ ກຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສີ່ງແວດລອມ ເພື່ອແກໄຂ ຫຼື ຫດຜອນຜົນກະທົບອັນບ່ດີຕສ
່ ີ່ງແວດ
ລອມທາມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ອາຍພິດ, ຝຸນ, ສີງ່ ເສດເຫຼືອ ແລະ ນ້າເປື້ອນ, ຄວັນ, ສຽງ, ສີ, ແສງ, ກິ່ນ,
ຄວາມສັ່ນສະເທືອນ, ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸມ ແລະ ອື່ນໆ.
ມາດຕາ 41. ການກາຈັດ ແລະ ການບາບັດສີງ່ ເສດເຫຼືອຈາກໂຮງງານ
ສີ່ງເສດເຫຼືອຈາກໂຮງງານຫັດຖະກາ ແລະ ໂຮງຊາງຫັດຖະກາຄອບຄົວ ຕອງກາຈັດ ແລະ ບາບັດຕາມ
ເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ຕາມສະຖານທີ່ ທີໄ່ ດການົດໃຫ.
ມາດຕາ 42. ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງຄົນງານ
ໂຮງງານຫັດຖະກາ ຕອງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ສຸຂານາໄມ ແລະ ສະຫວັດດີການ ຂອງຜູອອກແຮງ
ງານ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍກຽວກັບແຮງງານ.
ໂຮງຊາງຫັດຖະກາຄອບຄົວ ປະເພດ I ຕອງເຮັດສັນຍາແຮງງານ, ເບີກຈາຍຄາແຮງງານຕາມການົດເວລາ
, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ສຸຂານາໄມ ແລະ ສະຫວັດດີການຂັ້ນພື້ນຖານ.
ໂຮງຊາງຫັດຖະກາຄອບຄົວ ປະເພດ II ກຕອງປະຕິບັດຄືກັນກັບໂຮງຊາງຫັດຖະກາຄອບຄົວ ປະເພດ I
ໃນກລະນີທີ່ມີການນາໃຊແຮງງານອື່ນ ນອກຈາກສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງຕົນ .
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ພາກທີ V
ສິດ, ໜາທີ່ ແລະ ພັນທະຂອງຜູປະກອບການ
ມາດຕາ 43. ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງຜູປະກອບການ
ຜູປະກອບການຫັດຖະກາ ມີສິດ ແລະ ໜາທີú ດັ່ງນີ້ :
1. ໄດຮັບນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ຈາກລັດ ແລະ ພາກສວນອື່ນທີ່ກຽວຂອງ ຕາມກົດໝ
າຍ ;
2. ໄດຮັບການປົກປອງ ສິດ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ກາມະສິດອັນຊອບທາຂອງຕົນ ຕາມກົດໝາຍ ;
3. ໃຫການຮວມມືກັບທອງຖິ່ນທີ່ຕົນດາເນີນກິດຈະການ, ປະກອບສວນເຂົ້າໃນການຊອກວຽກເຮັດ
ງານທາ, ແກໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ມີສວນຮວມໃນວຽກງານປອງກັນຄວາມ
ສະຫງບສຸກຂອງປະຊາຊົນໃນທອງຖິ່ນ ;
4. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜາທີອ
່ ື່ນກຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກາ ຕາມທີໄ່ ດການົດໄວໃນລະບຽບກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 44. ພັນທະ ຂອງຜູປະກອບການ
ຜູປະກອບການຫັດຖະກາ ມີພັນທະ ດັ່ງນີ້:
1. ເຄົາລົບ, ປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍກຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກາ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍອື່ນທີ່
ກຽວຂອງ ;
2. ປົກປັກຮັກສາສີ່ງແວດລອມຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
3. ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວາດວຍບັນຊີ ສາລັບໂຮງງານຫັດຖະກາ ;
4. ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວາດວຍພາສີ ແລະອາກອນ ;
5. ປະຕິບັດ ພັນທະອື່ນກຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກາ ຕາມທີໄ່ ດການົດໄວໃນລະບຽບກົດໝາຍ.

ພາກທີ VI
ຂ້ຫາມ
ມາດຕາ 45. ຂ້ຫາມສາລັບຜູປະກອບການ
ຫາມຜູປະກອບການ ມີພຶດຕິກາ ຕົ້ນຕ ດັ່ງນີ້:
1. ທາລາຍ ຫຼື ປຽນແປງ ເອກະລັກ ຫັດຖະກາຂອງຊາດ ຫຼື ຂອງຊົນເຜົ່າ ;
2. ເມີນເສີຍ ແລະ ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ການປົກປັກຮັກສາສີງ່ ແວດລອມ ຫຼື ການປອງກັນ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງຄົນງານ;
3. ນາເອົາສິນຄາຫັດຖະກາຂອງປະເທດອື່ນ ມາໂຄສະນາເຜີຍແຜ ຫຼື ແອບອາງວາເປັນສິນຄາຫັດ
ຖະກາ ຂອງລາວ.

12

ມາດຕາ 46. ຂ້ຫາມສາລັບເຈົາ້ ໜາທີ,່ ພະນັກງານ, ບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງອືນ
່
ຫາມ ເຈົ້າໜາທີ່, ພະນັກງານ, ບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນ ມີພຶດຕິກາ ຕົ້ນຕ ດັ່ງນີ້:
1. ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ,

ເມີນເສີຍ

ຕ່ໜາທີວ
່ ຽກງານການຄຸມຄອງ ການສົ່ງເສີມ

ແລະ

ພັດທະນາ ວຽກງານຫັດຖະກາ ;
2. ປອມແປງ, ທາລາຍ ເອກະສານ ກຽວກັບຫັດຖະກາ;
3. ກົດໜວງ ຖວງດຶງການດາເນີນກິດຈະການຫັດຖະກາ ຫຼື ການດາເນີນຄະດີ ທີ່ເນື່ອງມາຈາກ
ການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ກຽວກັບຫັດຖະກາ.

ພາກທີ VII
ການແກໄຂຂ້ຂດ
ັ ແຍງ
ມາດຕາ 47. ຫຼກ
ັ ການແກໄຂຂ້ຂດ
ັ ແຍງ
ການແກໄຂຂ້ຂັດແຍງ ກຽວກັບ ວຽກງານຫັດຖະກາ ຕອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການທົ່ວໄປຂອງການແກໄຂ
ຂ້ຂັດແຍງທາງດານບລິຫານ ແລະ ທາງແພງ ບົນພື້ນຖານຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການປະນີປະນອມກັນ.
ມາດຕາ 48. ຮູບການແກໄຂຂ້ຂດ
ັ ແຍງ
ການແກໄຂຂ້ຂັດແຍງກຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກາ ສາມາດດາເນີນດວຍຮູບການຕາມລາດັບ ດັ່ງນີ:້
1. ການປຶກສາຫາລື ຫຼື ການປະນີປະນອມກັນ;
2. ການແກໄຂທາງດານບລິຫານ ໂດຍອົງການຄຸມຄອງວຽກງານຫັດຖະກາ ຫຼື ສະມາຄົມຫັດຖະກາ
ຫຼື ກຸມ ຜູຜະລິດທຸລະກິດຫັດຖະກາ;
3. ການແກໄຂ ໂດຍອົງການແກໄຂຂ້ຂັດແຍງທາງດານເສດຖະກິດ;
4. ການແກໄຂ ຕາມຂະບວນການຍຸຕິທາ.

ພາກທີ VIII
ການຄຸມຄອງ ແລະ ການກວດກາ
ໝວດທີ 1
ການຄຸມຄອງ
ມາດຕາ 49. ອົງການຄຸມຄອງ
ລັດຖະບານ ເປັນຜູຄຸມຄອງວຽກງານຫັດຖະກາ ຢາງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວປະເທດ
ໂດຍມອບໃຫຂະແໜງການອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄາ ເປັນໃຈກາງ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນທີ່
ກຽວຂອງ ລວມທັງອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ ໃນການຄຸມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມ ພັດທະນາວຽກງານຫັດຖະກາ.
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ອົງການຄຸມຄອງວຽກງານຫັດຖະກາ ປະກອບດວຍ:
1. ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄາ;
2. ພະແນກອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄາແຂວງ, ນະຄອນ ;
3. ຫອງການອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄາເມືອງ, ເທດສະບານ ;
4. ອົງການປົກຄອງບານ.
ມາດຕາ 50. ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄາ
ໃນການຄຸມຄອງວຽກງານຫັດຖະກາ ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄາ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້ :
1. ຄົ້ນຄວາຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍການສົ່ງເສີມ, ລະບຽບກົດໝາຍກຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກາ
ເພື່ອສະເໜີລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ;
2. ອອກຂ້ຕົກລົງ, ຄາສັ່ງ, ຄາແນະນາ ແລະ ແຈງການ ກຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກາ;
3. ໂຄສະນາເຜີຍແຜນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍ, ສະໜອງຂ້ມູນຂາວສານ, ອານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫແກຜູປະກອບການຫັດຖະກາ ;
4. ຊີ້ນາ ແລະ ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຫັດຖະກາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
5. ພິຈາລະນາ ການສາງຕັ້ງ, ການແຈງຂື້ນ ຫຼື ຖອນ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ໂຮງງານຫັດຖະກາ
ຂະໜາດ I;
6. ແກໄຂຂ້ຂັດແຍງກຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກາ;
7. ສາງບຸກຄະລາກອນກຽວກັບການຄຸມຄອງ ແລະ ການຜະລິດຫັດຖະກາ;
8. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນທີ່ກຽວຂອງ ແລະ ທອງຖິ່ນ ກຽວກັບການຄຸມຄອງ ແລະ
ສົ່ງເສີມ ພັດທະນາວຽກງານຫັດຖະກາ;
9. ເຮັດໜາທີໂ່ ດຍກົງ ກຽວກັບ ການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຫັດຖະກາ;
10. ພົວພັນ ຮວມມືກັບສາກົນກຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກາຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ;
11. ສະຫບ, ປະເມີນຜົນ ກຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຫັດຖະກາ ເພື່ອລາຍງານ ລັດຖະ
ບານ;
12. ປະຕິບັດ ສິດ ແລະ ໜາທີອ
່ ື່ນ ກຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກາ ª¾´ທີໄ່ ດການົດໄວໃນລະບຽບ
ກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 51. ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງພະແນກອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄາ ແຂວງ, ນະຄອນ
ໃນການຄຸມຄອງວຽກ¤ານຫັດຖະກາ ພະແນກອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄາ ແຂວງ, ນະຄອນ ມີ ສິດ
ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້ :
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1. ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາ, ນະໂຍບາຍການສົ່ງເສີມ
ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍກຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກາ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ຕົນ ;
2. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍ, ສະໜອງຂ້ມູນຂາວສານກຽວກັບວຽກງານ
ຫັດຖະກາ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ;
3. ຊີ້ນາ ແລະ ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຫັດຖະກາຂອງແຂວງ, ນະຄອນ, ຫອງກາ
ນອຸດ ສາຫະກາ ແລະ ການຄາ ເມືອງ, ເທດສະບານ ;
4. ພິຈາລະນາ ການສາງຕັ້ງ, ການແຈງຂື້ນ ຫຼື ຖອນ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໂຮງງານຫັດຖະກາ
ຂະໜາດ II ແລະ III;
5. ແກໄຂຂ້ຂັດແຍງ ກຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກາໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ;
6. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບພາກສວນອື່ນທີກ
່ ຽວຂອງກຽວກັບການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະ
ນາ ວຽກງານຫັດຖະກາ ;
7. ພົວພັນ ຮວມມືກັບສາກົນ ກຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກາ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງອຸດ
ສາຫະກາ ແລະ ການຄາ ;
8. ສະຫບ, ປະເມີນຜົນ ¡È¼¸¡ñ®ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຫັດຖະກາ ເພື່ອລາຍງານ
ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວາການກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄາ;
9. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜາທີ່ອື່ນ ກຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກາ ຕາມທີໄ່ ດການົດໄວໃນລະບຽບ
ກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 52. ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງຫອງການອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄາ ເມືອງ, ເທດສະບານ
ໃນການຄຸມຄອງວຽກງານຫັດຖະກາ ຫອງການອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄາ ເມືອງ, ເທດສະບານ ມີສິດ
ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ, ນະໂຍບາຍການສົ່ງເສີມ ພັດທະນາ, ລະບຽບກົດໝາຍ ກຽວກັບວຽກ
ງານຫັດຖະກາ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
2. ເຜີຍແຜນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍ, ສະໜອງຂ້ມູນຂາວສານກຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກາ ໃນ
ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
3. ເປັນຈຸດປະສານງານ ສົມທົບກັບພາກສວນອື່ນທີກ
່ ຽວຂອງກຽວກັບການຄຸມຄອງ ແລະ ເຮັດໜາທີ່
ໂດຍກົງ ກຽວກັບການສົ່ງເສີມ, ພັດທະນາ ວຽກງານຂອງໂຮງຊາງຫັດຖະກາຄອບຄົວ;
4. ປະສານສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງບານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຫັດຖະກາ;
5. ເກັບກາຂ້ມູນກຽວກັບການຜະລິດຫັດຖະກາໃນທອງຖິ່ນຂອງຕົນ ;
6. ແກໄຂຂ້ຂັດແຍງກຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກາ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
7. ສະຫບ, ປະເມີນຜົນ ¡È¼¸¡ñ®ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຫັດຖະກາ ເພື່ອລາຍງານ ຂັ້ນເທີງຂອງ
ຕົນ;
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8. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜາທີອ
່ ື່ນ ກຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກາ ຕາມທີໄ່ ດມອບໝາຍ ແລະ ການົດໄວ
ໃນລະບຽບກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 53. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການປົກຄອງບານ
ໃນການຄຸມຄອງວຽກງານຫັດຖະກາ ອົງການປົກຄອງບານ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານສົມ
ທົບ ແລະ ໃຫການຮວມມື ກັບ ຫອງການອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄາເມືອງ, ເທດສະບານ, ຜູປະກອບການ
ຫັດຖະກາ, ສະມາຄົມຫັດຖະກາ, ກຸມຜູຜະລິດທຸລະກິດຫັດຖະກາ, ໂຮງງານຫັດຖະກາ ແລະ ໂຮງຊາງ
ຫັດຖະກາຄອບຄົວ ໃນການປົກປັກຮັກສາສີ່ງແວດລອມ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍ ແລະ ອານວຍຄວາມ
ສະດວກ ໃຫແກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫັດຖະກາ ໃນຂອບເຂດບານຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 54. ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງຂະແໜງການແລະພາກສວນອື່ນ
ໃນການຄຸມຄອງວຽກງານຫັດຖະກາ ບັນດາຂະແໜງການ, ອົງການ ແລະ ພາກສວນອື່ນທີ່ກຽວຂອງ ມີ
ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ປະສານສົມທົບ ກັບ ຂະແໜງການອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄາ ຂັ້ນຂອງຕົນ ໃນການອານວຍ
ຄວາມສະດວກ, ຊຸກຍູສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວຽກງານຫັດຖະກາ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 55. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ສະພາການຄາ ແລະ ອຸດສາຫະກາແຫງຊາດ
ສະພາການຄາ ແລະ ອຸດສາຫະກາແຫງຊາດ ເປັນອົງກອນຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ຂອງນັກທຸລະກິດ ເປັນຂົວຕ່
ລະຫວາງ ອົງການລັດ ແລະ ຫົວໜວຍທຸລະກິດ ທັງເປັນຜູອະນຸມັດ ສາງຕັ້ງ ກຸມ, ສະມາຄົມ, ສະຫະກອນ ຜູ
ຜະລິດທຸລະກິດຫັດຖະກາ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສົ່ງເສີມການເຄື່ອນໄຫວ, ການຝຶກອົບຮົມ, ການ
ວາງສະແດງ, ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ການຕະຫຼາດ, ການໃຫຂ້ມູນຂາວສານ, ການລະດົມທຶນໃນການສາງ
ກອງທຶນ ແລະ ກິດຈະການອື່ນກຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກາ.
ມາດຕາ 56. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ສະມາຄົມຫັດຖະກາລາວ
ສະມາຄົມຫັດຖະກາລາວ ເປັນອົງກອນຈັດຕັ້ງສັງຄົມໜື່ງ ທີ່ເຕົ້າໂຮມຊາວຊາງຫັດຖະກາ ມີເປົ້າໝາຍ
ສາງໃຫເປັນກາລັງແຮງຕ່ລອງທາງດານທຸລະກິດ; ດາເນີນການຄຸມຄອງສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາບັນດານັກທຸລະ
ກິດທີເ່ ປັນສະມາຊິກຂອງ ສະມາຄົມ ລວມທັງຜູປະກອບການຫັດຖະກາ ທີ່ຍັງບ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມ
ໃຫຂະຫຍາຍຕົວ ທັງດານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ລວມທັງປຸກລະດົມຂົນຂວາຍເຂົາເຈົ້າໃຫເຂົ້າສູການຈັດ
ຕັ້ງເປັນກຸມ, ສະຫະກອນ, ສະມາຄົມ ຜູຜະລິດທຸລະກິດຫັດຖະກາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
ສະມາຄົມຫັດຖະກາລາວ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮວມມືກັບພາກລັດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການພັດທະນາສົ່ງເສີມ ຫັດຖະກາລາວ ໃຫຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ກາວໜາ ພອມດຽວກັນ
ນີ້ຍັງເປັນເຈົ້າການໃນການປົກປັກຮັກສາ, ອະນຸລັກເອກະລັກ ຫັດຖະກາລາວ ແລະ ພັດທະນາສີໄມລາຍມືອັນ
ດີງາມຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໄວຄູກັບຊາດລາວຕະຫຼອດໄປ, ຊຸກຍູ ແລະ ສົ່ງເສີມ ຊາວຊາງຫັດຖະກາໃຫ
ຜະລິດເຄື່ອງຫັດຖະກາເປັນສິນຄາທີມ
່ ີຄຸນນະພາບ ຮັບໃຊພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກໃຫນັບມື້ນັບຫຼາຍຂື້ນ.
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ໝວດທີ 2
ການກວດກາ
ມາດຕາ 57. ອົງການກວດກາ
ອົງການກວດາກາວຽກງານຫັດຖະກາ ແມນ ອົງການດຽວກັນກັບອົງການຄຸມຄອງວຽກງານຫັດຖະກາ
ຕາມທີໄ່ ດການົດໄວໃນມາດຕາ 49 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ມາດຕາ 58. ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງອົງການກວດກາ
ອົງການກວດກາ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ໃນການກວດກາການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍກຽວກັບວຽກງານ
ຫັດຖະກາ ເປັນຕົ້ນ: ການກວດກາວຽກງານຄຸມຄອງ, ວຽກງານຊຸກຍູສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາຫັດຖະກາຂອງຂະ
ແໜງການຕາງໆ ແລະ ກວດກາ ການດາເນີນການຜະລິດທຸລະກິດຫັດຖະກາ ແນໃສຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕອງ
ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 59. ຮູບການກວດກາ
ຮູບການກວດກາ ມີ ດັ່ງນີ:້
1. ກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິ;
2. ກວດກາໂດຍມີການແຈງໃຫຮູລວງໜາ;
3. ກວດກາແບບກະທັນຫັນ.
ການກວດກາດັ່ງກາວ ອາດຈະດາເນີນບົນພື້ນຖານການຮອງທຸກຂອງບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຫຼື
ຄາສັ່ງຂອງອົງການລັດທີ່ມີສິດກຽວຂອງ ຫຼື ເມື່ອພົບເຫັນຮອງຮອຍຂອງການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ
ກຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກາ.

ພາກທີ IX
ນະໂຍບາຍຕ່ຜມີ
ູ ຜນ
ົ ງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ຜລະເມີ
ູ
ດ
ມາດຕາ 60. ນະໂຍບາຍຕ່ຜມີ
ູ ຜນ
ົ ງານ
ບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ໃນການປະກອບສວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ
ສະບັບນີ້ ເປັນຕົ້ນ ໃນການຄຸມຄອງ, ການສົ່ງເສີມ, ແລະ ການດາເນີນຜະລິດທຸລະກິດຫັດຖະກາ ຈະໄດຮັບການ
ຍອງຍ ຫຼື ນະໂຍບາຍອື່ນຕາມລະບຽບການ.
ມາດຕາ 61. ມາດຕະການຕ່ຜລະເມີ
ູ
ດ
ບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດງຕັ້ງ ທີ່ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍກຽວກັບຫັດຖະກາ ຈະຖືກກາວເຕືອນ, ສືກສາອົບ
ຮົມ, ປະຕິບັດວິໄນ, ປັບໃໝ, Ã§ÉÁêທາງແພງ ຫຼື ລົງໂທດທາງອາຍາ ຕາມ ແຕລະ ກລະນີ ເບົາ ຫຼື ໜັກ.
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ມາດຕາ 62. ມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ
ບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີບ
່ ່ປະຕິບັດສິດ, ໜາທີ່ ແລະ ພັນທະຂອງຜູປະກອບການ ຕາມທີ່ໄດການົດ ໄວ
ໃນ ມາດຕາ 42, 43 ແລະ ລະເມີດຂ້ຫາມ ທີ່ໄດການົດໄວໃນມາດຕາ 44 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເປັນຄັ້ງທາ
ອິດ ເຊັ່ນ: ທາລາຍ ຫຼື ປອມແປງ ເອກະລັກ ຫັດຖະກາຂອງຊາດ ຫຼື ຂອງຊົນເຜົ່າ, ຊື່ງກ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ມີມູນ
ຄາຕ່າກວາຫາແສນກີບ ຈະຖືກກາວເຕືອນ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ.
ມາດຕາ 63. ມາດຕະການທາງວິໄນ
ເຈົ້າໜາທີ່, ພະນັກງານ ທີ່ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍກຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກາ ແລະ ຂ້ຫາມທີ່ມີ
ລັກສະນະເບົາບາງ ຊື່ງບ່ເປັນການກະທາຜິດທາງອາຍາ ແລະ ກ່ຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ມີມູນຄາຕ່າກວາຫາແສນກີບ
ແຕບ່ມຄ
ີ ວາມຈິງໃຈລາຍງານ, ຫຼົບຫຼີກຈາກຄວາມຜິດ ກຈະຖືກປະຕິບັດວິໄນ ຕາມແຕລະກລະນີດັ່ງນີ້:
1. ຕິຕຽນ, ກາວເຕືອນຄວາມຜິດ ຕາມລະບຽບລັດຖະກອນ ພອມທັງບັນທຶກໄວ ໃນສານວນເອກະ
ສານ ຊີວະປະຫວັດຂອງຜູກຽວ;
2. ໂຈະການເລື່ອນຊັ້ນ, ຂັ້ນເງີນເດືອນ ຫຼື ການຍອງຍ;
3. ປົດຕາແໜງ ຫຼື ຍົກຍາຍ ໄປຮັບໜາທີ່ອື່ນ ທີມ
່ ີຕາແໜງຕ່າກວາ;
4. ໃຫອອກຈາກລັດຖະການໂດຍບ່ໄດຮັບນະໂຍບາຍໃດໆ.
ມາດຕາ 64. ມາດຕະການປັບໃໝ
ບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີລ
່ ະເມີດລະບຽບກົດໝາຍກຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກາ ແລະ ຂ້ຫາມທີ່ມີ
ລັກສະນະເບົາບາງ ຊືງ່ ບ່ເປັນການກະທາຜິດທາງອາຍາ ແລະ ກ່ຄວາມເສຍຫາຍ ທີມ
່ ີມູນຄາເກີນກວາຫາແສນກີບ
ຈະຖືກປັບໃໝÀê‰¾ªö¸¢º¤ມູນຄາຄວາມເສຍຫາຍ.
Ã¡ðì½ó ê†´ó¡¾ì½À´ó©À¯ñ£˜¤êó¦º¤ Íõ À¯ñº¾¥ò ¥½«õ¡¯ñ®ÃÏ¦º¤Àê‰¾ªö¸¢º¤
´ø£È¾£¸¾´À¦ñ¨¹¾¨.
ມາດຕາ 65. ມາດຕະການທາງແພງ
ບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ກ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫແກຜູອື່ນ ແລະ ສັງຄົມ ເນື່ອງມາຈາກການເຄື່ອນໄຫວ
ກິດຈະການທາງດານຫັດຖະກາ ຈະຕອງໃຊແທນຄາເສຍຫາຍ ຕາມທີ່ຕົນໄດກ່ຂື້ນ.
ມາດຕາ 66. ມາດຕະການທາງອາຍາ
ບຸກຄົນ ທີ່Ä©Éì½À´ó©ì½®¼®¡ö©Ï¾¨ ¡È¼¸¡ñ®¸¼¡¤¾¹ñ©«½¡¿ §‡¤À¯ñການກະທາຜິດທາງ
ອາຍາ ຈະຖືກìö¤Âê© ຕາມກົດໝາຍອາຍາ.
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ພາກທີ X
ບົດບັນຍັດສຸດທາຍ
ມາດຕາ 67. ວັນຫັດຖະກາແຫງຊາດ
ລັດ ການົດເອົາ ວັນທີ 1 ເດືອນພະຈິກ ຂອງທຸກປີ ເປັນວັນຫັດຖະກາແຫງຊາດ ເພື່ອ ເປັນວັນເຕົ້າໂຮມ
ຜູປະກອບການ ແລະ ຊາວຊາງຫັດຖະກາ ເພື່ອດາເນີນກິດຈະກາຮວມກັນ ເຊັ່ນ: ¡¾ຈັດງານມະຫາກາຫັດຖະ
ກາ, ການວາງສະແດງສິນຄາ, ການຈັດກອງປະຊຸມສາມະນາ, ການແຂງຂັນຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອຊິງລາງວັນຜະລິດ
ຕະພັນຫັດຖະກາດີເດັ່ນປະຈາປີ ແລະ ກິດຈະກາອື່ນ.
ມາດຕາ 68. ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ລັດຖະບານແຫງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜູຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ
ສະບັບນີ້.
ມາດຕາ 69. ຜົນສັກສິດ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດພາຍຫຼັງເກົ້າສິບວັນ ນັບແຕວັນ ປະທານປະເທດ ແຫງ ສາທາລະນະລັດ
ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດາລັດປະກາດໃຊ ເປັນຕົ້ນໄປ.
ຂ້ການົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທີຂ
່ ັດກັບ ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ລວນແຕຖືກຍົກເລີກ.
ປະທານສະພາແຫງຊາດ
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