ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ສະພາແຫງຊາດ

ເລກທີ 72 /ສພຊ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 15 ທັນວາ 2015

ກົດໝາຍ
ວາດວຍ ການລົງທຶນຂອງລັດ ( ສະບັບປັບປຸງ )
ພາກທີ I
ບົດບັນຍັດທົວ
່ ໄປ
ມາດຕາ 1 (ປັບປຸງ) ຈຸດປະສົງ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ການົດ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກຽວກັບການສາງ, ການ
ພິຈາລະ ນາຮັບຮອງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການຄຸມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມ, ກວດກາການລົງທຶນຂອງລັດ ເພື່ອ
ໃຫການ ລົງທຶນຂອງລັດດາເນີນໄປຢາງຖືກຕອງ, ສອດຄອງກັບລັດຖະທາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ
ແຜນພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ ແນໃສຮັບປະກັນໃຫມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນສູງ, ມີຄວາມ
ໂປງໃສ,

ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບ,

ເສດຖະກິດ

ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢາງຕ່ເນື່ອງ,

ສາງເງືອ
່ ນໄຂອານວຍຄວາມສະດວກໃຫທຸກພາກສວນ

ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນໄດຮັບການປັບປຸງໃຫດີຂຶ້ນ,

ປະກອບສວນເຂົ້າ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດຕາມທິດຍືນຍົງ.
ມາດຕາ 2 (ປັບປຸງ) ການລົງທຶນຂອງລັດ
ການລົງທຶນຂອງລັດ ແມນ ການນາໃຊງບປະມານແຫງລັດ, ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ, ຊັບສິນ, ລິ
ຂະ ສິດຂອງລັດ ແລະ ທຶນຊວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ ທີ່ຜານລະບົບງບປະມານເຂົ້າໃສໂຄງການ
ກ່ສາງ ພື້ນຖານໂຄງລາງທີ່ຮັບໃຊສາທາລະນະປະໂຫຍດ, ສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ສົ່ງເສີມວິຊາການ ເພື່ອຈັດຕັ້ງ
ປະຕິ ບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ.
ມາດຕາ 3 (ປັບປຸງ) ການອະທິບາຍຄາສັບ
ຄາສັບທີ່ນາໃຊໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີ ຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:
1. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ ໝາຍເຖິງ ທິດທາງ, ຄາດໝາຍໃນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີ່ລັດຖະບານສະເໜີຕ່ ສະພາແຫງຊາດຮັບຮອງເອົາ;
2. ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ໝາຍເຖິງ ແຜນການນາໃຊ ແລະ ຈັດສັນທຶນຈາກງບປະມານແຫງລັດ
ລວມມີແຫຼ່ງທຶນພາຍໃນ, ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ, ຊັບສິນ, ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງລັດ, ທຶນຊວຍເຫຼືອທາງ
ການ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນອື່ນ ເຂົ້າໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫງຊາດ;
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3. ການຈັດສັນງບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດ ໝາຍເຖິງ ການຈັດສັນທຶນຈາກງບປະມານແຫງລັດ
ປະກອບດວຍທຶນຈາກ ງບປະມານພາຍໃນ ຫຼື ທຶນຊວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ ໃຫຂະແໜງການ,
ທອງຖິ່ນ ຕາມການົດໝາຍບົນພື້ນຖານດັດຊະນີ ຫຼື ຕົວຊີ້ວັດທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລັດ;
4. ໂຄງການລົງທຶນນອກແຜນ ໝາຍເຖິງ ໂຄງການທີ່ບ່ນອນຢູໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະຈາປີ
ແລະ ຫາປີ ທີ່ສະພາແຫງຊາດ ຫຼື ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໄດຮັບຮອງເອົາ;
5. ສາທາລະນະປະໂຫຍດ ໝາຍເຖິງ ສິ່ງອານວຍຄວາມສະດວກທີ່ລັດຖະບານເປັນຜູສະໜອງ
ເພື່ອບລິການທຸກຄົນໃນສັງຄົມໃຫໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ;
6. ແຜນງານ ໝາຍເຖິງ ອົງປະກອບຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ ໂດຍມີເປົ້າ
ໝາຍບັນລຸສະເພາະ ຊຶ່ງລວມມີບັນດາໂຄງການທີ່ມີສວນພົວພັນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແນໃສຮັບໃຊ ຫຼື ບັນລຸເປົ້າໝ
າຍ ຂອງແຜນງານນັ້ນ;
7. ໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ກິດຈະກາຕາງໆທີ່ຕອງປະຕິບັດ ແນໃສເຮັດໃຫວັດຖຸປະສົງຂອງໂຄງການ
ນັ້ນ ບັນລຸຜົນ;
8. ການກະກຽມໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ການເກັບກາ, ວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ສຶກສາຂ້ມູນຢາງລະອຽດ
ເພື່ອໃຫໝັ້ນໃຈວາ ໂຄງການທີກ
່ ານົດນັ້ນເປັນໂຄງການທີສ
່ າມາດປະຕິບັດໄດ ແລະ ໃຫຜົນປະໂຫຍດຕອບແທນ
ຢາງຄຸມຄາ ຫຼື ບັນລຸຕາມວັດຖຸປະສົງ; ການກະກຽມໂຄງການ ມີ ສາມໜາວຽກຕົ້ນຕຄື ການການົດໂຄງຮາງໂຄງ
ການ, ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຂອງໂຄງການ ແລະ ການຂຽນບົດລາຍງານໂຄງການ ຫຼື ບົດວິພາກ
ເສດຖະກິດ- ເຕັກນິກຂອງໂຄງການ;
9. ການປະເມີນໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ການຕີລາຄາທາງດານຄວາມສອດຄອງ, ປະສິດທິຜົນ, ປະສິດ
ທິພາບ, ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການກອນການພິຈາລະນາບັນຈຸໂຄງການ ເຂົ້າໃນແຜນການ
ລົງທຶນ ຂອງລັດ;
10. ການປະເມີນຜົນໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ການຕີລາຄາໝາກຜົນການປະຕິບັດໂຄງການ, ການທົບ
ທວນຄືນຜົນການນາໃຊໂຄງການ ໂດຍພິຈາລະນາໃນດານຄວາມສອດຄອງ, ປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ, ຜົນກະ
ທົບ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ ເພື່ອໃຫຄາແນະນາໃນການປັບປຸງ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ;
11. ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ການນາເອົາໂຄງການໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ພາຍຫຼັງ
ທີ່ ໂຄງການໄດບັນຈຸເຂົ້າແຜນການລົງທຶນ ແລະ ຜານການຮັບຮອງຈາກສະພາແຫງຊາດ ຫຼື ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນ
ແຂວງ;
12. ການດາເນີນງານໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ການປະຕິບັດກິດຈະກາຕາງໆຂອງໂຄງການ ຕາມແຜນດາ
ເນີນງານຂອງໂຄງການ ນັບແຕເວລາທີ່ໂຄງການໄດຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຈົນຮອດການສາເລັດ ແລະ ມອບ-ຮັບ
ໂຄງການ;
13. ການຕິດຕາມໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ການກວດກາການດາເນີນງານໂຄງການ ເພື່ອໃຫຮູກຽວກັບ
ຄວາມຄືບໜາ ແລະ ບັນຫາຕາງໆ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເພື່ອມີວິທີການແກໄຂ ໃຫ
ທັນເວລາ;
14. ເຈົາ້ ຂອງໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ທອງ ຖິ່ນ ທີ່ໄດຮັບງບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດ;
15. ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ຄະນະ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ຖືກແຕງຕັ້ງຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງ
ການ ໃຫຮັບຜິດຊອບໃນການບລິຫານ ແລະ ຄຸມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;
16. ຜູຄຸມຄອງ ແລະ ນາໃຊໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ໄດຮັບການມອບໝາຍ
ຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການ ເພື່ອຄຸມຄອງ, ນາໃຊ ແລະ ບູລະນະຮັກສາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;
17. ຜູສາຫຼວດອອກແບບ ໝາຍເຖິງ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການຈາງ ເພື່ອໃຫຄາປຶກສາ,
ເກັບກາ ຂ້ມູນ, ແຕມ ແລະ ຄິດໄລມູນຄາການກ່ສາງຂອງໂຄງການ;
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18. ທີ່ປກ
ຶ ສາໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຫຼື ຄະນະຮັບຜິດຊອບ
ໂຄງການຈາງ ເພື່ອໃຫຄາເຫັນ ຫຼື ຄາແນະນາທາງດານເຕັກນິກວິຊາການ ລວມທັງດານການບລິຫານ, ຄຸມຄອງ
ໃນການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;
19. ຜູຮັບເໝົາໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ນິຕິບຸກຄົນທີ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຫຼື ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ
ຈາງ ຫຼື ມອບເໝົາ ເພື່ອໃຫປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;
20. ດອກເບຍເງິນກູສາລັບໂຄງການກູຢືມ ໝາຍເຖິງ ດອກເບຍເງິນກູທີ່ລັດຖະບານໄດກູຢືມຈາກ
ທະນາຄານພາຍໃນ ຫຼື ຕາງປະເທດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;
21. ການອວາຍທຶນ ໝາຍເຖິງ ການເຄື່ອນຍາຍທຶນຈາກໂຄງການໜຶ່ງໄປໃສໂຄງການອື່ນ;
22. ການປະມູນແບບຮູບການ ໝາຍເຖິງ ການປະມູນທີຂ
່ ັດກັບລະບຽບການປະມູນ ເປັນຕົ້ນ ການ
ສົມຮູຮວມຄິດໃນການປະມູນ ເຊັ່ນ ບລິສັດດຽວຊື້ເອົາໝົດຊອງປະມູນແຕອອກຊື່ຫຼາຍບລິສັດ;
23. ທຶນຊວຍເຫຼອ
ື ທາງການເພືອ
່ ການພັດທະນາ ໝາຍເຖິງ ທຶນຊວຍເຫຼືອລາ, ທຶນກູຢືມໃນເງື່ອນໄຂ
ດອກເບຍຜອນຜັນຈາກຕາງປະເທດ ເພື່ອປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ.
ມາດຕາ 4 (ປັບປຸງ) ນະໂຍບາຍຂອງລັດກຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດ
ລັດ ລົງທຶນເຂົ້າໃສການກ່ສາງພື້ນຖານໂຄງລາງ, ວັດຖຸເຕັກນິກ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ການແກໄຂ
ຄວາມທຸກຍາກ, ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ຕາມທິດຍືນຍົງ, ການ
ສົ່ງເສີມວິຊາການ ແລະ ວຽກງານປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ ຢາງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ,
ປະຢັດ, ໂປງໃສ ສາມາດກວດສອບໄດ.
ລັດ ຊຸກຍູ ສົ່ງເສີມບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ປະກອບສວນທຶນຮອນ
ຂອງຕົນເຂົ້າໃນແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມລະບຽບການ ດວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕອບ
ແທນຂອງລັດ ຢາງເໝາະສົມ.
ມາດຕາ 5 (ປັບປຸງ) ຫຼກ
ັ ການກຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດ
ການລົງທຶນຂອງລັດ ຕອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:
1. ສອດຄອງກັບວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມສາ
ມາດຕອບສະໜອງທາງດານງບປະມານແຫງລັດ;
2. ປະຢັດ, ມີຈຸດສຸມ, ມີຄວາມຍຸຕິທາ, ມີຄວາມສົມສວນລະຫວາງເຂດແຄວນ ແລະ ຂົງເຂດ
ວຽກງານ;
3. ປະຕິບັດຕາມແຜນງານ, ໂຄງການທີ່ຢູໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ເປັນໂຄງການທີ່ມີ
ຄວາມຈາເປັນ ຊຶ່ງພາກສວນເສດຖະກິດອື່ນບ່ລົງທຶນ ຫຼື ບ່ມີເງື່ອນໄຂ;
4. ຄຸມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດຢາງເປັນເອກະພາບ, ມີການແບງຂັ້ນຄຸມຄອງຢາງຈະແຈງ ແລະ
ສອດຄອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນ;
5. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການລົງທຶນຂອງລັດຈາກພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ;
6. ມີສວນຮວມຂອງປະຊາຊົນ.
ມາດຕາ 6 ຂອບເຂດການນາໃຊກົດໝາຍ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ນາໃຊສາລັບບຸກຄົນ ແລະ ພາກສວນຕາງໆທີ່ກຽວຂອງກັບການລົງທຶນຂອງລັດ ເປັນຕົ້ນ
ໃນການສາງ, ການອະນຸມັດ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຄຸມຄອງແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
ລົງທຶນຂອງລັດ.
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ມາດຕາ 7 ການຮວມມືສາກົນ
ລັດ ສົ່ງເສີມໃຫມີການພົວພັນ, ຮວມມືກັບຕາງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກຽວກັບວຽກງານການ
ລົງທຶນຂອງລັດ ດວຍການແລກປຽນບົດຮຽນ, ຂ້ມູນຂາວສານ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ, ຄວາມສາມາດດານວິຊາ
ການ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ລະດົມແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງຊາດ.

ພາກທີ II
ການດາເນີນການລົງທຶນຂອງລັດ
ໝວດທີ 1
ປະເພດການລົງທຶນຂອງລັດ
ມາດຕາ 8 (ປັບປຸງ) ປະເພດການລົງທຶນຂອງລັດ
ການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ສາມປະເພດ ດັ່ງນີ້:
1. ລັດລົງທຶນໃສການກ່ສາງພື້ນຖານໂຄງລາງ;
2. ລັດລົງທຶນໃສການສະໜອງວັດຖູປະກອນ;
3. ລັດລົງທຶນໃສການສົ່ງເສີມວິຊາການ.
ມາດຕາ 9 (ປັບປຸງ) ການລົງທຶນໃສການກ່ສາງພືນ
້ ຖານໂຄງລາງ
ການລົງທຶນໃສການກ່ສາງພືນ
້ ຖານໂຄງລາງ ປະກອບດວຍ ການກ່ສາງໃໝ ແລະ ການບູລະນະສອມ
ແປງໃຫຍ, ພື້ນຖານໂຄງລາງສາທາລະນຸປະໂພກໄດແກ ເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ, ຊົນລະປະທານ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງ
ໝ, ສຸກສາລາ, ສານັກງານຫອງການ ແລະ ບັນດາພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກ.
ມາດຕາ 10 (ປັບປຸງ) ການລົງທຶນໃສການສະໜອງວັດຖູປະກອນ
ການສະໜອງວັດຖູປະກອນ ປະກອບດວຍ ຊັບສິນ, ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊການຜະລິດ,
ອຸປະກອນເຕັກນິກ-ວິຊາການ, ອຸປະກອນຮັບໃຊວິຊາການ ແລະ ເຄື່ອງເຟີນິເຈີທີ່ຈາເປັນ ທີ່ຕິດພັນໂດຍກົງກັບ
ໂຄງ ການກ່ສາງໃໝ.
ມາດຕາ 11 (ປັບປຸງ) ການລົງທຶນໃສການສົງ່ ເສີມວິຊາການ
ການລົງທຶນໃສການສົ່ງເສີມວິຊາການ ປະກອບດວຍ ການເກັບກາ, ວິເຄາະ, ວິໄຈຂ້ມູນ, ສາງບົດສຶກ
ສາຄວາມເປັນໄປໄດຂອງໂຄງການ, ການສາຫຼວດ-ອອກແບບໂຄງການ, ການສຶກສາຜົນກະທົບຕ່ສິ່ງແວດລອມສັງຄົມ, ເວນຄືນທີ່ດິນ ແລະ ຄາຊົດເຊີຍສິ່ງກີດຂວາງ, ຄາຄຸມຄອງໂຄງການ, ຄາຈາງທີ່ປຶກສາໂຄງການ, ຄາຕິດ
ຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ການຝຶກອົບຮົມ, ການຄົ້ນຄວາວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນ
ໂລຊີ, ການສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການສາງແຜນແມບົດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

ໝວດທີ 2
ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
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ມາດຕາ 12 ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ
ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ແຜນການລົງທຶນ ຫາປີ ຊຶ່ງສາງຂຶ້ນໃນລະດັບຊາດ, ຂະແໜງການ ແລະ ທອງຖິ່ນ;
2. ແຜນການລົງທຶນປະຈາປີ ຊຶ່ງສາງຂຶ້ນໃນລະດັບຊາດ, ຂະແໜງການ ແລະ ທອງຖິ່ນ.
ມາດຕາ 13 ໂຄງປະກອບແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ
ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ປະກອບດວຍ:
1. ແຜນງານການລົງທຶນຂອງລັດ;
2. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ.
ມາດຕາ 14 ແຜນງານການລ ົງທຶ ນຂອງລ ັດ
ແຜນງານການລົງທຶນຂອງລັດ ແມນ ການຜັນຂະຫຍາຍແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫເປັນອັນລະອຽດ
ຊຶ່ງປະກອບດວຍບັນດາໂຄງການທີ່ມີສວນພົວພັນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແນໃສຮັບໃຊ ຫຼື ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງແຜນ
ງານ ນັ້ນ.
ແຜນງານມີຫຼາຍລະດັບທີ່ແຕກຕາງກັນ ຄື ແຜນງານລະດັບຊາດ, ແຜນງານຂອງຂະແໜງການ ແລະ
ທອງຖິ່ນ.
ມາດຕາ 15 ໂຄງການລ ົງທຶ ນຂອງລ ັດ
ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແມນ ການຜັນຂະຫຍາຍແຜນງານໃຫເປັນອັນລະອຽດ ຊຶ່ງປະກອບດວຍ
ບັນດາກິດຈະກາທີ່ມີສວນພົວພັນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແນໃສຮັບໃຊ ຫຼື ບັນລຸວັດຖຸປະສົງຂອງໂຄງການນັ້ນ ເພື່ອ
ຫວັງ ຜົນຕອບແທນທີ່ສາມາດວິເຄາະ, ປະເມີນຜົນໄດ ໂດຍມີການການົດເວລາເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ເວລາສິ້ນສຸດ.
ມາດຕາ 16 (ໃໝ) ປະເພດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
ປະເພດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດັ່ງນີ:້
1. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ;
2. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິ.
ມາດຕາ 17 (ໃໝ) ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ
ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ ແມນ ໂຄງການທີ່ມີຄວາມໝາຍກວມລວມທົ່ວປະເທດ, ພົວພັນ
ເຖິງຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ຫຼາຍທອງຖິ່ນ; ເປັນໂຄງການທີ່ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ, ໃຫຜົນຕອບແທນສູງ,
ສາມາດຂັບເຄື່ອນໃຫແກການພັດທະນາ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ ບ່ການົດມູນ
ຄາ, ສາລັບໄລຍະການປະຕິບັດ ແລະ ໄລຍະການຊາລະໃຫປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 18 ແລະ ມາດຕາ 19 ຂອງ ກົດ
ໝາຍສະບັບນີ.້
ການພິຈາລະນາເອົາໂຄງການເຂົ້າແຜນ, ການຮັບຮອງໂຄງການ, ການຄຸມຄອງໂຄງການ ແລະ ການສະ
ໜອງແຫຼ່ງທຶນໃຫປະຕິບັດຕາມໂຄງການປົກກະຕິປະເພດ I.
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ມາດຕາ 18 (ໃໝ) ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິ
ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິ ແມນ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າ
ກະຊວງ ຫຼື ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ ເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມທີ່ໄດການົດໃນແຜນພັດທະນາຂອງຕົນ.
ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິ ມີ 5 ປະເພດ ດັ່ງນີ:້
1. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I ແມນ ໂຄງການທີ່ມີມູນຄາຫຼາຍກວາ
400.000.000.000 (ສີ່ຮອຍຕື້) ກີບຂຶ້ນໄປ, ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການ ບ່ເກີນ ເຈັດປີ;
2. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ II ແມນ ໂຄງການທີ່ມີມູນຄາຫຼາຍກວາ 200.000.000.000
(ສອງຮອຍຕື້) ກີບ ຫາ 400.000.000.000 (ສີ່ຮອຍຕື້) ກີບ, ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການ ບ່ເກີນ ຫົກປີ;
3. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ III ແມນ ໂຄງການທີ່ມີມູນຄາຫຼາຍກວາ 100.000.000.000
(ໜຶ່ງຮອຍຕື້) ກີບ ຫາ 200.000.000.000 (ສອງຮອຍຕື້)ກີບ, ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການ ບ່ເກີນ ຫາປີ;
4.ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ IV ແມນ ໂຄງການທີ່ມີມູນຄາຫຼາຍກວາ 20.000.000.000
(ຊາວຕື້) ກີບ ຫາ 100.000.000.000 (ໜຶ່ງຮອຍຕື້) ກີບ, ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການ ບ່ເກີນ ສີ່ປີ;
5. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ V ແມນ ໂຄງການທີ່ມີມູນຄາແຕ 20.000.000.000 (ຊາວ
ຕື້) ກີບລົງມາ, ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການ ບ່ເກີນ ສາມປີ.
ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ II, III, IV ແລະ V ນາໃຊພາກລາຍຈາຍລົງທຶນຂອງລັດປະຈາປີ,
ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I ນາໃຊແຫຼ່ງທຶນອື່ນ ບ່ແມນພາກລາຍຈາຍລົງທຶນຂອງລັດປະຈາປີ ຕາມການ
ຕົກ ລົງຂອງລັດຖະບານ.
ມາດຕາ 19 (ໃໝ) ໄລຍະການຊາລະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິ
ໄລຍະການຊາລະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິ ໃຫປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
1. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I ມີໄລຍະການຊາລະບ່ເກີນ ສິບປີ;
2. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ II ມີໄລຍະການຊາລະບ່ເກີນ ເກົ້າປີ;
3. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ III ມີໄລຍະການຊາລະບ່ເກີນ ເຈັດປີ;
4. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ IV ມີໄລຍະການຊາລະບ່ເກີນ ຫົກປີ;
5. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ V ມີໄລຍະການຊາລະບ່ເກີນ ຫາປີ.
ສາລັບໂຄງການຊວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາການຊາລະ ໃຫປະຕິບັດຕາມທີໄ່ ດການົດໄວ
ໃນມາດຕາ 52 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ມາດຕາ 20 (ປັບປຸງ) ຄາໃຊຈາຍລວມໃນການປະຕິບດ
ັ ກິດຈະກາ ຂອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
ຄາໃຊຈາຍລວມໃນການປະຕິບັດກິດຈະກາ ຂອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດັ່ງນີ:້
1. ໂຄງການກ່ສາງ ແລະ ສອມແປງພື້ນຖານໂຄງລາງ:
 ຄາໃຊຈາຍໃນການກະກຽມໂຄງການ ມີ ການເກັບກາ, ວິເຄາະ, ວິໄຈຂ້ມູນ ແລະ ສາງ ບົດ
ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຂອງໂຄງການ, ສາຫຼວດ-ອອກແບບໂຄງການ, ການສຶກສາຜົນກະທົບຕ່ສິ່ງແວດລອມ ສັງຄົມ, ຄາຊົດເຊີຍ ແລະ ເວນຄືນສິ່ງກີດຂວາງໃນການປະຕິບັດໂຄງການ;
 ຄາໃຊຈາຍໃນການປະຕິບັດໂຄງການ ມີ ຄາວັດສະດຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ຄາແຮງງານ;
 ຄາໃຊຈາຍໃນການປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ສິ່ງ ແວດລອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ;
 ຄາໃຊຈາຍທົດລອງນາໃຊ;
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 ຄາໃຊຈາຍຄຸມຄອງໂຄງການ;
 ຄາທີ່ປຶກສາໂຄງການ;
 ຄາອາກອນ;
 ດອກເບຍເງິນກູສາລັບໂຄງການກູຢືມ.
2. ໂຄງການສະໜອງວັດຖູປະກອນ:
 ຄາຊື້ພາຫະນະ ແລະ ວັດຖູປະກອນຮັບໃຊການຜະລິດ;
 ຄາຊື້ເຄື່ອງເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ຊັບສິນ;
 ຄາຊື້ວັດຖູປະກອນຮັບໃຊວິຊາການ ແລະ ເຄື່ອງເຟີນິເຈີທີ່ຈາເປັນ ທີ່ຕິດພັນໂດຍກົງກັບໂຄງ
ການກ່ສາງໃໝ.
3. ໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການ ທີ່ບ່ຕິດພັນກັບການກ່ສາງ ແລະ ສະໜອງວັດຖູປະກອນ:
 ຄາຝຶກອົບຮົມ;
 ຄາຄົ້ນຄວາວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ;
 ຄາສົ່ງເສີມການຜະລິດ;
 ຄາສາງແຜນແມບົດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.
ມາດຕາ 21 (ໃໝ) ການການົດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ສາມາດການົດໄດ ດັ່ງນີ້:
1. ໂຄງການກ່ສາງ ແລະ ສອມແປງພື້ນຖານໂຄງລາງ.
2. ໂຄງການສະໜອງວັດຖູປະກອນ.
3. ໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການ:
 ໂຄງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຂອງໂຄງການ;
 ໂຄງການສາຫຼວດ-ອອກແບບໂຄງການ;
 ໂຄງການຊົດເຊີຍ ແລະ ເວນຄືນສິ່ງກີດຂວາງ;
 ໂຄງການວາຈາງທີ່ປຶກສາໂຄງການ;
 ໂຄງການໃຊຈາຍຄຸມຄອງໂຄງການ;
 ໂຄງການຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;
 ໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການອືນ
່ ທີ່ບ່ຕິດພັນກັບການກ່ສາງ ແລະ ການສະໜອງວັດຖູປະກອນ.
ການຄິດໄລມູນຄາໂຄງການ ໄດການົດໄວໃນລະບຽບການຕາງຫາກ.
ມາດຕາ 22 (ປັບປຸງ) ເອກະສານໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
ເອກະສານໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດັ່ງນີ:້
1. ໂຄງການກ່ສາງ ແລະ ສອມແປງພື້ນຖານໂຄງລາງ:
 ບົດສະເໜີໂຄງການ;
 ບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຂອງໂຄງການ;
 ບົດລາຍງານການສາຫຼວດ-ອອກແບບ;
 ໃບຢັ້ງຢືນແບບ ແລະ ມູນຄາໂຄງການຂອງຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ;
 ໃບຢັ້ງຢືນການປະເມີນໂຄງການ;
 ໃບໂອນສິດນາໃຊທີ່ດິນ ເພື່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດ ໃນກລະນີທີ່ມີການນາໃຊທີ່ດິນຂອງ
ປະຊາຊົນ;
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ສາລັບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I, II ແລະ III ທີ່ນາໃຊເຕັກນິກສູງ, ຕອງປະກອບເອກະ
ສານເພີ່ມຕື່ມອີກ ດັ່ງນີ້:
 ບົດພັດທະນາໂຄງການ ຫຼື ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ;
 ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ສິ່ງແວດລອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ.
2. ໂຄງການສະໝອງວັດຖູປະກອນ:
 ບົດສະເໜີໂຄງການ;
 ໃບປະເມີນລາຄາ;
 ໃບການົດຂ້ມູນສະເພາະຂອງວັດຖູປະກອນ;
 ໃບຢັ້ງຢືນການປະເມີນໂຄງການ.
3. ໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການ:
 ບົດສະເໜີໂຄງການ;
 ແຜນດາເນີນງານ;
 ໃບປະເມີນມູນຄາໂຄງການ;
 ໃບຢັ້ງຢືນການປະເມີນໂຄງການ.
ມາດຕາ 23 ຂັນ
້ ຕອນກຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດ
ຂັ້ນຕອນກຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ການສາງ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ;
2. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ;
3. ການກວດກາ, ກວດການ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ;
4. ການມອບຮັບ ແລະ ນາໃຊໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ.

ໝວດທີ 3
ການສາງ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ
ມາດຕາ 24 (ໃໝ) ການຈັດສັນງບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດ
ງບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດປະຈາປີ ຕອງຈັດສັນໃຫແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງບ່ຫດ ຫາສິບສວນ
ຮອຍ (50%) ຂອງທຶນທັງໝົດ, ສວນທີ່ເຫຼືອ ແມນຈັດສັນໃຫກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ.
ມາດຕາ 25 ບອນອີງໃນການສາງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ
ບອນອີງໃນການສາງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ, ແຜນພັດທະ
ນາຂອງຂະແໜງການ, ທອງຖິ່ນ ແລະ ເຂດແຄວນ, ເຂດເສດຖະກິດຈຸດສຸມ;
2. ແຜນແມບົດພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລາງເຕັກນິກ, ແຜນການນາໃຊທີ່ດິນ, ແຜນແມບົດໃນການ
ນາໃຊແຫຼ່ງນ້າ, ຊັບພະຍາກອນປາໄມ, ບ່ແຮ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດອື່ນ;
3. ການົດໝາຍການຈັດສັນທຶນຂອງລັດ;
4. ຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດໃນໄລຍະຜານມາ;
5. ຄວາມສາມາດດຸນດຽງແຫຼງ່ ທຶນ;
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6. ທາແຮງບົ່ມຊອນຂອງຂະແໜງການ, ທອງຖິ່ນ ແລະ ເຂດແຄວນ.
ມາດຕາ 26 (ປັບປຸງ) ບອນອີງໃນການຈັດສັນງບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດ
ບອນອີງໃນການຈັດສັນງບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດ ຕອງຈັດສັນຕາມແຜນງານ, ໂຄງການບົນພື້ນ
ຖານແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ. ຮັບປະກັນໃຫມີການສົມສວນລະຫວາງຂົງເຂດຕາງໆ ເປັນຕົ້ນ
ຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ, ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ, ການປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມ
ສະຫງບ, ບັນດາຂະແໜງການ ລະຫວາງສູນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ.
ມາດຕາ 27 (ໃໝ) ການກາໝາຍການຈັດສັນງບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດ
ການຈັດສັນງບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດໃຫກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ຕອງອີງໃສ
ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ, ການແບງຂັ້ນຄຸມຄອງ, ຄວາມຕອງການ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດໃນການສະໜອງງບປະມານຕົວຈິງ.
ການຈັດສັນງບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດໃຫກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ໄດການົດໄວ
ໃນລະບຽບການຕາງຫາກ.
ການຈັດສັນງບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດໃຫອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ
ຕອງອີງໃສການົດໝາຍ
ດັ່ງນີ້:
1. ລະດັບຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພັດທະນາ;
2. ພັນທະໃນການປະກອບສວນດານລາຍຮັບງບປະມານແຫງລັດ;
3. ເນື້ອທີ່ທາງພູມສາດ;
4. ຈານວນປະຊາກອນ;
5. ຈານວນຫົວໜວຍບລິຫານການປົກຄອງ.
ມາດຕາ 28 ອົງການຮັບຜິດຊອບສາງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ
ອົງການຮັບຜິດຊອບສາງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ລັດຖະບານ;
2. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ;
3. ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ;
4. ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
5. ອົງການປົກຄອງເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ.
ມາດຕາ 29 (ປັບປຸງ) ລັດຖະບານ
ລັດຖະບານ ເປັນຜູການົດທິດທາງ, ຄາດໝາຍລວມໃນການສາງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ບົນພື້ນ
ຖານການຄົ້ນຄວາຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກຽວກັບບັນດາປັດໄຈຕາງໆ ເປັນຕົ້ນ ແຫຼ່ງທຶນ ແລະ
ການດຸນດຽງມະຫາພາກ.
ມາດຕາ 30 (ປັບປຸງ) ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເປັນໃຈກາງປະສານງານກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທອງຖິ່ນ
ໃນການຄົ້ນຄວາສາງ, ຜັນຂະຫຍາຍທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍລວມຂອງລັດຖະບານ ແລວແນະນາດານວິຊາການ
ກຽວກັບການສາງແຜນການໃຫຂະແໜງການ ແລະ ທອງຖິ່ນ, ຈາກນັ້ນຈຶ່ງຄົ້ນຄວາ, ສັງລວມແຜນການລົງທຶນ
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ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ທອງຖິ່ນ ເພື່ອສາງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດໃນທົ່ວປະເທດ
ເພື່ອນາສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາ.
ມາດຕາ 31 (ປັບປຸງ) ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົາ່ ກະຊວງ
ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ຊີ້ນາພາກສວນຕາງໆ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ
ສາງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດໃນຂັ້ນຂອງຕົນ ເພື່ອນາສະເໜີຕ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.
ມາດຕາ 32 (ໃໝ) ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ
ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນແຕລະຂັ້ນ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນີ້:
1.

ຂັ້ນແຂວງ

ເປັນເຈົ້າການໃນການຄົ້ນຄວາສາງ,

ຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມ ໃຫກາຍເປັນແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ ຫາປີ ແລະ ປະຈາປີ ຂອງຕົນ;
2. ຂັ້ນເມືອງ ເປັນເຈົ້າການໃນການຄົ້ນຄວາສາງ, ຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ໃຫກາຍເປັນແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ ຫາປີ ແລະ ປະຈາປີ ຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 33 (ປັບປຸງ) ເງືອ
່ ນໄຂພືນ
້ ຖານໃນການພິຈາລະນາຮັບເອົາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
ເງື່ອນໄຂພື້ນຖານໃນການພິຈາລະນາຮັບເອົາໂຄງການລົງທຶນເຂົາ້ ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ

ມີ

ດັ່ງນີ້:
1. ສອດຄອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງບປະມານແຫງລັດ;
2. ເປັນໂຄງການທີຮ
່ ັບປະກັນໃຫມີປະສິດທິຜົນສູງທາງດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ;
3. ເປັນໂຄງການທີຮ
່ ັບປະກັນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ແບບຍືນຍົງ, ບ່ແຕະຕອງປູຊະນິ
ຍະສະຖານ, ວັດຖຸບູຮານ, ປາສະຫງວນ, ປາປອງກັນ ຫຼື ທີ່ດິນ ຊຶ່ງໄດຮັບອະນຸຍາດໃຫນາໃຊ ເພື່ອສາທາລະນະ
ປະໂຫຍດແລວ;
4. ມີເອກະສານປະກອບຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນມາດຕາ 22 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ;້
5. ໄດຮັບການເຫັນດີຈາກກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ຫຼື ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ
ທີ່ກຽວຂອງ;
6. ໄດຜານການປະເມີນຕາມຫຼກ
ັ ວິຊາການ ຈາກອົງການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດແຕລະ
ຂັ້ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນມາດຕາ 34 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ;້
7. ຖືກການົດໃນທິດທາງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ຫາປີ.
ສາລັບໂຄງການທີ່ນາໃຊທຶນຊວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ ຕອງມີການຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງທຶນ
ຈະແຈງກອນ ຈຶ່ງສາມາດການົດເອົາໂຄງການນັ້ນເຂົ້າໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ.
ມາດຕາ 34 (ປັບປຸງ) ການປະເມີນ ແລະ ອົງການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
ການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕອງໃຫຖືກຕອງຕາມຫຼັກວິຊາການ ແລະ ນາໃຊເຄື່ອງມືການ
ປະເມີນໂຄງການທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນວາງອອກ.
ອົງການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ປະກອບດວຍ:
1. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຂອງກະຊວງ, ອົງການ
ລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I, II, III ແລະ IV ຂອງແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ.
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2. ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
ປະເພດ V ຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 35 (ປັບປຸງ) ການຈັດບູລມ
ິ ະສິດໂຄງການເຂົາ້ ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ
ການຈັດບູລິມະສິດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດເຂົ້າໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນໂຄງການທີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ຫຼື ອົງການປົກຄອງ
ທອງຖິ່ນ;
2. ເປັນໂຄງການທີ່ມີເປົ້າໝາຍສອດຄອງກັບເປົ້າໝາຍຂອງຂົງເຂດ, ຂະແໜງການຈຸດສຸມ ທີ່ໄດກາ
ນົດໄວໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຫາປີ;
3. ເປັນໂຄງການທີ່ມີຜົນຕອບແທນສູງທາງດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແລະ
ຮັບປະກັນການ
ພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ;
4. ເປັນໂຄງການແກໄຂໄພພິບັດທາງທາມະຊາດ ແລະ ເຫດສຸກເສີນອື່ນ;
5. ເປັນໂຄງການທີນ
່ າໃຊທຶນຊວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ ທີ່ຮຽກຮອງໃຫມີທຶນສົມທົບ
ຈາກງບປະມານພາຍໃນ.
ມາດຕາ 36 (ໃໝ) ການພິຈາລະນາແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ
ລັດຖະບານ ເປັນຜູພິຈາລະນາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ, ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ
I, II ແລະ III ເຂົ້າໃນແຜນການລົງທຶນລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມການສະເໜີຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງ
ທຶນ.
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຄົ້ນຄວາ, ພິຈາລະນາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ

IV

ແລະ V ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ IV ຂອງແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ເຂົ້າໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ, ຫົວໜາອົງການລັດ
ທຽບເທົ່າກະຊວງ, ເຈົ້າແຂວງ ແລະ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ.
ແຂວງ,

ນະຄອນຫຼວງຄົ້ນຄວາ, ພິຈາລະນາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ V ຂອງຕົນເຂົ້າໃນ

ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມການສະເໜີຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.
ມາດຕາ 37 (ໃໝ) ການຮັບຮອງເອົາແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ
ອົງການທີ່ມີສິດຮັບຮອງເອົາແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ສະພາແຫງຊາດ;
2. ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ.
ມາດຕາ 38 (ໃໝ) ສະພາແຫງຊາດ
ສະພາແຫງຊາດ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫງຊາດ ຫາປີ ແລະ ປະຈາປີ, ແຜນຈັດສັນງບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດ ຫາປີ, ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
ລະດັບຊາດປະຈາປີ, ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະຈາປີ, ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I ແລະ ແຜນຈັດສັນງບ
ປະມານຂອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ປະເພດ II, III, IV ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ
ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ, ແຜນຈັດສັນງບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດ, ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ V ຂອງ
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ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ. ຮາງເອກະສານດັ່ງກາວ ຕອງສົ່ງເຖິງສະພາແຫງຊາດ ຢາງຊາສິບຫາ ວັນ
ລັດຖະການ ກອນວັນເປີດກອງປະຊຸມສະພາແຫງຊາດ.
ສາລັບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ, ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I ນັ້ນ ສະພາແຫງຊາດ
ພິຈາລະນາເປັນແຕລະໂຄງການ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ.
ມາດຕາ 39 (ໃໝ) ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ
ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຫາປີ ແລະ ປະຈາປີ ຂັ້ນແຂວງ, ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ຫາປີ, ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະຈາປີ, ໂຄງການລົງ
ທຶນຂອງລັດປະເພດ V ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕາມການສະເໜີຂອງເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ, ແຕ
ກອນນາສະເໜີສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງຮັບຮອງ ຕອງສົ່ງຮາງແຜນການລົງທຶນໃຫກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ ຄົ້ນຄວາມີຄາເຫັນກຽວກັບຄວາມສອດຄອງດານນະໂຍບາຍການພັດທະນາ ແລະ ກົດໝາຍວາດວຍ ການ
ລົງທຶນຂອງລັດ. ຮາງເອກະສານດັ່ງກາວ ຕອງສົ່ງເຖິງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງຢາງຊາ ສິບຫາວັນ ລັດຖະ ການ
ກອນວັນເປີດກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ. ພາຍຫຼັງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງຮັບຮອງແລວ ກສາມາດ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ.

ໝວດທີ 4
ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ
ມາດຕາ 40 ອົງການຮັບຜິດຊອບກຽວກັບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ
ອົງການຮັບຜິດຊອບກຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ລັດຖະບານ;
2. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ;
3. ກະຊວງການເງິນ;
4. ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ;
5. ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ.
ມາດຕາ 41 (ປັບປຸງ) ລັດຖະບານ
ລັດຖະບານ
ອອກດາລັດວາດວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ
ປະຈາປີ ພາຍໃນ ສິບຫາວັນ ພາຍຫຼັງທີສ
່ ະພາແຫງຊາດໄດຮັບຮອງເອົາ.
ລັດຖະບານ ແຕງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຄຸມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ ແລະ ໂຄງການລົງ
ທຶນຂອງລັດປະເພດ I ຊຶ່ງປະກອບດວຍຂະແໜງການ ແລະ ທອງຖິ່ນທີ່ກຽວຂອງ.
ມາດຕາ 42 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ອອກຄາແນະນາກຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ, ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະຈາປີ ພາຍໃນ ສິບຫາວັນ ພາຍຫຼັງທີ່ລັດຖະບານໄດອອກ
ດາລັດວາດວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການດັ່ງກາວ.
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ມາດຕາ 43 ກະຊວງການເງິນ
ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜູຄຸມຄອງ, ຕິດຕາມການສະໜອງ ແລະ ການນາໃຊງບປະມານຂອງລັດ ເພື່ອຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກ ຄອງ
ທອງຖິ່ນ.
ມາດຕາ 44 (ປັບປຸງ) ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົາ່ ກະຊວງ
ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ
ການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I, II, III, IV ແລະ V ຂອງຕົນໃຫຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການ.
ໃນກລະນີ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງມອບໂຄງການໃຫທອງຖິ່ນປະຕິບັດນັ້ນ ຕອງມອບ
ແຕຫົວທີ ໂດຍເລີ່ມແຕຂັ້ນການແຕງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນມາດ
ຕາ 46 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ມາດຕາ 45 (ປັບປຸງ) ອົງການປົກຄອງທອງຖິນ
່
ອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ປະເພດ I,
II, III, IV ແລະ V ໃຫຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ອົງການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ມີມູນຄາແຕ
5.000.000.000 (ຫາຕື້) ກີບລົງມາ ໃຫຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. ສາລັບເມືອງທີ່ມີເງື່ອນໄຂ
ກສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທີ່ມີມູນຄາສູງກວາ 5.000.000.000 (ຫາຕື້) ກີບ ແຕບ່ເກີນ
20.000.000.000 (ຊາວຕື້) ກີບ ໂດຍການຕົກລົງເຫັນດີຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.
ໃນກລະນີທອງຖິ່ນທີ່ໄດຮັບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຈາກກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ໃຫຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດ ກໃຫທອງຖິ່ນປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ.
ມາດຕາ 46 ຂັນ
້ ຕອນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ດັ່ງນີ້:
1. ແຕງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;
2. ຈັດຕັ້ງປະມູນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;
3. ສາງສັນຍາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;
4. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ.
ມາດຕາ 47 (ປັບປຸງ) ການແຕງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
ພາຍຫຼັງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະຈາປີ ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ຮອດໄລຍະເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປີ
ງບປະມານ ເຈົ້າຂອງໂຄງການຕອງແຕງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ. ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການປະກອບ
ດວຍພາກສວນທີ່ກຽວຂອງຂອງເຈົ້າຂອງໂຄງການ,
ຜູຕາງໜາຈາກຂະແໜງການການເງິນ,
ຂະແໜງການ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນທີກ
່ ຽວຂອງ ເຂົ້າຮວມນາ ເພື່ອດາເນີນການຄຸມຄອງໂຄງການ
ໃຫສອດ ຄອງກັບເປົ້າໝາຍ, ແຜນດາເນີນງານ ແລະ ທັນກັບການົດເວລາ.
ມາດຕາ 48 (ປັບປຸງ) ການຈັດຕັງ້ ປະມູນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຕອງມີການປະມູນ.
ການຈັດຕັ້ງປະມູນຕອງປະຕິບັດ
ຕາມນິຕິກາທີກ
່ ຽວຂອງຢາງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຮັບປະກັນການເປີດກວາງ, ໃຫມີຄວາມໂປງໃສ ສາມາດກວດສອບ
ໄດ, ມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຍຸຕິທາ.
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ການປະມູນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕອງມີຜູຕາງໜາຈາກຂະແໜງການການເງິນ, ຂະແໜງການແຜນ
ການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນທີ່ກຽວຂອງ ເຂົ້າຮວມນາ.
ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ເປັນຜູຄົ້ນຄວາຕົກລົງສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງການປະມູນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກ
ສວນທີ່ກຽວຂອງ.
ການປະມູນທີ່ບ່ຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ເປັນຕົ້ນ ການປະມູນແບບຮູບການ ຖືວາ
ເປັນໂມຄະ.
ການປະມູນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໄດການົດໄວໃນລະບຽບການຕາງຫາກ.
ມາດຕາ 49 (ໃໝ) ການສາງສັນຍາ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ສາງສັນຍາປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ກັບ ຜູຮັບເໝົາ, ຜູສະໜອງ ແລະ ຜູ
ໃຫບລິການໂດຍສອດຄອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກຽວຂອງ.
ມາດຕາ 50 (ໃໝ) ການຄ້າປະກັນສັນຍາຮັບເໝົາ ແລະ ການຄ້າປະກັນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
ການຄ້າປະກັນສັນຍາຮັບເໝົາ ແມນ ຜູຮັບເໝົາ, ຜູສະໜອງ, ຜູໃຫບລິການ ຕອງວາງເງິນຄ້າປະກັນ
ສັນຍາ ໃຫເຈົ້າຂອງໂຄງການ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດມີການເຊັນສັນຍາ.
ການຄ້າປະກັນໂຄງການ ແມນ ຜູຮັບເໝົາ, ຜູສະໜອງ, ຕອງວາງເງິນຄ້າປະກັນໂຄງການ ໃຫເຈົ້າຂອງ
ໂຄງການ.
ອັດຕາ ແລະ ການົດເວລາ ຄ້າປະກັນສັນຍາ ແລະ ຄ້າປະກັນໂຄງການ ໄດການົດໄວໃນລະບຽບການ
ຕາງຫາກ.
ມາດຕາ 51 (ປັບປຸງ) ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີມ
່ ກ
ີ ານປະກອບສວນທຶນຂອງປະຊາຊົນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ມີການປະກອບສວນທຶນຂອງປະຊາຊົນ ຊຶ່ງໃນນັ້ນມີ
ທຶນຂອງລັດກວມເອົາແຕ ສາມສິບສວນຮອຍ (30%) ຂອງທຶນທັງໝົດຂຶ້ນໄປ ໃຫປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ
ສະບັບນີ້. ຖາວາທຶນຂອງລັດຖະບານ ຫາກຕ່າກວາ ສາມສິບສວນຮອຍ (30%) ຂອງທຶນທັງໝົດ ໃຫປະຕິບດ
ັ
ຕາມການຕົກລົງລະຫວາງ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ກັບປະຊາຊົນ.
ມາດຕາ 52 (ປັບປຸງ) ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີນ
່ າໃຊທຶນຊວຍເຫຼອ
ື ທາງການເພື່ອການພັດທະນາ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ນາໃຊທຶນຊວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ໃຫປະ
ຕິບັດຕາມກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຫຼື ກົດໝາຍ, ລະບຽບການອື່ນທີ່ກຽວຂອງ ຫຼື ສັນຍາ ແລະ ອະນຸສັນຍາ ລະຫວາງ
ລັດຖະບານກັບຜູໃຫທຶນ.
ມາດຕາ 53 ການຕິດຕາມກວດກາ, ກວດການ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
ພາຍຫຼັງທີ່ໄດປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດມາໃນໄລຍະໃດໜຶ່ງແລວ ຕອງປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
1. ຕິດຕາມກວດກາ, ກວດການ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເປັນປົກກະຕິ;
2. ດາເນີນການປະເມີນຜົນເປັນແຕລະໄລຍະ ເປັນຕົ້ນ ປະເມີນຜົນໃນເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
ເນື້ອໃນການກວດກາ, ກວດການ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຕົ້ນຕ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ຄວາມສອດຄອງກັບແຜນພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ຜູທີ່ໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ;
2. ປະສິດທິພາບຂອງການນາໃຊງບປະມານ ແລະ ຄວາມຄືບໜາໃນການປະຕິບັດໂຄງການ;
3. ປະສິດທິຜົນໄດບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ, ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ;
4. ຜົນກະທົບທາງດານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ;
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5. ໝາກຜົນຂອງໂຄງການໄດຮັບການນາໃຊຢາງຖືກຕອງກັບເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ແລະ ປະກອບ
ສວນນາເອົາຜົນປະໂຫຍດມາສູສັງຄົມ.
ໃນການກວດກາ, ກວດການ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຖາຫາກພົບເຫັນບັນຫາໃດໜຶ່ງ ຕອງມີມາດຕະການ
ແລະ ວິທີການແກໄຂໃຫທັນການ.
ມາດຕາ 54 (ປັບປຸງ) ການດັດແກມູນຄາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
ໃນການດັດແກມູນຄາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
1. ອົງການທີ່ມີສິດໃນການດັດແກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດັ່ງນີ້:
 ສະພາແຫງຊາດ
ພິຈາລະນາການດັດແກ
ໃນມູນຄາຂອງການດັດແກຫຼາຍກວາ
50.000.000.000 (ຫາສິບຕື້) ກີບຂຶ້ນໄປ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ;
 ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາດັດແກ ໃນມູນຄາຂອງການດັດແກ ຫຼາຍກວາ 10.000.000.000
(ສິບຕື້) ກີບ ຫາ 50.000.000.000 (ຫາສິບຕື້) ກີບ ຕາມການສະເໜີຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງ
ທຶນ;
 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພິຈາລະນາດັດແກ ໃນມູນຄາຂອງການດັດແກແຕ
10.000.000.000 (ສິບຕື້) ກີບ ລົງມາສາລັບໂຄງການຂອງກະຊວງ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ
ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຫຼື ຫົວໜາອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ; ດັດແກ ໃນມູນຄາຂອງ
ການດັດແກຫຼາຍກວາ 5.000.000.000 (ຫາຕື້) ກີບ ຫາ 10.000.000.000 (ສິບຕື້) ກີບ ສາລັບໂຄງການ
ຂອງອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ ຕາມການສະເໜີຂອງເຈົ້າແຂວງ ຫຼື ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ;
 ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ
ພິຈາລະນາດັດແກ
ໃນມູນຄາຂອງການດັດແກ
ແຕ
5.000.000.000 (ຫາຕື້) ກີບລົງມາ ສາລັບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ V ຂອງອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ
ຕາມການສະເໜີຂອງເຈົ້າແຂວງ ຫຼື ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ.
2. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ສາມາດດັດແກໄດ ຕອງມີສາເຫດໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:
 ລາຄາວັດສະດຸກ່ສາງໃນຕະຫຼາດເພີ່ມຂຶ້ນເກີນກວາ ສິບຫາສວນຮອຍ (15%) ຂອງລາຄາ
ໃນ ວັນເຊັນສັນຍາ;
 ການປັບປຸງຄາແຮງງານ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດເຊັນສັນຍາ;
 ການເພີ່ມໜາວຽກ, ປຽນແປງໂຄງສາງ, ປຽນແປງແຜນຜັງເຕັກນິກ, ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພ
ພິບັດທາງທາມະຊາດ, ເຫດບັງເອີນທີ່ບ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ;
 ການປຽນແປງນະໂຍບາຍ, ແຜນແມບົດ ຫຼື ຄວາມຈາເປັນທີ່ສົ່ງຜົນສະທອນໂດຍກົງ ຕ່ປະ
ສິດທິຜົນຂອງໂຄງການ.
3. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ມີຫຼາຍກິດຈະການ ອາດຈະດັດແກ ເປັນແຕລະກິດຈະການຍອຍ
ແລະ ໃຫປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນຂ້ 1 ແລະ 2 ຂອງມາດຕານີ;້
4. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ຈະດັດແກມູນຄາໂຄງການ ຕອງມີແຫຼ່ງທຶນງບປະມານຮອງຮັບທີ່
ແນນອນ.
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສັງລວມບັນດາໂຄງການລົງທຶນທີ່ໄດດັດແກແລວ ສະເໜີ
ລັດຖະບານ ເພື່ອລາຍງານໃຫສະພາແຫງຊາດ.
ມາດຕາ 55 (ປັບປຸງ) ການໂຈະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
ໃນການໂຈະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
1. ອົງການທີ່ມີສິດໃນການໂຈະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ:
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 ສະພາແຫງຊາດ ພິຈາລະນາການໂຈະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ ແລະ ໂຄງການ
ລົງ ທຶນຂອງລັດປະເພດ I ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ;
 ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາການໂຈະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ II ແລະ III ຕາມການ
ສະເໜີຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ;
 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພິຈາລະນາການໂຈະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ
IV ແລະ V ຂອງກະຊວງ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ, ຫົວ
ໜາອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ;

ໂຈະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ IV ຂອງອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ

ຕາມການສະເໜີຂອງເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ;
 ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ພິຈາລະນາການໂຈະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ V ຂອງອົງ
ການປົກຄອງທອງຖິ່ນ ຕາມການສະເໜີຂອງເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ.
2. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຈະຖືກໂຈະເມື່ອມີສາເຫດໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:
 ມີປະສິດທິຜົນຕ່າ;
 ມີການປຽນແປງນະໂຍບາຍ ຫຼື ແຜນແມບົດ;
 ຂັດກັບແຜນພັດທະນາໂຄງການ;
 ສົ່ງຜົນກະທົບຢາງຮາຍແຮງຕ່ສະພາບແວດລອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ;
 ແຕະຕອງປູສະນິຍະສະຖານ ແລະ ວັດຖຸບູຮານ.
 ແກຍາວການປະຕິບັດໂຄງການເກີນການົດ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນມາດຕາ 18 ຂອງກົດ ໝ
າຍສະບັບນີ້;
 ໃນກລະນີງບປະມານ ຫຼື ທຶນຮອນ ເພື່ອຊາລະຫາກບ່ພຽງພ ກສາມາດໂຈະໂຄງການໄວ
ຊົ່ວຄາວ.
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສັງລວມບັນດາໂຄງການລົງທຶນທີ່ໄດໂຈະແລວ ສະເໜີລັດຖະ
ບານ ເພື່ອລາຍງານໃຫສະພາແຫງຊາດ.
ມາດຕາ 56 (ປັບປຸງ) ການອວາຍທຶນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
ໃນການອວາຍທຶນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
1. ອົງການທີມ
່ ີສິດໃນການອວາຍທຶນ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ:
 ສະພາແຫງຊາດ ພິຈາລະນາການອວາຍທຶນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນມູນຄາອວາຍທຶນ
ຫຼາຍກວາ 50.000.000.000 (ຫາສິບຕື້) ກີບຂຶ້ນໄປ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ;
 ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາການອວາຍທຶນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນມູນຄາອວາຍທຶນຫຼາຍ
ກວາ
10.000.000.000 (ສິບຕື້) ກີບ ຫາ 50.000.000.000 (ຫາສິບຕື້)ກີບ ຕາມການສະເໜີຂອງ
ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ;
 ກະຊວງແຜນການ
ແລະ
ການລົງທຶນ
ພິຈາລະນາການອວາຍທຶນ
ໃນມູນຄາ
10.000.000.000 (ສິບຕື້)ກີບ ລົງມາ ສາລັບໂຄງການຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ຕາມການ
ສະເໜີຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ, ຫົວໜາອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ;
ອວາຍທຶນໃນມູນຄາຫຼາຍກວາ
5.000.000.000 (ຫາຕື້)ກີບ ຫາ 10.000.000.000 (ສິບຕື້) ກີບ ສາລັບໂຄງການຂອງອົງການປົກຄອງ
ທອງຖິ່ນ ຕາມການສະເໜີຂອງເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ;
 ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ພິຈາລະນາການອວາຍທຶນ ໃນມູນຄາແຕ 5.000.000.000
(ຫາຕື້) ກີບ ລົງມາ ສາລັບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ V ຂອງອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ ຕາມການສະເໜີ
ຂອງເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ.
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2. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຈະຖືກອວາຍທຶນເມືອ ມີ ສາເຫດໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:
 ເປັນໂຄງການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສາເລັດແລວ ແຕງບປະມານຍັງເຫຼືອສວນໃດສວນໜຶ່ງງ;
 ເປັນໂຄງການທີ່ມີການຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງທຶນຊາລະຈາກ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ແຫຼ່ງທຶນອື່ນໄດ
ປະກອບສວນ ພາຍຫຼັງທີ່ໂຄງການໄດຮັບອະນຸມັດແລວ;
 ເປັນໂຄງການທີ່ຖືກໂຈະ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນມາດຕາ 55 ຫຼື ຖືກຍົກເລີກ ຕາມທີ່ໄດກາ
ນົດໄວໃນມາດຕາ 57 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ໂຄງການທີ່ຈະໄດຮັບງບປະມານເພີ່ມ ຈາກການອວາຍ ຕອງແມນໂຄງການທີຢ
່ ໃນແຜນການລົ
ູ
ງທຶນ
ຂອງລັດ ແລະ ງບປະມານທີ່ສະພາແຫງຊາດຮັບຮອງໃນປີນັ້ນ.
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສັງລວມບັນດາໂຄງການລົງທຶນທີ່ໄດອວາຍ ແລວສະເໜີ
ລັດຖະບານ ເພື່ອລາຍງານໃຫສະພາແຫງຊາດ.
ມາດຕາ 57 (ປັບປຸງ) ການຍົກເລີກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
ໃນການຍົກເລີກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
1. ອົງການທີ່ມີສິດໃນການຍົກເລີກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ:
 ສະພາແຫງຊາດ
ພິຈາລະນາການຍົກເລີກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ

ແລະ

ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ
ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ;
 ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາການຍົກເລີກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ປະເພດ II ແລະ III ຂອງ
ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ ຕາມການສະເໜີຂອງກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນ;
 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພິຈາລະນາການຍົກເລີກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
ປະເພດ IV ແລະ V ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ,
ຫົວໜາອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ;

ຍົກເລີກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ

IV

ຂອງອົງການປົກຄອງ

ທອງຖິ່ນ ຕາມການສະເໜີຂອງເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ;
 ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ

ພິຈາລະນາການຍົກເລີກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ

V

ຂອງອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນຕາມການສະເໜີຂອງເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ.
2. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຈະຖືກຍົກເລີກ ເມື່ອມີສາເຫດໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:
 ມີຄວາມຈາເປັນທີ່ຕອງປົກປອງຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງລັດ, ລວມໝູ ແລະ ປະຊາຊົນ ທີ່
ຖືກກະທົບຈາກໂຄງການ;
 ບ່ມີປະສິດທິຜົນ;
 ມີເຫດສຸດວິໄສ ເຮັດໃຫໂຄງການບ່ສາມາດດາເນີນຕ່ໄປໄດ;
 ທາລາຍສິ່ງແວດລອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດຢາງຮາຍແຮງ, ແຕະຕອງປູຊະນິຍະສະຖານ
ຫຼື ວັດຖຸບູຮານ ຫຼື ໃນເຂດ ປາສະຫງວນ, ປາປອງກັນ; ເຂດປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ, ໂຮງຮຽນ,
ໂຮງໝ;
 ດາເນີນບ່ຖືກຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ລະບຽບການດານຄວາມປອດໄພ;
 ມີການປຽນແປງນະໂຍບາຍ ຫຼື ແຜນແມບົດ;
 ບ່ສອດຄອງກັບແຜນພັດທະນາໂຄງການ;
 ບ່ສອດຄອງກັບຂັ້ນຕອນທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.
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ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສັງລວມບັນດາໂຄງການທີ່ຖືກຍົກເລີກ ແລວສະເໜີຕ່ລັດຖະ
ບານ ເພື່ອລາຍງານຕ່ສະພາແຫງຊາດ.

ໝວດທີ 5
ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງຜູປະຕິບດ
ັ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
ມາດຕາ 58 (ປັບປຸງ) ຜູປະຕິບດ
ັ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
ຜູປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ເຈົ້າຂອງໂຄງການ;
2. ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ;
3. ຜູຄຸມຄອງ ແລະ ນາໃຊໂຄງການ;
4. ທີ່ປຶກສາໂຄງການ;
5. ຜູຮັບເໝົາໂຄງການ;
6. ຜູສາຫຼວດ ອອກແແບບ.
ມາດຕາ 59 ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງເຈົາ້ ຂອງໂຄງການ
ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຕົກລົງກະກຽມໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;
2. ແຕງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ;
3. ປະເມີນຜົນ ບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ຂຶ້ນກັບຂອບເຂດສິດຂອງຕົນ;
4. ຮັບຮອງແຜນການປະມູນ, ເອກະສານການປະມູນ, ຜົນຂອງການປະມູນ;
5. ຊີ້ນາຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໄປຕາມແຜນດາເນີນງານ,
ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຍຈາຍການລົງທຶນຕາມທີ່ໄດຮັບຮອງ;
6. ນາສະເໜີກຽວກັບການດັດແກ, ໂຈະ, ອວາຍທຶນ ແລະ ຍົກເລີກ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຕາມ
ທີ່ໄດການົດໄວໃນມາດຕາ 54, 55, 56 ແລະ 57 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
7. ຈັດຕັ້ງການຕິດຕາມ, ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ໃນໄລຍະການ
ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;
8. ຊາລະມູນຄາໂຄງການທີ່ໄດເຮັດສາເລັດໃຫແກຜູຮັບເໝົາ;
9. ຍົກເລີກສັນຍາກັບຜູຮັບເໝົາ ໃນກລະນີທີ່ຜູຮັບເໝົາບ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ;
10. ນາໃຊ ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 60 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ
ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ນາໃຊແຫຼ່ງທຶນຕາງໆທີ່ຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍໄດຮັບ
ການເຫັນດີຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການ;
2. ປະສານສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕາງໆຂອງລັດ ແລະ ສະໜອງບັນດາຂ້ມູນທີ່ກຽວຂອງ
ໃຫທີ່ປຶກສາ, ຜູຮັບເໝົາ, ຜູຄຸມຄອງ ແລະ ນາໃຊໂຄງການ;
3. ດາເນີນການຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາ, ຈັດຕັ້ງປະມູນໂຄງການ, ເຈລະຈາ ແລະ ເຮັດສັນຍາກັບທີ່
ປຶກສາ ແລະ ຜູຮັບເໝົາ ໂຄງການ;
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4. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ແກໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຂະບວນການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນ
ຂອງລັດ;
5. ລາຍງານສະພາບການປະຕິບັດໂຄງການແຕລະໄລຍະ ໃຫເຈົ້າຂອງໂຄງການຢາງເປັນປະຈາ
ພອມທັງສະເໜີບັນດາກົນໄກ, ມາດຕະການ ແລະ ວິທີການ ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດໂຄງການຕາມການົດ
ເວລາ, ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະຢັດລາຍຈາຍງບປະມານການລົງທຶນທີ່ໄດຮັບຮອງເອົາ;
6. ສະເໜີຍົກເລີກສັນຍາກັບທີ່ປຶກສາ ຫຼື ຜູຮັບເໝົາ ໂຄງການໃນກລະນີທີ່ປຶກສາ ຫຼື ຜູຮັບເໝົາ
ນັ້ນ ລະເມີດສັນຍາ ຊຶ່ງໄດກ່ຄວາມເສຍຫາຍຢາງຫຼວງຫຼາຍຕ່ຜນ
ົ ປະໂຫຍດລວມຂອງຊາດ;
7. ນາໃຊ ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 61 ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງຜູຄຸມຄອງ ແລະນາໃຊໂຄງການ
ຜູຄຸມຄອງ ແລະ ນາໃຊໂຄງການ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ໃນການບລິຫານ, ຄຸມຄອງ ແລະ ນາໃຊໝາກຜົນ
ຂອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງເຈົ້າຂອງໂຄງການ.
ມາດຕາ 62 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງທີປ
່ ກ
ຶ ສາໂຄງການ
ທີ່ປຶກສາໂຄງການ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ສະເໜີຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການສະໜອງຂ້ມູນ, ເອກະສານ, ລະບຽບການທີ່ກຽວຂອງກັບ
ໜາທີ່ ທີ່ໄດຮັບມອບໝາຍ;
2. ປະຕິເສດວຽກງານທີ່ບ່ໄດການົດໄວໃນສັນຍາ ຫຼື ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
3. ໃຫຄາແນະນາທາງດານວິຊາການ, ເຕັກນິກ ກຽວກັບໂຄງການທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ;
4. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການປະຕິບັດໂຄງການ ຢາງເປັນປະຈາ;
5. ລາຍງານຜົນຂອງການປະຕິບັດໂຄງການໃຫຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ຢາງເປັນປົກກະຕິ;
6. ຮັບເງິນຄາບລິການຕາມສັນຍາ;
7. ນາໃຊ ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 63 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງຜູຮັບເໝົາໂຄງການ
ຜູຮັບເໝົາໂຄງການ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ປະຕິບັດໂຄງການໃຫສາເລັດຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ການົດເວລາໃນສັນຍາ;
2. ຮັບເງິນຄາໂຄງການທີ່ຕົນໄດປະຕິບັດສາເລັດຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຕາມສັນຍາ;
3. ປະຕິເສດຄາແນະນາຂອງເຈົ້າຂອງໂຄງການ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ຫຼື ທີ່ປຶກສາໂຄງ
ການທີ່ບ່ຖືກກັບມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫໂຄງການນັ້ນບ່ມີຄຸນນະພາບ;
4. ປົກປັກຮັກສາ ພາຫະນະ, ວັດຖູປະກອນ ແລະ ວັດສະດຸກ່ສາງຕາງໆຂອງໂຄງການ ທີ່ເຈົ້າ
ຂອງ ໂຄງການຈັດຫາໃຫ;
5. ຄໍາປະກັນສັນຍາ ແລະ ຄ້າປະກັນໂຄງການ;
6. ກ່ສາງ ຫຼື ສອມແປງໂຄງການຄືນໃຫມດວຍທຶນຂອງຕົນເອງ ໃນກລະນີທີ່ໂຄງການນັ້ນ ຫາກ
ເປເພ ຫຼື ບ່ໄດມາດຕະຖານເຕັກນິກໃນໄລຍະເວລາຄ້າປະກັນ;
7. ຖອນເງິນຄ້າປະກັນໂຄງການດັ່ງກາວ ພາຍຫຼັງທີ່ສິ້ນສຸດໄລຍະເວລາຄ້າປະກັນຕາມທີ່ໄດການົດ
ໄວໃນສັນຍາ ຫຼື ຕາມກົດໝາຍ;
8. ຮັບຜິດຊອບຕ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກໂຄງການທີ່ຕົນສາງນັ້ນ ບ່ໄດຕາມມາດຕະ
ຖານເຕັກນິກ ເວັ້ນເສຍແຕຄວາມເສຍຫາຍນັ້ນຫາກເກີດຂຶ້ນຍອນເຫດສຸດວິໄສ;
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9. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 64 (ໃໝ) ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງຜູສາຫຼວດ ອອກແບບ
ຜູສາຫຼວດ ອອກແບບ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຮັບຜິດຊອບຕ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກໂຄງການທີ່ຕົນສາຫຼວດ ອອກແບບ ບ່ໄດ
ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຫຼື ຄິດໄລບລິມາດວຽກຜິດພາດ;
2. ຮັບຜິດຊອບຕ່ເອກະສານອອກແບບຂອງຕົນ ທີ່ມອບໃຫເຈົ້າຂອງໂຄງການ;
3. ສະໜອງຂ້ມູນ, ເອກະສານ, ແບບກ່ສາງພອມດວຍໃບປະເມີນລາຄາການກ່ສາງໃຫເຈົ້າຂອງໂຄງ
ການ;
4. ອະທິບາຍເອກະສານຕາງໆ ແລະ ແບບໂຄງການທີ່ພົວພັນກັບການສາຫຼວດ ອອກແບບ ທີ່ຕົນ
ຮັບ ຜິດຊອບໃຫເຈົ້າຂອງໂຄງການ, ທີ່ປຶກສາ ແລະ ຜູຮັບເໝົາ ໂຄງການ;
5. ປະຕິເສດຄາແນະນາ ຫຼື ຄາສະເໜີຂປຽນແບບກ່ສາງ, ວັດສະດຸກ່ສາງ ຫຼື ມາດຕະຖານເຕັກນິກ
ຂອງໂຄງການທີ່ບ່ຖືກຕອງຕາມຫຼັກວິຊາການ ຫຼື ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫໂຄງການບ່ມີຄຸນນະພາບ;
6. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ໝວດທີ 6
ການກວດກາ, ກວດການ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ
ມາດຕາ 65 ອົງການຮັບຜິດຊອບລາຍງານການປະຕິບດ
ັ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ
ອົງການຮັບຜິດຊອບລາຍງານການປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ລັດຖະບານ;
2. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ;
3. ກະຊວງການເງິນ;
4. ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ;
5. ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ.
ມາດຕາ 66 ລັດຖະບານ
ລັດຖະບານ ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ
ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ຕ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫງຊາດ.

ແລະ

ມາດຕາ 67 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະຫບ, ສັງລວມ, ຕີລາຄາ ແລະ ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັງ້ ປະ
ຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດໃຫລັດຖະບານຢາງເປັນ
ປົກກະຕິ.
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ມາດຕາ 68 (ປັບປຸງ) ກະຊວງການເງິນ
ກະຊວງການເງິນ ສະຫລຸບ, ສັງລວມ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການນາໃຊງບປະມານ ເຂົ້າ
ໃນການລົງທຶນຂອງລັດ ເປັນແຕລະງວດ ແລວສົ່ງໃຫກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກອນວັນທີ 20 ຂອງ
ເດືອນທາອິດຂອງງວດຖັດໄປ ພອມທັງລາຍງານໃຫລັດຖະບານຢາງເປັນປົກກະຕິ.
ມາດຕາ 69 (ປັບປຸງ) ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົາ່ ກະຊວງ
ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ສະຫບ, ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ເປັນແຕລະງວດ ແລວ
ສົ່ງໃຫກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກອນວັນທີ 20 ຂອງເດືອນທາອິດຂອງງວດຖັດໄປຢາງເປັນ
ປົກກະຕິ.
ມາດຕາ 70 (ປັບປຸງ) ອົງການປົກຄອງທອງຖິນ
່
ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ ສະຫບ, ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ໃຫສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ
, ໃຫກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ເປັນແຕລະງວດ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ
ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການຂັ້ນຂອງຕົນ ພອມກັບຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່
ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ໄດມອບໝາຍໃຫ.

ໝວດທີ 7
ການມອບຮັບ ແລະ ນາໃຊໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
ມາດຕາ 71 ການມອບຮັບໂຄງການ
ເມື່ອໂຄງການປະຕິບັດສາເລັດແລວ ກອນການມອບຮັບຢາງເປັນທາງການນັ້ນ ຕອງໄດມີການກວດກາ
ທາງດານ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ປະລິມານ, ຄຸນນະພາບ ທີ່ໄດການົດໄວໃນເອກະສານໂຄງການ ແລະ ສັນຍາ
ພອມທັງດາເນີນການປະເມີນຜົນໂຄງການ, ແນະນາການນາໃຊ ຫຼື ມີການທົດລອງນາໃຊໃນໄລຍະໜຶ່ງ ສາລັບບາງ
ໂຄງການ.
ມາດຕາ 72 ການຊາລະມູນຄາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
ພາຍຫຼງັ ທີ່ໂຄງການໄດປະຕິບັດສາເລັດ, ມີການກວດກາຢັ້ງຢືນທາງດານມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ຄຸນ
ນະພາບຂອງໂຄງການຄົບຖວນແລວ ຕອງຊາລະມູນຄາໂຄງການນັ້ນ ຕາມສັນຍາ ແລະ ລະບຽບການເບີກຈາຍ.
ມາດຕາ 73 (ປັບປຸງ) ການນາໃຊໂຄງການ ແລະ ການປະເມີນຜົນຫຼງັ ການນາໃຊ
ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຕອງມອບໂຄງການໃຫ ຜູຄຸມຄອງ ແລະ ນາໃຊ ເພື່ອນາໃຊໃຫສອດຄອງກັບວັດຖຸ
ປະສົງຂອງໂຄງການ.
ສາລັບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I, II, III ແລະ IV ພາຍຫຼັງນາໃຊໄດ ສອງ ຫາ ຫາປີ
ຕອງໄດປະເມີນຜົນ ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ປັບປຸງການສາງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃນອະນາຄົດ.
ເນື້ອໃນການປະເມີນຜົນ ໃຫປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນມາດຕາ 53 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
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ມາດຕາ 74 ການບູລະນະຮັກສາໂຄງການ
ການບູລະນະຮັກສາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແມນ ພັນທະຂອງທົ່ວສັງຄົມ, ຂອງຜູຄຸມຄອງ ແລະ ນາໃຊ
ໂຄງການໃນການປົກປັກຮັກສາໂຄງການນັ້ນໃຫຍືນຍົງ ແລະ ຮັບໃຊຜົນປະໂຫຍດລວມຢາງຍາວນານ.

ພາກທີ III
ຂ້ຫາມ
ມາດຕາ 75 (ປັບປຸງ) ຂ້ຫາມທົ່ວໄປ
ຫາມ ບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ມີ ພຶດຕິກາ ດັ່ງນີ້:
1. ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນນອກແຜນ ເວັ້ນເສຍແຕກລະນີເຫດສຸດວິໄສ ແຕຕອງໄດສະເໜີລັດຖະ
ບານພິຈາລະນາ ເພື່ອຂອະນຸມັດຈາກສະພາແຫງຊາດ;
2. ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນເກີນມູນຄາ ທີ່ສະພາແຫງຊາດໄດຮັບຮອງເອົາ, ໃນກລະນີຈາເປັນໃຫ
ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນມາດຕາ 54 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
3. ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນເກີນການົດເວລາ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນມາດຕາ 18 ຂອງກົດໝາຍ
ສະບັບນີ້;
4. ເອົາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ບ່ໄດຜານການປະເມີນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນມາດຕາ 34 ຂອງ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເຂົ້າໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ;
5. ດາເນີນການປະມູນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ບ່ສອດຄອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່
ກຽວຂອງ;
6. ບັນຈຸໂຄງການຊວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາທີ່ຍັງບ່ທັນມີການຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງທຶນທີ່ແນ
ນອນເຂົ້າໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ;
7. ຮັບ ແລະ ໃຫສິນບົນ, ບັງຄັບນາບຂູ, ຕົວຍົວະຫຼອກຫຼວງ, ແອບອາງຊື່ຂອງຜູມີສິດອານາດ ໃນ
ການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນຂອງລັດ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສວນຕົວ ເປັນຕົ້ນ ແມນການປະມູນໂຄງການ;
8. ເຂົ້າແຊກແຊງໃນຂະບວນການລົງທຶນຂອງລັດ ທີຕ
່ ົນບ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໂດຍກົງຕ່ການ ຄຸມ
ຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;
9. ນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ, ຊັບສິນ ແລະ ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງລັດຊາລະໂຄງການ
ໂດຍກົງທີ່ບ່ຜານລະບົບງບປະມານ;
10. ມີພຶດຕິກາອື່ນທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 76 (ປັບປຸງ) ຂ້ຫາມສາລັບເຈົາ້ ຂອງໂຄງການ
ຫາມ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ມີ ພຶດຕິກາ ດັ່ງນີ້:
1. ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາໂຄງການລົງທຶນທີ່ບ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ອາດກ່ໃຫເກີດຄວາມເສຍຫາຍ
ແກລັດ, ລວມໝູ ແລະ ບຸກຄົນ;
2. ກົດໜວງ, ແກຍາວຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນ
ມາດຕາ 46 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
3. ອວາຍທຶນຈາກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ສະພາແຫງຊາດ ໄດຮັບຮອງເອົາແລວ ໄປໃສໂຄງ
ການທີ່ບຢ
່ ໃນແຜນການລົ
ູ
ງທຶນຂອງລັດ;
4. ເພີ່ມບລິມາດວຽກຂອງໂຄງການໂດຍພາລະການ;
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5. ອະນຸຍາດໃຫທີ່ປຶກສາ ແລະ ຜູຮັບເໝົາ ໂຄງການດັດແປງບັນດາມາດຕະຖານເຕັກນິກ
ໂຄງການ ໂດຍບ່ໄດຮັບການເຫັນດີຈາກອົງການວິຊາການທີ່ກຽວຂອງ;
6. ແບງໂຄງການອອກເປັນໂຄງການຍອຍ ເພື່ອໃຫມູນຄາໂຄງການຕ່າລົງ ໂດຍບ່ສອດຄອງກັບ
ບົດສະເໜີໂຄງການ ເພື່ອເອົາເຂົ້າແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ປະຈາປີ;
7. ຮັບ ຫຼື ໃຫສິນບົນ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສວນຕົວ ແລະ ແກໄຂບັນຫາໂດຍບ່ສອດຄອງກັບ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
8. ມີພຶດຕິກາອື່ນທີ່ເປັນການລະເມິດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 77 (ປັບປຸງ) ຂ້ຫາມສາລັບຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ
ຫາມ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ມີ ພຶດຕິກາ ດັ່ງນີ້:
1. ກົດໜວງ ແກຍາວການປະຕິບັດໂຄງການ ຊຶ່ງຈະສົ່ງຜົນສະທອນຕ່ຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການ
ແລະ ເຮັດໃຫລາຍຈາຍການລົງທຶນເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍບ່ມີເຫດຜົນ;
2. ຮັບ ຫຼື ໃຫສິນບົນ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສວນຕົວ ແລະ ແກໄຂບັນຫາ ໂດຍບ່ສອດຄອງກັບ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
3. ປະຕິບັດໜາທີ່ເກີນຂອບເຂດສິດຂອງຕົນ;
4. ມີພຶດຕິກາອື່ນທີ່ເປັນການລະເມິດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 78 (ປັບປຸງ) ຂ້ຫາມສາລັບຜູຄຸມຄອງ ແລະນํາໃຊໂຄງການ
ຫາມ ຜູຄຸມຄອງ ແລະ ນາໃຊໂຄງການ ມີ ພຶດຕິກາ ດັ່ງນີ້:
1. ປຽນເປົ້າໝາຍການນາໃຊໂຄງການ ໂດຍບ່ໄດຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການ;
2. ນາເອົາຊັບສິນຂອງໂຄງການ ໄປຂາຍ, ຊວດຈາ, ຄ້າປະກັນ ຫຼື ດາເນີນການໃດໜຶ່ງທີ່ຂັດກັບ
ລະບຽບການຄຸມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ.
3. ມີພຶດຕິກາອື່ນທີ່ເປັນການລະເມິດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 79 (ປັບປຸງ) ຂ້ຫາມສາລັບທີປ
່ ກ
ຶ ສາໂຄງການ
ຫາມ ທີ່ປືກສາໂຄງການ ມີ ພຶດຕິກາ ດັ່ງນີ້:
1. ຫຼົບຫຼີກໃນການໃຫຄາປຶກສາ ຫຼື ຄາແນະນາທາງດານວິຊາການ, ບລິຫານໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;
2. ໃຫຄາປຶກສາທີ່ບິດເບືອນ, ບ່ຖືກຕອງຕາມຄວາມຈິງ;
3. ເມີນເສີຍໃນການຄຸມຄອງການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;
4. ດັດແປງບັນດາມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ເພີ່ມ ຫຼື ຫດ ບລິມາດວຽກຂອງໂຄງການ ໂດຍບ່ໄດຮັບ
ອະນຸຍາດ ຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການ;
5. ສົມຮູຮວມຄິດກັບເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຫຼື ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ຫຼື ຜູຮັບເໝົາໂຄງການ
ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດທີ່ບ່ຊອບທາ;
6. ສະໜອງຂ້ມູນທາງດານການເງິນ ແລະ ເຕັກນິກ ທີ່ບ່ຖືກຕອງກັບຄວາມເປັນຈິງ;
7. ເປີດເຜີຍຂ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງໂຄງການ ຕ່ບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ບ່ມີສວນກຽວຂອງ;
8. ຂາຍໂຄງການທີ່ຕົນປະມູນໄດໃຫຜູອື່ນ ໂດຍບ່ໄດຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການ;
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9. ມີພຶດຕິກາອື່ນທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 80 (ໃໝ) ຂ້ຫາມສາລັບຜູຮັບເໝົາໂຄງການ
ຫາມ ຜູຮັບເໝົາໂຄງການ ມີ ພຶດຕິກາ ດັ່ງນີ້:
1. ເມີນເສີຍໃນການຄຸມຄອງການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;
2. ດັດແປງບັນດາມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ເພີມ
່ ຫຼື ຫດ ບລິມາດວຽກຂອງໂຄງການ ໂດຍບ່ໄດ
ຮັບ ອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການ;
3. ສົມຮູຮວມຄິດກັບເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຫຼື ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ຫຼື ທີ່ປຶກສາໂຄງການ
ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດທີ່ບ່ຊອບທາ;
4. ເປີດເຜີຍຂ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງໂຄງການ ຕ່ບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ບ່ມີສວນກຽວຂອງ;
5. ຂາຍໂຄງການທີ່ຕົນປະມູນໄດໃຫຜູອືນ
່ ;
6. ຮັບ ຫຼື ໃຫສິນບົນ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສວນຕົວ ແລະ ແກໄຂບັນຫາ ໂດຍບ່ສອດຄອງກັບ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
7. ມີພຶດຕິກາອື່ນທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ພາກທີ IV
ການແກໄຂຂ້ຂດ
ັ ແຍງ
ມາດຕາ 81 ຮູບການແກໄຂຂ້ຂດ
ັ ແຍງ
ການແກໄຂຂ້ຂັດແຍງກຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດ ດາເນີນດວຍຮູບການ ດັ່ງນີ້:
1. ການປະນີປະນອມ ຫຼື ການໄກເກັ່ຍ;
2. ການແກໄຂທາງບລິຫານ;
3. ການແກໄຂໂດຍຄະນະກາມະການແກໄຂຂ້ຂັດແຍງທາງດານເສດຖະກິດ;
4. ການຮອງຟອງຕ່ສານປະຊາຊົນ.
ມາດຕາ 82 ການປະນີປະນອມ ຫຼື ການໄກເກັຍ
່
ຖາຂ້ຂັດແຍງຫາກເກີດຂຶ້ນ ຊຶ່ງມີສວນພົວພັນກັບການລົງທຶນຂອງລັດແລວ ຄູກລະນີຕອງພະຍາຍາມ
ແກໄຂຂ້ຂັດແຍງນັ້ນດວຍການປືກສາຫາລື ແລະ ປະນີປະນອມກັນ ເພື່ອໃຫຕາງຝາຍຕາງໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ ນາ
ກັນ.
ມາດຕາ 83 ການແກໄຂທາງບລິຫານ
ໃນການແກໄຂຂ້ຂັດແຍງທີ່ມີລັກສະນະບລິຫານ ກຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດ ເຊັ່ນ ບຸກຄົນ ແລະ
ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນໂດຍບ່ໄດຮັບອະນຸຍາດ, ບ່ຖືກຕອງຕາມເປົ້າໝາຍ ໃຫຂະແໜງການແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນ, ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນຂັ້ນຂອງຕົນເປັນຜູແກໄຂ. ໃນ
ກລະນີຫາກບ່ສາມາດແກໄຂໄດນັ້ນ ກມີສິດສະເໜີຕ່ອົງການຂັ້ນເທິງຖັດຕົນ ເປັນຜູແກໄຂ.
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ມາດຕາ 84 ການແກໄຂໂດຍຄະນະກາມະການແກໄຂຂ້ຂດ
ັ ແຍງທາງດານເສດຖະກິດ
ເມື່ອຄູກລະນີບ່ສາມາດປະນີປະນອມກັນ ຫຼື ໄກເກັ່ຍກັນຢູຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ
ກມີສິດຮອງຂໃຫຄະນະກາມະການແກໄຂຂ້ຂັດແຍງທາງດານເສດຖະກິດແກໄຂ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ ບົນພື້ນຖານການເຫັນດີນາກັນ.
ມາດຕາ 85 ການຮອງຟອງຕ່ສານປະຊາຊົນ
ເມື່ອຄູກລະນີຝາຍໃດຝາຍໜຶ່ງ ຫາກເຫັນວາຕົນບ່ໄດຮັບຄວາມຍຸຕິທາ ຫຼື ໄດຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ເນື່ອງ
ຈາກການລົງທຶນຂອງລັດໃນໂຄງການໃດໜຶ່ງແລວ ກມີສິດຮອງຟອງຕ່ສານປະຊາຊົນ ເພື່ອທາການພິຈາລະນາ ຕັດ
ສີນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 86 ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນໄລຍະລຖາການແກໄຂ
ໃນໄລຍະລຖາການແກໄຂຂ້ຂັດແຍງນັ້ນ ບັນດາການຈັດຕັ້ງ,
ບຸກຄົນທີ່ກຽວຂອງກັບການເຄື່ອນໄຫວ
ການລົງທຶນຂອງລັດ ຕອງສືບຕ່ປະຕິບັດໜາທີ່ຂອງຕົນຕາມການຕົກລົງຂອງຂະແໜງການ ຫຼື ອົງການທີ່ກຽວຂອງ
ກັບການລົງທຶນຂອງລັດ.

ພາກທີ V
ການຄຸມຄອງ ແລະກວດກາ
ໝວດທີ 1
ການຄຸມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ
ມາດຕາ 87 ອົງການຄຸມຄອງ
ລັດຖະບານ ຄຸມຄອງວຽກງານການລົງທຶນຂອງລັດ ຢາງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວປະເທດ
ໂດຍມອບໃຫກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນເຈົ້າການໃນການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນ
ແລະ ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ ທີ່ກຽວຂອງ.
ອົງການຄຸມຄອງວຽກງານການລົງທຶນ ປະກອບດວຍ:
1. ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ;
2. ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
3. ຫອງການແຜນການເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ;
4. ອົງການປົກຄອງບານ.
ມາດຕາ 88 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ
ໃນການຄຸມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນເສນາທິການໃຫລັດຖະບານໃນການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນນະ
ໂຍບາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາງໆ ກຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດໃຫກາຍເປັນແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການລະ
ອຽດ ແລະ ສາງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
2. ຊີ້ນາ, ຕິດຕາມ, ກວດກາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ທອງຖິ່ນ ກຽວກັບວຽກງາານວິຊາສະເພາະຂອງຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຕົ້ນ ການສາງ
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ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກຽວກັບ
ການ ລົງທຶນຂອງລັດ;
3. ຄົ້ນຄວາ, ວິໄຈຂ້ມູນ ຂາວສານ ເພື່ອສະໜອງໃຫແກການຕັດສີນໃຈໃນການລົງທຶນຂອງລັດ;
4. ບ່ພິຈາລະນາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີກ
່ ະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການ
ປົກຄອງທອງຖິ່ນສະເໜີມາ ທີ່ບ່ສອດຄອງກັບມາດຕາ 19, 33, 34 ແລະ 35 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
5.
6.
7.
8.

ສາງ, ບາລຸງ, ຍົກລະດັບພະນັກງານຄຸມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ;
ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ;
ພົວພັນຮວມມືກັບຕາງປະເທດ ເພື່ອລະດົມ ແລະ ຍາດແຍງການຊວຍເຫຼືອ;
ສະຫບ, ລາຍງານ ຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ຕ່ ລັດຖະບານຢາງ

ປົກກະຕິ;
9. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ຫຼື ຕາມ
ການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ.
ມາດຕາ 89 ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ໃນການຄຸມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີ ສິດ
ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ມະຕິ, ຄາສັງ່ ແລະ ລະບຽບການ ກຽວກັບການຄຸມ
ຄອງ ການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເປັນແຜນການ ແລະ ແຜນງານລະອຽດ ເພື່ອ
ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ;
2. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດ;
3. ຊີ້ນາ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ພະແນກການ ແລະ ທອງຖິ່ນ ກຽວກັບວຽກງາານວິຊາສະເພາະ ຂອງ
ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຕົ້ນ ການສາງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນ ຂອງ
ລັດ ພອມທັງເຂົ້າຮວມການປະມູນໂຄງການລົງທຶນທີ່ຕັ້ງຢູ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
4. ບ່ພິຈາລະນາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ ພະແນກການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າພະແນກ, ເມືອງ,
ເທດສະບານ, ນະຄອນ ສະເໜີມາ ທີ່ບ່ສອດຄອງກັບມາດຕາ 19, 33, 34 ແລະ 35 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
5. ເປັນເສນາທິການໃນການຄົ້ນຄວາ
ມີຄາເຫັນກຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດໃນໂຄງການຕາງໆ
ເພື່ອໃຫອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພິຈາລະນາ ຕາມແຕລະ
ກລະນີ;
6. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນທີ່ກຽວຂອງຢູພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;
7. ພົວພັນ ແລະ ຮວມມືກັບຕາງປະເທດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ ຫຼື ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
8. ສະຫບ,
ລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ
ພາຍໃນແຂວງ,
ນະຄອນ ຫຼວງ ໃຫອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຢາງເປັນ
ປົກກະຕິ;
9. ນາໃຊ ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມ
ການມອບໝາຍຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.
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ມາດຕາ 90 ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງຫອງການແຜນການເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ
ໃນການຄຸມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ຫອງການແຜນການເມືອງ,ເທດສະບານ, ນະຄອນ ມີ ສິດ ແລະ
ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ, ຂ້ຕົກລົງ, ຄາສັ່ງ,
ແຈງການ ກຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດ;

ຄາແນະນํາ ແລະ

2. ເຜີຍແຜກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຂອງຕົນ;
3. ຊຸກຍູ, ຕິດຕາມ ການປະຕິບັດວຽກງານກຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດໃນຂອບເຂດທອງຖິ່ນຂອງ
ຕົນ;
4. ປຸກລະດົມປະຊາຊົນ ເພື່ອຄຸມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນາໃຊໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫມີປະ
ສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ;
5. ສະຫບ, ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການລົງທຶນຂອງລັດ ພາຍໃນເມືອງ, ເທດສະບານ,
ນະຄອນ ໃຫພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງເມືອງ, ເທດສະ
ບານ, ນະຄອນ ຢາງເປັນປົກກະຕິ;
6. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມ
ການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
ມາດຕາ 91 ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງອົງການປົກຄອງບານ
ໃນການຄຸມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ອົງການປົກຄອງບານ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ເຂົ້າຮວມຕິດຕາມ, ອານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
ໃນຂອບເຂດພື້ນທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງຂັ້ນເມືອງ;
2. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 92 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການ ແລະ ພາກສວນອືນ
່
ຂະແໜງການ ແລະ ພາກສວນອື່ນ ທີ່ກຽວຂອງກັບການຄຸມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ນອກຈາກປະຕິບັດ
ຕາມກົດໝາຍສະບັບນີ້ແລວ ຍັງຕອງປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜາທີ່ຂອງຕົນຕາມທີ່ໄດການົດ ໄວ
ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ໝວດທີ 2
ການກວດກາການລົງທຶນຂອງລັດ
ມາດຕາ 93 (ປັບປຸງ) ອົງການກວດກາການລົງທຶນຂອງລັດ
ອົງການກວດກາການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ສອງພາກສວນ ຄື:
1. ອົງການກວດກາພາຍໃນ ຊຶ່ງປະກອບດວຍ ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ການ
ເງິນ ແລະ ຂະແໜງການວິຊາການອື່ນ ທີ່ກຽວຂອງ;
2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຊຶງ່ ປະກອບດວຍ ສະພາແຫງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ
ອົງການກວດສອບແຫງລັດ, ອົງການກວດກາລັດ, ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ, ແນວລາວສາງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງ
ມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ປະຊາຊົນ.
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ມາດຕາ 94 ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງອົງການກວດກາພາຍໃນ
ອົງການກວດກາພາຍໃນ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ຕົ້ນຕ ດັ່ງນີ້:
1. ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກວດກາບັນດາໂຄງການທີ່ໄດຮັບອະນຸມັດແລວນັນ
້ ໄດ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖືກກັບເປົ້າໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ບົດວິພາກເສດຖະກິດ ຫຼື ບົດພັດທະນາໂຄງການ;
2. ຂະແໜງການການເງິນ ກວດກາການສະໜອງ ແລະ ນາໃຊງບປະມານ ໃນໂຄງການລົງທຶນຂອງ
ລັດ;
3. ຂະແໜງການວິຊາການອື່ນ ກວດກາທາງດານມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ສິ່ງແວດລອມ,
ຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ການນາໃຊວັດຖູປະກອນ.
ມາດຕາ 95 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງອົງການກວດກາພາຍນອກ
ອົງການກວດກາພາຍນອກ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຕົ້ນຕ ດັ່ງນີ້:
1. ສະພາແຫງຊາດ
ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແລະ
ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;
2. ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ໂຄງການຂອງຂະແໜງການທີ່ໄປຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຢູ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງນັ້ນ;
3. ອົງການກວດສອບແຫງລັດ ກວດກາການນາໃຊງບປະມານ, ຄວາມໂປງໃສໃນການເບີກຈາຍ
ງບປະມານ ໃນການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;
4. ອົງການກວດກາລັດ ກວດກາຄວາມໂປງໃສໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;
5. ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ຢູໃນຂອບ
ເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ, ເຂົ້າຮວມການກວດກາການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຂອງກະຊວງ,
ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ຢູທອງຖິ່ນຕົນ;
6. ແນວລາວສາງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ເຂົ້າຮວມໃນການກວດ
ກາການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມການສະເໜີຂອງຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ ແລະ ປະຊາຊົນ;
7. ປະຊາຊົນ ຕິດຕາມ, ລາຍງານການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ບ່ຖືກຕອງ ຊຶ່ງຈະສາງ
ຄວາມເສຍຫາຍແກສາທາລະນະ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງຊາດ.
ມາດຕາ 96 ຮູບການ ການກວດກາ
ຮູບການ ການກວດກາ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ການກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິ;
2. ການກວດກາໂດຍແຈງໃຫຮູລວງໜາ;
3. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ.
ການກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິ ແມນ ການກວດກາທີ່ມີລັກສະນະເປັນປະຈາ ແລະ ມີການົດເວລາ
ອັນແນນອນ ຊຶ່ງຕອງປະຕິບັດຢາງໜອຍໜຶ່ງເທື່ອຕ່ປີ;
ການກວດກາໂດຍແຈງໃຫຮູລວງໜາ ແມນ ການກວດກາເມື່ອຫາກເຫັນວາມີຄວາມຈາເປັນໂດຍແຈງໃຫ
ອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການສາງ, ການຄຸມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຫຼື ຜູດາເນີນກິດຈະການລົງທຶນ ຂອງ
ລັດຮູລວງໜາ ຢາງໜອຍຊາວສີ່ຊົ່ວໂມງ;
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ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ແມນ ການກວດກາເມືອ
່ ຫາກເຫັນວາມີຄວາມຈາເປັນ ແຕການຕົກລົງ
ກວດການັ້ນ ແມນດາເນີນຢາງຮີບດວນ ໂດຍບ່ໄດແຈງໃຫອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການສາງ, ການຄຸມຄອງໂຄງ
ການລົງທຶນຂອງລັດ ຫຼື ຜູດາເນີນກິດຈະການລົງທຶນຂອງລັດ ຮູລວງໜາ.
ການກວດກາ ໃຫດາເນີນທັງການກວດກາເອກະສານ, ກວດກາດານເຕັກນິກ ແລະ ລົງກວດກາການ
ປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ຢູສະຖານທີ່ປະຕິບັດງານ.

ພາກທີ VI
ນະໂຍບາຍຕ່ຜມີ
ູ ຜນ
ົ ງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ຜລະເມີ
ູ
ດ
ມາດຕາ 97 ນະໂຍບາຍຕ່ຜມີ
ູ ຜນ
ົ ງານ
ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເປັນຕົ້ນ ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ສາເລັດຕາມການົດເວລາ, ປະຢັດລາຍຈາຍ, ຄຸມຄອງທຶນບ່ຮົ່ວໄຫຼ, ມີປະສິດ ທິ
ຜົນສູງ ຈະໄດຮັບການຍອງຍ ຫຼື ນະໂຍບາຍອື່ນ ຕາມລະບຽບການ.
ມາດຕາ 98 ມາດຕະການຕ່ຜລະເມີ
ູ
ດ
ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ໄດລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການຕາງໆ ແລວແຕ
ກລະນີເບົາ ຫຼື ໜັກ ເຊັ່ນ ສຶກສາອົບຮົມ, ປັບໃໝ, ລົງວິໄນ ແລະ ລົງໂທດທາງອາຍາພອມທັງໃຊແທນຄາເສຍ
ຫາຍ.
ມາດຕາ 99 ມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ
ບຸກຄົນ ຫຼືນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ໄດລະເມີດ ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເປັນຕົ້ນ ຂ້ຫາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ
ສະບັບນີ້ ທີເ່ ປັນການກ່ຄວາມເສຍຫາຍບ່ຫວ
ຼ ງຫຼາຍ ແລະ ບ່ເປັນການກະທາຜິດທາງອາຍາ ຈະຖືກກາວເຕືອນ
ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ.
ມາດຕາ 100 ມາດຕະການປັບໃໝ
ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ໄດຜານການກາວເຕືອນ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມແລວ ແຕຫາກບ່ເຂັດຫຼາບ, ກ່
ຄວາມເສຍຫາຍ
ຊຶ່ງບ່ເປັນການກະທາຜິດທາງອາຍາ
ຈະຖືກປັບໃໝຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນລະບຽບການ
ຕາງຫາກ.
ມາດຕາ 101 ມາດຕະການທາງວິໄນ
ພະນັກງານ ຫຼື ເຈົ້າໜາທີ່ ທີ່ໄດລະເມີດລະບຽບ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກຽວກັບການລົງທຶນ
ຂອງລັດ ໂດຍເຈດຕະນາ ແຕບ່ສາງຄວາມເສຍຫາຍຢາງຫຼວງຫຼາຍ ຈະຖືກລົງວິໄນ ເປັນຕົ້ນ ການໂຈະການປະຕິ
ບັດໜາທີ່ຊົ່ວຄາວ, ສັບປຽນໜາທີ່ ຫຼື ປົດຕາແໜງ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມກົດໝາຍວາດວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.
ມາດຕາ 102 ມາດຕະການທາງແພງ
ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ໄດກ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫແກຜູອື່ນ ເນື່ອງຈາກການລົງທຶນ ຈະຕອງໃຊແທນຄາ
ເສຍຫາຍ ຕາມທີ່ຕົນໄດກ່ຂຶ້ນຢາງຄົບຖວນ.
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ມາດຕາ 103 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການທາງອາຍາ
ບຸກຄົນ ທີ່ໄດລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ຂ້ຫາມ ຊຶ່ງ
ເປັນການກະທາຜິດທາງອາຍາ ແລະ ກ່ຄວາມເສຍຫາຍຢາງຫຼວງຫຼາຍຕ່ ຊັບສິນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ,
ລວມໝູ, ບຸກຄົນອື່ນ ຈະຖືກລົງໂທດທາງອາຍາຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນ ທີ່
ການົດໂທດທາງອາຍາ.

ພາກທີ VII
ບົດບັນຍັດສຸດທາຍ
ມາດຕາ 104 ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ລັດຖະບານ ແຫງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜູຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ
ສະບັບນີ້.
ມາດຕາ 105 (ປັບປຸງ) ຜົນສັກສິດ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕວັນປະທານປະເທດ ແຫງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດາລັດປະກາດໃຊ ແລະ ພາຍຫຼັງໄດລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບຫາວັນ.
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ປຽນແທນກົດໝາຍວາດວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 08/ສພຊ ລົງວັນທີ 26
ພະຈິກ 2009.
ຂ້ການົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນີ້ ລວນແຕຖືກຍົກເລີກ.

ປະທານສະພາແຫງຊາດ
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