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ດໍາລດັ 

ວ່າດວ້ຍການປະມູນຈດັຊື ້ສນີຄາ້, ການກໍ່ ສາ້ງ, 

ການສອ້ມແປງ ແລະການບໍລກິານດວ້ຍທນຶຂອງລດັ. 

(ສະບບັປັບປຸງ) 
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- ອງີຕາມກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍລດັຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ, ສະ 

ບບັປັບປຸງປີ 2003. 

- ອງີຕາມດໍາລດັວ່າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງກະຊວງການເງນິ ສະບບັເລກທ ີ

127/ນຍ, ລງົວນັທ ີ3 ຕຸລາ 2000. 

- ອງີຕາມການສະເໜຂີອງລດັຖະມນົຕວ່ີາການກະຊວງການເງນິ ສະບບັເລກທ ີ2190/ກງ, ລງົວນັທ ີ

10 ທນັວາ 2003. 

 

ນາຍກົລດັຖະມນົຕອີອກດໍາລດັ 

 

ໝວດທ ີ1 

ບດົບນັຍດັທົ່ ວໄປ 

 

ມາດຕາ 01: ຈດຸປະສງົ. 

ດໍາລດັສະບບັນີ ້ ມຈີດຸປະສງົເພື່ ອກາໍນດົລະບຽບການ, ຮູບການ ແລະຂັນ້ 

ຕອນຕ່າງໆໃນການປະມູນຈດັຊືສ້ນິຄາ້, ການກໍ່ ສາ້ງ, ການສອ້ມແປງ ແລະການ 

ບໍລກິານດວ້ຍທນຶຂອງລດັ. ແນໃສ່ຮບັປະກນັໃຫກ້ານປະມູນຈດັຊືມ້ປີະສດິທຜິນົ, ມ ີ

ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະປະຢັດທນຶຂອງລດັ. 
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 ເປີດກວ້າງ ແລະສົ່ ງເສມີໃຫທຸ້ກໆພາກສ່ວນເສດຖະກດິມສີດິສະເໝພີາບ 

ແລະເທົ່ າທຽມກນັ ເພື່ ອເຂົາ້ຮ່ວມປະມູນແຂ່ງຂນັໃນການປະມູນຈດັຊືສ້ນີຄາ້, ການ 

ກໍ່ ສາ້ງ,  ການສອ້ມແປງ  ແລະການບໍລກິານ  ໃຫແ້ກ່ອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລດັ  ແລະ   

ວສິາຫະກດິຂອງລດັ. 

 

ມາດຕາ 02: ຄໍາສບັທີ່ ນາໍໃຊໃ້ນດໍາລດັສະບບັນີ.້ 

ຄໍາສບັທີ່ ນາໍໃຊໃ້ນດໍາລດັສະບບັນີ ້ມຄີວາມໝາຍດັ່ ງນີ:້ 

1. ການປະມູນ:    ໝາຍເຖງິ  ການແຂ່ງຂນັທາງດາ້ນລາຄາ  ແລະຄຸນນະພາບໃນ 

ການສະໜອງສນີຄາ້, ການກໍ່ ສາ້ງ,  ການສອ້ມແປງ  ແລະການບໍລກິານດວ້ຍ 

ຫລາຍຮູບການ ແລະຂັນ້ຕອນທີ່ ກາໍນດົໄວ.້ 

2. ການປະມູນແບບສອງຂັນ້ຕອນ: ໝາຍເຖງິ ການດໍາເນນີປະມູນດວ້ຍສອງຂັນ້ 

ຕອນທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ຄ:ື ໃນຂັນ້ຕອນທຫີນຶ່ ງ ສະເຫນໃີຫຜູ້ທ້ີ່ ສນົໃຈໃນການປະ  

ມູນຍື່ ນຂໍສ້ະເຫນດີາ້ນເຕກັນກິ ແລະວທິກີານປະຕບິດັກ່ອນ, ເພື່ ອປະເມນີ ແລະ 

ຮບັຮອງເອາົມາດຕະຖານເຕກັນກິທີ່ ເຫມາະສມົກ່ອນ;   ຂັນ້ຕອນທສີອງ ແມ່ນ  

ດໍາເນນີການປະມູນແຂ່ງຂນັດາ້ນລາຄາ. 

3. ສນິຄາ້:    ໝາຍເຖງິ  ວດັຖຸສິ່ ງໃດສິ່ ງຫນຶ່ ງເປັນທາດແຂງ,   ແຫລວຫລເືປັນອາຍ 

ທີ່ ມມີູນຄ່າທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ຊຶ່ ງສາມາດແລກປ່ຽນ ແລະຊືຂ້າຍໄດເ້ຊັ່ ນ: ອຸ 

ປະກອນ,  ເຄື່ ອງປະກອບ, ເຄຶ່ ອງຈກັ,  ຍານພາຫະນະ ແລະຜະລດິຕະພນັ ອື່ ນໆ. 

4. ການກໍ່ ສາ້ງ-ສອ້ມແປງ: ຫມາຍເຖງິ ການດໍາເນນີກດິຈະການໂຄງການກໍ່ ສາ້ງ-ສອ້ມ 

ແປງທາງ, ຊນົລະປະທານ, ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົ, ໂຮງຈກັ, ໂຮງງານ, ເຄຫະສະ 

ຖານ, ອາຄານສິ່ ງປຸກສາ້ງ ແລະການ ກໍ່ ສາ້ງກດິຈະການອື່ ນໆ. 

5. ການບໍລກິານ:   ຫມາຍເຖງິ  ການບໍລກິານທາງດາ້ນວຊິາການຂອງບໍລສິດັທີ່ ປຶກ 

ສາ ຫລຊ່ືຽວຊານ ເປັນບຸກຄນົໃນວຽກງານສກຶສາຄົນ້ຄວາ້, ສໍາຫຼວດອອກແບບ, 

ຄວບຄຸມກວດກາກດິຈະການຕ່າງໆ ແລະການບໍລກິານອື່ ນໆ. 
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6. ຜູຈ້ດັຊື ້ ຫລ ື ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ: ຫມາຍເຖງິ ອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລດັ ແລະວສິາ 

ຫະກດິຂອງລດັທີ່ ນາໍໃຊທ້ນຶຂອງລດັ. 

7. ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ: ຫມາຍເຖງິ ກະຊວງ ຫລອືງົການທຽບເທົ່ າ, 

ແຂວງ ແລະທອ້ງຖິ່ ນ ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ແລະຕດິຕາມການປະຕບິດັສນັຍາ. 

8. ອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລດັ: ຫມາຍເຖງິ ທຸກໆຂະແຫນງການຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ 

ສປປ ລາວ ຢູ່ຂັນ້ສູນກາງ ແລະທອ້ງຖິ່ ນ, ລວມທງັອງົການຈດັຕັງ້ ທີ່ ຕາງຫນາ້ 

ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຊຶ່ ງນາໍໃຊງ້ບົປະມານຂອງລດັ. 

9. ວສິາຫະກດິຂອງລດັ :  ຫມາຍເຖງິ ຫວົຫນ່ວຍທຸລະກດິ,  ຊື່ ງລດັສາ້ງຕັ ້ງ້ຂຶນ້ 

ແລະຄຸມ້ຄອງ   ຫລລືດັຮຸນ້ສ່ວນກບັຫວົຫນ່ວຍທຸລະກດິອື່ ນໆ,   ຊື່ ງໃນນັນ້ລດັ 

ຖຮຸືນ້ຢ່າງ ຫນອ້ຍ 51%. 

10. ຜູໃ້ຫທ້ນຶ: ຫມາຍເຖງິ ປະເທດໃດຫນຶ່ ງ ຫລສືະຖາບນັການເງນິສາກນົ ທີ່ ໃຫເ້ງນິ

ກູຢື້ມ ແລະ/ຫລກືານຊ່ວຍເຫລອືລາ້ທາງດາ້ນເຕກັນກິ ຫລດືາ້ນການເງນິ ເພື່ ອ

ຊຸກຍູກ້ານພດັທະນາ ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

11. ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ: ຫມາຍເຖງິ ນຕິບຸິກຄນົ, ບໍລສິດັ, ວສິາຫະກດິ, ບໍລສິດັ 

ຮ່ວມ ຫລບໍືລສິດັ ສາກນົທມີຄຸີນນະວຸດທີ່ ເຫມາະສມົກບັເງ ື່ອນໄຂການຄດັເລອືກ 

ແລະເຂົາ້ຮ່ວມປະມູນແຂ່ງຂນັຕາມຮູບການໃດຫນຶ່ ງ ທີ່ ຜູຈ້ດັຊື ້ ຫລເືຈົາ້ຂອງໂຄງ 

ການເປັນຜູກ້າໍນດົ. 

12. ຜູຮ້ບັເຫມາົ ຫລຜູືສ້ະຫນອງ:   ຫມາຍເຖງິ ບຸກຄນົຫລບໍືລສິດັທີ່ ໄດເ້ຊນັສນັຍາ 

ກບັຜູຈ້ດັຊື ້ ຫລເືຈົາ້ຂອງໂຄງການ ໃນການສະຫນອງສນີຄາ້ ຫລຮືບັເຫມາົການ 

ກໍ່ ສາ້ງສອ້ມແປງ ແລະການບໍລກິານ. 

13. ຄະນະກາໍມະການປະມູນ:  ຫມາຍເຖງິ ບຸກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້ເປັນທາງ 

ການຈາກອງົການ ຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃຫຮ້ບັຜດິຊອບ ແລະດໍາເນນີການປະມູນ 

ໂດຍເລີມ້ແຕ່ຂັນ້ຕອນກະກຽມການປະມູນ ຈນົຮອດການປະກາດຜູຊ້ະນະການ 

ປະມູນ. 

14. ທນຶຂອງລດັ: ຫມາຍເຖງິ ທນຶພາຍໃນ ແລະທນຶທີ່ ລດັໄດມ້າຈາກການຊ່ວຍເຫລອື 

ລາ້ ແລະການກູ ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະສະຖາບນັການເງນິຕ່າງໆ. 

15. ການປະເມນີດາ້ນຄຸນວຸດທຂິອງຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ: ຫມາຍເຖງິ ການກວດກາ 

ຄວາມສາມາດ, ປະສບົການ ແລະຖານະການເງນິຂອງຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ. 
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16. ຄວາມລບັຂອງຊາດ : ຫມາຍເຖງິ ສິ່ ງທີ່ ເປັນຄວາມສ່ຽງທີ່ ກະທບົຕໍ່ ຄວາມໝັນ້ຄງົ, 

ຄວາມປອດໄພ ແລະຄວາມສະຫງບົຂອງຊາດ ເຊັ່ ນ: ອາວຸດ, ພາຫະນະ ແລະ 

ອຸປະກອນສງົຄາມ, ສິ່ ງປຸກສາ້ງທີ່ ຮບັໃຊວ້ຽກງານປອ້ງກນັຊາດ, ປອ້ງກນັຄວາມ 

ສະຫງບົໂດຍກງົ. 

 

ມາດຕາ 03: ຂອບເຂດນາໍໃຊ.້ 

 ດໍາລດັສະບບັນີ ້ມຜີນົນາໍໃຊຕ້ໍ່ ເປົາ້ໝາຍດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

- ທຸກໆຂະແໜງການຂອງລດັຢູ່ຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ ແລະທອ້ງຖິ່ ນລວມທງັ ອງົການ 

ຈດັຕັງ້ທີ່ ຕາງໜາ້ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ນາໍໃຊງ້ບົປະມານ

ຂອງລດັ. 

- ບນັດາວສິາຫະກດິຂອງລດັ. 

- ວສິາຫະກດິປະສມົທີ່ ລດັຖຮຸືນ້. 

 

ມາດຕາ 04: ຂອບເຂດຍກົເວັນ້. 

          ການປະມູນທີ່ ມລີກັສະນະສະເພາະດວ້ຍເຫດຜນົຄວາມລບັ, ຄວາມຫມັນ້ຄງົ 

ແລະຄວາມປອດໄພຂອງຊາດ  ແມ່ນບ່ໍໄດນ້າໍ ໃຊຕ້າມຂໍກ້າໍນດົຂອງດໍາລດັ   ສະບບັນີ,້ 

ແຕ່ສໍາລບັການຈດັຊືສ້ນີຄາ້, ອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຮບັໃຊວ້ຽກບໍລຫິານປົກກະ ຕິ

, ວຽກງານການກໍ່ ສາ້ງ-ສອ້ມແປງອາຄານສໍານກັງານ ຫອ້ງການ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງຫມ,ໍ 

ເຮອືນຢູ່ ທີ່ ຂຶນ້ກບັຂະແໜງການປອ້ງກນັຊາດ, ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ ຕອ້ງປະຕບິດັ

ຕາມຂໍກ້າໍນດົຂອງດໍາລດັສະບບັນີ.້  

ມາດຕາ 05: ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ປະກອບມ:ີ 

1. ນຕິບຸິກຄນົ, ບໍລສິດັ ແລະວສິາຫະກດິ ທີ່ ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໃນ  ສປປ ລາວ  ໂດຍຖກື 

ຕອ້ງຕາມກດົຫມາຍ  ແລະປະຕບິດັພນັທະດາ້ນ ພາສ-ີອາກອນ ເປັນປົກກະຕ ິ

ແລະຄບົຖວນ້. 

2. ບໍລສິດັສາກນົ  ທີ່ ສນົໃຈ  ແລະມຄຸີນວຸດທເິຫມາະສມົ, ກໍ່ ສາມາດເຂົາ້ຮ່ວມປະ 

ມູນແຂ່ງຂນັໃນການປະມູນຈດັຊືສ້ນີຄາ້, ການກໍ່ ສາ້ງ-ສອ້ມແປງ ແລະການບໍລ ິ

ການດວ້ຍທນຶຂອງລດັໄດ.້ 
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3. ສໍາລບັການປະມູນຈດັຊືສ້ນີຄາ້, ການກໍ່ ສາ້ງ-ສອ້ມແປງ ແລະການບໍລກິານທີ່ ມ ີ

ມູນຄ່າສູງ, ໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່ ແລະຄບົຊຸດ ທີ່ ບໍລສິດັດຽວ ບ່ໍມຄີວາມສາ 

ມາດພຽງພໍນັນ້ ສາມາດອະນຸຍາດ ໃຫບໍ້ລສິດັພາຍໃນຮ່ວມກນັ ຫລບໍືລສິດັພາຍ 

ໃນຮ່ວມກບັບໍລສິດັສາກນົ ເພື່ ອເຂົາ້ປະມູນແຂ່ງຂນັໂຄງການສະເພາະໃດຫນຶ່ ງໄດ ້

ໃນຮູບການບໍລສິດັຮ່ວມ. 

 

ມາດຕາ 06: ການປະມູນ.  

ທຸກໆການປະມູນຈດັຊືສ້ນິຄາ້,  ການກໍ່ ສາ້ງ-ສອ້ມແປງ  ແລະການບໍລກິານ 

ທີ່ ນາໍໃຊທ້ນືຂອງລດັ   ຕອ້ງໄດດ້ າເນນີການປະມູນຕາມລະບຽບການ   ທີ່ ກາໍນດົໄວ ້

ຢ່າງຖກືຕອ້ງ ແລະຄບົຖວ້ນ. ການຈດັຊືດ້ວ້ຍຮູບການເຈລະຈາໂດຍກງົ ແມ່ນໃຫ ້

ປະຕບິດັຕາມມາດຕາ 13 ຂອງດໍາລດັສະບບັນີເ້ທົ່ ານັນ້. 

 

ມາດຕາ 07: ການຈດັບນັຊລີາຍຊື່ ບໍລສິດັ. 

ເພື່ ອເປັນບ່ອນອງີໃນການປະເມນີດາ້ນຄຸນນະວຸດທ ິ ຂອງຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະ 

ມູນ, ມອບໃຫກ້ະຊວງການເງນິ ສມົທບົກບັກະຊວງ, ຂະແຫນງການ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຈດັ

ບນັຊລີາຍຊື່ ບໍລສິດັ ຫລນືຕິບຸິກຄນົ ແລະລວມທງັບໍລສິດັສາກນົ ທີ່ ມຄີວາມສາ ມາດ, 

ປະສບົການ ແລະຖານະການເງນິດ ີ  ອອກໃນເດອືນ ກນັຍາ ຂອງທຸກໆປີ ພອ້ມ ທງັ

ແຈງ້ມາດຕະຖານໃນການຈດັບນັຊລີາຍຊື່ ນ ັນ້ຢ່າງເປີດເຜຍີ. ຈາໍນວນຂອງ ບໍລສິດັ  

ຫລນືຕິບຸິກຄນົໃນບນັຊລີາຍຊື່ ດັ່ ງກ່າວນີສ້າມາດເພີມ້  ຫລຫືລຸດລງົໄດໃ້ນ ກາງປີຂອງ

ແຕ່ລະປີ. 

 

ມາດຕາ 08: ການກາໍນດົລາຍຈ່າຍບໍລຫິານ. 

ເພື່ ອເປັນບ່ອນອງີໃຫແ້ກ່ການກາໍນດົລາຍຈ່າຍບໍລຫິານ ສໍາລບັອງົການຈດັຕັງ້ 

ຂອງລດັໃນການປະມູນຈດັຊື ້ ດວ້ຍການສມົທຽບລາຄາຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົຢູ່ໃນມາດຕາ 

14 ຂອງດ າລດັສະບບັນີ,້ ກະຊວງການເງນິສມົທບົກບັກະຊວງການຄາ້, ບນັດາກະຊວງ 

ແລະອງົການທຽບເທົ່ າທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຄົນ້ຄວາ້ກາໍນດົສາລະບານລາຄາ ຫວົຫນ່ວຍສນິຄາ້  

ພອ້ມດວ້ຍມາດຕະຖານເຕກັນກິທີ່ ຈາໍເປັນ,  ຊຶ່ ງອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລດັໄດນ້າໍໃຊເ້ປັນ

ຈາໍນວນຫລາຍໃນທຸກໆ 6 ເດອືນ. 
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ມາດຕາ 09: ການສົ່ ງເສມີບໍລສິດັ ແລະຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ. 

           ໃນການດໍາເນນີການປະມູນ  ແຕ່ລະຮູບການນັນ້, ບໍລສິດັ  ແລະຜະລດິຕະ 

ພນັພາຍໃນປະເທດ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການສົ່ ງເສມີຕາມເງ ື່ອນໄຂລຸ່ມນີ:້ 

1. ບໍລສິດັພາຍໃນ ທີ່ ບ່ໍແມ່ນສາຂາຂອງບໍລສິດັຕ່າງປະເທດ ທີ່ ສາມາດຕອບສະໜອງ

ສນີຄາ້, ດໍາເນນີການກໍ່ ສາ້ງ-ສອ້ມແປງ  ແລະບໍລກິານດວ້ຍຄຸນນະພາບ ເທົ່ າທຽມ 

ກນັກບັ ບໍລສິດັຕ່າງປະເທດ, ໃນເວລາປະເມນີການປະມູນຕອ້ງໃຫ ້ສດິທພິເິສດຕໍ່

ບໍລສິດັພາຍໃນ. 

2. ບ່ໍອະນຸຍາດໃຫນ້າໍໃຊທ້ນືຂອງລດັ ເພື່ ອຊືສ້ນີຄາ້ທີ່ ຜະລດິຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຖາ້ຫາກ

ວ່າສນີຄາ້ນັນ້ ສາມາດຜະລດິໄດຢູ່້ພາຍໃນປະເທດ  ແລະມຄຸີນນະພາບ ເທົ່ າທຽມ

ກນັ. 

3. ການປະມູນຈດັຊືສ້ນິຄາ້, ການກໍ່ ສາ້ງ-ສອ້ມແປງ ແລະການບໍລກິານດວ້ຍທນຶຂອງ

ລດັ ທີ່ ນາໍໃຊງ້ບົປະມານພາຍໃນທງັຫມດົນັນ້, ຕອ້ງໃຫບຸ້ລມິະສດິແກ່ບໍລສິດັ 

ພາຍໃນ. 

 

ໝວດທ ີ2 

ຮູບການ ແລະຂັນ້ຕອນ ການປະມູນ 

 

ມາດຕາ 10: ຮູບການ ການປະມູນມດີັ່ ງນີ:້ 

- ການປະມູນເປີດກວາ້ງ; 

- ການປະມູນວງົແຄບ; 

- ການປະມູນດວ້ຍການເຈລະຈາໂດຍກງົ; 

- ການປະມູນສມົທຽບລາຄາ. 

 

ມາດຕາ 11: ການປະມູນເປີດກວາ້ງ. 

           ການປະມູນເປີດກວາ້ງ ຕອ້ງດໍາເນນີໄປຕາມຂັນ້ຕອນດັ່ ງນີ:້ 

1. ເອກະສານປະມູນ ຕອ້ງປະກອບໃຫຄ້ບົຖວ້ນ ແລະຊດັເຈນ, ຕອ້ງລະບຸລາຍການ

ສນີຄາ້, ການກໍ່ ສາ້ງ-ສອ້ມແປງ ແລະການບໍລກິານ ພອ້ມທງັກາໍນດົ ມາດຕະຖານ

ເຕກັນກິ, ສະຖານທີ່ ມອບ-ຮບັສນີຄາ້,  ເວລາສໍາເລດັກດິຈະການ, ເງ ື່ອນໄຂການ

6 
 

 



ປະມູນ ແລະເງ ື່ອນໄຂສນັຍາ, ພອ້ມດວ້ຍມາດຕະຖານ ທີ່ ນາໍໃຊໃ້ນການປະເມນີ

ການປະມູນ,  ເພື່ ອໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນຮບັຊາບ ລ່ວງໜາ້ຢ່າງຖກືຕອ້ງ. 

2. ການປະກາດປະມູນ ຕອ້ງໄດປ້ະກາດຜ່ານສື່ ມວນຊນົ ຫຼທືາງລດັຖະການຢ່າງ 

ກວາ້ງຂວາງ. ກາໍນດົເວລາກະກຽມ ແລະສົ່ ງຊອງປະມູນຢ່າງຫນອ້ຍ 45 ວນັ 

ຮອດວນັປິດຮບັເອກະສານປະມູນ. 

3. ເອກະສານປະມູນທງັຫມດົ ຕອ້ງໄດເ້ປີດໂດຍທນັທໂີລດ ພາຍຫລງັປິດຮບັ, ຕາມ

ວນັ, ເວລາ ແລະສະຖານທີ່  ທີ່  ໄດກ້າໍນດົໄວຢູ່້ໃນເອກະສານປະມູນໂດຍຊອ້ງຫນາ້

ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມແຂ່ງຂນັປະມູນ  ຫຼຜູືຕ້າງໜາ້. 

4. ພາຍຫລງັເປີດຊອງປະມູນແລວ້, ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ  ຈະບ່ໍສາມາດດດັແກ ້ຫລື

ເພີ່ ມເຕມີເອກະສານ  ແລະຂໍສ້ະເຫນໃີດໆໄດອ້ກີ.  ນອກຈາກກລໍະນທີີ່  ຄະນະ

ກາໍມະການປະມູນ ຕອ້ງການ ຂໍມູ້ນເພີມ້ເຕມີເທົ່ ານັນ້. ຂໍມູ້ນເພີມ້ເຕມີດັ່ ງ ກ່າວນີ ້

ຕອ້ງໄດແ້ຈງ້ເປັນລາຍລກັອກັສອນ ຫາຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ເພື່ ອຮບັຊາບນາໍ. 

5. ການພຈິາລະນາ ແລະການປະເມນີການປະມູນ ຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມມາດຖານ 

ແລະເງ ື່ອນໄຂ ທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນເອກະສານປະມູນ.  ການປະເມນີການປະມນູ 

ຕອ້ງໄດຊ້ີແ້ຈງໃຫເ້ຫນັຂໍສ້ະເໜຕ່ີາງໆຂອງຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນທງັຫມດົ, 

ເຫດຜນົສະເຫນເີອາົຜູຊ້ະນະການປະມູນ  ເພື່ ອນ າສະເຫນ ີ  ຫາອງົການຈດັຕັງ້ 

ປະຕບີດັ ໂຄງການຕກົລງົຮບັຮອງເອາົໂດຍສອດຄ່ອງກບັມາດຕາ 36. 

6. ຖາ້ຫາກເຫນັວ່າ ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນທງັໝມດົ ບ່ໍຕອບສະຫນອງໄດຕ້າມມາດ 

ຖານ ແລະເງ ື່ອນໄຂທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນເອກະສານປະມູນ, ຄະນະກາໍມະການ 

ປະມູນສາມາດປະກາດຍກົເລກີການປະມູນ ແລະດໍາເນນີການປະມູນຄນືໃຫມ່ 

ໄດໂ້ດຍສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດໍາລດັສະບບັນີ.້ 

 

ມາດຕາ 12:       ການປະມູນວງົແຄບ. 

                            ການປະມູນວງົແຄບ ຕອ້ງດໍາເນນີໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກລໍະນ ີດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1. ມູນຄ່າສນັຍາບ່ໍສູງ; 

2. ຜູສ້ະຫນອງສນິຄາ້ ຫລຜູືຮ້ບັເຫມາົ ມຈີາໍນວນຈາໍກດັ. 
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         ຂັນ້ຕອນການປະມູນວງົແຄບ ແມ່ນດໍາເນນີຄກືບັ   ຂັນ້ຕອນການປະມູນ ເປີດ

ກວາ້ງ  ຕາມມາດຕາ 11, ຍກົເວັນ້ຂໍທ້ ີ2 ຄ:ື ບ່ໍມກີານປະກາດປະມູນ. ຜູຈ້ດັຊື ້ຫລເືຈົາ້

ຂອງ ໂຄງການ ຈະສົ່ ງຫນງັສເືຊນີປະມູນຫາສະເພາະຜູສ້ະຫນອງ   ຫລຜູືຮ້ບັເຫມາົທີ່

ເຫນັວ່າມປີະສບົການ  ແລະຮບັປະກນັໃນການແຂ່ງຂນັດາ້ນລາຄາ  ຫລເືຊນີທງັຫມດົ  

ຖາ້ວ່າຈາໍນວນຜູສ້ະຫນອງ  ຫລຜູືຮ້ບັເຫມາົມຈີາໍນວນຈາໍກດັ. 

 

ມາດຕາ 13: ການປະມູນດວ້ຍການເຈລະຈາໂດຍກງົ. 

ການປະມູນດວ້ຍການເຈລະຈາໂດຍກງົ   ສາມາດປະຕບິດັໄດ,້  ໃນເມື່ ອໄດ ້

ດໍາເນນີການປະມູນເປີດກວາ້ງ  ແລະວງົແຄບແລວ້ແຕ່ບ່ໍມຜີນົສໍາເລດັ ແລະຕອ້ງ ໄດ ້

ຮບັການອະນຸຍາດເປັນກລໍະນສີະເພາະ ຈາກກະຊວງ ຫລອືງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງ 

ການຂັນ້ຕ່າງໆ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນລະບຽບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ດໍາລດັ ສະບບັນີ.້ 

 

ມາດຕາ 14: ການປະມູນສມົທຽບລາຄາ. 

 ການປະມູນສມົທຽບລາຄາ   ປະຕບິດັໄດສໍ້າລບັການປະມູນຈດັຊືສ້ນິຄາ້  ທີ່  

ມຈີາໍນວນບ່ໍຫລາຍ  ແລະມູນຄ່າບ່ໍສູງ, ການກໍ່ ສາ້ງ-ສອ້ມແປງຂະຫນາດນອ້ຍ  ແລະ 

ການບໍລກິານທີ່ ມມີູນຄ່າຕໍ່ າ, ເຄື່ ອງທີ່ ຮບັໃຊໃ້ນວຽກບໍລຫິານປະຈາໍວນັ ແລະເປັນ 

ປົກກະຕ ິເຊັ່ ນ: ອຸປະກອນ,  ເຄື່ ອງໃຊ ້ຫອ້ງການ, ອຸປະກອນວຊິາສະເພາະ ທາງດາ້ນ 

ເຕກັນກິ,  ຮບັໃຊຄ້ົນ້ຄວາ້ ແລະທດົລອງວທິະຍາສາດ.  ການປະມູນດວ້ຍຮູບການນີ ້

ຕອ້ງມຜູີສ້ະເຫນລີາຄາເຂົາ້ແຂ່ງຂນັຢ່າງຫນອ້ຍຈາກ 3  ຜູສ້ະຫນອງ ຫລຜູືຮ້ບັເຫມາົ. 

 

ມາດຕາ 15: ການຄດັເລອືກທີ່ ປຶກສາ ຫລຊ່ືຽວຊານ. 

            ການຄດັເລອືກທີ່ ປຶກສາ ຫລຊ່ືຽວຊານຕອ້ງດໍາເນນີຕາມຂັນ້ຕອນດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1. ຄດັເລອືກ ເບືອ້ງຕົນ້ເອາົທີ່ ປຶກສາ ຫລຊ່ືຽວຊານຢ່າງຫນອ້ຍ 3 ບໍລສິດັ ຫລນືຕິ ິ

ບຸກຄນົ,  ຊື່ ງຜູຈ້ດັຊື ້ ຫລເືຈົາ້ຂອງໂຄງການ ເຫນັວ່າມຄີວາມເໝາະສມົກວ່າໝູ່ , 

ສົ່ ງຫນງັສເືຊນີບໍລສິດັທີ່ ປຶກສາ  ຫລຊ່ືຽວຊານນັນ້  ໂດຍລະບຸຈດຸປະສງົ,  ເປົາ້  

ໝາຍ, ໜາ້ວຽກຂອງທີ່ ປຶກສາ ຫລຊ່ືຽວຊານ ແລະເວລາສໍາເລດັຫນາ້ວຽກ, ວນັ 

ເວລາ ແລະສະຖານທີ່ ສົ່ ງຂໍສ້ະເຫນ.ີ 
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2. ການປະເມນີຂໍສ້ະເຫນ ີຕອ້ງດໍາເນນີຕາມສອງວທິກີານພືນ້ຖານຄ:ື 

- ປະເມນີດາ້ນສຸຂະພາບ ແລະການເງນິ ພອ້ມກນັ. 

- ປະເມນີດາ້ນຄຸນນະພາບກ່ອນ, ແລວ້ຈື່ ງປະເມນີດາ້ນການເງນິຕາມຫລງັ. 

3. ສໍາລບັການຄດັເລອືກເອາົບໍລສິດັທີ່ ປືກສາ  ຫລຊ່ືຽວຊານ ດວ້ຍການເຈລະຈາ 

ໂດຍກງົ ຕອ້ງໄດຮ້ບັ ການອະນຸຍາດເປັນກລໍະນສີະເພາະຈາກກະຊວງ ຫລອືງົ 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຂັນ້ຕ່າງໆ, ຊື່ ງໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນລະບຽບການຈດັຕັງ້ 

ປະຕບິດັດໍາລດັສະບບັນີ.້ 

 

ມາດຕາ 16:      ການປະເມນີດາ້ນຄຸນນະວຸດທຂິອງຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ. 

         ສໍາລບັໂຄງການຂະຫນາດໃຫ່ຍ, ເຕກັນກິຄບົຊຸດ, ມູນຄ່າສູງນັນ້, ກ່ອນຈະດໍາ 

ເນນີການປະມູນແຂ່ງຂນັ  ຕອ້ງໄດປ້ະເມນີຄຸນນະວຸດທຂີອງຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັ ປະມູນ

ກ່ອນ.  ການປະເມນີດາ້ນຄຸນນະວຸດທຂິອງຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ  ຕອ້ງດໍາເນນີຕາມ

ຮູບການປະມູນເປີດກວາ້ງ   ໂດຍລະບຸມາດຕະຖານ  ແລະເງ ື່ອນ ໄຂຕ່າງໆ ສໍາລບັການ

ປະເມນີ ແລະແຈງ້ໃຫທຸ້ກໆບໍລສິດັທີ່ ມຄີວາມສນົໃຈຮບັຊາບ ແລະຍື່ ນເອກະສານເພື່ ອ

ໃຫຄ້ະນະກາໍມະການປະມູນປະເມນີດາ້ນຄຸນນະວຸດທ.ິ  ບໍລສິດັໃດ ທີ່ ຕອບສະ 

ຫນອງຕາມມາດຕະຖານ  ແລະເງ ື່ອນໄຂທີ່ ໄດກ້າໍນດົໃວໃ້ນເອກະສານ ການປະເມນີ

ຄຸນນະວຸດທ,ິ ຈຶ່ ງເຊນີເຂົາ້ຮ່ວມການປະມູນແຂ່ງຂນັດາ້ນລາຄາ. 

 

ມາດຕາ 17:       ການປະມູນແບບສອງຂັນ້ຕອນ. 

            ສໍາລບັໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່,  ມູນຄ່າສູງທີ່ ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງ 

ການບ່ໍມປີະສບົການໃນ ການກາໍນດົມາດຕະຖານເຕກັນກິໄດຊ້ດັເຈນນັນ້ ຫລກືານ 

ອອກແບບລະອຽດໂຄງການ   ມມີູນຄ່າສູງ  ຕອ້ງໄດດ້ າເນນີການປະມູນ ແບບສອງ 

ຂັນ້ຕອນ. ການປະເມນີແບບສອງຂັນ້ຕອນ ຕອ້ງປະຕບິດັດັ່ ງນີ:້  ສະເຫນໃີຫບໍ້ລສິດັ 

ທີ່ ສນົໃຈຍື່ ນຂໍສ້ະເຫນທີາງດາ້ນເຕກັນກິ ແລະວທີກີານປະຕບິດັກ່ອນ, ເພື່ ອປະເມນີ 

ແລະຮບັຮອງເອາົມາດຕະຖານເຕກັນກິທີ່ ເຫມາະສມົກ່ອນ.  ຫລງັຈາກນັນ້, ຈ ື່ ງດໍາ 

ເນນີການປະມູນແຂ່ງຂນັດາ້ນລາຄາ. 

 

ມາດຕາ 18:       ການປະມູນ ທີ່ ນາໍໃຊທ້ນືຊ່ວຍເຫລອືລາ້ ຫລກືູຢື້ມຈາກຕ່າງປະເທດ. 

            ຖາ້ວ່າໃນສນັຍາລະຫວ່າງລດັຖະບານກບັຜູໃ້ຫທ້ນຶໄດລ້ະບຸກ່ຽວກບັລະບຽບ  
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ການປະມູນຈດັຊືເ້ປັນການສະເພາະແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມສນັຍານັນ້ ຫລປືະຕບິດັ 

ຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງຜູໃ້ຫທ້ນືນັນ້. ໃນກລໍະນບ່ໍີໄດກ້າໍນດົ  ຫລບ່ໍືມຂໍີຜູ້ກພນັອື່ ນໆ ແມ່ນ

ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຂໍກ້າໍນດົຂອງດໍາລດັ ສະບບັນີຢ່້າງຄບົຖວ້ນ. 

 

ມາດຕາ 19:       ວງົເງນິ (ມູນຄ່າ). 

            ກາໍນດົສໍາລບັແຕ່ລະຮູບການປະມູນນັນ້, ມອບໃຫກ້ະຊວງການເງນິ ເປັນຜູ ້

ກາໍນດົໃນແຕ່ລະໄລຍະຕາມຄວາມເຫມາະສມົ ໂດຍໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັສະພາບການ 

ຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. 

 

ມາດຕາ 20:      ເງນິຄໍາ້ປະກນັການປະມູນ. 

             ການປະມູນດວ້ຍຮູບການໃດຫນື່ ງ,ຍກົເວັນ້ຮູບການເຈລະຈາໂດຍກງົ ແລະ 

ການສມົທຽບລາຄາ, ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນຕອ້ງໄດວ້າງເງນິ ຄໍາ້ປະກນັການປະມູນ. 

ໄລຍະເວລາຄໍາ້ປະກນັການປະມູນ  ຕອ້ງຫລາຍກວ່າໄລຍະເວລາການປະມູນ ມຜີນົໃຊ ້

ໄດ ້30 ວນັ. ຖາ້ວ່າໄລຍະເວລາການປະມູນມຜີນົໃຊໄ້ດ ້ຕອ້ງຕໍ່ ເວລາຕື່ ມຕາມມາດຕາ  

21, ເງນິຄ ້າປະກນັການປະມູນ ກຕໍອ້ງຕໍ່ ໄລຍະຄໍາ້ປະກນັເຫມອືນກນັ. ຜູຈ້ດັຊື ້ຫລເືຈົາ້

ຂອງ ໂຄງການ ຕອ້ງໄດສ້ົ່ ງເງນິຄໍາ້ປະກນັການປະມູນຄນືໃຫຜູ້ທ້ີ່ ບ່ໍ ຊະນະການປະມູນ,  

ຫຼງັຈາກທີ່ ໄດປ້ະກາດຜູຊ້ະນະການປະມູນ. ຖາ້ວ່າຜູຊ້ະນະການປະມູນຫາກປະຕເິສດ

ການເຊນັສນັຍາກບັຜູຈ້ດັຊື ້ ຫລເືຈົາ້ຂອງໂຄງການ  ໂດຍບ່ໍມເີຫດຜນົທີ່ ເຊື່ ອຖໄືດນ້ ັນ້, 

ຜູຈ້ດັຊື ້ ຫລເືຈົາ້ຂອງໂຄງການສາມາດຢຶດເອາົເງນິຄໍາ້ ປະກນັການປະມູນນັນ້ໄດໂ້ດຍບ່ໍ

ມກີານຕໍ່ ວ່າໃດໆ. 

 

ມາດຕາ 21:       ການປະມູນມຜີນົໃຊໄ້ດ.້ 

            ການປະມູນມຜີນົໃຊໄ້ດຢ່້າງຫນອ້ຍ 30 ວນັ ໂດຍເລີມ້ຈາກວນັທີ່ ເປີດຊ່ອງ 

ປະມູນ, ເພື່ ອໃຫຄ້ະນະກາໍມະການປະມູນມເີວລາພຽງພໍໃນການພຈິາລະນາ ແລະ ປະ

ເມນີການປະມູນ.  ຖາ້ຫາກມຄີວາມຈາໍເປັນທີ່ ຕອ້ງໄດແ້ກ່ຍາວການພຈິາລະນາ  ແລະ

ປະເມນີການປະມູນ ໂດຍໄດຮ້ບັການເຫນັດຈີາກກະຊວງການເງນິ. ຜູຈ້ດັຊື ້ ຫລເືຈົາ້

ຂອງໂຄງການ   ຕອ້ງໄດສ້ະເຫນເີປັນລາຍລກັອກັສອນຫາຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນທງັ

ຫມດົ ເພື່ ອຢັງ້ຢືນ ແລະຕໍ່ ໄລຍະເວລາການປະມູນມຜີນົໃຊໄ້ດຕ້ື່ ມ. 
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ໝວດທ ີ3 

ປະເພດ, ຮູບແບບຊໍາລະ ແລະເນືອ້ໃນຂອງສນັຍາ 

ສະຫນອງສນີຄາ້, ການກໍ່ ສາ້ງ-ສອ້ມແປງ ແລະການບໍລກິານ. 

 

ມາດຕາ 22: ປະເພດຂອງສນັຍາການປະມູນຈດັຊືສ້ນີຄາ້, ການກໍ່ ສາ້ງ-ສອ້ມແປງ ແລະການບໍລກິານ 

ມດີັ່ ງນີ:້ 

1. ສນັຍາສະຫນອງອຸປະກອນ ແລະສນີຄາ້. 

2. ສນັຍາກໍ່ ສາ້ງ ຫລສືອ້ມແປງ. 

3. ສນັຍາບໍລກິານ. 

  

ມາດຕາ 23:      ຮູບແບບການຊໍາລະ. 

            ສນັຍາການປະມູນຈດັຊືສ້ນິຄາ້, ການກໍ່ ສາ້ງ-ສອ້ມແປງ  ແລະການບໍລກິານ, 

ຖາ້ໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບ່ໍເກນີ 1 ປີນັນ້ ແມ່ນໃຫກ້ ານດົມູນຄ່າ ແລະ ສະກຸນເງນິ

ຊໍາລະຄງົຕວົຕາມສນັຍາ ໂດຍນາໍໃຊຮູ້ບແແບຊໍາລະດັ່ ງນີ:້ 

1. ສນັຍາສະຫນອງສນິຄາ້, ລວມທງັມູນຄ່າການຕດິຕັງ້ ສາມາດຊໍາລະເປັນງວດ 

ດຽວ ຫລຫືລາຍງວດກໍ່ໄດ,້ ແຕ່ຕອ້ງລະບຸໄວໃ້ນສນັຍາ. 

2. ສນັຍາການກໍ່ ສາ້ງ-ສອ້ມແປງ ສາມາດຊໍາລະໄດຕ້າມຮູບແບບໃດຫນື່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 

- ຕາມ ລາຄາມອບເໝາົຂາດຕວົ ສໍາລບັກດິຈະການຂະຫນາດນອ້ຍ; 

- ຕາມ “ໃບສະເຫນລີາຄາ” ຊຶ່ ງໄດກ້າໍນດົລາຄາຫວົຫນ່ວຍ ແລະບໍລມິາດ ວຽກຢູ່ໃນ

ສນັຍາ; 

- ຕາມ “ໃບເກບັເງນິ” ໃນກລໍະນ ີ ບ່ໍສາມາດກາໍນດົບໍລມິາດວຽກໄດເ້ຊັ່ ນ: ວຽກບໍາລຸງ

ຮກັສາ, ການຂຸດຄົນ້ດນິ, ການສໍາຫຼວດພືນ້ດນີ, ການທໍາ ຄວາມສະອາດຄອງເໝອືງ 

ຫລແືລວນໍາ້ຕ່າງໆ. 

3.  ສນັຍາບໍລກິານທີ່ ປຶກສາຫລຊ່ືຽວຊານ ສາມາດຊໍາລະຕາມລາຄາແບບມອບເໝາົ

ຕາມຫນາ້ວຽກ ຫລຕືາມເວລາ (ຄນົ/ເດອືນ), ໃນກລໍະນນີີ ້ ຕອ້ງໄດກ້ ານດົ ໜາ້

ວຽກໃຫຊ້ດັເຈນເທົ່ າທີ່ ຈະເຮດັໄດ.້ 
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ມາດຕາ 24:      ສະກຸນເງນິໃນການຊໍາລະ. 

          ການກາໍນດົສະກຸນເງນິເພື່ ອຊໍາລະຕາມສນັຍາກບັນຕິບຸິກຄນົ ຫລບໍືລສິດັພາຍ

ໃນ  ຕອ້ງຊໍາລະເປັນເງນິກບີ, ສ່ວນສນັຍາຊືສ້ນີຄາ້, ການກໍ່ ສາ້ງ-ສອ້ມແປງ ແລະການ

ບໍລກິານຈາກຕ່າງປະເທດ, ຊຶ່ ງແມ່ນບໍລສິດັຕ່າງປະເທດ ເປັນຜູສ້ະຫນອງ ຫລຜູືຮ້ບັ   

ເໝາົນັນ້ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມລດັຖະບນັຍດັ ວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງເງນິຕາ ຕ່າງປະເທດ 

ແລະວດັຖຸມຄ່ີາ, ສະບບັເລກທ ີ01/ສປປ, ລງົວນັທ ີ9 ສງີຫາ 2002. 

 

ມາດຕາ 25:      ການດດັແກລ້າຄາ. 

         ແມ່ນປະຕບິດັໄດສໍ້າລບັສນັຍາ ທີ່ ມໄີລຍະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເກນີ 1 ປີຂືນ້ໄປ, 

ແລະກລໍະນລີາຄາຫວົໜ່ວຍໃນທອ້ງຕະຫຼາດຫາກເໜງັຕງີແຮງ (ເພີມ້ ຫລຫຸຼືດ) ແຕ່  

ລະຝ່າຍສາມາດສະເຫນດີດັແກລ້າຄາຫວົຫນ່ວຍໄດ ້ ໂດຍຕອ້ງນາໍເອາົຂໍມູ້ນມາຢັງ້ຢືນ

ເພື່ ອສມົທຽບໃສ່ໄລຍະເວລາເຊນັສນັຍາ. ການດດັແກລ້າຄາຫວົຫນ່ວຍດວ້ຍການເພີມ້   

ຫລຫຸຼືດໄດສ້ະເພາະຮ່ວງລາຍຈ່າຍທີ່ ພວົພນັເຖງີຄ່າແຮງງານ ແລະວດັສະດຸກໍ່ ສາ້ງເທົ່ າ

ນັນ້. ສ່ວນຮ່ວງລາຍຈ່າຍບໍລຫິານ, ຂນົສົ່ ງ, ການປະກນັໄພ ແລະ ກາໍໄລຂອງຜູສ້ະ 

ຫນອງ ຫລຜູືຮ້ບັເໝາົບ່ໍສາມາດດດັແກໄ້ດ.້ 

 

ມາດຕາ 26:     ວທີກີານຊໍາລະ. 

                           ທຸກໆວທີກີານຊໍາລະໃນສນັຍາ ຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມລະບຽບການ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ການຊໍາລະຄ່າສນິຄາ້ທີ່ ຊືນ້າໍບຸກຄນົ ຫຼບໍືລສິດັຢູ່ພາຍໃນປະເທດ   ຕອ້ງຊໍາລະພາຍ 

ຫຼງັທີ່ ໄດຮ້ບັສນີຄາ້ເຂົາ້ສາງຂອງຜູຈ້ດັຊື ້ ຫລເືຈົາ້ຂອງໂຄງການ ບນົພືນ້ຖານມີ

ເອກະສານຢັງ້ຢືນມອບຮບັຢ່າງຄບົຖວ້ນ. 

2. ການຊໍາລະຄ່າສນີຄາ້ ທີ່ ຊືຈ້າກຕ່າງປະເທດ, ຊຶ່ ງຕອ້ງໄດໂ້ອນເງນິ ໄປຕ່າງປະເທດ

ນັນ້, ໃຫຊໍ້າລະຜ່ານທະນາຄານ ດວ້ຍການອອກຈດົໝາຍສນີເຊື່ ອ ທີ່ ສາກນົຮບັຮູ ້

ຫລຮູືບການອື່ ນໆຖາ້ມ.ີ 

3. ການຊໍາລະເງນິລ່ວງຫນາ້ ປະຕບິດັໄດສ່້ວນໃດສ່ວນໜຶ່ ງ ພາຍຫລງັເຊນັສນັຍາ,   

ການຊໍາລະນີ ້ບ່ໍເກນີ 15%  ຂອງມູນຄ່າຕາມສນັຍາ,  ຊຶ່ ງຜູສ້ະຫນອງ   ຫລຜູືຮ້ບັ 

ເໝາົ  ຕອ້ງມໃີບຄໍາ້ປະກນັຈາກທະນາຄານໃນມູນຄ່າເທົ່ າກນັ ຫລບ່ໍືເກນີ 20%   

ຂອງມູນຄ່າສນັຍາ, ຖາ້ຫາກຜູຮ້ບັເຫມາົໄດນ້າໍເອາົກນົຈກັ,  ອຸປະກອນ ແລະ ແຮງ
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ງານມາຮອດສະຫນາມແລວ້. ຫລງັຈາກນັນ້ ແມ່ນໃຫຊໍ້າລະຕາມຄວາມຄບືໜາ້

ຂອງວຽກ. 

4. ການຊໍາລະຕາມຄວາມຄບືຫນາ້ຂອງວຽກງານ ແມ່ນອງີໃສ່ເອກະສານຢັງ້ຢືນ ການ

ກວດກາບໍລມິາດວຽກທີ່ ສໍາເລດັຕວົຈງິຂອງຄະນະກາໍມະການ, ຊື່ ງອງົການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັໂຄງການນັນ້ແຕ່ງຕັງ້ຂືນ້  ໂດຍສມົທບົກບັວສິະວະກອນ ຄວບຄຸມການ

ກໍ່ ສາ້ງ-ສອ້ມແປງນັນ້ ເປັນຜູຢັ້ງ້ຢືນ. 

5. ການຊໍາລະຄ່າທີ່ ປຶກສາ ຫລຊ່ືຽວຊານ ແມ່ນອງີໃສ່ມູນຄ່າສນັຍາ. 

- ຊໍາລະຕາມການສໍາເລດັຂອງໜາ້ວຽກ, ຖາ້ມູນຄ່າສູງ. 

- ຊໍາລະເທື່ ອດຽວພາຍຫລງັວຽກສໍາເລດັ, ຖາ້ມູນຄ່າຕໍ່ າ. 

 

ມາດຕາ 27:      ເນືອ້ໃນສນັຍາ. 

         ເນືອ້ໃນສນັຍາແຕ່ລະປະເພດ ມອບໃຫຄູ່້ສນັຍາຕກົລງົກນັໂດຍໃຫສ້ອດຄ່ອງ

ກບັກດົໝາຍ  ວ່າດວ້ຍຂໍຜູ້ກພນັໃນສນັຍາ  ຂອງ ສປປ ລາວ,  ເລກທ ີ02/90/ສປສ, 

ລງົວນັທ ີ10 ກລໍະກດົ 1990. 

 

ມາດຕາ 28:      ການຄໍາ້ປະກນັສນັຍາ 

          ການຄໍາ້ປະກນັສນັຍາ ແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມມາດຕາ 25 ຂອງດໍາລດັ ວ່າ 

ດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງ ການລງົທນຶຂອງລດັ, ເລກທ ີ 58/ນຍ, ລງົວນັທ ີ 22 ພດຶສະພາ 

2002. 

 

ໝວດທ ີ4 

ການຈດັຕັງ້, ສດິ ແລະຫນາ້ທີ່ ຂອງຄະນະກາໍມະການປະມູນ 

 

ມາດຕາ 29:     ຄະນະກາໍມະການປະມູນ. 

        ທຸກໆຮູບການປະມູນ  ຕອ້ງໄດແ້ຕ່ງຕັງ້ ຄະນະກາໍມະການປະມູນຂຶນ້ໂດຍ 

ແມ່ນອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຢູ່ຂັນ້ສູນກາງ ຫລທືອ້ງຖິ່ ນນັນ້ເປັນຜູແ້ຕ່ງຕັງ້. 

        ຄະນະກາໍມະການປະມນູ ຕອ້ງປະກອບມ:ີ 

- ຂັນ້ກະຊວງ ແລະອງົການທຽບເທົ່ າທີ່ ມຜູີຕ້າງຫນາ້ກະຊວງ ແລະຕາງຫນາ້ຜູຈ້ດັຊື ້

ຫລເືຈົາ້ຂອງໂຄງການ ແຕ່ 1 ຫາ 3 ທ່ານ, ຜູຕ້າງຫນາ້ກະຊວງການເງນິ 1 ທ່ານ, 
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ຄະນະກາໍມະການແຜນການ  ແລະການຮ່ວມມ ື 1  ທ່ານ,  ບນັດາກມົວຊິາການ ທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງບ່ອນລະ 1 ທ່ານ. 

          ນອກນີ,້ ຍງັມຜູີຕ້າງຫນາ້ ຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ (ກມົຮ່ວມມື

ເສດຖະກດິກບັຕ່າງປະເທດ) 1 ທ່ານ, ສະເພາະການນາໍໃຊທ້ນຶຊ່ວຍເຫລອືລາ້ ຫລື

ກູຢື້ມຈາກຕ່າງປະເທດນັນ້. 

 

- ຂັນ້ທອ້ງຖີ່ ນ ແລະພະແນກການ  ມຜູີຕ້າງໜາ້ຫອ້ງວ່າການແຂວງ ແລະຜູຈ້ດັຊື ້ຫລື

ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການແຕ່ 1 ຫາ  3 ທ່ານ,   ຜູຕ້າງຫນາ້ພະແນກການເງນິແຂວງ 1  ທ່ານ

, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ ື1  ທ່ານ,  ຜູຕ້າງໜາ້ຫນ່ວຍງານວຊິາການ

ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງບ່ອນລະ 1 ທ່ານ. 

  

ມາດຕາ 30:      ຄະນະກາໍມະການປະມູນດວ້ຍການເຈລະຈາໂດຍກງົ. 

          ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ເປັນຜູແ້ຕ່ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະການ ຢູ່ພາຍໃນ

ກະຊວງ ຫລອືງົການທຽບເທົ່ ານັນ້, ຊື່ ງປະກອບມສີະມາຊກິແຕ່ 3 ຫາ 5 ທ່ານ. 

 

ມາດຕາ 31:       ຄະນະກາໍມະການປະມູນສມົທຽບລາຄາ. 

          ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຫລອືງົການທຽບເທົ່ ານັນ້ ເປັນຜູແ້ຕ່ງຕັງ້ 

ຄະນະຮບັຜດິຊອບຢູ່ພາຍໃນຂຶນ້,    ຊຶ່ ງປະກອບມສີະມາຊກີແຕ່ 3  ຫາ 5 ທ່ານ ຫລື

ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການນັນ້ ສາມາດມອບຫມາຍໃຫຜູ້ຈ້ດັຊື ້ ຫລເືຈົາ້ຂອງໂຄງ 

ການເປັນຜູຮ້ບັຜດິຊອບໃນການສມົທຽບລາຄາ. 

 

ມາດຕາ 32:     ຄະນະກາໍມະການປະມູນ  ສໍາລບັການປະມນູທີ່ ນາໍໃຊທ້ນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ຫລກືູຢື້ມ 

                    ຈາກຕ່າງປະເທດ. 

           ຖາ້ວ່າສນັຍາລະຫວ່າງລດັຖະບານ ກບັຜູໃ້ຫທ້ນຶໄດລ້ະບຸກ່ຽວກບັການແຕ່ງ 

ຕັງ້ຄະນະກາໍມະການປະມູນ ແລະພຈິາລະນາຕກົລງົຮບັຮອງເອາົຜນົຂອງການ ປະມູນ

ສະເພາະນັນ້ ແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມສນັຍານັນ້ ຫລປືະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂ ຂອງຜູ ້

ໃຫທ້ນືນັນ້.ໃນກລໍະນບ່ໍີໄດກ້າໍນດົ ຫລບ່ໍືມຂໍີຜູ້ກພນັອື່ ນໆແມ່ນຕອ້ງປະຕບິດັ ຕາມດໍາ 

ລດັສະບບັນີ.້ 
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ມາດຕາ 33:     ສດິ ແລະຫນາ້ທີ່ ຂອງຄະນະກາໍມະການປະມູນ 

           ຄະນະກາໍມະການປະມູນທຸກຂັນ້ມສີດິ ແລະໜາ້ທີ່ ໃນການກະກຽມ ເອກະ 

ສານປະມູນ, ດໍາເນນີ ແລະປະເມນີການປະມູນ  ເພື່ ອສະເຫນຮີບັຮອງເອາົຜູຊ້ະນະ 

ການປະມູນ. ຄະນະກາໍມະການປະມູນຕອ້ງໄດແ້ຈງ້ ໃຫບໍ້ລສິດັທີ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັໄຊຊະນະ   

ຊາບ  ແລະຕອ້ງສົ່ ງເງນິຄໍາ້ປະກນັການປະມູນຄນືພາຍໃນ  7 ວນັ,  ຫຼງັຈາກກະຊວງ 

ຫລອືງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ໄດຕ້ກົລງົຮບັຮອງເອາົຜນົການປະມູນ ແລະ 

ປະກາດຜູຊ້ະນະການປະມູນ ແລະໄດຮ້ບັຕອບຕກົລງົເຊນັສນັຍາຈາກຜູຊ້ະນະການ 

ປະມູນແລວ້. 

 

ມາດຕາ 34:     ການພຈິາລະນາ ແລະການປະເມນີການປະມູນ 

           ຄະນະກາໍມະການປະມູນຕອ້ງພຈິາລະນາ,  ປະເມນີ   ແລະພອ້ມທງັເຮດັບດົ

ບນັທກຶການປະເມນີການປະມນູໃຫສໍ້າເລດັພາຍໃນ 15 ວນັ  ແລະສົ່ ງບດົລາຍງານຫາ

ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ເພື່ ອຕກົລງົຮບັຮອງເອາົຜນົການປະມູນ. ຍກົເວັນ້

ກລໍະນທີີ່ ຈາໍເປັນທີ່ ຕອ້ງໄດໃ້ຊເ້ວລາໃນການພຈິາລະນາ ແລະປະເມນີການປະມູນເກນີ

ກວ່າກາໍນດົໄວ,້   ຄະນະກາໍມະການປະມູນ   ຕອ້ງໄດສ້ະເຫນເີປັນລາຍ ລກັອກັສອນ 

ເພື່ ອອະນຸມດັເຫນັດຈີາກກະຊວງການເງນິກ່ອນ. 

 

ມາດຕາ 35:    ການຮກັສາຄວາມລບັ 

            ທຸກໆຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການພຈິາລະນາ, ການປະເມນີການປະມູນ ແລະ ຂໍ ້

ສະເຫນຕ່ີາງໆໃນການພຈິາລະນາຮບັຮອງເອາົຜູຊ້ະນະການປະມູນ, ຄະນະກາໍມະການ

ປະມູນ ຕອ້ງໄດຮ້ກັສາເປັນຄວາມລບັ ແລະບ່ໍສາມາດເປີດເຜຍີໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ 

ຫລບຸືກຄນົທີ່ ບ່ໍມຫີນາ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຮູໄ້ດຈ້ນົກວ່າໄດມ້ກີານຕກົລງົຮບັ ຮອງເອາົຜນົການ

ປະມູນ ແລະປະກາດຜູຊ້ະນະການປະມູນ. 

 

ມາດຕາ 36:     ການພຈິາລະນາຮບັຮອງເອາົຜນົການປະມູນ. 

           ພາຍຫຼງັສໍາເລດັການປະເມນີການປະມູນແລວ້, ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງ 

ການ ຕອ້ງໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມ  ເພື່ ອຮບັຮອງເອາົຜນົການປະມູນ ແລະປະກາດຜູຊ້ະນະ

ການປະມູນ ໂດຍມຜູີຕ້າງຫນາ້ກະຊວງການເງນິເຂົາ້ຮ່ວມນາໍທຸກຄັງ້, ມອບໃຫກ້ະຊວງ

ການເງນິ  ເປັນຜູກ້າໍນດົຕໍາແຫນ່ງບຸກຄນົທີ່ ມສີດິພຈິາລະນາຮບັຮອງເອາົຜນົການປະມູນ 
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ແລະປະກາດຜູຊ້ະນະການປະມູນໂດຍຖເືອາົວງົເງນິ (ມູນຄ່າ) ທີ່ ກາໍນດົສໍາລບັແຕ່ລະ

ຮູບການປະມູນນັນ້ເປັນພືນ້ຖານ. 

          ໃນກລໍະນບ່ໍີສາມາດຮບັຮອງເອາົຜນົການປະມູນ ແລະປະກາດຜູຊ້ະນະການ

ປະມູນໄດນ້ັນ້, ບຸກຄນົທີ່ ມສີດິພຈິາລະນາຮບັຮອງເອາົຜນົການປະມູນ ແລະ ປະກາດຜູ ້

ຊະນະການປະມູນບ່ໍມສີດິດດັແປງ ຫລແືນະນາໍການປະເມນີຂອງຄະນະກາໍມະການ

ປະມູນໄດ,້ ແຕ່ສາມາດສະເຫນໃີຫຄ້ະນະກາໍມະການປະມູນ ທບົທວນຄນືຫາສາຍເຫດ  

ຕົນ້ຕໍທີ່ ມກີານປະເມນີນັນ້ບ່ໍໄດຖ້ກືຮບັຮອງເອາົ, ຖາ້ຫາກການປະເມນີດັ່ ງກ່າວບ່ໍສາ 

ມາດຕກົລງົຮບັຮອງເອາົໄດນ້ ັນ້, ກະຊວງ, ອງົການທຽບເທົ່ າ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ເປັນຜູຈ້ດັ

ຊື ້ ຫລເືຈົາ້ຂອງໂຄງການຕອ້ງໄດສ້ົ່ ງບດົປະເມນີດັ່ ງກ່າວນີຫ້າ  ອງົການກວດກາແຫ່ງລດັ 

ເພື່ ອກວດກາຄນືໃຫມ່. 

     

ມາດຕາ 37:     ການເຊນັສນັຍາ: 

- ພາຍຫລງັ ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ໄດຕ້ກົລງົຮບັຮອງເອາົຜນົຂອງການ 

ປະມູນແລວ້, ຄະນະກາໍມະການປະມູນຕອ້ງໄດແ້ຈງ້ເປັນລາຍລກັອກັສອນໃຫຜູ້ຊ້ະ 

ນະການປະມູນຮບັຊາບ ແລະຜູຊ້ະນະການປະມູນຕອ້ງໄດຕ້ອບຕກົລງົເຊນັສນັຍາ. 

- ກ່ອນຈະເຊນັສນັຍາກບັຜູສ້ະຫນອງ ຫລຜູືຮ້ບັເຫມາົ, ຜູຈ້ດັຊື ້ ຫລເືຈົາ້ຂອງໂຄງ 

ການຕອ້ງໄດກ້ວດກາຄນືວ່າ ຜູຊ້ະນະການປະມູນ ບ່ໍໄດມ້ກີານປ່ຽນແປງ ສະພາບ 

ດາ້ນຄຸນນະວຸດທ ິ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ ໄດຍ້ ື່ ນຂໍສ້ະເຫນປີະມູນ ແລະຍງັມຄີວາມ 

ສາມາດພຽງພໍໃນການຈດັຕັ ້ັງ້ປະຕບິດັສນັຍາໄດ.້ ຖາ້ຫາກເຫນັວ່າ ມກີານປ່ຽນແປງ 

ດາ້ນຄຸນນະວຸດທ ິ ທີ່ ມຜີນົກະທບົຕໍ່ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນັຍານີ,້ ຄະນະກາໍມະ 

ການປະມູນ ຈະຕອ້ງໄດພ້ຈິາລະນາ ແລະສະເຫນຕີກົລງົ ປະກາດຜູຊ້ະນະຄນືໃຫມ່ 

ໂດຍແມ່ນບໍລສິດັທີ່ ໄດລ້ະດບັຖດັລງົມາ. 

- ເອກະສານສນັຍາຕອ້ງເຊນັໂດຍຜູຕ້າງຫນາ້ທີ່  ໄດຖ້ກືມອບຫມາຍ ຈາກອງົການຈດັ 

ຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ເຊນັຮ່ວມກບັຜູຕ້າງຫນາ້ທີ່ ໄດຮ້ບັການມອບຫມາຍຈາກບໍລ ິ

ສດັ. 
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ໝວດທ ີ5 

ການກວດກາ, ມາດຕະການຕ່ໍຜູລ້ະເມດີ ແລະການຕໍ່ ວ່າ 

ມາດຕາ 38:    ການກວດກາ. 

           ການປະມູນຈດັຊືທ້ີ່ ນໍາໃຊທ້ນຶຂອງລດັ ທີ່ ເປັນວຽກງານສໍາຄນັ ແລະມູນຄ່າ 

ສູງ, ກະຊວງການເງນິ (ຫອ້ງການຄູມ້ຄອງຕດິຕາມການການຈດັຊື)້ ຕອ້ງໄດຕ້ດິຕາມ 

ກວດກາທຸກໆຂັນ້ຕອນໂດຍເລີ່ ມແຕ່ການກະກຽມເອກະສານປະມູນ ຈນົຮອດການ 

ເຊນັສນັຍາ ແລະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນັຍາ. 

 

ມາດຕາ 39:    ມາດຕະການຕ່ໍຜູລ້ະເມດີ: 

- ບຸກຄນົ,  ນຕິບຸິກຄນົ  ຫລກືານຈດັຕັງ້ໃດ  ຫາກລະເມດີ  ຫລປືະຕບິດັບ່ໍຖກືຕາມ 

ຂໍກ້າໍນດົຂອງດໍາລດັສະບບັນີ ້ ຈະຖກືລງົໂທດດວ້ຍວທິກີານສກຶສາອບົຮມົ, ຕກັ 

ເຕອືນ,  ປະຕບິດັວໃິນຕາມລະບຽບລດັຖະກອນ,  ປັບໃໝ ຫລລືງົໂທດຕາມກດົ 

ໝາຍຕາມສະຖານໜກັ ຫລເືບາົຂອງພດຶຕກິາໍ. 

- ການລະເມດີດໍາລດັສະບບັນີຫ້າກເປັນການກະທໍາຜດິທາງອາຍາເຊັ່ ນ: ການປອມ 

ແປງເອກະສານ,  ໃຊອ້ ານາດເກນີຂອບເຂດການເລີນ້ເລີ ້  ໃນການປະຕບິດັໜາ້ທີ່  

ຈະຖກືດໍາເນນີຄະດ ີຕາມກດົໝາຍອາຍາ. 

- ໃນກລໍະນ ີມກີານສມົຮູຮ່້ວມຄດິກບັບໍລສິດັ ຫລບຸືກຄນົ ເພື່ ອອອກແບບຄດິໄລ່ມູນ 

ຄ່າກໍ່ ສາ້ງບ່ໍຖກືກບັຕວົຈງິ ຫລສືາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫຊ້ະນະການປະມູນ ເພື່ ອຜນົປະ 

ໂຫຍດຮ່ວມກນັ ຫລຜືນົປະໂຫຍດສ່ວນຕວົ, ຊຶ່ ງສາ້ງຄວາມເສຍັຫາຍໃຫແ້ກ່ຊບັ 

ສມົບດັຂອງລດັ ຫລລືວມໝູ່  ຈະຖກືດໍາເນນີຄະດ ີແລະລງົໂທດຕາມກດົໝາຍ. 

- ສນັຍາການຈດັຊື,້ ການກໍ່ ສາ້ງ - ສອ້ມແປງ   ແລະສນັຍາການບໍລກິານ, ຫາກບ່ໍ

ໄດນ້າໍໃຊຮູ້ບການປະມູນໃດໜຶ່ ງ ທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນໝວດທ ີ 2 ຂອງດໍາລດັສະບບັນີ ້

ແລະທຸກໆ ການປະມູນທີ່ ບ່ໍໂປ່ງໃສ ແມ່ນຖເືປັນໂມຄະ. 

- ຕໍ່ ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນໃດໜຶ່ ງ ທີ່ ມພີດຶຕກິາໍຊືຈ້າ້ງ ຫລຮືບັວ່າຈະໃຫ ້ ວດັຖຸສິ່ ງຂອງ 

ຫລເືງນິຄໍາ   ດວ້ຍທາງກງົ   ຫລທືາງອອ້ມໃຫແ້ກ່ກາໍມະການປະມູນ  ຫລບຸືກຄນົ 

ທີ່ ມສ່ີວນຕດັສນິ ເພື່ ອຊະນະການປະມູນແບບບ່ໍໂປ່ງໃສ, ຊຶ່ ງເຮດັໃຫຜ້ດິຕໍ່ ລະບຽບ 

ຂັນ້ຕອນການປະມູນ, ຄະນະກາໍມະການປະມູນ  ຫລຜູືຈ້ດັຊື ້  ຫລເືຈົາ້ຂອງໂຄງ 

ການສາມາດຕດັອອກຈາກການປະມູນນັນ້ເລຍີ.  ພອ້ມທງັບນັທກຶ  ແລະແຈງ້ໃຫຜູ້ ້

ເຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນທງັຫມດົຊາບ ຫລດໍືາເນນີຄະດຕີາມກດົຫມາຍ. 
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ມາດຕາ 40:      ການຕໍ່ ວ່າ 

          ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ຫາກຮູເ້ຫນັການກະທໍາຜດິ ຂອງຄະນະກາໍມະການ 

ປະມູນ  ຫລຜູືຈ້ດັຊື ້ ຫລເືຈົາ້ຂອງ ໂຄງການ  ທີ່ ຕດິພນັກບັການຈດັຊືໃ້ດຫນື່ ງນັນ້,  ສາ 

ມາດຕໍ່ ວ່າເປັນລາຍລກັອກັສອນຫາ  ປະທານຄະນະກາໍມະການປະມູນ,  ພອ້ມຫຼກັ  

ຖານກ່ຽວກບັການກະທໍາດັ່ ງກ່າວ. ຄໍາຕໍ່ ວ່ານີຕ້ອ້ງໄດພ້ຈິາລະນາ ແລະແກໄ້ຂໂດຍ 

ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດໍາລດັສະບບັນີ.້ 
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ມາດຕາ 41:      ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

          ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດໍາລດັສະບບັນີ ້ໄດຢ່້າງຖກືຕອ້ງ ແລະ

ມປີະສດິທຜິນົ. ມອບ ໃຫກ້ະຊວງການເງນິຜນັຂະຫຍາຍ ແລະອອກຂໍກ້າໍນດົ, ລະ 

ບຽບການ,  ຄໍາແນະນາໍ ແລະມາດຕະການລະອຽດໃຫສ້ອດຄ່ອງ  ແລະເຫມາະສມົແຕ່

ລະໄລຍະ ແລະມຫີນາ້ທີ່ ຕດິຕາມ, ກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິຕາມ ພາລະ

ບດົບາດຂອງຕນົ. 

          ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລດັຕອ້ງໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັດໍາລດັສະບບັນີ ້ ແລະ 

ບນັດາລະບຽບການ, ຂໍກ້າໍນດົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃຫຖ້ກືຕອ້ງ, ເຂັມ້ງວດ ແລະໃຫໄ້ດຮ້ບັ 

ຜນົດ.ີ 

 

ມາດຕາ 42:      ຜນົສກັສດິ 

          ດໍາລດັສະບບັນີ ້ ມຜີນົສກັສດິນບັແຕ່ມືລ້ງົລາຍເຊນັເປັນຕົນ້ໄປ ແລະປ່ຽນ 

ແທນດໍາລດັວ່າດວ້ຍການຈດັຊືສ້ນີຄາ້, ການກໍ່ ສາ້ງ-ສອ້ມແປງ ແລະການບໍລກິານ 

ດວ້ຍທນຶຂອງລດັ, ເລກທ ີ95/ນຍ, ລງົວນັທ ີ5/12/1995. 

 

                 ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ 

 

 

            ບຸນຍງັ ວໍລະຈດິ 
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