
 

 

 

 

ສສຊ ຮັບຮອງຮ�າງກົດໝາຍ

 

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 8

ຂອງທ�ານນາງ ປານ ີຢາທໍ�ຕ�� ປະທານສະພາແຫ�ງຊາດ

ລາວ ໄດ�ຂ້ຶນຜ�ານຮ�າງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍຫຼັກຊັບ 

ປະກອບຄ�າເຫັນໃສ�ຮ�າງກົດໝາຍດັ�ງກ�າວຊຶ່ງປະກອບມີສະພາບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົດໝາຍວ�າດ�ວຍຫຼັກຊັບ

ເປ�ນໃນການສະເໜີປ�ບປ�ງກົດໝາຍ; ສະພາບການກະກຽມປ�ບປ�ງກົດໝາຍ

ຮັບພາຍຫຼັງການໃນປ�ບປ�ງກົດໝາຍຊຶ່ງເນື້ອໃນຕ້ົນຕໍໃນການປ�ບປ�ງ

ໝວດ ແລະ 202 ມາດຕາ ທຽບກັບກົດໝາຍສະບັບປ

ໃນໄລຍະຜ�ານມາການຄ��ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼັກຊັບໃນໄລຍະຕົ້ນ

ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໃນເດືອນພຶດສະພາ 2010

ໃນການພັດທະນາວຽກງານຫຼັກຊັບເທົ�າທີ່ຄວນ. 

ດ�ວຍຫຼັກຊັບ ຊຶ່ງຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ�ງຊາດຕາມມະຕິຕົກລົງສະບັບເລກທີ 

ປະເທດໄດ�ອອກລັດຖະດ�າລັດປະກາດໃຊ� ສະບັບເລກທີ 

ກາຍເປ�ນເຄື່ອງມື ແລະ ບ�ອນອີງທີ່ສ�າຄັນໃຫ�ແກ�ການຄ��ມຄອງ

 

 

ສສຊ ຮັບຮອງຮ�າງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍຫັຼກຊັບ

(ສະບັບປ�ບປ�ງ) 

 
 

8 ຂອງສະພາແຫ�ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 3 ທັນວາ 2019

ປະທານສະພາແຫ�ງຊາດ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນ ທ�ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜ��ວ�າການທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ 

 (ສະບັບປ�ບປ�ງ) ເພື່ອໃຫ�ບັນດາທ�ານສະມາຊິກສະພາແຫ�ງຊາດ 

ປະກອບມີສະພາບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົດໝາຍວ�າດ�ວຍຫຼັກຊັບ

ສະພາບການກະກຽມປ�ບປ�ງກົດໝາຍ; ເນື້ອໃນຕ້ົນຕໍການປ�ບປ�ງກົດໝາຍ ແລະ ຄາດຄະເນຜົນໄດ�

ເນື້ອໃນຕ້ົນຕໍໃນການປ�ບປ�ງຮ�າງກົດໝາຍສະບັບປ�ບປ�ງໃໝ�ໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ 

ທຽບກັບກົດໝາຍສະບັບປະຈ�ບັນແມ�ນ ມີ XIII ພາກ, 16 ໝວດ ແລະ 173 ມາດຕາ

ຜ�ານມາການຄ��ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼັກຊັບໃນໄລຍະຕົ້ນ, ລັດຖະບານໄດ�ອອກດ�າລັດວ�າດ�ວຍຫຼັກຊັບ 

2010 ແລະ ຜ�ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງເຫັນວ�າ ຍັງບໍ�ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ�

 ສະນັ້ນ, ມາຮອດທ�າຍປ� 2012 ຈຶ່ງໄດ�ຍົກດ�າລັດສະບັບດັ�ງກ�າວຂ້ຶນເປ�ນກົ

ຕາມມະຕິຕົກລົງສະບັບເລກທີ 033/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ທັນວາ 

ປະເທດໄດ�ອອກລັດຖະດ�າລັດປະກາດໃຊ� ສະບັບເລກທີ 027/ປປທ, ລົງວັນທີ 17 ມັງກອນ 2013 ຊຶ່ງ

ກາຍເປ�ນເຄື່ອງມື ແລະ ບ�ອນອີງທີ່ສ�າຄັນໃຫ�ແກ�ການຄ��ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼັກຊັບໃຫ�ມີການຂະຫຍາຍຕົວເລື້ອຍໆມາ

ຫັຼກຊັບ  

 
2019 ພາຍໃຕ�ການເປ�ນປະທານ

ທ�ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜ��ວ�າການທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ 

ເພື່ອໃຫ�ບັນດາທ�ານສະມາຊິກສະພາແຫ�ງຊາດ (ສສຊ) ພິຈາລະນາ ແລະ 

ປະກອບມີສະພາບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົດໝາຍວ�າດ�ວຍຫຼັກຊັບ; ເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈ�າ

ເນື້ອໃນຕ້ົນຕໍການປ�ບປ�ງກົດໝາຍ ແລະ ຄາດຄະເນຜົນໄດ�

ໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ XV ພາກ 16  

ມາດຕາ. 

ລັດຖະບານໄດ�ອອກດ�າລັດວ�າດ�ວຍຫຼັກຊັບ 

ແລະ ຜ�ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງເຫັນວ�າ ຍັງບໍ�ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ�ເທົ�າທີຄ່ວນ

ຈຶ່ງໄດ�ຍົກດ�າລັດສະບັບດັ�ງກ�າວຂ້ຶນເປ�ນກົດໝາຍວ�າ

ທັນວາ 2012 ແລະ ປະທານ

ຊຶ່ງກົດໝາຍສະບັບດັ�ງກ�າວໄດ�

ໃຫ�ມີການຂະຫຍາຍຕົວເລື້ອຍໆມາ. 



 

 

ຜ�ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບດັ�ງກ�າວເປ�ນເວລາ 7 ປ� ໄດ�ອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ�ແກ�ການລະດົມທຶນໄລຍະ

ຍາວ ຊຶ່ງປະຈ�ບັນມີບໍລິສັດຈົດທະບຽນ 11 ບໍລິສັດ ສາມາດລະດົມທຶນໄດ�ທັງໝົດ 19.190,39 ຕື້ກີບ ຫຼ ືເທົ�າກບັ 12,59% ຂອງ GDP;

ມ�ນຄ�າຕະຫຼາດຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວຮອດເດືອນຕ�ລາ 2019 ທັງໝົດ 9.098,76 ຕື້ກີບ ຫຼື ເທົ�າກັບ 1.027,95 ລ�ານໂດລາສະຫະລັດ 

(ທຽບໃສ�ກ��ມປະເທດ ASEAN ສປປ ລາວ ຢ��ອັນດັບທີ 8 ຖັດຈາກ ສສ.ຫວຽດນາມ ແລະ ທຽບໃສ�ກ��ມປະເທດ CLMV ສປປ ລາວ 

ຢ��ອັນດັບທີ 2 ຖັດຈາກ ສສ.ຫວຽດນາມ). ມ�ນຄ�າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຂອງ ສປປ ລາວ ທຽບກັບ GDP 5,67%, ກ�າປ�ເຈຍ ທຽບກັບ 

GDP 3%, ມຽນມາ ທຽບກັບ GDP 0,61% ແລະ ສສ. ຫວຽດນາມ ທຽບກັບ GDP 59,16% ສ�າລັບ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໂຮຈີມິນ 

ສ�ວນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຮ�າໂນຍ ທຽບກັບ GDP 1,42%. 

ບັນດາສະຖາບັນສ່ືກາງດ�ານຫຼັກຊັບໄດ�ເພີ່ມຂ້ຶນຖ�າທຽບໃສ�ເມ່ືອກ�ອນຊຶ່ງປ�ດຈ�ບັນມີບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຈ�ານວນ 4 ບໍລິສັດ, 

ຮັບຮອງເອົາທະນາຄານດ�ແລຊັບສິນ 3 ແຫ�ງ, ຮັບຮອງບໍລິສັດກວດສອບ 4 ແຫ�ງ, ຮັບຮອງບໍລິສັດຈັດລ�າດັບຄວາມໜ�າເຊື່ອຖື 1 ແຫ�ງ 

ແລະ ຮັບຮອງເອົາບໍລິສັດປະເມີນມ�ນຄ�າຊັບສິນ 9 ແຫ�ງ ເພື່ອໃຫ�ຫົວໜ�ວຍເຫຼົ�ານ້ີສາມາເຂ້ົາມາດເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ;

ມີຜ��ລົງທຶນທັງພາຍໃນແລະຕ�າງປະເທດທີ່ໄດ�ໃຫ�ຄວາມສົນໃຈແລະເຂົ້າມາເຄື່ອນໄຫວຊືຂ້າຍຫຼັກຊັບຫຼາຍພໍສົມຄວນໂດຍມີຈ�ານວນບັນຊີ

ຫຼັກຊັບທັງໝົດ 14.724 ບັນຊ.ີ ໃນນ້ັນບັນຊີຫຼັກຊັບທີ່ເປ�ນຂອງຜ��ລົງທຶນພາຍໃນ 11.479 ບັນຊີກວມເອົາ 78.22% (ໃນນ້ີປະເພດ

ບ�ກຄົນ 11.427 ບັນຊີກວມເອົາ 77.87% ແລະ ປະເພດສະຖາບັນ 52 ບັນຊີ ກວມເອົາ 0.35%) ແລະ ຜ��ລົງທຶນຕ�າງປະເທດ 3.245 

ບັນຊ ີ ກວມເອົາ 21.78% (ໃນນ້ີປະເພດບ�ກຄົນ 3.170 ບັນຊີ ກວມເອົາ 21.28% ແລະ ປະເພດສະຖາບັນ 75 ບັນຊີ ກວມເອົາ 

0.50%). 

ຜ�ານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົດໝາຍວ�າດ�ວຍຫຼັກຊັບໃນຜ�ານມາ ເຫັນວ�າຍັງມີບາງດ�ານບໍ�ທັນຄ�ອງຕົວ, ບາງເນື້ອໃນບໍ�ທັນຊັດ

ເຈນ, ຮັດກ�ມ, ບໍ�ແທດເໝາະຕໍ�ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານຫຼັກຊັບ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນເທົ�າທີ່ຄວນ; ການກ�ານົດພາລະ

ບົດບາດຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ສ�ນຮັບຝາກຫຼັກຊັບຍັງມີລັກສະນະກວມລວມ ພາໃຫ�ການເຄື່ອນໄຫວບໍ�ທັນຄ�ອງຕົວເທົ�າທີ່ຄວນ; ບົດ

ບັນຍັດກ�ຽວກັບການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຍັງບໍ�ທັນຄົບຖ�ວນພຽງພໍໂດຍສະເພາະບົດບັນຍັດກ�ຽວກັບການລາຍງານ, ການເປ�ດເຜີຍຂໍ�ມ�ນ ແລະ 

ການເກັບຮັກສາຂໍ�ມ�ນບໍ�ທັນລະອຽດຊັດເຈນໃນນີກ້ານລາຍງານຂໍ�ມ�ນກ�ຽວກັບບ�ກຄົນພາຍໃນ; ບົດບັນຍັດກ�ຽວກັບການສືບສວນ-ສອບ

ສວນບໍ�ທັນຮັດກ�ມ ແລະ ສອດຄ�ອງກັບກົດໝາຍວ�າດ�ວຍການດ�າເນີນຄະດີອາຍາ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງອົງການຄ��ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ

ສາກົນ (IOSCO) ແລະ ບັນຫາສ�າຄັນທີຕ່ິດພັນອີກຈ�ານວນໜ່ຶງ. 

 

 

 

 



ພາຍຫຼັງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍຫຼັກຊັບສະບັບປ�ບປ�ງສະບັບນີໄ້ດ�ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ�ແມ�ນຈະໄດ�ຮັບຜົນດີຫຼາຍດ�ານ ໂດຍ

ສະເພາະອົງການຄ��ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບຈະມີນິຕິກ�າໃນການຄ��ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼັກຊັບໜັກ 

ແໜ�ນຂ້ຶນກວ�າເກົ�າມີການເຄື່ອນໄຫວທີມີ່ປະສິດທິພາບ, ໂປ�ງໃສ ແລະ ຍ�ຕິທ�າ ແນໃສ�ເຮັດໃຫ�ວຽກງານດັ�ງກ�າວຂະຫຍາຍຕົວຢ�າງຕໍ�

ເນື່ອງ ແລະ ຍືນຍງົ ປະກອບສ�ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມດ�ວຍບາດກ�າວທີ່ໜັກແໜ�ນ; ສ�າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ�

ບັນດາບໍລິສັດ ຫຼື ຫົວໜ�ວຍທ�ລະກິດພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ສາມາດລະດົມທຶນຜ�ານຕະຫຼາດທຶນ, ຊຸກຍ��, ສົ�ງເສີມ ແລະ ອ�ານວຍ

ຄວາມສະດວກໃຫ�ແກ�ບ�ກຄົນ ແລະ ນິຕິບ�ກຄົນ ປະກອບສ�ວນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບໃຫ�ຫຼາຍຂ້ຶນ; ສ�າງຄວາມເຊື່ອໝ້ັນໃຫ�ແກ�ຜ��ລົງທຶນທັງ

ພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດ ພ�ອມທັງເປ�ນການດຶງດ�ດໃຫ�ເຂ້ົາມາມີສ�ວນຮ�ວມໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນ; ເອື້ອອ�າ

ນວຍໃຫ�ແກ�ການພົວພັນຮ�ວມມືໃນການພັດທະນາວຽກງານຫຼັກຊັບກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໄດ�ດີຂ້ຶນກວ�າເກົ�າ ໂດຍສະເພາະວຽກງານ

ການເຊື່ອມໂຍງຕະຫຼາດທຶນໃນຂົງເຂດອາຊຽນ. 

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ບັນດາທ�ານ ສສຊ ກໍ�ໄດ�ສ�ມສະຕິປ�ນຍາເຂ້ົາໃນການຄົ້ນຄ�ວາ, ເຈາະຈີ້ມ, ຊັກຖາມ, ປະກອບຄ�າຄິດຄ�າເຫັນໃນ

ລັກສະນະສ�າງສັນຢ�າງກົງໄປກົງມາຫຼາຍດ�ານ ຕໍ�ຮ�າງກົດໝາຍດັ�ງກ�າວ ແລະ ໄດ�ຮັບການອະທບິາຍ ແລະ ຊີແ້ຈງບັນຫາຕ�າງໆຈາກຢ�າງລະ

ອຽດສົມຄວນຈາກຄະນະຮັບຜດິຊອບການຮ�າງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປ�ບປ�ງ) ແລະ ໃນຕອນທ�າຍຂອງການປະຊຸມທ�ານນາງ

ປານ ີຢາທໍ�ຕ�� ປະທານສະພາແຫ�ງຊາດໄດ�ສັງລວມ ແລະ ມີຄ�າເຫັນແນະນ�າໃຫ�ຄະນະອະນ�ກ�າມະການຮ�າງກົດໝາຍດັ�ງກ�າວ ນ�າໄປປ�ບປ�ງ

ແກ�ໄຂ ເພື່ອເຮັດໃຫ�ຮ�າງເນື້ອໃນກົດໝາຍສະບັບນີອ້�ດົມສົມບ�ນຍິ່ງຂ້ຶນ; ຈາກນ້ັນ, ທີປ່ະຊມຸກໍ�ໄດ�ມີການພຈິາລະນາ ແລະ ລົງຄະແນນ

ສຽງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍດັ�ງກ�າວຢ�າງເປ�ນເອກະສັນໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 3 ທັນວາ 2019. 

# ຂ�າວ-ພາບ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຊາດພັດທະນາ ພາເສດຖະກິດກ�າວໄກ ພ�ອມກັນນ�າໃຊ�ເງນິກີບ 




