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- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ກະສິກາ ສະບັບເລກທີ 01/98
ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ຕຸລາ 1998;
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດິນ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ,
ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2003;
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ

- ຂະແໜງການ

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ກະສິກາ ສະບັບເລກທີ 01/98
ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ຕຸລາ 1998;

- ຂະແໜງການ

ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ (01 - 03)
1

011

ການປູກພດລົັ້ມລຸກ

- ນາໃຊຸ້ເນອ
ັ້ ທີື່ດິນເອກະຊົນ ຫຼາຍກວ່າ 10 ເຮັກຕາ ຂັ້ນໄປ;
- ປະຕິບັດຂໍ້ການົດອື່ນ ຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການ
ທີື່ ກ່ຽວຂຸ້ ອ ງ.

2

012

ການປູກພດໄມຸ້ຢືນຕົັ້ນ

- ນາໃຊຸ້ເນອ
ັ້ ທີື່ດິນເອກະຊົນ ຫຼາຍກວ່າ 10 ເຮັກຕາ ຂັ້ນໄປ;



- ປະຕິບັດຂໍ້ການົດອື່ນ ຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດິນ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ,
ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2003;
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ
ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ທີື່ ກ່ຽວຂຸ້ ອ ງ.

3

0162

ກິດຈະກາສະໜັບສະໜູນ ການລຸ້ ຽງສັດ

- ຕຸ້ອງມີເນັ້ອທີື່, ທຶນ, ສານັກງານ, ສິື່ງປຸກສຸ້າງ, ອຸປະກອນ,

ກະສິກາ ແລະ
ປ່າໄມຸ້;
- ຂະແໜງການ

ກະສິກາ ແລະ
ປ່າໄມຸ້;
- ຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການລຸ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ

- ຂະແໜງການ

ເຄື່ອງມ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊຸ້ ຢ່າງເໝາະສົມ;

ສະບັບເລກທີ 08/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11 ພະຈິກ 2016;

ກະສິກາ ແລະ

- ຕຸ້ອງມີນັກວິຊາການ ທີື່ມີຄວາມຮູຸ້ດຸ້ານການລຸ້ຽງສັດ ລະດັບ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດິນ ສະບັບ ເລກທີ 04/ສພຊ,

ປ່າໄມຸ້;

ຊັັ້ນກາງ ຂຶັ້ນໄປ ຫຼ ວິຊາການສັດຕະວະແພດ ທີື່ມີໃບຢັັ້ງຢືນໄດຸ້

ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2003;

- ຂະແໜງການ

ຜ່ານການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ສາລັບການລຸ້ຽງສັດ, ສ່ວນ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

ທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ ການສັດຕະວະແພດນັັ້ນ ຕຸ້ອງໃຫຸ້ມີສັດຕະວະ

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;

ແພດ ຫຼ ພະຍາບານສັດ ທີື່ມີໃບຢັັ້ງຢືນປະກອບວິຊາຊີບ ຈາກ

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

1



ສະພາສັດຕະວະແພດ;
- ໄດຸ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ທຸ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ;
- ປະຕິບັດເງ ື່ອນໄຂອື່ນທີື່ຈາເປັນ ຕາມອົງການຄຸຸ້ມຄອງວຽກງານ
ລຸ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດການົດ.
4

0210

ການປູກໄມຸ້ ແລະ ກິດຈະກາປ່າໄມຸ້

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ປ່າໄມຸ້ ສະບັບເລກທີ 06/ສພຊ,

- ຂະແໜງການ

(ສາລັບ ISIC ນີັ້ ຄວບຄຸມ ສະເພາະແຕ່: ການ

ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2007;

ກະສິກາ ແລະ

ປູກໄມຸ້ອຸດສາຫະກາ (ຍົກ ເວັັ້ນ ຢາງພາລາ)

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ສັດນ້າ ແລະ ສັດປ່າ ສະບັບເລກທີ

ປ່າໄມຸ້;

ແລະ ກິ ດຈະກາ ກ່ຽວກັບປ່າໄມຸ້ ເຊັັ່ນ: ກິດຈະກາ

07/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2007;

- ຂະແໜງການ

ການທ່ ອງທ່ ຽວທາມະຊາດ, ຟືັ້ນຟູປ່ າໄມຸ້ເຂດ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດິນ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ,

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

ຊຸດໂຊມ, ສຸ້ າງສວນພກສາຊາດ, ກິດຈະກາ

ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2013;

ອະນຸ ລັກສັ ດນ້າ ສັ ດປ່າ ແລະ ພດທີື່ ຫາຍາກ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ

ແລະ ໃກຸ້ຈະສູນພັນ ແລະ ການລົງທຶນດຸ້ານ

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;

ສິນເຊື່ອກາກບອນປ່າໄມຸ້)

- ແຈຸ້ງການ ກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ສົັ່ງອອກ



ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ໄມຸ້ຜະລິດຖ່ານ ສະບັບເລກທີ
1355/ຫສນຍ. ກລຂ, ລົງວັນທີ 9 ກັນຍາ 2016;
- ບົດແນະນາ ຂອງກົມປ່າໄມຸ້ ກ່ຽວກັບການສຸ້າງບົດ
ວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ການລົງທຶນປູກໄມຸ້ອຸດສາ
ຫະກາ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ສະບັບເລກທີ 1643/
ກປມ, ລົງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2010;
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.
5
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ການປູກ ແລະ ເກັບກູຸ້ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ທີື່ປູກ

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ປ່າໄມຸ້ ສະບັບເລກທີ 06/ສພຊ,

- ຂະແໜງການ

ເພື່ອ ການຄຸ້າ (ໃນເຂດປ່າທີື່ປະຊາຊົນຄຸຸ້ມຄອງ

ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2007;

ກະສິກາ ແລະ

ນາໃຊຸ້)

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດິນ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ,

ປ່າໄມຸ້;

ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2013;

- ຂະແໜງການ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.



ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;
- ແຈຸ້ງການ ກ່ຽວກັບ ການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ສົັ່ງອອກ
ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ໄມຸ້ຜະລິດຖ່ານ ສະບັບເລກທີ

2

1355/ຫສນຍ. ກລຂ, ລົງວັນທີ 9 ກັນຍາ 2016;
- ບົດແນະນາ ຂອງກົມປ່າໄມຸ້ ກ່ຽວກັບການສຸ້າງບົດ
ວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ການລົງທຶນປູກໄມຸ້ອຸດສາ
ຫະກາ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ສະບັບເລກທີ 1643/
ກປມ, ລົງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2010;
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.
ການຂຸດຄົນ
ັ້ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ (05 - 09)
6
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0990

ກິດຈະການຊອກຄົັ້ນ, ສາຫຼວດແຮ່ທາດ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ແຮ່ທາດ ສະບັບເລກທີ 31/ສພຊ,

- ຂະແໜງການ

ພາຍໃຕຸ້ຮູບການບລິສັດເທົັ່ານັັ້ນ);

ລົງວັນທີ 3 ພະຈິກ 2017;

ພະລັງງານ ແລະ

- ນິຕິບຸກຄົນໜຶື່ງ ສາມາດດາເນີນການຊອກຄົັ້ນແຮ່ທາດໄດຸ້ 1

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ

ບໍ່ແຮ່;

ຕອນ ມີເນັ້ອທີື່ບໍ່ເກີນ 200 ກິໂລຕາແມັດ.

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;

- ຂະແໜງການ

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ແຮ່ທາດ ສະບັບເລກທີ 31/ສພຊ,

- ຂະແໜງການ

(ສາລັບ ISIC ນີັ້ ຄວບຄຸມສະເພາະແຕ່: ການ

ລົງວັນທີ 3 ພະຈິກ 2017;

ພະລັງງານ ແລະ

ບລິການໃຫຸ້ຄາປຶກສາ ດຸ້ານແຮ່ທາດ, ຊອກຄົັ້ນ,

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ບໍ່ແຮ່;

ການບລິການສະໜັບສະໜູນດຸ້ານແຮ່ທາດ

- ຕຸ້ອງເປັນນິຕິບຸກຄົນ ພາຍໃນ ຫຼ ຕ່າງປະເທດ (ດາເນີນ

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.





ສາຫຼວດຂຸດຄົັ້ນ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ວິໄຈແຮ່ທາດ)

- ຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

ອຸດສາຫະກາປຸງແຕ່ງ (10 - 33)
8

1920

ການຜະລິດຜະລິດຕະພັນນ້າມັນ ກັັ່ນ ກອງ

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.



- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ອຸດສາຫະກາປຸງແຕ່ງ ສະບັບເລກທີ

- ຂະແໜງການ

48/ສພຊ, ລົງວັນທີ 27 ທັນວາ 2013;

ອຸດສາຫະກາ

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ແລະ ການຄຸ້າ;
- ຂະແໜງການ
ພະລັງງານ ແລະ
ບໍ່ແຮ່;
- ຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

3

9

2029

ການຜະລິດ ຜະລິດຕະພັ ນ ເຄມີອື່ ນ ໆທີື່ ບໍ່ ທັ ນ

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການຄຸຸ້ມຄອງເຄມີ ສະບັບເລກທີ

- ຂະແໜງການ

ໄດຸ້ ຈັດ ເຂົັ້ າບ່ ອ ນໃດ

07/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ພະຈິກ 2016;

ພະລັງງານ ແລະ

(ສາລັບ ISIC ນີັ້ ຄວບຄຸມສະເພາະແຕ່: ການ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ອຸດສາຫະກາປຸງແຕ່ງ ສະບັບເລກທີ

ບໍ່ແຮ່;

ແຍກ ຫຼ ຫຼອມແຮື່ທາດຫາຍາກ (Rare Earth)

48/ສພຊ, ລົງວັນທີ 27 ທັນວາ 2013;

- ຂະແໜງການ

ທີື່ບໍ່ແມ່ນແຮ່ທາດກາມັນຕະພາບລັງສີ)

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.



ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.
10

2100

ການຜະລິດ ຢາປົວ ພະຍາດ, ຜະລິດ ຕະພັນ ເຄມີ

- ຕຸ້ອງມີທຶນຈົດທະບຽນ 1 ຕກີບ ຂຶັ້ນໄປ;

ໃຊຸ້ ປຸງແຕ່ງຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການຢາຈາກ

- ອັ ດຕາສ່ວນການຖຮຸຸ້ນຂອງຜູລ
ຸ້ ົງທຶນຕ່າງປະເທດ ແມ່ນບໍ່ໃຫຸ້

ເລກທີ 07/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2011;

ສາທາລະນະສຸກ;

ພດ

ເກີ ນ 49%.

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ອຸດສາຫະກາປຸງແຕ່ງ ສະບັບເລກທີ

- ຂະແໜງການ

48/ສພຊ, ລົງວັນທີ 27 ທັນວາ 2013;

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.



- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນແພດ ສະບັບ - ຂະແໜງການ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ
ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;
- ແຈຸ້ງການ ກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງອຸປະກອນການແພດ
ສະບັບເລກທີ 310/ກຊສ, ລົງວັນທີ 20 ມີນາ 2013;
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.
ການຜະລິ ດ ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ຢາສັ ດ ຕະວະແພດ

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.



ປະເພດຢາຫຼ ວ ງ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການລຸ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ - ຂະແໜງການ
ສະບັບເລກທີ 08/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11 ພະຈິກ 2016;

ກະສິກາ ແລະ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນແພດ ສະບັບ ປ່າໄມຸ້;
ເລກທີ 07/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2011;

- ຂະແໜງການ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ອຸດສາຫະກາປຸງແຕ່ງ ສະບັບເລກທີ

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

48/ສພຊ, ລົງວັນທີ 27 ທັນວາ 2013;
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ
ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.
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2394

ການຜະລິດຊີມັງ, ປູນຂາວ ແລະ ປູນຕິດເຄອບ

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ອື່ນໆ

4



- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ແຮ່ທາດ ສະບັບເລກທີ 31/ສພຊ,

- ຂະແໜງການ

ລົງວັນທີ 3 ພະຈິກ 2017;

ພະລັງງານ ແລະ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ອຸດສາຫະກາປຸງແຕ່ງ ສະບັບເລກທີ

ບໍ່ແຮ່;

48/ສພຊ, ລົງວັນທີ 27 ທັນວາ 2013;

- ຂະແໜງການ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.
ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.
ນາ້ ປະປາ, ລະບົບລະບາຍນາ້ ເປືອ
ັ້ ນ ແລະ ການຟືນ
ັ້ ຟູ (36 - 39)
12

3812

ການເກັບມຸ້ ຽນສິື່ງເສດເຫຼອທີື່ເປັນ ອັນຕະລາຍ

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.



- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ - ຂະແໜງການ
ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;

ໂຍທາທິການ

- ບົດແນະນາ ກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ສະບັບ ແລະ ຂົນສົັ່ງ;
ເລກທີ 0745/ກຊສ, ລົງວັນທີ 11 ກຸມພາ 2015;

- ຂະແໜງການ

- ບົດແນະນາ ກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງສິື່ງເສດເຫຼອ ທີື່ ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.
ເປັນພິດ ແລະ ອັນຕະລາຍ ສະບັບເລກທີ 0744/ກຊສ,
ລົງວັນທີ 11 ກຸມພາ 2015;
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.
13
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ການບາບັດ ແລະ ກາຈັ ດສິື່ ງເສດເຫຼອ ທີື່ເ ປັ ນ

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.



ອັ ນຕະລາຍ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ - ຂະແໜງການ
ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;

ອຸດສາຫະກາ

- ບົດແນະນາ ກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ສະບັບ ແລະ ການຄຸ້າ;
ເລກທີ 0745/ກຊສ, ລົງວັນທີ 11 ກຸມພາ 2015;

- ຂະແໜງການ

- ບົດແນະນາ ກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງສິື່ງເສດເຫຼອ ທີື່ ພະລັງງານ ແລະ
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ການນ າເສດວັດສະດຸມາໃຊຸ້ຄນ (ການຜະລິດຄນ

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.



ເປັນພິດ ແລະ ອັນຕະລາຍ ສະບັບເລກທີ 0744/ກຊສ,

ບໍ່ແຮ່;

ລົງວັນທີ 11 ກຸມພາ 2015;

- ຂະແໜງການ

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

- ຂະແໜງການ

ໃໝ່ສິື່ງເສດເຫຼອທຸກປະເພດ ເຊັັ່ນ: ສິື່ງເສດເຫຼອ

ອຸດສາຫະກາ

ເອເລັກໂຕນິກ, ເຄື່ອງໄຟຟ້າ, ໝໍ້ໄຟເກົັ່າ, ປາສຕິກ

ແລະ ການຄຸ້າ;

ແລະ ສິື່ງເສດເຫຼອອື່ນໆ)

- ຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

5

ການຂົນສົງັ່ ແລະ ສາງສິນຄຸ້າ (49 - 53)
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5110

5120

5320

ການຂົນສົັ່ງໂດຍສານທາງອາກາດ

ການຂົນສົັ່ງສິນຄຸ້າທາງອາກາດ

ການເຄື່ອນໄຫວດຸ້ານບລິການຈັດສົັ່ງໄປສະນີ
ແລະ ພັດສະດຸພັນ (Courier activities)

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮອນ ສະບັບເລກທີ

- ຂະແໜງການ

53/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2018;

ໂຍທາທິການ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ

ແລະ ຂົນສົັ່ງ;

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;

- ຂະແໜງການ

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮອນ ສະບັບເລກທີ

- ຂະແໜງການ

53/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2018;

ໂຍທາທິການ

- ກົດໝາຍ ວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ

ແລະ ຂົນສົັ່ງ;

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;

- ຂະແໜງການ

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

- ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍ ການອະນຸຍ າດດາເນີນທຸລະກິດ

- ຂະແໜງການ

ສາລັບການບລິການຈັດສົັ່ງໄປສະນີ ແລະ ພັດສະດຸພັນ

ບລິການໄປສະນີ ສະບັບເລກທີ 2555/ປທສ, ລົງວັນທີ

ໄປສະນີ ໂທລະ

ລະຫວ່າງປະເທດ.

29 ສິງຫາ 2016;

ຄົມມະນາຄົມ

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ແລະ ສື່ສານ;

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.
ກ)

ຂ)







ສາລັບການບລິການຈັດສົັ່ງໄປສະນີ ແລະ ພັດສະດຸພັນ



- ຂະແໜງການ

ພາຍໃນປະເທດ.
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-

ສຸ້າງຕັັ້ງສາຍການບິນ

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂຸ້ອງ



- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮອນ ສະບັບເລກທີ

- ຂະແໜງການ

53/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2018;

ໂຍທາທິການ

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ແລະ ຂົນສົັ່ງ;
- ຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

ການເຄອ
ື່ ນໄຫວ ດຸ້ານທີພ
ື່ ກ
ັ ເຊົາັ່ ແລະ ບລິການອາຫານ (55 - 56)
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5510

ທຸລະກິດໂຮງແຮມ ແລະ ຣີສອດ ລະດັບ

- ມີຖານະທາງດຸ້ານການເງິນ ຫຼ ແຫຼງ່ ທຶນ ຊຶື່ງໄດຸ້ຮັບການ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ ສະບັບເລກທີ

- ຂະແໜງການ

4 ດາວ ຂຶັ້ນໄປ

ຢັັ້ງຢືນ ຈາກສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ ຫຼ ຕ່າງປະເທດ;

32/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ກລະກົດ 2013;

ຖະແຫຼ່ງຂ່າວ

- ມີທຶນຈົດທະບຽນ ຕໍ່າສຸດບໍ່ຫຼຸດ 30% ຂອງທຶນທັງໝົດໃນ

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ວັດທະນາທາ

ໂຄງການດັັ່ງກ່າວ.



ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ;

6

- ຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.
ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕສ
ໍ່ ສ
ື່ ານ (58 - 63)
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5811

ການສຸ້າງຕັັ້ງສານັກພິມ, ສື່ສິື່ງພິມຕ່າງໆ

- ບັນນາທິການ ຕຸ້ອງເປັນຄົນລາວ;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການພິມຈາໜ່າຍ ສະບັບເລກທີ

- ຂະແໜງການ

- ປະຕິ ບັດ ຂໍ້ການົ ດ ອື່ ນ ຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການ

225/ສພຊ, ລົງວັນທີ 9 ທັນວາ 2008;

ຖະແຫຼງຂ່າວ

ທີື່ ກ່ຽວຂຸ້ ອງ.

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ວັດທະນະທາ



ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.
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5813

ການສຸ້າງຕັັ້ງອົງການສື່ມວນຊົນ ເຊັັ່ນ: ສະຖານີ

- ອະນຸຍາດສະເພາະແຕ່ໃຫຸ້ຜູຸ້ລົງທຶນພາຍໃນ;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ສື່ມວນຊົນ ສະບັບເລກທີ 01/

- ຂະແໜງການ

ວິທະຍຸ, ສະຖານີ ໂທລະພາບ, ໜັງສພິມ ແລະ

- ປະຕິບັດຂໍ້ ການົ ດ ອື່ນ ຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການ

ສພຊ, ລົງວັນທີ 4 ພະຈິກ 2016;

ຖະແຫຼງຂ່າວ

ວາລະສານ

ທີື່ ກ່ຽວຂຸ້ ອງ.

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ວັດທະນະທາ



ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ;
- ຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.
ການເຄອ
ື່ ນໄຫວດຸ້ານການເງິນ ແລະ ການປະກັນໄພ (64 - 66)
22
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ການບລິການເປັນສື່ກາງດຸ້ານການເງິນ - ການ

- ຕຸ້ອງມີທຶນຈົດທະບຽນ ຕໍ່າສຸດ 300 ຕກ
ັ້ ີບ ຂຶັ້ນໄປ;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ ສະບັບເລກທີ

- ທະນາຄານ

ບລິການດຸ້ານການທະນາຄານ

- ສາລັບບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີື່ຕຸ້ອງການສຸ້າງຕັັ້ງທະນາຄານ

03/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2006;

ແຫ່ງ ສປປ ລາວ;

(ສາລັບ ISIC ນີັ້ ຄວບຄຸມສະເພາະແຕ່:

ທຸລະກິດ ຕຸ້ອງມີ ໜຶື່ງ ຫຼ ຫຼາຍທະນາຄານທຸລະກິດ ຖຮຸຸ້ນສຸ້າງຕັັ້ງ

- ຂັ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍ ການສຸ້າງຕັັ້ງທະນາຄານທຸລະກິດ

- ຂະແໜງການ

ກ) ການສຸ້າງຕັັ້ງທະນາຄານທຸລະກິດ

ຫຼາຍກວ່າ 50% ຂອງທຶນທັງໝົດ, ສາລັບບຸກຄົນ ຜູຸ້ໜຶື່ງສາມາດ

ແລະ ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດ ສະບັບເລກທີ 42/

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

ຖຮຸຸ້ນໄດຸ້ບເໍ່ ກີນ 10%.

ທຫລ, ລົງວັນທີ 15 ມັງກອນ 2016;

ຂ) ການສຸ້າງຕັັ້ງ ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດ
ຕ່າງປະເທດ

- ຕຸ້ອງມີທຶນທັງໝົດ ຕໍ່າສຸດ 100 ຕກ
ັ້ ີບ ຂຶັ້ນໄປ;





- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

- ປະຕິບັດຂໍ້ ການົ ດ ອື່ນ ຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການ
ທີື່ ກ່ຽວຂຸ້ ອງ.
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ການບລິຫານຕະຫຼາດຮຸຸ້ນ

- ມີຖານະເປັນ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັັ້ງທີມ
ື່ ຖ
ີ ານະການເງິນດີ,

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 21/ສພຊ,

- ທະນາຄານ

ມີປະສົບການສູງ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ;

ລົງວັນທີ 10 ທັນວາ 2012;

ແຫ່ງ ສປປ ລາວ;

- ມີທຶນຈົດທະບຽນຕາມການການົດຂອງ ຄຄຊ;

ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

- ຂະແໜງການ

- ມີແຜນການດາເນີນທຸລະກິດ 3 ປີທາອິດ ແລະ ໂຄງຮ່າງການ
ຈັດຕັັ້ງຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

7

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

24
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ການປະກັນໄພ

- ຕັ້ອງມີທຶນຈົດທະບຽນ ຕໍ່າສຸດ 16 ຕັ້ ກີບ;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປະກັນໄພ ສະບັບເລກທີ 06/

- ຂະແໜງການ

- ຕຸ້ອງວາງເງິນຄໍ່າປະກັນ ຈານວນ 1/3 ຂອງທຶນຈົດທະບຽນ

ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2011;

ການເງິນ;

ໄວຸ້ຢູ່ທະນາຄານໃດໜຶື່ງ ທີື່ມີຄວາມໝັັ້ນຄົງ ທາງດຸ້ານການເງິນ

- ຄາແນະນາ ກ່ຽວກັບ ການຈັດ ຕັັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ

- ຂະແໜງການ

ທີຕ
ື່ ັັ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ;

ວ່າດຸ້ວຍ ການປະກັນໄພ ສະບັບເລກທີ 539/ກງ, ລົງ

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

- ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ວັນທີ 19 ກຸມພາ 2014;



- ຄາແນະນາ ກ່ຽວກັບການອອກໃບອະນຸຍາດດາເນີນ
ທຸລະກິດປະກັນໄພ ສະບັບເລກທີ 770/ກງ, ລົງວັນທີ
21 ມີນາ 2016;
- ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍ ລະບຽບການບລິຫານຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ
ການດາເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພ ສະບັບເລກທີ 3058/ກງ
, ລົງວັນທີ 27 ກັນຍາ 2018;
- ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍ ລະບຽບການລາຍງານຂໍ້ມູນຂອງ
ບລິສັດປະກັນໄພ ແລະ ນາຍໜຸ້າປະກັນໄພ ສະບັບ
ເລກທີ 3060/ກງ, ລົງວັນທີ 27 ກັນຍາ 2018;
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.
25

-

ກິດຈະການສະໜັບສະໜູນຫວຍພັດທະນາ

- ຕຸ້ອງມີທຶນພຽງພ, ສານັກງານຫຸ້ອງການ, ອຸປະກອນເຄື່ອງທີື່

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 46/

- ຂະແໜງການ

ຈາເປັນຮັບໃຊຸ້ວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວຈາໜ່າຍຫວຍ, ພາຫະນະ

ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ທັນວ 2013;

ການເງິນ;

ຮັບໃຊຸ້ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ມີພະນັກງານບັນຊີ, ພະນັກງານໄອທີ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບເລກທີ 43/ສພຊ,

- ຂະແໜງການ

ປະຈາ;

ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2013;

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

- ຕຸ້ອງເປັນ ຄົນລາວ, ສັນຊາດລາວໂດຍກາເນີດ, ອາຍຸບໍ່ເກີນ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບເລກທີ

60 ປີ ແລະ ມີຄວາມສາມາດປະກອບກິດຈະການດຸ້ວຍຕົນເອງ;

70/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 2015;

- ໄດຸ້ຮັບການເຫັນດີຈາກອົງການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ;

- ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍ

- ຕຸ້ອງປະກອບເອກະສານຢັັ້ງຢືນໃຫຸ້ຄົບຖຸ້ວນ ດັັ່ງນີ:ັ້ ໃບຢັັ້ງຢືນ

ສະບັ ບເລກທີ 70/ນຍ, ລົງວັນທີ 1 ກລະກົດ 2008;

ກວດສຸຂະພາບຈາກໂຮງໝຂອງລັດ ບໍ່ເກີນ 3 ເດອນ; ໃບຊີວະ

- ຄາສັັ່ງ ກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງກິດຈະການຫວຍ ສະ

ປະຫວັດ; ໃບຢັັ້ງຢືນທີຢ
ື່ ູ່; ໃບຮັບປະກັນ; ໃບແຈຸ້ງໂທດຈາກ

ບັບ ເລກທີ 1332/ກງ, ລົງວັນທີ 17 ມິຖນ
ຸ າ 2009;

ສານເບີ 3; ວຸດທິການສຶກສາຈົບ ລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍ

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ຂັ້ນໄປ ຫຼ ໃບຢັັ້ງຢືນວິຊາສະເພາະດຸ້ານການຕະຫຼາດ, ການ
ເງິນ-ບັນຊີ, ບລິຫານທຸລະກິດ (ຊັັ້ນສູງ) ຂັ້ນໄປ; ບົດວິພາກ
ເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ແຜນການດາເນີນທຸລະກິດແຕ່ລະ
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ການຄຸຸ້ມ ຄອງກິ ດຈະການຫວຍ

ໄລຍະ; ບັນຊີສາຮອງ (ເງິນຝາກທະນາຄານທີື່ເຄື່ອນໄຫວປົກກະຕິ
3 ເດອນ ກ່ອນການຢືນເອກະສານ); ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
(ຖຸ້າມີ);
- ປະຕິບັດຕາມເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຖານອື່ນ ທີກ
ື່ ະຊວງການເງິນ
ແລະ ບລິສັດລັດວິສາຫະກິດ ວາງອອກ.
ການເຄອ
ື່ ນໄຫວດຸ້ານສາຍວິຊາຊີບ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກນິກ (69 - 75)
26
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- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ ສະບັບເລກທີ

- ຂະແໜງການ

ຂາຮຸຸ້ນຫຼຜູຖ
ຸ້ ຮຸຸ້ນ;

06/ສພຊ, ລົງວັນທີ 9 ພະຈິກ 2016;

ຍຸຕທ
ິ າ;

- ທຶນຈົດທະບຽນ ຢ່າງໜຸ້ອຍ 10 ລຸ້ານກີບຂຶັ້ນໄປ.

- ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍ ການສຸ້າງຕັັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ

- ຂະແໜງການ

ການເຄື່ອນໄຫວດຸ້ານນິຕກ
ິ າ

- ຜູຸ້ລົງທຶນຕຸ້ອງແມ່ນທະນາຍຄວາມ ຫຼ ມີທະນາຍຄວາມເປັນ

(ສາລັບ ISIC ນີັ້ ຄວບຄຸມສະເພາະແຕ່: ການ
ສຸ້າງຕັັ້ງວິສາຫະກິດກົດໝາຍ)



ຂອງຫຸ້ອງການທີື່ປຶກສາກົດໝາຍ ສະບັບເລກທີ 178/ກຍ,
ລົງວັນທີ 18 ກັນຍາ 2007;

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.
27
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ເຄື່ອນໄຫວດຸ້ານການບັນຊີ, ການສະຫຼຸບສັງລວມ

- ຕຸ້ອງເປັນ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ;

ແລະ ກວດສອບ; ປຶກສາດຸ້ານພາສີ-ອາກອນ

(ສາລັບ ISIC ນີັ້ ຄວບຄຸມສະເພາະແຕ່:
ກ) ການບັນຊີ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການບັນຊີ ສະບັບເລກທີ 47/

- ຂະແໜງການ

- ຕຸ້ອງເປັນ ສະມາຊິກ ຂອງສະພາວິຊາຊີບນັກບັນຊີ ແລະ ນັກ

ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2013;

ການເງິນ;

ກວດສອບ;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການກວດສອບອິດສະລະ ສະບັບ

- ຂະແໜງການ

ເລກທີ 51/ສພຊ, ລົງວັນທີ 22 ກລະກົດ 2014;

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.



- ບໍ່ເປັນລັດຖະກອນ, ບເໍ່ ປັນເຈົັ້າຂອງ, ບໍ່ເປັນຂາຮຸຸ້ນ ຫຼ ພະນັກ
ງານຂອງວິສາຫະກິດໃດໜຶື່ງ;

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

- ບໍ່ເຄີຍລົງວິໄນ ຫຼ ຖກສານຕັດສິນລົງໂທດໃນຖານະສໍ້ໂກງ
ຫຼ ກ່ຽວກັບການກະທາຜິດ ດຸ້ານການເງິນ, ການບັນຊີ;
- ຕຸ້ອງມີພະນັກງານວິຊາການ ດຸ້ານການບັນຊີ, ການເງິນ ລະດັບ
ຊັັ້ນສູງຂຶັ້ນໄປ ຢ່າງໜຸ້ອຍ 3 ຄົນ.

ຂ) ການກວດສອບ

- ຕຸ້ອງເປັນ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ ຫຼ ວິສາຫະກິດກວດສອບຕ່າງ
ປະເທດ;
- ຕຸ້ອງເປັນ ສະມາຊິກ ຂອງສະພາວິຊາຊີບນັກບັນຊີ ແລະ ນັກ
ກວດສອບ;
- ບໍ່ເປັນລັດຖະກອນ, ບເໍ່ ປັນເຈົັ້າຂອງ, ບໍ່ເປັນຂ່ຮຸຸ້ນ ຫຼ ພະນັກ
ງານຂອງວິສາຫະກິດໃດໜຶື່ງ;
- ບໍ່ເຄີຍຖກລົງວິໄນ ຫຼ ຖກສານຕັດສິນລົງໂທດໃນຖານະສໍ້ໂກງ
ຫຼ ກ່ຽວກັບການກະທາຜິດດຸ້ານການເງິນ, ການບັນຊີ;
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- ມີນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີຢ່າງໜຸ້ອຍ 2 ຄົນຂຶັ້ນໄປ ແລະ ພະນັກ
ງານລະດັບຊັັ້ນສູງຂຶັ້ນໄປ ກລະນີວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ;
- ມີຂາຮຸຸ້ນ ຢ່າງໜຸ້ອຍ 3/5 ຂອງຜູຸ້ຖຮຸຸ້ນທັງໝົດ ເປັນນັກຊ່ຽວ
ຊານບັນຊີ ແລະ ເປັນຜູບ
ຸ້ ລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ລະດັບສູງຂຶັ້ນໄປ
ກລະນີມຂ
ີ າຮຸຸ້ນ 2 ຄົນຂຶັ້ນໄປ.
28
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ການວິໄຈພະຍາດສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ



- ກົດໝາຍວ່ າດຸ້ວ ຍ ການລຸ້ ຽງສັ ດ ແລະ ການສັ ດ

- ຂະແໜງການ

ຕະວະແພດ ສະບັບເລກທີ 08/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11

ກະສິກາ ແລະ

ພະຈິກ 2016;

ປ່າໄມຸ້;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ

- ຂະແໜງການ

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີກ
ື່ ່ຽວຂຸ້ອງ.
29

-

ການບລິການກັກກັນສັດ

- ມີເນັ້ອທີ,ື່ ທຶນ, ສານັກງານ, ສິື່ງປຸກສຸ້າງ, ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມ

- ກົດໝາຍວ່ າດຸ້ວ ຍ ການລຸ້ ຽງສັ ດ ແລະ ການສັ ດ

- ຂະແໜງການ

ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊຸ້ຢ່າງເໝາະສົມ ;

ຕະວະແພດ ສະບັບເລກທີ 08/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11

ກະສິກາ ແລະ

- ຕຸ້ອງມີນັກວິຊາການ ທີື່ມີຄວາມຮູຸ້ດຸ້ານການລຸ້ຽງສັດ ລະດັບ

ພະຈິກ 2016;

ປ່າໄມຸ້;

ຊັັ້ນກາງ ຂຶັ້ນໄປ ຫຼ ວິຊາການສັດຕະວະແພດ ທີື່ມີໃບຢັັ້ງຢືນໄດຸ້

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ

- ຂະແໜງການ

ຜ່ານການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ສາລັບການລຸ້ຽງສັດ, ສ່ວນ

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

ທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການສັດຕະວະແພດ ຕຸ້ອງໃຫຸ້ມີສັດຕະວະ ແພດ

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.



ຫຼ ພະຍາບານສັດ ທີື່ມີໃບຢັັ້ງຢືນປະກອບວິຊາຊີບ ຈາກສະພາ
ສັດຕະວະແພດ;
- ໄດຸ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ທຸ້ ອງຖິື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ;
- ປະຕິບັດເງ ື່ອນໄຂອື່ນ ທີື່ຈາເປັນ ຕາມອົງການຄຸຸ້ມຄອງວຽກ
ງານລຸ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດການົດ.
ການເຄອ
ື່ ນໄຫວບລິການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຄຸມ
ຸ້ ຄອງບລິຫານ (77 - 82)
30

7810

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຈັດຫາງານ

- ກລະນີເປັນບຸກຄົນ ຫຼ ນິຕິບຸກຄົນ ຕ່າງປະເທດ ຕຸ້ອງຮ່ວມ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບເລກທີ 43/ສພຊ,

- ຂະແໜງການ

(ສາລັບ ISIC ນີັ້ ຄວບຄຸມສະເພາະແຕ່: ທຸລະກິດ

ທຶນກັບຄົນພາຍໃນ;

ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2013;

ແຮງງານ ແລະ

ບລິການຈັດຫາງານ)

- ການຈັດຫາງານສະໜອງໃຫຸ້ຕະຫຼາດພາຍໃນ ຕຸ້ອງມີທຶນຈົດ

- ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍ ການສຸ້າງຕັັ້ງ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງວິສາ

ສະຫວັດດີການ

ທະບຽນ ແລະ ທຶນໝູນວຽນ ຕໍ່າສຸດບຫ
ໍ່ ຼຸດ 200 ລຸ້ານກີບ ພຸ້ອມ

ຫະກິດບລິການຈັດຫາງານ ສະບັບເລກທີ 043/ຫສສ,

ສັງຄົມ;
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ມີເງິນສົດຄ້າປະກັນ 2.000 ໂດລາສະຫະລັດ;

ລົງວັນທີ 12 ມັງກອນ 2010;

- ຂະແໜງການ

- ການຈັດຫາງານສະໜອງໃຫຸ້ຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ ຕຸ້ອງມີທຶນ

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີກ
ື່ ່ຽວຂຸ້ອງ.

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

- ຂະແໜງການ

ແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 40/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19

ປ້ອງກັນຄວາມ

ທັນວາ 2013;

ສະຫງົບ;

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີກ
ື່ ່ຽວຂຸ້ອງ.

- ຂະແໜງການ

ຈົດທະບຽນ ແລະ ທຶນໝູນວຽນ ຕໍ່າສຸດບໍ່ຫຼຸດ 2 ຕກ
ັ້ ີບ ພຸ້ອມມີ
ເງິນສົດຄ້າ (ປະກັນ 20.000 ໂດລາສະຫະລັດ;
- ຖຸ້າເປັນບຸກຄົນ ຕຸ້ອງມີອາຍຸ 25 ປີ ຂຶັ້ນໄປ;
- ມີປະສົບການດຸ້ານການດາເນີນທຸລະກິດໃດໜຶື່ງມາກ່ອນ ແລະ
ຕຸ້ອງມີວິຊາການດຸ້ານແຮງງານ.
ການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ການກວດສອບ (80)
31

8010

ວິສາຫະກິດຮັກສາຄວາມປອດໄພ

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.



ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.
ການສຶກສາ (85)
32

8510

ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.



ກ) ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ຍື່ນຂອະນຸມັດ
ຢູ່ຂັັ້ນສູນກາງ.
ຂ) ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນຂອງພາຍໃນ ຍື່ນຂອະນຸມັດ



ຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ.

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/

- ຂະແໜງການ

ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກລະກົດ 2015;

ສຶກສາທິການ

- ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍ ການຄຸຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນເອກະຊົນ

ແລະ ກິລາ;

ນາໆຊາດ ຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນ

- ຂະແໜງການ

ສຶກ ສາ ສະບັບເລກທີ 1052/ສສກ.ມຍ, ລົງວັນທີ 26

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

ກຸມ ພາ 2016;
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

33

8521

ສາມັນສຶກສາ

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.



ກ) ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ຍື່ນຂອະນຸມັດ
ຢູ່ຂັັ້ນສູນກາງ.
ຂ) ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນຂອງພາຍໃນ ຍື່ນຂອະນຸມັດ
ຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ.
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- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/

- ຂະແໜງການ

ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກລະກົດ 2015;

ສຶກສາທິການ

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ແລະ ກິລາ;
- ຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

34

8522

ການສຶກສາດຸ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາຊີບ

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບເລກທີ 43/ສພຊ,

- ຂະແໜງການ

(ສາລັບ ISIC ນີັ້ ຄວບຄຸມສະເພາະແຕ່:

ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2013;

ແຮງງານ ແລະ

ກ) ສູນພັດທະນາສີມແຮງງານ

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີກ
ື່ ່ຽວຂຸ້ອງ.

ສະຫວັດດີການ



ສັງຄົມ;
- ຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

ຂ) ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.



ກ) ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ຍື່ນຂອະນຸມັດ
ຢູ່ຂັັ້ນສູນກາງ.
ຂ) ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນຂອງພາຍໃນ ຍື່ນຂອະນຸມັດ



ຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ.
35

36

8530

8541

ການສຶກສາຊັັ້ນສູງ

ການສຶກສາດຸ້ານກິລ າ ແລະ ການບັນເທິງ

(ສາລັບ ISIC ນີັ້ ຄວບຄຸມສະເພາະແຕ່:
ກ) ກິລາ-ກາຍະກາ

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.





ກ) ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ຍື່ນຂອະນຸມັດ
ຢູ່ຂັັ້ນສູນກາງ.
ຂ) ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນຂອງພາຍໃນ ຍື່ນຂອະນຸມັດ



ຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ.

ຂ) ການສຶກສາດຸ້ານກິລາ

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ;



ກ) ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ຍື່ນຂອະນຸມັດ
ຢູ່ຂັັ້ນສູນກາງ.
ຂ) ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນຂອງພາຍໃນ ຍື່ນຂອະນຸມັດ
ຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ.
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- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/

- ຂະແໜງການ

ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກລະກົດ 2015;

ສຶກສາທິການ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ອາຊີວະສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 42/

ແລະ ກິລາ;

ສພຊ, ລົງວັນທີ 23 ທັນວາ 2013;

- ຂະແໜງການ

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/

- ຂະແໜງການ

ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກລະກົດ 2015;

ສຶກສາທິການ

- ດາລັດວ່າດຸ້ວຍ ການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ສະບັບເລກທີ

ແລະ ກິລາ;

177/ນຍ, ລົງວັນທີ 5 ມິຖນ
ຸ າ 2015;

- ຂະແໜງການ

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/

- ຂະແໜງການ

ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກລະກົດ 2015;

ສຶກສາທິການ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ກິລາ-ກາຍຍະກາ ສະບັບເລກທີ

ແລະ ກິລາ;

15/ສພຊ, ລົງວັນທີ 6 ກລະກົດດ 2012;

- ຂະແໜງການ

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

ຄ) ການສຶກສາດຸ້ານການບັນເທິງ

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.



ກ) ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ຍື່ນຂອະນຸມັດ
ຢູ່ຂັັ້ນສູນກາງ.
ຂ) ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນຂອງພາຍໃນ ຍື່ນຂອະນຸມັດ



ຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ.

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/

- ຂະແໜງການ

ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກລະກົດ 2015;

ສຶກສາທິການ

- ກົດໝາຍວ່າດັ້ວຍ ສິລະປະການສະແດງ ສະບັບເລກທີ

ແລະ ກິລາ;

16/ສພຊ, ລົງວັນທີ 4 ພຶດສະພາ 2017;

- ຂະແໜງການ

- ດາລັດວ່າດັ້ວຍ ສິລະປະການສະແດງ ສະບັບເລກທີ

ຖະແຫຼ່ງຂ່າວ

09/ລບ, ລົງວັນທີ 14 ມັງກອນ 2015;

ວັດທະນາທາ

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ;
- ຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.
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ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ຫຼ ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາການ

- ມີເນັ້ອທີ,ື່ ທຶນ, ສານັກງານ, ສິື່ງປຸກສຸ້າງ, ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມ

- ກົດໝາຍວ່ າດຸ້ວ ຍ ການລຸ້ ຽງສັ ດ ແລະ ການສັດ

- ຂະແໜງການ

ລຸ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ

ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊຸ້ຢ່າງເໝາະສົມ ;

ຕະວະແພດ ສະບັບເລກທີ 08/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11

ສຶກສາທິການ

- ຕຸ້ອງມີນັກວິຊາການ ທີື່ມີຄວາມຮູຸ້ ດຸ້ານການລຸ້ຽງສັດ ລະດັບ

ພະຈິກ 2016;

ແລະ ກິລາ;

ຊັັ້ນກາງຂຶັ້ນໄປ ຫຼ ວິຊາການສັດຕະວະແພດ ທີື່ມີໃບຢັັ້ງຢືນໄດຸ້

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

- ຂະແໜງການ



ຜ່ານການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ສາລັບການລຸ້ຽງສັດ, ສ່ວນ

ກະສິກາ ແລະ

ທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການສັດຕະວະ ແພດນັັ້ນ ຕຸ້ອງໃຫຸ້ມີສັດຕະ

ປ່າໄມຸ້;

ວະແພດ ຫຼ ພະຍາບານສັດ ທີື່ມີໃບຢັັ້ງຢືນປະກອບວິຊາຊີບຈາກ

- ຂະແໜງການ

ສະພາສັດຕະວະແພດ;

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

- ໄດຸ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ທຸ້ ອງຖິື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ;
- ປະຕິບັດເງ ື່ອນໄຂອື່ນ ທີື່ຈາເປັນ ຕາມອົງການຄຸຸ້ມຄອງວຽກງານ
ລຸ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດການົດ .
ການເຄອ
ື່ ນໄຫວກ່ຽວກັບສຸຂະພາບມະນຸດ ແລະ ວຽກງານທາງສັງຄົມ (86 - 88)
38
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ກິດຈະການ ໂຮງໝເອກະຊົນ

- ຕຸ້ອງມີທຶນຈົດທະບຽນຕໍ່າສຸດ ບໍ່ໃຫຸ້ຫຼຸດ 2 ຕກ
ັ້ ີບ;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປິ່ ນປົວ ສະບັບເລກທີ 58/

- ຂະແໜງການ

- ປະຕິບັດຂໍ້ການົດ ອື່ນ ຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການ

ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2014;

ສາທາລະນະສຸກ;

ທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

- ດາລັດວ່າດຸ້ວຍ ໂຮງໝເອກະຊົນ ສະບັບເລກທີ 151/

- ຂະແໜງການ



ລບ, ລົງວັນທີ 28 ເມສາ 2014;
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

13

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.
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ກິດຈະການທາງດຸ້ານການແພດ ແລະ ທັນຕະກາ

- ຕຸ້ອງເປັນ ໂຮງໝສະເພາະດຸ້ານ;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປິ່ ນປົວ ສະບັບເລກທີ 58/

- ຂະແໜງການ

ແລະ ກິດຈະການດຸ້ານສາທາລະນະສຸກອື່ນໆ

- ປະຕິບັດຂໍ້ການົດອື່ນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປິ່ນປົວ

ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2014;

ສາທາລະນະສຸກ;

ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

- ດາລັດວ່າດຸ້ວຍ ໂຮງໝເອກະຊົນ ສະບັບເລກທີ 151/

- ຂະແໜງການ



ລບ, ລົງວັນທີ 28 ເມສາ 2014;
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

ສິນລະປະ, ການບັນເທິງ ແລະ ກິດຈະກາພັກຜ່ອນຍ່ອນໃຈ (90 - 93)
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ການປະດິດ , ສິນລະປະ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ

- ຕອຸ້ງມີຖານະດຸ້ານການເງິນ ຫຼ ແຫຼ່ງທຶນ ຊຶື່ງໄດຸ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ ສະບັບເລກທີ

- ຂະແໜງການ

ບັນເທິງ (ສາລັບ ISIC ນີັ້ ຄວບຄຸມສະເພາະແຕ່:

ຈາກສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ ຫຼ ຕ່າງປະເທດ;

32/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ກ ລະກົດ 2013;

ຖະແຫຼ່ງຂ່າວ

- ດິດສະໂກເທັກ

- ມີທຶນຈົດທະບຽນຕໍ່າສຸດ ບໍ່ໃຫຸ້ຫຼຸດ 30% ຂອງທຶນທັງໝົດ

- ດາລັດວ່ າດຸ້ວຍ

ວັດທະນາທາ

- ໄນຄຣັບ

ໃນໂຄງການດັັ່ງກ່າວ;

315/ລບ, ລົງວັນທີ 2 ຕຸລາ 2017;

ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ;

- ຕຸ້ອງຜ່ານຂັັ້ນຕອນ ການສຶກສາສາຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຄວາມ

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

- ຂະແໜງການ

- ພຣັບ
- ສະເນັກບາ
- ບາ



ການບັ ນເທິງ

ສະບັ ບ ເລກທີ

ເປັນໄປໄດຸ້ຂອງໂຄງການ.

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

- ຄາຣາໂອເກະ
ໂຮງລະຄອນສັດ

- ມີເນັ້ອທີ,ື່ ທຶນ, ສານັກງານ, ສິື່ງປຸກສຸ້າງ, ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການລຸ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະ

- ຂະແໜງການ

ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊຸ້ຢ່າງເໝາະສົມ ;

ວະແພດ ສະບັບເລກທີ 08/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11 ພະຈິກ

ກະສິກາ ແລະ

- ຕຸ້ອງມີນັກວິຊາການ ທີື່ມີຄວາມຮູຸ້ ດຸ້ານການລຸ້ຽງສັດ ລະດັບ

2016;

ປ່າໄມຸ້;

ຊັັ້ນກາງຂຶັ້ນໄປ ຫຼ ວິຊາການສັດຕະວະແພດ ທີື່ມີໃບຢັັ້ງຢືນໄດຸ້

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

- ຂະແໜງການ



ຜ່ານການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ສາລັບການລຸ້ຽງສັດ, ສ່ວນ

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

ທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການສັດຕະວະແພດນັັ້ນ ຕຸ້ອງໃຫຸ້ມີສັດຕະວະ
ແພດ ຫຼ ພະຍາບານສັດ ທີື່ມີ ໃບຢັັ້ງຢືນປະກອບວິຊາຊີບຈາກສະພາ
ສັດຕະວະແພດ;
- ໄດຸ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ທຸ້ ອງຖິື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ;
- ປະຕິບັດເງ ື່ອນໄຂອື່ນ ທີື່ຈາເປັນ ຕາມອົງການຄຸຸ້ມຄອງວຽກ
ງານລຸ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດການົດ.
41

9103

ກິດຈະການສວນສັດ, ສັ ດຕະວິທ ະຍາ ແລະ

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ

ກິ ດຈະການສະຫງວນທາມະຊາດ

14



- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ກ່ານລຸ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະ

- ຂະແໜງການ

ແພດ ສະບັບເລກທີ 08/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11 ພະຈິກ

ກະສິກາ ແລະ

2016;

ປ່າໄມຸ້;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ

- ຂະແໜງການ

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.
42

9200

ກິດຈະການ ການສ່ຽງໂຊກ ແລະ ການພະນັນ

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ

- ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັ ດຖະມົ ນຕີ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່ າວ

- ຂະແໜງການ

ຕ່າງໆ ເຊັັ່ນ:

ວັດ ທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ວ່າດຸ້ວຍການຄຸຸ້ມຄອງ

ຖະແຫຼ່ງຂ່າວ

ກ) ກິດຈະການເກມການພະນັນທຸກປະເພດ

ແລະ ກວດກາອະນຸມັດຫຼິັ້ນເກມທຸກປະເພດ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ວັດທະນາທາ

ຂ) ກິດຈະການເກມຝຶກສະໝອງລອງປັນຍາ

ສະບັບເລກທີ 664/ຖວ, ລົງວັນທີ 22 ຕຸລາ 2013;

ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ;

ຄ) ທຸລະກິດປະເພດເຄື່ອງຫຼິັ້ນເກມ

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

- ຂະແໜງການ



(Gambling Machine)

ການເງິນ;
- ຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

43

9321

ສວນສະໜຸກທ່ອງທ່ຽວ

- ຕຸ້ອງມີຖານະດຸ້ານການເງິນ

ຫຼ

ແຫຼ່ງທຶນ ຊຶື່ງໄດຸ້ຮັບການ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ ສະບັບເລກທີ

- ຂະແໜງການ

ຢັັ້ງຢືນຈາກສະຖາບັນການເງິນ ພາຍໃນ ຫຼ ຕ່າງປະເທດ;

32/ສພຊ, ລົງ ວັນທີ 24 ກ ລະກົດ 2013;

ຖະແຫຼ່ງຂ່າວ

- ມີທຶນຈົດທະບຽນຕໍ່າສຸດ ບໍ່ໃຫຸ້ຫຼຸດ 30% ຂອງທຶນທັງໝົດ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ

ວັດທະນາທາ

ໃນໂຄງການດັັ່ງກ່າວ;

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;

ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ;

- ຕຸ້ອງຜ່ານຂັັ້ນຕອນ ການສຶກສາສາຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຄວາມ

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

- ຂະແໜງການ



ເປັນໄປໄດຸ້ຂອງໂຄງການ.

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

ກ) ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ຍື່ນຂອະນຸມັດ
ຢູ່ຂັັ້ນສູນກາງ.
ຂ) ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນຂອງພາຍໃນ ຍື່ນຂອະນຸມັດ



ຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ.
44

-

ກິດຈະການພັດທະນາ ການທ່ອງທ່ຽວ
ຄົບວົງຈອນ

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ;



ກ) ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ຍື່ນຂອະນຸມັດ
ຢູ່ຂັັ້ນສູນກາງ.
ຂ) ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນຂອງພາຍໃນ ຍື່ນຂອະນຸມັດ
ຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ.



- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ ສະບັບເລກທີ

- ຂະແໜງການ

32/ສພຊ, ລົງ ວັນທີ 24 ກ ລະກົດ 2013;

ຖະແຫຼ່ງຂ່າວ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ

ວັດທະນາທາ

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;

ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດິນ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ,

- ຂະແໜງການ

ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2003;

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ.

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.
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ບັນຊີ 02: ບັນຊີກດ
ິ ຈະການສາປະທານ
ລ/ດ

ເລກ

ປະເພດທຸລະກິດ

ການແບ່ງຂັນ
ັ້

ເງ ອ
ື່ ນໄຂການລົງທຶນ

ຄຸມ
ຸ້ ຄອງ

ລະຫັດ
ISIC


ນິຕກ
ິ າທີກ
ື່ ຽ່ ວຂຸ້ອງ







ພາກສ່ວນ
ຮັບຜິດຊອບ

ຂັນ
ັ້

ຂັນ
ັ້

ສູນກາງ

ແຂວງ









ຂະແໜງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມຸ້
1

-

ສາປະທານທີື່ດິນຂອງລັດ ເພື່ອປູກໄມຸ້

- ຕຸ້ອງເປັນນິຕິບຸກຄົນ;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ປ່າໄມຸ້ ສະບັບເລກທີ 06/ສພຊ,

- ຂະແໜງການ

(ຍົກເວັັ້ນ ຢາງພາລາ)

- ມີປະສົບການ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຜົນສາເລັດທາງດຸ້ານທຸລະກິດ ໂດຍມີ

ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2007;

ກະສິກາ ແລະ

ການຢັັ້ງຢືນຈາກອົງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາ ສິື່ງແວດລຸ້ອມ

ປ່າໄມຸ້;

- ມີຖານະທາງດຸ້ານການເງິນ ຫຼ ແຫຼງ່ ທຶນ ຊຶື່ງໄດຸ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;

- ຂະແໜງການ

ຈາກສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ ຫຼ ຕ່າງປະເທດ;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດນ
ິ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ,

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ

- ຕຸ້ອງຜ່ານຂັັ້ນຕອນການສຶກສາສາຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຄວາມ

ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2013;

ແລະ ອົງການປົກ

ເປັນ ໄປໄດຸ້ຂອງໂຄງການ;

- ລັດຖະບັນຍັດວ່າດຸ້ວຍ ອັດຕາຄ່າເຊົັ່າ ແລະ ສາປະທານ

ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ.

- ຕຸ້ອງມີບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ສັນຍາກັບລັດຖະບານ.

ທີື່ດິນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 02/ປປທ, ລົງວັນທີ



18 ພະຈິກ 2012;
- ດາລັດວ່າດຸ້ວຍ ການເອົາທີື່ດິນຂອງລັດ ໃຫຸ້ເຊົັ່າ ຫຼ
ສາປະທານ ສະບັບເລກທີ 135/ນຍ, ລົງວັນທີ 25
ພດສະພາ 2009;
- ບົດແນະນາ ຂອງກົມປ່າໄມຸ້ ກ່ຽວກັບການ ສຸ້າງບົດ
ວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ການລົງທຶນປູກໄມຸ້ອຸດສາ
ຫະກາ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ສະບັບເລກທີ 1643/
ກປມ, ລົງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2010;
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.
2

-

ສາປະທານ ຫຼ ເຊົັ່າທີື່ດິນຂອງລັດ ເພື່ອປູກພດ

- ຕຸ້ອງເປັນນິຕບ
ິ ຸກຄົນ;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ກະສິກາ ສະບັບເລກທີ 01/98

- ຂະແໜງການ

ລົັ້ມລຸກ, ພດສະບຽງອາຫານ, ພດເສດຖະກິດ,

- ມີປະສົບການ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຜົນສາເລັດທາງດຸ້ານທຸລະກິດ ໂດຍມີ

ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ຕຸລາ 1998;

ກະສິກາ ແລະ

ພດສະໜູນໄພເປັນຢາ ແລະ ອື່ນໆ.

ການຢັັ້ງຢືນຈາກອົງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ

ປ່າໄມຸ້;

- ມີຖານະທາງດຸ້ານການເງິນ ຫຼ ແຫຼງ່ ທຶນ ຊຶື່ງໄດຸ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;

- ຂະແໜງການ
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ຈາກສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ ຫຼ ຕ່າງປະເທດ;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດິນ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ,

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ

- ຕຸ້ອງຜ່ານຂັນ
ັ້ ຕອນການສຶກສາສາຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຄວາມ

ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2013;

ແລະ ອົງການປົກ

ເປັນ ໄປໄດຸ້ຂອງໂຄງການ;

- ລັດຖະບັນຍັດວ່າດຸ້ວຍ ອັດຕາຄ່າເຊົັ່າ ແລະ ສາປະທານ

ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ.

- ຕຸ້ອງມີບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ສັນຍາກັບລັດຖະບານ;

ທີື່ດິນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 02/ປປທ, ລົງວັນທີ

- ປະຕິບັດຂໍ້ການົດອື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ ໃນກົດ ໝາຍ ແລະ

18 ພະຈິກ 2012;

ລະບຽບການທີື່ ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

- ດາລັດວ່າດຸ້ວຍ ການເອົາທີື່ດິນຂອງລັດ ໃຫຸ້ເຊົັ່າ ຫຼ
ສາປະທານ ສະບັບເລກທີ 135/ ນຍ, ລົງວັນທີ 25

ກ) ຂອບເຂດເນັ້ອທີດ
ື່ ນ
ິ 151 ເຮັກຕາ ຂຶັ້ນໄປ.

ພດສະພາ 2009;
- ບົດແນະນາ ກ່ ຽວກັ ບ ການຄຸຸ້ ມຄອງການດ າເນີ ນ


ຂ) ຂອບເຂດເນັ້ອທີື່ດິນ 150 ເຮັກຕາ ລົງມາ.

ກິ ດ ຈະການດຸ້ານການປູກຝັງ ສະບັບເລກທີ 1393/
ກປຝ, ລົງວັນທີ 07 ກລະກົດ 2017;
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

3

-

ສາປະທານ ຫຼ ເຊົັ່າທີດ
ື່ ິນຂອງລັດ ເພື່ອປູກໄມຸ້

- ຕຸ້ອງເປັນນິຕບ
ິ ຸກຄົນ;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ກະສິກາ ສະບັບ ເລກທີ 01/98

- ຂະແໜງການ

ໃຫຸ້ໝາກ.

- ມີປະສົບການ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຜົນສາເລັດທາງດຸ້ານທຸລະກິດ ໂດຍມີ

ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ຕຸລາ 1998;

ກະສິກາ ແລະ

ການຢັັ້ງຢືນຈາກອົງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ

ປ່າໄມຸ້;

- ມີຖານະທາງດຸ້ານການເງິນ ຫຼ ແຫຼງ່ ທຶນ ຊຶື່ງໄດຸ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;

- ຂະແໜງການ

ຈາກສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ ຫຼ ຕ່າງປະເທດ;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດິນ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ,

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ

- ຕຸ້ອງຜ່ານຂັນ
ັ້ ຕອນການສຶກສາສາຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຄວາມ

ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2013;

ແລະ ອົງການປົກ

ເປັນ ໄປໄດຸ້ຂອງໂຄງການ;

- ລັດຖະບັນຍັດວ່າດຸ້ວຍ ອັດຕາຄ່າເຊົັ່າ ແລະ ສາປະທານ

ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ.

- ຕຸ້ອງມີບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ສັນຍາກັບລັດຖະບານ;

ທີື່ດິນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 02/ປປທ, ລົງວັນທີ

- ປະຕິບັດຂໍ້ການົດອື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ ໃນກົດ ໝາຍ ແລະ

18 ພະຈິກ 2012;

ລະບຽບການທີື່ ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

- ດາລັດວ່າດຸ້ວຍ ການເອົາທີື່ດິນຂອງລັດ ໃຫຸ້ເຊົັ່າ ຫຼ



ສາປະທານ ສະບັບເລກທີ 135/ ນຍ, ລົງວັນທີ 25

ກ) ຂອບເຂດເນັ້ອທີດ
ື່ ິນ 151 ເຮັກຕາ ຂຶັ້ນໄປ.

ພດສະພາ 2009;
- ບົດແນະນາ ກ່ ຽວກັ ບ ການຄຸຸ້ມຄອງການດາເນີ ນ

ຂ) ຂອບເຂດເນັ້ອທີື່ດນ
ິ 150 ເຮັກຕາ ລົງມາ.



ກິ ດ ຈະການດຸ້ ານການປູກຝັງ ສະບັບເລກທີ 1393/
ກປຝ, ລົງວັນທີ 07 ກລະກົດ 2017;
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.
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4

-

ສາປະທານ ຫຼ ເຊົັ່າທີື່ດິນຂອງລັດ ເພື່ອການລຸ້ຽງ

- ຕຸ້ອງເປັນນິຕບ
ິ ຸກຄົນ;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການລຸ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດ

- ຂະແໜງການ

ສັດປະເພດຕ່າງໆ ເຊັັ່ນ: ຟາມລຸ້ຽງອູດ, ຟາມ

- ມີເນັ້ອທີື່, ທຶນ, ສານັກງານ, ສິື່ງປຸກສຸ້າງ, ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມ

ຕະວະແພດ ສະບັບເລກທີ 8/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11

ກະສິກາ ແລະ

ລຸ້ຽງນົກກະຈອກເທດ (ນົກອີື່ມູ), ຟາມລຸ້ຽງເຜີັ້ງ

ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊຸ້ຢ່າງເໝາະສົມ ;

ພະຈິກ 2016;

ປ່າໄມຸ້;

ຟາມລຸ້ຽງນົກແອ່ນ, ຟາມລຸ້ຽງງູ, ຟາມລຸ້ຽງກຸຸ້ງ,

- ມີນັກວິຊາການ ທີື່ມີຄວາມຮູຸ້ດຸ້ານການລຸ້ຽງສັດ ລະດັບຊັັ້ນກາງ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ

- ຂະແໜງການ

ຂຶັ້ນໄປ ຫຼ ວິຊາການສັດຕະວະແພດ ທີື່ມີໃບຢັັ້ງຢືນ ໄດຸ້ຜ່ານການ

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ

ປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ

2012;

ແລະ ອົງການປົກ

ກ່ຽວກັບການສັດຕະວະແພດ ຕຸ້ອງໃຫຸ້ມີສັດຕະວະແພດ ຫຼ ພະຍາ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດິນ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ,

ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ.

ບານສັດ ທີື່ມີໃບຢັັ້ງຢືນປະກອບວິຊາຊີບຈາກສະພາສັດຕະວະແພດ;

ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2013;

- ໄດຸ້ຮັບການເຫັນດີ ຈາກຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົ ກຄອງ

- ລັດຖະບັນຍັດວ່າດຸ້ວຍ ອັດຕາຄ່າເຊົັ່າ ແລະ ສາປະທານ

ທຸ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ;

ທີື່ດິນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 02/ປປທ, ລົງວັນທີ

- ປະຕິບັດຂໍ້ການົດອື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ ໃນກົດ ໝາຍ ແລະ

18 ພະຈິກ 2012;

ລະບຽບການທີື່ ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

- ດາລັດວ່າດຸ້ວຍ ການເອົາທີື່ດນ
ິ ຂອງລັດ ໃຫຸ້ເຊົັ່າ ຫຼ

ຟ້າມລຸ້ຽງແຂຸ້, ຟາມລຸ້ຽງສັດ ນ້າຈດ ທີື່ບໄໍ່ ດຸ້ຈັດ
ເຂົັ້າປະເພດໃດ ແລະ ຟາມລຸ້ຽງສັດປະເພດອື່ນໆ.



ສາລັບການລຸ້ຽງສັດ ,

ສ່ວນທຸລະກິດ

ສາປະທານ ສະບັບເລກທີ 135/ ນຍ, ລົງວັນທີ 25

ກ) ຂອບເຂດເນັ້ອທີດ
ື່ ິນ 151 ເຮັກຕາ ຂຶັ້ນໄປ.

ພດສະພາ 2009;
- ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍ ການຄຸຸ້ ມ ຄອງກິດ ຈະການຟາມ


ຂ) ຂອບເຂດເນັ້ອທີື່ດິນ 150 ເຮັກຕາ ລົງມາ.

ລຸ້ ຽງສັດ ໃນ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 0209/ກປ,
ລົງວັນທີ 6 ກຸມພາ 2013;
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ຂະແໜງຂຸດຄົນ
ັ້ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ
5

-

ການຂຸ ດ ຄົັ້ ນ ແຮ່ ທ າດອະໂລຫະ ສາລັ ບ ການ
ກໍ່ສຸ້າງ ແລະ ອຸດສາຫະກາ

- ຕຸ້ອງມີສັນກັບລັດຖະບານ.
ກ)



ບລິມາດການຂຸດຄົັ້ນ ຫຼາຍກວ່າ 100.000 ແມັດກຸ້ອນ
ຕໍ່ປີ ຂັ້ນໄປ.

ຂ)

ບລິມາດການຂຸດຄົັ້ນ ໜຸ້ອຍກວ່າ 100.000 ແມັດກຸ້ອນ
ຕປ
ໍ່ ີ ລົງມາ.
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- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ແຮ່ທາດ ສະບັບເລກທີ 31/ສພຊ,

- ຂະແໜງການ

ລົງວັນທີ 3 ພະຈິກ 2017;

ພະລັງງານ ແລະ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດນ
ິ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ,

ບໍ່ແຮ່;

ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2013;

- ຂະແໜງການ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 20112;

ແລະ ອົງການປົກ

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ.

6

-

ກິດຈະການຂຸດຄົັ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ

- ຕຸ້ອງເປັນນິຕບ
ິ ຸກຄົນ;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ແຮ່ທາດ ສະບັບເລກທີ 31/ສພຊ,

- ຂະແໜງການ

- ມີປະສົບການ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຜົນສາເລັດທາງດຸ້ານທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ

ລົງວັນທີ 3 ພະຈິກ 2017;

ພະລັງງານ ແລະ

ແຮ່ທາດ ໂດຍມີການຢັັ້ງຢືນຈາກອົງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດນ
ິ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ,

ບໍ່ແຮ່;

- ມີຖານະທາງດຸ້ານການເງິນ ຫຼ ແຫຼງ່ ທຶນ ຊຶື່ງໄດຸ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ

ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2013;

- ຂະແໜງການ

ຈາກສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ ຫຼ ຕ່າງປະເທດ;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ

- ຕຸ້ອງມີບົດສະຫຼຸບຜົນຂອງການສາຫຼວດ ແລະ ບົດສຶກສາຄວາມ

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 20112;

ແລະ ອົງການປົກ

ເປັນ ໄປໄດຸ້ທ າງດຸ້ ານເສດຖະກິ ດ-ເຕັ ກນິ ກ, ແຜນການຂຸດ ຄົັ້ ນ-

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ.

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ແຮ່ທາດ ສະບັບເລກທີ 31/ສພຊ,

- ຂະແໜງການ

ປຸ ງແຕ່ ງ ແລະ ແຜນປດບໍ່



ທີື່ຖ ກຮັ ບ ຮອງໂດຍຂະແໜງການ

ພະລັ ງງານ ແລະ ບໍ່ ແ ຮ່;
- ຕຸ້ອງມີບົດປະເມີນຜົນກະທົບ ຕສ
ໍ່ ິື່ງແວດລຸ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ
ທາມະຊາດຂອງໂຄງການ ທີື່ຖກຮັບຮອງໂດຍ ຂະແໜງການຊັບ
ພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລຸ້ອມ;
- ຕຸ້ອງມີວຊ
ິ າການທາງດຸ້ານເຕັກນິກ ແລະ ປະສົບການ ກ່ຽວກັບ
ການຂຸດຄົັ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ;
- ຕຸ້ອງມີສັນຍາກັບລັດຖະບານ;
- ປະຕິບັດຂໍ້ການົດອື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ ໃນກົດ ໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການທີື່ ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

7

-

ກິດຈະການສາຫຼວດ-ຂຸດຄົັ້ນນ້າມັນດິບ ແລະ

- ຕຸ້ອງເປັນນິຕບ
ິ ຸກຄົນ;

ອາຍແກັສ

- ມີປະສົບການ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຜົນສາເລັດທາງດຸ້ານທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ

ລົງວັນທີ 3 ພະຈິກ 2017;

ພະລັງງານ ແລະ

ແຮ່ທາດ ໂດຍມີການຢັັ້ງຢືນຈາກອົງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດນ
ິ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ,

ບໍ່ແຮ່;

- ມີຖານະທາງດຸ້ານການເງິນ ຫຼ ແຫຼງ່ ທຶນ ຊຶື່ງໄດຸ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ

ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2013;

- ຂະແໜງການ

ຈາກສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ ຫຼ ຕ່າງປະເທດ;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ

- ຕຸ້ອງມີວຊ
ິ າການທາງດຸ້ານເຕັກນິກ ແລະ ປະສົບການ ກ່ຽວກັບ

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 20112;

ແລະ ອົງການປົກ

ການສາຫຼວດ-ຂຸດຄົັ້ນນ້າມັນດິບ ແລະ ອາຍແກັສ;

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ.



- ຕຸ້ອງມີສັນຍາກັບລັດຖະບານ;
- ປະຕິບັດຂໍ້ການົດອື່ນ ຕາມທີື່ ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ ໃນກົດ ໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການ ທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.
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ຂະແໜງພະລັງງນໄຟຟ້າ
8

-

ທຸລະກິດ ຜະລິ ດໄຟຟ້ າສະເພາະ (ການຜະລິ ດ

- ຕຸ້ອງເປັນນິຕບ
ິ ຸກຄົນ;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ໄຟຟ້າ ສະບັບເລກທີ 19/ສພຊ,

- ຂະແໜງການ

ໄຟຟ້ າຈາກພະລັງງານນ້າ, ຖ່ານຫີນ, ລົມ, ແສງ

- ມີປະສົບການ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຜົນສາເລັດທາງດຸ້ານທຸລະກິດ ໂດຍມີ

ລົງວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2017;

ພະລັງງານ ແລະ

ຕາເວັນ, ສິື່ງເສດເຫຼອ ແລະ ອື່ນໆ)

ການຢັັ້ງຢືນຈາກອົງການທີກ
ື່ ່ຽວຂຸ້ອງ;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດນ
ິ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ,

ບໍ່ແຮ່;

- ມີຖານະທາງດຸ້ານການເງິນ ຫຼ ແຫຼງ່ ທຶນ ຊຶື່ງໄດຸ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ

ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2013;

- ຂະແໜງການ

ຈາກສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ ຫຼ ຕ່າງປະເທດ;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ

- ຕຸ້ອງຜ່ານຂັນ
ັ້ ຕອນການສຶກສາສາຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຄວາມ

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 20112;

ແລະ ອົງການປົກ

ເປັນ ໄປໄດຸ້ຂອງໂຄງການ;

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ.

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ໄຟຟ້າ ສະບັບເລກທີ 19/ສພຊ,

- ຂະແໜງການ

- ມີປະສົບການ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຜົນສາເລັດທາງດຸ້ານທຸລະກິດ ໂດຍມີ

ລົງວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2017;

ພະລັງງານ ແລະ

ການຢັັ້ງຢືນຈາກອົງການທີກ
ື່ ່ຽວຂຸ້ອງ;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດນ
ິ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ,

ບໍ່ແຮ່;

- ມີຖານະທາງດຸ້ານການເງິນ ຫຼ ແຫຼງ່ ທຶນ ຊຶື່ງໄດຸ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ

ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2013;

- ຂະແໜງການ

ຈາກສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ ຫຼ ຕ່າງປະເທດ;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ

- ຕຸ້ອງຜ່ານຂັນ
ັ້ ຕອນການສຶກສາສາຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຄວາມ

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 20112;

ແລະ ອົງການປົກ

ເປັນ ໄປໄດຸ້ຂອງໂຄງການ;

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ.



- ຕຸ້ອງມີບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ສັນຍາກັບລັດຖະບານ;
- ຕຸ້ອງມີວຊ
ິ າການທາງດຸ້ານເຕັກນິກ ແລະ ປະສົບການສະເພາະດຸ້ານ;
- ປະຕິບັດຂໍ້ການົດ ອື່ນ ຕາມທີື່ ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ ໃນກົດ ໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ;
ກ) ສາລັບກາລັງການຕິດ ຕັັ້ງ ຂະໜາດ  5 ເມກາວັດ.


ຂ) ສາລັບກາລັງການຕິດຕັັ້ງ ຂະໜາດ ≤ 5 ເມກາວັດ.

9

-

ທຸລະກິດສາປະທານສາຍສົັ່ງໄຟຟ້າ

- ຕຸ້ອງເປັນນິຕບ
ິ ຸກຄົນ;



- ຕຸ້ອງມີບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ສັນຍາກັບລັດຖະບານ;
- ຕຸ້ອງມີວຊ
ິ າການທາງດຸ້ານເຕັກນິກ ແລະ ປະສົບການສະເພາະດຸ້ານ;
- ປະຕິບັດຂໍ້ການົດອື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ ໃນກົດ ໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການທີື່ ກ່ຽວຂຸ້ອງ.
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ລົງທຶນໃນຮູບແບບ ການລົງທຶນຮື່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ (PPP)
10

-

ໂຄງການກໍ່ ສຸ້າງໃໝ່ , ປັບ ປຸງ ພັ້ນຖານໂຄງລ່າງ

- ຕຸ້ອງເປັນນິຕບ
ິ ຸກຄົນ;

ພັ້ນ ຖານ ຫຼ ສະໜອງການບລິການສາທາລະນະ

- ມີປະສົບການ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຜົນສາເລັດທາງດຸ້ານທຸລະກິດ ໂດຍມີ
ການຢັັ້ງຢືນຈາກອົງການທີກ
ື່ ່ຽວຂຸ້ອງ;

14/ສພຊ, ລົ ງວັນ ທີ 17 ພະຈິ ກ 2016;

- ຂະແໜງການ
ແຜນການ ແລະ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດນ
ິ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ,

ການລົງທຶນ;

- ມີຖານະທາງດຸ້ານການເງິນ ຫຼ ແຫຼງ່ ທຶນ ຊຶື່ງໄດຸ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ
ຈາກສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ ຫຼ ຕ່າງປະເທດ;

ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2013;

- ຂະແໜງການ

- ຕຸ້ອງຜ່ານຂັນ
ັ້ ຕອນການສຶກສາສາຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຄວາມ
ເປັນ ໄປໄດຸ້ຂອງໂຄງການ;

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 20112;

ພາຍໃຕຸ້ຮູບແບບ ການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ
ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ (PPP)



- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ສົັ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

- ຕຸ້ອງມີບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ສັນຍາກັບລັດຖະບານ;
- ປະຕິບັດຂໍ້ການົດ ອື່ນ ຕາມທີື່ ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ ໃນກົດ ໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການທີື່ ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ການເງິນ;
- ຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ
ແລະ ອົງການປົກ
ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ.

ລົງທຶນໃນຮູບແບບ ພັດທະນາເປັນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
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-



ການສຸ້ າງຕັັ້ ງ ເຂດເສດຖະກິ ດ ພິ ເ ສດ (ນິ ຄົ ມ

- ຕຸ້ອງເປັນນິຕບ
ິ ຸກຄົນ;

ອຸ ດ ສາຫະກາ, ການອຸດສາຫະກາປຸງແຕ່ງເພື່ອ

- ມີປະສົບການ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຜົນສາເລັດທາງດຸ້ານທຸລະກິດ ໂດຍມີ
ການຢັັ້ງຢືນຈາກອົງການທີກ
ື່ ່ຽວຂຸ້ອງ;

14/ສພຊ, ລົ ງວັນ ທີ 17 ພະຈິ ກ 2016;

- ຂະແໜງການ
ແຜນການ ແລະ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດນ
ິ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ,

ການລົງທຶນ;

- ມີຖານະທາງດຸ້ານການເງິນ ຫຼ ແຫຼງ່ ທຶນຊຶື່ງໄດຸ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ
ຈາກສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ ຫຼ ຕ່າງປະເທດ;

ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2013;

- ຕຸ້ອງຜ່ານຂັນ
ັ້ ຕອນການສຶກສາສາຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຄວາມ
ເປັນ ໄປໄດຸ້ຂອງໂຄງການ;

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 20112;

- ຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ
ແລະ ອົງການປົກ

ສົັ່ງອອກ, ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການບລິການ, ການຄຸ້າ ແລະ
ການທ່ອງທ່ຽວ).

- ຕຸ້ອງມີບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ສັນຍາກັບລັດຖະບານ;
- ຕຸ້ອງການົດແຈຸ້ງວັດຖຸປະສົງຂອງເສດຖະກິດພິເສດ;
- ມີທີື່ຕັັ້ງທີເື່ ໝາະສົມ ກັບວັດຖຸປະສົງ , ການົດເນັ້ອທີື່ ແລະ ເຂດ
ແດນຢ່າງຈະແຈຸ້ງ ;
- ການົດອາຍຸສາປະທານເຂດ ທີື່ຊັດເຈນ;
- ການົດແຈຸ້ງຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ຜູຸ້ພັດທະນາ ແລະ ປະຊາຊົນ;
- ຢູ່ພາຍໃຕຸ້ການຄຸຸ້ມຄອງຂອງລັດຖະບານ ຫຼ ອົງການປົກຄອງ
ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ, ແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ;
- ຮັບປະກັນຄວາມໝັັ້ນຄົງ, ຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມປອດໄພ,
ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮຸ້ອຍຂອງສັງຄົມ ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດ
ພິເສດ ແລະ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ບ່ອນເຂດເສດຖະກິດຕັັ້ງຢູ;່
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- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ສົັ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ
- ດາລັດວ່າດຸ້ວຍ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະບັບເລກທີ
188/ລບ, ລົງວັນທີ 7 ມິ ຖຸນ າ 2018;
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ.

- ຮັບປະກັນ ການພັດທະນາແບບຍນຍົງ, ປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດ
ລຸ້ອມ, ສົັ່ງເສີມ ແລະ ອະນຸລັກວັດທະນະທາອັນດີງາມຂອງຊາດ.
ສາປະທານ ຫຼ ເຊົາັ່ ທີດ
ື່ ນ
ິ ຂອງລັດ ເພອ
ື່ ດາເນີນກິດຈະການຕ່າງໆ
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-

ິ ຸກຄົນ;
ສາປະທານ ຫຼ ເຊົັ່າທີື່ດິນຂອງລັດ ເພື່ອພັດທະນາ - ຕຸ້ອງເປັນນິຕບ
ພັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ສາທາລະນະປະໂຫຍດ, - ມີປະສົບການ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຜົນສາເລັດທາງດຸ້ານທຸລະກິດ ໂດຍມີ
ກິດຈະການກສ
ໍ່ ຸ້າງເຄຫາສະຖານ
ບລິການ ເຊັັ່ນ:

ສູນການຄຸ້າ,

ແລະ

ການ

ໂຮງແຮມ,

ເຮອນພັກ, ຮຸ້ານອາຫານ, ສວນສາທາລະນະ,
ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝ, ຕະຫຼາດ, ສະຖານນີຂົນສົັ່ງ
ຜູຸ້ໂດຍສານ ຫຼ ຂົນສົັ່ງສິນຄຸ້າ ແລະ ອື່ນໆ.

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ສົັ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ

- ຂະແໜງການ

14/ສພຊ, ລົ ງວັນ ທີ 17 ພະຈິ ກ 2016;

ຊັບພະຍາກອນ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ

ທາມະຊາດ ແລະ

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 20112;

ສິື່ງແວດລຸ້ອມ;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດນ
ິ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ,

- ຂະແໜງການ

ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2013;

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ

- ຕຸ້ອງມີບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ສັນຍາກັບລັດຖະບານ;

- ລັດຖະບັນຍັດວ່າດຸ້ວຍ ອັດຕາຄ່າເຊົັ່າ ແລະ ສາປະທານ

ແລະ ອົງການປົກ

- ປະຕິບັດຂໍ້ການົດ ອື່ ນ ຕາມທີື່ ໄ ດຸ້ການົດ ໄວຸ້ໃນກົ ດໝາຍ ແລະ

ທີື່ດິນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 02/ປປທ, ລົງວັນທີ 18

ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ.

ລະບຽບການທີື່ ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ພະຈິກ 2012;



ການຢັັ້ງຢືນຈາກອົງການທີກ
ື່ ່ຽວຂຸ້ອງ;

- ມີຖານະທາງດຸ້ານການເງິນ ຫຼ ແຫຼງ່ ທຶນ ຊຶື່ງໄດຸ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ
ຈາກສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ ຫຼ ຕ່າງປະເທດ;
- ຕຸ້ອງຜ່ານຂັນ
ັ້ ຕອນການສຶກສາສາຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຄວາມ
ເປັນ ໄປໄດຸ້ຂອງໂຄງການ;

- ດາລັດວ່າດຸ້ວຍ ການເອົາທີື່ດິນຂອງລັດໃຫຸ້ເຊົັ່າ ຫຼ

ກ) ສາລັບການນາໃຊຸ້ເນັ້ອທີື່ດິນ ແຕ່ 15 ເຮັກຕາ - 10.000

ສາປະທານ ສະບັບເລກທີ 135/ນຍ, ລົງວັນທີ 25

ເຮັກຕາ ຕໜ
ໍ່ ຶື່ງໂຄງການ.

ພຶດສະພາ 2009;


ຂ) ສາລັບການນາໃຊຸ້ເນັ້ອທີື່ດິນ ບໃໍ່ ຫຸ້ເກີນ 15 ເຮັກຕາ

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ຕໍ່ໜຶື່ງໂຄງການ.
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-

-

ກິດຈະການກໍ່ສຸ້າງ, ຂົນສົັ່ງໂດຍສານ ແລະ ຂົນ

- ຕຸ້ອງເປັນນິຕບ
ິ ຸກຄົນ;

ສົັ່ງສິນຄຸ້າທາງລົດໄຟ

ກິດຈະການ ການກໍ່ສຸ້າງ ແລະ ຂົນສົັ່ງທາງທໍ່

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການກໍ່ສຸ້າງ ສະບັບເລກທີ 05/

- ຂະແໜງການ

- ຕຸ້ອງຜ່ານຂັັ້ນຕອນການປະເມີນຜົນທາງດຸ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2009;

ໂຍທາທິການ

ແລະ ສິື່ງແວດລຸ້ອມ;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດນ
ິ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ,

ແລະ ຂົນສົັ່ງ;

- ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ;

ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2003;

- ຂະແໜງການ

- ປະຕິບັດຂໍ້ການົດອື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນກົດ ໝາຍ ແລະ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ

ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 20112;

ແລະ ອົງການປົກ

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ.

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການກໍ່ສຸ້າງ ສະບັບເລກທີ 05/

- ຂະແໜງການ

ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2009;

ໂຍທາທິການ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດນ
ິ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ,

ແລະ ຂົນສົັ່ງ;



ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ

22
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-

ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2003;

- ຂະແໜງການ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 20112;

ແລະ ອົງການປົກ

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ.

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ ສະບັບເລກທີ

- ຂະແໜງການ

ໂຄງການພັດທະນາ ແຫຼ່ງ ທ່ອ ງທ່ ຽ ວ ທາມະ

- ຕຸ້ອງເປັນນິຕບ
ິ ຸກຄົນ;

ຊາດ, ວັດທະນະທາ ແລະ ປະຫວັດ ສາດ

- ຕຸ້ອງມີຖານະທາງດຸ້ານການເງິນ ຫຼ ແຫຼ່ງທຶນ ຊຶື່ງໄດຸ້ຮັບການ

32/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ກລະກົດ 2013;

ຖະແຫຼ່ງຂ່າວ

ລະດັ ບຊາດ

ຢັັ້ງຢືນຈາກສະຖາບັນການເງິນ ພາຍໃນ ຫຼ ຕ່າງປະເທດ;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ

ວັດທະນາທາ

- ຕຸ້ອງມີທຶນຈົດທະບຽນຕໍ່າສຸດ ບໍ່ຫຼຸດ 30% ຂອງທຶນທັງ ໝົ ດ

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 20112;

ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ;

ໃນໂຄງການດັັ່ງກ່ າວ;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດນ
ິ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ,

- ຂະແໜງການ

- ຕຸ້ອງຜ່ານຂັັ້ນຕອນການສຶກສາສາຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຄວາມ

ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2003;

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ

ເປັນ ໄປໄດຸ້ຂອງໂຄງການ.

- ລັດຖະບັນຍັດວ່າດຸ້ວຍ ອັດຕາຄ່າເຊົັ່າ ແລະ ສາປະທານ

ແລະ ອົງການປົກ

ທີື່ດິນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 02/ປປທ, ລົງວັນທີ 18

ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ.



ກ) ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຍື່ນຂອະນຸມັດຢູ່ຂນ
ັັ້ ສູນກາງ

ພະຈິກ 2012;

ຂ) ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນພາຍໃນ ຍື່ນຂອະນຸມັດຢູຂ
່ ັັ້ນແຂວງ
ໂຄງການພັດທະນາ ແຫຼ່ງ ທ່ອ ງທ່ ຽ ວ ທາມະ

- ຕຸ້ອງເປັນນິຕບ
ິ ຸກຄົນ;

ຊາດ, ວັດທະນະທາ ແລະ ປະຫວັດ ສາດ

- ສາລັບການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາມະຊາດ, ວັດທະນະທາ

ລະດັ ບທຸ້ອ ງຖິື່ ນ

ແລະ ປະຫວັດສາດ ລະດັບທຸ້ອງຖິື່ນ ສະຫງວນໃຫຸ້ແຕ່ຄົນລາວ;



- ດາລັດວ່າດຸ້ວຍ ການເອົາທີດ
ື່ ນ
ິ ຂອງລັດ ໃຫຸ້ເຊົັ່າ ຫຼ



ພຶດສະພາ 2009;

ສາປະທານ ສະບັບເລກທີ 135/ນຍ, ລົງວັນທີ 25
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

- ຕຸ້ອງມີຖານະທາງດຸ້ານການເງິນ ຫຼ ແຫຼ່ງທຶນ ຊຶື່ງໄດຸ້ຮັບການ
ຢັັ້ງຢືນຈາກສະຖາບັນການເງິນ ພາຍໃນ ຫຼ ຕ່າງປະເທດ;
- ຕຸ້ອງມີທຶນຈົດທະບຽນຕໍ່າສຸດ ບໍ່ຫຼຸດ 30% ຂອງທຶນທັງ ໝົ ດ
ໃນໂຄງການດັັ່ງກ່ າວ.
- ຕຸ້ອງຜ່ານຂັັ້ນຕອນ ການສຶກສາສາຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຄວາມ
ເປັນໄປໄດຸ້ຂອງໂຄງການ.
16

-

ສາປະທານ ຫຼ ເຊົັ່າ ທີື່ ດິ ນ ຂອງລັ ດ ເພື່ ອ

- ຕຸ້ອງເປັນນິຕບ
ິ ຸກຄົນ;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ກິລາ-ກາຍຍະກາ ສະບັບເລກທີ

- ຂະແໜງການ

ກິ ດ ຈະການກິ ລ າ

- ມີປະສົບການ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຜົນສາເລັດທາງດຸ້ານທຸລະກິດ ໂດຍມີ

15/ສພຊ, ລົງວັນທີ 6 ກລະກົດ 2012;

ສຶກສາທິການ

ການຢັັ້ງຢືນຈາກອົງການທີກ
ື່ ່ຽວຂຸ້ອງ;

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດນ
ິ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ,

ແລະ ກິລາ;
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- ມີຖານະທາງດຸ້ານການເງິນ ຫຼ ແຫຼງ່ ທຶນ ຊຶື່ງໄດຸ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ

ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2013;

- ຂະແໜງການ

ຈາກສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ ຫຼ ຕ່າງປະເທດ;

- ລັດຖະບັນຍັດວ່າດຸ້ວຍ ອັດຕາຄ່າເຊົັ່າ ແລະ ສາປະ

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ

- ຕຸ້ອງຜ່ານຂັນ
ັ້ ຕອນການສຶກສາສາຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຄວາມ

ທານທີື່ດິນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 02/ປປທ, ລົງວັນ

ແລະ ອົງການປົກ

ເປັນ ໄປໄດຸ້ຂອງໂຄງການ;

ທີ 18 ພະຈິກ 2012;

ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ.

- ປະຕິບັດຂໍ້ການົດອື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ ໃນກົດ ໝາຍ ແລະ

- ດາລັດວ່າດຸ້ວຍ ການເອົາທີດ
ື່ ນ
ິ ຂອງລັດ ໃຫຸ້ເຊົັ່າ ຫຼ

ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ສາປະທານ ສະບັບເລກທີ 135/ນຍ, ລົງວັນທີ 25
ພຶດສະພາ 2009;

ກ) ສາລັບການນາໃຊຸ້ເນັ້ອທີື່ດິນ ແຕ່ 30 ເຮັກຕາ - 10.000

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ເຮັກຕາ ຕໍ່ໜຶື່ງໂຄງການ.


ຂ) ສາລັບການນາໃຊຸ້ເນັ້ອທີດ
ື່ ິນ ບໃໍ່ ຫຸ້ເກີນ 30 ເຮັກຕາ
ຕໍ່ໜຶື່ງໂຄງການ.

ການບລິການອນ
ື່ ທີພ
ື່ ວ
ົ ພັນກັບການນາໃຊຸ້ສດ
ິ ໃນກາມະສິດຕ່າງໆຂອງລັດ
17

-

ກໍ່ສຸ້າງສະໜາມບິນ ແລະ ບລິການພາກພັ້ນດິນ

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ



- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮອນ ສະບັບ
ເລກທີ 53/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2018;
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການກໍ່ສຸ້າງ ສະບັບເລກທີ 05/
ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2009;
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດນ
ິ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ,
ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2013;
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ

- ຂະແໜງການ
ໂຍທາທິການ
ແລະ ຂົນສົັ່ງ;
- ຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ
ແລະ ອົງການປົກ
ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ.

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.
18

-

ກິດຈະການ ກໍ່ສຸ້າງທ່າເຮອ ແລະ ການບລິການ

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂຸ້ອງ

ທີຕ
ື່ ດ
ິ ພັນກັບທ່າເຮອ
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- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການກສ
ໍ່ ຸ້າງ ສະບັບເລກທີ 05/

- ຂະແໜງການ

ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2009;

ໂຍທາທິການ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດນ
ິ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ,

ແລະ ຂົນສົັ່ງ;

ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2013;

- ຂະແໜງການ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ
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3600

ການເກັ ບກັ ກ ນ້ າ, ການຜະລິ ດ ແລະ ການ

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.



ສະໜອງນ້ າປະປາ

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;

ແລະ ອົງການປົກ

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ.

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ນ້າປະປາ ສະບັບເລກທີ 04/ ສ

- ຂະແໜງການ

ພຊ, ລົງວັນທີ 9 ກລະກົດ 2009;

ໂຍທາທິການ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ

ແລະ ຂົນສົັ່ງ;

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;

- ຂະແໜງການ

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ
ແລະ ອົງການປົກ
ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ.
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-

ກິດຈະການ ພາລາທິການຂົນສົັ່ງ ເຊັັ່ນ: ໂລຈິ

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ



ສຕິກ, ທ່າເຮອບົກ (Dryport)

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການຂົນສົັ່ງທາງບົ ກ ສະບັບ

- ຂະແໜງການ

ເລກທີ 24/ ສພຊ, ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2012;

ໂຍທາທິການ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການຂົນສົັ່ງຫຼາຍຮູບແບບ ສະບັບ

ແລະ ຂົນສົັ່ງ;

ເລກທີ 28/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;

- ຂະແໜງການ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດນ
ິ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ,

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ

ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2013;

ແລະ ອົງການປົກ

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ

ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ.

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.
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ກິດຈະການ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແບບມີສາຍ

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂຸ້ອງ

(ສາລັບ ISIC ນີັ້ຄວບຄຸມສະເພາະແຕ່:
ກ) ການບລິການສາຍສົັ່ງຄວາມໄວສູງແຫ່ງ
ຊາດແບບມີສາຍ (National Fixed



- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ສະບັບເລກທີ

- ຂະແໜງການ

09/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2011;

ໄປສະນີ ໂທລະ

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ຄົມມະນາຄົມ
ແລະ ການສື່ສານ;

Boadband Transmission);

- ຂະແໜງການ

ຂ) ການບລິການວົງຈອນເຊົັ່າສາລັບທົັ່ວໄປ

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ

(Public Lease Circuit);

ແລະ ອົງການປົກ

ຄ) ການບລິການວົງຈອນເຊົັ່າສະເພາະອົງ

ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ.

ການ (Private Lease Circuit);

25

ງ) ການບລິການສາລັບຜູຸ້ບໍ່ມີເຄື່ອຂ່າຍເປັນ
ຂອງຕົນເອງ (Virtual Network
Operator-VNO);
ຈ) ການບລິການປະຕູເຂົັ້າ-ອອກກັບສາກົນ
(International Gate Way);
ສ) ການບລິກ ານໂທລະສັ ບ ເຄື່ ອນທີື່
(Moblie Phone Service
“Celler Phone”);
ຊ) ການໃຫຸ້ບລິການສາຍເຊົັ່າ (Leased
Line Sevice).
22
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ກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແບບບໍ່ມີສາຍ

- ຕຸ້ອງເປັນນິຕບ
ິ ຸກຄົນ;

(ສາລັບ ISIC ນີັ້ຄວບຄຸມສະເພາະແຕ່:
ກ) ການບລິການສາລັບຜູຸ້ບໍ່ມີເຄື່ອຂ່າຍເປັນ

6130

- ຂະແໜງການ

- ຕຸ້ອງມີຕົັ້ນທຶນໃນການລົງທຶນ ທີື່ໜັັ້ນຄົງ;

09/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2011;

ໄປສະນີ ໂທລະ

- ຕຸ້ອງມີແຜນການດາເນີນ, ແຜນການຂະຫຍາຍ ແລະ ແຜນການ

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ຄົມມະນາຄົມ

ຂອງຕົນເອງ (Mobile Virtual

ຕະຫຼາດໃນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ;

ແລະ ການສື່ສານ;

Network Operatior-MVNO);

- ປະຕິບັດຂໍ້ການົດອື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ

- ຂະແໜງການ

ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ

ຂ) ການບລິການສາຍສົັ່ງຄວາມໄວສູງແຫ່ງ
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- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ສະບັບເລກທີ



ຊາດບໍ່ມີສາຍ (National Mobile

ແລະ ອົງການປົກ

Broadband Transmssion).

ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ.

ກິດຈະການ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ດາວທຽມ

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ



- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ສະບັບເລກທີ

- ຂະແໜງການ

09/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2011;

ໄປສະນີ ໂທລະ

- ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍ ການສື່ສານຜ່ານດາວທຽມ ສະບັບ

ຄົມມະນາຄົມ

ເລກທີ 2507/ປທສ, ລົງວັນທີ 23 ສິງຫາ 2016;
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

ແລະ ການສື່ສານ;
- ຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂຸ້ອງອື່ນ
ແລະ ອົງການປົກ
ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ.
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