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ພາກທີ I
ຄວາມຮັບຮູ�ທວ
ົ່ ໄປກ�ຽວກັບກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
1. ຈຸດປະສົງ
1. ເພື່ອເຮັດໃຫ�ບັນດາ ກົມອ�ອມຂ�າງກະຊວງກະສິກາ� ແລະ ປ�າໄມ�, ພະແນກກະສິກ�າ
ແລະ ປ�າໄມ�, ຫ�ອງການກະສິກາ� ແລະ ປ�າໄມ�ເມືອງ ແລະ ໜ�ວຍງານເສດຖະກິດ-ການ
ເງິນບ�ານ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ�ອງຖິ່ນມີຄວາມຮັບຮູ�ເຂົ້າໃຈ ໃນວຽກງານຈັດຕັ້ງກຸ�ມ
ແລະ ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�;
2. ເພື່ອເປັນບ�ອນອີງໃຫ�ແກ�ຂັ້ນຕ�າງໆ ແຕ�ສູນກາງຮອດທ�ອງຖິ່ນ ໃນການຈັດຕັ້ງກຸ�ມ ແລະ
ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ໃຫ�ເປັນເອກະພາບກັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
3. ເພື່ອແນະນ�າ, ອະທິບາຍວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກຸມ
� ແລະ ສະຫະກອນກະສິ
ກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�.
2. ລະດັບຄາດໝາຍ
1. ຮັບປະກັນ ແລະ ເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ
ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ໃຫ�ຖກ
ື ຕ�ອງ ແລະ ສອດຄ�ອງກັບດ�າລັດ ວ�າດ�ວຍກຸ�ມ ແລະ
ສະຫະກອນ ສະບັບເລກທີ 606/ລບ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2020 ແລະ ລະບຽບການ
ຂອງຂະແໜງກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�;
2. ສ�າງເງື່ອນໄຂໃຫ�ແກ�ພະນັກງານວິຊການໃນຂະແໜງກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ໃຫ�ມີການ
ເຄື່ອນໄຫວຢ�າງເປັນເອກະພາບໄປໃນລວງດຽວກັນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
3. ສ�າງຄວາມສະດວກໃຫ�ແກ�ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ສາມາດເຂົ້າ
ເຖິງນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມຈາກພາກລັດງ�າຍຂື້ນ.
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ຄວາມແຕກຕ�າງລະຫວ�າງກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ລ/ດ

1

ລັກສະນະ

ກຸ�ມ
ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�

ດ�ານ
ອົງກອນ

ເປັນການຈັດຕັ້ງລວມໝູຂ
� ອງ
ເປັນການຈັດຕັ້ງທຸລະກິດລວມໝູ�
ປະຊາຊົນລາວ (ບ�່ມີຖານະເປັນ (ມີຖານະເປັນນິຕິບຸກຄົນ)
ນິຕິບຸກຄົນ)

ດ�ານ
ເປົ້າໝາຍ

ເລັ່ງໃສ�ການກ�່ສ�າງແນວຄິດ
ເລັ່ງໃສ�ການດ�າເນີນທຸລະກິດ
ລວມໝູ�ໃຫ�ເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອກ�າວ ລວມໝູ� ຫຼື ເສດຖະກິດຮ�ວມມື
ຂຶ້ນເປັນສະຫະກອນໃນ
ຂອງປະຊາຊົນ
ອະນາຄົດ

2

3

4

ດ�ານ
ການ
ບ�ລິຫານ

ການ
ອະນຸຍາດ
ສ�າງຕັ້ງ

ສະຫະກອນ
ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�

ບ�ລິຫານໂດຍຄະນະບ�ລິຫານ
(ບ�່ມີຜູ�ອາ� ນວຍການ)

ບ�ລິຫານໂດຍຜູ�ອ�ານວຍການ (ມີ
ການບ�ລິຫານແບບທຸລະກິດ ແລະ
ມີພະນັກງານ)

ຫ�ອງການກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ຂັ້ນເມືອງ/ພະແນກກະສິກ�າ
ແລະ ປ�າໄມ�ຂັ້ນແຂວງ (ກ�ລະນີ
ເປັນນະຄອນ) ເປັນຜູ�ອະນຸຍາດ
ສ�າງຕັ້ງ

ຫ�ອງການກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ເມືອງ/ພະແນກກະສິກາ�
ແລະ
ປ�າໄມ�ຂນ
ັ້ ແຂວງ
(ກ�ລະນີເປັນ
ນະຄອນ) ເປັນຜູ�ອະນຸຍາດສ�າງ ຕັ້ງ
ແລະ ຕ�ອງໄປຈົດທະບຽນ ເປັນວິ
ສາຫະກິດລວມໝູ�
ນ�າຂະແໜ
ງການອຸດສາຫະກ�າ ແລະ ການຄ�າ

3. ຜົນປະໂຫຍດຈາກການຈັດຕັ້ງເປັນ ກຸມ
� ແລະ ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ
ປ�າໄມ�
3.1 ຜົນປະໂຫຍດຈາກການຈັດຕັ້ງເປັນ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ
ປ�າໄມ�
ພາຍຫຼັງໄດ�ຮັບການອະນຸຍາດສ�າງຕັ້ງເປັນ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າ
ໄມ�ແລ�ວ, ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ຈະໄດ�ຮັບນະໂຍບາຍຈາກພາກລັດ 09 ນະໂຍບາຍສົ່ງ
ເສີມຈາກພາກລັດຕາມທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນມາດຕາ 49 ຂອງດ�າລັດວ�າດ�ວຍ ກຸ�ມ ແລະ ສະ
ຫະກອນ ສະບັບເລກທີ 606/ລບ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2020, ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ�ມນີ້:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ການສ�າງສະພາບແວດລ�ອມທີ່ເອື້ອອ�ານວຍ;
ການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນຂອງລັດ;
ການສະໜອງໂຄງລ�າງພື້ນຖານທີ່ຈ�າເປັນ;
ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ;
ນະໂຍບາຍດ�ານພາສີ ແລະ ອາກອນ;
ດ�ານວິຊາການ, ການໃຫ�ຄ�າປຶກສາ ແລະ ພັດທະນາ;
ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ;
ການນ�າໃຊ� ແລະ ການປົກປ�ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ;
ການສະໜອງ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂ�້ມູນຂ�າວສານ.

ບັນດານະໂຍບາຍດັ່ງກ�າວຂ�າງເທິງນັ້ນ, ບາງນະໂຍບາຍ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນກະສິ ກ�າ
ແລະ ປ�າໄມ�, ຈະໄດ�ຮັບເລີຍ ນັບແຕ�ວັນທີ່ໄດ�ຮັບອະນຸຍາດສ�າງຕັ້ງເປັນທາງການ (ບ�່ຈ�າ ເປັນ
ຂຽນໃບສະເໜີຂ�ຮັບນະໂຍບາຍດັ່ງກ�າວ) ເປັນຕົ້ນ: ການສ�າງສະພາບແວດລ�ອມທີ່ເອື້ອອ�ານວຍ
ໂດຍພາກລັດທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ, ການໃຫ�ຄ�າປຶກສາ ແລະ ພັດທະນາໂດຍຂະແໜງການກະສິກ�າ
ແລະ ປ�າໄມ�, ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ ລວມທັງການສະໜອງ ແລະ ການ
ເຂົ້າເຖິງຂ�້ມູນຂ�າວສານກ�ຽວກັບກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�.
ແຕ�ເຖິງຢ�າງໃດກ�ຕາມ ບາງນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ຕ�ອງໄດ�ມີການສະເໜີ ແລະ ໃຫ�ນະ
ໂຍບາຍເປັນອັນສະເພາະ ຕາມຈຸດພິເສດຂອງແຕ�ລະກຸ�ມ ຫຼື ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ໂດຍເລີ່ມຈາກກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ທີ່ໄດ�ຮັບອະນຸຍາດສ�າງຕັ້ງ ແລະ ຈົດທະບຽນຢ�າງຖືກ
ຕ�ອງ ຢື່ນຄ�າຮ�ອງຕາມແບບພີມທີ່ກ�ານົດໃນເອກະສານຊ�ອນທ�າຍນີ້ ເພື່ອສະເໜີຫາຫ�ອງການ
ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ຂັ້ນເມືອງ, ສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ�ຽວຂ�ອງຄົ້ນຄວ�າ ແລະ ພິຈາລະ
ນາໃຫ�ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມເປັນອັນສະເພາະ (ການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນຂອງລັດ, ການສະໜອງໂຄງລ�າງ
ພື້ນຖານທີ່ຈ�າເປັນ, ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ, ນະໂຍບາຍດ�ານພາສີ ແລະ ອາກອນ, ການນ�າໃຊ�
ແລະ ການປົກປ�ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ).
ສ�ວນເອກະສານສະເໜີ ຂ�ຮັບນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມປະກອບມີ 02 ເອກະສານຕົ້ນຕ�ຄື:
 ໃບຄ�າຮ�ອງຂ�ຮັບນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ແລະ
 ໃບອະນຸຍາດສ�າງຕັ້ງ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ, ສ�າລັບສະຫະກອນຕ�ອງມີໃບທະ
ບຽນວິສາຫະກິດ ຂອງສະຫະກອນຕື່ມອີກ.

ລາຍລະອຽດຂອງແບບພີມ ຫຼື ແບບຟອມໜັງສືສະເໜີ ຂ�ຮັບນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມຈາກ
ພາກລັດໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນເອກະສານຊ�ອນທ�າຍຂອງຄູ�ມືສະບັບນີ້.

3

3.2 ຜົນປະໂຫຍດຈາກການເປັນສະມາຊິກ ກຸມ
� ແລະ ສະຫະກອນກະສິກາ
ແລະ ປ�າໄມ�
ພາຍຫຼັງໄດ�ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນກະສິກາ� ແລະ ປ�າໄມ� ໄດ�ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດລວມຂອງກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນແລ�ວ, ສະມາຊິກຍັງຈະໄດ�ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕ�່ຕົນ
ເອງໂດຍກົງຕື່ມອີກ ລະອຽດມີດັ່ງນີ້:
1) ຮ�ວມເປັນເຈົ້າຂອງກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ;
2) ຫ�ດຜ�ອນຄວາມສ�ຽງ ແລະ ຕົ້ນທຶນການຜະລິດ;
3) ໄດ�ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຮັດທຸລະກິດຮ�ວມກັບ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ
ຢ�າງເປັນທ�າ;
4) ມີອາຊີບ ແລະ ສາມາດສ�າງລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງ;
5) ມີລະບຽບວິໄນ ໃນການດ�າລົງຊີວິດປະຈ�າວັນ;
6) ໄດ�ຮັບສິດ ຕາມມາດຕາ 17 ແລະ 30 ຂອງດ�າລັດວ�າດ�ວຍ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະ
ກອນ ສະບັບເລກທີ 606/ລບ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2020, ລວມທັງນະໂຍ
ບາຍຕ�າງໆ ທີ່ກ�ານົດໄວ�ໃນລະບຽບພາຍໃນຂອງກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ.
3.3 ຜົນປະໂຫຍດຕ�່ສັງຄົມ ຈາກການຈັດຕັ້ງ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ກະສິກ�າ
ແລະ ປ�າໄມ�
ນອກຈາກຜົນປະໂຫຍດທີ່ກຸ�ມ, ສະຫະກອນ ແລະ ສະມາຊິກ ຂອງການຈັດຕັ້ງດັ່ງ
ກ�າວຈະໄດ�ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕາມຂ�້ 3.1 ແລະ 3.2 ທີ່ກ�າວມາຂ�າງເທິງນັ້ນແລ�ວ, ການຈັດ
ຕັ້ງກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ຍັງເປັນຜົນປະໂຫຍດຕ�່ການແຂ�ງຂັນທາງ
ທຸລະກິດ, ສ�າງຫົວໜ�ວຍການຜະລິດ, ສ�າງວຽກເຮັດງານທ�າ, ແກ�ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ
ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ�ຂອງປະຊາຊົນລາວໃຫ�ດີຂຶ້ນ, ທັງເປັນການປະກອບສ�ວນເຂົ້າ
ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງຊາດ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນໃຫ�ເຂັ້ມແຂງ.

ພາກທີ II
ການປະສານງານ ການສ�າງຕັ້ງ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
1. ຄວາມສ�າຄັນຂອງການປະສານງານ ການສ�າງຕັ້ງ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ
ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ການປະສານງານການສ�າງຕັ້ງ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ແມ�ນ
ວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສ�າຄັນ ແລະ ຈ�າເປັນຊຶ່ງຂະແໜງການກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ໃນນາມເປັນຜູ�
ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ, ອົງການຕ�າງປະເທດ
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ແລະ ອົງການປົກຄອງທ�ອງຖິ່ນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ໃນການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານກຸ�ມ
ແລະ ສະຫະກອນ ຈະຕ�ອງໄດ�ກ�າແໜ�ນພາລະບົດບາດຂອງຕົນເອງ ແລະ ພາກສ�ວນອື່ນທີ່
ກ�ຽວຂ�ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນການສ�າງຕັ້ງ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບດ�າລັດວ�າ
ດ�ວຍ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ສະບັບເລກທີ 606/ລບ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2020 ລວມ
ທັງນິຕິກ�າອື່ນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ.
ການປະສານງານການສ�າງຕັ້ງ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ຕ�ອງ
ເລີ່ມແຕ�ຂັ້ນຕອນການສຶກສາຄົ້ນຄ�ວາຂ�້ມູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງບ�ານ ເພື່ອສຶກສາເບິ່ງ
ຈຸດປະສົງ, ຄາດໝາຍຂອງກຸ�ມ ຫຼື ສະຫະກອນທີ່ຈະສ�າງ ໂດຍທຽບໃສ�ເງື່ອນໄຂການສ�າງ
ຕັ້ງກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ຕາມທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນດ�າລັດວ�າດ�ວຍກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ
ສະບັບເລກທີ 606/ລບ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2020, ຊຶ່ງແມ�ນໜ�ວຍງານພັດທະນາຊົນ
ນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ ຂອງຫ�ອງການກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ຂັ້ນເມືອງທີ່ກຸ�ມ ຫຼື ສະຫະ
ກອນຈະສ�າງຕັ້ງ ເປັນເຈົ້າການໃນການດ�າເນີນການຄົ້ນຄວ�າ ໂດຍມີການປະສານສົມທົບກັບ
ອົງການປົກຄອງບ�ານ (ໜ�ວຍງານເສດຖະກິດ-ການເງິນ) ແລະ ພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງຂັ້ນ
ເມືອງ.
ສ�າລັບ ການປະສານງານລະອຽດກ�ຽວກັບວຽກງານ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນກະສິກາ�
ແລະ ປ�າໄມ� ໃນແຕ�ລະຂັ້ນນັ້ນ ໃຫ�ປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນຂ�້ທີ 2, 3, 4 ແລະ 5 ຂອງພາກ
ທີ II ຂອງຄູ�ມືສະບັບນີ້.
2. ການປະສານງານ ກັບກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ
ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ ເປັນເສນາທິການໃຫ�ແກ�ກະຊວງກະສິ
ກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ໃນວຽກງານ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ໂດຍສະເພາະແມ�ນ ກຸ�ມ ແລະ ສະ
ຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ມີໜ�າທີ່ໃນການຄຸ�ມຄອງມະຫາພາກວຽກງານດັ່ງກ�າວ, ທັງ
ເປັນຜູ�ອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ�ຄ�າປືກສາດ�ານວິຊາການ,
ຄົ້ນຄວ�າສ�າງນະໂຍບາຍໃນ
ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ກວດກາການດ�າເນີນງານ ຂອງສະຫະກອນ ໂດຍສົມທົບກັບບັນດາຂະ
ແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ພະແນກກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ຂັ້ນແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວ
ປະເທດ.
3. ການປະສານງານກັບພະແນກກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ຂັ້ນແຂວງ
ພະແນກກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ຂັ້ນແຂວງ (ຂະແໜງພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະ
ຫະກອນ) ເປັນເສນາທິການໃຫ�ແກ�ອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ, ກະຊວງກະສິກ�າ ແລະ ປ�າ
ໄມ� (ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ)ໃນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດານິຕິກ�າທີ່
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ກ�ຽວຂ�ອງ ແລະ ຄຸມ
� ຄອງວຽກກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ຂັ້ນແຂວງ
ຂອງຕົນ, ໃຫ�ຄ�າປຶກສາ ແລະ ອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ�ແກ�ຫ�ອງການກະສິກ�າ ແລະ ປ�າ
ໄມ�ເມືອງ ໃນການສ�າງຕັ້ງ, ຄຸ�ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນກະສິ
ກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ໃນທ�ອງຖິ່ນຂອງຕົນ ພ�ອມທັງສະຫ�ບ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນໃຫ�ກະຊວງກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ຂັ້ນແຂວງ ຢ�າງເປັນປົກກະຕິ.
4. ການປະສານງານກັບຫ�ອງການກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ຂັ້ນເມືອງ
ບ�ານໃດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກສ�າງຕັ້ງ ກຸ�ມ ຫຼື ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ແມ�ນໃຫ�ປະສານສົມທົບກັບຫ�ອງການກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ຂັ້ນເມືອງ ທີ່ຕົນຂຶ້ນກັບ ເພື່ອ
ໃຫ�ຄ�າປືກສາ ແລະ ອ�ານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການປະກອບເອກະສານ ແລະ ອອກໃບ
ອະນຸຍາດການສ�າງຕັ້ງ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ຕາມທີ່ໄດ�ກາ� ນົດໄວ�
ໃນເອກະສານຊ�ອນທ�າຍຂອງຄູ�ມືສະບັບນີ້ ພ�ອມທັງສະຫ�ບ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດວຽກງານ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ໃຫ�ພະແນກກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ຂັ້ນແຂວງ ແລະ
ອົງການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ ຢ�າງເປັນປົກກະຕິ.
5. ການປະສານງານ ກັບແຕ�ລະໜ�ວຍງານຂອງບ�ານ
ຊາວກະສິກອນ ຫຼື ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ມີຈຸດປະສົງສ�າງຕັ້ງກຸ�ມ ຫຼື ສະຫະກອນ ແມ�ນ
ໃຫ�ໄປປຶກສານ�າອົງການປົກຄອງບ�ານທີ່ຕົນຂຶ້ນກັບ ເພື່ອຮັບຊາບກ�ຽວກັບກົດໝາຍ, ນິຕິກ�າ
ໃຕ�ກົດໝາຍ ແລະ ຂ�້ມູນຂ�າວສານກ�ຽວກັບກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ໂດຍສະເພາະ ເງື່ອນໄຂ
ແລະ ຂັ້ນຕອນການສ�າງຕັ້ງ ກຸມ
� ຫຼື ສະຫະກອນ, ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ�ຮັບຈາກກຸ�ມ ແລະ
ສະຫະກອນ ລວມທັງສິດ, ພັນທະ ແລະ ຂ�້ຫ�າມຕ�າງໆ ເມື່ອຕົນເອງ ຫຼື ໝູ�ຄະນະມີຄວາມ
ເຂົ້າໃຈດີແລ�ວ ໃຫ�ສະເໜີຫາຫ�ອງການກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ຂັ້ນເມືອງທີ່ຕົນຂຶນ
້ ກັບ ຕາມ
ແບບພິມທີ່ກ�ານົດໄວ�ໃນເອກະສານຊ�ອນທ�າຍຂອງຄູ�ມືສະບັບນີ້; ນອກນັ້ນ, ອົງການ
ປົກຄອງບ�ານທີ່ກຸ�ມ ຫຼື ສະຫະກອນຕັ້ງຢູ� ຍັງຕ�ອງໃຫ�ຄວາມຮ�ວມມື ແລະ ອ�ານວຍຄວາມ
ສະດວກແກ�ການກວດກາ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນລວມທັງການແກ�ໄຂຂ�້ຂັດແຍ�ງ ກ�ຽວກັບ
ວຽກງານ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ຕື່ມອີກ.

6

ພາກທີ III
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
1. ຫຼັກການສ�າງຕັ້ງ ກຸມ
� ແລະ ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ຊາວກະສິກອນລາວ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຮ�ວມກັນດ�ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ເພື່ອສ�າງຕັ້ງ
ເປັນກຸ�ມ ຫຼື ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ປະເພດໃດໜຶ່ງ ແລະ ມີຄວາມມຸ�ງຫວັງ ເພື່ອ
ຮ�ວມມືຊ�ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ�າງສະມາຊິກ ແລະ ຄອບຄົວສະມາຊິກດ�ວຍກັນ
ທາງດ�ານການຜະລິດ ແລະ ການບ�ລິການ ລວມໄປເຖິງການຊ�ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນທາງ
ດ�ານທຶນຮອນ, ປະສົບການ ແລະ ເຕັກນິກໃນການດ�າເນີນທຸລະກິດການຜະ ລິດ, ການຄ�າ
ຫຼື ການບ�ລິການ ຕົວຢ�າງ: ກຸ�ມ ຫຼື ສະຫະກອນຫັດຖະກ�າ, ຄ�າຂາຍ, ການບ�ລິ ການ ຫຼື
ອາຊີບອື່ນທີ່ສ�າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ກ�ອນອື່ນຕ�ອງຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ກະກຽມການ
ສ�າງຕັ້ງກຸ�ມ ຫຼື ສະຫະກອນ ເພື່ອສ�າງຄວາມຮັບຮູ� ກ�ຽວກັບການສ�າງຕັ້ງກຸ�ມ ຫຼື ສະຫະກອນ
ນັ້ນໆ, ເລີມ
່ ແຕ�ຂັ້ນຕອນສ�າງຕັ້ງກຸ�ມ ຫຼື ສະຫະກອນ ປະເພດໃດໜຶ່ງ, ການກ�ານົດຊື່, ຈ�າ
ນວນສະມາຊິກ ເພື່ອທີ່ຈະກ�ານົດເຂົ້າແຜນການສ�າງຕັ້ງ ຈາກນັ້ນ, ກ�ານົດແຜນການເຄື່ອນ
ໄຫວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄື: ແຜນການດ�າເນີນງານ ແລະ ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງກຸ�ມ ຫຼື
ສະຫະກອນ ສຸດທ�າຍຮ�ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງແຜນການເຄື່ອນ
ໄຫວ ຫຼື ແຜນດ�າເນີນງານ, ກົດລະບຽບ ແລະ ເລືອກຕັ້ງຄະນະບ�ລິຫານຊຸດທ�າອິດຂອງ ກຸ�ມ
ຫຼື ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ໂດຍຖືເອົາເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ່ກ�ານົດໄວ�ໃນຄູ�
ມືສະບັບນີ້ ເປັນບ�ອນອີງໃນການດ�າເນີນການສ�າງຕັ້ງ.
2. ການສະເໜີສ�າງຕັ້ງ ກຸ�ມກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
2.1 ເງື່ອນໄຂການສ�າງຕັ້ງ ກຸ�ມກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ການສ�າງຕັ້ງກຸ�ມກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ຕ�ອງສອດຄ�ອງກັບເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນ
ມາດຕາ 8 ຂອງດ�າລັດວ�າດ�ວຍ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ສະບັບເລກທີ 606/ລບ, ລົງວັນທີ
26 ພະຈິກ 2020 ຊຶ່ງມີພຽງ 02 ເງື່ອນໄຂຕົ້ນຕ� ຄື:
ມີສະມາຊິກຂອງກຸ�ມຢ�າງໜ�ອຍ ຫ�າ(5)ຄົນ (ເປັນພົນລະເມືອງລາວທີ່ມີ ອາຍຸ
ສິບແປດ(18)ປີຂຶ້ນໄປ ແລະ ສະມາຊິກແຕ�ລະຄົນບ�່ໄດ�ຢູ�ໃນສ�າມະໂນຄົວດຽວກັນ)
ໃນກ�ລະນີມີສະມາຊິກ ສິບ(10)ຄົນຂຶ້ນໄປ ຕ�ອງມີສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງ
ກຸ�ມ ຊຶ່ງສາມາດນ�າໃຊ�ສະໂມສອນບ�ານ, ໂຮງຮຽນ ຫຼື ເຮືອນຂອງຫົວໜ�າກຸ�ມ (ໂດຍການ
ຢັ້ງຢືນຈາກອົງການປົກຄອງບ�ານ ບ�ອນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງກຸ�ມຕັ້ງຢູ�).
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2.2 ການປະກອບເອກະສານ ຂ�ສ�າງຕັ້ງ ກຸ�ມກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ຜູ�ທີ່ມີຈຸດປະສົງສ�າງຕັ້ງກຸ�ມ ຕ�ອງພົວພັນເອົາແບບພິມ ຫຼື ແບບຟອມຄ�າຮ�ອງຂ�ສ�າງ
ຕັ້ງກຸ�ມ ນ�າຫ�ອງການກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ຂັ້ນເມືອງ ທີ່ຕົນຂຶ້ນກັບ ພ�ອມທັງຄັດຕິດເອກະ
ສານທີ່ກ�ຽວຂ�ອງດັ່ງນີ້:
1) ຄ�າຮ�ອງຂ�ສ�າງຕັ້ງກຸ�ມ;
2) ບັນຊີລາຍຊື່ສະມາຊິກຂອງກຸ�ມ ແລະ ຊີວະປະຫວັດ ຄະນະບ�ລິຫານ;
3) ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສ�າງຕັ້ງກຸ�ມ;
4) ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງກຸ�ມ;
5) ໂຄງຮ�າງການຈັດຕັ້ງຂອງກຸ�ມ;
6) ແຜນດ�າເນີນງານຂອງກຸ�ມ.
ລາຍລະອຽດແບບພິມກ�ຽວກັບການສະເໜີຂ�ສ�າງຕັ້ງກຸ�ມ ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ໄດ�
ກ�ານົດໄວ� ໃນເອກະສານຊ�ອນທ�າຍຂອງຄູ�ມືສະບັບນີ້.
2.3 ຂັ້ນຕອນການສ�າງຕັ້ງ ກຸ�ມ ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ການສ�າງຕັ້ງ ກຸ�ມ ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ປະກອບມີ 05 ຂັ້ນຕອນເຊັ່ນ:
 ຄະນະລິເລີ້ມຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື,
 ຄະນະລິເລີ້ມກະກຽມເອກະສານກ�ຽວຂ�ອງກັບການສ�າງຕັ້ງ,
 ຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຄັ້ງທ�າອິດ ເພື່ອເລືອກຕັ້ງຄະນະບ�ລິຫານ ແລະ ຮັບຮອງ
ເອກະສານສ�າຄັນຂອງກຸ�ມ,
 ສະເໜີຫາຫ�ອງການກະສິກາ� ແລະ ປ�າໄມ�ຂັ້ນເມືອງທີ່ຕົນຂຶ້ນກັບ ເພື່ອຂ�ອະນຸ
ຍາດສ�າງຕັ້ງກຸ�ມ ແລະ
 ຫ�ອງການກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ຂັ້ນເມືອງ ພິຈາລະນາ ອອກໃບອະນຸຍາດ ສ�າງ
ຕັ້ງກຸ�ມດັ່ງແຜນວາດ ຂັ້ນຕອນການສ�າງຕັ້ງກຸ�ມກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ລຸ�ມນີ້:
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ແຜນວາດຂັ້ນຕອນການສ�າງຕັ້ງກຸມ
�
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ພິຈາລະນາ
ແລະ ອອກໃບຂ�ອະນຸຍາດ
ສ�າງຕັ້ງກຸ�ມ

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ກະກຽມເອກະສານໂດຍຄະນະລິ້ເລີ່ມ

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ສະເໜີ
ຫ�ອງການ ກະສິກ�າ
ແລະ ປ�າໄມ� ເພື່ອ
ຂ�ອະນຸຍາດສ�າງຕັ້ງກຸ�ມ

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຄັ້ງທ�າອິດ
ເລືອກຕັ້ງຄະນະບ�ລິຫານ ແລະ ປະກອບເອກະສານສະເໜີສ�າງຕັ້ງ
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3. ການສະເໜີສ�າງຕັ້ງ ສະຫະກອນ ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
3.1 ເງື່ອນໄຂການສ�າງຕັ້ງ ສະຫະກອນ ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ການສ�າງຕັ້ງ ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ຕ�ອງສອດຄ�ອງກັບເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ�ກ�າ
ນົດໄວ�ໃນມາດຕາ 22 ຂອງດ�າລັດວ�າດ�ວຍກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ສະບັບເລກທີ606/ລບ
ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2020 ຊຶ່ງມີພຽງ 03 ເງື່ອນໄຂຕົ້ນຕ� ຄື:
 ມີສະມາຊິກຢ�າງໜ�ອຍເຈັດ(7)ຄົນ (ເປັນພົນລະເມືອງລາວທີ່ມີ ອາຍຸ ສິບແປດ(18)ປີ
ຂຶ້ນໄປ ແລະ ສະມາຊິກແຕ�ລະຄົນ ບ�່ໄດ�ຢູ�ໃນສ�າມະໂນຄົວດຽວກັນ),
 ມີກົດລະບຽບພາຍໃນ, ຫ�ອງການ, ທຶນ ແລະ ຊັບສິນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ�ແກ�ການ
ເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຫະກອນ ທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ� ແລະ
 ມີສະມາຊິກຢ�າງໜ�ອຍໜຶ່ງຄົນທີ່ຜ�ານການຝຶກອົບຮົມກ�ຽວກັບວຽກງານສະຫະກອນ;

ພິເສດ:

ສ�າລັບກຸ�ມທີ່ມີຈຸດປະສົງສ�າງເປັນສະຫະກອນໂດຍມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ�ວນ
ແລ�ວ ໃຫ�ຍື່ນຄ�າຮ�ອງຂ�ສ�າງຕັ້ງສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ຕ�່ຫ�ອງການກະສິກາ� ແລະ
ປ�າໄມ�ຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອຂ�ອະນຸຍາດສ�າງຕັ້ງ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນນ�າ ຂະແໜງການອຸດສາຫະກ�າ
ແລະ ການຄ�າ.
3.2 ການປະກອບເອກະສານ ຂ�ສ�າງຕັ້ງ ສະຫະກອນ ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ຜູ�ທີ່ມີຈຸດປະສົງສ�າງຕັ້ງ ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ຕ�ອງພົວພັນເອົາແບບພິມ
ຫຼື ແບບຟອມຄ�າຮ�ອງຂ�ສ�າງຕັ້ງ ສະຫະກອນ ນ�າຫ�ອງການກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ຂັ້ນເມືອງທີ່
ຕົນຂຶ້ນກັບ ພ�ອມທັງຄັດຕິດເອກະສານທີ່ກ�ຽວຂ�ອງດັ່ງນີ້:
1) ແຜນດ�າເນີນທຸລະກິດຂອງສະຫະກອນ;
2) ບັນຊີລາຍຊື່ສະມາຊິກ ພ�ອມດ�ວຍລາຍເຊັນຂອງແຕ�ລະຄົນ, ຈ�ານວນຮຸ�ນ
ແລະ ທຶນຈົດທະບຽນຂອງສະຫະກອນ;
3) ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງຫ�ອງການຂອງສະຫະກອນ;
4) ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງສະຫະກອນ.
ລາຍລະອຽດແບບພິມ ຫຼື ແບບຟອມ ກ�ຽວກັບການສະເໜີຂ�ສ�າງຕັ້ງສະຫະກອນກະສິ
ກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ໄດ�ກາ� ນົດໄວ�ໃນເອກະສານຊ�ອນທ�າຍຂອງຄູ�ມືສະບັບນີ້.
3.3 ຂັ້ນຕອນການສ�າງຕັ້ງ ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ການສ�າງຕັ້ງ ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ປະກອບມີ 05 ຂັ້ນຕອນ ເຊັ່ນ:
 ຄະນະລິ້ເລີ່ມ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື,
 ຄະນະລິ້ເລີ່ມ ກະກຽມເອກະສານກ�ຽວຂ�ອງກັບການສ�າງຕັ້ງ,
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 ຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຄັ້ງທ�າອິດ ເພື່ອເລືອກຕັ້ງຄະນະບ�ລິຫານ ແລະ
ຮັບຮອງເອກະສານສ�າຄັນ ເພື່ອສະເໜີສ�າງຕັ້ງສະຫະກອນ,
 ພະແນກ/ຫ�ອງການກະສິກາ� ແລະ ປ�າໄມ�ຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນແຂວງ (ກ�ລະນີ
ເປັນນະຄອນ) ພິຈາລະນາ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດສ�າງຕັ້ງ ສະຫະກອນ
ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ແລະ
 ຫ�ອງການອຸດສາຫະກ�າ ແລະ ການຄ�າຂັ້ນເມືອງ ພິຈາລະນາຂຶ້ນທະບຽນ
ສະຫະກອນ ດັ່ງແຜນວາດຂັ້ນຕອນການສ�າງຕັ້ງສະຫະກອນກະສິກ�າແລະ
ປ�າໄມ�ລຸ�ມນີ້:

ແຜນວາດຂັ້ນຕອນການສ�າງຕັ້ງສະຫະກອນ
ຂັ້ນຕອນທີ5: ຫ�ອງການ
ອຸດສາຫະກ�າ ແລະ
ການຄ�າຂັ້ນເມືອງ
ພິຈາລະນາ ຂຶ້ນທະບຽນ
ສະຫະກອນ

ຂັ້ນຕອນທີ1:ຈັດກອງ
ປະຊຸມປຶກສາຫາລື

ຂັ້ນຕອນທີ2:ກະກຽມ
ເອກະສານໂດຍຄະນະລິ້ເລີ່ມ

ຂັ້ນຕອນທີ4:

ຫ�ອງການກະສິກ�າ
ແລະ ປ�າໄມ�
ພິຈາລະນາ ແລະ
ອອກໃບອະນຸຍາດ
ສ�າງຕັ້ງ
ຂັ້ນຕອນທີ3: ຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຄັ້ງທ�າອິດ ເພື່ອ
ເລືອກຕັ້ງຄະນະບ�ລິຫານ ແລະ ປະກອບເອກະສານ
ສະເໜີສ�າງຕັ້ງສະຫະກອນ
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4 ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
4.1 ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງກຸ�ມກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງກຸ�ມກະສິກາ� ແລະ ປ�າໄມ� ປະກອບດ�ວຍກອງ
ປະຊຸມຂອງກຸ�ມ, ຄະນະບ�ລິຫານກຸ�ມ ແລະ ສະມາຊິກກຸ�ມ ດັ່ງແຜນວາດ ລຸ�ມນີ້:

ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ສະມາຊິກ
ກຸ�ມ
ຄະນະບ�ລິຫານ

ສະມາຊິກ

ສະມາຊິກ

ສະມາຊິກ

ໝາຍເຫດ : ການແບ�ງໜ�າວຽກ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຊ�ວຍຄະນະບ�ລິຫານ
ໃຫ�ແກ�ສະມາຊິກ ແມ�ນຂືນ
້ ກັບຂະໜາດ ແລະ ຄວາມຕ�ອງການຂອງກຸ�ມ.
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4.2 ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງສະຫະກອນ ກະສິກາ� ແລະ ປ�າໄມ� ປະກອບດ�ວຍ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຂອງສະຫະກອນ, ຄະນະບ�ລິຫານສະຫະກອນ, ຄະນະກວດກາສະຫະ
ກອນ, ຄະນະອ�ານວຍການ ຫຼື ຜູ�ຈັດການ ແລະ ໜ�ວຍງານຂອງສະຫະກອນ ດັ່ງແຜນວາດ
ລຸ�ມນີ້:

ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຂອງສະຫະກອນ

ຄະນະບ�ລິຫານ

ຄະນະກວດກາ

ສະຫະກອນ

ກວດກາ

ຄະນະອ�ານວຍການ ຫຼື ຜູ�ຈັດການ

ໜ�ວຍງານ

ບັນຊີ-ການ
ເງິນ

ສົ່ງເສີມ
ເຕັກນິກ

ການ
ຕະຫຼາດ

ອື່ນໆ....

ໝາຍເຫດ : ການຈັດແບ�ງໜ�ວຍງານ ຂືນ
້ ກັບຂະໜາດ ແລະ ຄວາມຕ�ອງການຂອງແຕ�ລະສະ
ຫະກອນ.
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5. ການດ�າເນີນກິດຈະການຂອງ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
5.1. ການດ�າເນີນກິດຈະການຂອງ ກຸ�ມກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ພາຍຫຼັງໄດ�ຖືກຮັບຮອງເປັນກຸ�ມ ກະສິກ�າປະເພດໃດໜຶ່ງ ຈາກຫ�ອງການກະສິກາ�
ແລະ ປ�າໄມ�ຂັ້ນເມືອງແລ�ວ ກຸ�ມສາມາດດ�າເນີນກິດຈະການຕ�າງໆ ທີ່ກ�ານົດໄວ�ໃນແຜນດ�າ
ເນີນງານຂອງກຸ�ມ ໂດຍການຈັດລຽງໜ�າວຽກຫຍັງແດ�ທີ່ສ�າຄັນ ຈະເຮັດວຽກໃດກ�ອນ ແລະ
ຫຼັງຈະຕ�ອງພິຈາລະນາຢ�າງລະອຽດ ກ�ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ກິດຈະກ�າຕ�າງໆ
ຂອງກຸ�ມ ແລະ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວພ�ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມໂຄງປະກອບການ ຈັດຕັ້ງ,
ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງກຸ�ມ ແລະ ຂອງສະມາຊິກ ໃນມາດຕາ 12, 13,
17 ແລະ ມາດຕາອື່ນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ທີ່ກ�ານົດໄວ�ໃນດ�າລັດວ�າດ�ວຍກຸ�ມ ແລະ ສະຫະ ກອນ
ສະບັບເລກທີ 606/ລບ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2020 ຢ�າງເຂັ້ມງວດ.
ອີກບັນຫາໜຶ່ງທີ່ສ�າຄັນ ເມື່ອກຸ�ມຖືກຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລ�ວ ກຸ�ມ
ຕ�ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງແທ�ໆ ໂດຍໃນທຸກໆເດືອນ, ສາມເດືອນ, ຫົກເດືອນ ແລະ ປີ
ຕ�ອງມີການປະຊຸມສ�ອງແສງປະຈ�າ ເພື່ອສະຫ�ບຕີລາຄາດ�ານດີ, ດ�ານອ�ອນ ແລະ ເອົາບັນຫາ
ດ�ານອ�ອນໄປສ�າງເປັນແຜນພັດທະນາໃນຕ�່ໜ�າ ແລະ ລາຍງານສະພາບການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງກຸ�ມໃຫ�ຫ�ອງການກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ຂັ້ນເມືອງ ບ�ອນກຸ�ມຕັ້ງຢູ�ຢ�າງເປັນປົກກະຕິ.
5.2 ການດ�າເນີນກິດຈະການ ຂອງສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ພາຍຫຼັງໄດ�ຖືກຮັບຮອງເປັນ ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ຈາກຫ�ອງການກະ
ສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ຂັ້ນເມືອງແລ�ວ ຕ�ອງໄປຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດນ�າຫ�ອງການອຸດສາຫະ
ກ�າ ແລະ ການຄ�າຂັ້ນເມືອງ ຈິ່ງສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມກິດຈະກ�າຕ�າງໆທີ່ກ�ານົດໄວ�ໃນ
ແຜນດ�າເນີນງານຂອງສະຫະກອນໄດ� ໂດຍໃຫ�ຈ�າແນກລະອຽດ ວ�າມີທຸລະກິດຫຍັງແດ�ທີ່
ສ�າຄັນ, ຈະເຮັດທຸລະກິດໃດກ�ອນ ໃນການເລິ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ຂອງສະຫະກອນ ແລະ ສະ
ຫະກອນ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວ ພ�ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງ
ສະຫະກອນຕາມສິດ ແລະ ພັນທະຂອງສະຫະກອນ ໃນມາດຕາ 27, 28 ແລະ ມາດຕາ
30 ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງສະມາຊິກສະຫະກອນ ແລະ ມາດຕາອື່ນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ທີ່ກ�ານົດ
ໄວ�ໃນດ�າລັດວ�າດ�ວຍ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ສະບັບເລກທີ 606/ລບ, ລົງວັນທີ 26 ພະ
ຈິກ 2020 ຢ�າງເຂັ້ມງວດ.
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ນອກຈາກນັ້ນ, ສະຫະກອນ ຕ�ອງຖືບັນຊີວິສາຫະກິດ ໃຫ�ຖືກຕ�ອງ ແລະ ຄົບຖ�ວນ
ຕາມທີ່ກ�ານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ ວ�າດ�ວຍການບັນຊີ ໂດຍມີການສະຫ�ບ ສ�ອງແສງປະຈ�າ
ອາທິດ, ເດືອນ, ສາມເດືອນ, ຫົກເດືອນ ແລະ ປະຈ�າປີ ເພື່ອຕີລາຄາດ�ານດີ, ດ�ານອ�ອນ
ແລະ ເອົາບັນ ຫາດ�ານອ�ອນມາສ�າງເປັນແຜນ ເພື່ອພັດທະນາສະຫະກອນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ແລະ ຍືນຍົງ ຄຽງຄູ�ໄປກັບການລາຍງານສະພາບການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະຫະກອນ ຕະ
ຫຼອດຮອດດ�ານການເງິນ ໃຫ�ຂະແໜງການທີ່ກ�ຽວຂ�ອງຮັບຊາບ ຢ�າງເປັນປົກກະຕິ.
ນອກຈາກສິດ, ພັນທະ ແລະ ຂ�ຫ
້ �າມຕ�າງໆ ທີ່ກ�ານົດໄວ�ໃນດ�າລັດວ�າດ�ວຍ ກຸ�ມ ແລະ
ສະຫະກອນ ສະບັບເລກທີ 606/ລບ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2020 ແລ�ວ, ສະຫະ ກອນ
ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ຍັງຈະຕ�ອງຢຶດຖື ອຸດົມການ, ຫຼັກການ ແລະ ວິທີການຮ�ວມມື ຕາມ
ຫຼັກການສະຫະກອນສາກົນ ເພື່ອໝູນໃຊ�ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງຂອງ
ສະຫະກອນເອງ ຊຶ່ງເປັນກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງສະມາຊິກສະຫະກອນ ກ�າວໄປສູ�
ການຢູ�ດີ, ກິນດີ ແລະ ຫ�ດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ.

ລາຍລະອຽດຂອງອຸດມ
ົ ການ, ຫຼັກການ ແລະ ວິທີການຮ�ວມມື ມີດັ່ງ
ລຸ�ມນີ້:
5.2.1 ອຸດມ
ົ ການຂອງສະຫະກອນ:
ຕ�ອງມີຄວາມເຊື່ອໃຈຮ�ວມກັນວ�າ: ‘‘ການຊ�ວຍເຫຼືອຕົນເອງ ແລະ ການຊ�ວຍເຫຼືອ ຊຶ່ງ
ກັນ ແລະ ກັນ ແມ�ນກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ຈະນ�າໄປສູ�ຄວາມຍຸຕີທ�າ ໃນການດ�າເນີນທຸ
ລະກິດຮ�ວມມືປະຊາຊົນ, ມີອາ� ນາດຕ�່ລອງໃນການຂາຍ ແລະ ການຊື້ປັດໄຈການຜະລິດ ແລະ
ອື່ນໆ ຂອງສະຫະກອນ ແລະ ຍັງສາມາດເຂົ້າເຖິງການບ�ລິການທຸກຢ�າງ ເພື່ອໃຫ�ສະມາ ຊິກ
ກ�າວໄປສູ�ການຢູ�ດີ, ກີນດີ ແລະ ຫ�ດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ’’.
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5.2.2 ເຈັດຫຼັກການຂອງສະຫະກອນ:
ຫຼັກການທີໜຶ່ງ: ດ�ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ
ຜູ�ສະໝັກຂ�ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະກອນ
ຕ�ອງສະໝັກດ�ວຍຕົວເອງ
ໂດຍບ�່ມີການບີບບັງຄັບໃດໆ ພ�ອມທັງເປີດກວ�າງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດ ຊອບ
ຕາມສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ ການເປັນສະມາຊິກ;
ຫຼັກການທີສອງ: ຄຸ�ມຄອງຕາມຫຼັກການປະຊາທິປະໄຕ
ຮັບປະກັນສິດເປັນເຈົ້າລວມໝູ�ຂອງສະມາຊິກສະຫະກອນ, ສະມາຊິກເປັນຜູ�
ຄຸ�ມຄອງແບບມີສິດເທົ່າທຽມກັນ ທຸກຄົນມີສິດອອກຄວາມເຫັນ, ແລ�ວລົງ
ຄະແນນສຽງຕາມໜຶ່ງຄົນໜຶ່ງສຽງ ແລະ ຕັດສິນເອົາຕາມສຽງສ�ວນຫຼາຍ ເມື່ອ
ຕົກລົງກັນແລ�ວ ສະມາຊິກທຸກຄົນຕ�ອງໄດ�ປະຕິບັດຕາມ ແລະ ຕ�ອງມີສ�ວນ
ຮ�ວມໃນການກ�ານົດກົດລະບຽບ, ແຜນດ�າເນີນງານ, ແຜນທຸລະກິດ ແລະ ທຸກ
ກິດຈະກ�າຂອງສະຫະກອນ;
ຫຼັກການທີສາມ: ມີຜົນປະໂຫຍດຮ�ວມກັນ
ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງສະມາຊິກຢ�າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ເປັນທ�າ, ການສົມ
ທົບຢ�າງຖືກຕ�ອງລະຫວ�າງຜົນປະໂຫຍດຂອງສະມາຊິກ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ
ລວມຂອງສະຫະກອນ;
ຫຼັກການທີສີ່: ຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງການລົງທຶນ:
ສະມາຊິກມີສ�ວນຮ�ວມໃນດ�ານເສດຖະກິດ
ຄືຕ�ອງຮ�ວມກັນລົງທຶນກັບສະ
ຫະກອນ ຢ�າງສະເໝີພາບກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການນ�າໃຊ�ທຶນ ຕາມຫຼັກການ
ປະຊາທິປະໄຕ, ຄຸ�ມຄອງດ�ວຍຕົນເອງ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະລາດ, ເປັນ
ອິດສະຫຼະພາຍໃຕ�ການຄຸ�ມຄອງຂອງສະມາຊິກ ຫຼື ຖ�າມີການຮ�ວມກັນກັບ
ພາກສ�ວນຕ�າງໆ ຕ�ອງຮັບປະກັນວ�າສະຫະກອນ ຈະຢູ�ພາຍໃຕ�ການຄຸ�ມຄອງ
ແບບປະຊາທີປະໄຕ;
ຫຼັກການທີຫ�າ: ຝືກອົບຮົມ ແລະ ຮັບຂ�້ມູນຂ�າວສານ:
ສະຫະກອນຕ�ອງໃຫ�ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຂ�້ມູນຂ�າວສານ ໃຫ�ແກ�ສະມາຊິກ
ຄະນະບ�ລິຫານສະຫະກອນທີ່ໄດ�ຈາກການເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອໃຫ�ສາມາດຄຸ�ມຄອງ

16

ບ�ລິຫານຈັດການ ການດ�າເນີນທຸກກິດຈະກ�າຂອງສະຫະກອນ ເພື່ອພັດທະນາ
ສະຫະກອນໃຫ�ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍືນຍົງ;

ຫຼັກການທີຫົກ: ການຮ�ວມມືທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດໝາຍຄວາມວ�າ:
ໃຫ�ການຮ�ວມມື ແລະ ເຊື່ອມໂຍງລະຫວ�າງສະຫະກອນດ�ວຍກັນສະຫະກອນ
ມີໜ�າທີ່ໃຫ�ການບ�ລິການ ແກ�ສະມາຊິກຢ�າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສ�າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໃຫ�ສະຫະກອນ ໃຫ�ມີຄວາມຢືນຍົງ ໂດຍສົ່ງເສີມໃຫ�ມີການຮ�ວມມື
ແລະ ປະສານງານກັບພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ຜູ�ປະກອບການທຸລະກິດ, ບັນດາ
ໂຄງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງຕ�າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດ;
ຫຼັກການທີເຈັດ: ຊ�ວຍສົ່ງເສີມ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມ
ສະຫະກອນມີສ�ວນຮ�ວມ ແລະ ນະໂຍບາຍໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ
ສັງຄົມ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ຂອງສະມາຊິກທັງໝົດ
ພາຍໃນ ສະຫະກອນ.

ສະໝັກໃຈ
ພັດທະນາ
ສັງຄົມ

ປະຊາທິປະໄ
ຕ

ສະຫະກອນ

ການຮ�ວມມື

ຜົນປະໂຫຍດ
ຮ�ວມກັນ

ພາຍໃນ-ພາຍ
ນອກ

ເອກະລາດ

ຝືກອົບຮົມ
ແລະຂ�້ມູນ
ຂ�າວສານ

ໃນການ
ລົງທຶນ
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5.2.3 ສອງວິທີການຮ�ວມ ຂອງສະຫະກອນ ມີຄື:

ຮ່ວມແຮງ

ວິທີການ
ຮ່ວມໃຈ

ຮ່ວມແຮງ

1. ຮ�ວມແຮງກາຍຂອງສະມາຊິກ ເພື່ອ
ເຮັດວຽກຮ�ວມກັນ;
2. ຮ�ວມແຮງທຶນ ນ�າເງິນມາລວມກັນ
(ເງິນປະກອບຮຸ�ນ ແລະ ເງິນຝາກ);
3. ຮ�ວມແຮງຄວາມຄິດ, ຄວາມຮູ�ສະຕິ
ປັນຍາ ແລະ ປະສົບການ.

ຮ່ວມໃຈ
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ສະຫ�ບໄດ�ວາ� :
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ພາກທີ IV
ການພັດທະນາ, ການກວດສອບ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານ ກຸ�ມ ແລະ
ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
1. ການພັດທະນາວຽກງານ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ຜູ�ມີສ�ວນຮ�ວມໃນການພັດທະນາ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ຕ�ອງເຂົ້າໃຈ ແລະ ເອກະພາບນ�າກັນກ�ອນວ�າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງກຸ�ມ ແລະ
ສະຫະກອນ ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ແມ�ນຂະບວນການຈັດຕັ້ງຂອງຊາວກະສິກອນ ທີ່ປັບ
ປ�ຽນຈາກການເຮັດກິດຈະກ�າ ຫຼື ເຮັດທຸລະກິດ ແບບກະແຈກກະຈາຍ ຫັນມາຮ�ວມກັນ
ເຮັດ, ຮ�ວມກັນຮຽນຮູ�, ຮ�ວມກັນສ�າງ ແລະ ພັດທະນາເປັນກຸມ
� ໂດຍມີການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ເປັນ
ສະຫະກອນແບບໃໝ� ໂດຍສະເພາະແມ�ນສະຫະກອນ ຕ�ອງຢຶດໝັ້ນຕ�່ ອຸດົມການ, ຫຼັກ
ການ ແລະ ວິທີການສະຫະກອນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍຜົນສ�າເລັດອັນດຽວກັນ ຄື: ປັບ
ປຸງຊີວິດການເປັນຢູ�ຂອງສະມາຊິກ ກ�່ຄືຄອບຄົວຂອງສະມາຊິກໃຫ�ດີຂຶ້ນ ໂດຍມີອາ ຊີບທີ່
ຍືນຍົງ ແລະ ໝັ້ນຄົງ.
ດ�ວຍເຫດຜົນຂ�າງເທິງ, ການພັດທະນາກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ຈຶ່ງຕິດພັນກັບຫຼາຍ
ຂະແໜງການ ບ�່ວ�າທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ສ�າ
ຄັນຂອງຂະແໜງການນັ້ນໆ ເຂົ້າໄປມີສ�ວນຮ�ວມໃນການຊຸກຍູ� ສົ່ງເສີມການພັດທະນາວຽກ
ງານ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ໃຫ�ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໝັ້ນຄົງ ໂດຍການສ�າງແຜນ
ດ�າເນີນກິດຈະກ�າຕ�າງໆ ກ�ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນ ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ສ�າງຄວາມຮູ�
ຄວາມສາມາດສະເພາະດ�ານ ແລະ ສ�າງເງື່ອນໄຂໃຫ�ແກ� ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ເປັນຕົ້ນ
ການສ�າງສະພາບແວດລ�ອມທີ່ເອື້ອອ�ານວຍ, ການສະໜອງໂຄງລ�າງພື້ນຖານທີ່ຈ�າ ເປັນ,
ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ, ການຊ�ວຍດ�ານວິຊາການ ຫຼື ການໃຫ�ຄ�າປຶກສາ, ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ
ການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ, ການສະໜອງ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂ�້ມູນຂ�າວສານ.

2. ການກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ ວຽກງານ ກຸມ
� ແລະ ສະຫະກອນກະສິກ�າ
ແລະ ປ�າໄມ�
ການກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ ວຽກງານກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ແມ�ນປະຕິບັດຕາມ
ດ�າລັດ 606/ລບ ວ�າດ�ວຍກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ໃນມາດຕາ 70 ແລະ ມາດຕາ 71 ຊື່ງມີ
ເນື້ອໃນ ແລະ ຮູບການກວດກາ ດັ່ງລຸ�ມນີ້:
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2.1 ເນື້ອໃນການກວດກາ
1. ການປະຕິບັດກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ;
2. ການປະຕິບດ
ັ ໜ�າທີ່ຂອງຄະນະບ�ລິຫານ, ຄະນະກວດກາ, ຄະນະອ�ານວຍ
ການ ຫຼື ຜູ�ຈັດການ, ໜ�ວຍງານ ແລະ ພະນັກງານຂອງສະຫະກອນ;
3. ການສ�າງ ແລະ ປະຕິບັດແຜນການກ�ຽວກັບວຽກງານ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ;
4. ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະຫະກອນ ເປັນຕົ້ນ: ການເງິນ, ການບັນຊີ,
ການນ�າໃຊ�ທຶນ ແລະ ຊັບສິນຂອງສະຫະກອນ;
5. ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງສະມາຊິກ ແລະ ຄະນະບ�ລິຫານ.
2.2 ຮູບການການກວດກາ ມີສາມຮູບການຄື
1. ການກວດກາຕາມປົກກະຕິ ຊຶ່ງແມ�ນການກວດກາທີ່ດ�າເນີນໄປຕາມແຜນການຢ�າງ
ເປັນປະຈ�າ ແລະ ມີກ�ານົດເວລາອັນແນ�ນອນ;
2. ການກວດກາໂດຍມີການແຈ�ງໃຫ�ຮູ�ລ�ວງໜ�າ
ຊຶ່ງແມ�ນການກວດການອກແຜນ
ເມື່ອເຫັນວ�າມີຄວາມຈ�າເປັນ ໂດຍແຈ�ງໃຫ�ເປົ້າໝາຍຖືກກວດກາຮູ�ລ�ວງໜ�າ;
3. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ຊຶ່ງແມ�ນການກວດກາໂດຍຮີບດ�ວນ ທີ່ບ�່ໄດ�ແຈ�ງ
ໃຫ�ເປົ້າໝາຍຖືກກວດກາຮູ�ລ�ວງໜ�າ.
ຮູບການທີ່ 3 ເອີ້ນໄດ�ວ�າເປັນກ�ລະນີສຸກເສີນ ຊື່ງສາມາດກວດກາໄດ�ໂດຍສຸມໃສ�
ບັນດາໜ�າວຽກທີ່ສ�າຄັນຕົ້ນຕ� ຂອງເນື້ອໃນ 2.1 ທີ່ກ�າວມາຂ�າງເທິງ.
ສ�າລັບ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ຕ�ອງດ�າເນີນການກວດສອບ ແລະ ກວດກາ ການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພາຍໃນຂອງຕົນ ທຸກໆສາມເດືອນ, ຖ�າມີກ�ລະນີສຸກເສີນສາມາດ
ດ�າເນີນກວດສອບ ແລະ ກວດກາ ໄດ�ໂດຍສຸມໃສ� ບັນດາໜ�າວຽກທີ່ສ�າຄັນຕົ້ນຕ� ໃນເນື້ອ
ໃນ 2.1 ທີ່ກ�າວມາຂ�າງເທິງນັ້ນ.
3 ການກວດສອບ ວຽກງານສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ກວດສອບສະຫະກອນກະສິກາ� ແລະ ປ�າໄມ� ແມ�ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ຕ�ອງໄດ�ເຮັດຢ�າງ
ຕ�່ເນື່ອງ ແລະ ເປັນປະຈ�າ ໂດຍຕິດພັນກັບຄວາມໝາຍຄວາມສ�າຄັນ, ຈຸດປະສົງຂອງການ
ກວດສອບຕະຫຼອດຮອດຄຸນສົມບັດ, ສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ຂອງຜູ�ກວດສອບສະຫະກອນ ເພື່ອ
ກວດສອບ ແລະ ໃຫ�ຮູ�ແຈ�ງເຖິງການດ�າເນີນທຸລະກິດຂອງສະຫະກອນ ນັ້ນໄດ�ບັນລຸຜົນ
ຕາມແຜນການທີ່ກ�ານົດໄວ� ຫຼື ບ�່ ແລະ ຄວາມຄືບໜ�າໃນການພັດທະນາວຽກງານສະຫະ
ກອນຢູ�ໃນລະດັບໃດ ໂດຍລະອຽດມີດັ່ງລຸ�ມນີ້.
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3.1 ຄວາມໝາຍຂອງການກວດສອບກິດຈະການ ຂອງສະຫະກອນ:
ການກວດສອບກິດຈະການ ໝາຍເຖິງການກວດສອບ ການດ�າເນີນງານທັງໝົດ
ຂອງສະຫະກອນ ໄດ�ແກ�ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ�ຽວກັບການເງິນ, ການບັນຊີ, ການປະຕິບັດ
ລະບົບການບ�ລິຫານຂອງສະຫະກອນ
ຕະຫຼອດຮອດການກວດສອບວຽກງານອື່ນທີ່
ກ�ຽວຂ�ອງ ແລະ ໃຫ�ເຫັນໄດ�ເຖິງໜ�າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດການກວດສອບຂອງຜູ�ກວດສອບ
ກິດຈະການ ວ�າຄວບຄຸມໄດ�ເຖິງການກວດສອບທຸກດ�ານຂອງສະຫະກອນ.
3.2 ຈຸດປະສົງຂອງການກວດສອບ
1) ເພື່ອໃຫ�ຮູ�ຄວາມຖືກຕ�ອງ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ�ຂອງຂ�້ມູນທາງດ�ານການເງິນ ແລະ
ເພື່ອໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າ ການບັນທືກບັນຊີແມ�ນຖືກຕ�ອງ, ມີການຮັກສາຊັບສິນຢ�າງ ເ
ໝາະສົມຊື່ງຈະເປັນການສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ�ມີປະສິດຕິພາບສູງຂຶນ
້
2) ເພື່ອໃຫ�ຮູ�ວ�າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປັນໄປຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບແບບ
ແຜນ, ກົດລະບຽບພາຍໃນ ແລະ ຂ�້ແນະນ�າຕ�າງໆ ຂອງສະຫະກອນ;
3) ເພື່ອໃຫ�ຮູ�ວ�າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງສະຫະກອນເປັນໄປຢ�າງເໝາະສົມກັບສະ
ພາບຕົວຈີງ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ບັນລູຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ກ�ານົດໄວ� ທັງນີ້ກ�່ເພື່ອ
ສະໜັບສະໜຸນນະໂຍບາຍຂອງສະຫະກອນ ແລະ ເພື່ອພັດທະນາກິດຈະການ
ຂອງສະຫະກອນໃຫ�ຈະເລີນກ�າວໜ�າຂຶ້ນເລື່ອຍໆ.
3.3 ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ�ກວດສອບກິດຈະການຂອງສະຫະກອນ
1) ຜູ�ຮູ�ຈັກບັນຊີ ຫຼື ຜູ�ຊ�ວຍບັນຊີ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ສັງກັດຢູ�ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ວຽກງານກວດສອບບັນຊີຂອງສະຫະກອນນັ້ນ;
2) ຮູຄ
� ະນະບ�ລິຫານຂອງສະຫະກອນນັ້ນ;
3) ຜູ�ອ�ານວຍການ ຫຼື ພະນັກງານຂອງສະຫະກອນອື່ນ;
4) ບຸກຄົນ ທີ່ມີລັກສະນະຕ�່ໄປນີຫ
້ �າມເດັດຂາດເຊັນ
່ :
- ເຄີຍໄດ�ຮັບໂທດຈ�າຄຸກໃນຄວາມຜິດກ�ຽວກັບຊັບສິນ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ
- ເຄີຍຖືກໄລ�ອອກ ຫຼື ປົດໃຫ�ອອກຈາກອົງການ ຫຼື ໜ�ວຍງານຂອງລັດ, ເອກະຊົນ
ຂ�້ຫາຜິດຕ�່ໜ�າທີ່;
- ເຄີຍຖືກຍົກຂຶ້ນຢູ�ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ມີມະຕິ ໃຫ�ຖອນຈາກຕ�າແໜ�ງ ຂ�້ຫາປະຕິບັດ
ເກີນໜ�າທີ່.
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3.4 ສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ຂອງຜູ�ກວດສອບ
1) ກວດສອບເອກະສານ, ລະບຽບການບັນທຶກບັນຊີ, ການເງິນ ຕະຫຼອດຮອດຊັບ
ສິນ ແລະ ໜີ້ສິນທັງໝົດຂອງສະຫະກອນ ເພື່ອຮູ�ເຖິງຖານະ ແລະ ຄວາມເປັນ
ຈິງຂອງສະຫະກອນທີ່ຢູ�ປະຈຸບັນນັ້ນ;
2) ກວດສອບຫຼັກຖານ ແລະ ຄວາມຖືກຕ�ອງຂອງການດ�າເນີນທຸລະກິດຂອງແຕ�
ລະປະເພດຂອງສະຫະກອນ ເພື່ອປະເມິນຜົນ ແລະ ອາດຈະໃຫ�ຂ�້ແນະນ�າແກ�
ຄະນະບ�ລິຫານ, ຜູ�ອ�ານວຍການ ແລະ ພະນັກງານຂອງສະຫະກອນ ພ�ອມທັງ
ບັນດາໜ�ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບກິດຈະການຂອງສະຫະກອນ;
3) ກວດສອບການຈັດຈ�າງ ແລະ ການແຕ�ງຕັ້ງພະນັກງານຂອງສະຫະກອນຕະ
ຫຼອດຮອດໜັງສືສັນຍາຈ�າງ ແລະ ຫຼັກຖານອື່ນໆ...ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ;
4) ກວດສອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນການ ແລະ ການໃຊ�ຈ�າຍງ�ບປະມານ
ລາຍຈ�າຍປະຈ�າປີຂອງສະຫະກອນ;
5) ຕິດຕາມຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຄະນະບ�ລິຫານສະຫະກອນ ເພື່ອພິຈາລະ
ນາ ຫາທາງປັບປຸງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປັບປຸງກົດລະບຽບພາຍ
ໃນຂອງສະຫະກອນ ຕະຫຼອດຮອດການອອກຄ�າສັ່ງຕ�າງໆ ຂອງສະຫະກອນ;
6) ກວດສອບ ການປະຕິບັດຕາມ ກົດລະບຽບ ແລະ ຄ�າສັ່ງຕ�າງໆ ຂອງສະຫະກອນ
ເພື່ອໃຫ�ເກີດຜົນດີແກ�ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະການຂອງສະຫະກອນ.
ໃຫ�ຜູ�ກວດສອບກິດຈະການສະຫະກອນ
ສະເໜີລາຍງານຜົນການກວດສອບປະຈ�າ
ເດືອນຕ�່ຄະນະບ�ລິຫານ ໃນກອງປະຊຸມປະຈ�າເດືອນ ລວມທັງຜົນການກວດສອບປະຈ�າປີ
ລາຍງານຕ�ກ
່ ອງປະຊຸມໃຫຍ�ຂອງສະຫະກອນ ຫາກພົບບັນຫາ ຫຼື ຂ�້ບົກຜ�ອງ ຈາກການກວດ
ສອບຕ�ອງແຈ�ງເປັນໜັງສືທາງການໃຫ�ຄະນະບ�ລິຫານການດ�າເນີນສະຫະກອນແກ�ໄຂ ບ�່ໃຫ�
ຊັກຊ�າຜູ�ກວດສອບກິດຈະການ ອາດສະເໜີແນະນ�າແນວທາງແກ�ໄຂຂ�້ບົກພ�ອງນັ້ນດ�ວຍກ�່ໄດ�.
ຜູ�ກວດສອບກິດຈະການສະຫະກອນ ແມ�ນເປັນຜູ�ເຮັດໜ�າທີ່ກວດສອບກິດຈະການ
ແທນສະມາຊິກ, ມີພາລະກິດດ�ານການກວດສອບ, ການວິເຄາະ, ການປະເມີນຜົນການບ�ລິ
ຫານ ແລະ ການປະຕິບັດວຽກງານຕ�າງໆ ພ�ອມທັງໃຫ�ຂ�້ມູນ ແລະ ຂ�້ສະເໜີແນະເພື່ອແກ�ໄຂ,
ປັບປຸງ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕ�່ສະຫະກອນ ຈື່ງຕ�ອງອາໄສຄວາມຮູ� ຄວາມສາມາດ ແລະ ເທັກນິກ
ໃນການປະຕິບັດງານຂອງຜູ�ກວດສອບເປັນທີ່ສ�າຄັນ
ຜູ�ກວດສອບກິດຈະການສະຫະກອນ ນອກຈາກຕ�ອງມີຄວາມຮູ�ຄວາມສາມາດແລ�ວ
ເພື່ອໃຫ�ການກວດສອບ ມີປະສິດທີພາບ, ເປັນທີ່ຍອມຮັບ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ�ແລ�ວ ຜູ�ກວດສອບ
ກິດຈະການຂອງສະຫະກອນ ຕ�ອງມີຈັນຍາບັນຍືດຖືເປັນທີ່ຕັ້ງ, ຕ�ອງປະພືດຕົນ ດັ່ງນີ້:
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1) ຄ�ານຶງເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
2) ຕ�ອງມີຄວາມສັດຊືບ
່ �ລສ
ິ ຸດ, ທ�ຽງທ�າປັດສະຈາກອະຄະຕິສ�ວນຕົວ ແລະ ປະຕິ ບັດ
ໜ�າທີ່ຮັບຜິດຊອບຢ�າງເຕັມກ�່າລັງຄວາມສາມາດຂອງຕົນ;
3) ບ�່ເຂົ້າໄປມີສ�ວນຮ�ວມ ຫຼື ກ�ຽວຂ�ອງໃນການກະທ�າກິດຈະກ�າໃດໆ ທີ່ກ�່ໃຫ�ເກີດ
ຄວາມເສຍຫາຍຕ�່ການປະຕິບັດໜ�າທີ່ ການກວດສອບຂອງສະຫະກອນ ຫຼື ໃຊ�ອາ
ລົມສ�ວນຕົວ ຈົນບ�່ສາມາດດ�າເນີນຕ�່ວຽກງານທີ່ຖືກມອບໝາຍ;
4) ຕ�ອງພັດທະນາສັກກະຍະພາບຂອງຕົນເອງ ຕະຫຼອດຮອດການພັດທະນາປະ ສິດທິ
ພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງວຽກກວດສອບ ຢ�າງສະໝ�່າສະເໝີ ແລະ ຕ�່ເນື່ອງ;
5) ຫ�າມບ�່ຮັບສິງຂອງ ຫຼື ຊັບສິນມີຄ�າໃດໆ ຈາກສະຫະກອນ ນອກຈາກຄ�າຕອບແທນ
ການປະຕິບັດໜ�າທີ່ການກວດສອບ;
6) ບ�່ເປີດເຜີຍຂ�້ມູນທີ່ອາດກ�່ໃຫ�ເກີດຜົນເສຍຫາຍ ໃຫ�ແກ�ສະຫະກອນ ທີ່ໄດ�ຮູ�ຈາກ
ການກວດສອບ ຍົກເວັ້ນແຕ�ເພື່ອເປັນປະໂຫຍດຕ�່ສະຫະກອນ ແມ�ນແຈ�ງທັນທີ.
4 ພາກສ�ວນຮັບຜິດຊອບ ຕິດຕາມ, ກວດສອບ ແລະ ກວດກາ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະ
ກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
1. ກະຊວງກະສິກາ� ແລະ ປ�າໄມ�, ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ;
2. ພະແນກກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ຂັ້ນແຂວງ;
3. ຫ�ອງການກະສິກາ� ແລະ ປ�າໄມ�ຂັ້ນເມືອງ.
ສ�າລັບອົງການປົກຄອງບ�ານ ມີສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ ແກ�ໄຂຂ�້ຂັດແຍ�ງ ກ�ຽວກັບວຽກງານ
ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ທຸກກ�ລະນີ.
ນອກຈາກທີ່ກ�າວມາ ຂ�້ 1. 2. 3. ແລ�ວ ສ�າລັບ ສະຫະກອນ ສາມາດຈ�າງຜູ�ກວດສອບ
ອິດສະລະ ເພື່ອດ�າເນີນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຕາມການຕົກລົງຂອງກອງ
ປະຊຸມຂອງສະຫະກອນ ຫຼື ຕາມການສະເໜີຂອງຂະແໜງການກ�ຽວຂ�ອງ ທີ່ອະນຸຍາດສ�າງຕັ້ງ
ຫຼື ຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ໃນກ�ລະນີຈ�າເປັນຕາມທີ່ກ�ານົດໄວ�ໃນ ໝວດທີ V ມາດຕາ
43 ຂອງດ�າລັດວ�າດ�ຍ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ສະບັບເລກທີ 606/ລບ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ
ປີ 2020.
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ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ
ບັນດາແບບພິມ ການສ�າງຕັ້ງ ກຸ�ມ ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ປະກອບມີ:
ແບບພິມ 1:
ແບບພິມ 2:
ແບບພິມ 2.1:
ແບບພິມ 3:
ແບບພິມ 4:
ແບບພິມ 5:
ແບບພິມ 5.1:
ແບບພິມ 6:
ແບບພິມ 7:
ແບບພິມ 8:
ຕາຕະລາງ

ຮ�າງຄ�າຮ�ອງຂ�ອະນຸຍາດສ�າງຕັ້ງກຸ�ມ;
ຮ�າງຄ�າຮ�ອງສະໝັກເປັນສະມາຊິກ;
ຮ�າງບັນຊີລາຍຊື່ສະມາຊິກ;
ຮ�າງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສ�າງຕັ້ງກຸ�ມ;
ຮ�າງກົດລະບຽບຂອງກຸ�ມ;
ຮ�າງແຜນດ�າເນີນງານ 5 ປີຂອງກຸ�ມ;
ຮ�າງແຜນດ�າເນີນງານ ປະຈ�າປີຂອງກຸ�ມ;
ຮ�າງບົດລາຍງານປະຈ�າປີ;
ຮ�າງໃບອະນຸຍາດສ�າງຕັ້ງກຸ�ມ;
ຮ�າງຄ�າຮ�ອງຂ�ຮັບນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ກຸ�ມ/ສະຫະກອນ
ການກ�ານົດໃສ�ລະຫັດ ໃສ�ໃນຫ�ອງລະຫັດສ�າງຕັ້ງກຸ�ມ
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ແບບພິມ1: ຮ�າງໃບຄ�າຮ�ອງຂ�ສ�າງຕັ້ງ
ກຸ�ມກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ແຂວງ.............................
ເມືອງ ............................
ບ�ານ ..............................
ເລກທີ........................
ທີ່.............., ວັນທີ ...............
‘ຮ�າງ’ ໃບຄ�າຮ�ອງ
ຮຽນ: ທ�ານ ຫົວໜ�າພະແນກ/ຫ�ອງການກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ເມືອງ ........ນັບຖື
ເລື່ອງ: ສະເໜີຂ�ສ�າງຕັ້ງກຸ�ມ..............................................................
- ອີງຕາມດ�າລັດວ�າດ�ວຍ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ສະບັບເລກທີ 606/ລບ, ລົງວັນທີ 26/11/2020;
- ອີງຕາມບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສ�າງຕັ້ງຂອງກຸ�ມ.................. ຄັ້ງວັນທີ...........................

ຂ�າພະເຈົ້າ ທ�າວ/ນາງ ....................ທີ່ຢູ�ປະຈຸບັນ ບ�ານ: .............ໜ�ວຍ: ......
ສ�າມະໂນຄົວເລກທີ: ..... ເມືອງ: .............. ແຂວງ/ນະຄອນ: ..............................
ໂທລະສັບ: ............. ວອດແອັບ(WhatsApp):...............ອີເມວ(E-mail): ........
ຂ�າພະເຈົ້າ ຕາງໜ�າສະມາຊິກຂອງກຸ�ມ ຂ�ຖືເປັນກຽດຮຽນສະເໜີມາຍັງທ�ານ ເພື່ອຄົ້ນ
ຄວ�າ ແລະ ພິຈາລະນາຂ�ສ�າງຕັ້ງກຸ�ມ..............................ຊຶ່ງເນື້ອໃນລະອຽດ ດັ່ງລຸ�ມນີ້:
ຈຸດປະສົງ ໃນການສ�າງຕັ້ງກຸ�ມ ....................................................................
ຂ�້ມູນທົ່ວໄປ
ຊື່ພາສາລາວ: ............................................................................
ຊື່ພາສາອັງກິດ(ຖ�າມີ):...................................................................
ສັນຍາລັກຂອງກຸ�ມ (ຖ�າມີ): ............................................................
ທີ່ຕັ້ງຂອງກຸ�ມ: ບ�ານ.................., ເມືອງ....................., ແຂວງ.............
ຈ�ານວນສະມາຊິກ...............ຄົນ, ຍິງ….......ຄົນ, ເນື້ອທີ່ທ�າການຜະລິດ.............ຮຕ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຮຽນສະເໜີມາຍັງທ�ານ ເພື່ອພິຈາລະນາອະນຸມັດຕາມທາງຄວນດ�ວຍ.
ຢັ້ງຢືນ
ຂອງນາຍບ�ານໆ ...................

ເຈົ້າຂອງຄ�າຮ�ອງ
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ແບບພິມ 1.1: ຮ�າງໃບຄ�າຮ�ອງ
ສະໝັກເຂົ້າເປັນະມາຊິກ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
ແຂວງ................................
ເມືອງ ................................
ບ�ານ .................................
‘ຮ�າງ’
ໃບຄ�າຮ�ອງ
ຮຽນ: ຄະນະບ�ລິຫານກຸ�ມ................................................ທີ່ນັບຖື.
ເລື່ອງ: ຂ�ສະໝັກໃຈເປັນສະມາຊິກ ກຸ�ມ............................................
- ອີງຕາມ ດ�າລັດວ�າດ�ວຍ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ສະບັບເລກທີ 606/ລບ ລົງວັນທີ 26
ພະຈິກ ປີ2020;
- ອີງຕາມ ຂ�້ຕົກລົງ ວ�າດ�ວຍການຮັບຮອງຄູ�ມືແນະນ�າການສ�າງຕັ້ງກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ
ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ສະບັບເລກທີ..../ກປ. ລົງວັນທີ......................................;
ຂ�າພະເຈົ້າທ�າວ/ນາງ ......................... ອາຍຸ: ........ ປີ, ອາຊີບ:
..............ທີ່ຢູ�ປະຈຸບັນ ບ�ານ: ....................ໜ�ວຍ: ............ ເຮືອນເລກທີ່:
...................... ເມືອງ: ..................... ແຂວງ/ນະຄອນ:................ສ�າມະໂນ
ຄົວເລກທີ:
.............
ລົງວັນທີ:
...................ຈ�ານວນເນື້ອທີ່/ສັດ
.....................ເບີໂທ: ....................
ຂ�າພະເຈົ້າຂ�ສະໝັກໃຈເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກຸ�ມ .......................ເນື່ອງຈາກວ�າ
.................................................................................................
ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຖືເປັນກຽດຮຽນສະເໜີມາຍັງທ�ານ ເພື່ອຄົ້ນຄວ�າ ແລະ ພິຈາລະນາຕາມ
ທາງຄວນດ�ວຍ.
ທີ່ ............., ວັນທີ.................
ຜູ�ຮ�ອງຂ�
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ແບບພິມ 2: ຮ�າງບັນຊີລາຍຊື່
ສະມາຊິກ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ແຂວງ.................................
ເມືອງ ................................
ບ�ານ .................................
‘ຮ�າງ’
ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ�ສະໝັກໃຈເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກຸ�ມ...............
ລ/
ດ

ຊື່
ແລະ ວ. ດ. ປ
ອາຊີບ
ນາມສະກຸນ ເກີດ

ສ�າມະໂນ
ຄົວເລກ
ທີ

ຈ�ານວນ
ເນື້ອທີ/ສັດ

ເບີໂທ
ລະສັບ

ລາຍເຊັນ

ທີ່..................ວັນທີ..............
ປະທານ ກຸ�ມ...............

ນາຍບ�ານໆ................
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ແບບພິມ3: ຮ�າງ ບົດບັນທຶກກອງ
ປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລີກ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ແຂວງ...............................
ເມືອງ ................................
ບ�ານ .................................
ກຸ�ມ...................................
‘ຮ�າງ’
ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສ�າງຕັ້ງກຸ�ມ
ກອງປະຊຸມສ�າງຕັ້ງກຸ�ມ.......................................ໄດ�ຈັດຂຶ້ນຄັ້ງວັນທີ........,
ເວລາ....... ໂມງ, ທີ່ ....................... ພາຍໃຕ�ການເປັນປະທານຂອງທ�ານ/ນາງ ........
ຕາງໜ�າ...........ຊຶ່ງມີສະມາຊິກ ແລະ ມີອ�າການປົກຄອງບ�ານ, ຫ�ອງການ..................
ເຂົ້າຮ�ວມລວມທັງໝົດ ........ ຄົນ, ຍິງ........ຄົນ (ລາຍລະອຽດມີໃບລົງທະບຽນຄັດຕິດ).
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ:
- ຟັງການລາຍງານຂອງການກະກຽມສ�າງຕັ້ງ
ກ�ຽວກັບຂະບວນການດ�າເນີນງານກະ
ກຽມສ�າງຕັ້ງກຸ�ມ;
- ດ�າເນີນການປ�ອນບັດຄັດເລືອກເອົາຄະນະບ�ລິຫານ, ຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບພາຍໃນ
ຂອງກຸ�ມ, ແຜນດ�າເນີນງານ ແລະ ໂຄງຮ�າງການຈັດຕັ້ງຂອງກຸ�ມ.
ກອງປະຊຸມ ໄດ�ຕົກລົງ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນ ດັ່ງນີ້:
1. ຄະນະບ�ລິຫານ ຈ�ານວນ ............ ຄົນ, ຍິງ...........ຄົນ ຄື:
1) .............................................................................................

2. ຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງກຸ�ມ.
3. ແຜນດ�າເນີນງານຂອງກຸ�ມ.
4. ໂຄງຮ�າງການຈັດຕັ້ງ.
ກອງປະຊຸມໄດ�ປິດລົງໃນເວລາ...........ໂມງ ໃນວັນດຽວກັນ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດບົດບັນທຶກສະບັບນີ້ ໄວ�ເປັນຫຼັກຖານ.
ທີ່..................., ວັນທີ.......................
ປະທານກອງປະຊຸມ
ຜູ�ບັນທຶກ
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ແບບພິມ4: ຮ�າງກົດລະບຽບ
ຂອງກຸ�ມ ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ແຂວງ...............................
ເມືອງ ................................
ບ�ານ .................................
ກຸ�ມ...................................
ເລກທີ........../........
ທີ່..............., ລົງວັນທີ.................
‘ຮ�າງ’
ກົດລະບຽບ
ພາຍໃນຂອງກຸ�ມ .........................
- ອີງຕາມ ດ�າລັດ ວ�າດ�ວຍ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ເລກທີ 606/ລບ ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ
ປີ 2020;
- ອີງຕາມ ຂ�້ຕົກລົງຮັບຮອງຄູ�ມືແນະນ�າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ
ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ສະບັບເລກທີ 1376 /ກປ, ລົງວັນທີ 8 ພະຈິກ 2021;
- ອີງຕາມ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສ�າງຕັ້ງກຸ�ມ ຄັ້ງວັນທີ........................................
ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງຂອງກົດລະບຽບ
ກົດລະບຽບສະບັບນີ້ ກ�ານົດຫຼັກການພື້ນຖານ ກ�ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ, ການເຄື່ອນ
ໄຫວ ແລະ ລະບອບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງກຸ�ມ:……....................…ເພື່ອ
ເປັນບ�ອນອິງໃຫ�ແກ�ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແນໃສ�ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະ
ບົດບາດ, ໜ�າທີ່ໃຫ�ມີຄວາມໂປ�ງໃສ, ເປັນລະບົບ ແລະ ປົກປ�ອງຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ�າ
ຂອງກຸ�ມ ແລະ ສະມາຊິກ..............................................
ມາດຕາ 2 ຊື່ຂອງກຸມ
�
ຊື່ພາສາລາວ: ...................................................................
ຊື່ພາສາອັງກິດ(ຖ�າມີ):.........................................................
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ມາດຕາ 3 ທີ່ຕັ້ງຫ�ອງການຂອງກຸ�ມ
ກຸ�ມຂື້ນກັບບ�ານ: ............... ເມືອງ............ ແຂວງ/ນະຄອນ..........
.........ໂທລະສັບຕິດຕ�່:.............ວອດແອັບ/WhatsApp:……......................
ມາດຕາ 4 ສັນຍາລັກຂອງກຸ�ມ (ຖ�າມີ)
ກາໝາຍສັນຍາລັກຂອງກຸ�ມ..............................…..........................
ໝາຍເຖິງ: .....................................................................................
ມາດຕາ 5 ຈຸດປະສົງການດ�າເນີນງານຂອງກຸ�ມ
1) ...........................................................................................
2) ...........................................................................................
ໝວດທີ 2
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງກຸ�ມ
ມາດຕາ 6 ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກຸ�ມ ປະກອບດ�ວຍ:
1) ກອງປະຊຸມຂອງກຸ�ມ;
2) ຄະນະບ�ລິຫານກຸ�ມ;
3) ສະມາຊິກກຸ�ມ.
ມາດຕາ 7 ກອງປະຊຸມຂອງກຸ�ມ
ກອງປະຊຸມຂອງກຸ�ມ ແມ�ນການຈັດຕັ້ງສູງສຸດຂອງກຸ�ມ ຊຶ່ງປະກອບດ�ວຍ:
1) ກອງປະຊຸມສາມັນ ເປີດຂຶ້ນປີລະ....... ຄັ້ງ, ຊຶ່ງຈະຈັດຂື້ນ ວັນທີ.....ເດືອນ....ປີ..;
2) ກອງປະຊຸມວິສາມັນ ເປີດຂຶ້ນເມື່ອໃດກ�ໄດ� ເພື່ອພິຈາລະນາບັນຫາສ�າຄັນ, ຈ�າເປັນ
ແລະ ຮີບດ�ວນ
ມາດຕາ 8 ໜ�າທີ່ຂອງກອງປະຊຸມກຸ�ມ
ມີໜ�າທີ່ດັ່ງນີ້:
1) ຄົ້ນຄວ�າ, ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຜົນສ�າເລັດ ຂອງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນໜຶ່ງ
ປີຜ�ານມາ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງປີຕ�່ໄປ ທີ່ສະເໜີໂດຍປະທານຄະນະ
ບ�ລິຫານກຸ�ມ;
2) ຮັບຮອງເອົາການສະຫ�ບລາຍງານ ດ�ານບັນຊີ, ການເງິນ, ການນ�າໃຊ�ງ�ບປະ ມານ ແລະ
ການແບ�ງປັນຜົນປະໂຫຍດ;
3) ຮັບຮອງເອົາການປັບປຸງ ຫຼື ການປ�ຽນແປງກົດລະບຽບພາຍໃນ;
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4) ເລືອກຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕ�າແໜ�ງຄະນະບ�ລິຫານ;
5) ຫົວຂ�້ອື່ນໆ (ຖ�າມີ);
ມາດຕາ 9 ຈ�ານວນຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມປະຊຸມ, ວິທີການລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ມະຕິ
ກອງປະຊຸມ
ກອງປະຊຸມສາມັນຈະເປິດຂື້ນໄດ�ຕ�ອງມີຈ�ານວນສະມາຊິກ
ເຂົ້າຮ�ວມຢ�າງໜ�ອຍ
ສອງສ�ວນສາມຂອງຈ�ານວນສະມາຊິກທັງໝົດ ຖ�າຈ�ານວນຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມບ�່ຄົບອົງປະ ກອບ
ຂອງກອງປະຊຸມ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ສິບຫ�າວັນ ໃຫ�ຄະນະບ�ລິຫານ ຮຽກຈັດກອງປະ ຊຸມຂຶ້ນ
ໂດຍບ�່ຈ�າເປັນຕ�ອງມີຈ�ານວນຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມຄົບເຖິງ ສອງສ�ວນສາມ ກ�ສາມາດຈັດກອງປະຊຸມ
ໄດ�;
ສ�າລັບກອງປະຊຸມວິສາມັນນັ້ນ ຈ�ານວນຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມຕ�ອງບ�່ຕ�່າກວ�າ
ຮ�ອຍ ຂອງຈ�ານວນສະມາຊິກ ກຸ�ມທັງໝົດ;

ຫ�າສິບສ�ວນ

ວິທີການລົງຄະແນນສຽງ ....... ໂດຍສະມາຊິກ ຜູ�ໜຶ່ງ ມີໜຶ່ງ ຄະແນນສຽງເທົ່າກັນ
ໃນກ�ລະນີທີ່ຜົນຄະແນນອອກມາສຽງເທົ່າກັນແມ�ນມອບສິດໃຫ�ປະທານກອງປະຊຸມເປັນ
ຜູ�ຕັດສີນ;
ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສາມັນ ຫຼື ວິສາມັນ ຈະມີຜົນນ�າໃຊ�ໄດ� ກ�ຕ�່ເມື່ອໄດ�ຮັບສຽງ
ສະໜັບສະໜຸນສອງສ�ວນສາມ ຂອງສະມາຊິກ ທີ່ເຂົ້າຮ�ວມປະຊຸມ.
ມາດຕາ 10 ຄະນະບ�ລິຫານກຸ�ມ
ຄະນະບ�ລິຫານກຸ�ມ ເປັນຜູ�ບ�ລິຫານວຽກທຸກຢ�າງຂອງກຸ�ມ ແລະ ເປັນຕົວແທນຂອງ
ກຸ�ມ ໃນການພົວພັນວຽກງານກັບບຸກຄົນພາຍນອກ ໂດຍມີການແບ�ງປັນວຽກງານໃຫ�
ແຕ�ລະຄົນຮັບຜິດຊອບຊຶ່ງປະກອບດ�ວຍຫົວໜ�າ ແລະ ຮອງຫົວໜ�າກຸ�ມຈ�ານວນໜຶ່ງ
ຄະນະບ�ລິຫານກຸ�ມ ໄດ�ຮັບການເລືອກຕັ້ງຈາກກອງປະຊຸມຂອງກຸ�ມ, ມີອາຍຸການ
ຫ�າ ປີ ແລະ ສາມາດສະໝັກເລືອກຕັ້ງໄດ�ອີກ.
ຄະນະບ�ລິຫານກຸ�ມ ມີ ສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຊີ້ນ�າ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ� ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກຸ�ມ:
2. ສ�າງແຜນການຜະລິດ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ການບ�ລິການ ພ�ອມທັງຊຸກຍູ� ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນການດັ່ງກ�າວ;
3. ຈັດຫາປັດໄຈການຜະລິດ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ການບ�ລິການ ໃຫ�ສະມາຊິກ
4. ປົກປ�ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງສະມາຊິກ;
5. ຮຽກໂຮມ ແລະ ກະກຽມກອງປະຊຸມຂອງກຸ�ມ;
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6. ສະຫ�ບ ແລະ ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກຸ�ມ ຕ�່ກອງປະຊຸມ
7. ນ�າໃຊ�ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ�າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ.
ມາດຕາ 11 ຫົວໜ�າກຸ�ມ ແລະ ຮອງຫົວໜ�າກຸ�ມ
ຫົວໜ�າ ແລະ ຮອງຫົວໜ�າກຸ�ມ ແມ�ນໄດ�ມາຈາກການເລືອກຕັ້ງ ໃນກອງປະຊຸມ
ສ�າງຕັ້ງກຸ�ມ;
1) ຫົວໜ�າກຸ�ມ ເຮັດໜ�າທີ່ດັ່ງນີ້:
- ຊີ້ນ�າ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ� ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກຸ�ມ
- ສະຫ�ບ ແລະ ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກຸ�ມ ຕ�່ກອງປະຊຸມ
2) ຮອງຫົວໜ�າກຸ�ມຜູ�ທີ 1
- ສ�າງແຜນການຜະລິດ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ການບ�ລິການ ພ�ອມທັງຊຸກຍູ�
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການດັ່ງກ�າວ;
- ຈັດຫາປັດໄຈການຜະລິດ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ການບ�ລິການ ໃຫ�ສະມາຊິກ
- ຮັບຜິດຊອບບັນຊີ
3) ຮອງຫົວໜ�າກຸ�ມຜູ�ທີ 2
- ຮຽກໂຮມ ແລະ ກະກຽມກອງປະຊຸມຂອງກຸ�ມ;
- ຮັບຜິດຊອບຄັງເງີນສົດ
ໃນກ�ລະນີ ຄະນະບ�ລີຫານມີຈ�ານວນຫຼາຍກ�ວາ 3 ທ�ານ ແມ�ນໃຫ�ແບ�ງຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຄືນໃໝ�ຕາມຄວາມເໜາະສົມ.
ມາດຕາ 12 ເງື່ອນໄຂການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກຸມ
�
ສະມາຊິກກຸ�ມ ແມ�ນ ບຸກຄົນທີມ
່ ີຄວາມສະໝັກໃຈ, ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງ
ກຸ�ມ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂຕົ້ນຕ�ດັ່ງນີ້:
1.........................................................................................
2.........................................................................................
ມາດຕາ 13 ສິດຂອງສະມາຊິກກຸ�ມ
ສະມາຊິກກຸ�ມ ມີ ສິດ ດັ່ງນີ້:
1) ໄດ�ຮັບການຍົກລະດັບຄວາມຮູ� ທາງດ�ານເຕັກນິກ, ວິຊາການ ;
2) ໄດ�ຮັບການຊຸກຍູ�, ຊ�ວຍເຫຼືອ ໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ, ຕະຫຼາດ, ຂ�້ມູນຂ�າວສານ
ແລະ ດ�ານອືນ
່ ;
3) ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ເປັນຄະນະບ�ລິຫານກຸ�ມ;
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4) ສະເໜີເປີດກອງປະຊຸມວິສາມັນ ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກ�ານົດໄວ�ໃນກົດລະບຽບຂອງກຸ�ມ;
5) ສະເໜີໃຫ�ມີການກວດກາ ຊັບສິນ, ບັນຊີ ແລະ ການເງິນຂອງກຸ�ມ ໃນກ�ລະນີທີ່ເຫັນ
ວ�າບ�່ມີຄວາມໂປ�ງໃສ;
6) ສະເໜີຫາຫ�ອງການທີ່ກ�ຽວຂ�ອງຂັ້ນເມືອງ ພິຈາລະນາແກ�ໄຂບັນຫາໃດໜຶ່ງໃນກ�ລະນີ
ກຸ�ມ ບ�່ແກ�ໄຂ ຫຼື ບ�່ສາມາດແກ�ໄຂໄດ�;
7) ລາອອກຈາກການເປັນສະມາຊິກກຸ�ມ ໂດຍໄດ�ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຕາມກົດລະບຽບ
ຂອງກຸ�ມ;
8) ນ�າໃຊ�ສິດອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງ
ກຸ�ມ;
ມາດຕາ 14 ພັນທະຂອງສະມາຊິກກຸມ
�
ສະມາຊິກກຸ�ມ ມີ ໜ�າທີ່ຕົ້ນຕ� ດັ່ງນີ້:
1) ຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ ລະຫວ�າງສະມາຊິກກຸ�ມດ�ວຍກັນ;
2) ເຂົ້າຮ�ວມກອງປະຊຸມ, ສະເໜີປະກອບຄ�າເຫັນ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງຂອງກຸ�ມ;
3) ປະກອບສ�ວນສ�າງກຸ�ມ ໃຫ�ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຕາມທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນກົດລະບຽບ
ຂອງກຸ�ມ;
4) ປະຕິບັດໜ�າທີ່ອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ການ
ຕົກລົງໃນກອງປະຊຸມຂອງກຸ�ມ.
ມາດຕາ 15 ການສີນ
້ ສຸດການເປັນສະມາຊິກກຸ�ມ
ສະມາຊິກກຸ�ມ ຈະສິ້ນສຸດລົງໃນກ�ລະນີໃດໜຶ່ງດັ່ງນີ້:
1) ເສຍຊີວິດ;
2) ເປັນບ�າເສຍຈິດ;
3) ສະໝັກໃຈລາອອກ;
4) ລະເມີດກົດລະບຽບຂອງກຸ�ມຢ�າງຮ�າຍແຮງ ຊຶ່ງຜົນການສິ້ນສຸດການເປັນສະມາຊິກ
ໃຫ�ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງກຸ�ມ.
ມາດຕາ 16 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ�່ຜົນເສຍຫາຍ
ໃນກ�ລະນີເກີດການເສຍຫາຍຕ�່ການດ�າເນີນກິດຈະການຂອງກຸມ
�
ຍ�ອນການປະຕິ
ບັດເກີນຂອດເຂດສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ ຫຼື ເຈດຕະນາສ�້ໂກງ ບັນດາຜູ�ທີ່ມີໜ�າທີ່ຄຸ�ມຄອງກຸ�ມ
ເຊັ່ນ: ຄະນະບ�ລິຫານ, ຕ�ອງໄດ�ຮັບຜິດຊອບທັງໝົດຕ�່ຜົນເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຕາມກົດ ໝ
າຍ ແລະ ລະບຽບການ.
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ໝວດທີ 3
ການຄຸ�ມຄອງເງິນ ແລະ ຊັບສິນ ຂອງກຸ�ມ
ມາດຕາ 17 ການຄຸມ
� ຄອງ ແລະ ນາໃຊ�ເງິນຂອງກຸ�ມ(ກຸ�ມ ເປັນຜູ�ກ�ານົດລະບຽບການ
ຄຸ�ມຄອງການເງິນຂອງຕົນ ແຕ�ຕ�ອງສອດຄ�ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ສ�ວນຫຼາຍຈະກ�ານົດດັ່ງນີ້:)
1) ການເງິນທັງໝົດ ແມ�ນຢູ�ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຄະນະບ�ລິຫານກຸ�ມ ເງິນສົດໃຫ�
ນ�າໄປຝາກໄວ�ຢູ�ໃນທະນາຄານ .................... , ສາຂາ ......................;
2) ການເຊັນຊື່ໃສ�ໃບບິນເງິນ ຫຼື ເຊັກເງິນຈະຕ�ອງມີລາຍເຊັນຢ�າງໜ�ອຍສອງຄົນຂື້ນໄປ;
3) ປະທານ ມີສິດສັ່ງຈ�າຍເງິນກຸ�ມ ໄດ�ຄັ້ງລະບ�່ເກີນ ........... ກີບ (ຖ�າຈ�າເປັນຕ�ອງຈ�າຍ
ເກີນກວ�ານັ້ນ ຈະຕ�ອງໄດ�ຮັບອະນຸຍາດຈາກກອງປະຊຸມວິສາ ມັນຂອງສະມາຊິກ);
4) ຄັງເງີນສົດ ມີສິດຮັກສາເງິນສົດໄດ�ບ�່ເກີນ ....................... ກີບ (ຖ�າເກີນກວ�າຈ�າ
ນວນນີ້ ຈະຕ�ອງນ�າໄປຝາກທະນາຄານ ໃນບັນຊີຂອງກຸ�ມ ພາຍໃນ .... ວັນ);
5) ນາຍບັນຊີ ຈະຕ�ອງເຮັດບັນຊີລາຍຮັບ-ລາຍຈ�າຍ ແລະ ບັນຊີງ�ບປະມານ ໃຫ�ຖືກຕ�ອງ
ຕາມຫຼັກວິຊາການ. ການຮັບ ຫຼື ຈ�າຍເງິນທຸກຄັ້ງ ຈະຕ�ອງມີຫຼັກຖານເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ ພ�ອມທັງລົງລາຍເຊັນຂອງປະທານກຸ�ມ (ຫຼື ຜູໄ� ດ�ຮັບສິດຈາກປະທານ) ຮ�ວມ
ກັບນາຍບັນຊີ ຫຼື ຜູ�ດ�າເນີນການແທນນ�າທຸກຄັ້ງ.
ມາດຕາ 18 ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ນາໃຊ�ຊັບສິນກຸ�ມ
1) ເຄື່ອງໃຊ�ກົນຈັກເຊັ່ນ: ລົດກ�ຽວເຂົ້າ, ລົດດ�ານາ, ເຄື່ອງອົບ, ໂຮງສີ ແລະ ອື່ນໆ........;
2) ຫ�ອງການ ແລະ ອື່ນໆ.................ທີ່ເປັນຊັບສີນລວມຂອງກຸ�ມ (ໃຫ�ກຸ�ມຮ�າງ ແລະ
ເອກະພາບກັນ ພາຍໃນກຸ�ມ ກ�ຽວກັບລະບຽບການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ນ�າໃຊ�).
ໝວດທີ 4
ການໂຮມ ການແຍກ ແລະ ການຍຸບເລີກກຸ�ມ
ມາດຕາ 19 ການໂຮມ ຫຼື ຄວບ ແລະ ການແຍກ
ກ�ອນຈະຄວບກິດຈະການເຂົ້າກັບກຸ�ມອື່ນ ຕ�ອງໄດ�ຮັບການເຫັນດີຈາກກອງປະ ຊຸມ
ສະມາຊິກ ແລະ ເຈົ້າໜີ້ກ�ບ�່ຄັດຄ�ານ; ໂດຍສ�າງຕັ້ງເປັນກຸ�ມໃໝ� ແຕ�ຄວາມຮັບ ຜິດຊອບອັນ
ເກົ່າບ�່ໄດ�ຕົກໄປ; ກຸ�ມໜຶ່ງສາມາດແຍກເປັນ ສອງກຸ�ມ ຫຼື ຫຼາຍກຸ�ມໄດ� ແຕ�ຕ�ອງມີມະຕິເຫັນ
ດີຈາກກອງປະຊຸມກຸ�ມ, ດ�າເນີນການສ�າງຕັ້ງກຸ�ມທີ່ແຍກ ແລະ ໄດ�ຮັບການອະນຸຍາດ ຕາມ
ທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນດ�າລັດສະບັບນີ້.
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ມາດຕາ 20 ການຍຸບເລີກ
ກຸ�ມ ຈະຖືກຍຸບເລີກ ໃນກ�ລະນີໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:
1) ດ�ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ໂດຍມີມະຕິກອງປະຊຸມກຸ�ມ;
2) ບ�່ມີການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ດ�າເນີນກິດຈະກ�າ ຕາມທີ່ໄດ�ຮັບອະນຸຍາດ ພາຍໃນເວລາ
ສາມ ເດືອນ ນັບແຕ�ວັນໄດ�ຮັບອະນຸຍາດ;
3) ເກີດເຫດສຸດວິໄສ;
4) ມີການລະເມີດກົດໝາຍຢ�າງຮ�າຍແຮງ.
ກຸ�ມທີ່ຍຸບເລີກຕ�ອງມີການຊ�າລະສະສາງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນຢ�າງຄົບຖ�ວນຕາມກົດໝາຍ
ໝວດທີ 5
ບົດບັນຍັດສຸດທ�າຍ
ມາດຕາ 21 ການປັບປຸງ ກົດລະບຽບຂອງກຸ�ມ
ກົດລະບຽບຂອງກຸ�ມ ສາມາດປັບປຸງ, ແກ�ໄຂ ແລະ ປ�ຽນແປງໄດ� ໂດຍມະຕິຂອງ
ກອງປະຊຸມໃຫ�ຍຂອງສະມາຊິກ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ�ຫຼັງຈາກ ໄດ�ຮັບຮອງເອົາຢ�າງເປັນ
ທາງການ.
ມາດຕາ 22 ຜົນສັກສິດ ຂອງກົດລະບຽບ
ກົດລະບຽບສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ພາຍຫຼັງໄດ�ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.
ຫົວໜ�າກຸ�ມ
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ແບບພິມ5: ຮ�າງ ແຜນດ�າເນີນງານ
5 ປີ ຂອງກຸ�ມ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ແຂວງ...............................
ເມືອງ ................................
ບ�ານ .................................
ກຸ�ມ...................................
ເລກທີ........../........
ທີ່..............., ລົງວັນທີ...............
‘ຮ�າງ’ ແຜນການດ�າເນີນງານ 5 ປີ ຂອງກຸ�ມ

ລ/ດ ຊື່ກິດຈະກ�າ

ປີ

ຄາດຄະເນ
ງ�ບປະມານ
ທີ່ຕ�ອງການ
(ລ�ານກີບ)

202.. 202.. 202.. 202.. 202..

I

ວຽກຄຸ�ມຄອງບ�ລິຫານ

II

ວຽກການຜະລິດ

III

ວຽກການຕະຫຼາດ

IV

ວຽກສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ

V

ວຽກພັດທະນ�າພື້ນຖານໂຄງລ�າງ
ທີ່....................ວັນທີ,......................
ຄະນະບ�ລິຫານ ກຸ�ມ
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ແບບພິມ 5.1: ຮ�າງແຜນດ�າເນີນ
ງານຂອງກຸ�ມ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ແຂວງ...............................
ເມືອງ ................................
ບ�ານ .................................
ກຸ�ມ...................................
ເລກທີ./.....
ທີ.........., ລົງວັນທີ......
‘ຮ�າງ’ ແຜນດ�າເນີນງານປະຈ�າປີຂອງກຸ�ມ...............
ລ/ດ ວຽກຫຼັກ/ກິດຈະກ�າ
I

ວຽກຄຸ�ມຄອງບ�ລິຫານ

1

ກອງປະຊຸມວຽກສຸກເສີນ

2

ກອງປະຊຸມປະຈ�າເດືອນ

3

ກອງປະຊຸມປະຈ�າ 3 ເດືອນ

4

ກອງປະຊຸມປະຈ�າ ປີ

II

ວຽກການຜະລິດ

1

ວາງແຜນການຜະລິດ

2

ຈັດຫາປັດໄຈນ�າເຂົ້ານ�າກັນ

3

ລົງຕິດຕາມ ແລະ ແນະນ�າ
ເຕັກນິກ

4

ອື່ນໆ...

III

ວຽກການຕະຫຼາດ

1

ເກັບກ�າຂ�້ມູນລາຄາເກັບຊື້ຜົນ
ຜະລິດ

2

ວາງແຜນການເກັບກ�ຽວຜົນ
ຜະລິດ

ໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (ເດືອນ)
1

2

3

4 5 6 7 8 9 10 11
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12

ງ�ບ
ປະມານ

ຜູ�ຮັບຜິດ
ຊອບຫຼັກ

3

ວາງແຜນການເຕົ້າໂຮມຜົນ
ຜະລິດ

4

ຕິດຕ�່ພຄ
�່ �າ ແລະ ຂາຍຜ�ານ
ກຸ�ມ

5

ອື່ນໆ...

IV

ວຽກສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ

1

ຕ�ອງການຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກ
ດ�ານ...

2

ຕ�ອງການໄປຖອດຖອນ
ບົດຮຽນດ�ານ......

3

ຂ�ວິຊາການມາຝຶກອົບຮົມໃຫ�
ກ�ຽວກັບ.......

4

ອື່ນໆ...

V

ວຽກພັດທະນ�າພື້ນຖານໂຄງ
ລ�າງ

1

ປຸກສາງເກັບຮັກສາປັດໄຈນ�າ
ເຂົ້າ

2

ເຮັດບ�ອນສາທິດຖາຍທອດ
ເຕັກນິກ

3

ອື່ນໆ...
ໝາຍເຫດ: ບັນດາກິດຈະກ�າສາມາດເພິ່ມເຂົ້າໄດ�ຕາມຄວາມເໜາະສົມຂອງແຕ�ລະກຸ�ມ.
ຄະນະບ�ລິຫານກຸ�ມ
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ແບບພິມ 6: ຮ�າງບົດລາຍງານປະຈ�າປີ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
ແຂວງ...............................
ເມືອງ ................................
ບ�ານ .................................
ກຸ�ມ...................................
ເລກທີ........../........
ທີ່..............., ລົງວັນທີ..................
‘ຮ�າງ’ ບົດລາຍງານປະຈ�າປີ
ຮຽນ: ທ�ານ ຫົວໜ�າຫ�ອງການກະສິກາ� ແລະປ�າໄມ� ເມືອງ.......ທີ່ນັບຖື.
ເລື່ອງ: ລາຍງານປະຈ�າປີຂອງ ກຸ�ມຜູ�ຜະລິດກະສິກ�າ ................
-

-

ອີງຕາມ ດ�າລັດວ�າດ�ວຍ ກຸມ
� ແລະ ສະຫະກອນ ເລກທີ 606/ລບ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ ປີ
2020;
ອີງຕາມ ຂ�້ຕົກລົງຮັບຮອງຄູ�ມືແນະນ�າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ
ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ສະບັບເລກທີ 1376 /ກປ, ລົງວັນທີ 8/11/2021;
ອີງຕາມ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສ�າງຕັ້ງກຸ�ມ ຄັ້ງວັນທີ......../...... ./...........;

-

ອີງຕາມ ໃບອະນຸຍາດສ�າງຕັ້ງສະຫະກອນ ສະບັບເລກທີ.່ ..., ລົງວັນທີ..../...../..;

-

ຕາງໜ�າຄະນະບ�ລິຫານ ກຸ�ມຜູ�ຜະລິດກະສິກ�າ ....................................
ຂ�ຮຽນລາຍງານກ�ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຸ�ມ 1 ປີ ຜ�ານມາດັ່ງນີ້:
I.

ດ�ານການຈັດຕັ້ງ
ກ. ການປ�ຽນແປງບຸກຄາລະກອນ (ປະທານ/ຮອງປະທານ, ຄະນະບ�ລິຫານ,
ຄະນະກວດກາ) ຖ�າມີການປ�ຽນແປງ ແມ�ນມີໃຜແດ� ?
1) ...........................................................................................
2) ...........................................................................................
ຂ. ການປ�ຽນແປງດ�ານການຈັດຕັ້ງ
ໃນ 1 ປີຜ�ານມາ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ໄດ�ມີການປ�ຽນແປງ ຫຼື ບ�່? ຖ�າມີການ
ປ�ຽນແປງ ແມ�ນມີໜ�ວຍງານໃດແດ� ?
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1) ...........................................................................................
2) ...........................................................................................
ຄ. ການປ�ຽນແປງດ�ານຈ�ານວນສະມາຊິກ
ໃນໄລຍະໜຶ່ງປີຜ�ານມາ ຈ�ານວນສະມາຊິກ ໄດ�ມກ
ີ ານເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫ�ດລົງຈ�ານວນ
ເທົ່າໃດ? ດ�ວຍສາຍເຫດອັນໃດ ?
1) ເພີ່ມຂຶ້ນຈ�ານວນ ....... ຄົນ
ດ�ວຍສາຍເຫດ:
...........................................................................................
...........................................................................................
2) ຫ�ດລົງຈ�ານວນ: ......... ຄົນ
ດ�ວຍສາຍເຫດ:
...........................................................................................
...........................................................................................
ງ. ການປ�ຽນແປງອື່ນໆ (ຖ�າມີ)
1) ...........................................................................................
2) ...........................................................................................
II. ການເຄື່ອນໄຫວ:
ກ. ດ�ານການຜະລິດ
1) ...........................................................................................
2) ..........................................................................................
ຂ. ດ�ານຊັບສິນ ແລະ ການເງິນ
ໃນ 1 ປີຜ�ານມາ ໄດ�ມີຈ�ານວນເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫ�ດລົງ ຈ�ານວນເທົ່າໃດ, ມີອັນໃດແດ�
1) ຊັບສິນ (ສິ່ງປຸກສ�າງ, ອຸປະກອນການຜະລິດໆລໆ)
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
2) ການເງິນ
2.1. ລາຍຮັບ (ຈາກແຫຼ່ງໃດ�ແດ� ມີຈ�ານວນເທົ່າໃດ ?)
.....................................................................................................
.....................................................................................................
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2.2. ລາຍຈ�າຍ (ລະບຸຈ�ານວນລາຍຈ�າຍທຸກຢ�າງ)
.....................................................................................................
.....................................................................................................
2.3. ກ�າໄລ ແລະ ການຈັດສັນກ�າໄລ (ຖ�າມີ)
.....................................................................................................
.....................................................................................................
ຂ�້ສະດວກ, ຂ�້ຫຍຸ�ງຍາກ, ຂ�້ສະເໜີ ແລະ ແຜນພັດທະນາໃນຕ�່ໜ�າ
.....................................................................................................
.....................................................................................................
ຂ�າພະເຈົ້າ ຕາງໜ�າໃຫ� ກຸ�ມຜູ�ຜະລິດກະສິກ�າ .......................................
ຂ�ຢັ້ງຢືນວ�າ ສິ່ງທີ່ຂ�າພະເຈົ້າໄດ�ລາຍງານມາຂ�າງເທິງນີ້ ແມ�ນຖືກຕ�ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງທຸກ
ປະການ.
ຄະນະບ�ລິຫານກຸ�ມ
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ແບບພິມ 7: ຮ�າງໃບອະນຸຍາດສ�າງຕັ້ງ
ກຸ�ມ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ຫ�ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ�າໄມ�
ເມືອງ....................................
ເລກທີ........./........
ທີ່......, ວັນທີ.................
ໃບອະນຸຍາດ
ສ�າງຕັ້ງກຸ�ມການຜະລິດ ຂອງຂະແໜງການກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ເລກລະຫັດ:

-

ອີງຕາມ ດ�າລັດວ�າດ�ວຍ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ສະບັບເລກທີ 606/ລບ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2020;
ອີງຕາມ ຂ�້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ສະບັບເລກ................................../ກປ,
ລົງວັນທີ....................ວ�າດ�ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ�ອງການກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ເມືອງ;
ອີງຕາມ ໃບຄ�າຮ�ອງຂ�ສ�າງຕັ້ງກຸ�ມ................................ສະບັບເລກທີ ........./....., ລົງວັນທີ.....

ຫ�ອງການກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ເມືອງ :......................................ອອກໃບອະນຸຍາດ:
1. ສ�າງຕັ້ງກຸ�ມ:..................., ມີສະມາຊິກທັງໝົດ .......................ທ�ານ , ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ:.............ຮຕ,
ຈ�ານວນສັດ.................ໂຕ, ທີ່ຢູ�ບ�ານ:..................., ເມືອງ........................, ແຂວງ..................
2. ປະເພດກຸ�ມ:...............................................................................................................
3. ຂອບເຂດການຜະລິດທັງໝົດຂອງກຸ�ມ: ມີ..............ບ�ານ............,ເມືອງ................, ແຂວງ................
4. ມີທຶນທັງໝົດຂອງກຸ�ມ:...................................ກີບ(ຂຽນເປັນຕົວໜັງສື...................................ກີບ)
5. ອະນຸຍາດນໍາໃຊ�ໄດ�ຈົນກວ�າມີການຍຸບກຸ�ມ ຫຼື ກຸ�ມບ�່ມີການເຄື່ອນໄຫວ.
ຂ�້ຫ�າມ:
1. ການເຄື່ອນໄຫວຕ�ອງປະຕິບັດໃຫ�ຖຶກຕ�ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດວາງອອກ;
2. ຫ�າມນ�າໄປຊື້-ຂາຍ ຫຼື ໃຫ�ຜູ�ອຶ່ນນ�າເອົາໄປໃຊ�ແທນເດັດຂາດ;
3. ຫາກມີການຢຸດເຊົາການເຄື່ອນໄຫວ, ເອກະສານເສຍຫາຍຕ�ອງແຈ�ງໃຫ�ເຈົ້າໜ�າທີ່ຜູ�ອອກໃບອະນຸຍາດສ�າງຕັ້ງ ເພື່ອ
ລົບລ�າງ ຫຼື ປ�ຽນໃໝ�.
ຫົວໜ�າຫ�ອງການກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ເມືອງ

ບ�ອນສົ່ງ:
1. ຫ�ອງກະສິກາ� ແລະ ປ�າໄມ�ເມືອງ
1 ສະບັບ;
2. ຂະແໜງພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ 1 ສະບັບ;
3. ຫ�ອງການສະຫະກອນຜະລິດກະສິກ�າ
1 ສະບັບ;
4. ເກັບສໍາເນົາໄວ
1 ສະບັບ.
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ແບບພິມ8: ຮ�າງ ຄ�າຮ�ອງ
ຂ�ຮັບນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ແຂວງ..................................
ເມືອງ .................................
ບ�ານ ..................................
ກຸ�ມ/ ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ເລກທີ........./......
ທີ່....................,ວັນທີ ...............
‘ຮ�າງ’
ໃບຄ�າຮ�ອງ
ຮຽນ:

ທ�ານ ຫົວໜ�າຫ�ອງການກະສິກາ� ແລະປ�າໄມ�ເມືອງ................
ທີ່ນັບຖືຢ�າງສູງ.
(ໂດຍຜ�ານ: ທ�ານ ນາຍບ�ານໆ ..................................)
ເລື່ອງ: ສະເໜີຂ�ຮັບນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມກ�ຽວກັບ..........................

-

ອີງຕາມດ�າລັດ ວ�າດ�ວຍ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ສະບັບເລກທີ 606/ລບ ລົງວັນທີ
26 ພະຈິກ ປີ 2020;
ອີງຕາມ ຄວາມຮຽກຮ�ອງຕ�ອງການ, ຈ�າເປັນ ແລະການປືກສາຫາລື ຕົກລົງເຫັນດີເປັນ
ເອກະພາບພາຍໃນ ....................ໃນຄັ້ງວັນທີ.........../............/.......... .

ຂ�າພະເຈົ້າ ທ�າວ/ນາງ ................... ທີ່ຢູ�ປະຈຸບັນບ�ານ: ...........ໜ�ວຍ:.......
ສ�າມະໂນຄົວເລກທີ:............ເມືອງ: ........ ແຂວງ/ນະຄອນ: ...............
ເບີໂທລະສັບ: ................. ເບີ WhatsApp:..........E-mail:..........
ຂ�າພະເຈົ້າຕາງໜ�າກຸ�ມ:................................................................
ຂ�ຖືເປັນກຽດຮຽນສະເໜີມາຍັງທ�ານ ຫົວໜ�າຫ�ອງການກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ເມືອງ ເພື່ອຂ�ນະ
ໂຍບາຍສົ່ງເສີມຈາກພາກລັດ ໃນດ�ານ.......................................................
ທີມີເນື້ອໃນລະອຽດ ດັ່ງລຸ�ມນີ້:
1) ...........................................................................................
2) ...........................................................................................
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ພາຍຫຼັງໄດ�ຮັບການນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມຈາກພາກລັດແລ�ວ ຈະນ�າເອົາສິ່ງເຫຼົ້ານັ້ນ ມາ
ໃຊ�ເຂົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານຂອງກຸ�ມ ຫຼື ສະຫະກອນ ໃຫ�ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ
ແລະ ຈະປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງພາກລັດວາງອອກຢ�າງເຂັ້ມງວດ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຮຽນສະເໜີມາຍັງທ�ານ ເພື່ອຂ�ການພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດຕາມທາງຄວນດ�ວຍ.
ຄ�າເຫັນຢັ້ງຢືນຈາກ
ຂອງນາຍບ�ານໆ ..........................

ກຸ�ມ............
(ຜູ�ສະເໜີ)
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ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ
ບັນດາແບບພິມການສ�າງຕັ້ງ ສະຫະກອນ
ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ປະກອບມີ:
ແບບພິມ1:
ແບບພິມ1.1:
ແບບພິມ 2:
ແບບພິມ 2.1:
ແບບພິມ 3:
ແບບພິມ 4:
ແບບພິມ 5:
ແບບພິມ 6:
ແບບພິມ 7:
ແບບພິມ8:
ຕາຕະລາງ

ຮ�າງ ຄ�າຮ�ອງຂ�ອະນຸຍາດສ�າງຕັ້ງສະຫະກອນ;
ຮ�າງ ຂ�້ຕົກລົງຮັບຮອງຄະນະກະກຽມ ຫຼື ຄະນະລິເລີ່ມ;
ຮ�າງ ຄ�າຮ�ອງຂ�ສະໝັກເປັນສະມາຊິກະຫະກອນ;
ຮ�າງ ສັງລວມບັນຊີລາຍຊື່ຜູ�ສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ,
ຈ�ານວນຮຸ�ນ ແລະ ທືນຈົດທະບຽນ ຂອງສະຫະກອນ;
ຮ�າງ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງຫ�ອງການ;
ຮ�າງ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມປະຖົມມະເລີກ;
ຮ�າງ ກົດລະບຽບຂອງສະຫະກອນ.
ຮ�າງ ບົດລາຍງານປະຈ�າປີ;
ຮ�າງ ໃບອະນຸຍາດສ�າງຕັ້ງສະຫະກອນ;
ຮ�າງ ຄ�າຮ�ອງຂ�ຮັບນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ;
ການກ�ານົດໃສ�ລະຫັດໃສ�ໃນຫ�ອງລະຫັດສ�າງຕັ້ງສະຫະກອນ.

46

ແບບພິມ1: ຮ�າງໃບຄ�າຮ�ອງຂ�ສ�າງຕັ້ງ
ສະຫະກອນ ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ແຂວງ..............................
ເມືອງ .............................
ບ�ານ ..............................
ເລກທີ............../...........
ທີ່....................,ວັນທີ ...............

‘ຮ�າງ’ ໃບຄ�າຮ�ອງ
ຮຽນ: ທ�ານ ຫົວໜ�າພະແນກ/ຫ�ອງການກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ເມືອງ.........ທີ່ນັບຖື
ເລື່ອງ: ສະເໜີຂ�ສ�າງຕັ້ງ ສະຫະກອນ...............................................
- ອີງຕາມ ດ�າລັດວ�າດ�ວຍ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ສະບັບເລກທີ 606/ລບ, ລົງວັນທີ 26/11/020;
- ອີງຕາມ ຂ�້ຕົກລົງວ�າດ�ວຍການຮັບຮອງຄູ�ມືແນະນ�າສະບັບເລກທີ 1376/ກປ, ລົງວັນທີ 8/11/21;
- ອີງຕາມບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສ�າງຕັ້ງຂອງສະຫະກອນ.........ຄັ້ງວັນທີ....../......

ຂ�າພະເຈົ້າທ�າວ/ນາງ............ທີ່ຢູ�ປະຈຸບັນບ�ານ:......ໜ�ວຍ: ..... ສ�າມະໂນຄົວເລກທີ:
.......ເມືອງ:.....ແຂວງ/ນະຄອນ:.......ໂທລະສັບ: ......... ອີເມວ(E-mail):.......
ຂ�າພະເຈົ້າ ຕາງໜ�າສະມາຊິກຂອງສະຫະກອນ ຂ�ຖືເປັນກຽດຮຽນສະເໜີມາຍັງ
ທ�ານ ເພື່ອຄົ້ນຄວ�າ ແລະ ພິຈາລະນາຂ�ສ�າງຕັ້ງສະຫະກອນ....ຊຶ່ງເນື້ອໃນລະອຽດດັ່ງລຸ�ມນີ້:
1) ຈຸດປະສົງ ໃນການສ�າງຕັ້ງສະຫະກອນ
1. .........................................................................................
2) ຂ�້ມູນທົ່ວໄປ

- ຊື່ພາສາລາວ: ...................................................................................;
- ຊື່ພາສາອັງກິດ(ຖ�າມີ):..........................................................................;
- ສັນຍາລັກຂອງສະຫະກອນ (ຖ�າມີ): .........................................................;
- ທີ່ຕັ້ງຂອງສະຫະກອນ: ບ�ານ............., ເມືອງ............, ແຂວງ.........................
- ຈ�ານວນສະມາຊິກ....ຄົນ, ຍິງ....ຄົນ ເນື້ອທີ່ທ�າການຜະລິດ/ຈ�ານວນສັດ.....ຮຕ/ໂຕ
ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຮຽນສະເໜີມາຍັງທ�ານ ເພື່ອພິຈາລະນາອະນຸມັດຕາມທາງຄວນດ�ວຍ.
ຄະນະກະກຽມ ຫຼື ຄະນະລິເລີ່ມ
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ແບບພິມ 1.1: ຮ�າງຂ�້ຕົກລົງຮັບຮອງ
ຄະນະກະກຽມ ຫຼື ຄະນະລິເລີ່ມ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ແຂວງ..................................
ເມືອງ..................................
ຫ�ອງການກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ເລກທີ: ............/..............
ທີ່ ........, ວັນທີ......./......./.......
‘ຮ�າງ’ ຂ�້ຕົກລົງ
ຂອງຫົວໜ�າຫ�ອງການກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ວ�າດ�ວຍການຮັບຮອງ ເອົາການແຕ�ງຕັ້ງຄະນະກະກຽມ ຫຼື ຄະນະລິເລ່ມ
ີ ສ�າງຕັ້ງສະຫະກອນ
....................
- ອີງຕາມ ດ�າລັດວ�າດ�ວຍ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ສະບັບເລກທີ 606/ລບ, ລົງວັນທີ
26/11/2020;
- ອີງຕາມ ຂ�້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກາ� ແລະ ປ�າໄມ� ວ�າດ�ວຍການ
ຮັບຮອງຄູ�ມືແນະນ�າການສ�າງຕັ້ງກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ສະບັບ
ເລກທີ 1376 /ກປ, ລົງວັນທີ 8 /11 /2021;
- ອີງຕາມ ຂ�້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກາ� ແລະ ປ�າໄມ� ສະບັບເລກ.../ກປ
ລົງວັນທີ......../...../......ວ�າດ�ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ
ຫ�ອງການກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ເມືອງ;
- ອີງຕາມ
ໜັງສືສະເໜີຂອງຄະນະລິເລິ່ມກະກຽມສ�າງຕັ້ງສະຫະກອນ..............
ສະບັບລົງວັນທີ........./......../.......................................................
ຫົວໜ�າ ຫ�ອງການກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ອອກຂ�້ຕກ
ົ ລົງ:
ມາດຕາ 1: ແຕ�ງຕັ້ງຄະນະກະກຽມ ຫຼື ຄະນະລິເລີມ
່ ການສ�າງຕັ້ງສະຫະກອນ
ປະກອບດ�ວຍ
1) ທ�ານ ...................................................................................;
2) ທ�ານ ..................................................................................;
3) ທ�ານ ...................................................................................;
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ມາດຕາ 2: ສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ ຂອງຄະນະລິເລ່ມ
ີ ກະກຽມສ�າງຕັ້ງສະຫະກອນ
1) ກະກຽມປະກອບເອກະສານ
ເພື່ອສະເໜີນ�າຫ�ອງການເມືອງ...............ທີ່
ກ�ຽວຂ�ອງ ຂອງແຂວງ..................ໃນການສ�າງຕັ້ງສະຫະກອນ..................;
2) ກະກຽມບົດສະຫ�ບ ແລະ ແຜນດ�າເນີນງານຂອງການສ�າງຕັ້ງສະຫະກອນ............
ໃຫ�ສາ� ເລັດ;
3) ສະຫ�ບ ແລະ ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ�ຫ�ອງການເມືອງ..................ທີ່
ກ�ຽວຂ�ອງຮັບຊາບ.
ມາດຕາ 3: ຂ�້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ແລະ ນ�າໃຊ�ໄດ�ນັບແຕ�ວັນລົງລາຍເຊັນ
ເປັນຕົ້ນໄປ
ຫົວໜ�າຫ�ອງການກະສິກາ� ແລະ ປ�າໄມ�

ສ�າເນົາສົ່ງ:
ພະແນກ ກປຂ
ຂະແໜງ ພຊສ
ຜູ�ທຖ
ີ່ ືກແຕ�ງຕັ້ງ ຜູ�ລະ
ສ�າເນົາມ�ຽນ

1
1
1
1

ສະບັບ “ເພື່ອລາຍງານ”
ສະບັບ “ເພືອ
່ ຊາບ
ສະບັບ
ສະບັບ.
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ແບບພິມ2: ຮ�າງໃບຄ�າຮ�ອງສະໝັກ
ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
ແຂວງ................................
ເມືອງ ................................
ບ�ານ .................................
‘ຮ�າງ’ ໃບຄ�າຮ�ອງ
ຮຽນ: ຄະນະບ�ລິຫານສະຫະກອນ...............................ທີ່ນັບຖື;
ເລື່ອງ: ຂ�ສະໝັກໃຈເປັນສະມາຊິກ ສະຫະກອນ........................
-

-

ອີງຕາມ ດ�າລັດວ�າດ�ວຍ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ສະບັບເລກທີ 606/ລບ, ລົງວັນທີ
26/11/2020;
ອີງຕາມ ຂ�້ຕົກລົງຂອງກະຊວງກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ວ�າດ�ວຍການຮັບຮອງຄູ�ມື
ແນະນ�າການຈັດຕັ້ງວຽກງານກຸມ
� ແລະ ສະຫະກອນ ສະບັບເລກທີ 1376 /ກປ,
ລົງວນທີ 8 ພະຈິກ 2021;
ອີງຕາມບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສ�າງຕັ້ງຂອງສະຫະກອນ..........ຄັ້ງວັນທີ............

ຂ�າພະເຈົ້າທ�າວ/ນາງ ........................... ອາຍຸ: ........ ປີ, ອາຊີບ:
..............ທີ່ຢູ�ປະຈຸບັນ ບ�ານ: ...........ໜ�ວຍ: ......... ເຮືອນເລກທີ່: ......... ເມືອງ:
...............ແຂວງ/ນະຄອນ: ................ສ�າມະໂນຄົວເລກທີ: ........... ລົງວັນທີ່:
...................ຈ�ານວນເນື້ອທີ່/ສັດ ...............ເບີໂທ: .................................
ຂ�າພະເຈົ້າຂ�ສະໝັກໃຈເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະຫະກອນ ............. ເນື່ອງຈາກວ�າ
.................................................................................................
ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຖືເປັນກຽດຮຽນສະເໜີມາຍັງທ�ານ ເພື່ອຄົ້ນຄວ�າ ແລະ ພິຈາລະນາຕາ
ທາງຄວນດ�ວຍ.
ທີ່ ............., ວັນທີ ........................
ຜູ�ຮ�ອງຂໍ
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ແບບພິມ2.1: ຮ�າງສັງລວມລາຍຊື່ຜູ�ສະໝັກ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ແຂວງ.................................
ເມືອງ ................................
ບ�ານ .................................
‘ຮ�າງ’
ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ�ສະໝັກໃຈເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະຫະກອນ.......................
ລ/ດ

ຊື່
ແລະ ວ. ດ. ປ
ອາຊີບ
ນາມສະກຸນ
ເກີດ

ສ�າມະໂນ
ຄົວເລກທີ

ນາຍບ�ານໆ...................

ຈ�ານວນ
ເນື້ອທີ/ສັດ

ຈ�ານວນ
ຮຸ�ນ

ເບີໂທ
ລະສັບ

ທີ່................ວັນທີ.......
ປະທານ ສະຫະກອນ
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ລາຍເຊັນ

ແບບພີມ 3: ຮ�າງໃບຢັ້ງຢືນ
ທີ່ຕັ້ງຫ�ອງການ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ແຂວງ...........................
ເມືອງ.............................
ບ�ານ.............................
ເລກທີ........./.
ທີ່................, ວັນທີ............
‘ຮ�າງ’ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງຫ�ອງການ
ສະຫະກອນ......................................................
ນາຍບ�ານ..........................................ຂ�ຢັ້ງຢືນວ�າ:
ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງ
ຫ�ອງການສະຫະກອນ................................ຕັ້ງຢູ�ເຮືອນເລກທີ................ໜ�
ວຍ..................,ບ�ານ.............................ເມືອງ............................,
ແຂວງ............................... ຊື່ງຖືກຕ�ອງ ແລະ ສອດຄ�ອງ ຕາມລະບຽບຫຼັກການ
ຂອງການ
ສ�າງຕັ້ງຫ�ອງການສະເພາະຂອງສະຫະກອນ
..........................................ເພື່ອຮັບໃຊ�ເຂົ້າໃນກິດຈະກ�າ ການດ�າເນີນງານຂອງ
ສະຫະກອນ.
ສະນັ້ນ,ຈຶ່ງໄດ�ເຮັດໃບຢັ້ງຢືນສະບັບນີ້ ໃຫ�ແກ�ສະຫະກອນ
ປະກອບເອກະສານໃນການສ�າງຕັ້ງສະຫະກອນ.
ນາຍບ�ານ..............
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ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານ

ແບບພີມ4: ຮ�າງບົດບັນທຶກ
ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລີກ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
ແຂວງ/ນະຄອນ .........................
ເມືອງ .....................................
ບ�ານ ......................................
‘ຮ�າງ’ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສ�າງຕັ້ງສະຫະກອນ
ກອງປະຊຸມສ�າງຕັ້ງສະຫະກອນ..............ໄດ�ຈັດຂຶ້ນຄັ້ງວັນທີ.../...../...., ເວລາ
....... ໂມງ, ທີ່ ............. ພາຍໃຕ�ການເປັນປະທານຂອງ ທ�ານ/ນາງ .......... .......
ຕາງໜ�າ.............. ຊຶ່ງມີສະມາຊິກ ແລະ ມີອ�າການປົກຄອງບ�ານ, ຫ�ອງການ............
ເຂົ້າຮ�ວມ ລວມທັງໝົດ ......ຄົນ, ຍິງ.......ຄົນ (ລາຍລະອຽດມີໃບລົງທະບຽນຄັດຕິດ).
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ:
1) ຟັງການລາຍງານຜົນຂອງການກະກຽມສ�າງຕັ້ງ
ກ�ຽວກັບຂະບວນການດ�າເນີນງານ
ກະກຽມສ�າງຕັ້ງສະຫະກອນ;
2) ດ�າເນີນປ�ອນບັດຄັດເລືອກເອົາຄະນະບ�ລິຫານ,
ຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບຂອງ
ສະຫະກອນແຜນດ�າເນີນງານ ແລະ ໂຄງຮ�າງການຈັດຕັ້ງຂອງສະຫະກອນ.
ກອງປະຊຸມ ໄດ�ຕົກລົງ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນ ດັ່ງນີ້:
1) ຄະນະບ�ລິຫານ ຈ�ານວນ ........ ຄົນ, ຍິງ......ຄົນ ຄື:
1. .................................................................................
2. .................................................................................
3. .................................................................................
2) ຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບຂອງສະຫະກອນ;
3) ແຜນດ�າເນີນງານຂອງສະຫະກອນ;
4) ໂຄງຮ�າງການຈັດຕັ້ງຂອງສະຫະກອນ.
ກອງປະຊຸມໄດ�ປິດລົງໃນເວລາ...........ໂມງ ໃນວັນດຽວກັນ, ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດບົດ
ບັນທຶກສະບັບນີ້ ໄວ�ເປັນຫຼັກຖານ.
ທີ່..................., ວັນທີ.......................
ປະທານກອງປະຊຸມ
ຜູ�ບັນທຶກ
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ແບບພິມ 5: ຮ�າງກົດລະບຽບ
ຂອງສະຫະກອນ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
ແຂວງ .....................
ເມືອງ.......................
ສະຫະກອນ...............
ເລກທີ: ........../.........
ທີ່........,ວັນທີ ......./........./....
‘ຮ�າງ’
ກົດລະບຽບພາຍໃນ ຂອງສະຫະກອນ................................
- ອີງຕາມ ດ�າລັດ ວ�າດ�ວຍ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ເລກທີ 606/ລບ ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ
ປີ 2020;
- ອີງຕາມ ຂ�້ຕົກລົງຮັບຮອງຄູ�ມືແນະນ�າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ
ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ສະບັບເລກທີ 1376 /ກປ, ລົງວັນທີ 8 ພະຈິກ 2021;
- ອີງຕາມ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສ�າງຕັ້ງສະຫະກອນ ຄັ້ງວັນທີ.............................
ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງຂອງກົດລະບຽບ
ກົດລະບຽບສະບັບນີ້ ກ�ານົດຫຼັກການພື້ນຖານ ກ�ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ, ການເຄື່ອນ
ໄຫວ ແລະ ລະບອບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງສະຫະກອນ........... ເພື່ອເປັນບ�ອນອິງ
ໃຫ�ແກ�ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໂດຍແນໃສ�ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ
ໜ�າທີໃ່ ຫ�ມີຄວາມໂປ�ງໃສ ເປັນລະບົບ ແລະ ປົກປ�ອງຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ�າຂອງສະ
ຫະກອນ ແລະ ສະມາຊິກ.
ມາດຕາ 2 ຊື່ສະຫະກອນ
ຊື່ພາສາລາວ: ສະຫະກອນ........................... ຊື່ຫຍ�້: ...........................
ຊື່ພາສາອັງກິດ:.........................................ຊື່ຫຍ�້:...........................
ມາດຕາ 3 ທີ່ຕັ້ງຫ�ອງການຂອງສະຫະກອນ
ຫ�ອງການຕັ້ງຢູ�ໜ�ວຍ: ..........., ບ�ານ................, ເມືອງ..................... ,
ແຂວງ......................... ເບີໂທ: ...................ອີເມວ..............................
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ມາດຕາ 4 ສັນຍາລັກຂອງສະຫະກອນ
ສັນຍາລັກ (ໂລໂກ) ຂອງສະຫະກອນ:...........................................
ຄວາມໝາຍຂອງສັນຍາລັກ (ໂລໂກ):.........................................................
ມາດຕາ 5 ຈຸດປະສົງການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຫະກອນ
1) ຈຸດປະສົງຂອງສະຫະກອນແມ�ນ ສົ່ງເສີມກິດຈະການ ແລະ ທຸລະກິດຂອງສະມາຊິກ
ໂດຍຜ�ານການປະຕິບັດງານທາງທຸລະກິດ;
2) ສົ່ງເສີມອາຊີບກະສິກ�າ.............................. ເພື່ອສ�າງລາຍຮັບໃຫ�ປະຊາຊົນມີ
ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເພື່ອຫ�ດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ;
3) ເພື່ອດ�າເນີນທຸລະກິດຮ�ວມມືປະຊາຊົນ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ�າງປະເທດ;
4) ຍາດແຍ�ງການຊ�ວຍເຫຼືອທາງດ�ານວິຊາການ, ແຫຼ່ງທຶນ ຈາກອົງການສາກົນ ແລະ ກູ�
ຢືມເງິນຈາກສະຖາບັນການເງິນຕ�າງໆ.
5) ແລະ ອື່ນໆ..............................................................................
ໝວດທີ 2
ສະມາຊິກສະຫະກອນ
ມາດຕາ 6 ເງື່ອນໄຂການເປັນສະມາຊິກ
- ບ�່ແມ�ນນິຕິບຸກຄົນ;
- ເປັນພົນລະເມືອງລາວມີອາຍຸ 18 ປີຂື້ນໄປ ແລະ ບ�່ເປັນຄົນບ�າເສຍຈິດ;
- ສະໝັກໃຈ ແລະ ຖືຮຸ�ນຢ�າງໜ�ອຍ 1 ຮຸ�ນ, ບ�່ມີໜີ້ ຫຼາຍກ�ວາຊັບສິນ;
- ດ�າລົງຊີວິດຢູ�ໃນທ�ອງຖິ່ນ ຫຼື ນອກສະຖານທີ ທີ່ສະຫະກອນດ�າເນີນການຢູ�;
- ຂຽນໃບສະໝັກດ�ວຍຕົນເອງ ເພື່ອສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າ ຍອມຮັບ ແລະ ຮັບຮູ�ກົດລະ
ບຽບຂອງສະຫະກອນ;
- ສະມາຊິກສະຫະກອນມີເນື້ອທີ່ສ�າລັບປຸກ, ລ�ຽງ ແລະ ການບ�ລິການດ�ານກະສິກ�າ
ແລະ ປ�າໄມ� ເປັນຂອງຕົນເອງ;
- ສ�າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ�ແກ�ສະຫະກອນ ແລະ ສາມາດເຮັດທຸລະກິດຮ�ວມສະຫະ ກອນ
ໄດ�;
ຫລັງຈາກມີມະຕິຮັບຮອງ, ຜູ�ສະມັກຈະມີລາຍຊື່ ເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະ ກອນ
ໃນທັນທີ່ ແລະ ຈະໄດ�ຮັບແຈ�ງຕາມພາຍຫຼັງ.
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ມາດຕາ 7 ການສິນ
້ ສຸດການເປັນສະມາຊິກ ສະຫະກອນ
- ເສຍຊີວິດ;
- ເປັນບ�າ-ເສຍຈິດ;
- ສະໝັກໃຈລາອອກ;
- ຖອນຮຸ�ນອອກຈາກສະຫະກອນ;
- ຖືກສານຕັດສີນລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ
- ຖືກສະຫະກອນໄລ�ອອກຈາກການເປັນສະມາຊິກ
ເນື່ອງຈາກລະເມີດກົດລະບຽບ
ສະຫະກອນ ແລະ ກົດໝາຍວາງອອກ.
ມາດຕາ 8 ການລາອອກ ຫຼື ການເສຍຊີວິດ
- ຖ�າສະມາຊິກລາອອກ ຫລື ເສຍຊີວິດ ຖານະເປັນສະມາຊິກ ຈະຕົກເປັນຂອງທາ ຍາດ
ຂອງສະມາຊິກຄົນດັ່ງກ�າວ;
- ສະມາຊິກຈະລາອອກ ຍາມໃດກະໄດ� ....................../ໂດຍບ�່ຈ�າເປັນຕ�ອງຮອດ
ສະຫ�ບບັນຊີທ�າຍປີ;
- ຖ�າຫາກທາຍາດສາມາດປະຕິບັດ ຕາມກົດລະບຽບ ຂອງສະຫະກອນ ແລະ ເຂົາເຈົ້າ
ຕ�ອງການເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະກອນ ຜູ�ກ�ຽວສາມາດສືບຕ�່ເປັນສະມາຊິກ ຖ�າ
ຫາກໄດ�ຮັບການພິຈາລະນາຈາກກອງປະຊຸມໃຫຍ�.
ມາດຕາ 9 ການລາອອກຈາກສະຫະກອນ
1) ສະມາຊິກບຸກຄົນໃດຫາກມີຈດ
ຸ ປະສົງລາອອກຈາກເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະກອນ
ຕ�ອງຂຽນໃບສະເໜີລາອອກ ເປັນລາຍລັກອັກສອນແຈ�ງກ�ອນ ..................
ເດືອນ
2) ຖ�າຫາກວ�າສະມາຊິກຈະລາອອກຈາກການເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະກອນແມ�ນຈະ
ບ�່ໄດ�ເງີນຮຸ�ນ ແລະ ເງີນປັນຜົນຈາກການເຮັດທຸລະກິດທັນທີ ຈົນກ�ວາຈະສະຫ�ບບັນຊີ
ທ�າຍປີນັ້ນ.
ມາດຕາ 10 ການຂາຍຮຸ�ນ
1) ສະມາຊິກອາດຈະຂາຍຮຸ�ນໄດ�ທຸກເວລາ,
ເຖິງຈະຢູ�ໃນລະຫວ�າງກາງປີຂອງບັນຊີກ�
ຕາມ, ການຂາຍຮຸ�ນຂອງສະມາຊິກຕ�ອງເຮັດສັນຍາ ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ�ຜູ�ຮັບຊື້
ຮຸ�ນ ແລະ ຜູ�ຂາຍຮຸ�ນອາດຈະຖອນຕົວອອກຈາກການເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະ
ກອນໂດຍບ�່ມີການແບ�ງເປັນ (ມາດຕາ 11 ຂອງກົດລະບຽບສະບັບນີ້);
2) ຜູຊ
� ື້ຮນ
ຸ� ຈະເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະກອນໂດຍອັດຕະໂນມັດ
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3) ການຖ�າຍເງິນຮຸ�ນ ຫຼື ການຂາຍຮຸ�ນ ຈະຕ�ອງໄດ�ຮັບການອະນຸມັດ ຈາກຄະນະບ�ລິຫານ
ແລະ ຄະນະກວດກາ.
ມາດຕາ 11 ການສະຫລຸບບັນຊີທ�າຍປີ
1) ຖ�າຫາກວ�າສະມາຊິກຈະອອກ ຈາກສະຫະກອນໂດຍສອດຄ�ອງ ກັບມາດຕາ 7 ຫາ
ມາດຕາ 10 ຂອງກົດລະບຽບດັ່ງກ�າວນີ້, ການສະຫ�ບຄ�າໃຊ�ຈາ� ຍແມ�ນສາມາດເຮັດໄດ�
ພາຍຫຼັງຈາກການປິດບັນຊີທ�າຍປີສ�າເລັດແລ�ວ;
2) ໃນກ�ລະນີທີ່ມີການຂາຍຮຸ�ນ (ຕາມມາດຕາ 10) ຫຼື ໃນກ�ລະນີຂອງການສືບຕ�່ເປັນ
ສະມາຊິກ ແຕ�ບ�່ເອົາເງີນປັນຜົນໃດໆ (ຈະບ�່ໄດ�ສະຫ�ບບັນຊີຄ�າໃຊ�ຈ�າຍ);
3) ການແຈ�ງການທາງດ�ານການເງິນປະຈ�າປີ ແມ�ນການຕັດສິນໃຈ ສ�າລັບການຊ�າລະສະ
ສາງ ລະຫວ�າງສະມາຊິກທີ່ອອກ ແລະ ສະຫະກອນ;
4) ທັງນີ້ແມ�ນຂຶ້ນກັບຜົນສ�າເລັດຂອງສະຫະກອນ, ສະມາຊິກທີ່ຈະຖອນຮຸ�ນ ຕ�ອງມີ
ສ�ວນຮ�ວມໃນການປັນຜົນກ�າໄລ ຫຼື ຂາດທຶນຂອງສະຫະກອນ;
5) ສະມາຊິກທີ່ຖອນຮຸ�ນແລ�ວ ບ�່ມີສິດຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະກອນອີກ;
6) ສະມາຊິກສະຫະກອນທີ່ຈະລາອອກ ແຕ�ຍັງມີໜີ້ສິນ ຕ�ອງຊ�າລະຫນີ້ສິນທັງໝົດໃຫ�
ແກ�ສະຫະກອນ ກ�ອນຈະລາອອກ.
ມາດຕາ 12 ສິດຂອງສະມາຊິກສະຫະກອນ:
1) ເຂົ້າຮ�ວມໃນກິດຈະການວຽກງານ ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງຂອງສະຫະກອນ ຕາມທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�
ໃນກົດລະບຽບຂອງສະຫະກອນ;
2) ໄດ�ຮັບການແບ�ງປັນຜົນໄດ�ຮັບ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດອື່ນ ຕາມອັດຕາສ�ວນຮຸ�ນທີ່ຕົນຖື;
3) ໄດ�ຮັບການຊ�ວຍເຫຼືອ ແລະ ປົກປ�ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ�າ;
4) ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ເປັນຄະນະບ�ລິຫານຂອງສະຫະກອນ;
5) ສະເໜີຄະນະບ�ລິຫານຂອງສະຫະກອນ ເພື່ອເປີດກອງປະຊຸມວິສາມັນ;
6) ສະເໜີຂະແໜງການທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ພິຈາລະນາແກ�ໄຂບັນຫາໃດໜຶ່ງ ໃນກ�ລະນີສະຫະ
ກອນ ບ�່ແກ�ໄຂ ຫຼື ບ�່ສາມາດແກ�ໄຂໄດ�;
7) ລາອອກຈາກການເປັນສະມາຊິກ ໂດຍຮູບການຂາຍຮຸ�ນ;
8) ນ�າໃຊ�ສິດອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; ສະມາຊິກແຕ�
ລະຄົນມີສິດທິ ໃນການໃຊ�ບ�ລິການຂອງສະຫະກອນ ແລະ ການມີສ�ວນຮ�ວມໃນ
ການປະກອບຄ�າເຫັນໃສ�ກົດລະບຽບຂອງສະຫະກອນ;
9) ເຂົ້າຮ�ວມກອງປະຊຸມໃຫ�ຍຂອງສະຫະກອນ ແລະ ເຂົ້າຮ�ວມໃນການສົນທະນາ, ລົງ
ຄະແນນສຽງດ�ວຍຕົວເອງ ແລະ ຜ�ານຕົວແທນກ�ໄດ�;
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10)ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງ ເປັນຄະນະບ�ລິຫານ ແລະ ຄະນະກວດ ກາ
ສະຫະກອນ;
11)ສະມາຊິກສາມາດຂ� ຂ�້ມູນກ�ຽວກັບການເຮັດວຽກຂອງສະຫະກອນ ໃນກອງປະ ຊຸມ
ໃຫ�ຍຂອງສະຫະກອນ;
12)ນ�າສະເຫນີຫົວຂ�້ ທີ່ຈະປຶກສາຫາລື ໃນກອງປະຊຸມໃຫ�ຍຂອງສະມາຊິກ;
13)ຍື່ນຄ�າຮ�ອງ ເພື່ອສະເໜີເປີດກອງປະຊຸມວິສາມັນ;
14)ສະມາຊິກມີສ�ວນຮ�ວມ ຕ�ຜົນກ�າໄລ ແລະ ຂາດທຶນ ຂອງສະຫະກອນ;
15)ຮັບຮູ� ແລະ ກອບປີ ບົດລາຍງານການເງີນປະຈ�າປີຂອງສະຫະກອນ;
16)ສະມາຊິກມີສິດກວດຄືນບົດບັນທຶກຂອງກອງປະຊຸມໃຫ�ຍຂອງສະມາຊິກ ສະເໜີໃຫ�
ມີການກວດກາຊັບສົມບັດ ແລະ ບັນຊີການເງິນຂອງສະຫະກອນ ໃນກ�ລະນີທີ່ເຫັນ
ວ�າ ມີຄວາມຈ�າເປັນ ຕາມທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນກົດລະບຽບຂອງສະຫະກອນ;
17)ສະເໜີໃຫ�ມີການກວດກາຊັບສົມບັດ ແລະ ບັນຊີການເງິນໃນສະຫະກອນ ໃນກ�
ລະນີເຫັນວ�າມີຄວາມຈ�າເປັນ ຕາມທີ່ກ�ານົດໄວ� ໃນກົດລະບຽບຂອງສະຫະກອນ;
18)ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ� ໃນກົດລະບຽບ ຂອງສະຫະກອນ ແລະ ລະ
ບຽບກົດໝາຍທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ.
ມາດຕາ 13 ພັນທະຂອງສະມາຊິກ
1) ເຂົ້າຮ�ວມກອງປະຊຸມ, ລົງຄະແນນສຽງ, ສະເໜີ ແລະ ປະກອບຄ�າຄິດຄ�າເຫັນດ�ານ
ຕ�າງໆ ລວມທັງບັນຫາກ�ຽວກັບການປົກປ�ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ;
2) ຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ ລະຫວ�າງ ສະມາຊິກດ�ວຍກັນ, ຮັກສາກຽດສັກສີ, ຄວາມລັບ
ດ�ານທຸລະກິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນຂອງສະຫະກອນ;
3) ຮັບຜິດຊອບຕ�່ໜີ້ສິນຂອງສະຫະກອນ ເທົ່າກັບຈ�ານວນຮຸ�ນທີ່ຍັງບ�່ທັນໄດ�ຖອກເຕັມ
4) ກວດກາຊັບສິນ ແລະ ບັນຊີການເງິນ ຂອງສະຫະກອນຕາມທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນກົດລະ
ບຽບຂອງສະຫະກອນ;
5) ປະຕິບັດພັນທະອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
6) ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ, ກົດ
ລະບຽບຂອງສະຫະກອນ ແລະ ການຊີ້ນ�າຂອງຄະນະບ�ລິຫານສະຫະກອນ;
7) ເຂົ້າຮ�ວມກອງປະຊຸມ, ຝຶກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ� ທາງດ�ານເຕັກນິກວິຊາການ
ແລະ ອຶ່ນໆ;
8) ຊ�າລະຄ�າຮຸ�ນ ຢ�າງຄົບຖ�ວນ;
9) ແຈ�ງການໃຫ�ສະຫະກອນກ�ຽວກັບການປ�ຽນແປງຂອງສະຖານທີ່ຢູ�ອາໃສ
10)ຮັກສາຂ�້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງສະຫະກອນຕ�່ຄົນພາຍນອກ.
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ໝວດທີ 3
ໂຄງຮ�າງການຈັດຕັ້ງແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະຫະກອນ
ມາດຕາ14: ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງສະຫະກອນ ປະກອບມີ:
 ກອງປະຊຸມສະຫະກອນ
 ຄະນະກວດກາປະກອບມີ .......... ທ�ານ.
1) ປະທານກວດກາ
ດ�ວຍ................................... ທ�ານ
2) ຮອງປະທານກວດກາ
ດ�ວຍ................................... ທ�ານ
3) ຄະນະກວດກາ
ດ�ວຍ................................... ທ�ານ

1)
2)
3)

ຄະນະບ�ລິຫານ ປະກອບມີ .......... ທ�ານ:
ປະທານສະຫະກອນປະກອບ
ດ�ວຍ.................................... ທ�ານ
ຮອງປະທານສະຫະກອນປະກອບ ດ�ວຍ.................................... ທ�ານ
ຄະນະບ�ລິຫານສະຫະກອນ
ດ�ວບ..................................... ທ�ານ

ມາດຕາ 15 ກອງປະຊຸມຂອງສະຫະກອນ
1) ກອງປະຊຸມສະຫະກອນຕ�ອງເປີດຂື້ນພາຍໃນ ສາມເດືອນ ພາຍຫຼັງປິດບັນຊີປະຈ�າປີ
ຂອງສະຫະກອນ;
2) ກອງປະຊຸມວິສາມັນສາມາດເປີດຂື້ນໄດ�ທຸກເວລາ ອີງຕາມຄວາມຈ�າເປັນ;
3) ສະຖານທີ່ໃນການຈັດກອງປະຊຸມໃຫ�ຍ ອາດຈະແມ�ນຫ�ອງການຂອງສະຫະກອນ
ຍົກເວັ້ນໃນກ�ລະນີ ຄະນະບ�ລິຫານໄດ�ຕົກລົງສະຖານທີ່ໄວ�ແລ�ວ.
ມາດຕາ 16 ອົງປະກອບການປະຊຸມ ແລະ ຈ�ານວນຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມ
1) ການຈັດກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນ ຕ�ອງມີສະມາຊິກ ຫຼື ຜູ�ຕ�າງໜ�າເຂົ້າຮ�ວມຢ�າງໜ�
ອຍສອງສ�ວນສາມຂອງຈ�ານວນສະມາຊິກທັງໝົດທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ, ຖ�າຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມບ�່
ຄົບຕາມອົງປະກອບໃຫ�ຍົກເລີກ, ຫລັງຈາກນັ້ນ 15 ວັນ ສາມາດເປີດກອງປະຊຸມ
ດັ່ງກ�າວໄດ� ໂດຍບ�່ຕ�ອງຄ�າໜຶງວ�າຈະຕ�ອງມີຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມຄົບສອງສ�ວນສາມກ�່ໄດ�;
2) ກອງປະຊຸມສາມັນ ຫຼື ວິຊາມັນຈະໄດ�ຮັບຜົນກ�່ຕ�່ເມື່ອໄດ�ຮັບສຽງສະໜັບສະໜູນ
ຈາກສະມາຊິກ ສອງສ�ວນສາມຂອງສະມາຊິກເຂົ້າຮ�ວມທັງໝົດ.
ມາດຕາດ 17 ແຈ�ງການ ແລະ ວາລະກອງປະຊຸມ
 ຜູ�ທີ່ສາມາດຮ�ອງຂ�ໃຫ�ເປີດກອງປະຊຸມວິສາມັນໄດ�ລວມມີ:
1) ມະຕິຂອງຄະນະບ�ລິຫານ;
2) ຄະນະກວດກາ ຫຼື ຜູ�ກວດສອບບັນຊີ;
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3) ສະມາຊິກສະຫະກອນທີ່ມີຈ�ານວນຫຼາຍກວ�າ 50% ຂອງຈ�ານວນສະມາຊິກທັງໝົດ;
ການຮ�ອງຂ�ໃຫ�ເປີດກອງປະຊຸມວິສາມັນນັ້ນ
ຕ�ອງແຈ�ງວັດຖຸປະສົງຕ�່
ຄະນະ
ບ�ລິຫານ ແລະ ຫຼັງຈາກໄດ�ຮັບຄ�າຮ�ອງຂ�ແລ�ວ ຄະນະບ�ລິຫານຕ�ອງຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ�າວ
ຂຶ້ນພາຍໃນ 30 ວັນລົງມາ ໂດຍແຈ�ງວາລະກອງປະຊຸມ ແລະ ເອກະສານການປະຊຸມໃຫ�
ສະມາຊິກທຸກຄົນ ຢ�າງໜ�ອຍ 07 ວັນກ�ອນການປະຊຸມ.
ກອງປະຊຸມສະຫະກອນປະຕິບັດໄດ�ໂດຍ:
ແຈ�ງເຊີນສ�ວນບຸກຄົນຂອງສະມາຊິກທັງຫມົດຂອງສະຫະກອນ.
ແຈ�ງເຊີນລວມຂອງໝົດທຸກຄົນໃນບ�ານ
ຕ�ອງແຈ�ງຈຸດປະສົງຂອງການປະຊຸມໃສ�ໃນແຈ�ງການເຊີນເຂົ້າຮ�ວມປະຊຸມ, ແລະ ສິງ
ທີ່ກອງປະຊຸມຄວນຕັດສິນໃຈ;
2) ວາລະກອງປະຊຸມຄວນກະກຽມກ�ອນການຮຽກປະຊຸມ;
3) ການຕັດສິນໃຈກ�ຽວກັບຫົວຂ�ທ
້ ີ່ບ�່ໄດ�ລະບຸໄວ�ໃນຫົວຂ�້ທີ່ຈະປຶກສາຫາລື, ຕ�ອງແຈ�ງ
ການຢ�າງຫນ�ອຍສາມວັນກ�ອນທີ່ຈະເປີດກອງປະຊຸມໃຫ�ຍ;


o
o
1)

ມາດຕາ 18 ປະທານກອງປະຊຸມ
ຄະນະບ�ລິຫານ ຫຼື ຮອງປະທານ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ, ສະມາຊິກຜູ�ອນ
ື່ ຂອງ
ຄະນະບ�ລິຫານອາດເປັນປະທານກອງປະຊຸມ ໃນກ�ລະນີປະທານ ແລະ ຮອງປະ ທານບ�່ຢູ�.
ມາດຕາ 19 ສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ຂອງກອງສະຫະກອນ
1) ຮັບຮອງເອົາ ກົດລະບຽບຂອງສະຫະກອນ, ແຜນການດ�າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ແຜນ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈ�າປີ ຂອງສະຫະກອນ;
2) ຮັບຮອງບົດສະຫ�ບລາຍງານການບັນຊີ, ການເງິນ ແລະ ບົດລາຍງານການ ກວດສອບ
3) ພິຈາລະນາຕົກລົງ ກ�ຽວກັບການເພີ່ມ, ຫ�ດຈ�ານວນຮຸ�ນ ຫຼື ມູນຄ�າຮຸ�ນ ແລະ ການແບ�ງ
ປັນເງິນປັນຜົນ;
4) ເລືອກຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕ�າແໜ�ງ ຄະນະບ�ລິຫານ ແລະ ຄະນະກວດກາ;
5) ແຕ�ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕ�າແໜ�ງ ຄະນະອ�ານວຍການ;
6) ພິຈາລະນາຕົກລົງ ກ�ຽວກັບເບ�ຍປະຊຸມ, ເງິນອຸດໜູນ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນ ໃຫ�ແກ�
ຄະນະບ�ລິຫານ ແລະ ຄະນະກວດກາ;
7) ພິຈາລະນາຕົກລົງ ກ�ຽວກັບເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນ ໃຫ�ແກ�ຄະ
ນະອ�ານວຍການ ແລະ ພະນັກງານຂອງສະຫະກອນ;
8) ຕົກລົງບັນຫາສ�າຄັນອື່ນຂອງສະຫະກອນ.
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9) ຄົ້ນຄວ�າ, ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ແລະ ແຜນການໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ຂອງຄະນະບ�ລິຫານ;
10)ຄົ້ນຄວ�າ, ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ແລະ ແຜນການດ�າເນີນທຸລະກິດການຜະລິດ ຫຼື
ບ�ລິຫານຂອງສະຫະກອນ ຊຶ່ງສະເໜີໂດຍຄະນະບ�ລິຫານ;
11)ຮັບຮອງເອົາ ການສະຫ�ບລາຍງານດ�ານບັນຊີ, ການເງິນ, ການນ�າໃຊ� ແລະ ການແບ�ງ
ປັນຜົນປະໂຫຍດ;
12)ຮັບຮອງເອົາ ການປັບປຸງ ຫຼື ການປ�ຽນແປງກົດລະບຽບສະຫະກອນ;
13)ເລືອກຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕ�າແໜ�ງຄະນະບ�ລິຫານ ແລະ ຄະນະກວດກາ;
14)ສະເໜີປະຕິບັດວິໃນຄະນະກວດກາ ແລະ ຄະນະບ�ລິຫານ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ
ແຫ�ງ ສປປ ລາວ;
15)ຕົກລົງຄວບ ຫຼື ແຍກສະຫະກອນ;
16)ຂະຫຍາຍ ຫຼື ຫ�ດ ຂອບເຂດການດ�າເນີນທຸລະກິດຂອງສະຫະກອນ;
17)ຕົກລົງໃນການຍົກເລິກສະຫະກອນ;
18)ຕົກລົງກ�ຽວກັບ ນະໂຍບາຍຄ�າຕອບແທນ ແລະ ເງີນເດືອນສ�າລັບ ຄະນະບ�ລິຫານ,
ກວດກາ, ຜູ�ຈັດການ ແລະ ພະນັກງານສັນຍາຈ�າງຕ�າງໆ;
19)ຕົກລົງກ�ຽວກັບຈ�ານວນຂອງຄະນະກວດກາ, ຄະນະບ�ລິຫານ, ຜູ�ຈັດການ ແລະ ພະ
ນັກງານສັນຍາຈ�າງຕ�າງໆ;
20)ຄັດເລືອກຜູ�ກວດສອບບັນຊີຈາກພາຍນອກ.
ມາດຕາ 20 ມະຕິກອງປະຊຸມສະຫະກອນ
1) ການຕັດສິນໃຈປະເດັນໃດໜຶ່ງຂອງມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ແມ�ນເຮັດແບບງ�າຍດາຍ
ໂດຍການລົງຄະແນນສຽງ, ການລົງຄະແນນສຽງແຕ�ລະປະເດັນຕ�ອງມີຄະແນນສຽງ
ກາຍສອງສ�ວນສາມ;
2) ສະມາຊິກແຕ�ລະຄົນມີຫນຶ່ງຄະແນນສຽງ ໂດຍບ�່ຂຶ້ນກັບຈ�ານວນຮຸ�ນ;
3) ໃນກ�ລະນີ ມີຄະແນນສຽງເທົ່າກັນ ແມ�ນມອບສິດໃຫ�ປະທານເປັນຜູ�ຕັດສິນ;
4) ການລົງຄະແນນສຽງໃນການເລືອກຕັ້ງ ແມ�ນປະຕິບັດໂດຍການຍົກມື ຫຼື ດ�ວຍການ
ຂຽນເຈ�ຍລົງຄະແນນ ແລະ ການລົງຄະແນນສຽງດັ່ງກ�າວ ແມ�ນອີງຕາມຄວາມຕ�ອງ
ການຂອງສະມາຊິກ ວ�າຈະໃຊ�ວິທີໃດ;
5) ການນ�າໃຊ�ເງີນ, ທຶນສ�າຮອງ;
6) ການຈ�າຍເງິນກ�າໄລຕ�າງໆ.
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ມາດຕາ 21 ເງື່ອນໄຂຂອງຄະນະກວດກາ
1) ຄະນະກວດກາຕ�ອງເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະກອນ;
2) ຄະນະກວດກາຕ�ອງມີຄວາມໂປ�ງໃສ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ�, ພວກເຂົາເຈົ້າຕ�ອງໄດ�ຮັກສາ
ຄວາມລັບທາງດ�ານທຸລະກິດຂອງສະຫະກອນ;
3) ຄະນະກວດກາ ຕ�ອງບ�່ແມ�ນຄະນະບ�ລິຫານໃນເວລາດຽວກັນໄດ�;
4) ຄະນະບ�ລິຫານທີ່ລາອອກຈາກຕ�າແໜ�ງ ຈະບ�່ຖືກຮັບເລືອກໃຫ�ເປັນຄະນະກວດກາ
ກ�ອນໄດ�ຮັບການເລືອກຕັ້ງຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ�ສະຫະກອນ.
ມາດຕາ 22 ຄະນະກວດກາສະຫະກອນ
1) ຄະນະກວດກາປະກອບດ�ວຍ................................................... ທ�ານ;
2) ຄະນະກວດກາໄດ�ຮັບເລືອກຕັ້ງໂດຍກອງປະຊຸມໃຫ�ຍ ມີອາຍຸການ 5 ປີ, ຖຶວ�າ
ປະຈ�າຕ�າແໜ�ງໜື່ງສະໃໝ; ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງໃໝ�ໄດ�;
3) ຄະນະກວດກາອາດຖືກຍົກເລີກ ກ�ອນໝົດວາລະກອງປະຊຸມໃຫຍ� ອາດມີການ
ແຕ�ງຕັ້ງຜູ�ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີການເລືອກຕັ້ງໃໝ� ໂດຍການລົງຄະແນນສຽງໃນກອງ
ປະຊຸມໃຫຍ�.
ມາດຕາ23 ສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ຂອງຄະນະກວດກາ:
1) ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະຫະກອນ ເປັນຕົ້ນ ການເງິນ, ການບັນຊີ,
ການນ�າໃຊ�ທຶນ ແລະ ຊັບສິນຂອງສະຫະກອນ;
2) ເຂົ້າຮ�ວມກອງປະຊຸມ ຂອງຄະນະບ�ລິຫານ ແລະ ກອງປະຊຸມຂອງສະຫະກອນ
3) ທວງໃຫ�ຜູ�ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງໃນສະຫະກອນ ສະໜອງເອກະສານ, ຂ�້ມູນຕ�າງໆທີ່ຕ�ອງ ການ
ເພື່ອຮັບໃຊ�ວຽກງານກວດກາ ພ�ອມທັງຮັກສາຂ�້ມູນດັ່ງກ�າວ ໃຫ�ເປັນຄວາມລັບພາຍ
ໃນສະຫະກອນ.
4) ລາຍງານ ກ�ຽວກັບການລະເມີດ ກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບສະຫະກອນ ຕ�່ຄະນະບ�ລິ
ຫານສະຫະກອນ ແລະ ກອງປະຊຸມຂອງສະຫະກອນ ພ�ອມທັງສະເໜີມາດຕະການ
ແລະ ວິທີການແກ�ໄຂ;
5) ສະເໜີກອງປະຊຸມຂອງສະຫະກອນ
ພິຈາລະນາຈ�າງຜູ�ກວດສອບບັນຊີອິດສະລະ
ເພື່ອກວດສອບບັນຊີຂອງສະຫະກອນ ໃນກ�ລະນີຈ�າເປັນ;
6) ລາຍງານຜົນການກວດກາ ຕ�່ກອງປະຊຸມຄະນະບ�ລິຫານ ແລະ ກອງປະຊຸມຂອງສະ
ຫະກອນ;
7) ຄະນະກວດກາ ມີສິດຮ�ອງຂ�ບົດລາຍງານຈາກຄະນະບ�ລິຫານ ໄດ�ທຸກເວລາ ແລະ
ສາມາດເບີ່ງບົດສະຫ�ບບັນຊີ ແລະ ບັນຊີຊັບສິນ ຂອງສະຫະກອນທີ່ມີໃນປັດຈຸ ບັນ,
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ຄະນະກວດກາສາມາດ ກວດກາໜີ້ສິນ ແລະ ພາລະຜູກພັນ ອື່ນໆ ທີ່ສະ ຫະກອນມີ
ຢູ�;
8) ຄະນະກວດກາ ເປັນຕົວແທນ ສະມາຊິກຂອງສະຫະກອນ ເພື່ອຊ�ວຍໄກ�ເກ�ຍບັນ ຫາ
ຕ�າງໆ ຕາມກົດໝາຍ;
9) ຄະນະກວດກາມີສິດສະເໜີເປິດກອງປະຊຸມ ວິສາມັນເພື່ອພິຈະລະນາການຢຸດການ
ເຮັດວຽກຊົ່ວຄາວຂອງຄະນະບ�ລິຫານ ທີ່ມີຄວາມຜິດ ຈົນກວ�າຈະມີການເປີດກອງ
ປະຊຸມໃຫຍ� ເພື່ອພິຈາລະນາຕັດສີນບັນຫາດັ່ງກວ�າ;
10)ຄະນະກວດກາ ມີສ�ວນຮ�ວມໃນການ ກວດກາສາງ ຫຼື ເຄື່ອງຂອງທີ່ສະຫະກອນມີ
ແລະ ມີສິດກວດເຄື່ອງໃນສາງ ຢ�າງໜ�ອຍໜື່ງຄັ້ງຕ�່ປີ
11)ຄະນະກວດກາ ມີສິດກວດສອບລາຍງານການເງິນປະຈ�າປີ ແລະ ຂ�ສະເຫນີຂອງ
ຄະນະບ�ລິຫານໃນການນ�າໃຊ�ກ�າໄລປະຈ�າປີ ຫຼື ຂາດທຶນ ກ�ອນການລາຍງານຕ�່ກອງ
ປະຊຸມໃຫ�ຍ ຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານປະຈ�າປີ;
12)ຄະນະກວດກາ ຈະຕ�ອງບ�່ໄດ�ຮັບຄ�າຕອບແທນເປັນເງີນເດືອນ ຈະໄດ�ຮັບແຕ�ເງີນອຸດ
ໜູນເວລາເຂົ້າຮ�ວມກອງປະຊຸມນອກສະຖານທີ່;
13)ການກູ�ຢືມເງິນຂອງສະມາຊິກຄະນະບ�ລິຫານ ແມ�ນຕ�ອງໄດ�ຮັບອະນຸມັດຈາກ ຄະນະ
ກວດກາ ແລະ ຄະນະກວດກາ ເປັນຜູ�ຮັບປະກັນສ�າລັບການກູ�ຢືມເງິນ.
ມາດຕາ 24 ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງຄະນະກວດກາ
1) ຄະນະກວດກາ ຕ�ອງເລືອກປະທານຄະນະກວດກາ ເພື່ອເປັນຜູ�ຕ�າງໜ�າໃຫ�ແກ�ສະ ມາ
ຊິກຂອງຄະນະກວດກາທັງໝົດ;
2) ປະທານຄະນະກວດກາ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະກວດກາ, ໃນກ�ລະນີປະ
ທານບ�່ຢູ�ກ�ສາມາດແຕ�ງຕັ້ງຜູ�ຮອງແທນ;
3) ມະຕິຕົກລົງໃນການເລືອກ ຄະນະກວດກາຕ�ອງມີຄະແນນສຽງຫຼາຍກ�ວາເຄິ່ງຫນຶ່ງ
ຂອງສະມາຊິກຄະນະກວດກາທັງໝົດໃນປະຈຸບັນ, ໂດຍຜ�ານການລົງຄະແນນສຽງ
ຢ�າງຖືກຕ�ອງ (ງ�ດອອກສຽງ ແລະ ສຽງທີ່ບ�່ຖືກຕ�ອງຈະບ�່ຖືກນັບ), ໃນກ�ລະນີຄະ
ແນນສຽງເທົ່າກັນ ໃຫ�ປະທານລົງຄະແນນສຽງຕັດສິນ;
4) ກອງປະຊຸມຂອງຄະນະກວດກາຄວນຈັດຂຶ້ນ ຢ�າງຫນ�ອຍໜຶ່ງຄັ້ງຕ�່ໄຕມາດ (ຕ�່ສາມ
ເດືອນ);
5) ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຄະນະກວດກາ ແມ�ນຈະຖືກບັນທຶກໄວ�ເປັນຫລັກຖານ, ບົດ
ບັນທຶກກອງປະຊຸມຕ�ອງຕ�ເນື່ອງ ແລະ ຢ�າງໜ�ອຍຕ�ອງມີສອງຄົນທີ່ເຂົ້າຮ�ວມເຊັນ
ຢັ້ງຢືນ ໃນບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ແລະ ເກັບຮັກສາເອກະສານໄວ�ໃນສະ ຫະກອນ.
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ມາດຕາ 25 ກອງປະຊຸມຂອງຄະນະບ�ລິຫານ ແລະ ຄະນະກວດກາ
1) ຄະນະບ�ລິຫານ ແລະ ຄະນະກວດກາ ໄດ�ມີການພິຈາລະນາ ແລະ ການຕັດສິນໃຈໃນ
ການລົງຄະແນນສຽງຮ�ວມກັນ ກ�ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງຕ�່ໄປນີ:້
1. ຫຼັກການ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງການດ�າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງການ
ເຮັດວຽກ;
2. ການຮັບຮອງເອົາການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ທຸລະກິດ, ເວັ້ນເສຍແຕ�ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ໄດ�
ພິຈາລະນາຕົກລົງແລ�ວ;
3. ການຊື້ກິດຈະການ ແລະ ການຂາຍພື້ນທີ່, ການກ�່ສ�າງອາຄານ ແລະ ການລົງທຶນ;
4. ການຕັດສິນໃຈ ໃນການເຮັດສັນຍາສ�າຄັນ ຫຼື ສັນຍາພັນທະຕ�າງໆ ສ�າລັບສະຫະກອນ
ທີ່ດ�າເນີນຢູ�ກ�ເຊັນດຽວກັນກັບການຊື້ ແລະ ການຂາຍຊັບສິນຕົກເປັນມູນຄ�າຫຼາຍກວ�າ
ຈ�ານວນມູນຄ�າ ..................ກີບ ແມ�ນຄະນະບ�ລິຫານ ແລະ ຜູ�ຈັດການຕັດສິນ
ແລະ ຈ�ານວນມູນຄ�າ ............ກີບ ຫາ .............ກີບ ແລະ ..............ກີບ ຂຶ້ນ
ໄປ ແມ�ນກອງປະຊຸມຕັດສິນ;
5. ການຮ�ວມມືກັບສະມາຄົມ, ສະຫະພັນສະຫະກອນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນ
6. ການຕັດສິນໃຈ ກ�ຽວກັບວັນທີ ແລະ ສະຖານທີ່ ຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ�.
2) ຜູ�ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມແມ�ນຄະນະກວດກາ ຫລື ຜູ�ຕ�າງໝ�າຄະນະກວດກາ;
3) ປະທານຂອງຄະນະກວດກາ ຫລື ຜູ�ຕາງຫນ�າຄະນະກວດກາ ຕ�ອງເປັນປະທານກອງ
ປະຊຸມ;
4) ກອງປະຊຸມຈະຖືກໄຂຂື້ນ ແລະ ມະຕິຕ�າງໆຂອງກອງປະຊຸມຈະຖຶກຍອມຮັບໄດ�
ຕ�ອງມີຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມ ແລະ ເຫັນດີຈາກຄະນະບ�ລິຫານ ແລະ ຄະນະກວດກາສອງສ�ວນ
ສາມ;
5) ທຸກການຕັດສິນ ແລະ ການລົງຄະແນນສຽງຕ�າງໆ ຈະໄດ�ບນ
ັ ທຶກໄວ�ໃນບົດບັນ ທຶກ
ກອງປະຊຸມ ເພື່ອເກັບໄວ�ເປັນຫຼັກຖານ;
ມາດຕາ 26 ເງື່ອນໄຂຂອງຄະນະບ�ລິຫານ
1) ຄະນະບ�ລິຫານ ຕ�ອງແມ�ນສະມາຊິກຂອງສະຫະກອນ.
2) ມີຄວາມເສຍສະຫຼະ, ຄວາມສັດຊື່, ຈິດໃຈມຸ�ງຫມັ້ນທີ່ຈະເຮັດເພື່ອສະຫະກອນ ແລະ
ສະມາຊິກໃຫ�ດີທີ່ສຸດ
3) ໃຫ�ການບ�ລິການ ແລະ ເປັນຕົວຢ�າງທີ່ດີໃນການດ�າເນີນທຸລະກິດ, ຍິນດີທີ່ຈະຮັບໃຊ�
ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ�່ສະມາຊິກ
4) ມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີກ�ຽວກັບກົດລະບຽບ ແລະ, ຈຸດປະສົງຂອງສະຫະກອນ ວິທີການ
ຮ�ວມມື, ຊ�ວຍເຫຼືອບຸກຄົນອື່ນ ແລະ ການພັດທະນາຕ�າງໆ
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5) ບ�່ເປັນພະນັກງານລັດຖະບານ
6) ສະມາຊິກຂອງຄະນະບ�ລິຫານ ຕ�ອງບ�່ເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະກວດກາ.
7) ສະມາຊິກຂອງຄະນະບ�ລິຫານ ອາດເຮັດວຽກເຕັມເວລາ ບົນພື້ນຖານຄວາມສະຫມັກ
ໃຈ ໂດຍມີຄ�າຕອບແທນຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຕາມການຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມ
ໃຫຍ�
ມາດຕາ 27 ສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ຄະນະບ�ລິຫານ
1) ຮຽກປະຊຸມສະໄໝສາມັນ, ວິສາມັນ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມຂອງສະ
ຫະກອນ;
2) ສະເໜີແຜນດ�າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວປະຈ�າປີ ຕ�່ກອງປະຊຸມຂອງສະ
ຫະກອນ;
3) ຊຸກຍູ� ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກວດກາ ແລະ ຄະນະອ�າ
ນວຍການ;
4) ຮັບຮອງເອົາລະບຽບການ ກ�ຽວກັບການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ບ�ລິຫານສະຫະກອນ ຕາມ
ການສະເໜີຂອງຜູອ
� �ານວຍການ;
5) ເລືອກຕັ້ງ ປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ກ�າມະການ ຂອງຄະນະບ�ລິຫານ ພ�ອມທັງ
ແບ�ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃຫ�ແຕ�ລະຄົນ;
6) ສະເໜີແຕ�ງຕັ້ງ ແລະ ປົດຕ�າແໜ�ງ ຄະນະອ�ານວຍການ;
7) ອະນຸມັດການຈ�າງ ຫຼື ຍົກເລີກການວ�າຈ�າງ ພະນັກງານຂອງສະຫະກອນ;
8) ພິຈາລະນາ ຮັບສະມາຊິກໃໝ� ແລະ ການລາອອກ ຂອງສະມາຊິກສະຫະກອນ;
9) ຄະນະບ�ລິຫານເປັນຜູ�ຄຸ�ມຄອງສະຫະກອນ;
10)ຄະນະບ�ລິຫານເປັນຜູ�ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕ�່ໜ�າກົດໝາຍ ກ�ຽວກັບຜົນສ�າເລັດ, ຂ�້
ຂາດຕົກບົກຜ�ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຫະກອນ ຕາມໜ�າທີ່ ແລະ
ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.
11)ຄະນະບ�ລິຫານ ຕ�ອງໄດ�ຮັບການເລືອກຕັ້ງ ຈາກກອງປະຊຸມໃຫ�ຍມີອາຍຸການ ຫ�າ ປີ
ເມື່ອໝົດວາລະຕ�ອງໄດ�ເລືອກຕັ້ງໃໝ�.
12)ການສີ້ນສຸດຂອງຄະນະບ�ລິຫານນີ້:
- ໝົດວາລະ.
- ເສຍຊີວິດ ຫລື ບ�ສາມາດປະຕິບັດວຽກງານໄດ�.
- ລາອອກ.
- ຂາດສະພາບຄ�ອງທາງດ�ານການດ�າເນີນທຸລະກິດ.
- ມີການສ�້ໂຄງ ຫລື ເຮັດຜິດກົດໝາຍ.
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13)ສະມາຊິກຂອງຄະນະບ�ລິຫານຢ�າງໜ�ອຍ 2 ທ�ານ ສາມາດເປັນຕົວແທນໃຫ�ສະຫະ
ກອນ ເພື່ອເຮັດສັນຍາຊື້ຂາຍ ແລະ ອື່ນ.
14)ມີໜ�າທີ່ປະກອບເອກະສານຢັ້ງຢືນຕ�າງໆ ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບການເງິນ, ຊັບສິນ ແລະ
ການດ�າເນີນກິດຈະກ�າຕ�າງໆ ຂອງສະຫະກອນ ໃຫ�ຖືກຕ�ອງຕາມຫຼັກການ ແລະ
ສາມາດໃຫ�ສະມາຊິກກວດສອບໄດ�ທຸກເວລາ;

 ປະທານສະຫະກອນ:
1. ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ນ�າພາຊີ້ນ�າ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະຫະກອນ ຕາມ
ກົດລະບຽບ, ມະຕິກອງປະຊຸມ ແລະ ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ�າທີຂ
່ ອງຕົນ;
2. ເລືອກຕັ້ງ ປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ກ�າມະການ ຂອງຄະນະບ�ລິຫານ ພ�ອມທັງ
ແບ�ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃຫ�ແຕ�ລະຄົນ;
3. ສະເໜີແຕ�ງຕັ້ງ ແລະ ປົດຕ�າແໜ�ງ ຄະນະອ�ານວຍການ;
4. ແບ�ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃຫ�ຄະນະບ�ລິຫານແຕ�ລະທ�ານ;
5. ມີສິດພົວພັນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ແລະ ພາກສ�ວນອື່ນ
ໆເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສະຫະກອນຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປລາວ;
6. ມີສິດລົງລາຍເຊັນໃສ�ເອກະສານ ເພື່ອສະດວກໃນການພົວພັນວຽກງານກັບພາກສ�ວນ
ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຫະກອນ;
7. ມີສິດຕັດສິນບັນຫາໃນກ�ລະນີຈ�າເປັນບົນພື້ນຖານຄວາມເຫັນດີຂອງສະຫະກອນ
ແລະ ການສະເໜີຂອງຄະນະບ�ລິຫານກ�່ຄືສະມາຊິກສະຫະກອນ;
8. ມີສິດຮັບ ແລະ ຍົກເລີກການເປັນສະມາຊິກຕາມການຮ�ອງຂ� ແລະ ການສະເໜີຂອງ
ສະມາຊິກ ບົນພື້ນຖານການເຫັນດີດ�ວຍສຽງສ�ວນຫຼາຍຂອງຄະນະບ�ລິຫານ ສະຫະ
ກອນ;
9. ມີໜ�າທີ່ສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດ, ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນ ແລະພາຍນອກ
10. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດ ແລະ ອື່ນໆ.

 ຄະນະບ�ລິຫານ:
1. ຊ�ວຍວຽກປະທານ ຮັກສາການແທນປະທານສະຫະກອນຕາມການມອບໝາຍ ໃນ
ເວລາປະທານບ�່ຢູ� ແລະ ລາຍງານໃຫ�ທ�ານປະທານຊາບພາຍຫຼັງປະທານກັບມາ
2. ຊ�ວຍປະທານເຮັດບົດລາຍງານ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກປະຈ�າເດືອນ,
ປະຈ�າໄຕມາດ, ປະຈ�າປີ;
3. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງປະທານສະຫະກອນ;
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ມາດຕາ 28 ສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ ຜູ�ອ�ານວຍການ:
1) ບ�ລິຫານວຽກງານຕາມນະໂຍບາຍ ຂອງຄະນະບ�ລິຫານ, ວຽກງານປະຈ�າວັນ ແລະ
ຮັບຜິດຊອບຕ�່ຜົນການດ�າເນີນທຸລະກິດ ຂອງສະຫະກອນ;
2) ສ�າງ ຫຼື ດັດແກ� ແຜນດ�າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ແຜນການເຄືອ
່ ນໄຫວປະຈ�າປີ ສະເໜີ
ຄະນະບ�ລຫ
ິ ານສະຫະກອນ;
3) ຄຸ�ມຄອງການນ�າໃຊ� ຊັບສິນ ແລະ ທຶນ ຂອງສະຫະກອນ;
4) ເຂົ້າຮ�ວມ ກອງປະຊຸມຂອງສະຫະກອນ, ກອງປະຊຸມຄະນະບ�ລິຫານ ຫຼື ກອງປະຊຸມ
ອື່ນ ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບວຽກງານສະຫະກອນ;
5) ສະໜອງຂ�ມ
້ ຸນ ແລະ ໃຫ�ຄ�າຊີ້ແຈງບັນຫາຕ�າງໆ ທີ່ຄະນະກວດກາ, ຄະນະບ�ລິຫານ
ສະຫະກອນ ແລະ ກອງປະຊຸມຂອງສະຫະກອນ ມີຄວາມສົນໃຈ;
6) ບັນຈຸ, ສັບຊ�ອນ ພະນັກງານຂອງສະຫະກອນ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງຕົນ;
7) ສະເໜີ ຈ�າງ ຫຼື ເລີກຈ�າງ ພະນັກງານຂອງສະຫະກອນ ໃຫ�ຄະນະບ�ລິຫານ ພິຈາລະນາ
ອະນຸມັດ;
8) ສະຫ�ບ ແລະ ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວການດ�າເນີນທຸລະກິດ ຕ�່ຄະນະບ�ລິຫານສະ
ຫະກອນ;
9) ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະບ�ລິຫານ ສະຫະກອນ

 ຄະນະອ�ານວຍການ:
ຮອງຄະນະອ�ານວຍການ ມີໜ�າທີ່ຊ�ວຍຜູ�ອ�ານວຍການ ໃນການບ�ລິຫານວຽກງານ
ຂອງສະຫະກອນ ທັງເປັນຜູຮ
� ັກສາການແທນ ໃນກ�ລະນີຜອ
ູ� າ� ນວຍການຕິດຂັດ ຕາມການ
ມອບໝາຍຂອງຜູອ
� �ານວຍການ.
ມາດຕາ 29 ໜ�ວຍງານຂອງສະຫະກອນ:
ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ການເງິນ, ການບັນຊີ ແລະ ໜ�ວຍງານອື່ນໆ ຕາມຄວາມ
ຈ�າເປັນ, ເໝາະສົມກັບຂະໜາດ ແລະ ຈຸດພິເສດ ຂອງສະຫະກອນ.

 ສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ຂອງໜ�ວຍງານການເງິນ.
1. ມີສິດຕິດຕາມການນ�າໃຊ�ເງິນຂອງສະຫະກອນໃນແຕ�ລະຄັ້ງ, ພ�ອມທັງສ�າງບັນຊີລາຍ
ຮັບ-ລາຍຈ�າຍເງິນສົດປະຈ�າເດືອນປະຈ�າໄຕມາດ
ແລະ
ປະຈ�າປີແລ�ວລາຍງານ
ພາກສ�ວນທີກ
່ �ຽວຂ�ອງໃນກອງປະຊຸມສ�ອງແສງປະຈ�າເດືອນຮັບຮູ�ຊາບນ�າ;
2. ມີໜ�າທີ່ຮັກສາເງິນສົດມູນຄ�າຈ�ານວນ............................ກີບ ໃນກ�ລະນີເງິນມີ
ຈ�ານວນຫຼາຍໃຫ�ຝາກໄວ�ທະນາຄານ ພາຍໃນ..................................ວັນ;
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3. ສາມາດເຂົ້າຮ�ວມການຝືກອົບຮົມ, ທັດສະນະສຶກສາ ໃນລະດັບພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງ
ປະເທດ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ� ຄວາມສາມາດ ກ�ຽວກັບວຽກງານທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ.
4. ປະຕິບັດໜ�າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະບ�ລີຫານສະຫະກອນ;

 ສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ຂອງໜ�ວຍງານການບັນຊີ:
1. ມີສິດກວດກາຄັງເງິນສົດໃນແຕ�ລະເດືອນ ແລະ ສ�າງບັນຊີ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ�າຍ ຂອງ
ສະຫະກອນ ລົງບັນທຶກປະຈ�າວັນແລ�ວລາຍງານໃຫ�ຫົວໜ�າ, ຄະນະສະຫະກອນຊາບ
2. ສ�າງບັນຊີຊບ
ັ ສິນຂອງສະຫະກອນ, ເກັບມ�ຽນ ແລະ ການບົວລະບັດຮັກສາເອກະ
ສານຊັບສິນຕ�າງໆຂອງສະຫະກອນ;
3. ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຂອງສະຫະກອນ;
4. ເປັນຕົວແທນຮອບດ�ານໃຫ�ແກ�ສະມະຊິກກອງທຶນສະຫະກອນ;
5. ກວດກາການສະສົມເງິນຝາກ, ພິຈະລະນາເງິນກູ�ໃຫ�ສະມະຊິກ,
ກວດກາການ
ແບ�ງປັນກ�າໄລສຸດທິປະຈ�າປີ ໃຫ�ແກ�ສະມາຊິກສະຫະກອນ;
6. ສະຫ�ບລາຍຮັບ-ລາຍຈ�າຍຂອງສະຫະກອນພ�ອມທັງລາຍງານໃຫ�ຄະນະບ�ລິຫານ
ແລະ ພາກສ�ວນທີກ
່ �ຽວຂ�ອງໃນກອງປະຊຸມປະຈ�າເດືອນ ຮັບຊາບນ�າ;
7. ປະຕິບັດໜ�າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະບ�ລີຫານສະຫະກອນ.
 ສິດ ແລະໜ�າທີ່ ຂອງບັນຊີສາງ:
1. ຄູ�ມຄອງ ແລະ ເກັບມ�ຽນຜົນຜະລິດຂອງສະຫະກອນ;
2. ສະຫ�ບ ລາຍງານປະຈ�າເດືອນ, ປະຈ�າໄຕມາດ, ປະຈ�າປີ ໃຫ�ຄະນະບ�ລິຫານ ແລະ
ສະມາຊິກຮັບຊາບເປັນປົກກະຕິ;
3. ປະຕິບັດໜ�າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະບ�ລິຫານສະຫະກອນ;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

 ສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ຂອງການຕະຫຼາດ:
ຈັດໃຫ�ມີການເຊັນສັນຍາລະຫວ�າງສະຫະກອນ ແລະ ຜູເ� ກັບຊືໃ້ ນແຕ�ລະລະດູການ;
ພົວພັນປະສານງານໃນການຊອກຫາຕະຫຼາດເພື່ອຈ�າໜ�າຍຜົນຜະລິດຂອງ
ສະຫະກອນ
ຕິດຕາມຂ�ມ
້ ູນຂ�າວສານກ�ຽວກັບ ລາຄາສິນຄ�າກະສິກ�າໃນແຕ�ລະໄລຍະ;
ເປັນເຈົ້າການໃນການວາງແຜນການຜະລິດໃຫ�ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ�ອງການຂອງ
ຕະຫຼາດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດ;
ມີສິດຕິດຕາມ, ກວດກາການຜະລິດຂອງສະມາຊິກສະຫະກອນ ທຸກຂັ້ນຕອນເພື່ອ
ຫຼີກລ�ຽງບັນຫາຕ�າງໆ;
ປະຕິບັດໜ�າທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະບ�ລິຫານສະຫະກອນ;
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1.
2.
3.
4.

 ສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ຂອງເຕັກນິກວິຊາການ:
ຊີ້ນ�າສະມາຊິກ, ຕິດຕາມ ຂະບວນການຜະລິດຂອງສະມາຊິກ ໃຫ�ຖືກຕ�ອງຕາມ
ເຕັກນິກວິຊາການ;
ຈັດຝຶກອົບຮົມ ຕາມຄວາມຈ�າເປັນ ເພື່ອຍົກລະດັບດ�ານເຕັກນິກວິຊາການ ໃຫ�ກັບສະ
ມາຊິກ
ຊ�ວຍສະມາຊິກໃນການແກ�ໄຂບັນຫາ ທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບສະມາຊິກ ໃຫ�ທ�ວງທັນກັບສະ
ພາບການ;
ສະໜອງຂ�ມ
້ ູນຂ�າວສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫ�ກັບສະມາຊິກສະຫະກອນຢ�າງຕ�່ເນື່ອງ

ມາດຕາ 30 ຂ�້ຫ�າມ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ�່ຜົນເສຍຫາຍ
1) ດ�າເນີນທຸລະກິດທີ່ບ�່ຖືກຕ�ອງ ຕາມທີ່ໄດ�ຮັບອະນຸຍາດ;
2) ສະໜອງຂ�້ມູນ ທີ່ບ�່ຖືກຕ�ອງ, ບ�່ຊັດເຈນ ຕ�່ເຈົ້າໜ�າທີ່ ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ;
3) ປອມແປງ, ບິດເບືອນ ຂ�ມ
້ ູນຂອງຕົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງອື່ນ ເພື່ອຜົນປະ
ໂຫຍດຂອງກຸ�ມ ຫຼື ສະຫະກອນ ຊຶ່ງສ�າງຄວາມເສຍຫາຍແກ�ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື
ການຈັດຕັ້ງອື່ນ;
4) ໃຫ�ສິນບົນ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດອື່ນ ແກ�ພະນັກງານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ;
5) ມີພຶດຕິກ�າອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ�ຽວກັບຜົນສ�າເລັດ,
ຂ�້ຂາດຕົກບົກຜ�ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຫະກອນ ຕາມໜ�າທີ່ ແລະ
ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ຕ�່ຜົນເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນກັບສະຫະກອນເຊັ່ນ:
- ແບ�ງປັນຜົນບ�່ຖຶກລະບຽບ ແລະ ບ�່ເປັນໄປຕາມການຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມໃຫ�ຍ
- ສິນຊັບຂອງສະຫະກອນ ໄດ�ຖືກນ�າໃຊ�ໂດຍບ�່ມີເຫດຜົນ ບ�່ປະຕິບັດຕາມມະຕິ
ຂອງກອງປະຊຸມ
6) ການໃຫ�ກູ�ຢືມ ຫຼື ສິດທິພິເສດທາງທຸລະກິດ, ຜົນປະໂຫຍດຕ�າງໆຂອງສະມາຊິກ
ຄະນະບ�ລິຫານ, ຜົວ ຫຼື ເມຍ, ລູກຫຼານຕ�ອງໄດ�ຮັບອະນຸມັດຈາກຄະນະກວດກາ
7) ຄະນະບ�ລິຫານ ຈະຕ�ອງບ�່ເຮັດທຸລະກິດຄືກັນກັບສະຫະກອນ ຫຼື ມີສ�ວນຮ�ວມໃນ
ບ�ລິສັດ ທີ່ເຮັດທຸລະກິດດຽວກັນ ຫຼື ຄ�າຍຄືກັນກັບສະຫະກອນ.
8) ຄະນະບ�ລິຫານທີ່ກະທ�າຜິດ ອາດຖືກໄລອອກຈາກສະຫະກອນໄດ� ຖ�າຫາກທີ່ປະຊຸມ
ໃຫ�ຍຕັດສິນໃຈ.
9) ໃນກ�ລະນີຄະນະບ�ລິຫານ ແລະ ຄະນະກວດກາ ສະຫະກອນ ດ�າເນີນງານສ�າງຜົນ
ກະທົບຕ�່ຜົນປະໂຫຍດຂອງສະມາຊິກໂດຍເຈດຕະນາ, ອ�າຍນ�ອງ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ເປັນ
ຕົວແທນບ�່ມີສິດເຂົ້າຮ�ວມໃນການປຶກສາຫາລື ແລະ ລົງຄະແນນສຽງ.
69

 ຖ�າສະມາຊິກບ�່ຂາຍຜົນຜະລິດ................... ໃຫ�ສະຫະກອນ ຕາມ
ແຜນການຜະລິດ ຈະມີມາດຕະການ ດັ່ງນີ້:
- ຄັ້ງທີໜຶ່ງ:
ກ�າວເຕືອນ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ;
- ຄັ້ງທີສອງ:
ປັບໃໝ...................ເທົ່າ, ຂອງມູນຄ�າທີ່ເອົາໄປຂາຍໃຫ�ຜູ�ອື່ນ;
- ຄັ້ງທີສາມ:
ປັບໃໝ.....ເທົ່າ, ທີຂ
່ າຍໃຫ�ຜູ�ອື່ນ ແລະ ໄລ�ອອກຈາກສະມາຊິກ.
ໝາຍເຫດ: ມາດຖານການຜະລິດອິງຕາມເຕັກນິກຂອງແຕ�ລະປະເພດການຜະລິດ.
ໝວດທີ4
ການເງິນ ແລະ ຊັບສິນ
ມາດຕາ 31 ການປະກອບທຶນຂອງສະມາຊິກ:
1) ສະມາຊິກໜຶ່ງຄົນຕ�ອງປະກອບເງິນຮຸ�ນຢ�າງໜ�ອຍໜຶ່ງຮຸ�ນ ແລະ ບ�່ໃຫ�ເກີນ ຊາວເປີ
ເຊັນ ຂອງຈ�ານວນຮຸ�ນທັງໝົດໃນສະຫະກອນ ມູນຄ�າຮຸ�ນລະ .................. ກີບ;
2) ເງິນປະກອບຮຸ�ນສະຫະກອນຕ�ອງຈ�າຍໃນທັນທີ່.
ມາດຕາ 32 ການຄຸ�ມຄອງການເງິນ ແລະ ຊັບສິນ:
1) ການເງິນ ແລະ ຊັບສິນທັງໝົດ ແມ�ນຢູ�ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະບ�ລິຫານ
ສະຫະກອນ ຫຼື ນາຍຄັງເງິນສົດ ໃຫ�ນ�າໄປຝາກໄວ�ຢູ�ທະນາຄານ...................;
2) ການເຊັນຊື່ໃສ�ໃບບິນເບິກຈ�າຍເງິນ ຫຼື ເຊັກເງິນ ຈະຕ�ອງມີລາຍເຊັນຂອງປະທານ
ສະຫະກອນ (ຫຼື ຜູ�ໄດ�ຮັບສິດຈາກປະທານ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ) ລົງລາຍເຊັນ
ຮ�ວມກັບຜູ�ອ�ານວຍການສະຫະກອນ;
3) ປະທານ ມີສິດສັ່ງຈ�າຍເງິນສະຫະກອນຄັ້ງລະບ�່ເກີນ ................................
ກີບ (ຖ�າເກີນກວ�ານັ້ນ ຈະຕ�ອງໄດ�ຮັບອະນຸຍາດຈາກກອງປະຊຸມຄະນະບ�ລິຫານ);
4) ຮອງ/ຄະນະປະທານ ມີສິດສັ່ງຈ�າຍເງິນສະຫະກອນຄັ້ງລະບ�່ເກີນ ................ ກີບ
(ຖ�າເກີນກວ�ານັ້ນ ຈະຕ�ອງໄດ�ຮັບອະນຸຍາດຈາກກອງປະຊຸມຄະນະບ�ລິຫານ);
5) ນາຍບັນຊີຕ�ອງບັນທຶກລາຍຮັບ-ລາຍຈ�າຍ ໃຫ�ຖືກຕ�ອງຕາມຫຼັກວິຊາການ, ການຮັບ
ຫຼື ຈ�າຍເງິນທຸກຄັ້ງ ຈະຕ�ອງມີຫຼັກຖານເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພ�ອມທັງລົງລາຍເຊັນ
ຂອງປະທານສະຫະກອນ (ຫຼື ຜູ�ໄດ�ຮັບສິດຈາກປະທານ) ຮ�ວມກັບນາຍບັນຊີ ຫຼື
ຜູ�ດ�າເນີນການແທນ ພ�ອມທັງຈ�້າກາຂອງສະຫະກອນທຸກຄັ້ງ;
6) ຜູ�ກວດສອບບັນຊີ ຈາກພາຍນອກຕ�ອງ ມີໃບອະນຸຍາດ ຈາກພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ
7) ຜູ�ກວດສອບບັນຊີ ມີສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ ຊັກຖາມເອົາເອກະສານ ທີ່ກ�ຽວກັບການເງິນ
ແລະ ຊັບສິນຈາກຄະນະບ�ລຫ
ິ ານ, ການເງິນສົດ, ນາຍບັນຊີຕ�ອງໃຫ�ຄວາມຮ�ວມມື
ກັບຜູ�ກວດສອບບັນຊີ ເມື່ອໄດ�ຮັບການຮ�ອງຂ�.
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ມາດຕາ 33 ການບັນຊີ ແລະ ງ�ບການເງິນປະຈ�າປີ
ຄະນະບ�ລິຫານ ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຮັບປະກັນວ�າປື້ມສະຫ�ບບັນຊີການເງິນ ໄດ�ຖືກ
ເກັບມ�ຽນຢ�າງປອດໄພ ບົດລາຍງານດ�ານການເງິນປະຈ�າປີ ຕ�ອງໄດ�ສະໜອງໃຫ�ຄະນະ
ກວດກາມີຄວາມເຫັນ ກ�ອນຈັດກອງປະຊຸມໃຫ�ຍ ເພື່ອຕັດສີນ;
ປີການເງິນຂອງສະຫະກອນ ໄດ�ເລີ່ມຕົ້ນໃນ ເດືອນມັງກອນ ແລະ ສິ້ນສຸດລົງ ໃນ
ວັນທີ 31 ທັນວາ ຂອງທຸກປີ.
ມາດຕາ 34 ບົດສະຫລຸບການເງີນປະຈ�າປີ
1) ຄະນະບ�ລິຫານ ຕ�ອງໄດ�ເຮັດບົດລາຍງານການເງິນປະຈ�າ ທ�າຍປີສົກງ�ບປະມານ ສ�າ
ລັບປີການເງິນທີ່ຜ�ານມາ ພາຍໃນສາມເດືອນ ຫລັງຈາກການສິ້ນສຸດ ຂອງປີການບັນຊີ;
2) ຄະນະບ�ລິຫານ ຕ�ອງສົ່ງບົດລາຍງານການເງິນປະຈ�າປີ ໃຫ�ຄະນະກວດກາກ�ອນເປີດ
ກອງປະຊຸມສະຫະກອນ ປະຈ�າປີຮັບຮອງເອົາ;
3) ບົດລາຍງານຂອງຄະນະກວດກາ ກ�ຽວກັບການກວດສອບການເງິນປະຈ�າປີ ຂອງ
ສະຫະກອນ, ຕ�ອງໄດ�ນํາສະເໜີໃນກອງປະຊຸມສະຫະກອນ;
4) ບົດລາຍງານທາງດ�ານການເງິນປະຈ�າປີ, ຕ�ອງໄດ�ສະຫນອງໃຫ� ຜູ�ຮັບຜິດຊອບໃນການ
ກວດສອບ ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານໃນການກວດສອບພາຍນອກ.
ມາດຕາ 35 ໜີ້ສິນ ແລະ ການຊ�າລະໜີ້ສິນ
ການຊ�າລະໜີ້ສິນຂອງສະຫະກອນ ສະມາຊິກຕ�ອງມີສ�ວນຮ�ວມຮັບຜິດຊອບ ຖ�າ
ຫາກວ�າໜີ້ດັ່ງກ�າວແມ�ນເກິດຈາກການດ�າເນີນງານຂອງສະຫະກອນ ຕາມມະຕິຕົກລົງກອງ
ປະຊຸມຂອງສະຫະກອນ;
ມາດຕາ 36 ການຄຸ�ມຄອງການຂາດທຶນ
1) ກອງປະຊຸມຂອງສະຫະກອນເປັນຜູ�ຕັດສິນໃຈ ໃນການຄຸ�ມຄອງກ�ຽວກັບການຂາດ
ທຶນຂອງສະຫະກອນ;
2) ຖ�າຫາກວ�າການສະຫ�ບບັນຊີທ�າຍປີ ສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າສະຫະກອນຂາດທຶນ, ເຊິ່ງ
ກອງທຶນສະສົມບ�່ມີຈ�ານວນພຽງພ�ທີ່ຈະທົດແທນໄດ�, ຕ�ອງໄດ�ນ�າໃຊ�ຊັບສິນ ແລະ ຈ�າ
ນວນຮຸ�ນທີ່ສະຫະກອນມີ;
3) ຖ�າຫາກວ�າຊັບສິນຂອງສະຫະກອນ, ບ�ພຽງພ�ທີ່ຈະຊົດໃຊ�ການຂາດທຶນຂອງສະຫະ
ກອນໄດ�, ກອງປະຊຸມຂອງສະຫະກອນ ຕ�ອງໄດ�ຕັດສິນໃຈ ໃນການຈັດການກັບການ
ຂາດທຶນດັ່ງກ�າວ, ສະມາຊິກ ອາດຈະບ�່ໄດ�ຮັບປັນຜົນຕາມຮຸ�ນ ແລະ ຕາມສັດສ�ວນທຸ
ລະກິດຄືນໃຫ�ສະຫະກອນ.
71

ມາດຕາ 37 ການແບ�ງປັນຜົນປະໂຫຍດ:
1) ການແຈກຍາຍຊັບສິນຂອງສະຫະກອນ ໃຫ�ບັນດາສະມາຊິກຈະດ�າເນີນການຕາມອັດ
ຕາສ�ວນຂອງການດ�າເນີນທຸລະກິດຮ�ວມກັບສະຫະກອນ.
2) ການແຈກຍາຍຊັບສິນຂອງສະຫະກອນ ໃຫ�ສະມາຊິກ ຕ�ອງໄດ�ຊ�າລະໜີ້ສິນຂອງສະ
ຫະກອນໝົດກ�ອນ
3) ຄະນະບ�ລິຫານ ແລະ ຄະນະກວດກາ ຕ�ອງກະກຽມ ບົດສະຫ�ບງ�ບປະມານທ�າຍປີ,
ກ�ຽວກັບການປັນຜົນກ�າໄລຄືນໃຫ�ແກ�ສະມາຊິກ, ທັງນີ້ກ�ເພື່ອເບີ່ງການແບ�ງປັນເໝາະ
ສົມ ຫຼື ເກີນໄປ.
4) ເງິນທຶນສ�າຮອງ/ທຶນສະສົມ ຈະຖືກນ�າໃຊ�ໃນເວລາສະຫະກອນຫ�ບທຶນ ໂດຍຜ�ານ
ການຈັດສັນງ�ບປະມານປະຈ�າປີຢ�າງໜ�ອຍ5%ຫຼືຫຼາຍກ�ວານັ້ນຂອງງ�ບການເງິນທ�າຍປີ
5) ຄັງສະສົມ ຫັກຈາກກ�າໄລສຸດທິຂອງທຸກໆປີຢ�າງໜ�ອຍ 10%(ຕາມດ�າລັດ606/ລບ)
6) ການແບ�ງປັນເງິນປັນຜົນທ�າຍປີ,
1. ...... % ຕາມການປະກອບຮຸ�ນ (ສາມາຊິກ ແລະ ສະຫະກອນ);
2. ...... % ແບ�ງຕາມຜົນຜະລິດຄືນໃຫ�ສາມາຊິກຕາມການເຮັດທຸລະກິດຮ�ວມ;
3. ຢ�າງໜ�ອຍ.......% ຂອງກ�າໄລສຸດທິ ຈັດສັນເປັນກອງທຶນສ�າລັບການສຶກສາ ແລະ
ພັດທະນາສະຫະກອນ, ກອງທຶນນີ້ຈະໄດ�ນ�າໃຊ�ເປັນທຶນການສຶກສາ, ສ�າລັບການ
ຝຶກອົບຮົມດ�ານການສຶກສາຂອງສະມາຊິກ, ສ�າລັບຊື້ຮຸ�ນທີ່ສະມາຊິກລາອອກ;
4. ........ % ຄ�າແຮງງານຄະນະບ�ລິຫານ ແລະ ຄະນະກວດກາຂອງສະຫະກອນ
5. .........% ຫັກເປັນສະຫວັດດີການຂອງສະຫະກອນຕ�່ປີ.
ໝວດທີ 5
ການປັບປຸງ ປ�ຽນແປງກົດລະບຽບ,
ການຄວບ ການແຍກ ແລະການຍຸບເລີກສະຫະກອນ
ມາດຕາ 38 ການປັບປຸງປ�ຽນແປງກົດລະບຽບ:
ກົດລະບຽບຂອງສະຫະກອນ ສາມາດປັບປຸງ, ແກ�ໄຂ ແລະ ປ�ຽນແປງໄດ� ໂດຍມະ
ຕິຂອງກອງປະຊຸມຂອງສະຫະກອນ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ�ຫຼັງຈາກຮັບຮອງເອົາຢ�າງເປັນ
ທາງການ.
ມາດຕາ 39 ການຄວບ ແລະການແຍກ:
ສ�າລັບການແຍກກິດຈະການອອກເປັນຫຼາຍສະຫະກອນນັ້ນ ຕ�ອງໄດ�ຮັບການເຫັນ
ດີຈາກກອງປະຊຸມສະມາຊິກ ແລະ ເຈົ້າໜີ້ບ�່ຄັດຄ�ານແລ�ວ ກ�ອນຈະແຍກຍ�າຍກັນອອກໄປ
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ຕັ້ງເປັນຫຼາຍສະຫະກອນໃໝ� ຕ�ອງໄດ�ຕົກລົງແບ�ງຊັບສິນ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນເກົ່າ
ໃຫ�ລະອຽດນ�າກັນເສຍກ�ອນ.
ມາດຕາ 40 ການຍຸບເລີກ:
ສະຫະກອນຈະຖືກຍຸບເລີກໃນກ�ລະນີ ດັ່ງລຸ�ມນີ້:
1) ດ�ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ໂດຍມີມະຕິກອງປະຊຸມຂອງສະຫະກອນ;
2) ບ�່ມີການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ດ�າເນີນກິດຈະກ�າ ຕາມທີ່ໄດ�ຮັບອະນຸຍາດ ພາຍໃນເວລາໜຶ່ງ
ປີ ນັບແຕ�ວັນໄດ�ຮັບອະນຸຍາດ;
3) ລົ້ມລະລາຍ, ສານຕັດສີນໃຫ�ຍຸບເລີກ;
4) ຖືກຖອນໃບອະນຸຍາດ ຫຼື ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
5) ເກີດເຫດສຸດວິໄສ.
ສະຫະກອນທີ່ຍຸບເລີກຕ�ອງມີການຊ�າລະສະສາງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນຂອງຕົນຢ�າງ
ຄົບຖ�ວນ ຕາມກົດໝາຍ.
ໝວດທີ 6
ບົດບັນຢັດສຸດທ�າຍ
ມາດຕາ 41 ຕາປະທັບ:
ສະຫະກອນ ມີຕາປະທັບ ແລະ ກາໝາຍ ທີ່ເປັນສັນຍາລັກສະເພາະຂອງຕົນ ເພື່ອນ�າ
ໃຊ�ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການ
ອິງຕາມດ�າລັດວ�າດ�ວຍກຸ�ມ
ແລະ
ສະຫະກອນ ສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 606/ລບ ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ2020
ມາດຕາ42 ຜົນສັກສິດ ຂອງກົດລະບຽບ:
ກົດລະບຽບສະບັບນີ້ ໄດ�ຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສາມັນຂອງສະຫະກອນ ຊຶ່ງໄດ�
ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ ...........ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ� ນັບແຕ�ວັນທີ່ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.
ປະທານ ຄະນະບ�ລິຫານສະຫະກອນ
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ແບບພີມ 6: ຮ�າງບົດລາຍງານປະຈ�າປີ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
ແຂວງ/ນະຄອນ .....................
ເມືອງ ................................
ສະຫະກອນ ........................
ເລກທີ່: ......./.......
ທີ່ ......, ວັນທີ.......................
‘ຮ�າງ’ ບົດລາຍງານປະຈ�າປີ
ຮຽນ: ທ�ານ ຫົວໜ�າຫ�ອງການກະສິກາ� ແລະປ�າໄມ� ເມືອງ.............. ທີ່ນັບຖື.
ເລື່ອງ: ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະຈ�າປີຂອງສະຫະກອນ...................
- ອິງຕາມ ດ�າລັດວ�າດ�ວຍກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ສະບັບເລກທີ 606/ລບ, ລົງວັນທີ 26/11/2020;
- ອີງຕາມ ໃບອະນຸຍາດສ�າງຕັ້ງສະຫະກອນສະບັບເລກທີ....../,ລົງວັນທີ....../....../..............;
- ອີງຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນທຸລະກິດ ປະຈ�າປີ................................................

ຕາງໜ�າຄະນະອ�ານວຍການ ສະຫະກອນກະສິກ�າ .................... ຂ�ຮຽນລາຍ
ງານກ�ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຫະກອນ 1 ປີ ຜ�ານມາດັ່ງນີ້:
I. ດ�ານການຈັດຕັ້ງ
ກ. ການປ�ຽນແປງບຸກຄະລະກອນ
(ປະທານ, ຮອງປະທານ, ຄະນະບ�ລິຫານ, ຄະນະກວດກາ)
ຖ�າມີການປ�ຽນແປງ ແມ�ນມີໃຜແດ� ?
1. ...........................................................................................
2. ...........................................................................................
ຂ. ການປ�ຽນແປງດ�ານການຈັດຕັ້ງ
ໃນໄລຍະໜຶ່ງປີຜ�ານມາ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ໄດ�ມີການປ�ຽນແປງ ຫຼື ບ�່ ? ຖ�າມີ
ການປ�ຽນແປງ ແມ�ນມີໜ�ວຍງານໃດແດ� ?
..........................................................................................
ຄ. ການປ�ຽນແປງດ�ານຈ�ານວນສະມາຊິກ
ໃນໄລຍະໜຶ່ງປີຜ�ານມາ ຈ�ານວນສະມາຊິກ ໄດ�ມີການເພີ່ມຂຶນ
້ ຫຼື ຫ�ດລົງ ຈ�ານວນ
ເທົ່າ ໃດ, ດ�ວຍສາຍເຫດອັນໃດ ?
ເພີ່ມຂຶ້ນຈ�ານວນ ....... ຄົນ
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ດ�ວຍສາຍເຫດ: ..................................ຫ�ດລົງຈ�ານວນ: ......... ຄົນ
ດ�ວຍສາຍເຫດ: ......................................................................
ງ. ການປ�ຽນແປງອື່ນໆ ..............................................................
ການເຄື່ອນໄຫວ
ກ. ດ�ານການຜະລິດ.....................................................................
ຂ. ດ�ານຊັບສິນ ແລະ ການເງິນ
ໃນໄລຍະໜຶ່ງປີຜ�ານມາ ໄດ�ມີຈ�ານວນເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫ�ດລົງ ຈ�ານວນເທົ່າໃດ, ມີອັນໃດແດ� ?
1. ຊັບສິນ (ສິ່ງປຸກສ�າງ, ອຸປະກອນການຜະລິດ ໆລໆ)
ການເງິນ
ກ. ລາຍຮັບ (ຈາກແຫຼ່ງໃດ�ແດ� ມີຈ�ານວນເທົ່າໃດ ?)..................................
ຂ. ລາຍຈ�າຍ (ລະບຸຈ�ານວນລາຍຈ�າຍທຸກຢ�າງ)........................................
ກ�າໄລ ແລະການຈັດສັນກ�າໄລ (ຖ�າມີ)
...................................................................................................
II.

ຂ�້ສະດວກ, ຂ�້ຫຍຸ�ງຍາກ, ຂ�້ສະເໜີ ແລະ ແຜນພັດທະນາໃນຕ�່ໜ�າ:
ຂ�າພະເຈົ້າ ຕາງໜ�າໃຫ�ສະຫະກອນ ........................................ ຂ�ຢັ້ງຢືນວ�າ
ສິ່ງທີ່ຂ�າພະເຈົ້າໄດ�ລາຍງານມາຂ�າງເທິງນີ້ ແມ�ນຖືກຕ�ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງທຸກປະການ.
ປະທານ ບ�ລິຫານສະຫະກອນ

ສ�າເນົາສົ່ງ:
1. ຫ�ອງການອຸດສາຫະກ�າ ແລະການຄ�າເມືອງ
2. ນາຍບ�ານ
3. ໜ�ວຍງານກະສິກ�າ ແລະປ�າໄມ�ບ�ານ
4. ເກັບມ�ຽນ

1
1
1
1

ສະບັບ;
ສະບັບ;
ສະບັບ;
ສະບັບ.
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ແບບພິມ 7: ຮ�າງໃບອະນຸຍາດສ�າງຕັ້ງ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ແຂວງ: ............................
ເມືອງ : .....................
ຫ�ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ�າໄມ�ເມຶອງ...............
ເລກທີ......../...
ທີ່..................., ວັນທີ...........

ໃບອະນຸຍາດ
ສ�າງຕັ້ງສະຫະກອນ.........................................
ເລກລະຫັດ:

- ອີງຕາມດໍາລັດວ�າດ�ວຍ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ສະບັບເລກທີ 606/ລບ, ລົງວັນທີ 26/11/2020;
- ອີງຕາມ ຂ�້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ�າໄມ� ສະບັບເລກ.........../ກປ, ລົງວັນທີ..........
ວ�າດ�ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ�ອງການກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ເມືອງ;
- ອີງຕາມໃບຄໍາຮ�ອງຂອງສະຫະກອນ.....................................................................................
ຫ�ອງການກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ເມືອງ:............................................................ ອອກໃບອະນຸຍາດ:
1. ສ�າງຕັ້ງສະຫະກອນ: ............................ທີຕ
່ ັ້ງຢູ�ບ�ານ:.........................., ເມືອງ:..................,
ແຂວງ:....................., ມີສະມາຊິກທັງໝົດ:..............ທ�ານ, ມີເນື້ອທີ່ທ�າການຜະລິດ:............ເຮັກຕາ,
ຈ�ານວນສັດ............ໂຕ ລາຍລະອຽດມີລຸ�ມນີ້:
 ໜ�ວຍຜະລິດ..............ມີສະມາຊິກ...........ຄົນ, ມີເນື້ອທີ່............ຮຕ, ຈ�ານວນ.......ໂຕ
 ໜ�ວຍຜະລິດ...............ມີສະມາຊິກ...........ຄົນ, ມີເນື້ອທີ່............ຮຕ, ຈ�ານວນ.......ໂຕ
2. ປະເພດສະຫະກອນ: ..................................................................................................
3. ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຫະກອນ: ມີ.........ບ�ານ (..................................................)
4. ມີທຶນທັງໝົດຂອງສະຫະກອນ: ..............................ກີບ, (..............................................)
5. ໃບອະນຸຍາດສະບັບນີ້ ນ�າໃຊ�ໄດ�ຕະຫຼອດຈົນກ�ວາສະຫະກອນຈະຢຸດຕິກາານເຄື່ອນໄຫວ.
ຂ�້ຫ�າມ:
1. ການເຄື່ອນໄຫວຕ�ອງປະຕິບັດໃຫ�ຖຶກຕ�ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດວາງອອກ;
2. ຫ�າມນ�າໄປຊື້-ຂາຍ ຫຼື ໃຫ�ຜູ�ອຶ່ນນ�າເອົາໄປໃຊ�ແທນເດັດຂາດ,
3. ຫາກມີການຢຸດເຊົາການເຄື່ອນໄຫວ, ເອກະສານເສຍຫາຍ ຕ�ອງແຈ�ງໃຫ�ເຈົ້າໜ�າທີ່ຜູ�ອອກໃບອະນຸຍາດສ�າງຕັ້ງ
ເພື່ອລົບລ�າງ ຫຼື ປ�ຽນໃໝ�.
ຫົວໜ�າຫ�ອງການກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ເມືອງ
ບ�ອນສົ່ງ:
- ຫ�ອງກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ເມືອງ
1 ສະບັບ;
- ຂະແໜງພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ 1 ສະບັບ;
- ຫ�ອງການສະຫະກອນຜະລິດກະສິກ�າ
1 ສະບັບ;
- ເກັບສ�າເນົາໄວ
1 ສະບັບ.
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ແບບພິມ8: ຮ�າງຄ�າຮ�ອງຂ�ຮັບ
ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ແຂວງ..................................
ເມືອງ .................................
ບ�ານ ..................................
ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ເລກທີ......../......
ທີ່................,ວັນທີ ...............
‘ຮ�າງ’ ໃບຄ�າຮ�ອງ
ຮຽນ: ທ�ານ ຫົວໜ�າຫ�ອງການກະສິກາ� ແລະປ�າໄມ�ເມືອງ..........ທີ່ນັບຖືຢ�າງສູງ.
(ໂດຍຜ�ານ: ທ�ານ ນາຍບ�ານໆ .............................................)
ເລື່ອງ: ສະເໜີຂ�ຮັບນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມກ�ຽວກັບ...................................
- ອີງຕາມດ�າລັດ ວ�າດ�ວຍ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ສະບັບເລກທີ 606/ລບ, ລົງວັນທີ 26/11/2020;
- ອີງຕາມ ຄວາມຮຽກຮ�ອງຕ�ອງການ, ຈ�າເປັນ ແລະການປືກສາຫາລື ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບ
ພາຍໃນ ສະຫະກອນ................. ໃນຄັ້ງວັນທີ......../.........../.......

ຂ�າພະເຈົ້າ ທ�າວ/ນາງ ............ ທີ່ຢູ�ປະຈຸບັນບ�ານ: ....... ໜ�ວຍ: .... ສ�າມະໂນຄົວເລກ
ທີ: ........ ເມືອງ: .......ແຂວງ/ນະຄອນ: ........ເບີໂທລະສັບ: ........E-mail:..........
ຂ�າພະເຈົ້າຕາງໜ�າສະຫະກອນ:......................ຂ�ຖືເປັນກຽດຮຽນສະເໜີມາ
ຍັງທ�ານ ຫົວໜ�າຫ�ອງການກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ເມືອງ ເພື່ອຂ�ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມຈາກພາກ
ລັດ ໃນດ�ານ...................................
ທີ່ມີເນື້ອໃນລະອຽດ ດັ່ງລຸ�ມນີ້:
.....................................................................................................
ພາຍຫຼັງໄດ�ຮັບການນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມຈາກພາກລັດແລ�ວ ຈະນ�າເອົາສິ່ງເຫຼົ້ານັ້ນ ມາ
ໃຊ�ເຂົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານຂອງກຸ�ມ ຫຼື ສະຫະກອນ ໃຫ�ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ
ຈະປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງພາກລັດວາງອອກຢ�າງເຂັ້ມງວດ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຮຽນສະເໜີມາຍັງທ�ານ ເພື່ອຂ�ການພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດຕາມທາງ
ຄວນດ�ວຍ.
ຄ�າເຫັນຢັ້ງຢືນຈາກ
ສະຫະກອນ...................
ນາຍບ�ານໆ ...................
(ຜູ�ສະເໜີ)
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ຮ�າງ ແຜນທຸລະກິດພາກເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ
ວິສາຫະກິດ ຫຼື ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ແບບພິມ1:
ແບບພິມ2:
ແບບພິມ3:
ແບບພິມ4:

ຮ�າງແຜນດ�າເນີນງານ 5 ປີຂອງສະຫະກອນ;
ຮ�າງແຜນດ�າເນີນງານ 1ປີ ຂອງສະຫະກອນ;
ຮ�າງປະຫັວດຫຍ�້ ວິສາຫະກິດ ຫຼື ສະຫະກອນ;
ຮ�າງແຜນທຸລິກິດ ຂອງວິສາຫະກິດ ຫຼື ສະຫະກອນ.
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ແບບພິມ1: ຮ�າງແຜນດ�າເນີນງານ
ຂອງສະຫະກອນ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ແຂວງ...............................
ເມືອງ ...............................
ບ�ານ .................................
ສະຫະກອນ........................
ເລກທີ........../........
ທີ່..............., ລົງວັນທີ................
‘ຮ�າງ’ ແຜນການດ�າເນີນງານ 5 ປີ ຂອງສະຫະກອນ
ປີ
ລ/ດ

ຊື່ກິດຈະກ�າ

I

ວຽກຄຸ�ມຄອງບ�ລິຫານ

II

ວຽກການຜະລິດ

III

ວຽກການຕະຫຼາດ

IV

ວຽກສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ

V

ວຽກພັດທະນາພື້ນຖານ
ໂຄງລ�າງ

202..

202..

202..

202..

202..

ຄາດຄະເນງ�ບ
ປະມານທີ່
ຕ�ອງການ
(ລ�ານກີບ)

ທີ່........................ວັນທີ,...................
ຄະນະບ�ລິຫານ ສະຫະກອນ
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ແບບພິມ2: ຮ�າງແຜນດ�າເນີນ
ງານຂອງສະຫະກອນ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ແຂວງ...............................
ເມືອງ ..............................
ບ�ານ ...............................
ສະຫະກອນ......................
ເລກທີ........../........
ທີ່..............., ລົງວັນທີ..................
‘ຮ�າງ’
ແຜນດ�າເນີນງານປະຈ�າປີຂອງສະຫະກອນ................................
ລ/ດ ວຽກຫຼັກ/ກິດຈະກ�າ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

ວຽກຄຸ�ມຄອງບ�ລິຫານ

1

ກອງປະຊຸມວຽກສຸກເສີນ

2

ກອງປະຊຸມປະຈ�າເດືອນ

3

ກອງປະຊຸມປະຈ�າ 3 ເດືອນ

4

ກອງປະຊຸມປະຈ�າປີ

II

ວຽກການຜະລິດ

1

ວາງແຜນການຜະລິດ

2

ຈັດຫາປັດໄຈນ�າເຂົ້ານ�າກັນ

3

ລົງຕິດຕາມ ແລະ ແນະນ�າເຕັກນິກ

III

ວຽກການຕະຫຼາດ

1

ເກັບກ�າຂ�້ມູນລາຄາເກັບຊື້ຜົນ
ຜະລິດ

2

ວາງແຜນການເກັບກ�ຽວຜົນຜະລິດ

3

ວາງແຜນການເຕົ້າໂຮມຜົນຜະລິດ

4

ຕິດຕ�່ພ�່ຄ�າ ແລະ ຂາຍຜ�ານກຸ�ມ

5

ອື່ນໆ...

IV

ວຽກສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ

ງ�ບປະ
ມານ

ໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (ເດືອນ)
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11

12

ຜູ�ຮັບຜິດ
ຊອບຫຼັກ

1

ຕ�ອງການຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກດ�ານ

2

ຕ�ອງການໄປຖອດຖອນບົດຮຽນ

3

ອື່ນໆ...

V

ວຽກພັດທະນ�າພື້ນຖານໂຄງລ�າງ

1

ປຸກສາງເກັບຮັກສາປັດໄຈນ�າເຂົ້າ

2

ເຮັດບ�ອນສາທິດທ�າຍທອດ
ເຕັກນິກ

3

ອື່ນໆ...

ໝາຍເຫດ:
ບັນດາກິດຈະກ�າສາມາດເພິ່ມເຂົ້າໄດ�ຕາມຄວາມເໜາະສົມຂອງແຕ�ລະ
ສະຫະກອນ ຄະນະບ�ລິຫານສະຫະກອນ
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ແບບພິມ 3: ຮ�າງປະຫັວດຫຍ�້ ວິສາຫະກິດ
ຫຼື ສະຫະກອນ

‘ຮ�າງ’ ປະຫັວດຫຍ�້ ສ�າລັບວິສາຫະກິດ

ຊືຂ
່ ອງຫົວໜ�ວຍວິສາຫະກິດ:
ສະຫະກອນ……….....…………………
ວັນ, ເດືອນ, ປີສ�າງຕັ້ງ:………...............…………......…………….....
ປະເພດວິສາຫະກິດ:...................................................
ຮ�ວມມືປະ
ຊາຊົນ.
ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ: ເລກທີ: ...……………..ລົງວັນທີ………......….
ຊື່ບັນຊີ (AC name)…………ເລກບັນຊີ (AC no.):…………......…..…
ທີ່ຕັ້ງສ�ານັກງານ: ບ�ານ……………ເມືອງ…….....…..ແຂວງ………...……
ໂທລະສັບ: ……………………….ແຟກ/ວັອດແອບ: ....………………......……
ອີເມວ:………………………………………………....………………......…
ພື້ນທີ່ສະຫະກອນດ�າເນີນງານ:ສະມາຊິກ…..ຄົນ ,ບ�ານ............ເມືອງ.............
ແຂວງ....................................................................................
ຊື່ແຂວງ…………………………........................…………………….........
ຊື່ເມືອງ…………………………......................………………………........
ຊືບ
່ �ານ………………………….......................………………………........
ວັນ, ເດືອນ, ປີເລີ່ມຕົ້ນດ�າເນີນທຸລະກິດ:……………….......……………….
ໄລຍະຈັດຕັ້ງແຜນທຸລະກິດສະບັບນີ:້ ເລີ່ມແຕ� (ວັນ, ເດືອນ, ປີ)…......ເຖິງ……..
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ແບບພິມ 4: ຮ�າງແຜນທຸລະກິດ ຂອງວິສາ
ຫະກິດ ຫຼື ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�

‘ຮ�າງ’
ການຂຽນແຜນທຸລະກິດ ຂອງວິສາຫະກິດ ຫຼື ສະຫະກອນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ປະກອບມີ ສີ່ ພາກໃຫຍ� ຕ�ອງປະກອບເນື້ອໃນຄົບຖ�ວນໃນ ສີ່ ພາກ ຈື່ງສາມາດເອີ້ນໄດ�ວ�າຖືກ
ຕ�ອງ ແລະ ສົມບູນ ດັ່ງລະອຽດມີ ຕ�່ໄປນີ້:

ພາກທີ1ຂ�້ມນ
ູ ກ�ຽວກັບສະຫະກອນ
..............................................................................................................
ສັງລວມລາຍຮັບລາຍຈ�າຍ:
ລາຍການ

ຕ�ຮ
່ ອບວຽນການຜະຫລິດ
ກີບ

ລາຍຮັບ
ລາຍຈ�າຍ
ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍບ�ລິຫານ
ກ�າໄລ
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ພາກທີ 2

ຜະລິດຕະພັນ ຫລື ການບ�ລກ
ິ ານ

..............................................................................................................
ຕາຕະລາງລຸ�ມນີ້ ສະແດງໃຫ�ເຫັນພາບລວມຂອງການບ�ລິການຂອງສະຫະກອນທີ່ຈະເຮັດ.
ຕາຕະລາງ 1: ສັງລວມຂ�້ມູນການບ�ລິການຂອງສະຫະກອນ

ຜະລິດຕະພັນໃດ ຫລື ການບ�ລິການໃດ ທີ່ສະຫະກອນຈະຄ�າຂາຍ?

ຜົນຜະລິດຢູ�ໃນຂະບວນການຜະລິດ,ຖ�າແມ�ນເຮັດແນວໃດ?
ຕ�ອງການຄຸນນະພາບແບບໃດ?
ຜະລິດຕະພັນມີໃບຢັ້ງຢືນບ�່? (ປອດສານພິດ, ການຄ�າເປັນທ�າ)
ສະຫະກອນຂາຍຜະລິດຕະພັນໃຫ�ໃຜ/ການບ�ລິການ? ຂາຍໃຫ�ພ�່ຄ�າ
ໂດຍກົງບ� ຫລືຂາຍໃຫ�ພ�ຄ�າຄົນກາງ
ຜະລິດຕະພັນຫ�້ມຫ�ແບບໃດ?(ຈ�ານວນເທົ່າໃດ?)
ຜົນຜະລິດມີເວລາໃດ?ໃນແຕ�ລະປີ
ເວລາໃດທີ່ສະຫະກອນຊື້ ຝຸ�ນ,ແນວພັນ, ແລະ ສະຫະກອນຂາຍໃຫ�
ສະມາຊິກ? ຖ�າມີ, ແມ�ນຫຍັງ?
ສະຫະກອນມີເຄື່ອງອົບບ�?
ມີອຸປະກອນຂອງສະຫະກອນໃຫ�
ສະມາຊິກໄດ�ນ�າໃຊ�ບ�? ຖ�າມີ ແມ�ນບ�ລິຫານຈັດການແນວໃດ?
ມີກົດລະບຽບໃນການນ�າໃຊ�ໂຮງອົບແນວໃດແດ?
ສະມາຊິກມີປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດດ�ານການບ�ລິຫານທຸລະ
ກິດໃດແດ�?
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ພາກທີ 3
3.1

ການວິເຄາະການຕະຫລາດ

ຕະຫລາດທ�ອງຖິນ

…………………………………………………………………....................
3.2

ຖ�າແຮງຂອງພ�້ຄ�າ

..............................................................................................................
ຕາຕະລາງ 2: ຄາດຄະເນພ�ຄ
່ າ
�
ລ/ດ

ປະແພດຂອງພ�່ຄາ
�

ຄວາມຕ�ອງການ

1
2
3
3.3

ຂ�້ມູນຂອງບັນດາຄູ�ແຂ�ງ

ຕາຕະລາງ 3: ຄາດຄະເນຄູແ
� ຂ�ງ

ຄູ�ແຂ�ງ
ຊື່
ສະຖານທີ່
ລາຄາ
ຄຸນນະພາບ
ຂ�້ມູນອື່ນໆ
..............................................................................................................
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ພາກທີ 4

ແຜນການການເງີນ

..............................................................................................................

4.1

ທຶນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຄ�າໃຊ�ຈາ� ຍເລີ່ມຕົ້ນ

..............................................................................................................
ຕາຕະລາງ 4: ແມ�ນຫຍັງທີສ
່ ະຫະກອນຕ�ອງການເພື່ອເລີ່ມດ�າເນີນທຸລະກິດ?
ລ/
ດ

ລາຍການ

1

ຊັບສິນທີ່ໃຊ�ຫລາຍກ�ວາ 1 ປີ

2

ອຸປະກອນໃນສາງ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ�ຫ�ອງການ

3

ເງີນແຮສ�າລັບໃຊ�ຈ�າຍສຸກເສີນ

ມີ
ແລ�ວ

ຍັງບ�ມີ

ໝາຍເຫດ

ຕາຕະລາງທີ 5 ແມ�ນຕາຕະລາງສັງລວມລາຍຈ�າຍທັງໝົດທີ່ພວກເຮົາຕ�ອງການ
ຕາຕະລາງ 5: ແມ�ນຫຍັງທີສ
່ ະຫະກອນຕ�ອງການເພື່ອເລີ່ມດ�າເນີນທຸລະກິດ?
ລ/ດ

ລາຍການ

ລາຄາ

ລວມລາຍຈ�າຍເບື້ອງຕົ້ນ
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ໝາຍເຫດ

4.2

ແຜນການເງີນ ແລະ ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍເບື້ອງຕົ້ນ

..............................................................................................................
ຕາຕະລາງ 6: ເງີນສົດທີ່ໄດ�ຈາກຮຸ�ນ ແລະ ຄ�າທ�ານຽມສະມາຊິກ
ຈ/ນ

A

ລາຄາ
ຮຸ�ນ ກີບ

ລວມ(ກີບ)

ໝາຍເຫດ

ລວມຈ�ານວນຮຸ�ນ
ຈ�ານວນສະມາຊິກເລີ່ມຕົ້ນ

B

ລວມເງີນຄ�າທ�ານຽມ/ປີ
ຄ�າທ�ານຽມສະມາຊິກ/ຄົນ
ລວມ
ຕ�ອງການທຶນເບື້ອງຕົ້ນແມ�ນ
ທຶນສວນເກີນ

.............................................................................................................

4.3

ລາຍຮັບຕ�່ຮອບວຽນການຜະລິດ

.............................................................................................................
ຕາຕະລາງ 7: ລາຍຮັບຕ�່ຮອບວຽນ
ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

ລາຄາຕ�າສຸດ

ລາຄາສູງສຸດ

ລາຄາສະເລຍ

ກີບ

ກີບ

ກີບ

.........................................................................................................................
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4.4

ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍໜູນວຽນ ຕ�່ຮອບວຽນຜະລິດ

..............................................................................................................
ຕາຕະລາງ 8: ແຜນຄ�າໃຊ�ຈາ� ຍໜູນວຽນ (ຕ�່ຮອບວຽນການຜະລິດ)
ຄວາມຕ�ອງການປັດໃຈການຜະລິດ

ຈ�ານວນ

ລາຄາ

ຫົວ
ໝ�ວຍ

ລວມ(ກີບ)

ລວມຕ�ຮອບວຽນການຜະລິດ

4.5

ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍຄົງທີ່ ຕ�່ຮອບວຽນການຜະລິດ

............................................................................................................. .

.....................................................................................................
ຕາຕະລາງ 9: ແຜນຄ�າໃຊ�ຈາ
� ຍຄົງທີ່(ຕ�່ຮອບວຽນການຜະລິດ)
ລາຍການຈ�າຍ

ລາຄາ
(ກີບ)

ຈ�ານວນ

ລວມ(ກີບ)

ໝາຍເຫດ

ລວມຄ�າໃຊ�ຈ�າຍຄົງທີ່
ແລ�ວແຕ�ສະຫະກອນ
ຕັດສິນໃຈ

20% ກັນຄວາມຊ�ຽງ (ອາດເພີ່ມໄດ�)
ລວມຄ�າໃຊ�ຈ�າຍຄົງທີ່

..............................................................................................................
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4.6

ບົດລາຍງານ ລາຍຈ�າຍ ແລະ ລາຍຮັບ

..............................................................................................................
ຕາຕະລາງ 10: ລວມລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ�າຍ
ຕ�່ຮອບວຽນການຜະລິດ(ກີບ)
ລາຍຮັບ
ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍ
ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍບ�ລິຫານ
ລວມກ�າໄລ
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ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍການໃສ�ລະຫັດ ກຸ�ມ ແລະ
ສະຫະກອນ ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�
ແບບພິມ 1: ຮູບແບບການໃສ�ລະຫັດກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�;
ແບບພິມ 2: ລະຫັດພື້ນທີ່ຂອງ ສປປ ລາວ;
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ຈຸດປະສົງ
- ເພື່ອໃຫ�ກຸ�ມມີນິຕິກ�າ ຮັບຮອງ ແລະ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວ ຢ�າງຖືກຕ�ອງຕາມນິຕິກ�າ
- ເພື່ອສະດວກໃນການຕິດຕາມກວດກາ ປະເມີນຜົນ ຂອງກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ທີ່
ໄດ�ສ�າງຂື້ນມີຈ�ານວນຈັກກຸ�ມ, ຈັກສະຫະກອນ ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ�ໃສ ກຸ�ມປະເພດໃດ
ແລະ ສະຫະກອນ ດ�າເນີນທຸລະກິດອັນໃດ
- ເພື່ອ ເກັບກ�າຂ�້ມູນພື້ນຖານ ຂອງກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ
- ເພື່ອບັນທຶກຂ�້ມູນຈ�ານວນ ກຸ�ມ ແລະ ສະຫະກອນ ໃຫ�ເປັນເອກະພາບກັນໃນການນ�າ
ໃຊ� ລະຫັດ ລະຫວ�າງ ເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ສູນກາງ
- ເພື່ອສະໜອງຂ�້ມູນ ແລະ ລາຍງານໃຫ�ແຕ�ລະພາກສ�ວນຊາບ
ວິທີການນ�າໃຊ� ລະຫັດກຸມ
�
ຢູ�ໃນໃບອະນຸຍາດສ�າງຕັ້ງກຸ�ມ ແມ�ນໄດ�ກ�ານົດຕົວເລກສະຫັດກຸ�ມໄວ� ມີ 11 ຫ�ອງ ແລະ ໄດ�ນ�າ
ໃຊ�ດັ່ງນີ້:
ແຂວງ

ເມືອງ

1

3

2

ບ�ານ
4

5

6

ໝາຍເຫດ:
ຫ�ອງທີ່ 1-2
ຫ�ອງທີ່
ຫ�ອງທີ່
ຫ�ອງທີ່
ຫ�ອງທີ່
ຫ�ອງທີ່

7

ປະເພດກຸ�ມປູກ/ລ�ຽງ

ຊື່ກຸ�ມ

8

9

10

11

ແມ�ນໃສ�ລະຫັດຂອງ ແຂວງ ຫຼື ລະຫັດຂອງ
ນະຄອນຫຼວງ (ຕາມລະຫັດແຫ�ງຊາດ)
ແມ�ນໃສ�ລະຫັດຂອງ ເມືອງ
ແມ�ນໃສ�ລະຫັດຂອງ ບ�ານ ( ຕາມລະຫັດແຫ�ງຊາດ)
ແມ�ນໃສ� ປະເພດຂອງ ກຸ�ມ
ແມ�ນໃສ� ຊື່ກຸ�ມຜະລິດ ເປັນຕົວຫຍ�້ ເປັນພາສາອັງກິດ
ແມ�ນໃສ� ຈ�ານວນກຸ�ມຜະລິດທີ່ມີໃນບ�ານ

3-4
5-6-7
8
9-10
11

ຕົວຢ�າງ: ກຸ�ມປູກເຂົ້າແນວພັນເຂົ້າບ�ານນາວາງ
ແຂວງ

ເມືອງ

ບ�ານ

1

2

3

4

5

6

1

2

0

3

0

0

ປະເພດກຸ�ມ ປູກ

ຊື່ກຸ�ມ

7

8

9

10

11

1

C

R

C

1

91

ຄວາມໝາຍ:
12 ແມ�ນລະຫັດ
03 ແມ�ນລະຫັດ
001 ແມ�ນລະຫັດ
C ແມ�ນໜາຍເຖີງ
RC ແມ�ນ
1 ແມ�ນ

ແຂວງ ຄ�າມ�ວນ
ເມືອງ ໜອງບົກ
ບ�ານ ນາວາງ
ກຸ�ມປູກ
ໂຕຫຍ�້ຂອງ Rice Seed (ເຂົ້າແນວພັນ)
ຈ�ານວນກຸ�ມຢູ�ໃນບ�ານ

3. ຕົວຫຍ�້ຂອງປະເພດກຸ�ມ ທີ່ທ�ານສາມາດນ�າໃຊ�ໄດ� ມີດັ່ງນີ້:
ລ/ດ

ຊື່ລາວ

ຊື່ອັງກິດ

ຕົວຫຍ�້

1

ກຸ�ມປູກພຶດ

Crops

C

2

ລ�ຽງສັດ

Livestocks

L

3

ປະມົງ

Fisheries

F

4

ປຸງແຕ�ງ

Proceessing

P

5

ບ�ລິການ

Services

S

ຕົວຢ�າງ: ການໃຊ�ຕົວຫຍ�້ປະເພດກຸ�ມ
ລ/ດ

ຊື່ລາວ

ຊື່ອັງກິດ

ຕົວຫຍ�້

1

ກຸ�ມ ປູກເຂົ້າແນວພັນ

Rice Seed

RS

2

ກຸ�ມ ເຂົ້າເປັນສີນຄ�າ

Commercial Rice

CR

3

ກຸ�ມ ປູກພັກອິນຊີ

Organic Vegetable

OV

4

ກຸ�ມ ປູກພັກສະອາດ

GAP Vegetable

GV

5

ກຸ�ມ ປູກກາເຟ

Coffee

CF

6

ລ�ຽງຄວາຍ

Large Buffalo

LB

7

ລ�ຽງໜູ

Small Pig

SP

8

ລ�ຽງໄກ�

Wing Chicken

WC

9

ລ�ຽງເປັດ

Wing Duck

WD

10

ກຸ�ມລ�ຽງປາກະຊັງ

Fishing Net

FN

11

ກຸ�ມ ລ�ຽງປາໃນໜອງ

Fishing Pond

FP

12

ກຸ�ມ ລ�ຽງກົບ

Frog

FR

13

ປຸງແຕ�ງກ�ວຍ

Banana

BA

92

14

ປຸງແຕ�ງເສັ້ນໝີ່

Rice Noodle

RN

15

ເກັບຊື້ເຂົ້າເປືອກ

Correcting Unhusked

CU

16

ສັດຕະວັດແພດ

Vaccination

VC

17

ກົນຈັກ

Agricultural Machineries

AM

4. ວິທີການນ�າໃຊ� ລະຫັດສະຫະກອນ
ແຂວງ

ເມືອງ

ບ�ານ

1

2

3

4

5

6

1

6

0

1

0

0

ປະເພດ

ຊື່ຫຍ�້ສະຫະກອນ
(ບ�່ໃຫ�ກາຍ 5 ຕົວອັກສອນ)

7

8

9

3

CO

CPC

ຢູ�ໃນໃບອະນຸຍາດສ�າງຕັ້ງສະຫະກອນ ແມ�ນໄດ�ກ�ານົດຕົວເລກສະຫັດໄວ� ມີ 9
ຫ�ອງ ແລະ ໄດ�ນ�າໃຊ�ດັ່ງນີ້:
ຫ�ອງທີ່ 1-2
ແມ�ນໃສ�ລະຫັດຂອງແຂວງ ຫຼື ລະຫັດ ຂອງນະຄອນຫຼວງ
(ຕາມລະຫັດແຫ�ງຊາດ)
ຫ�ອງທີ່ 3-4
ແມ�ນໃສ�ລະຫັດຂອງ ເມືອງ ( ຕາມລະຫັດແຫ�ງຊາດ)
ຫ�ອງທີ່ 5-6-7 ແມ�ນໃສ�ລະຫັດຂອງ ບ�ານ ( ຕາມລະຫັດແຫ�ງຊາດ)
ຫ�ອງທີ່ 8
ແມ�ນໃຫ�ຊື່ບອກວ�າ ນີ້ແມ�ນໃບອະນຸຍາດ ສ�າງຕັ້ງສະຫະກອນ
Cooperative (CO)
ຫ�ອງທີ່ 9
ແມ�ນໃສ� ຊື່ສະຫະກອນ ໂດຍໃຫ�ໃສ�ຊື່ ຫຍ�້ເປັນພາສາອັງກິດ ບ�່ໃຫ�
ກາຍ 5 ຕົວອັກສອນ

ການປົກຄອງ:
ລະຫັດນະຄອນຫລວງ :, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ
ລ/ດ ລະຫັດ
1

01

ຊື່ ນະຄອນຫລວງ,
ແຂວງ ແລະ ເມືອງ

Vientiane Capital, Provinces
and Districts Name

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

Vientiane Capital

01 01 ເມືອງ ຈັນທະບູລີ

Chanthabuly district
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2

3

4

01 02 ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ

Sikhottabong district

01 03 ເມືອງ ໄຊເສດຖາ

Xaysetha district

01 04 ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ

Sisattanak district

01 05 ເມືອງ ນາຊາຍທອງ

Naxaithong district

01 06 ເມືອງ ໄຊທານີ

Xaythany district

01 07 ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ

Hadxaifong district

01 08 ເມືອງ ສັງທອງ

Sangthong district

01 09 ເມືອງ ປາກງື່ມ

Parkngum district

02

Phongsaly Province

ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ

02 01 ເມືອງ ຜົ້ງສາລີ

Phongsaly district

02 02 ເມືອງ ໃຫມ�

May district

02 03 ເມືອງ ຂວາ

Khua district

02 04 ເມືອງ ສ�າພັນ

Samphanh district

02 05 ເມືອງ ບູນເຫນືອ

Boon neua district

02 06 ເມືອງ ຍອດອູ

Nhot ou district

02 07 ເມືອງ ບູນໃຕ�

Boontai district

03

Luangnamtha Province

ແຂວງ ຫລວງນ�້າທາ

03 01 ເມືອງ ນ�້າທາ

Namtha district

03 02 ເມືອງ ສິງ

Sing district

03 03 ເມືອງ ລອງ

Long district

03 04 ເມືອງ ວຽງພູຄາ

Viengphoukha district

03 05 ເມືອງ ນາແລ

Nalae district

04

Oudomxay Province

ແຂວງ ອຸດົມໄຊ

04 01 ເມືອງ ໄຊ

Xay district

04 02 ເມືອງ ຫລາ

La district

04 03 ເມືອງ ນາໝ�້

Namor district

04 04 ເມືອງ ງາ

Nga district

04 05 ເມືອງ ແບງ

Beng district
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5

6

7

04 06 ເມືອງ ຮຸນ

Hoon district

04 07 ເມືອງ ປາກແບງ

Pakbeng district

05

Bokeo Province

ແຂວງ ບ�່ແກ�ວ

05 01 ເມືອງ ຫ�ວຍຊາຍ

Huoixai district

05 02 ເມືອງ ຕົ້ນເຜິ້ງ

Tonpheung district

05 03 ເມືອງ ເມິງ

Meung district

05 04 ເມືອງ ຜາອຸດົມ

Pha oudom district

05 05 ເມືອງ ປາກທາ

Paktha District

06

Luangprabang Province

ແຂວງ ຫລວງພະບາງ

06 01 ເມືອງ ຫລວງພະບາງ

Luangprabang district

06 02 ເມືອງ ຊຽງເງິນ

Xieng ngeun district

06 03 ເມືອງ ນານ

Nan district

06 04 ເມືອງ ປາກອູ

Park ou district

06 05 ເມືອງ ນ�້າບາກ

Nambak district

06 06 ເມືອງ ງອຍ

Ngoi district

06 07 ເມືອງ ປາກແຊງ

Pak xeng district

06 08 ເມືອງ ໂພນໄຊ

Phonxay district

06 09 ເມືອງ ຈອມເພັດ

Chomphet district

06 10 ເມືອງ ວຽງຄ�າ

Viengkham district

06 11 ເມືອງ ພູຄູນ

Phoukhoune district

06 12 ເມືອງ ໂພນທອງ

Phonthong district

07

Huaphanh Province

ແຂວງ ຫົວພັນ

07 01 ເມືອງ ຊ�າເໜືອ

Xamneua district

07 02 ເມືອງ ຊຽງຄ�້

Xiengkhor district

07 03 ເມືອງ ຊ�ອນ

Viengxon district

07 04 ເມືອງ ວຽງໄຊ

Viengxay district

07 05 ເມືອງ ຫົວເມືອງ

Huameuang district

07 06 ເມືອງ ຊ�າໃຕ�

Xamtay district
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8

9

10

07 07 ເມືອງ ສົບເບົາ

Sopbao district

07 08 ເມືອງ ແອດ

Add district

07 09 ເມືອງ ກວັນ

Kuan district

07 10 ເມືອງ ຮ�ຽມ

Hiam district

08

Xayabury Province

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

08 01 ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ

Xayabury district

08 02 ເມືອງ ຄອບ

Khop district

08 03 ເມືອງ ຫົງສາ

Hongsa district

08 04 ເມືອງ ເງິນ

Ngeun district

08 05 ເມືອງ ຊຽງຮ�ອນ

Xienghone district

08 06 ເມືອງ ພຽງ

Phiang district

08 07 ເມືອງ ປາກລາຍ

Parklai district

08 08 ເມືອງ ແກ�ນທ�າວ

Kenethao district

08 09 ເມືອງ ບ�່ແຕນ

Botene district

08 10 ເມືອງ ທົ່ງມີໄຊ

Thongmyxay district

08 11 ເມືອງ ໄຊຊະຖານ

Xaysathan district

09

Xiengkhuang Province

ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

09 01 ເມືອງ ແປກ

Pek district

09 02 ເມືອງ ຄ�າ

Kham district

09 03 ເມືອງ ຫນອງແຮດ

Nonghed district

09 04 ເມືອງ ຄູນ

Khoune district

09 05 ເມືອງ ຫມອກ

Mork district

09 06 ເມືອງ ພູກູດ

Phookood district

09 07 ເມືອງ ຜາໄຊ

Phaxay district

10

Vientiane Province

ແຂວງ ວຽງຈັນ

10 01 ເມືອງ ໂພນໂຮງ

Phonhong district

10 02 ເມືອງ ທຸລະຄົມ

Thoulakhom district

10 03 ເມືອງ ແກ�ວອຸດົມ

Keo oudom district
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11

10 04 ເມືອງ ກາສີ

Kasy district

10 05 ເມືອງ ວັງວຽງ

Vangvieng district

10 06 ເມືອງ ເຟືອງ

Feuang district

10 07 ເມືອງ ຊະນະຄາມ

Xanakharm district

10 08 ເມືອງ ແມດ

Mad district

10 09 ເມືອງ ວຽງຄ�າ

Viengkham distric

10 10 ເມືອງ ຫີນເຫີບ

Hinherb distric

11 11 ເມືອງ ໜື່ນ

Muen district

11

Borikhamxay Province

ແຂວງ ບ�ລິຄ�າໄຊ

11 01 ເມືອງ ປາກຊັນ

Pakxane district

11 02 ເມືອງ ທ�າພະບາດ

Thaphabath district

11 03 ເມືອງ ປາກກະດິງ

Pakkading district

11 04 ເມືອງ ບ�ລິຄັນ

Bolikhanh district

11 05 ເມືອງ ຄ�າເກີດ

Khamkeuth district

11 06 ເມືອງ ວຽງທອງ

Viengthong district

11 07 ເມືອງ ໄຊຈ�າພອນ

Xaychamphone district

12

Khammuane Province

ແຂວງ ຄ�າມ�ວນ

12 01 ເມືອງ ທ�າແຂກ

Thakhek district

12 02 ເມືອງ ມະຫາໄຊ

Mahaxay district

12 03 ເມືອງ ຫນອງບົກ

Nongbok district

12 04 ເມືອງ ຫີນບູນ

Hinboon district

12 12 05 ເມືອງ ຍົມມະລາດ

Nhommalath district

12 06 ເມືອງ ບົວລະພາ

Bualapha district

12 07 ເມືອງ ນາກາຍ

Nakai district

12 08 ເມືອງ ເຊບັ້ງໄຟ

Xebangfay district

12 09 ເມືອງ ໄຊບົວທອງ

Xaybuathong district

12 10 ເມືອງ ຄູນຄ�າ

Kounkham district

13 13

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

Savannakhet Province
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13 01 ເມືອງ ໄກສອນ ພົມວິຫານ Kaysone Phomvihane district
13 02 ເມືອງ ອຸທຸມພອນ

Outhoomphone district

13 03 ເມືອງ ອາດສະພັງທອງ

Atsaphangthong district

13 04 ເມືອງ ພີນ

Phine district

13 05 ເມືອງ ເຊໂປນ

Sepone district

13 06 ເມືອງ ນອງ

Nong district

13 07 ເມືອງ ທ�າປາງທອງ

Thapangthong district

13 08 ເມືອງ ສອງຄອນ

Songkhone district

13 09 ເມືອງ ຈ�າພອນ

Champhone district

13 10 ເມືອງ ຊົນບູລີ

Xonbuly district

13 11 ເມືອງ ໄຊບູລີ

Xaybuly district

13 12 ເມືອງ ວິລະບູລີ

Vilabuly district

13 13 ເມືອງ ອາດສະພອນ

Atsaphone district

13 14 ເມືອງ ໄຊພູທອງ

Xayphoothong district

13 15 ເມືອງ ພະລານໄຊ

Phalanxay district

14

Saravane Province

ແຂວງ ສາລະວັນ

14 01 ເມືອງ ສາລະວັນ

Saravane district

14 02 ເມືອງ ຕາໂອ�ຍ

Ta oi district

14 03 ເມືອງ ຕຸ�ມລານ

Toomlarn district

14 14 04 ເມືອງ ລະຄອນເພັງ

15

Nakhonepheng district

14 05 ເມືອງ ວາປີ

Vapy district

14 06 ເມືອງ ຄົງເຊໂດນ

Khongxedone district

14 07 ເມືອງ ເລົ່າງາມ

Lao ngarm district

14 08 ເມືອງ ສະມ�ວຍ

Samuoi district

15

Sekong Province

ແຂວງ ເຊກອງ

15 01 ເມືອງ ລະມາມ

Lamarm district

15 02 ເມືອງ ກະລືມ

Kaleum district

15 03 ເມືອງ ດາກຈຶງ

Dakcheung district
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15 04 ເມືອງ ທ�າແຕງ

Thateng district

16

Champasack Province

ແຂວງ ຈ�າປາສັກ

16 01 ເມືອງ ປາກເຊ

Pakse district

16 02 ເມືອງ ຊະນະສົມບູນ

Sanasomboon district

16 03 ເມືອງ ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ

Bachiangchaleunsook district

16 04 ເມືອງ ປາກຊ�ອງ

Paksxong district

16 16 05 ເມືອງ ປະທຸມພອນ

17

18

Pathoomphone district

16 06 ເມືອງ ໂພນທອງ

Phonthong district

16 07 ເມືອງ ຈ�າປາສັກ

Champasack district

16 08 ເມືອງ ສຸຂຸມາ

Sukhuma district

16 09 ເມືອງ ມຸນລະປະໂມກ

Moonlapamok district

16 10 ເມືອງ ໂຂງ

Khong district

17

Attapeu Province

ແຂວງ ອັດຕະປື

17 01 ເມືອງ ໄຊເສດຖາ

Xaysetha district

17 02 ເມືອງ ສາມະຄີໄຊ

Samakkhixay district

17 03 ເມືອງ ສະຫນາມໄຊ

Sanamxay district

17 04 ເມືອງ ສານໄຊ

Sanxay district

17 05 ເມືອງ ພູວົງ

Phouvong district

18

Xaysomboon SR

ແຂວງ ໄຊສົມບູນ

18 01 ເມືອງ ອານຸວົງ

Anouvong district

18 02 ເມືອງ ທ�າໂທມ

Thathom district

18 03 ເມືອງ ລ�ອງແຈ�ງ

Longaechng district

18 04 ເມືອງ ຮົ່ມ

Hom district

18 05 ເມືອງ ລ�ອງຊານ

Longsan district
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ສະໜັບສະໜູນການຈັດພິມໂດຍ:
ອົງການສະຫະພັນສະຫະກອນປະເທດເຢຍລະມັນ ( DGRV )

