ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ລັດຖະບານ

ເລກທີ /ລບ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ
(ຮ່າງ)
ດາລັດ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼອ

-

ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 8 ພະຈິກ 2016;

-

ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມ ສະບັບເລກທີ06/ສພຊ, ລົງວັນທີ 09 ພະຈິກ 2016;

-

ິ າ ສະບັບເລກທີ /ກຍ, ລົງວັນທີ...........
ອີງຕາມ ໜັງສຼືສະເໜີຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸ ຕທ
ລັດຖະບານອອກດາລັດ:
ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ັ ການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ ຽວກັບການຄຸ ມ
້ ຄອງ ແລະ
ດາລັດສະບັບນີ ້ ການົດຫຼກ
້ ງກົດໝາຍ ແລະ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ ເພຼື່ອໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົາເຖິ
ຕິດຕາມກວດກາວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ
ິ າ ແນໃສ່ປົ ກປ້ອງສິດແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາ, ຄວາມສະເໝີພາບ ຂ ອ ງພົ ນ ລ ະ
ຂະບວນການຍຸ ຕທ
້
ີ ວາມສະຫງ ົບ,ມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ,
ເມຼືອງຕ່ ໜ້າກົດໝາຍ,ປະກອບສ່ວນເຂົາໃນການສ້
າງສັງຄົມໃຫ້ມຄ
ິ າ ແລະ ສີວໄິ ລ.
ຍຸ ຕທ

ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ
ມາດຕາ 2 ການຊ່ວຍເຫຼອ

ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ ແມ່ ນການໃຫ້ບລິການທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍບ່ ຄິດຄ່າແກ່ ຜ ້
ການຊ່ວຍເຫຼອ
້ ອ້ ຍໂອກາດ, ຄົນພິການ, ເດັກທີ່ຕ ້ອງການການປົ ກປ້ອງພິເສດ, ຜກ
້ ະທາຜິດທີ່ກົດໝາຍ
ທຸກຍາກ, ຜດ
້ ກ
ຼື ເຄາະ
ແມ່ ຍິງແລະເດັກນອ້ ຍທີ່ຖຼືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸ ນແຮງ,ຜຖ
້ ການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ.
ຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດໂດຍຜ່ານອົງການຈັດຕັງໃຫ້
ິ ,
ການົດໂທດປະຫານຊີວດ

1

ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄາສັບ
ຄາສັບທີ່ນາໃຊ້ໃນດາລັດສະບັບນີ ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ:້

້ ່ າສຸ ດຂອງຜອ
້ ຸກຍາກໝາຍເຖິງຜທ
້ ່ບ
ີ ່ ມີລາຍຮັບ, ຜທ
້ ່ ມີ
ີ ລາຍຮັບຕ່ າກວ່າຄ່າແຮງງານຂັນຕ
້ ອກ
1. ຜທ
່
ແຮງງານທີລັດຖະບານປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
້ ອ້ ຍໂອກາດ
2. ຜດ

່ ອນໄຂອັ
້ ງຂມ
້ ນຂ່າວສານທາງດ້ານ
້ ່ ຂາດເງ
ີ
ຼື
ໝາຍເຖິງຜທ
ນຈາເປັ ນໃນການເຂົາເຖິ

ຼື ໃນການຮ່າງເອກະສານນິ
ກົດໝາຍ, ການບລິການໃຫ້ຄາປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ, ການຊ່ວຍເຫຼອ
ຕິກາ ຫຼ ຼື ການມີທະນາຍຄວາມເປັ ນຜຕ້ າງໜ້າໃນການດາເນີນຄະດີ;
້ ່ ມີ
ີ ຄວາມບົກພ່ອງຫຼສ
ຼື ນເສຍໜ້າທີ່ຂອງອະໄວຍະວະແລະອົງຄະສ່ວນໃດ
3. ຄົນພິການໝາຍເຖິງຜທ
ິ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຮ່າງກ່ າຍ,ຈິດໃຈ, ມັນສະໝອງ, ສະຕິປັນຍາລວມທັງການເບິ່ງເຫັນ, ການໄດ້ຍນ

້
່ ຈາແນກສາເຫດຂອງຄວາມເປັ ນພິການ;
ແລະການປາກເວົາໂດຍບ
້ ເດັກທີ່
4. ເດັກທີ່ຕ້ອງການການປົກປ້ອງພິເສດ ໝາຍເຖິງເດັກກາພ້າ, ກາພອຍ, ເດັກທີ່ຖຼືກປະຖິມ,
ັ ການເອົາໃຈໃສ່ຈາກພ່ ແມ່ ໃນການເບິ່ງແຍງລ້ຽງດ,
ຖຼືກປະລະຫຼ ຼື ເດັກທີ່ບ່ ໄດ້ຮບ
ເດັກທີ່ຖຼືກ
ທາຮ້າຍຮ່າງກາຍ, ເດັກທີ່ຖຼືກທາລຸ ນທາງເພດ, ເດັກທີ່ກາຍເປັ ນໂສເພນີ, ເດັກທີ່ຕົກເປັ ນເຫຍຼື່ອ
ິ , ສຸ ຂະພາບ
ຂອງການຄ້າມະນຸດ,ເດັກທີ່ເຮັດວຽກຢ່ ໃນສະພາບທີ່ເປັ ນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕ່ ຊີວດ
ັ ຜົນກະທົບ
ຫຼ ຼື ຖຼືກຂດຮີດແຮງງານ, ເດັກນ ້ອຍອົບພະຍົບ, ເດັກທີ່ຕິດຢາເສບຕິດ, ເດັກທີ່ໄດ້ຮບ
້
່
້ ກ
ຼື ເສຍຫາຍໃນຂະບວນການດາເນີນຄະດີ.
ຈາກໂລກເອດ ຫຼ ຼື ເຊຼືອເອສ໌ໄອວີ ແລະ ເດັກທີເປັ ນຜຖ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ
ມາດຕາ 4 ນະໂຍບາຍຂອງລັດຕ່ ວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື
ຼື ລ້າທາງ
ລັດສ້າງເງ່ ອນໄຂ
ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ການເຄຼື່ອນໄຫວວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ
ດ້ານກົດໝາຍດ້ວຍການສະໜອງງ ົບປະມານ,ປະກອບບຸ ກຄະລາກອນ, ພາຫະນະ ແລະ ອຸ ປະກອນຮັບໃຊ້
ທີ່ຈາເປັ ນ, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການເຄຼື່ອນໄຫວວຽກງານດັ່ງກ່ າວມີປະສິດທິພາແລະປະສິດ
ົ .
ທິຜນ
ລັດຊຸດຍ ້,

ສົ່ງເສີມບຸ ກຄົນ,

້ ງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດປະກອບ
ິ ຸ ກຄົນແລະການຈັດຕັງທັ
ນິຕບ

້
່ ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ.
ສ່ວນເຂົາໃນວຽກງານຊ
ັ ການການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ
ມາດຕາ 5 ຫຼກ

້
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ ໃຫ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມຫຼກ
ັ ການພຼືນຖານ
ການຊ່ວຍເຫຼອ
ດັ່ງນີ ້ :

1. ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ, ລັດຖະທາມະນນແລະກົດໝາຍ;
2. ສະເໝີພາບຕ່ ໜ້າກົດໝາຍ;
3. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສງ, ໂປ່ງໃສແລະເປັ ນທາ;
4. ປະສານສົມທົບ;
5. ຮັກສາຄວາມລັບ.
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ມາດຕາ 6 ຂອບເຂດການນາໃຊ້ດາລັດ
ດາລັດສະບັບນີນ້ າໃຊ້ສາລັບພົນລະເມຼືອງລາວທັງຢ່ ພາຍໃນແລະຕ່ າງປະເທດ,ຄົນຕ່ າງປະເທດ, ຄົນ
ັ ຊາດທີ່ດາລົງຊີວດ
ິ ຢ່ ສປປ ລາວ.
ຕ່ າງດ້າວແລະຄົນບ່ ມີສນ

ໝວດທີ 2
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ
ປະເພດການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ
ມາດຕາ 7 ປະເພດການຊ່ວຍເຫຼອ

ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ ມີສ່ ີ ປະເພດດັ່ງນີ:້
ການຊ່ວຍເຫຼອ
້ ນຂ່າວສານ;
1. ການສະໜອງຂມ
2. ການໃຫ້ຄາປຶ ກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ;
ຼື ໃນການຮ່າງເອກະສານ;
3. ການຊ່ວຍເຫຼອ
້ າງໜ້າໃນການດາເນີນຄະດີ.
4. ການເປັ ນຜຕ

້ ນຂ່າວສານ
ມາດຕາ 8 ການສະໜອງຂມ
້ ນຂ່າວສານແມ່ ນການໃຫ້ຂມ
້ ນຂ່າວສານທາງດ້ານກົດໝາຍດ້ວຍການໃຫ້ອ່ານ,
ການສະໜອງຂມ
້
ຼື າເນົາເນຼືອໃນກົ
ິ າທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບການຮ້ອງຂ.
ຈົດບັນທຶກເອົາຫຼສ
ດໝາຍ, ນິຕກ

ມາດຕາ 9 ການໃຫ້ຄາປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ
ການໃຫ້ຄາປຶ ກສາທາງດ້ານກົດໝາຍແມ່ ນການແນະນາ,
ອັກສອນກ່ ຽວກັບກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບການຮ້ອງຂ.

ອະທິບາຍທາງປາກເປົ່ າຫຼເຼື ປັ ນລາຍລັກ

ຼື ໃນການຮ່າງເອກະສານ
ມາດຕາ 10 ການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ໃນການຮ່າງເອກະສານແມ່ ນການຊ່ວຍຜຮ
້ ອ້ ງຂໃນການແຕ່ງແລະການປະກອບເອ
ການຊ່ວຍເຫຼອ
ກະສານຕ່າງໆເຊັ່ນຄາຮ້ອງຟ້ອງ, ຄາແກ ້ຟ້ອງ, ສັນຍາ, ພິໄນກາ.
ມາດຕາ 11 ການເປັນຜ ້ຕາງໜ້າໃນການດາເນີນຄະດີ

້ ່ ວມໃນການດາເນີນຄະດີຕາມຂະບວນ
້ າງໜ້າໃນການດາເນີນຄະດີແມ່ ນການເຂົາຮ
ການເປັ ນຜຕ
້ ່ ວມໃນຂັນ້
ິ າໃນນາມຜໄ້ ດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍທະນາຍຄວາມເຊັ່ນເຂົາຮ
ການຍຸ ຕທ

້
ັ ຄາຕັດ
ຕອນການສຶບສວນ-ສວບສວນ, ການວ່າຄວາມໃນທີ່ປະຊຸມສານ, ການຕິດຕາມການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ສິນຂອງສານ.
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ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ
ການຂການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ
ມາດຕາ 12 ຜໄ້ ດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼອ

ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ ມີດ່ ງນີ
ັ :້
ຜໄ້ ດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼອ

້ ຸກຍາກ;
1. ຜທ
້ ອ້ ຍໂອກາດ;
2. ຜດ
3. ເດັກທີ່ຕ້ອງການ ການປົກປ້ອງພິເສດ;

້ ະທາຜິດ ທີ່ກົດໝາຍການົດໂທດປະຫານຊີວດ
ິ ;
4. ຜກ
5. ຄົນພິການ;

6. ແມ່ ຍິງແລະເດັກນ ້ອຍທີ່ຖຼືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸ ນແຮງ;
້ ກ
ຼື ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ.
7. ຜຖ
້
ໃນກລະນີບຸກຄົນຕາມທີ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນຂ2ຫາຂ
7້

້
ຂອງວັກເທິງນີຫາກມີ
ຄວາມສາມາດທາງດ້ານ

້ ່ ຽວປະກອບສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່ າຍກ່ ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ເສດຖະກິດກໃຫ້ຜກ
ີ ານຂການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ
ມາດຕາ 13 ວິທກ

້ ການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍນາອົງການຈັດຕັງໃຫ້
ຼື ທາງດ້ານກົດໝາຍ
ການຂການຊ່ວຍເຫຼອ
ີ ານໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ:້
ສາມາດດາເນີນດ້ວຍວິທກ
1. ຍຼື່ນຄາຮ້ອງຂດ້ວຍ ຕົນເອງ,ຜຕ້ າງໜ້າຄອບຄົວຫຼ ຼື ຍາດພີ່ນ ້ອງ;

້ ່ ນ;
2. ການສະເໜີຂອງອົງການປົກຄອງບ້ານ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝແລະການຈັດຕັງອຼື
ຼື
3. ຕິດຕ່ ພົວພັນທາງໂທລະສັບຫຼເຼື ຄຼື່ອງມຼືສ່ ສານຕ່
າງໆ;
ີ ານອຼື່ນ.
4. ວິທກ

ຼື ່ ານສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທດ ຫຼ ຼື ສະຖານ
ສາລັບພົນລະເມຼືອງລາວຢ່ ຕ່ າງປະເທດໃຫ້ຍ່ ນຜ
ກົງສຸ ນໃຫຍ່ ຂອງສປປລາວປະຈາປະເທດທີ່ຕົນອາໄສຢ່ .
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ
ມາດຕາ 14 ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜໄ້ ດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼອ

ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ ມີສດ
ິ ແລະ ພັນທະ ດັ່ງນີ:້
ຜໄ້ ດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼອ

ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ;
1. ຖອນການຮ້ອງຂການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ່ ຽນທະນາຍຄວາມໃນກລະນີເຫັນວ່າມີການລະເມີດຫຼກ
ັ ການການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານ
2. ເລຼືອກຫຼປ
ກົດໝາຍ;
ັ ແຈ ້ງກ່ ຽວກັບການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
3. ໄດ້ຮບ
ັ ການຮັກສາຄວາມລັບ ທີ່ພົວພັນກັບການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ;
4. ໄດ້ຮບ

້ ນ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບການຮ້ອງຂການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ;
5. ສະໜອງຂມ
້
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ;
6. ໃຫ້ການຮ່ວມມຼືແກ່ ອົງການຈັດຕັງແລະພະນັ
ກງານໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ
ິ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ພັນທະອຼື່ນຕາມທີ່ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
7. ນາໃຊ້ສດ
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ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ
ອົງການຈັດຕັງ້ ແລະ ພະນັກງານໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ
້
່ ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ
ມາດຕາ 15 ອົງການຈັດຕັງໃຫ້ການຊ
້
່ ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍປະກອບດ້ວຍ:
ອົງການຈັດຕັງໃຫ້ການຊ

ິ າຮາກຖານປະຈາຢ່ ພະແນກຍຸ ຕທ
ິ າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
1. ຂະແໜງສົ່ງເສີມວຽກງານຍຸ ຕທ
ິ າຮາກຖານປະຈາຫ້ອງຫ້ອງການຍຸ ຕທ
ິ າເມຼືອງ,
2. ໜ່ວຍງານສົ່ງເສີມວຽກງານຍຸ ຕທ
ເທດສະບານ,
ນະຄອນ;
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ;
3. ຫ້ອງການຊ່ວຍເຫຼອ
້
້ ່ ນ.
່ ວຍເຫຼອ
ຼື ທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງສະຫະພັນແມ່ ຍິງແລະການຈັດຕັງອຼື
4. ການຈັດຕັງໃຫ້ການຊ

ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ
ມາດຕາ 16 ພະນັກງານໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍປະກອບດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການກົດໝາຍ
ພະນັກງານໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ
້
້ ່ ກ່ ຽວຂ້ອງເພຼື່ອໃຫ້ກ ານຊ່ວຍເຫຼ ອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດ
ແລະ ທະນາຍຄວາມທີ່ຖຼືກ ແຕ່ງຕັງໂດຍການຈັ
ດຕັງທີ
ໝາຍ.
້
່ ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ
ມາດຕາ 17 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງອົງການຈັດຕັງໃຫ້ການຊ
້
່ ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍມີສດ
ິ ແລະໜ້າທີ່ດັ່ງນີ:້
ອົງການຈັດຕັງໃຫ້ການຊ

1. ສ້າງແຜນການເຄຼື່ອນໄຫວວຽກງານ, ແຜນງ ົບປະມານພ້ອມທັງສະຫຼຸບລາຍງານການເຄຼື່ອນໄຫວ
້ ງຂອງຕົນ ຢ່າງເປັ ນປົ ກກະຕິ;
ວຽກງານຕ່ ຂັນເທິ

້
ຼື ລ້າທາງ
2. ຮັບ, ຄົນຄວ້າ
ແລະ ພິຈາລະນາຄາຮ້ອງຂ ຫຼ ຼື ຄາສະເໜີ ກ່ ຽວກັບການຂການຊ່ວຍເຫຼອ
ດ້ານກົດໝາຍ;

້ ່ ມາຂ
ີ
ຼື ທາງດ້ານກົດ
3. ເຄົາລົບ, ປົ ກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງຜທ
ການຊ່ວຍເຫຼອ
ໝາຍ;
ຼື ທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການດາເນີນຄະດີຂອງພາກສ່ວນ
4. ຊຸກຍ ້, ຕິດຕາມການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ
ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ;
ຼື ລ້າທາງດ້ານ
5. ພົວພັນ, ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອຼື່ນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ກ່ ຽວກັບວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ
ກົດໝາຍ;
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ;
6. ເກັບຮັກສາເອກະສານ ແລະ ສັງລວມສະຖິຕ ິ ກ່ ຽວກັບວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ
ິ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່ອຼື່ນຕາມທີ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
7. ນາໃຊ້ສດ
ມາດຕາ 18 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານວິຊາການກົດໝາຍ

ິ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ:້
ພະນັກງານວິຊາການກົດໝາຍມີສດ
ຼື ທາງດ້ານກົດໝາຍແກ່ ຜທ
້ ່ ມາຂ
ີ
ຼື ກັບທີ່ ແລະ ເຄຼື່ອນທີ່;
1. ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ
ການຊ່ວຍເຫຼອ
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2. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສຶກສາອົບຮົມກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນ;
້ ງ;
3. ສ້າງແຜນການແລະສະຫຼຸບລາຍງານການເຄຼື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ຕ່ ຂັນເທິ
ຼື ທາງດ້ານກົດໝາຍ;
4. ແຈ ້ງຄວາມຄຼືບໜ້າກ່ ຽວກັບການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ
້ າຂການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ;
5. ຮັກສາຄວາມລັບຂອງຜມ
້
6. ຮັບຜິດຊອບຕ່ ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຕົນໄດ້ກ່ ຂຶນ;

ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດ
7. ພົວພັນປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອຼື່ນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກ່ ຽວກັບວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ
ໝາຍ;

້ ງ.
ິ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່ອຼື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັນເທິ
8. ນາໃຊ້ສດ
ມາດຕາ 19 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງທະນາຍຄວາມ
້ ວ ທະນາຍ
ນອກຈາກສິດແລະໜ້າທີ່ຕາມທີ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 18 ຂອງດາລັດສະບັບນີແລ້
້
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍຍັງມີສດ
ິ ແລະໜ້າທີ່ຕາມທີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃ ນກົດ
ຄວາມທີ່ຖຼືກ ແຕ່ງຕັງໃຫ້
ຊ່ວຍເຫຼ ອ
ໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມ ແລະ ກົດໝາຍອຼື່ນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ.
ໝວດທີ 5

້
່ ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ
ຂັນຕອນການຊ
້
່ ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ
ມາດຕາ 20 ຂັນຕອນການຊ

້
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍດາເນີນຕາມຂັນຕອນ
ການຊ່ວຍເຫຼອ
ດັ່ງນີ:້

ຼື າສະເໜີຂການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ;
1. ຮັບຄາຮ້ອງຫຼຄ
້
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ;
2. ຄົນຄວ້
າແລະ ຕົກລົງກ່ ຽວກັບການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ
້
3. ການແຕ່ງຕັງທະນາຍຄວາມ;
ັ ທຶນເພຼື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື .
4. ການຂອະນຸມດ

ຼື
ມາດຕາ 21 ການຮັບຄາຮ້ອງ ຫຼ ຼື ຄາສະເໜີຂການຊ່ວຍເຫຼອ
້ ການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍຕ້ອງຮັບເອົາຄາຮ້ອງ
ອົງການຈັດຕັງໃຫ້

ຼື າສະເໜີຂການ
ຫຼຄ

້ ນທຶກ, ໃສ່ເລກທີ, ລົງວັນທີພອ້ ມທັງເຮັດໃບຕິດ
້ ມບັ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍດ້ວຍການຈົດເຂົາປຶ
ຊ່ວຍເຫຼອ
້ າຍຼື່ນເພຼື່ອເປັ ນຫຼກ
ັ ຖານ.
ຕາມເອກະສານໃຫ້ແກ່ ຜມ
້ ນທຶກ
້ ໃຫ້ຈດ
້ ມບັ
ີ ການຕິດຕ່ ພົວພັນທາງໂທລະສັບຫຼເຼື ຄຼື່ອງມຼືສ່ ສານຕ່
ຼື
ົ ເຂົາປຶ
ໃນກລະນີທ່ ມີ
າງໆນັນກ
້ ອມທັງໃສ່ເລກທີ, ລົງວັນທີໃຫ້ຜຕ
ັ ດັ່ງດຽວກັນກັບວັກເທິງນີພ້
້ ດ
ິ ຕ່ ພົວພັນຊາບ.
ແລະປະຕິບດ
ຼື ະຖານກົງສນໃຫຍ່ ຂອງສປປລາວທີ່ປະຈາຢ່ ຕ່ າງປະ
ສາລັບສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທດຫຼສ
ັ ການຮ້ອງຂຫຼກ
ຼື ານສະເໜີແລ້ວກໃຫ້ນາສົ່ງໃຫ້ກະຊວງຍຸ ຕທ
ິ າໂດຍຜ່ານກະຊວງການ
ເທດພາຍຫຼງັ ທີ່ໄດ້ຮບ
ຕ່າງປະເທດຂອງສປປລາວ.
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້
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ
ມາດຕາ 22 ການຄົນຄວ້າ
ແລະ ຕົກລົງກ່ ຽວກັບການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ
້
້
່ ວຍເຫຼອ
ຼື ທາງດ້ານກົດໝາຍຕອ້ ງຄົນຄວ້
ອົງການຈັດຕັງໃຫ້ການຊ
າ ແລະຕົກລົງກ່ ຽວກັບການໃຫ້
້
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍພາຍໃນຫ້າວັນລັດຖະການນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮບ
ັ ການຮ້ອງຂເປັ ນຕົນໄປ.
ການຊ່ວຍເຫຼອ

ີ ດ່ວນພະນັກງານໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍຕ້ອງປະສານສົມທົບກັບ
ໃນກລະນີຮບ
ຼື ໂດຍດ່ວນ.
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງເພຼື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍຕາມທີ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ7ຂ ້ 1 ຫາຂ ້
ສາລັບການຮ້ອງຂການຊ່ວຍເຫຼອ
້ ງການຈັດຕັງໃຫ້
້ ການຊ່ວຍເຫຼອ
້
ຼື ທາງດ້ານກົດໝາຍ ຕ້ອງຄົນຄວ້
3 ຂອງດາລັດສະບັບນີອົ
າແລະຕົກລົງໃຫ້
ຼື ໃນທັນທີໂລດ.
ການຊ່ວຍເຫຼອ
້
ມາດຕາ 23 ການແຕ່ງຕັງທະນາຍຄວາມ
ສະພາທະນາຍຄວາມ

້
້ າງໜ້າເພຼື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າ
ຕ້ອງແຕ່ງຕັງທະນາຍຄວາມໃຫ້ເປັ
ນຜຕ

ັ ການສະເໜີຈາກອົງການຂະແໜງການຍຸ ຕ ິ
ທາງດ້ານກົດໝາຍພາຍໃນສາມວັນລັດຖະການນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮບ
້ ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ.
ທາ, ສະຫະພັນແມ່ ຍິງແລະການຈັດຕັງອຼື
ັ ທຶນ ເພຼື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື
ມາດຕາ 24 ການຂອະນຸມດ
້
່ ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ ຫຼ ຼື ສະພາທະນາຍຄວາມສະເໜີກອງທຶນ
ອົງການຈັດຕັງໃຫ້ການຊ
ຼື ທາງດ້ານກົດໝາຍເພຼື່ອພິຈາລະນາອະນຸມດ
ັ ການນາໃຊ້ທຶນຂອງກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ທາງດ້ານກົດ
ຊ່ວຍເຫຼອ
່ ອນໄຫວຊ່ວຍເຫຼອ
້
້
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ, ຄ່າໃຊ້ຈ່ າຍໃຫ້ທະນາຍຄວາມທີ່ຖຼືກແຕ່ງຕັງ.
ໝາຍເຂົາໃນການເຄຼື

ຼື ທາງດ້ານກົດໝາຍຕ້ອງພິຈາລະນາອະນຸມດ
ັ ທຶນຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ພາຍໃນ
ກອງເລຂາກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼອ
້ ການຊ່ວຍເຫຼອ
ັ ການສະເໜີຈາກອົງການຈັດຕັງໃຫ້
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດ
ສາມວັນລັດຖະການນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮບ
້
ໝາຍ ຫຼ ຼື ສະພາທະນາຍຄວາມ ເປັນຕົນໄປ.

ໝວດທີ 6
ຼື ທາງດ້ານກົດໝາຍ
ກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ທາງດ້ານກົດໝາຍ
ມາດຕາ 25 ກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼອ

ຼື ທາງດ້ານກົດໝາຍແມ່ ນກອງທຶນຂອງລັດທີ່ຢ່ ພາຍໃຕ ້ການຄຸ ້ມຄອງ
ກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼອ
ແລະ
້ ່ ອລະດົມທຶນເຂົາໃນວຽກງານຊ
້ ນເພຼື
້
ິ າ,ສ້າງຕັງຂຶ
່ ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ.
ກວດກາຂອງກະຊວງຍຸ ຕທ
ຼື ທາງດ້ານກົດໝາຍ ໄດ້ມາຈາກແຫຼ່ ງລາຍຮັບດັ່ງນີ:້
ກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼອ

1. ການແບ່ງປັ ນງ ົບປະມານຂອງລັດ;

້ ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດ;
ິ ຸ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງທັ
2. ການປະກອບສ່ວນຈາກບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
3. ການເຄຼື່ອນໄຫວກິດຈະກາທາງສັງຄົມ;
4. ດອກເບ້ຍເງ ິນຝາກທະນາຄານຂອງກອງທຶນ;
5. ແຫຼ່ງລາຍຮັບອຼື່ນທີ່ຖຼືກຕ ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
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້
ມາດຕາ 26 ເປົາໝາຍຂອງການນ
າໃຊ້ກອງທຶນ

້
້
່ ງນີ:້
ຼື ທາງດ້ານກົດໝາຍນາໃຊ້ເຂົາໃນເປົ
ກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼອ
າໝາຍດັ
້ ການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າ;
1. ການເຄຼື່ອນໄຫວໃຫ້ຄາປຶ ກສາທາງດ້ານກົດໝາຍເຄຼື່ອນທີ່ຂອງອົງການຈັດຕັງໃຫ້
້ ເປັ ນຜຕ້ າງໜ້າໃນການຊ່ວຍເຫຼອ
ັ ໜ້າທີ່ຂອງທະນາຍຄວາມ ທີ່ຖຼືກແຕ່ ງຕັງໃຫ້
ຼື ທາງດ້ານ
2. ການປະຕິບດ
ກົດໝາຍ;

ັ ການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າໃນເວລາດາ
3. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງ, ກິນຢ່ , ພັກເຊົາ ທີ່ຈາເປັນຂອງຜໄ້ ດ້ຮບ
ິ າ;
ເນີນຄະດີຕາມຂະບວນການຍຸ ຕທ
້ ຄອງບລິຫານກອງທຶນ
4. ການຄຸ ມ

ແລະຮັບໃຊ້ວຽກງານອຼື່ນທີ່ຈາເປັ ນຕາມການຕົກລົງຂອງສະພາບລິ

ຫານກອງທຶນ.
ັ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງ ົບປະມານແຫ່ງລັດ, ກົດໝາຍແລະ ລະ
ໃນການນາໃຊ້ກອງທຶນໃຫ້ປະຕິບດ
່
່
ບຽບການອຼືນທີກ່ ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 27 ການຄຸ ້ມຄອງກອງທຶນ
້
້ ຄອງກອງທຶນໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ , ໂປ່ງໃສ ແລະ ນາໃຊ້ຖກ
ຼື ເປົ າໝາຍໃຫ້
ເພຼື່ອຮັບປະກັນການຄຸ ມ
້
ສ້າງຕັງສະພາບ
ລິຫານກອງທຶນ.
້ ິນແຫ່ງຊາດ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍຕ້ອງເປີ ດບັນຊີເງ ິນຝາກຂອງຕົນໄວ້ນາຄັງເງ
ກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ນ
ັ ຊີຕາມທີ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ.
ແລະໃຫ້ຖບ

ມາດຕາ 28 ສະພາບລິຫານກອງທຶນ

ສະພາບລິຫານກອງທຶນປະກອບດ້ວຍປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ກາມະການຈານວນໜຶ່ງທີ່ມາ
ິ າຕາມການ
ຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງຊຶ່ງຖຼືກແຕ່ ງຕັງ້ ຫຼ ຼື ປົ ດຕາແໜ່ງ ໂດຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸ ຕທ
ິ າ.
ສະເໜີຂອງກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸ ຕທ

້ ່ ວຍວຽກ.
ສະພາບລິຫານກອງທຶນມີກອງເລຂາກອງທຶນເປັ ນຜຊ

ມາດຕາ 29 ໂຄງປະກອບຂອງສະພາບລິຫານກອງທຶນ
ສະພາບລິຫານກອງທຶນປະກອບດ້ວຍ:
ິ າ
1. ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸ ຕທ
ິ າ, ກະຊວງຍຸ ຕທ
ິ າ
2. ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸ ຕທ

ິ າ, ກະຊວງຍຸ ຕທ
ິ າ
3. ຮອງຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸ ຕທ

ເປັ ນປະທານ;
ເປັ ນຮອງປະທານ;
ເປັ ນຄະນະ;

ິ າ
4. ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ກະຊວງຍຸ ຕທ

ເປັ ນຄະນະ;

5. ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ

ເປັ ນຄະນະ;

6. ຮອງຫົວໜ້າກົມງ ົບປະມານ, ກະຊວງການເງ ິນ

ເປັ ນຄະນະ;

7. ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງ ົບ

ເປັ ນຄະນະ;
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8. ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສງສຸ ດ

ເປັ ນຄະນະ;

9. ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ສານປະຊາຊົນສງສຸ ດ

ເປັ ນຄະນະ;

10. ຮອງຫົວໜ້າສນໃຫ້ຄາປຶກສາແລະປົ ກປ້ອງແມ່ ຍິງ-ເດັກນ ້ອຍ, ສນກາງສະຫະພັນແມ່ ຍິງລາວ
ເປັ ນຄະນະ;
11. ປະທານສະພາທະນາຍຄວາມ

ເປັ ນຄະນະ.

ັ ໜ້າທີ່ອຼື່ນ ຫຼ ຼື
ໃນກລະນີສະມາຊິກສະພາບລິຫານກອງທຶນທ່ານໃດໜຶ່ງຫາກຖຼືກຍົກຍ ້າຍໄປປະຕິບດ
້
້ ໃ້ ໝ່ປ່ຽນແທນໂດຍຕາແໜ່ງ.
ັ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນໄດ້ນັນໃຫ້
ບ່ ສາມາດປະຕິບດ
ແຕ່ ງຕັງຜ
ມາດຕາ 30 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະພາບລິຫານກອງທຶນ

ິ ແລະໜ້າທີ່ດັ່ງນີ:້
ສະພາບລິຫານກອງທຶນມີສດ
້ າ ແລະນາພາກອງເລຂາກອງທຶນໃນການບລິຫານກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ທາງດ້ານກົດໝາຍ ເພຼື່ອຜັນ
1. ຊີນ
້
ັ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸ ດທະສາດ, ກົດໝາຍແລະ ລະບຽບການທີ່
ຂະຫຍາຍ ແລະຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ກ່ ຽວຂ້ອງ;

2. ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາແຜນງ ົບປະມານ ແລະ ແຜນການເຄຼື່ອນໄຫວປະຈາປີ ຂອງກອງທຶນ ເພຼື່ອນາ
ິ າ;
ສະເໜີຕ່ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸ ຕທ
3. ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາລະບຽບການກ່ ຽວກັບການເຄຼື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນຕາມການສະເໜີຂອງ
ກອງເລຂາກອງທຶນ;
4. ພິຈາລະນາຮັບຮອງແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່ າຍຂອງກອງທຶນຕາມການສະເໜີຂອງກອງເລຂາກອງທຶນ;
້
5. ຕິດຕາມກວດກາ,ຊຸກຍ ້ການເຄຼື່ອນໄຫວ ແລະນາໃຊ້ກອງທຶນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເປົ າໝາຍ,
ແຜນການ

ົ ສງ;
, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະມີປະສິດທິຜນ
ັ ຖະມົນຕີກະຊວງຍຸ ຕ ິ
6. ສະຫຼຸບແລະລາຍງານການເຄຼື່ອນໄຫວວຽກງານຮອບດ້ານຂອງກອງທຶນ ໃຫ້ລດ
້
ທາຢ່າງໜ້ອຍປີ ລະສອງຄັງ;
ິ ແລະປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່ອຼື່ນຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
7. ນາໃຊ້ສດ
ມາດຕາ 31 ກອງປະຊຸມສະພາບລິຫານກອງທຶນ

້ ລະສອງຄັງ,ໃນກ
້
ສະພາບລິຫານກອງທຶນຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຂຶນປີ
ລະນີຈາເປັ ນແລະຮິບດ່ວນທີ່
້ ທຸກເວລາໂດຍການ
ຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລຼື ແລະພິຈາລະນາຕົກລົງດ່ວນກສາມາດຈັດກອງປະຊຸມວິສາມັນຂຶນໄດ້
ຼື ອງເລຂາກອງທຶນ.
ຮຽກປະຊຸມຂອງປະທານສະພາບລິຫານຕາມການສະເໜີຂອງສະມາຊິກສະພາບລິຫານຫຼກ
້
້ ່ ວມຢ່າງໜ້ອຍສອງ
ກອງປະຊຸມຈະເປີ ດຂຶນໄດ້ກ
ຕ່ ເມຼື່ອມີສະມາຊິກສະພາບລິຫານກອງທຶນເຂົາຮ
ສ່ວນສາມຂອງຈານວນສະມາຊິກສະພາບລິຫານກອງທຶນທັງໝົດ.

ມາດຕາ 32 ກອງເລຂາກອງທຶນ
ິ າເຮັດໜ້າທີ່ເປັ ນກອງເລຂາກອງທຶນຊຼື່ງມີຫວ
ົ ໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ 1
ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸ ຕທ
້ ຕທ
້ ຄອງອົງການຈັດຕັງຍຸ
ິ າເປັ ນຜຮ
້ ບ
ັ ຜິດຊອບໂດຍກົງ.
ຫາ 2 ທ່ານ ແລະ ພະແນກຄຸ ມ
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້ ຄອງ
ກອງເລຂາມີພາລະບົດບາດຊ່ວຍວຽກສະພາບລິຫານ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງໃນການຄຸ ມ
ບລິຫານກອງທຶນ.
ມາດຕາ 33 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກອງເລຂາກອງທຶນ

ິ ແລະ ໜ້າທີ່ດັ່ງນີ:້
ກອງເລຂາກອງທຶນມີສດ

1. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ສະພາບລິຫານກອງທຶນ ໃນການຄຸ ້ມຄອງ ແລະນາໃຊ້ກອງທຶນ;
2. ສ້າງແຜນງ ົບປະມານ, ແຜນການເຄຼື່ອນໄຫວປະຈາປີ , ແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່ າຍ ແລະ ຮ່າງລະບຽບ
ການພາຍໃນຂອງກອງທຶນສະເໜີສະພາບລິຫານກອງທຶນເພຼື່ອພິຈາລະນາ;
້ ຄອງບລິຫານການເຄຼື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈາວັນ
3. ຄຸ ມ

້
ຂອງກອງທຶນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເປົ າໝາຍ,

ົ ສງ;
ແຜນການ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະມີປະສິດທິຜນ
່ ອນໄຫວຊ່ວຍເຫຼອ
້
ັ ການຂນາໃຊ້ກອງທຶນເຂົາໃນການເຄຼື
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດ
4. ພິຈາລະນາຕົກລົງອະນຸມດ
ໝາຍ;
້ ດຈະກາລະດົມຂົນຂວາຍແລະຊອກຫາແຫຼ່ ງທຶນເຂົາກອງທຶ
້
5. ຈັດຕັງກິ
ນ;
້ ່ ວມ ແລະ ລາຍງານຕ່ ກອງປະຊຸມສະພາບລິຫານກອງທຶນ;
6. ເຂົາຮ

້
7. ສະເໜີແຕ່ງຕັງພະນັ
ກງານຊ່ວຍວຽກຈານວນໜຶ່ງຕາມຄວາມຕ້ອງການແຕ່ ລະໄລຍະ;
8. ສະຫຼຸບແລະລາຍງານການເຄຼື່ອນໄຫວວຽກງານຮອບດ້ານຂອງກອງທຶນປະຈາເດຼືອນ, ງວດ ແລະປີ
ໃຫ້ສະພາບລິຫານກອງທຶນ ຢ່າງເປັ ນປົກກະຕິ;
ິ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່ອຼື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງສະພາບລິຫານກອງທຶນ.
9. ນາໃຊ້ສດ
ໝວດທີ 7
້ າມ
ຂຫ້
້
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ
ມາດຕາ 34 ຂຫ້າມສ
າລັບຜໄ້ ດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼອ

ັ ການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ ມີພດ
ຶ ຕິກາ ດັ່ງນີ ້ :
ຫ້າມຜໄ້ ດ້ຮບ
້ ນ ຫຼ ຼື ເອກະສານ ທີ່ບ່ ຖຼືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັ ນຈິງ;
1. ສະໜອງຂມ
ິ າມາລະຍາດບ່ ສຸ ພາບ, ບ່ ເໝາະສົມ, ບັງຄັບ, ນາບຂ່ , ຂັດຂວາງ, ໃຊ້ຄວາມຮຸ ນແຮງ
2. ສະແດງກິລຍ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ;
ຕ່ ຜໃ້ ຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ
ຶ ຕິກາອຼື່ນ ທີ່ເປັ ນການລະເມີດກົດໝາຍ.
3. ມີພດ

້
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ
ມາດຕາ 35 ຂຫ້າມສ
າລັບອົງການຈັດຕັງ້ ແລະ ພະນັກງານໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ ມີພດ
ຶ ຕິກາ ດັ່ງນີ:້
ຫ້າມອົງການຈັດຕັງ້ ແລະ ພະນັກງານໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ

1. ສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ ເພຼື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ ຕົນເອງ, ຄອບຄົວ, ຍາດພີ່ນ ້ອງ ແລະ ໝ່ ຄ່ ;
ຼື ກ
ົ ລົງບັນຫາທີ່ບ່ ຢ່ ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
2. ໃຊ້ອານາດເກີນຂອບເຂດ, ບັງຄັບ, ນາບຂ່ ,ຂັດຂວາງຫຼຕ
ຂອງຕົນ;
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ;
3. ກົດໜ່ວງ, ຖ່ວງດຶງ ຫຼ ຼື ທາລາຍເອກະສານ ກ່ ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼອ

10

້ ອ້ ງຂການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ;
4. ຈາກັດ ຫຼ ຼື ຕັດສິດ ຂອງຜຮ
ັ ການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ;
5. ເປີ ດເຜີຍຄວາມລັບສ່ວນຕົວຂອງຜໄ້ ດ້ຮບ
ຼື ;
6. ປະຕິເສດການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ
່
່
ຶ ຕິກາອຼືນ ທີເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.
7. ມີພດ
້
ມາດຕາ 36 ຂຫ້າມສ
າລັບການຈັດຕັງ້ ແລະ ບຸ ກຄົນອຼື່ນ
ຶ ຕິກາ ດັ່ງນີ ້ :
ຫ້າມການຈັດຕັງ້ ແລະ ບຸ ກຄົນອຼື່ນ ມີພດ

ັ ໜ້າທີ່ຂອງຜໃ້ ຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ;
1. ບ່ ໃຫ້ການຮ່ວມມຼື ຫຼ ຼື ຂັດຂວາງການປະຕິບດ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ;
2. ຍຸ ຍງົ ບ່ ໃຫ້ບຸ ກຄົນໃດໜຶ່ງ ໄປນາໃຊ້ການບລິການຊ່ວຍເຫຼອ

ຼື ລ້າ;
3. ທວງເອົາ, ຮັບເອົາຜົນປະໂຫຍດໃດໜຶ່ງຈາກຜໄ້ ດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼອ
້
້ ນບ່ ຖຼືກຕ້ອງ, ສົມຮຮ້ ່ ວມຄິດ, ປອມແປງ, ທາລາຍເອກະສານ ຫຼ ຼື ຫຼກ
ັ ຖານກ່ ຽວກັບການ
4. ໃຫ້ຂມ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ;
ຊ່ວຍເຫຼອ

້
່ ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານ
5. ບັງຄັບ,ນາບຂ່ , ຂັດຂວາງ,ໃຊ້ຄວາມຮຸ ນແຮງ ຫຼ ຼື ແຊກແຊງເຂົາໃນວຽກງານຊ
ກົດໝາຍ;

ຶ ຕິກາອຼື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.
6. ມີພດ
ໝວດທີ 8
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ
ການຄຸ ້ມຄອງວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ
ມາດຕາ 37 ອົງການຄຸ ້ມຄອງການຊ່ວຍເຫຼອ
້ ຄອງການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍປະກອບດ້ວຍ:
ອົງການຄຸ ມ
ິ າ;
1. ກະຊວງຍຸ ຕທ
ິ າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
2. ພະແນກຍຸ ຕທ
ິ າເມຼືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ;
3. ຫ້ອງການຍຸ ຕທ
4. ສະຫະພັນແມ່ ຍິງ;
5. ສະພາທະນາຍຄວາມ.
ິ າ
ມາດຕາ 38 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກະຊວງຍຸ ຕທ

້ ຄອງວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍກະຊວງຍຸ ຕທ
ິ າມີສດ
ິ ແລະໜ້າທີ່ດັ່ງນີ:້
ໃນການຄຸ ມ
້
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດ
1. ຄົນຄວ້
າສ້າງແຜນຍຸ ດທະສາດ,ນະໂຍບາຍ,ກົດໝາຍກ່ ຽວກັບວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ
ັ ້ ງພິຈາລະນາ;
ໝາຍເພຼື່ອສະເໜີຂນເທິ

້
ັ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ ຽວກັບວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າ
2. ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ທາງດ້ານກົດໝາຍ;
3. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແຜນຍຸ ດທະສາດ,ນະໂຍບາຍ,
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ;
ງານຊ່ວຍເຫຼອ
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ກົດໝາຍແລະລະບຽບການທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບວຽກ

້
ັ ສດ,ຕາລາແລະຈັດຕັງການຝຶ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ;
4. ສ້າງຫຼກ
ກອົບຮົມວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ
້
ົບປະມານຮັບໃຊ້ວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍປະຈາປີ ;
5. ຂຶນແຜນງ
ັ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ
6. ພົວພັນປະສານສົມທົບແລະຮ່ວມມຼືກບ

ແລະຕ່ າງປະເທດກ່ ຽວ

ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ;
ກັບວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ
້ ຄອງ,ຕິດຕາມ,ຊຸກຍ ້ການເຄຼື່ອນໄຫວວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍໃນຂອບເຂດ
7. ຄຸ ມ
ທົ່ວປະເທດ;

ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍຕ່ ລັດຖະບານຢ່າງ
8. ສະຫຼຸບແລະລາຍງານການເຄຼື່ອນໄຫວວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ
ເປັ ນປົກກະຕິ;
ິ ແລະປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່ອຼື່ນຕາມກົດໝາຍແລະລະບຽບການ.
9. ນາໃຊ້ສດ
ິ າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ມາດຕາ 39 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງພະແນກຍຸ ຕທ
້ ຄອງວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍພະແນກຍຸ ຕທ
ິ າແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງມີ
ໃນການຄຸ ມ
ສິດແລະໜ້າທີ່ດັ່ງນີ:້
້
ັ ກົດໝາຍແລະລະບຽບການກ່ ຽວກັບວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງ
1. ຜັນຂະຫຍາຍແລະຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ດ້ານກົດໝາຍ;

2. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແຜນຍຸ ດທະສາດ,ນະໂຍບາຍ,ກົດໝາຍແລະລະບຽບການທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບວຽກ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍລວມທັງເຄຼື່ອນໄຫວໃຫ້ຄາປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍເຄຼື່ອນທີ່ໃນ
ງານຊ່ວຍເຫຼອ
ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
້
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງອົງການຈັດຕັງໃຫ້
3. ຕິດຕາມ,ຊຸກຍ ້ການເຄຼື່ອນໄຫວວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ
້ ບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
ຼື ທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ຂຶນກັ
ການຊ່ວຍເຫຼອ
້
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
4. ແຕ່ງຕັງພະນັ
ກງານໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ
ຂອງຕົນ;

້
5. ສະເໜີສະພາທະນາຍຄວາມແຕ່ງຕັງທະນາຍຄວາມເປັ
ນຜຕ້ າງໜ້າໃນການດາເນີນຄະດີຕາມຂະ
ິ າ;
ບວນການຍຸ ຕທ

ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ
6. ສ້າງແຜນການ,ແຜນງ ົບປະມານຮັບໃຊ້ການເຄຼື່ອນໄຫວວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

ັ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດກ່ ຽວ
7. ພົວພັນປະສານສົມທົບແລະຮ່ວມມຼືກບ
້ ງ;
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ ຕາມການເຫັນດີຂອງຂັນເທິ
ກັບວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ

້ ງຂອງ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍຕ່ ຂັນເທິ
8. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການເຄຼື່ອນໄຫວວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ
ຕົນຢ່າງເປັ ນປົກກະຕິ;
ິ ແລະປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່ອຼື່ນຕາມກົດໝາຍແລະລະບຽບການ.
9. ນາໃຊ້ສດ
ິ າເມຼືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ
ມາດຕາ 40 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຫ້ອງການຍຸ ຕທ
້ ຄອງວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍຫ້ອງການຍຸ ຕທ
ິ າເມຼືອງ,ເທດສະບານ,
ໃນການຄຸ ມ
ິ ແລະ ໜ້າທີ່ດັ່ງນີ:້
ນະຄອນມີສດ
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້
ັ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ ຽວກັບວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ;
1. ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
2. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແຜນຍຸ ດທະສາດ,ນະໂຍບາຍ,ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບວຽກ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍລວມທັງເຄຼື່ອນໄຫວໃຫ້ຄາປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍເຄຼື່ອນທີ່ໃນ
ງານຊ່ວຍເຫຼອ

ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
້
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
3. ແຕ່ງຕັງພະນັ
ກງານໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ
ຕົນ;

້
4. ສະເໜີສະພາທະນາຍຄວາມແຕ່ງຕັງທະນາຍຄວາມເປັ
ນຜຕ້ າງໜ້າໃນການດາເນີນຄະດີຕາມຂະ
ິ າ;
ບວນການຍຸ ຕທ

ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ
5. ສ້າງແຜນການ, ແຜນງ ົບປະມານຮັບໃຊ້ການເຄຼື່ອນໄຫວວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ;
6. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງໃນວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ
່
້ ງຂອງ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍຕ່ ຂັນເທິ
7. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການເຄຼືອນໄຫວວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ
ຕົນຢ່າງເປັ ນປົກກະຕິ;

ິ ແລະປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່ອຼື່ນຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
8. ນາໃຊ້ສດ
ມາດຕາ 41 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະຫະພັນແມ່ ຍິງ

້ ່ ນມີ
້ ຄອງວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ ສະຫະພັນແມ່ ຍິງ ແລະການຈັດຕັງອຼື
ໃນການຄຸ ມ
ສິດແລະໜ້າທີ່ດັ່ງນີ:້
້
ັ ກົດໝາຍແລະລະບຽບການກ່ ຽວກັບວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງ
1. ຜັນຂະຫຍາຍແລະຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ດ້ານກົດໝາຍ;

2. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແຜນຍຸ ດທະສາດ,ນະໂຍບາຍ,ກົດໝາຍແລະລະບຽບການທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບວຽກ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍລວມທັງເຄຼື່ອນໄຫວໃຫ້ຄາປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍເຄຼື່ອນທີ່ໃນ
ງານຊ່ວຍເຫຼອ
ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງອົງການຈັດຕັງ້
3. ຕິດຕາມ,ຊຸກຍ ້ການເຄຼື່ອນໄຫວວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼອ
້ ບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
ຼື ທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ຂຶນກັ
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ
້
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
4. ແຕ່ງຕັງພະນັ
ກງານໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ
ຂອງຕົນ;

້
5. ສະເໜີສະພາທະນາຍຄວາມແຕ່ງຕັງທະນາຍຄວາມເປັ
ນຜຕ້ າງໜ້າໃນການດາເນີນຄະດີຕາມຂະ
ິ າ;
ບວນການຍຸ ຕທ

ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ
6. ສ້າງແຜນການ,ແຜນງ ົບປະມານຮັບໃຊ້ການເຄຼື່ອນໄຫວວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

ັ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດກ່ ຽວ
7. ພົວພັນປະສານສົມທົບແລະຮ່ວມມຼືກບ
້ ງ;
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ ຕາມການເຫັນດີຂອງຂັນເທິ
ກັບວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ
້ ງຂອງ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍຕ່ ຂັນເທິ
8. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການເຄຼື່ອນໄຫວວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ
ຕົນຢ່າງເປັ ນປົກກະຕິ;
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ິ ແລະປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່ອຼື່ນຕາມກົດໝາຍແລະລະບຽບການ.
9. ນາໃຊ້ສດ
ມາດຕາ 42 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ
້ ຄອງວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍສະພາທະນາຍຄວາມມີສດ
ິ
ໃນການຄຸ ມ
ແລະ
ໜ້າທີ່ດັ່ງນີ:້
້
ັ ກົດໝາຍແລະລະບຽບການກ່ ຽວກັບວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງ
1. ຜັນຂະຫຍາຍແລະຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ດ້ານກົດໝາຍ;

2. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແຜນຍຸ ດທະສາດ,ນະໂຍບາຍ,ກົດໝາຍແລະລະບຽບການທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບວຽກ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍລວມທັງເຄຼື່ອນໄຫວໃຫ້ຄາປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍເຄຼື່ອນທີ່ໃນ
ງານຊ່ວຍເຫຼອ
ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
້ ບ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ຂຶນກັ
3. ຕິດຕາມ,ຊຸກຍ ້ການເຄຼື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຫ້ອງການຊ່ວຍເຫຼອ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
້
້ າງໜ້າໃນການດາເນີນຄະດີຕາມຂະບວນການຍຸ ຕທ
ິ າ;
4. ແຕ່ງຕັງທະນາຍຄວາມເປັ
ນຜຕ
ຼື ທາງດ້ານກົດໝາຍ
ັ ທຶນໃຫ້ທະນາຍ
5. ສະເໜີສະພາບລິຫານກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼອ
ເພຼື່ອຂອະນຸມດ
້ ຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ທາງດ້ານກົດໝາຍ;
ຄວາມທີ່ຖຼືກແຕ່ງຕັງໃຫ້
່
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
6. ສ້າງແຜນການເຄຼືອນໄຫວວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ
ັ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດກ່ ຽວ
7. ພົວພັນປະສານສົມທົບແລະຮ່ວມມຼືກບ
້ ງ;
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ ຕາມການເຫັນດີຂອງຂັນເທິ
ກັບວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍຕ່ ກະຊວງຍຸ ຕທ
ິ າ
8. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການເຄຼື່ອນໄຫວວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ
ຢ່າງເປັນປົ ກກະຕິ;

ິ ແລະປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່ອຼື່ນຕາມກົດໝາຍແລະລະບຽບການ.
9. ນາໃຊ້ສດ
ໝວດທີ 9
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ
ການກວດກາວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼອ
ມາດຕາ 43 ອົງການກວດກາ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍປະກອບດ້ວຍ:
ອົງການກວດກາວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼອ
້ ຄອງວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງ
1. ອົງການກວດກາພາຍໃນເປັ ນອົງການດຽວກັນກັບອົງການຄຸ ມ
ດ້ານກົດໝາຍ;

້
2. ອົງການກວດກາພາຍນອກແມ່ ນອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ຕ້ານການສລາດບັ
ງຫຼວງແລະ
ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ.
້
ມາດຕາ 44 ເນຼືອໃນການກວດກາ

້
່ ງນີ:້
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍປະກອບດ້ວຍເນຼືອໃນດັ
ການກວດກາວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼອ
ັ ສິດແລະໜ້າທີ່ຂອງອົງການຄຸ ້ມຄອງວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ;
1. ການປະຕິບດ
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ັ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດ
2. ການປະຕິບດ
ໝາຍ;

່ ອນໄຫວວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼອ
້
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ;
3. ການຈັດຕັງແລະການເຄຼື
້ ຄອງ ແລະ ນາໃຊ້ກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼອ
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ.
4. ການຄມ
ມາດຕາ 45 ຮບການກວດການ

ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍມີດ່ ງນີ
ັ :້
ຮບການກວດກາວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼອ
ຶ
1. ກວດກາຕາມແຜນການປົ ກກະຕິຊ່ ງແມ່
ນການກວດກາທີ່ດາເນີນຕາມແຜນການຢ່າງເປັ ນປະຈາ
ແລະມີການົດເວລາອັນແນ່ ນອນ;

2. ການກວດກາໂດຍມີການແຈ ້ງໃຫ້ຮ ້ລ່ວງໜ້າຊຶ່ງແມ່ ນການກວດການອກແຜນການເມຼື່ອເຫັນ
້ ກ
ຼື ກວດກາຮລ້ ່ ວງໜ້າ;
ວ່າມີຄວາມຈາເປັນແຕ່ຕ້ອງແຈ ້ງໃຫ້ຜຖ
່
້ ກ
ຼື ກວດ
3. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນຊຶງແມ່ ນການກວດກາຮີບດ່ວນໂດຍບ່ ມີການແຈ ້ງໃຫ້ຜຖ
ກາຮລ້ ່ ວງໜ້າ.
ຼື ລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍໃຫ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມກົດ
ໃນການດາເນີນການກວດກາວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼອ
້
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢ່າງເຂັມງວດ.
ໝວດທີ 10

ົ ງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ ຜ ້ລະເມີດ
ນະໂຍບາຍຕ່ ຜ ້ທີ່ມີຜນ
ົ ງານ
ມາດຕາ 46 ນະໂຍບາຍຕ່ ຜ ້ມີຜນ

້
ິ ຸ ກຄົນຫຼກ
ຼື ານຈັດຕັງ້ ທີ່ມີຜນ
ົ ງານດີເດັ່ນໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ດາລັດສະບັບນີ ້ ຈະ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ບດ
ັ ການຍ ້ອງຍ ຫຼ ຼື ນະໂຍບາຍອຼື່ນ ຕາມລະບຽບການ.
ໄດ້ຮບ

ມາດຕາ 47ມາດຕະການຕ່ ຜລ້ ະເມີດ

ິ ຸ ກຄົນ ຫຼ ຼື ອົງການຈັດຕັງ້ ທີ່ໄດ້ລະເມີດດາລັດສະບັບນີ ້ ຈະຖຼືກຕັກເຕຼືອນ, ສຶກສາ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ

ຼື ກ
ັ ຕາມ
ອົບຮົມ, ລົງວິໄນ, ປັ ບໃໝ, ຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງແລະ ຖຼືກລົງໂທດທາງອາຍາຕາມກລະນີເບົາຫຼໜ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ໝວດທີ 11
ບົດບັນຍັດສຸ ດທ້າຍ
້
ັ
ມາດຕາ 48 ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

້
ິ າເປັ ນຜຈ
້ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ດາລັດສະບັບນີ.້
ມອບໃຫ້ ກະຊວງຍຸ ຕທ
ບດ
້ ນກາງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງຈົງຮັບ
ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂັນສ
້
ັ ດາລັດສະບັບນີຢ້ ່ າງເຂັມງວດ.
ຮ ້ແລະປະຕິບດ
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ມາດຕາ 49 ຜົນສັກສິດ

້ ຜນ
ົ ສັກສິດນັບແຕ່ ວັນລົງລາຍເຊັນ ແລະ ພາຍຫຼງັ ໄດ້ລງົ ໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດ
ດາລັດສະບັບນີມີ
້
ຖະການ ສິບຫ້າວັນ ເປັນຕັນໄປ.
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
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