
 

 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 
_________________ 

ເລກທີ 34 /ສປປ 

ລດັຖະດາໍລດັ 
ຂອງປະທານປະເທດ 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ກຽ່ວກບັການປະກາດໃຊກ້ດົໝາຍວາ່ດວ້ຍລດັຖະບານ 

ແຫງ່ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ສະບບັປບັປງຸ 

____________ 
 
 - ອີງຕາມລດັຖະທາໍມະນນູ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ໝວດທີ V ມາດຕາ 
53 ຂໍ ້1 ; 
 - ອີງຕາມມະຕິຕກົລງົ ຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສະບບັເລກທີ 27/ສພຊ, ລງົວນັທີ 6 ພຶດສະພາ 2003 ກຽ່ວກບັການຮບັຮອງເອົາກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ລດັຖະບານ
ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ສະບບັປບັປງຸ; 
 - ອີງຕາມການສະເໜີ ຂອງຄະນະປະຈາໍສະພາແຫງ່ຊາດ ສະບບັເລກທີ19/ ຄປຈ, ລງົວນັທີ9 
ພຶດສະພາ 2003. 
 

ປະທານປະເທດ 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ອອກລດັຖະດາໍລດັ: 

 ມາດຕາ 1:  ປະກາດໃຊກ້ດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ລດັຖະບານ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິ  
   ປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ສະບບັປບັປງຸ. 
 ມາດຕາ 2:  ລດັຖະດາໍລດັສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສິດນບັແຕວ່ນັລງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ. 
 
       ວຽງຈນັ, ວນັທີ  30  ພຶດສະພາ  2003 
       ປະທານປະເທດແຫງ່ ສປປລາວ 
        ຄາໍໄຕ ສີພນັດອນ  

 1 



ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 
ສະພາແຫງ່ຊາດ        ເລກທີ 27 /ສພຊ 

ມະຕຕິກົລງົ 
ຂອງ 

ສະພາແຫງ່ຊາດ ແຫງ່ 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ກຽ່ວກບັການຕກົລງົຮບັຮອງເອົາກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ລດັຖະບານ 
ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ສະບບັປບັປງຸ 

___________ 
    

 ອີງຕາມມາດຕາ 40 ຂໍ ້2 ຂອງລດັຖະທາໍມະນນູ ແລະມາດຕາ 2 ຂໍ ້2 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ສະພາ
ແຫງ່ຊາດ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ; 
 ພາຍຫລງັທ່ີໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ພິຈາລະນາຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ ແລະເລິກເຊິ່ ງ ກຽ່ວກບັເນືອ້ໃນການປບັປງຸຂອງກດົ  
ໝາຍວາ່ດວ້ຍ ລດັຖະບານ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ສະບບັປບັປງຸ ໃນກອງປະ
ຊຸມສະໄໝສາມນັເທ່ືອທີ 3 ຂອງສະພາແຫງ່ຊາດຊຸດທີ V, ໃນວາລະປະຊຸມຕອນບາ່ຍ ຂອງວນັທີ 6 ພຶດສະພາ 
2003. 

 

ກອງປະຊຸມໄດຕ້ກົລງົ: 
 

ມາດຕາ 1:  ຮບັຮອງເອົາ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ລດັຖະບານ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົ
ລາວ ສະບບັປບັປງຸ ດວ້ຍຄະແນນສຽງເປັນເອກະສນັ. 

ມາດຕາ 2:  ມະຕິຕກົລງົສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສິດນບັແຕວ່ນັລງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ 
 

ວຽງຈນັ, ວນັທີ   6 ພຶດສະພາ 2003 
ປະທານສະພາແຫງ່ຊາດ 
ສະໝານ ວຍິະເກດ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

--------------------- 
ສະພາແຫງ່ຊາດ               ເລກທີ 02 / ສພຊ 

           ວຽງຈນັ, ວນັທີ 6 ພຶດສະພາ 2003 
 

ກດົໝາຍ 
ວາ່ດວ້ຍລດັຖະບານ 

ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
 

ໝວດທີ I 
ບດົບນັຍດັທົ່ວໄປ 

 

ມາດຕາ 1( ໃໝ ່). ຈດຸປະສງົຂອງກດົໝາຍ ວາ່ດວ້ຍລດັຖະບານ 
ກດົໝາຍ ວາ່ດວ້ຍລດັຖະບານ ກາໍນດົຫລກັການ ການຈດັຕ ັງ້, ການເຄື່ ອນໄຫວ ແລະລະບອບ

ແບບແຜນວທີິເຮັດວຽກຂອງລດັຖະບານ ເພ່ືອເຮັດໃຫ ້ການຄຸມ້ຄອງລດັ, ຄຸມ້ຄອງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ການ
ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນແຫງ່ຊາດ ແລະການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ມປີະສິດທິພາບ, ຮບັປະກນັການ
ປະຕິບດັລະບຽບກດົໝາຍ, ເຮັດໃຫປ້ະເທດຊາດຮ ັງ່ມເີຂັມ້ແຂງ, ຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົດຂີຶນ້, ເຮັດ
ໃຫສ້ງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົ ແລະຍຕຸິທາໍ. 

 

ມາດຕາ 2( ໃໝ ່). ທ່ີຕ ັງ້ ແລະພາລະບດົບາດຂອງລດັຖະບານ 
ລດັຖະບານ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ແມນ່ອງົການບໍລິຫານແຫງ່

ລດັ  ຊຶ່ ງຮບັຮອງເອົາໂດຍສະພາແຫງ່ຊາດ, ຮບັຜິດຊອບຕ່ໍສະພາແຫງ່ຊາດ ແລະປະທານປະເທດ, ມພີາ 
ລະບດົບາດຄຸມ້ຄອງຢາ່ງເປັນເອກະພາບ ການປະຕິບດັໜາ້ທ່ີ ຂອງລດັໃນທກຸດາ້ນ: ດາ້ນການເມອືງ, 
ເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທາໍ-ສງັຄມົ, ການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນແຫງ່ຊາດ, ການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດ
ລອ້ມ, ການປ້ອງກນັຊາດ, ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະການຕາ່ງປະເທດ. 

 

ມາດຕາ 3( ໃໝ ່). ຫລກັການເຄື່ ອນໄຫວຂອງລດັຖະບານ 
ລດັຖະບານເຄື່ ອນໄຫວປະຕິບດັໜາ້ທ່ີວຽກງານຂອງຕນົ ຕາມຫລກັການລວມສນູປະຊາທິປະໄຕ 

ບນົພ້ືນຖານລດັຖະທາໍມະນນູ ແລະ ກດົໝາຍ ໂດຍມພີກັປະຊາຊນົປະຕິວດັລາວເປັນແກນນາໍ ແລະຖເືອົາ
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ອງົການແນວລາວສາ້ງຊາດ, ບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົ ແລະອງົການຈດັຕ ັງ້ສງັຄມົເປັນກາໍລງັແຮງ, 
ນາໍໃຊວ້ທີິການສຶກສາອບົຮມົ, ເສດຖະກດິ ແລະບໍລິຫານ ເພ່ືອຄຸມ້ຄອງລດັ, ຄຸມ້ຄອງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. 

 

ມາດຕາ 4( ໃໝ ່). ອາຍກຸານຂອງລດັຖະບານ 
ລດັຖະບານມອີາຍກຸານເທ່ົາກບັອາຍກຸານຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ. ໃນກລໍະນທ່ີີລດັຖະບານໝດົອາຍຸ

ການແລວ້ ແຕສ່ະພາແຫງ່ຊາດຫາກຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັຮອງເອົາລດັຖະບານຊຸດໃໝນ່ ັນ້ ໃຫລ້ດັຖະບານຊຸດ
ເກົ່ າ ສືບຕ່ໍດາໍເນນີໜາ້ທ່ີຂອງຕນົຕ່ໍໄປ. 

 

ໝວດທີ II  
ໂຄງປະກອບການຈດັຕ ັງ້, ສດິ ແລະໜາ້ທ່ີຂອງລດັຖະບານ 

 

ມາດຕາ 5( ໃໝ ່). ໂຄງປະກອບກງົຈກັຂອງລດັຖະບານ 
ກງົຈກັຂອງລດັຖະບານ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ປະກອບດວ້ຍ 

ສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ, ກະຊວງ ແລະອງົການທຽບເທ່ົາກະຊວງ ຊຶ່ ງຖກືຮບັຮອງເອົາໂດຍສະພາ
ແຫງ່ຊາດ ຕາມການສະເໜີຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ. 

ການກາໍນດົໂຄງປະກອບກງົຈກັຂອງລດັຖະບານ ແມນ່ອີງໃສຄ່ວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຕວົຈງິ 
ຂອງປະເທດໃນແຕລ່ະໄລຍະ.  

 

ມາດຕາ 6( ໃໝ ່). ໂຄງປະກອບຂອງລດັຖະບານ 
ລດັຖະບານປະກອບດວ້ຍ ນາຍກົລດັຖະມນົຕີ, ຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ, ລດັຖະມນົຕີວາ່ການ 

ກະຊວງ, ລດັຖະມນົຕີປະຈາໍສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ແລະຫວົໜາ້ອງົການທຽບເທ່ົາກະຊວງ. 
 

ມາດຕາ 7( ໃໝ ່). ສິດ ແລະໜາ້ທ່ີຂອງລດັຖະບານ 
ລດັຖະບານ ມສີິດ ແລະໜາ້ທ່ີດ ັງ່ນີ ້: 
1. ປະຕິບດັລດັຖະທາໍມະນນູ, ກດົໝາຍ, ມະຕິຕກົລງົຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ, ລດັຖະບນັຍດັ 

ແລະ ລດັຖະດາໍລດັຂອງປະທານປະເທດ, ຈດັຕ ັງ້ໂຄສະນາເຜີຍແຜກ່ດົໝາຍ, ສຶກສາອບົຮມົ 
ສະຕິເຄົາລບົ ແລະ ປະຕິບດັລະບຽບກດົໝາຍ; ກາໍນດົບນັດາມາດຕະການປກົປ້ອງສິດ ແລະ 
ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທາໍຂອງປະຊາຊນົ; 

2. ກາໍນດົແຜນຍດຸທະສາດ, ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະແຜນງບົປະມານແຫງ່ລດັ
ປະຈາໍປີ ແລວ້ນາໍສະເໜີສະພາແຫງ່ຊາດພິຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອົາ; 

3. ຄຸມ້ຄອງຢາ່ງເປັນເອກະພາບການກໍ່ສາ້ງ, ການຂະຫຍາຍພ້ືນຖານເສດຖະກດິ, ວດັທະນະ 
ທາໍ-ສງັຄມົ, ວທິະຍາສາດ, ເຕັກນກິ, ການປະຕິບດັນະໂຍບາຍການເງນິ, ເງນິຕາ, ຮບັປະ 
ກນັ ການນາໍໃຊຊ້ບັສມົບດັຂອງຊາດຢາ່ງມປີະສິດທິພາບ, ປກົປ້ອງຊບັສມົບດັຂອງລດັ, ລວມໝູ ່
ແລະ ບກຸຄນົບນົພ້ືນຖານລດັຖະທາໍມະນນູ ແລະກດົໝາຍ; 
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4. ລາຍງານການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕນົຕ່ໍສະພາແຫງ່ຊາດ,ຕ່ໍຄະນະປະຈາໍສະພາແຫງ່ 
ຊາດ ໃນເວລາທ່ີສະພາແຫງ່ຊາດບ່ໍໄດເ້ປີດກອງປະຊຸມ ແລະລາຍງານຕ່ໍປະທານປະເທດ; 

5. ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະສະເໜີຮາ່ງກດົໝາຍຕ່ໍສະພາແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອພິຈາລະນາຮບັຮອງ, ສະເໜີຮາ່ງ
ລດັຖະບນັຍດັຕ່ໍຄະນະປະຈາໍສະພາແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອພິຈາລະນາ; 

6. ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະສະເໜີຮາ່ງລດັຖະດາໍລດັຕ່ໍປະທານປະເທດ ເພ່ືອພິຈາລະນາ ຕກົລງົ; 
7. ອອກດາໍລດັ, ມະຕິຕກົລງົກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງລດັ, ຄຸມ້ຄອງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ວທິະຍາ 

ສາດ, ເຕັກນກິ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ການສາ້ງ ແລະນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນມະນດຸ, ການປກົປກັຮກັ 
ສາ ແລະນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະຊບັພະຍາກອນອື່ ນໆ, ການ
ປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານການຕາ່ງປະເທດ; 

8. ຈດັຕ ັງ້, ຊີນ້າໍ, ອາໍນວຍຄວບຄມຸ ແລະ ກວດກາການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບນັດາຂະແໜງການ 
ແລະ ອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫມ້ປີະສິດທິພາບ ແລະ ຖກືຕອ້ງ ຕາມລະ
ບຽບກດົໝາຍ; 

9. ຈດັຕ ັງ້, ຄຸມ້ຄອງພນົລະເມອືງຢາ່ງເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; 
10. ເພ່ີມທະວກີານປບັປງຸ ແລະກວດກາວຽກງານປ້ອງກນັຊາດ, ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ທົ່ວປວງ

ຊນົ ແລະຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍຂອງສງັຄມົ, ກໍ່ສາ້ງກາໍລງັປະກອບອາວດຸປະຊາຊນົ,
ປະ ຕິບດັຄາໍສ ັ່ງລະດມົພນົ, ກາໍນດົມາດຕະການຕາ່ງໆທ່ີຈາໍເປັນ ເພ່ືອປກົປກັຮກັສາປະເທດ
ຊາດ; 

11. ງດົການປະຕິບດັ, ລöບລາ້ງ ຫລືຍກົເລີກຂໍຕ້ກົລງົ, ຄາໍສ ັ່ງ, ຄາໍແນະນາໍ ແລະ ແຈງ້ການ 
ຂອງກະຊວງ, ອງົການທຽບເທ່ົາກະຊວງ, ອງົການອື່ ນໆທ່ີຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ ແລະອງົການ
ປກົ ຄອງທອ້ງຖິ່ນທ່ີຂດັກບັລະບຽບກດົໝາຍ; 

12. ຕກົລງົສາ້ງຕ ັງ້, ຍບຸເລີກ ແລະກາໍນດົເຂດແດນຂອງເມອືງ ແລະເທດສະບານຕາມ ການສະ  
ເໜີຂອງເຈົາ້ແຂວງ ຫລືເຈົາ້ຄອງນະຄອນ; 

13. ຈດັຕ ັງ້ດາໍເນນີການກວດກາ, ກວດການຂອງລດັ, ຕາ້ນການລະເມດີລະບຽບ ກດົໝາຍ, ການ
ສໍ້ລາດບງັຫລວງ ແລະປະກດົການຫຍໍທໍ້້ອື່ ນໆ; ພິຈາລະນາ ແກໄ້ຂຄາໍຮອ້ງທກຸ ຫລືຄາໍສະ   
ເໜີຂອງປະຊາຊນົ ກຽ່ວກບັການກະທາໍທ່ີບ່ໍຖກືຕອ້ງຂອງພະນກັງານ, ລດັຖະກອນ ແລະອງົ
ການບໍລິຫານລດັຂ ັນ້ຕາ່ງໆ ບນົພ້ືນຖານລະບຽບກດົໝາຍ; 

14. ພວົພນັ, ຮວ່ມມ,ື ເຈລະຈາ, ເຊັນສນົທິສນັຍາ ແລະສນັຍາກບັຕາ່ງປະເທດ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ 
ກວດກາການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານການຕາ່ງປະເທດ, ການປະຕິບດັສນົທິສນັຍາ ແລະສນັຍາທ່ີ
ໄດເ້ຊັນກນັແລວ້; 

15. ປະຕິບດັສິດ ແລະໜາ້ທ່ີອື່ ນໆທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລດັຖະທາໍມະນນູ ແລະລະບຽບ ກດົໝາຍ. 
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ໝວດທີ III 
ກອງປະຊຸມລດັຖະບານ 

 

ມາດຕາ 8( ໃໝ ່). ກອງປະຊຸມລດັຖະບານ 
ກອງປະຊຸມລດັຖະບານ ເປີດຂຶນ້ເດອືນລະເທ່ືອ ໂດຍແມນ່ນາຍກົລດັຖະມນົຕີເປັນຜູຮ້ຽກໂຮມ 

ແລະເປັນປະທານ ຍກົເວັນ້ໃນກລໍະນທ່ີີປະທານປະເທດເຂ້ົາຮວ່ມ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 10 
(ໃຫມ)່ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ ກອງປະຊຸມລດັຖະບານຈະເປີດຂຶນ້ໄດກ້ຕ່ໍໍເມ ື່ອມສີະມາຊກິລດັຖະບານເຂ້ົາ
ຮວ່ມ ຢາ່ງໜອ້ຍສອງສວ່ນສາມ ຂອງຈາໍນວນສະມາຊກິທງັໝດົ. 

ສະມາຊກິລດັຖະບານມພີນັທະ ແລະ ໜາ້ທ່ີເຂ້ົາຮວ່ມກອງປະຊຸມລດັຖະບານທກຸຄ ັງ້. ນອກຈາກນ ັນ້ 
ອາດເຊນີຜູອ້ື່ ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງເຂ້ົາຮວ່ມກອງປະຊຸມລດັຖະບານກໄໍດ.້ ສາໍລບັຜູທ່ີ້ບ່ໍແມນ່ສະມາ ຊກິລດັຖະບານ
ນ ັນ້ ມສີິດປະກອບຄວາມຄດິຄວາມເຫັນຕ່ໍກອງປະຊຸມ ແຕບ່ໍ່ມສີິດລງົຄະແນນສຽງ. ກອງປະຊຸມລດັຖະບານ
ພິຈາລະນາຕກົລງົບນັຫາ ຫລື ລງົມະຕິ ໂດຍຖເືອົາຕາມສຽງສວ່ນຫລາຍ. ຖາ້ຫາກມສີຽງເທ່ົາກນັນ ັນ້ ສຽງ
ຂອງປະທານກອງ ປະຊຸມເປັນອນັຕດັສິນ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີມຄີວາມຈາໍເປັນ ແລະຮບີດວ່ນອາດຈະເປີດກອງປະຊຸມສະໄໝວສິາມນັ ກໄໍດ ້ ຕາມ
ການຕກົລງົຂອງ ນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ຫລືຕາມການສະເໜີ ຂອງສະມາຊກິລດັຖະບານ ຢາ່ງໜອ້ຍໜ່ຶງ
ສວ່ນສາມຂອງຈາໍນວນສະມາຊກິທງັໝດົ. 

ໃນກອງປະຊຸມລດັຖະບານທ່ີກາ່ວມາຂາ້ງເທິງນ ັນ້ ລດັຖະບານຍງັຮຽກໂຮມ ເຈົາ້ແຂວງ ແລະເຈົາ້
ຄອງນະຄອນ ເຂ້ົາຮວ່ມປະຊຸມນາໍປີລະສອງເທ່ືອ ເພ່ືອກວດກາ ແລະຊີນ້າໍການປະຕິບດັໜາ້ທ່ີຂອງອງົ
ການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ. 

ກອງປະຊຸມແຕລ່ະຄ ັງ້ຕອ້ງເຮັດບດົບນັທຶກ ຊຶ່ ງເຊັນຢັງ້ຢືນໂດຍປະທານກອງປະຊຸມ ແລວ້ສ ົ່ງໃຫ້
ສະມາຊກິລດັຖະບານ ແລະພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຊາບ ແລະຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ. 

 

ມາດຕາ 9( ໃໝ ່). ບນັຫາທ່ີຕອ້ງນາໍເຂ້ົາກອງປະຊຸມລດັຖະບານ 
ບນັຫາທ່ີຕອ້ງນາໍເຂ້ົາພິຈາລະນາ ແລະຕກົລງົໃນກອງປະຊຸມລດັຖະບານມດີ ັງ່ນີ ້: 

1. ແຜນຍດຸທະສາດ, ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ລດັ; 
2. ແຜນງບົປະມານແຫງ່ລດັ ແລະການດດັແກແ້ຜນງບົປະມານແຫງ່ລດັປະຈາໍປີ; 

3. ຮາ່ງກດົໝາຍ, ຮາ່ງລດັຖະບນັຍດັ, ຮາ່ງລດັຖະດາໍລດັ ແລະຮາ່ງດາໍລດັ; 
4. ການສາ້ງຕ ັງ້, ການຍບຸເລີກ, ການໂຮມ, ການແຍກກະຊວງ, ອງົການທຽບເທ່ົາກະຊວງ,   

ແຂວງ, ນະຄອນ ແລະເຂດພິເສດ, ການກາໍນດົເຂດແດນ ແຂວງ, ນະຄອນ ແລະເຂດພິ
ເສດ ກອ່ນນາໍສະເໜີສະພາແຫງ່ຊາດພິຈາລະນາ ແລະຮບັຮອງ; 

5. ການສາ້ງຕ ັງ້, ການຍບຸເລີກ, ການໂຮມ, ການແຍກ ບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີຂຶນ້ໂດຍກງົກບັ
ລດັຖະບານ; 

6. ການສາ້ງຕ ັງ້, ການຍບຸເລີກ, ການໂຮມ, ການແຍກ ຫລືການກາໍນດົເຂດແດນຂອງເມອືງ
ແລະເທດສະບານ; 
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7. ບດົສະຫລບຸການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງລດັຖະບານ; 
8. ການປ້ອງກນັຊາດ, ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະການພວົພນັຕາ່ງປະເທດ; 
9. ເນືອ້ໃນການເຈລະຈາ, ສນົທິສນັຍາ ແລະສນັຍາກບັຕາ່ງປະເທດ; 
10. ບດົລາຍງານຕ່ໍສະພາແຫງ່ຊາດ ແລະຕ່ໍປະທານປະເທດ. 

ນອກຈາກບນັຫາທ່ີໄດກ້າ່ວມາຂາ້ງເທິງນີແ້ລວ້ ກອງປະຊຸມລດັຖະບານ ຈະນາໍເອົາບນັຫາອື່ ນ ທ່ີ
ສາໍຄນັ ແລະຈາໍເປນັ ມາພິຈາລະນາກໄໍດ.້ 

 

ມາດຕາ 10( ໃໝ ່). ກອງປະຊຸມພິເສດຂອງລດັຖະບານ 
   ກອງປະຊຸມພິເສດຂອງລດັຖະບານ ແມນ່ກອງປະຊຸມສະມາຊກິລດັຖະບານ ໂດຍການຮຽກ

ໂຮມ ແລະເປັນປະທານຂອງປະທານປະເທດ ຊຶ່ ງສາມາດເປີດຂືນ້ໄດທ້ກຸເວລາ ເມ ື່ອປະເທດຊາດຕກົຢູໃ່ນ
ສະພາວະວກິດິການຮາ້ຍແຮງ ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທາໍ-ສງັຄມົ, ໄພທາໍມະຊາດ ຫລືໃນສະ 
ພາວະສກຸເສີນທາງດາ້ນປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະການພວົພນັກບັຕາ່ງປະເທດ.  

 
 

ໝວດທີ IV 
ພາລະບດົບາດ, ສດິ ແລະໜາ້ທ່ີຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ

 

ມາດຕາ 11( ໃໝ ່). ພາລະບດົບາດຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ 
ນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ເປັນຫວົໜາ້ລດັຖະບານ, ຊີນ້າໍ ແລະ ອາໍນວຍຄວບຄມຸການເຄື່ ອນໄຫວວຽກ

ງານຂອງລດັຖະບານ ແລະອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ. 
 

ມາດຕາ 12( ໃໝ ່). ສິດ ແລະໜາ້ທ່ີຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ 
ນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ມສີິດ ແລະໜາ້ທ່ີດ ັງ່ນີ ້: 
1. ຮຽກໂຮມ ແລະເປັນປະທານກອງປະຊຸມລດັຖະບານ; 
2. ຊີນ້າໍ ແລະອາໍນວຍຄວບຄມຸວຽກງານຂອງລດັຖະບານ, ກວດກາການປະຕິບດັມະຕິຂອງສະ 

ພາແຫງ່ຊາດ, ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມລດັຖະບານ ແລະການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງກະຊວງ
, ອງົການທຽບເທ່ົາກະຊວງ, ແຂວງ, ນະຄອນ ແລະ ອງົການອື່ ນໆ ທ່ີຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ; 

3. ສະເໜີແຕງ່ຕ ັງ້, ຍກົຍາ້ຍ ຫລື ປດົຕາໍແໜງ່ຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ, ລດັຖະມນົຕີວາ່ການ
ກະຊວງ, ລດັຖະມນົຕີປະຈາໍສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ, ຫວົໜາ້ອງົການທຽບເທ່ົາກະຊວງ 
ຕ່ໍສະພາແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອພິຈາລະນາຮບັຮອງເອົາ; 

4. ສະເໜີປະທານປະເທດແຕງ່ຕ ັງ້ຜູຕ້າງໜາ້ທ່ີມອີາໍນາດເຕັມຂອງ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະ 
ໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ໄປປະຈາໍຢູຕ່າ່ງປະເທດ ຫລືຮຽກຄນື;  

5. ສະເໜີປະທານປະເທດ ແຕງ່ຕ ັງ້, ຍກົຍາ້ຍ ຫລືປດົຕາໍແໜງ່ ເຈົາ້ແຂວງ, ເຈົາ້ຄອງນະຄອນ 
ແລະສະເໜີເລ່ືອນຊ ັນ້ ຫລືປດົຊ ັນ້ນາຍພນົຢູໃ່ນກາໍລງັປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ; 
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6. ແຕງ່ຕ ັງ້, ຍກົຍາ້ຍ ຫລືປດົຕາໍແໜງ່ລດັຖະມນົຕີຊວ່ຍວາ່ການກະຊວງ, ລດັຖະມນົຕີຊວ່ຍ
ປະຈາໍສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ, ຮອງຫວົໜາ້ອງົການທຽບເທ່ົາກະຊວງ, ຫວົໜາ້ແລະ 
ຮອງຫວົໜາ້ທະບວງ, ຫວົໜາ້ກມົ, ຮອງເຈົາ້ແຂວງ, ຮອງເຈົາ້ຄອງນະຄອນ, ເຈົາ້ເມອືງ, ຫວົ
ໜາ້ເທດສະບານ, ຫວົໜາ້ອງົການທ່ີຂືນ້ກບັລດັຖະບານ ແລະ ຕາໍແໜງ່ທຽບເທ່ົາອື່ ນໆ; 

7. ເລ່ືອນຊ ັນ້ ຫລືປດົຊ ັນ້ພນັເອກຢູໃ່ນກາໍລງັປ້ອງກນັຊາດ, ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ; 
8. ອອກດາໍລດັ, ຂໍຕ້ກົລງົ, ຄາໍສ ັ່ງ ແລະຄາໍແນະນາໍ ກຽ່ວກບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ນະໂຍບາຍ, 

ລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ແຜນການຂອງລດັຖະບານ; ອອກດາໍລດັ ກຽ່ວກບັການຈດັຕ ັງ້ ແລະ 
ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງກະຊວງ, ອງົການທຽບເທ່ົາກະຊວງ, ທະບວງ ແລະ ອງົການປກົຄອງ
ທອ້ງຖິ່ນ; 

9. ລາຍງານປະຈາໍປີ ກຽ່ວກບັ ການປະຕິບດັໜາ້ທ່ີຂອງລດັຖະບານ ຕ່ໍສະພາແຫງ່ຊາດ, ຄະນະ
ປະຈາໍສະພາແຫງ່ຊາດ ໃນເວລາທ່ີສະພາແຫງ່ຊາດ ບ່ໍໄດເ້ປີດກອງປະຊຸມ ແລະ ລາຍງານຕ່ໍ
ປະທານປະເທດ; 

10. ມອບສິດ ແລະໜາ້ທ່ີ ໃຫຮ້ອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີທາ່ນໃດທາ່ນໜ່ຶງວາ່ການແທນ ໃນເວລາຕິດ
ຂດັ; 

11. ລາອອກຈາກຕາໍແໜງ່ ເມ ື່ອເຫັນວາ່ຕນົບ່ໍສາມາດປະຕິບດັໜາ້ທ່ີໄດ ້ ຍອ້ນເຫດຜນົທາງດາ້ນ 
ສຂຸະພາບ ຫລື ດວ້ຍເຫດຜນົອື່ ນໆ; 

12. ປະຕິບດັສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີອື່ ນໆ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລດັຖະທາໍມະນນູ ແລະ ລະບຽບ ກດົ
ໝາຍ. 

 

ມາດຕາ 13( ໃໝ ່). ການແຕງ່ຕ ັງ້ນາຍກົລດັຖະມນົຕີ 
ນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ຖກືແຕງ່ຕ ັງ້ ຫລືປດົຕາໍແໜງ່ ໂດຍປະທານປະເທດ ພາຍຫລງັທ່ີສະພາແຫງ່

ຊາດໄດຮ້ບັຮອງເອົາແລວ້. 
ມາດຕາ 14( ໃໝ ່). ພາລະບດົບາດຂອງຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ 

ຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ມພີາລະບດົບາດເປັນຜູຊ້ວ່ຍວຽກນາຍກົລດັຖະມນົຕີໃນການນາໍພາ, ອາໍ 
ນວຍຄວບຄມຸວຽກງານລວມຂອງລດັຖະບານ, ຮບັຜິດຊອບວຽກງານໃດໜ່ຶງ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕີ. ເມ ື່ອນາຍກົລດັຖະມນົຕີຕິດຂດັແມນ່ຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັມອບໝາຍ
ເປັນຜູວ້າ່ການແທນ. 

ຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ມສີິດລາອອກຈາກຕາໍແໜງ່ ເມ ື່ອເຫັນວາ່ຕນົບ່ໍສາມາດ ປະຕິບດັໜາ້ທ່ີ
ໄດຍ້ອ້ນເຫດຜນົທາງດາ້ນສຂຸະພາບ ຫລືດວ້ຍເຫດຜນົອື່ ນໆ. 

 

ມາດຕາ 15 ( ໃໝ ່). ການແຕງ່ຕ ັງ້ຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ 
ຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີຖກືແຕງ່ຕ ັງ້ ຫລືປດົຕາໍແໜງ່ໂດຍປະທານປະເທດ ພາຍຫລງັທ່ີສະພາ

ແຫງ່ຊາດໄດຮ້ບັຮອງເອົາແລວ້. 
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ໝວດທີ V 
 ສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ

 

ມາດຕາ 16 ( ໃໝ ່). ພາລະບດົບາດຂອງສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ 
ສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ແມນ່ອງົການຈດັຕ ັງ້ໃນໂຄງປະກອບກງົຈກັຂອງລດັຖະບານ, ມີ

ພາລະບດົບາດເປັນເສນາທິການໃຫລ້ດັຖະບານ, ເປັນຜູປ້ະສານງານ ແລະຄ ົນ້ຄວາ້ສະຫລບຸສງັລວມບນັຫາ
ຕາ່ງໆ ກຽ່ວກບັການປະຕິບດັໜາ້ທ່ີວຽກງານຂອງລດັຖະບານ; ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະສາ້ງເງ ື່ອນໄຂອາໍນວຍຄວາມ
ສະດວກ ໃນການປະຕິບດັວຽກງານຂອງລດັຖະບານ, ນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ແລະອງົການອື່ ນໆທ່ີຂຶນ້ກບັ
ລດັຖະບານ. 

 

ມາດຕາ 17 ( ໃໝ ່). ໂຄງປະກອບກງົຈກັຂອງສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ 
ສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ປະກອບດວ້ຍຫອ້ງວາ່ການສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ, ຄະນະ

ເລຂາທິການລດັຖະບານ, ທະບວງ ແລະອງົການທ່ີຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ. 
 

ມາດຕາ 18 ( ໃໝ ່). ໂຄງປະກອບບກຸຄະລາກອນຂອງສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ 
ສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ຊຶ່ ງຢູພ່າຍໃຕຄ້ວາມຮບັຜິດຊອບໂດຍກງົຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ມ ີ

ຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ, ລດັຖະມນົຕີປະຈາໍສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ, ລດັຖະມນົຕີຊວ່ຍປະຈາໍສາໍນກັ
ງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ, ຫວົໜາ້ ແລະຮອງຫວົໜາ້ ຫອ້ງວາ່ການ, ຫວົໜາ້ ແລະຮອງຫວົໜາ້ຄະນະເລຂາທິ
ການລດັຖະບານ, ຫວົໜາ້ ແລະຮອງຫວົໜາ້ທະບວງ, ຫວົຫນາ້ ແລະຮອງຫວົຫນາ້ອງົການທ່ີຂຶນ້ກບັລດັຖະ 
ບານ, ຫວົຫນາ້ ແລະຮອງຫວົໜາ້ກມົ, ຫວົໜາ້ ແລະຮອງຫວົໜາ້ພະແນກ ແລະພະນກັງານວຊິາການ. 

 

ມາດຕາ 19 ( ໃໝ ່). ສິດ ແລະໜາ້ທ່ີຂອງສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ 
ສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີມສີິດ ແລະໜາ້ທ່ີ ດ ັງ່ນີ ້: 
1. ກະກຽມ, ບນັທຶກ ແລະແຈງ້ຜນົຂອງກອງປະຊຸມລດັຖະບານ; 
2. ສະຫລບຸສງັລວມ, ເກບັກາໍຂໍມ້ນູຂາ່ວສານທງັພາຍໃນ ແລະຕາ່ງປະເທດ ເພ່ືອລາຍງານໃຫ້

ແກລ່ດັຖະບານ ແລະນາຍກົລດັຖະມນົຕີ; 
3. ຄ ົນ້ຄວາ້ ວໄິຈ ບນັຫາຕາ່ງໆ ແລະສະເໜີຕ່ໍລດັຖະບານ, ນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ເພ່ືອກາໍນດົນະ

ໂຍບາຍ, ແຜນຍດຸທະສາດການພດັທະນາ ແລະກນົໄກການຄຸມ້ຄອງເສດຖະກດິ, ວດັທະນະ 
ທາໍ-ສງັຄມົ, ປ້ອງກນັຊາດ, ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, ການຕາ່ງປະເທດ, ການປກົປກັຮກັສາ
ຊບັພະຍາກອນແຫງ່ຊາດ ແລະຄວາມສມົດນູ ຂອງສິ່ ງແວດລອ້ມ; 

4. ຄຸມ້ຄອງຂງົເຂດວຽກງານຕາ່ງໆທ່ີບ່ໍຂຶນ້ກບັກະຊວງ ແລະອງົການທຽບເທ່ົາກະຊວງ; 
5. ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂ ແລະອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານ ໃຫແ້ກລ່ດັຖະບານ, 

ນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ແລະບນັດາອງົການທ່ີສງັກດັສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ; 
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6. ພວົພນັ, ປະສານງານກບັຫອ້ງວາ່ການສນູກາງພກັ, ຫອ້ງວາ່ການສະພາແຫງ່ຊາດ, ຫອ້ງວາ່
ການສາໍນກັງານປະທານປະເທດ, ບນັດາກະຊວງ, ອງົການທຽບເທ່ົາກະຊວງ, ແຂວງ, ນະ 
ຄອນ, ແນວລາວສາ້ງຊາດ ແລະອງົການຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົຂ ັນ້ສນູກາງ, ເພ່ືອຄວາມເປັນເອກະ
ພາບໃນການອາໍນວຍ, ຄວບຄມຸວຽກງານລວມຂອງລດັຖະບານ; 

7. ປະຕິບດັສິດ ແລະໜາ້ທ່ີອື່ ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ແລະ ຕາມທ່ີໄດ້
ກາໍນດົໄວໃ້ນລດັຖະທາໍມະນນູ ແລະລະບຽບກດົໝາຍ. 

 

ມາດຕາ 20 ( ໃໝ ່). ພາລະບດົບາດຂອງລດັຖະມນົຕີປະຈາໍສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ 
ລດັຖະມນົຕີປະຈາໍສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ແມນ່ສະມາຊກິລດັຖະບານ, ເປັນເສນາທິການໃຫ້

ແກລ່ດັຖະບານ, ຮບັຜິດຊອບວຽກງານໃດໜ່ຶງ ຕາມການມອບໝາຍຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ. 
 

ມາດຕາ 21 ( ໃໝ ່). ສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງລດັຖະມນົຕີປະຈາໍສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ 
ລດັຖະມນົຕີປະຈາໍສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີມ ີສິດ ແລະໜາ້ທ່ີ ດ ັງ່ນີ ້: 
1. ນາໍເອົາມະຕິຂອງກອງປະຊຸມລດັຖະບານໄປຜນັຂະຫຍາຍ ແລະຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ໃນຂງົເຂດ

ວຽກງານທ່ີຕນົຮບັຜິດຊອບ; 
2. ຊີນ້າໍ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະກວດກາ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນການ ໃນຂງົເຂດວຽກງານທ່ີຕນົຮບັ

ຜິດຊອບ; 
3. ອອກຂໍຕ້ກົລງົ, ຄາໍສ ັ່ງ, ຄາໍແນະນາໍ ແລະແຈງ້ການ ແນໃສເ່ພ່ີມທະວປີະສິດທິພາບໃນຂງົ

ເຂດວຽກງານທ່ີຕນົຮບັຜິດຊອບ; 
4. ງດົການປະຕິບດັ, ລບົລາ້ງ ຫລືຍກົເລີກຂໍຕ້ກົລງົ, ຄາໍສ ັ່ງ, ຄາໍແນະນາໍ ແລະ ແຈງ້ການ 

ຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ຂ ັນ້ລຸມ່ ທ່ີຂຶນ້ກບັຂງົເຂດວຽກງານທ່ີຕນົຮບັຜິດຊອບ ແລະມສີິດສະເໜີ 
ດດັ ແປງ ຫລືຍກົເລີກ ນຕິິກາໍຂອງຂະແໜງການອື່ ນ ຫລືຂອງແຂວງ, ນະຄອນ ທ່ີຂດັກບັ 
ລະ ບຽບຫລກັການຂອງຂງົເຂດວຽກງານທ່ີຕນົຮບັຜິດຊອບ ຫລືຂດັກບັລະບຽບກດົໝາຍ;  

5. ວາງມາດຕະການອນັຈາໍເປັນ ເພ່ືອປະຕິບດັແຜນການປະຈາໍປີ; 
6. ສະເໜີຮາ່ງກດົໝາຍ, ຮາ່ງລດັຖະບນັຍດັ, ຮາ່ງລດັຖະດາໍລດັ ແລະຮາ່ງດາໍລດັ ກຽ່ວກບັ ຂະ 

ແໜງການຂອງຕນົຕ່ໍລດັຖະບານ; 
7. ແຕງ່ຕ ັງ້, ຍກົຍາ້ຍ ຫລືປດົຕາໍແໜງ່ຮອງຫວົໜາ້ກມົ; ຫວົໜາ້ ແລະຮອງຫວົໜາ້ພະແນກ 

ຂອງກມົ; 
8. ພວົພນັ ຮວ່ມມ,ື ເຊັນສນັຍາ ແລະອະນສຸນັຍາກບັຕາ່ງປະເທດ ຕາມການ ມອບໝາຍຂອງ ລດັຖະ 

ບານ; 

9. ລາອອກຈາກຕາໍແໜງ່ ເມ ື່ອເຫັນວາ່ຕນົບ່ໍສາມາດປະຕິບດັໜາ້ທ່ີໄດ ້ ຍອ້ນເຫດຜນົ ທາງດາ້ນ
ສຂຸະພາບ ຫລື ດວ້ຍເຫດຜນົອື່ ນໆ; 

10. ປະຕິບດັສິດ ແລະໜາ້ທ່ີອື່ ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ຫລືຕາມທ່ີໄດ້
ກາໍນດົໄວໃ້ນລດັຖະທາໍມະນນູ ແລະລະບຽບ ກດົໝາຍ. 
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ມາດຕາ 22 ( ໃໝ ່). ພາລະບດົບາດຂອງລດັຖະມນົຕີຊວ່ຍປະຈາໍສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ 
ລດັຖະມນົຕີຊວ່ຍປະຈາໍສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ມພີາລະບດົບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫແ້ກ່

ລດັຖະບານ ແລະຮບັຜິດຊອບວຽກງານໃດໜ່ຶງ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ຫລື
ລດັຖະມນົຕີປະຈາໍສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ. 

ອາຍກຸານຂອງລດັຖະມນົຕີຊວ່ຍປະຈາໍສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ເທ່ົາກບັອາຍກຸານຂອງລດັຖະ 
ບານ. 

ລດັຖະມນົຕີຊວ່ຍປະຈາໍສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ມສີິດລາອອກຈາກຕາໍແໜງ່ ເມ ື່ອເຫັນວາ່
ຕນົບ່ໍສາມາດປະຕິບດັໜາ້ທ່ີໄດ ້ຍອ້ນເຫດຜນົທາງດາ້ນສຂຸະພາບ ຫລືດວ້ຍເຫດຜນົອື່ ນໆ. 

 

ໝວດທີ VI 
ກະຊວງ ແລະອງົການທຽບເທ່ົາກະຊວງ 

 

ມາດຕາ 23(ໃໝ ່). ທ່ີຕ ັງ້ ແລະພາລະບດົບາດຂອງກະຊວງ  ແລະ ອງົການທຽບເທ່ົາກະຊວງ 
ກະຊວງ ແລະອງົການທຽບເທ່ົາກະຊວງ ແມນ່ກງົຈກັຂອງລດັຖະບານ ມພີາລະບດົບາດເປັນ

ເສນາທິການໃຫແ້ກລ່ດັຖະບານ ແລະຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກ ກຽ່ວກບັຂະແໜງການຂອງຕນົ ໃນຂອບເຂດ
ທົ່ວປະເທດ. 

 

ມາດຕາ 24 ( ໃໝ ່). ໂຄງປະກອບກງົຈກັຂອງກະຊວງ ແລະ ອງົການທຽບເທ່ົາກະຊວງ 
ກະຊວງ ແລະອງົການທຽບເທ່ົາກະຊວງ  ປະກອບດວ້ຍຫອ້ງການກະຊວງ, ຫອ້ງການອງົການ

ທຽບເທ່ົາກະຊວງ, ກມົ, ພະແນກ, ສະຖາບນັ ແລະຫວົໜວ່ຍວຊິາການຕາ່ງໆ ຊຶ່ ງກາໍນດົໂດຍ ດາໍລດັ
ຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ. 

 
ມາດຕາ 25 ( ໃໝ ່). ໂຄງປະກອບບກຸຄະລາກອນຂອງກະຊວງ ແລະ ອງົການທຽບເທ່ົາກະຊວງ 

ກະຊວງ ແລະອງົການທຽບເທ່ົາກະຊວງ ປະກອບມລີດັຖະມນົຕີວາ່ການກະຊວງ, ຫວົໜາ້ອງົການ
ທຽບເທ່ົາກະຊວງ, ລດັຖະມນົຕີຊວ່ຍວາ່ການກະຊວງ, ຮອງຫວົໜາ້ອງົການ ທຽບເທ່ົາກະຊວງ; ຫວົໜາ້, 
ຮອງຫວົໜາ້ຫອ້ງການ; ຫວົໜາ້, ຮອງຫວົໜາ້ກມົ;  ຫວົໜາ້, ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກ; ຫວົໜາ້, ຮອງຫວົ
ໜາ້ສະຖາບນັ; ຫວົໜາ້ ແລະຮອງຫວົໜາ້ຂອງຫວົ ໜວ່ຍວຊິາການ ແລະພະນກັງານວຊິາການ. 
 

ມາດຕາ 26 ( ໃໝ ່). ສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງກະຊວງ ແລະ ອງົການທຽບເທ່ົາກະຊວງ 
ກະຊວງ ແລະອງົການທຽບເທ່ົາກະຊວງມສີິດ ແລະໜາ້ທ່ີດ ັງ່ນີ ້: 
1. ຄ ົນ້ຄວາ້ຮາ່ງນະໂຍບາຍ ແລະແຜນຍດຸທະສາດ ຂອງຂະແໜງການຕນົ ເພ່ືອສະເໜີຕ່ໍລດັຖະ 

ບານ; 
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2. ຄ ົນ້ຄວ້າຫນັເອົານະໂຍບາຍ, ແຜນການ, ມະຕິຕກົລງົຂອງລດັຖະບານມາເປັນ ແຜນການ, 
ແຜນງານ ແລະໂຄງການລະອຽດຂອງຂະແໜງການຕນົ ພອ້ມທງັຮບັຜິດຊອບ ໃນການຈດັຕ ັງ້
ປະຕິບດັ; 

3. ສະເໜີປບັປງຸ ຫລືສາ້ງຮາ່ງກດົໝາຍ, ຮາ່ງລດັຖະບນັຍດັ, ຮາ່ງລດັຖະດາໍລດັ, ຮາ່ງດາໍລດັ ຕ່ໍ
ລດັຖະບານ; ອອກຂໍຕ້ກົລງົ, ຄາໍສ ັ່ງ, ຄາໍແນະນາໍ ແລະແຈງ້ການ ເພ່ືອຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກ ໃນ
ຂະແໜງການຂອງຕນົ; 

4. ຊີນ້າໍ ແລະຄຸມ້ຄອງຕາມສາຍຕ ັງ້ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກງານ ແລະບກຸຄະລາກອນ ຂອງ
ຂະແໜງການຕນົ ໂດຍປະສານສມົທບົກບັອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ; 

5. ສາ້ງບກຸຄະລາກອນໃນຂະແໜງການຂອງຕນົ; 
6. ພວົພນັວຽກງານກບັຕາ່ງປະເທດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລດັຖະບານ; 
7. ກວດກາ ແລະສະຫລບຸສງັລວມ ສະພາບການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກງານຂະແໜງການຂອງຕນົ 

ແລວ້ລາຍງານຕ່ໍລດັຖະບານ ແລະນາຍກົລດັຖະມນົຕີ; 
8. ປະຕິບດັສິດ ແລະໜາ້ທ່ີອື່ ນໆ ທ່ີລດັຖະບານມອບໝາຍໃຫສ້ະເພາະ ແລະ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົ

ໄວໃ້ນລດັຖະທາໍມະນນູ ແລະລະບຽບ ກດົໝາຍ.  
 
ມາດຕາ 27 ( ໃໝ ່). ພາລະບດົບາດຂອງລດັຖະມນົຕີວາ່ການກະຊວງ ແລະ ຫວົໜາ້ອງົການ  

ທຽບເທ່ົາກະຊວງ 
 ລດັຖະມນົຕີວາ່ການກະຊວງ, ຫວົໜາ້ອງົການທຽບເທ່ົາກະຊວງ ແມນ່ສະມາຊກິລດັຖະບານ, ເປັນ

ຫວົໜາ້ຂະແໜງການ, ເປັນເສນາທິການໃຫແ້ກລ່ດັຖະບານ ໃນການຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກໃນຂະແໜງການ
ຂອງຕນົ. 

 
ມາດຕາ 28 ( ໃໝ ່). ສິດ ແລະໜາ້ທ່ີຂອງລດັຖະມນົຕີວາ່ການກະຊວງ ແລະຫວົໜາ້ອງົການທຽບເທ່ົາກະຊວງ 

ລດັຖະມນົຕີວາ່ການກະຊວງ ແລະຫວົໜາ້ອງົການທຽບເທ່ົາກະຊວງມສີິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີດ ັງ່ນີ:້ 
1. ນາໍເອົາມະຕິຂອງກອງປະຊຸມລດັຖະບານໄປຜນັຂະຫຍາຍ ແລະຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ໃນຂະແໜງການ

ຂອງຕນົ; 
2. ຊີນ້າໍ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະກວດກາ ການປະຕິບດັວຽກງານຂອງຂະແໜງການຕນົ; 
3. ອອກຂໍຕ້ກົລງົ, ຄາໍສ ັ່ງ, ຄາໍແນະນາໍ ແລະແຈງ້ການແນໃສເ່ພ່ີມທະວປີະສິດທິພາບ ໃນການຈດັຕ ັງ້

, ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງການຄຸມ້ຄອງຕາມຂະແໜງການ; 
4. ງດົການປະຕິບດັ, ລບົລາ້ງ ຫລືຍກົເລີກຂໍຕ້ກົລງົ, ຄາໍສ ັ່ງ, ຄາໍແນະນາໍ ແລະແຈງ້ການ ຂອງອງົ

ການຈດັຕ ັງ້ຂ ັນ້ລຸມ່ທ່ີຂຶນ້ກບັຂະແໜງການຂອງຕນົ ແລະມສີິດສະເໜີ ດດັແປງ, ງດົການປະຕິບດັ, 
ລບົລາ້ງ ຫລືຍກົເລີກນຕິິກາໍ ຂອງຂະແໜງການອື່ ນ ຫລືຂອງອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ ທ່ີຂດັກບັ
ລະບຽບຫລກັການຂອງຂະແໜງການຕນົ ຫລືຂດັກບັລະບຽບ ກດົໝາຍ; 

5. ວາງມາດຕະການອນັຈາໍເປັນ ເພ່ືອປະຕິບດັແຜນການປະຈາໍປີ; 
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6. ສະເໜີປບັປງຸ ຫລືສາ້ງຮາ່ງກດົໝາຍ, ຮາ່ງລດັຖະບນັຍດັ, ຮາ່ງລດັຖະດາໍລດັ ແລະຮາ່ງດາໍລດັ 
ກຽ່ວກບັຂະແໜງການຂອງຕນົຕ່ໍລດັຖະບານ; 

7. ແຕງ່ຕ ັງ້, ຍກົຍາ້ຍ ຫລືປດົຕາໍແໜງ່ຮອງຫວົຫອ້ງການ, ຮອງຫວົໜາ້ກມົ; ຫວົໜາ້ພະແນກ ແລະ
ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກ, ຫວົໜາ້ ແລະຮອງຫວົໜາ້ຫວົໜວ່ຍວຊິາການ. 

ແຕງ່ຕ ັງ້, ຍກົຍາ້ຍ ຫລືປົົດົຕາໍແໜງ່ຫວົໜາ້ ແລະຮອງຫວົໜາ້ພະແນກຂ ັນ້ແຂວງ, ຫວົໜາ້
ຫອ້ງການຂ ັນ້ເມອືງຂອງຂະແໜງການຕນົ ໂດຍມກີານສມົທບົກບັອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ; 

8. ມອບວຽກງານໃດໜ່ຶງໃຫລ້ດັຖະມນົຕີຊວ່ຍວາ່ການກະຊວງ, ຮອງຫວົໜາ້ອງົການທຽບເທ່ົາກະຊວງ 
ຮບັຜິດຊອບ; ມອບໃຫລ້ດັຖະມນົຕີຊວ່ຍວາ່ການກະຊວງ, ຮອງຫວົໜາ້ອງົການ ທຽບເທ່ົາກະຊວງ
ທາ່ນໃດທາ່ນໜ່ຶງວາ່ການແທນ ໃນເວລາຕິດຂດັ; 

9. ພວົພນັຮວ່ມມ,ື ເຊັນສນັຍາ ແລະອະນສຸນັຍາກບັຕາ່ງປະເທດ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງລດັຖະບານ; 

10. ລາອອກຈາກຕາໍແໜງ່ ເມ ື່ອເຫັນວາ່ຕນົບ່ໍສາມາດປະຕິບດັໜາ້ທ່ີໄດ ້ ຍອ້ນເຫດຜນົທາງດາ້ນສຂຸະ 
ພາບ ຫລືດວ້ຍເຫດຜນົອື່ ນໆ; 

11. ປະຕບິດັສດິ ແລະໜາ້ທ່ີອື່ ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງລດັຖະບານ ຫລືຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລດັຖະທາໍ
ມະນນູ ແລະລະບຽບ ກດົໝາຍ. 
 

 ມາດຕາ 29 ( ໃໝ ່). ພາລະບດົບາດຂອງລດັຖະມນົຕີຊວ່ຍວາ່ການກະຊວງ ແລະ ຮອງຫວົໜາ້ອງົການທຽບ
ເທ່ົາກະຊວງ 

ລດັຖະມນົຕີຊວ່ຍວາ່ການກະຊວງ ແລະ ຮອງຫວົໜາ້ອງົການທຽບເທ່ົາກະຊວງ ມພີາລະບດົບາດ 
ເປັນຜູຊ້ວ່ຍວຽກລດັຖະມນົຕີວາ່ການກະຊວງ, ຫວົໜາ້ອງົການທຽບເທ່ົາກະຊວງໃນການນາໍພາ, ອາໍນວຍ
ຄວບຄມຸວຽກງານລວມຂອງກະຊວງ, ອງົການທຽບເທ່ົາກະຊວງ; ຮບັຜິດຊອບວຽກງານໃດໜ່ຶງ ຕາມການ
ມອບໝາຍຂອງລດັຖະມນົຕີວາ່ການກະຊວງ, ຫວົໜາ້ອງົການທຽບເທ່ົາກະຊວງ. 

ອາຍກຸານຂອງລດັຖະມນົຕີຊວ່ຍວາ່ການກະຊວງ ແລະຮອງຫວົໜາ້ອງົການທຽບເທ່ົາກະຊວງ ເທ່ົາ
ກບັອາຍກຸານຂອງລດັຖະບານ. 

ລດັຖະມນົຕີຊວ່ຍວາ່ການກະຊວງ ແລະ ຮອງຫວົໜາ້ອງົການທຽບເທ່ົາກະຊວງ ມສີິດລາອອກຈາກ
ຕາໍແໜງ່ ເມ ື່ອເຫັນວາ່ຕນົບ່ໍສາມາດປະຕິບດັໜາ້ທ່ີໄດ ້ ຍອ້ນເຫດຜນົທາງດາ້ນສຂຸະພາບ ຫລື ດວ້ຍເຫດ 
ຜນົອື່ ນໆ. 

 

ໝວດທີ VII 
ລະບອບວທີິເຮັດວຽກຂອງລດັຖະບານ 

 

ມາດຕາ 30 ( ໃໝ ່). ວທີິເຮັດວຽກຂອງລດັຖະບານ 
ລດັຖະບານເຮັດວຽກຕາມຫລກັການລວມສນູປະຊາທິປະໄຕ ໂດຍມກີານສມົທບົລະຫວາ່ງຄວາມ

ຮບັຜິດຊອບຂອງໝູຄ່ະນະ ກບັການຍກົສງູຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງບກຸຄນົ. ລດັຖະບານຖເືອົາກອງປະຊຸມ
ເປັນຮບູການຕ ົນ້ຕໍໃນການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕນົ. 
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ມາດຕາ 31.  ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະມາຊກິລດັຖະບານ 
ໃນການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕນົ ສະມາຊກິລດັຖະບານຕອ້ງເຄົາລບົພາລະບດົບາດ, ໜາ້ທ່ີ 

ຂອງກນັ ແລະກນັ, ພອ້ມທງັປະສານສມົທບົກນັ. 
ໃນກລໍະນທ່ີີມບີນັຫາບ່ໍເປັນເອກະພາບ ລະຫວາ່ງສະມາຊກິດວ້ຍກນັ ໃຫນ້າໍສະເໜີຕ່ໍນາຍກົລດັຖະ 

ມນົຕີ ເພ່ືອພິຈາລະນາແກໄ້ຂ. 
ໃນການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຕາ່ງປະເທດ ສະມາຊກິລດັຖະບານ ຕອ້ງຂໍຄວາມເຫັນຈາກນາຍກົ 

ລດັຖະມນົຕີ. 
 

ມາດຕາ 32 ( ໃໝ ່). ການພວົພນັກບັສະພາແຫງ່ຊາດ 
ລດັຖະບານ ມພີນັທະລາຍງານການເຄື່ ອນໄຫວປະຈາໍປີຂອງຕນົຕ່ໍສະພາແຫງ່ຊາດ, ສະເໜີຜາ່ນ

ແຜນຍດຸທະສາດແຫງ່ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ແຜນງບົປະມານແຫງ່ລດັ, ການດດັແກ້
ແຜນງບົປະມານແຫງ່ລດັ ເພ່ືອໃຫສ້ະພາແຫງ່ຊາດພິຈາລະນາ ແລະຮບັຮອງເອົາ, ອະທິບາຍ ແກຂໍ້ຂ້ອ້ງ
ໃຈ, ຕອບການຊກັຖາມຂອງສະມາຊກິສະພາແຫງ່ຊາດ ກຽ່ວກບັການປະຕິບດັໜາ້ທ່ີຂອງລດັຖະບານ ຫລື
ຂອງສະມາຊກິລດັຖະບານທາ່ນໃດທາ່ນໜ່ຶງ. 

ໃນເວລາສະພາແຫງ່ຊາດບ່ໍເປີດກອງປະຊຸມ ລດັຖະບານມພີນັທະລາຍງານການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານ
ຂອງຕນົ ຕ່ໍຄະນະປະຈາໍສະພາແຫງ່ຊາດ ແລະສະໜອງຂໍມ້ນູຕາ່ງໆ ຕາມຄາໍສະເໜີຂອງຄະນະປະຈາໍສະພາ
ແຫງ່ຊາດ. 

ໃນການພວົພນັວຽກງານກບັຕາ່ງປະເທດ ຫລືວຽກງານຢູພ່າຍໃນປະເທດທ່ີສາໍຄນັນ ັນ້ ລດັຖະ 
ບານ ຈະຕອ້ງຂໍຄວາມເຫັນດຈີາກສະພາແຫງ່ຊາດເສຍກອ່ນ. ໃນການພວົພນັກບັຕາ່ງປະເທດ ຖາ້ຫາກ
ໄດມ້ກີານເຊັນສນົທິສນັຍາ ຫລືສນັຍາທ່ີຕອ້ງໃຫສ້ດັຕະຍາບນັ ຕາມກດົໝາຍນ ັນ້ ລດັຖະບານຕອ້ງນາໍສະເ
ໜີຕ່ໍສະພາແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອພິຈາລະນາຕກົລງົ. 

 

ມາດຕາ 33 ( ໃໝ ່). ການພວົພນັກບັປະທານປະເທດ 
ລດັຖະບານ ລາຍງານການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕນົຕ່ໍປະທານປະເທດ. ກອງປະຊຸມພິເສດ

ຂອງ ລດັຖະບານ ແມນ່ປະທານປະເທດເປັນຜູຮ້ຽກໂຮມ ແລະເປັນປະທານ. 
 

ມາດຕາ 34 ( ໃໝ ່).  ການພວົພນັກບັສານປະຊາຊນົສງູສດຸ ແລະອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສງູສດຸ 
ລດັຖະບານປະສານສມົທບົກບັສານປະຊາຊນົສງູສດຸ ແລະອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສງູສດຸ 

ໃນການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບດັກດົໝາຍ ແລະສະກດັກ ັນ້ສິ່ ງຫຍໍທໍ້້ຕາ່ງໆໃນສງັຄມົ. 
ໃນກລໍະນທ່ີີຈາໍເປັນ ລດັຖະບານອາດຈະເຊນີປະທານສານປະຊາຊນົສງູສດຸ ແລະ ໄອຍະການ

ປະຊາຊນົສງູສດຸ ເຂ້ົາຮວ່ມກອງປະຊຸມລດັຖະບານກໄໍດ.້ 
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ມາດຕາ 35 ( ໃໝ ່).  ການພວົພນັກບັແນວລາວສາ້ງຊາດ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົ ແລະ ອງົການ 
        ຈດັຕ ັງ້ສງັຄມົ 
ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫກ້ານເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານມປີະສິດທິຜນົ ລດັຖະບານປະສານສມົທບົກບັແນວ

ລາວ ສາ້ງຊາດ,ຄະນະຊາວໜຸມ່ປະຊາຊນົປະຕິວດັລາວ, ສະຫະພນັກາໍມະບານລາວ, ສະຫະພນັແມຍ່ິງ
ລາວ ແລະອງົການຈດັຕ ັງ້ສງັຄມົ ເພ່ືອປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນຄວາມຄດິເຫັນ, ປກຸລະດມົຊຸກຍູໃ້ຫອ້ງົ
ການຈດັຕ ັງ້ດ ັງ່ກາ່ວເຂ້ົາຮວ່ມໃນການຄຸມ້ຄອງລດັ, ຄຸມ້ຄອງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ແຈງ້ທິດທາງວຽກງານ, 
ມະຕິກອງປະຊຸມ ຂອງລດັຖະບານ, ສະພາບການຕາ່ງໆທ່ີສາໍຄນັ, ຕອບຂໍຂ້ອ້ງໃຈ ແລະສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫ້
ແນວລາວສາ້ງຊາດ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົ ແລະອງົການຈດັຕ ັງ້ສງັຄມົ ໄດເ້ຄື່ ອນໄຫວຕາມພາລະບດົ
ບາດຂອງຕນົ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີຈາໍເປັນກອໍາດຈະເຊນີຜູຕ້າງໜາ້ຂອງແນວລາວສາ້ງຊາດ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົ 
ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ສງັຄມົ ເຂ້ົາຮວ່ມກອງປະຊຸມຂອງລດັຖະບານກໄໍດ.້ 

 

ມາດຕາ 36 ( ໃໝ ່). ການພິຈາລະນາແກໄ້ຂຄາໍຮອ້ງທກຸ ຫລືຄາໍສະເໜີຂອງປະຊາຊນົ 
ໃນການເຄື່ ອນໄຫວປະຕິບດັວຽກງານຂອງຕນົ ລດັຖະບານ ແລະສະມາຊກິລດັຖະບານຕອ້ງຮບັ

ຟງັ ຄວາມຄດິຄວາມເຫັນຂອງປະຊາຊນົ. 
ລດັຖະບານພິຈາລະນາແກໄ້ຂຄາໍຮອ້ງທກຸ, ຄາໍສະເໜີຂອງປະຊາຊນົ ກຽ່ວກບັການກະທາໍທ່ີບ່ໍຖກື

ຕອ້ງຂອງພະນກັງານ, ລດັຖະກອນ ແລະອງົການບໍລິຫານລດັຂ ັນ້ຕາ່ງໆ ບນົພ້ືນຖານລະບຽບກດົໝາຍ. 

 
ໝວດທີ VIII  

ບດົບນັຍດັສດຸທາ້ຍ 
 

ມາດຕາ 37. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ 
ລດັຖະບານ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ເປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດົ  

ໝາຍສະບບັນີ.້ 
 

ມາດຕາ 38( ໃໝ ່). ຜນົສກັສິດ 
ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ປ່ຽນແທນກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍລດັຖະບານ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ 

ປະຊາຊນົລາວ ສະບບັເລກທີ 01/ 95, ລງົວນັທີ 8  ມນີາ 1995. 
ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສິດນບັແຕວ່ນັປະທານປະເທດ ແຫງ່ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ 

ປະຊາຊນົລາວ ອອກລດັຖະດາໍລດັປະກາດໃຊເ້ປັນຕ ົນ້ໄປ. 
ຂໍກ້າໍນດົ, ບດົບນັຍດັໃດທ່ີຂດັກບັກດົໝາຍສະບບັນີ ້ລວ້ນແຕຖ່ກືຍກົເລີກ. 

 

ປະທານສະພາແຫງ່ຊາດ 
ສະໝານ ວຍິະເກດ 
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