
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 
          ເລກທີ 11 ສປປ 

ລດັຖະດາໍລດັ 
ຂອງປະທານປະເທດ 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ກຽ່ວກບັການປະກາດ ໃຊກ້ດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍ ຜງັເມອືງ 

_______________ 
 

- ອີງຕາມລດັຖະທາໍມະນນູ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ, ຫມວດ
ທ່ີ V ມາດຕາ 53, ຂໍ ້1; 

- ອີງຕາມມະຕຕິກົລງົຂອງກອງປະຊຸມເທ່ືອທ່ີ 3 ສະໃໝສາມນັ ຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ ຊຸດທີ 
IV ກຽ່ວກບັການຮບັຮອງເອົາກດົຫມາຍ ວາ່ດວ້ຍຜງັເມອືງ ສະບບັເລກທີ 03-99/ ສພຊ ລງົວນັທີ 
3 ເມສາ 1999; 

- ອີງຕາມການສະເຫນຂີອງຄະນະປະຈາໍສະພາແຫງ່ຊາດ ສະບບັເລກທີ 05/ຄປຈ, ລງົວນັທີ  
6 ເມສາ 1999. 

 
ປະທານປະເທດ 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ອອກລດັຖະດາໍລດັ 
 

ມາດຕາ 1: ປະກາດໃຊກ້ດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍ ຜງັເມອືງ 
ມາດຕາ 2: ລດັຖະດາໍລດັສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສິດນບັແຕມ່ ືລ້ງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ. 

 
        ວຽງຈນັ, ວນັທີ 26 ເມສາ 1999 
         ປະທານປະເທດແຫງ່ ສ ປປ ລາວ  
         ຄາໍໄຕ ສພີນັດອນ. 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 
ສະພາແຫງ່ຊາດ               ເລກທີ 03-99/ສພຊ 

ມະຕຕິກົລງົ 
ຂອງສະພາແຫງ່ຊາດແຫງ່ 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
 

ກຽ່ວກບັການຕກົລງົຮບັຮອງເອົາກດົຫມາຍ ວາ່ດວ້ຍຜງັເມອືງ 
________________ 

 
- ອີງຕາມມາດຕາ 40 ຂໍ ້ 2 ຂອງລດັຖະທາໍມະນນູ ແລະ ມາດຕາ 3 ຂໍ ້ 2 ຂອງກດົ

ຫມາຍວາ່ດວ້ຍ ສະພາແຫງ່ຊາດ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ; 
- ອີງຕາມການສະເຫນຂີອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ສະບບັເລກທີ 08/ນຍ, ລງົວນັທີ 8 / 3 / 

1999; 
ພາຍຫລງັທ່ີໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ພິຈາລະນາຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ ງ ກຽ່ວກບັເນືອ້ໃນຂອງ

ກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍ ຜງັເມອືງ ໃນກອງປະຊຸມເທ່ືອທ່ີ 3 ສະໄໝສາມນັຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ ຊຸດທີ 
IV, ໃນວາລະປະຊຸມຕອນບາ່ຍຂອງວນັທີ 3 ເມສາ 1999. 

 
ກອງປະຊຸມໄດຕ້ກົລງົ: 

 
ມາດຕາ 1: ຮບັຮອງເອົາກດົຫມາຍ ວາ່ດວ້ຍຜງັເມອືງ ດວ້ຍຄະແນນສຽງຢາ່ງເປັນເອກະສນັ. 
ມາດຕາ 2: ມະຕຕິກົລງົສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສິດນບັແຕມ່ ືລ້ງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ 

 
        ວຽງຈນັ, ວນັທີ 3 ເມສາ 1999 
         ປະທານສະພາແຫງ່ຊາດ 
         ສະຫມານ ວຍິະເກດ 
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 ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ສະພາແຫງ່ຊາດ        ເລກທີ 03/99/ສພຊ. 
          ວນັທີ 3/4/1999 

ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ຜງັເມອືງ 
 

ພາກທີ I 
ບດົບນັຍດັທ ົ່ວໄປ 

 

ມາດຕາ 1. ໜາ້ທ່ີຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ຜງັເມອືງ 
ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ຜງັເມອືງ ກາໍນດົຫລກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກຽ່ວກບັ

ການຄຸມ້ຄອງ, ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ, ການກໍ່ສາ້ງ ແລະ ການປກຸສາ້ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ 
ລະດບັທອ້ງຖິ່ນໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ຕາມນະໂຍບາຍແລະກດົໝາຍ ແນໃສພ່ດັທະນາຕວົເມອືງໃຫໄ້ປຕາມ
ທິດທາງຂອງແຜນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ຮບັປະກນັທກຸການເຄື່ ອນໄຫວຂອງສງັຄມົໃນ
ຕວົເມອືງໃຫມ້ຄີວາມສະຫງບົ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ມຄີວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ, ມສີຂຸານາ
ໄມ, ມຄີວາມສີວໄິລ, ຮກັສາບຮູານສະຖານ, ສະຖາປດັຕະຍະກາໍຂອງພ້ືນຖານວດັທະນະທາໍ ທງັ
ຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ທິວທດັທາໍມະຊາດ. 

 

ມາດຕາ 2. ການຜງັເມອືງ 
ການຜງັເມອືງ ແມນ່ການຈດັສນັ ແລະ ພດັທະນາຕວົເມອືງ ລວມທງັການວາງລະບຽບການ

ແລະ ມາດຕະການທາງດາ້ນບໍລິຫານ, ເຕັກນກິ,ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງ
ແວດລອ້ມໃຫກ້ມົກຽວກນັ,ສມົເຫດສມົຜນົ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະ
ກດິ-ສງັຄມົ ໃນແຕລ່ະໄລຍະ. 

ຜງັເມອືງປະກອບດວ້ຍແຜນຜງັ, ບດົວພິາກ ແລະ ລະບຽບການກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງຕວົ
ເມອືງ. 

 

ມາດຕາ 3. ຕວົເມອືງ 
ຕວົເມອືງຕາມກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ແມນ່ສະຖານທ່ີດາໍລງົຊວີດິຂອງຊຸມຊນົຕາມລກັສະນະດ ັງ່

ນີ:້ 
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- ເປັນທ່ີຕ ັງ້ ນະຄອນຫລວງຂອງປະເທດ, ກາໍແພງນະຄອນ, ເທດສະບານແຂວງ, ເທດ
ສະບານເຂດພິເສດ, ເທດສະບານເມອືງ, ເຂດຈດຸສມຸເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ; 

- ມປີະຊາກອນໜາແໜນ້ພໍສມົຄວນ; 
- ມລີະບບົສາທາລະນະປະໂຫຍດ ແລະ ສາທາລະນປູະໂພກ ເຊ່ັນ: ຖະໜນົຫນົທາງ, ລະ

ບບົລະບາຍນ ໍາ້,ໂຮງໝໍ,ໂຮງຮຽນ, ເດີ່ ນກລິາ, ສວນສາທາລະນະ, ນ ໍາ້ປະປາ,ໄຟຟ້າ,ໂທລະສບັ 
ແລະອື່ ນໆ. 

ຕວົເມອືງ ແບງ່ອອກເປັນ ສາມລະດບັຄ ື:  
1. ຕວົເມອືງທ່ີຂຶນ້ກບັສນູກາງ; 
2. ຕວົເມອືງທ່ີຂຶນ້ກບັແຂວງ, ກາໍແພງນະຄອນ ແລະ ເຂດພິເສດ; 
3. ຕວົເມອືງທ່ີຂຶນ້ກບັເມອືງ. 

 
ມາດຕາ 4. ຫລກັການຂອງການວາງຜງັເມອືງ 

ການວາງຜງັເມອືງ ຕອ້ງວາງເປັນລະບບົ ແລະ ມກີານປະສານສມົທບົຢາ່ງກມົກຽວກນັລະ
ຫວາ່ງ ຂະແຫນງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ, ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊນົ. 

ການວາງຜງັເມອືງ ຕອ້ງໃຫແ້ທດເໝາະກບັລະດບັການຂະຫຍາຍຕວົ ທາງດາ້ນເສດຖະ
ກດິ-ສງັຄມົ ຂອງແຕລ່ະບໍລິເວນ, ຮບັປະກນັ ຄວາມສະຫງບົ, ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເປັນລະບຽບ
ຮຽບຮອ້ຍ, ມສີຂຸານາໄມ, ຄວາມສະດວກ,  ຄວາມສະອາດ, ຄວາມສວຍງາມ ແລະ ມນູເຊືອ້ວດັ
ທະນະທາໍຂອງບນັດາເຜ່ົາ, ຂອງຊາດແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

ຜງັເມອືງລະດບັຕວົເມອືງ ຕອ້ງສອດຄອ່ງກບັຜງັເມອືງລະດບັແຂວງ, ຜງັເມອືງລະດບັ
ແຂວງ ຕອ້ງສອດຄອ່ງກບັຜງັເມອືງລະດບັພາກ ແລະ ຜງັເມອືງລະດບັພາກຕອ້ງສອດຄອ່ງກບັຜງັ
ເມອືງລະດບັຊາດ. 

 

ມາດຕາ 5. ພນັທະໃນການປະຕິບດັຜງັເມອືງ 
ບກຸຄນົແລະການຈດັຕ ັງ້ ນບັທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດທ່ີຢູ ່ ສປປ ລາວ ລວ້ນແຕມ່ ີ

ພນັທະໃນການປະຕິບດັຜງັເມອືງທ່ີວາງອອກຢາ່ງເຂັມ້ງວດ. 
 

ພາກທີ II 
ການວາງຜງັເມອືງ 

 

ມາດຕາ 6. ການວາງຜງັເມອືງ 
ການວາງຜງັເມອືງ ມ ີສີ່ ລະດບັຄ:ື 
1. ຜງັເມອືງລະດບັຊາດ; 
2. ຜງັເມອືງລະດບັພາກ; 
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3. ຜງັເມອືງລະດບັແຂວງ; 
4. ຜງັເມອືງລະດບັຕວົເມອືງ. 

 

ມາດຕາ 7. ການວາງຜງັເມອືງລະດບັຊາດ 
ການວາງຜງັເມອືງລະດບັຊາດ ແມນ່ການວາງທິດທາງລວມໄລຍະຍາວ ແລະ ໄລຍະກາງ 

ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກຽ່ວກບັການກາໍນດົເຂດ ທ່ີຈະສາ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົເມອືງ, ເຂດຈດຸ
ສມຸດາ້ນເສດຖະກດິ-ວດັທະນະທາໍສງັຄມົ, ເຂດປ່າໄມ ້ ແລະ ປ່າສະຫງວນ, ເຂດຊບັພະຍາກອນ
ທາໍມະຊາດອື່ ນໆ, ເຂດປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, ຕາໜາ່ງເສ້ັນທາງ ແລະອື່ ນໆ ໂດຍ 
ອີງໃສຈ່ດຸພິເສດທາງດາ້ນພມູສາດ, ປະຊາກອນ, ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ເສດຖະກດິ ແລະ 
ສາຍພວົພນັລະຫວາ່ງພາກສວ່ນຕາ່ງໆຂອງປະເທດ. 

ກະຊວງ ຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີແລະ ກໍ່ສາ້ງ ເປັນຜູຄ້ ົນ້ຄວ້າສາ້ງຜງັເມອືງລະດບັ
ຊາດ ໂດຍປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນແລວ້ 
ນາໍສະເໜີລດັຖະບານເພ່ືອພິຈາລະນາຕກົລງົ ແລະ ນາໍສະເໜີສະພາແຫງ່ຊາດເພ່ືອພິຈາລະນາຮບັ
ຮອງເອົາ. 

 

ມາດຕາ 8. ການວາງຜງັເມອືງລະດບັພາກ 
ການວາງຜງັເມອືງລະດບັພາກ ແມນ່ການວາງທິດທາງໃຫຍໄ່ລຍະຍາວ ແລະ ໄລຍະກາງ 

ໃນພາກໃດພາກໜ່ຶງຂອງປະເທດ ກຽ່ວກບັການກາໍນດົເຂດ ທ່ີຈະສາ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົເມອືງ, 
ເຂດຈດຸສມຸດາ້ນເສດຖະກດິ-ວດັທະນະທາໍສງັຄມົ, ເຂດປ່າໄມ ້ແລະ ປ່າສະຫງວນ, ເຂດຊບັພະຍາ
ກອນທາໍມະຊາດອື່ ນໆ, ເຂດປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, ຕາໜາ່ງເສ້ັນທາງ ແລະອື່ ນໆ 
ໂດຍອງີໃສຈ່ດຸພິເສດທາງດາ້ນພມູສາດ, ປະຊາກອນ, ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ເສດຖະກດິ 
ແລະ ມລີກັສະນະລະອຽດກວ່າຜງັເມອືງລະດບັຊາດ. 

ກະຊວງຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີ ແລະ ກໍ່ສາ້ງ ເປັນຜູຄ້ ົນ້ຄວ້າສາ້ງຜງັເມອືງລະດບັ
ພາກໂດຍປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນແລວ້ 
ນາໍສະເໜີລດັຖະບານ ເພ່ືອພິຈາລະນາຮບັຮອງເອົາ. 

 

ມາດຕາ 9. ການວາງຜງັເມອືງລະດບັແຂວງ 
ການວາງຜງັເມອືງລະດບັແຂວງ ແມນ່ການວາງທິດທາງຕ ົນ້ຕໍໄລຍະຍາວ ແລະ ໄລຍະກາງ 

ໃນຂອບເຂດແຂວງໃດແຂວງໜ່ຶງຂອງປະເທດ ກຽ່ວກບັການກາໍນດົເຂດທ່ີຈະສາ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍ 
ຕວົເມອືງ, ເຂດຈດຸສມຸດາ້ນເສດຖະກດິ-ວດັທະນະທາໍສງັຄມົ, ເຂດປ່າໄມ ້ ແລະ ປ່າສະຫງວນ, 
ເຂດຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດອື່ ນໆ,ຕາໜາ່ງເສ້ັນທາງ, ເຂດປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 
ແລະອື່ ນໆ ໂດຍອີງໃສຈ່ດຸພິເສດທາງດາ້ນພມູສາດ, ປະຊາກອນ, ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, 
ເສດຖະກດິ ແລະ ມລີກັສະນະລະອຽດກວ່າຜງັເມອືງລະດບັພາກ. 
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ກະຊວງຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີແລະ ກໍ່ສາ້ງ ເປັນຜູຄ້ ົນ້ຄວ້າສາ້ງຜງັເມອືງລະດບັ 
ແຂວງ ໂດຍປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນແລວ້ 
ນາໍສະເໜີ ລດັຖະບານ ເພ່ືອພິຈາລະນາຮບັຮອງເອົາ. 

 

ມາດຕາ 10. ການວາງຜງັເມອືງລະດບັຕວົເມອືງ 
ການວາງຜງັເມອືງລະດບັຕວົເມອືງ ແມນ່ການກາໍນດົພ້ືນທ່ີດນິກຽ່ວກບັການສາ້ງ ແລະ ຂະ

ຫຍາຍຕວົເມອືງ ໂດຍຈດັສນັເປັນເຂດທ່ີຢູອ່າໄສ, ເຂດສາໍນກັງານອງົການ, ເຂດກະສກິາໍ, ເຂດອດຸ
ສາຫະກາໍ, ເຂດການຄາ້ ແລະ ການບໍລິການ, ເຂດເສ້ັນທາງຄມົມະນາຄມົແລະການຂນົສ ົ່ງ, ເຂດ
ວດັທະນະທາໍ ແລະ ກລິາ, ສວນສາທາລະນະ, ເຂດປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, ເຂດ
ສາທາລະນະປະໂຫຍດ, ສາທາລະນປູະໂພກ ແລະອື່ ນໆ. 

ກະຊວງ ຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີແລະ ກໍ່ສາ້ງ ເປັນຜູຄ້ ົນ້ຄວ້າສາ້ງຜງັເມອືງລະດບັ
ຕວົເມອືງໃຫຍທ່ີ່ຂຶນ້ກບັສນູກາງ ໂດຍປະສານສມົທບົກບັ ຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ, ອາໍນາດການ
ປກົຄອງແຂວງ, ກາໍແພງນະຄອນ ຫລືເຂດພິເສດ ແລະ ນາໍໄປປຶກສາຫາລືຄາໍຄດິຄາໍເຫັນຂອງປະ
ຊາຊນົ ແລວ້ນາໍສະເໜີລດັຖະບານ ເພ່ືອພິຈາລະນາຮບັຮອງເອົາ. 

ອາໍນາດການປກົຄອງແຂວງ, ກາໍແພງນະຄອນ ຫລື ເຂດພິເສດ ເປັນຜູຄ້ ົນ້ຄວ້າ ສາ້ງຜງັ
ເມອືງລະດບັຕວົເມອືງທ່ີຂຶນ້ກບັແຂວງ ກາໍແພງນະຄອນ ຫລື ເຂດພິເສດ ໂດຍປະສານສມົທບົກບັ 
ຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ນາໍໄປປຶກສາຫາລືຄາໍຄດິຄາໍເຫັນຂອງປະຊາຊນົ ແລວ້ນາໍສະເໜີ 
ກະຊວງຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີແລະ ກໍ່ສາ້ງ ເພ່ືອພິຈາລະນາຮບັຮອງເອົາ. 

ອາໍນາດການປກົຄອງເມອືງ ເປັນຜູຄ້ ົນ້ຄວ້າສາ້ງຜງັເມອືງລະດບັຕວົເມອືງ ທ່ີຂຶນ້ກບັເມອືງ, 
ເຂດຈດຸສມຸທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົທ່ີຂຶນ້ກບັເມອືງໂດຍປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວ 
ຂອ້ງ ແລະ ນາໍໄປປຶກສາຫາລືຄາໍຄດິຄາໍເຫັນຂອງປະຊາຊນົ ແລວ້ນາໍສະເໜີອາໍນາດການປກົຄອງ
ແຂວງ, ກາໍແພງນະຄອນ ຫລື ເຂດພິເສດ ເພ່ືອພິຈາລະນາຮບັຮອງເອົາ. 

 
ພາກທີ III  

ລະບຽບການຜງັເມອືງ 
ໝວດທີ 1 

ລະບຽບການນາໍໃຊ ້ທ່ີດນິຜງັເມອືງ ແລະ ການປກຸສາ້ງ 
 
ມາດຕາ 11. ທ່ີດນິຜງັເມອືງ 

ທ່ີດນິຜງັເມອືງ ແມນ່ຂອບເຂດພ້ືນທ່ີດນິ ຊຶ່ ງກາໍນດົໄວສ້າໍລບັການວາງແຜນຜງັເມອືງເພ່ືອ
ພດັທະນາໃຫເ້ປັນຕວົເມອືງ. ຂອບເຂດພ້ືນທ່ີດນິວາງແຜນຜງັເມອືງ ປະກອບດວ້ຍທ່ີດນິຂອງລດັ, 
ຂອງ ລວມໝູ,່ ຂອງການຈດັ ຕ ັງ້ອື່ ນ ຫລື ຂອງບກຸຄນົ. 
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ມາດຕາ 12. ການສະຫງວນ ຫລືໂອນທ່ີດນິ 

ລດັມ ີສີິດສະຫງວນ ຫລື ໂອນທ່ີດນິ ເພ່ືອມາຮບັໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດລວມ ແລະ ການພດັທະ
ນາໃນອະນາຄດົ ເຊ່ັນ: ການສາ້ງເຂດຊຸມຊນົໃໝ,່ ຖະໜນົຫນົທາງ, ເຂດອດຸສາຫະກາໍ, ເຂດກະສິ
ກາໍ, ເຂດປ່າສະຫງວນ, ເຂດທອ່ງທຽ່ວ, ເຂດປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະອື່ ນໆ. 

ການໂອນທ່ີດນິ ຂອງການຈດັຕ ັງ້ ຫລື ບກຸຄນົ ທ່ີມກີານພດັທະນາແລວ້ ເພ່ືອມາຮບັໃຊສ້າ
ທາລະນະປະໂຫຍດນ ັນ້ ລດັຈະຕອ້ງທດົແທນຄນືຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 

 
ມາດຕາ 13. ການແບງ່ເຂດທ່ີດນິຜງັເມອືງ 

ຜງັເມອືງຂອງຕວົເມອືງປະກອບດວ້ຍ ເຂດຕາ່ງໆດ ັງ່ນີ:້ ເຂດທ່ີພກັພາອາໄສ, ເຂດສາໍນກັ
ງານອງົການ, ເຂດການຄາ້, ການບໍລິການ, ເຂດສວນສາທາລະນະ, ເຂດອະນລຸກັມລໍະດກົ, ເຂດ
ວດັທະນະທາໍ-ສງັຄມົ, ເຂດທອ່ງທຽ່ວ, ເຂດກະສິກາໍ,ເຂດອດຸສະຫະກາໍ, ເຂດປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງ
ກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະອື່ ນໆ. 

ທ່ີດນິຜງັເມອືງລະດບັຕວົເມອືງ ແບງ່ອອກດ ັງ່ນີ ້: 
ຕວົເມອືງ ຫລື ເທດສະບານ ທ່ີຂຶນ້ກບັສນູກາງ ຫລື ຂຶນ້ກບັແຂວງ ຊຶ່ ງແບງ່ອອກເປັນ ສີ່ 

ເຂດ ຄ:ື 
1. ເຂດໃຈກາງຕວົເມອືງ; 
2. ເຂດອອ້ມໃຈກາງຕວົເມອືງ; 
3. ເຂດຊານເມອືງ; 
4. ເຂດຂະຫຍາຍຕວົເມອືງ. 

ຕວົເມອືງ ຫລື ເທດສະບານທ່ີຂຶນ້ກບັເມອືງ ແບງ່ອອກເປັນ ສອງເຂດ ຄ ື: 
1. ເຂດໃຈກາງຕວົເມອືງ; 
2. ເຂດຂະຫຍາຍຕວົເມອືງ. 

 
ມາດຕາ 14. ເຂດໃຈກາງຕວົເມອືງ 

ເຂດໃຈກາງຕວົເມອືງ ແມນ່ເຂດທ່ີມຄີວາມຫນາແຫນນ້ດາ້ນສິ່ ງກໍ່ສາ້ງ ແລະ ດາ້ນປະຊາ
ກອນສງູກວ່າເຂດອື່ ນ ມລີະບບົສາທາລະນະປະໂຫຍດ ແລະ ສາທາລະນປູະໂພກຄບົຊຸດ ທງັເປັນ
ສນູການຄາ້, ການບໍລິການ, ການດາໍເນນີທລຸະກດິອື່ ນໆ. ຍກົເວັນ້ການດາໍເນນີກດິຈະການໂຮງງານ
ອດຸສາຫະກາໍທງັສາມລະດບັ ຫລື ສາງທ່ີມເີນືອ້ທ່ີກວ້າງຂວາງ. 

ເຂດໃຈກາງຕວົເມອືງ ປະກອບດວ້ຍທ່ີດນິສາໍລບັປກຸສາ້ງທ່ີຢູອ່າໄສ, ສະຖານທ່ີການຄາ້, 
ການບໍລິການ ສາໍນກັງານອງົການ ແລະອື່ ນໆ. 
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ມາດຕາ 15. ເຂດອອ້ມໃຈກາງຕວົເມອືງ 
ເຂດອອ້ມໃຈກາງຕວົເມອືງ ແມນ່ເຂດທ່ີມຄີວາມໜາແໜນ້ຂອງສິ່ ງກໍ່ສາ້ງ ແລະ ດາ້ນປະຊາ

ກອນຕ ໍາ່ກວາ່ເຂດໃຈກາງຕວົເມອືງ, ມເີຂດຂຽວ ແລະ ມລີະບບົສາທາລະນະປະໂຫຍດ ແລະ ສາ
ທາລະນປູະໂພກ ທງັເປັນເຂດການຄາ້, ການບໍລິການ, ການດາໍເນນີທລຸະກດິອື່ ນໆ. ຍກົເວັນ້ການ
ດາໍເນນີກດິຈະການໂຮງງານອດຸສາຫະກາໍລະດບັໜ່ຶງ ແລະ ລະດບັສອງ. 

ເຂດອອ້ມໃຈກາງຕວົເມອືງ ປະກອບດວ້ຍທ່ີດນິ ສາໍລບັປກຸສາ້ງທ່ີຢູອ່າໄສ, ສະຖານທ່ີການ
ຄາ້, ການບໍລິການ, ສາໍນກັງານອງົການ, ສະໜາມກລິາ, ສວນສາທາລະນະ, ສະຖານທ່ີວດັທະນະ
ທາໍ-ສງັຄມົ ແລະ ອື່ ນໆ. 

 
ມາດຕາ 16. ເຂດຊານເມອືງ 

ເຂດຊານເມອືງ ແມນ່ເຂດທ່ີຢູອ່ອ້ມຮອບເຂດອອ້ມໃຈກາງຕວົເມອືງ, ເປັນເຂດທ່ີມຄີວາມ
ໜາແໜນ້ ຂອງສິ່ ງກໍ່ສາ້ງ ຕ ໍາ່ກວາ່ເຂດອອ້ມຮອບໃຈກາງຕວົເມອືງ, ມກີດິຈະການກະສິກາໍ, ຫດັຖະ
ກາໍແລະໂຮງງານອດຸສາຫະກາໍລະດບັສອງ ແລະ ລະດບັສາມ ລວມທງັມເີຂດຫວາ່ງເປ່ົາຫລາຍສມົ
ຄວນ. 

ເຂດຊານເມອືງ ປະກອບດວ້ຍທ່ີດນິສາໍລບັປກຸສາ້ງທ່ີຢູອ່າໄສ, ສາໍນກັງານອງົການ,ສະຖານ
ທ່ີ ການຫດັຖະກາໍ, ອດຸສະຫະກາໍຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ລວມທງັສາງທ່ີມເີນືອ້ທ່ີກວາ້ງ 
ຂວາງ  ແລະອື່ ນໆ. 

 
ມາດຕາ 17. ເຂດຂະຫຍາຍຕວົເມອືງ 

ເຂດຂະຫຍາຍຕວົເມອືງ ແມນ່ເຂດທ່ີຕ່ໍຈາກເຂດຊານເມອືງອອກໄປ ຊຶ່ ງຈດັສນັໄວເ້ພ່ືອຮບັ
ປະກນັການຂະຫຍາຍຂອງຕວົເມອືງ, ການເພ້ີມຂຶນ້ຂອງປະຊາກອນ ແລະ ກດິຈະການເສດຖະ 
ກດິ-ສງັຄມົ. 

ເຂດຂະຫຍາຍຕວົເມອືງ ປະກອບດວ້ຍທ່ີດນິ ສາໍລບັປກຸສາ້ງທ່ີຢູອ່າໄສ, ສະຖາບນັການສຶກ
ສາ, ສະໜາມບິນ, ການຄາ້, ການບໍລິການ, ການຫດັຖະກາໍ, ກດິຈະການໂຮງງານອດຸສະຫະ
ກາໍລະດບັໜ່ຶງ, ການຂນົສ ົ່ງ ລວມທງັທ່ີດນິສາໍລບັກະສິກາໍ, ປ່າໄມເ້ພ່ືອການພກັຜອ່ນ, ທອ່ງທຽ່ວ 
ແລະອື່ ນໆ.   

 
ມາດຕາ 18. ຕວົເມອືງ ຫລື ເທດສະບານທ່ີຂຶນ້ກບັເມອືງ 

ເຂດໃຈກາງຕວົເມອືງ ຫລືເທດສະບານທ່ີຂຶນ້ກບັເມອືງ ແມນ່ມລີກັສະນະຄາ້ຍຄກືນັກບັເຂດ
ອອ້ມໃຈກາງຕວົເມອືງທ່ີຂຶນ້ກບັສນູກາງ ຫລືແຂວງ. 
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ເຂດໃຈກາງຕວົເມອືງ ຫລື ເທດສະບານທ່ີຂຶນ້ກບັເມອືງປະກອບດວ້ຍທ່ີດນິສາໍລບັປກຸສາ້ງທ່ີ
ຢູອ່າໄສ,ສາໍນກັງານອງົການ,ການຄາ້, ການບໍລິການ, ກດິຈະການຫດັຖະກາໍ, ກະສິກາໍ, ອດຸສາຫະ
ກາໍຂະໜາດນອ້ຍ, ຂະໜາດກາງ ແລະອື່ ນໆ. 

ເຂດຂະຫຍາຍຕວົເມອືງ ແມນ່ເຂດທ່ີຈດັສນັໄວເ້ພ່ືອຮບັປະກນັ ການຂະຫຍາຍຂອງຕວົ
ເມອືງ ແລະ ການເພ້ີມຂຶນ້ຂອງປະຊາກອນ ແລະ ກດິຈະການເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. 

ເຂດຂະຫຍາຍຕວົເມອືງ ປະກອບດວ້ຍທ່ີດນິສາໍລບັປກຸສາ້ງທ່ີຢູອ່າໄສ, ສະຖາບນັການສຶກ
ສາ, ສະໜາມບິນ, ການຄາ້, ການບໍລິການ, ການຫດັຖະກາໍ, ກດິຈະການໂຮງງານອດຸສາຫະກາໍລະ
ດບັຫນຶ່ ງ, ການຂນົສ ົ່ງ, ລວມທງັທ່ີດນິ ສາໍລບັກະສກິາໍ, ປ່າໄມເ້ພ່ືອການພກັຜອ່ນ, ທອ່ງທຽ່ວ ແລະ
ອື່ ນໆ.  

 
ມາດຕາ 19. ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຜງັເມອືງ 

ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຜງັເມອືງຕອ້ງໃຫຖ້ກືຕອ້ງກບັປະເພດທ່ີດນິຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ
ວາ່ດວ້ຍທ່ີດນິ. 

ທ່ີຢູອ່າໄສ ແລະສາໍນກັງານອງົການ ແມນ່ເລ່ັງໃສປ່ກຸສາ້ງ ໃນເຂດທ່ີເປັນດນິໂນນ. 
ຮາ້ນຄາ້, ສະຖານທ່ີບໍລິການ ແລະ ທລຸະກດິອື່ ນໆ ຕາມຫລກັການ ແມນ່ປກຸສາ້ງໃນເຂດ

ຊຸມຊນົທ່ີມກີານພວົພນັດາ້ນທລຸະກດິ, ຂນົສ ົ່ງເຂ້ົາ-ອອກ ສະດວກສະບາຍ. ທກຸກດິຈະການກໍ່ສາ້ງ
ເພ່ືອຮບັໃຊມ້ວນຊນົ ຕອ້ງມສີະຖານທ່ີຈອດລດົ. 

ທ່ີດນິກະສກິາໍຕອ້ງກາໍນດົໃສບ່ອ່ນທ່ີຮາບພຽງ, ດນິເນນີ ແລະ ສະຫງວນໄວສ້າໍລບັການຜະ
ລິດກະສິກາໍ. 

ກດິຈະການອດຸສາຫະກາໍ ແມນ່ໃຫດ້າໍເນນີການກໍ່ສາ້ງໃນບອ່ນທ່ີບ່ໍມຊຸີມຊນົແອອດັ, ມສີະ
ຖານທ່ີກວາ້ງຂວາງ,ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

 
ໝວດທີ 2 

ການຈດັສນັເຂດລະອຽດ 
 
ມາດຕາ 20. ການຈດັສນັເຂດລະອຽດ 

ນອກຈາກສີ່ ເຂດທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 13 ເທິງນີ ້ ແລວ້ຍງັຈະຕອ້ງໄດຈ້ດັສນັການນາໍ
ໃຊທ່ີ້ດນິສາໍລບັການປກຸສາ້ງແລະກໍ່ສາ້ງ ໃຫເ້ປັນເຂດລະອຽດຕື່ ມອີກ ຊຶ່ ງປະກອບມສີາມປະເພດ  
ຄ:ື 

1.  ການຈດັສນັເຂດທ່ີດນິສະເພາະໃນຕວົເມອືງ; 
2.  ການຈດັສນັຄຸມ້ຄນືໃໝ;່ 
3.  ການຈດັສນັຕອນດນິ. 
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ມາດຕາ 21. ການຈດັສນັເຂດທ່ີດນິສະເພາະໃນຕວົເມອືງ 
ການຈດັສນັເຂດທ່ີດນິສະເພາະໃດໜ່ຶງໃນຕວົເມອືງ ແມນ່ການຈດັສນັທ່ີດນິສະເພາະ ທ່ີຢູໃ່ນ

ຂອບເຂດພ້ືນ ທ່ີດນິຈາໍກດັໃດໜ່ຶງຂອງຜງັເມອືງ ເພ່ືອສາ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບບົສາທາລະນະປະ
ໂຫຍດ ແລະ ສາທາລະນປູະໂພກ ແລະ ກດິຈະການເສດຖະກດິ-ສງັຄມົອື່ ນໆ. 

ຜງັເມອືງໜ່ຶງ ອາດຈະມແີຜນຈດັສນັເຂດທ່ີດນິສະເພາະອນັໜ່ຶງ ຫລື ຫລາຍອນັແລວ້ແຕ່
ຄວາມຈາໍເປັນ. 

 
ມາດຕາ 22. ການຈດັສນັຄຸມ້ຄນືໃໝ ່

ການຈດັສນັຄຸມ້ຄນືໃໝ ່ແມນ່ການຈດັສນັ, ປບັປງຸບລູະນະຄຸມ້ທ່ີບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານຕາມທ່ີໄດ ້
ກາໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຂອງເຂດທ່ີມຜີງັເມອືງ. 

 
ມາດຕາ 23. ການຈດັສນັຕອນດນິ 

ການຈດັສນັຕອນດນິ ແມນ່ການຈດັແບງ່ຕອນດນິເພ່ືອຮບັປະກນັ ໃຫຕ້ວົເມອືງມຄີວາມສະ
ຫງບົ, ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ, ຄວາມສວຍງາມ, ຄວາມສະດວກ ແລະ 
ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມຜງັເມອືງ. 

 
ໝວດທີ 3 

ຕວົເມອືງທ່ີສາ້ງຕ ັງ້ກອ່ນມຜີງັເມອືງ, ທ່ີບ່ໍມຜີງັເມອືງ 
ແລະຕວົເມອືງທ່ີສາ້ງຂຶນ້ໃໝ ່

 
ມາດຕາ 24. ຕວົເມອືງທ່ີສາ້ງຕ ັງ້ກອ່ນມຜີງັເມອືງ 

ການວາງແຜນຜງັເມອືງສາໍລບັຕວົເມອືງທ່ີສາ້ງຕ ັງ້ກອ່ນມຜີງັເມອືງ ຕອ້ງອີງໃສສ່ະພາບຕວົ
ຈງິຂອງຕວົເມອືງນ ັນ້ ໂດຍຄາໍນງຶເຖງິສິ່ ງກໍ່ສາ້ງທ່ີມຄີນຸຄາ່ທາງດາ້ນສະຖາປດັຕະຍະກາໍ ແລະ ວດັ
ທະນະທາໍທ່ີມຢີູແ່ລວ້, ຊຶ່ ງແບງ່ເປັນ ສາມຢາ່ງ ຄ:ື 

1. ສິ່ ງທ່ີຄວນຮກັສາໄວ;້ 
2. ສິ່ ງທ່ີຄວນປບັປງຸໃຫມ;່ 
3. ສິ່ ງທ່ີຄວນກໍ່ສາ້ງຂຶນ້ໃໝ.່ 

 
ມາດຕາ 25. ຕວົເມອືງທ່ີບ່ໍມຜີງັເມອືງ 

ສາໍລບັຕວົເມອືງ ທ່ີຍງັບ່ໍທນັມຜີງັເມອືງນ ັນ້ ຕອ້ງມແີຜນການສາໍຫລວດອອກແບບຜງັເມອືງ. 
ສວ່ນການປກຸສາ້ງ ແລະ ກໍ່ສາ້ງ ແມນ່ໃຫປ້ະຕິບດັຕາມລະບຽບການທ່ີກະຊວງຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງ 
ໄປສະນ ີແລະ ກໍ່ສາ້ງ ວາງອອກ. 
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ມາດຕາ 26. ຕວົເມອືງທ່ີສາ້ງຂຶນ້ໃໝ ່
ສາໍລບັຕວົເມອືງທ່ີຈະສາ້ງຂຶນ້ໃໝນ່ ັນ້ຕອ້ງສາ້ງຜງັເມອືງກອ່ນ. ສວ່ນການປກຸສາ້ງ ແລະ ກໍ່

ສາ້ງຕາ່ງໆນ ັນ້ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມລະບຽບການຂອງຜງັເມອືງທ່ີວາງອອກຢາ່ງເຂັມ້ງວດ. 
 

ໝວດທີ 4 
ການອະນຍຸາດ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງພາຍຫຼງັການປກຸສາ້ງ 

 
ມາດຕາ 27. ການອະນຍຸາດປກຸສາ້ງ ຫລື ສອ້ມແປງໃຫຍ ່

ການອອກໃບອະນຍຸາດປກຸສາ້ງ ຫລື ສອ້ມແປງໃຫຍ ່ ແມນ່ອອກໃຫທ້ກຸກດິຈະການທ່ີຂໍອະ
ນຍຸາດປກຸສາ້ງ ຫລື ສອ້ມແປງໃຫຍ ່ຊຶ່ ງຖກືຕອ້ງກບັລະບຽບຜງັເມອືງ ເຊ່ັນ : 

- ການປກຸສາ້ງ; 
- ການສອ້ມແປງອາຄານ (ການປ່ຽນແປງ, ການທບັມາ້ງທງັໝດົ ຫລື ບາງສວ່ນ ); 
- ການຂດຸດນິ ຫລື ການຖມົດນິ; 
- ການຕິດຕ ັງ້ເສົາໄຟຟ້າ, ເສົາໂທລະສບັ, ເສົາອາກາດຂະໜາດໃຫຍ,່ ອາ່ງເກບັນ ໍາ້ສງູ, 

ຂວົຂາ້ມທາງ ແລະອື່ ນໆ ທ່ີຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບການ ຂອງຜງັເມອືງວາງອອກ. 
 
ມາດຕາ 28. ໃບຢັງ້ຢືນຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງການປກຸສາ້ງ ຫລື ສອ້ມແປງ 

ພາຍຫຼງັການປກຸສາ້ງ ຫລື ສອ້ມແປງສາໍເລັດ ອງົການຄຸມ້ຄອງຜງັເມອືງ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຕອ້ງ 
ດາໍເນນີການກວດກາ ເມ ື່ອເຫັນວາ່ສິ່ ງປກຸສາ້ງ ຫລື ສອ້ມແປງນ ັນ້ຖກືຕອ້ງ ຕາມການອອກແບບ 
ແລະຕາມລະບຽບການຂອງຜງັເມອືງແລວ້ຈຶ່ງອອກໃບຢັງ້ຢືນຄວາມຖກືຕອ້ງໃຫ.້ 

 
ມາດຕາ 29. ການຄຸມ້ຄອງພາຍຫຼງັການປກຸສາ້ງ ຫລື ສອ້ມແປງ 

ພາຍຫຼງັການປກຸສາ້ງ ຫລື ສອ້ມແປງແລວ້ ອງົການຄຸມ້ຄອງຜງັເມອືງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຕອ້ງໄດ້
ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຄືນ ເພ່ືອບ່ໍໃຫສ້ິ່ ງປກຸສາ້ງ ຫລື ສອ້ມແປງ ດ ັງ່ກາ່ວລະເມດີລະບຽບການ
ຂອງຜງັເມອືງ. 

 
ມາດຕາ 30. ການອອກຂໍກ້າໍນດົລະອຽດ 

ກະຊວງຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງໄປສະນ ີ ແລະ ກໍ່ສາ້ງເປັນຜູອ້ອກຂໍກ້າໍນດົລະອຽດ ກຽ່ວກບັ
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັລະບຽບການຂອງຜງັເມອືງ. 
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ພາກທີ IV 
ການລງົທຶນ ໃສກ່ານກໍ່ສາ້ງ ລະບບົສາທາລະນະປະໂຫຍດ ແລະ ສາທາລະນປູະໂພກ 

 
ມາດຕາ 31. ຈດຸປະສງົຂອງການລງົທຶນ 

ການລງົທຶນໃສກ່ານກໍ່ສາ້ງລະບບົສາທາລະນະປະໂຫຍດ ແລະ ສາທາລະນປູະໂພກ ແມນ່ 
ເພ່ືອອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແກກ່ານພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ປບັປງຸເງ ື່ອນໄຂການດາໍ
ລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົໃຫດ້ຂີຶນ້ ເຊ່ັນ: ການສາ້ງຖະໜນົຫນົທາງ, ລະບບົລະບາຍນ ໍາ້, ນ ໍາ້ປະປາ, 
ໄຟຟ້າ, ໂທລະສບັ, ສະໜາມກລິາ, ສວນສາທາລະນະ ແລະອື່ ນໆ. 

 
ມາດຕາ 32. ປະເພດຜູລ້ງົທຶນ 

ລດັສ ົ່ງເສີມທກຸພາກສວ່ນເສດຖະກດິລງົທຶນໃສກ່ານກໍ່ສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາສິ່ ງອາໍນວຍ
ຄວາມສະດວກຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 31 ເທິງນີ ້ໂດຍມຮີບູການລງົທຶນດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

- ການລງົທຶນຂອງລດັ; 
- ການລງົທຶນຂອງລດັກບັເອກະຊນົ ພາຍໃນ ຫລື ຕາ່ງປະເທດ;  
- ການລງົທຶນຂອງລດັກບັປະຊາຊນົ; 
- ການລງົທຶນຂອງລວມໝູ;່ 
- ການລງົທຶນຂອງເອກະຊນົພາຍໃນ ຫລືຕາ່ງປະເທດ; 
- ການລງົທຶນຂອງເອກະຊນົພາຍໃນກບັຕາ່ງປະເທດ. 

 
ພາກທີ V 

ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການກວດກາຜງັເມອືງ 
ໝວດທີ 1 

ອງົການຄຸມ້ຄອງຜງັເມອືງ 
 
ມາດຕາ 33. ອງົການຄຸມ້ຄອງຜງັເມອືງ 

ອງົການຄຸມ້ຄອງຜງັເມອືງ ປະກອບມ ີ: 
- ກະຊວງຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີແລະ ກໍ່ສາ້ງ; 
- ພະແນກຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີ ແລະ ກໍ່ສາ້ງແຂວງ, ກາໍແພງນະຄອນ ແລະ 

ເຂດພິເສດ; 
- ອງົການພດັທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕວົເມອືງແຂວງ, ກາໍແພງນະຄອນ ແລະ ເຂດພິເສດ; 
- ຫອ້ງການ ຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງໄປສະນ ີແລະ ກໍ່ສາ້ງເມອືງ; 
- ອາໍນາດການປກົຄອງບາ້ນ. 
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ມາດຕາ 34. ສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງກະຊວງຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີແລະ ກໍ່ສາ້ງ 
ກະຊວງຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີແລະ ກໍ່ສາ້ງ ມສີິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີໃນການຄຸມ້ຄອງຜງັ

ເມອືງ ດ ັງ່ນີ:້ 
- ວາງແຜນຍດຸທະສາດ, ສາ້ງຜງັເມອືງລະດບັຊາດ, ລະດບັພາກ ແລະ ລະດບັແຂວງ 

ເພ່ືອສະເໜີລດັຖະບານ; 
- ວາງຂໍກ້າໍນດົ, ມາດຕະຖານເຕັກນກິ, ຫລກັການ, ລະບຽບການ, ວທີິການ ກຽ່ວກບັການ 

ວາງຜງັເມອືງ; 
- ພິຈາລະນາຮບັຮອງເອົາ ຜງັເມອືງລະດບັຕວົເມອືງ ທ່ີຂຶນ້ກບັແຂວງ, ກາໍແພງນະຄອນ 

ຫລື ເຂດພິເສດ; 
- ຕິດຕາມກວດກາ ແລະປະເມນີຜນົກຽ່ວກບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຜງັເມອືງ; 
- ປະຕິບດັສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີອື່ ນໆ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບ

ໝາຍຂອງລດັຖະບານ. 
 
ມາດຕາ 35. ສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງພະແນກຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງໄປສະນ ີແລະ ກໍ່ສາ້ງ ແຂວງ, ກາໍແພງ 

ນະຄອນ ແລະ ເຂດພິເສດ 
ພະແນກຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງໄປສະນ ີແລະ ກໍ່ສາ້ງ ແຂວງ, ກາໍແພງນະຄອນ ແລະ ເຂດ 

ພິເສດມສີິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີໃນການຄຸມ້ຄອງຜງັເມອືງ ດ ັງ່ນີ:້ 
- ສາ້ງແຜນຜງັເມອືງລະດບັຕວົເມອືງ ເພ່ືອສະເໜີໃຫກ້ະຊວງຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ ໄປສະ

ນ ີແລະ ກໍ່ສາ້ງ ພິຈາລະນາຮບັຮອງເອົາ; 
- ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ກວດກາການປກຸສາ້ງ, ສອ້ມແປງ ແລະ ກໍ່ສາ້ງໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມ

ຜງັເມອືງ; 
- ອອກໃບອະນຍຸາດປກຸສາ້ງ ຫລື ສອ້ມແປງ ແລະ ອອກໃບຢັງ້ຢືນຄວາມຖກືຕອ້ງ; 
- ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັລະບຽບການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ສາໍລບັເຂດຕວົເມອືງທ່ີຍງັບ່ໍທນັມຜີງັເມອືງໂດຍ 

ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງທ່ີດນິ ແລະ ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ; 
- ປະຕບິດັສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີອື່ ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ 

ໄປສະນ ີແລະ ກໍ່ສາ້ງ. 
 
ມາດຕາ 36. ສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີ ຂອງອງົການພດັທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕວົເມອືງ  

ອງົການພດັທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕວົເມອືງແຂວງ, ກາໍແພງນະຄອນ ແລະ ເຂດພິເສດ ມີ
ສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີດ ັງ່ນີ:້ 

- ວາງແຜນຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ,ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານພດັທະນາຕວົເມອືງ; 
- ກໍ່ສາ້ງ, ປບັປງຸ, ບລູະນະບນັດາໂຄງລາ່ງ ແລະ ການບໍລິການຕວົເມອືງ; 
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- ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຄວບຄມຸການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກງານການປກຸສາ້ງ; 
- ສະໜອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ເອກະສານເຕັກນກິອນັຈາໍເປັນຕາ່ງໆ ກຽ່ວກບັຜງັເມອືງ; 
- ສາ້ງແຫລງ່ລາຍຮບັ ເຂ້ົາໃນວຽກງານການສາ້ງ ແລະພດັທະນາຜງັເມອືງ; 
- ປະຕິບດັສິດ ໜາ້ທ່ີອື່ ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງເຈົາ້ແຂວງ, ເຈົາ້ຄອງກາໍແພງນະຄອນ 

ຫລື ຫວົໜາ້ເຂດພິເສດ. 
 
ມາດຕາ 37. ສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງຫອ້ງການຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີແລະ ກໍ່ສາ້ງເມອືງ 

ຫອ້ງການ ຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີແລະ ກໍ່ສາ້ງເມອືງ ມສີິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີ ຄຸມ້ຄອງ, 
ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຜງັເມອືງຕາມການມອບໝາຍຂອງພະແນກຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີ ແລະ ກໍ່

ສາ້ງແຂວງ, ກາໍແພງນະຄອນ ຫລື ເຂດພິເສດ. 
 
ມາດຕາ 38. ສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີ ຂອງອາໍນາດການປກົຄອງບາ້ນ  

ອາໍນາດການປກົຄອງບາ້ນມສີິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີ ຊວ່ຍຫອ້ງການ ຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງ ໄປສະ
ນ ີແລະ ກໍ່ສາ້ງເມອືງ ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຜງັເມອືງ, ວຽກງານອະນາໄມບາ້ນ, ຄວາມເປັນລະ 
ບຽບຮຽບຮອ້ຍຕະຫລອດຮອດວຽກງານການຄຸມ້ຄອງການປກຸສາ້ງ ແລະ ກໍ່ສາ້ງໃນຂອບເຂດບາ້ນ 
ຂອງຕນົ.  

 
ມາດຕາ 39. ການເຜີຍແຜຜ່ງັເມອືງ 

ຜງັເມອືງລະດບັຕາ່ງໆ ທ່ີຜາ່ນການຮບັຮອງແລວ້ ຕອ້ງໄດເ້ຜີຍແຜໃ່ຫມ້ວນຊນົຮບັຮູຢ້າ່ງ 
ກວ້າງຂວາງ ແລະປະຕບິດັຢາ່ງເຂັມ້ງວດ. 

ໝວດທີ 2 
ອງົການກວດກາຜງັເມອືງ 

 
ມາດຕາ 40. ຈດຸປະສງົການກວດກາຜງັເມອືງ 

ການກວດກາການປະຕິບດັຜງັເມອືງ ໃນລະດບັຕາ່ງໆ ແມນ່ການກວດກາການນາໍໃຊ ້ທ່ີດນິ
ຜງັເມອືງ, ການປກຸສາ້ງ ແລະ ການກໍ່ສາ້ງໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ຕາມລະບຽບການ ຂອງຜງັເມອືງ ແນ
ໃສເ່ພ່ືອຮບັປະກນັຄວາມສະຫງບົ, ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເປັນລະບຽບ, ຄວາມສະດວກ, ຄວາມ
ສະອາດ, ສຂຸານາໄມ ແລະຄວາມສວຍງາມຂອງຕວົເມອືງ. 

 
ມາດຕາ 41. ອງົການກວດກາຜງັເມອືງ 

ອງົການກວດກາຜງັເມອືງ ແມນ່ອງົການດຽວກນັກບັອງົການຄຸມ້ຄອງຜງັເມອືງ ທ່ີໄດກ້າໍນດົ
ໄວໃ້ນມາດຕາ 33 ເທິງນີ.້ 
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ມາດຕາ 42. ເນືອ້ໃນ ແລະ ວທີິການກວດກາຜງັເມອືງ 
ການກວດກາຜງັເມອືງ ແມນ່ການກວດກາການປະຕບິດັລະບຽບການຂອງຜງັເມອືງ ເຊ່ັນ: 

ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຜງັເມອືງ, ການປກຸສາ້ງ ແລະ ການກໍ່ສາ້ງ,ມາດຕະການຄວາມປອດໄພ,ຄວາມສະ
ອາດ ແລະ ອື່ ນໆ. 

ການກວດກາ ຜງັເມອືງ ມ ີສາມ ປະເພດ ຄ ື: 
- ການກວດກາຕາມລະບບົປກົກະຕິ ; 
- ການ ກວດກາໂດຍແຈງ້ໃຫຮູ້ລ້ວ່ງໜາ້ ; 
- ການ ກວດກາແບບກະທນັຫນັ. 
ໃນການກວດກາ ການປະຕິບດັລະບຽບການຂອງຜງັເມອືງອງົການກວດກາຜງັເມອືງ ຕອ້ງ

ໄດປ້ະສານສມົທບົກບັພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ . 

ໝວດທີ 3 
ການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ່ 

 
ມາດຕາ 43. ປະເພດຂໍຂ້ດັແຍງ່ 

ຂໍຂ້ດັແຍງ່ທ່ີເກດີຂຶນ້ ກຽ່ວກບັການປະຕບິດັລະບຽບການຂອງຜງັເມອືງ ມ ີສອງ ປະເພດ  
ຄ:ື 

1. ຂໍຂ້ດັແຍງ່ ທາງດາ້ນບໍລິຫານ; 
2. ຂໍຂ້ດັແຍງ່ທາງແພງ່. 

 
ມາດຕາ 44. ຂໍຂ້ດັແຍງ່ ທາງດາ້ນບໍລິຫານ 

ຂໍຂ້ດັແຍງ່ ທາງດາ້ນບໍລິຫານ ແມນ່ຂໍຂ້ດັແຍງ່ກຽ່ວກບັ ການອອກໃບອະນຍຸາດປກຸສາ້ງ 
ຫລື ສອ້ມແປງ, ການຕກົລງົໃຫຄ້າ່ທດົແທນ, ການປກຸສາ້ງ ແລະ ການກໍ່ສາ້ງທ່ີບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມລະ
ບຽບການຂອງຜງັເມອືງ ແລະ ການລະເມດີອື່ ນໆກຽ່ວກບັຜງັເມອືງທ່ີມລີກັສະນະບໍລິຫານ. 

ຂໍຂ້ດັແຍງ່ ທາງດາ້ນບໍລິຫານ ຈະຖກືແກໄ້ຂ ຕາມລະບຽບການບໍລິຫານ. 
 
ມາດຕາ 45. ຂໍຂ້ດັແຍງ່ ທາງແພງ່ 

ຂໍຂ້ດັແຍງ່ທາງແພງ່ ແມນ່ຂໍຂ້ດັແຍງ່ທ່ີເກດີຂຶນ້ຈາກການປກຸສາ້ງ ຫລື ການກໍ່ສາ້ງທ່ີບ່ໍຖກື
ຕອ້ງຕາມລະບຽບການຂອງຜງັເມອືງ ຊຶ່ ງກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍໃຫແ້ກບ່ກຸຄນົອື່ ນ ຫລື ການຈດັຕ ັງ້ 
ແລະ ການລະເມດີອື່ ນໆກຽ່ວ ກບັຜງັເມອືງທ່ີມລີກັສະນະທາງແພງ່. 

ຂໍຂ້ດັແຍງ່ທາງແພງ່ຈະຖກືແກໄ້ຂດວ້ຍວທີິການໄກເ່ກັ່ ຽ, ຖາ້ຫາກການໄກເ່ກັ່ ຽບ່ໍໄດຮ້ບັຜນົຜູ້
ຖກືເສັຍຫາຍມ ີສິດຮອ້ງຟ້ອງຕ່ໍສານ. 
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ພາກທີ VI 
ນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູມ້ຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ໍຜູລ້ະເມດີ 

 
ມາດຕາ 46. ນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູມ້ຜີນົງານ 

ບກຸຄນົ ຫລື ການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີໄດປ້ະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນວຽກງານການສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາ 
ຜງັເມອືງ ຫລື ມຜີນົງານດເີດ່ັນໃນການປະຕິບດັລະບຽບການຂອງຜງັເມອືງຈະຖກືຍອ້ງຍໍ ຫລື ໄດ້
ຮບັນະໂຍບາຍອື່ ນໆຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 

 
ມາດຕາ 47. ມາດຕະການຕ່ໍຜູລ້ະເມດີ 

ບກຸຄນົ ຫລື ການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີລະເມດີກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ຈະຖກືສຶກສາອບົຮມົ, ໃຊແ້ທນຄາ່
ເສັຍຫາຍ, ປບັໄໝ ຫລື ໄດຮ້ບັໂທດທາງອາຍາ ແລວ້ແຕກ່ລໍະນເີບົາ ຫລື ໜກັ. 

 
ມາດຕາ 48. ມາດຕະການສຶກສາອບົຮມົ 

ບກຸຄນົ ຫລື ການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີລະເມດີກດົໝາຍສະບບັນີ ້ໃນສະຖານເບົາ ເຊ່ັນ: ວາງວດັຖກຸໍ່

ສາ້ງ, ຖິມ້ຂີເ້ຫຍື້ອ ຫລື ຖອກສິ່ ງເສດເຫລືອຊະຊາຍນອກສະຖານທ່ີກາໍນດົໃຫ,້ ຕ່ໍເທີບ ຫລື ຕ່ໍເຕີມ
ທ່ີກວມເອົາສະຖານທ່ີສາທາລະນະ ຫລື ການລະເມດີ ອື່ ນໆໃນສະຖານເບົາ ຈະຖກືຕກັເຕອືນ ແລະ 
ສຶກສາອບົຮມົ ພອ້ມທງັໃຫຢ້ດຸເຊົາ ຫລື ຮືຖ້ອນການປກຸສາ້ງ ຫລື ການກໍ່ສາ້ງທ່ີບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມລະ
ບຽບການຂອງຜງັເມອືງ ຕາມແຕກ່ລໍະນ.ີ 

 
ມາດຕາ 49. ມາດຕະການໃຊແ້ທນຄາ່ເສັຍຫາຍ 

ບກຸຄນົ ຫລື ການຈດັຕ ັງ້ທ່ີລະເມດີກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ຊຶ່ ງກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍແກຊ່ບັສິນຂອງ 
ລດັ, ຂອງລວມໝູ ່ຫລື ຂອງບກຸຄນົຕອ້ງໄດໃ້ຊແ້ທນຄາ່ເສັຍຫາຍຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 

 
ມາດຕາ 50. ມາດຕະການປບັໃໝ 

ບກຸຄນົ ຫລື ການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີລະເມດີກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ຈະຖກືປບັໃໝດ ັງ່ນີ:້ ປບັໃໝສບິ 
ສວ່ນຮອ້ຍຂອງມນູຄາ່ສິ່ ງກໍ່ສາ້ງ ຫລື ສອ້ມແປງທ່ີບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ. ໃນກລໍະນທ່ີີການກໍ່ສາ້ງ ຫລື 
ການ ສອ້ມແປງນ ັນ້ຫາກບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມຜງັເມອືງແລວ້ ຜູລ້ະເມດີຍງັຈະຕອ້ງໄດຮ້ືຖ້ອນສິ່ ງກໍ່ສາ້ງທ່ີບ່ໍ
ຖກືຕອ້ງນ ັນ້ ຕາມແຕກ່ລໍະນ.ີ 

ບກຸຄນົ ຫລື ການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີຜາ່ນການສຶກສາອບົຮມົຕາມມາດຕາ 48 ຂອງກດົໝາຍສະບບັ
ນີ ້ຫາກຍງັສືບຕ່ໍການລະເມດີດ ັງ່ກາ່ວ ກຈໍະຖກືປບັໃໝ.  
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ມາດຕາ 51. ມາດຕະການທາງອາຍາ 
ບກຸຄນົໃດ ນບັທງັປະຊາຊນົ ແລະ ລດັຖະກອນທ່ີລະເມດີກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ຊຶ່ ງເປັນການ

ກະທາໍຜິດທາງອາຍາ ເຊ່ັນ: ນາໍໃຊເ້ອກະສານປອມ, ປອມແປງເອກະສານ, ສວຍໃຊໜ້າ້ທ່ີຕາໍແໜງ່ 
ເພ່ືອຫາຜນົປະໂຫຍດສວ່ນຕວົ, ປະຕິບດັໜາ້ທ່ີດວ້ຍຄວາມເລ່ີນເລ້ີ ຊຶ່ ງພາໃຫເ້ກດີຄວາມເສັຍຫາຍຕ່ໍ
ຊວີດິ, ສຂຸະພາບຂອງບກຸຄນົ ຫືຼ ຕ່ໍຊບັສິນ ຂອງລດັ ຫລື ລວມຫມູ,່ ບ່ໍປະຕບິດັມາດຕະການຄວາມ
ປອດໄພ ຊຶ່ ງພາໃຫຄ້ນົເສັຍຊວີດິ ຫລື ເສັຍສຂຸະພາບ ຈະຖກືລງົໂທດຕາມກດົໝາຍອາຍາ. 

 
ມາດຕາ 52. ມາດຕະການໂທດເພ້ີມ 

ນອກຈາກໂທດທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ ້ໃນມາດຕາ 48, 49, 50 ແລະ 51 ເທິງນີແ້ລວ້ ຜູລ້ະເມດີ
ທ່ີໄດກ້ໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍຢາ່ງຮາ້ຍແຮງຕ່ໍຊບັສິນຂອງລດັ, ຂອງລວມໝູ ່ຫລືື ຂອງບກຸຄນົ ຍງັຈະຖກື
ປະຕິບດັມາດຕະການໂທດເພ້ີມ ອີກເຊ່ັນ: ໂຈະກດິຈະການ, ຖອນໃບອະນຍຸາດ, ຮືຖ້ອນສິ່ ງກໍ່ສາ້ງ 
ຫລືສອ້ມແປງທ່ີບ່ໍຖກືຕອ້ງນ ັນ້ຕາມແຕກ່ລໍະນ.ີ 

 
ພາກທີ VII 

ບດົບນັຍດັສດຸທາ້ຍ 
 

ມາດຕາ 53. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ 
ມອບໃຫລ້ດັຖະບານ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ເປັນຜູເ້ຜີຍ

ແຜ ່ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ກດົໝາຍສະບບັນີ ້. 
 
ມາດຕາ 54. ຜນົສກັສິດ  

ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສິດພາຍຫລງັ 90 ວນັ ນບັແຕມ່ ືປ້ະທານ ປະເທດແຫງ່ສາທາ
ລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ອອກລດັຖະດາໍລດັ ປະກາດໃຊເ້ປັນຕ ົນ້ໄປ . 

ຂໍກ້າໍນດົ, ບດົບນັຍດັໃດທ່ີ່ີຂດັກບັກດົໝາຍສະບບັນີ ້ລວ້ນແຕຖ່ກືຍກົເລີກ. 
 
 
        ວຽງຈນັ, ວນັທີ 3 ເມສາ 1999. 

        ປະທານສະພາແຫງ່ຊາດ 
         ສະໝານ ວຍິະເກດ 
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