ໂຄງປະກອບຂອງຮ່າງ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
(ມີ IX ພາກ, 02 ໝວດ ແລະ 60 ມາດຕາ)

ພາກທີ I
ບົດບັນຍັດທົວ
ົ່ ໄປ
ມາດຕາ
ມາດຕາ
ມາດຕາ
ມາດຕາ
ມາດຕາ
ມາດຕາ
ມາດຕາ
ມາດຕາ
ມາດຕາ

1 ຈຸດປະສົງ
2 ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
3 ການອະທິບາຍຄາສັບ
4 ນະໂຍບາຍຂອງລັດ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
5 ການນາໃຊ້ກດ
ົ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ກົດໝາຍອນ
ື່ ທີກ
ື່ ຽ່ ວຂ້ອງ ແລະ ສົນທິສນ
ັ ຍາທີື່ ສປປ
ລາວ ເປັນພາຄີ
6 ຫກ
ັ ການ ກ່ຽວກັບ ການເຄອ
ື່ ນໄຫວວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
7 ພາລະກິດໃນການສ້າງ, ຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ບລິເວນຊາຍແດນ
8 ຂອບເຂດການນາໃຊ້ກດ
ົ ໜາຍ
9 ການຮ່ວມມສາກົນ

ພາກທີ II
ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ບລິເວນຊາຍແດນ
ມາດຕາ
ມາດຕາ
ມາດຕາ
ມາດຕາ
ມາດຕາ
ມາດຕາ
ມາດຕາ
ມາດຕາ
ມາດຕາ
ມາດຕາ

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ບລິເວນຊາຍແດນ
ການເຂົາົ້ -ອອກ ຜ່ານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ການ ເປີດ, ຍົກລະດັບ, ຫດ
ຼຸ ລະດັບ ຫ ປິດ ດ່ານ
ການການົດເຂດຄວບຄຸມ, ກວດກາ ຢດ
ູ່ າ່ ນ
ການບິນຜ່ານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ນ່ານຟ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ຂອງຍານພາຫະນະການບິນ
ການຈາກັດ ຫ ຢຸດຕິຊວ
ົົ່ ຄາວ ການ ເຂົາົ້ -ອອກ ຜ່ານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ການຜ່ານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຂອງຍານພາຫະນະການບິນ ແລະ ເຮອ ໃນກລະນີເກີດ ເຫດສຸດວິໄສ
ການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ນາໃຊ້ແມ່ນາໍ້ ຊາຍແດນ
ໂຄງການພັດທະນາ ຢູ່ ບລິເວນຊາຍແດນທີພ
ື່ ວ
ົ ພັນກັບຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ການເຄອ
ື່ ນໄຫວ ຢູ່ ບລິເວນຊາຍແດນ
ໜ້າ 1 ຕໍ່ 4

ພາກທີ III
ການສ້າງ, ຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ບລິເວນຊາຍແດນ
ມາດຕາ 20 ການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ເພອ
ື່ ພັດທະນາບລິເວນຊາຍແດນ
ມາດຕາ 21 ການສ້າງໂຄງການຊາຍແດນ
ມາດຕາ 22 ການກສ
ໍ່ າ້ ງ ແລະ ຄຸມ
້ ຄອງຫກ
ັ ໝາຍຊາຍແດນ
ມາດຕາ 23 ການລົງທຶນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢບ
ູ່ ລິເວນຊາຍແດນ
ມາດຕາ 24 ການກສ
ໍ່ າ້ ງລະບົບການເມອງ ຢບ
ູ່ ລິເວນຊາຍແດນ
ມາດຕາ 25 ການຈັດສັນພມລາເນົາ ແລະ ອາຊີບ ຢູ່ ບລິເວນຊາຍແດນ
ມາດຕາ 26 ການສ້າງທ່າສະໜາມປ້ອງກັນຊາຍແດນທົວ
ົ່ ປວງຊົນ
ມາດຕາ 27 ກາລັງຫກ
ັ ແຫງ່ ແລະ ການກສ
ໍ່ າ້ ງກາລັງຫກ
ັ ແຫງ່ ໃນການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ມາດຕາ 28 ການຄຸມ
້ ຄອງ, ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ບລິເວນຊາຍແດນ
ມາດຕາ 29 ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ບລິເວນຊາຍແດນ
ມາດຕາ 30 ການຄວບຄຸມ, ກວດກາ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ , ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບ
ຮ້ອຍ ຢູ່ ດ່ານ
ມາດຕາ 31 ລະບອບນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ມາດຕາ 32 ການນາໃຊ້ວດ
ັ ຖູປະກອນ, ພາຫະນະເຕັກນິກ, ອາວຸດ ແລະ ຍຸດໂທປະກອນ

ພາກທີ IV
ການຈັດຕັງົ້ ທີຮ
ື່ ບ
ັ ຜິດຊອບວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ມາດຕາ 33 ການຈັດຕັົ້ງທີື່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ມາດຕາ 34 ຄະນະກາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ມາດຕາ 35 ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນຂອງຄະນະກາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ມາດຕາ 36 ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂ
ື່ ອງຄະນະກາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ມາດຕາ 37 ລະບອບແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກຂອງຄະນະກາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ມາດຕາ 38 ກອງເລຂາຄະນະກາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ມາດຕາ 39 ຄະນະກາມະການຊາຍແດນຂັນ
ົ້ ແຂວງ

ພາກທີ V
ງົບປະມານ
ມາດຕາ 40 ງົບປະມານ
ໜ້າ 2 ຕໍ່ 4

ມາດຕາ 41 ການນາໃຊ້ງບ
ົ ປະມານ
ມາດຕາ 42 ການຂຶນ
ົ້ ແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ນາໃຊ້ງບ
ົ ປະມານ ເຂົາົ້ ໃນວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ

ພາກທີ VI
ຂຫ
ໍ້ າ້ ມ
ມາດຕາ 43 ຂຫ
ໍ້ າ້ ມທົວ
ົ່ ໄປ
ມາດຕາ 44 ຂຫ
ໍ້ າ້ ມສາລັບເຈົາົ້ ໜ້າທີື່ ທີກ
ື່ ຽ່ ວຂ້ອງ

ພາກທີ VII
ການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ການກວດກາ ວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ໝວດທີ 1
ການຄຸມ
້ ຄອງວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ມາດຕາ 45 ອົງການຄຸ້ມຄອງ
ມາດຕາ 46 ເນອ
ົ້ ໃນການຄຸມ
້ ຄອງ
ມາດຕາ 47 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
ມາດຕາ 48 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ
ມາດຕາ 49 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ມາດຕາ 50 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງທະຫານຊາຍແດນ
ມາດຕາ 51 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງຕາຫວດກວດຄົນເຂົົ້າ -ອອກເມອງ
ມາດຕາ 52 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິນ
ື່ ທີມ
ື່ ເີ ຂດແດນການປົກຄອງຕິດກັບຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ

ໝວດທີ 2
ການກວດກາ ວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ມາດຕາ 53 ອົງການກວດກາ
ມາດຕາ 54 ເນອ
ົ້ ໃນການກວດກາ
ມາດຕາ 55 ຮບການກວດກາ

ໜ້າ 3 ຕໍ່ 4

ພາກທີ VIII
ນະໂຍບາຍຕຜ
ໍ່ ມ
້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ ແລະ ມາດຕະການຕຜ
ໍ່ ລ
້ ະເມີດ
ມາດຕາ 56 ນະໂຍບາຍຕຜ
ໍ່ ມ
້ ຜ
ີ ົນງານ
ມາດຕາ 57 ມາດຕະການຕຜ
ໍ່ ລ
້ ະເມີດ

ພາກທີ IX
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 58 ວັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ມາດຕາ 59 ການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ
ມາດຕາ 60 ຜົນສັກສິດ

ໜ້າ 4 ຕໍ່ 4

22.06.2020

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ສະພາແຫ່ງຊາດ

ເລກທີ….............................
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ ...................................

ຮ່າງ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ພາກທີ I
ບົດບັນຍັດທົວ
ົ່ ໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ກໍານົດ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ,
ການ ຈັດຕັີ້ງ, ເຄື່ອນໄຫວ, ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິພາບ
ໃນການຈັ ດ ຕັ ີ້ ງ ປະຕິ ບ ັ ດ ວຽກງານດັ ົ່ ງ ກ່ າ ວ ໃຫ້ ເ ປັ ນ ເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ ົ່ ວ ປະເທດ ແນໃສ່ ຮ ັ ບ ປະກັ ນ
ເອກະລາດ, ອໍານາດອະທິປະໄຕ, ຜ ນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງຊາດ, ຄວາມໝັີ້ນຄົງຂອງຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ,
ສ້າງຊາຍແດນແຫ່ງຊາດໃຫ້ເປັນຊາຍແດນແຫ່ງສັນຕິພາບ, ມີສະຖຽນລະພາບ, ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມ ແລະ
ການພັດທະນາແບບຍນຍົງກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາ
ປະເທດຊາດ.
ມາດຕາ 2 ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັ ດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແມ່ນ ເສັີ້ນ ແລະ ທິດຕັີ້ງສາກ
ຕາມເສັີ້ນດັົ່ງກ່າວ ທີື່ກໍານົດຂອບເຂດດິນແດນ ເທິງ ໜ້າດິນ, ພີ້ນດິນ, ນ່ານນໍໍ້າ ແລະ ນ່ານຟ້າ ຂອງ ສາທາລະນະ
ລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ.
ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຖກກໍານົດດ້ວຍ ສົນທິສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນ ທີື່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໃກ້
ຄຽງ ເປັນພາຄີ.
ສໍາລັບຊາຍແດນແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ກັບປະເທດໃກ້ຄຽງໃດໜ ື່ງ ທີື່ຍັງບ ໍ່ທັນກໍານົດເປັນທາງການ
ຕ້ອງສ້າງສົນທິສັນຍາກັບປະເທດໃກ້ຄຽງດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການຂອງກົດໝາຍສາກົນ ໂດຍສະເພາະ
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ແມ່ນຫຼັກການການສບທອດລັດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສົນທິສັນຍາ ແລະ ຫຼັກການຊາຍແດນປະຫວັດສາດ ເພື່ອກໍານົດ
ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ.
ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຖກກໍານົດ ແລະ ປັກຫຼັກໝາຍ ຢູູ່ພູມິປະເທດຕົວຈິງ ດ້ວຍລະບົບຫຼັກໝາຍຊາຍແດນ.
ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄໍາສັບ
ຄາສັບທີື່ນາໃຊ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັົ່ງນີີ້:
1. ຫຼັກໝາຍຊາຍແດນ ໝາຍເຖິງ ວັດຖຸທີື່ນໍາໃຊ້ເປັນເຄ ື່ອງໝາຍສະແດງໃຫ້ເຫັນທິດເນັົ່ງຂອງເສັີ້ນຊາຍ
ແດນແຫ່ງຊາດ ຢູູ່ພູມີປະເທດຕົວຈິງ;
2. ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດພີ້ນດິນ ໝາຍເຖິງ ທິດຕັີ້ງສາກ ແຕ່ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດເທິງໜ້າດິນລົງໄປພີ້ນດິນ;
3. ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດເທິງອາກາດ ໝາຍເຖິງ ທິດຕັີ້ງສາກ ແຕ່ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດເທິງໜ້າດິນຂີ້ນໄປເທິງ
ອາກາດ;
4. ຂອບເຂດຊາຍແດນ ໝາຍເຖິງ ເຂດແຕ່ເສັີ້ນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ເລິກເຂົີ້າດິນແດນຂອງ ສປປ ລາວ,
ບ່ອນແຄບສຸດແມ່ນ ໜ ື່ງ ຮ້ອຍ ແມັດ, ບ່ອນກ້ວາງສຸດບ ໍ່ເກີນ ໜ ື່ງ ພັນ ແມັດ ແລະ ມີປ້າ ຍຊີີ້ບອກ “ຂອບເຂດ
ຊາຍແດນ”;
5. ສົ ນ ທິ ສ ັ ນ ຍາ ກ່ ຽ ວກັ ບ ຊາຍແດນ ທີ ື່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໃກ້ ຄ ຽງ ເປັ ນ ພາຄີ ໝາຍເຖິ ງ
ສົນທິສັນຍາ ແລະ ອະນຸສັນຍາ ທີື່ກໍານົດເສັີ້ນຊາຍແດນ ແລະ ຫຼັກໝາຍຊາຍແດນ ລວມທັງແຜນທີື່ຊາຍແດນ ແລະ
ເອກະສານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນ ຊື່ງເປັນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງອະນຸສັນຍາ ແລະ ເປັນພາກສ່ວນໜື່ງທີື່ບໍ່
ສາມາດຕັດແຍກອອກຈາກສົນທິສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນ ທີື່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງເປັນພາຄີ;
6. ບ ລິເວນຊາຍແດນ ໝາຍເຖິງ ເຂດແດນການປົກຄອງຂັີ້ນບ້ານ ທີື່ມີເຂດແດນການປົກຄອງຕິດກັບຊາຍ
ແດນແຫ່ງຊາດ;
7. ນ່ານນໍາຂອງ ສປປ ລາວ ໝາຍເຖິງ ສ່ວນໜື່ງຂອງແມ່ນໍໍ້າຊາຍແດນ ທີື່ເປັນດິນແດນ ຂອງ ສປປ ລາວ
ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ສົນທິສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນ ທີື່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງ ເປັນພາຄີ;
8. ແມ່ນໍໍ້າຊາຍແດນ ໝາຍເຖິງ ແມ່ນໍາ ແລະ ຫ້ວຍນໍາ ຊື່ງເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງເສັີ້ນຊາຍແດນເທິງ ແຜ່ນດິນ
(Land border) ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ສົນທິສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນ ທີື່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງ
ເປັນພາຄີ;
9. ດ່ານ ໝາຍເຖິງ ດ່ານຊາຍແດນ ແລະ ດ່ານສະໜາມບິນສາກົນ;
10. ດ່ າ ນຊາຍແດນ ໝາຍເຖິ ງ ສະຖານທີ ື່ ຄວບຄຸ ມ , ກວດກາການ ເຂົ ີ້ າ -ອອກ ຂອງບຸ ກ ຄົ ນ ,
ຍານພາຫະນະ ແລະ ການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ ສິນຄ້າ ແລະ ວັດຖຸພັນ ຜ່ານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຊື່ງປະກອບດ້ວຍ ດ່ານ
ທາງລົດ, ດ່ານທາງລົດໄຟ ແລະ ດ່ານທາງນໍໍ້າ;
11. ບ ລິເວນດ່ານຊາຍແດນ ໝາຍເຖິງ ເນີ້ອທີື່ສ່ວນໜື່ງຢູູ່ບລິເວນຊາຍແດນ ຊື່ງມີເຂດແດນການປົກຄອງ
ສ່ວ ນໜ ື່ງ ຕິດກັບຊາຍແດນແຫ່ງ ຊາດ ໃນນັີ້ນລວມມີສະຖານທີື່ເ ຮັດວຽກສະເພາະຂອງໜ່ວ ຍງານຄຸ້ມຄອງລັດ
ຕາມຂະແໜງການ ແລະ ການດໍ າ ເນີ ນ ກິ ດ ຈະການຕ່ າ ງໆຢູ ູ່ ບ ລິ ເ ວນດ່ າ ນຊາຍແດນ ແລະ ມີ ປ ້ າ ຍຊີ ີ້ ບ ອກ
“ບລິເວນດ່ານ”;
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12. ດ່າ ນສະໜາມບິນສາກົນ ໝາຍເຖິງ ສະຖານທີື່ ຄວບຄຸມ, ກວດກາການ ເຂົີ້າ -ອອກ ຂອງບຸກຄົນ,
ຍານພາຫະນະການບິນ ແລະ ການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ ສິນຄ້າ ແລະ ວັດຖຸພັນ ທີື່ຜ່ານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;
13. ຈຸດຜ່ານຊາຍແດນຊົົ່ວຄາວ ໝາຍເຖິງ ສະຖານທີື່ ທີື່ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານ
ຂອງປະເທດໃກ້ຄຽງ ຕົກລົງເປີດ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການເຂົີ້າ-ອອກຂອງບຸກຄົນ, ຍານພາຫະນະ ແລະ
ການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ, ສົົ່ງຜ່ານ ສິນຄ້າ ແລະ ວັດຖຸພັນ ຜ່ານຊາຍແດນແຫ່ ງຊາດ ໃນກລະນີມີຄວາມຈໍາເປັນ ຫຼ
ສຸກເສີນ;
14. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງລັດຕາມຂະແໜງການປະຈໍາຢູູ່ດ່ານ ໝາຍເຖິງ ໜ່ວຍງານປະຈາຢູູ່ດ່ ານທີື່ປະຕິບັດ
ພາລະບົ ດ ບາດ ແລະ ໜ້ າ ທີ ື່ ດ້ າ ນລະບຽບການໃນການຄວບຄຸ ມ , ກວດກາ ການເຂົ ີ້ າ -ອອກ ຂອງບຸ ກ ຄົ ນ ,
ຍານພາຫະນະ, ເຮອບິນ ແລະ ການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ, ສົົ່ງຜ່ານ ສິນຄ້າ ແລະ ວັດຖຸພັນ ຜ່ານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ຊື່ງລວມມີ ຕໍາຫຼວດກວດຄົນເຂົີ້າ -ອອກເມອງ, ເຈົີ້າໜ້າທີື່ກົງສຸນ, ພາສີ, ກັກກັນ ພດ-ສັດ, ກັກກັນພະຍາດ ແລະ
ໜ່ວຍງານອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
15. ຄົນຕ່າງປະເທດ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນທີື່ຖສັນຊາດອື່ນ ແລະ ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ ທີື່ເດີນທາງຜ່ານຊາຍແດນ
ແຫ່ງຊາດ ເຂົີ້າມາ ສປປ ລາວ ເພ ື່ອຢ້ຽມຢາມ, ທ່ອງທ່ຽວ, ເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານທາງການ ຫຼ ບ ໍ່ເປັນທາງການ
ແລະ ຈຸດປະສົງອື່ນ ໂດຍມີກໍານົດເວລາ ຫຼ ບໍ່ມີກໍານົດເວລາຢູູ່ ສປປ ລາວ;
16. ປະຊາຊົນຊາຍແດນ ໝາຍເຖິງ ພົນລະເມອງລາວ ທີື່ຈົດທະບຽນສາມະໂນຄົວ ຢູູ່ບລິເວນຊາຍແດນ;
17. ຍານພາຫະນະ ໝາຍເຖິງ ພາຫະນະຄົມມະນາຄົມທາງລົດ, ທາງລົດໄຟ ແລະ ທາງນ ີ້າ ຕາມທີື່ໄດ້
ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ລວມທັງສົນທິສັນຍາ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ;
18. ຍານພາຫະນະການບິ ນ ໝາຍເຖິ ງ ເຮ ອບິ ນ , ເຮລິ ຄ ອບເຕີ , ບາລູ ນ , ເຮ ອບິ ນ ບ ໍ່ ມ ີ ຄ ົ ນ ຂັ ບ ແລະ
ອຸປະກອນການບິນອື່ນທີື່ສາມາດຊູຕົວ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້;
19. ວັດຖຸພັນ ໝາຍເຖິງ ຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານວັດຖຸ ທີື່ນໍາເຂົີ້າ -ສົົ່ງອອກ ຜ່ານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ທີື່ບໍ່
ແມ່ ນ ເປົ ົ້ າ ໝາຍທາງດ້ າ ນການຄ້ າ ຕາມທີ ື່ ໄ ດ້ ກ ໍ າ ນົ ດ ໄວ້ ໃ ນກົດ ໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສົ ນ ທິ ສ ັ ນ ຍາ ທີື່
ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ;
20. ໂຄງການຊາຍແດນ ໝາຍເຖິງ ໂຄງການ ທີື່ເຮັດໃຫ້ເສັີ້ນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດໝັີ້ນຄົງ ແລະ ໂຄງການ
ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;
21. ເຫດສຸດວິໄສ ໝາຍເຖິງ ເຫດການທີື່ບໍ່ ສາມາດຄາດຄະເນ ແລະ ຄວບຄຸມໄດ້;
22. ອົງການຂັນ
ີ້ ສູນກາງ ໝາຍເຖິງ ອົງການຈັດຕັີ້ງພັກ ແລະ ລັດຂັີ້ນສູນກາງ, ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ,
ສະຫະພັນນັກຮົບເກົົ່າລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນຂັີ້ນສູນກາງ;
23. ປະເທດໃກ້ຄຽງ ໝາຍເຖິງ ປະເທດທີື່ມີຊາຍແດນຕິດກັບ ສປປ ລາວ.
ມາດຕາ 4 ນະໂຍບາຍຂອງລັດ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ລັດ ສ້າງຊາຍແດນແຫ່ງຊາດໃຫ້ເປັນ ຊາຍແດນແຫ່ງສັນຕິພາບ, ມີສະຖຽນລະພາບ, ມິດຕະພາບ, ການ
ຮ່ວມມ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ; ແກ້ໄຂບັນຫາ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດກັບ
ປະເທດໃກ້ຄຽງ ໂດຍຜ່ານການເຈລະຈາ ບົນພີ້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບ, ການເຄົາລົບເອກະລາດ, ອໍານາດອະທິປະ
ໄຕ ແລະ ຜນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງກັນ.
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ລັດ ມີນະໂຍບາຍບູລິມະສິດ ໃນການສ້າງບ ລິເວນຊາຍແດນໃຫ້ມີຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ທາງດ້ານການເມອງ,
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູູ່ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ
ຈິດໃຈ ຂອງປະຊາຊົນຊາຍແດນໃຫ້ດີຂີ້ນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂອັນສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ດໍາລົງຊີວິດ ຢູູ່ ບລິເວນຊາຍ
ແດນ, ສ້າງໂຄງການຊາຍແດນ ແລະ ກໍາລັງຫຼັກແຫຼ່ງ ເພື່ອຮັບປະກັນການສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນ
ແຫ່ງຊາດ ໃນທຸກສະຖານະການ.
ມາດຕາ 5 ການນໍາໃຊ້ກດ
ົ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ກົດໝາຍອນ
ື່ ທີກ
ື່ ຽ່ ວຂ້ອງ ແລະ ສົນທິສນ
ັ ຍາທີື່ ສປປ
ລາວ ເປັນພາຄີ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ກ ານົດຫຼັກການພີ້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ບົດບັນຍັດຂອງກົດໝາຍອື່ນທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ.
ຖ້າກົດໝາຍອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫາກຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ໃຫ້ນາໃຊ້ກົດໝາຍສະບັບນີີ້.
ຖ້າກົດໝາຍ ວ່ າດ້ວຍ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຫາກບ ໍ່ໄດ້ບັ ນຍັດບັນຫາສະເພາະໃດໜ ື່ງ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນ
ແຫ່ງ ຊາດ ແລະ ວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ນໍາ ໃຊ້ບ ົດບັນຍັດຂອງກົດໝາຍທີື່ກໍາ ນົດ ກ່ຽ ວກັບ ບັນຫາ
ສະເພາະນັີ້ນ.
ຖ້າກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ກົດໝາຍອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ
ວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຫາກຂັດກັບສົນທິສັນຍາ ກ່ຽວກັບຊາຍແດນ, ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການ
ຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ແລະ ດ່ານຊາຍແດນ ແລະ ສົນທິສັນຍາອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊື່ງ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ບົດ
ບັນຍັດຂອງສົນທິສັນຍາ ເຫຼົົ່ານັີ້ນ.
ຖ້າກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫາກບໍ່ໄດ້ບັນຍັດບັນຫາສະເພາະ
ໃດໜື່ງ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ບົດບັນຍັດຂອງສົນທິສັນຍາ
ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ແລະ ດ່ານຊາຍແດນ ແລະ
ສົນທິສັນຍາອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊື່ງ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.
ມາດຕາ 6 ຫຼກ
ັ ການ ກ່ຽວກັບ ການເຄອ
ື່ ນໄຫວວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດົ່ັງນີີ້:
1. ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງ ນະໂຍບາຍ, ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ, ກົດໝາຍສາກົນ
ແລະ ສົນທິສັນຍາ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ;
2. ຮັບປະກັນເອກະລາດ, ອໍານາດອະທິປະໄຕ ແລະ ຜ ນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງຊາດ, ຄວາມໝັີ້ນຄົງ
ຂອງຊາດ, ຄວາມໜັີ້ນຄົງຂອງຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຢູູ່ບລິເວນຊາຍ
ແດນ;
3. ເຄົາລົບເອກະລາດ, ອໍານາດອະທິປະໄຕ, ຜນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງກັນ, ບໍ່ຂົົ່ມຂູ່ດ້ວຍກໍາລັງ ຫຼ ນໍາ
ໃຊ້ກໍາລັງ;
4. ຮ່ວມມຮອບດ້ານ ກັບປະເທດໃກ້ຄຽງບົນພີ້ນຖານຕ່າງຝູ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ;
5. ແກ້ໄຂບັນຫາ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ໂດຍຜ່ານການເຈລະຈາ;
6. ປະຕິບັດຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ;
7. ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ແລະ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າ.
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ມາດຕາ 7 ພາລະກິດໃນການສ້າງ, ຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ບລິເວນຊາຍແດນ
ພາລະກິດໃນການສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ບ ລິເວນຊາຍແດນ ແມ່ນ ຂອງ
ພົນລະເມອງລາວທຸກຄົນ ຊື່ງລັດເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງຢູ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ.
ລັດ ແລະ ພົນລະເມ ອງລາວທຸກຄົນ ຮ່ວມກັນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ ຕິດພັນກັບ ການເພີື່ມ ທະວີ
ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການພົວພັນກັບຕ່າງປະເທດ ຢູູ່ບລິເວນຊາຍແດນ.
ມາດຕາ 8 ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ກດ
ົ ໜາຍ
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ນໍາໃຊ້ ສໍາລັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ທີື່ເຄື່ອນໄຫວ ຢູູ່ບລິເວນຊາຍແດນ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ.
ມາດຕາ 9 ການຮ່ວມມສາກົນ
ລັດ ຮ່ວມມກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຕາມທີື່
ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສົນທິສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ
ແລະ ດ່ານຊາຍແດນ ທີື່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງເປັນພາຄີ.
ລັດ ຊຸກຍູ້, ສົົ່ງເສີມການຮ່ວມມກັບສາກົນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍການເຂົີ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມ, ການແລກປູ່ຽນບົດຮຽນ, ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ, ການ
ຝຶກອົບຮົມ, ສໍາມະນາ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ດ້ານວິຊາການ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ມີຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

ພາກທີ II
ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ບລິເວນຊາຍແດນ
ມາດຕາ 10 ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ບລິເວນຊາຍແດນ
ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ບລິເວນຊາຍແດນ ມີ ດັົ່ງນີີ້ :
-

ການເຂົີ້າ-ອອກ ຜ່ານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;

-

ການ ເປີດ, ຍົກເລີກ, ຫຼຸດລະດັບ ຫຼ ປິດ ດ່ານ;

-

ການກໍານົດເຂດຄວບຄຸມ, ກວດກາ ຢູູ່ດ່ານ;

-

ການບິນຜ່ານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ນ່ານຟ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ຂອງຍານພາຫະນະການບິນ;

-

ການຈໍາກັດ ຫຼ ຢຸດຕິຊົົ່ວຄາວ ການເຂົີ້າ-ອອກ ຜ່ານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;

-

ການຜ່ານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຂອງຍານພາຫະນະການບິນ ແລະ ເຮອ ໃນກລະນີເກີດເຫດສຸດວິໄສ;

-

ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ແມ່ນໍາຊາຍແດນ;

-

ໂຄງການການພັດທະນາ ຢູູ່ບລິເວນຊາຍແດນທີື່ພົວພັນກັບຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;

-

ການເຄື່ອນໄຫວຢູູ່ບລິເວນຊາຍແດນ.
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ມາດຕາ 11 ການເຂົາີ້ -ອອກ ຜ່ານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ການເຂົີ້າ-ອອກ ຂອງບຸກຄົນ, ຍານພາຫະນະ, ຍານພາຫະນະການບິນ ແລະ ການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ ສິນຄ້າ
ແລະ ວັ ດ ຖຸ ພ ັ ນ ຜ່ າ ນຊາຍແດນແຫ່ ງ ຊາດ ຕ້ ອ ງປະຕິ ບ ັດ ຕາມເສັ ີ້ນ ທາງ ທາງລົ ດ , ທາງລົ ດ ໄຟ, ທາງນໍ ໍ້ າ ແລະ
ເສັີ້ນທາງບິນ ທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ແລະ ຕ້ອງດໍາເນີນຢູູ່ດ່ານ.
ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ກໍານົດ ເສັີ້ນທາງ ທາງລົດ, ທາງລົດໄຟ, ທາງນໍໍ້າ ແລະ ເສັີ້ນທາງບິນ ຜ່ານຊາຍແດນ
ແຫ່ງຊາດ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.
ການເຂົີ້າ-ອອກ, ການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ ສິນຄ້າ ແລະ ວັດຖຸພັນ ຂອງປະຊາຊົນຊາຍແດນ ຜ່ານຊາຍແດນ
ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ປະຕິບັດ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ການເຂົີ້າ-ອອກ ຂອງບຸກຄົນ, ຍານພາຫະນະ, ຍານພາຫະນະການບິນ ແລະ ການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ ສິນຄ້າ
ແລະ ວັດຖຸພັນ ຜ່ານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງມີເອກະສານຖກຕ້ອງ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການ ຄວບຄຸມ, ກວດກາ
ຂອງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງລັດຕາມຂະແໜງການປະຈໍາຢູູ່ດ່ານ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 12 ການ ເປີດ, ຍົກລະດັບ, ຫຼດ
ຸ ລະດັບ ຫຼ ປິດ ດ່ານ
ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ ຕົກລົງ ເປີດ, ຍົກລະດັບ, ຫຼຸດລະດັບ ຫຼ ປິດ ດ່ານ ໂດຍສອດຄ່ອງ ກັບ ກົດໝາຍ
ແລະ ສົນທິສັນຍາ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.
ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ຕົກລົງ ເປີດ ແລະ ປິດ ຈຸດຜ່ານຊາຍແດນຊົົ່ວຄາວ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍ ແລະ
ສົນທິສັນຍາ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.
ການເຂົີ້າ -ອອກ, ການພັກເຊົາຊົົ່ວຄາວ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຢູູ່ ບ ລິເວນດ່ານ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມດໍາລັດ
ວ່າດ້ວຍ ດ່ານຊາຍແດນ ແລະ ດ່ານສະໜາມບິນສາກົນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 13 ການກໍານົດເຂດຄວບຄຸມ, ກວດກາ ຢູດ
ູ່ າ່ ນ
ເຂດຄວບຄຸມ, ກວດກາ ໄດ້ຮັບການການົດຢູູ່ແຕ່ລະດ່ານ ເພື່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ໜ່ວຍງານ
ຄຸ້ມຄອງລັດຕາມຂະແໜງການປະຈໍາຢູູ່ດ່ານ ໃນການຄວບຄຸມ, ກວດກາ ແລະ ດໍາເນີນຕາມຂັີ້ນຕອນ ການເຂົີ້າອອກ ຂອງບຸກຄົນ, ຍານພາຫະນະ, ຍານພາຫະນະການບິນ ແລະ ນໍາເຂົີ້າສົົ່ງ-ອອກ ສິນຄ້າ ແລະ ວັດຖຸພັນ ຜ່ານ
ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 14 ການບິນຜ່ານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ນ່ານຟ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ຂອງຍານພາຫະນະການບິນ
ຍານພາຫະນະການບິນ ສາມາດບິນຜ່ານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ນ່ານຟ້າຂອງ ສປປ ລາວ ພາຍຫຼັງໄດ້
ຮັບການອະນຸຍາດຈາກອົງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການບັນຊາ, ຄວບຄຸມ ແລະ
ແນະນໍ າ ຂອງອົ ງ ການຄຸ ້ ມ ຄອງວຽກງານການບິ ນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕາມທີ ື່ ໄ ດ້ ກ ໍ າ ນົ ດ ໄວ້ ໃ ນກົ ດ ໝາຍ ແລະ
ສົນທິສັນຍາ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.
ມາດຕາ 15 ການຈໍາກັດ ຫຼ ຢຸດຕິຊວ
ົົ່ ຄາວ ການ ເຂົາີ້ -ອອກ ຜ່ານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ການເຂົີ້າ-ອອກ ຂອງບຸກຄົນ, ຍານພາຫະນະ, ຍານພາຫະນະການບິນ ແລະ ການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ, ສິນຄ້າ
ແລະ ວັດຖຸພັນ ຜ່ານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ອາດຈະຖ ກຈໍາກັດ ຫຼ ຢຸດຕິຊົົ່ວຄາວ ບົນພ ີ້ນຖານເຫດຜົນດ້ານ ການ
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ປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ຄົນ, ສັດ ແລະ ສັດຕູພ ດ ທີື່ລະບາດຮ້າຍແຮງ,
ເຫດສຸດວິໄສ ແລະ ເຫດຜົນຈໍາເປັນຮີບດ່ວນອື່ນ ຫຼ ຕາມການສະເໜີຂອງປະເທດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ລັ ດ ຖະບານ ເປັ ນ ຜູ ້ ຕ ົ ກ ລົ ງ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈໍ າ ກັ ດ ຫຼ ຢຸ ດ ຕິ ຊ ົ ົ່ ວ ຄາວ ການເຂົ ີ້ າ -ອອກ ຂອງບຸ ກ ຄົ ນ ,
ຍານພາຫະນະ, ຍານພາຫະນະການບິນ ແລະ ການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ, ສິນຄ້າ ແລະ ວັດຖຸພັນ ຜ່ານຊາຍແດນແຫ່ງ
ຊາດ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນວັກໜື່ງຂອງມາດຕານີີ້ ແລະ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ເຈົີ້າໜ້າທີື່, ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ
ຂອງປະເທດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຊາບ.
ມາດຕາ 16 ການຜ່ານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຂອງຍານພາຫະນະການບິນ ແລະ ເຮອ ໃນກລະນີເກີດ ເຫດສຸດວິໄສ
ໃນກລະນີ ຍານພາຫະນະການບິນ ແລະ ເຮອ ເກີດອຸປະຕິເຫດ, ເຫດຂັດຂ້ອງທາງດ້ານເຕັກນິກ, ເຫດສຸກ
ເສີນ ຫຼ ເຫດຈໍາເປັນຮີບດ່ວນອື່ນ ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງຜ່ານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ໂດຍບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມ
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ນັີ້ນ, ຜູ້ຄວບຄຸມຍານພາຫະນະການບິນ ແລະ
ເຮອດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ອົງການທີື່ມີສິດຢູູ່ສະໜາມບິນ ແລະ ທ່າເຮອ, ໜ່ວຍງານກູ້ໄພ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອແຫ່ງ
ຊາດ, ອົງການຄຸ້ມຄອງການບິນ ຫຼ ພາກສ່ວນອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີື່ໃກ້ທີື່ສຸດ ໃນທັນທີ ແລະ ຕ້ອງ
ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງອົງການດັົ່ງກ່າວ.
ມາດຕາ 17 ການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ແມ່ນາໍໍ້ ຊາຍແດນ
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ແມ່ນໍໍ້າ ຊາຍແດນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ,
ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ແລະ ດ່ານຊາຍແດນ ທີື່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງ
ເປັນພາຄີ ແລະ ສົນທິສັນຍາອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊື່ງ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.
ມາດຕາ 18 ໂຄງການພັດທະນາ ຢູບ
ູ່ ລິເວນຊາຍແດນທີພ
ື່ ວ
ົ ພັນກັບຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ໂຄງການພັດທະນາ ຢູູ່ບລິເວນຊາຍແດນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມແຜນການ
ທີໄື່ ດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກອົງການທີື່ມີສິດ. ໃນເວລາຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ
ລະບຽບການບລິເວນຊາຍແດນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບ ໍ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຄຸ້ມ
ຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ.
ມາດຕາ 19 ການເຄອ
ື່ ນໄຫວ ຢູບ
ູ່ ລິເວນຊາຍແດນ
ທຸກການເຄ ື່ອນໄຫວ ທີື່ພົວພັນກັບຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຢູູ່ເຂດທ່ອງທ່ຽວ, ເຂດບ ລິການ, ເຂດການຄ້າ
ແລະ ເຂດເສດຖະກິດ ຢູູ່ບລິເວນດ່ານ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເສດຖະກິດສະເພາະ ຢູູ່ບລິເວນຊາຍແດນ ຕ້ອງ
ປະຕິບັດຕາມ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການບ ລິເວນຊາຍແດນ, ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ດ່ານຊາຍແດນ ແລະ ດ່ານສະ
ໜາມບິນສາກົນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ການກໍານົດຂອບເຂດບ ລິເວນຊາຍແດນ ໃຫ້ນັບແຕ່ຊາຍແດນແຫ່ງ ຊາດເຂົີ້າມາຈົນສຸດເຂດແດນການ
ປົກຄອງຂອງບ້ານ ທີື່ມີເຂດແດນການປົກຄອງສ່ວນໜ ື່ງຕິດກັບຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ. ສໍາລັບບັນຊີບ້ານ ບລິເວນ
ຊາຍແດນ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການບລິເວນຊາຍແດນ.

ໜ້າ 7 ຕໍ່ 27

22.06.2020

ພາກທີ III
ການສ້າງ, ຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ບລິເວນຊາຍແດນ
ມາດຕາ 20 ການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ເພອ
ື່ ພັດທະນາບລິເວນຊາຍແດນ
ລັດ ຕ້ອງສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ເພື່ອພັດທະນາບລິເວນຊາຍແດນ
ໃຫ້ເຂັີ້ມແຂງທາງດ້ານ ການເມອງ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ລວມທັງມີ
ບູລິມະສິດໃນການສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຊາຍແດນ.
ອົງການຂັີ້ນສູນກາງ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ທີື່ມີເຂດແດນການປົກຄອງຕິດກັບ
ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງສ້າງແຜນການພັດທະນາປະຈໍາປີ ເປັນຕົີ້ນ ກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພີ້ນຖານ, ຈັດສັນພູມລໍາເນົາ
ແລະ ອາຊີບ ຢູູ່ບລິເວນຊາຍແດນ ຕາມພາລະບົດບາດ, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງຕົນ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະບານ
ພິຈາລະນາຕົກລົງ ໂດຍຜ່ານຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ.
ມາດຕາ 21 ການສ້າງໂຄງການຊາຍແດນ
ໂຄງການຊາຍແດນ ຖເປັນໂຄງການລົງທນບູລິມະສິດ ຕາມແຜນການ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ
ອົງການທີື່ມີສິດ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເປັນເຈົີ້າການສ້າງໂຄງການຊາຍແດນ ທີເື່ ຮັດໃຫ້ເສັີ້ນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດໝັີ້ນຄົງ
ເພື່ອສະເໜີລັດຖະບານ ພິຈາລະນາຕົກລົງ ໂດຍຜ່ານຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເປັນເຈົີ້າການສ້າງໂຄງການຊາຍແດນ ທີື່ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຄຸ້ມຄອງ
ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະບານ ພິຈາລະນາຕົກລົງ ໂດຍຜ່ານຄະນະກໍາມາທິການຊາຍ
ແດນແຫ່ງຊາດ.
ໂຄງການຊາຍແດນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ປ້ອງກັນ ຢູ່າງເຂັີ້ມງວດ.
ມາດຕາ 22 ການກສ
ໍ່ າ້ ງ ແລະ ຄຸມ
້ ຄອງຫຼກ
ັ ໝາຍຊາຍແດນ
ຫຼັກໝາຍຊາຍແດນ ຖ ກກໍານົດ ແລະ ປັກ ຕາມສົນທິສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນ ທີື່ ສປປ ລາວ ແລະ
ປະເທດໃກ້ຄຽງເປັນພາຄີ ເພື່ອກໍານົດເສັີ້ນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຢູູ່ພູມີປະເທດຕົວຈິງ ຊື່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະ ປ້ອງກັນ ໃຫ້ຖກຕ້ອງ ຕາມຈຸດທີື່ຕັີ້ງ, ຮູບຊົງ, ຂະໜາດ, ເຄື່ອງໝາຍ, ຕົວອັກສອນ ແລະ ສີ ທີື່ໄດ້
ກໍານົດໄວ້.
ເມື່ອພົບເຫັນ ຫຼ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ຫຼັກໝາຍຊາຍແດນເປູ່ເພ, ສູນຫາຍ ຫຼ ປູ່ຽນຈຸດທີື່ຕັີ້ງ ກົມກອງ
ທະຫານຊາຍແດນທີື່ຮັບຜິດຊອບ ຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ໂດຍຜ່ານຫ້ອງການ
ກອງເລຂາຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການທີື່ມີສິດ ພ້ອມທັງແຈ້ງໃຫ້ກົມກອງຮັບຜິດຊອບ
ປ້ອງກັນຊາຍແດນຂອງປະເທດໃກ້ຄຽງ ໂດຍດ່ວນ ເພ ື່ອປະສານສົມທົບກັນແກ້ໄຂ ຕາມສົນທິສັນຍາ ກ່ຽວກັບ
ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ທີື່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນພາຄີ.
ການ ປັກຫຼັກໝາຍຊາຍແດນຄນໃໝ່, ບູລະນະ, ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ຫຼັກໝາຍຊາຍແດນ ຕ້ອງ
ປະຕິບັດຕາມ ສົນທິສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ທີື່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງເປັນ
ພາຄີ.
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ມາດຕາ 23 ການລົງທນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູບ
ູ່ ລິເວນຊາຍແດນ
ການລົ ງ ທ ນພັ ດ ທະນາເສດຖະກິດ -ສັ ງ ຄົ ມ ຢູູ່ ບ ລິ ເ ວນຊາຍແດນ ຕ້ ອ ງປະຕິ ບ ັດ ຕາມແນວທາງ, ແຜນ
ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອຍົກລະດັບຊີວິດ
ການເປັນຢູູ່ຂອງປະຊາຊົນທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ ຕິດພັນກັບການເພີື່ ມທະວີວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ ແລະ
ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
ອົງການຂັີ້ນສູງກາງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ທີື່ມີເຂດແດນການປົກຄອງຕິດກັບຊາຍ
ແດນແຫ່ງຊາດ ເປັນຜູ້ສ້າງແຜນການລົງທນປະຈໍາປີ ເພື່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ, ການເພີື່ມທະວີ ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຢູູ່ ບ ລິເວນຊາຍແດນ ຕາມພາລະ
ບົດບາດ, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງຕົນ ນໍາສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາຕົກລົງ ໂດຍຜ່ານຄະນະກໍາມາທິ
ການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ.
ມາດຕາ 24 ການກສ
ໍ່ າ້ ງລະບົບການເມອງ ຢູບ
ູ່ ລິເວນຊາຍແດນ
ລະບົບການເມອງ ຢູູ່ບລິເວນຊາຍແດນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ບູລະນະ ໃຫ້ເຂັີ້ມແຂງ ເປັນ
ປົກກະຕິ ຕາມແນວທາງ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດ; ຮັບປະກັນ ພາລະບົດບາດ ໃນການນໍາພາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ສ້າງບ ລິເວນຊາຍແດນ ລວມທັງຮັບປະກັນພາລະບົດບາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ.
ຖັນແຖວພະນັກງານຮາກຖານການເມ ອງ ຢູູ່ບ ລິເວນຊາຍແດນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄັດເລ ອກ, ບໍາລຸງຍົກ
ລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ດ້ານການນໍາພາ, ຄຸ້ມຄອງ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໃນການ
ພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ , ຮັ ບ ປະກັ ນ ວຽກງານປ້ ອ ງກັ ນ ຊາດ ແລະ ປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມສະຫງົ ບ ຢູ ູ່ ບ ລິ ເ ວນ
ຊາຍແດນ.
ກະຊວງພາຍໃນ, ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ, ຄະນະຈັດຕັີ້ງສູນກາງພັກ ແລະ ຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ
ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ອົງການຂັີ້ນ
ສູນກາງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີ ແຜນການ ກ່ຽວກັບ ການກໍ່ສ້າງລະບົບການເມອງ, ການຝຶກ
ອົ ບ ຮົ ມ ແລະ ບໍ າ ລຸ ງ ຍົ ກ ລະດັ ບ ໃຫ້ ຖ ັ ນ ແຖວພະນັ ກ ງານ -ລັ ດ ຖະກອນ ຢູ ູ່ ແ ຕ່ ລ ະບ ລິ ເ ວນຊາຍແດນ ເພື່ ອ
ສະເໜີນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາຕົກລົງ ໂດຍຜ່ານຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ.
ມາດຕາ 25 ການຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ແລະ ອາຊີບ ຢູູ່ ບລິເວນຊາຍແດນ
ການສ້າງແຜນການ ກ່ຽວກັບ ການຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ແລະ ອາຊີບ ຢູູ່ ບລິເວນຊາຍແດນ ຕ້ອງສອດຄ່ອງ
ກັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ເງ ື່ອນໄຂທາງດ້ານທໍາ ມະຊາດ, ຈຸດພິເສດ ແລະ ລັກສະນະ
ສະເພາະຂອງແຕ່ລະເຂດ, ແຕ່ລະຊົນເຜົົ່າ ແລະ ແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນ. ແຜນການດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງສາມາດ ປຸກລະດົມ ແລະ
ນໍາໃຊ້ແຮງງານຢູ່າງເໝາະສົມ ເຂົີ້າໃນການຜະລິດ ສະບຽງອາຫານ ແລະ ເປັນສິນຄ້າ ເພ ື່ອສົົ່ ງອອກ ແລະ ຕອບ
ສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການສ້າ ງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງ ຊາດ ແລະ
ບລິເວນຊາຍແດນ.
ລັດ ມີນະໂຍບາຍທີື່ເໝາະສົມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນດໍາລົງຊີວິດຢູ່າງໝັີ້ນຄົງ ຢູູ່ບລິເວນຊາຍແດນ, ຊຸກຍູ້
ໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໄປປະຕິບັດໜ້າ ທີື່ໄລຍະຍາວ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ທີື່ສະໝັກໃຈໄປດໍາລົງຊີວິດ ຢູູ່ບລິເວນຊາຍ
ແດນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບ່ອນທີື່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
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ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້ ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບກະຊວງທີື່
ກ່ຽ ວຂ້ອງ ແລະ ອົງ ການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງທີື່ມີເ ຂດແດນການປົກຄອງຕິດກັບ ຊາຍແດນແຫ່ງ ຊາດ ໃນການ
ຄົີ້ນຄວ້າສ້າງແຜນການກ່ຽວກັບ ການຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ແລະ ອາຊີບ ຢູູ່ ບ ລິເວນຊາຍແດນ ເພ ື່ອສະເໜີນາຍົ ກ
ລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາຕົກລົງ ໂດຍຜ່ານຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ.
ມາດຕາ 26 ການສ້າງທ່າສະໜາມປ້ອງກັນຊາຍແດນທົວ
ົ່ ປວງຊົນ
ທ່ າ ສະໜາມປ້ ອ ງກັ ນ ຊາຍແດນທົ ົ່ ວ ປວງຊົ ນ ຕ້ ອ ງໄດ້ ຮ ັ ບ ການສ້ າ ງໃຫ້ ເ ຂັ ີ້ ມ ແຂງ ແລະ ໜັ ກ ແໜ້ ນ
ບົນພ ີ້ນຖານ ການສ້າ ງລະບົບ ການເມ ອງ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງ ຄົມ , ການເພີື່ມທະວີ ວ ຽກງານປ້ອ ງ
ກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຢູູ່ ບ ລິເ ວນຊາຍແດນ ໃຫ້ເ ຂັີ້ມແຂງ ແລະ ການສ້າ ງທ່າ ສະໜາມປ້ອງ
ກັນຊາຍແດນທົົ່ວປວງຊົນ ຕ້ອງຕິດພັນກັບ ການສ້າງທ່າສະໜາມປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບທົົ່ວປວງ
ຊົນ.
ຫົວໜ້າ ອົງການຈັດຕັີ້ງຂັີ້ນຕ່າງໆ, ຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ໃນການສ້າງທ່າສະໜາມ ແລະ ການຈັີ້ງທ່າ ປ້ອງກັນຊາຍແດນທົົ່ວປວງຊົນ ຕາມການແນະນໍາຂອງກະຊວງປ້ອງກັນ
ປະເທດ.
ກົມທະຫານຊາຍແດນ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໃນການຊີີ້ນໍາ,
ແນະນໍາອົງການຈັດຕັີ້ງຂັີ້ນຕ່າງໆ, ຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ.
ມາດຕາ 27 ກໍາລັງຫຼກ
ັ ແຫຼງ່ ແລະ ການກສ
ໍ່ າ້ ງກໍາລັງຫຼກ
ັ ແຫຼງ່ ໃນການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ທະຫານຊາຍແດນ ແມ່ນ ກໍາລັງຫຼັກແຫຼ່ງທີື່ຮັບຜິດຊອບ ຄຸ້ມຄອງ, ປ້ອງກັນ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ
ປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຢູູ່ ບ ລິເວນຊາຍແດນ ຕາມທີື່ໄດ້
ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
ທະຫານຊາຍແດນ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງໃຫ້ເປັນກໍາລັງປະກອບອາວຸດຂອງປະຊາຊົນທີື່ມີທາດແທ້ປະຕິວັດ,
ເປັນລະບົບ, ມີລະບຽບວິໄນເຂັີ້ມງວດ ແລະ ມີແບບແຜນທັນສະໄໝ, ມີຄວາມສາມາດໃນການສູ້ຮົບສູງ , ຊໍານານ
ດ້ານວິຊາສະເພາະ, ກໍາແໜ້ນກົດໝາຍ ແລະ ວຽກງານການພົວພັນກັບຕ່າງປະເທດ ຮັບປະກັນຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການຂອງວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ໃນທຸກສະພາບການ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການກໍ່ສ້າງ ແລະ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະຫານຊາຍແດນ.
ກົມທະຫານຊາຍແດນ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ບັນຊາ ແລະ ກໍ່ສ້າງທະຫານຊາຍແດນໂດຍກົງ ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າ
ທີື່ ໃນການ ຄຸ້ມຄອງ, ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບ
ຮ້ອຍ ຢູູ່ ບລິເວນຊາຍແດນ ຕາມກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 28 ການຄຸມ
້ ຄອງ, ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ບລິເວນຊາຍແດນ
ການຄຸ້ມຄອງ, ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ບລິເວນຊາຍແດນ ມີຈຸດປະສົງ ດັົ່ງນີີ້:
1. ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີການລ່ວງລະເມີດຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;
2. ຮັກສາອໍານາດອະທິປະໄຕ ແລະ ຜນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງຊາດໄວ້ໃຫ້ໝັີ້ນຄົງ;
3. ປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຢູູ່ບລິເວນຊາຍແດນ;
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4. ສ້າງຊາຍແດນແຫ່ງຊາດໃຫ້ເປັນຊາຍແດນ ແຫ່ງ ສັນຕິພາບ, ມີສະຖຽນລະພາບ, ມິດຕະພາບ, ການ
ຮ່ວມມ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍນຍົງກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ.
ຊາຍແດນແຫ່ງ ຊາດ, ຫຼັກໝາຍຊາຍແດນ ແລະ ບ ລິເ ວນຊາຍແດນ ຕ້ອງໄດ້ຮ ັບ ການຄຸ ້ມ ຄອງ ແລະ
ປ້ອງກັນ ຕາມກົດໝາຍສະບັບນີີ້, ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການບລິເວນຊາຍແດນ, ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ດ່ານຊາຍ
ແດນ ແລະ ດ່າ ນສະໜາມບິນສາກົນ , ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽ ວຂ້ ອງ, ສົນທິສັນຍາ ວ່າ ດ້ວ ຍ
ລະບຽບການຄຸ ້ ມ ຄອງຊາຍແດນ ແລະ ດ່ າ ນຊາຍແດນ ທີ ື່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໃກ້ ຄ ຽງເປັ ນ ພາຄີ ແລະ
ສົນທິສັນຍາອື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊື່ງ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.
ມາດຕາ 29 ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ບລິເວນຊາຍແດນ
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດ, ອົງການຂັີ້ນສູນກາງ,
ກໍາລັງປະກອບອາວຸດ, ອົງການປົກຄອງທຸກຂັີ້ນ ແລະ ພົນລະເມອງລາວທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອົງການປົກຄອງ
ຂັີ້ນບ້ານ ທີື່ມີເຂດແດນການປົກຄອງຕິດກັບຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ປະຊາຊົນຊາຍແດນ ແລະ ກໍາລັງປະກອບອາວຸດ
ປະຊາຊົນ ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນປົກກະຕິ.
ພົນລະເມ ອງລາວ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງຂອງ ສປປ ລາວ ມີພັນທະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ດັົ່ງນີີ້:
1. ເຄົາລົບເສັີ້ນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;
2. ປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຢູ່າງເຂັີ້ມງວດ;
3. ປະກອບສ່ວນຢູ່າງຕັີ້ງໜ້າເຂົີ້າໃນການ ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບ
ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຢູູ່ ບລິເວນຊາຍແດນ;
4. ປະສານສົມທົບ ແລະ ຊ່ວ ຍເຫຼ ອທະຫານຊາຍແດນ, ຕໍາ ຫຼວ ດກວດຄົນເຂົີ້າ -ອອກເມ ອງ ແລະ
ເຈົີ້າ ໜ້າ ທີື່ກ່ຽ ວຂ້ອງ ໃນການຕ້າ ນ ແລະ ສະກັດກັີ້ນທຸກການກະທໍາ ທີື່ເ ປັນການລະເມີດຊາຍແດນແຫ່ງ ຊາດ,
ດິນແດນ, ອໍາ ນາດອະທິປ ະໄຕ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັ ງ ຄົມ ຢູູ່ ບ ລິເ ວນ
ຊາຍແດນ.
ໃນເວລາປະຕິບັດໜ້າທີື່ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ກົມກອງທີື່ຂີ້ນກັບກໍາລັງປະກອບອາວຸດປະຊາຊົນ
ຕ້ອງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງຕົນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃ ນກົດໝາຍສະບັບ ນີີ້,
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ທະຫານຊາຍແດນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ໃນການປະສານສົມທົບ ກັ ບກໍາ ລັງ ປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບປະຊາຊົນ, ອົງການຂັີ້ນສູນກາງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນທີື່ມີເຂດແດນການປົກຄອງຕິດ
ກັບ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະ
ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຢູູ່ ບລິເວນຊາຍແດນ.
ກໍາລັງປ້ອງກັນອາກາດ ແລະ ທະຫານອາກາດ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນ
ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດເທິງອາກາດ.
ກົມກອງ ທີື່ຂ ີ້ນກັບກໍາລັງ ປະກອບອາວຸດປະຊາຊົນທີື່ປະຕິບ ັດໜ້າທີື່ ຢູູ່ ບ ລິເວນຊາຍແດນ ມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານສົມທົບກັບທະຫານຊາຍແດນ, ກໍາລັງປ້ອງກັນອາກາດ ແລະ ທະຫານອາກາດ ໃນ
ການປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ.
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ກະຊວງປ້ ອ ງກັ ນ ປະເທດ ແລະ ກະຊວງປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມສະຫງົ ບ ເປັ ນ ຜູ ້ ກ ໍ າ ນົ ດ ຂອບເຂດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງ ກໍາລັງທີື່ຢູູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ
ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ.
ມາດຕາ 30 ການຄວບຄຸມ, ກວດກາ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ , ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບ
ຮ້ອຍ ຢູູ່ ດ່ານ
ການຄວບຄຸມ, ກວດກາ ການເຂົີ້າ-ອອກ ຂອງຄົນ, ຍານພາຫະນະ, ຍານພາຫະນະການບິນ ແລະ ການນໍາ
ເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກສິນຄ້າ ແລະ ວັດຖຸພັນ ຢູູ່ ດ່ານ ທາງລົດ, ທາງລົດໄຟ, ທາງນໍໍ້າ ແລະ ທາງອາກາດ ແມ່ນ ໜ່ວຍງານ
ຄຸ້ມຄອງລັດຕາມຂະແໜງການປະຈໍາ ຢູູ່ ດ່ານ ເປັນຜູ້ດໍາເນີນການ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຕໍາຫຼວດກວດຄົນເຂົີ້າ-ອອກເມອງ ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບ ກັບກອງກໍາລັງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄຸ້ມ
ຄອງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຢູູ່ ບລິເວນດ່ານ
ຊາຍແດນ.
ໜ່ວ ຍງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ
ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບ ກັບກອງກໍາລັງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມປອດ
ໄພ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຢູູ່ ບລິເວນດ່ານສະໜາມບິນສາກົນ.
ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງລັດຕາມຂະແໜງການປະຈໍາຢູູ່ດ່ານ ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີື່
ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 31 ລະບອບນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ລະບອບນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ມີ ດັົ່ງນີີ້:
1. ລະບອບນະໂຍບາຍຕ ໍ່ບຸກຄົນທີື່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ບຸກຄົນທີື່ປະກອບສ່ວນ ໃນການສ້າງ,
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;
2. ລະບອບນະໂຍບາຍດ້ານສັງຄົມຕໍ່ກັບປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າ ຢູູ່ ບລິເວນຊາຍແດນ;
3. ລະບອບນະໂຍບາຍບູລິມະສິດ ກ່ຽວກັບ ການລົງທນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ ຢູູ່ ບລິເວນຊາຍ
ແດນ;
4. ລະບອບນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ການຮັບປະກັນວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ຢູູ່ ບລິເວນຊາຍແດນ.
ອົງການຂັີ້ນສູນກາງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍລະບອບນະໂຍບາຍ
ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໃນວັກໜື່ງຂອງມາດຕານີີ້ ເພື່ອສະເໜີອົງການທີື່ມີສິດ ພິຈາລະນາຕົກລົງ ໂດຍຜ່ານຄະນະກໍາມາທິ
ການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ.
ມາດຕາ 32 ການນໍາໃຊ້ວດ
ັ ຖູປະກອນ, ພາຫະນະເຕັກນິກ, ອາວຸດ ແລະ ຍຸດໂທປະກອນ
ກໍາລັງທີື່ເຮັດໜ້າທີື່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ສາມາດນໍາໃຊ້ ວັດຖູປະກອນ, ພາຫະນະ
ເຕັກນິກ, ອາວຸດ ແລະ ຍຸດໂທປະກອນ ຕາມກົດໝາຍ.
ໜ້າ 12 ຕໍ່ 27

22.06.2020

ພາກທີ IV
ການຈັດຕັງີ້ ທີຮ
ື່ ບ
ັ ຜິດຊອບວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ມາດຕາ 33 ການຈັດຕັີ້ງທີື່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ການຈັດຕັີ້ງທີື່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;
2. ຄະນະກໍາມະການຊາຍແດນຂັີ້ນແຂວງ.
ມາດຕາ 34 ຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແມ່ນການຈັດຕັີ້ງບໍ່ປະຈໍາການ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ
ໃຫ້ ແ ກ່ ລ ັ ດ ຖະບານ ແລະ ປະທານປະເທດ ໃນການຊີ ີ້ ນ ໍ າ , ຕິ ດ ຕາມ ກວດກາ, ຊຸ ກ ຍູ ້ ອົ ງ ການຂັ ີ້ ນ ສູນກາງທີື່
ກ່ຽ ວຂ້ອງ ແລະ ອົງ ການປົກຄອງທ້ອ ງຖິື່ ນ ທີ ື່ມ ີເ ຂດແດນການປົ ກຄອງຕິດກັບ ຊາຍແດນແຫ່ງ ຊາດ ກ່ຽ ວກັບ
ການຈັ ດ ຕັ ີ້ ງ ປະຕິ ບ ັ ດ ວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ ງ ຊາດ, ເປັ ນ ໃຈກາງປະສານສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ພາກສ່ ວ ນທີ ື່ ກ ່ ຽ ວຂ້ອງ
ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
ຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ມີ ປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ກໍາມະການຈໍານວນໜື່ງ ຊື່ງຖກ
ແຕ່ງຕັີ້ງ ໂດຍປະທານປະເທດ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ.
ຄະນະກໍາ ມາທິ ການຊາຍແດນແຫ່ງ ຊາດ ມີຊ ື່ຫ ຍ ໍ້ວ່າ “ຄກຊດ” ແລະ ມີຕາປະທັບສະເພາະ ເພ ື່ອນ າໃຊ້
ໃນການເຄ ື່ ອ ນໄຫວວຽກງານທາງການ ໂດຍມີ ກ ອງເລຂາ ແລະ ຫ້ ອ ງການກອງເລຂາ ຄະນະກໍ າ ມາທິ ກ ານ
ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ເປັນເສນາທິການ ຊ່ວຍວຽກງານຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 35 ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນຂອງຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນປະທານ;
2. ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເປັນຮອງປະທານ ທັງເປັນຜູ້ປະຈໍາການ;
3. ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເປັນຮອງປະທານ;
4. ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນກໍາມະການ;
5. ລັດຖະມົນຕີປະຈໍາສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນກໍາມະການ;
6. ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ເປັນກໍາມະການ;
7. ເຈົີ້າ ແຂວງ, ເຈົີ້າ ຄອງນະຄອນຫຼວ ງ ບ່ອນທີື່ມີເ ຂດແດນການປົກຄອງຕິດກັບຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ເປັນກໍາມະການ;
8. ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເປັນກໍາມະການ ທັງເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະກໍາມາທິ
ການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ.
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ມາດຕາ 36 ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂ
ື່ ອງຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີີ້:
1. ຊີີ້ນໍາ, ຕິດຕາມ ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ ການສ້າງ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດ
ທະສາດ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;
2. ຊີີ້ນໍາ, ຕິດຕາມ ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ ການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊາຍແດນແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນ,
ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ແລະ ດ່ານຊາຍແດນ ທີື່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງ
ເປັນພາຄີ;
3. ຊີີ້ ນ ໍ າ , ຕິ ດ ຕາມ ກວດກາ, ຊຸ ກ ຍູ ້ ການໂຄສະນາເຜີຍ ແຜ່ ແລະ ສ ກສາອົ ບ ຮົມ ກ່ ຽ ວກັບ ກົ ດໝາຍ
ວ່ າ ດ້ ວ ຍ ຊາຍແດນແຫ່ ງ ຊາດ ແລະ ລະບຽບການທີ ື່ ກ ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ ລວມທັ ງ ສົ ນ ທິ ສ ັ ນ ຍາ ກ່ ຽ ວກັ ບ ຊາຍແດນ,
ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ແລະ ດ່ານຊາຍແດນ ທີື່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງ
ເປັນພາຄີ;
4. ຊີີ້ ນ ໍ າ , ຕ ິ ດ ຕ າ ມ ກ ວ ດ ກ າ , ຊ ຸ ກ ຍ ູ ້ ກ າ ນ ສ ້ າ ງ ໂ ຄ ງ ກ າ ນ ຊ າ ຍ ແ ດ ນ , ໂ ຄ ງ ກ າ ນ ພ ັ ດ ທ ະ ນ າ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູູ່ບລິເວນຊາຍແດນ;
5. ຊີີ້ ນໍາ , ຕິດຕາມ ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ ການຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ການນໍາ ໃຊ້ວ ິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ ໂນໂລຊີ
ເຂົີ້າໃນວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;
6. ຊີີ້ນໍາ, ຕິດຕາມ ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ ການກໍ່ສ້າງກໍາລັງຫຼັກແຫຼ່ງທີື່ຄຸ້ມຄ້ອງ ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງ
ຊາດ, ການຝຶກ ອົບ ຮົມ , ບໍາ ລຸງ ຍົກລະດັບ ທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ກ່ຽ ວກັບ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງ
ກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ບລິເວນຊາຍແດນ;
7. ພິຈາລະນາການປະກອບຄະນະກໍາມະການສໍາຫຼວດ ແລະ ປັກຫຼັກໝາຍຊາຍແດນຂອງຝູ່າຍລາວ; ຊີີ້ນໍາ,
ຕິດຕາມ ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ ການສໍາຫຼວດ ແລະ ປັກຫຼັກໝາຍຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໃກ້
ຄຽງ;
8. ຊີີ້ນໍາ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນ ແລະ ດິນແດນ;
9. ແຕ່ງ ຕັີ້ງຄະນະສະເພາະກິດ ຫຼ ໜ່ວ ຍງານສະເພາະກິ ດ ເພ ື່ອຊ່ວຍວຽກຄະນະກໍາມາທິການໃນກ ລະນີ
ຈໍາເປັນ;
10. ສະຫຼ ຸ ບ , ລາຍງານ ການຈັ ດ ຕັ ີ້ ງ ປະຕິ ບ ັດ ວຽກງານຂອງຕົນ ຕ ໍ່ ລ ັ ດ ຖະບານ ແລະ ປະທານປະເທດ
ເປັນປົກກະຕິ;
11. ຊີີ້ນໍາ, ຕິດຕາມ ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ ການຮ່ວມມກັບສາກົນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;
12. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງປະທານປະເທດ ແລະ ລັດຖະບານ.
ມາດຕາ 37 ລະບອບແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກຂອງຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມລະບອບປະຊຸມ ຊື່ງປະກອບດ້ວຍກອງ
ປະຊຸມສາມັນ ແລະ ວິສາມັນ.
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ກອງປະຊຸມສາມັນ ເປີດຂີ້ນ ໜື່ງຄັີ້ງຕໍ່ປີ ໂດຍມີສະມາຊິກເຂົີ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າສອງສ່ວນສາມຂອງຈໍານວນ
ສະມາຊິກທັງໝົດ.
ກອງປະຊຸມວິສາມັນ ສາມາດເປີດຂີ້ນເວລາໃດກໄດ້ ຖ້າ ມີຄວາມຈໍາເປັນ ຕາມການຮຽກໂຮມຂອງປະທານ
ຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຫຼ ຕາມການສະເໜີຂອງກໍາມະການຫຼາຍກວ່າເຄິື່ງໜື່ງ.
ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຕົກລົງບັນຫາ ໂດຍຖ ເອົາຕາມສຽງສ່ວນຫຼາ ຍຂອງ
ສະມາຊິກທີື່ເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໃນກລະນີມີສຽງເທົົ່າກັນ ສຽງຂອງປະທານເປັນອັນຕັດສິນ.
ມາດຕາ 38 ກອງເລຂາຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ກອງເລຂາຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແມ່ນ ການຈັດຕັີ້ງບໍ່ປະຈໍາການ ມີພາລະບົດບາດເປັນ
ເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ທັງເປັນໃຈກາງປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 34 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້.
ກອງເລຂາຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ປະກອບມີ ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າ ແລະ ກໍາມະການ
ກອງເລຂາ ຈໍານວນໜື່ງ ຊື່ງຖກແຕ່ງຕັີ້ງ ໂດຍປະທານຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ.
ຫ້ອງການກອງເລຂາ ແມ່ນ ກົງຈັກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ມີພາລະບົດບາດຊ່ວຍຄະນະກໍາມາທິ
ການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ກອງເລຂາຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ. ຫ້ອງການກອງເລຂາ ມີຕາປະທັບສະເພາະ ເພື່ອນໍາໃຊ້ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງ
ການ.
ຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງເລຂາຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ເປັນຮອງຫົວໜ້າກອງເລຂາ ທັງເປັນ
ຜູ້ປະຈໍາການ.
ມາດຕາ 39 ຄະນະກໍາມະການຊາຍແດນຂັນ
ີ້ ແຂວງ
ຄະນະກໍາມະການຊາຍແດນຂັີ້ນແຂວງ ແມ່ນການຈັດຕັີ້ງບໍ່ປະຈໍາການ, ມີພາລະບົດບາດໃນການຈັດຕັີ້ງຜັນ
ຂະຫຍາຍແຜນນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງ
ຊາດ, ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ ວຂ້ອງ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
ຄະນະກໍາມະການຊາຍແດນຂັີ້ນແຂວງ ມີ ປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ກໍາມະການຈໍານວນໜື່ງ ຊື່ງຖກ
ແຕ່ງຕັີ້ງ ໂດຍເຈົີ້າແຂວງ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ.
ຄະນະກໍາມະການຊາຍແດນຂັີ້ນແຂວງ ມີຕາປະທັບສະເພາະ ເພື່ອນໍາໃຊ້ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງ
ການ ໂດຍມີພະແນກການຕ່າງປະເທດຂັີ້ນແຂວງ ເປັນກອງເລຂາ.
ກອງເລຂາຂອງຄະນະກໍາມະການຊາຍແດນຂັີ້ນແຂວງ ນໍາໃຊ້ຕາປະທັບຂອງພະແນກການຕ່າງປະເທດຂັີ້ນ
ແຂວງ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງການ.
ສໍາລັບໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກໍາມະການຊາຍແດນຂັີ້ນແຂວງ
ລວມທັງກອງເລຂາ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
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ພາກທີ V
ງົບປະມານ
ມາດຕາ 40 ງົບປະມານ
ລັດຖະບານ ຈັດສັນງົບປະມານທີື່ເໝາະສົມ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ.
ແຫຼ່ງງົບປະມານສາລັບວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ປະກອບມີ: ງົບປະມານຂອງລັດ (ງົບປະມານສູນກາງ
ແລະ ງົບປະມານທ້ອງຖິື່ນ) ແລະ ແຫຼ່ງລາຍຮັບອື່ນທີື່ຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
ງົບປະມານຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ມີ ດັົ່ງນີີ້:
1. ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູູ່ບລິເວນຊາຍແດນ;
2. ການສ້າງໂຄງການຊາຍແດນ;
3. ການຄຸ້ມຄອງ, ປ້ອງກັນຊາຍແດນ, ປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ
ຂອງສັງຄົມ ຢູູ່ບລິເວນຊາຍແດນ;
4. ການປະຕິບັດລະບອບນະໂຍບາຍ ຕໍ່ບຸກຄົນທີື່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ບຸກຄົນທີື່ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າ
ໃນການສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;
5. ການປະຕິບັດລະບອບນະໂຍບາຍທົດແທນຄນ ສໍາລັບຊັບສິນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ
ທີເື່ ສຍຫາຍ ຫຼ ເປູ່ເພຈາກການ ເກັບເກນ, ເຊົາົ່ ຫຼ ເໝົາຊີ້ ຂອງອົງການທີື່ມີສິດ ໃນກລະນີທີື່ມີຄວາມຈໍາເປັນ
ຍ້ອນເຫດຜົນການປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ.
ລັດຖະບານ ກໍານົດລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງງົບປະມານ ເຂົີ້າໃນວຽກງານ
ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ.
ມາດຕາ 41 ການນໍາໃຊ້ງບ
ົ ປະມານ
ອົງການຂັີ້ນສູນກາງ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານບ້ວງຂອງສູນກາງ ເຂົາີ້ ໃນວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ.
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານບ້ວງຂອງທ້ອງຖິື່ນ ເຂົີ້າໃນວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ.
ມາດຕາ 42 ການຂນ
ີ້ ແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ນາໃຊ້ງບ
ົ ປະມານ ເຂົາີ້ ໃນວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ການຂ ີ້ນແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ເຂົີ້າໃນວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ.
ການຈັ ດ ສັ ນ , ຄຸ ້ ມ ຄອງ, ນໍ າ ໃຊ້ ແລະ ສະຫຼ ຸ ບ ງົ ບ ປະມານ ກ່ ຽ ວກັ ບ ວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ ງ ຊາດ
ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໜ້າ 16 ຕໍ່ 27

22.06.2020

ພາກທີ VI
ຂຫ
ໍ້ າ້ ມ
ມາດຕາ 43 ຂຫ
ໍ້ າ້ ມທົວ
ົ່ ໄປ
ຫ້າມ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງ ມີພດຕິກໍາ ດັົ່ງນີີ້:
1. ເຄ ື່ອນຍ້າຍ, ທໍາລາຍ ຫຼ ເຮັດໃຫ້ ຫຼັກໝາຍຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ສູນຫາຍ ເສຍຫາຍ ແລະ ເປູ່ເພ;
ເຮັດໃຫ້ທິດເນັົ່ງຂອງເສັີ້ນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດປູ່ຽນທິດ ລວມທັງເຮັດໃຫ້ແລວນໍໍ້າທໍາມະຊາດຂອງແມ່ນໍໍ້າ ຊາຍແດນ
ປູ່ຽນແປງ;
2. ຍຸແ ຍ່ ຫຼ ກ ໍ່ຄ ວາມບ ໍ່ສະຫງົບ , ຄວາມບ ໍ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງ ຄົມ ຢູູ່ບ ລິເ ວນຊາຍແດນ;
ລັກລອບຜ່ານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ເພື່ອທໍາການຜະລິດ ແລະ ຕັີ້ງພູມລໍາເນົາຢູູ່ບລິເວນຊາຍແດນ ລວມທັງທໍາລາຍ
ໂຄງການຊາຍແດນ;
3. ເຮັດໃຫ້ແຫຼ່ງນໍໍ້າຂອງ ແມ່ນໍໍ້າ ຫຼ ຫ້ວຍນໍໍ້າຊາຍແດນ ຕີ້ນເຂີນ, ບົກແຫ້ງ, ເຮັດໃຫ້ນໍໍ້າຖ້ວມ ແລະ ເຮັດ
ໃຫ້ສິື່ງແວດລ້ອມເປັນພິດ; ລັກລອບຂຸດຄົີ້ນ, ທໍາລາຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງຊາດ;
4. ເຂົີ້າ-ອອກ ທີື່ຜິດກົດໝາຍ, ຄ້າຂາຍເຖື່ອນ, ລັກລອບຂົນສົົ່ງສິນຄ້າ, ເງິນຕາ, ອາວຸດ, ຢາເສບຕິດ,
ທາດ ແລະ ທາດເຄມີອັນຕະລາຍ ຜ່ານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ; ຂົນສົົ່ງຜະລິດຕະພັນດ້າ ນວັດທະນະທໍາທີື່ເປັນໄພຕໍ່
ສັງຄົມ ແລະ ສິນຄ້າຊະນິດອື່ນ ທີື່ລັດຫ້າມນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ ຜ່ານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;
5. ບິນລ່ວງລໍໍ້າເຂົີ້າເຂດຫວງຫ້າມ, ຍິງ, ສົົ່ງ, ປູ່ອຍ ຫຼ ນໍາເອົາ ຍານພາຫະນະການບິນ, ວັດຖຸ, ທາດ ແລະ
ທາດເຄມີອັນຕະລາຍ ຫຼ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ເສດຖະກິດ, ສຸຂະພາບຂອງ
ຄົນ, ສິື່ງແວດລ້ອມ, ຄວາມປອດໄພທາງການບິນ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຢູູ່ບລິເວນຊາຍ
ແດນ;
6. ມີພດຕິກໍາອື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 44 ຂຫ
ໍ້ າ້ ມສໍາລັບເຈົາີ້ ໜ້າທີື່ ທີກ
ື່ ຽ່ ວຂ້ອງ
ຫ້າມ ເຈົີ້າໜ້າທີື່ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີພດຕິກໍາ ດັົ່ງນີີ້:
1. ຕົກລົງປູ່ຽນແປງເສັີ້ນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຫຼ ເຮັດໃຫ້ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດມີການປູ່ຽນແປງ ຕາມລໍາພັງ
ໃຈ;
2. ສວຍໃຊ້ອໍານາດ, ໜ້າທີື່, ຕໍາແໜ່ງ, ບັງຄັບ, ນາບຂູ່ຜູ້ອື່ນ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ແລະ ພັກ
ພວກຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;
3. ເປີດເຜີຍຄວາມລັບ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ທີື່ບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການທີື່ມີ
ສິດ;
4. ປະລະໜ້າທີື່, ເມີນເສີຍ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;
5. ອອກຄໍາສັົ່ງ, ລະບຽບການ ທີື່ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
6. ມີພດຕິກໍາອື່ນທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
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ພາກທີ VII
ການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ການກວດກາ ວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ໝວດທີ 1
ການຄຸມ
້ ຄອງວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ມາດຕາ 45 ອົງການຄຸ້ມຄອງ
ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຢູ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດ
ທົົ່ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບ
ເທົົ່າກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ມີເຂດແດນການປົກຄອງຕິດກັບຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານດັົ່ງກ່າວ.
ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ມີເຂດແດນການ
ປົກຄອງຕິດກັບຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ
ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຕາມພາລະບົດບາດ, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 46 ເນອ
ີ້ ໃນການຄຸມ
້ ຄອງ
ເນີ້ອໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ມີ ດັົ່ງນີ:ີ້
1. ສ້າງ ແລະ ຊີີ້ນໍາ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຊາຍ
ແດນແຫ່ງຊາດ;
2. ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
3. ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ລະບອບນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;
4. ສ້າງ ສົນທິສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ
ແລະ ດ່ານຊາຍແດນ ກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ;
5. ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ
ຊາຍແດນ ແລະ ດ່ານຊາຍແດນ ທີື່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງເປັນພາຄີ;
6. ໂຄສະນາ ເຜີ ຍ ແຜ່ ແລະ ສ ກສາອົ ບ ຮົ ມ ກົ ດ ໝາຍ ວ່ າ ດ້ ວ ຍ ຊາຍແດນແຫ່ ງ ຊາດ, ກົ ດ ໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງສົນທິສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຄຸ້ມ
ຄອງຊາຍແດນ ແລະ ດ່ານຊາຍແດນ ທີື່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງເປັນພາຄີ;
7. ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງໂຄງການຊາຍແດນ, ໂຄງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູູ່ບລິເວນຊາຍ
ແດນ;
8. ຄົີ້ນຄວ້າ, ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົີ້າໃນວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;
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9. ກ ໍ່ສ້າງກໍາລັງ ຫຼັກແຫຼ່ງ ດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມ, ບໍາລຸງຍົກລະດັບ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາ
ສະເພາະ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;
10. ຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ການລະເມີດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊາຍແດນແຫ່ງ
ຊາດ;
11. ຮ່ວມມກັບສາກົນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ.
ມາດຕາ 47 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີີ້:
1. ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຊີີ້ນໍາ,
ແນະນໍາ ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ທີື່ມີເຂດແດນການປົກຄອງຕິດກັບຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມ
ຄອງ ວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;
2. ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການ ສ້າງ
ແລະ ຊີີ້ນໍາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຊາຍແດນ
ແຫ່ງຊາດ;
3. ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບ
ການສໍາຫຼວດ ເພື່ອກໍານົດຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ຂອບເຂດອໍານາດອະທິປະໄຕ ຕໍ່ດິນແດນ ເທິງໜ້າ ດິນ, ພີ້ນດິນ,
ນ່ານນໍໍ້າ ແລະ ນ່ານຟ້າຂອງ ສປປ ລາວ;
4. ເປັ ນ ເຈົ ີ້ າ ການປະສານສົ ມທົ ບ ກັບ ກະຊວງປ້ ອ ງກັ ນ ປະເທດ, ກະຊວງປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມສະຫງົ ບ ແລະ
ອົງການຂັີ້ນສູນກາງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັີ້ງການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ການກໍານົດເສັີ້ນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ,
ການສໍາຫຼວດ ແລະ ປັກຫຼັກໝາຍຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ຊາຍແດນ ແລະ ດິນແດນ ກັບ
ປະເທດໃກ້ຄຽງ;
5. ເປັນເຈົີ້າ ການປະສານສົມທົບ ກັບກະຊວງ ແລະ ອົງ ການລັດທຽບເທົົ່າ ກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການ
ຄົີ້ນຄວ້າ, ສະເໜີສ້າງ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;
6. ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫົງບ, ກະຊວງ
ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສ້າງສົນທິສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນ ແລະ ສົນທິສັນຍາ
ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ແລະ ດ່ານຊາຍແດນ ກັບ ປະເທດໃກ້ຄຽງ;
7. ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫົງບ, ກະຊວງ
ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນ ແລະ
ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ແລະ ດ່ານຊາຍແດນ ທີື່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງ
ເປັນພາຄີ;
8. ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ອົງການຂັີ້ນສູນກາງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການ
ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຊີີ້ນໍາ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການຊາຍແດນ ທີື່ເຮັດໃຫ້ເສັີ້ນ
ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດໝັີ້ນຄົງ;
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9. ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເພື່ອສະເໜີຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງ
ຊາດ ຊີີ້ນໍາ ຫຼ ແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີື່ເກີດຂີ້ນໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຂັີ້ນສູນກາງ
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ພົວພັນກັບຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ອໍານາດອະທິປະໄຕ ຕໍ່ດິນແດນ ເທິງໜ້າດິນ, ພີ້ນ
ດິນ, ນ່ານນໍໍ້າ ແລະ ນ່ານຟ້າຂອງ ສປປ ລາວ;
10. ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກັບອົງການຂັີ້ນສູນກາງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ໃນການໂຄສະນາ
ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ ກສາອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ລວມທັງສົນທິສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ແລະ ດ່ານ
ຊາຍແດນ ທີື່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງເປັນພາຄີ;
11. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໃນການຝຶກອົບຮົມ, ບໍາລຸງຍົກລະດັບ ແລະ ແນະນໍາ
ທະຫານຊາຍແດນ ກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວ ຍ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ສົນທິສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນ ແລະ
ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ແລະ ດ່ານຊາຍແດນ, ການພົວພັນກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ
ການແກ້ໄຂບັນຫາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ດິນແດນ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດ;
12. ເປັນເຈົີ້າ ການປະສານສົມ ທົບ ກັບ ກະຊວງ ແລະ ອົງ ການລັດທຽບເທົ ົ່າ ກະຊວງທີື່ ກ່ຽ ວຂ້ ອງ ແລະ
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ມີເຂດແດນການປົກຄອງຕິດກັບຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ໃນການຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ
ແກ້ ໄ ຂຄໍ າ ສະເໜີ ທີ ື່ ພ ົ ວ ພັ ນ ກັ ບ ການລະເມີ ດ ກົ ດ ໝາຍ ວ່ າ ດ້ ວ ຍ ຊາຍແດນແຫ່ ງ ຊາດ ແລະ ລະບຽບການທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ;
13. ປະສານສົມທົບ ກັບ ກະຊວງ ແລະ ອົງ ການລັດທຽບເທົົ່າ ກະຊວງທີື່ກ່ຽ ວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັີ້ງ ຜັ ນ
ຂະຫຍາຍລະບອບນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;
14. ເປັ ນ ເຈົ ີ້ າ ການປະສານສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ກະຊວງ ແລະ ອົ ງ ການລັ ດ ທຽບເທົ ົ່ າ ກະຊວງ ທີ ື່ ກ ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ
ໃນການຄົີ້ນຄ້ວາ, ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົີ້າໃນວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;
15. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດຕໍ່ລັດຖະບານ ໂດຍຜ່ານຄະນະກໍາມາທິການຊາຍ
ແດນແຫ່ງຊາດ ເປັນປົກກະຕິ;
16. ຮ່ວມມກັບສາກົນ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;
17. ນໍາໃຊ້ ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ.
ມາດຕາ 48 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີີ້:
1. ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຊີີ້ນໍາ, ແນະນໍາ ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ທີື່ມີເຂດແດນການປົກຄອງຕິດກັບຊາຍແດນ
ແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;
2. ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ
ທີື່ກ່ຽ ວຂ້ອງ ໃນການສ້າ ງ ແລະ ຊີີ້ນໍາ ການຈັດຕັີ້ງ ປະຕິບ ັດ ແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ກ່ຽ ວກັບ
ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;
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3. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກ່ຽວກັບ ການສໍາຫຼວດ ເພື່ອກໍານົດຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ຂອບເຂດອໍານາດອະທິປະໄຕ ຕໍ່ດິນແດນ ເທິງໜ້າດິນ,
ພີ້ນດິນ, ນ່ານນໍໍ້າ ແລະ ນ່ານຟ້າຂອງ ສປປ ລາວ;
4. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ , ກະຊວງ ແລະ ອົງການ
ລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັີ້ງການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ການກໍານົດເສັີ້ນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ,
ການສໍາຫຼວດ ແລະ ປັກຫຼັກໝາຍຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ຊາຍແດນ ແລະ ດິນແດນ ກັ ບ
ປະເທດໃກ້ຄຽງ;
5. ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີື່ຄຸ້ມຄອງ, ປ້ອງ
ກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຢູູ່ບລິເວນ
ຊາຍແດນ;
6. ກໍ່ສ້າງທະຫານຊາຍແດນໃຫ້ເຂັີ້ມແຂງ, ຮັບປະກັນການບັນຊາຢູ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ລວມ
ທັງຝຶກອົບຮົມ, ບໍາລຸງຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະ ດ້ານການທະຫານ, ການພົວພັນກັບຕ່າງປະເທດ, ກົດໝາຍ ວ່າ
ດ້ວຍ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສົນທິສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນ ແລະ ສົນທິສັນຍາ
ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ແລະ ດ່ານຊາຍແດນ ທີື່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງເປັນພາຄີ;
7. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໃນການສະເໜີສ້າງ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;
8. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫົງບ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການ
ລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສ້າງສົນທິສັນຍາ ກ່ຽ ວກັບ ຊາຍແດນ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ
ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ແລະ ດ່ານຊາຍແດນກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ;
9. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫົງບ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການ
ລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ວ່າ
ດ້ວຍ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ແລະ ດ່ານຊາຍແດນ ທີື່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງເປັນພາຄີ
10. ເປັນເຈົີ້າການຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີ ຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຊີີ້ນໍາ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການ
ຊາຍແດນ ທີ ື່ ຮ ັ ບ ໃຊ້ ໃ ຫ້ ແ ກ່ ກ ານເຄ ື່ ອ ນໄຫວຄຸ ້ ມ ຄອງ ແລະ ປ້ ອ ງກັ ນ ຊາຍແດນແຫ່ ງ ຊາດ ; ການປະກອບ
ຍານພາຫະນະ, ອຸ ປ ະກອນ, ເຕັ ກ ນິ ກ ແລະ ຈັ ດ ສັ ນ ທີ ື່ ດ ິ ນ ໃຫ້ ແ ກ່ ກ ໍ າ ລັ ງ ຄຸ ້ ມ ຄອງ ແລະ ປ້ ອ ງກັ ນ ຊາຍແດນ
ແຫ່ງຊາດ;
11. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສະເໜີຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຊີີ້ນໍາ
ຫຼ ແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີື່ເກີດຂີ້ນໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຂັີ້ນສູນກາງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ພົວພັນກັບຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ອໍານາດອະທິປະໄຕ ຕໍ່ດິນແດນ ເທິງໜ້າດິນ , ພີ້ນດິນ, ນ່ານນໍໍ້າ
ແລະ ນ່ານຟ້າຂອງ ສປປ ລາວ;
12. ປະສານສົມທົບ ກັບ ກະຊວງການຕ່າ ງປະເທດ, ອົງ ການຂັີ້ນສູ ນ ກາງ ທີື່ກ່ຽ ວຂ້ອງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ ນ
ໃນການໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສກສາອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະບຽບ
ການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງສົນທິສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ
ຊາຍແດນ ແລະ ດ່ານຊາຍແດນ ທີື່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງເປັນພາຄີ;
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13. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ອົງການຂັີ້ນສູນກາງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ມີ
ເຂດແດນການປົກຄອງຕິດກັບຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ໃນການຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີ ທີື່ພົວພັນ
ກັບການລະເມີດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
14. ເປັນເຈົີ້າ ການປະສານສົ ມທົ ບ ກັບ ອົງ ການຂັ ີ້ ນສູນ ກາງທີື່ ກ່ຽ ວຂ້ອ ງ ໃນການຈັດຕັີ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍ
ລະບອບນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;
15. ຄົີ້ນຄວ້າ, ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັ ກໂນໂລຊີ ເພ ື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງ
ກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;
16. ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນການສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ
ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນ
ລະບຽບຮຽບຮ້ ອ ຍຢູ ູ່ ບ ລິ ເ ວນຊາຍແດນ ຕ ໍ່ ລັ ດ ຖະບານ ໂດຍຜ່ າ ນຄະນະກໍ າ ມາທິ ກ ານຊາຍແດນແຫ່ ງ ຊາດ
ເປັນປົກກະຕິ;
17. ຮ່ວມມກັບສາກົນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນ;
18. ນໍາໃຊ້ ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ.
ມາດຕາ 49 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີີ້:
1. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີື່ປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະ
ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ, ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັີ້ນອາຊະຍາກໍາ ແລະ ການກະທໍາອື່ນທີື່ຜິດກົ ດໝາຍ
ຢູູ່ບລິເວນຊາຍແດນ;
2. ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ອົງການຂັີ້ນ
ສູງ ກາງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສ້າງນິຕິກໍາ ກ່ຽ ວກັບ ການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງໜ່ວ ຍງານຄຸ້ມຄອງລັດຕາມ
ຂະແໜງການປະຈໍາຢູູ່ດ່ານ ເພື່ອຄວບຄຸມ, ກວດກາການເຂົີ້າ -ອອກຂອງຄົນ, ຍານພາຫະນະ ແລະ ຍານພາຫະນະ
ການບິນ, ການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ ສິນຄ້າ ແລະ ວັດຖຸພັນ ຢູູ່ດ່ານ ຕາມກົດໝາຍ;
3. ເປັນເຈົີ້າ ການປະສານສົມທົບ ກັບ ຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ,
ປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຢູູ່ບລິເວນດ່ານ;
4. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າ ງປະເທດ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ອົງການຂັີ້ນສູນກາງທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັີ້ງການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ການກໍານົດເສັີ້ນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ການສໍາຫຼວດ ແລະ ປັກ
ຫຼັກໝາຍຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ຊາຍແດນ ແລະ ດິນແດນ ກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ;
5. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການລັດທຽບ
ເທົົ່າກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສ້າງສົນທິສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການ
ຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ແລະ ດ່ານຊາຍແດນກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ;
6. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການລັດທຽບ
ເທົົ່າກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ
ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ແລະ ດ່ານຊາຍແດນ ທີື່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງເປັນພາຄີ;
ໜ້າ 22 ຕໍ່ 27

22.06.2020

7. ປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໃນການສ ກສາອົບຮົມ, ບໍາ ລຸງ ຍົກລະດັບວິຊ າສະເພາະ
ດ້ານວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ໃຫ້ແກ່ກໍາລັງຮັບຜິດຊອບ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;
8. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໃນການແລກປູ່ຽນສະພາບການ, ຮັບປະກັນຄວາມເປັນ
ເອກະພາບ ທາງດ້າ ນແນວທາງໃນການຊີີ້ນໍາ ກ່ຽ ວກັບ ການຕ້າ ນ ແລະ ສະກັດກັີ້ນອາຊະຍາກໍາ ລວມທັງການ
ກະທໍ າ ຜິ ດ ອ ື່ ນ ທີ ື່ ພ ົ ວ ພັ ນ ກັ ບ ການປົ ກ ປັ ກ ຮັ ກ ສາຄວາມສະຫງົ ບ , ຄວາມເປັ ນ ລະບຽບຮຽບຮ້ ອ ຍຂອງສັ ງ ຄົ ມ
ຢູູ່ບລິເວນຊາຍແດນ;
9. ເປັນເຈົີ້າປະສານສົມທົບກັບ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງລັດຕາມຂະແໜງການປະຈໍາຢູູ່ດ່ານ ໃນການສະຫຼຸບ
ແລະ ລາຍງານ ເປັນປົກກະຕິ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບ , ຄວາມປອດໄພ ແລະ
ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຢູູ່ບລິເວນດ່ານ ຕໍ່ລັດຖະບານ ໂດຍຜ່ານຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;
10. ປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໃນການສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ເປັນປົກກະຕິ ກ່ຽວກັບ
ວຽກງານການຄຸ້ ມ ຄອງ ແລະ ປ້ ອ ງກັ ນ ຊາຍແດນແຫ່ ງ ຊາດ, ປົ ກ ປັ ກ ຮັກ ສາຄວາມສະຫງົ ບ ແລະ ຄວາມເປັນ
ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຢູູ່ບລິເວນຊາຍແດນ ຕໍ່ລັດຖະບານ ໂດຍຜ່ານຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;
11. ຮ່ວມມກັບສາກົນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງ
ກັນປະເທດ ໃນການຮ່ວມມກັບສາກົນ ກ່ຽວກັບ ການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຢູູ່ບລິເວນຊາຍແດນ;
12. ນໍາໃຊ້ ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ.
ມາດຕາ 50 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງທະຫານຊາຍແດນ
ທະຫານຊາຍແດນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ ດັົ່ງນີີ້:
1. ກົມທະຫານຊາຍແດນ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ,
ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຢູູ່
ບລິເວນຊາຍແດນ ແລະ ການກໍ່ສ້າງກໍາລັງທະຫານຊາຍແດນ;
2. ກົມທະຫານຊາຍແດນ ເປັນເຈົີ້າ ການໃນການປະສານສົມທົບ ໂດຍກົງ ກັບ ອົງ ການຂັີ້ນສູນ ກາງທີື່
ກ່ຽ ວຂ້ອງ ແລະ ອົງ ການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງທີື່ມີ ເ ຂດແດນການປົກຄອງຕິ ດກັ ບ ຊາຍແດນແຫ່ງ ຊາດ ລວມທັງ
ກໍາລັງປ້ອງກັນຊາຍແດນ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງຂອງປະເທດໃກ້ຄຽງ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮ່ວມກັນແກ້ໄຂບັນຫາ
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ບລິເວນຊາຍແດນ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາ
ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຢູູ່ບລິເວນຊາຍແດນ ພ້ອມທັງລາຍງານໃຫ້ກະຊວງ
ປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;
3. ທະຫານຊາຍແດນ ປະຕິບ ັດໜ້າ ທີື່ ຕາມກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວ ຍ ຊາຍແດນແຫ່ງ ຊາດ, ກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສົນທິສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ຊາຍແດນ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ
ຊາຍແດນ ແລະ ດ່ານຊາຍແດນ ທີື່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງ ເປັນພາຄີ;
4. ທະຫານຊາຍແດນ ໄດ້ຮັບການຈັດວາງກໍາລັງ ແລະ ພາຫະນະ ທີື່ເໝາະສົມ ສໍາລັບການປະຕິບັດໜ້ າທີື່
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ
ຢູູ່ບລິເວນຊາຍແດນ;
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5. ຄວບຄຸມ , ກວດກາ ການລັກລອບ ຜ່າ ນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ການເຂົີ້າ -ອອກ ຂອບເຂດຊາຍແດນ
ແລະ ບ ລິເວນຊາຍແດນ ລວມທັງຕ້ານ ແລະ ສະກັ ດກັີ້ນອາຊະຍາກໍາ, ການຄ້າຂາຍເຖ ື່ອນ ແລະ ຄ້າຂາຍຢາເສບ
ຕິດ; ກຽມພ້ອມສະກັດກັີ້ນ ແລະ ຕ້ານການໂຈມຕີດ້ວຍກໍາລັງອາວຸດ ແລະ ການຮຸກຮານ;
6. ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກັບກໍາລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເປັນ
ເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກ່ຽວກັບ ການຊີີ້ນໍາການສ້າງທ່າສະໜາມປ້ອງກັນຊາຍແດນທົົ່ວປວງຊົນ
ໃນລະບົບການຈັີ້ງທ່າປ້ອງກັນບລິເວນລວມໃນທົົ່ວປະເທດ;
7. ຮ່ວ ມມ ກັບກໍາລັງປ້ອງກັນຊາຍແດນຂອງປະເທດໃກ້ຄຽງ ກ່ຽ ວກັບ ວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງ
ກັນຊາຍແດນ,
8. ນໍາໃຊ້ ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍ.
ມາດຕາ 51 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງຕໍາຫຼວດກວດຄົນເຂົີ້າ -ອອກເມອງ
ຕໍາຫຼວດກວດຄົນເຂົີ້າ-ອອກເມອງ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີີ້:
1. ກົ ມ ຕໍ າ ຫຼ ວ ດກວດຄົ ນ ເຂົ ີ້ າ -ອອກເມ ອງ ເປັ ນ ເສນາທິ ກ ານໃຫ້ ແ ກ່ ກ ະຊວງປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມສະຫງົ ບ
ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງດ່ານ, ການຄວບຄຸມ, ກວດກາການເຂົີ້າ-ອອກ ດ່ານ, ການປົກປັກຮັກສາຄວາມ
ສະຫງົບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຢູູ່ບ ລິເວນດ່ານຊາຍແດນ ຕາມທີື່ໄດ້
ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
2. ກົມຕໍາຫຼວດກວດຄົນເຂົີ້າ -ອອກເມອງຂອງກົມໃຫຍ່ສັນຕິບານ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນ
ເຈົີ້າການໃນການລາຍງານ, ປະສານສົມທົບໂດຍກົງກັບອົງການຂັີ້ນສູນກາງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນ
ແຂວງທີື່ມີເຂດແດນການປົກຄອງຕິດກັບຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ລວມທັງກໍາລັງປ້ອງກັນຊາຍແດນ ແລະ ອໍານາດ
ການປົກຄອງຂອງປະເທດໃກ້ຄຽງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮ່ວມກັນແກ້ໄຂບັນຫາທີື່ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ, ປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຢູູ່ ບລິເວນດ່ານ ພ້ອມທັງລາຍ
ງານໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;
3. ຕໍາ ຫຼວ ດກວດຄົນເຂົີ້າ -ອອກເມ ອງ ປະຕິບ ັດໜ້າ ທີື່ ຕາມກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວ ຍ ຊາຍແດນແຫ່ງ ຊາດ,
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ແລະ ດ່ານຊາຍ
ແດນ ທີື່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງ ເປັນພາຄີ ແລະ ສົນທິສັນຍາອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊື່ງ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ;
4. ຮ່ວມມກັບເຈົີ້າໜ້າທີື່ດ່ານຊາຍແດນຂອງປະເທດໃກ້ຄຽງ;
5. ນໍາໃຊ້ ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍ.
ມາດຕາ 52 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິນ
ື່ ທີມ
ື່ ເີ ຂດແດນການປົກຄອງຕິດກັບຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ມີເຂດແດນການປົກຄອງຕິດກັບຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່
ດັົ່ງນີີ້:
1. ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດຢູູ່ທ້ອງຖິື່ນຂອງຕົນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ
ຕາມການຊີີ້ນໍາ, ແນະນໍາຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
2. ສ້ າ ງບ ລິ ເ ວນຊາຍແດນໃຫ້ ໜ ັ ກ ແໜ້ ນ ແລະ ເຂັ ີ້ ມ ແຂງ ດ້ າ ນການເມ ອງ, ເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ,
ປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;
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3. ສ້າງທ່າສະໜາມປ້ອງກັນຊາຍແດນທົົ່ວປວງຊົນ ໃຫ້ໜັກແໜ້ນ ແລະ ເຂັີ້ມແຂງ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ
ການສ້າງທ່າສະໜາມປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ທົົ່ວປວງຊົນ ຢູູ່ທ້ອງຖິື່ນຂອງຕົນ;
4. ສ້າງແຜນການ ແລະ ຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ແລະ ອາຊີບ; ກ ໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພ ີ້ນຖານ ແລະ ຈັດສັນການ
ຜະລິດຢູູ່ບ ລິເວນຊາຍແດນ; ສົມທົບແໜ້ນການພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ ກັບການເພີື່ມທະວີວຽກງານປ້ອງ
ກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຢູູ່ ບລິເວນຊາຍແດນ;
5. ຊີີ້ນໍາກໍາລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ
ແລະ ປຸກລະດົມຂະບວນການຂອງປະຊາຊົນຢູູ່ທ້ ອງຖິື່ ນ ເພ ື່ອປະສານສົມທົບ ກັບ ທະຫານຊາຍແດນ ໃ ນການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ປົກປັກ ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ
ຂອງສັງຄົມ ລວມທັງການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັີ້ນອາຊະຍາກໍາ ຢູູ່ ບລິເວນຊາຍແດນ ຕາມກົດໝາຍ;
6. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິ ບ ັ ດ ໂຄງການພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ , ວັ ດ ທະນະທໍ າ -ສັ ງ ຄົ ມ ຢູ ູ່ ແ ຕ່ ລ ະເຂດ ເພ ື່ ອ ເຮັ ດ ໃຫ້ ກ ານພັ ດ ທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູູ່ບລິເວນຊາຍແດນ ດີຂີ້ນເທື່ອລະກ້າວ;
7. ປະສານສົມທົບກັບອົງການຂັີ້ນສູນກາງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການລະດົມຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີື່ເຄື່ອນໄຫວ
ຢູູ່ບ ລິເ ວນຊາຍແດນ ໃຫ້ການສະໜັບ ສະໜູນວຽກງານການ ກ ໍ່ສ້າ ງໂຄງລ່າງພ ີ້ນຖານ, ພັດທະນາການສ ກສາ,
ສາທາລະນະສຸກ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ສັງຄົມ ຢູູ່ ບລິເວນຊາຍແດນ;
8. ປະສານສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ອົ ງ ການຂັ ີ້ ນ ສູ ນ ກາງທີ ື່ ກ ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ ໃນການຂົ ນ ຂວາຍ ແລະ ຊຸ ກ ຍູ ້ ບ ັ ນ ດາອົ ງ
ການຈັ ດ ຕັ ີ້ ງ ແລະ ທ້ ອ ງຖິ ື່ ນ ໃນຂອບເຂດທົ ົ່ ວ ປະເທດ ເພ ື່ ອ ໃຫ້ ກ ານຮ່ ວ ມມ ແລະ ສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ທ້ ອ ງຖິື່ ນ
ຢູູ່ ບລິເວນຊາຍແດນ.
9. ຈັດຕັີ້ງການໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່, ສກສາອົບຮົມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະບຽບ
ການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
10. ຮ່ວມມກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນຂອງປະເທດໃກ້ຄຽງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ສົນທິສັນຍາ
ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ແລະ ດ່ານຊາຍແດນ ທີື່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງ ເປັນພາຄີ;
11. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ເປັນປົກກະຕິ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ຂັີ້ນເທິງ
ຂອງຕົນ;
12. ນໍາໃຊ້ ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍ.

ໝວດທີ 2
ການກວດກາ ວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ມາດຕາ 53 ອົງການກວດກາ
ອົງການກວດກາວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ອົງ ການກວດກາພາຍໃນ ຊ ື່ງ ແມ່ນອົງ ການດຽວກັນກັບອົງການຄຸ້ມຄອງ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍາ ນົດໄວ້ໃນ
ມາດຕາ 45 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້;
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2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຊື່ງແມ່ນ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນ ຂັີ້ນແຂວງ, ອົງການກວດກາ
ລັ ດ ຖະບານ, ອົ ງ ການກວດສອບແຫ່ ງ ລັ ດ , ສູ ນ ກາງແນວລາວສ້ າ ງຊາດ, ສະຫະພັ ນ ນັ ກ ຮົ ບ ເກົ ົ່ າ ລາວ ແລະ
ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ.
ມາດຕາ 54 ເນອ
ີ້ ໃນການກວດກາ
ການກວດກາວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ມີເນີ້ອໃນຕົີ້ນຕ ດັົ່ງນີີ້:
1. ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
2. ການ ນໍາໃຊ້ສິດ, ປະຕິບັດໜ້າທີື່, ພັນທະ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ
ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
3. ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ
ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
4. ການນໍາໃຊ້ ງົບປະມານ ເຂົີ້າໃນວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 55 ຮູບການກວດກາ
ການກວດກາມີ ສາມ ຮູບການ ດັົ່ງນີີ້:
1. ການກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິ;
2. ການກວດກາ ໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ;
3. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ.
ການກວດກາຕາມລະບົ ບ ປົ ກ ກະຕິ ແມ່ ນ ການກວດກາຕາມແຜນການປະຈໍ າ ແລະ ມີ ກ ໍ າ ນົ ດ ເວລາ
ແນ່ນອນ.
ການກວດກາຕາມຄາສັົ່ງທາງລັດຖະການ ຫຼ ໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ແມ່ນການກວດການອກ
ແຜນເມື່ອເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ໂດຍແຈ້ງໃຫ້ເປົົ້າໝາຍທີື່ຖກກວດກາຮູ້ລ່ວງໜ້າ.
ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ແມ່ນການກວດກາແບບຮີບດ່ວນ ທີື່ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເປົົ້າໝາຍຖກກວດກາ
ຮູ້ລ່ວງໜ້າ.
ການກວດກາ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຢູ່າງເຂັີ້ມງວດ.

ພາກທີ VIII
ນະໂຍບາຍຕຜ
ໍ່ ມ
ູ້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜລ
ູ້ ະເມີດ
ມາດຕາ 56 ນະໂຍບາຍຕຜ
ໍ່ ມ
ູ້ ຜ
ີ ົນງານ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ມີຜົນງານດີເດັົ່ນ ໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ຈະໄດ້ຮັບ
ການຍ້ອງຍ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ບຸກຄົນທີື່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ຫຼ ບຸກຄົນທີື່ປະກອບສ່ວນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງ
ຊາດ ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ ຕາມລະບຽບການ.
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ສໍາລັບ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ ແລະ ພົນລະເມອງລາວ ທີື່ບາດເຈັບ, ເສຍອົງຄະ,
ເສຍສຸຂະພາບ, ເສຍສະລະຊີວິດຍ້ອນການປະຕິບັດໜ້າທີື່ ຫຼ ຖ ກລະດົມໃຫ້ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ
ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ບລິເວນຊາຍແດນ ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຄກັບກອງຫຼອນ, ກໍາລັງປ້ອງກັນ
ຕົວ ແລະ ກໍາລັງສໍາຮອງທີື່ເຂົີ້າຮ່ວມສູ້ຮົບ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ຊັບສິນ ຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ອົງການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ເສຍຫາຍ ຫຼ ເປູ່ເພຈາກການ ເກັບເກນ, ເຊົົ່າ ຫຼ
ເໝົ າ ຊ ີ້ ຂອງອົ ງ ການທີ ື່ ມ ີ ສ ິ ດ ໃນກ ລະນີ ທ ີ ື່ ມ ີ ຄ ວາມຈໍ າ ເປັ ນ ຍ້ ອ ນເຫດຜົ ນ ການປ້ ອ ງກັ ນ ຊາຍແດນແຫ່ງ ຊາດ
ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 57 ມາດຕະການຕຜ
ໍ່ ລ
ູ້ ະເມີດ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບ ນີີ້ ເປັນຕົີ້ນ ຂ ໍ້ຫ້າມ ຈະຖ ກສ ກສາ
ອົບຮົມ, ລົງວິໄນ, ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ລົງໂທດທາງອາຍາ ຕາມກລະນີ ເບົາ ຫຼ ໜັກ.

ພາກທີ IX
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 58 ວັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ
ລັດ ກໍານົດເອົາວັນທີ 12 ຕຸລາ ເປັນວັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ. ໃນແຕ່ລະປີ ຕ້ອງຈັດຕັີ້ງສະເຫຼີມສະຫຼອງ
ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ.
ຫົວໜ້າອົງການຈັດຕັີ້ງຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັີ້ງ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ
ວັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຕາມການຊີີ້ນໍາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການແນະນໍາຂອງຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນ
ແຫ່ງຊາດ.
ຄະນະກໍາມາທິການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຊີີ້ນໍາ, ແນະນໍາອົງການຈັດຕັີ້ງຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ກ່ຽວກັບ
ການຈັດຕັີ້ງສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ.
ມາດຕາ 59 ການຈັດຕັງີ້ ປະຕິບດ
ັ
ລັ ດ ຖະບານ ແຫ່ ງ ສາທາລະນະລັ ດ ປະຊາທິ ປ ະໄຕ ປະຊາຊົ ນ ລາວ ເປັ ນ ຜູ ້ ຈ ັ ດ ຕັ ີ້ ງ ປະຕິ ບ ັ ດ ກົ ດ ໝາຍ
ສະບັບນີີ້.
ມາດຕາ 60 ຜົນສັກສິດ
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ມີຜົນສັກສິດ ພາຍຫຼັງປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ
ລາວ ໄດ້ອອກລັດຖະດໍາລັດປະກາດໃຊ້ ແລະ ໄດ້ລົງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບຫ້າວັນ.
ຂໍ້ກໍານົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທີື່ຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ລ້ວນແຕ່ຖກຍົກເລີກ.
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ
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